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۳

نخاله های مزاحم
 را جمع کنید!

زنجیره هایی که 
ُخردها را زنجیر می کنند

۳

«تی تی» جسورانه 
و غافلگیر کننده

وحشت از انقراض 
حیات وحش ایران

۳

       

برای تقویت 
حافظه چه 
بخوریم؟

مقابله با 986 میلیارد تومان زمین خوارى 
۳

یادواره شهید 
شاخص بسیج 
رسانه کشور در 

اصفهان
به مناســبت هفته بســیج اولین یادواره ملى شهید 
شاخص بسیج رسانه کشــور و گرامیداشت 21 شهید 
رسانه استان اصفهان به همت سپاه صاحب الزمان(عج) 
در محل تاالر شریعتى دانشگاه اصفهان برگزار گردید. 
در این مراسم برادر شهید ســید محمد نواب از نحوه 
شهادت او در بوسنى گفت و سپس سردار یدا... جوانى 
معاون سیاسى سپاه پاسداران انقالب اسالمى گفت: 
آمریکا فهمید که با همه مشکالت این دولت انقالبى 

در رفع آن اقدام خوبى را...

۳

با اجراى 14 حکم قطعى و 62 مورد رفع تصرف در نیمه اول امسال در اصفهان صورت گرفت

مدافع سپاهانمدافع سپاهان
صادق را نیمکت نشین کردصادق را نیمکت نشین کرد

مدافع سپاهانى تیم ملى بدون تردید یکى از بهترین هاى 
تیم ملى در بازى مقابل ولز بود و باعث نیمکت نشــینى 
محرمى شــد. رامین رضاییان و صادق محرمى مدافعان 

راست تیم ملى در جام جهانى هستند. با کنار رفتن ...

۷

در صفحه ۳ بخوانید

مزد نترسیدن

اندر حکایت هجومی بازی کردناندر حکایت هجومی بازی کردن

تیم کی روش برابر ولزتیم کی روش برابر ولز

۵

چشمی چشمی 
بازیکن برتر ایران-ولزبازیکن برتر ایران-ولز

اگر احساس فراموشى مى کنید، ممکن است 
این مشکل ناشى از کمبود خواب یا دالیل 
دیگرى همچون ژنتیک، سطح فعالیت 

بدنى و شــیوه زندگى و عوامل محیطى 
باشد. با این حال، شکى نیست که..

تاالرهای لوکس 

منوهای الکچری، عروسی های میلیاردی
۲

۷

مدیرکل میراث فرهنگی:مدیرکل میراث فرهنگی:

تضمینی وجود ندارد تضمینی وجود ندارد 
فرونشست به ابنیه تاریخی فرونشست به ابنیه تاریخی 

۳اصفهان نرسداصفهان نرسد

برق ایران در راه اروپاست اطمینان از وجود پلنگ در اردستانجهان نما چگونه کارت SD گوشى هاى اندرویدى را تعمیر کنیم؟ استان ۱۰ راهکار ساده براى درمان فورى سرماخوردگىتکنولوژی سالمت

شــرکت تعاونى مصرف بیمارســتان غرضى اصفهان در نظــر دارد غرفه 
موادغذایى، واقع در محوطه ورودى درمانگاه بیمارستان، ورودى 2 بیمارستان 
و محوطه اورژانس بیمارســتان را به افراد واجد شرایط در قالب عقد قرارداد 
اجاره یک ساله از طریق مزایده عمومى به مدت یک سال شمسى واگذار نماید. 
لذا از متقاضیان دعوت مى شود جهت دریافت اسناد مزایده، حداکثر تا تاریخ 
1401/09/09 با واریز مبلغ 70,000,000 (معادل هفت میلیون تومان) به شماره 
حساب 63905619 بانک رفاه کارگران شــعبه غرضى به نام شرکت تعاونى 
مصرف بیمارستان، به محل دفتر تدارکات واقع در ورودى یک بیمارستان (آقاى 

خارین) مراجعه نمایند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/09/09

مهلت تحویل اسناد و مدارك تکمیل شده مزایده: 1401/09/13 

 آگهی مزایده

شرکت تعاونی مصرف بیمارستان غرضی اصفهان

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد؛ مناقصات زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکى دولت 
(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام 
در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاء الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 

1401/09/06 مى باشد.
نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1- ضمانت نامه بانکى و یا ضمانت نامه هاي صادره از سوي موسسات اعتباري غیر بانکی که داراي 
مجوز فعالیت از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران هستند، در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر داراى حداقل اعتبار سه 
ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه 2- فیش واریزى به حساب شماره 4001119506377117 بانک مرکزى بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت 

عمران شهر جدید فوالدشهر (وجه نقد یا هر گونه چک به عنوان سپرده قابل قبول نمى باشد).

فراخوان مناقصه عمومی
 همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای

روابط عمومی  شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

یف
مبلغ تضمین شرکت در مبلغ برآورد (ریال)موضوع مناقصهشماره و تاریخ مناقصهرد

نحوه پرداخت گواهینامه صالحیتفرآیند ارجاع کار (ریال)

1

مناقصه 1401/8995/ص 
مورخ 1401/09/02 

شماره مناقصه 
در  سامانه ستاد 

2001001335000022

تهیه مصالح و احداث 
کامل مدرسه 12 کالسه 
در قطعه 53 محله ایثار 

یک (E1) واقع در 
برزن پنجم شهر جدید 

فوالدشهر 

235,223,191,634 ریال          
بر اساس فهرست بهاى 

ابنیه، تأسیسات مکانیکى و 
تأسیسات برقى سال 1401 

10,704,663,833 ریال

داشتن حداقل پایه پنج             
در گرایش  ساختمان و 
ابنیه از سازمان برنامه و 
بودجه ( سازمان مدیریت 

و برنامه ریزى سابق) 

پرداخت حداقل پنجاه 
درصد از مبالغ ناخالص 
صورت وضعیتهاى تأیید 
شده از طریق تهاتر با 

اراضى یا واحدهاى موجود 
با کاربرى مختلف در شهر 
جدید فوالدشهر به قیمت 
کارشناسی روز و پرداخت 
مابقى به صورت نقدى 

صورت مى گیرد.

2

مناقصه 1401/8996/ص 
مورخ 1401/09/02 

شماره مناقصه 
در  سامانه ستاد 

2001001335000023

تهیه مصالح و احداث 
کامل مدرسه 12 کالسه 
در قطعه 53 محله ایثار 
شش (E6) واقع در 

برزن پنجم شهر جدید 
فوالدشهر

208,278,962,182 ریال          
بر اساس فهرست بهاى 

ابنیه، تأسیسات مکانیکى و 
تأسیسات برقى سال 1401 

10,165,579,244 ریال

داشتن حداقل پایه پنج             
در گرایش  ساختمان و 
ابنیه از سازمان برنامه و 
بودجه ( سازمان مدیریت 

و برنامه ریزى سابق) 

پرداخت حداقل پنجاه 
درصد از مبالغ ناخالص 
صورت وضعیتهاى تأیید 
شده از طریق تهاتر با 

اراضى یا واحدهاى موجود 
با کاربرى مختلف در شهر 
جدید فوالدشهر به قیمت 
کارشناسی روز و پرداخت 
مابقى به صورت نقدى 

صورت مى گیرد.

3

مناقصه 1401/8997/ص 
مورخ 1401/09/02 

شماره مناقصه 
در  سامانه ستاد 

2001001335000024

تهیه مصالح، آماده سازى 
و احداث پارت اول پارك 
فرهنگى تفریحى مرکز 

برزن ایثار (E) شهر جدید 
فوالدشهر

226,068,749,857 ریال          
بر اساس فهرست بهاى 

ابنیه و تأسیسات مکانیکى 
سال 1401 

10,521,374,997 ریال

داشتن حداقل پایه پنج             
در گرایش  ساختمان و 
ابنیه از سازمان برنامه و 
بودجه ( سازمان مدیریت 

و برنامه ریزى سابق) 

پرداخت حداقل پنجاه 
درصد از مبالغ ناخالص 
صورت وضعیتهاى تأیید 
شده از طریق تهاتر با 

اراضى یا واحدهاى موجود 
با کاربرى مختلف در شهر 
جدید فوالدشهر به قیمت 
کارشناسی روز و پرداخت 
مابقى به صورت نقدى 

صورت مى گیرد.

- مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : از روز یک شنبه مورخ 1401/09/06 تا روز سه شنبه مورخ 1401/09/15.
- مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1401/10/03 .

- زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 08:00 صبح روز یک شنبه مورخ 1401/10/04 .
- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها : 

فوالدشهر، بلوار ولی عصر، میدان ولی عصر، کد پستی 8491751740 ، صندوق پستی84915-167
تلفن 5-03152630161 دور نویس: 03152624181

-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 88969737و 85193768
  https://fooladshahr.ntdc.ir : مراجعه به وب سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به آدرس -

از عامه پسند دوست ها تا گنج یاب هااز عامه پسند دوست ها تا گنج یاب ها

اصفهانى ها چه کتاب هایى مى خوانند؟اصفهانى ها چه کتاب هایى مى خوانند؟

۲

۷

ناست 
الیل
یت
یطى

ا لنگ از نا اط

نوبت اول

 شرکت مدیریت تولید برق اصفهان در نظر دارد از طریق برگزارى مناقصه عمومى کلیه کارهاى خدمات 
عمومى نیروگاه اصفهان و هسا را به مدت یکسال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه 
شرکتهاي خدماتی معتبر که داراي توانائی مـالی و اجرائی کافی ، همچنین سابقه کار مرتبط و داراى 
مجوز صالحیت ایمنى معتبر از اداره کار و تامین اجتماعى و رتبه بندي و طرح طبقه بندي مشاغل 
کارگري مورد تائید اداره کل کـار و امور اجـتماعی استـان اصفـهان می باشند دعوت می گردد با 
همراه داشتن مدارك کامل و سوابق اجرائی شرکت خود و تائیدیه وزارت کار و اموراجتماعی استان 
اصفهان ظرف مدت 8 روز از تاریخ انتشار این آگهی به اداره تدارکات این شرکت واقع در اصفهان ، 
ابتداي اتوبان ذوب آهن ، انتهاي بلوار شفق ، نیروگاه برق اصفهان مراجعه و سپس نسبت به دریافت 
اسناد مناقصه اقدام نمایند. ضمنًا اطالع رســانى عالوه بر روزنامه در پایگاه ملى مناقصات و بخش 
مناقصات سایت نیروگاه اصفهان  به آدرس www.isfahanps.ir  و همچنین سایت  شرکت مادر 
تخصصى تولید نیروى برق حرارتى (پایگاه معامالت) به آدرس www.tpph.ir  قابل رویت مى باشد.

تلفن تماس:  5080 و37895081-031 ( اداره تدارکات)

آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۱-۱۰

شرکت مديريت توليد برق اصفهان

 م.الف:۱۴۱۶۸۳۵
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واریز سود سهام عدالت
 2 مرحله اى شد

برق ایران
 در راه اروپاست

خبرخوان
 بارش شدید باران 

در خانه خدا
همزمان با بارش شــدید باران،    فرارو |
صدها نفر به طواف کعبه ادامه دادند. مرکز ملى 
هواشناسى عربستان اعالم کرد: بیشترین میزان 
بارش در اســتان جده بوده که به 179 میلیمتر 
رسیده است. این مرکز افزود: میزان بارش باران 
در یک روز در جده از کل میزان بارش باران در 

سال 2009 بیشتر بوده است.

اعتراف عجیب درباره 
«آواتار 2»

  سینماسینما|«جیمز کامرون» اعالم 
کرد هزینه ســاخت دنباله فیلم «آواتار» آنقدر 
زیاد بوده که این فیلم محکوم به فروشــى بالغ 
بر دو میلیارد دالر در گیشــه جهانى است. طبق 
برآوردهاى کارگردان این فیلم باید ســومین یا 
چهارمین فیلم پرفروش تاریخ شود تا هزینه هاى 
ساخت را جبران کند. تنها پنج فیلم تا به حال از 
مرز دو میلیارد دالر در گیشه جهانى عبور کرده اند.

15 هزار جوجه 
معدوم مى شود؟

جوجه ریزى اجبــارى 15 هزار    تابناك |
جوجه مازاد روى دســت مرغداران گذاشته که 
باید معدوم شوند. مدیرعامل اتحادیه مرغداران  
گوشــتى گفت: بنابر آمار در آبان بیش از 120 
میلیون قطعه جوجه ریزى صورت گرفته که این 
میزان مازاد بر نیاز کشور است. حبیب اسدا... نژاد 
گفت: با افزایش تعداد جوجه هاى مازاد ناشى از 
جوجه ریزى در آذر ماه ایــن  نگرانى وجود دارد 
که سازمان پشــتیبانى امور دام و وزارت جهاد 
نتواند اقدامى براى جلوگیرى از زیان مرغداران 

انجام دهد.

فروش خاویار ممنوع
مدیرکل دفتر حفاظت از زیســت    مهر |
بوم ها و سواحل دریایى گفت: صید ماهى هاى 
خاویارى دریاى خزر و فروش خاویار آنها ممنوع 
است. محمدطالبى متین اظهار کرد: به طور کلى 
5 نوع ماهى خاویارى داریم که عمده ترین تعداد 
این گونه ها در دریاى خزر سمت ایران است. وى 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر صید ماهى هاى 
خاویارى و فروش خاویار ممنوع است مگر اینکه 
ماهى خاویــارى از نوع تکثیــر مصنوعى و به 

اصطالح پرورشى باشد.

کرونا باز هم اوج گرفت!
کمیسیون ملى بهداشت چین روز    انتخاب |
شنبه اعالم کرد 35 هزار و 183 مورد جدید ابتال 
به کرونا را در این کشور شناسایى کرده است که 
نشان مى دهد شمار مبتالیان براى سومین روز 
متوالى رو به افزایش بوده است. رکورد تازه کرونا 
در چین باعث شده است تا مقامات این کشور از 
طریق قرنطینه هاى شدید، آزمایش هاى گسترده 
و اعمال محدودیت هاى سفر مانع از شیوع بیشتر 

آن شوند.

پرونده «پایتخت»
 بسته شد؟

خبرى از ساخت «پایتخت» نه    ایسنا | 
از سوى سازندگان ســریال مطرح شده است و 
نه مسئوالن صداوسیما نســبت به این مسئله 
تمایل نشان داده اند.  پیگیرى ها در این خصوص 
هم هر بار بى نتیجه مانده است. عوامل سریال 
«پایتخت» گویى به شــکل هماهنگ تصمیم 
بر ســکوت و بعضاً پاســخ ندادن به تلفن هاى 
همراهشــان گرفته اند تا بیشــتر از این دچار 
حواشى نشوند و تلویزیون هم ترجیح داده است 
حداقل فعــًال پرونده «پایتخت» را تمام شــده 

بداند.

امروز حفظ نظام 
اوجب واجبات است

سید ابراهیم رئیسى به مناسبت هفته    انتخاب |
بســیج و به صورت ســرزده از یگان ویژه فاتحین 
تهران بازدیــد کرد. رئیس جمهــور در این بازدید 
عنوان کرد: امــروز حفظ نظام اســالمى از اوجب 
واجبات است و در پرتو یک نظام اسالمى بسیارى از 
خیرات و برکات و خوبى ها مى تواند گسترش پیدا 
کند. به همین دلیل تالش در این مسیر اولویتى دو 

چندان دارد. 

تنبیه بى حجاب ها  
  رویداد24|زهره ســادات الجوردى، نماینده 
تهران مى گوید: به طور مسلم، نمى توانیم بگوییم 
همه بى حجابى که در جامعه مى بینیم سازماندهى 
شده است، ولى برخى تحت تأثیر جو به وجود آمده 
این روند را در پیش گرفتند و عده اى هم احســاس 
مى کنند که موضوع تمام شــده است و مى توانیم 
حجاب را برداریــم و برخى از ایــن چالش هم به 
تبلیغات رســانه هاى بیگانه ربط پیدا مى کند. وى 
مى گوید: باید یکســرى محرومیت هاى اجتماعى 
براى کســانى که مخالفت با قانون دارند، در نظر 
بگیرند، شاید تنها این تنبیه، به سمتى برود که این 
محرومیت اجتماعى رقم بخورد و برخورد قضایى 

نباشد.

دولت ما شب و روز ندارد
  ایرنا |حجت االســالم کاظم صدیقــى، امام 
جمعه موقت تهران خاطرنشــان کرد: امروز دولت 
ما دولت غرب گرا، ترســو و دولت التقاطى نیست؛ 
دولت سیزدهم یک دولت موحد، مردمى و جهادى 
است که شب و روز ندارد. وى گفت: دشمن فتنه ها 
و شورش هاى جدید را به پا کرد زیرا مى دانست اگر 
این شــورش ها نباشــد، دولت مى تواند مشکالت 
اقتصادى را برطرف کند در حالى که غافل است که 
ما ولِى کاردان و حکیم داریم که خدا او را تأیید کرده 
و از خطرات بزرگى باســربلندى بیرون آمده است. 
وى گفت: مردم با اینکه مشــکالت اقتصادى دارند 
با والیت هستند، دشــمن خواست با این شورش ها 
مردم را امتحان کند ولى مردم نشــان دادند در هر 
شرایطى تا پاى جان از شرف و عزت ایران اسالمى 
دفاع مى کنند و با خون شــهداى خود در این میدان 

نبرد کنار رهبرى و ولى فقیه خود مى مانند.

 جزئیات هک خبرگزارى 
«فارس» 

  انتخاب |گروه فنى خبرگــزارى «فارس» در 
اطالعیه خود پس از هک شدن سایت این خبرگزارى 
اعالم کرد: به دنبال عملیــات پیچیده هک و حمله 
سایبرى از شامگاه جمعه، دسترسى برخى کاربران به 
وبسایت خبرگزارى «فارس» مختل شد. بررسى تمام 
این ماشین ها و سرورها و رفع آلودگى هاى احتمالى 
زمانبر اســت و ممکن اســت برخى سرویس هاى 
خبرگزارى را چند روزى با مشــکل مواجه کند. در 
حمله اخیر هکرها فقط توانسته اند اطالعات و اخبار 
روز جمعه را از بین ببرند و ادعاهاى مربوط به حذف 
250 ترابایت اطالعات یا پخش فیلمى به نام دوربین 

مدار بسته، صحت ندارد.

طالبان شنیدن موسیقى را 
ممنوع کرد 

وزارت امر به معــروف و نهى از منکر    فرارو |
طالبان شــنیدن موســیقى را ممنوع اعــالم کرد. 
مســئوالن این وزارتخانه تأکید کردند که شنیدن 
موســیقى براى اخالق جوانان مضر اســت و آنان 
را به گمراهى مى کشــاند. در ایــن ویدیو فردى که 
متخصص روان درمانگر معرفى شده، همچنین گفته 
است: موسیقى براى سالمت انســان مضر است و 
باعث مستى او مى شود. این وزارتخانه در این ویدیو 
همچنین اعالم کرده اســت: به هتل هــا، مغازه ها 
و راننده هاى تاکسى در کابل دســتور داده شد تا از 

پخش و شنیدن موسیقى خوددارى کنند. 

رئیس سازمان خصوصى سازى گفت: امسال با تدبیرى 
که وزیر اقتصاد و شــوراى عالى بورس داشتند در دو 
مرحله سود ســهام عدالت واریز مى شود که پیش بینى 

مى شود ارقام آن دو برابر سال گذشته باشد.
حسین قربان زاده گفت: در شوراى عالى اصل 44 در ماه 
گذشته با دستورى که از سوى رئیس جمهور ابالغ شد، 
شرکت هایى که در لیست واگذارى هستند سهام آنها 
آزاد شود و ظرف یک ماه باید این کار را انجام شود و اگر 
این کار صورت نگیرد این اجازه به وزارت اقتصاد داده 
شده است که از محل سایر سهام در لیست واگذارى آنها 

جایگزین شوند.

وى افزود: طبق موضوع بند 5 مصوبه شــوراى عالى 
بورس، افزایش ســرمایه این شــرکت ها در کارگروه 
سهام عدالت قرار دارد است و در این کارگروه شرکت به 
شرکت مستقًال مطرح و افزایش سرمایه آنها به تصویب 
مى رسد از محل سود کم شده و مابقى واریز مى شود. با 
توجه به اینکه سود امسال هم در حال جمع آورى است 
با آن ترکیب خواهد شد و با سود سهام عدالت پرداخت 
مى شــود.قربان زاده درباره ســهام عدالت هم افزود: 
امسال با تدبیرى که وزیر اقتصاد و شوراى عالى بورس 
داشتند در دو مرحله سود سهام عدالت واریز مى شود که 

پیش بینى مى شود ارقام آن دو برابر سال گذشته باشد.

از گذشته ترکیه یکى از مقاصد صادراتى برق ایران و قرار 
بود که ایران از این طریق به بازار اروپا نیز متصل شود؛ 
هرچند در سال هاى اخیر این موضوع با وقفه مواجه شد 
اما اکنون مسیر رســیدن برق ایران از طریق ترکیه به 

اروپا هموار شده است.
به تازگى مســئوالن از آغاز تبادل 600 مگاوات برق با 
ترکیه خبر داده اند؛ موضوعى که مــى تواند به آرزوى 
دیرینه ایران براى تبدیل شدن به هاب منطقه و رسیدن 

برق ایران به اروپا رنگ واقعیت ببخشد.
توان صادراتى ایران اکنون به صورت قراردادى حدود 
1000 تا 1500 مگاوات است و این قابلیت وجود دارد 

که این عدد به 2000 تا 2100 مگاوات ارتقا یابد. بررسى 
داده هاى صادرات و واردات برق نشان مى دهد که تراز 
انرژى ایران در حال حاضر مثبت اســت؛ به طورى که 
80 درصد صادرات و کمتر از 20 درصد واردات صورت 

مى گیرد. 
به نظر مى رسد که ایران عزم جدى براى تبادالت برقى 
خود در پیش گرفته اســت که باتوجه به پتانسیل هاى 
موجود در این حوزه هدفى بى ســرانجام نخواهد بود. 
همچنین با توجه به محدودیت هایى که بعضًا در زمان 
پیک (اوج مصرف) با آن مواجه مى شــود این تبادالت 

مى تواند راهگشاى اساسى باشد.

خورشید کیایى
سود خرید و فروش حیوانات وحشى سرسام آور است؛ 
آنقدر که بعد از قاچاق اسلحه و موادمخدر از آن به عنوان 
ســومین تجارت پرســود غیرقانونى دنیا یاد مى شود 
و همین دلیلى شــده که حیات وحش ایــران به خطر 
بیافتد و تهدید شود. جالب اینکه شرایط محیط  زیستى 
کشورمان نیز سبب شده خیلى ها به آسانى در این زمینه 
فعالیت کنند، به این خاطر که نظارت ها جدى نیست و 
قوانین بازدارنده نیز آنقدرها نتوانسته مانعى براى شکار 

جانوران وحشى شود.
در کنار این موضوع خرید و فروش حیوانات وحشــى و 
نگهدارى از آنها گرچه تا چند ســال پیش چندان باب 
نبود و تنها به صادرات آنها و قاچاق به کشورهاى دیگر 
به خصوص کشورهاى عربى خالصه مى شد، اما چند 
سالى هســت که تب نگهدارى از حیوانات وحشى در 
ایران مزیدى بر علت شــده تا حیات وحش را به خطر 

بیاندازد. 
به گفته یک کارشناس محیط زیست، به این علت که 
افزایش عالقه مندى مردم به نگهــدارى از حیوانات 
وحشــى به عنوان حیوانان خانگى در صدر قرار دارد، 
مردم باید به این درك و آگاهى برسند که نگهدارى این 
گونه ها در درجه اول هم براى خودشان خطرناك است 
و هم سبب تداخل در زنجیره غذایى مى شود و انقراض 

حیات وحش مى شود.
على خانى با اشــاره بــه اینکه طى دهه هــاى اخیر با 
گسترش زیســتگاه هاى انسانى، هر ســاله جمعیت 
افزایش پیدا مى کند و این امر سبب تخریب طبیعت و 
زیستگاه هاى طبیعى شده است مى گوید: بالطبع انسان 
با افزایش جمعیت بى رویه اى که دارد وارد زیستگاه هاى 
طبیعى مى شود؛ به عنوان مثال زمین هاى کشاورزى به 
خصوص زمین هایى که در حاشیه شــهر قرار دارند به 
مناطق مسکونى تبدیل شدند که این موضوع تعارض 

بین انسان و گونه هاى حیات وحش  را در پى دارد. 
آنچه از گفته هاى این کارشــناس برمى آید این است 
که در ظاهر ماجرا فکر مى کنیم این حیوانات هستند که 
وارد زیستگاه هاى انسانى شده اند در صورتى که چنین 
نیست؛ انســان ها با خودخواهى باعث گسترش شهر و 
خارج کردن مناطق مســکونى از محدوده شهرى وارد 
زیستگاه هاى حیوانات در دشت ها وکوهستان ها شدند.  
وى درباره تأثیرات منفى فعالیت هاى انسان بر محیط 

زیست نیز مى گوید: در این سال ها فعالیت هاى انسان 
باعث تغییــرات اقلیمى، خشکســالى و افزایش دماى 
کره زمین شده اســت که نهایتًا  این مشکالت گریبان 
خود انســان ها را مى گیرد. ما جزو طبیعت هستیم و با 
گونه هاى جانورى باید زندگى مسالمت آمیزى داشته و 

از خودخواهى دورى کنیم.
در کنار این موضوع ســود سرشــار تجارت حیوانات 
وحشى و نبود نظارت ها باعث شــده که برخى از این 
حیوانات دچار انقراض بشــوند. براى نمونه 17 میلیون 
هکتار منطقه حفاظت شده کشور را فقط دو هزار و 617 
محیط بان پوشش مى دهند که تجهیزات مناسبى نیز 
در اختیار ندارند، افزون بر این، قوانین بازدارنده اى نیز در 

این زمینه وجود ندارد. 
همه این شرایط سبب شده سودجوها در کشور حاشیه 
امنى احســاس کرده و از هر فرصتى بــراى تجارت 
گونه هاى جانورى و اعضاى آنها استفاده کنند. جالب 
اینکه زنده گیرى نوزادان وحوش هر سال در فصل بهار 
در کشورمان رنگ و بوى جدى ترى به خود مى گیرد؛ 
زیرا نوزادان بیشتر گونه هاى جانورى این روزها به دنیا 

مى آیند و به علت اینکه قدرت دفاع از خود را نداشته یا 
نمى توانند براحتى بگریزند، طعمه برخى افراد سودجو 

مى شوند.
این افراد که متأسفانه تعدادشــان کم نیست دو گروه 
هســتند؛ عده اى با زنده گیرى نوزادان حیات وحش 
به دنبال کســب درآمدند و گروه دیگر را نیز اشخاص 
خودخواهى تشــکیل مى دهند که حیوانات را خریده و 

نگهدارى مى کنند.
نکته اینجاســت که چنانچه این افراد بهترین شرایط 
ممکن را هم براى نگهدارى ایــن گونه هاى جانورى 
فراهم بیاورند، باز هم سبب آسیب زدن به آنها و محیط 
زیست کشور مى شوند، زیرا اگر نوزادان حیات وحش 
براى مدتى حتى کوتاه در خارج از محل طبیعى زندگى 
خود نگهدارى شــوند، دیگر قادر به زندگى در طبیعت 

نخواهند بود.
در همین رابطه رئیس گروه بیمارى هاى حیات وحش 
به تازگى با اشــاره به وضعیت موجــود حیات وحش 
کشــور اعالم کرده هم اکنون 198 گونه پستانداران، 
558 گونه پرنــدگان، 225 گونه خزنــدگان، 23 گونه 

دوزیســتان، 163 گونه آبزیان آب هاى داخلى وجود 
دارد که در مجموع هزار و 167 گونه موجودات مى شود 
که از این تعداد 19گونه پستانداران، 36 گونه پرندگان، 
15 گونه خزنــدگان، پنج گونه دوزیســتان، 16 گونه 
آبزیان آب هاى داخلى در معرض تهدید هستند که در 
مجموع 91 گونه موجودات در ایران در معرض تهدید

 قرار دارند.
مســعودى تغییرات شــدید اقلیمى، تداوم خشکسالى 
و افزایش ریزگردها و گردوغبــار، مهاجرت گونه هاى 
جانورى نظیر پرندگان مهاجر، فعالیت هاى انسانى در 
طبیعت بدون رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطى، 
حضور دام اهلى بیش از ظرفیــت مراتع، تردد دام هاى 
اهلى غیرواکسینه و بیمار در زیستگاه هاى حیات وحش 
(بدون مجوز بهداشتى ســازمان دامپزشکى)، استفاده 
دام اهلى از آبشخورها و مراتع مشترك با حیات وحش، 
رعایت نکردن اصول قرنطینه دامى، رهاســازى الشه 
حیوانات بیمار یا مشــکوك به بیمارى در حیات وحش 
و دام هاى قاچاق از مهمترین دالیل شیوع بیمارى در 

حیات وحش مى داند.

وحشت از انقراض حیات وحش ایران

الدن ایرانمنش
برگزارى مراسم عروسى در عمارت هاى باشکوه و تاالرهاى 
لوکس با هزینه هایى که سر به فلک مى کشد این روزها دیگر 
جدید نیست. در بهترین تاالرها حاال قیمت ها به ریال نیست 
بلکه نجومى و دالرى است. حداقل هزینه براى یک شب به 
یاد ماندنى و چند ساعته، گاهى از 900 میلیون تا یک میلیارد 

تومان مى رسد.
این هزینه ها جداى از لباس عروس و کت و شــلوار داماد و 
هزینه هاى جانبى آرایشــگاه و موارد دیگر است. هزینه اى 
که تنها شــامل تاالر و شام و میوه و شــیرینى یک عروسى 
مجلل اســت.  هزینه اى کــه تاالرها از همــان ابتدا براى 
شــما فهرســت مى کنند تا براى ورود به یک تاالر لوکس 
براى هر نفر بین 600 تــا 650 هزار تومــان دربیاید. گرچه 
تاالرهاى کمتر لوکس ترى هم هســتند که ممکن اســت 
قیمت هایشان پایین تر باشــد. تاالرهایى که هزینه هایشان 
را به واسطه کم کردن منوى غذاها یا نوع گل هاى روى میز 
و یا پارچــه اى که براى روى میزها انتخــاب مى کنند کمتر

 کرده اند.
بسته به آنچه مشترى مى خواهد تاالرها هم با منوهاى مختلف 
پیش مى آیند تا به قول معروف بهترین شب زندگى فرد تبدیل 
شود به شوآفى که چشم بقیه را دربیاورد و در این چشم و هم 

چشمى بهترین ها را به نمایش بگذارد.
خیلى ها البته به این خاطر ممکن اســت سال ها بخاطر یک 
شب الکچرى دچار قرض و پرداخت بدهى شوند. هزینه هایى 
که ممکن اســت ســال ها آنها را به زحمت بیاندازد و نتوانند 

بخاطر آن یک تفریح ساده هم انجام دهند.
برخى ها که نسبت به این موضوع نظر مثبتى ندارند معتقدند 
برگزارى مراســم ساده با کمترین تشــریفات، قابل تحسین 
است چرا که باعث مى شود یک عمر پشیمانى به دنبال نداشته 
باشد. در مقابل این افراد کسانى هستند که مى گویند دارندگى 
و برازندگى؛ اگر کسى داشته باشد چرا خرج نکند غافل از اینکه 
خیلى ها به واسطه این خرج ها وام هاى سنگینى مى گیرند که 

مجبور مى شوند یک عمر قسط بدهند. 

در این رابطه دکتر جعفر باى، آسیب شناس اجتماعى، معتقد 
است ازدواج به عنوان یک قرارداد اجتماعى، زوجین را مکلف 
به انجام تعهداتى مى کند. اما گاهى شرایط اجتماعى و مطالبات 
جدیدى که در بحــث مدیریت زندگى مشــترك بر زوجین 
تحمیل مى شود، شرایط انجام این تعهدات را با دشوارى همراه 
مى کند. ولى آنچه بیش از همه باعث دشوارى انجام تعهدات 
در زندگى مشترك براى زوجین شــده، تغییر سبک زندگى و 
دگرگونى همه جانبه اى است که در زندگى شهرنشینى ایجاد 
شده است. از سوى دیگر، تبدیل روش زندگى خانواده گسترده 
به خانواده هسته اى در جامعه ما موجب جدا شدن خانواده ها 
از یکدیگر شــده و مدل زندگى منفک شده اى را براى آنها به 

ارمغان آورده است. 
در سبک زندگى جدید، جوانان ناچارند از همان ابتداى ازدواج 
بدون هیچ مقدمه و تمرینى، مدیریت یک خانواده را بر عهده 
بگیرند و موظف باشــند همه لوازم یک زندگى مشــترك را 
فراهم کنند. این در حالى است که در خانواده گسترده و سنتى، 
فرصت تمرین و آزمون و خطا براى جوانان وجود داشــت و 
والدین در ابتداى زندگى، بیشتر کنار جوانان بودند و در صورت 
کاستى ها مى توانستند حمایت و پشــتیبانى بیشترى از آنها 
انجام دهند. اما در سبک خانواده هسته اى و کوچک، از همه 
جهات حمایت هاى والدین ابتداى زندگى از جوانان کمتر شده 
و مشــکالت فراوانى را براى زوج هاى جوان به همراه داشته 
است. اما آنچه امروزه بیش از همه جوانان را از ازدواج کردن به 

وحشت مى اندازد تجمالت بیش از حد است.
برگزارى یک جشن عروسى لوکس و مجلل نیاز به توان مالى 
کافى و یک برنامه ریزى دقیــق دارد. به همین خاطر یکى از 
مهمترین مواردى که براى برگزارى چنین جشنى مخصوصًا 
در شهرهاى بزرگ باید رعایت شــود انتخاب مکان مناسب 
مى باشد که از خدمات کامل و مناســبى برخوردار باشد. این 
حق مسلم هر زوج جوانى اســت که بخواهد مهم ترین شب 
زندگى خود را در الکچرى ترین تاالر عروسى جشن بگیرید. 
اما براى انتخاب چنین تاالرى باید بودجه مالى خود را هم در 

نظر داشته باشند.

تاالرهاى لوکس، منوهاى الکچرى، عروسى هاى میلیاردى

با توجه به اینکه تأمین هزینه هاى زندگى مشترك پس از ازدواج مى تواند چالش برانگیز باشد، 
ســازمان تأمین اجتماعى براى بیمه شــدگان متأهل خود که براى اولین بار ازدواج کرده اند، 
تسهیالتى را در نظر گرفته است که بر اســاس آن مى توانند مبلغى مشخص را به عنوان هدیه 
نقدى بالعوض دریافت کنند که معادل یک ماه حقوق مبناى کســر حق بیمه است.طبق ماده 
85 قانون تأمین اجتماعى، کمک هزینه ازدواج به عنوان یکى از تعهدات سازمان تأمین اجتماعى 
به عنوان هدیه به بیمه شدگان اجبارى واجد شرایط که براى بار اول تشکیل خانواده مى دهند، 

پرداخت مى شود.
مبلغ کمک هزینه ازدواج تأمین اجتماعى، برابر با یک ماه متوسط حقوق یا دستمزد بیمه شده است. 
حقوق متوسط هر بیمه شده از تقسیم کردن مجموع حقوق دریافتى بیمه شده در دو سال قبل از 

ازدواج که بر مبناى آن از او حق بیمه کسر شده است، بر عدد 24 به دست مى آید.
به طور مثال اگر فردى در مرداد ماه ســال 97 براى اولین بار ازدواج کرده باشد، عقد دائم انجام 
داده باشد و 720 روز سابقه پرداخت حق بیمه نیز داشته و متوسط حقوق دریافتى اش 2 میلیون و 
500 هزار تومان باشد؛ سازمان تأمین اجتماعى مبلغى معادل 2 میلیون و 500 هزار تومان براى 
او واریز خواهد کرد.در صورتى که زن و شوهر هر دو بیمه شده سازمان تأمین اجتماعى و واجد 
شرایط باشند، پرداخت کمک هزینه ازدواج به هر دو نفر انجام مى شود. همچنین بیمه شدگان 
تأمین اجتماعى که سال هاى قبل ازدواج کرده اند و در زمان ازدواج شرایط فوق را داشته اند و کمک 

هزینه مذکور را دریافت نکرده اند، مى توانند براى دریافت آن اقدام کنند.
در حال حاضر نیازى به مراجعه حضورى به شعب تأ مین اجتماعى براى دریافت این حمایت نیست 
و مشموالن حائز شرایط مى توانند درخواست هدیه ازدواج خود را در سامانه خدمات غیرحضورى 

ثبت کنند.

با وجود گذر تیم ملى از دیدار مقابل تیم ملى انگلستان و پیروزى حیاتى مقابل ولز، همچنان 
بازى با انگلیس حواشــى اى دارد که به پایان نرسیده اســت. در جام  جهانى و رقابت هاى 
مختلف مرسوم اســت که نام حریفان تیم ها زیر لوگوى روى پیراهن حریف درج شود اما 
در دیدار با انگلیس، درج نام ایران با شیطنتى از سوى حریف همراه بوده و iRAN به جاى 
IRAN روى پیراهن انگلیس حک شده است.محسن قنبرزاده، دانشیار بازنشسته دانشگاه 

شهید چمران اهواز در رشته فیزیولوژى ورزشى که هم اکنون در استرالیا ساکن است، این 
اقدام انگلیس ها را در جهت تحقیر ایران قلمداد کرده است. قنبرزاده معتقد است که استفاده 
از حرف "i“ در ابتداى نام iRAN به مفهوم من عبور مى کنم و ایران را شکست خواهم داد، 
اســت.او در این زمینه شــکوایه اى به کمیته اخالق و حقوقى فیفا ارسال کرده و خواستار 

پیگیرى این ماجرا شده است.

از هدیه ازدواج سازمان تأمین اجتماعى
 چه مى دانید؟

شیطنت انگلیسى ها فاش شد
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14 هزار پرستار 
تجلیل مى شوند

مدیر پرستارى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: 
به مناسبت هفته گرامیداشت پرستار از 14 هزار پرستار 
این دانشــگاه تجلیل مى شــود. ریحانه رستگارى از 
عملیاتى کردن طرح پرســتار جامعه نگــر خبر داد و 
افزود: در این طرح تمام پرســتاران که داخل و خارج 
بیمارستان فعالیت دارند و پرســتاران در منزل را نیز 

مى بیند.

به بسیجى بودنم 
افتخار مى کنم

شهردار اصفهان گفت: در مقایسه با شهرهاى اروپایى، 
شهر اصفهان در شــاخص نظافت و زیبایى بى بدیل 
اســت، لذا امیدواریم بتوانیم روز به روز از این شــهر 
صیانت کنیم. على قاسم زاده افزود: من یک بسیجى 
هســتم و به آن افتخار مى کنم و هر کسى که لباس 
بسیج را بر تن کرده اســت، در هر برهه از زمان خادم 
ملت است و باید به آن افتخار کند، امیدوارم خداوند این 
نهاد مقدس را که حافظ امنیت مردم است، حفظ کند. 

اطمینان از وجود پلنگ در 
اردستان 

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت اردستان گفت: 
سرشــمارى پاییزه در پناهگاه حیات وحش خارو کوه 
بزرگى شهرســتان هاى اردســتان و نائین در دو روز 
انجام شــد و به طور حتم پلنگ ایرانى در این مناطق 
وجود دارد. حسین شــواخى گفت: این سرشمارى با 
حضور 23 نفر در هفت اکیپ متشــکل از کارشناسان 
محیط زیســت، ماموران محیط بان، کــوه نوردان و 

دوست داران محیط زیست انجام شد.

نشست مدیران باغ هاى 
پرندگان کشور در اصفهان

دومین روز نشســت تخصصى مدیران و کارشناسان 
باغ هاى پرندگان کشــور امــروز در اصفهان برگزار 
مى شود. اولین روز نخستین نشست تخصصى مدیران 
و کارشناسان باغ هاى پرندگان کشــور دیروز پنجم 
آذرماه در ناژوان برگزار شــد و مدیران و کارشناسان 
باغ هاى پرندگان 11 اســتان کشــور حضور خواهند 
داشت. با بررسى انجام شده از ظرفیت هاى گردشگرى 
مرتبط با پرندگان در کشور، در مجموع 19 باغ پرندگان 
شناسایى شــد که در مرحله نخست 11 مجموعه باغ 
پرندگان که از بزرگتریــن و پرمخاطب ترین باغ هاى 

پرندگان کشور هستند، دعوت به عمل آمد.

مرمت بقعه بابا رکن الدین 
مدیر مجموعه تاریخى فرهنگى مذهبى تخت فوالد 
از مرمت بقعه تاریخى بابا رکن الدین با 3 میلیارد ریال 
اعتبار خبر داد. ابراهیم عمرانى بــا بیان اینکه پروژه 
مرمت بقعه بابارکن الدین از 5 آبان ماه ســال جارى 
آغاز شده است، خبر داد: این پروژه با اعتبارى بالغ بر 
3 میلیارد ریال در دست اجراست. تکیه بابا رکن الدین 
متعلق به اواخر دوره ایلخانان است و بقعه و گنبد این 
اثر تاریخى از بى نظیرترین آثار در معمارى آرامگاهى 

تخت فوالد اصفهان به شمار مى رود.

کشف 300 کیلو مواد مخدر 
فرمانده انتظامى کاشان گفت: پس از اطالع ماموران 
پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان مبنى بر اینکه 
قاچاقچیان قصد انتقــال دو محموله مواد مخدر از 
استان هاى جنوبى به تهران را دارند، ماموران موفق 
به شناسایى یک دستگاه کامیونت، یک دستگاه پژو 
پارس و 3 دســتگاه پژو405 متعلق به قاچاقچیان 
شــدند و در عملیاتى غافلگیرانه آن ها را در ورودى 
شهر کاشان متوقف کردند. سرهنگ ایرج کاکاوند 
افزود: در بازرســى از این خودرو ها 300 کیلوگرم 
مواد مخدر شــامل 150 کیلوگــرم هروئین و 150 
کیلوگرم تریاك کشــف و 7 نفر از اعضاى این باند 

دستگیر شدند.

خبر

به مناسبت هفته بسیج اولین یادواره ملى شهید شاخص 
بسیج رسانه کشور و گرامیداشت 21 شهید رسانه استان 
اصفهان به همت ســپاه صاحب الزمان (عج) در محل 

تاالر شریعتى دانشگاه اصفهان برگزار گردید.
در این مراســم برادر شهید ســید محمد نواب از نحوه 
شهادت او در بوسنى گفت و سپس سردار یدا... جوانى 
معاون سیاسى سپاه پاســداران انقالب اسالمى گفت: 
آمریکا فهمید که با همه مشکالت این دولت انقالبى 
در رفع آن اقدام خوبى را انجام داده است. و به قول مقام 
معظم رهبرى اگر بحث این خانــم هم پیش نمى آمد 
دشمنان نظام و کشور دنبال بهانه هاى دیگرى بودند 

که این ناامنى و تحریک جوانان را ازطریق شبکه هاى 
اجتماعى با برنامه ریزى هاى مختلف و جلسات زیاد در 

کشورهاى مختلف برنامه ریزى کنند.
شهید سید محمد حسین نواب خبرنگار روزنامه کیهان 
درسال1345 در شهرضا متولد شد. وى از نوجوانى به 
جبهه هاى نبرد شــتافت و تاپایان جنگ در جبهه هاى 
نبرد مقدس به عنــوان یک بســیجى رزمنده حصور 
فعال داشت. شــهید نواب از آغاز درگیرى هاى بوسنى 
و هرزگوین براى انجام خدمات فرهنگى و امدادرسانى 
به یارى مسلمانان مظلوم بوسنیایى شتافت و به درجه 

شهادت نایل آمد.

مدیر کل راه و شهرسازى استان اصفهان از رفع تصرف 
84 هکتــار از اراضى ملى و دولتى اســتان اصفهان به 

ارزش 986 میلیارد تومان خبر داد.
علیرضا قارى قــرآن افزود: رفع تصــرف 84 هکتار از 
اراضى ملى و دولتى در نیمه نخست امسال و در گستره 
108 شهر استان، با هوشــیارى و تالش عوامل یگان 
حفاظت اراضى اســتان اصفهان از چنگال متصرفان 

خارج و رفع تعرض شد.
به گفته او، بازگشت این اراضى به بیت المال با اجراى 
14 فقره حکم قطعى قضایــى و 62 مورد رفع تصرف 

فورى صورت گرفته است.

مدیرکل راه و شهرســازى اســتان اصفهان ادامه داد: 
گروه هاى گشــت و مراقبت یگان حفاظت اراضى در 
سراسر اســتان اصفهان روزانه با گشت زنى، بر وضع 
اراضى ملى و دولتى تحت پوشش نظارت و در صورت 

مشاهده تخلف با متخلفان برخورد مى کنند.
قارى قرآن با بیان اینکه به منظور جلوگیرى از تصرف 
اراضى ملى و دولتــى اجراى اقدامات پیشــگیرانه در 
اولویت اســت گفت: در نیمه نخســت امسال با نصب 
104 تابلو، عالئم هشــدار دهنده و دیوار نویســى، به 
مردم اطالع رسانى شده تا بدانند کدام اراضى مربوط به 

بیت المال است.

مقابله با 986 میلیارد تومان 
زمین خوارى در اصفهان

یادواره شهید شاخص بسیج 
رسانه کشور در اصفهان

گرچه این روزها کمتر کتــاب خوانى پیدا مى شــود، اما 
رمان هــاى عامه پســند پرحجم و چند جلــدى، حتى با 
قیمت هــاى دور و بر 100 و 150 هــزار تومان، هنوز هم 
مشــتریان پر و پا قرص خود را دارند و خیلى خوب فروش 

مى روند. 
گشــتى در بازار کتاب و گفتگو با فروشــندگان کتاب در 
اصفهان نشان مى دهد که خریداران این نوع کتاب ها اکثراً 
زنان خانه دار یا دختران دبیرستانى هستند و با اینکه میزان 
خرید کتاب این روزها دیگر مثل قبل نیست اما هنوز هم این 

قفسه ها بیشتر از بقیه دیده مى شوند.
بزرگ ترین کتابفروشى روبه روى هتل عباسى، در مرکز 
کتاب اصفهان، یکى از کتابفروشــى هاى عامه پسندى 
است که نســبت به بقیه کتابفروشــى ها، قفسه هایش از 
کتاب هاى رمان غنى تر است. وارد کتابفروشى که بشوى 
قفســه رمان هاى ایرانى خاص را بیشتر کتاب هاى الغر 
نشرهاى «چشمه، قطره و امیر کبیر» با آن جلدهاى سیاه و 
رنگى پر کرده است؛ از گلشیرى «آینه هاى دردار» و «نیمه 
تاریک ماه» ، «شــازده احتجاب» را دارند و یک یادنامه از 
بهرام صادقى و چند اثر از نادرابراهیم پورکه جدیداً باز نشر 

شده است. 
اینها کتاب هاى رمانى هســتند که به نظــر اهل کتاب 
تخصصى ترند؛ عامه پســندترها با انتشاراتى هاى گمنام 
چاپ شده اند و نام هاى نویسنده هایش هم به عنوان کسانى 
که رمان هاى جذاب عامه پسند مى نویسند شهرت گرفته 
است؛ مؤدب پور، فهمیه رحیمى و غیره که گرچه به گفته 
فروشنده تا حدود یک دهه پیش بازارشان داغ داغ بود اما حاال 
با سرد شدن بازارشان باز هم مخاطبان خاص خود را دارند؛ 
گرچه با گرانى هاى پیش آمده در عرصه کتاب، حاال اوضاع 
فروش رمان و داستان کوتاه ایرانى هم چندان تعریفى ندارد.

کافى اســت یک صبح تا ظهر را در این کتابفروشــى ها 
بگذرانى تا به اصل ماجرا پى ببرى. کتابخوان ها ترجیحشان 
خواندن کتاب هاى خارجى است. حرفه اى ترها، کارهاى 
معروفى، احمد محمود و گلشــیرى را مى پسندند. مردم 
عادى تر اما رمان هاى خارجى را بهتر مى خرند. داســتان 

هاى عامه پسندشــان اگر «سیدنى شــلدون» و «دانیل 
اســتیل» و «برونته ها» و «الیف شافاك» باشد، کارهایى 
هستند، شســته رفته که مانند نمونه هاى ایرانى شان، پر 
از غلط هاى امالیى و دستورى نیســتند. در بخش تاریخ، 
قفسه مورد عالقه اکثر مشترى ها ایران باستان است. چه 
آنها که رمان تاریخى مى خوانند و شــیفته قلم آرین نژاد و 
ترجمه هاى ذبیح ا... منصورى هستند و چه آنها که تاریخ 
محض مى خوانند. این دســته تعداشــان کمتــر از عامه 
پسندهاست ولى باز هم از دسته حرفه اى ها بیشترند. دسته 
دیگر قاچاقچى هاى میراث فرهنگى اند. گنجیاب هایى که 
گاه صریحًا سراغ نقشه گنج را مى گیرند! آنها که محافظه 
کارتر و خجالتى ترند به کتاب هاى سکه شناسى بسنده مى 
کنند. بخش کودك اما بخشى به روز و پر و پیمان است از 
کتاب هاى مصور و نقاشــى کودکان گرفته تا کتاب هاى 
کمى بزرگســاالنه تر و گرچه کتاب هاى کودکانه نسبت 
به سال هاى پیش چندان تغییرى نکرده و هنوز هم فلفلى 
ومرغش سرآمد است اما به خوبى مى توانى حذف برخى از 
کتاب هاى کودکانه که هنوز هم دهه شصتى ها عاشقش 
هســتند را از قفســه هاى کتاب کودکان مشاهده کنى. 
قفسه هایى که جایشان را به داســتان هاى قطعه قطعه 
شده شاهنامه و یا مثنوى و گلســتان داده اند و یا به کتاب 
هاى تخیلى و اسطوره اى و جادوگرى مثل هرى پاترها یا 
ارباب حلقه ها و داستان هاى ترسناك مثل مورمور و تاالر 
وحشت ختم شده اند اما همچنان َمثل ها و قصه هایشان و 
داستان هاى صمد بهرنگى در صدر جدول فروش هستند. 

اوضاع قفســه فلســفى خوان ها هم بد نیســت. صاحب 
کتابفروشــى مى گوید: مى دانم که در ایــن حوزه هر روز 
کتاب هاى جدیدى منتشــر مى شــود و از میــان اینها 
کتاب هایى هســت که بســیارى از کتابفروشان مایل به 

سفارش آنها هستند.
به گفته این کتابفروش، چه قیمت کتــاب باال برود و چه 
پایین بیاید، آنهایى که حرفه اى هاى کتابخوان هستند مى 
خرند؛ آنها بیشتر اهل فلسفه و کتاب هاى فلسفى هستند. 
فیلسوف هاى جوانى که دست از کتاب هاى جدیدى که در 

این حوزه نوشته مى شود نمى شویند.

به گفته نریمانى کــه صاحب یکى از کتابفروشــى هاى 
تخصصى اســت و کتاب هایش اغلب تخصصى اســت، 
میزان خرید کتاب با وجود تخصصى بودن نسبت به قبل 
با کاهش روبه رو بوده است. حتى کسانى که تشنه کتاب 
خواندن و مباحث تخصصى هستند به جاى هر روز هفته که 
تفریحشان کتابفروشى ها بوده، روزهایشان رسیده به یک 
روز در ماه. چشم مى گرداند و کتاب هایش را رصد مى کند 
و مى گوید: مى ترسم آخرش کتاب ها سقوط کنند رویمان 

و ما زیر بارشان خفه شویم. 
میان کتاب هایى که روى دست آقاى کتابفروش مانده آثار 
نویسنده هاى استانى زیاد به چشم مى خورد. کتاب هایى که 
آقاى کتابفروش در رودربایستى با همشهرى هایش قبول 
کرده، همه یا از همین نشرهاى کوچک داخل شهر هستند 
یا ناشران رده پایین منتشرشان کرده است. به هر حال قرعه 
به نام کسانى است که دوربین برداشته اند و به کوه و طبیعت 
زده اند و یا کسانى که کتاب هاى درسى و کودك را مقدمه 

کارشان قرار داده اند.
با تمام اینها روزگار کتاب، ســالخورده و محزون اســت. 
روزگارى که به گفته آقاى فروشــنده چنــدان باب طبع 
نیست و اگر تا دیروز کتابخوان هاى حرفه اى عامه پسند، 
بامداد خمار مى خواندند و حرفه اى ترها به نویســندگان 
تخصصى تر مثل دولت آبادى دل مى بستند، اما حاال همان

 کتاب ها و جمالت زیبایشان با بسته بندى هاى بسیار ناچیز 
و کوچک، توى چهاردیوارى موبایل ها رخ نشان مى دهد. 
خالصه اى از کل کتاب که هیچ ســنخیتى با رنگ و بوى 
مطالعه ندارد. مرد فروشنده دســت مى کشد به خاکى که 
روى کتاب قطورى جا خوش کرده و مى گوید: تا همین چند 
وقت پیش ده نیرو داشتم، حاال رسیده به یک نفر. به همین 
هم راضى هستیم که یک نفر بیاید کتابى ببرد و بخواند، اما 

نیست، نگرد.
شــاید به همین خاطر اســت که تعداد نویسندگان کتاب 
آنقدر بیشتر اســت که باید براى تعداد کتابخوان ها سراغ 
انگشتانمان برویم. این مسئله گاهى اسفبارتر مى شود که 
بعضى از کتاب ها را نیز غیر از خود نویسنده و ناشر هیچکس 

دیگرى نمى خواند.

از عامه پسند دوست ها تا گنج یاب ها

اصفهانى ها 
چه کتاب هایى مى خوانند؟

زنجیره هایى که ُخردها را زنجیر مى کنند
نصف جهان   روزنامه «سیماى شهر» در شماره پنجم 
آذرماه خود در گزارشى با عنوان «رقابت فیل و فنجان 
در بازار اصفهان»  تأثیر فروشــگاه هاى زنجیره اى 
را بر عملکرد خرده فروشــان بررسى کرده و نوشته: 
«اشــتغالزایى و کوتاه شدن دســت دالالن، توزیع 
کاالها با تنوع و قیمت مناسب از جمله فرصت هایى 
است که با تأسیس فروشگاه هاى زنجیره اى براى 
مردم یک شهر ایجاد مى شود، فروشگاه هایى که در 
گوشه و کنار شهر فراوان است اما وجود آنها عاملى 
براى کم رونقى و ورشکستگى واحدهاى صنفى خرد 

قلمداد مى شود.»
در بخش دیگــرى از این گزارش آمده اســت: «با 
وجــود آنکه رشــد قابل توجــه فروشــگاه هاى
 زنجیره اى فرصتى مناسب براى توزیع کاال با نرخ 
مناسب و مهمتر از آن فرصتى براى اشتغالزایى است، 
از سوى اصناف خرد شهر، بسیار با ایجاد آنها مخالفت 
مى شود این فروشگاه ها با عناوین زنجیره اى هر روز 
بى هیچ قاعده اى در گوشه شهرها سربرمى آورند و 
تعدادشان هم هر چه مى گذرد بیشتر شده و کسب و 

کارهاى خرد را به نابودى نزدیک مى کنند.»

مریم محسنى
نخاله هاى ساختمانى از آن دست زباله هایى است که 
ممکن است در زمان ساخت و ساز یک ساختمان بودن 
آن در معابر تا زمان اتمام ساختمان امرى طبیعى باشد. 
اما مشکل اینجاست که گاهى یک ساختمان به اتمام 
رسیده اما همچنان بخشى از نخاله هاى ساختمانى و یا 
شن و سیمان باقیمانده در جلوى معابر باشد و فرد صاحب 

ساختمان نوساز اقدام به پاکسازى محل نکند.
اصفهان یکى از کالنشهرهایى است که به هر حال در 
آن ساخت و ساز انجام مى شود ولى در برخى از مواقع 
در معابر و کوچه پس کوچه ها مشــاهده مى شود که با 

وجود تکمیل ساختمان همچنان نخاله هاى ساختمانى 
وجود دارد و عالوه بر چهره نازیبایى که به معابر مى دهد 
با اشــغال پیاده رو جایى براى عبور عابران پیاده باقى 
نمى ماند و باعث زحمت مردم هــم در تردد در مناطق 
مورد نظر مى شود. این در حالى است که این نخاله ها 
گاهى تا چند ماه رها مى شوند و با تردد شهروندان روى 
آن فاصله اى دورتر از محــدوده اصلى خود را هم پر از 

ضایعات ساختمانى مى کنند. 
در این زمینه شــهروندان انتظار دارند که شــهردارى 
نظارت بیشترى داشته باشــد تا شاهد چنین معضالتى 

در شهر نباشیم.

نخاله هاى مزاحم را جمع کنید!

«تى تى» جسورانه و غافلگیرکننده
نصف جهان   اگــر به فیلم هــاى خانوادگى و درام 
عالقمندید «تى تى» گزینه مناسبى است که تا روز 
سه شنبه در پردیس ســینمایى چهارباغ روى پرده 
است. «تى تى» فیلم جسورانه و غافلگیرکننده اى 
اســت. فیلمى که آدم هایش (حتى در دنیایى با آن 
تلخى و ناامیدى) به دنبال نجات جهان  باشند، یکى 
با حل مسئله اى مهم درباره سیاه چاله ها، دیگرى با 
بزرگ کردن نطفه ایــن و آن در بطن خود. فیلمى 
درباره عشــق، خواستن و شــور زندگى، که حتى 
آدم بدهایش هــم (مثل «جیرودى») ســایه اى از 
زشتى شخصیت هاى آن فیلم هاى اجتماعى ندارند. 

فیلمى که حتى عاشق حسود بى سروپایش هم -که 
معشوقش را بخاطر پول، براى نگه داشتن جنین این 
و آن در رحمش اجاره مى دهد- حاضر نیست تیغش 
بزند و زمینش را باال بکشد. فیلم «تى تى» این جهان 
امن و مهربان و آرام را –که البته بى رنج و دغدغه و 
اندوه نیست- بى هیچ شعار و حرف گل درشتى، به 
شــکلى ظریف و اثرگذار پیش چشم مان مى سازد. 
از هیچ واقعیــت ناخوش آیند و آزارنده اى چشــم 
نمى پوشد، اما بلد است جورى این آجرهاى زشت را 
کنار هم بچیند که نماى ساختمانش از دور، بى قواره 

و ترسناك به چشم نیاید.

دریاقدرتى پور

نگاه روز

مدیرکل ســازمان میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع 
دستى اســتان اصفهان گفت: َترك هاى موجود در برخى 
از بناهاى تاریخى با توجه به بافت خشتى و آجرى آنها جزو 
ترك هاى طبیعى هستند اما این بدین معنا نیست که نسبت 

به احتمال فرونشست در ابنیه تاریخى بى تفاوت هستیم.
علیرضا ایزدى بیان کرد:مى دانیم که در نواحى شــمالى 
اصفهان شــواهدى از فرونشســت وجود دارد و با وجود 
فاصله اى که بین این ناحیــه و آثار تاریخى اصفهان، هیچ 

تضمینى وجود ندارد که فرونشست به ابنیه تاریخى نرسد.
وى با تاکید بر اینکه ترك هاى موجود در برخى از بناهاى 
تاریخى ربطى به فرونشست ندارند،در واکنش به تصاویر 
ترك هاى فرونشست در مســجد سید اصفهان گفت: این 
موارد باید به متخصصان واگذار شوند؛ بر اساس پایش هاى 
ســازمان میراث فرهنگى که حضور متخصصان ســازه 
انجام مى شود، ترك هاى مسجدســید و مسجد جامع به 
خاطر فرونشســت نیســت اما باز هم تاکید مى کنم این 

بدان معنا نیست که فرونشســت به سراغ بناهاى تاریخى 
نخواهد آمد چون روند اتفاقات شمال شهر اصفهان حتى به 

ساختمان هاى نوساز هم آسیب زده.
ایزدى ادامه داد: ترك هایى که در مسجد جامع وجود دارد 
به دلیل اشتباه در حوزه کف ســازى آن منطقه ایجاد شده 
است؛ درمورد سازه مسجد امام(ره) نیز نگرانى هایى وجود 
داشت که با پایش انجام شده مشخص  شد که فعًال در حوزه 

فرونشست مشکلى نداریم.

تضمینى وجود ندارد فرونشست به ابنیه تاریخى اصفهان نرسد

جمع آورى روزانه 3 ُتن برگ پاییزى در گلپایگان
نصف جهــان   شــهردار گلپایگان گفــت: روزانه 
سه تن برگ خشــک از ســطح معابر، خیابان ها 
و پارك هــاى شــهر گلپایــگان جمــع آورى 

مى شود.
پیمان شــکرزاده اظهار کرد: کارگران شهردارى 

روزانه ســه تن برگ را با استفاده از هفت دستگاه 
کامیون و چهار دستگاه نیسان جمع آورى مى کنند.
وى افزود: پیش بینى مى شــود طبق ســال هاى 
گذشــته تا پایان فصل برگریزان، 100 تن انواع 

برگ پاییزى جمع آورى شود.

انتصاب در دانشگاه آزاد دهاقان
نصف جهان  مســئول نهاد نمایندگــى رهبرى در 
دانشگاه  آزاد اســالمى اســتان اصفهان با صدور 
حکمى دبیر هم اندیشى استادان و نخبگان دانشگاه 

آزاد اسالمى واحد دهاقان را منصوب کرد.

حجت االســالم حســن عارضى با صدور حکمى 
اسماعیل باقرى را به سمت دبیر هم اندیشى استادان 
و نخبگان دانشــگاه آزاد اســالمى واحد دهاقان 

منصوب کرد.

تخصیص 2 میلیاردى براى آبیارى
 فضاى سبز محمدآباد

نصف جهــان   شــهردار محمدآباد از اجراى آبیارى 
تحت فشــار براى آبیارى فضاى ســبز محمدآباد 

خبر داد.
محمداسماعیل زاده افزود: امسال شهردارى اقدام 
به حفر اســتخر ذخیره آب و خرید آب  شیرین کن 
با هزینه اى بالغ بر 20 میلیارد ریال به منظور بهبود 

کیفیت آب چاه فضاى سبز کرده است.
وى ادامه داد: مجموع فضاى سبز شهر محمد آباد 

18 هکتار است و سرانه فضاى سبز براى هر شهروند  
محمد آبادى30 مترمربع مى باشد.

شــهردار محمدآبــاد بــا بیــان اینکه مســاحت 
پارك هاى ســطح شــهر 20 هزار مترمربع است، 
عنوان کرد: روشــنایى پارك هــا و اصالح کیفیت 
و بهبــود وضعیت منابع آبــى مهمترین طرح هاى 
بهســازى و ســاماندهى فضاى سبز شــهرى در 

سال جارى است.
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سامســونگ ظاهراً براى این تبلت خود به جاى تراشــه 
اسنپدراگون ۷۷۸G نسل قبلى، به سراغ چیپ مدیاتک 

Kompanio۹۰۰T مى رود.

 چند وقت پیش یک تبلت سامســونگ با شــماره مدل
 SM-X۵۰۶B و اسم رمز Birdie در بنچمارك گیک بنچ 
رؤیت شد که برخى آن را تبلت جدید FE معرفى کردند. 
حاال یکى از منابع معتبر دنیاى فناورى در کنار تأیید نام 
گلکسى تب FE S۸، برخى مشــخصات آن را هم افشا 

کرده است.
طبق توییت «رولند کوانت»، تبلت جدید سامسونگ مانند 
نسل قبلى اش از نمایشگر LCD بهره مى برد و همچنین 

قادر به پشتیبانى از قلم است.

FE S۸ مشخصات احتمالى گلکسى تب
این تبلت همان طور که گفتیــم، در بنچمارك گیک بنچ 
هم حضور پیدا کرده اســت که برخى از مشخصات آن 
را در اختیار ما قرار مى دهد. طبــق این بنچمارك، تبلت 
 Kompanio۹۰۰T آینده سامسونگ به تراشه مدیاتک
مجهز مى شــود. این چیپ 6 نانومتــرى مدیاتک، از 2 
 Cortex-A۵۵ به همراه 6 هسته Cortex-A۷۸ هســته

و پردازشگر گرافیکى MC۴ Mali-G۶۸ بهره مى برد.
گلکســى تب FE S۸ احتماًال در نســخه هاى واى فاى 
و LTE روانه بــازار مى شــود که هر دو نســخه داراى 
سیســتم عامل پیش فرض اندروید 13 بــه همراه رابط 
کاربرى One UI5,0 خواهند بود. ظاهــراً این تبلت در 
نســخه پایه، 4 گیگابایت رم خواهد داشت که تفاوتى با 

نسل قبلى اش ندارد.
در حال حاضر اطالعى از تاریخ عرضه یا قیمت گلکسى 
تب اس FE 8 نداریم، با این حال انتظار داریم اوایل سال 

آینده میالدى با قیمتى نزدیک به 700 یورو از راه برسد.
گلکســى تب FE S۷ در مه 2021 با نمایشــگر 12,4 
اینچى LCD معرفى شــد. این تبلت که قــدرت آن را 
اســنپدراگون ۷۷۸G تأمین مى کند، در باالترین نسخه 
داراى 8 گیگابایت رم اســت و انرژى اش را یک باترى 

10,900 میلى آمپر ساعتى تأمین مى کند.
از سایر مشخصات این تبلت مى توان به پشتیبانى از شارژ 
سریع 45 واتى و کارت حافظه خارجى و همچنین دوربین 
اصلى 8 مگاپیکسلى و دوربین سلفى 5 مگاپیکسلى اشاره 

کرد. انتظار مى رود برخى مشــخصات 
گلکســى تب FE S۸ با نسل 

قبلى اش یکسان باشد.

تصویر رونالدو و لیونل مســى با بیش از 37 میلیون  
الیک محبوب ترین پست اینستاگرام شد.

کریســتیانو رونالدو اخیراً به همراه لیونل مسى در 
یک فیلم تبلیغاتى براى شــرکت لویى ویتون بازى 
کرده است و عکس منتشر شده از آن ها با بیش از 37 
میلیون الیک، پرپسندترین پست در اینستاگرام شد.

کریستیانو رونالدو اولین شــخصى شد که به 500 
میلیون فالوور در اینستاگرام رسید.

عکــس رونالدو با لیونل مســى نیز بــا بیش از 
37 میلیون الیــک، محبوب ترین پســت در این

 پلتفرم شد.
کریســتیانو رونالدو که این روز ها با اخبار جدایى از 
منچستریونایتد نام خود را بر ســر زبان ها انداخته، 
اخیراً به همراه رقیب سرسخت خود لیونل مسى در 
یک فیلم تبلیغاتى براى شــرکت لویى ویتون بازى 

کرده است.

نشت اطالعات در پیام رسان واتس اپ باعث شد 
تا اطالعات تماس حدود 487 میلیون کاربر لو برود و 
هکرها حاال قصد دارند این اطالعات را براى فروش 

عرضه کنند!
 هکرها به شــماره تلفن حــدود 487 میلیون کاربر 
واتس اپ دست پیدا کرده اند که این یک تهدید بزرگ 
براى کاربران و همچنین یــک آبروریزى تمام عیار 
براى شرکت متا و مقامات مسئول واتس اپ محسوب 

مى شود.از حدود نیم میلیارد شماره در این دیتابیس، 
بیش از 44 میلیون شماره مربوط به مصر و 32 میلیون 

نیز مربوط به ایاالت متحده است.
گفته شده است که بیشــتر از 300 هزار شماره نیز از 

کشور ایران در این لیست قرار دارد.
رســانه «ســایبر نیوز» که این خبر را منتشر کرده، 
مى گوید شرکت «متا» هنوز هیچ پاسخى به چرایى 

این موضوع نداده است.

 SD امروز قصد داریم چندیــن روش براى تعمیر کارت
گوشــى هاى اندرویدى را مرور کرده و به طور مختصر 
آموزش دهیم. اگر شما هم با کارت حافظه اس دى خود 
به مشکل برخورده اید، مطالعه این متن را از دست ندهید!

علیرغم این که بسیارى از گوشى هاى هوشمند مدرن بازار 
از حافظه هاى داخلى 64 گیگابایت یا بیشتر استفاده کرده 
و از کارت حافظه پشتیبانى نمى کنند، برخى گوشى سازان 
همچنان ترجیح مى دهند از حافظه هایى خارجى مانند 
کارت حافظه میکرو اس دى براى ذخیره یا بکاپ گیرى 

داده ها استفاده کنند.
یکى از دالیل مهم استفاده از کارت هاى حافظه خارجى 
این اســت که از این طریق، هم انتقال اطالعات از یک 
دستگاه اندرویدى به دســتگاه دیگر ساده تر شده و هم 

کم ترین میزان از حافظه داخلى دستگاه اشغال مى شود.
البته اســتفاده از کارت هاى حافظه خارجى براى ذخیره 
اطالعات ایرادات مخصوص به خود را هم دارد. به عنوان 
مثال این حافظه ها معموال در صورت استفاده ناصحیح 
مستعد از دست دادن داده ها و آسیب رساندن به محتویات 
ذخیره شده هســتند. به این ترتیب، در صورت رخ دادن 
 SD اشــتباهى کوچک حین کار با کارت هاى حافظه
ممکن است تمامى تصاویر، ویدیوها و دیگر فایل هاى 

ذخیره شده خود را از دست بدهید!
اگر فکر مى کنید کارت SD گوشــى اندرویدتان آسیب 
دیده است، یکى از مهم ترین راه هاى مطمئن شدن از این 
امر، قرار دادن کارت حافظه در دستگاهى دیگر است که 
شما را از خراب یا سالم بودن کارت SD مطمئن مى سازد.

براى انجام این تست بهتر است از رایانه شخصى تان براى 
چک کردن حافظه استفاده کنید؛ چرا که یک گوشى دیگر 
هم ممکن است حافظه SD را تحت عنوان ”آسیب دیده“ 
شناسایى کند. در صورتى که یک ایراد واحد را در چندین 
دستگاه مختلف دریافت کردید، احتماال باید روش هاى 

مختلف تعمیر کارت حافظه را امتحان نمایید.
امروز سعى داریم به معرفى روش هایى براى تعمیر کارت 

SD آسیب دیده در گوشى هاى اندرویدى بپردازیم.

روش هاى تعمیر کارت SD گوشى هاى 
اندروید

ســالمت فیزیکى کارت SD و درگاه آن روى گوشى را 
چک کنید.

مشکل سخت افزارى کارت حافظه.
با این که ممکن اســت نخســتین روش پیشنهادى ما 
براى رفع ایراد کارت حافظه SD مسخره به نظر برسد، 
اما بد نیست پیش از امتحان هر روش دیگرى سالمت 
فیزیکى کارت حافظه و درگاه آن را چک کنید. ایراداتى 
فیزیکى اعم از تماس با آب، ضربه خوردن یا ساییدگى در 
اثر گذاشتن و برداشتن بیش از حد از جمله مواردى هستند 
که ممکن است باعث آسیب دیدن فیزیکى کارت حافظه 

شما شوند.
براى اطمینان از ســالمت کارت حافظه، کانکتورهاى 
طالیى رنگ انتهاى کارت یا کناره هاى آن را چک کنید 

و مطمئن شوید همگى کامال سالم هستند. در صورتى 
که کانکتورها آســیب دیده یا کنده شــده باشند و یا در 
کناره هاى دستگاه ترك مشاهده شود، احتماال نمى توان 

آن را تعمیر کرد.
اما اگر هیچ گونه آسیبى در کانکتورها مشاهده نکردید، 
سعى کنید با یک دســتمال کانکتورها را تمیز کرده و 
پیش از وصل کردن کارت حافظه به کامپیوتر یا گوشى، 
آلودگى هاى فیزیکى مانند گرد و خاك را از آن پاك کنید.

در این زمینه همچنین بد نیست نگاهى هم به اسالت 
کارت حافظه در دستگاه خود بیندازید و مطمئن شوید این 
درگاه آسیبى ندیده است. براى این کار مى توانید از یک 
دستگاه دمنده استفاده کرده و گرد و خاك درون اسالت 

کارت حافظه را تمیز کنید.
یکى دیگر از راه هایى که مى توانید به کمک آن عملکرد 
درگاه کارت حافظه را تست کنید، اتصال ممورى SD از 

 USB-C طریق کارت خوان هاى خارجى توسط درگاه
است. براى انجام این کار، کارت SD سالم را درون 
کارت خوان قرار داده و آن را به پورت شــارژ گوشى 

متصل کنید.
در صورتى که از طریق کارت خــوان خارجى قادر به 

خواندن کارت حافظه هستید، اما از طریق گوشى خیر؛ 
احتماال درگاه کارت حافظه شما به لحاظ فیزیکى آسیب 
دیده و کارى از دستتان ساخته نیســت. در این شرایط 
مى توانید به یک تعمیرکار مجاز گوشى مراجعه کرده و 
درگاه کارت SD گوشى اندروید خود را تعمیر یا تعویض 

کنید.

از دســتور chkdsk/r در ویندوز استفاده 
کنید

یکى از راه هاى ســاده براى تعمیر کارت SD در گوشى 

هاى اندرویدى، اتصال کارت حافظه به یک دســتگاه 
ویندوزى و استفاده از دســتور chkdsk/r است. بنا به 
ادعاى مایکروسافت، این دستور بد سکتورهاى کارت 
SD را شناســایى کرده و اطالعات قابل خواندن آن ها 

را بازیابى مى کند. دستور چک دیسک همچنین در گام 
پایانى ایرادات موجود در این کارت را رفع خواهد کرد.

مراحل اجراى این دستور و اجراى آن در ویندوز به صورت 
زیر است:

کارت SD خود را از طریق کارت خوان داخلى یا خارجى 
به رایانه شخصى منتقل کنید.

فایل اکسپلورر ویندوز را اجرا کنید.
حرف مربوط بــه درایو کارت حافظه خــود را به خاطر 

بسپارید.

کلید ویندوز را فشار دهید.
عبارت ”Command Prompt“ را تایپ کنید.
بر روى آیکون این اپلیکیشن راست کلیک کنید.

گزینه Run as Administrator را انتخاب کنید.
در صفحه ظاهر شده بر روى Yes کلیک کنید.

در خط صفحه دستور عبارت chkdsk/r را تایپ کنید. 
مثال اگر حرف مربوط به درایو کارت حافظه شما D است، 

عبارت به صورت chkdsk D: /r در خواهد آمد.
سپس با فشــردن کلید اینتر منتظر بمانید تا عملیات به 
پایان برسد. این فرآیند بسته به ظرفیت حافظه مى تواند 
چندین دقیقه به طور بینجامد. پس از این که عملیات به 
پایان رسید مى توانید گزارش ارورهاى موجود و اطالعات 

مربوط به کارت حافظه SD خود را مشاهده کنید.

از ابزار چک کردن ارورهاى ویندوز 
استفاده کنید

اگر تمایلى به استفاده از Command Prompt در 
 SD ویندوز ندارید، مى توانید از روشى ساده تر کارت
خود را به طور نرم افزارى چک کــرده و ارورهاى آن را 

مشاهده نمایید.
براى انجام این کار پس از این که کارت حافظه SD خود 

را به رایانه خود متصل کردید، مراحل زیر را طى کنید:
از منوى استارت، فایل اکسپلورر را اجرا کنید.

بــر روى This PC کلیک کنید تــا کارت SD خود را 
مشاهده نمایید.

بر روى کارت SD خود کلیک کنید.
گزینه Show More Options را انتخاب کنید.

بر روى Properties کلیک کنید.
در پنجــره USB Drive Properties وارد تب ابزارها 

(Tools) شوید.

تیک قسمت Error Checking را بردارید.
 Scan and repair در صفحه دیالوگ ظاهر شده بر روى

Drive کلیک کنید.

پس از انجام این کار الزم است منتظر به اتمام رسیدن 
مراحل پیشــروى کار بمانید. پس از انجام کار صفحه 
جدیدى نمایش داده شــده و موفقیت یا عدم موفقیت 
فرآیند را به شــما اطالع خواهد داد. در این قســمت بر 
روى Close و سپس OK کلیک کنید تا از این صفحه 

خارج شوید.
پس از آن، کارت SD خود را درون دستگاه اندرویدى قرار 

دهید تا مطمئن شوید قابل خواندن است.

کارت SD خود را فرمت کنید  
در صورتى که هیچ یک از روش هــاى باال براى تعمیر 
کارت SD گوشى اندرویدى شما کارساز نبود، مى توانید 

فرمت کردن کارت SD را نیز امتحان کنید.
پیش از انجام این کار الزم است بدانید که با فرمت کردن، 
تمامى اطالعات روى حافظه به طور کامل پاك خواهد 
شد. بنابراین پیش از انجام این کار، مراحل ریکاورى به 

منظور بازیابى اطالعات را انجام دهید.
فرمت کردن کارت حافظه، هــم از طریق تلفن و هم از 

طریق PC امکان پذیر است.
مراحل انجام این کار در سیستم عامل ویندوز به صورت 

زیر خواهد بود:
کنترل پانل را باز کنید.

وارد قسمت System and Security شوید.
 Create and گزینه Windows Tools در قســمت
Format Hard Disk Partitions را کلیــک کنید. از 

این طریق مى توانید پنجره مدیریت دیسک را باز کنید.
در ستون Volume، کارت SD خود را پیدا کرده و بر روى 

آن راست کلیک کنید.
گزینه فرمت را انتخاب کنید.

نام کارت SD خود را در بخــش Volume Lable وارد 
کنید.

در بخش File System گزینه FAT۳۲ را برگزینید.
تیک مربوط به گزینه Perform a quick Format را 

بردارید تا فرمت درایو سریع تر انجام شود.
بر روى OK کلیک کنید.

در صفحه پاپ آپ ظاهر شــده هم OK را فشار دهید و 
منتظر به اتمام رسیدن فرآیند شوید.

در صورتى که مایلید کارت حافظه خود را از طریق گوشى 
اندروید خود فرمت کنید نیز مى توانید طبق مراحل زیر 

عمل کنید:
اپلیکیشن Settings را باز کنید.

وارد بخش Storage شوید.
از لیست نمایان شده، SD Card را انتخاب کنید.

بر روى آیکون منو در قسمت باال و سمت راست صفحه 
کلیک نمایید.

وارد قسمت Storage Settings، سپس Format و در 
نهایت Format Card شوید.

گلکسى تب FE S۸ با 
پشتیبانى از قلم و تراشه 

مدیاتک در راه است

رئیس فروشگاه اپل به دلیل نامشخص حساب توییتر 
خود را حذف کرد.

رئیس اپ استور اپل حساب توئیتر خود را ترك کرد که 
برخى پیش بینى مى کنند میان این پلتفرم متعلق به ایالن 

ماسک ، شرکت اپل و گوگل اختالف ایجاد شده است.
فیل شــیلر که رویداد هاى اپل را نیز رهبرى مى کند، از 
سال 2008 در توئیتر فعال بوده و بیش از 200000 دنبال 

کننده دارد.
توئیتر قصد دارد سرویس اشتراك پولى "آبى" را با هزینه 8 

دالر در ماه در 29 نوامبر راه اندازى مجدد کند.
از آن جایى که اکثر مردم به توئیتر در دستگاه هاى آیفون 
یا اندروید دسترســى دارند، این بدان معنا اســت که اگر 
سرویس اشتراك دوباره شــروع به کار کند، اپل و گوگل 

سود خواهند برد.
این دو شرکت فنى بخشى از اشتراك ها را روى پلتفرم هاى 
خود مى گیرند. براى اپل 30 درصد و براى گوگل 15 درصد 
اســت. این هزینه ها مى توانند براى ماسک مشکل ساز 
شوند؛ زیرا او با اخراج بیش از نیمى از کارگران شرکت، در 

حال کاهش هزینه هاى شرکت خود به شکل بى پروا است.
همین چند روز پیش، ماسک در توئیتى نوشت: واضح است 
که هزینه هاى دریافتى اپ استور به دلیل احتکار دو قطبى 

iOS و اندروید بسیار زیاد است.

با این حال، بزرگترین مشکل درگیرى بین این شرکت ها 
احتماًال محتوا است. در هفته هاى اخیر، کاربران گفتند که 
افزایش قابل توجهى در توئیت هاى نژادپرســتانه و ضد 
یهود و همچنین کالهبردارى هاى بیشــترى در توئیتر 

رخ داده است.
به گفته مارك گورمن از بلومبرگ، توئیتر چندین کارمند 
را اخراج کرده اســت که تعداد زیادى توئیــت را به دلیل 
اطالعات نادرست و سخنان نفرت پراکن تحت قوانین این 
سایت سانسور کرده اند و مدیرانى که بر آن نظارت دارند 

استعفا داده یا اخراج شده اند.
با این حال، اپل در حذف برنامه هایى که قوانین محتواى آن 

را نقض مى کنند تردیدى نداشته است.
آخرین هشدار تند ایالن ماسک موجى از استعفاى گسترده 

را در این شرکت مشکل دار ایجاد کرده است.

متا در تالش براى محافظت بهتر از کاربران زیر ســن 
قانونى، پیش فرض تنظیمات شــخصى را تغییر مى دهد 
تا این دسته از کاربران را از «بزرگساالن مشکوك» دور 

نگه دارد.
 از این به بعــد هر کاربــر نوجوانى که به فیســبوك و 
اینستاگرام بپیوندد، به صورت پیش فرض تحت محافظت 
بیشترى قرار مى گیرد. به این ترتیب که هر کسى قادر به 
مشاهده لیست دوستان او نخواهد بود، هر صفحه اى را 
نمى تواند دنبال کند و هر کسى قادر به کامنت دادن زیر 

پست هاى او نخواهد بود.
متا اعالم کرده است که این تنظیمات پیش فرض براى 
کاربرانى که در حال حاضر حســاب کاربــرى دارند، در 
آینده اى نزدیک به واسطه یک به روزرسانى اعمال خواهد 
شد. اینستاگرام سال 2021 تغییراتى از این دست را براى 
محافظت بیشتر از کاربران زیر سن قانونى در نظر گرفت.

البته باید به این نکته اشــاره شــود که این تنظیمات به 
صورت پیش فرض است و اجبارى نیست. به عبارت دیگر 
کاربر مى تواند به اختیار خود این تنظیمات را تغییر دهد. 
متا اعالم کرده است که با این کار مى خواهد به صورت 
ویژه و جدیدى از کاربران زیر سن قانونى در برابر کاربرانى 
که گزارش به فعالیت و رفتارهاى مشــکوکى شده اند، 

محافظت کند.

یکى از محدودیت هایى که براى این دســته از کاربران 
اعمال خواهد شد این اســت که دسترسى آنها به دکمه 
دایرکت گرفته مى شــود تا نتوانند به کسى پیام بدهند. 
عالوه بر این قســمت People You May Know نیز 

دیگر براى ایشان نمایش داده نخواهد شد.
کاربران زیر سن قانونى اینستاگرام و مسنجر از این به بعد 
با نوتیفیکیشنى روبرو مى شوند که به آنها توصیه مى کند 
تنظیمات گفته شده را اعمال کنند. هنگام برقرارى تماس 
با افرادى غریبه پیامى به آنها نشــان داده مى شــود که 
آیا مخاطب را مى شناســند یا نه؛ در صورت جواب منفى 
دستورالعملى براى واکنشى موثر در برابر این کاربرها به 

آنها نمایش داده مى شود.
متا اعالم کرده است که از این به بعد به کاربران نوجوان 
خود توصیه خواهد کرد که اقدام به انتشار تصاویر شخصى 
و نامناسب خود نکنند و در صورت انجام این کار، به آنها 
کمک مى کند تا جلوى انتشار گســترده این تصاویر در 

سطح وب را بگیرند.
در این بین برخى به سیاســت هاى متناقــض متا انتقاد 
کرده اند. این شــرکت از یک طرف در پى ایجاد فضایى 
امن تر براى کاربران است و از طرفى دیگر با قابلیت جدید 
خود در خصوص نشان دادن مکان کاربران، آنها را بیشتر 

در معرض خطر قرار مى دهد.

کاربران توییتــر باید بتوانند تراکنش هــاى مالى را 
برمبناى توکن هاى رمزنگارى شده و ارزهاى فیات 
به راحتى و تنها از طریق یک کلیک ساده انجام دهند.

ایالن ماســک، ثروتمندترین فــرد جهان مى گوید 
کاربران توییتر باید بتواننــد تراکنش هاى مالى را بر 
مبناى توکن هاى رمزنگارى شــده و ارزهاى فیات، 
به راحتى و تنها از طریق یک کلیک ســاده از طریق 

توییتر انجام دهند.
ایالن ماســک، مالک جدید توییتر در جریان جلسه 
پرسش و پاسخ داخلى به کارمندان این شبکه اجتماعى 
اعالم کرد کاربران توییتر باید بتوانند به راحتى و تنها 
با یک کلیک براى هر کسى در توییتر پول واریز کنند. 
وى در ادامه اضافه کرد که بخش پرداخت هاى این 
شبکه اجتماعى احتماًال از سایر بخش ها ارزشمندتر 

خواهد بود.
باید دید آیا ایالن ماسک واقعًا مى خواهد توییتر را به 
یک اپلیکیشن همه چیز تبدیل کند؟ وى پیش از این 

در مورد ایجاد اپلیکیشن همه چیز صحبت کرده بود.

توییتر در یک قدمى تغییرى بزرگ
آنچه در جلســه پرسش و پاســخ ایالن ماســک با 
کارمندان توییتر مطرح شد، نشــان مى دهد ایالن 
ماســک برنامه هاى مختلفى را بــراى توییتر دنبال 
مى کند. اکنــون ظاهراً قصد دارد سیســتم پرداخت 
از طریق این شــبکه اجتماعى را به شکلى ارتقا دهد 
که کاربران با یک کلیــک بتوانند هرگونه پرداختى، 
از جملــه از طریق کریپتو یا پــول را به راحتى انجام

 دهند.
همان طور که گفته شد، در گذشته ایالن ماسک در 
مورد توسعه «اپلیکیشن همه چیز» صحبت کرده بود. 
با این حساب به نظر مى رسد انجام تراکنش هاى مالى 
از طریق توییتر احتماًال باید ســاده تر شود و کاربران 
نیازى به برنامه هاى دیگر براى انجام تراکنش هاى 

مالى خود نداشته باشند.
توییتر در گذشــته نیز پروژه هاى مرتبــط با انجام 
تراکنش هاى مالى را در دست توسعه داشته است و 

باید گفت طرح چنین موضوعى جدید نیست. 

باید بتوان با یک کلیک 
در توییتر پول و رمزارز 
واریز کرد

دلیل خروج
 رئیس اپل استور 

از توییتر

محدودیت هاى جدید فیسبوك براى کاربران

شماره چند ایرانى در واتس اپ لو رفت؟رکورد خاص 2 ستاره فوتبال در فضاى مجازى

چگونه کارت SD گوشى هاى اندرویدى را تعمیر کنیم؟

کرد. انتظار مى رود برخى مشــخصات 
۸گلکســى تب FES۸ با نسل 

قبلى اش یکسان باشد.
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این بیمارى مى تواند منجر به قطع عضو شود چطور از سردردهاى میگرنى خالص شویم؟
پزشکان چیزهاى زیادى در مورد بهترین راه هاى درمان 
حمالت قلبى و سکته مى دانند، اما تاکنون واقعًا چنین 

اطالعاتى براى بیمارى شریان هاى محیطى نداشتند.
بیمــارى شــریان هاى محیطى، با تجمــع پالك در 
شریان هاى پا مشخص مى شود که باعث درد و مشکل 
در راه رفتن مى شــود. بیش از 10 درصد از افراد مبتال 
به بیمارى شــریان هاى محیطى دچار ایسکمى مزمن 
تهدید کننده اندام مى شوند که خطر قطع عضو و مرگ 

را افزایش مى دهد.
این تحقیق نشان مى دهد در صورت داشتن ایسکمى 
مزمن تهدید کننــده اندام به اضافه مشــکل در ورید 
اصلى بزرگ پا براى تغییر جهت جریان خون، جراحى 
باى پس بهترین گزینه نسبت به درمان اندوواسکوالر 
کم تهاجمى است. گفته مى شود، هر دو روش به طور 
چشمگیرى کیفیت زندگى بیماران را بهبود مى بخشد.

در باى پس، پزشکان از ورید براى تغییر مسیر جریان 
خون در اطراف رگ خونى مسدود شده استفاده مى کنند. 
در روش اندوواسکوالر کم تهاجمى، یک کاتتر با نوك 
بالون در یک شریان مسدود شــده قرار داده مى شود تا 
آن را باز کند و جریان خون را تقویت کند. گاهى اوقات، 

استنت براى باز نگه داشتن شریان تعبیه مى شود.

دکتر «متیو منارد»، نویسنده این مطالعه از بیمارستان 
زنان و بریگهام در بوستون، گفت: «این یک کارآزمایى 
برجسته است زیرا ما داده هایى را ارائه مى دهیم که تا به 
امروز بسیار کم بوده است. ایسکمى مزمن تهدید کننده 
اندام شدیدترین شــکل بیمارى شریان هاى محیطى 
اســت و کیفیت زندگى این بیماران به طور کلى بسیار 

ضعیف است.»
براى این مطالعه، محققان 1830 بزرگســال از ایاالت 
متحده، کانادا، فنالند، ایتالیا و نیوزلند را مورد بررســى 
قرار دادند. از این تعداد، بیش از 1400 نفر در گروه اول 
قرار گرفتند و به عنوان بهتریــن کاندیدهاى جراحى 
باى پس ارزیابى شدند، زیرا داراى ورید بزرگ پا بودند. 

آنها به طور تصادفى براى انجام یک عمل باى پس یا 
اندوواسکوالر انتخاب شــدند و تا هفت سال پیگیرى 

شدند.
گروه دوم شامل تقریباً 400 بزرگسالى بود که کاندیداى 
ایده آل براى جراحى باى پس نبودنــد زیرا فاقد ورید 
کافى پا بودند. آنها تحت یک روش اندوواسکوالر یا باى 
پس قرار گرفتند که از مواد جایگزین استفاده مى شد و تا 

سه سال پیگیرى شدند.
در پایان کارآزمایى، افــرادى در گروه اول که باى پس 
را دریافت کردند، نســبت به همتایــان خود که عمل 
اندوواســکوالر را انجام داده بودنــد، 32 درصد کمتر 
احتمال داشت که به حوادث پزشــکى عمده مرتبط با 

ایسکمى مزمن تهدید کننده اندام دچار شوند.
این مطالعه نشــان داد که به طور خــاص، کاهش 65 
درصدى در تکرار جراحى هاى بزرگ براى بازگرداندن 
جریان خون د ساق پا و کاهش 27 درصدى در نیاز به 

قطع عضو در گروه باى پس وجود داشت.
هنگامى که محققان به زندگى بیماران پس از درمان 
نگاه کردند، دریافتند کــه بازگرداندن جریان خون در 
پا به هر طریقى منجر به درد کمتــر و کیفیت زندگى 

بهتر مى شود.

سردردهاى میگرنى طوالنى مدت تر از سردردهاى دیگر 
هستند، ضمن این که اثرات فیزیکى بیشترى هم دارند؛ اما 
تحقیقات نشان مى دهد که ایجاد تغییراتى در رژیم غذایى 
مى تواند تجربه سردردهاى میگرنى و فرکانس این دردها را 

کاهش دهد.
از هر 10 فرد بزرگســال، حداقل یک نفر دچار سردردهاى 
میگرنى اســت. ســردردهاى میگرنى طوالنى مدت تر از 
ســردردهاى دیگر هســتند ضمن این که اثرات فیزیکى 
بیشترى هم دارند؛ اما تحقیقات نشــان مى دهد که ایجاد 

تغییراتى در رژیم غذایى مى تواند تجربه سردردهاى 
میگرنى و فرکانس این دردها را کاهش دهد.

میگرن یک سردرد شدید است که معموال در یک 
طرف سر شروع مى شود و با حالت تهوع و حساسیت 

به نور خود را نشان مى دهد. این عالئم به خاطر 
تغییرات موقت در هدایت عصبى داخل مغز 

است و باعث مى شود التهاب در 
سلول هاى عصبى ایجاد درد 
کند. دردهاى میگرنى اغلب 
چند ساعت تا چند روز طول 

مى کشد.
اگر یکى از دو والدین شــما به 

میگرن مبتال باشند، شما نیز تا 90 درصد احتمال دارد میگرن 
را تجربه کنید. مصرف غذاهاى حاوى سدیم باال و همچنین 
غذاهاى با مواد افزودنى از قبیل مونو سدیم گلوتامات و یا 
شیرین کننده هاى مصنوعى مانند آسپارتام مى تواند منجر به 
ظهور سردردهاى میگرنى شود. عوامل خطر دیگر عبارتند 
از: فشار روحى و استرس، تغییرات آب و هوا، تغییر در عادات 

خواب، داروهاى خاص.

پیشــنهادهاى تغذیه اى بــراى درمان 
سردردهاى میگرنى

توجه به رژیم غذایــى یکى از بهترین روش ها 
براى دفاع از حمالت میگرن است. غذاهاى 
طبیعى و فاقد نگه دارنده و طعم دهنده شروع 

خوبى براى پیشگیرى است.
خوراکى هاى نارنجــى رنگ مانند 
کدو و هویج و ســبزیجات تیره 
رنگ مانند اســفناج به عالوه 
سیب زمینى شیرین، برنج 
قهــوه اى، میوه هاى 
خشک یا پخته شده، 
گیالس، زغال اخته و 

شیرین کننده هاى طبیعى مانند شربت افرا و عصاره وانیل 
منابع خوب تغذیه اى هستند.

پرهیزهاى غذایى براى درمان سردردهاى 
میگرنى

پرهیز از برخى مــواد غذایى تحریک کننــده، مى تواند از 
حمالت میگرن پیشــگیرى کند و یــا فرکانس میگرن را 
کاهش دهد. مکمل هاى غذایى یا غذاهاى فرآورى شده به 
طور گسترده اى آغازگر حمالت میگرن هستند. تخم مرغ، 
گوجه فرنگى، پیاز، محصوالت لبنى، گندم، میوه هاى خانواده 
مرکبات، نیتریت موجود در غذاها، الکل، کافئین، آسپارتام، 

شکالت، پنیر و آجیل از مواد غذایى محرك دیگر هستند.
رژیم غذایى کتوژنیک همراه با کربوهیدرات کم و پروتئین 
زیاد براى از بین بردن دردهاى ناشــى از برخى اختالالت 

عصبى مفید است.
اما اگر شما به دنبال تسکین فورى دردهاى میگرنى هستید، 
استفاده از داروهاى ضد درد و استراحت در اتاق کم نور توصیه 
مى شود. شــما همچنین مى توانید براى از بین بردن حالت 
تهوع و سرگیجه آب زیاد بنوشــید. اگر درد همچنان ادامه 
دارد باید با پزشکتان در مورد تجویز داروهاى کمک کننده به 

کاهش درد مشورت کنید.

یقات نشــان مى دهد که ایججاد
ى تواند تجربه سردردهاىى

ها را کاهش دهد.
ست که معموال در یکک
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اگر احســاس فراموشــى مى کنید، ممکن است این 
مشکل ناشى از کمبود خواب یا دالیل دیگرى همچون ژنتیک، 

سطح فعالیت بدنى و شیوه زندگى و عوامل محیطى باشد. با این حال، 
شکى نیســت که رژیم غذایى نقش مهمى در ســالمت مغز دارد و باید این 

موضوع را مورد توجه قرار داد. شکى نیست که رژیم غذایى نقش مهمى در سالمت 
مغز وتقویت حافظه دارد. یک رژیم غذایى مناســب، جریان خون خوب در مغز را موجب 

مى شود. بسیار شبیه آنچه مى خواهید براى تغذیه و محافظت از قلب خود بخورید.با اضافه کردن 
این مواد غذایى به رژیم غذایى خود حافظه تان را تقویت کنید:

انواع توت ها و گیالس شیرین مصرف کنید
توت ها به خصوص توت هاى رنگ تیره مانند تمشــک، زغال اختــه و گیالس منبع غنى از آنتوســیانین ها و دیگر 

فالونوئیدها هستند که مى توانند عملکرد حافظه را افزایش دهند. شــما مى توانید از این میوه ها به عنوان یک میان وعده 
همراه با ترکیب غالت یا به صورت پخته در دسر به عنوان یک منبع غنى از آنتى اکسیدان استفاده کنید. البته این مزایا در توت ها 

و گیالس هاى تازه، یخ زده و خشک شده وجود دارد.
به میزان کافى اسیدهاى چرب امگا 3 دریافت کنید

امگا 3 براى سالمت مغز ضرورى است. اســیدهاى چرب امگا 3، به خصوص دکوزاهگزانوئیک اسید یا DHA ممکن است به تقویت حافظه 
در جوانان کمک کند. غذاهاى دریایى، جلبک ها و ماهى هاى چرب از جمله ماهى قزل آال، ماهى تن، ساردین ها و شاه ماهى از بهترین منابع اسید 

کنید تا چرب امگا 3 هســتند. مصرف هفته اى دو بار ماهى توصیه مى شــود. اگر نمى توانید ماهى را بخورید، با یک متخصص تغذیه مشورت 
گزینه هاى دیگر غذایى و مکمل ها را براى شما در نظر بگیرد. شما مى توانید اسیدهاى چرب امگا 3 را از روغن ماهى، جلبک 

دریایى و مکمل هاى جلبکى دریافت کنید.
گردو بخورید

اثرات مفید گردو براى قلب براى همه آشکار است. توجه داشته باشــید که گردو باعث بهبود عملکرد شناختى مغز و تقویت 
حافظه مى شود. گردو به اندازه یک مشت به عنوان یک میان وعده براى رفع گرسنگى مناسب است.

10 راهکار ساده براى درمان فورى سرماخوردگى
سرما خوردگى ویروســى اســت که حلق و گلو را آلوده مى کند. 
بیمارى وا گیردار مربوط به دستگاه تنفسى فوقانى است که عمدتا 

بینى را تحت تاثیر قرار مى دهد.
 سرما خوردگى معموال با خســتگى، احساس سرما، عطسه و سر 
درد آغاز مى شود و با عالئمى، چون سرفه، گلو درد، آبریزش بینى 
و تب ادامه مى یابد و معموال هفت تا ده روز بعد بر طرف مى شود و 

برخى عالئم ممکن است تا سه هفته به طول بینجامد.

اما چگونه مى توانیم از ســرماخوردگى جلوگیرى 
کنیم؟

گام اول
1 – به مقدار زیاد مایعات بنوشــید. بدن را در حالت هیدراته نگه 
داشــتن مى تواند با جایگزینى مایعاتى که از دست داده اید و تب 
کرده اید کمک کند و وضعیت را تا حدودى بهبود ببخشــد. شما 

مى توانید مقدار زیادى آب، نوشــیدنى هاى گــرم و غیر الکلى 
بنوشید. اما به یاد داشته باشــید که باید از مصرف قهوه، کافئین 
و نوشیدنى هاى گاز دار بپرهیزید، زیرا مى توانند سبب دهیدراته 

شدن بدن (کم آبى) شوند.
2 – سوپ مرغ بخورید. مطالعات اخیر نشان داده اند که در میان 
غذا هاى خانگى، مصرف ســوپ مى تواند بهترین گزینه جهت 
کاهش التهابات، عالئم و گرفتگى ها باشــد. در صورتى که مرغ 
دوست ندارید، مى توانید سوپ ســبزیجات براى خود تهیه کنید. 
خوردن سوپ مرغ مى تواند به سرعت عالئم را به حداقل برساند و 

روند درمان را تسریع ببخشد.
3– شستشــوى دهان و حلق با آب نمک مى توانــد یکى از راه 

حل هاى ساده جهت از بین بردن ویروس ها و 
حتى خارش هاى که در گلو احساس مى شوند 
باشــد. محلول آب نمک را مى توانید تنها با 
اضافه کردن ¼ تا ½ قاشق سوپ خورى تهیه 

نمایید و در یک لیوان آب حل کنید.

4– آبنبات هاى مخصوص ســرما خوردگى که تســکین دهنده 
التهابات هســتند. این آبنبات ها حاوى دارو هاى ضد درد هستند، 
مى توانند درد گلو را کاهش دهند. محصوالتى که حاویاکالیپتوس 

و کافور (camphor) مى باشند و درد را تسکین مى بخشند. 
5 – استفاده از اســپرى هاى بینى. احتقان و گرفتگى بینى یکى 
از بدترین عالئم ســرما خوردگى محسوب مى شود. اسپرى بینى 
مى تواند به کاهش ترشحات کمک کند. این محصوالت بى خطر 

را حتى مى توان براى کودکان نیز استفاده کرد.
6– بدن درد و گلو درد ناشى از سرما خوردگى را با دارو هاى بدون 
نسخه (OTC) تسکین دهید. بهره ورى از دارو هاى OTC (ضد 
انعقاد، اسپرى بینى، یا آنتى هیســتامین) ممکن است به از بین 
بردن درد و ناراحتى کمک کند. مســئله حائز اهمیت این اســت 
که طبق دستور العمل درج شده بر روى برچسب محصول آن را 

استفاده نمایید.
استامینوفن، ایبوپروفن یا ناپروکسن سدیم مى توانند در تسکین 
درد نقش مهمى را ایفا کنند. به یاد داشته باشید که بدون تجویز 

پزشک به کودکان و نوجوانان آسپرین ندهید.
7 – تا حد ممکن استراحت کنید. استراحت به اندازه کافى مى تواند 
عالئم سرما خوردگى را کاهش دهد. استراحت در خانه و نوشیدن 
میزان زیادى از مایعات، مى تواند روند بهبودى را سرعت ببخشد. 
8– یک محیط خواب راحت براى خود ایجاد کنید. خواب در یک 
اتاق خواب راحت و گرم بسیار مناسب است. با کنترل عواملى مانند 

دما، رطوبت و جریان هوا در اتاق ممکن است 
از افزایش عالئم ســرما خوردگى جلوگیرى 

کنید.
دماى اتاق خواب را بین 70 تــا 75 درجه فارنهایت 

(21 تا 23.9 درجه سانتیگراد) تنظیم نمایید و براى 
مرطوب نگه داشتن هواى اتاق خواب مى توانید از 
دستگاه بخور اســتفاده کنید. همچنین اطمینان 

حاصل کنید که هواى تازه در اتاق جریان 
دارد تا از رشد باکترى ها جلوگیرى 

کنید.
9– دارو هــاى مکمــل را در 
نظر بگیرید. بســیارى از افراد 

از دارو هــاى مکمل بــه عنوان 
درمان هاى پیشگیرى کننده بهره مى برند؛ با این وجود 
مطالعات در مورد اثر بخشى ویتامین C و زینک (روى) 
به عنوان دارو هاى درمان کننده سرما خوردگى ادامه 
دارد. از این دارو ها در صورتى استفاده کنید که پس از 

مصرفشان احساس بهترى دریافت کردید.
10 – پزشک را مالقات کنید. معموال سرماخوردگى بدون نیاز 

به ویزیت شدن بهبود مى یابد. با این حال، شرایطى وجود دارد که 
شما باید پزشک خود را مالقات کنید. این موارد شامل:

گلو درد و تب باالى 38.5 درجه سانتى گراد براى بزرگساالن. با 
بدتر شدن عالئم مانند، سر درد، استفراغ، سینوزیت و درد قفسه 
سینه یا مشکل تنفســى نیاز است که حتما توسط پزشک ویزیت 

شوید.
در صورت تب کردن نوزادان 3 ماهه یا کودکان خردســال باید 
شرایط آن ها توسط یک متخصص اطفال مورد بررسى قرار بگیرد.

گام دوم
1 – این را به خود یاد آورى کنید که 
درمان مشخصى براى سرما خوردگى 
وجود ندارد. اما شــیوه هاى موثرى براى 
پیشــگیرى از بــروز آن وجــود دارد. 
انجام اقدامات اساســى مانند شستن 
دست ها، تمیز کردن محیط اطراف، 
شستشوى دهان با آب نمک کار هاى 
که همگى مى توانند خطر ابتال 
به سرما خوردگى را به میزان 

چشمگیرى کاهش دهند.
بــر خــالف آنفوالنــزا، 
واکســنى بــراى ســرما 
خوردگــى وجود نــدارد. مصــرف آنتى 
بیوتیک ها در درمان ســرما خوردگى تاثیرى ندارند، زیرا این 
مسئله از طریق یک ویروس ایجاد مى شود و آنتى بیوتیک ها 

در درمان هاى عفونى موثر هستند.
2 – دست ها را مرتبا بشــویید. یکى از راه هاى موثر در 
جلوگیرى از ابتال به ســرما خوردگــى مى تواند مرتبط 
به شستشوى مرتب دست ها باشــد. این عمل در حقیقت سبب 

مى شود تا گسترش باکترى ها و ویروس ها را به حداقل برسانید.
دســت ها را با آب گرم و صابون در مدت 20 ثانیه بشــویید. اگر 
صابون و آب در دسترس نیست، از محصوالت ضد عفونى کننده 
استفاده کنید. اطمینان حاصل نمایید که دست هایتان را پس از 
حضور در مکان هاى شــلوغ مانند مکان هایى براى حمل و نقل 

عمومى، شسته اید.
3 – بینى و دهان خود را بپوشانید. هنگام سرفه یا عطسه همیشه 
بینى و دهان خود را یک بافتى (دستمال کاغذى) پوشش دهید. 

این کار سبب مى شود تا از توزیع آلودگى ها جلوگیرى شود.
پوشش بینى و دهان شما در هنگام سرما خوردگى خطر ابتال افراد 
دیگر به این ویروس را به حداقل مى رســاند. همچنین مى توانید 
دیگران را تشویق کنید تا در هنگام ســرفه و یا عطسه، دهان و 

بینى خود را بپوشانند.
4 – از حضور در فضا هاى شــلوغ تا جاى ممکن بپرهیزید. سرما 
خوردگى به شدت بیمارى مسرى است به خصوص براى کودکان 
و در مکان هایى که جمعیــت باالیى دارد به راحتى گســترش 
مى یابد. کاهش زمان حضور در فضا هاى عمومى شلوغ مى تواند 

تا حدودى از ابتال به این ویروس پیشگیرى کند.
5 – ســطوح مختلف را ضد عفونى کنید. جرم ها و باکترى ها به 
سادگى در فضا هاى مشترك مانند حمام یا روى سطوح آشپزخانه 
پخش مى شــوند. تمیز و ضد عفونى کردن ایــن فضا ها اغلب 

مى تواند به جلوگیرى از گسترش سرما خوردگى کمک کند.
بر فضا هایى متمرکز شــوید که مشــترك اســت مانند حمام، 
دستشویى و سینک ظرفشویى آشــپزخانه. همچنین مى توانید 

دستگیره هاى درب را ضد عفونى کنید.

 ساسان شرقى افزود: افراد مبتال به دیابت حتى براى مصرف قرص 
هم باید آموزش  ببینند و نباید مصرف دارو را به صورت خودسرانه 
قطع یا دز آن را کــم و زیاد کنند زیرا در صــورت مصرف دارو به 
میزان نامناســب امکان بروز مشــکالتى از قبیل افت قند خون 

وجود دارد.
وى تاکید کرد: افــراد مبتال به دیابت باید براى کنترل مناســب 
بیمارى خود در تغدیه  نیز دقت کافى داشته  باشند و میزان چگونگى 
فعالیت بدنى آنها کنترل شــده و بدون هرگونه آســیب ورزشى

 باشد.
عضو هیئت  مدیره انجمن دیابت ایران تصریح کرد: با جلوگیرى 
از بروز چاقى مى توان تــا حدود 50 درصد از بــروز دیابت نوع 2 

پیشگیرى کرد؛ بنابراین توصیه مى شود افراد از مصرف مواد غذایى 
پرکالرى و غذاهاى فســت فود که باعث افزایش وزن مى شــود، 

خوددارى کنند و تغذیه سالمى داشته  باشند.
وى گفت: آموزش در دیابت به تنهایى توســط پزشکان و دولت 
نمى تواند به ثمر بنشیند زیرا منابع مالى کافى در این زمینه وجود 
ندارد؛ بنابراین ورود شــرکت هاى دارویى در زمینه آموزش براى 
کنترل و پیشگیرى از ابتال به دیابت به مردم، پزشکان و بیماران 
مى تواند این مشــکل را هموار کند و خوشــبختانه در کشــور ما 

گام هاى خوبى در این زمینه برداشته شده  است.
فوق تخصص بیمارى هاى غــدد درون ریز و متابولیســم گفت: 
سیاست گذاران باید حمایت و مراقبت بیشــترى از افراد مبتال به 

دیابت در زمینه هاى مختلف از جمله دسترســى بــه دارو، ارائه 
آموزش ها و حمایت هاى روان شناختى الزم و دسترسى به دستگاه 

قند خون با قیمت مناسب را در دستور کار قرار دهند.
محسن خوش نیت نیکو افزود: دیابت، یک بیمارى مزمن و مادام 
العمر است و توانمندسازى بیمار دیابتى براى مراقبت از خودش در 

برابر این بیمارى، مهم است.
وى اظهــار داشــت: بــا توجه بــه اینکــه  دیابت، هــر لحظه 
بــا فــرد همــراه اســت و زندگــى او را تحــت تاثیــر قــرار 
مى دهــد، مى توانــد باعــث بــروز نوســانات قندخون شــود 
و قطعــا فــرد همیشــه دسترســى بــه تیــم درمان نــدارد 

بنابراین با دیدن آموزش هاى الزم باید خود را توانمند کند.

حدود نیم میلیارد نفر در دنیا به دیابت مبتال هستند و به  طور کلى 
از هر 10 نفر یک نفر به این بیمارى مبتال است. این متخصص با 
بیان اینکه حدود نیم میلیارد نفر در دنیا به دیابت مبتال هستند و به  
طور کلى از هر 10 نفر یک نفر به این بیمارى مبتال است، ادامه 
داد: فرد دیابتى با دیدن آموزش هاى الزم از بروز عوارض دیابت 

مانند فشار خون باال و زخم پاى دیابتى پیشگیرى کند.
خوش نیت نیکو گفت: مهم ترین راه پیشگیرى از ابتال به دیابت، 
داشتن تغذیه سالم و صحیح است. افراد باید از مصرف غذاهاى 
فرآورى شده و چرب و استفاده از روغن هاى اشباع و گوشت هاى 
چرب، شیرینى  و شــکالت و غذاهاى پرکالرى خوددارى و نان 

سبوس دار مصرف کنند.

مصرف دارو به تنهایى براى کنترل دیابت کافى نیست

برنامه هاى غذایى، غذاهــاى متنوعى را ارائه مى کردند 
و ما نشــان دادیم که یک برنامه غذایى سالم مى تواند 
گزینه هاى متنوعى براى افرادى که در تالش براى تغذیه 
سالم هستند داشته باشد. عالوه بر این، سیب زمینى یک 

سبزى نسبتاً ارزان براى استفاده در رژیم  غذایى است.
وقتى درباره سبزیجات سالم صحبت مى شود، سیب زمینى 
معموًال در فهرست قرار ندارد زیرا معروف شده که مصرف 
آن با افزایش وزن و افزایش خطر ابتال به دیابت نوع دو 
همراه است، اما مطالعه جدید به رهبرى مرکز تحقیقات 
زیست پزشــکى پنینگتون اســتدالل کرده است که 
سیب زمینى در واقع مملو از مواد مغذى کلیدى و سرشار 

از فواید سالمتى است.
 نتایج بررسى نشان داده است که برخالف تصور رایج، 
سیب زمینى تاثیر منفى بر سطح گلوکز خون ندارد و در 
واقع، افرادى که در مطالعه ما شــرکت کردند وزن کم 

کردند.
محققان اظهار کردنــد: با خــوردن غذاهایى با حجم 
بیشتر که کالرى اندکى دارند، مى توانید به راحتى تعداد 

کالرى هاى مصرفى خود را کاهش دهید.
جنبه کلیدى مطالعه ما این است که ما اندازه وعده هاى 
غذایى را کاهــش ندادیم اما محتواى کالــرى آنها را با 
گنجاندن ســیب زمینى کاهش دادیم؛ وعــده  غذایى 

هر شرکت کننده 

بر اساس نیازهاى کالرى شــخصى آنها تنظیم شده بود 
اما با جایگزین  کردن مقدارى گوشــت با سیب زمینى، 
شرکت کنندگان خود را سیرتر مى کردند و البته سریع تر 
ســیر مى شــدند و اغلب حتى وعده  غذایى خود را تمام 

نمى کردند.
شرکت کنندگان با رژیم هاى غذایى کنترل  شده متشکل 
از غذاهاى رایج در دسترس، از جمله لوبیا، نخود و گوشت 
یا ماهى یا سیب زمینى با گوشــت یا ماهى تغذیه شدند. 
هر دو نوع رژیم  غذایى سرشــار از میوه و سبزیجات بود 
و حدود 40 درصد از مصرف گوشت معمولى را با لوبیا و 
نخود یا سیب زمینى جایگزین مى کرد که در غذاى اصلى 
ناهار و شام گنجانده مى شد و به عنوان پوره سیب زمینى 
یا سیب زمینى برشته شده در فر ســرو مى شد. ما سیب 
زمینى ها را به گونه اى آماده کردیم که محتواى فیبر آنها را 
به حداکثر برسانیم. هنگامى که رژیم  غذایى با سیب زمینى 
را با رژیم  غذایى حاوى لوبیا و نخود مقایسه کردیم، متوجه 

شدیم که آنها از نظر فواید سالمتى برابر هستند.
برنامه هاى غذایى، غذاهاى متنوعــى را ارائه مى کردند 
و ما نشــان دادیم که یک برنامه غذایى ســالم مى تواند 
گزینه هاى متنوعى براى افرادى که در تالش براى تغذیه 
سالم هستند داشته باشد. عالوه بر این، سیب زمینى یک 

سبزى نسبتاً ارزان براى استفاده در رژیم  غذایى است.
به گفتــه محققان، ایــن داده هاى جدید در مــورد تاثیر 
سیب زمینى بر متابولیسم شواهد بیشترى را نشان مى دهد 
که این نوع غذا در واقع سالم است و مى تواند 
منجر به نتایج مثبت بسیارى شود. 
نتایج ایــن مطالعه در مجله 
Medicinal Food منتشر 

شده است.
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شــماره 6121 مورخ 1401/08/10 به شماره کالســه 0801 مالکیت آقاى/ خانم مجید 
فاتحى به شناسنامه شماره 557 کدملى 1141719258 صادره فرزند قدمعلى در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 141,80 مترمربع پالك شماره 1202 فرعى از 82 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 131162 مورخ 1400/12/24 دفتر 46 

و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 6122 مورخ 1401/08/10 به شماره کالسه 0802 مالکیت آقاى/ خانم ناهید کبیرى 
به شناسنامه شماره 4469 کدملى 1142272737 صادره فرزند یداله در سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 141,80 مترمربع پالك شــماره 1202 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب ســند 131162 مورخ 1400/12/24 دفتر 46 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/09/06- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/21- م الف: 1416402 – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/156

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 7015 مورخ 1401/08/22 به شماره کالســه 0582 مالکیت آقاى/ خانم شهین 
باقرلرى خوزانى به شناسنامه شماره 900 کدملى 1288648952 صادره فرزند حسینعلى در ششدانگ 
یک زمین بایر که طبق نامه شماره 1401,3,6035 مورخ 1401/07/27 شهردارى خمینى شهر و نامه 
شماره 1599,1401 مورخ 1401/08/15 با کاربرى ادارى انتظامى (اولویت زیر 5 سال) به مساحت 
1924/26 مترمربع پالك شماره 697 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 
خمینى شهر به موجب صفحه 276 دفتر 39 و سند قطعى 52493 مورخ 70/7/28 دفتر 59 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/09/06- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/21- م الف: 1416200 – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدمحمدحسن مصطفوى/9/158

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 6178 مورخ 1401/08/11 به شماره کالسه 0957 مالکیت آقاى/ خانم تقى قجاوند 
به شناسنامه شماره 1500 کدملى 6219323556 صادره فرزند حسین در ششدانگ یکباب خانه به 
مساحت 55,58 مترمربع پالك شماره 338 فرعى از 114 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شهر به موجب سند 57813 مورخ 97/11/10 دفتر 139 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 
کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است 
در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/06- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/21- م الف: 1416168 – 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدمحمدحسن مصطوفى/9/160

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

برابر راى شماره 140160302026007565 مورخ 1401/06/01 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و 
امالك شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت آقاى/ خانم امیر غزائى مطلق به 
شناسنامه شماره 1271946777 کدملى 1271946777 صادره فرزند حسین در قسمتى از/ ششدانگ 
یک باب ساختمان به مســاحت 258,79 مترمربع پالك 7 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مورد درخواســت به موجب سند 1399/08/29  

30940دفتر 253 اصفهان به متقاضى انتقال شده و در جریان ثبت مى باشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آدرس اداره ارشاد: خیابان آبشار 
دوم، بعد از پل غدیر، سمت راست خیابان شهید آوینى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/06 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/09/21 - م الف: 1416819 – قائم  مقام رئیس واحد ثبتى- اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان – مجید حیدرى/9/162

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

برابر راى شماره 140160302026013393 مورخ 1401/08/19 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت خانم آنا ربیعى به شناسنامه 
شماره 1275378961 کدملى 1275378961 صادره اصفهان فرزند مهدى نسبت به ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 78/14 مترمربع پالك شماره 5 فرعى از 13601 اصلى واقع در بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مورد درخواست به موجب سند 17896- 1397/02/31 دفتر 246 

اصفهان به متقاضى انتقال قطعى شده و در جریان ثبت مى باشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آدرس اداره ارشاد: خیابان آبشار 
دوم، بعد از پل غدیر، سمت راست خیابان شهید آوینى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/06 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/09/21 - م الف: 1416775 – قائم  مقام رئیس واحد ثبتى اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان – مجید حیدرى/9/164

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

برابر راى شــماره 140160302026013502 مورخ 1401/08/20 هیات اول/ دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى اداره ثبت 
اسناد و امالك شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضى مالکیت خانم فاطمه اکبرى به 
شناسنامه شــماره 38 کدملى 5499875944 صادره اصفهان فرزند اصغر نسبت به ششدانگ یک 
باب ساختمان به مساحت 82/42 مترمربع پالك شماره 60 فرعى از 13900 اصلى واقع در بخش 5 
اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالک رسمى آقاى مرتضى صدرى به موجب سند 2338- 
1324/08/29 دفتر 67 اصفهان بوده که مرتضى فــوت کرده احدى از ورثه وى محمدرضا صدرى 
بوده با فوت محمدرضا ورثه وى به نام هاى مرتضى، لیال و سپیده صدرى بوده که مورد درخواست مع 
الواسطه به موجب قولنامه به متقاضى واگذار شده و تعدادى از شهود آن را تأیید نموده اند و اقرارنامه 

162677- 1401/08/16 دفتر 82 اصفهان نیز توسط متقاضى تنظیم شده 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 

1401/09/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/21 - م الف: 1416751 –رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان – سیداسداهللا موسوى/9/166

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

1. راى شماره 140160302026013093 مورخ 1401/08/17 آقاى منوچهر طاهرى به شناسنامه 
شماره 317 کدملى 1291139931 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 18,60 مترمربع پالك 13900 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت شمال اصفهان مبایعه 
نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رســمى اعظم ربانى موضوع سند انتقال 69540ـ  1367/11/13 

دفتر 36 اصفهان
2. راى شماره 140160302026013094 مورخ 1401/08/17 آقاى مصطفى سلطانى آفارانى به 
شناسنامه شماره 2182 کدملى 1282953958 صادره اصفهان فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 153 مترمربع پالك شماره 13900 اصلى واقع در بخش 5 اداره ثبت 
شمال اصفهان مبایعه نامه عادى مع الواسطه از مالکیت رسمى على رضا سلطانى آفارانى موضوع سند 

انتقال 27317ـ  1344/12/11 دفتر 65 اصفهان
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/09/06 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/21 - م الف: 1416703 – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شمال اصفهان – موسوى/9/168 

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602008003032- تاریخ ارســال نامه: 1401/08/29 - نظر به اینکه سند 
مالکیت نســبت به تمامت چهار و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ پالك ثبتى 170 اصلى ثبت دفتر 
امالك شــماره 94 صفحه 194 بنام هوشنگ سپهر قمشــه فرزند خلیل ثبت و سند صادر گردیده 
اســت. نامبرده در تاریخ 80/10/14 فوت کرده و طبق گواهى حصر وراثت ورثه نامبرده حین فوت 
شامل دو پسر و دو دختر و یک همســر دائم بوده هم  اکنون آقاى: رضا باقى فرزند حیدرعلى وکالتنا 
از طرف ورثه به استناد وکالت نامه شــماره 165554 مورخ 1401/4/07 دفترخانه اسناد رسمى 31 
اصفهان و 29442 مورخ 1401/3/25 دفترخانه 438 اصفهان با ارائه درخواست کتبى به شماره وارده 
140121702008010482 مورخ 1401/08/04 به انضمام دوبرگ استشــهادیه محلى که امضاء 
شهود ذیل شماره 9208 مورخ 1401/08/01 توســط دفترخانه اسناد رسمى شماره 347 اصفهان 
گواهى امضاء گردیده است مدعى است که سند مالکیت به دلیل جابجائى سهل انگارى از بین رفته 
است. لذا درخواست سند المثناى پالك فوق را دارد لذا به استناد تبصره یک اصالحى ذیل ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهى میشود که هر کس مدعى انجام معامله نسبت به ملک 
مرقوم و یا وجود سن مالکیت نزد خود باشد، از تاریخ انتشــار این آگهى ظرف مدت ده روز اعتراض 
خود را به صورت کتبى ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و رسید 
اخذ کند تا صورت جلسه تنظیم و سند مالکیت به ارائه کننده مسترد گردد بدیهى است اگر ظرف مدت 
مقرر اعتراضى نرسید یا در صورت اعتراض، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نگردید، اقدام به 
صدور سند المثنى طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1415066- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک 

شهرضا – مرتضى قدیرى/9/170

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 5588 مورخ 1401/07/30 به شماره کالسه 0830 مالکیت آقاى/ خانم بتول زنگ زرد 
ورنوسفادرانى به شناسنامه شماره 14169 کدملى 1140140442 صادره فرزند یداله در ششدانگ یک 
قطعه ملک محصور با کاربرى زراعى به مساحت 432,25 مترمربع پالك شماره 126 فرعى از 104 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب طبق سند و ثبت و صفحه 575 

دفتر 198 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/08/21- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06- م الف: 1407175 – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/248

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 5190 مورخ 1401/07/20 به شماره کالسه 2214 مالکیت آقاى/ خانم زهرا حاجى 
باقرى به شناسنامه شماره 1130502252 کدملى 1130502252 صادره خمینى شهر فرزند یوسف در 
30 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ به مساحت 159,16 مترمربع پالك شماره 846 فرعى از 109 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 338 دفتر 695 و سند قطعى 
229153 مورخ 94/5/29 دفتر 73 و دفتر الکترونیکى 139520302006005481و سند صلح 19436 

مورخ 95/8/9 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 5191 مورخ 1401/07/20 به شماره کالسه 2215 مالکیت آقاى/ خانم اصغر لطفى 
فروشانى به شناسنامه شــماره 1130101673 کدملى 1130101673 صادره خمینى شهر فرزند 
غالمحسین در 42 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ به مساحت 159,16 مترمربع پالك شماره 846 
فرعى از 109 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 338 دفتر 
695 و سند قطعى 229153 مورخ 94/5/29 دفتر 73 و دفتر الکترونیکى 139520302006005481و 
ســند صلح 19436 مورخ 95/8/9 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و 

محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/08/21- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06- م الف: 1407081 – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/250

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شماره: 140160302006000020- تاریخ: 1401/1/7- برابر راى شماره 0020 مورخ 1401/01/07 
به شماره کالسه 0644 مالکیت آقاى/ خانم سید جمال هاشمى زاده به شناسنامه شماره 1130228541 
کدملى 1130228541 صادره فرزند سید محمدتقى در ششدانگ یکباب ساختمان در حال ساخت به 
مساحت 303,47 مترمربع پالك شماره 182 و 183 فرعى از 107 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند شماره 144787 مورخ 1398/8/30 دفترخانه 63 و سند 
شماره 240563 مورخ 1398/4/31 دفترخانه 73 و سند شماره 240563 مورخ 98/4/31 دفترخانه 73 
و اظهارنامه شماره 1400,2,1060 مورخ 1400/2/15 و اظهارنامه 1400/439 مورخ 1400/3/30 و 
قرارداد واگذارى شماره 1400,14377 مورخ 1400/8/1 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس 

مالحظه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/08/21- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06- م الف: 1407046 – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/252

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره: 140160302006003399- تاریــخ: 1401/05/11- برابر راى شــماره 3399 مورخ 
1401/05/11 به شماره کالســه 1588 مالکیت آقاى/ خانم مهدى عالقه بند به شناسنامه شماره 

2280236893 کدملى 2280236893 صادره فرزند محمود در سه دانگ مشاع از شش دانگ یکباب 
خانه به مساحت 88,40 مترمربع پالك شماره 6453 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل به موجب سند شماره 245630 مورخ 1400/2/5 دفتر 73 مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 3397 مورخ 1401/05/11 به شماره کالسه 1587 مالکیت آقاى/ خانم زهره السادات 
معروف به بهجت عالمه به شناسنامه شماره 414 کدملى 1286513375 صادره فرزند مهدى در سه 
دانگ مشاع از شش دانگ یکباب خانه به مساحت 88,40 مترمربع پالك شماره 6453 فرعى از 72 
اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل به موجب سند شماره 245630 
مورخ 1400/2/5 دفتر 73 مالحضه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/08/21- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06- م الف: 1407356 – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/8/254
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 ســند رسمى 
و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف ایــن هیات مبنى بر تایید انتقــال عادى و یا 
ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود تا شخص یا 
اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشــار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواســت 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 سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواه

د بود. 
1- راى اصالحى شماره 140160302027006520 مورخ 1401/07/04 عبدالرسول فخارى فرزند 
غالمرضا بشماره شناسنامه 140 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291344284 نسبت به 1317 سهم 
مشاع از 88825 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
36 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 88825 مترمربع. خریدارى مع الواسطه به صورت 

عادى از مالک رسمى مشاعى مى باشد.
2ـ راى اصالحى شماره 140160302027006504 مورخ 1401/07/04 مرتضى خدایارى امین 
آبادى فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 5 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291674837 نسبت 
به 4300 سهم مشاع از 88825 سهم ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى قسمتى 
از قطعه زمین پالك 36 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 88825 مترمربع. خریدارى مع 

الواسطه به صورت عادى از مالک رسمى مشاعى مى باشد.
3- راى اصالحى شــماره 140160302027006505 مورخ 1401/07/04 عبدالعلى زمانى فرزند 
محمد بشماره شناسنامه 7134 صادره از اصفهان بشماره ملى 1283773139 نسبت به 13300 سهم 
مشاع از 88825 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 
36 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 88825 مترمربع. خریدارى مع الواسطه به صورت 

عادى از مالک رسمى مشاعى مى باشد.
4- راى اصالحى شــماره 140160302027006506 مورخ 1401/07/04 ســیدجواد قریشــى 
خوراسگانى فرزند سید هاشم بشماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291686088 
نسبت به 13574 سهم مشاع از 88825 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى 
قسمتى از قطعه زمین پالك 36 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 88825 مترمربع. خریدارى 

مع الواسطه به صورت عادى از مالک رسمى مشاعى مى باشد.
5- راى اصالحى شــماره 140160302027006519 مورخ 1401/07/04 سکینه قریشى فرزند 
سیدحسین بشماره شناسنامه 2064 صادره از خوراسگان بشماره ملى 1291502165 نسبت به 8500 
سهم مشاع از 88825 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 36 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 88825 مترمربع. خریدارى مع الواسطه به 

صورت عادى از مالک رسمى مشاعى مى باشد.
6- راى اصالحى شماره 140160302027006518 مورخ 1401/07/04 على خدایارى امین آبادى 
فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 2 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291674802 نسبت به 5300 
سهم مشاع از 88825 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 36 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 88825 مترمربع. خریدارى مع الواسطه به 

صورت عادى از مالک رسمى مشاعى مى باشد.
7- راى اصالحى شــماره 140160302027006517 مورخ 1401/07/04 سیدحســن قریشى 
خوراسگانى فرزند سیدهاشم بشماره شناسنامه 94 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291226907 
نسبت به 17000 سهم مشاع از 88825 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى 
قسمتى از قطعه زمین پالك 36 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 88825 مترمربع. خریدارى 

مع الواسطه به صورت عادى از مالک رسمى مشاعى مى باشد.
8- راى اصالحى شــماره 140160302027006514 مورخ 1401/07/04 ســیدمیرزا قریشى 
خوراسگانى فرزند سیدهاشم بشماره شناسنامه 74 صادره از اصفهان بشماره ملى 1284068005 
نسبت به 12683 سهم مشاع از 88825 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى 
قسمتى از قطعه زمین پالك 36 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 88825 مترمربع. خریدارى 

مع الواسطه به صورت عادى از مالک رسمى مشاعى مى باشد.
9- راى اصالحى شــماره 140160302027006507 مورخ 1401/07/04 سیداســداله قریشى 
خوراسگانى فرزند سیدهاشم بشماره شناسنامه 109 صادره از اصفهان بشماره ملى 1291268081 
نسبت به 12851 سهم مشاع از 88825 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى 
قســمتى از قطعه زمین پالك 36 واقع در بخش 18 ثبت اصفهان به مســاحت 88825 مترمربع. 
خریدارى مع الواسطه به صورت عادى از مالک رسمى مشاعى مى باشــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/08/21 – تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/09/06- م الف: 1408154- رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان- مهدى صادقى/8/256 

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

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراى شماره5118 و 5120 مورخ 1400/10/04 خانم صدیقه شریفى گرم دره فرزند حسین نسبت 
به سه دانگ مشــاع و آقاى قدرت اله شریفى فرزند حسن نسبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 134/12 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1 فرعى از 973 اصلى واقع در قطعه 
7 بخش 11   حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضى مالک رسمى مشاعى میباشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/08/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06 – م الف: 1408257 - حجت اله کاظم زاده 

اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/8/260

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

برابر آراء صادره هیاتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد 
و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شــماره 5371 مورخ 1401/08/14 شهردارى نجف آباد 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور با اعیانى احداثى که بصورت میدان میوه و تره بار  درآمده به مساحت 

18528/47 مترمربع قسمتى از پالك شــماره 0 فرعى از پالك 886 اصلى واقع در قطعه 9 بخش 
11 حوزه ثبت ملک اصفهان ( گواهى شهود / دادنامه شماره 1499- 86/10/20 رئیس شعبه دادگاه 
حقوقى عمومى نجف آباد و قطعیت دادنامه بموجب نامه شماره 464/83 ح 3-97/09/24 شعبه اول 
دادگاه خانواده نجف آباد و اقرارنامه شماره 19473-1319/12/13 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى 

شماره 16 نجف آباد/......... )
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06 – م الف:1407643 
- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/8/264

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

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 5370مورخ 1401/08/14 شــهردارى نجف آباد ششدانگ یک قطعه زمین محصور با 
اعیانى احداثى که بصورت شهربازى درآمده به مساحت 32709/82 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
0 فرعى از پالك 886 اصلى واقع در قطعه 9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان ( گواهى شــهود / 
دادنامه شماره 1499- 86/10/20 رئیس شعبه دادگاه حقوقى عمومى نجف آباد و قطعیت دادنامه 
بموجب نامه شماره 464/83 ح 3-97/09/24 شعبه اول دادگاه خانواده نجف آباد و اقرارنامه شماره 
19473-1319/12/13 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 16 نجف آباد/......... ) تاریخ انتشار 
نوبت اول 1401/08/21 - تاریخ انتشــار نوبت دوم 1401/09/06 – م الف:1407627 - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/8/266

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

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
 راى شماره 5372مورخ 1401/08/14 شهردارى نجف آباد ششدانگ یک قطعه زمین محصور با 
اعیانى احداثى که بصورت اتوبوسرانى درآمده به مساحت 26266/88 مترمربع قسمتى از پالك شماره 
0 فرعى از پالك 886 اصلى واقع در قطعه 9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان ( گواهى شــهود / 
دادنامه شماره 1499- 86/10/20 رئیس شعبه دادگاه حقوقى عمومى نجف آباد و قطعیت دادنامه 
بموجب نامه شماره 464/83 ح 3-97/09/24 شعبه اول دادگاه خانواده نجف آباد و اقرارنامه شماره 
19473-1319/12/13 تنظیمى در دفترخانه اسناد رسمى شماره 16 نجف آباد/......... ) تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/08/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06  - م الف:1407619 - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى/8/268

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

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
 راى شماره 5369مورخ 1401/08/14 شهردارى نجف آباد ششدانگ یک قطعه زمین که بصورت 
گلزار شهدا درآمده به مساحت 91223/17 مترمربع قسمتى از پالك شماره 0 فرعى از پالك 886 
اصلى واقع در قطعه 9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان ( گواهى شــهود / دادنامه شماره 1499- 
86/10/20 رئیس شعبه دادگاه حقوقى عمومى نجف آباد و قطعیت دادنامه بموجب نامه شماره 464/83 
ح 3-97/09/24 شعبه اول دادگاه خانواده نجف آباد و اقرارنامه شماره 19473-1319/12/13 تنظیمى 

در دفترخانه اسناد رسمى شماره 16 نجف آباد/......... ) 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06 – م الف: 1407614 
- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/8/270

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

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. 
راى شماره 5373 مورخ 1401/08/14 شهردارى نجف آباد ششدانگ یک قطعه زمین که بصورت 
پارك و فضاى سبز در آمده به مساحت 28413/65 مترمربع قسمتى از پالك شماره 0 فرعى از پالك 
886 اصلى واقع در قطعه 9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان ( گواهى شهود / دادنامه شماره 1499- 
86/10/20 رئیس شعبه دادگاه حقوقى عمومى نجف آباد و قطعیت دادنامه بموجب نامه شماره 464/83 
ح 3-97/09/24 شعبه اول دادگاه خانواده نجف آباد و اقرارنامه شماره 19473-1319/12/13 تنظیمى 

در دفترخانه اسناد رسمى شماره 16 نجف آباد/......... ) 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 09/06/ 1401 – م الف:1407603 
- حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/8/272

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

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

را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
 راى شماره 5368 مورخ 1401/08/14 شهردارى نجف آباد ششدانگ یک قطعه زمین متوفیات و 
مدیریت پسماند نجف آباد  به مساحت 19578/60 مترمربع قسمتى از پالك شماره 0 فرعى از پالك 
886 اصلى واقع در قطعه 9 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان ( گواهى شهود / دادنامه شماره 1499- 
86/10/20 رئیس شعبه دادگاه حقوقى عمومى نجف آباد و قطعیت دادنامه بموجب نامه شماره 464/83 
ح 3-97/09/24 شعبه اول دادگاه خانواده نجف آباد و اقرارنامه شماره 19473-1319/12/13 تنظیمى 

در دفترخانه اسناد رسمى شماره 16 نجف آباد/......... ). 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/21 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/06 – م الف:1407596- 
حجت اله کاظم زاده اردســتانى- سرپرســت واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین 

میرعباسى/8/274



ورزشورزش 07074469 سال نوزدهمیک شنبه  6  آذر ماه   1401

01

دیدار عربستان و آرژانتین در گروه C رقابت هاى جام جهانى 
2022 قطر، به یکى از شگفتى هاى این دوره از مسابقات تبدیل 
شد؛ در این بازى در شرایطى که آرژانتین در دقیقه 10 با گل 
لیونل مسى پیش افتاده بود، این عربستان بود که در نهایت با 
دو گل صالح الشهرى و سالم الدوسارى پیروز از زمین خارج 
شد. با این حال شرکت Ac Momento که در بخش مزایده 
پیراهن بازیکنان فعالیت مى کند، پس از این مسابقه پیراهن 
تعدادى از بازیکنان تیم ملى آرژانتیــن را که در دیدار مقابل 
عربستان به میدان رفته  بودند، به مزایده گذاشت. نکته جالب 
اینکه در این مزایده، تا این لحظه قیمت پیراهن لیونل مسى 
به 57 هزار یورو، دى ماریا 2390 یورو، الئوتارو مارتینز 1650 

یورو، رودریگو دى پائول هزار یورو رسیده است.

پیراهن مسى
 2 میلیارد تومان!

02

تیم ملى فوتبال ایران در مصاف برابر ولــز با نتیجه دو بر 
صفر به پیروزى دســت پیدا کرد و روزبه چشمى و رامین 
رضاییان موفق به گلزنى شدند. در این دیدار وین هنسى، 
دروازه بان ولز به دلیل برخورد بــا مهدى طارمى با کارت 
قرمز داور از زمین مسابقه اخراج شد و ولز 10 نفره شد. وین 
هنسى ســومین دروازه بانى است که در تاریخ جام جهانى 
کارت قرمز دریافت کرده است. پیش از او ایتوملنگ خوان 
از آفریقاى جنوبى مقابل اروگوئه در سال 2010 و جیانلوکا 
پاگلیوکا از ایتالیا برابر نروژ در ســال 1994 در جام جهانى 

اخراج شده بودند.

رکورد عجیب
 دروازه  بان ولز
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تیم ملى ایران بعدازظهر روز جمعــه در دومین دیدار خود 
در رقابت هاى جام جهانــى 2022 قطر، بــه مصاف ولز 
رفت که این بازى به برترى 2 بر صفر شــاگردان کارلوس 

کى روش انجامید. پس از این مسابقه، 
روزبه چشمى به عنوان بهترین بازیکن 

زمین انتخاب شد. ایران و 
ولز روز هشــتم آذر به 
ترتیــب مقابل آمریکا 

و انگلیــس به 
میـــــدان 

مى روند.

چشمى 
بازیکن برتر ایران-ولز

هافبک تیم ملى فوتبال کشورمان گفت: خدا را شکر 
فعل خواستن را صرف کردیم و قدرت ایران را به دنیا 

نشان دادیم.
ســعید عزت اللهى پس از پیروزى 2 بر صفر تیم ملى 
ایران مقابل ولز در دومین دیــدار خود در گروه B جام 
جهانى 2022 قطر اظهار داشت: ما هر زمانى که همه 
مردم کنار هم بودیم به همه دنیا نشان دادیم که قدرت 
تیم ملى ایران چطور اســت. بازى قبل یک اتفاق بود. 
خدا را شکر توانســتیم حس غرور را به ایرانیان بدهیم 
که در همه جاى دنیا احساس غرور کنند. همانطور که 

مردم سنگ تمام گذاشتند ما هم اینجا هستیم تا با تمام 
وجودمان بازى کنیم.

هافبک تیم ملى فوتبال کشــورمان در واکنش به این 
موضوع که بازیکنان تیم ایران پس از شکست مقابل 
انگلستان دور هم جمع شــدند و حلقه اتحاد تشکیل 
دادند و به نظر مى رسد این موضوع روى روحیه آن ها 
تأثیرگذار بود،  گفت: قطعاً خیلى مهم بود. ما زمان کمى 
داشــتیم و باید اول از لحاظ ذهنى خودمان ریکاورى 
مى کردیم. خدا را شکر همه بچه ها هم قسم شدیم و 

امروز تیم اصلى ایران و فعل خواستن را نشان دادیم.

عزت اللهى: به همه دنیا قدرت ایران را نشان دادیم
03

جانى اینفانتیو، رئیس فدراسیون جهانى فوتبال در بهترین 
و الکچرى ترین هتل موجود در دوحه قطر اســکان دارد. 
رئیس فیفا هم اکنون و در روزهایى که جام جهانى 2022 در 
کشور قطر برگزار مى شود در پنت هاوس هتل فوق مدرن 

و زیباى «فیرمونت» دوحه اقامت دارد.

زندگى الکچرى
 رئیس فیفا در قطر

پیروزى تیم ملى فوتبال ایران در دیــدار برابر ولز در 
رسانه هاى عربى بازتاب داشت.

شبکه قطرى بى ان اسپورت بعد از بازى نوشت: ایران 
زیباترین بازى خود در تاریخ جام جهانى را به نمایش 
گذاشت و با شایستگى توانست سه امتیاز را کسب کند. 
شاگردان کارلوس کى روش با این سه امتیاز و بازى زیبا 

امیدوار به صعود به دور بعد شدند.
سایت عربى کورا هم در واکنش به پیروزى ایران برابر 
ولز نوشــت:  ایران در این بازى در کارهاى هجومى 
بسیار بهتر از حریف خود بود و توانست در نیمه نخست 
به گل هم برسد که داور آن را مردود اعالم کرد. ایران 
ســه بار هم تیر دروازه حریف را به لــرزه درآورد و در 

نهایت مزد بازى خــوب خــود را در ثانیه هاى پایانى 
گرفت تا با شایستگى یک پیروزى ارزشمند را کسب 

کند و امیدوار به صعود به دور بعد شود.
روزنامه عربســتانى الریاضیه در واکنش به پیروزى 
ایران برابر ولز نوشت: به نظر مى رسید که ولز با وجود 
10 نفره شــدن مى تواند برابر ایران مقاومت کند اما 
شــوت بازیکن تعویضى ایران پایانى بر مقاومت این 
تیم اروپایى بود و بعد از آن هــم رامین رضاییان این 
پیروزى را قاطعانه تر کرد.ایران در نیمه دوم براى کسب 
پیروزى جنگید و ظرف چنــد ثانیه دو بار تیر دروازه را 

به لرزه درآورد.
روزنامه مصرى بطوالت هم به خاطر حضور کارلوس 

کى روش در تیم ملى فوتبال ایران نوشــت: ایران در 
حالى در این بازى به پیروزى دست پیدا کرد که از ابتدا تا 
انتهاى بازى تیم برتر بود و فوتبال هجومى را در دستور 
کار خود قرار داد. در نیمه نخست شاگردان کى روش 
تیم برتر میدان بودند و به گل هم رسیدند که داور مردود 
اعالم کرد. در نیمه دوم هم تیم ایران توپ و میدان را در 
اختیار داشت اما ضربات بازیکنان تیم به تیر دروازه مى 
خورد و وارد دروازه نمى شد. ایران بعد از اخراج سنگربان 
ولز به حمالت خود ادامه داد تا اینکه فرج حاصل شد 
و شلیک روزبه چشــمى وارد دروازه ولز شد و در ادامه 
رامین رضاییان هــم گل دوم را وارد دروازه ولز کرد تا 

ایران نخستین پیروزى خود را کسب کند.

بازتاب پیروزى ارزشمند ایران در رسانه هاى عربى

مهاجم تیم ملى پس از پیروزى 2-0 تیم ملى ایران برابر ولز اظهار داشت: ما در بازى 
با انگلیس، تمرکز نداشتیم و طبیعى بود اما خدا را شکر مى کنیم که سه امتیاز مهمى را 

گرفتیم. واقعا حق بچه ها بود.
سردار آزمون درباره دو توپى که در دو بازى برابر انگلیس و ولز، به تیر دروازه زد، گفت: 
متاسفانه من حدود دو ماه است که دور از شرایط بازى هستم و مدت زیادى است که 
تمرین نکرده بودم و زمانى که به اینجا آمــدم تمرین گروهى انجام دادم و براى من 

خیلى سخت بود.
مهاجم تیم ملى در خصوص مصدومیتى که در این بازى باعث تعویض او شد توضیح 
داد: شرایط خوب است و این مسائل طبیعى است چون آماده نبودم. خدا را شکر مى کنم 
که در حال حاضر اوضاع خوب است و از همه چیز، حتى مصدومیت من مهم تر، کسب 
سه امتیاز بود که به آن رسیدیم و امیدواریم در بازى با آمریکا هم همینطور بازى کنیم.
آزمون در پایــان گفت: بابت اینکه در بازى با انگلیس نتوانســتیم مســاوى کنیم، 

عذرخواهى مى کنم. شرایط خوب نبود و از طرف همه بازیکنان عذرخواهى مى کنم.

آزمون: در بازى با انگلیس، تمرکز نداشتیم
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سرمربى پرتغالى سپاهان پس از پیروزى 2 بر صفر شاگردان 
کارلوس کــى روش برابر ولــز در جام جهانــى قطر براى 
هموطنش و ملى پوشــان ایران پیام ویژه اى داشت. ژوزه 
مورایس با اشاره به برترى ایران مقابل ولز در صفحه شخصى 
اش در فضاى مجازى نوشت: «به روزهاى بهتر ایمان داشته 

باشید. وقتى مى خواهند تو را زمین بگذارند بلند شو.»

پیام ویژه 
سرمربى سپاهان به ایران

وس ر ن ر ر بر رى بر زىب ینب
مسابقه،  این روش انجامید. پس از

هچشمى به عنوان بهترین بازیکن 
ن انتخاب شد. ایران و 

روز هشــتم آذر به 
ــب مقابل آمریکا 

گلیــس به 
ـــدان 

وند.

مدافع سپاهانى تیم ملى بدون تردید یکى از بهترین هاى تیم ملى در بازى مقابل ولز 
بود و باعث نیمکت نشینى محرمى شد.

رامین رضاییان و صادق محرمى مدافعان راست تیم ملى در جام جهانى هستند. با 
کنار رفتن صالح حردانى از اردو، دیگر رقیبى براى  آنها وجود نداشت و این دو مدافع 

راست سابق پرسپولیس راهى قطر شدند.
رامین  براى دومین بار راهى جام جهانى شده و صادق محرمى در فهرست بازیکنانى 
است که براى نخستین بار حضور در جام جهانى را تجربه مى کند. این دو در این فصل 
عملکرد خوبى داشتند و کارلوس کى روش هم تصمیم گرفت سمت راست خط دفاعى 
تیمش را به آن ها بدهد. رامین و صادق که زمانى در پرسپولیس هم همبازى و رقیب 
هم بودند، حاال براى به دست آوردن جایگاه ثابت تیم ملى با یکدیگر رقابت مى کنند.

کارلوس کى روش که حساب زیادى روى محرمى باز کرده بود در بازى اول مقابل 
انگلیس از او در ترکیب اصلى تیمش اســتفاده کرد ولى صادق نتوانست انتظارات 
کیروش را برآورده کند.صادق در بازى مقابل ولز جاى خود را به رامین داد و رضاییان 
هم یکى از بهترین بازى هاى دوران ورزشى خود را مقابل این تیم به نمایش گذاشت. 
رامین نه تنها در کارهاى دفاعى عالى کار کرد، موفق شد روى پاس هنرمندانه طارمى 

گل دوم تیم ملى را هم به ثمر برساند.
حاال و با توجه به درخشش رضاییان در بازى مقابل ولز، حضور او در ترکیب اصلى تیم 
ملى براى دیدار مقابل آمریکا هم قطعى است و آنطور که به نظر مى رسد، محرمى 
باید ادامه جام جهانى را از روى نیمکت تماشا کند. اتفاقى که قطعا براى محرمى تلخ 
خواهد بود، چرا که او امیدوارى زیادى داشت با توجه به عملکرد خوبش در این فصل 

به مدافع فیکس تیم ملى در هر 3 دیدار ایران در جام جهانى تبدیل شود.
 نکته جالب اینجاست که از صادق محرمى به عنوان پســر دراگان اسکوچیچ یاد 
مى کردند و سرمربى کروات حتى در روزهایى که محرمى نا آماده بود و شرایط خوبى 
نداشت، باز هم در تیم ملى از او استفاده مى کرد و صادق جزو بازیکنان مورد عالقه 
اسکوچیچ به حساب مى آمد. از طرف مقابل همه مى دانند که رامین یکى از بازیکنان 
مورد عالقه کى روش است و اگر او به تیم ملى باز نمى گشت، رضاییان مى بایست 
از خانه بازى هاى تیم ملى را در جام جهانى تماشا 

مى کرد.
اســکوچیچ هیچ اعتقادى به رامین نداشت 
و حتى یکبار هــم او را به تیم ملى 
دعوت نکرد. بــا این حال 
بالفاصلــه بعــد از 
بازگشت کى روش، 
رامین هم به تیم 
ملى برگشــت و 
دومین حضورخود 
را  در جام جهانى 

را تجربه کرد.

ستاره ایرانى پورتو مورد توجه التزیو

مهاجم تیم ملى ایران و باشگاه پورتو مورد 
توجه تیم التزیو ایتالیا قرار گرفته است.

مهدى طارمى مهاجم تیــم ملى ایران بعد 
از گلزنى به انگلیس در بازى نخســت جام 
جهانى 2022 قطر، به یکــى از بازیکنانى 
تبدیل شد که خبرها و گمانه زنى هاى نقل 
و انتقاالتى در فوتبــال اروپا را به خود جلب 

کرد.
طارمى 30 ســاله که تا پایان فصل آینده 
با باشــگاه پورتو پرتغال قــرارداد دارد، با 
درخشش در جام جهانى مســیر انتقال به 
یک تیم و کشور دیگر را تسهیل کرده است.

بعد از بازى بــا انگلیس بود کــه بعضى از 
کارشناسان و رســانه هاى انگلیسى اعالم 
کردند طارمى گزینه مناسبى براى باشگاه 
منچســتر یونایتد و جانشــینى کریستیانو 
رونالدو است. پیش از این هم نام طارمى با 
باشگاه هایى چون آرسنال و چلسى مطرح 

شده بود.
حاال و در شــرایطى که باشگاه پورتو رسمًا 
واکنشــى به اخبار مطرح شــده پیرامون 
مهاجم ایرانى اش نداشــته اســت، «اکرم 
کنور» خبرنگار ترکیه اى که در حوزه نقل 
و انتقاالت فوتبال اروپا فعال است، مدعى 
شد باشگاه التزیو شرایط طارمى را زیر نظر 

گرفته است.
التزیــو در حال حاضر تیــم چهارم جدول 

سرى A ایتالیا و بعد از تیم هاى ناپولى، آث 
میالن و یوونتوس است.

باشــگاه پورتو به صورت رسمى واکنشى 
به اخبار نقل و انتقاالتــى پیرامون طارمى 
نداشــته اســت؛ با این حال، «ســرجیو 
کونسیســائو» ســرمربى پورتو در آخرین 
نشست خبرى خود که دو روز پیش برگزار 

شد به سئوالى در این مورد پاسخ داد.
خبرنگارى از کونسیســائو درباره احتمال 
دزدیده شدن طارمى بخاطر عملکرد خوب 
در جام جهانى توسط «کوسه ها» (تیم هاى 
بزرگ دیگر اروپا) ســوال کرد و اینکه آیا 
نگران نیست مهاجم ایرانى خود را از دست 
بدهد. سرمربى پورتو در پاسخ گفت: پورتو 
هم خودش یکى از کوسه هاى تاریخ فوتبال 

است.
طارمى در شرایطى مورد توجه تیم التزیو 
قرار گرفته است که سابقه رویارویى با این 
تیم را دارد. پورتو اسفند ماه سال گذشته در 
دیدار برگشت لیگ اروپا به مصاف التزیو 
رفت. طارمى که 78 دقیقه در زمین حضور 
داشت، در آن مسابقه عملکرد قابل تحسینى 
داشــت. او یک پنالتى براى تیمش گرفت 
و پنالتى را تبدیل به گل کــرد. طارمى در 
ادامه به شــکل زیبایى پــاس گل دوم را 
به هم تیمــى اش داد و زمینه ســاز صعود 

پورتو شد.

ر ى ز ىب یم ب و ر و ىروش ور
ج از خانه بازى هاى تیم ملى را در

مى کرد.
اســکوچیچ هیچ اعتقادى
حتىیکبار هــم و
دعوت نک
بالف
با
ر
م
د
ر
را

مدافع سپاهان
صادق را نیمکت نشین کرد

وقتى پیرمرد پرتغالى پــس از برترى تیم ملى 
ایران برابــر ولز مى گوید شــاگردانش «بدون 
هیچ ترســى مقابل حریف ظاهر شدند» یعنى 
خود «کارلــوس کــى روش» هم بــه زبان 
بى زبانى اعتراف مى کند که شکست سنگین 
بازیکنانش برابر انگلیس بیش از هرچیزى ناشى 

از هراس آنها از رقیب بوده است. 
چه بســا اگر کى روش در مصــاف با تیم هاى 
نامى چه در دوره هاى گذشــته جــام جهانى و 
چه در اولین گام در قطر با ریســک بیشــترى 
مهره هایــش را انتخاب مى کــرد و تیمش را 
همچــون نبــرد بــا شــاگردان «راب پیج» 
هجومى تــر بــه میدان مــى فرســتاد حاال 
هم کارنامــه تیم ملــى ایــران در مهمترین 
تورنمنت جهانى فوتبال بــا باخت 6 بر 2 مقابل 
بریتانیایى ها سیاه نشده بود و هم اینکه امکان 
داشــت ایران خیلى زودتر از این با کسب نتایج 

بهتر مقابــل حریفان قدرتر بــه مرحله حذفى 
صعود کند و مزد نترســیدن خــود را بگیرد. اما 
«شجاعت» و «ریسک» که پیش از نبرد ظهر 
جمعه ایران همیشــه جزو حلقــه هاى مفقوده 
تیم هاى کى روش بوده همیشــه کار دســت 
شاگردان این پیرمرد لجوج پرتغالى داده است. 
براى اثبات این مدعا نیاز به شاهد نداریم چه اینکه 
دفاعى بازى کردن تیم هاى کى روش برابر تیم 

هاى بزرگ زبانزد خاص و عام بوده و هست. 
اما ایــران در بازى بــا ولز نشــان داد که این 
پتانســیل را دارد که بــه قــول هافبک تیم 
ملى «فعل خواســتن را صرف کند» و قدرت 
هجومى خــود را بــه رخ حریفان بکشــد به 
شرط آنکه سکاندار 69 ســاله این تیم دست 
از محتــاط بــودن بــردارد. پربیراه نیســت 
اگر بگوییــم یوزهــاى ایرانى در ایــن دوره 
گنجینه اى از مهاجمان طالیــى در فاز حمله 
دارند که مى توانند با بهره مندى از آنها سنگر 

حریفان خود را به توپ ببندند. همانطور که در 
بازى با «اژدهایان» بارها با فرارهاى تندو تیز 
على قلى زاده و سردار آزمون دروازه این تیم را 
تهدید کردند. ستاره ایرانى پورتو هم که با هشت 
موقعیت گلزنى در این مسابقه رکورد بیشترین 
تعداد ایجاد موقعیت توســط یــک بازیکن در 
جریان یک بازى تا به اینجاى مســابقات جام 

جهانى قطر را از آن خود کرد. 
همه اینها نشان دهنده آن اســت که ایران اگر 
شجاع باشــد، اگر در الك دفاعى فرو نرود و به 
قدرت فورواردهاى خود ایمان داشته باشد قادر 
خواهد بود بازهم شــگفتى خلق کند. یوزهاى 
ایرانى حتى مى توانســتند سه شیرهاى متکبر 
را هم زمینگیر کنند همانطور که عربستانى ها 
آرژانتین را آچمز کردند و ژاپنى ها نیز بال پرواز 
عقاب هاى آلمانى را چیدند. اما آنها ترسیدند و بذر 
این دلهره از نام حریف را سرمربى باتجربه تیم در 

دل شاگردانش کاشت.

حاال این نگرانى وجود دارد مبادا «مســتر سى 
کیو» بخواهد گام سوم را هم همچون نخستین 
قدم در قطر با احتیاط بردارد؟ مبادا بخواهد تنها 
براى گل نخوردن از حریف به میدان برود با علم 
به اینکه تیم ایران با کســب یک تســاوى هم 
مى تواند به مرحله بعد صعود کند؟ این یعنى چشم 
بستن روى گنج ایرانى در خط حمله و یعنى تکرار 
فاجعه بازى اول، حاال شاید با تعداد گل کمتر. چه 
اینکه آمریکایى ها فقط بــراى پیروزى پاى به 
میدان مى گذارند چون یک امتیاز براى آنها حکم 

خداحافظى از جام جهانى را دارد. 
اینجاســت که مى طلبد معلــم کارآزموده تیم 
ملى ایران یک بــار دیگر هم ریســک کند و 
شــاگردانش را تنها با هدف برترى بر حریف به 
میدان بفرســتد، آن وقت مى توان امید داشت 
که باز هم یوزهــاى ایرانى با کســب 3 امتیاز 
شــیرین در مصاف آخر مزد نترســیدن خود را 

بگیرند.

اندر حکایت هجومى بازى کردن تیم کى روش برابر ولز

مزد  نترسیدن

مرضیه غفاریان
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تفاهم نامه ارتقاى همکارى میان کمیته امداد و شرکت 
فوالد مبارکه به منظور مشــارکت براى تامین مسکن، 
جهیزیه و لوازم ضرورى زندگــى مددجویان با حضور 

رئیس کمیته امداد امضا شد.
ســیدمرتضى بختیارى، رئیس کمیته امداد در حاشیه 
دیدار با مدیر عامل فــوالد مبارکه و امضاى تفاهم نامه 
ارتقــاى همــکارى در گفتگــو با خبرنــگاران ضمن 
گرامیداشت فرا رسیدن هفته بسیج، اظهار کرد: توسعه 
همکارى کمیته امداد امام خمینى(ره) با شرکت فوالد 
مبارکــه با هدف گســترش فرهنگ خیر و احســان و 
هم افزایى در ساماندهى خدمت رســانى به مددجویان 
تحت حمایت کمیتــه امداد در اســتان اصفهان انجام

 مى شود.
وى با قدردانى از حمایتهاى شــرکت فــوالد مبارکه 

افزود: تامین مسکن یکى از پرهزینه ترین و موثرترین 
اقدامات در توانمندسازى نیازمندان است که با مشارکت 

شرکت هاى بزرگ اقتصادى و عمل به مسئولیت هاى 
اجتماعى قابل رفع و رجوع است.

رئیس کمیته امداد خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه در این 
تفاهم نامه براى تکمیل یکصد واحد مسکونى نیمه تمام 
به ارزش پنج میلیارد تومان، تامین 500 ســرى لوازم 
ضرورى زندگى با اعتبار 2 میلیارد و 500 میلیون تومان 
و همچنین تهیه 200 ســرى جهیزیه بالغ بر2 میلیارد و 

400 میلیون تومان مشارکت مى کند.
بختیارى با بیان اینکــه خیران در مســیر خودکفایى 
مددجویان تحــت حمایت، بــازوان توانمنــد کمیته 
امداد هســتند، گفت: با حمایت مالى شــرکت فوالد 
مبارکه اصفهان، منازل مســکونى تا دهه فجر امسال 
و جهیزیــه و کاالى خانگى ضــرورى مددجویان نیز 
حداکثر تا 14 اســفندماه همزمان با ســالروز تاسیس 
کمیته امــداد، تهیــه و در اختیــار مددجویــان قرار 

مى گیرد.

امضاى تفاهمنامه ارتقاى همکارى
 میان کمیته امداد و فوالد مبارکه

عملیات اجرایى تعمیرات اساســى واحدهاى تقطیــر،  گاز مایع و کاهش 
گرانروى شماره 2 پاالیشگاه اصفهان با موفقیت انجام شد.

به گزارش روابط عمومــى و بین الملل هلدینــگ پتروپاالیش اصفهان، 
عملیات اجرایى تعمیرات اساســى واحدهاى تقطیــر،  گاز مایع و کاهش 

گرانروى شماره 2 هلدینگ پتروپاالیش اصفهان با موفقیت انجام شد.
این تعمیرات بر اساس برنامه ریزى ها و هماهنگى  با شرکت ملى پاالیش 
و پخش فرآورده هاى نفتى پس از یک دوره فعالیت مستمر چهار ساله و با 
رعایت دقیق استانداردهاى فنى و تخصصى و مطابق با اصول و الزام ها و 

مقررات بهداشت، ایمنى و محیط زیست انجام شد.
مهدى نجمى، رئیس برنامه ریزى، کنترل و تعمیرات هلدینگ پتروپاالیش 
اصفهان با بیان اینکه این عملیات در بازه زمانى 20 روزه و با 10 روز کاهش 
زمان نسبت به دوره قبل انجام شده اســت، گفت: این امر با طراحى نرم 

افزار جمع آورى و پایش آنالین اطالعات تعمیرات اساسى  و ایجاد ساختار 
اجرایى، سازمان دهى، ســازوکار مناســب، بهره گیرى از نظام تعمیرات 
برنامه ریزى شده، پایش، تجزیه  و تحلیل مستمر و منظم نتایج فعالیت هاى 

انجام شده در هر روز به انجام رسید.
وى با بیان اینکه به  منظور اجراى دقیق تعمیرات، نشست هاى مستمرى 
با حضور مدیران و مسئوالن شرکت برگزار شد، افزود: نقشه هاى فرآیندى 
و اجرایى با اســتفاده از نرم افزار تهیــه و کاالها، اجنــاس، تجهیزات و 
دستگاه هاى مورد نیاز تأمین شد و در طول تعمیرات اساسى نیز نشست هاى 
هماهنگى و نظارت بر پیشــرفت کار به  صورت روزانه در محل واحدهاى 

تحت تعمیرات برگزار و روند پیشرفت کار به صورت مستمر پایش شد.
گفتنى است در این دوره از تعمیرات هلدینگ پتروپاالیش اصفهان سه هزار 
میلیون دالر براى شرکت آورده داشت.و 50 نیروى رسمى و جذبى فعالیت داشتند و تسریع در اجراى این طرح 20 

تعمیرات اساسى هلدینگ پتروپاالیش اصفهان پایان یافت

شرکت سربازان وظیفه در دوره هاى  فنى و حرفه اى 

تجلیل از بسیجیان مخابرات اصفهان 

بیش از 6 هزار سرباز وظیفه در دوره هاى آموزشى 
و مهارتى فنى و حرفه اى اســتان اصفهان شرکت 

کردند.
مدیر کل فنى و حرفه اى اســتان در مراسم افتتاح 
کارگاه آموزشــى مرکز توپخانه صیاد شــیرازى 
اصفهان گفت: بیش از 6 هزار نفر از سربازان وظیفه 
در اســتان دوره هاى آموزشــى و مهارتى فنى و 
حرفه اى را در یگان هاى خــود گذرانده و بیش از 

70 درصد آنان موفق به دریافت مدرك شده اند.
آرش اخوان طبسى افزود: این دوره ها در رشته هاى 
مختلف متناسب نیاز هاى سربازان برگزار مى شود.

مدیر مهارت آموزى ارشد نظامى منطقه اصفهان 
گفت: به فارغ التحصیالن این دوره ها 150 میلیون 
وام خوداشتغالى به ســربازان وظیفه و همچنین 4 
میلیارد تومان وام کارآفرینى به وسیله بانک هاى 
عامل به ســربازان وظیفه فارغ التحصیل دوره ها 

پرداخت خواهد شد.
سرهنگ حمید رضا توکلى افزود: آزمون هاى عملى 
و کتبى فنى و حرفه اى دوره هاى ارایه شده در مرکز 
توپخانه صیاد شیرازى براى سربازان وظیفه انجام 
خواهد شد و نیازى به حضور در مرکز آزمون فنى و 

حرفه اى نیست.

در مراسم صبحگاه مشــترك بسیج ادارات استان 
اصفهان، با اهــداى تقدیر نامه اى از اســماعیل 
قربانى مدیر مخابرات منطقه اصفهان به واســطه 
کسب رتبه موفق ترین پایگاه بسیج ادارات کشور 

در هفتمین جشنواره ملى مالک اشتر تجلیل شد.
با حضور ســید رضا مرتضوى اســتاندار اصفهان، 
ســردار فداء فرمانده ســپاه صاحب الزمان(عج) 
استان، ســرهنگ محمد شــفیعى فرمانده بسیج 
ادارات استان، مدیران کل و بسیجیان ادارات کل 
استان اصفهان به مناســبت 5 آذر سالروز تشکیل 

بسیج برگزار شد.
استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه حیات جامعه 
اسالمى به حیات بسیج گره خورده است، تصریح 
کرد: بســیج در پاســخگویى به نیازهاى مختلف 
جامعه مســئولیت دارد و نقــش آفرینى مى کند، 
بسیجى کسى اســت که عاشق پیشــرفت نظام 
اســالمى و مردم اســت و با مشــکالت و موانع 
مى جنگد و براى اقتدار نظام اسالمى و رفع گرفتارى 

از مردم و ساختن دنیا و آخرت آنان تالش مى کند.
وى ادامه داد: بسیج را مى توان به دژى مستحکم 

تشبیه کرد که گستره اسالم را در بر مى گیرد و خود 
در تأمین امنیت، رونق اقتصادى، تالش براى رفاه 
اجتماعــى و تثبیت هویت ایران اســالمى برنامه 

تعریف کرده است. 
مرتضوى با بیان اینکه بســیج نگاه باندى و حزبى 
ندارد، گفت: بســیجیان در حین خدمات در تأمین 
منافع شــخصى در همه امورات بــه رضاى خدا 
مى اندیشــند و بى ریا و خالصانه براى اقتدار نظام 
اسالمى، امنیت جامعه و رفاه مردم تالش مى کنند 
وبا این نگاه باید توجه داشت که تاریخ تشکیل بسیج 

را در رفتار انبیا جست وجو کرد.

سیمایسیمای
نصف جهاننصف جهان

با اسکن کادر QR code از روزنامه و یا با کلیک بر روی همین کادر
 در موبایل و کامپیوتر، می توانید فیلم های مرتبط را تماشا کنید.

گفته می شــود نگهبــان بیمارســتانی در آرژانتین نام 
زنی را کــه پیش از آن در این بیمارســتان فــوت کرده، 

ثبت کرده است.

مریخ نــورد اســتقامت ناســا اخیــراً مجموعــه ای از 
ســنگ های مریخی را که به طور عجیبی آشــنا به نظر 

می رسند، تجزیه و تحلیل کرده است.

سیب زمینی از جمله صیفی جات پر مصرف است که 
گونه های مختلفی دارد و به ارقام؛ معمولی، زودرس 

و اصلی دسته بندی می شود. 

اَنار یکی از میوه های درختی است که دانه هایی اغلب 
قرمز و گاهی سفید یا رنگ هایی بین آن دو دارد. 

یک سنگ تراش با تراش ظریف و ماهرانه یک سنگ 
کوچک، اسکلت ماهی زیبایی را ساخت.

شهر ســاحلی جده شــاهد بارش شــدید باران و وزش 
باد شدید بود که باعث شد پروازها متوقف و مدارس 

تعطیل شود. 

پذیرش روح در بیمارستان!

سنگ های مریخی آشنا

تماشای معجزه خداوند روی دور تند

رشد دانه انار در ۱۳۶ روز

هنرنمایی خارق العاده با سنگ

سیل وحشتناک در عربستان
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