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راه هایى براى مصرف سماقروغن و ماکارونى به سوپرها بر مى گرددنحوه فعال کردن مرور ایمن پیشرفته در کرومخودروسازان ایرانى بازار عراق را از دست داده اند پیکان نایب قهرمانى سپاهان را تسهیل مى کند سالمتاستانتکنولوژى ورزش جهان نما

چند نفر در جهان 
دچار سردرد و 
میگرن هستند؟

باید جلوى ورود سارقان به اصفهان را گرفت
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سیلى سرخ 
آلودگى بر صورت 

اصفهان 

نتیجه پژوهشى تازه نشان مى دهد که 7 درصد از جمعیت 
جهان در هر روز میگرن و 9 درصد سردرد تنشى را تجربه 

مى کنند.  یک بررسى گسترده نشان داده که بیش 
از نیمى از جمعیت جهان در سال گذشته سردرد 
داشتند. پژوهشگران دریافته اند که تقریبا از هر ...

از ظهر شنبه 17 اردیبهشت، هواى شهر اصفهان 
چندان اردیبهشــتى نبــود. امســال برخالف 
سال هاى گذشته، از ابتداى ســال، اصفهان پر 
بود از گرد و غبار و این شرایط تا دیروز هم ادامه 
داشت و باعث شد رنگ تابلوى شاخص کیفیت 
هواى اصفهان پر رنگ تر از روز قبل و در بعضى 

نقاط از نارنجى به قرمز تبدیل شود. 
اداره کل هواشناسى استان اصفهان اعالم کرده 
که این گرد و خاك که به ویژه نواحى مرکزى و 
شرقى استان را درگیر کرده ادامه دارد و باز هم باید 

منتظر روزهاى نارنجى...

موبایل  تا موبایل  تا 2020 درصد گران شده است  درصد گران شده است 
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن همراه رئیس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن همراه 
اصفهان از آخرین وضعیت قیمت ها در این بازار مى گویداصفهان از آخرین وضعیت قیمت ها در این بازار مى گوید
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فرمانده انتظامى استان خواستار شد؛

امیدوار شدن عابدزاده 
به اللیگایى شدن

پونفرادینا با بهره مندى از دروازه بان ایرانى خود موفق شــد 3 امتیاز 
دیدار مقابل بورگوس را کسب کند.

در چارچوب مسابقات هفته ســى و نهم اللیگا 2 اسپانیا، تیم فوتبال 
پونفرادینا که براى ششمین بازى پیاپى امیر عابدزاده را درون دروازه 

داشت، از ساعت...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

حال هواى شهرمان خوب نیست 

ایجاد
 380 خانه هالل 
در استان اصفهان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان در 
نشست خبرى با اصحاب رسانه اعالم کرد؛

رمز عبور از خط قرمز
گاندوها در اندیشه شکار پرسپولیس
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سروش براى قهرمانى با سروش براى قهرمانى با 
وزیر امور اقتصادى و وزیر امور اقتصادى و سپاهان مى ماند؟

دارایى تشریح کرد؛دارایى تشریح کرد؛

برنامه جدید برنامه جدید 
دولت درباره دولت درباره 

قیمت نانقیمت نان

2

وزیر کشور:وزیر کشور:

ابَر قدرت ها ابَر قدرت ها 
در برخى در برخى 
مسائلشان مسائلشان 
محتاج ما محتاج ما 

هستندهستند
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واکنش رئیس صداوسیما واکنش رئیس صداوسیما 
به کنارگذاشتن به کنارگذاشتن 

سروش صحت از «کتاب باز»

معیت 
تجربه

اطالعیه
به استناد آیین نامه و دستورالعمل نحوه ثبت نام انتخابات هیأتهاى ورزشى استانى و شهرستانى 
مقرر است نسبت به تشکیل مجمع عمومی انتخابات هیات تنیس استان اصفهان به منظور انتخاب 
رئیس هیات به همراه اعضاى هیات رئیسه: (نایب رئیس ،خزانه دار ،خبره ورزشی ،دونفر عضو 
هیات رئیسه  که حداقل یک نفر از بین  بانوان باشد) استان اصفهان اقدام گردد ، بدینوسیله از 
کلیه افراد واجد شرایط عالقمند به احراز پست ریاست  هیات دعوت مى نمایند جهت ثبت نام، 
اعالم فهرست پیشنهادى اعضاى هیات رئیسه و ارائه مدارك مورد نیاز از روز سه شنبه مورخ 
1401/02/20 لغایت روز سه شنبه مورخ 1401/02/27 به مدت 7 روز کارى از ساعت 10 الى 14 به 
دبیرخانه مجمع واقع دردفتر هیأت تنیس استان اصفهان به آدرس: اصفهان - میدان آزادى-

ابتداى خیابان دانشگاه-ورزشگاه انقالب-دفتر هیأت تنیس استان اصفهان مراجعه نمایند.
شرایط عمومى احراز رئیس هیأت استان :

1- التزام به قانون اساسى  جمهورى اسالمى ایران
2-  دارا بودن حداقل مدرك تحصیلى کارشناسى( لیسانس)

3 - دارا بودن سن حداقل 30 سال و حداکثر 65 سال
4-  سابقه مدیریت اجرایى حداقل 5 سال(طبق دستورالعمل)

5-  دارا بودن کارت پایان خدمت دوره ضرورت(خدمت سربازى)یا معافیت ویژه آقایان 
6-فرد واجد شرایط فاقد تابعیت مضاعف بوده و در استان سکونت داشته باشد. 

مدارك مورد نیاز:
1. اصل وتصویر آخرین مدرك  تحصیلى معتبر 

2. یک قطعه عکس پرسنلى جدید
3. اصل و تصویر کارت ملى وشناسنامه( تمام صفحات)

4. تکمیل فرم هاى ثبت نام با توجه به نوع اعالم آمادگى داوطلب
5. ارائه گواهى عدم سوء پیشینه و گواهى عدم اعتیاد به مواد مخدربراي فرد واجد شرایط احراز 

پست رئیس هیأت وکلیه نفرات هیأت رئیسه پیشنهادي (حداکثر ده روز پس از اتمام ثبت نام)
6. اعالم کتبى اسامى داوطلبان پســت هاى هیات رئیسه و ارائه مدارك و تکمیل فرم استعالم 
اعضاى پیشنهادى هیأت رئیسه توسط هر یک از داوطلبان احراز پست ریاست هیأت استان در 

زمان ثبت نام 
7. ارائه مدارك و مستندات مدیریتى موردنیاز . (طبق دستورالعمل)

8. اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت 
تبصره: حضور داوطلب ریاست هیأت یا وکیلى قانونى با ارائه وکالت نامه رسمى جهت ثبت نام 

الزامى مى باشد. 
الزم به ذکر است: «آیین نامه نحوه فعالیت هیأت هاى استانى و شهرستانى ودستورالعمل نحوه 
ثبت نام به انضمام  فرم هاى مربوطه در سایت اداره کل ورزش و جوانان استان و هیأت ورزشى 

مربوطه جهت اطالع داوطلبان قرار داده شده است»
www.isfahan.msy.gov.ir :نشانى سایت

اداره کل ورزش وجوانان استان اصفهان -هیأت تنیس استان اصفهان

شهردارى میمه به استناد مجوز شماره 203/ 400 مورخ 1400/12/9 شوراى محترم اسالمى شهر میمه در نظر دارد 
ازطریق مزایده عمومى نسبت به اجاره  بهره بردارى از پایاب قنات گردشــگرى مزد آباد  شهر میمه اقدام نماید . 
لذا متقاضیان میتوانند ازتاریخ درج آگهى در روزنامه  حداکثر  تا   تاریخ 1401/2/29   به شــهردارى واقع درمیمه ، 
بلوارانقالب اسالمى مراجعه و نسبت به دریافت فرم مربوط به  شرکت در مزایده  اقدام و یا جهت کسب اطالعات با 

شماره تلفن45422434 - 031 این شهردارى تماس حاصل ویابه سایت WWW.meymeh.ir مراجعه نمایند. 
ضمنًا شهردارى دررد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختاراست و هزینه چاپ آگهى بعهده برنده مزایده میباشد. 

حسین دهقان-شهردار میمه

آگهی نوبت دوم مزایده    

م.الف:1314150      

چاپ اولچاپ اول
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بب ببروش ببروش روش

ا

پونفرادینا با بهره
دیدار مقابل بورگو
در چارچوب مساب
پونفرادینا که براى
داشت، از ساعت.
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سفیر ترکمنســتان در جمهورى اســالمى ایران گفت: 
کودکان و نوجوانان سراســر دنیا با شــرکت در مسابقه 
بین المللى نقاشى اصفهان به کار دستگاه هاى دیپلماسى 

کشورهاى مختلف کمک کردند.
به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگى شــهردارى 
اصفهان، احمد قربــان اف که براى حضور در مراســم 

اختتامیه نخستین مسابقه بین المللى نقاشى کودکان و 
نوجوانان پوپک به اصفهان ســفر کرده بود، درباره این 
مسابقه اظهار داشت: شاهد برگزارى برنامه اى بسیار زیبا 
بودم و از حضور در جمع کودکان و نوجوانان ایرانى بسیار 
خرسندم.  قربان اف با اشاره به استقبال کودکان و نوجوانان 
ترکمنستانى از شرکت در این مسابقه ادامه داد: خرسندم 

که آثار تعدادى از کودکان و نوجوانان کشورم به عنوان آثار 
برگزیده انتخاب شد.

وى تصریح کــرد: برنامه هــاى فرهنگى زیــادى در 
ترکمنستان برگزار مى شــود که از کودکان و نوجوانان 
اصفهان زیبا و تاریخى دعــوت مى کنم در این برنامه ها 

شرکت کنند.

نقاشى  کودکان به کمک دیپلماسى آمد

تعمیرات اساسى واحد هاى آیزوماکس ، هیدروژن و آمین کنتکتور شماره یک شرکت 
پاالیش نفت اصفهان از 18 اردیبهشت ماه، آغاز شد.

مدیر نگهدارى وتعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان با اعالم این خبر و بیان اینکه 
مشعل شماره یک شرکت نیز تعمیرات اساسى مى شود، گفت: از آنجایى که در جهت 
بهبود کیفیت عملکرد و پیشگیرى تبعات ناشى از فعالیت بى وفقه دستگاه هاى پاالیشى، 
واحدهاى عملیاتى باید در فواصل 3 تا 4 ســال تعمیرات اساسى شوند، تعمیرات این 
واحدها که سال 1398 تعمیرات اساسى شدند، با برنامه ریزى هاى صورت گرفته وبدون 

وقفه انجام مى گردد.
علیرضا قزوینى زاده افزود: این دوره از تعمیرات به علت حجــم باالى کار، با فعالیت 
مســتمر 24 ســاعته و تالش بى وقفه و فعالیت حدود 2500نفر نیروى انسانى انجام 

مى شود.
وى با اشاره به اینکه پیش بینى زمان تعمیرات اساسى واحدها حدود 24 روز خواهد بود، 
اظهار داشت: با توجه به سبک تر شدن شرایط همه گیرى بیمارى کرونا ان شاءا... این 

زمان را کاهش خواهیم داد.
قزوینى زاده ادامه داد: خوراك واحد آیزوماکس شماره دو به طور متوسط روزانه 22 هزار 
و 500بشکه در روز و واحد هیدروژن 7000 کیلوگرم در ساعت است؛ بنزین،گاز مایع، 
نفت سفید،سوخت هوائى و نفت گاز از تولیدات واحد آیزوماکس است. و آمین کنتکتور 

نیز حذف گوگرد از محصوالت را بر عهده دارد.
مدیر نگهداى و تعمیرات شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت:   تمام پرسنل شرکت و 
پیمانکارى درگیر در تعمیرات اساسى، قبل از آغاز به کار تعمیرات، دوره آموزشى ایمنى 
را زیر نظر اداره HSE پاالیشگاه اصفهان گذرانده اند. بدین سبب خوشبختانه تا کنون 
شاهد بروز حادثه اى نبوده ایم زیرا اولویت اول مسئوالن اجرایى این پاالیشگاه ایمنى و 

برنامه ریزى تعریف شده است.

آغاز تعمیرات اساسى 4 واحد عملیاتى در شرکت پاالیش نفت

شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت منطقه اصفهان در دو 
سال گذشته بیش از 10 طرح دانش بنیان را اجرا و پیاده 

سازى کرده است.
مدیر شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت ایران- منطقه 
اصفهان، اجــراى این طرح هــاى دانش بنیــان را در 

بخش هاى مختلف انتقال ایمــن، کالن و پایدار مواد 
نفتى، تعریف، برنامه ریزى بیان کرد.

ســیاوش اورنگى افزود: اجراى تعدادى طرح در زمینه 
پاکســازى خاك هاى آلوده به مواد نفتى، تعیین منشاء 
و گســترش آلودگى در حوضچه آبگیر چشمه کارستى 

ســرخون، پیش بینى رفتار آلودگــى و اجراى عملیات 
پاکسازى خاك هاى آلوده به ترکیبات نفتى به روش بایو 
پایل در سایت گندمکار و در محل شکستگى خط لوله 
نفت خام در تنگ گندمکار با پژوهشگاه صنعت نفت در 

دست اجرا دارد.

پیاده سازى 10 طرح دانش بنیان در خطوط لوله و مخابرات نفت اصفهان



0202جهان نماجهان نما 4309دو شنبه  19 اردیبهشت  ماه   1401 سال نوزدهم

وزیر امــور اقتصــادى و دارایى گفت که ســامانه اى 
طراحى شــده که براســاس آن قیمت خرید نان براى 
مصرف کنندگان متعارف و عادى تفاوتى نمى کند، اما از 
طرفى انگیزه اى هم براى قاچاق باقى نمى ماند. همچنین 
با این سامانه اتباع خارجى و ایرانیان فاقد هویت و کارت 
بانکى شناسایى مى شوند. سیداحسان خاندوزى در جلسه 
علنى  دیروز مجلس و در جریان بررسى گرانى هاى اخیر 
گفت: در هفته ها و ماه هاى گذشته تالش هاى جدى با 
بانک مرکزى براى ایجاد ســامانه اى صورت گرفت که 
بعد از افزایش قیمت آرد آن هم به معناى کاهش انگیزه 
قاچاق، پرداختى از ســوى مصرف کننــده و خریدار در 

کشور صورت نگیرد. با این سامانه قیمت خرید نان براى 
مصرف کنندگان متعارف و عادى تفاوتى نمى کند اما از 
طرفى انگیزه اى براى قاچاق باقى نمى ماند.وى توضیح 
داد: پیش بینى هایى براى اتبــاع خارجى و ایرانیان فاقد 
هویت و کارت بانکى صورت گرفته، جلساتى با وزارت 
کشور و ســازمان هدفمندى یارانه ها برگزار شد از آنها 
خواستیم که این افراد شناسایى شوند، به بهانه این سیاست 
این افراد شناسایى شده و حتى افرادى که مجوز اقامت از 
وزارت کشور هم ندارند به جهت هویتى و منابع درآمدى 
مشخص مى شود کسانى که کار مى کنند اما از حساب 

یک ایرانى و فرد دیگرى حقوقشان پرداخت مى شود.

وزیر کشور اظهار کرد: ســنگرها یکى پس از دیگرى 
آماده فتح هســتند، امروز ابَــر قدرت هــا در برخى از 
مسائلشان محتاج ما هستند و این افتخار بزرگى است. 

احمد وحیدى با بیان اینکه انقالب و نظام ما یک انقالب 
بى نظیر اســت، تصریح کرد: دنیا در حال تغییر است و 
جمهورى اسالمى در نقطه اى قرار گرفته که مى تواند 
مرزهاى سیاســى، فرهنگى، هویتــى و ژئوپلیتیک را 
عوض کند و تمام آزادى خواهــان و انقالبیون داراى 
وجدان بیدار، هویتشان را با هویت جمهورى اسالمى 

مى شناسند. 
وزیر کشور ادامه داد: انقالب اســالمى مرزهاى جدید 

ایجاد کرده است و این مرزها مرتبًا به جلو رانده مى شود 
و امروز دنیاى غرب اسیر مرزهایى ا ست که جمهورى 

اسالمى جلو مى برد. 
وى اضافه کرد: زوزه هاى غرب و رژیم صهیونیستى به 
علت احساس فروپاشى خودشان است، این هویت بلند 
و قوى جمهورى اسالمى بر جان هاى آنها چنگ انداخته 
است و آنها را رها نمى کند. وحیدى ادامه داد: دشمنان 
به میزانى از این مسئله دچار وحشت هستند که با انواع 
حیله ها ســعى مى کنند بزرگى هایى که در انقالب به 
دست آمده اســت را با عملیات روانى و جنگ رسانه در 

ذهن مردم کوچک کنند و نمى توانند. 

برنامه جدید دولت 
درباره قیمت نان

اَبر قدرت ها در برخى 
مسائلشان محتاج ما هستند 

مسمومیت  الکلى 75 نفر
 در بندرعباس

  تسنیم|ســخنگوى دانشــگاه علــوم 
پزشکى هرمزگان گفت: تعداد افراد جانباخته بر 
اثر مســمومیت الکلى در استان هرمزگان به 10 
بیمار افزایش یافت. فاطمه نوروزیان اظهار کرد: 
از زمان آغاز موج جدید مسمومیت هاى الکلى در 
بندرعباس تاکنون 75 نفر با عالئم این مسمومیت 
به بیمارســتان هاى اســتان مراجعه کردند. وى 
افزود: از این تعداد متأسفانه تاکنون 10 نفر شامل 
9 مرد و یک زن بر اثر مسمومیت الکلى جان خود 
را از دست دادند. سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى 
هرمزگان گفت: در حال حاضر 19 بیمار مسموم 
در بیمارستان هاى اســتان بسترى هستند که از 
این تعداد حال چهار نفر وخیم است. وى تصریح 
کرد: از ابتداى آغاز این موج مسمومیت ها تاکنون 
45 بیمار ناچار به دیالیز شده اند و چهار نفر هم دچار 
تارى دید هستند اما خوشبختانه هیچ مورد نابینایى 
نداشتیم. نوروزیان گفت: بازه سنى افراد مسموم 

شده از 15 تا 70 سال است.

بهترین توپچى جهان 
کشته شد

  روزیاتو| یک قهرمان جهانى اهل روسیه در 
رقابت هاى بین المللى جنگ تانک، در اوکراین 
کشته شده است. «باتو باسانف» 25 ساله، توپچى 
تیم رکوردشکن تانک روسیه بود که سال گذشته 
در مسابقات جنگى در مقابل «سرگئى شویگو»، 
وزیر دفاع روسیه و ژنرال «والرى گراسیموف»، 
رئیس ستاد مشترك نیروهاى مسلح فدراسیون 
روســیه مهارت هاى خود را به نمایش گذاشت. 
اما اکنون خبر مى رسد که تانک وى در اوکراین 
مورد هدف قرار گرفته و باسانف کشته شده است. 

مرگ ومیر صفر کرونا 
در 7 استان

بررســى هفتگى وضعیت موجود    ایسنا|
کرونا در کشور در هفته دوم اردیبهشت ماه  1401 
مصادف با هفته 115 همه گیرى کرونا در کشور، 
نشــان مى دهد که افزایش بیماران بسترى در 
هشت استان کشــور و کاهش یا ایستایى موارد 
مثبت متوفى در 26 استان کشــور اتفاق افتاده 
است. همچنین در هفته اخیر مرگ ومیر کرونایى 
در هفت استان چهارمحال و بختیارى، کهگیلویه 
و بویراحمد، خراســان جنوبى، خراسان شمالى، 

سمنان، قزوین و زنجان صفر بوده است.  

دغدغه ماکارونى و سینما 
  ایسنا|پخش کننــده فیلم «انفــرادى» 
مى گوید: افزایش فــروش فیلم ها صرفًا مدیون 
افزایش قیمت بلیت است و سینماى ایران روزهاى 
سختى را به لحاظ تعداد مخاطبانش مى گذراند. 
سعید خانى درباره دلیل این افت مخاطب گفت:  
شــرایط اقتصادى تأثیر گذار است و وقتى مردم 
براى خرید ماکارونى مشکل داشته باشند قطعًا 

سینما رفتن برایشان اولویتى ندارد.

بازداشت 3 مأمور پلیس
دســتور پیگیرى ویژه براى    عصر ایران|
برخورد با مأموران پلیس که زن جوانى را در جاده 
لواسانات با روشى خشــونت آمیز دستگیر کرده 
بودند، از سوى رئیس پلیس آگاهى پایتخت صادر 
شد. براســاس اعالم مرکز اطالع رسانى پلیس 
پایتخت، سردار حســین رحیمى، رئیس پلیس 
پایتخت، دستورات الزم را درخصوص پیگیرى 
ویژه حادثه دســتگیرى این خانم در منطقه سد 
لتیان توسط گشت خودرویى پلیس پیشگیرى که 
تصاویرى از آن منتشر شده صادر کرد. بالفاصله 
تحقیقات به دســتور رئیس پلیس آگاهى تهران 
بزرگ آغاز شد و در تحقیقات صورت گرفته سه 
مأمور کالنترى که در این صحنه حضور داشتند، 

بازداشت شدند.

خبرخوان

کارهاى عجیب و غریب «ایالن ماســک» به عنوان 
ثروتمندترین فرد جهان تقریبًا هر روز در سراسر جهان 

موضوع گفتگو مى شود.
این بــار او، لقب ثروتمندترین مرد جهــان را متعلق به 
چهره دیگرى که مى توان گفت به اندازه او خبرســاز 
اســت، یعنى «والدمیر پوتین» مى داند. او که در اواخر 
سال 2021 با پشت سر گذاشتن «جف بزوس»، مالک 
آمازون لقــب ثروتمندتریــن فرد جهان را به دســت 
آورد، معتقد اســت که در حقیقــت «والدمیر پوتین»، 

ثروتمندترین مرد جهان است.
آخریــن تخمین ها دربــاره ثروت ایالن ماســک که 
مدیرعامل شرکت تسال، اســپیس ایکس، بورینگ و 
سازنده خودروهاى الکتریکى اســت، به ارزشى بالغ بر 
250 میلیارد دالر مى رسد. او در مصاحبه اخیرش فاش 
کرد که فکر مى کند والدیمیر پوتیــن، رئیس جمهور 

روسیه در واقع ثروتمندتر است. 
تعیین ارزش خالص ســرمایه پوتین سخت است، اما با 
در نظر گرفتن تمام دارایى هاى او، ممکن است ماسک 
درست گفته باشــد. اولین گزارش ها از ثروت هنگفت 
پوتین به سال 2018 بازمى گردد و گمانه زنى ها مبنى 
بر اینکه او ثروتمندترین مرد جهان است از آن زمان آغاز 
شد. طبق گزارش کرملین، رئیس جمهور روسیه ساالنه 
حدود 133 هزار دالر درآمد دارد. اما این ارقام، با سبک 
زندگى پوتین مطابقت ندارد. «استانیسالو بلکوفسکى»، 
مشاور سابق دولت روســیه، ثروت او را 70 میلیارد دالر 

تخمین زده است.

«بیل برودر»، یک کارشناس اقتصادى و منتقد پوتین، 
به سناى آمریکا اعالم کرده است، دارایى خالص او که به 
شکل غیر قانونى به دست آمده، بالغ بر 200 میلیارد دالر 
است. عالوه بر این، رئیس جمهور روسیه یک قصر 1/4 

میلیارد دالرى در دریاى سیاه و یک آپارتمان 4 میلیون 
دالرى در موناکو هم دارد.

در نهایت، تا زمانى که پوتین ثروت خالص خود را فاش 
نکند، مشــخص نخواهد شــد که واقعًا ثروتمندترین 

مرد جهان کیست. همه چیز شــبیه فیلم هاى قهرمان 
محور شــده و ظاهراً ایالن ماســک در این رقابت بین 
قدرتمندترین ها و ثروتمندترین ها سعى دارد قهرمان 
خیر باشد و پوتین را در مقابل خود در جبهه شر قرار دهد.

«ایالن ماسک» ثروتمندتر است یا «پوتین»؟! مردم باید مزه شیرین 
عدالت را بچشند 

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت نه    انتخاب|
به دنبال حذف یارانه کاالهاى اساسى، بلکه درصدد 
اصالح نحوه و محل تخصیص این یارانه هاســت، 
اظهار کرد: به دنبال این هستیم که مردم مزه شیرین 
عدالت را در پرداخت یارانه ها بچشــند. سید ابراهیم 
رئیسى اظهار کرد: دولت هرگز به دنبال حذف یارانه 
کاالهاى اساسى نیســت، بلکه تصمیم دولت این 
است که محل پرداخت یارانه کاالهاى اساسى جابه 
جا شده و به جاى پرداخت یارانه به واردکننده و حلقه 
اول تأمین و توزیع کاال، به حلقه آخر زنجیره تأمین و 

توزیع، یعنى مصرف کننده پرداخت شود.

ابتالى عماد افروغ به سرطان  
  خبرآنالین|عماد افروغ، نویسنده، جامعه شناس 
و سیاســتمدار ایرانى و نماینده مردم تهران در دوره 
هفتم مجلس شوراى اســالمى، رئیس کمیسیون 
فرهنگى مجلس و عضو شوراى فرهنگ عمومى در 
حال درمان بیمارى سرطان و گذراندن مراحل شیمى  
درمانى اســت. عماد افروغ گفت:  حال جسمانى و 
روحى خیلى خوبى دارم و با پشت سر گذاشتن جلسه 
هشتم شــیمى  درمانى، چهار جلســه دیگر تا پایان 
شیمى درمانى باقى مانده و هر آنچه رخ دهد، دست 
خداست. پیش تر شهاب اسفندیارى، رئیس دانشگاه 
صداوسیما در توییتى از ابتالى عماد افروغ به بیمارى 

خبر داده بود.

ماجراى قفل و کلید 
استاندارى

  تسنیم| نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز 
در مجلس با اشاره به ســفر رئیس جمهور به استان 
قزوین گفت: سادگى ویژگى مهم سفر رئیس جمهور 
به قزوین بــود. فاطمه محمدبیگــى اظهار کرد: در 
مقایسه با ســفر رئیس جمهور قبلى که سال 1395 
انجام شد، این سفر ساده و کم هزینه بود. چون یادم 
است در زمان سفر رئیس جمهور قبلى، قفل و کلید 
درب هاى استاندارى قزوین را عوض کردند و چندین 
میلیون فقط براى تعویض این قفل و کلیدها هزینه 
شد. محمدبیگى افزود: همچنین هزینه هاى هنگفتى 
صــرف بریزوبپاش هــاى مهمانــى رئیس جمهور 

قبلى شد. 

سورپرایز «پمپئو» 
براى «ترامپ»

  نامه نیوز|«مایک پمپئو» ســوداى ریاست 
جمهــورى آمریکا را دارد! طى روزهــاى اخیر وزیر 
امور خارجه سابق آمریکا با شدت و حرارت بیشترى 
از احتمال حضور خود در انتخابات ریاست جمهورى 
سخن به میان مى آورد! این در حالى است که هنوز 
نزدیک به سه سال تا انتخابات باقى است. اخیراً پمپئو 
به این شایعات دامن زده اســت که احتماًال در دور 
آینده، خود را نامزد خواهد کرد. پمپئو در گفتگوى با 
«فاکس نیوز» گفت در صورتى که «دونالد ترامپ»، 
رئیس جمهورى پیشین، در انتخابات شرکت نکند، او 

خود را نامزد خواهد کرد.

حقابه ایران از ارس را 
پیگیرى کنید

محرابیــان، وزیــر نیرو بــا توجه به    انتخاب|
گسترش ریزگردها در مناطق غربى و جنوبى دستور 
داد تا موضوع احقاق حقوق مکتسب حقابه ایران از 
رودخانه مرزى ارس را مستمراً و با جدیت پیگیرى 
کنند. وى در این نامه با توجه به اقدامات دولت ترکیه 
در باال دست رودخانه مرزى ارس، تأکید کرد: اقدام 
کشور ترکیه با احداث ســدهاى متعدد در باال دست 
رودخانه مــرزى ارس و دیوارکشــى در نقطه صفر 
مرزى، باعث کاهش دبى رودخانه مذکور و مسدود 
شدن کلیه مسیل ها و گذرگاه هاى آب روان در منطقه 
و متعاقباً گسترش ریزگردها از مناطق غربى و جنوبى 

کشور شده است.

سریال آتش گرفتن خودرو ها در محله جوادیه تهران همچنان ادامه دارد و پلیس 
تهران در این رابطه فقط سکوت کرده و در مورد چرایى ادامه دار شدن این اتفاق 

هیچ توضیحى ارائه نمى دهد.
در تعطیالت نوروز امسال بود که زمزمه هایى در مورد سریالى بودن آتش سوزى 
خودرو هاى مختلف در محله جوادیه به گوش رســید. اهالى از وقوع بیش از سه 
حریق عمــدى در خیابان هاى محله خبر مى دادند. بعد از حریق هاى گســترده 
خودرو ها و رسانه اى شدن موضوع، پلیس در این رابطه وارد موضوع شد و همه 
چیز را تکذیب کرد. به گفته پلیس، نشت بنزین عامل حریق خودروها بوده است. 
پایگاه اطالع رســانى «جامعه 24» نوشــته  تصاویرى در اختیار دارد که نشان 
مى دهد عالوه بر دو خودروى مورد ادعاى پلیس تهران، حداقل یک خودرو پژو 
پارس هم دچار آتش سوزى شده است. بر این اســاس حداقل سه خودرو آتش 
گرفته اند. این در حالى است که اهالى مدعى هســتند بیش از سه خودرو دچار 
آتش سوزى شــده و مردى آتش افروز با ریختن بنزین بر روى کاپوت خودرو ها 

آن را آتش مى زند.
اما پنج شنبه شب گذشته بار دیگر نگرانى به محله جوادیه آمد. اینبار یک خودرو 
پراید هاچ بک سفیدرنگ دچار آتش سوزى شد. اهالى در مورد این حریق گفتند 
صداى شکسته شدن شیشه خودرو را شــنیده و بعد با حریق روبه رو شده و قبل 

از آتش گرفتن کامل خودرو توانستند با کمک آتش نشانى حریق را مهار کنند.
 

 رئیس رســانه ملى در واکنش به حواشــى مرتبط با شائبه منع حضور 
ســروش صحت در برنامــه «کتاب باز» بــا تأکید بر نبــود هرگونه 
«ممنوع کارى» در صداوسیما بیان کرد که از افراد باید در جایگاه خود 

استفاده شود.
پیمان جبلى دربــاره تردیدها درباره حضور ســروش صحت در فصل 
جدید «کتاب باز» و اینکه این گمانه زنى ها شائبه ممنوع کارى وى را 
ایجاد کرده است، گفت: چیزى به نام ممنوع کارى در صداوسیما وجود 
ندارد، برنامه ها تغییر مى کند، تهیه کننده تشــخیص مى دهد که با تیم 

جدید کار کند.
جبلــى اضافه کرد: مى تــوان از افــراد در جایگاه هــاى مختلف و در 

برنامه هاى مختلف اســتفاده کرد و هر کســى در جایگاه خودش، در 
جایگاهى که مناسب است با تشخیص تهیه کننده و مدیرگروه و مدیر 
شبکه مشــغول به کار مى شــود. ما چیزى به نام ممنوع کارى به آن 

مفهومى که در رسانه ها بیان شده است نداریم.
رئیس صداوسیما در پاسخ به اینکه قرار نیست دیگر از سروش صحت 
در فصل جدید بهره گرفته شود، گفت: تهیه کننده این برنامه در فصل 
قبل و در دوره اى پیش از اینکه من (رئیس صداوسیما) باشم برنامه اش 
تمام شده بود. من وقتى آمدم مطلع شدم. حاال هم تهیه کننده، مدیر 
گروه و مدیر شــبکه تصمیم خواهند گرفت که فصل جدید را چگونه 

شروع کنند.

روزنامه «جام جم» در گزارشــى به بررســى سرنوشت مبهم 
واردات خودرو در ازاى صادرات ایــن کاالى پرمصرف ایرانى 
پرداخته است. گزارشگر این روزنامه مشخصاً وضعیت صادرات 
خودرو به عراق را مورد بررسى قرار داده است. بخش هایى از 

این گزارش را بخوانید:

واردات خودرو، فعًال ممنوع است مگر به ازاى صادرات خودرو. بر 
اساس قانونى که البته هنوز ابالغ نشده، اگر کسى بخواهد خودرویى وارد 
کند باید به میزان ارزش خودروى وارداتى، ماشین ایرانى را صادر کند. 
سؤال اصلى اینجاست که خودرو را باید دقیقًا به کجا صادر کرد؟  تنها 
چند بازار اصلى براى خودروهاى ایرانى وجود داشته و دارد که یکى از 
آنها عراق است. کشورى که در سال هاى نه چندان دور میزبان برخى 
خودروهاى ایرانى مانند پراید، پژو پــارس، 405 و... بود اما این روزها 

دیگر عالقه اى به آن ندارد.
 از نظر عراقى ها، کیفیت و قیمت خودروى ایرانى دیگر جذابیتى 

براى مردم ندارد و کســانى که قصــد خرید خودرو دارنــد، به راحتى 
مى توانند خودروهاى بهترى را صاحب شوند. 

طى دو سال اخیر اقبال به خودروهاى ایرانى در عراق بسیار محدود 
شــده و افرادى متقاضى این خودروها هستند که از نظر درآمدى، جزو 
دهک هاى پایین و فقیر محسوب مى شوند. از سوى دیگر با تنوع عرضه 
ماشین هاى خارجى در این کشور، خودروهاى ایرانى به سادگى از بازار 
حذف شدند. در این میان، چینى ها نیز توانستند نفوذ صنعت خودروى 
خود را در بین النهرین افزایش دهند و به سرعت جاى خودروهاى ایرانى 

را بگیرند. 
مشاهدات میدانى از خیابان هاى بغداد، نجف و کربال حکایت از 
سهم باالى خودروهاى تولید شده از کره جنوبى و ژاپن دارد به طورى که 
محصوالت کیــا و هوندا به راحتى خرید و فروش مى شــوند و مردم از 
کیفیت این خودروها رضایت کامل دارند، همین موضوع باعث شده حتى 
در صورت امکان صادرات خودروى ایرانى بــه عراق، به دلیل کیفیت 

پایین این محصوالت، استقبال مناسبى از آن نشود.

آرمان کیانى
یک کشــف هیجان انگیز در کف اقیانــوس آرام؛ آیا 

دانشمندان رد قاره گمشده «آتالنتیس» را گرفته اند؟ 
■■■

360 ســال قبل از میالد مســیح افالطــون در مورد 
آرمانشهر بسیار بزرگى به نام آتالنتیس صحبت کرده 
است. بســیارى معتقدند این قاره تنها زاییده تخیالت 
افالطون بــوده و برخى هم مى گوینــد آتالنتیس نه 
فقــط واقعاً وجــود داشــته بلکــه داراى مردمانى با 
فناورى هاى پیشرفته بوده که بعداً به دالیلى نامعلوم 

ناپدید شده است.

صدهاسال اســت کاوشــگران در زیر اقیانوس ها در 
جســتجوى ردى از این قاره ناپیدا هســتند اما هر چه 
گشته اند کمتر به نتیجه رســیده اند. درباره موقعیت 
جغرافیایى این قاره پر ابهام گمانه هاى زیادى مطرح 
شده است. از شرق عالم در محدوده ترکیه و شمال آفریقا 
تا زیر اقیانوس هاى اطلس و آرام محل هایى است که 
گفته مى شود نشــانه هاى تمدن چندهزارسال پیش 

آتالنتیس در آن نواحى قابل ردیابى است.  
حاال و در جدیدترین کاوش، گروهى از محققان جاده اى 
آجرى و زرد رنگ را در کف اقیانوس آرام کشف کرده اند 
که ممکن است به «شهر افسانه اى آتالنتیس» منتهى 

شود. تیم محققان در حین کاوش در منطقه اى نزدیک به 
جزایر هاوایى توانست این جاده عجیب را مشاهده کند. 
دانشمندانى که فیلم زنده غواصان در حال کاوش در این 
مکان را تماشا کردند، تحت تأثیر «جاده آتالنتیس» قرار 

گرفتند و آن را عجیب و شگفت انگیز توصیف کردند.
البته در اینکه جاده آجرى تازه کشــف شده مى تواند 
معماى آتالنتیس را حل کند یا خیر باید کمى بیشتر تأمل 
کرد.  نظریه هاى زیادى در مورد شهر آتالنتیس وجود 
دارد و باورهاى فراوانى هم به بود و نبود آن هست. آیا 
این جاده زیر اقیانوس ظرفیت پاسخگویى به همه این 

سئوال را خواهد داشت؟

معماى «آتالنتیس» حل مى شود؟ 

آتش زدن خودرو ها 
در تهران سریالى شد

واکنش رئیس صداوسیما 
به کنارگذاشتن سروش صحت از «کتاب باز»

 خودروسازان ایرانى بازار عراق را از دست داده اند
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باید جلوى ورود سارقان به 
اصفهان را گرفت

فرمانده انتظامى استان اصفهان گفت: با شرایط فعلى و 
تغییراتى که در قانون مجازات انجام شـده، دست حوزه 
قضایى و پلیس براى برخورد با سـارقان محدود اسـت. 
سـردار محمدرضا میرحیدرى بـا بیان اینکه بیشـترین 
سـارقان دسـتگیر شـده این اسـتان خـارج از محدوده 
جغرافیایى اصفهان هسـتند، گفت: متاسـفانه با شرایط 
فعلى و تغییراتى که در قانون مجازات انجام شده، دست 
حوزه قضایى و پلیس براى برخورد با سارقان محدود است 
که باعث افزایش آسـیب هاى اجتماعى و فشار به مردم 
مى شود. وى اضافه کرد: باید راهکارهایى اجرا شود تا از 
ورود سارقان غیربومى به استان جلوگیرى شود که یکى از 
این برنامه ها ایست و کنترل مبادى ورودى هر شهر است.

چند گردشگر 
به اصفهان آمدند؟

مدیر کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
استان اصفهان گفت: با وجود تمام پیش بینى ها، حجم 
سـفرها در چهار روز تعطیالت عید سـعید فطر بسیار 
سنگین بود، به  نحوى  که در این مدت، تردد بیش از 8 
میلیون خودرو در بیش از 11 هزار کیلومتر از محورهاى 
مواصالتى استان به ثبت رسید. علیرضا ایزدى افزود: 
در ایام تعطیالت عید سـعید فطر، بیـش از 600 هزار 
گردشـگر از جاذبه ها و اماکن تاریخى و گردشـگرى 

استان دیدن کردند.

علت ازدحام کامیون ها در 
سیلوى بهارستان

مدیرکل غله و خدمات بازرگانى اصفهان درباره وجود 
صف طوالنـى کامیون ها در ورودى سـیلوى شـهید 
موسوى بهارستان گفت: کمتر از 100 دستگاه کامیون 
در این سیلو روزانه، گندم تخلیه مى شد، اما درخواست 
این اداره کل براى ذخیره سـازى بیشـتر گندم، سبب 
ازدحام کامیون ها مقابل این سیلو شده است. محسن 
ضیایـى افـزود: درحـال حاضـر روزانه 250 دسـتگاه 
کامیون به این سیلو گندم حمل کرده و تخلیه مى شود 
اما مشکلى براى ذخیره سازى گندم در استان نداریم و 
اصفهان مى تواند در این زمینه معین چند استان باشد.

قطع درختان سبز 
در روز روشن

 به گفته شـاهدان عینى درختان سبز کاشـته شده در 
یکى از شهرك هاى صنعتى شهر آران و بیدگل توسط 
اره برقى در روز روشن قطع شد. هنوز از انگیزه عامالن 

قطع درختان سبز اطالعى در دست نیست.

افزایش قیمت نان بر اساس 
افزایش دستمزدها

معاون هماهنگى امور اقتصادى اسـتاندارى اصفهان 
با اشـاره به افزایـش دسـتمزد هاى کارگـران نانوایى 
سنتى گفت: قیمت آرد به نرخ سال گذشته است و تنها 
براساس افزایش دستمزد کارگران نانوایى هاى سنتى 
قیمت جدید نان تا پایان اردیبهشت اعالم مى شود. امیر 
رضا نقش با بیان اینکه یارانه سهمیه آرد صنف و صنعت 
حذف شـده افزود: این موضوع شـامل ماکارونى، نان 
فانتزى، نان صنعتى و شیرینى مى شود که با افزایش 

قیمت آرد قیمت محصول هم افزایش مى یابد.

سقوط 40 اصله درخت
 در اصفهان 

مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتاندارى اصفهـان از 
سـقوط 40 اصلـه درخـت در مناطق مرکزى اسـتان 
خبر داد. منصور شیشـه فروش اظهار داشت: سرعت 
باد روز شـنبه به 90 کیلومتر بر سـاعت رسـید و طبق 
گزارش ها به سـقوط تابلوهاى تبلیغاتى و جاده اى در 
محورهاى اصفهـان- فـرودگاه و سـجزى- نائین و 
نیز سـقوط 40 اصله درخت در نواحى مرکزى اسـتان

 منجر شد.  

خبر

رئیس اتحادیه صنــف فروشــندگان و تعمیرکنندگان 
تلفن همراه اصفهان با اشاره به تأثیر سیاست ممنوعیت 
واردات گوشى هاى باالى 600 دالر، گفت: در حال حاضر 
موبایل در بازار نسبت به قبل از عید بین 5 تا 15 درصد و 

بعضًا تا 20 درصد گران شده است.
حسن میرشمشــیرى تأکید کرد: گوشى هاى آیفون بعد 
از ممنوعیت واردات بین 15 تا 20 درصد افزایش قیمت 
داشته که البته این افزایش به دلیل جو روانى بازار است 
که این شرایط موجب شده تا برخى یا اصٌال خرید نکنند و 

یا ناچار به خرید گوشى با هزینه هاى باال شوند.
وى گفت: افزایش قیمت موبایل هاى مدل باال بر افزایش 

قیمت گوشى هاى مدل پایین اثر گذاشته و این دسته از 
گوشى ها نیز در بازار گران شده است.

میرشمشــیرى تصریح کرد: در حال حاضــر موبایل در 
بازار نسبت به قبل از عید بین 5 تا 15 درصد و بعضًا تا 20 
درصد گران شده است، البته این افزایش به مدل و برند 

هر گوشى بستگى دارد.
وى دربــاره افزایش قیمــت لوازم جانبــى موبایل نیز، 
قیمت شــارژر و هندفیرى نیز براســاس نــرخ دالر و 
نوسانات آن است، البته برخى از این دسته محصوالت 
همچون کابل، هدشــارژ و ... اکنون در ایران با گارانتى

 تولید مى شود.

مدیرکل دامپزشکى استان اصفهان گفت:با پایان عملیات 
طرح تشدید کنترل و نظارت بر مراکز عرضه فرآورده هاى 
خام دامى ویژه نوروز و ماه مبارك رمضان در این استان، 233 
هزار و 633 کیلوگرم مواد خام دامى فاسد و غیر قابل مصرف 

کشف و ضبط شد.
 شهرام موحدى افزود: 140 هزار و 101 کیلوگرم گوشت 
طیور و 27 هزار و 530 کیلوگرم گوشت دام سبک و سنگین 
در  جریان بازرســى از کشــتارگاه هاى دام و طیور استان 

اصفهان کشف و ضبط شد.
وى با بیان اینکه در زمینه عرضه فــرآورده خام دامى هم 
اقدامات مختلفى انجام شده است، ادامه داد: با حدود یک 

هزار و 134 مورد تخلف غیر بهداشتى برخورد  و در مجموع 
66 تن فرآورده خام دامى کشف و ضبط شد و پس از نمونه 
بردارى براى 79 مورد نمونه دســتور معدوم سازى 38 تن 
صادر و 84 مورد هم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایى 

معرفى شد.
مدیرکل دامپزشــکى اســتان اصفهان اضافــه کرد: 67 
گروه ثابت و ســیار متشــکل از 90 نفر از کارشناســان و 
دامپزشکان بازرسان بهداشــتى اداره کل دامپزشکى این 
اســتان در این مدت وظیفه بازرسى بهداشــتى از مراکز 
تولید، توزیع، حمــل و عرضه فرآورده هاى خــام دامى را 

برعهده داشتند.

ضبط 233 ُتن فرآورده خام 
دامى فاسد در اصفهان 

 موبایل تا 20 درصد 
گران شده است 

دریا قدرتى پور
از ظهر شنبه 17 اردیبهشت، هواى شهر اصفهان چندان 
اردیبهشتى نبود. امسال برخالف سال هاى گذشته، از 
ابتداى سال، اصفهان پر بود از گرد و غبار و این شرایط تا 
دیروز هم ادامه داشت و باعث شد رنگ تابلوى شاخص 
کیفیت هواى اصفهان پر رنگ تر از روز قبل و در بعضى 

نقاط از نارنجى به قرمز تبدیل شود. 
اداره کل هواشناسى استان اصفهان اعالم کرده که این 
گرد و خاك که به ویژه نواحى مرکزى و شــرقى استان 
را درگیر کرده ادامه دارد و باز هــم باید منتظر روزهاى 

نارنجى و قرمز اصفهان باشیم. 
امسال زودتر از سال هاى قبل شاهد هجوم ریزگردها به 
اصفهان بودیم به طورى که این مهمان هاى ناخوانده، 
فروردین و اردیبهشــت اصفهان را متفاوت از هر سال 
کردند. امسال اصفهان منتظر پایان اردیبهشت نماند و 
زودتر از همیشه میزبان ریزگردها شد، امرى که گرچه 
براى شــهرهاى جنوبى عادى تلقى مى شود اما براى 

اصفهان، این میزبانى زودهنگام کمى عجیب است.
جالب اینکــه هجوم ریزگردها در آســمان اصفهان در 
ماه هاى اولیه امسال متوقف نشدند و دانه هاى ریِز گرد 
و غبار، چنان موذیانه و ماهرانه ســیر و سفر کردند که 
توانستند در اصفهان رکوردى تازه را ثبت کنند تا جایى 
که هواى شــهر تنها 14 روز از اولین روزهاى بهار سبز 

ماند و بقیه روزها ختم شد به رنگ نارنجى و قرمز.
به روایت شــرکت کنتــرل کیفیت هــواى اصفهان، 
میهمانــان ناخوانده اصفهان در 19 فروردین امســال 
بیشترین تأثیر را بر آالیندگى هوا گذاشتند. در این روز 
باالترین غلظت ذرات معلق کوچک تر از 10 میکرون 
در یکى از کانون هاى گرد و غبار شرق اصفهان به عدد 

بهت آور 307 رسید. 
خوشبختانه این شــاخص در روزهاى بعد افت داشت 
ولى در 13 اردیبهشــت ماه به فاصله چشــمگیرى با 
فروردین، باز هم صعود کرد و به عــدد184 در میدان 

انقالب رســید که گرچه قدش کوتاه تر شد اما باز هم 
به نسبت استانداردها عدد باالیى بود. رقمى که با یک 
حساب و کتاب ساده هم مى شد فهمید براى تمامى افراد 

و نه تنها براى بیماران قلبى و ریوى مضر است.
این عددهــا در روزهاى ابتدایى 1401 باعث شــد که 
لطافت بهارى در اصفهان چندان دوام نیاورد، چه آلودگى 
ناشى از هجوم گرد و غبار از بیابان هاى عراق و عربستان 
باشد یا از تاالب خشکیده خودمان فرقى نمى کند مهم 
این است که حال هواى شــهرمان در روزهایى که باید 

خوب باشد، خوب نیست. 
حاال این ذهنیت هــر روز پررنگ تر هم مى شــود که 
هواى اصفهان قرار نیست بهتر بشود و با وجود وضعیت 
ناخوشایند گاوخونى، تاالب هورالعظیم، سدسازى هاى 
ترکیه و وضعیت بیابان هاى عــراق و... ما در روزهاى 
آینده با توده هاى جدیدتــرى از ریزگردها هم روبه رو 

خواهیم شد. 
به گفته مسئوالن منابع طبیعى و آبخیزدارى اصفهان، 
ریزگردها، ســاالنه خســارات زیادى به اصفهان وارد 
مى کنند که این رقم در سال گذشته بالغ بر 128 میلیارد 

تومان بود که به بخش هاى گوناگون خسارت زد. 
بیشترین آسیب این پدیده در ســال گذشته به مزارع، 
راه آهن، جاده ها، زمین هاى کشاورزى، محیط زیست، 
فرودگاه ها، تجهیزات نظامى و منازل مسکونى وارد شد 

و در کنار آن سالمت مردم را نیز نشانه گرفت.
این ریزگردها هر ســال از اواخر خردادماه وارد اصفهان 
مى شد، امسال اما با اضافه شدن دو منطقه دیگر به عنوان 
کانون هاى گرد و غبار، این ریزگردها زودتر راهشان را به 
اصفهان باز کردند.  اکنون از پهنه 10/7 میلیون هکتارى 
اســتان 3/2 میلیون هکتار معادل 30 درصد اصفهان را 
اراضى بیابانى و شن زار تشــکیل مى دهد که بیشتر در 

نواحى شمالى و شرقى استان قرار دارد.
مناطق تحت تاثیر فرسایش بادى استان نیز بیش از 2 
میلیون و 800هزار هکتار و کانون هاى بحرانى فرسایش 

بادى 1/5میلیون هکتار مساحت دارد که 16 کانون را به 
خود اختصاص داده است.

به گفته مدیر کل منابع طبیعــى و آبخیزدارى اصفهان 
از ســال 42 که مطالعــات و عملیات مقابلــه با بیابان 
بخصوص با نهالکارى و توسعه پوشش گیاهان مقاوم در 
مناطق کم بارش در استان آغاز شده تاکنون بالغ بر 308 
هزار هکتار از بیابان ها بویژه در مناطق بحرانى نهالکارى 
شده است اما به نظر مى رسد با توجه به وسعت بیابانزایى 

در اصفهان این میزان کافى نیست. 
در کنار کاشت نهال، مســئوالن منابع طبیعى اصفهان 
ســعى کرده اند با مالچ پاشــى به عنوان راهکار دوم از 
انتشار ریزگردها جلوگیرى کنند اما نبود اعتبارات کافى 
و وسعت بى اندازه بیابانزایى در اصفهان باعث شده که 

ریزگردها اصفهان را درنوردند.
با بررســى هاى صورت گرفته فقط در دشت سجزى به 
دلیل عوامل انسانى بیابان پیشــروى کرده، اما بیشتر 
بیابان هاى اســتان اصفهان تحت تاثیر عوامل اقلیمى 
هســتند و افزایش آنها روندى ثابت داشــته است اما 
کانون هاى بحرانى گردوغبار اســتان اصفهان از 16 به 

18 منطقه افزایش یافته است.
مطالعات سازمان هاى حفاظت محیط زیست و جنگل ها، 
مراتع و آبخیزدارى کشــور، همچنین از شناســایى دو 
کانون بحرانى جدید فرســایش بادى در بخش هایى از 
شهرستان هاى گلپایگان و شهرضا که مساحت هر دو 

در مجموع کمتر از 15 هزار هکتار است خبر مى دهند.
افزایش کانون هاى گرد و غبار در کنار همســایگانى 
که این عامل را تشــدید مى کنند باعث شده اصفهان 
اکنون به عنــوان آلوده ترین شــهر ایــران از لحاظ
 آالینده ها شمرده شــود و حتى پایتخت که یک هفتم 
جمعیت کشــور را به خود اختصاص داده است در رتبه 
بعد از اصفهان قــرار گیرد و پس از این دو کالنشــهر، 
شیراز، تبریز، کرج و اراك بر پله هاى پایین تر آلودگى 

هوا قرار گیرند. 

حال هواى شهرمان خوب نیست 

سیلى سرخ آلودگى
 بر صورت اصفهان 

نصف جهان در حال حاضر بازار لوازم خانگى دچار 
آشفتگى شده است.

در پیگیرى هاى «نصف جهان» مشخص شد که 
بازار لوازم خانگى همچنان گرفتار حاشــیه هایى 
همچون مصوبات، دســتورالعمل و گاهى تخلفات 

برخى برندها براى تقلب از نــام برندهاى خارجى 
اســت. مشــتریان این بازار مى گویند: بسیارى از 
کاالهاى ایرانى با برندها و برچســب هاى خارجى 
و با قیمت هاى نجومى به فروش مى رســد و گویا 

نظارتى در این زمینه اعمال نمى شود. 

بخش اورژانس بیمارستان هاى دولتى  نصف جهان
اصفهان با مشکالت زیادى از جمله کمبود امکانات 

روبه رو هستند.
طى پیگیرى هاى «نصف جهان» مشخص شد که 
مرکز اورژانس بســیارى از بیمارستان هاى دولتى 
اصفهان با کمبود پزشک و همچنین کمبود امکانات 
روبه رو هســتند و بیماران بدحال مجبورند مدت 

مدیدى در انتظار ویزیت شدن توسط پزشک بمانند.
نبــود متخصــص و همچنیــن انتظــار بــراى 
پاســخگویى در این مراکز باعث شــده بیماران 
گالیه هاى بســیارى از عدم توجــه و نظارت در 
ایــن بخــش از بیمارســتان هــاى دولتــى که 
بخشــى مهم و حیاتى شــمرده مى شــود داشته 

باشند.

نصف جهان با کمیاب شــدن روغــن در روزهاى 
اخیر، فروشندگان برخى فروشگاه ها مردم رامجبور 
مى کنند که کاالهاى دیگر را هم به همراه روغن 

خریدارى کنند.
بــه گفتــه شــهروندان اصفهانــى، در برخى از 
فروشگاه ها فروشنده ها شرط مى کنند که به ازاى 
خرید یک شیشه روغن باید تن ماهى یا کنسرو و یا 

رب گوجه هم خریدارى شود.
مردم و شــهروندان از این موضوع گالیه دارند که 
چرا فروشــندگان از کمیابى روغن ســوء استفاده 
کرده و اجناس روى دســت مانده خود را نیز قالب 
مشــتریان مى کنند  و چــرا بازرســان و ناظران 
بازار اجازه تخلــف به متخلفان را در این شــرایط 

مى دهند؟

در حالى که در چنــد روز اخیر روغن و ماکارونى در 
سوپرمارکت ها و فروشــگاه هاى زنجیره اى شهر 
اصفهان با کمبود مواجه شــده است. معاون جهاد 
کشــاورزى اصفهان مى گوید: عرضــه روغن و 

ماکارونى به روال قبل باز مى گردد.
شــریفى گفت: عرضه روغن و ماکارونى در سطح 
شهر انجام شده و در چند روز آینده بازار این دو قلم 

کاال به تعادل مى رسد.
امید شریفى گفت: روند توزیع روغن و ماکارونى به 
دلیل نابسامانى شرکت هاى پخش با مشکل روبرو 
شده بود و در چند روز آینده به روال قبل بازمى گردد. 
او مى گوید: این اطمینــان را به مردم مى دهیم که 
میزان ذخایر روغن استان مطلوب است و مى توانند 
الگوى مصرف مورد نیاز هفتگى و ماهیانه خودشان 

را بدون مشکل تهیه کنند.
به گفته معاون توسعه بازرگانى و صنایع کشاورزى 
سازمان جهاد کشاورزى استان اصفهان، نابسامانى 
در روند عرضه شرکت هاى پخش روغن و ماکارونى 
و همچنین خرید هاى نامتعارف مــردم به کمبود 
و خالى شــدن قفســه هاى این دو قلم کاال دامن 

زده است.
وى گفت: مشکلى که در ایران عالوه بر خشکسالى، 
درگیرى اوکراین و روسیه و تحریم، موجب کمبود 
روغن شده الگوى مصرف مردم است که به دلیل 
اطمینان نداشتن، خریدهاى زیاد و احتکار خانگى 

انجام مى دهند.
شریفى اظهار کرد: مسائلى چون خشکسالى، جنگ 
اوکراین و روسیه که تأمین کننده 60 درصد روغن 
دنیا بودند، به عالوه تحریم ها به ایجاد کمبود در بازار 

روغن انجامید.
وى افزود: در کل واردات این ماده خام بنا به برخى 
از دالیل اشاره شده براى همه کشورها با محدودیت 
همراه شده و حتى کشورهاى اروپایى مانند آلمان 
در شــرایط ســخت ترى براى تأمین روغن به سر 

مى برند.
معاون سازمان جهاد کشــاورزى استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: مشکلى که در ایران این وضعیت را 
دشوارتر کرده الگوى مصرف مردم است که به دلیل 
اطمینان نداشــتن خریدهاى زیاد و احتکار خانگى 

انجام مى دهند.
وى ادامه داد: با توجه به کارخانه تولید روغن که در 
این استان با ظرفیت باالیى در حال فعالیت است، 
از لحاظ تأمین روغن در استان مشکلى وجود ندارد.

شریفى گفت: به دلیل الگوى مصرف شکل گرفته 
براى مردم، بــه هر میزان روغن در فروشــگاه ها 
تزریق شود، همه موجودى به سرعت توسط مردم 
خریدارى خواهد شد که نشان دهنده ترس آنها از 

کمبود روغن است.

سرپرست اداره میراث  فرهنگى، گردشگرى و صنایع  
دستى شهرستان کاشان از آغاز نوزدهمین جشنواره 
گل محمدى و مراسم ســنتى گالب گیرى در شهر 

نیاسر از توابع این شهرستان خبر داد.
احمــد دانایى نیا اظهار کرد: خوشــبختانه پس از دو 
سال محدودیت هاى ناشى از شیوع بیمارى کرونا که 
منجر به برگزار نشدن بیشتر مراسم و جشنواره هاى 
شهرستان کاشان شده بود، نوزدهمین جشنواره گل 
محمدى و مراسم سنتى گالب گیرى از  - پانزدهم 
اردیبهشت ماه - با استقبال بى نظیر هموطنان آغاز 

شد.
سرپرســت اداره میــراث فرهنگى، گردشــگرى و 

صنایع دستى شهرستان کاشــان ادامه داد: با توجه 
به برگزارى این مراســم و مراســم هاى مربوط به 
گالب گیرى در سطح شهرستان و همچنین تعطیالت 
مربوط عید سعید فطر که منجر به حضور گردشگران 
فراوانى در شهرســتان شــده بود، از همان روزهاى 
ابتداى هفته، ظرفیت اقامت شهرســتان که بالغ بر 
2900 تخت است، تکمیل شد؛ لذا با برنامه ریزى هاى 
انجام شــده در سطح شهرستان و اســتان، سریعاً با 
استفاده از ظرفیت مدارس و ورزشگاه هاى شهرستان 
و همچنین اســتفاده از ظرفیت اقامت شــهرهاى 
جایگزین، این مشکل رفع شــد و خدمات رسانى به 

گردشگران به خوبى انجام شد.

تقلب در بازار لوازم خانگى 

بیماران سرگردان در اورژانس  

یک روغن ببر یک کنسرو بخر 

روغن و ماکارونى به سوپرها بر مى گردد 

استقبال بى نظیر از جشنواره گل محمدى نیاسر 

نماینــده مــردم اصفهــان در مجلس شــوراى اســالمى با اشــاره بــه اینکه به 
آثار تاریخى اصفهان ضربه اولیه وارد شــده اســت، اظهار داشــت: نیمــى از ابنیه 
از بین رفته و اگر ضربــه دیگرى بخورد هیــچ چیز دیگرى تا 10 ســال آینده باقى

 نمى ماند.
مهدى طغیانى با اشاره به  درخطر بودن آثار و ابنیه اصفهان و فراهم نبودن زیر ساخت ها 
و رعایت نشدن الزامات در خالل ســال هاى قبل اظهار داشت: بخشى از این امکانى 
که براى ما وجود داشته از بین رفته و نقایصى که در این محور و بافت در اختیار ما بوده 

دیگر وجود ندارد.
وى افزود: اکنون در برخى از نقاط، تک ستاره هایى داریم که اگر همان ها هم با این نوع 
اقدامات حفظ نکنیم شاید از یک تمدن 1500 ساله در شهر اصفهان نام و نشانى نماند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه در اصفهان شاهد ابنیه، 

آثار و فضاهایى هستیم که هر کدام روایت گر ســرفصل تاریخ تمدن اسالمى است، 
گفت: متاسفانه اکنون آنها در حال نابودى هســتند و به عنوان مثال از محل جوباره و 
دردشت و سایر نقاط اصفهان تقریبا سابقه و نام و نشان قدیمى باقى نمانده و تنها تک 

بناهایى وجود دارد.
 نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى با بیان اینکه درخصوص یک نمونه 
به کمیسیون اصل 90 مجلس از دولت شکایت کردم، گفت: برخى از ارگان ها نمى توانند 
مسائل خود را با یکدیگر حل کنند 10 سال است کارخانه ریسباف که تنها نسل باقى 
مانده از کارخانجات ریسندگى اصفهان است را وسط انداختند و در حال از بین رفتن 
است. وى خاطرنشان کرد: اگر شما پنج سال پیش از این کارخانه بازدید کرده بودید، 
بسیارى از بناهاى ساختمان ســر جایش بود ولى اکنون تلى از خاك است، در نتیجه 

روزها و سال ها براى ما مهم است.

کارخانه ریسباف به تلى از خاك تبدیل شده است
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026015349 مورخ 1400/11/30 هیات آقاى کمال صالحى 
به شناسنامه شــماره 2867 کدملى 1285968654 صادره اصفهان فرزند مهدى بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 48,81 مترمربع از پالك شماره 1 فرعى از 14458 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شــمال اصفهان خریدارى قباله عادى 
مع الواسطه از مالکیت احمد جابر انصارى موضوع سند انتقال 30903 مورخ 1318/09/15 

دفتر 2 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/19 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/03 - م الف: 1312681 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /2/265
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق 

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه 

اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت 
دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027014790 مورخ 1400/11/19 سید مهدى حامى فرزند 
سید محسن بشماره شناسنامه 15618 صادره از اصفهان بشماره ملى 1292684356 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 5 فرعى از اصلى 11549 

واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 198/85 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
2- راى شــماره 140060302027014791 مورخ 1400/11/19 زهره آذرى فرزند رضا 
بشماره شناسنامه 1470 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286543185 در ششدانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 11548 اصلــى واقع در بخش 5 ثبت 

اصفهان به مساحت 239/74 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
3- راى شــماره 140060302027014789 مورخ 1400/11/19 علیرضا چیت ساز زاده 
عالف فرزند جواد بشماره شناسنامه 590 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291086986 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 11548 اصلى واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 163/95 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/02/19 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/03- م الف: 1312724- 

رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /2/267

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

اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى فاقد سند 

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

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140060302027014567 مورخ 1400/11/14 فرحناز تابش فرد فرزند 
مهدى بشماره شناسنامه 41582 صادره از اصفهان بشماره ملى 1282344293 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 3126 فرعى از اصلى 15190 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 178/80 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/19 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/03- م الف: 
1312775- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شــرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى 

2/269/
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 139860302006004746- تاریخ: 1398/04/13 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1398114402006000525 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم عزت گل آرا مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب خانه پالك شماره 775 و 796 و 797 و 774 

فرعى از 158 اصلى واقع در بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تحت بررسى است. 
هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضاى اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده 

با سوابق پرونده و بررسى پاسخ وضعیت ثبتى ختم رسیدگى را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رأى مى  نماید. 

رأى هیأت 
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل مع االوسطه از شهردارى خمینى 
شهر ثبت در صفحات 250 و 28 و 292 و 304 دفاتر 151 و 4 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک 
مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به 
مورد تقاضا احراز گردیده و بررســى هاى محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال 
منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم عزت گل آرا به شناسنامه شماره 8 
کدملى 1141499665 صادره فرزند براتعلى نسبت به 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 200 
مترمربع پالك شماره 775 و 796 و 797 و 774 فرعى از 158 اصلى واقع در صدراباد بخش 
14 اصفهان حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 

شماال به طول 10 متر درب و دیواریست به گذر 
شرقا به طول 20 متر دیوار به دیوار پالك 775 و 796 فرعى 

جنوبا به طول 10 متر دیوار به پالك 797 و 796 
غربا به طول 20 متر دیوار به دیوار پالك 774 و 797

حقوق ارتفاقى ندارد 
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/19- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/03- م الف: 1311209 - عضو قضائى - مجتبى پور على. مدیریت 
جهاد کشاورزى - حمید رضا کریمى. رئیس اداره راه و شهرسازى - عباس سعیدى. قائم 

مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - على اصغر حسین زاده /2/279

اندروید قدیمى خود را به وب کم تبدیل کنید
اکنون زمان بسیار خوبى براى تبدیل گوشى قدیمى خود به وب کم است. 
مى توانید از تعدادى برنامه رایگان، از جمله زوم یا اســکایپ، براى بهبود 
کیفیت چت هاى ویدیویى خود در طول دوران قرنطینه استفاده کنید. به یاد 
داشته باشید، دوربین اصلى تلفن قدیمى تر احتماال بهتر از وب کم لپ تاپ 

شما است و اصال شاید شما وب کم نداشته باشید.

اندروید قدیمى خود را به Nintendo Game Boy تبدیل کنید
وقتى اندروید خود را به یک نینتندو گیم بوى تبدیل مى کنید، مى توانید هر 
کجا که مى روید بازى هاى ویدیویى انجام دهید. تنها چیزى که براى شروع 
نیاز دارید یک تلفن اندرویدى ســازگار و یک دستگاه موبایل 50 دالرى 

Hyperkin Smartboy است.

براى انجام بازى ها، باید کارتریج هاى Game Boy را بخرید. البته شاید 
هنوز آن ها را از قبل داشته باشــید. اما اگر کارتریج هاى قدیمى را ندارید، 

مى توانید برنامه هاى Game Boy Advance را نیز بازى کنید.

عکس هاى خود را روى گوشى قدیمى ذخیره کنید
تصاویر فضاى ذخیره سازى زیادى را در دســتگاه شما اشغال مى کنند، 
بنابراین آن ها را در تلفن قدیمى خود ذخیره کنید. مى توانید از دســتگاه 
جدیدتان براى گرفتن عکس ها و سپس ارسال آن ها به تلفن قدیمى تان 

استفاده کنید تا فضاى گوشى جدید آزاد شود.
همچنین مى توانید از تلفن قدیمى خود تنها به عنوان دوربین استفاده کنید 
و آن را به مکان هایى ببرید که معموًال نمى خواهید تلفن جدید خود را ببرید. 
به عنوان مثال، اگر به دریاچه یا ســاحل مى روید، مى توانید بدون نگرانى 

در مورد افتادن گوشى خود در آب، با گوشى قدیمى خود عکس بگیرید.

از اندروید خود به عنوان یک کنترل از راه دور استفاده کنید
داشــتن یک کنترل از راه دور که مى تواند همه کار ها را انجام دهد بسیار 
خوب است. خب، شــاید آنقدر ها هم عالى نباشــد، اما اینکه بتوانید همه 
دستگاه هاى خود را تنها از یک ریموت کنترل کنید تسکین دهنده است. 

یک برنامه کنترل از راه دور مانند iRule را دانلود کنید و سپس تلفن خود را 
با دستگاه هایى از جمله Xbox One، Roku و Apple TV همگام کنید. 
اگر المپ هاى هوشمند دارید، مى توانید گوشى خود را با آن ها همگام کنید.

گوشى اندروید خود را به Google Home تبدیل کنید
تغییر کاربرى تلفن اندرویــدى خود به عنوان یک بلندگوى هوشــمند 
Google Home ساده است و نیازى به دانلود برنامه ندارد. مطمئن شوید 

که تلفن شما به آخرین سیســتم عامل اندروید به روزرسانى شده است تا 
گزینه «OK, Google» را داشته باشید. در مرحله بعد، باید یک بلندگوى 
بلوتوثى پیدا کنید تا گوشى خود را با آن جفت کنید. مطمئن شوید که هر دو 
دستگاه همیشه وصل و روشن بمانند. شما آماده خواهید بود که در کمترین 
زمان به گوگل دستورات بدهید. بهترین بخش این ترفند این است که شما 

مجبور نخواهید بود 129 دالر براى Google Home خرج کنید.
اندروید شما مى تواند به عنوان یک دوربین امنیتى خانه نیز عمل کند

با تبدیل گوشى قدیمى خود به دوربین امنیتى خانه احساس امنیت کنید. 
براى شروع یک برنامه دوربین امنیتى مانند آلفرد که همچنین با آیفون نیز 
کار مى کند را دانلود کنید. وقتى سر کار هستید خانه خود را بررسى کنید تا 
مطمئن شوید که همه چیز خوب است. گوشى را در اتاق اصلى خانه در جایى 

قرار دهید که بهترین دید را داشته باشید.
وقتى در خانه هستید، آن را در بیرون و به صورت مخفیانه تنظیم کنید تا 
ببینید چه کسى در خانه شما را مى زند یا هر گونه فعالیت مشکوك را ببینید. 
شاید متوجه شوید که سر و صدا فقط مربوط به یک گربه است که در حال 

فضولى است و الزم نیست بچه همسایه را شماتت کنید.

از گوشى قدیمى خود به عنوان دوربین براى چک کردن 
کودك استفاده کنید

به جاى اینکه هر بار که فکر مى کنید گریه یا صداى عجیبى مى شنوید وارد 
اتاق کودك خود شوید، با تبدیل تلفن قدیمى خود به دوربین کودك، بررسى 

کنید که آیا کودك شما خوب است یا خیر.
با نصب اسکایپ در هر دو دستگاه قدیمى و جدید، مى توانید تلفن قدیمى 

خود را در اتاق کودك تنظیم کنید و از تلفن فعلى خود به آن دسترسى داشته 
 Dormi باشید. شما همچنین مى توانید از یک برنامه مانیتور کودك مانند
نیز اســتفاده کنید. ما آن ها را روى نوزادان واقعى آزمایش نکرده ایم، اما 
رتبه بندى مشتریان عالى است. با دانستن اینکه مى توانید در هر اتاقى باشید 

و همچنان کودك خود را ببینید، مسلما احساس بهترى خواهید داشت.

اندروید خود را به یک ماوس بى سیم 
تبدیل کنید

وقتى ماوس بى سیم شما بدون هیچ هشدارى از 
کار مى افتد، مى تواند آزاردهنده باشد. شما مى توانید 

در کمترین زمان گوشى خود را به ماوس تبدیل کنید. 
براى انجام این کار، باید برنامه اى مانند ماوس از راه دور 

(Remote Mouse) را دانلود کنید.
هنگامى که برنامه را دارید، گوشى و کامپیوتر خود را به همان 

شبکه Wi-Fi متصل کنید و با آن ماوس قدیمى خداحافظى کنید. 
براى زمانى که در مسافرت هســتید یا براى کارى در کافى شاپ 

نشسته اید، استفاده از این ماوس مى تواند سودمند باشد.

تلفن قدیمى خود را به عنوان یک پخش کننده موسیقى 
استفاده کنید

با استفاده از تلفن قدیمى خود به عنوان پخش کننده رسانه، فضاى ذخیره 
سازى گوشى جدید خود را آزاد کنید. از آنجایى که یک گوشى جدید دارید، 
مى توانید تمام داده ها به جز آهنگ ها و پخش کننده هاى موسیقى را از تلفن 

قدیمى خود پاك کنید. 
مى توانید به اندازه اى که حافظه گوشى قدیمى تان اجازه مى دهد آهنگ 
اضافه کنید، بدون اینکه نگران میزان فضاى ذخیره سازى خود باشید. اگر 

مهمانى دارید آن را به بلندگوى صداى فراگیر خود وصل کنید.
نکته مهم این است که مى توانید آن را در یک مکان رها کنید و دیگر نگران 
تماس هاى دریافتى و پیام هایى که آهنگ هاى شــما را قطع مى کنند، 

نخواهید بود.

9 روش هوشمندانه براى استفاده دوباره از 
گوشى هاى اندرویدى قدیمى

 Nintendo Game گوشى قدیمى اندرویدى شما مى تواند به یک دوربین امنیتى خانگى، دستگاه ذخیره سازى عکس یا حتى به یک
Boy تبدیل شود.

 Google بسیارى از کاربران پس از خرید گوشى جدید، گوشــى قدیمى را کنار مى گذارند. شما ممکن است گوشى خود را با یک 
Pixel 6 جایگزین کنید، از میان سرى گلکسى S۲۲ سامسونگ یک مورد دلخواه را انتخاب کنید یا حتى در یک حرکت متفاوت یک 

آیفون بگیرید. حال با گوشى قدیمى محبوب خود چه باید کرد؟ مى توانید آن را در کشو بگذارید یا سعى کنید آن را بفروشید. با این 
حال، شما گزینه هاى جالب دیگرى دارید که ارزش بررسى دارند.

اگر تلفن شما خیلى قدیمى است که نمى تواند ارزش مبادله اى باالیى داشته باشد و با فروش آن چیز زیادى دستتان را نمى گیرد یا به 
دنبال صرفه جویى در هزینه براى وب کم یا Google Home هستید، یا فقط دوست دارید وسیله اى را براى سرگرمى سرهم کنید، 
راه هاى بسیار مبتکرانه اى براى تغییر کاربرى دستگاه قدیمى تان وجود دارد. شما مى توانید آن را به دستگاهى تبدیل کنید 

که واقعاً مى خواهید از آن استفاده کنید.
از این گذشــته، گوشــى هاى هوشــمند رایانه هاى کوچک و قدرتمندى هســتند که فضاى 
ذخیره سازى، بلندگو و دوربین دارند. گوشى شما یک جایگزین مفید براى بسیارى از 
وسایل الکترونیکى دیگر مى تواند باشد. حتى مى توانید آن را به دوربین 
امنیتى خانه تبدیل کنید. در اینجا ترفند هایى را 
مى خوانید که به اندروید قدیمى شما 

جان تازه اى مى بخشد.

ی م

لکنید
ى هوشــمند 
طمئن شوید

 شده است تا 
کبلندگوى 
وید که هر دو 
ه در کمترین 
 ست که شما 

نید.
مل کند

امنیت کنید. 
ن با آیفون نیز 
رسىکنید تا 
 خانه در جایى

نظیمکنید تا 
ببینید.  وك را
ت که در حال 

چک کردن 

ى شنوید وارد 
ودك، بررسى 

ل

یم ر یش ز ى نو وز روى ر ن ی یز
رتبه بندى مشتریان عالى است. با دانستن اینکه مى توانید در هر اتاقى باشید 

و همچنان کودك خود را ببینید، مسلما احساس بهترى خواهید داشت.

اندروید خود را به یک ماوس بى سیم 
تبدیل کنید

وقتى ماوس بى سیم شما بدون هیچ هشدارى از 
کار مى افتد، مى تواند آزاردهنده باشد. شما مى توانید 

به ماوستبدیل کنید.  کمترین زمانگوشى خود را در
براى انجام این کار، باید برنامه اى مانند ماوس از راه دور 

(Remote Mouse) را دانلود کنید.
به همان کامپیوتر خود را هنگامى که برنامه را دارید، گوشى و

iشبکه Wi-F متصل کنید وبا آن ماوس قدیمى خداحافظى کنید. 

براى زمانى که در مسافرت هســتید یا براى کارى در کافى شاپ 
نشسته اید، استفاده از این ماوس مى تواند سودمند باشد.

تلفن قدیمى خود را به عنوان یک پخش کننده موسیقى 
استفاده کنید

تلفن قدیمى خود به عنوانپخش کننده رسانه، فضاى ذخیره  با استفاده از
سازى گوشى جدید خود را آزاد کنید. از آنجایى که یک گوشى جدید دارید، 
مى توانید تمام داده ها به جز آهنگ ها و پخش کننده هاى موسیقى را از تلفن 

قدیمى خود پاك کنید.
مى دهد آهنگ  مى توانید به اندازه اى که حافظه گوشىقدیمى تان اجازه
اضافه کنید، بدون اینکه نگران میزان فضاى ذخیره سازى خود باشید. اگر 

مهمانى دارید آن را به بلندگوى صداى فراگیر خود وصل کنید.
نکته مهم این است که مى توانید آن را در یک مکان رها کنید و دیگر نگران 
تماس هاى دریافتى و پیام هایى که آهنگ هاى شــما را قطع مى کنند، 

ا

ذخیره سازى، بلندگو و دوربین دارند. گوشى شما یک جایگزین مفید براى بسیا
وووسایل الکترونیکى دیگر مى تواند باشد. حتى مى توانید آن را به د
اینجا ترفند ه امنیتىخانه تبدیل کنید. در
مى خوانید که به اندروید قدیمى

جان تازه اى مى بخشد.

نخواهید بود. تلفن قدیمى با نصب اسکایپ در هر دو دستگاه قدیمى و جدید، مى توانیدتى خود را تنها از یک ریموت کنترل کنید تسکین دهنده است. 

نحوه فعال کردن مرور ایمن پیشرفته در کروم

با ادامه انتقادها از واردات گوشى هاى باالى 
600 دالر، اعضاى کمیسیون اصل 90 

مجلس وعــده داده اند تا نیمه 
اول سال 1401 واردات 

آیفون ممنوع شود. 
 طــرح تهاتــر 
ارز خشــکبار و 
موبایل کــه از 

سال گذشــته هم 
مطرح شــده بود، از فروردین 

ماه سال جارى آغاز شد. هرچند واردکنندگان 
موبایل عنوان کردند که براى ارزیابى نقاط ضعف و قوت 
این طرح به زمان نیاز است، اما در عین حال، اعالم شد که 
در بلندمدت قیمت تمام شــده کاالها اثر افزایشى حدود 
هشت تا 12 درصدى خواهد داشت. زیرا نرخ ارز خشکبار 
معادل نرخ ارز آزاد است که هزینه هاى کارمزد هم به آن 

اضافه مى شود.
از طرف دیگر طبق گزارش هاى گمرك، در سال گذشته 
در مجموع 4.2 میلیارد دالر گوشى از مبادى رسمى وارد 
ایران شده است که بیش از 1.3 میلیارد دالر به گوشى هاى 
باالى 600 دالر اختصاص  دارد کــه 32.2 درصد ارزش 
کل واردات گوشــى را دربرمى گیرد. این در حالى اســت 

که از نظر تعداد، 
گوشــى هاى باالى 
600 دالر فقط 6.2 درصد 
از کل سهم داشــته است؛ به 
طورى که در سال گذشته از مجموع 
17.7 میلیون دســتگاه وارد شــده 1.1 

میلیون دستگاه براى باالى 600 دالر بوده است.
البته موضوع ممنوعیت واردات گوشى هاى باالتر از 300 
یورو از تابستان سال 1399 به عنوان راه حلى براى مشکل 
واردات و کمبود گوشى مطرح شد و با جنجال هایى که این 
خبر به پا کرد و حتى با گران شدن گوشى هاى پرچمدار هم 
گره خورد. هرچند همان زمان هم در مقطعى واردکنندگان 
مدعى بودند گوشى 300 یورویى تخصیص ارز نمى گیرد و 
واردکننده رسمى نمى تواند این گوشى ها را وارد کند، تا اینکه 
در الیحه بودجه 1400،  حقوق ورودى واردات گوشى هاى 
موبایل ساخته شــده خارجى باالى 600 دالر را 12 درصد 
تعیین کردند.اکنون اما به نظر مى رسد تصمیمات جدیدى 

براى ممنوعیت واردات گوشى هاى باالى 600 دالر و در 
صدر آنها برند اپل گرفته شده  است. زیرا به تازگى، شبکه خبر 
صداوسیما با انتشار گزارشى، ضمن اشاره به بخشنامه وزیر 
صمت وقت در سال 1394 مبنى  بر لزوم ممنوعیت کاالهاى 
مصرفى آمریکایى در پى تاکیدها و گالیه هاى مطرح شده 
از واردات نیم میلیاردى گوشى لوکس آمریکایى، با تاکید بر 
محدودیت منابع ارزى و مشکالت دارویى بیماران پروانه اى 
خواستار ممنوعیت واردات گوشى هاى آیفون به ایران شد. 

پس از آن، طبق گزارش انجمــن واردکنندگان موبایل، 
اعضــاى کمیســیون اصــل 90 مجلس نیــز در جواب 
پیگیرى هاى این گــزارش، وعده دادند تــا در نیمه اول 
ســال 1401 واردات آیفون ممنوع شود. على خضریان - 
سخنگوى کمیسیون اصل 90 مجلس - در این باره اظهار 
کرده است: طبق قولى که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد 
گرفته ایم، قرار است تا نیمسال اول سال 1401، با پیگیرى 
پرونده این موضوع جلــوى واردات محصوالت این برند 

گرفته و اجراى این طرح کامل شود.

واردات آیفون
در سال 2020، گوگل قابلیت مرور ایمن پیشرفته را براى مرورگر کروم راه ممنوع مى شود؟

اندازى کرد. این ویژگى گزینه اى براى کاربرانى است که در هنگام مرور 
وب به سطح پیشرفته ترى از امنیت نیاز دارند یا مى خواهند.

طبق گفتــه گوگل، روشــن کردن مــرور ایمن پیشــرفته به طــور قابل
 مالحظه اى محافظت در برابر وب سایت ها و دانلودهاى خطرناك را افزایش 
مى دهد. کروم با اشــتراك گذارى داده هاى بى درنگ با مرور ایمن گوگل، 

مى تواند فعاالنه از شما در برابر سایت هاى خطرناك محافظت کند.
این غول فناورى ویژگى هاى جدیــدى را از زمان راه اندازى،به این ابزار 

اضافه کرده اســت. ســال گذشته، این 
شرکت قابلیتى را اضافه کرد که هنگام 
نصب یک برنامــه افزودنى جدید 
از فروشــگاه وب کروم، محافظت 

بیشترى را ارائه مى دهد.
مرور ایمن پیشــرفته در

Google Chrome  چگونه کار مى کند
طبق یک پست وبالگ گوگل، وقتى به مرور ایمن پیشرفته تغییر مى کنید، 
کروم داده هاى امنیتى اضافى را مستقیماً با Google Safe Browsing به 
اشتراك مى گذارد تا ارزیابى هاى دقیق ترى از تهدیدات را انجام دهد. براى 
مثال، Chrome URL هاى غیرمعمول را در زمان واقعى بررسى مى کند 
تا تشخیص دهد سایتى که مى خواهید از آن بازدید کنید ممکن است یک 

سایت فیشینگ باشد یا خیر. 
 Google Chrome چگونه مى توانید حالت مرور ایمن پیشرفته

را در دسکتاپ فعال کنید
Google Chrome.1 را روى دسکتاپ خود باز کنید.2.روى نماد سه نقطه 
در گوشه سمت راســت باال ضربه بزنید.3.از منو روى Settings کلیک 

کنید.4.روى Security and privacy کلیک کنید. شما مى توانید گزینه 
 Security را در سمت چپ صفحه نمایش خود مشاهده کنید.5.بر روى

کلیک کنید.6.روى حفاظت پیشرفته کلیک کنید.
چگونــه مى توانید حالت مــرور ایمن 

 Google پیشــرفته
Chrome را در تلفن هاى 

هوشــمند اندرویدى فعال 
کنید

1.برنامه Google Chrome را در تلفن هوشمند 
Android خود باز کنید.2.روى نماد سه نقطه در گوشه سمت راست باال 

 Security and ضربه بزنید.3.از منو، روى تنظیمات ضربه بزنید.4.روى
 enhanced ضربه بزنید.6.روى Security ضربه بزنید.5.روى privacy

protection  ضربه بزنید.
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یک کارشــناس تغذیه با اشــاره به قند پایین موجود در کنگــر و خاصیت 
سیرکنندگى این گیاه، مصرف آن را براى رژیم الغرى بسیار مفید دانست.

نیلوفر حیدرى از کنگر به عنوان یکــى از گیاهان پرمصرف بهارى یاد کرد و 
افزود: این گیاه از نظر تغذیه اى جزو گروه ســبزیجات محسوب مى شود و از 

مفیدترین سبزیجات است.
وى افزود: کنگر على رغم اینکه فیبر باالیى داشته و خاصیت سیرکنندگى دارد، 

از سطح انرژى بسیار پایینى برخوردار است.
حیدرى گفت: میزان قند موجود در این سبزى بســیار پایین است، بنابراین 

مصرف زیاد آن اضافه وزن و چاقى به دنبال ندارد.
این کارشناس تغذیه گفت: با توجه به خاصیت سیرکنندگى و از طرفى میزان 

پایین کالرى این سبزى، افراد مى توانند از این سبزى براى رژیم الغرى خود 
استفاده کنند.

وى افزود: همچنین به دلیل قند پایین، مصرف کنگر براى بیماران دیابتى و 
مبتالیان چربى خون هم توصیه مى شود.

این کارشناس تغذیه خاصیت دیگر کنگر را وجود منابع بسیار آنتى اکسیدان در 
آن عنوان کرد و افزود: گیاه کنگر همچنین خاصیت ضدالتهابى دارد.

وى به وجود منابع غنى ویتامین A و فوالت هم در کنگر اشــاره کرد و افزود: 
ویتامین A موجود در کنگر براى پیشــگیرى از انواع عفونت در بدن و بهبود 

پوست و مو مفید است.
حیدرى گفت: فوالت هم که جــزو ویتامین B محلول در آب اســت، براى 

پیشگیرى از کم خونى موثر است.
این کارشناس تغذیه همچنین از کنگر به عنوان منبع غنى پتاسیم یاد کرد و 

افزود: پتاسیم موجود در کنگر براى کنترل فشار خون بسیار مفید است.
حیدرى در ادامه با بیان اینکه بهترین روش مصرف کنگر طبخ آن به صورت 
بورانى است، گفت: افراد باید دقت داشته باشند که کنگر را با آب بسیار کم بر 

روى حرارت بسیار کم پخت کنند تا امالح آن از بین نرود.
وى افزود: توصیه مى شود افراد از سرخ کردن کنگر و مصرف روغن در 

کنار آن خوددارى کنند.

حقایقى درباره 
یک گیاه وحشى 
الغرکننده

ى از کم خونى موثر است.
ناستغذیه همچنین از کنگر به عنوان منبع غنى پتاسیم یاد کرد و 

سیم موجود در کنگر براى کنترل فشار خون بسیار مفید است.
ادامه با بیان اینکه بهترین روش مصرف کنگر طبخ آنبه صورت ر

ت، گفت: افراد باید دقت داشته باشند که کنگر را با آب بسیار کم بر 
ت بسیار کم پخت کنند تا امالح آن از بین نرود.

ر در  توصیه مى شود افراد از سرخ کردن کنگر و مصرف روغن
ددارى کنند.

ا ستامینوفن:
اگر کمردرد، سردرد یا سرماخوردگى دارید و به دنبال مسکنى مانند استامینوفن هستید، حتما مقدار مناسب آن را 
مصرف کنید! مصرف بیش از حد این دارو مى تواند به کبد آسیب برساند. دوز مصرفى و میزان مصرف استامینوفن 

در یک روز را بررسى کنید. بزرگساالن نباید بیش از 4 هزار میلى گرم استامینوفن در روز دریافت کنند.

قاتالن اصلى 
کبـــــد 

؟  کدامند بیمارى کبد مى توانــد ارثى یا 
ژنتیکى باشد و عوارض ناشى از این بیمارى 

مى توانند به دلیل عوامل مختلفى که به کبد آسیب 
مى زنند، مانند ویروس ها و چاقى ایجاد شوند.

در ادامه برخى از خوراکى هایى که قاتالن اصلى 
کبـــــد هستند را معرفى مى کنیم.

:A مصرف بیش از حد ویتامین

بدن شــما به ویتامین A نیاز دارد و دریافــت آن از گیاهانى مانند 

میوه ها و سبزیجات تازه، به خصوص آن هایى که قرمز، نارنجى 

و زرد هستند، خوب اســت. اما اگر مکمل هایى مصرف کنید 

که داراى دوز هاى باالیى از ویتامین A هستند، مى تواند 

ى کبد شما مشکل ایجاد کند. قبل از مصرف ویتامین 
برا

A اضافى با پزشک خود مشورت کنید، زیرا احتماًال به 
آن نیاز ندارید.

قند:
کبد از یک نوع قند به نام فروکتوز براى تولید چربى استفاده مى کند. شکر تصفیه شده 

باعث تجمع چربى در کبد خواهد شد. برخى مطالعات نشان مى دهد که قند مى تواند 
به اندازه الکل براى کبد مضر باشد، حتى اگر اضافه وزن نداشته باشید . 
این یک دلیل دیگر براى محدود کردن غذا هاى حاوى قند هاى اضافه 

مانند نوشابه، شیرینى و آب نبات است.

مصرف بیش
Aبدن شــما به ویتامینA نی

میوه ها و سبزیجات تازه،
و زرد هستند، خوب اسـ
ب که داراى دوز هاى
براى کبد شما مشک

A اضافى با پزشک
آننیاز ندارید.

 مى کند. شکر تصفیه شده مى
ى دهد که قند مى تواند 

باشید .  ه
ى اضافه 

مکمل هاى گیاهى:
حتى اگر روى آن ها برچسب "طبیعى" نوشــته شده باشد، ممکن است 
براى شما مناســب نباشــد. به عنوان مثال، برخى از افراد گیاهى به نام 
"کاوا" را براى کاهش عالئم یائسگى مصرف مى کنند. اما مطالعات نشان 
مى دهد که این مکمل مى تواند از عملکرد صحیح کبد جلوگیرى کند و 
منجر به هپاتیت و نارسایى کبد شود. شــما همیشه باید قبل از مصرف 

هرگونه گیاهى با پزشک خود صحبت کنید.

چربى اضافى:
چربى اضافى مى تواند در سلول هاى کبد جمع و منجر به 
بیمارى کبد چرب غیرالکلى (NAFLD) شود. اگر اضافه 
وزن دارید یا چاق هستید، میانسال هستید یا دیابت دارید، 

احتمال ابتال به NAFLD در شما بیشتر است.

ه هپاتیت و نارسایى کبد شود. شــما همیشه باید قبل از مصرف 
ه گیاههى با پزشک خود صحبت کنید.

 و منجر به 
 اگر اضافه 
یابت دارید، 

نتیجه پژوهشى تازه نشــان مى دهد که 7 درصد از جمعیت جهان در هر روز میگرن و 9 درصد سردرد تنشى 
را تجربه مى کنند.

 یک بررسى گسترده نشان داده که بیش از نیمى از جمعیت جهان در سال گذشته سردرد داشتند. پژوهشگران 
دریافته اند که تقریبا از هر شــش نفر در سراسر جهان یک نفر در هر روز ســردرد دارد که حدود نیمى از آنان 

میگرن را تجربه مى کنند.
اختالالت سردرد مى تواند دردناك و ناتوان کننده باشد و علل بى شمارى از اضطراب گرفته تا استفاده بیش از 
حد از دارو هایى مانند مسکن ها داشته باشد. اکنون یک بررسى در مقیاس بزرگ نشان داده که چنین شرایطى 
چقدر رایج هستند. پروفسور «الرس جاکوب استونر» نویسنده اصلى این پژوهش از دانشگاه علم و فناورى 
نروژ مى گوید: «سردرد ها واقعا اختالالت مکررى و شایعى هســتند و در همه کشور ها دیده مى شوند اگرچه 

ممکن است تفاوت هایى وجود داشته باشند».
استونر و همکارانش 357 مقاله منتشر شده در فاصله ســال هاى 1961 تا پایان سال 2020 میالدى را مورد 
بررسى قرار دادند. در حالى که این مقاالت کشور ها و دوره هاى زمانى مختلف را پوشش مى دادند و اغلب از 
رویکرد هاى متفاوتى در انجام پژوهش ها استفاده شده بود تیم پژوهشى قادر به تجزیه و تحلیل داده ها براى 

کشف شیوع اختالالت سردرد در سراسر جهان بوده است.
نتایج منتشر شده در مجله سردرد و درد نشان مى دهد که بیش از نیمى از جمعیت جهان یعنى 52 درصد داراى 
یک اختالل سردرد فعال هستند که معموال به عنوان تجربه نوعى سردرد در طول سال گذشته توصیف شده 

است.
تجزیه و تحلیل بیش تر نشان داد که کمتر از 16 درصد از مردم در سراسر جهان در هر روز سردرد را تجربه کرده 
بودند. در حالى که بسیارى از مطالعات نوع سردرد مربوطه را گزارش نکردند مطالعات نشان دادند که حدود 7 
درصد از جمعیت جهان در هر روز دچار میگرن مى شوند و تقریبا 9 درصد سردرد از نوع تنشى را تجربه مى کنند.

این بررسى هم چنین نشــان داد که شیوع اختالالت سردرد بر اساس جنســیت متفاوت است به طورى که 
17 درصد از زنان در سال به میگرن مبتال مى شوند در حالى که این 

میزان در مردان 8.6 درصد است. سردرد 15 روز یا بیش تر در 
ماه نیز در زنان بسیار شایع تر بوده است.

استونر مى گوید که یافته هاى کلى با برآورد هاى پیشین 
شیوع سردرد مطابقت دارد.

با این وجود، این مطالعه نشان مى دهد که میگرن ممکن 
اســت از زمان آخرین بررســى تیم در سال 2007 

شایع تر شده باشــد. تیم استونر پیش تر فاش کرده 
بود که میگرن علت اصلى ناتوانى در افراد زیر 50 
سال است. استونر مى گوید: «بسیارى از درد هاى 
دیگر در بدن زمانى که به دوران بازنشســتگى 
نزدیک مى شویم افزایش مى یابند. با این وجود، 

میگرن و سردرد در ســالیان پر تحرك عمر 
بیش تر شایع هستند».

چند نفر در جهان 
دچار سردرد و میگرن هستند؟

ورى ب و ی سج بر ر ر یوع ن
میگرن مبتال مى شوند در حالى که این 

5ست. سردرد 15 روز یا بیش تر در 
بوده است.

با برآورد هاى پیشین کلى ى

ن مى دهد که میگرن ممکن 
7ــى تیم در سال 2007
ونر پیش تر فاش کرده 
توانى در افراد زیر 50
«بسیارى از درد هاى 
ران بازنشســتگى 
یابند. با این وجود، 

پر تحرك عمر 

ویروس نقص ایمنى اکتسابى یعنى "ایدز" نشان دهنده یک تهدید جدى براى سالمت انسان است.
علیرغم این واقعیت که تنها در سال گذشته حدود 1.5 میلیون نفر به بیمارى ایدز مبتال شده اند.

دانشمندان، محققان و شرکت هاى داروسازى بیش از 40 سال اســت که سعى کرده اند درمان هاى 
موثرى براى HIV ایجاد کنند، اما درك نحوه انتشــار عفونت توسط این ویروس تأثیر منفى بر یافتن 

درمان مناسب داشته است.
بر این اساس، محققان کالج پزشکى Northwestern آمریکا فناورى جدیدى را بر اساس ویرایش 
ژن هاى عضو چرخه CRISPR، ابداع کرده انــد که بیولوژى تازه اى را شناســایى کرده که امکان 

راهبرد هاى طوالنى مدت براى درمان HIV ایجاد کرده است.
از طریق این فناورى جدید، محققان 86 ژن از چرخه CRISPR را شناسایى کردند که در نحوه تولید 
مثل ویروس ایدز نقش دارند.جود هولتکوئیست، دانشــیار این مطالعه مى گوید: «روش هاى درمانى 

کنونى یکى از مهم ترین ابزار هاى ما در مهار تولید مثل و انتشار HIV هستند، اما به طور قطعى براى 
ویروس، کشنده نیستند و بیماران باید از یک رژیم مراقبت هاى بهداشتى سخت گیرانه پیروى 
کنند، اما این ابزار ها مى توانند در صورت افزایش درکما نسبت به چگونگى تولیدمثل ویروس 

به شیوه درمانى تبدیل شوند.
محققان قبال در مطالعات خود بر استفاده از سلول هاى سرطانى پایدار تکیه کرده بودند، مانند 
«ســلول هاى HeLa» به عنوان مدل هایى براى مطالعه چگونگى تولید مثل ویروس HIV در 

فناورى جدید ویرایش آزمایشــگاه ها، اما نتوانســتند آنگونه که در آزمایش 
ژن از حلقه CRISPR ممکن است، فرآیند تولید 

مثل را به طور کامل متوقف 
کنند.

پروفسور جاد هولتکوئیست تأکید کرد که «توانایى فعال و غیر فعال کردن ژن ها در سلول هایى 
که مستقیماً از خون جدا شده اند، امکان تغییر کامل مکانیسم هاى درمان را فراهم مى کند».

محققان «ســلول هاى T» را از خون یک بیمار اهداکننده جدا کردند و با استفاده از فناورى 
ویرایش ژن «CRISPRCas9» صد ها ژن را از بین بردند، ســپس سلول ها را با ویروس 
آلوده و آن را تجزیه و تحلیل کردند.نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که سلول هایى که یک ژن 
مهم براى تولید مثل ویروس ایدز را از دست مى دهند، در مقایسه با سلول هایى که یک عامل 

ضد ویروسى را از دست داده اند، با کاهش عفونت همراه هستند.
در این مطالعه علمى، محققان امیدوارند در آینده فناورى ویرایش ژن را توســعه دهند 
تا به یک درمان موثر تبدیل شــود که ویروس کشــنده ایدز را یک بار براى همیشــه

 از بین ببرد.

ابداع یک فناورى جدید براى درمان احتمالى ایدز
Vز مهم ترین ابزار هاى ما در مهار تولید مثل و انتشار HIV هستند، اما به طور قطعى براى 

شنده نیستند و بیماران باید از یک رژیم مراقبت هاى بهداشتى سخت گیرانه پیروى 
ن ابزار ها مى توانند در صورت افزایش درکما نسبت به چگونگى تولیدمثل ویروس 

انى تبدیل شوند.
ال در مطالعات خود بر استفاده از سلول هاى سرطانى پایدار تکیه کرده بودند، مانند 
V» به عنوانمدل هایى براى مطالعه چگونگىتولید مثل ویروسHIV در HeLa ىa

فناورىجدید ویرایشه ها، اما نتوانســتند آنگونه که در آزمایش
CRISPR ممکن است، فرآیند تولید 

ور کامل متوقف

پروفسور جاد هولتکوئیس
که مستقیماً از خون ج
محققان «ســلول ه

Cas9» ویرایش ژن
آلوده و آن را تجزیه و
و مثل مهم براى تولید
ضد ویروسى را ازدس
در این مطالعه عل
تا به یک درمان

 از بین ببرد.

ید براى درمان احتمالى ایدزفناورى جدید براى درمان احتمالى ایدز

سماق ادویه اى خوش رنگ و طعم است که اغلب در 
سفره هفت سین و شاید در کنار کباب مصرف شود اما 
استفاده روزمره از این گیاه مفید مزایاى فوق العاده اى 

به همراه دارد.
رسم است با فرا رسیدن «سیزده به در» 

سفره هاى هفت سین جمع 
شود، اما توصیه 

مى کنیم امسال از جمع کردن سماق خوددارى کنید! 
سماق قوى ترین آنتى اکسیدان نوروزى است که بهتر 

است از سفره هفت سین به سفره غذا منتقل شود.
1- این چاشنى غذایى یکى از بى نظیرترین ترکیبات 

آنتى اکسیدانى اســت که خواص ضد التهابى، ضد 
ســرطانى و ضد پیرى دارد و به همین دلیل به روند 
بهبود و حتى پیشگیرى از سرطان ســینه و التهاب 

مثانه و مفاصل کمک مى کند.
2- اگر دیابت دارید، ســماق را جزئى ثابت از برنامه 
غذایى خود قرار دهید؛ مصرف منظم این چاشــنى 
به بهتر شدن پاسخ انســولین کمک مى کند. 
همچنین به دلیل داشتن اسید هاى 
چرب مفید، براى قلــب نیز خوب 

است.
3- سماق با کمک به بهبود حرکات روده 
در کاهش یبوست، رفالکس ناشى از اسید 
معده و درد هــاى گاه و بیگاه شــکمى نیز 
موثر است. اثرات ضد میکروبى این چاشنى 
خوش رنگ به بهتر شدن التهاب هاى تنفسى و 
ســرفه کمک مى کند. برخى کشور ها این سماق به 

همراه عسل را براى سرماخوردگى تجویز مى کنند.
4- با سماق مى توانید دمنوش هم درست کنید. بهتر 
است دانه هاى سماق را قبل از پودر کردن با مقدارى 
آب جوش در قورى بریزیــد و به آن چند دقیقه زمان 
دهید تا عطــر و رنگ آب تغییر کند. این نوشــیدنى 

ترش و خوشــمزه براى کاهــش درد هاى عضالنى 
مفید است و به همین دلیل بین ورزشکاران محبوبیت 

خاصى دارد.
5- حتما براى شما جالب خواهد بود اگر متوجه شوید 
سماق براى ســالمت زنان نیز مفید است. دمنوش 
سماق به کاهش ترشحات واژینال و کاهش درد هاى 
قاعدگى کمک مى کند. گفته شده در دوران شیردهى 
نیز باعث افزایش شیر مادر مى شود با این حال، براى 
مصرف آن در دوران باردارى توصیه به احتیاط شده و 

بهتر است با پزشک خود مشورت کنید.
6- این ادویه شــگفت آور اثرات ضد لیپاز هم دارد. 
سماق با مهار جذب چربى به کاهش کالرى دریافتى 
از غذا هاى پرچرب کمک مى کند؛ با این حال ممکن 
است افرادى که به انبه حساسیت دارند، به این چاشنى 
نیز واکنش نشــان دهند. همچنین بــا برخى دارو ها 
تداخل دارد که بهتر است براى مصرف مداوم آن حتما 

با پزشک خود مشورت کنید.
با اینکه این ادویه در مناطق غرب آسیا شناخته شده تر 
است، اما در سال هاى اخیر و با انتشار مقاالت علمى در 
نشریات معتبر آى اس آى، توجه جهان به این چاشنى 

خوش رنگ و طعم جلب شده است.

پاى مرغ، همانى که براى برخى ترسناك و عجیب است 
درمان قطعى درد هاى زانو و افزایش تراکم اســتخوان 
اســت. پاى مرغ عالوه بر خواص دارویى که گفته شد 
خواص زیبایى هم دارد کــه از جمله لیفت، لطافت و از 

بین بردن چین و چروك هاى صورت و بدن است.
برخى پاى مرغ را شبیه آبگوشت یا ساده تر که فقط آب 
پز شود، درســت مى کنند و مى خورند اتفاقا طعم آن را 
هم به این صورت دوســت دارند. دستور پختى را براى 
آن هایى که این طعم را دوســت ندارند یا مى خواهند 
اثرات این داروى طبیعى موثرتر باشد، آورده شده است.

مواد الزم عصاره گیرى پاى مرغ
3 عدد پاى مرغ براى هر نفر

نصف کمتر قاشق چایى خورى نمک
یک شیشه با درب فلزى به اندازه متناسب (مى توانید از 

جاى سس یا رب هاى شیشه اى استفاده کنید)
دستور تهیه

1. پاى مرغ ها را شســته و در شیشه مى گذاریم. (به آن 
آب اضافه نکنید)

2. نمک را اضافه مى کنیم و درب شیشه را مى بندیم و 
چندین بار تکان مى دهیم.

3. یک قابلمه متوسط برداشته و تا نیمه آب مى کنیم و 

شیشه را در داخل آن مى گذاریم.
4. زیر آن را زیاد کنید تا به جوش برسد سپس متوسط 

بگذارید که از جوش نیفتد.
5. تا 4 الى5 ساعت بگذارید بپزد و اگر نیاز به آب داشت 

از آب جوش سماور یا کترى استفاده کنید.
6. شیشــه را در آورده و با چاقویى نــوك تیر بین در و 

شیشه، هواى داخل شیشه را متعادل کنید تا باز شود.
آبى که در ته ظرف جمع شــده اســت (به مقدار کم) 
عصاره پاى مرغ است. پاى مرغ و عصاره را صبح ناشتا 

یا آخر شب بخوریم تا خوب در بدن جذب شود.
اگر باز هم این طعم را دوست نداشتیم مى توانیم عصاره 
را در سوپ و خورشت بریزیم. عصاره پاى مرغ به علت 
ژالتین باال، بعــد از مدت کمى حالــت ژله اى به خود 

مى گیرد و مى توان در فریزر نگه داشت.

چرا باید در برنامه غذایى خود 
پاى مرغ را داشته باشیم
هزینه هــاى گزافــى که براى 

بوتاکس پرداخــت مى کنیم 
همگى براى تزریق کالژن 
مورد نیاز پوست است. پاى 

مرغ خود کالژن، پروتئین و کلسیم مورد نیاز یک پوست 
شاداب و جوان را تأمین مى کند.

ازجمله دیگر خواص این داروى طبیعى براى پوست از 
بین بردن جاى جوش، آکنه و زخم پوســت است. پاى 

مرغ باعت استحکام و رشد سریع ناخن ها نیز مى شود.
سیستم ایمنى بدن را در برابر بیمارى هاى باکتریایى و 
ویروسى جدید افزایش مى دهد. میزان کلسیم در بدن 
با پیر شدن انســان، کاهش یافته و بازسازى سلول ها 

سخت مى شود.
مصرف منظــم پاى مرغ به دلیل داشــتن مواد معدنى 
بسیارى مانند کلســیم، پروتئین، غضروف و کالژن به 
تقویت مفاصل کمک کرده و از شکنندگى استخوان در 

پیرى جلوگیرى میکند.

بوتاکس نکنید! پاى مرغ را به این روش بخورید

ت کمى حالــت ژله اى به خود 
ریزر نگه داشت.

غذایى خود 
ه باشیم
که براى 

ى کنیم 
الژن
پاى

پیرى جلوگیرى میکند.

راه هایى براى مصرف سماق

رسیدن «سیزده به در»  رسم است با فرا
سفره هاى هفت سین جمع 

شود، اما توصیه 

س 2- اگر دیابت دارید،
غذایى خود قرار دهید
به بهتر شدن پ
همچ
چرب

است.
3- سماق
در کاهشی
معده و درد ه
موثر است. اث
خوش رنگ به ب
ســرفه کمک مى کن
همراه عسل را براى س
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

1ـ راى شماره 140060302026014339 مورخ 1400/11/05 آقاى محمد آقا بزرگ حداد 
به شناسنامه شماره 825 کدملى 1286911575 صادره اصفهان فرزند اکبر نسبت به 32 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باستثناء بهاى ثمنیه آن به مساحت 104,91 مترمربع 
از پالك شماره 444 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مالکیت رسمى اکبر آقا بزرگ حداد موضوع سند انتقال 19951-52/3/27 دفتر 
68 اصفهان گواهى حصر وراثت شماره 4647 مورخ 91/10/21 شوراى حل اختالف شعبه 10 

حصر وراثت و مالیات بر ارث 4568,56673 – 91/11/18 دارایى اصفهان 
2ـ راى شــماره 140060302026014344 مورخ 1400/11/05 خانم رباب شــعرائى به 
شناسنامه شماره 97 کدملى 1286336732 صادره اصفهان فرزند سیدتقى نسبت به 24 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه به مساحت 104,91 مترمربع از پالك شماره 444 فرعى 
از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى 

متقاضى موضوع سند انتقال 19951- 52/3/27 دفتر 68 اصفهان بوده 
3ـ راى شماره 140060302026014345 مورخ 1400/11/05 خانم مرضیه آقابزرگ حداد 
به شناسنامه شماره 2940 کدملى 1287145434 صادره اصفهان فرزند اکبر نسبت به 16 حبه 
مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب خانه باستثناء بهاى ثمنیه آن به مساحت 104,91 مترمربع 
از پالك شماره 444 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان مالکیت رسمى اکبر آقا بزرگ حداد موضوع سند انتقال 19951-52/3/27 دفتر 
68 اصفهان گواهى حصر وراثت شماره 4647 مورخ 91/10/21 شوراى حل اختالف شعبه 10 

حصر وراثت و مالیات بر ارث 4568,56673 – 91/11/18 دارایى اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19 - م الف: 

1306612 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /1/378

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

راى شــماره 140060302026012354 مورخ 1400/09/20 هیات چهار آقاى محمدرضا 
صادقى به شناسنامه شــماره 394 کدملى 6609972672 صادره از دولت آباد فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 180 مترمربع از پالك شماره 309 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادى و 
مع الواسطه از مالکیت رسمى اکبر فرقانى تیرانى موضوع سند انتقال 114292 مورخ 94/4/31 

دفتر 9 اصفهان واگذار گردید.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19 - م الف: 

1306588 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /1/380

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027000111 مورخ 1401/01/14 مهسا محمدى فرزند على 
بشماره شناسنامه 2215 صادره از اصفهان بشماره ملى 1293387355 در ششدانگ یکباب 
ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 144/35 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04 
–  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19- م الف: 1306556- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /1/382

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

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

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1ـ راى شماره 140160302027000166 مورخ 1401/1/16 بهنوش مختارى فرزند منوچهر 
بشماره شناسنامه 12735 صادره از اصفهان بشماره ملى 1292055456 در ششدانگ یک 
قطعه زمین با بناى احداثى در حال ساخت احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 اصلى 
واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 220 متر مربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/02/4 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19- م  الف: 1306540- 

رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /1/384
مفاد آرا

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

1. برابــر راى شــماره 140060302177000804 مورخــه 1400/12/05 هیــات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض اقاى 
امیرحسین پورجم علویجه   فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 1046   اصفهان  و شماره ملى 
1293233110  در ششدانگ یکباب خانه  قسمتى از پالك 3620  فرعى واقع درعلویجه 1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 188/30 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى خانم 

معصومه زمانى و مجتبى صادقى و مریم صادقى و محمد صادقى  محرز گردیده است.
2. برابر راى شــماره 140060302177000869 مورخه 1400/12/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى صادق 
نورى علویجه   فرزند محمد بشماره شناسنامه 102  نجف آباد و شماره ملى 1091885060  
در ششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 3823  فرعى واقع درعلویجه  1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 44/67 مترمربع انتقالى از مالک رسمى على نورى علویجه  محرز 

گردیده است.
3. برابر راى شــماره 140060302177000666 مورخه 1400/11/04 هیات قانون تعیین 

تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم منیجه 
میرزائى علویجه  فرزند محمد بشماره شناسنامه 77  نجف آباد و شماره ملى 1091857121  
در ششدانگ یکباب خانه   قسمتى از پالك 4849  فرعى واقع درعلویجه  1 اصلى بخش 15 
ثبت اصفهان به مساحت 200/74 مترمربع انتقالى از مالک رسمى آقاى ستار میرزایى محرز 

گردیده است.
4. برابر راى شــماره 140060302177000890 مورخه 1400/12/28 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم رقیه کاظمى   
فرزند احمد  بشماره شناسنامه 115  نجف آباد و شماره ملى 1091918821  در ششدانگ یک 
درب باغ قســمتى از پالك 1935  فرعى واقع درعلویجه 1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به 

مساحت 2123/95 مترمربع انتقالى از مالک رسمى حسن کاظم پور محرز گردیده است.
5. برابــر راى شــماره 140060302177000803 مورخــه 1400/12/04 هیــات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ســاختمانهاى فاقد ســند رســمى تصرفات مالکانــه و بالمعارض 
آقاى حســین صادقى علویجه   فرزند میرزا بابا بشــماره شناســنامه 40  نجف آباد و شماره 
ملى 1092023429  در ششــدانگ یک درب باغ  ششــدانگ پــالك 1994  فرعى واقع 
در علویجــه 1 اصلى بخش 15 ثبــت اصفهان به مســاحت 1383/43 مترمربــع انتقالى 
از مالک رســمى آقاى زین العابدین قاســمى علویجــه و عباس قاســمى علویجه محرز

 گردیده است.
6. برابــر راى شــماره 140160302177000035 مورخــه 1401/01/23  هیات قانون 
تعیین تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم 
جواهر میرزائى علویجه  فرزند اسماعیل آقا بشــماره شناسنامه 179  نجف آباد و شماره ملى 
1091829721  در ششدانگ یک درب باغ  قســمتى از پالك 2468  فرعى واقع درعلویجه  
1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 693 مترمربع انتقالى از مالک رسمى على آقا 

قندهارى علویجه محرز گردیده است.
7. برابر راى شــماره 140060302177000613 مورخه 1400/10/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى على شفیعى 
علویجه  فرزند محمد بشماره شناســنامه 5316  نجف آباد و شماره ملى 1090510233  در 
ششدانگ یک قطعه زمین با  بناى احداثى قسمتى از پالك 5272  فرعى واقع در علویجه  1 
اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 6/54 مترمربع انتقالى از مالک رسمى حمید میرزایى 
و عبداهللا میرزایى و محمد رضا میرزایى و خانم خدیجه میرزایى و خانم معصومه میرزایى محرز 

گردیده است.
8. برابر راى شــماره 140160302177000012 مورخه 1401/01/10 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى محمدرضا 
لطیفى راد  فرزند عبداله بشماره شناسنامه 11  نجف آباد و شــماره ملى 1091874875  در 
ششدانگ یکباب خانه قسمتى از پالك 781 باقیمانده   فرعى که به پالك 5247 فرعى اصالح 
شده اســت  واقع درعلویجه  1 اصلى بخش 15 ثبت اصفهان به مساحت 318/53 مترمربع 
انتقالى از مالکین رسمى وراث عبداله لطیفى علویجه و خانم شهربانو هیات اصفهانى محرز 

گردیده است.
9. برابر راى شــماره 140060302177000868 مورخه 1400/12/23 هیات قانون تعیین 
تکلیف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى تصرفات مالکانه و بالمعارض آقاى رامین 
کالنترى دهقى  فرزند سیاوش بشماره شناسنامه 67  آلمان و شماره ملى 4723847383 در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بناى احداثى  قسمتى از پالك 110  فرعى واقع در دهق  4 اصلى 
بخش 15 ثبت اصفهان به مســاحت 26/01 مترمربع انتقالى از مالکین رسمى  وراث عباس 

کالنترى محرز گردیده است.
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و برحســب ماده 3 قانون مذکور، آرائى که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا 
سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده و در دو نوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود تا شخص 
یا اشخاصى که به آراء مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارائه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و ادامه 
عملیات ثبتى منوط به ارائه حکم قطعى دادگاه خواهد بــود و در صورت انقضاء مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود. تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1401/02/04 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: دوشنبه 1401/02/19 - 1306392/ م الف - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك 

مهردشت  - نصراله علینقیان /1/388

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

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

آراى شــماره 5283 مورخــه 1400/10/11 و 5287 مــورخ 1400/10/12 خانم  فاطمه 
عباسى فرزند فقفور  ســه  دانگ مشاع  و آقاى مهدى عباســى  فرزند احمد سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 179/70 مترمربع قســمتى از پالك شماره 546   اصلى 
واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان –  طى   قولنامه عادى خریدارى از مالک 
رسمى  بانو بیگم نوریان فرزند محمد مع الواســطه ...... ) متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/19 -
 1306622 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /2/101 

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

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

راى شــماره 5876 مورخه 1400/11/10 آقاى  محمد على رهبرى فرزند عباس ششدانگ 
یکبابخانه ساختمان   به مســاحت 452/03 مترمربع قســمتى از پالك شماره 786  اصلى 
واقع در قطعه 8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/19 -
 1306464/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /2/103 

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

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

راى شــماره 5875 مورخه 1400/11/10 آقاى  محمد على رهبرى فرزند عباس ششدانگ 
یکبابخانه ســاختمان   به مســاحت 32/96 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 786  اصلى 
واقع در قطعه 8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/19 -
 1306575/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /2/105

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

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

راى شــماره 5684 مورخه 1400/11/03 آقاى  محمد على رهبرى فرزند عباس ششدانگ 
یکبابخانه ســاختمان   به مســاحت 33/09 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 786  اصلى 
واقع در قطعه 8 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول : 1401/02/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/02/19 - 
1306406/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /2/107 

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

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

 آراى شــماره 6419 و 6427 مورخه 1400/12/08 خانم  مریم کسمائى فرزند ناصر در پنج 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  و خانم مینا ابراهیم زاده فرزند محمد در یک دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه به مساحت  396/16 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1128  اصلى واقع 
در قطعه10  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان – متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:  1401/02/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/19 - 1306671/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /2/109

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

شــماره: 140060302006007361- تاریخ: 1400/11/07 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000674 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم رحمن رحیمى اندانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند شماره 30117 مورخ 53/9/21 
دفتر 61 و مالحظه نقش ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت 
از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
رحمن رحیمى اندانى به شناسنامه شماره  40211کدملى 1280289139 صادره فرزند نادعلى 
در ششدانگ به مساحت 220 مترمربع پالك شماره 30 فرعى از 110 اصلى واقع در اصفهان 

بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 9/70 متر دیوار به دیوار 110/638 مفروزى از 110/30 

شرقا در 30 قسمت که قسمت دوم جنوبیست اول به طول 3 متر درب و دیواریست به گذر و 
دوم الى چهارم به ترتیب به طول  هاى 0/07 متر و 8/85 متر و 2/76 متر و 2/41 متر درب و 

دیواریست به گذر 
جنوبا به طول 6/94 متر درب و دیواریست به شارع 

غربا به طول 16/85 متر دیواریست به دیوار راهرو اختصاصى مجاور 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و 
امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره 
به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04- تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/02/19- م الف: 1305149 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرســازى -  محمد 
کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید 

امیرحسین حسن زاده /2/116 

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

شــماره: 140060302006007526- تاریخ: 1400/11/12 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1400114402006000377 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم عزت صرامى فروشانى مبنى بر 
صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از......... پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب سند الکترونیکى با شناسه یکتا 
6000329 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که 
حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به 
متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى 
کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ 
خانم عزت صرامى فروشانى به شناسنامه شماره 289 کدملى 1141491346 صادره فرزند 
محمدعلى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 196/03 مترمربع پالك شماره 898 فرعى 
از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى خود را با 

حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال در پنج قسمت که قسمت دوم غربیست و چهارم شرقى محسوب است به طول هاى 3/55 

متر و 1/18 متر و 2/21 متر و 1/6 متر و 3/67 متر دیواریست اشتراکى با باقیمانده 

شرقا اول در 2 قسمت که قسمت دوم شمالى محسوب است به طول هاى 15/68 متر و 7/56 
متر دیواریست اشتراکى با باقیمانده پالك دوم به طول 2/42 متر درب و دیواریست به شارع 

جنوبا به طول 17/07 متر دیواریست اشتراکى با باقیمانده 
به طول 11/78 متر دیواریست به دیوار باقیمانده و به طول 6/32 متر دیواریست اشتراکى با 

باقیمانده
حقوق ارتفاقى ندارد

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/19- م الف: 1302199 – قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد 
کیانى. عضو قضائى - سید محمود حســینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید 

امیرحسین حسن زاده /2/111 

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

شــماره: 140060302006006619- تاریخ: 1400/10/12 - جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 با 
حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده کالسه 
1399114402006002042 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم احمدرضا دویستى مبنى بر صدور 
سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قسمتى از 156- اصلى پالك شماره فرعى از اصلى واقع در 

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

صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 135981 مورخ 92/03/23 دفتر 
63 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از 
احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى 
داشته و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس 
که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم 
احمدرضا دویستى به شناسنامه شماره 5 کدملى 1129868672 صادره فرزند مصطفى نسبت 
به 6 دانگ یکباب خانه به مساحت 179/43 مترمربع پالك شماره 156 اصلى واقع در اصفهان 
بخش حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. طبق نامه 

شماره 99/24925 – 99/11/30 شهردارى خمینى شهر
شماال به طول 9 متر دیوار به دیوار باقیمانده 

شرقا به طول 20 متر دیوار به باقیمانده 
جنوبا به طول 9/01 متر دیوار و درب به گذر 

غربا به طول 19/86 متر دیوار به دیوار باقیمانده 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمانهاى 
فاقد سند رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد 
و امالك وفق مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نســبت به صدور سند مالکیت ملک مورد 
اشاره به نام متقاضى مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/02/19- م الف: 1304528 – عضو قضائى - مجتبى پور على. رئیس اداره 
راه و شهرسازى - سعید حاج احمدى. قائم مقام رئیس واحد ثبتى خمینى شهر - مرتضى ملک 

زاده /2/114 

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

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

راى شــماره 5547 مورخه 1400/10/27  آقاى محمد حســین بهرامیان فرزند محمود در 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 277/39 مترمربع قسمتى از پالك شماره 636 و 635   اصلى 
واقع در قطعه5  بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/19 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/03 - 1311802 /  
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /2/249 

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 5841 مورخه 1400/11/09  آقاى نعمت اهللا منزه فرزند حسینقلى ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 224/96 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 13   فرعى از 948  اصلى 
واقع در قطعه7 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/19 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/03 - 1312163/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /2/251

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

راى شماره 140060302026016156 مورخ 1400/12/21 هیات دو آقاى مجید مقیمى 
به شناسنامه شماره 6241 کدملى 6299513268 صادره گندمان فرزند ابوالقاسم بصورت 
ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 158,25 مترمربع از پالك شماره 79 فرعى از 15187 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله 
عادى مع الواسطه از مالکیت مجید میرزایى دم آبى و زین العابدین میرزایى دم آبى موضوع 

سند انتقال شماره 31303- 1399/10/18 دفتر 253 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/19 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/03/03 - م الف: 1312752 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /2/253 
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در چارچوب دیدارهاى هفته سى و ششم لیگ برتر انگلیس، 
تیم برنتفورد در حالى که سامان قدوس را در فهرست نفرات 
خود نداشت، از ساعت 18:30 شنبه شب مقابل ساوتهمپتون 
رده پانزدهمى قرار گرفت. یاران قدوس که پس از یک روند 
موفقیت آمیز در دو دیدار اخیرشــان از شرایط خوب گذشته 
فاصله گرفته و یک شکست و یک مساوى داشتند، در مسابقه 
خانگى مقابل ســاوتهمپتون موفق به کسب پیروزى ُپر گل 
سه بر صفر شــدند تا با 43 امتیاز و صعود دو پله اى در جدول 
لیگ جزیره، در جایگاه دوازدهم قرار بگیرند. سامان قدوس، 
ملى پوش ایرانى برنتفورد که در این فصل 17 بازى در لیگ 
جزیره انجام داده، در دیدار مقابل ساوتهمپتون براى دومین 

مسابقه پیاپى جزو فهرست نفرات تیمش نبود.

غیبت قدوس در
 برد برنتفورد

01

على علیپور که چندى است فعالیت خود را در لیگ پرتغال و 
تیم ماریتیمو دنبال مى کند، با شکایت یک کارگزار انگلیسى 
(شرکت ترى جى اسپورت) مواجه شده بود و این پرونده در فیفا 
دنبال مى شد. با این حال بعد از مدتى پیگیرى در این خصوص، 
مهاجم اسبق پرسپولیس موفق شــد با وکالت رسول باختر 
وکیل حقوقى - ورزشــى، این پرونده را به سود خود خاتمه 
داده و این مشکل کامال حل شده است. در این خصوص گفته 
مى شود علیپور ضمن اینکه پرونده را به سود خود خاتمه داده 

توانسته از این شرکت غرامت نیز دریافت کند.

پایان مجادله علیپور
 با شرکت انگلیسى

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

راى شــماره 140060302026015527 مــورخ 1400/12/03 هیات حســین داورى به 
شناسنامه شماره 33 کدملى 1141615037 صادره خمینى شهر فرزند اکبر بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 200,34 مترمربع از پالك شــماره 42 فرعى از 15177 اصلى واقع 
در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شــمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى 
موضوع سند انتقال 15344 - 1386/07/19 دفتر 11 اصفهان و نامه 16/1400/34346- 
1400/08/20 اداره راه و شهرسازى اصفهان مبنى بر اینکه هر سهم معادل 1,47 مترمربع 

میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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: 1401/02/19 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/03 - م الف: 1312744 - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /2/255 

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

راى شماره 140060302026015461 مورخ 1400/12/02 هیات چهار آقاى شکراله نیلچى 
خوزانى به شناسنامه شماره 151 کدملى 1141435268 صادره از خمینى شهر فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یکباب خانه مخروبه به مساحت 309,58 مترمربع از پالك شماره 108 
فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 8324 مورخ 1353/07/21 دفتر 83 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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: 1401/02/19 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/03 - م الف: 1312737 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /2/257 

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

راى شماره 140060302026015683 مورخ 1400/12/05 هیات دو خانم نسرین امانى 
تهرانى به شناسنامه شــماره 3260 کدملى 1289569789 صادره اصفهان فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 200 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى 

موضوع سند انتقال 120523 - 1400/05/24 دفتر 9 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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: 1401/02/19 - تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1401/03/03 - م الف: 1312905 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 
- موسوى /2/259 

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

1ـ راى شماره 140060302026014611 مورخ 1400/11/11 هیات چهار آقاى ابراهیم 
هادیان جزى به شناسنامه شماره 6849 کدملى 5110078017 صادره فرزند حسن بصورت 
سه دانگ و هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع 
از پالك شماره 18 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك 
شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواســطه از مالکیت ابراهیم هادیان جزى و 

سکینه شفیعى علویجه موضوع سند انتقال 66680 مورخ 1393/04/25 دفتر 89 اصفهان 
2ـ راى شماره 140060302026014609 مورخ 1400/11/11 هیات چهار خانم فریبا 
هادیان جزى به شناسنامه شــماره 2415 کدملى 1285900146 صادره فرزند ابراهیم 
بصورت هفتاد و پنج صدم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع 
از پالك شــماره 18 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت ابراهیم هادیان 
جزى و سکینه شفیعى علویجه موضوع ســند انتقال 66680 مورخ 1393/04/25 دفتر 

89 اصفهان 
3ـ راى شماره 140060302026014610 مورخ 1400/11/11 هیات چهار آقاى مجتبى 
هادیان به شناسنامه شماره 90686 کدملى 1281901326 صادره فرزند ابراهیم بصورت یک 
و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 160 مترمربع از پالك شماره 18 فرعى 
از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت ابراهیم هادیان جزى و سکینه شفیعى علویجه موضوع 

سند انتقال 66680 مورخ 1393/04/25 دفتر 89 اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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: 1401/02/19 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/03 - م الف: 1312765 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /2/261

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

راى شماره 140060302026009443 مورخ 1400/07/07 هیات دو آقاى نعمت اله زینلى 
حسین آبادى به شناسنامه شماره 10 کدملى 5659371353 صادره کوهپایه فرزند محمود 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 136,46 مترمربع از پالك شماره 127 فرعى از 
14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان (مالکیت 

رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 9884-1394/02/28 دفتر 224 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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: 1401/02/19 - تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/03/03 - م الف: 1312870 - رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان 

- موسوى /2/263 

مهمترین بازى هفته بیست و ششم لیگ برتر هم مانند 
هفته پیش در دیار نصف جهان برگزار مى شــود و باز 
هم قرار اســت دو تیم از اصفهان و تهران در برابر هم 
صف آرایى کنند، با این تفاوت کــه این بار ذوب آهن 

در ورزشگاه فوالدشهر میزبان پرسپولیس خواهد بود.
نتیجه مصاف امروز سربازان تارتار و شاگردان یحیى 
بیش از مســابقه هفته قبل ســپاهان و استقالل، در 
تعیین قهرمان لیــگ تأثیر دارد چرا کــه حاال فاصله 
ســرخابى ها در صدر جدول به عدد 4 رســیده و این 
یعنى اگر سرخپوشان پایتخت موفق شوند مانند دیدار 
رفت ذوبى ها را شکســت دهند به یک امتیازى رقیب 
سنتى خود خواهند رسید؛ به همین دلیل، شاگردان گل 
محمدى با انگیزه مضاعفى به دروازه گاندوها یورش 
خواهند بــرد و این، کار را براى سبزپوشــان اصفهان 

سخت تر خواهد کرد.
خط آتش پرسپولیس با حضور مهاجمانى چون عیسى 
آل کثیر، حامد پاکدل، مهدى عبدى و شیرزاد تمیروف 
با 36 گل زده در کنار تیم سپاهان تا به اینجاى رقابت ها، 
بهترین خط حمله لیگ را به خود اختصاص داده است. 
تهدید این فورواردها براى مدافعان ذوب آهن با حضور 
هافبک ها و وینگرهاى توانمندى چون مهدى ترابى، 

احسان پهلوان، سیامک نعمتى و وحید امیرى دو چندان 
هم خواهد شــد. عالوه بر اینها با توجه به پنج گلى که 
پرسپولیسى ها در بازى رفت این دو تیم و در مرحله یک 
هشتم نهایى جام حذفى وارد دروازه سبزپوشان اصفهان 
کرده اند مى توان گفت که فورواردهاى سرخپوش راه 

نفوذ به سنگر ذوبى ها را خوب بلدند. 
با این تفاسیر عصر امروز یکى از سخت ترین روزهاى 
لیگ بیست و یکم براى خط دفاع ذوب آهن خواهد بود. 
ســربازان تارتار براى موفقیت در این نبرد باید ابتدا با 
ایجاد سد مستحکم در برابر حمالت مهاجمان زهرآگین 
تیم یحیى از باز شدن دروازه خود جلوگیرى کرده و پس 
از آن راهى براى گشودن ســنگر حریف َقَدرشان پیدا 
کنند. گلزنى به پرســپولیس براى گاندوها کار سختى 
نخواهد بود چه اینکه مدافعان سرخپوش اگرچه با 17 
گل خورده بعد از استقالل و ســپاهان، در رده سومین 
خط دفاع برتر لیگ قرار دارند اما به طور کلى عملکرد 
چندان مطمئنى از خود نشان نداده اند و از طرف دیگر 
پاشنه آشیل تیم یحیى در این دوره از رقابت هاى لیگ 
برتر نیز گلرهاى او بوده اند. سرمربى تیم مدعِى عنوان 
قهرمانى به دلیل افت حامد لک در مقطعى از بازى ها 
براى حافظت از دروازه سرخپوشان احمد گوهرى، گلر 

جوانش را به مرد شماره یک پرسپولیس ترجیح داد.  

همه اینها نشــاندهنده آن اســت که گلزنى در تقابل 
حساس امروز براى مهاجمان جوان و با انگیزه گاندوها 
امکانپذیر است. کافى است ســعید باقرپسند، حسین 
ابراهیمى، سجاد آشورى، حسین شنانى، عارف رستمى، 
رضا خالقى فر و... هر یک که فرصت حضور در بازى را 
یافت با بهره گیرى از تکنیک خود و نقاط ضعف حریف، 
نامش را به عنوان گلزن این دیدار ثبت کند. عالوه بر 
اینها امتیاز میزبانى این دیدار و محرومیت یحیى گل 
محمدى از همراهى تیمش هم مى تواند بیش از پیش، 
ذوبى ها را به کسب نتیجه در این دیدار سخت و نفسگیر 

امیدوار کند.
گاندوهــا به دلیــل حضور مهــدى تارتار با ســبقه 
پرسپولیســى بودن در رأس تیمشــان، از چندین روز 
پیش از این مسابقه در مظان اتهام تبانى با سرخ ها قرار

 گرفته اند و همین نکته باعث شــده همــه آنها براى 
حمایت از سرمربى خود به بمبى از انگیزه تبدیل شوند. 
اگر ذوبى ها موفق شوند با کســب 3 امتیاز، پیروز این 
تقابل لقب گیرند عالوه بر اینکه در صورت شکســت 
تیم هاى پیکان، صنعت نفت، هوادار و آلومینیوم اراك، 
تا رتبه هفتم جدول صعود خواهنــد کرد، مى توانند بر 
هجمه هاى همیشگى اســتقاللى ها علیه تارتار نیز 

ُمهر پایان بزنند.    

گاندوها در اندیشه شکار پرسپولیس

رمز عبور از خط قرمز

لیگ بیســت و یکم به هفته هاى پایانى خود رسیده و 
سپاهان باید امروز در یکى از مهم ترین دیدارهاى هفته 
بیست  و ششم به مصاف پیکان برود؛ دیدارى سخت و 
حساس که نتیجه آن عالوه بر دو تیم برگزار کننده براى 
تیم هاى صنعت نفت آبادان و گل گهر نیز حائز اهمیت 
است و مى تواند زردپوشان اصفهانى را به کسب عنوان 

نایب قهرمانى امیدوار کند.
ســپاهان در حالى آماده مصاف با پیکان مى شود که 
هفته گذشته مقابل اســتقالل تن به تساوى خانگى 
داده و بهترین فرصت براى کاهش فاصله اش با صدر 
جدول را از دست داد.. شاگردان نویدکیا در صورتى که 
بتوانند پیکان را شکست دهند، با در نظر گرفتن نتیجه 
بازى ذوب آهن - پرســپولیس، فرصت این را دارند 
که فاصله 7 امتیازى با پرســپولیس را کاهش دهند 
تا شانس بیشترى براى کسب عنوان نایب قهرمانى 

به دست آورند.
در آن سو پیکان در شرایطى آماده میزبانى از سپاهان 
مى شود که هفته گذشــته مقابل پرسپولیس با نتیجه 
2 بر صفر شکست خورد و شانس بهبود جایگاهش را 
در جدول از دســت داد.  تقابل سپاهان و پیکان تحت 
تأثیر نتیجه بــازى تیم هاى پرســپولیس و ذوب آهن 

قرار دارد. زردپوشــان اصفهانى على رغم کنار رفتن از 
کورس قهرمانى ، هنوز شــانس کسب نایب قهرمانى 
را دارند و در صورت پیروزى مقابل پیکان و از دســت 
دادن امتیاز توسط پرسپولیسى ها، مى توانند دلخوش 
به بازى مستقیم شان با شاگردان گل محمدى شوند. در 
آن سو ذوب آهن تنها 2 امتیاز با پیکان اختالف دارد و در 
صورتى که مقابل سپاهان شکست بخورد و ذوب آهن 
مقابل پرسپولیس پیروز شود، جایگاهش در جدول به 

خطر خواهد افتاد.
ســپاهان در نیم فصل دوم با افت مواجه شده اما هنوز 
از باکیفیت ترین تیم هاى حاضــر در رقابت ها بوده و 
هجومى ترین تیم لیگ به شــمار مى آید. بزرگ ترین 
پوئن مثبت زردپوشان اصفهانى برخوردارى از انسجام 
تیمى و توان هجومى قابل توجه است که مى تواند کار 
را براى تیم هاى مقابل بسیار سخت کند. سپاهان در فاز 
دفاعى نیز شرایط بسیار خوبى داشته و مدافعان این تیم 
در آمادگى کامل به سر مى برند. در فاز هجومى اگرچه 
زردپوشــان تاحدودى با افت مواجه شده اند، اما انگیزه 
باالى مغانلو در کنار حضور بازیکنــان آماده اى مانند 
احمدزاده، رفیعى و حسینى خط حمله این تیم را شدیداً 

زهردار نموده است.

پنج قهرمانى براى سروش رفیعى طى سال هاى حضورش در لیگ 
برتر ثبت شده است. او یکبار با فوالد خوزستان در لیگ ششم موفق 
به قهرمانى شده است و سپس در لیگ هاى شانزدهم و هجدهم نیز 
بار دیگر موفق به تکرار این افتخار با پرسپولیس شده است. او در جمع 
سرخپوشان یکبار نیز جام حذفى را برده و یکبار هم قهرمان سوپرجام 

شده است.
با این حال او  در شروع لیگ نوزدهم در روزهاى واپسین نقل و انتقاالت 
در تصمیمى عجیب از سوى کالدرون به عنوان بازیکن مازاد اعالم شد 
و به شهرخودرو پیوست. در نیم فصل اما در شرایطى که اوضاع نماینده 
مشــهد خیلى خوب نبود و یحیى گل محمدى نیز مسیر جدایى را در 
پیش گرفت، به سپاهان پیوست تا پس از دورانى که در تراکتور شاگرد 

امیرقلعه نویى بود، بار دیگر زیر نظر این مربى کار کند.
رفیعى در شروع کار با سپاهان که با شــیوع ویروس کرونا و سپس 
بحران این تیم و اســتعفاى امیرقلعه نویى همراه شد، نتوانست به 
رتبه اى بهتر از پنجمى دســت پیدا کند ولى فصل گذشــته او یکى 

از بهترین بازیکنان ســپاهان در مســیر کسب 
عنوان نایــب قهرمانى بود و بهترین پاســور 
لیگ هم شــد. با این حال در شــرایطى که 
شــاید خود این بازیکن هم در انتظار جشن 
گرفتن چهارمین قهرمانى اش در لیگ برتر 
بود، اتفاقاتى در جریان مسابقات لیگ بیست 

و یکم رخ داد که ســپاهان و محرم نویدکیا را 
پس از یک فصل خوب در لیگ بیســتم، از هدفش

 دور کرد.
سروش رفیعى سال گذشــته به صورت غیر حضورى قراردادش را با 
سپاهان به مدت یکسال دیگر تمدید کرد ولى هنوز فصل تمام نشده 
گمانه زنى هاى زیادى در مورد مقصد آینده او وجود دارد که البته باید 

براى کسب منتظر پایان باقى مانده مسابقات ماند و دید آیا او 
هد قهرمانى با سپاهان دوباره قراردادش را تمدید  ا خو

کرد یا تصمیمات دیگرى در ذهن دارد.

پیکان نایب قهرمانى سپاهان را تسهیل مى کندسروش براى قهرمانى با سپاهان مى ماند؟

پونفرادینا با بهره مندى از دروازه بان ایرانى خود موفق 
شد 3 امتیاز دیدار مقابل بورگوس را کسب کند.

در چارچوب مســابقات هفته ســى و نهــم اللیگا 2 
اسپانیا، تیم فوتبال پونفرادینا که براى 
ششمین بازى پیاپى امیر عابدزاده را 
درون دروازه داشت، از ساعت 23:30 
شنبه شب در اســتادیوم ال تورالین 

به مصــاف بورگــوس رده 
دوازدهمى رفت.

یاران عابدزاده که طى 
ســه دیدار اخیرشان 
در اللیگا 2 موفق به 
کسب پیروزى شده 

بودند، در ایــن دیدار هم 
مقابل بورگوس به همین روند 
بردهاى خود براى چهارمین 

بازى متوالى ادامه دادند و توانســتند 3 امتیاز دیگر به 
دست بیاورند.

تیم پونفرادینا با کســب پیروزى 3 بر 1 خانگى مقابل 
بورگوس 63 امتیازى شد و به رده هفتم جدول اللیگا 2 

اسپانیا صعود کرد تا در فاصله سه هفته 
مانده به پایان فصل، به 

یک امتیازى با منطقه صعود به پلى آف اللیگا برسد.
امیر عابدزاده، دروازه بان ایرانى پونفرادینا در دیدار 
مقابل بورگوس سى و سومین بازى پیاپى خود را 
انجام داد، اما با وجود تجربه هفدهمین برد فصل 
همراه تیمش، براى هفتمین دیدار متوالى نتوانست 

کلین شیت کند.

امیدوار شدن عابدزاده به اللیگایى شدن

شــباب االهلى با نمایش تاثیرگذار هر دو ملى پوش 
ایرانى خود به برترى مقابل اتحاد کلباء رسید.

در یکى از مسابقات هفته بیست و دوم لیگ برتر امارات، 
تیم شباب االهلى که براى دومین بازى متوالى در این 
رقابت ها احمد نوراللهى و مهدى قایدى را همزمان در 
ترکیب ابتدایى داشت، از ساعت 21:15 شنبه شب در 
ورزشگاه آل راشد دبى به مصاف تیم رده دهمى اتحاد 

کلباء رفت.
شباب االهلى بازى را توفانى شروع کرد و در دقیقه 4 

روى توپ ارسالى از کرنر سمت راست زمین 
که در ادامه به جناح چپ رفت، با پاس چیپ 
احمد نوراللهى و ضربه سر توماس اولسن 

به گل اول بازى رسید.
در دقیقه 22 احمــد جمیل، مدافع 

راست شــباب االهلى پاس در 
عمق خطرناکى فرســتاد که 

مهدى قایدى بــه زیبایى 
در پشت محوطه جریمه 
توپ را از بیــن پاهاى 
خود رها کرد تا توماس 
اولسن در موقعیت تک 
به تک قــرار بگیرد و 
براى دومین بار دروازه 

اتحاد کلباء را باز کند.
دروازه یاران قایدى و نوراللهى در دقیقه 52 باز شــد، 
اما در نهایت شــباب االهلى موفق شد در این مسابقه 
خانگى به پیروزى 2 بر 1 مقابل اتحاد کلباء دست پیدا 
کند و با 33 امتیاز در رتبه پنجم جدول لیگ برتر امارات 

قرار بگیرد.
احمد نوراللهى، هافبک ایرانى شباب االهلى که پیش 
از این در 19 مســابقه لیگ برتر امارات به میدان رفته 

به ثمر رسانده بود، در دیدار و سه گل 
برابر اتحاد کلباء نخستین 
پاس گل فصــل خود را 
داد و حضور 90 دقیقه اى 

در زمین داشت.
مهدى قایــدى، دیگر 
ملى پوش ایرانى شباب 
االهلــى نیز کــه مثل 
نوراللهى مقابل اتحاد کلباء 
بیستمین بازى فصل خود 
در لیگ برتر امارات را انجام 
داد، تا دقیقــه 82 در زمین 
حضور داشــت و روى 
گل دوم تیمــش 

تاثیرگذار بود.

نمایش تأثیرگذار سرخابى ها در برد االهلى
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اسپانیا صعود کرد تا در فاصله سه هفته
مانده به پایانفصل، به 

یک امتیازى با منطقه صعود به پلى آف اللیگا برس
امیر عابدزاده، دروازه بان ایرانى پونفرادینا در دید
بورگوس سى و سومین بازى پیاپى خود مقابل
انجام داد، اما با وجود تجربه هفدهمین برد فص
همراه تیمش، براى هفتمین دیدار متوالى نتوانس

کلین شیت کند.
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 غیر حضورى قراردادش را با 
رد ولى هنوز فصل تمام نشده 
نده او وجود دارد که البته باید 

براى کسب دید آیا او 
هد دید  ا خو

؟

04

پیام حیدرى بــا تصمیم کمیته داوران بــراى قضاوت یکى از 
حساس ترین دیدارهاى هفته بیست و هفتم رقابت هاى لیگ 
بیست و یکم  بین دو تیم ذوب آهن و پرسپولیس انتخاب شده 
است. این دیدار از ساعت 18:30 دقیقه امروز دوشنبه به میزبانى 
ورزشگاه فوالدشهر در شرایطى میان ذوب آهن و پرسپولیس 
آغاز مى شود که شاگردان یحیى گل محمدى با توجه به حضور 
در کورس قهرمانى انگیزه هاى زیادى دارند و در سوى مقابل نیز 
ذوب آهن که در آخرین دیدار خود مقابل هوادار شکست خورده 

به دنبال بازگشت به روند موفقیت در ورزشگاه خانگى است.

اعالم نام داور
 بازى حساس

03

نشریه «کیکر» آلمان پس از قهرمانى پورتو با اشاره به اینکه 
مهدى طارمى این فصل نقش پررنگى در خط حمله این تیم 
داشت، نوشت: «این یک قهرمانى تأثیرگذار است، همانطور که 
اعداد ثابت مى کنند؛ پورتو همراه با اسپورتینگ لیسبون بهترین 
خط دفاع لیگ (با 22 گل خورده) و بهترین خط حمله لیگ (با 
84 گل زده) را دارد و آنهــا مهدى طارمى را که مهاجم دقیقى 
است، در اختیار دارند. این بازیکن 29 ساله ایرانى این فصل در 
31 بازى لیگ برتر، 20 بار موفق به گلزنى شد و تنها داروین 
نونس استعداد برتر بنفیکا با 26 گل زده موفق تر از او بوده است. 
طارمى این فصل در 46 بازى از رقابت هاى مختلف براى پورتو 
به میدان رفته و ضمن به ثمر رساندن 24 گل، آمار 17 پاس گل 
را از خود برجاى گذاشــته که او را در زمزه بهترین مهاجمان 

لیگ هاى اروپایى از حیث مشارکت در گل قرار داده است.»

تمجید کیکر از طارمى

مرضیه غفاریان
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براى اولیــن بــار ارزش اقتصــادى کمک 
داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
در سال 1400، بیش از ده میلیارد تومان بوده 

است. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
به مناســبت نکوداشــت و یک قرن خدمت 
بى منت ایــن جمعیت در نشســتى خبرى با 
اصحاب رســانه با بیان ایــن مطلب گفت: 
مأموریت ما براســاس اساســنامه و وظایف 
محوله، آمادگى در برابر حوادث، پاسخگویى 
به حوادث و کوشــش در تأمین دوستى پایدار 

و... مى باشد. 
على محمد هاشــمى اذعان کرد: در راستاى 
دســتیابى به ایــن مأموریت هــا و اهداف و 
خدمات رسانى مطلوب، رنگ، جنس و... براى 

ما مهم نیست.

شاخص ترین فعالیت هالل احمر
وى با اشــاره به اینکه بعد از پیروزى انقالب 
اسالمى، جمعیت هالل احمر فعالیت هاى بسیار 
گسترده اى در زمینه هاى مختلف انجام داده 
است گفت: امسال، یکصدمین سالگرد فعالیت 
جمعیت هالل احمر مى باشد. با پیروزى انقالب 
اسالمى، درمان و وظایف دیگرى به جمعیت 
هالل احمر واگذار شــد که شاخص ترین این 

وظایف در دفاع مقدس بود. 
مدیرعامــل جمعیــت هالل احمر اســتان 
اصفهان مى گوید: با شــروع جنگ تحمیلى، 
آموزش امدادگران براى حضــور در جبهه و 
اعزام آنان آغاز شــد و از چهارهــزار امدادگر 
آموزش دیده، 380 نفر به درجه رفیع شهادت 
رسیدند. همچنین از دیگر فعالیت هاى جمعیت 

هالل احمر اســتان اصفهان بایــد از تخلیه 
مجروحان، ایجاد اقامتگاه کمک به آوار گان 
جنگ، ایجاد بیمارستان هاى صحرایى و کمک 
به جنگ زدگان، ایجاد ارتباط با اسرا، جمع آورى 
و پشــتیبانى کمک هاى مردمى و راه اندازى 

اردوگاه هاى مردمى نام برد. 

اقدامات در دوران کرونا
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
گفت: جمعیت هالل احمر استان اصفهان در 
ســال هاى1399 و 1400در راستاى تأمین 
سالمت بیماران کرونایى نقش بسیار مؤثرى 
ایفا کرده و با اجراى واکسیناســیون و اجراى 
شیوه نامه ها در کاهش و سالمت بیماران کرونا 
اقدام نمود و حتى با وجود برخى تحریم هاى 
دارویى، تعداد بسیار زیادى واکسن براى تزریق 
به بیمــاران تهیه کرد و در اختیار مســئوالن 

قرار داد. 

نقش خانه هاى هالل 
هاشمى جامعه ایمن، تاب آورى و آمادگى در 
برابر حوادث و ایجاد صلح و دوستى در ایران و 
جهان را از چشم اندازهاى جمعیت هالل احمر 
استان اصفهان برشمرد و ادامه داد: کمک به 
جامعه تاب آور، کاهش خطر و... از اولویت هاى 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان است و در 
این راستا جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
تاکنون 380 خانه هالل  ایجاد کرده و درصدد 
گسترش آنها براى تاب آورى جامعه است. این 
درحالى است که کمک به تأمین زندگى سالم، 
توسعه خدمات توانبخشى، توسعه خدمات و 
مشارکت هاى اجتماعى داوطلبانه و... همچنان 

مدنظر بوده و خواهد بود. 

وى افزود: آماده سازى جامعه براى رفتار مناسب 
در زمان بروز مخاطرات، کاهش آسیب هاى 
ناشى از بالیاى طبیعى و غیر طبیعى از جمله 
دیگر اهدافى اســت کــه در خانه هاى هالل 
دنبال مى شود و توسعه این مراکز در سال 1401 
همچنان در دستور قرار دارد تا بتوانیم جامعه اى 

ایمن تر داشته باشیم.
هاشمى مى گوید: جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان همواره آماده کمک به همه نیازمندان 
در زمینه هاى توانبخشى و... بوده و هست. وى 
با بیان اینکه جذب جوانان داوطلب در دستور 
کار بوده و هســت، عنوان کرد: امید است در 
ســال جارى همه این اولویت ها همچنان در 

دستور کار ما باشد. 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان، 
این جمعیت را جانشین و معین  استان تهران 
خواند و افزود: ما با توجه به اینکه جانشــین و 
معین استان تهران در حوادث احتمالى هستیم 
همه اقدامات خود را به روز کرده ایم تا همواره 
آماده کارزارهاى احتمالى باشیم و آمادگى این 

کار را نیز داریم. 

در تعیین قیمت دارو نقش نداریم
هاشــمى گفت: جمعیت هالل احمر اســتان 
اصفهان در قیمت دارو هیچ نقشى نداشته ولى 
در تهیه و توزیع دارو نقــش داریم و داروهاى 
نایاب، معموًال در این داروخانــه وجود دارد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان 

ادامه داد: جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
در ســال گذشــته  پنج میلیارد تومان کمک 
دارویى به افراد نیازمند انجام داده و در حقیقت 
ما یــک داروخانه عادى نیســتیم. همچنین 
واکسیناســیون و معاینات حجــاج به عهده 
جمعیت هالل احمر استان بوده و اقداماتى هم 

صورت گرفته است. 

توزیع سبدکاال
هاشمى با بیان اینکه برخى از کمبودها در سفر 
ریاســت جمهور به اصفهان اعالم و بررســى 
خواهد شد از توزیع هشــت هزار سبد کاال در 
ماه مبارك رمضان خبــر داد و گفت: در هفته 
گرامیداشــت یکصدمین ســالگرد جمعیت 

هالل احمر برنامه هاى مختلفى از جمله تجلیل از 
خانواده هاى شهداى هالل احمر استان، تبلیغات 
شهر با نظر شوراى اسالمى و... در اصفهان به 
اجرا درآمده تا مردم با فعالیت هاى هالل احمر 

استان اصفهان بیش از گذشته آشنا شوند. 
■■■

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان 
اصفهان هم در این نشست خبرى به برخى از 
فعالیت هاى انجام شده پرداخت و گفت: امداد و 
نجات کار تخصصى جمعیت هالل احمر است 
که توسط داوطلبان جمعیت هالل احمر استان 

اصفهان انجام مى شود. 
داریوش کریمى افزود: در سال گذشته 3073 
مورد حادثه ریزش آوار، دریایى، ســیل و... به 
وقوع پیوست که فقط 91 مورد آن کوهستان 
بود که کارى ســخت و طاقت فرســا بود که 
جمعیت هالل احمر اســتان اصفهــان آن را 

پوشش داده است. 
وى با بیــان اینکه تمام سیســتم خودرویى 
جمعیــت هالل احمر اســتان اصفهان امروز 
آماده خدمات دهى بــوده و با همت مدیریت، 
پیش بینى هاى الزم براى تعمیرات آنها انجام 
شده است افزود: امروز سیستم هاى ارتباطى ما 
آنالوگ بوده ولى به سوى دیجیتالى شدن آنها 
در حال گام برداشتن هستیم. همچنین 3875 
نفر دوره هاى آموزشــى را در اســتان سپرى 
کرده اند و زمان رســیدن آمبوالنس از زمان 

اعالم حادثه تا رسیدن 11 دقیقه است. 
■■■

معاون بهداشت، درمان و توانبخشى جمعیت 
هالل احمر استان اصفهان هم به گزارشى از 

فعالیت هاى انجام شده اکتفا کرد. 
جاللیان گفت: ما در ســه حوزه توانبخشى، 

درمان و دارو و بهداشــت فعالیت داشته و سه 
مرکز توانبخشى در استان داریم. 

وى به نقش این حوزه در دوران کرونا اشــاره 
کرد و افزود: مــا در دوران کرونا، فعالیت هاى 
بسیار اثربخش براى بازگرداندن سالمتى به 

بیماران داشتیم. 
جاللیان گفت: در سال گذشته 144 هزار نفر به 
داروخانه جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
مراجعه کرده و سرویس گرفتند. البته ما سعى 
مى کنیم هیچ بیمارى بــدون دارو از داروخانه 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان خارج نشود 
و تا حدود زیادى در این راستا موفقیت داشتیم. 

■■■
معــاون امور جوانــان جمعیــت هالل احمر 
جمهورى اســالمى ایران هم گفت: در نوروز 
سال جارى، امور جوانان جمعیت هالل احمر 
اســتان اصفهان 300 هزار میهمان را پذیرا 
بودند.  حیدرعلى خانبازى با بیان اینکه ما در 
اجراى طرح چلچراغ که براى سنین مختلف 
جوانان اجرا شد موفق بودیم افزود: این طرح ها 
براى آشــنایى با شــهید حاج قاسم سلیمانى 

اجرایى شد. 
■■■

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هالل احمر 
اســتان اصفهان نیز گفت: در ســال گذشته، 
2090 نفر دوره آموزشــى را ســپرى کردند. 
آموزش تخصصى 289 دوره برگزار شد و ما در 
کشور رتبه اول را کسب کردیم. ضمن آموزش 
خدمت ما نیز نسبت به سال گذشته 30 درصد 

رشد داشت. 
اصغــر ســلطانى افــزود: در آموزش هــاى 
برگزارشــده در بخش آموزش همگانى 62 

درصد بانوان و 38 درصد آقایان بودند. 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان در نشست خبرى با اصحاب رسانه اعالم کرد؛

ایجاد 380 خانه هالل در استان اصفهان

یک قرن خدمات 
جمعیت هالل احمر

ساسان اکبرزاده


