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۳

زباله های انباشته
و چهره زشت معابر

یلدای آدم برفی ها
در اصفهان

۳

سرنوشت مبهم توله یوزها

۳۰ محله شهر اصفهان 

متحول می شود

۳

       

مصرف چاى سبز 
چه زمان هایی 
ممنوع است؟

چرا در روند مازوت سوزى کوتاهى شده است؟
۳

داستان دنباله دار 
فرار مالیاتی
در اصفهان

قصه فرارهــاى مالیاتى در اصفهان این بار توســط 
یک متصدى طال فروشــى به مبلغ 36میلیارد ریال 
فرار مالیاتى رقم خورد. این تازه ترین اتفاقى اســت 
که در این رابطه خبرساز شده و به گفته رئیس پلیس 
امنیت اقتصادى اســتان اصفهان، مأمــوران پس از 
کســب اطالعات الزم در راســتاى ماده 181 قانون 
مالیات هاى مستقیم، از محل مغازه طالفروشى بازدید 
کردند و با انجام اقدامات میدانى و بررســى سیستم و 
جمع آورى اسناد مالى متهم و انتقال به امور مالیاتى 
استان مشخص شد، متصدى طالفروشى مرتکب فرار 

مالیاتى به مبلغ 36 میلیارد ریال...

کرونا الگوى بیمارى ها را در اصفهان برهم زده استکرونا الگوى بیمارى ها را در اصفهان برهم زده است
معاون دانشگاه علوم پزشکی: در شرایط پسا کرونا بیماری های غیرواگیردار در سنین کمتری ظهور و بروز داشته است

۳

نامه گالیه آمیز نماینده اصفهان در مجلس خطاب به استاندار

جهانبخش به شایعات

جدایی  پایان داد

در حالى که خبرها حاکى از تالش باشگاه پاناتینایکوس 
یونان براى جــذب بازیکن ایرانى فاینورد اســت، این 
بازیکن تأکید کرد که از بودن در فاینورد خوشحال است. 

بحث انتقال علیرضا جهانبخش به باشگاه...
۶

در صفحه ۳ بخوانید

زندانیان خانگی
در اصفهان

تکرار دوباره کشف یک قالده شیرتکرار دوباره کشف یک قالده شیر

در خمینی شهر در خمینی شهر 

۵

مانوئل فرناندز فردا به مانوئل فرناندز فردا به 

 اگــر از مشــکالت بى خوابــى رنج 
مى برید، شما نباید پیش از خواب چاى 

سبز بنوشــید. على رغم آنکه این 
چاى به خواص آرامبخشى معروف 

است، اما مشوق مناسبى براى ...

فاز دوم هوشمندسازی نان کلید می خورد
افزایش قیمتی در کار نیست افزایش قیمتی در کار نیست 

۲

۷

بازداشت عامل تیراندازیبازداشت عامل تیراندازی
به به ۳۰۳۰ مغازه در اصفهان  مغازه در اصفهان 

۳

نوشتن قولنامه در بنگاه های امالک ممنوع می شود جزئیات مراسم تشییع پیکر شهدای دفاع مقدس در اصفهانجهان نما بازیابى پیام هاى حذف شده در گوشى سامسونگاستان تأثیر آلودگى هوا بر عمرتکنولوژی سالمت

۶

عملکرد 6 ماهه تعهد شش ماهه مصوب ساالنه عنوان کد طبقه بندى

41/963/655/346 16/135/000/000 32/270/000/000 درآمد هاى ناشى از عوارض عمومى  110000

484/329/223 175/000/000 350/000/000 درآمد هاى ناشى از عوارض اختصاصى شهردارى  120000

415/703/438 590/000/000 1/180/000/000 بهاى خدمات و درآمد هاى موسسات انتفاعى شهردارى  130000

1/136/264/628 1/900/000/000 3/800/000/000 درآمد هاى حاصل از وجوه  و اموال شهردارى 140000

0 6/750/000/000 13/500/000/000 کمک هاى اعطائى دولت و سازمان هاى دولتى  150000

568/672/908 650/000/000 1/300/000/000 اعانات ، کمک هاى اهدایى و دارائى ها 160000

44/568/625/561 26/200/000/000 52/400/000/000 جمع کل درآمد ها 100000

29/183/000/000 18/800/000/000 37/600/000/000 جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارائى سرمایه اى   200000

0 0 0 جمع کل منابع حاصل از واگذارى دارائى  مالى 300000

73/751/625/561 45/000/000/000 90/000/000/000 جمع کل منابع شهردارى 

شهرداری محمد آباد

گزارش عملكرد
شهرداری محمد آباد     
در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۱

به استناده ماد 71 قانون شهرداریهاارائه عملکرد 6 ماه اول سال 
1401 به شــرح جدول ذیل جهت استحضار عموم شهروندان 

ارائه مى گردد.

عملکرد شش ماهه تعهد شش ماهه مصوب ساالنه عنوان کد طبقه بندى عملکرد شش ماهه تعهد شش ماهه مصوب ساالنه عنوان کد طبقه 
بندى

2/041/312/900 2/550/000/000 5/100/000/000 کالبدى و شهر سازى  1 22/333/244/035 20/725/000/000 41/450/000/000 هزینه 100000

14/556/062/380 13/435/000/000 26/870/000/000 محیط زیست و خدمات شهرى  2 11/101/934/744 7/825/000/000 15/650/000/000 جبران خدمات کارکنان 110000

2/141/975/667 4/010/000/000 8 /020/000/000 ایمنى و بحران 3 6/056/445/571 7/216/000/00 14/432/000/000 استفاده از کاال و خدمات  120000

13/999/161/783 8/000/000/000 16/000/000/000 حمل و نقل و ترافیک 4 12/108/576 7/000/000 14/000/000 هزینه هاى تامین مالى و 
دارائى  130000

15/876/343/364 15/975/000/000 31/950/000/000 خدمات مدیریت 5 0 0 0 یارانه  140000

6/477/389/672 1/030/000/000 2/060/000/000 اجتماعى و فرهنگى  6 540/000/000 1/185/000/000 2/370/000/000 کمک هاى بالعوض 150000

0  0 0 تملک دارائى مالى 300000 4/101/098/773 3/312/500/000 6/625/000/000 رفاه اجتماعى  160000

0 0 0 تعهدات انتقالى سنواتى 310000 521/656/371 1/229/500/000 2/459/000/000 سایر هزینه ها  170000

0 0 0 باز پرداخت اصل سود و تسهیالت داخلى  320000
33/161/521/631 24/272/000/000 48/550/000/000 تملک دارائى هاى سرمایه اى 200000

55/092/245/666 45/000/000/000 90/000/000/000 جمع کل مصارف شهردارى 

گزارش هزینه هاى شهردارى در 6 ماهه اول سال 1401

 گزارش عملکرد درآمد هاى شهردارى در شش ماهه اول سال1401
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ینایکشگا تالش باشگاه پاناتینایکوس  وس تال سه پاناشبا ناتیناباشگ یکوس ت گاه پالش
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30 برابر دوران دفاع مقدس 
براى دفاع آمادگى داریم

نوشتن قولنامه در بنگاه هاى 
امالك ممنوع مى شود

خبرخوان
محصوالت ایران
آلوده نیست

  تسنیم |سازمان کشــاورزى و سالمت 
غذایى ابوظبى اخبار مرتبط با محصوالت زراعى 
ایرانى آلوده در بازار هاى امارات را تکذیب کرد. 
در بیانیه این سازمان آمده است که تنها پس از 
اطمینان از سالمت مواد غذایى، اجازه ورود آن 
به بازار داده مى شــود. پیش تر ادعاهایى درباره 
محصــوالت زراعى آلوده ایرانــى در بازار هاى 

ابوظبى و امارات منتشر شده بود.

30 هزار معلولیت در سال 
به دلیل تصادف

ر  ا   باشگاه خبرنگاران جوان |ســرد
سیدتیمور حسینى، جانشین رئیس پلیس راهور 
فراجا بیان کرد: در کشورى هستیم که یکى از 
دغدغه هاى جدى اش، تصادفات رانندگى است. 
ما در طول سال بالغ بر 16 هزار  نفر از هموطنان 
خود را در ســوانح رانندگى از دست مى دهیم، 
سالیانه بیش از 300 هزار نفر مصدوم و مجروح در 
اثر تصادفات به مراکز درمانى اعزام مى شوند. 10 
درصد این 300 هزار نفر اگر دچار معلولیت هاى 
جسمى شوند یعنى در طول سال بالغ بر 30 هزار 
نفر معلول جسمى و حرکتى روى دست کشور و 

خانواده هاى آنها تحمیل مى شود.

توییتر ایران را حذف کرد!
از وقتى «ایالن ماســک»    گجت نیوز |
توییتر را خریده این شــبکه اجتماعى یک روز 
خوش هم ندیده و مدام آقاى ماسک میلیاردر در 
تالطم و جوسازى است. حاال در اقدامى عجیب، 
نام ایران و شــماره هاى ایرانى از لیست ساخت 
اکانت توییتر حذف شده و امکان ورود با شماره 
هاى ایرانى به این شــبکه اجتماعى هم وجود 
ندارد. مشکل اصلى دسترسى به اکانت در گوشى 
موبایل اســت. عالوه بر این اگر پیش تر حساب 
کاربرى داشته ، ولى هم اکنون به دالیلى از اکانت 
توییتر خود صرف نظر کرده اید و قصد ورود مجدد 

دارید با مشکل مواجه خواهید شد.

فروش شماره تلفن 
مسافران کیش! 

  مهر | ســرمایه گذاران حوزه گردشگرى 
جزیره کیش در نشســتى با معاون گردشگرى 
کشور از فروش شــماره تلفن مسافران توسط 
برخى افراد سودجو خبر دادند. مدیر انجمن دفاتر 
خدمات مسافرتى کیش در این جلسه گفت: در 
ادوار مختلف با ســازمان میراث فرهنگى نامه 
نگارى هاى زیادى شــد دربــاره اینکه خرید و 
فروش تلفن مسافران بزرگ ترین مشکل جزیره 
شده است. روشن تأکید کرد که نباید اطالعات 
خصوصى محرمانه مسافران را به افراد بدهند. 
وى افزود: برخى افراد به صــورت غیرمجاز در 
فرودگاه هاى شــهرهاى دیگر از جمله شیراز، 
اصفهان و تهران به فروش خدمات گردشگرى 
کیش مى پردازند در حالى که این اتفاق باید در 
کیش بیافتد چون پول هاى هنگفت از مسافران 

مى گیرند.

کرونا تمام نشده
  باشگاه خبرنگاران جوان |معــاون 
بهداشت وزارت بهداشت گفت: همه باید بدانیم 
و فراموش نکنیم که کووید 19 هنوز تمام نشده 
و همچنان باید مراقب باشیم. حسین فرشیدى 
گفت: روند مرگ و میر و ابتــال به کرونا در اکثر 
مناطق سازمان جهانى بهداشــت، ثابت و یا رو 
به کاهش است، اما نمى توان به دقت مشخص 
کرد که چه زمانى با پیک جدیدى از کرونا روبه 
رو مى شویم. وى یادآور شــد: انتظار نداریم که 
در آینده نزدیک با پیک شــدید و گسترده اى از 
کرونا روبه رو شــویم، اما باید آمادگى هاى الزم 
در سیســتم بهداشــتى و درمانى وجود داشته

 باشد.

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور گفت: امروز 
فنى ترین جنگ ســایبرى را بــا آمریکایى ها داریم و 
دشــمنان براى تغییر افکار جوانان دست به هر کارى 
مى زنند.سردار غالمرضا جاللى اظهار کرد: در عرصه 
جنگ ســخت پیش بینى هاى الزم براى مناطقى که 
احتماًال مورد حمله قرار خواهد گرفت، شــده و احداث 
شهرك هاى موشــکى در مناطق مختلف کشور براى 
مقابله با دشمنان در باالترین سطح صورت گرفته است.

وى گفت: امروز بیــش از 30 برابر دوران دفاع مقدس 
براى دفاع مستحکم، تجهیزات نظامى و آمادگى داریم 
و در عرصه جنگ نظامى بازدارندگى کاملى وجود دارد.

ســردار جاللى ابــراز کــرد: در دریاى خلیــج فارس 
آمریکایى ها روزگارى 250 شــناور داشتند که قدرت 
بازدارندگى ما در این عرصه نیز آنــان را وادار به عقب 
نشــینى کرد.وى ادامه داد: وقتى ماکت یک به یک و 
اندازه واقعى شناور آمریکایى در خلیج فارس ساخته و 
این مواضع در مانورى منهدم شد، دشمن فهمید که ما 
قدرت و توان نظامى براى برخورد با آنان را در دریا داریم 
و بعد از آن جنگنده هاى آنها نیز به عقب رانده شدند و 
امروز هرگونه حرکتى در خلیج فارس از ســوى دشمن 
محکوم به شکســت اســت و ما امروز به بازدارندگى 

دفاعى در دریا نیز رسیدیم.

معاون امور اسناد ســازمان ثبت اسناد و امالك کشور 
گفت: در صورت تصویب نهایى طرح ارتقاى سند رسمى 
بنگاه هاى امالك حق نوشتن بیع نامه نخواهند داشت 

و باید در دفاتر اسناد رسمى ثبت شود.
صفدر کشــاورز گفت: اگر توسعه ســند رسمى و طرح 
الزام به تنظیم سند رسمى محقق شود این آمار کاهش 
خواهد یافت اما نهادینه کردن آن ســاده نیست. طرح 
الزام به تنظیم سند رسمى که بعداً نامش به طرح ارتقاى 
سند رسمى تغییر یافت بسیار حائز اهمیت است. چندین 
جلســه در پژوهشــگاه قوه قضاییه و معاونت حقوقى 
ریاســت جمهورى و مجلس برگزار و موضوع با دقت 

بررسى شد.
در این طرح دیده شده که مشاوران امالك صرفًا باید 
مشاوره ملکى دهند و نباید به تنظیم سند وارد شوند و 

باید بیع نامه ها در دفاتر اسناد رسمى تنظیم شود.
بحث دوم نقل و انتقاالت عادى اســت که در صورت 
تصویب باید مردم ظرف مدت چهار سال اسناد خود را 
ثبت رسمى کنند تا تعیین تکلیف شود و اگر محقق نشد 
دو دیدگاه وجود دارد. مجلس مى گوید باید سند ابطال 
شود و شوراى نگهبان مى گوید نباید سند عادى ابطال 
شود و حاال مجمع تشــخیص مصلحت نظام در حال 

بررسى طرح و اختالف نظر است.

الدن ایرانمنش
چند ماه پیش بود که مرحله اول طرح هوشمندسازى یارانه 
نان به مرحله اجرا رسید و اکنون در تازه ترین خبرها مشاور 
وزیر اقتصاد و دارایى از فاز دوم طرح هوشمندسازى یارانه 

آرد و نان گفته که به زودى در کشور کلید خواهد خورد.
در فاز اول و مرحله نخست هوشمندســازى یارانه نان، 
بــدون اینکه محدودیتــى در میزان خرید نان توســط 
شــهروندان اعمال شــود، فقط بر موضوع فروش نان 
تمرکز شــده بود و همچنان توزیع آرد یارانه اى متکى به 
مجوز نانوایان و فارغ از میزان عملکرد آنها در پخت نان 
بود اما حاال در مرحله دوم هوشمندسازى یارانه نان اتفاق 
دیگرى در راه است؛ به این مفهوم که دسترسى به یارانه 
آرد منوط به عملکرد تولید نان است. به  عبارت  دیگر، در 
شرایط فعلى، نانوا مى تواند به هر میزان که خواست آرد 
به قیمت آزاد بگیرد و هر تراکنشى هم که در کارتخوان 
نانوایى ثبت شود، نان محسوب شده و یارانه مربوط به آن 
پرداخت خواهد شــد. اما در مرحله بعدى طرح قرار است 
پایش مســتمر و دقیقى بر میزان فــروش واقعى نان در 
نانوایى ها انجام شده و به همان میزان فروش نان، آرد در 

اختیار نانوا قرار گیرد. 
در این فرایند، آرد فقط براى تولید نان توزیع مى شــود و 
سود نانوا نیز در این است که آرد را به نان تبدیل کرده و 
به مردم بفروشــد اما این بدان معنا نیست که در زمینه 
قیمت نان اتفاق خاصى رخ دهد و به گفته مشــاور وزیر 
امور اقتصادى و دارایى شاید اصًال مصرف کننده متوجه 

تغییرى نشود.
آنگونه که مشاور وزیر امور اقتصادى و دارایى مى گوید: 
دســتورالعمل هاى مرحله دوم هوشمندسازى یارانه نان 
تهیه شده و پس از نهایى شدن و ابالغ این دستورالعمل به 
نانوایى ها، اجراى فاز دوم طرح در ماه جارى آغاز مى شود.

 از اظهارات محمد جــالل، اینچنین برمى آید که در این 
مرحله، توزیع آرد براساس عملکرد نانوایى ها در پخت و 
فروش نان انجام مى شود و عمًال اتالف آرد مخصوص 

تولید نان در شبکه نانوایى ها کنترل خواهد شد. 
نکته مثبت این طرح این است که دولت به صورت هدفمند 
مى تواند از نانوایان حمایت کند و در واقع با ثبت عملکرد 

نانوایان به صورت شفاف، مبالغى به عنوان کمک هزینه به 
حساب نانوایان واریز مى شود که این رقم به گفته مشاور 
وزیر اقتصــاد و دارایى در مراحل بعــدى طرح افزایش 
چشمگیرى خواهد داشت و به نانوایان کمک خواهد شد.

به گفته جالل، دولت به این موضوع واقف است که باید 
از اقتصاد تولید نان حمایت کند و ارقامى که طى ماه هاى 
گذشــته به کمک هزینه پرداخت شــده، بــراى جبران 
هزینه ها کفایت نمى کند به همیــن دلیل قصد دارد این 

کمک هزینه را افزایش دهد.
این در حالى است که با شــروع فاز آتى و برداشته شدن 
محدودیت تأمین آرد براى نانوایى هایى که قصد تولید نان 
بیشترى را دارند، عرضه نان در واقع به شکل معنى دارى 
افزایش یافته و انحراف به شــکل معنــى دارى کاهش 

مى یابد.
مشــکلى که در زمان قبل از این طرح وجود داشت این 

بود که با توجه به اینکه قبًال سهمیه  آرد نانوا مشخص 
بود، نانوا یا همه ســهمیه اش را نان مى کرد و به مردم 
مى فروخت و یا اینکه خارج از شبکه عرضه مى کرد و 
این باعث شده بود که بسیارى از نانوایان زودتر از قبل 
تعطیل کنند و بقیه دچار صف هاى طوالنى شوند و در 
عین حال معلوم نمى شــد چند درصد عرضه خارج از 
شبکه بود و چند درصد نان مردم مى شد. اما در قالب فاز 
دوم اگر عرضه  خارج از شبکه صورت گیرد، دیگر هیچ 
امکانى براى تأمین آرد توسط نانوا وجود نخواهد داشت.
مشــاور وزیر اقتصــاد و دارایى ادعا کــرده که در این 
طرح بدون سهمیه بندى و افزایش قیمت، هم کیفیت 
تولید نان بــاال برود و هــم توزیع خارج از شــبکه از

 بین برود.
جالل مى گوید: سیاســت قطعى دولت عدم افزایش 
قیمت نان در سال جارى است؛ بنابراین، تا پایان سال 

1401 شــاهد افزایش قیمت نخواهیم بود. براى سال 
آینده هم طبق رویه سال هاى گذشــته، در هر استان 
متناســب با آنالیز قیمت و شــرایط، درباره قیمت نان 

تصمیم گیرى خواهد شد.
براساس روند افزایشــى که مصرف نان کشور دارد، در 
ابتداى هر ســال چند درصد به میزان مصرف نان (آرد 
یارانه اى) اضافه مى شــود. امســال به دلیل حذف ارز 
ترجیحى و افزایش قیمت در کاالهاى جانشــین نان، 
این افزایش باید شــدیدتر هم مى بود، اما جالب است 
که با اجراى طرح هوشمندســازى توزیع آرد یارانه اى، 
نه تنها میــزان مصرف آرد یارانه اى افزایش مرســوم 
هر سال را نداشــت بلکه کاهش هم داشته که دولت 
مى گوید دلیل آن، کاهش مصرف مردم نیســت بلکه 
دلیلش جلوگیرى از خروج آرد یارانه اى از زنجیره تولید

 نان است.

افزایش قیمتى در کار نیست 

فاز دوم هوشمندسازى نان کلید مى خورد طبیعى است چین لگد بزند!
عبدا... گنجى، مدیرمسئول روزنامه    انتخاب |
«همشهرى» در رشــته توییتى نوشت: چین دنبال 
کشــیدن فرش از زیر پاى آمریکا در منطقه است و 
طبیعى اســت که باید بتواند براى اعراب جایگزینى 
همتراز او باشــد. براى القاى این جایگزینى طبیعى 
است مشابه آمریکا عمل و لگدى هم به ما بزند تا هم 
اعتماد اعراب را  جلب هم آمریکا را تحریک نکند با 
همان نگاه جهانى، بعد از تثبیت خود در سرزمین هاى 
عربى و جلب اعتماد، نوبت پل سازى بین ما و اعراب 

خواهد بود.

فیلم بدون حجاب 
روى پرده نمى رود 

محمــد خزاعــى، رئیس ســازمان    انتخاب|
سینمایى گفت: تا روزى که من در سازمان سینمایى 
باشم، قطعًا فیلمى بدون حجاب روى پرده نخواهد 
رفت. این را مطمئن باشید. ما نیامده ایم برگردیم به 
دهه هاى 40 و 50، اینجا سینماى جمهورى اسالمى 
اســت. آنقدر عرصه هنر بى حســاب و کتاب نشده 
است که هر کسى از راه برســد مبانى اصلى کشور 
را زیر ســئوال ببرد. اینجا هنوز جمهورى اسالمى 
ایران اســت. هنوز تبدیل به کشــور دیگرى نشده 
است. بعضى از دوســتان هنرمند ما در عرصه هنر 

در توهم هستند. 

پژو 206 به 500 میلیون
 هم مى رسد

لطف ا... ســیاهکلى، عضو کمیســیون    ایلنا |
صنایع و معادن با اشاره به افزایش روزانه نرخ خودرو 
در بازار، گفت: برخى از خودروهاى عرضه شــده در 
بازار در دو هفته اخیر بیــش از 100 میلیون افزایش 
نرخ داشتند. وى ادامه داد: فاطمى امین، وزیر صمت 
باید به استعفا رضایت بدهد و در سمت دیگر مشغول 
فعالیت شود و بیش از این دولت، مجلس و مردم را 
اذیت نکند؛ به نظر مى رسد اگر وزیر همچنان در این 
ســمت بماند قیمت پژو 206 به باالى 500 میلیون 

تومان برسد.

هدیه 20میلیاردى به کانادا! 
  روزنامه فرهیختگان |طبــق داده هــاى 
آمارى ساالنه اداره مهاجرت، شهروندى و پناهندگى 
کانادا (IRCC)، از سال 2013 تا 2021  در مجموع 
76 هزار و 381 ایرانى از کانادا تابعیت دائم دریافت 
کرده اند. با در نظر گرفتن حداقــل 250 هزار دالر 
انتقال سرمایه از سوى ایرانیان به کانادا براى دریافت 
تابعیت دائم میــزان ســرمایه گذارى ایرانى ها در 
این کشــور به رقم عجیب 19 میلیارد دالر مى رسد. 
البته اگر لیســت دارایى هاى منتقل شــده از سوى 
ایرانیان به ایــن کشــور را هم لحــاظ کنیم رقم 
خروج ســرمایه از ایران به کانادا طى ســال هاى 
2013 تا 2021 به باالتــر از 20 میلیــارد دالر نیز 

مى رسد.

«میرسلیمیسم»!
  روزنامه فرهیختگان |در مواجهــه بــا 
نمونه هاى متنوع از ســخنان عجیب و پرحاشــیه 
میرسلیم نگاه ساده انگارانه آن است که تصور شود 
با تذکر و توجیه یک شــخص مثل جناب میرسلیم، 
روند دامنه دار وایرال شدن اظهارنظرهاى اینچنینى 
برخى مســئوالن دیگر هم در بین افــکار عمومى 
قطع خواهد شد. این درحالى است که به نظر مى رسد 
ما در بررســى این جنس اظهــارات عجیب، با یک 
طرز فکر مواجه هســتیم نه اظهارنظر شخصى چند 
مســئول خاص دولتى یا حاکمیتى. مى توان از تعدد 
اظهارات اینچنینى نتیجه گرفت که به جاى برخورد 
صرف با اشــخاصى مثل ســیدمصطفى میرسلیم، 
الزم است با پدیده خطرناك میرسلیمیسم(!) مقابله 
شــود تا حتى اگر براى ترمیم شکاف هاى اجتماعى 
برنامه اى هم نداریم، حداقل مانع از عمیق تر شدن 

آنها شویم.

نیاز کشورهاى مسلمان به غذاى حالل باعث شده 
تا به طور میانگین ساالنه دو تریلیون دالر از تجارت 
جهان به این صنعت اختصاص یابد. ایران نیز به عنوان 
کشورى مســلمان در جایگاه ششــم بزرگ ترین 
تولیدکنندگان جهــان قرار دارد؛ امــا به رغم چنین 
جایگاهى کشــور هنوز در بخش تجارت و بازرگانى 
نتوانسته بازارى در خارج از کشور داشته باشد. حتى 
برگزارى جــام جهانى در قطر، به عنوان کشــورى 
مسلمان مى توانست فرصت طالیى براى ایران در 
ورود به عرصه تجارت صنعت غذاى حالل بود، اما 

این فرصت نیز به راحتى از دست رفت.

گرچه قــرار بود روزانــه 7000 تن مــواد غذایى از 
ایران به کشــور میزبان جام جهانى صادر شود، اما 
ایران نتوانســت چنین هدفى را محقق سازد. ایران 
چنیــن تجربــه اى را در دوران پاندمــى کرونا هم 

داشت.
در دوران همه گیرى کرونــا، تقاضاى جهانى براى 
غذاى حالل رشد قابل توجهى داشت. این در حالى 
است که تا همین یکى دو دهه گذشته، محصوالت 
حالل از طریق تجارت هــاى کوچک محلى تأمین 
مى شد. اما اکنون شرکت هاى چندملیتى بزرگى پاى 

خود را به این صنعت باز کرده اند.

البته صنعت حالل محدود به مواد غذایى نمى شود و 
به تدریج به سمت توریسم حالل، سرگرمى حالل، 
داروى حالل، لوازم آرایشــى و بهداشــتى حالل، 
پوشــاك حالل و... هم رفته اســت. در همین باره 
کشورى مانند مالزى ســهم قابل توجهى در بازار دو 
تریلیون دالرى صنعت غذاى حالل پیدا کرده است. 
این کشور در بخش هاى تأمین مالى اسالمى، غذاى 
حالل، گردشگرى و رسانه و تفریح نیز پیشتاز است. 
طورى که امروز در تعیین استاندارد ها و سیاست هاى 

حالل در جهان نقش قابل توجهى ایفا مى کند. 
کاوه زرگران، عضو کمیســیون صنایع غذایى اتاق 

ایران عنوان کرد: ایران به عنوان کشورى مسلمان، 
متأســفانه ســهمى در بازار صنعــت غذایى حالل 
ندارد. بر اســاس اعالم او، ایران یکى از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان مواد غذایى حالل در جهان اســت، 
اما داراى برنــد حالل مطرح در ســطح بین المللى 
نیست. تنها لوگوى ملى ایران است که حالل بودن 

محصوالت را در کشورهاى دیگر نشان مى دهد.
وى بیان کرد: با اینکه اغلب تولیدات صنایع غذایى 
ایران، حالل اســت اما با توجه به اینکه برند حالل 
نداریم، نتوانســته ایم در این حوزه جایگاهى کسب 

کنیم.

غفلت ایران از صادرات غذاى حالل

دسترســى به اینترنت ماهواره اى از طریق 
گوشــى ظاهراً دیگــر رؤیا نیســت و حاال 
اســتارلینک قرار اســت پایان فیلترینگ و 

محدودیت هاى اینترنت در جهان رقم بزند.
از زمانى کــه اینترنت ماهــواره اى «ایالن 
ماسک» در دسترس عموم مردم قرار گرفت تا 
به امروز، گمانه زنى هاى بسیارى در خصوص 
عرضه اینترنت ماهواره اى روى گوشى شده 
اســت. برخى معتقدند اتصال به استارلینک 
بدون داشتن تجهیزات ســخت افزارى غیر 

ممکن اســت و عده اى نیز بر این باورند که 
اگر ایالن ماســک و کمپانى هاى تولیدکننده 

موبایل بخواهند، این ایده عملى است.
به هر حال به تازگى مؤسس «اسپیس ایکس»  
طى ارسال نامه اى به کمیســیون ارتباطات 
فدرال ایاالت متحده آمریکا درخواست کرده 
تا برخى از ماهواره هاى نسل دوم استارلینک 
مجهز به سخت افزار اتصال مستقیم به شبکه 
موبایل شــوند. به عبارت دیگر بــا رخ دادن 
چنین اتفاقى کاربــران موبایلى قادر خواهند 

بود بــدون نیاز به ســخت افــزار خاص این 
شــرکت از اینترنت پرســرعت ماهواره اى

 استفاده کنند.
به همین خاطر است که این شرکت به تازگى 
مجوز افزایش تعداد ماهواره هاى خود در مدار 
زمین را دریافت کرده و امیدوار است با کمک و 
همکارى تى موبایل (T-Mobile) بتواند 
اینترنت اســتارلینک را در دســترس تمامى 
کاربران جهان قرار دهد. این اینترنت تا سال 

2024 طول خواهد کشید.

 محســن کوهکن، نماینده 
سابق مجلس مى گوید: چند 
آمار بررســى کردم و متوجه 
شــدم اغلب خانم ها شال و 
روســرى دارند. بــه عنوان 
یک فــرد مذهبــى اگر در 
گذشــته نگاهم به این افراد 
به اصطالح «شــل حجاب» 
بود، زمانى که امروز شــال و 
روسرى که فقط صرفاً روى سرش گذاشته و حجاب کامل ندارد را مى بینم، یک نمره 
مثبت به او مى دهم. کوهکن مى گوید: اگر قبًال در خیابان راه مى رفتم و مى دیدم 
برخى زنان یک شالى روى سرشان انداخته و حجاب کامل و صحیحى ندارد، فکر 
مى کردم اعتقادى ندارد، امروز اگر همــان زن را ببینم باید بگویم به حجاب معتقد 
است، اما تشخیصش این اســت که در این حد داشته باشد.کوهکن مى گوید: یک 
دسته شالى روى گردنشان انداخته اند که خب این افراد که کشف حجاب کرده اند 
پس باید پرسید این شال یا روسرى که دور گردنشان است براى چیست؟ حتى شما 
دیده اید همین خانم هاى «شل حجاب» وقتى خارج از کشور کامًال حجاب ندارند، 
زمانى که به زیارت مى روند، حجابشــان کامل است. اینها پالس هاى مثبتى است 
و نشان مى دهد اعتقاداتى دارند. اگر قبًال از کنار این زنان که موهایشان پیداست، 
رد مى شــدیم و به ذهنمان خطور مى کرد که او را ارشــاد کنیم، اما اکنون وقتى از 
کنارشان رد مى شــویم به آن ها احســنت مى گوییم که با وجود اینکه برخى کشف 

حجاب کرده اند، اما شما همین روسرى را هم دارید.

معاون وزیر علــوم و رئیس ســازمان امور 
دانشــجویان در دیدار با سفیر کره شمالى در 
ایران گفت: تبادل استاد و دانشجو و همچنین 
ایجاد فرصت هاى مطالعاتى کوتاه مدت میان 
دو کشــور کره شــمالى و ایران مى تواند در 

ارتقاى علمى دو کشور مؤثر واقع شود.
هاشــم داداش پــور در این مراســم ضمن 
خوش آمد گویى به میهمانــان گفت: میان 
کشور ایران و کره شــمالى ارتباطات خوبى 

وجود دارد و ما در این جلســه، قصد داریم در 
گسترش این ارتباطات ســهیم باشیم. وى 
ادامه داد: تبادل اســتاد و دانشــجو میان دو 
کشــور و ایجاد فرصت هاى مطالعاتى کوتاه 
مدت براى دانشــجویان و اســاتید مى تواند 
در تحکیــم روابط دو کشــور مــورد توجه 

قرار گیرد.
رئیس ســازمان امور دانشجویان اظهار کرد: 
روابط درازمدتى میان ایران و کره شــمالى 

وجود داشته و دارد که دوام و بقاى این روابط 
مى تواند بــا تبادالت علمى میان دو کشــور 
افزایش یابد به همین منظــور در خصوص 
ادامه تحصیل دانشــجویان کره شمالى در 
ایــران آمادگى خود را اعالم کــرده و مراکز 
آموزش عالى ایران با توجه به جایگاهى که در 
سطح جهانى دارند، ظرفیت خوبى براى ادامه 
تحصیل دانشــجویان کره شمالى مى توانند 

فراهم سازند.

فقط 2 سال تا پایان فیلترینگ؟ 

رایزنى براى مهاجرت ایرانى ها به کره شمالى!

به زنان ُشل حجاب باید احسنت گفت!
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بازداشت دعوت کنندگان به 
اغتشاش 

23 نفــر از واینر ها و افــرادى که درفضــاى مجازى 
فعالیت هــاى مجرمانه داشــتند دســتگیر و همراه با 
مستندات تحویل مراجع قضایى شدند. براساس اعالم 
روابط عمومى سپاه صاحب الزمان (عج)، این افراد عالوه 
بر ترویج ابتذال و بى بندوبارى در صفحات خود و کسب 
درآمد کالن از آن به دنبال تحریک جوانان و نوجوانان 
براى شرکت در اغتشاشــات بودند و همنوا با دشمنان 
در راســتاى فراخوان براى اعتصابات اجبارى فعالیت 
گسترده اى را در فضاى مجازى انجام دادند و با انتشار 
اطالعات دروغ به دنبال ایجاد حس یاس و ناامیدى در 
بین مردم بودند و در همین راستا پیج هاى اینستاگرام 

این افراد مسدود شده است.

صنف رانندگان 
دشمنان را نگران کرده اند

استاندار اصفهان گفت:صنف رانندگان در برهه هاى 
مختلف دشمنان را نگران کردند همانطور که در دوره 
دفاع مقدس یکى از اقشار بسیار موثر که با جان و مال 
به میدان آمدند صنف حمل و نقل کشــور بودند. سید 
رضا مرتضوى با اشاره به اینکه صنف حمل و نقل در 
حوادثى، چون سیل، زلزله، بحران ها و محرومیت هاى 
متعدد همیشــه پاى کار بودند، افزود: در ســیل سال 
1398 مانند 26 آذر 1362 جمع کثیرى از این صنف 
براى کمک بــه هموطنانمان به خوزســتان حرکت 

کردند.

همکارى ترافیکى مشهد با 
اصفهان 

معاون حمل ونقل و ترافیک شهردار اصفهان با اشاره 
به امضاى تفاهم نامه سه جانبه بین معاونت حمل ونقل 
و ترافیک و ســازمان فناورى اطالعــات و ارتباطات 
شهردارى اصفهان (فاوا) و شرکت سازه هاى اطالعاتى 
راژمان (مســیریاب نشــان) اظهار کرد: در قالب این 
تفاهم نامه اطالعات مــورد نیاز طرفیــن براى رفاه 
حال شهروندان و بهبود خدمات شهر هوشمند مبادله 
خواهد شد. حسین حق شــناس افزود: بر این اساس 
اطالعات مفید و کاربردى در دســترس شــهردارى 
براى اطالع رسانى به شهروندان در اختیار مسیریاب 
نشــان قرار خواهد گرفت تا مورد استفاده قرار گیرد و 
از طرفى شرکت راژمان نیز اطالعات و گزارش هاى 
ترافیکى از سطح شهر اصفهان براى سیاست گذارى 
و برنامه ریزى هاى ترافیکى را در اختیار شــهردارى 

اصفهان قرار خواهد داد.

فوت راننده اتوبوس 
راننده اتوبوس درون شــهرى بر اثر واژگونى در شهر 
اصفهان جان باخت. سخنگوى سازمان آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شــهردارى اصفهــان گفت: حدود 
ســاعت 14 دقیقه بامداد جمعــه (25 آذرماه 1401) 
حادثه واژگونــى اتوبوس در بزرگراه شــهید خرازى 
شهر اصفهان، زیر پل اشرفى اصفهانى به سامانه 125 
ستاد فرماندهى این ســازمان اعالم شد. فرهاد کاوه 
آهنگران افزود: با توجه به نوع حادثه آتش نشانان تمام 
تجهیزات مربوطه به محل حادثه اعزام شدند. در این 
حادثه راننده اتوبوس درون شهرى از بخش خصوصى 
که در زیر اتوبوس واژگون شده محبوس شده بود در 
دم جان باخت و پس از رهاســازى، جسد وى تحویل 

عوامل انتظامى شد.

146 تیم خودرویى 
آماده باش هستند

رئیس پلیس راهنمایى و رانندگى فرماندهى انتظامى 
استان اصفهان گفت: رانندگان در فصل زمستان باید 
وسیله نقلیه را به الستیک یخ شکن، سیستم گرمایشى 
و ســایر موارد الزم تجهیز کنند. سرهنگ محمدرضا 
محمدى اظهار کرد: در حوزه ترافیک و درون شــهرى 
با بیش از 137 تیم موتورى و 146 تیم خودرویى براى 
ایمنى عبورومرور در ســطح حوزه هاى درون شهرى و 

سراسر استان آمادگى داریم.

خبر

فرمانده انتظامى شهرستان اصفهان از دستگیرى فردى خبر 
داد که با تیراندازى به 30 باب مغازه باعث تخریب و ایجاد 

خسارت به آنها شده بود.
سرهنگ حســین بســاطى گفت: در پى وصول شکایت 
تعدادى از متصدیــان واحدهاى صنفى یکــى از مناطق 
حاشیه اى شهرستان اصفهان مبنى بر اینکه فردى ناشناس 
در نیمه هاى شب اقدام به تیراندازى به مغازه هاى آنها کرده 
و باعث تخریب شیشه ها و ایجاد خسارت به آنها شده است، 

اظهار داشت: موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وى افزود: در این زمینه یکى از واحدهاى گشتى فردى که  
در حال تیر اندازى به سمت شیشه مغازه ها بود را مشاهده و 

بالفاصله براى دســتگیرى وى  وارد عمل شدند اما متهم 
سوار بر یک دستگاه خودروى سوارى شده و از محل متوارى 
شد که خودرو متوقف و در بازرسى از آن یک قبضه اسحه 

شکارى به همراه 170 عدد فشنگ کشف شد.
وى ادامه داد: متهم در تحقیقات صورت گرفته به 30 فقره 
تیراندازى به مغــازه و 2 بانک در منطقه دشــتى اصفهان 

اعتراف کرد.
بساطى گفت: در بررسى گوشى تلفن همراه متهم مشخص 
شد وى با شــبکه هاى ضد انقالب و معاند در ارتباط بوده و 
تحت تاثیر این شبکه ها دســت به این عمل مجرمانه زده 

است.

معاون تحقیقات و فناورى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان 
گفت:شرایط پسا کرونا الگوى بسیارى از بیمارى هاى را بر 
هم زده است و بیمارى هاى غیرواگیردار به شکل دیگرى 

در سنین کمترى ظهور و بروز داشت.
غالمرضا عسگرى صبح شــنبه در جمع اعضاى شوراى 
اسالمى شهر و مدیران ارشد شــهردارى اصفهان اظهار 
داشت: با توجه به شرایط شهر و استان اصفهان شاهد شیوع 
بیشتر بیمارى هاى غیر واگیردار از جمله سرطان، دیابت 
و فشارخون هستیم که متاســفانه اصفهان در زمینه این 
بیمارى ها رتبه دار کشورى است و کنترل بار این بیمارى ها 

نیازمند همکارى بین بخشى بیشترى است.

وى افزود: در همین راستا لزوم انجام تحقیقات بین رشته اى 
و کاربردى و محصول محور با همدلى و همکارى تمامى 
دســتگاه ها ضرورى اســت. معاون تحقیقات و فناورى 
دانشــگاه علوم پزشــکى اصفهان ادامه داد: شرایط پسا 
کرونا الگوى بسیارى از بیمارى هاى را بر هم زده است و 
بیمارى هاى غیرواگیردار به شکل دیگرى در سنین کمترى 
ظهور و بروز داشته است. وى افرود: با توجه به خشکسالى 
و شرایط اقلیمى استان اصفهان الزم است همکارى بین 
بخشى بیشترى وجود داشته باشد به ویژه در حوزه مدیریت 
پسماند که باید از توان اعضاى هیئت علمى دانشگاه به ویژه 

دانشکده بهداشت استفاده بهینه بعمل آید.

کرونا الگوى بیمارى ها را 
در اصفهان برهم زده است

بازداشت عامل تیراندازى به 
30 مغازه در اصفهان

قصه فرارهاى مالیاتى در اصفهان این بار توســط یک 
متصدى طال فروشى به مبلغ 36میلیارد ریال فرار مالیاتى 
رقم خورد. این تازه ترین اتفاقى اســت که در این رابطه 
خبرساز شــده و به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادى 
اســتان اصفهان، مأموران پس از کسب اطالعات الزم 
در راستاى ماده 181 قانون مالیات هاى مستقیم، از محل 
مغازه طالفروشى بازدید کردند و با انجام اقدامات میدانى 
و بررسى سیستم و جمع آورى اسناد مالى متهم و انتقال 
به امور مالیاتى استان مشخص شد، متصدى طالفروشى 

مرتکب فرار مالیاتى به مبلغ 36 میلیارد ریال شده است.
 بر طبــق گزارش هاى موجود از ســال گذشــته طبق 
محاسبات سازمان امور مالیاتى میزان فرار مالیاتى 100 
هزار میلیارد تومان بوده که 50هــزار میلیارد تومان آن 
مربوط به فرار مالیاتى و 50 هزار میلیارد تومان دیگر به 

اجتناب مالیاتى مربوط مى شود.
از این میزان سهم اصفهان افزون بر 10 هزار میلیارد ریال 
است که بیشترین  آن از طریق  فاکتور سازى و تشکیل 
شرکت هاى کاغذى انجام مى شــود و اختالل در نظم 

اقتصادى را به دنبال دارد.
طبق شواهد سازمان مالیاتى اصفهان، این موضوع شامل 
شرکت هایى اســت که دفتر کار ندارند و با یک حساب 
بانکى اقدام به سندسازى براى فرار از مالیات مى کنند؛ 
اقدامى که عمدى و هدفمند توسط یک فرد یا سازمان 
براى عدم پرداخت مالیات تعیین شــده اى که براى آنها 
انجام مى شــود اتفاق مى افتد و ازآنجا  که سرپیچى از 
پرداخت مالیات، امرى غیرقانونى است و جرم محسوب 
مى شود، افرادى که مرتکب آن مى شوند مجرم محسوب 

شده و مشمول مجازات مى شوند.
مدیرکل امور مالیاتى اســتان اصفهان چندى پیش در 
رابطه با فرارهاى مالیاتــى از پرداخت مالیاتى حدود پنج 
درصد مالیات کشور توسط اســتان اصفهان خبر داده و 
اعالم کرده بــود که  حدود 60 درصد از مالیات اســتان 
توسط اشخاص حقوقى، پنج درصد مشاغل و 13 درصد 
از مالیات ها توســط حقوق بگیران پرداخت مى شــود و 
حدود 20 درصد فعاالن اقتصــادى نیز عوارض مالیات 

ارزش افزوده را پرداخت مى کنند. 
به گفته عباس مزیکى، درصد وصول مالیات در کشور ما 
بسیار پایین است. وى تأکید مى کند که مباحث مالیاتى 
به آموزش هاى بیشترى نیاز دارد و باید از همه ظرفیت ها 
اســتفاده کرد و رویکرد جدید دولت به مالیات را به افراد 
آموخت ، به این خاطر که پاك ترین و پایدارترین درآمد 
دولت، مالیات ســتانى و جلوگیرى از فرارهاى مالیاتى 

است.
براى افزایش درآمدهاى مالیاتى در حال حاضر بهترین 
روش همان ساماندهى حساب ها و شناسایى فرارهاى 
مالیاتى اســت. به این ترتیب که حساب هاى اجاره اى و 
سایر روش هاى فرار مالیاتى باید شناسایى شود و برخى 
افراد که گردش هاى مالى قابل توجهى داشته و پرونده 
مالیاتى آنها هنوز تشکیل نشده است باید از آنها مالیات 

اخذ شود.
به گفته مدیر کل امور مالیاتى اســتان اصفهان در این 
راستا، تاکنون 98 درصد دســتگاه پوز ساماندهى شده و 
حدود 1/5 درصد باقى مانده مربــوط به مراکز خاص با 
حساسیت هاى ویژه است که باید با احتیاط به سراغ آنها 
رفت، همچنین ساماندهى حســاب هاى بانکى در حال 

انجام است و تأکید مى شود که مردم حساب هاى تجارى 
و غیرتجارى را تفکیک کنند، چراکه حساب هاى تجارى 

در محاسبات مالیاتى استفاده مى شود.
به گفته مزیکى اقدام دیگر ســازمان مالیاتى جمع آورى 
اطالعات قرض الحســنه ها بوده که پــس از توجه به 
داده هاى نظام بانکى، توجه به آنها بیشــتر شــده بود. 
بنابراین مردم مى توانند از طریق سامانه 1526 گزارش 
فرار مالیاتى و تخلفات را ثبت کنند و همراهى بسیار خوبى 

با سازمان مالیاتى داشته باشند.
او همچنین از جامعه پزشــکى و بقیه فعاالن اقتصادى 
درخواســت کرده که با درخواســت وجه نقــد و اعالم 
شماره حســاب، براى مردم ایجاد مشکل نکنند و اجازه 
دهند جامعه به خوبى از خدمات الکترونیک استفاده کند. 

در این رابطه رئیس اتاق اصناف اصفهان نیز در تازه ترین 
اظهار نظرش خبر خوبى را در رابطه با فرار مالیاتى منتشر 
کرده و گفته حوزه مالیاتى در حال به روزرســانى است 
و عمًال در آینده تمام حســاب ها براى سیستم مالیاتى 
قابل بررسى است و طى ســال هاى آینده چیزى به نام 
فرار مالیاتى نخواهیم داشت و یا فرار مالیاتى به حداقل 

مى رسد.
اما رسول خیرى، کارشــناس مالى، نظرى خالف این 
موضوع دارد. این کارشناس معتقد است: فرهنگسازى، 
شــاه کلید تغییر رفتار مالیاتى افراد یک کشور به شمار 
مى آید و زمانى فرهنگ مالیاتى در کشور نهادینه مى شود 
که مالیات دهنده باور بر صرف پول پرداختى او در راستاى  
رفاه و خدمات رسانى داشته باشد زیرا اطمینان دارند که 
پول پرداخت شــده آنها صرف آرامش و رفاه خودشان 

مى شود.

داستان دنباله دار
 فرار مالیاتى در اصفهان

یلداى آدم برفى ها در اصفهان
نصــف جهــان   تئاتر یلــداى آدم برفى هــا ویژه
 برنامه اى است که  در آستانه شب یلدا در اصفهان 

برگزار مى شود.
این ویژه برنامه با عنوان انار آبى اســت که شامل 
تئاتر یلداى آدم برفى ها و مســابقه قصه گویى در 

اپلیکیشن گنبد کبود است.
عالقه مندان به این ویژه برنامه مــى توانند تا 30 
آذرماه صبح ها از ساعت 9 الى 10 و 10 و 30 دقیقه 
الى 11 و 30 دقیقه و عصرها هم از ساعت 16 و 30 

دقیقه الى 17 و 30 دقیقه در این مراسم شرکت کنند.
این مراسم که در آستانه فرا رسیدن شب یلدا برگزار 
مى شــود براى عموم آزاد اســت و عالقه مندان

 مــى توانند براى شــرکت در این مراســم و رزرو 
ســانس ها با شــماره تلفن هــاى 36276141 یا 

36275040 تماس حاصل کنند.
مکان برگزارى این مراسم بوستان ملت، حدفاصل 
ســى و ســه پل و پل آذر داخل پارك خانه کودك 

اصفهان است.

مریم محسنى
همانطور که تا امروز چند بار نوشته ایم، تا چند ماه پیش 
که جمعه ها هم زباله هاجمع آورى مى شد کوچه ها و 
معابر اصفهان به این شکل نبود و معموًال باکوچه ها و 
معابر پاکیزه روبه رو بودیم، امــا با تغییراتى که در جمع 
آورى زباله ها ایجاد شــد خیلى وقت اســت که شاهد 
انباشــت زباله ها در جاى جــاى کوچه ها و محله هاى 
اصفهان، به دلیل برنامه ریزى نامناســب شــهردارى 

هستیم که چهره زیباى شهر را مخدوش کرده است.
نزدیک به دو دهــه برنامــه زمانبندى جمــع آورى 
پسماندهاى تر بر اســاس تقویم و روزهاى زوج و فرد 

ماه در 15 منطقه شــهر اصفهان اجرا مى شد. بر اساس 
این برنامه زمانبندى پسماندهاى تر و خانگى تعدادى 
از مناطق شهر در روزهاى زوج هر ماه و شمار دیگرى 
از مناطق طى روزهاى فرد ماه جمع آورى مى شد و در 
شش ماه اول سال تاریخ 31 هر ماه زباله تر جمع آورى 
نمى شد. این روند براى ســاکنان مناطق مختلف شهر 
اصفهان عادى شده بود و کیسه هاى زباله جز در ساعت 
و روز مقرر در کوچه ها و محالت گذاشته نمى شد. اما با 
تغییر این رویه و جمع آورى نشدن زباله ها در روزهاى 
جمعه اکنون شاهد چهره نازیبایى از معابر به دلیل انباشته 

شدن زباله ها هستیم.

زباله هاى انباشته و چهره زشت معابر

سرنوشت مبهم توله یوزها
نصف جهان    روزنامه «اخبار اصفهان» در شــماره 
26 آذرماه خود در گزارشى به سرنوشت توله یوزهاى 
ایرانى پرداخته و با عنوان «سرنوشت توله یوزهاى 
ایرانى نامعلوم و شــاید ناگوار» نوشته: «قصه توله 
یوزهاى ایرانى متولد شده قصه جالبى است و زنده 
بودن آنها اگر براى همه خوشحال کننده نباشد براى 
خیلى از ایرانیان امیدى به همراه دارد امید براى حفظ 

بقاى این نسل فراموش شده.»
 در بخش دیگرى از این گزارش آمــده: «در واقع 
پیدا شــدن دو توله یوز در پارك ملى توران خبرساز 

شده اســت؛ توله هایى که زنده اند اما معلوم نیست 
حیاتشان چگونه زیرسایه تصمیم گیرى مسئوالن 
ادامه خواهد داشــت.آرى هنوز غائله مرگ دو توله 
یوز متولد شده در پروژه تکثیر این گونه در معرض 
انقراض بر اثر قصور و ســهل انگارى هاى متعدد 
فراموش نشده و زمان زیادى از اظهار نظر عجیب 
مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص 
ناتوانى از پرداخت هزینه هاى نگهدارى پیروز تنها 
توله بازمانده در تهران نگذشته که پیدا شدن دو توله 

دیگر خبرساز شده است.»

نگاه روز

نماینده اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى در نامه اى 
به استاندار اصفهان با انتقاد از انجام نشدن اقدامات موثر 
براى کاهش آلودگى هوا در این استان گفت که از متولیان 
ملى و استانى مصرف سوخت مازوت به دلیل کوتاهى هاى 
مدیریتى و کم کارى هاى ماه هاى گذشته براى کاهش 

آلودگى هوا به کمیسیون اصل نود شکایت کرده است.
در متن نامه عباس مقتدایى به اســتاندار اصفهان آمده 
است: گالیه سال گذشته از سوى مردم اصفهان همچنان 
باقى است و متاســفانه پیگیرى هاى الزم به نحوى که 
موثر باشد و از آلودگى هواى اصفهان جلوگیرى کند انجام 
نشده است. اینجانب در سال گذشته مالحظات مرتبط را 
براى جنابعالى ارسال کردم. پیگیرى ها و تالش اینجانب 
و مذاکره حضورى که با دبیر محترم شوراى عالى امنیت 

ملى داشتم و شکایتى در کمیسیون اصل 90 مطرح نمودم 
و چندین پیگیرى دیگر که موجب شــد باالخره به روند 
مازوت ســوزى در اصفهان خاتمه داده شود. اگر چه در 
همان مدتى هم که در اصفهان از مازوت استفاده شد، جان 

هموطنان عزیز من و موکالن گرانقدرم به خطر افتاد.
نایب رییس کمیســیون امنیت ملى و سیاست خارجى 
مجلس شــوراى اسالمى ادامه داده اســت: متاسفم که 
هشــدارهاى قبلى مبنى بر انجام اقدامات موثر در بازه 
زمانى بهار، تابســتان و پاییز که بخشــى از آن در قالب 
تذکر کتبى به رئیس جمهور محتــرم و وزراى مربوطه 
در ســال جارى در صحن علنى مجلس از سوى هیئت 
رئیسه مجلس قرائت شد، آنگونه که باید و شاید از سوى 
مقامات استانى عملیاتى نشد. اینک به نمایندگى از مردم 

اصفهان هشدار مى دهم که چنین روندى مى تواند جان 
موکالن ارجمند را به خطر اندازد و نباید با این موضوع به 
صورت عادى برخورد شود. شما به عنوان باالترین مقام 
ادارى استان پاسخ دهید که چرا کوتاهى صورت گرفته 
اســت؟چه اقداماتى انجام داده اید و چه برنامه اى براى 

توقف این روند آسیب رسان به جان مردم دارید؟
وى در ادامه نامه اش آورده اســت:  به کمیسیون اصل 
نود مجلس شوراى اســالمى از کوتاهى هاى مدیریتى 
و کم کارى هاى ماه هاى گذشــته شــکایتى را مطرح 
کرده ام لیکن شــما هم مســئولیت خاص خود را دارید؛ 
که تذکر مى دهم به مســئولیت تان با قید فوریت عمل 
نمایید و گزارشــى از عملکردتان را نیــز براى اینجانب 

ارسال فرمایید.

چرا در روند مازوت سوزى کوتاهى شده است؟

همسطح سازى پیاده روهاى بلوار الغدیر ابریشم 
نصف جهان   شــهردار ابریشــم از تکمیل مراحل 
آماده سازى و ساماندهى معابر سطح شهر ابریشم 
خبر داد. رضا ابطحى افزود: در همین زمینه عملیات 
همسطح ســازى پیاده رو هاى عرضى بلوار الغدیر 

شهر ابریشم در حال اجراست. 
وى در بخش دیگرى از ســخنانش به ساماندهى 

معابر سطح شهر و دفع آب هاى سطحى، عملیات 
خاکبردارى، شیب بندى، زیرسازى، بتن ریزى ولوله 
گذارى بتنــى به متراژ130متر اشــاره کرد وگفت: 
در ســال جارى با هزینه اى بالغ بر26 میلیارد ریال 
ســاماندهى کوى شــهید رجایى به کنارگذر ضلع 

جنوبى ذوب آهن اصفهان به اتمام رسید.

کمبود فضاهاى فرهنگى و هنرى در فالورجان
نصف جهــان   رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى 
شهرســتان فالورجان از کمبود فضاهاى فرهنگى 
در این شهرســتان انتقاد کرد. على اکبر محمدى 
افزود: فقدان ســینما و مجتمع هاى فرهنگى براى 
جذب هنرمندان و اجــراى برنامه هاى فرهنگى و 
هنرى از مهمترین مشکالت حوزه فرهنگ و هنر 

در فالورجان است.

وى همچنیــن بــر اهمیــت هــم افزایــى بین 
دســتگاه هاى فرهنگى به منظور افزایش میزان 
تأثیرگذارى برنامه هاى فرهنگى و هنرى تأکید کرد 
و ادامه داد: اجراى برنامه هاى فرهنگى و هنرى در 
سطح شهرستان مى تواند کمک شایانى در ارتقاى 
شور و نشاط اجتماعى و کاهش آسیب هاى اجتماعى 

داشته باشد.

زمینه عملیاتى شدن بیانیه گام دوم
 در لنجان فراهم شود

نصف جهــان    فرماندار شهرســتان لنجان گفت: 
تنوع اقوام در شهرســتان لنجان یک فرصت تلقى 

مى شود. 
حمیدرضا محمدى فشارکى، شهرستان لنجان را 
رنگین کمانى از اقوام مختلف ایران عنوان و اضافه 
کرد: انقالب اســالمى وحدت اقوام را به  صورت 
عملى ایجاد کرد به گونه اى که پیوند ناگسســتنى 
قلبى در بین اقوام شــکل گرفت و نمونه بارز این 

مهم، زندگى اقوام مختلف ایران در کنار یکدیگر در 
شهرستان لنجان است.

وى با بیان اینکه امروز باید زمینه عملیاتى شــدن 
بیانیه گام دوم و مســئله اقوام در شهرستان لنجان 
فراهم شود، گفت: تنوع اقوام در شهرستان لنجان 
یک فرصت تلقى مى شود و ازاین رو باید با همدلى، 
هم افزایى، هم فکرى و همکارى این فرصت را به 

قدرت تبدیل کنیم.

دریا قدرتى پور
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 وزیــر ارتباطــات گفــت :شــرکت مخابرات ایــران یک 
شــرکت خصوصى اســت. بایــد درآمــد و هزینــه آن به  
هم بخــورد وگرنــه نمى توانــد به مــردم خدمــات ارائه

 بدهد.
مخابرات براى توسعه و نوسازى نیاز به منابع دارد و چند سالى 
است که تعرفه هاى آن ثابت مانده و براى ارائه سرویس خوب 

باید منابع داشته باشد.
در قبال افزایش نرخ تلفن ثابت و همراه، یک بسته نیز براى 

مردم در نظر گرفته شده است.

وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: آنچه از ســوى یک 
نماینده مجلس درباره پذیرش شروط ایران توسط اینستاگرام 

مطرح شد، حدس و گمان است.
 عیسى زارع پور در حاشیه جلســه امروز هیئت دولت در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به پرسشــى درباره پذیرش شروط ایران 
توسط اینستاگرام، اظهار کرد: من اطالعى ندارم و این موضوع 
را از نماینده اى که مطرح کرده است، سوال کنید. چیزى به ما 

واصل نشده است.
وى ادامه داد:  واتس اپ و اینســتاگرام در کشورهایى که پلت 

فرم غالب هستند، به درخواست آن کشور دفتر داشته و قواعد 
آن کشور را مى پذیرند. نامه را مرکز ملى زده است و من صبح 
از آنها سوال کردم که گفتند هنوز پاسخى دریافت نکرده ایم 
و آنچه از ســوى یک نماینده مجلس مطرح شــده، حدس و 

گمان است.
وزیر ارتباطات در پاســخ به پرسشــى درباره علت افزایش 
قیمت تعرفه هــاى تلفن ثابت، بیان کرد: شــرکت مخابرات 
ایران خصوصى اســت و بایــد هزینه ها و درآمــدش با هم 
بخواند تــا بتواند فعالیت کند. شــرکت مخابــرات هم فقط 

مربوط به تلفن نیســت، منابعى کــه دارد از تلفــن ثابت و 
اینترنت بدســت مى آورد صرف توسعه شــبکه آن شرکت 
مى شود. چند سال اســت که تعرفه هاى این شرکت تغییرى 
نکــرده اســت بــه همیــن خاطــر در کمیســیون تنظیم 
مقررات افزایش تعرفه تصویب شــد و ابالغ شــده اســت. 
در مقابــل بســته مکالمه براى مشــترکان در نظــر گرفته 
شــده اســت. در تهران 4 هــزار دقیقــه صحبت بــا تلفن 
ثابــت و 300 دقیقه بــا تلفن همــراه مى تواننــد صحبت

 کنند.

راه حل هایى وجود دارد که به شما کمک مى کند پیام هاى 
متنــى گوشــى ها و تبلت هــاى سامســونگ را بازیابى

 کنید .
ممکن است شما پیام هاى متنى خود را به دالیل زیادى از 
دست بدهید، و هنگامى که پیام ها را از دست مى دهید، فقط 
مى توانیــد آن ها را به روش هاى خاصــى بازیابى کنید که 

ممکن است از آن ها بى اطالع باشید.
راه حل هایى وجود دارد که به شما کمک مى کند پیام هاى 
متنــى گوشــى ها و تبلت هــاى سامســونگ را بازیابى

 کنید:

پیام هاى متنى را از طریق ابر سامســونگ 
بازیابى کنید

Samsung Cloud به شما امکان مى دهد فایل ها را ذخیره 

کنید تا بتوانید بعداً آن ها را دانلود کنید. اگر از پیام هاى خود 
قبل از از دست دادن آن ها در Samsung Cloud پشتیبان 

تهیه کرده اید، مى توانید آن ها را از طریق مراحل 
زیر بازیابى کنید:

صفحه اصلى خود را به پایین اســکرول 
کنید تا پانل اعالن باز شود.

روى نماد تنظیمات ضربــه بزنید و به 
Accounts and Backup بروید.

براى مشاهده سابقه نســخه پشتیبان 
اخیر خــود، Restore data را انتخاب 

کنید.
ســپس  و   Backup history روى 
Messages ضربه بزنیــد. در صورت 

تمایل مى توانید چندین فایل را بازیابى 
کنید.

روى Restore کلیک کنیــد و منتظر 
بمانید تا بازیابى پیام ها به پایان برسد.

براى بازیابى ســوابق پیام هاى 
متنى گمشــده خود با شــرکت مخابراتى خود 

تماس بگیرید
بسته به شرکت مخابراتى مورد استفاده، مى توانید پیام هاى 
متنى خود را از طریــق ارائه دهنده خدمــات خود بازیابى 
کنید. اما این تضمین نمى کند که شــما همیشه محتواى 

پیام هاى متنى خود را دریافت کنید، به گونه اى که برخى از 
شرکت هاى مخابراتى ممکن است متن هاى شما را به طور 
کامل ذخیره کنند، ولى برخى دیگر این کار را نمى کنند. از 
آنجایى که شــرکت ها پیام ها را براى مدت محدودى نگه 
مى دارند، شــما نمى توانید هر پیامى را که ارسال کرده اید 

بازیابى کنید.
قبل از اینکه شرکت مخابراتى شــما بتواند براى شما پیام 
ارســال کند، به حکم دادگاه و ابزارى براى شناسایى نیاز 
دارید. حتى اگر شــما صاحب دســتگاه هســتید، شرکت 
مخابراتــى از سیاســت هاى حفــظ حریــم خصوصى 
ســختگیرانه براى محافظت از داده هــاى کاربر پیروى

 مى کند.

از برنامه ســوئیچ هوشــمند سامسونگ 
استفاده کنید

اگر مى خواهید پیام هاى متنى را بازیابــى کنید، از برنامه 
Switch اســتفاده کنید، که یک برنامه رســمى 

سامســونگ اســت که از داده هاى گوشى 
قدیمى سامسونگ شــما نسخه پشتیبان 
تهیه مى کنــد و آن را به گوشــى جدید 
منتقل مى کند. اگر از داده هاى موجود در 
برنامه Switch پشتیبان گیرى کرده اید، 
مى توانید از آن براى بازیابى پیام هاى خود 

به شرح زیر استفاده کنید:
نرم افزار ســوییچ را دانلود و بر روى گوشى و 

رایانه خود نصب کنید.
کابل USB را به پورت رایانه خود وصل 

کنید.
کابل را به تلفن هوشــمند سامسونگ 
خود وصل کنید و برنامه Switch را در 

رایانه خود اجرا کنید.
روى Restore کلیک کنید. این برنامه به 
طور خودکار یک نســخه پشتیبان از پیام هاى 
شما را در رایانه شما پیدا مى کند. اگر نه، روى انتخاب فایل 

به صورت دستى کلیک کنید.
 Restore براى وارد کردن فایل پشــتیبان از رایانه روى

کلیک کنید.
منتظر بمانید تا سوئیچ بایابى اطالعات شما را تمام کند.

از ســطل بازیافت پیام هاى سامســونگ 
استفاده کنید

اگر Samsung Messages را بــه عنوان برنامه پیامک 
پیش فرض خود تنظیم کنید، این برنامه داراى یک سطل 
بازیافت است که همه پیام هاى حذف شده به مدت 30 روز 

در آن ذخیره مى شوند. 
اگر پیام هاى حذف شده خود را در این مدت بازیابى نکنید، 
 Samsung Messages .براى همیشه از بین خواهند رفت
Recycle Bin به طور پیش فرض فعال است، اما مى توانید 

آن را از منوى تنظیمات برنامه غیرفعال کنید.
 وقتى این کار را انجام مى دهید، همه پیام ها براى همیشه 

حذف مى شوند.
Samsung Messages را باز کنید.

روى نماد سه نقطه کلیک کنید.
از لیست گزینه ها، سطل بازیافت را انتخاب کنید.

براى انتخاب متن حذف شده، آن را به مدت طوالنى فشار 
دهید. سپس روى Other کلیک کنید تا آن را نیز انتخاب 

کنید.
روى Restore کلیک کنید. پیام هاى حذف شــده شــما 

دوباره در بین پیام هاى فعلى شما ظاهر مى شوند.

چگونه از پیام هاى خود در برابر حذف دائمى 
محافظت کنید؟
آرشیو پیام ها

بایگانــى بهترین راه براى پنهان کــردن چت هاى مزاحم 
اســت که مى خواهید بدون حذف براى همیشــه از آن ها 

اجتناب کنید. 
پیام هاى شما در برنامه پیام هاى Google باقى مى مانند، 
اما دیگــر آن هــا را نمى بینید، زیــرا در پوشــه دیگرى

 هستند.

برنامــه Google Messages را از صفحه اصلى خود باز 
کنید.

پیامى را که مى خواهید پنهان کنید پیدا کنید، سپس آن را به 
مدت طوالنى فشار دهید. مى توانید چندین پیام را همزمان 

بایگانى کنید.
روى نماد آرشیو کلیک کنید. پیام هاى شما به پوشه بایگانى 

مى رود.
چند پیام را در برنامه پیام هاى Google انتخاب کنید.

 ،Google با ضربه زدن روى نماد منــو در برنامه پیام هاى
پیام هاى بایگانى شده را بازیابى کنید.

براى مشاهده پیام هاى مخفى خود روى آرشیو کلیک کنید
پیام هایى را که مى خواهید بازیابى کنید طوالنى فشار دهید 
یا انتخاب کنید. سپس روى نماد Unarchive ضربه بزنید 

تا پیام ها در پوشه Messages نمایش داده شوند.
با اســتفاده از Samsung Cloud از پیام هاى خود نسخه 

پشتیبان تهیه کنید
به Settings و سپس Accounts and Backup بروید.

در زیر Samsung Cloud، روى Back up data ضربه 
بزنید.

روى سوئیچ هاى داده هایى که مى خواهید پشتیبان بگیرید 
کلیک کنید.

 سپس روى Back Up Now کلیک کنید.
نحوه پشــتیبان گیرى از پیام هاى خود در سامســونگ با 

Google Drive استفاده از
 Accounts and Backup و ســپس Settings بــه

بروید.
در زیر Google Drive، روى Back up data ضربه بزنید.
 Google مطمئن شوید که کلید «پشــتیبان گیرى توسط
One» روشن است، سپس روى «پشتیبان گیرى» ضربه 

بزنید.

همه در صنعت گوشــى هاى هوشــمند مى دانند که اپل بر روى تامین کننــدگان خود و 
مشــخصات فنى تر محصوالت نظارت جدى دارد، بنابراین بازدید تیم کوك از تأسیسات 

سونى براى حسگرهاى CMOS خبر از یک معامله بزرگ مى دهد.
مدتى است که تحلیلگران و طرفداران به این موضوع مشکوك بودند و تیم کوك سرانجام 

اعتراف کرد که اپل بیش از یک دهه است که با سونى کار مى کند.
مدیرعامل اپل عکســى از کنیچیرو یوشیدا مدیرعامل سونى منتشــر کرد که این دو را در 

اطراف یکى از تأسیسات سونى نشان مى دهد.
این شرکت مســتقر در کوپرتینویى در مورد تامین کنندگان باترى، تراشه و نمایشگر خود 
نیز چندان پر سر و صدا نیست، اما تحلیلگران زنجیره تامین نشان داده اند که Corning در 
حال ساخت صفحات شیشه اى جلو و عقب اپل است در حالى که سامسونگ و ال جى اکثر 

پنل هاى OLED را تامین مى کنند. البته تراشه ها از محصوالت TSMC هستند.
با این حال، قرارداد سونى و اپل براى سخت افزار دوربین هنوز تا حد زیادى تایید نشده بود و 

از نظر ظاهرى، به این زودى ها پایان نخواهد یافت.
بر اســاس برخى گزارش ها، ســونى در حال کار بر روى یک حســگر جدید با استفاده از 
فناورى هاى نیمه رسانا است که نور بیشــترى را وارد مى کند و احتمال نوردهى بیش از حد 

یا کم تابش را کاهش مى دهد. البته، این حسگر در آیفون هاى نسل آینده به کار مى رود.

اطالعات ارائه شده نشان مى دهد که گوشى Moto X۴۰ پانزدهم دسامبر عرضه خواهد شد.
 شرکت موتوروال گوشى پرچم دار آینده خود را با نام Moto X۴۰ در تاریخ پانزدهم دسامبر در 
 Moto Edge40Pro چین عرضه خواهد کرد. انتظار مى رود که این محصول به زودى با نام

در بازار جهانى عرضه شود. 
با توجه بــه گزارش هاى ارائــه شــده، گوشــى Moto X۴۰۰ داراى صفحه نمایش 6.67 
اینچى بــا رزولوشــن +FHD و نرخ نوســازى 144 یا حتــى 165 هرتز اســت. ابعاد این

 محصول 8.5 * 73.9 * 161.3 میلى متر و وزن آن 196 گرم است.
 LPDDR۵X مجهز خواهد شد و با رم Snapdragon۸Gen2 به تراشه Moto X۴۰ گوشى
و حافظه ذخیره ســازى UFS3,1 همراه خواهد بود. این محصول با استفاده از سیستم عامل 
Android۱۳OS اجرا مى  شود و از قابلیت هایى مانند NFC، شبکه ۵G دوبانده، بلوتوث 5.3، 

پورت USB Type-C و اســپیکرهاى دوگانه 
پشــتیبانى مى کند. عالوه بر این، در برابر آب 
و گرد و غبار نیز مقاوم است و گواهى IP۶۸ را 

دریافت کرده است.
انرژى مورد نیاز گوشى Moto X۴۰ با استفاده 
از یک باترى 4600 یا 5000 میلى آمپر ساعتى 
تأمین مى شود. گوشى ذکر شده داراى دوربین 
اصلى 50 مگاپیکسلى است که با یک دوربین 
فوق عریض 50 مگاپیکســلى و یک دوربین 
تله فوتو 12 مگاپیکسلى با قدرت زوم اپتیکال 

دو برابرى همراه شده است.

خبرهایى از نمایشگر و مشخصات گوشى تاشوى جدید 
پیکسل گوگل درز کرده است.

بر کسى پوشیده نیست که گوگل از سال 2019 در تالش 
بوده تا گوشى هوشمند تاشو خود را بسازد، همان سالى که 
سامسونگ نسل اول گلکسى فولد، اولین گوشى هوشمند 

تاشو خود را عرضه کرد.
جالب اینجاســت که برنامه اولیه گوگل براى گوشــى 
هوشمند تاشو یک دستگاه تاشــو پوسته صدفى مانند 
 Moto Razr و Galaxy Z Flip گوشى هاى هوشمند

امروزى بود. این شرکت حتى یک پتنت طراحى براى 
چنین گوشــى هوشــمندى را در مه 2019 ثبت کرد، 
اما از آن زمــان تاکنون ظاهراٌ این ایده را به فراموشــى

 سپرده بود.
گوگل براى رونمایى از گوشــى Pixel Fold در ماه مه 
 HowToiSolve 2023 برنامه ریزى کرده است. وبسایت
 Pixel به مدارکى دست یافته اســت که نشان مى دهد
Fold مى تواند به یک گوشى تاشــو کامپکت شبیه به 

OPPO Find N تبدیل شود.

این دستگاه در حالت بازشده صفحه نمایش داخلى 7.69 
اینچى خواهد داشت. صفحه نمایش کاور خارجى احتماًال 
5.79 اینچى اســت. ابعاد کلى این گوشى که 158.7 در 
139.7 در 5.7 میلى متر اســت نیز گویاى عرضه یک 

گوشى تاشو نسبتاً فشرده است.
از رندر هاى ارائه شــده در این گزارش مشــهود است 
کــه Pixel Fold به گوشــى Pixel7 فعلى گوگل نیز 
بى شباهت نیست. قابل تشخیص ترین المان روى این 
گوشى، برآمدگى دوربین آشنا است که به نظر مى رسد 
یک برداشت مستقیم از ســرى پیکسل 7 باشد، البته با 
تغییراتى جزئى در طراحى براى خوشــایندتر کردن آن 

براى عالقه مندان به گوشى هاى تاشو. 
به عنوان مثال، برآمدگى دوربین به کناره هاى دستگاه 
ســرازیر نمى شــود. همچنین از تصاویر مشــخص 
است که آرایه دوربین پشــتى Pixel Fold داراى یک 
 Pixel دوربین ســه گانه اســت و صفحه نمایش کاور
Fold داراى لبه هاى گرد و حاشــیه هاى نسبتاً ضخیم

 است.
شایعاتى دیگر درباره مشخصات سخت افزارى پیکسل 
فولد نشان مى دهد که این گوشى احتماٌال از سى پى یو 
Tensor G۲ گوگل استفاده کند، همان تراشه اى که در 

سرى پیکسل 7 استفاده مى شود.

نسخه جدید ابزار Snipping Tool در ویندوز 11 که در 
دسترس آزمایش گنندگان نسخه بتا قرار گرفته، داراى 

ویژگى ضبط صفحه نمایش است.
 مایکروســافت ســرانجام ابزارداخلــى ضبط صفحه 
نمایش (اسکرین رکورد) به ویندوز خواهد آورد. در واقع 
Snipping Tool در ویندوز 11 به زودى بروز خواهد شد 

تا از ویژگى ضبط صفحه پشــتیبانى کند، به این معنى 
که کاربران ویندوز دیگر مجبور نیســتند براى این کار 
از Xbox Game Bar یا ابزار هاى شخص ثالث دیگر 

کمک بگیرند.
طبق گزارش هاى منتشر شده، آزمایش کنندگان ویندوز 
11 از امروز به نسخه جدید Snipping Tool دسترسى 
پیدا کرده اند و گزینه جدید آن، به کاربران امکان مى دهد 
تا تمام صفحه یــا حتى یک بخــش انتخابى را ضبط

 کنند.
 این آپدیت بیش از چهار سال پس از ارائه اولین تجربه 
اسکرین شات جدید مایکروســافت براى ویندوز ارائه 

شده است.
«دیو گروچوکى»، مدیر محصول اصلى براى برنامه هاى 
صندوق ورودى ویندوز توضیــح مى دهد: مى دانیم که 
Snipping Tool در بین جامعه اینسایدر ها یک ابزار مورد 

عالقه است، بنابراین بسیار هیجان زده هستیم که یک 

ضبط کننده صفحه داخلى را به این بروزرسانى معرفى 
کنیم! Snipping Tool ھمیشــھ ضبط و بھ اشتراک گذاری 
محتوا از رایانه شما را سریع و آسان کرده است و با ویژگى 
داخلى ضبط صفحه، ما در حال گسترش این قابلیت ها به 

انواع بیشترى از محتوا هستیم.

ابزار هاى ضبط صفحه در ویندوز 11
قابلیت ضبط یک قسمت انتخابى از صفحه، براى کسانى 
که فقط مى خواهند عملکرد یک برنامه را به جاى کل 

صفحه ضبط کنند، مفید خواهد بود.
هرچند براى انجام این کار ابزار هــاى دیگرى از جمله 

Xbox Game Bar نیز وجــود دارند که فقط در ضبط 

برنامه هاى جداگانه خوب عمل مى کند، اما کنترل بسیار 
کمترى روى چیزى که مى توانید ضبط کنید، در آن ها 

وجود دارد.
مایکروســافت به تازگــى آزمایش این قابلیــت را با 
آزمایش کنندگان ویندوز 11 در کانال توسعه دهندگان 
آغاز کرده اســت، بنابراین احتماًال چند هفته یا چند ماه 
طول خواهد کشید تا نسخه جدید Snipping Tool در 
دسترس تمام کاربران قرار بگیرد. با این حال، این خبر 
فوق العاده اى است که ویندوز باالخره یک ابزار داخلى 

ضبط کننده صفحه خواهد داشت.

واکنش وزیر ارتباطات به افزایش آبونمان تلفن ثابت چه بود؟

بازیـــابى
 پیام هاى حذف شده

 در گوشى سامسـونگ

همکارى اپل با سونى فاش شد

 Moto X۴۰ زمان عرضه گوشى

ابزار جدید ویندوز 11 که جایگزین چند نرم افزار شدافشاى اطالعات گوشى تاشوى جدید پیکسل گوگل

 مراحل 
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یک مطالعه جدید نشان مى دهد یک صبحانه سرشار 
از کربوهیدرات هاى پیچیده یکى از راه هاى بیدارشدن 

بدون احساس کسلى و خستگى است.
 «رافائل والت»، محقق اصلى از دانشــگاه کالیفرنیا، 
گفت: «ما دریافتیم که وقتى شما بعد از صرف صبحانه 
افزایش در قند خون خود دارید، احســاس هوشیارى 
کمترى خواهید کرد و در نتیجه بعد از صبحانه احساس 
خواب بیشترى مى کنید. از اینرو باید از مصرف غذاهایى 
که باعث افزایش چشمگیر قند خون مى شود، خوددارى 

کنید.»
وى در ادامه مى افزایــد: «در واقع، یک صبحانه خوب 
تنها یک قسمت از نسخه سه مرحله اى براى جلوگیرى 

از احساس کسلى صبح است.»
واالت گفت: «افرادى که مى خواهند هوشیار و سرحال 
از خواب بیدار شــوند نیــز باید روز قبــل، بیش از حد 
معمول فعالیت بدنى داشته باشند، و صبح کمى بیشتر 

بخوابند.»
وى توضیح داد: «اگر دیرتر از حد معمول از خواب بیدار 

شوید، کمى هوشیارتر خواهید بود.»
این توصیه ها بر اســاس مطالعه 833 نفر است که در 
طى یک دوره دو هفته اى ردیاب هاى فعالیت را براى 
ثبت الگوهاى خواب و سطح ورزش خود استفاده کرده 

بودند.
به این افراد همچنین انــواع صبحانه هاى آماده براى 
خوردن غذا داده شد، و محققان توانســتند ببینند که 
چگونه انواع مختلف مواد مغذى بــر بیدارى آنها تأثیر 

مى گذارد.
این گروه مطالعه شامل 340 دوقلو یکسان و 134 دوقلو 
غیر یکسان بود که با 359 نفر غیر دوقلو مقایسه شدند تا 
ببینند ژنتیک در بیدار شدن صبح نقش ایفا کرده است.

محققان سه عامل را شناسایى کردند که به طورمستقل 
موجب بهبود وضعیت فرد در زمان بیدار شدن مى شود: 
یک صبحانه پیچیده ســنگین کربوهیدرات، ورزش 
بیشــتر و کمى دیر بیدارشــدن پس از حداقل 7 تا 9 

ساعت خواب.

داشــتِن یک حافظه  ابرنیرومند موضوع بحث برانگیزى است. 
برخى افراد آن را کامال ممکن مى دانند در حالى که از نظر برخى 
دیگر چیزى نیست جز یک شوخِى فریب آمیز. تنها چیزى که 
همه موافق آن هستند این است که به خاطر سپردن اطالعات 

مهم با یک بار نگاه کردن واقعا توانایى بسیار مفیدى است.
 «حافظه  تصویرمانند» براى توصیف کسى به کار مى رود که 
مى تواند دیده هایش را با جزئیات دقیق به خاطر بیاورد. به عبارت 
دیگر، چنین فردى مى تواند یــک تصویر ذهنى از وقایع گرفته 
و در صورت نیاز آن را موبه مو به یاد بیاورد. ســال 1970، چارلز 
اِستروِمیِر دانشمند هاروارد مقاله اى منتشر کرد درباره  دانشجویى 
به نام الیزابت که شایع شده بود حافظه  تصویرمانند دارد. مقابل 
هر یک از چشمان الیزابت یک الگوى مجزا حاوى 10000 نقطه  
تصادفى قرار گرفت. الیزابت توانست این دو الگوى مجزا را به 

هم متصل کند و در نتیجه یک تصویر سه بعدى بسازد.
اســتروِمیِر در چرخش عجیب روزگار با الیزابت که دانشجوى 
خودش بــود ازدواج کرد و حافظــه  تصویرماننــد او نیز دیگر 
آزموده نشــد و همین امر موجب شــد مردم آن را یک شوخى 
فریب آمیز تصور کنند. بیشــتر افراد تاحــدى از مزیت حافظه  
روشن برخوردارند؛ یعنى قادرند یک تصویر یا شئ را چند ثانیه 
پس از روى برگرداندن از آن، در ذهن شان ببینند. «یادآورى» 
اصًال کامل و دقیق نیســت، اما مانند حافظــه  تصویرمانند بر 
اساس تجسم است. تفاوت شــان در این است که یک حافظه  

تصویرمانند، اطالعاِت دقیق را به شکل نامحدود ذخیره مى کند، 
اما یک حافظه  روشن داراى قابلیت ِ یادآورى است.

توانایى شــما در به خاطر آوردِن افراد، مکان ها و داده ها تنها بر 
اساس یک نوع حافظه نیست. هنر حافظه اشکال متعددى به 
خود مى گیرد. به طور کلى، دانشــمندان باور دارند چهار مرحله 
حافظه به ترتیب زیر هســتند: حافظه  احساسى، حافظه  کارى، 
حافظه  کوتاه مدت و حافظه  بلندمدت. اما براى کسانى که باور 
دارند مى توان حافظه  تصویرمانند را تقویت کرد خبر خوب این 
اســت که این کار با روش هایى که در ادامه معرفى مى کنیم، 

شدنى است.

1. روش لوکى
این تکنیک حافظه شــامل قرار دادن اطالعات در مکان هاى 
خاصى از ذهن براى ذخیره  حافظه است و از آن به عنوان تکنیک 
کاخ حافظه یاد مى شــود. اعمال روش لوکى به امپراتورى روم 
 De Orator بازمى گردد زمانى که مارکوس تالیوس سیِســرو
کتاب «درباره  ســخنور» را نوشت که داســتان شاعرى به نام 
ســیمونیدس بود. این داستان نشــات گرفته از ریزش فرضى 
یک سقف اســت که به موجب آن خانواده ها قادر به شناسایى 
عزیزان شان نیستند اما از قرار معلوم، سیمونیدس با به یاد آوردن 
اینکه هر مهمان نسبت به جایگاه خوِد او کجا بوده است، به آنها 

کمک مى کند.

این روش که به آن روش ســفر هم مى گویند از مکان ها براى 
کمک به حافظه استفاده مى کند. شما اقالم را به مکان هایى که 
برایتان آشنا هســتند ارتباط مى دهید. این مکان مى تواند یک 

مکان فیزیکى یا بخشى از بدن شما باشد.
 براى مثال، براى به یاد آوردن اقالم فهرست خرید، مى توانید 
آن ها را به جایى که در خانه بــه آن تعلق دارند ربط دهید، مثًال 
کابینت و یخچال و انبــارى. براى به خاطر آوردن، شــما آن 
مکان ها را تجســم مى کنید و پس از آن شئ مورد نظر را به یاد 

مى آورید.

2. کدگذارى حافظه
کدگذارى حافظه نیز مانند روش لوکى از چیزهایى اســتفاده 
مى کند که براى شما آشنا هستند تا تضمین کند جزئیات در ذهن 
شما حک مى شــوند. در این روش، شما از قافیه هاى عددى به 
نام گدگذارِى حافظه براى به یاد آوردن استفاده مى کنید. ایده  
این روش، پیوند نام ها با اعداد است. براى مثال، 1 با اسلحه، 2 با 
کفش و غیره. از روش کدگذارى حافظه مى توان به روش هاى 

غیرعددى هم استفاده کرد.
 در این موارد، مثًال تمساح را با واژه ت و خرس ها را با واژه خ یا 
حتى درب جلو را با واژه ج پیوند مى زنیــد تا آن ها را بهتر به یاد 
بیاورید. همچنین مى توانید از اصوات حفظى استفاده کنید، مثًال 

دهلى نو را با واژه  نو پیوند دهید.

3. روش ارتشى
ارتش همیشه به دنبال راه هایى براى پیشبرد دانش خود از طریق 
علم است. در همین راستا، ارتش افرادى را براى داشتن حافظه  
تصویرمانند تربیت مى کند. حداقل یک ماه طول مى کشــد تا 
روش ارتشى به پایان برسد و مستلزم تمرین روزانه است. حتى 
اگر یک روز بدون تمرین سپرى شود، باید آن را از ابتدا آغاز کرد. 

روش انجام آن به ترتیب زیر است:
1. در یک اتاق تاریک بدون پنجره بنشــینید. اتاق باید مکانى 
باشد که در آن حواس شما پرت نشود و نزدیک شما یک المپ 

با نور روشن باشد.
2. شما باید آن قدر به المپ نزدیک باشید که بدون نیاز به تغییر 

مکاِن نشستن تان، بتوانید آن را خاموش و روشن کنید.
3. یک تکه کاغذ بردارید و یک سوراخ مستطیلى درون آن ایجاد 
کنید. آن را روى اطالعاتى که مى خواهید به یاد بیاورید قرار دهید 

(تنها یک پاراگراف را در معرض دیدتان قرار دهید).
4. فاصله تان را با کتاب طورى تنظیم کنید که چشمان شما تنها 

روى واژگانى تمرکز کند که در چارچوب مستطیل مى بینید.
5. چراغ را خاموش کنید. اجازه دهید چشم شما به تاریکى عادت 
کند. حاال سریع چراغ را روشن کنید سپس دوباره خاموش کنید. 

با این عمل، آنچه را دیده اید در حافظه  شما ذخیره مى شود.
6. وقتى این داده ها در ذهن تان کمرنگ شــدند، این فرایند را 
تکرار کنید (خاموش و روشن کردن چراغ در حالى که تمرکزتان 
روى پاراگراف است). این فرایند را تا زمانى تکرار کنید که هر 

تک واژه را به یاد بیاورید.
روش ارتشى مســتلزم صرف وقت، شکیبایى و نظم است. اگر 
روزانه حداقل 15 تا 20 دقیقه آن را تمرین کنید حافظه تان به 

طرز چشمگیرى بهبود خواهد یافت.
جاشوآ فوئِر، روزنامه نگار و کارشناس حافظه، کارایى این روش 
را اثبات کرد و برنده  مسابقات قهرمانى حافظه  ایاالت متحده 
در سال 2006 شد. او یک سال را صرف تمرین با روش لوکى 
و کدگذارى حافظه کرد تا براى مسابقه آماده و در نهایت برنده 

آن شد.

 اگر از مشکالت بى خوابى رنج مى برید، شما نباید پیش 
از خواب چاى سبز بنوشــید. على رغم آنکه این چاى به 
خواص آرامبخشى معروف است، اما مشوق مناسبى براى 
خواب نیســت، زیرا حاوى ماده کافئین بــوده و مى تواند 
ترشــح میالتونین را کاهش دهد که ایــن موضوع مانع 
از خــواب راحــت و 
مناسب خواهد 

بود.زمان نوشیدن چاى سبز بسیار مهم است؛ به گونه اى 
که برخى اوقات نوشیدن آن بیشتر از آنکه مفید باشد مضر 
است، بنابراین باید برخى اوقات که در این گزارش به آن 

اشاره مى شود از نوشیدن چاى سبز پرهیز کرد.
چاى ســبز حاوى فواید بسیار زیادى اســت که مى تواند 
سالمت انســان را تقویت کند و این فواید فقط به کاهش 
وزن محدود نیســت؛ بلکه مى تواند به پوســت و مو نیز 

طراوت ببخشد.
اگر از مشکالت بى خوابى رنج مى برید، شما نباید پیش از 
خواب چاى سبز بنوشید. على رغم آنکه این چاى به خواص 
آرامبخشى معروف است، اما مشوق مناسبى براى خواب 
نیســت، زیرا حاوى ماده کافئین بوده و مى تواند ترشــح 
میالتونین را کاهش دهد که ایــن موضوع مانع از خواب 

راحت و مناسب خواهد بود.
شاید تا به حال گمان مى کردید نوشیدن چاى سبز با معده 
خالى مى تواند منجر به آغاز فرآیند متابولیسم و سوخت و 

ساز غذا شود، اما واقعیت غیر از این است؛ به گونه اى که 
آنتى اکسیدان قوى و بولیفینول موجود در چاى سبز اسید 
معده را افزایش مى دهد که این حالت ممکن است باعث 

ناراحتى معده شود.
اگر عادت دارید که داروهایتان را با یک فنجان چاى میل 
کنید، باید ایــن کار را متوقف کنیــد؛ چراکه خوردن دارو 
همراه و یا پس از نوشیدن چاى سبز زیانبار بوده و ترکیب 
مواد شــیمایى موجود در دارو ها با چاى سبز موجب ترش 
کردن مى شود؛ بنابراین همیشه توصیه مى شود داروهایتان 

را فقط با آب میل کنید.
چاى سبز به فرآیند هضم غذا کمک مى کند، اما اگر شما 
همراه غذا یا بالفاصله پس از آن این چاى را بنوشید مانع از 
جذب عناصر غذایى براى بدن شده که در دراز مدت منجر 
به کمبود بسیارى از مواد مغذى و مورد نیاز در بدنتان خواهد 
شد؛ در نتیجه توصیه مى شود دستکم بین وعده غذایى و 

نوشیدن چاى سبز یک ساعت فاصله بیندازید.

 دکتر سمیرا ربیعى دکتراى تخصصى علوم تغذیه با بیان این موضوع 
که سالمت برنج باید از دو بعد تغذیه اى و بهداشتى مورد بررسى قرار 
گیرد، گفت: برنج، بخش عمده اى از نیاز بدن به ویتامین هاى گروه 
B را تامین مى کند. این ویتامین ها که محلول در آب هستند هنگام 

آبکش کردن برنج از بین مى روند.
وى افزود: با توجه به این که پخت برنج به صورت کته باعث حفظ 
ویتامین هاى گروه B  آن مى شود بنابراین، از نظر حفظ ویتامین هاى 

گروه B  مصرف کته بهتر از برنج آبکش است.
او در ادامه به وجود یک باور غلط درخصوص چاق کنندگى کته و برنج 
آبکش اشاره کرد و توضیح داد: بسیارى افراد تصور مى کنند انرژى 
حاصل از کته در وزن مســاوى از برنج آبکش بیشتر است درحالى 
که از نظر میزان انرژى و چاق کنندگى تفاوتى بین برنج کته و برنج 

آبکش وجود ندارد.
وى ذات برنج را نشاســته  عنوان کرد و افزود: با توجه به این مطلب 
شســتن زیادتر یا آبکش کردن برنج، تأثیرى بر میزان نشاسته آن 

ندارد.

آرسنیک؛ آلودگى شایع در برنج
این دکتراى تخصصــى علوم تغذیه، آلودگى با فلزات ســنگین را 

یکى از موارد آلودگى هاى محیطى برنج برشــمرد و گفت: آلودگى 
آب و خاك و همچنین نزدیک بــودن مزارع برنج به مراکز صنعتى 

و فاضالب هــاى مربوطه در تجمع این آلودگــى در برنج موثر
 هستند.

وى آلودگى با آرســنیک را یکى از آلودگى هاى شایع در 
برنج عنوان کرد و افزود: آرسنیک یکى از سمى ترین 

عناصر جهان و به طور جدى کشنده است.
ربیعى یادآور شد که آرسنیک در اکثر مواد غذایى 
به مقدار بســیار اندك یافت مى شــود اما میزان 
آن در حدى نیســت که تهدیدى براى سالمتى 

محسوب شود.
وى با اشاره به این که برنج بیش از هر ماده دیگرى 
توانایى ذخیره آرسنیک را دارد خاطرنشان کرد که 

نگرانى بسیارى درخصوص آلودگى برنج با آرسنیک 
وجود دارد.

به گفته این استادیار دانشــکده علوم تغذیه، اثر سمى 
آرسنیک 100 هزار برابر سیانور است و این درحالى است 

که آرسنیک و تمام ترکیبات آن، به عنوان آفت کش 
استفاده مى شوند.

مهمترین عوارض مسمومیت با آرسنیک
ربیعى مهمترین عوارض مسمومیت با آرسنیک را شامل مختل شدن 
کارکرد سیستم گوارشى، آسیب جدى به کبد، سرطان پوست و 

در نهایت ایجاد شوك و مرگ برشمرد.
به گفته این دکتراى علوم تغذیه، هرچند میزان آرسنیک 
در برنج هاى وارداتى بیش از برنج هاى ایرانى است، 
ولى این موضوع به این معنا نیست که برنج هاى 

ایرانى فاقد آرسنیک هستند.

بهترین روش پخت برنج چیست؟
استادیار دانشــکده تغذیه، با اســتناد به نتایج 
مطالعات صورت گرفته، گفت: در روش پخت 
برنج به صورت کتــه، آب در برنج باقى مانده و 
آرسنیک آن خارج نمى شــود. اما در پخت برنج 
به صورت آبکش، مقدارى از آرســنیک آن خارج 
مى شود؛ بنابراین از نظر بهداشتى برنج آبکش سالم تر 

از برنج کته است.
وى با اشاره به این که از نظر تغذیه اى، برنج کته مغذى تر 
است اما از نظر بهداشتى، برنج آبکش سالم تر است، خاطرنشان 

کرد: باید به دنبال روش پختى باشیم که ضمن حفظ ویتامین هاى 
گروه B، میزان آرسنیک برنج نیز به حداقل ممکن برسد.

این متخصص تغذیه با اشاره به بهترین روش پخت برنج، گفت: در 
حال حاضر بهترین روش پختى که براى برنج پیشنهاد شده این است 
که به ازاى هر پیمانه برنج خام، چهار پیمانه آب در قابلمه ریخته شود. 
بعد از به جوش آمدن آب، برنج از قبل خیسانده شده، در قابلمه ریخته 

شده و به مدت پنج دقیقه بجوشد.
وى افزود: سپس برنج آبکشى شود و آب آن دور ریخته شود. دوباره 
برنج داخل قابلمه ریخته شــده و این بار، به ازاى هر پیمانه برنج دو 
پیمانه آب به قابلمه اضافه شود و برنج با حرارت کم دم کشیده شود.

ربیعى تاکید کرد: در روش آبکش کــردن معمولى مقدار زیادى از 
ویتامین هاى گروه B از بین مى رود. در روش کته کردن معمولى نیز، 

آرسنیک برنج خارج نمى شود.
بنابر اعالم روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشکى شهید بهشتى، 
وى گفت: مزیت روش پخت پیشنهادى این است که ضمن حفظ 
ویتامین هاى محلــول در آب برنج، 70 درصد آرســنیک از برنج 
خارج مى شــود. این روش بویژه براى نوزادان و کودکان که بیشتر 
در معرض خطرات ناشــى از آلودگى با آرسنیک قرار دارند، توصیه

 مى شود.

آلودگى هوا گرچه گاهى ممکن است حتى به چشــم نیاید، اما اثرى عمده بر 
سالمت انسان ها مى گذارد و شواهد جدید نشان مى دهد این اثرات بیش از آن 

حدى است که تصور مى شد.
بررسى هاى علمى از ده ها سال پیش نشان داده اند که قرار گرفتن کوتاه مدت 
و درازمدت در برابر هواى ناسام مى تواند عمر انسان ها را کوتاه کند و به مرگ 

زودرس بینجامد.
دو عامــل آالینده اصلى هــوا یعنــى اوزون و ذرات معلــق مى توانند باعث 
حمالت آســم در افراد مبتال شــوند و آنها را به بخش اورژانس بیمارســتان

 بکشانند.
آلودگى هوا همچنین باعث افزایش خطر بیمارى هاى قلبى-عروقى مى شود و 

احتمال دچار شدن به حمله قلبى و سکته مغزى را مى افزاید.
آلودگى هوا همچنین یک عامل شناخته شــده ایجاد ســرطان است. سازمان 
جهانى بهداشت در سال 2013 تایید کرد که آلودگى هوا با ذرات معلق مى تواند 

سرطان ریه ایجاد کند.
قرارگیــرى در معرض هواى آلــوده همچنین رشــد ریه هــا را در کودکان 
مختل مى کند و باعث مى شــود کارکرد ریه هاى آنها در بزرگســالى کاهش 

یابد.
آلودگى هوا نفس کشیدن را براى افرادى که دچار بیمارى مزمن انسدادى ریه 
(COPD) هستند، حتى مشکل تر مى کند و ممکن اســت به بسترى شدن و 

مرگ آنها بینجامد.
حتى افرادى که ریه هاى ســالم دارند در اثر قرارگیرى در معرض آلودگى هوا 
دچار تحریک و تورم ریه ها مى شوند و اگر بیمارى زمینه اى ریه ها وجود داشت 

باشد، این تحریک زیانبارتر هم هست.
برخى از بررسیها نشان داده اند که قرارگیرى در معرض آلودگى هوا ممکن است 

خطر وزن کم هنگام تولد و مرگ ومیر نوزادان را افزایش دهد.
بررسى هاى جدید حتى رابطه اى میان آلودگى هوا و مشکالت بهداشت روانى 

را نشان داده اند.
تنها راه کارآمد جلوگیرى از این اثرات ویرانگر آلودگى هوا بر سالمت دور ماندن 
از هواى آلوده است و مهمتر این است که با انواع اقدامات اصوال از آلوده شدن 

هوا که یک عنصر حیاتى براى ما است جلوگیرى کنیم.
براى اینکار سعى کنید کمتر از ماشین تان استفاده کنید، در هنگام توقف موتور 
ماشــین را خاموش کنید، زباله هایتان را نســوزانید، حتى المقدور آتش روشن 
نکنید، درخت بکاریــد و از درختان مراقبت کنید، به ماشــین هاى برقى روى 

بیاورید و مصرف انرژى تان را کاهش دهید.
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 9364 مورخ 1401/09/07 به شماره کالسه 0700 مالکیت آقاى/ خانم وحید 
پریشانى فروشانى به شناسنامه شماره 5810 کدملى 1142286134 صادره فرزند علیرضا در یک 
و نیم دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب مغازه متروکه به مساحت 51,80 مترمربع پالك شماره 
1679 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 
131037 مورخ 1388/8/22 دفترخانه 63 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه 

و محرز گردیده است. 
برابر راى شــماره 9365 مورخ 1401/09/07 به شــماره کالســه 0715 مالکیت آقاى/ خانم 
حمیدرضا پریشانى به شناسنامه شماره 319 کدملى 114570513 صادره الیگودرز فرزند محمد 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه متروکه به مساحت 51,80 مترمربع پالك شماره 
1679 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 
131037 مورخ 1388/8/22 دفترخانه 63 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه 

و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 9363 مورخ 1401/09/07 به شماره کالسه 0714 مالکیت آقاى/ خانم هادى 
پریشانى به شناسنامه شــماره 16421 کدملى 1142378934 صادره فرزند علیرضا در یک و 
نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه متروکه به مســاحت 51,80 مترمربع پالك شماره 
1679 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 
131037 مورخ 1388/8/22 دفترخانه 63 و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه 

و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید بدیحى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/09/27- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/12- م الف: 1426906 – رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/322

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 9244 مورخ 1401/09/06 به شماره کالسه 1007 مالکیت آقاى/ خانم عنایت 
مظاهرى به شناسنامه شماره 15151 کدملى 1142366243 صادره فرزند عباس در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 157,16 مترمربع پالك شماره 1776 فرعى از 120 اصلى واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند الکترونیک 139920302006010528 و 

مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید بدیحى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/09/27- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/12- م الف: 1427036 – رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/324

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 9366 مورخ 1401/09/07 به شماره کالسه 0966 مالکیت آقاى/ خانم احمد 
حبیبى خوزانى به شناسنامه شماره 289 کدملى 1141474786 صادره فرزند رجبعلى در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب گله دان به مساحت 429 مترمربع پالك شماره 91 فرعى از 79 اصلى 
واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 59608 مورخ 60/8/13 
و سند 38423 مورخ 97/11/13 دفتر 301 و وکالتنامه 61435 مورخ 1401/8/23 دفتر 301 و 

قولنامه عادى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 9367 مورخ 1401/09/07 به شماره کالسه 0997 مالکیت آقاى/ خانم صدیقه 
افتادگان خوزانى به شناسنامه شــماره 361 کدملى 1141540029 صادره فرزند على اصغر در 

سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب گله دان به مساحت 429 مترمربع پالك شماره 91 فرعى از 
79 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 59608 مورخ 
60/8/13 و سند 38423 مورخ 97/11/13 دفتر 301 و وکالتنامه 61435 مورخ 1401/8/23 دفتر 
301 و قولنامه عادى و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیحى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/09/27- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/12- م الف: 1426846 – رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/326

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 8297 مورخ 1401/08/30 به شماره کالسه 0073 مالکیت آقاى/ خانم اسماعیل 
سالمى به شناسنامه شماره 9027 کدملى 1142315150 صادره فرزند اسداله در ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 180,02 مترمربع پالك شماره 229 فرعى از 82 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب دفتر الکترونیکى 139620302006003091 و مالحظه 

نقشه ملک و گزارش کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى 
به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایى تقدیم نماید بدیحى است در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1401/09/27- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/10/12- م الف: 1427132 – رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/9/328

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

در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و 

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

سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
1- راى شماره 140160302027008047 مورخ 1401/08/05 آرش دهقانى فرزند افراسیاب 
بشماره شناسنامه 5988 صادره از شهرضا بشــماره ملى 1292953489 در ششدانگ یکباب 
ساختمان مسکونى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 13 فرعى از اصلى 43 واقع در 
بخش 18 ثبت اصفهان به مساحت 194/53 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1401/09/12 – تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/27- م الف: 1419117- رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان - مهدى صادقى وصفى/9/221

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

برابر آرا صادره هیئتهاى اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالك موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود. درصورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را در اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند. راى شماره  3418  مورخ 1401/05/15 
آقاى محسن رنجبر دهنوى فرزند حیدر ششدانگ یکبابخانه به مساحت 92/20 متر مربع قسمتى 
از پالك شماره 4 فرعى از 751 اصلى واقع در قطعه 4 بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان- عادى 
مع الواسطه از مالک رسمى آقاى محمود شمس نجف آبادى  فرزند یداله /.  تاریخ انتشار نوبت 
اول : 1401/09/12  تاریخ انتشــار نوبت دوم : 1401/09/27-م الف: 1419845-سرپرســت 
واحد ثبتــى حوزه ثبــت ملــک نجف آبــاد - حجت الــه کاظــم زاده اردســتانى- ازطرف

 آفرین میرعباسى/9/223

مدیر روابط عمومى بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع 
مقدس استان اصفهان گفت: 13 شــهید گمنام در 6 دى 
مقارن با سالروز شهادت حضرت زهرا(س) تشییع عمومى 
و در مکان هاى مختلف خاك ســپارى خواهند شد. جواد 
ایزددوست اظهار داشت: 13 شــهید در قالب یک کاروان 
از تاریخ 25 آذر تا 4 دى در مراسم ها و مناسبت هاى دهه 
فاطمیه شهرستان هاى مختلف اســتان اصفهان تشییع 
خواهند شد. وى افزود: پایگاه 15خرداد، ملک شهر، شهرك 
شهید کشورى، سپاه صاحب الزمان(عج) استان، مجتمع 
ادارى امیرکبیر، شهر نیاسر کاشان، روستاى نشلج کاشان، 
اردوگاه شهید بهشتى باغ ابریشم، شهر گلدشت نجف آباد، 

شهر سجزى، اردوگاه شهداى درچه، پایگاه هوایى شهید 
وطن پور و مجموعه استاندارى نقاط تشییع و خاك سپارى 
شهدا است. ایزددوست خاطرنشان کرد: تدفین شهدا در  هر 
مجموعه یا هر شهرستان با توجه به درخواست هایى که از 
قبل به ستاد معراج شهدا ارسال شده، انجام مى شود. وى 
با یادآورى اینکه تمام این شهدا، از شهداى گمنام هستند، 
بیان داشت: تشییع عمومى همه شهداى گمنام صبح روز 
سه شنبه 6 دى در شهر اصفهان انجام خواهد شد و بعد از 
اقامه نماز ظهر و عصر در گلســتان شهدا تشییع مى شود، 
همچنین تا بعدازظهر روز جمعه، در شهرستان هاى مختلف 

تشییع و خاکسپارى مى شوند.

در بودجه 1401 شــهردارى اصفهان پروژه هاى شاخص 
شهرى، منطقه اى و محله اى تعریف شده است؛ نقطه آغاز 
این تحول از دل محالت، به این معنا نیست که آسیبى به 
زیرساخت ها و توسعه شهر وارد شود، بلکه تمرکز جدیدى 
به اسم محالت به اقدامات شهردارى اضافه شده است، لذا 
برطرف کردن مشکالت 30 محله در دستور کار قرار گرفته 
است. مدل اجرایى و برنامه ریزى در محالت از پایین به باال 
در نظر گرفته شده است تا خدمات به صورت عادالنه توزیع 

شود و مشکالت محالت هرچه سریع تر برطرف شود.
تسهیل عبور و مرور، رفع گلوگاه هاى ترافیکى،  شناسایى 
و جذب ظرفیت هــاى محلى و مدیریتــى مؤثر، کاهش 

آســیب هاى اجتماعى، احیاى بافت فرســوده، افزایش 
کیفیت بصرى، بازآفرینى بافت هاى تاریخى، ارتقاى سطح 
نشاط و ســرزندگى، ارتقاى ســطح محیطى و ترافیکى و 
شناسایى و رفع فضاهاى بى دفاع شهرى از مهمترین اهداف 

محله محورى در این دوره از مدیریت شهرى است.
محله هاى جوزدان، جامى،دهنو و ولدان، دردشت، امامزاده 
اسماعیل، کردآباد، کلمه خواران، فرح آباد، وحید، تخت فوالد،  
پوریاى ولى، شاهد، بهرام آباد، شمس آباد، جنیران، الدان، 
گلستان، سودان، حصه، مصلى، زاجان، طاحونه، محمودآباد، 
عاشــق آباد، مهدیه، باغ فردوس، دستگرد، قائمیه، ارزنان، 

دارك، گورت و راران در نظر گرفته شده است.

جزئیات مراسم تشییع پیکر 
شهداى دفاع مقدس در اصفهان

30 محله شهر اصفهان
متحول مى شود

نجات نوجوان 13 ساله
توسط مردم

نوجوان 13 سـاله حبیب آبادى که در چاه سقوط کرده 
بود، با کمک مردم نجات یافت. مسـوول آتش نشانى 
و خدمات ایمنى شهردارى حبیب آباد گفت:  نیرو هاى 
آتش نشانى به محل اعزام و به دلیل نداشتن تجهیزات 
امداد از چـاه، از آتش نشـانى دولـت آباد در خواسـت 
کمک شد. مسـیح آریافر افزود: با توجه به کمبود نیرو 
و تجهیزات، تا زمان رسـیدن نیرو و تجهیزات کمکى 
آتش نشـانى دولت آباد با کمک اهالـى این نوجوان از 
چاه بیرون آورده شد. وى گفت: نیرو هاى آتش نشانى 
حبیب آباد 4 نفر است و تجهیزات امدادى بسیار کمى 
دارد و این موضوع سـبب نارضایتى اهالى شده است. 
امیر محمد نوربخـش نوجوان 13 سـاله حبیب آبادى 
هنگام بـازى با دوسـتانش بـه درون چـاه متروکه اى 

عمیق سقوط کرد. 

ارتقاى بهره ورى آبفا
مدیر عامل آبفاى استان اصفهان در بازدید از «ماشین 
بحران شـبکه فاضـالب» سـاخت همین شـرکت، از 
پرسنل دسـت اندرکار این پروژه تشکر و قدردانى کرد. 
حسین اکبریان گفت: وجود نیروهاى خالق، متخصص 
و «کار جهادى مبتنى بر دانش» در شرکت آبفاى استان 
اصفهان موجب ارتقا بهره ورى سازمان شده است که 
نمونه آن طراحـى خودروى بحران شـبکه فاضالب با 

الگو بردارى از نمونه خارجى، در داخل شرکت است. 

خبر

مریم محسنى
تبعید شده از مرغزارها و کوهستان هاى آفریقا یا جنگل هاى ایران، 
فرقى نمى کند؛ باغ وحش هاى خانگى حکم اسارت را براى حیات 
وحش دارند. در وانفسایى که حیات وحش در خطر جدى قرار گرفته 
این اتفاقات تلخ مى تواند پایانى بر حیات وحش نادر باشد. شاهد این 
مدعا هم همین چند روز پیش بود که کشف دوباره یک قالده شیر 
در خمینى شهر اصفهان خبرساز شد. پیش از این در تیرماه امسال 
نیز در همین شهرستان یک باغ وحش خانگى شامل یک قالده شیر 

آفریقایى و 64 قطعه پرنده کشف شده بود.
نگهدارى حیوانات وحشــى در حالى در باغ هاى شخصى اصفهان 
اتفاق مى افتد که این مســئله غیرمجاز بوده و شامل موارد قانونى 
مى شــود اما به دالیل مختلف باز هم دوستداران و عاشقان حیات 
وحش خودخواهانه این حیوانات را اســیر مى کنند. فعاالن محیط 
زیست مى گویند هر وقت حیوان عجیب و غریبى در خیابان دیدید 
که آتش نشانى درگیر مهار آن بود، شک نکنید که این حیوان از یک 
باغ وحش خانگى فرار کرده است. از توله شیر گرفته تا بچه کرگدن، 
میمون، خرس و گرگ تا پرندگان و کروکودیــل از گزند به ظاهر 

حیوان دوستان در امان نبوده و گرفتار باغ وحش خانگى شده اند. 
گسترش روزافزون باغ وحش هاى خانگى و خصوصى موضوعى 
است که بسیارى از کارشناسان و فعاالن حقوق حیوانات به آن انتقاد 
دارند. آنطور که فعاالن محیط زیست مى گویند، زاد و ولد شیرها در 
باغ وحش خیلى آسان اســت و به همین دلیل این حیوان از مسیر 
باغ وحش خیلى ســریع به خانه ها راه مى یابد اما مسیرعمده تأمین 
حیواناتى که آنها را تحت حیوانات خانگى غیر متعارف مى شناسیم، 
شــبکه هاى قاچاقى اســت که به دلیل نبود هزینه سنگین براى 
مرتکبان این تخلف، از آن ســوى مرزها به ایران مى آیند. قاچاق 

حیوان یکى از چهار تجارت پر سود دنیاست و ایران هم از این قاعده 
مستثنى نیست. کانال هاى قاچاق حیوانات از افغانستان و پاکستان 
به سمت ایران است و این کریدور سرنوشت شومى را براى حیات 
وحش رقم مى زند زیرا این حیوانات (به ویژه پرندگان) یا در مســیر 
جابه جایى تلف مى شــوند، یا در طبیعت رها شده و به گونه مهاجم 
تبدیل مى شوند یا تبعات ناشــى از این جابه جایى زمینه مرگ آنها 

را فراهم مى کند.
البته یک کنشگر محیط زیست معتقد است که این موضوع در مقابل 
دیگر مصائب محیط زیســت موضوع جدى و حادى براى محیط 

زیست محسوب نمى شود.
به اعتقاد عبدالرضا باقرى، مسئله اصلى محیط زیست نبود قانون و 
یا عدم اجراى صحیح قانون است. او مى گوید سال ها پیگیر مسئله 
قاچاق حیوانات حیات وحش بوده و با اطمینان مى گوید که متولى 
اصلى مقابله با قاچاق حیات وحش، سازمان محیط زیست نیست. 
متولى آن ستاد مبارزه با قاچاق کاالست. این ستاد تأسیس شده براى 
مبارزه با قاچاق؛ قاچاق همه چیز اما در بخش قاچاق حیات وحش 

مسئولیت صرفًا بر عهده محیط زیست گذاشته شده است.
او راهکار جلوگیرى از قاچاق حیات وحش وحل این مسئله را نیازمند 
سازوکارى مى داند که توسط سازمان محیط زیست، ستاد مبارزه 
با مواد مخدر و قاچاق کاال و احیانًا شــهردارى هاى بزرگ وضع و 

طراحى شود به گونه اى که ضمانت اجرایى داشته باشند.
به گفته وى وقتى حیوانى از چرخه زندگى طبیعى خارج مى شود، از 
آمار حیات وحش کم خواهد شد و چه زنده بماند و چه تلف شود، به 

طور قطع آسیب جدى به محیط زیست وارد مى شود.
قانون تأکیــد مى کند که ترخیص جانوران وحشــى زنده و مرده و 
اجزاى آنها تنها پس از موافقت مقامات مبدأ و صدور موافقت سازمان 

دامپزشکى کشور و بهداشتى بودن آنها و همچنین مجوز سازمان 
حفاظت محیط زیست کشور میسر است. ماده 14 این آیین نامه هم 
تأکید مى کند با عامالن ورود گونه هاى جانورى در معرض خطر 
انقراضى مانند شیر  بر اساس مقررات کنوانسیون تجارت بین المللى 
گونه هاى گیاهى و جانورى در معرض خطر انقراض رفتار مى شود.

بر اســاس ماده 10 قانون شــکار و صید هر گونه عرضه و خریدو 

فروش جانور وحشى جرم و مستوجب مجازات است.
با وجود این، به واســطه عدم بازدارندگى کافى شــاهد هســتیم 
که بــاغ وحش هــاى خانگــى و حصر حیوانــات هر بــار اتفاق 
مى افتد و مشاهده مى شود که گاهى گونه هاى نادرى در باغ هاى 
شخصى نگهدارى مى شوند که شــاید جایگزینى براى آنها نباشد 

و رو به انقراض بروند.

تکرار دوباره کشف یک قالده شیر در خمینى شهر  

زندانیان خانگى در اصفهان

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص تولیدى گالوانیزه تجهیزات فلزى صفاهان فراست به شناســه ملى 10260405740 و به شماره ثبت 19689 به استناد 
صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1401/09/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد طبق اختیارات حاصله تفویض شــده از مجمع عمومى فوق العاده 
1401/09/14 سرمایه شرکت از مبلغ 10.000.000.000 ریال به مبلغ 30.000.000.000 ریال منقسم به 100 سهم 300.000.000 ریالى 
با نام از محل واریز نقدى و باال بردن ارزش اسمى سهام طى گواهى بانکى شــماره 1401/1066341 مورخ 1401/9/15 بانک صادرت شعبه 
میدان آزادى افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجارى اصفهان (1425977)

آگهى تغییرات
شرکت ســهامى خاص صنایع ریخته گرى اصفهان به شناسه ملى 
10260262002 و به شــماره ثبت 5053 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1401/07/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شــد: تراز و صورتهاى مالى منتهى به 30 /12 /1400 به 
تصویب رسید . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1425981)

فقدان مدارك 
سند و برگ ســبز یک دســتگاه موتور ســیکلت PMS  تیپ 
125ccCDIمــدل 1390 بنزینــى بــه شــماره موتــور 
 N3B***125B9011146 156و شماره تنهFM10232680
به شماره پالك 623/73831 ایران متعلق به علیرضا حشمتى پور 
به شماره ملى 1281900745 فرزند عباس مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط مى باشد.

تاسیس 
شرکت سهامى خاص سیان توسعه آرمان کوشش درتاریخ 1401/06/14 به شماره ثبت 72054 به شناسه ملى 14011478754 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع فعالیت :خرید و فروش ، تولید ، واردات و صادرات و خدمات براى کلیه کاالهاى مجاز بازرگانى 
، سرمایه گذارى و مشارکت در سایر شرکت هاى داخلى و خارجى با خرید سهام و انعقاد قرارداد ، مشاوره ، طراحى ، ساخت و نصب و راه اندازى ، نگهدارى و پشتیبانى 
تجهیزات و سیستم ها و ماشین آالت و تاسیسات صنعتى، اجراى کلیه کارخانجات صنعتى ، ایجاد و راه اندازى پایلوت کارگاه و کارخانجات و ارائه خدمات مشاوره اى 
و مدیریت سیستمى شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصى و دولتى ، اخذ و یا اعطاى نمایندگى شرکت هاى داخلى و خارجى و یا اشخاص حقیقى به منظور اهداف 
شرکت ، ارائه خدمات مطالعاتى برگزارى سمینار نمایشگاههاى تخصصى داخلى و خارجى ، آموزش و خدمات مهندسى ، تامین نیروى انسانى ، اخذ وام و تسهیالت 
ریالى و ارزى از بانکها و موسسات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى صرفاً در راستاى تحقق اهداف شرکت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، امیر کبیر، خیابان بلوك 23، بلوار عطا الملک، 
پالك 403، ساختمان الماس، بلوك 24، طبقه 1، واحد 2 کدپستى 8195143437 سرمایه شخصیت حقوقى عبارت است از مبلغ 16,000,000,000 ریال نقدى 
منقسم به 1600000 سهم 10000 ریالى تعداد 1600000 سهم آن با نام عادى مبلغ 16000000000 ریال توسط موسسین طى گواهى بانکى شماره 1930 مورخ 
1401/05/30 نزد بانک سپه شعبه مرکزى اصفهان با کد 6 پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقاى على گردشتى به شماره ملى 1281812706 به سمت عضو 
اصلى هیئت مدیره به مدت 2 سال آقاى سید منصور علوى به شماره ملى 1290998728 به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 
سال آقاى بابک نکوئى به شماره ملى 1819539768 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت 
از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمى و همچنین کلیه نامه هاى عادى و ادارى با امضاء مدیرعامل و یکى از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر مى 
باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى مسعود کریمى به شماره ملى 1150095891 به سمت بازرس على البدل به مدت 1 سال آقاى حامد پاك نهاد 
به شماره ملى 1285172760 به سمت بازرس اصلى به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت 

مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1425987)

آگهى تغییرات  
شرکت ســهامى خاص پرتو پردازش ویرا به شناسه ملى 14007916300 و به شماره ثبت 61366 به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/09/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شدك آقاى دانیال یزدخواستى به شــماره ملى 1270362402 به سمت رئیس هیئت مدیره وخانم دالرام 
یزدخواستى به شماره ملى 1271429357 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقاى حسین یزدخواستى به شماره ملى 1288431244 به سمت 
مدیرعامل و به سمت عضو اصلى هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات شرکت با امضاء هریک از اعضاى 
هیات مدیره به تنهایى و با مهر شرکت معتبر است.ضمنا مدیر عامل شــرکت مجرى مصوبات هیات مدیره خواهد بود. اداره کل ثبت اسناد و امالك 

استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1424997)
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فیفا براى تماشاى دیدار فینال جام جهانى قطر از سرمربیان 
مختلف از جملــه کارلوس کى روش کــه در جریان این 
رقابت ها هدایت تیم ملى ایران را بر عهده داشــت، دعوت 
کرد تا از نزدیک و با حضور مجدد در دوحه فینال را از نزدیک 
تماشا کنند. ظاهراً کى روش این دعوت را رد کرده است. این 
خبرى است که مهدى محمدنبى، نایب رییس فدراسیون و 
سرپرست تیم ملى آن را اعالم کرد. به گفته نبى، کى روش 

براى بازى فینال به قطر نمى رود.

پاسخ منفى کى  روش به 
تماشاى فینال

رئیس فدراســیون فوتبــال گفت: فدراســیون 
فوتبال در بحث ســرمربى تیم ملى همه شرایط 
را مى سنجد و متناســب با نقدینگى خود تصمیم 

گیرى مى کند.
مهدى تاج در خصــوص ارزیابــى اش از نتایج 
تیم ملى ایران در جــام جهانى 2022 قطر، گفت: 
بسیارى از چیزهایى که تیم ملى ما را مشغول کرده 
بود، فوتبالى نبود. کسى از این عدم صعود خرسند 

نیست؛ چه هوادار و چه فدراسیون.
وى در خصوص عذرخواهــى نکردن کى روش 

تاکید کرد: چیزى از ایشان خواندم که فکر مى کنم 
این اتفاق افتاد. خودش اعالم کرد باید بهتر از این 
مى بودیم و یک عذرخواهى هم کرد! فدراسیون به 
عنوان مسئول اصلى فوتبال، عذرخواه مردم است.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره ادامه کار با کارلوس 
کى روش یا انتخاب سرمربى جدید براى تیم ملى 
تاکید کرد: جلســه مفصلى با کى روش داشــتم. 
دو طرف نظراتشــان را به هم گفتند. درباره کى 
روش در آینــده هم صحبت جدى خواهد شــد. 
بحث جایگزین ایشان هم یک بحث دیگر است. 

مهم است اگر بخواهیم مربى داخلى بگذاریم چه 
کسى باشد.

تاج در واکنش به مطرح شــدن نام مربیانى  مانند 
برانکــو ایوانکوویچ یا فرهاد مجیــدى براى تیم 
ملى گفت: همه این مربیان قابل احترام هســتند. 
مجیدى قابل احترام اســت و داخل کشور خوب 
نتیجه گرفته اســت. برانکو هم مهم است. ولى 
فدراســیون فوتبال اینها را یک پکیــج مى بیند 
و تمام شــرایط را مى ســنجد. بحث نقدینگى را 
هم مى بیند و متناســب با اینهــا تصمیم گیرى

 مى شود.
وى همچنین به مذاکراتش با کنفدراسیون فوتبال 
آسیا براى گرفتن مطالبات فدراســیون ایران از 
AFC و هزینه این مطالبات براى ســاخت یک 

فدراسیون جدید خبر داد. تاج گفت: 2/8 (میلیون 
دالر) در AFC داریم که هماهنگ کردیم این پول 
را به ســمت ســاختمان جدید فدراسیون فوتبال 
ببریم که مى خواهیم بســازیم. شهردارى هم در 
حال همکارى است و امیدواریم این ساختمان تا 

دو سال آینده ساخته بشود.

واکنش تاج به حضور برانکو و مجیدى در تیم ملى

تصمیم گیرى پکیجى!

گلزنى در یک جام براى ستاره ایرانى پورتو باقى مانده 
بود که جمعه شب این طلسم شکسته شد.

طارمى پس از پایان کار تیم ملى ایران در جام جهانى 
به پرتغال بازگشت و 9 روز پس از دیدار مقابل آمریکا، 
در مسابقه هفته دوم مرحله گروهى لیگ کاپ از دقیقه 
83 بازى با چاوز به زمین رفت که در این حضور کوتاه 
مدت فرصتى براى گلزنى به دست نیاورد ولى شب 
گذشته او یک نیمه درخشان در جدال با ویزال داشت.
مهدى طارمى که طى یکســال اخیر در رقابت هاى 
جام جهانى و دیدارهاى دوستانه ملى براى تیم ایران 
گلزنى کرده و در لیگ قهرمانــان اروپا، لیگ اروپا، 
لیگ برتر پرتغال، جام حذفى و سوپر کاپ این کشور 
موفق به انجام این کار شده بود، فقط در رقابت هاى 
لیگ کاپ گلزنى نداشت که توانست آن را برابر ویزال 

به این مهم دست پیدا کند.
تیم فوتبال پورتو از ســاعت 24 جمعه شب(به وقت 

ایــران) در حالى کــه مهدى 
طارمى و دیگر ستاره هایش 
مثل دیوگو کاستا، اوتاویو، 
اوانیلسون و ... را در ترکیب 
نمى دید و جزو نفرات ذخیره 

داشت، در ورزشگاه دو 
دراگائو ســومین 

مرحله  مسابقه 
هــى  و گر
پ  لیــگ کا
پرتغال را مقابل 
ویزال برگزار کرد.

تونى مارتینز در ثانیه هاى 
ابتدایــى دروازه ویــزال 
را بــاز کرد و نیمــه اول با 
همیــن یک گل به ســود 
پورتو پایان یافــت، اما در 
شروع نیمه دوم که مهدى 
طارمى، اوانیلسون و اوتاویو 
به ترکیب ایــن تیم اضافه 
شدند، روند بازى کامال تغییر 
کرد و آنها توانســتند سه بار 

دیگر تور دروازه ویزال را به لرزه 
دربیاورند.

مهدى طارمى کــه در دقیقه 39 
مشــغول گرم کردن شده بود، دو 

دقیقه پس از ورود بــه زمین یک 

موقعیت عالى براى گالنو ســاخت که این بازیکن 
نتوانست از فرصت به دست آمده استفاده کند و گل 
دوم پورتو را بزند که البته یک دقیقه پس از آن، همین 
بازیکن توانست اشتباه اش را جبران کرده و اختالف 

را به دو گل برساند.
ســتاره ایرانى پورتو در دقیقه 56 در محوطه جریمه 
صاحب موقعیت شد، اما در حالى که قصد شوت زنى 
داشت، تحت فشار قرار گرفت و توپ را به بازیکنان 
ویزال داد و دو دقیقه پس از آن هم وندل سومین گل 

این تیم را وارد دروازه کرد.
پورتو در دقیقه 65 با خطاى کیکى روى اوانیلسون در 
محوطه جریمه ویزال صاحب یک ضربه پنالتى شد 
که سرجیو کونسیسائو از مهدى طارمى خواست این 

پنالتى را بزند.
مهدى طارمى که پس از حذف ایران از جام جهانى 
نیاز به یک گل براى آرامش دوباره و تداوم درخشش 
در فوتبال پرتغال داشت، پنالتى به دست آمده مقابل 
ویزال را با شــوت محکم زمینى به گوشــه دروازه 
فرســتاد که تالش گلر حریف با شیرجه به سمت 
راســت براى مهار توپ بى ثمر بود تا گل چهارم 

پورتو ثبت شود.
طارمى در دقیقه 85 هم مى توانســت صاحب 
فرصت گلزنى شود که اوانیلسون اجازه 
نداد توپ به مهاجم ایرانى برسد تا این 
موقعیت از دست برود و در نهایت 
هم پورتو بــه پیروزى 4 بر صفر 
دســت پیدا کند و با 7 امتیاز 

راهى دور بعد شود.

ى  مهد
طارمى کــه در 

13 مسابقه فصل جارى 
لیگ برتر پرتغــال 6 گل به 

ثمر رســانده و 5 پاس گل داده 
و در یک بازى سوپر جام دو گل 
زده و همچنین در پنج مســابقه 
این فصل لیــگ قهرمانان اروپا 
5 بار دروازه حریفــان پورتو را 
باز کــرده و دو پــاس گل داده، 
توانست نخستین گل خود را در 
رقابت هاى لیگ کاپ ثبت کند.

گلزنى طارمى با چاشنى رکوردشکنى

02

تیم ملى فوتبال فرانســه در بازى فینــال جام جهانى قطر 
امروزبه مصاف تیم ملــى فوتبال آرژانتیــن خواهد رفت. 
فابریس هاوکینز، خبرنگار فرانسوى گزارش داد رافائل واران 
و ابراهیما کوناته آخرین بازیکنان تیم فرانسه هستند که تنها 
دو روز مانده به فینال جام جهانى بیمار شده اند. پیش از این 
آدرین ربیو، کینگزلى کومان و دایو اوپامکانو به دلیل بیمارى 

مسابقه نیمه نهایى برابر مراکش را از دست داده بودند.

بدشانسى فرانسه در فینال

05

حضور تماشاگران سرخابى در مسابقه استقالل و پرسپولیس 
از مدت ها قبل مطرح بود. مدیران باشگاه استقالل با ارسال 
نامه اى رسمى به ســازمان لیگ خواهان حضور تماشاگران 
در دربى شدند. اگرچه ســازمان لیگ این مساله را رد و اعالم 
کرد شوراى تامین چنین مجوزى را صادر نمى کند اما حاال به 
نظر مى رســد رایزنى ها در این باره نتیجه داده است. مهدى 
تاج رییس فدراسیون فوتبال در گفت و گویى که با خبرنگار 
صداوسیما داشت گفت: «دربى به نوعى بهترین بازى لیگ و 
پیشانى مسابقات است و با تماشاگر آن را برگزار خواهیم کرد.» 
فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ البته درباره چگونگى حضور 
تماشاگران، تعداد آنها و بلیت فروشى و ... اظهارنظرى نداشتند 

و به نظر مى رسند به زودى در این باره صحبت کنند.

دربى پایتخت
 با حضور تماشاگر؟

والدپنیاس با بهره مندى از ملى پوش ایرانى خود موفق 
به کسب پیروزى مقابل کاتگاس سانتا کولوما شد.

در ادامه رقابت هاى هفته چهاردهم و ماقبل پایانى دور 
رفت لیگا ناسیونال اسپانیا،تیم فوتسال والدپنیاس که 
همچون دیدارهاى قبل سعید احمدعباسى را در اختیار 
داشت، از ساعت 23 جمعه شب مقابل تیم رده دهمى 

کاتگاس سانتا کولوما رفت.
یاران احمدعباســى که پس از کسب یک تساوى و 
سه پیروزى پیاپى در دیدار اخیرشان مقابل تیم مدعى 
اینتر مویستار شکست خوردند، در بازى برابر کاتگاس 
سانتا کولوما موفق شــدند به یک برد ارزشمند دست 

پیدا کنند.
تیم فوتسال والدپنیاس در حالى که نیمه اول را با برترى 
دو بر صفر پشت سر گذاشته بود، در آستانه تساوى سه 
بر سه مقابل کاتگاس سانتا کولوما قرار داشت که در 
آخرین دقیقه مسابقه موفق شد گل برترى را بزند و با 
برترى 4 بر 3 در این دیدار، 22 امتیازى شود و به رده 

ششم جدول لیگا ناسیونال اسپانیا صعود کند.
سعید احمدعباسى، فوتسالیست ایرانى والدپنیاس پس 
از گلزنى طى دو هفته اخیــر، در جریان برترى مقابل 
کاتگاس سانتا کولوما نتوانست این کار را انجام بدهد 

و البته دومین کارت زرد فصل خود را دریافت کرد.

برد لحظه آخرى یاران احمدعباسى در لیگا اسپانیا

03

دکتر علیرضا حقیقت،  پزشک پرســپولیس در گفتگویى 
اظهار کرد: شــیخ دیاباته در دیدار مقابل سپاهان از ناحیه 
چهارســر ران دچار آســیب دیدگى شــد. از لحظه وقوع 
مصدومیت، اقدام هاى پزشکى الزم انجام شد و در نهایت 
بررسى هاى تکمیلى و پاراکلینکى نیز صحت تشخیص را 
معلوم کرد. وى ادامه داد: به این ترتیب، این بازیکن فعًال 
باید برنامه اختصاصى خود را دنبال کند. تالش کادر پزشکى 
در جهت به حداقل رساندن دوران بهبودى است تا دیاباته 

در سریع ترین زمان ممکن در اختیار کادر فنى قرار بگیرد.

دیاباته به دربى مى رسد؟

04

طبق اعالم فیفا درآمد این نهاد فوتبالى از جام جهانى 2022  
قطر 7/5 میلیارد دالر بوده است. همچنین جانى اینفانتینو 
از افزایش تعداد تیم هاى شــرکت کننده در مسابقات جام 
باشــگاه هاى جهان از ســال 2024 خبر داد. طبق اعالم 
رئیس فیفا جام باشــگاه هاى جهان از سال 2025 به جاى 
7 تیم (از 6 کنفدراســیون فوتبال) با حضور 32 تیم برگزار 
مى شود. در صورت افزایش تعداد تیم هاى شرکت کننده 
در این تورنمنت سهم قاره آسیا که تنها قهرمان آسیا مجوز 
حضور در این مسابقات را دارد افزایش پیدا مى کند و بدین 
ترتیب شانس باشگاه هاى ایرانى براى حضور در جام باشگاه 

هاى جهان زیاد مى شود.

خبر خوب فیفا براى ایران

هافبک پرتغالى ســپاهان یکى از ســتاره هاى 
خارجى این تیم در فصل جارى به شمار مى رود 
که به دلیــل مصدومیت هنوز نتوانســته همان 
بازیکن مورد انتظار هواداران شود و همچنان به 

تمرینات فردى خود ادامه مى دهد.
مانوئل فرناندز به عنوان یکى از بازیکنان سابقه دار 
فوتبال اروپا با تجربه بازى در لیگ برتر انگلیس 
به فوتبال ایران وارد شــد و اگرچه دیرتر از سایر 
بازیکنان خارجى به اردوى ترکیه اضافه شد، ولى 
در دیدار ابتدایى لیگ برتر مقابل استقالل که با 
شروع خوبى نیز براى سپاهانى ها همراه بود، چند 

دقیقه اى فرصت بازى به دست آورد.
او در ادامه توانست ضمن رسیدن به یازده بازیکن 
اصلى در هفته دوم، اولین گل خود را در مصاف 
با نساجى مازندران در همین هفته ثبت کند و تا 
پایان هفته پنجم نیز یکــى از بازیکنان اصلى 

تیم بود ولى به یکباره مصدومیت 
او را از ترکیب سپاهان دور 

کرد.
پــس از آن ژوزه 
تیمش  مورایس 
را بــدون ایــن 

بازیکن در شروع 
دوباره مسابقات مقابل 

هوادار به میدان فرستاد و 
در مقابل پرســپولیس هم 

خبرى از فرناندز نبود، تا اینکه 
در دیدار برابر صنعت نفت آبادان 

و در جریان پیروزى دو بــر صفر برابر این تیم بار 
دیگر شــاهد حضور تعویضى هافبــک پرتغالى 

طالیى پوشان بودیم.
با این حال بــاز هم در مصاف بــا تراکتور که در 
چارچوب هفته یازدهم رقابت هاى لیگ برتر در 
تبریز برگزار شد شاهد غیبت فرناندز به دلیل ادامه 
مصدومیت بودیم ولى حاال در شرایطى که به نظر 
مى رسید شرایط این بازیکن با وقفه طوالنى لیگ 
برتر براى بازگشت مناسب باشد، اما این بازیکن 

همچنان به تمرینات فردى خود ادامه مى دهد.
این روزها مانوئل فرنانــدز به صورت انفرادى به 
کارش ادامه خواهد داد و قطعا در 
مصاف برابر ملــوان در انزلى 
که روز دوشــنبه هفته پیش 
رو برگزار خواهد شد یکى از 
غایبان ســپاهان خواهد بود. 
باید دید این بازیکن چه 
زمانــى مى تواند 
بار دیگــر به 
ترکیب برگردد 
و البته مهم تر 
اینکــه چه 
نــى  ما ز
این ستاره 
مى تواند در 
حد و اندازه هــاى نام خود و 
انتظارى کــه از او وجود دارد 

عمل کند.

مانوئل فرناندز فردا به میدان نمى رود

جهانبخش به شایعات 
جدایى  پایان داد

صداى اعتراض نکونام به 
آفریقا رسید!

در حالــى کــه خبرها حاکــى از تالش باشــگاه 
پاناتینایکوس یونان براى جــذب بازیکن ایرانى 
فاینورد است، این بازیکن تاکید کرد که از بودن در 

فاینورد خوشحال است.
بحث انتقــال علیرضــا جهانبخش به باشــگاه 
پاناتینایکوس یونان در هفته هاى گذشته خبرساز 
بود. جهانبخش که یکــى از کاپیتان هاى تیم ملى 
فوتبال ایران هم محسوب مى شود، دومین فصل 
حضورش در فاینورد را تجربــه مى کند اما بعضى 
از رسانه هاى یونان مدعى شدند پاناتینایکوس به 

دنبال جذب قرضى این بازیکن است.
جهانبخش که به تازگى و پس از پایان کار تیم ملى 
ایران در جام جهانى به اردوى فاینورد اضافه شده 
اســت، در گفتگو با «مجله فاینورد» به خبرهاى 

جدایى اش از این باشگاه واکنش نشان داد.
این بازیکن 29 ساله گفت: من در فاینورد خوشحالم. 
هدف من این اســت که به مرحله بعدى کارم در 
روتردام بروم. جهانبخش افــزود: مى توانیم با هم 
به موفقیت هاى بزرگ برسیم. با توجه به سن من، 
پیشرفتم ممکن اســت چندان واقع بینانه به نظر 

نرسد، اما معتقدم که مى توانم بیشتر پیشرفت کنم.
وى تصریح کرد: هنوز خیلــى چیزهاى مهم براى 
من وجود دارد که بایــد انجام دهم. اتفاقات بزرگى 
قرار است اینجا بیفتد. مدیر برنامه هاى جهانبخش 
هم چندى پیش پیشــنهاد باشــگاه یونانى به این 
بازیکن را تایید کرده بود اما هنوز مشخص نیست 
که اظهارات جهانبخش در حکم ماندن قطعى او در 
فاینورد هست یا نه. بعضى از رسانه هاى یونانى خبر 
داده اند مذاکرات بین فاینورد و پاناتینایکوس ادامه 
دارد و باید دید در نهایت چه سرنوشــتى در انتظار 

جهانبخش خواهد بود.

اعتراض سرمربى فوالد به شرایط مهاجم آفریقایى این تیم 
و انتقادش از این بازیکن در رسانه هاى این کشور هم بازتاب 

داشته است.
تمرینات تیم فوتبال فوالد خوزستان در شرایطى در هفته هاى 
گذشته پیگیرى شد که آیاندا پاتوسى هافبک آفریقایى این 
تیم در آن حضور نداشــت. پاتوسى به دلیل آنچه که آسیب 
دیدگى و تصادف در کشور آفریقاى جنوبى عنوان کرده بود، 
از سفر به ایران و تمرین با فوالد سر باز زد و این مسئله گالیه 

جواد نکونام سرمربى فوالد را در پى داشت.
در هر حال پاتوسى در شــرایطى که زمان زیادى تا شروع 
مجدد لیگ برتر باقى نمانده بود، به ایران بازگشت اما نکونام 
روز گذشته در مصاحبه با خبرنگاران به شدت به این بازیکن 

معترض شد.
نکونام در بخشــى از صحبت هایش گفت: «پاتوسى گفته 
تصادف کرده ام. اگر عکس هاى تصادف را ببینید خنده تان 
مى گیرد. دست و سرش زخم شده است. باشگاه عکس ها را 
به من نشان داده. پاى بازیکن سالم بوده و مى توانست بیاید. 
اگر این اتفاق هم رخ داده بازیکن حق ندارد از خودش مراقبت 
نکند. یادم است در اسپانیا یکى از بازیکنان بزرگ بارسلونا 
وقتى براى تفریح خطرناك رفته بود، جریمه اش کردند. در 
همه دنیا همین است. شما اجازه ندارید وقتى تحت قرارداد 

باشگاه هستید چنین کارى کنید.»
این اظهارات ســرمربى فوالد درباره پاتوسى در زادگاه این 
بازیکن و رسانه هاى آفریقاى جنوبى هم بازتاب داشته است. 
وب سایت idiskitimes با انعکاس حرفهاى نکونام، نوشت: 
«آیاندا پاتوسى در ایران مورد انتقاد سرمربى فوالد قرار گرفته 
و این هافبک آفریقاى جنوبى را پس از حضور دیرهنگام در 

این تیم از تمرینات کنار گذاشته است.»

ت بازى به دست آورد.
ست ضمن رسیدن به یازده بازیکن
ه دوم، اولین گل خود را در مصاف
تا هفته ثبت کند و دران در همین
نیز یکــى از بازیکنان اصلى  جم

یکباره مصدومیت  ه
 سپاهان دور
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 صنعت نفت آبادان 

و کارش ادامه خواهد داد
مصاف برابر ملــوان
که روز دوشــنبه هف
رو برگزار خواهد شد
غایبان ســپاهان خو
باید دید این باز
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ر ری ز یم ین

 حالى کــه مهدى 
گر ستاره هایش 
کاستا، اوتاویو، 
... را در ترکیب 
زو نفرات ذخیره 

رزشگاه دو 
ـومین 

حله 
ى 
پ
بل

کرد.
 در ثانیه هاى

روازه ویــزال 
و نیمــه اول با 
ک گل به ســود 
 یافــت، اما در
که مهدى دوم

یلسون و اوتاویو 
ــن تیم اضافه 
ازى کامال تغییر 
وانســتند سه بار 

ازه ویزال را به لرزه 

9ى کــه در دقیقه 39
رم کردن شده بود، دو 

ز ورود بــه زمین یک 

در فوتبال پرتغال داشت، پنالتى به دست آمده مقابل 
ویزال را با شــوت محکم زمینى به گوشــه دروازه 
فرســتاد که تالش گلر حریف با شیرجه به سمت 
راســت براى مهار توپ بى ثمر بود تا گل چهارم 

پورتو ثبت شود.
5طارمى در دقیقه85 هم مى توانســت صاحب 
فرصت گلزنى شود که اوانیلسون اجازه 
نداد توپ به مهاجم ایرانى برسد تا این 
دست برود و در نهایت موقعیت از

4هم پورتو بــه پیروزى4 برصفر 
7دســت پیدا کند و با 7 امتیاز 

راهى دور بعد شود.

ى مهد
کــه در طارمى

13 مسابقه فصل جارى
6 گل به  6لیگ برتر پرتغــال

5ثمر رســانده و 5 پاس گل داده 
و در یک بازى سوپر جام دو گل 
زده و همچنین در پنج مســابقه 
این فصل لیــگ قهرمانان اروپا 
5 بار دروازه حریفــان پورتو را 
باز کــرده و دو پــاس گل داده، 
توانست نخستین گل خود را در 
رقابت هاى لیگ کاپ ثبت کند.



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان
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ــان  ــا ایم ــا ب ــا دل ه ــد، ام ــى بینن ــکار نم ــز او را آش ــا هرگ ــده ه دی
درســت او را در مــى یابنــد، خــدا بــه همــه چیــز نزدیــک اســت 
ــه  ــه اشــیاء چســبیده باشــد؛ از همــه چیــز دور اســت ن ــه آنکــه ب ن
آنکــه از آنهــا بیگانــه باشــد؛ گوینــده اســت نــه بــا اندیشــه و فکــر؛ 
ــت  ــازنده اس ــش؛ س ــه از روى آرزو و خواه ــت ن ــده اس اراده کنن
نــه بــا دســت و پــا، لطافــت دارد نــه آنکــه پوشــیده و مخفــى باشــد؛ 
بــزرگ اســت نــه بــا ســتمکارى؛ بیناســت نــه بــا حــواس ظاهــرى؛ 

ــا نازکدلــى. ــان اســت نــه ب موال على (ع)مهرب
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در حاشیه برگزارى بیست و یکمین نمایشگاه بین المللى تجهیزات 
و تاسیسات سرمایشى و گرمایشى در اصفهان تفاهم نامه «تقویت 
روابط تجارى و توســعه همکارى هاى متقابل» میان شــرکت 
نمایشــگاه بین المللى اصفهان، اتاق مشــترك بازرگانى ایران و 

تاجیکستان و اتاق بازرگانى استان سغد کشور 
تاجیکستان به امضاء طرفین رسید.

این تفاهم نامه به منظور دستیابى به بازارهاى 
کشــورهاى دو طرف، تبــادل هیات هاى 
تجارى، برگــزارى رویدادهــاى تجارى، 
نمایشگاهى، کنفرانس ها و سمینارها، ایجاد 
شــبکه تجارى و جذب ســرمایه گذاران به 
امضا و تایید طرفین رسیده است. همچنین 
امضاکنندگان  این تفاهم نامه در سازماندهى 
نمایشگاه هاى مشــترك یا اختصاصى در 
زمینه هاى مختلف صنعتــى در هر منطقه 
همکارى خواهند داشــت. براســاس متن 
تفاهم نامــه هر ســه طرف با «شناســایى 
مشکالت و جستجوى راه حل هاى مناسب، 
تمام تالش خــود را براى رفــع موانعى که 

ممکن اســت مانع رشــد تجارت و فعالیت هاى بازرگانى شود» 
انجام مى دهند. 

ابراز امیــدوارى درباره توســعه روابط تجارى 
تاجیکستان و ایران

پیش از امضاء تفاهم نامه احمدرضا طحانیان، مدیر عامل نمایشگاه 
بین المللى اصفهان درباره توســعه روابط تجارى با تاجیکستان 
با اشاره به برگزارى نمایشــگاه بین المللى تاسیسات سرمایشى 
و گرمایشــى گفت: مفتخریم که میزبان هیات تجارى کشــور 
تاجیکســتان در این رویــداد بین المللى و تخصصى هســتیم و 

امیدواریم برگزارى این جلسه و امضاء تفاهم نامه میان نمایشگاه 
اصفهان و اتاق مشترك بازرگانى ایران و تاجیکستان موجب توسعه 
روابط تجارى کشور تاجیکستان و ایران شود و هر کدام از طرفین 
بتوانند از فرصــت پیش آمده در حوزه روابــط تجارى، ارتباطات 

اقتصادى و نمایشگاهى به خوبى استفاده  کنند. 

هدف: رسیدن به اهداف مشترك 2 کشور
در این جلسه، کاظم شیردل، نایب رئیس اتاق مشترك بازرگانى 
ایران و تاجیکســتان گفت: هدف اصلى ما از هماهنگى و آوردن 
هیات تجارى کشــور تاجیکســتان به شــهر اصفهان رسیدن 
به اهداف مشــترك هر دو کشــور اســت. همچنین ما به دنبال 
توســعه روابط اقتصادى و فرهنگى کشــور ایران و تاجیکستان 
نیز مى باشیم. شیردل با توجه به انجام برنامه ریزى براى افزایش 
تبادالت اقتصادى افزود: بخش خصوصى باید براى بهبود تجارت 

برنامه ریزى کند، این هیــات تجارى شــامل بازرگانان و تولید 
کنندگان بنام کشــور تاجیکستان هستند و ســابقه چندین سال 
فعالیت تجارى و اقتصادى را با کشورمان دارند. بنابراین مى توانیم 
جهت بهبود و افزایش این روابط تجــارى اقدام به برگزارى این 

قبیل جلسات کنیم. 

تحکیم روابط با رشد همگرایى 
در گردشگرى 

در پایان این جلسه ســه جانبه که منجر به 
امضاى تفاهم نامه شد؛ محمدجان سلطان 
اوویچ، رئیس اتــاق بازرگانى واحد ســغد 
کشور تاجیکســتان گفت: تردیدى نیست 
که برگزارى این گونه جلسات سهم بسزایى 
در بهبود شــرایط اقتصادى کشورها خواهد 
گذاشت. وى با تاکید به توسعه روابط تجارى 
در بخش هاى مختلف افزود: هر دو کشــور 
ایران و تاجیکســتان زمینه هاى همکارى 
مشترك بســیارى دارند، مانند گردشگرى، 
معدن و صنعت، سیســتم هاى گرمایش و 
سرمایش، توسعه خطوط هوایى و راه آهن و این همه براى توسعه 
روابط اقتصادى بســیار ضرورى است. رئیس اتاق بازرگانى واحد 
سغد با توجه به اهمیت گردشــگرى و رونق این بخش گفت: ما 
به عنوان فعاالن اقتصادى کشــور تاجیکســتان باور داریم رشد 
همگرایى در بخش گردشــگرى موجب تحکیم روابط میان هر 

دو کشور خواهد شد.
در حاشیه این جلسه، این هیات بازرگانى 20 نفره به همراه هیات 
تجارى از کشور بالروس از نمایشــگاه تاسیسات بازدید به عمل 
آورده و در جلساتى با برخى غرفه داران و افراد موثر در این صنعت 

گفت و گو و تبادل نظر کردند.

در حاشیه برگزارى نمایشگاه تجهیزات و تأسیسات سرمایشى و گرمایشى با حضور تاجیکستان صورت گرفت؛

امضاء تفاهمنامه سه جانبه نمایشگاهى در اصفهان

به شــماره فراخوان (2001091138000135) را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نماید . کلیه مراحل 
برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران(تولیدکنندگان/ تامین کنندگان) و بازگشایى 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت)ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 
الکترونیکى جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند.  الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملى مناقصات 53134062 

مى باشد.
مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 08:00 روز پنجشنبه تاریخ 1401/10/01 مى باشد.

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت  08:00  روز  یکشنبه تاریخ  1401/10/11 مى باشد.
•  زمان بازگشایى پاکت ها : ساعت 00: 11 روز دو شنبه تاریخ 1401/10/12 مى باشد. 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 1,050,000,000 ریال مى باشد.
به منظور شرکت در این مناقصه، داشتن  مدارك معتبر مطابق با دعوتنامه بارگذارى شده در سامانه ستاد ، الزامى است. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت هاى الف : 
آدرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال- روبروى مجتمع پارك- امور قراردادها و تلفن (داخلى 

031-38132 (3759
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : - مرکز تماس : 021-41934

دفتر ثبت نام : 33999818 و 33191893

 فراخوان آگهـي تجدید مناقصه عمومي :  شركت گازاستان اصفهان , درنظر دارد جهت موضوع زیر  : 

خرید ۱۰۰۰۰ عدد تی سرویس شماره تقاضا ۰۱۳۰۰۵۶

نوبت اول

شرکت گاز استان اصفهان

 م.الف:۱۴۲۶۰۳۰

اداره کل استاندارد اســتان اصفهان در نظر دارد واگذارى بخشى از امور تصدى گرى مرتبط با ارزیابى کیفیت 
کاالهاى صادراتى در حوزه فرآورده هاى نفتى، شــامل نمونه بردارى و آماده سازى نمونه را به مدت یک سال 

شمسى، به یکى از شرکت هاى بازرسى داراى تأییدیه صالحیت از سازمان ملى استاندارد واگذار نماید. 
متقاضیان مى توانند براى اطالع از جزئیات فراخوان و ســایر مدارك مورد نیاز از جمله قیمت برآوردشــده 
پایه، شاخص هاى رتبه بندى شــرکت هاى بازرسى کاال، اقرارنامه محضرى، شــرایط شرکت در فراخوان و...، 
طى 7 روز کارى از تاریخ انتشار آگهى، به پورتال اداره کل اســتاندارد استان اصفهان به آدرس الکترونیکى 
https://isfahan.isiri.gov.ir/ صفحه اصلىـ  قسمت خدمات الکترونیکىـ  منوى مناقصه و مزایده،

 مراجعه نمایند.

آگهی فراخوان عمومی تک مرحله ای با ارزیابی کیفی

م.الف:۱۴۲۸۲۲۳

اداره کل استاندارد استان اصفهان

صنایع شیمیایى اصفهان در نظر دارد تعدادى گلوب ولو دانفوس را از طریق مناقصه عمومى خریدارى نماید. 
تأمین کنندگان واجد شرایط مى توانند حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ چاپ آگهى، جهت کسب اطالعات 
بیشتر و دریافت اسناد با شماره تلفن: 03152322600 داخلى 83817- 83818 (معاونت بازرگانى) تماس حاصل 

نمایند. هزینه آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد. 

آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۱-۱۰۰/۷۷

م.الف:۱۴۲۷۹۸۷  

   صنایع شیمیایی شهدای اصفهان


