
سال شانزدهم، شماره  4019     
سه شــنبه     21    اردیبهشت
1400

گهی مناقصه 1400-04 آ

گهی مزایده آ

شهرداری اصفهان در نظر دارد جهت اجرای پروژه های زیر از طریق برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار نماید
1.تکمیل عملیات روشنایی تقاطع غیرهمسطح شهید سپهبد سلیمانی )13-04-1400( با مبلغ برآورد اولیه 28.500.000.000 ریال و مدت اجرای 4 ماه و سپرده 

شرکت در مناقصه به مبلغ 1.425.000.000  ریال
قابابایــی )14-04-1400( با مبلــغ بــرآورد اولیــه  18.000.000.000 ریال و مدت اجرای 4  ماه و ســپرده شــرکت در مناقصــه به مبلغ  2.احداث پل عابــر پیاده شــهید آ

900.000.000  ریال
3.احداث زمین ورزشی اصفهان ویال )15-04-1400( با مبلغ برآورد اولیه 16.000.000.000 ریال و مدت اجرای 4 ماه و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 800.000.000 ریال
4.پیاده رو سازی ضلع جنوبی خیابان عبدالرزاق )16-04-1400( با مبلغ برآورد اولیه 11.000.000.000  ریال و مدت اجرای 5 ماه و سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 

550.000.000 ریال
5.پیاده رو ســازی خیابان عالمــه جعفــری )17-04-1400( بــا مبلغ بــرآورد اولیــه 10.500.000.000 ریــال و مدت اجرای 5 ماه و ســپرده شــرکت در مناقصــه به مبلغ 

525.000.000 ریال
تذکرات:

  پیمانکاران و مشاوران ملزم به ارائه اسناد و مدارك شرکت،گواهی تایید صالحیت ایمنی و سوابق کاری خود قبل از تهیه اسناد می باشند،
  برنده مناقصه جهت عقد قرارداد باید معادل 5% مبلغ مورد پیمان را به عنوان تضمین تعهدات پیمان به صورت ضمانتنامه بانکی  ،  اسناد خزانه یا اوراق مشارکت 

به شهرداری  تسلیم نماید.
  واجدین شــرایط می توانند از تاریخ   1400/02/26   لغایت   1400/03/04   همه روزه به جزء روزهای تعطیل به حوزه معاونت عمران شهری واقع در خیابان کاوه  

ابتدای اتوبان  دکتر چمران مراجعه و با ارائه معرفینامه کتبی شرکت و سایر مدارك نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا  ساعت   14  روز  چهارشنبه  مورخ 1400/03/05 می باشد . 

  شهرداری اصفهان در رد  یك یا تمام پیشنهادات مختار است .
  برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

   جهت دریافت اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتیhttp : // www.isfahan.ir   مراجعه نمایید0 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان اردستان در نظر دارد ششــدانگ عرصه واعیان )تجاری ( گاراژچوب بری ســابق به بالک ثبتی 3415 /1 اصلی از رقبه موقوفه 
میرســیدعلی واقع در اردســتان ابتدای خیابان قیام را از طریق مزایده کتبی برابر قانون روابط موجر و مســتاجر مصوب ســال 1376 به متقاضیان واجد شرایط به 

گذار نماید . مدت یکسال به اجاره وا
متقاضیان می تواند قبل از ارسال تقاضا از محل بازدید و جهت کسب اطالعات بیشتر به اداره محل مراجعه یاباشماره  تلفن های 54242882 و 54243070 -031  

قای قاسمی تماس حاصل فرمایند. آ
مشخصات: 

ششدانگ عرصه و اعیان تجاری )گاراژ چوب بری سابق( با اجاره  پایه ماهیانه از 12،٠٠٠،٠٠٠ ریال )برابر نظر کارشناس( مساحت رقبه مذکور بالغ بر 865 مترمربع می باشد .
شروط مزایده :

١- متقاضیان شرکت در مزایده می بایستی تقاضای کتبی خود را با 10% از مبلغ سالیانه اجاره پیشنهادی به صورت چک تضمین شده بانکی در وجه اداره اوقاف و 
کت دربسته تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 12 /03 /1400 تحویل دبیر خانه این اداره نموده و رسید دریافت نمایند .  امور خیریه شهرستان اردستان در پا

2- کمیسیون مزایده راس ساعت 10 صبح روز پنج شنبه 13 /03 /1400 در محل این اداره تشکیل و به پیشنهادات واصله رسیدگی خواهد نمود. 
گهی مزایده برعهده برنده مزایده خواهدبود. 3- هزینه های کارشناسی و انتشار آ
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اخبار انتخابات 

 آغاز ثبت نام داوطلبان انتخابات 
ریاست جمهوری از امروز

ثــبـــت نـــام از داوطلبـــان سـیــزدهمیـــن دوره انتخابـات 
ریاسـت جمهوری از امـروز آغـاز می شـود. بـه گـزارش مهـر، از 
سـاعت هشـت صبـح ۲۱ اردیبهشـت ثبت نـام از داوطلبـان 
انتخابات سیزدهمین دوره ریاسـت جمهوری آغاز می شود. 
ثبت نـام از داوطلبـان فقـط در وزارت کشـور انجـام می شـود.

 داوطلبـان تـا روز ۲۵ اردیبهشـت فرصـت دارنـد در ایـن 
انتخابـات ثبت نـام کننـد. زمـان ثبت نـام از سـاعت ۸ الـی 
۱۸ روزهـای ۲۱ تـا ۲۵ اردیبهشـت خواهـد بـود. شـورای 
نگهبـان در فاصلـه روزهـای ۲۶ تـا ۳۰ اردیبهشـت صالحیت 
داوطلبـان را رسـیدگی می کنـد. از روز ۳۱ اردیبهشـت تـا 
۴ خـرداد نیـز شـورای نگهبـان فرصـت دارد بـه شـکایت 
داوطلبان ردصالحیت شده رسـیدگی کند. روز پنجم خرداد 
لیسـت داوطلبـان تأییـد صالحیـت شـده اعـالم خواهـد شـد.

بـر اسـاس مـاده ۵۵ قانـون انتخابـات ریاسـت جمهوری و 
مصوبه شـورای نگهبان )مصـوب ۱۴۰۰/۰۲/۰۸( داوطلبان 
ریاسـت جمهوری الزم اسـت مدارک زیر را هنـگام ثبت نام در 

وزارت کشـور ارائـه کننـد:
۱( دو قطعه عکس ۴×۶ )مربوط به سال جاری(

۲( اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه )چهار نسخه(
۳( اصـل و کپـی مـدرک تحصیلـی )حداقل کارشناسـی ارشـد 
یا معادل آن مورد تأییـد وزارتین علوم، تحقیقـات و فناوری 
و بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی یـا مرکـز مدیریـت 

حوزه هـای علمیـه(
۴( ارائه گواهی عدم سوءپیشینه

ع( در  ۵( مسـتندات تصـدی حداقـل چهـار سـال )درمجمـو
مناصـب مذکـور در بنـد ۲ مـاده ۲ مصوبـه شـورای نگهبـان 

شـامل:
ع بندهـای »الـف«، »ب« و  ۱ـ  ۵( مقامـات سیاسـی موضـو
»ج« مـاده ۷۱ قانـون مدیریـت خدمـات کشـوری مصـوب 

۱۳۸۶/۸/۷
۲ـ  ۵( معاونین رؤسای قوای سه گانه

۳ـ  ۵( اعضای شـورای عالـی امنیت ملی و مجمع تشـخیص 
مصلحـت نظام

۴ـ  ۵( مدیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور
۵ـ  ۵( رؤسـای سـازمان ها، مؤسسـات و نهادهـای دولتـی 
و مؤسسـات و نهادهـای عمومـی غیردولتـی در سـطح ملـی
جایـگاه  بـا  مسـلح  نیروهـای  عالـی  فرماندهـان   )۵ ـ   ۶

باالتـر و  سرلشـکری 
۷ـ  ۵( رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در سطح کشور

۸ـ  ۵( استانداران
۹ـ  ۵( شهرداران شهرهای باالی دو میلیون نفر جمعیت

۱۰ـ  ۵( اشـخاص، مقامـات و مدیـران هم تـراز مناصـب فـوق 
بـه تشـخیص شـورای نگهبـان

کثـر ۷۵ سـال  تذکـر ۱: دارا بـودن حداقـل سـن ۴۰ سـال و حدا
تمـام شمسـی هنـگام ثبت نـام

تذکـر ۲: ثبت نـام داوطلبـان بـدون ارائـه مـدارک مذکـور فاقـد 
اعتبـار اسـت.

 مالک بررسی صالحیت داوطلبان 
پرونده افراد است، نه نگاه سیاسی

رئیـس هیئـت مرکـزی نظـارت بـر انتخابـات شـوراهای اسـالمی 
کیـد کـرد: مبنـای بررسـی صالحیـت داوطلبـان  شـهر و روسـتا، تأ
غ از نـگاه سیاسـی و  مراجـع قانونـی و محتویـات پرونـده افـراد فـار

جناحـی اسـت.
 بـه گـزارش ایسـنا، حمیدرضـا کاظمـی بـا اشـاره بـه فراینـد تأییـد 
صالحیت داوطلبان انتخابات شـوراهای شـهر و روستا در کشور، 
بیان کـرد: مرحلـه اول در بررسـی صالحیت داوطلبـان انتخابات 
شـوراها رسـیدگی هیئت هـای اجرایـی بـود کـه تمـام شـد. مرحله 
بعدی نیز رسـیدگی هیئت های نظارت شهرسـتان ها بـود که آن 
کنون در مرحله رسیدگی به اعتراض های  نیز تمام شده اسـت و ا
افراد در هیئت های عالی نظارت اسـتان ها هسـتیم که تـا روز ۲۲ 

اردیبهشـت نیز ادامـه خواهد داشـت.
او در ادامـه اظهـار کـرد: پـس از پایـان رسـیدگی بـه اعتراض هـا در 
هیئت های عالی نظارت استان ها، نتیجه توسط فرمانداری ها 
بـه افـراد اعـالم خواهـد شـد و چهـار روز فرصـت دارنـد کـه مجـددا 
کـه اعتـراض کننـد، پرونـده آن هـا  اعتـراض کننـد و افـرادی 
بـه هیئـت مرکـزی می آیـد و نظـر نهایـی و پایانـی رسـیدگی بـه 
اعتراض هـا  از سـوی مـا بـه وزارت کشـور و فرمانداری هـا اعـالم 

می شـود.
 ایـن عضـو کمیسـیون امـور داخلـی کشـور و شـوراها در ادامـه در 
رابطه با موضوع افرادی که رد صالحیت شده اند، گفت: واقعا در 
بررسـی صالحیت ها نگاه حزبی، گروهی و سیاسی در نظر گرفته 
نمی شـود. مـا محتویـات پرونـده داوطلبـان را بررسـی می کنیـم؛ 

غ از اینکـه این فـرد وابسـته به چـه جناحی اسـت. فـار
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر 
کیـد کـرد: یک سـری افـراد هسـتند کـه مراجـع قانونـی  و روسـتا تأ
صالحیـت آن هـا را رد می کننـد و دارای پرونـده هسـتند و طبیعـی 
غ از اینکـه نگاه سیاسـی فرد چیسـت بایـد پرونـده او  اسـت که فـار
با دقت باالیی بررسی شـود. درصورتی که محتوای پرونده ثابت 
کنـد کـه فـرد فاقـد صالحیـت اسـت، بـدون در نظـر گرفتـن نـگاه 
که فرد صالحی برای  سیاسی صالحیت او تأیید نخواهد شد؛ چرا

اجـرای این مسـئولیت نیسـت.
 کاظمی افزود: مبنای رسـیدگی ما به صالحیت ها مراجع قانونی 
ک بر  اسـت. بـه هیئت های عالـی اسـتان ها اعـالم کردیـم که مـال
رد صالحیت نظر مراجع قانونی اسـت که در قانون به طور صریح 
به آن اشـاره کـرده اسـت. در وهله دوم نیـز محتویات پرونـده فرد 
حائـز اهمیـت اسـت.  حتـی نظـر مراجـع قانونـی نیـز بایـد بـا دقـت 
بررسی شـود تا ببینیم سـندیت چیزی که از سـوی مراجع قانونی 
اعالم شـده، چقـدر قابل اعتناسـت. مـا بـا توجـه بـه مسـتندات 
اعالم نظـر می کنیم. یقینـا در مرحلـه پایانی که هیئـت مرکزی به 
اعتراض ها رسـیدگی می کنـد بـا دقـت روی این موضوع هـا تمرکز 

خواهیـم کـرد.

بعـد از ظهـر روز شـنبه )18 اردیبهشـت ماه( پایتخـت افغانسـتان شـاهد وقـوع سـه انفجـار مرگ بـار بـود؛ یـک حملـه 
تروریسـتی دیگـر بـا قربانیانـی از میـان دختـران دانش آمـوز 11 تـا 15 سـال کـه جـرم آن هـا جـدای از دختـر بودنشـان، 

شـیعه بـودن اسـت.

پگاه ظاهری
خبرنگار

بعدازظهر روز شنبه )۱۸ اردیبهشت ماه( 
پایتخت افغانستان شاهد وقوع سه انفجار 
مرگ بار بود؛ یک حمله تروریستی دیگر با 
قربانیانی از میان دختران دانش آموز ۱۱ تا ۱۵ 
سال که جرم آن ها جدای از دختربودنشان، 
شیعه بودن و زندگی در کشوری است که 
سال ها تحت نفوذ و استعمار جریان های 
داخلی و خارجی قرارگرفته و جان هزاران 
کودکان  انسان بی دفاع همچون زنان و 
سپر بالی آن هاست. انفجارهای اخیر در 
دروازه ورودی مدرسه دخترانه سیدالشهدا 
در منطقه دشت برچی واقع در غرب کابل 
نزدیک به ۶۰ کشته و بیش از ۱۵۰ زخمی 
بر جای گذاشت. رئیس جمهور افغانستان 
و  دانست  آن  مسئول  را  طالبان  گروه 
طالبان اما داعش را بانی اصلی این حمله 
معرفی و آن را محکوم کرد. از سویی، این 
منطقه ای  گسترده  کنش های  وا اتفاق 
و فرامنطقه ای را در پی داشت. حمالت 
تروریستی در افغانستان سابقه ای طوالنی 
دارد و بازیگران و عامالن این فجایع نیز 
به خوبی می دانند که برای رسیدن به اهداف 
خود روی چه موضوع هایی دست بگذارند 
و به منظور افزایش درگیری های داخلی و 
قومی چه قشری از این جامعه را تحریک 
کنند.  پیرمحمد مالزهی، استاد و کارشناس 
مسائل افغانستان، در گفت وگو با »اصفهان 
کید دارد و می گوید:  ع تأ زیبا« بر این موضو
»زنان و دختران شیعه در حالی موردحمله 
در  اسالمی  رادیکال های  و  تروریست ها 

که راه انداختن  افغانستان قرارگرفته اند 
جنگ های مذهبی در این کشور با تحریک 
خانواده های قربانیان و البته از جامعه 
گفته  شیعه هدف اصلی آن هاست.« به 
این استاد دانشگاه، تصمیم آمریکا مبنی بر 
خروج از افغانستان تنها عامل ناامنی های 
این کشور نیست و جریان های منطقه ای و 
فرامنطقه ای نیز هرکدام به صورت مستقیم 
یا غیرمستقیم نقشی در این داستان دارند. 
در ادامه مشروح این گفت وگو را می خوانید.

 ارتباط ناامنی های اخیر افغانستان با 
خروج نیروهای نظامی آمریکا از این 
کشور چیست؟ برخی کارشناسان تنها 
عامل این حمالت را به این موضوع 

نسبت می دهند؟
واقعیت این است که افغانستان طی ۴۰ 
سال گذشته مرتبا درگیر جنگ های داخلی 
ع  و اشغال خارجی بوده است و این موضو
از  نمی توان  بنابراین  نیست؛  جدیدی 
این منظر به آن نگاه کرد که انفجارها و 
درگیری های اخیر در افغانستان به آمدن 
و رفتن آمریکایی ها در افغانستان مربوط 
می شود و ایاالت متحده تنها عامل این 

جنگ های داخلی نیست.

پس نقش آمریکا با سابقه حضور 
20ساله در افغانستان و در این بازی 

چیست؟
عوامل متعددی در این مسئله نقش دارند. 
آمدند،  افغانستان  به  آمریکایی ها  بله، 
کشور را اشغال، حکومت طالبان را  این 
حذف و سازمان القاعده را نیز از افغانستان 
کردند؛ اما درنهایت نتوانستند از  اخراج 

طریق نظامی صلح را در این کشور برقرار 
کنند. همه این ها یک واقعیت است و هیچ 
ع ها وجود ندارد.  تردیدی در این موضو
در حال حاضر آمریکا قصد خروج از این 
که او می خواهد از خطر  کشور را دارد؛ چرا
شکستی که زمانی روس ها و انگلیس ها با 
ادامه حضورشان در افغانستان با آن روبه رو 
شدند، جلوگیری کند. این اقدام منطقی و 
عاقالنه ایاالت متحده در راستای کاهش 
کاهش هزینه مالی  کشته های نظامی و 
انجام می شود. به همین خاطر نمی توان 
امنیت کشور افغانستان را صرفا در ارتباط 
ع با واقعیت  با آمریکا ببینیم و این موضو

هم خوانی ندارد.

از منشأ اصلی این نوع حمالت در 
افغانستان بگویید.

افغانستان قبل از اینکه آمریکا به آن ورود 
کند هم اشغال خارجی و هم جنگ داخلی را 
تجربه کرده بود و مسائل متعدد ضد امنیتی 
کشور وجود داشت. اما  بسیاری در این 
آنچه اهمیت دارد، این است که آمریکا در 
شرایطی قصد خروج از افغانستان را کرده 
است که تکلیف صلح در افغانستان روشن 
کنون دو جناح طالب قدرت  نیست. هم ا
در افغانستان وجود دارند: یکی، طالبان 
که خواهان به دست آوردن قدرت هستند و 
دیگری،قدرت مرکزی که می خواهد قدرت 
کنونی خود را حفظ کند؛ دو جناحی که بر 
سر اهداف خود مدام در حال جنگ های 
خونین هستند. در کنار این دو اما نیروی 
سومی هم وجود دارد و آن، داعش است که 
بعدازاینکه خالفت خود را در خاورمیانه و در 
عراق و سوریه از دست داد، بیشتر نیروهای 

خود، به خصوص نیروهای قومی ازبک، 
چچن، تاجیک و اویغور و جهاد اسالمی های 
شبه قاره هند، را تماما به افغانستان منتقل 
کرد. این جناح سوم نیز برای کسب قدرت در 

افغانستان در حال فعالیت است.

 در این انفجار اخیر، دولت افغانستان 
انگشت اتهام را به سمت طالبان گرفته، 
اما آن ها  این حمله را به داعش نسبت 

داده اند. واقعیت چیست؟
طالبان عملیات هایی را که به نوعی علیه 
شیعیان و در افغانستان انجام می شود، 
که از سمت آن ها  نمی پذیرد و ادعا دارد 
نیست؛ درحالی که داعش گاهی مسئولیت 
این حمالت را پذیرفته و گاهی هم نپذیرفته 
است. عملیات اخیر تروریستی در کابل و در 
خ داد: از یک طرف،  منطقه شیعه نشین ر
کرده و از سمت  طالبان داعش را متهم 
دیگر، دولت طالبان را. مشخص نیست که 
در پشت پرده این ماجرا چه گذشته است؛ 
اما هدف از این اتفاق، روشن است: هدف 
که افغانستان به یک جنگ  این است 
مذهبی شیعه و سنی کشانده شود؛ اتفاقی 
که در عراق و سوریه نیز رخ داد. با این دیدگاه 
برخی کارشناسان معتقدند که ممکن است 
این اقدام از سمت داعش باشد تا اینکه 
شیعه را علیه سنی و سنی را علیه شیعه 

تحریک کند.

و  قــــدرت هــای  مــنــطـــقــه ای  
فرامنطقه ای  را تا چه اندازه در شرایط 

کنونی افغانستان دخیل می دانید؟
جنگ در افغانستان محصول سه جریان 
داخلی  جریانی  جریان،  اولین  است: 

است که براثر تضادهای قومی و مذهبی 
گرفته است. هرچند  در این کشور شکل 
که در جامعه  تضاد مذهبی در سطحی 
مسیحیت وجود دارد، در افغانستان تجربه 
نشده و این کشور تااندازه ای با این موضوع 
واقع بینانه تر برخورد کرده است، همیشه 
تضاد و جنگ قدرت در افغانستان دیده 
می شود. کشورهای همسایه افغانستان و 
کشورهایی که صاحب نفوذ در این کشور 
هستند، دیگر جریان مداخله گر در امور 
که رقابت  کشور به حساب می آیند  این 
آن ها نیز در جنگ های داخلی افغانستان 
موردحمایت  طالبان  است.  تأثیرگذار 
عربستان سعودی و پاکستان است. ائتالف 
شمالی و دولت فعلی افغانستان نیز تا حدی 
کشورهای  و  ایران  هند،  موردحمایت 
کشورها هستند.بنابراین  هم سو با این 
یک طرف این قضیه کشورهای منطقه ای 
قرارگرفته اند که هرکدام به دنبال نفوذ خود 
در افغانستان هستند. عربستان به دنبال 
نفوذ ایدئولوژیک است. پاکستان به دنبال 
نفوذ سیاسی و ایران نیز به دنبال نفوذ با 

گروه های خاص خود در این کشور است.
اما جریان سوم، جریان بین المللی است؛ 
کشورهای بزرگی که آن ها هم به نوعی به 
دنبال کسب منافع از این کشور هستند؛ 
روسیه که امنیت آسیای مرکزی برای آن 
اهمیت دارد، چین که امنیت سین کیانگ را 
موردتوجه قرار داده است و ایران که امنیت 
مرزهای شرقی خود را در رابطه با افغانستان 

در نظر می گیرد.

برای  که  است  این  شما  منظور 
برقراری صلح و آرامش در افغانستان، 
چندین جریان داخلی و خارجی باید با 
یکدیگر به تفاهم برسند؟ با این شرایط 
که افغانستان باید تا سال ها شاهد این 
میدان جنگ داخلی و در انتظار صلحی 

مبهم باشد...
گر قرار باشد صلحی در افغانستان  بله. ا
ایجاد شود، باید این سه جریان؛ جریان 
لیبرال  )طالبان،  جبهه  سه  با  داخلی 
کشورهای  جهادی ها(،  و  دموکرات ها 
منطقه )هند، ایران، عربستان، ترکیه، 
کستان( و همچنین کشورهای بزرگ و  پا
قدرتمند فرامنطقه ای با عدم دخالت در امور 
افغانستان اجازه دهند این کشور به صلح و 
ثبات برسد. آن ها باید در سه مورد با یکدیگر 
توافق کنند؛ موضوع هایی که در کنفرانس 

استانبول نیز مدنظر قرار داده شد. در آنجا 
ح  ح مسکو، طر ح وجود داشت: طر سه طر
آمریکایی ها که در دوحه با طالبان توافق 
ح اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل  کردند و طر
کنونی  که محور آن حفظ قانون اساسی 
افغانستان است. تا زمانی که این سه جریان 
به تفاهم نرسند و نپذیرند که هیچ کس حق 
و اجازه دخالت در امور افغانستان را ندارد و 
باید به تنهایی سرنوشتش را تعیین کند،  

صلح برقرار نخواهد شد.

که چرا  ح است  این پرسش مطر
جامعه هدف تروریست ها و مخاطبان 
این انفجارها بیشتر دانشجویان یا 
دانش آموزان دختر و زنان و کودکان 

هستند؟
از دیدگاه گروه های رادیکال زنان و دختران 
اجازه تحصیل ندارند؛ تا جایی که حتی 
آن ها مدارس دخترانه بسیاری را تابه حال 
و در نقاط مختلف با اتکا به این رویکرد 
آتش زده اند. نگاه جامعه سنتی به زنان، 
منفی است. آن ها دیدگاه های مختلفی 
ح می کنند که زن محدودیت های  را مطر
از  و  همیشه  که  مسائلی  دارد؛  بسیاری 
گذشته در این گونه کشورها وجود داشته 
و خواهد داشت؛ به خصوص در جامعه 
افغانستان که ارزش های دینی با ارزش های 
قومی ادغام شده است. اصطالحی تحت 
عنوان پشتونوالی در جامعه افغانستان 
و در میان قوم پشتوها وجود دارد که به 
معنای ادغام اسالم با ارزش های قومی 
ک است؛  ع بسیار خطرنا است و این موضو
که تلقی خاصی را از این دو ارزش به  چرا
وجود آورده است و در آن زن هیچ جایگاهی 
ندارد )پشتونوالی، نظام و سنت رفتاری 
قبیله ای در میان پشتون هاست. پشتون ها 
کن هستند  کستان سا در افغانستان و پا
ع حکم قانون اساسی برای  و این موضو
آن ها را دارد و بیشتر مربوط به پاسداری 
آن  آبروی  و  ملت  طایفه،  خانواده،  از 
است. قواعد پشتونوالی برای پشتون ها 
که چه رفتاری آبرومندانه  حکم می کند 
و شرافتمندانه است و چه رفتاری چنین 
که تقریبا همه زندگی  نیست. احکامی 
پشتون ها را تحت نفوذ خود دارد(. البته با 
نگاهی منصفانه به این مسئله خواهیم دید 
که همه سنت گراها در دنیا چنین تفکری 
دارند. آن ها به لحاظ ایدئولوژیک معتقدند 
که زن نباید کار و تحصیل داشته باشد و وارد 
اجتماع شود. به همین خاطر مورد هدف 
قراردادن مدارس دخترانه در جنگ های 

داخلی زیرمجموعه ای از عقاید آن هاست.

عقاید  این  اساس  بر  تنها  یعنی   
مدارس و دانشگاه ها یا زنان و دختران 
در افغانستان مورد حمالت تروریستی 

قرار می گیرند؟
که  است  این  دیگر  مسئله  نه.  مطمئنا 
حمله به کودکان در سنین ۱۱ تا ۱۵ سال 
تحریک کنندگی  دختران  به خصوص  و 
بسیاری را برای خانواده ها به دنبال خواهد 
داشت. به عبارتی، در خصوص راه ا نداختن 
جنگ های مذهبی در افغانستان بسیار فکر 
شده و با برنامه ریزی است. آن ها افرادی را 
مورد هدف قرار می دهند که بی گناه هستند 
و  باعث تحریک خانواده ها  و به شدت 
ع  گر این موضو جامعه شیعه می شوند که ا
کنترل نشود و شیعیان از خود هوشیاری 
مذهبی  جنگ  مطمئنا  ندهند،  نشان 
خ خواهد داد و تنها برنده این  شدیدی ر
جنگ قطعا داعش، طالبان و نیروهای 

مذهبی رادیکال خواهند بود.

جان پدر   کجاستی؟
پیرمحمد مالزهی، کارشناس مسائل افغانستان،  در گفت وگو با اصفهان زیبا  

اقدامات تروریستی اخیر  در این کشور را تحلیل می کند

روحانی ابالغیه انتخاباتی شورای نگهبان را 
رد کرد

ــا  ــان بـ ــورای نگهبـ ــر شـ ــه اخیـ ــاره مصوبـ ــور دربـ ــه وزارت کشـ ــتوری بـ ــور در دسـ رئیس جمهـ
بیـــان ایـــن کـــه الزامـــات وزارت کشـــور بایـــد در چهارچـــوب قانـــون و بـــا ابـــالغ رئیس جمهـــوری 
ک عمـــل  عملـــی شـــود، گفـــت: در ثبت نـــام از داوطلبـــان، قوانیـــن موجـــود بایـــد مـــال

 باشد.
 بـــه گـــزارش پایـــگاه اطـــالع رســـانی ریاســـت جمهوری، در پـــی ابـــالغ مصوبـــه شـــورای 
نگهبـــان درخصـــوص شـــرایط داوطلبـــان ثبت نـــام در انتخابـــات ریاســـت جمهوری بـــه 
ــزاری  ــه در برگـ ــتور داد کـ ــور دسـ ــه وزارت کشـ ــنبه بـ ــور  روز دوشـ ــور، رئیس جمهـ وزارت کشـ
انتخابـــات براســـاس جمع بنـــدی نظریـــه تفســـیری معاونـــت حقوقـــی ریاســـت جمهوری و 

طبـــق قوانیـــن موجـــود عمـــل کنـــد. 
کیـــد شـــده اســـت کـــه »وزارت  در جمع بنـــدی نظریـــه معاونـــت حقوقـــی ریاســـت جمهوری تأ
کشـــور مکلـــف اســـت وظایـــف اجرایـــی خـــود در زمینـــه انتخابـــات ریاســـت جمهوری را 
بـــر اســـاس قوانیـــن موجـــود و آیین نامه هـــا و مقـــررات مربـــوط بـــه آن هـــا انجـــام دهـــد.« 
معاونـــت حقوقـــی ریاســـت جمهوری در پـــی ابـــالغ مصوبـــه اخیـــر شـــورای نگهبـــان 
 بـــه وزارت کشـــور، طـــی نامـــه ای در هفـــت بنـــد تفســـیر حقوقـــی خـــود از ایـــن مصوبـــه را

 ارائه کرد. 
ایـــن نامـــه صالحیـــت وضـــع معیارهـــای نوعـــی یـــا قانون گـــذاری را بـــر اســـاس اصـــل ۷۱ 
کیـــد کـــرده اســـت  قانـــون اساســـی، صرفـــا به عهـــده مجلـــس شـــورای اســـالمی دانســـته و تأ
کـــه در صـــورت تصویـــب قانـــون از ســـوی مجلـــس هـــم ابـــالغ آن بـــرای اجـــرا بـــا رئیس جمهـــور

 است. 
معاونـــت حقوقـــی ریاســـت جمهوری، در نظریـــه خـــود آورده اســـت کـــه بـــه موجـــب 

اجـــزای )۱و۲( بنـــد )۱۰( سیاســـت های کلـــی انتخابـــات ابالغـــی مقـــام معظـــم رهبـــری، 
شناســـایی اولیـــه توانایـــی و شایســـتگی داوطلبـــان در مرحلـــه ثبت نـــام صرفـــا از طریـــق 
»شـــیوه های مناســـب قانونـــی« مجـــاز اســـت و ایـــن یعنـــی در صـــورت خـــأ و لـــزوم تعییـــن 
 شـــرایط، ایـــن مســـئله بایـــد در قانـــون مصـــوب مجلـــس پیش بینـــی شـــود، نـــه هیـــچ

 مصوبه دیگری.
معاونـــت حقوقـــی در جمع بنـــدی نظریـــه خـــود، وزارت کشـــور را مکلـــف دانســـته تـــا وظایـــف 
ـــر اســـاس قوانیـــن موجـــود و آیین نامه هـــا  اجرایـــی خـــود در انتخابـــات ریاســـت جمهوری را ب

و قوانیـــن مربـــوط انجـــام دهـــد. 

ریاســـت جمهوری،  حقوقـــی  معاونـــت  ســـوی  از  نظریـــه  ایـــن  اعـــالم  پـــی  در 
کشـــور دســـتور داد طبـــق جمع بنـــدی نظریـــه معاونـــت  رئیس جمهـــور بـــه وزارت 
کشـــور متذکـــر شـــده  بـــه وزارت  کنـــد. دکتـــر روحانـــی همچنیـــن  حقوقـــی عمـــل 
کـــه الزامـــات بایـــد در چهارچـــوب قانـــون و بـــا ابـــالغ رئیس جمهـــور عملـــی   اســـت 

شود.
گفتنـــی اســـت، دبیـــر شـــورای نگهبـــان در دفـــاع از ابالغیـــه ایـــن شـــورا روز گذشـــته گفـــت: 
مصوبـــه شـــورای نگهبـــان آشـــفتگی ثبت نام هـــا را پایـــان می دهـــد. آیـــت اهلل جنتـــی  در 
همایـــش هیئت هـــای نظـــارت بـــر انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری، بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه مســـئله 
احـــراز صالحیـــت در انتخابـــات ریاســـت جمهوری امـــر بســـیار حســـاس و مهمـــی اســـت کـــه 
ـــان در فراینـــد احـــراز  ـــرد: شـــورای نگهب ـــح ک ـــد آن را انجـــام دهـــد، تصری ـــان بای شـــورای نگهب
صالحیـــت بایـــد تمـــام ســـوابق فـــرد را بـــه دقـــت بررســـی کنـــد تـــا حداقـــل شـــرایط مذکـــور را 
 داشـــته باشـــد کـــه ایـــن کار بســـیار ســـختی اســـت؛ بـــا ایـــن حـــال مـــا ایـــن کار را بـــا دقـــت انجـــام 

می دهیم.
دبیـــر شـــورای نگهبـــان در ادامـــه ســـخنان خـــود بـــه مصوبـــه اخیـــر شـــورای نگهبـــان بـــرای 
تعییـــن رجـــل سیاســـی مذهبـــی و ســـاماندهی ثبت هـــا اشـــاره کـــرد و افـــزود: آشـــفتگی در 
ـــدون  ـــراد ب ـــه اف ـــود ک ـــده ب ـــل ش ـــا تبدی ـــی م ـــام انتخابات ـــدی در نظ ـــکل ج ـــه مش ـــا ب ثبت نام ه
داشـــتن حداقـــل شـــرایط بـــرای ریاســـت جمهوری، ثبت نـــام می کردنـــد کـــه شـــورای نگهبـــان 
ـــات پیـــش رو شـــاهد چنیـــن  ـــا در انتخاب ـــرد ت ـــه خـــود را اصـــالح ک ـــرد و مصوب ایـــن خدمـــت را ک
مشـــکالتی نباشـــیم. امیدواریـــم متولیـــان اجـــرای انتخابـــات بـــه مـــر قانـــون عمـــل کننـــد و 

ســـلیقه ای رفتـــار نکننـــد. 

کنون دو جناح  هم ا
طالب قدرت در 
افغانستان وجود 

دارند: یکی، طالبان که 
خواهان به دست آوردن 

قدرت هستند و 
دیگری،قدرت مرکزی 
که می خواهد قدرت 

کنونی خود را حفظ کند
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خ پرمبادلـه را بـاال و  نوسـان دالر روی فرکانـس اخبـار ویـن تنظیـم شـده اسـت. هـر خبـری کـه می رسـد، قیمـت ایـن نـر
خ آن در بـازار آزاد به مرز 22هـزار تومان  خ دالر بـه کانال 20هزار تومان، روز گذشـته نـر پاییـن می کند. بعـد از کاهش نر

کـرات ویـن بـا اقتصاد ایـران چـه می کند؟ رسـید. دالر و مذا

مینا ایزدی
خبرنگار

توافقات وین می تواند زمینه ساز بازگشت 
اقتصــــــاد ایــــــران روی مدار رشـــــد باشــــد. 
از  کرات  مذا اخبار  مثبت  سیگنال های 
گذاشته  کنون تأثیرش را روی بازارها  هم ا
وین  کرات  مذا موفقیت  به  امیدها  است. 
خ ارز  افزایش یافته است. در شرایط فعلی نر
ریزش پیدا کرده و از آنجایی که باال و پایین 
 شدن قیمت بسیاری از کاالها و محصوالت 
خ ارز بستگی دارد تب سایر بازارها نیز  به نر
تحت تأثیر کاهشی شدن نرخ ارز فروکش کرده 
می شود  ح  مطر پرسش  این  حال  است. 
کرات وین نتیجه بخش باشد  درصورتی که مذا
می توان به رفع بسیاری از مشکالت اقتصادی 
همچون مهارتورم، کاهش حجم نقدینگی، 
تسهیل در واردات و صادرات کاالها، جبران 

کسری بودجه و... امیدوار بود؟

اخیر،  ارز طی سال های  خ  نر افزایش  با 
نقدینگی وارد بازارهای دارایی مانند مسکن، 
خودرو، طال و سکه و... شد و بر افزایش 
خ ارز کاهش  تورم دامن زد. درصورتی که نر
کند، جهت دهی نقدینگی نیز تغییر  پیدا 
پیدا خواهد کرد، التهاب بازارهای سودده 
کاهش پیدا کرده و نقدینگی بیشتر به سمت 
کرد. در  بازارهای حقیقی حرکت خواهد 
این بین، بخش های صنعت، کشاورزی 
و... بیشتر از سرمایه ها منتفع می شوند. 
کارشناسان ارزی در گفت وگوهایشان به این 
نکته اشاره می کنند که به طور قطع توافقات 
خ ارز تأثیر دارد و منجر  وین در کاهش نر
خ دالر حتی به زیر کانال 20هزار  به افت نر
تومان نیز خواهد شد؛ ولی پایداری این افت 
قیمت بستگی مستقیمی به نتیجه مذاکرات 
وین و آورده این توافقات برای ایران دارد. 
کارشناسان ارزی پایداری افت قیمت دالر را 
به لغو کامل تحریم های ایالت متحده آمریکا 
مرتبط می دانند. از سوی دیگر، کارشناسان 
کرات وین  اقتصادی نیز درباره تأثیر مذا

روی رفع دغدغه های اقتصادی مردم و 
رفع مشکالت اقتصادی همچون جبران 
کاهش حجم نقدینگی،  کسری بودجه، 
مهار تورم، افزایش رشد اقتصادی و... 
گر توافقات وین با رفع مسئله  معتقدند که ا
اصلی یعنی اف ای تی اف همراه شود، به 
طور قطع وضعیت اقتصادی ایران را متحول 
کرده و شاهد بهبود بیشتر شرایط اقتصادی 
کرات وین باید با  خواهیم بود. در واقع مذا
عادی سازی وضعیت مراودات بانکی ایران 
همراه باشد تا به حل و فصل تمامی مشکالت 
اقتصادی بتوان امیدوار شد؛ چون وصل 
مطالبات ایران باید از طریق مجاری رسمی 

و شبکه بانکی صورت بگیرد.
یوسـف کاووسـی، کارشـناس اقتصـادی به 
اصفهـان زیبـا می گویـد: خوشـبختانه رونـد 
کـرات ویـن مثبـت اسـت و ایـن رونـد  مذا
چالشـی و چکشـی نیسـت؛ بنابرایـن ایـن 
کـرات بـه نتیجـه می رسـد؛ بااین حـال  مذا
تصـور اینکـه تمامـی مشـکالت اقتصـادی 
کـرات ویـن حـل و فصـل  بـه واسـطه مذا

شـود، دور از انتظـار اسـت. درواقـع بـرای 
کم رنگ شـدن مشـکالت اقتصـادی بایـد 
مسـئله اف ای تـی اف هم حـل و فصل شـود 
تا ایـران امـکان مبـادالت بانکـی بین المللی 
را داشـته باشـد. کاووسـی تصریـح می کنـد: 
گـر اسـتانداردهای بین الملـل بانکـی را  ا
کار  کشـور مـا  نداشـته باشـیم بانک هـا بـا 
نمی کننـد. درایـن شـرایط صرافی هـا بایـد 
بـا درصـد باالیـی کار نقـل و انتقـال ارزی را 
انجـام دهنـد. ایـن کارشـناس اقتصـادی 
اذعـان می کنـد: تخصیـــــص نــــــــدادن ارز 
بـرای واردات محصـوالت و کاالهـا ناشـی از 
کنـون بـا آن  محدودیت هایـی بـوده کـه تا
مواجـه بوده ایـم. در شـرایط فعلـی بانـک 
مرکـزی منابـع ارزی محـدودی دارد تـا ارز 

بـرای واردات کاالهـا اختصـاص بدهـد.

افزایش عرضه ارز در سامانه نیما
کاووسی ادامه می دهد: در شش ماه گذشته 
بانـک مرکـزی بیـش از شـش میلیـارددالر 
ارز اختصـاص داده و توافقـات اولیـه منجـر 
شـده دالر بـرای واردات کاالهـای اساسـی بـه 
شـرکت های اصلـی واردکننـده اختصـاص 
داده شـود؛ ولـی برای اختصـاص ارز به سـایر 
شـرکت های خصوصـی واردکننـده، بانـک 
مرکـزی ارز دولتـی تخصیـص نمی دهـد؛ 
در نتیجـه بایـد ارز موردنیـاز را از سـامانه 

کننـد بـه خاطـر همیـن  ارز نیمایـی تهیـه 
شـرکت ها از تخصیص نـدادن ارز شـکایت 
ع گالیه منـد  دارنـد؛ درواقـع از ایـن موضـو
خ دولتـی در اختیارشـان  هسـتند کـه ارز بـا نـر
قـرار نمی گیـرد و دلیلـش هـم محدودیـت 
منابـع ارزی بانـک مرکـزی اسـت. او اذعـان 
می کنـد: وزارت صمـت شـرکت هایی را کـه 
مشـمول تخصیـص ارز دولتـی می شـوند بـه 
بانـک مرکـزی معرفـی می کنـد؛ ولـی ایـن ارز 
خ دولتـی بـه افـراد عـادی تخصیـص  بـا نـر
داده نمی شود و باید از سامانه نیما ارز خود را 
تأمین کنند که البته طی هفته های گذشته 
تقاضـا بـرای ارز نیمایـی هـم کاهـش یافتـه، 
چون همه مطلع شدند که قیمت ها کاهش 
یافته و انتظار کاهش قیمت ارز رادارند. این 
کارشـناس اقتصـادی بیـان می کنـد: عرضـه 
ارز در سامانه نیما در شرایط فعلی زیاد است. 
گـر گروهی بخواهند نهـاده دامـی وارد کنند  ا
از سـامانه نیمـا می تواننـد تأمیـن کننـد، ولی 
کـرات  اینکـه انتظـار داشـته باشـیم بـا مذا
وین تمامی این مشـکالت حل و فصل شـود 
درست نیست. کاووسی خاطرنشان می کند: 
کـرات وین  باوجود اینکـه اخبار مثبتی از مذا
خ ارز مقاومـت  گـوش می رسـد ولـی نـر بـه 
خ دالر به زیر  می کند و اجازه نمی دهند که نـر
20 هزار تومـان برسـد یکـی از دالیلش همین 
کـرات ویـن قـرار نیسـت  اسـت؛ چـون مذا

تمامی مشـکالت اقتصادی را حل کند. این 
کارشـناس اقتصادی می گویـد: اثـرات روانی 
کـرات ویـن ایـن انتظـار را ایجـاد  اخبـار مذا
کـره کـه دالر به زیـر 20 هـزار تومـان برسـد ولی 
گـر قرارباشـد دالر بـه زیـر 20  اینطـور نیسـت؛ ا
هـزار تومـان برسـد، بـورس ریـزش می کنـد و 
مشـکالت دولـت در ایـن حالـت دو چنـدان 
می شود. کاووسـی تصریح می کند: هرچقدر 
دالر افـت قیمـت داشـته باشـد، بـورس هـم 
ریزش می کنـد، چون شـرکت های صادراتی 
تـوان رقابـت صادراتـی را از دسـت می دهند، 
بنابراین اجازه نمی دهند دالر به زیـر 20 هزار 
تومـان برسـد. ایـن کارشـناس اقتصـادی 
عنـوان می کنـد: االن هـم کـه اخبـار توافقات 
ویـن بـه گـوش می رسـد، دالر حول وحـوش 
500 تومـان می چرخـد ممکـن  20هـزار و 
اسـت. روزی کـه توافـق اعـالم شـود ممکـن 
است دالر به کانال 20 هزار تومان برسد یا به 
عنـوان مثـال درصـد کمـی هـم بـه زیـر کانال 
20 هزار تومان برسـد ولی موقتی است چون 
خ 20هـزار تومان بـرای دالر مدیریت شـده  نر
خ پایین تـر  اسـت و احتمـال اینکـه ازایـن نـر
بیایـد خیلـی کـم اسـت. کاووسـی می گویـد: 
ع توافقـات ویـن قـرار نیسـت  درمجمـــــــو
تمامـی مشـکالت اقتصـادی را حـل و فصـل 
کند، مسئله دیگر نیز رفع اف ای تی اف است 
تـا مبـادالت بانکـی بین المللـی برقـرار باشـد.

 پالس های وین 
برای اقتصاد

گفت وگوی اصفهان زیبا با یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی  
کرات وین و مراودات بانکی درباره مذا

 تمایل نگران کننده دولت
 به ارزپاشی در ماه های پایانی

 شوخی 
۱۳ میلیارد دالری!

ایـران  کنفدراسـیون صـادرات  رئیـس 
گفـت: تجربیـات گذشـته ثابـت می کنـد 
خ ارز در پایـان دولت هـا،  کـه کاهـش نـر
ماندگاری ندارد و به محض تغییر دولت 
خ بـه سـرعت  و کاهـش منابـع ارزی، نـر

رشـد خواهـد کـرد. 
گفت وگـو بـا مهـر بـا  محمـد الهوتـی در 
بیـان اینکـه تقویـت پـول ملـی از جملـه 
فرامین رهبری بـوده که دامنه اثرگذاری 
آن تمامـی آحـاد جامعـه را دربرمی گیـرد، 
اظهـار داشـت: دارایـی نقـدی و مایملـک 
غیرنقـدی هـر ایرانـی بـر اسـاس ریـال و 
تومـان ارزش گـذاری شـده و چنانچـه 
طـور  بـه  شـــــــود،  تقویــــــت  ملـی  پـول 
 قطـع قـدرت خریـد مـردم هـم تقویـت

 می شود. 
کنفدراسـیون صـادرات ایـران  رئیـس 
افـزود: امـا بایـد توجـه داشـت کـه تقویت 
پـول ملـی فقـط منـوط بـه پایین آمـدن 
کـه ارز نیـز  خ ارز در جامعـه نیسـت؛ چرا نـر
یـک کاالسـت کـه قیمـت دارد و بـا عرضه 
خ آن می توانـد پاییـن بیایـد و بـا  زیـاد، نـر
عرضـه کـم نیـز قیمـت آن می توانـد بـاال 
برود؛ بـه همین دلیل اسـت که مشـاهده 
تحریـم،  سـخت  شـرایط  در  می شـود 
گذشـته باعـث  محدودیت هـای سـال 
خ ارز تـا مـرز ۳0 هـزار تومـان  شـد کـه نـر
بـاال رود و بالفاصلـه بـا عرضـه ارز از سـوی 
خ آن  صادرکننـدگان در سـامانه نیمـا، نـر
کاهش یابـد و به 2۴ هـزار تومان برسـد یا 
اینکه حتی تأثیرات روانی آن در جامعه، 
خ ارز تحـوالت اساسـی کاهشـی یـا  در نـر

افزایشـی داشـته باشـد.

ارزپاشی، تکرار تجربه دهه ۹۰ 
است

حـال  در  کـه  نشسـتی  بـه  اشـاره  بـا  او 
حاضـر، بـرای برقـراری تعامـالت بیشـتر 
بین المللـی در ویـن آغـاز شـده اسـت، 
در  خاصـی  اتفـاق  هیـچ  هنـوز  گفـت: 
برخـی  تنهـا  و  نـداده  خ  ر کـــــــرات  مذا
بـر  مبنـی  زمزمه هایـی  مطلـع،  منابـع 
بازگشـت آمریـکا بـه برجـام سـر داده انـد، 
قیمـت ارز تـا مـرز 20 هـزار تومـان پاییـن 
آمـده و بـازار منتظـر اتفاقـات جدیـدی 
بـر اسـاس  افـراد  اسـت؛ بـه نحوی کـه 
کـه صـورت می گیـرد  پیش بینی هایـی 

خ خواهـد داد،  یـا اتفاقاتـی کـه احتمـاال ر
بـازار و تصمیمـات خـود را بـا آن شـرایط 
تطبیـق می دهنـد؛ بنابرایـن در چنیـن 
خ ارز به تنهایـی بـه  شـرایطی کاهـش نـر
که  معنـای تقویت پـول ملی نیسـت؛ چرا
گـر سیاسـت ارزپاشـی و تزریـق منابـع  ا
خ  ارزی اسـتفاده شـود، اتفـاق دهـه ۹0 ر

خواهـد داد.
کـه  الهوتـی توضیـح داد: در دهـه ۹0 
شـد،  ح  مطـر برجـام  ع  موضـو مجـدد 
خ ارز همیـن شـیوه را در پیـش گرفـت؛  نـر
امـا تمـام کاالهـای وارداتـی ارزان تـر از 
کاالهای تولیدی کشور شـدند و بنابراین 
بـرای اولیـن بـار، رکـورد واردات بـه کشـور 
شکسـته شـد و بالـغ بـر ۷0 میلیـارد دالر 
واردات انجـام شـد کـه طیـف متنوعـی از 
کاالهـا از جملـه پایـه پرچـم و سـنگ قبر را 

دربرمی گرفـت. هـم 

عوارض کاهش دستوری نرخ ارز
او اظهـار داشـت: پاییـن آوردن تصنعـی 
در  اسـت  ارز ممکـن  خ  نـر و دسـتوری 
ولـی  باشـد،  ملـی  پـول  تقویـت  ظاهـر 

رونـق واردات، سـرکوب تولیـد داخلـی، 
کاهـش صـادرات و از همـه بدتـر افزایـش 
و جذابیـت قاچـاق را بـه همـراه خواهـد 
ج از مرز  که هر کاالیی در خـار داشـت؛ چرا
ارزان تـر بـه دسـت واردکننـده می رسـد و 
از سـوی دیگـر، افـرادی کـه دسترسـی بـه 
راه های غیرقانونی واردات دارند، اقدام 

بـه قاچـاق کاال خواهنـد کـرد.
کمیسـیون توسـعه صـادرات و  رئیـس 
تسـهیل تجـارت اتـاق بازرگانـی تهـران 
کـرد: در یـک سـال و نیـم  خاطرنشـان 
صنایـع  ارز،  خ  نـر افزایـش  بـا  گذشـته 
و  کاشـی  و  لوازم خانگـی  نسـاجی، 
سـرامیک توانسـتند در صـادرات جـای 
افزایـش  و  کـرده  پیـدا  را  خـود  پـای 
باشـند؛  صـادرات چشـمگیری داشـته 
در حالی کـه لـوازم خانگـی و محصـوالت 
نسـاجی کاالهایـی بودنـد کـه به شـدت 
قـرار  گذشـته  در  قاچـاق  تحت تأثیـر 
داشـتند و تمـام ایـن موضوعـات نشـانگر 
آن اسـت کـه اقتصـاد بـر اسـاس قواعـد 
ریاضـی  فرمول هـای  و  اقتصـادی 
کـرد؛  محاسـبه شـده و حرکـت خواهـد 
پس بایـد به نوعی بـا آن برخورد شـود که 
از سیاسـت های دسـتوری فاصلـه گرفتـه 
و اتفاقاتـی کـه در گذشـته تکـرار شـده، 

نشـوند. تکـرار  مجـدد 

تقویت پولی از طریق کنترل تورم 
و نقدینگی

او در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه بایـد بـرای 
تقویت پـول ملی چه کرد، گفـت: به طور 
کتورهایـی کـه در تقویـت پـول  قطـع، فا
ملی مؤثر هسـتند، تـورم و دیگری کنترل 
و هدایـت منابـع نقدینگـی در جامعـه بـه 
سـمت تولید اسـت؛ ضمـن اینکـه باید به 
خ ارز متناسـب  ایـن دو عامـل، تعدیـل نـر
کتورهـای اقتصـادی را نیـز  بـا وقایـع و فا
گـر قـرار اسـت بـه  کـرد و حتـی ا  اضافـه 
کتورهـــــــای  بـر اســـــــاس فا هـر دلیلـی 
خ ارز کاهـش یابـد، بایـد از  اقتصـادی، نـر
خ  کاهش یکباره، تنـش و تغییر یکباره نر
گرچـه تجربه نشـان  ارز جلوگیـری شـود؛ ا
کار خـود،  کـه دولت هـا در پایـان  داده 
آمادگـی دارنـد کـه ایـن کار را بـا تزریـق 
کثـر برسـانند و تـا جایی که  منابـع بـه حدا

خ ارز را کاهـش دهنـد. می تواننـد نـر

سازمان برنامه و بودجه معتقد است که 
»دولت استقراضی از بانک مرکزی نداشته 
که رئیس  و این حرف بی اساسی است 
کل بانک مرکزی هم آن را تأیید می کند و 
درعین حال این سازمان ۱.2 میلیارد دالر 
نیز از بانک طلبکار است.« اما از سوی 
دیگر، همتی نه تنها عدم استقراض را تأیید 
نکرده، بلکه آن را شوخی دانسته و گفته 
که »۱۳ میلیارد دالر ارز به کاالهای اساسی 
اختصاص داده شده که این بدهی دولت 
به بانک مرکزی است و باید برگردانده 
شود.« به گزارش ایسنا، جریان ادعای 
استقراض از بانک مرکزی و اعتراف به 
ع  چاپ پول از طرف بانک و رد این موضو
از سوی دولت هنوز ادامه دارد و تکلیف 
آن مشخص نیست. ولی اظهارات جدید 
رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک 
ح می کند.  مرکزی مسائل دیگری را مطر
در ابتدای سال جاری همتی رسما به چاپ 
پول در بانک مرکزی برای پرداخت منابع 
ریالی دولت اعتراف کرد و نوبخت، رئیس 
ع را  سازمان برنامه و بودجه، این موضو
تأیید نکرده و جریان بدهی بانک مرکزی 
به دولت و اینکه آن بزرگ ترین بدهکار 
ح کرد. اما در هر صورت  دولت است را مطر
توضیح کاملی در رابطه با اینکه این طلب 
چگونه و تا چه میزان است ارائه نشد تا 
اینکه به تازگی اظهارات هم زمان مسئوالن 
مربوطه در کالب هاوس و تلویزیون گویای 

ارقام تازه ای از بدهی های دولت و بانک 
مرکزی بود. نوبخت که در کالب هاوس 
حضور داشت، در رابطه با بدهی بانک 
مرکزی به دولت توضیح داد و رقم آن 
را ۱.2میلیارد دالر اعالم کرد. او گفت که 
و  برنامه  سازمان  بین  نشود  تالش  گر  ا
بانک مرکزی اختالفی ایجاد شود، رقم 
قابل توجهی از محل فروش و صادرات 
فرآورده های نفتی ایجاد می شود که برای 
پرداخت هایی از جمله یارانه به حساب 
بانک مرکزی واریز می شود، اما مشکلی که 
بانک مرکزی دارد، این است که نمی تواند 
این رقم را به ریال تبدیل کند که البته این 
طور نیست که بانک مرکزی نخواهد، ولی 
نمی تواند به دلیل مراقبت هایی که برای 
پایه پولی و تورم دارد این ۱.2 میلیارد ریال را 
به ریال تبدیل کند. نوبخت در اظهاراتش 
که دکتر همتی این بدهی را قبول  گفت 
دارد. وی همچنین گفت که استقراض 
دولت از بانک مرکزی حرف بی اساسی 

است و دکتر همتی نیز این را تأیید می کند.
و  برنامه  سازمان  رئیس  اظهارات  اما 
کل  بودجه دقایقی بعد از سوی رئیس 
بانک مرکزی که هم زمان در یک برنامه 
تلویزیونی حضور داشت پاسخ داده شد 
و او گفت که آقای نوبخت شوخی کرده 
است که دولت از بانک مرکزی استقراضی 
را به  استقراض  این  او  نداشته است. 
نیز  اساسی  کاالهای  ارز  کین  تا جریان 

ربط داده و گفته که در دو سال گذشته 
اساسی  کاالهای  به  دالر  ۱۳میلیارد 
اختصاص داده شده که این بدهی دولت 
به بانک مرکزی به شمار می رود و باید 

ظرف سه سال به بانک برگردد.
کاملی   همتی البته در این باره توضیح 
ارائه نکرده ولی به نظر می رسد این ماجرا 
مربوط به ارز ترجیحی تأمین شده برای 
کاالهای اساسی است که عمدتا از محل 
با توجه  و  تأمین می شود  فروش نفت 
که در برگشت ارز حاصل از  به تاخیری 
صادرات نفت وجود دارد بانک مرکزی در 

این رابطه از دولت طلبکار می شود.
و  علنی  اظهارات  از  سال  یک  حدود 
در  دولت  ارشد  مسئوالن  رسانه ای 
سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی 
و وزارت اقتصاد در رابطه با استقراض 
دولت از بانک مرکزی، چاپ پول و البته 
گذشته  به یکدیگر  بدهی های طرفین 
به  که  ح می شود  و هربار مسائلی مطر
حواشی و ابهامات دامن می زند، در حالی 
که اصل ماجرا می تواند به شرایط تحریمی 
برای دسترسی به ارز حاصل از صادرات 
همچنین  و  آن  فرآورده های  و  نفت 
با  که  برگردد  توسعه  صندوق  ارزهای 
کاالی اساسی و  توجه به نیاز به تأمین 
با سایر هزینه های دولت بانک مرکزی 
مجبور به پرداخت ارز از محل منابع خود 

یا تبدیل آن به ریال است.

دارایی نقدی و مایملک 
غیرنقدی هر ایرانی 

براساس ریال و تومان 
ارزش گذاری شده 
و چنانچه پول ملی 

تقویـــت شــود، به طور 
 قطع قدرت خرید

  مردم هم 
تقویت می شود

 اقتصاد استان 

 وزیر راه و شهرسازی
 امروز به اصفهان سفر می کند

مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان از سـفر وزیـر راه و 
شهرسازی برای افتتاح و بهره برداری چند پروژه عمرانی در 
روز سه شـنبه به اصفهان خبر داد. به گزارش ایسنا، علیرضا 
قاری قـرآن گفـت: سه شـنبه، 2۱ اردیبهشـت ماه، وزیـر راه و 
شهرسـازی بـه منظـور افتتـاح پروژه هـای »فـاز اول مسـکن 
محلـه همت آبـاد«، »بانـد دوم مبارکه-بروجـن«، »زیرگـذر 
مسـکن مهـر نائیـن« و »مرکـز تحقیقـات قیـر و آسـفالت« بـه 
ح هـای  اسـتان اصفهـان سـفر می کنـد. او افـزود: بازدیـد از طر
ح اقـدام  عمرانـی ایـن اسـتان و آغـاز عملیـات اجرایـی طـر
ملـی مسـکن در قالـب چهـار هـزار و 500 واحـد مسـکونی و 
احـداث محـور نائین-طبـس از دیگـر برنامه هـای ایـن سـفر 
یـک روزه اسـت. 2۴ واحد از پـروژه مسـکن محله همـت آباد 
اصفهـان افتتـاح می شـود. مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه پـروژه همـت آبـاد یکـی از مهم تریـن 
پروژه هـای بازآفرینـی در شـهر اصفهـان اسـت، اظهـار کـرد: 
پـروژه همت آبـاد اصفهـان، مـدل و برنامـه ای از بازآفرینی در 
وسـعت بـزرگ اسـت، ایـن پـروژه بـا حمایـت و اعتمـاد مـردم 
به خوبی در حال پیشـرفت بوده و نخسـتین بلوک بازسـازی 

منـازل آن بـا ظرفیـت 2۴ واحـد آمـاده افتتـاح اسـت.
 او افزود: حـدود ۷5 هکتـار از بافت فرسـوده اصفهان مربوط 
بـه محلـه همت آبـاد اسـت. ایـن منطقـه از لحـاظ موقعیـت 
شـهری، جغرافیایـی و اقتصـادی محلـه ای خـوب و نزدیـک 
به مناطق مرغوب اصفهان است، بنابراین پروژه بازآفرینی 
محله همت آباد عالوه بر ایجاد فضای مناسب برای اسکان 
شـهروندان، دسترسـی های بهتری به بزرگراه های اطراف و 

همچنین عبـور و مـرور ایجـاد می کند.

افتتاح دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات و 
آزمایشگاه جامع قیر و آسفالت

و  قیـر  تأسـیس مرکـز تحقیقـات  کـرد:  قاری قـرآن اظهـار 
آسـفالت اسـتان اصفهان بـا هـدف استانداردسـازی، ارتقای 
کیفیـت قیـر، آسـفالت و رویه هـای جاده هـا و بهره گیـری از 
فناوری هـای نویـن بـرای طراحـی بهینـه و افزایـش طـول 
عمـر جاده هـا و راه هـا از پاییـز سـال ۱۳۹۹ پایه گذاری شـد که 

بـا حضـور وزیـر افتتـاح و بهره بـرداری رسـمی می شـود.
 او بـا اشـاره بـه اینکـه دفتـر منطقـه ای مرکـز تحقیقـات راه، 
مسـکن و شهرسـازی نیـز در کنـار ایـن آزمایشـگاه تخصصـی 
در دانشـگاه صنعتی اصفهان مستقر شده اسـت، گفت: این 
مجموعه قرار اسـت در آینده، مناطق مرکزی و جنوب کشور 
را در زمینه اسـتاندارد و کیفی سـازی قیر و آسـفالت و استفاده 

بهینـه از آن هـا در جاده هـا پشـتیبانی کنـد. 
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: با استفاده از 
ظرفیت هـای علمی فاخـر و امکانات آزمایشـگاهی دانشـگاه 
صنعتـی اصفهـان، بـه همـراه امکانـات و تجهیـزات دفتـر 
منطقـه ای اصفهـان شـاهد ارتقـای قابـل توجـه در کیفیـت 

قیـر، آسـفالت و رویه هـای جاده هـا خواهیـم بـود.

افتتاح هفت کیلومتر از باند دوم محور 
مبارکه-مجلسی-بروجن

 قاری قـرآن بـا بیـان اینکـه هفـت کیلومتـر از پـروژه بانـد دوم 
محور مبارکه-مجلسی-بروجن در اسفندماه ۱۳۹۹ تکمیل 
شـده و با حضور وزیر راه و شهرسـازی افتتاح می شـود، اظهار 
کـرد: ایـن محـور یکـی از پـر ترافیک تریـن و سـنگین ترین 
اسـتان  و  اصفهـان  اسـتان  بیـن  مواصالتـی  محورهـای 
چهارمحـال و بختیـاری و اتصـال بـه اسـتان های جنوبـی 
کشـور اسـت، به همین دلیـل اجـرای بانـد دوم این محـور به 
عنـوان پـروژه جهـش تولیـد در دسـتور کار ایـن اداره کل قـرار 
گرفت و با نگاهی ویژه و با سـرعت مطلـوب مابقی این پروژه 
نیز در دسـت اقدام اسـت. او افزود: مبلغ قرارداد فاز دوم این 
پـروژه ۳۳0 میلیـارد ریـال بـوده، همچنیـن ابنیـه فنی بـه کار 
رفتـه بـرای ایـن میـزان از پـروژه شـامل سـه دهانـه پـل شـش 
متری، ۱0 دستگاه آبرو لوله ای، چهار دهانه پل چهار متری 

و دو دسـتگاه پـل دالـی دو متـری اسـت. 
مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان با اشـاره بـه اینکه 
طول این محور حدود 50 کیلومتر اسـت، افـزود: ۴۱ کیلومتر 
از آن در حوزه راه های اسـتان اصفهان واقع شده و این اداره 
کل به منظـور ارتقـای سـطح کیفی، حـذف نقـاط حادثه خیز 
خ، چهـار خطه کـردن مسـیر را در دسـتور  خ بـه ر و تصادفـات ر
کار قـرارداد. او خاطرنشـان کـرد: طـی سـال های گذشـته 
حدود ۱5 کیلومتر از این پروژه با اعتبـاری بالغ بر ۷۹ میلیارد 
ریـال بـه صـورت چهـار خطـه احـداث و مـورد بهره بـرداری 

قرارگرفتـه اسـت. 
قاری قرآن بـا بیان اینکـه تکمیل پـروژه بانـد دوم اصفهان – 
اردستان یکی از اولویت های این اداره کل است، گفت: 22 
کیلومتر دیگر از این محور )در دو بانـد ۱۱ کیلومتری( تکمیل 

شـده و به دسـت وزیر راه و شهرسـازی افتتاح می شود.
 او افـزود: احـداث بانـد دوم محـور اصفهـان – اردسـتان، حـد 
فاصل کمشچه تا سـه راهی َبغم، به طول ۷2 کیلومتر است 
که عملیـات اجرایـی آن در پنج قطعـه انجام شـده و قطعات 
یک تا چهار این محور در سـال های گذشـته به بهره برداری 

رسـیده است.
 مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان اصفهـان کل اعتبـار هزینـه 
شـده بـرای زیرسـازی ایـن قطعـه را ۳50 میلیـارد ریـال اعـالم 
ح، حذف سـه نقطه حادثه خیز،  کرد و گفت: تکمیل این طر
کاهـش مصـرف سـوخت خـودرو و کاهـش هفـت کیلومتـری 

مسـیر اصفهان بـه اردسـتان را در پـی دارد.

افتتاح زیرگذر مسکن مهر نایین
کـرد: تقاطـع غیرهمسـطح مسـکن مهر  قاری قـرآن اظهـار 
نایین در کمربندی شـهری شـهر نایین واقع شـده و قسمتی 
از محـور طریق الرضاسـت. او بـا بیـان اینکـه ایـن پـروژه بـه 
منظـور سـهولت ترافیـک و عـدم تداخـل بـا ترافیـک شـهری 
گفـت: پـروژه تقاطـع غیرهمسـطح  اجرایـی شـده اسـت، 
مسـکن مهر ناییـن در اسـفندماه ۱۳۹۷ آغـاز شـده بـود، امـا 
مدتـی متوقـف مانـده بـود کـه خوشـبختانه بـا پیگیری های 
به عمل آمده تکمیـل و در پایان سـال ۱۳۹۹ مصادف با عید 
مبعـث ایـن پـروژه بازگشـایی شـد. قاری قـرآن گفـت: از دیگر 
برنامه هـای سـفر وزیـر راه و شهرسـازی بـه اسـتان اصفهـان 
آغـاز عملیـات اجرایـی پنـج هـزار و ۸5۳ واحـد از مسـکن ملی 
اسـتان اصفهان در شـهر جدید بهارستان اسـت که هم زمان 
در ۱0 شـهر دیگـر )تیـران، دهاقـان، شـهرضا، اردسـتان، 
انارک، بـرزک، چـادگان، سـمیرم و علویجـه( جمعا بـه تعداد 

یـک هـزار و ۳5۳ واحـد نیـز انجـام می گیـرد.
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بازار موتورسیکلت

رونقبازاردوچرخها
باگرانیچهارچرخها

ثنا کبیری
خبرنگار

قیمــت سرســام آور خــودرو در یکــی دو ســال گذشــته افزایش 
تقاضــا بــرای خریــد موتورســیکلت را بــه دنبــال داشــت. 
آمارهــا نیز از رشــد ۸۰ درصدی تولید موتور ســیکلت در ســال 

ــه ســال 9۸ حکایــت می کنــد. 99 نســبت ب
 البتــه خریــد موتورســیکلت تنهــا مختــص کســانی نیســت 
که پــول خریــد خــودرو را ندارنــد و افراد زیــادی بــرای کاهش 
ج خــودرو مانند هزینــه ســوخت، تعمیــرات و... خرید  مخار

موتورســیکلت را ترجیــح می دهنــد. 
خرید یک موتــور ســیکلت صفرکیلومتــر خارجی بیــش از 1۰۰ 
میلیــون تومــان آب می خــورد؛ ولــی بــا کمتــر از 3۰ میلیــون 
تومــان می تــوان یــک موتــور تولیــد داخــل تهیــه کنیــد. بــازار 
موتورســیکلت های دســت دوم نیــز بــه دلیل قیمــت مقرون 

بــه صرفــه میزبــان مشــتریان بیشــتری اســت.
ع ویــروس کرونــا و  ج بــاالی خــودرو، شــیو گرانــی و مخــار
مشــکالت اســتفاده از وســایل حمل ونقــل عمومــی دســت 
خ هــا رونــق بیشــتری  بــه دســت هــم داده انــد تــا بــازار دوچــر
ــور  ــدن موت ــه ران ــل ب ــل تمای ــتر از قب ــردم بیش ــد و م ــدا کنن پی

ســیکلت پیــدا کرده انــد.

80 درصد تولید بیشتر
بــازار موتورســیکلت ســال گذشــته رونــق خوبــی پیــدا کــرد. 
به گــزارش همشــهری، طبــق توضیحات ســردار ســیدکمال 
هادیانفــر، رئیــس پلیــس راهــور ناجــا در ســال 99، ۲1۲ هــزار 
دســتگاه موتورســیکلت نقــل وانتقــال داده شــده و آمــار 
موتورســیکلت های نــو شــماره نیــز افزایــش ۸۲ درصــدی 

داشــته اســت. 
طبــق توضیحات بهمــن ضیاءمقــدم، دبیر انجمــن صنعت 
موتورســیکلت ایــران، قیمــت سرســام آور خــودرو در ســال 
99 موجــب افزایــش یک بــاره تقاضــا بــرای موتورســیکلت 
گذشــته تعــداد ۲11 هــزار و ۴۰۰  کــه در ســال  شــد؛ چرا
دســتگاه موتورســیکلت توســط ۴۰ کارخانــه در کشــور تولیــد 
شــده و ایــن میــزان در ســال 9۸ برابــر 11۶ هــزار دســتگاه 
بــود. بنابرایــن در ســال 99 نســبت بــه ســال 9۸، تولیــد 
موتورســیکلت ۸۰ درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت. عــالوه 
ع کرونــا و مشــکالت اســتفاده  بــر قیمــت بــاالی خــودرو، شــیو
از وســایل حمــل ونقــل عمومــی باعــث شــده مــردم بــه خریــد 

موتــور ســیکلت روی بیاورنــد.

صفرکیلومتر تا 120 میلیون تومان
موتــور ســیکلت ها بســته بــه مــدل و شــرکت تولیدکننــده 
در رنــج قیمــت مختلفــی بــه فــروش می رســند و گاهــی 
یــک موتــور ســیکلت قیمتــی بیــش از 1۰۰ میلیــون تومــان 
دارد. بــرای نمونــه، موتورســیکلت بنلــی مــدل اس ۲۴9 
سی ســی 1۲۰ میلیــون تومــان و موتورســیکلت باجــاج مــدل 
Avenger ۲۲۰ 1۰5 میلیــون تومــان قیمــت خورده انــد. 
موتورســیکلت های تولیــد داخــل قیمــت مناســب تری 
نســبت بــه نمونــه وارداتــی دارنــد و بــا کمتــر از ۲۰ میلیــون 
تومــان می تــوان یکــی از محصــوالت صفرکیلومتــر ایــران 
خ را خریــد. درحــال حاضــر، موتــور ســیکلت ایــران  دوچــر
خ مــدل ارشــیا 1۲5 حــدود 1۲ میلیــون تومــان،  دوچــر
ــا ۲۰۰  ــدل آزم ــان و م ــون توم ــدود 1۴ میلی ــا 1۲5 ح ــدل آزم م
نزدیــک بــه ۲۰ میلیــون تومــان قیمــت دارد. همچنیــن 
موتورســیکلت های کویــر موتــور بــا قیمــت 15 تــا ۴۰ میلیــون 
ــد بــه کویــر  ــه آن هــا بای ــه فــروش می رســند. از جمل تومــان ب
موتــور مــدل CDI 1۲5 بــا قیمــت 1۸ میلیــون تومــان، مــدل 
خ ۲۲ میلیــون تومان و مدل رادیســون 1۲5  ES۲ 15۰۰ با نر

بــا بهــای 3۲ میلیــون تومــان اشــاره کــرد.
 براســاس نتایــج حاصــل از مشــاهدات میدانــی از بــازار 
موتورســیکلت های صفــر کیلومتــر تولیــد داخــل، مــدل 
ســاوین 1۲۰ سی ســی بــا قیمــت ۲1 میلیــون تومــان، مــدل 
احســان ۲۰۰ سی ســی ۲۴ میلیــون تومــان، مــدل کــی وان 
خ  31 میلیــون تومــان و مدل هــای کلیــک کریســتال بــا نــر

۲9 میلیــون تومــان بــه فــروش می رســد. 
ع، امــکان خریــد یــک موتورســیکلت صفرکیلومتــر  درمجمــو
بــا قیمــت کمتــر از 3۰ میلیــون تومــان وجــود دارد. درمقابــل 
تقاضا برای موتور دســت دوم بیشــتر از صفر کیلومتر است و 
طبــق گفته هــای محمدخــادم منصــوری، رئیــس اتحادیــه 
فروشــندگان دوچرخــه، موتورســیکلت و لــوازم یدکــی، 
قــدرت خریــد مــردم کــم شــده و قیمــت موتورســیکلت در 
ســال 99 نســبت به 9۸ حدود 3۰ تا 35 درصد افزایش پیدا 
کرده اســت. از این رو، تعداد قابــل توجهی تــوان مالی برای 
خریــد موتــور نــو را ندارنــد و بــه تعمیــر موتورســیکلت های 

قدیمــی یــا خریــد موتــور ســیکلت کارکــرده رو آورده انــد.

دست دوم کمتر از 10 میلیون تومان
موتورســیکلت هــای دســت دوم قیمــت مناســب تری دارنــد 
و بــا کمتــر از 1۰ میلیــون تومــان می تــوان یــک موتورســیکلت 
تولیــد دهــه ۸۰ خریــد. بــرای مثــال موتورســیکلت هونــدا 
تولیــد ۸۲ بــا بهــای شــش میلیــون و 5۰۰ هــزار تومــان 
بــه فــروش می رســد، مــدل هونــدا 1۲5 تولیــد ســال ۸۴ 
ــور  ــا موت ــت دارد و ی ــان قیم ــزار توم ــون و 75۰ ه ــت میلی هش
تــی وی اس 1۲5 مــدل ۸9 حــدود 9 میلیــون تومــان قیمــت 

خــورده اســت.
 موتورســیکلت های تولیــد دهــه 9۰ بیــش از 1۰ میلیــون 
تومــان قیمت گــذاری می شــوند و قیمــت یــک موتورهونــدا 
زیگمــا مــدل 95 حــدود 15 میلیون تومــان اســت. همچنین 
موتور ســیلکت احســان مدل 9۰ با قیمــت 1۰ میلیــون و ۸۰۰ 
هــزار تومــان، موتــور ســیکلت مهــران مــدل 97 بــا قیمــت 
کســر تولیــد ســال 97 و 9۴  ۲۲میلیــون تومــان، مــدل رهرو با
خ ۲۴ میلیــون و 15 میلیــون تومــان عرضــه  بــه ترتیــب بــا نــر
می شــود. قیمــت موتورســیکلت های وارداتــی و اســپرت 

ــود. ــروع می ش ــان ش ــون توم ــز از 3۰ میلی ــت دوم نی دس

 نرخ
 انواع میوه

کف بازار مظنه 

خداحافظی با الستیک سنگین دولتی برای همیشه

فروش خودرو با تخفیف 
۳۰درصدی به علت نبود مشتری

کی از تــداوم رکود در این بــازار با وجود اجازه بازگشــایی  بررســی ها از بازار خودروی پایتخــت حا
ــی  ــد حت ــول بوده ان ــد پ ــه نیازمن ــندگانی ک ــت؛ فروش ــاری اس ــه ج ــدای هفت ــگاه ها از ابت نمایش
حاضــر شــده اند خــودروی خــود را تــا 3۰ درصــد زیــر قیمــت ســایت های خودرویــی بفروشــند. 
به گــزارش ایرنــا، حتی پایــان یافتن تعطیــالت کرونایی ســه هفتــه ای نمایشــگاه های خودرو 
نتوانســت قفل معامــالت را بــاز کنــد و بــا حرکــت تدریجــی ارز در مــدار کاهشــی، به نظر می رســد 
رکــود ایــن بــازار عمیق تــر شــده باشــد. ســعید موتمنــی، رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران 
خ ارز اســت.  خــودروی تهــران در ایــن بــاره گفــت: عامــل اصلــی تــداوم ایــن رکــود، کاهــش نــر
بــه گفتــه ایــن مقــام صنفــی، بــا توجــه بــه اخبــار مثبــت واصلــه از توافقــات خارجــی و احتمــال 
برداشــته شــدن تحریم ها، مردم همچنان از خرید دســت نگه داشــته اند و امیــدوار به کاهش 
قیمت هــای بیشــتر هســتند.او اظهــار داشــت: فروشــندگانی کــه نیازمنــد پــول بوده انــد حتــی 
تــا 3۰ درصــد زیــر قیمــت، البتــه قیمت هایــی کــه در فضــای مجــازی و ســایت های خودرویــی 
شــاهد آن هســتیم، خــودروی خــود را فروخته انــد. موتمنــی تصریح کــرد:  در ایــن روزهــا 

مراجعه کننــده بــه بنگاه هــا بــه حــدود صفــر رســیده 
و افــرادی کــه قصــد خرید داشــته باشــند، 

می تواننــد  چانه زنــی  بــا 
قیمت هــا  همیــن  زیــر 

خــودرو بخرنــد.

با اتمام الستیک های سـنگین وارداتی با 
ارز ۴۲۰۰ تومانـی و لغـو صـدور حوالـه خریـد 
الستیک از سوی سازمان راهداری، رانندگان 
از افزایـش قیمـت ایـن کاالی اسـتراتژیک در 
صنعت حمل و نقل خبر می دهند. به گزارش 
مهـر، از خـرداد مـاه سـال گذشـته، بـا تصویب 
سـتاد اقتصـادی دولـت، السـتیک سـنگین از 
زمـره کاالهـای اساسـی خـارج و واردات آن از 
شـمول دریافـت ارز دولتی حـذف و نهایتـا قرار 
شـد السـتیک های سـنگین با ارز نیمایی وارد 
شـوند. بـا ایـن حـال، مقـرر شـد آن دسـته از 
واردکنندگانی که واردات السـتیک سـنگین تا 
پـس از تاریخ تصویب دسـتورالعمل جدیـد را 
ثبـت سـفارش کننـد، همچنـان بـا ارز ۴۲۰۰ 

تومانی الستیک وارد کنند.

ع ســبب شــد تــا شــهریور  ایــن موضــو
مــاه ســال گذشــته الســتیک بــا قیمــت 
دولتــی کــه حواله هــای دریافــت آن از 
ســوی ســازمان راهــداری و حمل ونقــل 
جــاده ای صــادر می شــد، در بــازار موجــود 
باشــد. همچنیــن تعــدادی از عوامــل 

فــروش و واردکننــدگان هــم کــه اقــدام 
بــه احتــکار الســتیک های ســنگین کــرده 
بودنــد، بــا پیگیری هــای وزیــر راه، بــه 
تعزیــرات معرفــی شــده و الســتیک های 
احتــکار شــده تــا پایــان ســال گذشــته در 
بــازار توزیــع شــدند. ایــن اتفــاق ســبب 
شــده بــود تــا قیمــت الســتیک ســنگین 
ــی  ــس از یک ــده و پ ــاب ش ــار الته ــر دچ کمت
دو بــار کــش و قــوس بــه دلیــل خــودداری 
الســتیک  عرضــه  از  فــروش  عوامــل 

حوالــه ای، در نهایــت بــه ثبــات نســبی 
برســد. امــا بــا اتمــام کامــل الســتیک های 
ســنگین وارداتــی بــا ارز دولتــی، هــم 
قاچــاق الســتیک افزایــش یافــت و هــم 
خ نیمایــی و  قیمت هــا در بــازار بــه نــر
حتــی باالتــر از آن رســید. تولیدکننــدگان 
ج از ســامانه  داخلــی نیــز بــا عرضــه خــار
»کاال« )ســامانه عرضه الســتیک ســنگین 
متعلــق بــه وزارت صمــت(، بــه ایــن 
نابســامانی دامــن می زننــد. در نهایــت 

هــم قــرار شــد وزارت صمــت اجــازه دهــد 
تــا تولیدکننــدگان داخلــی، بخشــی از 
ج از سامانه  الســتیک ســنگین خود را خار
مذکــور عرضــه کنند.احمــد کریمــی، دبیــر 
کامیــون داران دربــاره توقــف  کانــون 
عرضــه و توزیــع الســتیک ســنگین دولتــی 
از ســوی ســازمان راهــداری و حمل ونقــل 
جــاده ای اظهــار کــرد: مــا از ابتــدا هــم بــا 
اصــل ایــن موضــوع که الســتیک ســنگین 
ج شــود  از زمــره دریافــت ارز دولتــی خــار
مخالــف بودیــم.او افــزود: البتــه دولــت 
معتقد اســت که نباید بــرای هیــچ کاالیی 
ارز دولتــی و ترجیحــی در نظــر گرفــت و 
ایــن نــوع مشــکالتی بــرای اقتصــاد کشــور 
در پــی دارد؛ امــا در زمانــی کــه الســتیک 
بــا ارز ترجیحــی در بــازار توزیــع می شــد، 
خ الســتیک را متعــادل نگــه داشــته  نــر
بــود. بــه محــض اینکــه اعــالم شــد ارز 
ترجیحــی از الســتیک ســنگین حــذف 
شــده و بــا ارز نیمایــی امــکان واردات 
آن هســت، قیمــت الســتیک ۲5 درصــد 

افزایــش یافــت.

 افزایش ۱۱۶درصدی
 قیمت نوشابه

کنون، قیمت  در جریان روند افزایشـی قیمت خوارکی ها و آشـامیدنی ها از سـال گذشـته تا
هـر بطـری نوشـابه نسـبت بـه پارسـال تـا 11۶ درصـد افزایـش داشـته اسـت. بـه گـزارش 
ایسـنا، آمارهـای رسـمی منتشـر شـده از سـوی مرکـز آمـار در رابطـه بـا تـورم فروردیـن از ایـن 
کـی هـا و آشـامیدنی در مقایسـه بـا فروردین پارسـال  حکایت داشـت کـه هزینـه خریـد خورا
۶3.5 درصـد افزایش یافته اسـت. ایـن در حالی اسـت که بررسـی جزئی تر آمار تورم نشـان 
کائو، نوشـابه و آبمیـوه و نوشـابه های غیر الکلـی« با 75.1  می دهد گروه »چـای، قهوه، کا
درصد جـزو کاالهایی قـرار دارد که باالترین سـطح افزایش قیمت نسـبت به سـال گذشـته 
را به خود اختصاص داده اسـت. در بین این اقالم نوشابه گازدار در مقایسه 
بـا پارسـال 11۶.۶ درصـد و نسـبت بـه اسـفند ۴.۶ درصـد گـران شـده 
اسـت؛ به طـوری کـه هـر بطـری 1.5 لیتـری نوشـابه در فروردین سـال 
گذشـته حـدود ۴55۰ قیمـت داشـته کـه در فروردیـن سـال جـاری بـه 
طور متوسـط به 9۸۶۰ تومان افزایش یافته و حتی تـا 11 هزار و 3۰۰ 

تومـان هـم فـروش رفته اسـت. 
گفتنـی اسـت کـه در فروردیـن مـاه امسـال هـر سـه شـاخص اصلـی 
خ تـورم سـاالنه 3۸.9 و تـورم نقطه  تورم بـا افزایـش همراه شـد و نر
بـه نقطـه و بـه نوعـی میـزان افزایـش قیمـت کاال و خدمـات نسـبت 

بـه پارسـال ۴9.5 درصـد بـوده اسـت.

»تابسـتان 1۴۰۰ احتمـاال بـا قطعـی بـرق در راه اسـت. بـا تهیـه وسـایل ضـروری تابسـتان خـود را بی دغدغـه سـپری 
کنیـد.« فروشـگاه های مختلفـی در اصفهـان بـه انتشـار چنیـن تبلیغ هایـی می پردازنـد تـا بـا فـروش اجناسـی ماننـد 

المـپ و پنکـه شـارژی بـه کسـب وکار خـود رونـق ببخشـند.

قیمتعنوان

139,۰۰۰به

5۰,۰۰۰پرتقال تامسون شمال هر عدد باالی 38۰ گرم

68,۰۰۰پرتقال تامسون شمال تنظیم بازار

1۰۰,۰۰۰پرتقال رسمی شمال، جنوب و بیروتی

۲95,۰۰۰توت فرنگی

51,۰۰۰خیار گلخانه ای

115,۰۰۰سیب زرد لبنان

83,۰۰۰سیب قرمزلبنان

8۰,۰۰۰سیب سایر انواع )دورنگ، سبز و ...(

11۰,۰۰۰کیوی

169,۰۰۰لیموترش سنگی

11۰,۰۰۰لیمو شیرین

۲59,۰۰۰موز آمریکای جنوبی وانواع موز خوشه ای

۲۲8,۰۰۰موز خوشه ای سایزهای 7 الی 9

135,۰۰۰پرتقال والنسیا جنوب

خ انواع 1۲5,۰۰۰پرتقال توسر

3۴,۰۰۰هندوانه باالی ۴ کیلوگرم

3۲۰,۰۰۰چغاله بادام

168,۰۰۰نارنگی انواع

۴7۰,۰۰۰گوجه سبز دورشهری

35۰,۰۰۰گوجه سبز شمالی

1۲۰,۰۰۰توت سفید

1۲۰,۰۰۰توت سیاه

68,۰۰۰پرتقال آبگیری

سعیده غفاری
خبرنگار

کمتـر از دومـاه از سـال سـپری می شـود و 
هـر روز اخبـاری دربـاره کمبـود بـرق بـه گـوش 
مصطفـی  گفته هـای  طبـق  می رسـد. 
رجبی مشـهدی، سـخن گوی صنعـت بـرق 
کشـور، حـدود 3۴ درصد میـزان مخـازن برق 
آبی ها نسـبت بـه سـال گذشـته کمتر اسـت. 

در  اصفهـان  بـرق  قطعـی  بااین حسـاب، 
تابسـتان 1۴۰۰ دور از انتظـار نخواهد بـود. به 
دنبال این مسئله، بازار کاالهایی مانند المپ 
یواس بی، دستگاه یوپی اس و پنکه شارژی 
رونـق یافتـه اسـت. المپ هـای یواس بـی و 
قیمـت  کاالهـای  شـمار  در  شـارژی  پنکـه 
مناسـب قـرار می گیرنـد کـه روشـنایی و تهویه 
هـوا در زمـان قطعـی بـرق را تأمیـن می کننـد. 
دستگاه های یوپی اس نیز قادر به تأمین برق 

وسایل بزرگ تر مانند پکیج هستند.

»تابســتان 1۴۰۰ احتمــاال بــا قطعــی بــرق 
در راه اســت. بــا تهیــه وســایل ضــروری 
تابســتان خود را بــی دغدغه ســپری کنید.« 
فروشــگاه های مختلفــی در اصفهــان بــه 
انتشــار چنیــن تبلیغ هایــی می پردازنــد تــا بــا 
فروش اجناســی مانند المپ و پنکه شــارژی 

بــه کســب و کار خــود رونــق ببخشــند.

المپ یو اس بی
از  یکـی  مسـافرتی  یواس بی یـا  المـپ 

کاالهـای جدیـد و پرطرفـدار در بـازار بـه 
کـه عرضـه آن هـا در پـی  شـمار مـی رود 
انتشـار اخبـار قطعـی بـرق در تابسـتان 

1۴۰۰ رونـق یافتـه اسـت. 
روشــــــنایی  بـرای  نیـاز  مـورد  انـرژی 
صـورت  بـه  یواس بـی  المپ هـای 
مسـتقیم از بـرق شـهری تأمین نمی شـود 
و در زمـان قطعـی بـرق بـا اسـتفاده از 
یـک گجـت ماننـد موبایـل، پـاور بانـک، 
المـپ  یـک  می تـوان  و...  لپ تـاپ 

المپ هـای  کـرد.  روشـن  را  یواس بـی 
یواس بـی قیمـت مقـرون بـه صرفـه ای 
دارنـد و قیمت مـدل ال ای دی آن بسـته 
ولتـاژ بیـن 1۸ تـا 5۰ هـزار تومـان اسـت؛ 
ازجملـه آن هـا بایـد بـه المـپ ال ای دی 
خ  نـر بـا  وات  شـش  مکـس  یواس بـی 
کـس پنـج  19 هـزار تومـان، المـپ باراما
وات بـا قیمـت ۲۰ هـزار تومـان و المـپ 
اسـتار پنـج وات بـا بهـای ۲۲ هـزار تومـان 
المپ هـای  همچنیـن  کـرد.  اشـاره 
یو اس بـی بـا دو یـا سـه پـورت نیـز در بـازار 
عرضـه می شـوند و از روشـنایی بیشـتری 
المــــــپ های  قیمـــــــت  برخوردارنـد. 
آل ای دی بـا تعـداد یـک درگاه بیشـتر 
بیـن 3۰ تـا ۸۰ هزارتومـان متغیـر اسـت. 
پـورت  دو  اسـتار  المـپ  نمونـه  بـرای 
۲۰واتـی 33 هـزار تومـان قیمـت دارد. 
کی عـالوه  المـپ یواس بـی مـدل مسـوا
بـر المپ هـای ال ای دی، به وفـور در 
بـازار موجـود اسـت کـه روشـنایی زیـادی 
ندارنـد و برای مطالعه شـخصی مناسـب 
کی  هسـتند. المپ هـای یواس بـی مسـوا
3۰ هـزار تومـان بـه  تـا  بـا قیمـت پنـج 

می رسـند. فـروش 

یو پی اس
دســتگاه های یوپــی اس یکــی دیگــر از 
وســایل پرکاربــرد در زمــان قطعــی بــرق 
محســوب می شــود. دســتگاه یوپــی اس 
یــک منبــع تغذیــه الکترونیکــی اســت 
کــه بــرق مصرفــی مــورد نیــاز را بــدون 
مختلــف  سیســتم های  بــرای  وقفــه 
فراهــم می کنــد. در واقــع دســتگاه های 
یوپــی اس نوعــی پاوربانــک بــه شــمار 
ــا ایــن تفــاوت کــه بــرای شــارژ  می رونــد؛ ب
گجت هــای هوشــمند کارایــی ندارنــد و از 
آن هــا بــرای تأمیــن بــرق دســتگاه های 
بــزرگ ماننــد پکیــج، یخچــال، روشــنایی 
می شــود.  اســتفاده  و...  خانــه  کل 
ــرق  ــو پــی اس از طریــق ب دســتگاه های ی
شــهری شــارژ می شــوند و قیمــت آن هــا 
ع باتــری و ولتــاژ دســتگاه  بســته بــه نــو
دســتگاه های  می شــود.  مشــخص 

یوپــی اس بــا ظرفیــت پاییــن، نرخــی 
کمتر از یــک میلیــون تومــان دارنــد. برای 
مثــال یوپــی اس بــا ظرفیــت 15۰ ولــت 
آمپــر 35۰ هــزار تومــان، یوپــی اس بــا 
ظرفیت 1۴.۸ ولــت آمپر 5۰۰ هــزار تومان 
و یــو پــی اس بــا ظرفیــت 1۲۰ ولــت آمپــر 
قیمت گــذاری  تومــان  میلیــون  یــک 
ظرفیــت  بــا  مدل هایــی  می شــوند. 
شــش هــزار ولــت نیــز بــا قیمــت بیــش 
از 15 میلیــون تومــان در بــازار عرضــه 
می شــوند کــه بــرای مصــارف تجــاری و 
صنعتــی کارایــی دارنــد. دســتگاه های 
منبــع تغذیــه بــدون وقفــه بــا ظرفیــت 
هــزار ولــت آمپر بــرای مصــارف خانگــی در 
زمــان قطعــی بــرق مناســب هســتند کــه 
قیمــت آن هــا بیــن دو تــا شــش میلیــون 

تومــان متغیــر اســت. 
مــدل  الکتریــک  جنــرال  یوپــی اس 
VCL1۰۰۰ بــا ظرفیــت هــزار ولــت آمپــر بــا 
ــی اس  ــو پ ــان، ی ــون توم ــه میلی ــای س به
بلــت مــدل TUPB-15 بــا ظرفیــت 15۰۰ 
خ ســه میلیــون و ۸5۰  ولــت آمپــر بــا نــر
 1۰۰۰ FP هزارتومــان و یــو پــی اس مــدل
بــا ظرفیــت هــزار ولــت آمپــر بــا قیمــت 
پنــج میلیــون و 35۰ هــزار تومــان از جملــه 
دســتگاه های مناســب بــرای مصــارف 

خانگــی بــه شــمار می رونــد.

پنکه شارژی
ــر و پنکــه  وســایل سرمایشــی از قبیــل کول
در زمــان قطعــی بــرق قابــل اســتفاده 
نیســتند، از ایــن رو، پنکــه شــارژی در 
کاربــرد فراوانــی  گــرم ســال  روزهــای 
خواهــد داشــت. پنکــه شــارژی در شــمار 
وســایل ارزان قــرار می گیــرد و بــا 3۰ هــزار 
تومــان می تــوان یــک پنکــه شــارژی 
کوچــک تهیــه کــرد. پنکــه شــارژی هایی 
ــا 1۲۰  ــن 5۰ ت ــی بی ــر قیمت ــاد بزرگ ت ــا ابع ب

هــزار تومــان دارنــد.
کابــل  از طریــق  پنکه هــا  مــدل  ایــن   
یواس بــی شــارژی می شــوند و پنکــه 
بســته بــه ظرفیــت باتــری بیــن 3۰ دقیقه 

تــا ســه ســاعت کار می کنــد.

برایروزهایبیبرقی
با انتشار اخبار خاموشی ها بازار وسایل شارژی رونق یافت
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آییـن فراینـد جشـنواره تعالـی سـازمانی شـهرداری اصفهـان بـا حضـور شـهردار، مدیـران ارشـد شـهری و مسـئوالن 
سـازمان های وابسـته بـه شـهرداری برگـزار و در پایـان از سـازمان های برتـر تجلیـل شـد.

    

سیدمحمد مهدوی
خبرنگار

آییـــن فراینـــد جشـــنواره تعالـــی ســـازمانی 
شـــهرداری اصفهـــان بـــا حضـــور شـــهردار، 
مســـئوالن  و  شـــهری  ارشـــد  مدیـــران 
ســـازمان های وابســـته بـــه شـــهرداری 
در کتابخانـــه مرکـــزی برگـــزار و در پایـــان از 

ســـازمان های برتـــر تجلیـــل شـــد.
ــورای اســـامی  در ایـــن آییـــن، رئیـــس شـ
شـــهر اصفهـــان، ضمـــن تشـــکر و قدردانـــی 
و  برنامه ریـــزی  حـــوزه  مســـئوالن  از 
ع  ــو ــه موضـ ــهرداری، ورود بـ پژوهـــش شـ
ارزیابـــی بـــرای شـــهرداری اصفهـــان را 
ضـــروری دانســـت و گفـــت: شـــهرداری، 
مجموعـــه ای پرجمعیـــت اســـت و بـــا ایـــن 
اقـــدام در آینـــده، شـــاهد نتایـــج خـــوب 
خواهیـــم  ســـازمانی  تعالـــی  ارزیابـــی 
ــدام  ــهروندان در ایـــن اقـ ــه شـ کـ ــود؛ چرا بـ
ســـود می برنـــد. علیرضـــا نصـــر اصفهانـــی 
افـــزود: ارزیابـــی، نقـــاط ضعـــف و قـــدرت 
سازمــــان های مختلـــف را نشـــان می دهد 
کـــه مـــا بـــا اســـتفاده از آن می توانیـــم 
شـــرایط را بـــرای شـــهروندان بهبـــود 

 . بخشـــیم
او تصریـــح کـــرد: در حـــال حاضـــر نیازمنـــد 
اقدامـــات بیشـــتری در مواجه شـــدن بـــا 
ع در شـــهرداری هســـتیم و  اربـــاب رجـــو
همـــه بایـــد بکوشـــیم تـــا ایـــن وضعیـــت 
ع  گـــر اربـــاب رجـــو بهبـــود پیـــدا کنـــد. ا
خدمـــات  باشـــد،  نداشـــته  رضایـــت 
شـــهرداری نیـــز دچـــار مشـــکل خواهـــد 
ع نشـــانگر ایـــن اســـت  شـــد و ایـــن موضـــو

ــود را  ــهری مأموریـــت خـ ــه مدیریـــت شـ کـ
ـــت.  ـــداده اس ـــام ن ـــکل انج ـــن ش ـــه بهتری ب
همـــه بایـــد دســـت در دســـت هـــم دهیـــم 
تـــا وضعیـــت بهتـــر شـــود، نبایـــد بگذاریـــم 
روزهایمـــان شـــبیه بـــه هـــم باشـــد. نصـــر 
اصفهانـــی بـــا بیـــان اینکـــه مـــا هرچـــه 
کنیـــم بازهـــم  تـــاش و برنامه ریـــزی 
ـــرد:  جـــای کار وجـــود دارد، خاطرنشـــان ک
بایـــد هـــر روز رو بـــه جلـــو گام برداریـــم و 
اقدامـــات بزرگـــی را رقـــم بزنیـــم؛ زیـــرا 

نهادهـــا شایســـته ایـــن اقدامـــات هســـتند. 
رئیـــس شـــورای اســـامی شـــهر اصفهـــان 
ع تعالـــی ســـازمانی  ادامـــه داد: موضـــو
ــه  ــد و همـ ــان شـ ــیون تلفیـــق بیـ در کمیسـ
کـــه  داشـــتند  کیـــد  تأ شـــورا  اعضـــای 
کار بـــا قـــدرت بیشـــتری انجـــام  ایـــن 
شـــود؛ زیـــرا ایـــن ارزیابـــی تفـــاوت افـــراد 
وظیفه شـــناس را نســـبت بـــه دیگـــران 

نشـــان می دهـــد.

مدیران شهری
به استراتژی های الزم مجهز باشند

ـــا اشـــاره  شـــهردار اصفهـــان در ایـــن آییـــن ب
بـــه اینکـــه شـــهرداری یـــک مؤسســـه 
عمومـــی غیردولتـــی و دارای ویژگی هـــای 
ــهرداری  ــرد: شـ ــار کـ ــت، اظهـ ــی اسـ خاصـ
دســـتگاهی خدمات رســـان اســـت و بایـــد 
در ایـــن زمینـــه چابـــک و ســـریع عمـــل 

کنـــد. 
قدرت الـــه نـــوروزی بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــر  ـــد انعطاف پذی مســـئوالن شـــهرداری بای
باشـــند تـــا بتواننـــد مشـــکات را اصـــاح 
شــهــــــری  مـسـئــــوالن  افـــزود:  کننـــد، 
بایـــد خـــاق و نـــوآور باشـــند تـــا شـــاهد 
شـــاهد  شـــهر  در  خوبـــی  اتفاق هـــای 

 . شـــیم با
شـــهرداری  اینکـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  او 
دســـتگاهی واحـــد و یکپارچـــه اســـت، 
بایـــد  کـــرد: مدیـــران شـــهری  اظهـــار 
ــداف  ــتراتژی های الزم، اهـ ــر اسـ ــاوه بـ عـ
و چشـــم اندازهایی داشـــته باشـــند تـــا 
بـــه  را  خـــود  مأموریت هـــای  بتواننـــد 

بهتریـــن شـــکل انجـــام دهنـــد. 
شـــهردار اصفهـــان گفـــت: در ایـــن ســـه 

ــی  ــهرداری ارزیابـ ــات شـ ــه اقدامـ ــال کـ سـ
شـــد، جـــدول آنالیـــزی وجـــود نداشـــت؛ 
ایـــن  بـــه  بایـــد  بـــه اعتقـــاد مـــن  امـــا 
ع توجـــه شـــود تـــا بـــا اســـتفاده  موضـــو
از ایـــن جـــدول، ســـازمان ها و نهادهـــا 
 نقـــاط ضعـــف و قـــدرت خـــود را کشـــف 

کنند.
نـــوروزی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ارزیابـــی 
ســـازمانی باعـــث می شـــود نقـــاط ضعـــف 
و قـــدرت ســـازمان ها شناســـایی شـــود، 
تصریـــح کـــرد: آشـــنایی بـــا فرصت هـــا 
نتایـــج  از  دیگـــر  یکـــی  تهدیدهـــا  و 
کـــه می توانیـــم بـــا  ارزیابی هاســـت؛ چرا
اســـتفاده از ارزیابـــی اســـتانداردهای الزم 

را بشناســـیم. 
کـــه در ایـــن  او در ادامـــه از افـــرادی 
راســـتا تـــاش کردنـــد، تشـــکر و قدردانـــی 
کـــرد و گفـــت: ارزیابـــی، اقدامـــی بـــزرگ 
محســـوب می شـــود و برگـــزاری آن بســـیار 

دشـــوار اســـت.
او بـــا بیـــان اینکـــه شـــهرداری اصفهـــان 
ـــی ســـازمانی،  ـــی تعال در اولیـــن دوره ارزیاب
ســـه ســـتاره دریافـــت کـــرد، ادامـــه داد: 
ایـــن مجموعـــه در ســـال دوم و ســـوم، 
چهارســـتاره شـــد، مـــا بایـــد ایـــن دوره هـــا را 
بـــا یکدیگـــر مقایســـه کنیـــم و دریابیـــم چـــه 
چیـــزی باعـــث ایـــن پیشـــرفت شـــده اســـت 
کـــه آن هـــا را بهبـــود بخشـــیم تـــا شـــاهد 
اتفاق هـــای بهتـــری باشـــیم. امیـــدوارم 
شـــهرداری در ســـال آینـــده رتبـــه بهتـــری 

ــد.  ــب کنـ ــت و تندیـــس کسـ را دریافـ
اینکه  به  اشاره  با  اصفهان  شهردار 
گزارشی مکتوب به تمام مدیران  باید 
کرد: در  سازمان ها ارسال شود، بیان 

بخش فضای سبز، اتفاق های خوبی 
خ داده است که باید به نقاط قوت آن  ر
کرده و آن ها را بهبود بخشیم و  توجه 
سعی کنیم نقاط ضعف موجود را برطرف 
کنیم. نوروزی با اشاره به برگزاری رویداد 
در  گفت:  افتتاح«  »هر یکشنبه، یک 
شرایط اقتصادی کنونی، افتتاحیه های 
شهرداری پیوسته در حال انجام بوده 
است. شهرداری آمادگی دارد حتی هر 
روز یک افتتاح داشته باشد و با این کار 

امید را به مردم هدیه دهد؛ زیرا این روزها 
باید امید در دل مردم ایجاد شود تا شاهد 
کشوری بانشاط باشیم. او خاطرنشان 
مشخصی  حریم  شهرداری  کرد: 
که در آن چهارچوب به بهترین  دارد 
شکل به وظایف خود عمل می کند و 
منتشر  اشتباهی  اخبار  نباید   افراد 

کنند.
نـــوروزی بـــا بیـــان اینکـــه بایـــد از امکانـــات 
کنیـــم  اســـتفاده  کامـــل  صـــورت  بـــه 
تـــا در شـــهر کمتـــر شـــاهد ناامیـــدی در 
گفـــت: انجـــام  بیـــن مـــردم باشـــیم، 
اتفاق هـــای بـــزرگ عمرانـــی در شـــهر 
می توانـــد نقطـــه امیـــدی بـــرای مـــردم 

باشـــد.

 پیشگامی شهرداری 
در راستای ارزیابی تعالی سازمانی

مـعـــــاون  آیــیـــــن،  ایـــن  پــایــــــان  در 
برنامه ریـــزی و توســـعه ســـرمایه انســـانی 
شـــهرداری اصفهـــان ضمـــن تشـــکر از 
اصفهـــان  شـــهردار  و  شـــهر  شـــورای 
کردنـــد تـــا ایـــن  گفـــت: همـــه تـــاش 
آینـــده  بـــه ســـرانجام برســـد و در  کار 
نیـــز مـــا شـــاهد نتایـــج خوبـــی خواهیـــم 
داده  خ  ر بزرگـــی  اتفـــاق  زیـــرا   بـــود؛ 

است. 
علیرضـــا صادقیـــان افـــزود: زمانـــی کـــه 
ــای  ــم جـ ــدا کردیـ ــهرداری ورود پیـ ــه شـ بـ
کنـــون  تعالـــی ســـازمانی خالـــی بـــود؛ امـــا ا
ع بـــه نتیجـــه رســـیده و  ایـــن موضـــو
ع ارزیابـــی اســـت و دریافـــت  مهـــم موضـــو

جایـــزه، ارزش زیـــادی نـــدارد. 
او بـــا بیـــان اینکـــه چنیـــن برنامه هایـــی 
بـــا رویکردهـــای متفـــاوت در کشـــورهای 
مختلـــف دنیـــا انجـــام می شـــود، تصریـــح 
کـــرد: در ایـــران پـــس از انقـــاب ایـــن 
کار آغـــاز شـــد. ابتـــدا صنایـــع ارزیابـــی 
شـــد و ســـپس نهادهـــای خدماتـــی در 
کنـــون  ایـــن رویـــداد شـــرکت کردنـــد. ا
راســـتا  ایـــن  شـــهرداری اصفهـــان در 
پیشـــگام و راه را بـــرای آینـــدگان بـــاز 
ــه  ــا توصیـ ــه نهادهـ ــه همـ ــت. بـ ــرده اسـ کـ
ایـــن زمینـــه وارد عمـــل  می شـــود در 

 . ند شـــو
معـــاون برنامـــه ریـــزی و توســـعه ســـرمایه 
انســـانی شـــهرداری اصفهـــان ادامـــه 
داد: ارزیابـــان شـــهرداری ایـــن مـــدل 
را عملیاتـــی کردنـــد و اقدامـــات خوبـــی 
در ایـــن زمینـــه انجـــام دادنـــد کـــه ایـــن 
ـــی  ع نشـــان دهنده تربیـــت ارزیابان موضـــو
اصفهـــان  شـــهرداری  توســـط  خـــوب 
کـــرد: تمـــام  اســـت. صادقیـــان بیـــان 
ع هایـــی مشـــخص  ــا موضو ــازمان ها بـ سـ
ـــا مقایســـه  و دقیـــق وارد عمـــل می شـــوند ت
روی آن هـــا انجـــام شـــود. ابتـــدا تنهـــا 
شـــهرداری اصفهـــان ارزیابـــی شـــد؛ امـــا 
پـــس از آن ســـازمان ها نیـــز بـــه آن اضافـــه 
شـــدند. تمـــام ایـــن اقدامـــات بـــه نفـــع 

مـــردم اســـت.
در پایـــان ایـــن آییـــن از ســـازمان های برتـــر 

شـــهرداری تجلیـــل شـــد.

تجلیل از سازمان های برتر در تعالی سازمانی
شهردار در  آیین پایانی جشنواره تعالی سازمانی شهرداری اصفهان: مسئوالن شهری باید خالق و نوآور باشند

 در حال حاضر 
نیازمند اقدامات 

بیشتری در 
مواجه شدن با 
ارباب رجوع در 

شهرداری هستیم و 
همه باید بکوشیم تا 
این وضعیت بهبود 

پیدا کند

زمانی که به شهرداری 
ورود پیدا کردیم 

جای تعالی سازمانی 
کنون  خالی بود؛ اما ا

این موضوع به نتیجه 
رسیده و مهم موضوع 

ارزیابی است و 
دریافت جایزه، ارزش 

زیادی ندارد

 شهرانه ها 

توسعه 12 کیلومتری شبکه دوچرخه سواری 
بافت مرکزی شهر اصفهان

شبکه  کنون  تا گفت:  اصفهان  شهرداری  مدیرمنطقه3 
دوچرخه سواری 15 خیابان اصلی مرکز شهر به هم متصل 
شده که طول آن به 12 کیلومتر می رسد. حسین کارگر افزود: 
ح سه شنبه های بدون خودرو در  از سال های گذشته با طر
ح پیاده راه شدن این مسیر،  چهارباغ عباسی و پس از آن طر
هموارسازی و ایمن سازی مسیرهای دوچرخه در این منطقه 
کرد: باتکمیل مسیر  گرفت. او تصریح  کار قرار  در دستور 
دوچرخه سواری حاشیه رودخانه حدفاصل میدان بزرگمهر تا 
میدان انقاب و با طراحی ویژه، شبکه های به هم پیوسته ای 
در محدوده شمال شرقی این منطقه به وجود آمده است. 
مدیرمنطقه3 شهرداری اصفهان با اشاره به احداث مسیر 
دوچرخه به طول 3500 متر در سال 1399 تصریح کرد: شبکه 
اتصال مسیرهای دوچرخه در خیابان های حافظ، آمادگاه، 
استانداری، خراسانی و سیدعلیخان با هزینه ای بیش از 
10 میلیارد ریال، شکل جدیدی به خود گرفته است. کارگر 
خاطرنشان کرد: امسال با در نظر گرفتن 8 خیابان جدید به 
طول حدود 4 کیلومتر، هزینه ای بیش از 10 میلیارد ریال به 

این امر اختصاص داده شده است.

اجرایی شدن سیستم مدیریت 
یکپارچه سازی منابع انسانی

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به لزوم 
اجرایی شدن HRM )سیستم مدیریت یکپارچه سازی منابع 
و سازمان دهی اطاعات  به منظور سامان دهی  انسانی( 
کارگران گفت: با توجه به اهمیت مدیریت اطاعات پایه، 
این سیستم برای اولین بار در حوزه خدمات شهری اجرایی 
شد. به گزارش اصفهان زیبا به نقل از روابط عمومی معاونت 
خدمات شهری، حسین امیری هدف اصلی تولید این سامانه 
را پیاده سازی و یکپارچه سازی سرویس های منابع انسانی 
اعام کرد و افزود: این سامانه شامل مدیریت اطاعات فردی 
گزارش ها و تسهیل مدیریت یکپارچه اطاعات،  کارگران، 

مدیریت اطاعات پایه و... است.
او ادامه داد: با توجه به انعقاد 80 قرارداد خدماتی توسط 
معاونت خدمات شهری و حدود 5000 نفر از کارگران خدمات 
و  تعمیرات  سبز،  فضای  خدماتی،  حوزه های  در  شهری 
نگهداری و... با وارد شدن اطاعات کارگران، همه اطاعات 

به صورت برخط و به روز قابل مشاهده و بررسی است.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان افزود: در این سامانه 
امکان حذف، اضافه و ویرایش اطاعات پایه وجود دارد و در 
هر قسمت فرمی متناسب با آن طراحی و امکان به روزرسانی و 
اصاح اطاعات فراهم شده است. امیری همچنین مدیریت 
اطاعات کارکنان را از دیگر امکانات این سامانه برشمرد و 
گفت: از جمله عناصر مهم و تأثیرگذار در سامانه های منابع 
انسانی، مدیریت اطاعات کارگران شاغل در شهرداری است 
که در این زیرسامانه، اطاعات مرتبط از جمله اطاعات فردی، 
اباغ ها، احکام، مزایای رفاهی، تمام سوابق و... وجود دارد. 
این سامانه به صورت داخلی و توسط اداره کل سرمایه انسانی 
و سازمان فناوری اطاعات شهرداری اصفهان تولید و به 

بهره برداری نهایی رسیده است.

 حدود ۴۰۰ میلیارد تومان 
برای تملک امالک در اصفهان نیاز است

ع  ک شهرداری اصفهان گفت: مجمو مدیرکل آزادسازی و اما
ک  غرامت های پرداختی شهرداری برای انجام آزادسازی اما
اعم از ریالی، ملکی و امتیازی در سال گذشته حدود 2۷0 
میلیارد تومان بوده که پیش بینی می شود امسال با توجه 
به افزایش قیمت ها حدود 400 میلیارد تومان برای تملک 
ح های عمرانی هزینه شود. به گزارش ایمنا،  ک واقع در طر اما
ک در  محمدرضا جواهری با اشاره به فرایند آزادسازی اما
ک  شهر، اظهار کرد: شهرداری در فرایند انجام آزادسازی اما
ک شهروندان را به قیمت روز و به صورت  تمام حقوق اما
کامل پرداخت می کند؛ از این رو جای هیچ گونه نگرانی برای 

مالکان وجود ندارد.
گر در ردیف بودجه تملکی مصوب شده باشد، ذی نفع  او افزود: ا
یا ذی نفعان ملک شناسایی و به شهرداری دعوت می شوند تا 
در کمیسیون مربوط همراه با مدارک مالکیت حضور یابند و 
ح قرار دارد و  ح و اینکه چقدر از ملک آن ها در طر در جریان طر
قیمت آن، همچنین نحوه پرداخت غرامت )به صورت ریالی، 
گذاری امتیاز یا ترکیبی از این موارد( قرار می گیرند.  ملکی، وا
ک شهرداری اصفهان تصریح کرد:  مدیرکل آزادسازی و اما
گاهی مالک و ذی نفعان در خصوص تعیین قیمت با شهرداری 
به توافق نمی رسند؛ از این رو قانون پیش بینی های الزم را 
ع را به  انجام داده و شهرداری بر اساس قانون می تواند موضو

کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع دهد.
با  شهروندان  همکاری  به  توجه  با  داد:  ادامه  جواهری 
شهرداری، بیشتر موارد برای آزادسازی با توافق در جلسات 

اولیه به مرحله صورت جلسه و توافق نهایی می رسد.
گر مالکان یا ذی نفعان نظریه کارشناسی  او با بیان اینکه ا
را قبول نداشته باشند، باید از طریق مراجع قضایی اقدام 
کنند که سیر طوالنی تر و زمان بری دارد، گفت: در حال حاضر 
تملکات مهم مربوط به حلقه حفاظتی شهر و ایستگاه های 
خط دوم قطار شهری در مرحله توافق و اقدامات بعدی است. 
ک شهرداری اصفهان اظهار کرد: از  مدیرکل آزادسازی و اما
جمله پروژه های مهم شهری که در دست تملک و آزادسازی 
است می توان به تملک اراضی کشاورزی، مسکونی و تجاری 
در مسیر حلقه حفاظتی شهر در محدوده مناطق15، 5 و 6 
شهرداری و ایستگاه های قطار شهری اشاره کرد؛ همچنین 
تملک گلوگاه های سطح شهر، بوستان ها و فضای سبز شهری، 
تملک ادامه خیابان توحید منتهی به بزرگراه شهدای صفه 
و تملک کمکی خیابان ارتش در دستور کار است. جواهری 
ع کل غرامت های پرداختی شهرداری  کرد: مجمو تصریح 
ک اعم از ریالی، ملکی و امتیازی  برای انجام آزادسازی اما
در سال 9۷ حدود 102 میلیارد تومان، سال 98 حدود 1۷8 
میلیارد تومان و در سال گذشته حدود 2۷0 میلیارد تومان 
بوده که پیش بینی می شود امسال با توجه به افزایش قیمت ها 
دست کم حدود 400 میلیارد تومان غرامت جهت تملکات 

پرداخت شود.

 افزایش حساسیت ها روی مدیریت پسماند
 با برگزاری ایده کاپ نهم

ع  رویـــداد ایـــده کاپ نهـــم بـــا موضـــو سیدمهدی منتظرالقائم
ــئوالن خبرنگار ــور مسـ ــا حضـ ــماند بـ مدیریـــت پسـ

شـــهری و مدیـــران آمـــوزش و پـــرورش 
ـــن  ـــد. در ای ـــزار ش ـــر برگ ـــاغ غدی ـــتان در ب اس
ح هـــا و ایده هـــای دانش آمـــوزان مقطـــع ابتدایـــی، متوســـطه اول و دوم  رویـــداد از طر
ح هـــای  ح هـــای خـــود را ارائـــه می کننـــد، ســـپس طر اســـتفاده می شـــود. دانـــش آمـــوزان طر
ــزاری چنیـــن  ــا برگـ ــد بـ ــهرداری تـــاش می کنـ ــوند. شـ ــهر عملیاتـــی می شـ ــر در ســـطح شـ برتـ
 رویدادهایـــی، مشـــارکت های جوانـــان و نوجوانـــان را در مدیریـــت شـــهری افزایـــش 

دهد.
ع  مدیـــر پژوهـــش، خاقیـــت و فناوری هـــای نویـــن شـــهرداری اصفهـــان گفـــت: موضـــو
کـــه در  اســـت  برنامه هایـــی  از  یکـــی  جـــذب مشـــارکت های فکـــری شـــهروندان، 
مدیریـــت بـــه آن توجـــه می کنیـــم. هرچـــه بتوانیـــم از افـــکار و ایده هـــای شـــهروندان 
 اســـتفاده و آن هـــا را در مدیریـــت شـــهری بـــه کار گیریـــم، شـــهر بـــا هزینـــه کمتـــری اداره 

می شود. 
مرتضـــی نصوحـــی افـــزود: برنامـــه ایـــده کاپ یکـــی از برنامه هایـــی بـــوده کـــه در ایـــن راســـتا 
برگـــزار شـــده و از دانش آمـــوزان در ایـــن رویـــداد اســـتفاده می شـــود. برگـــزاری ایـــده کاپ نهـــم 
ـــود.  ـــزار می ش ـــتان برگ ـــطه اول و دوم و هنرس ـــی، متوس ـــع ابتدای ـــوزان مقط ـــش آم ـــرای دان ب
ع پســـماند و بازیافـــت بـــا اجـــرای چنیـــن  تـــاش کردیـــم بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت موضـــو

برنامه هایـــی، حساســـیت خانواده هـــا و دانش آمـــوزان را افزایـــش دهیـــم. 
او بـــا بیـــان اینکـــه اصفهـــان حـــدود دو میلیـــون و 200 هـــزار نفـــر جمعیـــت دارد، افـــزود: 

ســـرانه تولیـــد زبالـــه در شـــهر اصفهـــان نیـــم کیلـــو بـــه ازای هـــر نفـــر اســـت و مـــا روزانـــه 
ــتفاده  ــت اسـ ــای درسـ ــر از روش هـ گـ ــم و ا ــع آوری می کنیـ ــه جمـ ــن زبالـ ــزار و 100 تـ ــدود هـ حـ
ـــع از دســـت مـــی رود و شـــاهد  ـــه خوبـــی مدیریـــت نشـــود، بســـیاری از مناب نکنیـــم و ایـــن کار ب
ع مدیریـــت  آســـیب هایی بـــه محیط زیســـت خواهیـــم بـــود، ایـــن ایـــده کاپ بـــا موضـــو
پســـماند در خانـــه، مدرســـه و شـــهر برنامـــه ریـــزی شـــد و در دو مرحلـــه ایـــن رویـــداد انجـــام 
 شـــد. در حـــال حاضـــر از دانش آموزانـــی کـــه ایـــده برتـــری ارائـــه می دهنـــد، حمایـــت 

می شود.

دانش آموزان در مسائل مدیریت شهری دخیل می شوند
در ادامـــه برگـــزاری ایـــن رویـــداد، رئیـــس اداره خاقیـــت و نـــوآوری شـــهرداری اصفهـــان 
ــوزه  ــوزان در حـ ــر در مرحلـــه نهایـــی داوری روی ایده هـــای دانش آمـ گفـــت: در حـــال حاضـ
مدیریـــت پســـماند هســـتیم. وحیـــد مهدویـــان افـــزود: ابتـــدا در رده هـــای مختلـــف از 
ــه  ــد و بـ ــاب شـ ح انتخـ ــر ــید، 30 طـ ــا رسـ ــه دســـت مـ ــه بـ ــی کـ ــده و طرحـ ــه 2095 ایـ مجموعـ
کنـــون داوری نهایـــی روی  ح انتخـــاب شـــد. ا مرحلـــه بعـــدی راه پیـــدا کـــرد و از هـــر رده 6 طـــر
ح برتـــر شناســـایی و بـــه صاحبـــان آن هـــا  ح انجـــام می شـــود و در هـــر رده 3 طـــر ایـــن 6 طـــر

جوایـــزی اهـــدا می شـــود.
ــرای  ــم و بـ ــادر کرده ایـ ــرکت صـ ــی شـ ــرکت کننده، گواهـ ــراد شـ ــام افـ ــرای تمـ ــه داد: بـ او ادامـ
افـــرادی کـــه بـــه مرحلـــه نهایـــی رســـیده اند عـــاوه بـــر تقدیرنامـــه، جایـــزه نقـــدی در نظـــر 
ــر  ــر در نظـ ــر نفـ ــرای هـ ــان بـ ــزار تومـ ح نهایـــی 450 هـ ــر ــرای 18 طـ ــد. همچنیـــن بـ ــه شـ گرفتـ
گرفتـــه شـــد. رئیـــس اداره خاقیـــت و نـــوآوری شـــهرداری اصفهـــان بـــا بیـــان اینکـــه صاحبـــان 
ـــت  ـــان دریاف ـــهردار اصفه ـــوی ش ـــه ای از س ـــدی، تقدیرنام ـــزه نق ـــر جای ـــاوه ب ـــر ع ح برت ـــر 6 ط
ح هـــای اول تـــا ســـوم از یـــک و نیـــم تـــا دو نیـــم میلیـــون  می کننـــد، تصریـــح کـــرد: صاحبـــان طر
تومـــان جایـــزه نقـــدی دریافـــت می کننـــد. مهدویـــان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ترویـــج فرهنـــگ 
ایده پـــردازی، هـــدف برگـــزاری رویـــداد ایـــده کاپ اســـت، خاطرنشـــان کـــرد: مخاطـــب 
ایـــده کاپ نهـــم دانش آمـــوزان بودنـــد کـــه خوشـــبختانه نســـبت بـــه ایـــده کاپ ســـال 
ـــد و همـــکاری  ـــا ادامـــه ایـــن رون ـــری آن هـــا بودیـــم. امیـــدوارم ب گذشـــته شـــاهد رشـــد ســـه براب
ـــه  ـــوزان را ک ـــا دانش آم ـــم ت ـــزار کنی ـــدی را برگ ـــده کاپ بع ـــم ای ـــرورش بتوانی ـــوزش و پ ـــا آم ـــا ب م

آینده ســـازان کشـــور هســـتند، در حـــوزه مدیریـــت شـــهری دخیـــل کنیـــم.
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  یادداشت ویژه  

نمره شهر بهارستان چند است؟!

پرویز چوبینه
کارشناس شهرسازی

خ رشــد جمعیــت در کالن شــهرها  بــا افزایــش فزاینــده نــر
و افزایــش رونــد مهاجــرت، فشــارهای زیــادی بــر ســاختار 
کولوژیــک، سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی شــهرهای  ا
ــا محوریــت  ــت وقــت ب ــه همیــن علــت دول ــزرگ وارد شــد. ب ب
وزارت مســکن و شهرســازی )راه و شهرســازی( بــه ایجــاد 
شــرکت عمران شــهرهای جدید اقدام کــرد. در پــی مطالعات 
امکان ســنجی و مکان یابی هــای صورت گرفتــه توســط ایــن 
ح های جامــع منطقــه اصفهان،  شــرکت و بــا بهره گیــری از طر
شــهر جدیــد بهارســتان مکان یابــی و مراحــل مطالعاتــی و 

ح هــای آن آغــاز شــد. طر
شــهر جدیــد بهارســتان بــه جهــت دارا بــودن بســتر طبیعــی 
کولوژیکــی خاصــی برخــوردار اســت.  و تاریخــی از کیفیــت ا
هــدف از نوشــتن ایــن یادداشــت تحلیلــی، ســنجش کیفیــت 
و کمیــت فضــای زندگــی در بهارســتان از دیــدگاه نگارنــده 
ــت و  ــهر اس ــن ش کن ای ــا ــاز س ــدس شهرس ــک مهن ــوان ی به عن
می توانــد یــک ارزیابــی شــخصی امــا کارشناســانه تلقی شــود. 
ایــن شــاخص های کیفــی می توانــد باعــث ایجــاد مرتبــه و 
درجــه رضایتمنــدی شــهروندان از محیــط زندگی خود شــود. 
ایــن کیفیت هــا در یــک طیــف پنــج ســطحی شــامل مطلــوب 
)5(، نســبتا مطلــوب )4(، متوســط )3(، نســبتا نامناســب 
)2( و نامناســب )1( از دیــد یــک شــهروند می توانــد مــورد 
ارزیابــی قــرار گیــرد و مدیــران شــهری بر اســاس این ســنجش 
می تواننــد بــه نقــاط قــوت، ضعــف، تهدیدهــا و فرصت هــای 

ــوند. گاه ش ــود آ ــی خ ــوزه مدیریت ح
 بــرای تفهیــم هرچــه بهتــر نــگاه یــک شــهروند از نحــوه 
خدمــات شــهری، الزم اســت نخســت انــواع ایــن خدمــات 
کیفــی آن هــا در  کمــی و  مشــخص و ســپس بــه تحلیــل 
بهارســتان بپردازیــم. خدمــات شــهری در ســه گــروه زیــر 

می گیرنــد: قــرار 
خدمــات فنــی )کیفیــت معابــر ســواره و پیــاده، جمــع آوری 
و دفــع آب هــای محلــی، زیباســازی محیــط، تأسیســات 

شــهری، نظــارت برساخت وســاز، جمــع آوری زبالــه(
کیزگــی و بهداشــت،  خدمــات عمومــی )فضــای ســبز، پا
ســرویس های بهداشــتی، روشــنایی معابر، مبلمان شــهری، 
فضاهــای شــهری، حمل ونقــل عمومــی، خدمــات آموزشــی، 

خدمــات بهداشــتی و درمانــی(
خدمــات فرهنگــی )کمیــت و کیفیــت فضاهــای فرهنگــی، 
کیفیــت گــذران اوقــات فراغــت، مشــارکت عمومــی، تکریــم 

ع، برگــزاری مراســم و جشــن های عمومــی(. ارباب رجــو
گفته شــده و بــا ســنجش و نمــره  بــا توجــه بــه مطالــب 
کیفیــت می تــوان  دهــی بــر اســاس طیــف پنــج ســطحی 
نحــوه ارائــه خدمــات شــهری را از دیــدگاه نگارنــده و بــر 
 اســاس نمــره دهــی 1 تــا 5 در شــهر بهارســتان ارزیابــی 

کرد.

خدمات فنی:
کیفیت معابر سواره و پیاده 4

جمع آوری و دفع آب های محلی 3
زیباسازی محیط 3
تأسیسات شهری 4

نظارت برساخت وساز 4
جمع آوری زباله 4

خدمات عمومی:
فضای سبز 3

کیزگی و بهداشت 3 پا
سرویس های بهداشتی 2

روشنایی معابر 4
مبلمان شهری 4

فضاهای شهری 3
حمل ونقل عمومی 3

خدمات آموزشی 4
خدمات بهداشتی و درمانی 4

خدمات فرهنگی:
کمیت و کیفیت فضاهای فرهنگی 2

کیفیت گذران اوقات فراغت 2
مشارکت عمومی 2

ع 2 تکریم ارباب رجو
برگزاری مراسم و جشن های عمومی 2

بــا جمع بنــدی و معدل گیــری از نمــرات بــاال کــه نتیجــه 16 
ســال زندگــی در ایــن شــهر نوپاســت، بــر اســاس ســطح بندی 
کیفــی خدمــات شــهری می تــوان نتیجــه گرفــت کــه خدمــات 
فنــی بــا معــدل 3/7 در شــرایط نســبتا مطلــوب قــرار دارد. 
خدمات عمومــی با معــدل 3/3 نیــز از شــرایط نســبتا مطلوب 
برخــوردار اســت و در آخــر خدمــات فرهنگــی بــا معــدل 2 در 
وضعیــت نامناســب و در پاییــن تریــن ســطح نســبت بــه ســایر 

ــرار دارد. ــد بهارســتان ق خدمــات در شــهر جدی
همان طــور کــه پیش تــر هــم عنــوان شــد، ایــن بررســی از 
دیــدگاه یــک شــهروند بــا اندکــی نــگاه تخصصــی در حــوزه 
ــنجی های  ــی نظرس ــای خال ــا ج ــده و قطع ــوان ش ــهری عن ش
گســترده بــا جامعه آمــاری چنــد هــزار نفــری در این یادداشــت 
خالــی اســت.در رابطــه بــا شــهری نســبتا نوپــا هماننــد 
کن  کــه هــر روز نیــز شــاهد رشــد جمعیــت ســا بهارســتان 
اســت، یــک نکتــه حائــز اهمیــت اســت و آن ایــن اســت کــه 
بــا گــذر زمــان و در صــورت برخــورداری شــهر از یــک مدیریــت 
واحــد شــهری و تجمیــع امکانــات و ظرفیت هــای ارگان هــا 
و ســازمان های مــوازی و همچنیــن هماهنگــی نهادهــا و 
اداره های ذی ربط در حوزه عمران شــهری، شــهر بهارســتان 
می توانــد بــه اهــداف راهبــردی در نظــر گرفتــه شــده بــرای 
آن دســت یابــد و بــه یــک شــهر بــا خدمــات شــهری ممتــاز 
 جهــت بــاال بــردن حــس رضایتمنــدی شــهروندان خــود بــدل 

شود.
از ســوی دیگــر، متــروی بهارســتان کــه طبــق اظهارنظــر 
مســئوالن قــرار اســت در ســال 1400 بــه بهره بــرداری برســد 
می شــود.  محســوب  بهارســتان  بــرای  عظیــم  تحولــی 
بهره بــرداری از خــط متــروی بهارســتان، ترافیــک بزرگــراه 
و  داد  کاهــش خواهــد  به شــدت  را  شــهید دســتجردی 
کنان بهارســتان فراهــم  دسترســی ســریع و ایمــن بــرای ســا

خواهــد کــرد.

شهرهای اقماری و شهرک ها نقش مهمی در توزیع مناسب جمعیت در کالن شهری همچون اصفهان دارند. به ویژه اینکه در 
دهه های اخیر، اصفهان با رشد فزاینده ای از حیث جمعیت مواجه بوده و اینک باری فراتر از توان خود بر دوش دارد. تحلیل و 

بررسی نقش شهرک ها و شهرهای اقماری در اصفهان، موضوعی است که در این صفحه به آن پرداخته ایم.

رونقشهرهایاقماریوشهرکها
یکضرورتاست

اصـــوال شـــهرک های اقمـــاری بـــا چنـــد 
عباس صنیع زاده

دکترای شهرسازی و استاد دانشگاه
هـــدف متفـــاوت احـــداث می شـــوند. 
حومـــه  در  شـــهرک ها  از  تعـــدادی 
ـــا بتواننـــد  کالن شـــهرها ایجـــاد می شـــوند ت
بخشـــی از ســـرریز جمعیتـــی آن هـــا را جـــذب کـــرده و از فشـــار بیش ازحـــد بـــه مادرشـــهر 
ـــا  ـــا ی ـــتقرار کارخانه ه ـــل اس ـــول از مح ـــل معق ـــه در فواص ـــر ک ـــته ای دیگ ـــد. دس ـــری کنن جلوگی
صنایـــع بســـیار بـــزرگ احـــداث می شـــوند، محـــل اســـکان شـــاغالن آن هـــا و خانواده هایشـــان 
ـــه محـــل کار طـــی  ـــرای رســـیدن ب ـــی را ب ـــور نباشـــند هـــر روز مســـافتی طوالن ـــا مجب می شـــوند ت
ــه  ــوند کـ ــاد می شـ ــرد تفریحـــی و گردشـــگری ایجـ ــا رویکـ ــز شـــهرک هایی بـ ــا نیـ ــد. بعضـ کننـ
ــوا و  ــا در مناطـــق خوش آب وهـ ــهرک ها عمومـ ــن شـ ــد. ایـ ــود را دارنـ ــاص خـ مشـــخصات خـ
کنان کالن شـــهرها  به منظـــور فراهم کـــردن بســـترهای الزم بـــرای گـــذران اوقـــات فراغـــت ســـا
احـــداث می شـــوند. احـــداث شاهین شـــهر در شـــمال اصفهـــان به منظـــور جـــذب بخشـــی از 
ــم  ــه عظیـ ــاغالن کارخانـ ــکان شـ ــرای اسـ ــرب بـ ــهر در غـ ــان، فوالدشـ ــهر اصفهـ ــت شـ جمعیـ
ذوب آهـــن و صنایـــع وابســـته بـــه آن و شـــهرک تفریحـــی چـــادگان در جنـــوب غربـــی نیـــز 
نمونـــه ای از شـــهرک های تفریحـــی و گردشـــگری اســـت کـــه عمومـــا جهـــت بهره بـــرداری 

کنان کالن شهر اصفهان احداث شده اند. سا

ردپای شهرک سازی در برنامه جامع اصفهان دهه 60
ح جامـــع منطقـــه اصفهـــان کـــه  بعـــد از پیـــروزی انقـــالب اســـالمی، در ســـال 1365 طـــر
ــورای عالـــی  ــه و در شـ ــد تهیـ ــان را پوشـــش می دهـ ــتان اصفهـ ــر از شهرسـ محـــدوده ای فراتـ

ح پیش بینی شـــده کـــه  شهرســـازی و معمـــاری ایـــران بـــه تصویـــب رســـید. در ایـــن طـــر
ـــد  ـــا دو میلیـــون نفـــر باقـــی بمان ـــا ســـقف ثابتـــی حـــدود یک ونیـــم ت جمعیـــت شـــهر اصفهـــان ت
و از بارگـــذاری بیشـــتر در آن خـــودداری شـــود؛ زیـــرا ظرفیت هـــای زیســـت محیطی شـــهر 
اصفهـــان محـــدود بـــوده و بارگـــذاری بیشـــتر جمعیـــت بـــه ســـاختار حســـاس و تاریخـــی آن 
آســـیب می رســـاند. در مقابـــل چنـــد شـــهرک اقمـــاری در پیرامـــون آن شـــامل شاهین شـــهر، 
سپاهان شـــهر، بهارســـتان، فوالدشـــهر و عالمـــه مجلســـی در نظـــر گرفتـــه شـــد تـــا ســـرریز 
ـــا حـــدودی بـــه اهـــداف اولیـــه  گرچـــه ت ح ا جمعیـــت شـــهر اصفهـــان را جـــذب کننـــد. ایـــن طـــر
ـــا واقعیت هـــای  ـــی آمـــار و ارقـــام پیش بینی شـــده در آن عجالتـــا ب موردنظـــر دســـت یافـــت؛ ول
ـــا  ـــود شـــهر بهارســـتان در یـــک افـــق بیســـت ت ـــرار ب ـــه قابل توجهـــی دارد. مثـــال ق موجـــود فاصل
ســـی ســـاله بـــه جمعیـــت 300 هـــزار نفـــر برســـد کـــه در حـــال حاضـــر جمعیتـــی کمتـــر از یک صـــد 

هـــزار نفـــر دارد.

شهرک سازی موفق، مشروط به همکاری همه نهادهاست
 اصـــوال شـــهرک ها موقعـــی بـــه اهـــداف موردنظـــر دســـت خواهنـــد یافـــت کـــه مجموعـــه ای 
ح همـــکاری کـــرده و بـــا  از ســـازمان ها، اداره هـــا و نهادهـــای خدمات رســـان بـــا ایـــن طـــر
تأمیـــن زیرســـاخت های الزم اعـــم از خدمـــات روبنایـــی و زیربنایـــی زمینه هـــای الزم 
را بـــرای اســـکان جمعیـــت در آن هـــا فراهـــم کننـــد. از ســـوی دیگـــر، تأمیـــن زمینه هـــای 
کنان آن هـــا ضـــروری اســـت تـــا  اشـــتغال در شـــهرک های اقمـــاری بـــرای جلـــب و جـــذب ســـا
ـــه  ک ـــوند. ازآنجا ـــل ش ـــا تبدی ـــتقل و پوی ـــتی مس ـــای زیس ـــه کانون ه ـــرور ب ـــهرک ها به م ـــن ش ای
تأمیـــن خدمـــات زیربنایـــی و روبنایـــی بســـیار پرهزینـــه اســـت، تأمیـــن ایـــن خدمـــات در 

شـــهرک های اقمـــاری اصفهـــان به کنـــدی بســـیار صـــورت گرفـــت؛ زیـــرا ازیک طـــرف 
کنان ایـــن شـــهرک ها کـــه عمومـــا  امکانـــات مالـــی دولت هـــا محـــدود بـــود و از طـــرف دیگـــر ســـا
ـــنگین  ـــای س ـــت هزینه ه ـــه پرداخ ـــادر ب ـــتند، ق ـــادی هس ـــاظ اقتص ـــه لح ـــط ب ـــار متوس از اقش
بـــرای تأمیـــن خدمـــات نبـــوده و نیســـتند. بـــه همیـــن دلیـــل رشـــد جمعیـــت در ایـــن شـــهرک ها 

هنـــوز تـــا رســـیدن بـــه حـــد موردنظـــر فاصلـــه دارد.

باید برای سکونت در شهرک ها ایجاد انگیزه شود
ـــاری  ـــهر های اقم ـــداث ش ـــرای اح ـــزی ب ـــت برنامه ری ـــوان گف ـــی می ت ـــدی کل ـــک جمع بن در ی
ـــی  ـــوده اســـت؛ ول ـــا حـــدودی نیـــز در عمـــل موفـــق ب در پیرامـــون اصفهـــان قطعـــا ضـــروری و ت
ح جامـــع منطقـــه اصفهـــان در خصـــوص ایـــن شـــهرک ها  بایـــد تـــالش کـــرد تـــا اهـــداف طـــر
طبـــق پیش بینی هـــای اولیـــه محقـــق شـــود. تأمیـــن خدمـــات روبنایـــی و زیربنایـــی 
موردنیـــاز، تأمیـــن دسترســـی آســـان و مطمئـــن بـــه شـــهر اصفهـــان )مثـــل احـــداث متـــرو و...( 
کتورهـــای مهمـــی هســـتند کـــه می تواننـــد انگیزه هـــای  و ایجـــاد زمینه هـــای اشـــتغال و... فا

الزم را بـــرای ســـکونت در ایـــن شـــهرک ارتقـــا بخشـــند. 
ـــد  ـــد به جـــای خری ـــزه پیـــدا کنن دراین صـــورت شـــاید اقشـــار قابل توجهـــی از شـــهروندان انگی
ــا  ــد و بـ ــاری برونـ ــهرهای اقمـ ــه شـ ــان بـ ــهر اصفهـ ــه کوچـــک و گران قیمـــت در شـ یـــک خانـ

هزینـــه ای کمتـــر خانـــه بزرگ تـــری را بـــرای اســـکان خـــود خریـــداری کننـــد.
کیـــد اســـت کـــه پویـــا و فعال شـــدن شـــهرک های اقمـــاری قطعـــا بـــه  در پایـــان الزم بـــه تأ
کله و  ـــا حفـــظ شـــا نفـــع شـــهر تاریخـــی اصفهـــان اســـت و اجـــازه می دهـــد ایـــن شـــهر تاریخـــی ب

ــز قـــرار گیـــرد. ســـاختار زیبـــای خـــود مـــورد بهره بـــرداری نســـل های آینـــده نیـ

از معدود نقاط موفق 
سکونتگاهی با طرحی 
از پیش تعریف شده، 

شاهین شهر است که بر 
پایه سکونت آمریکائیان 

شاغل در »هلی کوپترسازی 
بل« و طراحی شرکت 

»ویلیامسون« بنا نهاده 
شد

شاهین شهِر  توانسته 
امکانات موردنیاز برای 

خودکفایی شهروندانش 
را فراهم سازد. خودکفایی 

نه تنها به معنای تأمین 
اشتغال، بلکه به معنای 

تأمین و طراحی فضاهای 
شهری و فضاهایی برای 

حضور است

عباس کیانی 
 نویسنده

در همسـایه شـمالی اصفهان شهرستانی 
است که همچنان بند نافش از اصفهاِن 
مـادر جـدا نشـده و دو بزرگـراه معلـم و 
جزیـره ای  و  زده  دور  را  آن  آزادگان 
مسـکونی خلـق کرده اند.ایـن همسـایه 
شـمالی چـه در ذهـن شـهروندان خـود و 
اصفهانـی،  شـهروندان  ذهـن  در  چـه 
شـهری شـاد شـناخته می شـود. بـا آن کـه 
بخشـی از سـاختار جمعیتـی شاهین شـهر 
کـه  داده انـد  شـکل  بازنشسـتگانی  را 
بیشترشـان در خوزسـتان و در شـرکت 
داشـته اند،  اشـتغال  و  سـکونت  نفـت 
جوان بـودن شـهر بیشـتر مشـهود اسـت. 
بااین حال، همچون بسیاری از شهرها، 
در سـاعت های اولیـه روز شـهر بیشـتر در 
تملـک افـراد بـاالی چهل سـال اسـت و با 
گذشت زمان و نزدیک شدن خورشید به 
کوه هـای غربـی شاهین شـهر، کم کـم بـه 
تسـخیر جوانانـی درمی آیـد کـه قبـراق و 

سرحال، شوری دوباره به آن می دهند.

ساختار تیپ گونه شهر
جدیـد  و  موفـق  نقـاط  معـدود  از 
پیـش  از  طرحـی  بـا  سـکونتگاهی 
شاهین شـهر  ایـران،  در  تعریف شـده 
است. شـهری که در دهه 50 خورشیدی 
شـاغل  آمریکائیـان  سـکونت  پایـه  بـر 
در »هلی کوپترسـازی بـل« و بـا انجـام 
مطالعات و طراحی شرکت »ویلیامسون« 
از  سـازمانی  سـاختار  شـد.  نهـاده  بنـا 
کله شـهر چیـره شـد؛  همـان ابتـدا بـر شـا
خانه هـای مسـکن جوانـان، خانه هـای 
ارگ، منازل سـایت )ارتش( و خانه های 
بانـک اسـتان، نمونه هایـی از جریـان 
شاهین شـهر  در  خانه هـا  تیپ سـازی 
اسـت که در نهایـت باعث شـد یونیفرمی 
بخـش  تـن  بـر  اتوکشـیده  و  سـازمانی 
وسـیعی از شـهر پوشـانده شـود. سـاختار 
شـهر کامـال تعریف شـده و منظـم اسـت؛ 
در تقابلـی کامـل بـا فرم هـای ارگانیـک 
شـهرهای بـا سـبقه تاریخـی. سـاختار و 
چیدمـان سـازمانی خانه هـای شـهر، مـرا 
به یاد همان مبدائـی می اندازد که نقطه 
آغـاز مهاجرت مـا بـوده اسـت؛ »آبـادان«: 
کـه بـه خاطـر وجـود پاالیشـگاه  شـهری 
و پتروشـیمی، بـه دونیـم تقسیم شـده 
اسـت. بخشـی از آبـادان را خانه هـای 
شـرکت نفـت و بخشـی دیگـر را منـازل 

کـرده اسـت. شـخصی ُپـر 

جریان زندگی و مصداقی از آن
جاری بـودن  بـه  شاهین شـهر  زیبایـی 
سـاختاری  همـان  رگ هـای  در  زندگـی 

و  مـدرن  کامـال  کـه  اسـت  وابسـته 
مـن  زندگـی  می نمایانـد.  اتوکـشــیده 
از سـال  به طـور رسـمی  در شاهین شـهر 
89 آغـاز شـد. تـا پیـش از آن اصفهـان و 
مقصـد  شاهین شـهر،  ویژه تـر  به طـور 
مسـافرت های تابسـتانه مـا بـود. هنگامی 
کـه گرمـای آبـادان طاقت فرسـا می شـد، 
چمدان هـای خـود را می بسـتیم و روانـه 
اصفهـان می شـدیم؛ نقطـه ای به مراتـب 
ابـتــدا،  هــمــان  از  خـوش آب وهـواتـــر. 
شاهین شـهر به عنـوان شـهری زنـده و پویا 
در ذهنم نقش بسـته بـود. یـک جایگزین 
خوب برای آبـادان و البته شـهری »دنج«؛ 
بهتریـن واژه بـرای توصیـف شاهین شـهر. 
بدیـن معنـا کـه این شـهر بـه سـکونتگاهی 
افـســـارگسیـخـتــه بـدل نــشــده اسـت و 

همچنـان دروپیکـر دارد.
خیابـان فردوسـی و پاسـاژهای پیرامـون 
غربـی  انتهـای  تـا  خطـی  همچـون  آن 
شاهین شـهر امتدادیافتـه و قلـب تجـاری 
شـهر را بـه وجـود آورده انـد. البتـه مفهـوم 
دنج بودن که به آن اشاره شد، تحت تأثیر 
»وسـعت شـهر« نیـز هسـت. شاهین شـهر 
بـرای  ایدئـال  دارد؛  ایدئـال  حـد  یـک 
گـذشــت چندیـن سـال،  پیـاده روی. بـا 
کـوچـه هــای  و  خـیـابــان ها  همچنـان 
شاهین شـهر را بـرای پیـاده روی ترجیـح 
می دهـم. خیابـان مخابـرات، بهـداری، 
خــیـابـــان  اسـتــــان،  بانـک  محـدوده 
خیـام، حافـظ شـمالی، سـعدی جنوبـی 
گـر همچـون مـن عاشـق ابـزارآالت و  و ا
آت وآشـغال های صنعتـی و فنـی باشـید، 
سـعدی  )خیابـان  صنعتـی  محـدوده 

کـرد. امـا  شـمالی( را انتخـاب خواهیـد 
ع شاهین شـهر،  گـر در میـان نقـاط متنـو ا
بخواهـم انتخابـم را تنهاوتنهـا بـه یـک 
نقطـه محـدود کنـم، بی درنـگ، از »بـازار 
خـرازی« نـام می بـرم. ایـن بـازار مـرا تمامـا، 
در وهلـه اول به عنـوان شـهروندش و در 
وهلـه دوم به عنـوان یـک شهرسـاز شـیفته 
خـود می کنـد. سـاختاری کامـال سـازگار بـا 
مشخصه های مردمان شـهر که »حضور و 
حرکت« در شهر، جزئی جدانشدنی از رفتار 
شهری اجتماعی شـان به حسـاب می آیـد.
از دیـد مـن بـازار خـرازی یـک فضـای نـاب 
کـه به راحتـی  شـهری اسـت. عرصـه ای 
نمی تـوان از کنار آن گذشـت. من همیشـه 
گرفتـار گـرداب سـهمگین آن می شـوم کـه 
مـرا به سـوی خـود می کشـد. بـا آن که بـازار، 
ورودی و خروجی هـای متعـددی دارد؛ 
امـا آن هـا را در دسـته فضاهـای همگانـی 
می دهـم  جـای  شاهین شـهر  شـهری  و 
ع نیـاز شـهری را پاسخ گوسـت.  کـه هـر نـو
سـاختار یک طبقه آن، با دیوارهای کوتاه 
کامـال شـفاف دورتـادور بـازار یـک کلیـت 
فوق العـاده پدیـد آورده اسـت. از ورودی 
روبـه روی خیابـان نظامـی، کنـار پارکینگ 
وسوسـه  و  می شـوم  وارد  بـازار  غربـی 
حرکـت مـن را فرامی گیـرد؛ همـان گـرداب 
و  مغازه هـا  ویتریـن  ترکیـب  سـهمگین. 
فضاهـای پـرو خالـی درونـی بـازار آن هـا 
شـبیه بـه خانـه ای سـاخته کـه یکی یکـی 
اتاق هـای پیرامونـش را کشـف می کنـم 
و عطشـم از گـردش در آن آرام نمی گیـرد. 
ترکیب فضاهـای پـرو خالـی و کریدورهای 
ح ایـن بـازار، حالتـی را  ایجـاد شـده در طـر
کـه خورشـید تنهـا به انـدازه  پدیـد آورده 
در  دارد.  ورود  اجـازه  تعریف شـده ای 
تابسـتان این نقطه خریـد را بیشـتر ترجیح 
می دهـم. شـفافیت بـازار نیـز در ارتباطـی 
عمیق و کامـل با شـهر قـرار دارد. به شـکلی 
کـه مـن از میـان حیـاط حـوض دار بـازار، 
می توانـم تـا انتهـای خیابـان نظامـی را 
گـر انبوه درختـان اجازه  نظاره کنـم. البته ا

ایـن کار را بـه مـن بدهـد.

شاهین شهر در قامت یک شهر
شاهین شـهِر 50 سـاله توانسـته امکانـات 
موردنیاز بـرای خودکفایی شـهروندانش 
را فراهـم سـازد. خودکفایـی نه تنهـا بـه 
معنـای تأمیـن اشـتغال، بلکه بـه معنای 
تأمین فضای شـهری؛ طراحی فضاهای 
شـهری و فضاهایـی بـرای حضـور اسـت. 
حضورپذیـری شـهروندان که دلبسـتگی 
بـه شـهر و در نهایـت شـکل گیری هویـت 
تعبیـری،  بـه  دارد.  پـی  در  را  شـهری 
بسـترهای سـکونتی جدیـدی همچـون 
خلـق  بـه  مبـرم  نیـازی  شاهین شـهر، 
شکسـت  دارنـد.  خـود  بـرای  هویـت 
بسـیاری از شـهرهای جدید که مطابق با 

پیش بینی هـای خـود پیـش نرفته انـد، 
ناشـی از برچسـب ها و هویت هـای منفی 
کـه بـر پیشـانی آنـان حک شـده  اسـت 
اسـت؛ همچـون »شـهری خوابگاهـی«. 
ایـن  نمی توانـد  کسـی  دیگـر  حـاال  امـا 
شاهین شـهر  پیشـانی  بـر  را  برچسـب 
زیباتـری  برچسـب های  بچسـباند. 
پیش ازاین، بر تن شـهر حک شده است: 
شهر شـاد، شـهر سـبز، شـهری با مردمانی 
خونگـرم و پرشـور، و مشـخص اسـت کـه 
از  آهسته آهسـته  شاهین شـهر  هویـت 
کنان آن نضـج  خلـل وجـوه مشـترک سـا
یافتـه و البته نکتـه مهمی کـه پیش تر به 
آن اشـاره شـد، تقدم اشـتغال بر سـکونت 

در طراحـی آن بـوده اسـت.
در شاهین شـهر برنامه ریـزی سـکونت 
بـا وجـود اشـتغال انجـام شـده اسـت. 
کـه  برخـالف شـهرهای جدیـد دیگـری 
بـرای اشـتغال آن هیـچ فکـری نشـده 

. سـت ا
دوباره به آبادان فکر کنیـد؛ برنامه ریزی 
جمعیـت و طراحـی سـاختار شـهر زمانـی 
صـورت گرفـت کـه مرکـز اشـتغال بزرگـی 
بـه نـام پاالیشـگاه در آن احـداث و بـه 
دنبـال آن امکانـات رفاهـی و تفریحـی 
دیـده شـد.  تـدارک  بـرای شـهروندان 
درواقـع توسـعه و طراحـی بـه صورتـی 

بـه  تنهـا  و  گرفـت  همه جانبـه صـورت 
»سـکونت« محـدود نشـد. شاهین شـهر 
نیـز همـان رویـه را طـی کـرد؛ ابتـدا صنایع 

بالگردسـازی بـل و ارتـش اسـتقرار پیـدا 
کردند. پس ازآن امکانات شـهری فراهم 
شـد، سیسـتم حمل ونقـل بـرای حفـظ 
کـز  مرا و  بازارهـا  مادرشـهر،  بـا  ارتبـاط 
فرهنگ سـراها،  سـینماها،  تجـاری، 
پارک هـا و فضاهـای سـبز؛ و پـس ازآن 
جمعیـت بـه شـهر سـرازیر شـد. بـه طـرزی 
کنانی را از اقصـا نقـاط کشـور  کـه حـاال سـا
در شـهر می بینـم. البتـه جـا دارد کـه بـه 
ساخت وسـازهای بی حدوحصـر که چند 
سـالی اسـت )حدودا از سـال 94( در شـهر 
آغـاز شـده اسـت اشـاره کنـم. مقصـودم 
پروژه های بزرگ مقیاسـی اسـت که هیچ 
سـنخیتی با بسـتر کالبدی و مهم تـر از آن 
بـا بسـتر اقتصـادی شاهین شـهر نـدارد. 
هایپرهـا، مگامال ها و سیتی سـنترهایی 
نـام و ظاهرشـان بزک شـده،  تنهـا  کـه 
امـا در واقعیـت تهدیـدی جـدی بـرای 
سـاختارهای خرد تجاری شهر محسوب 
می شـود که حیات شـهر به آن ها وابسته 
سیاسـت گذاری های  اسـت.امیدوارم 
آتی شـهر، مطابق با رویه پیشـین باشـد و 
جلـوی آشـفتگی های احتمالـی در آینـده 
شاهین شـهر  موفقیـت  شـود.  گرفتـه 
نتیجـه هم گرایـی پرتوهایـی اسـت کـه 
طـی 50 سـال تصویـری کامـل و جامـع از 

آن پدیـد آورده اسـت.

 سکونتگاه جدیدی 
که شهری موفق شد
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 خبرخوان

 »نوشهرها« 
زیر ذره بین پژوهشگران

گلشن سیدی
 نویسنده

تحلیـــل و بررســـی وضعیـــت زندگـــی در شـــهرهای اقمـــاری 
کـــه از نـــگاه  ع مهمـــی اســـت  اطـــراف اصفهـــان موضـــو
پژوهشـــگران و محققـــان دانشـــگاهی نیـــز پنهـــان نمانـــده 
اســـت. چنانکـــه مقـــاالت متعـــددی کـــه از زوایـــای مختلـــف 
ع پرداختـــه، از ســـوی ایـــن پژوهشـــگران ارائـــه  بـــه ایـــن موضـــو

شـــده و در دســـترس قـــرار گرفتـــه اســـت.
یکـــی از ایـــن مقـــاالت »تأثیرگـــذاری شـــهرهای جدیـــد 
پیوســـته در ســـاماندهی مـــادر شـــهر اصفهـــان« )نوشـــته 
مهـــری اذانـــی و ســـمیه نیلـــی احمدآبـــادی( نـــام دارد کـــه 
مطالعـــه مـــوردی خانـــه اصفهـــان و ملـــک شـــهر در راســـتای 
ســـاماندهی و هدایـــت توســـعه کالبـــدی شـــهر اصفهـــان را 
 دســـتمایه تحقیـــق خـــود در اواخـــر دهـــه هشـــتاد قـــرار داده

 است. 
در ایـــن نوشـــتار بـــه افزایـــش بی رویـــه جمعیـــت در شـــهر 
اصفهـــان به عنـــوان یـــک معضـــل جـــدی و پدیده هـــای 
ـــذاری،  ـــه قانون گ ـــده ک ـــاره ش ـــی دارد، اش ـــه در پ ـــی ک نامطلوب
ح و اجـــرای شـــهرهای جدیـــد در  برنامـــه ریـــزی، تهیـــه طـــر
ادوار زمانـــی بـــه شـــکل های مختلـــف در کشـــور یکـــی از 
ع طراحـــی  راهکارهایـــی اســـت کـــه در پاســـخ بـــه ایـــن موضـــو

و اجـــرا  شـــد.
ح احـــداث  کیـــد می شـــود کـــه اجـــرای طـــر در ایـــن تحقیـــق تأ
خانـــه اصفهـــان و ملک شـــهر در ســـوی شـــمالی شـــهر اصفهـــان 
توانســـته تـــا حـــد قابـــل قبولـــی در زمینـــه برنامه ریـــزی، 
ــر در  طراحـــی، اقبـــال عمومـــی و ســـکونت جمعیـــت موردنظـ
آن هـــا، بـــه اهـــداف اولیـــه خـــود برســـد؛  امـــا تخریـــب اراضـــی 
مســـتعد حومـــه شـــمالی شـــهر اصفهـــان و اســـتقرار صنایـــع 
ـــر ایـــن دو شـــهر از ثمـــرات  ـــر شـــدید آلودگـــی آن هـــا ب آالینـــده و اث

ــهر برشـــمرده شـــده اســـت. نامطلـــوب احـــداث ایـــن دو شـ

بررسی عملکرد شهرهای جدید
کید بر جمعیت پذیری  با تأ

ع  مقالـــه دیگـــری کـــه بـــه تحلیـــل و بررســـی ایـــن موضـــو
کیـــد بـــر  پرداختـــه، »بررســـی عملکـــرد شـــهرهای جدیـــد بـــا تأ
جمعیت پذیـــری« نـــام دارد کـــه توســـط حمیدرضـــا وارثـــی 
و صغـــری احمـــدی بـــه بررســـی نمونـــه مـــوردی شـــهر جدیـــد 
مجلســـی اصفهـــان پرداختـــه اســـت. هـــدف از تهیـــه ایـــن 
مقالـــه بررســـی عوامـــل مؤثـــر بـــر عـــدم موفقیـــت شـــهر جدیـــد 
مجلســـی در جمعیت پذیـــری عنـــوان، و چنیـــن بیـــان شـــده 
کنان  اســـت: »نتایـــج پژوهـــش نشـــان می دهـــد کـــه بیشـــتر ســـا
ــا بـــه دالیـــل شـــغلی، محیـــط آرام و  شـــهر جدیـــد مجلســـی بنـ
کن شـــده اند.  ارزان بـــودن قیمـــت مســـکن در ایـــن شـــهر ســـا
کمبـــود بـــازار، کمبـــود خدمـــات بهداشـــتی درمانی، کمبـــود 
ازجملـــه  فراغـــت  اوقـــات  و  تفریحی ورزشـــی  امکانـــات 
مهم تریـــن علـــل ســـفرهای برون شـــهری در ایـــن شـــهر اســـت. 
ع می تـــوان گفـــت کـــه فاصلـــه زیـــاد از مادرشـــهر  در مجمـــو
اصفهـــان و کمبـــود خدمـــات در ایـــن شـــهر از علـــل اصلـــی 

جمعیت گریـــزی ایـــن شـــهر اســـت.«
بـــه نظریـــات اندیشـــمندان  ایـــن مقالـــه  از  در بخشـــی 
اولیـــه  ایده هـــای  ارائـــه  درخصـــوص  جهـــان  شـــهیر 
بـــرای شهرک ســـازی اشـــاره شـــده اســـت. نویســـنده در 
جایـــی می نویســـد: »ریـــگ گلـــودن« در 1933 میـــادی 
ــه  ــهری کـ ــلول های شـ ــه ای از سـ ــاره مجموعـ ــه ای دربـ نظریـ
به صـــورت خودگـــردان تجهیـــز می شـــوند، ارائـــه داد. او 
طرفـــدار تمرکززدایـــی از شـــهرها بـــه تبعیـــت از نمونه هـــای 
روســـتایی بـــود. در نظریـــه او، هـــر واحـــد عملکـــردی خـــاص 
کـــه احـــداث اولیـــن باغ شـــهر  گفـــت  داشـــت. می تـــوان 
بـــه نـــام لـــچ ورث در 1903 میـــادی و تشـــکیل انجمـــن 
باغ شـــهر در 1919 درواقـــع ســـرآغاز نهضـــت جدیـــدی در 
شهرســـازی و برنامه ریـــزی شـــهری بـــه حســـاب می آیـــد 
محیط هـــای  از  صنایـــع  جداســـازی  آن  هـــدف  کـــه 
مســـکونی و توجـــه بـــه فضـــای ســـبز بـــود؛ چنانکـــه در 
 1920 شـــهر ولویـــن بـــر اســـاس ایـــده بـــاغ شـــهرها طراحـــی

 شد.
 بـــا طراحـــی هشـــت شـــهر در کنـــار لنـــدن بـــا هـــدف عـــدم تمرکـــز و 
پاالیـــش پایتخـــت در انگلســـتان و طراحـــی رادبـــرن در آمریـــکا، 
شـــهرهای دیگـــری در ســـوئد، فرانســـه، فنانـــد و آلمـــان 
سیاســـت های ایجـــاد شـــهرهای جدیـــد را پـــی گرفتنـــد و پـــس 

از آن بـــه ســـایر کشـــورها ســـرایت کـــرد.
ـــا 1955احـــداث 15 نوشـــهر   تنهـــا در طـــول ســـال های 1947ت
در انگلســـتان آغـــاز شـــد کـــه هشـــت مـــورد از آن هـــا در اطـــراف 
لنـــدن و قســـمت های مختلـــف انگلیـــس و هفـــت مـــورد نیـــز 

در اســـکاتلند ســـاخته شـــدند.
ع جمعیـــت ایـــن 15 شـــهر بـــه 775 هـــزار   در 1972 مجمـــو
نفـــر رســـید. امـــروزه نظریـــه باغ شـــهرها و شـــهرک های 
جدیـــد بـــا توجـــه بـــه تحـــوالت نظریـــه ای در نظام هـــای 
مختلـــف اجتماعی اقتصـــادی زمـــان خـــود دگرگونی هـــای 
اساســـی را پذیرفته انـــد و در ســـایر نقـــاط جهـــان اعـــم از 
 پیشـــرفته، سوسیالیســـتی و جهـــان ســـوم گســـترش پیـــدا

 کرده اند.
نویســـنده در بخـــش دیگـــری، احـــداث شـــهرهای جدیـــد 
در ایـــران را مدنظـــر قـــرار داده و می نویســـد: در ســـال های 
نخســـت پـــس از انقـــاب اســـامی، تجدیدنظـــر در الگـــوی 
ـــر کار  ـــوی دیگ ـــی از س ـــگ تحمیل ـــروز جن ـــو و ب ـــعه از یک س توس

ــرد. ــف کـ ــد را متوقـ ــهرهای جدیـ ــداث شـ احـ
 امـــا در ســـال های اخیـــر احـــداث شـــهرهای جدیـــد دوبـــاره 
مدنظـــر قـــرار گرفتـــه اســـت. تفـــاوت عمـــده ای کـــه میـــان 
شـــهرهای جدیـــد پیشـــنهادی امـــروز بـــا شـــهرهای جدیـــد 
دوره هـــای قبلـــی بـــه چشـــم می خـــورد، تصـــوری اســـت کـــه 

در عملکـــرد آن هـــا وجـــود دارد.
ــد  ــهرهای جدیـ ــداث شـ ــدف از احـ ــل، هـ ــال های قبـ ــی سـ  طـ
ــود؛  ــه بـ ــد پایـ ــا چنـ ــک یـ ــادی تـ ــی اقتصـ ــی عملکردگرایـ نوعـ
درحالی کـــه شـــهرهای جدیـــدی کـــه امـــروزه موردنظـــر هســـتند 
ـــزرگ تلقـــی  محـــل اســـکان ســـرریزهای جمعیتـــی شـــهرهای ب

می شـــوند.
ــاری  ــهرهای اقمـ ــکل شـ ــه شـ ــتر بـ ــا را بیشـ ــی آن هـ ــن ویژگـ  ایـ
درمـــی آورد تـــا شـــهرهای جدیـــد صنعتـــی. ایـــن شـــهرها 
به منظـــور اجتنـــاب از مهاجرت هـــای آونگـــی و ضـــرورت 
کیـــد قـــرار  کنان در آن هـــا مـــورد تأ کـــز اشـــتغال ســـا اســـتقرار مرا

. نـــد فته ا گر

اینکه همـه آدم هـا خواهـان بهتریـن و بی نقص ترین شـرایط بـرای زندگی هسـتند، اصلی کلی اسـت که بسـته بـه امکانات و 
کنان یک شـهر هم بـر همیـن اسـاس، بـه دنبـال شـرایط و فضایی  سـقف انتظارهـای آن هـا شـدت و ضعـف پیـدا می کنـد. سـا

مناسـب بـرای زندگی هسـتند که بی شـک حـق مسـلم هر شـهروندی اسـت.

 

فرناز کلباسی
خبرنگار

درباره  که  پرونده ای  تـــکمیــــل  بــــرای 
شهرک سازی و شهرک نشینی در اصفهان در 
این  به  دارید،  رو  صفحه »بلدیه« پیش 
موضوع پرداخته ایم که برخی از مهم ترین 
شهرهای اقماری و شهرک های شهر اصفهان 
در سال 1400 چه شرایط و امکاناتی برای 
سکونت دارند و آیا حرکت آن ها در دهه های 
اخیر بر مبنای تأمین اهداف شهرک سازی در 
برنامه جامع اصفهان بوده یا نه. اینکه به طور 
کلی طرح شهرک سازی در پیرامون اصفهان از 
ابتدا با چه اهدافی تدوین شده و به مرحله اجرا 
رسیده و آیا امروز با گذشت بیش از چهار دهه 
ح، بخش چشمگیری از  از اجرای این طر
اهداف آن تأمین شده یا نه، پرسش مهمی 
است که جای بررسی و تحلیل بسیار دارد. به 
همین دلیل به سراغ شهرداران شهرهای 
»بهارستان« و »مجلسی« در سوی جنوبی 
شهر اصفهان رفتیم تا بپرسیم این مناطق 
امروز در چه وضعیتی به سر می برند و چه 
آینده ای برای آن ها پیش بینی می شود. 
شهر  شهردار  بحیرایی«،  »داوود  پاسخ 
بهارستان و »آیت اله اسالنی«، شهردار شهر 
مجلسی به پرسش های این گزارش را در 

ادامه می خوانید.

و  بهترین  خواهان  آدم ها  همه  اینکه 
بی نقص ترین شرایط برای زندگی هستند، 
که بسته به امکانات و  کلی است  اصلی 
انتظارهای آن ها شدت و ضعف  سقف 
بر  هم  شهر  یک  کنان  سا می کند.  پیدا 
همین اساس، به دنبال شرایط و فضایی 
مناسب برای زندگی هستند که بی شک 
حق مسلم هر شهروندی است. همین 
کز شهرهای بزرگ،  هم باعث می شود مرا
غالبا با ازدحام جمعیتی بیش از ظرفیتشان 
مواجه شده و پذیرای جمعیت زیادی به جز 

ساکنان بومی و واقعی خود شوند.
از سوی دیگر، قوانین زندگی در شهر بر 
اساس قانون اساسی، این اجازه را به همه 
شهروندان داده تا در هر نقطه ای از شهر 
کن شوند. بنابراین  که تمایل دارند، سا
جهت دهی به شکل و شمایل سکونت 
مردم در نقاط مختلف شهر، به این بستگی 
دارد که امکانات الزم در همه نقاط به شکل 
عادالنه ای توزیع شده و برای شهروندان 

ایجاد انگیزه کنند. در این میان می توان 
تشدید پدیده ای همچون حاشیه نشینی 
تضعیف  نتایج  از  را  کان شهرها  در 
اقماری  شهرهای  و  شهرک ها  جایگاه 
که به مرور زمان   در میان مردم دانست 
دچار  بی شمار  معضل های  به  را  شهر 
در  امکانات  تجمع  درواقع  می کنند. 
کوچ بیشتر   کزی شهر منجر به  نقاط مرا
شهروندان به این نقاط شده و تازه واردان و 
مهاجران شهری را نیز به این سو می کشاند؛ 
معموال  شهرها  مرکزی  نقاط  درحالی که 
به دلیل برخورداری از بافت قدیمی و گاه 
تاریخی شان، از کشش و ظرفیت مشخص و 
محدودی برای سکونت برخوردارند و سرریز 
جمعیتی آسیب های فراوانی به هویت و 

بافت آن ها خواهد زد.
در  که  نیز  اصفهان  همچون  شهری  در 
زیادی  جمعیتی  رشد  با  اخیر  دهه های 
روبه رو شده و به دالیل مختلف مقصد 
مهاجرت های پی درپی بوده است، توزیع 
عادالنه امکانات و به تعبیر دیگر »عدالت 
فضایی« شرط مهم توزیع جمعیت به شکل 

منطقی آن در نقاط مختلف است. 
و شهرهای  و ساخت شهرک ها  طراحی 
مجلسی،  بهارستان،  همچون  اقماری 

سپاهانشهر،  فوالدشهر،  شاهین شهر،  
ملک شهر و... در اطراف اصفهان نیز بر 
همین اساس انجام شد تا با ایجاد انگیزه 
برای کسانی که خواستار زندگی در اصفهان 
هستند، مرکز شهر را از فشار سنگین جمعیت 
کرده و محل اسکان مناسبی برای  رها 

شهروندان باشند.
حاال در آستانه قرن تازه، باید پرسید طراحی 
و اجرای این طرح چقدر به اهداف اولیه خود 
رسید و توانست رسالت اصلی اش را ایفا کند؟ 
آیا سکونت در شهرک ها و شهرهای اقماری 
برای  مطلوب  گزینه ای  امروز  اصفهان 
شهروندان اصفهان است یا اولویت آخری 
است که از سر ناچاری انتخاب می شود؟ 
آیا سکونت در این مناطق منجر به افزایش 
هزینه های زندگی شده یا کاهش آن و مسیر 
توسعه استان و شهر اصفهان به سمتی بوده 
تا شهروندان را نسبت به سکونت در این 
 شهرها ترغیب کرده و از بار جمعیتی اصفهان 

بکاهند...؟

بهارستان بر ریل پیشرفت
شهر بــهارستان در فاصله 15کیلومتری 
جنوب اصفهان و در محور شرقی جاده 
اصفهان شیراز، اولین شهر جدید پس از 
که طبق آخرین  انقاب اسامی، است 
آمارها جمعیتی بالغ بر 103 هزار نفر را در 
خود جای داده است. این در حالی است 
که جمعیت پیش بینی شده برای این 

شهر، بیش از 300هزار نفر است.
چه  امروز  تا  بهارستان  شهر  اینکه  اما 
امکانات و جاذبه هایی را برای ایجاد 
انگیزه در میان شهروندان اصفهان فراهم 
کرده تا این شهر را محل سکونت خود قرار 
دهند، پرسشی است که شهردار بهارستان 
در پاسخ به آن می گوید: »شهر بهارستان 
موقعیت بسیار خوبی از حیث جغرافیایی 
به  نسبت  شهر  این  آب وهوای  دارد. 
شهر اصفهان بسیار تمیزتر است و حجم 
شلوغی و ترافیک در آن به نسبت شهر 
اصفهان بسیار مطلوب است؛ ضمن اینکه 
تاش شده است دسترسی به مرکز شهر 
اصفهان از بهارستان روزبه روز بهتر شود؛ 
چنانکه راه اندازی مترو طی یک سال 
آینده نقش مهمی در تسهیل دسترسی 
مردم ایفا خواهد کرد و گام بسیار مهمی 
در جهت رشد و آبادانی بهارستان خواهد 
بود.« داوود بحیرایی می افزاید: »برخی 
از اقدامات شهرداری بهارستان در جهت 

رشد این شهر شامل بازسازی و نوسازی 
25 دستگاه اتوبوس، ارتقای چشمگیر 
حجم سرمایه گذاری و پروژه های مشارکتی 
در دو سال گذشته، احداث، کلنگ زنی 
و بهره برداری از پروژه های عمرانی در 
دو سال گذشته معادل دو سال بودجه 
شهرداری، احداث بازاری مشابه بازار کوثر 
اصفهان، احداث جاده سامت، مشارکت 
در پروژه فیبر نوری، احداث باغ رستوران 
در جنوب شهر بهارستان و احداث سه 
که دو مورد آن  پارکینگ عمومی است 
بهره برداری شده و مورد سوم تا یک ماه 

آینده بهره برداری خواهد شد.«
او توسعه 15هکتاری فضای سبز و افزودن 
بیش از 18هزار اصله درخت در ابتدای 
سال جاری به فضای سبز این شهر را از 
دیگر اقدامات انجام شده در دو سال اخیر 
می داند و می افزاید: »چندی قبل پروژه 
پساب بهارستان توسط معاون استاندار و 
معاون وزیر کشور کلنگ زنی شد و تا پایان 
تیرماه سال جاری فاز نخست آن مورد 
بهره برداری قرار می گیرد؛ همچنین اولین 
باغ بانوان شهر بهارستان احداث شده و 
تاالر نور در خردادماه سال جاری و در سالروز 
آزادسازی خرمشهر بهره برداری می شود.«
شهردار بهارستان، سکونت در این شهر 
را همراه با شرایط و انگیزه های الزم برای 
کید می کند:  شهروندان توصیف کرده و تأ
شهروند  هر  خدماتی  سرانه  »امسال 
بهارستانی حدود دو میلیون تومان بوده 

است که عدد قابل قبولی است.«

افزایش 100درصدی
جمعیت مجلسی طی دو سال

از دیگر شهرهای اقماری  شهر مجلسی 
پیرامون اصفهان در سوی جنوبی آن است 
که آخرین بخش از استان اصفهان محسوب 
می شود و بعد از آن به استان چهارمحال 
گفته پیداست که  و بختیاری می رسد. نا
این شهر به دلیل نزدیکی اش به بروجن و 
استان چهارمحال و بختیاری در فصول 
گرم سال از آب وهوایی به مراتب خنک تر از 
شهر اصفهان برخوردار است و همین هم 
باعث شده تا هم وطنان شهرهای جنوبی 
به سکونت در این شهر تمایل پیدا کنند؛ 
گفته شهردار شهر مجلسی،  چنانکه به 
بالغ بر 50درصد جمعیت شهر مجلسی را 
هم وطنان جنوبی مان تشکیل داده اند. 
بالغ بر 20درصد از جمعیت این شهر نیز 

جمعیت  مابقی  و  هستند  لر  هم وطنان 
شامل شهروندان شهر اصفهان است که 
کن شده اند یا ملکی دارند  یا در این شهر سا
گرم سال به آن هجرت   که در ماه های 
می کنند.شهردار شهر مجلسی دراین باره 
می افزاید: »جمعیت شهر مجلسی طبق 
که در  آمار رسمی حدود 10هزار نفر است 
این دو سال با رشدی حدودا صددرصدی 
روبه رو بوده و امروز به مرز حدود 18هزار نفر 

رسیده است.«

دسترسی شهر مجلسی محدود 
است

یکی از مشکات پیش روی شهر مجلسی 
را باید دسترسی نسبتا دشوار آن به مرکز 
شهر اصفهان دانست، مشکلی که به گفته 
»آیت اله اسانی« با راه اندازی مترو تا حد 
زیادی رفع شده و منجر به رونق و پیشرفت 

بیشتر شهر مجلسی خواهد شد.
کید می کند: »وقتی کلنگ مترو در این  او تأ
محدوده بر زمین خورد، خیزش عظیمی در 
قیمت مسکن شهر مجلسی ایجاد شد و به 
حدود پنج برابر رسید. در حال حاضر مترو تا 
فوالد مبارکه آماده ریل گذاری است و تکمیل 
آن از فوالد مبارکه به سمت بهارستان در 

دستور کار قرار دارد.«

شهر مجلسی در آستانه 
اشتغال زایی

اینکه آب وهوای خوب و تمیز از جاذبه های 
مهم شهر مجلسی برای سکونت است، 
موضوعی است که شهردار این شهر با اشاره 
به آن می افزاید: »تاش شده تا جاذبه هایی 
نیز در راستای جذب و جلب جمعیت در شهر 
مجلسی ایجاد شود. اقداماتی نیز در زمینه 
اشتغال زایی انجام شده تا ساکنان این شهر 
 بتوانند محل زندگی و شغل مشترکی داشته 
باشند.«او ادامه می دهد: »یکی از این 
که شهرداری شهر مجلسی نیز  پروژه ها 
حامی جدی آن بوده، پروژه راه اندازی 
گلخانه ای 60 هکتاری است که به وسیله  
شرکتی از زیرمجموعه های دانشگاه آزاد 
اجراست.  حال  در  خوراسگان   اسامی 
مباحث  کلیه  گلخانه  این  است  قرار 
گلخانه ای کشور را پوشش دهد. پیش بینی 
گلخانه مشغول  می شود 800 نفر در این 
در  مردم  ماندن  برای  که  شوند  کار  به 
 شهر و جذب جمعیت بسیار مؤثر خواهد 

بود.«
به گفته او، دو پروژه انرژی خورشیدی و 
پارک لجستیک در اراضی شهر مجلسی از 

دیگر پروژه های مهم در این منطقه است.
کید می کند:  شهردار مجلسی در ادامه تأ
»در صورت اجرای این پروژه ها و جذب 
سه  دو  تا  می شود  پیش بینی  جمعیت، 
سال آینده شهر مجلسی با افزایش جمعیت 
چشمگیری روبه رو شده و طی سال های 
آینده به افق چشم انداز خود که جمیعتی 

140هزارنفری است، برسد.«

سرانه 100 مترمربعی فضای سبز 
برای هر شهروند

آن طور که آیت اله اسانی می گوید، سرانه 
شهر  مزایای  دیگر  از  سبز  فضای  باالی 
مجلسی است. او با بیان اینکه 140 هکتار 
فضای سبز در شهر مجلسی وجود دارد، 
که برای هر شهروند در  یادآوری می کند 
این شهر 100 مترمربع سرانه فضای سبز در 
نظر گرفته شده است؛ درحالی که استاندارد 
 این سرانه در دنیا بالغ بر 10 تا 15 مترمربع

 است.

تنها یک چهارم ظرفیت شهر 
مجلسی به فعلیت رسیده است

»شهر مجلسی 15هزار هکتار زمین دارد که 
گرفته  کنون تنها یک چهارم آن شکل  تا
است.« این موضوع را شهردار شهر مجلسی 
کید می کند: »معتقدم به فعلیت  می گوید و تأ
رساندن ظرفیت های شهر مجلسی می تواند 
بزرگ ترین مشکل استان اصفهان، یعنی 
سرریز جمعیت، را حل و از حاشیه نشینی 

جلوگیری کند.«

اعطای سهمیه دوهزار واحدی 
مسکن به شهر مجلسی

او از اجرای پروژه های بزرگ تأمین مسکن در 
این شهر هم خبر می دهد و می گوید: »اخیرا 
ح ملی تأمین مسکن دو هزار واحد به  در طر
که روند  شهر مجلسی سهمیه داده شده 
اداری آن در حال انجام است. به دنبال 
ح مسکن مهر هم در این شهر  اجرای طر
دوهزار واحد در منطقه غدیر ساخته شده و 
656 واحد هم پروژه ناجاست که بسیاری 

از آن ها دارای سکنه هستند.«
کید می کند: »ظرفیت های بسیار  اسانی تأ
خوبی در این شهر وجود دارد. قیمت زمین و 
خانه نسبت به دو سال قبل افزایش زیادی 
داشته و حدود ده برابر رشد داشته است؛ 
بنابراین شهر مجلسی هنوز جای رشد بسیار 
زیادی دارد و قیمت زمین و خانه در آن 
نسبت به دیگر شهرهای اقماری اصفهان 

همچنان کمتر است.«

شهرهای اقماری اصفهان در مسیر توسعه
»بهارستان«و»مجلسی«برایجذبجمعیتچهکردهاند؟

شهردار مجلسی

به فعلیت رساندن 
ظرفیت های شهر 
مجلسی می تواند 
بزرگ ترین مشکل 

استان اصفهان، یعنی 
سرریز جمعیت، را 

حل و از حاشیه نشینی 
جلوگیری کند

شهردار بهارستان

چندی قبل پروژه 
پساب بهارستان 

توسط معاون استاندار 
و معاون وزیر کشور 

کلنگ زنی شد و تا پایان 
تیرماه سال جاری 

فاز نخست آن مورد 
بهره برداری قرار می گیرد
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دیدبان گردشگری

 اینفلوئنسر  اروپایی با عشایر ایران
 کوچ کرد

بـــه تازگـــی یکـــی از اینفلوئنســـرهای ســـفر اروپایـــی بـــه ایـــران 
ـــه  ـــش ب ـــا مخاطبان ـــایر را ب ـــا عش ـــوچ ب ـــود از ک ـــه خ ـــا تجرب ـــد ت آم
ک بگـــذارد. ایـــن اتفـــاق توســـط گروهـــی رقـــم خـــورد کـــه  اشـــترا

ـــتند. ـــایری هس ـــگری عش ـــق گردش ـــی رون در پ
بـــه گـــزارش مهـــر، پســـر جـــوان عشـــایری از کارمنـــدی کـــه 
در پژوهشـــکده مطالعـــات توســـعه روســـتایی کار می کـــرد، 
خواســـت تـــا بپرســـد آیـــا پژوهشـــکده آبدارچـــی می خواهـــد یـــا 
نـــه. او از مانـــدن در میـــان عشـــایر و کـــوچ هرســـاله خســـته بـــود 
و تصـــور می کـــرد کـــه رفتـــن بـــه شـــهر و حتـــی آبدارچی شـــدن در 
ـــر می کنـــد. همیـــن جرقـــه ای  یـــک شـــرکت، وضعیـــت او را بهت
بـــرای محمـــد ملک شـــاهی شـــد کـــه بـــه آن درخواســـت بیشـــتر 
فکـــر کنـــد و اینکـــه چـــرا بایـــد آن جـــوان از او چنیـــن درخواســـتی 
کنـــد و مهم تـــر آن کـــه چـــرا تصـــور می کنـــد حتمـــا در وضعیـــت 

بهتـــری قـــرار خواهـــد گرفـــت.
ملک شـــاهی کـــه خـــودش هـــم عشـــایرزاده بـــود، بـــه ایـــن 
گاهـــی و  نتیجـــه رســـید کـــه عـــدم اعتمادبه نفـــس و عـــدم آ
خودبـــاوری، مهم تریـــن معضـــل جوانـــان عشـــایری اســـت. 
ملک شـــاهی در پژوهشـــکده مطالعـــات توســـعه روســـتایی 
یـــاد گرفتـــه بـــود کـــه گردشـــگری می توانـــد معیشـــت دوم 
خانواده هـــای عشـــایری و روســـتایی باشـــد. درواقـــع معیشـــت 
اول و اصلـــی یـــک خانـــواده عشـــایری مشـــخص اســـت؛ امـــا 
می توانـــد در کنـــارش معیشـــت مکملـــی هـــم داشـــته باشـــد 
ــدارد، ولـــی از چنـــد جهـــت  ــه تأثیـــری روی معیشـــت اول نـ کـ
حائـــز اهمیـــت اســـت: یکـــی اینکـــه، آن هـــا را بـــه خودبـــاوری 
می رســـاند و دیگـــر اینکـــه، محـــل درآمـــد دومـــی بـــرای عشـــایر 

ــد بـــود. خواهـ
ایـــن شـــد آغـــاز راه گردشـــگری عشـــایر بـــرای عـــده ای از 
ــد فرهنـــگ  ــه بتواننـ ــرده کـ ــر و تحصیل کـ ــل تفکـ ــان اهـ جوانـ

عشـــایری را بـــه گردشـــگران خارجـــی معرفـــی کننـــد.
ملک شـــاهی بـــه همـــراه تعـــدادی از دوستانشـــان بـــرای 
گردشـــگران خارجـــی را  اولین بـــار تعـــداد محـــدودی از 
به صـــورت رایـــگان همـــراه خـــود بـــه کـــوچ عشـــایر بردنـــد. 
عشـــایر از اینکـــه می دیدنـــد افـــرادی از آن ســـر دنیـــا آمده انـــد 
ـــی  ـــی معمول ـــان زندگ ـــد و در جری ـــا را ببینن ـــوچ آن ه ـــوه ک ـــا نح ت
ــم  ــد و هـ ــم تعجـــب می کردنـ ــد هـ ــرار بگیرنـ ــا قـ ــادی آن هـ و عـ

احســـاس افتخـــار.
بعـــد از آن، یعنـــی ســـنجش رفتـــار میزبـــان و گردشـــگران، 
تورهـــای گردشـــگری تخصصـــی ویـــژه عشـــایر شـــروع بـــه 
کار کـــرد. گروهـــی کـــه ملک شـــاهی گردهـــم آورده بـــود بـــا 
فعالیت هـــای اســـتارتاپی اقـــدام بـــه جـــذب گردشـــگران 
خارجـــی کردنـــد. آن هـــا در خانـــه قدیمـــی کـــه مالکـــش فـــردی 
ــی  ــه قدیمـ ــن خانـ ــدند. ایـ ــتقر شـ ــود، مسـ ــی بـ ــام کاظمـ ــه نـ بـ
کـــه بخشـــی از آن ۱۵۰ســـاله اســـت، تخلیـــه شـــده بـــود؛ امـــا 
هنـــوز اصالـــت و رنـــگ و لعـــاب خانه هـــای تاریخـــی محلـــه 
ســـنگلج تهـــران را داشـــت. مالـــک از ایـــن گـــروه خواســـت تـــا 
خانـــه را حفـــظ کننـــد و چـــون از نیـــت آن هـــا بـــرای توســـعه 
گردشـــگری عشـــایری باخبـــر شـــد بـــه آن هـــا در راه انـــدازی 
کسب وکارشـــان در ایـــن مـــکان کمـــک کـــرد؛ درحالی کـــه 
می توانســـت آن خانـــه را ماننـــد بســـیاری دیگـــر از خانه هـــای 
ـــادی  ـــرده و اجاره بهـــای زی ـــار تبدیـــل ک ـــه انب ـــه ســـنگلج ب  محل

بگیرد.
درواقـــع گردشـــگران خارجـــی بـــرای یـــک هفتـــه کـــوچ بـــا 
عشـــایر ایـــران، تنهـــا یـــک کیســـه خـــواب و یـــک کفـــش 
مناســـب به همـــراه می آورنـــد و باقـــی ماجـــرا بـــه دســـت عشـــایر 
و گـــروه اســـت. خیلـــی از گردشـــگران خارجـــی هـــم هســـتند کـــه 
می خواهنـــد ماننـــد عشـــایر ایرانـــی لبـــاس بپوشـــند تـــا دقیقـــا 

یـــک هفتـــه ماننـــد آن هـــا زندگـــی کننـــد.
البتـــه جـــذب ایـــن گردشـــگران بـــه آســـانی هـــم نیســـت. 
ملک شـــاهی و دوســـتانش قبـــل از انجـــام کـــوچ، گردشـــگران 
ــد آمادگـــی بدنـــی  ــا بایـ ــد. آن هـ ــر جهـــت تســـت می کننـ را از هـ
ــون  ــند؛ چـ ــته باشـ ــایر داشـ ــا عشـ ــدن بـ ــرای همراه شـ الزم را بـ
ـــروه و عشـــایر خواهنـــد  ـــرای گ ـــر ایـــن صـــورت ســـرباری ب در غی

شـــد.
نکتـــه مهم تـــر اینکـــه عشـــایر بـــه زندگـــی عـــادی خـــود 
می پردازنـــد و حضـــور گردشـــگران بیشـــتر از چهـــار نفـــر نیســـت. 
گـــر بیشـــتر از ایـــن تعـــداد  ملک شـــاهی معتقـــد اســـت کـــه ا
باشـــد، بـــه زندگـــی معمولـــی عشـــایر لطمـــه وارد می کنـــد. مـــا 
نمی خواهیـــم در زندگـــی آن هـــا دخالتـــی کنیـــم یـــا کـــوچ آن هـــا 
تحت تأثیـــر افـــراد دیگـــر قـــرار گیـــرد. بـــه همیـــن دلیـــل زمانـــی 
کـــه ۲۰۰ گردشـــگر متقاضـــی بـــرای کـــوچ داشـــتیم، آن هـــا را بـــه 
ـــا همـــه برنامـــه  ـــا متأســـفانه کرون ـــم؛ ام ـــروه تقســـیم کردی ۵۰ گ

مـــا را بـــه هـــم زد.
اتفـــاق کرونـــا باعـــث نشـــد تـــا ملک شـــاهی دســـت از کار 
بکشـــد. او از عشـــایر یـــاد گرفتـــه بـــود کـــه می تـــوان راهـــی 
بـــرای ایـــن مواقـــع پیـــدا کـــرد. درســـت اســـت کـــه نمی توانســـت 
ــرد.  ــدا کـ ــا راه دیگـــری پیـ گردشـــگر خارجـــی جـــذب کنـــد، امـ
گـــر بـــه هـــر دلیـــل نتواننـــد بـــه  درســـت ماننـــد عشـــایر کـــه ا
منطقـــه ای کـــه مـــد نظرشـــان اســـت برســـند، در جایـــی 
مناســـب اتـــراق می کننـــد و زندگی شـــان را ادامـــه می دهنـــد 
تـــا شـــرایط مناســـب شـــود. این بـــار هـــم ملک شـــاهی و 
دوســـتانش بـــه ســـراغ عشـــایر رفتـــه و محصـــوالت ارگانیکـــی را 
کـــه آن هـــا تهیـــه می کردنـــد، خریدنـــد و در بســـته بندی های 

مناســـب بـــه شهرنشـــینان عرضـــه کردنـــد.
در حـــال حاضـــر هـــم متقاضـــی خارجـــی بـــرای پیوســـتن 
گردشـــگری عشـــایر زیـــاد اســـت و خیلی هـــا  گـــروه  بـــه 
منتظرنـــد تـــا تـــب کرونـــا فروکـــش کنـــد؛ بـــا ایـــن حـــال در 
همیـــن روزهـــا، یکـــی از معروف تریـــن اینفلوئنســـرهای 
 ســـفرهای هیجان انگیـــز بـــه ایـــران آمـــد و بـــا عشـــایر همـــراه 

شد.
ــکا اســـت  ــده آمریـ ــا و بزرگ شـ ــل اروپـ ــر اهـ »اوا زو بـــک«، دختـ
کـــه بـــه تازگـــی از کـــوچ عشـــایر برگشـــته و قـــرار اســـت ســـه کلیـــپ 
ســـاخته و منتشـــر کنـــد. ملک شـــاهی و بقیـــه همکارانـــش 
امیدوارنـــد بازخوردهـــای مناســـب و بیشـــتری را از ســـفر زو بک 
بگیرنـــد و پـــس از کرونـــا تورهـــای گردشـــگری عشـــایری آن هـــا 

رونـــق بیشـــتری بگیـــرد.

گان اسـکوچیچ را در میانـه نقش جهان گـردی اش مالقـات کردیـم. سـرمربی کـروات تیم ملـی ایـران، ظهـر روز بازی  درا
کن  پرسپولیس سـپاهان را بـه دیدن میـراث جهانی و بـازار اصفهـان گذرانـد؛ آن هم بـا راهنمایـی زوج کروات ایرانی سـا
اصفهان که بـه تازگی از کتابشـان هـم رونمایـی کرده اند. دومیـن مالقاتمان بـا اسـکوچیچ در حیاط هتل عباسـی بود.

نفیسه حاجاتی
دبیر سرویس میراث و گردشگری

مــیــانــــه  در  را  اســکــوچــیــــچ  گان  درا
نقش جهان گــردی اش مالقــات کردیــم. 
ســرمربی کــروات تیــم ملــی ایــران، ظهــر روز 
بــازی پرسپولیس ســپاهان را بــه دیــدن 
میــراث جهانــی و بــازار اصفهــان گذرانــد؛ 
آن هــم بــا راهنمایــی زوج کروات ایرانــی 
ــه تازگــی از کتابشــان  ــه ب ســاکن اصفهــان ک
هــم رونمایــی کرده انــد. دومیــن مالقاتمــان 
بــا اســکوچیچ در حیــاط هتــل عباســی بــود. 
دقایقــی پیــش از آنکــه بــرای دیدن بــازی به 
ورزشــگاه نقش جهان برود،بــه گفت وگوی 
ــه  ــا او نشســتیم و او از عالقــه اش ب کوتاهــی ب
اصفهــان و اینکــه فکــر می کنــد ایــن شــهر 
برایش خوش شانســی آورده است، برایمان 

گفت.
گروهــی از مــردان خارجــی کــه پیراهن هــای 
قرمــز رنــگ متحدالشــکل بــا آرم تیــم ملــی 

ایــران به تن داشــتند، جلوی ســردر قیصریه 
در ظهر گرم یکشــنبه اردیبهشتی اصفهان، 
توجــه خیلی هــا را جلــب کردنــد؛ فوتبالی هــا 
در یــک نــگاه شــناختند و غیرفوتبالی هــا 
کنجــکاو شــدند و بــازار ســلفی گرفتن بــا 

ــود. ــران هــم داغ ب ــی ای ســرمربی تیــم مل
ماجــرا ایــن بــود کــه اســکوچیچ کــه حــاال 
هفــت ســال اســت در ایــران زندگــی می کنــد، 
بــرای دیــدن یــک بــازی مهــم، ســفری 
یــک روزه بــه اصفهــان داشــت و چــون یکــی 
از دو کمک مربــی همراهــش اولیــن ســفر 
اصفهــان را تجربــه می کــرد، ســرمربی قصــد 
کــرده بــود مقصــد مــورد عالقــه اش در ایــن 
شــهر را بــه او نشــان دهــد. ظهــر یکشــنبه، 
نوزدهم اردیبهشــت ماه، گــروه به اصفهان 
رســیدند و راهی میدان نقش جهان شــدند. 
در ایــن دیــدار زوج ایرانی کــروات هــم گــروه 
جوگیــچ  ایــوان  می کردنــد؛  همراهــی  را 
)Ivan Dogic( کــه تیرمــاه ۱398 مصاحبــه 
ــه  ــا او در صفح ــی ب ــی مفصل ــی و متن ویدئوی
میــراث و گردشــگری روزنامــه اصفهــان زیبــا 

منتشر کردیم، به همراه همســر ایرانی اش، 
ایــن گــروه را همراهــی می کردنــد.

بعــد از دیــدار در نقش جهــان، تصمیــم 
گرفتیــم گفت وگــوی کوتاهــی بــا ســرمربی 
تیــم ملــی ایــران داشــته باشــیم و محــور 
زمــان  تنهــا  باشــد.  اصفهــان  گفت وگــو 
مناســب بــرای ایــن گفت وگــو نیم ســاعت 
قبل از حرکتشــان به ســمت اســتادیوم برای 
تماشــای بــازی پرسپولیس ســپاهان بــود. 
در بــاغ هتل عباســی، محــل اقامت گــروه، با 

اســکوچیچ بــه گفت وگــو نشســتیم.

خاطره اسکوچیچ از اصفهان 
یک دهه پیش

 )Dragan Skocic( گان اســکوچیچ درا
صحبت هایش را بــا روایتی دربــاره اصفهان 
شــروع و تصریــح کــرد: »اصفهــان یکــی از 
مکان هــای مــورد عالقــه ام در ایــران اســت. 
فکــر می کنــم شــهر باروحــی اســت و تاریخــی 
غنــی دارد. بــه ایــن محیطــی کــه داخلــش 
هســتیم هــم کــه نــگاه کنیــد، می بینیــد 

کــه همــه جــا سرســبز اســت و مــن هــم حــس 
خوبــی دارم کــه اینجــا هســتم.«

او درباره دیدارهایــش از اصفهان هم گفت: 
»اولیــن بــاری کــه بــه اصفهــان آمــدم، ده 
ســال پیــش بــود. هنــوز ســرمربی تیــم ملــی 
ایــران نشــده بــودم. در مســابقات آســیایی 
ــه ایــن  ــازی داشــتیم؛ ب ــوی ذوب آهــن ب جل

ــدم.« ــان آم ــران و اصفه ــه ای ــل ب دلی
کــه  اســکوچیچ ادامــه داد: »آن بــازی را 
ده ســال پیــش بــه خاطــرش بــه اصفهــان 
ــه بعــد در  ــی از آن ب گــذار کردیــم؛ ول آمــدم، وا
ایــران، در هر تیمی مربیگری کــردم، جلوی 
ذوب آهــن و ســپاهان نباختــم. از ایــن بابت 
فکــر می کنــم اصفهــان شــهری اســت کــه 

بــرای مــن خــوش شانســی مــی آورد.«

اسکوچیچ از اصفهان سوغاتی 
چه می برد؟

از ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران، دربــاره 
بناهــای تاریخــی یــا فضاهــای مختلــف 
موردعالقــه اش در اصفهــان، پرســیدم و او از 
پل تاریخی کــه نزدیک هتل عباســی اســت 
و بــازار اصفهــان یــاد کــرد و از ســفری گفــت 
کــه بــه همــراه همســر و پســرش بــه اصفهــان 
آمــده بودنــد و بازارگــردی و اصفهان گــردی 
هــم کــرده بودنــد.»از اصفهــان ســوغاتی 
چــه می بریــد؟!« اســکوچیچ در پاســخ بــه 
ایــن پرســش توضیــح داد: »بــرای دوســتانم 

از اصفهــان ســوغاتی می خــرم و معمــوال 
می بــرم.  صنایع دســتی  یــا  فــرش  هــم 
 تخته نــرد و شــطرنج هــم البتــه ســوغاتی 
بــرده ام.« از او دربــاره دلیــل ســفر کوتــاه 

اخیــرش پرســیدم و او توضیــح داد: »دلیــل 
و  ســپاهان  بــازی  دیــدن  ســفرم،  ایــن 
پرســپولیس اســت کــه برایمــان بــازی بســیار 
مهمــی اســت؛ چــون بازیکن هــای تیــم ملــی 
در ایــن دو تیــم زیــاد هســتند و البتــه توفیــق 
اجبــاری هــم شــده کــه بتوانیــم اصفهــان را 
هم ببینیــم؛ شــهری که جایــگاه ویــژه ای در 
کیــد کــرد: »ولــی مهم ترین  قلبــم دارد.« او تأ
دلیلــم دیــدن بــازی بیــن ایــن دو تیم اســت. 
در جریان هم هســتید کــه بازی هــای خیلی 
مهمــی را در آینــده نزدیــک پیــش رو داریــم 
و بــرای همیــن از نزدیــک دیــدن ایــن بــازی 

ــود.« ــم ب ــی مه ــان خیل برایم
گان اســکوچیچ در پایــان گفــت و گــوی  درا
»می خواهــم  کــرد:  اضافــه  کوتاهمــان 
آمــده ام،  اصفهــان  بــه  بــار  هــر  بگویــم 
بــار  هــر  حتمــا  بــرده ام.  لــذت  خیلــی 
فرصــت کنــم بــه اصفهــان ســفر می کنــم.« 
گان اســکوچیچ بــه همــراه ماریــو تــت  درا
ژگانـــیـــــر  مــــالدن  و   )Marijo Tot(
)Mladan Zganjer( یکشــنبه، نوزدهــم 
اردیبهشــت ماه، بــه اصفهــان ســفر کردنــد، 
بــازی ســپاهان  پرســپولیس را کــه بــا نتیجــه 
مســاوی یــک  یــک انجــام شــد، در ورزشــگاه 
نقــش جهــان دیدنــد و صبــح دوشــنبه 
کسیناســیون  بــه تهــران برگشــتند تــا در وا
پیــدا  ایــران حضــور  فوتبــال  ملــی   تیــم 

کنند.

اصفهان برای من 
خوش شانسی آورد!

گفت وگوی گردشگرانه با اسکوچیچ، سرمربی کروات تیم ملی 

 بهره برداری از  سند همکاری 25ساله ایران و چین
 به نفع گردشگری ایران

یک استاد دانشگاه سند همکاری ۲۵ساله 
و  داد  قرار  بررسی  مورد  را  و چین  ایران 
اعالم کرد که از این سند می توان واژگانی 
گردشگری  نفع  به  که  کرد  استخراج  را 
کشورمان باشد.هفتم فروردین ۱۴۰۰ وزرای 
امور خارجه ایران و چین سند همکاری های 
۲۵ساله ایران و چین را امضا کردند. این سند 
با عنوان رسمی »برنامه همکاری های جامع 
ایران و چین« ثبت و حوزه های سیاسی، 
کشاورزی،  فرهنگی،  دفاعی،  امنیتی، 
و  نفت  جهانگردی،  علمی،  اقتصادی، 
انرژی، زیرساخت های مخابراتی و فناوری 
ارتباطات، تجارت، بهداشت و سالمت 
و… را شامل شده است. در این سند بر 
افزایش شناخت متقابل از طریق ارتقای 
تبادالت مردمی )گردشگری(، رسانه ای، 
انجمن های  مردم نهاد،  سازمان های 
کید  تأ دانشگاهی  همکاری  و  دوستی 
سرمایه گذاری  همچنین  است؛  شده 
زیرساخت های الزم  به تکمیل  کمک  و 
برای ارتقای همکاری های فرهنگی، از 

گردشگری را مدنظر قرار داده اند. جمله 
همکاری های  اصلی  عناوین  بخش  در 
۲۵ساله ایران و چین و در ضمیمه دوم 
این سند بر مشارکت در ساخت شهرهای 
کید شده است. بند »ه« سند  گردشگری تأ
همکاری ۲۵ساله ایران و چین در بخش 
همکاری های مالی، اقتصادی و تجاری نیز 
درباره همکاری مشترک در زمینه گردشگری 
و میراث فرهنگی براساس مفاد ضمائم سند 
است.در ضمیمه سوم نیز بخشی با عنوان 
»اقدامات اجرایی کوتاه مدت« دارد که در 
ع هایی همچون  بند چهارم آن بر موضو
»همکاری در صنعت گردشگری با تمرکز 
بر توسعه زیرساخت ها«، »تسهیل جذب 
گردشگر از دو کشور«، »توسعه محصوالت و 
خدمات گردشگری«، »پیشبرد همکاری ها 
درزمینه میراث فرهنگی و صنایع دستی«، 
»برگزاری منظم جشنواره ها و نمایشگاه های 
از  بهره گیری  با  کشور  دو  فرهنگی 
مردم نهاد«  سازمان های  ظرفیت های 
و  چین  دوستی  انجمن های  »تقویت  و 

نشان  است.این ها  شده  کید  تأ ایران« 
می دهد که سند همکاری ۲۵ساله ایران 
و چین به صورت مستقیم و غیرمستقیم یا 
روی گردشگری تأثیر گذار است یا آن را مورد 
کید قرار می دهد.  یکی از کارشناسان حوزه  تأ
گردشگری و اقتصادی به پژوهش دراین باره 
پرداخته و آن را از جنبه های مختلف بررسی 
عضو  شالبافیان،  است.علی اصغر  کرده 
هیئت علمی دانشگاه، به مهر گفت: نگاهی 
چین،  و  ایران  همکاری  توافق نامه  به 
نشان می دهد این توافق نامه حداقل در 
سطح فعلی به مزیت های دو کشور از جمله 
ک های فرهنگی توجه کرده است. در  اشترا
این میان، باید دید که از آن چطور می توان 
کرد. وقتی با  به نفع گردشگری استفاده 
این نگاه آن را کاوش می کنیم؛ می بینیم 
شاید واژه هایی که در آن استفاده شده، 
که حوزه های  می توانند کدهایی بدهند 
گردشگری و میراث فرهنگی از آن بهره مند 
 شوند.این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی 
کید می شود،  درباره اشتراک های فرهنگی تأ

گردشگری یا  از آن می توان محصوالت 
جاذبه های مشترک مثل جاده ابریشم را 
که هم محل توجه دو  کرد  نیز استخراج 
کشور است. پس یک رویکرد، استفاده از 
واژگان است و اینکه چگونه از ظرفیت واژگان 
توافق نامه؛ به نفع گردشگری بتوان بهره 
برد.به اعتقاد شالبافیان؛ گردشگری یکی از 
مهم ترین بخش هایی است که می تواند در 
این توافق نامه نقش آفرینی کند. او افزود: 
به طور مشخص، در بند دوم مأموریت های 
مأموریت ها،  از  یکی  توافق نامه،  این 
تأثیرگذاری در حوزه گردشگری دو کشور 
قلمداد شده است. پس می توان گفت یکی از 
محورهای توافق نامه که به صورت مستقیم 
به آن اشاره شده، گردشگری است. در برخی 
از بخش های این توافق نامه هم گفته شده 
که زیرساخت های گردشگری کشور را تقویت 
ع هایی  کنیم. طبیعی است یکی از موضو
که می تواند به وضعیت گردشگری کشور 
تقویت  و  تجهیز  تکمیل،  کند،  کمک 
است.این  گردشگری  زیرساخت های 

استاد دانشگاه گفت: بارها سرمایه گذاران 
خارجی از طریق وزارت گردشگری و سازمان 
کمک های فنی و اقتصادی ذیل وزارت 
اقتصاد؛ به  دنبال توسعه سهم سرمایه گذاری 
خارجی در گردشگری بوده اند؛ بنابراین 
این توافق نامه می تواند زمینه توسعه سهم 
گذاری ایران و چین را تسهیل و  سرمایه 
کمک کند.این کارشناس گردشگری گفت: 
در برخی از حوزه ها هم الزاما اسم گردشگری 
بیان نشده،اما گردشگری هم می تواند از 
کند؛ به عنوان مثال، یکی از  آن استفاده 
بخش های برجسته توافق نامه، تقویت 
زیرساخت های حمل و نقل دریایی و ریلی 
گر تقویت شود به  است. این زیرساخت ها ا
این معناست که حوزه گردشگری نیز منتفع 
خواهد شد. درواقع توسعه زیرساخت های 
حمل و نقل ریلی اول به گردشگری داخلی 
کمک می کند تا حمل و نقل ایمن و آسان و 
شاید ارزان داشته باشیم، حوادث جاده ای 
کمتر شود و دسترسی ما را به مقاصد دورتر 
دانشگاه  استاد  کند.این  آسان  داخلی 

سمنان با بیان اینکه این توافق نامه به ورود 
گردشگران چینی به ایران نیز اشاره می کند، 
ادامه داد: چین یکی از سریع ترین رشدها را 
در حوزه گردشگری برون مرزی و گردشگر 
فرستی داشته است. توانمندشدن چینی ها 
کشور از جمله دالیل  و رونق اقتصاد این 
کنون نیز می بینیم غالب  آن بوده است. ا
کشورهای جهان، به خصوص اتحادیه اروپا، 
کشورهای شرق آسیا، خاورمیانه و کانادا 
برنامه مدون برای جذب گردشگران چینی 
دارند و به واسطه اینکه چین بازار جذابی 
است، آن را در اولویت جذب گذاشته اند.  
اما چین، گردشگران برون مرزی خود را به 
راحتی در اختیار بقیه کشورها نمی گذارد؛ 
تفاهم نامه  ازجمله  تمهیدهایی  بلکه 
همکاری بین این کشور و کشورهای مقصد، 
کشور  تأیید  ADS )مقاصد مورد  نام  به 
چین( امضا می شود؛ چین برای هدایت 
اتباع خودش به سفرهای برون مرزی، 
 دارای یک برنامه، استراتژی و نظام نامه

 است.

 شناسایی عامل آتش افروزی 
در کاخ هشت بهشت اصفهان

 همه چیز درباره تخت جمشید 
در یک کتاب

فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اصفهان از شناسایی عامل اصلی آتش افروزی در 
کاخ هشت بهشت در شب چهارشنبه سوری سال گذشته توسط نیروهای این یگان خبر داد.

ع  سرهنگ عبدالرضا عرب بافرانی گفت: بالفاصله پس از انتشار تصاویر و ویدئوهای با موضو
تخریب و خدشه دار کردن هویت ملی در قالب پرتاب ترقه به آثار فاخر و ارزشمند عمارت 
هشت بهشت و سی وسه پل اصفهان و اقدام به آتش افروزی در مجاورت این بناها در فضای 
مجازی، تیم عملیاتی یگان حفاظت با پشتیبانی راهبردی معاونت پیشگیری از وقوع جرم این 
یگان و همکاری مأموران مبارزه با مفاسد سایبری در حوزه جرائم مربوط به مواریث فرهنگی، 
اقدام به بررسی تخصصی میدانی از جغرافیای محل وقوع جرم کرده و پس از تشخیص و احراز 
هویت فرد مرتکب و خاطی، پرونده این جرم تکمیل و در اختیار مراجع قضائی و همچنین پلیس 

فتا استان قرار داده شد.

»"آن قصـر کـه جمشـید...؛ پژوهشـی در پیشینه شناسـی تخت جمشـید" تالش کـرده تا عـالوه بر 
ثبت و ضبِط اسـتمرار تاریخ، برای زنده ماندن آثار، نوشته ها، نقاشی ها، جستارها، بازسازی ها، 

نقشـه ها و دریافت های باستان شناسـان از این اثر جهانی برای همیشـه تـالش کند.«
فاطمه علی اصغر، فعال میراث فرهنگی و مدیرمسئول انتشارات دادکین )انتشارات تخصصی 
حوزه میـراث فرهنگی که بیـش از دو سـال از آغاز فعالیـت آن می گـذرد( ، در توضیح بیشـتر درباره 
انتشـار کتاب »آن قصر که  جمشـید...« به ایسـنا می گویـد: اسـماعیل یغمایی،  باستان شـناس، 
ح کـرد. او  ایـده کتـاب »آن قصر کـه جمشـید...« را بـرای نخسـتین بار حـدود ۱۰ سـال پیش مطـر
از همـان روزها دسـت به کار شـد تـا هر نوشـته، اثر، نقاشـی، جسـتار، بازسـازی، نقشـه و نتایـج کار 
باستان شناسان در ۲۰ سده را جمع آوری و پردازش کند؛ اما با فراز و فرودهای زیادی برای تألیف 
و نگارش این کتاب آن هم بدون هیچ امیدی به همکاری از سـوی مسـئوالن و دسـت اندرکاران 
فرهنگ و میراث فرهنگی کشور روبه رو شـد.او با بیان اینکه در این راه دانشجویان و افرادی که 
به فرهنـگ کشـور عالقه مند بودنـد یغمایـی را همراهـی کردنـد، می افزایـد: سـرانجام کاری که با 

مشـقت بسـیار آغاز شـده بود با کمک و همراهی سـمیرا ایمنی در ۱399 به پایان رسـید.
کید  علی اصغر به واسـطه فعالیتش در حوزه میـراث فرهنگی در حدود دو دهه گذشـته تـا امروز تأ
می کند: متأسفانه در طول این سال ها انتشار کتاب های حوزه میراث فرهنگی و باستان شناسی 
کید بـر اینکه کتاب هـای این حوزه بیشـتر  با چالش های متعـددی روبـه رو بـوده و هسـت.او با تأ
پژوهشـی هسـتند، ادامه می دهـد: زمـان زیادی بـرای تألیـف و نـگارش ایـن کتاب ها نیاز اسـت. 
از سـوی دیگر متأسـفانه جامعه ما هنوز با وجـود ادعایی کـه در میهن پرسـتی و افتخار ملـی دارد، 
تصمیمی برای غنا بخشیدن و تعمیق واقعی شعارهای خود ندارد؛ بنابراین کمتر به کتاب های 
این حوزه مراجعه می کنـد. این دالیـل به اضافـه پارامترهای دیگر جامعه شناسـی و اقتصـادی و 
سیاسـی بازار این کتاب ها را با چالش روبه رو کرده اسـت.او با بیان اینکه شـاید برخی بگویند که 

بیشتر این کتاب ها در پژوهشگاه میراث فرهنگی  منتشر می شود، اظهار می کند: برای این بحث 
یک پرسش مطرح می شود؛ کدام کتاب ها؟ اصال چند نفر در جریان چاپ این کتاب ها هستند؟ 
چند نفر واقعا برای خرید این کتاب ها اقدام می کنند؟ میراث فرهنگی حتی یک قفسه مشخص 
در کتاب فروشـی های انقـالب نـدارد؛ بـا ایـن وجـود انتشـارات دادکین تـالش می کند تـا جایی که 
امکان پذیر باشـد، با وجـود چالش هـای متعـدد در راسـتای انتشـار کتاب هـای میراث فرهنگی و 
باستان شناسـی و فرهنگـی قـدم بـردارد؛ چـرا کـه هویـت و آینـده فرهنگـی مـا درگـرو ثبـت و ضبـط 
پژوهش هـای تاریخی و فرهنگی اسـت.این ناشـر با اشـاره به طبقه بندی انجام شـده بـرای این 
کتاب در ۱3 فصل با بخش های »سـده های پیش از مسـیح تا پایان دوره ساسانی«، »سده های 
تاریک ایران«، »سده دهم مسیحی« و در ادامه تا سده بیستم مسیحی بیان می کند:  فصل اول از 
سده های پیش از مسیح تا پایان دوره  ساسانی آغاز می شود تا به سده بیستم مسیحی می رسد.

 از آن به بعد در ایران، 
در هر تیمی مربیگری 

کردم، جلوی ذوب آهن 
و سپاهان نباختم. از 
این بابت فکر می کنم 

اصفهان شهری 
است که برای من 

 خوش شانسی 
می آورد

بــرای تماشــای 
فیـــلم مربــوط بــه 
این خبر، بارکـــــد 
را اسکـــــن کـنـیـــــد
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 تحلیل روز

در ال کالسیکو هیچ تیمی نباخت

در شــبی کــه ذوب آهــن در ورزشــگاه آزادی تهــران دســت بــه 
کار بزرگــی زد و تیــم اســتقالل را بــا دو گل در خانــه اش مغلــوب 
کــرد، دو تیــم باالنشــین جــدول رده بنــدی در مســتطیل 
ســبز بــه تقســیم امتیازهــا رضایــت دادنــد تــا بــا توجــه بــه 
کــورس قهرمانــی،  ج شــدن آبی پوشــان پایتخــت از  خار
رقابــت نزدیــک و تنگاتنگ تیم های ســپاهان و پرســپولیس 
 در هشــت هفتــه پایانــی تعیین کننــده تیــم فاتــح لیــگ 

باشد.
پیروزی در ال کالســیکوی معروف فوتبال ایــران تضمین کننده 
قهرمانــی هیچ کــدام از دو تیــم ســپاهان و پرســپولیس نبــود 
و تک تــک امتیازهــای باقــی مانــده در هفته هــای پیــش 
ــا ایــن حــال تیــم  رو در تعییــن قهرمــان لیــگ دخالــت دارد، ب
برنــده جــدال مســتقیم دو تیــم، شایســتگی بیشــتر خــود را 
بــرای قهرمانــی بــه نمایــش می گذاشــت، اتفاقــی کــه در لیگ 
خ نــداد و هــر دو دیــدار رفــت و برگشــت ســپاهان و  بیســتم ر

ــان رســیده اســت. ــا تســاوی بــه پای پرســپولیس ب
تیــم ســپاهان کــه بــا توجــه بــه امتیــاز میزبانــی، امیــد زیــادی 
ــت را  ــه نخس ــت، نیم ــازی داش ــن ب ــروزی در ای ــب پی ــه کس ب
بــا تســاوی بــدون گل بــه رختکــن رفــت؛ امــا در نیمــه دوم بــا 
گل دقیقــه 55 عیســی آل کثیــر از مهمــان خــود عقــب افتــاد تــا 
تــالش برای کســب ســه امتیاز بــازی، جای خــود را بــه جبران 
گل خــورده و کســب حداقلــی یــک امتیــاز بدهــد؛ اتفاقــی کــه 
ــه  ــازی را ب خ داد و محمــد محبــی ب ــازی ر در دقایــق پایانــی ب

تســاوی کشــاند.
بــرای دو تیمــی کــه در کــورس قهرمانــی بــوده و هیچ کــدام 
قصــد کوتــاه آمــدن ندارنــد، تســاوی بهتــر از باخــت بــود و 
بــه نظــر می رســید کادر فنــی و بازیکنــان دو تیــم از نتیجــه 
بــه دســت آمــده رضایــت داشــته باشــند؛ امــا حساســیت بــازی 
باالخــره کار دســت دو تیــم داد و پــس از پایــان مســابقه، 
ع  حاشــیه های نازیبایــی در ورزشــگاه نقش جهــان بــه وقــو

پیوســت.
ــازی  ــان ب ــه نقــل یکــی از حاضــران در ورزشــگاه، پــس از پای ب
وحیــد امیــری از تصویربردار ســپاهان می خواهــد فیلم نگیرد 
و ایــن درخواســت را بــا اصــرار بیشــتری دنبــال می کنــد. در 
ادامــه ســعید آقایــی هــم وارد مناقشــه می شــود و زیــر دوربیــن 
گوپــروی فیلم بــردار ســپاهان می زنــد کــه دوربیــن بــه زمیــن 

می افتــد.
چنــد بازیکــن ســپاهان بــا دیــدن ایــن صحنــه، وارد کارزار 
شــده و امیــری و آقایــی را هــل می دهنــد و رضــا فتاحــی، 
سرپرســت ســپاهان و کریم باقری، مربی ســپاهان بــه همراه 
عــزت پورقــاز و ســیدجالل حســینی بــرای میانجیگــری و 
جــدا کــردن بازیکنــان از هــم وارد دعــوا می شــوند. در حالــی 
کــه دعــوا در ایــن بخــش پایــان پیــدا می کنــد، درگیــری 
و  نیــا  کامیابــی  کمــال  محبــی،  محمــد  بیــن  جدیــدی 
ســیامک نعمتــی پیــش می آیــد کــه بــاز هــم کریــم باقــری 
و رضــا فتاحــی بــرای جــدا شــدن وارد کار می شــوند؛ امــا 
ایــن بــار دعــوای لفظــی طرفیــن ادامــه پیــدا می کنــد و در 
تونــل نقش جهــان نیــز بازیکنــان دیگــری هــم وارد دعــوا 
می شــوند، البتــه از آنچــه بیــن بازیکنــان رد و بــدل شــده 
و دلیــل اصلــی دعــوا اطالعــی در دســت نیســت؛ امــا آنچــه 
مشــخص اســت ایــن حواشــی صحنه هــای زشــتی را در 
ورزشــگاه نقش جهــان بــه نمایــش گذاشــت. آن هــم در 
شــرایطی کــه محــرم نویدکیــا، ســرمربی تیــم ســپاهان تــالش 
دارد ادبیــات جدیــدی را وارد فوتبــال ایــران کند و همــواره در 
تمــام نشســت های خبــری، بحثــش روی احتــرام بــه تیــم 
حریف و کادر داوری بوده اســت. حواشــی پایان بــازی عالوه 
بــر ارائــه تصویــر زشــت از ورزشــگاه نقش جهان، ممکن اســت 
محرومیت هایــی را بــرای تیــم ســپاهان بــه همــراه داشــته 
 باشــد کــه در ایــن مقطــع حســاس بــه ضــرر ایــن تیــم خواهــد 

شد.
ع پیوســت کــه  ایــن حواشــی و اتفاق هــا در حالــی بــه وقــو
ع ویــروس کرونــا، بازی هــای لیــگ برتــر  بــه دلیــل شــیو
گران برگــزار می شــود و نمی تــوان  بــدون حضــور تماشــا
گــردن بــه اصطــالح  گذشــته ایــن اتفاق هــا را بــه  چــون 
هوادارنماهــا انداخــت و ایــن بــار بــه طــور مســتقیم بازیکنــان 
ع صحنه هــای زشــت یکشــنبه شــب مقصــر  و مربیــان در وقــو
هســتند، البتــه نمی تــوان از تقصیــر برخــی رســانه ها در ایجــاد 
حساســیت های کاذب بــرای ایــن دیــدار نیــز بــه ســادگی 
عبــور کــرد و ضــروری اســت فدراســیون فوتبــال و ســازمان 
 لیــگ بــه افسارگســیختگی فضــای مجــازی ورود پیــدا 

کنند.
ع مهــم دیگــری کــه نبایــد از آن بــه ســادگی عبــور کــرد  موضــو
و باشــگاه ســپاهان بایــد راه حلــی بــرای رفــع آن پیــدا کنــد، 
حضــور هــواداران ســپاهان روبــه روی هتــل محــل اقامــت 
کاروان ســپاهان و مشــایعت ایــن تیــم تــا ورزشــگاه اســت کــه 
بــه دردســری بــرای کادر فنــی تبدیــل شــده اســت. محــرم 
نویدکیــا پیش تــر در نشســت های خبــری از هــواداران 
خواســته بــود ایــن تیــم را از هتــل تــا ورزشــگاه مشــایعت 
نکننــد؛ زیــرا بازیکنــان و کادر فنی نگــران ســالمتی هوادارانی 
هســتند کــه بــا موتــور در حــال حرکــت هســتند و اســترس ایــن 
ع بــه تیــم تأثیــر منفــی وارد می کنــد؛ امــا در نشســت  موضــو
پایــان بــازی بــا پرســپولیس، ســرمربی ســپاهان ایــن بــار 
از دردســر بزرگ تــری صحبــت کــرده و مدعــی شــد حضــور 
هــواداران اطــراف هتــل و مشــایعت تیــم، باعــث شــده تــا 70 
 دقیقــه دیــر بــه ورزشــگاه برســند و از ایــن بابــت گالیه منــد 

شد.
تأخیــر ســپاهان در ورود بــه ورزشــگاه باعــث شــده ایــن 
کمتــری بــرای  تیــم نســبت بــه پرسپولیســی ها فرصــت 
آماده ســازی بــرای ورود بــه زمیــن و گرم کــردن داشــته باشــد 
کــه تأثیــر آن را در شــاداب نبــودن تیــم در نیمــه اول می تــوان 
مشــاهده کرد و هوادارانــی که در فضــای مجــازی اتهام  های 
زیــادی را متوجه ســازمان لیگ و فدراســیون فوتبــال کردند، 
بایــد بداننــد خــود آن هــا بیــش از دیگــران در نتیجــه نگرفتــن 
تیــم محبوبشــان دخیــل هســتند و بیــش از ســازمان لیــگ و 

برنامه ریزی هایــش بایــد ســرزنش شــوند.
اصفهان زیبا آنالین

 دعوت از یک اصفهانی 
به تیم ملی والیبال نشسته

 تیر آخر فدراسیون قایقرانی 
برای افزایش سهمیه

اردوگاه سبز

سیزدهمین مرحله اردوی تیم ملی والیبال نشسته در خراسان رضوی برگزار خواهد شد و 
یک اصفهانی به این مرحله از اردوی تیم ملی دعوت شده است.   داود علیپوریان، صادق 
بیگدلی )تهران(، مهدی بابادی )خراسان رضوی(، مرتضی مهرزاد، مجید لشگری، 
رمضان صالحی )مازندران(، میثم علی پور )گیالن(، محمدرضا سبحانی نیا )اصفهان(، 
مهرزاد مهروان )البرز(، حسین گلستانی، سید محمد سیدحسینی )قم(، محمد نعمتی، 
جمال نظری )گلستان( و مرتضی رمضانی )قزوین( 14 ملی پوشی هستند که زیر نظر 
هادی رضایی سرمربی و فرید صائبی مربی تیم ملی به تمرین می پردازند.  هادی 
ساجدی نیا به عنوان مربی بدن ساز مدعو و علی کشفیا به عنوان سرپرست، در این اردو 

حضور دارند./سایت فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین

علیرضا سهرابیان، رئیس فدراسیون قایقرانی، برای افزایش تعداد سهمیه های المپیک 
روئینـگ بـا رئیـس فدراسـیون جهانـی مکاتبـه کـرد. نازنیـن مالیـی و بهمـن نصیـری دو 
ملی پـوش روئینـگ در رقابت هـای انتخابی المپیـک به مدال نقره رسـیدند؛ اما براسـاس 
قوانین جدید فدراسـیون جهانی در توزیع سـهمیه های المپیک یک نفـر از آن ها می تواند 
در توکیو بـه آب بزند و برهمین اسـاس فدراسـیون ایران بایـد از میان این دو ورزشـکار یک 
نفر را انتخاب کند. با توجه به دشـواری این شرایط، علیرضا سـهرابیان رئیس فدراسیون 
قایقرانـی بـرای تغییـر در شـرایط توزیـع سـهمیه ها طـی نامـه ای بـه خـوان کریسـتف روالنـد 
رئیـس فدراسـیون جهانـی روئینـگ خواسـتار افزایـش سـهمیه ایـران در المپیـک توکیـو بـا 

توجه بـه نتایج ملی پوشـان ایران شـد./ ورزش سـه

مجتبی حسینی؛ مربی روزهای سخت
شاهکار ذوب آهن در آزادی

اقبـــال  و  شـــانس  روی  ذوب آهـــن 
حتـــی  و  نـــداد  شکســـت  را  اســـتقالل 
ـــم  ـــن تی ـــه ای ـــه ای ک ـــت نتیج ـــود گف می ش
در برابـــر اســـتقالل بـــه دســـت آورد یـــک 
شـــگفتی نبـــود. بـــرای اثبـــات ایـــن ادلـــه 
ح  می شـــود دالیـــل متعـــددی را مطـــر

کـــرد.
ــا  ــت بازی هـ ــینی در دور رفـ ــی حسـ مجتبـ
و بـــا نفـــت مســـجد ســـلیمان تیم هـــای 
بزرگـــی را شکســـت داده بـــود؛ تیمـــی چـــون 
ســـپاهان بـــا نتیجـــه 3-1. یـــا امتیـــازی کـــه 
ایـــن تیـــم در برابـــر پرســـپولیس بـــه دســـت 
ــی  ــم مدعـ ــن دو تیـ ــد ایـ ــه کنیـ آورد وتوجـ

قهرمانـــی هســـتند.
در  حضـــور  روز  از  حســـینی  مجتبـــی 
کـــه قبـــال هـــم در  ذوب آهـــن )تیمـــی 
آن حضـــور داشـــته( به عنـــوان مربـــی 
کـــــرده  مـتـحــــول  را  آن  سرمـربـــــی  و 
اســـت. تحـــول نخســـت در ذوب آهـــن 

مبـــارزی  تیـــم  بـــه  کـــه  اســـت  ایـــن 
تبدیـــل شـــده اســـت. دیگـــر بـــه راحتـــی 
بـــرای  امتیـــاز نمی دهـــد و دســـت کم 
 تصاحـــب امتیـــاز می جنگـــد و رقابـــت 

می کند. 
ذوبـــی کـــه تحویـــل او شـــد، ذوبـــی بـــا 
شکســـت های متعـــدد در برابـــر همـــه 
تیم هـــا بـــود و صالبـــت خـــود را از دســـت 
داده بـــود؛ امـــا در اســـتادیوم آزادی 
تهـــران نمایـــش منطقـــی و حرفـــه ای 
در برابـــر تیـــم صعودکننـــده بـــه مرحلـــه 
یـــک هشـــتم نهایـــی لیـــگ قهرمانـــان 
آســـیا را داشـــت و در نهایـــت دو بـــر صفـــر 

برنـــده شـــد. 
ــی  ــور کنیـــم ذوب آهنـ ســـخت اســـت تصـ
کـــه مجتبـــی حســـینی ســـاخته، بـــه دســـته 
پایین تـــر سقــــوط کنـــد. ایـــن تیـــم را بـــدون 
حتـــی  بعـــدی  هفته هـــای  در  شـــک 
 می توانیـــم در رده هـــای باالتـــر جـــدول 

ببینیم.
روزهــــای  مـربــــی  حسینــــی  مجــــتبی 
ســـخت اســـت. او بـــرای تبدیل شـــدن 
بـــه برنـــد در فوتبـــال ایـــران بایـــد ایـــن 
ــذارد.  ــر بگـ ــت سـ ــخت را پشـ ــای سـ روزهـ
او بعـــد از مبـــارزه به همـــراه تیـــم نفـــت 
ـــد در ذوب آهـــن  مسجدســـلیمان حـــاال بای

امتیازهـــای الزم را بـــرای مانـــدن در 
امـــا  کـنــــد؛  جـمــــع  بـازی هــــا  جـــدول 
ادامـــه ایـــن رونـــد او را بـــه تیم هـــای 
بـــزرگ خواهـــد رســـاند و او را بـــه یـــک 
 مربـــی صاحب ســـبک تبدیـــل خواهـــد 

کرد. 
ــرد  ــاره کـ ــه اشـ ــه ایـــن نکتـ ــد بـ ــه بایـ و البتـ

بـــرای همیـــن  کـــه مجتبـــی حســـینی 
جایگاهـــی کـــه امـــروز در آن قـــرار دارد، 
ـــت  ـــایی را پش ـــخت و طاقت فرس ـــیر س مس

ســـر گذاشـــته اســـت.
ســـرمربی تیـــم فوتبـــال ذوب آهـــن در 
نشســـت خبـــری بعـــد از بـــازی گفـــت: 
اســـتقالل یکـــی از بهتریـــن تیم هـــای 
نـوعـــــی  بـــه  امــــروز  و  اســـت  ایـــران 
کـــه  کردیـــم  مقابـــل ایـــن تیـــم بـــازی 
ــم. ــه آن ندادیــ ــادی بـ ــای زیـ موقعیت هـ

مجتبـــی حـسـیـنــــی بـعــــد از پـیــــروزی 
تیمـــش مقابـــل اســـتقالل اظهـــار کـــرد: 
ــواری را بردیـــم. خیلـــی وقـــت  ــازی دشـ بـ
بـــود بـــازی نکـــرده بودیـــم و تـــا حـــدودی 
از شـــرایط بـــازی دور بودیـــم. اســـتقالل 
ـــت.  ـــران اس ـــای ای ـــن تیم ه ـــی از بهتری یک
بازیکنـــان مـــا از جـــان مایـــه گذاشـــتند و در 
ورزشـــگاه آزادی کمتریـــن موقعیـــت را بـــه 

اســـتقالل دادیـــم.

او اضافـــه کـــرد: امیـــدوارم ایـــن رونـــد را 
ادامـــه دهیـــم؛ چـــون تیـــم مـــا تحـــت فشـــار 
اســـت. بایـــد ایـــن بازی هـــا را فرامـــوش 
کنیـــم و بـــرای بازی هـــای بعـــدی کـــه 

دشـــوارتر اســـت، آمـــاده باشـــیم.
ســـرمـــربـــــی ذوب آهـــــن ادامــــــــه داد: 
برنامه ریـــزی لیـــگ طـــوری اســـت کـــه 
مـــا بایـــد چهـــار بـــازی پشـــت هـــم بیـــرون 
فشـــردگی  بدهیـــم.  انجـــام  خانـــه  از 
بازی هـــا زیـــاد اســـت و بـــرای آن هـــا تـــالش 
ــتقبال  ــه اسـ ــخ بـ ــزم راسـ ــا عـ ــم و بـ می کنیـ
بازی هـــا و بـــازی بعـــدی مقابـــل اســـتقالل 

در جـــام حذفـــی می رویـــم.
حســـینی در خــصــــــوص مــــصدومیت 
کـــرد:  خاطرنشـــان  تیمـــش  کاپیتـــان 
قاســـم حدادی فـــر یکـــی از بزرگ تریـــن 
بازیکنـــان تاریـــخ ذوب آهـــن اســـت و 
همیشـــه یـــک جـــای خالـــی بـــرای قاســـم 

در تیـــم داریـــم./ مهـــر

 مگوایر غایب بزرگ 
فینال لیگ اروپا؟

در ادامـه دیدارهـای هفتـه سـی و پنجـم لیـگ برتـر انگلیـس، دو تیـم منچسـتریونایتد و 
اسـتون ویال برابـر هم بـه میـدان رفتند کـه یونایتد سـه بر یـک حریف خـود را شکسـت داد. 
با ایـن حـال مصدومیت هـری مگوایـر کاپیتـان یونایتـد در ایـن دیدار باعث شـد تا شـرایط 

ایـن تیـم بـرای بازی هـای حسـاس پیـش رو سـخت شـود.
به نظـر می رسـد مگوایـر ادامـه فصـل را از دسـت داده باشـد و نتوانـد خـود را به فینـال لیگ 
اروپا برابر ویارئال برسـاند؛ با این حال تیم پزشکی این باشـگاه اعالم کرد تمام تالش خود 

را خواهد کرد تـا هری مگوایـر بتواند یونایتـد را در دیدار فینـال لیگ اروپـا همراهی کند.
به ایـن ترتیـب او قطعـا دیـدار برابـر تیـم سـابق خـود لسترسـیتی و لیورپـول را که ایـن هفته 
خ دربـاره  برگـزار می شـود از دسـت خواهـد داد. همچنیـن سـرمربی نـروژی شـیاطین سـر
مصدومیـت کاپیتـان تیمش خاطرنشـان کـرد: امیـدوارم در فینـال لیـگ اروپا مگوایـر را در 

اختیـار داشـته باشـیم. بایـد وضعیـت او را بررسـی کنیـم.

3

مسعود افشاری
خبرنگار

هرچـنــد طــی دو روز گــذشــتـه حـواشــی 
ایجادشده بعد از پایان بازی دو تیم سپاهان و 
پرسپولیس نتیجه این مسابقه را تحت تأثیر 
قرار داده و رسانه ها به جای پرداختن فنی به 
این بازی، مشغول انتشار اخبار مختلف از 
حاشیه های مسابقه هستند؛ ولی باید گفت 
که بازی فینال گونه نیم فصل دوم رقابت های 
لیگ برنده ای نداشت تا دو تیم برای رسیدن به 
عنوان قهرمانی، چشم به هفته های آینده 

داشته باشند.

بعد از جنجال های بازی دو تیم در فصل 
گذشته که منجر به بازی نکردن سپاهانی ها 
شد، مشخص بود که بازی این فصل هم 
می تواند حاشیه های زیادی داشته باشد 
که همین اتفاق هم افتاد و با وجود اینکه 
سرمربیان هر دو تیم در روز غیبت تماشاگران 
کرده بودند فشار را از روی دوش  سعی 
بازیکنان بردارند؛ ولی سابقه تقابل قدیمی 
سپاهان و پرسپولیس در پایان بازی دوباره 
سر باز کرد و باعث شد تا یک حاشیه دیگر 

به جمع حواشی پر تعداد تاریخ این مسابقه 
افزوده شود.

بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که برنده 
این بازی می تواند شانس اصلی قهرمانی 
در لیگ باشد؛ ولی شاید خوش بینانه باشد 
که بگوییم تیم پیروز می توانست با خیال 
راحت تری لیگ را ادامه دهد؛ چون هنوز 
هشت بازی تا پایان رقابت های فصل باقی 
مانده و به این سادگی نمی توان تکلیف 
قهرمانی لیگ را مشخص کرد. با این حال، 
هم سـپـاهــان و هم پرسپولیس در پایان 
بازی به تقسیم امتیازها رضایت دادند تا 
برد فوق العاده ذوب آهن در تهران کمی از 

ناراحتی های هواداران دو تیم کم کند.
پیام نیازمند: اگر واکنش های نیازمند در 
نیمه اول نبود و پرسپولیسی ها به برتری 
دوگله دست پیدا کرده بودند، شاید جبران 
نتیجه برای سپاهان غیرممکن می شد؛ ولی 
دبل سیو او و البته شجاعتش در صحنه تک 
به تک مقابل احسان پهلوان، سپاهان را در 
بازی نگه داشت تا نیازمند عنوان بهترین 
را  پرسپولیس  مقابل  در  تیمش  بازیکن 

به دست بیاورد.
عزت اهلل پورقاز: یک اخطار زودهنگام 
کرد و شاید همین  در نیمه اول دریافت 

ع باعث شد که تا پایان بازی کمی  موضو
کند؛  حرکت  زمین  در  عصا  به  دست 
زوج  که  روزی  در  پورقاز  باوجوداین، 
اصلی اش یعنی نژادمهدی را کنار خودش 
نداشت، نمایش بسیار خوبی در خط دفاعــی 
گـــل  به جـــز صــحـنــه  و  تیمش داشــت 
پرسپولیس در دقیقه55 بقیه مواقع بازی 

روی توپ های هوایی موفق عمل کرد.
گـولـسـیـانــی: کاپیتان دوم  جـرجــی 
سپاهان که به خاطر توفیق اجباری بابت 
غیبت نژادمهدی در این بازی حاضر شده 
بود، نمایش خوب و قابل قبولی داشت و 
البته روی توپ های ارسالی و سانترهای 
کناره های زمین نتوانست از قد بلند خودش 
استفاده کند؛ اما همین که سپاهان از خط 
گل  آتش پرقدرت پرسپولیس فقط یک 
دریافت کرد، خودش می تواند مهر تأییدی 
بر عملکرد خوب خط دفاعی این تیم باشد.

دانیال اسماعیلی فر: دانیال در مقابل 
پرسپولیس آن بازیکن همیشگی نبود و 
حضور وحید امیری در سمت چپ زمین 
پرسپولیس باعث شد تا اسماعیلی فر فشار 
بسیار زیادی را در این مسابقه تحمل کند و 
البته نفوذ آن چنانی هم از سمت راست زمین 
سپاهان انجام نداد. در نهایت هم تعویض 

دانیال با مرتضی منصوری نشان داد که 
محرم از عملکرد مدافع راست تیمش راضی 

نبوده است.
امید نورافکن: سابقه استقاللی بودن 
امید نورافکن باعث شده بود تا هواداران 
نگاه ویژه ای به این بازیکن داشته باشند و 
مدافع چپ سپاهان در بیشتر دقایق بازی 
مشغول درگیری های تن به تن در مقابل 
احسان پهلوان بود؛ اما نورافکن در مقابل 
پرسپولیس بسیار مطمئن و با انگیزه ظاهر 
شد و نسبت به بقیه مدافعان سپاهان 

عملکرد بهتری داشت.
احـسـان حـاج صـفــی: سابقه بسیار 
خوب احسان حاج صفی از بازی های 
قبلی خودش در مقابل پرسپولیس این 
امیدواری را ایجاد کرده بود که او به عنوان 
نفر اول سپاهان در این بازی فرشته 
نجات محرم نویدکیا باشد و همین فشار 
باعث شد تا او در نیمه اول یک موقعیت 
بسیار مناسب را در مقابل دروازه حامد لک 
به آسمان بزند تا سپاهان نتواند به وسیله 
گل برسد. همین  کاپیتان خودش به 
مسئله تا حدودی روحیه او را تضعیف کرد 
و در نهایت هم در اتفاقی شاید عجیب و 
غیرمنتظره، حاج صفی در اواسط نیمه 

دوم تعویض شد تا روز بعد او در این بازی 
تکمیل شود.

محمد کریمی: در روزی که حاج صفی 
و سروش رفیعی به عنوان هافبک های 
میانی سپاهان نمایش آن چنان خوبی 
کریمی با انگیزه باال و  نداشتند، محمد 
دوندگی بسیار زیادی که به خصوص در 
مقابل خط دفاعی تیمش انجام داد در 
این بازی نمایش بسیار خوبی ارائه داد و 
خط  توانست  نوعی  به  او  جنگندگی 
در  به خصوص  را  پرسپولیس  هافبک 

اواسط نیمه دوم به بعد از کار بیندازد.
سروش رفیعی: سروشی که در مقابل 
پرسپولیس بازی کرد، به هیچ عنوان آن 
بازیکن خالق و دونده بازی های قبلی 
سپاهان نبود و به نظر می رسید که رابطه 
تا  پرسپولیس  بازیکنان  با  او  دوستانه 
برای  انگیزه هایش  از  زیادی  حدود 
درخشش در این بازی کم کرده بود. با 
این حال رفیعی در درون زمین نمایش 

آن چنان خوبی از خود به جا نگذاشت.
که ضربه او  محمد محبی: هرچند 
روی گل سپاهان با خوش شانسی به بدن 
سیامک نعمتی خورد و تغییر جهت داد؛ 
اما محبی در نیمه اول هم می توانست به 

که با خودخواهی در یکی دو  گل برسد 
صحنه اجازه گلزنی به بازیکنان سپاهان 
را نداد. البته محرم آن قدر به او امیدوار 
که محبی را تا پایان در زمین نگه  بود 
داشت تا بازیکنی که فصل گذشته موفق 
به باز کردن دروازه پرسپولیس شده بود با 
گلزنی دوباره تبدیل به گربه سیاه قرمزها 

شود.
سیدمحمدرضا حسینی: حسینی هم 
به مانند حاج صفی در مقابل پرسپولیس 
آن بازیکن همیشگی برای سپاهان نبود و 
ترکیب  در  درخشانی  آن چنان  نمایش 
تیمش ارائه نکرد تا نمره باالیی در این 

بازی نگیرد.
گـــل  آقــای  شــهـبــاززاده:  ســجــاد 
رقابت های لیگ تا به امروز چند هفته ای 
است که موتور گلزنی اش خاموش شده؛ 
مـقـابــل پرسپولیس  اما شـهـبـاززاده در 
دوندگی بسیار زیادی داشت و حتی در 
نیمه اول می توانست با پاس زیبایی که 
به حاج صفی داد به عنوان گلساز در این 
بازی نامش را به ثبت برساند. شهباززاده 
باید فشار آقای گلی را از روی دوش خود 
کم کند تا در ادامه فصل به کمک سپاهان 

بیاید.

حاشیه بر متن چربید
بررسی عملکرد نفربه نفر سپاهانی ها در مقابل پرسپولیس
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  اصفهاِن آن روزها  

 گاردن پارتی زنانه 
جشن ورزش مردانه

زهرا علوی
نویسنده

روزنامـــه اخگـــر بـــا مقالـــه ای تحـــت عنـــوان »زنـــان جـــوان 
شـــرق محتـــاج ورزش هســـتند« کـــه در فروردیـــن 1312 
شمســـی منتشـــر کـــرده بـــود و مـــا نیـــز در ســـتون )8 اردیبهشـــت 
1400( بـــه آن پرداختیـــم، ســـر رشـــته بحـــث ورزش بانـــوان را 
گشـــوده امـــا در شـــماره های پـــس از آن دیگـــر اشـــاره ای بـــه 

ــت. ــته اسـ ع نداشـ ــو ــن موضـ ایـ
 مطلـــب جالـــب توجـــه کـــه در بهـــار 1312 بـــه امـــور زنـــان اشـــاره 
ــه  ــود کـ ــکوهی بـ ــر باشـ ــه اخگـ ــه گفتـ ــی« بـ دارد، »گاردن پارتـ

ــم. ــرحی از آن را خواندیـ ــت 1400 شـ ــتون13 اردیبهشـ در سـ
 ایـــن گاردن پارتـــی بـــه کوشـــش جمعیـــت زنـــان شـــیر و 
خ برپـــا شـــده بـــود و هـــدف آن شناســـاندن و  خورشـــید ســـر
رونمایـــی از توانایی هـــای اقتصـــادی و ارائـــه محصـــوالت 
از  مردمـــی  کمک هـــای  جمـــع آوری  و  زنـــان  تولیـــدی 
طریـــق فـــروش آن محصـــوالت بـــوده اســـت. امـــا از نحـــوه 
گهـــی کوتاهـــی یـــک روز قبـــل از  اطالع رســـانی جشـــن کـــه در آ
موعـــد آن در روزنامـــه انجـــام شـــده اســـت و قطعـــا افـــراد اندکـــی 
از آن خبـــردار شـــده اند، همچنیـــن برگزارکننـــدگان و مهمانـــان 
ویـــژه جشـــن کـــه همگـــی همســـران حکمـــران و مدیـــران و 
ـــر  ـــه نظ ـــد، ب ـــهر بوده ان ـــب ش ـــب منص ـــناس و صاح ـــراد سرش اف
نمی رســـد کـــه ایـــن جشـــن یـــک رویـــداد همگانـــی در جامعـــه 
زنـــان و بـــا حضـــور تصادفـــی زنـــان از طبقـــات مختلـــف اجتمـــاع 

ــد.  ــوده باشـ بـ
ــن را  ــن جشـ ــزاری همیـ ــت برگـ ــاف اسـ ــه دور از انصـ ــه بـ گرچـ ا
ـــی  ـــور اجتماع ـــر حض ـــروعی ب ـــم و آن را ش ـــک نگیری ـــال نی ـــه ف ب
زنـــان اصفهـــان و عرصـــه ای بـــرای ظهـــور فعالیت هـــای 
ــم  ــاق مهـ ــه دو اتفـ ــرا کـ ــم. چـ ــداد نکنیـ ــان قلمـ ــادی آنـ اقتصـ
خ داده اســـت: یکـــی ارائـــه محصوالتـــی کـــه  در ایـــن جشـــن ر
توســـط زنـــان تولیـــد شـــده اســـت و فـــروش آن هـــا، دوم طراحـــی 
بازی هـــای حرکتـــی بـــه منظـــور ایجـــاد ســـرگرمی بـــرای زنـــان 
حاضـــر در جشـــن کـــه می تـــوان آن را بـــه عنـــوان یـــک فعالیـــت 
 ورزشـــی در فضـــای بـــاز و منحصـــر بـــه بانـــوان، در نظـــر

 گرفت. 
شـــماره های  تمـــام  پارتـــی«  »گاردن  گـــزارش  از  پـــس 
روزنامـــه اخگـــر در بهـــار ســـال 1312 شمســـی را بـــه دنبـــال 
کـــردم امـــا  مطلبـــی در همیـــن حـــال و هـــوا جســـت وجو 
چیـــزی نیافتـــم. لـــذا بـــه بهـــار 1313 نقـــل مـــکان کـــرده، 
تـــا در فصلـــی کـــه اصفهـــان غـــرق در ســـبزینگی و طـــراوت 
اســـت بـــه جســـت وجوهایم ادامـــه دهـــم. در نیمه هـــای 
اردیبهشـــت 1313 خورشـــیدی، بـــه عنـــوان جالبـــی برخـــوردم 
کـــه در دو کلمـــه بـــه همـــان موضوعـــی اشـــاره می کـــرد کـــه 
مـــن بـــه دنبالـــش بـــودم. ابتـــدا عنـــوان و مطلـــب ذیـــل آن را 

می خوانیـــم و ســـپس بـــه مفـــاد آن می پردازیـــم:

جشن ورزش
»در روز چهارشـــنبه، 19 اردیبهشـــت، برحســـب دعوتـــی کـــه از 
طـــرف کلـــوپ فرهنـــگ از حضـــرت حکمـــران معظـــم و رئیـــس 
محتـــرم معـــارف و رئیـــس محتـــرم بلدیـــه و آقـــای یاورعلـــوی 
ـــادی و عـــده ای از محترمیـــن شـــده بـــود، مدعویـــن  و دولت آب
محتـــرم ســـاعت پنـــج بعدازظهـــر در میـــدان فوتبـــال ســـتی 
ــانیدند  ــم رسـ ــه هـ ــور بـ ــران حضـ ــع در دروازه طهـ ــه واقـ فاطمـ
و مســـابقه فوتبـــال بیـــن کلـــوپ فرهنـــگ و کلـــوپ اصفهـــان 
شـــروع و پـــس از قریـــب یـــک ســـاعت امتـــداد بـــازی از طرفیـــن، 

هـــر یـــک، یـــک گل زدنـــد. 
در ایـــن موقـــع حکمـــران معظـــم بـــرای تشـــویق ایـــن دو دســـته 
فوتبالیســـت کـــه قریـــب ســـه ســـال اســـت در اصفهـــان مرتبـــا 
مشـــغول ورزش و مســـابقه و ترویـــج ورزش هســـتند، نطـــق 
ـــان  ـــرای جوان ـــزوم و اهمیـــت آن ب جامعـــی در تاریـــخ ورزش و ل
ایـــران و نصایـــح مبســـوطی بـــه عـــده بازی کننـــدگان ایـــراد 
فرمـــوده و آن هـــا را مـــورد تحســـین و تمجیـــد و تشـــویق قـــرار 
داده و بـــه هـــر کلوپـــی یـــک دانـــه گلـــدان نقـــره انعـــام مرحمـــت 
ـــرای  ـــه تقاضاهـــای کلـــوپ فرهنـــگ کـــه ب ـــد و نســـبت ب نمودن
اصـــالح زمیـــن فوتبـــال از مقـــام محتـــرم حکمـــران معظـــم 
شـــده بـــود، وعـــده فرمودنـــد کـــه دســـتور انجـــام خواهنـــد داد 
و مجلـــس خاتمـــه یافـــت. بدیهـــی اســـت بـــا تشـــویقاتی کـــه 
ــز بـــه اهمیـــت آن در  از ورزش بـــه عمـــل می آیـــد، ســـایرین نیـ
دنیـــای امـــروز پـــی بـــرده و حـــس ورزش مخصوصـــًا در جوانـــان 
اصفهـــان بیـــدار و بیـــش از پیـــش بـــذل مجاهـــدت خواهنـــد 

ــر 942، 24 اردیبهشـــت 1313(. ــود« )اخگـ نمـ
گرچـــه عنـــوان مطلـــب هیجـــان مـــن را برانگیخـــت کـــه شـــاید  ا
پس از گذشـــت یک ســـال از رویـــداد گاردن پارتـــی در اصفهان 
و ترجمـــه مقالـــه »زنـــان شـــرق ...« در اخگـــر، حـــاال جشـــن 
ورزش بـــرای زنـــان برگـــزار شـــده باشـــد، امـــا طبـــق معمـــول 

جشـــن ورزش متعلـــق بـــه مـــردان بـــود.
ـــه در  ـــال مابیـــن دو باشـــگاه ورزشـــی مردان  یـــک مســـابقه فوتب
اصفهـــان بـــه نام هـــای کلـــوپ فرهنـــگ و کلـــوپ اصفهـــان، 
در حضـــور مدعویـــن محترمـــی کـــه نویســـنده اخگـــر چندیـــن 
ــده و  ــزار شـ ــد، برگـ ــاره می کنـ ــان اشـ ــودن آنـ ــرم بـ ــه محتـ ــار بـ بـ
از طـــرف حکمـــران اصفهـــان جوایـــزی بـــه آن هـــا اهـــدا شـــده 
ــخ  ــه تاریـ ــی بـ ــم و نگاهـ ــی کنیـ ــان را قاضـ ــر کالهمـ گـ ــت. ا اسـ
اجتماعـــی و فرهنگـــی پرفـــراز و نشـــیب کشـــورمان بیندازیـــم، 
حتمـــا ایـــن انتظـــار باالیـــی خواهـــد بـــود کـــه چنیـــن مســـابقه 
ورزشـــی مابیـــن دو تیـــم زنـــان و بـــا حضـــور همیـــن مدعویـــن 
محتـــرم، درحـــدود صـــد ســـال پیـــش برگـــزار شـــده باشـــد. 
گـــر بـــاز هـــم کالهمـــان را قاضـــی کنیـــم و نگاهـــی بـــه  امـــا ا
وضعیـــت امـــروز ورزش زنـــان در کشـــور، 88 ســـال پـــس از 
آن رویـــداد گاردن پارتـــی، بیندازیـــم بســـیار ســـؤال برانگیـــز 
ــزاری یـــک »جشـــن  ــوز امـــکان برگـ ــرا هنـ ــه چـ ــود کـ ــد بـ خواهـ
ورزش« بـــرای بانـــوان بـــه همـــان شـــیوه ای کـــه در ســـال 1313 
ـــزار شـــده اســـت، در ســـال 1400  ـــرای مـــردان برگ خورشـــیدی ب

وجـــود نـــدارد؟!
کثـــر رویدادهـــای ورزشـــی متعلـــق بـــه بانـــوان در فضاهـــای   ا
سربســـته و ســـکوت خبـــری برگـــزار می شـــود و معمـــوال بـــا 
گرچـــه  کمبـــود بودجـــه و توجهـــات الزم، مواجـــه اســـت. ا
بـــا همیـــن امکانـــات محـــدود هـــم، بـــرای مثـــال، زنـــان 
اخیـــر،  ســـال های  همیـــن  در  کشـــورمان  فوتبالیســـت 
افتخارهـــا آفریدنـــد. باشـــد کـــه در قـــرن جدیـــد، همان گونـــه 
کـــه از 1300 بـــه 1400 قـــدم نهاده ایـــم، بـــه رویدادهـــای 
خـــوب و نویدبخـــش و پیـــش برنـــده در حـــوزه زنـــان نیـــز، 

قـــدم گذاریـــم.

هنر قدسـی و معنوی خوش نویسـی بـا جنبه زیبایی طلبـی فطرت انسـان مرتبط اسـت و یکـی از اولیـن جلوه هـای هویت فـردی، خوش خطی 
اسـت که به مخاطب نیز القا می شـود. اما اینکه چرا در کشـوری که مهد عروس خطوط اسـامی اسـت، عامه مردم دسـتخط زیبایـی ندارند، 

پرسشـی اسـت که در این گزارش به آن پرداخته شـده اسـت.

شیرین مستغاثی
خبرنگار

هنـر قدسـی و معنـوی خوش نویسـی بـا 
انسـان  فطـرت  زیبایی طلبـی  جنبـه 
مرتبـط اسـت و یکـی از اولیـن جلوه هـای 
هویـت فـردی، خوش خطـی و داشـتن 
دسـتخط زیبایـی اسـت کـه بـه مخاطب 
نیـز القـا می شـود. بـه اعتقـاد بسـیاری از 
خوش نویسـان، تبدیل نگارش معمولی 
بـه  هنرمندانـه  شـیوه های  بـا  کلمـات 
نگارشـی زیبا در هنر خوش نویسـی ایران 
کتسـابی اسـت و از دوران  یـک ویژگـی ا
کودکـی در وجـود فـرد نهادینه شـده و 
و  توجـه  گرچـه  ا می کنـد،  پیـدا  ادامـه 
نظارت کافی در نوشـتن درست کلمات، 
داشـتن الگـو یـا سرمشـق زیبـا و بررسـی 
در  عاطفـی  و  روان شـناختی  عوامـل 
زیبایی یا بدخطـی افراد تأثیرگذار اسـت. 
اما اینکه چرا در کشـوری که مهد عروس 
مـردم  عامـه  اسـت،  اسـالمی  خطـوط 
دسـتخط زیبایی ندارند، پرسشـی اسـت 
کـه در ایـن گـزارش بـه آن پرداخته شـده 

است.
خـط تابشـی از روان و نمایانگـر فکـر و 
معرفت درونی اسـت که به صورت زبانی 
در انگشـتان جلـوه می کنـد و بـه اعتقـاد 
بورکهـارت در کتـاب روح هنـر اسـالمی، 
شـریف ترین هنر بصـری در جهان اسـالم 
کـه به خوبـی  به شـمار مـی رود. هنـری 
توانسـته بـار اندیشـه و تاریـخ را بـه دوش 
گرچه تغییر شیوه  بکشـد. در این میان، ا
و اسـتفاده از خـط نسـتعلیق در نـگارش 

دوران  اخیـر  سـال  چنـد  کتاب هـای 
دبسـتان ایـن امیـد را زنده کـرد کـه توجه 
بـه زیبایـی در نوشـتن دغدغـه ای اسـت 
قرارگرفتـه،  مسـئولین  موردتوجـه  کـه 
امـا آنچـه در عمـل مشـاهده شـد نشـان 
نمی توانـد  ع  موضـو ایـن  کـه  می دهـد 
و  باشـد  بهبـود دسـتخط  راهـکار  تنهـا 
برای تحقـق خوش خطـی در میان عامه 
مـردم عـالوه بـر وجـود الگـوی مناسـب 
در کتاب هـای درسـی، مسـائل بنیـادی 
دیگـری نیـز بایـد موردتوجـه قـرار گیـرد.

پیشینیان با خط و 
خوش نویسی مأنوس بودند

»شــروع  می گویــد:  خیــری  علــی   
ســوادآموزی در گذشــته بــا خوش نویســی 
همــراه بــوده اســت؛ امــا نــه اینکــه خــط، 
ســاده انگارانه و به صــورت نســخ ابتدایــی 
ابتدایــی  اول  کالس  دانش آمــوز  بــه 
آمــوزش داده شــود؛ ضمــن اینکــه در 
نحــوی  بــه  آموزشــی  سیســتم  قدیــم 
بــود کــه دانش آمــوزان از همــان ابتــدا بــا 
متــون ادبــی قدیــم آشــنا شــده و حــروف 
الفبــا را بــه شــکل خــط نســتعلیق یــاد 
ــد و ایــن موضــوع در وجودشــان  می گرفتن
 نهادینه شــده و در طــول زمــان به پختگی

 می رسید.«
گرچــه در چنــد ســال  او ادامــه می دهــد: »ا
ــه خــط  ــر کتاب هــای دوره دبســتان ب اخی
نســتعلیق نــگارش شــده، امــا وقتــی از 
دانش آمــوزان فعالیت هــای تحقیقاتــی 
می خواهنــد، معلمــان بــه آن هــا توصیــه 
کــه نوشــته ها و متــون خــود  می کننــد 
از  بنویســند؛  تایپ شــده  به صــورت  را 

ســویی دیگــر، نســل امــروز کم حوصلــه 
اســت و بــه دلیــل افزایــش ســرعت زندگــی 
و جذابیت هــای کامپیوتــر و گوشــی های 
تلفــن همــراه، از نوشــتن شــانه خالــی 
می کننــد و بــه ایــن ترتیــب، وقتــی بــه خط 
پرداختــه نمی شــود طبیعتــا دســتخط 
قــوی و زیبایــی نخواهنــد داشــت و از رمــز 
عظیــم معنــوی در هنــر خوش نویســی کــه 
عصــاره مکتــوب فرهنــگ و هنــر و ادب 

ماســت هــم دور می شــوند.«
این مــدرس خوش نویســی بــا بیــان اینکه 
پیشــینیان بــا خــط و خوش نویســی و 
درعین حــال فرهنــگ و ادب و هنــر خــود 
کــردن  مأنــوس بودنــد و در نظــر آن هــا زیبا
خــط مقولــه ای بــود کــه می توانســتند بــا 
آن در کار خــود بــه آرامــش برســند، تصریح 
گرچــه انجمــن خوش نویســان  می کنــد: »ا
در ایــن زمینــه رســالتی دارد، ولــی یــک 
نهــادی غیردولتــی  و  انجمــن هنــری 
ــر در  ــای اخی ــه در دهه ه ــد ک ــت. هرچن اس
خوش نویســی رشــد بســیار داشــته ایم و 
افــرادی کــه بــه ایــن هنــر پرداختنــد بــه 
آن عالقه منــد بــوده و بــه زیبایــی آن پــی 
بــرده و بــه خلــق آثــاری پرداختنــد کــه در 
ح اســت، اما متأســفانه  ســطح جهان مطر
عامــه مــردم حتــی از یــک خــط ســاده زیبــا 
و معمولــی دورمانده انــد چــه رســد بــه 
اینکــه بخواهنــد از خــط و خوش نویســی 
در زندگــی روزمــره و در خانه هــای خــود 
اســتفاده کننــد. ایــن موضوع بــه مدیریت 
روش هــای  کــه  دارد  نیــاز  واحــدی 
آموزشــی گذشــته را دنبــال کننــد و قطعــا 
 مســتلزم برنامــه زمان بنــدی طوالنــی

 است.«

هزاردستان، کمال الملک، 
دلشدگان

کاهـش  ع  خیـری همچنیـن بـه موضـو
وجه کاربردی خوش نویسـی اشـاره کرده 
و می افزایـد: »وقتـی هنـری در معـرض 
دیـد مـردم قـرار نگیـرد طبیعتـا از حافظـه 
کم رنـگ می شـود و ذهنیتـی از  آن هـا 
درونـی  درون مایـه  و  زیبایـی  و  هنـر 
کـه  آن نخواهنـد داشـت، همان طـور 
ادبیـات  و  موسـیقی  در  ع  موضـو ایـن 
خ داده اسـت« او بـا بیـان اینکـه  نیـز ر
ک خوبـی بـه مـردم داده  وقتـی خـورا
کم کـم جایگزین هـای غلـط و  نشـود، 
ناصحیح جـای منابـع اصلـی را می گیرد، 
کـه  اسـت  »طبیعـی  دارد:  اعتقـاد 
بیشـتر مـردم در اوقـات فراغـت، وقـت 
خـود را در اینترنـت و مقابـل تلویزیـون 
می گذراننـد و متأسـفانه صداوسـیما نیـز 
بـرای هنرهـای اصیـل از جملـه خـط و 
قائـل  شـایانی  اهمیـت  خوش نویسـی 
را  زیبـا  خـط  مـردم  بنابرایـن  نیسـت، 
نمی بیننـد؛ ضمـن اینکـه نمایشـگاه ها 
نیز مخاطب خاص خـود را دارند و عموم 
گـر  مـردم بـه نمایشـگاه نمی رونـد؛ امـا ا
برنامـه ای در صداوسـیما گنجانـده شـود 
و عامه پسـند  به صـورت حرفـه ای  کـه 
بـا داشـتن درون مایـه زیبـا شناسـانه، 
ویژگـی و زیبایی هـای خط را بشناسـاند، 
عالقه منـدی  و  رغبـت  مـردم  طبیعتـا 
ع  نشـان داده و بـه سـمت ایـن موضـو
حرکـت می کننـد. همان طـور کـه مرحـوم 
علـی حاتمـی در سـریال هزاردسـتان کـه 
طـول  در  سـریال ها  زیباتریـن  از  یکـی 
تاریـخ سـینما و تلویزیـون ایـران اسـت، 

بـه خـط  تاریخـی  کنـار بحث هـای  در 
یـا در فیلـم  و خوش نویسـی پرداخـت 
فیلـم  در  و  نقاشـی  بـه  کمال الملـک 
می پـردازد  موسـیقی  بـه  دلشـدگان 
بـه  مـن  گرایـش  دالیـل  از  یکـی  کـه 
خوش نویسـی همـان لحظـه ای بـود کـه 
در سـریال هزاردسـتان اسـتاد عبـداهلل 
کلمـه  و  می تراشـیدند  را  قلـم  فـرادی 
هزاردسـتان را بـه زیبایـی سیاه مشـق 
می کردنـد و بـا موسـیقی زیبـای بیـات 
همـراه  نـی داوود  اسـتاد  از  اصفهـان 
کـه توسـط مرحـوم مرتضـی  می شـدند 

بـود.« بازسازی شـده  حنانـه 
کیـد  تأ خوش نویسـی  مـدرس  ایـن 
و  »آموزش وپـرورش  می کنـد: 
صداوسـیما کـه دو رکـن اصلـی آمـوزش 
ع خـط  در کشـور هسـتند بایـد بـه موضـو
و خوش نویسـی ورود کننـد تـا در آینـده 
شـاهد پرداختن بیشـتر به خوش نویسـی 
به عنـوان هنـر ملـی و درنتیجـه زیباتـر 

باشـیم.« خطـوط  شـدن 

متولیان دلسوز نیستند
محمـد فاتـح سـید نطنـزی نیـز بابیـان 
اینکه متأسـفانه در دوره ابتدایی آن طور 
که باید خط نسـتعلیق به درستی آموزش 
دانش آمـوزان  خـط  و  نمی شـود  داده 
حالت روزنامه ای و نسـخ دارد، می گوید: 
مربـی  تعلیـم  تحـت  مدتـی  فـرد  گـر  »ا
کارآزمـوده قرارگرفتـه و آمـوزش ببینـد 
وجـودش  در  صحیـح  نوشـتِن  شـیوه 
نهادینـه می شـود؛ امـا متأسـفانه معلمـی 
که در خوش نویسـی مهارت داشته باشد 
و بتوانـد خط نسـتعلیق ملی را به درسـتی 
آمـوزش دهـد، در مـدارس حضـور نـدارد 
گرچـه در چنـد سـال اخیـر کتاب هـای  و ا
درسـی بـه خـط نسـتعلیق نوشته شـده، 
اما مربـی هنـر همان مربـی درس قـرآن یا 
ورزش اسـت، بـه همیـن دلیـل وقتی کـه 
از ابتـدا خشـت اول را کـج می گذارنـد این 

دیـوار تـا انتهـا کـج مـی رود.«
نویسـنده کتاب سـحر سـطور درباره خط 
گرچه استعداد ذاتی  شکسته نستعلیق، ا
را نیـز در خوش خطـی مؤثـر می دانـد، امـا 
ع در خـط  کـه ایـن موضـو معتقـد اسـت 

تحریـری تأثیـر زیـادی نـدارد. 
سـید نطنـزی ادامـه می دهـد: »راهـکار 
مـا بـا آموزش وپـرورش ایـن بـود کـه بـا 
اصفهـان  خوش نویسـان  انجمـن 
اسـاتید  از  برخـی  تـا  کنیـم  همـکاری 
ج خوش نویسـی را طـی  انجمـن کـه مـدار
کرده انـد، در هفتـه یـک روز در مـدارس 
دولتـی و غیرانتفاعی خط نسـتعلیق را به 
دانش آموزان سه سال اول دوره ابتدایی 
آموزش وپـرورش  از  و  دهنـد  آمـوزش 
حقـوق مطابـق بـا معلمـان حق التدریس 
دریافـت کننـد، امـا متأسـفانه متولیـان 
امر دلسـوز نیسـتند و نتیجه همین اسـت 

می بینیـد.« کـه 
کاربـرد خـط در  کم رنـگ شـدن   او بـه 
زندگـی روزمـره اشـاره و تصریـح می کنـد: 
حالـت  هنـوز  خوش نویسـی  »البتـه 
کاربـردی خـود را حفـظ کـرده، هرچنـد 
بیشـتری  نمـود  آن  تزئینـی  جنبـه  کـه 
یافتـه اسـت کـه یکـی از علت هـای آن را 
می تـوان ظهـور کامپیوتـر و فونت هـای 
به عنوان مثـال،  دانسـت.  آن  آمـاده 
حرفـه  در  می خواهـد  کـه  کسـی  دیگـر 
کنـد نیـاز نیسـت  تابلونویسـی فعالیـت 
بنابرایـن  باشـد  خوش نویـس  حتمـا 
را  سنتـــــــی  هنـر  جدیـد  تکنولـوژی 

اسـت.« داده  قـرار  تحت الشـعاع 

ضرورت وجود سرمشق و 
الگوی مناسب

نـگارش  شـفیعی  محمـــــدرضــــــــا  امـا 
دوره  دانش آمـوز  درسـی  کتاب هـای 
اتفـاق  را  نسـتعلیق  خـط  بـه  دبسـتان 
خوبـــــــی دانستـــــــه و مــــی گویــــــد: »در 
عملـی  مشـق  بـر  عـالوه  خوش نویسـی 
داشـته  وجـود  نیـز  نظـری  مشـق  بایـد 
باشـد؛ یعنـی فـرد سرمشـق خـوب ببینـد 
ع در مـدارس دوره  کـه حـاال ایـن موضـو
دبسـتان اتفـاق افتـاده و دانش آمـوزان 
روش صحیـح نوشـتن را می بینند؛ یعنی 
خوبـی  الگـوی  می بیننـد  کـه  الگویـی 
اسـت و در آینـده خـط خوبـی خواهنـد 

داشـت.«
گـر  »ا می افزایــــــد:  خوش نویـس  ایـن 
هنرجـو بـا یـک اسـتاد خـوب کار کنـد  یـا 
گـر اسـتاد هنرجـوی خـود را بـه دیـدن  ا
دهـد،  ارجـاع  قدمـا  خـوب  خطـوط 
خواهـد  بهتــــــــری  پیشـرفت  مطمئنـا 
کـه نسـتعلیق را از  کسـی  داشـت؛ مثـال 
اصفهانـی  غالمرضـا  میـرزا  خـط  روی 
شکسته نسـتعلیق  یـا  می کنـد  تمریـن 
عبدالمجیـد  درویـش  خـط  روی  از  را 
کنـد، مطمئنـا جهـش هنـری در  تقلیـد 
کـه اسـتادی  کسـی  خـط او نسـبت بـه 
بـا خـط درجـه دو و سـه دارد و هنرجـو 
کنـد بسـیار  بایـد از روی خـط او تقلیـد 
ع دقیقـا درمورد  بیشـتر اسـت. این موضو
ح اسـت و  کتاب هـای درسـی نیـز مطـر
کتاب هـای درسـی  گـر فـرم نوشـتاری  ا
به صورت نستعلیق باشد، دانش آموزان 
بـا چنیـن الگـوی مثبتـی مواجـه شـده و 
تأثیرگذار اسـت و در این صورت می توان 
خـط  و  کتابـت  بـرای  را  خوبـی  آینـده 
تحریـری پیش بینـی کـرد؛ امـا چنانچـه 
ایـن الگـو در مقابـل دیـدگان آن هـا قـرار 
 نگیـرد از الگوهـای نامناسـب اسـتفاده 

می کنند.«
مباحـــــــث  اینکـه  بـه  اشــــــاره  بـا  او   
روان شناسـی نیـز روی دسـتخط تأثیـر 
آن  از  بخشـی  می دهـد  نشـان  و  دارد 
کتسـابی و بخـش دیگـر ارثـی و ذاتـی  ا
اسـت، اعتقـاد دارد کـه بهبـود دسـتخط 
در دوران بزرگ سالی کار دشواری است. 
او تصریـح می کنـد: »نسـل مـا در مـدارس 
مشـق  و  ندیـده  خوبـی  آموزش هـای 
نظـری و الگـوی خوبـی نداشـته اند کـه 
کننـد؛ ضمـن اینکـه  از روی آن تقلیـد 
معلمـان آن نسـل نیـز بـا ایـن فضـا آشـنا 
نبـوده و شـاید اصـال درک خاصـی نسـبت 

بـه آن نداشـتند.« 
هنـر  کاربـردی  جنبـه  دربـاره  شـفیعی 
خوش نویسـی نیـز می گویـد: »نمی تـوان 
گـر جنبـه هنری خوش نویسـی  گفـت که ا
رونـق پیـدا کـرد جنبـه کاربـردی آن رو 
کـه ایـن دو ماننـد  بـه افـول مـی رود؛ چرا
دو بـال پرنـده هسـتند و بـا یکدیگـر بـاال 
می رونـد، همان طـور کـه سـخن اسـتاد 
در  موسـیقی  درمـورد  کسـایی  حسـن 
کـه  اسـت  صـادق  نیـز  خوش نویسـی 
رودخانـه  ماننـد  اصفهـان  گفته انـد 
زاینـده رود اسـت و در برخـی قسـمت ها 
پـر آب و در بعضـی قسـمت ها کم عمـق 
و باریـک امـا جـاری اسـت. هرچنـد کـه 
کـه  کنـد االن نیسـتند  خـدا رحمتشـان 
ببیننـد زاینـده رود دیگـر جـاری نیسـت؛ 
امـا منظـور ایـن اسـت کـه خوش نویسـی 
نیـز در برهـه ای از زمـان عمـق و پهنـا 
دارد و گاهـی باریـک و کم عمـق شـده، 
وجــــــود  جامعـــــــه  در  همچنـان   امـا 

دارد.«

و خط از نسیم هوا گشت خشک
علی خیری، محمد فاتح سید نطنزی و محمدرضا شفیعی در گفت وگو بااصفهان زیبا 

از خوش خطی می گویند

اخبار هنر

 برشی از زندگی و زمانه
عبدالوهاب شهیدی خواننده پیشکسوت

 آخرین اثر برنده نوبل
 به ایران رسید

عبدالوهـاب شـهیدی خواننـده پیشکسـوت موسـیقی ایرانـی بامداد دیـروز در بیمارسـتان 
رسـالت تهـران دارفانـی را وداع گفـت. بـه گـزارش  مهـر، ایـن خواننـده 99 سـاله موسـیقی 
ایرانـی روز شـانزدهم اردیبهشـت مـاه سـال جـاری بـرای مقابلـه بـا بیمـاری کوویـد 19 

کسـینه شـد.مرحوم شـهیدی در سـال 1301 در میمـه اصفهـان بـه دنیـا آمـد.  وا
گیـری موسـیقی ردیف  ایـن هنرمنـد از اوایـل سـال 1320 فعالیت هـای هنری خـود را بـا فرا
دسـتگاهی ایـران، آواز، نوازندگـی سـنتور و نوازندگی عـود نزد اسـماعیل مهرتـاش آغاز کرد 
و عالوه بـر مهارت هایی کـه در حوزه خوانندگی و آهنگسـازی داشـت، در حـوزه عودنوازی 

نیـز نوازنـده ای معتبر بـه حسـاب می آمد.
ایـن هنرمنـد در طـول سـال هایی کـه در عرصـه موسـیقی فعالیـت می کـرد، بـا هنرمندانـی 
چون جلیل شـهناز، فرامـرز پایـور، علی اصغـر بهاری، حسـین تهرانـی، رحمـت اهلل بدیعی، 

حسـن ناهیـد، محمدرضـا شـجریان و محمـد اسـماعیلی همـکاری داشـته اسـت.
»در مـدح علـی )ع(«، »دو بیتی هـای بابـا طاهـر«، »راز عـود«، »عود مـن خداحافـظ«، »گله 
دارم شـتربانا«، »نـگاه گـرم تو )زندگـی(«، »تنهـا بیا«، »بـی تو به سـر نمی شـود«، »گل های 
کنـون توسـط مرحـوم شـهیدی در دسـترس مخاطبـان  تـازه« از جملـه آثـاری اسـت کـه تا

قـرار گرفتـه اسـت.
همـکاری بـا ارکسـترها و مجموعه هـای مختلـف موسـیقایی در بخش هـای رادیـو و 
تلویزیـون و کارهـای ارکسـترال از دیگـر فعالیت هـای ایـن خواننـده فقیـد موسـیقی ایرانـی 

بـه حسـاب می آیـد.

کتـاب »کالرا و خورشـید« نوشـته کازوئـو ایشـی گورو بـا ترجمـه شـیوا مقانلـو منتشـر شـد.به گـزارش 
ایسـنا، این کتاب در 328 صفحه با قیمت ۶9 هزار تومان توسـط نشـر نیماژ منتشر شـده است.

در معرفـی ناشـر از کتـاب »کالرا و خورشـید« آمـده اسـت: »کالرا و خورشـید«، نخسـتین رمـان کازئو 
ایشـی گورو بعـد از دریافـت جایزه نوبل اسـت. ایشـی گورو چهار سـال پـس از دریافـت جایزه ادبی 
نوبـل، بـاز هم بـا ایـن کتـاب نشـان می دهـد که همیشـه نوبـل ادبـی جایـزه ای سیاسـی نیسـت و 
گاهی هم می شـود که هیئت داوران نوبل درسـت به هدف زده باشـند.»کالرا و خورشید« یک اثر 
علمی تخیلی و پادآرمانشهری است که رنگ وبوی آثار ماندگار و بزرگ کالسیک را هم دارد.کازوئو 
ایشی گورو، داستان نویس، فیلم نامه نویس و موسیقی دان انگلیسی ژاپنی، از تحسین شده ترین 
نویسـندگان معاصـر جهـان به شـمار می رود.ایشـی گورو در تمـام ایـن سـال ها به شـکلی مـداوم و 
خسـتگی ناپذیر در کار خلـق هنـری بـوده اسـت. او در کنـار نوشـتن یـک مجموعه داسـتان و چند 
کنـده و چهـار فیلم نامـه و چنـد ترانه متـن بـرای آلبوم هـای موسـیقی، بیشـتر  داسـتان کوتـاه پرا
به عنـوان رمان نویسـی مـورد توجـه و تحسـین واقـع شـده کـه یک به یـک آثـارش موفـق ظاهـر 
شده اند.ایشـی گورو سـال 201۷ به خاطر مجموعه آثـار خود برنده جایزه ادبی نوبل شـده اسـت. 
بیانیه کمیته این جایزه او را چنین توصیف کرده: »کسی که با رمان هایش، رمان هایی نمایشگر 
عواطف بسیار نیرومند، ورطه ای را آشکار می کند که زیر احساس واهی ارتباط ما با جهان هستی 
نهفته اسـت.«راوی رمـان کالرا یـک آ.اف اسـت. یـک نمونه خـاص از ربات هایی انسـان نما که 

بـرای همراهـی کـودکان و نوجوانان طراحی و سـاخته شـده اند. 
او در ادامه مسـیر مکاشفه گونه شـازده کوچولووارش بـا جوسـی دختربچـه ای کـه یـک بیمـاری 

خـاص دارد همـراه می شـود. رابطـه کالرا و خورشـیدخان بسـیار عجیـب و روحانـی اسـت. 
سـروکله یک ماشـین دودزا پیـدا می شـود و در ایـن میـان آیـا ریـک در جوسـی عشـق حقیقـی خود 
را یافته اسـت؟ در بخشـی از کتاب می خوانیم: »نسـل مـا هنوز احساسـات قدیم رو تـوی خودش 
داره، یـه بخشـی از وجودمـون اون احساسـات رو رهـا نمی کنـه. حـاال اون بخشـی کـه می خـواد 
احساسـات رو نگه داره معتقـده کـه درون هرکدوم از ما یک چیز دسـت نیافتنی هسـت، یک چیز 

منحصربه فـرد کـه قابـل انتقـال نیسـت.«
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 در شهر

 آمار کرونای اصفهان؛ ۲۰ اردیبهشت
 ۲۴  فوتی و  ۱۰۹۱ ابتالی جدید

سـخن گوی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهـان روز گذشـته از 
ابتـای یک هـزار و ۹۱ نفـر بـه کرونـا خبـر داد. آرش نجیمـی 
کـرد: از ایـن تعـداد بیمـار جدیـد مبتـا بـه کرونـای  اظهـار 
کز درمانی اصفهان بستری  شناسـایی شـده، ۲۶۴ نفر در مرا
شـدند؛ همچنین در این بـازه زمانـی ۳۱۷ بیمار بهبـود یافته 
کـز درمانـی ترخیـص شـدند. او بـا بیـان این کـه در حـال  از مرا
کـز درمانی  حاضر یـک هـزار و ۹۱۸ بیمار مبتـا به کرونـا در مرا
بسـتری  آران وبیـدگل  و  کاشـان  به جـز  اسـتان اصفهـان 
هسـتند، تصریـح کـرد: از ایـن تعـداد ۳۸۹ بیمـار در بخـش 
آمـار  نجیمـی  می شـوند.  نگهـداری  ویـژه  مراقبت هـای 
مرگ ومیـر بیمـاران مشـکوک بـه کرونـا طـی ۲۴ سـاعت اخیـر 
در اسـتان اصفهـان را ۲۴ نفر اعام کـرد و گفت: از ایـن تعداد 

۱۴ نفـر فـوت شـده مثبـت کرونـا بـوده اسـت.

 در حاشیه 

 باند قاچاق سالح در اصفهان
 متالشی شد

مأمـوران انتظامـی اسـتان اصفهـان موفـق بـه شناسـایی و 
دسـتگیری اعضـای یـک گـروه قاچـاق سـاح در ایـن خطـه 
شدند. به گزارش پایگاه اطاع رسانی پلیس، معاون اجتماعی 
فرمانده انتظامی اسـتان اصفهان گفت: از ایـن باند ۲۷ قبضه 
انواع سـاح گرم کشـف شده اسـت. سـرهنگ  جهانگیر کریمی 
افـزود: مأموران پلیـس امنیـت عمومی اسـتان اصفهـان پس از 
انجام اقدامـات اطاعاتی، از تردد قاچاقچیان اسـلحه در یکی 
از محورهای غربی اسـتان مطلع و وارد عمل شـدند.او با اشـاره 
بـه اینکـه قاچاقچیـان کـه اعضـای یـک بانـد سـه نفره بودنـد، 
در پوشـش مسـافرت و به وسـیله دو دسـتگاه خودروی سواری 
پیـکان در حـال انتقـال اسـلحه بودند، تصریـح کـرد: متهمـان 
توسـط مأمـوران پلیـس امنیـت عمومـی اصفهـان در یکـی از 
ورودی هـای ایـن شـهر شناسـایی و خـودروی آن هـا متوقـف 
شـد.معاون اجتماعی فرمانده انتظامی اسـتان اصفهان ادامه 
داد: در بازرسـی به عمل آمـده ۱۰ قبضه کلت کمری و ۱۷ سـاح 
شـکاری که به طـور حرفه ای در سـقف یکـی از خودروها جاسـاز 
شده بود، کشـف شـد.این مقام انتظامی اظهار داشـت: در این 
رابطه سـه نفر دسـتگیر و پس از تشـکیل پرونده بـرای اقدامات 

قانونـی بـه مراجـع قضائی تحویـل داده شـدند.

بـا دسـتور نهایـی روز شـنبه سـتاد ملـی کرونـا منـوط بـه ضـرورت برگـزاری حضـوری امتحان هـای نهایـی )پایه هـای نهـم و 
دوازدهـم( در خردادمـاه، سـناریوی مجازی شـدن امتحان هـا و تـاش و تجمع هـای دانـش آمـوزان بـرای عملی شـدن 
خواسته شـان رنـگ باخـت و رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی بـا بنـد و تبصره هـای مختلـف روی میـز مدیـران مـدارس آمـد.

ــتاد ملـــی  ــا دســـتور نهایـــی روز شـــنبه سـ بـ
کرونـــا منـــوط بـــه ضـــرورت برگـــزاری 
نهایـــی  امــتحــان هـــــای  حــضـــــوری 
در  دوازدهـــم(  و  نهـــم  )پایه هـــای 
خردادمـــاه، ســـناریوی مجازی شـــدن 
تجمع هـــای  و  تـــاش  و  امتحان هـــا 
عملی شـــدن  بـــرای  دانش آمـــوزان 
خواسته شـــان رنـــگ باخـــت و رعایـــت 
و  بنـــد  بـــا  بهداشـــتی  پروتکل هـــای 
ـــران  ـــز مدی تبصره هـــای مختلـــف روی می
مـــدارس آمـــد؛ موضوعـــی کـــه خردادمـــاه 
ســـال گذشـــته نیـــز مـــورد توجـــه قـــرار 
گرفـــت و تجربـــه شـــد. محمـــد محســـن 
بیگـــی، مدیـــرکل دفتـــر ســـامت وزارت 
آموزش وپـــرورش، دربـــاره ضوابـــط و 
در  شـــرکت  بهداشـــتی  پروتکل هـــای 
می گویـــد:  حضـــوری  امتحان هـــای 
ســـال گذشـــته شـــرایط مشـــابه امســـال 
را داشـــتیم، مـــدارس تعطیـــل بودنـــد و 
به جـــز پایـــه نهـــم و دوازدهـــم، ارزشـــیابی 
ســـایر پایه هـــا غیرحضـــوری بـــود. ســـال 
گذشـــته دســـتوالعمل بـــا کمـــک وزارت 

بهداشـــت تهیـــه و تنظیـــم و بـــه اســـتان ها 
ابـــاغ شـــد؛ بنابراین تجربـــه اول مـــا 
نیســـت. در ســـال تحصیلـــی جدیـــد نیـــز 
ع بـــا توجـــه بـــه شـــرایط جدیـــد  ایـــن موضـــو
و تجـــارب کســـب شـــده مـــورد بازبینـــی 
قـــرار گرفتـــه و آمـــاده شـــده اســـت و بـــه 

اســـتان ها ارســـال می شـــود.
کرونـــا  بـــه  مبتایـــان  آمـــار  افزایـــش 
در  مختلـــف  انـــواع  در  آن  جهـــش  و 
نگرانـــی  شـــاید  امـــا  اخیـــر  روزهـــای 
خانواده هـــا و دانش آمـــوزان را به دلیـــل 
بیشـــتر  امتحان هـــا  حضوری شـــدن 
بیگـــی  کـــه  موضوعـــی  اســـت؛  کـــرده 
دربـــاره آن و بـــرای اطمینـــان بیشـــتر 
خانواده هـــا در برنامـــه »انتهـــای الونـــد«؛ 
ـــد:  پخـــش از شـــبکه دو تلویزیـــون می گوی
بنابـــر پیش بینی هـــا، مقـــرر شـــده آن 
کرونایـــی،  دانش آمـــوزان  از  دســـته 
افـــراد مشـــکوک بـــه کرونـــا و کســـانی کـــه 
بیمـــاری زمینـــه ای داشـــته و ریســـک ابتـــا 
ـــه  گان ـــای جدا ـــد، در فض ـــاری دارن ـــه بیم ب
و انفـــرادی در امتحـــان نهایـــی شـــرکت 

کننـــد؛ همچنیـــن طبـــق خوداظهـــاری هـــر 
فـــردی کـــه اعـــام کنـــد هنـــگام برگـــزاری 
دارد،  کرونـــا  از  عائمـــی  امتحان هـــا 

گانـــه امتحـــان می دهـــد. جدا
او بـــا بیـــان اینکـــه برگـــزاری آزمون هـــا 
ـــل در  ـــاه قب ـــک م ـــوری از ی ـــورت حض به ص
کمیته هـــای فرعـــی ســـتاد ملـــی مقابلـــه 
بـــا کرونـــا در دســـت بررســـی بـــوده اســـت، 
پروتکل هـــای  در  می کنـــد:  عنـــوان 
ع  امســـال ســـتاد ملـــی کرونـــا دو موضـــو
تهویـــه  و  اجتماعـــی  فاصله گـــذاری 
امتحان هـــای  برگـــزاری  در  ســـالن ها 
حضـــوری بـــرای مـــا اهمیـــت فـــراوان دارد.

وجود کمتر از 100 دانش آموز
 در هر حوزه امتحانی 

وزارت  ســامـــــت  دفــتـــــر  مـــدیـــرکــــل 
آموزش وپــرورش بــا اشــاره بــه اینکــه 
در گذشــته چهارهــزار حــوزه امتحانــی 
در پایــه دوازدهــم داشــتیم کــه امســال 
بیــش از ۲۷۰۰ حــوزه بــه آن افــزوده 
کنــون شــش هزار و۷۰۰   اســت، گفــت: ا

حــوزه در ســطح کشــور داریــم. ۶۴۰ هــزار 
و  داریــم  پایــه دوازدهــم  دانش آمــوز 
ــی  ــوزه امتحان ــر ح ــن در ه ــور میانگی به ط
کمتــر از صــد دانــش آمــوز داریــم کــه البتــه 
در برخــی مناطــق ممکــن اســت بــه علــت 
گنجایــش ســالن ها جمعیــت بیشــتر هــم 
ــا ۷۰  ــا ۶۰ ت ــی حوزه ه ــی در برخ ــد؛  ول باش
نفــر باشــد. فاصلــه صندلی هــا از همدیگــر 
ــه  ــر گرفت ــر در نظ ــا دو مت ــرف تقریب از هرط
شــده و هر دانش آمــوز در فضــای فیزیکی 

چهارمترمربعــی قــرار دارد.

برگزاری امتحان ها در فضای باز 
حوزه هایی که امکانات الزم را دارند 

نیــز  ســالن ها  تهویــه  دربــاره  بیگــی 
امســال  ســالن ها  تهویــه  می گویــد: 
گرفته انــد  قــرار  بهتــری  شــرایط  در 
کــه  شــده اند  انتخــاب  حوزه هایــی  و 
امــکان ورود و خــروج هــوا را داشــته 
کردیــم هــر  کیــد  باشــند؛ همچنیــن تأ
جایــی کــه امــکان برگــزاری آزمــون در 
فضــای بــاز وجــود دارد ایــن کار صــورت 
کاســته شــود. گیــرد تــا از دغدغه هــا 

خانواده ها و دانش آموزان برای 
رفت و آمد همکاری کنند

دفــتـــــر ســامـــــت وزارت  مـــدیــــرکــــل 
رفت وآمــد  دربــاره  آموزش وپــرورش 
ــی  ــه حوزه هــای امتحان دانــش آمــوزان ب

نهایــی می گویــد: بــه همــکاری عوامــل 
اجرایــی، دانش آمــوزان و خانواده هــای 
آنــان بــرای رفت وآمــد دانش آمــوزان 
نیــاز داریــم. به جــد توصیــه کردیــم  کــه 
تجمــع قبــل و بعــد از ورود بــه ســالن های 
امتحانــی مدیریــت شــود. زمــان ورود بــه 
ســالن را هــم گســترده تر اعــام کردیــم. 
از نیم ســاعت قبــل از آزمــون نیــز امــکان 
ورود بــه ســالن وجــود دارد تــا ایــن ورود 

تدریجــی باشــد.

نهمی ها در مدارس خودشان 
امتحان می دهند 

او ادامــه می دهــد: در پایــه نهــم نیــز 
امتحان هــا به صــورت مدرســه ای برگــزار 
می شــود و آنجــا حــوزه امتحانــی نداریــم. 
کــم در حوزه هــای امتحانــی  بنابرایــن ترا
کــم و حــدود صفــر اســت؛  ایــن پایــه 
زیــرا در هــر مدرســه و کاســی میانگیــن 
۲۰ تــا ۳۰ دانــش آمــوز حضــور دارنــد. بــه 
گفتــه بیگــی، در پایــه نهــم یــک میلیون و 
۱۳۰ هــزار دانــش آمــوز در حــال تحصیــل 

. هســتند

وجود مراقبان بهداشتی
 در حوزه های امتحانی 

او بــا بیــان اینکــه در حــوزه امتحانــی 
ناظــران  بــر  عــاوه  دوازدهــم  پایــه 
امتحــان، یــک نفــر مراقــب ســامت در 

حــوزه نظــارت کافــی را دارد و از ســوی 
شــبکه های بهداشــتی درمانی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی کشــور نیــز ایــن نظارت هــا 
کــد ملــی  صــورت می گیــرد، می گویــد: 
شــرکت کننده  دانش آمــوزان  تمــام 
در آزمــون در اختیــار وزارت بهداشــت 
قــرار داده شــده تــا در ســامانه ماســک 
وضعیــت آنــان بررســی و هــر دو روز یــک 
کرونــا مثبــت بــه مــا اعــام   بــار مــوارد 

شود.

دانش آموزان مبتال به کرونا در 
قرنطینه یا شهریور آزمون می دهند

بیگــی اظهــار مــی دارد: دانش آمــوزان یــا 
موارد مشــکوک بــه کرونــا مطمئنــا در کنار 
دیگــر بچه هــا امتحــان نمی دهنــد. ایــن 
افــراد می تواننــد یــا در فضــای قرنطینــه 
آزمــون بدهنــد یــا در شــهریور در آزمــون 

شــرکت کننــد. 
ــوزش و  ــامت وزارت آم ــر س ــرکل دفت مدی
کیــد می کنــد: دانش آموزانــی  پــرورش تأ
کــه بیمــاری زمینــه ای داشــته و ریســک 
و  دیابــت  بــه  دارنــد، مثامبتــا  ابتــا 
گانــه و  غیــره هســتند نیــز در فضــای جدا
انفــرادی امتحــان می دهنــد؛  همچنیــن 
در خوداظهــاری، هــر فــردی کــه اعــام 
امتحان هــا  برگــزاری  هنــگام  کنــد 
گانــه امتحان  عائمــی از کرونــا دارد، جدا

. هــد می د

پروتکل ها،  روی میز 
مدیران مدارس

آموزشوپرورشباتدابیرویژهبهاستقبالامتحانهاینهاییمیرود

نیـــمنگــــاه
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گهی تغییرات شرکت نسیم فوالد پیشگامان آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2392 و شناسه ملی 14009359970  آ

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کاوش دیجیتال سپاهان درتاریخ  1400/02/19به شماره ثبت 67745 به شناسه ملی 14010006327 

ک جی درتاریخ  1400/02/15به شماره ثبت 67704 به شناسه ملی 14009997653 تاسیس شرکت سهامی خاص آب راه سازه فرتا

گهی تغییرات شرکت مدبران صنعت سامان گستر سهامی خاص به شماره ثبت 21089 و شناسه ملی 10260419470  آ

تاسیس شرکت سهامی خاص پایوران برق سپاهان درتاریخ  1400/02/18به شماره ثبت 67734 به شناسه ملی 14010003888 

گهی تغییرات شرکت بهیار صنعت سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1144 و شناسه ملی 10260423426  آ

گهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی علم و صنعت کیان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت 50253 و شناسه ملی 10260687303  آ

گهی تغییرات شرکت دقیق رهرو نورد سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 40026 و شناسه ملی 10260576958  آ

ک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه )1133014(  اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1132991( اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1132437( اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1133042(  اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1133031(  اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خمینی شهر )1132432(  اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1130311(  اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1132994(  اداره کل ثبت اسناد و امال

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : احمد مرادیان طالخونچه با کد ملی 5419573954به نمایندگی ازطرف شرکت نسیم عمران طالقان جی)سهامی 
کد ملی5419633492 به نمایندگی ازطرف شرکت فوالد صنعت طالقان جی )سهامی  خاص - ثبت 2145(به شماره شناسه ملی 14006939880به سمت رئیس هیات مدیره و منوچهردامن کشان با
خاص - ثبت 2197(به شماره شناسه ملی 14007465562به سمت نایب رئیس هیات مدیره و غالمرضا چقادی طالخونچه با کد ملی 5419501465 به نمایندگی ازطرف شرکت نسیم انرژی طالقان 
جی )ســهامی خاص -ثبت 2176(به شــماره شناســه ملی 14007283514 به ســمت عضوهیات مدیره ومدیرعامل تا تاریخ 1401/4/29انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اســناد مالی بهادار و تعهد آور 
قای احمد مرادیان طالخونچه با کد ملی 5419573954 به عنوان رئیس هیات مدیره ودرغیاب  قای غالمرضا چقادی طالخونچه با کد ملی 5419501465به عنوان مدیر عامل و آ شــرکت با امضاء آ

کد ملی5419633492به عنوان نایب رئیس هیات مدیره متفقًا و با مهر شرکت معتبراست . قای منوچهردامن کشان با رئیس باامضاء آ

گهی میگردد. موضوع فعالیت :خودران کردن ماشین های صنعتی خرید سخت افزار و نرم افزارهای مرتبط  ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آ
درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، 
محله قلعه طبره ، کوچه میخک ، کوچه جمال الدین ، پالک -4 ، طبقه همکف کدپستی 8154914992 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 3,000,000 ریال نقدی میزان سهم 
قای محمد مهریار به شــماره ملی 1289406138 دارنده 1000000 ریال سهم  قای کیوان دیانی به شــماره ملی 1285132572 دارنده 1000000 ریال سهم الشــرکه آ الشرکه هر یک از شــرکا آ
الشرکه خانم آزاده جعفری منشادی به شماره ملی 4431753559 دارنده 1000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای کیوان دیانی به شماره ملی 1285132572 و به سمت عضو 
قای محمد مهریار به شماره ملی 1289406138 و به سمت مدیرعامل به مدت 1 سال و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 1 سال و به سمت  اصلی هیئت مدیره به مدت 1 سال آ
رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال خانم آزاده جعفری منشادی به شماره ملی 4431753559 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 1 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء محمد مهریار همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات 

گهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.  مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اصفهان زیبا جهت درج آ

گهی میگردد. موضوع فعالیت :ارائه خدمات طراحی و ســاخت : شهرســازی، ســاختمان  ح زیر جهت اطالع عموم آ ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــر
های آموزشی، ورزشی، بهداشتی ودرمانی، مســکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی، ساماندهی وتوانمندسازی بافت های فرســوده و سکونتگاه های غیر رسمی، طراحی 
شهری، راهســازی، راه آهن، فرودگاهسازی، بندرســازی و سازه های دریایی، شــبکه های آبیاری و زهکشی، تأسیســات آب و فاضالب، مهندســی رودخانه،کشاورزی، منابع 
طبیعی و دامپروری، گلخانه و مجتمع های گلخانه ای، گروه ارتباطات و فناوری اطالعات، مطالعات جغرافیایی و برنامه ریزی فضایی، گروه میراث فرهنگی: )مرمت، احیاء و بهره 
برداری آثار و بناهای تاریخی -  فرهنگی و محوطه های باستانی -  تاریخی، احیا بافت های تاریخی(، گروه مطالعات آماری، گروه آماده سازی و بهره برداری معادن، پی جویی و 
کتشاف و اســتخراج نفت و گاز ، کانه آرایی و فرآوری مواد، خدمات برنامه ریزی آموزشی کوتاه مدت در زمینه توسعه منابع انسانی و یادگیری مهارت های  کتشاف معدن بجز ا ا
شغلی، معماری داخلی، فضای سبز، ژئوتکنیک، سازه، تأسیسات برق و مکانیک، ژئوفیزیک، محیط زیست، زمین شناسی، بازرسی فنی، خدمات کامپیوتری بجز نرام افزارهای 
فرهنگی، گروه خدمات مدیریــت، ایمنی و کاهش خطرات و پدافندغیرعامل، ترافیک و مطالعات حمل و نقل، نقشــه برداری: )نقشــه بــرداری زمینی،فتوگرامتری ،هیدروگرافی 
ومیکروژئودزی(، سیستم های اطالعات جغرافیایی، هواشناسی، مقاوم سازی،سدسازی،واحدهای پاالیشگاه نفت و گاز و صنایع پتروشیمی، تأسیسات روزمینی پس از اخذ 
مجوزات الزم از وزارت نفت، شبکه توزیع و ایستگاه های کاهش فشار گاز، گروه انرژی:)تولید نیرو،انتقال نیرو،توزیع نیرو،دیسپاچینگ و مخابرات نیرو،انرژی های تجدید پذیر و 
بهین سازی انرژی( ، گروه صنعت: ) صنایع فلزات اساسی-نورد، ذوب ریخته گری- وماشین سازی،صنایع سلولزی،شیمیایی، تبدیلی وتکمیلی کشاورزی،نساجی و پلیمری، 
صنایع کانی های غیرفلزی، صنایع برق و الکترونیک، صنایع خودرو(، اتوماســیون صنعتی،صادرات و واردات کاال و خدمات مجاز بازرگانی و فعالیت های ورزشی با اخذ مجوز 
از مراجع ذی ربط. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان 
، بخش مرکزی ، شــهر اصفهان، محله چرخــاب ، خیابان منوچهــری ، خیابان مجمر ، پالک -48 ، طبقه همکف کدپســتی 8143754453 ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت 
است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 ســهم 1000000 ریالی تعداد 100 ســهم آن با نام عادی مبلغ 35000000 ریال توسط موسســین طی گواهی بانکی شماره 25 
قای مهدی دهقانی  مورخ1400/02/08 نزد بانک ملی شعبه فردوسی اصفهان با کد 3014 پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آ
قای محمد شصت فوالدی به شــماره ملی 1280384050 و به سمت مدیرعامل )خارج از هیئت  به شماره ملی 1270179561 و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آ
قای محمدرضا دهقانی به شماره  قای محمد مهدی صفوی نیا به شماره ملی 1284507165 و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 ســال آ مدیره( به مدت 2 ســال آ
قای حسین دودی به شماره ملی 1288299648 و به ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره به  ملی 1288185596 و به ســمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 2 سال آ
قای محسن دهقانی سهرفروزانی به شماره ملی 1292106311 و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار  مدت 2 سال آ
و تعهدآور شرکت از قبیل چک، ســفته، بروات،قراردادها و عقوداســالمی با امضاء توامان دو نفر از اعضا هیئت مدیره و با مهر شــرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با 
امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شــرکت، معتبر اســت. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم ســیما رحیم لبافزاده به شماره ملی 1288440618 
قای غالمرضا دهقانی ســهرفروزانی به شماره ملی 1290578966 به ســمت بازرس علی البدل به مدت 2 ســال روزنامه کثیر االنتشار  به ســمت بازرس اصلی به مدت 2 سال آ

گهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.  اصفهان زیبا جهت درج آ

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ  1400/01/18تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: - ثریا هادی زاده به شــماره ملــی 4650086809 به ســمت مدیرعامل )خارج از 
گیر 1506385 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ) غیر موظف (  اعضا(، غالمعلی عالمه به شماره ملی 1286464226 به نمایندگی شرکت آی اس گستر به شماره فرا
برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره )تا تاریخ 1400/07/08( انتخاب شدند و سایر سمت های اعضا هیئت مدیره به قوت خود باقی است. - کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، ســفته ، بروات ، قراردادها و عقوداســالمی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب 

مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

گهی میگردد. موضوع فعالیت :خدمات فنی و مهندسی در زمینه طراحی ، نظارت ، تجهیز  ح زیر جهت اطالع عموم آ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــر
و اجرای پروژه های برق ، مکانیک ، الکترونیک و اتوماسیون صنعتی و ساخت انواع تابلوهای فشار ضعیف و متوسط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت : از تاریــخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اســتان اصفهان ، شهرســتان اصفهان ، بخش مرکزی ، شــهر اصفهــان، محله چرخاب ، خیابــان حاتم بیگ]مادی 
نیاصرم[ ، خیابان منوچهری ، پالک 0 ، پالک قدیمی 1 ، طبقه همکف کدپســتی 8143753511 ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسم 
به 100 ســهم 100000 ریالی تعداد 100 ســهم آن با نام عادی مبلغ 10000000 ریال توســط موسســین طی گواهی بانکی شــماره 465845 مورخ1400/01/31  نــزد بانک بانک ملی 
قای سعید خورســندی کوهانستانی به شــماره ملی 0943377668 و به سمت  ایران شــعبه خیابان فردوســی اصفهان با کد 3014 پرداخت گردیده اســت اعضا هیئت مدیره آ
قای احمد رضا چنگیز نایین با شماره ملی 1284646424 به نمایندگی از مهندسی پاوران کنترل سپاهان به شناسه ملی 10260499121 و به سمت  مدیرعامل به مدت 2 سال آ
قای محسن حسینی باالم به شماره ملی 1292403950 و به سمت نایب رئیس هیئت  عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال آ
مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اســالمی و همچنین کلیه نامه های عادی 
قای مصطفی کشتی آراست به شماره  و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شــرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرســان آ
ملی 1286364108 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال آقای وحید کشتی آراست اصفهانی به شماره ملی 1288216513 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال روزنامه 
گهی های شــرکت تعیین گردید. ثبــت موضوع فعالیت مذکور بــه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد. گواهی بانک بشــماره31  کثیر االنتشــار اصفهان زیبا جهت درج آ

مورخ1400/02/13صادر گردیده است.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1400/01/17تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع فعالیت شرکت و ماده مربوطه 
اساسنامه الحاق گردید : طراحی و تولید انواع منسوجات و پوشــاک و ارائه خدمات مربوط به آن - انجام کلیه فعالیت های بازرگانی از قبیل صادرات 
و واردات منسوجات فنی و الیاف صنعتی - ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه راه اندازی خط تولید منسوجات - ارائه مشاوره در زمینه واردات و خرید 
و فروش مواد اولیه مــورد نیاز در تولید کلیه محصوالت نســاجی ثبت موضــوع فعالیت به منزله اخذ و صدور مجوز نمیباشــد و در صــورت لزوم پس از 

کسب مجوزهای الزم

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1400/01/31تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کیومرث احمدی مالده به شماره ملی 5179276535 و ارسالن احمدی 
مالده به شماره ملی 1290877734 و اشکان احمدی مالده به شماره ملی 1292066687 و الهام السادات آقاحسینی اونجی به شماره ملی 1270726714 به عنوان اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و علی شفیعی عاشق آبادی به شماره ملی 1293194670 به سمت بازرس اصلی و ایمان اخوان صفایی به شماره ملی 1270344129 
گهی های شرکت انتخاب شــد. ترازنامه و حساب سود و  به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک ســال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراالنتشــار اصفهان زیبا جهت نشر آ

زیان شرکت منتهی به سال 1399 مورد تصویب قرار گرفت.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1400/01/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : گزارش سود و زیان،ترازنامه و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به 
 1398/12/29مورد تصویب قرار گرفت. زهره بابایی دورکی کدملی116012377 و علیرضا بابایی دورکی کد ملی6209516114 به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت 

گهی ها و دعوتنامه های شرکت انتخاب گردید. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند .روزنامه اصفهان زیبا جهت درج آ
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روزنامه اصفهان زیبا ارگان رسمی شهرداری اصفهان است که ضمن تحلیل رویدادهای شهری، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به اطالع رسانی حرفه ای به همه مخاطبان فارغ از دسته بندی ها مقید است و بازتاب دیدگاه های مختلف را رسالت 
خود می داند. مطالب مندرج در این روزنامه الزاما دیدگاه رسمی شهرداری اصفهان نیست، بلکه در راستای تحقق شعار »دانستن حق شهروندان است« به انتشار خبرها و گزارش های محلی و ملی می پردازد.

وقت تمام شد رفقا!

مرضیه شیرعلیان
 نویسنده

گاهــی موقــع اســتراحت بیــن کار، منتظــرم کــه حســین آقــا 
دربــاره دختــرش حــرف بزنــد. وقتــی حســین آقــا بــا هیجــان، 
گفت وگــوی بیــن خــودش و دختــرش را بازگــو می کنــد، 
مــن ســراپا گــوش، محــو دنیــای تــازه ای می شــوم کــه بــا 
حرف هــای حســین آقــا جلــوی چشــم مــن ســاخته می شــود.
حســین آقــا می گویــد وقتــی از دختــرش می پرســد می خواهــی 
در آینــده چه کاره شــوی، دختــرش بعــد از کمی فکــر می گوید: 
گــر جــای مــن بــودی می خواســتی چــه کاره  تــو اول بگــو ا

شــوی؟
اینجاســت کــه دنیــای مــن ســاخته می شــود. بالفاصلــه 
خــودم را جــای حســین آقــا می گــذارم تــا جــواب بدهــم. از 
کودکــی همیشــه یــک عالمــه شــغل تــوی ســرم می چرخیــد 
خ و فلــک بــا هرچرخشــی، یکــی از آن هــا آن بــاال  کــه مثــل چــر

منتظــر می مانــد بــرای انتخاب شــدن.
از بچگی دوست داشــتم دانشــمند بشوم، دانشــمند شدن را 
هم همیشــه در ریختــن مایع قرمــز لوله آزمایشــی درون دیگ 
ــا ریختــن مایــع، همــه چیــز منفجــر  جوشــانی می دیــدم کــه ب
می شــد و مــن بــا موهــای کــز خــورده بــه گوشــه ای پرتــاب 
می شــدم. امــا هیچ وقــت تســلیم نمی شــدم و آن قــدر رنــگ 
لوله هــای آزمایشــم را تغییــر مــی دادم تــا آن مایــع جادویــی 
را بســازم. مایعــی کــه وقتــی می خــورم نیرویــی پیــدا کنــم 
ــه  ــا اینک ــم ی ــه بنویس ــک دقیق ــرض ی ــق ها را درع ــه کل مش ک
بــا ریختــن مایــع روی مخلــوط پیــاز و پوســت کروکودیــل، 
رباتــی درســت کنــم کــه همــه کارهایــم از جملــه مســئله های 

ــد. ــل کن ــی را ح ریاض
ســختی پیدا کــردن پوســت کروکودیــل مناطق حــاره، باعث 
شــد که از خیر دانشــمند شــدن بگــذرم و خلبان شــوم. خلبان 
یــک جــت کــه بــا ســرعتی بــاور نکردنــی، در یــک روز چنــد 
دور کــره زمیــن را دور می زنــد و خــط ممتــدی از دود ســفید و 

پنبــه ای پشــت ســرش بــه جــا می گــذارد.
بعــد از شــنیدن و دیــدن ســقوط هواپیماهــا و برخوردشــان بــا 
کــوه، از این شــغل هم نــا امیــد می شــدم و می خواســتم که...
اینجاســت کــه صــدای حســین آقــا، رشــته شــناور افــکارم را 
پــاره می کنــد و مــن را دوبــاره بــه ســالن نیمــه تاریــک بیــن 

دســتگاه ها و کارتن هــا برمی گردانــد.
-خب! رفقا وقت تمام شد برویم سر کارمان؟

عکس روز داستان

ســـــــال هفدهـــم  شــمــــاره 4019  سه شـــنبه 21 اردیبهشـــت 1400

 دیدبان محیط زیست

Esfzibanews @Esfzibanews

 بخوان! پرواز کن! اوج بگیر!
 مثل یک پرنده

 شعار »بخوان! پرواز کن! اوج بگیر! مثل یک 
پرنده« برای روز جهانی پرندگان مهاجر در 
سال 2021 برگزیده شده است. کیومرث 
ع  کالنتری، معاون محیط طبیعی و تنو
زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، 
به مناسبت روز جهانی مهاجرت پرندگان 
در سال 2021، در پیامی این روز را گرامی 
ح زیر است:  داشت. پیام کالنتری به شر
»مراسم روز جهانی پرندگان مهاجر، هر 
ساله در دومین شنبه ماه می )اردیبهشت 
کتبر )مهرماه( با  ماه( و دومین شنبه ماه ا
گاهی  هدف جلب توجه، ارتقای سطح آ
و آموزش در خصوص پرندگان مهاجر، 
آنهاست،  روی  پیش  که  تهدیداتی 
کولوژیک این پرندگان و نیاز به  اهمیت ا
همکاری های بین المللی برای حفاظت 
از آنها برگزار می شود و مهاجرت پرندگان را 
در تمامی مسیرهای مهاجرتی آنها جشن 
کشورهای مختلف با برگزاری  می گیرد. 
گاهی بخشی  برنامه های متنوع آموزشی و آ
شامل برگزاری جشنواره های پرنده شناسی، 
سمینارها، مسابقات، نمایشگاه ها، تورهای 
پرنده نگری و... این روز را گرامی داشته، 
توجه عموم را به اهمیت حفاظت از پرندگان 

مهاجر و زیستگاه های آنها جلب می کنند.
پرندگان با چهره های زیبا، آواز دلنشین 
و  شکوه  به  دل انگیزشان  پروازهای  و 
زیبایی هر چه بیشتر مناظر طبیعی کمک 
می کنند و نوازشگر روح و جان عالقمندان 
شرایط  در  ویژه  به  هستند.  طبیعت  به 
کنونی که پاندمی کووید 19 بسیاری از مردم 
کرده و فعالیت ها و  جهان را خانه نشین 
سفرها را به حداقل رسانده است، صدای 
پرندگان بلندتر از قبل به گوش می رسد و 
مردم سراسر جهان بیش از پیش به آواز 
دلنوازشان گوش فراداده و به تماشای آن ها 
می نشینند. پرندگان همچنین با کنترل 
کنش بذر گیاهان  آفات، گرده افشانی، پرا
کوسیستم ها نقش  و ... در حفظ عملکرد ا
بسزایی ایفا می کنند.شعار امسال روز جهانی 
پرندگان مهاجر بر آواز و پرواز پرندگان تمرکز 
دارد و مردم سراسر جهان را دعوت می کند 
گاهانه و  که هستند با تماشای آ هر کجا 
گوش دادن به آوای پرندگان با طبیعت 
ارتباط برقرار کنند و در یک تالش همگانی 
و مشترک جهانی برای حفاظت از پرندگان 
و زیستگاه هایی که آنها برای بقا احتیاج 

دارند، متحد شوند.«

  دور دنیا

 جالب ترین خیابان های
 بدون خودرو در جهان

ـــت  ـــا نیس ـــدی در دنی ـــاق جدی ـــا، اتف ـــازی خیابان ه پیاده راه س
و از زمان هـــای قدیـــم نیـــز در نقـــاط مختلـــف دنیـــا وجـــود 
کنان شـــهرها  داشـــته و از محبوبیـــت زیـــادی در میـــان ســـا
ـــوده و حتـــی در رونـــق صنعـــت گردشـــگری ســـهیم  برخـــوردار ب

ــت. ــوده اسـ بـ
 در ادامـــه بـــه معرفـــی بعضـــی از خیابان هـــای مشـــهور بـــدون 

ــان می پردازیـــم: ــروف جهـ ــودروی معـ خـ

خیابان گربه، توکیو
خیابـــان گربـــه در توکیـــوی ژاپـــن، مســـیری بـــه طـــول حـــدود 
ــهر  ــم شـ ــاری مهـ ــه تجـ ــن دو منطقـ ــه بیـ ــت کـ ــل اسـ ــم مایـ نیـ
واقـــع شـــده و بـــه همیـــن دلیـــل، روزانـــه میزبـــان کاربـــران 

بســـیاری اســـت.
کـــز تجـــاری  کافه هـــا، مرا ایـــن خیابـــان، رســـتوران ها، 
محبـــوب، تفریحگاه هـــا و ایســـتگاه های متعـــددی بـــرای 
اســـتراحت را در خـــود جـــای داده و بـــه همیـــن دلیـــل بـــه 
محبوبیـــت زیـــادی در میـــان تمـــام اقشـــار جامعـــه دســـت 

یافتـــه اســـت.
البتـــه جوانـــان طرفـــدار مـــد بیشـــترین رفت وآمـــد را در ایـــن 
خیابـــان دارنـــد؛ چـــرا کـــه می تواننـــد از فروشـــگاه های بســـیار 
ــش،  ــاس، کفـ ــروش لبـ ــد و فـ ــه خریـ ــان، بـ ــن خیابـ ــس ایـ لوکـ
کسســـوری و دیگـــر ملزومـــات خـــود بـــا بیشـــترین کیفیـــت  ا

بپردازنـــد.

خیابان سوم، کالیفرنیا
تفریحـــگاه ثـــرد اســـتریت، واقـــع در کالن شـــهر لس آنجلـــس 
در ایالـــت کالیفرنیـــا، یکـــی از محبوب تریـــن مکان هـــای 
گردشـــگری ایـــاالت متحـــده آمریـــکا بـــه حســـاب می آیـــد کـــه 
ـــود  ـــمت خ ـــه س ـــان را ب ـــر جه ـــردم سراس ـــیاری از م ـــاله بس ـــر س ه

فرامی خوانـــد.
ـــه  ـــر گرفت ـــود در ب ـــراف خ ـــان را در اط ـــه خیاب ـــگاه، س ـــن تفرج  ای
ــران  ــا عابـ ــته اســـت و تنهـ ــا بسـ ــه روی خودروهـ ــه همگـــی بـ کـ
ـــن  ـــد. ای ـــا را دارن ـــردد در آن ه ـــق ت ـــواران ح ـــاده و دوچرخه س پی
خیابان هـــا کـــه در دهـــه 19۶0 بـــه پیـــاده راه تبدیـــل شـــد 
مملـــو از رســـتوران ها، فروشـــگاه ها، خواننـــدگان خیابانـــی، 
ــان  ــا درختـ ــی بـ ــا زیبایـ ــک امـ ــد کوچـ ــر چنـ ــبز هـ ــای سـ فضاهـ
ـــا هـــر ســـلیقه ای را فراهـــم  ـــو اســـت و تمـــام نیازهـــای مـــردم، ب آل

مـــی آورد.
آب نمایـــی اعجاب برانگیـــز در محـــل رســـیدن ایـــن خیابان هـــا 
ــود  ــد اعـــالی خـ ــه حـ ــا را بـ ــر، جذابیـــت تفرجگاه هـ ــه یکدیگـ بـ
رســـانده و آن را در لیســـت مقاصـــد برتـــر ایالـــت کالیفرنیـــا بـــرای 

گردشـــگری قـــرار داده اســـت.

پیاده راه Rue du Petit-Champlain، کبک
کشـــور کانـــادا نیـــز از دیربـــاز میزبـــان پیاده راه هـــای بســـیاری 
بـــوده کـــه در ایـــن بیـــن، مـــردم کالن شـــهر کبـــک بیـــش از 
هم نوعـــان خـــود در ســـایر نقـــاط کشـــور بـــه تـــردد ســـبز گرایـــش 

داشـــته اند. 
ایـــن خیابـــان تاریخـــی، پـــس از شـــکل گیری شـــهر در ســـال 
1۶0۸ به عنـــوان اولیـــن منطقـــه تجـــاری در آمریـــکای 
کـــرد و در مـــدت زمانـــی  شـــمالی، فعالیـــت خـــود را آغـــاز 
 بســـیار کوتـــاه بـــه شـــهرتی بـــاال در میـــان مـــردم کل قـــاره

 دست یافت. 
مـــردم می تواننـــد از طریـــق قدیمی تریـــن پلـــکان شـــهر کـــه در 
ســـال 1۶۳۵ ســـاخته شـــده، بـــه ایـــن خیابـــان بـــدون خـــودروی 

زیبـــا دسترســـی پیـــدا کننـــد.
پیـــاده راه Rue du Petit-Champlain فروشـــگاه های 
هنرهـــای دســـتی و گالری هـــای بســـیار زیبایـــی را در خـــود 
جـــای داده و بـــه واســـطه ســـاختار رنگارنـــگ و دیوارنـــگاره 
معـــروف خـــود کـــه تاریـــخ منطقـــه در قـــرن هفدهـــم را بـــه 
تصویـــر می کشـــد بـــه محبوبیـــت زیـــادی در میـــان گردشـــگران 

دســـت یافتـــه اســـت.

خیابان بدون خودروی لینکولن، میامی
مـــردم میامـــی در ایالـــت فلوریـــدای آمریـــکا روزهـــای گـــرم 
خـــود را اغلـــب در خیابـــان لینکولـــن می گذراننـــد؛ چـــرا کـــه در 
ســـواحل شـــهر واقـــع شـــده و آن هـــا را از گرمـــای زیـــاد مناطـــق 

شـــهری در امـــان مـــی دارد.
 ایـــن خیابـــان عـــالوه بـــر اینکـــه فروشـــگاه های معـــروف و 
لوکـــس شـــهر را در خـــود جـــای داده، میزبـــان رســـتوران ها و 
ـــرای  ـــال ب ـــی ایدئ ـــل اســـت و در نتیجـــه، مکان کافه هایـــی مجل

گذرانـــدن ســـاعت هایی از روز بـــه شـــمار مـــی رود.
پیـــاده راه  ایـــن  در  مـــردم  کـــه  بدانیـــد  اســـت  جالـــب 
اعجاب انگیـــز می تواننـــد بـــه صـــرف غذاهایـــی از کشـــورهای 
مختلـــف دنیـــا نظیـــر ژاپـــن، فرانســـه و پـــرو بپردازنـــد کـــه همیـــن 
ـــرده  ـــدان ک ـــگران دوچن ـــان گردش ـــت آن را در می ـــر، محبوبی ام

اســـت.

 زندگی نوشت

وای کــه چقــدر شــادی و شــیرین کامی انســان را خوشــرو و زیبــا می کنــد. عشــق در دل می جوشــد و آدم می خواهــد کــه 
ــادی بســیار  ــد، و ایــن ش ــادمان باشــند، همــه بخندن ــد. می خواهــد همــه ش ــی کن هرچــه در دل دارد در دل دیگــری خال

مســری اســت.
کتاب شب های روشن
 اثر داستایفسکی

 شادی انسان را
 زیبا می کند
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