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 پرونده اصفهان زیبا  برای استاد موسیقی
  و آواز ایران عبدالوهاب شهیدی 

به مناسبت درگذشتش
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I S F A H A N - E - Z I B A  N E W S P A P E R

 عید سعید فطر
مبارک باد

سال شانزدهم، شماره  4020     
چهارشــنبه     22    اردیبهشت
1400

استعالم منطقه 3 شهرداری اصفهان   
منطقه 3 شهرداری در نظر دارد پروژه های ذیل را تعیین پیمانكار نماید:

تذكرات :
1.پیمانـکاران ملزم بـه ارائه اسـناد و مـدارك شـركت /پیمانکاری، و سـوابق كاری خود قبل از تهیه اسـناد میباشـند، بدیهیاسـت تحویل اسـناد 

اسـتعالم منوط بـه ارزیابی سـوابق و توان شـركتکنندگان میباشـد.
2.واجدین شـرایط می توانند از تاریخ نشـر این اطالعیه همه روزه بهجز روزهای تعطیل بـه منطقه 3 واقع در خیابان كمال -روبروی حسـینیه 
رضوی و با ارائه معرفینامه كتبی شركت /پیمانکاری و سـایر مدارك نسبت به خرید اسـناد اقدام نمایند. الزم بهذكر است كلیه اسناد استعالم 

میبایست توسط شـركتکننده تائید، مهر و امضا شده و طبق شرایط اسـتعالم ضمیمه پیشنهاد گردد.
3.آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا تاریخ 29 /02 /1400میباشد. بدیهی است دریافت پاكتها بعد از ساعت14 امکانپذیر نمیباشد.

4.   منطقه در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
كتها در  5.  حضـور نماینـده تاماالختیار و مطلـع به آنالیـز قیمت پیشـنهادی و با در دسـت داشـتن معرفینامه كتبـی  پیمانـکار در روز بازگشـایی پا

محـل الزامی اسـت.
6.  برندگان اول و دوم استعالم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

7.  برنده استعالم جهت عقد قرارداد باید معادل 5% مبلغ مورد پیمان را به عنوان تضمین انجام تعهدات پیمان به صورت ضمانتنامه بانکی 
و یا فیش نقدی تسلیم نماید. این ضمانتنامه طبق ماده 34 شرایط عمومی پیمان آزاد میگردد.

منطقه  3 شهرداری اصفهان

فهرست بها  -    سالمبلغ برآورد اولیه تقریبینام پروژه
مدت اجرای 

عملیات       /ماه
تضمین شركت 

دراستعالم   /  ریال

10.500.000ریال4ماه1،181،696،0001399ریالخیابان سازی پیر پینه دوز

پیاده رو سازی و دفع آبهای سطحی خیابان 
پیرپینه دوز

10.000.000ریال4ماه1،073،375،0001399ریال

قانوراهلل نجفی ومعابر  آسفالت معابر منتهی به گذر آ
سطح منطقه

12.000.000ریال4ماه1.648،056،0001399ریال

10،500،000ریال4ماه1،153،183،0001399ریالآسفالت مسیر دوچرخه در سطح منطقه

11،000،000ریال4ماه1،295،243،0001399ریالتهیه و نصب پل و آبرو در سطح منطقه

9،000،000ریال4ماه862،936،0001399ریالمرمت و اصالح فضای بازی پارک در دشت

تعمیرات سقف مجتمع هشت بهشت واقع در 
چهارباغ عباسی

12،000،000ریال4ماه1،671،559،8001399ریال

13،500،000ریال4ماه2،276،625،0001399ریالبدنه سازی چهارباغ خواجو

7،500،000ریال4ماه536،963،0001399ریالاجرای بتن رنگی در مسیر های دوچرخه

مناسب سازی رفیوژمیانی خیابان ابوالحسن و 
سطح منطقه

8،000،000ریال4ماه580،370،0001399ریال

مدیر عامل محترم هلدینگ ساختمانی عقیق و ریاست هیات مدیره 
شرکت عقیق هوشمند، انتخاب شایسته جنابعالی را به سمت رئیس 

کانون کارآفرینی استان اصفهان تبریک عرض مینماییم.

جناب آقای مهندس شیخ سجادیه

هیات مدیره هلدینگ ساختمانی عقیق

 استعالم منطقه 6 شهرداری اصفهان
منطقه 6 شهرداری اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را تعیین پیمانكار کند:

تذكرات :
1.پیمانکاران ملزم به ارائه اسناد و مدارك شركت/پیمانکاری، و سوابق كاری و گواهینامه صالحیت انجام كار خود قبل از تهیه اسناد می باشند.
2.واجدین شـرایط می توانند از تاریخ نشـر ایـن اطالعیه همـه روزه بجـز روزهای تعطیل تـا تاریـخ 1400/2/28 به منطقه شـش واقـع در خیابان 
سعادت آباد- نبش خیابان مالصدرا مراجعه و با ارائه معرفی نامه كتبی شركت/پیمانکاری و سایر مدارك نسبت به تهیه اسناد اقدام كنند. الزم 

به ذكر اسـت كلیه اسناد اسـتعالم باید توسط شـركت كننده تائید، مهر و امضا شـده و طبق شرایط اسـتعالم ضمیمه پیشنهاد شود.
3.آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در تاریخ 1400/2/29 می باشد. بدیهی است دریافت پاكت ها تا پایان وقت اداری امکان پذیر می باشد.

4.   منطقه در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
كتها در  5.  حضـور نماینـده تاماالختیـار و مطلـع به آنالیـز قیمـت پیشـنهادی و بـا در دسـت داشـتن معرفینامـه كتبـی  پیمانـکار در روز بازگشـایی پا

محـل الزامـی اسـت.
6.  برندگان اول و دوم استعالم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

7.  برنده اسـتعالم جهت عقد قرارداد باید معادل 5% مبلغ مـورد پیمان را به عنوان تضمین انجام تعهدات پیمـان به صورت ضمانتنامه بانکی 
و یا فیش نقدی تسـلیم كند. این ضمانتنامه طبق ماده 34 شـرایط عمومی پیمان آزاد میشود.

منطقه  6 شهرداری اصفهان

نام پروژه
مبلغ برآورد اولیه 

تقریبی )ریال(
فهرست بهاء    سال

مدت اجرای 
عملیات      ماه

تضمین شركت 
دراستعالم                      )ریال(

پیاده روسازی و جدول گذاری ضلع شرقی خیابان جابر، 
مجاور آبفا  

414.200.000ماهابنیه سال 2.850.000.0001400

پیاده روسازی و جدول گذاری ضلع شرقی خیابان 
استقالل شمالی  

414.100.000 ماهابنیه سال 2.800.000.0001400

پیاده روسازی و جدول گذاری ضلع شمالی خیابان كارگر 
حد فاصل جابر تا هزارجریب  

412.500.000 ماهابنیه سال 2.000.000.0001400

محوطه سازی پارک شقایق ضلع شمالی شهید 
خسروپور

414.100.000 ماهابنیه سال 2.800.000.0001400

محوطه سازی پارک ورودی شهید خسروپور ضلع شرقی 
هزارجریب

414.200.000 ماهابنیه سال 2.850.000.0001400

03

تقویت تقاضا 
با تالش دالالن
 تحلیلی بر وضع بازار ارز و طالی  اصفهان

وز تعطیلی یک هفته پس از 50 ر

02

 رد صالحیت ها 
یت است تیر خالص به جمهور

 حسین انصاری راد، فعال سیاسی اصالح طلب،
  در گفت وگو با اصفهان زیبا   از آرایش اصالح طلبان

 در انتخابات ریاست جمهوری می گوید

حسین مهراد، بنیان گذار پلتفرم» فرابازار«: بزرگ ترین سازکاری 
که می تواند حقوق مصرف کننده را احیا کند، شفافیت است

07

پلتفرمی برای احیای حقوق مصرف کننده

نوجوانان کجای فعالیت های شهر دوستدار کودک قرار گرفته اند؟
11

ونه   چترهای وار
برای نجات توت های شهر

05

ی  ورت مسئولیت پذیر ضر
اجتماعی هیئت ها

 شهردار و مدیران ارشد شهری
 پای صحبت جوانان هیئتی نشستند

عبدالوهاب شهیدی، موسیقی دان، خواننده، آهنگساز و نوازنده صاحب سبک 
عود، اول مهرماه 1301 در میمه اصفهان متولد شد و اوایل 1320 فعالیت هنری 

گیری آواز، سنتور و عود نزد استاد اسماعیل مهرتاش آغاز کرد.  خود را با فرا
او با اجرای بیش از 230 برنامه، از فعال ترین هنرمندان برنامه گل ها بود. از 
معروف ترین آثارش می توان به بازخوانی تصنیف لری» آن نگاه گرم تو« در 

دستگاه ماهور با شعری از هما میر افشار اشاره کرد. استاد شهیدی روز دوشنبه 
بیستم اردیبهشت  1400 به دلیل عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت. محمدرضا 
شجریان، استاد آواز ایران، در جشن یازدهم خانه موسیقی درباره عبدالوهاب 

شهیدی گفته بود: »او بزرگ مرد هنر آواز ایران است و سالیان درازی است که 
دستش را بوسیده ام و در حضور او کرنش کرده ام و هیچ گاه به خود اجازه نداده ام 

در حضور او عرض هنر کنم و از این بابت که من آمده ام جایزه او را تقدیم کنم 
متأسفم. استاد مرا ببخش. من در اندازه ای نیستم که جایزه شما را بدهم.«...
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2 سال هفدهم  * شماره ۴۰2۰  *  چهارشنبه  * 22 اردیبهشت ۱۴۰۰سیاست

گزارش

کشمکش ادامه دار میان دولت و شورای 
نگهبان بر سر مصوبه قانون انتخابات

در روزهایــی کــه هــر دو طیــف سیاســی چــپ و راســت در 
ــاع و وحــدت از  ــدا ازیــک ســو و اجم ــاب معرفــی کاندی ــب و ت ت
ســوی دیگــر هســتند، بمــب انتخاباتــی در شــورای نگهبــان 
منفجــر شــد. بــه گــزارش خبــر آنالیــن، چنــد روز پیــش بــود 
کــه ۱۲ عضو این شــورا شــرایط جدیــدی را بــرای کاندیداهای 
کــه تاحــدودی  ریاســت جمهوری بــه تصویــب رســاندند 
ح نیمــه کار مانــده مجلــس دربــاره  از طــر گرته بــرداری 
انتخابــات ریاســت جمهــوری بــود. ابالغیــه ای کــه از همــان 
گرهایــی روبــه رو شــد؛ چرا کــه با ایــن اقــدام عمال  ابتــدا بــا اماوا
شــورای نگهبــان وارد حیطــه قانون گــذاری شــده و بــه جــای 
مجلــس دســت بــه قانون گــذاری زده بــود. انتقــادات بــه این 
مصوبــه آن قــدر بــاال گرفــت کــه برخــی سیاســیون رســما از 
رئیس جمهــور خواســتند اعــالم موضــع کــرده و تــن بــه ایــن 
ــود  ــن موج ــان، قوانی ــام از داوطلب ــد. »در ثبت ن ــه نده ابالغی
ک عمــل باشــد. الزامــات بایــد در چارچــوب قانــون و بــا  مــال
ابــالغ رئیس جمهــور عملــی گــردد.« ایــن دســتور مهمــی بــود 
کــه چنــد روز بعــد از ابالغیــه جنجال برانگیــز شــورای نگهبــان 
دربــاره انتخابــات ۱۴۰۰ از ســوی رئیس جمهــور خطــاب بــه 
وزارت کشــور اعــالم شــد. دســتوری کــه در نتیجــه بررســی 
معاونــت حقوقــی ریاســت جمهوری بــر روی ابالغیــه جدیــد 
شــورای نگهبــان صادر شــده بود. بــه فاصلــه ای کوتــاه از این 
دســتور رئیــس جمهــور، ســخن گوی شــورای نگهبــان کــه یــد 
طوالیــی در پاســخ گویی توئیتــری بــه ســخنان رئیس جمهــور 
دارد پاســخ روحانــی را داد و تلویحــا بــه کاندیداهــا هشــدار 
داد بایــد در چارچــوب مصوبــه شــورای نگهبــان اقــدام بــه 
ک قــرار داده اســت. بــا  ثبت نــام کننــد نــه آنچــه دولــت مــال
وجود ایــن اعالم موضع ســریع ســخن گوی شــورای نگهبان، 
ســتاد انتخابــات ســاعتی بعــد از دســتور رئیس جمهــور، 
ــرد  ــادر ک ــا ص ــام کاندیداه ــرایط ثبت ن ــاره ش ــه ای درب اطالعی

کــه در آن اثــری از مصوبــه جدیــد شــورای نگهبــان نبــود.
کنــش بــه ایــن  علــی ربیعــی، ســخن گوی دولــت نیــز در وا
موضع گیری هــای شــورای نگهبــان بــر غیرقانونی بــودن 
کیــد کــرد و گفــت: »هرگونــه تغییــر رونــد  مصوبــه شــورا تا

انتخابــات، نیازمنــد تغییــر قوانیــن انتخابــات اســت.«

موافقان و مخالفان مصوبه شورای نگهبان
 چه می گویند؟

نعمـــت احمـــدی، حقـــوق دان در رابطـــه بـــا مصوبـــه شـــورای 
نگهبـــان دربـــاره انتخابـــات ریاســـت جمهوری گفـــت: شـــورای 
نگهبـــان، نهـــادی اســـت کـــه در قانـــون اساســـی تعریـــف شـــده 
ح وظایفـــی  اســـت و دو وظیفـــه ذاتـــی دارد، قانـــون اساســـی شـــر
دیگـــری نیـــز بـــرای آن تعییـــن کـــرده اســـت کـــه مثـــال در مجمـــع 
تشـــخیص مصلحـــت نظـــام، اعضـــای شـــورای نگهبـــان 
عضـــو هســـتند یـــا مثـــال در نهادهـــای دیگـــری هـــم همینطـــور.

ــا جایگاهـــی کـــه قانـــون اساســـی بـــرای آن تعریـــف کـــرده   امـ
ــر مصوبـــات مجلـــس  ــارت بـ ــال مشـــخص اســـت و آن نظـ کامـ
ع و قانـــون  اســـت بدیـــن گونـــه کـــه آن مصوبـــات را بـــا شـــر
ــد  ــود آن را تأییـ ــق بـ ــر موافـ گـ ــه ا ــد کـ ــق می دهـ ــی تطبیـ اساسـ
گـــر مجلـــس  گـــر مخالـــف بـــود نظـــرش را بگویـــد کـــه ا کنـــد و ا
نظـــرش را پذیرفـــت کـــه فبهـــا المـــراد و در غیـــر ایـــن صـــورت، 
بـــه مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظـــام بـــرود و مصلحـــت 

ــد. ــاظ کنـ ــرش را لحـ ــام نظـ نظـ
 او ادامـــه داد: بنابرایـــن اصـــل ۹۹ و ۱۱۸ قانـــون اساســـی 
می گویـــد نظـــارت بـــر انتخابـــات بـــر عهـــده شـــورای نگهبـــان 
اســـت؛ بـــه بیانـــی دیگـــر نظـــارت تعریفـــی دارد، مـــا در رشـــته 
حقـــوق، درســـی بـــه عنـــوان مقدمـــه علـــم حقـــوق داریـــم. در 
آن درس عناویـــن و واژه هـــای اطالعـــات حقوقـــی را تعریـــف 
می کنـــد، مـــا اجـــرا، نظـــارت و قضـــاوت داریـــم کـــه این هـــا 
بـــا هـــم فـــرق می کننـــد، نظـــارت یعنـــی شـــورای نگهبـــان 
ـــوب  ـــد و آن چهارچ ـــف نکن ـــی تخل ـــد کس ـــه ببین ـــت ک ـــر اس ناظ
ـــرده اســـت. آن  ـــذار تعریـــف ک تعییـــن تخلفـــات را هـــم قانون گ
ـــد  ـــب می کن ـــس تصوی ـــه مجل ـــت ک ـــه ای اس ـــز مصوب ـــون نی قان
و مراحـــل آن طـــی می شـــود و شـــورای نگهبـــان آن را تأییـــد 

می کنـــد و تبدیـــل بـــه قانـــون می شـــود. 
حتـــی مجلـــس شـــورای اســـالمی برابـــر اصـــل ۹ قانـــون اساســـی 
ـــه حقـــوق اجتماعـــی مـــردم  ـــد ک ـــد قوانینـــی وضـــع کن نمی توان
را تضییـــع کنـــد، حتـــی مجلـــس کـــه جایـــگاه تقنینـــی دارد 
بـــه عنـــوان مجلـــس قانون گـــذاری نمی توانـــد قوانینـــی را 
ــد.  ــی باشـ ــوق عمومـ ــع حقـ ــث تضییـ ــه باعـ ــد کـ ــب کنـ تصویـ
احمـــدی بیـــان کـــرد: بنابرایـــن شـــورای نگهبـــان نـــه اینکـــه 
جایـــگاه قانون گـــذاری نـــدارد، بلکـــه اینجـــا قانون گـــذاری 
کـــرده اســـت و بـــه بیانـــی فعـــل و تـــرک فعلـــی را تعریـــف کـــرده 
کـــه باعـــث محدودیـــت، محرومیـــت و ممنوعیـــت می شـــود 
کـــه ایـــن جایـــگاه متعلـــق بـــه شـــورای نگهبـــان نیســـت و 
بـــه مجلـــس تعلـــق دارد. از ایـــن رو، یـــک هفتـــه قبـــل از 
نام نویســـی،  شـــورای نگهبـــان بـــه نوعـــی محدودیـــت ایجـــاد 

ــت. ــرده اسـ کـ
 امـــا حجت االســـالم موســـی قربانـــی، نماینـــده حقـــوق دان 
ادوار مجلـــس کـــه از موافقـــان ابالغیـــه جدید شـــورای نگهبان 
در رابطـــه بـــا تعییـــن شـــرایط ثبت نام کننـــدگان انتخابـــات 
ح  ریاســـت جمهوری اســـت، گفـــت: ایـــن قانـــون همـــان طـــر
مجلـــس اســـت و ربطـــی بـــه شـــورای نگهبـــان نـــدارد. باالخـــره 
کنـــون بـــرای اولیـــن بـــار  بعـــد از ســـال ها یعنـــی پـــس از انقـــالب تا
بـــرای ثبت نـــام نامزدهـــای ریاســـت جمهوری قانون گـــذاری 
صـــورت گرفتـــه اســـت. او افـــزود: بنـــده در یـــک زمانـــی بـــه 
ح کلـــی تحت عنـــوان شـــرایط  دنبـــال ایـــن بـــودم کـــه یـــک طـــر
احـــراز مســـئولیت در جمهـــوری اســـالمی تهیـــه کنـــم کـــه 
شـــامل همـــه جـــا شـــود. بـــه عنـــوان مثـــال نخســـت در بـــاب 
ع در نظـــام  ـــه در مجمـــو ـــه باشـــد ک شـــرایط عمومـــی، ایـــن گون
ــه  ــزام بـ ــی، التـ ــون اساسـ ــه قانـ ــزام بـ ــالمی، التـ ــوری اسـ جمهـ
والیـــت فقیـــه، تعهـــد و تقـــوا، خدمـــت وظیفـــه عمومـــی در آن 
ــرایط اختصاصـــی بپردازیـــم؛  ــه شـ ــود. پـــس از آن بـ ــاره شـ اشـ
به عنـــوان مثـــال، بـــرای نماینـــدگان مجلـــس فـــالن شـــرایط 
ــری را  ــرایط دیگـ ــای ریاســـت جمهوری شـ ــرای کاندیداهـ و بـ

ــم. ــر بگیریـ در نظـ

کان چهره هـای اصول گرا  ثبت نـام کاندیداهای انتخابات ریاسـت جمهوری 1400 از دیروز آغاز شـده اسـت؛ امـا کما
و اصالح طلب به صورت مشـخص از سـوی ایـن دو جریان بـه جامعه معرفی نشـده اند.

خبر روز

امیرحسین جعفری
خبرنگار

انتخابــات  کاندیداهــای  ثبت نــام 
ریاســت جمهوری 1400 از دیــروز آغــاز شــده 
کان چهره هــای اصول گــرا و  اســت؛ امــا کمــا
اصالح طلــب بــه صــورت مشــخص از ســوی 
ایــن دو جریــان بــه جامعــه معرفــی نشــده اند. 
هر چند اسامی مختلفی از جمله محمدجواد 
مســعود  عــارف،  محمدرضــا  ظریــف، 
پزشــکیان، اســحاق جهانگیــری و محســن 
هاشــمی در ایــن بیــن شــنیده می شــود؛ امــا 
هیچ کــدام از ایــن چهره هــا بــه صــورت قطعــی 
موضع خود را اعالم نکرده انــد. در این میان، 
بــرای  تاجــزاده  نامــزدی مصطفــی  اعــالم 
انتخابات ریاست جمهوری صحنه جدیدی 
ــات گشــود کــه هنــوز از ســوی نهــاد  در انتخاب
اجماع ســاز اظهار نظر مشــخصی در ایــن باره 
ــرا تاجــزاده از ســوی  شــنیده نشــده اســت، زی
یــک حــزب و نهــاد اجماع ســاز بــه عنــوان 
کاندیدا معرفی نشــده و به صــورت فــردی و در 
فضــای مجــازی اعــالم کاندیداتــوری کــرده 
کــه نتیجــه آن چنــدان مشــخص  اســت 
نیســت؛ زیــرا احتمــال رد صالحیــت بــرای او 
بیش از تمامی اســامی اســت که تا کنــون نام 
آن هــا بــرای ریاســت جمهوری 1400 شــنیده 
شــده اســت. اصالح طلبان نیز با وجــود اینکه 
خــود را موظــف بــه مشــارکت در انتخابــات و 
بــازی در ایــن صحنــه می داننــد مشــخص 
نیســت از تاجــزاده کــه احتمــاال رد صالحیــت 
خواهد شــد حمایــت کننــد؛ زیــرا در آن صورت 
دیگــر کاندیدایی برای حمایت یــا ائتالف باقی 
نمی ماند. سیاســت خارجی نیــز در ایــن زمان 
ســرد  رونــد  در  مؤثــری  نقــش  می توانــد 
در  عمدتــا  کــه  باشــد  داشــته  انتخاباتــی 
کالب هــاوس در حــال پیگیــری اســت نــه در 
صحن علنی جامعــه! اما با ایــن حال، نتیجه 
کــرات ویــن نیــز در صــورت توافــق تــا زمــان  مذا
باقی مانــده بــه انتخابــات بــه ســفره مــردم 
نخواهیــد رســید و احتمــاال نمــود تأثیــرات 
ــتری می طلبد.  اقتصادی آن مدت زمان بیش
بــه جهــت بررســی مــوارد فــوق بــا حســین 
انصاری راد، نماینــده مجلس اول و ششــم و 
گفت وگــو  اصالح طلــب  سیاســی  فعــال 

کردیم. مشروح مصاحبه را می خوانید.

اصالح طلبــان هنــوز بــه کاندیــدای 
برخــی  و  نرســیده اند  مشــخصی 
چهره هــا از ایــن جریــان فــارغ از نهــاد 
اجماع ســاز اعــالم نامــزدی کرده انــد، 
به نظــر شــما اصالح طلبــان دچــار تعدد 

کاندیدا خواهند شد؟
بــه صــورت مشــخص نمی تــوان گفــت 
اجمــاع بــه روی یــک فــرد خــاص صــورت 
می گیــرد یــا خیــر، امــا توافــق هــم چنــدان 

دور از انتظــار نیســت. 
در جبهــه اصالحــات همــه می خواهنــد 
ــه  ــخص وارد عرص ــدای مش ــک کاندی ــا ی ب
ریاســت جمهوری  انتخابــات  حســاس 
شــوند. از آقــای مرعشــی هــم نقــل شــده 
اســت کــه مــا در آســتانه انتخابــات یــک 
شــگفتی ایجــاد می کنیــم. بــه نظــر مــن، 
ایــن اظهار نظرهــا می توانــد به عنــوان یک 
نشــانه تلقــی شــود. اصالح طلبــان بیــش از 
هــر چیــز می خواهنــد کاندیدایــی کــه بــه 
جامعــه معرفــی می کننــد و در معــرض رأی 
مــردم قــرار می دهنــد نماینــده واقعــی مردم 
و مطالبــات ِبحــق آن هــا باشــد. کاندیــدا یــا 
کاندیداهایــی کــه معرفــی می شــوند بایــد 
در اجــرای وعــده و شــعارهای انتخاباتــی 
دقــت کننــد و چیــزی نگوینــد کــه نتواننــد 

اجــرا کننــد.

اعالم نامزدی شخصی مثل آقای 
تاجزاده چه تأثیری بر روند انتخابات و 
رقابت ها خواهد داشت؟ تحلیل شما 
درباره این موضوع با توجه به شــرایط 

حاکم بر جامعه چیست؟
مـن معتقـدم آقـای تاجـزاده بـا سـوابقی 
شـخصیتی  و  می شناسـم  ایشـان  از  کـه 
کـه بـا آن آشـنا هسـتم، متکـی بـر مصالـح 
کشـور و مطالبـات مـردم اسـت و چیـزی 

ح کـرده  کـه در بیانیـه انتخاباتـی اش مطـر
اسـت همـان چیـزی اسـت کـه مـردم آن را 
طلـب می کننـد و سیاسـت هایی اسـت کـه 
مـردم آن هـا را می خواهنـد. علـت شـرایط 
نامسـاعد امـروز در کشـور مـا چـه در داخل و 
ج ناشـی از عمل نکـردن بـه آن  چـه در خـار
مطالبات اسـت و آقـای تاجزاده بـه عنوان 
کسـی کـه عالقه منـد بـه جمهـوری و کشـور 
اسـت و بن بسـت موجـود را در وضعیـت 
اداره کشـور درک می کنـد، بـرای شکسـتن 
بن بست و جواب دادن به نیازهای مردم و 
مطالبات آن ها وارد این عرصه شده است 
کـه به هرصـورت، کشـور از ایـن بن بسـت 
ج شـود و بتوانـد در مسـیر درسـتی بـه  خـار

مطالبـات خـودش دسـت پیـدا کنـد.

بــه نظــر شــما آیــا ممکــن اســت او 
تأییــد صالحیــت شــود؟ در صــورت 
تأییــد صالحیــت آیــا اساســا مســئله و 
مشــکل مــردم، اشــخاص خــواه از 
جنــاح اصالح طلــب و خــواه از جنــاح 
اصول گــرا هســتند؟ آیــا ایــن دو جنــاح 

هنوز پایگاه مردمی دارند؟
مطالبــات  مــردم  حــرف  اساســی ترین 
آن هاســت و خیلــی روی شــخص و جریــان 
خاصــی تکیــه نمی کننــد و درگیــر اشــخاص 
هــم نیســتند. مــردم ایــران بــه دنبــال 
راه حلی هســتند کــه بتواند مشکالتشــان را 
در زمینــه اقتصــادی، فرهنگــی، سیاســی، 
اداری، سیاســت خارجــی و... حــل کننــد. 
گــر مــردم احســاس کننــد کســی صادقانــه  ا
و  ایــن مصالــح  بــا شــجاعت دنبــال  و 
مطالبات اســت، هــم در انتخابات شــرکت 

می کننــد و هــم خوشــحال می شــوند و هــم 
از انتخابــات اســتقبال می کننــد.

گزینه هــای پیشــنهادی شــما بــرای 
کســانی  چــه  ریاســت جمهوری 

هستند؟
پیشــنهاد مــن آقــای ظریــف، تاجــزاده و 
جهانگیــری اســت. ایــن ســه نفــر را افــراد 
مناســبی مــی دانــم. البتــه بایــد تعهــد کننــد 
کــه بــه مطالبــات واقعــی مــردم عمــل کننــد 
گــر نتوانســتند بــه مطالبــات مــردم عمــل  و ا
کننــد و مانعــی در مســیر آن هــا بــود کنــار 
برونــد. مــردم از وعــده و وعیدهایــی کــه 
بــه آن هــا جامــه عمــل پوشــیده نشــود، بــه 
ســتوه آمده انــد. بایــد قبــول کنیــم کــه در 
عمــل بــه تعهــدات و قول هایــی کــه بــه 

مــردم داده ایــم کوتاهــی کردیــم.

میــزان مشــارکت در انتخابــات 1400 
را چگونه ارزیابی می کنید؟

هماننــد  گــر  ا کــه  اســت  ایــن  واقعیــت 
و  شـــــــود  عمــل  مجلــس  انتخابـــــــات 
جنــاح  در  گســترده  صالحیت هــای  رد 
اصالح طلــب اتفــاق بیفتــد، انتخابــات 
ریاست جمهوری ۱۴۰۰ بدترین انتخاباتی 
کــه در جمهــوری اســالمی  خواهــد بــود 
به وقــوع می پیونــدد. بــا حذف شــدن یــک 
جناح از میدان رقابت طرفــداران آن جناح 
هم مســلما در انتخابات شرکت نمی کنند؛ 
زیرا نماینــده ای ندارند که مطالبــات آن ها 
را رهبــری کنــد. انتخابــات بایــد میــدان 
رقابــت واقعــی میــان جریان هــای مختلف 
سیاســی کشــور باشــد. اینکــه فقــط یــک 

جنــاح بــا تمــام قــوا در عرصــه رقابــت حاضــر 
شــود و بــا خــودش رقابــت کنــد کــه معنایی 
گــر دنبــال مشــارکت بــاالی مــردم  نــدارد. ا
هســتیم باید زمینه حضــور دو جنــاح بزرگ 
کشــور یعنــی اصالح طلــب و اصول گــرا بــه 

طــور مســاوی فراهــم باشــد.

رد صالحیت هــا چــه تبعاتــی بــرای 
کشور می تواند داشته باشد؟

رد صالحیت هــا باعــث یکدست ســازی 
قــدرت در کشــور می شــود و تیــر خــالص بــه 

حقیقــت نظــام و جمهوریــت اســت.

نظامیــان هــم در ایــن دوره ابــراز 
انتخابــات  در  حضــور  بــه  تمایــل 
کرده انــد، دیــدگاه شــما در ایــن بــاره 

چیست؟
فرمایــش بنیان گــذار انقــالب بــه عنــوان 
کســی که پایه گــذار این نظــام بــوده درمورد 
ایــن مســئله بســیار روشــن اســت. ایشــان 
از نظامیــان خواســته اند کــه بــه عرصــه 
ک و  گــر مــال سیاســت ورود پیــدا نکننــد. ا
حــرف مــا ایــن اســت کــه تابــع امــام خمینــی 
)ره( هســتیم قاعدتــا بایــد بــه توصیه هــای 
ایشــان عمــل کنیــم. آقایــان نظامــی هــم 
ــه  ــد از ورود ب ــه بای ــن توصی ــای همی ــر مبن ب
عرصــه انتخابــات خــودداری کننــد. از 
ــدان  ــم چن ــی ه ــکار عموم ــر، اف ــوی دیگ س
مایــل بــه حضــور نظامیــان در عرصــه 

سیاســت نیســت و آن را نمی پذیــرد.

انتشــار فایــل  گذشــته  در هفتــه 
صوتــی محمــد جــواد ظریــف دربــاره 
آنچــه در سیاســت خارجــی چنــد ســال 
اخیر اتفــاق افتــاده ســر و صــدای زیادی 
بــه راه انداختــه اســت، محتــوای ایــن 

فایل را چگونه ارزیابی می کنید؟
آقــای محمدجــواد ظریــف در کســوت 
کــرده  وزیــر امورخارجــه بارهــا اعــالم 
سیاســت خارجه  بــرای  مــن  کــه  بــود 
تصمیــم  تابــع  مواقــع  از  بســیاری  در 
تصمیــم  ایــن  کــه  هســتم  کمیــت  حا
مــن  شــخص  نظــر  بــا  اســت  ممکــن 
متفــاوت باشــد. او در اظهارنظرهــا و 
کیــد کــرده  مصاحبه هــای خــود هــم تأ
بــود کــه در عرصــه روابــط بیــن الملــل 
کمیــت را اعمــال  و دیپلماســی نظــر حا
می کنــم. مــن فکــر می کنــم آنچــه آقــای 
ح  ظریــف در ایــن فایــل صوتــی مطــر
کــرده اســت مســئله مخفــی نبــوده و برای 
گاهــان و حتــی بســیاری از  بســیاری از آ
مــردم معمولــی هــم روشــن بــود کــه بــه 
هــر صــورت آقــای ظریــف ممکــن اســت 
در مقــام عمــل و دفــاع از سیاســت های 
خارجی جمهــوری اســالمی گاهــی خالف 
نظــر شــخصی خــود عمــل کنــد. همانطور 
کــه بســیاری می گوینــد و مــن نیــز بــه 
آن معتقــدم آقــای ظریــف در ایــن فایــل 

صوتــی حــرف تــازه ای نــزد.

بــه نظــر شــما عــدم رابطــه بــا آمریــکا 
امــروزی  مشــکالت  از  بخــش  چــه 

ماست؟
مشکل اساســی کشــور ما در ادوار مختلف، 
جنگ با بیــرون و جنگ با غرب و دشــمنی 
بــا آمریــکا و عــدم ارتبــاط بــر اســاس مصالــح 
کشــور اســت. درواقع می توان گفــت ما هم 
در جهــان بیــرون و هــم در سیاســت داخلی 
هســتیم.  عدیــده ای  مشــکالت  دچــار 
یعنــی مشــکل اساســی کشــور در داخــل، 
عــدم انتخابــات رقابتــی و حضــور واقعــی 
کمیــت ملــی اســت کــه نــّص  مــردم و حا
صریــح قانــون اساســی اســت. در سیاســت 
خارجی، دشــمنی بــا آمریــکا و محو دشــمن 
و رابطــه ناصحیــح بــا غــرب بــه طــور کل 
ــه  ــه ای ک ــوع رابط ــر، ن ــوی دیگ ــت. ازس اس
ما با کشــورهای منطقه داریم هــم چندان 
منطقــی نیســت. بــرای پیشــرفت کشــور 
بایــد بــا در نظرگرفتــن منافــع ملــی و مصالح 
کشــور اقــدام بــه برقــراری رابطــه بــا ســایر 

کشــورهای جهــان کنیــم.

 رد صالحیت ها 
تیر خالص به جمهوریت است

 حسین انصاری راد، فعال سیاسی اصالح طلب، در گفت وگو با اصفهان زیبا
  از آرایش اصالح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری می گوید

 در اولین روز ثبت نام کاندیداهای 
انتخابات ریاست جمهوری چه گذشت؟

ثبت نــام از داوطلبــان انتخابــات ریاســت جمهوری ســیزدهم از ســاعت هشــت صبــح 
سه شــنبه ۲۱ اردیبهشــت ۱۴۰۰ در وزارت کشــور آغــاز شــد و تــا روز ۲۵ اردیبهشــت ادامــه 
ــن  ــش از ای ــه پی ــده ک ــناخته ش ــی شــخصیت های ش ــنا، برخ ــزارش ایس ــه گ ــد. ب ــد ش خواه
نیــز بــرای داوطلبــی انتخابــات ریاســت جمهوری اعــالم آمادگــی کــرده بودنــد، در اولیــن 

روز ثبــت نــام کردنــد.

نامی: چه نیازی هست با احمدی نژاد صحبت کنم؟ من مستقلم
امیــر ســرتیپ محمدحســن نامــی کــه در دولــت دهــم بــه مــدت حدودشــش مــاه بــه عنــوان 
ــن  ــود، از اولی ــه کار ب ــغول ب ــات مش ــاوری اطالع ــات و فن ــر در وزارت ارتباط ــت و وزی سرپرس
ثبت نام کننــدگان بــود. او پــس از ثبت نــام در جمــع خبرنــگاران گفــت: بــرای چهــار ســال 
ــرای ســال اول و  ــرده ام. شــش برنامــه ب آینــده برنامــه متفــاوت دارم و 6۴ برنامــه آمــاده ک
مخصوصــا شــش مــاه اول دارم تــا تعادلــی درمــورد وضعیــت معیشــتی مــردم ایجــاد کنیــم. 
او افــزود: کشــور ثروتمنــد اســت ولــی بایــد از ایــن ثــروت اســتفاده کــرد. در دولــت مــن زنــان، 
خانــواده و جوانــان جایــگاه ویــژه ای خواهنــد داشــت. نبایــد جوانــان مشــکلی بــرای تأمین 
مســکن داشــته باشــند. باید نگاه جدیــدی به زنــان داشــت. نامی در پاســخ به این پرســش 
کــه آیــا بــا احمدی نــژاد بــرای ثبت نــام هماهنگــی کرده ایــد، اظهــار کــرد: چــه نیــازی هســت 
بــا احمدی نــژاد صحبــت کــرده باشــم. مــن فــرد مســتقلی هســتم کــه عقبــه مــن ارتــش 
اســت. او همچنیــن گفــت: مــن بــا شــعار »نظــم و قانــون در ســایه مــکارم اخــالق« آمــده ام تــا 

دولــت مقتــدر و منضبــط تشــکیل دهــم. بــی نظمــی در ارکان اداری کشــور ایجــاد شــده کــه 
بایــد آن را اصــالح کــرد.

محمد: از ناحیه هیچ جناحی مورد حمایت قرار نگرفتم
سردار پاسدار سعید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا، از دیگر 
ثبت نام کنندگان مشهور در نخستین روز ثبت نام بود. او پس از ثبت نام در جمع خبرنگاران 

گفت: با توجه به گالیه مندی مردم و مشکالتی که ناشی از سوء مدیریت ها و عملکرد سوء 
کارگزاران نظام است، الزم است تحول بزرگی در جامعه ما اتفاق بیفتد. مردم امروز از بی 
دولتی و کم عملی ها ناراحتند و سفره آن ها امروز کوچک تر شده است؛ ما به دنبال یک 
تحول همه جانبه هستیم و با مشارکت جوانان تالش می کنیم این تحول را رقم بزنیم. 
محمد با بیان اینکه »ساخت کشور و اصالح زیرساخت ها در صد روز قابل انجام نیست و 
من برنامه ای چهارساله در این زمینه دارم تا کشور را به حد قابل قبولی برسانم«، اظهار 
کرد: ان شاءاهلل شاهد اقتدار کشور در حوزه بین الملل خواهیم بود؛ با شعار اول همسایگان 
پا به عرصه می گذارم. نگاه به شرق یکی دیگر از رویکردهای من است و باید بین غرب و 
شرق توازن برقرار شود.  این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به پرسشی 
درباره احتمال کناره گیری به نفع رئیسی گفت: با توجه به اینکه آیت اهلل رئیسی اعالم 
موضع نفرمودند و ایشان از سرمایه های عظیم انقالب هستند و همچنین با توجه به 
اینکه کارزار انتخابات هنوز شفاف نیست، پس از پایان ثبت نام و تائید صالحیت ها در 
کید بر اینکه به صورت مستقل در انتخابات  این زمینه اعالم نظر خواهم کرد. محمد با تأ
شرکت می کنم و از ناحیه هیچ جناحی هم مورد حمایت قرار نگرفتم و نمی خواهم هم که 
مورد حمایت آن ها قرار بگیرم، اظهار کرد: معتقدم بیشترین آسیب را به جریان اجرایی 
کشور فضای دو قطبی اصالح طلبی و اصول گرایی زده است. به هیچ جریانی قولی برای 
ع فومنی از  سهامی شدن دولتم نداده ام. سردارحسین دهقان و حجت االسالم محمد زار

دیگر ثبت نام کنندگان روز نخست بودند. 

 آقای تاجزاده به عنوان 
کسی که عالقه مند به 

جمهوری و کشور است 
و بن بست موجود را در 

وضعیت اداره کشور 
درک می کند، برای جواب 
دادن به نیازهای مردم و 
مطالبات آن ها وارد این 

عرصه شده است

مشکل اساسی کشور ما 
در ادوار مختلف، جنگ 

با بیرون  و دشمنی با آمریکا 
و عدم ارتباط براساس 
مصالح کشور است. 

مشکل اساسی در داخل 
هم عدم انتخابات رقابتی 

و حضور واقعی مردم و 
حاکمیت ملی است



نیـــمنگــــاه

اقتصاد3 سال هفدهم  * شماره ۴۰2۰  *  چهارشنبه  * 22 اردیبهشت ۱۴۰۰

دیدگاه اقتصادی 

مشکل اصلی اقتصاد دولت زدگی است
پدیده  را  ایران  اقتصاد  اصلی  مشکل  غنی نژاد،  موسی 
»دولت زدگی« می داند. پدیده ای که سبب شده دولت در همه 
بازارها بدون استثنا مداخله کند. به اعتقاد این اقتصاددان، 
این سیاست ها پوپولیستی است و تنها راه حل این مشکل این 
است که دولت به علم اقتصاد اعتماد و تجارت را آزاد کند و در 
بازار دخالت نکند. اقتصاد کشور در وضعیتی قرار دارد که تورم به 
۵۰ درصد رسیده، قشر قابل توجهی بیکار شده اند، پیش بینی ها 
گر چه خوش بینانه به نظر  خ رشد اقتصادی نیز ا در خصوص نر
می رسد اما در بهترین حالت اقتصاد کشور یک درصد رشد می کند.
خانوارها فشار اقتصادی بسیاری از جهت افزایش قیمت کاالها 
و اقالم مصرفی تحمل می کنند تا جایی که تورم برخی از آن ها 
کرات  سه رقمی است. در بحث سیاست خارجی خبرهایی از مذا
می رسد و کشور انتخابات را نیز پیش رو دارد. در این وضعیت، آیا 
اوضاع معیشت خانوارها پس از تحریم یا آمدن دولت جدید بهبود 
می یابد؟ غنی نژاد، اقتصاددان، در یک مصاحبه »اسکایپی« با 
تجارت نیوز می گوید: مسئله ایران دولتی بودن و دولت زدگی است 
که متاسفانه در چهار دهه گذشته بیشتر شده است. سیاستمداران 
توجیحاتی برای این اقدامات دارند، اما هیچ زمانی برای این 
مشکل چاره جویی نکرده اند. او با اشاره به راه حل های آزادسازی 
ح شده، عنوان  و خصوصی سازی که از سوی اقتصاددانان مطر
می کند: این راه حل ها نیز به نتیجه نرسیده، به نظر من گره اصلی، 
گره فکری است که باز نشده است. می گویند طرفدار بازار آزاد 
هستند اما طور دیگری عمل می کنند. نیم قرن است که دولت در 
همه بازارها بدون استثنا دخالت می کند و ما در کشور اصال اقتصاد 
آزاد نداریم. او ادامه می دهد: مشکالت دیگری در کنار این مشکل 
اصلی وجود دارد. وقتی تجارت محدود و فضای بین المللی برای 
ایران تنگ تر می شود و کشور نمی تواند نفت صادر کند و منابع 

ارزی داشته باشد مشکالت دو چندان می شود.
 این اقتصاددان برجسته معتقد است با فرض اینکه این مذاکرات 
گر طرز فکر عوض  به نتیجه برسد و حتی عضو FATF هم شویم، ا
نشود و موضع سیاسیون درباره اقتصاد آزاد تغییر نکند، مشکالت 
قبلی در انواع متفاوتی تکرار می شود. او می گوید: ما گرفتار یک 
چرخه معیوب اقتصادی هستیم که هر جای آن را درست می کنیم 

جای دیگر خراب می شود.
 موسی غنی نژاد معتقد است که دولت به بهانه بهبود معیشت 
مردم و تأمین مصرف داخل در بازارها دخالت می کند. اما در عمل 
دولت با این اقدامات مداخله جویانه سعی می کند که بگوید من 
دارم کاری انجام می دهم. اما حتی یک مورد هم وجود ندارد 
که نشان دهد سیاست مداخله دولت و قیمت گذاری، توانسته 
موفق عمل کند. بنابراین این راه حل غلط است. به اعتقاد این 
اقتصاددان، دولت با قیمت گذاری به تولید لطمه می زند و در 
نهایت دودش به چشم مصرف کننده می رود. سیاست مداران 
برای سیاست های پوپولیستی است که می گویند بازار را به حال 
خودش رها نکرده ایم. او ریشه تورم را در سیاست های پولی و مالی 
و عدم رعایت انضباط بودجه ای می داند نه در تولید و گران کردن 
هزینه های تولید و تجارت. به عقیده او دولت باید سیاست های 
گرنه با هیچ روش دیگری نمی توان  غلط خود را اصالح کند و ا

تورم را کنترل کرد.

کـرات ویـن و از سـوی دیگـر، لیسـت  ایـن روزهـا دامنـه نوسـان قیمـت ارز افزایـش یافتـه اسـت. از یـک سـو اخبـار مذا
افرادی که بـرای انتخابات ریاسـت جمهوری ثبت نـام می کنند، قیمت ارز را بـاال و پایین می کند. روز گذشـته قیمت 

دالر بـه کانـال 22 هـزار تومان بازگشـت.

سعید غفاری
خبرنگار

بــازار ارز و طالی اصفهان شــنبه این هفته 
پــس از حــدود 50 روز تعطیلــی شــروع بــه کار 
کــرد. 27 اســفند مــاه 1399 قبــل از شــروع 
تعطیــالت نــوروزی دالل هــای خیابــان ســپه 
دالر را بــا قیمــت 25 هــزار تومــان و کمــی باالتــر 
معاملــه می کردنــد و در بــازار بــزرگ اصفهــان 
تــر از 11 میلیــون تومــان معاملــه  ســکه باال
می شــد؛ ولــی در طــول تعطیلــی بازارهــا، 
کــرات ویــن باعــث  اخبــاری ماننــد نتایــج مذا
شــد تــا دالر بــه کمتــر از 21 هــزار تومــان و ســکه 
بــه کانــال 9 میلیــون تومــان برســد تــا بــازار ارز و 
طــالی اصفهــان پــس از 50 روز بــا شــرایط 

خاصی فعالیت را آغاز کنند.

ل هـای بـازار ارز و طـال روز شـنبه در  دال
همـان  از  کـه  شـدند  بـازار  وارد  حالـی 
ابتـدا نسـبت بـه قیمت هـا مـردد بودنـد. 
خ  عـده ای از آن هـا از احتمـال ریـزش نـر

ارز تـا 1۵هـزار تومـان می گفتنـد و عـده ای 
عقیده داشـتند در طول همین هفته دالر 
و سـکه صعـودی خواهـد شـد؛ ولی هـر دو 
دسـته مثل قبل مـردم را دعوت بـه خرید 

می کردنـد.

بازار ارز و طالی اصفهان
 پس از 50 روز

ساعت 1۰ صبح روز شنبه 18 اردیبهشت 
ل هـای خیابان سـپه یکـی پس از  ماه دال
دیگـری فعالیـت را آغـاز کردنـد؛ ولـی تـا 
سـاعت 11 کسـی حاضـر بـه فـروش دالر 
ل هـای خیابان  نبود. فتاحـی یکـی از دال
گفـت:  در ایـن بـاره بـه اصفهـان زیبـا 
»تهـران گفته انـد نفروشـید چـون قیمـت 
مشـخص نیسـت، یکی می گوید 2۰ هزار 
و 6۰۰، دیگـری 2۰ هـزارو 8۰۰، مـا تـا 21 
هـزار و 2۰۰ تومـان هـم قیمـت داریـم؛ 
بایـد صبـر کنیـد بزرگ ترهـا اختالفشـان را 
حـل کننـد بعـد می فروشـیم.« همـان روز 
از بـازار طـال نیـز خبـر رسـید سـکه بـه کمتـر 
از 9 میلیـون تومـان سـقوط کرده اسـت 

ولـی فروشـنده چندانـی در بـازار حضـور 
نداشـت. فروشـندگان و فعالیـن بـازار طال 
مثـل همیشـه سـر سـاعت حاضـر بودنـد؛ 
فروشـی  اعالمـی  قیمت هـای  بـا  ولـی 

انجـام نمی دادنـد.
صبـح  دقیقـه   3۰ و   11 تـا   11 سـاعت 
فـروش دالر بـا قیمتـی بیـن 21 هـزار تـا 
21 هـزار و 2۰۰ تومـان آغـاز شـد؛ ولـی بـه 
دلیـل فشـار فـروش دالر تـا 2۰ هـزار و 9۰۰ 
مقابـل  در  کـرد،  عقب نشـینی  تومـان 
بـازار طـال سـکه بـه 9 میلیـون و ۵۰۰ هـزار 
تومـان رسـید و خریـدار داشـت. تـالش 
ل هـای بـازار ارز بـرای راضی کـردن  دال
مردم برای خریـد در روز شـنبه مهم ترین 
ل ها  اتفـاق خیابان سـپه بـود. یکـی از دال
می گفـت:  مـردد  مشـتری  بـه  خطـاب 
»همه جـا تعطیل بـود، هیچ جنسـی وارد 
ل  نشـد، دالر از امـروز بـاال می کشـد.« دال
دیگری خطـاب به یـک مشـتری دو هزار 
دالری اش می گفـت: »21 هـزار و 1۰۰ از 
مـن بخـر، آخـر همیـن هفتـه بیـا اینجـا 
22 هـزار و 1۰۰ بـه خـود مـن بفـروش.« 

ل هـا برای تحریک  هم زمان با تالش دال
تقاضـا کانال هـای تلگرامـی ارز و طـال نیـز 
کردنـد.  آغـاز  را  گسـترده ای  تبلیغـات 
یکـی از کانال هـای تلگرامـی پربازدیـد در 
خ ارز با انتشـار نموداری از  زمینه اعالم نـر
قیمـت دالر نوشـت: »آیـا بـه خاطـر داریـد 
کـه در طـول 4۰ سـال گذشـته تـا بـه حـال 
ل هـا  دالر ارزان شـده باشـد؟« تـالش دال
بـرای جـذب مشـتری بـرای دالر 21 هـزار 
جـواب داد تـا صبـح یکشـنبه تقاضـا در 
بـازار ارز و طـال اصفهـان رشـد چشـم گیری 
پیـدا کند.یکشـنبه 19 اردیبهشـت بـازار 
طـالی اصفهان بـا تقاضای سـنگینی کار 
خـود را آغـاز کـرد. سـکه ابتـدا تـا بـاالی 1۰ 
میلیـون تومـان رفـت؛ ولـی عصـر همـان 
روز بـه محـدوده 9 میلیـون و 7۰۰ هـزار 
 2۰۰ سـکه  دوشـنبه  برگشـت.  تومـان 
هـزار تومانـی نوسـان کـرد و در محـدوده 
9 میلیون و 8۰۰ تـا 1۰ میلیـون و ۵۰۰ هزار 
تومان نوسـان کرد و سه شـنبه نیز همین 
وضعیـت را داشـت. نوسـان گیران بـازار 
طـالی اصفهـان در ایـن چنـد روز سـود 
خوبـی بردنـد و فروشـندگان بـه مـردم 
قـول سـکه 11 میلیونـی و باالتـر در طـول 

هفته هـای آینـده دادنـد.

همه جا پای انتخابات
 ریاست جمهوری وسط است!

ل هـای بـازار بـزرگ افـت قیمـت سـکه  دال

را متأثـر از انتخابـات ریاسـت جمهوری 
می دانند و بـه متقاضیـان وعـده می دادند 
پـس از انتخابـات سـکه بـه ایـن قیمـت 
نمی مانـد، ماننـد دالل هـای خیابان سـپه 
کـه از دالر بـاالی 26 هـزار تومـان پـس از 

ل هـای  انتخابـات می گفتنـد. یکـی از دال
خیابان سـپه، نزدیک به چهارراه در حالی 
که روی موتور نشسـته بود، بـا صدای بلند 
بـه همکارانـش می گفـت: »دولـت بعـدی 
بایـد دالر را بـه 26 هـزار تومـان برسـاند تـا 
بتواند اقتصاد را بگرداند. کف دالر 26 هزار 

تومـان اسـت.« 
روز یکشـنبه تقاضـا در بـازار ارز هـم ماننـد 
طال تقویت شـد تا دالر باالی 21 هزار تومان 
معاملـه شـود ولـی روز دوشـنبه درحالی کـه 
همـه منتظـر بودنـد دالر پـس از مصاحبـه 
رئیـس کل بانـک مرکـزی بـار دیگـر بـه زیـر 
21 هـزار تومـان و حتـی بـه 19 هـزار تومـان 

برسـد، از 22 هـزار تومـان باالتـر رفـت.
روز دوشـنبه دالر 22 هـزار و 4۰۰ تومانـی 
هم در بـازار اصفهـان معامله شـد و نزدیک 
به غـروب دالر بـار دیگـر بـه کمتـر از 22 هزار 
تومان بازگشـت تا اینکـه روز سه شـنبه دالر 
خ بـاالی 22 هـزار  معامـالت خـود را بـا نـر

تومـان آغـاز کـرد. 
کـرات  فعـاالن بـازار عقیـده دارنـد اخبـار مذا
گرچـه در بـازار مؤثـر اسـت، ولـی  ویـن ا
قیمـت واقعـی دالر باالتـر از 2۵ هـزار تومـان 
اسـت، در مقابل کارشناسـان طی روزهای 
آینـده بارهـا قیمـت واقعـی دالر را بیـن 2۰ 
گرچـه  تـا 22 هـزار تومـان اعـالم کرده انـد ا
رئیـس کل بانک مرکـزی می گویـد دالر باید 

کمتـر از 19 هـزار تومـان باشـد.

 تقویت تقاضا 
الن با تالش دال

تحلیلی بر وضع بازار ارز و طالی  اصفهان یک هفته پس از 50 روز تعطیلی

کارشناسان طی 
روزهای آینده بارها 
قیمت واقعی دالر را 

بین 20 تا 22 هزار تومان 
گرچه  اعالم کرده اند، ا
رئیس کل بانک مرکزی 
می گوید دالر باید کمتر 
از 19 هزار تومان باشد

نیـــمنگــــاه

اقتصاد3 سالهفدهم*شماره4020*چهارشنبه*22اردیبهشت1400
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استعالم 1400-09-01                   
منطقه 09 شهرداری در نظر دارد پروژه های ذیل را تعیین پیمانكار نماید:

گهی تجدید مناقصه )نوبت اول( آ

سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان

 منطقه  09  شهرداری اصفهان

 سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان در نظر دارد تهیه وتحویل سنگ جندق خیابان سپه به متراژ حدود ۵۶۰۰ متر مربع را از افراد واجد شرایط و 
از طریق مناقصه براساس مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه تامین نماید.

سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه درج گردیده که پیشنهاددهنده گان می بایست یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء نموده 
و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.

پیشنهاد دهنده می بایست سنگ های موضوع مناقصه را طی دو ماه در محل اصفهان خیابان ســپه براساس برنامه زمانبندی سازمان تحویل 
نماید. لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ14۰۰/۰3/11جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه به واحد حراست سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان 

واقع در اصفهان ، خیابان ابن سینا، مقابل بانک ملی ، کوچه کدخدایی ، بن بست دوم مراجعه نمایند .
 تلفن تماس: 344۸4۸۹۲-4

تذکرات :
1.پیمانکاران ملزم به ارائه اسناد و مدارك شرکت/پیمانکاری، و سوابق کاری و گواهینامه صالحیت انجام کار خود قبل از تهیه اسناد می باشند.

۲.واجدین شرایط می توانند از تاریخ 14۰۰/۰۲/۲۲ تا تاریخ 14۰۰/۰۲/۲۹  همه روزه به  جز روزهای تعطیل به منطقه ۰۹ واقع در خیابان میرزاطاهر و با 
ارائه معرفی نامه کتبی شرکت/پیمانکاری و سایر مدارك نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند. الزم به ذکر است کلیه اسناد استعالم می بایست توسط 

شرکت کننده تائید، مهر و امضا شده و طبق شرایط استعالم ضمیمه پیشنهاد گردد.
کت ها بعد از ساعت 14 امکان پذیر نمی باشد. 3.آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا تاریخ 14۰۰/۰۲/3۰ می باشد. بدیهی است دریافت پا

4.   منطقه ۹ در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است.
۵.  حضور نماینده تاماالختیار و مطلع به آنالیز قیمت پیشنهادی و با در دست داشتن معرفینامه کتبی پیمانکار در روز بازگشایی پاکتها در محل الزامی است.

۶.  برندگان اول و دوم استعالم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
7.  برنده استعالم جهت عقد قرارداد باید معادل ۵% مبلغ مورد پیمان را به عنوان تضمین انجام تعهدات پیمان به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش 

نقدی تسلیم نماید. این ضمانتنامه طبق ماده 34 شرایط عمومی پیمان آزاد میگردد.
۸.شرکت کنندگان میبایست مبلغ سپرده شرکت در استعالم را به صورت اسناد خزانه یا ضمانتنامه بانکی و یا به صورت نقدی طی فیش واریزی در وجه 
حساب شماره  1۰۰۶4۹4۹۹۰ منطقه ۹ شهرداری بانک شهر شعبه مطهری اقدام و اصل فیش واریزی را همراه قیمت پیشنهادی و اسناد استعالم 

کت )الف و ب( به صورت الک و مهر شده به دبیرخانه حراست منطقه ۹ شهرداری تسلیم و رسید دریافت دارند. در دو پا
1۰. مدت ضمانتنامه شرکت در استعالم،  از تاریخ صدور ضمانتنامه نباید کمتر از سه ماه باشد.

مبلغ برآورد اولیه نام پروژه
تقریبی)ریال(

مدت اجرای فهرست بها - سال
عملیات/ماه

تضمین شركت 
دراستعالم/  ریال

312.200.000ابنیه و مرمت سال 1.900.000.0001399ساماندهی بدنه مسیر پیاده راه غرب)نوبت سوم(

ساماندهی مسیر پیاده راه از فاز ۴ پارک مهر)نوبت 
سوم(

311.750.000ابنیه سال 1.750.000.0001399

اصالح هندسی خیابان آتشگاه مقابل كوچه میدان 
میوه و تره بار)نوبت دوم(

312.200.000ابنیه و راه و باند سال 1.900.000.0001399

احداث پاتوق بقعه ابودردا و پیاده روسازی )نوبت 
دوم( 

312.200.000ابنیه سال 1399 1.900.000.000

 تعمیر،تقویت وتعویض سازه های فلزی و بتنی 
مربوط به پل های عابر پیاده غیرمکانیزه منطقه 9 

)نوبت دوم(

29.500.000ابنیه سال 1.000.000.0001399

شمارهجدیدکالنشهر
منتشرشد

نگاهیبهآلودگیهوادرکالنشهرهایایران



نیـــمنگــــاه

4 سال هفدهم  * شماره 4۰2۰  *  چهارشنبه  * 22 اردیبهشت ۱4۰۰شورا

در جلسه علنی هفته گذشته مصوب شد که همه خانه های موجود طبق آیین نامه تدوین شده سازمان فرهنگی 
کید شد که اولویت  شهرداری اصفهان و با برنامه ریزی شهرداری در فرایند فراخوان شرکت کنند. در این مصوبه تأ

گذاری در سال اول با بهره برداران فعلی خانه هاست. وا

 توسعه

کروناوفرصتپیادهمداری

ترنج مدرس 
خبرنگار

کشــورهای  در  به خصــوص  شــهرها،  از  بســیاری  در 
درحال توســعه، بنــا بــه ضــرورت، حجــم باالیــی از عبورومرور 
پیــاده وجــود دارد. در دیگــر نقــاط جهــان تعــداد افــراد پیــاده 
بــه میــزان دعــوت مــردم بــه راه رفتــن وابســته اســت. مــردم 
در ســرعت کمتــر از پنــج کیلومتــر شــهر را از نزدیــک تجربــه 
می کننــد. در ایــن شــرایط فــرد پیــاده فرصــت دارد از کیفیــت 
ــرای راه  شــهر، لــذت ببــرد. شــهرها بایــد موقعیــت مناســبی ب
رفتــن، ایســتادن، نشســتن، نــگاه کــردن، گــوش فــرادادن 
و صحبــت کــردن مــردم فراهــم کننــد کــه یــک راه آن توجــه 
بــه مقیــاس خــرد و ایجــاد خیابان هــای مختــص عابــر 

پیــاده اســت.

اولویت با ماشین است
حمل ونقــل بــه دو شــیوه فعــال و غیرفعــال انجــام می شــود. 
حمل ونقــل فعــال شــامل پیــاده روی، دوچرخه ســواری 
و اســکوتر اســت. حمل ونقــل غیرفعــال اتوبــوس، متــرو، 
کســی را شــامل می شــود. وقتی کــه  خــودروی شــخصی و تا
ــرای جابه جایــی اســتفاده  از شــیوه های حمل ونقــل فعــال ب
می شــود، انــرژی ایــن جابه جایــی را عضــات و انــدام انســان 
تأمیــن می کننــد. ایــن شــیوه حمل ونقلــی در سراســر جهــان 

درحال توســعه، تبلیــغ و تشــویق می شــود.
شــهرها بــه دنبــال خیابان هایــی هســتند کــه به تنهایــی 
ســامتی شــهروندان را تضمیــن کنــد. ایــن مــدل خیابــان 
کــه شــهروندان را بــه اســتفاده از حمل ونقــل فعــال ترغیــب 
می کنــد و میــزان فضــای ســبز در آن قابل توجــه اســت، 
خیابــان تندرســتی نامیــده می شــود. اســتانداردهای جهانــی 
ــاظ  ــی ازلح ــت جابه جای ــی اولوی ــر جهان ــای معتب و انجمن ه
پایــداری را بــه ترتیــب پیــاده روی، دوچرخه ســواری، 
حمل ونقــل عمومــی و حمل ونقــل شــخصی می داننــد؛ 
بنابرایــن اولویــت بــا حمل ونقــل پیــاده اســت. امــا اینکــه 
چــرا در ایــران دوچرخه ســواری بیشــتر از پیــاده روی در 
اولویــت قــرار دارد، می توانــد بــه دلیــل حضــور بیشــتر فعــاالن 
دوچرخه ســوار نســبت بــه پیاده هــا باشــد. از ســوی دیگــر، 
پیــاده روی در ذهــن عامــه شــهروندان، مدیــران شــهری و 
ــی شــناخته  دیگــر مســئوالن به عنــوان یــک مــدل حمل ونقل
نمی شــود؛ ایــن در حالــی اســت کــه پیــاده روی دو بعــد ورزش 
و شــیوه اســتاندارد حمل ونقــل را بــا هــم دارد کــه بعــد دوم 

پیــاده روی در ایــران به خوبــی تبییــن نشــده اســت.

فرصت کرونا
شــهرهای  در  روزانــه  جابه جایی هــای  ۲۵تا۳۰درصــد 
مختلــف جهــان به صــورت پیــاده انجــام می شــود؛ امــا 
ایــن ســهم در ایــران کمتــر اســت و ســهم خــودروی شــخصی 
۵۰درصــد اعــام شــده اســت. در سراســر جهــان بــرای 
ک،  حرکــت بــه ســمت انرژی هــای پایــدار و حمل ونقــل پــا
اقداماتــی بــرای کاهــش ســهم خــودروی شــخصی و افزایــش 
ک انجام شــده اســت. پیــاده روی و  ســهم حمل ونقــل پــا
دوچرخه ســواری در کنــار ســامتی از منظــر اقتصــادی نیــز 
مهــم اســت.در کشــورهای توســعه یافته از فرصــت پاندمــی 
کرونــا بــرای رعایــت فاصلــه اجتماعــی اســتفاده کردنــد. 
ــه  ــی ب ــل عموم ــت حمل ونق ــا مطلوبی ع کرون ــیو ــا ش ــع ب درواق
 علــت عــدم رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی کاهــش پیــدا

 کرد. 
کاهــش ســهم حمل ونقــل عمومــی بایــد بــه ســهم خــودروی 
می شــد.  اضافــه  پیــاده روی  و  دوچرخــه  یــا  شــخصی 
بیشــتر کشــورها تصمیــم گرفتنــد ایــن ســهم بــه دوچرخــه 
و پیــاده روی اضافــه شــود ؛ حتــی محدودیت هایــی بــرای 
که تصمیم  اســتفاده از خودروی شــخصی ایجاد کردنــد؛ چرا
داشــتند شــهروندان از ایــن فرصــت پیش آمــده اســتفاده 
کننــد و ســهم دوچرخــه و پیــاده روی را افزایــش دهنــد. در 
ــش  ــهرها کاه ــزی ش ــای مرک ــرض خیابان ه ــورها ع ــن کش ای
یافــت و بــه مســیر دوچرخــه و پیــاده اضافــه شــد. در ایــران 
امــا برعکــس شــد و ســهم حمل ونقــل عمومــی بــه خــودروی 

شــخصی و موتــور افــزوده شــد. 
کاهــش حمل ونقــل  کشــورهای توســعه یافته امــا بــا  در 
عمومــی، محدودیــت اســتفاده از خودروهــای شــخصی 
کردنــد؛ به طوری کــه میــزان ســهم اســتفاده از  را بیشــتر 
دوچرخــه در تعــدادی از شــهرهای جهــان در شــش مــاه 
گذشــته دوبرابر شــده اســت. کان شــهرهای ایران همچنان 
بــا توســعه رینگ هــا و خیابان هــا ســعی در روان ســازی 

ترافیــک دارنــد.

جایگاه برتر اصفهان
شــهر  در  دوچرخه ســواری  اســتاندارد  زیرســاخت های   
اصفهــان نســبت بــه دیگــر کان شــهرهای ایــران مناســب تر 
اســت؛ امــا هنــوز ترویــج پیاده مــداری در شــهرهای ایــران در 
اولویــت مدیران شــهرها قرار ندارد. توســعه دوچرخه ســواری 
و پیاده مــداری تنها بــه شــهرداری ها مربوط نمی شــود؛ بلکه 
یــک اقــدام فرابخشــی اســت کــه دســتگاه هایی مثــل وزارت 
بهداشــت، وزارت ورزش، آموزش وپــرورش، ســازمان های 
مردم نهــاد، فدراســیون های دوچرخه ســواری و ... بایــد در 

توســعه آن نقــش داشــته باشــند. 
هنــوز ضعــف قوانیــن ایــران درزمینــه دوچرخــه و عابرپیــاده 
مشــهود اســت. همچنــان مشــخص نیســت کــه آیــا دوچرخه 
یــک وســیله نقلیــه محســوب می شــود یــا نــه! افزایــش 
مطلوبیــت پیاده مــداری و دوچرخه ســواری در پنــج عامــل 
پیوســتگی، جذابیــت و زیبایــی بصــری مســیر، ایمنــی، 
راحتــی و مســتقیم بــودن مســیر خاصــه می شــود. همــه 
شــهروندان حــق دارنــد یــک خــودرو داشــته باشــند تــا در 
مســیرهای طوالنــی و ســفرهای بیــرون از شــهر از آن اســتفاده 
کننــد؛ امــا اســتفاده از خــودرو در معابــر شــهری یــک امتیــاز 
 اســت کــه شــهرداری ها می تواننــد ایــن امتیــاز را محــدود 

کنند.

پارلمان

 شوراها و توسعه شهرها
 جایگاه شوراها باید در مباحث توسعه تشریح شود

در ایـران شـورا یـک نهـاد منتخـب مدنـی اسـت کـه به عنـوان دولت کوچـک محلـی کـه می تواند 
مشـکات و توقعات مـردم را به مدیریـت اجرایی منتقل کنـد، جایـگاه مهمـی در اداره شـهر دارد. 
ایـن نهـاد مدنـی بـا تأثیرگـذاری بـر برنامه ریزی هـا و سیاسـت گذاری ها می توانـد مسـائل شـهر را 
ح هـای اباغـی دولـت و بودجه هـای سـاالنه کشـور، مطابـق بـا  به گونـه ای راهبـری کنـد کـه طر
خواسـته ها و نیـاز مـردم شـهرها باشـد. از سـوی دیگـر ،شـوراها بـر اسـاس نقـش قانونـی و مردمـی 
ح وظایـف خود و همچنیـن با توجـه به گذشـت سـه دوره از کار  که دارنـد، می توانند بر اسـاس شـر
اجرایی خود منشأ تحوالت اساسـی و پایدار در شهر باشند. استفاده از سیستم مدیریتی و نظارت 
 دقیق بر برنامه ریزی و امورات شـهر می تواند راهگشای بسیاری از مسـائل موجود در این عرصه 

باشد.
شـوراها به عنـوان نهـادی کـه بـه بلـوغ رسـیده اند بـا هـدف سـازمان دهی و برنامه ریـزی، نظارت 
و باالبـردن سـطح کیفـی و کمـی در زمینه هـای اجتماعـی، فرهنگـی و سیاسـی و ارتقـای آن هـا و 
بهره وری با هزینه کمتـر پا به عرصه وجـود نهاده انـد. البته بهبود ایـن روند وقتی اتفـاق می افتد 
که شـوراها عـاوه بر اتـکا بـه قوانیـن موجـود، در توسـعه شـهر، مدیریت بهینـه، ارتبـاط تنگاتنگ 
بـا بافت هـای مختلـف شـهر و بـرای رفـع موانـع و مشـکات موجـود در عرصه هـای مختلف شـهر 

تـاش کننـد. 
بررسـی مشـکات و موانـع موجـود در عرصه هـای مختلـف شـهری از طـرف شـوراها به عنـوان 
سیسـتم مدیریتی و نظـارت بر کارآمـدی امـور اجرایـی شـهرداری ها می توانـد زمینه های توسـعه 
شهری را بهبود بخشد. برای دستیابی به این امر ، شـوراها و شهرداری ها باید شناخت دقیقی از 

قابلیت های طبیعی، بناهای تاریخی، مکان های فرهنگی و ویژگی های منحصربه فرد منطقه 
کـه شـناخت کافـی از محـدوده مدیریـت و برنامه ریـزی  تحـت مدیریـت خـود داشـته باشـند؛ چرا

مناسـب بـرای آن از اصـول اولیه توسـعه پایدار اسـت.
مشورت با مردم در مسائل مختلف زندگی و جامعه باعث دستیابی به راه حل های بهتر و دقیق تر 
و جلوگیری از اشتباه ها می شود. مردم در جریان زندگی اجتماعی خود فرصت های زیادی برای 

یافتن راه حل های مختلف در حل مسـائل دارنـد و اطاعـات گران بهایـی را از کارهای اجتماعی 
و امـور مختلـف زندگـی بـه دسـت آورده اند کـه مجموعـه آن هـا برای حـل گره ها و مشـکات شـهر 
کنون پس از گذشـت حدود دودهه از آغاز به کار شـوراها هنوز ادبیات کار شورایی  راهگشاسـت. ا
معنای حقیقی به خود نگرفته است. شوراهای شهر و روستا باید در توسعه اقتصادی و اجتماعی 
جایگاه خود را یافته و در ذیل مباحث توسعه تشریح شوند. همین فقدان تئوری و عدم انسجام 
و اجمـاع در خصـوص جایـگاه شوراهاسـت کـه بـه اظهارنظرهـای متفـاوت و گاه متناقـض دامن 
 می زنـد و ایـن نهـاد مردمـی و مهـم را برخـاف فلسـفه وجـودی خـود بـه سـلیقه دولـت وابسـته

 می سازد.
ــای  ــن اعض ــد؛ بنابرای ــته باش ــردم داش ــا م ــاط را ب ــن ارتب ــد نزدیک تری ــه بای ــت ک ــادی اس ــورا نه ش
شــوراها بایــد خوش برخــورد و اجتماعــی، صبــور، اهــل تأمــل و تحمــل، صــادق، آشــنا بــه 
فرهنــگ و پیشــینه شــهر، خوش فکــر و خــاق باشــند؛ درحالی کــه شــورا نهــادی اســت کــه بــا 
تجمیــع نظــرات کارشناســی اداره می شــود؛ امــا بایــد وجــه اجتماعــی قــوی نیــز داشــته باشــد. 
 ایــن وجــه تنهــا در صورتــی تقویــت می شــود کــه اعضــای شــورا انســان هایی مســئولیت پذیر

 باشند.
یکــی از ســخت ترین گلوگاه هــا و گردنه هــای اعضــای شــوراهای اســامی شــهر و روســتا ، انتخــاب 
شــهردار اســت. شــهردار بایــد بــر اســاس ویژگی هــای خاصــی انتخــاب شــود و برنامه هــا و اهــداف 
کــه هرکــدام از آن هــا می توانــد سرشــاخه اصلــی ده هــا برنامــه دیگــر  مشــخصی داشــته باشــد؛ چرا

بــرای اداره شــهر باشــد.

لیلی زواره ای
خبرنگار

در مدیریت و نظارت خانه های شهرداری 
گذارشــده،  وا خصوصــی  بخــش  بــه  کــه 
 تجدیدنظــر می شــود. خانه هــای تخصصــی

اهــداف  بــا  قبــل  ســال های  کــه  علمــی  و 
تعیین شــده، ایجــاد شــدند حــاال بــه علــت 
گذاری هــای غیراصولی، کارکــرد اصلی خود  وا
 را ازدســت داده اند.این در حالــی اســت کــه 
 در ایــن خانه هــا ازنظــر مکانــی، بودجــه و 
نیــروی انســانی، ســرمایه گذاری های الزم 
انجام شــده، ولــی ایــن ســرمایه در حــال از 
کــز اهدافی  دســت رفتــن اســت. بــرای ایــن مرا
تعریف شــده و شــورای شــهر وظیفه نظارت بر 
کــز را برعهــده  میــزان تحقــق اهــداف ایــن مرا
دارد. هفته گذشته آیین نامه و دستورالعمل 
گــذاری ایــن خانه هــا در  بهره بــرداری و وا
شــورای شــهر بــه تصویــب رســید تــا بتــوان بــا 
گــذاری  بررســی کیفیــت، عملکــرد و نحــوه وا

آن ها را مشخص کرد.

شورا نظارت می کند
ــهر  ــورای شـ ــای شـ ــاه 1۳98، اعضـ دی مـ
شـــهرداری  تخصصـــی  خانه هـــای  از 
بازدیـــد کردنـــد. همـــان زمـــان رئیـــس 
شـــورای شـــهر اعـــام کـــرد کـــه پـــس از 
ـــی ایـــن بازدیدهـــا، شـــورای شـــهر در  ارزیاب
نحـــوه مدیریـــت ایـــن خانه هـــا بازنگـــری 
کـــرده و خانه هـــای فعـــال را تقویـــت، 
 قصورهـــا را علت یابـــی و موانـــع را برطـــرف 

می کند. 
در بازدیدهـــای ســـال گذشـــته اقدامـــات، 

و  خانه هـــا  اداره  نحـــوه  آموزش هـــا، 
به کارگیـــری نیـــروی انســـانی شـــاغل 
شـــد.  ارزیابـــی  مجموعه هـــا  ایـــن  در 
۳۲۰ ســـاختمان در شـــهر اصفهـــان بـــا 
کـــه  مالکیـــت شـــهرداری وجـــود دارد 
1۲ ســـاختمان آن خانه هـــای وابســـته 
کـــه ایـــن  بـــه شـــهرداری اســـت. ازآنجا
خانه هـــا حوزه هـــای فرهنگـــی و علمـــی 
شـــهر را پوشـــش داده و ســـرمایه شـــهر 
محســـوب می شـــوند، بنابرایـــن بایـــد 
بهتریـــن  بـــه  آن هـــا  از  بهره بـــرداری 
 شـــکل و بـــا نظـــارت کامـــل شـــورای شـــهر 

باشد.
ســـال 98 اعـــام شـــد کـــه گزارش هـــای 
میدانـــی اعضـــای شـــورا در کمیســـیون 
بـــه  نیـــاز  گـــر  ا و  قرائت شـــده  تلفیـــق 
ـــا  ح ی ـــر ـــب ط ـــود، در قال ـــی ب ـــم خاص تصمی
ح  الیحـــه ای در صحـــن علنـــی شـــورا مطـــر

خواهـــد شـــد.

قرارداد باز و بدون نظارت
در 1۳۷۷ بـــا همـــت عـــده ای از اســـتادان 
عاقه منـــد بـــه علـــوم ریاضـــی و بـــا کمـــک 
شـــهرداری اصفهـــان بـــرای اولین بـــار در 
ــاز  ــان آغـ ــات در اصفهـ ــه ریاضیـ ــا خانـ دنیـ
ـــت،  ـــب موفقی ـــس از کســ ـــرد. پــ ـــه کار ک بــ
نیـــز  پایـــه  علـــوم  خانه هـــای  ســـایر 
ـــهر  ـــت و در 1۳9۳ ش ـــکل گرف ـــج ش به تدری
علـــم اصفهـــان تأســـیس و از همـــان زمـــان 
گـــذاری ایـــن خانه هـــا  هـــم به تدریـــج وا
بـــه همـــراه خانـــه مشـــروطه و انقـــاب 

ــد.  ــاز شـ آغـ
بـــه گفتـــه رئیـــس شـــورای اســـامی شـــهر 
اصفهـــان، بـــا توجـــه بـــه اینکـــه مالکیـــت 

ایـــن مکان هـــا در اختیـــار شـــهرداری 
هـــم  اعمـــال مدیریـــت  بایـــد  اســـت، 
ظـــرف  خانه هـــا  ایـــن  شـــود.  انجـــام 
گذارشـــده و در  1۰ ســـال به تدریـــج وا
بـــر نظـــارت قـــوی  گذاری هـــا هـــم  وا
کیـــد نشـــده اســـت؛ درعین حـــال کـــه  تأ
در زمـــان انعقـــاد تفاهم نامـــه تکلیـــف 
بســـیاری از مـــوارد مثـــل شـــیوه مدیریـــت و 
نظـــارت مشـــخص نشـــده و زمـــان پایـــان 
قراردادهـــا هـــم معلـــوم نیســـت. ایـــن 
در حالـــی اســـت کـــه شـــهرداری نه تنهـــا 
گـــذار  مکان هـــا و خانه هـــای خـــود را وا
کـــرده کـــه ماهانـــه بـــرای اداره آن هـــا 

مبلغـــی را نیـــز می پـــردازد. 
ـــرای اداره خانه هـــای  مدیریـــت شـــهری ب
حـــــدود  ســـاالنـــــه  خـــود  تــخصصـــــی 
بـــرای  تومـــان  چــهــارتــاپنـــــج میلیارد 
حقـــوق، هزینه هـــای جـــاری و نگهـــداری 
حالـــی  در  ایـــن  می کنـــد؛  پرداخـــت 
کـــه تعـــدادی از ایـــن خانه هـــا  اســـت 
 ازنظـــر تاریخـــی و وســـعت ارزش باالیـــی

 دارند.

افزایش نظارت شورا 
در دو ســـال اخیـــر شـــورا نظـــارت خـــود بـــر 
کـــه  ایـــن خانه هـــا را تقویـــت کـــرد؛ چرا
نظـــر  در  کارکردهـــای  بـــه  توجـــه  بـــا 
گرفته شـــده بـــرای هـــر یـــک از خانه هـــا 
بایـــد برنامه ریزی هـــا به گونـــه ای انجـــام 
شـــود کـــه نظـــارت مســـتمر امکان پذیـــر 
بـــوده و بتـــوان میـــزان تحقـــق اهـــداف را 

بررســـی کـــرد.
کـــز  گرچـــه مســـئله برون ســـپاری مرا ا
فرهنگـــی و خانه هـــای فرهنگـــی و علمـــی 

بـــه بیـــش از 1۰ ســـال گذشـــته برمی گـــردد، 
گـــذار  کـــز وا امـــا طـــی ایـــن ســـال ها کـــه مرا
شـــده اند، بـــا مشـــکات زیـــادی مواجـــه 
بـــوده و آســـیب های جـــدی متوجـــه 
آن هـــا بـــوده اســـت. می تـــوان گفـــت کـــه 
ظـــرف ایـــن ســـال ها زیرســـاخت های 
بـــه  فرهنگـــی  کـــز  مرا گـــذاری  وا
و  نبـــوده  آمـــاده  خصوصـــی  بخـــش 
آیین نامه هـــای  و  گـــذاری  وا فراینـــد 
پیـــروی  خاصـــی  اصـــول  از  مربـــوط 
دیگـــر، ســـوی  از  اســـت.   نمی کـــرده 
نظـــارت و ارزیابی هـــا بـــا دقـــت همـــراه 
ـــه خدمـــات  ـــه همیـــن دلیـــل ارائ نبـــوده و ب
کـــز ازنظـــر کمـــی و کیفـــی،  و شـــرایط مرا

ســـیر نزولـــی داشـــته اســـت.

وضعیت سخت
زمســـتان ســـال گذشـــته رئیـــس شـــورای 
شـــهر از تدویـــن دســـتورالعمل جدیـــد اداره 
خانه هـــای تحـــت نظـــارت شـــهرداری 
خبـــر داد. ســـال 98 پـــس از جمع بنـــدی 
نتیجـــه بازدیـــد اعضـــای شـــورا از ایـــن 
گـــذاری ایـــن  خانه هـــا مقـــرر شـــد کـــه وا
مکان هـــا توســـط معاونـــت فرهنگـــی 
شـــهرداری دوباره بررســـی و دســـتورالعمل 
مشـــخصی بـــرای اداره آن هـــا تدویـــن 
از  تــعــــــدادی  ازآنــجــایــی کـــــه  شـــود. 
گذاری هـــا قـــرارداد ندارنـــد و زمـــان  وا
ختـــم و تحویـــل مـــکان هـــم مشـــخص 
ع فعالیـــت،  نیســـت، قـــرار شـــد نحـــوه و نـــو
گزارش هـــا و تعـــداد نیروهـــا و نحـــوه 
نظـــارت بـــر فعالیت هـــا در دســـتورالعمل 

ج شـــود. جدیـــد در
گذشـــته شـــهرداری بـــا  در ســـال های 

اختیـــار  در  و  بســـتر  کـــردن  فراهـــم 
قـــراردادن مـــکان بـــه متقاضیـــان، بـــه 
دنبـــال آن بـــود کـــه بخـــش خصوصـــی 
هـــم  مردم نهـــاد  ســـازمان های  و 
حمایـــت  و  فراینـــد  ایـــن  از  بتواننـــد 
شـــهرداری بهره منـــد شـــده و درنهایـــت 
مســـتقل  و  رســـیده  خودکفایـــی  بـــه 
شـــوند. ایـــن رونـــد امـــا بـــه هـــدف نرســـید 
مســـتقل  نه تنهـــا  خانه هـــا  امـــروز  و 
نشـــده اند کـــه کارکـــرد اصلـــی خـــود را نیـــز 

ازدســـت داده اند. شـــهرداری در حـــال 
حاضـــر عـــاوه بـــر هزینه هـــای جـــاری، 
حقـــوق نیروهـــای مشـــغول بـــه کار در ایـــن 

نیـــز می پـــردازد. را  خانه هـــا 
در شـــرایط فعلـــی اقتصـــادی، شـــهرداری 
نمــی تــوانـــــد بـــــرای خــانــه هـــــا اعتبـــار 
ــرای یـــک  ــرد و بـ ــر بگیـ ــه ای در نظـ بودجـ
تـــا دو ســـال می توانـــد مـــکان موردنظـــر 

متقاضیـــان را تأمیـــن کنـــد.

قانون تصویب شد
در جلســـه علنـــی هفتـــه گذشـــته مصـــوب 
شـــــد کـــه هــمـــــه خــانــه هـــــای مــوجـــــود 
طبـــق آیین نامـــه تدوین شـــده ســـازمان 
فــرهنـــــگی شــهـــــرداری اصــفـــهـــــان و 
بـــا برنامه ریـــزی شـــهرداری در فراینـــد 
فراخـــوان شـــرکت کننـــد. البتـــه فعالیـــت 
شـــورای  تصویـــب  بـــه  منـــوط  آن هـــا 
گـــذاری و اخـــذ مجـــوز از ایـــن شـــورا  وا
کیـــد  خواهـــد بـــود. در ایـــن مصوبـــه تأ
گـــذاری در ســـال اول  شـــد کـــه اولویـــت وا
بـــا بهره بـــرداران فعلـــی خانه هاســـت.
کمیســـیون  فــریـــــده روشـــــن، رئیـــس 
ـــد:  ـــه می گوی ـــن مصوب ـــاره ای فرهنگـــی درب
»قـــرار شـــــد دســتـــــورالعمل واحـــدی 
گـــذاری همـــه خانه هـــا در نظـــر  بـــرای وا
کـــه ایـــن دســـتورالعمل  گرفتـــه شـــود 
به وســیــــلــــــه ســــازمــــــان فــرهــــنـــــگی 
تدویـــن شـــد؛ همچنیـــن یـــک شـــورای 
سیاســـت گذاری تشـــکیل می شـــود کـــه 
گذاری هـــا را طبـــق  ایـــن شـــورا نحـــوه وا
دســـتورالعمل ســـازمان فرهنگـــی برعهـــده 
دارد. درنهایـــت خانه هـــای تخصصـــی 
شـــهرداری اصفهـــان طبـــق ضوابـــط در 
اخــتــیـــــار متقاضیـــان و ســـازمان های 

مردم نهـــاد قـــرار می گیـــرد.
بـــه گفتـــه روشـــن، فراخوان هـــا به مـــرور و 
طـــی ســـالیان متمـــادی برگـــزار می شـــود و 
ــرایط در  ــق شـ ــد طبـ ــان می تواننـ متقاضیـ
نظـــر گرفته شـــده در آن شـــرکت کننـــد و در 
ــورای سیاســـت گذاری  ــد شـ ــورت تأییـ صـ

ــا را تحویـــل  گیرنـــد.  خانه هـ

اولویت با اولی هاست
کـــه در ســـال اول  کیـــد می کنـــد  او تأ
ــا مالـــکان فعلـــی بـــوده و ســـال  اولویـــت بـ
آینـــده طبـــق دســـتورالعمل ســـازمان 
گفتـــه  فرهنگـــی عمـــل می شـــود. بـــه 
کارکـــرد خانه هـــا در شـــورای  روشـــن، 
سیاســـت گذاری تعییـــن می شـــود؛ بدیـــن 
ترتیـــب کـــه در ابتـــدا عملکـــرد گذشـــته 
خانه هـــا بررسی شـــده و ایـــن شـــورا بـــر 

می کنـــد. تصمیم گیـــری  آن  اســـاس 
ــرد  ــر عملکـ ــی بـ ــازمان فرهنگـ ــارت سـ نظـ
خانه هـــای تخصصـــی باعـــث می شـــود 
کیفیـــت عملکـــرد از دســـت نـــرود. در حـــال 
حاضـــر بـــر خانه هـــا نظارتـــی وجـــود نـــدارد؛ 
امـــا بـــا ایـــن مصوبـــه طبـــق فراینـــدی کـــه 
ــا  در دســـتورالعمل اعام شـــده، نظارت هـ
ـــج به دســـت آمده  ـــر اســـاس نتای انجـــام و ب
بـــــرای شــیـــــوه ادامـــــه کار خــانـــــه های 

تخصصـــی تصمیم گیـــری می شـــود.

گذاری قانونمند خانه های تخصصی شهرداری وا
آیین نامه بهره برداری از این خانه ها مصوب شد

همه خانه های 
تخصصی شهرداری 
گذاری طبق  برای وا

آیین نامه تدوین شده 
سازمان فرهنگی و با 

برنامه ریزی شهرداری 
در فرایند فراخوان 

شرکت می کنند
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برگزاری جلسه دیدار نمایندگان جوان فعال هیئت های مذهبی شهر اصفهان با رئیس شورای اسالمی شهر و شهردار، 
اقدامی مؤثر برای شناسایی ظرفیت های فرهنگی و فعال شهر بود که اتفاق های خوبی را رقم زد.

    

زهرا احمدی
خبرنگار

نماینـدگان  دیــــدار  جلـســـه  برگـزاری 
جـوان فعـال هیئت هـای مذهبـی شـهر 
اصفهـان بـا رئیـس شـورای اسـامی شـهر 
و شـهردار، اقدامـی مؤثـر بـرای شناسـایی 
ظرفیت هـای فرهنگـی و فعـال شـهر بـود 
و اتفاق هـای خوبـی را رقـم زد. شـهردار 
اصفهـان کـه در ضیافـت افطـار میزبـان 
نماینـدگان جـوان هیئت هـای مذهبـی 
بود، این ضیافـت را فرصـت خوبی برای 
شناسـایی جوانـان فعـال، فرهنگـی و 
مذهبـی هیئت هـا دانسـت. قدرت الـه 
کیـد بـر برگـزاری جلسـه ای  نـوروزی بـا تأ
بسـیار معنـوی، خـوب و با شـکوه تصریح 
کـرد: مـا از همـان ابتـدای فعالیـت در 
ع حمایت از مسـاجد و  شـهرداری، موضو
هیئت ها را در برنامه هایمان قراردادیم؛ 
امـا اطاعـات برعکـس بـه مـردم رسـید. 
کمک خوبـی به مسـاجد داشـتیم و برای 
دیـدار هیئت ها مـکان اجـاره کردیـم و در 

اختیـار آن هـا قـرار دادیـم. 

 تحریک اندیشه ها در هیئت ها
کیـد بـر اینکـه در هیئت هـا  نـوروزی بـا تأ
کـرد،  کربـا را بازگـو  بایـد علـت حادثـه 
و  مــداحــی هـــــا  در  جـوانـــان  گــفـــت: 
مسـئله  ایـن  بـه  بایـد  روضه خوانی هـا 
بپردازنـد کـه اصـا چـرا صحنـه عاشـورا 
بـه وجود آمـد و چـه اتفاقـی افتاد کـه امام 
حسین)ع( حج را نیمه تمام رها کرد و به 
کربـا آمـد. چـه کاری می خواسـت انجـام 

دهد. فلسـفه این اتفاق باید گفته شـود. 
شـما باید بـه شـیوه های جدید ایـن علت 
را در جلسـات توضیـح دهید؛ چـون بیان 
فلسـفه و چگونگـی اتفـاق، هـم ظالـم را 
به خطـر انداخته، هـم مظلـوم را حمایت 
می کنـد و هم زمـان احساسـات و اندیشـه 

را تحریـک می کنـد.

 تقویت حس مسئولیت پذیری 
در جلسات

کردن  کار  کید بر  شهردار اصفهان با تأ
امام  قیام  فلسفه  و  اندیشه  روی 
این  دالیل  اصوال  افزود:  حسین)ع( 
اتفاق گفته نمی شود. این فلسفه باید 
پای روضه ها  تا جوانان  تشریح شود 
مأموریت انسان بودن را درست انجام 
کار بپردازند، نه به  دهند و به فلسفه 
چگونگی حادثه. توصیه می کنم سه 
کتاب تحریفات عاشورای شهید  جلد 
مطهری را بخوانید که راهنمای خوبی 
توصیه  با  شماست.نوروزی  برای 
جوانان برای مطالعه کتاب تاریخ اسام 
از دراختیار گذاشتن صد جلد کتاب شهید 
مطهری برای هیئت های مذهبی خبر 
داد و تصریح کرد: حتما مطالعه داشته 
صفات  انسان  است  ممکن  باشید. 
صفتی  هر  اما  باشد؛  داشته  مختلفی 
یک مکمل دارد. ممکن است ما عالم 
باشیم و فهم داشته باشیم؛ اما عالم 
باید مسئولیت پذیرهم باشد. شما باید 
در جلسات به گونه ای صحبت کنید که 
حس مسئولیت پذیری داشته باشید و 
گر وظیفه تان را بشناسید، می دانید چه  ا
کاری باید انجام بدهید. او خاطرنشان 

کرد: ممکن است با انسان هایی مواجه 
شوید که تعصب دارند، اما فهم ندارند 
یا فهم دارند، اما متعصب نیستند. باید 
کنید مخاطبان در فضای شما  تاش 
گر شعور افراد  متعصب صرف نشوند. ا
است.  ک  خطرنا نکند،  پیدا  افزایش 
همچنان که روشن فکر بی تعصب هم 
ک است.شهردار اصفهان اضافه  خطرنا
گر مطالعه نداشته باشید و ندانید،  کرد: ا
چیزی را تکرار می کنید که سال ها تکرار 
شده و ممکن است سندیت آن مشخص 
جلسات  در  را  ع هایی  موضو نباشد. 
بیان کنید که اثربخش باشد. نوروزی 
گر هیئتی داشته باشیم که  کید کرد: ا تأ
مسئولیت اجتماعی نداشته باشد، این 
فقط یک هیئت است و تأثیرگذار نیست. 
فقط مداح نباشید، معلم هم باشید و 
نقش تربیتی هم داشته باشید. کسی که 
در این فضا وارد می شود باید به وظایفی 

محوله اش عمل کند.

کارکردن برای شهر سخت است
کیــد  شــهردار اصفهــان در ادامــه جلســه بــا تأ
ــا توجــه بــه  ــرای شــهر ب ــر اینکــه کارکــردن ب ب
شــرایط اقتصــادی کنونــی ســخت اســت، 
گفت: البتــه اتفاق هــای خوبی افتــاد. وقتی 
مــا آمدیــم، بودجــه شــهرداری 2700 میلیارد 
بــود؛ امــا امســال 10 هــزار میلیــارد اســت. 
کان شــهر اصفهــان در اجــرای پروژه هــای 
ســنگین موفــق بــوده اســت و رتبــه خوبــی 
ســاخت  چهــارم،  رینــگ  اجــرای  دارد. 
نمایشــگاه بین المللــی بــا 230میلیــارد، 
احــداث ســالن گلســتان شــهدا و آزادســازی 
اطــراف ســالن و تکمیــل ســالن اجــاس از 

اقدامــات مهــم شــهری بــوده اســت. 
محــور  تکمیــل  بــه  اشــاره  بــا  نــوروزی 
چهاربــاغ بیــان کــرد: جامعــه نیــاز بــه شــور 
و نشــاط دارد، بایــد تــاش کنیــم مســائل 
فرهنگــی در محیــط جامعــه بــه گونــه ای 
ضدفرهنــگ  بــه  تبدیــل  کــه  باشــد 
نشــود. بنــا بــه گفتــه نــوروزی، شــهرداری 
نفــر  هــر  ســبز  فضــای  بــرای  ســالیانه 
هزینــه  تومــان  میلیــون   25 شــهر   در 

می کند.

ما برای انجام هر کاری 
به مصوبه شورا نیاز داریم

کیــد  شــهردار اصفهــان در ادامــه جلســه بــا تأ
بــر اینکــه هــر اقدامــی کــه در شــهر انجــام 
می شــود بــا حمایــت و مصوبــه شــورای شــهر 
رخ می دهــد، گفــت: ما بــرای کار بــه مصوبه 
شــورا نیــاز داریــم و همیشــه بــا حمایــت شــورا 
وطبــق مصوبــه شــورا، اقدامــات خوبــی در 

شــهر انجــام داده ایــم. 
نــوروزی در خصــوص تخصیــص بودجــه 
200 میلیاردی محله محور به شــهرداری ها 
گفــت: البتــه نمی تــوان در ایــن جلســه در 
خصــوص تخصیــص ایــن بودجــه صحبت 
کــه  شــده  تصویــب  بودجــه  ایــن  کــرد. 
شــهرداری ها بــا کمــک معتمــدان محلــی در 
محله هــا آن را تقســیم کننــد؛ امــا هیئت هــا 
بــا ارتبــاط بــا معتمــدان محلــه می تواننــد 
بــه صــورت مســتقیم مداخــات تأثیرگــذار 

داشــته باشــند.

هیئت ها باید در مشارکت 
اجتماعی شهرداری دیده شوند

در ادامـه جلسـه، مشـاور شـهردار در امـور 

هیئت های مذهبی و مساجد از اتفاق های 
کـه توسـط هیئت هـا در  کوچکـی  مؤثـر و 
خ می دهـد تقدیـر کـرد و گفـت:  محله هـا ر
گاهی این کارهـای کوچک بسـیار تأثیرگذار 
اسـت و برگـزاری مراسـم هـر چنـد کوچـک، 
توسـط هیئتـی در محلـه ای کم برخـوردار 
ارزشـمند اسـت؛ چـون تـاش شـده اسـت تـا 
چراغی روشـن شـود. علیرضـا خاتون آبادی 
اظهار کـرد: مـن نیـز یک فـرد هیئتی هسـتم 
و خدمـت بـه هیئت هـا را وظیفـه می دانـم. 

بایـد هیئت هـا حضورشـان پررنگ تـر باشـد 
 و در مشـارکت اجتماعـی شـهرداری دیـده 

شوند. 
او افـزود: در مناطـق 15گانـه شـهرداری 
اصفهان 18 میلیارد تومان بسـته معیشـتی 
توسـط هیئت هـا توزیـع شـده اسـت. ایـن 
بسـته ها با کمک مـردم تهیه شـده و حرکت 

بسـیار خوبـی در سـطح شهراسـت. 
مشـاور شـهردار در امـور هیئت هـای مذهبی 
و مسـاجد بـا اشـاره بـه مصوبـه 200 میلیـارد 
پروژه هـای  بـرای  شـهر  شـورای  تومانـی 
شـهر  شـورای  و  شـهردار  از  محله محـور 
خواسـت تـا 50 میلیـارد از ایـن بودجـه را 
در اختیـار جوانـان هیئتـی قـرار دهنـد تـا بـا 
توجـه بـه توانمنـدی و انگیـزه ای کـه دارنـد 
در برنامه هـای محله محـور ورود کننـد و 

اتفاق هـای خوبـی در شـهر رقـم بزننـد. 
و  مشـکات  بـه  اشـاره  بـا  خاتون آبـادی 
درخواسـت های هیئت هـا از شـهرداری و 
تـاش بـرای رفـع مشـکات آن هـا گفـت: 
گذشـتگان فضاهـا و زمین هایـی در اختیـار 
گـر  گذاشـتند و ظرفیتـی ایجـاد کردنـد کـه ا
ایـن تعامل هـا درسـت انجـام شـود، ایـن 
پتانسیل ها و نیروها به منصه ظهور می رسد 
و حضـور و فعالیـت جوانـان هیئتـی بسـیار 
پررنـگ خواهـد بـود. در ایـام کرونـا مـردم در 
محله ها اقدامات خودجوش زیادی انجام 
دادنـد کـه قابـل تقدیر اسـت کـه همـه آن ها 

بـرای خدمـت بـه مـردم بـوده اسـت.

توجه به جوانان هیئت ها 
برای حل مشکالت شهر

در این جلسه، شاهی دبیر هیئـت های 
ابراز  این جـلـسـه  بـرگــزاری  از  مـذهـبـی، 
خوشحالی کرد و گفت: یکی از اتفاق های 
خوب، حسن انتخاب آقای خاتون آبادی 
توسط شهردار بوده است. او همیشه در کنار 
ماست. توجه به جوانان هیئت ها که همگی 
نخبه هستند، بسیار اقدام خوب و مؤثری 
است. جوانان برای حل شدن مشکات 
محله ها تاش می کنند و توجه به آن ها 

اتفاق های خوبی را در شهر رقم می زند.
در این جلسه، مشکات هیئت ها، محله ها و 
اقدامات آن ها از زبان جوانان فعال فرهنگی 
و اجتماعی برای شهردار و رئیس شورای 
شهر  بیان شد و اقداماتی که  در ایام کرونا در 
خصوص تهیه بسته های ارزاق و غذای گرم 
در این ایام و ماه مبارک رمضان انجام شده 

بود،  گزارش داده شد. 
توجه به جوانان و اهمیت دادن به آن ها 
برای حضور در جلسات، نکته ای بود که 
شدن  حل  داشتند.  اذعان  آن  به  همه 
مشکل کتابخانه مسجد لنبان، حل شدن 
مشکل پارکینگ محله علی قلی آقا با توجه 
به تاریخی بودن محل و مشکات مردم 
کمبود پارکینگ، توجه به مناطق  برای 
کم برخوردار منطقه14، توجه به احداث 
ورزشگاه در محله خواجو، توجه به ورزش 
باستانی و زورخانه ای، توجه به توانایی 
جوانان و هیئت ها و مشارکت آن ها در 
ع هایی  حل کردن مشکات شهر از موضو

بود که در این ضیافت مطرح شد.

ضرورتمسئولیتپذیریاجتماعیهیئتها
شهردار و مدیران ارشد شهری پای صحبت جوانان هیئتی نشستند

 شهر سالم 

 مناسب سازی معابر منطقه9
برای دوچرخه سواری

مدیر منطقه۹ شهرداری اصفهان گفت: کشورهای پیشرفته و صنعتی غربی و حتی کشورهای 
جنــوب شــرق آســیا ســال های زیــادی اســت کــه تــاش کرده انــد مبانــی حمل و نقــل پایــدار و فعــال 
ــورها در  ــن کش ــد. در ای ــج دهن ــردم تروی ــان م ــواری را در می ــداری و دوچرخه س ــای پیاده م ــر مبن ب
راســتای افزایــش ایمنــی دوچرخه ســواری و پیــاده روی، مســیرهای ویــژه ای را تــدارک دیده انــد 
که عاوه بر شــاخص زیبایــی، ترغیب کننده شــهروندان بــه دوچرخه ســواری وپیاده روی اســت. 
علیرضــا رفیعــی افــزود: منطقــه۹ شــهرداری اصفهــان در راســتای این امر توانســته اســت بــا ایجاد 
خاقیت و بســترهای امن در مناسب ســازی معابر و احداث مســیرهای دوچرخه پیشــگام باشد.

او بــا بیــان اینکــه تــرس از تصــادف بــا وســایل نقلیــه موتــوری، مهم تریــن مانــع اســتفاده نکردن 
از دوچرخــه اســت، تصریــح کــرد: بیــن اســتفاده از حمل ونقــل انســان محور بــا متغیرهــای میــزان 
گاهی و وضعیــت فضای کالبــدی مســیرهای دوچرخه ســواری رابطه معنــا داری وجــود دارد که  آ

می تــوان احســاس امنیــت را بــا تغییــر در ایــن فضــا بــه شــهروندان هدیــه داد.
ح هــای  در ادامــه رئیــس اداره حمل ونقــل ترافیــک منطقــه ۹ شــهرداری اصفهــان دربــاره طر
انجام شــده در شــهرداری بــرای مســیرهای دوچرخه ســواری گفــت: اصــاح هندســی میــدان 
وحدت، میدان شــهدا و تکیه نصرآباد، مناسب ســازی خیابان آتشــگاه حدفاصل چهــار راه جهاد 
تا خیابان ســردار شــهید حجــازی، پیــاده روســازی محلــه نــاژوان فــاز اول از ورودی حاشــیه مادی 
حاجی تا ســه راه بهار، نصب تابلو در خیابان بهســتان، ایمن ســازی معابر، طرح چراغ گذاری ســه 
راهی بهســتان_ شــهید حجازی و نصب بیــش از 1500 تابلــوی ترافیکی در ســطح منطقه و تعمیر 
و نگهــداری آن ها انجــام و عملیــات ترافیکی خیابان بهشــت و کوهانســتان نیز اجرا شــده اســت.

ــان آتشــگاه حدفاصــل چهــارراه  احمــد ناطقــی ادامــه داد: امســال احــداث مســیر دوچرخــه خیاب
جهــاد تــا ســه راهــی ســردار شــهید حجــازی و در ادامــه آن احیــای مســیر دوچرخــه خیابــان ســردار 
شــهید حجازی و اصاح هندســی خیابــان آتشــگاه مقابل پمــپ بنزیــن و دوربرگــردان قبــل از آن و 
پیاده روســازی کوچــه برلیان در حــال اجراســت. دو پــروژه پیــاده روســازی محله نــاژوان از ســه راه 

بهــار تــا ســه راه ســعدی نیــز در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. 
او تصریــح کــرد: اصــاح میــدان ســقاخانه و اصــاح هندســی میــدان ابــودردا در حــال بررســی و 

اصــاح هندســی خیابــان شــهیدان تیمــوری مجــاور کــوی آتشــگاه، بازگشــایی تقاطــع محمودیــه 
در خیابــان نبــوی منــش، اصــاح هندســی تقاطــع آتشــگاه_ مظاهــری نیــز در دســت اقــدام اســت. 
کننــده و موانع کنتــرل ســرعت جــزو برنامه هایی اســت کــه در  موضــوع خریــد تابلــوی عائــم، جدا

ــام می شــود. ــال انج طــول س
رئیــس اداره حمل ونقــل ترافیــک منطقــه۹ شــهرداری اصفهــان اضافــه کــرد: بــرای خیابــان 
بهســتان حــدود 300 میلیــون تومــان هزینــه چراغ گــذاری، 50 میلیــون تومــان هزینــه تابلوهــای 

ــت.  ــده اس ــه ش ــی هزین ــزات ترافیک ــان تجهی ــون توم ــدود 250 میلی ــیر و ح ــام مس اع
ناطقــی خاطرنشــان کــرد: بــرای مناسب ســازی خیابــان آتشــگاه حــدود 300 میلیــون تومــان و 
بــرای اصاح هندســی خیابــان آتشــگاه نیــز حــدود 450 میلیــون تومــان اعتبــار در نظر گرفته شــده 
اســت. پروژه دیگــری نیــز در مرحله مناقصــه و انتخــاب پیمانکار اســت که بــا حــدود 450 میلیون 
تومــان تأمیــن اعتبــار خواهــد شــد.او ادامــه داد: بــرای میــدان وحــدت و شــهدای نصرآبــاد حــدود 
350 میلیون تومــان و پیاده روســازی نــاژوان حــدود یک میلیــارد تومان هزینه شــده اســت. برای 
موضوع خرید تابلو، عائــم ترافیکی و موانع کنترل ســرعت نیز حــدود 600 میلیــون تومان تأمین 
اعتبــار شــده اســت. رئیــس اداره حمل ونقــل ترافیک منطقــه۹ شــهرداری اصفهــان تصریــح کرد: 
ساخت 24 ســرپناه جدید ایســتگاه اتوبوس با مبلغی بیش از 600 میلیون تومان هزینه در سطح 
منطقــه در حال نصب اســت. ناطقی گفــت: مناسب ســازی معابر بــرای دوچرخه ســواری اولویت 
ــان آتشــگاه  ــی خیاب برنامه هــای امســال شــهرداری منطقــه ۹ اســت و ســامان دهی مســیر بی آرت

اولویــت بعــدی خواهــد بــود.

ما برای کار 
به مصوبه شورا نیاز 

داریم و همیشه 
با حمایت شورا 
وطبق مصوبه 

شورا، اقدامات 
خوبی در شهر

 انجام 
داده ایم

  شهرنوشت 

منظر شهری و اثرات چشم انداز آن

حامد اخگر 
شهردار کلیشاد و سودرجان

منظـر شـهری هنـر یکپارچگـی بخشـیدن بصـری و سـاختاری 
بـه مجموعـه سـاختمان ها، خیابان هـا و مکان هایـی اسـت کـه 

محیـط شـهری را می سـازد. )کالـن، 1377: 65(
بـه عقیـده راسـکین، منظـر شـهری چیـزی بیـش از یـک مسـئله 
برنامه ریـزی و طراحـی شـهری اسـت و در درجـه نخسـت مسـئله 
ارزش ها، اهداف انسـانی و به رسـمیت شناختن مسئولیت های 

اجتماعی توسـط آحـاد جامعـه اسـت. )گلـکار، 1382: 8۹(
در تشکیل منظر برای فرد، موارد زیر بسیار مهم است:

کلیـت منظـر: عناصـر منظـر کـه بـه صـورت کدهـای شـاخص، 
همـواره در حـال اطاع رسـانی اند. روابـط میـان عناصـر: موقعیت 
ناظر و آنچـه از اطاعـات که بنـا به وضعیـت قرارگیـری در محیط 
می توانـد دریافـت کنـد. )تـرک زاده، 1377( طراحـی منظـر یـک 
مسیر به تمام اجزای تشکیل دهنده ظاهر فیزیکی آن اشاره دارد؛ 
بنابرایـن به عنـوان یـک مجموعـه، هویتـش را کـه شـامل چهـره 
سـاختمان، سنگ فرشـی، مبلمـان شـهری، منظـر، نشـانه ها و 
نورپـردازی اسـت، تعریـف می کنـد. نقطـه ابتـدا و انتهـای منظـر 
ع دیگـری در منظـر  یـک مسـیر راه و پیـاده رو بیـش از هـر موضـو
شـهری از اهمیت برخوردار است. چشـم انداز نیز توصیف روشن 
و فشـرده ای اسـت از سـیمایی کـه شـهر در آینـده و پـس از فعـال 
شـدن همـه توان هـای بالقـوه اش پیـدا می کنـد. در ایـن تعریـف 
بر سـه ویژگی عمده چشـم انداز کـه عبارت انـد از: ضرورت روشـن 
و فشـرده بـودن، معطـوف بـه آینـده بـودن و بـه فعلیـت درآمـدن 
کید شـده اسـت. تعریف  تمامـی توان هـای بالقوه شـهر و محله تأ
معتبر دیگری که از چشم انداز شهر در دسـترس است به سازمان 
ائتاف شهرها و بانک جهانی تعلق دارد و بر مبنای آن: »تدوین 
چشـم انداز بـرای یـک شـهر در حقیقـت بـه مفهـوم ارائـه هدفـی 
کنان شـهر بـرای تاش هـای انجام شـده و توصیـف آینـده  بـه سـا
اسـت. اهمیـت و جایـگاه چشـم انداز در فراینـد برنامه ریـزی و 
طراحـی راهبـردی در نظام هـای متمرکـز تدویـن اهـداف و نقـش 
شـهرها توسـط دولـت مرکـزی انجـام می شـود، امـا در نظام هـای 
مبتنـی بـر فعالیـت بـازار آزاد هـر شـهر الزم اسـت یـک اسـتراتژی 
رقابتـی تدویـن کنـد. به عبارت دیگـر تدویـن چشـم انداز بـرای 
که در  این گونه شـهرها معنی دار بوده و ضرورت حیاتـی دارد، چرا
تدوین چشم انداز عما" گوشـه قابل رقابت" مناسب شهر و توان 
رقابت نسبی آن بازشناسی شده و شرایط بقا و بالندگی آن فراهم 

می شـود.«)گلکار، 1384: 6-12(

دید سواره و پیاده
 بـه دنبـال افزایـش اسـتفاده از اتومبیـل در سـفرهای شـهری، 
در حـال حاضـر دیـد از اتومبیـل در حـال حرکـت، مهـم اسـت ولـی 
همان طـور کـه گفتـه شـد، ایـن منظـر از شـهر نسـبتا جدید اسـت. 
شـخص نظاره گـر از اتومبیـل بـه دلیـل سـرعت بـه نشـانه هایی 
پرقدرت از نظـر بصری احتیـاج دارد که در جهت یابـی و خوانایی 
شـهر او را یاری دهد. این نشـانه ها باید با فاصله هایی مناسـب از 
یکدیگر قـرار گرفته باشـند. شـخص نبایـد در پی دیـدن جزئیات 
و یافتن نشـانه ها یا فرم هایـی دورافتـاده از جریان حرکتی باشـد. 
او بایـد بتوانـد بـدون زحمـت محیـط را بخوانـد. امـا در قـدم زدن 
و در پیـاده روی دیـد کامـا متفاوتـی مشـاهده می شـود کـه در آن 
احتیاج به نشـانه های قوی وجود نـدارد، بلکه لزوم تنوع بیشـتر 
احساسی می شود. می توان ایستاد و جزئیات جالبی را تماشا کرد 
گر حرکت  یا می توان در محل مناسب نشست و اسـتراحت کرد. ا
سـریع در شـهرها با موفقیت با فرم شـهر تلفیق شـود، شـهرها باید 
به دو طریـق خـود را بیـان کننـد: 1- نشـانه هایی قـوی و بناهای 
یادمانی مشخص که از اتومبیل، اتوبوس یا قطار در حال حرکت 
ع و جزئیـات کـه خودشـان را در هنـگام  دیـده می شـوند. 2- تنـو

قـدم زدن آشـکار می کننـد.

منظر شهری از مسیرهای عبوری پیاده
عبوری  مسیرهای  از  به خصوص  شهری  مناظر  و  شهرها 
رؤیت می شوند و در همین فرایند شهرها و مناطق شهری 
ک شهر از  ارزیابی می شوند. حرکت عامل بسیار مؤثری در ادرا
ع توالی بصری حاصل از حرکت در یک  خیابان هاست. موضو
مسیر ارزیابی، شناخت و طراحی مسیر باید مورد توجه قرار گیرد. 
در یک مسیر حرکتی عناصر بارز و رابطه آن ها با زمینه و مسیر 
حرکت باید بررسی شوند تا مسیر خوانایی پیدا کند. در حرکت 
ع سرعت و آنچه در ذهن به جا می ماند با یکدیگر رابطه  موضو
مستقیم دارند. حرکت های کندتر جزئیاتی بیشتر و اثرات و عناصر 
محیطی بیشتری را برای ناظر مطرح می کند. کیفیت نور در ادراک 
محیط اطراف یک مسیر حرکتی از عوامل مؤثر است. آنچه از عبور 
با حرکتی معین حاصل می آید حسی از فضاست که باید حاوی 
اطاعاتی باشد که شهروند یا بازدیدکننده را ارضا کرده و در نهایت 
فضا را به عنوان تداومی از وجود خود درک کند. اطاعات محیطی 
برای عابر باید به نحوی شکل بگیرد که عابر بتواند از جهت گیری 
گاه  هدفمندانه ای که مسیر در رابطه با محیط پیدا می کند، آ
باشد. زمانی که محیط اطراف در ارائه اطاعات به عابر در 
زمینه های مختلف موفق بود، محیط معنای خود را به راحتی 

به مردم القا می کند و از خوانایی و شفافیت برخوردار می شود.

شاخص های مطلوبیت منظر شهری مسیر پیاده
شـاخص هایی کـه در ایـن مطالعـه بـرای درک مطلوبیـت منظـر 
مسـیر پیـاده از آن هـا اسـتفاده شـده اسـت عبارت انـد از: حـس 
مـکان: حـس مـکان یـا روح مـکان بـه کیفیت منحصـر بـه فردی 
که یک مکان نسـبت به سـایر مکان ها دارد، اشـاره می کنـد. این 
حس ناملموس اسـت؛ اما این ویژگی با ارزشی است که هنگامی 
که به منظری نسـبت داده می شـود آن را حسـاس می کنـد. )بل، 
ح یـا منظر  گونـی در طـر 1387: 142( تنـوع: تنـوع بـه میـزان گونا
ع بایـد بـا وحـدت در تعـادل باشـد، کثـرت  مربـوط می شـود. تنـو
زیـاد ممکن اسـت موجـب بصـری شـود. )همـان، 134( وحدت: 
در طراحـی وحـدت الزم اسـت بخشـی بـه بخش هـای دیگـر 
ح وحدت بافته باید زنده،  مرتبط شود و کلیتی شـکل بگیرد. طر
همراهی کننـده ریتـم و رفع کننـده تنـش باشـد. )همـان، 128( 
عـاوه بـر شـاخص های کیفـی ذکرشـده، شـاخص های کمـی نیز 
به عنـوان معیارهای مطلوبیت بایـد مدنظر طراحان قـرار گیرند.



نیـــمنگــــاه

6 سال هفدهم  * شماره 4020  *  چهارشنبه  * 22 اردیبهشت 4020فرهنگ و هنر

  نگاه مکمل  

 شهیدی، شهیِد زمانه
 بی مروت و بی رحم!

عرفان رفیعی
نویسنده

درآمد
غ از هرگونــه تعصــب و مرزبنــدی و بــدوِن هیــچ شــک و  فــار
تردیــدی می تــوان اســتاد عبدالوهــاب شــهیدی را مصــداِق 
ایــن ســروده جاودانــه »فــروغ فرخــزاد« دانســت کــه گفــت: 
»تنهــا صداســت کــه می مانــد«. بــدوِن تردید در ســپهِر موســیقی 
ایران زمیــن، عالوه بــر صــداِی اســتاد، انســانیِت ایشــان نیــز 
میــراِث گران بهایــی اســت بــرای آینــد گان ســرزمیِن ایــران. 
ســرزمینی که به زعِم نگارنــده، آن طور که باید و شــاید قــدرداِن 
وجــوِد عبدالوهــاب شــهیدی ها نبــود و همچنــان هــم قــدردان 
گانــدای  غ از تمــاِم پــرو پا نخواهــد بــود؛ چــرا کــه شــهیدی ها فــار
شــهرت، هنــِر واالی خویــش را در راِه تعالــی آموزه هــای انســانی 
صــرف کردنــد و شــهیِد زمانــه بی مــروت و بــی رحمــی شــدند کــه 
نه تنهــا ایشــان را ندیدنــد؛ بلکــه دهه هــا آنــان را بــه ســکوِت 
ناجوانمردانــه ای ســوق دادنــد کــه پایانــی جــز افــوِل فرهنــِگ 

موســیقایی ایــران نداشــت.

پیش درآمد
ــته ام  ــتاد را داش ــِت اس ــاِر مصاحب ــه افتخ ــال هایی ک ــاِم س در تم
ِح آن مجالــی دیگر  نــکاِت بســیاری از ایشــان آموختــه ام کــه طــر
و مفصــل می طلبــد امــا مهم ترین نکتــه ای کــه در هنِر شــهیدی 
بیشــتر از هرچیــز توجــِه نگارنــده را بــه خــود جلــب کــرده اســت؛ 
پیونــِد عمیــِق اســتاد شــهیدی بــا نوازندگــی ســاِز عــود و اجــرای 
آواز اســت. به طــوری کــه شــیوه ســاز و آواِز اســتاد را در تمــاِم ادواِر 
هنری شــان از دو منظــر می تــوان مــورد بررســی و تحلیــل قــرار 
داد: نخســت شــیوه عود نــوازی ایشــان و دوم شــیوه اجــرای آواز 

و پیونــِد ایشــان بــا ادبیــاِت کالســیِک ایــران اســت.
گیــرِی ســاِز عــود را در خــالِل  شــهیدی کــه مقدمــاِت اولیــه فرا
نمایــِش »لیلــی و مجنــون« اثــِر اســتاد اســماعیل مهرتــاش در 
جامعــه  باربــد در ســال 1324 از نوازنــده ای عراقــی آموخــت؛ 
توانســت بــا پشــتکار و عالقــه ای ســتودنی لحــِن نوازندگــی 
آن را پــس از دهه هــای بســیار از عربــی بــه لحــِن ایرانــی 
ــه پیــش از شــهیدی، بارهــا توســط  ــد )کاری ک مجــددا بازگردان
کبرمحســنی و ... مورِد آزمون  ســامی مالح، یوســف کاموســی، ا
و خطاهــای بســیاری واقــع شــده اســت امــا بــه نتیجــه مطلوبــی 
دســت نیافتــه بودنــد( و به احیــای این ســاِز ملــی فراموش شــده 
همت گمــارد کــه همیــن خدمــِت او بــه تنهایــی می توانــد باعِث 
مانــدگاری نــاِم او در تاریــِخ فرهنــگ و هنــر ایــن مــرز و بوم باشــد.

اما نکته مهمــی کــه در عودنــوازِی اســتاد عبدالوهاب شــهیدی 
بیــش از هرچیــزی بــه چشــم می آیــد همراهــی عــود بــا آواز 
اســت. همراهــی قابــِل توجهــی کــه در تاریــِخ ثبــت و ضبط شــده 

موســیقی ایــران نمونــه منحصــر بــه فــردی اســت.
 به طوری کــه شــهیدی تنهــا آوازخــواِن بــزرگ ایرانــی اســت کــه 
نوازنــده چیــره دســتی اســت و جــواِب آواِز خــود را بــه شــیوه ای 
غ از بدعت گذاری هــای گذشــته می دهــد.  قابــِل توجــه و فــار
شــهیدی در آواز و جــواِب آواز از شــیوه رایــِج )بــا توجــه بــه ظــرِف 
ــوازی،  ــی و ردیف ن ــف خوان ــِل ردی ــه نع ــل ب ــکان!( نع ــان و م زم
آن طــور کــه بایــد و شــاید تبعیــت نکــرده اســت؛ چــرا کــه معتقــد 
بــود همــواره بایــد در موســیقی بــه دنبــاِل نــوآوری باشــیم نــه 
تقلیــِد گذشــته! بــه همیــن جهــت در بیشــتِر ســاز و آوازهایــش 
ســعی می کند تــا عــالوه بــر اجــرای آواز بــه خلــِق فضــای ملودیک 
ع و رنگ بنــدی آواز صرفــا  )ضربــی خوانــی( بپــردازد تــا تنــو
وابســته مطلــق بــه تغییــِر گوشــه های ردیــف نباشــد، بــرای 
ایجــاِد ایــن فضــاِی ملودیــک، شــهیدی از تکنیک هــای ویــژه 
کوردهــا کــه در دیگــر  فیزیکــی و صــدا دهــی ســاِز عــود ماننــد آ
ســازهای ایرانــی کمتردیــده می شــوند یــاری جســت و توانســت 
که از ایــن چشــم انداز نمونه های درخشــانی در ســاز و آواز ایرانی 
ِغ از  خلق کنــد کــه ماننــدی بــرای آن نمی تــوان متصور شــد )فــار
معــدود آثــاِر به جامانــده از ضربی خوانــی هــای اســتاد اســماعیل 
ادیــب خوانســاری( و نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن اجراهــا، 
خلــِق ملودی هایــی ا ســت کــه پــس از شــهیدی مــورِد اســتقباِل 
بســیاری از آوازخوانــان و آهنگســازاِن بزرگی چــون اســتاد فرامرز 

ــرار گرفتــه اســت.  ــور و اســتاد محمدرضــا شــجریان ق پای
اســتاد شــهیدی در گفت وگویــی بــا نگارنــده اذعــان می کنــد 
ایــن شــیوه منحصــر بــه فــرد را مدیــوِن آموزه هــای اســتاد ادیــب 
خوانســاری هســتم کــه همــواره در گفت وگوهایمــان می گفــت:  
»شــهیدی جــان در موســیقی ردیفــی امــروِز دنبــاِل نکتــه ای 
گِر دریای بیکراِن موســیقی مقامی )فولکلور( باش  نباش! شــنا
کــه این موضــوع باعث شــد تــا مــن ســال ها وقــت بگــذارم و روی 
آثــاِر محلــی بــه ویــژه موســیقی بختیــاری تمرکــز کنــم کــه الحــق 
هم دریــای بیکرانی اســت و ایــن اتفــاق در اجــرای ســاز و آواز من 

بســیار حائــز اهمیــت اســت.«

فرود
بــا وروِد شــهیدی بــه رادیــو در ســال 1335 پیونــِد عمیــِق 
شــهیدی بــا ادبیــاِت کالســیِک متقدمیــن و متأخریــن شــعِر 
فارســی مســتحکم تر شــد؛ به طوری کــه در ایــن دوره ســبب 
شــد تــا آواِز عبدالوهــاب شــهیدی نیــز هماننــِد نوازندگــی اش 
حائــز اهمیــِت خاصــی در موســیقی ایرانــی باشــد. آواِز شــهیدی 
در ایــن دوره بــر خــالِف ســنت های گذشــته کــه آواز را تــوأم بــا 
غزلیــاِت حافظ و ســعدی بــه شــنونده ارائــه می دادند، توانســت 
ــاِر ادبیــاِت کالســیِک ایرانــی شــود به طــوری کــه  آینــه تمــام عی
عبدالوهــاب شــهیدی در مــدِت 23 ســال فعالیــِت مســتمر در 
رادیــو و تلویزیــون بیــش از 500 آواز بــا قالب هــای مختلــِف 
شــعری از حــدود 200 شــاعِر متقــدم و متأخــر از خــود بــه جــای 
گذاشــت که ســهِم »نظامی گنجوی« در این بیــن حائز اهمیت 
است،  شــاعری که تا پیش از شــهیدی، کمتر خواننده ای از آن 
بهره مند شــده اســت؛ امــا شــهیدی با توجــه بــه شــناخت و درِک 
ــت آورده،  ــه دس ــی ب ــعِر نظام ــای ش ــه از درون مایه ه ــی ک عمیق
توانســته اســت در ایــن دوره بیســت ســاله بــه نظامــی خــواِن 
قابِل توجهی تبدیل شــود که خوشــبختانه آثاِر ارزشــمندی را با 
ســروده های ایــن شــاعِر بــزرگ از خــود به جــای گذاشــته اســت.
در  هــم  آن  شــهیدی  از  نوشــتن  و  گفتــن  ســخن  بــاری، 
مجالــی کوتــاه، کاری ا ســت ســهل و ممتنــع، چــرا کــه گســتره 
فعالیت هــای ایــن بزرگ مــرِد موســیقی ایــران آن قــدر فــراخ 
اســت که با یــک مقــال و فیلم و کتــاب نمی تــوان بــه تمــاِم ابعاِد 
گــوِن  آن پرداخــت و فرصت هــای بســیار می طلبــد تــا ابعــاِد گونا
شــخصیتی و هنــری ایشــان مــورِد تحلیــل و بررســی قــرار گیــرد. 

یادش همواره در قلب ها و راهش ُپر رهرو باد.

عبدالوهاب شـهیدی، موسـیقی دان، خواننـده، آهنگسـاز و نوازنده صاحب سـبک عـود، اول مهرمـاه 1301 در میمـه اصفهان 
گیری آواز، سنتور و عود نزد استاد اسماعیل مهرتاش آغاز کرد.  استاد  متولد شد و اوایل سال 1320 فعالیت هنری خود را با فرا

شهیدی روز دوشنبه بیسـتم اردیبهشـت به دلیل عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت.

شیرین مستغاثی
خبرنگار

موسـیقی دان،  شـهیدی،  عبدالوهـاب 
نوازنـده  و  آهنگسـاز  خواننـده، 
صاحب سـبک عـود، اول مهرمـاه 1301 در 
میمـه اصفهـان متولـد شـد و اوایـل سـال 
گیـری  1320 فعالیـت هنـری خـود را بـا فرا
آواز، سـنتور و عـود نـزد اسـتاد اسـماعیل 
مهرتـاش آغـاز کـرد. او بـا اجـرای بیـش از 
از فعال تریـن هنرمنـدان  230 برنامـه، 
برنامـه گل هـا بـود . از معروف تریـن آثارش 
می تـوان بـه بازخوانـی تصنیـف لـری »آن 
نـگاه گـرم تـو« در دسـتگاه ماهـور با شـعری 
از هما میر افشار اشاره کرد. استاد شهیدی 
روز دوشنبه )بیستم اردیبهشت1400( به 
دلیل عارضـه قلبـی دار فانـی را وداع گفت.
محمدرضـا شـجریان، اسـتاد آواز ایـران، 
در جشـن یازدهـم خانـه موسـیقی دربـاره 
»او  بـود:  گفتـه  شـهیدی  عبدالوهـاب 
بزرگ مـرد هنـر آواز ایـران اسـت و سـالیان 
درازی اسـت کـه دسـتش را بوسـیده ام و در 
حضور او کرنش کـرده ام و هیچ گاه به خود 
اجـازه نـداده ام کـه در حضـور او عـرض هنر 
کنـم و از این بابت کـه من آمـده ام جایزه او 
را تقدیم کنم متأسفم، استاد مرا ببخش. 
مـن در انـدازه ای نیسـتم کـه جایـزه شـما 

را بدهـم.«

استاد شهیدی عود را به سبک 
تار می نواخت

حسـن ناهیـد، موسـیقی دان و نوازنـده 
نـی، ضمـن ابـراز انـدوه از درگذشـت اسـتاد 
شهیدی می گوید: »آقای شهیدی دوست 
شصت سـاله مـن بودنـد، خیلـی بـا ایشـان 
یک عمـر  سـال  شـصت  بـودم،  نزدیـک 
اسـت. از فوتـش خیلـی ناراحـت شـدم. 
ایشـان هیـچ ناراحتـی نداشـتند و مـن چند 
روز پیش مهمانشان بودم، حالشان خوب 
بود، نه قند داشت، نه چربی و نه بیماری 
کسـن  دیگـری، امـا سـه چهـار روز قبـل وا
کرونـا زده بـود و مـن حـدس می زنـم کـه 
کسـن برای او مناسـب نبود.« شـاید این وا
ناهیـد می افزایـد: »آقای شـهیدی انسـانی 
مطلـع در موسـیقی، آواز و حتـی سـاز ایرانی 
مرحـوم  گرد  شـا سـال ها  ایشـان  بـود. 
اسماعیل مهرتاش بودند و بیست سال در 
جامعـه باربد بـه موسـیقی خدمـت کردند. 
در زمانی که ایشان ساز عود دست گرفتند 
در ایـران رسـم بـود کـه این سـاز را به شـکل 
عربـی می نواختنـد؛ ولـی آقـای شـهیدی 
همـان سـبک تـار را روی عـود پیـاده کـرد و 
عـود را بـه سـبک تـار می نواخـت کـه اتفاقـا 
کار دلنشـینی بـود. آثـار ایشـان در برنامـه 
گل هـا مانـدگار اسـت و مـن هـم افتخـار 
کارهـای زیـادی در خدمـت  داشـتم در 
ایشـان باشـم؛ ازجملـه در مراسـم موالنـا در 
قونیـه و برنامه هـای جشـن هنـر شـیراز و 
کنسـرت های مختلفی در آمریـکا و کانادا و 

اروپـا همراهشـان بـودم.«
ناهیـد تصریـح می کنـد: »آقـای شـهیدی 
انسـان بسـیار وارسـته ای بـود، کاری بـه 
هیچ کـس نداشـت و خیلـی مظلـوم بـود. 
هیچ وقت ندیدیم ایشـان از کسی به بدی 
یاد کرده باشـد. همیشـه برای همه کمک 
کـه  کسـانی باشـند  بـود و مـن امیـدوارم 
جانشین آقای شهیدی باشند و راه ایشان 

را دنبـال کننـد.«

انسانی بی نیاز و رها
فـروغ بهمن پـور، روزنامه نـگار و پژوهشـگر 
موسیقی ایرانی نیز با اشاره به جایگاه ویژه 
و مشـخص اسـتاد شـهیدی در موسـیقی 
همراهـی  و  »دانـش  می گویـد:  ایرانـی 
ایشـان بـا بـزرگان موسـیقی و احاطه شـان 
بـه گوشـه ها و ردیف هـای آوازی بـر کسـی 
پوشیده نیست، بیش از 70درصد از برنامه 
گل هـا بـا آواز ایشـان ضبـط و پخش شـده 
اسـت، امـا آن چیـزی کـه در مـورد اسـتاد 
شهیدی جای بحث و بررسـی دارد، شیوه 
زندگی شـان است. اسـتاد شـهیدی انسان 
بی نیـاز و بسـیار آدم رهایـی بودنـد و بعـد از 
انقـالب وقتـی از خواندن محروم شـدند به 
آمریکا رفتند، اما تصمیم گرفتنـد به ایران 
بازگشته و بین خانواده شان باشند. ایشان 
بـا سـربلندی زندگـی کردنـد و بـا سـربلندی 

هـم از دنیـا رفتنـد.«
بهمن پـور بـا بیـان اینکـه اسـتاد شـهیدی 
عـالوه بـر موسـیقی بـه ادبیـات ایرانـی نیـز 
تسـلط خاصـی داشـتند، ادامـه می دهـد: 
»اسـتاد شـهیدی صدهـا شـعر از شـاعران 
کهـن ایـران مثـل حافـظ، سـعدی و موالنـا 
را حفـظ بودنـد و در هـر جلسـه و محفلـی 
که برپـا بـود به مناسـبت آن جلسـه شـعری 
را می خواندنـد و حافظـه عجیبـی داشـتند 
و ایـن حضـور ذهـن و حافظـه قـوی را تـا 
روزهای آخـر زندگی حفظ کردنـد و کهولت 
سن باعث نشـد که دچار فراموشـی شوند. 

اسـتاد خوش نویـس خوبـی بودنـد و خـط 
اینکـه  ضمـن  داشـتند؛  زیبایـی  بسـیار 
اسـتاد نـگارش خوبـی نیـز داشـتند؛ یعنـی 
جمله بندی هـای ایشـان حتـی در زمـان 
بـود،  منسـجم  بسـیار  صحبت کـردن 
به طوری که می توانستید از آهنگ صدای 
استاد شـهیدی متوجه شـوید که مطلب را 
چگونـه بنویسـید، کجـا نقطـه بگذاریـد و 
کجـا سـر سـطر بیاییـد و ایـن ویژگـی را کمتر 
خواننـده ای دارد؛ البتـه خواننده هـای 
ادیـب  بنـان،  آقـای  ماننـد  مـا  قدیمـی 
خوانسـاری و بسـیاری از بـزرگان نیز همین 
ویژگی را داشـتند؛ اما آقای شـهیدی خدا را 
شکر توانستند بیشتر از آن ها زندگی کنند. 
اسـتاد شـهیدی به شـدت پیگیـر موسـیقی 
بودنـد؛ یعنـی در منزلشـان نشسـته بودنـد 
امـا سـعی می کردنـد از همـه فعالیت هـای 
موسـیقی باخبـر شـوند و از طریـق رسـانه ها 
پیگیـری  را  موسـیقی  رویدادهـای 
می کردنـد. منزلشـان نیز هـر هفتـه و گاهی 
هـر روز میزبـان کسـانی بـود که دوستشـان 
داشـتند و به ویـژه جوان هـا به منزل اسـتاد 
می رفتند و ساز و آواز اجرا می کردند و استاد 
هم راهنمایی هـای الزم را داشـتند. ضمن 
اینکه خانواده اسـتاد شـهیدی نیز بسیار با 

ایشـان همـراه بودنـد.«

کتابی که بسته شد
عضـو  و  موسـیقی  خانـه  پیوسـته  عضـو 
کمیتـه موسـیقی سـازمان جهانـی موزه هـا 
بـا ابـراز انـدوه فـراوان از درگذشـت اسـتاد 
کید می کند که دیگر ماننـد او و  شـهیدی تأ

هم عصرانـش نخواهـد آمـد.
 او می گویـد: »کتابـی بـود کـه بسـته شـد و 
اصال جانشـینی نخواهند داشـت کـه البته 
دالیـل مختلفـی دارد؛ امـا شـاید مهم تریـن 
دلیل این باشـد کـه آدم های معاصـِر  آقای 
شـهیدی دیگـر  نیسـتند، یعنـی فرهنـگ 
آقـای شـهیدی  کـه  آوازهایـی  پذیـرش 
می خواندنـد دیگـر در بیـن آدم هـای امـروز 
نیسـت. آدم های امـروزی وقتی موسـیقی 

گـوش می دهنـد مثـل همـان فیلم هایـی 
هسـتند که می بیننـد و همـان لباس هایی 
کـه  کـه می پوشـند و همـان رفتارهایـی 
در جمـع از خـود نشـان می دهنـد. دیگـر 
آدم هایی که مؤلف هستند و مکتب دارند 
نمی کننـد.  ظهـور  شـهیدی  آقـای  مثـل 
آن هـا دیگـر تربیت نمی شـوند. بـه نظر من 
غیرممکـن اسـت کـه ماننـد آن هـا دوبـاره 
متولـد شـود. آقـای شـهیدی مجموعـه ای 
هنرمنـد  انسـان  یـک  واالی  صفـات  از 
قدیمـی و اصیـل بودنـد و دیگـر ماننـد او و 
هم عصرانـش پیـدا نمی شـود. آدم هـای 
االن ماننـد آن آدم هـای قدیـم نیسـتند و 
چطـور می تـوان چنیـن انتظـاری داشـت 
کـه از بیـن ایـن جمـع کسـانی ماننـد آقـای 
شـهیدی یـا آقـای کسـایی یـا آقـای ادیـب 
خوانسـاری و دیگـر بـزرگان ظهـور کننـد؟! 
ایـن جمـع متأسـفانه تمـام شـدند. حضـور 
ایـن بـزرگان فرصتـی بـود کـه خداونـد بـه 
فرهنـگ مـا داد کـه چنیـن فضایـی ایجـاد 
شـود و آدم هایـی مثـل اسـتاد شـهیدی، 
و  کسـایی  یاحقـی،  بدیعـی،  آقـای 
هم نسالنشـان باشـند. خیلی حیف شـد.«
بهمــن پــور تصریــح می کنــد: »روز شــنبه 
گذشــته مــن بــه دلیلــی بــه شــورای شــهر 
رفتــه بــودم و آقــای مســجد جامعــی در 
جلســه علنــی شــورا بــه ایــن دلیــل کــه شــب 
شــهادت حضــرت علــی)ع( بــود دربــاره 
هنرمندانــی صحبــت می کردنــد کــه آثــاری 
را دربــاره حضــرت علــی اجــرا کرده انــد و در 
ع اشــاره  ســخنرانی خــود بــه ایــن موضــو
کــه اســتاد شــهیدی ســال های  کردنــد 
خیلــی دور در رادیــو اثــری را دربــاره مــوال 
علــی خوانــده بودنــد. همــان شــب آقــای 
مســجد جامعی یک غذای نذری داشــتند 
و از مــن خواســتند که آن را به دســت اســتاد 
کــه خوشــبختانه بــه  شــهیدی برســانم 
دستشــان رســید و اســتاد هم از اینکــه هنوز 
فرامــوش نشــده اند خوشــحال شــدند. 
قــرار بــود کــه عیــد فطــر مــن به اتفــاق آقــای 
مســجد جامعــی بــه دیــدار اســتاد شــهیدی 
ــم  ــی باه ــا طوالن ــه تقریب ــک جلس ــروم و ی ب
داشــته باشــیم؛ امــا متأســفانه ایشــان را از 

دســت دادیــم.«

صدایی آرام بخش و کالمی فاخر
فاضــل جمشــیدی، خواننــده و ردیــف دان 
موســیقی نیــز می گویــد: »لقبــی کــه مــن 
بــه جنــاب عبدالوهــاب شــهیدی داده ام 
عالی جنــاب آواز اســت؛ چــرا کــه بــه گفتــه 
بســیاری از هنرمنــدان، آقــای شــهیدی 
حــدود 60 تــا 70درصــد برنامــه گل هــا را 
و  آرام بخــش  صدایشــان  خوانده انــد. 
کالمشــان فاخــر بــود. هیــچ گاه اثــر مبتذلــی 
نخواندنــد و بــه زیبایــی تمــام، ســاز عــود را 
می نواختنــد که یــک ســاز عارفانــه و عمیق 
اســت. صــدای ایشــان بــم بــود و تقریبــا 
صــدای متوســط داشــتند؛ به طوری کــه 
از  می گفــت  همیشــه  شــجریان  آقــای 
شــهیدی یــاد بگیریــد کــه انــدازه صــدای 
خــودش همیشــه درســت بهره بــرداری 

کــرده اســت.«
او ادامــه می دهــد: »اســتاد شــهیدی بــرای 
ما الگــوی شــخصیتی و هنــری بودنــد. من 
طــی چنــد ســال گذشــته حداقــل ماهانــه 

یکــی دو بــار بــه منــزل ایشــان می آمــدم 
و مســئوالن و هنرمنــدان ماننــد شــهرام 
ناظــری، هنگامــه اخــوان، حمیدرضــا 
نوربخــش، حســین بهروزی نیــا، محمــد 
موســوی، علــی جهانــدار، حســام الدین 
سراج، بیژن بیژنی و بسیاری از هنرمندان 
دیگــر همیشــه ســاعتی را در منــزل اســتاد از 
حضورشــان بهــره می بردیــم و مســئوالن 
نیز همیشــه خدمت ایشــان بودند و ارتباط 
جامعــه هنــری بــا ایشــان برقــرار بــود. آقــای 
شــهیدی بــا افتخــار زندگــی کــرد و در کمــال 
آرامــش مثــل یــک پرنــده بــدون زجــر و از 
پاافتادگــی و بــدون صحنه هــای غم انگیــز 

پــرواز کــرد.«
کیــد می کنــد: »مــا امســال  جمشــیدی تأ
در مهرمــاه صدســالگی ایشــان را جشــن 
خواهیــم گرفــت. آقــای شــهیدی فخــر 
موســیقی مــا و عالی جنــاب آواز ایــران 
بودنــد. به نظــر مــن اســتاد شــهیدی نمرده 
و صــدا و آثارشــان همیشــه ماندگار اســت.«

یکی از بهترین هنرمندان نسل 
طالیی موسیقی ایران

و  تنبــک  نوازنــده  رفیعیــان،  محمــود 
ســازهای کوبــه ای نیــز می گویــد: »مــن 
کوچک تــر از آن هســتم کــه دربــاره اســتاد 
شــهیدی حــرف بزنــم، امــا چیزهایــی کــه 
گرفتــم و دیــدم  در محضــر ایشــان یــاد 
گرد  خاطــره اســت و به عنــوان یــک شــا
کوچــک ایشــان صحبــت می کنــم. ایشــان 
یکــی از پرچم دارهــا و یکــی از بهتریــن 
ــران  هنرمنــدان نســل طالیــی موســیقی ای
ــد کــه متأســفانه از دستشــان دادیــم.  بودن
اســتاد شــهیدی نه فقــط در خوانندگــی 
نیــز  نوازندگــی  در  بلکــه  آهنگســازی  و 
تبحــر خاصــی داشــت و عــود را بــه زیبایــی 
می نواخــت. یــادم اســت کــه یک بــار بــا 
اســتاد حســن کســایی صحبــت می کردیــم 
و ایشــان می گفتنــد تنهــا کســی کــه عــود را 
در ایــران واقعــا ایرانــی اجــرا می کنــد، آقــای 
شــهیدی اســت و نواختــن بقیــه، لهجــه 
عربی دارد. آقــای شــهیدی در آواز نیز یکی 
ــتاد مهرتاش بودند  گردان اس از بهترین شا
و آثــاری کــه در برنامــه گل هــا به جــای 
گذاشــتند، نشــان دهنده تســلط ایشــان بــه 
آواز اســت کــه یکــی از مســائلی کــه باعــث 
تبحــر اســتاد شــهیدی در آواز شــد تســلط 
ــان  ــه پدرش ک ــود، چرا ــات ب ــه ادبی ــان ب ایش
شــاعر و خودشــان نیــز بــه شــعر و ادبیــات 

بســیار عالقه منــد بودنــد.«
ــای  ــه معن ــهیدی ب ــای ش ــد: »آق او می افزای
واقعــی انســان شــریف، وارســته و درویــش 
بودنــد و همیشــه از اینکــه موســیقی ایــران 
ج شــده  از حالــت موســیقی شــنیداری خار
و به جــای اینکه اجــرای صحیح موســیقی 
باشــد بــه موســیقی دیــداری و نمایشــی 
تبدیل شــده ناراحــت بودنــد. واقعــا در 
رفاقــت و دوســتی و مــرام انســانی بی نظیــر 
و شــریف بودنــد. من تقریبا از ســال هشــتاد 
و یــک خدمــت ایشــان می رســیدم و بــا 
کثــرا جمعه هــا  ایشــان مأنــوس شــدم و ا
اســتاد اصــرار می کردنــد کــه خدمت ایشــان 
باشیم. یکی از مهمانان همیشگی ایشان 
اســتاد ناهید بود که دوستی بسیار نزدیک 
و خیلــی دوری داشــتند و هــر موقــع هــم 

گــر تهــران  کــه مــن تهــران بــودم می گفــت ا
هســتی جمعــه حتمــا بیــا و آقــای گلچیــن 
ــری  ــب، چهارنف ــه این ترتی ــاور و ب ــم بی را ه
خدمــت اســتاد بودیــم. مــن از همین جــا 
تشــکر  هــم  نازی خانــم  عروسشــان  از 
ــه دور  ــه ب می کنــم کــه ســال ها ماننــد پروان
اســتاد می چرخیــد و گوش به زنــگ بــود 
کــه اســتاد لــب بــاز کنــد و هــر کاری داشــتند 
بــرای اســتاد انجــام می دادنــد و در خدمــت 

اســتاد بــود.«

در ذهنم آواز می خوانم
رفیعیــان بــه خاطــره ای از اســتاد شــهیدی 
اشــاره کرده و می گویــد: »یــک روز همــراه 
ــزل  ــار من ــرای ناه ــن ب ــادر گلچی ــتاد ن ــا اس ب
اســتاد شــهیدی بودیــم و اســتاد حســن 
ناهیــد هــم تشــریف داشــتند. بعــد از ناهــار 
چهارنفری نشسته بودیم و استاد گلچین 
و اســتاد ناهیــد باهــم صحبــت می کردنــد 
و مــن هــم روبــه صندلــی اســتاد شــهیدی 
نشســته بــودم و بــا ایشــان حــرف مــی زدم، 
کت شــدند.  یک دفعــه دیــدم اســتاد ســا
چنددقیقــه ای گذشــت و مــن می دیــدم 
کــه اســتاد بــه زمیــن خیــره شــده اند و 
چیــزی نمی گوینــد، بــا خــودم گفتــم حتمــا 
دربــاره چیــزی فکــر می کننــد و نخواســتم 
تمرکزشــان را بــه هــم بزنــم. حــدود شــش 
دقیقه گذشــت و یک دفعه اســتاد سرشــان 
را به طــرف مــن برگرداننــد و لبخنــدی 
روی صورتشــان نشســت و بــه مــن گفتنــد 
شــنیدی؟ من گفتم اســتاد چی را شنیدم؟ 
گفتــم آواز  کــه خوانــدم؟  گفتنــد آوازی 
خواندیــد؟ خندیدنــد و گفتنــد از وقتی کــه 
دیگــر نمی توانــم بخوانــم خــودم بــرای 
خــودم ســبکی در ذهنــم پیــدا کــردم و در 
ذهنــم آواز می خوانــم کــه متأســفانه کســی 
نمی توانــد بشــنود؛ امــا خــودم آن را کامــل 
می شــنوم و حــس می کنــم؛ یعنــی اســتاد 
آن قــدر بــا موســیقی و آواز عجیــن بودنــد 
کــه حتــی وقتــی دیگــر قــدرت نداشــتند کــه 
بخواننــد چنیــن حالتــی را بــرای خودشــان 

ایجــاد کــرده بودنــد و بــه قــول خودشــان 
در ذهنشــان آواز می خواندنــد تــا از نظــر 

موســیقی ارضــا شــوند.«
ایــن نوازنــده ســازهای کوبــه ای بــا بیــان 
اینکــه اســتاد شــهیدی و دیگــر بــزرگان 
موســیقی جایگزینــی نخواهنــد داشــت، 
ادامــه می دهــد: »مدتــی بــا آقــای مهنــدس 
حســن  اســتاد  فرزنــد  کســایی،  جــواد 
کســایی، بــرای نــگارش یــک کتــاب بــا 
بســیاری از هنرمندان گفت وگــو می کردیم 
و خیلــی از ایــن اســاتید بــه آینــده موســیقی 
امیــدوار و خوش بیــن بودنــد، امــا مــن 
نــزد ایــن اســاتید نیــز اعــالم می کــردم کــه 
حــال  در  نه تنهــا  موســیقی  متأســفانه 
ازبین رفتــن اســت؛ بلکــه از حالــت اصلــی 
ج شــده اســت و آن موســیقی  خــود خار
ــرار  ــر تک ــته دیگ ــی گذش ــل طالی ــر و نس فاخ
نمی شــوند. آن هــا نســلی بودنــد کــه در 
آن زمــان و مــکان مــه و خورشــید و فلــک 
همــه دست به دســت هــم دادنــد تــا ایــن 
نســل طالیــی موســیقی بــه وجــود آمــد و آثار 
مانــدگاری بــرای فرهنــگ ایــن کشــور بــه 
ــه  ــم ک ــادگار گذاشــتند و مــن بعیــد می دان ی
دیگــر آن نســل تکــرار شــود و آن اتفاقــات 
دوبــاره در تاریــخ موســیقی رقــم بخــورد.«

آلبوم استاد شهیدی در انتظار 
یافتن ناشر

شــجریان  »اســتاد  می دهــد:  ادامــه  او 
همیشــه می گفتند ســازی کــه بــا آن متانت 
و آرامــش از اســتاد جلیــل شــهناز و اســتاد 
کســایی و اســتاد محجوبــی و امثــال ایــن 
آرامــش  بــه شــما  و  اســاتید می شــنوید 
می دهــد مربــوط بــه مــکان و زمانــی بــود 
کــه آن هــا در آرامــش زندگــی می کردنــد.«
االن  »متأســفانه  می گویــد:  رفیعیــان 
ســرعت  و  شــده  ماشــینی  همه چیــز 
کرده اســت و به قــول یکی از دوســتان  پیدا
ادیبمــان کــه می گفــت جامعــه تقریبــا مثل 
گرام شــده اســت، یعنــی مــا شــاید  اینســتا
ده ســال روی موضوعــی کارکــرده و آن را 
گرام ارائــه می کنیــم؛ امــا طولــی  در اینســتا
نمی کشــد کــه آن قــدر موضوعــات دیگــر 
می آینــد کــه اثــر مــا محــو می شــود و از یادهــا 
می رود و ایــن دقیقا در ادبیــات و هنر اتفاق 
گــر یــک اثــر فاخــر هــم خلــق شــود  افتــاده و ا
ج محــو می شــود و بــه  ج ومــر در ایــن هر
قــول اســتاد کســایی، موســیقی به جــای 
ســیرک  باشــد  صحیــح  اجــرای   اینکــه 

شده است.«
رفیعیان به اشــاره به آلبومی منتشرنشــده 
از اســتاد شــهیدی اشــاره کرده و می افزایــد: 
»مــن افتخــار داشــتم کــه بیســت ســال 
قبــل بــا اســتاد شــهیدی همــکاری کنــم 
و اســتاد آواز بخواننــد و خانــم فخــری 
ملک پــور پیانــو بزننــد و مــن هــم بــا تنبــک 
همراهــی می کــردم و گوینده روی آن شــعر 
دکلمــه کــرد کــه ایــن کار بــه یــک آلبــوم 
خیلــی خــوب از دوبیتی هــای باباطاهــر 
تبدیــل شــد و االن نزدیــک بــه دوازده 
ســال اســت کــه مــن از اســتاد شــهیدی 
و خانــم ملک پــور اجــازه انتشــار آن را 
گرفتــم؛ امــا متأســفانه تــا ایــن لحظــه بــه 
هــر ناشــری کــه ارائــه کــردم اول خیلــی 
اســتقبال می کــرد؛ امــا هیچ کــدام حاضــر 
بــه ســرمایه گذاری نبودنــد و حرفشــان 
ــه ای  ــیقی به گون ــع موس ــه وض ــود ک ــن ب ای
شــده کــه درآمدشــان از کنســرت اســت و 
آقــای شــهیدی نمی توانــد روی صحنــه 
تصمیــم  نیــز  قبــل  ســال  چنــد  بیایــد. 
گرفتــم موســیقی گل هــا را دوباره ســازی 
کنــم و چــون از آن نســل طالیــی نوازنــده 
برنامه هــای  نبــود  کســی  خواننــده  و 
خصوصــی اســاتید را کــه بعــد از انقــالب 
در خانه هــا ضبط شــده بــود و قابلیــت 
ایــن را داشــت کــه در گل هــا ارائــه شــود بــا 
کســب اجازه آن هــا را در اســتودیو تنظیم و 
آمــاده کــردم کــه به بیســت شــماره رســید و 
نامش را رایحــه گل ها گذاشــتم؛ اما حوزه 
هنــری و اداره ارشــاد و هیچ یــک از نهادهــا 
 حاضــر بــه ســرمایه گذاری بــرای انتشــار 

نشدند.«
ایــن هنرمنــد همچنیــن بــا اشــاره بــه 
پیغــام کــورس ســرهنگ زاده، خواننــده 
اســتاد  رثــای  در  ایــران  پیشکســوت 
شــهیدی، متــن اســتاد ســرهنگ زاده را 
ک  قرائــت می کنــد: »ایــن ضایعــه دردنــا
ــتاد  ــرم اس ــواده محت ــه خان ــش را ب و نبودن
عبدالوهــاب شــهیدی تســلیت عــرض 
می کنــم. بــا اینکــه خیلــی جایــش خالــی 
اســت ولــی خوشــبختانه نامــی مانــدگار 
به جــای  خــود  از  زیبایــی  آثــار  و  دارد 
گذاشــته کــه همیشــه مانــدگار خواهنــد 

مانــد. روحــش شــاد.«
اســتاد  تشــییع  مراســم  اســت  گفتنــی 
عبدالوهــاب شــهیدی چهارشــنبه بیســت 
ــح در  ــاعت 10 صب ــت ماه س و دوم اردیبهش
قطعــه هنرمنــدان بهشــت زهرای تهــران 

برگــزار می شــود.

عالی جناب عود و آواز
 حسن ناهید، فروغ بهمن پور، فاضل جمشیدی و محمود رفیعیان

 از زنده یاد عبدالوهاب شهیدی می گویند

» از وقتی که دیگر 
نمی توانم بخوانم خودم 

برای خودم سبکی در 
ذهنم پیدا کردم و در 
ذهنم آواز می خوانم 
که کسی نمی تواند 

بشنود؛ اما خودم آن را 
کامل می شنوم و حس 

می کنم«

استاد شهیدی صدها 
شعر از شاعران کهن 

را حفظ بودند و در هر 
محفلی به مناسبت 
آن جلسه شعری را 

می خواندند و حافظه 
عجیبی داشتند و این 
حضور ذهن قوی را تا 

روزهای آخر حفظ کردند
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 رویداد 

 کاهش آالینده های زیست محیطی 
با اجرای طرح »ُمد پایدار«

رویــداد مــد پایــدار بــا رویکــرد صنایع دســتی و محتــوای ســاخت 
عروســک های ایــران و ملــل بــا تــن پوش هــای قومیتــی ســنتی 
و مــدرن در حــال برگــزاری اســت. رییــس مرکــز تخصصــی بانــوان 
آفتــاب و دبیرخانــه رویــداد مــد پایــدار گفــت: ایــن رویــداد بــا 
همــکاری دفتــر امــور زنــان و خانــواده اســتانداری اصفهــان، 
کمیســیون فرهنگــی شــورای اســامی شــهر اصفهــان، دفتــر 
امــور بانــوان و خانــواده شــهرداری، اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی اســتان، اداره کل فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان، 
اتــاق بازرگانــی، ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری 
اصفهــان، دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی اســتان، دانشــگاه 
ــودکان و  ــری ک ــرورش فک ــون پ ــان، کان ــد اصفه ــامی واح آزاد اس
ــت ــه مدیاف ــاب و مؤسس ــوان آفت ــی بان ــز تخصص ــان، مرک  نوجوان

 برگزار می شود.
لیــا لنــدی بــا بیــان اینکــه مرکــز تخصصــی بانــوان آفتــاب در 
اصفهــان بــه عنــوان دبیرخانــه رویــداد مــد پایــدار مشــخص شــده 
اســت، افزود: ایــن رویــداد در راســتای اســتفاده از بازیافــت صنایع 
نســاجی مؤثــر در شــرایط بحرانــی حاضــر هــم از لحــاظ اقتصــادی 
و پایــدار بــودن مــد و حمایــت از قشــر نیازمنــد جامعــه و هــم توجــه 
ک حق همــه ماســت« برنامه ریزی شــده  ویژه به شــعار »هــوای پا
کــه صنعــت مــد بــه عنــوان دومیــن صنعــت آالینــده جهــان  چرا
ــت، لذا ضرورت دارد که ما با بازیافت و بازگشت  شناخته شده اس
مجــدد مــواد بــه چرخــه طبیعــت بــر اهمیــت کاهــش آالینده هــای 

کیــد کنیــم. زیســت محیطــی تأ
لنــدی تصریــح کــرد: اســتفاده از دور ریزهای پارچــه و لبــاس برای 
احیــای لبــاس اقــوام در ابعــاد کوچک تــر، تقویــت کارآفرینــی 
ک اقــوام، همگام کــردن مــد  در حــوزه هنــر و صنعــت پوشــا
ــا لباس هــای تاریخــی و قومــی، ایجــاد بســتری مناســب  ــدار ب پای
بــرای ارائــه توانمنــدی هنرمنــدان کشــور، شناســاندن لبــاس 
و ســوزن دوزی های بــه کاررفتــه در لبــاس مناطــق مختلــف بــا 
روش هــای جــذاب، نمایــش آثــار بــا مضمــون عروســک های 
دست ســاز پارچــه ای بــا تن پــوش لبــاس اقــوام و شــعارهای 
مخصــوص، احیــای حــس برگرفتــه شــده از تاریخ لبــاس و اقــوام، 
معرفــی آثــار برگزیــده و صاحــب اثــر، تشــویق و حمایــت ویــژه از 
طراحــان عروســک ها و طراحــان لبــاس بــه خصــوص طراحــان 
عروســک های قومیتــی و تجلیــل از آن هــا، فراهم کــردن فضــای 
رقابتــی ســالم بــه منظــور ارتقــای فرهنگــی و رســیدن بــه هویــت 
خودبــاوری از مهم تریــن اهــداف ایــن رویــداد اســت. رئیــس مرکــز 
ــنواره  ــن جش ــان ای ــه داد: مخاطب ــاب ادام ــوان آفت ــی بان تخصص
شامل هنرمندان، پژوهشگران حیطه لباس اقوام، هنردوستان 
آثــار عروســکی، تولیدکننــدگان عروســک، دانشــجویان و اســاتید 
ــزرگ  ــه داران ب ــت، مجموع ــی و دوخ ــف طراح ــته های مختل رش

هنــری و طراحــان خارجــی اســت.
ــک های  ــاخت عروس ــش س ــداد در دو بخ ــن روی ــرد: ای ــار ک او اظه
بومــی و ســنتی پارچــه ای بــا تــن پوش هــای قومیتــی از زمــان 
کنــون و ســاخت عروســک های خاقانــه بــا مــواد  هخامنشــی تا
دلخــواه شــامل کامــوا، پارچــه، کنــف، چــوب و ... برگــزار شــده 
است. او به بخشــی از شــرایط جشــنواره از جمله نبود محدودیت 
ســنی بــرای شــرکت کنندگان اشــاره کــرد و افــزود:  شــرکِت تمامــی 
هنرمنــدان در ایــن جشــنواره آزاد اســت؛ همچنیــن دبیرخانــه 
رویــداد بــا کســب اجــازه از هنرمنــد، حــق اســتفاده از آثــار را در 
رســانه ها، تبلیغات فرهنگــی و نمایــش در داخــل و خارج از کشــور 
خواهد داشــت؛ دبیرخانه جشنواره مســئولیتی در قبال صدمات 
ــار و پســت را نمی پذیــرد؛ همچنیــن  ناشــی از ارســال نامطلــوب آث
ــزاری جشــنواره  ــا 20 روز پــس از برگ هنرمنــدان موظــف هســتند ت
برای گرفتن آثــار خود اقــدام کننــد، در غیــر این صــورت دبیرخانه 

ــار نخواهــد داشــت. ــه مســئولیتی در قبــال حفــظ آث هیچگون
رئیس مرکز تخصصی بانــوان آفتاب تصریح کــرد: بخش رقابتی 
حضــوری ایــن فراخــوان بــه دلیــل محدودیت هــای کرونایــی لغو 
و بخــش رقابتــی مجــازی آن تــا 15 اردیبهشــت انجــام شــد و پــس 
ــداد پــس از انجــام  ــه ارســال و اختتامیــه روی ــار بــه دبیرخان از آن آث
داوری در تاریــخ 20 خردادمــاه  هم زمــان بــا روز صنایع دســتی 

برگــزار می شــود.
 لنــدی خاطرنشــان کــرد: افــراد برگزیــده در دو بخــش ســاخت 
عروســک های بومــی ســنتی بــا تــن پــوش قومیتــی و ســاخت 
عروســک های خاقانــه انتخــاب می شــوند کــه در هــر دو گــروه 
جوایــز نفــر نخســت تندیــس بــه همــراه لــوح تقدیــر و کارت هدیــه 
3 میلیــون تومانــی، نفــر دوم تندیــس، لــوح تقدیــر و هدیــه نقدی 
2 میلیــون تومانــی و نفــر ســوم تندیــس، لــوح تقدیــر و مبلــغ یــک 

ــود. ــد ب ــان خواه ــون توم میلی

ُمدیافت؛ تلفیق عروسک سازی و بازیافت
آفــاق امیریــان طــراح »مدیافــت« نیــز دربــاره برگــزاری ایــن رویــداد 
گفــت: مدیافــت یعنــی مــد برگرفتــه شــده از بازیافــت امــا منظــور از 
بازیافــت، اســتفاده از پارچه هــا، کیف هــا و لباس هایــی اســت کــه 
بااســتفاده در کمدهــا مانــده، دم قیچی هــا و پارچه هــای اضافــه 
در تولیدی هــای مانتــو یا لباس هــا و مانتوهایی کــه از مد افتــاده و 

در مزون هــا باقــی مانــده اســت.
ــه  ــا ب ــاره آن ه ــدن دوب ــداد را بازگردان ــن روی ــزاری ای ــدف از برگ او ه
چرخــه مصــرف و حفاظــت از محیط زیســت عنــوان کــرد و افــزود: 
کسســوری و زیــورآالت،  بــا ایــن کار می تــوان عروســک، کیــف، ا
مانتــو، لبــاس مجلســی، کفــش و هــر چیــز پوشــیدنی دیگــری 
تولیــد کــرد. او بــا بیــان اینکــه مدیافــت برنــدی ثبت شــده اســت، 
ــا رویکــرد  ــدار ب ــداد مــد پای ــد روی تصریــح کــرد: مدیافــت اولیــن برن

صنایع دســتی اســت.
 در ایــن رویــداد خانم هــا و آقایــان هنرمنــد بــا اســتفاده از هنــر 
مخصــوص بــه شــهر خــود از ایــن مــواد بااســتفاده و بازیافتــی، 

عروســک های بومــی، ســنتی و مــدرن خلــق می کننــد.
امیریــان بــا اشــاره بــه فراخــوان مــد پایــدار بــا رویکــرد صنایع دســتی 
ایــن رویــداد اظهــار داشــت:  دربــاره چگونگــی شــرکت در 
عاقه منــدان عکس هــای عروســک هایی را کــه ســاخته اند بــه 
دبیرخانــه ارســال کــرده کــه تاکنــون حــدود 800 اثــر نیــز رســیده و 
پس از اتمام مهلت ارســال آثــار از میان آن ها عروســک هایی را که 
بــا معیارهــای مــا از نظــر محیط زیســتی و میــزان خاقیــت منطبق 
باشــد در مرحلــه اول گزینــش می کنیــم و از صاحبــان ایــن آثــار 
می خواهیــم عروســک ها را بــرای مــا ارســال کننــد، ســپس داوران 

ــد.  ــاب می کنن ــده را انتخ ــار برگزی ــا آث ــان آن ه از می
طــراح رویــداد مدیافــت بــا بیــان اینکه 35 ســال اســت بــه کارهای 
هنــری مشــغول اســت، ادامــه داد: کار خــود را بــا هنر ســوزن دوزی 
آغــاز کــرده و نزدیــک بــه 73 کتــاب تألیــف کــرده ام و حــدود 
17 ســال اســت در برنامه هــای آموزشــی تلویزیــون تدریــس 
می کنــم و دو برنــد »مدیافــت« در حــوزه حفاظت از محیط زیســت 
 و »ابریشــم« در حــوزه دوخت هــای ســنتی صنایع دســتی را

 ایجاد کرده ام.

حسـین مهراد، بنیان گذار پلتفـرم فرابـازار در گفت وگو با »اصفهـان زیبا« با اشـاره به لـزوم حمایـت از حقوق مصرف کننـده   بیان می کند 
که مهم ترین بخش حقـوق شـهروندی درحال حاضر، بخش اقتصادی اسـت کـه در فضای فعلی کشـور، اصال به آن پرداخته نشـده 

اسـت.  ایده اولیه این اسـتارتاپ در سـال 1399 شـکل گرفت و امسـال نیز به صورت آزمایشـی شـروع به کار کرد.

در شهر  بدون تعارف

 آمار کرونای اصفهان ۲۱ اردیبهشت 
۲۰  فوتی و ۱۰۱۰ ابتالی جدید

منکر استفاده از پساب در برخی اراضی کشاورزی نیستیم
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی: آبیاری با پساب جرم است

سخن گوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز گذشته از ابتای یک هزار و 10 نفر به کرونا 
در 2۴ ساعت اخیر خبر داد. آرش نجیمی اظهار کرد: از این تعداد بیمار جدید مبتا به 
کز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی  کرونای شناسایی شده 25۴ نفر در مرا
کز درمانی  اصفهان بستری شدند همچنین در این بازه زمانی 270 بیمار بهبودیافته از مرا
ترخیص شدند. او تصریح کرد: از این تعداد 351 بیمار در بخش مراقبت های ویژه 
نگهداری می شوند. نجیمی آمار مرگ ومیر بیماران مشکوک به کرونا طی 2۴ ساعت اخیر 
در استان را 20 نفر اعام کرد و گفت: از این تعداد 1۴ نفر فوت شده مثبت کرونا بوده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه استفاده از 
پساب در هیچ محصول کشاورزی مورد تأیید جهاد کشاورزی اصفهان نیست، گفت: تصاویر 
گرچه  مربوط به آبیاری با پساب فاضاب در اراضی کشاورزی بیش از حد اغراق آمیز است، ا
برداشت ها انجام می شود و با توجه به مستندهای موجود منکر آن نیستیم. اصغر رستمی در 
گفت وگو با ایسنا در خصوص برخی صحبت ها مبنی بر کشت سبزی و صیفی جات شرق اصفهان 
با پساب فاضاب، اظهار کرد: همواره به دالیل مختلف میزان پساب ها رو به تزاید می رود، اما این 
کید بر  دلیل نمی شود که کشاورز و غیرکشاورز از پساب در مزارع کشاورزی خود استفاده کنند. او با تأ
اینکه جهاد کشاورزی موافق آبیاری کشت با پساب فاضاب چه برای سبزی و صیفی و چه برای 
سایر محصوالت نیست، توضیح داد: از جنبه قانونی مطابق ماده ۶88 قانون مجازات اسامی 
دقیقا وظایف و دستگاه های مربوط به این موضوع معرفی شده است.معاون بهبود تولیدات 
گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه برای برخورد هر نوع کشت با پساب 
فاضاب در قانون نامی از جهاد کشاورزی آورده نشده است، گفت: براساس ماده قانونی ذکر شده 
دانشگاه علوم پزشکی، محیط زیست و شبکه دامپزشکی از جمله دستگاه هایی هستند که در 
گرچه بند قانونی برای برخورد  این باره می توانند به مراجع قضایی شکایت کنند. او یادآور شد: ا
با این کشاورزان از طریق دستگاه های نامبرده وجود دارد، اما برای جهاد کشاورزی هیچ ردیفی 
تعریف نشده و این سازمان هر کجا که نسبت به موضوع استفاده از پساب در کشاورزی ورود کند 
تنها براساس اقدامات اخاقی، انسانی و سامت غذایی است. رستمی درباره برخی تصاویر مبنی 
بر آبیاری کشت سبزیحات در شرق اصفهان با پساب فاضاب تصریح کرد: استفاده از پساب در 

هیچ محصول کشاورزی مورد تأیید جهاد کشاورزی اصفهان نیست و به هیچ کشاورزی توصیه به 
استفاده از پساب در کشت را نمی کنیم و هرگونه استفاده از پساب در کشت کشاورزان خاف قانون 
گر دستگاهی نیز مجوز برداشت پساب به کشاورزان برای آبیاری کشت  کید کرد: حتی ا است. او تأ
را داده، خاف قانون بوده و خود باید پاسخ گو باشد. رستمی با بیان اینکه در شرایط خشکسالی 
کشور و استان پساب یکی از منابع مهم آبی است که می توان روی آن سرمایه گذاری کنیم، ابراز 
امیدواری کرد که دستگاه های متولی با انجام هزینه های الزم بر این پساب ها، تصفیه تکمیلی را 

انجام داده تا این پساب حتی در بخش کشاورزی نیز قابل استفاده باشد.

لیال مقیمی
خبرنگار

»درباره ما چیزی وجود ندارد، جز داسـتاِن 
درد و رنـج گذشـته، جـز آنکـه هر چـه تاش 
کردیـم بـر بـاد رفـت و بدتـر شـد! آنچـه کـه 
خواهـد بـود دربـاره توسـت. دربـاره تـو و 
دربـاره مـن کـه حـاال معنـی واقعـی خواهـد 
داد و دربـاره مـا خواهـد شـد. دربـاره مـا را 
گفـت؛  آینـدگان خواهـد  و  فرزندانمـان 
ولـی امیـد دارم کـه ایـن گونـه بگوینـد کـه 
)مـردگاِن آن سـال ها عاشـق ترین زنـدگان 
بودنـد(. در زمانـه ای تنهـا و رهاشـده در 
کـه  ک و تلـخ  گسـتره ای از جهـان هولنـا
تنهـا امیـد نجاتمـان کنارهم بـودن اسـت، 
اتحاد اسـت و انسـجام. دسـت ها و زلف ها 
را گـره می کنیـم، مسـئولیت می پذیریـم و 
قدم هـای کوچـک و کوچـک و کوچـک را 
بـر می داریـم تـا بلکـه کـور سـوی امیـدی در 

جایـی و لحظـه ای نمایـان شـود. 
فرابازار قرار اسـت محلی باشـد بـرای اینکه 
حقوقمان را با کمـک همدیگر حفظ کنیم 
گاه شـویم،  و پـس بگیریـم، بدانیـم و آ
کنیـم و روشـنایی و  شـفافیت را مطالبـه 
نـور را ... فرابـازار اندیشـه و آرزوی جمعـی 
توسـعه اقتصـادی ایـران و رشـد برندهـای 
ملـی اسـت. زیـرا کـه صـدای تـو بـا صـدای 
مـن آشناسـت ... .« ایـن جمله هـا بـرای 
معرفـی پلتفرمـی جدیـد بـه نـام »فرابـازار« 
آمـده اسـت؛  نـام  بـه همیـن  در سـایتی 
کیـد دارد در زمینه احیای  اسـتارتاپی که تأ
حقـوق مصرف کننـده و حقـوق اقتصـادی 
ایـران  در  اولین بـار  بـرای  شـهروندی، 

می خواهـد فعالیـت کنـد. بـه ایـن نحـو که 
افـراد در ایـن سـایت شـکایت های خـود را 
از محصـوالت، کاال، خدمـات یا هـر برندی 
و حتـی کسـب وکارهای محلـی بایـد ثبـت 
کننـد و پـس از آن، فرابـازار طـی چندیـن 
مرحله و با مکانیسـم های طراحی شده به 
دنبال پیگیری و حل مشکات و  شکایات 
شـما خواهـد بـود. آنطـور کـه در سـایت این 
پلتفرم آمده: »این کار به سادگی و سهولت 
و در سریع ترین زمان ممکن و بدون هزینه 
خواهـد بـود. همچنیـن ما ایـن شـکایات را 
جهـت ایجـاد ارزش، بـه صـورت شـفاف در 
سـایت نمایـش خواهیـم داد. همچنیـن 
شـما می توانیـد نظـرات و تجربیات خـود را 
از خریـد محصـوالت و خدمـات و برندهای 
کنیـد و از  مختلـف در ایـن سـایت ثبـت 
قدرت خـود در راسـتای حمایت یا تشـویق 
یـک برنـد یـا تنبیـه آن، اسـتفاده نماییـد و 
از قـدرت تأثیرگـذاری و تغییـر لـذت ببریـد. 
عـاوه براین، حـاال ایـن شـکایات، نظرات 
موتورهـای  از  اسـتفاده  بـا  تجربیـات  و 
تحلیلـی هوشـمند و قدرتمنـد تجزیـه و 
تحلیـل خواهـد شـد و شـما می توانیـد قبـل 
از خریـد هرگونـه کاال و خدماتـی بـه ایـن 
سـایت مراجعـه کـرده و امتیـازات و نظرات 
مربـوط بـه هـر کاال و خدمـات و برنـدی را 
کـرده و انتخابـی هوشـمندانه  مطالعـه 
داشته باشـید. در گام بعدی این شکایات 
و نظـرات بـه صـورت دقیـق و علمـی بـر 
برنـدی  و  هـر محصـول، خدمـت  روی 
تجزیـه و تحلیـل می گـردد و شـاخص های 
محصـوالت  کیفـی  رشـد  جهـت  مهمـی 
و توسـعه برنـد در اختیـار شـرکت ها قـرار 
می گیـرد. همچنیـن پاسـخ گویی و حـل 

بـه  منجـر  مصرف کننـدگان،  مشـکات 
توصیه شـهروندان و فروش و درآمد بیشتر 
شـرکت ها خواهـد شـد.« امـا در ایـن بـاره 
حسـین مهـراد، بنیان گـذار پلتفـرم فرابـازار 
در گفت وگـو با »اصفهـان زیبـا« با اشـاره به 
لـزوم حمایـت از حقـوق مصرف کننـده و به 
طور دقیق تر حقوق اقتصادی شهروندی، 
بیـان می کنـد: بـه نظـر می رسـد مهم تریـن 
بخـش حقـوق شـهروندی درحـال حاضر، 
بخش اقتصادی است که در فضای فعلی 
کشـور، اصـا بـه آن پرداختـه نشـده اسـت. 
شـاهد ایـن ادعـا افزایـش قیمت هاسـت. 
کـه  شـد  باعـث  هـم  ع  موضـو همیـن 
»فرابـازار« یـک کار جـدی را در ایـن حـوزه 
شـروع کنـد. ایـده اولیـه ایـن اسـتارتاپ در 
سـال 1399 شـکل گرفـت و امسـال نیـز بـه 

صـورت آزمایشـی شـروع بـه کار کـرد.

منتقد بازاریم!
فرابـازار نقـد و اعتراضـی اسـت بـه بـازار! 
او بـا بیـان ایـن جملـه ادامـه می دهـد: 
بـازار از مجموعـه افـرادی تشـکیل شـده 
کـه نیـاز یکدیگـر را برطـرف، ولـی  اسـت 
بـرای هـم ارزش افـزوده ایجـاد می کننـد. 
در بـازار افـراد بـه دنبـال افزایـش منفعـت 
شـخصی خـود هسـتند و سـود در آن بـه 
صورت عادالنه تقسـیم نمی شـود. فرابازار 
اندیشـه ای اطاعاتـی اسـت کـه قـدرت را 
بـه مـردم بازمی گردانـد؛ زیـرا مـردم یـک 
کـه  طـرف ماجـرا قـرار دارنـد، همانطـور 
معامله گران و تولیدکنندگان و فروشندگان 
در طـرف دیگـر. معمـوال قـدرت فروشـنده 
بیشـتر از مـردم اسـت. در دنیـا نیـز روال بـه 
همیـن شـکل اسـت و دولت هـا بـه خاطـر 

مـردم  و  مصرف کننـده  قـدرت  اینکـه 
کمتـر اسـت، قوانیـن  در ایـن معامـات 
حمایتـی وضـع می کنند تـا اینگونـه حقوق 
مصرف کننـده را مـورد پشـتیبانی خـود قرار 
گـر  دهنـد. اینگونـه کـه مهـراد می افزایـد: ا
مطالبه گـری در حـوزه حقوق بشـر و حقوق 
شهروندی از حوزه اقتصادی شروع نشود، 
افراد امکانی برای تحقق حقوق اجتماعی 
و سیاسـی نخواهند داشت. مصرف کننده 
گرچـه در حوزه هـای مختلـف اقتصـادی  ا
ضعیف اسـت، اما به هرحال هم پول دارد 
و هـم قـدرت انتخـاب و همیـن قـدرت هم 
باعـث می شـود کـه او بتوانـد مطالبه گـری 
کند. ولی باید در این زمینه فرهنگ سازی 

انجـام شـود.
کـه  گفتـه او، بزرگ تریـن سـازکاری  بـه 
می تواند حقوق افراد را احیا کند، شفافیت 
اسـت؛ این مثال را به صورت بـارز می توان 
در مبـارزه بـا فسـاد دیـد. بـرای مقابلـه بـا 
فسـاد اقتصـادی و سیاسـی راهکارهایـی 
وجـود دارد؛ راهـکاری کـه در ایـران اجـرا 
دسـته های  کـه  اسـت  ایـن  می شـود، 
نظارتـی و امنیتـی تشـکیل می شـود و بـه 
رصـد امـور می پردازنـد. دسـتگاه قضـا نیـز 
بـه بررسـی آن می پردازنـد و پیگیـری آن 
نیـاز بـه یـک بروکراسـی بلندمـدت دارد. 
کشـورهای خیلـی  ولـی در دنیـا و حتـی 
کوچـک و توسـعه نیافته مثـل گرجسـتان 
بـا شـفافیت توانسـته اند، جلـوی مبـارزه بـا 
فسـاد را انجام دهنـد؛ به این نحـو که قبل 
از اینکـه فسـادی شـکل بگیـرد، بـا ایجـاد 
شـفافیت مانـع آن می شـوند. بنابرایـن در 
زمینه حقوق مصرف کننده و ایجاد حقوق 
اقتصادی شهروندی باید شفافیت ایجاد 

شـود تـا اینگونـه پاسـخ گویی و احسـاس 
مسـئولیت نیـز اتفـاق افتـد.

 با ایجاد شفافیت، برندسازی 
اتفاق می افتد

بنیان گـذار پلتفـرم فرابـازار ادامـه می دهـد: 
اتفـاق  برندسـازی  ایجـاد شـفافیت،  بـا 
می افتـد، چـون مصرف کننـده می توانـد 
کـه نسـبت بـه برنـد انجـام  بـا شـکایتی 
می دهـد، شـرکت را ملـزم بـه پاسـخ گویی 

بـرای  شـرکت ها  ایـن  همچنیـن  کننـد. 
بـا  و شـهروندهای دیگـر  مصرف کننـده 
امـکان تبـادل نظـر و انتقـال تجربیـات 
حـق انتخـاب بـه وجـود می آورنـد. درواقـع 
شـفافیت یـک عامـل بازدارنـده اسـت و 
باعـث حفـظ حقـوق شـهروندان می شـود. 
شـاید افـراد بتواننـد شـکایت خـود را در 
نیـز  و...  تعزیـرات  مثـل  سـازمان هایی 
ثبـت کننـد، امـا چـون کسـی از آن هـا مطلع 
نمی شـود، چنـدان کمکـی بـه حـل حقـوق 
شهروندی هم این موضوع نخواهد کرد و 
الزامی برای پاسـخ گویی به وجود نخواهد 
آمـد. بنابرایـن فقط شـفافیت اسـت کـه به 
حـل مشـکل و حقـوق شـهروندی کمـک 

. می کنـد
کنون  مهراد با بیان اینکه مشابه فرابازار تا
در ایـران وجـود نداشـته، می گویـد: ولـی در 
کشـورهای خارجـی چنیـن پلتفرم هایـی 
فعالیت کرده اند. خیلی از کشـورهای دنیا 
مشـابه آن را در حـوزه نظـر و تجربـه یـا ثبت 
شـکایت بـه کار برده انـد. حتی خـود گوگل 
هم برای کسـب وکارهای محلی کوچک، 
قسـمتی را ایجـاد کـرده کـه در حـوزه نظـر 
کنـون خیلـی موفـق  اسـت. ایـن تجربـه تا
بوده اسـت؛ به ویـژه در ترکیه کـه به لحاظ 
جمعیتی و سـاختار فرهنگی و اقتصادی از 

جهـات زیـادی شـبیه به ایـران اسـت. 
باعـث  مصرف کننـده  حقـوق  ترکیـه  در 
می شـود شـهروندان از لحـاظ اقتصـادی 
قدرتمند شـوند، زیرا شـهروند مطالبه گری 
می کنـد و محصولی با کیفیت بـاال می خرد 
کـه مـدت طوالنـی برایـش قابـل اسـتفاده 
باشـد. در نقطـه مقابـل نیـز فضایـی ایجـاد 
سـمت  بـه  دارنـد  شـرکت ها  کـه  شـده 
مسـئولیت پذیری و پاسـخ گویی حرکـت 
می کننـد و بـه برندهـای ملـی و بیـن المللی 

هـم تبدیـل می شـوند.
بنیان گـذار پلتفـرم فرابـازار در ادامـه بـا 
اشـاره بـه فلسـفه شـکل گیری ایـن پلتفـرم 
سـاحت  سـه  دارای  توسـعه  می گویـد: 
سیاسـی و فرهنگـی و اقتصـادی اسـت کـه 
هم می تواند از بـاال به پایین اتفاق بیفتد و 
هم از پایین به باال. حال این سـؤال ایجاد 
می شـود که معمای توسـعه ایـران چگونه 
حـل می شـود؟ بـه نظـر می رسـد توسـعه 
سیاسـی از بـاال و پاییـن فضـای محـدودی 
دارد. توسـعه فرهنگـی هـم نیازمنـد زمـان 
است و توسعه اقتصادی نیزخیلی محقق 
نمی شـود.بنابراین تنهـا امـکان تحقـق 
توسـعه اقتصـادی از پاییـن بـه بـاال وجـود 
خ  کـه توسـط شـرکت ها می توانـد ر دارد 
دهـد. بـه همیـن دلیـل نیـز فرابـازار بـه ایـن 
حـوزه ورود کـرده اسـت. در دنیـا برندهـا 
شکل می گیرند و به قدرت های اقتصادی 
تبدیـل می شـوند. در کشـور مـا برنـد وجـود 
نـدارد، چون کلمه برنـد از دو مسـئله اصلی 
شـفافیت و تعهـد شـکل می گیـرد. درواقـع 
بـه دلیـل اینکـه پارادایـم مشـتری گرایی 
هنـوز شـکل نگرفتـه و مصرف کننده هـا و 
مشـتری ها هنـوز قـدرت چانه زنـی ندارند، 
فرابـازار شـکل گرفته اسـت. مشـکل اصلی 

جامعـه چالـش اقتصـادی اسـت.

پلتفرمیبرایاحیایحقوقمصرفکننده
حسین مهراد، بنیان گذار پلتفرم» فرابازار«: بزرگ ترین سازکاری که می تواند حقوق مصرف کننده را احیا کند، شفافیت است
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برای مقابله با فساد 
اقتصادی و سیاسی 
راهکارهایی وجود 

دارد؛ راهکاری که در 
ایران اجرا می شود، این 

است که دسته های 
نظارتی و امنیتی تشکیل 
می شود و به رصد امور 

می پردازند
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دیدبان میراث

 تغییری به نفع شاغالن
 صنایع دستی!

مدیرکل دفتر حمایـت از تولید صنایع دسـتی با اشـاره به موافقت 
دولـت بـا اصـاح آیین نامـه اجرایـی قانـون بیمـه قالی بافـان، 
بافنـدگان فرش و شـاغان صنایع دسـتی شناسـه دار، دربـاره این 
آیین نامـه توضیحاتـی داد. بـه  گزارش مهـر، فرهـاد فـاح بـا ارائـه 
توضیحاتـی در خصـوص تصمیـم هیئـت دولـت در جلسـه عصـر 
روز دوشنبه )بیستم اردیبهشت( در خصوص موافقت با اصاح 
آیین نامـه اجرایـی قانـون بیمه هـای اجتماعـی قالی بافـان، 
بافندگان فرش و شـاغان صنایع دسـتی شناسـه دار، گفـت: این 
موضوع از مدت ها پیش در دسـتور کار این وزارتخانه قرار داشت 
و خوشـبختانه بعد از یک سـال تاش بـه نتیجه رسـید. مدیرکل 
دفتـر حمایـت از تولید صنایع دسـتی وزارت میراث فرهنگـی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی افـزود: آیین نامـه اجرایـی قانـون 
بیمـه قالی بافان و صنعتگران صنایع دسـتی شناسـنامه دار سـال 
۱۳۸۸ بـه تصویـب مجلـس رسـید و دولـت وقـت آن را ابـاغ کرد. 
کیـد شـده بود صنعتگرانی کـه از سـوی ایـن  در ایـن آیین نامـه تأ
وزارتخانـه یـا مرکز ملـی فرش بـرای انجـام آزمـون مهـارت معرفی 
می شـوند و دارای مجـوز فعالیـت هسـتند از سـوی سـازمان 
فنـی و حرفـه ای که امیـن وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی 

است، مهارت سنجی می شـوند.
ع از همـان ابتـدا مـورد انتقـاد وزارت  او اضافـه کـرد: ایـن موضـو
کثریت  که ا میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بود؛ چرا
افـرادی کـه آزمـون مهـارت صنعتگـران را انجـام می دادنـد، 
گردان اسـتادان صنایع دسـتی بودند؛ ضمن اینکـه اعتقـاد  شـا
مـا بـر ایـن بـود کـه وقتـی فـردی موفـق بـه دریافـت کارت مهـارت 
شـده و فعالیـت خـود را آغـاز کـرده، در طـول فعالیـت مهـارت او 
افزایـش می یابـد و نیـازی بـه برگـزاری آزمـون مهـارت مجـدد و 

تمدیـد کارت نـدارد.
فاح ادامه داد: ایـن موضوع از مدت ها قبـل در دسـتور کار وزارت 
میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی قـرار داشـت و برای 
رفع ایـن مشـکل مدیـران و کارشناسـان معاونت صنایع دسـتی از 
مدت ها پیش در حـال فعالیت بودنـد و در هیئـت مقررات زدایی 
و بهبـود محیط کسـب وکار در حال بررسـی ایـن موضـوع بودیم و 

خوشـبختانه این هیئت حـق را به مـا داد.
او یـادآور شـد: ایـن اتفـاق بسـیار خوبـی اسـت و باعـث خواهد شـد 
هنرمندان صنایع دستی با خیال راحت تری به فعالیت بپردازند. 
بـرای تمدیـد مـدرک کارت مهـارت فنـی نیـازی بـه ایـن ندارنـد 
کـه بـا توجـه بـه برگـزاری آزمـون در یـک اسـتان دیگـر رنـج سـفر را 
متحمـل شـوند و بـا اینکـه در دوران فعالیـت به طور حتـم مهارت 
آن ها افزایش یافته، نیازی نیسـت مجـددا بـا پرداخت هزینه به 

سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای آزمـون دوبـاره بدهنـد.
هیئـت وزیـران در جلسـه عصـر دیـروز بـه پیشـنهاد وزارت امـور 
اقتصـادی و دارایـی و بـه موجـب مصوبـه هیئـت مقررات زدایـی 
و بهبود محیـط کسـب وکار، با اصـاح »آیین نامـه اجرایـی قانون 
بیمه هـای اجتماعـی قالیبافـان، بافنـدگان فـرش و شـاغان 

صنایع دسـتی شناسـه دار« موافقـت کـرد.
براسـاس اصاحیه مذکـور، شـرط تمدیـد مـدرک کارت مهـارت 
فنـی از فهرسـت مـدارک درخواسـتی سـازمان تأمیـن اجتماعـی 

حـذف شـد.

تعطیلی بزرگ هتل های ایران
رئیس جامعه هتلـداران کشـور در دیـدار بـا وزیر میـراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی، وضعیت حال حاضر هتل ها را خراب 
توصیف کرد و گفت: میانگین ضریب اشغال هتل های کشور به 

زیر 5 درصد رسـیده است.
به گـزارش ایسـنا، جمشـید حمـزه زاده در ایـن دیـدار که جمعـی از 
نمایندگان تشکل های هتلداری از سراسر کشور حضور داشتند، 
اظهار کـرد: در تعطیـات نـوروز ۱۴۰۰ بر اسـاس آمـاری که گرفتیم 
میانگیـن ضریب اشـغال هتل هـا ۲5درصد بـود. مسـافرت هایی 
که در نـوروز انجام شـد، گردشـگری نبـود. گردشـگر تعریـف دارد؛ 
یعنـی در جایـی اقامـت و هزینـه کنـد؛ درحالـی کـه مـردم بیشـتر 
بـه دیـدار اقـوام و بسـتگان رفتنـد و این بـه گردشـگری ربطـی 

نداشـته اسـت.
او سـپس به معضاتی کـه با وجـود ایـن تعطیلی گریبـان هتل ها 
 را گرفته اسـت، اشـاره کـرد و افـزود: یکـی از مشـکات مـا، افزایش

 ۳۹درصد حقوق کارکنان اسـت. با توجه به اینکه درآمد هتل ها 
کـز گردشـگری بـه حداقـل رسـیده، تأمین آن سـخت اسـت.  و مرا
یکی از پیشـنهادها این اسـت کـه تا پایـان کرونـا، سـازمان تأمین 
اجتماعی سهم بیمه کارمند را برای حفظ اشتغال دریافت نکند؛ 
گـر وضعیـت موجـود ادامـه پیـدا کنـد، مجبـور می شـویم  چـون ا

تعدیل نیرو داشـته باشـیم.
حمـزه زاده از وزیـر میـراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایـع دسـتی 
درخواسـت کرد کارکنان هتل هـا با توجه بـه شـرایط و مخاطرات 

کسـن کرونـا قـرار گیرند. شـغلی کـه دارنـد، در گـروه اولویت وا
کارآمـدی بسـته های  رئیـس جامعـه هتلـداران همچنیـن از نا
حمایتـی دولـت گفـت و افـزود: متأسـفانه سـازمان امـور مالیاتـی 
کشـور موضـوع امهـال را نادیـده گرفـت و در ماه هـای اسـفند ۹۹ و 
فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۰ برای دریافت مفاصا حساب مجبور 
شـدیم ۱۰درصـد جریمـه پرداخـت کنیـم؛ در صورتـی کـه مصوبـه 
سـتاد ملی مدیریت بیماری کرونا این گونه نبود. درباره بیمه نیز 

همین طـور؛ حـدود ۲درصـد جریمـه پرداخـت کردیـم.
گردشـگری و  علی اصغـر مونسـان،  وزیـر میـراث فرهنگـی، 
صنایع دسـتی،  در پاسـخ بـه مشـکات و خسـاراتی کـه هتل هـا 
گفـت: فشـار زیـادی بـه جامعـه  درحـال تحمـل آن هسـتند، 
هتلـداران کشـور وارد شـده اسـت. مـا هـم بـا توجـه بـه شـرایط 
اقتصادی دولـت و بودجه ای کشـور تمام تـاش خـود را کردیم تا 
در کمیسیون های مختلف و صحن دولت هر کاری که می شود، 

انجـام دهیـم و انصافـا نیـز انجـام دادیـم.
مونسان با اشاره به محدودیت های تعیین شده در دوران کرونا، 
اظهار کرد: موضوع کرونـا و حفظ جان مردم برای ما مهم اسـت. 
تمـام تـاش خـود را کردیم تـا از ظرفیتـی کـه وجـود دارد بـا رعایت 
پروتکل هـای بهداشـتی اسـتفاده کنیـم. از هتل هـا همچنـان 

می خواهیـم مشـارکت عمده داشـته باشـند.

تاریخ تأسیس سنگ بنای مدرسه فرهنگ به 1331ق بر می گردد؛ زمانی که انقالب مشروطه خالئی بزرگ را در چشم 
و ذهن دلسـوزان جامعـه آشـکار کـرد و موانع پیشـین را برداشـت تا هر کـس می توانـد و از دسـتش بـر می آید، قدمـی در 

ایـن راه بـردارد و آن برپایی مـدارس نوین بود.

عبدالمهدی رجایی
نویسنده و تاریخ پژوه

از عــادات مــا ایــن اســت کــه »تاریخچــه« 
و ســابقه مؤسســات را خیلــی زود بــر بــاد 
می دهیــم؛ مثــال پنجــاه ســال یــک موسســه یا 
حتــی یــک مــکان تجــاری بــه نامــی خوانــده 
می شــود و یــک روز صبــح می بینیــم بنــا بــه 
ســلیقه شــخصی، اســم آن عــوض شــده 
اســت. بــه ایــن ترتیــب کل ســابقه گذشــته 
ناپدیــد می شــود. آموزشــگاه فرهنــگ نیــز در 
اصفهان چنین شرایطی دارد؛ موسسه ای با 
قدمــت زیــاد در خیابــان طالقانــی تأســیس 
می شــود، ســابقه ای بــرای خــود انباشــته 
می کند و به یکبــاره هیچ کــس نمی دانــد آن به 
کجــا رفــت. ایــن اســت داســتان آموزشــگاه 

فرهنگ.

مدرســه  بنــای  ســنگ  تأســیس  تاریــخ 
فرهنــگ بــه ۱۳۳۱ق بــر می گــردد؛ زمانی که 
انقاب مشــروطه خائی بــزرگ را در چشــم و 
ذهــن دلســوزان جامعــه آشــکار کــرد و موانــع 
پیشــین را برداشــت تــا هــر کــس می توانــد 
و از دســتش بــر می آیــد، قدمــی در ایــن راه 
ــود: »از  ــردارد و آن برپایــی مــدارس نویــن ب ب
لحــاظ نظــری نیــز دمیــدن اندیشــه های 
جدیــدی کــه از ســرزمین مغــرب آمــده بــود 
و بــاز شــدن دریچه هــای تــازه بدانجــا و 
درک ایــن مطلــب کــه راز پیشــرفت آنــان 
نــه در ســایه توپ هــای قوی تــر، بلکــه 
به واســطه دســت یازیدن بــه گوهــر دانــش 
نویــن اســت، مخالفــان ســنتی مــدارس 
جدیــد را در اقلیــت بــه ســکوت وادار کــرده 
بــود. عــاوه بــر آن، روحانیــون نواندیــش، 
مشــوق و کارگــزار تأســیس مــدارس جدیــد 
شــده بودنــد. ایــن چنیــن شــد کــه برپایــی و 
تأســیس مــدارس جدیــد یکــی از آرمان هــای 
فرهنگــی مشــروطه شــد و عجیــب نیســت 
کــه همپــای تأســیس مجلــس شــورا در 
تهــران و انجمن هــای ایالتــی و والیتــی در 
شــهرها مــدارس جدیــد نیــز یکــی یکــی ســر 
برآوردنــد« )رجائــی، ۱۳۸5، ص ۳۱۰(. 
اصفهــان کــه پیــش از انقــاب مشــروطه 
بــه تعــداد انگشت شــماری مدرســه جدیــد 
ع مشــروطه، شــاهد  داشــت، بعــد از وقــو
تأســیس ده ها مدرســه جدید در جــای جای 
شــهر بــود. ایــن مــدارس و بنیان گــذاران 
آن را در کتــاب »ســالنامه معــارف اصفهــان 
۱۳۱۴ـ  ۱۳۱۳« می شناســیم؛ امــا چنان کــه 
می دانیــم فضــای فکــری شــهرها بعــد از 
انقــاب مشــروطه چنــان دگرگــون شــد کــه 
لــزوم برپایــی مــدارس نوین و آشــنایی نســل 
ــر طبقــات شهرنشــین  ــو ب ــا دانــش ن ــد ب جدی
آشــکار شــد. حقیقــت آن اســت کــه تحــوالت 
پس از انقاب مشــروطه و آشــفتگی اوضاع و 
کــم، درســتی ایــن حکــم را بر  هــرج و مــرج حا
گاهــان ثابــت کــرده بــود کــه فقــدان دانــش  آ
نــه تنهــا کشــور را در عرصــه علمــی و صنعتــی 
بــه عقــب بــرده بلکــه بــر عرصــه سیاســت 
و اخــاق جمعــی نیــز تأثیــر بســیار ســوئی 
گذاشــته اســت. در آغــاز  ۱۳۲6ق، یعنــی 
درســت یــک ســال بعــد از امضــای فرمــان 
مشــروطه، روزنامــه »انجمــن مقــدس ملی« 
کــه در اصفهــان منتشــر می شــد، پــس از ذکــر 
تصویــب قانونــی مالیاتــی نوشــت: »اجــرای 
این قوانین دفعتا فقط برای مملکتی است 
که اهــل آن بــا علم و بــا دانــش و تربیت شــده 
باشــند، نــه مملکتی که هنــوز اغلب وحشــی 
و بی هنــر و از متــاع علــم بی نصیــب باشــند و 
غالبــا بــی کار و بــی شــغل بــار آمده انــد و درهــر 
هزار نفــر ده نفر باســواد و علــم نــدارد... هنوز 

کارخانه آدم سازی مفتوح نشــده« )روزنامه 
 انجمــن مقــدس ملــی اصفهــان، ش6،

 ۲۰ذی الحجه ۱۳۲5(.
روزنامــه دیگــری بــه نــام »زاینــده رود« 
کــه آن هــم در اصفهــان منتشــر می شــد، 
مشــارکت سیاســی مــردم را مــازم بــا فهــم 
و درک سیاســی آنــان می دانــد: »در دوره 
ظلمــت و توحــش کــه مبنــای حکومــت بــر 
تعمیــه] گمراهــی[و اغفــال ملــت و اســاس 
آن بــر اقتــدارات شــخص بــوده، بــه ترقــی 
شــعور و عقــول عمــوم وقعــی نمی گــذارده، 
بلکــه آن را منافی اغــراض و مصالــح خویش 
پنداشــته اند … ولــی در ایــن عصــر نورانــی 
کت آزاد یــک  کــه مبنــای حکومــت بــر شــرا
ــی  ــی و ترق ــح عموم ــظ مصال ــت در حف مملک
ک خویشــتن می باشــد، اولیــن  آب و خــا
اقدامــی که در اســتقرار و اســتحکام این نحو 
ــول و  ــی عق ــا ترق ــت، همان ــت الزم اس حکوم
ــات  ــاعر و احساس ــد مش ــان و تزیی ــر اذه تنوی
کــه موقــوف بــه اصاحــات  ملــت اســت 
معــارف و تعمیــم علــم و تســهیل تحصیــل 
بــر کافــه افــراد ایرانــی می باشــد« )روزنامــه 
زاینده رود، ش۴5، ۲6ذی الحجه ۱۳۲۸(. 
و تا بدانجا پیش مــی رود که آزادی سیاســی 
را محصــول فرهنــگ دیــده و آزادی بــدون 
فرهنــگ را مضــر می بینــد: »معلــوم اســت 
کنیــم،  گــر آزادی را بــه درخــت تشــبیه  ا
بایســت آن درخــت در باغســتان مــدارس 
غــرس شــود و بــه آب معرفــت و علــم آبیــاری 
گــردد … وگــر نــه آن درخــت ثمــری نخواهــد 
بخشــید …. سیاســت مملکــت را بــه دســت 
جاهــل ســپردن، ضــررش بــر مملکــت کمتــر 
از اســتبداد نیســت. بی جهــت نیســت کــه 
در ممالــک متمدنــه تعلیــم اجبــاری قــرار 
داده انــد و در ســال کرورهــا صــرف مــدارس و 
مکاتــب می نماینــد« )روزنامــه زاینــده رود، 

ش ۱۱، ۱۳جمــادی االول ۱۳۲7(.

تحصیل در سادات چهارسوقی ها
کــه در   در ایــن فــضــــای فــکــــری بـــــود 
۱۳۳۱ق/ ۱۲۹۲ش در محلــه چهــار ســوق 
شــیرازی ها مدرســه ای بــه نــام »ســادات« به 
مدیریــت ســید محمدباقــر حســام الســادات 
تأســیس و پــس از چنــدی بــه »نوبهــار« 
ص   ،۱۳۹۸ )عســکرانی،  شــد  موســوم 
۱۸۳(،  چنــد ســالی بــه کار خــود ادامــه داد؛ 
امــا در ۱۳۳۸ق ماننــد بعضــی از همتایــان 
خــود کــه نتوانســته بودنــد ســطح علمــی 

خــود را بــاال بــرده و رضایــت مخاطبــان را 
کننــد و در آســتانه تعطیلــی قــرار  جــذب 
داشــتند، بــه ناچــار زیــر »برنــد« یــک مدرســه 
موفــق بــه نــام »مدرســه گلبهــار« رفتنــد. 
ایــن مدرســه گلبهــار را شــخصی بــه نام ســید 
ســعید نائینــی تأســیس کــرده و بــه مدیریــت 
ضیاءالدیــن جنــاب بــه کار مشــغول بــود. 
بودنــش  خــوش آوازه  به خاطــر  مدرســه 
در ۱۳۳5ق تــا ۱۳۳7ق سیاســت خریــد 
امتیــاز مــدارس دیگــر و تأســیس شــعباتی در 
اقصانقاط شــهر اصفهان را در پیش گرفت. 
دلیــل ایــن فراینــد ایــن بــود کــه »درآن وقــت 
توجهــات عمومی بــه مؤسســات گلبهــار بود 
و در هــر محــل شــعبه دایــر می کــرد، ســایر 
مــدارس بــه ناچــار یــا بایســتی منحــل شــوند 
گــذار  یــا بــه مؤسســین مدرســه گلبهــار وا
فرهنــگ  دبیرســتان  گردند«)ســالنامه 

اصفهــان، ۱۳۲۹، ص۴(.
بــه ایــن ترتیــب مدرســه نوبهــار نیــز بــه 
در  و  شــد  تبدیــل  گلبهــار  از  شــعبه ای 
چهارچــوب مدیریــت ایــن مــدارس درآمــد. 
ســطح علمی مدارس گلبهــار آن قدر بــاال بود 
کــه در ۱۳۳۸ق، مدیر مدرســه اصلــی، یعنی 
ســید ضیاء جناب، یکــی از شــاگردان کاس 
اول عالــی مدرســه گلبهــار را مأمــور مدرســه 
تازه خریداری شــده کــرد. این جــوان فعال و 
با هــوش »مجیــد میراحمــدی« نام داشــت. 
مجیــد میراحمــدی کــه در واقــع مؤســس 
واقعی مدرسه فرهنگ اســت در ۱۲7۲ق در 
اصفهان به دنیا آمد و پس از تحصیل علوم 
جدیــد در مدرســه گلبهــار در ذی الحجــه 
۱۳۳۳ق موفــق بــه اخــذ تصدیق نامــه از 

مدرســه گلبهــار شــد.
 ایــن فراینــد در ســالنامه معــارف اصفهــان 
)۱۳۱۴ـ  ۱۳۱۳( چنیــن ذکــر شــده اســت: 
»مدرســه ســادات  در ســال ۱۳۳۱ قمــری 
ســید  مدیریــت  بــه  چهارســو  محلــه  در 
محـــمـــدباقــــر حســام الســــادات )نقیبــی 
اصفهانــی( تأســیس و از راه اعانــه و شــهریه 
محصلیــن اداره می شــد. بعــدا بــه اســم 
مدرســه نوبهــار موســوم و ســپس موقتــا بــه 
اداره مدرســه گلبهــار منتقــل و بــه ضمیمــه 
مدرســه اســامیه و باقریــه، بــه نــام شــعبه 
گلبهــار و پــس از آن به اســم مدرســه چهارســو 
موســوم و به آقــای مجیدالدین میراحمدی 
گــذار و ایشــان مدرســه مزبــور را بــه نــام  وا
کنــون  مدرســه فرهنــگ ادامــه داده و تا
تحــت نظــر و مدیریــت مشــارالیه باقــی و 
دایــر است«)ســالنامه معــارف اصفهــان 
۱۳۱۴، ص۹(. بــه موجــب احصائیــه ای 
کــه در همیــن ســالنامه معــارف انتشــار یافتــه 
اســت، مدرســه فرهنــگ در ســال تحصیلــی 
۱۳۱۴ـ  ۱۳۱۳ قســمت دبیرســتان آن، تعــداد 
۹5 نفــر شــاگرد داشــت کــه پنــج نفــر معلــم به 
تعلیم آن ها مشــغول بودند. این دبیرستان 
در کنــار دبیرســتان های صارمیــه، گلبهــار، 
بهشــت آییــن و... جزو مــدارس ملــی، یعنی 
ــان،  ــد )هم ــوب می ش ــی، محس ــر انتفاع غی
ص5۳(. همچنیــن از آنجــا کــه مــدارس 
مذکــور به صــورت دبســتان و دبیرســتان 
ــی  ــتان مل ــه دبس ــن احصائی ــد، در همی بودن
گرد بــود کــه  فرهنــگ نیــز دارای ۲5۳ شــا
۱۰ نفــر معلــم داشــتند )همــان، ص55(. 
تأســیس  بــدو  در  فرهنــگ  دبیرســتان 
کاس )اول تــا ششــم ابتدایــی(  شــش 
بیشــتر نداشــت. پــس از چنــدی به تدریــج 
ســال های اول و دوم و ســوم دبیرســتان 
نیــز بــه آن اضافــه شــد. ایــن وضــع تــا هنــگام 
میراحمــدی،  مجیــد  شــادروان  مــرگ 
داشــت  ادامــه  دبیرســتان،  مؤســس 
)ســالنامه دبیرســتان فرهنــگ، ۱۳۳6، 
ص ۱5(. بــه همیــن خاطــر آنجــا را معمــوال 

»آموزشــگاه« می نامیدنــد، نــه دبیرســتان 
کــه پیش تــر  آمــد،  یــا دبســتان. چنــان 
ــی  ــان طالقان ــگاه در خیاب ــن آموزش ــل ای مح
 فعلــی، نزدیــک چهارســو شــیرازی ها، بــوده

 است.
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در ۱۳۲7ش زمانــی کــه مجیــد میراحمــدی 
بــه واســطه بیمــاری درگذشــت، ریاســت 
مدرســه فرهنگ بــه »محمد صدرهاشــمی« 
ســپرده شــد. او در ۱۲۸۴ش در محلــه 
نــام  بــه  پــدری  از  شــمس آباد اصفهــان 
ســادات  و  روحانیــون  از  مهــدی،  ســید 
اصفهــان، دیــده بــه جهــان گشــود. پــس 
از کســب مقدمــات و مکتــب، بــه مدرســه 
صــدر اصفهــان رفــت و درس طلبگــی را 
آغــاز کــرد. هــم زمــان بــه علــوم جدیــد نیــز 
روی آورد و در مدرســه صارمیــه اصفهــان 
شــروع بــه تحصیــل کــرد. او پــس از کســب 
ــتان  ــز دبیرس ــاد و نی ــه اتح ــم، در مدرس دیپل
گلبهــار مشــغول تدریــس شــد. مدتــی بعــد 
ــرای ادامــه تحصیــل  محمدصدرهاشــمی ب
بــه تهــران رفــت و در دانشســرای عالــی 
رشــته زبــان فرانســه را انتخــاب کــرد؛ امــا 
عاقــه او بــه ادب فارســی موجــب شــد در 
ــات  ــته ادبی ــول رش ــول و منق ــکده معق دانش
 فارســی را هــم زمــان ادامــه دهــد و ســرانجام 
دانشــکده  دو  هــر  از   ۱۳۱6-۱۳۱7 در 
غ التحصیــل شــد. پــس از چنــد ســال  فار
مایــر،  و  زنجــان  مــدارس  در  تدریــس 
سرانجام در ۱۳۱۹ محمدصدرهاشمی برای 
تدریــس بــه زادگاهــش اصفهــان منتقل شــد 
و تــا پایــان عمــر در ایــن شــهر زیســت. در ایــن 
زمان کــه شــروع به نــگارش کتــاب ارزشــمند 
»تاریــخ جرایــد و مجــات ایــران« کــرده بــود، 
بــه نوشــتن مقــاالت علمــی و تاریخــی در 
مجــات یــادگار، وحیــد، یغمــا و فرهنــگ و 
ــز روزنامه هــای نقش جهــان و سرنوشــت  نی
 نیــز مشــغول شــد. محمــد صدرهاشــمی از 
۱۳67ق/۱۳۲7ش به دبیرســتان فرهنگ 
رفــت و مدیریــت ایــن مدرســه را برعهــده 
صدرهاشــمی  عمــر،  پایــان  تــا  گرفــت. 
مدیریــت ایــن مدرســه را کــه در خیابــان 

طالقانــی بــود در دســت داشــت.
در ۱۳۳۸ش بعــد از تأســیس دانشــکده 
ادبیــات در اصفهــان، از آنجــا کــه وزارت 
فرهنــگ آن زمــان اســتاد دانشــگاه در اختیار 
ــذا از فرهنگیــان فرهیختــه شــهر  نداشــت، ل
بــرای تدریــس در کاس هــا کمــک خواســته 
شــد که افــرادی مانند محمدصدرهاشــمی، 
کبــر ابرقویــی از آن  محمــد مهریــار و علی ا
جملــه بودنــد. صدرهاشــمی تــا پایــان عمــر و 
با وجــود مشــکاتی کــه در بینایی و چشــم او 
گرفتن علــم و پژوهش  ایجاد شــده بــود از فرا
دســت نکشــید. او ســرانجام در ۳۰ فروردین 
۱۳۴۴ در اصفهــان دار فانــی را وداع گفــت 
و در آرامــگاه خانوادگــی در تخــت فــوالد بــه 

ک رفــت. خــا

دبیرستان فرهنگ 
در دوران صدرهاشمی

شــاید بتــوان گفــت ۱۳۲7ش تــا ۱۳۴۴ یکی 
از نقــاط اوج دبیرســتان فرهنــگ باشــد. 
وقتــی مدیریــت یــک موسســه فرهنگــی بــه 
دســت شــخص خــاق و هنرمنــدی ماننــد 
محمــد صدرهاشــمی می افتــد، کســی کــه 
ابتکارهای علمــی او را در کتاب تاریخ جراید 
و مجــات دیده ایــم، و البتــه همــان زمــان 
ریاســت کتابخانــه فرهنــگ را نیــز داشــت، 
می تــوان تصور کــرد این نــوع ابتکارهــا را هم 
در مدیریت موسســه زیر نظرش بــه کار برده 

باشــد. شــاید اولین اقدام صدرهاشــمی پس 
از نشســتن بر صندلــی مدیریت مدرســه این 
بود که کادر آموزشــی مدرســه را به روزرسانی 
کــرد: »چــون اوضــاع دبیرســتان بــر اثــر 
کســالت ممتــد مرحــوم میراحمــدی چنــدان 
رضایت بخــش نبــود، آقــای صدرهاشــمی 
بادرنگ اقدام به اصاحات اساسی نموده 
و مــن جملــه چنــد تــن از دبیــران و آمــوزگاران 
آموزشــگاه را کــه چنــدان مناســب بــرای ایــن 
کار نبودنــد، از خدمــت برکنــار و بــه جــای 
ــاب  ــرزی انتخ ــوزگاران مب ــران و آم ــان دبی آن
نمودنــد« )ســالنامه دبیرســتان فرهنــگ، 

۱۳۲۹، ص۴۳(.
در قــدم بعــد، صدرهاشــمی مجــوز تأســیس 
کاس هــای بیشــتری از پایــه دبیرســتان را 
ــا  اخــذ کــرد و کاس هــای دبیرســتان را کــه ت
مــرگ میراحمــدی فقــط کاس هــای اول 
و دوم و ســوم بــود، بــه کاس هــای باالتــر 
ارتقــا داد. در ســالنامه دبیرســتان مذکــور 
راجــع بــه ســال ۱۳۳6 می خوانیــم: »پــس 
از ۱۳۳۰شمســی ســال های چهــارم و پنجــم 
دبیرســتان بدان افزوده شــد و فعا دبســتان 
و دبیرســتان فرهنــگ جمعــا یــازده کاس 
دارد« )سالنامه دبیرستان فرهنگ، ۱۳۳6، 
ص۱6(. انتشــار ایــن دو »ســالنامه« کــه در 
دســتان شماســت نیــز از ابتکارهــای محمــد 
ــاره درآمدهــای ایــن  صدرهاشــمی بــود. درب
دبیرســتان در همیــن ســالنامه می خوانیــم: 
ج ایــن دبیرســتان قســمتی از آن از  »مخــار
کمک هــای اداره فرهنــگ و بقیــه از شــهریه 

دانــش آمــوزان اداره می گــردد« )همــان(.
فعالیت هــای دانــش آمــوزان در دبیرســتان 
فرهنگ، مانند سایر دبیرستان های درجه 
اول شهر، شامل طیف وسیعی از فعالیت ها 
می شــد کــه در ســالنامه های دبیرســتان 
منعکــس شــده اند. ایــن انجمن هایــی کــه 
در دبیرستان فرهنگ تشکیل شده و بدین 
ترتیــب مشــارکت دانــش آمــوزان در امــور 
مدرســه را روشــن می کند، بدین قــرار بودند: 
انجمن ســالنامه، انجمــن ورزشــی، انجمن 
کارهــای دســتی، انجمــن ادبــی، انجمــن 
انگلیســی،  مکالمــات  انجمــن  نشــریه، 
ج  انجمــن روابــط بــا دانــش آمــوزان خــار
)ســالنامه دبیرســتان فرهنــگ، ۱۳۳6، 

ص ۱۰7(.
ــا از دبیرســتان فرهنــگ، بعــد از  اطاعــات م
فــوت محمــد صدرهاشــمی، بســیار انــدک 
آموزش وپــرورش  خ  مــور حتــی  اســت؛ 

اصفهــان، دکتــر محمدرضــا عســکرانی، 
نیــز چیــز تــازه ای به دســت نیــاورده اســت. 
گویــا بعــد از فــوت صدرهاشــمی دبیرســتان 
فرهنــگ بــه شــخصی بــه نــام »ســید جلیــل 
وراث  از  کــه  می رســد  خاتون آبــادی« 
صدرهاشــمی بــود. جملــه پایانی عســکرانی 
دربــاره دبیرســتان و دبســتان فرهنــگ ایــن 
ــام  ــه انج ــش هایی ک ــه کوش ــا هم ــت: »ب اس
شد، دبیرســتان فرهنگ هرگز  آن جایگاهی 
ــا اوایــل ریاســت  را کــه در ابتــدای تأســیس ی
صدرهاشمی داشــت، به دســت نیاورد و نام 
او در بین انبوه دبیرســتان های نوبنیــاد، به 
آرامــی فرامــوش شــد« )عســکرانی، ۱۳۹۸، 

ص ۱۹5(.

سال شکوفایی 
جراید مدرسه ای

انتشـار سـالنامه در مـدارس در دهـه سـی 
یکـی از فعالیت هـای مرسـوم مـدارس بـوده 
است. شاید بتوان گفت شخص بافرهنگی 
کـه  ماننـد آقـای »کاظـم معصوم خانـی« 
از ۱۳۳۴ ریاسـت اداره فرهنـگ اسـتان را 
برعهـده داشـت، در ایـن میـان بی تأثیـر 
نباشد؛ چرا که در همین سالنامه دبیرستان 
بـه  ایشـان  خـاص  »توجـه  می خوانیـم: 
پیشرفت کارهای اجتماعی در مدارس یکی 
از خدمـات ذی قیمـت ایشـان بـه باالبـردن 
سـطح فرهنـگ دانش آمـوزان می باشـد« 
 ،۱۳۳6 فرهنـگ،  دبیرسـتان   )سـالنامه 
ص6(. ایـن حرکت فرهنگـی در بسـیاری از 
دبیرسـتان های اصفهـان نیـز بـه راه افتـاده 
اقـل سـه دبیرسـتان  بـود؛ به طوری کـه ال
اصفهـان )سـعدی، ادب و فرهنـگ( دارای 
تحصیلـی سـال  بـرای   سـالنامه هایی 
ع   ۱۳۳6ـ  ۱۳۳5 هسـتند. عـاوه بـر ایـن نـو
سـالنامه ها، هرکـدام از دبیرسـتان ها بـه 
انتشـار روزنامه هـای دیـواری و نشـریه های 
جانبـی نیـز دسـت می زدنـد. مـورد خـاص 
بـرای دبیرسـتان فرهنـگ »نشـریه نـدای 
فرهنگ« اسـت کـه در سـالنامه به آن اشـاره 
شـده اسـت. در آنجـا گفتـه شـده اسـت کـه 
نشـریه نـدای فرهنـگ هـر بـار هـزار نسـخه 
چـاپ شـده و بیـن دانـش آمـوزان مدرسـه 
دبیرسـتان  )سـالنامه  می گردیـد  توزیـع 
فرهنـگ، ۱۳۳6، ص۱۰۳(. در مراسـمی 
کـه در خـود دبیرسـتان فرهنـگ بـرای توزیع 
جوایـز و بـا حضـور رئیـس فرهنـگ برگـزار 
شـد، صدرهاشـمی کـه از اصحـاب قلـم آن 
روز اصفهـان نیـز بـود، خاطـره کوچکـی را 
یـادآوری می کنـد کـه نشـان می دهـد در آن 
سـال در اصفهـان بیـش از پنجـاه نشـریه 
مخصـوص مـدارس بـه چـاپ می رسـیده 
است. صدرهاشمی با اشاره به نشریه هایی 
که در آن مراسم بر در و دیوار سالن سخنرانی 
نصـب بـود، افـزود: »ایـن نشـریه ها قسـمت 
ع نشـریه هایی اسـت کـه  کوچکـی از مجمـو
در تمـام دبسـتان ها و دبیرسـتان ها منتشـر 
گردیـده و چنـد روز قبـل کـه بـرای قضـاوت 
دربـاره نشـریه ها بـه اداره فرهنـگ دعـوت 
از پنجـاه  آنجـا متجـاوز  بـودم، در  شـده 
گون مشـاهده  نشـریه به صور و اشـکال گونا
نمودم که همه حکایـت از فعالیت بی نظیر 
دانش آموزان می کرد«)سـالنامه دبیرسـتان 
فرهنـگ، ۱۳۳6، ص ۹7(. بـه طـور مسـلم 
یافتن این نشریات و در اختیار پژوهشگران 
نهـادن آن هـا، می توانـد خدمـت فرهنگـی 
بزرگـی محسـوب شـود. ایـن سـالنامه ها 
و  فکـری  فضـای  ترسـیم  و  شـناخت  در 
آموزشـی آن دوران کمـک زیـادی می کننـد. 
محققان با مراجعه بـه آن ها تصاویـر زنده و 
بی واسـطه ای از اوضـاع آموزشـگاه های آن 

دوران به دسـت می آورنـد.

روزگار »فرهنگ« اصفهان
مروری بر تاریخچه و چگونگی تأسیس مدرسه فرهنگ در اصفهان

گر آزادی  معلوم است ا
را به درخت تشبیه 
کنیم، بایست آن 

درخت در باغستان 
مدارس غرس شود و 
به آب معرفت و علم 

آبیاری گردد … وگر نه آن 
درخت ثمری نخواهد 

بخشید

اصفهان که پیش
 از انقالب مشروطه 

به تعداد 
انگشت شماری 

مدرسه جدید داشت، 
بعد از وقوع مشروطه، 

شاهد تأسیس 
ده ها مدرسه جدید

 در جای جای شهر بود
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 اخبار روز

کبریان   محمدرضا ا
شانس اول قضاوت در دربی95

ــی  ــه 24 اردیبهشـــت، نودوپنجمیـــن دربـ ــرایطی جمعـ در شـ
پایتخـــت میـــان پرســـپولیس و اســـتقالل برگـــزار خواهـــد شـــد 
ـــا  ـــی گزینه ه ـــال بررس ـــال در ح ـــیون فوتب ـــئوالن فدراس ـــه مس ک
ــد  ــتند. چنـ ــاس هسـ ــاف حسـ ــن مصـ ــاب داور ایـ ــرای انتخـ بـ
گزینـــه از ســـوی کمیتـــه داوران بـــرای قضـــاوت در ایـــن 
مســـابقه کاندیـــدا شـــده؛ امـــا بیشـــترین شـــانس در اختیـــار داور 
ـــه  ـــه دنبـــال کســـب اولیـــن تجرب ـــه ب 43 ســـاله کرجـــی اســـت ک
کبریـــان کـــه  قضـــاوت در دربـــی پایتخـــت اســـت.محمدرضا ا
ـــار  ـــه قضـــاوت داشـــته و آخرین ب در لیـــگ بیســـتم شـــش تجرب
در مصـــاف هفتـــه نوزدهـــم نفـــت مسجدســـلیمان و نســـاجی 
مازنـــدران بـــه عنـــوان داور وســـط در میـــدان مســـابقه حضـــور 
داشـــته، بیشـــترین شـــانس را نســـبت بـــه دیگـــر گزینه هـــای 
ح شـــده از جملـــه محمدحســـین زاهدی فـــر، اشـــکان  مطر
کبریـــان در لیـــگ امســـال  خورشـــیدی و بیـــژن حیـــدری دارد.ا
مصـــاف پرســـپولیس در هفتـــه دوم مقابـــل صنعـــت نفـــت 
آبـــادان را قضـــاوت کـــرده و بـــرای اســـتقالل هـــم، جـــدال 
ــار  ــاال در انتظـ ــوت زده و حـ ــر را سـ ــل گل گهـ ــم در مقابـ ــن تیـ ایـ
تصمیـــم فدراســـیون فوتبـــال اســـت تـــا ببینـــد آیـــا اولیـــن 
فرصـــت قضـــاوت در شـــهرآورد پایتخـــت و دومیـــن قضـــاوت 
بـــرای ســـرخابی ها در لیـــگ بیســـتم بـــرای او پیـــش خواهـــد 

ـــر./ ورزش ســـه ـــا خی ـــد ی آم

 ام باپه در فهرست اولیه فرانسه 
برای المپیک توکیو

ــه  ــه فهرســـت اولیـ ــد فرانسـ ــال امیـ ــی فوتبـ ــم ملـ ــرمربی تیـ  سـ
بازیکنـــان دعوت شـــده بـــه اردو را اعـــالم کرد.ایـــن فهرســـت 
ـــام ام باپـــه هـــم  شـــامل 85 بازیکـــن اســـت کـــه در بیـــن آن هـــا ن
بـــه چشـــم می آیـــد. ایـــن بازیکـــن جـــوان پیـــش از ایـــن اعـــالم 
کـــرد کـــه دوســـت دارد در رقابت هـــای المپیـــک تیـــم ملـــی 
ـــف  ـــاری ســـن ژرمـــن مخال ـــه پ ـــد. البت کشـــورش را همراهـــی کن
حضـــور ایـــن بازیکـــن اســـت. ام باپـــه بـــه خاطـــر آســـیب دیدگی، 
چنـــد بـــازی اخیـــر تیمـــش را از دســـت داده اســـت. قـــرارداد 
ــان می رســـد  ــه پایـ ــتان 2022 بـ ــاری ســـن ژرمـــن تابسـ ــا پـ او بـ
و باشـــگاه ســـخت در تـــالش اســـت تـــا قـــراردادش تمدیـــد 
شـــود. ایـــن در حالـــی اســـت کـــه رئـــال مادریـــد مشـــتری جـــدی 

اوســـت./ ایســـنا

ـــر  ـــه یـــک مـــاه ورزشـــکاران برت ـــا دو ســـه مـــاه دیگـــر درگیـــر هیجـــان المپیـــک می شـــود و نزدیـــک ب ورزش ایـــران و جهـــان ت
دنیـــا در توکیـــو بـــه رقابـــت می پردازنـــد. در آســـتانه ایـــن رقابت هـــا، امـــروز طـــی گزارشـــی بـــه حضـــور داوران اصفهانـــی 

در ادوار المپیـــک پرداختیـــم.

مهری مصور
دبیر سرویس ورزش

المپیـکــی  سهـمیــه  بـحــث  در  معمـوال 
اسـتان ها، ورزشـکاران مدنظـر هسـتند و 
کمتـر پیـش می آیـد داوران شـرکت کننده 
در این رویداد مهم به چشـم بیایند؛ این 
در حالی است که برای داوران نیز حضور 
در بزرگ ترین فستیوال ورزشی دنیا، اوج 
فعالیـت حرفـه ای آن هاسـت و ایـن قشـر 
ورزشـی نیـز بـرای اینکـه جـواز قضـاوت 

در ایـن رویـداد را بـه دسـت بیاورنـد، باید 
فراینـد دشـواری را پشـت سـر بگذارنـد.

بـرای داوران در رشـته های مختلـف نیـز 
المپیک مقیاسی برای سنجش فعالیت 
آن هـا در عرصـه بین المللـی اسـت. در 
آسـتانه المپیـک توکیـو تصمیـم گرفتیـم 
در گزارشـی بـه حضـور داوران اصفهانـی 
در المپیـک و همچنیـن وضعیـت فعلـی 
آن ها برای توکیو نگاهی داشـته باشـیم.
اسـت  ضـروری  نکتـه  ایـن  ذکـر  البتـه 
کـه آمـاری از حضـور داوران اصفهانـی 
در ادوار گذشـته در دسـترس نیسـت و 

گـزارش اطالعاتـی اسـت  ایـن  مبنـای 
کنـون در اختیـار  کـه از دو دهـه قبـل تا
گـر مخاطبـان عزیـز  داریـم و امیدواریـم ا
اطالعاتـی از حضـور داوران اصفهانـی در 
ادوار گذشـته المپیـک دارنـد، در اختیـار 
سـرویس ورزش اصفهان زیبـا بگذارنـد 
حضـور  از  کاملـی  گنجینـه  بتوانیـم  تـا 
اهالـی ورزش نصف جهـان در المپیـک 

کنیـم. مهیـا 

المپیک پکن 2008
پـس از چنـد سـالی کـه از قضـاوت کوبـل 

مجیـد  و  کرباسـچی  محسـن  داوری 
کالهـدوزان در رویدادهـای بین المللـی 
می گذشـت، فدراسـیون جهانـی هندبال 
ایـن زوج را بـرای قضـاوت در المپیـک 
پکن انتخاب کـرد که اتفـاق بزرگی برای 
ورزش کشـور و رشـته هندبـال بـه شـمار 

مـد. می آ
کرباسـچی و کالهـدوزان کـه سـال 2008 
کوبـل برتـر داوری جهـان از  جـزو پنـج 
سـوی فدراسـیون بین المللـی هندبـال 
انتخـاب شـده بودنـد، در المپیـک نیـز 
تنهـا کوبـل آسـیایی بودند کـه پنـج بازی 

را قضـاوت کردنـد و عملکردشـان مـورد 
قبـول واقـع شـد.

المپیک لندن 2012
کوبل داوری کرباســچی و کالهــدوزان در 
ــا لنــدن نیــز  فاصلــه بیــن المپیــک پکــن ت
در رقابت هــای بین المللــی متعــددی 
کــرد و از بخــت باالیــی بــرای  شــرکت 
انتخــاب مجــدد در ایــن رویداد برخــوردار 
ــد  ــه کارمن ــچی ک ــال کرباس ــود؛ بااین ح ب
به عنــوان  بــود،  ذوب آهــن  باشــگاه 
سرپرســت تیــم فوتبــال ایــن باشــگاه 
انتخــاب شــد و بــه واســطه مشــغله کاری 
در مســئولیت جدیــد از داوری هندبــال 

خداحافظــی کــرد.
ع آن هــم در فاصلــه کوتاهــی  ایــن موضــو
تــا المپیــک لنــدن باعــث شــد تــا ایــن 
کوبــل داوری از قضــاوت در المپیــک 

بازبمانــد.
بازمانــدن کوبــل داوری کالهــدوزان و 
کرباســچی، ایــن ذهنیــت را ایجــاد کــرده 
کــه داوری اصفهــان در المپیــک  بــود 
لنــدن نماینــده ای نخواهــد داشــت، 
باوجودایــن، ایــن اتفــاق در رشــته تنیس 
ع پیوســت و حمیدرضــا  روی میــز بــه وقــو
صباغیــان، داور کاشــانی مســافر لنــدن 

شــد.
صباغیان کــه از جملــه داوران بین المللی 
تنیــس روی میــز کشــورمان محســوب 
می شــود، بــا توجــه بــه دریافــت درجــه 
ــه کــرده  بلوبــج و عملکــرد مثبتــی کــه ارائ
بــود، نظــر مثبــت فدراســیون جهانــی 
تنیــس روی میــز را جلــب کــرد و فرصــت 
قضــاوت در ایــن رویــداد مهم را به دســت 

آورد.

المپیک ریو 2016
پـس از خداحافظـی کرباسـچی از دنیـای 
کالهـدوزان بـه همـراه  داوری، مجیـد 
کوبـل  تبریـز،  از  موسـویان  علیرضـا 
همـراه  بـه  و  داد  تشـکیل  را  جدیـدی 
یـار جدیـدش در مسـابقات بین المللـی 
کـه  کرباسـچی  کـرد.  متعـددی شـرکت 
خاطره از دست دادن دومین المپیک به 

شـدت او را آزرده کـرده بـود، بـرای حضور 
در المپیک ریو از انگیـزه باالیی برخوردار 
خ داد و  بـود و در نهایـت هـم ایـن اتفـاق ر
ایـن کوبـل داوری بـرای قضـاوت در ریـو 

دعـوت شـدند.

المپیک توکیو 2021
مـرداد سـال  توکیـو  المپیـک  بـود  قـرار 
ع ویـروس  گذشـته برگـزار شـود؛ امـا شـیو
کرونـا و شـرایط خاصی کـه در کشـورهای 
مختلـف دنیـا بـه وجـود آمـد، مسـئوالن 
آن  بـر  را  المپیـک  بین المللـی  کمیتـه 
داشـت کـه رأی بـه تأخیـر یک سـاله ایـن 

رویـداد بدهنـد.
کسـب  در حـال حاضـر همچنـان روال 
سـهمیه در برخـی از رشـته های ورزشـی 
نفـرات  لیسـت  هنـوز  و  دارد  وجـود 
شـرکت کننده قطعـی نشـده اسـت. در 
بخـش داوری نیز هنـوز فدراسـیون های 
جهانـی لیسـت داورانـی که مجـوز حضور 
کرده انـد، منتشـر  پیـدا  را  المپیـک  در 
نکـرده اسـت؛ امـا پیش بینـی می شـود 
کوبـل کالهـدوزان و موسـویان بـرای این 
دوره المپیـک نیـز شـانس دعوت داشـته 

. شـند با
کن  کالهـــدوزان کـــه مدتـــی اســـت ســـا
آمریـــکا شـــده، تـــالش کـــرده بـــا وجـــود 
بـــا  ارتباطـــش  همچنـــان  مهاجـــرت، 
ـــال ایـــران را حفـــظ کنـــد  فدراســـیون هندب
و در ایـــن مـــدت نیـــز بـــه همـــراه موســـویان 
بین المللـــی شـــرکت  رقابـــت   در چنـــد 

کرده اند.
گـر کالهـدوزان بـرای حضـور در المپیک  ا
توکیـو دعـوت شـود، اولیـن داور ایرانـی 
اسـت کـه در سـه دوره ایـن رویـداد بـزرگ 
شـرکت داشـته و هت تریـک کرده اسـت.
در رشـته های دیگـر مثـل تنیـس روی 
میـز، کاراتـه و فوتبـال، داوران اصفهانـی 
ج بین المللـی را پشـت سـر گذاشـته  مـدار
و سـابقه داوری در مسـابقات متعـددی 
را دارنـد؛ امـا بـه نظـر نمی رسـد در دیگـر 
رشـته ها شـانس چندانـی بـرای حضـور 
نماینده در بخـش داوری در توکیو 2021 

داشـته باشـیم.

سوت های المپیکی!
مروری بر حضور داوران اصفهانی در ادوار المپیک

نیـــمنگــــاه
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 مدیریت کاهش بار در تابستان ۱۴۰۰ کاهش مصرف و
 همکاری همه تعرفه ها و بخشها را می طلبد

 شهروندان اصفهانی مطمئن باشند؛
 آب آشامیدنی کامال سالم است

ح شد: در گفتگو با مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان اصفهان مطر

مهـدی ثقفـی، مدیـر دفتـر مدیریـت 
مصـرف شـرکت توزیـع بـرق اسـتان 
بـار  اصفهـان درخصـوص مدیریـت 
تابسـتان ۱۴۰۰ در ایـن شـرکت اظهـار 
کـرد: امسـال در تابسـتان وضعیـت 
بحرانی تـری نسـبت بـه سـال گذشـته 
داریـم زیـرا در شـرایطی قـرار گرفته ایـم 
گذشـته بـه دلیـل  کـه در سـال آبـی 
کـه بـه  کمبـود بـارش ۳۵ درصـدی 
طـور متوسـط کل کشـور بـا آن مواجـه 
ظرفیـت  از  درصـد   ۳۵ حـدود  بـود 
کمتـر خواهیـم  نیروگاه هـای آبـی را 
گذشـته  گـر سـال  داشـت بنابرایـن ا
مـگاوات  هـزار   ۱۰ از  می توانسـتیم 
ظرفیـت نیروگاه هـای آبـی اسـتفاده 
کنیم امسـال کمتر از ۷ هزار مگاوات از 

کنیـم. آن را می توانیـم اسـتفاده 
کـه  وی افـزود: ایـن در حالـی اسـت 
در سـال گذشـته در کل کشـور حـدود 
چهـار هـزار مـگاوات مدیریـت مصـرف 
انجـام شـد، بنابرایـن امسـال هفـت 
هـزار مـگاوات بـرق بایـد در کل کشـور 
گـر بخواهیـم در  صرفه جویـی شـود. ا
فاصلـه زمانـی خـرداد تـا آخـر مـرداد از 
خاموشـی ها جلوگیـری کنیـم بایـد در 
سـاعات اوج بـار )۱۲ ظهـر تـا ۵ بعـد از 
ظهر( بیش از سال گذشته مشترکان، 

مصـرف خـود را کاهـش دهنـد.
مدیـر دفتـر مدیریـت مصـرف شـرکت 
گفـت:  توزیـع بـرق اسـتان اصفهـان 
در اسـتان اصفهـان نیـز کـه پتانسـیل 
باالیـی وجـود دارد از همـه مشـترکان 
اوج  سـاعات  ایـن  در  خواسـتاریم 
مصـرف مصـرف وسـایل برقـی را بـه 
حداقـل میـزان ممکـن کاهـش دهنـد 
و از وسـایل برقـی پخـت و پـز، ماشـین 
اسـتفاده  جاروبرقـی  یـا  لباسشـویی 
نکـرده و سـعی کننـد در این سـاعات از 
وسـایل سرمایشـی بـه کمتریـن مقـدار 
ممکن اسـتفاده کنند، دمای آسـایش 
را بر ۲۴ درجه سانتی گراد به گونه ای 
تنظیم کـرده که از آن کمتر نشـود و هر 
یـک سـاعت یـک بـار، در حـدود ۲۰ تـا 

۳۰ دقیقـه کولـر را خامـوش کننـد.

صنایـع  تمـام  از  افـزود:  ثقفـی 
بـرق  مصـارف  کـه  کشـاورزان  و 
باالیـی دارنـد درخواسـت می شـود، 
برنامه ریـزی کننـد بخش عمـده ای از 
ج از ایـن سـاعت  مصارفشـان را در خـار
انجام دهند بـه طوری که بـار مصرف 
صنایـع بـه سـایر سـاعات شـبانه روز 
صنعـت  حـوزه  از  شـود،  منتقـل 
نمی خواهیـم در سـال تولیـد و مانـع 
زدایی هـا تولیـد را کاهـش دهنـد امـا 
درخواسـت داریـم کـه سـاعات کاری 
خـود را در فاصلـه خـرداد تـا انتهـای 
مـرداد از ۶صبـح تـا یـک بعـد از ظهـر 

کننـد. تعریـف 
وی ادامـه داد: صنایـع تـک شـیفت 
می تواننـد ایـن کار را بـه راحتـی انجام 
ح را  دهنـد و در صورتـی کـه ایـن طـر
پیـاده سـازی کننـد هزینـه تهیـه نهـار 
کارمنـدان را نیـز نخواهنـد داشـت. 
بخـش زیـادی از مصـرف بـرق اسـتان 
در بخش صنعت است، بیشتر صنایع 
نیـز تـک شـیفت بـوده کـه می تواننـد 
بـا تغییـر سـاعات کاری خـود و جبـران 
کاهش ساعات کاری در سایر فصول، 
کمـک شـایانی بـه مدیریـت مصـرف 
کننـد، همـکاری صنایـع منجـر  بـرق 

می شـود که به راحتی از اوج بـار بدون 
خاموشـی عبـور کنیـم.

مدیـر دفتـر مدیریـت مصـرف شـرکت 
گفـت:  توزیـع بـرق اسـتان اصفهـان 
در وزارت نیـرو بـرای هـر اسـتان سـقف 
پیـک بـار مشـخص شـده اسـت هـر 
کنـد،  عبـور  سـقف  ایـن  از  اسـتانی 
اعمـال  آن  در  سراسـری  خاموشـی 
مـا  همشـهری های  گـر  ا می شـود 
می خواهند خاموشـی نداشـته باشند، 
بایـد عمـوم مـردم در منـازل مسـکونی 
و اصنـاف، مصـرف بـرق را مدیریـت 

کننـد
ثقفـی افـزود: همـه اصنـاف سـاعت 
۶ عصـر  کـرده و  یـک عصـر تعطیـل 
مجـدد شـروع بـه کار کننـد تـا در ایـن 
فاصلـه بخشـی از مصـرف برق کاسـته 
الزم  نیـز  شـیفت  سـه  صنایـع  شـود. 
اسـت در ایـن سـاعات مصـارف خـود 
را بـه حداقـل برسـانند. چاه هـای آب 
کشـاورزی نیـز می تواننـد بـا شـرکت 
خامـوش  و  رایـگان  بـرق  ح  طـر در 
کـردن موتـور چـاه از سـاعت ۱۲ تـا ۱۷ 
 در سـایر سـاعات برق رایـگان دریافت

 کنند.
وی بـا بیـان اینکـه الزم اسـت ایـن 

اقدامـات حتمـًا انجـام شـود تـا در ایـن 
تابسـتان خاموشـی نداشـته باشـیم، 
ادامـه داد: ابتـدا درخواسـت کاهـش 
صـورت  بـه  مشـترکان  از  مصـرف 
گـر  داوطلبانـه انجـام می شـود، امـا ا
این اتفاق که شامل همه کشاورزان و 
صنایع می شود انجام نشود، ناچار به 
اعمال خاموشی خواهیم شد و در این 
شـرایط مشـترکانی کـه همـکاری الزم 
را نداشـته اند ابتـدا شـامل خاموشـی 

خواهنـد شـد.
مدیـر دفتـر مدیریـت مصـرف شـرکت 
گفـت:  توزیـع بـرق اسـتان اصفهـان 
اصفهـان  اسـتان  بـار  پیـک  سـقف 
حدود چهار هـزار مگاوات اسـت که در 
شهرستان های تحت پوشش شرکت 
توزیـع بـرق اسـتان اصفهـان در حـدود 
هـزار و ۸۰۰ مـگاوات اسـت بنابرایـن 
در سـال جـاری فقـط بـه همیـن انـدازه 
بـرق در سـاعات اوج مصـرف می تـوان 

مصـرف کـرد.
کـرد: در سـال قبـل بـا  ثقفـی تصریـح 
مشارکت و همکاری مشترکان شرکت 
توزیع برق استان اصفهان حدود ۳۰۰ 
مـگاوات کاهـش پیک بـار در سـاعات 

اوج بـار تحقـق یافتـه اسـت.

مدیـر مرکـز پایـش و نظـارت بـر کیفیت 
آب و فاضـاب شـرکت آبفـای اسـتان 
گفـت: مدتـی اسـت برخـی  اصفهـان 
آزمایـش  انجـام  بـا  سـودجو  افـراد 
نتایـج،  انتشـار  و  سـاختگی  هـای 
سـامت آب شـرب را زیـر سـوال بـرده 
 و موجـب تشـویش اذهـان عمومـی 

می شوند. 
مدیـر مرکـز پایـش و نظـارت بـر کیفیت 
آب و فاضـاب آبفای اسـتان اصفهان 
اصفهانـی  کرد؛شـهروندان  کیـد  تا
مطمئـن باشـند؛ آب آشـامیدنی کامـًا 
سـالم اسـتآب شـرب بایـد دارای اماح 
مفیـد ماننـد کلسـیم، منیزیـم، آهـن، 
محـدوده  در  دیگـر  امـاح  و  سـدیم 
بـرای  تـا  باشـد   ۱۰۵۳ اسـتاندارد 

گـردد. آشـامیدن مناسـب 
مدیـر مرکـز پایـش و نظـارت بـر کیفیت 
آب و فاضـاب شـرکت آبفـای اسـتان 
گفـت: مدتـی اسـت برخـی  اصفهـان 
افـراد سـودجو بـا انجـام آزمایـش های 

سـاختگی و انتشـار نتایـج، سـامت 
آب شـرب را زیـر سـوال بـرده و موجـب 
تشـویش اذهـان عمومـی مـی شـوند.
گونـه  فهمیـه امیـری ضمـن رد ایـن 
شـایعات عنـوان کرد: افـراد سـود جو با 
ورود الکترودهای فلـزی به داخل آب 
شـرب حـاوی امـاح معدنـی، موجـب 
کسـیده شـدن و تغییر رنگ آب شرب  ا
مـی شـوند، در حالـی کـه هنـگام ورود 
الکتـرود بـه آب مقطـر کـه فاقـد امـاح 
کنشـی ایجـاد نشـده و  اسـت، هیـچ وا

رنـگ آب تغییـری نمـی کنـد.
مدیـر مرکـز پایـش و نظـارت بـر کیفیت 
آب و فاضـاب آبفای اسـتان اصفهان 
بـا اشـاره بـه غیرعلمـی بـودن فیلـم 
هـای منتشـر شـده در فضـای مجـازی 
کـرد: در فیلـم هـای منتشـر  عنـوان 
را  آب  در  محلـول  جامـدات  شـده، 
معـادل سـختی آب معرفـی مـی کننـد 

در حالـی کـه ایـن امـر اشـتباه اسـت.
وی بـه توضیـح سـختی آب پرداخـت 

و عنـوان کـرد: سـختی آب بر اثـر وجود 
بیـش از انـدازه نمـک هـای محلـول 
کلسـیم و منیزیـم و تـا انـدازه ای آهـن 
آیـد  مـی  بـه وجـود  آب  در  منگنـز  و 
گـرم بـر  کـه اسـتاندارد آن ۵۰۰ میلـی 
لیتـر اسـت.امیری افـزود: بـر اسـاس 
مجـاز  کثـر  حدا  ۱۰۵۳ اسـتاندارد 
جامـدات محلـول درآب ۱۵۰۰ میلـی 

گـرم بـر لیتـر اسـت.

روزانـه  پایـش  بـر  کیـد  تا بـا  وی 
آالینـده  شـیمیایی،  میکروبـی،  ی 
مناطـق  در  آلـی  و  معدنـی  هـای 
شـهری و روسـتایی اسـتان اصفهـان 
آزمایشـگاه   ۲۷ روزانـه  افـزود: 
از  گیـری  بهـره  بـا  آب  تخصصـی 
سـنجش  متخصـص،  نیروهـای 
عهـده  بـر  را  آب  کیفیـت  و   سـامت 

دارند.

گهی دعوت سهامدارن شرکت سالمت پژوهان روزبه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۲۰۶۵ و شناسه ملی ۰۴۰۸۲۵۲۹ ۱۴۰ جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه آ

هیات مدیره شرکت

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در روز جمعه ساعت ۰9:۰۰ مورخ ۰۷/ ۰۳/ ۱۴۰۰ در آدرس اصفهان - خیابان ارباب-کلینیک دندانپزشکی 
روز به-سالن کنفرانس تشکیل می گرد د حضور بهم رسانند. دستور جلسه :۱- انتخاب بازرسین) بازرس اصلی و علی البدل( ۲- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳99  

قای حمزه محمدی به کد ملی ۷۵۴۱ ۷ ۱۲۰9۷ بعنوان نماینده این مجموعه حضورتان معرفی می گرد د.  ۳- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار .ضمنا آ

گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان )سهامی خاص ( ثبت شده به شماره ۶۷۵ و به  آ
 شناسه ملی ۸۶۹ ۰۸ ۰ ۱۰۸۶۰

هیئت مدیره شرکت سیمان ساز اردستان )سهامی خاص( 

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان )سهامی خاص( دعوت می نماید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این 
شرکت که رأس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در کیلومتر ۶۵ جاده اصفهان - اردستان جنب کارخانه سیمان 
اردستان تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.دستور جلسه مجمع عبارتست از :۱-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس. ۲-بر رسی در مورد افزایش 

سرمایه شرکت ۵-سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.
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یکــی از شناخته شــده ترین متخصصــان تغذیــه در جهــان می گویــد: »انتخــاب صحیــح غذاهــا مهم تریــن عامــل در 
ارتقــای ســامتی و انتخــاب نادرســت غذاهــا مهم تریــن عامــل در بــروز بیماری هــا در انســان اســت.«

 بهداشت 

 ایده

زیتونباخواصبینظیرش

گـر بـا کاشـت  زیتـون خـواص زیـادی دارد و چـه خـوب اسـت ا
آن بـه ترویج اسـتفاده بیشـتر از آن در خانواده هـا کمک کرد.
بـه گفتـه آیـت اهلل محی الدیـن حائـری شـیرازی، بعضی هـا 
بایـد درخـت  کـه در شـهرها و بوسـتان ها  عقیـده دارنـد 
و  کاج  ماننـد  غیرمثمـری  کاشـت.درخت های  غیرمثمـر 
سـرو و از ایـن قبیـل درختـان می کارنـد؛ امـا ایـن بـه نظـر مـن 
 درسـت نیسـت و چـه خـوب اسـت کـه درختـان مفیـد کاشـته

 شود.
گر سـری بـه کشـورهای اروپایـی بزنیـد خواهیـد دیـد که چه  ا
درختانـی کاشـته می شـود؛ مثـا در ایتالیـا، درختـان زیتون با 
تنه های بسـیار قطور وسـط خیابان هـا کاشـته اند.گاهی هم 
آنجاهـا سـرماهای بسـیار سـخت و چنـد درجـه زیـر صفـر دارد 
که درخت هـای زیتون را خشـک می کند؛ اما دوبـاره از پایین 

جوانـه می زنـد و بـاال می آیـد.
 اصـا درخـت زیتـون درخـت شهرداری هاسـت. علتـش 
گـر درخـت نارنـج بکارنـد، تـا نارنجـش  ایـن اسـت کـه مثـا ا
می رسـد مـردم آن را از درخـت جـدا می کننـد و چیـزی را کـه 
مالکـش نیسـتند بـه خانـه خودشـان می برنـد؛ امـا زیتـون 
میـوه ای نیسـت کـه از درخـت بچیننـد و بخورنـد. هـر کـه 
میـوه درخـت زیتـون را بکنـد، خـودش پشـیمان می شـود؛ 
چـرا کـه تلـخ اسـت و قابـل خـوردن نیسـت.عمل آوردن آن 
گـر درون دیـگ بپـزد  هـم این طـور نیسـت کـه آدم بگویـد ا
گـر بخواهنـد روغنـش را هـم بکشـند، نیـاز  خـوب می شـود. ا
بـه یـک کارخانـه روغن کشـی دارد. بـه ایـن دالیـل اسـت کـه 
میوه درخت زیتون را هیچ کس سـراغش نمـی رود؛ لذا برای 
شـهرداری ها بسـیار مفیـد اسـت؛چون هـم نگهـداری اش 
آسـان اسـت، هـم بهره هـای فراوانـی دارد؛ ماننـد اسـتفاده 
از سـایه، درآمدزایـی، خوردنـی بسـیار مفیـد و منافـع بسـیار 
 دیگر.پـس زیتـون می توانـد درخـت شـهرداری ها محسـوب

 شود.
جالب اسـت بدانیـد؛ زیتـون درختی اسـت کـه عمرش بسـیار 
زیاد اسـت. درخـت زیتـون تـا هـزار سـال عمـر می کنـد! درباره 
درخت زیتون این جمله درست است که زیتون مرگ ندارد؛ 
مگر اینکه او را بکشند. حتی درختان زیتونی در دنیا هستند 

کـه چند هـزار سـاله اند!

درخت زیتون  بهترین درخت برای آبخیزداری
درخـت زیتـون از جهـت بازدارندگـی بـاران، بهتریـن درخـت 

بـرای آبخیـزداری اسـت. ایـن درخـت، برگ ریـزان نـدارد.
کـه  انگـور  و  انجیـر  مثـل  درختانـی  زمسـتان،  فصـل  در 
آن هـا  شـاخه های  بـه  بـاران  وقتـی  دارنـد،  برگ ریـزان 
می خـورد، سـرعت و شـدت بـاران را متوقـف نمی کننـد و این 
ک می شـود؛ امـا درخـت زیتـون اجـازه  موجـب صدمـه بـه خـا
نمی دهـد بـاران بـه زمیـن بخـورد؛ یعنـی زیتـون می توانـد 
اولویـت اول بـرای آبخیـزداری باشـد. حتـی از انجیـر هـم 
ک سـطحی را نیـز حفـظ   بـرای ایـن کار مناسـب تر اسـت و خـا

می کند.
و  باالتـر  شـاخه ها  می شـود،  بیشـتر  درخـت  سـن  هرچـه 
ریشـه ها در اعمـاق زمیـن فـرو می رونـد و ایـن دو در جهـت 
ح »فاحـت در  مخالـف هـم حرکـت می کننـد؛ مثـا در طـر
فراغـت«، در دشـت  و کـوه و هرجـا کـه میسـر بـوده اسـت، 
کاشـته ایم. هرجـا سـیل آمـده اسـت، در  درخـت زیتـون 
آنجـا درخـت زیتـون قطـرش و بلنـدی اش دو برابـر شـده 
اسـت؛ یعنی سـیل بـرای ایـن درخـت نعمـت اسـت.درختان 
زیتـون بـه نحـوی مانـع سـیاب می شـوند. بـه عکـس، در 
 جاهایی که سـیل گیر نبوده اسـت، درختان زیتـون کوتاه قد 

مانده اند.
 سـیل را وقتی کنتـرل کنید، نعمـت می شـود. در جاهایی که 
گر درخت وجود داشـته باشـد و بـاران را مهار  باران می بـارد، ا
کنـد، آب به اصطـاح وحشـی، اهلـی شـده و بـاران بـه نعمـت 
تبدیـل می شـود؛ لـذا بایـد از ایـن نعمـت خـدادادی اسـتفاده 
بهینـه کـرد و در امـر آبخیـزداری بـا کاشـت درخـت زیتـون 

کثـر بهـره را از آب و بـاران و سـیل بـرد. حدا
زیتـون، شـجره مبارکـه اسـت. قـرآن می فرمایـد: »شـجره 
مبارکـه زیتونـه ال شـرقیه و ال غربیـه یـکاد زیتهـا یضیـیء«؛ 

گشـایش کار مـا در کاشـت درختـان زیتـون اسـت.

خواص روغن زیتون
روغن زیتون دارای خواص بی شـماری اسـت که از آن جمله 
و  خلـط آور  ملیـن،  داروی  به عنـوان  روغـن  ایـن  نقـش 
نرم کننده است. این روغن در مداوای یبوست های مزمن، 
سـرفه خشـک، بیماری هـای التهابـی ماننـد بیماری هـای 
قلبی عروقـی و چربـی خـون و سـنگ های مجـاری صفـراوی 

نیـز مؤثـر اسـت.
یکـی دیگـر از خـواص مهـم روغـن زیتـون اثـر ضـد سـرطانی 
آن اسـت. مصـرف موضعـی آن نیـز دارای اثـر ضـد التهـاب 
و نرم کننـده اسـت. مالـش دادن روغـن زیتـون روی سـر بـه 
مـدت طوالنـی می توانـد اثر ضـد ریـزش مو داشـته باشـد.این 
روغـن در فراورده هـای موضعـی اثـرات تقویت کننـده و ضـد 

میکروبـی دارد.
روغـن زیتـون بـه همـراه مـوم زنبـور عسـل، بـرای درمـان 
کـودکان، مؤثـر اسـت و  التهـاب پوسـت، به خصـوص در 
مالـش دادن ایـن روغـن )تـازه( بـر پوسـت کـودکان مبتـا بـه 
التهـاب پوسـت ناشـی از پوشـک کردن تأثیـر مفیـدی نشـان 
داده اسـت. ترکیـب ذکرشـده بـه مـدت هفـت روز تحمـل 
خوبـی از طـرف کـودکان نشـان داده اسـت و عـاوه برکاهش 
میـزان میکروب ها، عـوارض جانبی ناخواسـته نیز بـه همراه 

نداشـته اسـت.
مصرف روغـن زیتـون سـطح کلسـترول خـوب را در خـون باال 
بـرده و سـطح کلسـترول بـد را کاهـش می دهـد؛ امـا مصـرف 
مقادیر بـاالی کلسـترول در رژیـم غذایـی این خاصیـت مفید 
گـر میـزان مصرف  روغـن زیتـون را کاهـش می دهـد؛ به ویژه ا
روغن زیتـون کم باشـد، نقـش مفیـد آن بـرای سـامتی کمتر 

دیـده می شـود.
دکتر محمد جعفریان
درمانگر و محقق طب سنتی

دمنوش سیب تقویت کننده کبد است
نگاهی به خواص سیب

عوارض کفش نامناسب
کردن انعطاف کفش به جای ظاهر آن مسئله ساز است فدا

گیاهـــی، نـــام  در بیـــن دمنوش هـــای 
دمنوش هایـــی همچـــون بـــه، ســـیب، 
ـــده می شـــود. ســـمیه  ـــو و... دی ـــو، زردآل هل
ــازار گیاهـــان  ــاور و محقـــق بـ زارعـــی، مشـ
دارویـــی شـــهرداری اصفهان،بـــه خـــواص 
یکـــی از ایـــن دمنوش هـــای مفیـــد  اشـــاره 

. می کنـــد
و  قلـــب  کبـــد،  تقویت کننـــده  ســـیب 
اســـتخوان؛ رفع کننـــده ســـوءهاضمه و 
ـــده  ـــدن و کاهن ـــم زدایی از ب ـــتگی و س خس
ـــان  ـــه درم ـــارخون اســـت؛ همچنیـــن ب فش
نقـــرس، رماتیســـم و آرتـــروز، کاهـــش 
وزن، رفـــع گرفتگـــی عـــروق، تقویـــت 
معـــده و کلیـــه و رفـــع التهـــاب آن، شـــادابی 
پوســـت و درمـــان یبوســـت،تب و تنگـــی 
نفـــس و رفـــع ســـرماخوردگی و زکام و 
عفونت هـــای مجـــاری تنفســـی  کمـــک 

ــد کـــه  می کند.تحقیقـــات نشـــان می دهـ
ســـیب بهتـــر اســـت بـــا پوســـت مصـــرف 
شـــود؛ چـــون بـــه علـــت داشـــتن پکتیـــن در 
کاهـــش قنـــد و کلســـترول تأثیـــر بهتـــری 
دارد. اســـتفاده از دمنـــوش ســـیب در 

فصـــل ســـرما کـــه زکام، ســـرماخوردگی 
ع دارد، بســـیار مفیـــد  و آنفوالنـــزا شـــیو
اســـت؛ زیـــرا عـــاوه بـــر افزایـــش انـــرژی 
بـــدن و شـــادابی پوســـت، در رفـــع ســـرفه و 

ســـرماخوردگی مفیـــد اســـت.

گر به جای انعطاف و راحتی کفش به ظاهر  ا
آن توجـه می کنیـد، منتظـر عـوارض آن هـم 
باشـید. فاطمه صادقی، کارشناس مسئول 
کـودکان دانشـگاه علوم پزشـکی  سـامت 
بـه ایـن آسـیب ها اشـاره می کند.میخچـه، 
حساسـیت های پوسـتی، درد پاشـنه و زانـو، 
ع  خسـتگی زیـاد، داغـی و سـوزش پـا، شـیو
انواع ناهنجاری ها مانند انگشتان چکشی، 
انگشـت شسـت کج، ناخن فرورفته، تاول، 
کف پای صاف یا گود، پای پهن و احسـاس 
کمـردرد، مشـکات ناشـی از خریـد کفـش 
نامناسـب بـرای کـودکان اسـت. برعکـس 
دوالیـه و باقـوام بـودن، دو ویژگـی مهـم 
کفش هـای بهداشـتی اسـت کـه از انحـراف 
پاشنه پا به سـمت داخل و خارج پیشگیری 

می کنـد. 
کفـش مناسـب بایـد در قسـمت پاشـنه، دو 

سـانتی متر و در قسـمت پنجـه، یـک و نیـم 
سـانتی متر ارتفـاع داشـته باشـد.کفش های 
دارای کـف خشـک، ضربـه را بـه صـورت 
مسـتقیم بـه مفاصـل و سـتون فقـرات وارد 
می کند و ایـن در حالی اسـت که اسـتحکام و 

انعطاف پذیـری کفش مانند یـک ضربه گیر 
عمـل می کنـد. بنابرایـن رویـه کفـش بایـد 
چرمـی و دارای سـطح متوسـطی از انعطـاف 
نـرم یـا  خشـک  بسـیار  همچنیـن   بـوده، 

 نباشد. 

لیال کهالنی
دبیر سرویس سبک و سالمت

آیا واقعا غذا دواست؟ چطور چنین چیزی 
ممکن است و با چه غذاهایی می توان به این 
مهم دست یافت و نیروی الزم و شادابی را 
به دست آورد؟ در این زمینه نظر دکتر جمشید 
هاشمی، ملقب به استاد آرام، محقق و 

روان شناس بالینی، را جویا شدیم.

به گفته ســقراط، رژیــم غذایی نقش مهمی 
کامــل و پیشــگیری و  در حفــظ ســامتی 
درمــان بیماری هــا ایفــا می کند.»ســر رابــرت 
مک کاریسون«، یکی از شناخته شده ترین 
متخصصــان تغذیــه در جهــان، می گویــد: 
»انتخــاب صحیــح غذاهــا مهم تریــن عامل 
در ارتقــای ســامتی و انتخــاب نادرســت 
غذاهــا مهم تریــن عامــل در بــروز بیماری هــا 
در انســان اســت.«بدن انســان ســلول ها، 
بافت هــا، غــدد و اندام هــای ســالم را فقــط 
گــون ایجــاد  بــا کمــک مــواد مغــذی گونا
کــرده و حفــظ می کند.بــدن نمی توانــد 
هیچ کــدام از عملکردهــای متابولیکــی، 
هورمونی، ذهنی، جسمی و شیمیایی خود 
را بــدون مــواد مغــذی خاصــی انجــام دهــد؛ 
بنابرایــن، غذایــی کــه ایــن مــواد مغــذی را 
ــل  ــن عوام ــی از مهم تری ــد، یک ــم می کن فراه
در ارتقــای ســامتی انســان اســت. تغذیــه 
کــه بــه غذاهــا بســتگی دارد، از اهمیــت 
باالیــی در درمــان بیماری هــا برخــوردار 
اســت. بایــد بدانیــد کــه دلیــل اصلــی بــروز 
بیماری هــا در انســان، ضعــف و کاهــش 
ســطح مقاومــت در بــدن اســت. درواقــع 
کاهــش ســطح مقاومــت در بــدن از اتخــاذ 
یــک الگــوی غذایــی نادرســت به وجــود 
می آید.مکانیســم درمانــی پیچیــده ای در 

بــدن انســان وجــود دارد؛ امــا ایــن مکانیســم 
در صورتــی می توانــد وظایــف خــود را بــه 
کــه تمــام عوامــل  درســتی انجــام دهــد 
تغذیــه ای ضــروری بــرای آن فراهــم شــود.
ایــن تصــور وجــود دارد کــه ســلول های بــدن 
انســان بــه حداقــل ۴۵ عنصــر شــیمیایی 
نیــاز دارنــد. هــر کــدام از ایــن ۴۵ مــاده کــه 
مــواد مغــذی ضــروری نــام دارنــد، بایــد در 
رژیــم غذایــی انســان بــه شــکل کافــی وجــود 
داشــته باشــند. فهرســت ایــن مــواد مغــذی 
کسیژن و آب است. ۴۳ ماده مغذی  شامل ا
ضــروری دیگــر بــه پنــج گــروه غذایــی اصلــی 
)کربوهیدرات هــا، چربی هــا، پروتئین هــا، 
تقســیم  ویتامین هــا(  و  معدنــی  مــواد 
شــده اند. تمــام ایــن ۴۵ مــاده مغــذی کامــا 
مهــم بــوده و در تعامــل بــا یکدیگــر اثرگــذار 
هســتند؛ بنابرایــن، فقــدان هــر کــدام از ایــن 
مــواد مغــذی منجــر بــه بیمــاری  و در نهایــت 
مرگ می شــود. تحقیقات نشــان داده است 
ــواد  ــدان م ــا از فق ــام بیماری ه ــا تم ــه تقریب ک
گــون به وجــود می آینــد. ایــن  مغــذی گونا
کمبودهــای تغذیــه ای بــه  دلیــل عوامــل 
گــون به وجــود می آینــد کــه از جملــه  گونا
تصفیــه  و  فــراوری  بــه  می تــوان  آن هــا 
غذاهــا، فاصلــه بیــن برداشــت و مصــرف 
شــیمیایی  مــواد  میوه هــا،  و  ســبزی ها 
استفاده شــده در فراینــد بی رنگ کــردن، 
مــزه دادن، رنــگ دادن و اضافه کــردن مــواد 
محافظت کننــده بــه غذاهــا، مخمرهــای 
چ کش هــا، حشــره کش ها و  شــیمیایی، قار
اسپری های استفاده شده برای عمل آوری 
خاک اشــاره کــرد. به عنوان نخســتین اصل 
تغذیــه، شــخص بایــد روی مصــرف آرد و 
نــان ســبوس دار پافشــاری و از مصــرف مــواد 
ســفید خــودداری کند.تحقیقــات نشــان 
داده اســت کــه بیماری هــای به وجودآمــده 
کمبوهــای  از  مجموعــه ای  به وســیله  

غذایــی را می تــوان بــا فراهم کــردن تمــام 
مواد مغذی ضــروری برطــرف کرد؛ به شــرط 
آنکه صدمات جبران ناپذیری به بــدن وارد 
نشــود؛ بنابرایــن یــک رژیــم غذایــی صحیح 
و متعــادل و متــوازن از اهمیــت زیــادی بــرای 
حفــظ ســامتی کامــل و درمــان بیماری هــا 
رژیــم غذایــی  اســت. چنیــن  برخــوردار 
به خصــوص بایــد از غذاهایــی تشــکیل 
ــه دارای تمامــی مــواد مغــذی  شــده باشــد ک
ضــروری باشــند.ثابت شــده اســت رژیــم 
غذایــی کــه دارای مقادیــر فراوانــی دانه هــا، 
آجیل ها، غات، ســبزی ها و میوه ها باشــد، 
مقادیــر کافــی از تمــام مــواد مغــذی ضــروری 
را فراهــم می کنــد. ایــن غذاهــا گروه هــای 
اصلی غذایــی نامیده می شــوند. اســتفاده از 
ایــن گروه های اصلــی غذایی مناســب ترین 
راه بــرای تأمیــن ُبنیــه و نشــاط بــدن اســت. 

دانه ها، آجیل ها و غالت
این هــا مهم تریــن و قدرتمندتریــن غذاهــا 
در بیــن انــواع غذاهــا بــوده و دارای تمامــی 
مــواد مغــذی الزم بــرای رشــد بــدن هســتند. 
آن هــا دارای جوانــه و نیــروی تولیدمثلــی 
هســتند کــه از اهمیــت باالیــی بــرای زندگــی 
و ســامت انســان برخوردارند. ارزن، گندم، 
جودوســر، جو، برنج قهوه ای، لوبیــا و نخود 
همگــی در ارتقــای ســامت انســان ارزشــمند 
هســتند. دانه هــای گل آفتابگــردان، کــدو، 
بــادام، بــادام زمینــی و ســویا دارای پروتئیــن 
کاملــی بــا ارزش بیولوژیکــی بــاال هســتند.
دانه هــا، آجیل هــا و غــات منابــع طبیعــی 
ــی از اســیدهای چــرب غیراشــباع شــده  خوب
ضــروری هســتند کــه مصــرف آن هــا بــرای 
رســیدن بــه ســامتی ضــروری اســت. آن هــا 
بیشــتر  و  لســیتین  خــوب  منابــع  دارای 
ویتامین هــای B و بهتریــن منابــع طبیعــی 
ویتامین C  )مهم ترین ویتامین برای حفظ 

ســامتی و پیشــگیری از پیــری زودرس( 
هســتند.  آن هــا منابــع غنــی از مــواد معدنــی 
بــوده و مقــدار الزم را در رژیــم غذایــی فراهــم 
کســون ها )مواد  می کنند؛همچنین دارای آ
طبیعی که نقــش مهمــی در احیا و بازســازی 
سلول ها و پیشگیری از پیری زودرس موها 

دارنــد( هســتند.

سبزی ها
ســبزی ها منابــع کامــا غنــی از مــواد معدنی، 
آنزیم هــا و ویتامین هــا هســتند؛ بــا ایــن 
حــال، نگهــداری بی دقــت و طوالنــی و طبخ 
نادرســت، مــواد مغــذی ارزشــمند را از بیــن 
می بــرد.  بهتــر اســت ســبزی ها را در ســاالد 
بــه شــکل خــام مصــرف کــرد. ســبزی ها 
ممکــن اســت دارای ریشــه ها، ســاقه ها، 
برگ هــا، میوه هــا و دانه هــای قابــل خــوردن 
باشــند. هــر یــک از این هــا بــه شــیوه خــود 
بــه انســان کمــک می کننــد. ریشــه های 
گوشــتی دارای ارزش انرژی زایــی بــوده و 
منابــع خــوب ویتامیــن B هســتند. دانه هــا 
نســبتا غنــی از کربوهیدرات هــا و پروتئین ها 
بــوده و دانه هــای زرد غنــی از ویتامیــن 
A، برگ هــا، ســاقه ها و میوه هــا منابــع 
اصلــی مــواد معدنــی، ویتامین هــا، آب و 
مــواد ســلولزی هســتند. بــرای پیشــگیری از 
فقــدان مــواد مغــذی در ســبزی ها توصیــه 
می شــود ســبزی ها را در عصــاره خــود بــا 
ــا جوشــاند. در  حــرارت پاییــن بخارپــز کــرد ی
عیــن حــال، آب یــا مایــع آشــپزی را نبایــد 
دور ریخــت. هیــچ ســبزی را نبایــد پوســت 
کنــد؛ مگــر اینکــه آن قــدر کهنــه باشــد کــه 
پوســتش ســفت و بدطعــم شــود. در بیشــتر 
ســبزی های ریشــه دار، بیشــترین میــزان 
مــواد معدنــی مســتقیم زیــر پوســته گیــاه قرار 
گــر ســبزی ها پوســت کنــده شــوند،  دارد و ا
ــی از دســت خواهنــد رفــت.  ایــن مــواد معدن

گــر می خواهیــد ارزش تغذیــه ای و مــزه  ا
ســبزی ها حفــظ شــود، از خیس کــردن آن ها 

بایــد خــودداری کــرد.

 میوه ها
میوه هــا همچــون ســبزی ها، دارای منابــع 
خــوب مــواد معدنــی، ویتامین هــا و آنزیم هــا 
هســتند. میوه هــا به راحتــی هضــم شــده و 
ــر خــون و دســتگاه  ــر تمیزکنندگــی ب دارای اث
گوارش و خــواص قلیایی بــاال، درصد باالیی 
از آب و درصــد کمــی از پروتئین ها و چربی ها 
هســتند. اســید ارگانیک و میــزان قنــد باالی 
کنندگــی  آن هــا دارای اثــرات ســریع احیا
اســت. جــدا از میوه هــای تــازه فصلــی، 
کشــمش،  میوه هــای خشــکی همچــون 

ــوی خشــک و انجیــر نیــز مفیــد هســتند. آل
بهتر اســت میوه ها را به شــکل خام و رســیده 
مصــرف کــرد. در فراینــد پختــن، بخشــی 
از مــواد مغــذی موجــود در میوه هــا از بیــن 
مــی رود. هنگامــی کــه میوه هــا به عنــوان 
یــک وعــده غذایــی جــدا، ترجیحــا بــرای 
ــوند، مؤثر و مفیدتر  صبحانه، مصرف می ش
گــر مصــرف میوه هــا بــا غذاهــای  هســتند. ا
عــادی ضــروری شــد، آن هــا بایــد بخــش 
بزرگ تــری از آن وعــده غذایــی را تشــکیل 
دهنــد؛ بــا ایــن حــال، میوه هــا ترکیــب 
بهتری بــا شــیر در مقایســه بــا غذاهــای دیگر 
می ســازند. توصیــه می شــود در هــر زمــان از 
یــک نــوع میــوه اســتفاده کــرد. بــرای حفــظ 
ســامتی کامــل، میوه هــای پختــه نشــده 
بایــد بخشــی از رژیــم غذایــی روزانــه فــرد را 

تشــکیل دهنــد. 
بــرای درمــان بیماری هــا توصیــه  می شــود  
عصــاره میوه هــا مصــرف شــود.این ســه 
گــروه اصلــی غذایــی را کــه باعــث ســامتی 
انســان می شــوند، بایــد بــا مصــرف غذاهــای 
مشخصی مانند شیر، ســبزی ها، روغن ها و 
عســل تکمیل کرد. شــیر »کامل ترین غذای 
طبیعــت« بــه حســاب می آیــد. بهتریــن راه 
برای مصــرف شــیر در شــکل ترش آن اســت؛ 
یعنــی ماســت و پنیــر لــور. شــیرترش بــه شــیر 
شــیرین ارجحیــت دارد؛ زیــرا شــیرترش 
به راحتــی در بــدن هضــم و جــذب می شــود. 
شــیر بــه حفــظ فلــور روده ای )باکتری هایــی 
کــه به صــورت طبیعــی درون مجــرای روده 
وجود دارنــد( کمــک کــرده و از فســاد روده ها 
و یبوســت پیشــگیری می کند.روغن هــای 
تصفیه نشــده بــا کیفیــت بــاال را باید بــه رژیم 
ــی از  ــا غن ــن روغن ه ــرد. ای ــه ک ــی اضاف غذای

 C اســیدهای چــرب اشباع نشــده، ویتامیــن
و F و لسیتین هستند. میزان مصرف روزانه 
ایــن روغن هــا نبایــد از دو قاشــق غذاخــوری 
فراتر برود. عســل همچنیــن غــذای ایدئالی 
اســت. عســل به افزایــش نگهداری کلســیم 
در بدن کمــک کــرده، از کم خونی تغذیه ای 
جلوگیــری می کنــد و در درمــان اختال هــای 
کبد و کلیــه، ســرماخوردگی، گردش ضعیف 
خــون و مشــکات رنــگ پوســت چهــره مؤثــر 
اســت. عســل یکــی از بهتریــن غذاهــای 
انرژی دهنــده اســت.رژیم غذایــی کــه بــر 
اســاس این ســه گروه اصلی غذایی تشکیل 
شــده اســت و با مصرف غذاهــای خاصی که 
در بــاال ذکــر شــد، تکمیــل می شــود و مقــدار 
کافــی و کامــل تمامــی مــواد مغــذی مــورد 
نیــاز بــدن را بــرای رســیدن بــه ســامتی، 
نشــاط و پیشــگیری از بیماری هــا فراهــم 
می کنــد. ضــروری نیســت پروتئین هــای 
غ، ماهــی یــا  حیوانــی همچــون تخم مــر
گوشــت را در ایــن رژیــم غذایــی وارد کنیــم؛ 
به ویــژه  حیوانــی،  پروتئین هــای  زیــرا 
ــر  ــی ب ــرات مخرب ــه دارای اث ــت، همیش گوش
فرایندهــای درمانــی هســتند. غذاهایــی که 
دارای پروتئیــن حیوانــی باالیــی هســتند، 
ــیاری از  ــث بس ــد و باع ــامتی مضرن ــرای س ب
بیماری هــای شــایع در انســان می شــوند.

فهرست روزانه
ایــن برنامــه روزانــه کــه بــر اســاس مطالــب 
فــوق شــکل گرفتــه اســت، باعــث ایجــاد 

ســامتی و نشــاط در بــدن می شــود: 
هنگام بلندشدن از خواب: یک لیوان 
آب ولــرم بــا آب نصف یــک لیموتــرش و یک 
قاشــق چای خوری عســل یا یــک لیــوان آِب 
گرفتــِه شــده از هــر میــوه فصلــی موجــود 
پرتغــال،  آنانــاس،  ســیب،  همچــون 

لیموترش و انگور.
صبحانــه: میوه هــای تــازه ای همچــون 
ســیب، پرتقــال، مــوز، انگــور یــا هــر میــوه 
فصلــی موجــود، یــک فنجــان شــیر چربــی 
ــا شــیر غیرپاســتوریزه و یــک مشــت  ــه ی گرفت
ــا یــک قاشــق غذاخــوری  آجیل هــای خــام ی

دانه های گل آفتابگردان و کدو.
غذای اواســط صبــح: یک ســیب یــا موز 

یا هر میوه دیگر.
ناهــار: یــک کاســه ســبزی های تــازه 
بخارپــز شــده بــه همــراه نمــک، روغــن 
ســبزی ها و کــره بــه عنــوان چاشــنی، یــک یــا 
دو قطعــه نــان ســبوس دار و یــک لیــوان شــیر 

چربی گرفته.
غــذای اواســط بعدازظهــر: یــک لیــوان 
عصــاره ســبزی ها یــا آب میــوه یــا هــر میــوه 

موجود دیگر.
شــام: یک کاســه بــزرگ ســاالد تــازه کــه از 
گوجــه، هویــج،  ســبزی هایی همچــون 
کلــم، خیــار، چغندر قرمــز و پیاز درســت شــده 
اســت؛ بــه همــراه آب لیمــو بــه عنوان ســس، 
هــر جوانــه موجــود دیگــر )دانه هــای یونجــه 
ــازه،  و لوبیــا(، یــک قاشــق غذاخــوری کــره ت

پنیر لور، یا یک لیوان شیر چربی گرفته.
فوق الذکــر  غذایــی  برنامــه  اســاس  بــر 
می تــوان یــک رژیــم غذایــی را شــکل داد. 
ــه نیازهــا  ــا توجــه ب ــوان ب ایــن برنامــه را می ت
کــرد یــا تغییــر  و شــرایط خاصــی اصــاح 
داد یــا فهرســت ناهــار و شــام را جانشــین 
یکدیگــر کرد.بــه همــراه غــذا از مایعــات 
اســتفاده نکنیــد. آب را بایــد نیم ســاعت 
قبــل از هــر وعــده غذایــی یــا یــک ســاعت 
بعــد از آن نوشــید. شــیر، شــیرچربی گرفتــه و 
ســوپ ســبزی ها غــذا محســوب می شــوند 
و می تــوان آن هــا را بــا وعده هــای غذایــی 

عــادی مصــرف کــرد.

غذای شما دوای شماست
مواد غذایی نیروزا و شاداب کننده

استادآرام

غذاهایی که دارای 
پروتئین حیوانی باالیی 
هستند، برای سالمتی 

مضرند و باعث 
بسیاری از بیماری های 

شایع در انسان 
می شوند
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 چی ببینیم؟ 

گتسبی بزرگ

ک سری رونا
نویسنده

بـــزرگ« در دهـــه بیســـت  کـــه رمـــان »گتســـبی  زمانـــی 
میـــادی منتشـــر شـــد، توجـــه چندانـــی بـــه آن نشـــد؛ امـــا 
چندیـــن ســـال بعـــد از مـــرگ اســـکات فیتزجرالـــد، معـــروف 
آمریـــکا کاســـیک  کتاب هـــای  بهتریـــن  رده  در  و   شـــد 
ع   قـــرار گرفـــت. در آن زمـــان، تجـــارت الـــکل در آمریـــکا ممنـــو
ـــه  ـــی، ب ـــیدنی های الکل ـــاق نوش ـــادی از قاچ ـــراد زی ـــا اف ـــود؛ ام ب

ثـــروت رســـیدند.
شـــخصیت اصلـــی داســـتان، جـــی گتســـبی، احتمـــاال از ایـــن 
راه ثروتمنـــد شـــده اســـت. او هـــر هفتـــه مهمانی هـــای شـــلوغی 
ــد  ــارت او می آینـ ــه نیویـــورک بـــه عمـ ــه انـــگار همـ ــرد کـ می گیـ
تـــا خـــوش بگذراننـــد؛ امـــا هویـــت خـــودش در هالـــه ای از 
ـــادی  ـــایعات زی ـــرار اســـت ش ـــرای همیـــن، ق ـــرار دارد. ب ـــام ق ابه
را دربـــاره ثـــروت و خـــودش در طـــول داســـتان بشـــنویم؛ 
ـــر  ـــرای بیشـــتر مـــردم، گتســـبی را جذاب ت ـــه ب داســـتان هایی ک
نشـــان می دهند. نیـــک کاراوی کـــه به دنبـــال ثروتمندشـــدن 
و تغییـــری در زندگـــی اش بـــه نیویـــورک آمـــده، از هـــدف اصلـــی 
همســـایه دیـــوار بـــه دیـــوار مرمـــوزش خبـــر دارد. گتســـبی ایـــن 
مهمانی هـــا را بـــه امیـــد دیـــدن معشـــوقه ســـابقش، دیـــزی 
کنـــون ازدواج کـــرده برگـــزار می کنـــد. بـــه امیـــد این کـــه  کـــه ا
روزی دیـــزی بـــه ایـــن مهمانی هـــا بیایـــد. نیـــک کـــه بـــا دیـــزی 
در رفت وآمـــد اســـت، ایـــن دو نفـــر را بـــا یکدیگـــر روبـــه رو 
می کنـــد. بـــه ســـرعت رابطـــه عاشـــقانه دیـــزی و گتســـبی از 
ســـر گرفتـــه می شـــود؛ امـــا کســـی از عواقـــب روبـــه رو شـــدن 
ایـــن دو نفـــر بعـــد از ســـال ها خبـــر نـــدارد. بازیگـــران معروفـــی 
مثـــل لئونـــاردو دی کاپریـــو و توبـــی مگوایـــر )کـــه او را بیشـــتر 
به عنـــوان اســـپایدرمن می شناســـیم( در »گتســـبی بـــزرگ« 
بـــازی کرده انـــد. اقتباس هـــای ســـینمایی زیـــادی از ایـــن 
ـــری  ـــخه آخ ـــدازه نس ـــه ان ـــدام ب ـــه هیچ ک ـــده ک ـــام ش ـــان انج رم

مـــورد توجـــه قـــرار نگرفتنـــد.
در فیلمـــی کـــه ســـال دو هـــزار و ســـیزده از »گتســـبی بـــزرگ« 
ـــرد، طراحـــی  ـــه توجهـــم را جلـــب ک ســـاختند، اولیـــن چیـــزی ک
ــا بـــود کـــه برنـــده جایـــزه  ــا و لباس هـ ــر زرق وبـــرق صحنه هـ پـ
اســـکار هـــم شـــد. یـــک جامعـــه بـــا ارزش هـــای اخاقـــی رو بـــه 
نابـــودی و درگیـــر ظواهـــر، بـــه خوبـــی در ایـــن فیلـــم نمایـــش 
داده شـــده اســـت. توجـــه زیـــادی هـــم بـــه موســـیقی در ایـــن 
فیلـــم شـــده تـــا کمـــی فضـــای فیلـــم را نزدیـــک بـــه دهـــه 
بیســـت بکننـــد، مطمئنـــم مثـــل خـــودم عاشـــق موســـیقی اش 
می شـــوید! در »گتســـبی بـــزرگ« نمادهـــای زیـــادی اســـتفاده 
شـــده؛ مثـــل تابلـــوی چشم پزشـــکی کـــه تقریبـــا توجهـــی بـــه 
آن نمی شـــود؛ امـــا در چنـــد تـــا از صحنه هـــای مهـــم فیلـــم، 
ع  انـــگار مســـتقیم حـــوادث را نظـــاره می کنـــد و حتـــی بـــا نـــو
ـــرل  ـــه توانایـــی کنت ـــه نظـــر می رســـد ک ـــرداری، ب خـــاص فیلم ب
ـــه  ـــد ک ـــن باش ـــانی از ای ـــاید نش ـــرش را دارد. ش ـــر نظ ـــوادث زی ح
خـــدا همـــه چیـــز را زیـــر نظـــر دارد؛ امـــا بیشـــتر مـــردم بـــه آن 
توجهـــی نمی کننـــد. معروف تریـــن اســـتعاره »گتســـبی بـــزرگ« 
ـــه گتســـبی )جایـــی کـــه دیـــزی  ـــه روی خان ـــور ســـبز رنـــگ روب ن
زنگـــی می کنـــد( اســـت، نمـــادی از امیـــدی کـــه گتســـبی بـــه 

برگشـــتن عشـــقش دارد.
کتـــاب را خوانده انـــد، شـــاید ایـــن  کـــه  کســـانی  بـــرای 
فیلـــم آن قـــدر جذابیـــت نداشـــته باشـــد؛ چـــون بســـیاری از 
جزئیـــات تأثیرگـــذار کتـــاب، در فیلـــم نبودنـــد و یکـــی دو تـــا از 
ــوه داده  ــت جلـ ــم اهمیـ ــاب، کـ ــدی کتـ ـــخصیت های کلیـ ش
شـــده اند و در شـــخصیت های اصلـــی هـــم تغییـــرات زیـــادی 
داده شـــده، بـــرای همیـــن فیلـــم در بعضـــی جاهـــا غیـــر قابـــل 
بـــاور و مصنوعـــی بـــه نظـــر می رســـد. ایـــن فیلـــم و کتـــاب 

مناســـب نوجوان هـــای بـــاالی پانـــزده ســـال اســـت.

 نامه رسیده 

بهاری نو و بدون سختی

غزاله سلیمانی
نویسنده نوجوان

و آنــگاه کــه قلــب ابرهــا ســرد شــد و گریه هایــش یــخ کردنــد و 
ــای  ــتان پ ــرد، زمس ــو می ک ــان هوه ــان عری ــوش درخت ــاد در آغ ب
بــر زمیــن نهــاد. انســان های گرســنه و تشــنه مــد، پوســت های 
نقــش گرفتــه بی گنــاه را کندنــد و پوشــیدند. آســمان، ســرد 

گریســت و چمن هــا ســرما زدنــد.
پری هــای پنهان شــده، ســعی در حفاظــت از طبیعــت داشــتند. 
چراغ هــا ســر خــم کــرده بودنــد و روی کمــر خمیده شــان بــرف 
می نشســت و آن هــا را خمیــده و خســته تر از قبــل می کــرد. 
کــه بــاران مــی زد، قطــرات تبدیــل بــه  روی ســقف هایی 
 کریســتال می شــدند و در حســرت نــور ضعیــف خورشــید، آب 

می شدند.
مــادر طبیعــت هــر شــب بــا بــاد، بوســه ای بــر ســر خســته و 
ســرما زده زمیــن می فرســتاد و بــا درختانــی کــه زودتــر شــکوفه 
می دادنــد و زودتــر برگ هایشــان جوانــه مــی زد، خبــر بهــاری 
نــو و بــدون ســختی را مــی داد. بهــاری کــه آهســته آهســته بــه 
آغــوش زمیــن تنهــا و ســرد، می آمــد. بهــاری کــه بی صبرانــه از 
پشــت پنجره هــای شیشــه ای و تخت هــای ســفید، منتظــر 

آمدنــش هســتیم.

کز شـهری زندگـی می کنند. از 4 میلیـارد جمعیت فعلی کره  کی در مرا برای اولین بار در تاریخ، بیشـتر جمعیت کره خا
زمین، تقریبـا یک سـوم شهرنشـینان را کـودکان تشـکیل می دهنـد. تخمیـن زده می شـود که تـا سـال 2050، تقریبا 

کن مناطق شـهری خواهند بود. 70درصـد از کودکان جهـان، سـا

    

عطیه میرزاامیری 
خبرنگار حوزه نوجوان

»بـــرای اولیـــن بـــار در تاریـــخ، بیشـــتر 
کـــز شـــهری  کـــی در مرا کـــره خا جمعیـــت 
زندگـــی می کننـــد. از 4 میلیـــارد جمعیـــت 
یـــک ســـوم  تقریبـــا  کـــره زمیـــن،  فعلـــی 
تشکـیــــل  کـودکــــــان  را  شهرنشــینــــان 
می دهنـــد. تخمیـــن زده می شـــود کـــه تـــا 
ســـال 2050، تقریبـــا 70درصـــد از کـــودکان 
کن مناطـــق شـــهری خواهنـــد  ــا ــان، سـ جهـ
بـــود.« این هـــا بخشـــی از ســـخنان آغازیـــن 
دکتـــر ویـــل پارکـــس، نماینـــده یونیســـف در 
ایـــران، در اولیـــن کنفرانـــس ملـــی شـــهرهای 
کـــودک اســـت. بـــا خوانـــدن  دوســـتدار 
حضـــور  بـــه  می تـــوان  جمـــات  همیـــن 
پررنـــگ کـــودکان در شـــهر و جامعـــه پـــی بـــرد 
گـــر تـــا دیـــروز آدم بزرگ هـــا ایـــن گـــروه  و ا
کنـــون بـــه  ســـنی را در حاشـــیه می دیدنـــد، ا
واقـــف  فعالیتشـــان  و  حضـــور  اهمیـــت 
ـــرای همیـــن اســـت کـــه در ســـال  شـــده اند. ب
ــا  ــان بـ ــمی، اصفهـ ــورت رسـ ــه صـ ــته بـ گذشـ
عضویـــت در شـــبکه جهانـــی، »ابتـــکار شـــهر 
کـــودک یونیســـف« به عنـــوان  دوســـتدار 
اولیـــن شـــهر کاندیـــدای دوســـتدار کـــودک در 
ایـــران معرفـــی شـــد تـــا از ایـــن طریـــق، شـــهر 
فرصت هـــای بــــزرگی بـــرای زندگـــی، یادگیری 

و رشد کودکان فراهم آورد.

شـــاید برایتـــان ایـــن پرســـش پیـــش آمـــده 
کـــودک«  کـــه »شـــهر دوســـتدار  باشـــد 
قـــرار اســـت چـــه کارهایـــی کنـــد؟ اصـــا 
شـــهر  یـــک  کـــودک  دوســـتدار  شـــهر 
جـــدای تـــازه تأســـیس اســـت؟ شـــهری 
تشـــکیل  کـــودکان  را  کنانش  ســـا کـــه 
کـــه  زیرزمینـــی  شـــهری  می دهنـــد؟ 
شـــهروندانش، رئیـــس و مدیرانـــش، 
مغـــازه دار و راننـــده اش، دانش آمـــوز 
کـــودکان  همـــه  و  همـــه  معلمـــش،  و 
هســـتند؟ در ایـــن گـــزارش ســـراغ اســـما 
نکویـــی، رئیـــس گـــروه شـــهر دوســـتدار 
کـــودک معاونـــت شهرســـازی و معمـــاری 
شـــهرداری اصفهـــان رفتیـــم تـــا او بیشـــتر 
ع برایمـــان بگویـــد.  دربـــاره ایـــن موضـــو
علیرضـــا ترابـــی و شـــکوفه حاج علیـــزاده 
ــتند  ــاله ای هسـ ــودکان 15 و 12 سـ ــم کـ هـ
ـــدار کـــودک  کـــه جـــزو شـــورای شـــهر دوسـتـ
محســـوب می شـــوند. آن هـــا هـــم برایمـــان 
گـــروه  کارکردهـــای ایـــن   از اهـــداف و 

گفته اند.

فضاهایی کوچک 
برای کودکان بزرگ

شـهــــــری  کـــودک  دوستــــدار  »شـــهر 
اســـت کـــه فضایـــی بـــرای مشـــارکت و 
تعامـــات اجتماعـــی کـــودکان فراهـــم 
آورد. ایـــن شـــهر بایـــد فضایـــی عادالنـــه، 
تبعیـــض،  بـــدون  و  قابل دســـترس 
ایمـــن و خانواده محـــور داشـــته باشـــد. 
کیـــد بیشـــتر روی مشـــارکت جویی و  تأ

تعامـــات اجتماعـــی کـــودکان اســـت. از 
ایـــن بابـــت کـــه کـــودک ارزشـــمند شـــمرده 
شـــود و از آن هـــا در ســـاخت برخـــی از 
مناطـــق مشـــورت بگیریـــم.« این هـــا 
حرف هـــای خانـــم نکویـــی در تعریـــف 
شـــهر دوســـتدار کـــودک اســـت. مثالـــی 
کـــه خانـــم نکویـــی دراین بـــاره می زنـــد، 
پارک هـــا و فضاهـــای بـــازی اســـت کـــه 
احـــداث می شـــود، امـــا یـــک بـــار هـــم 
از کودکـــی بـــرای ســـاخت و طراحـــی آن 
پـــارک، مشـــورت نمی گیرنـــد. فضایـــی 
کـــه بـــرای کـــودکان ســـاخته می شـــود 
بـــدون در نظـــر گرفتـــن نیازهـــا، عایـــق 
و مشـــارکت آن هاســـت. بـــرای همیـــن 
کـــه بیشـــتر فضاهـــای شـــهری  اســـت 
مـهـم تــــــــر  نکتـــه  نمی شـــوند.  بـــه روز 
ایـــن اســـت کـــه آدم بزرگ هـــا بســـیاری 
از فضاهـــای بـــازی را بـــرای کـــودکان 
زیـــر 7 ســـال درســـت می کننـــد. عمـــا 
کـــودکان بزرگ تـــر و حتـــی نوجوانـــان 
بازی کـــردن،  بـــرای  محیطـــی  هیـــچ 
ندارنـــد. »یونیســـف تعریـــف کـــودک را 
افـــراد زیـــر 18 ســـال می دانـــد؛ امـــا مـــا 
بخـــش  سیاســـت گذاری هایمان  در 
بزرگـــی از کـــودکان را نادیـــده می گیریـــم و 
ــوند.  ــده نمی شـ ــال دیـ ــا 18 سـ ــراد 12 تـ افـ
بـــرای همیـــن بهتـــر دیدیـــم شـــورایی 
داشـــته باشـــیم تـــا بچه هـــا را در همـــه 
ردیف هـــای ســـنی، از تمـــام مناطـــق، 
مختلـــف  عایـــق  و  تخصص هـــا  بـــا 
دور هـــم جمـــع کنـــد. مـــا می خواهیـــم 
فرهنگـــی  زمینه هـــای  در  کـــودکان 
شـــهری  مســـئوالن  بـــا  تفریحـــی  و 
مشـــارکت کننـــد.« نکویـــی معتقـــد اســـت 
گـــر بســـتر آموزشـــی را به صـــورت  کـــه ا
عادالنـــه بـــرای همـــه بچه هـــا فراهـــم 
کننـــد، همـــه بچه هـــا اســـتعداد الزم را 

دارنـــد و می تواننـــد خودشـــان را بـــاال 
کودکـــی  کـــه  گـــر می بینیـــم  بکشـــند. ا
یـــا زبـــان انگلیســـی  بازیگـــر می شـــود 
خوبـــی دارد، بـــه خاطـــر ایـــن اســـت کـــه 
تـــوان شـــرکت در کاس هـــای مرتبـــط 
را داشـــته اســـت. امـــا خیلـــی از کـــودکان 
ایـــن شـــرایط را ندارنـــد و نمی تواننـــد در 
چنیـــن زمینه هایـــی پیشـــرفت کننـــد. 
گـــر همـــه بچه هـــا بتواننـــد هم ردیـــف  »ا
هـــم بـــه شـــرایط یکســـانی دســـت پیـــدا 
کننـــد، می تواننـــد باهـــم رشـــد کننـــد. امـــا 
متأســـفانه رشـــد بچه هـــای مـــا منـــوط 
بـــه مســـائل مالـــی می شـــود. هـــدف مـــا 
از تشـــکیل شـــورا بـــرای شـــهر دوســـتدار 
کـــودک ایـــن بـــود کـــه بچه هـــا بتواننـــد 
کـــه  اســـتعدادهایی  از  اســـتفاده  بـــا 
دارنـــد مطالبه گـــری کننـــد. قـــرار هـــم 
کننـــد.  نیســـت آرمانـــی فکـــر و عمـــل 
می خواهیـــم یـــاد بگیرنـــد، چیـــزی را کـــه 
می خواهنـــد مطالبـــه کننـــد؛ چـــون فقـــط 
ـــا احســـاس نیـــاز داشـــتن چیـــزی درســـت   ب

نمی شود.«

تعلق به شهر
 یکـــی دیگـــر از نکته هایـــی کـــه خانـــم 
ـــد »احســـاس  ـــه آن اشـــاره می کن نکویـــی ب
تعلـــق داشـــتن بـــه شـــهر« اســـت. مثـــا 
می گویـــد کـــه محیـــط خیابـــان چهاربـــاغ 
ــر جاذبـــه فرهنگـــی، بخشـــی اش  عاوه بـ
بایـــد بـــرای کـــودکان و نوجوانـــان باشـــد؛ 
کـــه ایـــن  چـــون هویـــت تاریخـــی ای 
خیابـــان دارد بایـــد از بـــزرگان بـــه کـــودکان 
بـــه ارث برســـد تـــا آن هـــا هـــم بتواننـــد بـــه 
ــد.  ــل کننـ ــان منتقـ ــدی خودشـ ــل بعـ نسـ
بنابرایـــن بایـــد جـــوری ایـــن خیابـــان و 
ـــه  ـــه کـــودکان ارائ هویـــت تاریخـــی اش را ب
ــا بـــه خوبـــی از آن نگهـــداری  داد تـــا آن هـ
ــد. ــود بدهنـ ــل بعـــدی خـ ــه نسـ ــد و بـ کننـ

ح صندلـــی  »طراحـــی پـــارک« و »طـــر
جدیـــد« یکـــی از چیزهایـــی اســـت کـــه 
اعضـــای  جـــزو  کـــه  کودکانـــی  خـــود 
شـــهر دوســـتدار کـــودک هســـتند، آن را 
ــد یـــک  ــی جدیـ ــد. »صندلـ ــی کردنـ طراحـ
ع طراحـــی خـــاص اســـت کـــه یکـــی  نـــو
می خواهیـــم نیمکت هـــای ســـاده در 
خـــود  بـــه  پارک هـــا حالـــت جدیـــدی 
بگیرنـــد. طرحـــش را دادنـــد و در دســـت 
بررســـی اســـت. مثـــا آمده انـــد و یـــک 
ح  طـــر شـــبیه  را  صندلی هـــا  ســـری 
ماشـــین های نوســـتالژی در آورده انـــد؛ 
گـــر  مثـــل ژیـــان. می خواهـــم بگویـــم ا
ـــا  ـــمت بچه ه ـــا از س ـــن ایده ه ـــی از ای بخش
گفتـــه شـــود، حداقلـــش ایـــن اســـت کـــه 
ــد  ــر می افتنـ ــه فکـ ــئوالن بـ ــران و مسـ مدیـ
و بودجـــه ای را بـــه کـــودکان اختصـــاص 

» . هنـــد می د

فرایند انتخاب اعضای شهر 
دوستدار کودک

»حـــدود چهـــار مـــاه روی فراینـــد انتخـــاب 
اعضـــای شـــورای شـــهر دوســـتدار کـــودک، 

ـــراد  ـــی از اف ـــتیم. خیل ـــه داش ـــث و جلس بح
بـــه مـــا پیشـــنهاد دادنـــد کـــه مـــا ایـــن 
اعضـــا را از شـــوراهای دانش آمـــوزی 
مـــدارس انتخـــاب کنیـــم. مـــن خیلـــی 
بـــا ایـــن فراینـــد موافـــق نبـــودم؛ چـــون در 
شـــورای دانش آمـــوزی بچه هـــا در یـــک 
کثـــرا توســـط  فضـــای دیگـــر هســـتند و ا
مدیـــران انتخـــاب شـــده اند. خودمـــان 
کنیـــم؛  هـــم نمی توانســـتیم انتخـــاب 
می گوییـــم  شـــعارهایمان  در  چـــون 
شـــهر دوســـتدار کـــودک فرصتـــی برابـــر 
گـــر  بـــرای همـــه کـــودکان اســـت. بعـــد ا
می آمدیـــم و خودمـــان اعضـــا را انتخـــاب 
می کردیـــم، زیـــاد جـــور در نمی آمـــد. 
صـــورت  بـــه  را  رونـــد  ایـــن  خاصـــه 
انتخابـــات رســـمی برگـــزار کردیـــم. گرچـــه 
بـــه دلیـــل کرونـــا نتوانســـتیم به صـــورت 
گســـترده ایـــن کار را انجـــام دهیـــم. از 
کردیـــم تـــا  ع  بهمـــن تبلیغـــات را شـــرو
بچه هـــا ثبت نـــام کننـــد. بعـــد از ثبت نـــام 
پایـــش میدانـــی، مصاحبـــه و حتـــی آدرس 
مدارسشـــان را داشـــتیم و بـــا مدیرانشـــان 
هـــم صحبـــت زدیـــم. بـــا حـــدود پنـــج 
داور در حـــوزه کـــودک و جامعه شناســـی 
کردیـــم  باالخـــره 60 نفـــر را انتخـــاب 
 کـــه بـــه مرحلـــه انتخابـــات راه پیـــدا 

کردند.« 
بچه هـــا به خاطـــر رأی آوردن، بـــرای 
خودشـــان پوســـتر درســـت کردنـــد، شـــعار 
انتخاباتـــی داشـــتند و تمـــام تـــاش و 
انرژی شـــان را روی ایـــن گذاشـــتند کـــه 
ـــه نهایـــی برســـند. 26 هـــزار رأی  ـــه مرحل ب
ــان دهنده  ــدد نشـ ــن عـ ــه ایـ ــد کـ ــت شـ ثبـ
مشـــارکت خوبـــی بـــوده اســـت. یعنـــی 
26 هـــزار کـــودک زیـــر 18 ســـال در ایـــن 
انتخابـــات شـــرکت کردنـــد تـــا اعضـــای 
شـــهر دوســـتدار کـــودک را انتخـــاب کننـــد. 
در نهایـــت از ایـــن 60 نفـــر 31 نفـــر بـــه 
مرحلـــه نهایـــی راه پیـــدا کردنـــد و عضـــو 
رســـمی شـــورای شـــهر دوســـتدار کـــودک 
شـــدند. ایـــن 31 نفـــر شـــامل انـــواع و 
اقســـام کـــودکان هســـتند؛ از کـــودکان 
ـــا کـــودکان معلـــول و  افغانســـتانی گرفتـــه ت
کـــودک کار. مشـــارکت در ایـــن کار نشـــان 
مـــی داد کـــه تعامل کـــردن می توانـــد در 
موفقیـــت اثرگـــذار باشـــد. دو رده ســـنی 
تشـــکیل شـــد کـــه 15 نفرشـــان بیـــن 9 تـــا 
13 ســـال و 16 نفرشـــان 13 تـــا 18 ســـاله 
 بودنـــد و از بیـــن ایـــن افـــراد انتخـــاب 

شدند.
خانـــم نکویـــی در آخـــر اضافـــه می کنـــد 
کـــه مدعـــی نیســـت ایـــن کار بـــدون نقـــص 
بـــوده؛ چـــون اولیـــن تجربـــه بـــوده اســـت. 
یک ســـری مـــوارد هســـت کـــه بایـــد بـــرای 
دوره بعـــدی آن هـــا را تقویت کننـــد. اما در 
کل بـــرای اولیـــن دوره، تمام اقداماتشـــان 
رضایت بخـــش بـــوده اســـت. انتخـــاب 
اعضـــای شـــورای شـــهر دوســـتدار کـــودک، 
ســـالیانه اســـت. امـــا احتمـــال دارد ایـــن 
البتـــه  کـــه  شـــود  شـــش ماهه  ســـری 
گـــر  بـــه شـــرایط کرونـــا بســـتگی دارد. ا

اوضـــاع کرونـــا خـــوب شـــود، در مهرمـــاه 
ــد کـــه اعضـــای  انتخابـــات دیگـــری دارنـ
فعلـــی می تواننـــد دوبـــاره شـــرکت کننـــد. 
فراخـــوان شـــرکت در ایـــن انتخابـــات را 
می توانیـــد در ســـطح شـــهر و رســـانه های 

اســـتانی ببینیـــد.

رفاقت در رقابت
گـــزارش عاوه بـــر خانـــم  بـــرای ایـــن 
شـــهر دوســـتدار  رئیـــس  کـــه  نکویـــی 
کـــودک بـــود، ســـراغ دو نفـــر از اعضـــای 
ایـــن شـــورا هـــم رفتیـــم. علیرضـــا ترابـــی و 
ــن  ــاره ایـ ــم دربـ ــزاده هـ ــکوفه حاج علیـ شـ

گفته انـــد. شـــهر برایمـــان 
چـگـونـگــــی  دربـــاره  اول  عـلـیـرضـــــا 
خـــودش  راه یافتـــن  و  شـــکل گیری 
بـــه ایـــن شـــورا می گویـــد: »هفتـــه اول 
فروردیـــن کـــه رأی گیـــری شـــروع شـــد، 
بچه هـــا هرکـــدام به صـــورت فـــردی، 
بـــرای اینکـــه نامـــزد شـــوند و رأی بیاورنـــد، 
ــه  ــی کـ ــتن اهدافـ ــه نوشـ ــد بـ ــروع کردنـ شـ
را  هدف هایشـــان  آن هـــا  داشـــتند. 
گـــر  کننـــد ا تـــا مشـــخص  می نوشـــتند 
وارد شـــورا شـــدند، می خواهنـــد دقیقـــا 
ــورای  ــه شـ ــد. از آن جایـــی کـ ــه کار کننـ چـ
مشـــورتی کـــودکان و نوجوانـــان، هدفـــش 
ایـــن اســـت کـــه بـــه حـــرف بچه هـــا عمـــل 
ـــی از اهدافـــی کـــه بچه هـــا قبـــل  کنـــد، خیل
از انتخاب شدنشـــان درنظـــر داشـــتند، 
ــار اهـــداف بـــرای  بعـــد از انتخابـــات درکنـ
اعضـــای شـــورا مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت. 
بعـــد از رأی گیـــری عـــده ای انتخـــاب 
شـــدند؛ امـــا اعـــام شـــد کـــه ایـــن رأی گیـــری 
گرچـــه جنبـــه رقابتـــی داشـــته ولـــی چـــون  ا
شـــورای مشـــورتی قـــرار اســـت جنبـــه 
رفاقتـــی داشـــته باشـــد، همـــه کســـانی 
کاندیـــد شـــده بودنـــد، وارد ایـــن  کـــه 

کـــه  کســـانی  حـــاال  می شـــوند.  شـــورا 
رأی آورده بودنـــد، مشارکتشـــان بیشـــتر 
عضـــو  همـــه  درواقـــع  امـــا  می شـــود؛ 
ایـــن شـــورا هســـتند. یـــک گـــروه بـــرای 
نوجوان هـــا تشـــکیل شـــد و گروهـــی هـــم 
گانـــه  بـــرای کـــودکان. در هـــر گـــروه جدا
 بـــه هرکـــدام از ایـــن ســـنین پرداختـــه 

شد.« 
باهـــم  اعضـــا  کـــه  می گویـــد  علیرضـــا 
مشـــارکت و تعامـــل زیـــادی داشـــتند تـــا 
اساســـنامه و اهدافـــی را باهـــم تنظیـــم 
کننـــد و مشـــخص کننـــد در ایـــن مـــدت 
کارهایـــی را عملـــی  می خواهنـــد چـــه 
کننـــد. بعـــد از مشـــخص کردن اهـــداف، 
آن هـــا را بـــرای نماینـــده ای می فرســـتند 
کـــه آن نماینـــده از جانـــب خانـــم نکویـــی 
تعییـــن شـــده اســـت. نماینـــده نظـــرات 
ـــد و هـــدف مشـــترکی  اعضـــا را جمـــع می کن
کـــه همـــه بچه هـــا روی آن اتفاق نظـــر 
دارنـــد، به عنـــوان مســـیر اصلـــی اعـــام 

. د می شـــو

نجات توت ها
شـــکوفه برایـــم از چنـــد هـــدف و اقداماتـــی 
کـــه تابه حـــال روی آن مانـــور داده انـــد، 
کـــه علیرضـــا  حـــرف زد. »همان طـــور 
ــن  ــورا ایـ ــن شـ ــدف ایـ ــت، هـ ــان گفـ برایتـ
اســـت کـــه بـــه بچه هـــای شـــهر اصفهـــان 
شـــهر  کنیـــم  ســـعی  و  کنیـــم  کمـــک 
موردعاقه شـــان را بســـازیم. چیزهایـــی 
کـــه مـــا به عنـــوان هـــدف اعـــام کردیـــم، 
چیزهایـــی بـــود کـــه باعـــث کمـــک بـــه 
ــر  ــد بهتـ ــهر و رشـ ــان شـ ــودکان و نوجوانـ کـ
فضـــای شـــهری می شـــد. مـــا جلســـاتی 
بـــا اعضـــای شـــورای شـــهر اصفهـــان 
داشـــتیم و بـــه آن هـــا هـــم از اهدافمـــان 
 گفتیـــم و آن هـــا هـــم بـــه مـــا قـــول کمـــک 

دادند.« 
اولیـــن هدفـــی کـــه شـــکوفه بـــه آن اشـــاره 
می کنـــد، صحبت کـــردن بـــا گروهـــی از 
معمـــاران اســـت کـــه پارکـــی طراحـــی شـــود 
تـــا متناســـب بـــا عایـــق کـــودکان باشـــد و 
والدیـــن باامنیـــت کامـــل فرزندشـــان را 

بـــه ایـــن پـــارک ببرنـــد.
نظـــر  در  آن هـــا  کـــه  دیگـــری  هـــدف 
دارنـــد نجـــات توت هـــای شـــهر اســـت. 
کـــه فصـــل  »مـــا قصـــد داشـــتیم االن 
توت ریـــزی اســـت، جلـــوی توت هایـــی را 
کـــه از درختـــان وســـط خیابـــان می افتنـــد، 
ــن  ــه زمیـ ــوت بـ ــی تـ ــون وقتـ ــم. چـ بگیریـ
می ریـــزد هـــم اســـراف می شـــود و هـــم 
باعـــث لیـــز شـــدن زمیـــن و افتـــادن عابـــران 
می شـــود. مـــا گفتیـــم بـــرای جلوگیـــری از 
ایـــن کار، می توانیـــم چترهایـــی را زیـــر 
درختـــان بســـازیم تـــا توت هـــا در آنجـــا 
بیفتـــد و دیگـــر اســـراف نشـــوند.« شـــکوفه 
ابتـــدای  در  اســـت  ممکـــن  می گویـــد 
هـــرکاری مـــردم فرهنـــگ اســـتفاده از 
آن را نداشـــته باشـــند؛ امـــا مـــا کارمـــان را 
انجـــام می دهیـــم و بـــه پیشـــرفت شـــهر 

امیـــد داریـــم.

چترهای وارونه برای نجات توت های شهر
نوجوانانکجایفعالیتهایشهردوستدارکودکقرارگرفتهاند؟

  ممکن است 
در ابتدای هرکاری 

مردم فرهنگ
  استفاده از آن را
 نداشته باشند؛ 
اما ما کارمان را 

انجام می دهیم و به 
پیشرفت شهر امید

داریم

 اعضا باهم 
مشارکت و تعامل 
زیادی داشتند تا 

اساسنامه و 
اهدافی را باهم 

تنظیم کنند و مشخص 
کنند در این مدت 

می خواهند چه 
کارهایی را عملی کنند
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طعم شیرین بیداری

مرضیه شیرعلیان
 نویسنده

پدرم، رانندگـی بلد نبـود؛ یعنـی دوره جوانی اش هنوز ماشـینی 
وارد شـهر نشـده بـود و وقتـی جوانـی بگـذرد و کاری یـاد نگرفته 

باشـی، دیگـر سـخت می شـود یـاد بگیری.
بـرای همیـن جمعه هـا محـل تفریحمـان پـارک دو خیابـان 
ک و حصیر  آن طرف تربـود. یـا اینکه هـر دو سـه ماه یک بـار، سـا
بـه دسـت، از ایـن اتوبـوس بـه آن اتوبـوس می شـدیم، بـرای 

رسـیدن بـه پـل خواجـو یـا چهارباغـی.
اوایـل مـن نمی دانسـتم موقعیـت پـدرم تـوی کارخانه شـان 
چیست. هر کسی هم که می پرسـید پدرت کجا کار می کند، 
فقط می گفتم توی کارخانـه. دیگر نه طرف، پاپی می شـد و 

نه خودم تـا بدانـم کجـای کارخانـه کار می کند؟
تـا اینکـه یک بـار عکسـی از جشـن کارخانه شـان آورد و مـن 
کـه پـدرم جلـوی افـراد صندلـی ردیـف اول، چـای  دیـدم 

گرفتـه اسـت. 
من می خواستم پدرم ردیف اول نشسته باشد و آدم دیگری 
جلویـش دوال شـده باشـد تـا او چـای بـردارد. امـا هـر چقـدر بـه 

عکس نـگاه می کـردم چیـزی تغییـر نمی کرد.
پدرم ما را برای خرید کردن بیرون نمی برد. شاید چون ماشین 
ج خواهـر  نداشـت و شـاید هـم چـون پولـش فقـط کفـاف خـر
بزرگ تـرم را می کرد. فقـط یک بار مـن را به عکاسـی برد تـا برای 
مدرسـه عکس بگیرم. سـوار دوچرخه اش شـده ام که وسط راه 
پنچر شد. خدا را شـکر در راه برگشـتن به خانه بود و من عکسم 

را گرفته بـودم.
اولیـن بـار ایـن حـس شـیرین را وقتـی خوابـم بـرده بـود، درک 
کـردم. پـدرم خیلـی محتـاط پتـوی نازکـی روی مـن انداخـت. 
بـا انداختـن پتـو بیـدار شـدم؛ ولـی وانمـود کـردم خوابـم. حـس 
دل چسـبی بود. فکر کردم بـا اینکه پـدرم مثل بابای دوسـتانم 
نیست که با ماشینش بیاید دنبالم یا عصر جمعه ها هم تفریح 
کننـد و هـم خریـد، ولـی دوسـتم دارد. می ترسـد سـرما بخـورم 
و مریـض بشـوم. ایـن شـد کـه تصمیـم گرفتـم گاهـی کنـارش 
خـودم را به خـواب بزنـم تـا آن حـس شـیرین و دوست داشـتنی 

را دوبـاره بچشـم.
حاال هم که خودم گاهی پتوی پس رفته بچه هایم را رویشـان 
می کشـم از خـودم می پرسـم آیـا واقعـا خوابیده انـد؟ یـا مثـل 
مـن طعـم شـیرین بیـداری را درخـواب ساختگی شـان مزمـزه 

می کننـد.

عکس روز داستان 
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گرام  اینستا
برای  کودکان مناسب نیست

مـــارک  از  ایـالــــت   ۴۰ کل  دادســـتان 
کــربــــرگ، مــدیـــــر ارشـــــد اجــرایــــــی  زا
تـــــــــا  خـــواســتـــه انـــــــد  فـیــس بـــــوک 
برنامه هـــای خـــود را بـــرای راه انـــدازی 
مــخـصــــوص  گـــــرام  ایـنـستـا نســـخه 
کاربـــران کمتـــر از ۱۳ ســـال رهـــا کنـــد؛ 
زیـــرا قبـــا نیـــز نتوانســـته از ســـامت 
حفاظـــت پلتفرم هایـــش  در   کـــودکان 
ـــزاری مهر،آن هـــا  ـــزارش خبرگ ـــه گ  کنـــد. ب
از  اســـتفاده  نوشـــته اند:  نامـــه ای  در 
شبـکــه هــــــای اجتماعـــی بـــه ســـامت 
کـــودکان آســـیب می رســـاند؛ زیـــرا آن هـــا 
نمی تواننـــد چالش هـــای داشـــتن یـــک 
ـــد. عـــاوه  ـــرل کنن ـــری را کنت حســـاب کارب
بـــر آن، فیس بـــوک قبـــا نیـــز در حفاظـــت 
از ســـامت کـــودکان در پلتفرم هایـــش 

شکســـت خـــورده اســـت.
ــتان  ــی، دادسـ ــورا هیلـ ــان مائـ ــن میـ در ایـ
پیامـــی  در  ماساچوســـت،  ایالـــت  کل 
ــودکان  گرام کـ ــتا ــری نوشـــت اینسـ توییتـ

ـــتفاده  ـــرای سوءاس ـــرم آور ب ـــاش ش ـــک ت ی
و دســـتیابی بـــه ســـود از طریـــق افـــراد 
ضعیـــف اســـت. عـــاوه بـــر ۴۰ ایالـــت گفتـــه 
شـــده، دادســـتان کل منطقـــه کلمبیـــا و 
ــن  ــز ایـ ـــر نیـ ــه دیگ ــه منطقـ ــن سـ همچنیـ

نامـــه را امضـــا کرده انـــد.
اعـــام  ســـخن گوی فیس بـــوک  یـــک 
کـــرد: ایـــن شـــرکت بـــه تازگـــی مشـــغول 
گرام  اینســـتا از  نســـخه  یـــک  بررســـی 
کـــودکان اســـت و نســـبت بـــه  بـــرای 
ــرای  ــات بـ ــه تبلیغـ ــدادن هرگونـ ــان نـ نشـ
افـــراد کمتـــر از ۱۳ ســـال متعهـــد اســـت. 
همچنیـــن ایـــن شـــرکت موافـــق اســـت 
اپلیکیشـــن  از  نســـخه  هرگونـــه  کـــه 
ک گذاری عکـــس بایـــد ایمنـــی و  اشـــترا
حریـــم شـــخصی ایـــن عـــده از کاربـــران 
را در اولویـــت قـــرار دهـــد. عـــاوه بـــر آن، 
فیس بـــوک بـــا کارشناســـان رشـــد کـــودک، 
ایمنـــی و ســـامت ذهنـــی کـــودک در ایـــن 

زمینـــه مشـــورت می کنـــد.

  یادداشت مهمان

 تغییرات مهم سیمای اصفهان
 در چهار سال گذشته

 

شایان هوشیار
نویسنده

به شـخصه معتقـدم پـس از انتخـاب دکتـر نـوروزی به عنـوان 
کلـی  کنـون، سـیمای  شـهردار اصفهـان از شـهریور۱۳۹۶ تا
گفتـه  اصفهـان تغییـرات عمـده ای را تجربـه کـرده اسـت. نا
پیداسـت ایـن تغییـرات، معلـول و محصـول تجـارب، دانـش، 
همـه  به رغـم  کـه  اسـت  مجموعـه ای  تـاش  و  کارآمـدی 
سـنگ اندازی ها، حاشیه سـازی ها، تخریب هـا و جوسـازی ها، 
مسـئولیت پذیرانه و بـا سـعه صدر بـه کار خـود مشـغول اسـت و 
عملکـردش، شایسـته ترین پاسـخ بـه همـه تخریب هاسـت. 
در ایـن میـان، حضـور افـراد خوش فکـر، سـخت کوش و خاقـی 
همانند دکتر کوروش خسروی در این مجموعه به عنوان عضو 
شورای شـهر، نشـانگر توانمنـدی هرچـه بیشـتر ایـن مجموعـه 
مجرب است. عاوه بر این، موضوعی که این سخن را تصدیق 
می کنـد، نتیجـه فعالیت هـا و خروجـی تاش هـای خاقانـه و 
ایده محورانه مشهود مجموعه شورا و شـهرداری در حوزه های 
فعالیتی خویش اسـت کـه باعـث می شـود جهان شـهر اصفهان 
)که به اعتقـاد بنـده یکـی از مؤلفه هـای هویتی ایران محسـوب 
می شود( همچنان پیشتاز و پیش رو، در مدار توسعه و در مسیر 

امیـد باقـی بمانـد.
فعالیت هـای  تک تـک  ذکـر  کـه  نیسـت  گفتـن  بـه  حاجـت 
کار  شـهرداری،  و  شـورا  مجموعـه  توسـط  صورت گرفتـه 
سـترگی اسـت. هـم به لحـاظ حجـم، کـه باشـک مجـال بـس 
حجیمـی می طلبـد، هـم از منظـر اطـاع، کـه اطـاع بنـده بسـیار 
محـدود اسـت و هـم از نظـر عدم الـزام، باتوجـه بـه  این کـه 
اخیـرا بـرای اولین بـار ظـرف ۲۲ سـال اخیـر، گـزارش عملکـرد 
کمیسـیون های هفت گانـه  شورای شـهر اصفهـان به همـت 
و مرکـز پژوهش هـای شـورا، در قالـب کتابـی بـا عنـوان »گام 
پنجم« منتشـر شـده اسـت که می توانـد مرجـع قابل اطمینـان و 
قابل اسـتنادی باشـد. اما به نظرم اشـاره ای کوتاه به چنـد مورد 

به ظاهـر کوچـک امـا به واقـع بـزرگ، ضـروری اسـت.
مسـئله  روی  شـهرداری  ویـژه  تمرکـز  نخسـت،  ع  موضـو
دوچرخه سواری به وسیله توسعه مسیرهای دوچرخه سواری، 
و مهم تـر از آن )به زعـم بنـده(، به رغـم مخالفت هـای متعـدد 
بـدون مبنـا و پشـتوانه عقانـی، اخاقـی و حتـی قانونـی؛ دفـاع 
بحـق از حـق دوچرخه سـواری بانـوان اسـت. تـا قبـل از بـه روی 
کیلومتـر مسـیر  کار آمـدن مجموعـه فعلـی، از تقریبـا ۱۳۰۰ 
شـهری اصفهـان، تنهـا حـدودا ۴۰ یـا ۵۰ کیلومتـر آن ظرفیـت 
دوچرخه سـواری داشـتند. امـا ایـن رقـم، از شـهریور۱۳۹۶ 
کنون، به ۷۷۷ کیلومتر )یعنی بیـش از ۱۵ برابر( افزایش پیدا  تا
کنون، در نتیجه تاش های مجموعه  کرده است. به عبارتی، ا
تحت امر دکتر نوروزی، از تقریبا ۱۳۰۰ کیلومتر مسیری که شهر 
اصفهـان داراسـت، ۷۷۷ کیلومتـر آن ظرفیت دوچرخه سـواری 

دارد. ایـن رقـم نیـز درحـال افزایـش اسـت.
ع دوم، عـاوه بـر ماهیـت تاریخـی، هنـری، فرهنگـی و  موضـو
صنعتـی اصفهـان، پیشـتازی آن در حـوزه فنـاوری، کارآفرینـی 
و نوآوری اسـت. تعدد شـرکت های دانش بنیان، وجود شـهرک 
علمی تحقیقاتـی و برگـزاری جشـنواره فن آفرینـی شـیخ بهایی، 
به خوبی مؤید این امر است. عاوه بر این، موضوع قابل توجه، 
طبـق اطاع رسـانی دکتـر خسـروی، به تازگـی تجهیـز همـه ۱۱۰۰ 
دسـتگاه اتوبـوس اصفهـان بـه امکانـات AVL و AFC اسـت 
کـه ضمـن این کـه بی سـابقه اسـت، اقدامـی اثربخـش در جهت 
 AVL هوشمندسـازی شـهر نیـز به حسـاب می آیـد. به کمـک
و بـا اسـتفاده از تابلوهـای موجـود در ایسـتگاه ها، مکان یابـی 
اتوماتیک اتوبوس ها محقق می شود. این امکان، در آینده ای 
نزدیـک در گوشـی شـهروندان نیـز قابلیـت اسـتفاده خواهـد 
داشـت. بـه کمـک AFC نیـز اصفهان کارت هـا قابلیـت شـارژ 
به صـورت آنایـن را پیـدا می کننـد، نیـاز بـه پـول نقـد حـذف 
می شـود و می تـوان در آینـده بـرای شـهروندانی کـه بیشـتر از 
وسـایل حمل ونقـل عمومـی اسـتفاده می کننـد، امتیازهایـی 
هم قائل شـد. اقدامات ارزشـمندی از قبیل کمـک ۵۰۰ میلیون 
تومانی جهت آزادسـازی زندانیـان جرائم غیرعمـد، اختصاص 
دیـواری واقـع در خیابـان پاسـداران، امتـداد بـاغ گلدسـته بـه 
تبلیغـات رایـگان گالری هـای شـهر جهـت کمـک بـه اقتصـاد 
هنـر، توزیـع تبلـت بـرای دانش آمـوزان بی بضاعـت، امضـای 
قراردادهـای خواهرخواندگـی، حضـور در نشسـت های خبـری 
و پاسـخ گویی بـه پرسـش های رسـانه ها، »هـر یکشـنبه، یـک 
افتتاح«ها، پاسـخ گویی مسـتقیم دکتر نـوروزی بـه تماس های 
تلفنـی شـهروندان از طریـق سـامانه ارتباطـات مردمـی ۱۳۷، 
اهـدای یکصـد تخـت بـه بیمارسـتان های اصفهـان جهـت 
افزایش ظرفیـت بیمارسـتان ها در ایـام اپیدمی کرونـا، تصویب 
دیدارهـای   ،۱۴۰۵ اصفهـان  راهبـردی  برنامـه  ششـمین 
چهره به چهـره مردمـی، تعامـل و گفت وگـو بـا سـفرای ایـران در 
کشـورهای مختلف در راسـتای تقویـت ارتباطـات بین المللی با 
رویکـرد توسـعه دیپلماسـی شـهری و... نیـز در گـروه بعـدی قرار 

می گیرنـد کـه بی شـک شایسـته تقدیرنـد.

نادر رفیعی 

     افقی
۱ - عجیب - انکارکردن - از انواع دادگاه

۲ - میدانـــی در تهـــران - باالبـــر ماشـــین - نمایشـــنامه ای 
ــر از ولتـ

ک - مایـــه  ۳ - نـــت چهـــارم - تابلویـــی از لـــوکاس کرانـــا
حیـــات

۴ - کثرت آمدوشد - ماه قمری
۵ - ضربه سر - هافبک پرتغالی

۶ - تیر پیکاندار - آرارات بی آرا - یکان ناتمام
۷ - شادباش گفتن - مجموعه کارمندان یک اداره

8 - پرگویی - باالی فرنگی
۹ - بهترین گلـــزن فصـــل ۹۷،۹۶،۹۵ و پلـــی آف ۹۵ تا ۹8 

در NBA_ نوعـــی یقـــه
۱۰ - ننوی بچه

۱۱ - درون دهان - اسب زرد پر رنگ - از غات
۱۲ - ورزش جودوی چینی - روکش معابر - فنجان

۱۳ - رهبـــر کاتولیک هـــای جهـــان - کاشـــف اتـــر - شمشـــیر 
پوالدیـــن

۱۴ - سد خوزستان - جنبیدن - جن زده - صورت
ک اتریشی - پایبند ۱۵ - اثر استفن تسوا

     عمودی
۱ - راننده اتومبیل - با احترام - بابا

۲ - بندری در بو شهر - پروانه کسب
۳ - سخن بی پرده - پایتخت اسکاتلند - پو وارونه

۴ - صد مترمربع - حرف نداری - مرتجع الستیکی - حرف 
تعجب

۵ - سـرگرمی آموزنـده، نهـر کوچـک - شـهرت تیم مینسـوتا 
NBA در

۶ - داور - حزب محافظه کار انگلیس - به جز، مگر
۷ - دیبا و اطلس - ازسوره های قرآن - صحنه نمایش

گاه ایات - شجاع 8 - جمع اشباح - چرا
۹ - از نقاشان هلندی - رمق آخر

۱۰ - به دنیا آوردن - چاق فرنگی - موی مجعد
ع کشتی بخار ۱۱ - مکان - زنده - مختر

۱۲ - بانگ و آواز - جذاب - آوازه 
۱۳ - نام ورزشـگاه خانگی تیـم فوتبال گاسـکورنجرز - نام 

قبیلـه ای از اعـراب یمن
۱۴ - نیمی از یگان - ضمیر اشاره - راه میان بر - چه وقت؟

۱۵ - خشـک اسـت و بسـیار جـدی - عشـق بیگانـه - 
ناپسـند گونـه -  گونـه،  زیـر  برجسـتگی 
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 زندگی نوشت

نمی توانـــد هنرمنـــد بشـــود کســـی کـــه در عمـــرش گرســـنگی نکشـــیده، کســـی کـــه از ســـرما نلرزیـــده، کســـی کـــه شـــب تـــا ســـحر 
بی خـــواب نمانـــده، چگونـــه ممکـــن اســـت از ســـیری، از گرمـــا، از پرتـــو آفتـــاب لـــذت ببـــرد.

چشم هایش؛ 
بزرگ علوی

 هنرمند از پرتو آفتاب
 لذت می برد

عکس از   آزاده عزیزیان
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