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وقتى تاکسى پیدا نمى شود

کام تلخ عسل ایران
3

آزار شهروندان
 با سطل هاى بزرگ زباله

3

شناسایى یک سوم بازماندگان 
تحصیل در اصفهان 
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خواص ضد سرطان گالبى 
سرشار از فیبر و مناسب 

براى کاهش وزن

پاى چشم بادامى ها در کفش اصفهان
6
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«توریسم سالمت» 
اصفهان نیاز به 
درمان دارد 

گالبى میوه اى آبدار و شیرین، سرشار 
از مواد مغذى از جمله ویتامین ها، مواد 

معدنى و فیبر خوراکى است و 
در عین حال کالرى کمى دارد.

حدود 10ســالى مى شــود که بحث توریسم درمانى 
در اصفهان به مســئله اى جدى تبدیل شده است. اما 
حقیقت تلخ این است که سومین کالنشهر کشور هنوز 
نتوانسته آنطور که باید و شاید در این رابطه بدرخشد. 

آخرین بارى که ســازمان میــراث فرهنگى، آمارى 
از درآمد گردشــگرى سالمت داده به ســال 92 باز

مى گردد؛ عددى نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون 
دالر. پس از این سال، آمار دقیقى از توریسم درمانى در 

ایران و اصفهان در دست نیست. 
آخرین اظهار نظر در این رابطــه مربوط به مدیرکل 
میراث فرهنگى استان اصفهان است که همین چند 

روز پیش با اشاره به ظرفیت هاى...

ذوب آهن هم مى تواند در جام ذوب آهن هم مى تواند در جام 
جهانى نماینده داشته باشدجهانى نماینده داشته باشد

قاسم حدادى فر در گفتگوى اختصاصى با «نصف جهان»:قاسم حدادى فر در گفتگوى اختصاصى با «نصف جهان»:
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وقتى نفس تولید به شماره مى افتد

جهانبخش: بعضى بازیکنان رابطه 
خوبى با اسکوچیچ نداشتند

علیرضا جهانبخش وینگر ســابق برایتــون که یکى از 
اعضاى کلیدى تیم ملى فوتبال ایران اســت در مورد 
اخراج دراگان اســکوچیچ ســخن گفته است. او بیان 
داشته است که جناح هاى طرفدار و مخالف اسکوچیچ ...
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در صفحه 3 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

افزایش 41 درصدى 
تعداد روزهاى ناسالم 

در اصفهان

تخم مرغ در سیبل گرانى
این بار توپ در میدان مرغ فروشان افتاد 

2
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حاج صفى همچنان مهره 

سردرگمى داوطلبان کنکور پایان یافت ترفند مسدود کردن ایمیل هاى اسپم در جیمیلجهان نما مراکز ناایمن اصفهان هر چهارشنبه شناسایى مى شوندتکنولوژى 5 مورد از ترسنا ك ترین اختالالت روانى دنیااستان سالمت

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان پاسخ مى دهد؛

چرا کارخانه ریسباف هنوز موزه 
نشده است؟

3

دانشگاه آزاد اسالمى شــهرضا در نظر دارد موارد زیر را از طریق مزایده به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

 متقاضیان جهت کسب اطالع بیشتر و دریافت اسناد مزایده مى توانند از 
تاریخ درج آگهى به مدت ده روز کارى به دفتر تدارکات دانشگاه آزاد اسالمى 
واحد شهرضا مراجعه و یا با شماره  53292205-031 تماس حاصل فرمایند.

ضمنا" هزینه درج آگهى به عهده برنده مزایده بوده و دانشگاه در رد یا قبول 
هر یک از پیشنهادات مختار است . 

1) اجاره محل تایپ و تکثیر و انتشارات دانشگاه
2) اجاره محل ساختمان بوفه دانشگاه
3) اجاره محل تاالر پذیرایى دانشگاه

آگهی مزایده 

کمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمی شهرضاکمیسیون معامالت دانشگاه آزاد اسالمی شهرضا

موضوع مناقصه :انتخاب پیمانکار جهت اجراى پل بن رود مطابق مشخصات مندرج دراسناد ومدارك 
وشرایط مناقصه وقرارداد منضم .

مبلغ سپرده شرکت درمناقصه :مبلغ 1/250/000/000 (یک میلیارد و دویست وپنجاه میلیون)
ریال به صورت ضمانتنامه بانکى با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدى در وجه تمرکز وجوه سپرده 

شهردارى قمصر  با شماره حساب 3100005117003 نزد بانک ملى قمصر .
مهلت دریافت اسناد حداکثر تا تاریخ 1401/07/24 از واحد امور قراردادها ،مهلت قبول پیشنهادات 
حداکثر تا تاریخ 1401/08/05 وبازگشــایى پاکتها درمورخ 1401/08/07 درمحل شهردارى قمصر 

خواهد بود .
برگزارى مناقصه صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد وکلیه مراحل فرایند 

مناقصه از این سامانه امکان پذیر مى باشد .
-هرگاه برندگان اول تا سوم مناقصه ،حاضر به عقد قرارداد درمهلت مقرر نشوند ،سپرده شرکت 

درمناقصه ایشان به ترتیب ضبط خواهد گردید .
-شهردارى در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است .

-سایر اطالعات وجزئیات در اسناد مناقصه درج شده است . تلفن:031-55642345

تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

م.الف :۱۳۸۴۶۷۲ 

 مجتبی ولی پناه –   شهردار قمصر  مجتبی ولی پناه –   شهردار قمصر 

بنیاد مسکن انقالب اسالمى استان اصفهان درنظر دارد موارد زیر را با اولویت 
افراد ساکن و بومى روستا از طریق مزایده عمومى بفروش برساند . 

- سه پالك تجارى در شهر تودشک (محله نوبنیاد)  شهرستان کوهپایه (نوبت 
دوم)

- چهار پالك کارگاهى در روستاى رباط سرخ شهرستان گلپایگان(نوبت اول)
متقاضیان براى کســب اطالعات بیشــتر مى توانند از تاریخ پنجشنبه  
1401/7/7  به آدرس اینترنتىwww.bonyadmaskan-isf.ir   مراجعه نمایند . 

آگهی مزایده عمومی

اداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهاناداره کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان

چاپ اول

چاپ دوم
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دن دودک فندم ت

شــهروندان اصفهان از نبود تاکســى درون شهرى 
به خصوص در مسیرهاى پرتردد شهر...
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سردرگمى داوطلبان کنکور 
پایان یافت

حمایت وزیر خارجه عراق از 
گفتگو بین ایران و عربستان 

خبرخوان
شهداى جنگ تحمیلى
چند سال داشتند؟

از آمار شــهداى جنگ    اعتمادآنالین |
روایت هاى گوناگونى وجــود دارد، اما در یک 
منبع معتبر و سایت وابسته به بنیاد شهید نوشته 
شده حدود 197 هزار نفر در جنگ تحمیلى به 
شهادت رسیدند. میانگین سنى شهداى جنگ 
تحمیلى 23 سال اســت و کم سن ترین شهید 
متولد ششم اسفند 1366 و شهید شده در تاریخ 

18 اسفند 1366 (12 روز پس از تولد) است.

«ایالن ماسک»
روزنامه ها را مسخره کرد!

«ایالن ماسک» با    همشهرى آنالین |
انتشار یک توییت عجیب عملکرد روزنامه هاى 
جهــان را به تمســخر گرفــت. او در توییتى 
توهین آمیز نوشت: «پسرم، ساکسون، از اینکه 
هنوز هم هر روز تعداد زیادى روزنامه کاغذى 
تولید مى شود، شگفت زده اســت. او گفت که 
آنها احتماًال فقط در اینترنت جســتجو کرده و 
آن را چاپ مى کنند. بله، به اســتثناى تعدادى 
نادر، این در واقع کارى اســت کــه آنها انجام 

مى دهند. هاها.»

حتماً اسکار مى گیریم!
پرویــز شــیخ طادى، عضو و    فارس |
ســخنگوى کمیته انتخاب فیلم براى اســکار 
درباره نماینده سینماى ایران در اسکار 2023 
مدعى شد: شخصًا مطمئن هستم فیلم «جنگ 
جهانى سوم» به لحاظ قوت در موضوع، بازى، 
کارگردانــى فیلمبردارى و گریم یک اســکار 

دریافت مى کند.

«عنکبوت» هم رفت اسکار! 
کشــور دانمــارك فیلــم تریلــر    صبا |
«عنکبوت مقدس» به کارگردانى على عباسى 
را که داســتان یک قاتل زنجیره اى در ایران 
است، به عنوان نماینده خود به اسکار فرستاد. 
«عنکبوت مقدس» که با الهام از یک داستان 
واقعى در خیابان هاى مشهد ساخته شده است 
در جشنواره کن امســال برنده جایزه بهترین 

بازیگر نقش اول زن (زر امیرابراهیمى) شد.

رعایت قانون آدامس!
ســید  دکتــر    همشهرى آنالین |
محسن بنى هاشمى، اســتاد رسانه و ارتباطات 
در میزگرد پنجره شکســته گفت: مــا زباله را 
روى زمینى مى اندازیم که قبــًال زباله ریخته 
باشــند و راحت تر ایــن کار را انجام مى دهیم. 
اگر مکان تمیزى ببینیم، کمتــر تمایل داریم 
زباله بیندازیم. زیر دســته هاى صندلى معموًال 
میزان زیادى آدامس چســبیده است، میزان 
آدامسى که زیر دسته هاى صندلى چسبیده هم 
نشانه رابطه دانشجویان آن دانشگاه با منطقه و 
دانشگاهشان است. افراد،  آدامس را در جایى که 
براى خود مى دانند، نمى چسبانند. وقتى هویت 
شهرى نداشته باشیم، تعلق خاطر شهرى هم 

نداریم.

 بیشترین سرچ
نام مهسا امینى

  اعتماد آنالین | نــام مهســا امینى در 
ده روز گذشــته یکى از کلیدواژه هاى مهم در 
جســتجوى اخبار بوده اســت. قبرس، کانادا، 
ســوئد، لبنان و آلمان کشــورهایى بودند که 
بیشترین سرچ براى نام مهسا امینى را داشتند. 
اما کشورهایى که بیشــترین مهاجر ایرانى را 
دارند یا برایشان اخبار ایران مهم است به شدت 
پیگیر اخبار مربوط به مهســا امینى بودند.  نام 
مهسا امینى تقریبًا در تمام کشورهاى اروپایى و 

آمریکایى جستجو شده است. 

فائزه هاشمى دستگیر شد
  تسنیم |شنیده ها حاکى است، فائزه هاشمى 
شامگاه پنج مهرماه به دلیل تحریک اغتشاشگران به 
اعتراضات خیابانى در منطقه شرق تهران، توسط یک 
نهاد امنیتى بازداشت شده است. پیش از این هم سابقه 
داشته که فائزه هاشــمى به دلیل حضور مستقیم در 

برخى اغتشاش هاى خیابانى بازداشت شود.

مدیرى از کشور خارج شد 
مهران مدیرى که اخیراً با برخى مواضع    تسنیم|
خود به تحریک عواطف و دامن زدن به آشوب ها کمک 
کرده بود، به واسطه دستور دادستان ممنوع الخروج شده 
بود؛ با این حال، گفته مى شود که وى بالفاصله از کشور  

خارج شده است.

ادعاى جنجالى درباره کریمى
بررسى هاى اولیه نشان مى دهد على    فارس |
کریمى، بازیکن سابق تیم ملى فوتبال بیشتر امالك 
و دارایى هاى خود در ایران را قبل از خروج از کشــور 
به فروش رسانده یا مالکیت آنها را واگذار کرده است. 
مردم محلى لواســان خروج اکثریت اموال و وسایل 
ویالى کریمى در خیابان صحراى ناران لواسان را تأیید 
مى کنند و پیگیرى هاى تکمیلــى درباره این موضوع 

ادامه دارد.

تخریب مجسمه على کریمى! 
تصاویر منتشر شده از آنچه تخریب    برترین ها |
مجســمه على کریمى در کرج عنوان شــده بازتاب 
گسترده اى در اینستاگرام داشته است و کاربران این 
قضیه را به علت اقدامات این ســلبریتى در اعتراضات 
پس از مرگ مهسا امینى دانسته اند. در این تصویر که 
از کرج ثبت شده است، مجسمه على کریمى، بازیکن 

پیشین تیم ملى ایران تخریب و سرنگون شده است.

راهکار فرار از سربازى رفتن
«پوتیــن» چنــد روز قبــل حکم    برترین ها |
ســربازگیرى اجبارى را اعالم کرد. پوتین همچنین 
قانونى را امضا کرد که براســاس آن نظامیانى که در 
مرحله «بسیج اجبارى نیروهاى جدید»، فرار مى کنند 
یا از دستور جنگیدن سرپیچى مى کنند با مجازات تا 10 
ســال زندان روبه رو خواهند شد. عالوه بر این، پوتین 
قانون تسهیل اعطاى شهروندى روسیه به افراد خارجى 
که در صف نظامیان روسیه مى جنگند را امضا کرد. حاال 
بعضى از جوانان روسیه هم در اقدامى عجیب اعضاى 

بدن خود را مى شکنند تا عضو بسیج پوتین نشوند.

 دنبال حرمت شکنى
ولى خدا هستند

  ایرنا| حجت االســالم علیرضا پناهیان با اشاره 
به اینکه در جمهورى اسالمى اصل بر حرمت گذارى 
است، خاطر نشان کرد: نظام اجتماعى کشور ما مبتنى 
بر حرمت نگهداشتن ولى خداست، به همین خاطر است 
دشمنان اسالم به خصوص انگلیس بارها در طول تاریخ 
به دنبال حرمت شکنى از دین و اولیاى خدا بوده است. 
پناهیان اظهار کرد: ادامه برپایى مجالس روضه و زیارت 
امام حسین (ع) در محافل عمومى و خصوصى پس از 
پایان ماه صفر یکى از راه هاى این حفظ حرمت هاست.

تو غیرمسئول هستى!
  دیده بان ایران| رســانه نزدیک به شــوراى 
عالى امنیت ملى با انتشــار مطلبى در توییتر از مواضع 
هنجارشکنانه حسن عباســى به شدت انتقاد کرد. نور 
نیوز نوشت: حسن عباسى ، سخنگوى هیچ بخشى از 
حاکمیت نیست و اظهاراتش مثل اظهارات همه تریبون 
داران دیگر که موافق یا مخالف جمهورى اســالمى 
هستند نظرات شخصى اوست. حمایت از اغتشاش و 
ناامنى علیه ملک و ملت به بهانــه اظهارات یک فرد 
غیرمسئول مى تواند غبار ناخواسته اى بر چهره یک 

قهرمان باشد.

کشــمکش هاى نحوه برگزارى کنکور سراسرى سال 
1402 با دســتور رئیس جمهور باالخــره پایان یافت. 
همزمان با ابالغ رئیس جمهور پیرامون اصالحیه مصوبه 
شــوراى عالى انقالب فرهنگى تغییرات کنکور سال 
1402 به صورت قطعى ابالغ شد و سازمان سنجش که 
مسئول برگزارى آزمون هاى سراسرى است باید مطابق 
دستورالعمل شوراى عالى انقالب فرهنگى کنکور سال 
آینده را برگزار کند. به همین ترتیب؛ کنکور سال 1402 
در نیمه اول تیر و در نیمه دوم دى برگزار خواهد شــد، 
این اولین آزمون سراسرى است که در سال به شیوه دو 

مرحله اى بودن برگزار مى شود.

ثبت نام نوبت اول 8 تا 14 آبان 1401 اســت و اجراى 
آزمون 29 و 30 دى 1401 خواهد بود که پنج  شنبه صبح 
آزمون رشته گروه تجربى، بعدازظهر پنج شنبه آزمون 
گروه زبــان و جمعه آزمون هاى گروه انســانى و گروه 

ریاضى و عصر آزمون گروه هنر برگزار مى شود.
براى نوبت دوم ثبت نام 16 تا 21 فروردین 1402 است 
که آزمون در روزهاى چهارشنبه و پنج شنبه 14 و 15 تیر 
برگزار خواهد شد که صبح پنج شنبه آزمون گروه هاى 
انسانى و ریاضى و بعد از ظهر پنج شنبه آزمون گروه هنر 
و صبح جمعه آزمون گروه تجربى و عصر جمعه آزمون 

گروه زبان خواهد بود.

وزیر خارجه عــراق گفت که بغــداد از حصول توافق 
هسته اى و همچنین بهبود روابط بین ایران و عربستان 
سعودى حمایت مى کند. «فؤاد حسین» گفت: عربستان 
سعودى در منطقه و جهان نقش مهمى ایفا مى کند و در 
صورتى که روابطش با ایران بهتر شود، این نقش قوى تر 
و گسترده تر خواهد بود. وى افزود: امیدوارم گفتگو بین 
تهران و ریاض از ســطح امنیتى به ســطح دیپلماسى 
منتقل شود. او گفت که عراق نقش میانجى بین ایران و 
آمریکا بازى مى کند؛ چرا که به گفته وزیر خارجه عراق، 
این به نفع بغداد اســت که به طرفین کمک کند تا به 

توافقى دست یابند.

وزیر خارجه عراق گفت که موضعش در قبال گفت گوها 
بین ایــران و آمریکا این اســت که منجر بــه توافق 

هسته اى شود.
فؤاد حسین گفت که عراق مى کوشد دیدگاه  هاى طرفین 
را به یکدیگر نزدیک کند ولى در این بین مشــکالتى 
وجود دارد. به گفته او، این مشکالت نه مربوط به توافق 
هسته اى است و نه به مذاکرات بین ایران و گروه 5+1.

او ادامه داد: برخى مشــکالت اساســى بین تهران و 
واشنگتن وجود دارد که خارج از توافق هسته اى است 
ولى به بخشى از این توافق تبدیل شده است. منظورم از 

خارج توافق، مواد توافق است.

الدن ایرانمنش
گرانى ها تخم مــرغ را نشــانه گرفته اســت. گرانى
 نهاده هاى دامى و در کنار آن باالرفتن دستمزد کارگران 
و همچنین برداشته شدن ارز ترجیحى، عواملى است که 
تخم مرغ را در ســیبل گرانى ها قرار داده است. گرچه 
این گرانى ها تنها مربوط به تخم مرغ نبوده اما افزایش 
ناگهانى این محصول که تا پیش از این جزو کاالهاى 
ارزان محسوب مى شد بازار مصرف را دچار تنش کرده 

است.
یکى از بهانه هاى همیشگى و دم دستى تولیدکننده ها در 
حوزه مرغ و تخم مرغ در موضوع افزایش قیمت، رشد نرخ 
نهاده هاى دامى  است. هرچند که رشد قیمت نهاده هاى 
دامى  را نمى توان نادیده گرفت، اما موضوع این است که 
رشد دائمى  قیمت مرغ و تخم مرغ و بى ثباتى آن باعث 
کاهش قدرت خرید و نارضایتى مصرف کنندگان شده 
اســت. هرچند که دولت بارها درباره تأمین نهاده هاى 
دامى  تضامینى را به تولیدکننــدگان داده ولى با وجود 
تغییراتى که در کشــورهاى تولیدکننده نهاده دامى  از 
جمله اوکراین رخ داده این تضامین بى اثر شــده و فشار 

آن به تولیدکننده و بعد مصرف کننده وارد آمده است.
گرانفروشى و زیر پا گذاشــتن قیمت مصوب تخم مرغ، 
فقط مربوط به خرده فروشــان نمى شــود، بلکه قیمت 
تخم مرغ در مرغدارى ها نیز مرز قیمت هاى مصوب را 
درهم شکسته است و بیشتر از قیمت مصوب،39 هزار و 

800 تومان به فروش مى رسد.
مطابق قانون، سود شرکت هاى پخش 3درصد و اصناف 
10 درصد و درمجموع 13درصد است؛بنابراین، این سود 
منطقى است، اما واقعیت بازار چیز دیگرى است و با آزاد 
شــدن نرخ ارز قیمت تخم مرغ هر بار با قیمت جدیدى 

بیش از آنچه مقرر شده به فروش مى رسد. 
فروشندگان اما دالیل خود را دارند. آنها ادعا مى کنند که 
در فرایند توزیع این گرانى ها اتفاق افتاده است، گرچه 
رؤساى اتحادیه هاى مرغ فروشــان، توپ را به میدان 

شرکت پشتیبانى امور دام مى اندازند و عنوان مى کنند 
که علت گرانى ها سوء مدیریت شرکت پشتیبانى امور 

دام است و دولت از جیب تولیدکننده هزینه مى کند.
به گفته فعاالن این عرصه، قیمت خــوراك مرغ 3/5 
برابــر افزایش داشــته؛ بنابراین قیمت تمام شــده در
 مرغدارى ها بیش از 44 هزار تومان مى شود و به همین 

دلیل قیمت ها باید بازنگرى شود.
بازنگرى قیمت ها پیش از ایــن هم در گفته هاى وزیر 
جهاد کشاورزى مشهود بود، او قول داده بود که از اول 

مهر قیمت تخم مرغ تغییر خواهد کرد. 
سیدجواد ساداتى نژاد در 17 شــهریور ماه و کمتر از 20 
روز مانده به مهر با اشــاره به اصالح قیمت مرغ و تخم 
مرغ این موضوع را جزو مطالبات جدى تولیدکنندگان 
دانســته و اعالم کرده بود کــه در این حــوزه نیاز به 
برنامه ریزى هاى مــدون براى جلوگیــرى از اختالل 

هستیم.
این مقام بلندپایــه همچنین قــول داده بود که قیمت 
تخم مرغ به روز مى شــود تا از جیب تولیدکننده هزینه 
نشود. دقیقًا یک روز پس از سخنان وزیر، رئیس هیئت 
مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران نیز از گرانى 
قطعى تخم مرغ خبر داده بود و اعالم کرده بود که این 
اصالحات باید انجام شود تا تولیدکننده ها بتوانند ادامه 

بدهند.
ناصر نبى پور همچنیــن در آن زمان اعالم کرده بود که 
وضعیت بازار تخم مرغ نرمال و قیمت ها پایین است، اما 
مرغداران در حال ضرر بوده و مدت هاســت که حداقل 
13تا15 هزار تومان بــه ازاى هر یک کیلوگرم، از جیب 
خود هزینه مى کنند که این رقم کمى نیســت؛ آقایان 
نیز همواره مى گویند تا آخر شــهریور تحمل کنید تا در 
قیمت ها اصالحاتى صورت گیرد. او با اشــاره به اینکه 
وقتى که قیمت نهاده ها 6برابر مى شــود، طبیعى است 
که افزایش قیمت تخم مرغ را نیز به همراه داشته باشد.

این در حالى اســت که تا قبل از برداشــته شــدن ارز 

ترجیحى قیمت تخم مرغ رقمى نزدیک 18 هزار و 300 
تومان داشت اما اکنون به قیمت 34 هزار تومان رسیده 
که حتى دوبرابر قیمت ســابق نیز نیســت؛ در صورتى 
که نهاده ها حدود 70 تا 75 درصد قیمت تمام شــده را 

تشکیل مى دهد.
اما بــه گفته فعــاالن این عرصــه تاکنــون دولت به 
وعده هایش عمل نکرده و همین باعث شــده که بازار 
تخم مرغ دچار تنش و افزایش ناگهانى قیمت برخالف 
آنچه مصوب شده بشود. اکنون با وجود اینکه هیچ نامه و 
گزارش مکتوبى از هیچ مرجع رسمى براى گران شدن 
این کاالى اساســى وجود ندارد اما افزایش قیمت تخم 

مرغ بدون هیچ نظارتى اتفاق افتاده است.
این بار نیــز مرغــداران افزایش قیمت نهــاده هاى 

دائمى، دســتمزد کارگران و افزایش تورم در جامعه را 
سرلوحه علت گرانى ها قرار داده اند. به گفته آنها تصور 
گرانفروشى اشتباه است و با شرایط موجود و افزایش هر 

روزه قیمت ها گرانفروشى در کار نیست.
حال باید منتظر ماند و دید، آیا با وجود تأکید مســئولین 
از تشــدید نظارت ها جهت جلوگیرى از افزایش قیمت 
تخم مرغ باز هم در چند روز آینده شاهد افزایش قیمت 
تخم مرغ در بازار هستیم یاخیر، اما آنچه  دراین بین نباید 
فراموش شود، این اســت که  در این میان سفره مردم 
اســت که به دلیل عدم نظارت ها و عدم حمایت هاى 
دولت، هر روز کوچک تر از روز گذشــته مى شود و باید 
براى رفع نیاز مردم به کاالهاى اساسى تمهیداتى جدى

 اندیشیده شود.

این بار توپ در میدان مرغ فروشان افتاد 

تخم مرغ در سیبل گرانى

وزیر امور خارجه ایران در ادامــه دیدارهاى خود در نیویورك 
با «چابا کروشــى»، رئیس هفتاد و هفتمین مجمع عمومى 
سازمان ملل متحد دیدار کرد. تصویر این دیدار به دلیل حضور 
امیرعبداللهیان در کنار پرچمى که ربطــى به ایران ندارد در 

شبکه هاى اجتماعى بازتاب گسترده اى داشته است.
پس از انتشار تصویرى از دیدار حسین امیرعبداللهیان، وزیر 
خارجه ایران با چابا کروشى رئیس مجمع عمومى سازمان ملل، 
برخى با اشاره به پرچمى که در تصویر است مدعى شدند که 

پرچم ایران برعکس شده است!
در حالى که پرچمى که در تصویر دیده مى شــود پرچم ایران 
نیست، پرچم مجارستان، پرچم کشــور چابا کروشى رئیس 

مجمع عمومى سازمان ملل یعنى مجارستان است.

بر اساس پروتکل سازمان ملل در اتاق رئیس مجمع عمومى 
یک پرچم از سازمان ملل متحد و یک پرچم متعلق به کشورى 
است که رئیس مجمع عمومى از آن کشور انتخاب شده است.
بر این اســاس، پرچم موجود در اتاق رئیس مجمع عمومى 
سازمان ملل به صورت ساالنه و با تغییر رئیس مجمع تعویض 

مى شود.
با توجه به برخى شــباهت هاى پرچم کشــور مجارستان با 
پرچــم جمهورى اســالمى ایــران، برخــى رســانه ها به 
اشــتباه اینگونه گمانــه زنــى کرده اند که پرچــم ناقص 
و وارونــه جمهــورى اســالمى ایــران در محــل نصب 
بــوده در حالى  که این پرچم متعلق به کشــور مجارســتان

 بوده است.

غالمحسین کرباسچى، دبیرکل ســابق حزب کارگزاران سازندگى و چهره 
سیاســى اصالح طلب، در رابطه با مناظره هاى اخیر در صدا و ســیما که از 
اصالح طلبان هم دعوت شد گفت: از صداوسیما با من تماس گرفتند و با اصرار 
به من گفتند که بیایید و صحبت کنید و حتــى القابى را عنوان کردند که من 
الیقش نبودم و گفتند ما مى خواهیم شما بیایید من پذیرفتم و پرسیدم برنامه 
چیست؟! گفتند گنجى و یک مهمان تلفنى هم داریم به نام عباس عبدى اما 
رفتم و دیدیم در میان برنامه به جاى عبدى آقاى دیگرى تشریف آوردند. او 
افزود: این برنامه من بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. حداقل در فضاى مجازى 
که گاهى اوقات حضورى بسیار کمرنگ دارم و اظهارنظرى مى کنم نسبت 
به این حضور انتقادات زیادى شده بود و گفته مى شد چرا رفتید و چرا سوپاپ 

اطمینان شدید و تعابیر زشتى داشتند. این وضعیت نشان مى دهد در جامعه ما 
قطب بندى تندى نسبت به وضعیت موجود وجود دارد.

کرباسچى ادامه داد: من در ارتباط با مسئله مهسا امینى نظرسنجى را در صدا 
و سیما دیدم و قاعدتًا اگر عقالنیتى منطقى در صدا و سیما وجود داشته باشد 
و بخواهند شنونده حرف هاى مردم باشــند همین نظر سنجى ها را مبنا قرار 

مى دهند. 
کرباسچى خاطرنشــان کرد: آنچه حتى در مناظره هم واضح بود رفتارهاى 
دوگانه اى بود که وجود داشــت. به عنوان مثال میکروف ن در گوش مجرى 
را کم نکرده بودند و مردم به راحتى متوجه مى شــدند چــه چیزهایى به او 

دیکته مى شود.

با شرایط این روزهاى اینترنت کشــور، درآمد بیش از 9 میلیون نفر 
در معرض تهدید جدى قرار گرفته است.

به نظر مى رســد نســخه کامل و بى نقصى از طرح صیانت در حال 
اجراســت. گمانه زنى ها حاکى از آن اســت که احتماًال فیلترینگ 
اینســتاگرام و واتس اپ دیگر رفع نخواهد شــد و ایــن دو پلتفرم 

محبوب به سرنوشتى مشابه تلگرام دچار خواهند شد. 
اگرچه کنتــرل ناآرامى هــاى اخیــر، بهانه اى بــراى فیلتر طیف 
گســترده اى از پلتفرم هــا از جمله اینســتاگرام و واتــس اپ بود، 
اما حــاال شــواهدى مانند دســتور به حــذف ایــن دو برنامه  از 
اســتورهاى ایرانى مانند بــازار و مایکت، نشــان مى دهد که گویا 

متولیــان فضاى مجازى کشــور دیگر تصمیمى بــراى رفع فیلتر 
این دو پلتفرم پرطرفــدار ندارند و به احتمال زیاد قرار اســت آنها 
هم به سرنوشــتى مانند تلگرام دچار شــوند.  کارشناســان در این 
باره مى گویند: احتمــال رفع فیلترینگ اینســتاگرام و واتســاپ

 بسیارضعیف است.

ماجراى تصویر خبرساز از وزیر خارجه ایران در سازمان ملل

روایت کرباسچى از نحوه دعوت صدا و سیما از او

اینستاگرام و واتس اپ براى همیشه فیلتر شد؟
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دلیل تفاوت در ساعت کار 
نانوایان 

نایب رئیس انجمن علوم و فنــون غالت اصفهان 
درباره تخلفات نانوایى ها و عدم پخت در ســاعات 
مشــخص، اظهار کرد: اگرچه در ظاهــر این موارد 
تخلف اســت، اما در دنیاى واقعى این موارد تخلف 
نیست؛ در حالى که سهمیه ماهیانه یک نانوا باید 300 
کیسه آرد باشد، اما وقتى بین 150 تا 200 کیسه آرد 
به وى تخصیص مى یابد، هیچ گاه نمى تواند ساعات 
پخت خود را (6 تا 8 صبح، 10 صبح تا 13 بعدازظهر 
و 16 تا 19 بعدازظهر) رعایت کنــد. محمد خواجه 
درباره گالیه مردم از کم شــدن حجم نان ها، گفت: 
با توجه به ســخت گیرى و جریمه هاى سنگین این 
اتفاق نمى افتد مگر اینکه آرد ضعیف باشد و نانوا براى 
مقابله با متالشى شدن خمیر، ناچار به کوچک کردن 

سایز چانه و نه وزن آن است.

افزایش شمار مبتالیان به وبا 
در اصفهان

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: بر 
اســاس آخرین آمار تاکنون نتیجه آزمایش ابتال به 
وبا براى 20 نفر در استان اصفهان مثبت بوده است. 
پژمان عقدك اظهار داشت: طبق آخرین آمار تا پنج 
شنبه هفته گذشته سى و یکم شــهریورماه، نتیجه 
آزمایش هاى ابتال به وبا براى 20 نفر در استان مثبت 
بوده اما هفته جارى تاکنــون مورد جدید ابتال به وبا 
گزارش نشده است. وى گفت: تقریباً هر سال تعدادى 
ابتال به بیمارى وبا داریم. عقــدك ادامه داد: براى 
مثال در ســال 1396 نزدیک به 800 مبتال به این 
بیمارى در کشور شناسایى شــد در حالى که امسال 
تاکنون در مجموع شــمار مبتالیان در کشور به 58 

نفر رسیده است.

هوا از فردا 
خنک مى شود

کارشناس اداره کل هواشناسى استان اصفهان گفت: 
پدیده جوى خاصــى تا هفته دوم مهر ماه در اســتان 
نخواهیم داشت. ابراهیم هنرمند اظهار داشت: تا اوایل 
هفته پیش رو پدیده جوى خاصى نخواهیم داشت اما 
از روز جمعه هشتم مهرماه احتمال کاهش دماى هوا 
دور از انتظار نیست. وى با اشاره به استمرار جوى پایدار 
در سطح اســتان طى روزهاى آینده، خاطرنشان کرد: 
آسمان اصفهان طى این مدت صاف تا کمى ابرى پیش 
بینى مى شود و در ساعات بعد از ظهر وزش باد به نسبت 

شدید محتمل است.

کشف 13 قطعه سهره طالیى 
رئیس محیط زیست شهرستان سمیرم خاطرنشان 
کرد: در شهرســتان ســمیرم به دلیل وجود شرایط 
اقلیمى مناسب، زیستگاه هاى طبیعى ایده آلى جهت 
انواع گونه هاى زیســتى گیاهــى و جانورى فراهم 
آمده که حفاظت از این زیســتگاه ها، گونه ها و تنوع 
زیستى موجود در آن ها وظیفه همه شهروندان است. 
محمد عباسى گفت: طى شهریور ماه امسال  موفق 
به دستگیرى 14 شــکارچى متخلف، کشف شش 
نوع از پرندگان شــکارى و 13 قطعه پرنده ســهره 
طالیى، فاخته وحشى و کشف سالح شکارى مجاز 

و غیرمجاز شدیم.

نیاز به گروه خونى O منفى 
در اصفهان

مدیرکل انتقــال خون اســتان اصفهان از رشــد 
9/19 درصدى اهداى خون در 6 ماهه امســال در 
مقایسه با ســال قبل خبر داد و گفت: در حال حاضر 
وضعیت ذخیره خون اســتان مناسب است، اگرچه 
هنوز ذخیره گروه خونى O منفى پایین اســت. على 
فتوحى با تأکید بر اینکه در همه شرایط نیاز به خون 
و فرآورده هاى خون داریم و بیماران نیازمند چشــم 
انتظــار اهداکنندگان خون هســتند، گفت: به همه 
گروه هاى خونى نیاز داریم، اگرچه هنوز ذخیره گروه 

خونى O منفى پایین و خوب نشده است.

خبر

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: مدیریت شهرى 
به دنبال این اســت که کارخانه ریســباف به موزه تبدیل 
شود، اما مشکالتى وجود دارد که اقدامات را ُکند مى کند و 

مهم ترین آن مالک نبودن شهردارى است.
محمد نورصالحى اظهار کرد: حدود 10 سال پیش وزارت 
راه و شهرسازى تصمیم گرفت توسط شرکت بازآفرینى 
شهرى کارخانه ریسباف را که مالک آن بانک ملى بود به 
تملک خود دربیاورد و تبدیل به موزه کند، اما فرایند توافق با 
بانک به طول انجامید، سال گذشته در شوراى اسالمى شهر 
و شهردارى اصفهان درخواست کردیم تا هرچه سریع تر 

وضعیت این کارخانه روشن شود.

رئیس شوراى اســالمى شــهر اصفهان تصریح کرد: در 
شــوراى گفت وگوى دولت و بخــش خصوصى موضوع 
تبدیل کارخانه ریســباف به موزه مطرح شد و بانک ملى 
اعالم آمادگى کــرد با کمک و همراهى شــهردارى این 
کارخانه را به موزه تبدیل مى کند، اما مدیران فعلى وزارت 

راه و شهرسازى تمایلى به این اقدام نداشتند.
وى اضافه کرد: بر اساس شنیده ها کارخانه ریسباف هیچ گاه 
کاربرى تجارى نداشته، بلکه کاربرى خدمات عمومى داشته 
است. امکان دارد در گذشته اقداماتى در این کارخانه انجام 
گرفته باشــد که در ازاى آن هزینه اى دریافت شده، اما به 

معناى تجارى بودن این بنا نبوده است.

معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش اصفهان 
از شناسایى حدود یک سوم بازماندگان تحصیل خبر داد و 
گفت: ثبت نام این افراد در مدارس مناطق مختلف صورت 

گرفته است.
وجیهه فاضل افزود: پیش از این از سوى وزارت آموزش و 
پرورش بالغ بر 6 هزار نفر بازمانده تحصیل به این دستگاه 
اعالم شد که از این تعداد بیش از 2 هزار نفر شناسایى شدند.

وى با بیــان اینکه بــراى شناســایى ســایر بازماندگان 
برنامه ریزى شده است گفت: مهاجرت، مشکالت اقتصادى، 
نگرش اجتماعى و فرهنگى به تحصیل و بسیارى از موارد 
دیگر موجب بازمانده شــدن از تحصیل بخشى از کودکان 

شده است. معاون آموزش ابتدایى اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان افزود: با توجه به جایگاه و اهمیت عدالت آموزشى 
و پوشش کامل تحصیلى براى تمام کودکان در هر نقطه ، 
این مهم در شوراى راهبرى انسداد مبادى بى سوادى استان 

مورد تاکید ویژه قرار دارد.
وى اظهار داشت: شرایط ویژه 2 ســال اخیر به دلیل شیوع 
ویروس کرونا و مشــکالت آموزش مجــازى براى برخى 
از دانش آموزان نیز به بازماندگــى از تحصیل براى برخى 
کودکان دامن زد. فاضل یادآور شد: با شروع سال تحصیلى 
بالغ بر 511 هزار دانش آموز در پایه هاى اول تا ششم ثبت نام 

و مشغول به تحصیل شدند.

شناسایى یک سوم بازماندگان 
تحصیل در اصفهان 

چرا کارخانه ریسباف 
هنوز موزه نشده است؟

حدود 10سالى مى شــود که بحث توریسم درمانى در 
اصفهان به مسئله اى جدى تبدیل شده است. اما حقیقت 
تلخ این است که سومین کالنشهر کشور هنوز نتوانسته 

آنطور که باید و شاید در این رابطه بدرخشد. 
آخرین بارى که سازمان میراث فرهنگى، آمارى از درآمد 
گردشگرى سالمت داده به سال 92 بازمى گردد؛ عددى 
نزدیک به یک میلیــارد و 200 میلیون دالر. پس از این 
سال، آمار دقیقى از توریسم درمانى در ایران و اصفهان 

در دست نیست. 
آخرین اظهار نظر در این رابطه مربوط به مدیرکل میراث 
فرهنگى استان اصفهان است که همین چند روز پیش با 
اشاره به ظرفیت هاى این استان در توسعه گردشگرى 
سالمت از زیرساخت هاى مناسب درمانى و حمل و نقل 
و در کنار آن مراکز تفریحى و گردشگرى فراوان در این 
اســتان خبرداد و اصفهان را یکى از شهرهاى مهم در 

زمینه گردشگرى سالمت نام برد.
به نظر علیرضا ایزدى، پتانســیل هایى که در اصفهان 
است، مى تواند آینده درخشانى را در این استان به ارمغان 
بیاورد. آینده اى که بسیارى از کارشناسان گردشگرى 

بابت تحقق آن در کوتاه مدت ابراز تردید مى کنند. 
به نظر این کارشناســان تا زمانى که دســت دالالن 
در کار اســت نمى توانیم آنطــور که باید و شــاید از 
پتانسیل هاى بالقوه اى که وجود دارد استفاده کنیم. در 

کنار این موضوع پایه هاى متزلزل تبلیغات است که هنوز 
نتوانسته جایگاه اصفهان را به عنوان یک شهر سالمت 

محور براى توریست ها بشناساند. 
به نظر مصطفى نریمان که بیش از 30 ســال است در 
حوزه گردشــگرى فعالیت مى کند و به عنوان یکى از 
سرمایه گذاران در این بخش به شمار مى رود، مشکلى 
که اکنون در اصفهان با آن روبه رو هستیم تنها به این 
اســتان برنمى گردد چرا که با وجودى که پزشــکان 
ایران در حوزه درمان جزو برترین هاى دنیا محســوب

 مى شــوند اما هنوز نتوانســته ایم در جذب گردشگر 
سالمت موفق باشیم.

به گفته این کارشــناس، ما نیازمند استفاده از ظرفیت 
هاى بخش خصوصى براى رونق توریســم ســالمت 
در کشور و به خصوص اصفهان هستیم: «در اصفهان
 ظرفیت هاى مغفول مانده اى وجود دارد که مى توانیم با 
استفاده از اهرم هاى بخش خصوصى به آنها دست پیدا 
کنیم و توریسم ســالمت را از این وضعیت درآوریم. در 
کنار این موضوعات، متأسفانه مجموعه هاى تبلیغاتى 
در رابطه با جذب توریسم تنها به شــعارهاى تبلیغاتى 
اکتفا مى کنند و با دیدگاه هاى علمى به این مقوله نگاه 
نمى کنند؛ این در حالى است که براى توریسم درمانى 
که گاهى از آن با عنوان توریسم سالمت و یا گردشگرى 
سالمت نام برده مى شود، تعاریف گوناگونى بیان شده 
است. یکى از مهمترین خدماتى که باید به گردشگران 

داده شود ســاماندهى بیماران در داخل کشور است که 
تنها بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى 
نیســت بلکه همکارى هاى چند بخشى سازمان هاى 

مربوطه از جمله ناجا و وزارت خارجه را هم مى طلبد.»
با این همه مدیرکل میراث فرهنگى اســتان اصفهان 
نسبت به این مقوله در اصفهان، خوشــبینانه نگاه مى 
کند. به نظر او با توجه بــه ارزان بودن تعرفه ها و حاذق 
بودن پزشکان ایرانى مى توان با برنامه ریزى منسجم 
و اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصــى این صنعت را 

رونق داد.
ایزدى چندى پیش با بیان اینکه در نظر داریم گردشگرى 
سالمت را در قالب سفرهاى ارزان قیمت توسعه بدهیم، 
اعالم کرد که توسعه کّمى و کیفى گردشگرى داخلى به 
ویژه در ایام پساکرونا از جمله برنامه هاى استان اصفهان 

در ایام هفته گردشگرى است.
اما به گفته کارشناسان این حوزه، به دلیل نوپا بودن این 
صنعت تاکنون شرکت هاى تخصصى در این زمینه شکل 
نگرفته اند و در بعضى از دفاتر خدمات گردشگرى تنها 
بخشــى از خدمات به این موضوع اختصاص داده شده 
است و بنابراین، سازمان میراث فرهنگى و گردشگرى 
باید موقعیتى فراهم کند که کارشناسان و متخصصین 
و کاردان ها فــى مابین بخش خصوصى و پزشــکان 
قرار گیرند و با ارتباط درستى که برقرار مى شود شاهد 

شکوفایى گردشگرى سالمت در اصفهان باشیم.

«توریسم سالمت» اصفهان
 نیاز به درمان دارد 

کام تلخ عسل ایران 
نصف جهان  روزنامه «کیمیاى وطن» در شــماره 
ششــم مهرماه خود در گفتگو با رئیس کمیسیون 
کشاورزى،ســالمت، آب و محیــط زیســت اتاق 
بازرگانى بــا تیتر «نبــود متولى خــاص در حوزه 
فرآورده هاى خام دامى چالش برانگیز اســت» به 
وضعیت صنعت زنبوردارى در کشور پرداخته است 
و نوشــته: «این نگاه موجب سوق پیدا کردن تولید 
به سمت عســل تغذیه اى و پاتیلى غیر استاندارد و 

متضرر شدن تولیدکننده عسل طبیعى شده است.» 
در بخش دیگرى از این گفتگو از زبان محمد صادقى 
آمده است: «این در حالى اســت که در کشورهاى 
توســعه یافته مانند آمریکا براى افزایش بهره ورى 
باغات بادام به زنبورداران یارانه تعلق گرفته و یا ارائه 
کمک هاى بالعوض سعى در افزایش سهم تولید 
و ارتقاى کیفى عسل تولیدى دارند و از فعاالن این 

صنعت حمایت مى کنند.»

مریم محسنى
شــهروندان اصفهان از نبود تاکســى درون شهرى 
به خصوص در مسیرهاى پرتردد شــهر، همزمان با 

بازگشایى مدارس گالیه مند هستند.
به گفته این شهروندان با توجه به بازگشایى مدارس، 
سیستم ناوگان حمل و نقل هم باید به روزتر شود اما 
با وجود اینکه مسئوالن همواره از افزایش این ناوگان 
و نو شــدن آن صحبت مى کنند گویا تاکسیران ها به 

علت ترافیک و شلوغى زیاد در ساعات پرتردد ترجیح
 مى دهند که در این مواقــع کار نکنند. این موضوع 
مسائل و مشــکالت زیادى را براى شهروندانى که 

وسیله نقلیه شخصى ندارند ایجاد کرده است. 
به گفته این شهروندان، شهردارى باید در این جهت 
نظارت هاى بیشترى داشته باشد تا تاکسى هاى درون 
شهرى و تاکسى هاى گردشى از زیر بار مسئولیت خود 

شانه خالى نکنند.

وقتى تاکسى پیدا نمى شود

آزار شهروندان با سطل هاى بزرگ زباله
نصــف جهــان  در برخــى از نقــاط ملک شــهر 
سطل هاى بزرگ زباله تعبیه شده اما به دلیل اینکه 
این زباله ها مدت زیادى در این سطل ها باقى مى 
ماند و شهردارى اقدام به شستشوى این سطل ها 

نمى کند بوى متعفنى از آنها بلند مى شود.
ایــن موضوع باعث شــده که اهالى ایــن منطقه

 گالیه مند باشند.

 انباشت این زباله ها و پســماندها با وجود گرماى 
هوا و ماندن ســاعت هــاى طوالنى تا رســیدن 
خودروهاى حمل زباله در این فاصله هر رهگذرى 
که از کنارشان رد مى شود را آزار مى دهد؛ بنابراین 
جمــع آورى، حمل و نقــل و دفع این مــواد باید 
به طریقى باشــد که رضایت شــهروندان را هم

 تأمین کند. 

زیرسازى و آسفالت معابر محله کربکند 
نصف جهان  شهردار دولت آباد از زیرسازى و آسفالت 

کوچه هاى محله کربکند خبر داد.
محمد حســن یارى افزود: زیرســازى آســفالت 
کوچه هاى محلــه کربکند توســط واحد عمران 
شــهردارى دولت آباد انجام شــد. وى به مرحله 
پایانــى نشــاکارى در این شــهر نیز اشــاره کرد 
و ادامــه داد: علفزنــى و آبیــارى گلــدان هاى

 گل هــاى همیشــه بهــار زرد، نارنجــى و 
کلم هاى قرمز و ســفید توســط واحد فضاى سبز 
شــهردارى دولت آباد انجام شد.شهردار دولت آباد 
سم دهى چمن هاى بوستان مادر را از دیگر اقدامات 
این شهردارى در ســال جارى عنوان کرد و گفت: 
سم دهى چمن هاى بوستان مادر به منظور مبارزه 
با آبدزدك ها توسط شهردارى دولت آباد انجام شد.

تخصیص 13 هزار مترمربع از اراضى شاپورآباد 
به بنیاد مسکن 

نصف جهان  رئیس اداره راه و شهرسازى شهرستان 
برخوار با بیان اینکه طرح تفصیلى شهر شاپورآباد در 
مرحله ابالغ است، گفت: در حال حاضر طرح تفصیلى 
شهرهاى دولت آباد، کمشچه، حبیب آباد و دستگرد 

نیز در مرحله مطالعات و بررسى قرار دارند.
صادق حاجى افزود: شهرستان برخوار داراى هفت 
شهر دولت آباد، خورزوق، دستگرد، سین، شاپورآباد، 
حبیب آباد و کمشچه است که طرح تفصیلى شهر 
خورزوق ابالغ شده و براى شهر شــاپورآباد نیز در 

مرحله ابالغ قرار دارد.  
وى در ادامه در خصوص اقدامات انجام شده براى 

طرح نهضت ملى مسکن این شهرستان گفت: در 
شهرستان برخوار بیش از پنج هزار و 700 نفر براى 
بهره مندى از مزایاى طرح نهضت ملى مســکن 
اقدام به ثبت نام کردند که بیــش از 800 نفر حائز 

شرایط بودند.
حاجى با اشاره به تحویل 13 هزار مترمربع زمین به 
بنیاد مسکن انقالب اســالمى این شهرستان براى 
اجراى طرح نهضت ملى مسکن گفت: هم اکنون 
براى 300 واحد تأمین زمین شــده است و پیگیرى 
جهت الحاق به محدوده یــک قطعه 5 هکتارى در 

شهر حبیب آباد در حال انجام است.  

مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شهردارى اصفهان از بهره بردارى نقشه پهنه بندى خطر 

این کالنشهر در سال جارى خبرداد.
آتشــپاد دوم ابراهیم مطلبى با بیان اینکه در یک سال 
گذشــته 551 هزار و 583 تماس با ســامانه 125 ثبت 
شده است، افزود: از این تعداد، 12 هزار و 152 تماس به 
عملیات منجر شــد که پنج هزار و 44 حریق، چهار هزار 
و 966 حادثه و 2 هزار و 142 خدمــات ایمنى در محل 

بوده است.
وى با اشاره به اینکه بیشــترین حادثه آتش سوزى در 
فصل گرما و در ماه هاى خرداد، تیر و مرداد رخ داده است، 
خاطرنشان کرد: بیشترین حوادث در کالنشهر اصفهان 

بین ساعات 13 تا 14 و 18 تا 20 اتفاق مى افتد.
وى افراد نجات یافته از حریق طى یک سال اخیر را چهار 
هزار و 656 نفر اعالم کرد و گفت: بر پایه آمار بیشترین 
حریق طى این مدت در منطقه 8 و بیشترین حوادث در 

منطقه 5 شهردارى اصفهان بوده است.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شهردارى اصفهان با اشاره به کاهش 6 درصدى حریق 
در مراکز تجارى این کالنشهر، گفت: طى یک سال اخیر 

به طور جدى به موضوع ایمنــى اصناف و بازار اصفهان 
ورود کردیم و در این راستا کمیته اى از کارشناسان راه و 
شهرسازى، نظام مهندسى و مدیریت بحران شهردارى 
تشکیل شد که هر چهارشنبه نسبت به شناسایى مراکز 

ناایمن و آسیب پذیر اقدام مى کنند.
مطلبى با بیان اینکه بیشترین ساختمان هاى آسیب پذیر 
شهر اصفهان پاساژهاى تجارى هستند، خاطرنشان کرد: 
متأسفانه براى ایمنى بازار با مقاومت حوزه اصناف روبه 

رو شده ایم.
وى ادامه داد: براى نمونه ورودى پاساژ شکرى اصفهان 
ترك داشت و برخى موارد ایمنى را به پایان رساندند اما 
با توجه به اینکه ساز و کار قانونى نداریم و ضابط قضائى 
نیستیم و از ســوى دیگر پلمب پاســاژ به کسبه آسیب 
مى زند الزم اســت موارد ناایمن این پاساژ احصا شود و 

ایمنى حداقلى در این مراکز را شاهد باشیم.
مدیرعامل ســازمان آتش نشــانى و خدمات ایمنى 
شــهردارى اصفهان تصریح کرد: بازار اصفهان یک 
مقوله خطر بالقوه اســت که اگر حادثه اى رخ دهد به 
فاجعه بازار تبریز مى رســد؛ همچنین ساختمان هاى 
بلند مرتبه باید به تجهیزات خود ایمنى مجهز باشــد 

که در بحث ایمنى ســاختمان، پیشگیرى اهمیت دارد 
و همکاران ما در این حوزه تــالش مى کنند تا ضریب 

ایمنى شهر را باال ببرند.
مدیرعامل آتش نشانى و خدمات ایمنى شهردارى با بیان 
اینکه اصفهان یک شهر ســاحلى، شیمیایى و هسته اى 
اســت، اظهار داشت: از این رو نیاز اســت براى حوادث 
احتمالى شیمیایى و هسته اى تجهیزات و آمادگى براى 
امدادرسانى داشته باشیم که در این راستا زمینى در منطقه 
هسته اى اصفهان براى استقرار یک ایستگاه آتش نشانى 

خریدارى شده و به زودى تجهیز مى شود.

مراکز ناایمن اصفهان هر چهارشنبه شناسایى مى شوند

خورشید کیایى

اضافه شدن 10 اتوبوس بازسازى شده به ناوگان 
حمل و نقل شاهین شهر

نصــف جهــان   10 دســتگاه اتوبوس بازســازى 
شــده به نــاوگان حمــل و نقل شــاهین شــهر

 اضافه شد. 
سعید اکرم خانى، رئیس ســازمان مدیریت حمل و 
نقل شهردارى شاهین شهر با بیان این مطلب گفت: 
به همت تالشگران ســازمان 10 دستگاه اتوبوس 

بازسازى شده به ناوگان حمل و نقل شهر اضافه شد.
وى اعتبار نخصیــص یافته براى بازســازى این 
اتوبوس ها را 50 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این 
تعداد اتوبوس در محله هاى گلدیس، شهید ردانى 
پور، خانه کارگر، مسکن مهر و میالد شهروندان را 

جابه جا مى کنند.

نگاه روز
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مشخصات گوشى هاى آتى شیائومى ۱۲T و ۱۲T پرو قبل از عرضه به 
طور کامل فاش شدند.

 طبق شایعات، شیائومى جدیدترین گوشى هاى هوشمند رده باالى خود 
را در این ماه عرضه خواهد کرد و اکنون، مى توانیم مشخصات بیشترى 
از آنها را ببینیم. این تصاویر توسط WinFuture ارائه شده است که ادعا 
مى کند اینها در واقع تصاویر بازاریابى رسمى و مشخصات گوشى هاى 

جدید هستند.
وقتى به دو گوشــى نگاه مى کنید، بالفاصله متوجه مى شوید که اساسًا 
یکسان هستند. هر دو گوشى داراى یک سنسور سلفى مرکزى در جلو و 
یک دوربین سه گانه در پشت خود هستند. ظاهراً براى کاهش هزینه ها، 

شــیائومى فریم هاى فلزى را کنار گذاشــته و بدنه آن ها را از پالستیک 
ساخته است.

طبق گزارش WinFuture، شــیائومى ۱۲T بــه صفحه نمایش 6,67 
اینچى AMOLED با وضــوح 2712 در 1220 پیکســل و نرخ به روز 
رسانى 120 هرتز مجهز خواهد شد. این گوشى ممکن است از چیپست 
مدیاتک Dimensity8100 اســتفاده کند که یک پردازنده رده باالیى 
است که به نوعى  عملکردى مشابه SoC Snapdragon۸Gen۱ دارد 
 OnePlus و Samsung Galaxy S۲۲ که در قدرت هایى مانند سرى

یافت مى شود.
شیائومى ۱۲T از نظر باترى و شــارژ، ممکن است به یک باترى 5000 
میلى آمپر ساعتى با پشتیبانى از شارژ ســریع 120 واتى مجهز شود. در 

مورد رم و فضاى ذخیره سازى داخلى، گزارش ها حاکى از 8 گیگابایت 
رم و 128 یا 256 گیگابایت حافظه داخلى است.

طبق شایعات، شیائومى 12 تى در پشت خود داراى سنسور اصلى 108 
مگاپیکسلى، دوربین 8 مگاپیکسلى با زاویه دید عریض و دوربین ماکرو 2 

مگاپیکسلى خواهد بود. در جلوى گوشى، دوربین 
سلفى 20 مگاپیکسلى را مشاهده خواهید کرد. 
همچنین، شیائومى 12 تى احتماًال با اندروید 
12 و MIUI13 عرضه خواهد شــد. در مورد 
قیمت گوشــى جدید، قیمت مورد انتظار آن 
649 یورو است که با تبدیل مستقیم به دالر 
آمریکا نیز حدود 649 دالر است. با این حال، 

قیمت این گوشى در بازار ایاالت متحده ممکن است متفاوت باشد، اگر 
حتى در ایالت به فروش برسد.

روند ویدیوهاى کوتاه عمودى که توســط تیک تاك 
آغاز شده است به یکى از روندهاى مورد تقاضا براى 
تماشاى ویدیو در سطح جهانى تبدیل شده است. بدون 
شک، محبوبیت تیک تاك نگرانى غول هاى فناورى 
را همراه دارد. درحالى که اینســتاگرام سخت تالش 
مى کند و دائمًا ویژگى هاى جدید را آزمایش مى کند تا 
همگام با تیک تاك باشد، YouTube متعلق به گوگل 
کارت جدیدى براى جذب سازندگان محتوا در پلتفرم 
خود دارد. YouTube به زودى برنامه Partner را براى 
فرمت ویدئویى عمودى کوتــاه خود، فعال مى کند و 
سازندگان یکى از مهم ترین بخش هاى این پلتفرم 

هاى ویدئویى هستند.
 Creators Fund for ،یوتیــوب چند وقــت پیــش
Shorts را معرفى کرده بود، با این حال، هیچ اشتراك 

درآمد تبلیغاتى وجود نداشــت. اما، اکنون تبلیغات به 
Shorts مى آید.

تبلیغات برجســته ترین بخش تســلط یوتیوب بوده 
اســت. همانطور که براى اولین بار توسط نیویورك 
تایمز گزارش شــد، اوایل ســال آینده، Shorts به 
برنامه شــریک YouTube خواهد پیوست. بنابراین، 

ســازندگان، اگرچه برخى پیش نیازها وجود دارد که 
باید برآورده شــوند، اما مى توانند به برنامه بپیوندند و 
از Shorts خود درآمد کســب کنند و سهمى از درآمد 

تبلیغات کسب کنند.
سازندگان به حداقل 1000 مشترك با 4000 ساعت 
تماشا در طول یک ســال نیاز دارند. یا اگر سازندگان 
در 90 روز گذشته 10 میلیون بازدید از Shorts داشته 

باشند، مى توانند واجد شرایط این برنامه باشند.
با ایــن حــال، YouTube کســب درآمــد را براى 
 Partners سازندگانى که نمى توانند معیارهاى برنامه
را برآورده کنند، آسان تر مى کند. در آینده، سازندگان 
مى توانند با «Super Thanks» عضویت کانال پولى 

را ارائه دهند، کاال بفروشند و نکاتى را دریافت کنند.
اوایل سال جارى، تیک تاك همچنین اشتراك درآمد 
تبلیغاتى را براى سازندگان اعالم کرد. در حال حاضر، 
محدود به چند سازنده است، اما معیارهاى سختگیرانه 

اى براى داشتن حداقل 10000 مشترك دارد.
در مورد پرداخت در یوتیوب، ســازندگان 45 درصد 
از درآمد تبلیغات را دریافت خواهند کرد در حالى که 

YouTube بقیه را نگه مى دارد.

مى توانید حافظه پنهان، کوکى ها و تاریخچه مرورگر خود را براى داشتن رایانه 
سریع تر پاك کنید.

 مرورگر شما اطالعات زیادى را ذخیره مى کند از جمله: وب سایت هایى که 
بازدید مى کنید، گذرواژه هاى شما، سابقه مرور، داده هایى که دانلود کرده اید و 
بسیارى موارد دیگر. این داده ها به مرور زمان روى رایانه شخصى شما انباشته 
مى شوند و سرعت رایانه شما را کاهش مى دهند. همیشه ایده خوبى است که 
حافظه پنهان، کوکى ها و تاریخچه مرورگر خود را به طور منظم پاك کنید. این 
همچنین مقدارى از فضاى رایانه شما را پاك مى کند، از اطالعات شخصى 
شما محافظت مى کند، در حالى که داده هاى غیر ضرورى را حذف و عملکرد 

رایانه شما را بهبود مى بخشد.

کوکى ها، کش و تاریخچه چیست؟
ممکن است هنگام بازدید از وب سایت ها، پنجره هاى پاپ آپ کوکى را دیده 
باشید که از شما مى خواهند کوکى ها را بپذیرید. در حالى که ممکن است اغلب 
کورکورانه این درخواست ها را بپذیرید و به ســرعت به کار بعدى بروید، این 
کوکى ها فایل هایى هستند که توسط وب سایت هایى که بازدید مى کنید ایجاد 
مى شوند. آنها فایل هایى را شناســایى و ردیابى مى کنند که تجربه آنالین 
شما را با ذخیره اطالعات در هنگام مرور یا بازدید مجدد از یک سایت آسان 

تر مى کند.
حافظه پنهان مرورگر بخش هایى از صفحات را به خاطر مى آورد، مانند تصاویر، 
تا به مرورگر کمک کند صفحه وب را در بازدید بعدى شما سریع تر بارگیرى کند.

سابقه مرور شما لیستى از وب سایت هایى است که در گذشته بازدید کرده اید. 
اگر مى خواهید آنها را خصوصى نگه دارید، مى توانید سابقه خود را پاك کنید. 

این به شما کمک مى کند اطالعات شخصى خود را محافظت کنید.
بیایید نگاهى به نحوه حذف کش، کوکى ها و تاریخچه مرورگر خود بیاندازیم.

در گوگل کروم
Chrome را در رایانه شخصى خود باز کنید و روى دکمه سه نقطه در گوشه 

سمت راست باال کلیک کنید.
داده هاى مرور را انتخاب کنید.ابزارهاى بیشــتر و پــاك کردن 

 browsing history, download history, :همه این کادرها را انتخاب کنید
.cookies and other site data

همچنین مى توانید براى بررســى مجدد و کلیک بر روى منوى کشــویى 
محدوده زمانى به تنظیمات اولیه بروید. شما مى توانید با توجه به اولویت خود 
 All time یکى را انتخاب کنید، اما در صورت پاك کردن حافظه پنهان، گزینه

را انتخاب کنید.
در نهایت بر روى دکمه Clear data کلیک کنید.

در سافارى
 History > Clear بروید و top menu اســتفاده مى کنید، به Safari اگر از

History را انتخاب کنید.

 Clear حاال بازه زمانى را که مــى خواهید پاك کنید انتخاب کنیــد و روى
History کلیک کنید.

تمام سابقه مرور و حافظه پنهان شما حذف خواهد شد.

در موزیال فایرفاکس
براى فایرفاکس، روى منوى سه خطى در گوشه باال سمت راست کلیک کنید.

سپس از پنل ســمت چپ گزینه Privacy and Security را انتخاب کنید. 
سپس در زیر به کوکى ها و داده هاى سایت بروید.

 Delete cookies and site data when Firefox کادرى که مى گویــد
بسته است را عالمت بزنید و روى Clear Data کلیک کنید.

پست هاى خصوصى افراد
 در اینستاگرام را بدون فالو کردن ببینید

 چند راه حل غیر مستقیم وجود دارد که بتوان بدون فالو کردن اکانت هاى 
خصوصى، پست هاى آن ها را مشاهده کرد. در این مطلب نحوه این کار 

را به شما آموزش مى دهیم.
 همانطور که مى دانید ویژگى حســاب خصوصى اینســتاگرام فقط به 
دنبال کنندگان اجازه مى دهد تا پست ها، ریلز و استورى هاى حساب را 
مشاهده کنند. این کار حساب شما را از افراد ناشناس و چشمان کنجکاو 

ایمن نگه مى دارد.
چند راه حل غیر مستقیم وجود دارد که بتوان بدون فالو کردن اکانت هاى 
خصوصى، پست هاى آن ها را مشاهده کرد. در این مطلب نحوه این کار 

را به شما آموزش مى دهیم.

از طریق جستجوى تصویر گوگل
مى توان از گوگل براى مشاهده پست هاى اینستاگرام 

از یک حساب خصوصى استفاده کرد. براى این کار 
کافى است نام اکانت خصوصى را در بخش تصاویر 

گوگل جستجو کنید.

از طریق حســاب شــخص 
دیگرى

مى توانید یــک اکانــت خصوصى 
اینســتاگرام را از طریق حســاب 

یک دوست مشترك مشاهده 
کنید. در صورتى که دوست 

شــما اکانت خصوصى 
اینســتاگرامى را که 
مى خواهید مشاهده 
دنبــال  کنیــد، 

مى کند، مى توانید با اجازه از طریق حســاب او به آن حساب دسترسى 
داشته باشید.

جستجو در پلتفرم هاى دیگر
مى توانید کاربران اینستاگرام را در پلتفرم هاى دیگرى مانند فیس بوك، 

توییتر و لینکدین جســتجو کنید. براى این کار به نام کامل آن شخص 
نیاز خواهید داشت. 

از آنجایى کــه متا صاحب هر دو شــبکه اینســتاگرام و فیســبوك 
است، مى توانید دوســتان فیس بوك خود را در اینســتاگرام پیدا کنید 

و بالعکس.

منتظر بمانید تا حساب عمومى شود
اگر روش هاى باال مشکل شما را برطرف نکرد، منتظر بمانید تا حساب 
اینســتاگرام مورد نظر عمومى شــود. هیچ راه دیگرى براى تماشاى 
پست ها، استورى ها و ریلز حســاب هاى خصوصى بدون دنبال کردن 

آن ها وجود ندارد.
با استفاده از چند نرم افزار و وب سایت خاص نیز مى توانید بدون پیوستن 

به اینستاگرام، پروفایل هاى خصوصى این پلتفرم را مشاهده کنید:

xMobi
این وب سایت اکانت هاى خصوصى اینســتاگرام را بدون نظرسنجى 
یا تایید انســانى به شــما نشــان مى دهد. کارکردن با آن بسیار ساده 
اســت و کاربران براى اســتفاده از آن نیازى به ورود به اینســتاگرام 
ندارند. کافى است نام اکانت خصوصى اینســتاگرام مورد نظر را در آن 

جستجو کنید.

uMobix
این برنامه مخصوص والدینى است که مى خواهند فرزندان خود را تحت 
نظر داشته باشــند. از آنجایى که برخى افراد ممکن است چند حساب 
اینستاگرام داشته باشند، خصوصى بودن آن ها ردیابى را توسط ولدین 
دشوار مى کند. با استفاده از این ابزار، مى توانید به سرعت حساب فرزند 
خود را حتى اگر خصوصى باشد، مشاهده کنید. والدین مى توانند با استفاده 

از این برنامه دسترسى به برنامه ها و قابلیت هاى آن ها را محدود کنند.

Hoverwatch
این برنامه به شــما این امکان را مى دهد تــا پروفایل هاى خصوصى، 
استورى هاى اینســتاگرام، الیک ها و پیام هاى مســتقیم را به صورت 

ناشناس مشاهده کنید.
eyeZy

با استفاده از این برنامه مى توانید پروفایل هاى خصوصى اینستاگرام را 
مشاهده کنید و هر کسى مى تواند از آن براى نظارت یا ردیابى پروفایل 

اینستاگرام یک شخص از چندین دستگاه استفاده کند.

MSpy
کاربران مى توانند با استفاده از این برنامه به صورت ناشناس به فیلم ها 
و تصاویر دسترسى داشته باشند. مى توانید از این برنامه براى مشاهده 
اکانت هاى خصوصى اینستاگرام اســتفاده کنید، تماس هاى تلفنى را 
نظارت و پیگیرى کنید، پیام هاى مستقیم موجود یا حذف شده، فهرست 
مخاطبین و فیلم ها و تصاویرى را که شخص در حال تماشاى آن است 

را کنترل کنید. این برنامه در دو نسخه اندروید و iOS ارائه شده است.

PrivateInsta
این برنامه با ویندوز، اندروید و iOS سازگار است. براى مشاهده داده هاى 
خصوصى کاربران از طریق این برنامه نیازى به ورود به حساب کاربرى 
خود نخواهید داشت. براى ورود به این برنامه ابتدا باید نظر سنجى آن را 

تکمیل کنید. سپس مى توانید از قابلیت هاى آن استفاده کنید.

IGLookup
پس از ورود به این وب سایت کافى است نام کاربرى اینستاگرام مورد 
نظر را در آن جســتجو کنید. با کلیک بر روى Spy Now مى توانید از 
این برنامه محبوب و شناخته شده براى مشاهده اکانت هاى خصوصى 

اینستاگرام استفاده کنید.

InstaLooker
پس از ورود به این وب سایت کافى اســت بر روى Spy Now کلیک 
کرده و نام کاربرى اکانت خصوصى اینستاگرام مورد نظر را در آن جستجو 
کنید و سپس بر روى start viewer کلیک کنید. این برنامه بسیار ساده، 

ایمن و مطمئن است.

InstaRipper
این برنامه در دو نسخه اندروید و iOS ارائه شده است. استفاده از آن بسیار 
آسان است و به راحتى به حساب هاى خصوصى اینستاگرام دسترسى 

پیدا مى کند.

فاش شدن 
مشخصات 
شیائومى ۱۲T و 
۱۲T پرو

اگر در جیمیل با ایمیل هاى ناخواسته سروکار دارید،با این ترفندهاى 
ساده، ایمیل هاى اسپم را در جیمیل مسدود کنید.

 اگر در جیمیل با ایمیل هاى ناخواسته سروکار دارید، در اینجا چند 
ترفند آسان وجود دارد که به شما کمک مى کند صندوق ورودى 

خود را از هرزنامه پاك کنید.
وارد جیمیل شــوید و همه ایمیل هاى هرزنامه  مورد نظرتان را 
انتخاب کنید (مطمئن شوید که شناسه ایمیل مهمى را انتخاب 

نکنید).
روى نماد i در باال کلیک کنید و گزینه هاى " Report spam" یا 
" Report spam and unsubscribe" به شما نشان داده مى 

شــود.گزینه Report spam and unsubscribe را انتخاب 
کنید.اکنون دریافت ایمیل از این حساب ها را متوقف خواهید کرد.

فیلترهایى براى شناسایى ایمیل هاى اسپم ایجاد کنید
Gmail را باز کنید، روى کادر جســتجو در باال کلیک کنید و 

unsubscribe را تایپ کنید تا همه ایمیل هاى تبلیغاتى فهرست 

شوند.همه این ایمیل هاى هرزنامه را انتخاب کنید.
 Filter messages like روى سه نقطه در باال کلیک کنید و

these را انتخاب کنید. 

حاال بر روى گزینه create filter کلیک کنید و انتخاب کنید 
که مى خواهید با این ایمیل ها چه کارى انجام دهید. اگر مى 
خواهید این ایمیل ها به صورت خودکار حذف شوند، مى توانید 
 Delete it کلیک کرده و گزینه Create a filter روى گزینه

را انتخاب کنید.
یک پاپ آپ در پایین نمایش داده مى شود که به شما اطالع 
مى دهد که یک فیلتر ایجاد شــده اســت. به غیر از حذف، 
مى توانید با اعمال برچسب ها یا عالمت گذارى آن ها به عنوان 

خوانده شده، چنین ایمیل هایى را فیلتر کنید.
وقتى شناسه اصلى Gmail خود را در وب سایت هاى تصادفى 
به اشتراك مى گذارید، شناسه شما با چندین شخص ثالث به 
اشتراك گذاشته مى شود و خطر دریافت ایمیل هاى هرزنامه 
را دارید. گاهى اوقات ایمیل هاى هرزنامه ممکن است سالم 
و خوب به نظر برسند و ممکن است در نهایت روى پیوندهاى 
فیشینگ کلیک کنید که مى تواند اطالعات شخصى شما را 
به خطر بیندازد.به جاى اتفاده از شناسه اصلى Gmail خود 
در همه وب ســایت ها، مى توانید یک شناسه موقت را به 
اشتراك بگذارید.اکنون آدرس ایمیل موقت موجود را کپى 
کنید و از آن به جاى شناسه ایمیل واقعى خود در هر کجا که 
دوست دارید استفاده کنید. از طرف دیگر، مى توانید یک 
شناسه Gmail ایجاد کنید که فقط در چنین وب سایت 

هایى قابل استفاده است.
به این ترتیب، حساب Gmail اصلى شما ایمن و بدون 

هرزنامه باقى خواهد ماند.

ترفند مسدود کردن
 ایمیل هاى اسپم در جیمیل

براى کنترل مصرف بسته اینترنت چه کنیم؟

طرح یوتیوب براى دورزدن تیک تاكچگونه رایانه سریع ترى داشته باشیم

مدیرکل نظارت بر خدمــات ارتباطى و فناورى اطالعات 
رگوالتورى اعالم کرد: حجم بسته هاى اینترنت اپراتورها 
در قالب بازدیدها و بازرسى هاى دوره اى و همچنین نظارت 

بر خط پایش مى شود.
کاربران اینترنت در فضاى مجازى به اینکه بســته هاى 
اینترنتى که آنها خریدارى مى کنند به ســرعت به پایان 

مى رسد، انتقاداتى را مطرح کردند.

«سید محمد امامى» مدیر کل نظارت بر خدمات ارتباطى 
و فناورى اطالعات رگوالتورى گفت: حجم بســته هاى 
اینترنت اپراتورها در قالب بازدیدها و بازرسى هاى دوره اى و 
همچنین نظارت بر خط پایش مى شود. این پایش دوره اى 
با تحلیل آمار و اطالعات مربــوط به هر اپراتور به صورت 
دوره تکرار شده و در طى آن اطالعات و داده هاى مربوط به 
بسته هاى فروخته شده به مشترکان با ترافیک و پهناى باند 

مصرفى اپراتورها تطبیق داده و در صورت مشاهده تخلف، 
مطابق با مقررات با اپراتورها برخورد مى شود.

وى با اشــاره به الــزام اپراتورهــا بــراى درج ترافیک 
مصرفى کاربران در پنل مشــترکین افزود: مشــترکان 
براى اطمینان بیشــتر و کنترل حجم اینترنت دریافتى با 
استفاده از اپلیکیشــن هاى «همراه من» در اپراتور همراه 
اول، «ایرانســل من» در اپراتور ایرانســل، «رایتل من» 

در اپراتور رایتل، «شــاتل موبایل من» در اپراتور «شاتل 
موبایل»، «ســامان تل من» در اپراتور سامان تل یا سایر 
دسترسى هایى که اپراتورها براى مشترکین ایجاد مى کنند و 
همچنین نصب اپلیکیشن هاى مانیتورینگ ترافیک، نسبت 
به سنجش میزان مصرف دیتا بر روى گوشى تلفن همراه یا 

کامپیوتر خود اقدام کنند.
مدیرکل نظارت بر خدمــات ارتباطى و فناورى اطالعات 

رگوالتورى تاکید کرد: مشترکین در صورت مشاهده 
مغایرت یا تخلف در این زمینه مى توانند با مراجعه 
به سامانه ثبت و پاسخگوئى به شکایات سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیوئى به آدرس

و یا تماس با شماره 95، شکایت خود را ثبت کنند تا 
این موضوعات از ســوى رگوالتورى پیگیرى، بررسى و 

پاسخ داده شود.

ور و ز ری دنبال کنندگان اجازهمى دهد تا پست
مشاهده کنند. این کار حساب شما را از افراد ناشناس و چشمان کنجکاو

یمننگه مى دارد.
چند راه حل غیر مستقیم وجود دارد که بتوان بدون فالو کردن اکانت هاى 
خصوصى، پست هاى آن ها را مشاهده کرد. در این مطلب نحوه این کار 

را به شما آموزش مى دهیم.

از طریق جستجوى تصویر گوگل
مى توان از گوگل براى مشاهده پست هاى اینستاگرام
کار از یک حساب خصوصى استفاده کرد. براى این
رویر کافىاست نام اکانت خصوصى را در بخش تصا

گوگل جستجو کنید.

از طریق حســاب شــخص 
دیگرى

ىوصى مى توانید یــک اکانــت خص
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شــما اکانت خصوصى
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گالبى میوه اى آبدار و شیرین، سرشار از مواد مغذى از جمله ویتامین ها، مواد معدنى 
آن به کاهش تب و التهاب کمک مى کند.در ادامه به معرفى چند مورد از فواید این گالبى سرشار از فیبر، مواد مغذى ضرورى و مواد معدنى است و خواص ضدالتهابى و فیبر خوراکى است و در عین حال کالرى کمى دارد.

میوه خواهیم پرداخت:
(باکترى هایى که در روده ما زندگى مى کنند) و در پیشگیرى از چاقى و دیابت نوع اهمیت فیبر و نقشى که ممکن است در سالمت فلور میکروبى دستگاه گوارش ما گالبى منبع خوبى از فیبرهاى محلول و نامحلول است. شواهد روزافزونى مبنى بر سالمت روده

دو ایفا کند، وجود دارد.

هایى مانند گالبى مى پردازد، نشان مى دهد که مصرف منظم آن ممکن است خطر مطالعه اى که به بررســى فواید زردینه ها از جمله آنتوسیانین هاى موجود در میوه کاهش خطر ابتال به دیابت نوع 2
ابتال به دیابت نوع دو را کاهش دهد.

سیرى کنید. داده هاى مطالعه اى که اثرات افزودن میوه هایى مانند سیب یا گالبى گالبى کم کالرى و سرشار از فیبر و آب اســت که به شما کمک مى کند احساس کمک به کنترل وزن

به رژیم غذایى در مقابل جو را بررسى کرد، نشان داد که میوه ها به کاهش مصرف 
انرژى و کاهش وزن بدن در طول زمان کمک مى کنند.

کلسترول از قلب حمایت مى کند. به طور خاص، مطالعه اى که گالبى سرشــار از زردینه هاى مفید اســت که با بهبود فشار خون و سطح کمک به سالمت قلب
مصرف میوه هایى مانند گالبى را مورد بررسى قرار داد، 
ارتباطى با بهبود چربى هاى خون در زنان پیدا کرد که 
نشان مى دهد رژیم غذایى غنى از این ترکیبات گیاهى 
ممکن اســت تأثیر مفیدى بر ســالمت قلب و عروق 

داشته باشد.

شیره انگور یا دوشاب ماده اى بسیار مغذى و مقوى با طبع 
گرم است که خواص و فواید بى نظیرى براى سالمت بدن 
و بهبود بیمارى ها دارد. در این مطلب با فواید و خواص فوق 
العاده شیره انگور آشنا مى شوید.شیره انگور که در طب سنتى 
به آن دبس یا دوشاب مى گویند، محصولى تهیه شده از آب 
انگور است. شــیره انگور داراى ویتامین ها و مواد معدنى 

فراوانى است و فواید زیادى براى سالمتى دارد.
با هم نگاهى خواهیم داشت به فواید شیره انگور که شامل:

تقویت سیستم ایمنى
شــیره انگور داراى ویتامین هاى A، B، C و امالحى چون 
آهن، منیزیم، فسفر، پتاسیم و کلسیم است و براى تقویت 
سیستم ایمنى بدن بســیار مفید است. شیره انگور به دلیل 
داشتن آنتى اکسیدان فراوان موجب افزایش گلبول هاى 

سفید در بدن و باال رفتن ایمنى بدن مى شود.

افزایش انرژى
شــیره انگور با داشــتن ویتامین ها و مواد معدنى حیاتى و 
کالرى بیشترى نسبت به انگور مصرف میزان کمى از آن 
باعث تأمین انرژى موردنیاز بدن مى شود. همچنین شیره 
انگور داراى قند طبیعى فراوان بوده که این قند خیلى سریع 

در بدن حل شده و انرژى بدن را تأمین مى کند.

رقیق شدن خون
شیره انگور به دلیل داشتن ماده معدنى پتاسیم سبب رقیق 
شدن خون و جلوگیرى از حمله قلبى شده و به پیشگیرى از 
بیمارى هایى مانند آمبولى و رگ هاى واریسى کمک مى کند.

درمان کم خونى
شیره انگور حاوى آهن و ویتامین B۱۲ است که نقش بسیار 
مؤثرى را در خون سازى با افزایش سطح گلبول قرمز در بدن 
دارند به همین خاطر مصرف یک الى دو قاشق غذاخورى 
شیره انگور یک ســوم از نیاز روزانه بدن به آهن را تأمین 

مى کند و براى رفع کم خونى مفید است.

تقویت حافظه و پیشگیرى از آلزایمر
قند طبیعى و ویتامین هاى حیاتى شیره انگور موجب تقویت 

ســلول هاى مغزى و تامین انرژى فعالیت این ســلول ها 
مى شود. 

همچنین شیره انگور به دلیل طبع گرم سبب بهبود عملکرد 
سلول هاى مغزى شــده و در تقویت حافظه و جلوگیرى از 

پیرى مغز نقش موثر دارد.

آرامش اعصاب و بهبود خلق و خو
منیزیم موجود در شــیره انگور به متعادل شــدن کلسیم 
موجود در رگ هاى عصبى و خونى کمک و باعث آرامش 
اعصاب و بهبود خلق وخو، افزایش نشاط و انرژى افراد دچار 

افسردگى مى شود.

بهبود عملکرد گوارش
مصرف شیره انگور سبب پاکسازى روده و معده، دفع اوره 
از بدن شده و ضد نفخ است، به همین دلیل موجب بهبود 

عملکرد دستگاه گوارش مى شود.

بهبود سرفه
شــیره انگور اثر نرم کنندگى و ضدالتهابى در ناحیه حلق 
دارد و قرقره مخلوط شــیره انگور و آب بــه افرادى که در 
فصل زمستان دچار التهاب حلق و سرفه مى شوند، توصیه 

مى گردد.

متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمى دانشــگاه 
علوم پزشکى ایران درباره علت سردرد گفت: سردرد یکى 
از شــایع ترین علت هاى مراجعه به مراکز درمانى است، 
استرس، کم خوابى، گرسنگى، بیمارى هاى مغز و اعصاب، 
بیمارى هاى داخلى مانند فشــارخون، دیابت و کم خونى 

مى توانند از جمله دالیل سردرد محسوب شوند.
محمدرضا معتمد با حضور در شــبکه سالمت سیما بیان 
کرد: هر نوع التهاب و فشارى که در ساختمان هاى نواحى 
سر و گردن وجود داشته باشد، مى تواند باعث سردرد شود، 
براى مثال دردهاى ناحیه گوش و حلق و بینى باعث سردرد 
مى شوند، امروزه با روش هاى تشخیصى پیشرفته اى که 
وجود دارد، تعداد موارد ناشناخته سردرد، بسیار اندك است.

دکتر معتمد گفت: شایعترین سردردها، سردردهاى اولیه 
هستند، سردردهاى میگرنى و استرســى جزو این دسته 
از سردرد ها هستند. سردردهاى میگرنى شایع ترین نوع 
سردرد هاست و سردردهاى تنشى، با شیوع کمتر، در رتبه 
دوم شیوع ســردرد هاى اولیه قرار دارند. استرس و تنش 
در سردردهاى میگرنى موثر هستند، با اینکه سردردهاى 
میگرنى و تنشى دو نوع سر درد شایع هستند اما متاسفانه در 
بعضى افراد هر دو نوع سردرد میگرنى و تنشى وجود دارد، 
در این موارد حتما درمان هر دو نوع بیمارى باید انجام گردد.

عضو هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى ایران در پاسخ 
به این سوال که تفاوت ســردرد میگرنى و سردرد تنشى 
چیســت، گفت: تفاوت هاى این دو نوع سر درد معموًال 
در عالئم آنهاست، سردردهاى میگرنى غالبا ضربان دار 
و یکطرفه هســتند و با عالئمى مانند تهوع، اســتفراغ و 
همچنین با حالت گریز از نور و بوى تند همراهند و فعالیت 
روزمره فرد را دچار اشکال مى کنند، اما سردرد هاى تنشى 
غالباً با استرس و عصبانیت ایجاد مى شوند، حالت فشارنده 
و منگنه اى دارند و اغلب فعالیت روزمره فرد را دچار اشکال 

نمى کنند.
وى گفت: در بعضى از انواع میگرن، قبل از بروز سردرد، 
بیمار عالئمى مانند خواب رفتگى صورت، دیدن تصاویرى 

در میدان بینایى، حالــت انحناى تصاویر و یا 
حتى درجاتى از اشــکال در میــدان بینایى 

را احساس مى کنند، در بیمارى 
میگــرن، بــه این 

عالئم اورا مى 
گویند،بیماران 
میگرنى همراه با 

عالئم اورا، این شانس 
را دارند که به محــض بروز این 

عالئم، از داروهایى که مانع از پیشــرفت سردرد مى شود 
استفاده کنند.

دکتر معتمد در پاسخ به این سوال، که چه سردردهاى باید 
جدى گرفته شوند، گفت: سردردهایى که با کاهش سطح 
هوشیارى، تشنج، تب و عدم تعادل همراه هستند، نیاز به 
بررسى دارند در افرادى که به دنبال فعالیت هاى سنگین 
دچار سردرد شدید مى شــوند، باید مشکوك به پارگى 
آنوریسم شویم، سردرد شدید و ناگهانى که کمتر از یک 
دقیقه به اوج مى رسد معموًال با پاره شدن آنوریسم مغزى 

همراه است و باید سریعاً تحت بررسى قرار گیرد.
هیئت علمى دانشگاه علوم پزشکى ایران گفت: اگر بیمار 
تا 4 نوبت سردرد در ماه داشته باشد،بهترین روش درمان 
توقف سردرد اســت، مصرف ضعیف ترین مسکن در 
زمان مناسب (به محض شروع سر درد) بسیار موثرتر 
از شروع دیر وقت قویترین مسکن هاست، اما 
اگر تعداد سردردها از چهار نوبت 
در ماه بیشــتر باشد، بیمار 
باید با مصــرف داروهاى 
پیشــگیرى کننده همراه 
با رعایت ســبک زندگى سالم، 
به کاهش تعداد و زمان سردردها کمک کند.

اگرچه عســل از زمان هاى قدیم به داشتن خواص 
درمانى معروف است، اما عسل مانوکا به طور خاص 
بسیار قوى اســت، زیرا این عســل عالوه بر مواد 
شــیمیایى تولید کننده پراکســید هیدروژن که در 
همه ى انواع عسل وجود دارد، ترکیبى ضد باکترى 
به نام متیل گلیوکسال (methylglyoxal) را در خود 

جاى داده است.
نوعى عسل خاص در ترکیب با آنتى بیوتیک ممکن 
است بتواند در ریشه کن کردن عفونت هاى خطرناك 

ریوى موثر باشد.
 (cystic fibrosis) افراد مبتال به فیبروز سیستیک 
در برابر عفونت ریوى "مایکوباکتریوم آبسســوس" 
(Mycobacterium abscessus) کــه بــه طور 
بالقوه کشــنده بوده و درمان آن بسیار دشوار است، 

آسیب پذیر هستند.
 اما اکنون یک درمان جدید ممکن است با استفاده از 
عسل ضد باکترى بتواند به درمان موفقیت آمیز این 

عفونت کمک کند.
باکترى مایکوباکتریوم آبسســوس اغلب ریه هاى 
افراد مبتال به فیبروز سیســتیک، برونشــکتازى یا 
سایر بیمارى هاى مزمن ریوى را آلوده مى کند. این 
عفونت باعث ایجاد اســکار، ضخیم شدن بافت یا 
ایجاد حفره در ریه ها شده و در صورت عدم مداخله 
پزشکى و درمان مى تواند منجر به نارسایى تنفسى 

شود.

متأســفانه، به دلیــل ضخیم بودن دیواره ســلولى 
این باکترى هــا، این عوامــل عفونــت زا در برابر 

آنتى بیوتیک هاى موجود مقاوم هستند.
 در نتیجه، بــراى درمان این عفونــت، دوز زیادى 
از آنتى بیوتیــک در بازه هاى زمانــى طوالنى مدت 
باید مورد اســتفاده قرار گیرد که عــوارض جانبى 
ناخوشــایندى ایجاد مى کند و حتى در این صورت، 
عفونت معموًال کنترل مى شــود و به طور کامل از 

بین نمى رود.
دانشمندان دانشگاه آستون بریتانیا در جستجوى یک 
جایگزین موثرتر بودند و درنتیجه به بررســى عسل 

مانوکا (Manuka) پرداختند.
گرچه عســل از زمان هاى قدیم به داشتن خواص 
درمانى معروف است، اما عسل مانوکا به طور خاص 
بسیار قوى اســت، زیرا این عســل عالوه بر مواد 
شــیمیایى تولید کننده پراکســید هیدروژن که در 
همه ى انواع عسل وجود دارد، ترکیبى ضد باکترى 
به نام متیل گلیوکسال (methylglyoxal) را در خود 

جاى داده است.
محققان در ایــن مطالعه، باکتــرى مایکوباکتریوم 
آبسســوس را از 16 بیمار آلوده به دســت آوردند و 
نمونه ها را بر روى یک مدل ریه آزمایشگاهى اعمال 
کردند. سپس از یک دستگاه ریزپاش که افشانه اى 
قابل استنشاق از مایعات تولید مى کند، براى رساندن 
مخلوطى از عســل مانــوکا و آنتــى بیوتیک رایج 

آمیکاسین به ریه استفاده کردند.
مشــخص شــد که این مخلوط زمانى که تنها دو 
میکروگرم در میلى لیتر آنتى بیوتیک آمیکاسین در آن 
قرار داشته باشد قادر به از بین بردن تمام باکترى ها 
است. این درحالى اســت که هنگام تجویز این دارو 
به روش ســنتى، دوز موثر 16 میکروگرم در میلى 

لیتر است.
دکتر جاناتان کاکس (Jonathan Cox) از محققان 
این آزمایــش مى گوید: با ترکیب یــک ماده کامًال 
طبیعى همچون عسل مانوکا با آمیکاسین، به یکى 
از مهم ترین و در عین حال سمى ترین دارو ها براى 
درمان مایکوباکتریوم آبسســوس دست یافتیم. ما 
راهى براى از بین بردن بالقوه این باکترى ها با کاهش 

هشت برابرى دوز دارو یافته ایم.
امید مى رود که آزمایشات بالینى انسانى این ترکیب 
به زودى آغاز شــود. مقالــه اى در مــورد آن نیز
 به تازگى در مجله "Microbiology" منتشر 

شده است.

نتایج تحقیق کنونى نشان مى دهد که مصرف لوبیا، نخود، عدس 
و نخود فرنگى به کاهش وزن کمک مى کند.

افراد مورد مطالعه با افزودن یک وعده روزانه از این مواد غذایى، 
بدون ایجاد هیچ تغییر دیگرى در رژیم غذایى یا سبک زندگى، 

وزن خود را کاهش دادند.
 به عبارت دیگر، با این غذاها افراد کالرى دریافتى خود را کاهش 
ندادند، وعده هاى غذایى خود را حذف یا آنچه مصرف مى کنند را 
پیگیرى نکردند فقط حدود سه چهارم فنجان از این غذاها را به 

غذاى معمول روزانه خود اضافه کردند.
نتایج مطالعات نشــان مى دهد گروهى از غذاهــا که به عنوان 
حبوبات شــناخته مى شــوند در کاهش وزن مؤثر هستند زیرا 

احساس سیرى را تا 31 درصد افزایش مى دهند.
سایر موارد شامل لوبیا سبز، لوبیا چشم بلبلى، باقالى، لوبیا قرمز 

و لوبیا سفید است.
دکتر راسل دو سوزا، محقق این مطالعه کانادایى گفت: بر خالف 
فواید شناخته شده براى سالمتى، تنها 13 درصد از کانادایى ها 

روزانه حبوبات مصرف مى کنند و بیشتر آنان وعده کامل ندارند. 
بنابراین این امکان براى بســیارى از ما وجود دارد که حبوبات 
رژیمى را در رژیم غذایى خــود بگنجانیم و بــه مزایاى بالقوه 

مدیریت وزن پى ببریم.
این تحقیق نتایج 21 کارآزمایى بالینى جداگانه را تجزیه و تحلیل 
کرد.نتایج ترکیبى نشــان داد که افراد با مصرف حبوبات بدون 

رژیم غذایى، به طور متوسط  نیم پوند در 6 هفته وزن کم کردند.
حبوبات داراى شاخص گلیسمى پایینى هستند، به این معنى که 

بدن مدتى طول مى کشد تا آنها را تجزیه کند.
دکتر دو سوزا اظهار کرد: مصرف حبوبات به افراد کمک مى کند 
احساس سیرى بیشترى داشته باشند. نتایج مطالعه جدید به خوبى 
با کار قبلى ما مطابقت دارد که نشان داد حبوبات احساس سیرى 
را تا 31 درصد افزایش مى دهند که در واقع ممکن است منجر به 
مصرف کمتر غذا شود.حبوبات داراى مزیت اضافى کاهش سطح 
کلسترول بد در بدن تا حدود 5 درصد هستند همچنین خطر ابتال 

به بیمارى هاى قلبى عروقى را کاهش مى دهند.

خواص ضد سرطان گالبى 
سرشار از فیبر 

و مناسب براى کاهش وزن

کدام سر دردها را باید جدى گرفت؟فواید بى نظیر شیره انگور براى سالمت بدن

5 مورد از ترسناك ترین اختالالت روانى دنیادرمان یک عفونت ریوى کشنده با عسل
متأســفانه اختالالت روانى اى که براى ما ترســناك و 
غیرقابل تصورند، براى برخــى افراد، مانند یک پدیده ى 

روزمره هستند که باید با آن دست و پنجه نرم کنند.
در حالى که تنها درصد کمى از افراد ناچارند تا پایان عمر با 
اختالالت روانى خود زندگى کنند، این حقیقت تلخ وجود 
دارد که 450 میلیون نفر در سراسر جهان نیز از بیمارى 

روانى رنج مى برند.
تنها در ایاالت متحده، از هر چهار خانواده، یک خانواده 
تحت تأثیر این اختالالت قرار مى گیرد. کارشناســان 
معتقدند که بیمارى روانى، یک اپیدمى واقعى اســت و 
افراد مبتال، به خدمات بهداشــت روانى بهتر و بیشترى 

براى بهبودى و کنترل بیمارى خود نیاز دارند.
همه ما نام برخى اختالالت روانى رایج تر مانند اختالل 
دوقطبى (bipolar disorder)، اختالل وسواس فکرى-

عملى (obsessive compulsive disorder یا او سى 
دى)، اختالل اضطراب پس از ســانحه و اختالل طیف 
اوتیســم را شــنیده ایم؛ در حالى که ممکن است تمام 
بیمارى هاى روانى براى مبتالیان آن ترسناك باشند، چند 
اختالل روان پریشى نادر در این میان وجود دارند که به 
مراتب وحشتناك تر هستند. چند نمونه از این اختالالت 

در ادامه به اختصار شرح داده شده اند.

سندرم آلیس در سرزمین عجایب
داستان «آلیس در سرزمین عجایب» یک ماجراى کامًال 
فانتزى است؛ اما یکى از تجربیات عجیب آلیس در این 
قصه، ویژگى هایى شبیه به یک اختالل روانى ترسناك 

را به تصویر مى کشد.
سندرم آلیس در سرزمین عجایب که به عنوان «سندرم 
تاد» نیز شناخته مى شود، باعث مى شود که محیط اطراف 
فرد، پریشان و مخدوش به نظر برسد؛ درست همانطور که 
در داستان، جثه آلیس، بزرگ تر از خانه مى شد، افراد مبتال 
به سندرم آلیس در سرزمین عجایب، صداها را بلندتر یا 
ضعیف تر از حد واقعى آن مى شــنوند، اشیاء را بزرگتر یا 
کوچکتر از اندازه حقیقى آن مى بینند و حتى درك دقیق 

خود از زمان را از دست خواهند داد.
خوشبختانه این سندروم بسیار نادر است و در بیشتر موارد، 
افرادى را که داراى تومور مغزى یا سابقه سوءمصرف مواد 

مخدر هستند، تحت تأثیر قرار مى دهد.

سندرم دست بیگانه (دست بى قرار)
هرچند که اغلب در داستان هاى ترسناك از این سندرم، 
براى آب و تاب دادن به موضوع، یاد مى شود، اما سندرم 

دســت بیگانه یک اختالل روانى حقیقى است و تنها به 
فیلم و داستان محدود مى شود.

 مبتالیان به این اختالل روانى ترســناك و نادر، کنترل 
دست یا ســایر اندام هاى خود را به طور کامل از دست 

مى دهند. 
طى این اختالل، اندام غیرقابل کنترل، ذهن و اراده فرد 

را تحت سلطه مى گیرد.
طبق گزارشات مبتالیان، گاهى اندام بیگانه سعى در خفه 
کردن شخص و یا اطرافیان او داشته است، در موارد دیگر 
گفته شده: این عضو بیگانه، لباس شخص را پاره کرده یا 
به طور غیرارادى قسمتى از پوست را خارانده تا حدى که 

خراشیده و منجر به خونریزى شده است.
سندرم دست بیگانه اغلب در بیماران مبتال به آلزایمر و یا 
در مواردى که درنتیجه ى جراحى مغز، که دو نیمکره مغز 

از هم جدا شده اند، دیده شده است.
متأسفانه، هیچ درمانى براى سندرم دست بیگانه وجود 
ندارد و افرادى که دچار آن هستند، اغلب دستان خود را 
مشغول نگه مى دارند یا از دست دیگر خود براى کنترل 

دست بیگانه کمک مى گیرند.

آپوتمنوفیلیا
آپوتمنوفیلى کــه به نام هاى اختــالل یکپارچگى بدن 
و اختالل هویت قطع عضو نیز شــناخته مى شود، یک 
اختالل عصبى اســت که با تمایل شدید به قطع کردن 
یا آســیب رساندن به قســمت هاى ســالم بدن همراه

 است.
اطالعات زیادى در مورد این بیمارى روانى وحشتناك 
وجود ندارد، اما به باور متخصصان، بروز این اختالل ناشى 

از آسیب به لوب جدارى در سمت راست مغز است.

توهم کاپگراس
توهم کاپرا از نام جوزف کاپگراس، روانپزشک فرانسوى 
که مجذوب نظریه «همزادپندارى» شده بود، برگرفته 

شده است.
 این توهم یک اختالل روانى ناتوان کننده اســت که در 
آن فرد معتقد است که جاى اطرافیانش با افراد فریبکار و 
متظاهرى که قصد آسیب رساندن به وى را دارند، عوض 

شده است.

این مورد یکى از جذاب ترین اختالالت اضطرابى، براى 
مطالعه و بررسى، تا به امروز است. توهم کاپگراس نسبتًا 
نادر اســت و اغلب پس از ضربه به مغز، یا در افرادى که 
دچار زوال عقل، اسکیزوفرنى، صرع یا اختالل اضطرابى 

هستند، دیده مى شود.

سندرم پاریس
سندروم پاریس یک اختالل روانى موقتى و بسیار عجیب 
است که باعث مى شود فرد هنگام بازدید از شهر پاریس 
کامًال مجذوِب دیدنى ها شــود و اختیار خود را از دست 

بدهد!
به نظر مى رســد این اختالل روانى در بین مســافران 
ژاپنى رایج تر اســت. از حدود 6 میلیــون بازدیدکننده 
ژاپنى که هر سال از پاریس دیدن مى کنند، چیزى حدود 
12 نفر از آنها اضطراب شــدید، زوال شخصیت، افکار

 و اندیشــه هاى آزاردهنــده، توهمــات و هذیان هاى 
حــاد را تجربــه مى کنند کــه از ویژگى هاى ســندرم

 پاریس است.

به سادگى وزن خود را کاهش دهید

این آزمایــش مى گو
طبیعى همچون عسل
مهم ترین و در عین از
درمان مایکوباکتریو

راهى براى از بین بردن
هشت برابرى دوز دار
که آزمای امید مى رود
زودى آغاز شــو بببه
 به تازگى در مج

 کرد، نشان داد که میوه ها به کاهش مصرف شده است.
ن کمک مى کنند.

 اســت که با بهبود فشار خون و سطح 
ه طور خاص، مطالعه اى که 

رد بررسى قرار داد، 
ر زنان پیدا کرد که 
ن ترکیبات گیاهى 
المت قلب و عروق 

 پاریس است.

ریرى وو ن ی ور ى وبر
ى، حالــت انحناى تصاویر و یا 
ز اشــکال در میــدان بینایى 

 کنند، در بیمارى 
ه این

ى
ن 
با

 شانس
محــض بروز این

ر ر ر وب
توقف سردرد اســت، مصرف
زمان مناسب (به محض ش
شروع دیر وقت قو ززززززززززززززززززززززززااززازاز
اگر تعد

رعا با
به کاهش تعداد و
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره نامه: 3572 – تاریخ ارســال نامه: 1401/05/18 - برابر راى شــماره 3572 مورخ 
1401/05/18 به شماره کالسه 2108 آقاى / خانم ولى اله حاجیان ورنوسفادرانى به شناسنامه 
شماره 387 کدملى 1141035731 صادره فرزند حسن نسبت ششدانگ یکباب زمین محصور 
داراى اعیانى به مســاحت 193,75 مترمربع پالك شــماره 487 فرعى از 173 اصلى واقع در 
اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل دفتر 436 صفحه 44 و مالحظه نقشه 
ملک کارشناس مالحظه و محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى 
اعتراض داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/23- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/07/07- م الف: 1377733 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر - سیدامیرحسین حسن زاده/6/253

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

شماره نامه: 140160302016000480- تاریخ ارسال نامه: 1401/06/17 - برابر راى شماره 
140160302016000428 – 1401/05/31 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک تیران تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضى آقاى ابوالفتح دادخواه تهرانى فرزند رضا بشماره شناسنامه 32 صادره 
تیران در تمامت یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ به مساحت 1638,01 مترمربع 
پالك فرعى 1563 فرعى از یک اصلى بخش دوازده ثبت اصفهان خریدارى از مالکان رسمى 
آقایان محمدحسن دادخواه فرزند على و محمد دادخواه فرزند على و رضا دادخواه فرزند حسن 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. 
بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/23 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/07- 

م الف: 1379682 - رئیس ثبت اسناد و امالك تیران - سید محمدحسن مصطفوى/6/255

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
شــماره نامه: 4366 – تاریخ ارســال نامه: 1401/06/15 - برابر راى شــماره 4366 مورخ 

1401/06/15 به شماره کالسه 0449 آقاى / خانم اکبر مجیرى فروشانى به شناسنامه شماره 
213 کدملى 1141542420 صادره فرزند کرمعلى تمامت شش دانگ یکباب مغازه زیرزمین 
و فوقانى به مساحت 133,10 مترمربع پالك شماره 3401 و 6550 و 1595 فرعى از 72 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر شامل صفحه 252 دفتر 128 و صفحه 
42 دفتر 14 و صفحه 163 دفتر 119 و دفتر 126 صفحه 536 مالحظه نقشــه ملک گزارش 
کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض 
داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/23- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/07/07- م الف: 1379368 – رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – 

سیدامیرحسین حسن زاده/6/257

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

شــماره نامــه: 26024711 – تاریــخ ارســال نامــه: 1401/06/17 - راى شــماره 
140160302026007613 مورخ 1401/06/02 آقاى عزیزاله زمانى به شناســنامه شــماره 
538 کدملى 6219607597 صادره اصفهان فرزند عباس در قســمتى از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 155,87 مترمربع پالك شماره 13900 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره 
ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان خریدارى از مالک رسمى مریم صدرى به موجب سند 8636 
مورخ 1333/02/22 دفتر 65 اصفهان سابقه ثبت و صدور سند مشاع دارد. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین 
جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/06/23 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/07 - م الف: 1380366 – رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان – موسوى/6/259

آگهى مزایده
آگهى مزایده اموال غیر منقول شماره مزایده : 140104302133000035 - آگهى مزایده پرونده 
اجرائى شماره 139804002133000543  (شماره بایگانى 9800743 )  بر اساس پرونده اجرائى 

کالسه 9800743  تمامت شش دانگ پالك ثبتى هشت هزار و یکصد و بیست و هشت فرعى 
از هشتاد و هفت اصلى واقع در بخش دوازده  ثبت اصفهان به انضمام  کلیه توابع و لواحق عرفیه 
و انشعابات و اشتراکات منصوبه  و غیر منصوبه در آن ملکى خانم صنم صابرى که به موجب سند 
رهنى شماره 39645 مورخ 1395/07/12 تنظیمى در دفتر اسناد رسمى شماره 199 نجف آباد در 
رهن بانک ملت شعبه بازار نجف آباد قرار دارد. به موجب نامه اداره ثبت اسناد و امالك نجف آباد 
وارده به  شماره 139805002133006102 مورخ 1398/11/21 تمامت ششدانگ پالك مذکور 
با شماره مستند مالکیت 18386 مورخ 1394/07/22 و 39645 مورخ 1395/07/12 دفترخانه 
اسناد رسمى 199 شهر نجف آباد استان اصفهان و 39646 مورخ 1395/07/12 دفترخانه اسناد 
رسمى 199 شهر نجف آباد استان اصفهان موضوع سند مالکیت اصلى بشماره چاپى 031012 
سرى الف سال 94 با شماره دفترالکترونیکى 139520302030002708 در صفحه 281 دفتر 
امالك جلد 46 ذیل شماره 6127 ثبت گردیده است و بنام مدیون سابقه ثبت و سند مالکیت دارد 
و ششدانگ آن به مساحت سیصد و سى و هشت متر و چهل و شش دسیمتر مربع محدود است 
به شماال : در سه قسمت اول دیوار بدیوار بطول(0/50) پنجاه سانتى متر به باقیمانده هشتاد و 
هفت اصلى دوم دیوار بدیوار بطول(8/40) هشــت متر و چهل سانتى متر به باقیمانده هشتاد و 
هفت اصلى سوم دیوار بدیوار بطول 8/00 هشت متر به باقیمانده هشتاد و هفت اصلى شرقا: درب 
و دیواریست بطول20/00 بیست متر به خیابان جنوبا: درب و دیواریست بطول (17/20 )  هفده 
متر و بیست سانتى متر به خیابان غربا: دیواربدیوار بطول(19/70) نوزده متر و هفتاد سانتى متر به 
باقیمانده هشتاد و هفت اصلى، حقوق ارتفاقى و انتفاعى معرفى نگردیده است. از ساعت 9 صبح 
تا 12 روز شنبه  1401/07/16 در محل اجراى ثبت اسناد و امالك شهرستان نجف آباد واقع در 
خیابان منتظرى شمالى از طریق مزایده حضورى به فروش مى رسد و مورد مزایده از مبلغ شانزده 
میلیارد و پانصد و شصت و سه میلیون  ریال قیمت ارزیابى شده توسط هیات کارشناسان رسمى 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادى فروخته مى شود و کلیه هزینه ها 
و  بدهى هاى احتمالى و همچنین بدهى هاى مربوط به آب ، برق  ، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اشتراك و  نیز بدهى هاى مالیاتى و عوارض شهردارى و غیره تا تاریخ مزایده اعم از قطعى یا 
غیر قطعى به عهده برنده مزایده مى باشد. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد ، وجوه 
پرداختى بابت هزینه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد مى گردد . طبق گزارش هیات 
کارشناسان تمامت ششدانگ پالك ثبتى هشت هزار و یکصد و بیست و هشت فرعى از هشتاد و 
هفت اصلى واقع در بخش دوازده ثبت اصفهان یک باب منزل مسکونى داراى مساحت عرصه( 
338/46) سیصد و سى و هشت متر و چهل و شش دسیمتر مربع و اعیانى موجود آوارى با قدمت 
بیش از سى سال و به مســاحت چهارصد پانزده متر مربع (زیرزمین به متراژ 47) چهل و هفت 
متر مربع و همکف (273) دویست و هفتاد و سه متر مربع و نیم طبقه اول (83 ) هشتاد و سه متر 
مربع  و ساختمان تجارى به متراژ (12) دوازده متر مربع  داراى دیوار هاى باربر و سقف تیرآهن و 
آجر و کف موزائیک و دیوارها سفید کارى (هال ازاره سنگى ) و درب و پنجره هاى خارجى فلزى 
و داخلى و چوبى سه الیى بقیه موارد در حد عرف اجرا گردیده است. نماى خارجى بنا در سمت 

گذر اندود سیمانى فرسوده مى باشد و قسمت جنوبى ، نبش گذر ساخت تجارى به متراژ (12 ) 
دوازده متر مربع احداث گردیده است و ملک داراى امتیاز برق ، آب و گاز مى باشد.  کسانى که 
مایل به خرید و شرکت در مزایده مى باشند مى توانند از مورد مزایده به آدرس : یزدانشهر – بلوار 
توحید- خیابان شهید رجایى – نبش کوى اسالمى – منزل مسکونى شمال غربى با پالك 10 
و کدپستى 47181- 85197 ( درب نفررو) و پالك 14 و کد پستى بشماره 85197-47183 ( 
درب حیاط) بازدید نمایند.  این آگهى در یک نوبت در 1401/07/07 در روزنامه درج و منتشر مى 
گردد . در ضمن چنانچه روز مزایده  مصادف با تعطیل رسمى باشد روز بعد از تعطیلى روز برگزارى 
مزایده خواهد بود. الزم به ذکر است طبق اعالم و بستانکار ، مورد مزایده تحت پوشش هیچ بیمه 
قرار دارد . توضیحاً جهت شرکت در جلسه مزایده مبلغ ده درصد پایه مزایده پس از اخذ شناسه وایز 
از این اداره و طى فیش سپرده در وجه اداره ثبت اسناد و امالك بابت پرونده کالسه فوق  پرداخت 
گردد و ارائه اصل فیش واریزى به همراه تقاضاى کتبى و  کارت شناسایى معتبر الزامى است. 
ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ  فروش را طى فیش مربوطه حداکثر  ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر ، 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد.در غیر اینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید مى شود. 
تاریخ انتشار:1401/07/07 -م الف: 1385731 – حجت اله کاظم زاده  - رئیس اداره ثبت اسناد 

وامالك نجف آباد/7/116

آگهى فقدان سند مالکیت
آقاى / خانم بهناز امینى خوزانى فرزند مصطفى به استناد یک برگ استشهادیه محلى که هویت 
و امضا شهود رسما گواهى شده مدعى است که سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالك 
شماره 649 فرغى از 114 اصلى واقع در خمینى شهر بخش 14 ثبت اصفهان که بصورت سند 
دفترچه اى در دفتر 608 صفحه 365 امالك ذیل ثبــت 130516 به نام نامبرده ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب صداق 5106 مورخ 1391/07/29 دفترخانه اسناد رسمى شماره 139 
شهر خمینى شهر استان اصفهان یافته و معامله دیگرى هم انجام نشده – به موجب سند - دفتر 
- نزد - رهن است نحوه گم شدن یا از بین رفتن جابجایى از بین رفته /مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثنى سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى 
ذکر شده) نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنى سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/07/07 - م الف: 1385214- مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت 

ملک خمینى شهر – سید امیرحسین حسن زاده از طرفى زهره عموشاهى خوزانى/7/117 

مدیرکل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان گفت: 53 
هزار و 473 ُتن گندم به ارزش 6 هزار و 170 میلیارد ریال 
امسال از کشــاورزان اصفهانى خریدارى شد که ارزش 
خرید آن در سال جارى نسبت به سال گذشته 400 درصد 

و مقدار آن از نظر وزن 143 درصد افزایش داشته است.
محسن ضیایى اظهار داشت: تمامى مطالبات گندمکاران 
اصفهانى که محصول خود را تحویل سیلوهاى ملکى و 
خصوصى داده بودند  شامل 617 میلیارد تومان بابت بهاى 

خرید تضمینى گندم به آنان پرداخت شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانى اصفهان افزود: در زمان 
حاضر خرید تضمینى گندم در مراکز تعاون روستایى به 

پایان رسیده است اما سیلوهاى ملکى و دولتى کاشان و 
بهارستان تا پایان مهر فعال خواهد بود.

وى اضافه کرد:محصوالت خریدارى شده توسط هفت 
هزار و 93 کشــاورز در قالب 14 هزار و 824 محموله به 
اداره کل غله و خدمات بازرگانى استان اصفهان تحویل 

داده شده است.
ضیایى گفت: در سالجارى 25 هزار و 974 تن گندم به 
ارزش 302 میلیارد تومان خرید توافقــى نیز با نظارت 

دولت از کشاورزان انجام شده است.
زمین هاى کشاورزى حدود 563 هزار هکتار معادل 3/5 

درصد از مساحت استان اصفهان را تشکیل مى دهد.

رییس اداره امور آزمایشگاه هاى اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان اصفهان گفت: تعداد روزهاى ناسالم هواى 
شهر اصفهان در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته 41 درصد افزایش یافت.
بابک صادقیان افزود: در نیمه نخست امسال با توجه به 
فعال شدن کانون هاى گرد و غبار داخلى و خارجى، شرایط 
خوبى در زمینه کیفیت هوا نسبت به سال گذشته نداشتیم 

و تعداد روزهاى ناسالم افزایش یافته است.
وى با تاکید براینکه در 6 ماه نخست امسال روز پاکى در 
کالنشهر اصفهان نداشتیم، اظهار داشت: در این مدت در 
این شهر 104 روز هواى سالم و قابل قبول وجود داشت 

در حالى که در مدت مشابه ســال گذشته، این شاخص 
128 روز بود.

صادقیان گفت: تعداد روزهاى ناسالم در اصفهان براى 
گروه هاى حساس در نیمه نخســت امسال 75 روز و در 

مدت مشابه سال گذشته 55 روز بود.
وى تعداد روزهاى ناســالم براى عموم مــردم در 6 ماه 
نخست سال جارى در کالنشهر اصفهان را  هفت روز و 

در مدت مشابه سال گذشته سه روز اعالم کرد.
صادقیان خاطرنشــان کرد: در مجموع، در نیمه نخست 
امسال در شهر اصفهان 82 روز هواى ناسالم داشتیم که 

این عدد در 6 ماه پارسال 58 روز بود.

افزایش 143درصدى  خرید 
گندم در استان اصفهان 

افزایش 41 درصدى تعداد 
روزهاى ناسالم در اصفهان

پیدا شدن جسد جوان اصفهانى 
بعد از 40 روز

جسد جوان 24 ساله اهل اصفهان که بیش از 40 روز 
پیش در اثر غرق شدن در رودخانه آبملخ سمیرم مفقود 
شده بود پیدا شـد. رییس جمعیت هالل احمر سمیرم 
گفت: با تالش شـبانه روزى نجاتگـران هالل احمر 
جسـد این جوان بعد از یک عملیات 48 ساعته سخت 
و طاقت فرسا از منطقه سنگویل در پایین دست تخت 
سـلیمان آبملخ به مکان امن منتقل شـد. محمد على 
داودى افزود: 20 نجاتگر به همـراه کارکنان جمعیت 
هالل احمر با تالش مردم محلى جسد این جوان را از 
مسیر آبى رودخانه از پرتگاه ها و آبشار ها با تمام سختى 
به باال دسـت منتقـل کردند و بـا هماهنگـى نیروى 

انتظامى به خانواده این جوان تحویل دادند. 

تعداد مشترکان موبایل
در اصفهان

مدیـرکل ارتباطـات و فنـاورى اطالعـات اصفهـان 
خاطرنشان کرد: تعداد مشـترکان همراه اول در استان 
پنج میلیون و 567 هزار و 792 خط و تعداد مشـترکان 
ایرانسـل 2 میلیون و 941 هزار و 997 خط است و هم 
اینک تمام شـهرهاى اصفهان از پوشـش نسـل هاى 
سوم و چهارم تلفن همراه برخوردارند. جعفر مطلب زاده 
بیان کرد: در زمان حاضر ضریب نفوذ اینترنت پهن باند 
ثابت در استان 18/39 درصد و اینترنت پهن باند سیار 

116/47 درصد است.

خبر

دریا قدرتى پور
راسته بازار کفش فروش هاى اصفهان، پر شده از چینى هایى که پایشان 
را در کفش اصفهان کرده اند. بوى چرم تازه تو را مى برد به 50 یا 60 سال 
پیش که اگر تصور کنى، بازارهاى بزرگى را شــاهد خواهى بود که دیگر 
وجود ندارند و منحصر شده اند به چند کارگاه یا دکان هاى کوچکى که از 

امپراطورى گذشته بویى نبرده اند. 
به گفته اهالى این فن، روزگارى کفش هاى اصفهان سر از بازارهاى ایتالیا 
و کشورهاى اروپایى درمى آوردند و براى خود برو بیایى داشتند اما حاال 

دیگر نفس تولید کفش در اصفهان به شماره افتاده است.
حافظه کفش اصفهان را که مرور کنى برمى گردد به کفش وین و ملى 
که دیگر رنگ و بوى گذشته را ندارند و با واردات کفش هاى متنوع چینى 
مهجور شده اند و به انزوا رفته اند؛ با وجود این، هنوز هم مشتریان کهنه 
خود را دارند و همچنان در حافظه معدود خریدارانى مانده اند.  کفش هایى 
که مانند نسل جدید وارداتى هاى امروزى نبودند و تضمینى چندین ساله 

داشتند و در اصفهان حرف اول را مى زدند.
بعد از وین و ملى، کم کم بازارهاى جدید شکل گرفتند. بازار سپه و افتخار، 
بهترین بورس کفش فروش هاى اصفهان شدند اما حاال با باز شدن در 
بازارهاى جدید که تنها جنس چینــى را حواله مى کنند، دیگر از تضمین 
و راحتى خبرى نیست، چین حاال با ردپایى که از خود در تمام معضالت 

روزمره به جا گذاشته، پا در کفش هاى ایرانى کرده است.
اکبر 63 ســاله، صاحب کارگاه کفش دوزى که یکــى از قدیمى هاى 
این شــغل در اصفهان محســوب مى شــود، چندان دل خوشى از این 

وارداتى ها ندارد.
او که بیش از 50 سال پیش کارگاهش بنا شده، از هشت سالگى وردست 
پدرش، گزنه به دست گرفته و حاال براى خودش، صاحب کارگاه بزرگى 
شده است و هنوز کفش هاى دست دوزش شهره است، اما به قول خودش 

نتوانسته در بازار رقابت با وارداتى ها موفق باشد. 
مشکل اصلى او به روز نبودن ماشین آالت و همچنین نامرغوب بودن و 
گران بودن مواد اولیه و تحریم هایى اســت که به گفته این تولید کننده 
باسابقه، بازار کفش اصفهان را به خطر انداخته است. تمام حرف هاى این 
کفاش خالصه مى شود در اینکه حال بازار کفش اصفهان خوب نیست و 

اکنون بسیارى از تولیدى هاى کفش در کما به سر مى برند.
گرچه مشکالت تولید کنندگان به همینجا ختم نمى شود و بخش زیادى 

از مشکالت آنها از قاچاق این پاپوش ها هم آب مى خورد. 
قاچاقچیان البته کارشان را خوب بلدند، آنها با قاچاق کفش هاى ظریف 
و رنگى مد روزى که قیمت ارزانشــان هر بیننده اى را وسوسه مى کند، 
مشتریانشان را در معرض ده ها بیمارى پیش بینى نشده قرار مى دهند. 
کاالهایى که به انگیزه سود بیشتر از مرزها وارد مى شوند و بازارهاى ایران 

و اصفهان را قبضه مى کند.
همین موضوع باعث شــده که رکود در بازار کفــش اصفهان به خوبى 
مشخص باشد. مصطفى که یکى از قدیمى هاى این صنف در بازار افتخار 
اســت در این رابطه مى گوید: «نبود مواد اولیه و قبضه شدن بازار توسط 

چینى ها بازار کفش و کیف اصفهان را بیمار کرده است.»
البته او ایــن مســئله را کتمان نمى کنــد که کفش چینى نســبت به

 کفش هاى چرم اصفهان قیمت هاى کمترى دارد و بنابراین مخاطبانش 
هم بیشتر هستند: «مشتریان بازار کفش به دنبال تنوع و با صرفه بودن 
قیمت هســتند. دنیاى امروز مثل قبل نیست که یک کفش مى خریدى 
و دو سه سال با آن سر مى کردى و اینقدر با کیفیت بود که باز هم کاربرد 
داشت، حاال مردم مى خواهند جنسى بخرند که مد روز باشد و کارى به 
کیفیتش ندارند، همین مسئله باعث شــده که جنس هاى متنوع چینى 

بازار داشته باشد.»
مهدى از دیگر افرادى است که در کار تولید کفش چرم در اصفهان است. 
او هم دل پر دردى در رابطه با محدودیــت هاى گمرکى موجود دارد. به 
اعتقاد این فعال کفش، این مسئله مانع بزرگى در پیشرفت صنعت کفش 

شده که خود مشکل بزرگى براى تولیدکنندگان داخلى در پى دارد.
وى با اشــاره به اینکه تنها چند کارخانه انگشــت شــمار اقدام به تولید 
چرم مرغوب و طبیعى مى کنند و این مســئله بــه صنعت چرم و کفش 
که روزگارى شــهره عام و خاص در اصفهان بود لطمــه وارد مى کند، 
مى گوید: «اصفهان در زمینه تولید کفش ســابقه بســیار زیادى دارد و 

در گذشــته کفش اصفهان عالوه بر پاســخگویى به نیاز داخل، یکى از 
صادرکنندگان بزرگ بود، اما اکنون به این دلیل که نه قالب ها با دقت تولید 
مى شــوند و نه کفش ها آنطور که باید و شاید عامه پسند هستند، چینى 
ها گوى سبقت را از کفش اصفهان ربوده اند.متأسفانه در سال هاى اخیر 
این صنعت بنا به دالیلى از جمله عدم حمایت از سوى مسئولین ذیربط و 
عدم تخصیص تسهیالت و امکانات مورد نیاز، با رکود تولید و در نتیجه بى 
رغبتى صنعتگران و تعطیلى واحدهاى تولیدى کفش مواجه شده است.»

در حالى که امروزه در بین مردم و به خصوص نسل جوان و میانسال، مد، 
طرح، رنگ، طرح قالب و راحتى بعد از مرغوبیت کفش مالك اســت اما 
به علت تمام این دالیل، کفش اصفهان آنطور که باید و شاید بین مردم 
جا نداشته و همین عاملى شــده که از تولیدات چینى عقب بیافتد. حاال 
در بعضى بازارهاى اصفهــان این امکان را دارى کــه بى کیفیت ترین 
کفش ها را به ارزان ترین قیمت تهیه کنى.کفش هایى که اگرچه تنوع 
دارند، اما رنــگ از رخ بقیه بازارهاى کفش گرفته اند و اســتاندارد بودن 

کفش ها را زیر سئوال برده اند.

وقتى نفس تولید به شماره مى افتد

پاى چشم بادامى ها 
در کفش اصفهان 

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص پردیس دیزل سپاهان به شناسه ملى 14011077213 و به شماره ثبت 70825 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید امین بیطرف به شماره ملى 1199100171 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد مهدى جناب به شماره ملى 1284755517 
به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا فروزنده شهرکى به شماره ملى 1288189176 به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو 
سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مدیر عامل 
منفردا و با مهر شرکت معتبر است.مدیر عامل شرکت مجرى مصوبات هیئت مدیره خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1383922)

آگهى تغییرات
 شرکت آبرسان دیار شرق سپاهان شرکت سهامى خاص به شماره ثبت 60067 و شناسه ملى 14007438450 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق 
العاده مورخ 1400/11/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : وارد ذیل به موضوع شرکت اضافه شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: ثبت موضوع ذیل به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد: احداث سازه هاى گلخانه ایى انجام خدمات عمومى در زمینه تنظیفات اماکن عمومى پیشخدمتى ،امور ابدارخانه 
خدمات پاسخگویى تلفن-انجام امور مربوط امور تایپ و تکثیر و بهره بردارى از تاسیسات . در صورت لزوم پس از کسب مجوز از مراجع ذیصالح. اداره کل 

ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1384226)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص پردیس دیزل سپاهان به شناسه ملى 14011077213 و به شماره ثبت 70825 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق 
العاده مورخ 1401/06/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید امین بیطرف به شماره ملى 1199100171 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و محمد مهدى جناب 
به شماره ملى 1284755517 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره و حمیدرضا فروزنده شهرکى به شماره ملى 1288189176 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره 
براى مدت دو سال انتخاب گردیدند. نگین اخوان حریرى به شماره ملى 1292203277 به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى و حسابرسى بهین تراز 
آریا به شناسه ملى 14010848201 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى انتخاب گردیدند.روزنامه کثیراالنتشار نصف جهان جهت نشر آگهى هاى شرکت 

تعیین گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1383898)

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص فنى مهندسى پارس خطوط نقش جهان به شناسه 
ملى 10260467530 و شماره ثبت 26003 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1401/06/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد 
اعضاى اصلى مدیران مندرج در ماده 31 اساسنامه به سه الى ده نفر تغییر 
یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1385405)

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص دانش تجهیز سپاهان به شناســه ملى 10260643354 و به شماره ثبت 
46292 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/05/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد * زهرا 
منوچهرى به شماره ملى 1189343657 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره ، سیدمسیح صمیمى 
اردستانى به شماره ملى 1189366479 به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدمحسن غزالى اصفهانى 
به شماره ملى 1282882546 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیات مدیره انتخاب 
گردیدند . * کلیه اوراق ، اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاى مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر 
مى باشد . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1384033)
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نشریه «اکیپ» فرانسه در گزارشى معضل بزرگ قطر براى 
میزبانى از جام جهانى را معرفى کرد. قطر براى میزبانى از 
اقامت 2 میلیون تماشــاگر در ایام جام جهانى جا و فضاى 
کافى ندارد و این کمبود براى فوتبال دوســتان به معضل 
بزرگ قطر تبدیل شده اســت. مسئوالن کشور قطر براى 
رهایى از این معضل بزرگ دســت به دامن شــاتل هایى 
هوایى شدند و یک مســیر هوایى از دوحه به کشورهاى 
همســایه بازکنند تا روزانه 160 پرواز انجام شــود. طبق 
گزارش نشریه فرانسوى قطر که نمى تواند تمام هواداران 
مورد انتظار براى جام جهانى را در خود جاى دهد، شاتل هاى 
هواپیمایى را براى ساکنان کشورهاى همسایه ایجاد خواهد 
کرد. یعنى به صورت روزانه هواداران کشورهاى همسایه 
را به کشورشان منتقل کند و دوباره براى دیدن مسابقات 

آنها را برگرداند.

 تماشاگران پروازى
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آخرین مرحله بلیت فروشى مســابقات جام جهانى 2022 
قطر از روى سایت رســمى فیفا آغاز شد. بر این اساس در 
مرحله نیمه نهایى بلیت درجه 3 به قیمت 1300 ریال(11 
میلیون تومان)، بلیت درجه 2 به قیمــت 2400 ریال(20 
میلیون تومان) و بلیت درجه 1 بــه قیمت 3480 ریال(30 
میلیون تومــان) به فروش مى رســد. تیم ملــى فوتبال 
کشورمان در مســابقات جام جهانى 2022 در گروه دوم با 

تیم هاى ملى انگلیس، آمریکا و ولز رقابت مى کند.

قیمت بلیت جام جهانى قطر
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تیم ملى فوتبال کشــورمان با هدایت کارلوس کى روش 
پرتغالى در دو بازى تدارکاتــى اش در اردوى اتریش نتایج 
خوبى را کســب کرد. این نتایج خوب رقباى ایران در جام 
جهانى 2022 به تکاپــو انداخت. «اریک نجیرو» خبرنگار 
آفریقایى به سه شیرها در زمینه قدرت ایران تحت هدایت 
کى روش هشدار داد و در صفحه توییترش نوشت: «ایران 
موفق شد اروگوئه را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد. در 
دومین بازى دوستانه مقابل سنگال به نتیجه تساوى یک 
بر یک رســید. انگلیس نباید کارلوس کى روش را در جام 

جهانى قطر دستکم بگیرد.»

کى روش را دستکم
 نگیرید!
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پرسپولیس در حالى باید هفته آینده برابر تراکتور به میدان 
برود که دو بازیکن سرخ ها در آستانه محرومیت قرار دارند. 
سروش رفیعى و گئورگى ولســیانى دو بازیکن تاثیرگذار 
سرخ ها 3 اخطاره هســتند و در صورتى که در دیدار برابر 
تراکتور کارت زرد بگیرند دیدار حســاس برابر سپاهان را 
از دست خواهند داد. البته سرخ ها هم در خط میانى و هم 
در خط دفاع بازیکنان جایگزین براى این دو بازى دارند و 
یحیى گل محمدى نگرانى چندانى از غیبت این دو بازیکن 

در خط دفاعى نخواهد داشت.

2 پرسپولیسى
 به الکالسیکو مى رسند؟

02

تیم ملى فوتبال آرژانتین در دیدارى دوســتانه به مصاف 
جامائیــکا رفت و با نتیجــه 3 بر صفر به پیروزى رســید. 
مهمترین نکته در این بازى این بود که لیونل مســى با دو 
گل زده در این دیدار تعداد گل هاى ملى اش را به عدد 90 
رساند به جایگاه سوم بهترین گلزنان تاریخ رده ملى رساند. 
مسى تنها 19 گل با على دایى اسطوره فوتبال کشورمان که 
دومین گلزن برتر تاریخ تیم هاى ملى جهان است، فاصله 
دارد. آرژانتین در جام جهانى 2022 با مســى حضور دارد و 
ابرستاره پارى سن ژرمن مى تواند این فاصله را کمتر کند و 

در آینده با توجه به سنش بشکند.

مسى به رکورد دایى
 نزدیک تر شد

تیم فوتبال ذوب آهن که براى دومین سال متوالى 
مهدى تارتار را به عنوان سرمربى روى نیمکت خود 

دارد، در آستانه ثبت یک رکورد تاریخى است. 
سبزپوشان اصفهان در هفته نخســت لیگ برابر 
پرسپولیس به تساوى بدون گل رسیدند؛ آن ها در 
هفته دوم مقابل تراکتور یک بر یک متوقف شدند 
و هفته ســوم را با تســاوى بدون گل مقابل مس 
رفسنجان به پایان رساندند. ذوب آهن در هفته چهارم 
و پنجم به ترتیب مقابل تیم هاى ملوان و سپاهان به 
تساوى یک بر یک دست پیدا کرد؛ شاگردان تارتار 
در هفته ششــم نیز در برابر مس کرمان به تساوى 

بدون گل رسیدند.
به این ترتیب ذوب آهن به 6 تساوى پیاپى در 6 هفته 

نخست لیگ برتر دست پیدا کرد و بیشتر از هر تیم 
دیگرى مساوى کرد؛ مس رفسنجان با 5 تساوى بعد 

از ذوب آهن در رده دوم تعداد مساوى ها قرار دارد.
سبزپوشــان اصفهانى اما در آســتانه ثبت رکورد 
بیشترین تساوى پیاپى در لیگ برتر هستند، راه آهن 
در لیگ دوازدهم با على دایى به 8 تساوى متوالى 
رسید و ذوب آهن تا رسیدن به این رکورد 2 تساوى 

فاصله دارد.
شــاگردان مهدى تارتار در هفته هفتم لیگ برتر 
در فوالدشهر میزبان پیکان خواهند بود و در هفته 
هشتم در مازندران به مصاف نساجى خواهند رفت و 
در صورت تساوى در این دیدارها به رکورد راه آهن 

خواهند رسید.

گاندوها در آستانه ثبت یک رکورد

بازگشت دو ملى پوش سپاهان بى شک خبر خوشى 
براى کادر فنى سپاهان بوده است و این اتفاق باعث 
شد مورایس تمام ستارگانش را به استثناى نیازمند در 

اختیار داشته باشد.
ســپاهانى ها در اولین اردوى تیم ملى که با حضور 
بازیکنان داخلى برگزار شد، 5 بازیکن در اردو داشتند 
که پیام نیازمند، رامین رضاییان، امید نورافکن، محمد 
کریمى و شــهریار مغانلو  بودند. با پایان مرحله اول 
اردو نام شــهریار مغانلو و محمد کریمى از فهرست 
کارلوس کى روش خط خورد و پس از سفر ملى پوشان 
به اتریش هم نورافکن و رضاییــان به دلیل صادر 
نشــدن ویزا از ســفر جا ماندند تا حاال نیازمند تنها 
نماینده طالیى پوشان اصفهانى در اردوى تیم ملى 
باشد؛ اردویى که روز سه شــنبه با برگزارى دومین 
دیدار دوستانه مقابل ســنگال به پایان رسید و حاال 
بازیکنان به تیم هاى باشگاهى خود بازخواهند گشت 
تا به سرعت آماده حضور در هفته هفتم رقابت هاى 

لیگ برتر شوند.
با این حال اگر ویزاى شینگن رامین رضاییان و امید 
نورافکن صادر مى شد این دو بازیکن حاال در اتریش 
بودند و احتماال شانس باالیى هم براى قرار گرفتن در 
ترکیب تیم ملى در مصاف با سنگال داشتند ولى به هر 
ترتیب این فرصت برایشان فراهم نشد تا به تمرینات 
سپاهان بازگردند و ژوزه مورایس تمام ستارگانش را 

به استثناى نیازمند در اختیار داشته باشد.
ایــن اتفاق البتــه خبر خوشــى بــراى مورایس و 
دستیارانش بود که دفاع راست دیگرى به جز رامین 
رضائیان ندارنــد و امید نورافکن هــم به تمرینات 
بازگشت تا فرصت بیشترى در اختیار آنها قرار بگیرد تا 
بیشتر با توانایى هاى این بازیکن آشنا شوند. نورافکن 
در 6 هفته ابتدایى روزهاى سختى را تجربه کرده و 
امیدوار است با پایان تعطیالت فیفادى که البته باز 
هم براى او خوب پیش نرفت، براى چندمین مرتبه 

نیمکت نشینى را تجربه نکند.

تمرینات سپاهان با نورافکن و رضاییان 
پرستاره تر شد

باز هم سبز پوشیده بود، درســت مثل زمانى که پا به 
توپ بود و تیمش را در مستطیل سبز رهبرى مى کرد. 
مثل زمان بازیگــرى اش آرام و دور از هرگونه هیاهو 
روى نیمکت کنار زمین نشســته بود و با دقت بازى 
تک تک ذوب آهنى ها را تماشــا مى کرد. بازیکنانى 
که هیچکدامشان در اردوى تیم ملى در اتریش حضور 

نداشتند. 

 کاپیتان ســابق گاندوها در این باره معتقد است اگر 
بازیکنى مى خواهد بــه جمع ملى پوشــان راه یابد، 
باید هــم کیفیــت باالیى داشــته باشــد و هم تیم

 باشگاهى اش جزو تیم هاى مدعى لیگ باشد و خوب 
امتیاز بگیرد. دستیار تارتار  در حالى این حرف را مى زند 
که سبزپوشان اصفهان در مصاف تدارکاتى با تیم دسته 
یکى ون پارس، همشهرى شــان، همچون لیگ به 

نتیجه مساوى رضایت دادند.
قاســم حدادى فر با اینکه طى 16 بــازى ملى خود 
دو بــار دروازه حریفان ایــران را گشــود و علیرغم 
کیفیت باالى بازى هایش و بــا اینکه در فصل 94-

93 مرد سال فوتبال ایران شــد نتوانست آنچنان که 
باید و شــاید پوشــیدن پیراهن تیم ملى را به ویژه در 
میدان هاى حســاس تجربه کند. هافبک سابق ذوب 
آهن که زمانى از فیورنتینا براى بازى در این تیم ایتالیایى 
پیشنهاد داشت، بر این باور است که با توجه به کیفیت 
باالى لیگ هاى خارجى، لژیونرهاى ایرانى نسبت به 

سایر بازیکنان براى حضور در تیم ملى اولویت دارند.
به نظر شما چرا ذوب آهن نماینده 

اى در لیست کى روش براى اردوى 
اتریش نداشت؟

در فوتبال ما اینطور جا افتاده که تیم هایى که بیشــتر 
هوادار دارند، خیلى در چشم هستند و بالطبع بازیکنان 
این تیم ها که از جانب رســانه ها هم بیشتر حمایت
 مى شوند شانس بیشترى دارند که در تیم ملى باشند. در 
کل اینطور باب شده که مى گویند براى راهیابى به تیم 
ملى باید بتوانید در تیم هایى که از طرف مردم، دولت 
و رسانه ها حمایت مى شوند بازى کنید. ضمن اینکه 
بازیکنى که مى خواهد در تیم ملى باشد باید علیرغم 
کیفیت باالى بازى خودش، تیمى که در آن عضویت 

دارد هم در دره باالى جدول لیگ باشد و براى کسب 
سهمیه و قهرمانى بجنگد، هرچند مى شود استثناء هم 
قائل شــد. جداى از همه اینها بیشترین شانس براى 
حضور در تیم ملــى از آِن لژیونرهاســت و با توجه به 
سطح کارى مربیان آنها، حرفه اى بودن لیگ و شرایط 

تمریناتشان اولویت با آنهاست که در تیم ملى باشند.
با این تفاسیر، به نظر شما بازیکنان 
خوبى مثل حبیب فر عباسى شانس 

حضــور در جمع ملى پوشــان را 
نخواهند داشت؟

به نظر من حبیب یکى از گلرهاى خوب کشورمان است؛ 
اما براى حضور امثال او در تیم ملى به نگاه ریزبینانه اى 
نیاز است که همه بازى هاى لیگ را ببینند و کارشناسى 
کنند که در این یکســال اخیر خیلــى خیلى وضعیت 
فوتبال ما به هم ریخته بود و این امکان فراهم نبود که 
همه بازى ها رصد شود و ان شاء ا... در آینده این اتفاق 
بیافتد و شایسته ترین ها و آنهایى که حقشان است به 

تیم ملى دعوت شوند.
کى روش در روزهاى نخست حضور 

تیم ملى در اتریش گفته بود جامانده 
ها امیدوار باشند وقتى او به تهران 
برمى گردد بازهم نفرات جدیدى 
را به تیم ملى دعوت خواهد کرد؛ با 
وجود این، فکر مى کنید امکان دارد 
بازیکنى از ذوب آهن در لیست بعدى 

کى روش باشد؟
بله. بعد از این کمپى که در اتریش برگزار شــد چهار 
پنج هفته دیگر از لیگ برگزار مى شــود و ایشان مى  
توانند مسابقات لیگ را دقیق تر دنبال کنند و حتى با 
حضور در ورزشگاه ها مى توانند بازى ها را از نزدیک 
تماشا کنند. من به شــخصه با کى روش کار کردم و 
مى دانم او شایســته ها را انتخاب مى کند و کارى به 
جایگاه تیم ندارد؛ بنابر ایــن، امیدوارم این اتفاق براى 
تیم ما بیافتد و بتوانیم دوباره در تیم ملى نماینده داشته 

باشیم چون واقعاً ذوب آهن تیم داراى ساختارى 
است و با اینکه دو سه سالى است از جمع 

مدعیان عقب مانده اما یک تیم با ریشه 
است و مى تواند در جام جهانى نماینده 

داشته باشد.
یعنى ممکن اســت 
با توجه بــه اینکه 
شما مى گویید کى 
روش شایسته ها 
را دعوت مى کند 
حبیب فرعباسى 
جایگزین گلرى 
شــود که خوب 
کار نکــرده اما 
بخاطر  صرفــاً 
شــناخت قبلى 

سرمربى  این 
از  پرتغالــى 

بازى  ســبک 
هایش و اســم و 
رســمى که دارد 

به اردوى اتریش 

دعوت شده است؟
بله. 100 درصد. من مطمئنم هم حبیب ظرفیتش را 
دارد و هم اینکه بعد از کمپ اتریش احتمال دارد نفراتى 
در تیم ملى تغییر کنند. مــن خیلى خیلى امیدوارم که 
حبیب شرایط خوب خودش را ادامه بدهد و آقاى کى 
روش هم او را زیر نظر بگیرد و حداقل در یک اردوى 

تى  رکا از حبیب اســتفاده کند تا او بتواند تدا
شایستگى هاى خودش 
را اثبــات کنــد. این 
باعــث افتخار براى 
مجموعه ذوب آهن 
است که یک نماینده 
در جام جهانى داشته 

باشد.

قاسم حدادى فر در گفتگوى اختصاصى با «نصف جهان»:

ذوب آهن هم مى تواند در جام جهانى نماینده داشته باشد

به نظر مى رســد هدف ذوب آهن امسال فقط نباختن 
است، اما این شکست ناپذیرى ها اگر به همین منوال 
ادامه یابد به مرور این تک امتیازها جایگاه ذوب آهن در 

جدول را به خطر مى اندازد. 
ببینید اینطور نیست. من در بطن جریانى هستم که در تیم اتفاق مى افتد. در واقع 
ما هفته هاى ابتدایى لیگ با قرعه سختى مواجه شدیم و بازى هاى دشوارى 
را پشت سر گذاشتیم. ضمن اینکه دو سه بازیکن کلیدى و تأثیرگذار خود را به 
دلیل مصدومیت هاى سخت آنها از دســت دادیم و تیممان آسیب جدى دید؛ 
اما مطمئن باشــید ذوب آهن از هفته هاى آینده براى کسب 3 امتیاز به میدان 
مى رود و امیدوارم هرچه زودتر با به دســت آوردن هارمونى مورد نیاز در تیم و 
کسب اولین 3 امتیاز، انرژى خوبى به ذوب آهن القا شود و بتوانیم 3 امتیازها را 

جمع کنیم و خودمان را از انتهاى جدول جدا کنیم.

نظر شما درباره شایعه پیشنهاد سرمربیگرى تیم ملى 
امید به محرم نویدکیا چیست؟

واال من در جریان این موضوع نیستم ولى محرم داراى یک فلسفه خاص است 
و فکر و ایده جدیدى در ذهن دارد که به خوبى داشــت آن را در سپاهان اجرا
 مى کرد اما به نظر من زمان کافى به او داده نشد. با همه اینها چه محرم، چه هر 
فرد دیگرى و یا حتى بهترین مربى خارجى هم براى سرمربیگرى تیم ملى امید 
انتخاب شود نیاز به امکانات و بازى هاى تدارکاتى خوب دارد و تا این امکانات 
برایش فراهم نشــود و بازیکن در اختیارش قرار ندهند فکر نکنم بتواند موفق 
باشد. ما باید اول ساختار تیم امید را درســت کنیم و بدانیم از این تیم چه مى 
خواهیم. اگر این امکانات فراهم شود محرم هم گزینه خوبى براى سرمربیگرى 
تیم ملى امید است و من به شخصه خیلى خیلى به او عالقه دارم. ان شاءا... در 

کارش موفق باشد.

ذوب آهن به دنبال پیدا کردن هارمونى است

شد؟
 در اتریش برگزار شــد چهار
و ایشانمى رگزار مى شــود

دقیق تر دنبال کنند و حتى با 
ى توانند بازى ها را از نزدیک 
خصه با کى روش کار کردم و 
 را انتخاب مى کند و کارى به 
ــن، امیدوارم این اتفاق براى

اره در تیم ملى نماینده داشته 
ن تیم داراىساختارى

سالى است از جمع 
با ریشه کتیم
جهانى نماینده 

ن اســت 
ه اینکه 
یید کى
سته ها 
ى کند 
اسى 
گلرى 
خوب

ه اما 
خاطر

قبلى 
ربى 
از

ازى 
ــم و 
ه دارد 

تریش 

تى رکا از حبیب اســتفاده کند تا او بتواند تدا
شایستگى هاى خودش
را اثبــات کنــد. این

باعــث افتخار براى 
مجموعه ذوب آهن 
است که یک نماینده 
در جام جهانى داشته 

باشد.

مرضیه غفاریان

علیرضا جهانبخش وینگر سابق برایتون که یکى از اعضاى کلیدى تیم ملى فوتبال ایران است در مورد اخراج دراگان اسکوچیچ 
سخن گفته است. او بیان داشته است که جناح هاى طرفدار و مخالف اسکوچیچ در تیم ملى ایجاد شده بود.

جهانبخش گفت: برخى از بازیکنان رابطه خوبى با اسکوچیچ نداشتند. آنها از نحوه بازى او خوش شان نمى آمد، ولى برخى از 
بازیکنان رابطه بسیار خوبى با او داشتند. چیزهایى که اتفاق افتاد غیرحرفه اى بود. نمى توانم نامى را ذکر کنم اما افرادى خارج 

از تیم بودند که مى خواستند از نظر تصمیم گیرى و مسائل دیگر بر تیم ملى تأثیر بگذارند.
وى ادامه داد: متأسفانه بازیکنانى بودند که این موضوع را دنبال کردند که بسیار ناراحت کننده بود. ما به عنوان برخى از 
بازیکنان باتجربه تالش کردیم تا آن جو را آرام کنیم. ما گفتیم بسیار خب، ما وسط و بدون موضع مى مانیم، این 
تصمیم ما نیست. االن وقت به هم ریختن این چیزها نیست. خدا را شکر اکنون همه چیز آرام تر و آرام تر است.
او درباره حضور کارلوس کى روش در تیم ملى فوتبال ایران نیز گفت: ما هفت، هشت سال با او کار کردیم. 
او بازیکنان را خیلى خوب مى شناسد و بازیکنان او را خیلى خوب مى شناسند. او من را از سنین پایین وارد تیم 

ملى کرد و با بازى در دو جام جهانى رویاى من را به واقعیت تبدیل کرد.

جهانبخش: بعضى بازیکنان رابطه خوبى با اسکوچیچ نداشتند

کاپیتان تیم ملى دو بــازى 90 دقیقه اى و تاثیرگذار زیر نظر کــى روش انجام داد تا 
مشخص شود همچنان مهره قابل اعتماد او است.

حاال که دو مســابقه تدارکاتى تیم ملى ایران مقابل اروگوئه و سنگال برگزار شده، 
مى توان تا حدودى تشــخیص داد چه بازیکنانى توانســته اند نظر مثبت کارلوس 
کى روش را به خــود جلب کنند و در این بیــن، معدود نفراتى هم از دوره گذشــته 
سرمربیگرى او در ایران، توانســتند مهر تایید دوباره به عملکردشان بزنند و احتمال 

حضورشــان در جام جهانى 2022 را باال ببرند کــه بدون تردید 
احسان حاج صفى یکى از آنهاست.

احسان حاج صفى که در دوره سرمربیگرى دراگان اسکوچیچ 
کمتر حضور 90 دقیقه اى در زمین را تجربه کرده بود، حاال با 

حضور کى روش دو بازى کامل و ســخت مقابل 
اروگوئه و ســنگال انجام داده که در هر دو 

دیدار توانسته جزو بهترین هاى 
تیم ملى باشد و جایگاه 

خود را در جمع نفرات اصلى تثبیت کند.
کاپیتان اول تیم ملى ایران که در دیدار تدارکاتى گذشته 

مقابل اروگوئه به عنوان هافبک دفاعى بازى را شــروع 
کرده و از دقیقه 68 با تعویض ســید ابوالفضل جاللى به 

دفاع چپ منتقل شده و نمایش بهترى ارائه مى داد، در بازى 
با سنگال هم تا پایان بازى دوســتانه برابر سنگال در همین 

ُپست به کار گرفته شد و یک عملکرد درخشان بر جاى گذاشت.
حاج صفى در کنار جلوگیرى از شکل گیرى حمالت سنگال از سمت چپ 

خط دفاعى ایران، دفع توپ و قطع توپ، تکل هاى به موقع و فرارهاى سریع در این 
دیدار، چند حرکت ویژه هم انجام داد که در کسب تساوى ارزشمند شاگردان کى روش 

مقابل قهرمان جام ملت هاى آفریقا تاثیر زیادى داشت.
کاپیتان تیم ملى در دقیقه 53 که دروازه ایران روى پاس تماشایى سادیو مانه و ضربه 
اسماعیل سار در آستانه باز شدن بود، با وجود عبور توپ از سید حسین حسینى، اجازه 

نداد توپ تبدیل به گل شود و از روى خط آن را دفع کرد تا این نجات دروازه از او یک 
صحنه جالب رقم بزند و موجب تشویق از سوى دیگر ملى پوشان شود.

دو دقیقه پــس از این حرکــت تاثیرگذار کاپیتــان تیم ملــى، دروازه ایران روى 
اشــتباه و گل به خودى مرتضى پورعلى گنجى باز شــد، امــا در دقیقه 57 باز هم 
احســان حاج صفى موثر ظاهر شــد و این بــار روى یک کار هجومــى، حرکتى 
انجام داد که نزدیک بود شــاگردان کى روش را زودتر از آنچه تصور مى شــد، به 

گل برساند.
حاج صفى که پس از باز شدن دروازه تیم ملى بیشتر میل به هجوم داشت و در زمین 
حریف دیده مى شد، با یک نفوذ تند و تیز از جناح چپ زمین به نزدیکى محوطه جریمه 
سنگال رسید که ارسال خطرناك و رو به جلوى او با وجود عبور از مقابل دروازه آندره 
اونانا تبدیل به گل نشد و تالش سامان قدوس براى رسیدن به توپ و گلزنى 

بى ثمر بود.
نفوذهاى حاج صفى پس از این صحنه همچنان ادامه 
پیدا کرد و در دقیقه 64 ثمربخش شد؛ جایى که 
با علیرضا جهانبخش(وینگر چپ تیم 
ملى) یک- دو کرد و با یک ارســال 
چیپ اســتثنایى از روى خط عرضى 
و ســمت چپ زمین به مقابل تیرك دوم، ســردار 
آزمون را در موقعیت خوبــى قرار داد تا این مهاجم با یک پــرش دیدنى دروازه 
سنگال را باز کند. حاج صفى پس از دادن این پاس گل، دوباره مثل نیمه 
اول کمتر از جناح چپ نفوذ کرد و بیشتر به کارهاى دفاعى پرداخت 
که عملکردش در کنار دیگر مدافعان کارى کرد تا تیم ملى با 
تســاوى یک بر یک مقابل قهرمان آفریقا این مسابقه را 

تمام کند.
با توجه به اینکه کــى روش در دو دیــدار متوالى تیم 
ملى مقابل اروگوئه و سنگال فقط احسان حاج صفى 
و صادق محرمى را به طول کامــل و 90 دقیقه اى 
اســتفاده کرده، مى تــوان پیش بینى کرد که 
این دو نفر جزو مهره هاى اصلــى او در قطر 
خواهند بود و البته بازوبند کاپیتانى در دســتان 

شماره 3 است.

حاج صفى همچنان مهره قابل اعتماد کى روش

علیرضا جهانبخشو
سخن گفته است. او
جهانبخش گفت: بر
بازیکنان رابطه بسی
تیم بودند که مى خو از
وى ادامه داد: م
بازیکن
تصم
او
او
مل

جهانبخش: بعضى بازیک

ور ز م ى ر و ن ینبی ر و ب ج و ب ىروشر
به عملکردشان بزنند و احتمال توانســتند مهر تایید دوباره سرمربیگرى او در ایران،

2حضورشــان در جام جهانى 2022 را باال ببرند کــه بدون تردید 
احسان حاج صفى یکى از آنهاست.

احسان حاج صفى که در دوره سرمربیگرى دراگان اسکوچیچ 
بود، حاال با 90 دقیقه اى در زمین را تجربه کرده کمتر حضور

حضور کى روش دو بازى کامل و ســخت مقابل 
اروگوئه و ســنگال انجام داده که در هر دو 

دیدار توانسته جزو بهترین هاى 
تیم ملى باشد و جایگاه 

خود را در جمع نفرات اصلى تثبیت کند.
کاپیتان اول تیم ملى ایران که در دیدار تدارکاتى گذشته 
به عنوان هافبک دفاعى بازى را شــروع مقابل اروگوئه

8کرده و از دقیقه 68 با تعویض ســید ابوالفضل جاللى به 
دفاع چپ منتقل شده و نمایش بهترى ارائه مى داد، در بازى 

با سنگال هم تا پایان بازى دوســتانه برابر سنگال در همین 
درخشان بر جاى گذاشت. ُپست به کار گرفته شد و یک عملکرد

حاج صفى در کنار جلوگیرى از شکل گیرى حمالت سنگال از سمت چپ 
خط دفاعى ایران، دفع توپ و قطع توپ، تکل هاى به موقع و فرارهاى سریع در این 
دیدار، چند حرکت ویژه هم انجام داد که در کسب تساوى ارزشمند شاگردان کى روش 

مقابل قهرمان جام ملت هاى آفریقا تاثیر زیادى داشت.
3کاپیتان تیم ملى در دقیقه 53 که دروازه ایران روى پاس تماشایى سادیو مانه و ضربه 
اسماعیل سار در آستانه باز شدن بود، با وجود عبور توپ از سید حسین حسینى، اجازه 

ر ر ب ین و ر ر و ى ج ن
ز انجام داد که نزدیک بود شــاگردان کى روش را

گل برساند.
حاج صفى که پس از باز شدن دروازه تیم ملى بیشتر
حریف دیده مى شد، با یک نفوذ تند و تیز از جناح چپ
سنگالرسید که ارسال خطرناك و رو به جلوى او با

اونانا تبدیل به گل نشد و تالش سامان قدوس
بى ثمر بود.

نفوذهاى حاج صفىپ
پیدا کرد و در د
با علی
ملى
چیپ
و ســمت چپ زمی
آزمون را در موقعیت خوبــى قرار داد تا این مها
سنگال را باز کند. حاج صفى پس از دادن
اول کمتر از جناح چپنفوذ کرد و
که عملکردش در کنار دیگر
تســاوى یک بر یک مق

تمام کند.
اینکه کــ توجه به با
ملى مقابل اروگوئه
و صادق محرمى
ک اســتفاده
این دو نفر
و خواهند بود
3شماره
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مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان از وصول 20 
هزار میلیارد تومان مالیات در استان اصفهان طى سال 

گذشته خبر داد.
عباس مزیکى گفت: پیش بینى امســال، وصول 31 
هزار میلیارد تومان مالیات اســت و امیدواریم بتوانیم 
در راستاى تحقق عادالنه درآمدهاى مالیاتى حرکت 

کنیم.
وى با اشــاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص 
ارتقاى عدالت اجتماعى در کشور اظهار داشت: اجراى 
قانون پایانه  هاى فروشگاهى و سامانه مودیان گامى در 
راستاى بهبود فضاى کســب و کار فعاالن اقتصادى 
است و پیاده سازى نظام مالیاتى هوشمند موجب تحقق 

عدالت اجتماعى و جلوگیرى از فرار مالیاتى مى شود.
این مقام مســئول با بیان اینکه با اجــراى این قانون 
مودیان مکلف هستند کارتخوان هاى خود را در سامانه 
الکترونیکى سازمان امور مالیاتى ثبت کنند، گفت: 18 
خدمت مالیاتى همچون شــماره اقتصادى، خالصه 
پرونده، ارائه اظهارنامه و صورت معامالت و پرداخت 
الکترونیکــى و ابالغ در درگاه خدمــات الکترونیکى 

مالیات به نشانى my.tax.gov.ir ارائه شده است.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان افزود: قانون 
پایانه هاى فروشگاهى و ســامانه مودیان براى نظام 
مالیاتى داراى اهمیت است و در بهبود فضاى کسب و 

کار فعاالن اقتصادى تاثیر گذار است.
وى خاطرنشــان کرد: در این قانون تمامى کســبه و 
فعاالن اقتصادى ملزم هســتند کــه کارتخوان ها و

 پایانه هاى فروشگاهى خود را به سامانه هاى سازمان 

امور مالیاتــى متصل کنند و از طریــق اطالعات این 
سامانه ها، مالیات آن ها محاسبه و صادر خواهد شد.

مزیکــى  چنین گفت: با اجــراى قانــون پایانه هاى 
فروشگاهى و فعال سازى ســامانه مودیان از طریق 
درگاه خدمات الکترونیکى سازمان امورمالیاتى کشور، 
ســامانه قادر به ارائه ســود و زیان فعاالن اقتصادى 
خواهد بود و کارشناسان مالیاتى هیچ گونه دخالتى در 
تعیین مالیات ها نخواهند داشــت و این ویژ گى کمک 

شایانى به برقرارى عدالت مالیاتى خواهد کرد.
وى با اشاره به تبیین و توضیح اجراى قانون پایانه هاى 
فروشگاهى وسامانه مودیان و نحوه اجراى آن براى 
فعاالن اقتصــادى گفت: به منظور اجــراى مطلوب 
این قانــون باید همه  فعاالن اقتصــادى، اتحادیه ها، 
اصناف و تشکل هاى صنفى وحرفه اى با نظام مالیاتى 

همکارى کنند.
مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان افزود: امیدواریم 
همه فعــاالن اقتصادى در راســتاى اجــراى قانون 
پایانه هاى فروشگاهى و سامانه مودیان، آمادگى الزم 
را به دست آورند چرا که اجراى این قانون به جلوگیرى 
از فرار مالیاتى، شفافیت فعالیت هاى اقتصادى و ایجاد 

فعالیت هاى اقتصادى سالم کمک مى کند.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان  اظهار کرد: در 
سال گذشــته حدود 20 هزار میلیارد تومان مالیات در 
این استان وصول شده اســت که پیش بینى امسال، 
وصول 31 هزار میلیارد تومان مالیات است و امیدواریم 
بتوانیم در راستاى تحقق عادالنه درآمدهاى مالیاتى 

حرکت کنیم.

مدیرکل امور مالیاتى استان اصفهان خبر داد؛

وصول 20 هزار میلیارد تومان مالیات
 در استان اصفهان

مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شــهردارى نجف آباد 
اقدامات این سازمان براى سرویس دهى مطلوب به شهروندان و دانش آموزان 
را تشــریح کرد.رضا رضایى اظهار کرد: در آستانه بازگشــایى مدارس و با 
هماهنگى ســازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشــى و اداره ارتباطات و امور 
بین الملل شهردارى نجف آباد، اقدامات الزم در حوزه هاى فرهنگى، تبلیغاتى 

و آموزشى براى آغاز به کار سرویس مدارس انجام شده است.

وى افزود: در همین راســتا براى مدیران شــرکت ها و رانندگان سرویس 
مدارس، کالس هاى آموزشى، برنامه ریزى شده و در شرف برگزارى است، 
به عالوه آئین نامه انضباطى در چهارچوب قوانین و ضوابط موجود تهیه شده 

که براى اجرا ابالغ شده است.
مدیرعامل ســازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شــهردارى نجف آباد 
خاطرنشان کرد: براى شناســایى خودروهاى ســرویس دانش آموزان کد 

شناسایى و لگو تهیه شده است که روى این خودروها نصب مى شود و راننده 
باید طبق مقررات، مجوز تردد دریافت کنند.

رضایى تصریح کرد: طبق سال هاى گذشته نیروهاى بازرسى سازمان و گشت 
مشترك سازمان حمل ونقل و بار مسافر شهردارى، پلیس راهور و اماکن به 
منظور نظارت بر فعالیت صحیح رانندگان و رســیدگى به تخلفات احتمالى 

آنان، همزمان با بازگشایى مدارس انجام وظیفه مى کنند. 

برنامه هاى شهردارى نجف آباد براى سرویس دهى مطلوب به دانش آموزان

معرفى سرپرست روابط عمومى آبفاى استان اصفهان

مراسم معارفه مجید مختارى به عنوان سرپرست روابط 
عمومى آبفاى استان اصفهان، با حضور مدیر عامل و 

اعضاى شوراى معاونین برگزار شد.
مدیر عامل آبفاى استان اصفهان در این مراسم جایگاه 
و نقش روابط عمومی کارآمد را در توسعه هر سازمان 
بسیار مهم عنوان کرد و اظهارداشت: هر سازمان براى 
برقرارى ارتباط موثر با مخاطبان بیرونى نیازمند روابط 

عمومى فعال، خالق و پویا است.
حســین اکبریان بــا بیان اینکــه دارا بــودن روابط 
عمومی منســجم و قدرتمند گامى اساســى در تنویر 
افکار عمومى نســبت به چگونگى ارائــه خدمات آبفا 
به مردم است، گفت: تبادل ســریع اطالعات، تالش 
براى اطالع رســانى دقیق و بهره مندى از جدیدترین 
تکنولوژي هاي ارتباطی و اطالع رسانى از مهم ترین 

ارکان روابط عمومى کارآمد هستند.
وى ادامــه داد: انتظار مى رود روابــط عمومى آبفاى 
اســتان اصفهان همچنان در زمینه اطالع رســانى ، 
اطالع یابــى افکار ســنجى، تحقیــق و پژوهش و 
نهادینه کردن مصرف بهینــه آب در جامعه از طریق 
آموزش هاى نوین موفق عمل نماید.مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه امروزه روابط 
عمومى ها از ابزارهاي مهم توسعه ، محسوب مى شوند 
اظهار داشت: نقش مهم روابط عمومی در تصمیم گیري 
ها، سیاست ها و خطى مشى هاى هر سازمان ، شرکت 
و نهادى غیرقابل انکار است و مدیرانی که داراي روابط 
عمومی قوي هستند درتصمیم گیري هایشان درست و 

موفق عمل مى کنند.

اکبریان با بیــان اینکه اهمیت برخــوردارى از روابط 
عمومى قوى و علمى در شــرکت هاى خدمات رسان 
همچون شرکت هاى آب و فاضالب به مراتب بیشتر 
اســت، اظهار داشــت: آب از نیازهاى اساسى مردم و 
از ارکان اصلى توسعه و آبادانى کشــور است و انتظار 
مردم دریافت خدمات پایدار از این شــرکت است این 
درحالیســت که اصفهان عالوه بر اینکه در یک اقلیم 
خشک قرار گرفته و با رشــد جمعیت و توسعه شهرى 
همراه است،بر این اســاس مى طلبد فرهنگ صحیح 

مصرف آب بیش از پیش در جامعه نهادینه شود.
در ادامه این مراسم مختارى به عنوان سرپرست روابط 
عمومى آبفاى اســتان اصفهان گفت: روابط عمومى 
یکى از بخش هاى مهم ســازمان و شــرکت هاست 
که در صورتى که وظایف آن به درستى تعریف شود و 
بتواند این وظایف را بخوبى اجرا نماید، مى تواند نقش 

به سزایى در موفقیت و پیشرفت سازمان داشته باشد.
وى در ادامه با اشــاره به ویژگى هــاى روابط عمومى 
مدرن و تفاوت آن با روابط عمومى سنتى گفت: امروزه 
استفاده از تریبون هاى خشــک و یک طرفه و انتقال 
یک جانبه پیام به مخاطبان به پایان رسیده است؛ باید 
مخاطبان را در انتشار پیام خود مشارکت داد و از آن ها 
به عنوان بازویى قدرتمند براى روابط عمومى سازمان 

استفاده کرد.
مختارى به اهمیت تحقیق و پژوهش در روابط عمومى 
اشاره کرد و اعالم نمود: روابط عمومى باید تحقیق و 
پژوهش را به عنوان استراتژى در دستور کار قرار دهد و 

آن را با ارزش ترین فعالیت خود قلمداد کند.  

در بازدید و مذاکره مدیران عامل و هیئت مدیره بانک گردشگرى و گروه سرمایه گذارى میراث 
فرهنگى و گردشگرى ایران بر مشارکت در راه اندازى بزرگترین قطب گردشگرى و فرهنگى 

کشور در مرکز همایش هاى بین المللى امام خامنه اى اصفهان تاکید شد.
بازدید و مذاکره مدیران عامل و هیئت مدیره بانک گردشگرى و گروه سرمایه گذارى میراث 
فرهنگى و گردشــگرى ایران در خصوص ایجاد بزرگترین دهکده گردشــگرى منطقه با 

محوریت دیپلماسى بین المللى توسط شهردارى اصفهان صورت گرفت.
در این بازدید که محمد بابااسماعیلى، مشاور اقتصادى شهردار اصفهان و چند نفر از کارآفرینان 
در حوزه هاى مرتبط نیز حضور داشتند، محسن رنجبر، معاون مالى اقتصادى شهردار اصفهان 
با اشاره به حجم باالى سرمایه گذارى صورت گرفته توسط شهردارى اصفهان براى احداث 
مرکز همایش هاى بین المللى امام خامنه اى اصفهان، اظهار کرد: مدیریت جدید شــهرى 
با حساســیت ویژه به دنبال اتخاذ بهترین تصمیم در تکمیل و بهره بردارى بهینه از مرکز 
همایش هاى بین المللى اصفهان با هم اندیشى و دعوت از گروه ها، شرکت ها، سرمایه گذاران 

متخصص با سابقه کارى موفق و فعاالن اقتصادى با هدف توسعه همه جانبه شهر است.

وى مولدسازى دارایى هاى شهر با سرمایه گذارى و مشارکت بخش خصوصى در راستاى 
ایجاد درآمدهاى پایدار و دورى از وابستگى به منابع مالى ناپایدار را از برنامه هاى اولویت دار 
شهردارى اصفهان دانست و تصریح کرد: پروژه مرکز همایش هاى بین المللى امام خامنه اى 

اصفهان آماده تحویل به بهره بردار به منظور تجهیز و آغاز فرایند بهره بردارى است.
معاون شهردار اصفهان ادامه داد: پیش بینى شده است تا حد امکان بهره بردارى از این پروژه 
به بخش خصوصى واگذار شــود، از این رو از تمام افراد حقیقى یا حقوقى سراسر کشور که 
تخصص و توانایى الزم را در این حوزه دارند، دعوت مى کنیــم ضمن بازدید از مجموعه، 
جهت بهره بردارى از پروژه برنامه خود را ارائه دهند و مجموعه را براى برگزارى اجالس ها و 

سمینارها در سطح ملى و بین المللى آماده کنند.
در پایان  مقرر شد بانک گردشگرى و گروه سرمایه گذارى میراث فرهنگى و گردشگرى ایران 
با هدف تکمیل، تجهیز و بهره بردارى از مرکز همایش هاى بین المللى امام خامنه اى اصفهان 
طرح ها و پیشنهادهاى خود را با همکارى سازمان سرمایه گذارى و مشارکت هاى شهردارى 

اصفهان تهیه کند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش فنى و حرفه اى به عنوان یک 
ضرورت و اولویت است که وزارت آموزش و پرورش براى توسعه آموزش فنى و حرفه اى با 

توجه به رویکرد آمایش سرزمینى و منطقه اى برنامه ریزى مى کند.
مهدى کاظمى اظهار کرد: توسعه و پیشرفت کشور یک امر اجتناب ناپذیر است که وزارت 

آموزش و پرورش براى تربیت نیروى انسانى، باید برنامه ریزى ویژه اى داشته باشد.
وى تاکید کرد: طراحى و برنامه ریزى براى توســعه آموزش هاى فنى و حرفه اى با رویکرد 
توسعه اقتصادى و توجه به توســعه فرهنگ کارآفرینى از برنامه ها و ماموریت هاى وزارت 
آموزش و پرورش است که باید ظرفیت همه دستگاه هاى دولتى و غیردولتى و بخش اقتصاد 

غیردولتى کشور را به این مهم وفق بدهیم.
کاظمى تصریح کرد: توسعه آموزش ها با رویکرد توسعه هنرســتان هاى جوار و وابسته از 
دیگر اولویت هاى وزارت آموزش و پرورش است که با همکارى استانداران در سراسر کشور 

فرصت هاى خوبى در این عرصه فراهم شده است.
معاون آموزش متوســطه وزارت آموزش و پرورش گفت: به جز هنرستان هاى وابسته به 

وزارت جهاد کشاورزى بیش از 40 هنرستان جوار براى سال تحصیلى 1401 آماده شده که 
بخش گسترده آن در استان اصفهان با حمایت صاحبان مشاغل و خیران و در سایر استان ها 

نیز در حال انجام است.

دفتر اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اصفهان در شهرستان هاى خوانسار، چادگان، 
فریدن، فریدون شهر و بوئین میاندشت قصد دارد همایش بین المللى زنبور عسل را مهرماه 

در شهرستان خوانسار برگزار کند. 
محمد صادقى، عضو هیأت نمایندگان و رئیس کمیسیون کشاورزى، سالمت، آب و محیط 

زیست اتاق بازرگانى اصفهان و رئیس خانه کشاورز استان اصفهان در این باره مى گوید: این 
جشنواره امسال براى اولین بار با همت دفتر نمایندگى اتاق بازرگانى اصفهان در شهرستان 
خوانســار و همکارى انجمن ها و اتحادیه هاى ملى و منطقه اى این حوزه به منظور تمرکز، 
هم اندیشى و هم افزایى همه ذینفعان دولتى و خصوصى این عرصه، در تاریخ 21 مهرماه در 
دهکده گردشگرى گلستانکوه برگزار مى شود و از سال آینده انشاا... بصورت ساالنه در سى ام 

اردیبهشت مقارن با روز جهانى زنبور عسل برگزار خواهد شد.
 وى افزود: در همایش امســال ضمن دعوت از همه مقامات ملى و استانى مرتبط و فعاالن 
اقتصادى زنجیره زنبور عسل شهرستان، استان و کشور، برخى از سفرا و رایزنان کشور هاى 
صاحب نام و مقاصد صادراتى عسل نیز دعوت شده اند. تفاهم نامه  هایى نیز با دستگاه هاى 

مربوطه براى حل چالش هاى اصلى این حوزه طراحى شده است. 
صادقــى همچنین تصریح کــرد:  همچنین به منظور توانمند ســازى و آشــنایى فعاالن 
ذى ربط حاضر بــا آخرین تحــوالت علمى و تکنولوژیــک زنبــور دارى در جهان، چهار 
پنل تخصصــى با حضور اســاتید برتــر بین المللى و اســاتید مطرح ملــى برنامه ریزى

 شده است.

اصفهان، میزبان بزرگ ترین قطب گردشگرى و فرهنگى کشور

 آموزش فنى و حرفه اى ضرورت و اولویت است

برگزارى همایش بین المللى زنبور عسل خوانسار در مهر ماه


