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ثبت نـام کاندیداهـای سـیزدهمین دوره انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه پایـان رسـید؛ متقاضیانـی کـه تنـوع و تعـدد 
آن هـا زبانـزد اسـت و هـر یـک بـا اطمینـان، خـود را در قامـت نشسـتن بـر کرسـی ریاسـت جمهوری می بینند.

پگاه ظاهری
خبرنگار

ثبت نــام کاندیداهــای ســیزدهمین دوره 
انتخابــات ریاســت جمهوری بــه پایــان 
رســید؛ متقاضیانــی کــه تنــوع و تعــدد آن هــا 
زبانزد اســت و هر یک با اطمینان، خــود را در 
قامت نشســتن بــر کرســی ریاســت جمهوری 
می بیننــد؛ از روســای دولت هــای نهــم 
و دهــم، قــوه قضائیــه، و رئیــس پیشــین 
مجلس شــورای اســامی؛ همچنین معاون 
اول دولــت کنونی کــه برندهای ایــن رویداد 
به شــمار می رونــد تــا برخــی نماینــدگان ادوار 
مجلــس و نماینــدگان کنونــی و داوطلبانــی 
ســابق  دیپلمات هــای  و  وزرا  همچــون 
بــه همــراه دبیــران کل احــزاب و اعضــای 
شــوراهای شــهر و مدیران و معاونــان رده باال 
در نظــام بــا ســابقه نظامــی و ســپاهی کــه 
بــه قولــی بــا هــدف نجــات کشــور از ایــن 
شــرایط بحرانــی آمده انــد و حــال بــا گــذر از 
ایــن مرحلــه در انتظــار بررســی صاحیــت 
خــود از ســوی شــورای نگهبــان نشســته اند. 
امــا آنچــه بیــش از تعــدد نامزدهــای ایــن 
دوره از انتخابــات موردتوجــه قــرار دارد 
چالش هــا و تهدیدهایــی ناشــی از عــدم 
میــان  سیاســی  گرایش هــای  تــوازن 
ایــن داوطلبــان اســت؛ اینکــه آیــا در بیــن 
گزینه هــای موجــود، کاندیداهــای مناســبی 
بــرای اجمــاع جناحیــن و البتــه مطابــق 
ــا خیــر؟  ســلیقه هــر رأی دهنــده وجــود دارد ی
از طرفــی بایــد منتظــر نظــر شــورای نگهبــان 
بــود و دیــد چــه افــرادی مجــوز نهایــی حضور 
در انتخابــات را خواهنــد گرفــت. محمــد 
کیهانــی، عضــو هیئــت مؤســس و رئیــس 
حــزب نــدای ایرانیــان شــعبه اصفهــان، 
در گفت وگــو بــا »اصفهــان زیبــا« از شــرایط 
پیــش از انتخابــات تــا بررســی داوطلبــان و 
مقایســه ایــن دوره بــا دوره هــای پیشــین 
انتخابــات ریاســت جمهوری می گویــد و 
شــرایط اصاح طلبان را در خردادماه بررسی 
می کنــد. در ادامــه مشــروح ایــن گفت وگــو را 

می خوانیــد.

گزینه هـای ثبت نامـی بـرای  تنـوع 
انــتخابـــات خــردادمـــاه نــسبـــت بـه 
دوره های گذشته بسـیار زیاد است و از 
هر قشـر و سـمت و جایگاهـی داوطلب 
شـدند.  انتخابـات  ایـن  در   شـرکت 
نظـر شـما در خصـوص ایـن چیدمـان 

چیست؟
در حــال حاضــر و تــا اعــام نهایــی نتایــج 
بررســی شــورای نگهبــان نمی تــوان تحلیــل 
درســتی در خصــوص آرایــش انتخاباتــی 
و داوطلبــان آن داشــت. هــر دوره تعــداد 
بســیاری از افــراد موجــه و غیرموجــه و بــا 
انگیزه هــای متفــاوت احســاس وظیفــه 
کــرده و در انتخابــات ثبت نــام می کننــد؛ 
امــا اینکــه چــه کســانی از فیلتــر نهادهــای 
نظارتــی رد می شــوند و بــه فینــال راه پیــدا 
کــرد و  می کننــد، نمی تــوان پیش بینــی 
صحبــت دربــاره آن هــا را بایــد بــه پــس از 

کــرد. بررســی صاحیت هــا موکــول 

اعــــام  از  پــیـــــش  بــاایــن حـــال 
بررسـی صاحیت هـا بـاز هـم شـانس 
اصاح طلبـان بسـیار پاییـن اسـت و 
می توان این پیش بینی را در خصوص 
کـه گزینه هـای  ایـن جنـاح داشـت؛ چرا
میـان  در  اصاحـات  جریـان  اصلـی 
و نمی شـود  دیـده   ثبت نام کننـدگان 

ایـــن  در  اصــول گرایـــان  عـــوض  در 
 انتخابـات ثبت نـام کرده انـد. درسـت

 است؟
بلــه، تــا انــدازه ای شــاید. اصاح طلبــان 
ــود را  ــت خ ــرد و حمای ــئولیت عملک ــد مس بای
از دولــت آقــای روحانــی بپذیرنــد؛ هرچنــد 
کــه ایــن دولــت برآمــده از نظــرات و تفکــرات 
آن هــا نبــود و در شــرایطی کــه گزینه هــای 
اصلــی آن هــا یــا بــه میــدان نیامدنــد یــا از 
فیلترهــای نظارتــی رد نشــدند بــه حمایــت 
از دولــت تدبیــر و امیــد ناچــار شــد. در حــال 
حاضر نیز قشــری از مردم از نتیجــه انتخاب 
خــود و اعتمــاد بــه اصاح طلبــان ناراحــت 
هســتند و ممکن اســت در این انتخابات به 
ــاح چــپ رغبتــی نشــان ندهنــد.  ســمت جن
از طرفــی همان طــور کــه اشــاره کردیــد، در 
میــان ثبت نام کننــدگان ایــن انتخابــات 
نیروهــای اصلــی جریــان اصاحات کــه امید 
عبــور از فیلترهــای نظارتی را داشــته باشــند، 

حاضــر نیســتند. البتــه برخــی چهره هــای 
اصاح طلبــی در ایــن میــان دیــده می شــوند 
که احتمــال تأیید از ســمت شــورای نگهبان 
را هــم دارنــد؛ امــا اجمــاع کامــل و الزمــی برای 
آن هــا در میــان همــه احــزاب اصاح طلــب 

وجــود نــدارد.

کـه  اسـت  ایـن  شــمـــا  مــنــظـــور   
قـای اسـحاق  اصاح طلبـان حتـی بـر آ

جهانگیری هم اجماع ندارند؟
کنــون در همــه احــزاب اصاح طلــب  هم ا
و نمی تــوان  دیــــده می شــــود  تــشــتــــت 
کــه آقــای جهانگیــری  کــرد  پیش بینــی 
یــا  اســت  جریــان  ایــن  اول   گزینــه 
آقــای پزشــکیان یــا گزینه هــای منتســب 
دیگــر. هرچنــد اقبــال بســیار بــه آقــای 
گزینــه دیگــری  جهانگیــری اســت، امــا 
همچــون محســن هاشــمی هــم هســت کــه 

نمی تــوان او را از دیــد پنهــان  کــرد.

بـر  اصول گـرا  جنـاح  در  اجمـاع   
کدام یـک از داوطلبـان اسـت؟ بـه نظـر 
شـما کـدام گزینه هـای ثبـت نامـی ایـن 
جنـاح شـانس بیشـتری بـرای صعـود 

دارند؟
اصل اختاف نظر در این دوره از انتخابات 
در جنـاح اصول گراسـت. تمـام افـراد اصلی 
ثبت نـام  انتخابـات  بـرای  جنـاح  ایـن 
کرده انـد و طبیعتـا ایـن موضـوع، اجمـاع بر 
سـر گزینه هـا را در این جبهه بسـیار سـخت 
کـرده اسـت. بایـد دیـد ایـن چندضلعـی که 
در جریـان راسـت شـکل  گرفتـه اسـت، چـه 

سـرانجامی خواهـد داشـت. 
کـه از دیـد  ازیک طـرف علـی الریجانـی 
برخی، در جناح اصول گرای سـنتی و حتی 
مـدرن طرفـداران خـود را دارد و هنـگام 
ثبت نـام نیـز بـا رنـدی خاصـی سـخنانی را 
ح کرد و کاندیداهای نظامی و کسانی  مطر
را کـه از قـوه قضائیـه داوطلـب شـده اند، 
بـرای جایـگاه ریاسـت جمهوری مناسـب 
ندانسـت و از سـوی دیگـر آقـای رئیسـی 
کـه بـه گفتـه خودشـان به صـورت مسـتقل 
در ایـن انتخابـات حضـور پیـدا کرده انـد 
و حمایـت برخـی نظامیـان و تـوده حامـی 
جنـاح اصول گـرا را پشـت سـر خـود می بینـد 
و از طرفـی دیگـر نظامیانـی نظیـر سـعید 
محمد، رستم قاسمی و همچنین حسین 
کـه هرکـدام طرفـداران خـاص  دهقـان 
خـود را در نهادهـای نظامـی و شـبه نظامی 
دارنـد، اضـاع ایـن چندضلعـی خـودی 
را شـامل می شـوند. درنهایـت بایـد صبـر 
 کـرد تـا نظـرات شـورای نگهبـان اعـام

  شود.

بـا فـرض تأییـد صاحیـت برخـی از 
گزینه هـای اصاح طلـب، آیـا شـرایط 
پیـروزی  و  آن هـا  از  حمایـت  بـرای 
اصاح طلبـان در انتخابـات خردادمـاه 

فراهم است؟
گــر تعــدادی از گزینه هــای اصاح طلبــان  ا
درجه چنــدم هــم بــه فینــال راه پیــدا کننــد، 
پــس از آن، زمــان بســیاری صــرف اجمــاع   

اعضــای مختلــف بــر ســر یــک کاندیــدا، 
ســپس فعال کــردن کمپیــن انتخاباتــی و 
ــتری برای قانع کردن  درنهایت فرصت بیش
مــردم بــه ایــن منظــور  کــه  ایــن کاندیــدا، 
کاندیــدای اصلحــی اســت، موردنیــاز اســت. 
عمــا هیچ کــدام از ایــن مراحــل انجام نشــده 
اســت و به نوعــی تمامــی فرصت هــا از دســت 
مــی رود. در مقابل امــا از مدت هــا قبل برخی 
کاندیداهــای اصول گــرا از تریبون هــای 
رســمی و غیررســمی تبلیغــات انتخاباتــی 
ــا جاهایــی پیــش  خــود را آغــاز کــرده و کار را ت
برده و ذهن طرفــداران خود را به مرور شــکل 
داده انــد. البتــه شــرایط ســختی در انتظــار 
اصول گرایــان نیســت. فضــای عــدم شــرکت 
و اقبــال عمومــی در ســازمان دهی انــدک 
نیروهــا و هدایــت رأی هــای ســرگردانی کــه 
در جامعــه وجــود دارد، خیلــی بــه آن هــا در 
ایــن انتخابــات کمــک می کنــد؛ رأی هــای 
ســرگردانی کــه گاهــی اوقــات بــه ســمت 
کســانی مــی رود کــه هیــچ پیش بینــی در 

خصــوص آن هــا نشــده اســت.

ایــن  بــر  می تــوان  چگونــه  پــس 
فضــای ســرد انتخابــات کــه در افــکار 
عمومــی وجــود دارد و محــدود بــودن 
فضــای رقابــت میــان دو جنــاح فائــق 

آمد؟
جامعــه ایــران هیــچ گاه قابــل پیش بینــی 
ناامیــدی  وجــود  بــا  گاهــی  و  نیســت 
کــه  اتفاق هایــی را هــم رقــم می زنــد 
اصــا پیش بینــی نمی شــده اســت. بــه 
عبارتــی، جامعــه بســته بــه شــرایط روز، 
کنش هــای متفاوتــی از خــود نشــان  وا
می دهــد. آینــده انتخابــات خردادمــاه 
نیز صــددر صــد قابــل پیش بینی نیســت. 
البتــه بیشــتر مــردم پیــش از انتخابــات 
دوره یازدهــم مجلــس نیز به ایــن نتیجه 
ــا صندوق هــای رأی  رســیدند کــه شــاید ب
بــه اهدافشــان نزدیــک نخواهنــد شــد؛ 
کــه آن هــا چندیــن دوره بــا شــرکت در  چرا
انتخابــات بــه نتیجــه موردنظــر خــود 
نرســیدند. بنابرایــن بــا درنظرگرفتــن 
پیش بینــی  می تــوان  تجــارب  ایــن 
ــه شــاید ایــن اتفــاق رقــم نخــورد و  ــرد ک ک
انتخابــات پرشــوری در پیــش نیســت. 
کــه  اســت  ایــن  باقی مانــده  راه  تنهــا 
به نوعــی اعتمــاد عمومــی جلــب شــود 
انتخابــات  فینــال  بــه  گزینه هایــی  و 
راه پیــدا کننــد کــه نزدیــک بــه تفکــرات 
مــردم باشــند و بتواننــد جامعــه را هدایــت 
خ  کننــد. در غیــر ایــن صــورت این اتفــاق ر
نخواهــد داد و درصــد مشــارکت افزایــش 

پیــدا نخواهــد کــرد.

آیــــا بــــه  ســمــــت یکدست شـدن 
حاکمیت پیش می رویم؟

بله، شـاید. سـالی کـه نکوسـت از بهارش 
پیداسـت. در ظاهـر بـه نظـر می رسـد کـه 
بخشـی از کارگزاران نظام تصمیمشان را 
بـرای تغییـر ریـل سیاسـت گذاری و تغییر 
ریل مدیریتی کشـور گرفته اند. شاید هم 
بخشـی دوسـت داشـته باشـند که دولتی 

روی کار بیایـد کـه تفکـرش بـه تفکـر قـوه 
مقننه و قـوه قضائیه نزدیک تر باشـد. به 
نظـر برخـی دوسـتان ایـن شـرایط شـاید 
خیلـی بـد هـم نباشـد. شـاید ازنظـر کلـی 
گـر  اتفـاق خوبـی نباشـد؛ امـا بـه فـرض ا
ایـن تفکـر یگانـه روی کار بیایـد حداقـل 
بهانه ای برای این دو یا چنددسـتگی در 
کمیـت  کشـور وجـود نخواهـد داشـت. حا
یکدست می شود و نهادهایی با تفکرات 
نزدیـک بـه هـم شـاید بتواننـد مشـکات 
کشـور را به صـورت متحـد و یک شـکل 
حـل کننـد و به نوعـی خیالشـان راحـت 
باشـد کـه از صـدر تـا ذیـل در اختیـار آن هـا 
اسـت. البتـه در سـال 84 و بـا روی کار 
آمـدن دولـت عدالـت ورز نیز چنیـن تصور 
می شد که نهایت و سـرانجام آن را شاهد 

بـوده و هسـتیم.

هـم   84 و   76 انتخابـات  نتیجـه 
غیرقابل پیش بینی بود. در این دوره آیا 
احتمـال ایـن موضـوع وجـود دارد یـا 

خیر؟
اصاح طلبان شاید به نظر برخی سیاسیون 
روی کاغــذ هیــچ شانســی نداشــته باشــند و 
گزینه هــای اصلــی آن هــا بــه دالیــل مختلــف 
و پالس هایی که وجود داشت در انتخابات 
انتخابــات  مــا  امــا  نکردنــد،  ثبت نــام 
گذاشــته ایم. در  متعــددی را پشــت ســر 
ــرد کــه  ســال 76 هیچ کــس فکــرش را نمی ک
آقــای خاتمــی رأی بیــاورد و همــه، آقــای 
ناطــق نــوری را رئیس جمهــور می دانســتند؛ 
امــا در فضــای دوقطبــی کــه شــکل گرفــت، 
ــال  ــد. در س ــری از آب درآم ــز دیگ ــه چی نتیج
84 نیــز همــه جناح هــا بــا تمــام قــوا در آن 
انتخابــات حضــور داشــتند؛ امــا فــردی 
همچــون محمــود احمدی نــژاد خروجــی 
آن انتخابــات بــود. فضــای انتخاباتــی کا 
ــه  ــا را ب ــن فض ــم ای ــر بخواهی گ ــت و ا ــرد اس س
انتخابــات مجلــس یازدهــم گــره بزنیــم، 
گزینــه انتخاب شــده در خردادمــاه حتمــا از 
میــان اصول گرایــان اســت. البتــه ایــن را هــم 
ــر کــدام گزینــه  بایــد دیــد کــه اصول گرایــان ب

اجمــاع می کننــد.

کمی بـه فیلترهـای شـورای نگهبان 
بپردازیـم. بـه نظـر می آیـد اباغ شـرایط 
 نامزدهـای انتخابـات از سـمت ایـن
 شـورا بیـش از هـر دوره دیگـری دایـره 
بررسـی  از  جـدای  را  افـراد  نامـزدی 
صاحیت هـا محدودتـر کـرد. از طرفـی 
ایـن  نامزدهـای   ردصــاحیـــت های 
بـرای  نیـز  شـورا  انتخابـات  از  دوره 
اصاح طلبان مشکات بسـیاری را به 

وجود آورده است.
پیـروزی  ابــتـــدای  از  مــتـــأســـفـــانــــه 
مـا  دائـم  به صـورت  و  اسـامی  انقـاب 
و  سیاسـی  جامعـه  در  را  تقسـیم هایی 
دیده ایـم.  کشـورمان  اجتماعـی  حتـی 
شـما یـک کاغـذ A4 را در نظـر بگیریـد کـه 
بـا یک بـار تـازدن بـه یـک کاغـذ A5 و بـا 
)A6(  دوبـاره تـازدن بـه سـایز کوچک تـر 

گر این کار را ادامه دهیم  تبدیل می شود و ا

درنهایـت به جایـی می رسـد کـه آن کاغـذ 
تاشـده را دیگر نمی شـود تقسـیم بـر دو کرد 
که شـما آن قـدر این کاغذ  یـا آن را تـا زد؛ چرا
را بـه دو قسـمت مسـاوی تقسـیم کرده ایـد 
که عما تقسیم به دو کردن و تا زدن کاغذ 

خیلـی سـخت و غیرممکن می شـود. 
ایـن  نیـز آن قـدر  در جامعـه سیاسـی مـا 
تقسـیم ها صـورت گرفتـه و در هـر مقطعـی 
یک سـری افـراد بـا میل خـود یـا میـل و نظر 
ج شـده اند کـه  دیگـران از دایـره نظـام خـار
کنـون بـه مرحلـه ای رسـیده ایم کـه  هم ا
ایـن کاغـذ دیگـر به راحتـی تـا نمی خـورد. 
کردن  گروهی در نظام ما دائـم در حال جدا
سـطحی از جامعـه و سـوق دادن آن هـا بـه 
سـمت دیگـر هسـتند و عمـا نقـش آن هـا 
نادیـده  را در جامعـه سیاسـی اجتماعی 
گرفتـه و به مـرور آن هـا را از دایـره رقابـت 
ج کـرده و می کننـد. کانالیـزه دائـم و  خـار
تنگ کـردن هـرروز دایـره ورود بـه عرصـه 
سیاست و اجتماع به کسـانی خواهد رسید 
که ازنظـر سیاسـی یـا کامـا وابسـته بـه یک 
گروه یا جریان مشخصی هستند یا افرادی 
هستند که کارنامه سفیدی در این عرصه 
دارنـد و بی عملـی آن هـا در عرصه هـای 
مختلـف باعـث شـده اسـت کـه غلطـی در 
دیکته نانوشـته خودشان نداشـته باشند؛ 
شـخصیت هایی کـه هیچ کـس شـناختی 
از آن هـا نـدارد و کارنامـه نمـره داری بـرای 
عرضه و قضاوت دیگـران ارائـه نکرده اند. 
در ایـن شـرایط اسـت کـه در یـک عرصـه 
رقابتـی افـراد خودبه خـود حذف می شـوند 
و تنهـا تفکـرات یـک جنـاح باقـی خواهـد 
ماند. این اتفاق ها متأسـفانه سال هاسـت 
که در بیـن کاندیداهای ریاسـت جمهوری 
دیـده می شـود و گاهـی اوقـات تنهـا یـک 
گزینه از بین فیلترهای نظارتی رد می شود؛ 
بـرای مثـال، در برخـی مـوارد آن قـدر فضـا 
بـرای اصاح طلبـان سـنگین شـده اسـت 
کـه آن جنـاح هـم می پذیـرد و هـم تصـور 
گر گزینه آن ها پیروز انتخابات  می کند که ا
شـود، ممکن اسـت خروجی خوبـی از خود 
نشـان ندهد. تأثیر ایـن محدودیت ها هم 
قاعدتـا بـر میـزان مشـارکت ها مؤثـر اسـت؛ 
البتـه مشـارکت در انتخابـات را نیـز پاییـن  

مـی آورد. 
ع محدودسـازی و کم کـردن تعـداد  هـر نـو
افـرادی کـه می تواننـد سـایق مختلفـی را 
نمایندگـی کننـد در امـر مشـارکت تأثیرگـذار 
کـم  را  بنـده مشـارکت  بـه نظـر  و  اسـت 
می کنـد. بـا ایـن کلیـت انـگار قانـون بـرای 
تعـداد افـراد خاصـی نوشـته شـده  اسـت.

کـه جنـاح  امـا ایـن را قبـول داریـد 
و  محبوبیـت  به مـرور  اصاح طلـب 
سـرمایه اجتماعـی خـود را جـدای از 
بحث رد صاحیت ها از دست داد و این 
تا اندازه ای باعث ایجاد شـرایط کنونی 

آن ها شده است؟
در انتخابـات 76 آقـای خاتمـی از سـمت 
اصاحـات بـه عرصـه انتخابـات آمـد و 
پیـروز میـدان شـد. او هشـت سـال و بـا 
هـر شـرایط خـوب و بـد و نقدهایی کـه به 

سـمتش روانـه بـود، کشـور را مدیریـت 
کـرد و کارنامـه ای را هـم از خـود بـه جـای 
کارنامـه  همـان  بـا  هنـوز  کـه  گذاشـت 
اقتصـادی  و  فرهنگـی  عرصـه  در  و 
حرف هـای قابل توجهـی بـرای دفـاع از 
خـود و عملکـردش دارد؛ فـردی کـه هـم 
خـودش و حتی افراد نزدیـک به تفکرش 
نتوانسـتند در انتخابـات بعـدی شـرکت 
کننـد و تهدیـد بـه رد صاحیت شـدند. در 
ایـن شـرایط بـود کـه فـردی زاییـده شـده 
از تفکـرات چـپ و به اصطـاح امـروزی 
تفکـر اصاح طلـب در عرصه رقابـت باقی 
نماند و این جناح مجبور شد در سال 92 
از گزینه هـای عاریتی و کرایه ای حمایت 
کنـد کـه کارنامـه آن افـراد عاریتـی هـم به 
پـای اصاح طلبـان نوشـته شـد و مـردم 
و طرفـداران ایـن تفکـر را نیـز به نوعـی 

دلسـرد از عملکـرد ایـن جنـاح کـرد. 
هــرچــنـــد اصــاح طلــبـــان نــتـــوانستند 
کـه  و نمی تواننـد از زیـر بـار مسـئولیتی 
طـی این سـال ها بـر عهـده گرفتنـد، از زیر 
بـار مجلسـی کـه تحـت عنـوان مجلـس 
امیـد معرفـی کردنـد و از زیـر بـار دولـت 
تدبیـر و امیدی کـه از آن حمایـت کردند، 
کننـد، امـا به هرحـال ایـن  شـانه خالـی 
خ داد و اعتمـاد عمومـی کـه در  اتفاق هـا ر
بخش هـای مختلفـی از اجتمـاع بـه ایـن 

گرایـش بـود از بیـن  رفـت.

احـــزاب  فعــالیـــت های  از  کمـــی 
اصاح طلـب اصفهـان در انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری سـال 76 کـه بـه آن 
اشـاره کردید و در مقایسـه بـا ایـن دوره 

بگویید.
ســال  در  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
بنــده  کــه  بــود  انتخاباتــی  اولیــن   76
به صــورت بســیار جــدی و در جمــع زیــادی 
از دوســتان فعــال، در آن شــرکت کردیــم 
بــه  و لحظه به لحظــه و روزبــه روزش را 

ــر  ــه خاطــر دارم کــه دفات ــا ب ــم. دقیق ــاد داری ی
ارتبــاط عمومــی آقــای خاتمــی در اواخــر 
ســال 75 شــکل گرفته بــود. جامعــه نیــز از 
اواخر آن ســال تشــخیص داد که کاندیدای 
اصاح طلب هــای  آن انتخابــات چــه کســی 
کیســت؛  اصول گــرا  کاندیــدای  و  اســت 
ــکل  ــن 76 ش ــا از فروردی ــه دقیق ــی ک دوقطب

گرفــت. 
جنــاح  کاندیــدای  نــوری  ناطــق  آقــای 
آقــای  نیــز  مقابــل  در  و  بــود  اصول گــرا 
خاتمــی کاندیــدای جنــاح اصاح طلــب. 
ــای  ــون آق ــم همچ ــری ه ــای دیگ کاندیداه
ری شــهری با حزب ارزش ها به همــراه آقای 
پورنجاتــی در یــک دایــره و به صــورت جدی 
فعالیــت می کردنــد. فضــا به هیچ وجــه بــا 
کنــون و یــک  امــروز قابــل قیــاس نبــود. هم ا
مــاه تــا انتخابــات مانــده، هیــچ ســتادی 
و کمپیــن فعالــی تشــکیل نشــده اســت؛ تــا 
جایــی کــه هنــوز جناحیــن نتوانســته اند 
کاندیداهــای خــاص خــود را انتخــاب کنند. 
در آن زمــان و چند مــاه مانده بــه انتخابات، 
کمیته هــای ســتاد انتخاباتــی مــا چیــده 
شــده بــود، افــراد را شناســایی کــرده بودیــم، 
جلســات متعــدد در حــال برگــزاری بــود، 
بولتن هــای خبــری روزانــه آمــاده می شــد، 
ســتادهای مختلــف را در نقــاط مختلــف 
شهر و اســتان شناســایی کرده و پوسترهای 
انتخاباتــی را طراحــی کــرده بودیــم. بــه 
عبارتــی مــا خیلــی بــه نســبت ایــن روزهــا 
جلــو بودیــم. متأســفانه شــرایط خیلــی بــا آن 
زمــان فاصلــه گرفتــه اســت. درحالی کــه باید 
ــا افزایــش ســن و تجربــه سیاســی بــه بلــوغ  ب
بیشــتری ازنظــر سیاســی رســیده باشــیم، 
به نوعــی عقب گــرد هــم داشــته ایم و بــه 
حالتــی از ســکون افتاده ایــم. ان شــاءاهلل در 
ــه  ــی ب ــده تکان ــای باقی مان ــدک فرصت ه ان
جامعه سیاســی ایران داده شــود تا مــردم نیز 
تشــویق بــه مشــارکت در سرنوشــت سیاســی 
ــاکان  ــز کم ــا نی ــر م ــه ازنظ ک ــوند؛ چرا ــود ش خ
هیــچ راهــی به جــز صنــدوق رأی بــرای 

تعییــن سرنوشــت وجــود  نــدارد.

  حـاال چطـور؟ آیـا ته مانـده ای از آن 
روزها باآن همه اشـتیاق  و فعالیت ها در 
افـراد و احـزاب اصفهـان باقی مانـده 

است؟
متأسـفانه و بـا شـرایط بی تفاوتـی بیشـتر 
مـردم، در یـک جنـاح بـه  اصطاح عروسـی 
اسـت و در جناح دیگر سـکون، بی خبری، 
سـکوت و انفعـال بیـداد می کنـد. احـزاب 
و جریان هـای اصاح طلـب نشسـته اند تـا 
ببیننـد چـه اتفاقـی می افتـد و چـه کسـی یـا 
کسـانی از فیلترهـای نظارتی رد می شـوند. 
دقیقـا گـرد ناامیـدی بـر جبهـه اصاحـات 

نشسـته اسـت.

چه باید کـرد؟ آیـا در این فضـای پر از   
چالـش بـرای اصاح طلبـان راه حلـی 

وجود دارد؟
احـزاب اصاح طلـب دیگـر فرصـت اینکـه 
بخواهنـد مانعـی را از سـر راه خـود بردارنـد، 
ندارنـد؛ شـاید در ابتـدا و بـا یـک یـا دو گزینـه 
خاص همچـون سـید حسـن آقـای خمینی 
یا آقـای ظریف می توانسـتند به یـک اجماع 
کثری برای انتخابات پیش رو برسند.  حدا
البتـه سـرانجام آقـای ظریـف را هـم دیدیم؛ 
موضوعـی کـه همچنـان در ابهـام اسـت و 
مشـخص نیسـت آن فایـل محرمانـه بـا چه 
هـدف و نیتـی در این مقطـع زمانی بـه میان 
آمد و در این شـرایط حسـاس منتشر شـد و با 
ایجاد هجمه های مختلف، انـدک امیدی 
کـه بـرای آمـدن دکتـر ظریـف وجـود داشـت، 
از بیـن بـرد. بـا توجـه بـه خصوصیاتـی کـه از 
شخصیت آقای ظریف سراغ داریم، هرچند 
که خودش متمایل به شـرکت در انتخابات 
نبود، اما تا قبل از انتشار این فایل و با توجه 
کـرات برجامـی هـم بـه سـمت  بـه اینکـه مذا
کان نیـز همین  خوبی پیـش می رفـت و کما
مسـیر را طی می کنـد، عائم بسـیار مثبتـی از 
سمت او برای جامعه سیاسی دیده می شد. 
در ایـن شـرایط و با کنـار رفتن آقـای ظریف و 
گر احـزاب  سـید حسـن آقـای خمینـی حتـی ا
اصاح طلب بتواننـد گزینه هـای رده بعدی 
خـود را از فیلتـر شـورای نگهبـان رد کننـد و 
یـک فراینـد اجماع سـازی را در خصـوص 
گزینه هـای موجـود بـه سـرانجام برسـانند، 
بازهـم فضـای سـردی در جبهـه انتخاباتـی 
اصاح طلبـان وجـود دارد کـه ایـن نوید یک 

انتخابـات یک طرفـه را می دهـد.

متأسفانه و با شرایط 
بی تفاوتی بیشتر 

مردم، در یک جناح به 
 اصطالح عروسی است 
و در جناح دیگر سکون، 

بی خبری، سکوت و 
انفعال بیداد می کند. 
احزاب و جریان های 

اصالح طلب نشسته اند 
تا ببینند چه اتفاقی 
می افتد و چه کسی 

یا کسانی از فیلترهای 
نظارتی رد می شوند. 
دقیقا گرد ناامیدی 
بر جبهه اصالحات 

نشسته است

فضای انتخابات یک طرفه است
محمدکیهانی،رئیسحزبندایایرانیاناصفهان،درگفتوگوبااصفهانزیباازآرایشانتخاباتریاستجمهوری1400میگوید

محمد کیهانی 

هر نوع محدودسازی و 
کم کردن تعداد افرادی 

که می توانند سالیق 
مختلفی را نمایندگی 
کنند در امر مشارکت 

تأثیرگذار است و به نظر 
بنده مشارکت را کم 

می کند

نیـــمنگــــاه
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اقتصادروز

واریز معادل ریالی ۵۰ میلیون دالر  به 
»صندوق تثبیت بازار سرمایه«

 50 فـروش  از  ناشـی  ریالـی  معـادل  امـروز  مرکـزی  بانـک   
میلیـون دالر از منابـع ارزی حسـاب صنـدوق توسـعه ملـی را 
بـه »صنـدوق تثبیـت بـازار سـرمایه« واریـز کـرد. بـه گـزارش 
تصمیم هـای  براسـاس  مرکـزی،  بانـک  عمومـی  روابـط 
هماهنگـی  سـتاد  یکـم  و  بیسـت  و  دویسـت  جلسـه 
در   ،۱۴00 اردیبهشـت   ۷ تاریـخ  در  دولـت  اقتصـادی 
اجـرای مصوبـه شـورای عالـی امنیـت ملـی، بانـک مرکـزی 
 جمهـوری اسـامی ایـران بایـد نسـبت بـه فـروش تدریجـی

 ۲00 میلیون دالر از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی 
اقـدام و منابع حاصـل را به صنـدوق تثبیت بـازار سـرمایه واریز 
کند. گفتنی اسـت پیش از ایـن رئیس کل بانـک مرکزی اعام 
کرده بـود مبلـغ ۲00 میلیون دالر بـه صورت تدریجـی فروخته و 
بـرای کمک بـه بـورس بـه صنـدوق تثبیـت بـازار سـرمایه واریز 
می شـود کـه اقـدام امـروز اولیـن گام در همیـن راسـتا بـود و ۱50 

میلیـون دالر باقیمانـده نیـز به تدریـج واریز خواهد شـد.

صادرات شمش فوالد آزاد شد
وزارت صمت فهرسـت واحدهـای مجاز به صادرات شـمش 
فـوالد شـامل بیلـت، بلـوم و اسـلب را اعـام و بـه ایـن ترتیـب 
صـادرات شـمش فـوالد آزاد شـد. سـیف اهلل امیـری، مدیـرکل 
کل  صنایـع معدنـی وزارت صمـت در نامـه ای بـه مدیـر 
دفتـر مقـررات صـادرات و واردات وزارت صمـت، فهرسـت 
واحدهـای مجـاز بـه صـادرات شـمش فـوالد )بیلـت، بلـوم و 
اسـلب( را اعـام کـرد.در ایـن نامـه کـه ۲5 اردیبهشـت ۱۴00 
صـادر شـده، آمـده اسـت: بـا توجـه بـه تصمیمـات جلسـه 
خ  شـورای هماهنگـی بخـش معـادن و صنایـع معدنـی مـور
۲0 اردیبهشـت ۱۴00 بـه پیوسـت فهرسـت واحدهـای مجـاز 
بـه صـادرات شـمش فـوالدی )بیلـت، بلـوم و اسـلب( کـه 
کنون در بورس کاال ثبت اطاعات کـرده و اقدام به عرضه  تا
کرده انـد، بـا مشـخصات و بـه  محصـوالت تولیـدی خـود 

همـراه شناسـه ملـی بـه گمـرک ارسـال می شـود. 
شـایان ذکـر اسـت واحدهـای لیسـت پیوسـت در صـورت 
رعایت کـف عرضه هـا در بـورس کاال به مـدت ۳ مـاه از تاریخ 
ج در  یـک خـرداد ۱۴00 جهـت صـادرات محصـوالت منـدر
جـدول پیوسـت نیـازی بـه تأییـد دفتـر صنایـع معدنـی در 
سامانه فرامرزی گمرک را ندارند. لطفا دستور فرمائید اقدام 
الزم صـورت پذیـرد و گـزارش صـادرات واحدهـای مذکـور بـه 
صـورت ماهیانـه بـه سـازمان حمایـت مصرف کننـدگان و 
تولیدکننـدگان ریـال دبیرخانـه کارگـروه تنظیـم بـازار و ایـن 
دفتـر ارائـه شـود تـا در صـورت عـدم رعایـت کـف عرضـه در 
بـورس کاال و عـدم انجـام تعهـدات ارزی و بـا اعـام سـازمان 
حمایـت مصرف کننـدگان و تولیدکننـدگان، صـادرات آن هـا 
تعلیـق می شـود. ضمنـا در صـورت وجـود متقاضـی جدیـد 
برای صـادرات تا اعام لیسـت تکمیلـی به گمـرک، صادرات 
آن ها توسـط این دفتـر تأیید می شـود. همچنیـن واحدهای 
تولیـدی شـمش فـوالدی بـرای آن مقـدار از شمشـی کـه در 
بـورس کاال معاملـه نشـده اسـت، می تواننـد بـرای صـادرات 

برنامه ریـزی کننـد.

الگوبرداری شرکت های فوالدسازی از 
سیاست بومی سازی فوالد مبارکه

رئیــس بومی ســازی مــواد، قطعــات و تجهیــزات شــرکت فــوالد 
مبارکــه گفــت: عملکــرد موفــق فراینــد بومی ســازی در شــرکت 
فــوالد مبارکــه ســرآغاز الگوبــرداری ســایر شــرکت های فوالدســازی 
از ایــن شــرکت شــده اســت. مهــدی شــهیدی اظهــار کــرد: ســابقه 
بومی ســازی در فــوالد مبارکــه منحصــر بــه دوران تحریــم نیســت، 
ــدازی نواحــی مختلــف تولیــدی، تدبیــر مجموعــه  ــا راه ان بلکــه ب
مدیریت فــوالد مبارکــه بر ایــن امر قــرار گرفــت که ســاخت قطعات 
موردنیــاز شــرکت، به منظــور برآورده کــردن نیازهــای خطــوط، 
انتقــال تکنولــوژی و پــرورش ســازندگان توانمنــد بومی ســازی 
شــود. او افــزود: در ایــن راســتا قطعــات بــا نقشــه های موجــود 
ــه شــرکت های ســازنده ارجــاع شــد و پــس از ســاخت در خطــوط  ب
تولیــدی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. رئیــس بومی ســازی مــواد، 
قطعــات و تجهیــزات شــرکت فــوالد مبارکــه تصریــح کــرد: بــا نتایج 
مطلــوب و صرفه جویــی اقتصــادی حاصــل از فراینــد ســاخت 
داخــل، در ســال ۱۳۸0 شــرکت فــوالد مبارکــه اقــدام بــه ایجــاد 
ساختار ساخت داخل قطعات و تجهیزات موردنیاز در مجموعه 
مدیریت دفتر فنــی تعمیــرات کــرد. او اضافه کــرد: هــدف از ایجاد 
ایــن ســاختار تهیــه مــدارک فنــی ســاخت و اطاعــات موردنیــاز 
جهت ســاخت داخــل قطعــات و تجهیــزات بــوده کــه ایــن حرکت 
باعــث تســریع رونــد ســاخت داخــل قطعــات شــد. بــا توجــه بــه 
ــن  ــتفاده از ای ــه اس ــدگان ب ــازندگان و تأمین کنن ــت س ــرد مثب رویک
مــدارک، شــرکت های ســازنده بــه ایجــاد یــا تقویــت ســاختار دفتــر 
فنــی در داخــل مجموعــه خــود احســاس نیــاز کردنــد و در نتیجــه 
دو بــازوی تجربــه و دانــش، در داخــل مجموعه هــای ســازنده 
ــا  ــات ب ــل قطع ــاخت داخ ــرد: س ــح ک ــهیدی تصری ــت شد.ش تقوی
فرایند جدید باعث ارتقــای فنی و تکنولوژیک ســازندگان مرتبط 
با شــرکت فوالد مبارکه شــده و بســیاری از ســازندگان در مهندســی 
معکــوس، بهینه ســازی و طراحــی قطعــات و تجهیــزات بــه بلــوغ 
کافــی رســیدند و حتــی در مــوارد بســیاری ایــن قطعــات در ســبد 
ــز از  ــی نی ــز صنعت ک ــایر مرا ــه و س ــرار گرفت ــازندگان ق ــوالت س محص
ایــن محصــوالت منتفــع شــدند. او افــزود: حــدود ۷0 درصــد خریــد 
شــرکت فوالد مبارکه بــا اســتفاده از مــدارک فنی تهیه شــده توســط 
واحــد مهندســی قطعــه و تجهیــز ایــن شــرکت انجــام می گیــرد. 
شــهیدی عملکــرد موفــق فراینــد بومی ســازی در شــرکت فــوالد 
مبارکه را سرآغاز الگوبرداری سایر شرکت های فوالدســازی از این 
مهــم دانســت و افــزود: شــرکت فــوالد مبارکــه به عنــوان پیشــرو در 
ایــن عرصــه اقــدام بــه انتقــال تجربیــات به دســت آمده به منظــور 

نشــر دانــش بومی ســازی کــرد.

کرات وین، تقاضا برای خرید خودرو به تعویق افتاده است؛ چون انتظاراتی مبنی  به واسـطه پالس های مثبت مذا
بر تغییـر قیمت هـا و تغییر شـرایط تقاضـا در بـازار خودرو بـرای مـردم ایجاد می شـود و بـه همین خاطـر، یکـی از اثرات 

کرات وین بر بـازار خـودرو کاهش تقاضا بوده اسـت. مذا

نقلقول

ســیدجواد حســینی کیــا ، عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس: مــردم بیــش از ایــن 
ظرفیــت گرانــی ندارنــد. افزایــش قیمــت نــان بــا توجــه بــه مشــکات معیشــتی کنونــی توجیهــی 
نــدارد زیــرا در شــرایط فعلــی کــه گوشــت از ســفره مــردم حــذف شــده، گــران کــردن نــان جفاســت.

گرانــی نــان موجــب می شــود کــه بســیاری از مــردم بــه رنــج بیفتنــد و ایــن موضــوع زیبنــده نظــام 
ــف  ــار ضعی ــه اقش ــار ب ــا از فش ــد ت ــوع ورود می کن ــن موض ــه ای ــس ب ــزوم، مجل ــورت ل ــت، در ص نیس

جلوگیــری کنــد.
گرانی نان کج ســلیقگی اســت. دولــت باید با پیــش بینی تمهیــدات مناســب ماننــد آرد، آب، برق 
و گاز یارانــه ای را هزینــه نانوایــان را کاهــش دهنــد تــا نیــازی بــه گرانــی نــان نباشــد. بایــد بــه جــای 
افزایش قیمــت نان تدبیــری بــرای تأمین نیــاز نانوایــان مانند معافیت هــای مالیاتــی پیش بینی 

کرد./خانــه ملــت

قاســـم تقـــی زاده خامســـی، معـــاون آب و آبفـــای وزیـــر نیـــرو: هیـــچ برنامـــه ای بـــرای قطـــع 
آب مشـــترکان پرمصـــرف در دســـتور کار نیســـت و قـــرار نیســـت کـــه تأمیـــن آب هیـــچ یـــک از 

ـــه رو شـــود.  ـــا محددیـــت روب مشـــترکان ب
بـــا توجـــه بـــه سیاســـت وزارت نیـــرو بـــرای مقابلـــه بـــا پـــر مصرف هـــا تنهـــا طرحـــی کـــه در حـــال 
ـــر اســـاس آن تعرفـــه مشـــترکان  ـــه ب ـــت اســـت ک ـــه هیئـــت دول حاضـــر اجـــرا خواهـــد شـــد مصوب

پـــر مصـــرف بیشـــتر از ســـایر مشـــترکان دریافـــت می شـــود. 
ــترکانی  ــرای مشـ ــد و بـ ــد، ۷درصـ ــت می کننـ ــو را رعایـ ــه الگـ ــترکانی کـ ــرای مشـ ــه آب بـ تعرفـ
کـــه بیـــش از الگـــو مصـــرف دارنـــد ۱۶ درصـــد از اول اردیبهشـــت مـــاه افزایـــش یافـــت، 
ــاف ــوض آب معـ ــت قبـ ــرف از پرداخـ ــم مصـ ــترکان کـ ــترکان مشـ ــویق مشـ ــرای تشـ ــه بـ  البتـ

 شدند./ ایسنا

 افزایش قیمت نان
 کج سلیقگی است

 آب مشترکان پرمصرف
 قطع نمی شود

علی خضریان، سـخن گوی کمیسـیون اصل نود مجلس: طبق آمار رسـمی بانک مرکزی و 
محاسبات موجود، بانک ها با مشکلی جهت تأمین منابع تخصیص وام ازدواج رو به رو نیستند. 
صـف وام ازدواج بایـد برچیـده شـود. در صـورت ادامـه ایـن روند، کمیسـیون اصـل ۹0 بـا توجه به 
تخلفات صورت گرفته شده به صورت ویژه به این موضوع ورود خواهد کرد. برای پرداخت یک 
میلیـون وام ازدواج ۷0 میلیـون تومانی بـه ۷0 هزار میلیارد تومان منابع نیاز اسـت که با محاسـبه 
وام های ۱00 میلیونی زیر ۲5 سال حدود ۷5 هزار میلیارد تومان برآورد می شود؛ همچنین در حال 
حاضر حدود ۱00 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج 50 میلیون تومانی سال گذشته قرار دارند که 
در مجموع به 5 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارند.  برای پرداخت کل تسهیات قرض الحسنه 
مدنظـر ۱00 هـزار میلیـارد تومـان منابـع در سـال جـاری نیـاز اسـت؛ در حالی کـه بانک هـا حداقـل 

ظرفیت پرداخت ۱۳0 هزار میلیارد تومان تسـهیات قرض الحسـنه دارند./ ایسنا

 صف وام ازدواج
 باید برچیده شود

۱۲ میلیون ایرانی صاحب رمز ارز هستند
هدف از سرمایه گذاری حفظ ارزش پول است

نایـب رئیس کمیسـیون اقتصـاد نـوآوری 
و تحـول دیجیتـال اتـاق تهـران بـا بیـان 
اینکـه حجـم مبادلـه روزانـه رمزارزهـا در 
پایـان اسـفندماه ۹۹ بیـن پنـج تـا ۱0هـزار 
میلیـارد تومـان تخمین زده شـده اسـت، 
ادعـا کرد: بـرآورد می شـود کـه ۱۲ میلیون 

ایرانـی صاحـب رمـزارز باشـند.
گـزارش اتـاق بازرگانـی تهـران، دو  بـه 
و  سـرمایه«  و  پـول  »بـازار  کمیسـیون 
»اقتصـاد نـوآوری و تحـول دیجیتـال« 
اتـاق تهـران طـی نشسـتی مشـترک بـه 
ارزهـای  وضعیـت  تحلیـل  و  بررسـی 
دیجیتـال در کشـور پرداختنـد. فعـاالن 
بخـش خصوصـی حاضـر در ایـن جلسـه، 
اغلـب بـر ایـن عقیـده بودنـد کـه بایـد از 
رفتارهـا و سیاسـت های سـلبی دسـت 
کشـیده شـود و بـا وجـود گرایش گسـترده 
مـردم بـه سـرمایه گذاری در ایـن بـازار 
واقعیـت ارزهـای دیجیتـال را بپذیـرد 

و دولـت نقـش رگوالتـور را ایفـا کنـد؛ امـا 
در  حاضـر  مرکـزی  بانـک  نماینـدگان 
جلسـه اعـام کردنـد کـه نگـرش مثبـت 
و یکنواختـی در مـورد رمزارزهـا در کشـور 
وجـود نداشـته و دولـت نگرانی هایـی در 
این زمینـه دارد. نایب رئیس  کمیسـیون 
اقتصاد نـوآوری و تحـول دیجیتـال اتاق 
تهران در گـزارش رمزارزهـا با بیـان اینکه 
ارزش کل بـازار رمزارزهـا در جهـان تـا ۸ 
مـی ۲0۲۱ بـه دو هـزار و ۴۶0 بیلیـون دالر 
رسـیده و ارزش کل بـازار بیـت کویـن طی 
همین مدت یـک هـزار و ۱۱0 بیلیـون دالر 
کـرد:  بـرآورد شـده اسـت، خاطرنشـان 
لیسـت  و  پذیـرش  رمزارزهـای  تعـداد 
شـده در صرافی هـای معـروف دنیـا تـا ۱5 
آوریـل ۲0۲۱ عـدد چهـار هـزار و ۷0۱ را 
نشـان می دهـد، در حالـی کـه تعـداد رمـز 
ارزهـا در سـال ۲0۱۳ تنهـا ۶۶ عـدد بـود. 
فرزیـن فردیـس بـا بیـان اینکـه بازیگـران 

و ذی نفعـان یـک سیسـتم مالـی و پولـی 
مـردم، دولـت و کسـب وکارها هسـتند، 
تصریح کرد: در بـازار رمزارزها مردم مانند 
همیشـه جلوتـر از بقیـه حرکـت کردنـد و 
بـر اسـاس پژوهـش انجـام شـده بـر پنـج 
هـزار و ۶00 نفـر از جمعیت ۱۸ تا ۶5 سـاله 
از پرسش شـوندگان  ۳۱درصـد  کشـور، 

ادعـا کردنـد کـه در حـال حاضـر صاحـب 
رمـز ارز هسـتند و ۶درصـد نیـز پیـش از 
ایـن از چنیـن دارایـی برخـوردار بوده اند، 
۶۳درصـد هـم اعـام کردنـد که هیـچ گاه 

رمـز ارز نداشـته اند.
 نایب رئیـس  کمیسـیون اقتصـاد نوآوری 
و تحـول دیجیتـال اتـاق تهـران بـا بیـان 

ارز  رمـز  کـه  مردمـی  ۶۲درصـد  اینکـه 
خریـداری کردنـد، در ۶ مـاه اخیـر وارد 
مبادلـه  افـزود: حجـم  بـازار شـده اند، 
روزانـه رمزارزهـا در پایـان اسـفند بیـن 5 
 تـا ۱0 هـزار میلیـارد تومـان تخمیـن زده

 می شود.
اقتصــاد  رئیس کمیســیون  نایــب 
نــوآوری و تحــول دیجیتــال اتــاق تهــران 
تصریــح کــرد: ۷۷درصــد از دارنــدگان 
رمــز ارز، اعــام کرده انــد کــه بــه قصــد 
پــول  ارزش  حفــظ  و  ســرمایه گذاری 
وارد ایــن بــازار شــده اند و ۱5 درصــد 
ســرمایه گذاری در ایــن بــازار را شــغل و 

برشــمرده اند. خــود  حرفــه 
او افــزود: ۳درصــد حمایــت از تکنولوژی، 
۳درصــد کنجــکاوی و ســرگرمی، یــک 
درصــد جابــه جایــی بیــن المللــی پــول و 
یــک درصــد پرداخــت و خریــد را دالیــل 

ورود خــود بــه ایــن بــازار برشــمرده اند.

کســب  درصــد   ۸۸ گفــت:  فردیــس 
وکارهــا اعــام کرده انــد کــه رمــزارز خــود 
را از طریــق پلت فرم هــای خریدوفــروش 
آنایــن بــه دســت آورده، 5درصــد از 
از  ۴درصــد  طریــق صرافــی فیزیکــی، 
طریــق اســتخراج، یــک درصــد در ازای 
فــروش محصــوالت و خدمــات و ۲ درصد 
هــم از طریــق دریافــت از دوســتان و اقوام 

صاحــب رمــز ارز شــده اند.
کــوچ 50 میلیــون دالر  او بــا اشــاره بــه 
ســرمایه از پلــت فرم هــای داخلــی در 
۹0 ســاعت بــه دنبــال ابــاغ بخشــنامه 
شــاپرک بــه شــرکت های پرداخــت یــار، 
اظهــار داشــت: بررســی ها نشــان می دهــد 
حســاب  هــزار   500 و  میلیــون  دو  کــه 
کاربــری رمــز ارز در صرافی هــای داخلــی 
وجــود دارد کــه بــا احتســاب کارکــرد چهــار 
ــا پنــج بــه یــک، حــدودا ۱۲ میلیــون نفــر  ی

در ایــران رمــز ارز دارنــد.

ارزدیجیتال

مینا ایزدی
خبرنگار

مثبت  پالس های  ارسال  با  هم زمان 
کرات وین و اخباری که از روند پیشروی  مذا
کرات به گوش می رسد، تقاضا در بازار  مذا
خودرو کاهش یافته است. حاال بازار خودرو 
در رکودی سنگین به سر می برد و کاهش 
تقاضا تا حدودی منجر به ریزش قیمت 
خودرو نیز شده است. درواقع انتظارات برای 
کاهش قیمت خودروها طی ماه های آینده 
افزایش یافته و همین عامل تأثیرش را روی 
کرات  بازار خودرو گذاشته است. نتیجه مذا
وین در سرنوشت بازار خودرو تأثیرگذار خواهد 
بود؛ ولی در این میان کارشناسان بازار خودرو 
روند ریزشی قیمت ها در بازار خودرو را به 
عوامل دیگری نیز گره می زنند. به زعم برخی 
کرات  کارشناسان بازار داخلی عاوه بر مذا
قیمت  در  داخلی  عوامل  نقش  از  وین 
خودروها نیز نباید چشم پوشی کرد. کنترل 

تورم و اصاح سیاست های کلی بازار خودرو 
عواملی هستند که در افت قیمت خودروها 
نقش دارند.  براساس اطاعات ارائه شده 
قیمت خودروهای داخلی در اردیبهشت 
ماه افت 5درصدی را تجربه کرده اند. درواقع 
متوسط قیمت ۲0 خودرو منتخب داخلی 
در بازه زمانی یکم تا هجدهم اردیبهشت 
امسال، حدود ۱۶۸ میلیون و 500 هزار تومان 
بوده و این در حالی است که میانگین قیمت 
همین خودروها در کل اسفند ۹۹، بیش 
از ۱۷۷ میلیون و 500 هزار تومان به دست 
آمده است. این آمار با درنظرگرفتن سبدی از 
خودروهای داخلی صفر کیلومتر و دست دوم 
از پژو ۲0۶ و ۴05 گرفته تا تندر، تیبا و پراید، 
به دست آمده است. از سوی دیگر قیمت 
برخی خودروهای وارداتی نیز افت 50 تا ۱۳0 

میلیونی داشته اند.

تعیین تکلیف شورای رقابت 
برای قیمت خودرو

به تازگی شورای رقابت قیمت خودروهای 

براساس  است.  داده  افزایش  را  داخلی 
تصمیمات شورای رقابت و بر اساس تورم 
بخشی یک ساله اعام شده توسط بانک 
مرکزی و پس از کسر تورم های اعمال شده 
قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و 
پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری 
ایران  شرکت  محصوالت  برای  نهایتا 
خودرو به طور متوسط ۸.۲درصد و برای 
محصوالت شرکت سایپا به طور متوسط ۸.۹ 
درصد افزایش قیمت محاسبه شد که برای 
تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل 
قیمت گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴00 
اعمال و اجرا می شود. بحث های زیادی 
درباره انتقاد از قیمت گذاری دستوری خودرو 
ح می شود. فعاالن بازار حرفشان این  مطر
است که قیمت گذاری دستوری پیامدهای 
مخربی برای بازار خودرو به همراه دارد. 
از سوی دیگر نیز خودروسازان معتقدند 
باعث  دستوری  خ گذاری  نر سیاست  که 
زیان دهی آن ها در سال های اخیر شده 
است. این سیاست باعث گسترش داللی در 

خ کارخانه ای  بازار خودرو شده است. زیرا نر
خودروها متناسب با قیمت بازار آن ها رشد 
نکرده و از محل اختاف قیمت شدید این 

دو، سود زیادی عاید دالل ها شده است.

کاهش تقاضا در بازار خودرو
کرات وین روی قیمت  تأثیر مذا درباره 
صنعت  کارشناس  زاوه،  فربد  خودروها 
خودرو به اصفهان زیبا می گوید: به واسطه 
کرات وین، تقاضا  پالس های مثبت مذا
برای خرید خودرو به تعویق افتاده است؛ 
چون انتظاراتی مبنی بر تغییر قیمت ها و 
تغییر شرایط تقاضا در بازار خودرو برای مردم 
ایجاد می شود و به همین خاطر، یکی از 
کرات وین بر بازار خودرو کاهش  اثرات مذا
تقاضا بوده است. زاوه تصریح می کند: 
کرات وین روی بازار خودرو،  تأثیر دوم مذا
روی تقاضای خودروهای پارکینگی است. 
درواقع به امید اینکه این خودروها افزایش 
قیمت پیدا می کنند و برای اینکه صاحبان 
خودروهای پارکینگی سود کسب کنند یا 
حداقل قدرت خریدشان را از دست ندهند 
همچنان برای حفظ دارایی هایشان خودرو 
را نگهداری می کنند. به این ترتیب، در 
کوتاه مدت با دوگانه کاهش تقاضا و افزایش 
عرضه مواجه می شویم که تأثیر کاهشی در 
قیمت دارد و به این واسطه قیمت ها کاهش 

پیدا می کند.

کنترل تورم قیمت خودرو را 
کاهشی می کند

ایـن کارشـناس صنعـت خـودرو بـا اشـاره بـه 
کاهـش قیمـت  نقـش عوامـل داخلـی در 
خـودرو عنـوان می کنـد: بـرای اینکـه قیمت 
کـرات و توافقـات ویـن  خـودرو صرفـا مذا
کافـی نیسـت؛ بلکـه عوامـل دیگـری نیـز در 
کاهـش قیمت هـا دخیـل هسـتند. ازجملـه 
نحـوه مدیریـت اقتصـادی کشـور و نظـام 
پولی عوامل مهمی هستند که ریشه تورمی 
دارنـد. زاوه اذعـان می کنـد: عوامـل روانـی 
و هیجانـی در تـورم نقشـی ندارنـد، بلکـه 
ریشـه تورم، چک بی محل کشـیدن توسـط 
سـازمان برنامـه و بودجـه و وزارت اقتصـاد 
و نقدکردنـش توسـط بانـک مرکـزی اسـت 
کـه منجـر بـه افزایـش تـورم می شـود و روی 
قیمت هـا تأثیرگـذار اسـت. بنابرایـن عوامل 
داخلـی نیـز در کاهـش قیمت هـا تأثیرگـذار 
هسـتند و بایـد بانـک مرکـزی روی سیسـتم 

پولـی کنتـرل داشـته باشـد.

تأثیر عرضه در ریزش قیمت خودرو
او ادامه می دهد: مدیریت عرضـه خودرو در 
بـازار نیز عامـل دیگـری اسـت کـه در کاهش 
قیمت هـا تأثیرگـذار اسـت. در شـرایط فعلـی 
واردات خودرو متوقف شـده اسـت. از سوی 
دیگـر، تعلـل شـش ماهه شـورای رقابـت 
منجـر شـده کـه خودروسـاز در بـازار خـودرو 

عرضـه نکنـد و ایـن عرضه نشـدن خـودرو 
در بـازار باعـث شـده تـا رونـد مثبـت عرضـه 
خودروهـای پارکینگـی نیـز متوقـف شـود، 
طبیعـی اسـت کـه ایـن عوامـل روی قیمـت 
کارشـناس  خـودرو تأثیـر می گـذارد. ایـن 
گر شورای رقابت  صنعت خودرو می افزاید: ا
ایـن تصمیـم نابخردانـه را نمی گرفـت یـا 
اینکه قیمت ها را شناور می کرد، االن قیمت 
خـودرو چنـد میلیونـی کاهـش پیـدا می کرد؛ 
گـر واردات خـودرو نیـز آزاد  ضمـن اینکـه ا
می شـد، طبیعتـا روی قیمـت خودروهـای 
خارجـی اثرگـذار بـود؛ ولـی شـورای رقابـت در 
ظاهر به دنبـال تأمین منافـع مصرف کننده 
اسـت، ولـی واقعیـت اینکـه عامـل اصلـی 

به هم ریختگـی بـازار بـه شـمار مـی رود.
زاوه می گویـد: قـدرت خریـد مـردم بـا قیمـت 
بازارهـای مختلـف  در  اجنـاس  و  کاالهـا 
سنخیتی ندارد، درآمد سرانه کشور پنج هزار 
دالر اسـت و نمی تـوان انتظـار داشـت کـه 
تعـداد یـک میلیـون و 500 هـزار دسـتگاه 
کارشـناس  خـودرو بـه فـروش رود. ایـن 
کیـد می کند: تـا زمانـی که  صنعـت خـودرو تأ
سیاسـت های پولـی اصـاح نشـود تـورم در 
کشـور می تـازد و افزایـش قیمـت خواهیـم 
داشـت بـرای کاهـش قیمـت خـودرو بایـد 
سیاسـت های پولـی اصـاح شـود تـا رونـد 
کاهشـی شـدن قیمـت خـودرو پایـدار باشـد و 

مـردم بتواننـد خـودرو خریـداری کننـد.

 رکود سنگین 
معامالت خودرویی

افزایش انتظارات برای کاهش قیمت تقاضا را کاهش داده است
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اقتصادروز

واریز معادل ریالی ۵۰ میلیون دالر  به 
»صندوق تثبیت بازار سرمایه«

 50 فـروش  از  ناشـی  ریالـی  معـادل  امـروز  مرکـزی  بانـک   
میلیـون دالر از منابـع ارزی حسـاب صنـدوق توسـعه ملـی را 
بـه »صنـدوق تثبیـت بـازار سـرمایه« واریـز کـرد. بـه گـزارش 
تصمیم هـای  براسـاس  مرکـزی،  بانـک  عمومـی  روابـط 
هماهنگـی  سـتاد  یکـم  و  بیسـت  و  دویسـت  جلسـه 
در   ،۱۴00 اردیبهشـت   ۷ تاریـخ  در  دولـت  اقتصـادی 
اجـرای مصوبـه شـورای عالـی امنیـت ملـی، بانـک مرکـزی 
 جمهـوری اسـامی ایـران بایـد نسـبت بـه فـروش تدریجـی

 ۲00 میلیون دالر از منابع ارزی به حساب صندوق توسعه ملی 
اقـدام و منابع حاصـل را به صنـدوق تثبیت بـازار سـرمایه واریز 
کند. گفتنی اسـت پیش از ایـن رئیس کل بانـک مرکزی اعام 
کرده بـود مبلـغ ۲00 میلیون دالر بـه صورت تدریجـی فروخته و 
بـرای کمک بـه بـورس بـه صنـدوق تثبیـت بـازار سـرمایه واریز 
می شـود کـه اقـدام امـروز اولیـن گام در همیـن راسـتا بـود و ۱50 

میلیـون دالر باقیمانـده نیـز به تدریـج واریز خواهد شـد.

صادرات شمش فوالد آزاد شد
وزارت صمت فهرسـت واحدهـای مجاز به صادرات شـمش 
فـوالد شـامل بیلـت، بلـوم و اسـلب را اعـام و بـه ایـن ترتیـب 
صـادرات شـمش فـوالد آزاد شـد. سـیف اهلل امیـری، مدیـرکل 
کل  صنایـع معدنـی وزارت صمـت در نامـه ای بـه مدیـر 
دفتـر مقـررات صـادرات و واردات وزارت صمـت، فهرسـت 
واحدهـای مجـاز بـه صـادرات شـمش فـوالد )بیلـت، بلـوم و 
اسـلب( را اعـام کـرد.در ایـن نامـه کـه ۲5 اردیبهشـت ۱۴00 
صـادر شـده، آمـده اسـت: بـا توجـه بـه تصمیمـات جلسـه 
خ  شـورای هماهنگـی بخـش معـادن و صنایـع معدنـی مـور
۲0 اردیبهشـت ۱۴00 بـه پیوسـت فهرسـت واحدهـای مجـاز 
بـه صـادرات شـمش فـوالدی )بیلـت، بلـوم و اسـلب( کـه 
کنون در بورس کاال ثبت اطاعات کـرده و اقدام به عرضه  تا
کرده انـد، بـا مشـخصات و بـه  محصـوالت تولیـدی خـود 

همـراه شناسـه ملـی بـه گمـرک ارسـال می شـود. 
شـایان ذکـر اسـت واحدهـای لیسـت پیوسـت در صـورت 
رعایت کـف عرضه هـا در بـورس کاال به مـدت ۳ مـاه از تاریخ 
ج در  یـک خـرداد ۱۴00 جهـت صـادرات محصـوالت منـدر
جـدول پیوسـت نیـازی بـه تأییـد دفتـر صنایـع معدنـی در 
سامانه فرامرزی گمرک را ندارند. لطفا دستور فرمائید اقدام 
الزم صـورت پذیـرد و گـزارش صـادرات واحدهـای مذکـور بـه 
صـورت ماهیانـه بـه سـازمان حمایـت مصرف کننـدگان و 
تولیدکننـدگان ریـال دبیرخانـه کارگـروه تنظیـم بـازار و ایـن 
دفتـر ارائـه شـود تـا در صـورت عـدم رعایـت کـف عرضـه در 
بـورس کاال و عـدم انجـام تعهـدات ارزی و بـا اعـام سـازمان 
حمایـت مصرف کننـدگان و تولیدکننـدگان، صـادرات آن هـا 
تعلیـق می شـود. ضمنـا در صـورت وجـود متقاضـی جدیـد 
برای صـادرات تا اعام لیسـت تکمیلـی به گمـرک، صادرات 
آن ها توسـط این دفتـر تأیید می شـود. همچنیـن واحدهای 
تولیـدی شـمش فـوالدی بـرای آن مقـدار از شمشـی کـه در 
بـورس کاال معاملـه نشـده اسـت، می تواننـد بـرای صـادرات 

برنامه ریـزی کننـد.

الگوبرداری شرکت های فوالدسازی از 
سیاست بومی سازی فوالد مبارکه

رئیــس بومی ســازی مــواد، قطعــات و تجهیــزات شــرکت فــوالد 
مبارکــه گفــت: عملکــرد موفــق فراینــد بومی ســازی در شــرکت 
فــوالد مبارکــه ســرآغاز الگوبــرداری ســایر شــرکت های فوالدســازی 
از ایــن شــرکت شــده اســت. مهــدی شــهیدی اظهــار کــرد: ســابقه 
بومی ســازی در فــوالد مبارکــه منحصــر بــه دوران تحریــم نیســت، 
ــدازی نواحــی مختلــف تولیــدی، تدبیــر مجموعــه  ــا راه ان بلکــه ب
مدیریت فــوالد مبارکــه بر ایــن امر قــرار گرفــت که ســاخت قطعات 
موردنیــاز شــرکت، به منظــور برآورده کــردن نیازهــای خطــوط، 
انتقــال تکنولــوژی و پــرورش ســازندگان توانمنــد بومی ســازی 
شــود. او افــزود: در ایــن راســتا قطعــات بــا نقشــه های موجــود 
ــه شــرکت های ســازنده ارجــاع شــد و پــس از ســاخت در خطــوط  ب
تولیــدی مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. رئیــس بومی ســازی مــواد، 
قطعــات و تجهیــزات شــرکت فــوالد مبارکــه تصریــح کــرد: بــا نتایج 
مطلــوب و صرفه جویــی اقتصــادی حاصــل از فراینــد ســاخت 
داخــل، در ســال ۱۳۸0 شــرکت فــوالد مبارکــه اقــدام بــه ایجــاد 
ساختار ساخت داخل قطعات و تجهیزات موردنیاز در مجموعه 
مدیریت دفتر فنــی تعمیــرات کــرد. او اضافه کــرد: هــدف از ایجاد 
ایــن ســاختار تهیــه مــدارک فنــی ســاخت و اطاعــات موردنیــاز 
جهت ســاخت داخــل قطعــات و تجهیــزات بــوده کــه ایــن حرکت 
باعــث تســریع رونــد ســاخت داخــل قطعــات شــد. بــا توجــه بــه 
ــن  ــتفاده از ای ــه اس ــدگان ب ــازندگان و تأمین کنن ــت س ــرد مثب رویک
مــدارک، شــرکت های ســازنده بــه ایجــاد یــا تقویــت ســاختار دفتــر 
فنــی در داخــل مجموعــه خــود احســاس نیــاز کردنــد و در نتیجــه 
دو بــازوی تجربــه و دانــش، در داخــل مجموعه هــای ســازنده 
ــا  ــات ب ــل قطع ــاخت داخ ــرد: س ــح ک ــهیدی تصری ــت شد.ش تقوی
فرایند جدید باعث ارتقــای فنی و تکنولوژیک ســازندگان مرتبط 
با شــرکت فوالد مبارکه شــده و بســیاری از ســازندگان در مهندســی 
معکــوس، بهینه ســازی و طراحــی قطعــات و تجهیــزات بــه بلــوغ 
کافــی رســیدند و حتــی در مــوارد بســیاری ایــن قطعــات در ســبد 
ــز از  ــی نی ــز صنعت ک ــایر مرا ــه و س ــرار گرفت ــازندگان ق ــوالت س محص
ایــن محصــوالت منتفــع شــدند. او افــزود: حــدود ۷0 درصــد خریــد 
شــرکت فوالد مبارکه بــا اســتفاده از مــدارک فنی تهیه شــده توســط 
واحــد مهندســی قطعــه و تجهیــز ایــن شــرکت انجــام می گیــرد. 
شــهیدی عملکــرد موفــق فراینــد بومی ســازی در شــرکت فــوالد 
مبارکه را سرآغاز الگوبرداری سایر شرکت های فوالدســازی از این 
مهــم دانســت و افــزود: شــرکت فــوالد مبارکــه به عنــوان پیشــرو در 
ایــن عرصــه اقــدام بــه انتقــال تجربیــات به دســت آمده به منظــور 

نشــر دانــش بومی ســازی کــرد.

کرات وین، تقاضا برای خرید خودرو به تعویق افتاده است؛ چون انتظاراتی مبنی  به واسـطه پالس های مثبت مذا
بر تغییـر قیمت هـا و تغییر شـرایط تقاضـا در بـازار خودرو بـرای مـردم ایجاد می شـود و بـه همین خاطـر، یکـی از اثرات 

کرات وین بر بـازار خـودرو کاهش تقاضا بوده اسـت. مذا

نقلقول

ســیدجواد حســینی کیــا ، عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس: مــردم بیــش از ایــن 
ظرفیــت گرانــی ندارنــد. افزایــش قیمــت نــان بــا توجــه بــه مشــکات معیشــتی کنونــی توجیهــی 
نــدارد زیــرا در شــرایط فعلــی کــه گوشــت از ســفره مــردم حــذف شــده، گــران کــردن نــان جفاســت.
گرانــی نــان موجــب می شــود کــه بســیاری از مــردم بــه رنــج بیفتنــد و ایــن موضــوع زیبنــده نظــام 
ــف  ــار ضعی ــه اقش ــار ب ــا از فش ــد ت ــوع ورود می کن ــن موض ــه ای ــس ب ــزوم، مجل ــورت ل ــت، در ص نیس

جلوگیــری کنــد.
گرانی نان کج ســلیقگی اســت. دولــت باید با پیــش بینی تمهیــدات مناســب ماننــد آرد، آب، برق 
و گاز یارانــه ای را هزینــه نانوایــان را کاهــش دهنــد تــا نیــازی بــه گرانــی نــان نباشــد. بایــد بــه جــای 
افزایش قیمــت نان تدبیــری بــرای تأمین نیــاز نانوایــان مانند معافیت هــای مالیاتــی پیش بینی 

کرد./خانــه ملــت

قاســـم تقـــی زاده خامســـی، معـــاون آب و آبفـــای وزیـــر نیـــرو: هیـــچ برنامـــه ای بـــرای قطـــع 
آب مشـــترکان پرمصـــرف در دســـتور کار نیســـت و قـــرار نیســـت کـــه تأمیـــن آب هیـــچ یـــک از 

ـــه رو شـــود.  ـــا محددیـــت روب مشـــترکان ب
ـــا پـــر مصرف هـــا تنهـــا طرحـــی کـــه در حـــال  بـــا توجـــه بـــه سیاســـت وزارت نیـــرو بـــرای مقابلـــه ب
ـــر اســـاس آن تعرفـــه مشـــترکان  ـــه ب ـــت اســـت ک ـــه هیئـــت دول حاضـــر اجـــرا خواهـــد شـــد مصوب

پـــر مصـــرف بیشـــتر از ســـایر مشـــترکان دریافـــت می شـــود. 
ــترکانی  ــرای مشـ ــد و بـ ــد، ۷درصـ ــت می کننـ ــو را رعایـ ــه الگـ ــترکانی کـ ــرای مشـ ــه آب بـ تعرفـ
کـــه بیـــش از الگـــو مصـــرف دارنـــد ۱۶ درصـــد از اول اردیبهشـــت مـــاه افزایـــش یافـــت، 
ــاف ــوض آب معـ ــت قبـ ــرف از پرداخـ ــم مصـ ــترکان کـ ــترکان مشـ ــویق مشـ ــرای تشـ ــه بـ  البتـ

 شدند./ ایسنا

 افزایش قیمت نان
 کج سلیقگی است

 آب مشترکان پرمصرف
 قطع نمی شود

علی خضریان، سـخن گوی کمیسـیون اصل نود مجلس: طبق آمار رسـمی بانک مرکزی و 
محاسبات موجود، بانک ها با مشکلی جهت تأمین منابع تخصیص وام ازدواج رو به رو نیستند. 
صـف وام ازدواج بایـد برچیـده شـود. در صـورت ادامـه ایـن روند، کمیسـیون اصـل ۹0 بـا توجه به 
تخلفات صورت گرفته شده به صورت ویژه به این موضوع ورود خواهد کرد. برای پرداخت یک 
میلیـون وام ازدواج ۷0 میلیـون تومانی بـه ۷0 هزار میلیارد تومان منابع نیاز اسـت که با محاسـبه 
وام های ۱00 میلیونی زیر ۲5 سال حدود ۷5 هزار میلیارد تومان برآورد می شود؛ همچنین در حال 
حاضر حدود ۱00 هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج 50 میلیون تومانی سال گذشته قرار دارند که 
در مجموع به 5 هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارند.  برای پرداخت کل تسهیات قرض الحسنه 
مدنظـر ۱00 هـزار میلیـارد تومـان منابـع در سـال جـاری نیـاز اسـت؛ در حالی کـه بانک هـا حداقـل 

ظرفیت پرداخت ۱۳0 هزار میلیارد تومان تسـهیات قرض الحسـنه دارند./ ایسنا

 صف وام ازدواج
 باید برچیده شود

۱۲ میلیون ایرانی صاحب رمز ارز هستند
هدف از سرمایه گذاری حفظ ارزش پول است

نایـب رئیس کمیسـیون اقتصـاد نـوآوری 
و تحـول دیجیتـال اتـاق تهـران بـا بیـان 
اینکـه حجـم مبادلـه روزانـه رمزارزهـا در 
پایـان اسـفندماه ۹۹ بیـن پنـج تـا ۱0هـزار 
میلیـارد تومـان تخمین زده شـده اسـت، 
ادعـا کرد: بـرآورد می شـود کـه ۱۲ میلیون 

ایرانـی صاحـب رمـزارز باشـند.
گـزارش اتـاق بازرگانـی تهـران، دو  بـه 
و  سـرمایه«  و  پـول  »بـازار  کمیسـیون 
»اقتصـاد نـوآوری و تحـول دیجیتـال« 
اتـاق تهـران طـی نشسـتی مشـترک بـه 
ارزهـای  وضعیـت  تحلیـل  و  بررسـی 
دیجیتـال در کشـور پرداختنـد. فعـاالن 
بخـش خصوصـی حاضـر در ایـن جلسـه، 
اغلـب بـر ایـن عقیـده بودنـد کـه بایـد از 
رفتارهـا و سیاسـت های سـلبی دسـت 
کشـیده شـود و بـا وجـود گرایش گسـترده 
مـردم بـه سـرمایه گذاری در ایـن بـازار 
واقعیـت ارزهـای دیجیتـال را بپذیـرد 

و دولـت نقـش رگوالتـور را ایفـا کنـد؛ امـا 
در  حاضـر  مرکـزی  بانـک  نماینـدگان 
جلسـه اعـام کردنـد کـه نگـرش مثبـت 
و یکنواختـی در مـورد رمزارزهـا در کشـور 
وجـود نداشـته و دولـت نگرانی هایـی در 
این زمینـه دارد. نایب رئیس  کمیسـیون 
اقتصاد نـوآوری و تحـول دیجیتـال اتاق 
تهران در گـزارش رمزارزهـا با بیـان اینکه 
ارزش کل بـازار رمزارزهـا در جهـان تـا ۸ 
مـی ۲0۲۱ بـه دو هـزار و ۴۶0 بیلیـون دالر 
رسـیده و ارزش کل بـازار بیـت کویـن طی 
همین مدت یـک هـزار و ۱۱0 بیلیـون دالر 
کـرد:  بـرآورد شـده اسـت، خاطرنشـان 
لیسـت  و  پذیـرش  رمزارزهـای  تعـداد 
شـده در صرافی هـای معـروف دنیـا تـا ۱5 
آوریـل ۲0۲۱ عـدد چهـار هـزار و ۷0۱ را 
نشـان می دهـد، در حالـی کـه تعـداد رمـز 
ارزهـا در سـال ۲0۱۳ تنهـا ۶۶ عـدد بـود. 
فرزیـن فردیـس بـا بیـان اینکـه بازیگـران 

و ذی نفعـان یـک سیسـتم مالـی و پولـی 
مـردم، دولـت و کسـب وکارها هسـتند، 
تصریح کرد: در بـازار رمزارزها مردم مانند 
همیشـه جلوتـر از بقیـه حرکـت کردنـد و 
بـر اسـاس پژوهـش انجـام شـده بـر پنـج 
هـزار و ۶00 نفـر از جمعیت ۱۸ تا ۶5 سـاله 
از پرسش شـوندگان  ۳۱درصـد  کشـور، 

ادعـا کردنـد کـه در حـال حاضـر صاحـب 
رمـز ارز هسـتند و ۶درصـد نیـز پیـش از 
ایـن از چنیـن دارایـی برخـوردار بوده اند، 
۶۳درصـد هـم اعـام کردنـد که هیـچ گاه 

رمـز ارز نداشـته اند.
 نایب رئیـس  کمیسـیون اقتصـاد نوآوری 
و تحـول دیجیتـال اتـاق تهـران بـا بیـان 

ارز  رمـز  کـه  مردمـی  ۶۲درصـد  اینکـه 
خریـداری کردنـد، در ۶ مـاه اخیـر وارد 
مبادلـه  افـزود: حجـم  بـازار شـده اند، 
روزانـه رمزارزهـا در پایـان اسـفند بیـن 5 
 تـا ۱0 هـزار میلیـارد تومـان تخمیـن زده

 می شود.
اقتصــاد  رئیس کمیســیون  نایــب 
نــوآوری و تحــول دیجیتــال اتــاق تهــران 
تصریــح کــرد: ۷۷درصــد از دارنــدگان 
رمــز ارز، اعــام کرده انــد کــه بــه قصــد 
پــول  ارزش  حفــظ  و  ســرمایه گذاری 
وارد ایــن بــازار شــده اند و ۱5 درصــد 
ســرمایه گذاری در ایــن بــازار را شــغل و 

برشــمرده اند. خــود  حرفــه 
او افــزود: ۳درصــد حمایــت از تکنولوژی، 
۳درصــد کنجــکاوی و ســرگرمی، یــک 
درصــد جابــه جایــی بیــن المللــی پــول و 
یــک درصــد پرداخــت و خریــد را دالیــل 

ورود خــود بــه ایــن بــازار برشــمرده اند.

کســب  درصــد   ۸۸ گفــت:  فردیــس 
وکارهــا اعــام کرده انــد کــه رمــزارز خــود 
را از طریــق پلت فرم هــای خریدوفــروش 
آنایــن بــه دســت آورده، 5درصــد از 
از  ۴درصــد  طریــق صرافــی فیزیکــی، 
طریــق اســتخراج، یــک درصــد در ازای 
فــروش محصــوالت و خدمــات و ۲ درصد 
هــم از طریــق دریافــت از دوســتان و اقوام 

صاحــب رمــز ارز شــده اند.
کــوچ 50 میلیــون دالر  او بــا اشــاره بــه 
ســرمایه از پلــت فرم هــای داخلــی در 
۹0 ســاعت بــه دنبــال ابــاغ بخشــنامه 
شــاپرک بــه شــرکت های پرداخــت یــار، 
اظهــار داشــت: بررســی ها نشــان می دهــد 
حســاب  هــزار   500 و  میلیــون  دو  کــه 
کاربــری رمــز ارز در صرافی هــای داخلــی 
وجــود دارد کــه بــا احتســاب کارکــرد چهــار 
ــا پنــج بــه یــک، حــدودا ۱۲ میلیــون نفــر  ی

در ایــران رمــز ارز دارنــد.

ارزدیجیتال

مینا ایزدی
خبرنگار

مثبت  پالس های  ارسال  با  هم زمان 
کرات وین و اخباری که از روند پیشروی  مذا
کرات به گوش می رسد، تقاضا در بازار  مذا
خودرو کاهش یافته است. حاال بازار خودرو 
در رکودی سنگین به سر می برد و کاهش 
تقاضا تا حدودی منجر به ریزش قیمت 
خودرو نیز شده است. درواقع انتظارات برای 
کاهش قیمت خودروها طی ماه های آینده 
افزایش یافته و همین عامل تأثیرش را روی 
کرات  بازار خودرو گذاشته است. نتیجه مذا
وین در سرنوشت بازار خودرو تأثیرگذار خواهد 
بود؛ ولی در این میان کارشناسان بازار خودرو 
روند ریزشی قیمت ها در بازار خودرو را به 
عوامل دیگری نیز گره می زنند. به زعم برخی 
کرات  کارشناسان بازار داخلی عاوه بر مذا
قیمت  در  داخلی  عوامل  نقش  از  وین 
خودروها نیز نباید چشم پوشی کرد. کنترل 

تورم و اصاح سیاست های کلی بازار خودرو 
عواملی هستند که در افت قیمت خودروها 
نقش دارند.  براساس اطاعات ارائه شده 
قیمت خودروهای داخلی در اردیبهشت 
ماه افت 5درصدی را تجربه کرده اند. درواقع 
متوسط قیمت ۲0 خودرو منتخب داخلی 
در بازه زمانی یکم تا هجدهم اردیبهشت 
امسال، حدود ۱۶۸ میلیون و 500 هزار تومان 
بوده و این در حالی است که میانگین قیمت 
همین خودروها در کل اسفند ۹۹، بیش 
از ۱۷۷ میلیون و 500 هزار تومان به دست 
آمده است. این آمار با درنظرگرفتن سبدی از 
خودروهای داخلی صفر کیلومتر و دست دوم 
از پژو ۲0۶ و ۴05 گرفته تا تندر، تیبا و پراید، 
به دست آمده است. از سوی دیگر قیمت 
برخی خودروهای وارداتی نیز افت 50 تا ۱۳0 

میلیونی داشته اند.

تعیین تکلیف شورای رقابت 
برای قیمت خودرو

به تازگی شورای رقابت قیمت خودروهای 

براساس  است.  داده  افزایش  را  داخلی 
تصمیمات شورای رقابت و بر اساس تورم 
بخشی یک ساله اعام شده توسط بانک 
مرکزی و پس از کسر تورم های اعمال شده 
قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و 
پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری 
ایران  شرکت  محصوالت  برای  نهایتا 
خودرو به طور متوسط ۸.۲درصد و برای 
محصوالت شرکت سایپا به طور متوسط ۸.۹ 
درصد افزایش قیمت محاسبه شد که برای 
تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل 
قیمت گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴00 
اعمال و اجرا می شود. بحث های زیادی 
درباره انتقاد از قیمت گذاری دستوری خودرو 
ح می شود. فعاالن بازار حرفشان این  مطر
است که قیمت گذاری دستوری پیامدهای 
مخربی برای بازار خودرو به همراه دارد. 
از سوی دیگر نیز خودروسازان معتقدند 
باعث  دستوری  خ گذاری  نر سیاست  که 
زیان دهی آن ها در سال های اخیر شده 
است. این سیاست باعث گسترش داللی در 

خ کارخانه ای  بازار خودرو شده است. زیرا نر
خودروها متناسب با قیمت بازار آن ها رشد 
نکرده و از محل اختاف قیمت شدید این 

دو، سود زیادی عاید دالل ها شده است.

کاهش تقاضا در بازار خودرو
کرات وین روی قیمت  تأثیر مذا درباره 
صنعت  کارشناس  زاوه،  فربد  خودروها 
خودرو به اصفهان زیبا می گوید: به واسطه 
کرات وین، تقاضا  پالس های مثبت مذا
برای خرید خودرو به تعویق افتاده است؛ 
چون انتظاراتی مبنی بر تغییر قیمت ها و 
تغییر شرایط تقاضا در بازار خودرو برای مردم 
ایجاد می شود و به همین خاطر، یکی از 
کرات وین بر بازار خودرو کاهش  اثرات مذا
تقاضا بوده است. زاوه تصریح می کند: 
کرات وین روی بازار خودرو،  تأثیر دوم مذا
روی تقاضای خودروهای پارکینگی است. 
درواقع به امید اینکه این خودروها افزایش 
قیمت پیدا می کنند و برای اینکه صاحبان 
خودروهای پارکینگی سود کسب کنند یا 
حداقل قدرت خریدشان را از دست ندهند 
همچنان برای حفظ دارایی هایشان خودرو 
را نگهداری می کنند. به این ترتیب، در 
کوتاه مدت با دوگانه کاهش تقاضا و افزایش 
عرضه مواجه می شویم که تأثیر کاهشی در 
قیمت دارد و به این واسطه قیمت ها کاهش 

پیدا می کند.

کنترل تورم قیمت خودرو را 
کاهشی می کند

ایـن کارشـناس صنعـت خـودرو بـا اشـاره بـه 
کاهـش قیمـت  نقـش عوامـل داخلـی در 
خـودرو عنـوان می کنـد: بـرای اینکـه قیمت 
کـرات و توافقـات ویـن  خـودرو صرفـا مذا
کافـی نیسـت؛ بلکـه عوامـل دیگـری نیـز در 
کاهـش قیمت هـا دخیـل هسـتند. ازجملـه 
نحـوه مدیریـت اقتصـادی کشـور و نظـام 
پولی عوامل مهمی هستند که ریشه تورمی 
دارنـد. زاوه اذعـان می کنـد: عوامـل روانـی 
و هیجانـی در تـورم نقشـی ندارنـد، بلکـه 
ریشـه تورم، چک بی محل کشـیدن توسـط 
سـازمان برنامـه و بودجـه و وزارت اقتصـاد 
و نقدکردنـش توسـط بانـک مرکـزی اسـت 
کـه منجـر بـه افزایـش تـورم می شـود و روی 
قیمت هـا تأثیرگـذار اسـت. بنابرایـن عوامل 
داخلـی نیـز در کاهـش قیمت هـا تأثیرگـذار 
هسـتند و بایـد بانـک مرکـزی روی سیسـتم 

پولـی کنتـرل داشـته باشـد.

تأثیر عرضه در ریزش قیمت خودرو
او ادامه می دهد: مدیریت عرضـه خودرو در 
بـازار نیز عامـل دیگـری اسـت کـه در کاهش 
قیمت هـا تأثیرگـذار اسـت. در شـرایط فعلـی 
واردات خودرو متوقف شـده اسـت. از سوی 
دیگـر، تعلـل شـش ماهه شـورای رقابـت 
منجـر شـده کـه خودروسـاز در بـازار خـودرو 

عرضـه نکنـد و ایـن عرضه نشـدن خـودرو 
در بـازار باعـث شـده تـا رونـد مثبـت عرضـه 
خودروهـای پارکینگـی نیـز متوقـف شـود، 
طبیعـی اسـت کـه ایـن عوامـل روی قیمـت 
کارشـناس  خـودرو تأثیـر می گـذارد. ایـن 
گر شورای رقابت  صنعت خودرو می افزاید: ا
ایـن تصمیـم نابخردانـه را نمی گرفـت یـا 
اینکه قیمت ها را شناور می کرد، االن قیمت 
خـودرو چنـد میلیونـی کاهـش پیـدا می کرد؛ 
گـر واردات خـودرو نیـز آزاد  ضمـن اینکـه ا
می شـد، طبیعتـا روی قیمـت خودروهـای 
خارجـی اثرگـذار بـود؛ ولـی شـورای رقابـت در 
ظاهر به دنبـال تأمین منافـع مصرف کننده 
اسـت، ولـی واقعیـت اینکـه عامـل اصلـی 

به هم ریختگـی بـازار بـه شـمار مـی رود.
زاوه می گویـد: قـدرت خریـد مـردم بـا قیمـت 
بازارهـای مختلـف  در  اجنـاس  و  کاالهـا 
سنخیتی ندارد، درآمد سرانه کشور پنج هزار 
دالر اسـت و نمی تـوان انتظـار داشـت کـه 
تعـداد یـک میلیـون و 500 هـزار دسـتگاه 
کارشـناس  خـودرو بـه فـروش رود. ایـن 
کیـد می کند: تـا زمانـی که  صنعـت خـودرو تأ
سیاسـت های پولـی اصـاح نشـود تـورم در 
کشـور می تـازد و افزایـش قیمـت خواهیـم 
داشـت بـرای کاهـش قیمـت خـودرو بایـد 
سیاسـت های پولـی اصـاح شـود تـا رونـد 
کاهشـی شـدن قیمـت خـودرو پایـدار باشـد و 

مـردم بتواننـد خـودرو خریـداری کننـد.

 رکود سنگین 
معامالت خودرویی

افزایش انتظارات برای کاهش قیمت تقاضا را کاهش داده است
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رئیـس شـورای اسـامی شـهر اصفهـان از سـعه صدر به عنـوان یـک ابـزار مدیریـت یادکـرد و گفـت: هـر مدیـری کـه در 
رأس مجموعـه ای قرار می گیرد باید سـعه صدر داشـته و شـنونده خوبی باشـد تـا کارکنـان زیرمجموعه نیـز از او تأثیر 

پذیرفتـه و تکریـم مـردم را موردتوجـه قـرار دهند.

نطقهفته

 طرح های مصوب شورا
 اجرا شود

ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــان بـ ــهر اصفهـ ــامی شـ ــورای اسـ نایب رئیـــس شـ
ح هـــای مصـــوب شـــورای پنجـــم از شـــهردار اصفهـــان و  طر
ح هـــا بـــرای  معـــاون اقتصـــادی او درخواســـت کـــرد کـــه ایـــن طر

اداره بهتـــر شـــهر اجـــرا شـــود.
 نصیـــر ملـــت در نطـــق میان دســـتور خـــود ادامـــه داد: اعضـــای 
شـــورا بـــرای اینکـــه بتواننـــد اصاحاتـــی در فرایندهـــا و بهبـــود 
عملکردهـــای شـــهرداری داشـــته باشـــند، امکانـــی در قالـــب 
ح هـــا پـــس  ح در اختیـــار دارنـــد کـــه اجـــرای ایـــن طر ارائـــه طـــر

از تصویـــب بـــرای شـــهرداری الزامـــی اســـت.
نایب رئیـــس شـــورای اســـامی شـــهر اصفهـــان افـــزود: در 
ح هـــای زیـــادی در بخش هـــای مختلـــف  دوره پنجـــم طر
توســـط اعضـــا و کمیســـیون های شـــورای شـــهر اصفهـــان 
کـــه بخشـــی از آن هـــا  تهیـــه شـــد و بـــه تصویـــب رســـید 
ـــت،  ـــه مل ـــه گفت ـــرار گرفـــت. ب ـــی شـــد و مورداســـتفاده ق عملیات
ــه  ــده کـ ــدود شـ ــف مسـ ــل مختلـ ــه دالیـ ــا بـ ح هـ ــی از طر بخشـ
 توقـــف آن هـــا بـــرای شـــهر زیان هـــای جـــدی بـــه همـــراه 

دارد. 
ملـــت تصریـــح کـــرد: ایرادهایـــی کـــه ســـال ها در فعالیت هـــای 
شـــهرداری وجـــود داشـــته، می توانســـت بـــا تغییـــرات و 
اصاحـــات رفـــع شـــود و خدمت رســـانی بـــه شـــهروندان را 

روان تـــر و راحت تـــر کنـــد.

لیستبیسرانجامها
نایب رئیـــس شـــورای اســـامی شـــهر اصفهـــان ســـپس بـــه 
ح هایـــی پرداخـــت کـــه باوجـــود تصویـــب، امـــا اجـــرا  معرفـــی طر
نشـــده اســـت.  ملـــت افـــزود: اصـــاح فراینـــد اولویت بنـــدی 
کاربری هـــای خدماتـــی شـــهر اصفهـــان بـــا هـــدف تعریـــف 
کاربری هـــای خدماتـــی بـــه اعتبـــار و اســـتناد جمعیـــت هـــر 

ــود. ــهر بـ شـ
 ملـــت ادامـــه داد: در ســـال های گذشـــته در شـــهرداری 
اصفهـــان اولویت بندی هایـــی انجـــام می شـــد کـــه تغییـــر 
ســـرانه های خدماتـــی و ضعـــف در ارائـــه خدمـــات را در 
ح  پـــی داشـــت. بـــه گفتـــه او قـــرار بـــود بـــا اجـــرای ایـــن طـــر
ح متوقـــف بـــوده و  اولویت بندی هـــا اصـــاح شـــود؛ ولـــی طـــر

بـــه نتیجـــه نرســـیده اســـت. 
ح دقیـــق ســـازی محاســـبات تفکیـــک اراضـــی  او دربـــاره طـــر
شـــهرداری کـــه اجرانشـــده اســـت، گفـــت: تفکیـــک یکـــی 
کـــه بـــا ســـایق مدیـــران  از معضـــات شـــهرداری اســـت 
مختلـــف مناطـــق یـــا یـــک مدیـــر در پرونده هـــای مختلـــف 
گـــون انجـــام می شـــود و از دســـت رفتـــن  و بـــا نگاه هـــای گونا

منافـــع شـــهرداری و مـــردم را د رپـــی دارد.
نایب رئیـــس شـــورای اســـامی شـــهر اصفهـــان خاطرنشـــان 
کـــرد: قـــرار بـــود ســـند جامـــع زیباســـازی بـــرای شـــهر اصفهـــان 
تهیـــه کنیـــم کـــه از الزامـــات شـــهرداری بـــود؛ ولـــی بازهـــم بـــه 
نتیجـــه نرســـید. ملـــت دربـــاره ســـند گردشـــگری شـــهرداری 
اصفهـــان نیـــز گفـــت: ایـــن ســـند جـــزو الزاماتـــی بـــود کـــه طـــی 
آن بایـــد هرکـــدام از زیرمجموعه هـــای شـــهرداری در حـــوزه 
 گردشـــگری مـــوازی کاری انجـــام ندهنـــد کـــه بـــه نتیجـــه 

نرسید.
ح مدیریـــت جامـــع زنجیـــره تأمیـــن اقـــام  او دربـــاره طـــر
مصرفـــی فضـــای ســـبز شـــهر اصفهـــان اظهـــار داشـــت: بـــرای 
جلوگیـــری از تضییـــع منافـــع، مناطـــق شـــهرداری بایـــد بـــه 
ـــک  ـــا ی ـــود را ب ـــاز خ ـــام موردنی ـــه، اق گان ـــای جدا ـــای خریده  ج
ح نیـــز عملیاتـــی   زنجیـــره تأمیـــن، تهیـــه کننـــد کـــه ایـــن طـــر
نشـــد.ایجاد ارزش افـــزوده اقتصـــادی از مجتمع هـــای 
ح هـــای بی ســـرانجامی بـــود  ایســـتگاه های متـــرو از دیگـــر طر
ح نیـــز به رغـــم  کـــه ملـــت بـــه آن اشـــاره کـــرد و افـــزود: ایـــن طـــر
تذکـــرات متعـــددی کـــه بـــه شـــهرداری داده شـــد جـــزو مـــوارد 

ــدود اســـت.  مسـ
نایب رئیـــس شـــورای اســـامی شـــهر اصفهـــان ادامـــه داد: 
ح به جـــای دریافـــت عـــوارض نوســـازی از  در ایـــن طـــر
مـــردم بـــرای توســـعه متـــرو، ایســـتگاه های متـــرو درآمـــدزا 
 می شـــوند و می تواننـــد منافـــع ارزشـــمندی بـــرای شـــهر 
ــر  ــه هـ ــه بـ ح هایـــی کـ ــرد: طر ــد کـ کیـ ــند. ملـــت تأ ــته باشـ داشـ
دلیـــل متوقف شـــده اند بایـــد بـــه چرخـــه اجـــرا بازگردنـــد؛ 
ح هـــا بـــا بررســـی ها و مطالعـــات و  کـــه هـــر یـــک از ایـــن طر چرا
ــد در  ــدام می توانـ ــرای هرکـ ــید و اجـ ــر رسـ ــه ثمـ ــاع جـــدی بـ دفـ

بخشـــی از شـــهر تحـــول ایجـــاد کنـــد.

ماجرایزیباسازی
نایب رئیـــس شـــورای اســـامی شـــهر اصفهـــان در بخـــش 
گفـــت:  دیگـــری دربـــاره وضعیـــت زیباســـازی در شـــهر 
شنیده شـــده کـــه شـــهردار اصفهـــان دســـتور داده اســـت 
مناطـــق پانزده گانـــه بـــرای اجـــرای فعالیت هـــا و اقدامـــات 
زیباســـازی اقـــدام کننـــد. ملـــت تصریـــح کـــرد: ایـــن رونـــد بـــا 
ــرای  ــه بـ کـ ــرت دارد؛ چرا ــازی، مغایـ ــازمان زیباسـ ــه سـ وظیفـ
کنتـــرل و اجـــرای بهتـــر الزامـــات و پروژه هـــا، سیاســـت گذاری 

بـــا ســـازمان زیباســـازی اســـت.
ع صحـــت داشـــته باشـــد  گـــر ایـــن موضـــو کیـــد کـــرد: ا او تأ
کـــه در ایـــن حـــوزه هـــر اقدامـــی  جـــای نگرانـــی اســـت؛ چرا
 بایـــد از قاعـــده قانونـــی پیـــروی کنـــد تـــا کیفیـــت الزم را داشـــته

 باشد.

درخواستنظارتبرحوزهمالی
نایب رئیـــس شـــورای اســـامی شـــهر اصفهـــان در بخـــش 
دیگـــری از نطـــق خـــود دربـــاره نظـــارت بـــر فعالیت هـــای 
مالـــی بخش هـــای مختلـــف شـــهرداری اصفهـــان گفـــت: 
چندهفتـــه ای اســـت کـــه از شـــهرداری درخواســـت کردیـــم 
ــا  ــازمان ها را مهیـ ــی سـ ــای مالـ ــر فعالیت هـ ــارت بـ ــکان نظـ امـ
کنـــد؛ ولـــی متأســـفانه نـــه شـــهرداری ایـــن امـــکان را دارد 
 و نـــه توانســـته اســـت ایـــن امـــکان را بـــرای شـــورا فراهـــم 
ع کـــه شـــهرداری مرکـــزی از  کنـــد.  ملـــت افـــزود: ایـــن موضـــو
ریـــز اقدامـــات ســـازمان های زیرمجموعـــه خـــود اطـــاع کاملـــی 

نـــدارد، جـــای نگرانـــی دارد.
نایب رئیـــس شـــورای اســـامی شـــهر اصفهـــان دربـــاره علـــت 
ایـــن بی اطاعـــی اظهـــار داشـــت: می گوینـــد بـــه دلیلـــی امـــکان 
ورود بـــه سیســـتم ها را نداریـــم و امـــکان لینـــک سیســـتم های 
مالـــی وجـــود نـــدارد کـــه ایـــن دفـــاع خوبـــی نیســـت و یـــک 

مشـــکل اساســـی وجـــود دارد.
 ملـــت درخواســـت کـــرد هرچـــه ســـریع تر خواســـته شـــورا تأمیـــن، 
و امـــکان دسترســـی و کنتـــرل بـــر فعالیت هـــای مالـــی ایجـــاد 
ــی  ــه وظایـــف اصلـ ع ازجملـ ــو ــن موضـ ــه داد: ایـ ــود. او ادامـ شـ

ــت. شوراسـ

صحنعلنی

لیلیزوارهای
خبرنگار

رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان 
کیــد کــرد: هیــچ توجیهــی بــرای برخــورد بــد و  تأ
کم لطفــی بــا مــردم قابل پذیــرش نیســت. 
علیرضــا نصراصفهانــی در نطــق پیــش از 
کیــد بــر اینکــه  دســتور ایــن هفتــه خــود بــا تأ
مدیــران شــهرداری بایــد در مواجهــه بــا مــردم 
صبــور باشــند، گفــت: احتــرام و تکریــم امــری 
متقابل اســت و مردم نیز باید هنــگام مراجعه 
بــه شــهرداری بــا کارکنــان برخــورد مناســبی 

داشته باشند.

او در صدوهفتادویکمیـن جلسـه علنـی 
شورای اسامی شهر اصفهان تصریح کرد: 
شورای پنجم بارها بر تکریم ارباب رجوع و 
کید کرده  شفاف سازی امور در شهرداری تأ
اسـت و هـر مدیـری در هـر جایگاهـی بایـد 

رعایـت حـال مـردم را بکنند.
نصراصفهانی ادامه داد: مدیران و کارکنان 
بـا پرهیـز از تندخویـی و کم حوصلگـی باید 
بـا صبـر و حوصلـه زیـاد بتواننـد بـا مـردم 
برخـورد کننـد؛ زیـرا مشـکات اقتصـادی، 
باعـث کاهـش آسـتانه تحمـل مـردم شـده 
گـر آسـتانه تحمـل مدیـران و کارکنـان  کـه ا
نیـز کاهـش یابـد، اتفاق های خوشـایندی 

نمی افتـد.
 رئیـس شـورای اسـامی شـهر اصفهـان از 
سـعه صدر به عنـوان یـک ابـزار مدیریـت 
یادکـرد و گفـت: هـر مدیـری کـه در رأس 
مجموعـه ای قـرار می گیـرد بایـد سـعه صدر 
داشـته و شـنونده خوبـی باشـد تـا کارکنـان 
زیرمجموعه نیز از او تأثیر پذیرفته و تکریم 

مردم را موردتوجه قرار دهند. او ادامه داد: 
بی توجهی به تکریم ارباب رجوع با دالیلی 
ماننـد زیاده خواهـی مراجعـان و رفتـار بـد 

آن هـا قابـل توجیـه نیسـت.
او بـا بیـان اینکـه نبایـد در روزهـای پایانـی 
ایـن دوره شـورای شـهر این گونـه برداشـت 
شـود کـه نظارت هـا کاهـش یافتـه اسـت، 
افـزود: در روزهـای پایانـی خدمـت نیـز 
هماننـد روزهـای نخسـت بـر امـور نظـارت 
داشـته و اجـازه نمی دهیـم آنچـه بـا تـاش 
به دسـت آمده اسـت در روزهـای پایانـی 

دوره پنجـم به راحتـی و بـا برخوردهـای 
نسـنجیده از دسـت بـرود.

بهرهبرداریسریعاز
تعاونیکارکنان

او در بخــش دیگــری از نطــق خــود با اشــاره 
بــه بازدیــد از پــروژه بــزرگ شــرکت تعاونــی 
مصــرف کارکنــان شــهرداری اصفهــان در 
مجــاورت پــل ســرهنگ، گفــت: تــاش 
ایــن  احــداث  بــرای  شــهری  مدیریــت 
مجموعه با هــدف افزایش رفــاه کارکنان و 
کارگران و خانــواده آن ها جای تقدیــر دارد.
نصراصفهانــی بــا بیــان اینکــه ۱۵میلیــارد 
تومــان بــرای خریــد تجهیــزات ایــن مــکان 
هزینــه شــده اســت، اظهــار امیــدواری کــرد 
ســاختمان جدید تعاونی مصــرف کارکنان 

بــه زودی بــه بهره بــرداری برســد. 
و  ســرمایه گذار  کــرد:  خاطرنشــان  او 
شــهرداری اصفهان تــاش کنند کــه زمینه 
بهره بــرداری و افتتــاح ایــن پروژه بــه زودی 

فراهــم شــود.

کیدبرصرفهجوییانرژی تأ
رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان 
گــرم  فصــل  فرارســیدن  بــه  اشــاره  بــا 
ســال و افزایــش مصــرف انــرژی گفــت: 
تمــام مدیــران شــهری و اســتانی بایــد 
صرفه جویــی در مصــرف آب و بــرق را بــه 

کننــد.  ابــاغ  زیرمجموعــه خــود 
او ادامــه داد: از شــهرداری اصفهــان در 
ســال های گذشــته بــرای رعایــت الگــوی 
مصــرف تقدیــر شــده، امــا به طــور حتــم بــه 
علــت گســتردگی واحدهــای زیرمجموعــه 
شــهرداری، صرفه جویــی انــدک نیــز باعث 

افزایــش بهــره وری می شــود.

دردسردرختانتوت 
کـرد: شـهرداری در  نصراصفهانـی بیـان 
گذشـته درختـان تـوت را در  سـال های 
کاشـته  شـهر  پیاده روهـای  مجـاورت 
کـه مکان یابـی ایـن درختـان بـا مطالعـه 
کنون کـه  کافـی نبـوده اسـت.او افـزود: ا
ایـن درختـان بـه بـار نشسـته اند، نه تنهـا 
نظافـت فضـای شـهر را تحت تأثیـر قـرار 
داده انـد که آسـیب هایی را بـه خودروهای 
مـواردی  در  و  کـرده  وارد  شـهروندان 
شـهروندان بـرای اسـتفاده از ایـن میـوه در 
حاشـیه خیابـان دچـار آسـیب شـده اند؛ 
ضمـن اینکـه توت هـای حاشـیه خیابـان 
نیـز آلـوده هسـتند.رئیس شـورای اسـامی 
شـهر اصفهان اظهار داشـت: ایـن درختان 
درمجـاور تـردد خودروهـا قـرار دارنـد و 
خانواده هـا از میـوه آن اسـتفاده می کننـد 
کـه مملـو از آلودگـی اسـت. نصـر اصفهانـی 
از ایجـاد توتسـتان در مکان هـای مناسـب 
خبـر داد و گفـت: کاشـت اولیـن توتسـتان 
در نـاژوان انجام شـده اسـت و امیدواریم با 
این تغییر رویکرد، از کاشـت درختان توت 
و دیگـر درختانـی کـه بـرای خیابان هـا و 
مردم شهر عوارض دارند، خودداری شود.
او بـا گرامیداشـت روز بزرگداشـت حکیـم 
فردوسـی و زبـان فارسـی، افـزود: حکیـم 
فردوسی در نگهداشـت زبان فارسی نقش 
اسـت؛  داشـته  بی نظیـری  و  بی بدیـل 
بنابرایـن بایـد همـواره قـدردان بزرگانـی 
ماننـد او کـه در فرهنـگ، تاریـخ و تمـدن 
ایـن سـرزمین تأثیرگـذار بوده انـد، باشـیم. 
کبـر  نصراصفهانـی همچنیـن درگذشـت ا
تـرکان، وزیـر اسـبق دفـاع و راه و ترابـری و 
حسین یقینی، یکی از چهره های برجسته 

دانشـگاهی اصفهـان را تسـلیت گفـت.

یکشنبههایافتتاح
روز گذشـته و در آییـن هـر یکشـنبه یـک 
افتتاح که در جلسـه علنی شـورای اسامی 
شـهر برگـزار شـد، تعـدادی از پروژه هـای 
شـهرداری  پسـماند  مدیریـت  سـازمان 
ریـال  490میلیـارد  ارزش  بـه  اصفهـان 
افتتاح شد.احداث خطوط جدید پردازش 
ریـال،  ۳۷0میلیـارد  ارزش  بـه  پسـماند 
گون هـای  پـروژه سـاماندهی و توسـعه ال
تبخیـری و کانال هـای شـیرابه بـا هزینـه 
۲0میلیـارد ریـال، طراحـی، راه انـدازی و 

اسـتقرار فاز نخست اپلیکیشـن شهروندی 
بـا دومیلیـارد ریـال اعتبـار، سـاماندهی و 
استقرار سیستم مدیریت یکپارچه پسماند 
سـاختمانی بـا هزینـه ۲.۵میلیـارد ریـال، 
فـاز نخسـت  از  بهره بـرداری  و  احـداث 
واحـد پیرولیـز ضایعـات خطـوط پـردازش 
پسـماند به ظرفیت ۱0 تن در روز با سـرمایه 
۲00هـزار دالر، توسـعه و اصـاح سـکوی 
انتقـال پسـماند تـر بـا بودجـه 40میلیـارد 
ریـال، سـاماندهی و توسـعه سـایت های 
توده ریـزی بـا هزینـه ۳0میلیـارد ریـال، 
دسـتگاه  از  بهره بـرداری  و  راه انـدازی 
پایلـوت هاضـم بی هـوازی بـرای تولیـد 
بیـوگاز بـه ارزش ۱0میلیـارد ریـال ازجملـه 
دوازده پروژه مهم و شـاخص این سـازمان 
اسـت کـه بـر پایـه نقشـه راه ایـن سـازمان 
طراحـی و اجراشـده و بخشـی از آن روز 

گذشـته افتتـاح شـد.
جــذب ســرمایه گذار بــرای ایجــاد واحــد 
پیرولیــز یکــی از مهم تریــن پروژه هــای 
ســازمان پســماند شــهرداری اصفهــان 
اســت. ایــن واحــد قــادر اســت مــواد پایــه 
نفتــی را بــه گازوئیــل تبدیــل کنــد. کاهــش 
دفــن پســماند بــه میــزان ۳۵00 تن در ســال 
و درآمدزایــی ۲۳0هــزار دالری در ســال 
ح محســوب  ازجملــه اهــداف ایــن طــر

 . د می شــو
گفتنــی اســت،مجوز الزم بــرای احــداث فــاز 
دوم ایــن پــروژه نیــز اخــذ شــده اســت. ایــن 
پروژه بــرای اولین بــار در اصفهــان افتتاح و 
اجرا می شود. در این تکنولوژی، ضایعات 
زباله هــا بــر پایــه نفتــی، بــه مشــتقات نفتــی 
و گازوئیــل تبدیــل می شــود. ایــن شــیوه 
پســماند عــاوه بــر ارزش افــزوده زیــادی کــه 
دارد، اصفهــان را به ســوی دفــن صفــر زباله 

هدایــت می کنــد.
در جلســه روز گذشــته، رحیــم محمــدی، 
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند 
ــا اشــاره بــه رویکــرد  شــهرداری اصفهــان، ب
توســعه محور ســازمان مدیریــت پســماند 
و  ک  پــا شــهری  بــه  دســتیابی  بــرای 
گفــت: بررســی پیشــرفته ترین  پایــدار، 
تکنولوژی هــا و فرایندهــای دنیــا در عرصه 
مدیریــت و پــردازش پســماند، راهبــردی 
مســتمر در فعالیت هــای ســازمان مدیریت 
پســماند بــوده کــه هرکــدام مبتنی بر نقشــه 
راه تدوین شــده، بــه تحقــق اهــداف پیــش 
رو و بهبــود کمــی و کیفــی شــاخص های 

مدیریــت پســماند کمــک می کننــد.
او ادامـــه داد: ســـازمان مـدیـریــــت پســـماند 
تحقـــق  بـــرای  اصفهـــان،  شـــهرداری 
کـــه بـــر  شـــعار برنامـــه ۱40۵ اصفهـــان 
کیـــد  تأ اصفهـــان  زیســـت پذیربودن 
مؤثـــری  و  بـــزرگ  می کنـــد، قدم هـــای 
کیـــد بـــر  برداشـــته اســـت. محمـــدی بـــا تأ
اینکـــه مأموریت هـــا و سیاســـت گذاری 
حـــوزه خدمـــات شـــهری تکالیفـــی را متوجـــه 
ســـازمان مدیریـــت پســـماند می کنـــد کـــه 
مهم تریـــن آن رضایـــت شـــهروندان اســـت، 
گفـــت: مهم تریـــن اهـــداف ایـــن ســـازمان در 
راســـتای تحقق شـــعار برنامـــه ۱40۵ اســـتان 
و شـــعار زیســـت پذیری شـــهر اصفهـــان 

اســـت.

مثلروزهایاولبرامورنظارتمیکنیم
مدیران شهرداری در مواجهه با ارباب رجوع صبور باشند
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ورزشـی  و  فرهنگـی  کمیسـیون  رئیـس 
بـا  اصفهـان  شـهر  اسـامی  شـورای 
تبریـک فرارسـیدن ۲۷ اردیبهشـت، روز 
روابط عمومی، گفت: روابط عمومی نباید 
سیاسـت و برنامه هـای غلـط مجموعـه را 
توجیـه کنـد؛ بلکـه بایـد در پاسـخ گویی بـه 
مردم و در برقراری ارتباط با آن ها صداقت 
کار خـود قـرار دهـد و سـرفصل  را اصـل 

اخـاق، علـم و هنـر باشـد.
فریـده روشـن در نطـق میان دسـتور خـود 
ادامـه داد: بـدون شـک اهمیـت و نقـش 
روزافزون صنعت روابط عمومی در دنیای 
ارتباطـات اسـت کـه امـروزه ایـن حرفـه را 
بـه قلـب تپنـده مجموعه هـای مختلـف 
کـرده اسـت. او ادامـه داد: بایـد  تبدیـل 
کـه امـروزه نقـش  توجـه داشـته باشـیم 
روابط عمومـی باوجـود فضاهـای مجـازی 
و عصـر ارتباطات که بایـد برگرفتـه از علم و 

گاهی باشـد، برجسته و مهم شـده است. آ

فردوسیفارسیرانجاتداد
او در بخـش دیگـری از نطـق خـود روز 
گرامـی داشـت و افـزود:  فردوسـی را نیـز 
حکیم ابوالقاسـم فردوسـی حماسه سـرای 
بزرگ ایران و سـراینده شـاهنامه، حماسـه 
ملی ایران، است. روشـن ادامه داد: برخی 
فردوسـی را بزرگ تریـن سـراینده پارسـی 
دانسـته اند کـه از شـهرت جهانی برخـوردار 

اسـت. 
به عنـوان  شـاهنامه  روشـن،  گفتـه  بـه 
کهـن پارسـی و  بزرگ تریـن اثـر ادبیـات 
کهـن از دیرپاتریـن  سـند هویـت ایـران 
تمدن هـای شناخته شـده جهـان اسـت و 
شـعر فاخـر فردوسـی پاسـدار زبـان فارسـی 
آموزه هـای  از  مانـدگار  گنجینه هـای  و 
توحیـدی و اخاقـی اسـت کـه بـا نـام خـدا 

مفاهیمـی  از  سرشـار  و  می شـود  شـروع 
همانند عدالت، دادگری، دانش اندوزی، 

نیکـوکاری و خـردورزی اسـت.
شـاهنامه،  در  فردوسـی  افـزود:  روشـن 
وطن دوسـتی، فرهنگ و هنر ایران زمین، 
دین مداری و اخاق مداری را به زیباترین 
وجـه به تصویـر کشـیده و یـک اثـر بی نظیر 
خلـق کـرده اسـت. او ادامـه داد: ا و بـا قلـم 
زیبای خـود زبان فارسـی را بـه مـردم ایران 
بازگردانـد. روشـن بـا بزرگداشـت یـاد و نـام 
بلند حکیم توس، فرارسیدن روز فردوسی 
را بـه همـه ایرانیـان و دوسـتداران زبـان 
فارسی در جهان تبریک گفت و از مدیریت 
شـهری درخواسـت کـرد بـا نهادینـه کـردن 
هرچـه بیشـتر آثـار فردوسـی و زبـان فارسـی 
شـهرداری،  مختلـف  برنامه هـای  در 
زمینه هـای فرهنگـی و زیباسـازی شـهر را 

افزایـش دهنـد.

رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی 
شورای اسـامی شـهر اصفهان درباره ایجاد 
دو نمایشگاه موازی در اصفهان هشدار داد. 
کوروش خسـروی در نطق میان دستور این 
هفته خـود در صـد و هفتـاد و یکمین جلسـه 
علنی شـورای اسـامی شـهر اصفهان گفت: 
از جیـب مـردم ۲00میلیـارد تومـان هزینـه 
شـد تـا شـرکت بین المللـی نمایشـگاه های 
اصفهـان در روشن دشـت سـاخته شـد.او 
ادامـه داد: بـه نظـر مـن هیـچ الزامـی نبایـد 
بـرای ازبیـن بـردن و بـه هـدر دادن ایـن 
هزینـه انجـام شـود.رئیس مرکـز پژوهش ها 
و مطالعـات راهبردی شـورای اسـامی شـهر 
اصفهـان بـا اشـاره به تـاش سـازمان صمت 
برای ایجاد نمایشـگاه دائمی سنگ، اظهار 
کـه  داشـت: به تازگـی خبـری منتشرشـده 
قـرار اسـت مـوازی نمایشـگاه بین المللـی 
ایجـاد  سـنگ  نمایشـگاه  یـک  اصفهـان 

در  اصفهـان  صمـت  سـازمان  کـه  شـود 
حـال پیگیـری اجـرای آن اسـت.به گفتـه 
کشـش هـر دو  خسـروی، شـهر اصفهـان 
نمایشـگاه را ندارد. او افزود: عنوان شده که 
شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان 
حاضـر نشـده هزینـه ایـن کار را تأمیـن کنـد؛ 
بـه همیـن دلیـل سـنگ تراش های واقـع 
در شـهرک محمودآبـاد بـرای ایجـاد یـک 
نمایشـگاه دائمـی و جدیـد اقـدام کرده انـد.
به گفته رئیس مرکـز پژوهش ها و مطالعات 
راهبردی شورای اسامی شهر اصفهان این 
ح شـده کـه شـرکت  سـخنان در حالـی مطر
نمایشـگاه های بین المللـی اصفهـان طـی 
نامـه ای از ایـن درخواسـت اسـتقبال کـرده 
و تأمیـن زمیـن را نیـز بـر عهـده گرفته اسـت.
خسروی افزود: در حالی قرار است نمایشگاه 
جدیـدی احـداث شـود کـه زیرسـاخت های 
موردنیـاز آن ماننـد آب، بـرق، گاز و جـاده در 

روشـن دشـت آمـاده اسـت. او ادامـه داد: در 
این منطقه فضای پارکینگ و دسترسی هم 
آماده است و با فرودگاه، سیتی سنتر و سالن 
اجاس سـران هم ارتباط دارد. او ادامه داد: 
این محور در شرق اصفهان موقعیت مهمی 
دارد.رئیـس مرکـز پژوهش هـا و مطالعـات 
راهبـردی شـورای اسـامی شـهر اصفهـان از 
مدیریت شـهری و اتـاق بازرگانـی تقاضا کرد 
کـه ایـن بحـث را پیگیـری کننـد و سـازمان 
صمـت و سـرمایه گذارانی را کـه به اشـتباه 
قصـد سـرمایه گذاری در ایـن پـروژه را دارنـد، 
نمایشـگاه  ایجـاد  کـه  چرا کننـد؛  توجیـه 
جدید بـه صـاح فعـاالن حوزه سـنگ و شـهر 
نیسـت.او اعتقـاد دارد کـه هم افزایـی بیـن 
ایـن دو پـروژه )نمایشـگاه دائمـی سـنگ 
شـرکت  کـه  دوره ای  نمایشـگاه  کنـار  در 
نمایشـگاه های بین المللـی اصفهـان برگـزار 
می کند( باعث تقویت هر دو حوزه می شود.

 معضل ایجاد دو نمایشگاه موازی
 در اصفهان

 روابط عمومی نباید سیاست های اشتباه مجموعه را 
توجیه کند
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گزارشروز

 حمایت شهرداری اصفهان
 از برگزاری بازی های آنالین خانوادگی

مدیـــرکل ارتباطـــات و امـــور بین الملـــل شـــهرداری اصفهـــان 
ـــهرداری  ـــتین ش ـــوان نخس ـــان به عن ـــهرداری اصفه ـــت: ش گف
کشـــور وارد فضـــای بازی هـــای آنالیـــن شـــد تـــا در شـــرایط 
ــا و تشـــویق مـــردم بـــه در خانـــه مانـــدن، از ایـــن طریـــق  کرونـ
یـــک ســـرگرمی خانوادگـــی ایجـــاد شـــده و بـــه پـــر کـــردن اوقـــات 

فراغـــت شـــهروندان کمـــک کنـــد. 
گـــزارش اصفهان زیبـــا بـــه نقـــل از اداره ارتباطـــات  بـــه 
رســـانه ای شـــهرداری اصفهـــان، ایمـــان حجتـــی در آییـــن 
ــابقه »ســـین جیـــم«، اولیـــن  ــز برگزیـــدگان مسـ اهـــدای جوایـ
لیـــگ اســـم فامیـــل آنالیـــن، کـــه بـــا همـــکاری گـــروه صنعتـــی 
اســـنوا و دانشـــگاه اصفهـــان برگـــزار شـــد، اظهـــار کـــرد: اداره 
کل ارتباطـــات و امـــور بین الملـــل شـــهرداری بـــرای نـــوروز 
کرونایـــی امســـال، اولیـــن لیـــگ آنالیـــن اســـم فامیـــل بـــا عنـــوان 
ـــات  ـــهروندان در اوق ـــردن ش ـــرگرم ک ـــرای س ـــم« را ب ـــین جی »س
فراغـــت ایـــام نـــوروز و ترغیـــب آن هـــا بـــرای در خانـــه مانـــدن 

تـــدارک دیـــد.
او بـــا اشـــاره بـــه اهـــداف ایـــن بـــازی، تصریـــح کـــرد: یـــک 
بخـــش از ایـــن بـــازی بـــا هـــدف تفریـــح و ســـرگرمی در ایـــام عیـــد 
ــا و محدودیت هـــای  ــر بـــه دلیـــل وجـــود کرونـ و بخشـــی دیگـ
ناشـــی از آن در قالـــب یـــک همـــکاری تمـــام اصفهانـــی بـــا 
همـــکاری مرکـــز نـــوآوری و ســـرگرمی دانشـــگاه اصفهـــان 
 بـــه ثمـــر رســـید و مجموعـــه اســـنوا هـــم حامـــی ایـــن لیـــگ

 بود.
 مدیـــرکل ارتباطـــات و امـــور بین الملـــل شـــهرداری اصفهـــان بـــا 
بیـــان اینکـــه هنرمنـــدان اصفهانـــی نیـــز ضلـــع دیگـــر همـــکاری 
بـــرای راه انـــدازی اولیـــن لیـــگ آنالیـــن اســـم فامیـــل »ســـین 
جیـــم« بودنـــد، ادامـــه داد: هنرمنـــدان طنزپـــرداز اصفهانـــی 
بـــا ویدئوهایـــی کـــه در خصـــوص ایـــن بـــازی منتشـــر کردنـــد 
نقـــش مؤثـــری در جـــذب مخاطبـــان داشـــتند. حجتـــی گفـــت: 
250 هـــزار بـــازی در طـــول ســـه لیـــگ و حـــدود 600 هـــزار دقیقـــه 
ــرای  ــوروز بـ ــام نـ ــن در ایـ ــزار بازیکـ ــدود 10 هـ ــط حـ ــازی توسـ بـ
ایـــن بـــازی شـــکل گرفـــت کـــه نشـــان از فضـــا و ظرفیـــت بســـیار 
خـــوب ایـــن بـــازی داشـــت. او بـــا بیـــان اینکـــه شـــهرداری 
اصفهـــان به عنـــوان نخســـتین شـــهرداری کشـــور وارد فضـــای 
بازی هـــای آنالیـــن شـــد، افـــزود: شـــهرداری اصفهـــان عـــالوه 
بـــر اینکـــه تفریـــح و ســـرگرمی را بـــرای شـــهروندان اصفهانـــی 
رقـــم زد، توانســـت بـــا اســـتفاده از ایـــن بـــازی هویـــت و فرهنـــگ 
کـــه بخش هایـــی  اصفهانـــی را یـــادآوری و تقویـــت کنـــد؛ چرا
ــی  ــات اصفهانـ ــات و اصطالحـ ــگ لغـ ــه فرهنـ ــازی بـ ــن بـ از ایـ

اختصـــاص داشـــت.

بومی سازی بازی های آنالین 
متناسب با فرهنگ اصفهان توسط شهرداری

رئیـــس کمیســـیون فرهنگـــی، اجتماعـــی و ورزشـــی شـــورای 
اســـالمی شـــهر اصفهـــان نیـــز در ایـــن مراســـم اظهـــار کـــرد: 
ــده  ــی از آن باعـــث شـ ــای ناشـ ــا و محدودیت هـ ــرایط کرونـ شـ
کنـــار یکدیگـــر  کـــه خانواده هـــا زمـــان بیشـــتری در  بـــود 
قـــرار بگیرنـــد؛ از همیـــن رو می طلبـــد برنامه هایـــی بـــرای 
خانواده هـــا وجـــود داشـــته باشـــد تـــا بـــا اســـتفاده از آن 
خانواده هـــا ســـرگرم شـــده و اوقـــات شـــادتری را در کنـــار هـــم 

ســـپری کننـــد.
ع  ـــو ـــواره در موض ـــان هم ـــه اصفه ـــان اینک ـــا بی ـــن ب ـــده روش  فری
خالقیـــت و نـــوآوری پیشـــتاز کشـــور بـــوده، تصریـــح کـــرد: 
کـــه بـــرای  مدیریـــت شـــهری بـــه ایـــن نتیجـــه رســـیده 
ایجـــاد فضاهـــای تفریحـــی الزم نیســـت تنهـــا بـــه بحـــث 
ســـخت افزاری توجـــه داشـــته باشـــد، بلکـــه الزم اســـت 
ع هـــای  نـــگاه نرم افـــزاری نیـــز متعاقـــب شـــرایط بـــه موضو
ســـرگرمی خانواده هـــا داشـــت. او اضافـــه کـــرد: اداره کل 
ارتباطـــات و امـــور بین الملـــل شـــهرداری اصفهـــان بـــا همیـــن 
نـــگاه بـــه مســـائل فرهنگـــی شـــهر و بـــه افزایـــش شورونشـــاط 
ع کرونـــا  شـــهروندان پرداختـــه اســـت. تـــا پیـــش از شـــیو
برنامه هـــای خـــوب و عرصه محـــور از ســـوی ســـازمان 
فرهنگـــی اجتماعـــی شـــهرداری در ســـطح شـــهر اجـــرا می شـــد؛ 
ــی  ــن برنامه هایـ ــه چنیـ ــد کـ ــی باعـــث شـ ــرایط کرونایـ ــا شـ امـ
تعطیـــل شـــود و شـــهرداری اصفهـــان بـــه خوبـــی توانســـت 
ـــود  ـــای خ ـــرده و برنامه ه ـــل ک ـــت تبدی ـــه فرص ـــد را ب ـــن تهدی ای

را متأثـــر از شـــرایط موجـــود برگـــزار کنـــد. 
رئیـــس کمیســـیون فرهنگـــی، اجتماعـــی و ورزشـــی شـــورای 
اســـالمی شـــهر اصفهـــان افـــزود: بـــا توجـــه بـــه جـــذب جوانـــان و 
نوجوانـــان بـــه ســـمت فضـــای مجـــازی، الزم بـــود بومی ســـازی 
ـــن  ـــرای ای ـــی ب ـــی و اصفهان ـــوم ایران ـــگ و رس ـــا فرهن ـــب ب مناس
فضـــا ترســـیم شـــود کـــه ایـــن کار بـــا همـــکاری شـــهرداری و 
ــه  ــان اینکـ ــا بیـ ــن بـ ــکل گرفـــت. روشـ ــان شـ ــگاه اصفهـ دانشـ
ــرده و باعـــث رفـــع  ــاد کـ ــتارتاپ ها می تواننـــد تحـــول ایجـ اسـ
ــا  ــرد: ایـــن برنامه هـ ــد کـ کیـ ــوند، تأ ــا شـ ــا و کمبودهـ نقصان هـ
می تواننـــد نوجوانـــان و کـــودکان مـــا را از جـــذب شـــدن بـــه 
برنامه هـــای بیهـــوده بـــا فرهنگ هـــای نامطلـــوب نجـــات 
 دهنـــد؛ بنابرایـــن الزم اســـت از ایـــن برنامه هـــا حمایـــت 

کنیم. 
کـــرد: اقداماتـــی ماننـــد برگـــزاری جشـــنواره  او تصریـــح 
کـــودک و نوجـــوان نیـــز در همیـــن راستاســـت و  فیلـــم 
توانمندســـازی کـــودکان و نوجوانـــان مـــا در بخش هـــای 
مختلـــف، مهارت آمـــوزی و ســـوق دادن آنـــان بـــه محصـــوالت 
فرهنگـــی ماننـــد فیلـــم و ســـینما را بـــه دنبـــال دارد. رئیـــس 
کمیســـیون فرهنگـــی، اجتماعـــی و ورزشـــی شـــورای اســـالمی 
کیـــد کـــرد: اداره کل ارتباطـــات و امـــور  شـــهر اصفهـــان تأ
ــده و  ــا وارد شـ ــن فضـ ــی در ایـ ــه خوبـ ــهرداری بـ ــل شـ بین الملـ
جـــا دارد بـــه نمایندگـــی از شـــورای اســـالمی شـــهر اصفهـــان 
ح شـــهرونددیپلمات و  از ایـــن عزیـــزان تشـــکر کنـــم. طـــر
ــده  ــا شـــهرهای خواهرخوانـ ــاط بـ ــای تقویـــت ارتبـ ع هـ موضو
ع هایـــی اســـت کـــه اداره کل ارتباطـــات و  از دیگـــر موضو
امـــور بین الملـــل شـــهرداری اصفهـــان بـــه خوبـــی بـــه آن ورود 

کـــرده اســـت.
در پایـــان بـــه برگزیـــدگان اولیـــن لیـــگ آنالیـــن اســـم فامیـــل، 

جوایـــزی اهـــدا شـــد.

روز گذشته در هشتادمین برنامه هر یکشنبه یک افتتاح، پروژه های شاخص سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
اصفهان افتتاح شد.

    

سیدمحمد مهدوی 
خبرنگار

روز گذشـــته در هشـــتادمین برنامـــه »هـــر 
یکشـــنبه یـــک افتتـــاح«، پروژه هـــای 
شـــاخص ســـازمان مــــدیریت پســـماند 
شـــد؛  افتتـــاح  اصـفـهــــان  شـــهرداری 
احـــداث  شـــــامــــل  پـروژه هــــــــا  ایـــن 
خطـــوط جدیـــد پـــردازش پـسـمــــاند، 
گــــون های  ال توســـعه  و  ســـامان دهی 
ــیرابه  تبخیـــری و کانال هـــای انتقـــال شـ
و ســـامان دهی و توســـعه ســـایت های 
توده ریـــزی اســـت کـــه بـــا هزینـــه ای بالـــغ 
بـــر ۴۹0 میلیـــارد ریـــال بـــه بهره بـــرداری 

رســـید.

اقدامات انجام شده
به گوش مردم برسد

رئیـــس شـــورای اســـالمی شـــهر اصفهـــان 
ـــه  ـــم ب در ایـــن برنامـــه گفـــت: تـــالش کردی
کارکنـــان ایـــن ســـازمان توجـــه ویـــژه ای 
شـــورای  اعضـــای  و  باشـــیم  داشـــته 
اســـالمی شـــهر از تـــالش ایـــن مجموعـــه 
تشـــکر می کننـــد؛ زیـــرا انجـــام چنیـــن 
کارهایـــی در شـــهر بـــا زحمـــات زیـــادی 

همـــراه اســـت. 
علیرضـــا نصـــر اصفهانـــی اظهـــار کـــرد: مـــا 
ــام  ــزی انجـ ــای فانتـ ــط کارهـ ــهر فقـ در شـ
نمی دهیـــم، بلکـــه کارهـــای زیربنایـــی 
را نیـــز انجـــام می دهیـــم؛ زیـــرا شـــهرداری 
ــه  ــه همـ ــد بـ ــی دارد و بایـ وظایـــف مختلفـ
جوانـــب بـــه صـــورت مســـاوی نـــگاه کنـــد، 
کنـــون و در دوره کرونـــا ایـــن برنامه هـــا  ا
بـــا محدودیت هایـــی برگـــزار شـــده و 
ع باعـــث شـــده اســـت  همیـــن موضـــو
اطالع رســـانی برنامه هـــا در بیـــن مـــردم 

کمتـــر شـــود. 
او بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن اقدامـــات بـــه 
ع هـــای مـحـیـط زیـستــــی کمـــک  موضو
ــی  ــر موضوعـ ــه هـ ــزود: بـ ــت، افـ ــرده اسـ کـ
کـــرده بودیـــم  کـــه در تبلیغـــات بیـــان 
بودیـــم؛  پایبنـــد  آن  بـــر  و  رســـیدیم 
ـــادی  همچنیـــن توانســـتیم افتخـــارات زی

را رقـــم بزنیـــم. 
رئیـــس شـــورای اســـالمی شـــهر اصفهـــان 
خاطرنشـــان کـــرد: مـــا معتقدیـــم بایـــد 

رفتـــار درســـتی داشـــته باشـــیم و وظایـــف 
خـــود را بـــه خوبـــی انجـــام دهیـــم؛ امـــا 
بایـــد شـــهروندان هـــم در جریـــان ایـــن 
اتفاق هـــا قـــرار بگیرنـــد و تمـــام ایـــن 
اقدامـــات بـــه گـــوش مـــردم برســـد تـــا 
 شـــاهد اتفاق هـــای خوبـــی در ســـطح شـــهر 

باشیم.

 در شرایط سخت کنونی
انجام این اقدام کار مفیدی است

شـــهردار اصفهـــان نیـــز در ایـــن برنامـــه 
بـــا ابـــراز تشـــکر و قدردانـــی از مســـئوالن 
مدیریـــت پســـماند و معاونـــت خدمـــات 
گفـــت: در شــرایـــــط سخــــت  شـــهری 
کنونـــی انجـــام ایـــن اقـــدام کار مفیـــدی 
اســـت. مـــا در شـــرایط تحریـــم ایـــن خـــط 
تولیـــد را احـــداث کردیـــم و مهندســـان 
 بـــه بهتریـــن شـــکل ایـــن کار را انجـــام 

دادند. 
کـــــرد:  اظـهـــــار  نـــوروزی  قـدرت الــــه 
ع محیط زیســـت  حقـــوق بشـــر موضـــو
را همیشـــه در نظـــر داشـــته اســـت و در 
کـنــوانــسـیــون هــــــای بـیـن الـمللــــی بـــه 
ع هـــای نســـل ســـوم کـــه شـــامل  موضو

هم بســـتگی و محیط زیســـت می شـــود 
ــا  توجـــه ویـــژه ای داشـــته اســـت، پـــس مـ
بایـــد در همیـــن راســـتا اقدامـــات الزم را 

انجـــام دهیـــم. 
از  بــسیـــــاری  ایــنـکــــه  بـیـــــان  بـــا  او 
مصوبه هـــای بین المـلـلـــــی در رابـطــــه 
تصریـــح  اســـت،  محیـط زیـســــت  بـــا 
کـــرد: در بازدیدهـــای قبلـــی کـــه از ایـــن 
مجموعـــه داشـــتم متوجـــه شـــدم بایـــد 
ــتر  ع هـــای محیط زیســـت بیشـ بـــه موضو
توجـــه شـــود؛ زیـــرا شـــهر مـــا بایـــد محیطـــی 
ــهرداری  ــد. شـ ــته باشـ ــز داشـ ــالم و تمیـ سـ
ســـعی دارد بـــه اجـــزای مختلـــف نـــگاه 
کنـــد تـــا اتفاق هـــای خوبـــی بـــرای شـــهر 
پســـماند  ع  موضـــو در  بخـــورد؛  رقـــم 
هـــم مـــردم بایـــد مشـــارکت کننـــد؛ زیـــرا 
شـــهر یـــک موجـــود زنـــده اســـت و مـــا 
 بایـــد بـــه آن توجـــه ویـــژه ای داشـــته 

باشیم.
ــد  ــه بایـ ــان اینکـ ــا بیـ ــان بـ ــهردار اصفهـ شـ
ـــه  ـــا شـــهروندان ب شـــرایطی فراهـــم شـــود ت
بهتریـــن شـــکل در شـــهر زندگـــی کننـــد، 
تصریـــح کـــرد: کیفیـــت زندگـــی و رعایـــت 
کـــه  بهداشـــت مســـئله مهمـــی اســـت 
شـــهرداری اصفهـــان همـــواره بـــه آن نـــگاه 
ویـــژه ای داشـــته و ســـعی دارد شـــهروندان 
را دور از ایـــن آفـــات نگـــه دارد. 50 میلیـــارد 
ـــاح ایـــن مـــکان هزینـــه  ـــرای افتت تومـــان ب
شـــده کـــه ایـــن اقـــدام بســـیار کاربـــردی 
 اســـت و ســـالمـــــت جـامـعــــه را حفـــظ 

می کند. 
نـــوروزی ادامـــه داد: بایـــد بـــرای تکمیـــل 
مســـئولیت  احســـاس  همـــه  کار  ایـــن 
کنیـــم تـــا شـــاهد اتفاق هـــای خوبـــی 
ع بـــا همـــکاری و  باشـــیم. ایـــن موضـــو
مشـــارکت مـــردم امکان پذیـــر اســـت؛ 
بـــا تفکیـــک زبالـــه  مـــردم می تواننـــد 
آســـیب های  از  بســـیاری  منـــزل  در 
موجـــود را کاهـــش دهنـــد. روزانـــه 500 
تـــن زبالـــه در شـــهر تولیـــد می شـــد کـــه 
کنـــون ایـــن عـــدد بـــه ۴00 تـــن رســـیده  ا
اســـت و در آینـــده بـــا ایـــن اقدامـــات 
کاهـــش آن خواهیـــم   بازهـــم شـــاهد 

بود. 
دیگـــر  کنـــون  ا کـــرد:  خاطرنشـــان  او 
ــرو  ــن فـ ــده در زمیـ ــد شـ ــیرابه های تولیـ شـ
نمـــی رود تـــا آســـیبی بـــه محیط زیســـت 

گون هـــای ایجادشـــده  وارد نشـــود و بـــا ال
ایـــن شـــیرابه ها تبخیـــر خواهنـــد شـــد. 
کـــرد: قـــرار  شـــهردار اصفهـــان اظهـــار 
اســـت از زباله هـــای دفنـــی، گازوئیـــل و 
ـــه  ـــدام در برنام ـــن اق ـــود و ای ـــد ش ـــرق تولی ب
راهبـــردی 1۴05 نیـــز قـــرار گرفتـــه اســـت. 
در آینـــده شـــاهد اتفاق هـــای بزرگـــی 
در ایـــن مجموعـــه خواهیـــم بـــود و از 
ظرفیـــت ایـــن ســـازمان بـــه بهتریـــن شـــکل 

اســـتفاده خواهیـــم کـــرد. 
گـــر شـــرایط  نـــوروزی بـــا بیـــان اینکـــه ا
کـــم نبـــود، از نهادهـــای  کرونایـــی حا
گـــر  بیشـــتری دعـــوت می شـــد، گفـــت: ا
ملـــی  رســـانه های  از  برنامه هـــا  ایـــن 
پخـــش شـــود مـــردم آموزش هـــای الزم را 
می بیننـــد و اتفاق هـــای خوبـــی در شـــهر 

رقـــم می خـــورد.

کرامت انسانی ،محیطی آرام را 
برای کارکنان فراهم می کند

همچنیـــن معـــاون خدمـــات شـــهری 
شـــهرداری اصفهـــان در ایـــن مراســـم 
گفـــت: ایـــن پـــروژه یکـــی از اقدامـــات 
آن  شـــاهد  امســـال  کـــه  بـــود  خوبـــی 
بودیـــم، در برنامـــه راهبـــردی 1۴05 
ع کاهـــش آلودگـــی و حفـــظ  بـــه موضـــو
محیط زیســـت توجـــه ویـــژه ای شـــده 
ایـــن  بـــا  راســـتا  همیـــن  در  و  اســـت 
ع  اقـــدام ســـعی کردیـــم بـــه ایـــن موضـــو

یـــم.  ز بپردا
حســـین امیـــری بـــا بیـــان اینکـــه ســـعی 
کرامـــت انســـانی را در ایـــن  داشـــتیم 
کارکنـــان در  کنیـــم تـــا  مـــکان حفـــظ 
ایـــن مجموعـــه شـــاهد محیطـــی آرام 
ـــه  ـــرد: کاهـــش دفـــن زبال باشـــند، اظهـــار ک
ســـبب شـــده کـــه کـــود بیشـــتری را تولیـــد 
کنیـــم، دانـــش فنـــی مهندســـان ایـــن 
پـــروژه زیـــاد بـــوده و در چندیـــن ســـال 
گذشـــته مهندســـان حاضـــر در صحنـــه 
اقدامـــات خوبـــی را در ایـــن زمینـــه انجـــام 
 داده انـــد کـــه ایـــن کارهـــا قابل ســـتایش 

است. 
او ادامـــه داد: نخاله هـــای ســـاختمانی 
دیگـــر اقدامـــی بـــود کـــه ســـال ها راجع بـــه 
ــن  ــه ایـ ــون بـ کنـ ــا ا ــد؛ امـ ــث می شـ آن بحـ
ــت و در  ــده اسـ ــه شـ ــز پرداختـ ع نیـ ــو موضـ
حـــال حاضـــر اتفاق هـــای خوبـــی را در 

شـــهر شـــاهد هســـتیم. حـــوزه خدمـــات 
شـــهری تعطیلـــی نـــدارد و بـــه صـــورت 
2۴ ســـاعت در شـــهر فعـــال اســـت و در 
آینـــده نیـــز شـــاهد افتتـــاح پروژه هـــای 
ایـــن  کـــه  بـــود  خواهیـــم  میادیـــن 
ع نشـــان دهنده آن اســـت کـــه  موضـــو
ســـازمان هایی کـــه زیـــر نظـــر مدیریـــت 
اقدامـــات  شـــهری فعالیـــت می کننـــد 
ـــام  ـــف انج ـــای مختل ـــی را در زمینه ه خوب

داده انـــد.

 نگاه ویژه به تکنولوژی 
برای بهبود وضعیت شهر

ایـــن برنامـــه، مدیرعامـــل  در ادامـــه 
ســـازمان مدیریـــت پســـماند شـــهرداری 
ع پســـماند از  اصفهـــان گفـــت: موضـــو
اهمیـــت ویـــژه ای بـرخــــوردار اســـت و 
گام  امیـــدوارم بـــا ایـــن افتـتــــاحیه ها 
مفیـــدی را در ایـــن راسـتــــا برداشـــته 
دو  افــــتتاح  شـــاهد  امـــروز  باشـــیم؛ 
مجموعـــه مربـــوط بـــه کارخانـــه بودیـــم 
و حـــدود 20 روز آینـــده نیـــز پروژه هایـــی 

افتتـــاح خواهـــد شـــد. 
رحیـــم محمـــدی اظهـــار کـــرد: مهم تریـــن 

پروژه هـــای امـــروز، احـــداث خطـــوط 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــه بـ ــوده اســـت کـ یـــک و دو بـ
قدیمی شـــدن خطـــوط قبلـــی، مجبـــور 
بـــه احـــداث ایـــن خطـــوط بودیـــم و 
 در آن بـــه تکنولـــوژی نـــگاه ویـــژه ای 

داشتیم. 
خطـــوط   ۹۷ ســـال  از  داد:  ادامـــه  او 
طراحـــی و ســـال ۹۸ تولیـــد آن آغـــاز شـــد 
و بـــا ســـختی های پیـــش رو بـــه افتتـــاح 
دفنـــی  زباله هـــای  کاهـــش  رســـید، 
ســـبب شـــده شـــاهد افزایـــش تولیـــد کـــود 
کنـــون چهـــار  و تولیـــد بـــرق باشـــیم، ا
خـــط فعـــال و یـــک خـــط رزرو داریـــم 
کـــه تمـــام ایـــن اقدامـــات ســـبب شـــده 
کـرامــــت  در بـحــــث مـحیط زیــســــت و 
 انســـانی اقدامـــات خــوبـــــی را انجـــام 

دهیم. 
ــماند  ــت پسـ ــازمان مدیریـ ــل سـ مدیرعامـ
کـــرد:  تصریـــح  اصفهـــان  شـــهرداری 
گون هـــای تهیه شـــده باعـــث می شـــود  ال
بـــه محیط زیســـت آســـیبی وارد نشـــود و 
کنـــون کانال هـــای موجـــود بهســـازی  ا
گـــون  شـــده اســـت و شـــیرابه ها بـــه ســـه ال
انتقـــال پیـــدا خواهنـــد کـــرد کـــه در آینـــده 
بارندگـــی  بـــرای  گون هایـــی  ال نیـــز 
ایـــن  ســـاخت  شـــد؛  خواهـــد  افتتـــاح 
کانال هـــا در شـــرایط کرونایـــی انجـــام 
 شـــد کـــه ایـــن اقـــدام را بســـیار دشـــوار 

کرد.
محمـــدی افـــزود: توانســـتیم هاضـــم 
بی هـــوازی را بـــا ظرفیـــت ۳0 کیلوگـــرم 
افتتـــاح کنیـــم و ســـاخت ایـــن دســـتگاه 
کارشناســـان و مهندســـان  بـــه دســـت 
ســـازمان پســـماند انجـــام شـــد، در آینـــده 
نیـــز بـــا همیـــن مبنـــا قـــرار دادی را خواهیـــم 
ع هـــای پســـماند بـــه  داشـــت تـــا در موضو

درجـــات باالتـــری برســـیم. 
او بـــا بیـــان اینکـــه شـــهروندان حـــق 
دارنـــد محیط زیســـت ســـالمی داشـــته 
باشـــند، خاطرنشـــان کـــرد: شـــهرداری 
تســـهیالتی را بـــرای ســـازمان پســـماند 
در نظـــر گرفـــت تـــا ایـــن کار بـــه بهتریـــن 
اســـت  گفتنـــی  گیـــرد؛  انجـــام  شـــکل 
تمـــام اقــــدامات انجام شـــده در ســـازمان 
شـــده  انــجــــــام  پـسـمانـــــد   مـدیریــــت 

است.
بـــرای  اینکـــه  بیـــان  بـــا  محمـــدی 
گون هـــا پنـــج  آماده ســـازی کانال هـــا و ال
میلیـــارد تومـــان هزینـــه شـــده اســـت، 
ادامـــه داد: کانال هـــا در شـــرایط بســـیار 
ســـخت و در زمـــان کرونـــا و اوج آلودگی هـــا 
حفـــر شـــده کـــه در مدیریـــت شـــیرابه بســـیار 

اثرگـــذار اســـت.
مدیرعـامــــــل ســــازمــــــــان مــدیــریـــــت 
اصـــفـهـــــــان  پـــسـمـــانـــــــد شهــــرداری 
بـــا اشـــاره بـــه ســـامان دهی و توســـعه 
از  گفـــت:  توده ریـــزی  ســـایت های 
اهـــداف و دســـتاوردهای ایـــن پـــروژه، 
ک و آب و  جلوگیـــری از تخریـــب خـــا
افزایـــش راندمـــان کـــود آلـــی حاصـــل از 
ــاری  ــرف اعتبـ ــا صـ ــه بـ ــت کـ ــماند اسـ پسـ
 بالـــغ بـــر ۳0 میلیـــارد ریـــال عملیاتـــی 

شد. 
محمـــدی از سامـان دهـــــی و اســـتقرار 
یکـپـارچـــــه  مــدیــریـــــــت  سـیـســتـــــــم 
پســـماندهای ســـاختمانی خبـــر داد و 
کیـــد کـــرد: بـــا ایـــن اقـــدام، پســـماندهای  تأ
ســـاختمانی از نقطـــه تولیـــد تـــا محـــل 
ــات  ــامان دهی و از تخلفـ ــی سـ ــع نهایـ دفـ
پـسـمـانــدهــــــای  حمـــل  خودروهـــای 
ساختمـانـــــی جلوگیـــری می شـــود؛ در 
ایـــن راســـتا بســـتر الزم بـــرای استــقـــــرار 
پسمــانـدهــــــــای  بازیافـــت  سیســـتم 
صـــــــورت  ساخــتـمانــــــی  و   عــمـرانـــــی 

می گیرد.

بهترین زندگی شهری و سالمت حق شهروندان است
با حضور شهردار اصفهان و مدیران شهری از پروژه های شاخص سازمان مدیریت پسماند بهره برداری شد

کنون دیگر  ا
شیرابه های 

تولیدشده در زمین 
فرو نمی رود تا آسیبی 
به محیط زیست وارد 
گون های  نشود و با ال

ایجادشده این 
شیرابه ها تبخیر 

خواهند شد

گون های تهیه شده  ال
باعث می شود به 

محیط زیست آسیبی 
کنون  وارد نشود و ا
کانال های موجود 

بهسازی شده است و 
گون  شیرابه ها به سه ال

 انتقال پیدا 
خواهند کرد
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عملیات عمرانی خط دوم در سـه فاز انجام خواهد شـد و به دلیل اینکه عملیات عمرانی را باید با سـرعت بیشتری 
ادامه دهیم، حفاری از دو سـو ادامه پیـدا می کند تا روند پروژه با سـرعت مضاعفـی پیش رود.

    

ضحا قدوسی خبرنگار
زهرا احمدی خبرنگار

دوره فعلــی شــورا و مدیریــت شــهری 
اصفهــان رو بــه اتمــام اســت؛ دوره ای 
کــه واجــد تصمیمــات و مصوبــات مهــم، 
و اقدامــات و تحــوالت اساســی در اداره 
شــهر اصفهــان بــود. بــرای کنــکاش در   
ایــن تصمیمــات و تحــوالت، از امــروز 
بــه مــرور بــا مدیــران شــهری گفت وگــو 
ــا از چالش هــا، معضــات  ــرد ت خواهیــم ک
و تحــوالت چهــار ســال گذشــته بگوینــد.
در ایــن گــزارش، باحســین کارگــر مدیــر 
منطقــه3 شــهرداری و ســید محمدرضــا 
بنکــدار هاشــمی مدیرعامــل ســازمان 

قطــار شــهری گفت وگــو شــده اســت.

مهم ترین تحوالت  منطقه3 
مدیــر منطقــه3 شــهرداری اصفهــان در 
خصــوص اقدامــات مهــم انجام شــده 
بــه  شــهری  مدیریــت  دوره  ایــن  در 
اصفهان زیبــا بــه مهــم تریــن آن هــا بدین 

ح اشــاره کــرد:  شــر
مرمــت بناهای ارزشــمند تاریخــی: حمام 
شــاهزاده ها 12 میلیــارد ریــال، حمــام 
ــال، مــوزه میــدان  ــارد ری خســروآقا 4 میلی
امــام علــی)ع( )ســرای خیــار( 24 میلیــارد 
ــر  ــای معاص ــوزه هنره ــرات م ــال، تعمی ری
5 میلیــارد ریــال، خانــه مشــروطیت یــک 
میلیــارد ریــال و جمــع کل هزینه هــای 

ــال. ــارد ری ــر 46 میلی ــغ ب ــی بال عمران
پـــیــــــاده راه  تــاریــخـــی:  محورهــای 
چهاربــاغ عباســی 77 میلیــارد ریــال، 
امــام)ره(3  مــیــــــدان  مناسب ســازی 
میلیــارد ریــال، محــور میانــی چهاربــاغ 
بــازار  ریــال،  میلیــارد   72 عباســی 
شــیخ بهایی 4 میلیــارد و 500 میلیــون 
 600 A1 ،13 میلیــارد و  بــازار  ریــال، 
میلیــون ریــال و بازارهــای اطــراف میدان 
امــام علــی)ع(، میــدان جلوخــان امــام 
علــی)ع( 30 میلیــارد ریــال، میــدان امــام 
حســین)ع( 41 میلیــارد و 930 میلیــون 
ریــال، گــذر میرعمــاد 10 میلیــارد ریــال، 
گــذر شــهید بحــری 5 میلیــارد ریــال، 
گذرهای منتهی بــه چهارباغ عباســی 42 
میلیــارد ریــال، پیرایــش شــهری چهاربــاغ 
میلیــون   500 و  میلیــارد   14 خواجــو 

8 میلیــارد  کاهــگل دیواره هــا  ریــال، 
ریــال و پاتــوق شــهری سنبلســتان یــک 
میلیــارد ریــال، ســنگ فرش بازارچــه آقــا 
2 میلیــارد و 500 میلیون ریــال و جمع کل 
هزینه هــای عمرانــی 325.030.000.000 

ریــال.
احــداث ایســتگاه آتش نشــانی چهاربــاغ 
ــه  ــق 3 و 1 هزین ــارکت مناط ــا مش ــن ب پایی

منطقــه 63 میلیــارد ریــال.
احــداث تجــاری و پارکینــگ کمرزریــن 
ــا 367 واحــد  )مجموعــه طافروشــان( ب
تجــاری و 543 ظرفیــت خودرویــی بــا 

هزینــه بالــغ بــر 508 میلیــارد ریــال.
کتابخانــه مرکــزی بــا احــداث  مرمــت 
منبــع کتاب هــای نفیــس و هزینــه 55 

میلیــارد ریــال.
احــداث پاتوق هــای شــهری )خیابــان 
اســتانداری جنــب خیابــان فرشــادی_
بلــوار  مقابــل  اســتانداری  خیابــان 
ــا  ــتان( ب ــان سنبلس ــت _ خیاب هشت بهش

هزینــه کل 40 میلیــارد ریــال.
مناسب سازی تردد معلوالن خیابان های 
بزرگمهر، سروش، فردوسی، پارک مشتاق 
و مناسب سازی ایستگاه های اتوبوس با 

هزینه کل 10.860.000.000 ریال.

پیاده روســازی ســطح منطقــه )ضلــع 
ــان مشــتاق اول،  ــی خیاب شــمالی و جنوب
ــارک شــهید  ــاغ گلدســته و پ ــرزاق، ب عبدال
رجایــی بــا هزینــه کل 11.700.000.000 

ریــال.
ســـطح  گـــلـــوگــــاه هــــــــای  آزادســـازی 
گـــذر بـــه  منطقـــه بـــرای روان ســـازی 
مســـاحت 11754 مترمربـــع و هزینـــه 
138.316.000.000 ریـــال از مهم تریـــن 
دوره  ایـــن  در  کـــه  بـــوده  اقداماتـــی 
مدیریـــت شـــهری انجـــام شـــده اســـت.
کارگـــر بـــا اشـــاره بـــه اجـــرای  حســـین 
پروژه هـــای مشـــارکتی در ایـــن منطقـــه 
تصریـــح کـــرد: مجتمـــع تجـــاری اداری 
پارکینـــگ  علیخـــان،  شـــیخ  موقوفـــه 
مسکــونــــــی  مـجـتـمــــــع  سنبلســـتان، 
تجـــاری مـــدرس، مجموعـــه ورزشـــی 
هشت بهشـــت )خیابـــان اســـتانداری 
از  هـــشــت بــهـشـــــت(  بلـــوار  مقابـــل 
مهم تریـــن پروژه هایـــی بـــوده کـــه بـــا 
ــرا شـــده  ــاری بخـــش خصوصـــی اجـ همیـ

. ســـت ا

مهم ترین چالش های  منطقه3 
ــان در  ــهرداری اصفهـ ــر منطقـــه3 شـ مدیـ
تشـــریح چالش هـــای پیـــش روی ایـــن 

ــرد: ــان کـ ــه بیـ منطقـ
1. احـــداث گـــذر آقـــا نورالـــه نجفـــی در 
ضلـــع شـــرقی میـــدان امـــام)ره( کـــه بـــا 
اعتـــراض دوســـتداران بناهـــای تاریخـــی 

روبـــه رو شـــده اســـت.
آالیندگـــی محیطـــی باتوجـــه بـــه حجـــم 
بـــه  منطقـــه  ســـطح  در  تـــردد  زیـــاد 
دلیـــل موقعیـــت اســـتراتژیکی و حجـــم 
گســـترده ای از محـــدوده ترافیکـــی زوج 

و فـــرد شـــهری.
وجـــود بناهـــای ارزشـــمند تاریخـــی و 
کـــه مالـــکان وراثـــی  بافـــت فرســـوده 
متعـــددی داشـــته و آزادســـازی مرمـــت 
ــا  ــدوده را بـ ح در ایـــن محـ ــر ــرای طـ ــا اجـ یـ
مشـــکات فراوانـــی همـــراه کـــرده اســـت.
وجـــود مســـاحت حـــدود 263 هکتـــار 
کـــه متـأسـفـانــــه  بــافـــــــت فـــرســـــــوده 
آســـیب پذیری های زیـــادی بـــه همـــراه 
اجتماعـــی،  تخلفـــات  )پاتـــوق  دارد. 
ـــهری  ـــی ش ـــات زیربنای ـــودگی تأسیس فرس

و...(
گلوگاه هـــا در بافـــت فرســـوده  وجـــود 

کـــه امـــکان تـــردد خـــودرو به خصـــوص 
بـــا مشـــکل  را  امـــدادی  خودروهـــای 

روبـــه رو کـــرده اســـت.
کمبود فضای سبز.

وجـــود ســـدمعبر متعـــدد به خصـــوص در 
بـــازار توســـط کســـبه.

بحران خیـــز بـــودن بخـــش عمـــده ای از 
منطقـــه به ویـــژه شـــبکه بـــازار اصفهـــان.

ــث  ــه باعـ ــطح منطقـ ــن در سـ ــود زمیـ کمبـ
شـــهری  کاربری هـــای  مختل شـــدن 
ـــرای احـــداث  شـــده اســـت، به طوری کـــه ب
ایســـتگاه آتش نشـــانی از زمیـــن )نقطـــه 
مشـــترک بـــا منطقـــه یـــک( اســـتفاده 

شـــود.
محدودیـــت ارتفـــاع بـــه دلیـــل وجـــود 
کنـــده در ســـطح  بناهـــای تاریخـــی پرا
منطقـــه کـــه بـــه دنبـــال آن ســـرمایه گذاری 
انبوه ســـازان را بـــا کاهـــش چشـــمگیری 
ع هـــا  روبـــه رو کـــرده اســـت. ایـــن موضو
کلیدی تریـــن معضـــات منطقـــه3  از 

شـــهرداری اصفهـــان اســـت.
مجموعـــه  احـــداث  ادامـــه  کارگـــر، 
تجـــاری پارکینـــگ کمرزریـــن )مجتمـــع 
طافروشـــان( بـــا هزینـــه 508 میلیـــارد 
ایســـتگاه  احـــداث  ادامـــه  ریـــال، 
 63 پاییـــن  چهاربـــاغ  آتش نشـــانی 
میلیـــارد ریـــال، ســـامان دهی خیابـــان 
50 میلیـــارد ریـــال،  ســـپاه بـــا هزینـــه 
ســـامان دهی بـــازار رنگرزهـــا 90 میلیـــارد 
ـــال، احـــداث منبـــع ذخیـــره آب فضـــای  ری
ســـبز 10 میلیـــارد ریـــال و خیابان ســـازی 
دسترســـی محلـــی پیرپینـــه دوز 6 میلیـــارد 
ریـــال را از اقدامـــات در حـــال انجـــام در 

ایـــن منطقـــه برشـــمرد.
شــــاخـــــص  پـــروژه هـــــــای  گفـــت:  او 
ســـال 1400 در ایـــن منطقـــه، ادامـــه 
بـــا  آمـــادگاه  خیابـــان  ســـامان دهی 
هزینـــه 6 میلیـــارد ریـــال، ادامـــه احـــداث 
ـــن،  ـــگ کمرزری ـــاری و پارکین ـــع تج مجتم
تملـــک ایســـتگاه های قطـــار شـــهری 
بـــا اعتبـــار 600 میلیـــارد ریـــال، تملـــک 
اعتبـــار  بـــا  جامـــع  مســـجد  جلوخـــان 
463 میلیـــارد ریـــال، احیـــای محـــور 
میـــدان امـــام حســـین)ع( تـــا میـــدان 
ــاالر  ــت تـ ــال، مرمـ ــارد ریـ ــام ره 40 میلیـ امـ
تیمـــوری 25 میلیـــارد ریـــال و جمـــع کل 
1400 بالـــغ بـــر  پروژه هـــای شـــاخص 

1.334.000.000.000 ریـــال اســـت.

بـــه گفتـــه مدیـــر منطقـــه3 شـــهرداری 
اصفهـــان، پروژه هـــای مهـــم منطقـــه3 
ح  در ســـال 1400 شـــامل اجـــرای طـــر
ـــارد  ـــزی 30 میلی ـــه مرک ـــازی کتابخان بهس
ریـــال، احـــداث ســـالن ورزشـــی محلـــه 
دردشـــت )محـــرک توســـعه( 30 میلیـــارد 
ریـــال، احـــداث منبـــع آب زیرزمینـــی پـــارک 
مشـــتاق اول 10 میلیـــارد ریـــال، احـــداث 
کـــودک و نوجـــوان  خانـــه تخصصـــی 
محـــور  احیـــای  ریـــال،  میلیـــارد   30
گردشـــگری میـــدان تـــا میـــدان 40 میلیـــارد 
ریـــال، اتصـــال کلکتـــور شـــمال- جنـــوب 
ـــه 5.400.000.000،  ـــزن آب منطق ـــه مخ ب
جنـــوب  تاریخـــی  بافـــت  احیـــای 
گردشـــگری  )محلـــه  جامـــع  مســـجد 
شـــیخ بهایی( 15 میلیـــارد ریـــال، احیـــای 
مســـیر گردشـــگری دروازه حســـن آباد تـــا 
چهارســـوق آجـــری 20 میلیـــارد ریـــال، 
ــی  ــی اجتماعـ ــه فرهنگـ ــداث مجموعـ احـ
لـــت فـــر 14.110.000.000 ریـــال، مشـــارکت 
عصارخانـــه  بازســـازی  و  مرمـــت  در 
جمالـــه )محـــرک توســـعه( 10 میلیـــارد 
ریـــال، مشـــارکت در احـــداث ایســـتگاه 
آتش نشـــانی 30 میلیـــارد ریـــال، تملـــک 
و ســـامان دهی خیابـــان حاج آقـــا نورالـــه 

نجفـــی 20 میلیـــارد ریـــال و جمـــع کل 
245.510.000.000 ریـــال اســـت.

رونـــد  بـــرای  منطقـــه،  ایـــن  امســـال 
اجـــرای پـــــروژه های عمرانـــی، فرهنگـــی 
کــــــرده  بـرنـامه ریـــــزی  اجتـمـاعـــــی  و 
ع  موضـــو ایـــن  بـــرای  بودجـــه ای  و 
کــارگـــــــر  اســـت.  داده  اختصـــاص 
ــال 1397  ــه سـ ــاره گفـــت: بودجـ دراین بـ
بالـــغ بـــر 1.400.000.000.000 ریـــال بـــوده 
که102درصـــد تحقـــق داشـــته اســـت. 
همچنیـــن بودجـــه ســـال 1398 بالـــغ 
بـــر 1.550.000.000.000 بـــوده اســـت 
ــته اســـت.  ــق داشـ ــد تحقـ که78/4درصـ
بـــر  بالـــغ  نیـــز   1399 ســـال  بودجـــه 
1.980.000.000.000 ریـــال بـــوده کـــه 

89درصـــد تحقـــق داشـــته اســـــت.
بـــر  بـالــــغ  هـــم   1400 ســـال  بودجـــه 
اســـــت  ریــــــال   1.980.000.000.000
و هزینـــه پروژه هـــای عمـرانـــــی نــیــــز 
اســـت. ریـــال   1.938.000.000.000

مهم ترین تحوالت مترو
همچنیـــن مدیرعامـــل ســـازمان قطـــار 
شــهــــــــری شهــــــرداری اصـفـهــــــان در 
عملیـــات  پیشـــرفت  رونـــد  خصـــوص 
عمرانـــی خـــط دوم قطـــار شـــهری کـــه از 
ــر  ــه طـــول 14 ونیـــم کیلومتـ ــال 98 و بـ سـ
شـــروع شـــده اســـت، گفـــت: عملیـــات 
حفـــاری از ســـمت شـــمال شـــرق و از 
 tbm ایســـتگاه دارک بـــا دو دســـتگاه 
شـــروع شـــد. ســـید محمدرضـــا بنکـــدار 
هاشـــمی افـــزود: ایـــن خـــط 16 ایســـتگاه 
دارد و شـــعار مـــا در پـــروژه عمرانـــی خـــط 
دوم ایـــن بـــود کـــه مشـــکات خـــط یـــک را 
در عملیـــات عمرانـــی خـــط دوم برطـــرف 
کنیـــم. تـــاش کردیـــم شـــرایط به گونـــه ای 
نباشـــد کـــه بـــا شـــکافتن زمیـــن در محـــل 
ـــره ترافیکـــی ایجـــاد کنیـــم.  ایســـتگاه ها گ
ــش  ــک و کاهـ ــردن ترافیـ ــن بـ ــرای از بیـ بـ
مشـــکات شـــهری، حفـــاری و ســـاخت 
ایســـتگاه ها به صـــورت زیرزمینـــی کـــه 
انجـــام  بســـیار ســـخت هـــم هســـت، 

. د می شـــو
کیـــد بـــر اینکـــه یـــک مـــاه آینـــده  او بـــا تأ
tbm اول وارد ایســـتگاه اللـــه خواهـــد شـــد، 
گفـــت: مشـــکات دســـتگاه tbm دوم نیـــز 
برطـــرف شـــده اســـت و ایـــن دســـتگاه هـــم 
از عمـــان ســـامانی بـــه ســـمت اللـــه حرکـــت 
خواهـــد کـــرد. عملیـــات عمرانی خـــط دوم 
در ســـه فـــاز انجـــام خواهـــد شـــد و بـــرای 
اینکـــه عملیـــات عمرانـــی را بـــا ســـرعت 
بیشـــتری ادامـــه دهیـــم، حفـــاری را از دو 
ســـو آغـــاز کرده ایـــم، تـــا ســـرعت مضاعفـــی 

بـــه رونـــد پـــروژه بخشـــیم.
مدیرعامــل سازمــــــان قــطـــــار شــهــــری 
شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه 
دســتگاه  ورود  از  قبــل  را  ایســتگاه ها 
تصریــح  می کنیــم،  آماده ســازی   tbm
کــرد: عملیــات عمرانــی 12 ایســتگاه از 
ع شــده و از 4 تــا 100  16 ایســتگاه شــرو
درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت. 
فــاز اول و دوم خــط دوم متــرو در حــال 
انجــام اســت و ایســتگاه های آمــادگاه، 
نقش جهــان، ابن ســینا و امــام علــی در 
فــاز ســوم بــا تأمیــن منابــع مالــی در ســال 
ــی می شــود. بنکــدار  ــاز عمران جــاری وارد ف
هاشــمی خاطرنشــان کــرد: منابــع مالــی 
همیشــه محدودیــت بــه وجــود مــی آورد و 
ســعی بــر ایــن بــوده اســت تــا منابــع مالــی 
تأمیــن شــود و پیشــرفت خوبــی را در خــط 
ع بحــث  دوم داشــته باشــیم. در مجمــو
پیشــرفت فیزیکــی در خــط دوم به صــورت 
متوســط 30درصــد بوده اســت و توانســتیم 
نســبت بــه خــط یــک رکــورد قابل توجــه 
داشــته باشــیم و موانع خــط یک را نداشــته 

. شــیم با

آنچه در این چهار سال گذشت
مروری بر مهم ترین تحوالت مترو و منطقه 3 در گفت وگو با بنکدار هاشمی، مدیرعامل قطار شهری و کارگر، مدیر منطقه3

شهرانهها

آغاز پروژه سامان دهی بازار رنگرزها

مدیـر منطقـه3 شـهرداری اصفهـان گفـت: در راسـتای حفـظ و 
ارزش گـذاری بـه بناهـای تاریخی و محورهـای دسترسـی به این 
بناهـا، عملیـات سـامان دهی بـازار رنگرزهـا در دسـتور کار ایـن 
منطقه قرار گرفت. حسـین کارگر اظهار کـرد: بازار بـزرگ اصفهان 
از شبکه های مختلف بازارچه ها با کاربری های متفاوت تشکیل 
شده است که قدمت آن ها به زمان صفویه بازمی گردد و در طول 
این بازارها بناهای ارزشمند فراوانی مانند حمام ها، مدرسه های 
علمیـه، مسـاجد، سـراها، تیمچه هـا و ضرابخانه هـا قـرار داشـته 
اسـت. او افـزود: عـاوه بـر اینکـه بازارهـا از ارزش تاریخـی بنایـی 
برخـوردار اسـت، محـور دسترسـی بـه بناهـای تاریخـی بـودن نیز 
از کارکـرد دیگـر آن محسـوب شـده و اهمیـت ویـژه ای دارد.مدیـر 
منطقـه3 شـهرداری اصفهـان بـا اشـاره بـه بـازار رنگرزهـا، تصریح 
کـرد: در سـال گذشـته از حمـام شـاهزاده ها بـا هزینـه تملـک و 
اجـرای 500 میلیـارد ریـال بهره بـرداری شـد و بـا توجـه بـه این کـه 
مسـیر دسترسـی بـه ایـن حمـام از کـف آسـفالت برخـوردار بـود، 
سـامان دهی ایـن بـازار در اولویـت برنامه هـای ایـن منطقـه قـرار 
گرفت.کارگـر ادامـه داد: بـازار رنگرزهـا بـه مسـاحت هشـت هـزار 
مترمربـع حدفاصـل حمـام شـاهزاده ها تـا بازارچـه کاهدوزهـا 
)بازارکفاش هـا( بـوده کـه عملیـات آسـفالت برداری این پـروژه در 
دسـت اجراسـت. مدیر منطقه 3 شـهرداری اصفهـان با اشـاره به 
هزینـه 90 میلیـارد ریالـی سـامان دهی بـازار رنگرزها، خاطرنشـان 
کش و تأسیسـات اجرا  کرد: با عملیـات آسـفالت برداری، کانـال نا
می شـود و پـس از زیرسـازی عملیـات سـنگ فرش انجـام شـده و 

مرمـت سـتون و سـقف ها اجرایـی خواهـد شـد.

 سقوط ۲۳ اصله درخت 
در پی وزش باد شدید و بارش باران

مدیرعامـل سـازمان پارک هـا و فضـای سـبز شـهرداری اصفهـان 
گفت: بارندگی روز شنبه اصفهان تلفات جانی نداشت و 23 اصله 
کـرد. فـروغ مرتضایی نـژاد در  درخـت و 142 دسـتک سـقوط 
خصـوص خسـارت های بارندگـی 25 اردیبهشـت، اظهـار کـرد: 
طوفان شـدید و بارندگی باعث سـقوط 23 اصله درخت و سقوط 
142 دستک در سطح شـهر شـد؛ البته به دلیل پیش بینی بارش 
درختـان  جمـع آوری  بـرای  الزم  اقدامـات  انجـام  و  بـاران 
آسیب دیده، میزان خسارت کاهش یافت. او افزود: خوشبختانه 
طوفـان و بارندگـی روز گذشـته تلفـات جانـی نداشـت و تنهـا یـک 
خودرو از سـقوط درخت آسـیب دید. مدیرعامل سـازمان پارک ها 
و فضـای سـبز شـهرداری اصفهـان بـا بیـان اینکـه درختانـی کـه 
سـقوط کردنـد از گونه هـای مختلـف بودنـد، خاطرنشـان کـرد: 
برخـی از دسـتک ها و درختـان نـارون، توت، چنـار، بید، کبـوده و 
ملیا که درختان غالب شـهر هسـتند سـقوط کردنـد، امیدواریم با 
کنتـرل، پیشـگیری و جمـع آوری درختـان آسـیب دیده، حداقـل 

میزان سقوط درختان و دستک ها را شاهد باشیم.

 آماده باش ۲۴ ساعته 
نیروهای خدماتی شهرداری اصفهان

رئیــس اداره خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه 
رفع آب گرفتگی هــای جزئی در شــهر در پی بارش بــاران رحمت 
الهــی، گفــت: نیروهــای خدماتــی در ســطح مناطــق 15گانــه 
شــهرداری آمادگــی الزم بــرای رفــع هــر گونــه حادثــه احتمالــی را 

دارند. 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک کتی، اظه ــا ــا س ــا غامرض ــزارش ایمن ــه گ ب
پیش بینــی ســازمان هواشناســی مبنــی بــر بــارش بــاران رحمت 
الهی، جلســات هماهنگی برگــزار و تقســیم وظایف انجام شــد. 
او خاطرنشان کرد: در نتیجه اقدامات پیشــگیرانه انجام شده 
و به رغــم حجــم زیــاد دبــی آب در پــی بــارش بــاران، تنهــا چنــد 
مــورد آب گرفتگی در ســمت اتوبــان شــهید دســتجردی، اتوبان 
شــهید خــرازی و روبــه روی پایانــه مســافربری صفــه ایجــاد و 
ع زمــان بــا همــکاری عوامــل راهــور و خدمــات شــهری  در اســر

مناطــق برطــرف شــد.
رئیــس اداره خدمــات شــهری شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: 
آب گرفتگی های ســطح شهر نیز بســیار ســطحی بوده و در حال 
حاضــر در زیرگذرهــا و روگذرهــای شــهر، ترافیــک روان و تــردد 

خودروهــا بــدون مشــکل در حــال انجــام اســت.
کتی بــا بیــان اینکــه حــوزه خدمــات شــهری تعطیل پذیــر  ســا
نیســت، گفــت: مجموعــه شــهرداری اصفهــان بــه صــورت 
شــبانه روزی آمــاده ارائــه خدمــات بــه شــهروندان اســت.او از 
شــهروندان خواســت در صــورت مشــاهده هــر گونــه مشــکل 
مراتــب را بــه 137 شــهرداری اطــاع دهنــد تــا نســبت بــه رفــع 
آن اقــدام و هماهنگــی الزم انجــام شــود.رئیس اداره خدمــات 
ــطحی  ــای س ــرد: آب ه ــح ک ــان تصری ــهرداری اصفه ــهری ش ش
و رواناب هــا هنــگام بــارش بــاران، آب گرفتگــی محســوب 
نمی شــود؛ زیرا پــس از بــارش از طریــق ســپتیک ها و کانال های 

رفــع آب هــای ســطحی برطــرف می شــود.

بنکدار هاشمی 

مشکالت دستگاه 
tbm دوم برطرف شده 

است و این 
دستگاه هم

 از عمان سامانی
 به سمت الله 
حرکت خواهد

 کرد

کارگر 

احداث گذر
 آقا نوراله نجفی در 

ضلع شرقی 
میدان امام)ره( 

یکی از معضالت 
منطقه3 محسوب 

می شود که با چالش 
روبه رو شده است



8 سال هفدهم  * شماره ۳۹۴۰  *  چهارشنبه  * ۱ بهمن ۱۳۹۹میراث و گردشگری

دیدبان

 کدام کشورها
کسن می زنند؟!  به مسافران وا

کسن کرونا در بسیاری از کشورها  توزیع ناعادالنه و سرعت کند وا
بعضی از شهروندان جهانی را بر آن داشته به کشورهای دیگری 

کسـن می دهند، سفر کنند. که به توریسـت ها خدمات وا
کسن کووید  به گزارش ایسنا، روسیه اولین کشور عرضه کننده وا
به گردشگران اسـت. Enno Lenze، یک کارآفرین، روزنامه نگار 
کسـن سـفر کند،  و مدیر یـک مـوزه در آلمان حاضـر بود به خاطر وا
کسن اضافه  او نخست از پزشکان محلی در شهر برلین، درباره وا
کسـن در صربسـتان درخواسـت  پرس وجـو کـرد، بـرای تزریـق وا
داد و دربـاره گزینه هـای موجـود در امـارات متحـده عربی، عراق 
و... تحقیق کرد و حتی خواسـت شـانس خـود را با ویـزای آمریکا 
امتحان کند. سرانجام یک شرکت توریسـتی در نروژ پیدا شد که 
کسـن »اسـپوتنیک وی« را  بسـته سـفر شـامل پرواز بـه مسـکو و وا
کسـن  عرضـه می کرد.  لنـز بـه همـراه ۵۰ آلمانـی دیگر اولیـن دوز وا
کووید را در روسیه تزریق کرده اند و به زودی برای تزریق دوز دوم 
به مسکو خواهند رفت. دولت روسیه موظف است این مسافران 
را سـه روز تحـت نظـر داشـته باشـد، امـا بـه اعتقـاد ایـن کارآفریـن 
آلمانـی، فرصـت خوبـی بـرای گشـت وگذار در مسـکو و آشـنایی بـا 

سـفینه های فضایی در دوران جماهیر شـوروی اسـت.
این آژانس مسـافرتی نروژی به دنبال تقاضای زیاد برای سفر به 
کسـن، یک تور سـه هفته ای با عنـوان »سـامت« عرضه  خاطر وا
کسـن را می تواننـد در  کـرده کـه گردشـگران فاصلـه بیـن دو دوز وا
آبگرم هـای ترکیه سـپری کنند. این شـرکت توریسـتی همچنین 
کسـن را عرضـه کـرده اسـت  تـور سـفر سـیبری بـا قطـار همـراه بـا وا
کـه تـا بـه حـال ۶۰۰ نفـر از آلمـان، سـوئیس و چنـد کشـور اروپایـی 
دیگـر در آن ثبت نام کرده انـد.در آمریکا، با سـرعت گرفتن تزریق 
کسن بیشـتری دارند،  کسـن به افراد بالغ، برخی ایالت ها که وا وا
برنامه تزریق به مسـافران را آغاز کرده اند. مثا از ماه ژوئن، یعنی 
یک مـاه دیگر، در آالسـکا که بخشـی از ایالت متحده آمریکاسـت 
کسن کووید به مسـافران در فرودگاه پیشنهاد می شود.  تزریق وا
کسـن  کوتـای شـمالی، ایالـت هم مـرز بـا کانـادا نیـز تزریـق وا در دا
کرونـا بـه راننده هـای ترانزیتـی کامیـون کـه از کانـادا وارد آمریـکا 
می شـوند، شـروع شـده اسـت. در فلوریـدا افـرادی کـه بـه صـورت 
موقت یا برای تجارت به این ایالت سـفر می کننـد، امکان تزریق 
کسـن کرونـا را دارنـد.در میامـی نیـز مقـررات آزاد ایـن اجـازه را  وا
می دهـد بـه افـرادی کـه از آمریـکای جنوبـی و مرکزی بـا ویـزا وارد 
کسـن تزریـق شـود. دنیـل کـوردوا، یـک اقتصـاددان  می شـوند وا
اهل پرو که در دانشـگاه فلوریـدا کار می کند موفق شـده بـا ویزای 
کسـن کووید را دریافت کنـد. او با یک پرواز از شـهر لیما  آمریکا، وا
کسـن مراجعـه کرده  به میامـی رفته و مسـتقیم به کمپ تزریق وا
کسـن را تزریـق کرده اسـت.  و بـا ارائه مـدارک شـغلی خـود، ایـن وا
او گفتـه خیلی هـا را در پـرو و لیمـا می شناسـد کـه به همیـن منظور 
کسـن به  بـه آمریکا سـفر کرده اند.صربسـتان نیـز تجربـه تزریق وا
کسن  مسافران بین المللی را دارد، این کشور حدود سه میلیون وا
فایزر، آسترازنکا، اسپوتنیک وی و سینوفارم برای شهروندانش 
کسـن اضافه  خریده که بیشـتر از حـد مورد نیـاز بـوده، بنابرایـن وا
را بـه ملیت هـای دیگـری کـه بـه صربسـتان سـفر کننـد، تزریـق 
می کند. به گزارش یورونیوز، تا کنون بیش از ۲۲هزار نفر خارجی 
کسن کووید را در صربسـتان دریافت کرده اند. بیشتر این افراد  وا
از همسـایگان صربسـتان و حوزه بالکان بوده اند، شـهروندانی از 
کسـن بـه صربسـتان سـفر کرده اند. کانـادا نیز بـه انگیـزه تزریق وا

 ۷۰ بنای تاریخی به سرمایه گذاران 
گذار شدند وا

مدیرعامل صنـدوق احیـای بناهـای تاریخـی با بیـان اینکه 
گـذار شـد گفـت: هـدف  ۷۰ بنـا در یـک سـال و نیـم گذشـته وا
گـذاری، حفـظ بناسـت. ماشـین امضـا نیسـتیم کـه  مـا از وا

سـرمایه گذاران هـر طرحـی دادنـد آن را بپذیریـم.
 تعدادی از سرمایه گذارانی که از صندوق احیا و بهره برداری 
تـا در آن  کـرده  را اجـازه  تاریخـی، خانـه ای  از بناهـای 
سـرمایه گذاری کننـد، از اینکـه کارشناسـان فنـی صنـدوق، 
گایـه دارنـد  ح آن هـا را بـه تعویـق می انـدازد،  تأییـد طـر
پاسـخ مدیرعامـل صنـدوق بـه ایـن گایه هـا در ایـن اسـت 
ح هـای مرمتـی و حفاظتـی بایـد سـختگیرانه باشـد تـا  کـه طر
گـذاری بنا، حفاظت و  سـرمایه گذار بداند مهم ترین هدف وا
مرمت آن بوده اسـت نه کسـب درآمد و صرفا تغییـر کاربری.
در ایـن بـاره، هـادی میرزایـی، مدیرعامـل صنـدوق توسـعه 
صنایع دسـتی و فـرش دسـتبافت و احیـا و بهره بـرداری 
ح هـای احیـا در  از بناهـای تاریخـی گفـت: در گذشـته طر
حـد مرمـت کالبـد بـود. خانـه امـام جمعـه تهـران خانـه ای 
کـه طـی سـال ها در آن مرمت هـای غیـر  ارزشـمند اسـت 
اصولـی انجـام شـد. همیـن اتفـاق در هتـل ایـران رشـت 
نیـز افتـاد. برخـی از سـرمایه گذاران، بناهـای تاریخـی را بـا 
گرفته انـد و بـدون مطالعـات  پروژه هـای سـاخت اشـتباه 
تاریخـی و تطبیقـی، طرحـی داده و می خواهنـد مـا آن را 
گـر مطالعـات دقیـق از مرحلـه پدیـدآوری تـا  تصویـب کنیـم. ا
دوره هـای بهره بـرداری ارائـه نکننـد، ده سـال هـم کـه طول 
ح ها را تصویب نمی کنیم. ما خط قرمز و نماینده  بکشـد، طر
مـردم هسـتیم. او افـزود: برخـی سـرمایه گذاران در گذشـته 
قراردادهایـی بسـته اند کـه آن شـرایط بـا قراردادهـای جدیـد 
متفـاوت اسـت و آن را سـخت می داننـد. مـا سـرمایه گذارانی 
داریـم کـه طرحشـان تنهـا بـا یـک پاورپوینـت تصویـب شـده 
اسـت! قطعـا آن سـرمایه گذار منتقـد مـن خواهـد بـود. قـرار 
نیسـت متناسـب بـا سـلیقه مان تغییـری در بناهـای تاریخی 
بدهیـم. بایـد از بناهـا حفاظت شـود. بپذیریـم کـه مأموریت 
مـا در بناهـای تاریخـی، حفاظـت اسـت و به ایـن دلیـل بناها 
گـذار می کنیـم که دولت تـوان حفاظـت از آن هـا را ندارد.  را وا
گـر هـدف مـا حفاظـت اسـت، آیـا ایـن حـق را داریـم کـه  حـاال ا
اجـازه مداخلـه در آن را بدهیم تا حـدی که تزئینـات را بدون 
مداخلـه کار کننـد؟ سـرمایه گذاری، آلبـوم تزئینـات آورده و 
حتـی گل ها را درسـت پیـاده سـازی نکـرده، بـا این تصـور که 
مـا ماشـین امضـا هسـتیم و همـه چیـز را امضـا می کنیـم. خیـر 

ایـن طـور نیسـت.

زهرا ترکی
کارشناس اداره پژوهش

جامعـــه ای کـــه می خواهـــد ریشـــه های 
فرهنگـــی، فرزانگـــی و فرهیختگـــی خـــود 
را در تاریـــخ دریابـــد و گذشـــته و حـــال 
را بـــه هـــم پیونـــد بزنـــد و آینـــده خـــود را 
ترســـیم کنـــد، بایـــد از اســـناد تاریخـــی و 
میـــراث مکتوبـــی کـــه در طـــول ســـال های 
ـــه  متمـــادی و فـــراز و نشـــیب های بســـیار ب
دســـت آمـــده، اســـتفاده کنـــد. از ایـــن رو در 
پژوهش هـــای تاریخـــی، اســـناد و میـــراث 
مکتـــوب بـــه عنـــوان منابـــع دســـت اول 
از اعتبـــار و جایـــگاه خاصـــی برخـــوردار 
هســـتند و از ابزارهـــای مهـــم شـــناخت 
دقیـــق تاریـــخ شـــهری و هویتـــی کشـــورها 

محســـوب می شـــوند.
اســـناد تاریخـــی مجموعـــه نوشـــته ها، 
و اوراقـــی اســـت کـــه حاصـــل فعالیـــت 
روزمـــره و مســـتمر دیوان هـــای ســـابق و 
ادارات کنونـــی اســـت و مندرجـــات آن از 
نظـــر نحـــوه بهره بـــرداری دو گونـــه ارزش 
اداری و تحقیقـــی اســـت؛ بدیـــن معنـــی 
کـــه مادامـــی کـــه مطالـــب اســـناد مربـــوط 
ــره اداری اســـت،  ــاری و روزمـ ــور جـ ــه امـ بـ
دارای ارزش اداری اســـت. پـــس از آنکـــه 
از گـــردش فعالیت هـــای روزمـــره اداری 
ج شـــده ارزش تحقیقـــی و اســـتنادی  خـــار

پیـــدا می کنـــد.
اســـناد تاریخـــی شـــهرداری تجلی بخـــش 
هویـــت و اصالـــت تاریخـــی و بالندگـــی 
شـــهری اســـت کـــه در بازشناســـایی و تدبـــر 
ــک  ــتگان یـ ــگ گذشـ ــث و فرهنـ در مواریـ
مجموعـــه ارزشـــمند و واال بـــه حســـاب 
ــام  ــت از آن اهتمـ ــد در صیانـ ــد و بایـ می آیـ
ویـــژه صـــورت گیـــرد. در واقـــع ارزش هـــای 
ملـــی، دینـــی، فرهنگـــی، انســـانی در 
ابعـــاد فرهنگـــی، اجتماعـــی، تاریخـــی، 
جغرافیایـــی، سیاســـی، شـــهری، زبانـــی 
و... را در بـــر دارد و به نوعـــی آیینـــه 

شهرداریاصفهانسامانهاسنادمیخواهد
اسناد تاریخی شهرداری؛ تجلی بخش هویت شهری و اصالت تاریخی

تمام نمـــای هویـــت شـــهری محســـوب 
می شـــود و می طلبـــد تـــا اســـناد تاریخـــی 

شـــهرداری حفـــظ و اشـــاعه شـــود.

از بایگانی های سلطنتی تا 
بایگانی های نوین

رســـم نگهـــداری و حفاظـــت از اســـناد و 
مـــدارک دولتـــی در ایـــران از دیربـــاز رایـــج 
بـــوده اســـت. چنـــان کـــه در دوره باســـتان 
بایگانی هـــای ســـلطنتی وجـــود داشـــت 

کـــه مغـــز متفکـــر ســـازمان اداری، رئیـــس 
ـــه  ـــه فرمان هـــای شـــاه را ب ـــود ک ـــی ب بایگان
زیردســـتان ابـــاغ می کـــرد. ســـازمان های 
کباتـــان،  آرشـــیوی ســـلطنتی در بابـــل، ا
شـــوش، پرســـپولیس و دیگـــر شـــهرهایی 
کـــه محـــل زندگـــی شـــاهان ایرانـــی بـــود، 

وجـــود داشـــت.
در دوران پـــس از اســـام نیـــز بـــا توجـــه 
کیـــد فـــراوان آموزه هـــای اســـامی  بـــه تأ
روی فرهنـــگ کتابـــت، حجـــم اســـناد 
مکتـــوب و طبیعتـــا نیـــاز بـــه ســـازمان دهی 
افزایـــش داد.  را  و نگهـــداری آن هـــا 
همچنیـــن اهتمـــام مســـلمانان در امـــر 
کتابـــت و پاســـداری از قـــرآن شـــریف خـــود 
نقـــش بســـزایی در ســـیر رو بـــه جلـــوی ایـــن 

فراینـــد، ایفـــا کـــرد.
شـــیوه ایرانیـــان در نگهـــداری اســـناد 
دیوانـــی، بعدهـــا چنـــان گســـترش یافـــت 
کـــه معمـــول دیگـــر حکومت هـــا نیـــز شـــد. 
در دوره صفویـــه رونوشـــت تمـــام ارقـــام 
و  احـــکام  و  مالـــی  امـــور  بـــه  مربـــوط 
نشـــانه ها و نامه هـــا و اســـناد در دفاتـــر 
مخصوصـــی ثبـــت می شـــد کـــه محـــل 
انبـــار  کـــه  دفترهـــا  ایـــن  نگهـــداری 
دفترخانـــه دیـــوان اعـــا نـــام داشـــت تـــا 
اینکـــه از زمـــان فرمانروایـــی فتحعلـــی 
ــواد  ــات و سـ ــناد و مکاتبـ ــار، اسـ ــاه قاجـ شـ
فرمان هـــا در دربـــار نگهـــداری می شـــد 
و آرشـــیو جـــزو اداره بیوتـــات بـــه شـــمار 

. فـــت می ر
در دوره ناصرالدین شـــاه، عـــاوه بـــر 
ــناد  ــار، اسـ ــناد دربـ ــداری اسـ بخـــش نگهـ
سیاســـی در وزارت امـــور خارجـــه و اســـناد 
مالـــی در دســـتگاه میـــرزا یوســـف خان 
ــد،  ــردآوری می شـ ــتوفی الممالـــک گـ مسـ
امـــا روش صحیحـــی بـــرای نگهـــداری 
اســـناد و نوشـــته ها وجـــود نداشـــت و در 
۱۲۷۸ خورشـــیدی وزارت خارجـــه بـــه 
پیـــروی از روش بایگانـــی کشـــورهای 
 اروپایـــی، بایگانـــی خـــود را مرتــــــــب

 کرد.

پـــس از انقـــاب مشـــروطه اقدام هایـــی 
بـــرای به کاربـــردن روش هـــای نویـــن 
ـــا اســـتفاده از دانـــش و تجـــارت  ـــی ب بایگان
هیئـــت هـــای فرانســـوی و بلژیکـــی انجـــام 
گرفـــت و ســـرانجام در اردیبهشـــت ۱۳۰۹ 
تأســـیس مرکـــزی بـــرای حفـــظ اســـناد 
دولتـــی در جلســـه هیئـــت وزیـــران بـــه 
 ۱۳۴۹ تصویـــب رســـید تـــا اینکـــه در 
خورشـــیدی ســـازمان اســـناد ملـــی ایـــران 

تأســـیس شـــد.
امـــروزه بـــرای آرشـــیو ملـــی در هـــر کشـــوری 
هســـتند  قائـــل  ویـــژه ای  اهمیـــت 
کـــه یکـــی از شـــاخص های  تـــا جایـــی 
توســـعه فرهنگـــی در کشـــورها بـــه میـــزان 
اســـنادی اســـت کـــه در آرشـــیو ملـــی آن 
ــا  ــد بـ ــذا بایـ ــود، لـ ــداری می شـ ــور نگهـ کشـ
گاهـــی عمومـــی نســـبت بـــه  افزایـــش آ
چیســـتی، اهمیـــت و جایـــگاه اســـناد ملـــی، 
ـــود  ـــگان خ ـــا هم ـــود ت ـــم ش ـــه ای فراه زمین
ـــناد  ـــر اس ـــی در براب ـــک ایران ـــوان ی ـــه عن را ب
ــزم جـــدی  ــد و عـ ــئول بداننـ تاریخـــی مسـ

بـــرای پاسداشـــت آن داشـــته باشـــند.

اسناد شهرداری اصفهان
اســـناد تاریخـــی در مقایســـه بـــا دیگـــر 
اعتبـــار  و  اصالـــت  تاریخـــی  منابـــع 
بیشـــتری دارنـــد، زیـــر هـــر ســـند بـــا زمـــان 
و رویـــداد خـــاص و حقیقـــی در ارتبـــاط 
اســـت و در واقـــع رابطـــه مســـتقیم بیـــن اثـــر 
و مؤثـــر وجـــود دارد و چـــون اســـناد حاصـــل 
فعالیت هـــای اداری و روزمـــره زندگـــی 
هســـتند، تقریبـــا خالـــی از شـــایعه، دروغ 
و اغـــراض خصوصـــی و ماحظـــه کاری 
پژوهشـــی  و  تاریخـــی  اســـناد  اســـت. 
در کنـــار اهمیـــت حفـــظ و نگهـــداری، 
دارای اهمیــــــــت ویـــژه ای در زمینــــــــه 

هســـتند.  دسترســـی پذیری 
ایجـــاد پایگاه هـــای اطاعاتـــی مناســـب 
و  افزونگـــی  کاهـــش  و  یک پارچـــه  و 
ناســـازگاری در میـــان داده هـــا و اطاعـــات 
مدیریتـــی  فعالیت هـــای  موجــــــــود، 

می بخشـــد.  رونـــق  را  ســـازمانی  هـــر 
بنابرایـــن بـــا توجـــه بـــه لـــزوم تبدیـــل 
اســـناد چاپـــی بـــه اســـناد الکترونیکـــی و 
دسترســـی پذیری و نیـــز اشـــاعه و مدیریت 
ــر  ــه نظـ ــروری بـ ــه ضـ ــن زمینـ ــا در ایـ آن هـ

. ســـد می ر
شـــهرداری اصفهـــان بـــا قدمـــت یـــک 
قـــرن و انـــدی و بـــا حجـــم عظیـــم اســـناد 
گنجینـــه ای  و مـــدارک نیـــاز دارد تـــا 
الکترونیکـــی اســـناد پژوهشـــی و تاریخـــی 

متناســـب بـــا اســـتانداردهای ملـــی و 
جهانـــی داشـــته باشـــد.

کندگـــی اســـناد و مـــدارک  بـــا توجـــه بـــه پرا
و عـــدم دسترســـی آســـان پژوهشـــگران 
و عاقه منـــدان بـــه پژوهـــش در حـــوزه 
شـــهری تحقیقـــات اساســـی و بنیـــادی 
در ایـــن زمینـــه صـــورت نگرفتـــه اســـت 
کنـــده  کثرتحقیقـــات بـــه صـــورت پرا و ا
می باشـــد. دلیـــل ایـــن امـــر ایـــن اســـت کـــه 
کثـــر اســـناد در قالـــب پرونده هـــای چاپـــی  ا
و مکتـــوب بـــوده و بـــه آســـانی در دســـترس 
نبـــوده اســـت. در حالـــی کـــه بـــا اســـتفاده 
از دیجیتـــال کـــردن و ارائـــه یـــک ســـایت 
جامـــع می تـــوان ایـــن خـــأ پژوهشـــی را 
کـــرده و بـــر محدودیت هـــای  جبـــران 
فائـــق  اســـناد  کندگـــی  پرا از  ناشـــی 
آیـــد و مجموعـــه ارزشـــمند از تصاویـــر 
الکترونیکـــی اســـناد و مـــدارک را کـــه در 
حـــال حاضـــر در مکان هـــای مختلـــف 
ــورت  ــه صـ ــا بـ ــت در یـــک جـ ــده اسـ کنـ پرا
الکترونیکـــی ذخیـــره و جســـت وجوپذیر 

فراهـــم آیـــد.
بـــر ایـــن اســـاس ایجـــاد یـــک ســـامانه 
کـــه بتوانـــد جمـــع آوری، شناســـایی، 
ارزشـــیابی و دیجیتال ســـازی اســـناد و 
مـــدارک موجـــود در شـــهرداری اصفهـــان 
ــی و فائـــق  ــی و تاریخـ ــرد پژوهشـ ــا رویکـ بـ
ـــر خـــأ چشـــمگیر اســـناد و مـــدارک  آمـــدن ب
در زمینـــه پژوهـــش و دانـــش درباره اســـناد 
و مـــدارک تاریخـــی شـــهرداری اصفهـــان را 
فراهـــم نمایـــد، بیـــش از پیـــش ضـــروری 

بـــه نظـــر می رســـد.
ســـامانه الکترونیکـــی اســـناد پژوهشـــی 
تولیــــــــد  از  اطمینـــان  تاریخــــــــی؛  و 
مناســـــــــب  منطقـــی  توصیف هـــای  و 
و روشــــــــن، تسهیــــــــــل در بازیابـــــــــی و 
کمـــک  اســـناد،  اطاعـــات  تبـــادل 
ک گذاری اطاعـــات معتبـــر،  به اشـــترا
امـــکان یک پارچه ســـازی توصیف هـــای 
 مختلـــف در ســـامانه اطاعـــات را موجـــب

 می شود.

شهرداری اصفهان با 
قدمت یک قرن و اندی 
و با حجم عظیم اسناد 

و مدارک نیاز دارد تا 
گنجینه ای الکترونیکی 

اسناد پژوهشی و 
تاریخی متناسب با 

استانداردهای ملی و 
جهانی داشته باشد

در دوره ناصرالدین شاه، 
 عالوه بر بخش

 نگهداری اسناد دربار، 
اسناد سیاسی در 

وزارت امور خارجه و 
اسناد مالی در دستگاه 

میرزا یوسف خان 
مستوفی الممالک 

گردآوری می شد
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نویسندهمهمان

 نقش ارتباطات 
در باشگاه های حرفه ای جهان

برنـــارد جیمـــز مولیـــن )1983( بـــرای اولیـــن بـــار از ورزش 
 Sport industry به عنـــوان صنعـــت یـــاد کـــرد و صنعـــت ورزش
ـــه  ـــون ک کن ـــد، ا ـــاق ش ـــادی اط ـــتد اقتص ـــی از دادوس ـــه بخش ب
بیـــش از نیم قـــرن از صنعتی شـــدن ورزش ســـپری می شـــود، 
اقتصـــاد آنـــگاه بـــه ورزش به عنـــوان یـــک صنعـــت نـــگاه 
ــه انگیز  ــیار وسوسـ ــتد در ورزش را بسـ ــم دادوسـ ــه حجـ ــرد کـ کـ
دیـــد. از ســـوی دیگـــر، اقتصـــاد می توانســـت بـــه مـــدد ورزش 
مخاطبـــان پرشـــماری را بـــرای خـــود جلـــب کنـــد، ازایـــن رو بـــه 
مـــدد تئوری هـــای اقتصـــادی، ســـرمایه گذاران به ســـوی 

ورزش گســـیل شـــدند.
ایـــن گســـیل ســـرمایه و حجـــم عظیمـــی از رســـانه ها به ســـوی 
ورزش باعـــث شـــد تـــا ورزش بـــه ســـمت حرفه ای شـــدن 
حرکـــت کنـــد و در حـــال حاضـــر ورزش به عنـــوان هفدهمیـــن 
البتـــه  و  قوی تریـــن  از  یکـــی  جهـــان  بـــزرگ  صنعـــت 
زودبازده تریـــن ســـرمایه گذاری های تاریـــخ بشـــر شـــده و در 
جوامـــع پیشـــرفته و کشـــورهای صاحب نـــام در ورزش، بـــه 
یکـــی از مهم تریـــن منابـــع بـــرای ســـرمایه گذاری تبدیـــل 

شـــده اســـت.
ازآنجـــا  کـــه یکـــی از پردرآمدتریـــن رشـــته های ورزشـــی، 
رشـــته مهیـــج و پرطرفـــدار فوتبـــال اســـت، طـــی بررســـی های 
به عمل آمـــده در چـــارت ســـازمانی باشـــگاه های بـــزرگ 
جهـــان در کنـــار عوامـــل تأثیرگـــذاری چـــون مدیرعامـــل، 
مدیـــر اجرایـــی، منابـــع انســـانی، بازرگانـــی و... یکـــی از 
اصلی تریـــن ارکان در شـــناخت باشـــگاه مدیریـــت ارتباطـــات 
و روابـــط عمومـــی باشـــگاه اســـت کـــه در جهـــت اعتبـــار 
ســـازمانی باشـــگاه های حرفـــه ای نـــزد مخاطبـــان خـــود 
قـــدم برمـــی دارد، بـــا زیرمجموعه هایـــی چـــون تبلیغـــات، 
مدیریـــت خدمـــات و آمـــار، مدیریـــت امـــور رســـانه، تولیـــد 
نشـــریات، مدیریـــت وب ســـایت ها و همچنیـــن فعالیت هـــا و 
روابـــط اجتماعـــی کـــه در راســـتای تعامـــات اجتماعـــی جامعـــه 
حرکـــت می کننـــد و از آن می تـــوان به عنـــوان پـــل ارتباطـــی 

بیـــن باشـــگاه ها و مخاطبـــان نـــام بـــرد.
باشـــگاه های بزرگـــی همچـــون منچســـتریونایتد، بارســـلونا، 
رئـــال مادریـــد، یوونتـــوس و بایرن مونیـــخ، از مدیـــران روابـــط 
عمومـــی بـــزرگ و بالقـــوه اســـتفاده می کننـــد و هنـــر هشـــتم را 
در چـــارت ســـازمانی خـــود قـــرار می دهنـــد. پـــس از بررســـی 
ایـــن مدیـــران بـــه ایـــن نتیجـــه می رســـیم در شـــرایطی کـــه 
ـــرعت  ـــه و به س ـــه گرفت ـــنتی فاصل ـــی س ـــط عموم ـــان از رواب جه
بـــه ســـمت روابـــط عمومـــی دیجیتـــال ســـوق پیـــدا کـــرده و 
ازآنجـــا  کـــه ســـرعت رشـــد شـــبکه های اجتماعـــی 1۶ کاربـــر 
در هـــر ثانیـــه شـــده و طبـــق آمـــار جهانـــی در آغـــاز ســـال ۲۰۲1 
کاربـــران شـــبکه های اجتماعـــی در سراســـر جهـــان بـــه ۴.33 
میلیـــارد رســـیده و معـــادل ۵۵درصـــد از جمعیـــت کل جهـــان 
اســـت، ازایـــن رو ایـــن مدیـــران روابـــط عمومـــی باشـــگاه های 
از  تـــوان در جهـــت جـــذب مخاطـــب  تمـــام  بـــا  بـــزرگ 
گام   طریـــق شـــبکه های اجتماعـــی و سوشـــال مدیاهـــا 

برمی دارند.
 روابـــط عمومـــی باشـــگاه های بـــزرگ جهـــان از ایـــن دنیـــای 
بـــدون مـــرز و دهکـــده جهانـــی اســـتفاده می کننـــد تـــا تیـــم 
خـــود را در اقصانقـــاط جهـــان بـــر ســـر زبان هـــا بیندازنـــد، 
شـــبکه های  انـــواع  در  مختلـــف  کانت هـــای  ا جملـــه  از 
اجتماعـــی کـــه بـــا زبـــان کشـــورهای مختلـــف راه انـــدازی شـــده 
ــن  ــوی ایـ ــدن لوگـ ــور شـ ــه پـــس از سانسـ ــگاه رم کـ ــد باشـ ماننـ
کانـــت توییتـــری بـــا نـــام آ.اس  باشـــگاه توســـط صداوســـیما ا
کانت هایـــی بـــه  رم فارســـی راه انـــدازی کـــرد و همچنیـــن ا
 چندیـــن زبـــان غیـــر ایتالیایـــی ماننـــد عربـــی و اســـپانیایی و... 

دارد.
در بررســـی پربیننده تریـــن مســـابقات فوتبـــال در جهـــان کـــه 
بالـــغ بـــر یـــک میلیـــارد نفـــر از طریـــق تلویزیـــون و شـــبکه های 
ــی  ــاهد هنرنمایـ ــان شـ ــور جهـ ــی در بیـــش از 19۵ کشـ اینترنتـ
ســـتارگان دنیـــای فوتبـــال هســـتند، می تـــوان بـــه دربـــی 
شـــهر منچســـتر و الکاســـیکوی اســـپانیا نـــام بـــرد کـــه نقـــش 
ارتباطـــات و مدیـــر رســـانه ای باشـــگاه ها قابل تقدیـــر اســـت.

 فیـــل تاونســـند، مدیـــر بخـــش روابـــط عمومـــی باشـــگاه 
ــگاه  ــر باشـ ــه اســـت: »در هـ ــاره گفتـ ــتریونایتد دراین بـ منچسـ
بخشـــی به عنـــوان روابـــط عمومـــی نیـــز وجـــود دارد کـــه 
وظیفـــه هماهنگـــی داخلـــی یـــا برون مـــرزی باشـــگاه در 
ــراری  ــا، برقـ ــتانه، تورهـ ــابقات دوسـ ــائل مختلـــف از مسـ مسـ
ارتبـــاط بـــا شـــرکت ها و مؤسســـات خواهـــان همـــکاری بـــا 
باشـــگاه در مـــواردی چـــون اسپانسرشـــیپ یـــا بازی هـــای 
دوســـتانه و بزرگداشـــت مراســـم و همچنیـــن اطاع رســـانی 
بـــه هـــر دلیـــل و مـــواردی  عمومـــی در هـــر ســـطحی و 

ازاین دســـت بـــر عهـــده ایشـــان اســـت.«
گران و مخاطبـــان  امیـــد اســـت در جهـــت افزایـــش تماشـــا
باشـــگاه ها و جهـــت جـــذب بهتـــر اسپانســـرها و شناســـاندن 
باشـــگاه های حرفـــه ای کشـــورمان فراتـــر از مرزهـــا بـــه مدیـــران 
روابـــط عمومـــی و کارگـــروه ارتباطـــات باشـــگاه ها اهمیـــت 

ویـــژه ای داده شـــود.

خارجازگود

 لباس »حرفه ای« 
بر تن فوتبال ایران گشاد است

 اعتراض ایران
 به رأی فدراسیون جهانی جودو

 رقابت ۲۹ دوومیدانی کار 
برای راهیابی به پارالمپیک توکیو

پیــش از آغــاز دربــی نودوپنجــم پایتخت، 
و  زیــبـــــا  فـوتـبـالـــــی  مـی رفـــت  انتظــار 
قابل قبــول از دو تیــم ببینیــم؛ زیــرا عصاره 
فوتبــال حرفــه ای کشــور در چهــره لیــگ 
برتــر و البتــه تیم هــای آبــی و قرمــز نمایــان 

می شــود.
وقتــی ادعــا می کنیــم دربــی پایتخــت 
یکــی از ۵۰ دربــی مهــم دنیــای فوتبــال 
اســت، پــس بایــد توقــع داشــته باشــیم 
گر یــک بــازی در ســطح ۴9 دربــی  تماشــا
دیگــر دنیــا باشــیم. امــا متأســفانه فوتبالــی 
را کــه جمعــه گذشــته از دو تیــم دیدیــم، 
کــه لبــاس فوتبــال  کــرد  بــه مــا ثابــت 
حرفــه ای بــر تــن لیــگ برتــر ایــران گشــاد 
اســت؛ زیــرا بــا مــرور بــازی می بینیــم 
کــه اولیــن و مهم تریــن نکتــه برجســته 
دربــی پایتخــت، صحبت هــای بی مــورد 
و اضافــی بازیکنــان بــا یکدیگــر و داور 

مســابقه بــود.
کــه  بودیــم  شاهــــد  بــازی،  ع  شــرو بــا 
ســیاوش یزدانــی در هــر صحنــه ای کــه 
ــا بــازی در جریــان  تــوپ متوقــف می شــد ی
بــود، مــدام بــا بازیکنــان حریــف و داور 
مســابقه حــرف مــی زد و یک لحظــه هــم 
خــود  اعتراضــی  فریادهــای  از  دســت 

. شــت ا نمی د بر
کافــی اســت دیــدار اســتقال و پرســپولیس 
نیمه نهایــی  بازی هــای  از  یکــی  بــا  را 
تــا  کنیــم  مقایســه  اروپــا  باشــگاه های 
متوجــه شــویم کــه چــرا لبــاس حرفــه ای 
فوتبــال بــر تــن بازیکنــان لیــگ ایــران 
گشــاد اســت. زیــرا در دیدارهــای اروپایــی، 
کمتریــن اعتــراض فقــط  بازیکنــان بــا 
در جریــان بــازی قــرار می گیرنــد و کمتــر 

صحبــت و اعتراضــی دارنــد.
بــرای نمونــه بــه ســراغ بــازی رئــال مادریــد 

بــا ســویا می رویــم کــه در صحنه ای 
از بــازی، داور در دقیقــه ۷۵ خطــای 

کریــم  روی  ســویا  دروازه بــان  پنالتــی 
بنزمــا را بعــد از اعــام VAR تغییــر داد و 
یــک پنالتــی بــرای ســویا گرفــت. در آن 
صحنــه شــاهد حداقــل اعتــراض از ســوی 

بازیکنــان و کادر فنــی رئــال بودیــم.
حــاال تصــور کنیــد چنیــن صحنه هایــی 
خ  ــران ر ــال ای غ از VAR در فوتب ــار البتــه ف
دهد. قطــع بــه یقیــن بایــد شــاهد جنجال 
و اعتراض هــای بازیکنــان باشــیم و شــاید 
نیــاز باشــد نیروهــای یــگان ویــژه وارد 
زمین شــوند تا بتــوان غائلــه را خاتمه داد.
صحـبـت هـــای بازیـکـنـــــان در دربـــــی 
نودوپنجــم پایتخــت بــه قــدری زیــاد 
بــود کــه فرصــت یــک بــازی دیدنــی از 
دســت رفــت و فقــط شــاهد ســوت های 
داور بــازی بودیــم؛ به طوری کــه در پایــان 

دیــدار، حــدود ۴۰ خطــا را هــر دو تیــم 
مرتکــب شــدند. رفتــاری کــه تیم هــای 
ــتانی، اماراتی، بحرینی و...، البته  عربس
در دهــه هشــتاد و نــود میــادی داشــتند و 
باعــث اعصاب خردکنی بازیکنــان ایرانی 
می شــدند. حــاال مــا داریــم بــه همــان 
روش عرب هــا فوتبــال بــازی می کنیــم، 
بــا ایــن تفــاوت کــه در ســال ۲۰۲1 قــرار 
کمتــر بــه  داریــم و حتــی عرب هــا هــم 
ع می کننــد. فوتبــال گذشــته خــود رجــو
پــول  فقــط  حرفــه ای  فوتبــال  از  مــا 
»حرفــه ای« می گیریــم و لباســی کــه بــر 
تــن کرده ایــم بــرای لیــگ حرفــه ای ایــران 

گشــاد اســت./ مهــر

در  جهانی  قهرمانی  مسابقات  از  بعد 
ژاپن، جودوی ایران با رأی صادرشده 
فدراسیون  انضباطی  کمیته  سوی  از 
جهانی تعلیق دائم شد، به همین دلیل 
کشورمان  بافاصله فدراسیون جودوی 
پرونده ای را در دادگاه حکمیت ورزش 
تشکیل داد و در نهایت دادگاه حکمیت 
کمیته انضباطی فدراسیون  ورزش رأی 
جهانی، مبنی بر تعلیق نامحدود با قبول 

پیش شرط را ابطال و پرونده را به کمیته 
کرد. انضباطی فدراسیون جهانی ارجاع 
با توجه به تصمیم های اخیر فدراسیون 
جهانی، مسئوالن فدراسیون به این نتیجه 
که در فرصت باقی مانده برای  رسیدند 
احقاق حق قانونی جودوی ایران بازهم در 
دادگاه حکمیت ورزش علیه این رأی کمیته 
انضباطی فدراسیون جهانی پرونده ای 

تشکیل دهد./ سایت فدراسیون جودو

 رئیــس انجمــن پارادوومیدانــی از برگــزاری 
رکوردگیــری  مســابقات  مرحلــه  آخریــن 
دوومیدانــی بــا حضــور ۲9 ورزشــکار در روز 
پنجشــنبه 3۰ اردیبهشــت خبــر داد و گفــت: 
ــورد نفر اول  دوومیدانی کارانی که بتوانند رک
تــا ســوم ســال های ۲۰18 تــا ۲۰۲1 را بــه ثبــت 
برســانند بــه تیــم ملــی دعــوت خواهنــد شــد.

آخریــن  کــرد:  اظهــار  رضایــی  بهمــن 
بــرای  دوومیدانــی  رکوردگیــری  مرحلــه 

مشــخــص شـــــدن نـفـــرات اعـزامـــــی بــه 
بازی های پارالمپیک توکیو، روز پنجشنبه 
)3۰ اردیبهشــت( بــا حضــور ۲9 ورزشــکار 
زن و مــرد )19 دوومیدانــی کار معلــول و 1۰ 
ورزشــکار نابینــا و کم بینــا( در مجموعــه 
ــزار خواهــد شــد.  ورزشــی آفتــاب انقــاب برگ
گفتنــی اســت چنــد ورزشــکار اصفهانــی در 
ایــن مرحلــه شــانس دعــوت بــه تیــم ملــی را 

دارنــد. / ایســنا

ازورزشچهخبر؟

 پسر پیتر اشمایکل نه
 او کاسپر اشمایکل است

 FA کاســپر اشــمایکل با بردن جــام قهرمانــی
Cup با نمایشــی درخشــان درون دروازه بان 
لسترســیتی کــه ضامــن قهرمانــی تیمــش 

شــد، پــا جــای پــای پــدرش گذاشــت.
پــدر کاســپر بــرای حــدود یــک دهــه پادشــاه 
ع فوتبــال انگلیــس درون دروازه  بامنــاز
کنــون درون  بــود؛ امــا کاســپر اشــمایکل ا
دروازه لســتر ســیوی انجــام داده اســت کــه 
می تواند بــا هر کــدام از ســیوهای درخشــانی 
که پــدرش در طــول دوران بازی خــود انجام 
داده، برابــری کنــد.  پــس از تــک گل دقیقــه 
۶3 یــوری تیلمانــس بــرای لســتر، ایــن تیــم 
ــه اشــمایکل درون  ــی چشــم ب ــرای قهرمان ب
گــر ســیو دقیقــه 8۷  دروازه دوختــه بــود و ا
کاســپر در صــد و چهلمیــن فینــال تاریــخ 
FA Cup نبــود، ممکــن بــود قهرمانــی بــار 
دیگــر از دســتان لســتر ســر بخــورد. یــوری 
تیلمانــس، هافبــک بلژیکــی لســتر، هرگــز 
گمــان نمی کــرد کــه ضربــه ای کــه مدافعــان 
چلســی اجــازه دادنــد از چهــل متــری روانــه 
دروازه کنــد، تبدیــل به گلی شــود که لســتر را 
بــه قهرمانــی رســاند. در دقیقــه 8۶ بــازی اما 
ــه  ــلوغی درون محوط ــت در ش ــون مون میس
لســتر فاصله ای تــا زدن گل تســاوی چلســی 
نداشــت؛ امــا ضربــه او را کاســپر اشــمایکل بــا 

یــک عکس العمــل تماشــایی مهــار کــرد.
طبــق رســم خانوادگــی دروازه بــان لســتر 
در حرکتــی تماشــایی کــه یــادآور روزهــای 
اوج پــدرش بــود، بــه ســمت چــپ دروازه 
شــیرجه زد و بــا شکســتن قلــب هــواداران 
چلســی، مانــع از بــاز شــدن دروازه شــد. 
ــوان  ــال ها به عن ــا س ــان ت ــه بی گم ــیوی ک س
یکــی از داســتان های محبــوب در تاریــخ 
FA Cup مانــدگار خواهــد شــد. ایــن اولیــن 
عکس العمــل خــیــره کــنـنـــده اشـمایـــکل 
نبــود. تنهــا 1۰ دقیقــه قبــل از ایــن صحنــه، 
درحالی کــه چلســی بی تابانــه بــه دنبــال بــه 
ثمــر رســاندن گل بــود، دروازه بــان لســتر بــار 
دیگــر بــا شــیرجه بــه ســمت راســت دروازه 
مانــع از گلزنــی بــن چیلــول با ضربه ســر شــده 

بود. این روزی بود که لســتر نمایشــی پر از 
کیفیت، توانایی و شــخصیت ارائــه داد 

کــه پادزهــر کامــل ایــده ســوپرلیگ 
کــه فوتبــال  اروپــا بــود. ایــده ای 

انگلیــس را شــرمنده کــرد.

لســتر البته هرگز دخالتــی در ســوپرلیگ اروپا 
نداشــت. باشــگاهی بــا تاریــخ لســتر، هرگــز 
چنیــن خبطــی نمی کــرد و باشــگاه هایی 
دخیــل در ســوپرلیگ نیــز لســتر را بــازی 

نمی دادنــد.
کنــون و پــس از تاریخ ســازی در فینــال  امــا ا
FA Cup بــا شکســتن قلــب چلســی، چــه 
کســی می توانــد بگویــد کــه لســتر شایســته 

حضــور در رقابت هــای بــزرگ نیســت؟
لســتر نمونــه کامــل باشــگاهی اســت کــه 
توســط مالکانــی پایبنــد بــه اصــول اخاقــی 
و احتــرام بــه روح فوتبــال اداره می شــود.

بــه   1991 پــیـــتر اشمـایــکــــل در ســــــال 
منچســتریونایتد پیوســت و در ســال 1999 
پــس از فتــح ســه گانه از ایــن تیــم جــدا 
شــد. ایــن دوران طایــی بــه کاســپر ایــن 
شــانس را داد تــا از نزدیــک شــاهد یکــی از 

باشــد. درخشــان ترین دوران فوتبــال 
کاســپر اشــمایکل پــس از رســیدن بــه فینــال 
FA Cup گفتــه بــود: »بــرای مــا رســیدن بــه 
فینــال FA Cup رؤیایی بــود که به حقیقت 
پیوســت؛ امــا همــه در ایــن موفقیــت نقــش 
داشــتند؛ از تــدارکات تــا مســئول چمــن. 
همــه نقشــی در ایــن پیــروزی داشــتند و 
ایــن واقعــا مهــم اســت کــه ایــن چیزهــا را بــه 
رســمیت بشناســیم و قدردانشــان باشــیم 
کاری می کنــد.«  و ایــن باشــگاه چنیــن 

 ورزش سه

MBA محمود توکلی  کارشناس روابط عمومی و امور رسانه و دانش آموخته
سجاد زمانی  کارشناس ارشد مدیریت ورزش

مهری مصور
دبیر سرویس ورزش

تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان که 
در مرحله گروهی پارالمپیک ژاپن با تیم های 
لمان و الجزایر  استرالیا، آمریکا، بریتانیا، آ
هم گروه شده، برای حضور در این رقابت ها 
که در  آماده می شود. این در حالی است 
کمیته ملی پارالمپیک، رشته  تصمیم اولیه 
بسکتبال با ویلچر در جمع رشته های اعزامی 
از  پس  اما  نداشت؛  جای  ایران  کاروان 
اعتراض های زیاد جامعه این رشته، در این 
که تیم ملی  تصمیم تجدیدنظر شد. زمانی 
کسب  بسکتبال با ویلچر ایران موفق به 
مازیار  شـــد،  تــوکـــیـــو  پارالـمـپـیـــک  سهمیه 
میرعظیمی، مربی اصفهانی، مربیگری این تیم 
را برعهده داشت؛ اما برای پارالمپیک مربی 
دیگری جایگزین او شده است. در روزهایی که 
تیم ملی بسکتبال با ویلچر برای حضور در 
توکیو آماده می شود، گفت وگویی با میرعظیمی 

داشتیم که در ادامه می خوانید.

کنار گذاشتن شما از هدایت تیم ملی 
پیوست.  وقــوع  به  بـی صـــدا  خیلی 

این طور نیست؟
به هرحال تصمیم کمیته ملی پارالمپیک 
بوده که من و محمد دستیار که با همدیگر 
در تیم ملی فعالیت داشتیم، دیگر نباشیم؛ 
البته هیچ دلیلی برای این تصمیم عنوان 
گفته می شود اعتراض ما برای  نشد؛ اما 
حذف بسکتبال از ویلچر و دفاع از حق 
ورزشکاران این رشته علت این تصمیم بوده 
است. بعدازاینکه حضور تیم ملی بسکتبال 
باویلچر در پارالمپیک قطعی شد، عباس 
کوچکی برای هدایت تیم ملی انتخاب  آقا
شد که برای او و تیم ملی آرزوی موفقیت 
که  می کنم و امیدوارم به استحقاقشان 

کسب مدال در پارالمپیک است، برسند.

چطور بسکتبال با ویلچر به کاروان 
اعزامی ایران بازگشت؟

خ  نمی دانم در پشت پرده چه اتفاقی ر
کمیته  داده است؛ اما بر اساس تصمیم 
پارالمپیک، قرار بود تیم هایی به مسابقات 
اعزام شوند که شانس کسب مدال دارند و 
مقام آور هستند؛ اما برای رشته بسکتبال 
با ویلچر شانسی در نظر نگرفته بودند، 
درصورتی که عملکرد سه سال منتج به 
پارالمپیک، امیدواری برای کسب مدال 
را افزایش داده بود؛ زیرا برای اولین بار 
به عنوان چهارم جام جهانی دست پیدا 
کرده و در مسابقات آسیایی نیز قهرمان 
شدیم. در مسابقات آسیا و اقیانوسیه هم 
که به رتبه سوم  حق تیم ما تضییع شد 
رسیدیم، با توجه به عملکرد تیم، از تصمیم 
اعتراض  و  بودیم  ناراحت  پارالمپیک 
کردیم. مگر می شود برای رشته های تیمی 
کرد چه تیمی صاحب مدال  پیش بینی 
می شود و چه تیمی صاحب مدال نمی شود؟

قاعدتا در رشــته های انفــرادی هم 
نمی توان چنین پیش بینی را داشت؟

درست است، این در حالی است که تیم 
ملی بسکتبال با ویلچر کشورمان عملکرد 
خوبی داشت و در مسابقات قهرمانی جهان 
با قدرت زیادی شرکت کردیم، آن هم وقتی 
امکانات و سخت افزار ما به ویژه در بخش 
ویلچر قابل مقایسه با کشورهای اروپایی 
نبود؛ بااین حال بهتر از حد تصور نتیجه 
گرفتیم. خوشبختانه دفاع خوبی از حقانیت 
بسکتبال با ویلچر انجام شد و این رشته 

می تواند در پارالمپیک شرکت کند.

از  که دفاع شما  ناراحت نیستید 
حضور این تیم در پارالمپیک منجر به 

حذفتان شد؟
خدا را گواه می گیرم که اصا این طور نیست. 
آرزو داشتم با این تیم در پارالمپیک شرکت 
کنم و حاال هم خوشحالم که تیم ما فرصت 
رقابت با بهترین های دنیا را دارد. در حال 
کــشـورهای  حاضر حدود سی لـژیـونــر در 
اروپایی داشتیم و واقعا حیف بود این 
بازیکنان فرصت بازی در پارالمپیک را از 

دست بدهند.

از بازیکـنـــان اصــفـهــانــی کدام یک 
شانس همراهی تیم ملی بسکتبال با 

ویلچر در پارالمپیک را دارند؟
در اردوهای اخیر تیم ملی، ایمان بک زاده و 
کری دعوت شده اند و خوش بین  دانیال ذا

بازیــکــن   1۲ جمع  در  دو  هر  که  هستم 
نــهـایــــی تــیـم ملی جای بگیرند. بک زاده و 
کری در مسابقات آسیا اقیانوسیه عملکرد  ذا
بخت  از  و  گذاشتند  نمایش  به  خوبی 
باالیی برای همراهی تیم ملی برخوردارند. 
کری تغییر  به تازگی کاس بندی پزشکی ذا
کرده که می تواند به تیم ملی کمک کند، 
 بک زاده نیز یکی از بهترین »کاس چهار« 

دنیاست.

شرایط کرونایی چه تأثیری بر روند 
آماده سازی تیم ملی داشته است؟

کرونا بر رشته بسکتبال با ویلچر هم تأثیر 
نامطلوبش را گذاشت و در روند تمرینات 
کادر  کرده است.  تیم ملی خللی ایجاد 
فنی تیم ملی هم از این وضعیت ناراضی 
هستند؛ اما نمی شود کاری کرد. اردوهای 
تیم ملی شروع شده و به طور منظم پیش 
می رود. از اول تابستان لژیونرها هم اضافه 
می شوند و امیدوارم با بهترین تدارکات راهی 

پارالمپیک شوند.

فکر می کنید امسال لیگ بسکتبال با 
ویلچر برگزار شود؟

صحبتش بوده که لیگ برای نیم سال دوم 
برنامه ریزی شود. سال گذشته به دلیل 
شیوع کرونا و آسیب پذیری بیشتر بازیکنان 
جانباز و معلول، لیگ برگزار نشد؛ اما با توجه 

کسیناسیون در کشور، احتماال  به آغاز روند وا
در نیمه دوم سال شرایط بهبود پیدا خواهد 
کرد. وقفه یک ساله ضرر زیادی به این 
رشته وارد کرد و باید این وقفه را به نحوی 

جبران کنیم.

 ناراحت نیستم 
که نیستم!

مازیار میرعظیمی، مربی اصفهانی تیم ملی بسکتبال با ویلچر، 
سهمیه پارالمپیک گرفت و برکنار شد!

سال گذشته به 
دلیل شیوع کرونا و 

آسیب پذیری بیشتر 
بازیکنان جانباز و معلول، 

لیگ برگزار نشد؛ اما 
با توجه به آغاز روند 

کسیناسیون ، احتماال  وا
در نیمه دوم سال شرایط 

بهبود پیدا خواهد کرد

خبرروز

مارکا: زیدان در پایان فصل می رود

روزنامـــه مـــارکا از جدایـــی زیـــدان از رئـــال مادریـــد در پایـــان 
ــن  ــی چنیـ ــن مربـ ــه ایـ ــرد کـ ــام کـ ــی اعـ ــر داد و حتـ ــل خبـ فصـ

تصمیمـــی را هـــم بـــه بازیکنـــان گفتـــه اســـت.
ــرد  ــاری عملکـ ــا هدایـــت زیـــدان در فصـــل جـ ــد بـ ــال مادریـ رئـ
خوبـــی نداشـــته اســـت. حـــذف از لیـــگ قهرمانـــان اروپـــا و جـــام 
ــگا باعـــث  ــی در اللیـ ــرای قهرمانـ ــرایط ســـخت بـ ــی و شـ حذفـ

شـــده اســـت تـــا ایـــن مربـــی تصمیـــم بـــه جدایـــی بگیـــرد. 
مـــارکا در ادامـــه نوشـــت: زیـــدان بـــه بازیکنـــان رئـــال مادریـــد 
اعـــام کـــرده اســـت کـــه در پایـــان فصـــل از تیـــم جـــدا می شـــود. 
او ایـــن تصمیـــم را بعـــد از حـــذف از لیـــگ قهرمانـــان اروپـــا 
گرفـــت و بعـــد از شکســـت برابـــر ســـویا قطعـــی کـــرد. البتـــه 
زیـــدان در نشســـت خبـــری خـــود اعـــام کـــرد کـــه فعـــا تصمیـــم 

ــه اســـت. ــی را نگرفتـ نهایـ
گـــر می خواهـــد قهرمانـــی در اللیـــگا را بـــه دســـت  رئـــال مادریـــد ا
ـــروزی دســـت  ـــه پی ـــده خـــود ب ـــازی باقی مان ـــد در دو ب آورد، بای
پیـــدا کنـــد و از طـــرف دیگـــر هـــم اتلتیکـــو امتیـــاز از دســـت دهـــد.



10 محیطزیست

نیــــمنگــــاه

سالهفدهم*شماره4023*دوشنبه*27اردیبهشت1400

سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ یکی از بدترین سال های آبی در ایران بوده است. گاهی اوقات در کشور ما کم بارشی در 
پاییز و زمستان با بارش های بهاره جبران می شود؛ اما متأسفانه در این فصل نیز بارش خاصی نخواهیم داشت. 
هرچند که اوضاع در اردیبهشت بهتر بود؛ اما طی فروردین برخی از استان های ایران هیچ بارشی دریافت نکردند.

درحاشیه

 پیگیری مرگ ۱۷۰ فوک خزری
 از طریق وزارت امور خارجه

مدیرکل دفتر حفاظت از زیست بوم های دریایی و سواحل دریایی 
سازمان حفاظت محیط زیست از تدوین برنامه اقدام ملی برای 
حفاظت از فوک خزری )که گونه ای در معرض انقراض است( 
کید بر اینکه هدف  خبر داد. به گزارش ایسنا، داود میرشکار با تأ
از تدوین برنامه اقدام ملی حفاظت از فوک خزری این است 
که اقدامات مربوط به حفاظت ازاین  گونه در معرض انقراض 
به صورت یکپارچه در کشور انجام شود، اظهار کرد: درصددیم 
از موازی کاری بین ارگان ها و سازمان های مردم نهاد خودداری 
کنیم. او با بیان اینکه برنامه اقدام ملی با نظارت سازمان حفاظت 
محیط زیست و با همکاری و تالش سازمان های مردم نهاد و همه 
ارگان های ذی ربط انجام می شود، گفت: فوک خزری تنها گونه 
پستاندار دریای خزر محسوب می شود و این گونه در سال های 
اخیر به شدت در معرض خطر انقراض قرارگرفته است. مدیرکل 
دفتر حفاظت از زیست بوم های دریایی و سواحل دریایی سازمان 
حفاظت محیط زیست درباره چالش های موجود بر شرایط زندگی 
فوک خزری بیان کرد: متأسفانه در دریای خزر با چالش هایی 
مواجه هستیم؛ ازجمله فعالیت های صید و صیادی، ورود 
آالینده های خشکی به دریا، ورود عوامل بیماری زا به ویژه 
بیماری ویروسی، شکار فوک خزری در شمال دریای خزر، کاهش 
سطح یخ و تردد یخ شکن ها در مناطقی که فوک های خزری 
زادآوری می کنند و دوران نوزادی را می گذرانند، نداشتن سواحل 
حفاظت شده برای ساحل گذرانی فوک خزری و عدم شناخت 
کید بر تالش  صیادان از اهمیت این گونه. میرشکار همچنین با تأ
سازمان حفاظت محیط زیست و دفتر حفاظت از زیست بوم های 
دریایی و سواحل دریایی به منظور توانمندسازی سازمان های 
مردم نهاد برای فوک خزری در معرض خطر انقراض، تصریح 
کرد: یک مرکزی به نام مرکز امداد و نجات فوک خزری نه تنها در 
سطح ملی بلکه در سطح منطقه ای فعال است و اهم فعالیت های 
آن انجام هماهنگی های منطقه ای برای حفاظت از فوک 
خزری است.او ادامه داد: برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی 
برای جامعه هدف متفاوت ازجمله دانش آموزان، کارشناسان، 
مدیران، ارگان های نظامی و انتظامی و ایجاد معیشت جایگزین 
برای حفاظت از فوک خزری و توانمندسازی بانوان خانه دار که در 
حوزه خزر هستند، در دستور کار قرار دارد.مدیرکل دفتر حفاظت 
از زیست بوم های دریایی و سواحل دریایی سازمان حفاظت 
محیط زیست افزود: متأسفانه چند سالی است که شاهد مرگ ومیر 
تعداد زیادی فوک خزری هستیم و به تازگی نیز الشه ۱۷۰ فوک 
کید بر پیگیری علت مرگ  به ساحل آمده است.میرشکار با تأ
کره با روسیه از طریق وزارت امور خارجه اشاره کرد  فوک ها، به مذا
و گفت: از طریق وزارت امور خارجه موضوع را پیگیری و با روسیه 
مکاتبه می کنیم تا علل و دالیل این اتفاق را به صورت رسمی 
دریافت کنیم.او ابراز امیدواری کرد که روسیه پاسخ مناسب را 
سریع تر بدهد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان حفاظت 
محیط زیست، در آمار سال ۲۰۰۶، تعداد فوک های خزری ۱۰۰ 
هزار برآورد شده بود؛ اما گفته می شود که از ابتدای قرن بیستم 
کنون در معرض  جمعیت این گونه کاهش ۹۰درصدی یافته و ا

انقراض است. 

رئیس مرکز ملی خشک سالی و مدیریت 
بحران سازمان هواشناسی ضمن تشریح 
آخرین وضعیت بارش ها و خشک سالی 
در کشور گفت: در این شرایط به مسئله 
پایداری سرزمین توجه کنیم و بی محابا از 
که  آب های زیرزمینی استفاده نکنیم؛ چرا
کشور بسیار  مشکل فرونشست زمین در 
گفت وگو با  جدی است. احد وظیفه در 
ایسنا ضمن اشاره به اینکه از ابتدای سال 
کنون در کشور ۱۲۷,۱ میلی متر  آبی جاری تا

بارش داشته ایم، اظهار کرد: این میزان 
نسبت به میانگین بلندمدت کشور حدود 

۸۷ میلی متر )۴۱درصد( کمتر است.
او در ادامه با بیان اینکه بارش در تمام 
استان های کشور کمتر از نرمال گزارش شده 
است، تصریح کرد: شدت کم بارشی در برخی 
از استان ها بسیار بیشتر از سایر نقاط است. 
برای مثال بارش ها در استان سیستان و 
بلوچستان ۸۲درصد، در استان هرمزگان 
۸۶درصد و در استان کرمان ۶۵درصد کمتر 

از میانگین بلندمدت گزارش شده است.

کاهش ۱۷ تا ۲۳ درصدی بارش 
در استان های پربارش

گفتـه رئیـس مرکـز ملـی خشک سـالی  بـه 
و مدیریـت بحـران سـازمان هواشناسـی، 
کنـون  میـزان بارش هـا از ابتـدای مهـر تا
گیـالن و  در اسـتان های پربارشـی ماننـد 
مازنـدران نیـز به ترتیـب حـدود ۲۳ و ۱۷ 
سـوی  اسـت. از  داشـته  کاهـش  درصـد 

دیگر، اوضاع در نوار شـرقی کشـور بدتر است 
و اسـتان های گلسـتان ۳۸درصد، سـمنان 
۳۹درصـد، خراسـان رضـوی  ۴۷درصـد، 
خراسـان  و  ۴۶درصـد  جنوبـی  خراسـان 
شـمالی ۳۶درصـد کم بارشـی داشـته اند.
وظیفه در ادامه دربـاره وضعیت بارش ها در 
کنون در  تهران گفت: از ابتدای سـال آبـی تا
تهـران ۲۱۱,۴ میلی متـر بـارش داشـتیم کـه 
ایـن میـزان نسـبت بـه نرمـال ۴۴ میلی متـر 
کمتـر اسـت. ایـن یعنـی در ایـن اسـتان بـا 

کـاهــــش ۱۷درصـــدی بــارش هــــا مواجـه 
. هسـتیم

۱۴۰۰-۱۳۹۹ یکی از بدترین 
سال های آبی ایران

رئیـس مرکـز ملـی خشک سـالی و مدیریـت 
بخـش  در  هواشناسـی  سـازمان  بحـران 
دیگـری از صحبت هـای خـود اظهـار کـرد: 
به طورکلـی سـال آبـی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ یکـی 
از بدتریـن سـال های آبـی در ایـران بـوده 
است. گاهی اوقات در کشور ما کم بارشی در 
پاییز و زمسـتان بـا بارش های بهـاره جبران 
می شـود؛ امـا متأسـفانه در ایـن فصـل نیـز 
بـارش خاصـی نخواهیـم داشـت. هرچنـد 
کـه اوضـاع در اردیبهشـت بهتـر بـود؛ امـا 
طـی فروردیـن برخـی از اسـتان های ایـران 
هیـچ بارشـی دریافـت نکردنـد.او بـا بیـان 
اینکـه در چنیـن شـرایطی بـه دلیـل کاهـش 
بـارش و ذوب بـرف، ذخیـره آبـی در مناطـق 
کوهسـتانی به شـدت کاهـش پیـدا می کند، 
گفت: این وضعیت ما را در شرایط تنش آبی 
قرار خواهـد داد. درحـال حاضر نیـز می توان 
گفـت کـه بسـیاری از نقـاط ایـران در جنـوب 
و شـرق کشـور در شـرایط تنش آبی هستند و 
کاهش بارش هـا می تواند حتـی روی تأمین 

آب شـرب نیـز اثـرات خـود را نشـان دهـد.

کمبود آب جدی است
شـرایط  ایـن  اینکـه  بـر  کیـد  با تأ وظیفـه 
به هیچ عنـوان به نفـع محیط زیسـت کشـور 
نیسـت و اثـرات خـود را بـه زودی نشـان 
کـرد: دسـتگاه های  خواهـد داد، تصریـح 
ذی ربـط بایـد باتوجه بـه درنظر گرفتـن این 
شـرایط بـرای مصـرف آب موجـود در کشـور 
برنامه ریـزی کننـد و ارزش قطره قطـره آب 
کنـون کمبـود آب جـدی  کـه ا را بداننـد؛ چرا
و  خشک سـالی  ملـی  مرکـز  اسـت.رئیس 
مدیریـت بحـران سـازمان هواشناسـی در 
پایـان خاطرنشـان کـرد: درحـال حاضـر نیـاز 
آبـی کشـور نسـبت بـه گذشـته بیشـتر شـده 
اسـت و باید از به صرفه تریـن راهکارها برای 
آبیاری زمین های کشـاورزی اسـتفاده کرد. 
مـا بایـد در ایـن شـرایط به مسـئله پایـداری 
سـرزمین توجه کنیم و از آب های زیرزمینی 

کـه مشـکل  بی محابـا اسـتفاده نکنیـم؛ چرا
فرونشسـت زمیـن در کشـور بسـیار جـدی 
است و می تواند سرزمین را از شرایط زیستی 

ج کنـد. خـار

کاهش ۳۴درصدی بارش ها 
در اصفهان

بارش باران بهاری این روزها حال و هوای 
داده  اصفهان  تشنه  زمین  به  دیگری 
منصور  گفته  به  البته  که  بارانی  است؛ 
شیشه فروش، مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان، تأثیر چشمگیری در 
کم آبی و خشک سالی ندارد؛ اما مفید است. 
او عنوان می کند: بارش های امسال در این 
استان نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 

بالغ بر ۳۴درصد کاهش یافته است.
به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
ابتدای  از  بارندگی ها  میزان  اصفهان، 
کنون ۱۲۵  سال آبی جاری )مهر ۹۹( تا
میلی متر بوده که در نقاط مختلف استان 
از ۱۴ تا افزون بر ۵۰درصد کمتر شده است.

شیشه فروش با بیان اینکه در وضعیت 
تنش آبی قرار داریم، اضافه می کند: این 
ع در سرشاخه های زاینده رود هم  موضو
کاهش  صدق می کند و همین امر سبب 
مقدار ذخیره سد زاینده رود شده است.او 
با بیان این نکته که در شرق استان شاهد 
بیش از ۵۰درصد کاهش بارش ها هستیم، 
اظهار می کند: این شاخص در سرشاخه های 
زاینده رود حدود ۳۰، در شهرستان سمیرم 
کاشان حدود  بالغ بر ۱۴ و در شهرستان 

۴۹درصد کمتر شده است.

شش استان 
قربانی خشکی اصفهان می شوند

منصور شیشه فروش با بیان اینکه ۸۰درصد 
استان درگیر خشک سالی بلندمدت و بیشتر 
مناطق درگیر خشک سالی متوسط تا شدید 
هستند، می گوید: وزش باد سبب فعالیت 
کانون های گردوغبار می شود. او هشدار 
گر گاوخونی به کانون گردوغبار  می دهد: ا
تبدیل شود، می تواند شش استان را تحت 
تأثیر قرار دهد و تا ۵ هزار کیلومتر این ذرات 

حرکت می کنند.

تنش »آبی«!
 رئیس مرکز ملی خشک سالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی:

۱۴۰۰-۱۳۹۹ یکی از بدترین سال های آبی ایران است
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/???

 نحوه ادامه تحصیل دانش آموزان شاخه فنی و حرفه ای 
نظام آموزشی3-3-5 مشخص شد

حضور مدیر کل محترم بهزیستی استان اصفهان جناب آقای دکتر ولی اله نصر در سامانه 
الکترونیکی ارتباط مردم و دولت)سامد(  بمنظور پاسخگویی به درخواستهای مردمی

 بخشودگی جرائم مالیاتی و فرصتی ارزشمند
 برای فعاالن اقتصادی

بر اساس مصوبه سی وهشتمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش وپرورش؛

سی وهشـتمین  مصوبـه  اسـاس  بـر 
جلسه کمیسـیون معین شـورای عالی 
تحصیـل  ادامـه  آموزش وپـرورش، 
دانش آمـوزان شـاخه فنی وحرفـه ای 
پایـان  تـا  آموزشـی۵-۳-۳  نظـام 
سـال تحصیلـی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مطابـق 
آموزشـی دوره متوسـطه  آیین نامـه 
)شـیوه نیـم سـالی- واحـدی( بالمانـع 

. سـت ا

بـه گـزارش مرکـز اطالع رسـانی و روابط 
عمومـی وزارت آموزش وپـرورش، بـه 
اسـتناد مصوبـه جلسـه ۹۸۶ شـورای 
ع  موضـو آموزش وپـرورش،  عالـی 
گـذاری اختیـار تصویـب برخـی از  »وا
مقـررات بـه کمیسـیون معیـن شـورای 
ادامـه  آموزش وپـرورش«  عالـی 
تحصیل دانش  آموزان نظام آموزشـی 

ح زیـر اسـت: ۳-۳-۵ بـه شـر

شـاخه  دانش آمـوزان  »بـه 
آموزشـی  نظـام  فنی وحرفـه ای 
ج  کـه دارای شـرایط منـدر  ۵-۳-۳
در تبصـره یـک مـاده یـک آیین نامـه 
آموزشـی دوره متوسـطه )شـیوه نیـم 
سـالی_واحدی( مصـوب جلسـه ۶۶۶ 
شـورای عالـی آموزش وپـرورش تاریـخ 
۳ آبـان۱۳۸۰ هسـتند، اجـازه داده 
تحصیلـی  سـال  پایـان  تـا  می شـود 

آیین نامـه  مطابـق   ۱۴۰۱-۱۴۰۲
ادامـه تحصیـل  مذکـور، ثبت نـام و 

. هنـد د
مذکـور،  مهلـت  اتمـام  از  پـس 
ادامـه  مـورد  در  تصمیم گیـری 
تحصیـل ایـن قبیـل از دانش آمـوزان، 
بـه عهـده کمیسـیون خـاص ادارات 
آموزش وپـرورش مناطـق و نواحـی 

بـود«. خواهـد 

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان 
از بخشـودگی جرائـم قابـل بخشـش 
ع قانون مالیات های مسـتقیم  موضو
و قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده در 
از تولیـد، وصـول  راسـتای حمایـت 
معوقـات مالیاتـی و ارتقـای سـالمت 
اقتصـادی  فعـاالن  و تکریـم  اداری 
پشـتیبانی ها،  تولیـد،  سـال  در 
مانع زدایی هـا و پیشـگیری از اثـرات 
ویـروس کرونـا بـر فضـای کسـب و کار 
خبـر داد و عنـوان کـرد ، بـا توجـه بـه 
مفـاد مـاده ۱۹۱ قانـون مالیات هـای 
مسـتقیم، بخشـودگی جرائـم قابـل 
ع قانـون مالیات های  بخشـش موضو
مسـتقیم و قانـون مالیـات بـر ارزش 
افـزوده بـرای کلیـه فعـاالن اقتصـادی 
اعـم از تولیـدی و خدماتی در هـر منبع 
بـرای هـر سـال یـا دوره در صـورت 
پرداخـت مانـده بدهـی )اصـل بدهی، 
جرائـم غیرقابـل بخشـش و آن بخش 
از جرائمـی کـه مـورد بخشـودگی واقـع 
نشده اسـت( تـا پایـان اردیبهشـت ماه 
اعـالم مـی گـردد .بـه گـزارش روابـط 
عمومـی اداره کل امـور مالیاتی اسـتان 
اصفهـان ، آقـای مهدلـو  عنـوان کـرد 
، پرداخـت مانـده بدهـی )طبـق بـرگ 
قطعـی ابـالغ شـده تـا پایـان خـرداد ماه 
کثر تـا تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱  ۱۳۹۹( حدا
برای کلیه فعـاالن اقتصـادی تا هفتاد 
و دو درصـد )۷۲%( و پرداخـت مانـده 
بدهـی )طبـق بـرگ قطعـی ابـالغ شـده 
کثـر  حدا  )۱۳۹۹/۰۴/۰۱ تاریـخ  از 
ظـرف مـدت یـک مـاه پـس از ابـالغ 
برگ قطعـی تا صـد در صـد )۱۰۰%( می 
باشـد .مدیـر کل امـور مالیاتـی اسـتان 
کـرد ، در صـورت  اصفهـان تصریـح 
پرداخـت مانـده بدهـی قطعـی شـده 
پـس از مهلت هـای تعییـن شـده بـه 
ح بندهـای فـوق بـه ازای هـر مـاه  شـر
ع  دو درصـد )۲%( از بخشـودگی موضو

ایـن بندکسـر می گـردد.
آقای مهدلو با اشـاره به بند )ز( تبصره 
و   ۱۳۹۸ قانـون بودجـه سـال   )۸(
بنـد )م( تبصـره )۶( قانـون بودجـه 

گفـت ، در اجـرای بنـد  سـال ۱۳۹۹ 
)ز( تبصـره )۸( قانـون بودجـه سـال 
۱۳۹۸ و بنـد )م( تبصـره )۶( قانـون 
بودجـه سـال ۱۳۹۹، محاسـبه و اخـذ 
جریمـه دیرکـرد بابـت آن بخـش از 
مالیـات و عـوارض قانـون مالیـات بـر 
ارزش افـزوده که به واسـطه مطالبات 
ع ماده  از دسـتگاه های اجرایـی موضو
)۵( قانون مدیریت خدمات کشـوری 
و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه 
توسـط کارفرمـا بـه پیمانـکار پرداخـت 
نشده اسـت، برای دوره های یادشـده 
و تـا زمـان پرداخـت مالیـات و عوارض 
یادشـده  دسـتگاه های  توسـط 

موضوعیـت نـدارد.
مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان  
کیـد کـرد ، میـزان بخشـودگی جرائم  تا
آن دسـته از مؤدیانـی کـه بدهـی خـود 
)اعـم از مالیـات و عـوارض و جرائـم 
کـه بـا  غیرقابـل بخشـش و جرائمـی 
بخشـودگی آن موافقـت نشده اسـت( 
را پرداخـت یـا تسـویه نموده انـد لیکـن 
یـا تسـویه مـؤدی توسـط  پرداختـی 
اداره کل امـور مالیاتـی ذیربـط بابـت 
دوره یـا عملکـرد مربوطـه یـا ردیـف 
درآمـدی مربوطـه منظـور نشده اسـت 
ضمـن اصـالح اشـتباهات انجام شـده 
و دقـت در مـوارد آتـی، تابـع شـرایط 
مقـرر در زمـان پرداخـت مانـده بدهـی 

خواهـد بـود.
مدیـرکل امورمالیاتی اسـتان اصفهان  
درخواسـت  تسـلیم  بـه  اشـاره  بـا 
ادارات  بـه  جرائـم   بخشـودگی 
کـرد ،  امـور مالیاتـی ذیربـط عنـوان 
محدودیت زمانی در ارائه درخواسـت 
برای اعمال بخشـودگی وجود ندارد و 
در هر صـورت تابع شـرایط بخشـودگی 
دسـتورالعمل های  در  شـده  تعییـن 
خواهـد  پرداخـت  زمـان  بـر  کـم  حا
بـود. ایشـان همچنیـن  تصریـح کـرد 
، اعمـال بخشـودگی جرائـم بـرای هـر 
یـک از سـنوات یـا دوره هـا در هـر منبـع 
بـا پرداخـت بدهـی قطعـی آن سـال یـا 
دوره امکان پذیر می باشد و در صورتی 

کـه مؤدیان مالیاتی مشـمول خسـارت 
ع مـاده )۲۴۲( قانـون  تاخیـر موضـو
مالیات هـای مسـتقیم و تبصـره )۶( 
مـاده )۱۷( قانـون مالیـات بـر ارزش 
افـزوده می باشـند، ابتـدا بایـد مبالـغ 
مذکـور بـدون در نظـر گرفتـن دوره/

سـال/منبع مربـوط از جرائـم مالیاتـی 
کسـر و سـپس نسـبت بـه بخشـودگی 
.آقـای  شـد  خواهـد  اقـدام  جرائـم 
کـه  ،  مؤدیانـی  داد  ادامـه  مهدلـو  
مشـمول پرداخـت مالیـات نبـوده و 
یـا طبـق مقـررات مشـمول معافیـت 
بودنـد لیکـن مشـمول جرائـم عـدم 
شـده اند  قانونـی  تکالیـف  انجـام 
ع بنـد  )بـه اسـتثنای جرائـم موضـو
۹ ایـن دسـتورالعمل(، حسـب مـورد 
از بخشـودگی تـا صـد در صـد )%۱۰۰( 

جرائـم برخـوردار خواهنـد شـد.
مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان  
ک تاریـخ تعییـن قطعیـت بدهـی  مـال
بـرای مودیـان در خصـوص بدهـی 
ابرازی، تاریـخ سررسـید پرداخت مقرر 
کـرد و  در قوانیـن موضوعـه عنـوان 
گفت ، شرط برخورداری از بخشودگی 
ع مـاده  صـد در صـدی جرائـم موضـو
مالیات هـای  قانـون  مکـرر   )۱۶۹ (
سـال های  عملکـرد  بـرای  مسـتقیم 
۱۳۹۱ لغایـت ۱۳۹۴، پرداخـت بدهـی 
از  غ  فـار سـال  آن  عملکـرد  مالیاتـی 
زمـان پرداخت می باشـد ، لیکـن برای 
سـال ۱۳۹۵ بـه بعد شـرط برخـورداری 
ع مـاده  از بخشـودگی جرائـم موضـو

)۱۶۹( قانـون مالیات هـای مسـتقیم 
عـالوه بـر پرداخـت بدهـی آن سـال، 
یـک  هـر  معامـالت  فهرسـت  ارسـال 
در  و  می باشـد  مذکـور  سـال های  از 
صورتـی که تمام یا بخشـی از فهرسـت 
بـه  بنـا  اخیـر  سـنوات  در  معامـالت 
ج از اختیـار مـؤدی )بـا  دالیلـی خـار
تشـخیص مدیـران کل امـور مالیاتـی( 
بخشـودگی  باشـد،  نگردیـده  ارائـه 
جرائـم یادشـده بـه شـرط پرداخـت 
بدهـی مالیاتی عملکـرد سـال مربوطه 
جرائـم  بخشـودگی  کـه  می باشـد 
ع ایـن بنـد بـه ادارات کل امـور  موضـو
می گردد.آقـای  تفویـض  مالیاتـی 
کیـد بـر ارائـه بـه موقـع  مهدلـو  ضمـن تا
اظهارنامه هـای مالیاتی عنـوان کرد ، 
موارد مذکور مانع از اعمال بخشودگی 
جرائـم تسـلیم اظهارنامـه مالیاتـی و 
پرداخـت مالیـات و عـوارض ارزش 
اعالمـی  مهلت هـای  ظـرف  افـزوده 
صـادره  بخشـنامه های  موجـب  بـه 
توسـط سـازمان نخواهـد بـود و جرائـم 
تسـلیم اظهارنامـه و پرداخـت مالیـات 
و عـوارض در مهلت هـای اعـالم شـده 
صـد  در  صـد  بخشـودگی  مشـمول 

)۱۰۰%( خواهـد بـود.
ارتبـاط  مرکـز  اسـت   ذکـر  شـایان 
مردمـی اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان 
اصفهـان  بـا شـماره تلفـن ۱۵۲۶ آماده 
مودیـان  سـواالت  بـه  پاسـخگویی 
محتـرم مالیاتـی در سـطح اسـتان مـی 

. شـد با
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تحلیل بورسی

 نیاز امروز بازار
 نقدینگی است

می گویــد:  اهــداف  ســرمایه گذاری  شــرکت  مدیرعامــل 
می توانــد  ســرمایه  بــازار  در   ۳ +۷ بســته  اجرایی شــدن 
نقدینگی هــای پــارک شــده را بــه ایــن بــازار برگردانــد. 
کوتاه مــدت  در  تأثیرگــذاری  ایــن  منتظــر  نبایــد   البتــه 

باشیم. 
مصطفــی امیــد قائمــی در گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری بــازار 
کــه در  ســرمایه، بــه بســته پیشــنهادی ســازمان بــورس 
جهــت تقویــت بــازار ارائه شــده، اشــاره کــرد و گفــت: بــازار 
بــا اجرایی شــدن ایــن بســته به مرورزمــان تغییــر رویــه 
بســته  ایــن  در  کــه  راهکارهایــی  بیشــتر  امــا  می دهــد؛ 
پیشنهادشــده برنامه هــای میان مــدت و بلندمــدت اســت 
 و نبایــد انتظــار داشــت کــه در کوتاه مــدت تأثیــر قــوی بــر بــازار

 بگذارد. 
او افــزود: ایــن بســته تمــام نیــاز بــازار را پوشــش نمی دهــد؛ 
امــا تــا حــدی می توانــد مشکل گشــا باشــد و حرکتــی اســت 
پیــدا بهتــری  وضعیــت  بــورس  تــا  می کنــد  کمــک   کــه 

 کند.
 امیدقائمی در ادامه در خصوص رویدادهای سیاسی و تأثیر 
آن هــا بــر رونــد بــازار بیــان کــرد: رکــود بــازار طــی ماه هــای اخیــر 
ج  موجــب شــد تعــداد چشــمگیری از ســهام داران از بــازار خــار
شــوند؛ پــس خــروج نقدینگــی هــم عاملــی در تشــدید رکــود 
بــازار شــده اســت؛ به گونــه ای کــه اخبــار مثبتــی کــه بــه گــوش 
می رســد هــم نتوانســته تأثیــری بــر قیمــت ســهم های صنایــع 

مرتبــط داشــته باشــد.
مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گذاری اهــداف ادامــه داد: 
ایــن رفتــار بــازار یعنــی یــک محــرک قــوی بــرای بازگشــت 
کــه شــاید انتخابــات  بــازار بــه روال منطقــی نیــاز اســت 
کــرات وین ازجملــه محرک های الزم  ریاســت جمهوری و مذا

بــرای ورود پول هــای پــارک شــده بــه بــازار باشــد.
امید قائمی در پاســخ به پرسشــی مبنــی بر اینکه آیــا معامالت 
بــازار روی صنعــت خاصــی انجــام می شــود یــا خیــر؟ گفــت: 
اینکــه بگوییــم فعــال صنعــت برتــری در بــازار وجــود دارد خیر، 
بیشــتر گروه هــا قیمــت سهمشــان ارزنــده اســت و قیمــت 
محصــوالت پایــه نیــز رشــد چشــمگیری داشــته اســت؛ بــه 
همیــن دلیــل قیمــت ســهام شــرکت های تولیدکننــده در 

ارزنده تریــن حالــت ممکــن اســت و آینــده روشــنی دارنــد.

 مقصر رشد تورم
شاخص یا بازار سرمایه نیست

مدیرعامــل رتبه بنــدی پایــا گفــت: تأثیرپذیــری نقدینگــی از 
ــه  ــن فرضی ــر ای گ ــد. ا ــح باش ــد صحی ــا نمی توان ــازار دارایی ه ب
کــه تقاضــای ســفته بازی در  درســت باشــد پــس زمانــی 
 بــازار مســکن افزایــش می یابــد بایــد نقدینگــی افزایــش 
گــر ســایر بازارهــای دارایــی افزایــش پیــدا کنــد بایــد  یابــد. یــا ا
نقدینگــی هــم افزایــش یابــد؛ درحالی کــه چنیــن برداشــتی 

درســت نیســت.
گفت وگــو  کارشــناس بــازار ســرمایه، در   رضــا عیوضلــو، 
بــا پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه بیــان داشــت: نکتــه ای 
کــه در بازارهــای دارایــی دیــده می شــود ایــن اســت کــه 
ــی  ــه وقت ــی ک ــن معن ــه ای ــود دارد؛ ب ــبی وج ــذاری نس قیمت گ
یــک طبقــه دارایــی بــا رشــد قیمــت همــراه می شــود، بقیــه 
طبقــات دارایــی هــم می تواننــد بــا حرکــت قیمتــی روبــه رو 
شــوند؛ ماننــد بــازار ســهام، مســکن، ارز و بازارهــای دارایــی 
جایگزیــن. ایــن بازارهــا از یــک قیمت گــذاری نســبی پیــروی 
می کننــد و ممکــن اســت بــه ترتیــب بازدهــی داشــته باشــند؛ 
ولــی ایــن مســئله کــه رونــد بازدهــی یــک بــازار را بــه تــورم 
لی غیرمنطقــی   کاالهــای مصرفــی ربــط دهیــم، اســتدال

است.
عیوضلــو در ادامــه گفــت: در خصــوص رشــد بــازار ســرمایه در 
ســال ۹۹ بایــد عوامــل تأثیرگــذار بــر آن را بررســی کــرد کــه یکی 
ــه  ــورس در س ــاخص ب ــود. ش ــود ب خ س ــر ــا ن ــن آن ه از مهم تری
مــاه ابتدایــی ســال ۹۹ رشــد خوبــی را پشــت ســر گذاشــت و 
ــاد و  درواقــع رشــد قیمــت ســهام و ارزش معامــالت اتفــاق افت
خ بــازده تــا سررســید اوراق بــه ۱۵ درصــد یــا حتــی  هم زمــان نــر
خ  کمتــر از ایــن عــدد رســید؛ بــه ایــن معنــی کــه از نزدیک بــه نر
۲۰ درصــد در پایــان ســال ۹۸، بــا رونــد نزولــی روبــه رو شــده و 
بــه ۱۵ درصــد در اردیبهشــت کاهــش یافــت. ایــن تغییــر خــود 

یکــی از عوامــل اثرگــذار بــر رشــد بــازار بــود.
خ ســود بانکــی  او در ایــن خصــوص ادامــه داد: متولــی نــر
قاعدتــا بانــک مرکــزی اســت؛ یعنــی این کــه می توانیــم 
کــه بانــک مرکــزی دنبــال  کــه سیاســت هایی  بگوییــم 
تــا  بــازده  خ  نــر و  بهــره  خ  نــر کاهــش  بــه  منجــر  کــرده 
سررســید اوراق شــده اســت و ایــن خــود، عامــل محرکــی 
بــرای بــازار ســهام بــوده اســت. در نظریــات اقتصــادی 
خ ســود از عوامــل مؤثــر بــر حجــم نقدینگــی   کاهــش نــر

است.
کــه تــورم در  گفــت: یکــی از مهم تریــن دالیلــی  عیوضلــو 
کــی بــود؛  ســال ۹۹ افزایشــی بــود، بحــث تــورم مــواد خورا
کــی کــه ســابق بــر ایــن از دولــت ارز  به خصــوص مــواد خورا
۴۲۰۰ تومانــی را اخــذ می کردنــد و بــر اســاس محدودیت های 
ــت  ــا پرداخ ــه آن ه ــی ب ــال ۹۹، ارز ترجیح ــود در س ارزی موج

نشــد.
 مدیرعامــل رتبه بنــدی پایــا بیــان داشــت: به این ترتیــب 

مقصــر رشــد تــورم، شــاخص یــا بــازار ســرمایه نیســت.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه در ادامــه خاطرنشــان کــرد: 
از ســوی دیگــر، می تــوان گفــت بــازار دارایی هــا بــه کمــک 
بانک ها و صنــدوق بازنشســتگی آمــده اســت و ترازنامه های 
آن هــا را افزایشــی کــرده و موجــب رشــد ارزش دارایی هــای 
آن هــا شــده اســت.  به این ترتیــب، بانک هــا و صندوق هــای 
بازنشســتگی بــا کمــک بــازار دارایــی از بحــران ســال های 
۹6-۹۵ کــه ترازنامه هــای آن هــا زیان هــای انباشــته باالیــی 

ج می شــوند. داشــت، خــار

معامـات روز گذشـته بورس، زیر سـایه صـف خرید دو غـول خودروسـازی قرار داشـت. صـف خرید سـنگین این دو 
خودروسـاز برخی از سـهام داران را به یـاد رالی صعـودی قبلـی انداخت کـه آن زمان نیز صـف خرید خودرو و خسـاپا، 

بازار سـرمایه را به سـمت رشـد قیمتی سـوق داد.

وین، انتخابات و امیدواری به آینده بورس
بازار سرمایه چشم انتظار اتفاق های مثبت است

 

میالد آرام
نویسنده

از روز شــنبه، دامنه نوســان روزانه ســهام 
گرچه  متقارن شد و به حالت قبل بازگشت. ا
تا قبــل از ایــن موضــوع، برخــی از ســهام داران 
ایــن بــه  بـــازار  مــنــــفی  کنــــش  وا  نــــگران 

ع بودنــد، امــا در ســایه انتخابــات   موضــو
ریاســت جمهوری و همچنیــن افــت ســنگین 
بورس، بازار ســرمایه روند قبلــی خــود را ادامه 
داد. درواقــع متقــارن شــدن دامنــه نوســان 
نکــرد؛  وارد  معامــات  بــه  بزرگــی  تکانــه 
رو همچنــان  بــورس  رونــد   بااین حــال 
  بــه پاییــن اســت و شــاخص کل در کانــال

 1.1 میلیون واحد نوسان می کند.

روز  دو  در  گرچه  ا بورس  کل  شاخص 
ابتدایی این هفته، متعادل باقی ماند، اما 

شاخص کل هم وزن همچنان منفی است 
و این مسئله نشان می دهد روند کلی بازار 
نزولی است و تنها معدود نمادهای بزرگ 
و شاخص ساز توانسته اند متعادل شده و 
در مسیر صعود گام بردارند؛ اما اتفاق های 
حاشیه بازار، باعث شده سهام داران به 
آینده بازار خوش بین باشند. مهم ترین 
کرات وین و  دالیل این امیدواری به مذا
انتخابات ریاست جمهوری بازمی گردد. در 
کنار آن، اتفاق هایی نظیر تزریق نقدینگی 
از سوی صندوق توسعه ملی هم می تواند 
موتور بورس را روشن کند. پیمان حدادی، 
کارشناس بازار سرمایه، در گفت وگو با ایرنا با 
اشاره به اختصاص ۲۰۰ میلیون دالر منابع 
مالی از صندوق توسعه ملی به صندوق 
تثبیت بازار سرمایه گفت: این اقدام می تواند 
گامی مهم و روبه جلو برای بازگشت اعتماد 
و  بازار  وضعیت  بهبود  سرمایه گذاران، 

کاهش هیجان سهام داران در بازار باشد.

وین و چشم انداز بهبود شرایط 
اقتصادی

کـرات  گـر مذا سـهام داران اعتقـاد دارنـد ا
ویـن بـه نتیجـه رسـیده و تحریم هـا کاهش 
یابد، پتانسیل سـودآوری شرکت ها افزایش 
می یابـد. به گفتـه علـی اسـالمی چشـم انداز 
بـازار سـرمایه منطقـی و طبیعـی اسـت. ایـن 

کارشـناس بـازار سـرمایه در گفت وگـو بـا سـنا 
بـا اشـاره بـه اینکـه در محـدوده قیمتـی ۱۸ 
تـا ۲۰ هزارتومانـی دالر، سـهام بسـیاری از 
ارزش  لحـاظ  بـه  بورسـی  شـرکت های 
جایگزینی و همچنین سودآوری، همچنان 
کـرد:  ارزنـده محسـوب می شـوند، بیـان 
گشـایش روابـط بین المللـی،  در صـورت 

خ ارز روبـه رو می شـویم؛ امـا از  بـا کاهـش نـر
طرف دیگـر هزینـه مبـادالت کاال، خدمات و 
نقل وانتقـال پـول نیـز کاهش پیـدا می کند. 
در حـال حاضـر شـرکت های پذیرفته شـده 
در بـورس بـرای جابه جایـی منابـع یـا تأمین 
کاالهـا و تجهیـزات خـود حـدود ۲۰ تـا ۲۵ 
درصـد هزینـه اضافـی پرداخـت می کنند که 
در صـورت بهبـود روابـط خارجـی و تسـهیل 
نقل وانتقال پـول و کاال، هزینه مـازاد فعلی، 
بـه درآمـد تبدیـل می شـود و بخشـی از اثـر 
کاهش احتمالی قیمت دالر بر قیمت سـهام 

را پوشـش می دهـد.

نجات بورس در وعده های 
کاندیداها

در سـوی دیگر انتخابات ریاسـت جمهوری 
و برنامه هـای اقتصـادی کاندیداهـا قـرار 
دارد. بـه اعتقـاد برخـی کارشناسـان، بـازار 
سـرمایه نخسـتین بـازاری خواهـد بـود کـه 

ع تأثیـر می پذیـرد. امیرعلـی  از ایـن موضـو
امیرباقری در گفت وگو با ایرنا گفت: به طور 
حتـم سیاسـت هایی کـه رئیس جمهـوری 
بعـدی در حـوزه قیمت گـذاری دسـتوری، 
و  نقدینگـی  کنتـرل  ارز،  قیمـت  کنتـرل 
حرکـت بـه سـمت بـازار بـاز دنبـال می کنـد، 
می تواند تأثیر چشـمگیری بر معامـالت بازار 
سـرمایه داشـته باشـد. از همیـن حـاال برخـی 
از نامزدهـای انتخابـات بـا کلیدواژه هایـی 
نظیر بیمه کردن بورس یا تشکیل صندوق 
مال باختـگان بـورس بـر حمایـت از بـورس 
کیـد می کننـد. نبایـد از یـاد بـرد کـه سـال  تأ
سـال ها  از  بعـد  عدالـت  سـهام  گذشـته، 
انتظار، آزاد شد و این موضوع در کنار عرضه 
صنـدوق دارایکـم و پاالیـش، تأثیـر بسـیار 
زیـادی بـر رونـد بـورس گذاشـت. درنتیجـه 
سیاسـت های پولـی و مالـی رئیس جمهـور 
بعـدی نیـز می توانـد رونـد بـورس را عـوض 

. کنـد

سعادت آباد

تاالر شیشه ای

امیرحسین واعظ
دبیر سرویس اقتصاد و بورس

شروع کاری این هفته بورس با دو اتفاق 
مهم و تأثیرگذار همراه بود؛ اما یکی از این دو خبر، 
زیر سایه خبر مهم تر فرصت بروز کامل نیافت. 
اولین روز کاری هفته با آخرین روز ثبت نام 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصادف 
شد و چهره های متعدد و سرشناسی برای 
ثبت نام اقدام کردند. از سوی دیگر، دامنه 
نوسان روزانه سهام بعد از حدود سه ماه، به 
حالت عادی بازگشت و این در شرایطی است 
کنش خاصی نشان  که بازار به این موضوع وا
 نداد. برخی از فعاالن بازار اعتقاد دارند با

توجه به مشخص شدن نامزدهای پست 
رئیس جمهوری، متقارن شدن دامنه نوسان و 
همچنین نزدیک شدن به فصل مجامع، بازار 
سرمایه پتانسیل الزم برای بازگشت به مدار 
ع  صعود را دارد. چقدر باید به این موضو

خوش بین باشیم؟

بـرای اینکـه بتـوان آمادگـی بـازار را بـرای 
بازگشـت بـه رونـد صعـودی سـنجید، در 
گام نخسـت بایـد چهـره فعلـی بـورس را 
ترسـیم و آن را بـا چهـره روزهـای پررونـق 
و سـبزپوش بـورس مقایسـه کـرد. در این 
شـرایط راحت تـر می تـوان بـازار را رصـد 

کـرد و ریسـک کمتـری متحمـل شـد.

رکود، رخوت و ادامه ریزش ها
نسـبت  معامـالت  ارزش  روزهـا  ایـن 
نسـبی  رشـد  قبـل  هفتـه  یکـی دو  بـه 
داشـته اسـت. حـدود دو هفتـه پیـش، 
از  کمتـر  روزانـه  معامـالت خـرد  ارزش 
دوهزارمیلیـارد تومـان بـود و ایـن روزهـا 
بـه لطـف بهبـود نسـبی تقاضـا، ارزش 
معامالت خـرد به فراتـر از سـه هزارمیلیارد 
گرچـه معامـالت  تومـان رسـیده اسـت. ا
شاخص سـاز  و  لیـدر  نمادهـای  برخـی 
سـبز  رنـگ  بـه  متمایـل  و  متعـادل 
اسـت، امـا همچنـان حـدود 6۰درصـد 
از نمادهـای فعـال در بـازار سـرمایه در 

براینـد  هسـتند.  گرفتـار  فـروش  صـف 
بیانگـر  نیـز  حقیقی هـا  خریدوفـروش 
خـروج نقدینگـی از سـوی ایـن دسـت 
از سـهام داران و تزریـق نقدینگـی بـه 
اسـت.  ثابـت  درآمـد  صندوق هـای 
شـاخص کل و شـاخص  هـم وزن نیـز در 
برخـی از روزهـا برخـالف جهـت یکدیگـر 
متغیرهـای  گرچـه  ا می کننـد.  حرکـت 
بنیـادی از بهبـود نسـبی شـرایط بـازار 
حکایـت دارد؛ امـا همچنـان پتانسـیل و 
قـدرت الزم بـرای پایان بخشـی بـه رونـد 

نزولـی بـورس فراهـم نشـده اسـت.

یاد باد آن ر وزگاران
در روزهایـی کـه بـازار سـرمایه یکدسـت 
سـبزرنگ بـود و بیشـتر نمادهـا در صـف 
معامـالت  ارزش  داشـتند،  قـرار  خریـد 
میلیـارد  ۳۰هـزار  مـرز  بـه  روزانـه  خـرد 
تومـان نیـز نزدیـک شـد. در آن زمـان 
)محـدوده چهـار مـاه نخسـت سـال ۹۹( 
هـرروز شـاهد ورود نقدینگـی از سـوی 

از  غ  فـار بودیـم.  سـهام داران حقیقـی 
کـه نشـان مـی داد سـهام داران  آمـاری 
حقیقـی در هـرروز نزدیک بـه هزارمیلیارد 
تومـان نقدینگـی بـه ایـن بـازار تزریـق 
می کننـد، ازدحـام سـهام داران تـازه وارد 
در کارگزاری هـا نیـز آشـکارا وضعیـت بـازار 
را نشـان می داد. شـاخص کل و شاخص 
هـم وزن در بیشـتر روزهـا رشـد بیـن یـک 
و  می کردنـد  تجربـه  را  ۳درصـدی  تـا 
گـر بـازار  در حـدود چهارماه ونیـم، نما
رشـد ۳۰۰درصـدی را بـه ثبـت رسـاند. 
گـراف به روشـنی  بـا مقایسـه ایـن دو پارا
از  هیچ کـدام  کـه  دریافـت  می تـوان 
کـم بر بـازار، نشـان دهنده  المان هـای حا
شـروع روند صعـودی یا حتـی پایـان روند 
نزولـی نیسـت. در ایـن روزهـا فقـط جـو 
کـم بـر بـازار بهبـود یافته اسـت. روانـی حا

کرات وین،  انتخابات، مذا
مجامع و چند متغیر دیگر

بـا پایان یافتـن مهلـت ثبت نـام نامزدهـا، 
حداقل مشـخص شد چه کسـانی تمایل 
ریاسـت جمهوری  پسـت  تصـدی  بـه 
اولویـت  بـورس در  بـه  دارنـد و توجـه 
گرچـه همچنـان  کـدام نامـزد قـرار دارد. ا
 هفت خـان دیگـر بـرای مشـخص شـدن

امـا  دارد،  وجـود  نهایـی  نامـزد  چنـد 
این کـه  دربـاره  گمانه زنی هـا  حداقـل 
کـدام شـخصت معـروف پـا بـه عرصـه 

می گـذارد و کدام یـک نمی گـذارد، پایـان 
یافـت. تـا همین جـا بخشـی از فضـای 
سـرمایه گذاران  روی  پیـش  مه آلـود 
شـفاف شـد و درنتیجـه جـو روانـی بـازار 
کـرات  هـم بهبـود یافـت؛ بااین حـال مذا

ویـن در حـال پیگیـری اسـت و از آن 
سـمت نیـز فقـط گمانه زنی هایـی دربـاره 
آزادسـازی پول هـای بلوکه شـده، رفـع 
گـوش می رسـد. در  تحریم هـا و... بـه 
خ ارز در کشـور  کـرات نـر راسـتای ایـن مذا
افـت چشـمگیری داشـت؛ امـا نتوانسـت 
تومـان  ۲۰هـزار  حمایتـی  محـدوده  از 
از  بسـیاری  کنـون  ا بیایـد.  پایین تـر 
سـرمایه گذاران اعتقـاد دارنـد محـدوده 
فعلـی دالر )دربـاره ۲۰ تـا ۲۲ هـزار تومان( 
مــنطــقـــه قــابـــل قبول و منطقـی بـرای 
خ دالر اسـت؛ درنتیجـه تـرس ریـزش  نـر
اسـت.  شـده  کم رنـگ  دالر،  سـنگین 
کنـون فضـای نااطمینانـی در بازارهـا  ا
در  مسـئله  ایـن  و  اسـت  یافتـه  بهبـود 
افزایـش ارزش معامـالت خـرد نمایـان 
کنـار  از سـوی دیگـر، در  اسـت.  شـده 
کامودیتی هـا،  افزایـش قیمـت جهانـی 
و  مجامـع  فصـل  بـه  نزدیک شـدن 
گزارش هـای مناسـب شـرکت ها عاملـی 

تقاضاسـت. تقویـت  بـرای 
بازگشـایی برخـی نمادهـای کوچـک نیـز 
بـا افـت ۲۰ تـا ۳۰درصـدی همـراه اسـت و 
این مسـئله به متعادل شدن این نمادها 
گـر این طـور  کمـک شـایانی کـرده اسـت. ا
کـه ایـن نمادهـا نیـاز بـه  کنیـم  فـرض 
اصـالح ۲۰ تـا ۳۰درصـدی داشـته اند، 
چه بهتـر کـه مـرگ یک بـار و شـیون هـم 

یک بـار!

 سبزپوشی بزرگان 
صف فروش خرده ها

 می توان به بهبود جّو روانی بورس خوش بین بود؟

گرچه متغیرهای  ا
بنیادی از بهبود نسبی 
شرایط بازار حکایت 
دارد؛ اما همچنان 

پتانسیل و قدرت الزم 
برای پایان بخشی 

به روند نزولی بورس 
فراهم نشده است

مدیرعامـل شـرکت سـپرده گذاری مرکـزی 
اوراق بهـادار و تسـویه وجـوه اعالم کـرد: در 
۱۴۰۰ سمات به دنبال تحقق پیاده سازی 
سـامانه جدیـد پـس از معامـالت و ۱۵ اقدام 
راهبردی دیگر اسـت. بـه گزارش سـمات، 
حسـین فهیمـی در جلسـه مجمع عمومـی 
عـادی سـالیانه ۱۴۰۰ ضمـن بیـان مطلـب 
فوق اظهار داشـت: بازار سرمایه کشورمان 
در ۱۳۹۹ فرازونشـیب های تاریخـی ای 
کـه ازجملـه می تـوان بـه  کـرد  را تجربـه 
حضـور میلیونـی مـردم در بـازار، انتشـار 
واحدهـای سـرمایه گذاری، صنـدوق دارا 
یکم و صندوق پاالیشـی، ثبـت رکوردهای 
تاریخـی شـاخص و حجـم معامـالت و از 
همـه مهم تـر آزادسـازی سـهام عدالـت 

اشـاره کـرد.
مــدیــرعــامــــل شـرکـــت ســپـــرده گذاری 
مرکـزی اوراق بهـادار و تسـویه وجـوه در 

خصـوص مهم تریـن برنامه هـا و اقدامـات 
کـرد: تجهیـز  راهبـردی ۱۴۰۰ نیـز اعـالم 
و آماده سـازی مرکـز داده، پشـتیبانی و 
توسعه سامانه تسـویه بورس های کاالیی 
بخش انرژی، پشـتیبانی و توسعه سامانه 
سـامانه  توسـعه  و  پشـتیبانی  دانـش، 
سـامانه  توسـعه  و  پشـتیبانی  سـپاس، 
سـامانه  توسـعه  و  پشـتیبانی  سـجام، 
پشـتیبانی   ،SGF  - تضمیـن  صنـدوق 

الکترونیکـی  درگاه  سـامانه  توسـعه  و 
کارگـزاران »کارا« - نسـخه ۲، پشـتیبانی 
و توسـعه سـامانه مکانیـزه توزیـع سـود، 
پشـتیبانی و توسـعه سـامانه های داخلـی 
معاونت فناوری و توسـعه نوآوری، توثیق 
سـهام عدالـت، توسـعه درگاه یکپارچـه 
ذی نفعـان بـازار سـرمایه »DDN« - فـاز 
۲، توسـعه پـروژه انبـار داده و درگاه تبـادل 
اطالعـات سـمات »IX« - فـاز ۲، بررسـی 
پیاده سـازی  یـا  خریـد  امکان سـنجی  و 
سـامانه جدیـد پـس از معامـالت، طراحی و 
پیاده سازی سـاختار جدید DNS، طراحی 
کسـب وکار  ح تـداوم  و پیاده سـازی طـر
»BCP« و طراحـی و پیاده سـازی معمـاری 
جدیـد لبـه  WAN منطبـق بـر اسـتانداردها 
ازجملـه  شـرکت  نیازهـای  بـه  توجـه  بـا 
 برنامه هـا و اهـداف اسـتراتژیک شـرکت 

است.

تهــران  بــورس  هیئت مدیــره  رئیــس 
گفــت: یکــی از ابزارهــای مدیــران بــرای 
حمایــت از ســهام شــرکت، خریــد ســهام 
شــرکت و حمایــت از قیمــت ســهام اســت 
کــه خریــد ســهام شــرکت توســط شــرکت 
را ســهام خزانــه می گوینــد. ایــن ابــزار تــا 
اردیبهشــت ۱۳۹۴ بــه دلیــل محدودیــت 
ع  ممنــو تجــارت  قانــون   ۱۹۸ مــاده 
ــا بنــد ب مــاده ۲۸ قانــون رفــع  بــود؛ امــا ب
موانــع تولیــد، مجــاز شــمرده شــد. بــه 
گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه امیــر 
ســازمان  افــزود:  تقی خــان تجریشــی 
بــورس و اوراق بهــادار نیــز آیین نامــه 
خریــد، نگهــداری و عرضــه ســهام خزانــه 
ــتورالعمل  ــر ۱۳۹۴ و دس ــخ ۱۵ تی را در تاری
اجرایی خریــد، نگهداری و عرضه ســهام 
ــورد  ــرداد ۱۳۹6 م ــخ 6 خ ــه را در تاری خزان
تصویــب قــرار داد؛ بااین حــال به رغــم 

گذشــت بیــش از پنــج ســال از زمــان 
تصویــب آن، متأســفانه در مــدت اخیــر 
شــرکت های زیــادی خواســتار اســتفاده 
از ایــن ابــزار نبوده انــد؛ درحالی کــه ســهام 
خزانــه در بســیاری از کشــورهای دنیــا 
بخــش عمــده ای از معامــالت شــرکت را 
بــه خــود اختصــاص داده اســت. امیــر 
تقی خــان تجریشــی شــرط اصلــی بــرای 
اســتفاده از ایــن ابزارهــا را فاصله گرفتــن 

ذاتــی  ارزش  از  بــازاری  قیمت هــای 
کــه بایــد توســط  کــرد  شــرکت عنــوان 
نهــاد ذی صــالح گــزارش شــود. او افــزود: 
شــکی نیســت کــه ســهام خزانــه به عنوان 
یــک ابــزار مالــی، کارکردهــای مثبتــی در 
توســعه بازارهــای مالــی دارد؛ بااین حــال 
به رغــم کارکــرد مفیــد ایــن ابــزار، ســایر 
ابزارهــا نظیــر افزایــش ســرمایه از محــل 
ــته  ــود انباش ــی و س ــی دارای ــد ارزیاب تجدی
و صندوق هــای بازارگردانــی باعــث شــده 
ــد؛  ــش یاب ــزار کاه اســت جذابیــت ایــن اب
کــه طبــق آیین نامــه انتشــار ســهام  چرا
ــه، در فراینــد افزایــش ســرمایه یــک  خزان
شــرکت، بایــد فاقــد هرگونــه ســهام خزانــه 
باشــد؛ همچنیــن مادامی کــه ایــن ســهام 
در دســت شــرکت باشــد، از اعمــال حــق 
رأی در مجامــع و دریافــت ســود محــروم 

اســت.

 سهام خزانه؛ ابزاری در اختیار ناشران
 برای حمایت از سهام

 ۱۵ اقدام راهبردی سپرده گذاری مرکزی
 در سال ۱۴۰۰
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غزه؛ وقتی همه خواب بودیم

الهام شهیدان
نویسنده

صبـح شـد. گفتـی: خیـر اسـت. گفتـم به خیـر! تمـام شـب خـوب 
نخوابیـده بـودم. انـگار تمـام تنـم زیربمبـاران و جنـگ لـه شـده 
بـود. در خواب هایـم کودکـی، دخترکـی بـا لبـاس آبـی و خـرس 
صورتی در دسـت روی ویرانه هایی راه می رفت که اسمش خانه 
می توانسـت باشـد. خبرگزاری مهر را باز می کنـم و اخبار را بررسـی 

می کنـم، دنیـا دیوانـه شـده اسـت.
صبح شـد. خیر نبود. تا خـود صبح آسـمان نورافشـانی بـود و دلم 
می خواست دسـتم به دامن طفلکان این نورافشانی می رسید تا 
برایشان از زبان مادری الالیی می خواندم، زبانی که زبان مادری 
الیـی بـدون کالم. وقتـی آدم درمانـده  همـه آدم هـا بـود؛ زبـان ال
می شود، کلماتش هم کم می شود؛ رو می آورد به غریزه، به زبان 

بـدن، بـه کارهایی که بلد اسـت.
دیشب دخترم روی دیوار با سایه ها شکل های ترسناک می دید. 
از اتـاق کنـاری برایـش قصـه گفتـم؛ این کـه آن هیوالیـی را کـه 
می بیند مثل انگشـتی کـه روی صفحه تبلـت در بازی می کشـد، 
شـکلش را عـوض و تبدیـل بـه چیـزی کنـد کـه دوسـتش دارد. 
چنددقیقـه بعـد بـا خنـده گفـت: مامـان االن یـک جعبه شـکالت 
شـد، دیگـه هیـوال نیسـت.یعنی صـدا و دسـت های کوتـاه مـا تـا 
صدسـال دیگر، فرسـنگ ها آن سـوتر در تالش برای عوض کردن 
دنیا به رنگ سـفید و آبی در کنار همین نوارغـزه تبدیل به الالیی 
و سرودمدرسـه خواهد شـد؟ آیا هشـتگ زدن ما برای کـودکان آن 
سـوی دریاها بـه قایقـی بـرای گم شـدن در دریـا تبدیل می شـود؟ 
روزی به کودکان غزه خواهیم گفت آن شب که شما نخوابیدید 

مـا هـم تـا صبـح زیـر موشـک باران بودیم؟
شـاید یک روز فرصت کنم برایشـان قصـه ای دربـاره زمان جنگ 
بگویم؛ این که ما هم جنگ را دیدیم. بزرگ می شـوند و یادشـان 
می رود.شـاید دروغ بزرگـی اسـت؛ امـا گاهـی جـای ماتـم را بایـد بـا 
چیـزی حتـی دروغیـن  وخیالـی تسـکین داد. یادم هسـت مـا هم 
گاهی کف حیاط می خوابیدیم و به صدای آژیرها لج می کردیم. 
صـدای مـادر را کـه دنبـال کـودکان تـوی حیـاط بـرای بـردن بـه 
پناهگاه بود، می شـنیدیم؛ اما جواب نمی دادیـم. ما با جنگ لج 
کرده بودیـم، هواپیماهایش را تماشـا می کردیـم که حتی ممکن 
بـود روی خانـه بیفتـد.کاش دسـتم بـه الالیـی کشـیدن برایتـان 
می رفـت. بایـد برایتـان یـک زمیـن بزرگ تـر و مقدس تـر بکشـم و 
 آنجـا دریـا باشـد و آسـمان و خورشـید بـه هـم روی خـوش نشـان 

دهند.

عکس روز یادداشت 
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دوست پول دار من!

مرضیه شیرعلیان
نویسنده

موضوع مربوط می شود به یکی از دوستان 
پـول دارم. از آن هایـی کـه کافی  اسـت اراده 
می خواهنـد،  کـه  هرچیـزی  بـه  تـا  کننـد 

برسـند.
گاهی برای خرید، می خواست همراهی اش 
کنـم. بـا اینکـه مشـکل پولـی نداشـت، ولی 
قبـل از امتحان کـردن هـر لباسـی، مصرانـه 
قیمتش را نه یک بار که چند بار می پرسید؛ 
طـوری کـه مـن و فروشـنده را بـه تعجـب 
وامی داشت.بعد از شنیدن قیمت، خطوط 
درهم رفتـه صورتـش بـاز می شـد و نفـس 

راحتـی می کشـید.
باالخـره بعـد از کلـی کلنجـار رفتن با خـودم، 
تصمیم می گیـرم علت ایـن رفتار عجیبش 
را بپرسم. بعد از خرید، توی رستوران سنتی 
بزرگی منتظرغذا هستیم که حرف را پیش 

می کشـم.
-چـرا قبـل از انتخـاب هـر چیـزی، مثـل 
وسواسـی ها چند بار قیمت ها را می پرسی؟ 

تـو کـه مشـکل مالـی نـداری؟
انگار که ابرهای تیره ای از ذهنش بگذرند، 

صورتش گرفته می شود.
-دست خودم نیست! خاطره دورانی است 

کارخانه و  که نه این ماشین بود، نه آن 
 ویال!

گر نمی خواهی...تعریف نکن. -خب...  ا
سرش را باال می آورد و به بوته بلند و پرشاخه 

گیاه شفلرا خیره می شود.
-نه! شاید گفتنش، باالخره راحتم کند. ما 
خانواده فقیری بودیم. حاال تو از لحاظ مالی 
در نظر بگیر. آن قدر که سالی یک بار نوبت 

لباس خریدن من می رسید.
 آن سال پدرم من را به یک فروشگاه بزرگ 
برد. ذوق زده، بین لباس ها دنبال لباس 
که چشمم به آن پیراهن  مناسب بودم 
انگشتم  ناخواسته  و  خورد  آبی  و  قرمز 
سمتش دراز شد. فروشنده برایم آورد. 
وقتی پوشیدم شاهزاده پیروزی شدم که 
هیچ کس جلودارش نبود. با همان لباس 
کنار میز پرداخت رفتم. با شنیدن قیمتش، 
ابروهای پدرم درهم رفت. سه بار دستش 
را توی جیب های شلوار و دو بار پیراهنش 
کرد. بعد بدون اینکه نگاهم کند، زیر لبی 
که لباس را در بیاورم. از توی آن  گفت 
 رختکن بزرگ بدون چراغ تا خانه، فقط گریه 

کردم... .
 گارسن، بریان ها را می آورد. سعی می کنم 
لقمه ها را آن قدر بجوم تا از گلویم پایین 
بروند؛ اما آخردست، بریان هر دویمان 

نیم خورده کنار هم باقی می ماند.

  فناوری 

بررسی انتقال کرونا در فینال جام حذفی 
فوتبال انگلیس

مسابقه فینال جام حذفی فوتبال انگلیس فرصتی برای محققان 
فراهم کرد تا با بررسی کیفیت هوای فضای سرپوشیده و جریان 
هوای استادیوم انتقال ویروس هوابرد کووید ۱۹ را بررسی کنند.

گزارش خبرگزاری مهر، محققان انگلیسی تصمیم دارند  به 
مکانیسم های انتقال ویروس هوابرد کووید ۱۹ را در فینال جام 
حذفی فوتبال انگلیس بررسی کنند. این مراسم در استادیوم 
ومبلی برگزار شد.در همین راستا گروهی از محققان، کیفیت هوای 
فضای سرپوشیده و همچنین جریان هوا در نقاط مختلف این 
ورزشگاه را رصد کردند تا به این ترتیب راهنمایی برای به حداقل 
رساندن ریسک انتقال ویروس هوابرد در رویدادهای بزرگ فراهم 
شود.به گفته پژوهشگران هم زمان با رفع محدودیت های مربوط 
به قرنطینه در انگلیس، این کار به از سرگیری فعالیت ها در صنایع 

ورزشی و سرگرمی کمک می کند.
دکتر لیورا مالکی اپشتین از کالج لندن می گوید: نمی توان رفتار 
انسان ها در رویدادها را کنترل کرد؛ اما می توان تضمین کرد محیط 
برگزاری رویداد تا حد ممکن، ایمن است.حدود ۲۲هزار نفر در 
استادیوم حاضر شدند و شاهد مسابقه میان تیم های فوتبال 

چلسی و الیسستر بودند.

محدودیت دسترسی یک اپ درگوگل 
دردسرساز شد

رگوالتور رقابت ایتالیا جریمه ای ۱۰۲ میلیون یورویی )معادل ۱۲۳ 
میلیون دالر( برای گوگل تعیین کرده است؛ زیرا اجازه نداده یک 
اپ خودروی برقی )توسعه یافته توسط شرکت انل( در سیستم 
اندروید اتو بماند. اندروید اتو سیستمی است که به اپ ها اجازه 
می دهد به طور ایمن در خودروها فعال شوند.گوگل بیش از دو 
سال است که به اپ »جوس پس«)JuicePass( اجازه نمی دهد در 
اندروید اتو فعال شود و به این ترتیب دسترسی آن به گوگل مپس را 
به طور ناعادالنه ای محدود کرده است.در بیانیه رگوالتور ایتالیایی 
آمد ه است: این رفتار ممکن است روی توسعه اپ های مخصوص 
خودرو در یک بازه خاص تأثیر گذار باشد و احتمااًل پیامدهای 
منفی روی رشد خودروهای برقی دارد.در این بیانه دلیل جریمه 
گوگل سوءاستفاده از موقعیت برتر ذکر شده و از شرکت خواسته شده 
اپ مذکور را در سیستم اندروید اتو عرضه کند.اپ »جوس پس« 
سرویس های یافتن و رزرو ایستگاه های شارژ خودروهای برقی 
در نقشه و جزئیات دیگر را نشان می دهد.گوگل نیز اعالم کرد با 
تصمیم رگوالتور رقابت ایتالیا مخالف است و برای اتخاذ گام های 
بعدی اسناد مربوط را بررسی خواهد کرد. سخن گوی گوگل در 
ایتالیا در این باره می گوید: اولویت گوگل در اندروید اتو به کار گیری 
دستورالعملی سختگیرانه در پشتیبانی از اپ هاست تا به این 
ترتیب ایمنی افراد هنگام رانندگی تضمین شود.از سوی دیگر، 
رگوالتور ایتالیایی اشاره کرد موقعیت برتر این شرکت آمریکایی 
در اروپا به آن اجازه می دهد ازطریق اندروید و گوگل پلی دسترسی 

توسعه دهندگان اپ به کاربران نهایی را کنترل کند.

ایمپلنتی که ساعت بیولوژیک سربازان را 
تنظیم می کند

محققان دانشگاه نورث وسترن با بودجه دریافت شده از سازمان 
DARPA، مشغول توسعه دستگاهی هستند که ساعت بیولوژیک 
بدن انسان را کنترل می کند. این ایمپلنت شامل سلول های 
مهندسی شده ای است که به اندازه بدن انسان، پپتیدهای مورد 
نیاز برای تنظیم ساعت بیولوژیک تولید می کنند.به طور دقیق تر 
هنگامی که سلول های مهندسی شده در برابر نور قرار می گیرند، 
دوزهای خاصی از درمان های پپتیدی را تولید می کنند که به 
گفته کارشناسان مدت زمان تجدید توازن فرد پس از اختالل در 
چرخه خواب و بیداری اش را نصف می کند.ساعت بیولوژیک 
یک فرایند طبیعی در بدن انسان است که چرخه های خواب و 
بیداری را تنظیم می کند. این چرخه ها هر ۲۴ ساعت یک بار تکرار 
می شوند. هنگامی که اختاللی در این فرایند به وجود بیاید، ممکن 
است فرد برای خوابیدن دچار مشکل شود، طی بازه خواب مرتب 
بیدار شود و نتواند به اندازه کافی استراحت کند.کاربران می توانند 
این دستگاه را برای شیفت های خاصی تنظیم کنند. پس از 
تنظیم ایمپلنت با اشعه نور سلول های پپتید را فعال می کند تا کاربر 
بتواند بخوابد؛ اما با کمک طرحی که محققان ارائه کرده اند تنظیم 
چرخه خواب و بیداری به راحتی انجام می شود. این دستگاه 
ح اولیه است و قرار است در دو  که NTRIN نام دارد هنوز یک طر
مرحله توسعه یابد.در مرحله نخست ایمپلنت توسعه می یابد و 
مرحله دوم دستگاه تأیید می شود. در صورت تکمیل مرحله دوم، 
محققان آزمایش بالینی دستگاه را آغاز می کنند.چنین ایمپلنتی 
به سربازان و نیروهای اورژانس کمک می کند در صورت اختالل 

در خواب سریع تر توازن خود را به دست بیاورند.

نادر رفیعی 

     افقی
۱ - کاال و متاع - حلقه - آخر هر کار

۲ - صـــدای بلنـــد و واضـــح - بـــاالی فرنگـــی - بـــرادر 
شـــغال اســـت

۳ - گوشت آذری - شهری در ایتالیا - یک دندگی
۴ - نام سابق شهر اهواز - بردباری

5 - ویتامیـــن انعقـــاد خـــون - بنـــدری معتبـــر در ایـــاالت 
متحـــده آمریـــکا

6 - دوستی - اشتباه - پایه اداری
7 - اثری از جیمز جویس - آستانه خانه

8 - آبکی - تکرار حرف
۹ - تبانی، زدوبند - سالح رستم

۱۰ - نوعی انگور
۱۱ - به دنیا آوردن - چرب زبانی - ستون بدن

۱۲ - ساحل درهم - واحد پول مالزی - شیء وارونه
۱۳ - از بـــر - نویســـنده نامـــدار فرانســـوی - حقیقـــی و 

راســـتین
۱۴ - صنـــم - خزنـــده خوش خط وخـــال - فراموشـــی- 

گریزحیـــوان
کز استانی ۱5 - از پیامبران اولوالعزم - از مرا

     عمودی
۱ - از توابـع کاشـان - نوعـی کـدو - واحـد شـمارش قنـد 

خـرد شـده
۲ - شاخه تازه روییده - خو گرفتن

۳ - حـرف تعجـب - کسـی کـه بـه نطـق کـردن اشـراف 
دارد - لـذت

ع تلفن - بی حس - ضم وارونه ۴ - شکوه - مختر
کری 5 - الفت گرفته - اثری از تا

6 - غارت - سخنان بیمار گونه - برهنه
7 - مرد تازی - کبوتر دشتی - فرمان اتومبیل

8 - مصیبت - دومین مهره گردن - از آالت موسیقی
۹ - سدی در استان مرکزی - حس وارونه

۱۰ - چاشنی غذا - نوعی حلوا - توپ چوگان
غ فرنگی - آب بینی - باقی مانده ها ۱۱ - تخم مر

۱۲ - بخشش - پایتخت نائورو - نزدیکی
۱۳ - نخستین رئیس جمهور آمریکا - گذران سن

۱۴ - نـام ترکـی - نـت ششـم موسـیقی - شـهر مذهبـی- 
دهن کجـی

۱5 - بله - همراه گداز - ترمز چارپا - تکرار حرف
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غ از هیاهوی اطراف به  قای پورشمس،هنرمند ناشنوای اصفهانی، هرروز اینجا می نشیند و در سکوتی که تقدیر تحمیل کرده است، فار آ
صنعت دستی ابزارسازی می پردازد.اصفهان به چنین شهروندی می بالد.

نویسنده و عکاس:  اشرف کارگر

 زندگی نوشت
گر انسان ماجراجویی پیشـه کند، بی تردید تجربه هایی کسـب می کند که دیگران از آن محرومند. ما برای در پیش گرفتن این  ا
گر ده بار پشـت سـر هم خط می آمد،  گر خط هم می آمد و حتی ا سـفر، شـیر یا خط انداختیم. شـیر  آمد؛ یعنی باید رفت. و ما رفتیم. ا
ما آن را شیر می دیدیم و به راه می افتادیم. مهم نبود که آیا شتابزده تصمیم گرفتیم یا نه؛ مهم آن بود که گام در راهی می گذاشتیم 

که دوست داشتیم. ما به راه افتادیم و رفتیم. هنگامی که باز گشتیم دیگر آن آدم پیشین نبودیم. عوض شده  بودیم… .                                                                                                                   
  خاطرات سفر با موتورسیکلت، اثر ارنستو چه گوارا

 سفر ما را به اوج ها
 برده بود


