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نابودى 
سلول هاى 

سرطانى با هل!

«جى نف» آدرس ها را  استاندارد مى کند
3
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تاالر هنر، میزبان 
تئاتر متفاوت

« لیلى و مجنون»

نتایــج مطالعه اخیر محققان دانشــگاه کشــاورزى و 
مکانیک فلوریدا آمریکا حاکى از آن است که ادویه هل 
مى تواند سلول هاى سرطان پســتان تهاجمى سه گانه 
منفى را از بین ببرد. محققان آمریکایى طى این مطالعه 

اظهار کرده اند که ترکیبات موجود در هل مى تواند ...

تاالر هنر اصفهــان میزبان اپرا تئاتــر «لیلى و 
مجنون» اســت. این نمایش کــه از اول خرداد 
به روى صحنه رفته تا 27 خرداد آماده اســتقبال 
از عالقه منــدان به تئاتر اســت و عالقه مندان 
به تماشــاى آن مى توانند به صــورت اینترنتى 
و با مراجعه به سایت «گیشــه 8» اقدام به تهیه 
بلیت کنند. اپرا تئاتر «لیلى و مجنون» از معدود 
اپرا تئاترهاى ایرانى است که براى اولین بار پیوند 
تئاتر و موسیقى حقیقى را رقم زده است. بازیگر 
خوانندگان این اُُپرا که گونه اى از نمایش یا اپراى 
تئاتر است همراه با آواز فراوان ( خوانندگان همان 

بازیگران هستند) به...

دلهره ناتمامدلهره ناتمام
«متروپل» اصفهان کجاست؟«متروپل» اصفهان کجاست؟
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نشانى تمام اماکن اصفهان یکسان سازى خواهد شد

سلمانى لژیونر مى شود؟
یاسین سلمانى، هافبک سپاهان که در این فصل یکى از چهره هاى 
تأثیرگذار این تیم لقب گرفته، در شــرایطى که طى هفته هاى اخیر 
شایعات زیادى را حول آینده خود مى دید، گفته مى شود قصد حضور در 
فوتبال خارج از ایران را دارد. درباره سلمانى پیش از این گفته مى شد او 
در لیگ بیست و یکم مورد توجه سرخابى ها نیز قرار گرفته و احتمال 

حضور در تهران براى باال بردن...
3
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

قاچاق سوخت 
توسط اتوبوس هاى 

مسافربرى در اصفهان 

حلقه مفقوده گاندوها پیدا شد
به بهانه تمدید قرارداد مهدى تارتار با ذوب آهن

7

محمد کریمى، هافبک سپاهان:محمد کریمى، هافبک سپاهان:

هیچ مشکل داخلى در هیچ مشکل داخلى در 
سخنگوى وزارت امور سخنگوى وزارت امور تیم ما وجود ندارد

خارجه تأکید کرد؛خارجه تأکید کرد؛

رایزنى با رایزنى با 
کشورها براى کشورها براى 

حل مسئله گرد حل مسئله گرد 
و غبارو غبار

2

نماینده ولى فقیه در نماینده ولى فقیه در 
سپاه:سپاه:

همرزمان شهید همرزمان شهید 
صیاد خدایى صیاد خدایى 

انتقام خواهند انتقام خواهند 
گرفتگرفت

2

تمجید لس آنجلس تایمزتمجید لس آنجلس تایمز
 از محسن چاوشى

2

2
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سرپرست شرکت گاز اســتان اصفهان، از گازرســانى به 284 واحد صنعتى در راستاى 
مصوبه شوراى اقتصاد در سال گذشته خبر داد و گفت: با گازدار شدن رایگان این تعداد 

واحد صنعتى، از مصرف بیش از 20 میلیون و 405 هزار لیتر سوخت مایع پیشگیرى شد.
ابوالقاسم عسکرى در دیدار با فرماندار، شهردار و شوراى شهر هرند، بیش از 112 شهر، 
1067 روستا و بیش از 17 هزار واحد صنعتى را در این استان از مزایاى گاز طبیعى بهره مند 
دانست و افزود: اصفهان در زمینه توزیع گاز پس از تهران ردیف دوم گازرسانى قرار دارد 
و ساالنه بیش از 22 میلیارد مکعب گاز طبیعى، در بخش هاى خانگى، صنعتى و عمومى 

استان توزیع مى شود.
وى، با اشاره به جمعیت 5 میلیون نفرى اســتان اصفهان و بیش از یک میلیون و 970 
هزار مشترك گاز طبیعى، گفت: در صورت استفاده از سوخت هاى مایع، عالوه بر ایجاد 
مخاطرات آلودگى هوا و زیست محیطى، ساالنه یک میلیون و 100 هزار تانکر 20 هزار 
لیترى براى سوخت رسانى به این جمعیت و این تعداد مشترك باید در جاده هاى استان 

تردد مى کردند.
سرپرست شرکت گاز استان اصفهان، افزود: از ابتداى شروع طرح مصوبه شوراى اقتصاد، 
989 واحد صنعتى و تولیدى تا پایان ســال 1400، از مزایاى گاز طبیعى بهره مند شدند؛ 
عالوه بر آن هم اکنون بیش از 17 هزار واحد تولیدى و صنعتى در استان گازدار هستند و 

گازرسانى به 284 واحد در سال گذشته محقق شد.

صرفه جویى 20 میلیون لیتر فرآورده هاى نفتى در اصفهان

رئیس اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان ورزنه و 
جرقویه علیا از صدور سند مالکیت مسجد جامع تاریخى 

شهر ورزنه خبر داد.
امرا... اصغرى با اشــاره به دریافت ســند 6 موقوفه در 
شهرستان ورزنه و جرقویه علیا اظهار داشت: یکى از این 
اسناد مربوط به مسجد جامع شهر ورزنه بوده که ارزش 
تاریخى نیز دارد. وى افزود: مساحت بناى مسجد جامع 

ورزنه یک هزار و 950 متر است.
رئیس اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان ورزنه و 

جرقویه علیا همچنین به دریافت سند مالکیت سه باب 
مغازه مسجد جامع ورزنه اشاره کرد و افزود: هر یک از 
این مغازه ها داراى 30 متر مربع مساحت است و ارزش 
ریالى هر کدام نیز 500 میلیون تومان برآورد شده است.

وى دریافت زمین سند مســکونى به متراژ 600 متر را 
نیز از دیگر اســناد دریافتى در ســال جارى اعالم کرد 
و ادامه داد: ارزش ریالى این ســند یک میلیارد تومان 

برآورد شده است.
اصغرى با اشاره به دریافت سند عرصه و اعیان ساختمان 

ادارى و خدماتى در شهر ورزنه نیز افزود: ارزش ریالى 
این بنا نیز بیش از دو میلیارد تومان برآورد شده است.

وى همچنین در خصوص آخرین وضعیت کاروانسراى 
شاه عباسى ابراز داشت: مرحله سفت کارى این پروژه 

رو به اتمام است و به زودى تجهیز آن آغاز خواهد شد.
رئیس اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان ورزنه و 
جرقویه علیا تصریح کرد: پیش بینى ما این است که این 
مجموعه تا پایان سال جارى براى استفاده گردشگران 

بهره بردارى شود

مسجد جامع تاریخى ورزنه به نام اوقاف سند خورد

معاون حمایت و ســالمت خانواده کمیته امداد اســتان اصفهان از پرداخت حق بیمه 
بازنشستگى تأمین اجتماعى سه هزار و 751 زن سرپرست خانوار و مجریان طرح هاى 
اشتغال و خودکفایى تحت حمایت در سال گذشته خبر داد و گفت: پرداخت حق بیمه 

مددجویان،  تضمین آینده آنها براى دریافت حقوق در دوران بازنشستگى است.
هادى بنایى با اشــاره به پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعى با هدف توانمندســازى 
مددجویان، اظهار کرد: در سال گذشته 13 میلیارد و 199 میلیون تومان حق بیمه تأمین 
اجتماعى مددجویان تحت حمایت واریز شد و حق بیمه بازنشستگى تأمین اجتماعى 
سه هزار و 751 نفر از زنان سرپرست خانوار و مجریان طرح هاى اشتغال و خودکفایى 

تحت حمایت کمیته امداد استان اصفهان نیز پرداخت شده است.
وى پرداخت حق بیمه مددجویان را تضمین آینده آنها براى دریافت حقوق در دوران 
بازنشستگى و پس از خروج از چرخه حمایتى امداد دانست و افزود: حق بیمه دو هزار و 
978 زن سرپرست خانوار و 773 نفر از مجریان طرح هاى خودکفایى به حساب سازمان 

تأمین اجتماعى پرداخت شده است.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد اســتان اصفهان با اشاره به اینکه افراد 

تحت حمایت پس از 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه و داشتن 55 سال براى زنان و 60 
سال براى مردان بازنشسته مى شوند، خاطرنشان کرد: این افراد پس از بازنشستگى از 

مستمرى و خدمات تأمین اجتماعى بهره مند مى شوند.

پرداخت حق بیمه 3751 مددجوى اصفهانى 
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نماینده ولى فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمى در 
آیین تشییع شهید پیکر حسن صیاد خدایى گفت: شهید 
صیاد خدایى در همه میدان هاى جهاد موفق و پیروز بود.  
حجت االسالم عبدا... حاجى صادقى خطاب به شهید 
مدافع حرم افزود: امروز به زیارت حاج قاسم رفتى سالم 

ما را به حاج قاسم و همه شهدا برسان.
حاجى صادقى خاطرنشــان کرد: اما پیمان مى بندیم و 
همرزمان تو قسم مى خورند در همه صحنه ها 10 برابر 
شهادتت، انتقامت را از رژیم صهیونیستى، دشمنان و از 

آمریکا با قدرت و قوت خواهند گرفت.
پیکر شهید مدافع حرم حســن صیاد خدایى دیروز در 

میدان امام حســین (ع) تهران تشییع شد. همچنین بر 
پیکر این شهید مدافع حرم اقامه نماز شد.

سردار حســین ســالمى فرمانده سپاه پاســداران و 
ســردار قاآنــى فرمانده ســپاه قدس نیز در مراســم 
تشــییع پیکر شــهید حســن صیاد خدایــى حضور

 یافتند.
به گزارش «ایرنا»، حوالى ساعت 16 روز یک شنبه در 
حوالى خیابان مجاهدین اســالم تهران دو موتورسوار 
با شــلیک پنج گلوله یکى از مدافعان حرم به نام صیاد 
خدایى را در هنگامى که قصد ورود به منزل داشت ترور 

کردند و به شهادت رساندند.  

سخنگوى وزارت امور خارجه در پاسخ به سئوالى درباره 
اقدامات وزارت امور خارجه در خصوص دســتور رئیس 
جمهور مبنى بر حل بحران ریزگردها از طریق دیپلماسى 
و مجامع بین المللى و نیز تعامل با کشورهاى همسایه، 
اظهار کرد: در کمتر از دو ماه گذشــته با وقوع و تشدید 
بحران ریزگردها در کشور، وزارت امور خارجه همکارى 
با کشــورهاى همســایه را به منظور بســط مشارکت 
منطقه اى و نهایتًا پیاده کردن ترتیبات منطقه اى براى 

مقابله با گرد و غبار در دستورکار خود قرار داده است.
خطیب زاده افزود: ما این مســیر را با عراق شروع کرده  
و در نظر داریم در گام بعدى ســوریه و تدریجًا ســایر 

کشورهاى منطقه را به تشریک مساعى در این ترتیبات 
منطقه اى ترغیب کنیم. در این چارچوب به طرف عراقى 
پیشنهاد شده است در قالب همکارى هاى دوجانبه براى 
کنترل کانون هاى غبارخیز، میزبان هیئت ایران باشــد 
و یا اعزام هیئت عراقى به کشــورمان را داشته باشیم تا 
نقشــه راه همکارى هاى دو کشور در زمینه موضوعات 
زیست محیطى، از جمله مقابله با گرد و غبار مورد بحث 

دو کشور قرار گیرد.
وى تأکید کرد: ایــن امیدوارى وجــود دارد تا مقابله با 
معضالت گرد و غبار در چارچوب همکارى و مشارکت 

کشورهاى منطقه پیش برده شود.

همرزمان شهید صیاد خدایى 
انتقام خواهند گرفت

رایزنى با کشورها براى 
حل مسئله گرد و غبار

اتفاق عجیب در مراسم 
استقبال از رئیسى

   نصف جهان| در مراسم استقبال از آیت ا... 
سید ابراهیم رئیسى درعمان، اتفاق عجیبى افتاد. 
ویدیوى منتشر شده از مراسم استقبال نشان مى 
دهد در حالى که رئیسى به همراه مقامات عمانى 
در حال ترك جایگاه هستند، یکى از افسران گارد 
سلطنتى عمان که در مراســم استقبال از رئیس 
جمهور ایران حاضر بود غش مى کند و روى زمین 
مى افتد! در این ویدئو همچنین مشخص است که 
سایر اعضاى گارد استقبال که در اطراف فرد غش 
کرده ایســتاده اند از این اتفاق غافلگیر مى شوند 
اما ترجیح مى دهند ســاختار این مراسم رسمى 

را بر هم نزنند.

تمجید «لس آنجلس تایمز»
 از محسن چاوشى 

  نصف جهان|شهرت محسن چاوشى در 
گلریزان هایش بــراى آزاد کردن زندانى ها حاال 
وراى مرزهاى کشور به رسانه هاى آمریکایى هم 
رسیده است. اخیراً روزنامه پرتیراژ «لس آنجلس 
تایمز» که از معتبرترین نشریات جهان به شمار 
مى آید گزارشى درباره همین اقدامات این خواننده 
مشهور منتشــر کرده و او را «یکى از بزرگ ترین 
ستاره هاى پاپ ایران» لقب داده که به لطف 4/3 
میلیون «لشکر هوادار وفادار» در اینستاگرام که 
به اعتقاد لس آنجلس تایمز «به درخواست هاى 
منظم او براى کمک به هموطنان ایرانى در شرایط 
وخیم پاسخ مثبت مى دهند» دست به آزاد کردن
 زندانى هاى جرائم غیر عمد مى زند. به نوشته این 
روزنامه، محسن چاوشى 42 ساله توانسته بیش از 

50 نفر را از چوبه دار نجات دهد.

 فردا تعطیل نیست
  نصف جهان|بعد از تغییــر روز عید فطر 
نسبت به آنچه در تقویم رسمى درج شده بود، اولین 
سئوالى که پیش آمد تکلیف ســایر تغییرات ماه 
قمرى در تقویم بود. مطابق روزهاى تقویم، اولین 
روز تعطیل رسمى بعد از عید فطر، فردا پنج شنبه 
مصادف با روز شهادت حضرت امام جعفر صادق 
(ع) است که حاال این مناســبت با توجه به تغییر 
زمانى عید فطر به روز جمعه ششم خرداد منتقل 
شده است. به این ترتیب فردا تعطیل نیست و روز 
کارى محسوب مى شود مگر شرکت، دستگاه یا 
ارگانى خودش خواسته باشد پنج شنبه این هفته 

را هم تعطیل کند!

جزئیات
 آموزش زبان جدید  

  نصف جهان|مدتى اســت صحبــت از 
تدریس زبان هاى خارجى جدید در مدارس در کنار 
آموزش زبان انگلیسى  مطرح است. از جمله این 
زبان ها، چینى، روسى، فرانسه، آلمانى و اسپانیایى 
است. در جدیدترین خبر، آموزش و پرورش براى 
آموزش زبان فرانسوى در مدارس اعالم آمادگى 
کرده و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتى و 
مشارکت هاى مردمى وزارت آموزش و پرورش از 
آموزش آزمایشى این زبان در مدارس متوسطه اول 
از مهرماه 1401 خبر داده است. احمد محمودزاده 
در بیان جزئیات این خبر گفته پیش بینى کردیم که 
از هر استان، یک مدرسه تحت پوشش قرار بگیرد. 

رئیس منابع طبیعى را 
کتک زدند!

دامداران غیرمجاز در روستاى وروق    ایرنا|
آوج  در استان قزوین که به حکم صادره دادستان 
درباره خروج دام غیر مجاز از روستا معترض بودند 
در پى اجراى این حکم، رئیس اداره منابع طبیعى 
این شهرستان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و به 
وسایل دفترش خســارت زدند. براى ضاربان که 
همه از اعضاى یک خانواده بودند پرونده تخلف 

تشکیل شده است.

خبرخوان

سهیل سنایى
به دنبال ریزش ســاختمان 10 طبقــه متروپل تاکنون 
10 نفر از مقصران حادثه در آبادان دســتگیر شــده اند. 
در میان دستگیرشدگان نام حســین حمیدپور شهردار 
فعلى، دو شــهردار قبلى و ناظران پروژه هم مشــاهده 
مى شود. صادق جعفرى چگنى دادستان آبادان گفته است 
شناسایى سایر عوامل مقصر در حادثه ریزش برج متروپل 
آبادان ادامه دارد. این در حالى است که مالک و پیمانکار 
اصلى ساختمان که از متهمان بوده و دستور بازداشت وى 
نیز صادرشده بود و در جریان ریزش ساختمان در محل 
حضور داشت در جریان این حادثه جان خود را از دست داد.

اما با زداشت شهرداران فعلى و پیشــین آبادان در حالى 
اتفاق افتاده اســت که رئیس ســازمان نظام مهندسى 
ساختمان استان خوزســتان گفته ظاهراً روال قانونى در 
صدور پروانه ســاختمان متروپل آبادان طى نشده است. 
کوروش خواجوى همچنین گفته است ایراداتى از جمله 
عدم رعایت پوشش میلگرد، تغییر شکل بعضى از تیرها و 
کمانش برخى ستون هاى پروژه متروپل را به شهردارى 
گوشزد کردیم و یک ماه قبل دستور توقف دادیم که ترتیب 

اثر داده نشد.
کوروش خواجوى اظهار کرد: به نظر مى رســد عدم طى 
روال قانونى در صدور پروانه ساختمان پروژه متروپل یکى 
از ضعف هایى بود که منجر به این حادثه شد. این معضل 
تا یکى دو سال گذشته وجود داشت که در حال حاضر تا 

حدودى رفع شده است.
وى توضیــح داد: بعضــى از ســرمایه گذاران و مالکان 
پروژه هاى بزرگ در بسیارى شــهرها از جمله آبادان و 
اهواز با هدف کاهش هزینه ها و بروکراســى موجود در 
فرآیند نظــارت، روال قانونى طراحــى و نظارت را طى 
نمى کنند و مستقیمًا سراغ شهردارى مى روند. از آنجا که 
مبالغ پروانه این پروژه ها بسیار باالست شهردارى ها نیز با 
آنها همکارى مى کنند. بر این اساس فرایند صدور پروانه 
مســیرى غیرقانونى را طى مى کند. در پروژه مذکور هم 
معتقدم نباید پروانه در آن مقطع صادر مى شد؛ چرا که روال 

اولیه آن طى نشده بود.
رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان استان خوزستان 
تأکید کرد: بعد از آنکه در ســال 1396 پروانه ساختمان 

متروپل صادر شد، ســازمان نظام مهندسى از شهردارى 
درخواست کرد تا اجازه نظارت به این پروژه را به مهندسان 
سازمان بدهد. تا سال 1399 چنین اجازه اى صادر نشد. 
دیدگاه ما این اســت که مالک درخصوص ورود سازمان 
نظام مهندســى مقاومت مى کرد. تا اینکه از خرداد سال 
1399 ناظرین سازه و معمارى تأسیسات به صورت قانونى 
از سوى سازمان نظام مهندســى معرفى و در این پروژه 

وارد عمل شدند.
خواجوى یادآور شد: در این پروژه بعضى تذکرات خیلى 
جدى داده شــده که چندان مورد توجه ســازندگان قرار 
نگرفته است. چه بسا اگر به موارد هشدار عمل مى شد امروز 
شاهد چنین اتفاقى نبودیم. وى با بیان اینکه حدود یک ماه 
قبل آخرین تذکر به شهردارى درخصوص پروژه متروپل 
داده شده است گفت: یک ماه قبل با گوشزد کردن خطرات 

پروژه به شهردارى دستور توقف آن را دادیم. طبق گزارشى 
که از ناظر دیدم تذکرات به اندازه کافى هشداردهنده بوده 
است اما سازمان نظام مهندسى اختیارى مبنى بر برخورد و 
اجراى تذکرات ندارد. این اختیار و امکان به شهردارى داده 
شده که در مواردى مثل پروژه متروپل باید به موقع ورود 

و آن را متوقف کند. در تمام دنیا نیز به همین شکل است.
در همین حال سرپرســت ســازمان نظام مهندسى کل 
کشور هم با اشاره به حادثه ساختمان متروپل آبادان گفت: 
شهردارى آبادان به گزارش هاى سازمان نظام مهندسى 

درباره وضعیت ساخت و ساز این پروژه توجه نکرد.
حمزه شکیب درباره حادثه فروریختن ساختمان متروپل 
آبادان، اظهار کرد: بر اساس گزارش مقدماتى و اطالعات 
فعلى که نیاز به تکمیل دارد، ســاختمان متروپل در سال 
96 پروانه ساخت را اخذ کرده است، اما طراحى ساختمان 

توسط سازمان نظام مهندسى انجام نشده است.
سرپرست سازمان نظام مهندسى ساختمان توضیح داد: 
مهندسان ناظر، فرایند ساخت را به صورت مرتب کنترل 
کرده اند و گزارش وضعیت بحرانى پروژه را داده  بود؛ حتى 
در آخرین گزارش خود که مربوط به ســال 1401 است، 
یکبار دیگر گزارش وضعیت بحرانى پروژه به شهردارى 
داده شــد، اما توجهى به گزارش سازمان نظام مهندسى 

نشد.
وى تأکید کرد: در تخلفى آشــکار ســه طبقه این برج 
به صورت اضافه ساخته شده است و بى توجهى به گزارش 

مهندسان ناظر این فاجعه را رقم زد.
سرپرست سازمان نظام مهندســى ساختمان گفت: این 
حادثه باید درســى باشــد که مقررات ملى ساختمان را 

رعایت کنیم.

سازمان نظام مهندسى ساختمان انگشت اتهام حادثه متروپل را به سمت شهردارى گرفته است 

3 شهردار آبادان بازداشت شدند امسال هم
 شرایط سختى داریم 

معاون اقتصادى رئیس جمهور با بیان    انتخاب|
اینکه در چند سال اخیر تورم 40 درصدى را تجربه 
کردیم و امسال هم شــرایط سختى خواهیم داشت 
ادامه داد: گرانى با گرانفروشى دو مسئله است و اگر 
تمام بازارها درست عمل کنند و حتى مشکل گرانى 
را حل کنیم اما رانت باشد باز هم گرانفروشى داریم. 
محسن رضایى گفت: باید با مردم صحبت شود که 
دولت برنامه دارد و به دنبال این است که با تحول در 

اقتصاد کشور معیشت مردم را درست کند.

جلوى 10 درصد قاچاق را
 مى توانیم بگیریم 

  دیده بان ایران| اســماعیل کوثرى، نماینده 
مردم تهــران در مجلــس یازدهم گفــت: نیروى 
انتظامى در خوشــبینانه ترین حالت فقط مى تواند 
جلوى 10 درصد از قاچاق مواد مخدر در کشــور را  
بگیرد! ایــن موردها از راه ها و شــکل هاى مختلف 
با وجود هوشــیارى نیروى انتظامى ما، وارد کشور 
مى شــود. بنده خودم دیدم که نیروهاى ما ســر تا 
سر مرزها را سیم خاردار کشــیدند اما قاچاقچى ها 
خیلى راحت شب ها ســیم خاردارها را جمع کرده و 
از مرز خارج و یا وارد مى شــدند! مســئله این است 
که این افراد از راه هــا و روش هاى مختلف اقالم را 
به خارج از کشــور قاچاق مى کنند. ما که نمى توانیم 
براى جلوگیرى از قاچاق سر تا سر مرزهایمان سرباز

 بگذاریم! 

ماجراى استعفاى 
دسته جمعى

  ایلنا| حــدود 20 نفــر از نیروهاى رســمى و 
پیمانى ادارات تابعه اداره کار اســتان یزد، استعفاى 
دسته جمعى داده اند. این نیروها در نامه اى که امضا 
کرده اند به افزایش 10 درصدى حقوق در سال جدید 
اعتراض کــرده و عنوان نموده اند این دســتمزدها 
کفاف هزینه هاى زندگــى را نمى دهد. حاال روابط 
عمومى اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان 
یزد ضمن تأیید این اقدام کارکنان اعالم کرد جلسه 
چند ســاعته اى  با برخى از معترضین بابت حقوق و 
مزایا در دفتر مدیرکل اداره کار اســتان یزد برگزار 
شده و رایزنى ها جهت حل مشکالت این کارکنان 

صورت گرفته است.

اجازه برگزارى کنکور 
در مدارس را نمى دهیم 

یوسف نورى، وزیر آموزش و پرورش    فارس|
گفت : یادداشتى به رئیس سازمان صدا و سیما دادم 
که دست از سر معلمان بر دارید؛ چکار به رتبه بندى 
و افزایش حقــوق معلمان دارید. به مســائل اصلى 
بپردازید. کنکور را چه کسى برجسته کرده است به 
غیر از صدا و سیما. وى افزود: در جلسه شوراى عالى 
انقالب فرهنگى مى گویم اجازه نمى دهیم در مدارس 
ما کنکور برگزار شود و به استان ها گفتم از این به بعد 

حوزه کنکور نپذیرید .

پوشیدن شلوار پاره
 مناسب دانشگاه نیست

  ایسنا|علیرضا وجهــى معاون دانشــجویى 
دانشــگاه تهران  اظهار کرد: ما مى دانیم پوشــش 
مناســب براى هر محیط چه پوششــى است؟ مثًال 
افراد براى مهمانــى یک نوع پوشــش را انتخاب 
مى کنند این پوشش در دانشگاه، کوه وشنا متفاوت 
اســت.من دیدم برخى اوقات در خیابان افراد شلوار 
پاره مى پوشند در حالى که ما سابقاً پوشش شلوار پاره 
را براى فقرا مى دیدیم! امــا امروزه گویا برخى اغنیا 
نیز نیازمند کمک هستند که از این پوشش استفاده 
مى کنند. بنابراین واضح است که استفاده از این نوع 
لباس نه در دانشگاه هاى ایران بلکه در دانشگاه هاى 

کل دنیا لباس مناسب محیط نیست. 

 حجت ا... عبدالملکى، وزیر رفــاه در واکنش به خبر اعزام 43 نفر 
از وزارت کار به سوییس در دوران جراحى اقتصادى اظهار کرد: 
اجالس بین المللى کار یکى از مؤسسات سازمان ملل متحد است 
که به امــور کار و کارگران مى پردازد و هنوز فهرســت این افراد 
توسط وزارت کار براى حضور در این اجالس نهایى و بسته نشده 
اســت. وى ادامه داد: در دوره هاى قبل تعداد افراد شرکت کننده 
در اجالس بین المللى کار بیش از 40 نفــر بود که اکثریت آنها از 
نمایندگان کارگرى و کارفرمایى بودند. دولت در دوره هاى قبل 
این اجالس، پرتعداد شرکت مى کرد اما اکنون تصمیم بر حضور 

43 نفر قطعى نیست و ما اصًال این فهرست را نبسته ایم.

وزیر رفاه تأکید کرد: تعدادى کــه از طرف دولت براى حضور در 
اجالس بین المللى کار خواهند رفت، قطعاً نسبت به دوره هاى قبل 
کمتر خواهد بود. البته اکثریت افراد براى حضور در این اجالس 

نیز نمایندگان کارگرى و کارفرمایى هستند.
چند روز پیش با نزدیک شــدن به برگزارى اجالس بین المللى 
کار، خبرى در خصوص حضور 43 نفــر از نمایندگان کارگران، 
کارفرمایان و مسئوالن در این اجالس و سفر به سوییس منتشر 
شد، این در حالى است که مردم درگیر جراحى اقتصادى و اصالح 
نظام یارانه ها هســتند این خبر واکنش هاى متعددى را در میان 

افکار عمومى به وجود آورد.

 در حالى که مطابق اطالعات اورژانس تهران، در طول 48 ساعت، 
58 دانشجو در خوابگاه دخترانه دانشگاه فرهنگیان و 39 دانشجو 
در خوابگاه پسرانه دانشگاه امام صادق (ع) مسموم شده اند، معاون 
وزیر علوم مى گوید هنوز علت دقیق این حادثه را نمى داند، ولى 

شاید مشکل ناشى از آلودگى ویروسى باشد.
هاشــم داداش پور، معاون وزیــر علوم و رئیس ســازمان امور 
دانشــجویان در جمــع خبرنــگاران در خصوص مســمومیت 
دانشــجویان در روزهاى اخیر گفت: تا کنون وزارت بهداشــت 
مطرح کرده است که ناشى از مســمومیت غذایى است و برخى 
دستگاه ها اعالم کرده اند که ممکن است ناشى از ویروس باشد. 

باید این موضوع بررسى شود تا به جمع بندى روشنى برسیم.

وى در پاسخ به اینکه دانشگاه امام صادق(ع) بیانیه اى داده است 
که این علت مسمومیت بیمارى مسرى گوارشى است که ممکن 
است از طریق غذا و یا شرایط بهداشتى خوابگاه منتقل شود، ادامه 
داد: این موضوع درست است و این بیمارى حاصل یک عامل تک 
سطحى نیست که باید به دقت بررسى شود. از آنجایى که به جمع 
بندى و روشنى در این خصوص نرسیدیم، روز شنبه جلسه اى در 
این راستا برگزار خواهیم کرد. در این حالت بررسى مى شود که هر 

کدام از عوامل چقدر سهم دارند.
وى گفت: اینکه بگوییم این صرفًا مسمومیت غذایى است درست 
نیســت چراکه ممکن اســت عوامل دیگرى نیز در این موضوع 

دخیل باشد.

آرمان کیانى

سازمان نظام روانشناسى و مشاوره کشور در 
اقدامى غیر معمول  اسامى افرادى که از نظر 
این سازمان، غیر روانشــناس و فاقد مجوز 

هستند را منتشر کرد.
 در این لیســت 144 نفــره، اســامى افراد 
مشــهورى به چشــم مى خورد که تا کنون 
بارها و بارها در برنامه هاى مختلف تلویزیونى 
شرکت داشته و بخش عمده اى از شهرت خود 
را از طریق همین برنامه هاى صدا و سیما به 
دست آورده اند. این سازمان اعالم کرده که 
این لیســت اولیه اى است که از میان 4500 
«روانشناس نما» منتشر شده و اسامى مابقى 

به زودى منتشر خواهد شد. 
این همه در حالى اســت که بسیارى از این 
افراد که اسامى آنها منتشر شده است تحت 
عنوان «مشــاور انگیزشــى»، «روانشناس 
انگیزشى»، «مشاور تحصیلى» و «کوچینگ 
شــغلى» در فضاهــاى مجــازى در حال 
فعالیت اند که به گفته رئیس ســازمان نظام 
روانشناســى و مشاوره کشــور این افراد نه 
تنها مجوز و پروانه اشــتغال از سازمان نظام 
روانشناســى و مشــاوره ندارند بلکه بعضًا 
تحصیالت مرتبط با روانشناسى نیز ندارند. 
محمد حاتمى ضمن اینکه گفته است اسامى 

همه این افراد به قوه قضاییه ارسال شده، از 
دستگاه قضا خواسته اســت به این امر ورود 

کرده و این افراد را احضار کند.
وى در پاسخ به اینکه بســیارى از این افراد 
تحت عنــوان «روانشــناس انگیزشــى» 
فعالیت مى کنند، تصریح کرد: چیزى به اسم 
روانشناس انگیزشــى نداریم. هر نوع زمینه 
فعالیت روانشناســى باید در ســازمان نظام 
روانشناسى و مشاوره تعریف شود تا ما به افراد 

براى فعالیت در آن زمینه مجوز دهیم. 
وى در پاســخ به اینکه در بین اسامى منتشر 
شده که اسامى افرادى که بارها در برنامه هاى 
تلویزیونى دعوت شده اند نیز وجود دارد و این 
افراد چطور به تلویزیــون راه پیدا مى کنند؟ 
تصریح کرد: این افراد بعضــًا اصًال مدرك 
روانشناسى ندارند. صدا وسیما نیز از این امر 
مطلع نبوده و تهیه کنندگان بدون استعالم 
از سازمان نظام روانشناسى و مشاوره کشور 
این افراد را دعوت کرده انــد و برنامه هایى 
را بر روى آنتن برده انــد و مى توان گفت از 
جمله دالیل بزرگ شــدن این روانشــناس 
نماها همین برنامه هاى تلویزیونى بوده  است 
که باعث شده  این روانشــناس نماها پس از 
شهرت براى مشــاوره از مردم 2 تا 3 میلیون 

تومان تعرفه دریافت کنند.

مانى مهدوى
با دستور رئیس جمهور، گروه هاى امداد و نجات شهردارى 
تهران، اصفهان، شــیراز و ایالم عالوه بر گروه هایى که در 
منطقه خوزستان مســتقر بودند براى امدادرسانى به حادثه 
ریزش ســاختمان متروپل در آبــادان در محل حضور پیدا 

کردند.
روز گذشته محمدحسن نامى رئیس سازمان مدیریت بحران 

کشور خبر داد که فعًال هدف امدادرسانى بر یافتن راهى براى 
ورود به زیر زمین متروپل از طریق کوچه کنارى ساختمان 
ریزش کرده متمرکز شــده چرا که به گفتــه او حدس زده 

مى شود تعدادى در زیرزمین محبوس شده باشند.
در همین زمینه، منصور شیشــه فروش مدیرکل مدیریت 
بحران اســتاندارى اصفهان گفت: درپى ریزش ساختمان 
10طبقه در شهر آبادان و کمک براى نجات افراد محبوس، 

یک تیم 10نفره امدادى از سازمان آتش نشانى شهردارى 
اصفهان به همراه خودروى سنگین نجات مجهز به جرثقیل 
10 تنى و دو خودروى امدادى و تجهیزات نجات، صبح روز 

سه شنبه به منطقه اعزام شد.
وى افزود: اســتان اصفهان در امدادرســانى به ساختمان 
پالسکو تهران هم مشارکت داشــت و در یک هفته، گروه 

امدادى استان با تجهیزات همراه تیم هاى امدادى بود.

این144 نفر

اعزام امدادگران 
اصفهانى به 

آبادان   

ما اصالً فهرست را نبسته ایم!

100 دانشجوى دختر و پسر در 48 ساعت مسموم شدند 
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همخوانى سرود سالم فرمانده 
نوجوانان دهه نودى در شهرهاى چرمهین، شهرضا و 
فریدونشهر سرود سالم فرمانده را هم خوانى کردند. به 
همت شهردارى و شوراى اسالمى شهر چرمهین برنامه 
همخوانى سرود سـالم فرمانده در آبشـار شاهلوالك 
چرمهین، شهرضا و فریدونشـهر با حضور ابوذر روحى 

خواننده این سرود برگزار شد.

20 درصد پل هاى عابر پیاده
 اصفهان خراب است

معاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهردارى اصفهان 
پیرامون میزان خرابى پل هـاى عابر پیاده در اصفهان 
بیـان کـرد: در سـال 1400 در اصفهـان 30 درصـد 
پل هاى عابر پیاده، با مشکل قطعى یا خرابى پله برقى 
مواجه بودند که با پیگیرى هایى که انجام شد، این رقم 
در سال جارى به 20 درصد رسـیده است. حسین حق 
شـناس اذعان کرد: یکى از دالیل ایـن درصد خرابى 
پله هاى برقى قطعات آن است که وارداتى، گران قیمت 
و کمیاب بـودن آن در بازار اسـت؛ اما دلیـل دیگر آن، 
بعضى از پل هاى عابر پیاده به بخش خصوصى واگذار 
شـده بود که در ازاى تبلیغـات، نگهـدارى و تعمیرات 
صورت مى گرفت، اما به دلیل مشـکل حقوقى که در 
دوره قبل شـهردارى با بخش خصوصى به وجود آمد، 
بخش خصوصى بعضى از پل هاى عابر پیاده را تعمیر 

و نگهدارى نکرد.

ایجاد تغییرات در خط 70 
اتوبوسرانى 

سخنگوى شرکت واحد اتوبوسـرانى اصفهان و حومه 
گفت: تغییرات جدید خط 70 اتوبوسرانى از روز سه شنبه 
(دیروز) اعمال مى شود. سیدمهدى عالء الدینى اظهار 
کرد: با توجه به انجام عملیات عمرانى در خیابان کوى 
کوثر واقع در خیابان گلسـتان، مسـیر خط 70 از کوى 
کوثر عبور نمى کند و در سه ایستگاه سرویس دهى به 

مسافران انجام نمى شود.

راه اندازى کارگاه بدلیجات 
به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان نمایندگى 
اصفهان؛ کارگاه تولید بدلیجات در دو شیفت کارى در 
کارخانجات بنیاد تعاون اصفهان و در فضائى به مساحت 
یکصد مترمربع با ظرفیت اشتغال پنجاه نفر مددجو راه 

اندازى گردید.

بتن ریزى کف حوضچه
عملیات بتن ریـزى کف حوضچه تمـاس کلر تصفیه 
خانه فاضالب شـهر ورزنه به پایان رسید. رئیس بهره 
بردارى وتوسـعه فاضالب آبفاى منطقـه ورزنه گفت: 
اجراى عملیات آماده سـازى کف حوضچه تماس کلر 
با استفاده از بتن آماده با همکارى پرسنل زیر مجموعه 
حوزه بهره بردارى فاضالب براى آماده سازى و انجام 

مراحل بعدى به صورت امانى انجام پذیرفت. 

انتخاب مشاور شهرك علمى 
تحقیقاتى 

طى حکمى هادى نباتى نژاد که تجربه مدیریت روابط 
عمومـى هاى شـهردارى اصفهـان همچنیـن روابط 
عمومى و امور بین الملل شـرکت فـوالد مبارکه را در 
کارنامه خود دارد از طرف جعفر قیصرى رئیس شهرك 
علمى و تحقیقاتى اصفهان به عنوان مشاور و سرپرست 

این شهرك منصوب شد.

سقوط زن میانسال از صفه 
بانوى میانسـال با سـقوط از ارتفاع کوه صفه اصفهان 
جان باخت. سخنگوى سازمان آتش نشانى و خدمات 
ایمنى شـهردارى اصفهان گفت: در پـى اعالم حادثه 
سـقوط این بانوى 50 سـاله از پایین آبشـار به سـمت 
چشمه اى در کوه صفه ماموران امداد و نجات کوهستان 
از ایسـتگاه هاى شـماره 3 و 12 به محـل حادثه اعزام 

شدند.

خبر

مدیرکل پســت اســتان اصفهان با بیان اینکه عملیات 
ژئوکدینگ کدپستى در 100 نقطه شهرى اصفهان اجرا 
شده است، گفت: با اجراى کامل طرح «جى نف» در استان 
اصفهان نشانى تمام اماکن یکسان سازى خواهد شد و به 
آدرسى استاندارد مبدل مى شود.حمید باقرى در گفت وگو با 
ایسنا، گفت: ازجمله خدمات مهمى که پست مى تواند در 
تحقق دولت الکترونیک نقش ایفا کند به نتیجه رساندن 
هرچه ســریع تر طرح «جى نف» اســت تا با اجراى این 
طرح ها بخشى از مشکالت همچون ترافیک و ترددهاى 
شهرى و آلودگى هوا حل شود.وى گفت: از جمله مزایاى 
GNAF شــامل افزایش کارایى، افزایش دقت، داده هاى 

قابل اطمینان، بهبود تجارت، جلوگیرى از جرم و جنایت، 
پاســخ هاى اورژانســى، ناوبرى، ارتقاى سیاست گذارى 
است.مدیرکل پست استان اصفهان اظهار کرد: با اجراى 
کامل طرح «جى نف» در این اســتان نشانى تمام اماکن 
یکسان ســازى خواهد شد و به آدرسى اســتاندارد مبدل 
مى شود.وى با اشاره به الزامات قانونى پیاده سازى نشانى 
استاندارد ملى کشــور، اظهار کرد: مطابق با وظایفى که 
آئین نامه جى نف براى شرکت ملى پست تعیین شده، این 
شرکت به تمام اماکن شهرى و روستایى کدپستى ده رقمى 
به همراه نشانى استاندارد اختصاص داده و از طریق سامانه 

www.gnaf.post.ir در اختیار عموم قرار داده است.

مدیــرکل صنعــت، معدن و تجــارت اســتان اصفهان 
گفت:توســعه صنایع بزرگ و موجود به عنوان سیاست و 
اولویت ما در این استان نیست بلکه باید صنایع موجود را 

بهینه و مسائل آنها را برطرف کنیم.
امیرحسین کمیلى افزود: توســعه صنایع پایین دستى در 
دستور کار و مورد توجه مسووالن اســتان اصفهان قرار 
دارد و به عنوان اولویت باید این کار به صورت گسترده در 
صنایع استان انجام شود و صنایع کوچکتر و ُخرد استان هم 
در زمینه دانشــى ارتقا پیدا کنند و بهره ورى آنها افزایش 

پیدا کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان اظهار 

داشت: پیشنهاد ما توسعه صنایع خرد و کوچک در زمینه 
نساجى، فرش ماشینى کاشان و کفش اصفهان است.

کمیلى خاطرنشــان کرد: ظرفیت هاى متعددى در استان 
اصفهان وجود دارد که باید از آنها نهایت استفاده را کرد، البته 
استفاده از این ظرفیت هاى صنعتى، نیازمند کسب اعتماد دو 

طرفه بین واحدهاى صنعتى و بنیاد نخبگان است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به 
وجود بیش از 400 واحد بزرگ صنعتى در این استان افزود: 
این واحدها از توانمندى باالیى برخوردارند و گستردگى و 
تنوع تولید بسیارى دارند و بخشى از این واحدها بصورت 

هلدینگ و ملى فعالیت مى کنند. 

توسعه صنایع بزرگ 
 اولویت استان اصفهان نیست

«جى نف» آدرس ها را  
استاندارد مى کند

دریا قدرتى پور
«فروریختن»؛ فصل مشترك پالسکو و متروپل، یکى پیر 
و یکى جوان. یکى بخاطر فرسودگى بیش از حد و دیگرى 
به علت اســتاندارد نبودن مصالح و شیوه ساخت و ساز که 

نتوانستند دوام بیاورند. 
از همان ظهر روز دوشنبه که ساختمان متروپل در آبادان 
فروریخت، صداى فروریختن آوارش در بقیه شــهرهاى 
کشور هم پیچید و بالفاصله ستادهاى بحران در شهرهایى 
که حساسیت بیشترى نسبت به این موضوع داشتند، گوش 

به زنگ شدند.
از جمله این شهرها اصفهان بود که اکنون با ساختمان هاى 
فرسوده و غیراستاندارد و حتى معضل فرونشست که آن هم 
نهایتًا منجر به ریزش ساختمان ها مى شود دست و پنجه 
نرم مى کند و ممکن است هر لحظه ساختمانى در این شهر 

نیز فرو بریزد.
بیشتر از 250 مرکز و مجتمع پر مخاطره در اصفهان وجود 
دارد که ممکن اســت هر لحظه به سرنوشت پالسکو یا 
متروپل بپیوندند. ســاختمان هایى که برخــى از آنها پیر 
و فرســوده هســتند و دیگر نمى توانند مقاومت کنند و

 ساختمان هاى نوســازى که از پى و بنیاد غیر استاندارد 
ســاخته شــده اند.  ســال 99 مدیر کل مدیریت بحران 
استاندارى اصفهان با تشکیل کارگروهى درباره رسیدگى 
به مسائل ومشکالت این ساختمان ها مهلت دوماهه داد تا 
این موضوع حل شود. او در آن جلسه اعالم کرد که از 250 
مجتمع آسیب پذیر در اصفهان 100 ساختمان نسبت به 
اعمال استانداردها رفع نقص کرده اند و به بقیه مالکان هم 
فرصت دوماهه براى استاندارد سازى داده شده است. اما آیا 
این ساختمان ها واقعاً استاندارد شده اند؟ یا ممکن است در 
آینده اى نزدیک شاهد سوگ دیگرى ناشى از فروریختن 

این ساختمان ها هم باشیم؟ 
در کنار ســاختمان هاى تازه ســازى که قرار اســت به 
استانداردها برسند، اماکن فرســوده هم در اصفهان زیاد 
است. ساختمان هایى که مثل یک بمب ساعتى هر لحظه 
ممکن است حادثه بزرگى را رقم بزنند و پالسکوى دیگرى 
باشند. به این خاطر که کارگروه ویژه شناسایى سازه هاى 
پرخطر و آسیب پذیر در برابر آتش ســوزى و حوادث نیز 

نتوانسته کارى از پیش ببرد.
این کارگروه اکنون در 107 شهر استان اصفهان فعالیت 
مى کنــد؛ اولویــت برنامه هــاى این کارگروه بررســى 
ساختمان هاى پرمخاطره با کاربرى آموزشى، فرهنگى، 
مذهبى، بیمارســتان ها، هتل ها، مجتمع هاى مسکونى 
فرســوده اســت اما تا زمانى که زیرپله اى ها مصالح غیر 

استاندارد تولید مى کنند این کارگروه کارایى الزم را ندارد.
شــاهد این ماجرا هم عمر کوتاه ســاختمان هاســت. 

عمرى که در کشــورهاى توســعه یافته به 100 ســال 
مى رســد اما در کشــور ما ســاختمان ها با گــذر از 40 
سالگى نامشان مى شــود کلنگى و پیر و دیگر ناى ماندن

 ندارند.
ترمز ســاخت و ســازهاى غیــر متعــارف قرار بــود با 
آیین نامه هاى مختلف کشیده شــود اما تقریباً هیچ آیین 
نامه اى هم در رابطه با نگهدارى از ساختمان ها در اصفهان 
وجود ندارد.  به گفته رئیس سازمان نظام مهندسى ساختمان 
اصفهان، بر اساس شناسنامه فنى ملکى، نیروهاى فنى که 
در یک ساختمان مشغول به کار هستند باید کارت مهارت 
فنى داشــته باشــند در حالى که برخى از اجرا کننده هاى 
ســاختمان و یا تبلیغاتى که براى طراحى وجود دارد فاقد 

صالحیت هستند.
در عین حــال اکثر مجریــان ذیصالح بــه گفته احمد 
بناکار، صــورى هســتند:«ما نمى خواهیــم یک مهره 
به مهره هاى دیگر اضافه شــود و همه کارها به شــکل 
صورى انجام گیرد، باید راهکارى اندیشــیده شود که بر 
اســاس آن مجریان ذیصالح عملکرد دقیق ترى داشته

 باشند.»
گرچه به کارگیرى مقررات ملى ساختمان بازگشت هزینه 
را به دنبال داشــته و در بلند مدت منجر به صرفه جویى در 
هزینه ها و مقاوم سازى در برابر مخاطراتى همچون زلزله 
مى شــود اما به دالیل مختلف از جمله نبود فرهنگسازى 
و ســودى که به جیب دالالن مى رود، تخلفــات در امر 
ساختمان سازى را زیاد کرده اســت. این تخلفات از دایره 
پروانه ســاختمان و نظارت بر آن خارج مى شود و بدون 
هماهنگى و تأیید ایستایى و فنى ادامه مى یابد تا به پایان 
کار برسد؛ امرى که به گفته رئیس سازمان نظام مهندسى 
اصفهان عادى شده است، به طورى که مجوز ساخت یک 
ساختمان هفت طبقه با مجوز یک ســاختمان سه طبقه 

تفاوتى ندارد.
قانون هاى موازى با شــهردارى در قانون نظام مهندسى، 
نبود اصــالح در آییــن نامه هــا و قوانین، کنــد بودن 
برنامه هاى نظارتى و...،نه تنها عمر ساختمان ها را به 20 
سال رسانده؛ بلکه باعث شــده که آنها با یک گودبردارى 

ساده یا فرونشست فرو بریزند. 
وزارت راه و شهر سازى، شهردارى، سازمان نظام مهندسى، 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولیان اصلى این موضوع 
هم هر کدام در روز حادثه مشــکل را بــه گردن دیگرى 

مى اندازند.
این مسائل باعث شده که عمر مفید ساختمان ها در کشور 
به طور متوسط حتى به 20 ســال برسد؛ موضوعى که به 
خوبى سرعت باالى فرسوده شدن بافت شهرى به خصوص 

در شهرهاى بزرگ را نشان مى دهد.

جوانمرگ شدن ســاختمان ها به دست 
دالالن 

یک کارشناس مسکن، بخشى از این تقصیرها را به دوش 
دالالن ساختمان مى اندازد. به گفته احمدرضا سرحدى، 
عالوه بر ضوابط شهردارى که مرتب تغییر مى کند و ثباتى 
ندارد، ســاختمان هاى بى کیفیت هم نوع دیگرى از این 
ساخت و سازها هستند که معموًال بین 25 تا 35 سال فرسوده 
مى شوند و این در حالى اســت که عمر مفید ساختمان در 
دنیا بین 50 تا 100 سال است: «این فرسودگى به آن معنا 
نیست که آجر، سنگ، تأسیســات و... فرسوده شوند؛ بلکه 
فوندانسیون نشست مى کند و ساختمان از حالت سرپایى 
مى افتد؛ البته ساختمان هایى که بدون مجوز ساخته مى 
شوند اگر چه در حال حاضر تعدادشان کم شده اما استحکام 
الزم را ندارند و به علــت گودبردارى هــاى غیر اصولى 
ساختمان ریزش مى کند، این ساخت و سازها نیز به دلیل 

سودجویى و نامرغوب بودن ساخت و ساز اتفاق مى افتد.»
این کارشناس اقتصادى با اشــاره به اینکه در ساختمان 
ســازى باید ضوابط شــهردارى، ضوابط طــرح جامع و 
قانون هاى باال دستى رعایت شود نه اینکه به صورت سلیقه 
اى به آنها عمل شود، گفت: «پهنه بندى هاى شهر و دیگر 
مسائل از سوى مشاوران به طور علمى مشخص شده است 

بنابراین نباید از این اصول تخطى شود.»
وى معتقد اســت که تقویت نیروهاى نظــارت و کنترل 
بر ســاخت و ســاز نیز یکى دیگر از راه حل هاى برخورد 
است:«بین شهردارى، نظام مهندســى و وزارت مسکن 
وشهرســازى کارها تقسیم شــده اما هر کدام مسئولیت 
را به گــردن دیگرى مــى اندازند و آن نظــارت کلى که 
مى بایســت بر ســاختمان باشــد وجود ندارد بنابراین
 ساختمان هاى بى کیفیت ساخته مى شوند. اگر یک مأخذ 
و منبع و یک سازمان خاص مانند سازمان نظام  مهندسى 
و کنترل ساختمان که قانونش تعریف شــده دارد در این 
خصوص ایجاد شود و در کنار آن سایر نهادها هم چوب الى 
چرخ یکدیگر نگذارند و همچنین نظارت کلى و استفاده از 
مصالح اســتاندارد هم صورت بگیرد این تخلفات کاهش 
خواهند یافت که این امر هم به نفع مردم و هم به نفع منافع 

ملى است.»
پرونده هاى تخلفاتى که اکنون روى میز کمیسیون ماده 
100 شهردارى اصفهان قرار مى گیرد زیاد است. این حجم 
از پرونده ها نشان مى دهد که ساخت و سازهاى خارج از 
ضابطه هم زیادند و اگر در کمترین زمان نظارت بیشترى 
صورت نگیرد ممکن است این بار نوبت اصفهان باشد که 
براى ریختن ساختمان هاى مرتفع ناشى از فرونشست یا 
گودبردارى یا اســتفاده از مصالح غیر استاندارد به سوگ 

بنشیند.

«متروپل» اصفهان کجاست؟

دلهره ناتمام نصف جهان تاالر هنــر اصفهــان میزبــان اپرا 
تئاتر «لیلى و مجنون» اســت. ایــن نمایش که 
از اول خرداد بــه روى صحنه رفته تــا 27 خرداد 
آماده اســتقبال از عالقه مندان به تئاتر اســت و 
عالقه مندان به تماشاى آن مى توانند به صورت 
اینترنتى و با مراجعه به سایت «گیشه 8» اقدام به 

تهیه بلیت کنند.
اپرا تئاتر «لیلى و مجنون» از معدود اپرا تئاترهاى 
ایرانى است که براى اولین بار پیوند تئاتر و موسیقى 
حقیقى را رقم زده است. بازیگر خوانندگان این اُُپرا 
که گونه اى از نمایش یا اپراى تئاتر است همراه با 
آواز فراوان ( خوانندگان همان بازیگران هستند) به 

ایفاى نقش هاى خود مى پردازند.
این اپرا تئاتر با اقتباس از داستان «لیلى و مجنون» 

نظامى و شــاعران همــدوره اش از معــدود اپرا 
تئاترهاى ایرانى است که براى اولین بار پیوند تئاتر 

و موسیقى حقیقى را رقم زده است.
عرشیا شفیعیون، کارگردان و نویسنده این نمایش 
دراین باره با اشاره به اینکه شعرهاى کتاب «لیلى 
و مجنون» اثر نظامى گنجوى توسط بازیگران در 
حالى خوانده و اجرا مى شــود که داستان به روایت 
اصلى دلدادگــى «لیلى و مجنــون» پایبند بوده 
تصریح کرد: این تئاتر براساس مقتضیات دراماتیک 
با ذهنیات نویسنده و کارگردان آمیخته شده است.  
وى یاد آور شد: بسیارى از بازیگران و خوانندگان 
این نمایش طى یکســال آموزش دیده تا بتوانند 
پیوند مابین موسیقى و نمایش را برقرار کرده و به 

استانداردهاى اپرا نزدیک شوند.

طبق آمارها تعداد خانه هاى قدیمى  نصف جهان
و تاریخى اصفهــان کــه داراى ارزش و اهمیت 
هســتند زیاد اســت امــا فقط بخــش کوچکى 
از آنها مورد توجه و بهســازى و بازســازى قرار

 گرفته اند.
این خانه هاى تاریخى به علــل مختلف از جمله 
منفعت مالــى مالکان حتى مورد تخریب شــبانه 
قرار مــى گیرند. مالــکان این خانه هــا ترجیح 
مى دهند که به جاى نوســازى و بازســازى این 
خانه ها و تبدیل آنها به هتل یا مسافرخانه سنتى 

آپارتمان یا ساختمان هاى چند طبقه بسازند.
این موضوع باعث مى شود که تعداد قابل توجهى 
از این خانه ها بدون توجه رها شــوند تا جایى که 

مالک بتواند آنها را تخریب کند.
با وجــود اینکه بندهــا و آیین نامــه هایى براى 
نگهدارى و بازسازى اماکن و خانه هاى تاریخى 
شخصى وجود دارد اما بســیارى از این خانه ها به 
علت عدم حمایت از طرف سازمان میراث فرهنگى 
رو به نابودى مى رود و از فهرســت آثار تاریخى 

خارج مى شود.

با توجه به اینکه نما و منظر شهرى یکى  نصف جهان
از ضروریات یک شهر به شــمار مى رود؛ بنابراین، 
باید جانب عدالت در تمامى فضاى شــهر در این 
زمینه رعایت شود. این در حالى است که در برخى 
از خیابان هاى فرعى اصفهان با جداولى کثیف و با 

ظاهرى زشت و نازیبا روبه رو مى شویم. 
در این مناطق، جدول ها نه تنها پاکیزه نمى شوند 
بلکه عمدتًا شکسته هســتند و به آنها بى توجهى 
مى شــود. این موضوع به خصوص در بافت سنتى 

شهر به عینه مشاهده مى شود.
طرح اصــالح منظر شــهرى، طرحى اســت که 

سال هاســت در شوراى اسالمى شــهر اصفهان 
مصوب شــده اســت و با تصویب این طرح قرار 
بود تمامى خیابان ها و معابر و مبلمان شــهرى به 
شکل زیبا با نماى مناسب باشد اما در برخى از نقاط 

اصفهان این اتفاق مشاهده نمى شود. 
اصفهان، یکى از شــهرهاى توریســتى به شمار 
مى رود و بنابراین توجه به اصالح نما و منظر شهرى 
در تمامى نقاط آن اهمیت ویــژه دارد و نباید مورد 
غفلت قرار گیرد تا از لحاظ زیبایى بصرى مشکلى 
براى نقاط مختلف شهر ایجاد نشود و چهره شهر به 

واسطه چند خیابان فرعى خراب نشود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: قاچاق سوخت 
توسط اتوبوس هاى مسافربرى استان اصفهان چالش 

جدى است که باید ساماندهى شود.
سرهنگ اصغر زارع با بیان اینکه حمل سوخت قاچاق 
توسط اتوبوس هاى مسافربرى در حال انجام است، 
اضافه کرد: این امر بسیار خطرناك است و باید نظارت 
جدى بر روى این طرح صورت گیرد چرا که برخى از 
آتش سوزى هاى اتوبوس ها در حین ضربه ناشى از 

وجود سوخت در زیرپاى مسافران است.
وى با بیان اینکه مخالف جابجایى بــار با برخى از 
خطوط مسافربرى که امکان آن وجود دارد نیستیم، 

گفت: اما این امر مطابق با دستورالعمل و مجوزهایى 
که صادر شده باشد نه اینکه با اتوبوس مسافربرى آجر 

نسوز جابه جا شود.
وى با بیان اینکه 98 درصد از رانندگان مســافربرى 
اصفهان قانونمند هســتند، افزود: مردم رفتار همه 
رانندگان را مى بینند و از این رو رانندگان اتوبوس ها 
باید نسبت به رعایت نکات ایمنى توجه داشته باشند.

رئیس پلیس راه اســتان اصفهان در خصوص باك 
اضافه بر روى ناوگان مسافربرى گفت: این امر نیز 
بسیار خطرناك است و در صورت مشاهده این تخلف 

بدون مالحظه برخورد خواهیم کرد.

رئیس گروه حفاظــت آب زیرزمینى آب منطقه اى 
گفت: در اســتان اصفهان حدود 21 هزار حلقه چاه 
غیرمجاز وجــود دارد که باالى 10 هــزار حلقه آن 
غیرفعال و متروکه هســتند زیــرا آبخوان هاى آب 

زیرزمینى پتانسیل برداشت منابع آب را نداشتند.
مینا بگى اظهار کرد: استان اصفهان پنجمین استان 
کشور از نظر وضعیت خشکســالى به شمار مى آید. 
همیشه وضعیت خشکسالى گریبان گیر استان بوده 
است اما طى سال ها به واســطه افزایش جمعیت، 
استقرار صنایع و بهره بردارى بى رویه در بخش هاى 
مختلف و نیز کشــاورزى این بحران جدى تر شده 

است.
وى افزود: در حال حاضر استان اصفهان با حدود 31 

شهر داراى خطر باالى فرونشست در سطح کشور 
رتبه اول را دارد. 

بگى گفت: اگر بخواهیم چاره اى براى فرونشســت 
زمین بیندیشیم، باید برداشت منابع مجاز را کنترل 
کنیم. حدود 41 هزار حلقه چاه مجاز در سطح استان 
اصفهان وجــود دارد کــه باید همه آن هــا به ابزار 

اندازه گیرى هوشمند تجهیز شوند.
وى افزود: در اســتان اصفهان پر کــردن چاه هاى 
غیرمجاز از حدود سال 86 مطرح شد و باالى هشت 
هزار حلقه چاه غیرمجاز در این بازه زمانى تاکنون در 
استان اصفهان پر شــده است، همچنین 803 حلقه 
چاه غیرمجاز در اســتان اصفهان در ســال 1400 

مسدود شد.

مســئول روابط عمومى ارشــد نظامى ارتش جمهورى اســالمى در 
اســتان هاى اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیارى، نقص فنى را علت 
اولیه سقوط هواپیماى آموزشى در شــرق اصفهان اعالم کرد و گفت: 

موضوع در دست بررسى هاى بیشتر است.
این جنگنده F7 حوالى  ســاعت 8 و 30 دقیقه روز سه شنبه (دیروز) در 
اطراف منطقه انارك از توابع شهرستان نایین سقوط کرد. این جنگنده 
از پایگاه هشتم شــکارى به پرواز درآمده بود و مأموریت آن تیراندازى 

تمرینى بوده است.

سرهنگ رسول معتمدى افزود: این هواپیما از نوع جنگنده آموزشى و 
ماموریت آن تیراندازى هوایى بوده است. وى اظهار داشت: شرایط هوایى 
هیچ تاثیرى در بروز این حادثه نداشته است و صرف نقص فنى هواپیما 

تشخیص اولیه این سانحه است.
 وى افزود: در این ســانحه متاســفانه سرگرد قاســم زمانى و ستوان 
یکم محمدجواد بــاى خلبان و کمــک خلبان که به عنوان اســتاد و 
شــاگرد در این تمرین تیراندازى هوایى حضور داشــتند به شــهادت

 رسیدند.

تاالر هنر، میزبان تئاتر متفاوت« لیلى و مجنون»

وقتى تاریخ زیرسئوال مى رود

ناعدالتى در زیبایى بصرى شهر 

قاچاق سوخت توسط 
اتوبوس هاى مسافربرى در اصفهان 

10 هزار چاه غیرمجاز در اصفهان متروکه شد
 

علت سقوط 
جنگنده 

آموزشى در 
اصفهان
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آگهى تغییرات
شــرکت چند منظوره عام شــهید خرازى شــرکت تعاونى به شــماره ثبت 12388 و شناسه ملى 
10260334161 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1400/11/28 و نامه 
شماره 46508 مورخ 1400/12/25 ادار تعاون کار و رفاه اجتماعى شهرستان اصفهان تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ترازنامه منتهى به 1399/12/29 به تصویب مجمع عمومى رسید. رضا برات طرقى به کدملى 
1286484685 و مرتضى نیل فروشان دردشتى به کدملى 1286475031 و منوچهر صابرزاده اردستانى 
به کدملى 1090937180 وعباســعلى عبدالرضائى دستجردیب کدملى 1288789645 و نصرت اله 
شاهینى شمس آبادى به کدملى 4622377187 بسمت اعضاء اصلى هیئت مدیره و جعفر گلمحمدى 
به کدملى 1219240974 و ســید محمد طوبائى به کدملى1290015491 و رضا مرادى فرتخونى به 
کدملى1111581851 بعنوان اعضاى على البدل هیئت مدیره شرکت تعاونى براى مدت سه سال انتخاب 
گردیدند.حسنعلى عابدى به کدملى 1290114919 واسماعیل انتظامى به کدملى4720586848 59 
و علیرضا شریعت به کدملى 1287741185 بعنوان بازرسان اصلى و نعمت اله ترابى فارسانى به کدملى 
4678981616 بعنوان بازرس على البدل شرکت تعاونى براى مدت یک سال مالى انتخاب گردیدند. اداره 
کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1319613)

آگهى تغییرات
شــرکت چند منظوره عام شــهید خرازى شــرکت تعاونى به شــماره ثبت 12388 و شناسه ملى 
10260334161 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/12/14 و نامه شماره 46508 مورخ 
1400/12/25 ادار تعاون کار و رفاه اجتماعى شهرســتان اصفهان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرتضى 
نیل فروشان دردشتى به کدملى 1286475031 به سمت رئیس هیئت مدیره و عباسعلى عبدالرضائى 
دستجردى به کدملى 1288789645 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منوچهر صابرزاده اردستانى 
به کدملى 1090937180 به سمت منشى هیئت مدیره و رضا برات طرقى به کدملى 1286484685 به 
سمت مدیر عامل و, نصرت اله شاهینى شمس آبادى به کدملى 4622377187 بسمت اعضاء اصلى هیئت 
مدیره براى مدت سه سال انتخاب گردیدند. چکها و اسناد تعهد آور شرکت پس از تصویب هیأت مدیره، 
با امضاى آقاى رضا برات طرقى (مدیرعامل) و آقاى مرتضى نیل فروشان دردشتى (رئیس هیئت مدیره) 
و مهر شرکت معتبر و درغیاب آقاى مرتضى نیل فروشان دردشتى (رئیس هیئت مدیره) آقاى عباسعلى 
عبدالرضائى دستجردى (نایب رئیس هیئت مدیره ) حق امضاء خواهد داشت واوراق عادى با امضاء آقاى 
رضا برات طرقى (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1319614)

آگهى تغییرات
شرکت نیلو عمران زاینده رود شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 14168 و شناسه 
ملى 10260351698 به استناد صورتجلســه مجمع عمومى عادى سالیانه مورخ 
1401/02/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : یاسر طوقانى به کدملى 1290556431 و 
علیرضا طوقانى به کدملى 1287415776 و نیلوفر طوقانى به کدملى 1287066372 
وحسین طوقانى به کدملى 1282241011 بعنوان اعضاى اصلى هیات مدیره براى 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. زهره طاهرى زاده به کدملى 1280285982 و نرگس 
پاکدل به کدملى 1270834401 بترتیب بسمت بازرسان اصلى و على البدل شرکت 
براى مدت یکسال انتخاب شدند . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1320689)

پروفایل اینستاگرام خود را طورى طراحى کنید تا زیبا به نظر برسد و اینگونه 
به افراد بگوید که شما که هستید .

نام کسب و کار خود را به عنوان اولین قسمت از نام کاربرى خود بنویسید 
تا افرادى که کسب و کار شما را جستجو مى کنند بیشتراز 

پیج شما بازدید کنند.
نمایه خود را عمومى و از حالت خصوصى خارج کنید.

عکس پروفایلى براى خــود انتخاب کنیــد که دردیگر 
شــبکه هاى اجتماعى شما باشــد، مانند نشــان و لوگو 

شرکتتان.
بیوگرافى خود را با اطالعــات جالب، کاربردى و آموزنده 

درباره برندتان پر کنید. اسم مســئول فروش یا شرکت و 
شماره تماس را براى جلب اعتماد داخل بیو بگذارید .

از حداکثر بیو استفاده کنید و با جذاب ترین کلمات خودتان 
را معرفى کنید.

آدرس وب سایت و دیگر شــبکه هاى خود را به بیو خود 
اضافه کنید تا در صورت تمایل، افراد بتوانند مستقیمًا از 

اینستاگرام به پلتفرم هاى دیگر شما بروند.
اعالن ها را فعال کنید تا بتوانید ببینید چه زمانى افراد عکس هاى شما را به 
اشتراك مى گذارند یا در مورد آنها نظر مى دهند. این به شما اجازه مى دهد 

سریع تر با آن ها ارتباط برقرار کنید .

راهنماى رایــگان براى خرید محصوالت و آشــنایى بــا محصوالت را 
هایالیت کنید.

بهترین شیوه هاى عکاسى و ویرایش را دنبال کنید. در اینستاگرام کیفیت 
پست مهم است. با یک گوشى هوشمند و چند برنامه ویرایش عکس این 

کار را انجام دهید.
یک برنامه منظم براى ارســال پست تنظیم 
کنید . مطلع شــوید کاربران چه زمانى هایى در شبانه 
روز بیشتر از پیچ شما دیدن مى کنند و براساس همان زمان پست بگذارید.

قبل از شروع به جذب فالوور، تعداد 15 یا بیشتر پست داشته باشید . به این 
ترتیب، وقتى افراد از نمایه شما بازدید مى کنند، یک صفحه تمام عکس را 
مشاهده مى کنند و مى دانند که شما مرتباً محتوا هاى عالى پست مى کنید.

عکس ها و ویدیوها مهم ترین بخش پست هاى اینستاگرام شما است ، اما 
کپشن ها، کامنت ها و سایر متن ها هرگز نباید نادیده گرفته شوند.

اگر کانالى را براى یک برند مدیریت مى کنید یا بیش از یک مدیر اینستاگرام 
دارید، فقط یک نفر محصول را تبلیغ و معرفى کند که برند شما توسط او 
معرفى شــود . این فرد میتواند صدایى جذاب و پرانرژى، اندام متناسب با 

بیزینس شما داشته باشد .
مثال براى تبلیغ رســتوران از افراد چاق استفاده کنید و 
محصوالت آرایشــى از افرادى با پوست صاف و 
زیبا استفاده کنید. این به دنبال کنندگان نشان
 مى دهد که شــما ، قابل اعتماد و قابل ارتباط 

هستید.
کپشــن هاى جذاب و قابل اشتراك گذارى 
بنویسید. کپش ها بخش مهمى از پست شما 
هستند. کپشن هاى عالى و پیوسته مى توانند براى 
معرفى کردن برند شما، جذب فالوورها، و اشتراك گذارى 

بیشتر محتواى شما شگفت انگیز باشند.
در اینجا چند چیز وجود دارد که ممکن است در کپشن برند هاى اینستاگرام 

مشاهده کنید:
کپشن هاى هوشمندانه یا طنزآمیز به همراه ایموجى هاى مرتبط با هشتگ 

نظرات زیرکانه یا سوالى و معمایى

 یک شرکت استارت آپ قصد دارد با کاشت تراشه هایى در بدن انسان ها نیاز به کارت هاى بانکى را از بین ببرد.
حدود 17 میلیارد کارت بانکى فعلى وجود دارد که به صورت روزانه به جابجایى مقادیر زیادى از سرمایه در سراسر جهان 
کمک مى کند. در حال استفاده از کارت هاى بانکى نسبت به کشیدن انگشت و یا ضربه زدن به پایانه هاى پرداخت، زمان 
بیشترى را از مشتریان مى گیرند. براى تعداد بســیار کمى از کاربران، ضربه زدن با کارت بانکى یا گوشى همراه براى 

پرداخت هزینه یک محصول، قدیمى و دشوار به نظر مى رسد.
براى این افراد که در حال حاضر تعداد آن ها به 600 نفر مى رسد، انجام عملیات هاى پرداخت به همان سرعت و آسانى تکان 
دادن دست بسیار مطلوب به نظر مى رسد. تنها چیزى که براى رسیدن به این هدف الز است، تمایل به کاشت ایمپلنت 

پرداختى به طول حدود 28 میلى متر در زیر پوست آن ها است.
یک استارت آپ لهســتانى به نام Walletmor قصد دارد تراشــه هاى الزم براى انجام اینگونه پرداخت ها را مهیا کند. 
ووتک پاپروتا، بنیانگذار و مدیر اجرایى این شــرکت مى گوید: ما اولین ایمپلنت هاى پرداخت جهان را طراحى و ایجاد 
کرده ایم که در ســطح جهانى پذیرفته شده است. این تراشــه، یک ایمپلنت پرداخت اســت که مى توان از آن براى 
پرداخت هاى روزمره استفاده کرد.پاپروتا چند ســال پیش مفهوم والتمور را ارائه کرد که گفته مى شود ایده آن را 
حین خواندن یک رمان علمى تخیلى لهستانى به دست آورده اســت.همانطور که پاپروتا تایید 
مى کند، ایده کاشــتن تراشه که خیلى بزرگتر از 
یک دانه برنج نباشد، در بدن بى سابقه نیست. 
در سال 1998 زمانى که کوین وارویک، استاد 
دپارتمان ســایبرنتیک در دانشگاه ریدینگ، 
تصمیم گرفت یک تراشه سیلیکونى را در یک 

در زیر پوست بازوى چپ خود قرار دهد، مسئله کاشت لوله شیشه اى 
تراشه خبرساز شد.پاپروتا توضیح مى دهد که تراشه Walletmor متفاوت است، زیرا بر روى 
یک حلقه بسته تمرکز نمى کند، بلکه به یک استاندارد باز متصل مى شود که در این مورد با یک 

پلتفرم پرداخت روبرو هستیم.
 

واتساپ پس از انتشار قابلیت هاى جدیدى نظیر امکان ارسال فایل هاى با حجم حداکثر 2 گیگابایت، قصد 
دارد تا به روزرسانى هایى را در بخش استاتوس پلتفرم خود ایجاد کند. طبق جدیدترین اطالعات منتشر شده، 
واتساپ روى قابلیتى کار مى کند که به کاربران امکان ایجاد پیش نمایش پیشرفته لینک ها در استاتوس را 
مى دهد تا از این طریق اطالعات بیشترى در مورد محتواى آن لینک در اختیار سایر کاربران قرار بگیرد.

در حال حاضر اگر بخواهید لینکى را در بخش استاتوس واتساپ با سایر کاربران به اشتراك بگذارید، 
تنها متن و آدرس آن به دیگران نشــان داده مى شود. در همین راســتا افشاگر معروف اطالعات و 
قابلیت هاى واتساپ یعنى «WABetaInfo» ضمن انتشــار تصویرى از قابلیت جدید استاتوس 
واتساپ، آن را با وضعیت قبل آن مقایســه کرده اســت. همانطور که در این تصویر مى بینید، 
پیش نمایش پیشرفته لینک ها به کاربرانى که از اســتاتوس شما بازدید مى کنند، اطالعاتى در 
مورد محتواى آن لینک نشــان خواهد داد. عالوه بر این ها وب سایت WABetaInfo توضیح 
مى دهد که این تصویر از نسخه  iOS بتاى واتساپ گرفته شده است. بنابراین مى توان گفت 
که واتساپ در حال توسعه  این قابلیت است و در صورت تأیید آن را در اختیار عموم کاربران 

اندرویدى و iOS قرار خواهد داد.
واتساپ با دارا بودن بیشتر از 2 میلیارد کاربر در بیش از 180 کشور جهان، یکى از مهم ترین 
ابزار هاى ارتباطى در کره زمین تلقى مى شود. در آخرین هاى گزارش هاى منتشر شده به 
این موضوع اشاره شد که این پیام رسان هم اکنون در گوگل پلى بیش از 5 میلیارد بار دانلود 
شده که با این وجود مى توان آن را به عنوان محبوب ترین اپلیکیشن پیام رسان در جهان 
به شمار آورد. این اپلیکیشن از زمانى که کرونا شیوع پیدا کرد تاکنون قابلیت هاى بسیار 
خوب و کاربردى را دریافت کرده است و به نظر هم نمى رسد به این زودى ها روند دریافت 

قابلیت هاى جدید را متوقف کند.
در جدیدترین گزارش منتشر شده در مورد قابلیت هاى این پیام رسان آمده که واتساپ 
روى قابلیت جدیدى که به صورت یــک تب اختصاصى به 
نــام Communities ارائه خواهد شــد کار مى کند. 
این قابلیــت به صورت تب 
اختصاصى در قسمت 
صفحه   چپ  سمت 
چت به جاى آیکون 
دوربین قرار خواهد گرفت. 
تب Communities به کاربران واتســاپ این 
اجازه را مى دهد تا گروه هاى جدیدى بسازند و بسیار آسان تر 
از قبل به این گروه ها دسترسى داشته باشند. باید خاطر نشان کنیم که هنوز فرق بین این 
گروه هاى این تب و گروه هاى عادى واتساپ مشخص نشده، اما گفته مى شود که تب 
Communities با ویژگى هاى جدیدى که در اختیار مدیران گروه قرار مى دهد، زمینه اى 

فراهم مى کند تا مدیران بتوانند کنترل بهترى روى گروه خود داشته باشند.
همچنین شنیده هاى حاکى از آن است که این پیام رسان قابلیت  جدیدى را آزمایش مى کند 
که کاربران به وســیله  آن مى توانند از طریق چند گوشــى یا تبلت به یک حساب کاربرى 
دسترسى داشته باشند و با سایر کاربران چت کنند.  در همین زمینه، کاربران باید کد QR روى 
صفحه را با گوشى یا تبلت ثانویه ى خود اسکن کنند یا کد آن را وارد نمایند تا به عنوان دیوایس 
دوم به یک حساب کاربرى به صورت هم زمان متصل شــوند. این قابلیت بسیار کاربردى در 
بخش جدیدى با عنوان «Register Device as Companion» قرار خواهد گرفت و کاربران 
مى توانند با پیروى از دستورالعمل موجود، به راحتى تبلت یا گوشــى دیگر خود را به یک حساب 

کاربرى وصل کنند.
اخیراً خبرى به این موضوع پرداخته که واتساپ روى ابزار جدید طراحى و نقاشى خود کار مى کند. این 
پیام رسان در حال حاضر ابزارهاى طراحى خوبى را براى ویرایش عکس در خود گنجانده که به روزرسانى 
جدید این مقوله را گســترش خواهد داد. این ابزار جدید طراحى به کاربران این اجازه را مى دهد تا روى 
عکس ها به صورتى دستى بنویسند و یا یادداشت هاى شــخصى خود را در حاشیه  عکس ها قرار دهند. در 
گذشته کاربران واتساپ تنها به یک مداد براى ویرایش عکس هاى خود دسترسى داشتند، اما تصاویر منتشر 
شده  WABetaInfo خبر از ســه ابزار طراحى مى دهد که با یک ابزار تارکننده  عکس  به کاربران واتساپ ارائه 

خواهد شد.

واتساپ قابلیت پیش نمایش پیشرفته لینک ها
 در استاتوس را آزمایش مى کند

کاشت تراشه در بدن، جایگزینى براى کارت بانکىچند استراتژى براى جذب فالوور در اینستاگرام

کاربرى خود بنویسید 
یشتراز 

ردیگر 
و لوگو 

وزنده 
کت و 

ودتان 

خود  و
مًا از 

به ا ا هاىش عک

بهترین شیوه هاى عکاسى و ویرایش را دنبال کنید. در اینستاگرام کیفیت 
پست مهم است. با یک گوشى هوشمند و چند برنامه ویرایش عکس این 

کار را انجام دهید.
یک برنامه منظم براى ارســال پست تنظیم 
زمانى هایى در شبانه  کنید . مطلع شــوید کاربران چه
روز بیشتر از پیچ شما دیدن مى کنند و براساس همان زمان پست بگذارید.
این به د باش تداشته پ شت ب 15یا تعداد بهجذبفالوو وع ش لاز 5ق

اگر کانالى را براى یک برند مدیری
دارید، فقط یک نفر محصول را
معرفى شــود . این فرد میتواند
بیزینس شما داشته باشد.
مثال براى تبلی
محصوال
زیبا اس
 مىد
هس
کپش
بنویس
هستند. ک
معرفى کردن برن
بیشتر محتواى شما شگفت انگیز
در اینجا چند چیز وجود دارد که م

د: مشاهدهکن

ن ی
زمانى که کرونا شیوع پیدا کرد تاکنون قابل ز ن

رو رى را دریافت کرده است و به نظر هم نمى رسد به این زودى ها خوبو کاربرد
قابلیت هاى جدید را متوقف کند.

جدر جدیدترین گزارش منتشر شده در مورد قابلیت هاى این پیام رسان آمده که واتس جر ررر
روى قابلیتجدیدى که به صورت یــک تب اختصاصى

sنــام Communities ارائه خواهد شــد کار

اینقابلیــت به
اختصاصى

سم

د
tiesتبs

ا اجازه
گ ا ه

حقیقت جالب درباره هشتگ 
9که نمى دانستید!

 امروزه هشتگ به یک پدیده برچسب گذارى اینترنتى در اکثر پلتفرم هاى رسانه هاى 
اجتماعى تبدیل شده اســت. اما این نماد از کجا آمد و چگونه به یک اصطالح روزانه 

تبدیل شد؟
این نماد کوچک چیز هاى بزرگى را خلق کرده و دنیا را از طرق مختلف به هم متصل 
کرده اســت. در این مطلب 6 جالب ترین حقایق درباره هشــتگ مورد بررســى قرار 
گرفته اســت. احتماًال تاکنون از این حقایق بى خبر بوده اید. پــس با خبرنامه همراه

 باشید.

استفاده از هشتگ براى اولین بار در 23 آگوست 2007
کریس مسینا ابتدا پیشنهاد کرد از هشــتگ براى پیگیرى مکالمات در توییتر استفاده 
کنید. او پیشنهاد استفاده از هشتگ ها را به جک_دورسى و دیگر بنیان گذاران توییتر 
داد، اما آن ها آن را غیرهوشمندانه خواندند و آن را رد کردند. او در زمان بدى به توئیتر 
این پیشنهاد را داد، چرا که آن ها این ایده را چندان جدى نگرفته و این ایده خیلى زود 

فراموش شد.
 اما مسینا بدون توجه به اینکه آیا مى تواند روندى را شــروع کند، شروع به استفاده از 
هشتگ کرد. در نهایت، توانست نظر توییتر را جلب کند و این گونه بود که هشتگ به 

آنچه امروز هست، تبدیل شد.
او نخستین هشتگ را در توییتر ارسال کرد:

 ow do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp

?[[msg

نظر شــما در مورد اســتفاده از # (پوند) براى گروه ها چیست؟ مثل #بارکمپ 
[پیام]؟ -کریس مسینا، 23 اوت 2007

در واقع اولین هشتگ مسینا #بارکمپ (#barcamp) بود.

هشتگ به معناى عدد یا پوند (lb) استفاده مى شد
عالمت هشتگ کلمه التین براى وزن پوند ”libra pondo“ بود و در 
قرن چهاردهم، این اصطالح به اختصار lb تبدیل شــد. در اواخر دهه 
1800، ماشــین تحریر Blickensderfer مدل 5 در کتابچه راهنماى 

خود توضیح داد که نماد ”#“ را مى توان براى وزن پوند استفاده کرد، زیرا 
دکمه پوند وجود نداشت.

دفترچه راهنما نوشــته بود که اگر ”#“ در مقابل یک کلمه قرار مى گرفت، به 
یک عدد اشاره مى کرد. اما اگر ”#“ بعد از یک کلمه قرار مى گرفت، به وزن 

پوند اشاره دارد.
این شروع ”#“ بود که براى نشان دادن وزن و اعداد استفاده مى شد.

 به عنوان یک اختراع هیچ وقت ثبت نشد
برخى از مردم تعجب مى کنند که چرا مسینا این هشتگ را ثبت نکرده است، زیرا او 

مى تواند یک میلیونر باشد. پاسخ این است که او نتوانست. اگرچه او عالقه اى به انجام 
این کار نداشت. این کار امکان پذیر هم نیست. شما فقط مى توانید یک طرح، اختراع، 

فرآیند یا ماشین را ثبت اختراع کنید.
مفهوم هشتگ یا خود هشتگ ها در هیچ دسته بندى واجد شرایطى قرار نمى گیرند.

ویژگى به نام ”هش فالگ“ در سال 2010 معرفى شد.
پرنده توییترى که پرچمى را در دســت دارد که روى آن ”Hashflags“ نوشته شده 

است. توییتر در کنار جام جهانى 2010 آفریقاى جنوبى از ”هش پرچم“ استفاده کرد. 
این یک ویژگى موقت در طول جام جهانى بود. با تمام شــدن مسابقات متوقف شد. 
اما به دلیل موفقیتش، توییتر در ســال 2014 هش فلگ ها را براى جام جهانى برزیل 

معرفى کرد.
این سیستم با این امکان کار مى کرد که به کاربران امکان مى داد کد کشور سه حرفى 
32 کشــور رقیب را توییت کنند. هنگامى که این در هشتگ تایپ شد، با پرچم کشور 

خاص جایگزین مى شد.
هشتگ ها آنقدر محبوب هستند که در غذا هاى ما ظاهر مى شوند.

در سال Bird’s Eye food ،2014 روغن پزى عمیق جدیدى به نام ”مشتگ“ ایجاد 
کرد. این یک نسخه به روز شــده از صورتک هاى معروف آن ها بود که فکر مى کردند 
نسل رسانه هاى اجتماعى را جذب مى کند. شکل هاى ترد سیب زمینى شبیه هشتگ و 

نماد هاى مختلف دیگر مرتبط با رسانه هاى اجتماعى بود.

 اضافه شدن هشتگ در فرهنگ لغت آکسفورد
در ژوئن 2014، کلمه ”هشتگ“ به فرهنگ لغت آکسفورد اضافه شد. در فرهنگ لغت 

آکسفورد با شرح زیر برچسب گذارى شده است:
 A word or phrase with the symbol # in front of it, used on

 social media websites and apps so that you can search for

.all messages with the same subject

کلمه یــا عبارتى با نماد # در جلــوى آن که در وب ســایت ها و برنامه هاى 
رسانه هاى اجتماعى استفاده مى شود تا بتوانید همه پیام هاى با موضوع یکسان 

را جستجو کنید.

#Thedress وایرال شدن این هشتگ در سال 2015

در 26 فوریه 2015، کیتلین مک نیل عکســى از لباس را در وبالگ Tumblr خود 
منتشر کرد و پرسید که آیا لباس آبى و سیاه است یا سفید و طالیى.

این پست یک شبه مورد توجه قرار گرفت و حدود 14000 بازدید در ثانیه داشت. این 
بحث در سراسر جهان در سایر پلتفرم هاى رسانه هاى اجتماعى مانند توییتر ظاهر شد، 

جایى که مردم شروع به استفاده از هشتگ در کنار تصویر کردند.
در 17 مارس TwitterBestFandom# ،2019 رکورد جهانى بیشــترین استفاده از 

هشتگ در توییتر را در 24 ساعت شکست.
به مدت 24 ساعت بین 16 تا 17 مارس، #TwitterBestFandom براى اجازه دادن 
به عموم مردم براى راى دادن در چهاردهمین جوایز ســاالنه Soompi مورد استفاده 
قرار گرفت. جوایز Soompi بهترین هاى تلویزیون، موسیقى و سرگرمى کره را جشن 
مى گیرند. از طرفداران دعوت شد تا با استفاده از هشــتگ در کنار عمل مورد عالقه 

خود راى دهند.
پر استفاده ترین هشتگ سال 2021 در اینستاگرام #love بود.

سال 2021 سالى بود که جهان شــروع به بازگشت به حالت عادى 
کرد. در حالى که هشــتگ هاى محبوب مربــوط به رویداد هاى 

جهانى وجود داشت، پرکاربردترین هشتگ سال #love بود.
#عشق براى ابراز عشق به دوســتان، خانواده، همکاران بار ها 

استفاده شد.
شاید نشان دهد که مهم نیســت در دنیا چه مى گذرد، تنها چیزى که 

براى گذراندن زندگى به آن نیاز داریم #عشق است.
هشــتگ یا نمــاد ”#“ در طــول ســال ها تغییر کرده اســت و 
همیشه هدف یکســانى نداشــته اســت. این عالمت زندگى 
خود را به عنــوان عالمت پوند شــروع کــرد و در صفحه 
شــماره تلفن اســتفاده شــد، اما هنوز هــم از طریق 
رســانه هاى اجتماعــى در زندگى روزمــره ما ظاهر 

مى شود.
هشــتگ ها روش هــاى ارتباطــى و یافتــن اطالعات 

در اینترنــت و ظاهــر شــدن در زندگــى روزمره ما 
را در اختیــار گرفتــه اند. به دلیــل اســتفاده بیش از 

حد از آن بــه صورت آنالیــن و واقعى، هشــتگ به 
دیکشنرى آکســفورد اضافه شــد و به یک کلمه شناخته 
شــده تبدیل شــد. این روش ارتباطى راحت به ما کمک
 کرده تا در رسانه هاى اجتماعى حرکت کنیم و آگاهى 

ایجاد کنیم.
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جویدن غذا ممکن است کار ســاده اى به نظر برسد، اما 
تاثیرات فراوانى بر عملکرد بدن مى گذارد، زیرا در زمان 

جویدن مواد مغذى بیشترى جذب بدن خواهد شد.
کار هاى ساده اى مانند جویدن؛ تغییرات زیادى در بدن 
ایجاد مى کند و باعث افزایش سالمت بدن خواهد شد. 
فرآیند جویدن غــذا و ترکیب آن با بــزاق باعث جذب 
همه مواد مغذى مورد نیاز بــه راحت ترین حالت ممکن 
مى شود؛ به خاطر همین بســیار مهم است که غذا را به 
آرامى و به طور کامل بجویــد؛ یعنى تقریبًا باید هر لقمه 

را 32 بار بجوید.

جلوگیرى از اضافه وزن
هر چه قدر که جویدن طوالنى تر باشد، تمام کردن آن نیز 
طوالنى تر است و در نتیجه شما کم تر غذا مى خورید و مغز 
سریع تر فرمان سیر شدن را مى دهد. آرام غذا خوردن و 
جویدن با دقت، باعث مى شود که از اضافه وزن جلوگیرى 
گردد و اشتهاى خود را کنترل کنید، سوخت و ساز را سریع 
مى کنــد، از پرخورى جلوگیرى کــرده و باعث افزایش 

سرعت جریان خون در شکم خواهد شد.

عملکرد بهتر بدن
جویدن باعث افزایش قدرت حافظــه و توانایى ذهنى 
مى شــود؛ جریان خون را باال مى برد، اکســیژن رسانى 
به مغــز را افزایش مى دهد و وضعیــت ذهنى بهترى را 
احساس مى کنید. افرادى که خوب غذا را مى جوند، توجه 

و هوشیارى بیشترى دارند، راحت تر مشکالت و مسائل 
را حل مى کنند، اطالعات را بهتــر دریافت کرده و بهتر 
تصمیم مى گیرند؛ اما افرادى که غذا را خوب نمى جوند، با 
یادگیرى کلمات مشکل دارند و در حافظه و یادگیرى آنها 

اختالل یا ُکندى وجود دارد.

مشکالت گوارشى
اگر غذا را خیلــى تند بجوید و ببلعید، سیســتم گوارش 
نامتعادل مى شود و نمى تواند غذا را به طور متعادل ُخرد 
کند و بشــکند و همین باعث رفالکس اسید، انقباضات 
شکم و نفخ مى شــود. اگر غذا را خیلى دیر یا خیلى زود 
بجوید، مشکالت گوارشى زیادتر خواهند شد. توصیه ما 
این اســت که در کنار خوب جویدن غذا، 30 دقیقه قبل 
و بعد از غذا آب بنوشــید. دقیقًا بعد از وعده غذایى قهوه 
ننوشــید؛ میوه و شــیرینى جات هم بعد از وعده غذایى 

نخورید تا گوارش تان نیز بهبود پیدا کند.

مکانیزم مبارزه با استرس
جویدن یک راه عالى براى کاهش هورمون اســترس 
است و یک رفتار مبارزه با اســترس محسوب مى شود. 
وقتى که شما اســترس دارید و غذا را مى جوید، ریلکس 
مى شوید و استخوان هاى قوى ترى نیز خواهید داشت. 
اگر یک خانم باردار استرس داشته باشد، کودکش بیشتر 
در معرض افسردگى در دوران بزرگسالى قرار مى گیرد، 
پس مى توانید حتى با جویدن چیزى مانند آدامس هم با 

استرس مبارزه کنید که قطعاً کمک کننده خواهد بود.

جذب بهتر مواد مغذى
اعضاى بدن مانند کبــد و معده مواد مغــذى را دریافت 
مى کنند؛ اما تنها اندام هایى نیســتند که باعث جذب مواد 
مغذى مى شوند. همه چیز از داخل دهان شروع مى شود و به 
حرکت جویدن بستگى دارد. این اتفاق جادویى زمانى رخ 
مى دهد که غذا با بزاق ترکیب شده و جریان غذاى جویده 
شده با بزاق باعث مى شود که مواد غذایى بهتر جذب شود؛ 

بنابراین ذهن ما اطالعات را راحت تر دریافت مى کند.

تمرکز بهتر
جویدن آدامس مى تواند راهى براى تمرکز بهتر و افزایش 
توجه در محل کار باشــد. علت هم این است که انتقال 
اکســیژن به بخش هاى مختلف مغز با جویدن افزایش 

پیدا مى کند.

بهبود تکلم در کودکان
وقتى که کودکان شروع به غذا خوردن مى کنند؛ حرکت زبان 
آنها راحت تر انجام مى شود و راحت تر مى توانند صحبت کنند 
و کلمات را به زبان بیاورند. قسمت فک آنها نیز پیشرفته تر 
عمل مى کند؛ زبان و لِب آن ها نیز ماهیچه قوى ترى خواهد 
داشت که همه این موارد؛ در تکلم خوب مؤثر است.اگر دیرتر 
از زمانى که باید؛ به آنها غذاى جامد بدهید، ممکن است در 

قدرت تکلم آنها مشکل ایجاد شود.

وابستگى به مواد مخدر، نشــانه هاى مختلفى دارد که 
برخى از آنها، از رفتار و ظاهر افراد قابل تشخیص است، 
اما باید بدانید که نتیجه نهایى ابتالى افراد به اعتیاد تنها 
با آزمایشات تخصصى قابل استناد است، برهمین اساس 
در این گزارش بــه برخى عالئم و نشــانه هاى ابتالى 
بیماران به اعتیاد اشاره مى کنیم. در این بخش مهمترین 
نشــانه هاى اعتیــاد در نوجوانان را برخواهیم شــمرد، 
آســیبى که مى تواند جان و مال بســیارى از خانواده را 

تهدید کند.
افسردگى: یکى از عوامل و نشانه هاى اعتیاد در نوجوانان 
و جوانان است، بسیارى از این افراد ممکن است به خاطر 

وضعیتى که در آن دچار هستند دچار افسردگى شوند.
تغییرات ظاهرى: برخى مواد باعث ایجاد تغییرات ظاهرى 
در افراد مصرف کننده مى گردد، این تغییرات ممکن است 

کاهش یا افزایش وزن را در برداشته باشد.
سرخوشــى بى مورد: افراد مصرف کننده معموًال دچار 
سرخوشى مى شوند که ممکن اســت متناسب شرایط 

موجود نباشد و غیر عادى به نظر بیاید.
تغیر خلق و خوى ناگهانى: به طور معمول سوء مصرف 
مواد مخصوصًا در جوانان سبب بروز ناگهانى در خلق و 

خوى فرد در شرایط استرس زا مى شود.
رفتار مجرمانه و غیر متعارف: فشار اعتیاد آنقدر باالست 
که فرد مصرف کننده براى تأمین مواد ممکن است به هر 

عمل مجرمانه اى دست بزند و گرفتار شود.
بى خوابى: مواد محرك معموًال باعث سخت شدن فرآیند 
خوابیدن مى شــود، به همین دلیل افراد مصرف کننده 
معموًال براى خوابیدن به دارو هاى خواب آور وابســته 

مى شوند.
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اینها نشانه هاى
 اعتیـــــاد 

در نوجوانان هستند

که دارد انههاىمختلف نش مخدر، مواد به ابستگ
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باشد. برداشته در افزایشوزنرا کاهشیا

اینها نشانه هاى
 اعتیـــــاد 

در نوجوانان هستند

کارشناس تغذیه و رژیم درمانى گفت: حجامت، فواید 
زیادى براى بدن دارد، امــا در مواقعى و براى برخى 

افراد مناسب نیست و نباید انجام شود.
حجامت از قدیم االیام در طب ســنتى کاربرد داشته 
و هنوز هــم برخى براى درمان بیمارى ها به ســراغ 
حجامــت مى روند. گفتــه مى  شــود بهترین زمان 
حجامت فصل بهار است و خواص حجامت در فصل 
بهار از هر زمانى بیشتر است. از همین رو بسیارى از 
افراد جامعه با فرا رسیدن فصل بهار اقدام به حجامت 
مى کنند تا از این طریق برخى بیمارى ها را درمان یا 
از بروز آن ها پیشگیرى کنند. دو نوع حجامت وجود 
دارد؛ حجامت خشــک و حجامت تر. در هر دو نوع 
حجامت با استفاده از الکل، بعضى گیاهان خاص یا 
کاغذ درون لیوان  هاى مخصوص، شعله اى کوچیک 
ایجاد مى شود. این شعله اکسیژن را سوزانده و با ایجاد 
خال باعث مکش پوســت به داخل لیوان مى شــود. 
ممکن است پوســت بدن به تعییر فشــارى که در 
لیوان رخ مى  دهد واکنش نشان داده و به رنگ قرمز 
دربیاید. در نوع مدرن حجامت، به جاى لیوان داغ از 

دستگاه  هاى مکش استفاده مى  شود.
در حجامت خشک (که به نام بادکش  درمانى معروف 
اســت) لیوان  ها به مدت 10 دقیقه روى پوست نگه 
 داشــته مى  شــوند. اما در حجامت تر پس از مدت 3 

دقیقه لیوان را از روى پوســت برداشــته و با کمک 
تیغ جراحى خراش  هاى کوچکى روى پوست ایجاد 
مى  کنند. ســپس مجددا لیوان مخصــوص را روى 
پوســت مى  گذارند تا اینبار توسط مکش، خون  هایى 
که زیر پوســت جمع مى  شود توســط مکش بیرون 
کشیده شــود. اما آیا انجام حجامت براى همه افراد 
جامعه مناسب است؟ کدام دسته از افراد نباید حجامت 
کنند و پس از حجامت چه اقداماتى باید انجام دهیم؟

این افراد نباید حجامت کنند
در همین راستا با ودود خوش طینت کارشناس تغذیه 
و رژیم درمانى درخصوص حجامت در ایام روزه دارى 
و ممنوعیت انجام آن گفتگو کردیم، این کارشناس 
مى گوید: حجامــت یکى از رایج تریــن روش هاى 
درمانى در طول تاریخ ایران است که به پیش از اسالم 
باز مى گردد. حجامت یعنى خارج کردن خون از بدن 
که مى تواند براى خــارج کردن خون زیاد بدن انجام 
شود و در برخى مواقع حجامت براى اصالح کیفیت 
خون انجام مى شود که با برشى سطحى روى پوست 

بدن صورت مى گیرد.
وى ادامه مى دهد: در هر بار حجامت 50 تا 70 ســى 
ســى خون از بدن خارج مى شــود و مى توان گفت 
مى تواند حکم واکسن را براى بدن داشته باشد. برخى 

مواقع مثل احساس ســنگینى در سر، سردرد دائمى، 
ُسرخى در ســر و صورت و گردن، خارش بدن، تارى 
دید، تورم لثه و احساس وجود خون در دهان و خواب 
و خواب دیدن زیاد بایــد حجامت کرد. حجامت باید 

تحت نظر پزشک و در کلینیک و مطب انجام شود.
خوش طینــت با تاکید بــر اینکه هر کســى نیاز به 
حجامت ندارد گفت: افرادى که مزاج بلغمى شــدید 
(ســرد و تر) دارند نباید حجامت کنند، مگر با دستور 
پزشــک. کودکان از بدو تولد تا چهار ماهگى و زنان 
باردار تا اتمام چهارماهه باردارى حتما باید با رعایت 
شرایط و تحت نظر پزشــک حجامت خود را انجام 
دهند به عالوه، مادران شــیرده تا شــش ماه پس از 
پایان شیردهى باید از حجامت کردن خوددارى کنند. 
افرادى که کمبود پالکت خون دارنــد و خانم ها در 

موعد خونریزى ماهیانه نباید حجامت کنند.
این کارشناس ادامه مى دهد: به افراد شکم خالى، به 
خصوص افرادى که براى مدت زمان بسیارى گرسنه 
بوده  اند (مانند روزه  داران در ماه مبارك رمضان) نیز 
توصیه مى  شــود از حجامت کردن خوددارى کنند. 
حجامت کردن چشم ها و نقاط غیرعادى و آسیب  دیده 
پوست (از جمله نقاط آفتاب  ســوخته، نقاط سوخته، 
نقــاط داراى زخم باز و یا نقاط ضربــه  دیده) ممنوع 
اســت. افراد مبتال به هموفیلى و کم  خونى شــدید 

نیز باید از حجامت تر خوددارى کنند. حجامت براى 
کودکان زیر 4 سال ممنوع است و به کودکان زیر 10 

سال توصیه نمى  شود.

بهترین زمان حجامت چه فصلى است؟
کارشناس تغذیه و رژیم درمانى کشورمان مى گوید: 
بهترین زمان حجامت بهار و اوایل تابســتان است و 
پس از آن فصل پاییز توصیه مى شــود. ماه فروردین 
براى حجامت بســیار توصیه مى شــود. اما روز اول 
و روز آخر ماه قمرى زمان مناســبى براى حجامت
 نیســت. روز هاى 16 و 17 ماه هــاى قمرى براى 
حجامت توصیه مى شــود. بهترین زمان ســاعات 
روز است، چون در روز خون به ســطح بدن مى آید 
بنابراین توصیه مى شود در طول روز حجامت انجام 
شود. بالفاصله پس از استحمام نباید حجامت انجام 
داد. حجامت درزمان اســتحمام کار بسیار اشتباهى 

است. در زمان گرسنگى و بالفاصله پس 
از خوردن غذا هــم حجامت کردن 

کار مناسبى نیســت. در مجموع 
حجامت روشى درمانى است که 
مناسب همه افراد نیست و باید 
با تجویز و تحت نظر پزشــک 

انجام شود.

بعد از حجامت چــه اقداماتى انجام 
دهیم؟

وى ادامه مى دهد: پــس از حجامت کردن در فصل 
بهار نوشیدن آب فراوان را فراموش نکنید. آب کمک 
مى  کند تا سیستم لنفاوى بدنتان، سمومى که توسط 
حجامت از بافت  هاى بدنتان خارج شــده، شســته 
شــود. نوشــیدن آب فراوان به بهبود سریع  تر جاى 
کبودى (در صورتى که پوستتان کبود شده باشد) نیز 
کمک مى  کند. ســعى کنید بدن خود را، به خصوص 
قسمت  هاى حجامت  شده را گرم نگه دارید. احتمال 

آن وجود دارد که پس از حجامت احســاس 
خستگى یا سردرد داشته باشید. این 

تنها واکنــش موقت 
سیســتم ایمنــى 
بدنتان به سمومى 

است که حجامت به خروجشان کمک کرده است. به 
همین خاطر نگرانى را کنار گذاشته و با خیال آسوده 

استراحت کنید.
خوش طینت با بیــان اینکه 4 تا 6 ســاعت پس از 
حجامت کردن از مصرف کافئین، غذا و نوشیدنى  هاى 
شیرین، لبنیات و فرآورده  هاى گوشتى باید پرهیز کرد 
توصیه مى کند: این مواد غذایى توانایى بدنتان براى 
واکنش نشــان دادن به حجامت را مختل مى  کند. 
حمام آب داغ، انواع ســونا، جکوزى و باد کولر شدید 
پس از حجامت توصیه نمى شــود و به پوســت خود 

اجازه و زمان ترمیم دهید.

حجامت براى کدام افراد ممنوع است؟

زنجبیل عالوه بر طعــم تند و مطبوعــى که دارد، 
مى تواند به مبارزه با عوامل بیمارى زا در بدن انسان 

کمک کند.
دیدگاه عمومى به زنجبیل به مثابه یک ادویه تند براى 
طعم دار کردن سایر مواد غذایى است. با این حال، این 
ماده غذایى که از ریشه گیاه بدست مى آید داراى سطح 

باالیى از خواص براى سالمتى انسان است.
در این مطلــب به مهمترین خــواص زنجبیل براى 

سالمتى انسان مى پردازیم:
1- مبارزه با عوامل بیمارى زا: مواد شیمیایى موجود 

در زنجبیل بــه آن براى مبارزه بــا عوامل بیمارى زا 
کمک مى کند. این گیاه باعث توقف رشد باکترى هاى 
مخرب دســتگاه گوارش مانند ایکولى (E.coli) و 
شیگال مى شــود و ویروس هایى همانند آر اس وى 

(RSV) را نابود مى کند.
2- تضمین سالمتى دهان: خواص آنتى باکتریایى 
زنجبیل باعث طراوت لبخند شــما خواهد شد. ماده 
فعال موجود در این گیاه مانع از رشــد باکترى ها در 
محیط دهان شــده و از بروز بیمارى هاى جدى لثه 

جلوگیرى مى کند.

3- تســکین حالت تهوع: زنان باردارى که به دلیل 
نوسانات هورمونى حالت تهوع دائمى دارند مى توانند 
به میزان کــم از زنجبیل بهره بگیرنــد. در حقیقت 
زنجبیل با شــل کــردن عضالت شــکم، گاز هاى 
سرگردان در دستگاه گوارش را به سمت در خروجى 
راهنمایى مى کند و همین امر حالت تهوع را تسکین 

مى دهد.
4- التیام آســیب به ماهیچه هــا: زنجبیل دارویى 
گیاهى نیست که بتواند درد عضالنى را از بین ببرد، 
اما مصرف آن به مرور زمان مى تواند به التیام آسیب 

وارد شــده به ماهیچه ها کمک کند. در یک مطالعه 
افرادى که از آســیب به ماهیچه ها به دلیل ورزش 
رنج مى بردند پس از مصرف زنجبیل شــاهد التیام 

آن بودند.
5- کاهش عالئم آرتروز: زنجبیل خواص ضدالتهابى 
دارد که به معناى کاهش تورم در بدن است. به همین 
دلیل افرادى که از عالئم آرتروز که شــامل التهاب 
مفاصل مى شود رنج مى برند مى توانند زنجبیل را به 

رژیم غذایى خود بیافزایند.
6- جلوگیرى از رشد سرطان: مولکول هاى بیواکتیو 

موجود در زنجبیل باعث کاهش رشــد سلول هاى 
سرطانى در بدن مى شود.

7- کاهش ســطح قند خون: مصرف زنجبیل باعث 
مى شود هورمون انسولین که کاهنده سطح قند خون 

است به طور مؤثرترى عمل کند.
8- تســکین درد هاى قاعدگى: زنان در طول عادت 
ماهانه از گرفتگى عضالت شکم خود گالیه دارند. 
محققان در یک مطالعه مشاهده کردند مصرف پودر 
زنجبیــل در 3 روز دوره ماهانه باعــث التیام درد در 

زنان مى شود.

ول روز و ى ی و ر ی ب ج ى
ز آخر ماه قمرى زمان مناســبى براى حجامت

17 ماه هــاى قمرى براى  7 و 6ــت. روزهاى 16
مت توصیه مى شــود. بهترین زمان ســاعات 
به ســطح بدن مىآید خون روز ست، چون در

این توصیه مى شود در طول روز حجامت انجام 
. بالفاصله پس از استحمام نباید حجامت انجام 
ىىىىىىىىىىاهى اشتب اســتحمام کار بسیار حجامت درزمان

سسسسسسس پس ت. در زمان گرسنگى و بالفاصله
نننردن وردن غذا هــم حجامت ک
مناسبى نیســت. در مجموع
مت روشى درمانى است که 
سب همه افراد نیست و باید 
جویز و تحت نظر پزشــک 

م شود.

وص ب ر و ن ب ی ى ى
قسمت  هاى حجامت  شده را گرم نگه دارید. احتمال 

سسسسسسسسسسسسسسـاس آن وجود دارد که پس از حجامت احسـ
ننناین خستگى یا سردرد داشته باشید. 

تنها واکنــش موقت
سیســتم ایمنــى 
بدنتان به سمومى 

ی ر و ب وزىو ج و ع و غ ب م
پس از حجامت توصیه نمى شــود و به پوســت خود 

زمان ترمیم دهید. جاجازه و

خاصیت زنجبیل
 براى سالمتى

ا ا ا

خاصیت زنجبیل
 براى سالمتى

نتایج مطالعه اخیر محققان دانشــگاه کشــاورزى و 
مکانیک فلوریدا آمریکا حاکى از آن است که ادویه هل 
مى تواند سلول هاى سرطان پستان تهاجمى سه گانه 

منفى را از بین ببرد.
محققان آمریکایى طى این مطالعــه اظهار کرده اند 
کــه ترکیبات موجــود در هل مى توانــد نویدبخش 
راهى نوین براى درمان ســرطان پســتان تهاجمى

 باشد.
براســاس نتایج این مطالعــه جدیــد، کاردامومین 
(Cardamomin) که یک ترکیــب طبیعى موجود 
در ادویه هل و ســایر گیاهان است مى تواند پتانسیل 
درمانى خوبى براى ســرطان پســتان سه گانه منفى 
داشــته باشــد. این یافته ها همچنین نشان مى دهد 
این ترکیب ژنى که به ســلول هاى ســرطانى کمک

 مى کند تا از سیســتم ایمنى فرار کنند را مورد هدف 
قرار مى دهد.

حدود 10 تا 15 درصد از سرطان هاى پستان، سه گانه 
منفى هســتند و این نیز بــه آن معنا اســت که آنها 
گیرنده اى براى استروژن یا پروژسترون ندارند و مقادیر 
اضافى از پروتئینى به نام HER۲ را تولید نمى کنند که 
این موضوع سبب مى شود درمان این تومورها دشوار 
باشد زیرا این نوع از سرطان به درمان هاى مبتنى بر 
هورمون که براى انواع دیگر سرطان پستان استفاده 

مى شود، پاسخ نمى دهند. 

آنها همچنین تهاجمى تر هستند و میزان مرگ و میر 
آنها نسبت به سایر سرطان هاى پستان باالتر است.

 (Patricia Mendonca)"دکتر "پاتریشــیا مندونکا
استادیار و تحلیلگر پژوهشى دانشــگاه کشاورزى و 
مکانیک فلوریــدا گفت: ایجاد یــک درمان هدفمند 
براى سرطان پستان سه گانه منفى که هم ایمن و هم 
موثر باشد، چالش برانگیز بوده است. به همین دلیل، 
نیاز اساسى به بررسى گیاهان دارویى به عنوان روشى 

جدید براى مبارزه با این سرطان وجود دارد.
مندونــکا تحقیقــات جدید را در نشســت ســاالنه 
انجمن آسیب شناســى تحقیقاتى آمریکا که از دوم 
تا پنج آوریل در فیالدلفیا برگزار مى شود، ارائه خواهد 

کرد.
مندونکا در ادامه بیان کرد: این حقیقت که کاردامومین 
قرن ها به  عنوان ادویه و اخیــرا به  عنوان یک مکمل 
استفاده مى شود، نشــان دهنده آن است که مصرف 
آن بى خطــر بــوده و ممکن اســت فوایــدى براى 
سالمتى داشته باشــد. تحقیقات ما نشان مى دهد که 
کاردامومین پتانســیل درمان سرطان بدون عوارض
 جانبــى را بــه انــدازه ســایر داروهــاى شــیمى 

درمانى دارد.
در ایــن مطالعــه محققــان بررســى کردنــد که 
چگونــه کاردامومین بــر بیــان ژن لیگاند 1 مرگ 
برنامه ریزى شــده(PD-L۱) کــه در ســلول هاى 

تومور یافت مى شــود، تاثیر مى گذارد. لیگاند 1 مرگ 
برنامه ریزى  شــده در طول پیشرفت سرطان پستان، 

بیش از حد بیان مى شــود و نقش مهمى در کمک به 
سلول هاى سرطان پستان براى فرار از سیستم ایمنى 

بدن دارد.
در این مطالعه محققان از دو رده سلولى سه گانه منفى 
ســرطان پســتان که از نظر ژنتیکى متفاوت بودند، 
استفاده کردند. یکى از آنها از زنان با اجداد آمریکایى 
آفریقایى تبــار و دیگرى از زنــان اروپایى(قفقازى) 

گرفته شده بود.
 آنها دریافتند که درمان با کاردامومین باعث کاهش 
 a dose-dependent وابســتگى تــک دوزى(
decrease) در زنــده ماندن ســلولى در هر دو رده 

سلولى مى شود. 
این کار همچنین بیان لیگاند 1 مرگ برنامه ریزى شده 
را در رده سلولى قفقازى کاهش داد، اما در رده سلولى 
آمریکایى آفریقایى تبار این اتفاق رخ نداد که این امر 

نشــان مى دهد ســلول هاى نژادهاى مختلف 
ممکن اســت به دلیل تغییــرات ژنتیکى 

در بین نژادهــا، واکنش متفاوتى 
بــه کاردامونین 

نشان دهند.
مندونکا در ادامه افزود: این نخستین مطالعه اى است 
که در آن تاثیر مهار کنندگى کاردامومین بر بیان لیگاند 
1 مرگ برنامه ریزى شده و درمان سرطان پستان سه 

گانه منفى مورد بررسى قرار گرفته است.
محققان اظهــار کردند که این تحقیــق همچنان در 
حال انجام اســت. آنها قصد دارند مطالعات بیشترى 
را در سلول ها و حیوانات انجام دهند تا اثربخشى این 
ترکیب را قبل از آزمایش روى افراد تایید کنند. آن ها 
همچنیــن مى خواهند مکانیســم هاى دیگرى را که 
ممکن است در خواص ضد سرطانى کاردامونین دخیل 

باشد، کشف کنند.

نابودى سلول هاى سرطانى با هل!
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بیان لیگاند 1 مرگ برنامه ریزى شده  1این کار همچنین
را در رده سلولى قفقازى کاهش داد، اما در رده سلولى 
آمریکایى آفریقایى تبار این اتفاق رخ نداد که این امر 

نشــانمى دهد ســلول هاى نژادهاى مختلف 
ىىىىىىىىىىىىىیکى ممکن اســت به دلیل تغییــرات ژنت

در بین نژادهــا، واکنش متفاوتى 
بــه کاردامونین
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140060302006007603- تاریخ: 1400/11/14 جلسه هیأت موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/09/20 
با حضور امضاءکنندگان زیر در وقت مقرر/ فوق  العاده در دبیرخانه هیأت تشکیل و پرونده 
کالسه 1400114402006001313 مربوط به تقاضاى آقاى/ خانم مریم رحیمى اندانى 
مبنى بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ/ قســمتى از......... پالك شماره فرعى از 

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

به صدور رأى مى  نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب ذیل صفحه 165 دفتر 554 و 
مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتى که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمى به متقاضى داشته 
و تصرفات متقاضى نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى محلى کارشناس که 
حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت آقاى/ خانم مریم 
رحیمى اندانى به شناسنامه شماره 1130053059 کدملى 1130053059 صادره خمینى 
شهر فرزند مرتضى در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 67/81 مترمربع پالك شماره 246 
فرعى از 105 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر تأیید و رأى 

خود را با حدود ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 4/33 متر دیوار به دیوار باقیمانده 

شرقا در سه قسمت که قسمت اول در دو قســمت اول به طول 4/68 متر دیوار مشترك با 
باقیمانده دوم به طول 6/50 متر دیوار به دیوار باقیمانده دوم شمالیست به طول 9/10 متر 

دیوار مشترك با باقیمانده سوم به طول 1/63 متر درب و دیواریست به گذر 
جنوبا در سه قسمت اول به طول 1/94 متر دوم غربیست به طول 0/30 متر و سوم به طول 

11/86 متر همگى دیوار به دیوار پالك 105/245 
غربا در 5 قسمت قسمت دوم شمالیست چهارم جنوبى به ترتیب به طول هاى 3/54 متر و 

0/40 متر و 4/51 متر و 0/50 متر و 4/64 متر دیوار به دیوار پالك 245 فرعى 
حقوق ارتفاقى ندارد 

در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق 
مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى 
مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/20- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/04- 
م الف: 1313142 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 

محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /2/302
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
شــماره: 140160302016000135   تاریــخ: 1401/02/15 - برابــر راى شــماره 
140060302016001310 هیــات اول موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى آقاى ناصر افشارى اســفیدواجانى فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 196 
صادره از آبادان در یک درب باغ به مساحت 1764,22 مترمربع در قسمتى از پالك 1941 فرعى از 
دو اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان و ششدانگ پالك ثبتى 1942 فرعى از دو اصلى بخش دوازده 
ثبت اصفهان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/20   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/04- م 

الف: 1312802- رئیس ثبت اسناد و امالك تیران   سید محمدحسن مصطفوى /2/272
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
1 راى شــماره 140060302026014625 مورخ 1400/11/12 هیات سه آقاى الیاس احمدى 
اسکندرى به شناسنامه شــماره 1455 کدملى 1159318417 صادره داران فرزند على بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 128,880 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از 

مالکیت محمد صدرى موضوع سند انتقال 2338 مورخ 1324,08,29 دفتر 67 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 تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/02/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/04 - م الف: 1313738   رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/276
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
1- راى شــماره 140060302026015766 مورخ 1400/12/08 هیات دو خانم مژده غالمى 
آهنگران به شناسنامه شــماره 262 کدملى 1249491940 صادره نایین فرزند محمد نسبت به 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 113,83 مترمربع از پالك شماره 2 فرعى 
از 15140 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك شمال اصفهان خریدارى 
برابر قباله عادى مع الواســطه از مالکیت نصراله امین الرعایا موضوع ســند انتقال        15033- 

1342,07,21 دفتر 36 اصفهان که توسط ایران احد وراث واگذار شده است.
2- راى شماره 140060302026015767 مورخ 1400/12/08 هیات دو آقاى على اکبر روان 
بخش به شناسنامه شماره 47 کدملى 6609710783  صادره دولت آباد  فرزند حسین نسبت به 
دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 113,83 مترمربع از پالك شماره 2 فرعى از 
15140 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر 
قباله عادى مع الواسطه از مالکیت نصراله امین الرعایا موضوع سند انتقال 15033   1342,07,21 

دفتر 36 اصفهان که توسط ایران احد وراث واگذار شده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/02/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/04 - م الف: 1313919   رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/278

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

راى شــماره 140060302026014197 مورخ 1400/11/02 هیات یک خانم مریم خزلى پور 
به شناسنامه و کدملى 1270818651 صادره از اصفهان فرزند حسن بصورت ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 118,87 مترمربع از پالك شماره 123 فرعى از 15179 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت 

عبدالکریم جوهرى موضوع سند انتقال 3627   40,02,23 دفتر 76 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 تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/02/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/04 - م الف: 1313948   رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /2/281
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026013314 مورخ 1400/10/11 هیات دو آقاى منوچهر اسالمیان 
به شناسنامه شماره 81 کدملى 1129595315 صادره فریدونشهر فرزند احمد بصورت ششدانگ 
یکباب خانه به مســاحت 134,11 مترمربع از پالك شــماره 42 فرعى از 15177 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت متقاضى موضوع دفتر امالك 

الکترونیکى 139820302026002479 
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 تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/02/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/04 - م الف: 1314263   رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان   موسوى /2/283 
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026015575 مورخ 1400/12/03 آقاى احمدرضا نوروزى به شناسنامه 
شماره 1701 کدملى 1286789095 صادره اصفهان فرزند حسن بصورت ششدانگ یکباب مغازه 
به مساحت 25,24 مترمربع از پالك شماره 15178 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شــمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه از مالکیت فرج اله نجارزادگان 

موضوع سند انتقال 15209- 39/3/19 دفتر 72 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 تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/02/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/04 - م الف: 1314297   رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شمال اصفهان   موسوى /2/285 
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 مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
آراى شماره 6528 و 6539 مورخه 1400/12/11 خانم  مینا خاکى نجف آبادى فرزند غالمرضا  
در سه دانگ مشاع از  ششدانگ یکبابخانه  و آقاى محمد شریفى نجف آبادى فرزند مرتضى در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه   به مساحت 211/60  مترمربع قسمتى از پالك 1057 و 
1101   اصلى واقع در قطعه 5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان   متقاضى مالک رسمى  مشاعى 
مى باشد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/20 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/04 -

 1312638/  م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف 
آباد ازطرف آفرین میرعباسى /2/287

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 مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 5627 مورخه 1400/11/02 خانم  محبوبه خاکى نجف آبادى فرزند غالمرضا  در 
ششدانگ یکبابخانه  به مساحت 211/46 مترمربع قسمتى از پالك شماره 1101 و  1057  اصلى 
واقع در قطعه5 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان   متقاضى مالک رســمى  مشاعى مى باشد . 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/20  - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/04 - 1313689/ 
م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسى /2/289
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 مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شــماره 6859 مورخه 1400/12/26 خانم فاطمه منتظرى نجف آبادى فرزند حسنعلى در 
ششدانگ یکباب ساختمان   به مساحت 43/30 مترمربع قسمتى از پالك شماره 0  فرعى از 107  
اصلى واقع در قطعه6 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى 
باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/4 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/19 - 1321946/ 

م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 
آفرین میرعباسى /3/127

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

شماره: 2027001121- تاریخ: 1401/3/2 در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این 
هیات مبنى بر تایید انتقال عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود تا شخص یا اشخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام 
نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شــماره 140160302027001122 مورخ 1401/02/05 حسین زمانى فرزند نصراله 
بشماره شناسنامه 8 صادره از اصفهانـ  تودشک بشماره ملى 5659596037 در سه دانگ یکباب 
خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 12822 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

109/83 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى عباسعلى ریسمانچیان.
2- راى شماره 140160302027001121 مورخ 1401/02/05 فاطمه رحیمى فرزند عبدالرسول 
بشماره شناسنامه 5905 صادره از اصفهان بشماره ملى 1282842315 در سه دانگ یکباب خانه 
احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین پالك 12822 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 
109/83 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى عباسعلى ریسمانچیان. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/04 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/19- م الف: 1322761- 

رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /3/138
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026014549 مورخ 1400/11/09 هیات چهار زهرا مارانى به شناسنامه 
شماره 13035 کدملى 1283239833 صادره فرزند اسداله بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 199,63 مترمربع از پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 86702 مورخ 1398/02/22 

دفتر 83 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 تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/03/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/19 - م الف: 1323161 - رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/140
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026014254 مورخ 1400/11/03 هیات یک خانم ماهى جان هیبتى 
گوجانى به شناسنامه شماره 14 کدملى 4679492929 صادره فارسان فرزند جان مراد بصورت 
ششدانگ یکباب مجتمع مسکونى به مساحت 167,54 مترمربع از پالك 13900 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى برابر قباله عادى مع الواسطه 
از مالکیت حسین کاظم زاده موضوع سند انتقال 96714- 1380/11/24 دفتر 9 اصفهان و سند 

انتقال شماره 18533- 1384/05/19 دفتر 32 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 تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/03/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/19 - م الف: 1323233 - رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/142 
آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت شرق اصفهان

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

صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027000577 مورخ 1401/01/22 سید مجتبى اسماعیل زاده فرزند 
سید مرتضى بشماره شناسنامه 879 صادره از اصفهان بشماره ملى 1288912145 در ششدانگ 
یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 15234 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
به مساحت 169/64 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/04 
- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/19- م الف: 1323401- رییس منطقه ثبت اسناد و امالك 

شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى /3/144
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 

فاقد سند رسمى
شماره: 140160302006001307- تاریخ: 1401/02/25 

رأى هیأت 
با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب قولنامه عادى و صفحه 369 دفتر 95 
و سند الکترونیک شماره 6011788 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم حسنعلى عموچى به شناسنامه شماره 11970 کدملى 1140495852 صادره فرزند 
قدمعلى در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 51/49 مترمربع پالك شماره 809 
فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با 

حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب قولنامه عادى و صفحه 369 دفتر 95 
و سند الکترونیک شماره 6011788 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 

آقاى/ خانم حاجیه خانم عموچى به شناسنامه شماره 14664 کدملى 1140520034 صادره فرزند 
قدمعلى در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 51/49 مترمربع پالك شماره 809 
فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با 

حدود ذیل صادر مى نماید. 
رأى هیأت 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه به موجب قولنامه عادى و صفحه 369 دفتر 95 
و سند الکترونیک شماره 6011788 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتى که حکایت از احراز مالکیت متقاضى نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمى به متقاضى داشته و تصرفات متقاضى نســبت به مورد تقاضا احراز گردیده و بررسى هاى 
محلى کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بال منازع بودن تصرفات متقاضى دارد. لذا مالکیت 
آقاى/ خانم زهرا عموچى به شناسنامه شماره 11969 کدملى 1140495844 صادره فرزند قدمعلى 
در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 51/49 مترمربع پالك شماره 809 فرعى 
از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر تأیید و رأى خود را با حدود 

ذیل صادر مى نماید. 
شماال به طول 16/38 متر دیوار اشتراکى با باقیمانده پالك 

شرقا به طول 3/31 متر درب و دیواریست به گذر 
جنوبا در چهار قسمت از قسمت اول به طول 2/72 متر دیواریست به گذر دوم به طول 12/74 متر 
به پالك 5703 و 3232 فرعى سوم که غربیست به طول 0/29 متر چهارم به طول 0/96 متر دیوار 

به دیوار پالك 3232 فرعى 
غربا به طول 3/07 متر دیواریست به دیوار پالك 3232 فرعى 

حقوق ارتفاقى ندارد
در اجراى ماده ..........1 ............... قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و ماده .........13.............. آیین نامه اجرایى آن مقرر مى دارد اداره ثبت اسناد و امالك وفق 
مقررات پس از طى تشریفات ثبتى نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضى 
مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/04- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/19- 
م الف:  1321564 - قائم مقام رئیس اداره راه و شهرسازى - محمد کیانى. عضو قضائى - سید 

محمود حسینى. رئیس ثبت اسناد و امالك خمینى شهر - سید امیرحسین حسن زاده /3/150
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 مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 5021 مورخه 1400/9/30 آقاى امین همایون نجف آبادى  فرزند عبدالکریم ششدانگ 
یکبابخانه به مساحت 277/57 مترمربع قســمتى از پالك شماره 2 فرعى از 677  اصلى واقع در 
قطعه3 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/3/4 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/19 - 1323245/  م الف - حجت اله 
کاظم زاده اردستانى - سرپرست واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى 

 3/152/
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 مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند.
راى شماره 4823مورخه 1400/09/23 آقاى ابراهیم ریاضى نجف آبادى فرزند کاظم ششدانگ 
یکباب ساختمان دامدارى  به مساحت 1007/85 مترمربع قسمتى از پالك شماره 3007   فرعى از 
391 اصلى  که در اجراى  استاندارى  سازى  به پالك 10441 فرعى از 391 اصلى واقع در بخش 9 
ثبت اصفهان - متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/3/4 - تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1401/3/19 - 1323053/  م الف  - حجت اله کاظم زاده اردستانى - سرپرست 

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسى /3/154
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026014535 مورخ 1400/11/09 هیات چهار آقاى علیرضا جبروتیان 
نیسیانى به شناســنامه شــماره 3571 کدملى 1292428465 صادره فرزند حمیدرضا بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 180 مترمربع از پالك شــماره 459 فرعى از 14874 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى 
موضوع دفتر امالك الکترونیکى بشماره 139920302026010174 و سند انتقال 30443 مورخ 

99,04,12 دفتر 381 اصفهان
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شــود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم 
نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/02/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/03/04 - م الف: 1313834   رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى 

2/274/
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
راى شماره 140060302026015024 مورخ 1400/11/23 آقاى  عباس حاتمى به شناسنامه 
شماره 293 کدملى 1288010222 صادره اصفهان فرزند على بصورت ششدانگ یکباب مغازه به 
مساحت 144,53 مترمربع از پالك شماره 14709 اصلى واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد 
و امالك شمال اصفهان مالکیت رسمى متقاضى موضوع سند انتقال 35409 - 98/12/15 دفتر 

235 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 تســلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/03/04 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/03/19 - م الف: 1323960 - رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /3/156

آگهى تغییرات
شرکت احیا سدید اسپادانا سهامى خاص به شماره ثبت 1814 و شناســه ملى 14005913383 به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 1401/01/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقاى سید محمد على پاکروان کدملى1280357789 بعنوان مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره و خانم لیال چیت سازکدملى2297616041 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقاى سید محمد رضا پاك روان 
کدملى1284735672 بسمت رئیس هیات مدیره براى مدت دو سال انتخاب شدند وکلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با 
امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد 

بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى فالورجان (1318933)

آگهى تغییرات
شــرکت امید درمان آپادانا شــرکت تعاونى به شــماره ثبت 1499 و شناســه ملى 10260187749 به اســتناد صورتجلســه 
مجمع عمومى فــوق العاده مــورخ 1400/07/30 و نامــه شــماره 225 مــورخ 1401/01/21 ادار تعاون کار و رفــاه اجتماعى 
شهرســتان نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : مرکز اصلى شرکت به نشانى اســتان اصفهان ، شهرســتان نجف آباد ، بخش 
مهردشــت ، شــهر علویجه، محله شــهرك صنعتى علویجه ، بلوار کارگــر ، خیابان صنعــت 5 ، پالك 0 ، طبقه همکف کدپســتى 
8551876319 تغییر یافت و ماده مربوطه اساســنامه اصالح گردید اساســنامه جدیــد تعاونى در 52 مــاده 36تبصره تصویب 
و جایگزین اساســنامه قبلى گردید. اداره کل ثبت اســناد و امالك اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجارى 

نجف آباد (1319600)
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01

یاسین سلمانى، هافبک ســپاهان که در این فصل یکى از 
چهره هاى تأثیرگذار این تیم لقب گرفته، در شرایطى که طى 
هفته هاى اخیر شایعات زیادى را حول آینده خود مى دید، 
گفته مى شود قصد حضور در فوتبال خارج از ایران را دارد. 
درباره سلمانى پیش از این گفته مى شد او در لیگ بیست و 
یکم مورد توجه سرخابى ها نیز قرار گرفته و احتمال حضور 
در تهران براى باال بردن شانس حضورش در تیم ملى زیاد 
است؛ با این حال، جدیدترین شایعه نزدیک به واقعیت در 
خصوص او، حضور در فوتبال اروپاست و باید دید در نهایت 
به کار خود در سپاهان ادامه مى دهد یا اینکه تصمیمى دیگر 

خواهد گرفت.

سلمانى لژیونر مى شود؟

02

رسانه خبرى باشگاه هال سیتى از پشتکار مهاجم ملى پوش 
ایرانى این باشگاه تمجید کرد. طبق گزارش هاى رسیده از 
انگلیس و ترکیه توافقات بین طرفین انجام شده و بزودى 
صیادمنش به صورت رســمى براى همیشه بازیکن هال 
سیتى مى شــود. در همین رابطه صفحه خبرى هواداران 
باشگاه هال سیتى به تمجید از پشتکار ستاره ایرانى در ایام 
تعطیالت پرداخت و نوشت: درحالیکه بازیکنان هال سیتى 
در تعطیالت خود به اقصى نقاط دنیا ســفر کردند. اللهیار 
صیادمنش در حال بازگشــت به تمرینات و حفظ آمادگى 
جسمانى خود در آستانه فصل آینده است. این رسانه در ادامه 
تاکید کرد: اللهیار صیادمنش در ماه ژوئن به هال ســیتى 
بازخواهد گشت تا براى همیشــه به این تیم ملحق شود. 
باشگاه هال سیتى قرار اســت بابت خرید صیادمنش مبلغ 
2 میلیون یورو را به فنرباغچه ترکیه پرداخت کند که طبق 
اظهارات مدیران سابق باشگاه استقالل 20 درصد(حدود 
15 میلیارد تومان) از مبلغ فروش این پدیده ایرانى به آبى 

پوشان پایتخت مى رسد.

تمجید هال سیتى
 از پشتکار صیادمنش

آگهى تغییرات
شرکت امید درمان آپادانا تعاونى به شماره 
ثبت 1499 و شناسه ملى 10260187749 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مــورخ 1400/07/30 و 
نامه شــماره 5776-1400/10/26 اداره 
تعاون شهرستان نجف آباد تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد : على کریمى 1289426392 
شــعله وفاخواه عزیزاله 1289074453 
شــهرام وفاخــواه 0064785343 بــه 
سمت اعضاى اصلى هیات مدیره ومحبوبه 
بهمنش1288946988 حمیدرضا وفاخوه 
1292866756 به سمت اعضاى على البدل 
هیات مدیره براى مدت ســه سال انتخاب 
گردیدند. حسین کریمى 1091860335 
بســمت بازرس اصلى و ســمانه کریمى 
1270332244 بسمت بازرس على البدل 
براى مدت یک ســال انتخــاب گردیدند 
.روزنامه نصف جهــان جهت چاپ آگهى ها 
انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و 
موسسات غیرتجارى نجف آباد (1319608)

تاسیس
شرکت ســهامى خاص ثمین راه ایپک درتاریخ 1401/02/18 به شماره ثبت 5273 به 
شناسه ملى 14011117003 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح 
زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :فعالیت عمرانى در زمینه راه و ابنیه 
آب و تأسیسات، محوطه سازى، ساختمان سازى، راه سازى، آسفالت، ویال سازى، مدرسه 
سازى و سد سازى درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت 
: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان ، شهرستان نجف آباد ، بخش 
مرکزى ، شهر نجف آباد، محله ویالشهر ، خیابان پاسداران[5] ، خیابان والفجر 3[6] ، پالك 
5 ، طبقه همکف کدپستى 8581765133 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 
10,000,000 ریال نقدى منقسم به 100 ســهم 100000 ریالى تعداد 100 سهم آن با 
نام عادى مبلغ 5000000 ریال توسط موسســین طى گواهى بانکى شماره 1582 مورخ 
1400/12/01 نزد بانک صادرات شعبه گلدشت با کد 1902984 پرداخت گردیده است 
والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هیئت مدیره آقاى فرشاد عالمى به شماره ملى 
1080191471 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال خانم شهال سرقلى نوترگى 
به شماره ملى 1971928984 به سمت منشى هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى مسعود پورحبیبى به شماره ملى 1971930857 
به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت 2 
سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، 
بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى باامضاء رئیس هیات 
مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمى باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان 
آقاى ناصر عالمى به شــماره ملى 1818039826 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال 
آقاى سعید پورحبیبى به شماره ملى 1960723091 به سمت بازرس على البدل به مدت 
1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت 
موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و 
امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1318067)

آگهى تغییرات
شرکت امید درمان آپادانا تعاونى به شماره ثبت 1499 و شناسه ملى 10260187749 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/07/30 
و نامه شماره 5777-1400/10/26 اداره تعاون شهرستان نجف آباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : على کریمى به کد ملى 1289426392بسمت 
رئیس و شعله وفاخواه به کد ملى 1289074453بسمت نایب رئیس وشهرام وفاخواه به کد ملى 0064785343به سمت منشى هیئت مدیره 
براى مدت سه سال انتخاب شدند . ضمنا با تصویب هیات مدیره شهرام وفاخواه به سمت مدیر عامل براى مدت سه سال انتخاب شد.کلیه چکها 
و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء شهرام وفاخواه (مدیر عامل ) و على کریمى ( رئیس هیئت مدیره ) ومهرشرکت معتبر و در غیاب على کریمى ( 
رئیس) شعله وفاخواه (نائب رییس) حق امضاء خواهد داشت و اوراق عادى با امضاء شهرام وفاخواه (مدیرعامل) ومهر شرکت معتبر خواهد بود. 

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى نجف آباد (1319598)

آگهى مزایده عمومى 

حسین حفیظى - شهردار کوشک   

چاپ اولچاپ اول

    شهردارى کوشک به استناد مصوبه شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد نسبت به اجاره  بازارچه میوه خود واقع 
در بلوار الغدیر از طریق مزایده عمومی موضوع ماده 13  آیین نامه مالى شهرداریها اقدام نماید  .

شرایط شرکت در مزایده:
واریز مبلغ 5 درصد کل اعتبار به  شماره حساب  0106065000007   نزد بانک ملى بنام شهردارى کوشک 

در صورت عدم انعقاد قرارداد و پرداخت مبلغ  قرارداد توسط برندگان اول و دوم وسوم مزایده ، سپرده هاى آنان به 
ترتیب به نفع شهردارى ضبط خواهد شد.

شرکت در مزایده هیچگونه حقی را براي شرکت کننده در بر نخواهد داشت و شــهردارى در رد یا قبول هر یک از 
پیشنهادات مختار مى باشد.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است . 
لذا متقاضیان شرکت در این مزایده مى توانند جهت آگاهى بیشتر واخذ مدارك مزایده به واحد امور مالی شهرداري 
مراجعه  ونسبت به ارائه پیشنهادات، تا پایان وقت ادارى روز یک شنبه مورخ 1401/03/22 به واحد دبیر خانه  حراست 

شهردارى کوشک مراجعه نمایند . 
م.الف: 1323797   
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بازیکن ایرانى پورتو که توانست در دیدار فینال جام حذفى 
پرتغال دبل کرده و نقش مهمى در قهرمانى تیمش داشته 
باشد، پس از اینکه گل نخستش را وارد دروازه توندال کرد، 
در کنار هم تیمى هایش جشن گرفت و سپس پیراهن پورتو 
با شــماره 10 و نام «NI» را به نمایش گذاشت. این راهى 
بود که مهدى طارمى و کل گروه پیدا کردند تا شادى خود 
پس از گلزنى در دیدار فینال جام حذفى را به «اینس پینتو»، 
هوادار 16 ساله پورتو اختصاص دهند که از ژوئن 2020 با 

سرطان خون دست و پنجه نرم مى کند.

راز شادى طارمى

01

هافبک تدافعى ســپاهان مى گوید بازیکنان سپاهان 
کامًال با یکدیگر متحد هســتند و هیچ مشکل داخلى 
در این تیم وجود ندارد. بازیکن آرام و بى حاشیه فوتبال 
ایران که در لیگ هجدهم با نظر امیر قلعه نویى جذب 
سپاهان شــد، حاال به یکى از مهره هاى مورد عالقه 
محرم نویدکیا تبدیل شده است. محمدکریمى که در 
دیدار هفته بیست و هشتم زردپوشان برابر شهرخودرو 
عملکرد خوبى داشت و یک پاس گل هم داد در گفتگو 
با «ورزش سه» درباره وضعیت سپاهان صحبت کرد 
و به شایعاتى که پیرامون درگیرى داخلى در این تیم 

شنیده مى شد واکنش نشان داد. 
در ابتداى فصل خیلى ها از سپاهان 
به عنوان شانس اول قهرمانى یاد 
مى کردند. چرا این اتفاق رخ نداد؟

همه مى دانند که سپاهان همیشه جزو مدعیان قهرمانى 
اســت. به نظر من کمى در گل کــردن موقعیت ها 
بدشــانس بودیم و البته کم دقتى خودمــان در زدن 
ضربات آخر هم باعث این قضیه بود چون ما در بیشتر 

بازى ها موقعیت هاى گل زیادى ایجاد مى کردیم.
در مورد مسابقات لیگ قهرمانان 
آســیا هم صحبت کن که سپاهان 
فرصت ســوزى زیادى کرد و این 
اتفاق در لیگ هم بود؛ فکر مى کنى 

چه دلیلى دارد؟
در بازى هاى آسیایى شــروع خیلى خوبى داشتیم و 
بازى هاى خیلى خوبى هم انجــام دادیم. تیم هاى 
خوبى هم گروه ما بودند اما اگــر در بازى آخر الدحیل 
را مى  بردیم ما صعود مى کردیم ولى متاســفانه این 

اتفاق نیافتاد.
برخــى مى گوینــد درگیرى هاى 
داخلى که در سپاهان وجود داشت 
باعث عدم تمرکز تیم شــده؛ این 
موضوع درست اســت یا اتحاد 

درونى در سپاهان وجود دارد؟
من نمى دانم چه افرادى مى گویند درگیرى داخلى در 
ســپاهان وجود دارد و نمى توانم این موضوع را درك 
کنم. خود من به عنوان بازیکن باشگاه نه چنین چیزى 
دیدم و نه احســاس کردم؛ اتفاقا خیلى با هم متحد و 

پشت هم بودیم.
در مورد محرم نویدکیا و استعفایى 
که داد چه نظرى دارى؟ بازیکنان 
چقدر خودشان و عملکردشان را 

در آن استعفا دخیل مى دانستند؟
آقا محرم شخصیت فوق العاده اى دارند و خیلى دلسوز 
تیم و بازیکنان هستند و از نظر فنى ایده اى دارند که 

مى توانند در فوتبال ایران موفق بشوند.

به نظرت محــرم انتخاب خوبى 
براى سال آینده سپاهان است؟

بدون شــک آقا محرم بهترین گزینه براى سپاهان 
در فصل آینده خواهد بود. اگر به بازى هاى تیم نگاه 
کنید مى بینید ما شکل بازى خوبى را ارائه مى دهیم و 
این موضوع مشخص اســت. فقط در مقطعى از لیگ 
مشکالتى وجود داشت که امیدوارم فصل آینده حل 

شود و بتوانیم قهرمان بشویم.
فکر  مى کنى عمــده ترین تفاوت 
محرم نویدکیا با مربیایى که با آنها 

کار کردى چیست؟
آزادى عملى که در زمین بازى به بازیکنان مى دهد و 

همچنین آرامش خاصى که کنار زمین دارد.
درباره تیم ملى هم صحبت کنیم؛ 
آیا انتظار دارى که در جام جهانى 
حضور داشته باشى و حتى در این 

رقابت ها بازى کنى؟
قطعا تالشم را مى کنم که بتوانم در جام جهانى حضور 
پیدا کنم و براى تیم ملى کشورم بازى کنم؛ این باعث 

افتخارم است.
فکــر نمى کنى بیــش از حد آرام 
هستى و از این جهت ممکن است 
که شاید فوتبالت هم به چشم نیاید 

و بازیکنانى دیده شــوند که 
حاشیه بیشترى دارند؟

من تفکرات خودم را دنبال مى کنم و با توجه 
به شخصیتم کار مى کنم. دلیلى نمى بینم که 
بخواهم با حاشیه کار خودم را جلو ببرم. کسى 

هم که بخواهد ببیند مى بیند.
درباره سال هاى حضورت 

در سپاهان و اصفهان چه 
نظرى دارى؟

در این چند ســال هواداران سپاهان 
واقعا به من لطف داشتند و همیشه چه 
زمانى که خوب بــودم چه زمانى که 
شرایطم خوب نبود حمایتم کردند. 

من شــهر و مردم اصفهــان را خیلى 
دوست دارم و همیشه اینجا آرامش خیلى 
خوبى داشتم و دارم. امیدوارم بتوانم با این 

تیم و  هوادارانش قهرمانى را تجربه کنم.
این فصــل برایت چطور 

گذشت؟
هر فصلى که مى گذرد نکات فنى بیشترى یاد مى گیرم. 

فوتبال همیشه در حال پیشرفت است؛ پس من 
هم باید بتوانم پیشرفت کنم تا عقب نمانم. 

این فصل بهترین فصل فوتبالى من بود.

یده شــوند که 
ى دارند؟

مى کنم و با توجه 
یلى نمى بینم که 
 جلو ببرم. کسى 

ى حضورت 
صفهان چه 

ن سپاهان 
میشه چه
مانى که 
 کردند. 
را خیلى ن

 آرامش خیلى 
م بتوانم با این 

تجربه کنم.
رایت چطور 

فنىبیشترى یاد مى گیرم.
ت است؛ پس من 

 تا عقب نمانم. 
لى من بود.

محمد کریمى، هافبک سپاهان:

هیچ مشکل داخلى در تیم ما وجود ندارد

هافبک باتجربه فوتبال ایران خــودش را براى حضور در جام جهانى 
قطر آماده مى کند.

على کریمى یکى از هافبک هاى توانمند فوتبال ایران به شمار مى رود. 
بازیکن سابق تیم هاى سپاهان و استقالل بعد از یک دوره حضور در 
لیگ قطر و بازى براى دوتیم القطر و الدحیل راهى لیگ ترکیه شد و 

پیراهن کایسرى اسپور را برتن کرد.
او اما در بدو ورود به فوتبال ترکیه دچار بدشانســى و مصدومیت شد. 
آســیب دیدگى اى که نصیب کریمى شــد کار او را به عمل جراحى 
کشاند و همین مساله سبب شد تا این بازیکن باتجربه مدتى از میادین 
فوتبال دور باشد. با این حال کریمى مدتى است که با بهبودى کامل 
به تمرینات گروهى کایسرى اسپور ترکیه برگشته و کارش را دنبال 
مى کند. او با انگیزه باال کارش را از سر گرفته و آماده بازگشت به میادین 
فوتبال مى شود. کریمى که قبل از مصدومیت یکى از اعضاى ثابت 
اردوهاى تیم ملى فوتبال بود، با توجه به تجربه اى که در پست هافبک 
تدافعى دارد، قطعا در بازگشــت به میادین یکى از گزینه هاى دعوت 

دوباره از سوى دراگان اسکوچیچ خواهد بود.
کریمى حاال با روحیه باال کارش را ادامه مى دهد و امیدوار اســت در 
ماه هاى باقى مانده تا جام جهانى بار دیگر جزو مدعوین به تیم ملى قرار 

بگیرد و در نهایت یکى از مسافران جام جهانى قطر باشد.

استارت على کریمى براى 
جام جهانى

سرانجام مسئوالن باشگاه ذوب آهن به این نتیجه 
رسیدند که ثبات نقش بسزایى در موفقیت گاندوها 
مى تواند ایفا کند. آنها تصمیم گرفتند با تمدید قرارداد 
مهدى تارتار سکان هدایت سبزپوشان اصفهان در 

لیگ بیست و دوم را نیز به او بسپارند.
در ابتداى فصل که تارتار بــه اصفهان آمد و روى 
نیمکت سبزپوشان نشست شاید کمتر کسى فکر 
مى کرد با توجه به سابقه ذوبى ها در تغییر سرمربى، 
او در نصف جهان ماندگار شود. از همه مهمتر اینکه 
تارتار دست به تغییرات اساسى در ترکیب گاندوها 
زده بود و با افزودن بازیکنان جوان و ناشــناخته به 
این تیم اصفهانى، ذوب آهن جدیدى ساخته بود. بر 
همین اساس پیش بینى مى شد که با توجه به زمانبر 
بودن هماهنگى این بازیکنان با یکدیگر و آشنایى 
آنها با شیوه مربیگرى تارتار، این سرمربى جوان هم 
با دچار شدن به سرنوشت هم پیشه هاى خود، یا به 
سمت درب خروج هدایت شود یا اینقدر عرصه کار 
برایش تنگ شــود که عطاى هدایت گاندوها را به 

لقایش ببخشد.
اما خبرى که دو هفته پیِش از پایان لیگ بیست و 
یکم روى خروجى خبرگزارى ها قرار گرفت نشان 
داد این بار برخالف دو ســه ســال گذشته عوامل 
باشگاه ذوب آهن تصمیم گرفته اند پاى سرمربى 
تیم خود بایستند. سرانجام تجربه به آنها ثابت کرد 
که ثبات مى تواند بزرگ ترین عامل کســب نتایج 

دلخواه براى تیمشان باشد. 
تارتار در ذوب آهن ماندنى شد تا شاید بتواند فصل 
آینده با کمک جوانان آینده دار و مســتعد این تیم، 
گاندوها را دوباره در قامــت یک مدعى ظاهر کند. 
اما او براى محقق کردن این رؤیاى هواداران ذوب 
آهن باید طبــق آنچه خودش به آن اشــاره کرده 
استعدادهاى نهفته در میان بازیکنان پایه این تیم 

را شناسایى کند و به آنها میدان دهد. در کنار آن باید 
به فکر حفظ ستاره هایى باشد که در فصل جارى با 
درخشش در جمع شاگردانش مطرح شده اند و هنوز 
فصل تمام نشده شــایعاتى درباره جدایى احتمالى 
آنها در فصل آینده بر سرزبان ها افتاده است. ضربه 
اى که ذوب آهن در فصول گذشــته از این جدایى 
مهره هاى تأثیرگذارش خورد نبایــد دوباره تکرار 
شــود. این موضوع یکى از دالیــل نتایج ضعیف 
گاندوها در مسابقات طى دو سه سال گذشته بود که 
جایگاه مربیان این تیم را هم به خطر مى انداخت و 

عاقبت کار آنها هم نیاز به شرح و بیان ندارد. 
همه اینها به تارتار این نکته را خاطرنشان مى کند 
که از همین حاال با درخواست از باشگاه براى ثبت 

قرارداد بلندمدت با ســتاره ها و بازیکنان آینده دار 
گاندوها، در حفظ این ســرمایه ها بکوشد. چرا که 
همین سرمایه ها ضامن موفقیت او در کسب نتایج 
دلخواه و در نهایت مانــدگارى اش در ذوب آهن 

خواهند بود.
تمدید قرارداد با تارتار ثابت کرده ذوب آهن به دلیل 
رهایى از گردابى که در فصل هاى اخیر اسیر آن شده 
بود تصمیم گرفته با اعتماد به او همین آرامش نسبى 
که در فصل جارى به دست آورده را حفظ کند. هیچ 
بعید نیســت ذوبى ها فصل آینده در صورت ادامه 
مســیر با همین فرمان و دورى از هر نوع تزلزل در 
ارکان مدیریتــى و کادر فنى تیــم و تزریق بودجه 
کافى براى گاندوها، ثمره این ثبات را بیش از پیش 

حس کنند. شاگردان جوان تارتار در فصل جارى با 
بازى هاى خود نشان دادند که لیاقتشان قرار گرفتن 
در بین تیم هاى باالى جدول بوده و چه بســا اگر 
اشتباهات سریالى داورى نبود االن آنها براى کسب 
مقام نایب قهرمانى با همشهرى خود رقابت داشتند. 
اما هنوز هم دیر نشده، ســکاندار این تیم ریشه دار 
اصفهانى فرصت دارد تا از فرصــت دوباره اى که 
مدیران باشــگاه در اختیار او قــرار داده اند نهایت 
استفاده را ببرد و با بازگرداندن ذوب آهن به روزهاى 
اوج، جاى پاى خــود را در این تیــم محکم کرده 
و ذوبى ها را مجاب کند ســال آینده قــرارداد او را 
نه به مدت یکسال که براى ســال هاى متمادى 

تمدید کنند.

به بهانه تمدید قرارداد مهدى تارتار با ذوب آهن

حلقه مفقوده گاندوها پیدا شد
مرضیه غفاریان
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معاون بهره بردارى فوالد مبارکه در دومین 
نشســت کمیته حفاظت فنى و بهداشــت 
کار این شــرکت ضمن تقدیــر از تالش 
دســته جمعى کارکنان براى دست یابى به 
نتایج مطلوب ایمنى، خواستار جدیت و توجه 

ویژه به رعایت نکات و دســتورالعمل هاى 
ایمنى در جهت بهبود شاخص هاى ایمنى 

شد.
عباس اکبــرى محمدى حفــظ و بهبود 
نتایج به دســت آمده در زمینه ایمنى را جزو 

اولویت هاى شرکت فوالد مبارکه در سال 
1401 برشــمرد و افزود: مدت زمان صرف 
شده در برخى از واحدها براى انجام اقدامات 
اصالحى تعریف شــده در کارت سبزهاى 
گزارش شــده توســط کارکنان قابل قبول 

نیســت و توجه ویژه در این زمینه ضرورى 
است.

معاون بهره بردارى شــرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشــان کرد: دســت یابى بــه نتایج 
مطلوب در زمینــه ایمنى در صورت رعایت 

دســتورالعمل هاى ایمنى و اعتقاد قلبى به 
انجام فعالیت ایمن عملى است؛ همکارى 
دســته جمعى کارکنان براى ایمن ســازى 
شــرایط از اهمیت زیادى برخوردار است و 
الزم اســت عدم انطباق ها و موارد ناایمن 
گزارش شده در نظام کارت سبز نیز در اسرع 

وقت برطرف شود.
وى ضمن ابراز نگرانــى در زمینه حوادث 
رخ داده براى کارکنان پیمانکار شــرکت، 
خواستار نظارت مؤثر بر رفتار آنان شد و گفت: 
ساختار فراگیر در خصوص جذب و آموزش 
پیمانکاران باید ایجاد شود، چراکه دست یابى 
به نتایج مطلــوب در بخــش پیمانکارى 
هم راســتا با فوالد مبارکــه در گرو تالش 
دسته جمعى و نگاه ویژه به این بخش است.

در ادامه این جلسه غالمرضا سلیمى، مدیر 
ارشد تولید شرکت فوالد مبارکه به اهمیت 
تدوین دســتورالعمل ایمنى پیش از شروع 
فعالیت ها پرداخت و خواســتار ایمن سازى 
و بهبود شرایط سازه هاى فلزى و انبارهاى 

ذخیره مواد شد.
وى به اهمیت بازرسى از تجهیزات و ادوات 
باربردارى به صورت روزانه پرداخت و ضمن 
تشکر از گزارش هاى ارائه شده، با توجه به 
اهمیت شــغل اپراتورهاى جرثقیل سقفى، 
خواســتار توجه ویژه در این زمینه شد و به 
اهمیت برگزارى جلسات شناسایى خطرات 
و استفاده از خرد جمعى افراد در جهت کشف 

خطرهاى ناشناخته خط تولید پرداخت.

دستیابى به ایمنى در فوالد مبارکه نتیجه 
رعایت شیوه نامه هاى ایمنى است

در مسیر جریان خدمت، پروژه احداث بلوار آیت ا... امینى 
از جمله 22 پروژه شاخص عمرانى فعال و در دست اقدام 
شهردارى نجف آباد اســت که با 70 درصد پیشرفت با 
برنامه ریزى جدید عملیات اجرایى آن ســرعت گرفته 

است.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شــهردارى 
نجف آباد، عبدالرســول امامى شهردار نجف آباد گفت: 
از میان 22 پروژه شاخص فعال در سطح شهر نجف آباد 
بلوار آیت ا... امینى یک رینگ شمالى جنوبى است که 
کمربندى شمال را به کمربندى جنوبى متصل مى کند 
و باعث تسهیل در دسترســى شهرك آزادگان به بافت 

مرکزى شهر مى شود.
وى ادامــه داد: قبًال اتصال شــهرك آزادگان به بافت 
مرکزى از طریق خیابان آیت ا... ایزدى و ســپس بلوار 
بهشتى امیرآباد تامین مى شــد که باعث افزایش طول 
مسیر، افزایش مصرف ســوخت، آلودگى هوا و مباحث 
ترافیکى مى شد حال با توجه به اجراى بلوار آیت ا... امینى 
و اتصال آن به بلوار صیاد شیرازى در شهرك آزادگان، 

دسترسى به شهرك آزادگان تسهیل مى گردد.

امامى افزود: با احداث این بلوار زمان سفر در حدود 10 
دقیقه کاهش داشته که حذف این زمان باعث کاهش 
مصرف ســوخت، کاهش آلودگى هــوا و هزینه هاى 

فرصت مى گردد.

اتصال کمربندى هاى شمالى و جنوبى نجف آباد

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان درباره برگزارى 
بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمى، اظهار 
داشت: این نمایشگاه، نمایشى از خودباورى کشور است 
که نشان مى دهد ایران با پشــت سر گذاشتن 42 سال 
تحریم به مسیرى از خودکفایى رســیده و تهدیدها را 
به فرصت تبدیل کرده اســت. وى افزود: خوشبختانه 
بیش از 90 درصد از تجهیزات ســاخت داخل در سطح 

شرکت هاى دانش بنیان است.
محسن قدیرى با اشاره به وضعیت سهام این شرکت، 
خاطرنشان کرد: سهامداران پاالیشگاه اصفهان توجه 
داشته باشــند که آینده خوبى براى پاالیشگاه ترسیم 
مى شــود و در زنجیره ارزش، پروژه هاى بسیار خوبى 

وجود دارد.

قدیرى یادآور شد: طى دو ســال آینده شرکت پاالیش 
نفت اصفهان صنعت سبز خواهد شد  و ان شاءا... امسال 

پروژه   DHT  راه اندازى خواهد  شد.

شرکت پاالیش نفت اصفهان آینده خوبى دارد

مهدى رضایى سرپرست بانک کشاورزى از صدور دامدار کارت جدید با سقف اعتبارى دو 
میلیارد ریال و نرخ سود 10 درصد خبر داد.

به گزارش روابط عمومى و همکارى هاى بین الملل بانک کشاورزى، رضایى با تاکید بر 
این که اولویت اول بانک کشاورزى در سال 1401 حمایت از تامین نهاده هاى کشاورزى 
در قالب دامدارکارت و سامانه بازارگاه است ، اظهار داشت: افزایش سقف اعتبارى دامدار 
کارت از 50 میلیون تومان به 200 میلیون تومان ، کاهش  نرخ سود این تسهیالت از 11 به 
10 درصد ، تسهیل شرایط اعتبارسنجى و اخذ تضامین و بسیج تمام شعب بانک کشاورزى 
در سراسر کشور براى صدور دامدارکارت و پرداخت تسهیالت خرید نهاده هاى دامى، 
از جمله اقداماتى است که بانک کشاورزى هم سو با سیاست هاى دولت و با هدف رونق 

واحد هاى تولیدى دام و طیور و تامین امنیت غذایى کشور در دستور کار قرار داده است.
وى تصریح کرد: در راستاى طرح مردمى سازى و توزیع عادالنه   یارانه ها و براى حمایت 
از تولید کنندگان و رونق واحد هاى تولیدى دام و طیــور ، دولت طرحى را با هماهنگى 
بانک مرکزى به تصویب رساند که طى آن بانک کشاورزى بر اساس معرفى وزارت جهاد 
کشاورزى،  تسهیالت یارانه دار خرید نهاده هاى دامى را به واحد هاى کوچک در قالب 
دامدار کارت با نرخ سود 10 درصد و به واحد هاى متوسط و بزرگتر از طریق سامانه بازارگاه 

با نرخ سود 12 و 15 درصد پرداخت کند.
رضایى با بیان این که اعتبار در نظر گرفته شده از سوى بانک مرکزى دراین طرح، بالغ بر 
150 هزارمیلیارد ریال است، خاطرنشان کرد: بانک کشاورزى در اجراى سیاست تامین 
نقدینگى واحد هاى پرورش دام و طیور، در قالب دامدار کارت با نرخ سود 11 درصد تا 31 
اردیبهشت ماه بالغ بر 11 هزار میلیارد ریال تسهیالت  به 35300 نفر از واجدان شرایط 

پرداخت کرده است.

صدور دامدار کارت جدید با نرخ سود 10 درصد

اداره کل راه وشهرسازى اســتان اصفهان در نظر دارد پروژه هاى  زیر را از طریق مناقصه عمومی واگذار 
نماید ، بدینوسیله از شرکتهاي داراي صالحیت و شــرایط مندرج در اسناد مناقصه دعوت می گردد براى 
دریافت اسناد مناقصه تا روز پنج شنبه مورخ 1401/03/12 به سامانه تدارکات الکترونیکى دولت به نشانى 

http://setadiran.ir  مراجعه نمایند. 
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شماره 1401/04/ن و 1401/05/ن

م.الف: 1324106   

آ چاپ اولچاپ اول

اداره ارتباطات و اطالع رسانى  اداره کل  راه و شهرسازى استان اصفهان

شماره ردیف
مبلغ برآورد ( ریال )موضوع پروژهمناقصه

مبلغ ضمانتنامه 
شرکت در مناقصه 

(ریال)
صالحیت و شرایط 
شرکت کنندگان

1401/04/ن1
عملیات عمرانى روکش 
آسفالت محور حسین 

آباد قاسم آباد
پایه 5 راه و ترابرى35،973،776،1401،800،000،000

پایه 5 راه و ترابرى16،447،887،076823،000،000تعریض محور کمشچه1401/05/ن2

مســئول فرهنگســراى پرســش از برگزارى رویداد 
"دوشنبه هاى زندگى" خبر داد.

به گزارش اداره ارتباطات معاونت فرهنگى شــهردارى 
اصفهان، نفیســه مظاهرى اظهار داشت: فرهنگسراى 
پرســش با هدف ارتقاى سواد ســالمت روانشناختى 
افراد به برگزارى دوره آموزشــى و مهارتــى با عنوان 
"دوشــنبه هاى زندگى" اقدام کرده است که به صورت 
کارگاهى از تاریخ 9 خردادماه دوشــنبه هاى هر هفته 
از ســاعت 16:30 الى 19:30 در محل فرهنگســراى 
پرسش با حضور اساتید و روانشناسان توانمند و باتجربه 

برگزار مى شود. 
مظاهرى با اشاره به موضوعات این دوره تصریح کرد: 
آموزش مهارت هــاى جرأت مندى، پــرورش ذهن و 

اصول تمرکز فکر، بررســى اختالالت روانشــناختى 
شامل اضطراب و افســردگى و نیز پرداختن به موضوع 
هوش هیجانى و نیز ســایر مهارت هاى زندگى از جمله 

موضوعات این کارگاه ها است.
وى گفــت: عالقمنــدان مى توانند براى شــرکت در 
این دوره ها به سایت فرهنگســراى پرسش به آدرس 
porsesh.ir  مراجعه کرده و با دریافت جدول آموزشى و 

اطالع از زمان برگزارى کارگاه ها و اساتید مربوطه ثبت 
نام خود را کامل کنند.

گفتنى است؛ شــرکت کنندگانى که در هر چهار کارگاه 
پیش بینى شده ثبت نام کنند از امتیاز ویژه این دوره که 
اختصاص یک ساعت مشاوره رایگان تلفنى یا حضورى 

است برخوردار خواهند شد.

ارتقاى سواد سالمت روانشناختى با «دوشنبه هاى زندگى»

سرپرست آبفاى استان اصفهان مى گوید: براى آبرسانى 
پایدار به 450 روستاى داراى 20 خانوار جمعیت و بیشتر به 

4300 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
ناصر اکبرى افزود: از مجموع 1302 روستاى استان تعداد 
949 روستا تحت پوشش خدمات این شرکت قرار دارند که 
به دلیل خشکسالى هاى مســتمر و کاهش آبدهى منابع 
محلى، آب مورد نیاز 305 روستا در طول سال به صورت 
سیار تامین شــود که تعداد آن ها در ماه هاى گرم سال به 

356 روستا مى رسد.
وى گفت: در صورت تخصیص اعتبارى معادل 164 میلیارد 
تومان از محل اعتبارات محرومیت زدایى، در مرحله نخست 
روستاهاى سه شهرستان فریدونشهر، سمیرم و نایین تحت 

پوشش آبرسانى پایدار قرار مى گیرند.
سرپرست آبفاى استان اصفهان از آغاز طرح آبرسانى به 
دو مجتمع روستایى الى ســیاه و کوهستان- بهارستان 
در شهرســتان نائین خبر داد و گفت: این عملیات اواخر 
فروردین ماه سال جارى به همت قرارگاه بسیج سازندگى 
آغاز شده است. اکبرى ارتقاء کمى و کیفى آبرسانى به 450 
روستا در سطح اســتان اصفهان را از دیگر اهداف طرح 
محرومیت زدایى اعالم کرد و گفت: این طرح نیز در صورت 

تامین اعتبارى 4200 میلیارد تومان به اجرا در مى آید.
وى گفت: تامین آب شــرب پایدار تمامى روستاها هدف 
نهایى شرکت آب و فاضالب استان اصفهان است که در 

صورت تامین اعتبار تا سه سال آینده محقق خواهد شد.

نیاز 4300 میلیارد تومانى براى آبرسانى پایدار به 450 روستا

به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان 
اصفهان، روز یکشنبه اول خردادماه سال جاري جلسه 
ســوگند نامه همکاران تبدیل وضعیت اشتغال در سالن 

اجتماعات ستاد این شرکت برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور مدیر عامل، قائم مقام، معاون 
برنامه ریزي، معاون منابع انســانی، معاون مهندسی، 

مدیران مهندسی،کارکنان، ساماندهی مشاغل، روابط 
عمومی،آموزش، حراســت، مالی و کارشناسان حوزه 
ستادي و شهرستانها  برگزار شد، در ابتدا پس از قرائت 
قرآن و سرود جمهوري اســالمی کلیپ جلسه "کمیته 
صیانت از تغییر اشتغال" توسط دفتر منابع انسانی ویژه 
همکاران پخش گردید. سپس مجري جلسه از معاونین 

منابع انســانی، برنامه ریزي و مدیران کنترل پروژه و 
مالی و رییس گــروه نظارت بر خدمــات غیرحضوري 
و ســاماندهی مشــاغل به ایراد ســخن پرداختند و در 
ادامه مدیر عامل شــرکت توزیع برق اســتان اصفهان 
ضمن تبریک ایــن اتفاق خوش یمــن، نکاتی کلیدي

 متذکر شد.

برگزارى جلسه سوگندنامه 

فراخوان جشنواره تولید محتواى مهارتى ویژه مربیان 
مراکز و آموزشــگاه هاى آزاد فنى و حرفه اى اســتان 

اصفهان منتشر شد.
مدیر کل آموزش فنى و حرفه اى استان اصفهان گفت: 
تمام مربیان مراکز دولتى و آموزشــگاه هاى آزاد فنى 
و حرفه اى اســتان ها تا 24 تیر ماه فرصت دارند براى 
شرکت در این جشنواره و کســب اطالعات بیشتر به 

نشانى Ecf.etvto.ir مراجعه کنند.
آرش اخوان طبســى افزود: ارتقاى مهارت هاى تولید 
محتواى الکترونیکى مربیان و کارشناســان سازمان، 
هم افزایى مربیان و کارشناسان مهارت آموزى، ترویج 
مهارت آموزى الکترونیکى و ترغیب مربیان به استفاده 
از فناورى هاى آموزشــى و شناسایى استعداد هاى برتر 

تولید محتوا از اهداف برگزارى این جشنواره است.

وى خوشه صنعت، خوشه کشاورزى، خوشه خدمات و 
خوشه هنر و صنایع دستى را از محور هاى جشنواره تولید 
محتواى مهارتى ویژه مربیان مراکز و آموزشــگاه هاى 
آزاد فنى و حرفه اى استان بیان کرد و افزود: داوطلبان 
باید در موعد مقرر مطابق تقویم آموزشــى جشنواره از 
طریق پلتفرم استانى که به همین منظور تهیه شده است 

نسبت به ثبت نام و ارسال اثر آموزشى خود اقدام کنند.

فراخوان جشنواره تولید محتواى مهارتى فنى و حرفه اى در اصفهان


