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۳

ساعتی برای
 خراشیدن گوش!

«سرچشمه خورشید»
 در تاالر هنر

تورم، سفره ها را الکچری 
کرده است

۳

۳

زخم گرانی درمان!

۲

       

بی توجهی به حجم گوشت 
مصرفى چه عواقبى دارد؟

درآمد کشور از اصفهان چقدر است؟
۳

االکلنگ سود بانکی
افزایش نرخ ســود بانکى، موضوعى اســت که هم 
مخالف داشــت و هم موافق اما باالخــره با تصمیم 
بانک مرکزى نرخ سود ســپرده ها و تسهیالت بانکى 

افزایش یافت.
گرچه افزایش نرخ ســود بانکى چند روزى هست که 
وارد مرحله اجراى شده است اما هنوز هم کارشناسان 
در رابطه با اثرات این موضوع صحبت مى کنند. اینکه 
چقدر این موضوع مى تواند بر فضاى اقتصاد کالن و 
سایر بازارها تأثیر داشته باشد و اینکه آیا باید نگران این 
موضوع بود یا خیر در ســخنان موافقان و مخالفان به 

عینه روشن است.
احسان راکعى، پژوهشگر حوزه بانکى و یکى از کسانى 
است که جزو موافقان افزایش ســود بانکى به شمار 

مى رود. به اعتقاد این پژوهشگر...

گاه پیرى ناوگان جاده اى اصفهان گاه پیرى ناوگان جاده اى اصفهان 
زیرساخت های حمل و نقلی باید به شکل گسترده تقویت شودزیرساخت های حمل و نقلی باید به شکل گسترده تقویت شود

۳

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان تشریح کرد؛

تارتار بازیکن تارتار بازیکن ۱۹۱۹ ساله را 
فیکس کردفیکس کرد

ترکیب ذوب آهن یک چهره جدید را در ترکیب خود داشــت 
که شاید نامش براى هواداران ذوب آهن نیز چندان آشنا نبود، 

جالل مداحى پسر 19 ساله براى اولین بار در فوالدشهر...

۷

در صفحه۲ بخوانید

پارادوکس موافقان و مخالفان با پارادوکس موافقان و مخالفان با 

افزایش نرخ سود افزایش نرخ سود 

از بردهای پی در پی 
سپاهان تا توقف 
خانگی ذوب آهن

هفته نوزدهم لیگ برتر زیر ذره بینهفته نوزدهم لیگ برتر زیر ذره بین

۵

درخشش قائدی زیر درخشش قائدی زیر 
ذره بین اماراتی ها

اصفهان در دهه فجر 
۸

۷

 بسته آبی اصفهان؛ بسته آبی اصفهان؛
۳ از طرح تا اجرا از طرح تا اجرا

رشد تقاضا برای تولید ساختمان های کوچک اعطای وام  به ۷۰۰۰ نفر از فرهنگیان اصفهانجهان نما ۹ کار خطرناك که امنیت روتر شما را تهدید مى کننداستان چرا کودکان نباید اسمارتیز بخورند؟تکنولوژی سالمت

مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونى مصرف کاشى اصفهان با رعایت کلیه پروتکل هاى بهداشتى 
در  ساعت  14:30 روز یک شنبه   مورخه  1401/12/14   در محل شرکت تعاونى  به آدرس : جاده اصفهان نجف آباد –ابتداى 
شهر گلدشت – جنب بانک تجارت – شرکت تعاونى مصرف کاشى اصفهان  برگزار مى شود.ازکلیه اعضاءدعوت مى شود 

شخصاً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
باتوجه به شیوع بیمارى کرونا همراه داشتن ماسک ورعایت اصول بهداشتى الزامى است.

* ضمناًبه اطالع مى رساند تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر3رأى و هرشخص غیرعضوتنها یک رأى خواهد بود.و اعضاي 
متقاضی اعطاي نمایندگی،می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ  1401/12/13  در محل تعاونى حاضر تا پس 

از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع را دریافت دارند.   
دستور جلسه:

-گزارش هیات مدیره ،بازرسان و حسابرس 
-ارائه گزارش مالى توسط حسابدار یا مدیر مالى

- طرح و تصویب صورتهاي مالی سال1400 و نحوه تقسیم سود ویژه و میزان پرداخت پاداش به اعضاى هیات مدیره ، 
مدیرعامل، بازرسان و کارکنان وبودجه شرکت.

- ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی .
- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان.

-تعیین روزنامه کثیراالنتشاراصلى و على البدل
داوطلبان تصدي سمتهاي هیات مدیره و بازرسى به موجب ماده (2) دستور العمل موظفند حداکثر ظرف یکهفته از انتشار 

آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل همراه با کپى شناسنامه و کارت ملى تحویل دفتر تعاونی نمایند.

   آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده نوبت اول  
 تاریخ انتشار:   ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

هیات مدیره تعاونی  مصرف

مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونى مصرف کاشى اصفهان با رعایت کلیه پروتکل هاى بهداشتى در  
ساعت  14 روز  یک شنبه مورخه   1401/12/14   در محل شرکت تعاونى  به آدرس : جاده اصفهان نجف آباد –ابتداى 
شهر گلدشت – جنب بانک تجارت – شرکت تعاونى مصرف کاشى اصفهان  برگزار مى شود.ازکلیه اعضاءدعوت

 مى شود شخصاً یا وکالتاً جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند.
باتوجه به شیوع بیمارى کرونا همراه داشتن ماسک ورعایت اصول بهداشتى الزامى است.

* اعضاء محترم مى توانند جهت دریافت فرم شرکت در مجمع عمومى یا اعطاء وکالت به دیگرى جهت حضور در 
مجمع حداکثر تا تاریخ  1401/12/13  در محل تعاونى حاضر تا پس از احراز هویت و تأیید وکالت، برگه ورود به مجمع 

را دریافت دارند.
* تعداد آراء وکالتى هر عضو حداکثر3رأى و هرشخص غیرعضوتنها یک رأى خواهد بود. 

دستور جلسه:
نغییر واصالح مواد اساسنامه بشرح زیر:

 اصالح ماده 4 بشرح : حوزه عملیات تعاونى استان اصفهان مى باشد.
اصالح ماده 6 بشرح: مرکز اصلى تعاونى فروشگاه و نمایشگاه شرکت تعاونى ونشانى آن: 

 اصفهان نجف آباد بخش مرکزى ،شهرگلدشت بعد از بلوار شهداى کاشى اصفهان ،بلوار امام خمینى پالك صفرجنب 
کاشى اصفهان کدپستى 8583188876 است

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم
تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۱/۲۳

هیات مدیره تعاونی مصرف

شت 
د؟

۵

فجر در در دهه فجر ره فجدهه جرهه ف ده فجر د در
۸

شهردارى شاهین شهر در نظر دارد تعداد 8 قطعه پالك تجارى و 18 قطعه پالك مسکونى در سطح شهر شاهین شهر 
را از طریق مزایده عمومى و با جزئیات مندرج در اســناد مزایده، با بهره گیرى از سامانه تدارکات الکترونیکى دولت

 (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 2001094734000022 به صورت الکترونیکى به فروش رساند. 
مهلت دریافت اسناد مزایده: 1401/12/04 زمان انتشار در سایت: 1401/11/20 

تاریخ بازدید: 1401/12/14                                  آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1401/12/14
زمان بازگشایى: 1401/12/15                                  زمان اعالم به برنده: 1401/12/16

ضمناً رعایت موارد ذیل الزامى است: 
1. برگزارى مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت مى باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید 
و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد 

قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر مى باشد. 
2. کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومى سامانه مزایده، قابل مشاهده، 

بررسى و انتخاب مى باشد. 
3. عالقه مندان به شرکت در مزایده مى بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهى الکترونیکى (توکن) با شماره هاى ذیل 

تماس حاصل نمایند: 
مرکز پشتیبانى و راهبردى سامانه: 41934- 021

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/ پروفایل مزایده گر" 
موجود است.    

آگهی عمومی شماره ۲۴۶۴۱ (نوبت دوم)

م.الف :۱۴۵۴۲۵۲ 

چاپ اول

سعید ابریشمی رادـ  شهردار شاهین شهر

بعضى افراد پس از مصرف گوشت هاى قرمز و مخصوصًا 
گوشت گوساله دچار...

یر ر ینببین یبی ر ییین رنن بین یررر ر بین ر

۷

رله ر ررارلهلله اهه له رال

تیب داشیب خود داشــت  شــت خو ت ود د اشــیبخ
نبود چندان آشنا نبود، شنا نبچ آشنندان ود،ن آشچند

ر...دشهوالدششهر.و فوالدشهر...  فوال

۲

استاندار جزئیات طرح های انتقال استاندار جزئیات طرح های انتقال 

آب به استان را تشریح کرد آب به استان را تشریح کرد 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت مى گردد در جلسه  مجمع 
عمومى عادى بطور فوق العاده که در تاریخ 04 / 12 / 1401  در ساعت 8 صبح 
در آدرس :  اصفهان، خیابان مدرس، خیابان مولوى، کوچه سینا، پالك 310  

برگزار مى گردد حضور به هم رسانند.
الف) دستورجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده :

1-  انتخاب و تعیین سمت مدیران
2-  تعیین دارندگان حق امضا

3-  انتخاب بازرسین

 آگهی دعوت مجمع  عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت مهندسي 
نور فن اسپادانا   (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۷۶۰۲ و 

شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۵۱۷۵۰

رئیس هیئت مدیره- (دعوت کننده)
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رتبه ایران در تولید علم 
در دنیا 15 است

رشد تقاضا براى
 تولید ساختمان هاى کوچک

خبرخوان
 طرح جدید براى 

فرزندآورى
  روزنامه همشهرى |عضو کمیسیون 
تلفیق مجلس درباره طرح جدید براى فرزندآورى 
توضیحاتى ارائه داد. امیرحسین بانکى پور گفت: 
افرادى که از آبان 1400 فرزند سوم و یا بیشتر یعنى 
فرزند چهارم و  پنجمشان متولد شود، این افراد در 
ســال 1402، 15 درصد تخفیف مالیاتى خواهند 
داشت. او افزود: این حکم در سال هاى دیگر هم 

تکرار خواهد شد.

چه کسانى رایگان 
درمان مى شوند؟

  همشهرى آنالین |قــرار اســت از 
اردیبهشت 1402 هر فردى به بیمارستان براى 
درمان مراجعه کند، هیچ هزینه اى پرداخت نکند.  
حاال محمدمهدى ناصحى، مدیرعامل سازمان 
بیمه سالمت هم با تأیید این خبر مى گوید: این 
مسئله فقط شامل سهم بیمه اى است و هزینه هاى 
غیرپزشکى که در تعهد بیمه ها نیست را پوشش 
نمى دهد. در این باره وزارت بهداشــت در طرح 
تحول، بسته اى دارد که در صورت ضرورت، چنین 

هزینه هایى را پرداخت خواهد کرد.  

کشف یک مهره طالیى 
شگفت انگیز 

  فرادید |در جریان کاوش در یک ساختمان 
باستانى رومى در بیت المقدس، مهره اى طالیى 
کشف شد که ظرافت ساخت آن باعث شگفتى 
باستان شناسان شده اســت. این مهره طالیى با 
شکل و شمایلى بسیار ظریف و خاص با قطرى 
کمتر از یک ســانتیمتر قدمتى 1600 ساله دارد 
گوى هاى بســیار کوچک طالیى بــه یکدیگر 
لحیم شده اند تا شــکل یک حلقه به دست بیاید. 
جالب ترین جنبــه این مهــره، روش پیچیده و 
منحصربه فرد تولید آن است. ساخت چنین چیزى 
نیاز به درك باالیى از خاصیت مواد دارد و به عالوه 
توانایى زیادى براى کنترل حرارت نیز الزم است 
تا بشــود این گوى هاى کوچک را به شکل یک 
حلقه به هم متصل کــرد بدون اینکه کل طال ها 
ذوب شوند. حتى با تکنولوژى پیشرفته امروزى 
نیز ساخت چنین چیزى نیاز به کار پیچیده اى دارد. 

در حوزه مداحى 
نرخ نامه اى وجود ندارد 

حجت االســالم مجید باباخانى،    ایسنا |
رئیس سازمان تشکل هاى دینى تبلیغات اسالمى 
در خصوص اینکه در برخى شبکه هاى اجتماعى 
و عزادارى ها حضور برخى مداحان با قیمت هاى 
چند ده میلیونى به آنها بــه خصوص دهه  محرم 
منتشر و اعالم شده است، گفت: در حوزه مداحى و 
ستایشگرى مکتب اهل بیت(ع) نرخ نامه اى وجود 
ندارد. او ادامه داد: مداحان ما در یک فضاى کامًال 
معنوى هستند و مراوده هاى مالى با هیئات مذهبى 

و مخاطبان آنها به عنوان صله پرداخت مى شود.

کمک   کردن با زبان موالنا
بــر روى جعبه هــاى حاوى    برترین ها |
کمک هاى ارســالى از ایتالیا براى زلزله زدگان 
ترکیه، ترجمه بیت «بعد نومیدى بسى امیدهاست، 
از پس ظلمت بسى خورشیدهاست» از موالنا به 

زبان هاى ایتالیایى و اسپانیایى نوشته شده است.

باید سینه سپر کرد
  عصر ایران|  امام جمعــه اهواز بــا تأکید 
بر لزوم تذکــر زبانى بیان کــرد: مقصر برخى از 
نابسامانى هاى اخیر و پلشتى هاى حجاب، جامعه 
ایمانى اســت زیرا حتى اگر فردى تکه تکه شود 
نباید ترك تکلیف کند؛ در برابر دشمنى که جنگ 
نرم علیه کشور راه انداخته باید سینه سپر کنیم و 

تذکر زبانى بدهیم.

معاون تحقیقات و فناورى وزارت بهداشت خاطر نشان 
کرد: ایران از نظر تولید علم در دنیا در منطقه رتبه یک 

و در دنیا رتبه 15 را داراست.
یونس پناهى با بیان اینکه ایــران از نظر تولید علم در 
دنیا جایگاه خوبى دارد، خاطر نشان کرد: در این زمینه 
در منطقه رتبه یک و در دنیا رتبه 15 را دارا هســتیم. 
براساس استنادات اســکوپوس، در سال 1999 تعداد 
مقاالت در کشــورمان، 1870 بود و در ســال 2019 
این تعداد به بیش از 77 هزار مقاله رســیده اســت. 
وى ضمن تأکید بــر لزوم کاربردى بــودن مقاالت، 
گفت: روند تولید علم در تمام کشــورها درحال رشد 

اســت و همه کشــورها تالش مى کننــد تا مصرف 
کننده نباشــند و در تولیــد علم ارتقا یابنــد. درحال 
حاضر میانگین ســرعت رشد ســالیانه تولید علم در 
کشــور 7/44 و در حوزه علوم پزشکى 8/33 است که 
نشان دهنده استمرار و شــتاب فزاینده تولید علم در 

کشور است.
پناهى درخصوص حضور دانشگاه هاى علوم پزشکى 
کشــور در نظام هاى رتبه بندى جهانى در بازه زمانى 
2021 تــا 2022، گفت: حضور دانشــگاه هاى علوم 
پزشکى کشور در نظام هاى رتبه بندى روند افزایشى 

داشته است.

مرکز آمار ایران به تازگى گزارشى مبنى بر تعداد صدور 
پروانه هاى ساخت از سوى شهردارى هاى سراسر کشور 
در تابســتان 1401 منتشر کرده اســت. بر اساس این 
آمارها تعداد صدور پروانه هاى ساخت از بهار تا تابستان 
ســال جارى حدود 115 درصد رشــد کرده است، اما 
مساحت پروانه ها در همین بازه تنها 6/6 درصد افزایش 
را تجربه کرده است. این نسبت مى تواند نشان دهنده این 
امر باشد که با وجود رشد دو برابرى تقاضا براى پروانه 
ساخت، تمایل براى ساخت ساختمان هاى کوچک متراژ 
افزایش یافته است و سازنده ها ترجیح داده اند سرمایه 
خود را درگیر ساختمان هایى کنند که هزینه تولید آنها 

پایین تر است.
به طور کلى پروانه هاى ساخت صادرشده و مساحت آن 
در بهار 1401 نسبت به تابستان 1400 مقدارى کاهش 
را تجربه کرده که دوباره در فصل بعد یعنى تابســتان 

1401 به حدود آمارهاى قبلى بازگشته است.
منصور غیبى، کارشناس مسکن در این خصوص گفت: 
رفتار ساخت و ســاز و اخذ پروانه تابع شرایط کسب و 
کار و اقتصاد است، یعنى افراد به عنوان سرمایه گذار در 
بازار حضور دارند. این جریانات چــه از نظر تعداد و چه 
از لحاظ مساحت، نشــان دهنده نوع نگاه انبوه سازان و 

سرمایه گذاران بازار مسکن است.

الدن ایرانمنش
افزایش نرخ سود بانکى، موضوعى است که هم مخالف 
داشت و هم موافق اما باالخره با تصمیم بانک مرکزى 

نرخ سود سپرده ها و تسهیالت بانکى افزایش یافت.
گرچه افزایش نرخ سود بانکى چند روزى هست که وارد 
مرحله اجرا شده است اما هنوز هم کارشناسان در رابطه 
با اثرات این موضوع صحبت مى کنند. اینکه چقدر این 
موضوع مى تواند بر فضاى اقتصاد کالن و سایر بازارها 
تأثیر داشته باشد و اینکه آیا باید نگران این موضوع بود یا 
خیر در سخنان موافقان و مخالفان به عینه روشن است.

احسان راکعى، پژوهشگر حوزه بانکى و یکى از کسانى 

اســت که جزو موافقان افزایش ســود بانکى به شمار 
مى رود. به اعتقاد این پژوهشگر، بانک مرکزى باید به 
وضعیت سیستم بانکى نیم نگاهى داشــته باشد و این 
افزایش نرخ ها ممکن است در نهایت به خلق نقدینگى 
منجر شــود با توجه به اینکه قریب به اتفاق بانک ها در 

کشور از کمبود نقدینگى رنج مى برند.
محمد صفایى دلوئى، عضو کمیسیون اقتصادى مجلس 
از دیگر کسانى است که این وضعیت را مثبت خوانده و در 
صف موافقان این طرح قرار گرفته است. او معتقد است 
که افزایش نرخ سود بانکى سبب خواهد شد تا نقدینگى 
رها شده در جامعه به ســمت بانک ها آید و مردم براى 

سپرده گذارى تشویق شوند. از طرف دیگر به اعتقاد او 
در کنار این راهکار باید براى تولید هم تمهیدى اندیشیده 
شود زیرا افزایش نرخ سود بانکى ممکن است براى این 

بخش مهم در کشور مشکالتى به وجود آورد.
البته دلوئى موفقیت در این راه را مســتلزم یک شــرط 
مى داند و معتقد اســت که بین افزایش نرخ سود بانکى 
و حمایت از تولید بدون در نظر گرفتن تمام جوانب آن در 
واقع پارادوکســى به وجود خواهد آمد که به ضرر تولید 
تمام مى شود. اکنون بانک هاى خصوصى بیشتر از رقم 
مصوب سود پرداخت مى کنند، به همین دلیل منابع مالى 
مردمى که توانایى پذیرش ریسک در بازار را ندارد بیشتر 

به این ســمت مى رود، این کار ســبب خواهد شد توان 
بانک هاى دولتى براى حمایت از تولید کاهش پیدا کند.

آنطور که این کرسى نشین مجلس عنوان مى کند اگر 
براى تولید چاره اى درســت و اساسى اندیشیده نشود و 
حرکتى در پیش گرفته نشود در نتیجه آن تولید کشور رو 
به تحلیل مى رود، زیرا این بخش است که به اشتغالزایى 
منجر مى شود و کاالى مورد نیاز مردم را تأمین مى کند، 
دست سوداگران را از بازار کوتاه مى کند و تورم را کنترل 

خواهد کرد.

افزایش معوقات بانکى
در کنار کسانى که به این موضوع نگاه مثبتى دارند برخى 
اما این تغییر را چندان خوشایند نمى بینند. على دیلمى، 
عضو شوراى مرکزى خانه کشاورز، از جمله افرادى است 

که با افزایش نرخ سود بانکى مخالف است.
دیلمى با بیــان اینکه پیش از هر تغییرى باید بررســى 
شود که دریافت کنندگان تســهیالت بانکى در بخش 
تولید چند درصد نرخ بهره و اصــل وام را در زمان مقرر 
بازگردانده اند، مى گوید: بســیارى از کشاورزان هنوز 
موفق نشده اند اصل وام را تســویه کنند. در این راستا 
دولت ناچار شده تا هر ســال با در نظر گرفتن تخفیف 
و بخشــش جریمه دیرکردها، اصل پول را به سیستم 

بانکى بازگرداند. 
او با مثال زدن برخى از کشــورها در توجیه سخنانش 
مى گوید: نرخ بهره در بعضى کشورها یک درصد و حتى 
کمتر از یک درصد بوده اما در کشــور ما نظام بانکى به 
جاى کاهش پلکانى سود به دنبال افزایش پلکانى نرخ 

بهره تسهیالت است.
این کارشــناس حوزه کشــاورزى یادآور مى شود: از 
هنگامى که سود بانکى از 14 به 18درصد افزایش یافت 
به همان نسبت آمار معوقات بانکى نیز افزایش پیدا کرد 
و با توجه به اینکه بخش تولید با تجارت متفاوت است 
و تاجر مى تواند ســود 18 و 20درصدى داشته باشد اما 

کشاورز چنین سودى ندارد.
دیلمى پیــش بینى مــى کند کــه با افزایش ســود 
ســپرده هاى بانکى تســهیالت گران تر شده و چالش 
بخش کشــاورزى و معوقات بانکى بیشــتر مى شود، 
مسئله اى که به نظر این کارشناس به نفع تولید کننده

 نیست. 

پارادوکس موافقان و مخالفان با افزایش نرخ سود 

االکلنگ سود بانکى  انتقاد از سران قوا
وش    روزنامه جمهورى اسالمى |فر
اموال مازاد دولت براى جبران کسرى بودجه و تأمین 
هزینه هاى کشور، همچنان مورد انتقاد قرار مى گیرد 
و رسانه ها و کارشناسان آن را مصوبه اى غیرشفاف 
و خالف قانون اساســى مى دانندکه در راستاى زیر 
پا گذاشــتن قوانین صورت مى گیرد ولى متأسفانه 
هیچیک از سران ســه قوه حاضر به پاسخگویى در 

این مورد نشدند.

مردم توقع شان باالست 
جداى از اینکه مشکالت    روزنامه کیهان|
اقتصادى موجود امرى انکارناپذیرند، اما مع االسف 
کالن روایت دشــمن در این زمینه بــر اذهان غلبه 
کرده و آن هم نمایش مردم ایران به عنوان مردمى 
غرق در بدبختى و فالکت و فاقد ضروریات زندگى  
است! حقیقت این اســت که هم با اتکا به آمارهاى 
بین المللى و هم با نگاهى ساده به وضعیت معیشت 
مردم و مقایســه آن با دهه هاى گذشته در مى یابیم 
که سطح رفاه اغلب اقشــار جامعه به طرز ملموسى 
افزایش یافته است. اما به موازات افزایش سطح رفاه، 
توقعات اقتصادى جامعه نیز باال رفته و آنچه امروزه 
بسیارى از مردم احساس مى کنند، نه «فقر مطلق» ، 
بلکه «فقر نسبى» است که از مقایسه وضع فعلى با 

وضع ایده آل حاصل مى شود.

چین در صف پهپاد 
  ایلنا | مشاور عالى وزیر اطالعات اظهار کرد: 
از روزى که چرخش ما به ســمت شرق شروع شد و 
کفه ترازو به نفع شرق و علیه غرب چرخید، غرب هم 
نتوانست تحمل کند که نمونه آن در جنگ اوکراین 
بود، امروز توان ما در حدى اســت کــه چین براى 
دریافت 15 هزار پهپاد ما در صف است و 90 کشور 

مشترى پهپاد هاى ما هستند.

چادر، دین را حمایت مى کند  
حجت االســالم کاظــم صدیقى،    فارس |
رئیس ســتاد امر به معروف و نهى از منکر کشــور 
گفت: حجــاب فریضــه اى اجتماعى اســت که 
خداوند آن را واجب کرده اســت لــذا زنى که چادر 
مى پوشــد، دین را حمایت مى کند و کســانى که 
کشــف حجاب مى کنند ناآگاه هستند و باید کشف 
حجاب را در شــرایط فعلى که اوضاع آرام تر شــده 
اســت، کنترل کرد. امام جمعه موقت تهران گفت: 
چادر و عمامه نماد اســالم و دعوت بــه دیندارى

 است.

دارو گران مى شود اما 
نه براى بیمار!

  اعتمادآنالین |معــاون وزیــر بهداشــت و 
رئیس ســازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه افزایش 
احتمالى 10 تا 20 درصد قیمت دارو در ســال آینده 
از طریق بیمه پوشش داده مى شــود، گفت: مسئله 
مهم این است قیمت دارو براى بیمار افرایشى ندارد. 
مابه التفاوت توســط بیمه ها پوشــش داده مى شود 
سیدحیدر محمدى گفت: افزایش 10 تا 20 درصدى 
قیمت دارو در مقایسه با تورم رقم بزرگى به حساب 

نمى آید.

صبر کنید...
  خبرآنالین| یــک کارشــناس بازار ســرمایه 
مى گوید: سهامداران در صورتى که دید کوتاه مدتى 
دارند، بــراى فروش نباید بســیار هیجانــى رفتار 
کنند و در صورتى کــه دید بلندمدتــى دارند، باید 
کمى صبر کنند تا روند بازار مشــخص شود. مجید 
عبدالحمیدى در ادامه در پاســخ به این پرســش 
که اصالح بازار تا چه زمانى ادامه خواهد داشــت؟ 
مى گوید: بازار ســهام به ســبب نامعلوم بودن افق 
پیش روى سیاسى خود و از طرفى مشخص نشدن 
بودجه جدید در این روزها بســیار بالتکلیف عمل 

کرده است.

خورشید کیایى
تورم با ســرعت پله هاى صعود را طى مى کند و پیش 
بینى مى شــود که همین چند قلــم خوراکى مانده در 

سفره ها نیز الکچرى شود.
بعد از گوشت و مرغ و تخم مرغ، بسیارى از اقالم دیگر 
نیز در حال باال رفتن از نردبان قیمت ها هستند و تورم 
به برنج و صیفــى جات و میوه هم رحم نکرده اســت 
و کم کم این اقالم هــم جزو الکچرى ها به شــمار 

خواهند رفت.
تورم نقطه به نقطه خوراکى ها از تابستان امسال شروع 
شد و حاال این نگرانى را ایجاد کرده که قرار است این 

گرانى ها تا کجا پیش برود. 
مهدى پازوکى، اقتصاددان درایــن خصوص یکى از 
مشکالت اقتصادى ایران در شــرایط فعلى را افزایش 
نرخ تورم مخصوصًا در زمینه اقالم خوراکى، دانســته 
و گفته: تورم اقالم خوراکى حدود 75 درصد اســت و 

نباید از یاد ببریم که بیش از 40 ســال اســت که تورم 
دو رقمى اســت؛ بنابراین، این تــورم فزاینده یکى از 
مشکالتى است که اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده 
خصوصًا طبقات ضعیف از این تورم بیشتر رنج مى برند 
لذا راهکار این اســت که دولت با سیاست هاى دقیق و 
برخوردى کارشناسى و علمى این نرخ تورم را با اتخاذ 
سیاست هاى مناســب اقتصادى کاهش دهد و راهکار 

آن هم روش سنتى و برخوردهاى غیرمنطقى نیست.
 این اقتصاددان معتقد اســت: مهمترین عامل تورم در 
اقتصاد ایران نقدینگى است؛ بنابراین، اگر دولت موفق 
شود نقدینگى را کنترل کند و کسرى بودجه را کاهش 
دهد از طریق کاهش مخارج غیر ضــرورى مى تواند 

نقش درستى را ایفا کند. 
در کنار این اقتصــاد دان، رئیس اتحادیه واردکنندگان 
مواد غذایى به عنوان یک مقام دولتى، افزایش قیمت ها 
را رویکردى انکارناپذیر دانســته و او نیز نبود مدیریت 

درست را از دالیل این گرانى ها مى داند.
به گفتــه علیرضا مناقبــى، یکى از دالیــل افزایش

 قیمت ها به ویژه در حوزه مواد غذایى از نبود مدیریت 
مطلوب در این زمینه ناشى مى شود و تا زمانى که نظام 
دســتورى قیمت گذارى دولت در بخش هاى مختلف 

وجود داشته باشد این نابسامانى را شاهد خواهیم بود.
رئیس اتحادیه واردکنندگان مواد غذایى معتقد است از 
بین رفتن سیستم رقابتى در نظام اقتصادى باعث شده 
تا نظارت واقعى در این زمینه نداشته باشیم و افزایش 
قیمت ها سر به فلک زند. این در حالى است که همزمان 
با مشکالت بسیار در حوزه تولید و صادرات و واردات، 
با اعمال سیاســت هاى تنبیهى به جاى تشویقى، رمق 

باقیمانده در جان فعاالن اقتصادى نیز گرفته مى شود.
چندى پیش بود که احســان ارکانــى، نماینده مردم 
نیشــابور در مجلس از وجــود تــورم 70درصدى و

 کوچک تر شدن سفره مردم انتقاد کرد. وى با اشاره به 

اینکه تورم 70 درصدى اقالم خوراکى و غذایى امروز 
ســفره مردم را کوچک تر و کمتر کرده است در نتیجه 
مصرف میوه، لبنیات و پروتئین کاهش یافته است؛ این 
سئوال را پرسیده که راهکار دولت براى جبران قدرت 

خرید مردم چیست؟
همسو با او فرامرز توفیقى، رئیس کمیته دستمزد کانون 
عالى شوراهاى اسالمى کار کشور به عنوان فردى که 
از نزدیک با مشکالت قشر آسیب دیده جامعه از تورم 
آشناست نیز گفته: چرا نمى گویند این جهش قیمتى یا 
همان ابرتورم چرا اتفاق افتاده؛ آیا این جهش، حاصل 
محاســبات نادرســت نبوده؛ آیا نباید اذعان شود که 
سیاست یارانه پردازِى بعد از حذف ارز دولتى، نتوانست 
افزایش قیمت ها را جبــران کند؟ امروز چرخ دنده هاى 
تورم تمام مردم و نه فقط کارگران را در منگنه قرار داده 
و تأمین نیازهاى اولیه  خوراکى براى الیه هاى مختلف 
طبقه متوسط را  نیز به یک «امر دشوار» بدل کرده است.

تورم، سفره ها را الکچرى کرده است 

مریم محسنى
ویراژ 7 میلیون موتورســوار فاقد گواهینامه از 12/5 راکب موتورسوار در 
جاده ها و خیابان ها و کشته شدن روزانه 20 نفر از آنها بدان معناست که ما با 
جمعیتى میلیونى در کشور مواجه هستیم که خطر مرگ را جدى نگرفته اند.
اینها همان رانندگان فاقد گواهینامه اى هســتند که به گفته رئیس پلیس 
راهنمایى و رانندگى کشور اگر گواهینامه بگیرند حتماً قانونمدار خواهند شد 

و مسائل بیمه اى آنها نیز مرتفع خواهد شد. 
به گفته سردار هادیان فر، یکى از مشــکالت عمده این افراد این است که 
چون گواهینامه ندارند فاقد بیمه تلقى مى شوند و در صورت بروز حوادث، 
عالوه بر مشــکالت بیمه اى با موضوعاتى نظیر محاکمه قضایى و زندان 
نیز مواجه خواهند شــد، در حالى که اگــر این افــراد گواهینامه بگیرند، 
این مشــکالت آنها حل خواهد شــد. در همین راســتا براى ساماندهى 
موتورسیکلت سواران طرح «گواهینامه آسان» در دستور کار قرار گرفته که 
مدتى است به صورت آزمایشى در شهر تهران انجام مى شود و به صورت 

سیستمى در شهر سمنان نیز این طرح آغاز به کار خواهد کرد. 
مهمترین شرطى که در طرح گواهینامه آسان در نظر گرفته شده، این است 
که فرد متقاضى باید موتورسیکلت داشته باشد و افرادى که موتورسیکلت 
ندارند، مشمول این طرح نخواهند شد و براى دریافت گواهینامه مى توانند 
به 161 آموزشگاه  مربوط به موتورسیکلت در سطح کشور مراجعه کنند. اما 

کسانى که موتورسیکلت دارند، بعد از احراز هویت و مالکیت موتور، باید 18 
سال تمام داشته باشند و معاینات پزشکى را بگذرانند و با پذیرش در آزمون 

عملى، گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند. 
آنطور که رئیس پلیــس راهور فراجا اعــالم کرده افــرادى که در طرح 
گواهینامه آسان موتورسیکلت شــرکت مى کنند، دقیقًا باید همان شرایط 

تعیین شده در قانون را داشته باشند.
 سردار هادیان فر یکى از مزایاى این طرح را کوتاه شدن فرایندهاى دریافت 
گواهینامه دانســته، به نحوى که در این طرح، دیگر آموزش نظرى شرط 

نیست، اما آموزش عملى و شرکت در آزمون عملى شرط الزم است. 
به گفته رئیس پلیس راهور ناجا در شرایط و روال عادى دریافت گواهینامه 
موتورســیکلت، حداقل 800 هزار تومان براى هموطنان ما هزینه دارد اما 

با طرح گواهینامه آسان این فرایند کوتاه شده و هزینه ها کاهش میابد.
هم اکنون بیش از 90 درصد موتورسیکلت ســواران به عنوان وسیله امرار 
معاش از موتورســیکلت اســتفاده مى کنند، اما برخى از این افراد به دلیل 
تخطى از قوانینى که تاکنون به شــکل نیم بند اجرا مى شد مشکالتى را 
براى دیگران ایجاد مى کردند و یا به دلیل رعایت نکردن قوانین خودشان 

راهى قبرستان مى شدند.
بر اساس بررســى هاى واحد آمار سازمان پزشــکى قانونى کشور، بخش 
قابل توجهى از تلفات حوادث رانندگى در هر سال مربوط به موتورسیکلت 

سواران بوده است؛ به نحوى که مطابق آمارهاى موجود در فاصله سال هاى 
1385 تا 1389، 30 هزار و 901 نفر موتورسیکلت سوار در حوادث رانندگى 
جان خود را از دست داده اند که این رقم 25/7 درصد از کل قربانیان حوادث 
رانندگى را در برمى گیرد و این رقم بعــد از قربانیان تصادفات خودروهاى 
سوارى که 34/6 درصد تلفات را شامل مى شود، دومین جایگاه را به خود 

اختصاص داده است.
بر اســاس همین مطالعات، ضربه به سر و شکســتگى هاى متعدد، علت 
بیش از 80 درصد مرگ هاى موتورسیکلت سواران به شمار مى رود و این 
در حالى است که بیش از 60 درصد کشته هاى موتورسیکلت سوار زیر 30 
سال هستند؛ بنابراین،  اجراى درست و کامل این طرح شاید بتواند قدرى 
از حوادث دلخراش را کاهش دهد و چترهاى حمایت بیمه اى را نیز براى 

موتورسواران بگشاید.

ویراژ قانونى با «گواهینامه آسان»
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بازدید از کارگاه هاى زندان 
به گزارش روابط عمومى بنیاد تعاون زندانیان اســتان 
اصفهان، مطهرنژاد مدیر عامل بنیــاد تعاون زندانیان 
کشور به اتفاق بابائى مدیر کل زندان هاى استان اصفهان 
از کارگاه هاى اشــتغال بنیاد تعاون در زندان اصفهان 

بازدید کردند.

تعمیر هوادهى هاى
 تصفیه خانه 

پنج دستگاه هوادهى تصفیه خانه فاضالب شهر داران، 
در دماى کم سابقه منفى 18 درجه تعمیر و راه اندازى شد. 
به گزارش روابط عمومى آبفاى فریدن، تصفیه خانه شهر 
داران یکى از با کیفیت ترین پساب هاى سطح استان را 

دارا مى باشد.

دیدار مردمى چهره به چهره 
به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع برق اســتان 
اصفهان، طبق نامه ابالغی از اســتاندار اصفهان، دیدار 
مردمی مدیرعامل و معاونین هماهنگی، بهره برداري 
و خدمات مشترکین به صورت چهره به چهره در سالن 
جلســات برگزار گردید. طی ابالغ مرتضوي استاندار 
اصفهان، مدیران ارشد دستگاههاي اجرایی استان باید 
دیداري مردمی به صورت چهره بــه چهره را با حضور 
معاونین جهت رســیدگی به درخواســت مراجعین در 
مدت زمان مشخص انجام داده و گزارش مصور آن را به 

استانداري اصفهان ارسال کنند.

بزرگ ترین اعتکاف کشور
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان اصفهان به کاروان 
اهالى بهشت و حضور شهداى گمنام در کشور اشاره و 
ابراز کرد: حضور شهداى گمنام در شهرهاى مختلف، پس 
از التهابات فضاى مجازى و اغتشاشات به خصوص در 
شهرهاى بزرگ و شهر اصفهان، معجزه کرد. محمدرضا 
ابراهیمى ادامه داد: بســیارى از این شهداى گمنام در 
مدارس ما مهمان شــدند و این تحول در میان دانش 
آموزان مشهود بود؛ نمونه اى دیگر از این برنامه هاى بى 
نظیر، اعتکاف دانش آموزى بود. وى افزود: بزرگترین 
اعتکاف سراسر کشور با یک هزار و 200 نفر دانش آموز 
در مســجد ســید اصفهان برگزار شــد و در این میان 
اعتکاف هاى دانش آموزى نسبت به اعتکاف آقایان و 

بانوان داراى بیشترین جمعیت از معتکفان بود.

معارفه مدیر حج و زیارت 
در آیینى با حضور رئیس سازمان حج و زیارت کشور از 
خدمات علیرضا صادقى مدیر سابق حج و زیارت استان 
اصفهان تجلیل و حجت االســالم حســین اژدرى به 
عنوان مدیــر جدید حج وزیارت اصفهان معرفى شــد. 
صادقى جایگزین غالمعلى زاهدى شــده بود که مهر 
ماه سال گذشــته چهار ماه پس از بازنشستگى دار فانى 

را وداع گفت.

رونمایى از اثر فاخر قلمزنى
یکى از آثار فاخر قلمزنى هنرمند پیشکسوت اصفهانى 
در شانزدهمین نمایشگاه بین المللى گردشگرى و صنایع 
وابسته تهران رونمایى شــد. این اثر فاخر که با تکنیک 
قلمزنى ریزه قلم و به روش ملقمه کارى بر روى فلز برنج 
با ارتفاع 55 سانتى متر قلع اندود شده است بانام جام گلدان 
نامگذارى شــده و در حضور عالقه مندان و دوستداران 

صنایع دستى کهن شهر اصفهان رونمایى شد.

کمک اصفهان به کوهرنگ 
مدیرعامل سازمان خدمات موتورى شهردارى اصفهان 
گفت: کارکنان این ســازمان به محض اطالع مدیریت 
بحران اســتان در زمان بارش سنگین برف در روزهاى 
اخیر، به همراه تجهیزات خود براى برف روبى به یارى 
مردم شهرستان کوهرنگ شــتافتند. حسن نظام زاده 
اظهار کرد: کارکنان این سازمان در سایر شهرهاى استان 
و شهرهاى دیگر استان ها همچون کوهرنگ به صورت 

آماده باش حضور پیدا کردند.

خبر

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان اصفهان 
گفت: اصفهان در خصوص تأمین درآمدهاى دولت در 
رده دوم کشور قرار دارد و هفت درصد از درآمد کشور را 

اصفهان تأمین مى کند.
محمدرضا قاســمى تصریح کرد: اســتان اصفهان در 
تبدیل وضعیت ها رتبــه اول در کشــور را دارد، تمام 
هزینه هاى تبدیل وضعیت تأمین شده است و مشکلى 

در این خصوص وجود ندارد.
وى افزود: در سال 1402 براى استان اصفهان حدود 
43/6 همت درآمد (که حدود 98 درصد آن مالیات است) 
در نظر گرفته شده است. اصفهان در خصوص تأمین 

درآمدهاى دولت در رده دوم کشــور قرار دارد اما رتبه 
استان در نرخ رشد مالیات، سیزدهم است و سرعت رشد 
مالیات کاهش پیدا کرده و به 39/6 درصد رسیده است 
و هفت درصد از درآمد کشور را اصفهان تأمین مى کند.  
وى در خصــوص ردیف هاى عمرانى بــا اعتبار ناچیز 
تصریح کرد: پروژه هاى عمرانى در استان، سرمایه گذار 
خصوصى دارد و به صورت مشارکتى انجام خواهد شد 
و به همین علت اعتبارات اندك در بودجه براى برخى 
از آن ها در نظر گرفته شــده تا صرفًا ردیف بودجه این 
پروژه حفظ شــود تا اگر این اتفاقى افتاد دولت بتواند 

کمک کند.

رئیس اداره رفاه و پشــتیبانى اداره کل آموزش و پرورش 
استان اصفهان گفت: شرایط ارائه وام 300 میلیون ریالى 
با نرخ سود 12 درصد به هفت هزار نفر از فرهنگیان فراهم 

شده است.
مهدى منتجب با بیان اینکه در این مرحله به هفت هزار 
نفر از متقاضیان، وام پرداخت مى شود، افزود: این میزان در 
مقایسه با مرحله قبل پرداخت وام 12 درصدى رشد سه تا 

چهار برابرى داشته است.
وى اضافه کرد: سهمیه هریک از مناطق آموزش و پرورش 
استان بر اســاس تعداد شاغالن مشــخص شده و طى 

روزهاى آتى اعالم خواهد شد.

منتجب در خصوص ســیر مراحل پرداخت این وام ابراز 
داشت: ابتدا همکاران از طریق تلفن همراه وارد سامانه شده 
و پس از تکمیل اطالعات و معرفى یک ضامن فرهنگى 
اقدام به تهیه و امضاى ســفته الکترونیکى مى کنند؛ در 
نهایت پس از طى مراحل ادارى وام به حساب متقاضیان 

واریز خواهد شد.
وى ابراز امیدوارى کرد که امکان درخواست این وام تا پایان 
بهمن ماه فراهم شود. به گفته منتجب فرهنگ کارت از 
دیگر خدمات ارائه شده به فرهنگیان است که براى دریافت 
این کارت باید درخواست خود را به حوزه تعاون اداره محل 

خدمت خود ارائه دهند.

اعطاى وام  به 7000 نفر از 
فرهنگیان اصفهان

درآمد کشور از اصفهان
 چقدر است؟

سهم عظیمى از حمل و نقل جاده هاى اصفهان بر دوش 
شبکه اى فرسوده و پیر از ناوگانى است که بیش از 20 سال 
سن و سال دارد. به شکل دقیق تر مى توان گفت میانگین 
عمر ناوگان بارى استان اصفهان 23 سال و عمر ناوگان 
مسافربرى حدود 14 سال است. این در حالى است در سال 
هاى گذشته میانگین عمر ناوگان اصفهان حدود 5 سال 

بوده است، یعنى یک سوم عمر امروز. 
فرزاد دادخواه، مدیرکل راهــدارى و حمل ونقل جاده اى 
استان اصفهان دلیل اصلى این پیرى زودرس را افزایش 

سرسام آور قیمت اتوبوس و تولید نشدن آن مى داند. 
این اتفاق در زمانى افتاده که امــکان واردات هم براى 
ناوگان وجود ندارد و این موضوع به این مشــکل دامن 
زده است. بماند که این تمام ماجرا نیست؛ نبود قطعات با 
کیفیت نیز از دیگر مشــکالتى است که در پیرى ناوگان 
حمل و نقل جاده اى اصفهان نقش دارد و اگر این موارد 
را به مشکالت مربوط به حوزه الستیک بیافزاییم مشکل 
روى مشکل مى شود. این شــرایط دست به دست هم 
داده تا ناوگان جاده اى اصفهان قدرت سرعت گرفتن در
 جاده ها را نداشته باشد و همین موضوع آمار تصادفات را 

نیز رو به صعود ببرد.
حاال بــا وجود اینکــه مدیــر کل راه و شهرســازى از

 تالش هایى گفته که قرار اســت در قالب تســهیالت 
700 و 800 میلیــون تومانى عمرى دوبــاره به ناوگان 
جاده اى ببخشد اما این سئوال پیش مى آید که آیا همه 
رانندگان جاده مى توانند از پس هزینه هاى بازپرداخت این 
تسهیالت برمى آیند و آیا این تسهیالت آنقدر هست که 

بتواند دستى به سر و گوش حجم گسترده ناوگان جاده اى 
اصفهان بکشد یا تنها شامل بخش محدودى مى شود؟

پاسخ به این سئوال سهل و ممتنع است. به این خاطر سهل 
است که مى توان با برنامه ریزى درست و اعتبارات بیشتر 
و حمایت هاى مالى مناسب از رانندگان در جهت نوسازى 
این ناوگان گام برداشت و در عین حال با اختصاص ردیف 
هاى بودجه کافى براى ســازمان عریض و طویلى که با 
کمبود بودجه مواجه است نفس تازه اى به ناوگان جاده 
اى استانى که قلب ترانزیت کشــور محسوب مى شود 

دمید.
اما ممتنع بودن این مســئله به این خاطر اســت که اگر 
نگاهى گذرا به سیر برنامه ریزى ها و مدیریت بخش حمل 
و نقل جاده اى اصفهان بیاندازیم به روشنى درمى یابیم 
که این بخش زیربنایى در استان با عمر فرتوتى که دارد از 
بیمارى هاى مزمن گوناگونى رنج مى برد و براى پویایى 
و بازگشت به مسیر توســعه، بهره ورى و ارتقاى سطح 
خدمات در زیرســاخت هاى حمل و نقل پیش از اینکه 
زمان بیشترى از دست برود باید با برنامه هاى راهبردى 

مناسب به مسیر درستى هدایت شود.
اما با توجه به اینکه شبکه حمل و نقل جاده اى اصفهان 
عمرش دیگر کفاف جاده ها را نمى دهد به نظر مى رسد 
نیازمند تقویت زیرساخت ها به شــکل گسترده است؛ 
مسئله اى که نه تنها زمانبر بوده بلکه هزینه هاى بسیار 
زیادى را مى طلبد که به نظر مى رسد با تحقق آن شرایط 

فعلى چندان میسر نباشد.
با توجه به این موارد،  براى رسیدن به یک مدل مناسب در 
ساماندهى ناوگان عمومى حمل ونقل جاده اى اصفهان 

مى تواند در فرایند یک برنامه بلندمدت با توجه به نوسازى 
ناوگان و در صورت ممکن جایگزین کردن ناوگان جوان 
انجام شود. در کنار این موضوع نباید از مسائل دیگر نیز 
چشم پوشید. با توجه به اینکه اصفهان خیلى وقت است 
درگیر مسائل زیست محیطى و مصرف بهینه سوخت و از 
سویى دیگر مسائل مربوط به آرامش و سالمتى رانندگان 
است باید به این پارامترها نیز به شکل ویژه نگریسته شود 

و کم کم به سمت استانداردسازى پیش برویم.
به نظر مى رســد تا کنون نبود بودجــه هاى الزم، عدم 
مدیریت صحیح و نبود برنامه اى راهبردى براى جایگزین 
کردن ناوگان پیر با ناوگان جوان، مشکالت بخش حمل 
ونقل جاده اى در اصفهان را بــه یک کالف کور تبدیل 
کرده اســت که در مقایسه با سایر اســتان هاى کشور 
وضعیت جاده هاى پرتردد اصفهان چندان رضایتبخش 
نبوده و اتفاق شایان توجهى در این رابطه رخ نداده است.
این در حالى اســت کــه مســائل مربوط بــه ناوگان

 جاده اى اصفهان، با عمر باالى 20ســال و اثرگذارى 
بیش از 70درصد در بخش حمل و نقل جاده اى ضرورت 
امر نوسازى در این استان با دقت نظر و وسواسى خاص 

را ایجاب مى کند.
به گفته کارشناســان باید براى ساماندهى ناوگان جاده 
اى اصفهان تمام مالك هــاى بهره ورى در نظر گرفته 
شود. به این خاطر که سهم اصفهان در رابطه با تردد هاى 
جاده اى آنقدر بارز و پررنگ اســت که اگر مشکالتش 
پشت گوش انداخته شود نه تنها به این استان ضررهاى 
جبران ناپذیرى خواهد زد بلکه تبعات آن استان هاى دیگر 

را هم درگیر خواهد کرد.

گاه پیرى ناوگان جاده اى اصفهان 

«سرچشمه خورشید» در تاالر هنر
نصف جهــان    ارکستر موسیقى پارسه تحت عنوان 
برنامه «سرچشمه خورشید» در تاالر هنر اصفهان 
به مناسبت دهه فجر برگزار مى شود. در این ارکستر 
چهار خواننده اصلى حضور خواهند داشت و قطعاتى 
که مختص ایــن برنامه آماده شــده و اجرا خواهد 
شد، شامل قطعات آفرینش از سعادتمند که شروع 
ارکستر با آن است، قطعه کاوه آهنگر که بخش هایى 
از شــاهنامه در آن خوانده مى شود، قطعه ستارخان 
و باقرخان که از فیلم معــروف آن انتخاب و تنظیم 
مجدد شده، قطعه اى از فیلم میرزا کوچک خان به نام 
کوالك، قطعه امیرکبیر از فیلم امیرکبیر، قطعه صدام 

مال تو است از فیلم معروف رئیس على دلوارى و دو 
قطعه متفاوت آواز بختیارى است که تمام قطعات 

خواننده دارد.
این ارکستر موسیقى که حدود 24 نوازنده و خواننده 
در آن براى شــهروندان اصفهانى به اجراى برنامه 
خواهند پرداخت تا فردا 24 بهمن از ســاعت 20 در 
تاالر هنر اصفهان برگزار مى شــود. حضور در این 
برنامه براى عموم آزاد و رایگان است و عالقه مندان 
براى شرکت در این برنامه مى توانند بلیت رایگان 
 www.Gisheh8.com خــود را از آدرس اینترنتى

دریافت کنند.

مریم محسنى
هر بار که آهنگ ساعت ساختمان شهردارى اصفهان 
در میدان امام حســین (ع) بلند مى شود گویى ناقوسى 
گوشخراش به صدا درآمده است. ساعتى که در یکى از 
ساختمان هاى تاریخى و مقر مدیریت شهرى به یک 

آالینده صوتى تبدیل شده است. 
آلودگى صدا یکى از مهمترین عوامل فیزیکى زیان آور در 
کالنشهرهاست. کالنشهرهایى همچون اصفهان هم از 
این مقوله دور نیست و گویى این مسئله به امرى اجتناب 

ناپذیر تبدیل شده است اما اینکه این صداهاى نابهنجار 
مربوط به مکانى باشــد که سکان شهر را در دست دارد 
مى تواند یک مشــکل تلقى شــود که باید بر روى آن 

نظارت بیشترى بشود. 
به نظر مى رسد مناسب سازى صداى زنگ ساعتى که 
در یکى از پرترددترین خیابان هاى شهر و به نوعى در 
مرکز شهر است مى تواند نه تنها به کاهش آالینده هاى 
صوتى کمک کند بلکه سبب آرامش کسانى بشود که از 

این منطقه عبور مى کنند.

ساعتى براى خراشیدن گوش!

زخم گرانى درمان!
نصف جهــان   روزنامه «یاقوت وطن» در شماره 20 
بهمن ماه خود در گزارشــى با عنوان «تلخى هزینه 
هاى یک بیمارى شیرین» نوشته: «دیابت را بیمارى 
مرموز مى نامند و زخم پا از جمله عوارض این بیمارى 
موذى است اما متأسفانه هزینه درمان این عارضه و
 پانسمان هاى گرانقیمت آن مشمول حمایت برخى 
بیمه ها نیست و بیمارانى که توان مالى خوبى ندارند در 

نهایت باید به قطع عضو خود رضایت دهند.»
در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: «کوتاهى 

برخى بیمه ها در تأمین هزینه هاى درمان سرپایى 
زخم هــا دیابتى و وجــود فقط یک مرکــز دولتى 
درمان زخم در اســتان اصفهان راه را براى جوالن 
کلینیک هاى خصوصى مداواى زخم در این استان 
هموار کرده است و بسیارى از آنها با نقره داغ کردن 
بیماران مستأصل تجارت پر سودى به راه انداخته اند 
و بیماران رنجور از بیمه عفونى شــدن و قطع عضو 
به ناچار به آنها مراجعه مى کنند که گاه بهبودى در 

پى ندارد.»

دریاقدرتى پور

نگاه روز

استاندار اصفهان گفت: بخشى از پروژه تامین 560 میلیون 
مترمکعب از منابع آب جنوب استان اصفهان آغاز شده اما 

براى ادامه نیاز به مساعدت و همراهى وزارت نیرو است.
ســیدرضا مرتضوى در خصوص پروژه هاى تأمین آب 
استان، اظهار داشت: اســتانداران قبلى با مساعدت هاى 
شــرکت آب منطقه اى مطالعات بســیارى در خصوص 
پروژه هاى آبى انجام داده بودند که از سال گذشته با استناد 
به همان مطالعات و بررســى هاى بعدى و فرض کردن 
شــرایط و ظرفیت هاى جدید دیگرى، سعى کردیم یک 
بسته پیشنهادى براى برطرف کردن مسائل و مشکالت 
استان فراهم شود که البته وزارت نیرو در این زمینه بسیار 

کمک کرد.
وى ادامه داد: با جلســاتى که خدمت رئیس جمهورى 
بودیم ایــن برنامه به ســمت نهایى شــدن رفت و در 
اردیبهشت ماه سال جارى بود که بسته نهایى ما تقدیم 

ایشان شد.
استاندار اصفهان افزود: جلســه اى که پیرو سفر رئیس 
جمهورى محترم به اصفهان بین ما، وزارت نیرو و ایشان 
برگزار شــد، رئیس جمهورى تاکید کردند که تا یک ماه 
آینده پروژه ها جمع بندى و نهایى شــده و به ایشان ارائه 

شود که با یکى دو ماه تأخیر 27 مرداد ماه وزارت نیرو بسته 
نهایى را به محضر رئیس جمهورى ارائه کرد.

مرتضوى خاطرنشــان کرد: در بخش تأمین آب، پروژه 
انتقال آب از دریا از منطقه ســیریک خط مجزایى براى 
اصفهان تعریف شده که برداشت 200 میلیون مترمکعب 
در مقطع اول براى آن پیش بینى کردند و تا 400 میلیون 

مترمکعب امکان توسعه دارد.
وى با اشاره به اینکه کارهاى مطالعاتى و جلسات بسیارى 
در خصوص انتقال آب دریا انجام شــد و به نتیجه رسید، 
اظهار داشت: این پروژه از اوایل شهریور ماه سال جارى 
کلنگ زنــى شــد و اکنــون در 20 کارگاه در مناطق و 

استان هاى مختلف مسیر این پروژه در حال انجام است.
استاندار اصفهان افزود: دستگاه ها و بنگاه هاى اقتصادى 
اســتان، اتاق بازرگانى و مجموعه هــاى فوالدى براى 

اجراى این پروژه پشتیبانى هاى خوبى داشتند.
مرتضوى ابراز داشــت: پروژه بعدى، تأمین 560 میلیون 
مترمکعب آب از منابع آبى جنوب استان اصفهان بوده که 
امید است با مطالعاتى که انجام شده این پروژه نیز در اولین 
فرصت شروع شود هرچند بخشى از ابتداى پروژه را شروع 
کردیم اما براى ادامه نیاز به همراهى و مساعدت وزارت 

نیرو است؛ این طرح مشــکالت زیست محیطى ندارد و 
کارهاى آن انجام شده است.

مرتضوى با بیان اینکه کنترل منابع و مصارف و مدیریت 
برداشت ها یکى دیگر از پروژه هاى مصوب است، تصریح 
کرد: وزارت نیرو متعهد شده که کل مسیر را کنترل کرده 
و با نصب کنتورهاى هوشمند برداشت ها را متوقف کند؛ 
وزیر نیرو قول داده تا پایان اســفند این طرح در سراسر 
مســیر زاینده رود انجام شــود که البته تحقق این امر 
همکارى هاى خوب مردم مناطق مختلف از پایین دست 

و باالدست حوضه را مى طلبد.
اســتاندار اصفهان در خصوص طرح احیاى تاالب بین 
المللى گاوخونى نیز گفت: پروژه اى تحت عنوان احیاى 
تاالب ها روى میز معــاون اول محترم رئیس جمهورى 
اســت و جلســاتى پیرامون آن بوده که یکى از پروژه ها 

تاالب گاوخونى است.
مرتضوى ادامه داد: ما اگر که بتوانیم در این مسیر حقابه 
تــاالب را که 176 میلیون مترمکعب در ســال اســت، 
دنبال کنیم و سازمان محیط زیســت کشور و اداره کل 
محیط زیست پیگیرى کنند و مطالبه جدى در خصوص 

گاوخونى صورت بگیرد این اتفاق ممکن خواهد بود.

استاندار جزئیات طرح هاى انتقال آب به استان را تشریح کرد

بسته آبى اصفهان؛ از طرح تا اجرا

اجراى سریع تر طرح هاى ترافیکى زرین شهر
نصف جهــان   شهردار زرین شــهر در حاشیه آیین 
بهره بردارى از پروژه ترافیکى سه راه شهید باهنر به 
بلوار جانبازان زرین شهر گفت: این پروژه با صرف 
هزینه اى بیش از 310 میلیارد ریال شــامل هزار 
مترمربع آســفالت، 700 مترمربع جدول گذارى و 
همچنین اجراى نصب عالئم راهنمایى و رانندگى 

به مرحله اجرا رسید.
حسن اســماعیلى احمدى اظهار کرد: زرین شهر 
به دلیل واقع شدن در مســیر تردد شهرستان هاى 
مختلــف در بعضى خیابان هــا با گــره ترافیکى 
روبه روست و این مســئله نارضایتى شهروندان را 

به همراه داشته است.

وى افزود: پــس از اخذ مجوز از شــوراى ترافیک 
شهرســتان لنجــان اصالح هندســى ســه راه 
خیابان شــهید باهنر به بلوار جانبازان زرین شــهر 
در دســتورکار قــرار گرفت تا شــاهد ســهولت 
در دسترســى از طریــق بلــوار باهنــر به عنوان 
یکــى از اصلى تریــن دسترســى هاى ورودى به

 شهر باشیم.
وى ادامه داد: سرعت بخشیدن به اجراى طرح هاى 
ترافیکى، افزایش ظرفیت پارکینگ ها و بازگشایى 
و اصالح معابر ازجمله مباحثى است که مورد توجه 
شــهردارى قرار دارد تا شــاهد تردد ایمن و آسان 

شهروندان باشیم.

اجراى پروژه هاى عمرانى در محالت مبارکه
نصف جهــان   شــهردار مبارکه گفت: توزیع سرانه 
به صورت عادالنه میان محله ها ى مختلف مبارکه 
تقسیم شده اســت و در حال حاضر همه محالت 
مبارکه با توجه به ســرانه جمعیتى، از پروژه هاى 
عمرانى بهره مند هستند که در آینده اى نزدیک به 

بهره بردارى مى رسند.
محمدمهدى احمدى اظهار کرد: محله  محورى و 
مسجد محورى از سیاست هاى این دوره شهردارى 
مبارکه اســت و با ارتباط مؤثر بــا معتمدان محلى 

در مساجد و برگزارى جلســات تالش کرده ایم تا 
نیازهاى اساسى شهر را احصا کنیم.

وى ادامه داد: تالش براى ســهولت در حمل ونقل 
و کاهش ترافیک شــهرى و افزایش ســرانه هاى 
ورزشــى و فرهنگى جــزو برنامه هــاى مدیریت 
شــهرى مبارکه اســت که برنامه ریزى و تأمین 
اعتبار الزم در این زمینه انجام شــده و طرح هاى 
عمرانى شهر در دســتورکار قرار گرفته و در حال

 اجرا هستند.

افتتاح پارك بانوان 13 هزار مترمربعى کاشان
نصف جهان    شهردار کاشــان گفت: احداث پارك 
بانوان گام مؤثرى در زمینه توزیع عادالنه امکانات و 

خدمات در کاشان است.
حسن بخشــنده امنیه با بیان اینکه مساحت پروژه 
پارك بانوان بیش از 13 هزار مترمربع است، افزود: 
این پروژه شامل مسیر دوچرخه، غرفه خود اشتغالى، 
آالچیق، کافى شاپ، سالن بدنسازى، زمین والیبال، 

تنیس روى میز و بسکتبال، تاالر و آمفى تئاتر روباز 
است.

شهردار کاشــان اعتبار برآورد شــده براى اجرا و 
بهره بردارى از این پروژه را بالغ بر 60 میلیارد ریال 
عنوان کرد و افزود: این پروژه مى تواند نقطه عطفى 
در زمینه برخوردارى بانوان از امکانات و تجهیزات 

ورزشى باشد.
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با اجتناب از این 9 رویکرد خطرناك کــه در ادامه به مرور آنها 
مى پردازیم، امنیت روتر خود را در برابر نفوذ و آســیب پذیرى 

ارتقا دهید.
از آنجایى که تنظیمات روتر مى توانند تاثیر قابل توجهى بر امنیت 
آن داشته باشــند؛ بنابراین اگر از ویژگى هاى جانبى روتر خود 
استفاده نمى کنید و رمز عبور قدرتمندى نیز براى آن انتخاب 
نکرده اید، بهتر است آنها را غیرفعال کنید. گزینه هاى متعددى 
در بخش تنظیمات روتر وجود دارند که توصیه مى کنیم پیش 
از تغییر آنها، این مطلب را دنبــال کنید تا از عدم ایجاد تهدید و 

خطرات امنیتى اطمینان حاصل کنید.
اگر از اعمال تغییر در تنظیمات روتر خود مطمئن هستید، این کار 
را با احتیاط انجام دهید. در غیر این صورت، با رعایت موارد زیر 
مى توانید بهترین انتخاب امنیتى را با کم ترین خطر بر روى روتر 

خود اعمال کنید.

1. غیرفعال کردن به روزرسانى خودکار
اگر در مجموعه اى سمت مدیریت شــبکه را برعهده دارید یا 
در خانه به صورت مبتدى مشغول به کار هستید، احتماال براى 
جلوگیرى از ایجاد باگ هاى نرم افزارى، مشــکالت آپ -تایم 
و ســایر موارد، به روزرســانى هاى الزم را انجام مى دهید. در 
صورتى که ارتباط مستقیمى با شبکه خود دارید، احتماال گاهى 
نیز از آپدیت هاى خودکار اجتناب مى کنید تا بتوانید به صورت 

دستى به روزرسانى هاى مربوطه را بررسى کنید.
بااین حال، اغلــب کاربران نیازى به بررســى هاى جزئى 
سیستمى ندارند و بهتر است به روتر خود اجازه دهند آپدیت ها 
را به طور خودکار دریافت کرده تا آســیب پذیرى ها و باگ ها در 
سریع ترین زمان ممکن به حداقل برسند. اگر روتر شما از امکان 
به روزرسانى خودکار پشتیبانى نمى کند یا آنقدر قدیمى شده که 
دیگر آپدیتى دریافت نمى کنید، توصیه مى کنیم دستگاه خود را 
ارتقا دهید. زیرا عالوه بر به روزرسانى هاى منظم و خودکار، روتر 

 Wi-Fi واى-فاى جدید پیشرفت هاى دیگرى نظیر بهبود امنیت
و پوشش بهتر شبکه را به  ارمغان مى آورد.

2. ارائه شبکه واى-فاى باز (بدون رمز عبور)
اگرچه ایده اجراى یک شبکه واى-فاى باز براى جلوگیرى از 
تایپ رمز عبور، وسوسه انگیز به نظر مى رسد، اما بدون شک یک 
کابوس امنیتى براى روتر است. از این طریق، هر شخصى که 
در مجاورت شبکه Wi-Fi باشد، مى تواند از آن براى فعالیت هاى 
غیرقانونى یا رومینگ آزادانه براى دسترســى به دستگاه هاى 
شما استفاده کند. بنابراین براى جلوگیرى از بروز این مشکل، 
باید از یک رمز عبور قوى در روتر واى-فاى خود استفاده کنید. 
افزون براین، پیشــنهاد مى کنیم در صورتى که روتر شما از رمز 
عبور پیش فرض برخوردار اســت، آن را با نمونه اى شخصى و 

پیچیده جایگزین کنید.

3. پورت فورواردینگ – از جمله عوامل کاهش 
امنیت روتر

هنگامى که در تالش براى اجراى درست برخى از سرویس ها 
به در بسته خورده اید، باز کردن طیف وسیعى از پورت ها از سر 
ناامیدى یا حتى باز کردن تمام پورت ها براى یک دستگاه خاص 
در شبکه امرى متداول است. اما راهکار بهتر، باز کردن تنها یک 
پورت اختصاصى مورد نیاز مانند یک سرور بازى هاست لوکال 

خواهد بود.
باز کردن پورت هاى بیش تر، شبکه خانگى را در معرض اینترنت 
قرار داده و اگر تخصیص پورت فوروارد را در محدوده وسیع تنظیم 
کنید، هدایت آن به دستگاه هاى غیرضرورى باید ایجاد ترافیک 
شبکه و کاهش سرعت خواهد شد. از آنجاکه این روزها جز مواقع 
ضرورى، نیاز خاصى به ارسال پورت ها وجود ندارد، تنها کافى 
اســت به روتر خود اجازه دهید بدون نیاز به پورت فورواردینگ 

کار خود را انجام دهد.

DMZ 4. قرار دادن دستگاه ها در
روتر شــما احتماال داراى گزینه اى براى قرار دادن دستگاه در 
حالت demilitirized zone (DMZ) اســت. این ویژگى یک 
زیرمجموعه فیزیکى اســت که در آن هیچ یک از موارد امنیتى 
روتر شما بر روى آن دستگاه اعمال نمى شود. گزینه مذکور راهى 
اساسى براى حل مشکالت پورت فورواردینگ محسوب مى شود 

زیرا با استفاده از آن، دستگاه از منطقه امن خارج مى شود.
هرگز نباید دستگاه خود را در حالت DMZ قرار دهید، مگر آنکه 
دلیل خاصى براى انجام آن داشته باشــید. عالوه بر آن، باید از 
قرارگیرى رایانه یا دستگاه دیگرى که اطالعات شخصى مانند 

NAS دارند نیز در این حالت خوددارى کنید.

5. فعال سازى مدیریت از راه دور
 Remote گزینــه مدیریــت از راه دور که تحت عنوان هــاى
 Remote یــا Access، Remote Administration

Management نامیده مى شــود، در پنل مدیریت روتر شما 

براى افرادى که به صورت محلى از شبکه استفاده مى کنند، قابل 
دسترسى است.

این قابلیت به آنها امکان مى دهد تا از مسیریاب شما استفاده کنند 
یا رمزهاى عبور پیش فرض، جدول هاى رمز عبور و روش هاى 
دیگر را امتحان کنند. اکثر مردم زمانى که در خانه نیستند، نیازى 

به دسترسى از راه دور به پنل مدیریت خود ندارند. بنابراین 
توصیه مى شود دسترسى 
از راه دور را غیرفعــال 
کنیــد. هم چنیــن در 
صورت روشــن کردن 

آن، حتما از یک رمز عبور قوى استفاده کنید و سیستم عامل روتر 
خود را براى محافظت در برابر آسیب پذیرى ها به روز نگه دارید.

6. استفاده از رمز عبور ضعیف ادمین
اگرچه رمز عبور ادمین روتر شــاید در وهله اول مورد توجه قرار 
نگیرد، اما این گذرواژه براى امنیت دستگاه بسیار مهم است. با 
اینکه رمز عبور ایمیل یا بانک شما ممکن است بیش تر مورد توجه 
قرار بگیرد و در اولویت باشد، اما اگر گذرواژه ضعیف یا پیش فرضى 
روى روتر خود دارید، تغییر تنظیمات آن براى افراد متفرقه آسان تر 
خواهد شد. بنابراین در نظر داشته باشید که روتر شما بیش از هر 

چیزى، به یک رمز عبور طوالنى و قوى نیاز دارد.

فعال کردن UPnP – یکى از عوامل کاهش امنیت 
روتر

Universal Plug and Play (UPnP) مجموعــه اى از 

پروتکل هاى شبکه است که به دســتگاه هاى موجود در شبکه 
اجازه مى دهد تا یکدیگر را شناســایى کرده و به طور خودکار در 
تعامل باشند. این ویژگى اگرچه در نگاه اول عالى به نظر مى رسد، 
اما در عمل، UPnP سال هاست که با مشکالت مختلف امنیتى 
 UPnP روبرو است. بنابراین توصیه مى کنیم ویژگى هاى مرتبط با

را در روتر خود غیرفعال کنید.

WPS روشن ماندن
قابلیت WPS که در سال 2006 معرفى شد، این امکان را فراهم 
مى کند که با فشار یک دکمه کوچک روى روتر و دستگاه، هر دو 
را به طور خودکار و بدون نیاز به تنظیمات جانبى به یکدیگر متصل 
کنید. مانند UPnP، این قابلیت نیز اگرچه روى کاغذ جذاب است، 
اما از آسیب پذیرى هاى امنیتى رنج مى برد. بدین ترتیب، با وجود 
آنکه Push-to-setup مى تواند در وقت شما صرفه جویى کند، اما 
بهتر است براى افزودن دستگاه هاى جدید به شبکه خود بررسى 

عمیق ترى را داشته باشید.

9. فعال نگهداشــتن ویژگى هایى که از آنها 
استفاده نمى کنید

فعال نگه داشــتن ویژگى هاى بالاســتفاده یا روشــن کردن 
قابلیت هایى که به آنها نیاز ندارید، رویکردى است که مى تواند 
امنیت روتر شما را به خطر بیاندازد. از آنجاکه معموال فرصت کافى 
براى بررسى یک به یک تنظیمات دستگاه وجود ندارد، بهتر است 

هر کدام که بى استفاده هستند را خاموش کنید.
اگر روتر شما داراى ســرور فایل و چاپ است و از آن نیز استفاده 
نمى کنید، آن  را غیرفعال کنید. هم چنین 
 VPN اگر یک ســرویس گیرنده
داخلــى وجود دارد کــه کارایى 
خاصى براى شما ندارد، خاموش 
کردن آن بــه ارتقاى امنیت 
روتر کمک خواهد کرد. 
در نهایت، با غیرفعال 
کردن سرویس هاى 
بى استفاده روتر خود، 
آســیب پذیرى هاى 
احتمالــى روز صفر را 

به  حداقل برسانید.

آپدیت جدید واتساپ، با ویژگى ها و تغییراتى جالب در بخش 
اســتاتوس همراه خواهد بود که طى روزهــاى آینده براى 

پلتفرم هاى مختلف منتشر مى شود.
واتساپ از بســته بزرگ  به روزرسانى خود شــامل تغییراتى 
جدید در بخش اســتاتوس رونمایى کرد. این آپدیت شامل 
پنج ویژگى جدید اســت که هم اکنون در ســطح جهانى در 

دسترس قرار دارند.
 کاربــران پلتفرم هــاى iOS، اندرویــد و دســکتاپ طى 

هفته هــاى آتــى، به مــرور مى تواننــد از قابلیت هــاى 
جدیــد ایــن پیام رســان در قالــب به روزرســانى جدید

 بهره ببرند.
این بهبودها عمدتا بخش اســتاتوس را هدف قرار داده اند. 
از آنجاکه ویژگى هاى جدید از رمزگذارى سراســرى مشابه 
چت ها و تماس ها اســتفاده مى کنند، توســعه دهندگان به 
کاربــران اطمینان داده اند کــه در امنیت کامــل مى توانند 

فعالیت کنند.

استاتوس واتساپ با 5 ویژگى جدید آپدیت 
مى شود

با دریافت این به روزرسانى، در ابتدا انتخاب افراد  براى دسترسى 
به استاتوس آسان تر خواهد شد. عالوه بر این، کاربران مى توانند 
با انتخاب یک ایموجى از میان موارد موجود به وضعیت استاتوس 
پاســخ دهند و یادداشــت هاى صوتى حداکثر 30 ثانیه اى خود 
را در این بخش ارســال کنند. دیگر نوآورى، حلقه هاى ســبز 
پروفایل براى آپدیت اســتاتوس هاى جدید است. این ویژگى 

بررسى سریع به روزرسانى Status را از طریق فهرست مکالمه 
امکان پذیر مى کند.

 آخریــن قابلیت نیز پیش نمایــش  لینک اســت. بدین ترتیب 
زمانى که کاربر یک لینک را منتشــر مى کند، یک پیش نمایش 
از محتواى پیوند در اختیار مخاطبــان قرار مى گیرد. همان طور 
که اشاره شد، کاربران پلتفرم هاى اندروید، iOS و دستگاه هاى 
دســکتاپ، طى روزهاى آینده به قابلیت هاى جدید استاتوس 

واتساپ دسترسى خواهند داشت.

گوشى هاى سرى پوکو X شیائومى معموال از نمایشــگر داراى رفرش ریت باال، باترى 
بزرگ مبتنى بر سرعت شارژ عالى و تراشه قدرتمند بهره مى برند. 

شیائومى از گوشــى هاى پوکو X۵ و X۵ پرو رونمایى کرد که از تمام این ویژگى ها بهره 
مى برند و در این میان مدل پرو مانند نسل قبلى داراى دوربین 108 مگاپیکسلى است. 

در ادامه به مشخصات این دو گوشى جدید شیائومى مى پردازیم.
پوکو X۵ پرو جانشین مستقیم X۴ پرو است که ســال گذشته راهى بازار شد. ضخامت 
این گوشى 7.9 میلى متر اســت و این یعنى باریک ترین گوشى در بین مدل هاى سرى 

پوکو X محسوب مى شود. 
یکى از مهم ترین ارتقا هاى صورت گرفته براى این گوشى، استفاده از تراشه اسنپدراگون 
G 778 است که یک پردازنده 6 نانومترى محسوب مى شود  این پردازنده نسبت به تراشه  

استفاده شده در نسل قبلى به طور قابل توجهى سریع تر است.
مدل پایه پوکو X۵ پرو 2 برابر نسل قبلى ظرفیت دارد و با حافظه داخلى 128 گیگابایتى 
راهى بازار مى شود. ولى رم مدل پایه همچنان 6 گیگابایت است. در صورتى که به دنبال 
استفاده از حافظه و رم بیشتر هستید، مى توانید مدل 256/8 گیگابایتى خریدارى کنید. 

این گوشى از MIUI14 مبتنى بر اندروید 12 استفاده مى کند.
از دیگر ارتقا هاى صورت گرفته باید به نمایشگر آن اشــاره کنیم. در پنل جلویى شاهد 
نمایشگر 6.67 اینچى AMOLED هستیم که رزولوشن 1080 در 2400 و رفرش ریت 
120 هرتز را ارائه مى کند. حداکثر روشــنایى آن 900 نیت است که 200 نیت بیشتر از 
نسل قبلى به حساب مى آید. بر روى این نمایشگر شیشه محافظ گوریال گلس 5 تعبیه 
شده است. در پنل پشتى پوکو X۵ پرو دوربین اصلى 108 مگاپیکسلى در کنار اولترا واید 8 
مگاپیکسلى و ماکرو 2 مگاپیکسلى تعبیه شده و دوربین سلفى از سنسور 16 مگاپیکسلى 

استفاده مى کند.
به لطف استفاده از تراشه بهتر، پردازش تصویر بسیار بهتر شده و در ضمن باید به امکان 
فیلمبردارى K 4 هم اشــاره کنیم. شــیائومى مى گوید عکس بردارى با این گوشى 69 
درصد سریع تر از نسل قبلى است و در ضمن نباید افزایش 38 درصدى حالت شب را از 
قلم بیندازیم. خوشبختانه در بدنه شاهد جک هدفون هستیم که این یعنى مشکلى براى 

استفاده از هدفون هاى سیمى نخواهید داشت.
انرژى پوکو X۵ پرو از طریق باترى 5000 میلى آمپر ساعتى تامین مى شود که از سرعت 

شارژ 67 واتى پشتیبانى مى کند. 
مدل 128/6 گیگابایتى این گوشى با قیمت 300 دالر راهى بازار مى شود و براى خرید 

مدل 256/8 گیگابایتى باید 350 دالر بپردازید.
پوکو X۵ از همان تراشه اســتفاده شده براى X۴ پرو یعنى اســنپدراگون 695 استفاده 
مى کند، ولى حافظه مدل پایه به 128 گیگابایت افزایش یافته است. این گوشى برخالف 
مدل پرو از کارت حافظه microSD مبتنى بر حداکثــر ظرفیت 1 ترابایت بهره مى برد 
و این یکى از مزایاى آن محســوب مى شــود. همچنین برخالف مدل پرو، این مدل از 

MIUI13 استفاده مى کند.
اندازه  نمایشگر به 6.67 اینچ مى رسد و از رزولوشن FHD+ و رفرش ریت 120 هرتز بهره 
مى برد. این یک نمایشگر 8 بیتى اســت و بر روى آن گوریال گلس 3 تعبیه شده است. 
حداکثر روشنایى آن 1200 نیت اســت و در نتیجه از این بابت نسبت به مدل پرو حرف 
بیشترى براى گفتن دارد. در پنل پشتى آن شاهد سه دوربین هستیم که در کنار دوربین 
اصلى 48 مگاپیکسلى، اولترا واید 8 مگاپیکسلى و ماکرو 2 مگاپیکسلى تعبیه شده است. 

براى ثبت عکس هاى سلفى هم باید از دوربین 13 مگاپیکسلى استفاده کنید.
با وجود اینکه این مدل مانند مدل پرو از باترى 5000 میلى آمپر ساعتى استفاده 

مى کند، ولى سرعت شارژ آن فقط 33 وات است. این یعنى براى 
شارژ کامل گوشى باید 68 دقیقه منتظر بمانید. 

مدل 128/6 گیگابایتى با قیمت 250 دالر 
به فروش مى رسد و براى خرید مدل 

256/8 گیگابایتــى باید 300 
دالر بپردازید.

فناورى ChatGPT، یک ربات چت است که استارت آپ «OpenAI» خبر آن را 
در ماه نوامبر منتشر کرد. این فناورى با یادگیرى حجم عظیمى از داده ها کار مى کند 
تا بفهمد که چگونه به هر درخواست کاربر مانند یک انسان پاسخ دهد. این فناورى، 
اطالعات را مانند یک موتور جســتجو یا نثر را مانند یک رمان نویس مشتاق ارائه 
مى کند.به گزارش رویترز، شرکت «مایکروسافت»(Microsoft) یک میلیارد دالر 
در OpenAI سرمایه گذارى کرده اســت و به دنبال افزایش آن نیز بوده است. طبق 
گزارش ها، مبلغ این سرمایه گذارى 10 میلیارد دالر بوده است. مایکروسافت نیز اخیرا 
در اطالعیه اى اعالم کرد که قصد دارد ChatGPT را براى مشــتریان محاسبات 

فضاى ابرى خود به بازار عرضه کند.
بیل گیتس اخیرا در گفتگو با فوربس گفت که پیشــرفت هوش مصنوعى در سال 

گذشته از جمله ChatGPT او را هیجان زده مى کند. گیتس افزود که استفاده از 
آن به عنوان معلم ریاضى یا ارائه توصیه هاى پزشکى به مناطق محروم فوق العاده 
خواهد بود. بنیانگذار مایکروســافت گفت که او اغلب از ChatGPT براى کارهاى 
سرگرم کننده مانند نوشتن شعر استفاده مى کند.او در مصاحبه اخیر خود به فوربس 
اظهار کرد که درباره ChatGPT و تمام پیشرفت هاى سال گذشته در زمینه هوش 
مصنوعى هیجان زده است.گیتس گفت: این بسیار خارق العاده است که فکر کنیم 
هوش مصنوعى مى تواند همانند یک معلم خصوصى ریاضى در دســترس دانش 
آموزان شهرى باشد یا توصیه هاى پزشکى براى افرادى که در آفریقا زندگى مى کنند 

و در طول زندگى خود معموًال هرگز نمى توانند به آن دسترسى پیدا کنند، ارائه کند.
به گفته گیتس، کارکنان کافى براى انجام اینگونه کارها وجود ندارد بنابراین هوش 

مصنوعى مى تواند به رفع این نیاز کمک کند.
گیتس گفت که دوست دارد از ChatGPT، براى موارد سرگرم کننده از جمله نوشتن 
شعر زمانى که با دوستانش است، حتى اگر دلیل اصلى او آزمایش ChatGPT براى 
اهداف جدى است، استفاده کند.او گفت: این واقعیت که شما مى توانید بگویید خوب 
این جمله را مانند شکسپیر بنویس و ChatGPT این کار را انجام مى دهد لذت بخش 
است. وى افزود که پس از خواندن اشعار ChatGPT، اعتراف مى کند که نمى توانسته 
خودش آن ها را بنویسد.گیتس به رغم اینکه تحت تأثیر شعر ChatGPT قرار گرفته 
بود، آن را واقعا ناقص و تا حدى غیرقابل درك خواند. او همچنین گفت که دیده است 

که ChatGPT در مورد مسائل ریاضى اشتباه مى کند.

بسیارى از کاربران عالوه بر جست و جو، براى دانلود برنامه ها نیز به گوگل مراجعه 
مى کنند. گوگل یکى از معروف ترین موتور هاى جست و جو در اینترنت است که بسیارى 
از کاربران نه تنها براى جست و جوى پاسخ سواالت خود، بلکه براى دانلود برنامه ها بر 

روى کامپیوتر یا اپلیکیشن هاى گوشى نیز به آن متوسل مى شوند.
اما یک خطر حتمى وجود دارد که در اولین نتایج جست و جو نهفته است.

سازمان Spamhaus که متخصص در ردیابى ایمیل هاى اسپم و فعالیت هاى مرتبط 
با "هرزنامه" است، اعالم کرده که افزایش قابل توجهى در میزان برنامه هاى مخربى که 

از طریق نتایج جست و جوى گوگل ظاهر مى شوند در روز هاى گذشته ثبت شده است.
این اطالعات مشخص مى کنند که بیشــترین تعداد فایل هایى که حاوى برنامه هاى 

مخرب هستند در داخل فایل هاى "Word" پنهان شده اند.
تبلیغات گوگل که در صفحه اول نتایج جست وجو ظاهر مى شوند، به محلى براى انتشار 
نرم افزار هاى مخرب آن تحت نام هاى مستعار مشابه شرکت هاى معروف مانند "ادوبى"، 

"مایکروسافت" و"تیمز" تبدیل شده است.
در همین زمینه، شرکت امنیت سایبرى «سنتینل وان» توانسته است یک کمپین تبلیغاتى 
را در گوگل شناسایى کند که نرم افزار هاى مخرب را روى سیستم هاى «ویندوز» و «مک 

او اس» به طور یکسان نشر مى دهند و در صدد سرقت اطالعات کاربران هستند.
گوگل در پاسخ به این اتهامات، در بیانیه اى گفت: کاربران بد اغلب براى مخفى کردن 
هویت خود و فرار از سیاست ها و قوانین ما به اقدامات پیچیده متوسل مى شوند. براى 
مبارزه با این موضوع در چند سال گذشته، ما سیاست هاى جدیدى را راه اندازى کرده 

ایم که تقویت شده اند. روند راستى آزمایى ما براى تبلیغ کنندگان و توانایى ما براى 
شناسایى عملیات هاى تقلبى افزایش یافته اســت. ما از افزایش فعالیت هاى تبلیغاتى 
تقلبى آگاه هستیم. رسیدگى به آن ها یک اولویت حیاتى است و ما در تالش هستیم تا 

این حوادث را به سرعت حل کنیم.
براى انجام اقدامات احتیاطى الزم در برابر این لینک ها و فایل هاى مخرب، هر کاربرى 
مى تواند به وب سایت «virustotal.com» مراجعه کند که طى مراحلى ساده مى تواند 

این فایل ها را اسکن کند.
سایت مذکور همچنین مى تواند لینک هاى وب سایت ها را قبل از ورود به آن ها بررسى 
کند که به جلوگیرى از سرقت اطالعات کاربران یا نصب هرگونه نرم افزار مخرب بر روى 

دستگاه هاى الکترونیکى، اعم از رایانه، لپ تاپ یا حتى تلفن هوشمند کمک مى کند.

شیائومى از 2 گوشى پوکو X5 و 
9 کار خطرناك که امنیت روتر شما را تهدید مى کنندپوکو X۵ پرو رونمایى کرد

واتساپ در آپدیت جدید، بخش استاتوس را متحول کرده است

ChatGPT خطرات دانلود نرم افزار از موتور جستجوى گوگلنظـــــــر بیل گیتس درباره آینده
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براى افرادى که به صورت محلى از شبکه استفاده مى کنند، قابل 
دسترسى است.

این قابلیتبه آنهاامکان مى دهد تا از مسیریاب شما استفاده کنند 
یا رمزهاى عبور پیش فرض، جدول هاى رمز عبور و روش هاى 
ىازى دیگر را امتحان کنند. اکثر مردم زمانى که در خانه نیستند، نی

نناین به دسترسى از راه دور به پنل مدیریت خود ندارند. بنابر
تتتتتتتتوصیه مى شود دسترسى
از راه دور را غیرفعــال 
کنیــد. هم چنیــن در 
صورت روشــن کردن 

رروترشما داراى ســرور فایل وچاپاست و از آنن رررو اگر ر
نمى کنید، آن  را غیرفعال کنید
اگر یک ســرویس گیر
کـ داخلــى وجود دارد
خاصى براى شما ندارد
ککککککککردن آن بــه ارتق
روتر کمک خو
در نهایت، ب
کردن سرو
بى استفاده
آســیب پذ
احتمالــىر
به  حداقل برس
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معموًال بیشتر کودکان اسمارتیز را به دلیل رنگ هاى جذاب و 
طعم شیرینش دوست دارند و ترجیح مى دهند آن را به جاى 

آجیل و خشکبار به عنوان تنقالت بخورند، اما آیا این میان وعده 
رنگارنگ و خوشمزه براى سالمت کودکان ضرر ندارد؟

 قند باال، چاقى، دیابت و ســرطان، قند در شــکالت و اســمارتیز به صورت 
افزودنى هاى شیرین هنگام تولید و آماده سازى این محصوالت اضافه مى شود. به 

گفته انجمن قلب آمریکا، خوردن خوراکى هایى که بیش از حد حاوى شکر اضافه شده 
هستند مثل کوکى ها، آب نبات، اسمارتیز، بستنى و کیک مشکالت بسیارى مانند چاقى، دیابت، بیمارى هاى 

قلبى عروقى، بیمارى هاى کبدى و حتى برخى سرطان ها را ایجاد مى کنند.

عوارض رنگ مصنوعى: 
شاید اسمارتیز هاى رنگارنگ در ابتدا جذاب به نظر برســند، اما همه مى دانند در تهیه اسمارتیز از رنگ 
مصنوعى استفاده مى شود. رنگ مصنوعى آبى عامل بیش فعالى در کودکان است و احتمال بروز 
تومور هاى مغزى، کاهش فشار خون، کهیر، آسم یا تب یونجه را باال مى برد. رنگ قرمز عامل 
مشکالت دهان و دندان و کهیر است و ماده اى سرطان زاست. رنگ زرد باعث بیش 

فعالى، آلرژى، تهوع، اسهال، سردرد و واکنش هاى آلرژیک پوستى خواهد شد.

سالمت دهان و دندان:
 مواد قندى موجود در آدامس، اسمارتیز و انواع شکالت هاى غیر 
اســتاندارد با تخریب دندان ها، زمینه پوسیدگى را فراهم 
مى کنند. یک تحقیق جدید نشــان داده کودکانى که 
اسمارتیز مى خورند، دندان هایشان 2 برابر بیشتر 
از ســایر کودکان دچار پوســیدگى و ترك 
خوردگى مى شود. عالوه بر آن مصرف 
اســمارتیز قبل از هفت سالگى 
موجب نامنظــم در آمدن 
دندان هــاى دایمى 

مى شود.

بعضى افراد پس از مصرف گوشــت هاى قرمز و مخصوصا گوشت 
گوساله دچار مشکالتى در هضم این غذا مى شوند. در برخى موارد، 
این مشکالت گوارشى مى توانند نشانه اى از یک بیمارى خاص مانند 

سندرم روده تحریک پذیر (IBS) یا بیمارى کرون باشند.
اما در بیشتر موارد هم با چند تغییر ساده مى توان مشکالت گوارشى 
پس از مصرف گوشت گوساله را تا حدود زیادى کاهش داد. البته اگر 
کسى با هر بار مصرف گوشت گوساله دچار مشکالت مزمن و شدید 
مى شود باید براى بررسى دقیق تر و سریع تر این مشکل به پزشک 

مراجعه کند.

عدم جویدن گوشت به اندازه کافى
گوشت هاى مختلف و مخصوصا گوشت گوساله باید قبل از بلعیده 
شدن به خوبى جویده شــوند. ابتال به عالئمى مانند نفخ، گاز زیاد، 

اسهال، گرفتگى در عضالت شکم یا یبوست پس از هر بار مصرف 
گوشت گوســاله مى تواند به عدم جویدن کافى این گوشت مرتبط 
باشد. وقتى که گوشت گوساله را به درســتى نمى جوید، تکه هاى 
بزرگى از گوشت را مى بلعید، درحالى که بدن نمى تواند آن ها را تجزیه 
کند. بنابراین، اگر گوشت گوســاله را به خوبى بجوید و آن را قبل از 
بلعیدن کامال له کنید، دیگر دســتگاه گوارش مجبور نیست براى 

هضم آن فعالیت کند و شما را با مشکالت گوارشى مواجه سازد.

عدم وجود فیبر در رژیم غذایى
ابتال به مشکالت گوارشى پس از مصرف گوشت گوساله 
مى تواند به عدم وجود فیبر کافى در رژیم غذایى مرتبط 
باشد. فیبر نوعى کربوهیدرات هضم ناپذیر است که تقریبا 
دست نخورده از دستگاه گوارش عبور مى کند، مواد زائد را 

به بیرون از دستگاه گوارش هدایت مى کند و نقش مثبتى در هضم 
بهتر غذا ها دارد. بنابراین، بار دیگر که خواســتید گوشــت گوساله 
بخورید، حتما نیمى از بشــقاب غذا را به سبزیجات بخارپز سرشار 

از فیبر مانند کلم بروکلى، 

لوبیا سبز، اسفناج یا کلم بروکسل اختصاص دهید.

زیاده روى در حجم گوشت مصرفى
ابتال به سوءهاضمه یا مشــکالت گوارشى مختلف پس از خوردن 
گوشت گوساله مى تواند به انتخاب کردن تکه هاى بزرگ گوشت 
که بیشــتر از یک وعده مصرفى اســتاندارد هســتند، ربط داشته 

باشد. 
تجزیه پروتئین ها و چربى ها در بدن به زمان زیادى نیاز دارد و اگر 
حجم مصرفى انتخاب شده واقعا استاندارد نباشد، به احتمال زیاد 

با مشکالت گوارشى مواجه خواهید شد.
 حجم مصرفى استاندارد براى یک وعده گوشت گوساله بین 

100 تا نهایتا 120 گرم است.
 افرادى که چندبار در هفته مقادیر باالیى از گوشت گوساله را 

در یک وعده مصرفى مى خورند نباید از ابتال به مشکالت گوارشى 
تعجب کنند.

یادتان باشد که...
غذا هاى چرب یا روغنى مى توانند به سادگى باعث ابتال به مشکالت 
گوارشى شوند. بنابراین، براى پیشــگیرى از چنین مشکالتى باید 
گوشت هاى کم چرب یا ترجیحا بدون چربى را انتخاب کنید یا قبل از 
خوردن غذا حتما تکه هاى چربى قابل مشاهده را دور بریزید. استفاده 
از روش هاى فرپز یا کبابى به جاى سرخ کردن هم مى تواند مشکالت 
گوارشى پس از خوردن گوشت گوساله را کمتر کند. ضمنا استفاده 
از پنیر هاى چرب یا سیب زمینى سرخ کرده در کنار گوشت گوساله 
به هیچ وجه ایده خوبى نیست، زیرا دستگاه گوارش باید براى هضم 

همزمان این مواد غذایى فعالیت کنند.

دالل یا به زبان محلى َدالر یا درار یک نوع چاشنى معروف در شمال کشور است که 
از ترکیب سبزى هاى معطر محلى با نمک تهیه مى شود.

دالل یا دالر یکى از چاشنى هاى خوشمزه و طبیعى است که مازندرانى ها و گیالنى ها 
به ماست اضافه مى کنند؛ به َدالر یا َدالل نمک سبز هم گفته مى شود.

این چاشنى عطر و طعم فوق العاده اى دارد. البته دالر را با میوه هایى چون پرتقال و 
خیار هم براى خوشمزه تر شدن مصرف مى کنند، زیرا جلوى سردى میوه ها و ماست 
را مى گیرد و طبع آن ها را معتدل مى کند. ضد نفخ بودن نیز یکى از مهم ترین خواص 

دالل است.
همچنین مى توانید آن را در سکنجبین بریزید و با کاهو میل کنید. ترکیب دالل با 

گوجه سبز نیز بسیار پرطرفدار است. با کلیک روى لینک زیر مى توانید ببینید:
مواد الزم براى تهیه دالل مازندرانى

سوســنبر (در زبان محلى ِسرِســم): 500 گرم- پونه وحشى 
(به زبان محلــى اوجى): 100 گرم- جعفــرى تازه: 300 
گرم- نعناع تازه: 150 گرم -سیر تازه: 300 گرم- گشنیز 

تازه یا خشک: 300 گرم- نمک: یک قاشق غذاخورى .
طرز تهیه َدالل یا َدالر ماست شمالى

1. ابتدا ســبزى ها را خوب بشویید و سپس خشک 
کنید. ســبزى را در آبکش بریزید و اجازه دهید آب 
آن خارج و کامال خشــک شــود. همچنین براى 

خشک کردن ســبزى مى توانید آن را در یک پارچه 
تمیز بگذارید تا رطوبتش گرفته شــود.2. سبزى ها را با 

مخلوط کن خوب ریز یا له کنید.3. سبزى را با ماست چکیده یا معمولى ترکیب و به 
آن نمک اضافه و میل کنید.

مواد الزم براى تهیه دالل گیالنى
گشــنیز: 350 گرم- کوتکوتو یا خلواش: 200 گرم- چوچاق: 100 گرم- نعنا: 100 

گرم- نمک: به میزان کافى.
طرز تهیه دالل گیالنى

1. سبزى هاى دالل را بعد از شستن و خشک کردن، با استفاده از سبزى خردکن یا 
غذاساز طورى خرد کنید به طورى که کامال ریز شود. گیالنى ها این کار را با استفاده 
از یک سنگ و سینى چوبى که به آن نمکار مى گویند این کار را انجام مى دهند.

2. سپس به آن نمک بزنید و به ماست اضافه کنید.
نکته:

1. چنانچه به سبزى هاى محلى دسترسى ندارید مى توانید جاى آنها از نعناع 
و کمى ریحان استفاده کنید. در کل از میان سبزى هایى که در باال اشاره 
شد، گشنیز، جعفرى، سیر تازه و نعنا در همه شهرها موجود است.

2. اگر مى خواهید دالر یا دالل را به مدت بیشترى در یخچال 
نگه دارید کمى بیشتر به آن نمک اضافه کنید. اضافه کردن 

نمک از کپک زدن سبزى دالل هم جلوگیرى مى کند.
3. اگر براى نگهدارى دالل از نمک بیشترى اضافه کنید 

باید به اندازه اى به ماست اضافه کنید که شور نشود.
4. ســبزى دالل را مى توانید در فریزر نگهــدارى و هر بار، 

هنگام مصرف آن را از فریزر خارج کنید.

خوردن خرما با چاى، همراه غذا، ترکیب آن با گردو به عنوان میان وعده اى پرانرژى 
و حتى وجود آن در وعده هاى غذایى اصلى مثل خرما پلو و موارد بســیار دیگرى از 
مصرف آن در ساعات مختلف روز، موید این واقعیت اســت که از عوارض احتمالى 

آن آگاه نیستیم. 
خرما یک ماده غذایى مفید اســت؛ اما زیاده روى در مصرف آن باعث اختالالتى در 

عملکرد برخى قسمت هاى بدن مى شود.

1.مشکالت شکمى
خرما سرشار از فیبر است؛ اما جالب است بدانید میزان باالى فیبر آن مى تواند براى بدن 
مضر باشد. این اثر معکوس، زمانى اتفاق مى افتد که با مصرف بیش از حد خرما، به طور 

ناگهانى بدن تان میزان زیادى فیبر دریافت مى کند. این موضوع 
باعث اختالل در دستگاه گوارش و در نتیجه یبوست و نفخ 
مى شــود. برخى تحقیقات هم بیانگر این است که خرما 

مى تواند باعث تشدید اسهال شود.

2.عامل جوش هاى پوستى
براى نگهــدارى از میوه هاى خشــک و حفاظت 
آن ها از هجوم باکترى ها، یک ترکیب شیمیایى به 

نام ســولفات به آن ها مى افزایند. خرماى خشک هم 
از این قضیه مســتثنا نیســت. وجود این ماده شیمیایى 

روى خرماى خشک براى کسانى که پوست حساس دارند، 

باعث بروز جوش هاى پوستى مى شــود. البته جوش هاى پوستى دلیل دیگرى هم 
ممکن است داشــته باشــند و آن وجود کپک روى انواع میوه هاى خشک از جمله 

خرما است.

3.افزایش وزن
با وجودى که خرما سرشار از فیبر است، کالرى باالى آن مى تواند باعث افزایش وزن 
شود. هر گرم خرما حاوى 2.8 کالرى است و این یعنى میزان انرژى نسبتا زیادى دارد و 

براى کسانى که مستعد چاقى هستند به راحتى منجر به افزایش وزن مى شود.

4.هایپر کالمى
افزایش بیش از حد پتاســیم در خون باعث عارضه اى بــه نام هایپرکالمى 
مى شود. از آنجا که خرما سرشار از پتاسیم است، اگر به صورت 
عادى میزان پتاســیم خون تان باالســت، در مصرف خرما 

زیاده روى نکنید.

5.مضر براى کودکان
یکى از مضرات خرما متوجه کودکان است. جویدن 
خرما به دلیل ضخامت و تراکم باالى بافت هاى آن، 
براى کودکان دشوار است و در نتیجه هضم آن براى 
روده آن ها مشکالتى ایجاد مى کند؛ حتى ممکن است ناى 

کودکان را مسدود کرده و باعث خفگى شود.

مضرات مصرف بیش از حد خرما  خواص چاشنى خوشمزه شمالى

بى توجهى به حجم گوشت مصرفى چه عواقبى دارد؟

چرا کودکان نباید
 اسمارتیز بخورند؟

درمان پوسیدگى دندان با یک گیاه شیرین
 برخى تحقیقات نشــان مى دهد که شــیرین بیان ممکن 
است به از بین بردن باکترى هاى موجود در دهان که باعث 

پوسیدگى دندان ها مى شود، کمک کند.
 گیاه شــیرین بیان برخالف نامش تلخ اســت، اما خواص 
عجیب و زیــادى دارد. از این گیاه براى درمان ســرفه در 

ترکیب شربت هاى ضد سرفه استفاده مى شود.
این گیاه بدلیل ویتامین ها و مواد معدنى متعدد مورد نیاز بدن 
براى دستگاه گوارش و همچنین تقویت دستگاه ایمنى بدن 
موثر  است؛ در ادامه برخى از خواص و فواید این گیاه درمانى 

شرح داده شده است.

تاریخچه و ریشه گیاه شیرین بیان
این گیاه بومى جنوب اروپا و آســیا است و به عنوان " ریشه 
شیرین " منسوب است و ریشه شیرینش بسیار شیرین تر از 
شکر است.این گیاه هزاران سال است که در سیستم سنتى 
پزشکى چینى مورد توجه قرار گرفته اســت و به عنوان " 
حافظ صلح " شناخته مى شود. شیرین بیان یکى از پرمصرف 
ترین گیاهان در سراســر جهان اســت و در حال حاضر در 
روسیه, اسپانیا, فرانسه, انگلستان, آلمان, خاورمیانه و آسیا 

رشد مى کند.

ترکیبات شیرین بیان
قسمت مورد استفاده شیرین بیان، 
ســاقه هاى زیرزمینى و 

ریشه هاى گیاه اســت که داراى ترکیبات مختلفى است. 
مهم ترین ماده اى که موجب شیرینى شیرین بیان مى شود، 
ترکیب موجود در ریشه هاى گیاه به نام اسید گلیسریزیک 
است که 50 برابر شکر شیرینى دارد. اسید گلیسریزیک با 

افزایش سن گیاه افزایش مى یابد.
ترکیبــات موجود در ریشــه شــیرین بیان بــراى مقابله 
با پوســیدگى دندان مفید هســتند. همچنیــن خاصیت 
ضدمیکروبى داند، بنابراین مى توان از شــیره این گیاه به 
عنوان ماده ضدپوسیدگى در محلول هاى شستشوى دهان 

و نیز خمیر دندان ها استفاده کرد.

خواص شیرین بیان
مهم ترین خاصیت شیرین بیان که جدیدا کشف شده است، 

درمان زخم معده و سرطان معده است.
 این گیاه براى تقویت عمومى بدن مفید اســت و خوردن 
آن از پیرى زودرس جلوگیرى مى کنــد و براى نرم کردن 

سینه موثر است.
 زخم هــا و تاول هاى پوســت را با دم کرده شــیرین بیان 

شست وشو دهید تا زود خوب شوند.
 گیاه شیرین بیان ملین است و براى درمان سوء هاضمه و از 

بین بردن نفخ شکم مفید است.

ریشه و ساقه گیاه شیرین بیان
 براى برطرف کردن زخم و التهاب دهان مى توان ریشــه 

شیرین بیان را مکید.
این گیاه ورم معده را برطرف مى کند و تنگى نفس را تسکین 
مى دهد. این گیاه چشم را تقویت کرده و رفع سردرد مى کند. 
براى این منظور  2 گرم ریشه شیرین بیان را پودر کرده و با 

یک گرم شکر و یک گرم رازیانه مخلوط کنید. سپس آن را 
در آب خیس کرده و هر روز بخورید.

 اگر شــیرین بیان را قبل از غذا مصرف کنید، براى الغرى 
موثر است.

براى درمان موخوره، دم کرده شیرین بیان را به سر بمالید و 
براى رفع بوى بد زیر بغل و پا از برگ هاى شیرین بیان پماد 

درست کرده در این قسمت ها بگذارید.
 در طب ســنتى از این گیاه براى درمان اسپاسم عضالت و 

تورم، برونشیت، روماتیسم و ورم مفاصل استفاده مى شود.
امروزه نیز عصاره شیرین بیان یکى از اجزاء ترکیبى شربت 

سرفه است.
شیرین بیان همچنین مدر (ادرارآور) است و مى توان از آن به 
عنوان عامل ضدویروس موضعى براى زخم و التهاب زونا، 

چشم، دهان و دستگاه تناسلى استفاده کرد.

شیرین بیان و التهاب و عفونت پوست
ریشه شیرین بیان ممکن است به درمان اگزما کمک کند. 
اگزما مى تواند باعث خارش، قرمزى، پوســته پوسته شدن 
و التهاب شود. عصاره ریشه شــیرین بیان ممکن است در 
برابر باکترى هایى که مى توانند پوست را آلوده کنند، مؤثر 
باشــد. براســاس یک مطالعه در مجله تحقیقات دارویى 
ایران این مطالعه نشــان داد که فعالیت ضد میکروبى در 
برابر اســتافیلوکوکوس اورئوس وجــود دارد که مى تواند 
باعث عفونت هاى پوستى مانند سلولیت و فولیکولیتشود. 
در این مطالعه محققان از عصاره هایى از برگ و ریشه گیاه 

استفاده کردند.

شیرین بیان و درمان ناراحتى معده و زخم 

معده
عصاره حاوى گالبریدین و گالبــرون، که فالونوئید هاى 
موجود در ریشه شیرین بیان هســتند، در تسکین ناراحتى 
معده مؤثر است. عصاره باعث کاهش حالت تهوع، درد معده 
و سوزش سردل مى شود. عفونت با باکترى به نام هلیکوباکتر 
پیلورى مى تواند باعث ایجاد زخم معده در برخى افراد شود. 
تحقیقات نشان مى دهد که عصاره شیرین بیان ممکن است 

به از بین بردن باکترى هلیکوباکتر پیلورى کمک کند.

شیرین بیان و پوسیدگى دندان
برخى تحقیقات نشــان مى دهد که شــیرین بیان ممکن 
است به از بین بردن باکترى هاى موجود در دهان که باعث 
پوسیدگى دندان ها مى شود، کمک کند. با این حال، اگرچه 
شیرین بیان فعالیت ضد باکتریایى را در آزمایشگاه نشان داده 
است، اما مطالعات انسانى هنوز اثبات نکرده است که داراى 

هرگونه قدرت مبارزه با پوسیدگى است.

شیرین بیان و درمان گلو درد
گلیســیریزین که یکى از ترکیبات مهم موجود در شیرین 
بیان است به کاهش التهاب در مجارى تنفسى کمک زیادى 
مى کند. این ترکیب مفید مانع رشد و اثرات بیمارى زاى اکثر 
ویروس ها مى شــود. امروزه این ماده در ترکیب دارو هاى 
مربوط به بیمارى هاى تنفســى قرار داده مى شود و براى 
تسکین عالئمى مانند سرفه و گلودرد موثر عمل مى کند. این 
گیاه همچنین باعث روان شدن خلط شده و مجارى تنفسى 
را باز مى کند. در واقع شیرین بیان ویرس هایى که مجارى 

هوایى را تهدید مى کنند نابود مى سازد.

عوارض شیرین بیان
مصرف دوز نامناسب مکمل هاى شیرین بیان مى تواند 

عوارض جانبى ایجاد کند.
دوز شیرین بیان به شرایطى که نیاز به درمان دارد بستگى 
دارد. با این حال، مردم هرگز نباید مقادیر زیادى شیرین 

بیان را مصرف کنند.
افرادى که فشــار خون باال دارند و یا پتاســیم پایینى 
ندارند، باید از مصرف شیرینى شیرین بیان و مکمل هاى 

گلیسیرریزین به طور کلى خوددارى کنند.
مصرف زیاد شــیرین بیان باعث کاهش سطح پتاسیم 
مى شود. طبق گفته سازمان غذا و داروى ایاالت متحده 
(FDA)، این مى تواند منجر به ضربان قلب غیر طبیعى 
،فشار خون باال ،ورم ،بى حالى و نارسایى احتقانى قلب 

شود.
زنان باردار نباید مقادیر زیادى شیرین بیان مصرف کنند. 
یک مطالعه نشــان داد که گلیسیریزه موجود در شیرین 
بیان مى تواند به مغز در حال رشد جنین آسیب برساند و 

منجر به مشکالت شناختى بعدا در زندگى شود.

کاهو میل کنید. ترکیب دالل با
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بهتر غذا ها دارد. بنابراین، بار دیگر که خواســتید گوشــت گوساله 
بخورید، حتما نیمى از بشــقاب غذا را به سبزیجات بخارپز سرشار 

از فیبر مانند کلم بروکلى، 
زیاده روى
ابتال به سوءهاض
م گوشت گوساله
از یک که بیشــتر

باشد. 
تجزیه پروتئی

حجم مصرفى
با مشکالت
 حجم مصر
100 تا نها
 افرادى که

تداخالت دارویى
دارو هایى که با شیرین بیان تعامل دارند 

عبارتند از: دارو هاى پتاسیم کم ،دارو هاى 
فشــار خون ،دیورتیک ها، قرص هاى آب نیز 

نامیده مى شوند ،دارو هاى ضربان قلب ،رقیق کننده 
خون مانند وارفارین ،اســتروژن، هورمــون درمانى  و 

کورتیکواستروئید ها.

نحوه استفاده از ریشه شیرین بیان
نوشیدن چاى شیرین بیان راهى آسان براى داشتن شیرین 

بیان در رژیم غذایى است.
شیرین بیان به شــکل قرص هاى جویدنى، عصاره مایع، 

کپسول ها، پودر و عرق شیرین بیان نیز موجود است.

تهیه دم کرده شیرین بیان
براى درست کردن دم کرده  شیرین بیان باید 50 گرم ریشه 
شیرین بیان بدون پوست را آسیاب کنید و در یک لیتر آب 

جوش بریزید و بگذارید مدت 10 دقیقه دم بکشد.
براى درست کردن جوشانده شیرین بیان نیز باید 50 گرم 
ریشه شیرین بیان بدون پوســت را آسیاب کرده و در 100 

گرم آب بریزید و آنقدر بجوشانید که دوسوم آن باقى بماند.

ترکیبات شیرین بیان
قسمت مورد استفاده شیرین بیان، 
 براىســاقه هاى زیرزمینى و 

شیرین
این گی
مى ده
براىا

اســتاندارد با تخریب دندان ها، زمینه پوسیدگى را فراهم
مى کنند. یک تحقیق جدید نشــان داده کودکانى که
2اسمارتیز مى خورند، دندان هایشان 2 برابر بیشتر
از ســایر کودکان دچار پوســیدگى و ترك
خوردگى مى شود. عالوه بر آن مصرف
اســمارتیز قبل از هفت سالگى
موجب نامنظــم در آمدن
دندان هــاى دایمى

مى شود.

تداخالت دارویى
دارو هایى که با شیرین بیان تعامل دارند 

،داروهاى کم پتاسیم داروهاى از: عبارتند
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ســمارتیز به صورت 
صوالت اضافه مى شود. به

ش از حد حاوى شکر اضافه شده 
ک مشکالت بسیارى مانند چاقى، دیابت، بیمارى هاى

 را ایجاد مى کنند.
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

شــماره: 140160302012000498- تاریخ: 1401/10/17- برابر راى شــماره 
140160302012000497 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک فریدن 
تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضى آقاى محمدعلى شــفیعى فرزند مصطفى 
بشــماره شناســنامه 1572 صادره از فریدن در یک باب گلخانه به مساحت 2500 
مترمربع بر روى قســمتى از پالك 1 فرعى از 14 اصلى واقع در فریدنـ  روستاى 
نهرخلج خریدارى از مالک رســمى آقاى مصطفى شفیعى نهرخلجى محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
در صورتى که اشخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته 
باشــند مى  توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتــراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شد. 
م الف: 1446044- تاریخ انتشــار نوبت اول: 1401/11/08 – تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1401/11/23 – رئیــس ثبت اســناد و امالك حوزه ثبــت ملک فریدن – 

محسن مقصودى/11/110 

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 0935 مورخ 1401/10/05 به شماره کالسه 1213 مالکیت آقاى/ 
خانم اکبر رستم زاده خوزانى به شناســنامه شماره 1 کدملى 1141554518 صادره 
فرزند رستم اقا در ششدانگ یکباب مغازه به استثناى بهاى ثمیه اعیانى به مساحت 
70,30 مترمربع پالك شماره 717 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب قولنامه عادى و سند وکالت 248020 مورخ 
1401/02/08 و ســند انتقال 221517 مورخ 92/11/29 و مالحظه نقشــه ملک 
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 انتشــار نوبت اول: 1401/11/08- تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1401/11/23- م الف: 1446612 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان 

خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/11/112

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1810 مورخ 1401/10/27 به شماره کالسه 1198 مالکیت آقاى/ 
خانم لیال پیرحاجى خوزانى به شناسنامه شماره 2065 کدملى 1141120216 صادره 

فرزند حسن در ششدانگ یکباب خانه به مســاحت 107,82 مترمربع پالك شماره 
277 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شهر به 
موجب قولنامه عادى و ســند 37314 مورخ 1354/10/25 دفتر 73 و سند 52024 
مورخ 59/1/7 دفتر 73 و مالحظه نقشه ملک وگزارش کارشناس مالحظه و محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور ســند 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: 1401/11/08- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/11/23- م الف: 1446374 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شــهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/11/114

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1759 مورخ 1401/10/26 به شماره کالسه 1301 مالکیت آقاى/ 
خانم صدیقه رحیمى فروشانى به شناســنامه شماره 8790 کدملى 1140463845 
صادره فرزند ابوالقاسم در ششــدانگ یکباب مغازه و زمین متصله به آن به مساحت 
69,96 مترمربع پالك شماره 2684 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 
حوزه ثبت ملک خمینى شهر به موجب صفحه 301 دفتر 6 و صفحه 314 دفتر 370 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشــناس 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 اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/08- 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/23- م الف: 1446635 – رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالك شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/11/116

آگهى فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 140185602020002306- تاریخ ارسال نامه: 1401/11/19 – خانم 
هاجر کریمى فرزند نوروز شناسنامه 26 به استناد یک برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاى شهود رسمًا گواهى شده است مدعى است که سند مالکیت ششدانگ یک 
باب خانه شماره 241 فرعى از شماره 88 اصلى واقع در الى  بید جزء بخش ثبتى میمه 
به شماره دفتر الکترونیک 139720302020001624 به نام نامبرده ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده است و معامله دیگرى انجام نشده است و سابقه تأمین و بازداشت ندارد 
و به علت جابه جایى اثاثیه منزل مفقود گردیده است چون درخواست سند مالکیت 
المثنى به نام خود را نموده طبق تبصره یک اصالحى ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 

مراتب آگهى مى شود که هر کس مدعى انجام معامله (غیر از آنچه در این آگهى ذکر 
شده) نسبت به آن و یا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهى تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى اسناد 
مالکیت مرقوم صادر و به متقاضى تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار:1401/11/23- م 

الف: 1453951 - مسئول دفاتر امالك حوزه ثبتى میمه- داود پیروز/11/162

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 2261 مورخ 1401/11/10 به شماره کالسه 1632 مالکیت آقاى/ 
خانم رضا کارگر خوزانى به شناسنامه شماره 1130150666 کدملى 1130150666 
صادره فرزند محمد صادق در ششــدانگ یکباب خانه مخروبه به مساحت 107,17 
مترمربع پالك شماره 1105 فرعى از 72 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینى شــهر به موجب 16124 مورخ 1400/1/30 دفترخانه 388 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 شــود 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. 
بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/23- تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1401/12/08- م الف: 1452412 –رئیس اداره ثبت اســناد و امالك 

شهرستان خمینى شهر – سید محمدحسن مصطفوى/11/163

راى قاضى شورا 
 در خصوص دعوى آقاى حســن فخرالدین آرانى به طرفیت آقاى محمد کدخدائى 
فرزند غالم به خواسته مطالبه وجه به مبلغ نه میلیون و هشتصد هزار ریال بانضمام 
مطالبه خسارات دادرسى و تاخیر تادیه به شرح دادخواست تقدیمى دادگاه با عنایت 
به محتویات پرونده و مالحظه دادخواست تقدیمى و رونوشت مصدق مستند ابرازى 
از سوى خواهان و نظر به اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونى در جلسه دادرسى حاضر 
نگردیده و دفاعى به عمل نیاورده و مستند ابرازى خواهان مصون از ایراد و تعرض 
مانده و دلیلى بر برائت ذمه اقامه ننموده است لذا با عنایت بر مراتب فوق الذکر دعوى 
خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 194و 198 و 519 و 522  قانون آئین 
دادرسى مدنى، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نه میلیون و هشتصد هزار 
ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص اعالمى بانک 
مرکزى که متعاقبا در دایره اجراى احکام مدنى محاسبه و به حیطه وصول درخواهد 
آمد از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت وصول و پرداخت کلیه خسارات دادرسى طبق 
مقررات در حق خواهان صادر و اعالم مى دارد راى صادره غیابى و ظرف مدت بیست 
روز پس از ابالغ، قابل واخواهى در شــورا و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل 

تجدیدنظرخواهى در محاکم عمومى حقوقى دادگســترى شهرستان آران و بیدگل 
مى باشد.تاریخ انتشار:1401/11/23-م الف:1454148-شعبه چهارم شوراى حل 

اختالف شهرستان آران و بیدگل - محمدرضا کرمانى نصرآبادى /11/165

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابر راى شماره 1711 مورخ 1401/10/25 به شماره کالسه 1363 مالکیت آقاى/ 
خانم فاطمه قاسمى اندانى به شناســنامه شماره 63 کدملى 1141593939 صادره 
فرزند یداله در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 328,99 
مترمربع پالك شماره 841,1 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 36154 مورخ 58/3/13 دفتر61 خمینى شهر 
و سند 31252 مورخ 78/12/19 دفتر 35 و سند 1712 مورخ 94/12/13 دفتر 322 
و وکالتنامه 47330 مورخ 1401/10/7 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحضه و محرز گردیده است. 
برابر راى شماره 1713 مورخ 1401/10/25 به شماره کالسه 1364 مالکیت آقاى/ 
خانم عبداله مختارى اندانى به شناسنامه شماره 1074 کدملى 1818760908 صادره 
فرزند رجبعلى در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 328,99 
مترمربع پالك شماره 841,1 فرعى از 111 اصلى واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک خمینى شهر به موجب سند 36154 مورخ 58/3/13 دفتر 61 خمینى شهر 
و سند 31252 مورخ 78/12/19 دفتر 35 و سند 1712 مورخ 94/12/13 دفتر 322 
و وکالتنامه 47330 مورخ 1401/10/7 دفتر 322 و مالحظه نقشه ملک و گزارش 

کارشناس مالحضه و محرز گردیده است.
برابر راى شــماره 1714 مورخ 1401/10/25 به شــماره کالســه 1366 مالکیت 
آقاى/ خانم محمد مختارى اندانى به شناسنامه شماره 123 کدملى 1141350475 
صادره فرزند عبداله در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مساحت 
328,99 مترمربع پالك شــماره 841,1 فرعــى از 111 اصلى واقــع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب ســند 36154 مورخ 58/3/13 
دفتــر 61 خمینى شــهر و ســند 31252 مــورخ 78/12/19 دفتــر 35 و ســند 
1712 مــورخ 94/12/13 دفتــر 322 و وکالتنامــه 47330 مــورخ 1401/10/7 
دفتــر 322 و مالحظه نقشــه ملک و گــزارش کارشــناس مالحضــه و محرز

 گردیده است.
لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شــود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند 
مى توانند از تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایى تقدیم نماید. بدیهى اســت در صورت انقضــاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1401/11/23- تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1401/12/08- م الف: 1452522 
– رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شهرستان خمینى شــهر – سید محمدحسن 

مصطفوى/11/166

هفت طرح آب و فاضالب همزمان با گرامیداشت دهه 
فجر انقالب اسالمى روز چهارشنبه در استان اصفهان 
به مرحله بهره بردارى رســید.مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب اصفهان میزان سرمایه گذارى در پروژه هاى 
امســال را یک هزار و 50 میلیارد تومــان اعالم کرد و 
اظهارداشت: آب رسانى به روستاها و شهرك هاى صنعتى، 
راه اندازى مخزن و توسعه و شبکه آب و توسعه خطوط 
انتقال، لوله گذارى فاضالب و حفر و تجهیز چاه از زمره 
این طرح هاست.حسین اکبریان اضافه کرد: اجراى طرح 
فاضالب شهر دیزیچه به طول 110 کیلومتر، آبرسانى به 
روســتاى نهضت آباد در نجف آباد، آبرسانى به شهرك 

صنعتى بزرگ اصفهان در شاهین شهر، آبرسانى به شهر 
ُگرگاب و اصالح شبکه آب آشامیدنى روستاى کلهرود، 
افتتاح مخزن 250 متر مکعبى روســتاى کلودان و خط 
انتقال 3.6 کیلومترى روستاى اسفینا و افتتاح آزمایشگاه 
و ســاختمان ادارى منطقه طرح هاى امســال را شامل 
مى شــود.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اصفهان 
ادامه داد: 210 کیلومتر توســعه شــبکه، 170 کیلومتر 
اصالح شــبکه آب، 70 کیلومتر توسعه خطوط انتقال و 
11 کیلومتر اصالح خطوط انتقــال، 166 کیلومتر لوله 
گذارى فاضالب، حفر 15 حلقــه و 12 حلقه تجهیز چاه 

دیگر پروژه ها را تشکیل مى دهد.

رئیس مرکز پژوهش ها و عضو شوراى اسالمى شهر اصفهان 
گفت: بســیارى از اعتبارات پروژه هاى شاخص در بودجه 
پیشنهادى سال 1402 مربوط به پروژه هاى پیشران توسعه 
محالت به ویژه محالت محروم است، به طورى که پیشنهاد 
اعتبار 600 میلیارد تومانى براى محله محورى، براى ســال 
آینده از سوى شهردارى مطرح شده است.مصطفى نباتى نژاد 
با اشاره به تثبیت جایگاه محله محورى در اعتبارات، همچنین 
بودجه 1402، اظهار کرد: در واقع این جایگاه دو سال پیش 
تثبیت شده است و بخشى از بودجه شهردارى به اعتبارات 
محله محورى افراز شده و آن را مســتقل کرده است.وى با 
بیان اینکه پروژه هاى شاخص از جمله قطار شهرى، مرکز 

همایش هــاى بین المللى امام خامنــه اى (مدظله العالى) و 
رینگ چهارم ترافیک شهرى، داراى بعد شهرى و فراشهرى 
یا کشورى اســت، گفت: بهره بردار این پروژه ها گاهى تمام 
شهروندان و حتى ذى نفعان هستند.رئیس مرکز پژوهش هاى 
شوراى اســالمى شــهر اصفهان ادامه داد: در پروژه هاى 
منطقه اى معابر، شریان ها و اماکن بسیار برجسته است و مورد 
استفاده مناطق قرار مى گیرد اما پروژه هاى محله محور جایگاه 
و دسترسى محله اى دارد و ساکنان، کاسبان و ذى نفعان محل 
از آن بهره مند مى شوند.وى گفت: طى این سال ها به بخشى 
از زیرساخت هاى بعضى از محالت شهر اصفهان به دالیلى 
که دیده نشده یا در اولویت قرار نگرفته، بى توجهى شده است.

7 طرح آب و فاضالب در 
اصفهان به بهره بردارى رسید

توجه ویژه به اجراى پروژه هاى 
شاخص در محالت محروم 

خبر

مســئول گروه مبارزه با بیمارى هــاى واگیر معاونت 
بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان از کاهش ابتال 
به سالک در این استان خبر داد و گفت: تعداد موارد بُروز 
سالک در سال جارى در مقایسه با سال گذشته به یک 

سوم رسیده است.
اصفهان از استان هاى سالک خیز کشور به شمار مى آید و 
حدود 91 کانون اصلى سالک در آن شناسایى شده است.

رضا فدایى افزود: پارسال ســه هزار و 113 مورد ابتال 
به سالک در شهرستان هاى زیر پوشش دانشگاه علوم 
پزشکى اصفهان در استان گزارش شــد که امسال به 
یکهزار و 78 مورد کاهش یافــت. وى ادامه داد: میزان 
موارد بروز سالک در شهرســتان ورزنه که در سال 97 
مشکل ساز شد و به 895 مورد رسید در سال جارى بسیار 

کاهش یافت و 28 مورد بود.
فدایى گفت: استان اصفهان رتبه دوم موارد بُروز سالک 
را با ســه هزار و 568 مورد (مجموع آمار دانشگاه هاى 
علوم پزشکى اصفهان و کاشــان) بعد از استان فارس 

در کشور داشت.

فدایى از جمله شهرســتان هاى درگیر سالک در استان 
اصفهان را اصفهان، جرقویه، ورزنــه، هرند، کوهپایه، 
اردستان، نطنز، برخوار، شاهین شــهر و میمه و نایین 
برشمرد و افزود: سالک در شهرستان نایین سال گذشته 
با بروز حدود 60 مورد سالک در چوپانان خود را نشان داد.

وى به برخــى از کانون هاى بومى (آندمیک) ســالک 
با ابعــاد سیاســى، اجتماعــى، امنیتــى، فرهنگى و 
گردشــگرى در اســتان مانند برخى از مناطق زیارتى 
و بوم گــردى، امــام زاده آقاعلــى عباس، ورزشــگاه 
نقش جهان و پایگاه هشــتم شــکارى اشــاره کرد و 
گفت: تاغ زارهــاى نزدیک مناطق مســکونى و برخى 
از زراعت ها نیــز از موارد جاذب موش مخزن ســالک

 هستند.
وى تصریح کرد: در مناطق ســالک خیز استان، برخى 
شهردارى ها براى اجراى برنامه هاى مقابله با سالک با 
ما همکارى کردند و برخى این کار را نکردند و مى گویند 
که پول کافى ندارند درحالیکه مساله این است که این 

کار براى مردم انجام مى شود.

فدایى همچنین درباره تاثیر خشــک بودن بستر زاینده 
رود بر بیمارى ســالک گفت: خشک شــدن بستر این 
رودخانه و زیر کشــت نرفتن اراضى کشــاورزى سبب 

شــد که جوندگان براى پیــدا کردن غذا بــه مناطق 
مســکونى نزدیک تر شــوند و یک عامل در تشــدید 

مشکل شد.

ابتال به سالک در استان اصفهان کاهش یافت
رئیس پلیس فتاى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان از شناسایى فردى خبر داد که با ادعاى 
ارائه اینترنت رایگان به مناســبت دهه فجر، از 

شهروندان کالهبردارى مى کرد.
سرهنگ ســیدمصطفى مرتضوى گفت: در پى 
شکایت شهروندى که با هدف دریافت اینترنت 
هدیه دهه فجر مبلغ 120 میلیون ریال از حسابش 
به صورت غیر مجاز برداشت شده بود، کارشناسان 
پلیس فتا موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: شــاکى گفته بود براى دریافت اینترنت 
20 گیگابایتى هدیه به مناسبت دهه فجر در یک 
کانال تبلیغاتى عضــو و مبلغ 50 هزار ریال براى 
شرکت در قرعه کشى به صورت اینترنتى پرداخت 
کرده، اما متوجه شــده نه تنها هدیه اى دریافت 
نکــرده، بلکه کل 120 میلیــون ریال موجودى 

حسابش نیز برداشت شده است.
رئیس پلیس فتاى فرماندهى انتظامى اســتان 
اصفهان اظهار کرد: در بررسى هاى اولیه مشخص 
شد، درگاه بانکى که شاکى از طریق آن اقدام به 
واریز وجه کرده، جعلى بوده و اطالعات حســاب 

بانکى شاکى را به سرقت برده است.
ســرهنگ مرتضوى گفت: کالهبردار سایبرى 

شناسایى و دستگیر شده است. 

اینترنت رایگان
ترفند جدید کالهبرداران

آگهى تغییرات
 شرکت سهامى خاص الماس چدن ایرانیان به شناسه ملى 10260448166 و به شماره ثبت 24017 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى 
بطور فوق العاده مورخ 1401/09/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى سیدحمیدرضا رحیم اف به شماره ملى 1270633899 به سمت عضو اصلى 
هیئت مدیره آقاى سیدعباس رحیم اف به شماره ملى 1286528623 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره آقاى سیدمحمدحسین رحیم اف به شماره 
ملى 1292673117 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند آقاى سیدمسعود رحیم اف به شماره ملى 1271451557 
به سمت بازرس على البدل تا پایان سال مالى خانم مریم ناظر به شماره ملى 1287875777 به سمت بازرس اصلى تا پایان سال مالى انتخاب 

گردیدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1452977)

آگهى تغییرات 
شرکت سهامى خاص الماس چدن ایرانیان به شناسه ملى 10260448166 و به شماره ثبت 24017 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1401/09/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد آقاى سیدحمیدرضا رحیم اف به شماره ملى 1270633899 به سمت عضو اصلى هیئت مدیره تا تاریخ 
1403/09/10 آقاى سیدعباس رحیم اف به شماره ملى 1286528623 به سمت رئیس هیئت مدیره آقاى سیدمحمدحسین رحیم اف به شماره 
ملى 1292673117 به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالى و تعهدات 
شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجارى اصفهان (1452978)

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى اســتان اصفهان در حاشیه نشست با رئیس سازمان گردشگرى 
کشور تاجیکستان از هماهنگى به منظور توسعه روابط گردشگرى میان کشور تاجیکستان و کهن شهر اصفهان خبر داد.
علیرضا ایزدى گفت: در این نشست مشترك پیرامون توسعه بازاریابى و تبادل گردشگرى با رئیس سازمان گردشگرى 

کشور تاجیکستان گفت وگو شد و به منظور رفع موانع در این خصوص برنامه ریزى هاى الزم انجام شد.
وى  ادامه داد: برگزارى تورهاى آشناســازى ویژه دفاتر خدمات مســافرتى اصفهان و کشور تاجیکستان و همچنین 
برنامه ریزى به منظور حضور گســترده گردشگران کشور تاجیکستان در کهن شــهر اصفهان و به ویژه در نمایشگاه 

گردشگرى اصفهان در سال 1402، از دیگر توافقات انجام شده در این نشست مشترك بود.

سخنگوى مرکز حوادث و فوریت هاى پزشکى اصفهان از مســمومیت 25 نفر به دلیل نشت گاز در یک تاالر در شهر 
هرند در استان اصفهان خبر داد.

 عباس عابدى افزود: چهارشنبه شب هفته گذشته ساعت 20 و 53 دقیقه حادثه مسمومیت 25 مرد در یک تاالر در شهر 
هرند مرکز شهرستان هرند در شرق اصفهان به مرکز اورژانس گزارش شد. وى با بیان اینکه این افراد بین 10 تا 50 
سال سن داشتند، اظهار داشت: بررسى هاى اولیه نشان مى دهد که نشت گاز در محل تاالر دلیل مسمومیت مونوکسید 
کربن (CO) در این حادثه بوده است.عابدى اضافه کرد: چهار نفر از این مصدومان با آمبوالنس به بیمارستان منتقل 
شدند، تعدادى از آنها نیز در محل به صورت سرپایى درمان شدند و برخى نیز با وسیله نقلیه شخصى به بیمارستان رفتند.

نیروگاه برق خورشیدى در 
باغ رضوان راه اندازى مى شود

مدیرعامـل سـازمان آرامسـتان هاى شـهردارى 
اصفهان از احداث و راه اندازى 2 نیروگاه خورشیدى 
20 کیلو واتى در آرامستان  باغ رضوان این کالنشهر 
خبر داد.على حاجیـان افزود: یکـى از نیروگاه هاى 
خورشـیدى در باغ رضوان اصفهان امسال به بهره 
بردارى خواهد رسـید و دیگرى در سـال 1402 در 

مدار تولید برق قرار خواهد گرفت.
وى هدف از راه انـدازى این نیروگاه ها را اسـتفاده 
بهینـه از انرژى پـاك عنوان کـرد و اظهارداشـت: 
پروژه امسـال بالـغ بـر 500 میلیون تومـان هزینه 

داشته است.
مدیرعامل سازمان آرامستان هاى اصفهان تصریح 
کرد: اسـتفاده بهینه از انـرژى پاك در دسـتور کار 
این مجموعه قـرار دارد و در ایـن ارتباط از ظرفیت 
شرکت هاى دانش بنیان بهره خواهیم برد، از سوى 
دیگر امسال در مقایسه با سال قبل مصرف برق در 
این مجموعه 35، آب شـرب 32 درصد و آب هاى 

زیرزمینى 50 درصد کاهش یافته است.
حاجیان اضافه کرد: آرامستان باغ رضوان اصفهان 
به عنوان ریه تنفسى شرق اصفهان این خطه دارى 
160 هکتار فضاى سبز و جنگل دست کاشت است 

که گسترش آن نیز جزو برنامه ها خواهد بود.
وى تصریـح کـرد: وجـود 140 هزار اصلـه درخت 
مانند کاج، سرو، توت، زبان گنجشک و نارون تولید 
اکسیژن در شـرق اصفهان را در پى دارد و در مهار 

ریزگردها نیز موثر است.

نشت گاز در  هرند 25 نفر را مسموم کردروابط گردشگرى اصفهان با تاجیکستان توسعه پیدا مى کند
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مهدى طارمى ستاره تیم ملى کشورمان درخشش خوبى را در 
مسابقات لیگ برتر پرتغال به همراه پورتو داشته است. طارمى 
در این فصل با گذشت 19 هفته از لیگ با به ثمر رساندن 11 
گل در میان مدعیان کسب جایزه آقاى گلى لیگ پرتغال قرار 
گرفت. در همین رابطه شبکه «بى 24» پرتغال با برگزارى یک 
نظرسنجى از کاربرانش ســوال کرد که کدام بازیکن بهترین 
گلزن لیگ مى شــود. طارمى جزو 5 نامزد کسب این جایزه 
قرار گرفت. ژائو ماریور، گونزالو رامــوس و فاران ناوارو  با 12 
گل باالتر از طارمى قرار دارند. ســتاره ایرانى تنها یک گل با 

بهترین ها فاصله دارد و شانس اصلى کسب این جایزه است.

طارمى نامزد آقاى گلى شد

02

ریکاردو آلوز پرتغالى هافبکى است که هر هفته تفاوت ها را 
رقم مى زند. آلوز از همان بازى اول براى تراکتور پاس گل 
داد و تا االن چند رکورد از خود به جا گذاشته، مثل سه بازى 
متوالى گلسازى، بیشترین پاس گل سه امتیازى و از همه 
مهمتر، در حالى که هنوز به دوسوم فصل نرسیده ایم او دو 
برابر بهترین گلزن لیگ گل ساخته است! آلوز از عباس زاده 
و اسدى دو آقاى گل ساخته و تصور اینکه اگر تماشاگران 
تیم پرطرفدار در ورزشــگاه ها حاضر بودند یا یک مهاجم 
مادرزاد مثل لوکادیا کنار او بود چه مى شــد، مو به تن همه 
سیخ مى کند! رکورد بیشترین پاس گل در ادوار لیگ ما 13 
پاس گل است که در اختیار محمدرضا خلعتبرى  و احسان 

حاج صفى است و آلوز در یک قدمى آن قرار دارد.

رکورد استثنایى
 ستاره پرتغالى لیگ

03

جوایز بهترین هاى ســال فیفا در مراسمى که روز 27 فوریه 
در شهر پاریس پایتخت فرانســه برگزار مى شود به برندگان 
در بخش هاى مختلف اهدا خواهد شــد. فیفا اعالم رسمى 
فینالیست هاى جوایز بهترین هاى سال در سال 2022 را آغاز 
کرده اســت. در بخش بهترین گلر سال، تیبو کورتوا، امیلیانو 
مارتینز و یاسین بونو سه نامزد نهایى هستند که دو نفر در اللیگا 
و یک نفر در لیگ برتر انگلیس بازى مى کند. کورتوا به همراه 
رئال مادرید در رقابت هاى لیــگ قهرمانان اروپا و همچنین 
اللیگا به قهرمانى رســید. مارتینز با مهار پنالتى ها در فینال، 
نقشى کلیدى در قهرمانى آرژانتین در جام جهانى 2022 قطر 
داشت. یاسین بونو هم یک بازیکن کلیدى در تیم شگفتى ساز 

مراکش در رقابت هاى جام جهانى بود.

چه کسى بهترین گلر سال 
ترکیب ذوب آهن یک چهره جدید را در ترکیب خود مى شود؟

داشت که شاید نامش براى هواداران ذوب آهن نیز 
چندان آشنا نبود، جالل مداحى پسر 19 ساله براى 
اولین بار در فوالدشــهر براى تیمش فیکس شد و 

در پست وینگ بک چپ براى ذوب آهن بازى کرد.
او که در آکادمى ذوب آهن حضور داشت و این فصل با 

به تیم بزرگساالن اضافه تصمیم مهدى تارتار 
نمایشى درخشان را از شــد، در این دیدار 
پاسخ اعتماد سرمربى خود ارائــه کرد و 

تیمش را داد.
در پســت وینگ جــالل مداحــى 

درخشانى براى بک چــپ نمایش 
ذوب آهــن ارائه کرد و 

شــاید بهتریــن بازیکن 
تیمش بود.

مداحى در این بازى حضورى دائمى در 
دفاع و حمله داشت و نقشى فعاالنه در جدال با 

زائرکاظمین ارائه کرد و تا حدودى نیز موفق شد 
این بازیکن را شکست دهد و از سمت چپ دفاع 

تیمش محافظت کند.

این بازیکن جوان همچنین در نخستین دقایق نیمه 
دوم با فرار از سمت چپ و ورود به محوطه جریمه، 
توپ را روى دروازه فرســتاد و زمینه ســاز گلى شد 
که براى دقایقى ذوب آهــن را در موقعیت پیروزى 

قرار داد.
او حاال امیدوار است با این نمایش در ترکیب اصلى 
ذوب آهن براى دربى اصفهان نیز باقى بماند و مقابل 
سپاهان نیز فرصت درخشش را پیدا کند؛ البته شاید 

تارتار باتوجه به کم تجربگى، بازیکنى باتجربه 
تر را براى این بازى حساس 

به کار گیرد.

تارتار بازیکن 19 ساله را فیکس کرد

بازیکنان سابق استقالل که اکنون لباس سپاهان 
را بر تن دارند، پیروزى برابر فوالد را جشن گرفتند.

سپاهان در نبود بســیارى از ستاره هایش، دست به 
کار بزرگى زد و توانست با یک گل، از سد فوالد عبور 
کند. در دیدارى که بازیکنانى چون محمد دانشگر، 

امید نورافکــن، رامین رضاییان و 
محمد کریمى به دلیل محرومیت 
غایب بودند، شــاگردان مورایس 
مهم ترین بازى هفته را با پیروزى 

به پایان رساندند.
در نبود دانشــگر، این ســیاوش 
یزدانى بود که نخستین بازى خود را 
با لباس سپاهان انجام داد. بازیکنى 
که پس از اتفاقات جنجالى و فسخ 
قراردادش با استقالل، به اصفهان 

بازگشــت و در اولین حضور در این تیم، توانست با 
کمک سایر هم تیمى هایش، دست به کلین شیت 

زده و در موفقیت تیمش سهیم باشد.
البته یزدانى تنها استقاللى سابقى نبود که در فوالد 
آره نا عملکرد خوبى داشــت. میــالد زکى پور که 
پایه گذار تک گل تیمش بود، با حرکتى از سمت چپ 
و ارسالى تند و تیز به دهانه دروازه، موجبات اشتباه 

بزرگ نژاد مهدى را فراهم کرد تــا تنها گل بازى 
اینگونه به ثمر برسد.

مسعود ریگى نیز که فصل قبل با انتقالى مستقیم از 
استقالل به سپاهان پیوست، در ترکیب زردپوشان 
اصفهانى به زمین مسابقه رفت و جنگ سختى در 

میانه میدان با هافبک هاى فوالد داشت.
نکته جالب اینکه پس از سوت پایان بازى، محمد 
دانشگر دیگر استقاللى سابق نیز به جمع این افراد 
اضافه شد و آن ها به ســمت اندك سپاهانى هاى 
حاضر در اســتادیوم رفته و به خوشحالى پرداختند. 
قابى از آبى هاى ســابق که شــاید باعث حسرت 

هواداران این تیم شود.

آبى پوشان سابق، سرمست از پیروزى سپاهان 04

تیم فوتبال استقالل در هفته نوزدهم لیگ برتر کشورمان 
میزبان نفت مسجد ســلیمان بود که با نتیجه 3 بر یک به 
پیروزى رســید. مهدى قائدى مهاجم شباب االهلى دبى 
که در این فصل به صورت قرضى براى اســتقالل بازى 
مى کند در این بازى ستاره میدان بود و موفق شد دبل کند. 
البته قائدى فرصت داشت تا در این بازى هت تریک کند 
ولى پنالتى را از دست داد. رســانه هاى امارات درخشش 

قائدى را زیرنظر گرفتند. صفحه خبرى 
هواداران شــباب االهلى نوشــت: 

مهدى قائدى بازیکن شــباب 
که  االهلى 
ایــن  در 

فصــل 
قرضــى بــراى 

استقالل بازى مى کند در 
بازى مقابل نفت مســجد 
سلیمان خوش درخشید و 
موفق شد دو گل به ثمر 

برساند.

درخشش قائدى زیر ذره بین 
اماراتى ها

بازیکن جوان ســپاهان در مورد تغییر پستش در برابر 
فوالد گفت: من توانایى بازى در پســت هاى مختلف 
را دارم و با نظر مربى هرجا صالح ببیند بازى مى کنم. 
خوشحالم که در این بازى سخت آقاى مورایس به من 

اعتماد کرد.
تیم فوتبال ســپاهان در یک بازى تماشایى و پرافت و 

خیز موفق شد فوالد را یک بر صفر از پیش رو بر دارد و 
صدرنشینى لیگ بیست و دوم را به خود اختصاص دهد. 
بر اثر غیبت بازیکنان اصلى و کلیدى سپاهان در دیدار 
مقابل فوالد خوزستان، ژوزه مورایس دست بازى براى 
ارنج تیمش نداشــت و از همین رو، آریا یوسفى، ستاره 
جوان تیمش را در پســت دفاع راســت به کار گرفت 

که نمایش این بازیکن، تحســین هواداران تیمش را 
در پى داشت.

آریا یوسفى در مورد تغییر پستش و بازى از ابتدا گفت: 
من توانایى بازى در پست هاى مختلف را دارم و با نظر 
مربى هرجا صــالح ببیند بازى مى کنــم. بازى هاى 
زیادى به عنوان جانشــین بازى کردم و اولین بار بود 

که به صورت فیکس در این دیدار بازى کردم و بسیار 
خوشحالم که در این بازى سخت آقاى مورایس به من 
اعتماد کرد و خوشحالم که نتیجه گرفتیم. سپاهان تیم 
بزرگى است و بازیکنان نامدار و بزرگى دارد خوشحالم 
که با بزرگان فوتبال ایران رقابت مى کنم البته زیر نظر 

مربى کارنامه دار و بزرگى مثل آقاى مورایس.

سپاهان موفق شد در پایان ایستگاه نوزدهم با «گالت» 
در کســب پیروزى عالوه بر جایگاهش در نخســتین 
واگن قطار 22، تفاضل 3 گله خود با همســایه دیوار به 
دیوارش را هم حفظ کند. ایــن مهم با برد یک بر صفر 
ســپاهان در اهواز و به لطف گل به خودى تیم میزبان 
براى سرنشینان طالیى پوش قطار به دست آمد. اگرچه 
پرسپولیسى ها با یک گل بیشــتر از سربازان مورایس 
موفق شدند دیگر میزبان خوزستانى ایستگاه نوزدهم را 
مغلوب کنند اما صدرنشیِن دو هفته پیش لیگ، نتوانست 
برخالف صدرنشین فعلى، سنگر خود را در برابر حریفش 

بسته نگه دارد.
با این تفاسیر، مى توان مدعى شد که گلر سپاهان نقش 
بســزایى در باقى ماندن تیمش در سکوى نخست در 
پایان این هفته ایفا کرد. پیام نیازمند با سوپر سیوهاى

 تماشایى اش در برابر حمالت مهاجمان فوالد با یک 
تیر چند نشان زد؛ این سنگربان ملى پوش عالوه بر ثبت 
نهمین کلین شیت فصل خود، با جلوگیرى از بازشدن 
دروازه طالیى ها باعث شد که سپاهان با کسب 3 امتیاز 
در نوزدهمین ایستگاه با 39 امتیاز و بخاطر تفاضل گل 
بهتر همچنان یک رده جلوتر از پرسپولیس 39 امتیازى 

بر سکوى نخست جدول تکیه بزنند.
اگرچه سرنشینان سرخپوش قطار شماره 22 موفق نشدند 
با زدن گل هاى بیشتر به صنعت نفت آمار گلزنى خود را 
بهبود ببخشند اما مسافران آبى پوش این قطار با 3 گلى 
که وارد دروازه سومین تیم خوزستانى لیگ کردند موفق 
شدند هم فاصله 8 گله خود با ســپاهانى ها را به 7 گل 
کاهش دهند و هم با ثبت 26 گل زده در 19 بازى خود 

را از این نظر به خط آتش 29 گله طالیى ها نزدیک تر 
کنند. استقالل با برد 3 بر یک برابر نفت مسجد سلیمان 
با کسب 3 امتیاز خانگى در این هفته با 36 امتیاز همچنان 
در سومین کوپه قطار 22 باقى ماند. با این تفاوت که در 
ایستگاه نوزدهم پرشورهاى تبریز با گذر از سربازان ژنرال 
خود را به همسایگى شاگردان ساپینتو در واگن چهارم 

رساندند. تراکتور با برترى یک بر صفر در این هفته 32 
امتیازى شد و با یک امتیاز بیشــتر از گل گهر جاى این 
مسافر سیرجانى را در قطار لیگ گرفت. جالب آنجاست 
که شــاگردان امیر قلعه نویى در حالى در نیم فصل دوم 
و طى عبور از 4 ایستگاه متوالى از کورس مدعیان عقب 
افتاده که 4 امتیاز را در این مدت در مصاف با مسافران 

هم استانى خود از دست داده است. آنها پیش از آنکه در 
ایستگاه نوزدهم در خانه خود و در دقیقه 98 برابر مس 
کرمان متوقف شــوند از دیگر دربى کرمانى که آن هم 
در سیرجان برگزار شد فقط به کسب یک امتیاز قناعت 
کرده بودند. با این تفاوت که این گل گهرى ها بودند که 
در هفدهمین ایستگاه موفق شدند با گلى که در آخرین 

دقایق بازى وارد دروازه مس رفسنجان کردند از شکست 
در شهرآورد بگریزند. 

نارنجى پوشان رفسنجان نیز همچون سورمه اى پوشان 
سیرجان اخیراً روى دور بدشانسى افتاده اند. شاگردان 
ربیعى پس از آنکه در دقیقه 93 دربى کرمان برد شیرین 
خارج از خانه را با تساوى 2 بر 2 عوض کردند در ایستگاه 
هجدهم هم به نتیجه اى بهتــر از متوقف کردن ذوب 
آهن در فوالدشهر دست نیافتند و بدتر از همه آنکه در 
نوزدهمین توقفگاه قطار 22 متحمل دومین شکست 
خود در برابر سرنشــین اراکى این قطار شدند. مس با 
باخت 2 بر یک برابر آلومینیوم مجبور شــد جاى خود 
در واگن ششم را به میزبانش واگذار کرده و به هفتمین 

واگن نقل مکان کند.   
سرنشــینان واگن هاى ردیف 8 تــا  16 قطار لیگ اما 
علیرغم تمامى نتیجه هایى که در ایســتگاه نوزدهم 
رقم خورد و امتیازاتى که بین تیم ها رد و بدل شد بدون 
تغییر در جاى خود باقى ماندند. فوالد و هوادار با وجود 
باخت برابر ســپاهان و تراکتور همچنان در واگن هاى 
8 و 9 با هم همســایه اند. این در حالى است که ذوب 
آهن اگر مى توانست مهمان شمالى اش را دست خالى 
روانه بندرانزلى کند موفق مى شــد با 4 رده صعود به 
نهمین واگن کوچ کند. اما توقف این مسافر اصفهانى 
در فوالدشهر به دست ملوانان و همچنین تساوى دیگر 
سرنشین شمالى این قطار یعنى نساجى در برابر پیکان 
باعث شد هیچ تغییرى در جایگاه این تیم ها حاصل نشود. 
نفتى ها هم با توجه به شکست در تقابل با سرخابى ها 
همچنان در قعر جدول دســت و پا مى زنند و اگر زودتر 
به خودشان نیایند هیچ بعید نیست از قطار 23 جا بمانند.

آریا یوسفى: توانایى بازى در پست هاى مختلف را دارم

هفته نوزدهم لیگ برتر زیر ذره بین

از بردهاى پى در پى سپاهان تا توقف خانگى ذوب آهن
مرضیه غفاریان

رنظر گرفتند. صفحه خبرى 
شــباب االهلىنوشــت: 

ى بازیکن شــباب
ه

ــراى 
زى مى کند در 
ل نفت مســجد 
وش درخشید و 
 دو گل به ثمر 

به تیم بزرگساالن اضافه  تارتار 
نمایشى درخشان را ازیدار
پاسخ اعتماد سرمربى د و 

در پســت وینگ ـى 
درخشانى براىمایش

ه کرد و 
ن بازیکن 

بازى حضورى دائمى در
شت و نقشى فعاالنه در جدال با 

موفق شد  ئه کرد و تا حدودىنیز
شکست دهد و از سمت چپ دفاع 

ت کند.

ذوب آهن براى دربى اصفهان نیز باقى بماند و مقابل 
کند؛ البته شاید سپاهان نیز فرصت درخششرا پیدا

تارتار باتوجه به کم تجربگى، بازیکنى باتجربه 
تر را براى این بازى حساس 

به کار گیرد.

و بسیار 
 به من
انتیم

شحالم 
یر نظر

شرکت سهامى آب منطقه اى اصفهان در نظر دارد پروژه انجام خدمات بهره بردارى و نگهدارى از طرح شبکه برق 20 کیلوولت 
دو مداره از نیروگاه چلگرد تا تأسیسات سد و تونل سوم کوهرنگ را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله اى همزمان با ارزیابى 
کیفى (روش یکپارچه) و با شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه  گرانى که تمایل به 
شرکت در مناقصه مذکور دارند، دعوت می گردد نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى و اسناد مناقصه از سامانه 
تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ایران) به نشانى اینترنتى (www.setadiran.ir) و به شماره فراخوان فوق اقدام نمایند.
مبلغ برآورد: 32,283,892,571 ریال (سى و دو میلیارد و دویست و هشتاد و سه میلیون و هشتصد و نود و دو هزار و پانصد 
و هفتاد و یک ریال) و بر مبناى فهارس بهاى واحد  پایه رشته هاى توزیع نیروى برق، بهره بردارى از تجهیزات برقى آب و 

فاضالب و ابنیه سال 1401 است.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1,614,194,628 ریال (یک میلیارد و ششصد و چهارده میلیون و یکصد و نود و چهار هزار و 
ششصد و بیست و هشت ریال) و نوع آن از تضمینهاى معتبر جدول شماره 4 بند الف ماده 6 آئین نامه تضمین معامالت دولتى 
مصوبه هیأت وزیران به شماره 123402/ ت50659هـ مــورخ 1394/09/22 و نیز تبصره ماده 11 آیین نامه اجرایى بند هـ 
تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور موضوع تصویب  نامه هیأت وزیر ان به شماره 12155/ ت55264هـ 
مــورخ 1397/12/09 و نیز ماده 9 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدى و خدماتى در تأمین نیازهاى کشور و تقویت آنها 

در امر صادرات مصوب 1398/02/15 مجلس شوراى اسالمى باشد. 
اعتبار پروژه: تأمین مالى توســط مناقصه  گزار (کارفرم ا) و نوع اعتبار طرح از محــل اعتبارات طرحهاى عمرانى (تملک 
دارایى هاى سرمایه اى) و در حد تخصیص دریافتى به صورت اسناد خزانه اسالمى یا نقد یا ترکیبى (بخشى اسناد خزانه 

اسالمى و بخشى نقد)  است.
شرایط مناقصه  گر: مناقصه  گر باید داراى گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکارى پایه پنج یا باالتر (حقوقى) در رشته نیرو از 
سازمان برنامه و بودجه و داراى ظرفیت آزاد (مبلغ و تعداد کار مجاز) و داراى گواهینامه معتبر صالحیت ایمنى از وزارت تعاون 

کار و رفاه اجتماعى باشد. سایر شرایط مندرج در اسناد استعالم ارزیابى کیفى و مناقصه مى باشد.
محل اجراء : واقع در استان چهارمحال و بختیارى، شهرستان کوهرنگ- منطقه بیرگان مى باشد و مدت اجراء 12 ماه شمسى 

است.
مدت اعتبار پیشنهادهاى مناقصه 3 ماه شمسى با یکبار قابلیت تمدید با همین مدت از آخرین مهلت ارائه پیشنهادها است.

نام و نشانی مجري طرح و دستگاه نظارت: الف) نماینده کارفرما و مجرى طرح: معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه اى 
اصفهان به نشانی اصفهان- پل خواجو- آبشار اول-ساختمان شماره دو- ب)دستگاه نظارت (مشاور): شرکت مهندسین 

مشاور زایندآب به نشانی اصفهان- خیابان نظر شرقى- جنب تاالر اندیشه- شماره 235
تاریخ، مهلت، نشانى و نحوه دریافت اسناد مناقصه و استعالم ارزیابى کیفى و ارسال پاسخ:

کلیه مراحل ارزیابى کیفى و مناقصه از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ســتاد ایران) به نشــانى اینترنتى
 www.setadiran.ir انجام خواهد شد. مناقصه گران جهت شرکت در مناقصه، مطابق شرایط و مواعد زمانى قید شده در 
آن سامانه (به شماره فراخوان فوق) مهلت خواهند داشت نسبت به دریافت اسناد استعالم ارزیابى کیفى و مناقصه و ارسال 

پاسخ ارزیابى کیفى و پیشنهاد مناقصه به صورت همزمان و از طریق همین سامانه اقدام نمایند.
زمان ارسال اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابى کیفى به صفحه اعالن عمومى سامانه ستاد ایران ساعت 13:00 روز انتشار 

آگهى نوبت اول و  به شماره فراخوان فوق مى باشد و از آن زمان قابل دسترس مناقصه گران مى باشد.
نشانى مناقصه  گزار: اصفهانـ  پل خواجوـ  بلوار آئینه خانهـ  جنب هالل احمر- شرکت سهامى آب منطقه اي اصفهان- 

کدپستى 8164676473 - صندوق پستى391 

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

(شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران  ۲۰۰۱۰۰۱۲۰۵۰۰۰۰۷۸)

 م.الف:۱۴۵۴۱۸۱

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

نوبت اول



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسىفرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

خــدا شــما را بــه پرهیــزکارى ســفارش کــرد و آن را نهایــت 
خشــنودى خــود و خواســتش از بنــدگان قــرار داده اســت. پــس 
بترســید از خدایــى کــه در پیشــگاه او حاضریــد و اختیــار شــما در 
دســت اوســت و همــه حــاالت و حــرکات شــما را زیــر نظــر دارد. 
اگــر چیــزى را پنهــان کنیــد مــى دانــد و اگــر آشــکار کردیــد ثبــت 
مــى کنــد، بــراى ثبــت اعمــال، فرشــتگان بزرگــوارى را گمــارده که 

موال على (ع)نــه حقــى را فرامــوش و نــه باطلــى را ثبــت مــى کننــد.

مدیر عامل و سردبیر: ایرج ناظمى

مدیر مسئول: هوشنگ غالمى

نشانى: اصفهان، خیابان مدرس، خیابان ادیب

تلفن: 34452005                نمابر: 34452006

چاپ:   رنگین کمان                          

تمام درآمد حاصل از فروش این روزنامه و بخشى از مبلغ آگهى هاى بازرگانى صرف کمک به بیماران نیازمند مى شود.
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پیامک: 30007642       و      09132008640
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واحدجمعشهرستانقبل از انقالب
فریدونشهرچادگاناصفهانشهرضادهاقانسمیرم

مورد132542632-مطالعه وطراحی کانونهاي اسکان عشایردرشهرستان هاي استان1
کیلومتر3111141850-مطالعه ایلراه هاي عشایري2
مورد1311---7-مطالعه و طراحی و اجراي پمپاژ آب3
کیلومتر1601425101575299-طراحی و اجراي انتقال آب (ثقلی  ) (تامین آب شرب انسان ودام)4
مورد66-----6-مطالعه وطراحی واجراي بندهاي ذخیره آب5
مورد1-----1-مطالعه و اجراي پمپاژآب کانون چشمه رحمان سمیرم6
مورد11------مطالعه و طراحی واجراي سدگاوخفت فریدونشهر7
مورد1--1----مطالعه وطراحی و اجراي مجتمع دامپروري جرقویه8
دهنه353715112394-احداث پل درمناطق عشایري9
مورد1-1-----مطالعه و طراحی و اجراي پمپاژ چناررود چادگان10
مترمکعب950000200000350000520000100002500002280000-آبرسانی سیار11
رشته77491310104-مرمت،الیروبی وبازسازي قنوات12
کیلومتر55712601230176-احداث پوشش انهار13
باب1203045871047339-احداث استخرذخیره آب کشاورزي14
طبقه32--34-25-حفرو تجهیزچاه کشاورزي15
کیلومتر130516702033274-احداث خط انتقال آب کشاورزي (با لوله)16
کیلومتر7005090160353001335-مرمت و بازسازي ایلراه هاي عشایري17
تن5000600120014000030000120000296800-تامین علوفه(علوفه یارانه اي)18
مورد60015451704030900-کمک به مسکن عشایر19
مورد270065100250651903370-توزیع تانکرثابت ذخیره آب شرب20
راس300000200005000015000070000240000830000-خرید دام مازاد21
کیلومتر1101535202560265-احداث جاده22
کیلومتر55------اجراي خط انتقال آب گوکان23
باب22025601203070525-احداث منبع ذخیره آب شرب24
تن4000120023009000055000260000412500-توزیع آرد وکاالهاي اساسی25

تعداد خانوارواحد حجم عملیاتکانون / سامان عرفىشهرستانعنوان پروژهردیف

300دهنه15پادناسمیرماحداث ابنیه فنى جاده عشایرى طاسک1

200دهنه6پادناسمیرماحداث ابنیه فنى جاده عشایرى بره روز2

100دهنه9پادناسمیرماحداث ابنیه فنى جاده عشایرى الى سرخ3

30دهنه3قره زمینسمیرمبهسازى چشمه قره مین و چغور چشمه4

300کیلومتر5پادناسمیرمزیر سازى جاده پهلوشکن5

150کیلومتر15پادناسمیرمبازگشایى جاده عشایرى دیلى به بارند6

50دهنه1قبرکیخاسمیرمبهسازى چشمه قبر کیخا7

100دهنه4سرطاقسمیرمبهسازى چشمه سرطاق8

150دهنه2 پادناسمیرماحداث ابنیه فنى شیبانى9

100متر مکعب4000پرمه ده زرگرانچادگاناحداث منابع ذخیره آب شرب وکشاورزى10

30دهنه1دشت کبودچادگاناحداث  پل11

125کیلومتر3بند عربهاجرقویهاحداث خط انتقال برق فشار متوسط مجتمع دامپرورى12

250متر مکعب350بند عربهاجرقویهاحداث منبع زمینى وهوایى 13

50کیلومتر2مناطق عشایرىفریدونشهرتکمیل فاز اول انتقال آب شرب تنگ گنگ14

70کیلومتر7مناطق عشایرىفریدونشهرانتقال و تکمیل آب شرب عشایر درمیلگان15

بهسازى چشمه و تامین آب شرب  عشایر-احداث منابع ذخیره 16
100مورد4مناطق عشایرىفریدونشهرآبشخور دام

150مورد12مناطق عشایرىفریدونشهراحداث پل  با لوله کاروگیت17800-600

امام خمینی(ره) : عشایر ذخایر انقالبند.
مقام معظم رهبري : مسئولین کارى کنند که زندگى عشایر به یک رفاه نسبى برسد.

آیت ا... رئیسى: عشایر نقش مؤثرى در رونق اقتصادى کشور دارند.

جمعیت عشایر استان اصفهان به تفکیک ایل 

تعداد خانوار و 
جمعیت عشایر 
استان اصفهان 
به تفکیک 
شهرستان

  تولیدات جامعه عشایرى استان اصفهان 

  مهمترین اقدامات و فعالیت ها درمناطق عشایرى استان 

مشخصات کلی جامعه عشایر استان اصفهان :
براســاس سرشــماري مرکز آمار ایران  عشایر استان 
11021 خانوار و 53139  نفــر در ییالق و 1006 خانوار 
با 5354 نفر در قشالق (جمعاً 12027 خانوار با 58493 

نفر) می باشد. 

پروژه هاي عمرانی اجرا  شده در مناطق عشایري استان پس از پیروزي انقالب شکوهمند اسالمی در مقایسه با زمان طاغوت

پروژه هاي  قابل افتتاح و بهره برداري  اداره کل امور عشایر استان اصفهان در دهه  فجر 1401

درصدتعداد جمعیت (نفر)تعداد خانوارنام ایلردیف

61442706551قشقایی1

48772607441بختیاري2

100653548جرقویه3

1202758493100جمع

درصدتعداد جمعیت (نفر)تعداد خانوارنام شهرستانردیف
48452556048/2سمیرم1
28871694132فریدونشهر2
1038614211/6چادگان3
100653542/7اصفهان (جرقویه)4
32516793/2شهرضا5
754030/8دهاقان6
1508211/5سایر شهرستانها7

1202758493100جمع

 داراي 1,000,000 واحد دامی و عرضه  12,000 تن گوشــت قرمز (28 ٪ استان)  اراضی کشــاورزي 23,000 هکتار   مراتع تحت بهره 
بردارى1,350,000 هکتار   تولید انواع محصوالت زراعی  65,000 تن   تولیدات انواع محصوالت باغی 140,000 تن   تولیدات انواع لبنی 

حدود 7,000 تن  تولیدات عسل حدود 700تن  تولیدات انواع صنایع دستی 30,000مترمربع       

 1500 خانوار
  به طول  12  کیلومتر

 تعداد بهره بردار : 200 خانوار
 طول :11 کیلومتر

 اعتبار  هزینه شده :  50000 میلیون ریال 
 احداث جاده هاى عشایرى 50 کیلو متر 

  محل پروژه : شهرستان فریدونشهر
  تعداد خانوار بهره بردار : 200 خانوار

  طول خط انتقال آب : 2500 متر
  حجم منبع ذخیره آب : 50 متر مکعب

  200 هزار متر مکعب
   بهره بردار : 3700 خانوار عشایر

احداث جاده تاسک منطقه پادنا شهرستان سمیرم 

جاده هوك به هرندى شهرستان شهرضا

بازگشایى  و تیغ زنى جاده هاى عشایرى سالیانه  1500   کیلومتر 

احداث مجتمع تأمین آب شرب عشایر میدانک

آبرسانى سیار به عشایر 


