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مدیرعامــل ســازمان خدمــات موتــوری شــهرداری اصفهان 
موتــوری  خدمــات  ســازمان   ۱۴۰۰ ســال  بودجــه  گفــت: 
گرفتــه شــده  شــهرداری حــدود ۹۰ میلیــارد تومــان در نظــر 
گذشــته  ــی ســال  ــارد تومان ــه بودجــه ۷۰ میلی ــه نســبت ب ک
حــدود ۴۳ درصــد افزایــش یافتــه اســت. حســن نظــام زاده 
ــا اشــاره بــه اســتمرار رونــد نوســازی  ــو با ایمنــا ب گ گفــت و  در 
کــرد: بــا توجه  تجهیــزات ســازمان خدمــات موتــوری، اظهــار 
کــه در حــال  بــه فرســودگی جاروب هــای مکانیــزه خیابانــی 
ــد جاروب هــای  حاضــر مــورد اســتفاده اســت، امســال خری
کیــد  کار ســازمان قــرار داده ایــم. وی بــا تا جدیــد را در دســتور 
گذشــته تعــدادی از زباله کش هــا نوســازی  کــه ســال  بر ایــن 

شــد و امســال نیــز مکانیــزم جاروب هــای شــهرداری بایــد 
نوســازی شــود، افــزود: در حــال حاضــر ۶۰ درصــد رفــت و 
روب شــهر توســط ماشــین آالت ســازمان انجــام می شــود و 
تــا پایــان ســال جــاری تعــدادی جــاروب مکانیــزه خیابانــی 
بــه امکانات ســازمان خدمــات موتوری اضافه خواهد شــد.

مدیرعامــل ســازمان خدمــات موتــوری شــهرداری اصفهان 
کــه بــه صــورت  کشــنده  کــرد: خریــد تعــدادی  خاطرنشــان 
کارخانــه انتقــال می دهــد و  کاره ســکوهای زبالــه را بــه  دو 
تانکرهــای آبرســانی را حمــل می کنــد نیــز در برنامه هــای 
ــا  گفــت: امســال ب ــرار دارد. وی  ســال جاری ایــن ســازمان ق
توجــه بــه خشــکی زاینــده رود و چاه هــای اطــراف آن، بــرای 
تامیــن آب مــورد نیــاز بــرای آبیــاری فضــای ســبز بایــد توجــه 

ویژه ای به بهینه ســازی تانکرهای آبرســانی داشــته باشیم.
نظــام زاده افــزود: در حــال حاضــر تعــداد ۲۰ دســتگاه تانکــر 
کــه ۱۷ تانکــر آبرســانی بــا  آبرســانی در اختیــار ســازمان اســت 
گنجایــش ۱۳ هــزار مترمکعــب آب و ســه تانکــر بــا ظرفیــت ۳۰ 
هــزار مترمکعــب آب اســت و مناقصــه برگــزار کردیــم تا بخش 

کنــد. خصوصــی مشــارکت 
آبــی  بــه شــرایط فعلــی  بــا توجــه  کــرد:  وی خاطرنشــان 
اصفهــان، اســتفاده از تعــدادی تانکــر پرتابــل نیــز در برنامــه 
ــرای  ــا در صــورت بحرانــی شــدن شــرایط ب ســازمان اســت ت

آبرســانی فضــای ســبز اســتفاده شــود.
مدیرعامــل ســازمان خدمــات موتــوری شــهرداری اصفهان 
بــا اعــام تحقــق ۱۰۰ درصــدی بودجه ایــن ســازمان در ســال 
کــرد: بودجــه ســال ۱۴۰۰ ســازمان  گذشــته، خاطرنشــان 
خدمــات موتــوری شــهرداری حــدود ۹۰ میلیــارد تومــان در 
نظــر گرفتــه شــده کــه نســبت بــه بودجــه ۷۰ میلیــارد تومانی 

گذشــته حــدود ۴۳ درصــد افزایــش یافتــه اســت. ســال 
در  موتــوری  خدمــات  ســازمان  کــه  بیان ایــن  بــا  وی 
ــه صــورت ۲۴ ســاعته در حــال فعالیــت  ــام ســال ب تمامی ای
ــرر و  ــف مق ــام وظای ــز انج ــه  ج ــازمان ب ــن س گفت: ای ــت،  اس
روزانــه خــود در حــوزه امــور عمرانــی و خدماتــی شــهر، در 
ــر  ــای دیگ ــت بخش ه ــل فعالی ــرای تکمی ــرورت ب ــع ض مواق
کمــک می کنــد و حتــی بــرای مدیریــت حــوادث  شــهرداری 

غیرمترقبــه در شــهر نیــز آمــاده خدمت رســانی اســت.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان:

روند نوسازی تجهیزات خدمات موتوری ادامه دارد
خبرربخ

تجربــه ۱۲ روز هــوای ناســالم در فروردیــن امســال از چهــار فصــل شــدن آلودگــی هــوا در 
کانشــهر اصفهــان حکایــت دارد و بــاد بــوزد یــا نــوزد آالینده هــا دســت بــردار نیســتند.

ــا ثبــت ۱۲۷ روز ناســالم  کانشــهر اصفهــان ب کــه  ســال ۱۳۹۹ در حالــی بــه پایــان رســید 
بدتریــن ســال بــه لحــاظ آلودگــی هــوا در یک دهه گذشــته را تجربه کــرد. آالینده ها حتی 
کیفــی هــوا تــا روزهــای  در آســتانه بهــار هــم دســت بــردار نبودنــد و نمــودار شــاخص های 

پایانــی ســال مــدام از نارنجــی بــه قرمــز رنــگ عــوض می کــرد.
تداوم این روند در فروردین امسال شرایطی بی سابقه و آمار قابل توجهی را رقم زد.

ک نفــس  کــه روزهــای آغازیــن بهــار هــوای پــا گذشــته  اصفهــان برخــاف ســال های 
گروه هــای حســاس، یــک روز ناســالم  ــرای  ــا ۱۱ روز ناســالم ب می کشــید فروردیــن ۱۴۰۰ ب
بــرای عمــوم و ۱۹ روز هــوای ســالم بدتریــن شــرایط کیفــی هــوا را داشــت و تاطــم بهــار نــه 

کــه امســال مزیــد بــر علــت شــد. تنهــا زورش بــه آالینده هــا نرســید 

۳

در سال ۹۹:

کاهش 1۵/۳ درصدی مصرف بنزین 
در استان اصفهان

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

کاال و خدمــات موردنیــاز خــود بــه شــرح ذیــل را باســتناد قانــون  شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان درنظــردارد: 
برگــزاری مناقصــات و آئیــن نامــه معامــات، ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه صــورت مناقصــه عمومــی دو 

مرحلــه ای ازبیــن تولیدکننــدگان و فروشــندگان واجــد شــرایط خریــداری نمایــد.
گواهــی امضــای  گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت  الزم اســت مناقصــه 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
موضوع مناقصه: خرید 2۵۰/۰۰۰ عدد پلمپ فلزی بکسلی

کثــر  پیشــنهاددهندگان می تواننــد اســناد مناقصــه بــه شــرح فــوق را ازطریــق ســایت www.setadiran.ir دریافــت و حدا
کــت  خ 1۴۰۰/۰2/18 در ســامانه فــوق بارگــذاری نمایــد و همچنیــن اســناد فیزیکــی )پا تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه مــور
الــف - ضمانــت نامــه( خــود را بــه نشــانی: اصفهــان چهاربــاغ عباســی خیابــان عبــاس آبــاد ســاختمان ســتاد شــماره یــک 
که بعــد از مهلت مقرر  شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان طبقــه همکــف دبیرخانــه تحویل نماینــد. به پیشــنهادهایی 

گــردد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. بارگــذاری 
گاهــی  کاظمــی و جهــت آ کســب اطاعــات بازرگانــی بــا شــماره تلفــن ۳۴121۴8۶، ۰۳1 واحــد مناقصــات و خریــد آقــای  جهــت 
بیشــتر درمــورد الزامــات، اطاعــات، شــرح خدمات ایــن مناقصــه بــا شــماره تلفــن: ۳۴1212۶9، ۰۳1 معاونــت درآمــد فــروش 

و خدمــات مشــترکین تمــاس حاصــل فرمائیــد.
 جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴19۳۴، ۰21، دفتر ثبت نام: 889۶97۳7، ۰21 و 8۵19۳7۶8، ۰21 

تماس حاصل فرمائید.
ج شده است. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد در

کننــدگان در مناقصــه می بایســت دو روز قبــل از آخریــن مهلــت اتمــام زمــان مناقصــه بــا مراجعــه بــه ســامانه  شــرکت 
گردنــد،  تــدارکات الکترونیکــی دولــت و یــا تمــاس بــا واحــد مناقصــه و مزایــده، ازآخریــن اصاحــات احتمالــی اســناد مطلــع 

گــران می باشــد. درغیراینصــورت مســئولیت عــدم رعایــت ایــن بنــد بــه عهــده مناقصــه 
کمیسیون معامات باز و قرائت خواهد شد. پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء 

پیشنهاددهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام و ازطریق همان سامانه، اسناد را دریافت نماید
بــه مــدارک، پیشــنهادات و نامه هــای فاقــد امضــاء، مخــدوش، مشــروط یــا بعــد از انقضــاء مهلــت مقــرر واصــل شــود مطلقــًا 

ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
کلیه پیشنهادات مختار می باشد. شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول 

ج می باشد. سایر اطاعات وجزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندر

گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای آ
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سالی که نکوست از بهارش پیداست؛

فروردین غبارآلود سهم اصفهان از بهار

پرتابگر المپیکی کشورمان:

کسب بهترین نتیجه در المپیک   برای 
تالش می کنم

۶

سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها:

۱۹ مجوز مخل صنعت، 
معدن و تجارت روی میز 

تصمیم گیری رفت

معاون خرید ذوب آهن اصفهان هشدار داد:

با رقابت مخرب، 
هزینه تولید فوالد 

کشور باال می رود در 

دبیر اجرایی خانه کارگر خبر داد: 

افزایش  حقوق بازنشستگان 
در فروردین ۱۴۰۰ 
اعمال نشده است

مدیرکل راهداری استان اصفهان: 

محور غرب استان اصفهان 
در انتظار عملیاتی شدن 

زیرساخت های ابتدایی است

2

۳

2

۳

سد زاینده رود چقدر ظرفیت دارد؟

زنگ بی آبی 
در اصفهان به صدا درآمد

دالل بازی در مس بورسی! 

 صدای تولید در بازار مسگران 
خاموش شد

۳
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ثابت راسخ - شهردار

شــهرداری چرمهین براســاس مصوبه شــماره ۵/۳۶7/ش مورخ 1۳99/12/2۴ شــورای محترم اسامی شــهر 
گــذاری مرکــز معاینــه فنــی  و بــه موجــب مــاده 1۳ آییــن نامــه مالــی شــهرداری ها درنظــردارد نســبت بــه وا
کارگاهــی و خدماتــی پیامبــر اعظــم )ص( بــه صــورت اســتیجاری و  خودروهــای ســبک خــود واقــع در مجموعــه 

کارشناســی )کارشــناس رسمی دادگســتری( ماهیانــه بــه مبلــغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال  براســاس قیمــت پایــه 
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خبر

بــازرس اصلــی اتحادیــه خواروبــار و آجیــل فــروش 
ــات در روزهــای  گرانــی حبوب ــه  ــا اشــاره ب اصفهــان ب
و  داخلــی  تولیــد  کاهــش  گفــت:  بــازار  در  اخیــر 
از  بســیاری  قیمــت  گرانــی  ســبب  واردات  عــدم 
محصــوالت در بــازار شــده اســت.  حمیدرضا باقری 
کاهــش حجــم آب را از  کافــی و  نبــود بارندگی هــای 
دالیــل اصلــی ســیر نزولــی تولید محصــوالت داخلی 
دانســت و اظهــار داشــت: در شــرایط فعلــی تامیــن 
کاهــش تولیــدات  بــار حبوبــات بــا نبــود واردات و 
داخــل بســیار دشــوار شــده و قیمــت  برخــی از کاالها 
چندیــن برابــر افزایــش داشــته اســت.  وی بــا اشــاره 
بــه افزایــش 2۳ درصــدی نــرخ لپــه در بــازار اصفهان، 
افــزود: طــی روزهــای اخیــر قیمــت لپــه بــا افزایــش 8 
هزار تومانی از ۳۴ به ۴2 هزار تومان رســیده اســت.

بــازرس اصلــی اتحادیــه و آجیــل فــروش اصفهــان 
درباره اینکــه قیمــت نخــود هــم از 22 بــه 28 هــزار 
کــرد: در حــال  تومــان افزایــش داشــته اســت، بیــان 
گونــه  کشــورهای اتیوپــی و تانزانیــا هیــچ   حاضــر از 
ــی  ــار واردات ــترین ب ــم و بیش ــات نداری ــی حبوب واردات
کــه از  نخــود و لپــه موجــود بــازار از کشــور روس اســت 

کیفیــت مطلوبــی برخــوردار نیســت.
وی پیرامون اینکه ایــران هــم تولیدکننــده حبوبــات 
تولیــدات  کــرد:  تصریــح  واردکننــده،  هــم  اســت 
محصــوالت داخــل بــه تنهایی امــکان تامین کامل 

مواقــع  برخــی  در  و  نــدارد  را  داخلــی  تقاضا هــای 
حبوبــات مــورد نیــاز از خــارج کشــور تامیــن می شــود 
گرانــی  کاالهــا ســبب  امــا امســال عــدم واردات ایــن 
شــده اســت. باقــری عــدم واردات را یکــی از دالیــل 
اصلــی نبــود عــدس ریــز و درشــت طــی روزهــای 
گفــت: طــی  کــرد و  ــازار اصفهــان بیــان  گذشــته در ب
کاال بــا 12 هــزار تومــان  روزهــای اخیــر قیمت ایــن 

افزایــش از 1۵ بــا 27 هــزار تومــان رســیده اســت.
وی ادامــه داد: جدیــدا مســئوالن مرتبــط اعــام 
کــه عــدس وارداتــی بــه بــازار آمــده اســت  کرده انــد 
ــدون  ــا 28 هــزار تومــان ب ــا قیمــت فعلــی 27 ت امــا ب
هــزار   ۳۰ بــاالی  مصرف کننــدگان  دســت  شــک 
اتحادیــه  اصلــی  بــازرس  رســید.  خواهــد  تومــان 
ــاره افزایــش  ــار و آجیــل فــروش اصفهــان درب خواروب
کــرد:  1۰ هــزار تومانــی نــرخ لوبیــا قرمــز در بــازار، بیــان 
کاال بــا نبــود بــار در بــازار از 18 بــا 28 هــزار  قیمت ایــن 

تومــان رســیده اســت. وی بــا بیان اینکــه نــرخ برنــج 
و  مانــده  ثابــت  ابتــدای ســال جــاری  از  خارجــی 
حتــی برخــی از مارک هــا آن افــت قیمــت هم داشــته 
اســت، گفــت: بــا عــدم توانایــی قــدرت خرید مــردم و 
گمــرک بــرای تخلیــه بــار واردکننــدگان قبــل از  فشــار 
ســال، قیمــت بعضــی از برندهــای معــروف خارجــی 
آمــده  پاییــن  تاحــدودی  کشــورمان  داخــل  در 
اســت. باقــری پیرامــون افزایــش 2 تــا ۳ هــزار تومانــی 
نــرخ برنــج داخلــی، اظهــار داشــت: در حــال حاضــر 
برنج هاشــمی، فجــر و غیــره از 2۵ تا 27 هــزار تومان و 
طــارم واقعــی ۳2 هــزار تومــان بــه بــاال قیمت گــذاری 
شــده اســت. وی بــا بیان اینکــه حبوبــات از ارز ۴2۰۰ 
تومانــی بــه ارز نیمایی تغییر کرده اســت، بیــان کرد: 
گــر مســیرهای وارداتــی حبوبــات از بنــادر و گمرکات  ا
کشــورمان هــم عملیاتــی شــود، حــذف ارز دولتــی 
یکــی دیگــر از دالیــل رهایــی ترمــز گرانــی بــازار خواربــار 
اســت. بــازرس اصلــی اتحادیــه خواروبــار و آجیــل 
گمرکــی را یکــی  فــروش اصفهــان تعرفه هــای بــاالی 
ــات  دیگــر از دالیــل افزایــش جهشــی قیمــت حبوب
ــزود: تولیــد داخلــی جوابگــوی عرضــه  دانســت و اف
و تقاضــای بــازار نیســت و متاســفانه عــدم واردات 
گرانــی محصــوالت شــده  حبوبــات نــه تنهــا ســبب 
بلکــه تامیــن خواروبــار را در بــازار داخلــی ســهمگین 

کــرده اســت.

بازرس اتحادیه خواروبار و آجیل فروش اصفهان:

کرد  گرانی بازار حبوبات را داغ  نبود واردات،  خبرربخخبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کارشــناس صنعــت خــودرو  در خصــوص راه هــای 
کنتــرل تــورم و قیمــت خــودرو توضیحاتــی داد.

گفــت  کارشــناس صنعــت خــودرو  در  فربــد زاوه 
گــو بــا  اقتصــادی باشــگاه خبرنــگاران جــوان،   و 
کنتــرل قیمــت یکــی از  کنتــرل تــورم بــا  کــرد:  بیــان 
گرانــی و فــرار  کارآمدتریــن شیوه هاســت و باعــث  نا
کشــور  از پاســخگویی مســئوالن می شــود. تورم در 
چــه در حــوزه خــودرو و چــه ســایر حوزه هــا، ناشــی 
کاال در مبــدا توزیــع نیســت،  از افزایــش فیمــت 
کلــی و  کــه در سیاســت  ناشــی ازا شــتباهاتی اســت 
کســری شــدید  مشــکالت عدیــده در ســاختاری و 
کارشــناس صنعــت خــودرو  اســت. این  بودجــه 
گفتنــد  کل بانــک مرکــزی  کــرد: رئیــس  تشــریح 
کــه  کشــور را بــا انتشــار پــول مدیریــت می کننــد  کــه 
کار در نتیجــه بــا عث ایجــاد تــورم شــده  همیــن 
اســت. این بیــن ارگان هــا و ســازمان هایی ماننــد 
کــه ورود می کننــد، مدعی هســتند  شــورای رقابــت 
کــه می تواننــد قیمــت را بــا ســرکوب در مبــدا توزیــع 
کــرد: در تمــام 11 ســالی  کننــد. زاوه تشــریح  کنتــرل 
کــه شــورای رقابــت وجــود داشــته اســت و ۵۰  کــه 
که ســازمان حمایت تاســیس شــده اســت،  ســالی 
ــازار  ــه انجــام نشــده رفــع انحصــار از ب ک کاری  تنهــا 
خــودرو بــوده اســت و هیــچ حرکــت و آئیــن نامــه ای 

کــه منجر بــه رفع انحصار شــده باشــد،  نمی بینیــم 
انجــام  را  انحصــار  تشــدید  عمــل  عکــس  بــر  بــه 
ــت  ــت قیم گف ــوان  ــرد: می ت ک ــان  ــد.  او بی می دهن
گرانــی اســت  گــذاری دســتوری عامل ایجــاد تــورم و 
گــذاری در صنعــت خــودرو  و باعــث شــده ســرمایه 
کــه شــورای رقابــت انجــام داد  کاری  انجــام نشــود. 
گــذاری نشــد، بلکــه  نــه تنهــا منجــر بــه ســرمایه 
باعــث تشــدید تــورم و فســاد در جامعــه شــد. این 
کــرد: ســال  کارشــناس صنعــت خــودرو تشــریح 
گذشــته حــدود یــک میلیــون دســتگاه بــا مابــه 
تفــاوت حداقــل ۶۰ تــا 7۰ میلیــون تومــان توزیــع 
ــه 2۰۰ میلیــون  گاهــی ب ــه تفــاوت  که ایــن ماب شــد 
گــر همــان عــدد متوســط را بگیریــم  هــم رســید. ا
حــدود 8۰ میلیــارد تومــان منابــع درآمــدی در بــازار 

بــه صــورت رانــت توزیــع می شــود.
کــه دولــت  زاوه ادامــه داد: حداقــل رانت ایــن بــوده 
کــرده و منجــر بــه  را از دریافــت مابــه تفــاوت محــروم 
افزایــش اســتقراض دولــت از بانــک شــده اســت. 
شــرکت های خودروســاز بــا پنهــان شــدن پشــت 
گــذاری دســتوری خــود را از هرگونــه اصــالح  قیمــت 
ــان خــود را  ــه هــر شــکل زی ــد و ب کردن ســاختار رهــا 
گــردن شــورای رقابــت می اندازنــد در نتیجــه پــول 
که ایــن بــه معنــی  بانک هــا پرداخــت نمی کننــد 

افزایــش نقدینگــی اســت.

قیمت هــای  کــرد  بینــی  پیــش  جهانــی  بانــک 
کــه در ســه ماهــه اول  کاال پــس از رشــدی  جهانــی 
ســال ۲۰۲۱ تحــت تاثیــر رشــد اقتصــادی قــوی پیــدا 
کردنــد، تــا پایــان ســال در همیــن حــدود فعلــی 

خواهنــد مانــد.
کــرد قیمت هــای انــرژی در  بانــک جهانــی اعــالم 
ســال ۲۰۲۱ بیــش از یــک ســوم باالتــر از ســال ۲۰۲۰ 
خواهــد بــود و میانگیــن قیمــت هــر بشــکه نفــت بــه 
ــه ۶۰  ــال ۲۰۲۲ ب ــا در س ــد. قیمت ه ۵۶ دالر می رس
دالر افزایــش خواهــد یافــت و مطابــق بــا میانگیــن 
قیمت ســال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ خواهد بود. بهای نفت 
برنــت و وســت تگزاس اینترمدیــت آمریــکا از ابتدای 
کــرده  کنــون بیــش از ۳۰ درصــد رشــد  ســال ۲۰۲۱ تا

اســت.
کــرد قیمــت  بانــک جهانــی همچنیــن پیــش بینــی 
کشــاورزی  فلــزات امســال ۳۰ درصــد و بازارهــای 
امــا قیمــت  حــدود ۱۴ درصــد صعــود می کننــد. 
فلــزات احتمــاال بخشــی از رشــد امســال را از دســت 
خواهنــد داد زیــرا رشــد ناشــی از تدابیــر محرک مالی 

در ســال ۲۰۲۲ ضعیــف می شــود.
گــزارش بانــک جهانــی، پیش بینی می شــود  طبــق 
بــرای  تقاضــا  دلیــل  بــه  امســال  مــس  قیمــت 
کاالهــای مصرفــی و ســاخت و ســاز ۳۸ درصــد باالتر 
بمانــد. با ایــن حــال پیــش بینــی می شــود در ســال 
کــه عرضــه جدیــد محقق می شــود قیمت ها   ۲۰۲۲

پاییــن تــر برونــد.
ــی از  تعدیــل ســریعتر از حــد انتظــار محرکهــای مال
ســوی بعضی از اقتصادهای بازار نوظهور می تواند 
کنــد. امــا  ریســک نزولــی بــرای قیمــت فلزات ایجــاد 
از  می توانــد  آمریــکا  در  باالتــر  زیرســاخت  هزینــه 
بعضــی از فلــزات نظیــر آلومینیــوم، مــس و ســنگ 

کنــد. آهــن حمایــت 
کشــاورزی تحــت تاثیــر تقاضــای قــوی   بازارهــای 
چین و مشکالت تولید در آمریکای جنوبی شاهد 
گرچــه عمــده بازارهــای  رشــد قیمت هــا بوده انــد. ا
از نظــر اســتانداردهای  کاالهــای غذایــی جهــان 
کافــی تامیــن شــده اند امــا قیمــت  تاریخــی بــه حــد 
گو در باالتریــن رکــورد  ذرت و ســویا در بــازار شــیکا
گذشــته معاملــه می شــود. قیمت هــا  چنــد ســال 
ــر نگرانیهــای امنیــت غذایــی و شــرایط  تحــت تاثی
کرده انــد. جــوی نامســاعد در برزیــل افزایــش پیــدا 
کــرد تــورم غــذا در آمریــکای   بانــک جهانــی اعــالم 
التیــن، خاورمیانــه و آمریکا به طور متوســط حدود 
کــرده و  ۹ درصــد در ژانویــه و فوریــه ســال ۲۰۲۱ رشــد 
گــر افزایــش اخیر قیمت هــای جهانی مــواد غذایی  ا
ــورم  ــه بازارهــای داخلــی منتقــل شــود، ریســک ت ب

قیمــت باالتــر وجــود دارد.
مالــی  موسســه  رویترز، ایــن  گــزارش  اســاس  بــر   
تــا حــدود  کرد ایــن دورنمــا  جهانــی خاطرنشــان 
 ۱۹ پاندمی کوویــد  مهــار  پیشــرفت  بــه  زیــادی 
اقتصادهــای  در  حمایتــی  تدابیــر  همچنیــن  و 
توســعه یافتــه بســتگی دارد. نایــب رئیــس موقــت 
ــس و  ــر، فاینان ــد براب ــرای رش ــی ب ــک جهان ــروه بان گ
کــرد:  گــروه چشــم اندازها اظهــار  موسســات و مدیــر 
کنــون قــوی تــر از  رشــد جهانــی از ابتــدای امســال تا
کسیناســیون در  حــد انتظــار بــوده و برنامه هــای وا
جریــان اســت و روندهــای مذکــور، قیمت هــای کاال 
کــرده اســت. با ایــن حــال تــداوم احیــای  را تقویــت 
اقتصــادی تــا حــدود زیــادی نامعلــوم مانــده اســت. 
بازارهــای نوظهــور و اقتصادهــای در حــال توســعه 
کاال هستند، باید تاب  که صادرکننده و واردکننده 
کــرده و آمــاده  کوتــاه مــدت خــود را تحکیــم  آوری 

ــرخ رشــد اقتصــادی باشــند. احتمــال تحلیــل ن
گفــت: بــا واریز حقوق های  کارگر  دبیــر اجرایــی خانه 
تعهــد  کــه  مــاه دوبــاره مشــخص شــد  فروردیــن 
اجــرا نشــده و بــا وجــود وعــده مســئوالن، دوبــاره 
گرفته اســت؛ زیرا به دلیل  کارگری شــکل  تجمعات 
گذشــته، بازنشســتگان  بــد عهدی های ســال های 

نمی تواننــد اعتمــاد داشــته باشــند.
کــرد:  گــو با ایمنــا اظهــار  گفــت و  اصغــر برشــان در 
بازنشســتگان  حقــوق  ســازی  متناســب  بحــث 
کــه از چنــد ســال قبــل تــا  مســأله ای ریشــه دار اســت 

بــه حــال ادامــه داشــته اســت.
وی افــزود: همســان ســازی ها بــه دلیــل تبعیــض 
بازنشســتگان  حقــوق  بیــن  کــه  اســت  آشــکاری 
و  کشــوری  بازنشســتگان  بــا  اجتماعــی  تأمیــن 
لشــکری و حتــی بیــن خــود بازنشســتگان تأمیــن 

دارد. وجــود  اجتماعــی 

کــرد: به ایــن دلیل  کارگــر تصریح  دبیــر اجرایــی خانــه 
رفع ایــن  خواســتار  همــواره  کارگــری  تشــکل های 
گرفتــه آنهــا  تبعیــض بــوده و بــا پیگیری هــای انجــام 
در برنامــه ششــم مصــوب و حتــی در بودجــه ۹۹ 

ــود. هم ایــن افزایــش حقــوق تعریــف شــده ب
کــه در ســال  کــرد: امــا از آنجــا  برشــان خاطرنشــان 
تجمعــات  نشــد  اجــرا  مجلــس  مصوبــه  گذشــته 
ــران هیــچ زمــان در اندیشــه  کارگ ــران آغــاز شــد.  کارگ
چنیــن تجمعاتــی بــرای بیــان خواســته های خــود 
نبوده انــد ولــی نحــوه عملکــرد و عــدم اجــرای برنامــه 
که  ششــم عاملی برای شــروع چنین اقداماتی شــد 
برخــی خودجــوش و برخــی هم ســازمان یافتــه بود.

ــرد: نتیجــه تجمعــات ســازمان یافتــه  ک وی اظهــار 
کــه رئیــس ســازمان برنامــه و  گذشــته آن بــود  ســال 
بودجــه و مصــری عضو کمیســیون برنامــه و بودجه 
حقــوق  ســازی  متناســب  بــه  متعهــد  مجلــس 

بازنشســتگان شــدند و در بودجه ۱۴۰۰ برای چنین 
کــه مقــرر  منظــوری بودجــه تعریــف شــد. بــه طــوری 

شــد افزایش هــا از فروردیــن ۱۴۰۰ انجــام پذیــرد.
واریــز  بــا  امــا  گفــت:  کارگــر  خانــه  اجرایــی  دبیــر 
حقوق هــای فروردیــن مــاه دوبــاره مشــخص شــد 
کــه تعهــد اجــرا نشــده و بــا وجــود وعــده مســئوالن، 
گرفتــه اســت؛ زیــرا  کارگــری شــکل  دوبــاره تجمعــات 
گذشــته،  ســال های  عهدی هــای  بــد  دلیــل  بــه 
بازنشســتگان نمی تواننــد اعتمــاد داشــته باشــند.
کــرد: درخواســت مــا آن اســت  برشــان خاطرنشــان 
کــه مســئوالن بیــش از ایــن بــه بــد قولی هــا ادامــه 
ندهنــد، هرچــه ســریع تر اصالحیــه الزم صــورت 
پذیــرد و بــه اطــالع بازنشســتگان رســانده شــود و 
کــه بــه دلیــل بــد عهدی هــا رویــه  اجــازه داده نشــود 
تجمعــات بــرای بیــان هــر نــوع درخواســت معقــول 

ــاب شــود. ب

بانــک مرکــزی در بخشــنامه ای تمدیــد مهلت هــای 
مقــرر در »قانــون تســهیل تســویه بدهــی بدهــکاران 
شــبکه بانکــی کشــور« را به شــبکه بانکــی ابــالغ کرد.

بــر اســاس مصوبــات شــصت و چهارمیــن جلســه ۲۱ 
ــاری  ــت بیم ــی مدیری ــتاد مل ــاه ۱۴۰۰ س ــن م فروردی
ــا بــه ســبب اســتمرار شــرایط ناشــی از بیمــاری  کرون
بــرای  شــده  وضــع  تعطیلی هــای  اثــرات  و  کرونــا 
زمانــی  مهلت هــای  کارهــا،  و  کســب  و  مشــاغل 
منــدرج در بنــد هفتــم مصوبــه جلســه چهــل و 
ــا در تاریــخ ۱۵ آذر  کرون هفتــم ســتاد ملــی مدیریــت 
مــاه ۹۹ در زمینــه )قانــون تســهیل تســویه بدهــی 
کشــور(، بــه مــدت شــش  بدهــکاران شــبکه بانکــی 

مــاه تمدیــد می شــود.
بــر همیــن اســاس مهلــت  منــدرج در قانــون یــاد 

کنــون  تا کــه  مشــمولی  اشــخاص  بــرای  شــده، 
نتوانســته اند از مزایــای قانــون یــاد شــده، بهره منــد 
شــوند بــرای تســلیم تقاضا بــه بانک ها و مؤسســات 
اعتبــاری غیربانکــی تــا پایــان خردادمــاه ســال ۱۴۰۰، 
اعتبــاری غیربانکــی  بانک هــا و مؤسســات  بــرای 
بــه منظــور محاســبه مانــده بدهــی مشــتری طبــق 
ــا پایــان مــرداد مــاه  ضوابــط ابالغــی بانــک مرکــزی ت
ســال ۱۴۰۰ و بــرای اشــخاص مشــمول بــه منظــور 
تســویه نقــدی مانــده  بدهــی تــا پایــان شــهریور مــاه 

ســال ۱۴۰۰، تمدیــد می شــود.  
اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا  اســاس،  برایــن 
مراتب را به قید تسریع و با لحـاظ مفـاد بخشـنامه 
۱۶ مــرداد مــاه ۹۶ بــه همــه واحدهــای ذیربــط خــود 
کــرده و بــر حســـن اجــرای آن نظــارت دقیــق به  ابــالغ 

عمــل آورنــد.

یک کارشناس صنعت خودرو   پاسخ داد؛ 

کنترل تورم و کاهش قیمت خودرو شدنی است؟
پیش بینی بانک جهانی از قیمت کاالها؛ 

گرانی رفتنی نیست!

دبیر اجرایی خانه کارگر خبر داد: 
افزایش  حقوق بازنشستگان در فروردین ۱۴۰۰ اعمال نشده است

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی ابالغ کرد؛ 

تمدید مهلت  تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی 
کرونا به علت شیوع 

گزارشربخ

گذشــته فهرســت ۱۹ مجــوز و  وزارت صمــت هفتــه 
رویــه مخــل تولیــد را بــرای بررســی و رفــع بــه هیــات 
کــرد؛ نگاهــی به ایــن مجوزها  مقررات زدایــی ارســال 
نشــان می دهــد حــذف آنهــا مشــکلی در فرآینــد 

کــرد. نظارت ها ایجــاد نخواهــد 
»تولیــد،  عنــوان  تحــت  ســال  شــعار  انتخــاب 
ســایر  میــان  از  مانع زدایی هــا«  و  پشــتیبانی ها 
کــه در  کشــور در ســال ۱۴۰۰  اولویت هــای موجــود 
واقــع آن را بایــد ادامــه شــعار »جهــش تولیــد« و 
کــه  گذشــته دانســت  »رونــق تولیــد« در دو ســال 
بــه ضــرورت توجــه مضاعــف مســئوالن و مقامــات 
دســتگاه های اجرایــی و قانون گــذاری بــه ارتقــای 
کشــور و رفــع موانــع از ســر  ظرفیت هــای تولیــدی 
گــذر از شــرایط خطیــر  راه آنهــا بــه عنــوان تنهــا عــاج 

کنونــی اشــاره دارد.
در ایــران  تولیــد  کــه  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
مشــکات متعددی دارد ولی مهمترین مشکات 
تولیــد را شــاید بتــوان در ۹ ســرفصل »مقــررات و 
قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه«، »تامین 
گــذاری دســتوری«، »نظــام  مــواد اولیــه«، »قیمــت 
کشــور«،  بانکی«، »اشــکاالت سیســتم حمل ونقل 
»بدهی هــای معوق واحدهای تولیــدی«، »تامین 
نقدینگی«، »تامین اجتماعی« و »مالیات« عنوان 
کــرد. در بخــش نخســت پیگیری مشــکات تولید، 

بــه موضــوع مقــررات مخــل پرداخته ایــم.
۱۸۲ هزار ماده قانونی متناقض

کــه ذکــر شــد یکــی از  بر ایــن اســاس، همانگونــه 
اصلی تریــن موانــع، مجوزهــا، رویه هــا و مقــررات 
کــردن  کــه نــه تنهــا بــا مخــدوش  مــازادی اســت 
امــکان  کســب وکارها،  پیــش روی  چشــم انداز 
کــرده و از  برنامه ریــزی بلندمــدت را از آنهــا ســلب 
جــذب ســرمایه گذاری جلوگیــری می کند، بلکه به 
کلــی اجــازه اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود  طــور 
و البتــه افزایــش ظرفیت هــا را هــم به ایــن بخــش 
ــرای بهبــود  نمی دهــد. از ایــن رو سیاســت گذاری ب
بــدون  ســرمایه گذاری،  و  تولیــدی  ظرفیت هــای 
رفــع موانــع و چالش های ایــن بخــش و پیگیــری 
موفقیت آمیــز  هدفمنــد،  حمایتــی  برنامه هــای 
کشــور مــا  نخواهــد بــود. نکتــه قابــل تأمــل آنکــه در 
یــک  بــر صــدور قوانیــن و بخشــنامه های  عــاوه 
با ایــن  تضــاد  گاهــًا در  کــه  قبلــی  قوانیــن  شــبه، 
ــه قــوت  ــد اســت حــذف نشــده و ب رویه هــای جدی
که ایــن امــر خــود بــه تنهایــی  خــود باقــی می مانــد 

تبدیــل بــه یــک چالــش بــزرگ شــده اســت.
کل  در همیــن راســتا محمدباقــر مجتبایــی دبیــر 
ــزار  ــفانه ۱۸۲ ه ــد: متأس ــران می گوی ــاق اصناف ای ات
مــاده قانونــی متناقض در کشــور داریم کــه در تضاد 
بــا هــم هســتند. از ایــن رو بــه نظــر می رســد قوانیــن 

مخــل یــا بایــد بــرای اصــاح متوقــف شــوند و یــا در 
حیــن اجــرا اصــاح شــوند.

مقررات زدایی به اندازه رفع تحریم ها، مهم 
است

در  دســتورالعمل ها  و  مقــررات  صــدور  وضعیــت 
کــه بــه تعبیــر رئیــس اتــاق  کشــور بــه شــکلی اســت 
کارخانــه  بازرگانــی تهــران، اقتصاد ایــران تبدیــل بــه 
تولیــد قانــون و بخشــنامه شــده اســت. مســعود 
کــه  اســت  آن  واقعیــت  می گویــد:  خوانســاری 
ــدد  ــنامه های متع ــر و بخش گی مقــررات دســت و پا
در  را  منفــی  بســیار  تأثیــرات  متناقــض،  بعضــًا  و 
کــه بعضــًا اثــرات  گذاشــتند  اقتصاد ایــران بــه جــای 
علیــه  بــر  شــده  وضــع  تحریم هــای  از  کمتــر  آن، 
موانــع  که ایــن  چرا اســت،  نبــوده  اقتصاد ایــران 
فعــاالن اقتصــادی را بــا سردرگمی بســیار مواجــه 
بخش هــای  برخــی  رشــد  بــرای  عاملــی  و  کــرده 
اقتصاد ایــران از جملــه صــادرات شــده اســت؛ بــه 
همیــن دلیــل رفــع مقــررات زائــد نیــز، به انــدازه رفــع 
تحریم هــای خارجــی اســت و رفــع آن، موانــع پیش 
کار را از میــان بــر خواهــد  کســب و  روی محیــط 

داشــت.
گفتــه وی، چنانچــه دولــت بتوانــد در ســال  بــه 
کــرده و مجلــس نیــز بــه  کــم  ۱۴۰۰ از حجــم مقــررات 
مــوازات، وضــع هــر قانــون را منــوط بــه لغــو حداقــل 
دو قانــون دیگــر نمایــد، بخشــی از بخشــنامه ها و 
دســتورالعمل های زائــد نیــز بــه تبــع رفــع قوانیــن 
کار  و ایــن  شــد  خواهنــد  حــذف  گیــر  پا و  دســت 
کار کشور  عظیمی در عرصه بهبود محیط کسب و 
ــه ســمت رشــد اقتصــادی بهتــر اســت. و حرکــت ب

مانع زدایی در گروی اصالح و تجمیع قوانین 
مخل است

علــی فیــروزی رئیس مرکز بهبود محیط کســب وکار 
در وزارت اقتصــاد نیــز بــا بیان اینکــه در جاهــای 
مختلــف قوانیــن و مقــررات مخــل را شناســایی 
کردیــم، بــه مهــر می گویــد: مانــع زدایــی از مســیر 
گــروی اصــاح و تجمیــع برخــی قوانیــن  تولیــد در 
نیازمنــد  زمینــه  در ایــن  و  اســت  تولیــد  مخــل 

همــکاری مجلــس هســتیم.
کیــد می کنــد: تکیــه صــرف بــه مقــررات زدایی  وی تا
یعنی اینکــه در حیــن کار بــه یــک ســد یــا رویــه بــزرگ 
برخــورد می کنیم که پشــت همین ســد یــک قانون 
کــه بایــد آن قانــون رفــع شــود؛ امــا بحث  وجــود دارد 
امســال فراتــر از مقــررات زدایــی صــرف اســت. مــا بــر 
روی قوانیــن، مقــررات، رویه هــا، تفســیرپذیر بــودن 
کید خواهیم  قوانیــن و … نیــز بــرای حــذف شــدن تا

داشت.
قوانین خلق الساعه، تحریم داخلی هستند

کمیســیون  همچنیــن ابوالفضــل روغنــی رئیــس 
فضــای  می گویــد:  بازرگانی ایــران  اتــاق  صنایــع 

ســلیقه ای  قوانیــن  و  کار  و  کســب  نامطلــوب 
دســتگاه های اجرایــی مانــع بزرگــی ســر راه تولیــد 
کشــور  اســت؛ وضعیــت قوانیــن متــورم و مزاحــم در 
نشــان می دهــد کــه نــگاه و ایده مســئوالن کشــور در 

راســتای تقویــت تولیــد شــکل نگرفتــه اســت.
ــزار  ــا اســتفاده از اب کیــد می کنــد: مســئوالن ب وی تا
قانــون، تحریــم داخلی ایجــاد می کننــد. در واقــع 
عیــن  در  کــه  اســت  لبــه ای  دو  چاقــوی  قانــون 
گاهــی  کننــده باشــد امــا  کمــک  کــه می توانــد  حــال 
اوقــات نیــز بــه ضــرر تولیــد اســتفاده می شــود؛ اخــذ 
کنتــرل صــادرات،  تصمیمــات یــک شــبه همچــون 
رفــع تعهــد ارزی و … از جملــه مســائلی هســتند کــه 

ــد. کرده ان ــه  ــکل مواج ــا مش ــد را ب تولی
تهیه قوانین و بخشنامه ها بدون توجه به 

نظرات تولیدکننده
اتــاق  کار  و  کســب  معــاون  پــور  حاجــی  هومــن 
نیــز می گویــد: تولیــد بخشــنامه  بازرگانــی تهــران 
کشــور مــا بــدون نظرخواهــی  و دســتورالعمل در 
از ایــن  می شــود.  انجــام  اقتصــادی  فعــاالن  از 
تولید ایجــاد  راه  ســر  را  زیــادی  موانــع  همــواره  رو 
گــر قــرار اســت دولــت یــا مجلــس هــر کاری  می کنــد. ا
بکنــد بایــد از قبــل اعام و تکلیف را مشــخص کند.

کلــی بــرای ابــاغ  کیــد می کنــد: بــه صــورت  وی تأ
هــر دســتورالعمل یــا بخشــنامه بایــد نظــر اعضــای 
اخــذ شــود  اتاق هــا  یــا  و  تشــکل های تخصصــی 

و نمی تــوان بــدون توجــه بــه نظــرات آن بخــش، 
ــرد. ک ــون تولیــد  ــا قان بخشــنامه ی

تصمیمات خلق الساعه، تولید را خسته کرده 
است

همچنیــن عبدالوهــاب ســهل آبــادی رئیــس خانــه 

صنعــت، معــدن و تجارت ایــران می گویــد: صــدور 
آئیــن نامه هــا و بخشــنامه های جدیــد و متعــدد 
کــه مشــکاتی را بــرای  از جملــه مســائلی اســت 
کــرده اســت. در ایــران  بنگاه هــای تولیدی ایجــاد 
حمایت هــای الزم از واحدهــای صنعتــی بــه ویــژه 
کوچــک صــورت نمی گیــرد و  واحدهــای صنعتــی 
کــه  بیشــترین حرف ایــن واحدهــا هم ایــن اســت 
کمــک نمی کنــد، حداقــل اذیــت نکنــد. گــر دولــت  ا

کیــد می کنــد: تولیدکننــدگان و صنایــع بــرای  وی تا
ادامــه فعالیــت نیازمنــد حمایــت ســه قــوه هســتند 
امــا متأســفانه تصمیمــات خلــق الســاعه و اختاف 
کــرده  نظرهــای مجلــس و دولــت آنهــا را خســته 

اســت.
احصای ۱۹ مقرره مخل تولید

بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع مقــررات زدایــی، 
صمــت  وزارت  از  مهــر  خبرنــگار  پیگیری هــای 
کشــور در اوایــل  بــه عنــوان متولــی بخــش تولیــد 
که ایــن  داشــت  آن  از  حکایــت  مــاه  فروردیــن 
وزارتخانــه، اقــدام بــه شناســایی و احصــای بخشــی 

اســت. کــرده  تولیــد  مخــل  رویه هــای  از 
در همیــن رابطــه ســعید زرنــدی معــاون طــرح و 
گذشــته،  ــود: از ســال  گفتــه ب برنامــه وزیــر صمــت  
کار تولیــد در  کســب و  کارگروهــی موانــع حــوزه  در 
داخــل وزارتخانــه را شناســایی و بــرای هــر مــورد 
کردیم؛ همچنیــن عناوین مجوزها،  تصمیم گیری 

رویه هــا و مقــررات بــرون دســتگاهی را مشــخص 
کردیــم.

موانــع  از  فهرســتی  احصــای  زرنــدی،  گفتــه  بــه 
کشــور  داخلــی و بیرونــی بخــش تولیــد و تجــارت 
نیــز بــا همــکاری تشــکل های بخــش خصوصــی 

انجــام شــده اســت. همچنیــن ســامانه بهیــن یــاب 
ــوص  ــوم در خص ــر از عم ــب نظ کس ــرای  ــی ب را محل

کار قــرار دادیــم. کســب و  موانــع تولیــد و مخــل 
گذشــت حــدود ۲۰ روز، زرنــدی در  حــال پــس از 
ــگار مهــر از ارســال فهرســت  ــا خبرن گویــی ب گفــت و 
عناویــن مجوزهــا، رویه هــا و مقــررات مخــل بیرونــی 
حــوزه صنعــت، معــدن و تجــارت و راهکارهــای 
پیشــنهادی اصــاح آنها بــه وزارت اقتصــاد و دارایی 
جهــت طــرح در هیــأت مقــررات زدایــی خبــر داد.

فهرســت عناویــن ارســال شــده بــه هیــأت مقــررات 
 ۵ صنعــت،  بخــش  در  مــورد   ۹ شــامل  زدایــی 
موضــوع در بخــش معــدن و ۵ مــورد در بخــش 

صنــوف بــه شــرح اســت.
۹ مجوز، رویه و مقرره مخل بیرونی حوزه صنعت:

۱. دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط 
صنعتــی؛  تولیــدی  واحدهــای  اســتقرار  زیســتی 

گرفتــه( ــر بــودن اســتعامات صــورت  )زمــان ب
۲. دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط 
زیســتی اســتقرار برای واحدهای تولیدی صنعتی، 
مســتقر در شــهرک های صنعتی؛ )ســازمان محیط 
ــر  زیســت و نماینــدگان اســتانی آن علیرغــم آنکــه ب
اســاس مقــررات و ضوابــط محیــط زیســتی اســتقرار 
بــرای  معدنــی  و  صنعتــی  تولیــدی،  واحدهــای 
گانــه صــادر  شــهرک های صنعتــی مجوزهــای جدا
می کننــد امــا بــرای واحدهای مســتقر در شــهرک ها 

نیــز بــه طــور مجــزا جهــت اســتقرار رویــه ای مشــابه 
کاری می شــود( کــه منجــر بــه دوبــاره  دارنــد 

ضوابــط  و  مقــررات  انطبــاق  مجــوز  دریافــت   .۳
بهداشــتی و ســامت اســتقرار واحدهــای تولیــدی 
صنعتــی )مربــوط بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی(؛ 

گرفتــه( )زمــان بــر بــودن اســتعامات صــورت 
ضوابــط  و  مقــررات  انطبــاق  مجــوز  دریافــت   .۴
کلیــه فعالیت هــای تولیدی؛  محیط زیســتی بــرای 

ک( )موضــوع مــاده ۱۱ قانــون هــوای پــا
۵. صــدور پروانــه بهــره بــرداری بهداشــتی و پروانــه 
ســاخت و پروانه اســتاندارد در مورد صنایع غذایی 
و دارویــی؛ )توســط اداره نظــارت بــر مــواد غذایــی و 

کل اســتاندارد، بــه طــور مــوازی( بهداشــتی و اداره 
گاز جهــت  ۶. اســتعام از شــرکت های آب، بــرق و 
بــر  )زمــان  نیــاز صنعــت؛  تأمیــن  دریافــت مجــوز 
گرفتــه و هزینه بــر بودن  بــودن اســتعامات صــورت 

گاز( انشــعابات آب، بــرق و 
و  طبیعــی  منابــع  طریــق  از  زمیــن  دریافــت   .۷
واحــد  جهت ایجــاد  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان 
گــذاری زمیــن از طریــق منابــع طبیعی  صنعتــی؛ )وا
ــه جــواز  ــه ارائ کشــاورزی منــوط ب و ســازمان جهــاد 

تاســیس اســت(
۸. تمدیــد مجوزهــای محیــط زیســت؛ )عدم ثبات 
مقــررات و ضوابــط در صــدور مجوزهــای محیــط 
زیســت در خصــوص واحدهــای صنعتی بــه طوری 
ــد مجــوز  گــذاری عــدم تمدی ــا وجــود ســرمایه  ــه ب ک
محیــط صــورت گرفتــه و مانــع ادامه فعالیــت واحد 

ــردد( ــدی می گ تولی
۹. عــدم امــکان پرداخت اینترنتــی پرداخــت حــق 
تمبــر مربــوط بــه صــدور جــواز تأســیس واحدهــای 
تولیــدی و مراجعــات مکــرر متقاضیــان بــه صــورت 

کل مالیاتــی حضــوری بــه ادارات 
۵ مجوز، رویه و مقرره مخل بیرونی حوزه معدن:

کل منابــع طبیعــی  ۱. دریافــت اســتعام از ادارات 
کتشــاف؛  و آبخیــزداری در خصــوص صــدور پروانــه ا
کــه بــه عنــوان مثــال در اســتان قــم  )بــه طــوری 
درصــد   ۹۹ از  بیــش  بــا   ۹۸ و   ۹۷ ســال های  در 
مســاحت های مــورد درخواســت مخالفــت و بلوکــه 

شــده و مجــوزی صــادر نمی شــود(
۲. دریافت موافقت در خصوص مزایده پروانه های 
 بهره برداری و گواهی کشف بامعارض از ادارات کل

 منابع طبیعی و آبخیزداری
۳. دریافــت اســتعام از حفاظــت محیــط زیســت؛ 
)ســازمان محیــط زیســت بــه دلیــل واقــع شــدن 
گونه  پهنه هــای معدنی در مناطــق چهارگانه با هر 
انجــام فعالیــت معدنــی در ایــن مناطــق مخالفــت 

می نمایــد.(
ــی  ــذاری محدوده هــای معدن گ ۴. عــدم امــکان وا
اســاس  )بــر  کتابچــه هوانــوردی؛  در عرصه هــای 
نیروهــای  مشــترک  ســتاد  دفــاع،  وزارت  توافــق 
کشــاورزی محدوده هایــی  مســلح و وزارت جهــاد 
از اســتان ها بــه عنــوان محدوده هــای AIP )پــرواز 
کتابچــه هوانــوردی،  ممنــوع( انتخــاب و در قالــب 
ابــاغ شــده اســت. نتیجه این موضوع عــدم امکان 

گــذاری محدوده هــای معدنــی در عرصه هــای  وا
کتابچه هوانوردی و بااســتفاده ماندن این ذخایر 
و بــه تبــع آن عــدم تولید و ایجاد اشــتغال در مناطق 

محــروم اســت.(
گــذاری مرتــع در قالــب اســتعام  ۵. عــدم امــکان وا
ــر  ــا؛ )ب ــه اشــخاص دیگــر ب محدوده هــای معدنــی ب
اســاس رأی هیــأت عمومی دیــوان عدالــت اداری 
در صــورت عــدم رضایــت بهــره بــرداران ذیحــق و 
گــذاری، حقــوق  دارای پروانــه چــرا در مرتــع مــورد وا
فرعــی بــه حســاب صنــدوق ثبــت واریــز می گــردد. 
گــذاری مرتــع در قالــب اســتعام  لیکــن امــکان وا
بــا  دیگــر  اشــخاص  بــه  معدنــی  محدوده هــای 

صدور ایــن رأی میســر نیســت.(
۵ مجوز، رویه و مقرره مخل بیرونی حوزه صنفی:

۱. اســتعام از شــهرداری ها برای متقاضیــان صدور 
ــوع  کســب صنفــی در خصــوص ن ــه  ــد پروان و تمدی
کاربــری محــل واحــد صنفــی؛ )شــهرداری ها پــس از 
کلیه حقوق مربوط به ساخت  مطالبه و پرداخت 
و ســاز و… حاضــر بــه ارائــه پاســخ اســتعام هســتند 
و ایــن امــر موجــب کنــد شــدن رونــد صــدور و تمدید 
کار و افزایــش واحدهــای فاقــد  مجوزهــای کســب و 
پروانه کســب و ایجاد بی نظمی و عدم ســاماندهی 

بــه ویــژه در شــبکه توزیــع می گــردد.(
گواهــی اداره امــور مالیاتــی مبنــی بــر  ۲. دریافــت 
پرداخــت یــا ترتیــب پرداخت بدهی مالیات قطعی 
کســب  پروانــه  تمدیــد  متقاضیــان  بــرای  شــده 
صنفــی؛ )ایــن موضــوع باعــث افزایش تعــداد پروانه 
کســب های فاقــد اعتبــار بــه دلیــل عــدم توانایــی در 
پرداخــت مالیــات و عــدم رغبت متقاضیان تمدید 
کســب بــه تمدیــد پروانــه خــود بــه دلیــل  پروانــه 

ــردد.( ــودن قوانیــن مالیاتــی می گ ســختگیرانه ب
۳. صدور کارت معاینه پزشکی و گواهی صاحیت 

پزشکی؛ )سلیقه ای و طوالنی بودن و مشخص 
نبودن رویه مرکز بهداشت در این خصوص(

گواهــی صاحیــت فــردی، انتظامــی و  ۴. صــدور 
ترافیکــی؛ )بــا توجــه بــه مــاده ۲ آئیــن نامــه اجرایــی 
کــن عمومــی ۳۹ رســته صنفی به طور مشــخص  اما
کــن عمومی )نیروی انتظامی(  از اداره نظــارت بــر اما
در زمــان صــدور پروانــه کســب می بایســت از طریــق 
کــن  کــه اداره نظــارت بــر اما گــردد  اتحادیــه اســتعام 
ــه  ــتعامات ب ــت اس ــرای ثب ــان را ب عمومی متقاضی
کــه موجــب وقفــه در  دفاتــر پلیــس +۱۰ هدایــت 

ــردد.( پاســخ اســتعامات می گ
ــه  ــه تخصصــی و فنــی؛ صــدور پروان ۵. صــدور پروان
تخصصــی و فنــی بــرای برخــی از صنــوف مشــمول 
توســط  صنفــی  نظــام  قانــون   ۱۳ مــاده  تبصــره 
ســازمان فنــی و حرفــه ای یــا ســایر مراجــع ماننــد 
صــورت  کشــور  ک  امــا و  اســناد  ثبــت  ســازمان 

نمی گیــرد.

سالتولید،پشتیبانیهاومانعزداییها:

۱۹ مجوز مخل صنعت، معدن و تجارت روی میز تصمیم گیری رفت
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ــر در بخش هــای مختلــف خانگــی، صنعــت و  گ ا
کشــاورزی اســتان اصفهــان برنامــه ریــزی و صرفــه 
جویــی دقیــق صــورت نگیــرد در ماه های آینــده با 

بحــران جــدی آب مواجــه می شــویم.
 ۴۰۰ بــر  افــزون  طــول  بــا  زاینــده رود  رودخانــه   
کیلومتــر بزرگتریــن رودخانــه منطقــه مرکزی ایــران 
گــرس مرکــزی بــه ویــژه  کوه هــای زا کــه از  اســت 
در  و  می گیــرد  سرچشــمه  بختیــاری  زردکــوه 
گاوخونــی در شــرق اصفهــان  نهایــت بــه تــاالب 
می ریزد. ایــن رود، مهم تریــن منبــع تامیــن آب 
آب  همچنیــن  اصفهــان،  اســتان  آشــامیدنی 

کشــاورزی اســت. مصرفــی در صنعــت و 
خشکســالی،  افزایــش  بــا  اخیــر  ســال  چنــد  در 
کاهــش نــزوالت جــوی، برداشــت بــی رویــه و نبــود 
برنامــه ریزی مناســب بــرای مدیریــت آب، ذخیره 
کاهــش یافتــه  بــه شــدت  آب ســد زاینــده رود 

اســت.
مصــرف بــی رویــه و بــی توجهــی بــه صرفــه جویــی 
کــه تامیــن آب آشــامیدنی  ســبب خواهــد شــد 
مردم ایــن خطــه بــا مشــکل و حتــی بحــران رو بــه 

رو شــود.
کاهش نگران کننده ذخیره سد زاینده رود

حسن ساسانی سرپرست شرکت آب منطقه ای 
گــو بــا خبرنــگار مــا گفت: ســد  اصفهــان در گفــت و 
زاینده رود با ظرفیت یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون 
کشــور  مترمکعــب، یکــی از ســد های اصلــی مرکــز 
کننــده آب آشــامیدنی، محیــط زیســت،  و تأمیــن 
مرکزی ایــران  منطقــه  در  صنعــت  و  کشــاورزی 

اســت.
او ادامــه داد: متاســفانه بارندگی هــای امســال در 
سرشــاخه زاینــده رود ۱۹ درصــد و نســبت بــه بلنــد 

کاهــش یافتــه اســت. مــدت ۳۵ درصــد 
اصفهــان  منطقــه ای  آب  شــرکت  سرپرســت 
کنــون در  افــزود: از ابتــدای ســال آبــی در مهــر ۹۹ تا
کوهرنــگ )سرشــاخه زاینــده رود(، ۶۳۴ میلی متــر 
که ایــن میــزان بــارش در مــدت  بــارش ثبــت شــد 
گذشــته ۷۸۴ میلی متــر و در بلنــد  مشــابه ســال 

مــدت ۹۸۳ میلی متــر بــوده اســت.
گفــت: بارش هــا هــر ســال نســبت بــه  ساســانی 
کاهــش یافتــه اســت و بــارش در  گذشــته  ســال 
سرشــاخه ها نســبت به پارســال بیش از ۱۹ درصد 
و نســبت به متوســط بلند مدت ۳۴ درصد کمتر 

اســت.

کنــون ذخیــره ســد زاینــده رود  کــرد: هــم ا کیــد  او تا
بــه ۲۲۰ میلیون مترمکعب رســیده اســت، حجم 
آب ورودی به سد ۳۲ مترمکعب و خروجی از آن 
۱۴ مترمکعب بر ثانیه اســت و در نهایت می توان 
گفــت که فقــط ۱۷ درصد از ظرفیت ســد آب دارد.
رود، تصمیــم  زاینــده  بــاز شــدن مجــدد  بــرای 

اســت نشــده  گرفتــه  قطعــی 
سرپرست شرکت آب منطقه ای استان اصفهان 
ــزان  ــارش و می ــش ب کاه ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ک ــان  بی
ذخیــره ســد زاینــده رود هنــوز تصمیــم خاصــی 
گرفتــه نشــده و در  بــرای بازگشــایی زاینــده رود 
جلســاتی بعدی با کشــاورزان این تصمیم نهایی 

خواهــد شــد.
ساســانی دربــاره برنامه هــای آب منطقــه ای در 
آب  برنامه هــای  از  یکــی  گفــت:  جدیــد،  ســال 
منطقــه ای تعامــل بــا کلیــه ذینفعان، پیشــگیری 
از برداشــت های غیرمجــاز از حوضــه آبریــز زاینــده 
حقآبــه  تامیــن  و  داران  حقآبــه  پیگیــری  رود، 

محیــط زیســت اســت.
گر برنامه ریزی نکنیم، با کمبود جدی آب رو  ا

به رو می شویم
عبــاس رضایــی اســتاندار اصفهان گفــت: با توجه 
کاهــش جــدی ذخیــره  کمبــود بارش هــا و  بــه 
ســد زاینــده رود، نگــران آب آشــامیدنی اســتان 

اصفهــان هســتیم.
او ادامــه داد: با توجه به شــرایط پیــش رو، اولویت 
اصلــی صرفــه جویی در مصــرف آب اســت. یکی از 
اصلی تریــن اقدامــات در مشــکالت آبــی اســتان 
کــه نشــان می دهــد در بحــث  انتقــال آب بــوده 

کنیــم. انتقــال آب بایــد جدی تــر عمــل 
گــر برنامــه ریــزی مــدون صــورت  گفــت: ا رضایــی 
نگیــرد زندگــی مــردم اصفهــان، تهــران، ســمنان و 

یــزد در معــرض خطــر قــرار می گیــرد.
تاالب گاوخونی نیازمند رسیدگی جدی

تــاالب  به اینکــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتاندار 
نیازمنــد  و  نــدارد  مطلوبــی  وضــع  گاوخونــی 
ــالمت مــردم از  گفــت: س ــدی اســت  ــیدگی ج رس
اولویت هــای اساســی مــا اســت، طــی ســال های 
گاوخونــی می شــد همــراه بــا  کــه وارد  گذشــته آبــی 

فلــزات ســنگین و نمــک بــوده اســت.
او ادامــه داد: یکــی از اصلی تریــن برنامه ریزی هــا 
گاوخونــی انتقــال آب اســت،  بــرای احیــای تــاالب 
ســر  بــه  خشکســالی  شــرایط  در  طرفــی  از  امــا 
می بریــم و میــزان آب پشــت ســد زاینــده رود بــه 

حداقــل رســیده اســت.
اســتاندار اصفهان تصریح کرد: متاســفانه در یک 
کوتاهــی آب در تــاالب  گذشــته تنهــا مــدت  دهــه 
جریــان داشــته و ایــن امــر تــا حــد زیــادی گونه های 

کــرده  زیســتی منطقــه را بــا خطــر انقــراض مواجــه 
اســت.

صرفه جویی در همه بخش های خانگی، 
صنعت و کشاورزی ضروری است

بحــران  مدیریــت  مدیــرکل  فــروش  شیشــه 
کاهــش ۸۰  بــه  بــا اشــاره  اســتانداری اصفهــان 
کــرد:  درصــدی ذخیــره آب ســد زاینــده رود بیــان 
کمتــر  گذشــته شــاهد بارش هــای  در ماه هــای 
از معمــول در مقایســه بــا میانگیــن بلنــد مــدت 
بوده ایــم، بنابرایــن صرفــه جویــی در بخش هــای 
مختلف آشامیدنی، کشاورزی و صنعت ضروری 
کنون ســامانه بارشــی قابل  اســت؛ بــه ویژه اینکــه ا

ــت. ــال نیس ــتان فع ــی در اس توجه
او ادامــه داد: بــی تردیــد بــی توجهــی بــه مصــرف 
بهینــه آب در ماه هــای آینــده و بــه خصــوص در 
فصــل تابســتان چالــش تامیــن آب را دوچنــدان 

کــرد. خواهــد 
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهان با 
کیــد بــر اجــرای طرح هــای انتقــال آب به حوضه  تا
آبریــز زاینــده رود ماننــد کوهرنــگ ۳ و بهشــت آبــاد 
ــده رود  ــه زاین ک ــت  ــاه اس ــت م ــدود هش ــت: ح گف
خشــک شــده اســت و ادامه ایــن رونــد تهدیــدی 
جــدی بــرای محیــط زیســت و ســالمت مــردم 

خواهــد بــود.

استفاده از آب چاه، راهی برای جبران کمبود 
آب آشامیدنی اصفهان

ــرداری و توســعه آب  کبــری معــاون بهــره ب ناصــر ا
گفــت:  شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان 
کاهــش منابــع آبــی  کنــون بــه دلیــل  از ســال ۹۷ تا
زاینــده رود، ۷۵ حلقــه چــاه در  و ذخیــره ســد 
منطقــه حفــر و آب آن وارد شــبکه آب آشــامیدنی 

ــت. ــده اس ش
ادامــه داد: بخــش اصلــی آب آشــامیدنی در  او 
اســتان اصفهــان از محــل ســد زاینــده رود و از 
خروجــی تصفیــه خانــه باباشــیخعلی در غــرب 
کاهــش ذخیــره ســد  اســتان تامیــن می شــود، امــا 
در ســال های اخیــر موجــب جایگزینــی منابــع آب 
زیرزمینــی بــرای جبران بخشــی از کمبود ها شــده 

اســت.
معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آب و 
فاضــالب اســتان اصفهــان ادامــه داد: در ماه های 
پــر مصــرف مقــدار اســتفاده از آب افــزون بــر ۳۵ 
درصــد افزایــش می یابــد و چنانچــه منابــع آبــی 
دیگــر ماننــد چاه هــا جایگزیــن نشــود بــا جیــره 

بنــدی آب روبــه رو می شــویم.
کبــری اضافــه کرد: ایــن اقــدام بطــور معمــول از ۱۵  ا
خــرداد تــا ۱۵ شــهریور هــر ســال صــورت می پذیــرد 
شــبکه  در  چــاه  آب  ســال  ماه هــای  دیگــر  در  و 

ــود. ــازل وارد نمی ش ــه من ــانی ب آبرس
تردیدی در سالمتی کامل آب چاه وجود ندارد

عنــوان  بــه  آب  بهداشــت  و  ســالمت  افــزود:  او 
یــک اصــل همــواره توجــه قــرار می گیــرد، همــه 
روزه آزمون هــای مختلــف به وســیله آزمایشــگاه 
ــز بهداشــت از تمــام منابــع آبــی آشــامیدنی  و مرک
انجــام می شــود تــا آب توزیــع شــده بــدون هرگونــه 

ــد. ــی باش ــا آلودگ ــروب و ی میک
معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آب و 
فاضــالب اصفهــان بــه لــزوم تکمیــل ســامانه دوم 
کرد: ایــن  ــزرگ اشــاره و بیــان  آبرســانی اصفهــان ب
کــه  طــرح قــرار بــود از ســال ۸۶ وارد مــدار شــود 
کنــون محقق نشــده اســت و بی شــک بــه دلیل  تا
افزایــش جمعیــت و مصــرف آب، در ســال های 
پیــش رو بــا مشــکالت عدیــده ای بــرای تامیــن آب 

مواجــه خواهیــم شــد.
کــرد: تامین و توزیع آب آشــامیدنی  کبــری اظهــار  ا
ســامانه  یــک  بــا  تنهــا  اســتان  پایــدار  و  ســالم 
خطرپذیــری باالیــی دارد بنابرایــن بهره بــرداری از 

ســامانه دوم ضــروری و مهــم اســت.
بازچرخانی پساب، گام نخست برای مدیریت 

آب مصرفی در صنایع
شــرکت  مدیرعامــل  بگــی،  محمدجــواد 
گفــت:  شــهرک های صنعتــی اســتان اصفهــان، 
کــه بایــد بــرای مصــرف بهینــه آب  گام نخســتی 
در صنایــع مــورد نظــر باشــد، بازچرخانــی پســاب 
اســت، حــدود ۶۰ درصــد آب مصرفــی صنایــع 
بــه پســاب تبدیــل می شــود و۷۰ تــا ۸۰ درصــد آن 
ــیار  ــی بس ــه روش ک ــی دارد  ــم قابلیــت بازچرخان ه
مؤثــر بــرای مصــرف بهینــه آب اســت. او ادامــه 
ــا توجــه به اینکــه بخشــی از آب مصرفــی در  داد: ب
صنایع آبی اســت که در دســتگاه های سرمایشی 
ــه بعــد از  اســتفاده می شــود، بهتــر اســت از ایــن ب
ســامانه های مبتنــی بــر مصــرف بــرق اســتفاده 
شــود. مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی 
کرد: راهکار ســوم آن اســت  اســتان اصفهان بیان 
کــه فضــای ســبز صنایــع متناســب بــا شــرایط 
اقلیمی اســتان باشــد. این مســئله در بــه حداقــل 
رســاندن مصــرف آب بســیار مؤثــر اســت؛ بنابرایــن 
بــه نظــر می رســد به جــای یافتــن راه حل هایــی 
کاهــش مصــرف آب، بایــد تدابیــری بــرای  بــرای 

کنیــم. مصــرف بهینــه آب اتخــاذ 
استفاده از شیوه های نوین آبیاری و مدیریت 

کشت محصوالت کم آب

ســازمان  ک  آب وخــا مدیــر  امینــی،  مجیــد 
کیــد بــر اهمیــت  کشــاورزی اصفهــان،  بــا تأ جهــاد 
کشــاورزی اســتان  مدیریــت صحیــح در حــوزه 
گفــت: قرارگیری اصفهان در منطقه ای خشــک و 
نیمه خشــک مســئله امروز نیست بلکه همیشه 
چنیــن بــوده. بــر اســاس مســتندات تومــار شــیخ 
کــه بــه صد هــا ســال قبــل بــر می گردد، ایــن  بهایــی 
خشــکی در آن زمــان هــم وجــود داشــته، ولــی 
علــت مشــکالت کنونــی بــه مدیریــت نادرســت در 

ــود. ــوط می ش ــی مرب ــع آب مناب
او افــزود: مــواردی، چــون بارگذاری هــای بیــش 
از حــد روی زاینــده رود، تجمــع صنایــع آب بــر و 
افزایــش زمین هــای زیر کشــت که همگی مصرف 
کــه بــه  آب قابــل توجهــی دارنــد، از ایراداتــی اســت 

ــردد. ــت بازمی گ ضعــف مدیری
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  ک  آب وخــا مدیــر 
نقــاط  در  کشــاورزی  کل  در  گفــت:  اصفهــان 
مختلف ایــران پیشــینه ای هــزاران ســاله دارد و 
کــه مربــوط بــه چند ســال اخیر  موضوعــی نیســت 
انواعــی از محصــوالت  کــه  باشــد. در مناطقــی 
کشــت  کشــت می شــود حتــی نحــوه  کشــاورزی 
تاریــخ آن منطقــه ســازگار شــده  و  بــا فرهنــگ 
اســت. دراســتان اصفهــان، بایــد بــا مدیریــت و 
کاشــت  برنامــه ریــزی جهاد کشــاورزی کشــاورزان 
کــم  محصــوالت آب بــر را بــا محصــوالت ســازگار بــه 

ــد. کنن ــن  ــی جایگزی آب
کــه در  کــرد: عــالوه بر ایــن آبــی  امینــی تصریــح 
ــد بهینــه  کشــاورزی مصــرف می شــود بای بخــش 
روش هــای  از  بایــد  آبیــاری  در  بنابرایــن  باشــد 
مدرن به جای ســنتی اســتفاده شــود. همچنین 
کشــتی بــرای اســتان تعریــف  الزم اســت الگــوی 
کــه بــر ویژگی هــای آب وهوایی ایــن منطقه،  شــود 
کشــاورزی در چنیــن  منطبــق باشــد بنابرایــن 
منطقــه ای بــا مشــکل چندانــی مواجــه نخواهــد 

ــود. ب
او بــا بیــان ضــرورت مطالعــات علمــی در خصــوص 
تعییــن علــت بــروز خشکســالی گفــت: در راســتای 
کــم آبــی«  رفع ایــن مشــکالت برنامــه »ســازگاری با
بــا حضــور دســتگاه های اجرایــی ماننــد جهــاد 
کشــاورزی، شــهرداری و محیــط زیســت میــزان 
ــرآورد می شــود.  آب قابل برنامه ریــزی اســتان ها ب
و  موجــود  آبــی  منابــع  مقــدار  صــورت  در ایــن 
کشــت در مناطــق مختلــف مشــخص  ظرفیــت 
ــود. کارآمــد خواهــد ب می شــود؛ این طــرح بســیار 

سد زاینده رود چقدر ظرفیت دارد؟

زنگ بی آبی در اصفهان به صدا درآمد
خبرربخ

خبر

معــاون حمــل  و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل و 
ــرکت ها  ــت: ش گف ــان  ــتان اصفه ــاده ای اس ــل ج نق
و موسســات مســافربری درخصــوص حمل بــار بــا 
اتوبوس هــای بیــن شــهری ضوابطی دارنــد که ملزم 
بــه رعایت هســتند.  علیرضا جعفــری معاون حمل 
و نقــل اداره کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای 
گفتگــو بــا  باشــگاه خبرنــگاران  اســتان اصفهــان در 
گفــت: ســقف مجــاز حمل بــار در جعبــه  جــوان، 
کیلوگــرم  شــهری ۱۶۰۰  بیــن  اتوبوس هــای  بــرای 
اســت. راننــدگان بــه هیچ عنــوان حــق حمل بــار را 
کابیــن و روی ســقف اتوبــوس ندارنــد. او  در داخــل 
کــه در داخــل جعبــه حمــل  افــزود: محموله هایــی 
باشــند.  کیلوگــرم   ۴۰ از  بیــش  نبایــد  می شــوند 
یــا  راننــدگان  تخلــف  مــوارد  می تواننــد  مســافران 
شرکت های مســافربری را از طریق سامانه ۳۰۰۰۱۴۱ 

بــه ســازمان راهــداری و حمل ونقل جــاده ای اطالع 
بدهند که این ســامانه در تمامی نقاط کشــور فعال 
اســت. معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و 
حمل ونقــل جــاده ای اســتان اصفهــان درخصوص 
گفــت: مســافران  رســیدگی بــه مشــکالت مردمــی، 
از زمــان تهیــه بلیــت تــا پایــان ســفر هرگونــه مشــکلی 
ــا راننــدگان پیــدا  ــا شــرکت های مســافربری و ی ــه ب ک
کننــد. ضمن اینکــه  کننــد را می تواننــد پیگیــری 

کشــور  همــکاران مــا در تمامی پایانه هــای ســطح 
آماده پاســخگویی به مشــکالت مسافران هستند. 
کرونا  جعفــری بــا توجه به وضعیــت کنونی ویــروس 
و شــروع پیــک چهــارم بــه تشــدید نظارت هــا اشــاره 
کلیــه همــکاران مــا در شــرکت های  گفــت:  کــرد و 
مســافربری مرتــب نظــارت دارنــد. شــیوه نامه های 
بهداشــتی بــه شــرکت ها و موسســات مســافربری 
کــه تخلــف می کننــد  ابــالغ شــده و بــا شــرکت هایی 
برخــورد جــدی خواهــد شــد. او در پایــان باتوجــه بــه 
کــرد: شــرکت های  نحــوه مجــازات متخلفــان، بیــان 
کــه بیشــتر از انــدازه بــار حمــل می کننــد  متخلــف 
نــوع  برحســب  و  بررســی می شــود  آن هــا  ســابقه 
تخلفشــان، ممکــن اســت جریمــه بشــوند، یــا از آن 
مســیر قطــع خدمــات بشــوند و یــا شــرکت قطــع 
خدمــات شــود، بنابرایــن همــه چیــز بــه ســابقه 

فعالیــت شــرکت ها بســتگی دارد.

مدیــر شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه 
در  اســتان  در  بنزیــن  مصــرف  گفــت:  اصفهــان 
ســال ۹۹ نســبت بــه ســال ۹۸ معــادل ۱۵.۳ درصــد 
کاهش یافت.  حســین صادقیان اظهار داشــت: در 
یــک ســال گذشــته عوامــل مختلفــی ماننــد اجــرای 
طــرح مدیریــت ســوخت، ســهمیه بندی و اصــالح 
قیمــت بنزیــن، محدودیت هــای ناشــی از شــیوع 
کرونــا و افزایــش مصــرف ســوخت ســی ان  ویــروس 

کاهــش مصــرف بنزیــن منجــر شــد. جــی بــه 
وی بــا بیان اینکــه مصــرف ســوخت ســی ان جــی در 
ســال ۹۹ نســبت بــه ســال ۹۸ در اســتان اصفهــان 
معــادل ۶ درصــد افزایــش یافــت، اظهــار داشــت: 
بــه ۵۶۱  ک در ســال ۹۹  پــا مصرف ایــن ســوخت 
میلیــون و ۸۸۴ هــزار متــر مکعــب رســید درحالیکــه 
در ســال ۹۸ حــدود ۵۳۰ میلیــون متــر مکعــب بــود.
صادقیــان بــا اشــاره بــه افزایــش تعــداد جایگاه هــای 
اصفهــان،  اســتان  در  جــی  ان  ســی  ســوخت 
 ۱۵۷ از  جایگاه هــا  تعداد ایــن  کــرد:  خاطرنشــان 
واحــد در ســال ۹۵ بــه ۱۶۴ واحــد در ســال ۱۳۹۹ 

یافــت. افزایــش 
وی ادامــه داد: تعــداد جایگاه هــای ســوخت بنزیــن 
گذشــته در اســتان  گاز نیــز در چهــار ســال  و نفــت 
افزایــش یافــت بطوریکــه از ۲۵۸ واحــد در ســال ۹۵ 
بــه ۲۹۸ واحــد در ســال ۹۹ رســید. مدیــر شــرکت 
بــا  پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه اصفهــان 
بیان اینکــه مصــرف نفــت ســفید در ســال ۱۳۹۹ 
ــوره  ک ــه ســال ۹۸ معــادل ۳۷.۴۶ و نفــت  نســبت ب
گفــت: در  کاهــش داشــت،  )مــازوت( ۲۲.۶۴ درصــد 
گاز )گازوییل( در استان  گذشته مصرف نفت  سال 

ــت. ــش یاف ــد افزای ــادل ۴.۵۲ درص مع
ــا اشــاره به اینکــه نفتکش هــای تحــت  صادقیــان ب

پوشــش شــرکت پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقه 
اصفهان بطور شــبانه روزی در حال سوخت رســانی 
کــرد: نفتکش هــای  بــه جایگاه هــا هســتند، اضافــه 
زیــر پوشــش شــرکت شــامل یکهــزار و ۶۵۸ دســتگاه 
 ۵۸ و  چــرخ   ۱۰ خــودروی  دســتگاه   ۴۰۹ تریلــر، 
کیــد  دســتگاه خــودروی ۶ چــرخ اســت. وی بــا تا
جایگاه هــای  همــه  در   ۴ یــورو  بنزیــن  بر اینکــه 
کاهــش  هــدف  بــا  اصفهــان  کالنشــهر  ســوخت 
آلودگــی هــوا توزیــع می شــود، اظهــار داشــت: این 
بــزرگ  ســوخت در جایگاه هــای ســایر شــهرهای 
ــان  ــهر و فالورج ــد شاهین ش ــان مانن ــراف اصفه اط
نیــز توزیــع می شــود. مصــرف ســوخت ســی ان جــی 
تقریبــا  کشــور  تــا ۱۳۹۸ در  از ســال ۱۳۹۱   )CNG(
ثابــت بــود امــا پــس از اجــرای طــرح ســهمیه بندی 
ک  بنزیــن، تقاضــا بــرای اســتفاده از ایــن ســوخت پــا
کــه بیشــتر  بــه مقــدار قابــل توجهــی افزایــش یافــت 
آن خودروهــای حمــل و نقل عمومی و باری اســت.

و ۱۶۴  خصوصــی  بنزیــن  ســوخت  جایــگاه   ۲۹۸
جایــگاه ســی .ان .جی در اســتان اصفهــان وجــود 
گاز  کــه حــدود ۳۵ جایــگاه عرضــه ســوخت  دارد 

کالنشــهر اصفهــان اســت. طبیعــی فشــرده در 
اســتان اصفهان بیش از پنج میلیون نفر جمعیت 
کالنشــهر  کــه بیــش از ۲ میلیــون نفــر آنهــا در  دارد 

اصفهــان زندگــی می کننــد.
اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتان  راهــداری  مدیــرکل 
بــه عملیاتــی نشــدن زیرســاخت های ابتدایــی 
کمربنــدی محــور غــرب اســتان اظهــار داشــت: 
کل راهــداری  بــه محــض آمــاده شــدن آنهــا، اداره 
کس هــا و روکــش  ــرداری، نصــب با گود ب عملیــات 

آســفات محــور را انجــام خواهــد داد.
بــا  رســانه  مهــدی خضــری در جمــع اصحــاب 
کنــد پیــش رفتــن و نابســامانی ورودی  اشــاره بــه 
شهرســتان خمینی شــهر از ســمت غــرب، اظهــار 
خمینی شــهر  اتصــال  کمربندی هایــی  داشــت: 
بــه محــور غــرب اســتان را تشــکیل می دهنــد و 
کمربنــدی قدیم ایــن شهرســتان بــا  در ایــن راســتا 
قــراردادی حــدود ۶ میلیــارد تومــان اجــرا و مرمــت 
و روکــش آســفالت و لکه گیــری در محــور نیــز انجــام 

شــد.
کمربنــدی  وی افــزود: قــرار بــود موضــوع زیرســازی 
شــود،  انجــام  شــهرداری  توســط  درچــه،  شــهر 
مجلــس  نماینــده  پیگیری هــای  بــا  بنابرایــن 
شــورای اســالمی این عملیــات در ســال 99 انجــام 
شــد و در نتیجــه روکــش آســفالت قســمت آمــاده 
شــده  توســط اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل 

جــاده ای اســتان انجــام شــد.
مدیــرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
ــده محــور  ــا بیان اینکــه قطعــه باقیمان اصفهــان ب
گفت: ایــن طــرح در پــروژه  کمربنــدی آمــاده نبــود، 
آســفالت  روکــش  و  می شــود  برنامه ریــزی   1۴۰۰

ــورد. ــد می خ کلی
وی ادامــه داد: در تفاهم نامــه  منعقــد شــده در 
کمربنــدی  فرمانــداری خمینی شــهر بــرای اتصــال 
بــه شهرســتان  غــرب شهرســتان خمینی شــهر 
اصغر آبــاد، مقــرر شــد دو  شــهرداری خمینی شــهر، 
ــل  ــداری و حم ــاد و اداره کل راه ــهرداری اصغر آب ش
و نقــل جــاده ای اســتان نحــوه عملیــات را بیــن 

کننــد. خودشــان تقســیم 
موضــوع  راســتا  در ایــن  کــرد:  تصریــح  خضــری 
خمینی شــهر،  شــهرداری  توســط  زیرســازی 
شــهرداری  توســط  بتنــی  کس هــای  با ســاخت 
روکــش  و  کس هــا  با نصــب  اجــرای  و  اصغرآبــاد 
آســفالت محــور نیــز توســط اداره کل حمــل و نقــل 

می شــود. انجــام  جــاده ای 
وی بــا اشــاره بــه عملیاتی نشــدن زیرســاخت های 
اظهــار  مذکــور،  شــهرداری  دو  توســط  ابتدایــی 
عملیاتــی  زیرســاخت ها  هنوز ایــن  داشــت: 
ــه محــض آمــاده شــدن آنهــا و ســاخت  نشــده و ب
کس هــای بتنــی، اداره کل راهــداری عملیــات  با
کس هــا و روکــش آســفالت  گود بــرداری، نصــب با

محــور را انجــام خواهــد داد.
جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
کــه دو  کــرد: زمانــی  اســتان اصفهــان خاطرنشــان 
تعهــدات  اصغرآبــاد   و  خمینی شــهر  شــهرداری 
کثــر ظــرف ۶ مــاه  خودشــان را انجــام بدهنــد حدا
کل عملیــات توســط این ســازمان عملیاتــی و اجــرا 

خواهــد شــد.

خبــر  رد  بــا  اصفهــان  مرغــداران  اتحادیــه  رئیــس 
گفــت:  مــاه،  فرودیــن  در  جوجه ریــزی  کاهــش 
گر ایــن رونــد افزایــش تقاضــا ادامــه داشــته و تولیــد  ا
غ نیــز افزایــش نداشــته باشــد، بــا افزایــش مجــدد  مــر
غ رو بــه خواهیــم بــود. فرهــاد جعفریــان  قیمــت مــر
ــا افزایــش قیمــت  گــو با ایمنــا در رابطــه ب گفــت و  در 
کاهــش جوجه ریــزی  کــرد:  جوجــه یــک روزه اظهــار 
رونــد  همــان  بــا  جوجه ریــزی  نداشــته  صحــت 
ســال های قبــل در حــال انجــام اســت امــا امســال 
مصــرف کننــده تمایــل بیشــتری به گوشــت ســفید 
گوشــت قرمــز را از ســبد  کــرده و تقریبــًا  غ پیــدا  و مــر

گر ایــن  کــرده اســت، بنابرایــن ا مصــرف خــود حــذف 
غ نیــز  رونــد افزایــش تقاضــا ادامــه داشــته و تولیــد مــر
افزایــش نداشــته باشــد، بــا افزایــش مجــدد قیمــت 
غ رو بــه خواهیــم بود. رئیــس اتحادیه مرغــداران  مــر
گــران اســت،  گفــت: جوجــه هســت امــا  اصفهــان 
تولید کنندگان جوجه یک روزه ســال گذشــته ضرر 
و زیــان زیــادی متحمــل شــدند، امســال جوجــه در 
بــازار موجــود اســت امــا بــه دلیــل کمبــود آن، رقابــت 
بــر ســر خریــدن جوجــه منجــر بــه افزایــش قیمــت آن 
شــده بــه طــوری کــه بر اســاس گزارش های شــفاهی 
قیمــت  تــا  روزه  یــک  جوجــه  قیمــت  مرغــداران 

نزدیــک بــه هفــت هــزار تومــان نیــز رســیده اســت.

اضافه بار ممنوع!

در سال ۹۹:

کاهش 1۵/۳ درصدی مصرف بنزین 
در استان اصفهان 

مدیرکل راهداری استان اصفهان:

محور غرب استان اصفهان در انتظار عملیاتی شدن 
زیرساخت های ابتدایی است

رئیس اتحادیه مرغداران اصفهان:

جوجه ریزی در فروردین ماه کاهش نیافته است

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کیــد بر ایــن  معــاون خریــد ذوب آهــن اصفهــان بــا تا
کــه احتمــال مــی رود یــک ماه آینــده وضعیت تامین 
مــواد اولیــه آهــن دار در ذوب آهــن بحرانــی شــود، 
گفــت: در حــال حاضــر ذخایــر درشــت دانــه ذوب 
آهــن بــرای حــدود ۶۰ روز و ذخایــر ریزدانــه بــرای 
گــر همیــن رونــد ادامــه یابــد  حــدود ۹۰ روز اســت و ا
و بــه تعهــدات عمــل نشــود، ذوب آهــن بــه مشــکل 
بــر می خــورد. محمدجعفــر صالحــی در خصــوص 
وضعیــت تامیــن مــواد اولیــه ذوب آهــن در ســال 
۱۴۰۰، اظهــار داشــت: مشــکل تامیــن مــواد اولیــه 
هیچــگاه تمــام شــدنی نیســت و همــواره در نوســان 
اســت و مقطعــی شــرایط رو بــه بهبــودی مــی رود 
و در مقطعــی دوبــاره شــرایط تامیــن مــواد اولیــه 
کــرد: در حــال حاضــر  کیــد  ناپایــدار می شــود. وی تا
کــوره ذوب آهــن و وضعیــت  شــرایط فعالیــت ســه 
تامیــن مــواد اولیــه ذوب آهــن ثابــت اســت و آن هــا 
از ذخایر ایجــاد شــده، مصــرف می کننــد. معــاون 
خریــد ذوب آهــن اصفهــان توضیــح داد: از بهمــن 
کــوره شــماره یــک ذوب آهــن  کــه  گذشــته  ســال 
وارد مــدار شــد تــا بــه امــروز حــدود ۲۰۰ هــزار تــن از 
موجــودی ذخایــر درشــت دانــه و همچنیــن ۱۵۰ 
هــزار تــن از ذخایــر ریزدانــه کاهش یافته اســت و این 
کــه هنــوز میــزان ورود مــواد اولیــه بــا  نشــان می دهــد 
کــه پیــش تــر  کــه تعهداتــی  نیــاز تناســب نــدارد، چــرا 
کــوره شــماره یــک را  داده شــده بــود و بــر مبنــای آن 
کردیــم، هنــوز بــه نتیجــه نرســیده اســت. عملیاتــی 

مصوبــه ای  در  اصفهــان  آهــن  ذوب  گفــت:  وی 
دریافــت یــک میلیــون و ۷۵۰ هــزار تــن تامیــن مــواد 
کــه  گــز و ســنگان« را داشــت  اولیــه از معــادن »چــاه 
کنــون عملیاتــی نشــده اســت و امــروز در تامیــن  تا

مــواد اولیــه آهــن دار خــود دچــار مشــکل هســتیم.
کــرد: شــاید در شــرایط موجود ایــن  صالحــی تصریــح 
عــدم اجــرای تعهــد خــود را نشــان ندهــد، امــا تــا یک 
مــاه آینــده وضعیــت تامیــن مــواد اولیــه آهــن دار 
در ذوب آهــن بحرانــی خواهــد شــد. وی بــا اشــاره 
کــوره، نیــاز ذوب آهــن  کــه در مجمــوع ســه  به ایــن 
ــرای  ــه مــواد اولیــه ۶ میلیــون تــن مــواد آهــن دار ب ب
گفــت: در حــال حاضــر ذخایــر  یــک ســال اســت، 
و  روز  حــدود ۶۰  بــرای  آهــن  ذوب  دانــه  درشــت 
گــر  ا بــرای حــدود ۹۰ روز اســت و  ذخایــر ریزدانــه 
همیــن رونــد ادامــه یابــد و به تعهدات عمل نشــود، 
ذوب آهــن بــه مشــکل بــر می خــورد. صالحــی در 
خصــوص معامــالت وز ۲۲ فروردیــن ســنگ آهــن در 
بــورس کاال نیــز اظهــار داشــت: این معاملــه و رقابــت 
۲۰ درصــدی بــر ســر خریــد ســنگ آهــن دانه بنــدی و 
رســیدن قیمت آن از ۱۱۳۲ تومان به ۱۳۵۵ تومان، 
نوعــی خودزنــی و رقابــت مخــرب اســت و باعــث 
گندله می شود. معاون  کنسانتره و  افزایش قیمت 
خریــد ذوب آهن اصفهان تشــریح کرد: بــا رقابت ۲۰ 
درصدی، ایــن روز، ســنگ آهــن دانه بنــدی ۲۲۳ 

تومــان بــه ازای هــر کیلــو باالتــر از قیمت پایه معامله 
کــه ســهم ســنگ  شــد. این امــر باعــث می شــود 
آهــن در تولیــد چــدن بــه تنهایــی بــا معامالت ایــن 
کیلــو افزایــش یابــد؛  روز ۳۷۹ تومــان بــه ازای هــر 
کــه بــرای تولیــد هــر تــن چــدن بــه ۱.۷ تــن  چــرا 
ســنگ آهــن دانه بنــدی نیــاز اســت. این مــورد تأثیــر 
معاملــه ۲۲ فروردیــن بــر تولیــد چــدن اســت و تأثیــر 
آن بــر هزینــه تولیــد محصــوالت نهایــی فــوالدی نیــز 
ــن  ــت. با ای ــو اس کیل ــر  ــه ازای ه ــان ب ــا ۸۰۰ توم ۷۰۰ ت
کشــور بــاال  رقابــت مخــرب هزینــه تولیــد فــوالد در 
کنــون نیــز با  کــه هم ا مــی رود و تولیدکننــدگان فــوالد 
کنتــرل قیمت هــا دســت و پنجــه می کنند،  معضــل 
گذاشــتن رقابــت  آســیب می بیننــد. وی افــزود: بــاز 
کنتــرل قیمت هــا در  در ابتــدای زنجیــره فــوالد و 
بخش هــای بعــدی، می توانــد اثــرات مخربــی بــر 
تولیــد در کشــور داشــته باشــد. صالحی عنــوان کرد: 
ســنگ آهــن دانه بندی که باید قیمــت آن ۸ درصد 
شــمش فــوالدی باشــد، در ایــن روز ۱۲ تــا ۱۳ درصــد 
کاال معاملــه  قیمــت شــمش فــوالدی در بــورس 
کــه بایــد ۱۶ درصــد  کنســانتره  شــد. این امــر قیمــت 
نــرخ شــمش فــوالدی باشــد را بــاال می بــرد و بــه تورم 
قیمت هــا در ابتــدای زنجیــره فــوالد و افزایش هزینه 
تولید منجر می شــود. وی بیان داشــت: ذوب آهن 
اصفهــان نتوانســت در معامالت ایــن روز بــا شــرکت 
کــه خریــدار نهایــی بــود رقابــت  فــوالد زرند ایرانیــان 
گــر قیمت هــا را بــاال می بردیــم زرند ایرانیــان  کنــد و ا
حتــی حاضــر بــود قیمــت ســنگ آهــن دانه بنــدی را 
کیلــو بــاال ببــرد !ما ایــن  ــا ۱۷۰۰ تومــان بــه ازای هــر  ت
کــه باید بــرای آن  رقابــت را رقابــت مخــرب می دانیــم 

تدبیری اندیشــیده شــود.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان هشدار داد:

کشور باال می رود با رقابت مخرب، هزینه تولید فوالد در 

کیلومتــر  گیــری ۳98  بــا انجــام پیمایــش و نشــت 
شــبکه توزیــع و ۳1 هــزار فقــره انشــعابات آب، از 
هــدر رفــت  1۰7 لیتربــر ثانیــه آب آشــامیدنی در 

اســتان اصفهــان جلوگیــری شــد.
کاهــش آب بــدون  مدیــر دفتــر بهــره بــرداری و 
خبــر،  اعالم ایــن  بــا  اصفهــان  آبفــای  درآمــد 
گذشــته در ۴۵ شــهر و  گفت: ایــن عملیــات ســال 
8۰ روســتای تحــت پوشــش کــه هــدر رفــت باالی 

1۶ درصــد داشــتند، بــه اجــرا درآمــد. 
ســید محمدحســین صالــح افــزود: در جریــان 
پیمایــش شــبکه توزیــع و انشــعابات آب شــهرها 
و روســتاهای یــاد شــده، در مجمــوع 2۴۳ مــورد 
نشــت آب از شــبکه توزیــع و ۵19 مــورد نشــت از 
انشــعابات آب شناســایی شــد که بالفاصله مورد 

گرفــت.  گیــری و تعمیــر قــرار  نشــت 
وی بــا بیان اینکــه در نتیجه ایــن عملیــات از هــدر 
رفــت 1۰7 لیتــر در ثانیــه آب آشــامیدنی جلوگیــری 
نیــز  جــاری  ســال  در  گفــت:  آمــد،  عمــل  بــه 
عملیــات پیمایــش و نشــت یابــی شــبکه توزیــع و 
انشــعابات آب شــهرها و روســتاهای اســتان بــا 

ــت.  ــد یاف ــه خواه ــوت ادام ق

با اجرای عملیات نشت یابی صورت گرفت؛

جلوگیری از هدر رفت 1۰7 لیتر برثانیه آب 
در سطح استان اصفهان

خبرربخ
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خبر کرونا نفس بیمارستان های اصفهان را  تاخت  و تاز 
به شماره انداخت

گیر مرکز بهداشت استان اصفهان: مدیر مرکز بیماری های وا

کرونای دانمارکی  کسن  منافع وا
بیش از عوارض آن است

رئیس هالل احمر شهرستان اصفهان خبر داد:

گسترده طرح همای رحمت از ۱۵ ماه رمضان تا شب های قدر اجرای 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســخنگوی 
کــه در حــال حاضــر می بینیم ایــن  گفــت: چیــزی 
کــه محدودیت هــا یــک هفتــه ای اســت  اســت 
تغییــری در  امــا هنــوز هیــچ  کــه شــروع شــده، 
پیک ایجــاد نشــده اســت و ایــن موضــوع نشــان 
کارآمــد  کــه اعمال ایــن نــوع محدودیــت  می دهــد 

نبــوده اســت.
شــیوع  وضعیــت  خصــوص  نجیمــی در  آرش 
بیمــاری کوویــد ۱۹ در اصفهــان، اظهار داشــت: در 
حال حاضر شــیوع کرونا در اســتان شــتاب زیادی 
دارد، مقایســه آخــر اســفندماه بــا آخــر فروردیــن 
گذشــت یــک مــاه تعــداد  مــاه نشــان می دهــد بــا 
بســتری ها تقریبــًا پنــج برابــر شــده، تعــداد مــوارد 
حــاد هــم حــدود پنــچ برابــر شــده و مــوارد مثبــت 
شناســایی افزایش ســه برابری داشــته است. این 
کــه مــوارد شناســایی و حــاد  آمــار نشــان می دهــد 

کرونــا بیشــتر شــده اســت. ابتــاء بــه 
دانشــگاه  ســخنگوی  عمومــی و  روابــط  مدیــر   
کلــی  علــوم پزشــکی اصفهــان  ادامــه داد: بــه طــور 
ک و تعــداد بیمــاران  وضــع اســتان بســیار خطرنــا
مبتــا بــه کرونــا از دو هــزار نفــر گذشــته اســت و این 
کــه وضــع اســتان در خصــوص  نشــان می دهــد 
کوویــد ۱۹ اصــًا خــوب نیســت و  شــیوع بیمــاری 
بــه مــرور داریــم وارد بحــران می شــویم و امیدواریــم 
از نظــر مرگ ومیــر فاجعــه نشــود، بایــد از ادامه ایــن 
کــه  رونــد جلوگیــری شــود، آخریــن رنگ بنــدی 
کردنــد قرمــز اســت و وارد یــک  بــرای اســتان اعــام 

ــی شــده ایم. وضعیــت بحران
محدودیت ها باید سخت گیرانه تر باشد

کــرد: بــا ادامه این شــرایط امکان  وی خاطرنشــان 
بازســازی سیســتم بهداشــت و درمــان و ایجــاد 
وجــود  نیــاز  مــورد  و  جدیــد  ســاخت های  زیــر 
ــدارد، همچنیــن امــکان ترخیــص و جایگزینــی  ن
آن هــا  بــودن  بدحــال  دلیــل  بــه  نیــز  بیمــاران 
کمتــر شــده اســت، بنابرایــن روز بــه روز بــه طــرف 
بحرانی تــر شــدن می رویــم، بــا توجــه به ایــن مــوج 
کــه بســیار شــدیدتر از موج هــای  کرونــا  از ویــروس 
کاهــش تــردد  قبلــی اســت، بایــد بدانیم ایــن نــوع 
کاهــش تحــرک جامعــه با ایــن شــدت و با ایــن  و 
نــوع رعایت هــای ناقــص بعیــد اســت که بتــوان به 
کنــد، عاوه بر اینکه  راحتــی از ایــن مــوج جلوگیــری 

کرونــا بســیار زیــاد اســت. شــتاب بیمــاری 
گذشــته  نجیمی افــزود: شــاید در آبــان مــاه ســال 
بــا  می شــد  بــود،  پلــه ای  بیمــاران  افزایــش  کــه 
محدودیت هــای نصــف و نیمــه به کاهــش آمارها 
کــرد، امــا  و کنتــرل وضعیــت کرونــا ویــروس کمــک 
کنــون فقــط یــک قوانیــن بســیار ســخت گیرانه  ا
ــده  ــل دو هفتــه آین ــود، حداق ــد باعــث ش می توان
کنــد  رونــد شــیوع و ابتــای بیمــاری توقــف پیــدا 

چیــزی  امــا  شــود،  گرفتــه  آن  مــوج  شــتاب  یــا 
کــه  اســت  می بینیم ایــن  حاضــر  حــال  در  کــه 
کــه شــروع  محدودیت هــا یــک هفتــه ای اســت 
شــده، امــا هنــوز هیــچ تغییــری در پیک ایجــاد 
کــه  نشــده اســت و ایــن موضــوع نشــان می دهــد 
کارآمــد نبــوده اســت  اعمال ایــن نــوع محدودیــت 
و محدودیت هــا در تمــام زمینه هــا بایــد بســیار 
ســختگیرانه باشــد تــا بتوانــم شــاهد بهتــر شــدن 

وضعیــت در هفته هــای آتــی باشــیم.
کاهش ظرفیت بیمارستان های استان 

اصفهان در خیز جدید کرونا
دانشــگاه  ســخنگوی  عمومــی و  روابــط  مدیــر   
کاهــش  بــه  بــا اشــاره  علــوم پزشــکی اصفهــان 
کرونــا در  بــه  بیمــاران مبتــا  ظرفیــت پذیــرش 
بایــد  کــرد:  تصریــح  اســتان،  بیمارســتان های 
بدانیــم بیمارســتان ها روز بــه روز از ظرفیت شــان 
تخت هــای  کثــر  حدا و  می شــود  کاســته 
کرونایی و همینطور  بیمارستانی را برای بیماران 
غیــر کرونایــی بــه کار گرفتیــم، امــا بــا وجود شــتاب 
کرونــا ویــروس و عبــور  بــه  بــاالی ابتــای افــراد 
تعــداد بیمــاران از حــدود دو هــزار و ۵۰۰ نفر شــرایط 
بــرای فعالیــت کادر درمــان ســخت تر خواهــد شــد 
و کیفیــت خدمت رســانی نیــز پایین خواهــد آمد.
خدمت رسانی به بیماران غیرکرونایی مشکل 

است
بــه  درمانــی  خدمــات  ارائــه  خصــوص  در  وی 
بیمــاران غیرکرونایــی، می گویــد: در شــرایط فعلــی 
کرونایــی  بــرای ارائــه خدمــات بــه بیمــاران غیــر 
نیــز  کنــون  ا و  برمی خوریــم  مشــکل  بــه  حتمــًا 
کــه بــه آی ســی یــو نیــاز دارنــد، اما  بیمارانــی داریــم 
گر ایــن رونــد ادامــه  در بخــش بســتری هســتند، ا
ــد  ــود نخواه ــر وج ــم دیگ ــی ه ــت معمول ــد تخ یاب

داشــت.
کــرد: امیــدوارم رعایــت پروتکل هــا  نجیمی اضافــه 
توســط اصنــاف و مــردم بیشــتر شــود تــا بتــوان بــه 
کنتــرل بیمــاری دســت یابیــم،  نتایــج مؤثــری در 
و  شــلوغ  مکان هــای  در  تجمــع  از  بایــد  افــراد 
کنند و زدن ماســک  دورهمی ها به شــدت پرهیز 
رعایــت  کلــی  طــور  بــه  و  دســت ها  شســتن  و 
ــیوع  ــا ش ــه ب ــتی مقابل ــتورالعمل های بهداش دس

کننــد. ــت  ــا را رعای کرون

گیرمرکزبهداشــت اســتان  مدیر مرکز بیماری های وا
کرونــای دانمارکــی  کســن  گفت:منافــع وا اصفهــان 
برای افراد بســیار بیشــتر از عوارض آن اســت و لخته 
کســن در حــد  شــدن خــون ناشــی از مصرف ایــن وا

نرمــال اســت.
ــاز  ــه آغ ــاره ب ــا اش ــر ب ــا مه ــو ب گفت وگ ــی در  ــا فدای رض
کبــان  پا هــزار  ســه  بــرای  کرونــا  کسیناســیون  وا
اصفهانــی اظهــار داشــت: این طــرح در دو مرحلــه و 

در فاصلــه ۲۸ روزه انجــام خواهــد شــد.
کبانان،  وی بــا بیان اینکــه در حال حاضر عــاوه بر پا
آزمایشــگاه ها،  فعــاالن  دار،  مطــب  پزشــکان 
مجمــوع  در  و  پزشــکی  تصویربــرداری  کــز  مرا
حــال  در  اصفهــان  پزشــکی  خصوصــی  بخــش 
ابــراز داشــت: بخــش  کســینه شــدن هســتند،  وا
و  بهداشــت  کــز  مرا و  درمــان  کادر  از  باقیمانــده 
کسیناســیون در  درمــان نیــز در پنجمیــن مرحلــه وا
شهرســتان های تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم 

می شــوند. کســینه  وا اصفهــان  پزشــکی 
۲۸ هزار نفر در اصفهان به صورت ثبت شده 

کسینه شدند وا
بهداشــت  مرکــز  گیــر  وا بیماری هــای  مرکــز  مدیــر 
ــا اشــاره به اینکــه در ایــن مرحلــه  اســتان اصفهــان ب
ــه جامعــه هــدف  کســن دانمارکــی »اســترازنکا« ب وا
کنــون ۲۸ هــزار نفــر  تزریــق می شــود، ادامــه داد: تا
کســن  در اســتان اصفهــان بــه صــورت ثبــت شــده وا

کرده انــد. کرونــا را دریافــت 
وی در پاســخ به ایــن ســوال مبنــی بر اینکــه چــرا 
کســن دانمارکــی کــه دارای عــوارض لختگــی خون  وا
کســن  کشــور دانمــارک اســتفاده از ایــن وا اســت و در 
گفــت:  لغــو شــده را در اصفهــان تزریــق می کنیــد، 
کــه موضــوع لختــه شــدن خــون  بایــد توجــه داشــت 
بــه صــورت یــک در ۲۵۰ هــزار نفــر و یــا بــه نوعــی چهــار 
نفر در جمعیت یک میلیون نفری مشــاهده شــده 
ــا میــزان نرمــال لختــه شــدن خــون در  که ایــن امــر ب

جامعــه تفاوتــی نــدارد.

کــه ســیگار و یــا قــرص  کســانی  فدایــی ادامــه داد: 
ضــد بــارداری مصــرف می کننــد در معــرض لختــه 
شــدن خــون هســتند و موضــوع ویــژه ای نیســت 
کمتــر دیــده  و ایــن عارضــه در افــراد بــاالی ۵۰ ســال 

شــده اســت.
کسن ها عارضه دارند همه وا

حتــی  و  کســن ها  وا همــه  بیان اینکــه  بــا  وی 
توســط  کنــون  تا گذشــته  از  کــه  کســن هایی  وا
کــودکان اســتفاده می شــده دارای عــوارض اســت، 
کــه منافع ایــن  ابــراز داشــت: بایــد توجــه داشــت 
کســن ها بســیار بیشــتر از عوارض آن اســت و از این  وا
کســن دانمارکــی را بــه  رو وزارت بهداشــت مصــرف وا
کــردن افراد  کســینه  صــاح دیــده و ما نیز مشــغول وا

ــتیم. هس
بهداشــت  مرکــز  گیــر  وا بیماری هــای  مرکــز  مدیــر 
هــر  خصــوص  در  کــرد:  اضافــه  اصفهــان  اســتان 
کســینه می شــوند  کــه وا کســانی  عارضــه ای نیــز از 
ممکــن  زمــان  کمتریــن  در  و  می شــود  مراقبــت 

شــد. خواهــد  رســیدگی  مــوارد  به ایــن 
کسیناســیون ســالمندان  وی بــا بیان اینکــه بــرای وا
اقــدام  آنهــا  خانــواده  از  رضایتنامــه  دریافــت  بــا 
از هــزار نفــر  کمتــر  کنــون  می کنیــم، ادامــه داد: تا

کرده انــد. ثبت نــام  امــر  برای ایــن 
وضعیت وخیم کرونا در اصفهان تا ۲ هفته آینده 

ادامه دارد
فدایــی بــا بیان اینکــه وضعیــت اســتان اصفهــان در 
زمینــه شــیوع کرونــا بــه صورت بســیار وخیم اســت، 
ابــراز داشــت: چــه از نظــر مبتایــان و چــه از نظــر 
بســتری بــا افزایــش هفــت برابــری رو بــه رو هســتیم 
و سیســتم های خدمــات رســانی ســامت در ایــن 
کثــر تــوان مشــغول فعالیــت هســتند. زمینــه بــا حدا

وی بــا بیان اینکــه احتمــال ادامــه وضعیــت وخیــم 
کرونــا در اصفهــان تــا دو هفتــه آینــده ادامــه دارد، 
کــرد: شــاید پــس از آن بــا توجــه بــه طبیعــت  تصریــح 
کاســته شــود و بــه ثبــات  اپیدمــی از رونــد افزایشــی 

برســیم.

رئیــس جمعیــت هال احمــر شهرســتان اصفهــان، 
گفــت: طــرح همــای رحمــت در طــول مــاه رمضــان 
گســترده این طــرح از ۱۵ مــاه  اجــرا می شــود، اجــرای 
رمضــان مصــادف بــا میــاد امــام حســن مجتبــی 
)ع( شــروع شــده و تــا شــب های قــدر ادامــه خواهــد 
گفت وگــو  در  طــادی  انصــاری  شــهریار  داشــت. 
با ایمنــا، در خصــوص اجــرای طــرح همــای رحمــت 
جمعیــت  کــرد:  اظهــار  رمضــان،  مبــارک  مــاه  در 
هال احمــر بــر اســاس اهــداف خود و شــرح وظایفی 
کــه دارد امســال هــم مثــل هــر ســال مــاه مبــارک 
رمضــان طــرح همــای رحمــت را اجــرا می کنــد. وی 
افــزود: جمعیــت هال احمــر اصفهــان بــا توجــه بــه 
کــه خیــران اســتان  ظرفیــت موجــود و اعتمــادی 
به ایــن جمعیــت دارنــد، مــاه رمضــان امســال هــم بــا 
همــت همیــن خیــران داوطلب بســته های غذایی 
نیازمنــدان شناســایی  بیــن  تــا  آمــاده می کنــد  را 
شــده این بســته ها توزیــع شــود. رئیــس جمعیــت 
کرد: ایــن  هال احمــر شهرســتان اصفهــان، تصریــح 
کارونــی، ســویا، رب گوجه  بســته ها شــامل برنــج، ما
فرنگــی، روغــن، حبوبــات اســت و در حــد مقــدورات 

غ هــم به ایــن بســته ها اضافه می شــود  گوشــت و مــر
نیازمنــدان شناســایی شــده در محــات  بیــن  و 

کــم برخــوردار توزیــع خواهــد شــد. محــروم و 
استفاده از ظرفیت خانه های هالل برای اجرای 

طرح همای رحمت
کیــد بر اینکــه امســال جمعیت  انصــاری طــادی بــا تا
بــرای  هــال  خانه هــای  ظرفیــت  از  هال احمــر 
اجــرای طــرح همای رحمت اســتفاده خواهــد کرد، 
گذشــته توانســتیم خانه هــای هــال  گفــت: ســال 
را در مناطــق مختلــف شــهری و روســتاهای بــاالی 
کنیــم، هنــوز تعــداد زیــادی از  ۲۰۰ خانــوار افتتــاح 
روســتاها و مناطق شــهری می توانند برای تشکیل 
خانه هــای هــال درخواســت دهنــد تا ایــن خانه هــا 
در محدوده زندگی آنها برای شناســایی نیازمندان 

واقعــی تأســیس شــود.
کامــل  اطــاع  هــال  خانه هــای  داد:  ادامــه  وی 
نســبت بــه محلــه و روســتای منطقــه خــود دارنــد و 
افــراد نیازمنــد را شناســایی می کننــد و از طریق ایــن 
خانواده هــای  همــان  بیــن  کمک هــا  خانه هــا 

نیازمنــد شناســایی شــده توزیــع می شــود.
رئیــس جمعیــت هال احمــر شهرســتان اصفهــان، 

کرد: ایــن طــرح در طــول مــاه رمضــان  خاطرنشــان 
اجــرای  می کنیــم  پیش بینــی  امــا  می شــود  اجــرا 
گســترده برنامــه طــرح همــای رحمــت از ۱۵ مــاه 
رمضــان و مصــادف بــا میــاد امــام حســن مجتبــی 
تــا شــب های قدر ایــن توزیــع  )ع( شــروع شــود و 
طــادی،  انصــاری  باشــیم.  داشــته  را  گســترده 
کــه همیشــه یاری گــر  کــرد: مــردم نیکــوکار  اظهــار 
ــن  ــرکت در ای ــرای ش ــد ب ــر بودن ــت هال احم جمعی
بــه دو طریــق می تواننــد اقــدام  کار خیرخواهانــه 
کمک هــای مالــی  کننــد، یــا بــه صــورت مســتقیم 
و   ۵۴۰۵۴۰۰۰۹۴ حســاب  شــماره  بــه  را  خــود 
کارت ۸۶۶۸-۰۳۷۰-۳۳۷۶-۶۱۰۴ بــه نــام  شــماره 
کننــد  جمعیــت هال احمــر نــزد بانــک ملــت واریــز 
کمک هــای غیرنقــدی و اقــام مــواد غذایــی را  و 
شهرســتان  هال احمــر  جمعیــت  بــه  می تواننــد 
اصفهــان واقــع در خیابــان آیت اهلل کاشــانی تحویل 
کــرد: خیــران هــم می تواننــد  کیــد  دهنــد. وی تا
ــن  ــی بی ــواد غذای ــع م ــته بندی و توزی ــث بس در بح
هال احمــر  داوطلبــان  همــراه  بــه  نیازمنــدان 
کار خیرخواهانــه  مشــارکت داشــته باشــند و در ایــن 

کننــد. و خداپســندانه شــرکت 

اصفهــان  اســتان  رســانی  اطــاع  شــورای  رئیــس 
گفــت: باتوجــه بــه در پیش بودن انتخابات ریاســت 
جمهــوری و شــوراهای اسامی شــهر و روســتا الزم 
کمــک بــه مشــارکت سیاســی مــردم  اســت عــاوه بــر 
در انتخابــات از هیــچ تاشــی بــرای تحقق ایــن مهــم 
دریــغ نشــود. حیــدر قاســمی در بیســت و ســومین 
جلســه شــورای اطاع رســانی در تــاالر اجتماعــات 
ــی مــردم  ــزود: مخاطــب اصل اســتانداری اســتان اف
کنــد در  کاهــش پیــدا  گــر اعتمــاد مــردم  هســتند و ا
حــوزه مشــارکت اجتماعــی بــه ویــژه انتخابــات و 
عملکــرد مردمی نیز با ضعف هایــی مواجه خواهیم 

بــود.
کــرد: بــه نظــر می رســد بایــد ســطح  وی تصریــح 
کیفــی متفــاوت از  کمــی و  اطــاع  رســانی ها از نظــر 
گذشــته باشــد هــر چنــد هنــوز برخــی روش هــای 

کــه الزم بــه جایگزیــن اســت. ســنتی رواج دارد 
 رسانه ها با تولید محتوای ارزشی به مشارکت 

انتخاباتی کمک کنند
دبیــر شــورای اطــاع رســانی اســتان اصفهــان در این 
فضــای  در  می تواننــد  رســانه ها  گفــت:  جلســه 
مجــازی بــا تولیــد محتواهــای ارزشــی بــه مشــارکت 
کنند.دبیــر  کمــک  سیاســی مــردم در انتخابــات 
کنون  شــورای اطاع رســانی اصفهان با بیان اینکه ا
همبســتگی و انســجام خوبــی در بیــن رســانه های 
اســتان در موضوعــات مختلــف وجــود دارد، اضافــه 
کــه اصحــاب رســانه بــه طــور منســجم  کــرد: زمانــی 
پیگیر موضوع خاصی در جامعه باشــند مســووالن 
در مقابل مطالبه مردم پاسخگو خواهند بود. وی 
بــا بیان اینکــه در اســتان اصفهــان ۱۳ روزنامــه و ۴۵۰ 
گفــت: لــزوم مشــارکت  رســانه و نشــریه فعــال داریــم، 
و  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  در  کثــری  حدا
کیــد  تا مــورد  شــوراهای اسامی شــهر و روســتاها 
کثری  اســت. معتمــدی اظهار داشــت: حضــور حدا
و جــدی مــردم در امــر انتخابــات فرآینــدی اســت 
کــه رســانه ها بــه ویــژه بــا اســتفاده از فضــای مجــازی 
ــت  ــوند و الزم اس ــوب می ش ــم آن محس از ارکان مه
انتخابــات  باشــند.  نقش آفریــن  زمینــه  در ایــن 
ســیزدهمین دوره رییــس جمهــوری و  ششــمین 
دوره شــوراهای اسامی شــهر و روســتا ۲۸ خــرداد 

مــاه ۱۴۰۰ برگــزار می شــود.

رئیس شورای اطالع رسانی اصفهان:
حمایت برای تحقق 

مشارکت سیاسی مردم 
در انتخابات ضروری 

است
خبرربخ

گزارشربخ

تجربــه ۱۲ روز هــوای ناســالم در فروردیــن امســال 
کانشــهر  آلودگــی هــوا در  از چهــار فصــل شــدن 
اصفهــان حکایــت دارد و بــاد بــوزد یا نــوزد آالینده ها 

ــردار نیســتند. دســت ب
کانشــهر  کــه  ســال ۱۳۹۹ در حالــی بــه پایــان رســید 
اصفهــان بــا ثبــت ۱۲۷ روز ناســالم بدتریــن ســال بــه 
گذشــته را تجربــه  لحــاظ آلودگــی هــوا در یــک دهــه 
کــرد. آالینده هــا حتــی در آســتانه بهــار هــم دســت 
کیفــی هــوا تــا  بــردار نبودنــد و نمــودار شــاخص های 
روزهــای پایانــی ســال مــدام از نارنجــی بــه قرمز رنگ 

ــرد. عــوض می ک
تداوم ایــن رونــد در فروردیــن امســال شــرایطی بــی 

ســابقه و آمــار قابــل توجهــی را رقــم زد.
کــه روزهــای  اصفهــان برخــاف ســال های گذشــته 
ک نفس می کشــید فروردین  آغازیــن بهــار هــوای پــا
گروه هــای حســاس،  ۱۴۰۰ بــا ۱۱ روز ناســالم بــرای 
یــک روز ناســالم بــرای عمــوم و ۱۹ روز هــوای ســالم 
کیفــی هــوا را داشــت و تاطــم  بدتریــن شــرایط 
کــه  نرســید  آالینده هــا  بــه  زورش  تنهــا  نــه  بهــار 
امســال مزیــد بــر علــت شــد. این درحالــی اســت 
کــه برپایــه آمــار مقایســه ای دفتــر مرکــز هــوا و تغییــر 
اقلیــم ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کانشــهر 
ک،  اصفهــان در فروردیــن ســال ۹۷، ۹ روز هــوای پــا
۲۱ روز هــوای ســالم و یــک روز ناســالم را تجربــه کرد، 
ک و ۱۹ روز ســالم نفــس  در فروردیــن ۹۸، ۱۲ روز پــا
کشــید و در فروردیــن ۹۹ بــا ۲۹ روز ســالم و یــک روز 

ک داشــت. ناســالم، تنهــا یــک روز پــا
وزش باد در فروردینی که باران نبارید، وضعیت 

بدی را رقم زد
زیســت  محیــط  حفاظــت  کل  اداره  کارشــناس 
اصفهــان می گویــد: فروردیــن امســال نســبت بــه 
گذشــته اصــًا خــوب نبــوده اســت و  ســال های 
کــه وزش بادهــای شــدید رخ داد آلودگــی  روزهایــی 

ــود. ــتر ب ــوا بیش ه
وی می افزایــد: آلودگی هــای فروردیــن مــاه امســال 
کــه در  گــرد و غبــاری بــود  ناشــی از عوامــل طبیعــی و 
شــهر اصفهــان و شهرســتان های اطــراف خیــزش 
آالینده هــای  بیــن  از  گفــت  نمی تــوان  و  می کــرد 
کــدام یــک صــد در صــد  صنعتــی و عوامــل طبیعــی 
کیفی هوای یک ماه گذشــته بیشــترین  بر شــرایط 

تأثیــر را داشــته اســت.
محیط زیســت  حفاظــت  کل  اداره  کارشــناس 
اصفهــان خاطرنشــان می کنــد: آنچــه مشــخص 

کــه  اســت هــر ســال فروردیــن بارندگــی داشــتیم 
گــذار بــود  کیفــی هــوا تأثیــر  خیلــی بــر بهبــود شــرایط 
امــا امســال بارندگــی نشــد و وزش بــاد شــدید اتفــاق 
ک بــود. وی  گــرد و خــا کــه ســبب خیــزش  افتــاد 
کــه وارونگی  می گویــد: وزش بــاد در پاییز و زمســتان 
کمــک می کنــد امــا در  دمــا باشــد بــه بهبــود شــرایط 
کــه باران نباریده و اراضی خشــک اســت وزش  بهــار 
بــاد وضعیــت بــدی را رقــم زده اســت. توفان هــای 
گــرد و غبــار، خشکســالی های پیاپــی،  شــدید و 
گاهــی ترســالی های  وقــوع ســیاب های ویرانگــر، 
از  جنگل هــا  آتش ســوزی  و  کنتــرل  غیرقابــل 
ــوده و  ــی ب ــرات آب و هوای ــانه های تغیی ــه نش جمل
گازهــای  کــه انتشــار  متهــم اصلــی آن انســان اســت 
کربــن،  کســید  گلخانــه ای از جملــه متــان، دی ا
ســبب  بــه  زمیــن  جــو  در   … و  نیتــروژن  کســید  ا
گرمایــش و  کشــاورزی او  فعالیت هــای صنعتــی و 

ــت. ــم زده اس ــم را رق ــر اقلی ــده تغیی پدی
تغییر جهت بادها در فالت مرکزی

مدیــرکل دفتــر بررســی مخاطــرات زمیــن شناســی، 
زمیــن  ســازمان  مهندســی  و  محیطــی  زیســت 
ــاره  کشــور در ایــن ب ــی  کتشــافات معدن شناســی و ا
گــرد و غبــار بــه  می گویــد: تغییــر اقلیــم بــر وقــوع 

کــه بــه صــورت  گــذار اســت و وزش بــاد  شــدت تأثیــر 
کنــار آن می گذریــم موضوعــی مهــم بــوده و  طنــز از 
مســئله حائــز اهمیــت تغییــر جهــت وزش بادهــا در 

ــت. ــور اس کش
رضــا شــهبازی بــا بیان اینکــه جهــت بادهــای غالب 
ــا ۸۰ درصــد  ــد: ۷۰ ت در حــال تغییــر اســت، می افزای
جهــت وزش بــاد غالــب در اصفهــان و تهــران در 
گذشــته از ســمت غــرب و شــمال غــرب و حــدود 
پنــج درصــد بادهــا از ســمت جنــوب و شــرق بــوده 
کنــون وزش بــاد از شــرق و  کــه هــم ا اســت در حالــی 
جنــوب شــرق کشــور بــه فــات مرکــزی بــه ۱۰ درصــد 
رســیده اســت و ایــن ســبب انباشــت آلودگــی بیشــتر 

می شــود.
وی خاطرنشــان می کنــد: شــرق اصفهــان بیابانــی 
اســت، دشــت ســجزی و برخــی صنایــع در ایــن 
از  بــاد  قــرار دارنــد و تغییــر جهــت وزش  منطقــه 
غــرب بــه شــرق ســبب انباشــت آلودگــی در اصفهان 

می شــود و نمی گــذارد شــهر نفــس بکشــد.
ذرات گرد و غبار اصفهان ترکیبی از مواد طبیعی، 

فلزات سنگین و دوده است
وی بــا اشــاره بــه نتایج نمونه برداری های ســطحی 
گرد و غبار اصفهان، می گوید:  و اتمســفری از ذرات 

گرد و غبار اصفهان مانند شهرهای صنعتی تهران 
 mineral و اهــواز، ترکیبــی از ذرات غبــار طبیعــی یــا
معدنی از جمله ســیلیس یا ســیلیکا، کانی رســی و 
کــه از اراضی پیرامون یا ســاخت و  کمی آهــک اســت 
ســازهای شــهری نشــأت می گیــرد، بــه عــاوه فلزات 
کــه بــه ویــژه در  ســنگین ناشــی از فعالیــت صنایــع 
ــود و  ــاهده می ش ــاد مش ــان زی ــل اصفه ــهری مث ش

گــزوز ماشــین ها خــارج می شــود. کــه از ا دوده 
شــهبازی ادامه می دهد: فلزات ســنگین صنایع و 
دوده )کربن ســوخته( حاصل فعالیت خودروهای 
گازوئیل  کارخانه های با سوخت مازوت و  دیزلی و 
غبــار هوای ایــن  و  گــرد  ترکیــب ذرات  کــه  اســت 
کانشهر را تشکیل می دهد، ترکیباتی که در هوای 
شــهرهایی مثــل تهــران و اهــواز هــم وجــود دارد و 
وجود ایــن ترکیبــات در هــوای شــهرهای صنعتــی 
ســبب افزایــش بیماری هــای چــون ســرطان شــده 

اســت.
همچنیــن مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
اصفهــان بــا بیان اینکــه آلودگــی هــوای فروردیــن 
گــرد و غبــار و  کانون هــای  امســال فعــال شــدن 
وزش تندبادهــا بــر اثــر خشــکی هــوا بــوده اســت، 
ــأ  ــه منش ــه س ــان در احاط ــتان اصفه ــد: اس می گوی

گــرد و غبــار درون و بــرون اســتانی و خارجــی اســت 
گاهــی شــدت وزش بادهــا ســبب فعــال شــدن  کــه 
درون  منشــأ  کــه  کــی  خا و  گــرد  می شــود،  آنهــا 
کــم آبــی، نبــود  اســتانی دارد بــه علــت خشکســالی، 
کشــاورزی و خشــکی رودخانــه زاینــده رود  کشــت و 
ــه در فروردیــن مــاه ســال  ک ــه وجــود آمــده اســت  ب
جــاری شــاهد بودیــم بــا وزش بــاد از اراضــی خشــک 
ک خیــزش می کرد. کشــاورزی و بســتر رودخانــه خــا

فعال شدن کانون های جدید گرد و غبار در 
اصفهان

کویری هــای  می افزایــد:  شیشــه فروش  منصــور 
قــم،  ماننــد  مجــاور  اســتان های  در  کــه  اســتان 
ســمنان، یــزد و خراســان جنوبــی امتــداد یافتــه 
گــرد و غبــار اصفهــان  اســت منشــأ بیــرون اســتانی 
بــوده و ضــروری اســت اســتان های همســایه نیــز 
بــرای اجــرای طرح هــای مقابلــه بــا بیابانزایــی و 
کننــد؛ همچنیــن ســومین  کویــر اقــدام  گســترش 
از  کشــور  بیــرون  اصفهــان،  ک  خــا و  گــرد  منشــأ 
ــم  ک ــت  ــه عل ــی ب گاه ــه  ک ــت  ــراق اس ــتان و ع عربس
بارشــی و وزش تندبــاد ریزگردهــا بــه مناطــق مرکزی 
هــوای  گذشــته  ســال  اســفند  اواخــر  می رســد. 
اصفهــان بــه دلیــل ریزگردهــای بــا منشــأ عربســتان 
گروه هــای  بــرای  ناســالم  وضعیــت  در  روز  دو 

حســاس ناســالم بــود.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
خاطرنشــان می کند: دســتکم در ۴۰ روز گذشته در 
کــه دمــای  شــهر اصفهــان بارندگــی نشــده در حالــی 
هــوا نســبت بــه مــدت مشــابه ســال های پیــش تــا 
گرمــا، تبخیــر بــاال  گرم تــر شــده اســت و  دو درجــه 
و نبــود بــارش شــرایط مســتعدی را بــرای فعالیــت 
گــرد و غبــار داخلــی فراهــم کــرده اســت. کانون هــای 
رود  زاینــده  رودخانــه  می گویــد:  شیشــه فروش 
از  زیــادی  بخــش  و  اســت  خشــک  کنــون  ا هــم 
و  نشــده  کشــت  امســال  کشــاورزی  زمین هــای 
از ایــن رو کانون هــای نقطــه ای و محلــی جدیــد گرد 
و غبــار فعــال شــده اســت؛ فروردیــن مــاه امســال بــه 
علــت اســتقرار سیســتم های جــوی فاقــد رطوبــت 
ــه نســبت  ــاد ب پدیــده غالــب جــوی اســتان وزش ب
کــه در  ک بــود  گــرد و خــا شــدید و شــدید همــراه بــا 
ســه مرحلــه وقــوع توفــان ۲۱۸ میلیــارد تومــان بــه 
زیرســاخت های بخش کشــاورزی، باغات و زراعت 

کــرد. گلخانه هــا خســارت وارد  و 
آلودگــی هــوا ســال  بــا اشــاره به اینکــه علــت  وی 
گذشــته بــه ویــژه در ماه هــای آذر و دی اســتقرار 

ــا  هــوای ســرد و ســنگین بــوده اســت، می افزایــد: ب
توجــه به اینکــه تغییــرات اقلیمــی و چالش هــای 
هــوا  آلودگــی  و  اســت  اصفهــان  گریبانگیــر  آن 
اســت،  یافتــه  ادامــه  امســال  فروردیــن  در  نیــز 
بــا تغییــرات اقلیمی بــا حضــور  کارگــروه ســازگاری 
برنامه ریــزی  بــرای  کارشناســان  و  دانشــگاهیان 
کنتــرل شــرایط و ســازگاری بــا آن تشــکیل  جهــت 
ــرای مقابلــه  کنــون در ســطوح مختلــف ب و از هــم ا
بــا آلودگــی هــوا در پاییــز و زمســتان پیــش رو برنامــه 

ریــزی شــده اســت.
اســتان اصفهــان ۱۰.۷ میلیــون هکتار وســعت دارد 
و بیــش از ۹۰ درصــد از آن را معــادل ۹.۸ میلیــون 
گرفتــه اســت.  هکتــار عرصه هــای طبیعــی دربــر 
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــای طبیع ــوم عرصه ه ــک س ی
در مســاحتی حــدود ســه میلیــون و ۲۰۰ هــزار هکتار 

مناطــق بیابانــی اســت.
برپایــه تازه تریــن مطالعــات دو ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت و جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
گــرد و غبار به وســعت یک  کشــور ۱۸ کانــون بحرانــی 
و نیم میلیون هکتار در استان اصفهان شناسایی 
فرســایش  کانون هــای  جملــه  از  اســت.  شــده 
کاشــان، برخــوار،  بــادی می تــوان بــه بیابان هــای 
گاوخونی،  اردستان، خور وبیابانک، نائین، تاالب 
کــه بــه  کــرد  گلپایــگان، شــهرضا و ســجزی اشــاره 
کارشناســان دشــت ســجزی و بیابان هــای  گفتــه 
گــرد و غبــار  کانون هــای بحــران  انــارک )ریــگ جــن( 

درجــه یــک اصفهــان شــناخته شــده اند.
همچنیــن براســاس آمــار دفتــر مخاطــرات ســازمان 
کتشــافات معدنــی حــدود ۱۵ تــا  زمیــن شناســی و ا
گــرد و غبــار کشــور در اســتان  کانون هــای  ۲۰ درصــد 
کــه نیازمنــد بررســی و پهنــه  اصفهــان قــرار دارد 

بنــدی اســت.
گرچــه مســئوالن اســتان عامــل طبیعــی را متهــم  ا
اصلــی آلودگــی هــوا در فصــل بهــار معرفــی می کننــد 
امــا نمی تــوان از تأثیــر طرح هــای جدیــد توســعه ای 
و فعالیــت واحدهــای تولیــدی و صنایــع و معــادن 
ســطحی بــه ویــژه در ســجزی )شــرق اصفهــان( 
کــرد. هوای ایــن منطقــه بســیاری  چشــم پوشــی 
از ســاعات شــبانه روز بــر مــدار آلودگــی اســت و شــهر 
اصفهــان در احاطــه بیــش از ۴۰۰ واحــد صنعتــی 
کانون هــای  و  کیلومتــر  پنجــاه  شــعاع  در  آالینــد 
گردوغبــار و تــردد میلیونــی وســایل نقلیــه  بحرانــی 
حــاال در چهــار فصــل ســال هوایــی بــرای نفــس 

ــدارد. ــیدن ن کش

سالی که نکوست از بهارش پیداست؛

فروردین غبارآلود سهم اصفهان از بهار

اســتان  کرونــای  بــا  مقابلــه  ســتاد  ســخنگوی 
گفــت: بــر اســاس مصوبــه ســتاد اســتانی  اصفهــان 
کرونــا فعالیــت متــرو از ســاعت ۶ صبــح تــا ســاعت ۱۸ 
مصــوب شــد. حجــت اهلل غامی در نشســت خبری 
گزارش مصوبات هشــتادمین  که به مناســبت ارائه 
ــزار شــد  ــا برگ کرون ــا  ــه ب جلســه ســتاد اســتانی مقابل
اســتان اصفهــان هنــوز در شــیب  بیان اینکــه  بــا 
کرونــا قــرار دارد، اظهــار داشــت:  صعــودی شــیوع 
کرونــا در اصفهــان  تعــداد مبتایــان و بســتری های 

ــر شــده اســت. هفــت براب
کاهش سن مبتالیان به کرونا در اصفهان تا 

۵۷ سال
از  درصــد   ۴۵ تــا   ۳۵ بیــن  بیان اینکــه  بــا  وی 
ــراز  ــت، اب ــت اس ــان مثب ــا در اصفه کرون ــت های  تس
داشــت: متوســط ســن بســتری به ۵۷ ســال رسیده 
گذشــته ۷۸ ســال  کــه در  و ایــن در حالــی اســت 
ــای  کرون ــا  بــوده اســت. ســخنگوی ســتاد مقابلــه ب
اســتان اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه در جلســه امــروز 
کیــد  تا اســتان  در  نظارت هــا  شــدن  تشــدید  بــر 
گذشــته اقدامــات  شــده اســت، افــزود: طــی هفتــه 
ــت  ــوارد رعای ــی از م ــه در برخ ک ــد  ــام ش ــژه ای انج وی
دســتورالعمل ها را بــه ۷۰ و در برخــی مــوارد بــه ۹۰ 
درصــد رســانده اســت. وی بــا بیان اینکــه مقــرر شــد 
از ایــن پــس جلســات ســتاد اســتانی کرونــا بــه دو الی 

کز  ســه جلســه در اصفهــان افزایــش یابــد، گفــت: مرا
آموزشــی، مــدارس و ادارات بایــد تنهــا بــا حضــور 
کارکنــان دایــر باشــد و مابقــی بــه صــورت  یــک ســوم 

دورکاری فعالیــت داشــته باشــند.
اســتانداری  بازرســی  اداره  بیان اینکــه  غامی بــا 
در ایــن زمینــه بایــد نظــارت ویــژه داشــته باشــد، 
گفــت: در زمینــه ترددهــا نیــز نظــارت جــدی توســط 
۳۳ دوربیــن جــاده ای و ۴۴۰ دوربیــن نظارتــی در 

کانشــهر اصفهــان اعمــال قانــون می کننــد.
ــا بیان اینکــه تیم هــای میدانــی پلیــس راهــور  وی ب
از ســاعت ۲۲ نیــز فعــال شــده اســت، ادامــه داد: 
وضعیــت تــردد خودروهــای غیربومی نیــز بــا شــدت 

کنتــرل شــده اســت. بیشــتری 
ورود به آرامستان ها ممنوع می شود

کرونای استان اصفهان  سخنگوی ستاد مقابله با 
بــا بیان اینکــه تــردد بــه آرامســتان ها افزایــش یافتــه 

اســت، افــزود: از روز جمعــه ممنوعیــت تــردد بــه 
تعــداد  بــه  امــوات  دفــن  جــز  بــه  را  آرامســتان ها 

محــدود اعمــال می کنیــم.
وی بــا بیان اینکــه ســاعت فعالیــت مترو از ســاعت ۶ 
کاهــش یافــت، ادامــه  ــا ۱۸ بــه مــدت ۱۰ روز  صبــح ت
داد: قانــون زوج و فــرد از اول اردیبهشــت مــاه بــه 
مــدت ۱۰ روز لغــو شــد تــا بخشــی از ســفرها از حمــل 

و نقــل عمومی کاهــش یابــد.
برخورد قضائی با تورهای گردشگری

گردشــگری نیــز بــا جدیــت  غامی گفــت: تورهــای 
مــورد توجــه اســت و برخــورد قضائــی را بــا متخلفــان 

خواهیــم داشــت.
وی بــا بیان اینکــه بیمــه تأمیــن اجتماعــی و مالیات 
کرونــا  نیــز ملــزم بــه رعایــت مصوبــات ســتاد اســتانی 
شــدند، ادامــه داد: همــه مصوبــات بــرای ادارات 

ابــاغ خواهــد شــد.
کرونای استان اصفهان  سخنگوی ستاد مقابله با 
گونــه فعالیــت در پارک هــا ممنــوع  بــا بیان اینکــه هــر 
اســت، ابــراز داشــت: از فــردا شــهرداری ها موظــف به 

تعطیــل کــردن پارک هــا شــدند.
بــه  عشــایر  آینــده  هفتــه  از  بیان اینکــه  بــا  وی 
اظهــار  می شــوند،  وارد  اســتان  شهرســتان  ســه 
داشــت: تمهیــدات الزم بــرای ورود ایــن افــراد بــه 

اســت. شــده  استان اندیشــیده 

سخنگوی ستاد مقابله با کرونای استان اصفهان خبر داد؛

کاهش ساعت مترو در اصفهان
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عــدم  گفــت:  نگارگری ایــران  برجســته  اســتاد 
ــار هنــری فاخــر در  ــرای نمایــش آث وجــود مــوزه ب
گــرد و غبــار فراموشــی را بــر روی ایــن  اصفهــان 
ــری هنــری  ــر نگارگ ــانده اســت. مهــر: هن ــار نش آث
ــوده اســت،  ــی ب ــی مردمان ایران ــا زندگ ــه ب آمیخت
پارچه هــا،  ظــروف،  روی  همــواره  کــه  هنــری 
کــرده  معمــاری و حتــی ســاح جنگــی جــا خــوش 

گفتــن دارد. و حرف هــای زیــادی بــرای 
در  نگارگــری  هنــر  مهــد  می تــوان  را  اصفهــان 
شــهر  هنرمندان ایــن  کــه  چــرا  نامیــد  جهــان 
بــرای  را  خاقانــه ای  ســبک های  توانســته اند 
کننــد و آثــار  عرضــه هنــر خــود بــه جهانیان ایجــاد 
فاخــری را نیــز از خــود بــه جــای بگذارنــد. اســتاد 
ــران  رضــا بدرالســماء از نخبــگان هنــر نگارگری ای
ــره  گ ــه نقــش و نقاشــی اش  ک و جهــان اســت، او 
خــورده با ایمــان و اعتقــادش اســت بیــش از نیــم 
کــه بــا نقــش و نگارهایــش دل هــر  قــرن اســت 
کشــورهای  بیننده ای را برده و توانســته در همه 
کشــورهای اســامی هنری  جهــان بــه ویــژه در 
از خــود بــه جــای بگــذارد. در ادامه ایــن متــن 
هنرمنــد  با ایــن  مــا  گفت وگــوی  از  گوشــه ای 

می خوانیــد. را  برجســته ایرانی 
استاد دوران کرونا را چطور سپری می کنید؟

را درگیــر  کــه همــه جهــان  کرونــا بایــی اســت 
ــادی را داشــته اســت امــا مــا  ــرده و قربانیــان زی ک
نبایــد مغلــوب آن شــویم، هنرمنــدان زیــادی بــا 
گردشــگری  کــن  ــا بیــکار شــدند و اما کرون شــیوع 
زیــادی نیــز از چرخــه خدمــت خــارج شــد امــا بــاز 
کرونــا از ســویی  کــه  هــم نیابــد نــا امیــد شــد چــرا 
بــه  تــا  کــرد  هنرمندان ایجــاد  بــرای  فرصتــی 
ــود  ــوت خ ــند و در خل ــود برس ــری خ ــگاه هن جای
کــه بتوانــد مــردم را ســرگرم  کننــد  آثــاری را تولیــد 
که خانه نشــین  کســانی  کند و در تقویت روحیه 
و افســرده شــده اند، تأثیرگــذار باشــد و امیــد را در 

کنــد. ــده  دل آنهــا زن
ــرای هنرمندان ایجــاد  ــا فرصــت تنهایــی را ب کرون
کــرد و بایــد از ایــن فرصــت بهــره بــرد هــر چنــد 
کرونــا از ســر مــردم  کــم شــدن ســایه  آرزوی مــا 
جهــان اســت و امیدواریــم هــر چــه زودتر ایــن 

اتفــاق بیفتــد.
در این بحران جهان شمول کرونا چگونه 

آثار خود را به مخاطبان و عالقمندان خود 
عرضه می کنید؟

قابــل  کمــک  مجــازی  فضــای  زمینــه  در ایــن 

توجهــی بــه هنرمنــدان داشــت هــم در زمینــه 
آمــوزش و هــم در عرضــه و نمایش هنرشــان. من 
کیفیــت بــاال در  همــه آثــار فاخــر تولیــدی ام را بــا 
کــرده ام تــا همــه بتواننــد  فضــای مجــازی منتشــر 
در ایــن  بتوانــم  شــاید  و  کننــد  اســتفاده  آن  از 
داشــته  زایــی  اشــتغال  دیگــران  بــرای  شــرایط 

باشــم.
کیفیــت بــاال در  هــدف مــن از قــراردادن آثــارم بــا 
کســانی  فضــای مجــازی اســتفاده رایــگان بــرای 
کــه قصــد دارنــد بــر روی ظــروف و یــا لبــاس  اســت 
خــود طرحــی را قــرار دهنــد و آنهــا مجبور نباشــند 

کننــد. بــرای خریــد طــرح هزینــه 
آیا اثری ویژه بیماری کرونا نیز خلق کرده اید؟

ویــژه همیــن  در ایــن دوران  آثــارم  اغلــب  بلــه، 
ویــروس بــوده اســت امــا شــاخص ترین آن آیــه 
ــن  »َاَمّ عنــوان  بــا  نمــل  ســوره  دوم  و  شــصت 
ــوَء« اســت  جیُب الُمضَطَرّ ِاذا َدعاُه َو َیکِشــُف الُسّ ُیّ
کــه بــرای شــفای بیمــاران خوانده می شــود و این 
دعــا توســط یکــی از هنرمندان با خط نســتعلیق 
نوشــته شــد و بنــده نیــز بــا ســبک نقاشــی ایرانی 
کــه مــورد  کشــیدم و امیــدوارم  آن را بــه تصویــر 

گیــرد. اســتفاده قــرار 
جلوه ای از ایمان و اعتقادات شما را در آثار 

هنری تان می بینیم، در این باره چه صحبتی 
دارید؟

اعتقــاد دارم بــرای رســیدن بــه قلــه هنــر بایــد 
صفــای درونــی داشــته باشــیم و من ایــن صفــای 
درونــی را در عبــادت و اســتفاده از مفاهیــم الهــی 

ــارم یافتــم. در آث
بــا ائمــه و قــرآن برایــم بســیار شــیرین و  انــس 

کــه با ایــن محتــوا  لــذت بخــش اســت و هــر اثــری 
کــرده ام اعتمــاد بــه نفســم را صــد چنــدان  تولیــد 
زیــادی  زیبایی هــای  مــا  دیــن  اســت.  کــرده 
ــد اجــازه دهیــم  ــد دیــده شــود و نبای کــه بای دارد 
دشــمنان با ایجــاد زشــتی هایی ماننــد داعــش 
زیبایی هــای دیــن مــا را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد، 
بــرای  را  هنــری ام  آثــار  کــردم  ســعی  رو  از ایــن 
نمایــش زیبایی هــای اســام بکارگیــرم و بــا زبــان 
ــر از  کــه زیبات ــه مــردم جهــان نشــان دهــم  هنــر ب

دیــن اســام وجــود نــدارد.
جدیدترین اثر دینی تان چیست؟

اســام  زیبــای  ســرود  نگارگــری  زمینــه  در ایــن 
اثــر  دارم، ایــن  کار  دســتور  در  را  »اذان« 
کنــون پنــج  کــه تا مجموعــه ای ۱۰ عــددی اســت 
اثــر آن تولیــد شــده و تــا دو مــاه آینــده نیــز پنــج اثــر 
کــرد، قــرار اســت این اثــر در  دیگــر را تمــام خواهــم 
زمــان پخــش اذان از ســیما منتشــر شــود. این اثــر 
منحصــر بــه »اذان« اســت و بــا نقاشــی ایرانی و 

کار شــده اســت. شکســت نســتعلیق 
استاد، به بروز رسانی هنر اعتقاد دارید؟

کــه  باشــید  داشــته  توجــه  بایــد  زیــاد،  بســیار 
ــه را  ــاز روز جامع ــد و نی ــه روز باش ــد ب ــد بای هنرمن
گر ایــن اتفــاق نیفتــد  در هنــر خــود بگنجانــد و ا
هنــرش منســوخ خواهــد شــد، این روزهــا برخــی 
اعتقــاد بــه مدرنیتــه دارنــد و ســعی می کننــد آن را 
کننــد، امــا هنرمنــدان بایــد بــا  نیــز بــه جامعــه القــا 
اقداماتــی خاقانــه همچنــان در راســتای حفــظ 
گونــه ای  کوشــا باشــند بــه  هنــر خــود و ترویــج آن 
کــه نســل جــوان بــا اشــتیاق بــه ســمت هنرهــای 
اصیل ایرانــی روی آورد و اجــازه ندهــد هنر ایرانــی 

بــه انــزوا بــرود و نبایــد اجــازه دهیــم ســبک های 
در  گــر  ا بــرود.  بیــن  از  بهای انــدک  بــه  هنــری 
محصــوالت، معمــاری و فــرش مــا از نگارگــری 
اســتفاده شــود، این هنــر هرگــز از بیــن نخواهــد 

رفــت.
شما از معدود اساتیدی هستید که 

خودآموخته بوده و استادی برای آموزش 
نداشته اید، در این باره توضیح دهید؟

بســیاری  عاقــه  نقاشــی  بــه  کودکــی  دوران  از 
خــود  ذهــن  در  خــودم  همــواره  و  داشــتم 
کاغــذ پیــاده  طرح هایــی را خلــق و ســپس روی 
کار  می کــردم، رفتــه رفتــه همــه تــاش خــود را بــه 
گرفتــم تــا نگارگــر حرفــه ای باشــم و امــروز بــه لطف 
خــدا به ایــن خواســته ام رســیدم و ایــن موفقیــت 
کــه  را مدیــون لطــف خــدا و تــاش بــی وقفــه ای 

شــبانه روز داشــتم، می دانــم.
برای عرضه هنر خود به عالقمندان نگارگری 

چه اقدامات دیگری را در دستور کار دارید؟
کــه  حضــوری  آموزش هــای  حاضــر  حــال  در 
ــش  ــاب »نق کت ــر  ــن ام ــا برای ای ــده ام ــل ش تعطی
ــن  ــرده ام و در ای ک ــف  ــد تألی ــار جل ــگار« را در چه ن
را  طراحــی  نــوع  آمــوزش  کتاب هــا  مجموعــه 
کتــاب بــه چــاپ  قــرار داده ام، نســخه اول ایــن 
رســیده و ســه نقطــه دیگــر نیــز در آســتانه چــاپ 
در  دارم  ســعی  اقــدام  با ایــن  اســت،  شــدن 
ــم  ــته باش ــی داش ــتغال زای ــری اش ــت نگارگ صنع
جلــد  چهــار  بگوئیم ایــن  کــه  نیســت  اغــراق  و 
مفیدتــر  نفــت  چاه هــای  از  می توانــد  کتــاب 
باشــد و می توانــد تولیــد ســرمایه داشــته باشــد و 

کنــد. فرهنگســازی 
بزرگترین چالش کنونی شما و دیگر هنرمندان 

اصفهانی را چه می دانید؟
اصفهــان شــهر تاریخی و شــهر هنرمندان اســت، 
کــه  آثــار فاخــر زیــادی در اصفهــان تولیــد می شــود 
گالری هــا و  کوتاهــی در برخــی از  در بــازه زمانــی 
از  پــس  نمایشــگاه ها نمایــش داده می شــود و 
ک  کارگاه هــای هنرمنــدان خــا گنجینــه  آن در 
کــه در برخــی  می خــورد و ایــن در حالــی اســت 
دارد  وجــود  مــوزه  کوچک ایــران  شــهرهای  از 
امــا در ایــن شــهر تاریخــی هنــوز هیــچ مــوزه ای 
نداریــم و ایــن چالــش بزرگــی بــرای هنرمنــدان 
ک می خورد  کارگاه هــا خــا اســت، همــه آثــار مــا در 
کشــورهای  کــه در دیگــر  و ایــن در حالــی اســت 
دنیــا برای ایــن آثــار ارزش بســیار زیــادی قائــل 

ــتند. هس

گردو غبار فراموشی بر آثار هنری فاخر اصفهان

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره نامــه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۰۶۰۰۰۶۰۰، تاریــخ ارســال نامــه: 1۴۰۰/۰1/28، 
فتح اله عمادی اندانی فرزند رحیم به ش ش 1۵۴ و کدملی 11۴1۴۳۳۶۶۴ 
اصفهــان متولــد 12 مهرمــاه 1۳2۳ بــه اســتناد یــک بــرگ استشــهادیه محلی 
کــه هویــت وامضــا شــهود رســمًا گواهــی شــده مدعــی اســت کــه هفت نهصد 
و شــصتم ســهم مشــاع باســتثنای ثمنیــه اعیانــی از پنــج ســهم ششــدانگ 
ک شــماره 17۳ فرعــی از 112 اصلــی واقــع در خمینــی  قطعــه ملــک پــا
ک ۵۶2 صفحــه ۴۵۵ بــه  کــه در دفتــر امــا شــهر بخــش 1۴ ثبــت اصفهــان 
گردیــده و دراثــر جابــه جایــی مفقــود  نام ایشــان ثبــت ســند صــادر و تســلیم 

شــده اســت و معاملــه دیگــری نیــز انجــام نگردیــده اســت. چون درخواســت 
صــدور المثنــی ســند مالکیــت نامبــرده را نمــوده طبــق تبصره یــک اصاحی 
کــه هرکــس مدعــی  گهــی میشــود  مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجود  انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ
ــا ده روز  گهــی ت ــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ ــور ن ســند مالکیــت مزب
به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت 
و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتب صورت مجلس و اصل ســند بــا ارائه 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا در صــورت  گــردد. ا کننــده مســترد 
اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه 
ک خمینــی  متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــا
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گهی آ

تازه های نشر؛

سینما هشت؛ روایت هایی از سینمای آزاد اصفهان
آزمون سراسری قرآن 
و عترت مجازی در 

مناسبتربخاصفهان برگزار می شود

خبرربخ

گفت: ایــن  کتــاب »ســینما هشــت«  نویســنده 
کــرده ام و  کــه در آن بــا ۲۱ نفــر مصاحبــه  کتــاب 
در ۲۸۸ صفحــه تنظیــم شــده اســت در روز ۷ 
اردیبهشــت بــه مناســبت هفتــه اصفهــان و تولــد 
کــه سرپرســت ســینما آزاد و از  »زاون قوکاســیان« 
تأثیرگــذاران بــر آن بــوده اســت رونمایــی می شــود.
گــو بــا  ایمنــا، اظهــار کرد:  حامــد قصــری در گفــت و 
ــان  ــی اصفه ــای فرهنگ ــر و جریان ه ــخ معاص تاری
از ایــن  یکــی  اســت.  مهــم  بســیار  مــن  بــرای 
جریان هــای فرهنگــی، ســینمای آزاد اصفهــان 
گرفــت  کــه در ســال های ۵۱ و ۵۲ شــکل  اســت 
و در ســال های ۵۷ و ۵۸ تمــام شــد. ســینما آزاد 
جریانــی مبتنــی بــر ســینمای تجربــی بــوده اســت 
کــه در تهــران با اندیشــه های »فریــدون رهنمــا« 
پایه گــذاری  نصیبــی«  »بصیــر  مدیریــت  بــه  و 
می شــود دفتــر مرکــزی آن نیــز زیــر نظــر تلویزیــون 

بــوده اســت. ملی ایــران 
کوچــه  وی افــزود: ســال ۵۲ دفتــر ســینماآزاد در 
هدایــت اصفهــان واقــع در چهاربــاغ بــاال تشــکیل 
می شــود و زاون قوکاســیان، »محمــد حقیقــت«، 
»مرتضی مســائلی«، »عطاءاهلل قهیری«، »احمد 
ــی  ــای اصل ــر، از اعض ــدادی دیگ ــژاد« و تع طالبی ن
کنــار یکدیگــر  کــه بــه صــورت تیمــی و در  آن بودنــد 

فیلــم می ســاختند.
کتاب »ســینما هشــت« ادامه داد: این  نویســنده 
کــرده ام و در  کــه در آن بــا ۲۱ نفــر مصاحبــه  کتــاب 
۲۸۸ صفحــه تنظیــم شــده اســت از مجموعــه 
کــه دفتــر تخصصی ســینما زیر  کتاب هایــی اســت 

کــرده اســت.  نظــر شــهرداری چــاپ 
ینما هشت روز ۷ اردیبهشت به مناسبت هفته 
کــه سرپرســت  اصفهــان و تولــد زاون قوکاســیان 
اســت  بــوده  آن  بــر  تأثیرگــذاران  از  و  ســینماآزاد 

می شــود. رونمایــی 
قصــری دربــاره اهمیــت چنیــن پژوهش هایــی، 
کــه در ایــن  کســانی  گفــت: متأســفانه چنــد نفــر از 
کتاب با آنها مصاحبه شــده اســت، درگذشــته اند 
گر ایــن مصاحبه هــا انجــام نمی شــد نظــرات  و ا
گــردآوری  نمی شــد.  منتقــل  آنهــا  تجربیــات  و 
گــوی مســتقیم بــرای  گفــت و  تاریــخ شــفاهی و 
نســل های بعــد بســیار مفید اســت. دانشــجویان 
کــه می خواهنــد از مطالعــه تاریــخ  و پژوهشــگرانی 
رجــوع  منابــع  به ایــن  ببرنــد  لــذت  شــهر خــود 

می کننــد.
وی بــا بیان ایــن کــه »در ایــن کتــاب شــیوه علمی و 
کــرد:  کرده ایــم«، تصریــح  تجربــی را بــا هــم پیــاده 
بــر  کتــاب  در ایــن  شــده  انجــام  مصاحبه هــای 
مبنــای تاریــخ شــفاهی اســت، امــا به ایــن مســائل 
کــدام یک از ســینماهای  که ایــن شــخصیت ها به 
اصفهــان می رفتنــد و اولین فیلمی کــه دیدند چه 

بــوده اســت نیــز پرداخته ایــم. حتــی ریشــه یابی 
کــدام مناطــق اصفهــان  که ایــن افــراد در  کرده ایــم 
گر کســی قصــد داشــت درباره  بــه دنیــا آمده انــد تــا ا
ــق  ــدام مناط ک ــه در  ک ــد  ــد، بدان کن ــق  ــا تحقی آنه

ــد. اصفهــان بود ان
ــرد:  ک کتــاب »ســینما هشــت« اضافــه  نویســنده 
آنهــا  بــا  کتــاب  کــه در ایــن  افــرادی  از  تعــدادی 
مصاحبــه شــده اســت، دانشــجویان شــهرهای 
و  اصفهــان  دانشــگاه  در  کــه  بوده انــد  دیگــر 
تحصیــل  اصفهــان  دیگــر  دانشــکده های 
می کردنــد و زمــان فراغــت خــود را بــه تولیــد فیلــم 
می پرداختنــد. از طرفــی تعــدادی از آنهــا بســیار 
کرمــی«  ــه »موســی ا ــرای نمون مشــهور هســتند ب
ــا او  کتــاب ب کــه در ایــن  کســانی اســت  کــه یکــی از 
مصاحبه شــده اســت بلندترین فیلم ســینماآزاد 
بــه شــیراز  بعــد  اســت،  را در اصفهــان ســاخته 
می شــود.  آنجــا  ســینماآزاد  سرپرســت  و  رفتــه 
علمی دانشــگاه  هیــأت  عضــو  کنــون  کرمی ا ا
داد:  ادامــه  قصــری  اســت.  تحقیقــات  و  علــوم 
کــه ادعــا می کنــد  همچنیــن »احمــد طالبی نــژاد« 
فیلم هــای ضعیفــی در ســینماآزاد ســاخته اســت 
کتــاب اســت.  از دیگــر مصاحبــه شــوندگان این 
کارگردانــان خــوب  او بعدهــا یکــی از منتقــدان و 
کار  ــه  ک ــن«  ــا مهیم ــا »رض ــد. ب ــینمای ایران ش س
کــرد نیــز  در ســینمای آزاد را بــا فیلــم داســتانی آغــاز 
بــه گفــت و گــو نشســته ایم. او در حــال حاضر یکی 
طرفــی  از  اســت.  خوب ایــران  مستندســازان  از 
کتــاب در ایــران  برخــی از مصاحبــه شــوندگان این 
نبودنــد. بــرای نمونــه بــا »محمــد حقیقــت« و 
کــه در دانشــگاه هوســتون  »رضــا جانقربانــی« 

درس ســینما تدریــس می کنــد بــه صــورت تلفنــی 
گرفتــم. وی دربــاره علــت نامگــذاری  مصاحبــه 
گفــت: بــه ســینماآزاد، ســینمای هشــت  کتــاب، 
کــه بــا دوربیــن ۸ میلــی  گفتــه می شــود، چــرا  نیــز 
دوربیــن  با ایــن  می شــد.  فیلمبــرداری  متــری 
کار  راحــت تــر از دوربین هــای حرفــه ای می تــوان 
ــرد در واقــع ســینمای هشــت نوعــی ســینمای  ک
کــه به تولید فیلــم عاقه  آماتــور بــود کــه هــر فــردی 

داشــت، می توانســت بــه آن وارد شــود.
اضافــه  هشــت«  »ســینما  کتــاب  نویســنده 
گذاشــته اند  کــه نام ایــن ســینما را آزاد  کرد: ایــن 
کــه افــراد می توانســتند آزادانه  به ایــن دلیل اســت 
و بــدون مجــوز اداره فرهنــگ آن زمــان حرف خود 
بزننــد و دخالتــی در آن صــورت نمی گرفــت.  را 
جشــنواره های مختلفــی نیــز برای ایــن ســینما 
کــه یکــی  کــه »جشــنواره خــرم آبــاد«  برگــزار می شــد 
کــز مهــم ســینمای آزاد در ایــران بــود، یــک  از مرا

نمونــه آن اســت.
در مقدمه این کتاب آمده است:

»ســینمای آزاد اصفهان به فاصله زمانی اندکی از 
کوچــه هدایــت  ســینمای آزاد و در ســال ۱۳۵۱ در 
)واقــع در خیابــان چهاربــاغ بــاال اصفهــان( شــکل 
گرفــت و در ســال ۵۷ بــا رخــداد انقــاب بــه محــاق 
رفــت. اصفهانــی که در دهــه ۴۰ و ۵۰ در اوج دوران 
فرهنگــی و هنــری خــود بــا وجــود انجمن هــای 
ادبــی و مرکز فرهنگی تلویزیون به ســر می بــرد دور 
کــه چنــد جوان عاشــق ســینما دور  از انتظــار نبــود 
هــم جمــع شــوند و دفتــر ســینمای آزاد اصفهــان 
تهــران  اصلــی  دفتــر  حمایــت  و  همراهــی  بــا  را 

کننــد…« راه انــدازی 

مدیــرکل فرهنــگ وارشاداسامی اســتان اصفهــان: 
نوزدهمیــن آزمــون سراســری قــرآن و عتــرت در ایــن 
اســتان از هشــتم الــی دهــم مــاه اردیبهشــت بــه 

صــورت مجــازی برگــزار می شــود. 
حجت االســام و المســلمین رمضانعلی معتمدی 
افــزود: ۱۴ هــزار و ۳۲۲ نفــر از اســتان اصفهــان در ســه 
ــرای شــرکت در ایــن آزمــون ثبــت  ــروه و ۱۴ رشــته ب گ

کردنــد. نــام 
کــرد: عاقمنــدان شــرکت در ایــن آزمون  وی تصریــح 
می تواننــد در رشــته های ترجمــه و مفاهیــم قــرآن 
بقــره،  کریــم در ۲ رشــته ترجمــه و تفســیر ســوره 
بخــش معــارف اهــل بیــت )ع( در ســه رشــته حفــظ 
و مفاهیــم نهج الباغــه، حفــظ و مفاهیــم صحیفــه 
ســجادیه و ســبک زندگــی معصومــان و حفــظ قــرآن 

کننــد. کریــم شــرکت 
گفــت:  مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اصفهان 
»حمــد« ســامانه  طریــق  از  تکمیلــی   اطاعــات 

) http://quranedu.ir( اطاع رسانی می شود.
معتمــدی هــدف از برگزاری ایــن آزمــون را ترویــج 
ســبک زندگــی قرآنــی، انــس و آشــنایی بیشــتر بــا 
آموزه هــای قــرآن کریــم و معــارف مکتــب نورانی اهل 

ــت: گف ــمرد و  ــت )ع( برش البی
کیفــی عملکــرد آموزشــی  ســنجش و ارزیابــی کمــی و 
کشــور و ایجــاد انگیــزه در  ــز قرآنــی  ک موسســات و مرا
میــان عمــوم مــردم جامعــه بــه ویــژه نوجوانــان و 
گیــری معــارف قــرآن و عتــرت، از  جوانــان بــرای فرا
گرفتــه  کــه برای ایــن آزمــون در نظــر  اهدافــی اســت 
گفتــه وی آزمــون قــرآن و عتــرت بــرای  شــد. بــه 
بــرای  تــاش  و  آموزشــی  برنامه هــای  از  حمایــت 
ــا  ــتر این برنامه ه ــه بیش ــی هرچ ــدی و اثربخش کارآم
یکــی از مأموریت هــای راهبــردی وزارت فرهنــگ 

اسامی اســت. وارشــاد 
وی برگــزاری منظــم و ســاالنه آزمون هــای سراســری 
قــرآن و عتــرت را از اقدامــات مهــم، الزم و تأثیرگذاری 
ــادی و  ــای م ــایر حمایت ه ــار س کن ــه در  ک ــمرد  برش
معنوی، از جمله فعالیت ها و برنامه های آموزشــی 
کــز قرآنــی و بــا هــدف حمایــت و  و مؤسســات و مرا
آمــوزش مفاهیــم  بسترســازی هرچــه مطلوب تــر 

قــرآن و معــارف اهــل بیــت )ع( انجــام می شــود.

خبر

هنــوز درک ایــن موضــوع کــه خرید یک تابلو نقاشــی 
گــذاری باشــد  یــا اثــر هنــری می توانــد نوعــی ســرمایه 
برای بســیاری از افراد دشــوار اســت. هر خرید هنری 
کوشــش برای ایجــاد  جــدا از ارزش معنــوی، نوعــی 
ســرمایه اســت. از ایــن رو خرید آثــار هنرمندان نوعی 

ســرمایه گــذاری محســوب می شــود.
ــه عنــوان یکــی از  دهه هــای ۴۰ و ۵۰ خورشــیدی، ب
مهم تریــن دوره ها در عرصه اقتصــاد و بازار هنرهای 
تجسمی ایران شناخته می شود. این نکته از آن رو 
کــه معامــات و شــاخص های کان در بحــث خریــد 
ــًا و منحصــرًا در ایــن دوره  ــار هنــری صرف ــروش آث و ف
اتفــاق افتــاده باشــد، مطرح نیســت. بلکه این عصر 
را می تــوان بــه عنــوان دوران شــکل گیری جریــان 
اقتصــاد و بــازار امــروزی هنرهــای تجســمی در ایران 
کــه بــا بــاال رفتــن قیمت هــا نقشــی  دانســت، چرا
کــرد. همچنیــن  بــی ســابقه را در عرصــه اقتصاد ایفــا 
در ایــن دوره مــدارس هنــری، هنرمنــدان بیشــتری 
کنــار آن نیــز هنــر دوســتان و  را آمــوزش دادنــد و در 
کمی رشــد پیــدا  فعــاالن بــازار آثــار هنــری، بــه لحــاظ 
کردنــد. نــگاه بــه بــازار و فعالیت هــای اقتصادی ایــن 
ــد  کــه هنــر می توان حــوزه نشــان دهنده ایــن اســت 
نقــش ســازنده ای در اقتصاد ایــران و توانمنــد کردن 
فرهنــگ  نشــر  و  آثــار  ارائــه  در  حــوزه  فعاالن ایــن 

کنــد. جامعه ایفــا 

پیشــرو و یــا پیــرو بــودن در آثــار هنرمنــدان حــوزه 
بــه  اســت.  تشــخیص  تجســمی قابل  هنرهــای 
و  آمــوزش  ابتــدای  در  هنرمنــدان  کلــی  صــورت 
قــرار  دیگــر  تعلیــم هنرمنــدان  تحــت  کــه  تجربــه 
می گیرنــد، رگه هایــی از تقلیــد را در آثــار خــود نشــان 
کــه از نــگاه هنرمنــدان و صاحــب نظــران  می دهنــد 
بــا  دور نمی مانــد. امــا هنرمنــد، در ادامــه مســیر 
شــخصی تر شــدن نگاه و تجربه به پختگی منحصر 
ــت  ــا در حمای گالری ه ــش  ــد. نق ــود می رس ــرد خ بف
از هنرمنــدان، تشــخیص اصالــت آثــار و معرفــی آنهــا 
گــذاران بســیار  بــه جامعــه، هنردوســتان و ســرمایه 
کلیــدی و تعییــن کننــده اســت. گالری هــای هنــری 
با نگاه دقیق علمی و تجربی و به ســبب تشــخیص 

ــد. ــش می زنن ــر را نق ــده هن ــار، آین ــمندانه آث هوش
خصوصــی  گالری هــای  کــه  پرســید  بایــد  حــال 
آفرینــی  نقــش  بــه رشــد  رو  رونــد  چگونــه در ایــن 
می کننــد؟ بســیاری از صاحــب نظــران معتقدنــد 
گالری هــای خصوصــی بــا نمایــش آثــار و جــذب  کــه 
خریــداران خصوصــی نقــش بســیار پــر رنگــی را در 

اقتصــاد هنر ایفــا می کننــد. حــوزه 
گالــری خصوصــی شــلمان  علــی مزارعــی، مدیــر 
بــه  هنــری،  آثــار  خریــد  معیارهــای  بــه  اشــاره  بــا 
فاخــری  هنــری  اثــر  هــر  می گویــد:  خبرنگار ایمنــا 
متقاضی دارد، اما شناخته شدن هنرمند صاحب 

اثــر نیــز در فــروش آثــار هنــری نقــش پــر رنگی ایفــا 
هنرمنــد  کــه  تاشــی  میــزان  طرفــی  از  می کنــد. 
بــرای شــناخته شــدن خــود در میــان مــردم انجــام 
اســت. این  مهــم  همان انــدازه  بــه  نیــز  می دهــد 
کــه هنرمنــد بــرای  تــاش شــامل رونــدی اســت 
کــرده  رســیدن بــه ســبک و نــگاه شــخصی طــی 
در  هنرمنــد  شــدن  شــناخته  بنابرایــن  اســت. 
فــروش آثــار او بســیار تأثیرگــذار اســت. وی می افزاید: 
گالری هــای هنــری نیــز  تبلیغــات و خبــر رســانی 
معیــار دیگــری اســت که در فــروش آثــار هنری نقش 
دارد. همچنیــن تشــخیص اثــر هنــری قابــل ارائــه از 
کــه در  آثــار ســطحی نیــز عامــل بســیار مهمی اســت 
کــه  گالری هــا تأثیــر می گــذارد، چــرا  میــزان فــروش 
کارشناســان هنــری  متقاضیــان آثــار هنــری لزومــًا 

نیســتند.
گالــری دار،  گالــری دار در پاســخ به اینکــه نقــش  ایــن 
هنرمند و خریدار در معیارهای ذکر شده چیست؟ 
شــرایط  بــه  توجــه  بــا  معیارهــا  می گوید: ایــن 
اقتصــادی جــاری جامعــه و زمانــه متغیــر اســت. 
ــه هنــر  ــا داری ب امــا معیــار و میــزان ثابــت، اصــل وف
کــه اعتمــاد  و پرهیــز از سفســطه در آن اســت، چــرا 
مؤثرتریــن پارامتــر در خریــد و فــروش آثــار هنــری 
محســوب می شــود. شــاید دلیل اینکــه برخــی از 
گالــری را بــرای فــروش  هنرمنــدان تعــداد معــدودی 
آثــار خــود انتخــاب می کننــد، همیــن مســاله باشــد. 
مخاطبــان نیــز بــه واســطه انتخــاب و تشــخیص 
گالــری، آثــار نمایــش داده شــده را هنرمندانــه و فاخر 
کــه بــه هنرمنــد  می داننــد و بــه ســبب اعتمــادی 
ــار و  ــذاری آث گ ــت  ــد قیم ــری دارن گال ــاب  ــرای انتخ ب

هزینــه خریــد آنهــا را می پذیرنــد.
گالری هــا هنرمنــدان  کیــد می کند: اینکــه  مزارعــی تا
را بــه دنبــال خــود بکشــند یــا بالعکــس، امری بســیار 
ــر تــک  گ ــه ا ک بدیهــی اســت. امــا مساله اینجاســت 
صدایــی یــا رکــود رخ دهــد و رقابــت بــه وجــود نیایــد، 
ممکــن اســت ضــد هنــر شــکل بگیــرد. رســانه ها 
گالــری دار و هنرمنــد از  می تواننــد بــا نقــد منصفانــه 

کننــد. بــروز رانــت در ایــن حــوزه جلوگیــری 

گالری های خصوصی نگاهی به اقتصاد هنر و نقش 

خبر

نوســان بــی منطــق نــرخ ارز و تاثیــر آن بر قیمت مواد 
گران ســبب شــده  اولیــه، همچنیــن حضــور ســودا
صــدای تولیــد در بــازار مســگران اصفهان در آســتانه 

خاموشــی کامــل قــرار بگیــرد.
که در دوران   مســگری هنری پنج هزار ســاله اســت 
کاشــان،  گرفــت و اصفهــان،  پــس از اســام رونــق 
کز ایــن هنــر  کرمــان، زنجــان و شــیراز ازمهمتریــن مرا

بــه شــمار می آینــد.
مــس بــرای شــکل دادن بــه فلزاتی مانند طــا و نقره 
کاربــرد  و اســتفاده در آثــار مختلــف صنایــع دســتی 
کیفیــت مناســب  گــر بــا قیمــت و  گفــت ا دارد و بایــد 
عرضــه نشــود اثــر ســوئی بــر بــازار محصــوالت صنایــع 

دســتی بــه خصــوص هنــر مســگری می گــذارد.
گذشــته رخ داده اســت؛  ــه در پنــج ســال  ک اتفاقــی 
گرانــی مــس و حضــور دالالن ســبب شــده  کمبــود و 
کارگاه های مســگری اصفهــان در  صاحبــان نیمی از 
کار بکشــند و در جســت و  گذشــته دســت از  ســال 

جــوی شــغلی دیگــر بــرای امــرار معــاش باشــند.
زیان دهی و تعطیلی واحد های تولید مصنوعات 

مسی
ابراهیــم شــیردل رئیــس اتحادیــه صنایــع دســتی 
گــو با خبرنــگار ما گفت:  اســتان اصفهــان در گفــت و 
گــذاری تولیــدات مــس وابســته بــه بــازار ارز  نــرخ 
اســت و متاســفانه در نتیجه نابســامانی قیمت ارز، 

ــق افتــاده اســت. کار مســگران از رون کســب و 
او افــزود: مــس مصرفــی در صنایــع دســتی تولیــد 
گــذاری آن  کارخانه هــای اصفهــان اســت، امــا نــرخ 
ــبب  ــر س ــن ام ــت و همی ــی اس ــس جهان ــه اون ــر پای ب
اختــال در تامیــن نیــاز هنرمنــدان صنایــع دســتی 

شــده اســت.
رئیــس اتحادیــه صنایــع دســتی اســتان اصفهــان 
ادامــه داد: هنرمنــد صنایــع دســتی بــر اســاس نــرخ 
اونــس جهانــی بایــد ۲۰۰ هــزار تومــان بــرای خریــد 
مــس بپــردازد، امــا بــا توجــه بــه نوســان نــرخ ارز 
ناچــار بــه خریــد بــا قیمــت ۲۸۰ هــزار تومان می شــود 

که ایــن ضــرر اســت.
شــیردل یــادآور شــد: از طــرف دیگــر تغییــر مــداوم 
اثــر  هــم  شــده  عرضــه  محصــول  روی  قیمت هــا 
می گذارد و ســبب می شــود فروشــنده هیچ ســودی 

از فــروش خــود نبــرد.
او افــزود:  چــون مــس بــا قیمــت مصــوب و یکســان 
در اختیــار تولیدکنندگان قرار نمی گیــرد درآمد آن ها 
کاهــش یافتــه و بیــش از ۶۰ درصــد از واحد هــای 
درصــد   ۵۰ و  شــدند  تعطیــل  مســگری  صنفــی 

کردنــد. واحد هــا اعــام ورشکســتگی 
رئیــس اتحادیــه صنایــع دســتی اســتان اصفهــان 
اضافــه کــرد: نتیجه تعطیلی ایــن واحد های صنفی 

بیــکاری صد هــا نفــر بــود.
بورس محل جوالن دالالن و مشکل مضاعف 

مسگران
کمیســیون مســگران  مرتضــی دادخواهــی عضــو 
گفــت:  ــا  ــگار م ــا خبرن ــو ب گفتگ ــان در  ــتان اصفه اس
کارخانجات تولید مس اســتان سهمیه  متاســفانه 
کــه در نهایــت  مســگران را بــه بــورس ارجــاع دادنــد 
باعــث شــده تــا خریــداران، مــس را ۵ درصــد بیشــتر 

از قیمــت مصــوب، از دالل بخرنــد.
ســرمایه  ورود  محــل  روزی  کــه  بــورس  افــزود:  او 
کار و اقتصــاد  کســب و  گــذاران بــرای توســعه فضــای 
کشــور بــود امــروز بــه محلــی امــن بــرای ســودجویی 

گــران و دالالن تبدیــل شــده اســت. واســطه 
کیــد  عضــو کمیســیون مســگران اســتان اصفهــان تا
کــرد: علــت اصلــی افــت شــدید ســهام شــرکت های 
تولیــد مــس اســتان هــم همیــن دالل بازی هاســت 
موضــوع  روی ایــن  نظارتــی  هیــچ  متاســفانه  کــه 

نیســت.
گفت: این مســگران اصفهانی هســتند  دادخواهــی 
ــش  کاه ــه روز  ــان را روز ب ــی ش ــد مال ــورس درآم ــه ب ک

ــان می بیننــد. داده اســت و زی
مافیایی که نرخ مس را سودجویانه تغییر 

می دهند
بــه  مــس  فروشــندگان  از  کوهســتانی  حســین 
موضــوع مافیــای مس پرداخــت و گفت: خریــداران 

اصلــی مــس، مافیایــی هســتند که تمــام اختیــارات 
خــود  دســت  در  را  کننــده  تولیــد  شــرکت های 
گرفته انــد و بــا یــک خریــد و فــروش قیمــت را افزایــش 
کاهــش می دهنــد و روی بــازار تاثیــر می گذارنــد. و 

اختیــار  رســمی در  گــذاری  قیمــت  افــزود:  او 
همیــن افــراد اســت و قــدرت آنــان از مســئوالن و 
ســازمان های مربــوط هــم بیشــتر اســت بــه طــوری 
کل میــراث فرهنگــی،  کــه اداره  کــه چنــد ســال قبــل 
گردشــگری و صنایع دستی استان یکسری قیمت 
کرد ایــن  مصــوب در خصــوص فــروش مــس ارائــه 

کار بــه نتیجــه برســد. افــراد اجــازه ندادنــد 
کــه  گفــت: بــرای مثــال مســی  ایــن فروشــنده مــس 
ــزار  ــرم ۸۰ ه کیلوگ ــر  ــوب ه ــت مص ــه قیم ــود ب ــرار ب ق
تومــان بــه فــروش برســد بــا کارشــکنی این افــراد، ۸۶ 

هــزار تومــان فروختــه می شــد.
صنعــت  در  کــه  فــردی  شــد:  یــادآور  کوهســتانی 
دلیــل  بــه  امــروز  هســت  کار  مشــغول  مســگری 
کنــد  فشــار های اقتصــادی نمی توانــد اشــتغالزایی 
گرد  گــر فروشــنده ای مثــا یــک شــا بــه عنــوان مثــال ا
کــه از فــروش  کار بگیــرد همــان ۲ درصــد ســودی  بــه 
جنــس خــود بــه دســت مــی آورد را بایــد بــه او بدهــد.
او افــزود: در حــال حاضــر درآمــد ماهیانــه بســیاری از 
کمتــر از ۶۰۰ هــزار تومــان اســت  واحد هــای صنفــی 

کار را از هنرمنــد می گیــرد. کــه تــوان ادامــه 
کــم و بیــش درد  درد ایــن روز هــای هنــر مســگری 
کــه  اســت؛ همــان چیــزی  تولیدکننــدگان  همــه 
در  ســال  شــعار  بــه  مســئوالن  عمــل  درمانــش 

اســت. زدایــی  مانــع  و  پشــتیبانی 

دالل بازی در مس بورسی!

 صدای تولید در بازار مسگران خاموش شد
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کمیتــه آمادگــی جســمانی هیئــت همگانــی  رئیــس 
گفــت: ورزش بایــد در ســبد کاالی  اســتان اصفهــان 
ــه  ــام روزان ــا انج ــم ب ــا می توانی ــرد و م ــرار بگی ــردم ق م
۳۰ دقیقــه فعالیــت ورزشــی، کیفیــت زندگی خــود را 

افزایــش دهیــم.
گــو بــا  ایمنــا، در خصــوص  گفــت و  پریســا نیــازی در 
فقــر حرکتــی اظهــار کــرد: فقــر حرکتــی که گربیــان گیر 
مــردم جامعــه ما اســت، تبعات بــدی مانند کاهش 
کیفــت زندگــی، رفتن به ســمت بیماری های مانند 
دیابــت و فشــار خــون بــاال داشــته اســت و در پیــش 
کــه افــراد را از فقر  خواهــد داشــت. مهم تریــن عاملــی 
حرکتی دور می کند داشــتن فعالیت ورزشــی منظم 
و مســتمر اســت و سازمان جهانی بهداشت نیز ۱۵۰ 
کــرده اســت.  دقیقــه ورزش در هفتــه را پیشــنهاد 
گــر روزانــه ۳۰ دقیقــه فعالیــت ورزشــی داشــته  مــا ا
کیفیــت زندگــی خــود را افزایــش  باشــیم، می توانیــم 
بدهیــم. وی همچنیــن در ارتبــاط با فعالیــت روزانه 
ادامــه داد: بایــد آمادگی جســمانی مناســبی داشــته 
انجــام  را  فعالیت هــای خــود  بتوانیــم  تــا  باشــیم 
ــر  ــش مؤث ــد نق ــه بخواه ــان برای اینک ــم و انس بدهی
کنــد، بایــد آمادگــی جســمانی  خــود را در زندگی ایفــا 
مطلوبــی داشــته باشــد و بایــد بــه صــورت مــداوم 
که در زندگی  انرژی الزم را داشــته باشــد، تا وظایفی 
برعهــده دارد را بــه بهتریــن شــکل انجــام دهــد. 
میــزان توانایــی بــدن بــه میــزان رشــد ماهیچه هــا و 
آمادگی جســمانی بســتگی دارد. تمرینــات منظم و 
مــداوم موجــب رشــد عضــات و آمادگــی جســمانی 
کــردن عــاوه بر آمادگی جســمانی،  می شــود. ورزش 
ــه داشــتن زندگــی ســالم نیــز منجــر خواهــد شــد.  ب
رمــز داشــتن زندگــی ســالم بــه عادت هــای مــا بــاز 
گــر بتوانیــم در جوانــی از جســم و  می گــردد. پــس ا
کنیــم، دیرتــر دچــار افســردگی و  روح خــود مراقبــت 

مشــکات جســمانی می شــویم.
ورزش باید در سبد کاالی مردم جامعه قرار بگیرد

رئیــس کمیته آمادگی جســمانی هیئت همانگانی 
کرونا ادامه داد: ما باید  در ارتباط با ورزش در دوران 

سیســتم ایمنی خــود را تقویت کنیم و یکــی از فواید 
ورزش منظــم و مســتمر تقویــت سیســتم ایمنی 
کاالی مــا قــرار  بــدن اســت. ورزش بایــد در ســبد 
کــه مــا غــذا می خوریــم، بایــد بــه  بگیــرد و همانطــور 

کنیــم. شــکل پیوســته در طــول زندگــی ورزش 
مــاه  طــول  در  کــردن  ورزش  بــا  رابطــه  در  نیــازی 
کــرد: در مــاه رمضــان نیــز نبایــد  رمضــان تصریــح 
کنیــم زیــرا قطــع  تمرینــات ورزشــی خــود را قطــع 
انجــام  کــه ورزش همگانــی  افــرادی  بــرای  ورزش 
می دهنــد یــا ورزش قهرمانــی را پیگیــر هســتند، 
کتورهــای آمادگــی جســمانی خــود مانند قــدرت،  فا
اســتقامت، انعطــاف و ســازگاری های فیزیولوژیکــی 
کرده ایــم، از بیــن  کســب  کــردن  کــه از طریــق ورزش 
گر به صــورت اصولــی ورزش و تغذیه  خواهــد رفــت. ا
را پیگیــری کنیــم، هیچ منافاتــی بــا روزه داری ندارد 

کاهــش اســترس می شــود. و حتــی باعــث 
در ماه رمضان چه ورزش هایی را در چه زمانی 

انجام دهیم؟
کــردن خاطرنشــان  وی بــا اشــاره بــه زمــان ورزش 
گــر هــر ســاعت از شــبانه روز را بــرای  کــرد: یــک فــرد ا
را  معایبــی  و  مزایــا  کنــد،  انتخــاب  کــردن  ورزش 
خواهــد داشــت. در سیســتم ورزش همگانــی افــراد 
کــردن را دارند،  هــر زمانی می توانند و شــرایط ورزش 
گــر فــرد ورزش خــود  فعالیــت کننــد. در مــاه رمضــان ا
را صبــح انجــام دهــد، ممکــن اســت تــا شــب دچــار 
گــر پــس از افطــار را بهتریــن زمــان  تشــنگی شــود و ا

کــردن در نظــر بگیریــم، دارای ایراداتــی  بــرای ورزش 
کردن پس از افطار،  اســت. یکی از مشــکات ورزش 
کــردن ۲ الــی ۳  شــکم پــر در آن زمــان اســت. ورزش 
ســاعت پــس از افطــار نیــز منجــر بــه بــه هــم خــوردن 
خــواب شــبانه افــراد می شــود و یکــی از مســائل مهم 
در آمادگی جســمانی، داشــتن خواب خوب اســت.

نیازی همچنین افزود: بهتریــن زمان بــرای ورزش، 
کمی تــا افطــار  قبــل از افطــار اســت زیــرا فــرد زمــان 
اتمــام ورزش می توانــد پروتئیــن و  از  پــس  دارد و 
کــه  آب از دســت رفتــه بــدن را بازگردانــد. از آنجایــی 
کــم می شــود،  زمــان تمرینــات در مــاه رمضــان نیــز 
افــراد نگــران عضلــه ســوزی نباشــند. در نهایــت 
کنــد،  گــر شــخصی نتوانــد پیــش از افطــار ورزش  ا
ورزش  بــرای  را  اســت  تــر  راحــت  کــه  زمان هایــی 
حــوزه  در  افــراد  مــا  مخاطــب  کنــد.  انتخــاب 
از  هماهنگــی هســتند و در مــاه مبــارک رمضــان 
انجــام تمرینــات ســنگین بــرای افــراد جلوگیــری 
می کنیــم و تمرینــات هوازی با شــدت متوســط را در 

می دهیــم. پیشــنهاد  خنــک  محیط هــای 
ــه  ک وی همچنیــن ادامــه داد: پیشــنهاد می کنیــم 
کافــی را بــه  افــراد در زمــان افطــار تــا ســحر، مایعــات 
ــی  ــم آب ک ــراد دچــار  ــدن اف ــه ب ک ــدن خــود برســاند  ب
کــم آبــی باعــث بهــم خــوردن تعــادل  نشــوند زیــرا 
الکترولیت هــای بــدن می شــود. همچنیــن افــراد 
بایــد همــه گروه هــای اصلــی غذایــی را در رژیــم خــود 

داشــته باشــند.

رئیس کمیته آمادگی جسمانی هیئت همگانی اصفهان مطرح کرد:

ورزش اصولی با تغذیه مناسب، منافاتی با روزه داری ندارد
بــا  جهــان  فرنگــی  کشــتی  برنــز  مــدال  دارنــده 
تمجید از عملکرد برادرش در مسابقات گزینشی 
المپیــک، شــانس او را بــرای رســیدن بــه مــدال در 

توکیــو بیشــتر از خــود دانســت.
گرایی در گفت و گو با تســنیم در مورد  محمدعلی 
گزینشــی المپیک  عملکرد برادرش در مســابقات 
اظهــار داشــت: خداراشــکر بدنش خیلی ســرحال 
کــه می توانــد راحت  بــود، از قبــل هــم می دانســتم 

سهمیه بگیرد.
وی در مورد قرعه محمدرضا گرایی در مسابقات 
تعییــن  سیســتم  را  قرعــه  داد:  ادامــه  گزینشــی 
کســی بــود فرقــی نمی کــرد  می کنــد، بــرای رضــا هــر 
کــه همــه را ببرد، ایــن  و او بــه آلماتــی رفتــه بــود 
کیلوگــرم بعــد از چنــد ســال  تجربــه اولــش در ۶7 
تغییــر وزن بــود. او آخریــن کشــتی اش در ایــن وزن 
گرفــت و بعــد بــه وزن باالتــر رفــت،  را ســال 2۰18 
کــردن ۳۴  کــم  البتــه وزنــش زیــاد بــاال نیســت امــا 
کــم می کرد  کیلــو هــم ســخت اســت. رضا هــم وزن 
کشــتی نگرفتــه بــود،  کیلــو  و هــم مدت هــا در ۶7 
با ایــن وضعیت خیلی خوب توانســت مســابقات 
کنــد و ایــن مســائل روی کیفیت  گزینشــی را تمــام 

کارش تأثیــر نگذاشــت.
کشــتی گیر شــیرازی در پاســخ به ایــن ســؤال  ایــن 
کــه آیــا او و بــرادرش می تواننــد دو مــدال بــرای 
کشــتی ایران از المپیک به ارمغــان بیاورند، گفت: 
کــه نــه. رضــا وزنــش را اصولــی آورد پایین  بلــه، چــرا 
بود، ایــن  شــده  انجــام  درســتی  برنامه ریــزی  و 
کنــد راحــت مــدال  وضعیــت را تــا المپیــک حفــظ 

گرفــت. خواهــد 
ــودش  ــدال خ ــانس م ــه »ش وی در خصوص اینک
گرایــی؟«،  را در المپیــک بیشــتر می بینــد یــا رضــا 

گرفــت  کــه رضــا  کشــتی هایی  کــرد: با ایــن  تصریــح 
و ماشــاءاهلل ســتاره مســابقات بــود، فکــر می کنــم 

وضــع او بهتــر از مــن باشــد.
گرایی در مورد شکســت دوســتش حســین نوری 
در گزینشــی و موفقیت هــادی ســاروی نیــز گفــت: 
شکســت حســین اتفــاق بــود، 1۰ روز قبــل عضلــه 
دســتش پــاره شــد و متأســفانه این آســیب دیدگی 
روی کیفیت کشــتی هایش تأثیر گذاشــت و چند 
کند. هــادی ســاروی هــم  روز نتوانســت تمریــن 
کشــتی  ــر  ماشــاءاهلل یــک ســروگردن از همــه باالت
کســب ســهمیه حــاال همــه تمرکــزش  گرفــت و بــا 

روی المپیــک خواهــد بــود.
بازی هــای  در  فرنگی کار ایــران  پرامیدتریــن 
المپیــک در خصوص اینکه آیا انتظارات بــار روانی 
کیــد کرد: توقعــات از  کــرده اســت، تأ بــرای او ایجــاد 
کشــتی همیشــه باالســت و مــا بایــد تاش مــان را 

ــود. ــرآورده ش ــات ب ــن توقع که ای ــم  بکنی
کشــتی فرنگــی در پاســخ  کیلــوی  مدعــی وزن 77 
کــه »آیــا برنزهای قبلــی اش در توکیو  به ایــن ســؤال 
بــه طــای المپیک تبدیل خواهد شــد؟«، گفت: 
مــن در همــه آن مســابقات بــرای طــا رفتــه بــودم 
کــه مدالــم برنــز شــد، حــاال هــم فقــط به نیــت طــا 
مــی روم، همــه تمرکز ما ایــن روزها روی مســابقات 

پیِش رو اســت.

ــاره وضعیتــش در  کشــورمان درب پرتابگــر المپیکــی 
کــرد. اردوی آمریــکا توضیحاتــی را بیــان 

کشــورمان  در  احســان حــدادی، پرتابگــر المپیکــی 
گــو بــا  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، دربــاره  گفــت و 
کــرد: در  آمریــکا اظهــار  اردوی  وضعیــت خــود در 
ــاال  ــکا خیلــی ب حــال حاضــر فشــار تمریناتــم در آمری
اســت؛ امــا تمرینــات خــود را بــا صابــت، تــاش و 
ســخت کوشــی انجــام می دهــم. من بــه علت عمل 
کــه انجــام داده بــودم، مقــداری از دوره  جراحــی 

ــدم.  ــب مان ــود عق ــازی خ ــاده س آم
ــی  ــل جراح ــن عم ــد از ای ــه بع ک ــود  ــی ب ــه طبیع البت
ــاره مصــدوم نشــوم.   ــا دوب کنــم ت محتاطانــه عمــل 
او ادامــه داد: خوشــبختانه بــا همــت فدراســیون 

ــده  ــم ش ــرایطی فراه ــی ش ــی و حامی مال دو و میدان
اســت تــا تمرینــات خــود را زیر نظر مربــی ام در آمریکا 

کنــم.   پیگیــری 
گفــت:  حــدادی دربــاره هدفــش در المپیــک توکیــو 
کــه در المپیــک توکیــو  تمــام تاشــم بر ایــن اســت 
نتیجــه قابــل قبولــی بــه دســت آورم تــا بتوانــم بــرای 

کنــم.   کشــورمان افتخــار آفرینــی 
برگــزاری  دربــاره  کشــورمان  المپیکــی  پرتابگــر 
مســابقات بیــن المللــی  دو و میدانــی در مشــهد 
کار  ــی  ــه نظــرم  فدراســیون دو و میدان ــرد: ب ک بیــان 
که ایــن مســابقات را در مشــهد برگــزار  کــرد  حرفــه ای 
کــرد؛ زیــرا اصــا حرفه ای نیســت که همه مســابقات 
در تهــران برگــزار شــوند و ایــن اتفــاق باعــث می شــود 
ــرود و  ــاال ب ــه انگیــزه ورزشــکاران ســایر اســتان ها ب ک

ظرفیــت نخبه هــای ورزشــی از بیــن نــرود. امیــدوارم 
از ایــن نــوع مســابقات بیشــتر برگــزار شــود؛ زیرا ایــن 
کشــف اســتعداد های دو و  موضــوع می توانــد بــه 

میدانــی  منجــر شــود.  
او دربــاره وضعیــت حضورش در مســابقات 

کــه بــه  گفــت: هــر زمــان  دو و میدانــی 
سطح اســتانداردی از لحاظ رکوردی 

برســم بــه طــور حتــم در مســابقات 
حضــور پیــدا می کنــم.  

حــدادی در پایــان خاطــر نشــان 
کــرد: جــا دارد فــوت ابراهیــم نــوح 

نــژاد، اولیــن مربــی ام را تســلیت بگویــم. 
مرحــوم نــوح نــژاد زحمــت بســیاری بــرای مــن 

کشــید و خاطرات فراوانی از  او دارم؛ اما متاســفانه 

کــس  هیــچ  بــه  کرونــا  ویــروس 
و  دو  جامعــه  و  نمی کنــد  رحــم 
ــم و  ــخصیت مه ــک ش ــی ی میدان

تاثیرگــذار را از دســت داد. 
گــوار را بــه  ایــن اتفــاق نا
میدانــی  و  دو  جامعــه 
و خانــواده آن مرحــوم 
می گویــم  تســلیت 
روح  امیــدوارم  و 
رحمــت  قریــن  او 

شــود.  

برای ایــران  بــرداری  وزنــه  رقابــت  حســاس ترین 
از امــروز آغــاز می شــود تــا تکلیــف المپیکــی شــدن 
ســهراب مرادی و کیانوش رستمی مشــخص شود.

مســابقات وزنــه بــرداری قهرمانی آســیا که گزینشــی 
المپیــک توکیــو نیــز اســت در تاشــکند ازبکســتان در 
کیلوگــرم  حــال برگــزاری اســت. ایران در دســته ۹۶ 
گرفتن ســهمیه المپیک اســت و ســهراب  به دنبال 
کــه  هســتند  رســتمی نفراتی  کیانــوش  و  مــرادی 
هــر چــه در چنتــه دارنــد را بایــد بگذارنــد تــا بتواننــد 
کــه عقــب هســتند را  در قهرمانــی آســیا امتیازاتــی 
جبران کنند. سیســتم کســب ســهمیه المپیک در 
کــرده اســت و ســهمیه از طریــق  وزنــه بــرداری تغییــر 
رنکینــگ توزیــع می شــود. هشــت وزنــه بــردار اول 
کســب ســهمیه می شــوند  اوزان المپیکی موفق به 
کــه البتــه  در هــر وزن فقــط یــک وزنــه بــردار از هــر 
کشــور می توانــد ســهمیه بگیــرد. پــس از آن بهتریــن 
نفــرات قاره هــا در رنکینــگ نیــز ســهمیه می گیرنــد. 
امتیــازی  اختــاف  دلیــل  رســتمی به  و  مــرادی 
کــه بــا دیگــر وزنــه بــرداران بــاالی رنکینــگ دارنــد، 
کــه جــزو هشــت نفــر باشــند  امکان ایــن را ندارنــد 
بنابرایــن بــرای بهتریــن وزنــه بــردار قــاره آســیا شــدن 

می کننــد. رقابــت 
و  قرقیزســتان  از  هــم  بــردار  وزنــه  دو  رقیب ایــن 
چیــن تایپــه هســتند. از ایــن رو رقابــت در روزهــای 
پنجشــنبه، جمعه و شــنبه بســیار حســاس اســت.

کیلوگــرم   ۸۹ دســته  رســتمی در  کیانــوس  امــروز 
ــن  ــردار چی ــه ب ــرادی و وزن ــهراب م ــد، س ــه می زن وزن
کیلوگــرم و وزنــه  تایپــه در روز جمعــه در دســته ۹۶ 
بــردار قرقیزســتان شــنبه هفتــه آینــده در دســته ۱۰۲ 

کیلوگــرم بــه روی تختــه می رونــد.

کیانــوش   آنچــه مشــخص اســت، ســهراب مــرادی و 
کــه دارنــد و  رســتمی برای جبــران اختــاف امتیــازی 
بــه نوعــی بخواهنــد خیالشــان تــا حــدودی راحــت 
ــد. در  ــاز بگیرن ــد حتمــا بیــش از  ۱۱۰۰ امتی باشــد بای
واقــع  رکــورد مجمــوع رســتمی باید ۴۰۰ باشــد و برای 

کیلوگــرم بــه بــاال باشــد. ســهراب مــرادی ۴۰۵ 
نحوه تعیین امتیاز وزنه برداران بر اســاس سیســتم 
امتیــاز دهــی روبــی اســت. وزنــه بــرداران بایــد در 
بیشــترین  و  می کردنــد  شــرکت  مســابقه  شــش 
امتیازاتــی که در چهار مســابقه گرفته انــد، برای آنها 
محاســبه می شــود. وزنه برداران در ســه دوره شــش 
گزینشــی  کــه در مســابقات  ماهــه فرصــت داشــتند 

کننــد و امتیــاز بگیرنــد. المپیــک شــرکت 
کیانــوش  و  مــرادی  ســهراب  اصلــی  مشــکل 
کــه در دوره دوم، امتیــاز چشــم  رســتمی این اســت 
کیانــوش رســتمی اصا  گیــری بــه دســت نیاوردنــد. 
امتیــازی نگرفــت و مــرادی هــم ۹۰ امتیــاز بــه دســت 

آورد.
* وضعیت امتیازی چهار وزنه بردار:

سهراب مرادی 
کــرده اســت که  او در پنــج مســابقه گزینشــی شــرکت 

امتیــاز ســه مســابقه بــرای او لحــاظ شــده اســت.
او در حال حاضر ۲۱۳۷ امتیاز دارد.

کمانــدار اصفهانــی در اردوی تیــم ملی بــرای آمادگی 
گزینشــی المپیک قرار دارد. حضور در مســابقات 

 ۲۸ از  ریکــرو  ملــی  تیــم  اردوی  مرحلــه  نهمیــن 
کمــان آزادی  فروردیــن مــاه در ســایت تیرانــدازی بــا 

آغــاز شــده اســت.
امیــن پیرعلــی از اصفهــان بــه همــراه میــاد وزیــری، 
صادق اشــرفی، رضــا شــبانی، زهــرا نعمتــی، شــیوا 
عبدالهــی  مهتــا  و  رحمانــی  ســوگند  شــجاع مهر، 
نفــرات حاضــر در ایــن اردو هســتند؛ این اردو تــا ۱۳ 

فدراســیون جهانــی تیروکمــان برگــزاری مرحلــه دوم اردیبهشــت مــاه ادامــه خواهــد داشــت.
جــام جهانــی به میزبانی ســوئیس را در تقویــم ۲۰۲۱ 
خــود قــرار داده اســت و بــر همیــن اســاس قــرار اســت 
در ایــن  هــم  ریکــرو  بخــش  در  ملی پوشــان ایران 
کمانــداران  رقابت هــا شــرکت داشــته باشــند. این 
از  پــس  لــوزان می شــوند و  ۲۵ اردیبهشــت عــازم 
ــاه  ــرداد م ــان ۳ خ ــا حریفان ش ــت ب ــه رقاب ــک هفت ی
ــرای  ــا تمرینــات خــود را ب ــد ت ــاز می گردن ــه تهــران ب ب
گزینشــی  شــرکت در آخریــن مرحلــه رقابت هــای 

کننــد. المپیــک بــه میزبانــی فرانســه پیگیــری 

دارنده مدال برنز کشتی فرنگی جهان: 

گرفتم  در همه مسابقات برای طال رفتم اما برنز 

پرتابگر المپیکی کشورمان:

 برای کسب بهترین نتیجه در المپیک تالش می کنم

ایران به سهمیه ۹۶ کیلوگرم می رسد؟

آغاز رقابت حساس سهراب 
و کیانوش برای المپیکی شدن

کماندار اصفهانی در اردوی تیم ملی برای مسابقات گزینشی المپیک

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کنــش به برخی حواشــی گفت:  عظیــم جزیــده در وا
بــه عنــوان مربــی باید پای کاری بیاییم تا پیشــرفت 

کنیم، ســرباز تیم ملی و ســرمربی هستیم.
والدیمیــر الکنــو ســرمربی تیــم ملــی والیبال ایــران از 
روز یکشــنبه ۲۹ فروردیــن مــاه وارداردوهــای تیــم 
ملــی شــد تــا تمرینــات بــا حضــور او پیگیــری شــود.

عظیــم جزیده دســتیار ایرانی الکنــو در گفتگو با مهر 
دربــاره تمرینــات تیــم ملــی والیبــال گفــت: اردوها به 
خوبــی پیــش مــی رود. بــا توجــه بــه صحبت هایــی 
کــه الکنــو در وبینــار داشــت، همــان برنامه هــا در اردو 
در حــال پیــاده شــدن اســت. منتظریــم لژیونرها نیز 
وارد اردو شــوند تــا شــرایط بهتــر پیــش بــرود. وی 
کــرد: تمرینــات بــه خوبــی دنبــال می شــود.  کیــد  تأ
کارهــای بدنســازی بــود  در هفتــه ابتدایــی تمرکــز بــر 
کار هماهنگــی، سیســتم های  و در حــال حاضــر نیــز 
گیــری را انجــام می دهیــم. الکنــو در  دفــاع و تــوپ 
جزئیــات در ســطح بــاال بــه خوبــی پیــش مــی رود. 
کــه  مربــی تیــم والیبــال در پاســخ به ایــن ســوال 
نیــز  پایــه  تکنیک هــای  آمــوزش  حــال  در  الکنــو 
هســت؟ اظهــار داشــت: همــه مربیــان دنیا بــا توجه 
کار را انجــام  بــه دیــدگاه و ذهنیــت خودشــان این 
می دهنــد. متأســفانه برخــی روی ایــن موضوعــات 
مانــور می دهنــد. الکنــو ۳۰ ثانیــه یــک موضــوع را 
اتفــاق  بارهــا  نــدارد.  هیچ ایــرادی  و  داد  توضیــح 
کــه مــن نیــز بــه یکــی از بازیکنــان باتجربــه  افتــاده 
خــودم در تمرینــات باشــگاهی، موضوعی را گوشــزد 
از  اســتفاده  دربــاره  الکنــو  دســتیار ایرانی  کــردم. 
کــرد:  مربیان ایرانــی در تمرینــات نیــز خاطرنشــان 
مربیــان وظیفــه دارنــد اهــداف ســرمربی را دنبــال 
کننــد. یــک عــده بــه دنبــال حاشــیه ســازی هســتند 
و نمی دانیــم هدفشــان چیســت. مــا بــه عنــوان 

کمــک می کنیــم.  ــه تیــم ملــی  دســتیار ب

مربی تیم ملی والیبال:
برخی دنبال حاشیه 
سازی برای تیم ملی 

هستن

خبر

ســرمربی تیــم والیبــال ســپاهان خواســتار رعایــت 
کمیتــه رویدادهــا و  و احتــرام بــه قوانیــن از ســوی 

مســابقات فدراســیون والیبــال شــد.
برتــر  لیــگ  رقابت هــای  دوره  چهارمیــن  و  ســی 
والیبــال اســفندماه ســال گذشــته بــا قهرمانــی تیــم 
ــا شــروع ســال  ــان رســید. ب ــه پای فــوالد ســیرجان ب
تیم هــای  از  برخــی  مثبــت  اتفاقــی  در  و  جدیــد 
ســیرجان،  ســپاهان،  ســایپا،  جملــه  از  مطــرح 
پیــکان، شــهرداری ورامیــن، هــراز آمــل و شــهداب 
یــزد بــه جــذب و حفــظ بازیکنــان مــد نظــر خــود 
بــرای  مناســب  ریــزی  برنامــه  بــا  تــا  پرداختنــد 
اقــدام  پــر قدرت تــر ظاهــر شــوند.  فصــل جدیــد 
مثبــت تیم هــا در حالــی نویــد بخــش رقابت هایــی 
کــه  تماشــایی همچــون فصــل پیــش را می دهــد 
رئیــس فدراســیون والیبــال در اقدامی قابــل تامــل 

داد. رقابت هــا  تیمی شــدن  از ۱۶  خبــر 
محمدرضــا داورزنــی در حالی ایــن خبــر را رســانه ای 
کــه هنــوز مشــورتی بــا تیم هــای حاضــر در لیــگ  کــرد 
انجــام نشــده اســت. تصمیــم داورزنــی نــه تنهــا بــر 
کمیتــه رویدادهــا و مســابقات  خــاف آییــن نامــه 
اســت بلکه رئیس فدراســیون اعــام کرده بــود: »به 
اعتقــاد مــن لیــگ برتر ایــران ظرفیــت ۱۲ تــا ۱۴ تیــم 
کــه تیم هــا  را دارد. شــرایطی را بایــد بــه وجــود آوریــم 
کــه  بــه ســختی وارد لیــگ برتــر شــوند امــا می طلبــد 
لیــگ دســته یــک بــه خوبــی کارش را انجــام دهد تا 
در آنجــا نیــز شــاهد تیم هــای خــوب باشــیم. بــرای 

اســتان ها جذابیــت لیــگ برتــر بیشــتر اســت.«
کارشناســان  عــاوه بــر داورزنــی تعــداد زیــادی از 
نیــز اعتقــاد دارنــد ظرفیــت لیــگ برتــر والیبال ایــران 
ــه  ــن نام ــره ۸ آیی ــت. در تبص ــم اس ــا ۱۲ تی ــن ۸ ت بی

نیــز آمــده اســت: »بــر حســب شــرایط و بــا صاحدید 
ــا ۱۴ تیــم  ــر ت فدراســیون تعــداد تیم هــای لیــگ برت
می توانــد افزایــش یابــد و در پایــان فقــط تیم هــای 
اول تــا دهــم امتیــاز بنــدی می شــوند و ۴ تیــم آخــر 

ــد.« ــزول می کنن ــته اول ن ــه دس ب
گذشــته بارهــا نقــض  آییــن نامــه در ابتــدای فصــل 
گرفــت  شــد و حتــی مصوبــه هیــات رئیســه نادیــده 
و  کننــده  صعــود  تیم هــای  تکلیــف  هنــوز  شــد. 
ســقوط کننــده مشــخص نیســت و بــا اعــام رئیــس 
کــرد و دو  فدراســیون هیــچ تیمی ســقوط نخواهــد 

تیــم دیگــر اضافــه می شــود.
را  گفتگویــی  بیشــتر این تصمیــم  بررســی  بــرای   
بــا رحمــان محمــدی راد، ســرمربی تیــم والیبــال 
ســپاهان انجــام داده اســت کــه مشــروح این گفتگو 

در ادامــه می آیــد:
باید به کیفیت مسابقات توجه کرد

گــو بــا خبرنــگار  گفــت و  رحمــان محمــدی راد در 
مهــر، دربــاره ۱۶ تیمی شــدن رقابت هــای لیــگ برتــر 
کیفیــت مســابقات توجــه  گفــت: بایــد بــه  والیبــال 
کــرد. هــر چــه تعــداد تیم هــا بــاال مــی رود تجربــه 
ســال های گذشــته نشــان می دهــد تفــاوت زیــادی 
در ســطح تیم هــا بــه وجــود می آیــد. ممکــن اســت 
گذشــته  کننــد. ســال  کیفیــت افــت  بازی هــا از نظــر 
احترامی کــه  تمــام  بــا  جــدول  انتهــای  تیــم  دو 
کیفیــت قابــل  برایشــان قائــل هســتم امــا از نظــر 

ــد. ــا ســایر تیم هــا نبودن قیــاس ب
تکلیف را هر چه سریعتر روشن کنند

ســرمربی تیــم والیبــال ســپاهان ادامــه داد: طبــق 
کــه مصوبــه هیــات رئیســه اســت  آییــن نامــه ای 
ــته اول  ــم از دس ــد و دو تی کنن ــقوط  ــد س ــم بای ۴ تی
صعــود و مســابقات بــا ۱۲ تیــم برگــزار شــود. امــا 

کــرده مســابقات بــا ۱۶  رئیــس فدراســیون اعــام 
تیــم برگــزار خواهــد شــد! بــه عنــوان مربــی خواهــش 
می کنــم تکلیــف را هر چه ســریعتر روشــن کننــد چرا 
ــد  ــر اســاس برنامــه اعــام شــده بای ــه باشــگاه ها ب ک
کننــد به همیــن دلیل بایــد اطاعات  برنامــه ریــزی 

کافــی داشــته باشــند.
باید به قوانین احترام گذاشته شود

ــرای  ــه چــرا ارزشــی ب ک وی در پاســخ به ایــن ســوال 
لیــگ برتــر قائــل نمی شــوند، گفــت: باید بــه قوانین 
ــا ارزش رقابت هــای لیــگ  گذاشــته شــود ت احتــرام 
مشــخص باشــد. بهتــر اســت تیم هــا ابتــدا از دســته 
کننــد مــدارج را طــی و ســپس ســهمیه  یــک شــروع 
کننــد. در حــال حاضــر دو تیــم  کســب  لیــگ برتــر را 
بــه لیــگ برتــر صعــود کردنــد که بســیار قابــل احترام 
می داننــد  تیم هــا  مدیران ایــن  قطعــا  و  هســتند 
کیفیــت خــود را  بــرای حضــور در لیــگ برتــر بایــد 

افزایــش دهنــد.
تیم های سقوط کننده به دنبال یارگیری هستند

محمــدی راد ادامــه داد: اینکــه تیم هــای ســقوط 
کننــده در حــال حاضــر بــه دنبــال یارگیــری هســتند 
از ارزش لیــگ برتــر می کاهــد و ایــن اتفاقــات در شــان 
جایــگاه امــروز والیبــال ما در جهان نیســت. ایتالیا از 
کــه برنامــه ریــزی خوبــی  کشــورهایی اســت  جملــه 
بــرای مســابقات لیــگ دارد و همیــن بــه اعتبــار آنهــا 

می افزایــد.
پتانسیل لیگ برتر ۱۲ تیم است

ســرمربی تیــم والیبــال ســپاهان اظهــار داشــت: 
مســابقات  برگــزاری  شــیوه  هنــوز  بر ایــن  عــاوه 
گــر آییــن نامــه بــه تصویــب  مشــخص نیســت، ا
کــه رقابت هــا بــا ۱۲  هیــات رئیســه رســیده اســت 
کارشناســی  کار  تیم برگزار شــود حتما در این زمینه 
گرفتــه و بــا تجربــه و تحقیــق آن را تصویــب  صــورت 
کردنــد. عــاوه بر آن پتانســیل رقابت های لیگ برتر 
والیبال ایــران ۱۲ تیــم اســت. تــا بــه امــروز نیز حداقل 
۱۰ تیــم وارد نقــل و انتقــاالت شــده اند و بازیکنــان 
نمی دانــم  کرده انــد،  جــذب  را  خــود  نظــر  مــورد 
ســایر تیم هــا چگونــه می خواهنــد بازیکنــان خــود 
را جــذب کننــد، دیگــر بازیکنــی باقی نمانده اســت. 
شــیوه برگــزاری مســابقات نیــز بســیار اهمیــت دارد، 
کــه رقابت هــا نیمه  ســال نخســت شــرایط کرونایــی 
تمــام باقــی مانــد در ســال دوم نیــز تحــت شــرایطی 
کــه برخــی باشــگاه ها ذی نفــع و برخــی  برگــزار شــد 
کــه  متضــرر شــدند. امیــدوارم فرمولــی اعمــال شــود 

شــرایط یکســان و جوانمردانــه باشــد.

سرمربی تیم والیبال سپاهان:

تیم های سقوط کننده در حال یارگیری هستند!
گفت و گوربخ ــت   ــه بیس ــان در هفت ــپاهان اصفه ــال س ــم فوتب تی

ــر بــه مصــاف نســاجی  و یکــم رقابت هــای لیــگ برت
مازنــدران مــی رود.

هفتــه بیســت و یکــم لیگ برتــر فوتبــال، جام خلیج 
از فــردا پنجشــنبه دوم اردیبهشــت مــاه  فــارس، 
کــه در یکــی از ایــن  ــا انجــام ۳ دیــدار آغــاز می شــود  ب
رقابت هــا تیــم فوتبــال ســپاهان در ورزشــگاه شــهید 
وطنــی قائم شــهر بــه مصــاف تیــم فوتبــال نســاجی 

مازنــدران خواهــد رفــت.
کــه لیــگ برتــر تحــت تأثیــر  ســپاهان در روزهایــی 
حضــور نمایندگان ایــران در لیــگ قهرمانــان آســیا 
ــاجی  ــاف نس ــه مص ــردا ب ــد ف ــت، بای ــه اس گرفت ــرار  ق
هفتــه  دیدارهــای  حســاس ترین  از  یکــی  و  رفتــه 
و  ســخت  دیــداری  کننــد.  برگــزار  را  بیســت ویکم 
کســب ۳ امتیــاز آن بــرای ســپاهان و  کــه  جــذاب 
نســاجی از اهمیــت باالیــی برخــوردار بــوده و نتیجــه 
آن عــاوه بــر 2 تیــم برگزارکننــده، بــرای تیم هــای 
پرســپولیس، اســتقال ســایپا و ذوب آهــن نیــز حائز 

اهمیــت اســت.
کــه  می شــود  برگــزار  شــرایطی  در  دیــدار  ایــن 
رقابت هــای هفتــه بیســت ویکم تحــت تأثیــر حضور 
نماینده های ایــران در لیــگ قهرمانــان قــرار دارد و 
متمرکــز برگزار شــدن مرحله گروهــی لیگ قهرمانان 
ــا بازی هــای تیم هــای پرســپولیس،  باعــث شــده ت
کتــور در هفتــه بیســت ویکم  اســتقال، فــوالد و ترا
عقــب بیفتــد و ایــن فرصت مناســبی برای ســپاهان 
بــه شــمار می آیــد تــا بــا پیــروزی مقابــل نســاجی بــه 
صــدر جــدول بازگشــته و اختــاف ۳ امتیــازی بــا 

کنــد.  گل محمدی ایجــاد  گردان  شــا
قائم شــهر  راهــی  حالــی  در  نویدکیــا  گردان  شــا
نفــت  مقابــل  گذشــته  هفتــه  کــه  می شــوند 
گل داد تــا  مسجدســلیمان تــن بــه تســاوی بــدون 
کســب ۴1 امتیــاز بــا پرســپولیس هم امتیــاز شــده  بــا 
کمتــر در رده دوم جــدول  گل  و بــه دلیــل تفاضــل 

قــرار بگیــرد. 
مقابــل  گذشــته  هفتــه  نســاجی  ســو  آن  در 
ــاز در رده  ــا 1۶ امتی ــورد و ب ــت خ ــپولیس شکس پرس
گرفتــه و بــا توجــه بــا اختــاف  پانزدهــم جــدول قــرار 
2 امتیــازی بــا تیم هــای ســایپا و ذوب آهــن و عقــب 
پرســپولیس،  مقابــل  سبزپوشــان  بــازی  افتــادن 
شــانس این را دارد تــا بــا پیــروزی مقابــل ســپاهان 
جایگاهــش را بهبــود ببخشــد. ســپاهان این روزهــا 
گردان نویدکیــا نیم فصــل دوم  در اوج قــرار دارد؛ شــا
کــرده و تــا بدیــن جــای لیــگ بــا  را خارق العــاده آغــاز 

کســب ۴ پیــروزی و یــک تســاوی و بــه دســت آوردن 
1۳ امتیــاز از ۵ بــازی قبلــی خــود، بهتریــن عملکــرد 
جــای  بــه  خــود  از  دوم  نیم فصــل  در  را  ممکــن 
گذاشــته اند و همــراه بــا پرســپولیس شــانس اول 

کســب عنــوان قهرمانــی بــه شــمار می آینــد.
ک ترین  زردپوشان اصفهانی در فاز هجومی خطرنا
کنــار  لیــگ هســتند؛ حضــور شــهباززاده در  تیــم 
بازیکنانــی ماننــد حســینی، محبــی و خلعتبــری بــه 
خــط حملــه ســپاهان تــوان دوچندانــی بخشــیده و 
پیــکان حمله ایــن تیــم از خاقیــت و تــوان باالیــی 
گردان نویدکیــا تــا بدیــن جــای  برخــوردار اســت. شــا
گل، برتریــن خــط  فصــل بــا بــه ثمــر رســاندن ۳۵ 
حملــه لیــگ را در اختیــار داشــته و شــهباززاده بــا 1۶ 

گل فعلــی لیــگ بــه شــمار می آیــد. گل زده، آقــای 
نقطــه قــوت ســپاهان بــدون شــک خــط میانی ایــن 
رفیعــی،  ماننــد  بازیکنانــی  حضــور  اســت؛  تیــم 
کنــار ســتاره  کریمــی و علی محمــدی در  ســلمانی، 
بزرگــی ماننــد حاج صفــی خــط میانــی ســپاهان را 
تبدیــل بــه یکــی از قدرتمندتریــن تیم هــای حاضــر 
تــوان  و  خاقیــت  قــدرت  از  کــه  کــرده  لیــگ  در 
کتیکــی باالیــی برخــوردار بــوده و دســت نویدکیــا  تا
گذاشــته  را بــرای اجــرای برنامه هــای مدنظــرش بــاز 
اســت. زردپوشــان اصفهانــی در فــاز دفاعــی نیــز 
شرایط خوبی داشته و در چند هفته اخیر ساختار 
دفاعی ایــن تیــم بهبــود قابــل ماحظــه ای پیــدا 
کــرده اســت. با ایــن حــال ســپاهان مقابــل نســاجی 
کار ســختی در پیــش دارد؛ زردپوشــان اصفهانــی 
کــه در 2۰ بــازی  بایــد مقابــل تیمی بــه میــدان برونــد 
قبلــی خــود تنهــا ۴ بــرد، ۴ تســاوی و 12 شکســت بــه 
دســت آورده و چیــزی بــرای از دســت دادن نــدارد. 
ــه  ــگ ب ــدن در لی ــی مان ــرای باق ــی ب گردان جال ــا ش
تمــام امتیــازات باقــی مانــده نیــاز دارنــد و همیــن 
نکتــه باعــث می شــود بــا تمــام تــوان بــه مصــاف 

نویدکیــا و تیمــش بیاینــد.
نســاجی در نیم فصــل دوم شــرایط بهتــری پیــدا 

کــرده و در ۵ بــازی قبلــی خــود 2 بــرد، 2 شکســت 
گردان  و یــک تســاوی بــه دســت آورده اســت. شــا
ــاال  ــینگ ب ــا پرس ــی و ب ــازی تخریب ــه ب ــی در ارائ جال
نیــز تبحــر داشــته و از خــط حملــه قابــل قبولــی بهــره 

می گیرنــد.
ســپاهان مقابــل نســاجی چــاره ای جــز پیــروزی 
نــدارد؛ زردپوشــان اصفهانــی در هفتــه بیســت ودوم 
تا بیســت وچهارم 2 بازی ســنگین مقابل تیم های 
پرســپولیس و فــوالد در پیــش دارنــد و بــا توجــه بــه 
نزدیکی امتیازات مدعیان قهرمانی، برای رســیدن 
بــه صــدر و بهبــود جایگاه شــان بــه ۳ امتیاز ایــن 
ســپاهان  حــال  با ایــن  مبرمی دارنــد.  نیــاز  دیــدار 
مقابــل نســاجی بــا دو دردســر بــزرگ مواجــه اســت؛ 
ــاد زمــان  ــه زی مشــکل نخســت ســپاهانی ها، فاصل
برگزاری ایــن دیــدار با بازی هفته گذشــته آنها اســت 
گردان نویدکیــا را از نظــر آمادگــی  کــه می توانــد شــا
ــا و  کنــد. چالــش دوم نویدکی ــی دچــار مشــکل  بدن
تیمــش چمــن مصنوعــی ورزشــگاه شــهید وطنــی 
کــه خطــر آســیب دیدگی بازیکنــان را افزایــش  اســت 

ــود. ــا می ش ــی آنه ــوان فن ــش ت کاه ــث  داده و باع
آنچه مشــخص اســت نیــاز و انگیــزه بــاالی بازیکنان 
کنــار  کســب امتیــاز در ایــن دیــدار در  هــر 2 تیــم بــرای 
شــیوه بــازی آنهــا نویددهنــده یــک بــازی جــذاب 
حوادث ایــن  دیــد  و  مانــد  منتظــر  بایــد  و  اســت 

مســابقه چگونــه رخ خواهــد داد.
 برترین گلزنان: 

ســجاد شــهباززاده با 1۶ گل  زده و حامد شــیری با ۳ 
گل  زده برترین گلزنان سپاهان و نساجی هستند.

 مصدومان و محرومان: 
کامــل در ایــن دیــدار حاضــر  هــر دو تیــم بــا ترکیــب 

بازیکــن محرومی ندارنــد. و  هســتند 
 ترکیب احتمالی نساجی: 

ــی راد، حامــد شــیری، مجتبــی بیــژن،  ســعید جال
کبــر  ا غامعلی بیگــی،  ســعید  نجفــی،  حســن 
حســین  داوران،  علــی  کانتــری،  صادقی، ایــوب 

اســامی و علــی آل کثیــر. کریــم  زامهــران، 
سرمربی: مجید جاللی

 ترکیب احتمالی سپاهان: 
پیــام نیازمنــد، امیــد نورافکــن، عــزت اهلل پورقــاز، 
اســماعیلی فر،  دانیــال  نژادمهــدی،  محمــد 
جال الدیــن علی محمــدی، احســان حاج صفــی، 
ســروش رفیعی، محمدرضا خلعتبری، محمدرضا 

حســینی و ســجاد شــهباززاده.
سرمربی: محرم نویدکیا

مصاف سپاهان و نساجی؛

 جدال صدرنشینی در غیاب سایر مدعیان
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خبر

ــه عنــوان یــک میــان وعــده مصــرف  میــوه عنــاب ب
می شــود، امــا عصاره هــای هســته و میــوه عنــاب 
کــه بــرای پیشــتبانی از ســامت و  نیــز دیرزمانیســت 
کیفیــت  خــواب آرام اســتفاده می شــوند.خواب بــی 
کــه می توانــد اثــر  کافــی یکــی از مــواردی اســت  و نا
منفــی قابــل توجهــی بــر ســامت روانــی و جســمانی 

انســان داشــته باشــد.
مکمل هــای  برخــی  کــه  اســت  شــده  مشــخص 
طبیعــی می تواننــد بــه بهبود شــرایط خــواب کمک 

کننــد.
مالتونین

ماتونیــن یکــی از شــناخته شــده ترین مکمل هــای 
خواب محســوب می شــود. شــما نمی توانید بدون 
نــام بــردن از ماتونیــن درباره خواب صحبت کنید. 
ماتونیــن هورمــون خــواب اســت و از اســید آمینــه 
ال-تریپتوفان تولید می شــود. غــده صنوبری بدن 
انســان بــا تاریــک شــدن هــوا ترشــح ماتونیــن را آغــاز 
ــا اواســط  می کنــد و افزایــش ســطوح این هورمــون ت
صبــح ادامــه می یابــد. ســطوح متوســط اســترس 
یــا ورزش توانایــی بــدن بــرای ترشــح ماتونیــن را 
افزایــش می دهــد، اما ایــن چرخــه اغلــب در افــرادی 
نامنظــم مختــل  و  الگوهــای خــواب ضعیــف  بــا 
می شــود. تولیــد ماتونیــن بــا افزایــش ســن انســان 
کــم  کــه می توانــد بخشــی از دلیــل  کاهــش می یابــد 
خوابیــدن افــراد مســن را توضیح دهد. در کنار ســن 
بــاال، زمانــی کــه بیــن مناطــق زمانی ســفر می کنید یا 
بــرای ســازگاری بــا یــک الگــوی خــواب جدیــد تــاش 
می کنیــد اســتفاده از مکمــل ماتونیــن می توانــد 

مفید باشــد.
افــزون بــر پشــتیبانی از خــواب خــوب، ماتونیــن 

ــترول  کلس ــالم  ــطوح س ــه از س ک ــت  ــان داده اس نش
و  می کنــد  پشــتیبانی  التهــاب  عــادی  ســطوح  و 
می توانــد از خــواب آرام، بــه ویــژه در افــراد مبتــا 
افســردگی،  عصبــی،  انحطــاط  بیماری هــای  بــه 
خســتگی مزمن، فیبرومیالژیا، ســردرد و بی خوابی 

ــد. کن ــتیبانی  پش
منیزیم

منیزیــم یــک مــاده معدنــی معجزه آســا بــرای خواب 
 ۳۰۰ از  بیــش  در  منیزیــم  می شــود.  محســوب 
کنــش در بــدن نقــش دارد و تصــور بر این اســت که  وا
کــرده و ریتــم شــبانه  ســاعت داخلــی بــدن را تنظیــم 
روزی را ثابــت نگــه مــی دارد. همچنیــن، منیزیــم بــه 
تنظیــم میــزان هیجــان سیســتم عصبــی مرکــزی 
کاهــش احســاس اســترس و  کمــک می کنــد و بــا 

ــد خــورده اســت. اضطــراب پیون
کمــک  منیزیــم می توانــد بــه آرامــش عضــات نیــز 
کنــد، و کمبــود منیزیــم احتمــاال به ســندرم پای بی 
قــرار، یکــی از دالیــل شــایع اختــال خــواب، منجــر 

می شــود.
نشــریه  در   2۰12 ســال  در  کــه  مطالعــه ای  بنابــر 
Journal of Research in Medical Sciences منتشــر 
شــد، منیزیــم ممکــن اســت بــه افزایــش ســاعات 
کــه طــول می کشــد  خــواب و بهبــود مــدت زمانــی 
کند. ایــن بــه ویــژه بــرای  کمــک  تــا بــه خــواب برویــد 
کــه  افــراد مســن اهمیــت دارد. منیزیــم ترئونــات 
ممکــن اســت فوایــد ســامت بــرای مغــز داشــته 
کــه مصرف آن توســط  باشــد از جملــه انواعــی اســت 

متخصصــان تغذیــه توصیــه می شــود.
گاندا آشوا

کــه می توانــد  گیــاه دارویــی اســت  گاندا یــک  آشــوا
کنــد. مطالعــه ای در  کمــک  بــه خــواب بهتــر شــبانه 

گاندا می توانــد بــا  کــه آشــوا ســال 2۰19 نشــان داد 
کنــد و به خــواب خوب  اســترس و اضطــراب مقابلــه 
حــاوی  گاندا  آشــوا گیــاه  برگ هــای  کنــد.  کمــک 
کــه مشــخص شــده  گلیکــول هســتند  تری اتیلــن 
گاندا  کمــک می کنــد. آشــوا اســت بــه القــای خــواب 
کمک  کیفیت خواب را بهبود می بخشــد و به افراد 
می کنــد بــرای مــدت زمــان طوالنی تــری بخوابنــد و 
کــه از بــی  بــه ویــژه ممکــن اســت بــرای افــرادی 

ــد، مفیــد باشــد. خوابــی رنــج می برن
گابا

اســید  یــک  اســید(  )گاما-آمینوبوتیریــک  گابــا 
ــد  ــدن تولی ــی در ب ــور طبیع ــه ط ــه ب ک ــت  ــه اس آمین
می شــود. این اســید آمینــه بــه عنــوان یــک انتقــال 
گفتــه  دهنــده عصبــی در مغــز عمــل می کنــد. بــه 
ــه  ــا ب گاب ــه، نقــش  تریســتا بســت، متخصــص تغذی
عنــوان یــک انتقــال دهنده عصبــی مهار یا مســدود 
فعالیــت  کاهــش  یــا  ســیگنال ها  برخــی  کــردن 
کــه بــه اثــری آرامــش بخــش  سیســتم عصبــی اســت 

می شــود. منجــر 
کــه بــا دشــواری در بــه خــواب رفتــن مواجــه  افــرادی 
کــه بــا ســطوح پاییــن گابا  هســتند، بــه ویــژه آنهایــی 
در بــدن خــود مواجــه هســتند، می تواننــد اســتفاده 
از ایــن مکمــل را مــد نظــر قــرار دهنــد. بــه دلیل ایــن 
گابــا دارای اثــری آرامــش بخــش اســت می توانــد  کــه 
بــه خــواب آلودگــی بیــش از حــد منجــر شــود. از ایــن 
در  نــه  و  خــواب  از  پیــش  مکمــل  باید ایــن  رو، 
کار بــا ماشــین آالت  ــا  زمان هایــی ماننــد رانندگــی ی

اســتفاده شــود.
سی بی دی

ســی بی دی  نــام  بــه  بیشــتر  کــه  کانابیدیــول 
شــناخته می شــود، یکــی از مکمل هــای تقویــت 

از  یکــی  کــه  ســی بی دی  اســت.  خــواب  کننــده 
ــاهدانه اســت،  ــاه ش گی ــی در  ــای اصل کانابینوئیده
ــد  ــرار می کن ــاط برق ــتم اندوکانابینوئید ارتب ــا سیس ب
کمــک  کــه بــه تنظیــم بســیاری از فرآیندهــا در بــدن 
کــه دشــواری در بــه خــواب  می کنــد. در شــرایطی 
رفتــن ممکــن اســت بــه دالیــل مختلفــی شــکل 
گــر عواملــی ماننــد اضطــراب در ایــن زمینــه  بگیــرد، ا
ســی بی دی  از  اســتفاده  باشــند،  داشــته  نقــش 

ممکــن اســت مفیــد باشــد.
ســی بی دی  کــه  می دهــد  نشــان  پژوهش هــا 
کــه  می توانــد اثــری آرامــش بخــش داشــته باشــد 
کیفیــت  کاهــش اســترس و بهبــود  می توانــد بــه 
گــر درد مزمن در  خــواب کمــک کند. افــزون بر ایــن، ا
خــواب اختال ایجــاد می کنــد، ســی بی دی نشــان 
کمــک می کنــد  کــه بــه تســکین درد  داده اســت 
و از ایــن رو، در بهبــود شــرایط خــواب نقــش دارد. 
گیرنده هایــی در مغــز  ســی بی دی ممکــن اســت بــا 
خــواب- چرخه هــای  کــه  باشــد  داشــته  تعامــل 
کنتــرل می کننــد و بــه طــور مســتقیم نیــز  بیــداری را 

شــرایط خــواب را بهبــود ببخشــد.
بادرنجبویه

کــه بادرنجبویه ممکن  پژوهش هــا نشــان می دهــد 
کاهــش داده و اختــاالت خــواب  اســت اضطــراب را 
گیــاه آرامش بخش می تواند  را بهبــود ببخشــد. این 
کاهــش  کورتیــزول را  ســطوح اســترس و هورمــون 
دهد. بادرنجبویه ممکن است افسردگی را کاهش 
دهــد و ایــن شــرایط بــرای بهبــود بــی خوابــی مفیــد 
ــا اســتفاده از  اســت. نوشــیدن چــای باردنجبویــه ی
گر در به  مکمل آن توصیه شــده اســت. همچنین ا
خــواب رفتــن با دشــواری مواجه هســتید می توانید 
چنــد قطره عصــاره بادرنجبویه را در آب ریختــه و آن 

کنید. را مصــرف 
عناب

عنــاب یــک مــاده غذایــی محبــوب در بســیاری 
کشــورهای آســیایی اســت و بــه عنــوان مثــال،  از 
گیــاه دارویــی پــر اســتفاده در تایــوان بــرای  دومیــن 

پشــتیبانی از خــواب ســالم محســوب می شــود.
کوچــک بــا برگ هایــی  عنــاب درختچــه یــا درختــی 
درخشــان و شــاخه های خــاردار اســت، امــا میــوه 
گیــاه اســت. میــوه رســیده عنــاب  جاذبــه اصلی ایــن 
هماننــد خرمــا ظاهــری چــروک دارد. میــوه عنــاب 
بــه عنــوان یــک میــان وعــده مصــرف می شــود، امــا 
عصاره های هســته و میوه عناب نیز دیرزمانیســت 
آرام  خــواب  و  ســامت  از  پیشــتبانی  بــرای  کــه 

اســتفاده می شــوند.

بهترین مکمل ها برای تجربه خوابی آرام
خبرربخ

کاهش نفخ شکم توصیه های غذایی برای روزه داران؛نکات علمی برای 

کیفیت ۷ نکته برای خوردن سحری سالم و با 
خبرربخ

خبرربخ گرفتگــی  نفــخ شــکم اغلــب بــه صــورت تــورم یــا 
باعــث  می توانــد  و  می شــود  احســاس  شــکم  در 
ــخ  ــوان از نف ــه نمی ت ــود. همیش ــده ش ــی مع برآمدگ
کاهــش  کــرد امــا روش هایــی بــرای  شــکم جلوگیــری 
در اینجــا   - دارد  وجــود  معــده  درد  و  گاز  نفــخ، 
کــه  غذاهایــی  اســت.  شــده  آورده  مــورد  پنــج 
هســتند  کربوهیدراتهــا  از  خاصــی  انــواع  حــاوی 
باریــک  روده  توســط  و   )FODMAP )غذاهــای 
گاز  هضــم نمی شــوند در بیشــتر افــراد باعــث نفــخ و 
می شــود. این مــورد بــه ویــژه در مــورد افــراد مبتــا بــه 
IBS )ســندرم روده تحریــک پذیــر( که ممکن اســت 
بتواننــد بــا اجتنــاب از غذاهــای FODMAP، عائــم 
کننــد، صــادق اســت. کنتــرل  خــود را بــه طــور مؤثــر 
کلــم بروکلــی،  غذاهــای حــاوی FODMAP شــامل: 
مارچوبــه،  بروســل،  جوانه هــای  کلــم،  کلــم،  گل 

ــاز و ســیر اســت. ــات، پی ســیب، حبوب
برخــی از نوشــیدنی ها همچنیــن می تواننــد در نفخ 
گازدار  شــکم نقــش داشــته باشــند، نوشــیدنی های 
گازدار. حباب هــای موجــود در  ماننــد نوشــابه و آب 
گازدار می توانند در معده گسترش  نوشــیدنی های 

کنند. یافتــه و عائــم نفخ شــکم را ایجــاد 
غذاهای کاهش دهنده نفخ شکم را انتخاب 

کنید
گــر عائــم مربــوط بــه IBS باشــد، خــوردن غذاهــای  ا
کاهــش  کــم FODMAP همچنیــن می توانــد بــه 
کــه  کنــد. مطالعــات نشــان داده انــد  کمــک  نفــخ 
کاهــش  در  کــم   FODMAP غذایــی  رژیــم  یــک 
موقتــی عائــم IBS ماننــد نفــخ شــکم مؤثــر اســت. 
امــا تحقیقــات بیشــتری بــرای تعییــن میــزان رژیــم 

غذایــی در طوالنــی مــدت الزم اســت.
نفــخ  می تواننــد  کــه   FODMAP کــم  غذاهــای 
شــکمی مربوط بــه IBS را کاهــش دهنــد عبارتنــد از: 
غ، مــوز، بلوبــری،  آجیــل و دانه هــا، ماهــی، تخــم مــر

طالبــی، خیــار، هویــج
کــم  غذایــی  رژیــم  یــک  اســت  ممکــن  گرچــه  ا
کنــد، امــا شــما بایــد  کمــک  FODMAP بــه شــما 
دربــاره هرگونــه تغییــر رژیــم با دکتــر یا یک متخصص 
کنیــد بســته بــه علــت اصلــی نفــخ  تغذیــه مشــورت 
شــکم، ممکن اســت به رژیم غذایی متناســب تری 

نیــاز داشــته باشــید.
هنگام غذا خوردن سرعت خود را کم کنید

کــه دســتگاه  نفــخ شــکم زمانــی اتفــاق می افتــد 

گــر ســریع غــذا  گاز شــود. ا گــوارش شــما پــر از هــوا یــا 
کــه هــوای  بخوریــد، احتمــال بیشــتری وجــود دارد 
کــه منجــر بــه نفــخ شــکم  کنیــد  بیشــتری دریافــت 

می شــود.
کاهــش ســرعت هنــگام  در اینجــا چنــد نکتــه بــرای 

غــذا خــوردن آورده شــده اســت:
بین لقمه ها آب بنوشید.

قبــل از بلعیــدن غــذا را بــه مــدت ۱۰ تــا ۱۵ ثانیــه 
ــای  ــن وعده ه ــادی بی ــان زی ــدت زم ــر م گ ــد. ا بجوی
ــک  کوچ ــای  ــان وعده ه ــد، می ــه داری ــی فاصل غذای
گرســنگی مشکل تر  بخورید زیرا خوردن آرام هنگام 

ــد. اســت. وســایل را بیــن لقمه هــا پاییــن بگذاری
ورزش کنید

کاهــش دهــد زیــرا باعــث  ورزش می توانــد نفــخ را 
کــه باعــث هــدر رفتــن غــذا و  انقبــاض روده می شــود 

ــود. ــد می ش ــواد زائ م
نیســت  نیــازی  لزومــًا  نفــخ شــکم  کاهــش  بــرای 
کــه خــود را در یــک تمریــن ســخت قــرار دهیــد. 
بدنــی  فعالیــت  کــه  می دهــد  نشــان  مطالعــات 
ــخ را  ــم نف ــد عائ ــن، می توان ــد راه رفت ــف، مانن خفی

دهــد. کاهــش 
سایر اشکال ورزشی که می تواند نفخ را کاهش 

دهد عبارتند از:
دوچرخه سواری

ایروبیک
یوگا

آب بنوشید
گــر شــکم شــما متــورم و ســفت اســت، ممکــن  ا
اســت تمایلــی بــه خــوردن و نوشــیدن چیــز دیگــری 
نداشــته باشــید، امــا نوشــیدن آب می توانــد بــه 

کنــد. کمــک  کاهــش عائــم شــما 
کــه غذاهــای سرشــار از ســدیم باعــث  به ایــن دلیــل 
دفــع  بــه  آب  نوشــیدن  و  می شــوند  شــکم  نفــخ 
کمــک می کنــد. مــردان  ســدیم اضافــی از سیســتم 
بایــد روزانــه حــدود ۳.۷ لیتــر آب و زنــان ۲.۷ لیتر آب 

بنوشــند.
چه عواملی باعث نفخ شکم می شود؟

آنچه می خورید بزرگترین علت نفخ شکم است.
 سایر دالیل نفخ شکم عبارتند از:

کتوز عدم تحمل غذایی مانند عدم تحمل ال
غــذا خــوردن خیلــی ســریع، کــه می توانــد باعث بلع 

هوا شــود
ســندرم قبــل از قاعدگــی )PMS( بــه دلیــل تغییــرات 

هورمونی
یبوست

گاستروپارزی یا تأخیر در تخلیه معده
بیماری کیسه صفرا

کــه  ســندرم روده تحریــک پذیــر )IBS(، وضعیتــی 
روده بــزرگ را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد

انــواع خاصــی از ســرطان، ماننــد ســرطان معــده، 
روده یــا تخمــدان.

بــا فــرا رســیدن مــاه مبــارک رمضــان توصیه هــای 
بهداشــتی بــرای شــیوه مصــرف آب و غــذا بیشــتر از 

ــد. ــدا می کن ــت پی ــری اهمی ــان دیگ ــر زم ه
ــه  ــد منجــر ب نحــوه غلــط مصــرف آب و غــذا می توان
بــروز مشــکاتی شــود در حالــی که شــیوۀ درســت آن 
بــدن را ســالم و ســامت نگــه مــی دارد. بــه همیــن 
دلیــل خــوردن یــک وعده ســحری ســالم و مناســب 
کــه در پیــش رو داریــد تأثیرگــذار  کیفیــت روزی  در 
اســت. خــوردن غــذای مناســب در ســحر می توانــد 
کیفیــت روزه داری شــما را تحت تأثیــر قــرار دهــد. در 
بــرای خــوردن یــک  ادامــه توصیه هایــی غذایــی 

ــد. ــرای ســحر را می خوانی ــوب ب ــده خ وع
۱- آب کافی بنوشید

یک راه ســاده و مهم برای تأمین آب بدن نوشــیدن 
کافــی در هنــگام ســحر اســت. برای اینکــه در  آب 
کمبــود آب مواجــه  طــول یــک روز روزه داری بــدن بــا 
نشــود تقریبًا دو لیتر آب الزم اســت. ســعی کنید این 
مقــدار آب را جرعــه جرعــه و در یــک زمان نیم ســاعته 

بنوشــید و یکباره ننوشــید.
۲- غذای سالم و سبک بخورید

وعــده غذایــی ســحری بایــد ســبک و ســالم باشــد. 
ــد اســت  ــوردن مفی ــاد خ ــه زی ک ــد  ــور نکنی ــًا تص اص
کیفیت آن مهم اســت. داشــتن  بیش از حجم غذا 
یــک رژیــم غذایــی سرشــار از فیبــر باعث می شــود که 
ــرژی داشــته باشــید. خــوردن خرمــا  در طــول روز ان
را فرامــوش نکنیــد زیــرا سرشــار از مــس، ســلنیوم 
کا  و منیزیــم اســت. همچنیــن حــاوی ویتامیــن 
کــه باعــث تقویــت اســتخوان ها می شــود و  اســت 
ــات  ــه مایع ک ــد  ــک می کن کم ــدن  ــلول های ب ــه س ب
گلوکــز اســت.  کننــد زیــرا منبــع طبیعــی  را ذخیــره 
بنابرایــن، می توانــد باعــث افزایــش جــذب ســدیم و 

آب در روده شــود.
۳- خوابتان را تنظیم کنید

کافــی  کلــی ســامتی بــدن بــر پایــه خــواب  بــه طــور 
ســاخته شــده اســت و صبــح زود بیــدار شــدن فواید 
کلیــدی در  زیــادی دارد. از ایــن رو، یکــی از عوامــل 
در هنــگام روزه داری، خــواب مناســب اســت. بــه 
خصــوص بــرای خــوردن ســحری بســیار مهم اســت 
کــه بــه موقــع بیــدار شــویم. از ایــن رو، مهــم اســت 
کــه حداقــل ۴۰-۵۰ دقیقــه قبــل از نمــاز صبــح زنــگ 

کنیــد تــا بــه موقــع بیــدار  ســاعت خــود را تنظیــم 
شــوید و غــذا را آمــاده کنیــد. نگذاریــد که به ســاعات 
پایانــی ســحر برســید تــا مجبــور شــوید بــا عجلــه غــذا 

بخوریــد.
۴- ماست را فراموش نکنید

کنــد!  حتــی یــک قاشــق ماســت می توانــد معجــزه 
خــوردن ماســت در پایــان وعــده غذایــی ســحری 
از نظــر علمی درســت و مفیــد اســت زیــرا بــه آرامــش 
کمــک می کنــد و از اســیدی شــدن  معــده شــما 
کمبــود آب بــدن جلوگیــری می کنــد. معــده و البتــه 

۵- سیب و موز را فراموش نکنید
کــه  خــوردن مــوز و ســیب از ایــن جهــت مهــم اســت 
به انــدازه  هــم  و  کمی دارنــد  کالــری  هــم  میوه هــا 
کافــی مغــذی هســتند. فیبــر، ویتامیــن ســی و آنتــی 
کســیدان های مختلفــی در ایــن میوه هــا هســت  ا
کمــک می کننــد احســاس خســتگی  کــه بــه شــما 

نکنیــد.
۶- غذای شور، ادویه دار و شیرین ممنوع!

کــم نگــه داشــتن ادویــه، نمــک و شــکر در وعــده 
غذایی می تواند به شما در کاش احساس تشنگی 
کنــد. ســدیم موجــود در ایــن نــوع غذاهــا  کمــک 
کمــک می کنــد.  بــه تعــادل مایعــات درون بــدن 
ــر نمــک مصــرف می کنیــد، آب از  وقتــی غذاهــای پ
 تشــنگی 

ً
ســلول های شــما خــارج می شــود کــه بعــدا

را تحریــک می کنــد.
۷- میوه های آبدار را فراموش نکنید

افــزودن ســبزی های غنــی از آب ماننــد خیار، گوجه 
فرنگــی و میوه هــای آبــدار ماننــد هندوانــه، پرتقــال، 
کیــوی و... بــه وعــده غذایــی ســحری می تواند بدن 

شــما را در طــول روز ســرپا نگــه دارد.
وعــده افطــار خــود را نیز بررســی کنید زیرا جایگزینی 
مایعــات از دســت رفتــه در طــول روز در هنگام افطار 
بســیار مهــم اســت. تأمیــن آب از دســت رفتــه بــا 
کافــی ضــرورت  میوه هــا، ســبزیجات و نوشــیدن آب 
کــه تنظیــم میــزان آب مصرفــی  کنیــد  دارد. توجــه 
در وعده هــای افطــار و ســحر را جــدی بگیریــد و بــه 
شــکلی برنامه ریــزی شــده در هنگام ایــن دو وعــدۀ 
کنــار  را در  آبــدار  غذایــی آب، میــوه و ســبزیجات 
غــذای خــود داشــته باشــید. بــا توجــه به ایــن نــکات 
نگرانی بابت از دســت دادن آب بدن و خســتگی در 

طــول روز نخواهیــد داشــت.

خبر

متخصصــان می گوینــد بــا رعایــت برخــی نــکات 
گلــودرد شــد. می تــوان باعــث التیــام و تســکین 
گلــو درد می توانــد ناشــی از بیماری هــای دیگــر 
ماننــد آنفلوآنزا، ســرماخوردگی و یا بــروز عفونت در 
بخش پایانی حلق و حتی تارهای صوتی باشــد. 
گلــودرد بــی  گرچــه بســیاری از افــراد نســبت بــه 
توجــه هســتند، امــا در برخــی موارد ایــن بیمــاری 
کــه باعث ایجــاد رنــج و  آنچنــان آزار دهنــده اســت 

ــود. ــرد می ش ــکل در ف مش
گلــو درد  غ از اینکــه دلیــل بــروز  با ایــن حــال، فــار
چیســت، متخصصان توصیه هایــی را به افــراد در 

طــول بیمــاری مطــرح می کننــد:

۱- غرغره کردن آب نمک
ســاده ترین و در عیــن حــال یکــی از موثرتریــن 
کــردن آب  گلــودرد غرغــره  راهکارهــا بــرای درمــان 
ولــرم حــاوی مقــداری نمــک اســت. این کار باعث 
شســته شــدن عفونت هــای موجــود در ناحیــه 
گلــو می شــود. در صــورت برطــرف شــدن عفونــت، 

ــد. ــو التیــام می یاب گل ورم ناشــی از آن در ناحیــه 
۲- آب گرم

 نوشیدنی های گرم مانند چای، انواع دمنوش ها، 
گزینه هــای مناســب  و نیــز چــای لیمــو عســل از 
ــل  ــه دلی ــو ب گل ــر  گ ــت. ا ــو درد اس گل ــکین  ــرای تس ب
باشــد، مصــرف  گرفتگــی شــده  التهابــات دچــار 
کمــک می کنــد. گــرم بــه التیــام آن  نوشــیدنی های 

۳- خوردن غذاهای نرم
بــه طــور کلــی زمانــی که بیمار هســتید بهتر اســت 
کنیــد. امــا در مــورد  از غذاهــای ســبک اســتفاده 
گلــودرد اســتفاده از غذاهــای نــرم ماننــد ســوپ 
و فرنــی توصیــه می شــود، زیــرا عبــور غذاهــای 
ک  گلــو می توانــد بــا عمــل بلــع دردنــا ســخت از 
همــراه باشــد. آبمیوه هــای طبیعــی نیــز از جملــه 

رژیــم  گنجانــدن در  بــرای  گزینه هــای مناســب 
ــت. ــار اس ــراد بیم ــی اف غذای

۴- اجتناب از عادات مخرب
افــرادی کــه از گلــودرد رنــج می برند بایــد از هر گونه 
اســتعمال دخانیــات، مصــرف غذاهــای چــرب و 
کافئیــن، و غذاهای  شــور، نوشــیدنی های حاوی 

فــرآوری شــده اجتنــاب کنند. 
همچنیــن در طــول بیمــاری، بــه طــور موقــت 

بگذاریــد.  کنــار  را  کــردن  ورزش 
کــردن باعــث افزایــش درگیــری عضــات و  ورزش 
بافت هــای بــدن شــده و فرآینــد التیــام بیمــاری را 

کنــد می کنــد.
کن عمومی ۵- اجتناب از حضور در اما

تــا زمانــی که از بیماری بهبودی کامل نیافته اید، 
کن عمومی و محافل دوســتانه به  از حضور در اما

کنید. شدت اجتناب 
گلــودرد ممکــن اســت به دلیل طیف گســترده ای 
ــن  ــه در همه ای ک ــد  ــده باش ــاد ش از بیماری ها ایج
مــوارد شــما ناقــل بیمــاری محســوب می شــود و 

کنیــد. بــه راحتــی می توانیــد ســایرین را آلــوده 

۵ اقدام عملی را ببینید؛

گلودرد با ساده ترین راهکارها درمان 

متخصص بیماری های قلب و عروق:

بیماران با نارسایی شدید و ضعف عضله قلبی روزه نگیرند
خبرربخ

گفــت:  متخصــص بیماری هــای قلــب و عــروق 
در بیمــاران بــا نارســایی شــدید قلبــی و ضعــف 
عضلــه قلــب بــا توجــه به نیــاز به مصــرف متعادل 
کوتــاه  آب و تعــدد داروهــای قلبــی بــا فواصــل 

مصــرف، توصیــه بــه روزه داری نمی شــود.
دکتــر »لطــف اهلل فیضی برناجی« افــزود: بیمارانی 
کــه در ســال های قبــل عمــل جراحــی بــاز عــروق 
)فنــر عروقــی(  اســتنت  یــا  و  انجــام داده  کرونــر 
کــه نارســایی شــدید  کرده انــد، در صورتــی  تعبیــه 

گرفتــن  قلبــی نداشــته باشــند، منعــی در جهــت 
روزه ندارنــد.

که ایــن افــراد هــم  کــرد: بدیهــی اســت  وی اضافــه 
کلســترول باال و  بایــد از خــوردن غذاهــای حاوی 
پرحجــم و نیــز نمک زیــاد و اســتفاده از دخانیات 

کنند. پرهیز 
گفــت:  متخصــص بیماری هــای قلــب و عــروق 
در بیمــاران مبتــا بــه فشــار خــون، در صــورت 
مصــرف منظــم داروهــا هنــگام ســحر و افطــار 
کنتــرل فشــار خــون، ضمــن توصیــه بــه لــزوم  و 

کاهــش وزن و ورزش منظــم ماننــد پیــاده روی 
روزانــه بــه مــدت روزانــه ۳۰ دقیقــه و حداقــل پنج 
روز در هفتــه و پرهیــز از دخانیــات و اســترس، 
روزه داری می توانــد اثــرات مفیــد فراوانــی داشــته 

باشــد.
کــه  وی افــزود: به ایــن افــراد توصیــه می شــود 
خــود  پزشــک  بــا  مشــورت  بــا  المقــدور  حتــی 

کننــد. مصــرف  اثــر  طوالنــی  داروهــای 
بیمــاران  در  گفــت:  همچنیــن  فیضی برناجــی 
کــم خطــر  ــان(  ــا ســابقه آریتمی )نامنظمی ضرب ب
کنتــرل ضربــان و مصــرف داروهــای  در صــورت 

طوالنــی اثــر، روزه داری منعــی نــدارد.
دریچــه ای  بیمــاران  در  داشــت:  اظهــار  وی 
پروالبــس  ماننــد  کمتــر  اهمیــت  بــا  و  خفیــف 
دریچــه میتــرال و یــا نارســایی خفیــف دریچه هــا 
کافــی  حجــم  نوشــیدن  بــه  توصیــه  ضمــن 
ســحر،  تــا  افطــار  فاصلــه  در  آب  و  مایعــات 

اســت. بامانــع  روزه داری 
گفــت: در  متخصــص بیماری هــای قلــب و عروق 
بیمــاران بــا نارســایی و تنگــی شــدید دریچــه ای 
و یــا وجــود ســوراخ بــا جریــان خــون قابــل توجــه 
 )ASD( و بیــن ۲ دهلیــز )VSD( بیــن ۲ بطــن
و تنگــی و نارســایی شــدید دریچــه ریــوی و یــا 
فشــار بــاالی عــروق ریــوی، روزه داری توصیــه 

نمی شــود.

کــه بــه عنــوان عفونــت دهــان یــا  بــوی بــد دهــان 
پوســیدگی دنــدان شــناخته شــده، قابــل درمــان 

اســت.
کــه  تنفــس بــد ممکــن اســت بــا انــواع غذا هایــی 
می خوریــد و ســایر عــادات شــیوه زندگــی ناســالم نیــز 
گاهــی می توانــد از عــادات بهداشــتی  بدتــر شــود. 

دندان پزشــکی ناشــی شــود.
بوی بد دهان بیشــتر به دلیل بهداشــت نامناسب 
گــر بــه طــور مرتــب دندان هــا و دهــان  دهــان اســت. ا
خــود را تمیــز نکنیــد، ذرات غــذا می توانــد در دهــان 
کتــری  شــما باقــی بمانــد و تجمــع چســبنده ای از با
ک نیــز گفتــه می شــود( بــر روی دندان  )کــه بــه آن پــا

شــما ایجاد می شــود.
ســطح ناهمــوار زبــان و همچنیــن لوزه هــا می توانند 
کتری هــا را در دهــان بــه وجود بیاورند  ذرات غــذا و با
بهداشــت  می کننــد.  دهان ایجــاد  بــد  بــوی  کــه 
ضعیــف دهــان و دنــدان، باعــث ســایر بیماری های 
کــه بــا بــوی بــد دهــان  ماننــد بیمــاری لثــه می شــود 
دنــدان،  و  دهــان  از  مراقبــت  دارد.  ارتبــاط  نیــز 

ــر بــوی بــد دهــان اســت. بهتریــن دفــاع در براب
خوردن غذا

پــس از خــوردن غذا هــای خــاص، ماننــد پیاز، ســیر، 
برخــی از ســبزیجات و ادویــه جــات، ذرات غذایــی 
ریه هــا  بــه  و  شــده  خــون  جریــان  وارد  بــو  عامــل 
کــه هــر بــار بــازدم بــر بــوی  منتقــل می شــوند، جایــی 

ــذارد. نفــس شــما تأثیــر می گ
قهوه

گــر بــرای شــروع روز خــود طرفــدار یــک فنجان قهوه  ا
کــه  هســتید، ممکــن اســت متوجــه شــده باشــید 
ــد دهــان در شــما ایجاد  ــوی ب ــد احســاس ب می توان
و  شــدید  طعــم  و  عطــر  دلیــل  بــه  قهــوه  کنــد. 
همچنین تاثیــری که در تولیــد بــزاق دارد، می تواند 
دلیــل بــوی بد دهان باشــد. بعد از نوشــیدن قهوه، 
کاهــش تولیــد بــزاق می شــود.  کافئیــن منجــر بــه 
کتری های ایجــاد  کمتــر بــه معنــای افزایــش با بــزاق 

کننــده بــو اســت.
رژیم های غذایی با قند باال

کــه دارای  عــاوه بــر غذا هــای ادویــه دار، رژیم هایــی 
مقدار زیادی قند و پروتئین هســتند نیز می توانند 
منجــر بــه بــوی بــد دهــان شــوند. یــک رژیــم غذایــی 
ــا  ــا ب ــل قند ه ــوه تعام ــل نح ــه دلی ــد، ب ــار از قن سرش
کتری هــای موجــود در دهــان شــما، می توانــد  با
کــه  کتری هایــی  منجــر بــه بــوی بــد دهــان شــود. با
بــه طــور طبیعــی در دهــان شــما وجــود دارنــد از 
گیاهــان شــیرین را  کــه  قند هایــی تغذیــه می کننــد 

بــه بــوی تــرش تبدیــل می کنــد.
رژیم های غذایی با پروتئین باال یا کربوهیدرات 

کم
کربوهیدرات هــا عملکرد هــای اساســی در بــدن مــا 
کافــی  کمتــر از انــدازه  گــر رژیــم غذایــی شــما  دارنــد و ا
بــه  منجــر  می توانــد  باشــد،  کربوهیــدرات  دارای 
بــوی بــد دهــان شــود. هنگامی کــه بــدن بــه دلیــل 
ــت  ــی دریاف کاف ــدرات  کربوهی ــدید  ــی ش ــم غذای رژی
نمی کنــد، می توانــد باعــث تغییــر در متابولیســم 

ــود. ــان  ش ــد ده ــوی ب ــدن و ب ب
گاهــی هضــم غذا هــای حــاوی پروتئیــن بــاال بــرای 
بــدن شــما دشــوار اســت و هنگامی کــه متابولیــزه 
نشــوند، گاز هــای گوگــردی آزاد می کننــد. با خــوردن 
یــک رژیــم غذایــی متعــادل و مغــذی، از جملــه 
کار خــودداری  گیاهــان بیشــتر، از ایــن  ســبزیجات و 

کنیــد.
کشیدن سیگار 

اســتعمال دخانیــات نیــز مانند ســیگار، باعــث بوی 
بــد دهــان می شــود. جــدا از اینکــه دهانتــان بــوی 
کســتر می دهــد، بــه بافــت لثه آســیب می رســاند  خا

و باعــث بیمــاری لثــه می شــود.
گوارشی مسائل 

هضم ضعیف، یبوست یا اختاالت روده می تواند 
گــر مرتبــًا دچــار  باعــث بــوی نامطبــوع نفــس شــود. ا
ــرًا  ــای اخی ــوی غذا ه ــوید، ب ــید می ش ــس اس ک ریفا
باعــث  راحتــی  بــه  اســت  ممکــن  شــده  مصــرف 
بازگشــت بــه ســمت مــری و خــارج شــدن دهــان 

ــد دهــان شــود. ــوی ب شــده و باعــث ب
دهان خشک

کــه منجــر بــه  بــزاق بــا از بیــن بــردن ذرات غذایــی 

بــوی بــد دهــان می شــود، بــه تمیــز نگــه داشــتن 
بــزاق  کمــک می کنــد. هنگامی کــه تولیــد  دهــان 
ــاد  ــد دهان ایج ــوی ب ــود، ب ــف می ش ــا متوق ــد و ی کن
خــواب  هنــگام  طبیعــی  طــور  بــه  می شــود. این 
ــر  کث ــه ا ک ــت  ــل اس ــن دلی ــه همی ــد، ب ــاق می افت اتف
افــراد پــس از بیــدار شــدن نفس خــود را کمی بوینده 
گــر مشــکل در طــول روز ادامــه پیــدا  می داننــد. امــا ا

ــل تأمــل باشــد. کنــد، درمــان ممکــن اســت قاب
داروها

صد هــا داروی تجویــزی بــا عــوارض خشــکی دهــان 
همــراه اســت. هنگامی کــه دهــان شــما خشــک 
کاهــش می یابــد، محیــط بــرای  اســت و تولیــد بــزاق 
می کنــد.  رشــد  بــو،  کننــده  کتری های ایجــاد  با
بعــاوه، بعضــی از دارو هــا وقتــی در بــدن تجزیــه 
کــه  می کننــد  آزاد  شــیمیایی  مــواد  می شــوند، 
می تواننــد از طریــق جریــان خــون بــه نفــس منتقــل 

شــوند.
سایر علل

ــا  کتری ه ــتر توســط با ــان بیش ــد ده ــوی ب گرچــه ب ا
 ایجــاد می شــود امــا شــرایط دیگــری نیــز ممکــن 
داشــته  نقــش  مشــکل  در ایجاد ایــن  اســت 
باشــد. بــوی بــد دهــان می توانــد عامــت هشــدار 
دهنــده ای بــرای وجــود ســایر بیماری هــا باشــد. 
قطــره بعــد از عمــل بینــی، عفونت هــای تنفســی و 
ــکات  ــت، مش ــی، دیاب ــکات سینوس ــا، مش لوزه ه
کلیــوی و همچنیــن برخــی از اختــاالت  کبــدی، 
شــود.  دهــان  بــد  بــوی  باعــث  می توانــد  خونــی 
در برخــی مــوارد نــادر، بــوی بــد دهــان می توانــد 
نشــانه ای از ســرطان یــا ســایر بیماری هــای جــدی 

ماننــد اختــاالت متابولیکــی باشــد.

علت بوی بد دهان و دالیل عجیب آن



www.presssimayeshahr.ir روزنامه اقتصادی، اجتماعی سیمای شهر
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: بابک ایران پور
صفحه آرایی و گرافیک: رامین اسماعیل زاده

 آدرس: اصفهان . میدان الله . مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان . طبقه اول . واحد 1۰
گهی ها :  ۳۵۵۴۴۰27 تلفن روابط عمومی و امور آ

نمابر:  ۰31-۳۵۵۴۴۰19
امور مالی:  ۳۵۵۴۴۰17

info@simayeshahr.ir :پست الکترونیکی
سامانه پیام کوتاه: ۵۰۰۰۵12۰33

نمره ارزیابی کیفی: ۴1

عضو شرکت تعاونی مطبوعات کشور
عضو انجمن صنفی مدیران رسانه کشور

چاپ: شاخه سبز

روزنامه اقتصادی، اجتماعی
سال پنجم - شماره  111۵ 

پنجشنبه  2  اردیبهشت  1۴۰۰ -  9 رمضان  1۴۴2 - 22  آوریل    2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

 Radeon Software جدیدترین نســخه ی نرم افزار
Adrenalin 21.۴.1 قابلیت هــای جدیــدی مثــل 
Link Game )مشابه یکی از قابلیت های استیم( 
قابلیت هــای  از  برخــی  و  دارد  رنــگ  تنظیــم  و 

پیشــین را بهبــود می دهــد.
 Radeon Software گذشــته نرم افــزار AMD روز 
کــرد. جدیدتریــن  Adrenalin 21.۴.1 را منتشــر 
نســخه ی Radeon Software Adrenalin میزبــان 
قابلیت هــای  و  اســت  شــده  بهبودهــا  برخــی 
گرافیک ســری ای ام دی  جدیــدی به کارت های 

رادئــون اضافــه می کنــد.
قابلیت هــای  از  یکــی  تک اســپات،  گــزارش  بــه 
کــه  اســت   ۴  AMD Link نرم افــزار،  مهم ایــن 
اپلیکیشــنی  قالــب  در  می تــوان  آن  لطــف  بــه 
گرافیــک رادئون  بومی بــرای ویندوز در کارت های 
به اســتریم چندنفره، پشــتیبانی از نرخ ۱۴۴ فریم  
بــر ثانیــه و صــدای محیطــی ۵٫۱ دسترســی پیــدا 

کــرد.
بزرگ تریــن تغییــر را می توانیــم تنظیمــات پویــای 
نســخه ی  در  بیاوریــم.  به حســاب  اســتریم 
جدیــد،  AMD Link به صــورت خــودکار قطعــات 
ســخت  افزاری و وضعیــت شــبکه  را شناســایی و 
بــر اســاس این دو معیــار، اســتریم بــازی را تنظیــم 
می کنــد. AMD ادعــا می کنــد فنــاوری اســتریم 
کثــر ۶۰ درصــد بهتــر« از نســل  جدیــدش »حدا
قبــل اســت؛ چــون در نســخه ی جدیــد، فنــاوری 
آن  تأخیــر  تــا  شــده  بازطراحــی   AMD اســتریم 

کنــد. کاهــش پیــدا 
کاربــران Link در  کــرده اســت تعــداد  AMD اعــام 
یــک ســال اخیــر »عمــا ســه برابــر« شــده و همیــن 
کــرده اســت نگاهــی  موضــوع تیــم قرمــز را ترغیــب 
دقیق تــر بــه نرم افــزار بینــدازد تــا بفهمــد »چــه 
 AMD Link ــه ی ــه تجرب ــد ب بهبودهایــی می توان

کنــد.« اضافــه 
بــه   AMD Link جدیــد  وینــدوزی  اپلیکیشــن 
کــه یکــی  کامپیوتــری  شــما امــکان می دهــد بــه 
گرافیــک ســازگار ســری رادئــون را  کارت هــای  از 
همچــون  اپلیکیشــن  شــوید. این  متصــل  دارد 
اجــرای   AMD Link پیشــین  نســخه های 
امــا  می کنــد؛  ممکــن  را  ویدئویــی  بازی هــای 
کامــل  »تجربــه ی  می توانــد  آن هــا  برخــاف 
دســکتاِپ از راه دور« ارائــه بدهــد. در پنجــره ی 

کنــار  نســخه ی جدیــد AMD Link می توانیــد در 
بازی هایتــان، اپلیکیشــن های محبــوب را هــم 

ببینیــد. 
معرفــی  را  هــم   Link Game قابلیــت   AMD
 Remote مشــابه  عملکــردی  کــه  اســت  کــرده 
Play Together اســتیم دارد و بــه شــما امــکان 
می دهــد کدی بســازید و گیمــری دیگر را بــه بازی 
کنیــد. البتــه برخــاف  چندنفــره ی خــود دعــوت 
 Link Game قابلیــت  ،Remote Play Together
کار می کنــد و شــما را  بــا اپلیکیشــن های مختلــف 
کامپیوتــر خــود را از  بــه شــکل مؤثــر قــادر می ســازد 

ک بگذاریــد. طریق اینترنــت بــه اشــترا
 Radeon در قالــب نرم افــزار Link Game قابلیــت
Software Adrenalin در دســترس قــرار می گیــرد 
گرافیــک  کارت   کاربــر بایــد  و ایــن یعنــی هــر دو 
رادئون داشــته باشــند. بررسی ها نشــان می دهد 
پردازنــده  ی گرافیکــی مجتمــع هــم با این قابلیت 

کار می کنــد.
نیــز  را  فعلــی  قابلیت هــای  از  شــماری   AMD
کــرده اســت. از ایــن پــس می توانیــد  به روزرســانی 
به منظــور تغییــر محدودیــت نــرخ فریــم و وضــوح، 
و  شــوید  تنظیمــات  وارد  اســتریم  داخــل  در 
 AMD .معیارهــای مختلــف اســتریم را ببینیــد
Link ۴ از اســتریم ۱۴۴ فریــم  بــر ثانیــه پشــتیبانی 
گر اینترنت پرســرعت در دســترس  می کنــد، البته ا

داشــته باشــید. 
Radeon Software Adrenalin 21.۴.1 یک  ســری 
قابلیــت دیگــر مثــل تنظیم رنــگ بــرای گیمرهای 
گزینه هــای نصــب سفارشــی  کوررنگــی،  مبتــا بــه 
و دیکدینــگ AV1 متکــی  بر ســخت افزار نیــز دارد. 
طرفــداران AMD در نســخه ی جدیــد نرم افــزار 
می تواننــد وضعیــت پردازنده هــای رایــزن را نیــز 

کنند. مشــاهده 
کارت های  امکان دانلود Adrenalin 21.۴.1 برای 

کنون فراهم اســت. گرافیــک رادئون هم ا

وان  کســپریا  ا دوربیــن  ســاخت  بــرای  ســونی 
مــارک ۳ از اعضــای تیــم دوربین هــای حرفــه ای 
کــرده و نتیجــه ، دوربینــی اســت  آلفــا اســتفاده 
کــه مزایایــی بــرای افــراد حرفــه ای نظیر عکاســان 

ورزشــی دارد.
و  هــواوی  نظیــر  شــرکت هایی  کــه  دورانــی  در 
گوشــی های  وان پــاس بــرای تقویــت دوربیــن 
کمــک شــرکت های خارجــی )الیــکا و  خــود بــه 
کرده انــد، ســونی یــک  هســل بــاد( نیــاز پیــدا 
کــه بــه تخصــص ویــژه ای  واحــد تجــاری دارد 
همــان  اســت.  رســیده  دوربیــن  حــوزه ی  در 
و  محبــوب  دوربین هــای  کــه  مهندســانی 
می کننــد،  طراحــی  را  آلفــا  ســری  کیفیــت  با
هــم  کســپریا  ا ســری  دوربیــن  طراحــی  ســراغ 
ســال  در  کــه  مهندســان  می روند. ایــن 
کســپریا وان  گذشــته ی میــادی روی دوربیــن ا
کار می کردنــد، امســال ســراغ طراحــی  مــارک 2 
 ۵ کســپریا  ا و   ۳ مــارک  وان  کســپریا  ا دوربیــن 

رفته انــد.  ۳ مــارک 
حــوزه ی  در  مهندســانی  می گویــد  ســونی 
کیفیــت تصویــر از  تجهیــزات نــوری، نرم افــزار و 
واحــد تصویربــرداری بــه واحــد موبایــل منتقــل 
کرده و از آن ها خواســته اســت تجربه ای مشــابه 
بــر حرفه ای هــا متمرکــز  کــه  آلفــا  دوربین هــای 
گوشــی های جدیــد ارائــه بدهنــد.  می شــود، در 
ــرده  ک کــه ســونی در یوتیــوب منتشــر  ویدئویــی 
در  را  ســونی  مهندســان  از  نفــر  ســه  اســت،  
ــن  ــی دوربی ــوه ی طراح ــح دادن نح ــال توضی ح
دلیــل  و  کســپریا  ا ســری  جدیــد  گوشــی های 

می دهــد.  نشــان  انتخاب هــا  برخــی 
بــر اســاس نوشــته ی GSMArena، مهندســان 
اختصاصــی  به صــورت  را  همه چیــز  ســونی 
گرفتــه تــا حســگر و  کرده انــد )از لنزهــا  طراحــی 
فراینــد پــردازش تصویر( و همیــن موضوع باعث 
شــده اســت تمامی بخش هــا بــرای همــکاری بــا 
هــم بهینــه شــوند. اعضــای تیــم ســونی روی 
متمرکــز  می خواننــد  بــودن«  »دوربینــی   آنچــه 
کیفیــت  شــده اند و در همیــن راســتا، نه تنهــا 
تصویــر را بهبــود داده انــد بلکــه ابعــاد و دقــت لنــز 

کرده انــد. را نیــز بیشــتر 
Real- ســونی مجهــز بــه سیســتم III 1 کســپریا ا
دوربین هــای  از  کــه  اســت   Time Tracking

رســیده. این  دســتگاه  به ایــن  آلفــا  ســری 
قابلیــت از هــوش مصنوعــی بــرای پایــش اشــیاء 
اســتفاده می کنــد؛ امــا امــکان بــروز اشــتباه در 
Real- بــرای مثــال، سیســتم آن وجــود دارد؛ 
دو  نتوانــد  اســت  ممکــن   Time Tracking
کــه لبــاس مشــابه دارنــد از  بازیکــن فوتبــال را 
هــم تشــخیص بدهــد. دقیقــا همین جــا اســت 
کــه حســگر ســه بعدی مــدت  پــرواز وارد معادلــه 
حاصــل  عمق ســنجی  داده هــای  می شــود؛ 
قــادر  را  مــارک ۳  وان  کســپریا  ا حســگر،  از ایــن 
می ســازند بازیکنــان فوتبــال را از هــم متمایــز 

کنــد. 
جدیــدش  گوشــی های  دوربین هــای  ســونی 
کــرده اســت  را میزبــان برخــی بهینه ســازی  ها 
کننــد. بــه  تــا عکاســان ورزشــی از آن اســتفاده 
Real- کــه دقــت سیســتم همیــن دلیــل اســت 
کســپریا وان مــارک  Time Tracking در دوربیــن ا
اهمیــت  ســریع  ســوژه های  پایــش  بــرای   ۳
گوشــی  زیــادی دارد. ســونی دوربیــن تله فوتــوی 
کــه  اســت  ســاخته  گونــه ای  بــه   را  جدیــدش 
کانونــی دارد. عکاســان  توانایــی تغییــر فاصلــه ی 
ــک  ــا نزدی کام ــوژه ها  ــه س ــد ب ــی نمی توانن ورزش
شــوند؛ بــه همیــن دلیــل بــه بزرگ نمایــی نیــاز 
پیــدا می کننــد و دوربیــن تله فوتــو در ایــن زمینــه 

کار می آیــد.  بــه 
پرچــم دار  جدیدتریــن   ۳ مــارک  وان  کســپریا  ا
که در پنل پشــتی از دوربین اصلی  ســونی اســت 
۱۲ مگاپیکســلی مجهــز بــه حســگر 1٫7/1 اینچــی 
و سیســتم لرزش گیــر اپتیــکال تصویــر اســتفاده 
 ۱۲ حســگر  گوشــی  دوم  دوربیــن  می  کنــد. 
مگاپیکســلی 2٫9/1 اینــچ بــا لنــز تله فوتــو دارد 
و دوربیــن ســوم از حســگر ۱۲ مگاپیکســلی بــه  
همــراه لنــز فــوق عریــض اســتفاده می کنــد. پنــل 
کســپریا وان مــارک ۳ همچنیــن میزبــان  پشــتی ا

حســگر ســه بعدی مــدت  پــرواز اســت. 

و   Bionic  A12 تراشــه ی  بــا  جدیــد   TV اپــل   
پشــتیبانی از ویدئــوی ۴K HDR بــا نرخ هــای فریــم 

باالتــر معرفــی شــد. 
کس اپــل  تــی وی  اپــل نســخه ی جدیــد ســتاپ با
ــرد.  ک ــی  ــدد رونمای ــایعات متع ــار ش ــس از انتش را  پ
اپل تــی وی جدیــد ششــمین نســل از ایــن محصــول 
به حســاب می آیــد؛ امــا طراحــی ظاهــری آن تفاوتــی 
گذشــته نــدارد؛ البتــه مشــخصات فنــی دســتگاه  بــا 
ارتقــا یافته انــد. ۴K Apple TV جدیــد از تراشــه ی 
Bionic A12 قــدرت می گیــرد و از ریمــوت جدیــدی 

بــا قابلیت هــای بیشــتر بهــره می بــرد. 
قــادر   ۴K تــی وی  اپــل   ،A12 تراشــه ی  به لطــف 
اســت تــا تمامی بازی هــای موجــود در اپ اســتور و 
کوپرتینویی هــا  کنــد.  همینطــور اپــل آرکیــد را اجــرا 
 HDR ۴ از فنــاوریK کــه اپــل  تــی وی کردنــد  اعــام 
کنــار دالبــی ویــژن بهــره می بــرد. بــا بهره گیــری  در 
اپــل قــادر  کس  از قابلیت هــای جدیــد، ســتاپ با
فرمت هــای  بــا   ۴K HDR ویدیوهــای  تــا  اســت 
Dolby Vision و HDR1۰ را بــا نــرخ ۶۰ فریم برثانیــه 
را به راحتــی پخــش کنــد. ضمنــا کاربران اپــل  تی وی 

ــته  ــار داش ــرو را در اختی ــون ۱۲ پ ــی آیف گوش ــه  ک  ۴K
ویدیوهــای  طریق ایرپلــی،  از  می تواننــد  باشــند، 

ــد.  کنن ــش  ــه پخ ــرخ ۶۰ فریم برثانی ــا ن ــود را ب خ
مهندســان اپــل یــک فنــاوری جالــب دیگــر را نیــز در 
اپــل تــی وی ۴K گنجانده انــد که کاربــران می توانند 
گرفتــن از حســگرهای  کمــک  بــا اســتفاده از آن و 
ــر پخــش شــده روی تلویزیــون  آیفــون خــود، تصوی
کننــد. اپــل تــی وی ۴K بــا بهره گیــری  کالیبــره  را 
کــه بایــد در  گرفتــه در آیفــون  از حســگر نــور قــرار 
گیــرد، می تواند  فاصلــه ی یک اینچی تلویزیون قرار 
رنگ هــای در حــال نمایــش روی صفحه نمایــش 
را بــا طیــف رنــگ اســتاندارد در صنعــت ســینما 
ــا اســتفاده از اطاعــات دریافتــی  ــرده و ب ک مقایســه 

را  ویدئــو  خروجــی  انجام شــده،  مقایســه ی  و 
کــه تصاویــر بــا رنگ هــا  به گونــه ای تغییــر می دهــد 
کنتراســت بیشــتری به نمایــش درآینــد.  دقیق تــر و 
کاربــران دیگــر نیــازی بــه  بــا اســتفاده از ایــن ویژگــی، 
کــردن و تغییــر تنظیمــات نمایشــگر ندارند.  کالیبــره 
کــه ریمــوت ســیری نــام  ریمــوت جدیــد اپــل تــی وی 
کامــا متحــول شــده اســت. اپــل در ســاخت  دارد 
ریمــوت جدیــد خــود از وجــود یــک ترک پــد بهــره 
می بــرد. ریمــوت جدیــد درون بدنــه ای از جنــس 
کامــا بازیافتــی قــرار دارد. یکــی از نــکات  آلومینیــوم 
جالــب توجــه در مــورد ریمــوت اپــل تــی وی بایــد بــه 
کــه می تــوان از آن بــرای  کــرد  کلیــد پــاور آن اشــاره 
کــردن تلویزیــون نیــز اســتفاده  خامــوش و روشــن 
کــرد؛ بدین ترتیــب دیگــر نیازی به ریمــوت تلویزیون 
کــردن  کلیــد قطــع  نیســت. این موضــوع در مــورد 

صــدا )Mute( نیــز صــدق می کنــد. 
براســاس اطاعــات ارائــه شــده، اپــل تــی وی جدیــد 
ــا حافظــه ی ذخیره ســازی ۳۲ و ۶۴  در دو نســخه ب
و ۱۹۹  قیمتــی ۱۷۹  برچســب های  بــا  گیگابایتــی 
 Apple دالری به فــروش می رســد. انتظــار مــی رود

۴K TV از مــاه می راهــی بــازار شــود. 

لینکلــن در نمایشــگاه شــانگهای ۲۰۲۱ از خــودروی 
مفهومــی و لوکــس زفیــر رفلکشــن بــرای عرضــه در 
کــه از نمایشــگرهای بــزرگ  کــرد  بــازار چیــن رونمایــی 
کابیــن بهــره می بــرد و هنــوز سیســتم  در داخــل 
محرکــه آن مشــخص نیســت. چیــن همچنــان بــازار 
پرســودی بــرای ســدان  های لوکــس اســت. بســیاری 
از خودروســازان جهــان نه تنهــا ســدان های لوکــس 
می دهنــد،  ارائــه  آســیایی  کشــور  در ایــن  را  خــود 
بلکــه مدل هــای خاصــی را فقــط بــرای بــازار چیــن 
قاعــده مســتثنا  از ایــن  لینکلــن  تولیــد می کننــد. 
نیســت و بــه همیــن علــت از خــودروی لوکــس زفیــر 
رفلکشــن )Zephyr Reflection( در نمایشــگاه خودرو 
ــزارش  گ ــه  ــرده اســت. ب ک شــانگهای ۲۰۲۱ رونمایــی 
موتــوروان، لینکلــن قصــد دارد نســخه تولیدی ایــن 
خــودروی مفهومی زیبــا و مــدرن را اواخــر امســال 
کنونــی تنهــا  بــرای اولین بــار ارائــه بدهــد و نســخه ی 
پیش  نمایشــی از نســخه ی نهایی به شــمار می رود. 
لینکلن ایــن خــودرو را فقــط بــرای بازار چیــن طراحی 
کــرده اســت. زفیــر رفلکشــن از ظاهــر همیشــگی و 
کامــًا بازطراحــی  آشــنای لینکلــن بهــره می بــرد؛ امــا 

کامــًا منحصربه فــرد بــه نظــر برســد.  شــده اســت تــا 
جلوپنجــره جدیــدی بــا الگــوی ســتاره دار وجــود دارد 
ــد.  ــته می کن ــط آن را برجس ــن در وس ــان لینکل و نش
گرفتــه  کرومی جــای  جلوپنجــره در میــان نوارهــای 
گل گیــر  کــه از خطــوط برجســته بدنــه روی  اســت 
جلــو تــا پاییــن ســدان شــروع می شــود و تــا چراغ های 
ظریــف جلــو امتداد می  یابنــد. در زیر چهــره ی جدید 
کــه  خــودرو، ســپری بــا ظاهــر اســپرت دیــده می شــود 
ورودی هــای بــزرگ )احتمــاال جعلــی( دارد و آن هــا بــه 
ســمت گوشــه های پاییــن رانــده شــده اند. در داخل 
کابین، لینکلن از صفحه نمایش پانوراما به انــدازه ی 
کــه جلوداشــبورد دیجیتــال و  داشــبورد بهــره می بــرد 
صفحه نمایــش بــزرگ سیســتم ســرگرمی و اطاعاتی 

را در خــود جــای داده اســت. کل تنظیمــات از ســه 
صفحه نمایــش مختلــف تشــکیل می شــود. زفیــر 
رفلکشــن دارای زبــان جدیــد رابــط انســان و ماشــین 
لینکلن به نام Constellation است که در سه زمینه 
کنــون  )تــم( عــادی، اســپرت و Zen موجــود اســت. ا
جزئیــات بیشــتری دربــاره ی امکانــات فنــاوری زفیــر 
کابیــن مینیمالیســتی  وجــود نــدارد. فضــای داخــل 
اســت و اهــرم تعویــض دنده مبتنی بر دکمه لمســی، 
برجســته ترین ویژگی آن به شــمار مــی رود. در زیــر آن 
کنترلــر ظریــف، دکمه هــای دارای  کنســول مرکــزی بــا 
کوچکــی در  ظاهــر خــازن و فضــای ذخیره  ســازی 
قســمت جلــو قــرار دارد. خــودروی مفهومی لینکلــن 
زفیــر رفلکشــن جنــدان وحشــی بــه نظــر نمی  رســد؛ 
بنابراین مشخص نیست چه مقدار از طراحی آن تا 
کرد. البته  زمان انتشــار نســخه نهایی تغییر خواهد 
کابیــن خیلــی  کــه از داخــل یــا بیــرون  شــک داریــم 
تغییر کند. لینکلن در نمایشــگاه خودرو شــانگهای 
گیــن  کنــار زفیــر رفلکشــن از خــودروی پا ۲۰۲۱ در 
کــه بــرای اولین بــار  کــرد  هیبریــدی Corsair رونمایــی 
ــن  ــازار چی ــرای ب ــرکت ب ــن ش ــبد محصوالت ای ــه س ب

می پیونــدد.

AMD قابلیت Link ۴ را با تغییرات کاربردی 
منتشر کرد

کسپریا وان مارک ۳ را  سونی نحوه ساخت دوربین ا
شرح داد

اپل تی وی ۴K با تراشه ی A12 و ریموت جدید رونمایی شد

طرح مفهومی از سدان لوکس لینکلن زفیر معرفی شد

فناوریربخ فناوریربخ

فناوریربخ

فناوریربخ

ــه  ــوان ب ــاده روی می ت ــتفاده از پی ــا اس ــی ب کل ــور  بط
گر ایــن روش را بــرای  کــه ا کــرد  کاهــش وزن اقــدام 
کرده ایــد، بایــد یــک ســری  تناســب اندام انتخــاب 

کنیــد. اصــول را نیــز رعایــت 
راه رفتن به شکل خمیده

ــاد بگیریــم در هــر حالتــی پوزیشــن  ــد ی همــه مــا بای
مناســبی بــرای بــدن خــود داشــته باشــیم، زیرا ایــن 
گــذار اســت. پس باید  پوزیشــن روی ســامت مــا اثــر 
کــه بیــش از حــد قــوز نکنیــم و بــدن  مراقــب باشــیم 
کامــًا صــاف  خــود را بــه ســمت جلــو خــم نکنیــم و 

ــم.  راه بروی
چانــه مــا بایــد مــوازی بــا زمیــن قــرار بگیــرد. شــانه ها 
بایــد ریلکس و به ســمت عقب باشــند تــا زاویه بدن 

مــا بــه شــکل صحیــح حفظ شــود.  
قرار دادن کف پا روی زمین

کنیــم پاشــنه  هنگامی کــه راه می رویــم، بایــد ســعی 
کامــًا چرخشــی و مایــم روی  و پنجــه را بــه صــورت 
کــه  گــر شــما جــزء افــرادی هســتید  زمیــن بگذاریــم. ا
کــف پــای خــود را به زمین می چســبانید، قطعــًا هم 
زودتــر خســته می شــوید و هــم پیــاده روی بــدون 
نتیجــه خواهیــد داشــت و حتــی ممکــن اســت 
پایتــان هــم درد بگیــرد. پــس ســعی کنید پــای خود 
را خیلــی نــرم از پاشــنه ســمت پنجــه حرکــت دهیــد. 
کــه روی انگشــتان پــای خــود راه  مراقــب باشــید 

نرویــد. 

هل دادن بدن از طریق پای جلویی
کــه هنــگام راه رفتــن بــه عضــات  بســیار مهــم اســت 
و ماهیچه هــای خــود توجــه داشــته باشــید و آن هــا 
کار بگیریــد. هنگامی کــه راه می رویــد،  را درســت بــه 
نبایــد نیــروی اصلــی را از پای جلو بگیرید. بلکه باید 
نیــروی اصلــی بــرای راه رفتــن و هــول دادن بــدن را از 
گر بتوانیــد تمرکز خــود را حفظ  پــای عقــب بگیریــد. ا
کــم از راه رفتــن لــذت بیشــتری می برید و  کــم  کنیــد، 

کــم تــری بــه شــما وارد خواهــد شــد.  آســیب 
استفاده نکردن از هسته و مرکز بدن

را  آن  اغلــب  کــه  اســت  مــواردی  جــزء  هــم  ایــن 
حفــظ  بــرای  آن  رعایــت  امــا  می کنیــم  فرامــوش 
ــیار  ــتن وزن بس ــه داش ــب نگ ــدن و متناس ــادل ب تع
مهــم اســت. بــا ســفت کــردن عضات شــکم هنگام 
ــد و  ــد ش ــر خواه ــوی ت ــات ق ــم عض ــاده روی، ه پی
کمــر خــاص می شــوید  هــم از درد قســمت پاییــن 
و هــم حالــت بدنــی شــما بــه حالــت متناســب در 

می آیــد. 
استفاده نکردن از دست

کــه هنــگام راه رفتــن از دســتان  بســیار مهــم اســت 
کار نــه تنهــا  کمــک بگیریــد. بــا انجام ایــن  خــود هــم 
تعــادل شــما حفــظ می شــود، بلکــه شــکل بــدن 
گــر هنــگام راه رفتــن  زیباتــری خواهیــد داشــت. ا
از آن هــا  بــدن خــود بگذاریــد و  کنــار  را  دســت ها 
کمک نگیرید، با مشــکاتی در جریان خون مواجه 
کــه روی ســامت بافــت بدن شــما اثر  خواهیــد شــد 
گــذار اســت و بــا ورم و قرمــزی دســت تــان مواجــه 
گــرم باشــد. اجــازه  گــر هــوا  می شــوید؛ مخصوصــا ا
کــه دســتان شــما بــی حرکــت بمانــد. دســت  دهیــد 

کنــد.  ــد در طــول پیــاده روی حرکــت  بای
برداشتن قدم های بسیار بلند

گــر قدم هــای شــما بســیار بــزرگ و بلنــد اســت،  ا
یعنی وزن اضافه را متحمل می شــوید و به بدنتان 
شــوک وارد می شــود. در نتیجــه احســاس درد در 
قســمت زانــو افزایــش پیــدا می کند زیــرا فشــار زیادی 
به ایــن ناحیــه وارد شــده اســت. بنابرایــن ســعی 
کنیــد. کوچــک تــر و بیشــتر  کنیــد قدم هــای خــود را 

تکراری بودن پیاده روی
چنانچــه قــادر بــه برنامــه ریــزی و پیــش رفتــن بــا 
کــه خــارج از منــزل  برنامــه نباشــید فرقــی نمی کنــد 
پیــاده روی کنیــد یــا روی تردمیــل! در هــر دو حالــت 
کننــده خواهــد شــد.  کســل  همــه چیــز برایتــان 
ــاره  گیبســون، مربــی تناســب اندام در ایــن ب دیــزی 
معتقــد اســت:»بدن هــر انســانی بــا ســرعت هــر چــه 

ــا عملکــرد ارگانهــا ســازگار می شــود.« تمــام ب

اشتباهات بد و البته رایج پیاده روی

شــما بایــد بدانیــد جنــس ســینک آشــپزخانه 
منزلتــان چیســت تــا بتوانیــد بــه راحتــی آن را 
ــردن ســینک آشــپزخانه را  ک کنیــد و تمیــز  تمیــز 

کنیــد. کاری آســان  بــرای خــود 
سینک های آهنی و فلزی :

و  اســت  نــرم  و  بــراق  ســینک ها  ســطح این 
جذابیــت و محبوبیــت باالیــی دارد امــا معمــوال 
در برابــر لکــه و آلودگی هــا آســیب پذیرتــر می باشــد 
و بهتریــن راه بــرای مراقبــت از این ســینک ها این 
ســینک های  بــه  مربــوط  قوانیــن  کــه  اســت 
کنیــم، با ایــن  چینــی را بــرای آن هــا نیــز رعایــت 
کــه بعد از هر بار اســتفاده ان ها را شســته  تفــاوت 
کــه  کنیــم و توجــه داشــته باشــید  و بعــد خشــک 
ــرای  ــادی یکــی از راه هــای مراقبتــی ب شســتن زی

بــراق نگــه داشــتن این سینک هاســت.
سینک نسوز :

ســرامیک  چینــی  جنــس  از  ســینک ها  ایــن 
هســتند و عمومــا از چینــی معمولــی و یــا انــواع 
ــر  ــد و همچنیــن در براب ــری دارن فلــزی دوام باالت
ــا لکه هــای آب نیــز مقاومــت بیشــتری  آلودگــی ی

دارنــد. 
را  چینــی  ســینک های  بــه  مربــوط  قوانیــن 
کنیــد  بایــد در مورد ایــن ســینک ها نیــز رعایــت 
اســتفاده  یــا  و  بــاال  حــد  از  بیــش  دمــای  زیــرا 
باعــث  می توانــد  ســنگین  شــیمیایی  مــواد  از 
شکســتگی این ســینک ها شــود و بــرای از بیــن 
بــردن لکه هــا می توانیــد از یــک مایــع شــوینده 
کــه  صــورت  به ایــن  کنیــد،  اســتفاده  مایــم 
میــزان آب و شــوینده نصــف بــه نصــف باشــد و از 
ک نیــز در این  دســتمال کشــیدن ســفت و آمونیــا

کنیــد. بیــن خــودداری 
استیل ضد زنگ :

تــری  راحــت  مراقبــت  ســینک ها  از  نــوع  ایــن 
نســبت بــه انــواع چینــی دارنــد امــا احتمــال خــط 
کــه همیــن  اســت  بیشــتر  افتــادن روی آن هــا 
و  می دهــد  قــرار  تاثیــر  تحــت  را  آن هــا  زیبایــی 
ــم  کننــده و شــوینده های مای ک  ــا اســتفاده از پ
کافــی  برای ایــن جنــس از ســینک ها بــا میــزان 
کار را بــه یــک  آب مشــکلی نــدارد و می توانید ایــن 
کننــده  ک  ــا ــر پ گ کنیــد و ا ــه تبدیــل  روتیــن روزان
شــما حــاوی ســفید کننده اســت، حتما بایــد آن 

کنیــد. کامــل تمیــز  را ســریع و 
سینک آلومینیومی :

ایــن ســینک نیــز ماننــد انــواع دیگــر ســینک ها 
کــردن مــداوم دارد و اســتفاده از  نیــاز بــه تمیــز 
مایــع ظرفشــویی، بهتریــن راه حــال بــرای تمیــز 
کــردن آن اســت. برای ایــن نــوع ســینک ها نبایــد 
کــرد زیــرا باعــث جــا  کننــده اســتفاده  از ســفید 
گاهــی اوقــات  مانــدن لــک در آن هــا می شــود و 
ک اشــاره  آن هــا را ســیاه می کنــد. چنانچــه نمنــا

کــرده اســت بــرای از بیــن بــردن لکه هــا در ایــن 
اســتفاده  کــس  برا از  می توانیــد  ســینک  نــوع 
اســید  حــاوی  معدنــی  نمــک  یــک  کــه  کنیــد 

بوریــک اســت.
سینک مسی :

ســینک های مســی و ضــد میکــروب طبیعــی 
نــوع ســینک ها هســتند و PH آن هــا  بهتریــن 
یــک  طریــق  از  می تواننــد  و  اســت  خنثــی 
دســتمال و صابــون و یــا مایــع ظرفشــویی بــه 
راحتــی شســته شــوند و هیــچ لکــه ای روی آن هــا 
باقــی نمانــد. مخصوصا در قســمت هایی که آب 

حــاوی میــزان زیــادی مــاده معدنــی باشــد.
آســیب  اســید ها  برابــر  اســت در  مــس ممکــن 
در  اســت  ممکــن  اســید ها  که ایــن  ببینــد 
گوجــه  مثــل  اســیدی  غذا هــای  شــوینده ها، 
فرنگــی و مرکبــات وجــود داشــته باشــد و بــرای 
جلوگیــری از آســیب رســیدن بــه ســینک بایــد 
کافــی را بعــد از تمــاس بــا اســید برای شســتن  آب 
ک  کار ببریم و همچنین از لیمو، آمونیا آن هــا بــه 
کننده هــای ســخت بــرای ســینک مســی  ک  و پــا

کنیــد. خــودداری 
سینک گرانیتی :

عموما ایــن ســینک ها نیــاز بــه تمیــز کــردن مــداوم 
کامــل خشــک نگــه  دارنــد و بایــد آن هــا را بــه طــور 
داشــت تــا بــرق بزنند. ایــن ســینک ها نبایــد بــا 
شــوینده های قــوی و اســیدها برخــورد داشــته 
نیــز  اســیدی  غذاهــای  همچنیــن  و  باشــند 
کاهــش دهــد.  می توانــد عمر ایــن ســینک ها را 
مقــدار  از  می توانیــد  آن  کــردن  تمیــز  بــرای 
تــا  کنیــد  اســتفاده  معدنــی  کمی روغن هــای 
ســینک در برابــر آلودگی هــا و لکه هــا مقــاوم باشــد.

گرانیت کامپوزیت :
و  فشــرده  گرانیــت  ســنگ  بــا  گرانیــت  ترکیــب 
کــه  می ســازد  را  ســینک ها  پاســتیک، این 
کار می کننــد.  گرانیــت خالــص  کمی ضعیــف تــر از 
مــواد  تمــام  از  بایــد  ســینک ها  نــوع  برای ایــن 
کنیــد و بــرای  ک دوری  شــوینده خشــن و آمونیــا
از  می توانیــد  همچنیــن  لکه هــا  بــردن  بیــن  از 
ســرکه ســفید و آب نصــف بــه نصــف اســتفاده 
کنیــد. جــوش شــیرین را می توانیــد جایگزیــن 
کننــده  کنیــد و اســتفاده از ســفید  ســرکه ســفید 
همــراه بــا آب نیــز برای ایــن ســینک ها اشــکالی 

نــدارد.

کــن و بیهــوده  کارهــای وقــت تلــف  انجــام روزانــه 
موجــب هــدر رفتــن زمان و در نتیجه نرســیدن به 
موفقیت هــا در زندگــی می باشــد، بــا شــناخت این 

فعالیت هــا از اتــاف وقــت جلوگیــری کنیــد.
کــه در زمینــه ای خــاص در  همــه مــا آرزو داریــم 
زندگــی خــود موفــق شــویم. ممکــن اســت این 
موفقیت در زمینه تجارت، ورزش، هنر، ســاخت 
باشــد. این  کشــاورزی  یــا  و  موســیقی  ســاز،  و 
فعالیت هــا مســتلزم تــاش، تمرکــز و ســطح باالی 

عملکــرد مــا هســتند.
1. به تعویق انداختن کارها

کار هــا، قاتــل زمــان اســت.  بــه تعویق انداحتــن 
بــه  را  امــروز  کار  یعنــی  تعویق انداختــن  بــه 
کار هــا  تعویق انداختــن  بــه  بــا  و  فردا انداختــن 
شــخص شــروع بــه تنبلــی می  کنــد و این امــر باعث 
از بیــن رفتــن شــانس موفقیــت او می  شــود.برای 
جلوگیــری از تعلل، به ســادگی کارها ی بــزرگ را به 
کار هــای کوچــک تقســیم بنــدی کنیــد و بــا توجــه 
کوچــک  بــه اهمیــت هــر یــک از ایــن بخش هــای 
انجــام دادن آن  هــا را بــرای خــود الویــت بنــدی 

کنیــد.
بــرای مثــال می  توانیــد روز خــود را بــا انجــام مهــم 
کنیــد زیــرا  تریــن و حســاس تریــن قســمت شــروع 
بــدن انســان در صبــح از انــرژی بیشــتری بــرای 
کار هــا برخــوردار اســت و پــس از آن مــی   انجــام 
کار  های کم اهمیت تــر بپردازید  توانیــد بــه انجــام 
و بــا انجــام کار های بــزرگ در بخش های کوچک، 
می  توانیــد در مــدت زمانــی کوتــاه کار هــای زیــادی 

انجــام دهیــد.
2. گوش دادن به نظرات خیلی زیاد

کارافرینان معمــوال در این  متخصصان جوان و یا 
ــد  ــادی بخواهی ــراد زی ــه از اف ک ــن  دام می  افتند. ای
کار  ــان نظــر بدهنــد  ــذاری  ت گ ــاره ســرمایه  ــه درب ک
کاما اشــتباهی اســت زیرا فقط تعــداد کمی از این 
کــه  حالــی  در  هســتند،  وارد  و  حرفــه ای  افــراد 

کثریــت آن  هــا بــرای شــما مضرنــد. ا
دریافــت بازخــورد در مــورد اقدامــات خــود بســیار 
مهــم اســت و با ایــن وجود بایــد بدانید که چگونه 
توصیه هــای  از  را  کارآمــد  و  مفیــد  توصیه هــای 

کنید. اشــتباه فیلتــر 
پذیرفتــن یــک نظــر اشــتباه در مــورد فعالیت های 
 تــان ممکــن اســت باعــث بــه وجــود آمــدن شــک 
در شــما شــود و شــما را از هــدف اصلــی و رســیدن 
از ایــن  بــرای جلوگیــری  بــازدارد و  بــه موفقیــت 
امــر، فقــط تعــداد مشــخصی از افــراد را انتخــاب 
کــه بتوانیــد در مــورد تصمیمــات و اقدامات  کنیــد 

حرفــه ای خــود از آن  هــا مشــورت بخواهیــد.
۳. ایمیل های غیر ضروری

کــردن مــدرن  یکــی از روش هــای ارتبــاط برقــرار 
کار ایمیــل اســت امــا متاســفانه  در محل هــای 

مــا وقــت زیــادی را صــرف جســتجوی ایمیل ها 
هــدر  را  مــا  وقــت  تنهــا  نــه  کار  و ایــن  می  کنیــم 
دور  خــود  اصلــی  هــدف  از  بلکــه  می  دهــد 
کــرد و طبــق مطالعــات انجــام شــده،  خواهــد 
کاهــش  باعــث  ربــط  بــی  خواندن ایمیل هــای 
کاهــش بازدهــی آن هــا حیــن  کارمنــدان و  تمرکــز 
مــوارد  کثــر  ا در  بر ایــن  عــاوه  و  می  شــود  کار 
کار  بیشــتر ایمیل های ارســال شــده در یــک دفتــر 
کارکنــان همــان دفتــر اســت  معمولــی مربــوط بــه 
کــه در  کــه اطاعاتــی  و ایــن بــدان معنــی اســت 
آن هــا وجــود دارد می  توانســت به روشــی متفاوت 
ابــاغ شــود و خوشــبختانه یــک راه حــل مناســب 
بــرای جلوگیــری از اتــاف وقت ایمیل هــا وجــود 
کار ســراغ ایمیل ها  کــه بهتــر اســت در شــروع  دارد، 
کار مفید نگاهی  نرویــد و بعــد از حداقــل 1 ســاعت 

بــه صنــدوق ورودی ایمیــل خــود بی اندازیــد.
۴. نداشتن برنامه و یا برنامه ریزی درست

کــه بــه وســیله آن می توانیــد  یکــی از راه هایــی 
کنیــد،  مدیریــت  روز  طــول  در  را  خــود  زمــان 
راهنمــای  یــک  برنامــه  اســت.  ریــزی  برنامــه 
گام در مــورد چگونگــی انجــام وظایــف  گام بــه 
خــود در طــول روز اســت. بــی برنامگــی، راهــی 
ــدون  ــاف وقــت شماســت و ب ــرای ات مطمئــن ب
کار هــای شــما بــدون نظــم خواهنــد بــود  برنامــه 
کارهــا  و همچنیــن ممکــن اســت بــرای بعضــی 
گونــه از انجــام  کنیــد و ایــن  زمــان زیــادی صــرف 

کار هــا غافــل شــوید. باقــی 
کرده ایم ایــن  اشــاره  ک  نمنــا در  کــه  همانطــور 
کار هــای خــود  کــه شــما در انجــام  باعــث می  شــود 
کار آمــد باشــید و در رســیدن بــه هــدف خــود  نــا
شکســت بخوریــد. یــک برنامــه ریــزی بــد هــم 
همــان نتیجــه را در پــی خواهــد داشــت و پــس 
بهتــر اســت هــر شــب قبــل از خــواب برنامــه خوبی 

ــد. ــب دهی ــود ترتی ــد خ ــرای روز بع ب
کــه خــود  ایــن بــه شــما این امــکان را می  دهــد 
کــه موظــف بــه انجــام  کارهایــی  را بــرای انجــام 
کنیــد و عــاوه بر ایــن شــما  آن هــا هســتید، آمــاده 
کنیــد  می  توانیــد برنامــه خــود را طــوری تنظیــم 
کــه از اهمیــت باالیــی برخــور دارنــد،  کار هایــی  کــه 
کــم اهمیــت تــر انجــام  کار هــای  زودتــر از باقــی 
ــا  شــوند و زمــان بیشــتری بــه آن هــا در مقایســه ب
کارهــا اختصاص دهیــد و که این یــک روش  باقــی 

خــوب بــرای جلوگیــری از اتــاف وقــت اســت.

روش تمیز کردن سینک ظرفشویی در جنس های مختلف کارهای وقت تلف کن که برای موفقیت باید ترک شوند

خانه داریموفقیت

کــه  از دســرهای جذابــی اســت  یکــی  شــله زرد 
کنیــم؛ هــم  می توانیــم در مــاه رمضــان درســت 

مقــوی اســت هــم مغــذی و خوشــمزه.
مواد الزم برای تهیه شله زرد:

• برنج: ۲ لیوان
•  شکر: ۳ لیوان

• گاب: ۲/۱ لیوان
• کره: ۲۵ گرم

• زعفران سائیده: ۱ قاشق چایخوری
• خال بادام: ۲/۱ لیوان

• دارچین: به مقدار دلخواه
طرز تهیه و دستور پخت شله زرد:

و  بشــویید  بــار  چنــد  قبــل  شــب  از  را  برنــج   .۱
بگذاریــد بــا ۳ پیمانــه آب و نصف پیمانــه گاب تا 

صبــح خیــس بخــورد.
کار، ۸ لیــوان آب را داخــل قابلمــه  ۲. در ابتــدای 
بریزیــد و روی حــرارت قــرار دهیــد تــا بــه جــوش 
گاب را اضافــه  بیایــد. ســپس برنــج مخلــوط بــا 
کــف روی آن را  کــرده و هــم بزنیــد تــا بجوشــد. 
کفگیــر برداریــد و مرتــب برنــج را بــه هــم بزنیــد  ــا  ب
کنیــد تــا برنــج بپــزد.  تــا تــه نگیــرد. شــعله را مایــم 
بســته بــه نــوع برنج ممکــن اســت این مرحله نیم 

ــد. ــول بکش ــاعت ط ــا ۱ س ــاعت ت س
۳. شــکر را پــس از اینکــه برنــج پختــه و بــه اصطاح 
کــردن  کنیــد. پــس از اضافــه  شــکفته شــد اضافــه 
شــله زرد  چــون  بزنیــد  هــم  مرتــب  بایــد  شــکر 
گر آب آن کشــیده شــده  معمواًل زود ته می گیرد، ا
کمــی آب جــوش  و ســفت شــده اســت می توانیــد 

کنیــد. اضافــه 
۴. زعفــران ســائیده را بــا دو ســه قاشــق آب جوش 

دم کنیــد و آن را بــه بقیــه مــواد اضافــه کنید.
۵. پــس از اینکــه شــکر حــل شــد خــال بــادام را بــه 

شــله زرد اضافــه کنیــد و خــوب هــم بزنیــد تا غلیظ 
شود.

کنیــد و هــم بزنیــد تــا  کــره را اضافــه  ۶. در پایــان 
کنیــد و ۲۰ دقیقــه  کــم  کامــًا  ذوب شــود. شــعله را 

در قابلمــه را بگذاریــد.
ــان را  ــن زم ــله زرد میتوانید ای ــلی ش ــع ش ــرای رف  ب

ــد. کنی ــتر  کمی بیش
کاســه بریزیــد. پــس  ۷. شــله زرد آمــاده شــده را در 
از ۱۰ دقیقــه ســطح آن را بــه دلخــواه تزییــن کنید و 

بگذارید ســرد شــود.

طرز تهیه شله زرد در خانه
دستپختربخ

تناسب اندام  ربخ
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