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رئیــس حوضــه آبریــز زاینــده رود گفــت: بــارش فروردیــن ماه که اتفاق نیفتاد عمــًا آن برآوردی کــه از میزان 
آب داشــتیم محقــق نشــد در نتیجــه امســال اولیــن مســئله مــا تأمیــن آب شــرب اصفهــان بــزرگ اســت 
کــه آب بیشــتری مــازاد بــر آب شــرب اســتان نداریــم. هوشــنگ مایــی  بــا اشــاره به مشــکاتی  بدیــن معنــا 
کــرد: بــا  کــه در هفته هــای اخیــر در خصــوص مســائل آبــی کشــاورزان در اســتان اصفهــان رخ داده، اظهــار 
وجــود تنش هــای اجتماعــی و بحــث و جدل در این شــرایط نمی توان تصمیم درســتی گرفت؛ امســال به 
لحــاظ کاهــش بارش هــا یــک ســال اســتثنایی در طــول بیــش از ۵۰ ســال گذشــته خواهد بــود. وی افــزود: 
کــه بارش های قابل توجهی در فروردین ماه داشــته باشــیم  پیــش بینی هــا قبــل از نــوروز مبنــی بــر آن بود 
همچنین پیش بینی شــد که در اردیبهشــت هم بارش داشــته باشــیم اما بارش اردیبهشــت نســبت به 
بلنــد مــدت میــزان قابــل توجهــی در حوضه زاینده رود نخواهــد بود؛ بــارش فروردین ماه که اتفاق نیفتاد 
کــه از میــزان آب داشــتیم محقــق نشــد در نتیجــه امســال اولیــن مســئله مــا تأمیــن آب  عمــًا آن بــرآوردی 

شــرب اصفهــان بــزرگ اســت بدیــن معنــا کــه آب بیشــتری مــازاد بــر آب شــرب اســتان نداریم.

۳

مدیر عامل سازمان قطار شهری اصفهان:

له می رسد TBM خط دو مترو تا یک ماه آینده به ایستگاه ال

گفــت:  ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
بیمــاران  بســتری  و  ابتــا  آمــار  افزایشــی  رونــد  تــداوم 
نامناســب  اجــرای  بدلیــل  اســتان  در ایــن   ۱۹ کوویــد 
ــه اوج  ــه نقط ــوز ب ــت و هن ــی اس کرونای ــای  محدودیت ه

نرســیدیم. چهــارم  مــوج 
آرش نجیمــی در گفــت و گــو با ایرنــا افــزود: بعــد از گذشــتن 
بــه  مربــوط  محدودیت هــای  اجــرای  آغــاز  از  هفتــه   ۲
شــهرهای قرمــز و نارنجــی در اســتان اصفهــان، تغییــر 
کــه نشــان  ــم  ــا نداری کرون مثبتــی در آمــار ابتــا و بســتری 
می دهــد محدودیت هــا بــه خوبــی رعایــت نمی شــود و 

کمتــر از ســطح انتظــارات اســت. میــزان پوشــش آن 
نامه هــای  شــیوه  رعایــت  میــزان  بیان اینکــه  بــا  وی 
بهداشــتی در اســتان اصفهــان بیــن ۵۰ تــا ۶۰ درصــد 
اســت، اظهــار داشــت: الزم اســت نظارت هــای بیشــتری 
گیــرد و مــردم نیــز  بــرای رعایــت محدودیت هــا صــورت 
مطالبــه و حساســیت بیشــتری در ایــن زمینــه داشــته 

باشــند.
ــم  ــاران دارای عائ ــداد بیم ــه تع ــاره به اینک ــا اش نجیمی ب
کرونــا بســتری در بیمارســتان های اســتان در هفتــه اخیــر 
تعــداد  کــرد:  رکــورد جدیــدی رســید، خاطرنشــان  بــه 
بیمــاران بســتری بــه بیــش از ۲ هــزار و ۵۰۰ نفــر رســید 
درحالیکه در ســال گذشــته بیشترین رقم اســتان در این 

شــاخص ۲ هــزار و ۱۲۸ بیمــار بــود.
کنــار  در  صحرایــی  بیمارســتان  راه انــدازی  بــه  وی 
کــرد و گفت: ایــن  بیمارســتان الزهــرا)س( اصفهــان اشــاره 
کثــر ظرفیــت ۱۲۰ تخــت توســط ارتش  بیمارســتان بــا حدا
آمــاده شــده و امــروز بهــره بــرداری از آن آغــاز می شــود. 
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــه آخریــن 
کاشــان و  کرونــا در اســتان ) بــه جــز شهرســتان های  آمــار 
ــزار و ۴۶۸  ــروز ۲ ه ــرد: ام ک ــه  ــاره و اضاف ــدگل( اش آران و بی
کرونــا در بیمارســتان های اســتان  بیمــار دارای عائــم 
کــه ۳۸۳ نفــر آنهــا بدحــال بــوده و در  بســتری هســتند 

بخــش مراقبت هــای ویــژه تحــت درمــان هســتند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان:

اجرای نامناسب 
کرونا را در  محدودیت ها آمار 

اصفهان افزایش داد
خبرربخ

شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه رونمایــی از اطلس هــای 
ــر  گ گفــت: ا آمایــش )وضعیــت اجتماعــی شــهر اصفهــان( 
می خواهیــم درک درســتی از نیازهــای شــهر و شــهروندان 
داشــته باشــیم باید منابعی ایجاد کنیم تا هر کسی بتواند 
کالبدی  بــا بهــره از آن ها در زمینه توســعه شــهری، فضــای 
کنــد. قــدرت اهلل نــوروزی در  کار  و حــوزه فرهنگــی شــهر 
شــورای  علنــی  جلســه  هشــتمین  و  شــصت  و  یکصــد 
کــه انجــام  کــرد: در شــرایطی  اسامی شــهر اصفهــان اظهــار 
فعالیت هــای حــوزه فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی بــا بــن 
بســت مواجــه شــده بــود، شــهرداری توانســت بــا نــوآوری و 

کنــد. خاقیــت تهدیدهــا را بــه فرصــت تبدیــل 
وی افــزود: حــوزه فرهنگی شــهرداری برنامه های متنوعی 
ــه خــود جلــب  کشــور را ب ــه توجــه بســیاری از شــهرهای  ک
کــرده و بــا مناســبت ایام مــاه مبــارک رمضــان ســنخیت 
ــه خــود  ــگاه بســیاری از بیننــدگان را ب کــرده و ن دارد تهیــه 
بــر خــود الزم می دانــم  از ایــن رو  کــرده اســت  معطــوف 
ورزشــی  اجتماعــی،  فرهنگــی  معاونــت  تاش هــای  از 
کمیســیون  گرفتــه در  شــهرداری و همکاری هــای صــورت 
کنــم. فرهنگــی شــورای اسامی شــهر تشــکر و قدردانــی 

کــه در هفتــه فرهنگــی  بــا بیان ایــن  شــهردار اصفهــان 
اصفهــان، ۹۷ برنامــه بــه صــورت مجــازی برگــزار می شــود، 
گــر می خواهیــم درک درســتی از نیازهــای  کــرد: ا تصریــح 
شــهر و شــهروندان داشــته باشــیم بایــد منابعی ایجــاد 
کنیــم تــا هرکســی بتوانــد در زمینه توســعه شــهری، فضای 
کند، در این راســتا تمام  کار  کالبدی و حوزه فرهنگی شــهر 
اقدامــات در حــوزه فرهنگی در قالب شــش اطلس آمایش 

تهیــه شــده اســت.
ــی  ــوزه مدن ــد در ح ــی می خواه ــه داد: هرکس ــوروزی ادام ن
کنــد می توانــد از ایــن اطلس هــای تهیــه  در شــهر فعالیــت 
کــه اطاعات ایــن اطلس هــا  کنــد چــرا  شــده اســتفاده 

کــه برنامه ریــزان را بــه اهــداف خــود  هدایتگــری اســت 
نزدیــک می کنــد.

وی بــا اشــاره بــه تهیــه یــک بســته آموزشــی بــا موضــوع 
ســواد  ســطح  ارتقــای  کــرد:  خاطرنشــان  رســانه  ســواد 
رســانه ای نیــاز بــه حمایــت دارد؛ در جامعــه مــا بــه دلیــل 
کــه بــدون  گهــان فرازهایــی  نداشــتن آموزش هــای الزم نا
منطــق زودهنــگام فرود می کنــد، در فضــای مجازی ایجاد 
می شــود و توجــه همــگان را بــه خــود جلــب می کنــد، 
بخشــی  انتظــام  بــه  می توانــد  کــه  ظرفیت هایــی  زیــرا 
مــردم  بــه  راســتای خدمــت  و در  کنــد  کمــک  جامعــه 
بــرای  ابزارهــا  رو ایــن  از ایــن  گیــرد، وجــود نداشــته  قــرار 
تخریــب افــراد جامعــه، خلــل در نظــم عمومــی و تشــویش 
کــه پــک  افــکار عمومی کاربــرد پیــدا می کنــد، در حالــی 
کنــد  کمــک  کســانی  ــه  ــد ب آموزشــی ســواد رســانه می توان
کــه می خواهنــد از رســانه و فضــای مجــازی بــه درســتی 

کننــد. اســتفاده 
کــرد: بســته های آموزشــی ســواد  شــهردار اصفهــان اظهــار 
گاهــی بخشــی  رســانه، قاعــده را آمــوزش می دهــد و بــه آ
جامعــه در خصــوص امکانــات و ظرفیــت فضــای مجــازی 
می پــردازد، البتــه چنانچــه بســته ها دارای نقایــص باشــد 
و نیــاز بــه بررســی مجــدد احســاس شــود، رســیدگی به ایــن 

موضــوع امــری ضــروری اســت.
دســتاوردها  و  تولیــدات  که ایــن  بیان ایــن  بــا  نــوروزی 
مفیــد  مجــازی  فضــای  و  ملــی  رســانه  بــرای  می توانــد 
ــا رادیــو، تلویزیــون و  باشــد، افــزود: حــوزه فرهنگــی بایــد ب
کنــد و خاقیت هــا، نوآوری هــا و  ســایر رســانه ها تعامــل 
گاهی هــای الزم از فضــای حقیقــی را در اختیــار همــگان  آ

قــرار دهــد.
کــرد: انجام ایــن اقدامــات بــه اصــاح  وی اظهــار امیــدواری 
فرهنــگ جامعــه و ارتقــای ســطح دانــش آن بــه ســمت هــر 

آنچه شایســته مــردم اســت، بینجامد.

 شهردار اصفهان در جلسه علنی شورا اعالم کرد:

حوزه فرهنگی شهرداری تهدیدها را 
کرد به فرصت تبدیل 

خبرربخ

رئیس حوضه آبریز زاینده رود:

تأمین آب شرب اصفهان بزرگ در اولویت است

علی اصغر حاج حیدری - شهردار خمینی شهر

گهی اقدام نماید: شهرداری خمینی شهر درنظردارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر ازطریق آ
موضوع مناقصه: لکه گیری و آسفالت معابر سطح شهر

مبلغ اولیه اعتبار: 1۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

محل تامین اعتبارات: اعتبارات شهرداری
مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/2۵

محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر
محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر

تاریخ بازگشایی پیشنهادات: 11 صبح روز یکشنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/2۶
مدت اعتبار پیشنهادها: روز چهارشنبه 1۴۰۰/۰۳/۰۵

1127۶۰۴ / م الفاصاح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.

نوبت اول
گهی مناقصه آ

هافبک پرسپولیس:

کمترین  که    تالش می کنیم به قهرمانی 
حق ماست، برسیم

۶

سخنگوی آزادسازی سهام عدالت:

به زودی باقی مانده سود سهام 
عدالت به حساب مشموالن 

واریز می شود

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

برای توقف طرح بن_بروجن 
حکم قضائی صادر شده است

ع مجدد موج افزایش  شرو
قیمت ها در بازار آهن اصفهان 

افزایش مستمری بازنشستگان 
کجا رسید؟ تامین اجتماعی به 

وعده های پوچ احیای 
زاینده رود به مناقشات 

منطقه ای ختم شد

2

2

۴

2

۳

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان:  

کوتاه تر از اصناف  دیواری 
کرونا پیدا نکرده ایم برای مهار 

کارگردان تئاتر: 

چراغ تئاتر در اصفهان خاموش است

۳

۵

مهندس حسین علی محمدی رزوه - شهردار گوگد

کارشناســی شــماره 1۳99 ح / 18 مــورخ 99/1۰/27 )زمیــن  گوگــد بــه اســتناد صورتجلســه شــماره 12۵ مــورخ 99/1۰/17 شــورای محتــرم اسامی شــهر و نظریــه  شــهرداری 
ک خود را با مشــخصات  کارشناســی  شــماره ۰91۰ - 99 مورخ 99/1۰/1۰ )زمین مســکونی( درنظردارد تعدادی از اما کارگاهی( و مصوبه شــماره 1۰۴ مورخ 99/۴/۴ و نظریه 
گــذار نمایــد. متقاضیان محترم میتوانند پیشــنهادات خــود را تا تاریــخ 1۴۰۰/۰2/21 به دبیرخانه شــهرداری ارائه و رســید دریافت نمایند. و شــرایط ذیــل ازطریــق مزایــده وا

1( واریز مبلغ ۵ درصد کل مزایده  به حساب سیبای شماره ۰1۰7۳91۰71۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه گوگد بابت سپرده شرکت در  مزایده الزامی می باشد.
که پس از تفکیک و مشــخص شــدن وضعیت ســاخت در دفترخانه  ک ثبتی شــماره فرعی ۳۳7/2۶1 می باشــد  کلی تحت پا کارگاهی  به صورت  2( وضعیت ســند قطعه های 

اســناد رســمی به نام خریدار انتقال خواهد شــد.
۳( باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده اعام و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

گهی وغیره  بعهده برنده مزایده خواهد بود. ۴( کلیه هزینه های مربوط به چاپ آ
۵( پیشنهاداتی که مخدوش یا ناخوانا و بعد از تاریخ مقرر رسیده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶( منع مداخله کارکنان دولت در پیشنهادات الزامی است.
کثــر تا ســاعت 1۴ روز ســه شــنبه مــورخ 1۴۰۰/2/21 نســبت بــه دریافت اســناد مزایده و تحویــل آن به  کــت: متقاضیــان میتواننــد حدا 7( محــل و مهلــت دریافــت اســناد و تحویــل پا

دبیرخانــه شــهرداری اقدام نمایند.
کتها( راس ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/2/22 در محل شهرداری برگزار و برنده مزایده اعام می گردد. 8( کمیسیون عالی معامات برای امر فوق )بازگشائی پا

متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطاعات  بیشتر و سایر شرایط با واحد شهرسازی شهرداری یا با تماس با تلفنهای ۵7۳۳۰۰2۰ الی 22 اطاعات بیشترکسب نمایند.

1127۶11 / م الف                       

چاپ اول

گهی تجدید مزایده   آ
فروش زمین های کارگاهی و مسکونی نوبت چهارم

آدرس کل جمع 
)ریال(

 مبلغ پایه هر مترمربع
)ریال( کاربری  مساحت

مترمربع
 شماره
ک پا ردیف

کوثر کمربندی سردار شهیدسلیمانی جنب فروشگاه  7،۵۳۳،۴۴۰،۰۰۰ 1۶،۰۰۰،۰۰۰ کارگاهی ۴7۰/8۴ A۰۰7 1

کوثر کمربندی سردار شهیدسلیمانی جنب فروشگاه  9،1۴۶،8۶۰،۰۰۰ 1۵،۵۰۰،۰۰۰ کارگاهی ۵9۰/12 A۰۰8 2

کوثر کمربندی سردار شهیدسلیمانی جنب فروشگاه  7،۰27،97۰،۰۰۰ 17،۰۰۰،۰۰۰ کارگاهی ۴1۳/۴1 A۰۰9 ۳

کوثر کمربندی سردار شهیدسلیمانی جنب فروشگاه  7،1۶7،9۳۰،۰۰۰ 1۶،۵۰۰،۰۰۰ کارگاهی ۴۳۴/۴2 A۰11 ۴

گوگد، کوچه پشت  مسجد جامع ۳،18۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ مسکونی 1۰۶ 27۴9 ۵



سال پنجم - شماره  1118 
دوشنبه  ۶  اردیبهشت  1۴۰۰ -  13 رمضان  1۴۴2

اقتصاد2۶  آوریل    2۰21 2

خبر

کــه از ابتــدای ســال نــرخ ارز بــه  عنــوان  در حالــی 
محــرک اصلــی افزایــش قیمــت محصــوالت فلــزی، 
رونــد بــا ثباتــی را در پیــش گرفتــه، خریداران شــاهد 
افزایــش قیمــت در بــازار محصــوالت فلــزی ماننــد 

میلگــرد، ورق و پروفیــل هســتند.
بررســی رونــد قیمت هــا در بــازار آهــن اصفهــان طی 
که بــا روند جدیدی  روزهــای اخیــر نشــان می دهد 
کــه خریــداران شــاهد  روبــه رو شــده و پــس از مدتــی 
ــرخ ارز،  ــد، علی رغــم ثبــات ن ثبــات قیمت هــا بودن
بــه ســمت قیمت هــای اوج خــود در پاییــز ســال 

قبــل در حــال حرکــت اســت.
کــه قیمــت آن بــر روی هزینــه ســاخت  میلگــرد 
مــوج  وارد  قبــل  روز  از ۱۰  اســت  اثرگــذار  مســکن 
جدیــدی از افزایــش قیمت هــا شــده اســت. بــه 
کیلوگــرم میلگــرد آجــدار  عنــوان مثــال قیمــت هــر 
کــه ســه ماهــی بــود در محــدوده  ۱۴ ذوب آهــن 
قیمــت  می کــرد،  نوســان  تومانــی   ۱۳۰۰۰-۱۲۵۰۰
کــه نزدیــک بــه  آن بــه مــرز ۱۴ هــزار تومــان رســیده 
کــه در دی مــاه ۹۹  ســقف قیمــت تاریخی آن اســت 

ــود.  ــیده ب ــت رس ــه ثب ب
کــه فــوالد مبارکه و فــوالد امیرکبیر در  گالوانیــزه  ورق 
اســتان دو تولیدکننــده مهــم آن بــه شــمار می روند 
ــاری و  ــه بخ ــر، لول کول ــال  کان ــد  ــرد آن در تولی کارب و 
دودکــش اســت، از ابتــدای ســال بــا رونــد صعــودی 
کیلــو ورق  در قیمت هــا مواجــه شــده و قیمــت هــر 
گالوانیــزه بــا ضخامت یک میلی متــر فوالد امیرکبیر 
بــه مــرز ۲۸ هــزار تومــان رســیده و بــا ادامه ایــن رونــد 
که ســقف قیمتی آن در پاییز  با مرز ۳۰ هزار تومان 

ســال قبــل اســت، فاصلــه چندانی نــدارد. 
پروفیــل دیگــر مقطــع ســاختمانی در بــازار آهــن 
ــد افزایشــی از انتهــای  ــا رون ــه قیمــت آن ب ک اســت 
پروفیــل  کیلــو  هــر  و  شــده  مواجــه  فروردیــن 

چهارچــوب درب بــا ضخامــت ۲ فــوالد مبارکــه بــه 
مــرز ۲۴ هــزار تومانــی رســید که باالترین قیمــت آن 

در ســه ماهه اخیــر اســت. 
کــه شــش  کیلــو تیرآهــن ۲۰ ذوب آهــن  قیمــت هــر 
ماهــی در محــدوده ۱۳ هــزار تومــان نوســان می کرد 
رونــد  قبــل  روز  ده  از  بــود،  رســیده  ثبــات  بــه  و 
پرشــتاب افزایــش قیمت هــا را تجربــه می کنــد و بــه 
ــه  ک ــیده اســت  ــان رس ــو ۱۵ هــزار و ۳۰۰ توم کیل هــر 
ــان ســال قبــل ۱۶ هــزار  ــه در آب ک ــا قیمــت اوج آن  ب

ــدارد.  ــود فاصلــه ای ن تومــان ثبــت شــده ب
افزایــش قیمــت ســنگ آهن و توزیــع نامناســب 
متهــم ردیــف اول افزایــش قیمــت در بــازار آهــن

ســال قبــل افزایــش چشــمگیر قیمــت محصــوالت 
ــازار آهــن بیشــتر ناشــی از جهــش نــرخ ارز بــود  در ب
کــه بــا توجــه بــه صادراتــی بودن ایــن محصــوالت و 
پیــروی از نرخ هــای جهانــی چندان تعجب برانگیز 
نبــود ولــی رونــد افزایشــی امســال در حالــی رخ داده 
کــه نــرخ ارز از ابتــدای ســال نوســان محــدودی 
کاهش اندکــی را بــه ثبــت رســانده  داشــته و حتــی 

اســت.
تعاونــی  شــرکت  مدیرعامــل  کریمــی،  کبــر  علی ا
ــزاری  ــا خبرگ ــو ب گفت وگ آهن فروشــان اصفهــان در 
فــارس در ایــن بــاره توضیــح داد: تقاضــای بــازار بــه 
شــدت افــت داشــته و در کمتریــن حــد خود به ســر 
می بــرد و علــت اصلــی رشــد قیمــت، افزایــش نــرخ 
کیلــو ســنگ آهن از حــدود ۲۲۰ هــزار بــه ۳۳۰  هــر 
که ایــن رشــد قیمــت می توانــد  هــزار تومــان اســت 
ناشــی از افزایــش صــادرات باشــد و بــه دلیل اینکــه 
کارخانه هــا  کاال  بــورس  در  ســنگ آهن  خریــدار 
محصــول  خریدار ایــن  عــادی  افــراد  و  هســتند 
نیســتند امــکان شــکل گیری داللــی وجــود نــدارد.
تولیــد  فراینــد  در  ســنگ آهن  داد:  ادامــه  وی 

محصــوالت آهنــی بســیار نقــش مهمــی دارد و بــه 
کارخانه هــای بــا تولیــد بــه روش  طــور مثــال در 
ــن  ــر ت ــد ه ــرای تولی ــن ب ــد ذوب آه ــد مانن ــوره بلن ک
بــه ۱۷-۱۸ تــن ســنگ آهن اســت و  چــدن نیــاز 
بنابرایــن نــرخ آن بــر روی هزینــه تمــام شــده تولیــد 
کننــد چــرا  اثرگــذار اســت و مســؤوالن بایــد بررســی 
کافــی و قیمــت مناســب در  ســنگ آهن به انــدازه 
اختیــار کارخانه هــا ماننــد ذوب آهــن قــرار نمی گیرد 

تــا قیمت هــا افزایــش نیابــد.
کاهــش زمــان تحویــل محصــوالت  کریمی تغییــر 
کارخانه هایــی ماننــد ذوب آهــن را دیگــر عامل ایــن 
افزایــش قیمــت دانســت و اظهــار داشــت: خریــدار 
بایــد  کاال  بــورس  در  ذوب آهــن  محصــوالت 
کــه نهایــت دو روز اســت  کوتاهــی  ظــرف مــدت 
مجبــور  آهن فروش هــا  و  بگیرنــد  تحویــل  را  آن 
کــه باعــث  بــه انبارکــردن محصــوالت می شــوند 
کیلــو  کــه بــه ازای هــر  تحمیــل هزینــه انبــارداری 
نتیجــه  و در  آنهــا  بــه  اســت  تومــان  حــدود ۵۰۰ 
افزایــش قیمــت فــروش در بــازار آهــن می شــود.
مدیرعامل شــرکت تعاونی آهن فروشــان در پایان، 
خــروج تعــدادی از فروشــندگان را معضــل دیگــر 
گفــت: بــه دلیــل نوســانات  کــرد و  بــازار آهــن بیــان 
ماننــد  قوانیــن  برخــی  در  اشــکال  و  قیمت هــا 
مالیــات بــر ارزش افــزوده، آهن فروشــان بــا ســابقه، 
توانایــی خریدوفــروش ندارنــد و بعضــًا تغییــر شــغل 
داده انــد؛ بــه طــوری کــه االن توزیــع و خریدوفروش 
کــه برخــی  کاال محــدود بــه عــده خاصــی شــده 
ــدار  ــه خری ک ــازرگان  ــش ب ــرکت پوی ــد ش ــا مانن از آنه
عمــده محصــوالت ذوب آهــن اســت، ســهام دار ۴۰ 
درصــد آن ذوب آهــن اســت و به نوعــی خریــدار و 
کــه توجیهــی  فروشــنده و توزیع کننــده یکــی اســت 

ــدارد. ن

شروع مجدد موج افزایش قیمت ها در بازار آهن اصفهان 
خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

یــک اســتاد اقتصــاد دانشــگاه اصفهــان بــا پیــش 
بینی اینکــه نرخ تورم کشــور در ســال ۱۴۰۰ بیــن ۲۰ تا 
گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط  ۲۵ درصــد خواهــد بــود، 
فعلــی بــه نظــر می رســد نــرخ تورم ایــران در ســال 
۱۴۰۰ افزایــش نیابــد و حتــی نســبت بــه ســال ۱۳۹۹ 
گفت وگــو با ایســنا  کمیــل طیبــی در  کاهشــی باشــد. 
در خصــوص برخــی نگرانی هــا از افزایــش نــرخ تــورم 
گیــری  کــرد: برخــی موضــع  در ســال جــاری، اظهــار 
کارشناســان اقتصــادی براســاس ســوابق و عواملــی 
کشــور  که پیشــتر در  همچون تورم، رکود و... اســت 
ــر اقــدام اساســی  گ رخ داده اســت و بــه طــور قطــع ا
بــرای نــرخ تــورم نشــود این موضوع نــرخ فزاینــده ای 

بــه خــود می گیــرد.
ــر  ــا تغیی ــاری ب ــال ج ــال دارد در س ــزود: احتم وی اف
دولــت و رویــه آن، بــا کســری بودجــه مواجــه شــویم، 
بنابرایــن راهــی بــه غیر از نشــر و چــاپ پول نخواهیم 

کــه با ایــن اقــدام بــه تــورم دامــن می زنیــم. داشــت 
جدیدتریــن  بــه  اصفهــان  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
گــزارش صنــدوق بیــن المللــی پــول در فروردیــن مــاه 
گزارش پیش بینی  کرد و توضیح داد: در این  اشــاره 
نــرخ تــورم فزاینــده برای ایــران شــده اســت و بــه طــور 

قطــع باید ایــن هشــدار را جــدی بگیریــم.

ــا افزایــش نــرخ  کــرد: بــرای جلوگیــری ب وی تصریــح 
طــور  بــه  را  اقتصــادی  شــاخص های  بایــد  تــورم 
کنیــم، از ســوی دیگــر  کارآمــد، مدیریــت  جــدی و 
امــروز ســابقه شــاخص های اقتصــادی همچــون 
ــود و..  ــورم ۴۰ درصــدی، رک رشــد منفــی اقتصــاد، ت

کــرده اســت. برخــی فعــاالن اقتصــادی را نگــران 
صحیــح  اقدامــات  بــا  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  طیبــی 
کنیــم،  می تــوان از ایجــاد تــورم فزاینــده جلوگیــری 
کــرد: تنــش زدایی ایــران در روابــط خــود بــا  اظهــار 
کــردن شــرایط جــذب  کشــورهای خارجــی، مهیــا 
گــذاری، برقــراری تجــارت جهانــی، حــل  ســرمایه 
از همــه مهمتــر سیاســت های  مشــکل FATF و 
داخلــی همچــون انضبــاط مالــی و...، مبــارزه بــا 
و  صحیــح  روش هــای  بــا  داللــی  و  ســودجویی 
اقتصــادی و نــه پلیســی، می توانــد موجــب مهــار 

کشــور شــود. تــورم فزاینــده در 
وی همچنیــن در خصــوص نرخ تورم ایران در ســال 
کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی بــه  جــاری، تصریــح 
کشــور در ســال ۱۴۰۰ افزایش  نظر می رســد نرخ تورم 
کاهشــی  بــه ســال ۱۳۹۹  نســبت  و حتــی  نیابــد 
باشــد. این اســتاد اقتصــاد دانشــگاه اصفهان پیش 
کــه نــرخ تورم ایــران در ســال ۱۴۰۰ بیــن ۲۰  کــرد  بینــی 

تــا ۲۵ درصــد باشــد.

بازبینی مجدد محاســبات احکام جدید مستمری 
 بگیران ســایر ســطوح )غیرحداقلی بگیران( ســازمان 
تامیــن اجتماعــی نهایــی شــد. در اجــرای دســتور 
تأمیــن  ســازمان  مدیرعامــل  ســاالری،  مصطفــی 
بــر  بیســتم فروردیــن مبنــی  تاریــخ  اجتماعــی در 
بررســی مجــدد احکام صــادره مســتمری بگیران غیر 
حداقل بگیر در اجرای متناسب ســازی مرحله دوم، 
کارشناسان و  کارشناسی با حضور  جلسات متعدد 

کانون هــای بازنشســتگی برگــزار شــد.
پــس از بررســی پیشــنهادات و ســناریوهای متعــدد؛ 
ســناریوی مــورد توافــق بــا کانون عالی بازنشســتگان 
بــه تأییــد دســت اندرکاران و هیئــت امنــا ســازمان 
 ۹۶ مــاده  اعمــال  شــد  مقــرر  اجتماعــی،  تأمیــن 

)افزایش ســنواتی( بر اســاس مبلغ مستمری حقوق 
بگیــران  کلیــه مســتمری  بــرای  اســفندماه ۱۳۹۹ 
صــورت پذیــرد. عــاوه بــر اعمــال مــاده ۹۶ جهــت 
ــب ترمیمــی در  افزایــش حقــوق ســایر ســطوح، ضری

کــه  افــرادی  حقــوق  متناسب ســازی  خصــوص 
برقــراری  زمــان  ضریــب  گذشــته  ســال های  در 
مســتمری آنــان بــه نســبت حداقــل حقــوق مصــوب 
کاهــش داشــته اســت، )بــا  کار افــت و  شــورای عالــی 

جبــران ۷۵ درصــد از نســبت از دســت رفتــه( اعمــال 
می شــود. بــا توجــه بــه انتظــارات و مطالبــه همــه 
ســطوح مســتمری بگیر از ســازمان تأمین اجتماعی 
و شــرایط ســخت اقتصادی بازنشستگان مقرر شد، 
پــس از اعمــال مــاده ۹۶ و اجــرای متناسب ســازی 
حقوق بازنشســتگان در ســال ۱۴۰۰ و افزایش مزایای 
جانبی، افزایش دریافتی هیچ بازنشسته ای نسبت 
کمتــر از ۵۰ درصــد  بــه دریافتــی اســفند مــاه ۱۳۹۹ 
کــه در حــال آزمایــش بــر روی  نباشــد. فرمــول جدیــد 
احکام سطوح مختلف دریافتی است، ظرف دو روز 
آینــده بــه صــورت پایلــوت )آزمایشــی( بــه اجــرا درآمده 
کثــر ۱۴ روز آینــده احــکام جدیــد صــادر و  و طــی حدا
مابه التفاوت حکم، در پرداخت حقوق اردیبهشت 

مــاه لحــاظ می شــود.

کنــون  ســخنگوی آزادســازی ســهام عدالــت گفــت: ا
بقیــه  کــه  داریــم  درخواســت  شــرکت ها  همــه  از 
کننــد تــا  ســود را بــه شــرکت ســپرده گذاری واریــز 
ســود باقیمانــده بــه زودی و در ایــام مــاه رمضــان بــه 

حســاب مشــموالن ســهام عدالــت واریــز شــود.
گــو با ایرنــا بــه توزیــع  گفــت و  »حســین فهیمــی« در 
کــرد و افــزود: در واپســین  ســود ســهام عدالــت اشــاره 
روزهــای ســال ۹۹ بــه پنجمیــن مرحلــه از طــرح 
کــه براســاس آن  آزادســازی ســهام عدالــت رســیدیم 
پرداخــت ســود این ســهام از طریــق بــازار ســرمایه 

گرفــت. صــورت 
وی اظهــار داشــت: روش پرداخــت از طریــق بــازار 
ســرمایه بــا تفــاوت بنیــادی نســبت بــه پرداخــت 
ســود ســهام عدالــت نســبت بــه ســال های گذشــته 
گذشــته بــه ازای  کــه در  همــراه بــود، بدیــن معنــا 
گرفتــه می شــد و  هــر نفــر یــک مبــغ ســودی در نظــر 
ــرای افــراد  گرفتــه در تاریخــی معیــن ب ســود در نظــر 

می شــد. پرداخــت 
فهیمی خاطرنشــان کرد: امسال ســهامداران اقدام 
کــه  بــه فــروش بخشــی از ســهام خــود در بــازار کردنــد 
در روش مســتقیم حــدود ســه میلیــون و ۲۰۰ هــزار 
نفــر و در روش غیــر مســتقیم حــدود ۱۰ هــزار نفــر 
ــهام  ــداد س ــق آن تع ــد و طب ــود را فروختن ــهام خ س
گرفتــه کاهــش پیــدا کرد. افــراد و میــزان ســود تعلــق 

ســخنگوی آزادســازی ســهام عدالت اظهار داشــت: 
روش محاســبه بــرای پرداخت امســال ســهامداران 
بدیــن صــورت بــود کــه مشــموالن ســهام عدالــت در 
ــه  ــتقیم از چ ــتقیم و غیرمس ــهامداری مس روش س
تعــداد ســهم و در چــه شــرکتی برخوردارنــد و ایــن 
موضــوع هــم مدنظــر قرار گرفــت که چه تعداد ســود 

بــه ازای هــر ســهم براســاس عملکــرد شــرکت های 
گرفــت. ســرمایه پذیر تعلــق 

وی ادامه داد: بعد از محاســبه میزان ســود آن را به 
کردیــم و در انتهــا  شــرکت های ســرمایه پذیــر ارســال 
ســود دریافــت شــده را بیــن ۴۹ میلیــون ســهامدار 

کردیــم. توزیــع و  بــه حســاب آنهــا واریــز 
کنــون در صــدد هســتیم تــا  فهیمی اظهــار داشــت: ا
بقیــه ســود ســهام عدالــت را از شــرکت ها دریافــت و 
بــه حســاب افــراد واریــز کنیــم و از هیــچ تاشــی بــرای 
پرداخــت هــر چــه زودتــر ۵۰ درصــد دوم ســود ســهام 

کــرد. عدالــت دریــغ نخواهیــم 
کنــون  ســخنگوی آزادســازی ســهام عدالــت گفــت: ا
کــه مابقــی  از همــه شــرکت ها درخواســت داریــم 
کننــد تــا  گــذاری واریــز  ســود را بــه شــرکت ســپرده 
ســود باقیمانــده بــه زودی و در ایــام مــاه رمضــان بــه 

ــود. ــز ش ــت واری ــهام عدال ــاب مشــموالن س حس
گزارش ایرنــا، نخســتین مرحلــه از واریــز ســود  بــه 
ســهام عدالــت بــرای ســهامداران ۲ روش مســتقیم 
و غیرمســتقیم در تاریــخ ٢٨ اســفند مــاه ســال ٩٩ 
انجــام شــد. دارنــدگان ســهام ۵۰۰ هــزار تومانــی، 
رقمی حــدود ۲۰۰ هــزار تومــان دریافت کردنــد و برای 
دارنــدگان ســهام یــک میلیــون تومانی دو برابر ســود 
کــه رقــم آن  ســهام ۵۰۰ هــزار تومانــی پرداخــت شــد 

۴۰۰ هــزار تومــان بــود.

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان: 
کشوربین۲۰تا۲۵درصدمیشود نرختورم

افزایشمستمریبازنشستگانتامیناجتماعیبهکجارسید؟

سخنگوی آزادسازی سهام عدالت: 

بهزودیباقیماندهسودسهامعدالت
بهحسابمشموالنواریزمیشود

گزارشربخ

مدت هاســت  کــی  خورا روغــن  کمبــود  و  گرانــی 
بــه یکــی از دغدغــه  اصلــی مــردم تبدیــل شــده و 
هربــار مســئوالن بــا وعــده  متعادل ســازی و اتخــاذ 
سیاســت هایی در صــدد رفــع چالش هــا هســتند 
ــازار همچنــان ادامــه دار  امــا تــداوم نبــود روغــن در ب
کشــورمان  کرونــا بــه  اســت. از زمــان ورود ویــروس 
کاهــش  بــا  مــردم  اساســی  کاالهــای  از  بســیاری 
بــا  عرضــه  و  تقاضــا  کمبــود  و  واردات  صــادرات، 
نوســانات قیمــت باالیــی روبــه رو شــده امــا افزایــش 
کــی به ویــژه  بیــش از 2 برابــری و کمیابــی روغــن خورا
نــوع جامــد از شــهریور ســال گذشــته بنــا بــه معضــل 
تخصیــص  عــدم  ارزی،  مشــکالت  تحریم هــا، 
از  برخــی  احتــکار  و  خــام  روغــن  واردات  بــرای  ارز 
توزیع کننــدگان عرصــه را بــر مــردم تنگ کرده اســت.

فاصلــه ۴  گذشــته طــی  در ســال  اســاس  بر ایــن 
ــا تغییــر 2 مرحلــه ای قیمــت مصــوب انــواع  ماهــه ب
کــی بهای ایــن کاال در بــازار بــدون توجــه  روغــن خورا
بــه نرخ هــای مصــوب بــا افزایــش چندیــن برابــری و 
کمیابی روبه رو شــد و تا مدتی مســئولی پاسخگوی 
کمبــود روغــن در بــازار نبــود و برخــی با ایــن  چرایــی 
بــاور بودنــد کــه ترس مصرف کننــده در تامین بیش 
از نیــاز بــرای آینــده ای نزدیــک علتــی دیگــر بــرای 

گرانــی و سوءاســتفاده احتکارگــران اســت.
کمیابــی روغــن  گرانــی و  البتــه ماجــرای پرغصــه 
پیشــی  جایــی  تــا  گذشــته  ســال  طــی  کــی  خورا
کــه توزیــع روغــن نباتــی در برخــی نقــاط شــهر  گرفــت 
کارت ملــی  اصفهــان بــه صفــر رســید و حتــی از ارائــه 
ــداری دیگــر  ــرای خری ــا اجبــار ب ــد روغــن ی ــرای خری ب
کــه  محصــوالت همــراه بــا روغــن خبــر می رســید 
برطبــق مشــاهدات روغــن مایــع نیــز بــا قیمت هــای 
بیــش از ۴۰ درصــد نــرخ مصــوب در خرده فروشــی ها 
ــه در  ــود عرض کمب ــود  ــا وج ــزرگ ب ــگاه های ب و فروش

ــت. ــرار می گرف ــان ق ــار متقاضی اختی
گــزارش پــس از مدتــی در اواخــر ســال  براســاس این 
کمبــود روغــن  گذشــته و اوایــل امســال تــا حــدودی 
ثباتــی  بــه  نیــز  بــازار اصفهــان  و  مایــع حــل شــد 
کمبــود روغــن جامــد و  کنــون  نســبی رســید امــا ا
دو  از  بیــش  کیلویــی  و 1۶  حلب هــای ۵  فــروش 
ــا ۳۵۰ هــزار تومــان بــه یکــی  ــا نرخ هــای 1۴۰ ت ــر ب براب
گونــه ای  از دغدغه هــای مــردم تبدیــل شــده بــه 
گالیــه از چنیــن شــرایطی  کــه برخــی از خانواده هــا بــا 
کردنــد چندیــن بــار بــرای تهیــه روغــن بــه  اعــالم 
کنــون موفــق بــه  کرده انــد امــا تا مغازه هــا مراجعــه 

نشــده اند. خریــد 
هرچنــد بــر طبــق گفته هــای مســئوالن چالــش رفع 
کمبــود روغــن در اصفهــان از ابتــدای مــاه رمضــان 
مطلوب تــر شــده امــا آنچــه در بازدیــد میدانــی از بــازار 
اصفهــان قابــل مشــاهده اســت، وجــود بــه وفــور 
کردنــی در بــازار و عــدم تامیــن به انــدازه  روغــن ســرخ 
ــا  ــی ب ــن نبات ــی و روغ ــع خوارک ــن مای ــاز روغ ــورد نی م

قیمــت مصــوب اســت.
 تداوم کمبود روغن در بازار؟ 

یکــی از فعاالن اقتصادی بــازار اصفهان درباره اینکه 
کــی جامــد و مایــع  کمبــود روغــن خورا ــا مشــکل  آی
گفــت: رســانه های  در اصفهــان حــل شــده اســت، 
تصویــری از انباشــت انبارهــای روغن و کشــتی های 
پهلــو گرفتــه خبــر می دهنــد اما انــدک روغــن موجود 

کثــرا ســرخ کردنی اســت. در بــازار ا
امیرعبــاس یرقابــی با ابراز تاســف از اینکــه در صورت 
ــا  ــای 1۳۰ ت ــا به ــی ب کیلوی ــی ۵  ــن نبات ــود، روغ موج
1۴۰ هــزار تومــان در مغازه هــا شــهر اصفهــان فروخته 
نــوع  دولتی ایــن  نــرخ  داشــت:  اظهــار  می شــود، 
روغــن ۶8 تــا 7۰ هــزار تومــان تعییــن شــده امــا 2 برابر 

کننــده می رســد. قیمــت بــه دســت مصــرف 
وی درباره اینکــه چــرا نظارتــی بــر قیمت گذاری هــا 
اجرایــی نمی شــود، افــزود: در حــال حاضــر روغــن 

بــزرگ 7۰  فروشــگاه  برخــی  در  کیلویــی  حلــب ۵ 
هــزار تومــان عرضــه می شــود امــا در مغازه هــا 1۳۰ 
جریمــه  ضمــن  کــه  اســت  بــاال  بــه  تومــان  هــزار 
فــروش  از  آنهــا  تعزیــرات،  توســط  ســوپرمارکت ها 

کتــور خــودداری می کننــد. بــا فا روغــن 
کنــون  ایــن فعــال اقتصــادی در پاســخ به اینکــه ا
اصفهــان  بــازار  در  شــهروندان  نیــاز  مــورد  روغــن 
کــرد: در حــال حاضــر مقــداری  موجــود اســت، بیــان 
ــه  ــه ب ــا ن ــازار اســت ام روغــن مایــع ســرخ کردنی در ب

کارتــن بــرای توزیــع! میــزان زیــاد مثــال 1۰ تــا 2۰ 
 1۶ حلــب  مصــوب  نــرخ  به اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
کیلویــی روغــن نباتــی 1۶۰ تــا 17۰ هــزار تومــان تعیین 
کنون ایــن  گذشــته تا گفــت: از ســال  شــده اســت، 
نمونــه روغــن بــا بیــش از 2 برابــر قیمــت مصوبــه 
۳۵۰ هــزار تومــان معاملــه می شــود و رســتوران داران 
و آشــپزها بــرای تامیــن مایحتــاج خــود مجبــور بــا 

گــزاف هســتند. تامیــن آن بــا قیمت هــای 
برابــر   2 از  بیــش  دلیــل  پیرامون اینکــه  یرقابــی 
ــی چیســت، اظهــار  اختــالف قیمــت در روغــن نبات
داشــت: در حــال حاضــر بــازار بــار مــورد نیــاز بــرای 
کنــون  اصنــاف و خانوارهــا موجــود نیســت. هــم ا
در بــازار مولــوی تهــران انباشــت روغــن نباتــی حلــب 
کیلویــی وجــود دارد امــا بــا قیمت هــای بــاال  ۵ و 1۶ 

می شــود. عرضــه 
وی در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بر اینکــه بــا کمبــود 
روغــن مایــع و جامد در بازار مشــکل احتکار خانگی 
کــرد: بخش  مطــرح اســت یــا عــدم نظارت هــا، بیــان 
توزیع مشکل ســاز اســت و بــار به اندازه کافــی در بازار 
موجــود نیســت چنانچــه انباشــت محصــول وجــود 
ایــن  نمی شــد.  مشــکالت ایجاد  داشــت اینگونه 
فعــال اقتصــادی در بــازار اصفهــان پیرامون اینکــه 
انباشــت محصــول بــرای حــل چالش کمبــود روغن 
کارخانه هــای داخلــی  کــی را فقــط از طریــق  خورا
بایــد رفــع کنیــم و آیــا واردات تاثیرگــذار اســت، افــزود: 
کــه 1۰۰ درصــد می توانــد اثربخــش باشــد  واردات 
کارخانه هــا در تامیــن مواداولیــه بــا  امــا احتمــاال 
که نمی تواننــد تولیدات  مشــکالتی روبه رو هســتند 

کننــد. خــود را افزایــش داده و نیــاز بــازار را رفــع 
ج مردم   نبود تناسب قیمت ها با دخل و خر

گرانــی  یکــی از خرده فروشــی ها بــازار اصفهــان دربــاره 
کاالهای اساســی از ابتدای ســال جاری  بســیاری از 
گفــت: نوســانات  کرونــا ویــروس  بــه بهانــه شــیوع 
ارزی، حــذف ارز دولتــی و عــدم واردات مواداولیــه 
کاالهــا، تمــام معــادالت اقتصــادی را  بســیاری از 
کــه مــا اجنــاس مــورد  بهــم ریختــه اســت بــه نحــوی 
گــران و بی ثبــات  نیــاز بــرای عرضــه را بــا قیمت هــای 

ــم. ــداری می کنی خری
کــرد: نوســانات  ایــن خرده فــروش اصفهانــی اضافــه 
دالر بهانــه ای بــرای افزایــش نــرخ اجنــاس در بــازار 
کاالهــا  گذشــته  اســت، زیــرا هنگامی کــه طــی ســال 
ــه دلیــل افزایــش قیمــت دالر  گفتنــد؛ ب ــران شــد،  گ
کــه  اســت و بعــد از مدتی ایــن ســوال پیــش آمــد 
کاهــش قیمــت دالر بهــای اقــالم ســیر نزولــی  چــرا بــا 
نیافــت یــا حتــی بــه نرخ هــای قبلــی بازنگشــت و در 
کــه قیمت هــا  گفتنــد  پاســخ به ایــن ســوال بســیاری 

ربطــی بــه دالر نــدارد.
گرانــی و کمیابــی کاالیی  وی درباره اینکــه بــا شــایعه 
بــه  کاال  آن  بیشــتر  و ذخیــره  بــرای خریــد  مــردم 
مغازه هــا و فروشــگاه های هجــوم می آورنــد، اظهــار 
گــران می شــود  داشــت: در تمــام دنیــا وقتــی کاالیــی 
کشــور  مــردم از خریــد آن خــودداری می کننــد امــا در 
مــا هنگامی کــه حتــی زمزمــه گرانی کاالیی بــه گوش 
می رســد، شــهروندان چنــان بــرای خریــد آن هجوم 

کاال دو برابــر می شــود. کــه قیمــت آن  می برنــد 
ــی پیرامون اینکــه روغــن  ایــن خرده فــروش اصفهان
کاالهــای اساســی و مــورد نیــاز هــر خانــواده  یکــی از 
ــوب در  ــت مص ــر قیم ــا 2 براب ــا ب ــت ام ــه ای اس و خان
بــازار آزاد بــه فــروش می رســد، افــزود: هــر روز لیســت 
و  دیــد  راحتــی  بــه  می تــوان  را  قیمت هــا  جدیــد 

ــل و  ــه دخ ک ــت  ــن اس ــه مهم ای ــرایط نکت ــن ش در ای
خــرج مــردم بــا هــم برابــری نمی کنــد و همچنــان 
اختالف طبقاتی بین شهروندان بیشتر از همیشه 
کمبــود  به نظــر می رســد. وی درباره اینکــه بــه دلیــل 
کارخانه هــا  کثــر  کشــور ا روغــن خــام و مــواد اولیــه در 
کرد: ایــن  کار می کننــد، بیــان  بــا ظرفیــت پاییــن 
روزهــا کــه تمامی کشــور درگیــر کرونــا اســت. تعطیلــی 
کارهــا در چندیــن هفتــه به دلیــل  واحدهــا کســب و 
پیشــگیری از شــیوع بیمــاری مشــکالت زیــادی را 
کــرد و  بــرای معیشــت بســیاری از خانواده ها ایجــاد 
ــد  ــرده بای ک گذشــته  ــر از  ســفره برخــی آنهــا را خالی ت
بــازار  بــر  گذشــته  ســال های  از  بیــش  مســئوالن 
جدی تــری  نظــارت  اساســی  کاالهــای  قیمــت  و 
داشــته باشــند تــا افــراد ضعیــف در چنیــن شــرایطی 

گرانی هــا آســیب ببیننــد. کمتــر زیــر بــار 
 عدم مشکل حاد در توزیع روغن در 

فروشگاه های بزرگ اصفهان 
معــاون بازرگانــی ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اصفهــان بــا اشــاره بــه وضعیــت روغــن طــی روزهــای 
ــه روز  گفــت: در حــال حاضــر روز ب ــر در اســتان،  اخی
گذشــته شــرایط مطلو ب تــر  نســبت بــه روزهــای 
کــه در بهــار حواله های مناســبی برای  می شــود چــرا 
کــه بــا  گرفته ایــم  توزیــع روغــن خوارکــی در اســتان 
صــدور حواله هــا ســطح عرضــه را تشــدید می کنیــم.

اســماعیل نــادری پیرامون اینکــه مشــکل حــادی 
در توزیــع روغــن خوارکــی در فروشــگاه های بــزرگ 
شــهر اصفهــان وجــود نــدارد، اظهــار داشــت: شــاید 
در یکســری از ســوپرهای کوچک و مغازه های شــهر 
از آن میــزان توزیع اندکــی محدودیــت باشــد امــا در 
فروشــگاه های بــزرگ هیچ گونه محدودیتی نیســت 

و قفســه ها مملــو از روغــن مــورد نیــاز اســت.
وی بــا بیان اینکــه بــرای رفــاه مردم در صدد تشــدید 
ســطح عرضــه روغــن خوارکــی در اســتان هســتیم، 
پخــش خواســتار هماننــد  از شــرکت  های  افــزود: 
گذشــته فعال تــر وارد عرصــه شــوند و روغــن را بــرای 
ــع  ــی توزی ــرده و موریگ ک ــذب  ــل ج ــل قب ــتان مث اس

نماینــد.
معــاون بازرگانــی ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
فعــاالن  از  برخــی  به اینکــه  پاســخ  در  اصفهــان 
کــه از ابتــدای امســال  اقتصــادی متذکــر شــده اند 
هماننــد اواخر ســال گذشــته کمبــود روغــن خوارکی 
در بــازار اصفهــان وجــود دارد و ضمــن تامیــن روغــن 
از اســتان های دیگــر بازهــم نمی تواننــد حتــی 1۰ تــا 
کرد: ایــن  کننــد، بیــان  2۰ بســته بــرای توزیــع تهیــه 

کامــال باهــم تناقــض دارد بــه طــور حتــم  گفته هــا 
کارخانه داخل اســتان  منظورشــان تامیــن روغــن از 

بــوده نه اینکــه روغنــی موجــود نیســت.
وی درباره اینکــه عمــده روغــن مصرفــی اصفهــان از 
دیگــر اســتان ها تامین می شــود چــرا که قرار نیســت 
اســتان اصفهــان همزمــان تمــام محصــوالت را دارا 
گلبهــار اســتان اصفهان  باشــد، ادامــه داد: کارخانــه 
گذشــته بــا اســتارت  از ماه هــای دی و بهمــن ســال 
افزایــش  حــال  در  روزانــه  کنــون  تا عالــی  بســیار 
کارخانــه اســتان طــی  تولیــدات خــود اســت و دیگــر 
مدتی تعطیلی با همت مسئوالن و مالکان ضمن 
کی  آغــاز مجــدد فعالیــت بــر روند قیمــت روغــن خورا

هــم تاثیرگــذار بــوده اســت.
نــادری بــا بیان اینکــه بــرای مــاه مبــارک رمضــان 
نزدیــک بــه 2 هــزار و ۵۰۰ تــن روغــن خانــوار کارســازی 
شــده، گفــت: بــه مــرور در حــال جــذب هســتیم و در 
ــده  گردی ــی  ــران معرف ــق مباش ــتان ها از طری شهرس
وارد  بــزرگ  فروشــگاه های  در  اســتان  مرکــز  در  و 
محــدوده توزیــع بــرای مصــرف خانواده هــا شــده 

اســت.
گرفتــه شــده  وی در ادامــه افــزود: روغــن در نظــر 
کامــل آن ادامــه دارد و در صــورت  تــا زمــان توزیــع 
نیــاز بــاز هــم توزیــع خواهــد شــد و هیــچ نگرانــی 
کمبود ایــن مایحتــاج اساســی وجــود نخواهــد  از 

داشــت.
بــازار  گریبانگیــر  کمبــود  گرانــی و  اســت  مدت هــا 
گرفتــه و قیمت هــا ســر  کاالهــای اساســی مــردم را 
کم در آمــد نــه تنهــا تــوان  گذاشــته و افــراد  بــه فلــک 
خریــد مایحتــاج روزانه خودشــان را ندارد بلکه اقالم 
ک خانواده هــای  پروتئینــی از ســفره و ســبد خــورا
و  شــده  حــذف  جامعــه  متوســط  و  بی بضاعــت 
گرفتــه قیمــت  بــا وجــود تمــام تمهیــدات در نظــر 
گوشت،  منابع تأمین پروتئین همچون حبوبات، 

کاهــش قابــل توجهــی نیافتــه اســت. لبنیــات 
در ایــن میــان فرصت طلبــی ســودجویان، افزایــش 
عرضــه و تقاضــا، عــدم تامیــن مواداولیــه، نوســانات 
تزریــق قطــره چکانــی  و  ارز دولتــی  ارزی، حــذف 
کــه در برابــر چرایــی  کارخانجــات پاســخ هایی اســت 
ــش  ــب افزای ــا ت ــن ب ــواع روغ ــع ان ــدم توزی ــود و ع کمب
نرخ ایــن محصــوالت در اصفهــان مطــرح می شــود 
کــه چــرا نظارت هــا محــدود  امــا ســوال این اســت 
شــده و آیــا بایــد بــه نظــاره نشســت و دیــد در روزهای 
کنتــرل  آتــی مســئوالن و متولیــان امر ایــن بــازار را 

می کننــد.

روغن های دولتی چگونه سر از بازار آزاد در آورد؟

کمبود روغن در بازار اصفهان ادامه دارد
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بــارش  گفــت:  زاینــده رود  آبریــز  حوضــه  رئیــس 
کــه اتفــاق نیفتــاد عمــًا آن بــرآوردی  فروردیــن مــاه 
ــزان آب داشــتیم محقــق نشــد در نتیجــه  ــه از می ک
امســال اولین مســئله ما تأمین آب شــرب اصفهان 
کــه آب بیشــتری مــازاد بــر  بــزرگ اســت بدیــن معنــا 

آب شــرب اســتان نداریــم.
گــو با ایمنــا بــا اشــاره  گفــت و  هوشــنگ مایــی در 
کــه در هفته هــای اخیــر در خصــوص  بــه مشــکاتی 
مسائل آبی کشاورزان در استان اصفهان رخ داده، 
کــرد: بــا وجــود تنش هــای اجتماعــی و بحــث  اظهــار 
و جــدل در ایــن شــرایط نمی تــوان تصمیــم درســتی 
کاهــش بارش هــا یــک  گرفــت؛ امســال بــه لحــاظ 
گذشــته  ســال اســتثنایی در طول بیش از ۵۰ ســال 

خواهــد بــود.
وی افــزود: پیــش بینی هــا قبــل از نــوروز مبنــی بــر آن 
کــه بارش هــای قابــل توجهــی در فروردیــن مــاه  بــود 
ــه در  ک داشــته باشــیم همچنیــن پیش بینــی شــد 
ــارش  ــا ب ــارش داشــته باشــیم ام اردیبهشــت هــم ب
اردیبهشــت نســبت بــه بلنــد مــدت میــزان قابــل 
توجهــی در حوضــه زاینــده رود نخواهــد بــود؛ بــارش 
کــه اتفــاق نیفتــاد عمــًا آن بــرآوردی  فروردیــن مــاه 
ــزان آب داشــتیم محقــق نشــد در نتیجــه  ــه از می ک
امســال اولین مســئله ما تأمین آب شــرب اصفهان 
کــه آب بیشــتری مــازاد بــر  بــزرگ اســت بدیــن معنــا 

ــم. آب شــرب اســتان نداری
کــرد:  تصریــح  زاینــده رود  آبریــز  حوضــه  رئیــس 
شــهروندان حــق دارنــد آب شــرب داشــته باشــند 

کــه صرفه جویــی هــم می کننــد در  در عیــن حــال 
نتیجــه از نظــر اهمیــت، مهمتریــن درجــه مربــوط 
بــه تأمیــن آب شــرب اســت هــر چنــد بــرای بخــش 
کرده ایــم  کشــاورزی نیــز یــک مقــدار آب پیش بینــی 
ــا  ــه ب ک ــم  ــرار داده ای ــار مجموعــه اســتان ق و در اختی
کشــاورزان این آب را توزیــع  همــکاری و همفکــری 
کننــد، امــا بایــد بــارش داشــته باشــیم و بــا تجمــع و 
ــد  ــی رخ نمی ده ــاق مثبت ــچ اتف ــدل هی ــث و ج بح
که دو ســال قبل بارش خوب و مناســبی  همچنان 
داشــتیم و بــه همــه حقابــه داران آب داده شــد امــا 

امســال هنــوز هیــچ بارشــی نداشــتیم.
باید واقعیت بی آبی و خالی بودن سدها را 

قبول کرد
کــرد: در چنیــن شــرایطی نبایــد  مایــی خاطرنشــان 
تنش هــا را افزایــش دهیــم و فعــاالن رســانه ای و 
فضــای مجــازی بایــد کمــک کنند این مســائل حل 
کــه آمــار اســتان اصفهان نشــان می دهد  شــود؛ چــرا 
۸۰۰ هــزار نفــر از مــردم چهارمحــال و بختیــاری در 
ــه  ــع هم ــتند و در واق کن هس ــا ــان س ــتان اصفه اس
مــا هموطــن هســتیم و پیوندهــای بســیاری بــا هــم 
ــدام در یــک اســتان متفــاوت  ک ــر چــه هــر  گ ــم ا داری
و  نــدارد  وجــود  آبــی  کــه  امــروز  و  باشــیم  کن  ســا
بارش هــا بــه حداقــل رســیده بایــد بــا همفکــری بــه 

راهکارهــای مناســب برســیم.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر بــه واقــع ذخیــره 
ســدها خالــی اســت و آبــی وجــود ندارد ایــن یــک 
واقعیــت اســت و بایــد آن را پذیرفــت گاهی طبیعت 
امکانــات خــود را بــه روی مــا می بنــدد و ما هم کاری 

ــی  ــه اتفاقات ک ــرد  ک ــد قبــول  نمی توانیــم بکنیــم، بای
در طبیعــت رخ داده و اقلیــم را تغییــر داده اســت؛ 
در علــم آب شناســی یــا هیدرولوژی ســابقه نداشــته 
کــه ســه ســال خشکســالی مــداوم تکــرار شــود  اســت 
آمــار  گــر  ا اســت؛  افتــادن  اتفــاق  اما ایــن در حــال 
۵۰ ســال پیــش را ببینیــم ۳ ســال قبــل در اســتان 
اصفهــان خشکســالی، یــک ســال ترســالی و یــک 
ســال ۲۰ درصــد زیــر نرمــال بــوده و امســال ۳۵ تــا ۴۰ 

درصــد زیــر نرمــال هســتیم.
ــرد:  ک ــان  ــده رود خاطرنش ــز زاین ــه آبری ــس حوض رئی
جمعیــت اســتان اصفهــان بــه نســبت ۵۰ ســال 
کــه بــارش  گذشــته بیــش از ســه برابــر شــده در حالــی 
کمتر شــده و توســعه بیشــتری اعم  نســبت به قبل 
از اشــتغال و صنعــت هم ایجــاد شــده اســت و منابــع 
کاهش داشــته اســت. آبی آن اضافه نشــده و حتی 

نقشه راه حوزه زاینده رود در شورای عالی آب 
تصویب شد

کــرد: جلســه شــورای عالــی آب در  مایــی تصریــح 
گذشــته بــا ریاســت آقــای جهانگیــری برگــزار  هفتــه 
کــه  و نقشــه راه حوضــه زاینــده رود مشــخص شــد 
گســترده ای در بخش هــای مختلــف آب  رئــوس 
کشــاورزی، صنعــت، ســاختار مصــرف،  شــرب، آب 
ســاختار پســاب و مــوارد متعــدد دیگــری داشــت 
راه ذکــر شــده و در  آنهــا در ایــن نقشــه  کــه همــه 
ــرای آن  ــت و ب ــده اس ــب ش ــی آب تصوی ــورای عال ش
کــه اســتان ها و اســتانداران و  گذاشــتیم  فرصتــی 
کــم آبــی هــر اســتان ظــرف ۳  شــورای ســازگاری بــا 
را  بودجه هــای الزم  و  برنامه هــای عملیاتــی  مــاه 

کننــد. مشــخص 
کــرد: در برخــی مــوارد شــاید الزم اســت  وی اضافــه 
کــه مصــرف آب کمتــری دارند  محصــوالت جدیدتــر 
کشــت شــود و پســاب ها نیــز بایــد ســاماندهی شــود؛ 
بایــد طرح هــای تأمیــن آب مطــرح و در حوضــه 
نیازمنــد  همه اینهــا  امــا  شــود،  اجــرا  زاینــده رود 
گر مردم همکاری  همکاری و صبوری مردم اســت ا

نکننــد هیــچ فعالیتــی بــه ســرانجام نمی رســد.
رئیــس حوضــه آبریــز زاینــده رود بــا اشــاره بــه تــاش 
گفــت: مــردم بایــد  کشــاورزان  بــرای حــل مشــکل 
ــر چــه آب وجــود  گ ــه خشکســالی باشــند؛ ا واقــف ب
کننــد و مصــرف خــود را  دارد امــا شــرایط را درک 
کشــاورزان عاقمنــد بــه برگــزاری  کاهــش دهنــد. 
جلســه نیســتند و صحبت از برگزاری مناظره اســت 
کــه در مناظــره مشــکلی حــل نمی شــود. در حالــی 

استان اصفهان بین ۷۰۰ تا یک میلیارد 
مترمکعب آب کم دارد

کــه در اســتان  کــرد: با ایــن جمعیتی  مایــی تصریــح 
کــه  کشــاورزی  کن شــدند و صنایــع و  اصفهــان ســا
گرفتــه، بیــن ۷۰۰ تــا یــک میلیــارد متر مکعب  شــکل 
کــم می شــود این  کــه بــارش  کــم دارد و و زمانــی  آب 
کمبودهــا تشــدید می شــود؛ مــا از برخــی حوزه هــا 
کنیــم و نهایتــًا  کــم  ماننــد آب شــرب نمی توانیــم 
ــش  ــم و بی کنی ــم  ک ــرب  ــد از آب ش ــم ۲۰ درص بتوانی
از ایــن نمی توانیــم چــرا کــه بهداشــت مــردم بــه خطر 
می افتــد و بــه واقــع هــم مــردم در مــورد آب شــرب 
در تنگنــا هســتند و امســال مــردم آن هم در شــرایط 
ــه  ــد. وی اضاف ــردن ندارن ک ــکاری  ــکان هم ــا ام کرون
ــه  ک ــرای تأمیــن آب برخــی پروژه هایــی  ــد ب ــرد: بای ک
وجــود دارد، متوقــف شــود؛ پروژه هــای بن_بروجــن 
ــاد در ســازمان محیــط زیســت و وزارت  و بهشــت آب
گر ایــن پروژه هــا هــم  نیــرو مطــرح هســتند و حتــی ا
اجــرا می شــد امســال آبــی وجــود نداشــت؛ تونــل 
بیــاورد  آب  بایــد  کــه  به انــدازه ای  کوهرنــگ  یــک 
آب نــدارد و مــازاد آب تونــل یــک بــه تونــل دو و ســه 
کوهرنــگ منتقــل می شــود؛ در حال حاضر اصــًا آب 
کــه در ســال های  مــازادی وجــود نــدارد بدیــن معنــا 
کــه وارد تونــل شــود؛  خشکســالی آبــی وجــود نــدارد 
گر ایــن تأسیســات هــم باشــد اســتان نســبت  حتــی ا
گذشــته یــک ســوم آب دارد و ایــن  بــه چنــد ســال 
که باید مردم  چالش اصلی امســال اصفهان اســت 
کننــد تا ایــن بحــران را امســال پشــت ســر  همــکاری 
بگذاریــم و در ماه هــای بعــد بارشــی داشــته باشــیم 

تا ایــن مشــکات حــل شــود.

رئیسحوضهآبریززایندهرود:

تأمین آب شرب اصفهان بزرگ در اولویت است
خبرربخ

خبرربخ

خبر

خبر

طــرح  گفــت:  فریــدن  شهرســتان  فرمانــدار 
ســاماندهی و چهارخطه کردن مســیر داران به ســه 
گــرد بــا اعتبــار یــک میلیــارد و ۶۵۰ میلیون  راهــی نما

کلنگ زنــی شــد. تومــان 
گفت وگــو بــا فــارس،   ســید تقــی معین الدینــی در 
کلنگ زنــی طــرح ســاماندهی و چهــار  ــه  ــا اشــاره ب ب
گــرد  کــردن مســیر داران بــه ســه راهــی نما خطــه 
و  راستای ایمن ســازی  در  طــرح  کرد: ایــن  اظهــار 
حــذف نقــاط پرحادثــه انجــام خواهــد شــد و امیــد 
جــاده ای  ترددهــای  آن ایمنــی  اجــرای  بــا  اســت 

کاهــش یابــد. افزایــش و تصادفــات 
فرمانــدار فریــدن بــا اشــاره بــه جزئیات ایــن طــرح 
ادامــه داد: مســیر اصلــی تقریبا  هــزار و ۵۰۰ متــر و ۷۰۰ 

کــه در نظــر گرفته شــده اســت  متــر رمپ هــای اســت 
و هزینه های ایــن طــرح تقریبــا یــک میلیــارد و ۶۵۰ 

میلیــون تومــان پیش بینــی شــده اســت.
کلنگ زنــی ســاخت پــل دسترســی  کــرد:  کیــد  وی تا
کمربنــدی داران-  کیلومتــر ۳ جــاده  ع در  بــه مــزار
کــه اعتبار پیش بینی شــده  الیگــودرز را نیــز داشــتیم 
برای ایــن طــرح تقریبــا یــک میلیــارد و ۲۵۰ میلیــون 
تومان اســت. معین الدینی همچنین در خصوص 
کاره ای شهرســتان فریــدن  برخــی طرح هــای نیمــه 
افــزود: بخــش اول زیرگــذر روســتای نهرخلــج بــا ۸ 
کنــون  میلیــارد ریــال هزینــه بــه پایــان رســیده و تا
بــرای پــل زیرگــذر روســتای درختــک ۸ میلیــارد و 
۵۰۰ میلیــون ریــال هزینــه شــده و بــرای تکمیــل به ۵ 

میلیــارد ریــال اعتبــار دیگــر نیــاز دارد.

کشــاورزان  صنفــی  نظــام  مدیــره  هیئــت  عضــو 
بــا توقــف طــرح بــن_ گفــت: در رابطــه  اصفهــان 
کنــون  بروجــن از قبــل حکــم دادگاه داشــته ایم و ا
دســتور شــورای امنیــت ملــی مبنــی بــر توقــف پــروژه 

گذاشــته شــد. بــر آن حکــم صحــه 
گــو با ایمنــا اظهار  حســین محمدرضایــی در گفــت و 
کــرد: روز شــنبه حــدود ۱۲ هــزار نفــر از روســتاهای 
ــن-  ــروژه ب ــرای پ ــه اج ــبت ب ــان نس ــف اصفه مختل
آب بــر  طرح هــای  اجــرای  از  جلوگیــری  و  بروجــن 

کرده انــد. دیگــر، اعتــراض مســالمت آمیز 

به ایــن  پاســخ  در  هــم  مســئوالن  افــزود:  وی 
کــه اجــرای طرح متوقف  اعتراضــات، پیــام داده انــد 
و  ســوم  تونــل  افتتــاح  از  قبــل  تــا  و  اســت  شــده 
نبایــد اجــرا شــود. انتقــال آب  بهشــت آباد طــرح 
صنفــی  نظــام  مدیــره  هیئــت  عضــو  گفتــه  بــه 
ــا توقف ایــن  گفــت: در رابطــه ب کشــاورزان اصفهــان 
کنــون بــا  طــرح از قبــل حکــم دادگاه را داشــته ایم و ا
اعــام شــورای امنیــت ملــی مبنــی بــر توقــف پــروژه 
ــی  ــد. محمدرضای ــته ش گذاش ــه  ــم صح ــر آن حک ب
تصریــح کــرد: بــا وجود پیام مســئوالن به کشــاورزان 
اصفهــان، بــاز هم آنها قانع نشــدند و حرکــت کاروان 
خــود را بــه ســوی محــل پــروژه ادامــه دادنــد تا ایــن 
ــرح  ــن ط ــی در نزدیکی ای ــروی انتظام ــط نی ــه توس ک
متوقــف شــده و در ایــن محــل خواســتار اجــرای 

مطالبــات خــود شــدند.
رفــع  پیگیــری  قــول  مســئوالن  داد:  ادامــه  وی 
مشــکات کشــاورزان را دادنــد و در صــورت پیگیــری 
نشــدن مطالبات، کشــاورزان حرکت بعدی خــود را 

کــرد. آغــاز خواهنــد 

فرماندار شهرستان فریدن:

گرد  نقطه حادثه خیز مسیر داران به سه راهی نما
حذف می شود

عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

برای توقف طرح بن_بروجن 
حکم قضائی صادر شده است

خبرربخ

خبرربخ

مدیرعامل ســازمان قطار شهری اصفهان گفت: 
ظــرف یــک مــاه آینــده TBM غربــی جبهــه شــمال 

شــرق خــط دو متــرو وارد ایســتگاه الله می شــود.
محمدرضــا بنکدار هاشــمی در گفــت و گو با ایمنا، 
کــرد: در خــط دو متــروی اصفهــان اولویــت  اظهــار 
نخســت اجــرا از سمت ایســتگاه دارک )شــمال 
نجفــی  مــدرس  تا ایســتگاه  اصفهــان(  شــرق 
)بخــش غــرب اصفهان( به طــول ۱۴.۵ کیلومتر با 

ــت. ــده اس ــزی ش ــتگاه برنامه ری ۱۶ ایس
کــه در حــال حاضــر ۳۰ درصــد  وی بــا بیان ایــن 
کل ســازه و ســیویل و عملیــات عمرانــی مورد نیاز 
خــط دو بــا ۱۲ ایســتگاه اجــرا شــده اســت، تصریح 
کــرد: دســتگاه های TBM از جبهــه شــمال شــرق 
عاشــق  زینبیــه،  ســمت  بــه  دارک  از ایســتگاه 
کــرده و تــا  اصفهانــی و عمــان ســامانی حرکــت 
یــک مــاه آینــده اولیــن TBM غربــی وارد ایســتگاه 
پنجــم  اساس ایســتگاه  بر ایــن  می شــود  اللــه 
را از ســمت شــمال شــرق خــط دو متــرو فتــح 

ــرد. ک خواهیــم 
مدیرعامل ســازمان قطار شــهری اصفهان با ابراز 
خرســندی از پیشــرفت عملیات احداث ایستگاه 
مترو شــاهد، گفت: شرایط برای احداث ایستگاه 
قــدس فراهــم شــده و در آینــده نزدیــک عملیــات 
عمرانــی آن بــه عنوان ایســتگاه هفتــم خــط دو 

متــرو آغــاز خواهــد شــد.
وی ادامــه داد: در جبهــه غربــی خــط دو متــرو، 
عملیــات عمرانــی احداث ایســتگاه خــرازی انجــام 
شــده و تا ســه ماه آینده اولین TBM جبهه غربی 
وارد این ایســتگاه خواهد شد، همچنین ایستگاه 
چهارســوق با پیشــرفت فیزیکی مطلوب در حال 

اجــرا اســت.
کل حفــاری انجــام شــده  کــه  بنکــدار بــا بیان ایــن 
در دو تونــل جبهــه شــمال شــرق توســط دســتگاه 
افــزود:  اســت،  کیلومتــر  هفــت  حــدود   TBM
انجام ایــن حجــم از حفــاری رکــورد بســیار خوبــی 

ــرای متــروی اصفهــان اســت. ب
کــرد: امســال در صــدد فعــال  وی خاطرنشــان 
کردن ایســتگاه های آمــادگاه، شکرشــکن و امــام 
ــی شــهر نیــز  ــا در بخــش میان علــی )ع( هســتیم ت
عملیــات عمرانــی خــط دو متــرو را شــاهد باشــیم.

مدیر عامل سازمان قطار شهری 
اصفهان:

TBM خط دو مترو تا 
یک ماه آینده به ایستگاه 

له می رسد ال
ــز اســتان  گفــت: متاســفانه مرک ــدار اردســتان  فرمان
طــی  و  نداشــته  اردســتان  بــه  صنعتــی  نــگاه 
از  شهرســتان  همیشــه این  گذشــته  ســال های 
گــذاری و  مزیت هــای بالقــوه خــود در حــوزه ســرمایه 

تولیــد دور بــوده اســت.
حمیدرضــا تاملــی، در جلســه بررســی مشــکات 
واحدهــای صنعتــی شهرســتان اردســتان اظهــار 
بــه  صنعتــی  نــگاه  اســتان  مرکــز  متاســفانه  کــرد: 
گذشــته  ســال های  طــی  و  نداشــته  اردســتان 
همیشــه این شهرســتان از مزیت هــای بالقــوه خــود 
گــذاری و تولیــد دور بــوده اســت. در حــوزه ســرمایه 

وی با بیان اینکه در ســال ۹۷ شهرســتان اردســتان 
در پاییــن تریــن وضعیــت اشــتغال از منظر شــاخص 
بیمــه شــده اصلــی تامیــن اجتماعــی قــرار داشــت، 
در  شــده  انجــام  پیگیری هــای  بــا  امــروز  افــزود: 
کار و ایجــاد اشــتغال تعــداد بیمــه  کســب و  حــوزه 
شــده اصلــی از ۵ هــزار و ۹۰۰ نفــر در ســال ۹۷ بــه 
کــه افزایــش ۱۸ درصــدی  بــاالی ۷ هــزار نفــر رســیده 
گزارش ایســنا،  بیمــه شــدگان را نشــان می دهــد. بــه 
فرمانــدار اردســتان تصریح کــرد: میــزان قراردادهای 
گــذاری زمیــن برای ایجــاد  منعقــد شــده در زمینــه وا
واحدهــای صنعتــی و صــدور مجــوز تاســیس در ۳۰ 

گذشــته بــی ســابقه بــوده اســت. ســال 
گفــت: متاســفانه ســند آمایــش ســرزمین در  تاملــی 
ــورت و  ــدون مش ــی ب ــورای عال ــت در ش ــوزه صنع ح
تعامــل بــا فرمانداری هــا بــه عنــوان مســئول برنامــه 
ــرای صنایــع  ریــزی شهرســتان ها تدویــن شــده و ب
ــزرگ در اردســتان  ــا وجــود چهــار واحــد ب فــوالدی ب
گردشــگری بــا وجــود ثبــت یــک اثــر جهانــی  و حــوزه 
جایگاهی برای این شهرســتان دیده نشــده اســت.

اردســتان در ســه  بیان اینکــه شهرســتان  بــا  وی 
کــرده  گذشــته از داشــته های خــود اســتفاده  ســال 
ــه در  ک ــه پیشــرفت هایی  ــا توجــه ب گفــت: ب اســت، 
بخــش صنعــت شهرســتان اتفــاق افتــاده در ســال 
۱۴۰۰ محدودیت هــای جــدی پیــش روی صنعــت 
شهرســتان اســت که از شــرکت شــهرک های اســتان 
ــه رفــع مشــکات شــهرک و  ــم نســبت ب تقاضــا داری

کنــد. نواحــی صنعتــی اقــدام 
بــه خوشــه ســازی  توجــه  بــر  اردســتان  فرمانــدار 
و  کــرد  کیــد  تا اقتصــادی  بــرای جهــش  صنعتــی 
گوشــت  گفت: شهرســتان اردســتان رتبه اول تولید 
ســفید، رتبــه اول تولیــد انــار، رتبــه دوم تولیــد پســته 
که ایــن امــر  گیاهــان دارویــی را در اســتان دارد  و 

ظرفیــت مناســبی بــرای خوشــه ســازی اســت.
اختصاص ۱۵میلیارد تومان اعتبار برای نواحی 

صنعتی اردستان
همچنیــن قائم مقام شــرکت شــهرک های صنعتی 
اســتان اصفهــان از اختصــاص ۱۵ میلیــارد تومــان 
اعتبــار بــرای شــهرک و نواحــی صنعتــی اردســتان 
خبــر داد و گفت: ایــن اعتبــار جهــت توســعه شــهرک 
و نواحــی صنعتی ایــن شهرســتان، بهبــود و تامیــن 

زیرســاخت های الزم هزینــه خواهــد شــد.
امیــر ولــی بــا بیان اینکه ایجــاد دو ناحیــه صنعتــی 
در روســتاهای اردســتان و توســعه شــهرک صنعتــی 
گفــت:  کار اســت،  شهرســتان اردســتان در دســتور 
اختصــاص مــکان مــورد نیــاز در شــهرک صنعتــی 
بــرای انتقــال مشــاغل مزاحــم بــه خــارج از شــهر و 
حمایــت از خوشــه های صنعتــی در اردســتان نــگاه 
ــرای آن برنامــه ریــزی  ــژه ای خواهیــم داشــت و ب وی

کــرد. خواهیــم 

فرماندار ارد ستان:

مرکز استان نگاه صنعتی به اردستان ندارد

اخبار آبفا 

کلیدهای درگاه های  کنترل روزانه  با بررســی و 
در  زمینــه  در  مشــکلی  هرگونــه  ارتباطــی، 
ــات  ــت خدم ــرای دریاف ــترکین ب ــت مش خواس
2۳ گانــه شــرکت و پرداخــت قبــوض باشــد رفع 

می شــود.
تمــام درگاه هــای ارتباطــی مشــترکین آبفــای 
اســتان اصفهــان روزانــه مــورد نظــارت و کنتــرل 

قــرار می گیرنــد.
حضــوری  غیــر  خدمــات  مدیردفترســامانه 
هــم  گفــت:  اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت 
کنــون مشــترکین از طریــق ۶ درگاه مختلــف  ا
کــه بــه  خدمــات شــرکت را دریافــت می کننــد 
کارکــرد صحیــح آن هــا،  از  منظــور اطمینــان 
کنتــرل   1۵22 ســامانه  کارکنــان  توســط 

می شــوند.
روح الــه ســعیدی هــدف از اجــرای ایــن طــرح 
را ارائــه خدمــات شــبانه روزی و بــدون وقفــه 
کنتــرل  و  بررســی  بــا  کــرد:  بیــان  و  دانســت 
روزانــه کلیدهــای درگاه هــای ارتباطــی، هرگونه 
مشکلی در زمینه در خواست مشترکین برای 
گانــه شــرکت و پرداخــت  دریافــت خدمــات 2۳ 

ــود. ــع می ش ــد رف ــوض باش قب
ارتباطــی مشــترکین  درگاه  معرفــی۶  بــه  وی 
کــرد:  تصریــح  و  پرداخــت  اصفهــان  آبفــای 
مشترکین می توانند از طریق تماس با شماره 
پیامــک  ارســال  رقمــی ۱۵۲۲،  چهــار  تلفــن 
بــه پرتــال  بــه ســر شــماره ۳۰۰۰۰۱۵۲۲، ورود 
،www.abfaesfahan.ir نشــانی  بــه   شــرکت 

کارافــزار )اپلیکیشــن(  نصــب نســخه اندرویدی 

و  اصفهــان  اســتان  آبفــای  همــراه  خدمــات 
کــد دســتوری #۱۵۱۵۲۲*۶۶۵۵*  اســتفاده از 
غیرحضــوری  خدمــات  از  همــراه،  تلفــن  بــا 
شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان بهــره 

منــد شــوند.
آب  شــرکت  خدمــات ۲۳گانــه  بــه  ســعیدی 
طریــق  از  کــه  اصفهــان  اســتان  فاضــاب  و 
کــرد  اشــاره  می شــوند،  ارائــه   ۱۵۲۲ ســامانه 
گــذاری  وا آب،  انشــعاب  گــذاری  وا گفــت:  و 
کاربــری انشــعاب  انشــعاب فاضــاب، تغییــر 
آب، پاســخ به اســتعام مالکیت انشــعاب آب، 
تغییــر مشــخصات مشــترکین آب و فاضــاب، 
تغییــر تعــداد واحــد مســکونی مشــترکین آب و 
فاضــاب، تغییــر ظرفیــت قــراردادی انشــعاب 
کنتــور  آب، تغییــر قطــر انشــعاب آب، تفکیــک 
کنتــور  کنتــور آب، آزمایــش  آب، تغییــر مــکان 
ســیفون  نصــب  آب،  کنتــور  تعویــض  آب، 
وصــل  و  موقــت  قطــع  فاضــاب،  اضافــی 
انشــعاب آب، جمــع آوری یــا ادغــام انشــعاب 
بدهــی مشــترکین آب  تســویه حســاب  آب، 
صــورت  بررســی  درخواســت  فاضــاب،  و 
اعــام  فاضــاب،  و  آب  مشــترکین  حســاب 
کنتــور آب، مشــاهده ســوابق صــورت  کارکــرد 
حســاب ها و پرداختی هــای مشــترکین آب و 
فاضــاب، فــروش آب تانکــری، پاســخگویی 
فاضــاب،  و  آب  بــا  مرتبــط  شــکایات  بــه 
رســیدگی به پیشــنهادات حوزه آب و فاضاب 
از  آب  مصــرف  کاهنــده  لــوازم  درخواســت  و 

اســت. خدمــات  جمله ایــن 

کنترل روزانه درگاه های ارتباطی مشترکین آبفا 
کارکنان سامانه 1۵22 توسط 

کیــد  مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اصفهــان بــا تا
بر اینکــه متاســفانه تصمیــم گیــران بــرای مهــار کرونا 
گفــت:  کوتــاه تــر از اصنــاف پیــدا نکرده انــد،  دیــواری 
اســت،  مردم انــدک  خریــد  قــدرت  امــروز  گرچــه  ا
امــا مغــازه دار بــه امیــد یــک فــروش در روز مغــازه 
کننــد،  کــه تعطیــل  اش را بــاز می کنــد، امــا زمانــی 

دورهمی هــای خانوادگــی بیشــتر می شــود.
ــا  ــو با ایســنا، ب گفت وگ جــواد محمــدی فشــارکی در 
اشــاره بــه وضعیــت بــد اصنــاف در پی تعطیلی های 
کــرد: در حــال حاضــر اصنــاف اصفهان  مکــرر، اظهــار 

از لحــاظ اقتصــادی شــرایط نامســاعدی دارنــد.
گرفتــه  وی بــا بیان اینکــه بنابــر مطالعــات صــورت 
اصنــاف بیــن ۱۱ تــا ۱۵ درصد در انتقال ویروس کرونا 
ــت  ــن درحالیس کرد: ای ــح  ــتند، تصری ــذار هس تاثیرگ
کــه ۸۵ درصــد عامــل انتقال ویــروس کرونا در کشــور 
رهــا و در حــال فعالیــت هســتند، متاســفانه ســتاد 
کرونــا تمــام تمرکــز خــود را بــر روی اصنــاف  مقابلــه بــا 
گذاشــته اســت. کرونا  و تعطیلی آنها در زمان پیک 

بــا  اصفهــان  اصنــاف  نظــارت  و  بازرســی  مدیــر 
گیــران  بیان اینکــه در شــرایط فعلــی بــرای تصمیــم 
کــردن  ک  کرونــا پــا راحــت تریــن روش مقابلــه بــا 
در  را  راه  تریــن  راحــت  و  اســت  مســئله  صــورت 
کیــد کرد:  تعطیلــی واحدهــای صنفــی می داننــد، تا
متاســفانه امــروز بســیاری از باشــگاه های ورزشــی 
و بدنســازی، مجموعه هــای دولتــی و غیردولتــی، 
ــا را  کرون متــرو، اتوبوســرانی پروتکل هــای مقابلــه بــا 
رعایــت نمی کننــد و بــا وجــود ممنوعیــت، هنــوز در 

پارک هــا خانواده هــا دور هــم تجمــع دارنــد.
گفــت: وقتــی بــه متصــدی یــک واحــد صنفــی  وی 

بایــد مغــازه  کرونــا  بــه دلیــل  کــه  گفتــه می شــود 
کنــد، بایــد از محــل دیگری ایــن  خــود را تعطیــل 
کنیــم، در  واحــد صنفــی را حمایــت و تامیــن مالــی 
کار نمی شــود، بلکــه مغــازه  حالیکــه از نــه تنها ایــن 
کنــد، اجــاره مغــازه  دار بایــد چــک خــود را پــاس 
کارگــر خــود  بســته را بپــردازد، هزینــه بیمــه و حقــوق 
کنــد و همچنیــن در آخــر ســال مالیــات  را پرداخــت 

کنــد. مغــازه بســته اش را بایــد پرداخــت 
مــدل  بر اینکه ایــن  کیــد  تا بــا  فشــارکی  محمــدی 
هیــچ  بــا  مغازه هــا  تعطیلــی  بــرای  تصمیمــات 
کــه بهتــر  ــدارد، معتقــد اســت  منطقــی مطابقــت ن
بــود امــروز تمــام واحدهای صنفی باز باشــند، اما در 
رعایــت پروتکل هــای مقابلــه با کرونــا و برخورد بــا آن 
ســختگیری بیشــتری اعمــال شــود به ایــن صــورت 
گــر هــر واحــدی مــوارد را رعایــت نکــرد، بــدون  کــه ا

تذکــر پلمــب شــود.
وی بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر هیــچ تفاوتی بین 
واحدهــای صنفــی پروتکل هــا را رعایــت می کننــد و 
کــرد: در شــرایط  کیــد  نمی کننــد، قائــل نیســتیم، تا
کرونــا دســتور تعطیلــی هــر دو واحــد  فعلــی پیــک 
ــت  ــه داش ــد توج ــا بای ــم، ام کرده ای ــادر  ــی را ص صنف
تعطیلــی  بــرای  کســبه  بــه  نمی توانیــم  زیــاد  کــه 
کنیــم و بــه قیــد  واحدهــای صنفــی شــان فشــار وارد 
فوریت ایــن تصمیمــات بایــد از ســوی ســتاد مقابلــه 

کنــد. کرونــا تغییــر  بــا 
بــا  اصفهــان  اصنــاف  نظــارت  و  بازرســی  مدیــر 
می گوییــم  کســبه ای  بــه  وقتــی  به اینکــه  اشــاره 
کنــد، در منــزل مشــغول تلویزیــون دیــدن  تعطیــل 
در ایــن  گفــت:  نمی شــود،  خوانــدن  کتــاب  و 

شــرایط دورهمی هــای خانوادگــی و بــاغ رفتن هــا، 
نوعی ایــن  بــه  و  می گیــرد  شــدت  مســافرت ها 
کرونــا  ویــروس  بیشــتر  شــیوع  باعــث  تعطیلــی 
گرچــه امــروز قــدرت  کــرد: ا می شــود. وی اضافــه 
خریــد مردم انــدک اســت، امــا مغــازه دار به امید یک 
ــی  ــا زمان ــد، ام ــاز می کن ــازه اش را ب ــروش در روز مغ ف
کننــد، دورهمی هــای خانوادگی بیشــتر  کــه تعطیل 

می شــود.
کیــد بر اینکــه متاســفانه  محمــدی فشــارکی بــا تا
کوتــاه تــر  کرونــا دیــواری  گیــران بــرای مهــار  تصمیــم 
ــر  ــال حاض ــت: در ح گف ــد،  ــدا نکرده ان ــاف پی از اصن
مجتمع هــای تجــاری تعطیــل هســتند و بعضا ایــن 
پاســاژها نواقصــی در بحــث انشــعابات خــود دارنــد 
ــای  ــارژ واحده ــق ش ــل ح ــای آن از مح ــه هزینه ه ک
در  امــا  شــود،  تامیــن  مجتمــع  داخــل  صنفــی 
امــکان  نــدارد،  کــه متصــدی درآمــدی  شــرایطی 
پرداخت ایــن هزینــه و برطــرف شــدن مشــکات 

نــدارد. مجتمع هــای تجــاری وجــود 
برخــی  بــا  متاســفانه  بر اینکــه  اعتقــاد  بــا  وی 
گردشــگری و  تصمیمــات اشــتباه هنــوز تورهــای 
ــت:  گف ــت،  ــرار اس ــی برق ــی و خارج ــای داخل پروازه
ــرمایه داری  ــای س ــات غول ه ــدل تصمیم ــن م با ای
کرونا هســتند،  کــه موجب گســترش بــاالی ویروس 
کیــد بــر تعطیلی  فعالیــت می کننــد، امــا همچنــان تا

واحدهــای صنفــی خــرد داریــم.
در  اصفهــان  اصنــاف  نظــارت  و  بازرســی  مدیــر 
ادامــه همچنیــن بــا اشــاره بازرســی های اصنــاف 
کــرد: بخشــی از ایــن بازرســی ها  در اصفهــان، اظهــار 
کــه نــه تنها بــه عنوان  مربــوط بــه مــاه رمضــان اســت 
گــروه یــک فعــال و بــاز هســتند، بلکــه امــروز  مشــاغل 

ــد. ــا دارن ــد را از آنه ــترین خری ــردم بیش م
تــا ۳  رمضــان  مــاه  ابتــدای  از  بیان اینکــه  بــا  وی 
بازرســی در  هــزار و ۳۳۳  امســال ۱۸  اردیبهشــت 
گفــت: از ایــن تعــداد  اصفهــان انجــام شــده اســت، 
۱۱۹ پرونــده بــه ارزش ریالــی یــک میلیــارد و ۵۳۷ 
تشــکیل شــده  ریــال  و ۶۰۰  هــزار  و ۷۰۶  میلیــون 

اســت.
بــه گفتــه محمــدی فشــارکی، باالتریــن رتبــه تخلف 
گــران فروشــی و همچنیــن عــدم  کســبه مربــوط بــه 

درج قیمــت اســت.
ــه  ــوط ب ــاف مرب ــی های اصن ــه بازرس ــاره ب ــا اش وی ب
کــرد: از  رعایــت پروتکل های بهداشــتی کرونا، اظهار 
کنــون ۷۳ هــزار و ۸۵۶ بازرســی  ابتــدای ســال ۱۴۰۰ تا
کــه از این تعداد ۵ هــزار و ۱۷۱  در اصفهــان داشــته ایم 

تذکــر کتبــی بــه واحدهــای صنفــی داده ایم.
گفــت:  مدیــر بازرســی و نظــارت اصنــاف اصفهــان 
طــی مــدت یــک مــاه گذشــته ۶۶۳ واحد صنفــی در 

شهرســتان اصفهــان پلمــب شــده اســت.

مدیر بازرسی و نظارت اصناف اصفهان:

کرونا پیدا نکرده ایم کوتاه تر از اصناف برای مهار  دیواری 
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خبر تبعات خشکسالی در اصفهان چیست؟ رئیس پلیس فتا استان اصفهان هشدار داد:

کالهبرداری از دانش آموزان با شگرد فروش  مراقب 
سواالت امتحانات نهایی باشید

با هدف خدمت رسانی به بیماران کرونایی:

کرونایی ارتش  بیمارستان صحرایی 
در اصفهان راه اندازی شد

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
گفــت: وزارت نیــرو بایــد نســبت بــه احیا و تأمیــن آب 

کنــد. ــرای زاینــده رود اقــدام  ب
منصــور شیشــه فروش مدیــرکل مدیریــت بحــران 
اســتانداری اصفهــان بــا بیان اینکه وســعت مناطق 
شــکار ممنوع اســتان اصفهان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار 
کــه یــک میلیــون و ۷۰۰ هــزار هکتــار آن  هکتــار اســت 
گفت: ۴۴ هزار رأس  مناطق حفاظت شــده اســت، 
از گونه هــای اصلــی بز، کل میش و قوچ سرشــماری 
کمبــود آب  شــده اند و در حــال حاضــر بــا توجــه بــه 
گیاهــی در ایــن مناطــق  و افزایــش دمــا، رویش هــای 
ضعیــف شــده اســت و جانــوران نیــاز بــه علوفــه و آب 

دارنــد.
بــودن  خشــک  بــه  توجــه  بــا  بیان اینکــه  بــا  او 
کشــت نشــده  ع  ــادی از مــزار زاینــده رود قســمت زی
ــه  ــی مواج ــای زیرزمین ــت آب ه ف

ُ
ــا ا ــزود: ب ــت، اف اس

که ســاالنه بین یک تا ۱.۵ متر و در بعضی  هســتیم 
کــرده اســت. فــت 

ُ
از جا هــا تــا ۲ متــر ا

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
کــم آبــی  ــرات  ــا بیان اینکــه فرونشســت زمیــن از اث ب
گفــت: خســارت بــه چشــمه ها، تخریــب  اســت، 
کاهــش  آبــی،  و  بــادی  فرســایش  افزایــش  انهــار، 
کشــاورزی،  بخــش  در  آب هــا  و  چاه هــا  کیفیــت 
گیاهــی و نگرانــی از حملــه ملخ هــا  هجــوم آفــات 

اســت. از خســارات خشکســالی  ناشــی 
کــم  تنــش  در  باغــات  کثــر  ا به اینکــه  اشــاره  بــا  او 
ــرای برطــرف شــدن  ــرد: ب ک گرفتنــد بیــان  ــرار  ــی ق آب
خســارات بایــد راندمــان آبیــاری را بــا اســتفاده از 
ــه جهــاد  ــرد و ب ک شــیوه های نویــن آبیــاری تقویــت 
از  ســیار  آبرســانی  بــا  کرده ایــم  اعــام  کشــاورزی 

کننــد. باغــات جلوگیــری  خشــک شــدن 
کیــد بــر تامیــن آب از منابــع دیگــر  شیشــه فروش بــا تأ
کــرد: وزرات نیــرو بایــد  بــه جــز زاینــده رود تصریــح 
نســبت بــه احیــا و تأمیــن آب بــرای زاینــده رود اقــدام 
ــد  ــه خشکســالی بای ــا توجــه ب کنــد.   او ادامــه داد: ب
کوتــاه  کمک ایجــاد ســد های  مهــار ســیاب ها بــا 
نــذورات  ذخیــره  زیرزمینــی،  آب هــای  تقویــت  و 
بازســازی  گاوخونــی،  تــاالب  احیــای  آســمانی، 
ســدها، تامیــن حــق آبه هــا، حفــر چاه هــای عمیــق 

و طرح هــای آبخیــزداری اجرایــی شــود.
شیشــه فروش بــا بیان اینکــه ۲۵۰ میلیــارد تومــان 
بــرای اجــرای طرح هــای آبخیــزداری در اســتان نیــاز 
کــرد: بــه تمــام ادارات و بخش هــا  اســت، تصریــح 
ــارف آب  ــد از مص ــی ۳۰ درص ــه ۲۰ ال ک ــم  کردی ــام  اع
کولــر نصــب  کاهــش دهنــد و ســایبان بــر روی  را 
ــتی  ــود و نش ــم ش ک ــا  ــاش تانک ه ــم ف ــد و حج کنن

گرفتــه شــود. شــبکه های فرســوده آب 
او بــا بیان اینکــه آب شــرب ۱۱۱ شــهرداری در اســتان 
اصفهان از آب فضای ســبز جدا شــده اســت، افزود: 
بازچرخانــی آب در صنعــت بایــد دنبــال شــود و از 
پســاب فاضــاب برای آبیاری فضای ســبز اســتفاده 

شــود.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
ســن  بــا  مبــارزه  هکتــار  هــزار  امســال ۲۸  گفــت: 
مــادر در مناطــق مختلــف اســتان انجــام شــده  و 
هشــدار های الزم به جهاد کشــاورزی برای احتمال 
هجوم ملخ های صحرایی به جنوب کشــور و ســایر 
اســتان ها و اســتان اصفهــان داده شــده اســت، این 
دلیــل  بــه  آفریقــا  و  عربســتان  مناطــق  از  ملخ هــا 

خشکســالی مهاجــرت می کننــد.
گــرم شــدن هــوا و  او بــا اشــاره به اینکــه بــه دلیــل 
گیاهــی احتمــال وقــوع حریــق وجــود  پوشــش های 
مــورد حریــق در  گذشــته ۱۰۵  افــزود: ســال  دارد، 
کــه ۵۶۸ هکتــار شــامل  گــزارش شــد  ســطح اســتان 
۴۳۰ هکتــار مرتــع و ۱۳۸ هکتــار جنگل آســیب دید.

به اینکــه تجهیــزات الزم  اشــاره  بــا  شیشــه فروش 
کنتــرل حریــق را منابــع طبیعــی  بــرای پیشــگیری و 
گفت: به اداره راه و شــهرداری ها  کرده اســت،  آماده 
اعــام شــده نســبت بــه هــرس پوشــش های گیاهی 

کننــد. کــه مســتعد آتــش ســوزی هســتند، اقــدام 
کشــاورزی،  او بــا اشــاره بــه اهمیــت بیمــه در بخــش 
کنــون ۶۲ هــزار  کــرد: امســال تــا  دام و طیــور بیــان 
هکتــار زراعــت، ۱۵ هــزار هکتــار بــاغ، ۵۰۸ هــزار رأس 
دام، ۲۵۱ هزار مترمربع گلخانه بیمه شــدند و ســال 
زراعــی گذشــته ۴۸ میلیــارد تومــان از صندوق بیمه 
کشــاورزان خســارت پرداخــت شــد؛ در بخــش  بــه 
زراعــت و بــاغ حــدود ۵۰ درصــد بیمــه هســتند و 
گلخانــه داران  کشــاورزان و دامــداران و  بایــد همــه 

کننــد. محصــوالت خــود را صددرصــد بیمــه 

انتظامی اســتان  فرماندهــی  فتــا  پلیــس  رئیــس 
طریــق  از  کاهبــرداری  خصــوص  در  اصفهــان 
فــروش ســواالت امتحانــات نهایــی هشــدار داد و 
گفــت: خانواده هــا و دانش آمــوزان مراقب ایــن نــوع 

باشــند. کاهبرداری هــا 
گفــت   در  مرتضــوی  مصطفــی  ســید  ســرهنگ 
از  کاهبــرداری  نحــوه  خصــوص  در  با ایمنــا،  وگــو 
کــرد: بــا توجــه بــه نزدیــک  دانش آمــوزان، اظهــار 
شــدن ایام پایانی ســال تحصیلــی و زمــان امتحانات 
متأســفانه  مختلــف  مقاطــع  در  آمــوزان  دانــش 
کاهبــرداران بــا ســوء اســتفاده از شــرایط موجــود 
اقــدام بــه انتشــار و تبلیــغ جعلــی فــروش ســواالت 
امتحانــات نهایــی در فضــای مجــازی بــه خصــوص 

می کننــد. اجتماعــی  شــبکه های 

کاهبــردار  کاهبــرداری، فــرد  وی افــزود: در ایــن نــوع 
کثــرًا  کــه ا پــس از برقــراری ارتبــاط بــا مشــتریان خــود 
کــرده  دانــش آمــوز هســتند، اعتمــاد آن هــا را جلــب 
گســترده و بــه بهانه هــای  و بــا اســتفاده از تبلیغــات 

مختلــف مبالغــی را از آن هــا دریافــت می کننــد.
انتظامی اســتان  فرماندهــی  فتــا  پلیــس  رئیــس 
اصفهــان افــزود: پــس از واریــز وجــه توســط افــرادی 
کــه اقــدام بــه خریــد می کننــد، مشــاهده می شــود 
کاهبــردار هیــچ ســوالی بــرای آن هــا ارســال  شــخص 
نکــرده و دیگــر پاســخگوی تمــاس تلفنــی نبــوده 
اســت. ســرهنگ مرتضوی خاطرنشــان کرد: چنین 
گهی هایــی مبنــی بــر فــروش ســواالت  ادعاهــا و آ
امتحانــات نهایــی در فضــای مجــازی جعلــی بــوده 
کــذب و  گهی هــای  و دانــش آمــوزان نبایــد به ایــن آ

ــد. کنن ــا  ــرداران اعتن کاهب ــن  دروغی

یکصــد  صحرایــی  بیمارســتان  از  بــرداری  بهــره 
تختخوابــی ارتــش منطقــه اصفهــان شــامگاه روز 
شــنبه بــا حضــور اســتاندار و جمعــی از مســئوالن 
کرونایی  برای خدمات رســانی مطلوب به بیماران 

در حیــاط بیمارســتان الزهــرا آغــاز شــد.
بــرای  بیمارســتان صحرایــی یکصــد تختخوابــی 
کرونایــی در  ارائــه خدمــات مطلــوب بــه بیمــاران 
حیاط بیمارســتان الزهرا برپا شــده اســت، عملیات 
احداث ایــن بیمارســتان بــه درخواســت مســئوالن 
ــا حمایــت  بهداشــت و درمــان اســتان اصفهــان و ب
ارشــد نظامی ارتــش در اســتان های اصفهــان، یــزد 
گرفــت. کار قــرار  و چهارمحــال بختیــاری در دســتور 

سیســتم بهداشــتی و درمانی ایــن مرکــز درمانــی 
جملــه  از  موجــود،  ســامانه های  مجهزتریــن  بــا 
و  سرمایشــی  ســامانه های  مجهــز،  تخت هــای 

گرمایشــی و تصفیــه هــوا تجهیــز شــده اســت.
ارتش جدای از مردم نیست

کیومــرث حیــدری  در بخشــی از پیــام امیــر ســرتیپ 
فرماندهــی نیروی زمینــی محوری و قهرمــان ارتش 
ــه مناســبت افتتاح ایــن  جمهــوری اســامی ایران ب
کادر درمانــی و پزشــکی  بیمارســتان آمــده اســت: 
بیــش از یکســال اســت در خــط مقــدم مبــارزه و 
مقابلــه بــی امــان با ایــن ویــروس منحــوس قــرار 
دارنــد. او افــزود: ارتــش جــدای از ایــن مــردم نیســت 
و همــواره دلــش بــرای ســامتی مــردم عزیــز می تپــد 
رزمــی در  شایســتگی  و  آمادگــی  حفــظ  کنــار  در  و 

کیــان و مرزوبــوم  راســتای حفاظــت و حراســت از 
و میهــن اســامی که حتــی خیــال خــام تجــاوز بــه 
کشــور عزیزمــان را از مخیلــه دشــمنان قســم خــورده 
در  یــاری  مــردم  بحــث  می نمایــد،  ک  پــا نظــام 
کرونــا را در  حوادثــی همچــون زلزلــه و ســیل و اخیــرا 
ــه  گون ــده و همــواره در ایــن  گنجان طرح هــای خــود 
کارکنــان  حــوادث، بــا تمــام امکانــات و تجهیــزات و 
کار بــوده و خــود را بــه انجــام هرچــه  مســتعد، پــای 
بهتر ایــن امــر مهــم و خداپســندانه مقیــد و ملــزم 
و  محــوری  زمینــی  نیــروی  فرماندهــی  می دانــد. 
قهرمــان ارتش جمهوری اســامی ایران در این پیام 
کــرد: برایــن اســاس و در راســتای عمــل بــه  تصریــح 
کل قــوا و در  اوامــر مطــاع فرماندهــی معظــم و معــزز 
تحقــق هرچــه بیشــتر شــعار »ارتــش فــدای ملــت« 
نیــروی زمینــی محــوری و قهرمــان ارتــش جمهوری 
کــه مــوج چهــارم شــیوع  اســامی ایران در شــرایطی 
را  کشــور  نقــاط  کثــر  ا کرونــا  منحــوس  ویــروس 
ــه افزایــش ظرفیــت  کمــک ب کــرد بــه منظــور  درگیــر 
ــر  و فضــای بیمارســتان جهــت رســیدگی مطلوب ت
بــه بیمــاران کرونایــی نیازمنــد بســتری، بــا اســتفاده 
یکصــد  بیمارســتان  موجود ایــن  ظرفیت هــای  از 
تختخوابــی را در شــهر اصفهــان مســتقر و افتتــاح 

می نمایــد.
کــه بــه یــاری خداونــد  کــرد: امیدواریــم  او اضافــه 
تبــارک و تعالــی هرچــه ســریع تر بســاط این ویــروس 
گیتــی  منحــوس در ایــران اســامی و سراســر پهنــه 

برچیــده شــود.

گزارشربخ

ــرای احیــای زاینــده  وعده هــای پــوچ دولتمــردان ب
رود منجر به تنش کشــاورزان اســتان های اصفهان 
کنــون دولــت بایــد  و چهارمحــال و بختیــاری شــد و ا
بــا راهکارهای درســت و علمی مشــکات دو اســتان 

کنــد. را حــل 
احیــای زاینــده رود وعده انتخاباتی حســن روحانی 
رئیــس جمهور بــه مردم اصفهان در بهمــن ۱۳۹۳ و 
اردیبهشــت ۱۳۹۶ در میــدان تاریخــی نقــش جهان 
بــود امــا حاال در واپســین ماه هــای دولــت دوازدهم، 
آنچــه از رودخانــه زاینــده رود، شــاهرگ حیاتی فات 
کــی در  مرکزی ایــران باقــی مانــده اســت خیابانــی خا
ــا  ــا ب ــن روزه که ای ــت  ــان اس ــهر اصفه ــان ش دل جه
وزش نســیمی از بســتر خشــکیده و بــی رمــق اش 
ک بــر می خیــزد و چالش هــا و اختافاتی که بین  خــا
اصفهانی هــا و اهالــی چهار محــال و بختیاری ایجاد 

شــده اســت.
زخــم چرکیــن زاینــده رود بــه دنبــال خشکســالی 
غــرب  و  شــرق  کشــاورزان  کــرده؛  بــاز  ســر  دوبــاره 
کم آبــی و  گذشــته بــه دلیــل  اصفهــان از مهــر ســال 
کاری  کمبود ذخیره مخزن ســد زاینده رود کشــت و 
گذشــته بارهــا در قالــب  نداشــتند و در هشــت مــاه 
اســتان  مســئوالن  از  آبــی  دوشــنبه های  پویــش 
خواهــان رســیدگی به مشــکات معیشــتی، اجــرای 
مصوبــات قانونــی بــرای احیــای زاینــده رود و تعیین 

تکلیــف حقابه هــای خــود شــده اند.
حتــی بــا وجود اینکــه نماینــدگان مجلــس نیــز مــاه 
گفت وگــو  گذشــته در بازدیــد از شــرق اصفهــان و 
را  آنهــا  مشــکات  پیگیــری  وعــده  کشــاورزان  بــا 
دیــدار  از ایــن  نتیجــه ای  کنــون  تا بودنــد،  داده 
بــرای معیشــت و تعییــن تکلیــف و خواســته های 

اســت. نشــده  حاصــل  کشــاورزان 
کــه وعــده رهاســازی یــک نوبــت  مســئوالن اســتان 
داده  اردیبهشــت  در  را  بهــاره  کشــت  بــرای  آب 
بودند، ایــن وعــده نیــز محقق نشــد در حالی که هم 
کنــون خروجــی ســد زاینــده رود بــه میــزان پنــج متــر  ا
مکعــب بــرای شــرب و صنعــت افزایش یافته اســت.

پــای  بایــد هــم  کــه دولــت  ایــن در حالــی اســت 
حرف هــا و مشــکات اصفهانی هــا می نشســت هــم 
بــه دغدغه هــای چهــار محالی هــا گوش می ســپرد و 
کــه مــردم هــر دو اســتان از  راهــکاری اتخــاذ می کــرد 

زاینــده رود ســهم داشــته باشــند.
برخــی دســتگاه های اجرایــی اســتان بــرای اجــرای 
مصوبــات شــورای عالــی آب ســنگ اندازی می کنند

کشــاورزان اصفهــان  دبیــر اجرایــی نظــام صنفــی 

اجرایــی  دســتگاه های  برخــی  بیان اینکــه  بــا 
عالــی  شــورای  مصوبــات  اجــرای  بــرای  اســتان 
مشــکل  می گویــد:  می کننــد،  ســنگ اندازی  آب 
بختیــاری،  و  چهارمحــال  اصفهــان،  کشــاورزان 
تهــران و یــزد نیســت بلکــه دســتگاه های مســئول 
کــه مســئوالن و  اســتان خودمــان اســت درحالــی 
نهادهــای اجرایــی و قضائی اســتان باالدســت برای 
کار ایســتاده اند  اجــرای طرح هــای غیرقانونــی پــای 
در اصفهــان از کشــاورزان بــرای احقــاق حقــوق خود 
ــر مصیبت هــای  ــا ســرکوب ب ممانعــت می کننــد و ب

می گذارنــد. ســرپوش  اســتان 
اســفندیار امینی با بیان اینکه بســیاری از مصوبات 
اجــرا  نیــز  اســتان اصفهــان  عالــی آب در  شــورای 
نشــده اســت، می افزاید: بارها به مســئوالن اســتان 
گاب جلوگیــری  ــه از اجــرای طــرح  ک ــم  کردی اعــام 
کنــون حوضــه زاینــده رود بــه دلیــل  کننــد زیــرا هــم ا
میلیــارد  نیــم  و  یــک  رویــه  بــی  تخصیص هــای 
کســری آب دارد امــا مســئوالن پاســخی  مترمکعــب 

ندادنــد.
گاب راه انــدازی  گــر طــرح  وی تصریــح می کنــد: ا
شــود حــدود ۳۱۰ میلیــون در ســال آب برداشــت 
بروجــن  بــن-  طــرح  دیگــر  ســوی  از  می شــود، 
 ۴۲ برداشــت  مجــوز  مســئوالن  گفتــه  بنابــر  نیــز 
 ۴۲ همچنیــن  دارد؛  را  آب  مترمکعــب  میلیــون 
کنار ایــن پــروژه بــرای اســتان  طــرح توســعه ای در 
 ۱۴۰ کــه  شــده  تعریــف  بختیــاری  و  چهارمحــال 
دارد؛  آبــی  نیــاز  ســال  در  مترمکعــب  میلیــون 
کنــون بــا وجود ایــن  کشــاورزان اصفهــان می گوینــد ا
ــه طرح هــای باالدســت  ک ــی  ــارش و درحال میــزان ب
رودخانــه افتتــاح نشــده وضعیــت رودخانــه بغرنــج 
گــر آن طرح هــا بهــره بــرداری شــود  و بحرانــی اســت ا

چــه اتفاقــی رخ خواهــد داد؟
اصفهــان  کشــاورزان  صنفــی  نظــام  دبیراجرایــی 
می گویــد: بــا توجــه بــه مکاتباتــی کــه داشــتیم وزارت 
نیــرو ســال های پیــش دســتور توقف ایــن ۴۲ طــرح 
اســتان  در  رود  زاینــده  باالدســت  در  توســعه ای 
چهارمحــال و بختیــاری را داده بــود امــا مدتــی بعــد 
اجــازه اجــرای ۱۱ طــرح را داد و پــس از آن کمیســیون 
آب هــای زیــر زمینی چهارمحــال و بختیــاری اجرای 

کــرد. ۳۱ طــرح دیگــر را مجــاز اعــام 
اجرای طرح بن- بروجن معادل برداشت ساالنه 

حدود ۵۰ میلیون مترمکعب آب از زاینده رود 
است

همچنیــن حســین محمدرضایــی عضــو هیئــت 
مدیــره نظام صنفی کشــاورزان اصفهــان پیش تر در 

کــه بــا اجرایــی شــدن طــرح  گفتــه بــود  مصاحبــه ای 
بــن- بروجــن ســاالنه حــدود ۵۰ میلیون مترمکعب 
آب از زاینــده رود برداشــت خواهــد شــد و مشــخص 
کــه چگونــه و بــه چــه دلیــل بــا توجــه بــه  نیســت 
کارون، نقشــه  گرفتــن بروجــن در حوضــه آبریــز  قــرار 
برداشــت آب از حوضــه بــی آب زاینــده رود مطــرح و 
گــذاری  کیلومتــر لولــه  کــه بــا ۱۳۰  پیگیــری می شــود 
آب را انتقــال دهنــد در حالــی که با هزینه و مســافت 
ــار  کارون چه ــد  ــوان آب را از س ــری می ت کمت ــیار  بس

کــرد. کــه آب مــازاد بــر نیــاز دارد بــه بروجــن منتقــل 
گــر چه ایــن طــرح در اصفهــان از ســال ۹۷ متوقــف  ا
ــاف  ــر قالیب ــفر محمدباق ــس از س ــا پ ــت ام ــده اس ش
از  تنــی چنــد  اســامی و  رئیــس مجلــس شــورای 
و  چهارمحــال  اســتان  بــه  مجلــس  نماینــدگان 
گذشــته، معــاون آب و  بختیــاری در دی مــاه ســال 
آبفــای وزارت نیــرو نیز از حل مشــکات طرح انتقال 
آب بــن- بروجــن و تأمیــن ۲۰۰ میلیــارد تومــان از 
کــه بــرای طــرح در  ۴۰۰ میلیــارد تومــان اعتبــاری 
ــاص  ــا اختص ــت: ب گف ــر داد و  ــده خب ــه ش گرفت ــر  نظ
۷۰۰ میلیــارد تومــان از مــاده ۵۶ نیــز موافقــت شــده 
اســتانداران  همــت  طــرح،  آبگیرایــن  ســاخت  و 
ــا  اصفهــان و چهارمحــال و بختیــاری را می طلبــد ت

ــد. کنن ــق  ــود تواف ــائل موج ــل مس ــرای ح ب
اصفهانی ها باید جلوی توسعه صنعت را بگیرند

مرتضــی درخشــان رئیس صنف کشــاورزی و منابع 
طبیعــی چهارمحــال و بختیــاری دربــاره تنش هــای 

اخیــر می گویــد: امنیت جامعه مهم اســت مــردم دو 
اســتان بــه یکدیگــر وابســته اند از ایــن رو باید با گفت 
کــرد و بــه مــردم آدرس  وگــو مشــکات موجــود را رفــع 

غلط نــداد.
طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی  صنــف  رئیــس 
می دهــد:  ادامــه  بختیــاری  و  چهارمحــال 
چهارمحــال و بختیــاری ماننــد اصفهــان صنعــت 
نــدارد. اصفهانی هــا بایــد جلــوی صنعــت را بگیرنــد 
گفتــه معــاون وقــت وزیــر نیــرو ۵۰۰ میلیــون  ــه  کــه ب
میلیــون   ۲۰۰ حــدود  کنــون  ا هــم  و  مترمکعــب 

دارد. پمپــاژ  رود  زاینــده  از  مترمکعــب 
صنف کشاورزان اصفهان دوست ما هستند

طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی  صنــف  رئیــس 
چهارمحــال و بختیــاری تصریــح می کنــد: از صنــف 
کــه دوســت مــا هســتند انتظــار  کشــاورزان اصفهــان 
داریــم قبــول کننــد کــه طبــق قانــون تونــل کوهرنگ 

دو متعلــق بــه چهــار محــال و بختیــاری اســت.
وی می افزاید: تونل اول کوهرنگ با آورد مشخصی 
دو  کوهرنــگ  مترمکعــب،  میلیــون   ۳۰۰ حــدود 
طبیعــی  آورد  و  مترمکعــب  میلیــون  حــدود ۲۵۰ 
رودخانــه و قســمتی از تونــل ســوم کوهرنــگ که هم 
کنــون بــرای زاینــده رود در حــال پمپــاژ اســت. اینها  ا
کــه بخــش شــرب  مدعــی حقابــه هســتند در حالــی 
گذشــته هیــچ حقابــه ای از زاینــده رود  اصفهــان در 
کنون بیش از ۲۷۰ میلیون مترمکعب  نداشــته اما ا
در قالــب آب شــرب بــه اصفهــان اختصــاص یافتــه 

اســت. این را بایــد کشــاورز چهارمحالــی جبران کند 
یــا کشــاورز اصفهانــی؟ تاوان اینکه کاشــان از حوضه 
کشــاورزان اصفهان آب می برد،  زاینده رود و حقابه 

کــه نبایــد بپــردازد. کشــاورز چهارمحالــی 
طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی  صنــف  رئیــس 
چهارمحــال و بختیــاری خاطرنشــان می کنــد: بــر 
کــه شــوراهای عالــی آب و شــورای  اســاس آنچــه 
مشــخص  رود  زاینــده  آبریــز  حوضــه  هماهنگــی 
کشــاورزان  ــه  کوهرنــگ متعلــق ب ــد تونــل دوم  کردن
چهارمحال و بختیاری اســت و حدود ۱۳۰ میلیون 
مترمکعب نیز از آورد طبیعی رودخانه حقابه دارند 
کــه در مجمــوع ۳۶۰ میلیــون مترمکعــب ســهم آب 

بختیــاری می شــود. و  کشــاورزان چهارمحــال 
در  اصفهــان  اســتاندار  بیان اینکــه  بــا  درخشــان 
جلســه پنجــم شــورای حفاظــت از منابــع آب اعــام 
ــا ۱۷ هــزار حلقــه چــاه غیرمجــاز  ــرد بیــن ۱۵ هــزار ت ک
در اســتان اصفهــان وجــود دارد، می گویــد: با ایــن 
نمی ماند؛ این هــا  رودی  زاینــده  دیگــر  وضعیــت 
کــه امــروز دبیر نظــام صنفی کشــاورزان  ســبب شــده 
ــد  ــا نبای ــد ام ــته باش ــی داش ــه بحق ــان مطالب اصفه
کشــاورزان چهارمحالــی  خواســته بحــق خــود را از 
کنند زیرا سهم استان چهارمحال مشخص  طلب 
کوهرنگ را دولت به ما داده و آب  است، تونل دوم 
هــم جــز انفــال اســت. وی بــا اشــاره به اینکــه زاینــده 
رودخانــه  از  می افزایــد:  دارد،  حوضــه  زیــر  رود ۱۲ 
شــهید رحیمی در ایزدخواســت ســاالنه ۵۰۰- ۶۰۰ 

گاوخونــی وارد  میلیــون مترمکعــب آب بــه تــاالب 
کــه بــا احــداث ســد روی آن رودخانــه، دیگر  می شــد 
گاوخونــی خشــک  آبــی بــه تــاالب نمی رســد و حــاال 
ــد،  ــد ببندن اســت؛ در جنــوب حوضــه چاه هــا را بای
رودخانــه شــهید رحیمی را آزاد کنند تــا آب به تاالب 
برســد؛ همیشــه اعــام شــده مصوبــه ۹ مــاده ای 
همــه  مصوبــه  طبق ایــن  کــه  آب  عالــی  شــورای 
ــد  ــی و چاه هــای غیرمجــاز بای پمپاژهــای غیــر قانون
برچیده شــود. ۱۵ هزار چاه غیرمجاز و هزار ایســتگاه 
پمپــاژ در اســتان اصفهــان اســت نمی تواننــد آنهــا را 
کــه در چهارمحــال و بختیــاری  ببندنــد در حالــی 
انگشــتان دســت  تعــداد  بــه  چاه هــای غیرمجــاز 

رســیده اســت.
طبیعــی  منابــع  و  کشــاورزی  صنــف  رئیــس 
کــم  چهارمحــال و بختیــاری خاطرنشــان می کنــد: 
کامــًا مشــهود  کاری مســئوالن در اســتان اصفهــان 
ــه مســئوالن ارشــد  کســی ب اســت و ایــن موضــوع را 
کشــوری اطــاع نمی دهنــد و آنهــا فکــر می کننــد 
درســت  می گوینــد  اصفهــان  مســئوالن  هرچــه 
گفتــه وی مســئوالن اســتان اصفهــان  اســت. بــه 
یــک  و ۹۸-۹۹ حــدود  آبــی ۹۸-۹۷  در دو ســال 
میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون مترمکعب آب از ســد زاینده 
رود رهاســازی کردنــد که ایــن میــزان آب برابــر حدود 
کــه  هشــت ســال حقابــه کشــاورزان اصفهانــی بــوده 
در دو ســال رهــا ســازی شــده اســت. رئیــس صنــف 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی چهارمحــال و بختیاری 
کوهرنــگ  کــه در  خاطرنشــان می کنــد: فاجعــه ای 
بــا  اســت حــدود ۱۶ چشــمه  افتــاده  اتفــاق  ســه 
ســه  کوهرنــگ  تونــل  در  مترمکعــب   ۱۹۰۰ دبــی 
خشــکیده اســت. حــدود ۲۸۰ قنــات زیــر بهشــت 
آبــاد وجــود دارد، چطــور می خواهند ایــن تونــل را 
کننــد؟ چــه فاجعــه ای رخ خواهــد داد؟  راه انــدازی 
کــه قــرار بــود در ازای  بــی 

ّ
۱۲ میلیــون مترمکعــب آ

کوهرنــگ بدهنــد  خشــکی چشــمه ها بــه مــردم 
کنــون اجرایــی نشــده اســت و چشــمه های مــا را  تا
کــه در چهارمحــال و  کردنــد؛ چشــمه مرواریــد  نابــود 
کنون کامل خشــک شــده  بختیــاری معــروف بود، ا

اســت.
گر جلوی پمپاژ آب و توسعه ویالهای آقازاده ها  ا

گرفته شود، آب به ما می رسد
ــد:  کشــاورزان شــرق اصفهــان  می گوی امــا نماینــده 
مــا کشــاورزان نــه آب تونــل بهشــت آبــاد را نیــاز داریم 
گــر پمپاژهــای غیــر قانونــی  نــه آب خلیــج فــارس را؛ ا
کــه بــرای توســعه باغــات و ویاهــای عــده ای آقــازاده 
انجــام شــده، جمــع آوری شــود، حقابه هــای مــا 

کشــاورزان  بــر می گــردد. تونــل بهشــت آبــاد بــرای 
اصفهــان نیســت زیــرا در نهایــت قــرار اســت بــه یــزد و 
چهارمحال و بختیاری برســد، تونل بهشــت آباد با 
کشــاورزان  حجم ۱۵۲ میلیون مترمکعب آبی برای 

نــدارد. مــا دنبــال حقابه هــای خــود هســتیم.
کریمی می گویــد: مــا طبــق ســند از چنــد  محمــود 
صــد ســال پیــش از زاینــده رود حقابــه داریــم، هــر 
که با پمپاژ از زاینده رود آب برداشــت می کند  کســی 
کــه  کند؛ این هایــی  ارائــه  داری  حقابــه  مــدرک 
کشــاورزان لرســتان  کردنــد  گــذاری  کــوه لولــه  بــاالی 
و چهارمحــال و بختیــاری نیســتند عــده ای آقــازاده 
کیلومتــر پمپــاژ بــه بــاالی  کــه آب را بــا پنــج  هســتند 

کــوه منتقــل می کننــد.
وی بــا بیان اینکــه انتظــار داریم حــدود ۲۰ هــزار نفر از 
کنند،  کشــاورزان بــرای احیای زاینــده رود همکاری 
کشــت  خاطرنشــان می کنــد: مــا دیگــر آب بــرای 
بهــاره نیــاز نداریــم ولــی بایــد تکلیــف حقابه هــای مــا 
مشــخص شــود. مســئوالن مــا باید ایســتگاه های 
کــه بــرای انتقــال  کــرده و پولــی  پمپــاژ را جمــع آوری 
کــه  آب هزینــه می کننــد بــه عنــوان خســارت بــه آنهــا 
مجــوز پمپــاژ آب دارنــد، پرداخــت کننــد. وزارت نیرو 
برق ایــن افــراد را قطــع کنــد تــا آبــی کــه در قبالــه زنــان 
کشــاورزان شــرق اســت این چنیــن در باالدســت 

حیــف و میــل نشــود.
ســکوت، بــی تدبیــری و بــی تفاوتــی دولــت بــرای 
بــه  را  کارد  رود  زاینــده  پرچالــش  حوضــه  نجــات 
کــه نانــش  اســتخوان مظلوم تریــن قشــری رســانده 

ک در مــی آورد. را از دل خــا
کــه وعده به احیــای زاینــده رود  دولــت تدبیــر وامیــد 
داده بــود در ایــن ســال ها این حوضــه پــر تنــش را بــه 
حــال خــود رهــا کــرد تــا امــروز کــه حقابــه داران زاینده 

رود ناامیــد از وعده های مســئوالن باشــند.
دولــت بــا وجــود مصوبــات قانونــی شــورای عالــی آب 
و اســناد باالدســتی نتوانســت در ایــن حوضــه و بیــن 
کنــد و احیــا  کشــور تعــادل برقــرار  دو اســتان داخــل 
کارگــروه، ســتاد، شــورا و در نهایــت  در حــد تشــکیل 
کــه نــه تنهــا تأثیــری  تصویــب نقشــه راه باقــی مانــد 
بــر بهبــود وضعیــت بغرنــج زاینــده رود نداشــت بلکه 
کنون به تشــدید تبعات  سیاســتگذاری های غلط ا
محیطی ایــن  زیســت  و  اقتصــادی  اجتماعــی، 

رودخانــه منجــر شــده اســت.
ــی ســنجیده  ــا اقدامات ــد ب ــت بای در ایــن مابیــن دول
کنــد تــا هــم  گونــه ای برنامــه ریــزی  و درســت بــه 
کشاورزان اصفهان و هم چهار محال وبختیاری ها 

بتواننــد از ایــن آب ســهم خــود را داشــته باشــند.

وعده های پوچ احیای زاینده رود به مناقشات منطقه ای ختم شد

کانــون وکای دادگســتری اســتان اصفهــان  رئیــس 
تحــت  رکنــی  پیش بینــی  بــا  قانونگــذار،  گفــت: 
عنــوان »مؤسســه معاضــدت قضائــی«، تکالیفــی 
بــرای ارائــه خدمــات معاضدتــی و تســخیری بــه 
و  تعییــن شــده اســت  نیازمنــدان و مددجویــان 
همیــن امــر نشــان می دهــد برخــاف برخــی ســخن 
کنی هــای ناصــواب علیه نهــاد وکالت، این حرفه  پرا
از ماهیتــی غیرتجــاری برخــوردار اســت. لیا رئیســی 
ــرکل بهزیســتی اســتان اصفهــان،  ــا مدی ــدار ب در دی
کــرد: یکــی از عایــق دیرینــه و همیشــگی  اظهــار 
تمایــل  دادگســتری،  وکای  کانون هــای  و  وکا 
اجتماعــی  مســئولیت  و  رســالت  به ایفــای  آنــان 
خــود در قبــال نیازمنــدان و افــراد بی بضاعــت بــوده 
که ایــن مســئله، امــروزه شــکل ســاختار یافتــه ای 
گرفتــه و منجــر بــه انعقــاد تفاهــم نامــه ای  بــه خــود 
کانون هــای وکای دادگســتری بــا نهادهــای  میــان 

حمایتــی همچــون بهزیســتی شــده اســت.
وی بــا بیان اینکــه حرفــه وکالــت بــا حقــوق بنیادیــن 
افــزود:  اســت،  ارتبــاط  در  انســان ها  اساســی  و 
کانون های  کردن رکنی در  قانونگذار، با پیش بینی 
»مؤسســه  عنــوان  تحــت  دادگســتری  وکای 
معاضــدت قضائــی«، تکالیفــی را در قالــب »نظــام 
و  معاضدتــی  خدمــات  ارائــه  بــرای  معاضــدت« 
تسخیری از سوی وکای دادگستری به نیازمندان 
کــرده اســت و همیــن امــر  و مددجویــان تعییــن 
ســخن  برخــی  برخــاف  کــه  می دهــد  نشــان 
کنی هــای ناصــواب اخیــر علیــه نهــاد وکالت، ایــن  پرا
غیرتجــاری  و  غیراقتصــادی  ماهیتــی  از  حرفــه 
کانــون وکای دادگســتری  برخــوردار اســت. رئیــس 
کانون هــای  کــرد: از منظــر  اســتان اصفهــان تصریــح 
وکای دادگســتری، مســئله معاضــدت، از چنــان 
کــه بخــش قابــل توجهــی  اهمیتــی برخــوردار اســت 
از ظرفیت هــای ســاختاری و حتــی ســرمایه های 
کانون وکای دادگســتری  کانون هــا از جمله  مــادی 
اصفهــان به ایــن هــدف اختصــاص یافتــه و یکــی 
اصفهــان  کانــون  ســاختمان های  مهم تریــن  از 
کارمنــدان  واقــع در خیابــان نیکبخــت، بــا اســتقرار 
کوشــا و توانمنــد، به ایــن امــر  و شــبکه ای از وکای 

اختصــاص یافتــه اســت.
کنــون بیــش از هــزاران پرونــده  وی بــا بیان اینکــه تا
کانــون اصفهــان  در مؤسســه معاضــدت قضائــی 
گرفتــه  مــورد بررســی و حمایــت معاضدتــی قــرار 
دادگســتری  وکای  کانــون  کــرد:  اظهــار  اســت، 
اصفهــان در زمینــه پیــاده ســازی نظــام معاضــدت 
عزیــز  مــردم  نیــز  و  اصفهانــی  شــهروندان  بــرای 
کانون های پیشرو  شهرســتان های اســتان، یکی از 

کشــور بــه شــمار مــی رود. در ســطح 

رئیســی افــزود: آمــار بــاالی اهتمــام وکای اصفهانــی 
به ایفــای مســئولیت های اجتماعــی خــود از طریــق 
کــه  اخــذ پرونده هــای معاضدتــی، در حالــی اســت 
کثــر وکا در شــرایط ســخت معیشــتی و شــغلی و  ا
نیــز دوران همــه گیــری ویــروس کرونــا روبرو هســتند 
و ایــن مســئله، نشــان دهنــده عــزم واالی ایشــان بــر 
اجــرای وظایــف انســانی و اجتماعــی خــود تحــت هر 

شــرایطی اســت.
وی بــا بیان اینکه ایفــای مســئولیت های اجتماعی 
وکا صرفــًا بــه نظــام معاضــدت قضائــی محــدود 
کــرد: بــا توجــه بــه  و منحصــر نمی شــود، تصریــح 
کــه نهــاد وکالــت بــرای حقــوق ملــت قائــل  اهمیتــی 
بــوده و همــواره مــردم را صاحبــان حرفــه وکالــت و 
ذی نفعــان اصلــی آن دانســته اســت، حیطــه ی 
مســئولیت های انســانی و اجتماعــی خــود را صرفــًا 
بــه ســاختار مؤسســات معاضــدت قضائــی خویــش 
محــدود و منحصــر نکــرده و بــا به کارگیــری ابتکارات 
گــون، ظرفیت های جدیــدی را برای حمایت از  گونا

کــرده اســت. افــراد نیازمنــد و بــی بضاعــت خلــق 
کانــون وکای دادگســتری اســتان اصفهــان  رئیــس 
کــرد: یکــی از ایــن ابتــکارات، طرحــی موســوم  اظهــار 
کــه  بــه »پرونده هــا و مشــاوره های نــذری« اســت 
ــا اســتقبال فــراوان روبــرو شــده و بــه  در میــان وکا ب
عنــوان ظرفیتــی مســتقل از ســاختار مؤسســه ی 
دادگســتری  وکای  کانــون  قضائــی  معاضــدت 
از  خودجــوش،  حرکتــی  صــورت  بــه  و  اصفهــان 
طریــق برقــراری ارتباطــات گســترده ای بــا زندان هــا، 
ــدد  ــته اســت از مشــکات متع ــا و… توانس خیریه ه

کنــد. گشــایی  ــره  گ ــی بضاعــت،  ــراد ب اف
تاش هــای  از  عمــده ای  بخــش  افــزود:  رئیســی 
گرفتــه در دوره پیشــین و نیــز دوره جــاری  صــورت 
کانــون وکای دادگســتری اصفهان،  هیئــت مدیــره 
رایزنی هــا و برگــزاری جلســات متعــدد بــا نهادهــای 
امــداد  کمیتــه  و  بهزیســتی  جملــه  از  حمایتــی 
حضــرت امــام خمینــی )ره( اصفهــان بــوده و در ایــن 

در  نامــه ای  تفاهــم  آنکــه  از  پیــش  حتــی  راســتا، 
تهــران مابین اتحادیه سراســری کانون هــای وکای 
دادگســتری ایران )اســکودا( بــا ســازمان بهزیســتی 
کــز اســتان ها  کانون هــای مرا کل کشــور منعقــد و بــه 
صــورت  بــه  اصفهــان،  کانــون  گــردد،  ارســال 
خودجــوش، چنیــن تفاهــم نامــه ای را میــان خــود 
و اداره کل بهزیســتی اســتان اصفهــان منعقــد کرده 
بود و خدمات رســانی های مشــاوره ای و تســخیری 

ــت. ــوده اس ــان ب ــل در جری ــدان، از قب ــه نیازمن ب
وی بــا اشــاره بــه برخــی تصویرســازی های ناصــواب 
کــرد:  از حرفــه وکالــت در ســال های اخیــر تصریــح 
گســترده اخیــر علیــه نهــاد  ــر هجمه هــای  گ شــاید ا
کانون هــای  از  را  بســیاری  پتانســیل  کــه  وکالــت 
وکای دادگســتری بــرای مقابلــه و پاســخگویی بــه 
آنهــا مصــروف کــرده اســت نبــود، خدمــات حمایتــی 
کنــون بــه بدنــه اجتماعــی نیازمنــدان  کــه ا کانون هــا 
برابــر  ارائــه می شــود، ده هــا  بــی بضاعــت  افــراد  و 
کانــون وکای دادگســتری اســتان  می شــد. رئیــس 
تخصیــص  عــدم  از  تأســف  اظهــار  بــا  اصفهــان 
ســوی  از  مطلــوب  رســانه ای  فرصت هــای 
کانون هــای وکای دادگســتری،  رســانه ملــی بــه 
کــه امــروزه بــه  کــرد: یکــی از آســیب هایی  اظهــار 
کانون هــای وکای دادگســتری وارد شــده اســت، 
عــدم اطاع رســانی عمومــی از خدمــات معاضدتــی 
نســبت  وکا  اجتماعــی  مســئولیت های  و ایفــای 
کــرد:  رئیســی تصریــح  اســت.  مــردم جامعــه  بــه 
ــون وکای دادگســتری اصفهــان از  کان تنهــا انتظــار 
کــه از خدمات ایــن  گــون  گونا نهادهایــی حمایتــی 
ــان خــود بهــره می برند، ایــن  ــرای مددجوی ــون ب کان
کــه بــا اســتفاده از ظرفیت هــای رســانه ای  اســت 
گزارشــی شــفاف از میــزان همــکاری صادقانه  خــود، 
نهــاد وکالــت با ایــن نهادهــا بــه عمــوم مــردم ارائــه 
کــه برخی، بر  دهنــد و به ایــن وســیله، غبار ابهاماتی 
کانون هــای وکای دادگســتری نشــانده اند،  چهــره 

شــود. زدوده 

رئیس کانون وکالی دادگستری استان اصفهان:

الزام وکال به ارائه خدمات معاضدتی و تسخیری نشانگر غیرتجاری بودن حرفه 
وکالت است



سال پنجم - شماره  1118 
دوشنبه  ۶  اردیبهشت  1۴۰۰ -  13 رمضان  1۴۴2
2۶  آوریل    2۰21 ۵رفهنگ

کــه  مدیــر پروژه هــای چهاربــاغ عباســی خبــر داد 
مجســمه »شــیخ بهایــی« اثر مرتضــی نعمت اللهی، 
پنجــم اردیبهشــت ماه در محــدودۀ تالقــی خیابــان 
شــیخ بهایــی بــا چهاربــاغ نصــب می شــود. ســعید 
پیــرو  کــرد:  با ایســنا اظهــار  گفت وگــو  ســهرابی در 
اجــرای عملیــات ســنگفرش محــور میانــی چهاربــاغ 
عباســی، مجســمه شــیخ بهایــی از محــل خــود 
برداشــته شــد و با توجه به اینکه این اثر، به بخشــی 
از هویــت چهاربــاغ بــدل شــده بــود و مــردم بــا آن خــو 
کــه بــا اتمــام عملیــات  گرفتــه بودنــد، الزم دیدیــم 
عمرانــی، دوبــاره در همیــن محــل نصــب شــود. وی 
کــه دریچــه تأسیســات  ادامــه داد: به ایــن دلیــل 
گاز درســت  خدماتــی نظیــر لوله هــای اصلــی آب و 
در محــل ســابق نصب ایــن مجســمه قــرار داشــت و 
بایــد ســهولت دسترســی بــه آن در مواقع اضطــراری 
فراهــم می شــد، همچنیــن بــه دلیل تغییراتــی که با 
صفــوی ســازی چهاربــاغ و اجــرای حــوض و آبراهــه 
در محــور میانــی انجــام شــده بــود، امــکان نصــب 
مجســمه در نقطــه قبلــی خــود وجــود نداشــت. 
کــرد:  مدیــر پروژه هــای چهاربــاغ عباســی تصریــح 
کــه مجســمه  بر ایــن اســاس، ابتــدا درصــدد بودیــم 
شــیخ بهایــی را ابتــدای خیابان شــیخ بهایی نصب 
کارگاه عمرانــی قطار  کنیــم، امــا در ایــن محــدوده نیــز 
شــهری برپاســت و با بررســی های میدانی که انجام 
کــه در  دادیــم، در نهایــت نقطــه ای در محــور میانــی 
محــدوده تالقــی خیابــان شــیخ بهایــی بــا چهاربــاغ 
نصب ایــن  محــل  به عنــوان  دارد،  قــرار  عباســی 
گفــت: پایه ایــن  مجســمه تعییــن شــد. ســهرابی 
مجســمه که توســط ســازمان زیباسازی شــهرداری 
اصفهــان مرمت شــده، بــه مناســبت فرارســیدن 
گذشــته  روز بزرگداشــت شــیخ بهایــی طــی روزهــای 
شــد  گــذاری  جــای  چهاربــاغ  میانــی  محــور  در 
اثــر  نیز ایــن  اردیبهشــت ماه  پنجــم  یکشــنبه،  و 
کــه ســاخته مرتضــی نعمت اللهــی، یکــی از  نفیــس 
مجسمه سازان برجسته اصفهان اســت، روی پایه 

نصــب خواهــد شــد.

گشت »شیخ بهایی«  باز
به چهارباغ

خبرربخ

گفت وگوربخ

تئاتــر اصفهــان با اینکــه پتانســیل باالیــی بــرای 
عرضــه و جــوالن در هنــر دارد امــا دلســوزی بــرای 
آن از ســوی رده هــای مدیریتــی وجــود نــدارد و 
تنهــا جشــنواره ها بــرای هنرمنــدان انگیزه بخش 

هســتند.
درخشــش نــام اصفهــان بــدون حمایــت و همت 
مســئوالن رفتــه رفتــه بی فــروغ شــده و شــعله 
انگیــزه بازیگــران اصلــی خــود را برای ادامه مســیر 
کاهــش داده اســت. این روزهــا مهــد فرهنــگ 
ــر و در حمایــت از  و هنــر در عرصــه نمایــش و تئات
گویــی از  کمیــت اش لنــگ اســت و  هنرمنــدان 
آن غافــل شــده اســت. تئاتــر اصفهــان با اینکــه 
پتانســیل باالیــی بــرای عرضــه و جــوالن در هنــر 
را دارد امــا دلســوزی بــرای آن از ســوی رده هــای 
عــدم  از  هنرمنــدان  نــدارد.  وجــود  مدیریتــی 
گالیــه  توجــه بــه تئاتــر و تأثیــر آن در زندگــی مــردم 
کــه معتقدنــد بــه وســیله هنــر می تــوان  دارنــد چرا
کشــور ماننــد اقتصــاد را بــا  بســیاری از مشــکالت 

کــرد. کــردن برخــی مســائل حــل  نهادینــه 
ژانرهــای  تئاتــر در  کارگــردان  علیرضــا شــمس، 
نمایــش  گذشــته  ســال  کــه  اســت  مختلفــی 
خیابانــی او بــه نــام »حبــاب زیرآب« در جشــنواره 
بازیگــری،  بهتریــن  کاندیــدای  فجــر  مقاومــت 
کارگردانــی  و  و ایــده  طــرح  و  حرکــت  طراحــی، 
مریــوان  تئاتــر  نمایــش در جشــنواره  شــد؛ این 
کــرد و بــه  و شــرهانی دهلــران نیــز حضــور پیــدا 
عنــوان نمایــش برگزیــده دفــاع مقــدس انتخــاب 

شــد.
او معتقــد اســت طی ایــن دو ســال تئاتــر اصفهان 
حمایــت  آن  فرهنــگ  متولیــان  و  شــده  فلــج 
کرده انــد و از  معنــوی و مــادی را از آنهــا دریــغ 
و  اصفهــان  تئاتــر  روزهــای  ناخوش ایــن  حــال 
کــه در ادامــه مشــروح آن را  هنرمنــدان می گویــد 

می خوانیــد:
متولیان فرهنگی ادعا می کنند که 

حمایت هایی از جنس سخت افزاری و در 
اختیار گذاشتن سالن را داشته اند، آیا این امر 

کفایت می کند؟
ــی  ــان حت ــا اصفه کرون ــتاد  ــرا س ــر، زی ــلمًا خی مس
کــه  در زمــان شــرایط زرد هــم اجــازه نمــی داد 
تئاتــری اجــرا شــود و حتــی در بخــش خیابانــی 
بارهــا  نداشــتیم.  اجرایــی  هــم  صحنــه ای  و 
کــه وضعیــت شــهر  کردیــم، زمانــی  درخواســت 

ــی  ــای نمایش گروه ه ــی  ــوده و حت ــان زرد ب اصفه
داشــتند،  اجــرا  شهرســتان ها  ســایر  و  تهــران 
بلیــط فروشــی داشــته باشــیم، امــا متأســفانه 
اصــاًل توجهــی نکردنــد تــا حتی نامه نــگاری کنند 

کننــد. و ایــن مشــکالت را حــل 
کران نمایش ها در جشنواره ها  آیا بعد از ا

تقدیر و حمایتی صورت گرفت است؟
هنرمنــدان  عمــاًل  نبــود  جشــنواره ها  گر ایــن  ا
ــر بیــکار بودنــد و انگیــزه خــود را بــرای ادامــه  تئات
ــد. در ایــن جشــنواره ها  مســیر از دســت می دادن
افتخــارات بســیاری نصیــب اصفهانی هــا شــد 
امــا متأســفانه مســئوالن و متولیــان فرهنــگ 
و هنــر اســتان اصفهــان بــه چنیــن افتخاراتــی 
اهمیــت نمی دهنــد و حمایــت هــم نمی کنــد. 
کار خــوش درخشــیدند  در جشــنواره فجــر چهــار 
شــهر  در  بتواننــد  کــه  نشــد  حمایتــی  هیــچ  و 
کارهــای فاخــر دیــده  خودشــان اجــرا برونــد و ایــن 

شــود.
در شهر فرهنگ و هنری که سمبل ایثار و 

شهادت است، چه میزان به تئاتر ارزشی بها 
داده می شود؟

کــه در جشــنواره رتبــه کســب  کثــر نمایش هایــی  ا

کرده ارزشــی و در مورد شــهدا و ســردار ســلیمانی 
بــود. بــرای نمونــه تئاتر »حبــاب در آب« در رابطه 
ســازمان  هیــچ  امــا  بــود،  غــواص  شــهدای  بــا 
حمایــت  شــهید  بنیــاد  جملــه  از  مربوطــه ای 
نداشــتند و نمایش هــا عمــاًل هیــچ اجرایــی در 
اصفهــان نداشــتند. متأســفانه این ســازمان ها 
تنهــا در زمان هــای مناســبتی بــا بیانیــه دادن 
صورتــی  در  هســتند  دیــن  ادای  دنبــال  بــه 
بــرای مخاطــب  تئاتــر می توانــد  و  کــه نمایــش 
کنــد. ارزش هــا را یــادآوری و در ذهــن نهادینــه 

جایگاه تئاتر ارزشی در آثار شما در اولویت 
 کارگردان تئاترهای 

ً
قرار دارد و آیا شما صرفا

ارزشی هستید؟
کار  تئاترهــای ارزشــی را اغلــب بــرای جشــنواره 
می  کنــم و دو ســال پیــش هــم نمایشــی در مــورد 
جنــگ در خرمشــهر و پاالیشــگاه نفــت آبــادان در 
کاشــان داشــتم. غالبــًا نمی توانــم  جشــنواره مهــر 
کارگــردان ارزشــی هســتم امــا بســتگی  کــه  بگویــم 
خوبــی  نمایــش  و  متــن  گــر  ا مناســبت ها،  بــه 

کار می کنــم. باشــد 
استقبال مردم را بیشتر سمت چه نوع تئاتری 

می بینید؟

مــردم خاص پســند هســتند و اغلــب موضوعات 
اجتماعــی را اســتقبال می کننــد. ذائقــه مــردم 
کارهــای ارزشــی  کــرد. در راســتای  را بایــد پیــدا 
بــه  و  تغییــر  را  مــردم  ذائقــه  می تــوان  حتــی 
کــرد. نمایــش  کارهــا هدایــت  ســمت این نــوع 
کمــدی آغــاز می شــود  حبــاب زیــر آب در ابتــدا 
و در آخــر بــه شــهید شــدن و شــهدای غــواص 

می پــردازد.
ارزیابی شما از میزان استقبال مردم از 

تئاترهای کمدی و لوده بازی چیست؟
کمــدی موافقــم امــا بــا لــوده بــازی نــه. بــا  مــن بــا 
کــه بخواهیــم مــردم را بخندانیــم،  هــر قیمتــی 
ضعــف مــا را نشــان می دهــد و ناهنجاری ایجــاد 
اصلــی  کله  شــا بــا  کمــدی  اصــل  زیــرا  می کنــد 
بــازی  لــوده  بــا  کــه  صورتــی  در  اســت،  طنــز 
فضــای  و  گرام  در اینســتا می تواننــد  همــه 
کــه متأســفانه  کننــد  مجــازی مــردم را ســرگرم 
همین اینفلوئنســرها برچســب هنــر بــر روی آنهــا 

می شــود. خــورده 
شما معتقدین که تئاتر خیابانی اصفهان 

باید در قله تئاتر کشور باشد، وضعیت آن را 
چگونه می بینید؟

تئاتــر خیابانــی فراتــر از تئاترهــای دیگــر اســت و در 
ــر خیابانــی شــما چشــم در چشــم مــردم و رو  تئات
در رو بــا مــردم مواجــه و مشــکالت را بــه صــورت 
کــه بتوانیــم  اعتراضــی بیــان می کنیــد. همیــن 
ــردم از  ــه م ــه هم ک ــاز  ــک و ب کوچ ــای  ــک فض در ی
کننــد حرفمــان را از طریــق نمایــش  آن اســتفاده 
کننده اســت. تئاتر خیابانی  بزنیم بســیار امیدوار 
اصفهــان بایــد در قلــه تئاتر ایــران باشــد و در حــق 
آن اجحــاف شــده اســت و مســئوالن در حــق 
بچه هــای اصفهــان ظلــم می کننــد. زیــرا در هــر 
جشــنواره ای تعــدادی آثــار اصفهانی بــرای اجرای 
تئاتــر وجــود دارد امــا متأســفانه به حق خودشــان 
کارهایی  نمی رســند و مســئوالن توجهی ندارند. 
کــه ارائــه می شــود در حــد جشــنواره اســت و بعــد 
کــه  کــه هــر زمانــی  تعطیــل می شــود، در صورتــی 
در ســطح شــهر اجــرا داشــتیم بــا اســتقبال خــوب 
مــردم روبــرو بودیــم و حتــی ارتبــاط زنــده و فیزیکی 
گر داشــتیم. تئاتــر خیابانــی اصفهــان  بــا تماشــا
آن  حــق  در  و  باشــد  تئاتر ایــران  قلــه  در  بایــد 
اجحــاف شــده اســت زیــرا در هــر جشــنواره ای 
تعــدادی آثــار اصفهانــی بــرای اجــرای تئاتــر وجود 

ــد ــی ندارن ــئوالن توجه ــفانه مس ــا متأس دارد ام
خأل و مشکل در عرصه نمایش و تئاتر 

کجاست؟
مشــکالت و خــأ در مدیریــت اســت. مدیریــت 
و  کنــد  غلبــه  مشــکالت  ســایر  بــر  می توانــد 
ــان  ــی اصفه ــر خیابان ــئوالن، تئات ــفانه مس متأس
ــبت ها  ــه در مناس ک ــد  ــد می بینن ــن ح را در همی
ســفارش نمایــش بدهنــد و دیگــر در طــول ســال 

می کننــد. فرامــوش  را  هنرمنــدان 
مــا در اصفهــان بــه یــک مــکان ثابــت و یــک تئاتــر 
شــهر بــرای تئاتــر خیابانــی احتیــاج داریم تــا مردم 
حتــی  باشــند.  مطلــع  آن  مشــخص  مــکان  از 
در ایــن شــرایط اپیدمی کرونــا در حالــت زرد، تئاتــر 

خیابانــی اجــرا نشــد.
آیا کمبودی در نمایشنامه خوب و قوی 

وجود دارد؟
گــر  بلــه در نمایشــنامه خــوب خــأ وجــود دارد و ا
هــم وجــود داشــته باشــد، شــورای نظــارت رد 
می کنــد و ممیــزی بــر روی آنهــا اعمــال می شــود 
اســت.  نویســنده  مــرگ  واقــع  در  امــر  که ایــن 
نویســنده های خوبــی هــم در اصفهــان هســتند 

کــه بهایــی بــه آنهــا داده نمی شــود.
چرا بها داده نمی شود؟

مشــکل همــان مســئله مالــی و عــدم حمایــت 
گــر بخواهــم متنــی از یــک  کارگــردان ا اســت. مــِن 
کنــم بایــد بــه لحاظ مالی بــه توافق  کار  نویســنده 
گــر برایــم صــرف نکنــد، یــک متنــی را  برســم و ا
ــا رایــگان  ــر باشــد و ی کــه ارزان ت انتخــاب می کنــم 
گــر حمایــت مالــی بشــوم بــه تبــع آن  شــود. امــا ا
بهتریــن متــن را انتخــاب و هزینــه می کنم. ایــن 
عــدم حمایــت مالــی هنرمنــدان را بــه ســمت 

ــد. ــوق نمی ده ــاال س ــه ب ــا هزین ــای ب کاره
درک هنر نیاز به یک فرد هنری دارد، راه حل 
جلب توجه مسئوالن به مشکالت هنر را در 

چه می دانید؟
ــد هنــری باشــند و هنــر را درک  مســئوالن مــا بای
ــد. در  کنن ــک  کم ــدان  ــه هنرمن ــد ب ــا بتوان ــد ت کن
حــال حاضــر بــه جــز تــاالر هنــر و حــوزه هنــری 
هیــچ جــای دیگــری بــرای تئاتــر وجــود نــدارد 
در  هنرمنــدان  همــه  نبــود  جشــنواره ها  گــر  ا و 
خانه هــا بیــکار بودنــد. با اینکــه تئاتــر اصفهــان 
بــرای آن  پتانســیل باالیــی دارد امــا دلســوزی 
گــر  از ســوی رده هــای مدیریتــی وجــود نــدارد. ا
کنــون در ایــن حرفــه باقــی ماندیــم بــه دلیــل  ــا  ت

عشــق و عالقــه اســت.
آموزشگاه های بازیگری را در اصفهان چطور 

ارزیابی می کنید؟
کیفیت  که واقعًا با  شــاید یک یا دو نمونه باشــد 
کار مفیــد انجام دهند.  باشــند و بــرای هنرجوها 
کالهبــردار را دارنــد و بــا  ســایر آنهــا نقــش یــک 
ترفندهــای مختلــف و قــول بــازی در فــالن نقــش 

و اجــرا از آنهــا ســو اســتفاده می کننــد.
برای ترغیب خانواده ها به سمت تئاتر و هنر 

چه پیشنهادی دارید؟
پیشــنهاد مــن بــه اقــوام و دوســتان خودم ایــن 
حتمــًا  خــود  خانــواده  ســبد  بــرای  کــه  اســت 
بســته فرهنگــی قــرار دهنــد و ایــن بســته می توانــد 
ــر و … باشــد و از ایــن  کتــاب، ســینما، تئات شــامل 
طریــق بســیاری از مشــکالت دیگــر خانــواده کمتر 
شــهرداری  و  ســازمان ها  بــه  حتــی  می شــود. 
کــه بســته های فرهنگــی هدیــه  پیشــنهاد شــده 
ــه باعــث  ک ــه ویــژه در مناطــق محــروم  بدهنــد، ب
کنــد.  می شــود فرهنــگ یــک منطقــه هــم رشــد 

ــوش شــنوا... گ ــو  ک البتــه 
ــا حتــی  ــی ت کودک کودکانمــان از زمــان  ــرای  ــر ب گ ا
جوانــی بســته فرهنگــی در نظــر بگیریــم در بســتر 

ــد. ــرار می گیرن ــی و ذهنــی صحیحــی ق روان

کارگردان تئاتر:

چراغ تئاتر در اصفهان خاموش است

ک شوهای اینترنتی هجوم بازیگران و ستاره ها به تا
خبرربخ

ک  ــا ــالح ت ــه اصط ــا ب ــور ی ــو مح گفتگ ــای  برنامه ه
شــوها، همــواره یکــی از جذاب تریــن و موفق ترین 
روش هــای برنامــه ســازی در دنیــا بــوده اســت. در 
فضــای رســانه ای بــه برنامه هــای گفتگــو محوری 
کــه مجــری روبــه روی یــک مهمــان متخصــص 
می نشــیند و درباره مســایل مختلف به ســواالت 
ک شــو  تــا میزبــان پاســخ می دهــد، اصطالحــا 

گفتــه می شــود.
ک شــوها می توانــد دربــاره موضوعــات مختلــف  تا
فرهنگی، سیاســی و اجتماعی اجرا شــود و بســته 
بــه تخصــص مهمــان برنامــه، طیــف وســیعی از 
ــر  ــن نظ ــد و از ای کن ــذب  ــود ج ــه خ ــان را ب مخاطب
ــای  ــان نمونه ه ــت. در می ــذاب اس ــاوت و ج متف
کــه در رســانه ملــی اجرا شــده و  ک شــوها  وطنــی تا
تقریبــًا بــه مذاق مخاطبــان خوش آمــده می توان 
کولــه پشــتی، دورهمــی، صندلــی  بــه مــاه عســل، 
شیشــه ای  مثلــث  خندوانــه،  بــاز،  کتــاب  داغ، 
گســترش  کــرد. امــا بــا  و عبــور شیشــه ای اشــاره 
فضــای مجــازی و تلویزیون های اینترنتی، برخی 
از مجریــان و برنامــه ســازان به ایــن مدیــوم روی 

ــد.  آوردن
مهم تریــن دلیل ایــن امــر را می توان ایجــاد امــکان 
کــه یــا حضورشــان  دعــوت از چهره هایــی دانســت 
در رســانه ملــی ناممکــن اســت و یــا خودشــان 
بــاز  تلویزیــون  بــه  پایشــان  می دهنــد  ترجیــح 

نشــود.
فریــدون جیرانــی،  اجــرای  بــا  »آپــارات«  برنامــه 
بــه میزبانــی رضــا رشــیدپور و  »دیــد در شــب« 
کاری« از علــی میرمیرانــی، مهم تریــن  »ســلفی 

هســتند. ک شــوهای اینترنتی  تا
ک شوها شبکه نمایش خانگی، خانه جدید تا

کرونا و تعطیلی ســالن های ســینما باعث  شــیوع 
کــه نمی توانســتند خانــه  شــد تــا فیلمســازانی 
نشــینی را تــاب بیاورنــد، راهــی شــبکه نمایــش 
کننــد تــا  کــوچ  خانگــی شــوند و به ایــن عرصــه 
ــار  کن ــد. در  کنن ــه  ــازه را تجرب ــی ت ــور در فضای حض
ســاخت ســریال های شــبکه نمایــش خانگــی، 
ک شــوها نیــز در پلتفرم هــای مختلــف  تولیــد تا
و  بازیگــران  ســال ها،  در ایــن  گرفــت.  رونــق 
خواننــدگان بســیاری پــا بــه عرصــه اجرا گذاشــتند 
بازغــی،  پژمــان  بــه  میــان می تــوان  در ایــن  کــه 
بنیامیــن  تفتــی،  کامــران  گــودرزی،  حمیــد 
کــرد. بــه نظــر  گلــزار اشــاره  بهــادری و محمدرضــا 
می رســد فضــای هنــری امــروز بــه واســطه میــزان 
چهره هــا  و  می کنــد  تغییــر  مخاطبــان  عالقــه 
حرکــت  حــال  در  دیگــر  مدیــوم  مدیومی بــه  از 
در ایــن  کــه  نکتــه ای  مهم تریــن  امــا  هســتند. 
کــه  گیرد ایــن اســت  زمینــه بایــد مــورد توجــه قــرار 
ک شــوها  بــه صــرف چهــره بــودن، نبایــد اجــرای تا
را به افراد شــناخته شــده ســپرد، بلکه باید میزان 

ســواد، دانــش و توانمنــدی و قابلیــت انجام ایــن 
گرفــت. کار در ایــن افــراد را در نظــر 

اجــرای  بــا  مختلفــی  ک شــوهای  تا روزهــا  ایــن 
چهره هــا در پلتفرم هــای شــبکه نمایــش خانگــی 
یــا تولیــد شــده و در حــال پخــش اســت و یا مراحل 
پیــش تولیــد را طــی می کنــد و قرار اســت بــه زودی 
ضبــط آنهــا آغــاز شــود. در ادامــه نگاهــی داریــم بــه 

ک شــوها. تا مهم ترین ایــن 
هم رفیق با اجرای شهاب حسینی

آپ  اسپانســری  بــا  »هم رفیــق«  ک شــوی  تا
تبلیغــات  و  شــد  ســاخته  نمــاوا  حمایــت  و 
گرفــت.  صــورت  آن  پیرامــون  هــم  گســترده ای 
حضــور شــهاب حســینی بــه عنــوان یک ابرســتاره 
جوایــز  کــه  کشــور  موفــق  بازیگــران  از  یکــی  و 
بــرگ  اســت  کــرده  خــود  آن  از  نیــز  بین المللــی 
کــرد  برنده ایــن برنامــه بــود. البتــه نبایــد فرامــوش 
کــه شــهاب حســینی پیــش از حضــور در بازیگــری 
در زمینه اجرا فعالیت داشــته و مجری تلویزیون 
گــروه  بــود. »هم رفیــق« بــا اجــرای موســیقی زنــده 
کــه بــرای آن در نظــر  بمرانــی و طراحــی دکــوری 
ک شــوهای  کپــی خالــص از تا گرفتــه شــده یــک 
»هم رفیــق«،  مهمــان  اولیــن  اســت.  خارجــی 
کوبنــده برای ایــن برنامــه داشــت. نویــد  شــروعی 
ــا بــه حــال در  کــه ت محمــدزاده، ســتاره محبوبــی 
ــور  ــی حض ــوی تلویزیون ک ش ــه و تا ــچ مصاحب هی
نداشــت و حــاال قــرار بــود گفتگــوی بــی پــرده ای با 

شــهاب حســینی داشــته باشــد.
اجرای ایــن  نخســتین  دقایــق  همــان  از  امــا 
کــه شــهاب  برنامــه می شــد به ایــن نتیجــه رســید 
ــری را فرامــوش  ــًا اجــرا و مجری گ حســینی، تقریب
ک شــویی  کــرده اســت. او بــه عنــوان میزبــان تا

کمتــر دیــده  کــه مهمانــان برجســته و محبــوب و 
از  نتوانســته  دارد،  گفتگــو  حــوزه  در  شــده ای 
امکانــات خــود بــه خوبــی بهــره ببــرد و هم رفیــق 
جایــگاه خــود را بــه عنــوان پــر بازدیدتریــن برنامــه 

در نمــاوا بــه ســرعت از دســت داد.
منو بشناس با اجرای فرزاد فرزین

کــه  ک شــوی نــوروزی بــود  منــو بشــناس یــک تا
بــه مــدت ۵ شــب بــه میزبانــی فــرزاد فرزیــن و 
از طریــق اپلیکیشــن روبیــکا و پیــام رســان آی 
گــپ، اجــرا شــد. در ایــن برنامــه بــرای اولیــن بــار از 
کــه بــا هنرمنــدی ۴۰ نفــر از  کلیــپ »منــو بشــناس« 
خوانندگان کشــور و مشــارکت مؤسسه ماوا تولید 
گــروه  ک شــو،  شــده بــود، رونمایــی شــد. در ایــن تا
ک نیــز بــا اجــرای زنــده، فرزیــن  موســیقی رســتا
را همراهــی می کردنــد. فــرزاد فرزیــن، خواننــده 
ــه وارد دنیــای  ک ــاپ، بعــد از آن  شــناخته شــده پ
بــا »منــو بشــناس«  نیــز  را  بازیگــری شــد، اجــرا 
لحظاتــی  با ایجــاد  بشــناس  منــو  کــرد.  تجربــه 
بــا رویکــردی متفــاوت،  شــاد بــرای مخاطبــان 
ــرار داده و  ــی را محــور ق موضــوع قومیت های ایران
گفتگوهــای مهمانــان برنامــه نیــز حــول مضمــون 
قومیت هــا و هویــت ملــی شــکل گرفته بــود. لیندا 
ــه  ــی اوجــی ازجمل ــی، نرگــس محمــدی و عل کیان

بودنــد. ک شــو  تا مهمانان ایــن 
شب آهنگی با اجرای حامد آهنگی

فیلیمــو،  و  نمــاوا  خــالف  نــت،  فیلــم  پلتفــرم 
و  ترکیبــی  برنامه هــای  روی  بــر  را  خــود  تمرکــز 
کننــده قــرار داده و هنــوز  ک شــوهای ســرگرم  تا
بــه طــور رســمی وارد ســریال ســازی نشــده اســت. 
ک شــوی این  تا اولیــن  عنــوان  آهنگــی  شــب 
کــه پخــش آن از اوایــل ســال جدیــد  پلتفــرم اســت 

کــه تجربــه زیــادی در  آغــاز شــد. حامــد آهنگــی 
اجراهــای اســتیج و اســتندآپ دارد، اجرای ایــن 
گرفتــه اســت. برنامــه ترکیبــی  ک شــو را بــر عهــده  تا
که  ک شــوی ترکیبی اســت  »شــب آهنگی« یک تا
گران و اجــرای زنــده موســیقی،  بــا حضــور تماشــا
میزبــان چهره هــای محبوب کشــور اســت. حامد 
آهنگــی بــه دلیــل تجربــه زیــادش در اجراهــای 
ک شــو بــه خوبــی  صحنــه ای از پــس اجرای ایــن تا

برآمــده اســت.
پیشگو با اجرای پژمان جمشیدی

کمتــر کســی تصــور می کــرد کــه پژمــان جمشــیدی 
از مســتطیل  یــک فوتبالیســت  بــه عنــوان  کــه 
ســبز بــه دنیــای بازیگــری آمــده بــود تا ایــن حــد 
کــه بــه یکــی از  بتوانــد در ایــن عرصــه موفــق باشــد 
مهم تریــن بازیگــران امــروز ســینمای ایران تبدیــل 
تصمیــم  پلتفرم هــا  صاحبــان  گویــا  امــا  شــود، 
بهــره  جمشــیدی  محبوبیــت  از  تــا  گرفته انــد 
ک شــو را بــه او بســپارند.  بــرده و اجــرای یــک تا
ک شــو را امیــن انتظــاری و رضــا  کارگردانی ایــن تا
بهارونــد بــه طــور مشــترک بــر عهــده دارنــد، امــا 
هنــوز پلتفرمی کــه پخــش آن را بر عهــده دارد اعالم 
نشــده اســت. در هــر قســمت از برنامــه پیشــگو، 
پژمــان جمشــیدی میزبان چهره های شــاخصی 
خواهــد بــود کــه پیــش از ایــن کمتــر در برنامه های 
دیگــر حضــور داشــته اند. حــال باید منتظــر ماند و 
دیــد آیــا جمشــیدی در اجرا نیز همچــون بازیگری 
موفــق خواهــد بــود یــا عطــای آن را بــه لقایــش 
گفتنــی اســت بهــرام رادان و  خواهــد بخشــید. 
ک شــوهای  مصطفــی زمانــی نیــز قــرار اســت بــا تا
جدیــدی بــه پلتفرم هــا بیاینــد کــه هنــوز جزئیاتــی 

ــت. ــده اس ــر نش از آن منتش

خبر

آینــده  و  کنــون  ا نــو؛  ابریشــم  »راه هــای  کتــاب 
جهــان« نوشــته پیتــر فرانکوپــن بــا ترجمه حســن 
افشــار توســط نشــر مرکــز منتشــر و راهــی بــازار نشــر 

ــد. ش
آینــده  و  کنــون  ا نــو؛  ابریشــم  »راه هــای  کتــاب    
جهان« نوشــته پیتر فرانکوپــن به تازگی با ترجمه 
حســن افشــار توسط نشر مرکز منتشــر و راهی بازار 

نشــر شــده اســت.
نویســنده این کتاب، مورخی مســتقر در دانشــگاه 
کالــج ووســتِر  کســفورد اســت. او پژوهشــگر ارشــد  آ
مطالعــات  مرکــز  مدیــر  و  کســفورد  آ دانشــگاه 

اســت.  بیزانــس در این دانشــگاه 
او کتــاب »جنــگ صلیبــی اول: فراخــوان از شــرق« 
کــه یکی از تک نگاری هــای وزیــن درباره  را نوشــته 
بیزانــس، اســالم و غــرب در قرن هــای یازدهــم و 
کتــاب »راه هــای ابریشــم« هــم  دوازدهــم اســت. 
کــه دنبالــه آن را بــا  یکــی از آثــار معــروف اوســت 
عنوان »راه های ابریشــم نو« در ســال ۲۰۱۹ منتشر 
کــرد. ترجمــه آلکســیاد هــم از دیگــر آثار این محقــق 

و پژوهشــگر اســت.
ــون  ــد ف ــم، فردینان ــرن نوزده ــی ق ــع پایان در مقط
ریشــتهوفن جغرافــی دان آلمانــی، بــرای توصیــف 
شــبکه  دادوســتد چیــن در عصــر خاندان ِ هــان 
بــا بقیــه  جهــان اصطالحــی ســاخت و نامــش را 
که این اصطــالح بــه  گذاشــت  »راه هــای ابریشــم« 
گرفتــه تــا مــردم عــادی،  مــذاق همــه، از اهــل علــم 
کــه  کتــاب »راه هــای ابریشــم« ی  خــوش آمــد. 
پیتــر فرانکوپــن نوشــت، بــا ترجمــه حســن افشــار، 
»راه هــای  و  شــد  چــاپ   ۹۹ ســال  شــهریورماه 
ابریشــم نــو« نیــز به تازگــی منتشــر شــده اســت. 
انتشــار ترجمه »جنگ صلیبی اول« هم بناســت 

در ســال ۱۴۰۰ انجــام شــود.
اســتقبال  هنگامی کــه  می گویــد  فرانکوپــن 
دیــده،  را  ابریشــم«  »راه هــای  از  خواننــدگان 
از  بیــش  چــون  اســت.  شــده  شــگفت زده 
یک میلیــون نســخه از آن در جهــان بــه فــروش 
رفــت و هشــت ماه در صــدر فهرســت ده اثــر برتــر 
ــود، و در بریتانیــا و چیــن و هنــد  ســاندی تایمــز ب
کتــاب  کشــورهای خلیــج فــارس پرفروش تریــن  و 
»راه هــای  کتــاب  فرانکوپــن،  گفتــه  بــه  شــد. 
ابریشــم« نشــان داد خیلی هــا مایل انــد جهــان 
را بهتــر بشناســند و از مردمــان و فرهنگ هــا و 
کــه گذشــته  پررونقــی داشــته اند بیشــتر  مناطقــی 
عالقه مندنــد  خیلی هــا  شــد  معلــوم  و  بداننــد 
کانــون توجــه را از قصــه   کــه  تاریخــی را بخواننــد 
و  اروپــا  برتــری  روایــت  کــه  آشــنای همیشــگی، 
غــرب اســت، بــه آســیا و شــرق منتقــل می کنــد 
مردمــان  درهم تنیــده   روابــط  شــناخت  بــه  و 

گســترش  چگونگــی  قاره هــا؛  و  فرهنگ هــا  و 
گذشــته، چگونگــی انتقــال  دین هــا و زبان هــا در 
و  هنــری  و  کی  پوشــا و  کــی  خورا ســلیقه های 

کنــد. کمــک  رقابــت و وام گیــری آنهــا از هــم 
»راه هــای ابریشــم« اهمیــت محــوری تســلط بــر 
گذشــته تــا امــروز  منابــع و تجــارت خارجــی را از 
نشــان مــی داد. امــا »راه هــای ابریشــم نــو« دربــاره 
آینــده اســت. فرانکوپــن می گویــد »ســال ۲۰۱۵ 
نوشــتم راه های ابریشــم زنده می شــوند. این روند 

همچنــان ادامــه یافتــه اســت. 
بــد نیســت ببینیــم دقیقــا چگونــه و چــرا زندگــی 
همــه مــا را تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد.«  او در 
مقدمه خود در »راه های ابریشــم نو« به این نکته 
ــه  گاهــی هشــداردهنده از این ک ــه آ ک ــرده  ک اشــاره 
بــه   می شــود،  هم تنیــده  در  تــازه ای  جهــان 
اســت؛  کــرده  کمــک  آینــده  بــرای  برنامه ریــزی 
کــه دگرگونی الگوهای قــدرت اقتصادی  آینــده ای 
آن  روی  و  می بخشــد  شــتاب  را  سیاســی  و 
ســرمایه گذاری می کنــد. الگــوی عمــده هــم بیــن 
کــه  آن هــا، ابتــکار یک کمربنــد و یک جــاده اســت 
جین پینــگ  شــی  مخصــوص  امضــای  حکــم 
سیاســت  و  اقتصــاد  در  چیــن،  رئیس جمهــور 

کــرده اســت. خارجــی را پیــدا 
نــو«، ۵ فصــل اصلــی  ابریشــم  کتــاب »راه هــای 
قلــب  »راه هــای  شــرق«،  »راه هــای  عناویــن  بــا 
جهــان«، »راه هــای پکــن«، »راه هــای رقابــت« و 

دارد. آینــده«  »راه هــای 
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

کســانی از ایــن هــم فراتــر می رونــد. ســناتور مــارک 
ســنا،  مجلــس  اطالعــات  کمیتــه  عضــو  وارنــر، 

می گویــد »خیلــی از آمریکایی هــا نمی داننــد در 
چیــن چــه خبــر اســت و شــرکت های فنــاوری آنهــا 
کــه شــرکت های  کرده اند.« ایــن  چقــدر پیشــرفت 
رقابــت  قــدرت  چینی هــا  پیشــرفته  فنــاوری 
کرده انــد خبــر خوبــی نیســت امــا _  جهانــی پیــدا 
کــه شــرکت های آمریکایــی  ــد _ ایــن  ــر می افزای وارن
»تــن بــه ذلــت داده انــد تــا بتواننــد وارد بــازار چیــن 
آنهــا  اســت:  بخشــش  غیرقابــل  واقعــا  شــوند« 
که کم از »خودفروشــی«  گناهی شــده اند  مرتکب 
نیســت. بعــد کاشــف بــه عمل آمــد که یکــی از این 
بــا  دســت کم  کــه  اســت  فیس بــوک  شــرکت ها 
چهــار شــرکت الکترونیکــی بــزرگ چین قــرار تبادل 
گذاشــته اســت _ و هر چهار شــرکت رابطه  داده ها 

نزدیکــی بــا دولــت چیــن دارنــد.
جنجالــی  اســتماع  جلســات  در  کــه  ایــن  
ــد  ــه نش ــن نکت ــاره ای به ای ــچ اش ــینگتون هی واش
که ایــن شــرکت ها بــرای اســتفاده  نشــان می دهــد 
 _ می زننــد  کاری  هــر  بــه  دســت  فرصت هــا  از 
چنان که در بیانیه شدیداللحن دو حزبِی کمیته 
آمریــکا  نماینــدگان  مجلــس  بازرگانــی  و  انــرژی 
آمد. ایــن بیانیــه پیــش از آن منتشــر شــده بــود که 
ــا چهــار شــرکت چینــی  ــوک ب ــوم شــد فیس ب معل
کــه  گذاشــته  هــوآِوی، ِلُنــوو، ُاپــو، و تی ســی ال قــرار 
ک بگذارد،  کاربرانــش را با آنها به اشــترا داده هــای 
ــر  ــکا ه ــی آمری ــازمان های اطالعات ــه س ک ــال آن   ح
چهــار شــرکت را تهدیــد بــرای امنیــت ملــی آمریــکا 

ــد. ــرده بودن ک ــالم  اع
ــزار و ۶۰۰  ــمارگان ه ــه، ش ــا ۲۰۸ صفح ــاب ب این کت
نســخه و قیمــت ۶۵ هــزار تومــان منتشــر شــده 

اســت.

توسط نشر مرکز؛

کتاب »راه های ابریشم« چاپ شد ترجمه دنباله 
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رییــس هیــات پزشــکی ورزشــی اصفهــان از پلمــب 
۲۱ باشــگاه متخلــف در اســتان همزمــان بــا ِاعمــال 
کرونــا از  محدودیت هــای مرتبــط بــا مــوج چهــارم 

کنــون خبــر داد. نیمه هــای فروردیــن تا
گــو با ایرنــا اظهــار  گفــت و  احمــد باقــری مقــدم در 
داشــت: این مجموعه هــا برخــاف مصوبــه ســتاد 
کرونــا مبنــی بــر توقــف فعالیــت بــه پذیــرش  ملــی 

کــرده بودنــد. ورزشــکار اقــدام 
وی ادامــه داد: در همیــن مــدت ۳۷ تذکــر شــفاهی 
دیگــر  متخلــف  باشــگاه های  مســووالن  بــه  هــم 
ــا پلمــب  ــداوم تخلــف، ب ــه در صــورت ت ک داده شــد 

مجموعــه روبــه رو خواهنــد شــد.
رییــس هیــات پزشــکی ورزشــی اصفهــان اضافــه 
محدودیت هــای  ِاعمــال  آغــاز  بــا  همزمــان  کــرد: 
گشــت از ســوی  ــا ۳۱۰  کرون ــا مــوج چهــارم  مرتبــط ب
ــا مصوبــات ســتاد  ناظران ایــن هیــات انجــام شــد ت
کامــل از ســوی جامعــه ورزشــی  کرونــا بطــور  ملــی 

اســتان اجــرا شــود.

مــوارد  تمــام  کــرد:  خاطرنشــان  مقــدم  باقــری 
تخلــف بــدون هیچگونــه چشــم پوشــی بــه مراجــع 
ذی صــاح از جملــه اداره کل ورزش و جوانــان اعام 
می شــود و بی شــک جریمه هــای متعــدد از جملــه 

پلمــب در انتظــار متخلفــان اســت.
ــته  ــژه سربس ــی بوی ــن ورزش ک ــه اما ــا بیان اینک وی ب
محلــی بــرای انتشــار ویــروس بــه شــمار می رونــد، 
کــرد: بنابرایــن همــکاری جامعــه ورزشــی  تصریــح 
بــرای حفــظ ســامت مــردم بخصــوص در زمــان اوج 

گیــری همــه گیری بیمــاری کوویــد-۱۹ ضروریســت.
کیــد  رییــس هیــات پزشــکی ورزشــی اصفهــان بــا تا
نبایــد  ورزشــی  و  فیزکــی  فعالیت هــای  بر اینکــه 
توصیــه  شود،اظهارداشــت:  متوقــف  هیچــگاه 
کنونــی مــا در ایــن زمــان، ورزش بصــورت انفــرادی 
کنــار افزایــش  در منــازل  یــا در فضــای بــاز اســت تــا در 
قــوای جســمانی شــاهد بیشــتر شــدن مشــکات 
بدنــی و بیماری هــای ناشــی از کــم تحرکی نباشــیم.
حــدود ۳۷۵ هــزار ورزشــکار ســازمان یافتــه و یــک 
هــزار و ۷۰۰ باشــگاه در اســتان اصفهــان فعالیــت 

دارنــد.
گیــری بیماری  بــر اســاس آخریــن رنــگ بنــدی همه 
کوویــد ۱۹، همــه شهرســتان های اســتان اصفهــان 
کنــون در وضعیــت قرمــز و نارنجــی قــرار دارنــد  هــم ا
کــه در ۲۰ شهرســتان قرمــز فقــط مشــاغل ضــروری و 

کننــد. گــروه یــک می تواننــد فعالیــت 
اصفهــان بیــش از پنــج میلیــون نفر جمعیــت در ۲۴ 

شهرستان دارد.

کرونایی پلمب شد ۲۱ باشگاه در اصفهان بدلیل تخلف 
کشــتی فرنگــی هنــوز ســهمیه وزن ۸۷  تیــم ملــی 
کیلوگــرم را در المپیــک نگرفتــه و به طور حتم یکی 
از دغدغه هــای »محمــد بنــا« در فاصلــه ســه مــاه 

مانــده بــه المپیک ایــن موضــوع اســت.
کســب ســهمیه المپیــک بــرای  آخریــن فرصــت 
صوفیــه  جهــان  سرتاســر  در  مدعیــان  همــه 
بلغارستان خواهد بود.  آن دسته از کشتی گیرانی 
کــه در گزینشــی قــاره ای موفــق بــه کســب ســهمیه 
ســهمیه  گرفتــن  بــرای  نشــده اند،   المپیــک 
گزینشــی المپیــک  المپیــک بایــد در پیکارهــای 
کــه در ســطح جهانــی اردیبهشــت مــاه در صوفیــه 
بلغارســتان )۶ تا ۹ مه برابر با ۱۶ تا ۱۹ اردیبهشــت( 
برگــزار می شــود، حضــور خواهنــد یافــت.  برهمیــن 
کشــورمان این فرصــت را دارد تــا  اســاس نماینــده 
کســب ســهمیه المپیــک بــه  در بلغارســتان بــرای 

ــرود. مصــاف حریفــان ب
حــال در فاصلــه حــدود ۱۰ روز تــا آغاز ایــن رقابت هــا 
»محمــد بنــا« بایــد نفــر مــورد نظــر جهــت اعــزام 
ســهمیه ای  کنــد.  مشــخص  را  بلغارســتان  بــه 
کــه بــه طــور حتــم ســرمربی تیــم ملــی حســاب 
گانــه ای روی آن بــرای حضــور در المپیــک بــاز  جدا

کــرده اســت.
در ایــن  کشــورمان  نماینــده  نــوری«  »حســین 
وزن در مســابقه های انتخابــی المپیــک در قــاره 
ــد  ــزار ش ــتان برگ ــاه در قزاقس ــن م ــه فروردی ک ــیا  آس
متاســفانه بــر اثــر اشــتباه برابــر »فــی پنــگ« از چیــن 
کــرد و ســهمیه  گــذار  بــا نتیجــه ۴ بــر ۴ نتیجــه را وا
کار تیــم ملــی در ایــن  المپیــک را بدســت نیــاورد تــا 

کشــیده شــود. وزن بــه بلغارســتان 
گزینشــی المپیــک و در رقابت هــای  امــا پــس از 

که در قزاقســتان برگزار شــد،  جوان  قهرمانی آســیا 
جویــای نامی بــه نــام »ناصــر علیــزاده« مبارزه هــای 
گذاشــت. او در ایــن  زیبــا و خوبــی را بــه نمایــش 
پیکارها مقابل »نورسلطان تورسینوف« قهرمان 
آســیا از قزاقســتان بــا نتیجــه ۳ بــر یــک بــه پیــروزی 
کولوف«  دســت یافــت. ۱۰ بــر ۴ از ســد »رســتم آســا
دارنــده مــدال نقــره و برنــز جهــان از ازبکســتان 
گذشــت. در فینــال هــم ۳ بــر یــک مقابــل »آتابــک 

عزیزبیکــوف« از قرقیزســتان بــه پیــروزی رســید.
بــه طــور حتــم با توجه بــه آمادگی علیــزاده و انگیزه 
کنــار »رامیــن طاهــری« شــانس  او در ایــن روزهــا در 
زیادی برای اعزام به مســابقات انتخابی المپیک 

دارد.
کنون نمایندگان کشورهای  در وزن ۸۷ کیلوگرم تا
اوکرایــن،  قزاقســتان، مجارســتان،  کره جنوبــی، 
کوبــا،  آلمــان، بــاروس، قرقیزســتان، ازبکســتان، 
آمریــکا، مصــر، الجزایــر، جمهــوری آذربایجــان و 
کســب ســهمیه شــده اند و  گرجســتان موفــق بــه 
کنار ایران  روسیه، ترکیه، صربستان، مولداوی در 
هنــوز در ایــن وزن ســهمیه نگرفته انــد و نماینــده 
گرفتــن  بــرای  را  ســختی  بســیار  کار  کشــورمان 
ســهمیه المپیــک دارد بــه ویژه آنکــه دو نفر برتر هر 
وزن در بلغارســتان ســهمیه المپیــک را خواهنــد 

گرفــت.

کیلوگــرم  رســول معتمــدی در رقابــت دســته 1۰2 
مســابقات وزنه بــرداری قهرمانــی آســیا در جایــگاه 

اول ایســتاد.
وزنه بــرداری  رقابت هــای  از  روز  هشــتمین  در 
گــروه A دســته  قهرمانــی آســیا در تاشــکند، رقابــت 
۱۰۲ کیلوگــرم مــردان بــا حضــور رضــا دهــدار و رســول 

کشــورمان برگــزار شــد. معتمــدی دو ملی پــوش 
در حرکــت یک ضــرب رســول معتمــدی، وزنه بــردار 
اصفهانــی بــا مهــار وزنــه ۱۸۳ کیلوگــرم به مــدال برنز 
کیلوگــرم  رســید؛ رضــا دهــدار نیــز بــا ثبــت وزنــه ۱۷۵ 

مــدال طــا گرفــت.
کیلوگرم  در دوضری، معتمدی در حرکت اول ۲۱۰ 
کیلوگــرم را  کــرد, در حرکــت دوم وزنــه ۲۲۰  را مهــار 
بــاالی ســر بــرد و در بــار ســوم نیــز بــا موفقیــت وزنــه 
کیلوگــرم را بــاالی ســر بــرد تــا در دوضــرب   ۲۲۷
کیلوگــرم بــه  مــدال طــا بگیــرد و بــا مجمــوع ۴۰۰ 

کنــد. مــدال طــای مجمــوع نیــز دســت پیــدا 
گــزارش فارس، روز گذشــته نیز ســهراب مــرادی  بــه 
در  و  برنــز  یک ضــرب  در  کیلوگــرم  دســته ۹۶  در 
کســب مــدال نقــره  دوضــرب و مجمــوع موفــق بــه 

شــده بــود.

گفــت: بازی هــای خیلــی  هافبــک پرســپولیس 
گرفتــن  بــرای جشــن  زمانــی  و  ســختی داریــم 

نداریــم.
کــه در نشســت خبــری پیــش از  مهــدی ترابــی 
الوحــده  و  پرســپولیس ایران  تیم هــای  دیــدار 
به ایــن  پاســخ  در  بــود،  شــده  حاضــر  امــارات 
ــرای  ــه ای ب ــه برنام ــان چ ــه سرخپوش ک ــش  پرس
گرفتــن پیروزی هــای  بازگشــت به ایــران و جشــن 
داشــت:  اظهــار  دارنــد،  هــواداران  بــا  خــود 
بازی هــای خیلــی ســختی داریــم و زمانــی بــرای 
گرفتــن نداریــم. هــواداران از مــا انتظارات  جشــن 
باالیــی دارنــد و تمــام تمرکــز خــود را بــرای ادامــه 
لیــگ می گذاریــم. ان شــاءاهلل بــا ارائــه نمایشــی 
خــوب در دو بــازی آینــده و دســت ُپــر به ایــران 
بازگردیــم و بــرای هــواداران خــود افتخارآفرینــی 

کنیــم.
گردان  ــا شــا ــه آی ک وی در پاســخ به ایــن پرســش 
نتایــج  چنیــن  می کردنــد  فکــر  گل محمــدی 
کنند  کســب  درخشــانی در لیگ قهرمانان آســیا 
کــرد: مــا پرســپولیس هســتیم و در  یــا خیــر، بیــان 
کســب  کردیــم مســتحق  چنــد ســال اخیــر ثابــت 
نتایــج خیلــی خــوب هســتیم. دو بــار حضــور در 
فینــال لیــگ قهرمانــان آســیا، این موضــوع را بــه 
همــه فوتبال دوســتان ثابــت می کنــد و تــاش 
کمترین حق ماســت،  که  می کنیــم بــه قهرمانــی 
برســیم. ان شــاءاهلل بــا دعــای مــردم و هــواداران، 

ــم. حق مــان را از آســیا بگیری
 هافبک پرســپولیس با بیان اینکه سرخپوشــان 

ــوب وارد  ــیار خ ــه عملکــرد بس ــزه ارائ ــا انگی ب
تصریــح  شــدند،  آســیا  قهرمانــان  لیــگ 

کردیم عملکرد خوبی  کــرد: همه تــاش 
کنون عملکردمان  داشــته باشیم و تا

خــوب بــوده اســت. ا  ن شــاءاهلل از دو 
دیــدار آینــده هــم بــا ســربلندی از 

زمیــن خــارج شــویم.
ترابــی در پاســخ به ایــن پرســش 

بــرای  مســابقه  اهمیت ایــن  آیــا  ه کــه  حــد لو ا
باعــث افزایــش فشــار روی بازیکنــان می شــود 
کاری بــه حریــف نداریــم و  گفــت: مــا  یــا خیــر، 
کثــر  تمــام تــاش خــود را می کنیــم تــا فــردا حدا
امتیــازات را بگیریــم. می دانیــم هــواداران مــا در 
ــد و دوســت داریم ایــن  ــرد دارن تهــران انتظــار ُب
کنیــم. آنهــا با  ســه امتیــاز را بــه هــواداران هدیــه 
پیــروزی مــا خوشــحال می شــوند و یــک شــب 
ــرای مــا خیلــی ارزشــمند اســت.  جشــن هــم ب
ان شــاءاهلل بــا یــک بــازی خــوب، ســه امتیــاز 

خــوب دیگــر بگیریــم.

گل خــودش  وی در مــورد دو پنالتــی منجــر بــه 
کــه آیــا دوســت دارد  و در پاســخ به ایــن پرســش 
گل هــای بیشــتری در پرســپولیس بزنــد یــا خیــر، 
ــازی  ــی از ب ــم بخش ــی ه ــرد: پنالت ک ــان  خاطرنش
کــه دو پنالتــی تیــم  اســت و خــدا را شــکر می کنــم 
کــردم. ان شــاءاهلل موقعیتــی  گل تبدیــل  را بــه 
در بــازی پیــش بیایــد و تــاش می کنــم بیشــتر 
گل بزنــم، بــرای تیــم مثمــر ثمــر باشــم.  از اینکــه 
کادر فنی پرسپولیس  پیروزی هدف بازیکنان و 
اســت و اینکــه چــه کســی گل می زنــد یا پــاس گل 
می دهــد اهمیــت نــدارد. شــادی دل هــواداران 
پرســپولیس ارزش زیــادی دارد و می خواهیــم 
ادامــه  در  ان شــاءاهلل  کنیــم.  شــاد  را  آنهــا  دل 

ــم. ــام دهی کار را انج ــن  ــیر هم ای مس
تیم هــای  بــه  اشــاره  بــا  پرســپولیس  هافبــک 
کــه  همگروه ایــن تیــم اظهــار داشــت: همانطــور 
گفــت، لیــگ قهرمانــان آســیا  حمیــد مطهــری 

جــای تیم هــای خــوب اســت.
ــا  ــه وارد رقابت ه ک ــوده  ــد ب ــم هن ــن تی ــوا بهتری گ
شــده، امــا مــا هــم پرســپولیس هســتیم. یــاد 
ــا تمرکــز و اعتمــاد بــه  گرفتیــم در همــه بازی هــا ب
نفــس بــاال وارد زمیــن شــویم و بــرای پیــروزی 
گــوا، الریــان و تیم هــای دیگــر  تــاش می کنیــم. 
بــرای مــا تفــاوت نــدارد 
و تــاش می کنیــم 
عملکــرد  بهتریــن 
را داشــته باشــیم.

بــا  بانــوان نامی نــو  تیــم  پــوش بســکتبال  ملــی 
اشــاره بــه مســابقات انتخابــی المپیــک در اتریــش 
گفــت: تجربــه مــا در مقایســه بــا  و مجارســتان 
کــم اســت و راه ســختی در  کشــورها  بســیاری از 
مســابقات انتخابــی المپیــک در پیــش داریــم.
معصومــه اســماعیل زاده در گفــت وگو با ایســنا، در 
گذشــته بســکتبال بانــوان  خصــوص لیــگ فصــل 
اظهارکــرد: ســطح لیــگ بــا اضافــه شــدن بازیکنــان 
کــرد و کیفیت بهتری گرفت،  خارجــی کاما تغییر 
ــرام و  ــای مه ــر، تیم ه ــای آخ ــوص بازی ه ــه خص ب
گرفته بودند و تاثیر  بهمن بازیکنان بســیار خوبی 
آن را هــم در نتایــج تیم ها مشــاهده کردیم. آمدن 
بازیکنــان خارجــی خــوب و با کیفیــت به بازیکنان 

داخلــی در رشــد و پیشــرفت آنهــا کمــک می کنــد.
بازیکــن  نیــز  مــا  کــه  اســت  درســت  افــزود:  وی 
کــه  گونــه  گرفتیــم، امــا وی نتوانســت آن  خارجــی 
کنــد و نتایــج  کمــک  انتظــار داشــتیم بــه تیــم مــا 
باشــگاه  و  فنــی  کادر  البتــه  نگرفتیــم،  خوبــی 

کننــد. بررســی  بایــد  را  دالیل ایــن مســاله 
ــا  ــو در ارتبــاط ب ــی تیــم نامی ن ملــی پــوش اصفهان
تیــم فصــل آینــده خــود گفــت: اسپانســری نامی نو 
در بســکتبال بانــوان بســیار خــوب بــوده اســت، 
ــخص  ــو مش ــداری نامی ن ــت تیم ــوز وضعی ــا هن ام
نیســت، پیشــنهادات خوبــی از ســایر تیم هــا دارم 
ــری  گی ــم  ــر تصمی ــوص زودت ــن خص ــد در ای ــه بای ک

کنــم.
کــرد: امیــدوارم حضور بازیکنــان خوب  وی اضافــه 

کــه  چــرا  باشــد،  دار  ادامــه  لیــگ  در  کیفیــت  با
کنــار یــک بازیکــن خارجــی بــرای  کــردن در  تمریــن 
کــم  بازیکنــان مــا بــه ویــژه بازیکنــان جــوان تــر و 
کنــار  تجربــه آموزنــده اســت، دیــدن تمرینــات و در 
کــردن و در ادامــه در مقابــل  آنهــا تمریــن و بــازی 
کــردن تاثیــر خوبــی بــرای  چنیــن بازیکنانــی بــازی 

بســکتبال مــا خواهــد داشــت.
اســماعیل زاده در خصــوص مســابقات انتخابــی 
کــه قــرار اســت تیــم ملــی  اتریــش و مجارســتان 
ــرد: در  ک کنــد، خاطرنشــان  ــه ۳ در آن شــرکت  ۳ ب
مســابقات اتریــش تیم هــای رده اول دنیــا حضــور 
کار ســختی داریــم، تجربــه آنهــا نســبت بــه  دارنــد و 
مــا بیشــتر اســت. تمام ایــن مســابقات بــرای مــا 
تجربــه می شــود و ایــن میــدان دیدن هــا بــه رشــد 
کمــک می کنــد تــا بتوانیــم رشــد  و پیشــرفت مــا 

بهتــری داشــته باشــیم، در بســکتبال ۳ بــه ۳ بایــد 
مرتــب در تورنمنــت باشــید. وی بــا بیان اینکــه 
تیم هایــی  مخصــوص  مجارســتان،  مســابقات 
گفــت: شــاید  کــه تجربــه المپیــک ندارنــد،  اســت 
کنیــم،  بتوانیــم در ایــن مســابقات راحــت تــر بــازی 
کار ســخت اســت،  هــر چنــد در ایــن مســابقات نیــز 
امــا شــرایط بهتــر اســت و شــاید بتوانیــم بــه نتیجــه 

برســیم. 
و  تــاش  تمــام  بتوانیــم  کــه  اســت  هدف ایــن 
توانایــی خــود را در زمیــن بــه نمایــش بگذاریــم 
اتریــش  در  باشــیم.  داشــته  خوبــی  عملکــرد  و 
تیمهــای اول تــا ســوم راهــی المپیــک می شــوند 
کــه خیلــی ســخت  و در مجارســتان تیــم قهرمــان 
کــه در جــام جهانــی از  اســت بــه خصــوص بــرای مــا 

بیــن ۲۰ تیــم ۱۴ شــدیم.

دغدغه بنا برای آخرین سهمیه المپیکی کشتی فرنگی

طالی وزنه برداری قهرمانی آسیا 
برگردن وزنه بردار اصفهانی

هافبک پرسپولیس:

 تالش می کنیم به قهرمانی
 که کمترین حق ماست، برسیم

ملی پوش بسکتبال بانوان:

راه سختی برای رسیدن به المپیک داریم

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

تــداوم  بــا  آســیا  قهرمانــان  لیــگ  چهــارم  هفتــه 
کتــور،  ترا بــرد  اولیــن  پرســپولیس،  پیروزی هــای 
تســاوی اســتقال و شکســت فــوالد همــراه شــد.

اســتقال  یافتــن دیــدار  پایــان  بــا  گذشــته  شــب 
گروهــی  مرحلــه  چهــارم  دور  الدحیــل،  مقابــل 
رقابت هــای لیــگ قهرمانــان آســیا بــه اتمــام رســید 
در  خوزســتان،  فــوالد  به جــز  نمایندگان ایرانــی  و 
مقابــل رقبایشــان بــه نتایــج نســبتًا قابــل قبولــی 
گل از ســد  کردنــد. پرســپولیس بــا ۴  دســت پیــدا 
گذشــت تــا مطابــق انتظــار صعــودش را  گــوای هنــد 
گل  کتــور بــا یــک  کنــد، ترا بــه مرحلــه بعــدی قطعــی 
نیــروی هوایــی عــراق را شکســت داد و بــه اولیــن 
ــرد،  ک پیــروزی خــود در ایــن رقابت هــا دســت پیــدا 
اســتقال در دیدار برگشــت مقابل الدحیل قطر تن 
به تســاوی دو بر دو داد و درنهایت فوالد خوزســتان 
نماینــده شایســته فوتبال ایــران نیــز مقابــل تیــم 
بســیار خــوب النصــر قربانــی اشــتباهات فــردی شــد 
گل نتیجــه دیــدار را بــه زرد پوشــان النصــر  و بــا دو 
ــه  ــا حــدی نســبت ب کار صعــودش ت ــا  ــرد ت ک ــذار  گ وا
دو نماینــده دیگــر ســخت تر شــود. حــاال ســه تیــم 
کتــور و فــوالد هرکــدام  به دنبال صعود  اســتقال، ترا
گروهــی به عنــوان تیــم نخســت یــا تیــم  از مرحلــه 
گردان نکونــام  کار شــا کــه ازاین بیــن  دوم هســتند 
کــه در آن حضــور  بــا توجــه بــه تیم هــای قدرتمنــدی 
کــه بایــد در ادامــه  دارنــد تــا حــدی ســخت تر اســت 
کدام یــک از ایــن ســه تیــم  منتظــر بمانیــم و ببینیــم 
کنــار سرخ پوشــان جــواز صعــود بــه  می تواننــد در 
مرحلــه بعــدی را بــه دســت بیاورنــد. در دور چهــارم 
ــه میــدان  گذشــته ب کــه نماینــدگان مــا طــی دو روز 
رفتنــد، تعــدادی از بازیکنــان، فوتبــال بهتــری را بــه 
ــا  ــا ب ــه م ک ــتند  گذاش ــش  ــه نمای ــایرین ب ــبت س نس
شــناخت آن هــا، تیــم منتخــب بازیکنان ایرانــی از 
گروهــی لیــگ قهرمانــان آســیا را  دور چهــارم مرحلــه 

ــم: ــم می خوانی ــه باه ک ــم  کردی ــاب  انتخ
دروازه بان

محمدرضا اخباری:
کتــور در لیــگ قهرمانان آســیا  ســتاره تیــم فوتبــال ترا
در چهارمیــن دیــدار هــم خــوش درخشــید و بــا ثبت 
ــارزی در ثبــت  ــع نقــش ب ــیت به موق کلیــن ش یــک 
کــرد.  رقابت های ایفــا  در ایــن  کتــور  ترا بــرد  اولیــن 
محمدرضا اخباری برای ســومین مرتبه در ۴ دیدار 
گفــت  گلــی دریافــت نکــرد و حــاال می تــوان  گذشــته 
کمــک محمــد خانــزاده و هــادی محمــدی  او بــه 

خــط دفــاع مســتحکمی را در ایــن دوره از مســابقات 
کــه پــس از به  تشــکیل داده اند. ایــن در حالــی اســت 
کتور، نیروی هوایی عراق فشــار  گل ترا ثمر رســیدن 
بســیار زیادی را برای جبران گل خورده روی دروازه 
کتــور آورد، امــا مــرد شــماره یــک تــی تی هــا در دو  ترا
کنــش بی نظیــر مهاجمــان نماینــده  نوبــت، بــا دو وا
کام گذاشــت، تا تــک گل مهدی تیکدری  عــراق را نــا
گرفتــن هــر ســه امتیاز ایــن بــازی تعیین کننده  بــرای 

کافــی باشــد.
مدافعان 

وریا غفوری:
کاپیتــان اســتقال بازهــم نشــان داد وقتــی آمــاده 
فرهــاد  قابل اتــکای  مهره هــای  از  یکــی  باشــد، 
ــازی قبلــی به عنــوان  کــه در ب ــا  مجیــدی اســت. وری
بازیکــن جانشــین وارد زمیــن شــد، در ایــن بــازی از 
گرفتــه  کار  ابتــدا در ســمت راســت  خــط دفاعــی بــه 
شــد. او علی رغــم دادن یــک پنالتــی مشــکوک، بازی 
قابــل قبولــی را از خود به نمایش گذاشــت. کاپیتان 
کــه از اعــام پنالتــی در آخریــن ثانیه هــای  اســتقال 
نیمــه اول، تــا حــدی خــودش را مقصــر می دانســت، 
بــا شــروع نیمــه دوم، تبدیــل بــه همــان مدافــع 
کــه همــواره طــی همه ایــن ســال ها از او  راســتی شــد 
کافــی اســت بــه حرکــت فوق العــاده او  انتظــار داریــم. 
کنید، تا تعریفمان  در ثبت گل دوم استقال دقت 
کامًا متوجه شــوید.  را از یک مدافع راســت نفوذی 
شــماره 21 اســتقال، ابتــدا بــا یــک دریبــل عالــی در 
یــک فضــای محــدود، مدافــع الدحیــل را از جریــان 
ــه  ــاس زمینــی ب ــا یــک پ ــرد و ســپس ب ک ــازی محــو  ب
داخــل محوطــه جریمه، پایه گذار گل دوم اســتقال 
در ایــن بــازی شــد. او در ادامــه بــازی بــا حفــظ همین 
دیــدار  چهارمیــن  بهترین هــای  از  خــوب  رونــد 
اســتقال در چارچــوب لیــگ قهرمانــان آســیا بــود.

عارف غالمی:
 بــا توجــه به شکســت پرگل اســتقال در دیــدار رفت 
مقابــل الدحیــل، پیش بینــی حضــور مجــدد عــارف 
غامی در ترکیب ثابت استقال کار چندان سختی 
نبــود. مدافــع ملی پــوش آبــی پوشــان در ایــن دیــدار 
بــا خونســردی ذاتــی اش، نمــره قابــل قبولــی در مهار 
کــه هر دو  خــط حملــه پرقدرت الدحیل گرفت، چرا
گل الدحیــل از ضربــات شــروع مجدد به دســت آمد 
ــت  ــی را دریاف گل ــتقال  ــازی اس ــان ب ــًا در جری و عم
کمــک ســیاوش  نکــرد. عــارف در جریــان بــازی بــا 
یزدانــی در مرکــز خــط دفاعــی، موفــق شــدند خــط 
حملــه پرقــدرت الدحیــل را بــا حضــور دو مهاجــم 

ــگا از  ــه نام هــای معزعلــی و آلون ک، ب ــا بســیار خطرن
که صبری الموشــی ســرمربی  کار بی اندازند، تا آنجا 
الدحیــل، در نیمــه دوم مجبــور شــد، معزعلــی آقای 
کنــد.  گل جــام ملت هــای آســیا را از زمیــن خــارج 
ضمــن آنکــه غامی چــه در امــر بازی ســازی از خــط 
دفــاع و چــه در زدن ضربــات ســر، فوتبــال بســیار 
گذاشــت و می تــوان  خوبــی را از خــود بــه نمایــش 
کیفیــت، احتمــااًل از حــاال  گفــت بــا توجــه به ایــن 
بایــد او را در دیــدار بعــدی مجــددًا در ترکیــب ثابــت 

تیــم ببینیم.
ابوالفضل رزاقپور:

کتــور و نیــروی هوایــی  رزاقپــور در دیــدار دو تیــم ترا
ــه  کتــور ب ــار در ترکیــب ثابــت ترا ــرای اولیــن ب عــراق ب
کــه رســول  میــدان رفــت و انصافــًا در هــر دو پســتی 
گرفــت، توانســت جــواب  خطیبــی او را بــه بــازی 
ــوع  ــد و درمجم ــی بده ــی اش را به خوب ــاد مرب اعتم
نمــره قبولــی بگیــرد. رزاق پور در نیمــه اول به عنوان 
وینگــر ســمت چــپ در چنــد نوبت مدافعــان نیروی 
همچنیــن  او  کــرد.  مواجــه  دردســر  بــا  را  هوایــی 
بــه فشــار تیــم حریــف از  بــا توجــه  در نیمــه دوم 
ــر آمــد و در پســت  جنــاح راســت، یــک خــط عقب ت
ــه  ــدون اشــتباهی را ب ــازی ب تخصصــی اش بازهــم ب
گذاشــت و درواقــع، یکــی از دالیــل اصلــی  نمایــش 
کتــور در ایــن دیــدار حســاس  بســته مانــدن دروازه ترا
بود. ایــن مدافــع باهــوش درحالی کــه تصــور می شــد 
یــک  بــا  اســت  شــده  کشــیده  به تســاوی  بــازی 
گیــری مناســب تــوپ را از روی خــط دروازه دور  جا
کــرد تــا بازی زیبایش را در دور چهارم مرحله گروهی 

کــرده باشــد. لیــگ قهرمانــان آســیا تکمیــل 
هافبک ها 

کمال کامیابی نیا:
هافبــک تدافعــی پرســپولیس این روزهــا پخته تــر از 
همیشــه در اوج دوران آمادگــی خــود بــه ســر می برد. 
گــوای هنــد در نیمــه دوم  کمــال در دیــدار مقابــل 
به جــای جــال حســینی وارد زمیــن شــد و توانســت 
دفاعــی  خــط  قلــب  در  حضــور  آزمــون  در  بازهــم 
تیمش ســربلند بیرون بیایــد. کمال عــاوه بر انجام 
گلزنــی  کــم نقــص در فــاز دفاعــی، در امــر  یــک بــازی 
کرده اســت.  کــه تبحــر خاصــی پیدا هــم نشــان داده 
او در ایــن بــازی بــا زیرکــی هرچه تمام تــر از غفلــت 
ــرد و توانســت  مدافــع هنــدی نهایــت اســتفاده را ب
گل هــای خــود را در ایــن جــام بــه عــدد دو  شــمار 
کامیابــی نیــا در طی ایــن ۴۵ دقیقــه  افزایــش دهــد. 
کرد و قطعًا  کامًا باانگیزه و با تمرکز بازی  نیمه دوم 
یکــی از مهره هــای قابل اتــکای یحیی گل محمدی 

در ایــن تورنمنــت بــه شــمار می آیــد.
 مهدی مهدی پور:

فنــی  کادر  و  هــواداران  کــه  نمایشــی  آن  باالخــره 
اســتقال از ایــن بازیکــن خــوش اســتایل انتظــارش 
الدحیــل  مقابــل  برگشــت  دیــدار  در  داشــتند،  را 
دیدنــد.  آســیا  قهرمانــان  لیــگ  رقابت هــای  در 
مهــدی پــور بــا توجــه بــه نمایــش بســیار خوبــش 
کــه  در دیــدار رفــت، مقابــل الدحیــل نشــان داد 
ــه  کنــد و ب ــه او اعتمــاد  ــد ب فرهــاد مجیــدی می توان
به جــای مســعود  دیــدار  او در ایــن  علــت  همیــن 
ریگــی به عنوان هافبــک تدافعــی از ابتــدا در ترکیــب 

ثابــت بــه میــدان رفــت. مهــدی پــور طــی 9۰ دقیقــه 
حضــورش در ایــن بــازی، عــاوه بــر پوشــش مناســب 
خــط دفاعــی، در امــر بازی ســازی نیــز موفــق عمــل 
کــرد. ضمن اینکــه او عــاوه بر ایــن دو وظیفــه خطیــر 
کــه به خوبــی از عهــده آن هــا برآمــد، در نبردهــای 
تن به تــن نیــز آمــار بســیار قابل ماحظــه ای از خــود 
گذاشــت و آرام آرام مــی رود تــا بــه یک مهــره  بــر جــای 
نکتــه  اســتقال تبدیــل شــود.  ترکیــب  ثابــت در 
جالب توجــه در دیدار شــب گذشــته تقابــل او و علی 
کــه قطعــًا بــازی مقابل  کریمــی در میانــه میــدان بــود 

کریمی انگیــزه مضاعفــی بــه او مــی داد.
وینگرها

مهدی تیکدری:
کتور در مقابل   وینگر ســمت راســت تیم  فوتبال ترا
نیــروی هوایــی عــراق یکــی از بهتریــن بازی هایــش 
نمایــش  بــه  کتــور  ترا را طــی دوران حضــورش در 
گذاشــت. او بــه همــراه فخرالدینــی زوج خوبــش در 
کتــور در ایــن  ســمت راســت، یکــی از نقــاط قــوت ترا
در ایــن  اتفاقــًا  کــه  می رونــد  شــمار  بــه  رقابت هــا 
ــا  ــراق را ب ــده ع ــاع نماین ــط دف ــا خ ــم،  باره ــدار ه دی
کار تیکــدری برمی گردد  کردنــد. اوج  چالــش مواجــه 
بــه تک گل ایــن دیــدار در نیمــه دوم و آن دریبــل 
تماشــایی، کــه درآن واحــد دو بازیکن نیروی هوایی 
کــرد و در ادامــه بانفــوذ بــه  را از جریــان بــازی محــو 
داخــل محوطــه جریمــه بــا یــک پــاس رو بــه عقــب و 
گلزنــی قرار  بی نقــص، پیمــان بابایــی را در موقعیــت 
گلــر عراقــی می رفــت تــا  کــه  داد، امــا درســت زمانــی 
ضربــه نه چنــدان خــوب پیمــان بابایــی از آِن خــود 

کنــد، در ایــن لحظــه بازهــم دخالــت و هوشــیاری 
تیکــدری موجــب شــد بــا یــک ریبانــد به موقــع، 
تک گل ایــن دیــدار بســیار حســاس را خــودش بــه 
ثمــر برســاند و به این ترتیــب او بارزتریــن نقــش را در 
کــرد. کتــور در ایــن رقابت ها ایفــا  اولیــن پیــروزی ترا

مهدی ترابی:
کــه بــازی بــه بــازی  مهــره غیرقابــل جانشــین یحیــی 
ــی.  کســی نیســت جــز مهــدی تراب ــر می شــود،  بهت
گوا نیز مطابق  که در دیدار برگشــت مقابل  بازیکنی 
معمــول و انتظــار، مثــل یــک المــاس خوش تــراش 
گل و  در ترکیــب سرخ پوشــان درخشــید و بــا یــک 
کار خــود را بــه بهتریــن نحــو ممکــن  یــک پــاس گل، 
مقابــل نماینــده هنــد بــه پایــان رســاند. او عــاوه 
خاصــی  تبحــر  مجــدد  شــروع  ضربــات  در  بر ایــن 
گــوا  را بــا  کــرده و از ایــن طریــق، بارهــا دروازه  پیدا
کثــر حماتــی که به  خطــر مواجــه کــرد و به نوعــی در ا
ســمت دروازه گــوا ترتیــب داده می شــد نقــش بارزی 
داشــت. ترابــی در ایــن دیــدار هــر بــار اراده می کــرد 
ک ظاهــر می شــد  روی دروازه میزبانشــان خطرنــا
کار  کــه می توانــد بــه  کســانی اســت  و قطعــًا یکــی از 
پرســپولیس در مراحــل باالتــر بیایــد. ترابی علی رغم 
گــوا حتــی یک قــدم پــا پــس نکشــید تــا  بــازی خشــن 

کنــد واهمــه ای از چیــزی نــدارد. ثابــت 
 مهدی قایدی:

مهــدی قایــدی، ســتاره بی بدیل باشــگاه اســتقال 
گذشــته  و تیــم ملــی فوتبال ایــران در بــازی شــب 
گل هــای دوران  مقابــل الدحیــل یکــی از مهم تریــن 
ــی بــه  گل در حال ورزشــی اش را بــه ثمــر رســاند. این 
کــه بــا توجــه بــه رونــد و جریــان بــازی  ثمــر رســید 
ــند و  ــر او را می شناس ــًا دیگ کام ــه  ک ــود  ــخص ب مش
ازایــن رو توســط مدافعــان تنومنــد حریــف یارگیــری 
شــده بــود. امــا قایــدی در یک لحظــه خــودش را بــه 
تــوپ ارســالی از ســمت راســت رســاند و بــا یــک بغــل 
کــرد تــا همه چیــز  پــای دقیــق دروازه الدحیــل را بــاز 
کشــیده شــود. قایــدی عــاوه بــر بــه ثمــر  به تســاوی 
گل، در نیمــه اول هــم می توانســت از  رســاندن این 
کنــد.  شــگرد همیشــگی خــودش بازهــم اســتفاده 
کنــج  گام در عــرض زمیــن،  او بــا برداشــتن چنــد 
گرفــت،  دروازه الدحیــل را بــا شــوت محکمی نشــانه 
کنــش خــوب مانــع از  گلــر الدحیــل بــا یــک وا امــا 
ــن در  ــا همچنی ــوی آبی ه ــد. باش ــدی ش ــی قای گلزن
کــه اســتقال تحت فشــار قــرار  طــول بــازی هــر بــار 
می گرفــت، مدافعــان حریــف را مجبــور بــه خطــا 
می کــرد و اجــازه نمــی داد دامنــه حمــات الدحیــل 

گســترده تر شــود. درمجمــوع می تــوان گفت مهدی 
گذاشــت  قایدی فوتبال بســیار خوبی را به نمایش 
و در پایــان به عنــوان بهتریــن بازیکــن زمین انتخاب 
گذشــته بــه ثمــر رســاند،  کــه شــب  گلــی  شــد. قطعــًا 
ــان  ــتر نش ــود را بیش ــده ارزش خ ــای آین ــرف روزه ظ

خواهــد داد. 
مهاجمان

شهریار مغانلو:
کــه حــاال تبدیــل بــه مهاجــم  مهاجمی بلندقامتــی 
مغانلــو  شــهریار  اســت.  شــده  پرســپولیس  اول 
گــوا بازهــم ارزش هــای  در دیــدار برگشــت مقابــل 
خــودش را نشــان داد و توانســت مقابل ایــن تیــم 
گل بــه نــام خــودش ثبــت  گل و یــک پــاس  یــک 
کنــد. او ابتــدا پــاس عمقــی ترابــی را بــدون هیچ گونــه 
ــرد و در ابتــدای  ک ــازی تبدیــل  گل اول ب ــه  مکثــی ب
ــه زوج خــط  گل ســوم تیمــش را ب نیمــه دوم پــاس 
حملــه اش یعنی عیســی آل کثیــر داد تا او نیــز در این 
گلزنــی بــاز شــود. شــهریار علی رغــم  دیــدار پایــش بــه 
کامــًا باانگیــزه ظاهرشــده و  ضعــف تیــم حریــف 
بــازی بــه بازی با بازیکنان پرســپولیس هماهنگ تر 
کثر نبردهای هوایی  می شــود. او مثل همیشــه در ا
موفــق عمــل کــرد و درواقــع یکی از خوب های ســرخ 

گــوای هنــد بــود. پوشــان در مقابــل 
عیسی آل کثیر:

کنــار شــهریار مغانلــو می رونــد تــا  کثیــر در  عیســی آل 
ک باشــگاه پرســپولیس  بــه یکــی از زوج هــای خطرنا
بــدل شــوند. عیســی نیــز به ماننــد همتــای خوبــش 
در خــط حملــه در بــازی مقابــل گوا نشــان داد از چه 
انگیــزه باالیــی برخــوردار اســت و تمــام تاش خــود را 
کار می بنــدد تــا هــر چــه زودتــر بــه فرم ایــده آلــش  بــه 
گلــر ناشــی هنــدی  نزدیــک شــود. او عــاوه بر اینکــه، 
کــرد، در ابتــدای نیمــه  را مجبــور بــه ارتــکاب پنالتــی 
دوم نیــز توانســت پــا بــه تــوپ بــه عمــق خــط دفــاع 
گل پرســپولیس را  حریــف هنــدی بزنــد تــا ســومین 
کثیــر همچنیــن بــدون  کنــد. آل  بــه نــام خــود ثبــت 
ــازی  هیــچ تــرس و واهمــه ای در تمــام درگیرهــای ب
گلزنــی  علی رغــم  دارد  ســعی  و  می کنــد  شــرکت 
همــواره در خدمــت تیــم باشــد. دو بــازی تشــریفاتی 
و  الوحــده  مقابــل   E گــروه  در  پرســپولیس  دیگــر 
بــرای هماهنگــی  الریــان شــاید بهتریــن فرصــت 
بیــن خــودش و شــهریار مغانلــو و در عیــن بهتریــن 
مجــال جهــت رســیدن به مــرز آمادگی مجــددش در 
باشــگاه پرســپولیس باشــد، امــری کــه هواداران این 

تیــم به شــدت منتظــر رســیدن آن روز هســتند.

جای فوالدی ها خالیست؛

تیم منتخب ایرانی های هفته چهارم لیگ قهرمانان
گزارشربخ
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کنترل التهاب 
با توت فرنگی

خبرربخ

 Saxifraga( فرنگــی  تــوت  شــمعدانی  از  ژاپنی هــا 
گیاهــی بــرای درمــان  stolonifera( بــه عنــوان داروی 
همچنیــن  می کننــد.  اســتفاده  تــورم  و  زخم هــا 
بــه عنــوان مــاده غذایــی و مــاده آرایشــی نیــز مــورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد. نتایــج مطالعــات دارویــی 
که عصاره شمعدانی توت فرنگی دارای  نشان داده 
کســیدانی و ضــد تومــوری اســت  آنتی ا خاصیــت 
امــا هنــوز اثــر ضدالتهابــی شــمعدانی تــوت فرنگــی بــر 
روی پوســت بــه خوبــی مشــخص نشــده اســت. این 
کشــی  ــار توســط دانشــیار، تا ــرای اولیــن ب مطالعــه ب
کاهــارا از موسســه کشــاورزی دانشــگاه شینشــو ژاپن 
بــرای یــک پــروژه تحقیقاتــی مشــترک بــا شــرکت 
داروســازی مــاروزن )Maruzen( انجــام شــده اســت. 
به گزارش مدیکال نیوز،ســرکوب پاســخ ایمنی بیش 
گیرنــده TLR۲( ۲( بــه   Toll-like از حــد بــا واســطه
کراتینوســیت های  عفونــی  میکروارگانیســم های 
پوستی نشان داد، ماده موجود در شمعدانی توت 
کــه در ژاپنــی یوکینوشــیتا نــام دارد ابــزاری  فرنگــی 
بــرای رفــع درماتیــت )آمــاس پوســتی( عفونــی شــایع 
کلــی، آنتی بیوتیک هــا و ترکیبــات  اســت. به طــور 
کــه التهــاب را ســرکوب می کننــد،  مشــابه اســتروئید 
بــرای کنتــرل درماتیت اســتفاده می شــوند اما ظهور 
از  ناشــی  جانبــی  عــوارض  و  مقــاوم  کتری هــای  با
اســتفاده مزمــن موجــب عــدم محبوبیــت آنها شــده 
اســت. نتایج ایــن تحقیــق نشــان داد، شــمعدانی 
کنتــرل موضعــی التهــاب در بــدن  تــوت فرنگــی بــا 
پاســخ ایمنی محــدود فراهــم می کنــد. یوکینوشــیتا، 
گیاهــی بســیار ایمن و دارای ســابقه اثبــات  مــاده 
مــواد  و  غــذا  عنــوان  بــه  کــه قرن هــا  اســت  شــده 
آرایشــی مــورد اســتفاده قــرار گرفته اســت. همچنین 
شــمعدانی تــوت فرنگــی بــه عنــوان یــک داروی خــام 
گرچــه اثــر ضــد التهابــی آن  شــناخته می شــود و ا
شناخته شــده امــا هنــوز عملکــرد دقیــق آن درک 
نشده است. انتظار می رود از یوکینوشیتا به عنوان 
مــاده ضدالتهابــی بــر اســاس اثــر ســرکوب کننده بیان 
کــه با ایــن مطالعــه مشــخص شــد،   TLR۲ مولکــول
گــروه تحقیقاتــی در حــال  گیــرد.  مــورد اســتفاده قــرار 
ــرای  کارآیــی آن ب ــرای انجــام آزمایــش  برنامه ریــزی ب
روش  هســتند. این  خفیــف  کنــه  آ مبتالبــه  افــراد 
عملکــرد متفاوتــی از عوامــل ضدالتهابــی متــداول 
گــر نتایــج مفیــدی حاصــل شــود، انتظــار  دارد، امــا ا
مــی رود کــه شــمعدانی توت فرنگی بتواند بــه عنوان 
گســترده اســتفاده شــود. مــاده ضدالتهابــی به طــور 

بــا  کــه  افــرادی  بــرای  مــوز  چــای  نوشــیدن 
افســردگی، اضطــراب مزمــن،  مشــکالت خــواب، 
سیســتم ایمنی ضعیــف، فشــار خــون بــاال، چاقــی، 
و مشــکالت التهابــی مواجــه هســتند، می توانــد 
مفیــد باشــد.چای مــوز ممکــن اســت ترکیبــی از دو 
آیتــم غیرمرتبــط بــه نظــر برســد، امــا بــه طرز شــگفت 
انگیــزی خوشــمزه اســت. چای موز اخیــرا به عنوان 
یــک نوشــیدنی بــرای کمــک بــه خــواب بهتــر شــاهد 
افزایش محبوبیت خود بوده اســت. افراد بســیاری 
کــه نوشــیدن چــای مــوز پیــش از زمــان  معتقدنــد 
بهبــود  و  اعصــاب  تســکین  بــه  می توانــد  خــواب 
کنــد. چــای مــوز می توانــد  کمــک  شــرایط خــواب 
فوایــد دیگــری ماننــد بهبــود خلــق و خــو، ســالمت 

ــد. کن ــه  ــز ارائ ــش وزن را نی کاه ــت  ــب و مدیری قل
قــدرت  از  می توانــد  حتــی  مــوز  پوســت  چــای 
بیشــتری برخــوردار باشــد. پوســت مــوز سرشــار از 
مــواد مغــذی اســت، از ایــن رو، می توانــد قدرت ایــن 
چــای را افزایــش داده و میــزان ضایعــات میــوه را نیــز 

کاهــش دهــد.
مواد مغذی چای موزچای موز

سرشــار از پتاســیم، ویتامیــن B۶، منگنــز و منیزیــم 
کشــاورزی آمریــکا، یــک مــوز  گفتــه وزارت  اســت. بــه 
حــاوی  آب  در  جوشــیده  متوســط  رســیده اندازه 
گــرم ویتامیــن  گــرم پتاســیم، ۰.۳ میلــی  29۳ میلــی 
با ایــن  اســت.  منیزیــم  گــرم  میلــی  و 2۴.۶   ،B۶
وجود، ایــن ارقــام بــا توجــه بــه روش تهیــه می توانند 

متفــاوت باشــند.
فواید چای موز

بــا  کــه  افــرادی  بــرای  مــوز  چــای  نوشــیدن 
افســردگی، اضطــراب مزمــن،  مشــکالت خــواب، 
سیســتم ایمنی ضعیف، فشــار خون بــاال، چاقــی، و 
مشــکالت التهابی مواجه هســتند، می تواند مفید 

باشــد.
ممکن است به خواب خوب و آرامش بخش 

کمک کند
ســطوح باالی تریپتوفان، ســروتونین و دوپامین در 
چــای مــوز ممکــن اســت بــا بهبــود شــرایط خــواب، 
کلــی خــواب آرامــش  کاهــش بــی خوابــی، و بــه طــور 
مــواد  باشــد. این  مرتبــط  وقفــه  بــدون  و  بخــش 
شــیمیایی بــه میــزان زیــاد در پوســت میــوه مــوز 
وجــود دارنــد، امــا در خــود میوه اینگونــه نیســت. 
ــوه  ــت و می کل پوس ــتری  ــان بیش ــدت زم ــه م هرچ
مــوز دم بکشــد، میزان بیشــتری از این مــواد مغذی 

در نوشــیدنی وجــود خواهــد داشــت.
نوشــیدن یــک فنجــان چــای مــوز پیــش از خــواب 

ممکــن اســت ســطوح هورمون هــای اســترس را 
کاهــش داده و بــه خــواب آرامــش بخــش و بــدون 
که ایــن دو  گرچــه مطالعاتــی  کنــد. ا کمــک  وقفــه 
را بــه طــور مســتقیم بــا هــم پیونــد دهنــد، وجــود 
کــه غذاهــای  ندارنــد، امــا یــک مطالعــه نشــان داد 
کاربــردی می تواننــد بــه بهبــود خــواب کمــک کنند. 
مــوز حــاوی بســیاری از عناصــر از جملــه پتاســیم و 

ــان اســت. تریپتوف
ممکن است فشار خون را تنظیم کند

چــای مــوز شــاید بــه دلیــل محتــوای پتاســیم خــود 
بهبــود  بــه  می توانــد  کــه  باشــد  شــده  شــناخته 
کــرده و فشــار خــون را کاهــش  ســالمت قلــب کمــک 
دهــد. بــه عنــوان یک گشــادکننده رگ هــای خونی، 
پتاســیم نــه تنهــا می توانــد تعــادل مایــع در بــدن را 
کاهــش تنــش  کنــد، بلکــه ممکــن اســت بــا  تنظیــم 
در ســرخرگ ها و رگ هــای خونــی دیگــر، فشــار روی 

ــد. کاهــش ده ــی را  ــتگاه قلبی عروق دس
ممکن است خلق و خو را بهبود ببخشد

مــوز  چــای  در  موجــود  ســروتونین  و  دوپامیــن 
می توانــد بــه تنظیــم ســطوح هورمونــی و تقویــت 
خلــق و خــو کمک کند زیرا آنها انتقــال دهنده های 
عصبــی احســاس خــوب هســتند. افــزودن چــای 
مــوز بــه رژیــم غذایــی ممکــن اســت یــک درمــان 
ــرای تقویــت خلــق و خــو باشــد. طبیعــی و ســالم ب

کم استخوانی را افزایش دهد ممکن است ترا
انــواع مختلفــی از مــواد معدنــی، از جملــه منگنــز و 
که ایــن دو مــاده  منیزیــم در چــای مــوز وجــود دارنــد 

ــی  ــم مــواد معدن ک ــه بهبــود ترا مغــذی می تواننــد ب
کننــد. دریافت ایــن مــواد مغــذی  کمــک  اســتخوان 
متعــادل  غذایــی  رژیــم  یــک  از  کافــی  میــزان  بــه 
می توانــد بــه کنــد کــردن یا پرهیــز از پوکی اســتخوان 

کنــد. کمــک  بــا افزایــش ســن 
ممکن است گوارش را بهبود ببخشد

کــه  پتاســیم و منیزیــم هــر دو بــه عنــوان مــوادی 
عملکــرد عضــالت صــاف را بهینــه ســازی می کننــد، 
شــناخته شــده هســتند که این در دســتگاه گوارش 
اهمیــت دارد. ایــن شــرایط می توانــد بــه تحریــک 
کنــد که ممکن اســت  حرکــت پریســتالتیک کمــک 
امــکان  رو،  از ایــن  کنــد،  تنظیــم  را  روده  حــرکات 
کنــد،  کرامــپ جلوگیــری  دارد از یبوســت، نفــخ، و 
کــه جــذب مــواد مغــذی را نیــز بهبــود  در شــرایطی 

ببخشــد.
ممکن است سیستم ایمنی بدن را تقویت کند

کــه هــر دو در مــوز وجــود   A و ویتامیــن C ویتامیــن
سیســتم ایمنی  تقویــت  بــه  می تواننــد  دارنــد 
کننــد. هــر دو ویتامیــن می تواننــد  کمــک  بــدن 
کننــد. ویتامیــن  کســیدان عمــل  بــه عنــوان آنتــی ا
تحریــک  را  خــون  ســفید  گلبول هــای  تولیــد   C
می کنــد و ویتامیــن A می توانــد بــه طــور مســتقیم با 
کسیداتیو در شبکیه چشم،  پیشگیری از استرس ا
کــوال و آب مرواریــد را  احتمــال ابتــال بــه انحطــاط ما

کاهــش دهــد.
ممکن است به کاهش وزن کمک کند

گزینــه خوبــی  برخــالف بــاور عمومــی، مــوز می توانــد 

بــرای کنتــرل وزن باشــد. موز سرشــار از فیبر محلول 
کــردن  کنــد  کــه می تواننــد بــه  و نامحلــول اســت 
متابولیســم  تقویــت  و  اشــتها،  کاهــش  گــوارش، 
تقویــت  بــه  می توانــد  مــوز  کننــد.  کمــک  بــدن 
کنــد. بنابــر یــک مقالــه در  کمــک  احســاس ســیری 
Penn Medicine، یــک رژیــم غذایــی متعــادل عامــل 
کاهــش وزن در بلنــد مــدت  کلیــدی بــرای حفــظ 
اســت. اســتفاده از قندهــای طبیعــی، فیبــر و دیگــر 
مــواد مغــذی موجــود در مــوز می توانــد در برنامــه 

ــم غذایــی مفیــد باشــد. ریــزی یــک چنیــن رژی
چگونه چای موز را آماده کنیم؟

شــما می توانیــد چــای مــوز را بــه راحتــی در خانــه 
کنیــد. آنچــه نیــاز داریــد یــک مــوز ارگانیــک،  آمــاده 
آب داغ، و یــک افزودنــی طبیعــی ماننــد عســل یــا 

دارچیــن اســت.
چای موز پیش از خواب

کســب آرامــش  گزینــه ای خــوب بــرای  ایــن چــای 
پیــش از زمــان خــواب اســت.

مواد الزم:
- یک موز ارگانیک

- دو فنجان آب
- یک چوب دارچین

- یک قاشق غذاخوری عسل
روش تهیه:

آب و چــوب دارچیــن را در یــک ظــرف ریختــه و آب را 
بــه جــوش آورید.

انتهــای مــوز را بــرش زده و آن را در آب جــوش قــرار 

دهیــد. در صــورت تمایــل می توانیــد پوســت مــوز را 
بکنیــد. امــا پوســت این میــوه مواد مغذی بســیاری 

دارد.
اجــازه دهیــد مــوز بــرای 1۰ دقیقــه بجوشــد و ســپس 

آن را از روی حــرارت برداریــد.
چــای را از یــک صافــی عبــور دهیــد. شــما می توانیــد 
ــرای اســتفاده در یــک پودینــگ  مــوز جوشــیده را ب

دانه هــای چیــا یــا فرنــی نگــه داریــد.
ــل  ــه آن عس ــد ب ــای می توانی ــم چ ــود طع ــرای بهب ب
کنید. ایــن یــک نوشــیدنی آرامــش بخــش  اضافــه 
خــواب  زمــان  از  پیــش  کــه  اســت  العــاده  فــوق 

کنیــد. را مصــرف  آن  می توانیــد 
کنیــد تــا حــاوی  نکتــه: از مــوز ارگانیــک اســتفاده 
مــواد شــیمیایی و آفــت کش ها نباشــد. همچنین، 
بــه جــای چــوب دارچیــن می توانیــد از پــودر آن 
کنیــد. یــک چهــارم قاشــق چایخــوری  اســتفاده 
کشــیدن چــای مــوز بــه  پــودر دارچیــن را پــس از دم 

کنیــد. آن اضافــه 
چای پوست موز

افزایــش ســطوح  بــرای  یــک روش طبیعــی  ایــن 
کــه بــه خــواب خــوب کمــک  منیزیــم در بــدن اســت 

می کنــد.
مواد الزم:

پوست یک موز
دو فنجان آب

یک چهارم قاشق چایخوری پودر دارچین
روش تهیه:

انتهــای پوســت مــوز را بــرش بزنیــد. شــما می توانید 
ــا  کنیــد ت ــا خشــک  ــرده ی ک پوســت مــوز را منجمــد 
همــواره بــرای تهیه ایــن چــای در دســترس شــما 
باشــد. آب را بــه جــوش آورده و پوســت مــوز را در 
آن قــرار دهیــد. اجــازه دهیــد بــرای 1۰ دقیقــه بــه 
آرامی بجوشــد. چــای را از یــک صافــی عبــور دهیــد 
و بــرای بهبــود عطــر و طعــم بــه آن پــودر دارچیــن 
اضافــه کنیــد. همچنیــن، می توانید از یک شــیرین 
کنیــد. کننــده طبیعــی ماننــد عســل نیــز اســتفاده 

نکتــه: مــوز ســبز انتخــاب بهتــری نســبت بــه مــوز 
کامال رســیده اســت. پوســت موز ســبز ســطوح باالتر 
پروبیوتیک هــا و همچنیــن نشاســته مقــاوم را دارد 
گــوارش نمی شــود. این  کــه بــه ســرعت توســط بــدن 
شــرایط هرچه بیشــتر چربی ســوزی و کاهش وزن را 

تقویــت می کنــد.
عوارض جانبی چای موز

عــوارض جانبــی نوشــیدن چــای مــوز ممکــن اســت 
شــامل حالــت تهــوع، اســتفراغ، ناراحتــی معــده، 
و هایپرکالمی )ســطوح بــاالی پتاســیم( شــوند. این 
آثــار منفــی بــه طــور کلــی تنهــا زمانــی کــه افراد میــزان 
بیــش از حــد چــای مــوز را مصــرف می کننــد یــا مــوز 
اســتفاده شــده ارگانیک نیســت، تجربه می شــوند. 
بایــد حــد  روز  مــوز در  تــا دو فنجــان چــای  یــک 

معقــول بــرای بیشــتر افــراد باشــد.
میــزان بیــش از حــد پتاســیم: همــان گونه که اشــاره 
شــد، افــراد گاهــی اوقات پس از نوشــیدن چــای موز 
از حالــت تهــوع، اســتفراغ یا ناراحتی معده شــکایت 
در  معمــول  طــور  بــه  شــرایط  اما ایــن  می کننــد. 
نتیجــه مصــرف بیــش از حــد پتاســیم رخ می دهــد 
به هایپرکالمی منجــر شــود. شــدت  کــه می توانــد 
باشــد.  مرگبــار  حتــی  می توانــد  شــرایط  زیاد ایــن 
بیشــتر مــوارد میــزان بیــش از حــد پتاســیم منجــر بــه 
ــان قلــب نامنظــم، و  اسپاســم های عضالنــی، ضرب
گــوارش می شــوند. مصــرف  اسپاســم های دســتگاه 
متعــادل چــای مــوز نبایــد موجــب عــوارض جانبــی 
کلیــه  شــود. شــرایط دیگــر از جملــه بیمــاری مزمــن 
کــردن مصــرف  ــه معنــای محــدود  ممکــن اســت ب

پتاســیم باشــد.
موزهــای  از  اســتفاده  ارگانیــک:  غیــر  موزهــای 
ارگانیــک بــرای آمــاده کــردن چــای موز توصیه شــده 
ــا پوســت دم می کنیــد  ــر مــوز را ب گ ــه ویــژه ا اســت، ب
زیــرا خطــر ورود آفــت کش ها و مواد شــیمیایی دیگر 
گــر مطمئــن نیســتید  بــه بــدن را افزایــش می دهــد. ا
کــه مــوز ارگانیــک یــا عــادی را اســتفاده می کنیــد، 
کــردن چــای بــه خوبــی  پوســت مــوز را پیــش از دم 

شستشــو دهیــد.

از خواب خوب تا کاهش وزن با چای موز
خبرربخ

آب چه فوایدی برای سالمتی دارد؟

وجود کلسترول برای بسیاری از عملکردهای حیاتی بدن ضروری است؛

۱۰ نشانه شگفت انگیز کلسترول باال را نادیده نگیرید!

خبرربخ

خبرربخ

مصــرف آب فوایــد بیشــماری بــرای ســالمتی دارد 
ــی ســوزی، حفــظ  کنتــرل وزن، چرب ــه  کمــک ب ــه  ک
تنهــا  دهــان  ســالمت  بهبــود  و  ســلولی  ســاختار 
مــواردی از آن بــه حســاب می آیــد. نوشــیدن آب بــه 
مقــدار مناســب دارای فوایــد زیــادی بــرای ســالمتی 
کســیر زندگــی لقــب داده انــد.  اســت و بســیاری آن را ا
بــدن انســان را تشــکیل  از  آب تقریبــا ۷۰ درصــد 
می دهــد و روی تــک تــک ســلول ها تاثیــر می گــذارد 
تــا آب مــورد نیــاز بــدن تامیــن شــود، از بــدن ســم 
که ایــن اقدامــات  زدایــی و دمــای بــدن حفــظ شــود 

کمــک می کنــد. بــه نوبــه خــود بــه زندگــی ســالم 
هندوســتان تایمــز در مطلبــی بــه برخــی از فوائــد 
مصــرف آب کافــی بــرای ســالمت اشــاره کرده اســت:
یکپارچگی ســاختار ســلول: برای حفظ یکپارچگی 
ســلول هایی ماننــد مــو، پوســت و ناخــن مصــرف 
کــه  کالژن  آب ضــروری اســت و تــا حــدی بــه تولیــد 

کمــک می کنــد. خاصیــت ضــد پیــری دارد 
حفــظ دمــای بــدن: حفــظ تعــادل مایعــات بــرای 

حفــظ دمــای بدن عامل کلیــدی اســت. برای اینکه 
کــه  اســت  کننــد، مهــم  کار  بــه درســتی  آنزیم هــا 
دمــای بــدن حفــظ شــود. در غیر ایــن صــورت بیشــتر 

عملکردهــای بــدن ممکــن اســت متوقــف بمانــد.
کی  چربــی ســوزی: نتایج تعــدادی از مطالعــات حا
کاهــش چربــی بــدن  از آن اســت مصــرف آب بــا 
مرتبط اســت زیرا مصرف آب آشــامیدنی به کاهش 

کمــک می کنــد. وزن 

نشــانه  آخریــن  تشــنگی  بــدن:  رطوبــت  حفــظ 
کامــال ضــروری اســت  کمبــود آب اســت بنابرایــن 
کمبــود آب  کافــی آب بنوشــد.  کــه فــرد بــه مقــدار 
بــدن باعــث افــت ســطح انــرژی و ضعیــف شــدن 

می شــود. سیســتم ایمنی 
 کمــک بــه هضــم غــذا و حفــظ ســامت دهــان: 
پرســیده  کــه  ســواالتی  تریــن  رایــج  از  یکــی 
کــه چــه زمانــی بــرای نوشــیدن  می شــود این اســت 

آب مناســب اســت؟ قبــل از غــذا؟ بعــد از غــذا؟ در 
حیــن غــذا؟ نوشــیدن آب در تمام ایــن ســه مرحلــه 
بــه هضــم بهتــر غذا کمــک می کند. ایــن مــاده تولید 
کــه حــاوی الکترولیتهــا، مخــاط و آنزیــم اســت  بــزاق 
کــه بــه هضــم غــذا کمــک می کنــد و  کــرده  را تســهیل 
باعــث حفــظ ســالمت دهــان می شــود. هضــم غــذا 
ــد  ــن تولی ــش س ــا افزای ــود و ب ــروع می ش ــان ش از ده
گــر احســاس می کنیــد  کاهــش می یابــد. ا بــزاق نیــز 
دهــان شــما خشــک اســت، میــزان مصــرف آب را 

افزایــش دهیــد.
کمــک بــه ســم زدایــی: مهمترین عملکرد آب ســم 
کــه بــه نوبــه خــود بــه سیســتم ایمنی  زدایــی اســت 
کمــک می کنــد. در طــول روز ســموم بســیاری  بــدن 
چــه از طریــق محیــط زیســت و چــه از طریــق مــواد 
زدایــی  ســم  میشــوند.  جمــع  بــدن  در  غذایــی 
می افتــد  اتفــاق  عــرق  و  مدفــوع  ادرار،  طریــق  از 
کمــک  همچنیــن تعریــق بــه حفــظ دمــای بــدن 
کافــی ممکــن اســت بــه  می کنــد. نوشــیدن آب نا

ــود. ــر ش ــه منج کلی ــنگ  ــت و س یبوس

کــه در تمــام  کلســترول یــک نــوع چربــی اســت 
کــه  حالــی  در  دارد.  وجــود  بــدن  ســلول های 
بســیاری از افــراد تنهــا از مضرات ایــن نــوع چربــی 
بــرای  آن  وجــود  گفــت  بایــد  هســتند،  باخبــر 
بســیاری از عملکردهــای حیاتــی بــدن ضــروری 

اســت.
کــه در تمــام  کلســترول یــک نــوع چربــی اســت 
کــه  حالــی  در  دارد.  وجــود  بــدن  ســلول های 
بســیاری از افــراد تنهــا از مضرات ایــن نــوع چربــی 
بــرای  آن  وجــود  گفــت  بایــد  هســتند،  باخبــر 
بســیاری از عملکردهــای حیاتــی بــدن ضــروری 

اســت.
و  بــوده  ضــروری  صفــرا  تولیــد  بــرای  کلســترول 
ــی اســت. عــالوه  همچنیــن مســئول هضــم چرب
بر ایــن، در تولیــد بســیاری از هورمون هــا نقــش 
دارد و بــرای تقویــت ســالمت قلــب و عــروق مفیــد 

اســت.
ــه  ــا ب ــود نیاز اندام ه ــا وج ــه ب ک ــت  مشکل اینجاس
کلســترول، افزایــش آن باعــث آســیب های جبران 
ناپذیــر می شــود. این در حالــی اســت که بســیاری 
کلســترول در بــدن  از افــراد هنــوز از عالئــم افزایــش 
مطلــع نیســتند چون ایــن عالئــم بــه راحتــی قابل 
مشــاهده نبــوده و در نهایــت منجر به فشــار خون 

بــاال، نارســایی کلیــه و... خواهــد شــد.
عالئــم  انگیزتریــن  شــگفت  حــال،  با ایــن 
کــه نیــاز بــه  کلســترول در بــدن  افزایــش ســطح 
پیگیری هــای جــدی دارنــد، از ایــن قــرار اســت:

تــورم و بــی حســی اندام: یکــی از عالئــم اولیــه 
کلســترول بــاال، تــورم و بی حســی اندام اســت. این 
لیپیدهــای  چــون  می افتــد  اتفــاق  کنــش  وا
گــردش خــون موثر جلوگیری می کنند  انباشــته از 
کســیژن و مــواد مغــذی  کاهــش ا کار باعــث  و ایــن 

عضــالت می شــود.
بــوی بــد دهــان )هالیتوزیــس(: تنفــس بــد بــو و 
بــوی بــد دهــان یکــی از نشــانه های بســیار رایــج 
کلســترول بــاال هســتند.  کــه دارای  افــرادی اســت 
ــاال باعث ایجــاد مشــکالت جــدی در  کلســترول ب
فراینــد هضــم مــواد غذایــی شــده و ایــن اتفــاق 

خــود عامــل بــوی بــد دهــان خواهــد شــد.
کنتــرل نشــده  نفــخ و ســوء هاضمه: ســطوح 

کلســترول بــد یــا همــان ال دی ال، بــه عنــوان یک 
عامــل مهــم بــرای صدمــات جــدی بــه دســتگاه 
گوارش مانند ســوء هاضمه و نفخ شــناخته شــده 

اســت. 
کبــد متابولیســم را  لیپیدهــای اضافــی در خــون و 
کــرده و از هضــم موثــر جلوگیــری می کنند؛  مختــل 
بــاال  چربــی  بــا  غذاهــای  هنگامی کــه  ویــژه  بــه 

مصــرف می شــوند.
در  موجــود  کلســترول  ســردرد:  و  ســرگیجه 
گــردش خــون موثــر شــده و بــا  شــریان ها مانــع 
ســردرد،  باعث ایجــاد  خــون،  کســیژن  ا کاهــش 
ســرگیجه، از دســت دادن تعــادل و... می شــود.

بــدن  در  اضافــی  کلســترول  دیــد:  مشــکات 

منجــر بــه مشــکالت بینایــی می شــود. ســوزش 
عــوارض  از  چشــم  زردی  و  دیــد  تــاری  چشــم، 

کلســترول بــاال هســتند.
یبوســت: تشــکیل لیپیدهــا در شــریان ها بــا تاثیــر 
منفــی روی فراینــد هضم منجــر به کاهش تحرک 

روده هــا و ابتــال بــه یبوســت می شــود.
درد قفســه ســینه: این درد همیشــه یــک دلیــل 
گرچــه  بــرای معاینــات فــوری پزشــکی اســت. ا
بســیاری از بیماری ها با درد قفســه ســینه ارتباط 
کثــر موارد، ایــن درد مرتبط با  مســتقیم دارنــد، در ا
ــی در شــریان ها  ــاال اســت. ایجاد چرب کلســترول ب
کــرده و می توانــد باعــث  جریــان خــون را محــدود 
ــاال و افزایــش درد در قفســه ســینه  فشــار خــون ب

شــود.
خســتگی و ضعــف مزمــن: احســاس ضعــف، 
خستگی و میل به خواب در ساعات غیر معمول 
روز ناشــی از تغذیــه نامناســب، فعالیــت بدنــی 
بیــش از حــد و یــا برخــی بیماری هــا اســت. با ایــن 
کلســترول بــاال هــم می توانــد یــک عامــل  حــال 
کلســترول بــاال  کــه  دخیــل باشــد. بــا توجــه به ایــن 
جریــان خــون را محــدود می کنــد، می توانــد منجــر 

ــود. ــی و جسمی ش ــکالت ذهن ــه مش ب
 مشکات پوستی: لکه های قرمز روی پوست، 
التهــاب و احســاس ناخوشــایند خــارش، از عالئــم 

کنترل نشــده اســت. کلســترول 
حــد  از  بیــش  انباشــت  غذایــی:  آلرژی هــای 
کبــد می توانــد بــرای برخــی  چربــی در شــریان ها و 
از افــراد همــراه بــا آلرژی های جدید غذایی باشــد.

خبر

ــرای ســالمت قلــب،  خــوردن غذاهایــی مفیــد ب
بهتریــن روش بــرای پیشــگیری از بیماری هــای 

قلبــی اســت.
بــرای  کــه  بــدن  اعضــای  مهم تریــن  از  یکــی 
مراقبــت از آن بایــد مراقــب نوشــیدنی ها و مــواد 
غذایــی مصرفی تــان باشــید، قلــب شماســت.
قلــب مســئول زنــده نگــه داشــتن شماســت، 
کــه مراقبــت از ســالمت  جــای تعجــب نیســت 
قلــب از طریــق رژیــم غذایــی، بســیار مهــم باشــد 
برایتــان  اهمیتــی  قلب تــان  ســالمت  گــر  ا امــا 
نــدارد، می توانیــد مــواد غذایــی قید شــده در این 

کنیــد! نوشــتار را بیشــتر مصــرف 
لیســت مــواد غذایــی مضــر بــرای قلــب بــه شــرح 

زیــر اســت:
گوشت های فرآوری شده

گوشــت های فــرآوری شــده از هــر نــوع بــه طــور 
اشــباع  چربــی  زیــادی  مقــدار  دارای  معمــول 
کــم چــرب نیــز مقــدار  هســتند و حتــی مــوارد 

نمــک دارنــد. زیــادی  بســیار 
فشــار  بــر  می توانــد  ســدیم  به اینکــه  توجــه  بــا 
ــر بگــذارد،  کلــی قلــب تأثی ــاال و ســالمت  خــون ب
ــک  ــداوم از ی ــی م ــد بخش ــک بای ــت نم محدودی
مثــل  عنــوان  بــه  باشــد.  ســالم  غذایــی  رژیــم 
ــده  ــباع ش ــی اش ــر از چرب ــاس پ کالب ــیس و  سوس
هســتند و حجــم زیــادی ســدیم در محصــوالت 

کــم چربــی وجــود دارد.
برخی غذاهای سالم مضر

ســالم  عنــوان  بــه  کــه  غذاهایــی  از  بســیاری 
همین طــور  دقیقــا  می شــوند  عرضــه  بــازار  بــه 
دارای  غالبــًا  غذاهــا  متأســفانه، این  هســتند. 
کــه ســالمت قلــب را  اجــزای پنهانــی هســتند 
گونــه ای منفــی تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد و  بــه 
در واقــع می توننــد در دســته مــواد غذایــی مضــر 

بــرای قلــب قــرار بگیرنــد.
و  ســاده  یونانــی  ماســت  طعــم دار:  ماســت 
امــا  اســت،  ســالم  طعم دهنــده  مــوارد  بــدون 
زیــادی  مقــدار  اغلــب  ماســت  میــوه ای  انــواع 
گاهــی اوقات، ایــن مقــدار می توانــد  قنــد دارنــد. 
باشــد! خــوری  چــای  قاشــق  شــش  به انــدازه 
کی هــا  خورا انرژی زا: ایــن  نوشــیدنی های 
ــه عنــوان جایگزیــن وعده هــای غذایــی  اغلــب ب
ســالم تر  آنهــا  از  برخــی  و  می شــوند  اســتفاده 
هســتند. امــا مــوارد زیــادی از آنهــا بــه شــدت 
مــواد  قنــد،  حــاوی  می شــوند،  پــردازش 
کــه بیشــتر از  نگهدارنــده و طعم دهنــده هســتند 

دارنــد. ضــرر  فایــده 
آبمیوه هــای ســبز: این نوشــیدنی ها طرفــداران 
کــه از  زیــادی یافته انــد امــا بســیاری از مــواردی 
کالــری  فروشــگاه ها خریــداری می کنیــد، قنــد و 

ــادی دارنــد. زی

کــه  عقیــده  ورزشــی: این  نوشــیدنی های 
ــه الکترولیــت  ــه ورزش می کنــد نیــاز ب ک هرکســی 
کامــاًل نادرســت  نوشــیدنی ها ورزشــی نیــاز دارد، 
تمریــن  زیــاد  کــه  ورزشــکارانی  فقــط  اســت؛ 
می کننــد بــه آنهــا احتیــاج دارند! نوشــیدنی های 
ورزشــی حــاوی مقــدار زیــادی قنــد هســتند و 
در دســته مــواد غذایــی مضــر بــرای قلــب قــرار 

می گیرنــد.
مــاده  یــک  عنــوان  بــه  گرانــوال  گرچــه  گرانــوال: 
معرفــی  صبحانــه  وعــده  بــرای  ســالم  غذایــی 
کالــری و قنــد زیــادی دارد.  می شــود، در واقــع 
گزینه هــای بهتری  کــم  غــالت ســبوس دار بــا قند 

هســتند و جــو دوســر نیــز بســیار عالــی اســت.
نوشــابه  بــه  افــراد  از  برخــی  رژیمــی:  نوشــابه 
کالــری روی  گزینه ســالم بــدون  رژیمی بــرای یــک 
کــه بســیاری از تحقیقــات  می آورنــد در حالــی 
کالــری داشــته باشــد و خــواه  نوشــابه را، خــواه 
نداشــته باشــد، بــه بیماری هــای قلبــی مرتبــط 
ــان  ــن نش ــات همچنی ــی تحقیق ــد. برخ می دانن
کــه نوشــابه رژیمی می نوشــند  کســانی  می دهنــد 
یــک روش جبرانــی  عنــوان  بــه  اســت  ممکــن 

ــد! ــذا بخورن ــد غ ــش از ح بی
بــه  ســالم  نوشــیدنی ها  اســموتی ها: این 
نظــر می رســند امــا غالبــًا در وعده هــای بــزرگ 
عرضــه می شــوند و مقــدار زیــادی قنــد دارنــد. 
کــه خــوردن خود میوه بیشــتر از  فرامــوش نکنیــد 
نوشــیدن آن بــه بــدن فیبــر می دهد. ایــن فیبرها 
می تواننــد بــه تعــادل ســطح چربــی خــون کمــک 

کننــد و قلــب شــما را ســالم نگــه دارنــد.
مواد غذایی حاوی قند

کــه قنــد تــا چــه حــد می توانــد  احتمــاال می دانیــد 
بــرای قلــب مضــر باشــد. مدت هــا معتقــد بودیــم 
کــه چربــی مقصــر اســت، امــا حــاال معلــوم شــده 
کــه قنــد هم بــه همان انــدازه مضــر اســت در اینجا 
کــه در دســته مــواد  برخــی از غذاهــای شــیرین 

غذایــی مضــر بــرای قلــب هســتند عبارتنــد از:
آب نبــات: انــواع آب نبــات اثــر منفــی بــر ســالمت 

قلــب دارنــد.
غات صبحانه: برخی از غالت ســالم هســتند. 
گــرم قنــد در یــک وعــده  بعضــی از آنهــا بیــش از ۸ 

کــم چــرب باشــند. گــر  دارنــد، بــه خصــوص ا

ــدار حــاوی مقــدار  ــی پرطرف ک بســتنی: این خورا
و  اســت  شــکر  و  شــده  اشــباع  چربــی  زیــادی 
کــه در هــر وعــده از آن  کالــری زیــادی  همچنیــن 
وجــود دارد. حمــالت قلبــی حتــی می توانــد در 
کــه  گلیســیرید رخ بدهنــد  نتیجــه افزایــش تــری 

ناشــی از خــوردن آبســتنی زیــاد اســت.
کیــک  انــواع شــیرینی: مــواردی ماننــد دونــات، 
و محصــوالت مشــابه مقــدار زیــادی آرد ســفید، 
چربــی و شــکر دارنــد و حتــی می تواننــد خطــر 
دهنــد.  افزایــش  را  ترانــس  چربــی  دریافــت 
کاهــش و  کلســترول خــوب را  چربی هــای ترانــس 

کلســترول مضــر را افزایــش می دهنــد.
انواع سس

کــه در برخــی از  ممکــن اســت متوجــه نشــوید 
ســس های موردعالقــه شــما چــه مقــدار قنــد، 
در اینجــا  دارد.  وجــود  اشــباع  چربــی  و  نمــک 
کــه ممکــن اســت  برخــی از مــواردی را می بینیــم 

کننــد: شــما را شــگفت زده 
مقــدار  حــاوی  ســس  ایــن  باربیکیــو:   ســس 

اســت. ســدیم  زیــادی 
کــم چــرب:  ایــن ســس ها  ســس های ســاالد 
معمــواًل طعــم مشــابه نســخه های دارای چــرب 
کــه بــرای حفــظ عطــر و  را ندارنــد، به ایــن معنــی 

طعم شــان بایــد قنــد بیشــتری اضافــه شــود.
کچــاب:  ایــن ســس پرطرفــدار حــاوی ســدیم 
قاشــق  دو  فقــط  واقــع،  در  اســت.  زیــادی 
کچــاب ۱۴درصــد از مقــدار توصیــه  غذاخــوری 
گرم  شــده روزانــه ســدیم را دارد. ایــن دو قاشــق ۸ 

قنــد دارنــد.
خ شده غذاهای سر

کــه بــه طــور منظــم  طبــق مطالعــات، افــرادی 
در  می کننــد  مصــرف  شــده  ســرخ  غــذای 
بیماری هــای  از  ناشــی  مــرگ  خطــر  معــرض 
ــا  کافــی اســت ت ــه تنهایــی  قلبــی هســتند. این ب
غذاهــای ســرخ شــده را در ســته مــواد غذایــی 
مضــر بــرای قلــب قــرار بدهیــم. برخــی از مــوارد 

از: عبارتنــد  مضــر 
زمینــی  ســیب  شــده:  خ  ســر زمینــی  ســیب 
ســرخ شــده بــه خــودی خــود دارای ویژگی هــای 
کــه در فشــار خــون بــاال و خطــر  زیــادی اســت 
آنهــا  کــردن  ســرخ  و  دارنــد  نقــش  دیابــت 

می کنــد. بیشــتر  را  خطرشــان 
طــرز  دلیــل  بــه  غــذا  شــده: این  خ  ســر غ  مــر
دارد. ترانــس  چربــی  زیــادی  مقــدار  پختــش، 
پیتــزا: بــه دلیل اینکــه بــا آرد ســفید تهیــه شــده، 
کــه قلــب را دچــار مشــکل  دالیــل زیــادی دارد 
گوشــت فــرآوری  کنــد امــا افــزودن مــوادی ماننــد 
کالبــاس(، پنیرهــا و  شــده )ماننــد سوســیس و 
برخــی دیگــر می توانــد بــه طــور جــدی در دســته 

غذاهــای مضــر بــرای قلــب قــرار بگیــرد.

کی ها دشمن قلب شما هستند هشدار؛ این خورا
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 ۷۰۰۰ غول پیکــر  باتــری  بــا   M۵1 گلکســی 
کــه  کاربرانــی اســت  میلی آمپرســاعتی اش مناســب 
»شــارژدهی عالــی« در صــدر اولویت هایشــان بــرای 

دارد. قــرار  هوشــمند  گوشــی  انتخــاب 
دالری  هــزار  پرچــم دار  به دنبــال  نیســت  مهــم 
بــازار،  هوشــمند  گوشــی  ارزان تریــن  یــا  باشــیم 
اصلی تریــن  از  یکــی  باتــری  عمــر  هــر صــورت،  در 
گوشــی خواهــد بــود.  معیارهایمــان بــرای انتخــاب 
گوســت  آ موضــوع،  به ایــن  علــم  بــا  سامســونگ 
کــه بــا  گذشــته از محصولــی پــرده برداشــت  ســال 
میلی آمپرســاعتی اش،   ۷۰۰۰ غول آســای  باتــری 
شــارژدهی فوق العــاده ای را وعــده مــی داد. گلکســی 
هوشــمند  گوشــی های  نخســتین  از  یکــی   M۵1
شناخته شــده ی دنیــا به حســاب می آیــد کــه بــدون 
ارگونومی بدنــه،  بــه  آســیب جــدی  وارد ســاختن 

چنیــن باتــری حجیمــی را در بطــن خــود دارد.
در  تأثیرگــذار  معیــار  تنهــا  شــارژدهی  طبیعتــا 
گوشــی هوشــمند نیســت و پارامترهــای  انتخــاب 
فنــی،  نمایشــگر، مشــخصات  دیگــری همچــون 
دوربیــن، نرم افــزار و صدالبتــه برچســب قیمتــی را 
گلکســی M۵1 بــا نمایشــگر  گرفــت.  نیــز بایــد درنظــر 
و   7۳۰G گون  اســنپدرا تراشــه ی   ،AMOLED
کاغــذ،  دوربیــن ۶۴ مگاپیکســلی اش حداقــل روی 
محصــول جالب توجهــی به حســاب می آیــد؛ امــا 
کهکشــانی باتری محــور سامســونگ در عمــل  آیــا 
نیــز می توانــد انتخاب شایســته ای باشــد؟ آیــا باتری 
شــارژدهی  بــه  دســتگاه  میلی آمپرســاعتی   ۷۰۰۰
بــرای یافتــن  شــگفت انگیزی منتهــی می شــود؟ 
گلکســی ام ۵1 همــراه زومیــت  پاســخ، بــا بررســی 

باشــید.
M۵1 طراحی و کیفیت ساخت گلکسی

گرمــی؛   ۲۱۳ وزن  و  میلی متــری   ۹٫۵ ضخامــت 
تبعــات اســتفاده از باتــری ۷۰۰۰ میلی آمپرســاعتی، 
به چشــم   M۵1 گلکســی  طراحــی  در  به وضــوح 
وجــود  بــا  سامســونگ  میــان رده ی  می آیــد؛ 
مشــابِه  ۶٫۷ اینچــی  نمایشــگر  از  بهره گیــری 
گلکســی A72، بیــش از یــک میلی متــر قطورتــر و 
گــرم ســنگین تر از آن اســت. پــس از چنــد دقیقــه   ۱۰
اســتفاده ی مــداوم می تــوان ســنگینی وزن M۵1 را 

کــرد. روی مــچ دســت حــس 
گلکســی ام ۵1 ماننــد ســایر دســتگاه های  بدنــه ی 
پالســتیکی  ســاختاری  سامســونگ  میــان رده ی 
دارد. پنــل پشــتی دســتگاه بــا لبه هــای خمیــده اش 
پوشــش  امــا  می گیــرد؛  جــا  دســت  در  به خوبــی 

براقــش به راحتــی آثــار انگشــت و چربــی را جــذب 
ُفرمی شــبیه  بــا  دوربیــن  ماژول هــای  می کنــد. 
مســتطیلی  صفحــه ی  زیــر   A۵1 گلکســی  بــه 
گوشــه ی ســمت چپ پنل پشــتی  مشــکی رنگی در 
قــرار دارنــد و به لطــف ضخامــت ۹٫۵ میلی متــری 

گوشــی، برآمــده نیســتند!
 M۵1 گلکســی  مقابــل  نمــای  از  درصــد   ۸۶٫۷
دارد.  دراختیــار  ۶٫۷ اینچــی اش  نمایشــگر  را 
کنــاری  حاشــیه های نمایشــگر در لبه هــای بــاال و 
اســت؛  قطــور  پایین اندکــی  لبــه ی  در  و  باریــک 
 A72 گلکســی البتــه قطــر حاشــیه ها باریک  تــر از 
به نظــر می رســد. از نمایشــگر دســتگاه، پوششــی 
از جنــس Gorilla Glass ۳+ محافظــت می کنــد؛ 
شیشــه ای  پوشــش  لبه های ایــن  انحنای انــدک 
اجــرای  و  نمایشــگر  روی  ســوایپ کردن  لــذت  بــر 

می افزایــد. حرکتــی  ژســت های 
در میانه ی لبه ی باالیی نمایشــگر، دوربین ســلفی 
ــرار  ــوری ق ــبتا قط ــره ی نس ــی M۵1 درون حف گلکس
به صــورت  نمایشــگر  شیشــه ای  محافــظ  دارد. 
مســتقیم روی فریــم دســتگاه ســوار نیســت و بیــن 
آن هــا نــوار پالســتیکی مشــکی رنگی وجــود دارد. 
گلکســی  طراحان سامســونگ، اســپیکر مکالمه ی 
ام ۵1 را درون شــکافی بیــن لبــه ی باالیــی پوشــش 

نمایشــگر و ایــن نــوار پالســتیکی قــرار داده انــد.
باتوجه به حجم فوق العاده ی باتری، می توان از 

ضخامت ۹٫۵ میلی متری و وزن ۲۱۳ گرمی چشم 
پوشید

فریــم گلکســی ام ۵1 نیــز ماننــد پنل پشــتی از جنس 
کروم گونــه ی  پالســتیک اســت؛ امــا پوشــش بــراِق 
انگشــت  آثــار  دســتگاه،  پشــت  به انــدازه ی  آن، 
راســت  لبــه ی  روی  نمی کنــد.  نمایــان  را  لکــه  و 
کنتــرل صــدا و پــاور قــرار دارنــد.  کلیدهــای  فریــم، 
گرفته اند  کلیدهای فیزیکی در ارتفاع مناســبی قرار 
و دسترســی بــه آن هــا به ســادگی صــورت می گیــرد. 
کارت حافظــه ی  ــه ســیمکارت و  ــوط ب شــکاف مرب
گوشــی در لبــه ی چــپ به چشــم می خــورد؛ برخالف 
کارت حافظــه و  عمــوم دســتگاه های بــازار، درگاه 

ســیمکارت دوم M۵1 مســتقل از هــم هســتند.
گلکســی M۵1 نقــش حســگر اثــر انگشــت  کلیــد پــاور 
را نیز ایفــا می کنــد. فراینــد ثبــت اثــر انگشــت در چنــد 
مرحلــه صــورت می گیــرد؛ امــا پــس از آن، عملکــرد 
اتــکا  اثــر انگشــت ســریع، دقیــق و قابــل  حســگر 
اســت. شــما می توانیــد از حســگر اثــر انگشــت بــرای 

کنیــد. ورود به وب ســایت ها نیــز اســتفاده 
روزنــه ی  جــز  چیــزی  فریــم  باالیــی  لبــه  ی  روی 

لبــه ی  در  امــا  نمی خــورد؛  به چشــم  میکروفــون 
پایینــی، دریچــه ی اســپیکر، روزنــه ی میکروفــون 
مکالمــه، درگاه Type-C 2.۰ USB و جــک هدفــون 

گرفته انــد. قــرار  هدفــون  میلی متــری   ۳٫۵
و  چــگال  ســاختار   M۵1 گلکســی  کلــی  به طــور 
انتقــال  به کاربــر  خوبــی  حــس  کــه  محکمــی دارد 
به راحتــی  نمی تــوان  را   M۵1 بی شــک می دهــد. 
کــرد؛ امــا به لطــف توزیــع  بــا یــک دســت اســتفاده 
دســتگاه،  بدنــه ی  انحنــای  و  وزن  مناســب 
جابه جا کــردن دســت برای رســیدن بــه بخش های 
مختلــف نمایشــگر، چنــدان آزاردهنــده نیســت. 
کــه برخــالف محصــوالت جدیــد  گفتــه نمانــد  نا
گلکســی A، میــان رده ی باتری محــور  خانــواده ی 
سامســونگ گواهــی IP بــرای مقاومت مقابــل آب یا 

گردوغبــار را دریافــت نکــرده اســت.
M۵1 نمایشگر و اسپیکر گلکسی

 Super ۶٫۷ اینچــی  نمایشــگر  از   ۵1 ام  گلکســی 
و  پیکســل   ۱۰۸۰  ×  ۲۴۰۰ وضــوح  بــا   AMOLED
کم پیکســلی مطلوِب ۳۹۳ پیکســل براینچ بهره  ترا
کمی کــه بــرای نمایــش جزئیــات تصاویــر  می بــرد؛ ترا
و متــون کافــی به نظــر می رســد. متأســفانه برخــالف 
گلکســی  کهکشــانی هایی بــا قیمــت مشــابه، نظیــر 
باتری محــور  گلکســی A72، میــان رده ی  A۵2 و 
سامســونگ از پنــل عــادی بــا نــرخ نوســازی ۶۰ هرتــز 

بهــره می بــرد.
براســاس بررســی های زومیــت، چنانچــه ۵۰ درصــد 
باشــد،  روشــن   M۵1 گلکســی صفحه نمایــش  از 
خــودکار  و  دســتی  حالــت  در  روشــنایی  کثــر  حدا
به ترتیــب بــه ۵۲۸ و ۷۶۰ نیــت )نیمــه ی پایینــی 
کل  نمایشــگر( می رســد؛ درحالــی بــا روشــن کردن 
پنــل، ســطح روشــنایی بیشــینه در حالــت دســتی 
کاهــش  و خــودکار به ترتیــب بــه ۴۹۲ و ۶۷۷ نیــت 

می یابــد.
نمایشگر پرنور با رنگ های چشم نواز؛ نرخ 

نوسازی ۶۰ هرتز
اختــالف روشــنایی نیمــه ی بــاال و پاییــن نمایشــگر 
می رســد.  نیــت   ۶۰ به بالغ بــر   M۵1 گلکســی 
کهکشــانی میان رده ی سامســونگ با ثبت حداقل 
نیــز  تاریــک  اتاق هــای  نیــت، در  روشــنایی ۱٫۸۳ 
می توانــد بــدون واردســاختن فشــار مضاعــف بــر 
باشــد.  او  بــرای  خوبــی  همــراه  کاربــر،  چشــمان 
روشــنایی صفــر نیتــی رنــگ مشــکی نیــز نشــان از 

کنتراســت بســیار خــوب نمایشــگر دارد.
گلکســی  گوشــی های سامســونگ،  ماننــد اغلــب 
ام ۵۱ نیــز در منــوی تنظیمــات خــود دو پروفایــل 

رنگــی Natural و Vivid را به ترتیــب بــرای نمایــش 
زنده تــر دراختیــار  رنگ هــای  و  واقعــی  رنگ هــای 
کاربــر می گــذارد. کهکشــانی باتری   محــور کره ای ها با 
پروفایل هــای رنگــی یادشــده به ترتیــب کل فضــای 
رنگــی sRGB و DCI P۳ را پوشــش می دهــد و در 
نمایــش طیــف رنــگ ســبز از فضاهــای یادشــده نیــز 
ــر مــی رود. مطابــق انتظــار، در هــر دو پروفایــل،  فرات
رنگ هــا بــه ســردی تمایــل دارنــد و دقــت آن هــا در 
ســطح محصــوالت پرچــم دار سامســونگ نیســت.
سامســونگ در پروفایــل رنگــی Vivid امــکان تغییــر 
ــا  دمــای رنگ هــا را می دهــد؛ بنابرایــن می توانیــد ب
گلکســی M۵1 را در  کــردن رنگ هــا، دقــت  گرم تــر 

نمایــش رنگ هــای DCI P۳ افزایــش دهیــد.
در گلکســی M۵1 از اســپیکر اســتریو خبری نیست، 
از ســوی دیگر صدای تولیدی اســپیکر تک کاناله ی 
به کاررفتــه در لبــه ی پایینــی دســتگاه نیــز چــه در 
زمینــه ی بلنــدی، چــه شــفافیت صــدا در ســطح 
 M۵1 گلکســی متوســطی قــرار می گیــرد، در عــوض، 
از جــک ۳٫۵ میلی متــری هدفــون بهــره می بــرد و 
ســیمی با  به همراه ایربــاد  پیش فــرض  به صــورت 

کیفیتــی رضایت بخــش به فــروش می رســد.
M۵1 نرم افزار و رابط کاربری گلکسی

بــا  پیش فــرض  به صــورت   M۵1 گلکســی 
 One UI کاربــری سیســتم عامل اندروید ۱۱ و رابــط 
Core ۳.1 به فــروش می رســد، این نســخه از رابــط 
کاربــری سامســونگ تفــاوت فاحشــی بــا نســخه ی 
 Samsung عــادی نــدارد؛ اما قابلیت هایی همچــون
 Pay، Secure Folder، Private Mode، Good
بیســکبی،  به همــراه   Lock، Link to Windows
ــونگ در آن  ــی سامس ــال اختصاص ــتیار دیجیت دس

نیســتند. دردســترس 
جدیدتــِر  محصــوالت  برخــالف  متأســفانه 
کاربــری One UI ۳.1، گلکســی  سامســونگ بــا رابــط 
گــوگل دیســکاور را در صفحــه ی هــوم  M۵1 بخــش 
ــم  ــدارد و اپلیکیشــن  SmartThings Find ه ــود ن خ

گوشــی هوشــمند در دســترس نیســت. در ایــن 
کــه بــه بازی هــای موبایــل عالقــه  کســانی  بــرای 
دارنــد، اپلیکیشــن Game Launcher سامســونگ 
هــم بــه روز شــده اســت. حــاال می توانیــد در بخــش 
تنظیمــات، مدت زمــان بازی کــردن خــود را مخفــی 
کنیــد تــا هیچ وقــت نبینیــد که چنــد ســاعت از وقت 
 PUBG یــا  Call of Duty Mobile باارزشــتان را در
بــازی می توانیــد  اجــرای  کرده ایــد! هنــگام  تلــف 
اعالن هــا  نــوار  از  را   Game Booster گزینــه ی 
انتخــاب کنیــد تــا به تعــدادی قابلیــت جالب مانند 

تخمیــن  یــا  پیغام هــا  و  تماس هــا  مخفی کــردن 
تعــداد ســاعات باقیمانــده از شــارژ باتــری دسترســی 

ــید. ــته باش داش
تجربه ی کاربری One UI ۳.1 بسیار لذت بخش 

است
بــه جــز مــوارد یادشــده تفــاوت چشــمگیری دیگــری 
نــدارد.  وجــود   ۳.1  One UI و   ۳.۰  One UI بیــن 
همــه ی امکانــات هیجان انگیــز One UI ۳.۰ ماننــد 
و  آیکون هــا  جدیــد،  امکانــات  بــا  اعالنــات  مرکــز 
انیمیشــن های جدیــد، امکانــات جدیــد صفحه ی 
قفــل و صفحــه ی Always On و تغییــرات بخــش 
گــر  ا دارد؛  وجــود   ۳.1  One UI در  تنظیمــات 
 One کاربــری می خواهیــد بــا نســخه ی جدیــد رابــط 
UI سامســونگ بیشــتر آشــنا شــوید، حتمــا بررســی 

One UI ۳.۰ را در زومیــت بخوانیــد.
متأسفانه گلکسی M۵1 در فهرست دستگاه هایی 
کــه تــا ۳ ســال به روزرســانی اندروید را  قــرار نــدارد 
کــرد؛ بنابراین مشــخص نیســت؛  دریافــت خواهنــد 
امــا طبــق اعالم سامســونگ، این گوشــی تا ۴ ســال، 

به روزرســانی های امنیتــی را دریافــت می کنــد.
M۵1 عملکرد و باتری گلکسی

گلکسی M۵1، تراشه ی ۸ نانومتری  قلب تپنده ی 
تراشــه ای  اســت؛  کوالــکام   7۳۰G گون  اســنپدرا
بــرای دســتگاه های  پیــش  بیــش از دو ســال  کــه 
 7۳۰G گون  اســنپدرا شــد.  معرفــی  میــان رده 
بــا   7۳۰ گون  اســنپدرا از  ارتقا یافتــه  نســخه ای 
فرکانــس بیشــتِر GPU و مــاژول Wi-Fi بهینه شــده 
 Snapdragon به حســاب می آیــد، ســایر ماژول هــای
ــا نســخه ی عــادی  ــی ب ــه CPU تفاوت 7۳۰G از جمل

ندارنــد.
گون 7۳۰G از ترکیــب ۲ هســته ی توانمنــد  اســنپدرا
بــا   Cortex-A7۶ مبتنی بــر   Gold  ۴7۰  Kryo
گیگاهرتــز و ۶ هســته ی  فرکانــس بیشــینه ی ۲٫۲ 
مبتنی بــر   Silver  ۴7۰  Kryo کم مصــرف 
ــز به عنــوان  گیگاهرت ــا فرکانــس ۱٫۸  Cortex-A۵۵ ب
پردازش هــای  بــرای  و  می کنــد  اســتفاده   CPU
ــا فرکانــس ۵۷۵  ــه مــاژول Adreno ۶18 ب گرافیکــی ب
که ۷۵ مگاهرتز بیشــتر از فرکانس  مگاهرتز اتکا دارد 

اســت.  7۳۰ گون  اســنپدرا در   GPU
رم  گیگابایــت   ۸ کثــر  حدا از  پشــتیبانی 
 ۱۳٫۹۱ بانــد  پهنــای  بــا   ۳7۳۳-LPDDR۴X
بــا   1۳/1۵.LTE Cat اتصــال  گیگابایت برثانیــه، 
 ۱۵۰ و   ۸۰۰ بیشــینه ی  آپلــود  و  دانلــود  ســرعت 
مگابیت برثانیــه، بلوتــوث نســخه ی ۵٫۰، وای فــای 
 ۴K ویدئوهــای  ضبــط  به همــراه   ۶٫۰ نســخه ی 

مهم تریــن  جملــه ی  از  فریم برثانیــه   ۳۰ نــرخ  بــا 
گون 7۳۰G به شــمار می آیند. ویژگی هــای اســنپدرا
گلکســی M۵1 ســریع تر و توانمندتر هســتند  رقبای 

و بعضــا از اتصــال ۵G نیــز پشــتیبانی می کنند
گلکســی M۵1 را در  گوشــی هوشــمند  سامســونگ 
گیگابایتــی LPDDR۴X و  دو نســخه بــا رم ۶ یــا ۸ 
گیگابایتــی به فــروش می رســاند.  حافظــه ی ۱۲۸ 
بــرای  را  گوشــی  گیگابایتی ایــن   ۸ نســخه ی  مــا 
بررســی دراختیــار داشــتیم و از نظــر چندوظیفگی با 

مشــکلی برخــورد نکردیــم.
شارژدهی فوق العاده؛ ارمغان باتری غول آسای 

۷۰۰۰ میلی آمپرساعتی
به لطــف  سامســونگ  باتری محــور  میــان رده ی 
گون  فرکانــس بیشــتِر پردازنــده ی گرافیکی اســنپدرا
گون 7۳۰، بــا اختــالف  7۳۰G درمقایســه با اســنپدرا
۲۵ درصــدی از گلکســی A71 پیــش می افتــد. ما در 
گلکســی  کاربری هــای روزمــره تفــاوت فاحشــی بیــن 
M۵1 و گلکســی A72/A۵2 مشــاهده نکردیــم؛ اما 
جابه جایــی بیــن حالت هــای مختلــف دوربیــن بــا 

ُکندی هایــی همــراه بــود.
جذاب تریــن  و  کلیدی تریــن  بی شــک 
 ۷۰۰۰ غول آســای  باتــری   M۵1 گلکســی  ویژگــی 
کاغــذ باتوجــه  کــه روی  میلی آمپرســاعتی آن اســت 
 Full-HD نمایشــگر  و  کم مصــرف  تراشــه ی  بــه 
را  فوق العــاده ای  شــارژدهی  می توانــد  دســتگاه، 
بــرای کاربر به ارمغان آورد. سامســونگ میــان رده ی 
واتــی   ۲۵ ســریع  شــارژر  بــا  را  باتری محــورش 
ــری  ــه ظــرف ۱۱۰ دقیقــه، بات ک به فــروش می رســاند 
ــد. ــارژ می کن ــل ش کام ــورت  ــی را به ص گوش ــم  حجی

M۵1 دوربین گلکسی
عمق ســنج«؛   + کــرو  ما  + اولتراوایــد   + »وایــد 
و  اقتصــادی  هوشــمند  گوشــی های  فهرســت 
کل یــا بخشــی از ایــن ترکیــب  کــه از  میــان رده ای 
می کننــد،  اســتفاده  پشتی شــان  دوربیــن  در 
مطابــق  تمامی نــدارد.  کلمــه  واقعــی  به معنــای 
گلکســی M۵1 نیــز در همیــن فهرســت قــرار  انتظــار، 
ُکل  از  چهارگانــه اش  پشــتی  دوربیــن  و  می گیــرد 
ترکیــب یادشــده بهــره می بــرد. در ادامــه جزئیــات 
ام  گلکســی  از ماژول هــای دوربیــن  فنــی هریــک 
دوربیــن  کاربــری  رابــط  می دهیــم.  شــرح  را   ۵۱
کــه  گلکســی ام ۵1 همــان نمونــه ی آشــنایی اســت 
کهکشــانی های قبلــی سامســونگ نیــز  پیش تــر بــا 
کرده ایــم؛ در نیمــه ی پاییــن )ســمت راســت  تجربــه 
ــوان از طریــق ســوایپ کردن  در حالــت افقــی(، می ت
دوربیــن  از  اســتفاده  مختلــف  حالت هــای  بیــن 

کلیــد بــرای  کنار ایــن حالت هــا، ســه  جابه جــا شــد، 
جابه جایــی بیــن دوربین ها به چشــم می خــورد. در 
نــوار باالیــی می تــوان بــه منوی تنظیمــات دوربین، 
فلــش، تایمــر، نســبت تصویر و فیلترهــا دسترســی 
نــوار  فیلم بــرداری،  وضعیــت  در  البتــه  داشــت؛ 
 Super Steady باالیــی امکان تغییــر وضــوح و حالــت

کاربــر می گــذارد. را به جــای فلــش دراختیــار 
دوربین هــای  از  اســتفاده  مختلــف  حالت هــای 
زیــر  به شــرح   72 گلکســی ای  و   ۵2 گلکســی ای 

هســتند:
• Photo: عکاسی خودکار

• Video: فیلم بــرداری خــودکار بــا وضــوح بالغ بــر 
۴K و نــرخ ۳۰ فریم برثانیــه

• Single Take: ثبــت هوشــمند مجموعــه ای از 
ــوژه ــرک از س ــر متح ــا و تصاوی ــا، ویدئوه عکس ه

ــر ISO )از  ــکان تغیی ــا ام ــه ای ب ــی حرف • Pro: عکاس
ســطح ۵۰ تــا ۳۲۰۰(، ســرعت شــاتر )از ۶۰۰۰/۱ تــا ۱۰ 
ثانیــه(، نوردهــی )از ۲+ تــا ۲-(، نــوع فوکــوس، تــراز 
کلویــن( و تنظیمــات  ســفیدی )از ۲۳۰۰ تــا ۱۰۰۰۰ 

کنتراســت
ــد،  ــن وای ــا دوربی ــب ب ــی ش ــت عکاس • Night: حال

ســلفی و اولتراوایــد
• Portrait: حالــت عکاســی پرتــره صرفــا بــا دوربیــن 

وایــد
• Macro: عکاســی از فاصلــه ی نزدیــک )۳ تــا ۵ 

ســانتی متر(
)پیاده ســازی   AR Doodle بیشــتر:  مــوارد   •
ســوژه(،  روی  افــزوده  واقعیــت  افکت هــای 
ــرداری صحنه  آهســته، پانوراما، هایپرلپــس،  فیلم ب

ســوژه( )تشــخیص  بیکســبی ویژن 
جمع بندی

و  روزمــره  کاربری هــای  در  شــارژدهی  ســاعت   ۱۹
کلیدی تریــن  ــو؛ بی شــک  ۳۷ ســاعت پخــش ویدئ
 ،M۵1 گلکســی  قــوت  نقطــه ی  مهم تریــن  و 
میلی آمپرســاعتی اش   ۷۰۰۰ غول آســای  باتــری 
دوربیــن  مجموعــه ی  دیگــر  ســوی  از  اســت. 
ســناریوها  اغلــب  در   M۵1 گلکســی چهارگانــه ی 
می گــذارد،  به نمایــش  رضایت بخشــی  عملکــرد 
کاربری هــای  در   7۳۰G گون  اســنپدرا تراشــه ی 
روزمــره، تجربــه ی خوشــایندی به ارمغــان مــی آورد 
کثــر  و نمایشــگر AMOLED دســتگاه نیــز بــا حدا
روشــنایی ۷۶۰ نیتــی و پوشــش کامــل فضای رنگی 
نمایــش  زمینــه ی  در  هــم   ،DCI P۳ گســترده ی
نــور  زیــر  در  اســتفاده  هــم  چشــم نواز،  رنگ هــای 

می کنــد. جلــب  را  رضایتمــان  آفتــاب، 

بررسی گلکسی M۵1 سامسونگ
فناوریربخ

کــردن لکه هــای مزمــن از روی مبل های  بــرای تمیــز 
ک  کننــده ال ک  چــرم می توانیــد از الــکل و پــد پــا
کنیــد  اســتفاده  مرطــوب  دســتمال  و  اســتون  و 
همچنیــن خمیردنــدان و جــوش شــیرین نیــز بــی 

تاثیــر نیســتند.
در صــورت نگــه داری صحیــح از وســایل چرمــی، 
قابــل  بــاارزش  ء  شــی  یــک  عنــوان  بــه  مدت هــا 
هــر دلیلــی جوهــر  بــه  گــر  بود.ا اســتفاده خواهــد 
ک  خــودکار روی ایــن جنــس پارچــه ریختــه شــد پــا
کــردن لکــه آن را بــه راحتــی انجــام دهید.مبل هــای 
چرمــی، یــک حــس ظرافتی را به خانــه و دکور اضافه 
ــردن و نگهداری ایــن مبل هــای  ک ــز  می کننــد و تمی
لوکــس، کار ســختی اســت زیــرا شــما نمی توانید آنها 

کنیــد. ک  ــا یــک پارچــه مرطــوب پــا را فقــط ب
نکات مهم و کلی برای تمیز کاری مبلمان چرم :

کنیــد  1. مبــل را بــه وســیله قلــم مویــی نــرم تمیــز 
ک را از همــه شــکاف ها بکشــید، در  و حتمــا خــا
گــرد و غبــار و رطوبــت می توانــد  غیر ایــن صــورت 
کننــده باعــث  در هنــگام اســتفاده از محلــول تمیــز 

کثیفــی شــود.
گــرد و غبــار در طبیعــت سایشــی هســتند  2. ذرات 
از ایــن رو، هنگامی کــه در تمــاس بــا رطوبــت قــرار 

می گیرنــد، می تواننــد بــه مــواد آســیب برســانند.
کــردن  مخلــوط  بــا  را  کننــده  تمیــز  محلــول   .۳
نســبت های مســاوی از آب و ســرکه ســفید تهیــه 

کنیــد.
۴. بــه طــور جایگزیــن، شــما می توانیــد چنــد قطــره 
کنیــد. کننــده چــرم تجــاری را در آب مخلــوط  ک  پــا

ــرم )ترجیحــا یــک  ــول یــک پارچــه ن ۵. در ایــن محل
پارچــه میکروفیبــر( را فــرو ببریــد تــا پارچــه خیــس 

باشــد، نــه فقــط مرطــوب.
روش های تمیز کردن انواع لکه ها از روی مبل 

چرم 
کننــده بشــورید،  ۶. تمــام مبــل را بــا محلــول تمیــز 
ــام  ــن انج ــه پایی ــاال ب ــردن را از ب ک ــز  ــت تمی ــر اس بهت

دهیــد.
کنید. برای این  7. مبل را با یک حوله تمیز خشک 
منظور از خشک کن استفاده نکنید،چون احتمال 

دارد پوســت چرم را از بین ببرد.
کنندگــی، یــک نســبت ســرکه ســفید و  8. بــرای نــرم 
دو نســبت روغــن دانــه کتــان را باهم مخلوط کنید.
9. بــا اســتفاده از پارچــه نــرم و تمیز، ایــن مخلــوط را 

روی مبــل بــا حــرکات وســیع و دایــره ای بکشــید.
1۰. اجــازه دهیــد یــک شــب بمانــد و روز بعــد، مبــل 
ک کننــده تمیــز کنیــد تــا بتوانیــد  راحتــی را بــا یــک پــا

درخشــش آن را برگردانیــد.
11. جــدا از محلــول ســرکه، شــما می توانیــد مبــل 
چــرم خــود را بــا صابــون مرطــوب کننــده )ماننــد داو( 

کنیــد. و آب تمیــز 
ــول  ــل، محل کل مب ــتفاده از آن روی  ــل از اس 12. قب

تمیــز کننــده را روی یــک نقطــه غیر قابل تشــخیص 
آزمایــش کنیــد. بعضی ها حتــی توصیه می کنند که 
مبلمــان چــرم را بــا صابــون زیــن تمیــز کنیــد، اعتقاد 
بر ایــن اســت کــه اســتفاده مــداوم از صابــون زیــن، در 

یــک دوره زمانــی مشــکالت جــرم را از بیــن می بــرد.
راهنمایی ها و نکاتی در رابطه با تمیز کردن 

مبل چرم
کاری منظم هر هفته، شــما می توانید  • برای تمیز 
غبــار را بــه راحتــی مبلتــان را بــا پارچــه خشــک یــا 

کنیــد. دســته پــر از پــر، تمیــز 
می کنیــد،  اســتفاده  زیــاد  و  فشــار  بــا  را  آن  گــر  ا  •
اســتفاده از جــارو برقــی را بــرای خــود در نظــر بگیرید.
• بــه عــالوه، بــه طــور مرتب کوســن ها را بچرخانید تا 

از چیــن و چــروک روی آنها جلوگیری کنید.
• مبل هــای چرمی خــود را در مقابــل نــور خورشــید 
نگذاریــد، می تواند چرم را خشــک و قدیمی کنــد، در 
نتیجــه منجــر بــه تغییــر رنــگ و تــرک خوردگــی مبــل 

می شــود.
• در حقیقت، آن را حداقل در دو فوت دور از منابع 

گرمــا و تهویه هوا نگــه دارید.
• در هــر بــار ریختــن آب )حتــی آب بــر روی مبــل( فورا 
آن راخشــک کنیــد و یــا از نفوذ مایعاتــی که به داخل 
کنیــد با ایــن  مبــل نفــوذ و لــک می کننــد، جلوگیــری 
ک نکنیــد، ممکــن اســت  ــا پارچــه پــا وجــود، آن را ب
مایــع گســترش پیدا کند و منطقــه اطــراف آن را هم 

کند. رنگــی 
ک  • لکه هــای برجســته و لکه هــای معمولــی را بــا پــا
ــه جای اینکــه  کنیــد، ب ک  ــا کننده هــای حرفــه ای پ

کنیــد. مبــل خــود را بــا روش هــای تجربــی خــراب 

فرمول تمیز کردن هر نوع لکه از مبل چرم

بــرای  طبــی  عینــک  یــا  دودی  عینــک  خریــد 
گــرد نســبت بــه افــرادی بــا  افــراد بــا فــرم صــورت 
کمی محدودتــر  کشــیده و زاویــه دار  صورت هــای 
ــای  ــا صورت ه ــا ب ــرد عموم گ ــای  ــت. صورت ه اس
گرفتــه می شــوند. صورت هــای بــا  مربعــی اشــتباه 
فــرم مربعــی زاویــه فــک و چانــه واضحــی دارنــد امــا 
ــه ای  ــدون زاوی ــرد اصــوال صــورت ب گ صورت هــای 

دارنــد. چــرا بایــد عینــک آفتابــی بزنیــم؟
اشــعه فرابنفــش ناشــی از تابــش خورشــید تاثیرات 
افــراد می گــذارد. در  جبــران ناپذیــری روی دیــد 
صــورت اســتفاده نکــردن از یــک عینــک دودی 
مناســب احتمــال ابتــال بــه آب مرواریــد در شــما 
بنفــش  مــاورا  اشــعه  یافــت.  خواهــد  افزایــش 
موجب ایجــاد تغییراتــی در جریــان خــون شــبکیه 
می شــود و عصــب بینایــی را تحــت تاثیــر خــود قــرار 
می دهــد ولــی شــایع تریــن، مهــم تریــن و اصلــی 
کاهــش دیــد آب مرواریــد محســوب  تریــن علــت 
ــید  ــتقیم خورش ــش مس ــا تاب ــع ب ــود. در واق می ش
در روزهــای تابســتان زمانــی کــه احســاس ســوزش 
و خشــکی در چشــم می کنیــد زنــگ خطــر ابتــال بــه 
یکــی از بیماری هــای چشــمی برای شــما خواهــد 
بــود. بــا تبخیــر آب داخــل چشــم و ایجــاد خشــکی 
و قرمــز باعــث تــاری دیــد و ایجــاد مشــکالت جــدی 
گــرم  فصــل  شــروع  بــا  می شــود.  قرنیــه  بــرای 
کمبــود چربــی الیــه اشــک و یــا  التهــاب لبــه پلــک، 
درگیــری غــدد چربــی ســاز، ناخنــک و آب مرواریــد 
گرمــا و نــور  کــه در اثــر  از بیماری هایــی هســتند 

می شــوند.  خورشــید ایجاد 
کدام عینک مناسب فرم چهره گرد است؟

کارآمــد اســت  شــناخت فــرم صــورت از ایــن جهــت 
کــه می توانیــد بــدون صــرف انــرژی زیاد بــرای خرید 
کــردن در مســیر عینک مــورد عالقه و  و وقــت تلــف 
متناســب بــا فــرم صــورت خــود را ســریع تــر بیابیــد 
کمــک  کــه در ایــن زمینــه خواندن ایــن مطلــب بــه 

شــما خواهــد آمــد.
گــر طــول صــورت شــما بــا عــرض آن برابــر اســت  ا
و زاویــه چانــه و فــک محسوســی نداریــد شــما 
گــرد قــرار داریــد.  در دســته افــراد بــا فــرم صــورت 
ــه و  گون ــانی،  ــرم پیش ــرد ف گ ــای  ــا صورت ه ــراد ب اف
گــرد و  کــه  فــک متعادلــی دارنــد. صورت هایــی 
بــدون زاویــه هســتند بــه دلیــل فــرم صــورت بایــد 
کــه زاویــه و فــرم  کننــد  از عینک هایــی اســتفاده 
خاصــی داشــته باشــد و تــا حــد امــکان نبایــد از 
کننــد.  ــم اســتفاده  ــرد و بــدون فری گ عینک هــای 
گزینــه  داشــتن فریــم ضخیــم اطــراف عینــک یــک 
گیــر برای ایــن افــراد محســوب می شــود. چشــم 

عینک های مستطیلی
گــرد دارنــد  کــه صورتــی پــر و  کســانی  کلــی  بــه طــور 
اســتفاده  مــدل مویــی  و  کسســوری ها  ا از  بایــد 
ــد.  ــان ده ــر نش ــیده ت کش ــان را  ــه صورتش ک ــد  کنن

شیشــه ی گرد عینک باعث می شــود چهره شــما 
گردتر و پرتر به نظر بیاید. عینک های مســتطیلی 
ــا  ــه، بیشــترین تناســب را ب ــه دلیــل داشــتن زاوی ب
گــرد و پــر دارنــد. همچنیــن می توانیــد  چهره هــای 
فریمی اســتفاده  بــا  مســتطیلی  عینک هــای  از 
کمی هــم از ســایز صورتتــان بــزرگ تــر  کــه  کنیــد 
باشــد، این امــر باعــث می شــود چهــره ی شــما 
بــودن  پــر  و  بخــورد  چشــم  بــه  جورتــر  و  جمــع 
صورتتــان را تــا حــد زیــادی مخفــی می کنــد. رنــگ 
مشــکی این فریم هــا بــرای شــما بهتریــن انتخــاب 
اســت. از ایــن جهــت که رنگ مشــکی باعث جمع 
تــر شــدن فــرم صــورت شــما و الغــر نشــان دادن آن 

می شــود.
عینک مربعی

عینک هــای مربعــی هــم بــا داشــتن یــک فریــم 
پهــن می تواننــد زیبایــی چهــره ی شــما را چنــد 
کننــد. فریم هــای پهــن یکــی از جــذاب تریــن  برابــر 
و جدیدتریــن نــوع عینک هــا در ســال های 2۰2۰ و 
2۰21 بــه شــمار می رونــد که به ســرعت جــای خود 
ــورت  ــه ص ــا ب ــن فریم ه کرده اند. ای ــدا  ــازار پی را در ب

شــما حالتــی جــذاب می دهــد.
عینک گربه ای

گربــه ای رنگــی بــا زاویــه ای  عینک هــای آفتابــی 
زیــاد و تخــت بــرای خانم هــا یــک انتخــاب جــذاب 
و متناســب بــا فصــل تابســتان خواهنــد بود. ایــن 
عینک هــا در شــمار عینک هــای آفتابــی مردانــه 
خریــد  طرفــی  از  امــا  نمی گیرنــد  قــرار  متــداول 
کامــال سلیقه ایســت و  کسســوری در حــوزه مــد  ا

محدودیتــی نــدارد.
عینک های اور سایز

اســتفاده از فریم هــای اور ســایز، بــزرگ و مربعــی 
چهره هــای  چنــدان  دو  جذابیــت  باعــث  هــم 
گــرد و پــر می شــنود. فریم هــای چنــد ضلعــی اور 
ســایز بــا شیشــه های رنگــی هــم بــرای تابســتان 
مناســب هســتند و بــا اســتایل های رنگــی چشــم 
گیــر و جــذاب بــه نظــر می رســند و از همــه مهــم 
پــر  گــرد و  فــرم  بــا  بــا چهره هایــی  تــر متناســب 

می باشــند.
عینک های کالب مستر

ــتر از  کالب مس ــای  ــد عینک ه ــا تولی ــن ب ــد ریب برن
کنــون توانســته جایگاه ایــن  ــا  دهــه ۵۰ میــالدی ت
حفــظ  بــازار  در  متنــوع  طرح هــای  بــا  را  مــدل 
گــرد تــا  کند. ایــن طــرح فریــم بــرای چهره هــای 
حــدی قابــل قبــول و مناســب هســتند و البتــه 
بیشــتر بســته بــه دیگــر اجــزا صــورت می تواننــد 
ــا چهــره داشــته باشــند. برنــد  کامــل ب همخوانــی 
پلیــس هــم انتخــاب مناســب بــرای خریــد مــدل 
ــوع  ــل تن ــه دلی ــد ب ــد. این برن ــتر می باش کالب مس
بــاال در طراحــی و ســبک ســاده در طراحی همواره 

بــازار خــاص خــود را دارد.

کــه شــاید تابــه  قانــون جــذب مســئله ای اســت 
گــوش شــما نیــز خــورده باشــد و ایــن ســوال  حــال بــه 
کــه آیــا واقعــا قانــون  برایتــان پیــش آمــده باشــد 

دارد؟ واقعیــت  جــذب 
تمرکــز بــر روی چیزهای مثبت و منفی عاملــی برای 
تجربه هــای مثبــت و منفــی در زندگــی اســت. این 
کــه افــراد و افــکار  بــاور و عقیــده بر ایــن اســاس اســت 
آن ها هر دو از انرژی های خنثی ســاخته شــده اند و 
که ایــن انــرژی را جــذب می کند. ایــن  بــاور مــا اســت 
روزهــا از قانــون جــذب بــه عنــوان یــک راز صحبــت 
کــه بــر اســاس قدرتمنــدی فکــر اســت.  می کننــد 
همچنیــن عاملــی بــرای انگیــزه بســیاری از افــراد در 

زندگــی اســت. 
1. شما به جریان ها و افرادی جذب می شوید که 

کنون در زندگی خود دارید هم ا
کــه در  همــه مــا خالصــه ای از تصمیماتــی هســتیم 
گــر شــخصی در  کرده ایــم. بنابرایــن ا گذشــته اتخــاذ 
زندگــی شــما هســت و شــما از وجــود آن ناراحــت یــا 
کــه خودتــان او را  خجالــت زده هســتید، بدانیــد 
کــه  گــر بهتریــن زندگــی را  کرده ایــد. ا وارد زندگــی تــان 
کنــون  می توانســتید بــرای خــود رقــم بزنیــد را هــم ا
کــه عامــل  نداریــد، دقیقــًا شــما شــخصی هســتید 
گر از شــغل  نرســیدن به موفقیت خودتان باشــید. ا
کــه  خــود متنفریــد یــا رابطــه خوبــی نداریــد، بدانیــد 
همه این هــا  داده ایــد.  انجــام  را  کار  خودتان ایــن 
بــه دلیــل فرایند هــای مکانیکــی و متافیزیکی ایجــاد 
کائنــات ارســال  ــه  ــد را ب کــه تشعشــعات ب می شــود 
می کنــد و باعــث جــذب آن هــا در زندگــی می شــود.

2. زمانی که طرز فکر خود را تغییر دهید، 
می توانید زمان حال را تغییر دهید و آینده خود 

را بسازید
کــه قدرتمندتریــن چیــز در  بــه شــما بگویــم  گــر  ا
جهــان دسترســی داریــد، چــه عکــس العملــی از 
کــه  گــر بــه شــما بگویــم  خــود نشــان می دهیــد ؟ ا
می توانیــد سرنوشــت خــود را بنویســید، چــه حالــی 
کــه می توانید این  پیــدا می کنیــد ؟ مطمئــن باشــید 
کارهــا را انجــام دهیــد. همه این هــا زمانــی اتفــاق 
کنیــد؛  کــه در طــرز فکــر خــود تغییر ایجــاد  می افتــد 
کــه تصمیــم بگیریــد خالــق اتفاقــات  البتــه زمانــی 
در زندگــی باشــید، برنامــه زندگــی خــود را بچینیــد. 
ذهــن انســان فــوق العــاده تریــن چیــز در جهــان 
اســت و همچنیــن قدرت هــای بســیار زیــادی دارد 
کــه بســیاری از مــا از آن اســتفاده نمی کنیــم و آن هــا 

را رشــد نمی دهیــم.
اختیــار  در  کــه  آیفــون  یــا  گوشــی اندروید  همیــن 
شماســت یــا تبلــت و لــپ تــاپ، همگــی از ذهــن 
انســان ســاخته شــدند. این ها محصــوالت هــوش 
کل زندگــی را تغییــر  کــه می تواننــد  انســانی هســتند 

ــد.  کنن ــوض  ــما را ع ــر ش ــرز فک ــد و ط دهن
مــردان و زنــان موفــق بیــش از همــه روی ذهــن 

ــراد  ــل اف ــد مث ــز می توانی ــما نی ــد و ش کردن کار  ــود  خ
برجســته ای مثــل اســتیو جابــز و مــارک زوکربــرگ 
باشــید و قــدرت ذهــن خــود را بــه دیگــران نشــان 

دهیــد. 
۳. این طرز فکر را که برای همه در جهان ثروت 

به اندازه کافی وجود ندارد از خودتان دور کنید
گــوش شــما خــورده  ایــن جملــه بارهــا و بارهــا بــه 
از آن  را  افــراد ثروتمنــد همــه ثروت هــا  کــه  اســت 
خــود کردنــد و دیگــر چیــزی برای بقیــه باقی نمانده 
اســت. البتــه جهانــی کــه مــا در آن زندگــی می کنیــم، 
سرشــار از ثروت هــای مختلــف بــرای همــه افــراد 
گــر نتوانیــد آن را بــه چشــم ببینیــد.  اســت. حتــی ا
پیــش  مــا  بــرای  زندگــی  در  لحظــات  از  بســیاری 
کــه فکــر می کنیــم بدشــانس هســتیم و مثــاًل  آمــده 
ــا  ــویم ی ــده ش ــی برن کش ــه  ــالن قرع ــم در ف نمی توانی

ثروتمنــد باشــیم.
گــر بخواهیــد از نظــر اقتصــادی کامال مســتقل بوده  ا
ریســک های  نتیجــه  در  باشــید،  داشــته  رفــاه  و 
بــزرگ را انجــام می دهیــد و فرصت هــا را از دســت 

نمی دهیــد.
۴. فقط به نتیجه فکر کنید و نه هیچ چیز دیگر

کــه لیســا نیکــول در فیلــم راز بــه  یکــی از چیزهایــی 
گــر انتظــار داشــته  کــه ا مخاطبانــش گفت، ایــن بــود 
کــه بیــرون می رویــد، قبض هــای  کــه هــر بــار  باشــید 
کنیــد. حــدس بزنیــد  صــورت حســاب را مشــاهده 
کــه چــه اتفاقــی می افتــد، همیشــه بــا آن هــا مواجــه 

خواهیــد شــد.
کنیــد هــر روز منتظــر یــک  کــه ســعی  بــه جای ایــن 
اتفــاق عالــی باشــید، هــر روز بــه قرض هــا و بدهی هــا 
کنیــد و در نتیجــه مــدام و مــدام زیــر بــار قــرض  فکــر 
و بدهــی می رویــد زیــرا قانــون جــذب همیشــه حــی 
و حاضــر اســت. پــس می تــوان بــه قــدرت فکر ایمــان 
ــر  گ کنــد. ا کامــال عــوض  ــد نتایــج را  ــه می توان ک آورد 
شــغل جدیــدی بــه راه انداخته ایــد. بــاور داشــته 
ــی در آن  ــان طوالن ــدت زم ــد م ــه می توانی ک ــید  باش
موفــق شــوید و هیــچ انتخاب بهتر دیگری غیــر از آن 
کنــون در بهتریــن جایــگاه هســتید.  وجــود نــدارد و ا
گــر بــا فکر ایــن که نمی توانید شــغل خوبــی را تجربه  ا
کار جدید شــوید پس هیچ انتخاب  کنید، وارد یک 
دیگــری بــه کائنــات نمی دهید و با شکســت مواجه 

می شــوید.

چه سبک عینک آفتابی به صورت های گرد و پر می آید؟ ۴ درس برتر قانون جذب برای موفقیت
دنیای مد موفقیت

دســر مشــکوفی یکــی از دســر های ســنتی مازنــدران 
کــه دســتور تهیــه آســانی دارد در ادامــه  می باشــد 
شــما  بــرای  را  نظیــر  بــی  دســر  تهیه ایــن  دســتور 
ــا همــان دنــت یکــی از  ــم. مشــکوفی ی کرده ای تهیــه 
کــه  دســرهای ســنتی و مخصــوص مازنــدران اســت 
همانند مســقطی تهیه میشــود با این تفاوت که در 

ــود. ــتفاده می ش ــیر اس ــکوفی از ش مش
مواد الزم برای تهیه مشکوفی 

• کره : یک قاشق غذاخوری
• وانیل : نوک قاشق چایخوری
• گالب : یک قاشق غذاخوری
• نشاسته :۳ قاشق غذاخوری

• شکر : ۳ قاشق غذاخوری
• شیر : 2 لیوان

• زعفران دم کرده : 2 قاشق غذاخوری
طرز تهیه مشکوفی )دنت(

بــرای شــروع ابتــدا داخــل قابلمــه ای شــیر ســرد را بــا 
کنید و خوب هم بزنید تا  نشاســته و شــکر مخلوط 

کامــال در شــیر حل شــود. نشاســته 

ســپس قابلمــه را روی حــرارت مالیــم بگذاریــد و 
مــدام مخلــوط شــیر و نشاســته را هــم بزنیــد.

ــران  گالب و زعف ــل،  ــد،کره، وانی ــرم ش گ ــیر  ــی ش وقت
کنیــد. بــه هــم زدن ادامــه دهیــد تــا  را بــه آن اضافــه 
مایــه شــما غلیــظ شــود و مشــکوفی آمــاده شــود. 
ســپس آن را از روی حــرارت برداریــد و در ظرف هــای 
ــد.  روی  ــد و در یخچــال بگذاری ــان بریزی مــورد نظرت
دســر مشــکوفی را میتوانیــد بــا پــودر یا خالل پســته، 

کنیــد.  دارچیــن، ترافــل رنگــی و یــا میــوه تزییــن 
ــه رنگ هــای دیگــر نیــز میتــوان  دســر مشــکوفی را ب
کرد.مثــال دارچیــن را بــه همــراه پــودر هــل و  تهیــه 

کنیــد و  کائــو در نصــف لیــوان آب جــوش مخلــوط  کا
کنیــد. و  بــه جــای زعفــران بــه مــواد دســرتان اضافــه 
یــا مشــکوفی را به صــورت الیه ای درســت کنید مثال 
یــک الیــه ســفید، یــک الیــه زعفرانــی و یــک الیــه را 
کــه دســرتان زیباتــر شــود.  کنیــد  کائویــی درســت  کا
کــه باید بــه آن توجه شــود این اســت  فقــط نکتــه ای 
کــردن الیه هــای مشــکوفی روی  کــه موقعــه اضافــه 
هــم، الیه هــای دســر نبایدگــرم باشــد و نــه ســرد، 
یعنــی وقتــی الیــه اول از حــرارت افتــاد بایــد الیــه 
بعــدی را روی آن ریخــت تــا به ایــن ترتیــب الیه هــا به 

هــم بچســبند.

طرز تهیه مشکوفی دسر مازندرانی برای افطار جذاب
دستپختربخ

خانه داریربخ
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