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با انتخابات 

ناظمزادهدرگفتوگوبااصفهانزیبا:
بهروندتأییدصالحیتهاامیدوارنیستیم

پگاه ظاهری
خبرنگار

هفته اول اردیبهشت ماه بود که خبر رد صالحیت گسترده 
بسیاری از نامزدهای ششمین دوره انتخابات شوراهای 
اسالمی شهر با گرایش اصالح طلبی یا نزدیک به این جریان 
که شامل حال بسیاری از داوطلبان این انتخابات از اصفهان 
همچون تمامی اعضای فعلی شورای این شهر بود، حواشی، 
انتقادات و اعتراضات فراوانی را از هر سمت و سویی در پی 
مجدد  بررسی  و  ردصالحیت شدگان  شکایت  با  داشت. 
صالحیت ها در هیئت های نظارت استان های مختلف کشور 
عده ای از رد صالحیت شدگان توانستند تأیید صالحیت 
شوند. بر اساس آماری که قبل از بررسی مجدد صالحیت ها 
اعالم شده بود، از میان سه هزار و ۳۶۰ نفر داوطلب، حدود 
۲هزار و ۳۵۹ نفر معادل ۶۷ درصد داوطلبان استان اصفهان 
تأیید صالحیت و هزارو ۹۶ نفر از سمت هیئت های اجرایی و 
نظارت رد صالحیت شده بودند. رد صالحیت شدگان حدود 
هزار شکایت به هیئت نظارت استان اصفهان ارسال کردند. 
حاال با بررسی های دوباره هیئت نظارت استان برخی از 
داوطلبان این انتخابات همچون سه تن از یازده متقاضی 
اعضای فعلی شورای اسالمی شهر اصفهان که صالحیت 
آن ها نیز مورد تأیید نبود، به مرحله دیگر این انتخابات راه 
یافتند. علی ناظم زاده، سخن گوی شورای هماهنگی جبهه 
هیئت  خروجی  آخرین  خصوص  در  اصفهان  اصالحات 
نظارت استان اصفهان در بررسی دوباره صالحیت داوطلبان 
ششمین دوره انتخابات شوراها که قرار است در خرداد ماه 
برگزار شود به »اصفهان زیبا« می گوید: »صالحیت سه عضو 
شورای فعلی شهر اصفهان )علیرضا نصر، کوروش محمدی 
و شیرین طغیانی( به همراه چند تن دیگر از اصالح طلبانی که 
پیش تر احزاب اصفهان نام آن ها را به کمیته سیاسی شورای 
هماهنگی معرفی کرده بودند، تأیید شده است. به عبارتی 
کل افراد تأیید صالحیت شده از این جناح برای شرکت در 
انتخابات شوراها کمتر از 8 نفراست.« او می افزاید: »البته 
نکته ای که وجود دارد این است که تمامی این افراد باید بر 
اساس شاخص ها نیز ارزیابی شوند.« به گفته ناظم زاده هیچ 
ضرورتی نه به حضور مجدد اعضای فعلی شورای شهر 
اصفهان در فهرست جدید اصالح طلبان برای این انتخابات 
وجود دارد و نه اینکه اصالح طلبان حتما و باید به هر شکلی 
فهرستی انتخاباتی برای انتخابات شوراها ارائه کنند. او 
می گوید: »واقعیت این است که تا این لحظه هیچ تصمیم 
مشخصی در خصوص فهرست انتخاباتی شورا گرفته نشده 
است و ما همچنان در حال گفت و گو هستیم. از طرفی همه 
اعضای سی گانه شورای هماهنگی در حال برگزاری جلسات 
در این باره هستند و جلسات کمیته سیاسی ما نیز در حال 
بررسی وضعیت و شرایطی است که در آن قرار گرفته ایم.« 
سخن گوی شورای هماهنگی جبهه اصالحات اصفهان 
ع امیدوار  ادامه می دهد: »البته ما چندان به این موضو
نیستیم. تا این لحظه سه مرحله از بررسی صالحیت ها 
اجرایی، هیئت های  و هیئت های  گرفته است  صورت 
نظارت شهرستان و هیئت نظارت استان کار خود را به اتمام 
رسانده و فهرست مورد تأیید خود را ارائه کرده اند. از این 
مرحله به بعد کار با هیئت نظارت مرکزی در تهران است که 
ما پیگیر آن نیز هستیم اما امید چندانی به تأیید بیشتر افراد 

نداریم.«

تکذیبردصالحیتبرخیاشخاص
ازسویسخنگویشوراینگهبان

سخن گوی شورای نگهبان گفت: در نشست شورای نگهبان 
مقرر شد که پرونده ثبت نام کنندگان تکمیل شود.

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در این باره گفت: اولین 
جلسه شورای نگهبان برای بررسی صالحیت ها برگزار شد و 
گزارش هایی را که کارشناسان تهیه کرده بودند بررسی شد. او 
افزود: به دلیل اینکه برخی از مدارک و اسناد برای بررسی های 
ما کافی نبود، ضمن اینکه صحبت های کلی و مرور اسامی 
دریافتی انجام شد، قرار شد که کارشناسان ما پرونده ها را 
تکمیل کنند و در جلسه بعدی که صبح چهارشنبه است، 
مجددا کار رسیدگی را انجام دهیم تا ببینیم به چه مرحله ای 
می رسیم و نتیجه را زودتر اعالم کنیم. کدخدایی همچنین 
گفت: اسامی منتشرشده از احراز صالحیت یا رد داوطلبان 
برخی  و  در فضای مجازی  ریاست جمهوری  انتخابات 
رسانه ها حقیقت ندارد و شورای نگهبان کامال این اخبار را 

تکذیب می کند.
 او افزود: در حال بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات 
ریاست جمهوری هستیم و پس از حصول نتیجه اسامی تأیید 

صالحیت شده را اعالم خواهیم کرد.
 کدخدایی ادامه داد: از مردم و رسانه تقاضا داریم به اخبار 
غیر موثق و کذب استناد نکنند. قوه قضائیه باید با کسانی که 
به انتشار اخبار کذب و زودهنگام مبنی بر تأیید یا عدم تأیید 
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری روی  صالحیت 
می آورند،  برخورد کند. از سوی دیگر سیامک ره پیک، قائم 
مقام دبیر شورای نگهبان گفت: طبق روال قانونی برای 
هر داوطلبی که ثبت نامش قانونی بوده، پرونده تشکیل 
گر داوطلبی شرایط الزم را نداشته باشد، صالحیتش  می شود و ا
تأیید نخواهد شد. افرادی که شرایط اعالمی توسط شورای 
نگهبان را داشته اند،  ثبت نامشان قطعی است. ما براساس 
مصوبه اعالمی، ثبت نام افرادی را می پذیریم که آن شرایط 
را داشته باشند. ره پیک همچنین درباره گمانه زنی های 
صورت گرفته درباره تعداد نهایی تأیید صالحیت شدگان نیز 
گفت: ما صالحیت داوطلبانی که وضعیتشان منطق با قانون 
است را بررسی می کنیم و صالحیتشان را احراز می کنیم؛ لذا از 

پیش چیزی به عنوان تعداد نداریم.

غ از اینکه چه کسـانی و از کـدام جناح سیاسـی کاندیدای نهایـی سـیزدهمین دوره انتخابات ریاسـت جمهوری  فار
ح است، میزان مشـارکت مردم در این رویداد سرنوشت ساز  می شـوند، آنچه امروز به عنوان مسئله اساسـی مطر

اسـت.

امیرحسین جعفری
خبرنگار

مهلت ثبت نام برای سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری در حالی در تاریخ 
25 اردیبهشت به پایان رسید که در روز آخر 
ثبت نام ها وزارت کشور میزبان بسیاری از 
چهره های سرشناس سیاسی کشور برای 
کاندیداتوری در انتخابات بود. چهره های 
اصالح طلب،  جریان های  به  منسوب 
اصول گرا و مستقل که هر کدام با وعده بهبود 
وضع موجود پا به عرصه رقابت گذاشتند، اما 
از  یک  کدام  نهایی  مرحله  در  اینکه 
ثبت نام کنندگان برای نشستن بر صندلی 
کنند  رقابت  یکدیگر  با  جمهوری  ریاست 
مشروط به گذر از سد شورای نگهبان است. 
اساس  بر  و  کشور  وزارت  اطالعیه  طبق 
قانون، شورای نگهبان تا 6 خرداد اسامی 
نهایی تأیید صالحیت شدگان را اعالم خواهد 
کرد. فارغ از اینکه چه کسانی و از کدام جناح 
سیاسی کاندیدای نهایی سیزدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری می شوند، آنچه 
ح است،  امروز به عنوان مسئله اساسی مطر
رویداد  این  در  مردم  مشارکت  میزان 
سرنوشت ساز است. شرایط اقتصادی و 
کم بر  معیشتی از یک سو و فضای ناامیدی حا
افکار عمومی می تواند بر حضور مردم پای 
صندوق های رأی تأثیر مستقیم داشته باشد. 
علی جمالی، فعال سیاسی اصالح طلب و 
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 
تشریح  به  »اصفهان زیبا«  با  گفت وگو  در 
آرایش و فضای انتخابات 1400 پرداخت. 

مشروح گفت وگو را می خوانید.

آقایجمالیبهعنواناولینسؤال
پــای مــردم حضــور مســئله بــه
صندوقهــایرأیبپردازیــم.مســئله
کاهــشمیــزانمشــارکتدرانتخابات
برایدوجریاناصالحطلبواصولگرا
بــهعنــوانیکمشــکلمطرحاســت،
عواملمیلبهکاهشمشارکتراچه

میدانید؟
و  دارد  زیـادی  دالیـل  مشـارکت  کاهـش 
نمی تـوان بـه طـور مشـخص یـک دلیـل 
کـرد، امـا آنچـه در چهـار سـال  را عنـوان 
گذشته باعث کاهش مشـارکت شده است، 
چنـد دلیـل جـدی دارد؛ یکـی از ایـن دالیـل 
ناتوانـی دولـت بـه عنـوان کارگـزار اراده ملت 
بـرای اجـرای پروژه هاسـت؛ یعنـی در واقـع 
مـردم انتظـاری در چهـار سـال گذشـته از 
دولـت داشـته اند کـه محقـق نشـده اسـت و 
بخشـی از آن بـه مباحـث سیاسـت خارجـی 
و اتفاقـات بیـن المللـی برمی گـردد؛ از جملـه 
خـروج آمریـکا از برجـام و بخشـی هـم در 
کـه سـنگ اندازی ها و  کشـور بـود  داخـل 
موانـع اجـازه نـداد کـه دولـت موفـق شـود. 
البته دولت هـم در جاهایـی کم کاری هایی 
ع عملکـرد دولـت هـم  داشـته و در مجمـو
مشـکالتی وجـود داشـته اسـت. دلیـل دوم 
بـرای ایـن موضـوع را می تـوان تغییـر ذائقـه 
گـر در  مـردم نسـبت بـه کاندیداها دانسـت. ا
دوره های گذشـته مـردم مطالبات سیاسـی 
ع باعـث  و اجتماعـی داشـتند و ایـن موضـو
می شـد بـه صنـدوق رأی بـه عنـوان یـک 
کانـال مدنی بـرای حـل مشکالتشـان رجوع 
کنند، با تغییر مطالبات آن هـا از موضوعات 
سیاسـی و اجتماعـی بـه سـمت موضوعـات 
اقتصـادی، یـک مقـدار کانـال گفت وگـوی 

کمیـت ممکـن اسـت تغییـر پیدا  مـردم بـا حا
کـرده باشـد. ایـن را از ایـن جهـت عـرض 
می کنـم کـه بـا توجـه بـه اتفاقـات سـال ۹8 
بـه نظـر می رسـد گفت وگـوی میـان مـردم و 
کمیـت و ارتبـاط آن هـا خدشـه دار شـده  حا
اسـت؛ در حالـی کـه صنـدوق رأی نمـود بـارز 
کمیـت اسـت. مـن  گفت وگـوی جامعـه و حا
معتقـدم کـه در کنـار تمـام اظهـار نظرهـا و 
می گیـرد،  صـورت  کـه  نظرسـنجی هایی 
احتمـاال بخـش عقالنـی جامعـه در لحظـه 
آخـر همچنـان صنـدوق رأی را بـه عنـوان 
یک مکانیزم جـدی برای تحقـق مطالبات 
در ذهـن خواهنـد داشـت و هرچـه بـه زمـان 
انتخابات نزدیـک می شـویم، احتماال میل 

بـه مشـارکت مـردم باالتـر مـی رود.

ردصالحیتهادراینروزهابهعنوان
یکدغدغهمهمبرایاصالحطلبانبه
شمارمیآید.درصورتیکهکاندیداهای
اصالحطلــبدرانتخاباتردصالحیت
شــوند،موضــعایــنجریاننســبتبه

انتخاباتچهتغییریمیکند؟
اصالح طلبـان یـک طیـف هسـتند و یـک 
کنون  نهاد مشـخص و متمرکز ندارند کـه از ا
تصمیم بگیرند و بشـود پیش بینـی کرد که 
در صـورت رد صالحیـت کاندیداهایشـان 
می کننـد  پیـدا  حضـور  انتخابـات  در 
گذشـته در  یـا خیـر؛ مـا تجربـه انتخابـات 
اسـفند ۹8 را داشـتیم کـه بـا رد صالحیـت 
گسـترده کاندیداهای اصالح طلـب دو مدل 
رفتـار میـان آن هـا پدیـدار شـد، یـک گـروه 
کـه کارگـزاران هسـتند و معتقدنـد در هیـچ 
شـرایطی نبایـد فضـای انتخابـات را تـرک 
کنیـم و در مقابـل، جریـان نزدیـک بـه حزب 

اتحاد ملت که معتقدند وقتی شـرایط برای 
نبایـد حضـور  انتخـاب مناسـب نیسـت، 
داشـته باشـیم. در ایـن دوره هـم احتمـاال 
همیـن رونـد اتفـاق بیفتـد. بـا وجـود اینکـه 
ح  بحـث رد صالحیـت شـوراها هـم مطـر
اسـت و فضـای مبهـم و تاریکـی اطـراف 
کاندیداهـای اصـالح طلـب در انتخابـات 
ریاسـت جمهـوری وجـود دارد، احتمـال 
اینکـه رد صالحیـت صـورت بگیـرد وجـود 
دارد و بـاز هـم پیش بینـی من این اسـت که 
اصالح طلبان رفتار مشـخصی در این زمینه 
نخواهند داشت. بر اساس تفاوت در مبانی 
نظـری دیدگاه هـای اصـالح طلبانـه ای کـه 
این طیف دارند احتماال رفتـار متفاوتی بروز 

خواهنـد داد.

اینبحثدرجامعهمطرحاستکه
جناحهــایسیاســیکارکــردخــودرااز
دســتدادهانــدوبــهعنــوانمثــال
اصالحطلباننتوانستندهیچتأثیریبر
اتفاقاتآبان98یاانتخاباتبگذارندو
بهنوعیحرفآنهادیگرخریدارندارد،

اینگزارهتاچهحدصحیحاست؟
به نظرم حرف، حرف بی ربطی نیست، 
البته نمی توان گفت کامال صحیح است اما 
ریشه این حرف به جایگاه احزاب در جامعه 
ایران برمی گردد. متأسفانه در طول تاریخ 
چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب احزاب 
که باید در سیاست  آن جایگاه واقعی را 
داشته باشند، نداشته اند. مقداری از این 
مشکل به قانون اساسی برمی گردد؛ زیرا 
هیچ ارتباط معنادار و مستقیمی بین قدرت 
و عملکرد احزاب وجود ندارد. در فضای 
فرهنگی جامعه ایران و ذهنیت فرد ایرانی، 

سیاست امر معقولی نیست و کار سیاسی و 
حزبی کردن خیلی فعالیت جالبی محسوب 
نمی شود و احزاب به عنوان کانالی برای 
می شوند.  گرفته  نظر  در  قدرت  کسب 
تأثیرگذاری اشخاص بیشتر از احزاب است 
و در این شرایط و بزنگاه های حساس مثل 
آبان ۹8 احزاب نمی توانند نقش بازی کنند. 
اما تا حدی اصالح طلبان سعی کردند نقشی 
که دارند را به دو شیوه مختلف انجام دهند؛ 
یعنی دو صدای مختلف از اصالح طلبان در 

آن فضا شنیده شد که هیچ کدام نتوانستند 
کمیت هم  جهت دهی داشته باشند و حا
مستقیما با مردم رو به رو شد و متأسفانه 
احزاب هیچ تأثیر مثبت و منفی بر جریانات 

آبان ۹8 نداشتند.

فایلصوتیآقایظریفاینروزها
ســروصــدایزیــادیبــهراهانداختــه
قــایلیــالزبــهعنــوانعضــو اســت؛آ
شــورایمرکزیحزبکارگزاراندراین

بارهبهکارگزاراناطالعیدادهبود؟
خیر ارتباطی نداشتند. اوال آقای لیالز به 
عنوان شخصیت حقیقی این کار را انجام 
داده و اساسا کل این پروژه تحت عنوان 
با  ارتباطی  هیچ  دولت  شفاهی  تاریخ 
کارگزاران نداشته است. یعنی زیرنظر مرکز 
تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری  
پیش  پروژه  آشنا  الدین  حسام  آقای  و 
می رفت. افراد کارگزاران هم در این پروژه 
کمک می کردند مثل آقای لیالز؛ اما درباره 
تصمیم گیری در این زمینه و پروژه اجرایی 
دوستان  و  حزب  با  ارتباطی  هیچ  و... 

نداشته اند.

محســنهاشــمیبهعنوانیکیاز
ســهکاندیدایکارگزارانمطرحشــده
است؛بهنظرشمااحزاباصالحطلب

ازایشانحمایتمیکنند؟
ما به عنوان حزب کارگزاران، آقای مهندس 
کاندیدای  محسن هاشمی را به عنوان 
ساز  اجماع  نهاد  به  جمهوری  ریاست 
کردیم؛ ولی اینکه  اصالح طلبان معرفی 
نهایتا ایشان بتواند رأی نهایی را بیاورد و 
از فیلتر شورای نگهبان رد شود، در حوزه 
اختیارات ما نیست. اما بر اساس رأی گیری 
اولیه در نهاد اجماع ساز اصالح طلبان به نظر 
می آید آقای هاشمی خیلی هم بی اقبال 
نیست و بخش هایی از این جریان نسبت 
به ایشان نظر مثبت دارند. چون عامل تأیید 
صالحیت ها شورای نگهبان است احتماال 
بخشی از احزاب اصالح طلب ایشان را به 
عنوان یک گزینه مدنظر قرار می دهند تا 

نتیجه تأیید صالحیت ها مشخص شود.

از یکــی هــم جهانگیــری قــای آ
ریاســت شماســت. کاندیداهــای
جمهوریایشــانچهتفاوتیبادولت

حسنروحانیدارد؟
آقای جهانگیری قبال بارها اعالم کرده بود 
که نگاهش نگاه غالب در دولت حسن 
روحانی نبود. با وجود اینکه ایشان معاون 
اول بودند، اما در دو مقطع اختالف نظرات 
و  روحانی  آقای  و  ایشان  میان  جدی 
تصمیم گیران اصلی دولت برجسته شد، اما 
آقای جهانگیری احترام گذاشتند و استعفا 
ندادند. اما این نگاه در شیوه های مدیریتی 
گر آقای جهانگیری  در دولت پنهان نبود و ا
به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری از 
این فیلتر شورای نگهبان عبور کند و رأی 
مردم را از آن خود کند، تفاوت های آشکاری 
نسبت به دوره 8 ساله دولت آقای روحانی 

خواهد داشت.

در اردوگاه اصالحات تفاوت دیدگاه زیاد است
علیجمالی،عضوشورایمركزیحزبكارگزارانسازندگیدرگفتوگوبااصفهانزیباازاصالحطلبانوانتخاباتآتیمیگوید

نقل قول

محسن رهامی، کاندیدای ریاست جمهوری سیزدهم: در حال حاضر کمیته بانوان بسیار 
فعال است و به دنبال تشکیل وزارت بانوان هستم. در مواردی حقوقی که تبعیض هایی وجود 
دارد هم به لحاظ فقهی و حقوقی کار کردم. در قانون اساسی هم آمده که جنسیت نباید تأثیری 
در حقوق داشته باشد. زمینه ارتقای بانوان را فراهم کرده ایم که بتوانند به مقامات عالی در حد 
استانداری، معاون وزیر و وزیر بشوند و در حد تجارت برنامه هایی داریم که در برنامه تفصیلی 
هم دو هفته پیش اعالم کردم و هم در نشست های خبری خود که همین هفته خواهیم داشت 
برنامه تفصیلی خودمان را در همه حوزه ها اعالم خواهیم کرد. دولت من دولت نفت، دولت فساد 
گر بدانم که  و دولت هزار فامیل نخواهد بود. وزرایی که پسر، دختر و فامیل های آنان یک مورد ا
از موقعیت خود سوء استفاده کرده همان لحظه عزلشان می کنم و بالفاصله پرونده را در اختیار 

دادگستری می گذارم./برنا

زهرا شجاعی، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری: با توجه به عنایتی که جبهه اصالحات 
نسبت به امور زنان دارد و تنها یک خانم واجد شرایط است، به نظر می رسد که من دو سوم آرا را 
کسب کنم. در خصوص شورای نگهبان نیز سعی می کنم ذهن خود را به سمت مثبت هدایت 
کنم. قطعا سازوکار مدیریت انتخابات ریاست جمهوری به این صورت نیست که ما شرایط را 
ک هایی در نظر بگیریم که حقوق شهروندی برای کاندیداتوری افراد نقض  سخت کنیم و مال
شود. به نظر می رسد آموزش و تربیت سیاسی به مردم الزم است که ما این مسئله را به بازی نگیریم 
و سبک نشماریم. طبق آماری که اعالم شده حدود ۵۹۲ نفر برای انتخابات ریاست جمهوری 
ثبت نام کردند که از بین این اشخاص کمتر از ۴۰ نفر آن ها خانم هستند؛ بنابراین تفسیر مردانه 
کلمه رجل سیاسی، تنها در ذهن قانون گذاران نیست، بلکه در میان مردم و حوزه متوسط جامعه 

نیز وجود دارد اما در عین حال تاکنون بازخورد خوبی نسبت به این قضیه را شاهد بودیم./ایلنا

 به دنبال تشکیل
 وزارت بانوان هستم

 من دو سوم آرا را
 کسب می کنم

محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی: از میان چهره های برتری که 
ثبت نام کرده اند، حدود ۱۰ نفر تأیید صالحیت خواهند شد و از میان آن ها یک پنج ضلعی از رقابتی 
پر مناقشه و جذاب شکل خواهد گرفت. در رئوس این پنج ضلعی آقایان جهانگیری، الریجانی، 
رئیسی، یک اصالح طلب دیگر که می تواند پزشکیان باشد و یک اصول گرای دیگر که احتماال سعید 
جلیلی است، قرار خواهند گرفت. در ادامه رقابت این پنج نفر در قالب یک سه وجهی ادامه پیدا 
می کند. به نظر می رسد در سه وجهی پیش رو، سعید جلیلی در نقش حامی و ذیل صورت بندی کلی 
آقای رئیسی و مسعود پزشکیان در حمایت و ذیل صورت بندی اسحاق جهانگیری وارد رقابت 
شده و ایفای نقش خواهند کرد. تصمیم کالن اصالح طلبان این است که نامزدی که موقعیت 
خوبی در نظرسنجی ها دارد، بماند و دیگران به نفع او خارج شوند؛ این احتمال ضعیف هم وجود 
دارد که مسعود پزشکیان موقعیت مناسب تری نسبت به اسحاق جهانگیری داشته باشد./مهر

رقابت نهایی بین رئیسی، جهانگیری و 
الریجانی است

علیجمالی

 در طول تاریخ، احزاب 
 آن جایگاه واقعی را

 که باید در سیاست 
داشته باشند، 

نداشته اند. مقداری 
از این مشکل به قانون 

اساسی برمی گردد
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اقتصاد روز 

شناسایی ۷۵۰هزار مشترک پرمصرف

مدیرعامل شـرکت توانیر گفت: تعداد مشـترکانی که دو برابر 
ع کم مصرف ها در کشـور بـرق مصرف می کننـد، ۷۵۰  مجمـو
هـزار مشـترک تخمیـن زده شـده کـه مصـارف باالیـی دارنـد؛ 
به طوری کـه هریـک ۲۰ برابـر یـک مشـترک کم مصـرف بـرق 
مصـرف می کننـد کـه بایـد محـدود شـوند. به گـزارش ایسـنا، 
محمدحسـن متولی زاده از افزایش پیک بار شبکه سراسری 
به ۴۹ هـزار و ۷۰۰ مگاوات تا ۲۶ اردیبهشـت جـاری خبر داد 
و افـزود: ایـن میـزان بیـش از شـش هزار مـگاوات نسـبت بـه 
مـدت مشـابه سـال قبـل رشـد یافتـه اسـت. او کاهـش ۳۵۰۰ 
مـگاوات از تـوان تولیـد نیروگاه هـای برق آبـی بـه جهـت 
کاهـش ذخیـره آب سـدها را از دیگـر مسـائل شـبکه در فصـل 
گرمـا برشـمرد و بـا اشـاره به ضـرورت تأمیـن بـرق مطمئـن و 
پایدار و تـاش جـدی همـکاران صنعـت بـرق در بخش های 
فنـی، بـر لـزوم پشـتیبانی مؤثـر روابط عمومی هـای صنعـت 
ع پیک شـبکه  برق، تاش هـا در این بخش و تمرکز بر موضو
کید کـرد. مدیرعامل توانیـر تصریح کرد: بار مدیریت شـده  تأ
شـبکه در سـال گذشـته بیـش از ۵۶۰۰ مـگاوات بـوده کـه 
امسال ۳۵۰۰ مگاوات به آن افزوده شده و باید حدود ۱۰هزار 
مـگاوات مدیریـت بـار در بـازه زمانـی نسـبتا طوالنـی اتفـاق 
بیفتد کـه از حساسـیت باالیی برخوردار اسـت و کار بیشـتری 
را می طلبـد. او افـزود: توانیـر و شـرکت های بـرق منطقه ای و 
توزیع برق، اولیـن گام در این خصوص را اباغ سـهمیه قابل 
تأمین هر اسـتان با امضای وزیر نیرو اعام کرد که الزم است 
همه بر آن تمرکز کنند و با تدبیر اسـتاندار و مدیران اسـتانی و 
پشـتیبانی روابط عمومی های صنعت برق، سهمیه و سقف 
تعیین شـده بـرای هر اسـتان رعایـت شـود و نیازی بـه اعمال 

محدودیت هـای اضافـی نباشـد.

 جزئیات سرقت اطالعات 
مشتریان بانک ملت

بیـش از ۴۸ سـاعت از انتشـار اخبـاری مبنـی بـر لورفتـن 
اطاعـات ۳۰میلیـون مشـتری بانـک ملـت می گـذرد؛ امـا 
مسـئوالن ایـن بانـک حاضـر بـه پاسـخ گویی رسـمی در ایـن 
زمینه نیسـتند. به گـزارش مهر، یـک مقام مسـئول در بانک 
ع، علت نشـت  ملت به صورت غیررسـمی گفت: ابعاد موضو
ایـن اطاعـات و اینکـه اطاعـات سـرقت شـده چقـدر آپدیـت 
بـوده در حـال بررسـی اسـت. او افـزود: به محـض اینکـه 
نهادهـای نظارتـی اجـازه بدهنـد، بانـک ملـت ابعـاد دقیـق 
ع را به صورت شـفاف اطاع رسانی و در این رابطه  این موضو
بیانیه ای صادر خواهد کرد. درعین حال، یک مقام مسئول 
دیگـر در بانـک ملـت اعـام کـرد: اطاعات مـا نشـان می دهد 
که صرفا اطاعات هویتی مشـتریان بانک ملت سرقت شده 
و دربـاره تعـداد مشـتریانی کـه اطاعـات آن هـا سـرقت شـده 
اسـت، شـبهاتی وجود دارد. او افزود: داده ها نشـان می دهد 
کـرده شـامل نـام، نام خانوادگـی،  اطاعـات هویتـی درز 
کـد ملـی، شـماره تلفـن همـراه و آدرس اسـت و هسـته مالـی 
مـورد دسـتبرد قـرار نگرفتـه اسـت. ایـن مقـام مسـئول اعـام 
ع اسـت و تـا زمانـی  کـرد: پلیـس فتـا در حـال بررسـی موضـو
کـه تأییدیـه الزم را ندهـد، اجـازه اطاع رسـانی دراین بـاره را 
نداریم. این چندمین بار اسـت که نشـت اطاعـات در بانک 
ملـت رقـم می خـورد. اواخـر سـال ۹۷ نیـز بـه دلیـل خطـای 
انسـانی اطاعـات تعـدادی از کاربـران بـه پرداخـت ملـت درز 
کـرد. در آن زمان نیز اعام شـد کـه اطاعات درز کـرده حاوی 
اطاعـات محرمانـه نیسـت و هیـچ آسـیبی بـه حسـاب های 
بانکـی افـراد وارد نشـده اسـت. سـال ۹۸ نیـز خبـر نشـت 
اطاعـات پنـج بانـک دولتـی منتشـر شـد کـه نـام بانـک ملت 
نیز در میـان آن بانک ها قرار داشـت؛ البته آن زمـان این خبر 
از سـوی ایـن بانک هـا تکذیب شـد؛ اما وزیـر ارتباطـات اعام 
کرد کـه اطاعـات ایـن بانک هـا هـک نشـده، بلکـه پیمانکار 

ایـن بانک هـا باج خواهـی کـرده اسـت!

مشارکت قابل توجه فوالد مبارکه در 
اجرای پروژه انتقال آب از خلیج فارس

مدیـر روابط عمومـی و روابـط بین الملـل شـرکت فـوالد مبارکه 
اصفهـان گفـت: پـروژه انتقـال آب از خلیج فـارس بـه فـات 
مرکـزی ایـران، تـا شـهر یـزد پیشـرفت داشـته کـه در ادامـه 
بـزرگ فوالدمبارکـه، ذوب آهـن  بـا مشـارکت سـه شـرکت 
و پاالیشـگاه اصفهـان، انتقـال آب بـه صنایـع اصفهـان و 
سـایر بخش هـای کشـاورزی و شـرب در دسـتور کار خواهـد 
بـود. سـهم فـوالد مبارکـه از ایـن مشـارکت نیـز ۲۹ درصـد 
اسـت. هـادی نباتی نـژاد در گفت وگـو بـا ایرنـا افـزود: پارسـال 
ع ۷,۴میلیون تن گندله )رشد ۴,۸درصدی نسبت  درمجمو
بـه سـال ۹۸(، حـدود ۸,۸میلیـون تـن آهـن اسـفنجی )رشـد 
۱۲درصـدی( و نزدیـک بـه هشـت میلیـون تـن تختـال )رشـد 

۲,۸درصـدی( در فـوالد مبارکـه اصفهـان تولیـد شـد.
نباتی نـژاد ادامـه  داد: گـذر از مـرز صـادرات ۲۲میلیـون تـن 
محصـوالت فـوالدی تخـت و ارزآوری بیـش از ۹میلیـارد 
دالری، فـروش بیـش از ۱۲۰میلیـون تـن محصـوالت فوالدی 
تخـت در بازارهـای داخلـی و صادراتـی و تحویـل بیـش از 
۷,۷ میلیـون تـن انـواع محصـوالت در سـال جهـش تولیـد 
)۱۳۹۹( و ثبت رکـوردی جدید از ابتدای زمـان بهره برداری، 
ازجملـه توفیق های حاصل شـده اسـت. او بیان داشـت: این 
توفیق ها در حالی حاصل شد که موانع بزرگی همچون کرونا 
و تحریم هـا وجـود داشـت و مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه 
نیـز از سـوی آمریکایی هـا تحریـم شـد. مدیـر روابط عمومـی 
ع تولیـد محصـوالت  فـوالد مبارکـه اصفهـان گفـت:  در موضـو
نیـز توجـه بـه تـوان داخـل و بومی سـازی برخـی قطعـات و 
تجهیزات در دسـتور کار قرار گرفـت؛ به طوری کـه برای بیش 
از یک هـزار قطعـه برنامـه داخلی سـازی در نظـر گرفته شـد که 

کاهـش ارزبـری قابل توجهـی را بـه دنبـال داشـت.

دو تـن از اعضـای هیئت علمـی دانشـکده اقتصـاد دانشـگاه اصفهـان در گفت وگـو بـا اصفهـان زیبـا دربـاره اینکـه چـه 
برنامه هـای اقتصـادی بایـد در دسـتور کار کاندیداهـا قـرار بگیـرد، توضیـح می دهنـد.

نقل قول

بیــژن زنگنــه، وزیــر نفــت: در غــرب کارون ظرفیــت تولیــد نفــت از ۷۰هــزار بــه ۴۲۰هــزار 
ــد نفــت از ایــن میادیــن مشــترک در هشــت ســال گذشــته شــش برابر  بشــکه رســیده و تولی
شــده اســت. حــدود دومیلیــارد دالر هزینــه اصــل اجــرای قــرارداد توســعه میــدان مشــترک 
فــرزاد بــی اســت و باآنکــه گاز تولیــدی از فــرزاد بــی معــادل یــک فــاز پــارس جنوبــی اســت، 

توســعه آن به انــدازه دو فــاز پــارس جنوبــی هزینــه دارد.
ع   همچنیــن میعانــات گازی آن یک هشــتم فــاز پــارس جنوبــی اســت و ایــن موضــو
ح را ســخت می کنــد. گزینه هــای مختلــف بررســی و درنهایــت تصمیــم  بازپرداخــت طــر
گرفتــه شــد گاز تولیــدی از فرزاد بــی بــه ســایت دو پــارس جنوبــی بیایــد و از امکانــات موجود 
پاالیشــی اســتفاده و در هزینه هــا صرفه جویــی شــود. پــارس جنوبــی البتــه ظرفیــت باالتری 

نیــز دارد./ ایرنــا

سـرهنگ علی ولیپور گودرزی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ: از ابتدای سـال 
جـاری در تهران، بـرای ۱۰ نفر به دلیل اسـتخراج غیرقانونـی بیت کوین پرونده تشکیل شـد. این 
ع یا ساختمان های مسـکونی انجام می دادند. شهروندان به این موضوع  افراد این کار را در مزار
ج از کشـور اسـت، ممکن  عنایت داشـته باشـند که بـا توجه بـه اینکـه بسـتر ایـن معامـات در خـار
اسـت سـرمایه گذاران در ایـن حـوزه، در مدتـی کوتـاه سـود کننـد، امـا احتمـال از دسـت رفتـن مـال 
آن هـا نیـز بسـیار باالسـت. در همیـن راسـتا بـه شـهروندان توصیـه می کنیم بـه دلیـل عدم اشـراف 
موجود، در بازار رمز ارزها سـرمایه گذاری نکـرده و پول های خود را در بخش تولید سـرمایه گذاری 
کنند. صرافی های داخل کشـور مجوزی برای معامات رمزارزها ندارند؛ اما تعدادی از صرافی ها 
بـا هماهنگـی بانـک مرکـزی ایـن کار را انجـام می دهنـد. هنـوز مجـوزی بـرای معامـات ارزهـای 

دیجیتال در کشـور صادر نشـده اسـت./ ایسنا

افزایش شش برابری تولید نفت از میادین 
مشترک غرب کارون در هشت سال گذشته

 صرافی ها مجوز معامله
 رمزارزها را ندارند

مسـعود خوانسـاری، رئیس اتاق بازرگانی تهران: کشـور با چالش های زیادی مواجه اسـت. 
نامزدهـای ریاسـت جمهوری به جـای بحث هـای بیهـوده، بایـد دربـاره چالش هایـی همچـون 
گر داوطلبان اطاع کافی از چالش های کشور داشتند، تعداد افراد  بیکاری و تورم صحبت کنند. ا
ثبت نام کننـده تک رقمی می شـد. طی ۱۶ سـال گذشـته، ۱۷ میلیـون نفـر در سـن کار به جمعیت 
کشور افزوده شدند؛ بااین حال متوسط اشتغال ایجادشده سه میلیون نفر بوده است. همچنین 
سرمایه اجتماعی در تمامی بخش های کشـور دچار ریزش شده اسـت. مسائل تحریم که ضربه 
جـدی بـه اقتصـاد کشـور زده، هنـوز هـم پابرجاسـت. سـردرگمی سیاسـی در کشـور یکـی از عوامل 
بازدارنده پیشرفت و توسعه اقتصادی ایران بوده است. هر چهار سال یک بار به دلیل انتخابات 
ح کـرد. تجربـه نشـان داده گفت وگـو بـا  فضایـی فراهـم می شـود کـه بتـوان ایـن مسـائل را مطـر
کمان و سیاسـت گذاران زمانی جـواب می دهد که تبدیـل به یک مطالبه عمومی شـود./ مهر حا

 نامزدهای انتخابات 
اطالع کافی از چالش های اقتصادی ندارند

کسن کرونا اعالم آمادگی بخش خصوصی اصفهان برای واردات وا
 از سامانه مهر کریمانه رونمایی شد

کمیسـیون  نشسـت  هــفــتـــمـــیــــن  در 
مسـئولیت های اجتماعـی و تشـکل های 
سـامانه  از  اصفهـان  بازرگانـی  اتـاق 
اعضـای  و  رونمایـی شـد  کریمانـه  مهـر 
کمیـت  حا نظـام  مبحـث  کمیسـیون، 
شرکتی کمیسیون، اقدامات کمیته بورس 
و سـرمایه گذاری اتـاق بازرگانـی اصفهـان و 
برنامه های سـال جـاری این کمیسـیون را 
موردبررسی قرار دادند؛ همچنین مجتبی 
کمیسـیون،  ایـن  نایب رئیـس  کاروان، 
اصفهـان  خصوصـی  بخـش  آمادگـی  از 
کسـن کرونـا  در جهـت ورود بـه واردات وا
در صـورت صاحدیـد وزارت بهداشـت 
روابط عمومـی  گـزارش  بـه  داد.  خبـر 
ابتـدای  در  اصفهـان،  بازرگانـی  اتـاق 
کمیسـیون  نایب رئیـس  نشسـت،  ایـن 
مسـئولیت اجتماعـی و تشـکل ها بـا ارائـه 
توضیحاتـی در خصـوص کمیتـه بـورس 
ذیـل کمیسـیون بـازار پـول و سـرمایه اتـاق 
اقدامـات  همچنیـن  و  ایـران  بازرگانـی 
کمیتـه، از برگـزاری  انجام شـده در ایـن 

کمیتـه در اتـاق بازرگانـی  جلسـات ایـن 
اصفهان نیز خبـر داد و ابـراز امیـدواری کرد 
ایـن جلسـات بـا محوریـت اتـاق بازرگانـی 
اصفهـان برگزار شـود تا بـا هم فکـری و خرد 
جمعـی بتـوان پیشـنهاد های سـازنده ای 
بـه دولـت و سـازمان بـورس ارائـه داد. 
مسـئولیت  کمیسـیون  نایب رئیـس 
اجتماعی و تشـکل ها، در ادامه سخنانش 
از مهیا شـدن بسـته های معیشـتی و توزیع 
آن هـا در نیمـه دوم مـاه مبـارک رمضـان 
خبر داد و گفت: خوشـبختانه بـا همکاری 
فعـاالن اقتصـادی و خیـران، در حـدود ۳۰ 
هـزار بسـته معیشـتی بـرای افـراد نیازمنـد 
آماده و با همکاری بسیج بر اساس سامانه 
بانـک اطاعاتـی مهـر کریمانـه توزیـع شـد 
کـه امیدواریـم در ادامـه این تعـداد افزایش 

یابـد.
اسـت  شـده  مقـرر  کـرد:  اضافـه  کاروان 
بازرگانـی  اتـاق  مابیـن  تفاهم نامـه ای 
اصفهان و بیمارستان کاشانی نوشته شود 
که بر مبنـای آن تعداد ۱۲ تخـت به بخش 

مراقبت های ویژه )ICU( این بیمارستان 
افزوده شود و در مقابل بیمارستان کاشانی 
نیز متعهد خواهد شـد خدماتی را در اختیار 
قـرار  اصفهـان  بازرگانـی  اتـاق   اعضـای 

دهد.
کاروان همچنیـن بـا بیـان ایـن نکتـه کـه 
اسـتان  خصوصـی  بخـش  کمک هـای 
کرونـا در  اصفهـان در مدیریـت بحـران 

موج هـای اخیـر ایـن همه گیـری مؤثـر و 
کیـد کـرد: بخـش  سـازنده بـوده اسـت، تأ
خصوصـی اسـتان اصفهـان در راسـتای 
ایفـای نقـش مسـئولیت اجتماعـی خـود، 
کسن کرونا  آمادگی اش درزمینه واردات وا
کراتـی در ایـن  را اعـام کـرده اسـت و مذا
زمینـه بـا شـرکت های خوش نـام و فعـال 
انجام شده است که بنابر صاحدید وزارت 

بهداشـت و در صـورت نیـاز بـه ایـن حـوزه 
ورود خواهـد کـرد.

در ادامـه ایـن نشسـت، از سـامانه مهـر 
کریمانـه کـه بـا هـدف شناسـایی و ایجـاد 
بانـک اطاعاتـی جامـع از خانواده هـای 
همچنیـن  و  اصفهـان  اسـتان  نیازمنـد 
پیاده سـازی نظـام توزیـع عادالنـه توسـعه 
پیـدا کـرده اسـت، رونمایـی و بسـترهای 
مختلـف آن بـرای فعـاالن اقتصـادی بیان 

. شـد
بـر اسـاس آنچـه گفتـه شـد، ایـن سـامانه 
در حوزه هـای سـخت افزاری و نرم افـزاری 
اسـت  امیـد  کـه  اسـت  تقویـت  نیازمنـد 
نظـام  شـکل گیری  باعـث  درنهایـت 
توزیـع عادالنـه شـود و به عنـوان مبنـای 
برنامه ریـزی در جهـت ارائـه خدمـات بـه 
خانوارهـای نیازمنـد اسـتان مورداسـتفاده 

قـرار گیـرد.
اعضـای کمیسـیون مسـئولیت اجتماعـی 
و تشـکل های اتـاق بازرگانـی اصفهـان در 
بخـش دیگـری از ایـن نشسـت بـه بررسـی 

برنامه های این کمیسیون در سال جاری 
پرداختند کـه برگـزاری وبینارهـا و تورهای 
مختلـف در حـوزه مسـئولیت اجتماعـی و 
گـون ازجملـه  همچنیـن پویش هـای گونا
پویـش آدم حسـابی ها از مـوارد مهـم ایـن 
کیـد مجتبـی  برنامه هـا عنـوان شـد و بـا تأ
کاروان مقـرر شـد ایـن پویش هـا در کمیتـه 
مسـئولیت اجتماعـی اتـاق بررسی شـده 
ح هـا و نظـرات بـرای تصویـب بـه  و طر

کمیسـیون ارائـه شـود.
نظام حاکمیت شرکتی کمیسیون که یکی 
ح در حـوزه مسـئولیت  از حوزه هـای مطـر
اجتماعـی اسـت نیـز از دیگـر مـواردی بـود 
کـه در این جلسـه موردبحـث و بررسـی قرار 
گرفت و ازآنجایی که شـرکت ها تأثیر عمده 
بـر سیسـتم اجتماعـی دارنـد و باالرفتـن 
بهـره وری سـازمان ها منجـر بـه توسـعه 
جامعـه خواهـد شـد، پیشـنهاد شـد ایـن 
نظـام در راسـتای ایفـای نقـش مسـئولیت 
اجتماعـی و توسـعه شـرکت ها بـه فعـاالن 

اقتصـادی معرفـی و بـه کار گرفتـه شـود.

مینا ایزدی
خبرنگار

برگـزاری  موعـد  بـه  نزدیک شـدن   بـا 
کم کـم  ریاسـت جمهوری،  انتخابـات 
کاندیداهای حضور در انتخابات مواضع 
و برنامه هـای خـود را اعـام می کننـد. 
کاندیداهـا در  اقتصـادی  برنامه هـای 
ایـن دوره اهمیـت زیـادی دارد. بـا توجـه 
بـه دغدغه هـای اقتصـادی مـردم، ارائـه 
برنامه هـای اقتصـادی و دیدگاه هـای 
سرنوشت سـاز  کاندیداهـا  اقتصـادی 
اسـت. اقتصـاد بایـد در اولویـت دولـت 
آینـده قـرار داشـته باشـد. کاندیداهـای 
ارائـه  بـرای  بایـد  ریاسـت جمهوری 
مسـائل  از  دقیقـی  شـناخت  برنامـه، 
باشـند.  داشـته  کشـور  اقتصـاد  کان 
ع هـای  گـر دربـاره موضو دولـت آینـده ا
کلیـدی مبتابـه اقتصـاد ایـران برنامـه 
و دیـدگاه نداشـته باشـد، اقتصـاد کشـور 

را بـه سـمت نامعلومـی هدایـت می کنـد. 
به زعـم اقتصادخوانده هـا، ایـن بـار بایـد 
اسـتانداردهای ارائـه برنامـه از سـوی 
کاندیداهای ریاسـت جمهوری ارتقا پیدا 
کند. کلی گویی بـرای اقتصادی که حال 
ناخـوش دارد، دردی را دوا نمی کنـد. 
ارائـه جزییـات بـرای چگونگـی اجرایـی 
کـردن برنامه هـای اقتصـادی کاندیداها 
بایـد در ایـن دوره موردتوجـه قـرار گیـرد. 
دو تـن از اعضای هیئت علمی دانشـکده 
اقتصـاد دانشـگاه اصفهـان در گفت وگـو 
بـــا اصفهــــان زیـبـــا دربـــاره اینکـه چـه 
برنامه های اقتصادی باید در دسـتور کار 
کاندیداها قرار بگیرد، توضیح می دهند.

برقراری ثبات اقتصادی و جبران 
کسری بودجه

درایـــن بــــاره عــضــــو هــیـــئــت عــلمــــی 
دانشـکده اقتصـاد دانشـگاه اصفهـان 
از  بـه اصفهان زیبـا می گویـد: هرکـدام 
داوطلبـان ریاسـت جمهوری در صـورت 

کثریـت آرای مـردم الزم اسـت در  کسـب ا
چهارچوب سیاست های کلی اقتصادی 
نظام، ابتـکارات و برنامه ارائه شـده خود 

را اجرایـی کننـد.
محمدواعـظ برازانـی تصریـح می کنـد: 
کاندیداهـای ریاسـت جمهوری بایـد بـه 
مسـائلی همچون عدم تعادل در اقتصاد 
کان، عـدم تـراز عملیاتی بودجـه دولت، 
عدم توازن در تراز پرداخت های خارجی 
و عدم توازن در تـراز تجاری بدون نفت، 
اشـتغال ناقـص یـا بیـکاری انبوهـی از 
بنگاه هـای اقتصـادی توجـه کننـد و در 
ایـن راسـتا برنامه هـای اقتصـادی خـود 

را بـرای بهبـود ایـن مسـائل ارائـه کننـد.

تأمین معیشت مردم و گسترش 
عدالت اقتصادی

واعـظ برازانـی ادامـه می دهـد: تأمیـن 
گسـترش  جامعـه،  معیشـت  حداقـل 
عدالـت اقتصـادی و اسـتفاده از فنـاوری 
از دیگـر مـواردی اسـت کـه کاندیداهـای 

ریاسـت جمهـوری بایـد بـه آن بپردازنـد. 
درواقـع این هـا مسـائل اصلـی هسـتند 
کـه بـدون در نظـر گرفتـن اینکـه برنامـه 
هرکـدام از داوطلبـان ریاسـت جمهـوری 
چـه چیـزی اسـت، بایـد موردتوجـه قـرار 
گیـرد.او اذعـان می کنـد: اسـتانداردهای 
انتخابـات  داوطلبـان  برنامـه  ارائـه 
ریاسـت جمهوری بایـد ارتقـا پیـدا کنـد و 
ارتقـای اسـتاندارد متضمـن دقیق شـدن 
گر در  برنامه از سـوی هر داوطلب است.  ا
گذشته هرکدام از کاندیداها به ارائه چند 
گزینه محدود بـرای اهداف خود بسـنده 
می کردنـد، حاال دیگـر جامعه به شـنیدن 
قانـع  برنامـه  ارائـه  از  سـطحی  چنیـن 
خط مشـی های  به دنبـال  و  نمی شـود 
داوطلبـان  از  هرکـدام  جزئـی  سیاسـی 

اسـت. ریاسـت جمهوری 

افزایش سرمایه گذاری داخلی و 
خارجی

از سـوی دیگـر، شـهرام معینـی، عضـو 
هیئت علمی دانشـکده اقتصاد دانشگاه 
می گویـد:  اصفهان زیبـا  بـه  اصفهـان، 
هراندازه تولید رونق بگیرد، به دنبال آن 
درآمدهـا نیـز افزایش پیـدا می کنـد. برای 
تحقـق ایـن امـر و بـرای افزایـش تــولیـــد، 
ســـرمایــه گـــذاری ها نیـز بایـد افزایـش 

پیـدا کنـد و توجـه بـه ایـن مسـئله بایـد از 
کاندیداهـای ریاسـت جمهوری  سـوی 

انجـام شـود. 
افزایـش  می کنـد:  تـــصریــــح  مــعینــــی 
مسـتلزم  کشـور  در  سـرمایه گذاری ها 
افزایش فروش نفت و کسـب درآمدهای 
تحریـم  شـرایط  در  ولـی  اسـت؛  نفتـی 
به تبـع  و  یافـت  کاهـش  نفـت  فـروش 
آن سـرمایه گذاری ها نیـز کاهشـی شـد؛ 
بین المللـی  روابـط  بهبـود  بنابرایـن 
ایـران نیـز بایـد موردتوجـه کاندیداهـای 

باشـد. ریاسـت جمهوری 

افزایش رشد اقتصادی
عــضو هیئــت عــلمـــی دانشـکده اقتصـاد 
دانشـگاه اصفهـان بیـان می کند: اسـتفاده 
از ذخیـره سـرمایه گذاری بین المللـی یکـی 
از دالیلـی اسـت کـه منجـر بـه افزایـش رشـد 
اقتصـادی شـده اسـت. در کشـور مـا نیـز 
بـرای رسـیدن بـه رشـد اقتصـادی بایـد 
روابط بین المللی بهبـود پیدا کند تـا با رفع 
تحریم، فروش نفت افزایـش پیدا می کند 
و فناوری هـای جدیـد وارد کشـور شـود. در 
ایـن حالـت سـرمایه گذاری ها افزایش پیدا 
می کنـد. درصورتی کـه ایـن شـرایط محقق 
شـود رشـد اقتصادی ۳ یا ۴ درصـد افزایش 

پیـدا می کنـد.

اصالح نظام بازار و تجارت آزاد
رشـد  عوامـل  می کنـد:  اذعـان  معینـی 
ایـران  ماننـد  کشـوری  در  اقتصـادی 
و  گاز  و  نفـت  مزیت هـای  از  اسـتفاده 
ســـرمــایــه گـــذاری بــه واســـطـــه فـروش 
نفـت اسـت و عامـل دوم نیـز اسـتفاده 
کار ارزان و جـذب  از پتانسـیل نیـروی 
سـرمایه بـه ایـن واسـطه اسـت. در ایـن 
بهبـود  بین المللـی  روابـط  بایـد  راسـتا 

کنـد. پیـدا 
اقتصـاد  عضـو هیئت علمـی دانشـکده 
ورود  می گویـد:  اصفهـان  دانشـگاه 
سرمایه به کشور نیازمند سیاست گذاری 
داخـل  در  اسـت؛  اقتصـادی  مناسـب 
بـا  بایـد  سـرمایه گذاری ها  نیـز  کشـور 
در  موجـود  پتانسـیل های  بـه  توجـه 
کشـور باشـد. در ایـن راسـتا بهتـر اسـت در 
حـوزه پتروشـیمی، فـوالد و خـودرو ایـن 

شـود. انجـام  سـرمایه گذاری ها 
او بیـان می کنـد: نظـام بـازار بایـد اصـاح 
شـود و دولـت دخالتـی در بـازار نداشـته 
باشـد. درواقع پذیرش قیمت های بازار، 
تجـارت آزاد و برقـراری ثبـات اقتصـادی 
کاندیداهـای  برنامه هـای  در  بایـد 
خ  نـر و  بگیـرد  قـرار  ریاسـت جمهوری 
خ تـورم نوسـان زیـادی نداشـته  ارز و نـر

 باشد.

برنامه های اقتصادی 
کاندیداها چه باشد؟

 محمد واعظ برازانی و شهرام معینی ، استادان اقتصاد دانشگاه اصفهان
 از مهم ترین مؤلفه های اقتصادی می گویند
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بازار روز 

دالر به میانه کانال 22 هزار تومانی رسید 
سکه ارزان شد

خ دالر نســـبت بـــه روز یکشـــنبه  در معامـــات روز گذشـــته نـــر
بـــا رشـــد بیـــش از صـــد تومانـــی مواجـــه شـــد و 22 هـــزار و 
527 تومـــان بـــرای فـــروش قیمت گـــذاری شـــد. همچنیـــن 
ـــال  ـــی، در کان ـــزار تومان ـــت 193 ه ـــت قیم ـــا اف ـــی ب ـــکه امام س
10میلیـــون تومانـــی عقب نشـــینی کـــرد. قیمـــت یـــورو نیـــز 
ج شـــد. ســـکه  26هـــزار و 382 تومـــان بـــرای فـــروش در
امامـــی بـــا 193 هـــزار تومـــان افـــت 10 میلیـــون و 367 هـــزار 
تومـــان بـــه فـــروش رســـید. هـــر گـــرم طـــای 18 عیـــار نیـــز بـــا 
افـــت 900 تومانـــی قیمـــت، یـــک میلیـــون و 17 تومـــان در 
طافروشـــی ها بـــه فـــروش رفـــت. بهـــای هـــر اونـــس طـــا 
ــه 185۴  ــش، بـ ــد افزایـ ــا 0,6 درصـ ــوری بـ ــل فـ ــرای تحویـ بـ
دالر و 92 ســـنت رســـید. در بـــازار معامـــات آتـــی آمریـــکا، 
ــا 0,8 درصـــد افزایـــش، بـــه 185۴  ــر اونـــس طـــا بـ بهـــای هـ
ـــا افـــت 97 هـــزار  ح قدیـــم ب دالر و ۴0 ســـنت رســـید. ســـکه طـــر
تومانـــی،10 میلیـــون و یـــک هـــزار و 900 تومـــان ارزش گـــذاری 
شـــد. نیـــم ســـکه، ربـــع ســـکه و ســـکه گرمـــی بـــه ترتیـــب، 
5 میلیـــون و 900 و 3 میلیـــون و 880 و دو میلیـــون و 2۴0 

ــان بـــه ثبـــت رســـید. تومـ
بـــازده اوراق خزانـــه 10 ســـاله آمریـــکا بـــه پایین تریـــن حـــد 
در یـــک هفتـــه گذشـــته نـــزول کـــرد و هزینـــه نگهـــداری طـــا 
کنـــون  کـــه بازدهـــی نـــدارد را کمتـــر کـــرد. ســـرمایه گذاران ا
منتظـــر جزئیـــات نشســـت سیاســـت پولـــی مـــاه گذشـــته 
بانـــک مرکـــزی آمریـــکا هســـتند کـــه روز چهارشـــنبه منتشـــر 
می شـــود تـــا بـــه ارزیابـــی رونـــد سیاســـت پولـــی و دیـــدگاه 
ـــورم  ـــد. ت ـــورم بپردازن ـــاره رشـــد ت ـــزی درب مقامـــات بانـــک مرک
عامـــل قـــوی رشـــد قیمـــت طـــا در کوتاه مـــدت و میان مـــدت 
خواهـــد بـــود. همیشـــه نگرانی هایـــی نســـبت بـــه تعدیـــل 
ــته  ــود داشـ ــکا وجـ ــزی آمریـ ــاطی بانـــک مرکـ سیاســـت انبسـ
امـــا جدیدتریـــن آمـــار اشـــتغال غیرکشـــاورزی آمریـــکا ایـــن 
نگرانی هـــا را تـــا حـــدود زیـــادی تخفیـــف داده اســـت. بـــر 
اســـاس گـــزارش رویتـــرز، بانـــک مرکـــزی آمریـــکا متعهـــد شـــده 
ـــتغال  ـــه اش ـــاد ب ـــه اقتص ـــی ک ـــا زمان ـــره را ت ـــای به خ ه ـــت نر اس
ـــه دو درصـــد افزایـــش پیـــدا کنـــد،  ـــورم ب خ ت ـــر کامـــل برســـد و ن
ــی  ــن دارایـ ــاه امـ ــه پنـ ــا کـ ــد. طـ ــظ کنـ ــن حفـ ــورد پاییـ در رکـ
در برابـــر تـــورم اســـت، از ایـــن وضعیـــت ســـود خواهـــد بـــرد.

 قیمت گذاری بلیت اتوبوس 
گذار شد به تشکل های صنفی وا

خ بلیـــت  شـــورای عالـــی ترابـــری دســـتورالعمل تعییـــن نـــر
ــه  ــرد کـ ــن کـ ــاده ای را تعییـ ــافر جـ ــی مسـ ــل عمومـ حمل ونقـ
خ تـــورم  خ بلیـــت تـــا ســـقف نـــر بـــر ایـــن اســـاس افزایـــش نـــر
ســـالیانه بخـــش حمل ونقـــل تصویـــب شـــد. بـــه گـــزارش 
خ بلیـــت  وزارت راه و شهرســـازی، دســـتورالعمل تعییـــن نـــر
حمل ونقـــل عمومـــی مســـافر جـــاده ای در نشســـت 217 
شـــورای عالـــی هماهنگـــی ترابـــری کشـــور تصویـــب شـــد. 
دامنـــه کاربـــرد آن شـــامل کلیـــه نـــاوگان فعـــال در حمل ونقـــل 
ــوس،  ــوس، مینی بـ ــم از اتوبـ ــافر اعـ ــاده ای مسـ ــی جـ عمومـ
میـــدل بـــأس، ســـواری کرایـــه و ون کـــه در مســـیرهای داخلـــی 
خ  ــر ــل نـ ــزان تعدیـ ــود. میـ ــد بـ ــد، خواهـ ــردد می کننـ ــور تـ کشـ
پایـــه ســـالیانه بـــه پیشـــنهاد کانون هـــا و اتحادیه هـــای هـــر 
ــالیانه بخـــش حمل ونقـــل  خ تـــورم سـ ــا ســـقف نـــر بخـــش تـ
ــران  اعامـــی توســـط بانـــک مرکـــزی جمهـــوری اســـامی ایـ

تعییـــن می شـــود. 
ــر  ــفرهای یک سـ ــافر در سـ ــی مسـ خ جابه جایـ ــر ــن نـ همچنیـ
خالـــی در ایـــام نـــوروز، اربعیـــن حســـینی و دهـــه پایانـــی 
مـــاه صفـــر بـــه منظـــور افزایـــش تـــوان عملیاتـــی و مدیریـــت 
ـــای  ـــا و اتحادیه ه ـــنهاد کانون ه ـــه پیش ـــاوگان ب ـــره وری ن به
هـــر بخـــش تعییـــن و مراتـــب بـــه ســـازمان منعکـــس و پـــس از 
ـــرا  ـــرای اج ـــط، ب ـــا ضواب ـــاق ب ـــت انطب ـــه جه ـــازمان ب ـــد س تأیی
ــا  ــوی آن هـ ــال و از سـ ــه ارسـ ــون مربوطـ ــا کانـ ــه یـ ــه اتحادیـ بـ

ابـــاغ خواهـــد شـــد.

رشد قیمت میلگرد در بازار آهن آالت
ــا  ــن حکم فرمـ ــازار آهـ ــه در بـ ــنگینی کـ ــودی سـ ــود رکـ ــا وجـ بـ
شـــده، بـــا نوســـان جدیـــد قیمـــت میلگـــرد طـــی چنـــد روز 

گذشـــته روبـــه رو هســـتیم.
بـــه گـــزارش آهـــن پرایـــس عوامـــل افزایشـــی کـــه بـــر ایـــن 
بـــازار تأثیـــر گـــذار هســـتند، توانســـتند موجـــب افزایـــش 
ــئله  ــوند و همیـــن مسـ ــازار آهـــن شـ ــوالت در بـ قیمـــت محصـ
موجـــب شـــده تـــا بـــر ســـنگینی جـــو موجـــود در بـــازار افـــزوده 
شـــود. بـــر خـــاف شـــرایط حـــال حاضـــر بـــازار در بخـــش 
ـــنگ  ـــات س ـــق در معام ـــاهد رون ـــوالد، ش ـــره ف ـــی زنجی انتهای
آهـــن در بـــازار فیزیکـــی بـــورس کاال بودیـــم و در اغلـــب 
عرضه هـــای صورت گرفتـــه در ایـــن بخـــش اســـتقبال خوبـــی 
صـــورت گرفـــت.در حالـــی کـــه همچنـــان در بـــازار تقاضـــای 
ــن  ــال در اولیـ ــن حـ ــا ایـ ــا بـ ــود، امـ ــده نمی شـ ــرمایه ای دیـ سـ
ــازار  ــرد در بـ ــرم میلگـ ــر کیلوگـ ــاری، قیمـــت هـ ــه جـ روز از هفتـ
ـــی  ـــه رقم ـــید ک ـــان رس ـــزار و 900 توم ـــم 13ه ـــه رق ـــران ب آزاد ته
ــازار بـــه  ــا وضعیتـــی کـــه بـ ــابقه محســـوب می شـــود. بـ بی سـ
آن دچـــار شـــده اســـت، تعییـــن قیمـــت پایـــه شـــمش و از دیگـــر 
ـــی در  ـــال 22 هزارتومان ـــه کان خ ارز ب ـــر ـــدد ن ـــت مج ـــو بازگش س
روز آغازیـــن هفتـــه موجـــب شـــد تـــا بـــازار آهـــن بـــا رشـــد قیمتـــی 
مواجـــه شـــود. رونـــد رو بـــه رشـــد قیمت هـــا در دومیـــن روز از 
هفتـــه جـــاری نیـــز تـــداوم یافـــت؛ بـــه ایـــن صـــورت کـــه قیمـــت 
ـــازار آزاد در روز یکشـــنبه نخســـتین  هـــر کیلوگـــرم میلگـــرد در ب
بـــار از کانـــال 1۴ هزارتومـــان عبـــور کـــرده و میگلـــرد ســـایز 10 بـــا 
رقـــم 1۴هـــزار و 100 تومـــان مـــورد معاملـــه قـــرار گرفـــت. درایـــن 
میـــان طـــی اباغیـــه ای کـــه از ســـوی بـــورس کاال اعـــام 
ــا از ایـــن پـــس قیمـــت پایـــه شـــمش فـــوالد  ــد تـ ــرر شـ ــد مقـ شـ
در بـــازار فیزیکـــی بـــورس کاال بـــر مبنـــای مثبـــت و منفـــی 
ــده  ــرکت عرضه کننـ ــنهاد شـ ــه پیشـ ــن بـ ــد و همچنیـ 3 درصـ
مشـــخص خواهـــد شـــد. بـــه علـــت عـــدم تقاضـــای مصرفـــی 
در ایـــن بـــازار و نداشـــتن دیـــد مثبـــت نســـبت بـــه آینـــده، ایـــن 
ــنگینی  ــرمایه ای سـ ــی و سـ ــود مصرفـ ــا رکـ ــان بـ ــازار همچنـ بـ
ــازار  ــا در بـ ــرایط موجـــود رشـــد قیمت هـ مواجـــه اســـت. در شـ
ــا  ــب در قیمت هـ ــه عقـ ــت بـ ــال برگشـ ــوده و احتمـ ــدار بـ ناپایـ

وجـــود دارد.

سعیده غفاری
خبرنگار

بـــا  ک  پوشـــا بهـــاری  بـــازار  وضعیـــت 
ســـال های قبـــل تفـــاوت دارد؛ مشـــاهدات 
کـــی از آن اســـت که  میدانی از بـــازار اصفهان حا
بـــازار دوبـــاره جـــان گرفتـــه اســـت و باوجـــود 
کنـــون پاســـاژ  ســـپری شـــدن بـــازار شـــب عیـــد، ا
ــتند.  ــلوغ هسـ و فروشـــگاه های اصفهـــان شـ
البتـــه تمامـــی افـــراد حاضـــر در بـــازار، خریـــدار 
نیســـتند و عـــده ای فقـــط بـــرای گشـــت و گذار به 
بـــازار آمده اند. کســـبه نیز به دو دســـته تقســـیم 
می شـــوند؛ بعضی هـــا بـــرای جبـــران ضـــرر و 
زیـــان ناشـــی از تعطیلـــی و محدودیت هـــای 
کرونایـــی جشـــنواره فـــروش زودهنـــگام برگـــزار 
کرده انـــد. عـــده ای دیگـــر اجنـــاس خـــود را بـــا 
قیمت هـــای ســـابق و حتـــی بیشـــتر از قبـــل 

عرضه می کنند.

کســبه اصفهانــی معتقدنــد تــا ده روز پیــش 

نه نــان و آبی بــرای خــوردن بــود و نه بــازاری 
بــرای کاســبی! ولــی اتمــام محدودیت های 
کرونایــی باعــث رونــق نســبی کســب وکارها 
شــده اســت و هــر کــس بــه روش خــود کســب 

درآمــد می کنــد.

ک فروشان داغ شد تنور پوشا
ک باالخــره بازگشــایی  بــازار بهــاری پوشــا
شــد، البتــه بهــاری کــه از نظــر گرمــا شــباهت 
زیــادی بــه تابســتان دارد. هــوا گــرم اســت 
غ! آدم هایــی زیــادی در پاســاژ  و بــازار شــلو
در  اصفهــان  ک  پوشــا فروشــگاه های  و 
رفــت و آمدنــد، انــگار کــه همــه در انتظــار 
بازگشــایی بازار بودند. در این میان عده ای 
پاســتیک های رنگــی خریــد را با خــود حمل 
می کننــد ولــی خریــد آن هــا چنــدان زیــاد 
نیســت. یکــی از مغازه دارهــا کــه مانتــوی 
زنانــه می فروشــد، بــا ابــراز خوشــحالی از 
بازگشــایی بــازار بــه اصفهــان زیبــا می گویــد: 
»باالخره بــازار باز شــد. همه چیز مثــل دوران 
جنــگ بــود، نــه نــان و آبــی بــرای خــوردن 

و نــه بــازاری بــرای کاســبی!« حســین آقــا 
مــرد میان ســالی بــا موهــای جوگندمــی 
کــه لبــاس مردانــه می فروشــد نیــز از پایــان 
محدودیت هــای کرونایــی ابــراز خرســندی 
می کنــد: »زندگــی دوبــاره جریــان یافــت. من 
وقتــی کرکــره مغــازه را بــاال کشــیدم، بــا خودم 
گفتم مردم از ترس جانشــان بــازار نمی آیند. 
ولــی خداروشــکر بــازار شــلوغ اســت، البتــه 
فروش زیاد نیســت.« نازنین فروشــنده یک 
روسری و شال فروشــی نیز از بازگشــت به کار 
خــود خوشــحال اســت و توضیــح می دهــد: 
»خداروشــکر بــازار بــاز شــد. هــم مــن آمــدم 
ســرکار و هــم از دیــدن ایــن حجــم شــلوغی و 
هیاهــو بــه وجــد آمــدم. هرچنــد کمتــر کســی 
خریــد می کند ولی همیــن که تعطیلــی ادامه 

پیــدا نکــرد جــای شــکر دارد.«

رونق جشنواره های فروش
بـازار  بازگشـایی  از  همـه  کـه  بازاریانـی 
خرسـندند، راه و روش متفاوتـی بـرای 
کسـب و کار پـس از کرونـا پیـش گرفته انـد. 

ک اصفهـان در انتهـای بهـار  بـازار پوشـا
هـر سـال میزبـان جشـنواره های فـروش 
بود، ولی عـده ای از کسـبه اصفهانی برای 
جبـران ضـرر و زیـان ناشـی از تعطیلـی و 
محدودیت های کرونایی زودتر از هر سال 
حـراج برگـزار کرده انـد. طبـق مشـاهدات 
ک، اجنـاس مشـابه  میدانـی از بـازار پوشـا
بـا قیمـت متفاوتـی بـه فـروش می رسـند. 
پشـت ویتریـن یکـی از مانتوفروشـی های 
اصفهان، عبارت »مانتو از 98 تـا 198 هزار 
تومـان« خودنمایـی می کنـد و اجنـاس 
شـب عیـد کـه بـا قیمـت 200 تـا 350 هـزار 
کنـون در  تومـان بـه فـروش می رسـیدند، ا
حـراج با بهایـی پایین تـر عرضه می شـوند. 
عباس فروشنده این مانتو فروشی در مورد 
حـراج زود هنـگام خـود می گویـد: »پارسـال 
بدترین سـال کسـب و کار بود، ولی امسال 
عید، دخل کمـی جـان گرفت. بـاز هم من 
در پرداخـت اجـاره میلیونـی مغـازه ام در 
ایـن ایـام تعطیلـی مانده انـد. پـس حـراج 
گذاشـتم تـا کمـی پـول بـه دخلـم بیایـد و 
صاحـب مغـازه را راضـی کنـم.« آن سـوی 
خیابان انـواع پیراهن و تی شـرت مردانه با 
قیمـت 89 هـزار تومان بـه فروش می رسـد 
و مالـک صاحـب مغـازه بـه اصفهـان زیبـا 
توضیـح می دهـد: »مـن مسـتأجر نیسـتم 
که بخواهم مانند بقیه کرایه مغازه بدهم؛ 
ج زندگی  ولـی به خاطر تعطیلـی از پـس خـر

ک خانـواده ام برنمـی آیـم.  و خوردوخـورا
اجناسـم را حـراج گذاشـتم تا پولی دسـت و 

بالـم را بگیـرد.«

افزایش قیمت برای جبران 
ضررها

در مقابل عده ای از کسبه اصفهانی برای 
کرونایی، به فروش  جبران ضرر و زیان 
ک با قیمت چند برابر بیشتر روی  پوشا
آورده اند. در یک مانتو فروشی در چهارباغ، 
مانتویی 298 هزار تومان قیمت خورده 
است و در فروشگاه دیگری مشابه این مدل 
مانتو با قیمت 100 هزار تومان کمتر به فروش 
که علت این اختاف  می رسد؛ هنگامی 
قیمت را صاحب مغازه اولی می پرسیم، 
با ترش رویی پاسخ می دهد: »قیمت ها 
مقطوعه! من نمی دونم حتما یه فرقی داره. 
یک ماه نبودیم، حاال هم باید ارزان فروشی 
در  ماِلمون!«  به  بزنیم  آتیش  و  کنیم 
فروشگاه های دیگری نیز خبری از مانکن 
نیست و شلوارهای جین روی هم تا شده و 
کف ویترین قرار دارند، اختاف قیمت این 
شلوارها با دیگر مغازه های هم جوار بین 50 
تا 80 هزار تومان می رسد؛ علی فروشنده 
با  میان سال این فروشگاه با حوصله و 
موهایی ریخته می گوید: »اینجا بازار است، 
همه یک نوع جنس نمی آورند و کیفیت ها 
فرق دارد. باید طوری قیمت گذاری کنیم 
که برایمان بصرفد و ضرر این چند هفته 
بازار  ع  درمجمو شود.«  جبران  تعطیلی 
بهاری پوشاک وضعیتی متفاوت دارد و بازار 

شلوغ است و کسبه هر کدام به کیش خود!

ک   بهار بازار پوشا
پس از قرنطینه کرونایی

ک پس از اتمام محدودیت ها چگونه است؟ اوضاع بازار پوشا

 نرخ انواع گوشت تازه
 گوساله و گوسفندی داخلی

کف بازار مظنه 

متوسط قیمت یک متر مسکن در تهران ۲۹,۳ میلیون تومان

 کاهش ۱۵ درصدی
 قیمت حبوبات

دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی از کاهــش 10 تــا 15 درصــدی قیمــت حبوبــات در ســطح 
ــاق اصنــاف، قاســمعلی حســنی گفــت: علــت کاهــش  ــه اعــام ات ــا ب بنکداری هــا خبــر داد. بن
قیمــت حبوبــات، گــرم شــدن هــوا و شــرایط ســخت نگهــداری از آن هــا، کاهــش مصــرف و 
برداشــت محصــول جدیــد اســت. او اضافــه کــرد: در حــال حاضــر قیمــت عــدس کانادایــی 23 
هزارتومــان، لوبیــا قرمــز 25 هزارتومــان، لوبیــا چیتــی بیــن 30 تــا 32 هزارتومــان، لوبیــا چیتــی 
خارجــی بیــن 27 تــا 30 هزارتومــان، لپــه 39 هزارتومــان، نخــود 25هزارتومــان و نخــود روس 
ــه وضعیــت  ــه بنکــداران مــواد غذایــی همچنیــن ب ــر اتحادی 22 هزارتومــان شــده اســت. دبی
برنــج نیــز اشــاره کــرد و گفــت: مصــرف برنــج نیــز نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــا کاهــش 
20 درصــدی همــراه شــده اســت. علــت آن نیــز افزایــش قیمــت ایــن کاال و کاهش قــدرت خرید 
مــردم اســت. کاهــش قیمــت حبوبــات در شــرایطی اســت کــه در روزهــای اخیــر بحــث افزایــش 
گرچــه یــک  ح شــده اســت. ا قیمــت برخــی از کاالهــای پرمصــرف هماننــد روغــن و شــکر مطــر

گاه در وزارت صمــت از افزایــش  منبــع آ
قیمــت شــکر خبــر داده بــود، امــا دبیــر 

کارخانجــات  انجمــن صنفــی 
قنــد و شــکر مباحــث مربــوط 
بــه افزایــش قیمــت شــکر را 

 رد کــرد و گفــت: چنیــن بحثــی
 مطرح نیست.

بنابـر ایـن گـزارش، فروردیـن سـال 1۴00 
متوسـط قیمـت یـک متـر مربـع مسـکن در 
شـهر تهـران 29 میلیـون و 320 هـزار تومـان 
بـوده کـه نسـبت بـه مـاه قبـل 3,1 درصـد 
کاهـش و در مقایسـه بـا مـاه مشـابه سـال 
قبـل 91,7 درصـد افزایـش نشـان می دهـد. 
طبق اعـام بانـک مرکـزی همچنیـن تعداد 
معامات انجام شـده در این ماه معادل 2,1 
هزار فقره بود که از کاهش 60 درصد نسبت 
گذشـته و افزایـش 68 درصـد در  بـه مـاه 
مقایسـه با ماه مشابه سـال گذشته حکایت 

دارد.
در همین رابطه یک کارشناس بازار مسکن 
گفـت: تاطمـات اقتصـادی زمینـه را بـرای 
جهش بازار مسـکن، پولدارتر شدن مالکان 
گـر هـم  و فاصلـه طبقاتـی فراهـم می کنـد؛ ا
به فرض قیمت خانـه مقـداری پایین بیاید 

تأثیـری در تـوان متقاضیـان واقعی نـدارد.
به گزارش ایسنا، محمد عدالت خواه اظهار 
کـرد: طـی دهه هـای اخیـر بسـیاری افـراد از 
طریـق رانتهـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
بخـش زمیـن و مسـکن بـه سـرمایه های 

هنگفـت دسـت یافته انـد. دهـه 60 طبـق 
سـه  بـه  زمین هـا  شـهری،  زمیـن  قانـون 
قسـمت دایـر، مـوات و مسـبوق بـه احیـا 
تقسـیم شـدند. زمین های مسـبوق به احیا 
ج و اغلـب بـه دسـت  از چنـگ دولـت خـار
زمین خواران افتـاد. بعد زمین ها به شـهرها 
متصل شدند و مالکان سند دریافت کردند. 
زیرسـاخت های شـهری مثـل آب و بـرق و 
تلفـن هـم بـه ایـن زمین هـا ارزش بیشـتری 
داد و بدیـن ترتیـب رانـت غیرمسـتقیمی در 

اختیـار متصرفـان قـرار گرفـت کـه خروجـی 
آن بـه دور شـدن متقاضیـان واقعـی و پولدار 
شـدن مالـکان انجامیـد. او افـزود: همـواره 
کـه دیگـر نمی تـوان بـرای  بیـان می شـود 
ج  خـار دولـت  دسـت  از  کـه  زمین هایـی 
شـده چاره اندیشـی کـرد. امـا بـه اعتقـاد مـن 
می شـود با وضع مالیات، دست کم بخشی 
از ارزش افـزوده این زمین هـا را از ثروتمندان 
دریافـت و منابـع آن را برای سـاخت مسـکن 

دهک هـای پاییـن اختصـاص داد.

این کارشـناس بازار مسـکن با بیـان اینکه 
گران  نوسانات قیمت مسکن به نفع سودا
گفـت: بـازار مسـکن بـه  تمـام می شـود، 
بـرای اختـاف طبقاتـی تبدیـل  عاملـی 
خ ارز بـاال مـی رود،  شـده اسـت. وقتـی نـر
قیمـت طـا و مسـکن هـم افزایـش می یابد 
و صاحب خانه هـا نـه تنهـا ضـرر نمی کنند، 
می یابـد.  افزایـش  سرمایه شـان  بلکـه 
دولـت باید بـدون توجـه به نوسـانات بـازار 
مسـکن، برای خانه دار کردن اقشار پایین 
ح هایی مثل اقدام  چاره ای بیندیشـد. طر
مسـکن  یـا  مسـکن  جهـش  ح  طـر ملـی، 
کـه  اسـتجاری خـوب اسـت بـه شـرطی 
گرفتـار ویژه خـواری نشـود و بـه متقاضیان 
واقعی تعلق بگیـرد.او مهم تریـن عامل در 
افزایـش قیمـت مسـکن در کان شـهرها را 
خ زمین دانسـت و گفت: قطعـا می توان  نر
بـا راهکارهایـی قیمـت مسـکن و اجـاره 
کان شـهرها را پاییـن آورد. مسـکن  در 
کنـون در مجلـس  کـه هم ا اسـتیجاری 
دنبـال می شـود، بـه شـرط اجـرای صحیح 
قابلیت کنترل بازار اجاره را خواهد داشت.

 روغن
 گران می شود

طبـق نامـه ارسـالی یکـی از شـرکت های بـزرگ تولیـد روغـن، قیمـت انـواع روغـن مایـع 35 درصـد 
و روغـن جامـد 30 درصـد گـران خواهـد شـد. باالخـره بعـد از کـش و قوس هـای فـراوان، شـواهد 
حکایـت از افزایش قیمـت روغـن دارد. در همین رابطه یکـی از شـرکت های بزرگ تولیـد روغن در 
کی خبـر داده اسـت. در این  نامه ای به سـازمان بورس اوراق بهـادار از افزایش قیمـت روغن خورا
نامه کـه در 25 اردیبهشـت صـادر شـده، آمـده اسـت: احترامـا در چارچوب مـاده 13 دسـتورالعمل 
اجرایی افشـای اطاعـات شـرکت های ثبت شـده نـزد سـازمان بـورس اوراق بهـادار مـوارد ذیـل را 

بـا اسـتحضار می رسـاند:
بر اسـاس اعـام سـازمان حمایـت مصرف کننـدگان و تولیدکننـدگان مقرر شـد که قیمـت مصوب 
خ ذیل  فروش انواع روغن سـاخته شـده از تاریخ 26 اردیبهشـت 1۴00 به شـر

افزایـش یابد:
-انواع روغن مایع 35 درصد

-انواع روغن جامد 30 درصد
-بـا توجـه بـه ترکیـب تولیـدات و فـروش شـرکت متوسـط افزایـش 
خ فـروش محصـوالت شـرکت بـه میـزان 33 درصـد خواهـد بـود. نـر

قیمت های فوق بر اسـاس واردات بـا ارز یارانـه ای )هـر دالر  ۴2,200 
خ ارز ترجیحـی کاالهای  ریال( اسـت. در صـورت هرگونه تغییـر در نـر
اساسـی قیمـت فـروش محصـوالت شـرکت نیـز بـه تبـع آن تغییـر 

خواهـد کـرد.

کسـبه اصفهانـی معتقدنـد تـا ده روز پیـش نـه نـان و آبـی بـرای خـوردن بـود و نـه بـازاری بـرای کاسـبی! ولـی اتمـام 
محدودیت هـای کرونایـی باعـث رونـق نسـبی کسـب و کارها شـده اسـت و هـر کـس بـه روش خـود کسـب درآمـد 

. می کنـد

بسته بندی در محلعنوان

1,226,000گوسفندی، راسته با استخوان

1,193,000گوسفندی، سردست با ماهیچه

1,383,000گوسفندی، کف دست با ماهیچه

1,323,000گوسفندی، کف دست بدون ماهیچه

784,000گوسفندی، قلوه گاه با استخوان

814,000گوسفندی، قلوه گاه بی استخوان

1,144,000گوسفندی، گردن 

1,630,000گوسفندی، ماهیچه

1,293,000گوساله ، راسته بدون استخوان 

ک کرده 1,293,000گوسال، ران پا

ک کرده 1,273,000گوساله، سردست پا

ک کرده 1,721,000گوساله، فیله پا

120,000گوساله، قلم

883,000گوساله، قلوه گاه

1,204,000گوساله، گردن

1,293,000گوساله، ماهیچه

839,000گوساله، دنبالچه 

770,000گوسفندی، دنبالچه

190,000گوسفندی، سرسینه

1,758,000گوسفندی، راسته بی استخوان

120,000گوساله، سرسینه 

1,129,000گوسفندی، سردست بدون ماهیچه

1,239,000گوسفندی، نیمه شقه ران

1,199,000گوسفندی، نیم شقه سردست

ک اصفهان  بازار پوشا
در انتهای بهار هر سال 
میزبان جشنواره های 

فروش بود، ولی عده ای 
از کسبه اصفهانی برای 

جبران ضرر ناشی از 
تعطیلی کرونایی زودتر 
از هر سال حراج برگزار 

کرده اند



نیـــمنگــــاه

مدیریت شهری5 سال هفدهم  * شماره 4024  *  سه شنبه  * 28 اردیبهشت 1400

  گزارش روز  

 حوزه خدمات شهری
 متولی اصلی نگهداری و حفاظت از شهر

ضحا قدوسی
خبرنگار

بـا توجـه بـه برنامه هـا و سیاسـت های شـهرداری اصفهـان در 
انتصاب ها، بهزاد حقانی، به سمت مدیر منطقه 14 و حسن نظام 
زاده، بـه سـمت مدیـرکل هماهنگـی و نظـارت بر خدمات شـهری 
شـهرداری اصفهـان منصـوب شـدند. معـاون خدمـات شـهری 
شـهرداری اصفهـان در آییـن تکریـم و معارفـه مدیـرکل نظـارت و 
هماهنگی معاونـت خدمات شـهری شـهرداری اصفهان بـا بیان 
اینکه مجموعه خدمات شهری با هفت سازمان، دو اداره کل و دو 
مدیریت در سطح شهر فعالیت می کند، گفت: مجموعه معاونت 
خدمـات شـهری شـهرداری اصفهـان بـا توجـه بـه نـوع فعالیـت و 
ارائـه خدمـات، به عنـوان متولی اصلـی حراسـت و نگهداری شـهر 
محسـوب می شـود و نقـش بـه سـزایی در جهـت رفـاه و آسـایش 
شـهروندان بـر عهـده دارد. حسـین امیـری بـا اشـاره بـه مشـکالت 
ناشـی از بحـران بی آبـی تصریـح کـرد: بـا وارد شـدن بـه فصـل گـرم 
سال و همچنین وجود کم آبی شـدید در شـهر باید از تمامی منابع 
آبـی بـه بهتریـن شـکل حفاظـت کـرد تـا در شـرایط خشک سـالی 
و بحـران آب، فضـای سـبز بانشـاط و مناسـب داشـته باشـیم. او 
ادامـه داد: مباحـث مربـوط بـه خدمـات شـهری بسـیار گسـترده و 
مهـم بـوده، امـا یکـی از مهم تریـن و حسـاس ترین مباحـث حـوزه 
خدمات شـهری، موضـوع نگهـداری و حفـظ و حراسـت از فضای 
سبز است که دراین ارتباط باید با همه افرادی که به این موضوع 
توجهی نمی کنند و به بحث مصـرف صحیـح و مدیریت مصرف 
آب بی توجهـی می کننـد، به شـدت برخـورد کرد.معـاون خدمـات 
شـهری شـهرداری اصفهـان بـا اشـاره بـه احـداث تصفیه خانـه 
تکمیلـی پسـاب فاضـالب سـپاهان شـهر ادامـه داد: تصفیه خانـه 
سپاهان شهر در سال های گذشـته به بهره برداری رسیده و فعال 
اسـت. در حـال حاضـر نیـز تصفیه خانـه تکمیلی سـپاهان شـهر در 
حـال احـداث بـوده و تـا چنـد مـاه آینـده بـه بهره بـرداری می رسـد. 
همچنین به منظور رفع مشکل چندساله مجتمع مسکونی میالد 
واقع در بلوار ارغوان و تأمین آب فضای سبز بازار گل و گیاه ارغوان 
اقدامات اجرایی در خصوص احداث تصفیه خانه پساب فاضالب 
توسـط سـازمان میادین با هزینه ای بالغ بر هشـت میلیـارد تومان 
انجـام و بـه زودی بـه بهره بـرداری خواهـد رسـید. امیـری در ادامه 
بـا اشـاره بـه اجـرای طرح هـای آبـی در نـاژوان و منطقـه 1۳ گفـت: 
احـداث تصفیه خانـه در منطقـه نـاژوان در حـال انجـام مراحـل 
مطالعاتـی و تحقیقاتـی اسـت و دو تصفیه خانـه بـرای منطقـه 1۳ 
برنامه ریزی شـده کـه در مرحلـه انتخـاب پیمانـکار اسـت.او بـا 
اشـاره به اقدامـات و زحمـات مدیرکل سـابق هماهنگـی و نظارت 
بر خدمات شـهری گفـت: اقدامات بنیـادی در مدیریت سه سـاله 
بهزاد حقانـی نشـانه توانمنـدی و تجربـه مدیریـت او بـوده و یکی 
از دالیـل انتصابـش به عنـوان شـهردار منطقـه 14 عملکـرد بسـیار 
مطلوب و شایسـته در طول مـدت کاری و مدیریتی، به خصوص 
در حوزه معاونـت خدمات شـهری، بوده اسـت که بایـد از زحمات 
انجام شـده قدردانـی کنیـم. معـاون خدمـات شـهری شـهرداری 
اصفهان ضمن تشـکر از تالش همه فعاالن حوزه خدمات شهری 
افـزود: حسـن نظـام زاده نیـز از مدیـران بسـیار خوبـی اسـت کـه 
توانسـت اقدامات چشـمگیری در مدت زمان فعالیت در سـازمان 
خدمـات موتـوری داشـته باشـد. امیـری ادامـه داد: فعالیت هـای 
عمرانـی و خدمـات شـهری و پشـتیبانی کـه در ایـن حـوزه انجـام 
می شـود نقشـی مهم و تأثیرگـذار در عملکـرد مجموعه شـهرداری 
کید بر اجرای  اصفهان داشته است.معاون شـهردار اصفهان با تأ
سیاسـت ها و برنامه هـای تدوین شـده در 1400 گفـت: تمامـی 
سیاسـت ها و برنامه هـا بایـد بـا دقـت و سـرعت اجـرا و در صـورت 
نیـاز؛ بررسـی و اصـالح شـود. امیـری، تحـول در حـوزه خدمـات 
شـهری همراه با افزایش کیفیت و ارائه خدمـات را از دیگر وظایف 
اداره کل نظارت و هماهنگی و خدمات شهری شهرداری دانست 
و افزود: در دوره گذشـته زحمات چشمگیری در کنار همه عوامل 
و همـکاران مـا در ایـن حـوزه کشـیده شـده کـه امیـد اسـت بـا تغییر 
مدیریـت و حضـور تفکر جدیـد، تحـوالت بهتری نیـز انجام شـود.

او با اشـاره به تعهد کاری و انجام وظیفه تمام مدیران و مسئوالن 
خاطرنشـان کـرد: همـه افـراد و مدیـران بایـد باقـدرت و جدیـت تـا 
آخرین روزی که مسـئولیت بر عهده دارند، فعالیت خـود را انجام 
داده و کارهـا را پیـش ببرند و بـه انـدازه سرسـوزنی از تالش خـود در 
ارائـه خدمـات بـه شـهروندان نکاهنـد.در ادامـه بهـزاد حقانـی نیـز 
بـا اشـاره بـه فعالیت هـای انجام شـده در حـوزه خدمـات شـهری 
گفت: در ابتـدای ورود به اداره کل هماهنگـی و نظارت بر خدمات 
شـهری تالش شـد فعالیت ها و برنامه ها هدف گـذاری و براسـاس 
برنامه هـای کوتاه مـدت، میان مـدت و بلندمـدت اقـدام شـود تـا 
نتایج مطلوبی به دسـت آید. او ادامه داد: از سـال ۹۷ محدودیت 
منابع آبی گریبانگیر شهرداری ها بوده است. دراین ارتباط ضمن 
هماهنگی با معـاون خدمات شـهری تالش شـد بـا برنامه ریـزی و 
اقدامـات کارشناسـی شـده کمتریـن آسـیب بـه بیـش از چهـار هزار 
هکتار فضـای سـبز شـهر اصفهـان کـه میـراث گران بهایی اسـت، 
وارد شـود. مدیرکل سـابق نظـارت و هماهنگی معاونـت خدمات 
شـهری شـهرداری اصفهـان با اشـاره بـه محدودیـت منابـع مالی، 
تصریـح کـرد: ایـن محدودیت هـا از سـال های گذشـته و بـا رکـود 
ساخت وسازها آغاز شـد و با توجه به اینکه خدمات شـهری درآمد 
مسـتقلی ندارد، با برنامه ریزی، کاهش هزینه هـا و اولویت بندی 
پروژه هـا، برنامه هـا و اهـداف تعیین شـده بدون کمترین مشـکل 
اجـرا و در ارائـه خدمـات بـه شـهر و شـهروندان خللـی وارد نشـد. در 
ادامه حسـن نظـام زاده، مدیرکل هماهنگی و نظـارت بر خدمات 
شـهری، گفـت: از دیربـاز تمیـزی، نظافـت و فضـای سـبز شـهر 
ع مسـئولیت حـوزه خدمـات  اصفهـان زبانـزد بـوده و ایـن موضـو
شـهری را دوچنـدان کـرده اسـت و ایـن روال بایـد همچنـان ادامه 
داشـته باشـد. او افـزود: بـا توجـه بـه صـدا درآمـدن زنـگ خطـر 
بی آبـی متأسـفانه هنـوز شـاهد هسـتیم کـه شـرایط عـادی تلقـی 
شـده و حساسـیت ها هنـوز بـا شـرایط بحرانـی مطابـق نیسـت. 
مدیرکل نظارت و هماهنگی معاونت خدمات شـهری شهرداری 
اصفهـان تصریـح کـرد: بـا پیگیـری و همراهـی تمـام مسـئوالن و 
حضـور بیش ازپیـش ناظـران در صحنـه با مدیریـت مصـرف آب، 
هزینـه نگهـداری از فضـای سـبز به عنـوان یکـی از شـاخصه های 
 مهـم در  شـهر اصفهـان، از اقدامـات مناسـبی اسـت کـه تأمیـن

 شد.

آیین تجلیل از معلمان برجسته نواحی آموزش وپرورش استان اصفهان با حضور شهردار اصفهان و جمعی از معلمان فعال 
و بازنشسته در عصر اردیبهشتی یکشنبه 26 اردیبهشت در خانه معلم برگزار شد.

سید محمد مهدوی
خبرنگار

آییــن تجلیــل از معلمــان برجســته نواحــی 
آموزش وپــرورش اســتان اصفهــان بــا حضور 
شــهردار اصفهــان و جمعــی از معلمــان فعــال 
و بازنشســته در عصــر اردیبهشــتی یکشــنبه 

26 اردیبهشــت در خانــه معلــم برگــزار شــد.
رئیــس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان 
گــر مــا بخواهیــم  گفــت: ا در ایــن آییــن 
توســعه  را  شــهر  و  کنیــم  نیک اندیشــی 
دهیــم، بایــد بــه فرهنگیــان شــهر توجــه 
ــر ســر  کنیــم. برگــزاری ایــن جلســه منتــی را ب
هیچ کــس نمی گــذارد و مــا بایــد بــه معلمــان 
کنــون در  توجــه ویــژه ای داشــته باشــیم. ا
نحــوه ارتبــاط و تعامــالت مدیریــت شــهری 
بــه فیزیــک شــهر توجــه می کنیــم کــه ایــن 
موضــوع درســت نیســت و بایــد بــه اجــزای 
ایــن شــهر کــه معلمــان جــزو آن هســتند، 
نصراصفهانــی  علیرضــا  کنیــم.  توجــه 
اظهــار کــرد: مــا بایــد بــه گونــه ای از معلمــان 
قدردانــی کنیــم کــه وضعیــت آن هابهتــر 
ــراد  ــات ایــن اف ــر سپاســگزار  زحم گ شــود.ما ا
نباشــیم، شــاهد اتفاق هــای بــدی خواهیــم 
بــود. دانش آمــوزان به عنــوان الگوهــای 
گر مشکلی  اجتماعی آســیب پذیر هســتند و ا
بــرای آن هــا ایجــاد شــود، تمــدن نابــود 
گــر امــروزه بــه آموزش وپــرورش  می شــود. ا
ــته ایم و  ــاس نداش ــدن را پ ــم، تم ــگاه نکنی ن
باعــث خواهیــم شــد معلمــان وظایــف خــود 

را به درســتی انجــام ندهنــد. او ادامــه داد: 
امــروزه وظیفــه مدیریــت شــهری ایــن اســت 
که بــه معلمــان نگاهی توســعه یافته داشــته 
کار باعــث می شــود اولیــای  باشــد. ایــن 
دانش آمــوزان نیــز زحمــات معلمــان را پــاس 
بدارند و از جایــگاه واالی آن ها باخبر شــوند؛ 
همچنیــن بایــد منزلت بخشــی دغدغــه 
معلم هــا باشــد. بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه 
کننــد و رفتــار خوبــی را در جامعــه از خــود 
بــه نمایــش بگذارنــد؛ زیــرا نقــش معلــم 
ع  برجســته شــده اســت و همیــن موضــو
ــگاه ویــژه ای شــود.  ــه آن هــا ن ســبب شــده ب
رئیــس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان بــا 
ع بیمــاری کرونــا، تصریــح  اشــاره بــه شــیو
ع ایــن ویــروس  کــرد: در ســال های شــیو
خانواده هــا کار ســخت معلمــان را متوجــه 
شــده اند؛ پــس بایــد بــه ایــن افــراد توجــه 
ویــژه ای بکنیــم. ایــن افتخــار را داریــم کــه 
به عنــوان مدیــران شــهری توانســته ایم 
تعلیــم و تربیــت را افزایــش دهیــم. انجــام 
ایــن کار ســبب شــده اســت شــهر نقــاط قــوت 
زیــادی پیــدا کنــد؛ پــس مــا بایــد قــدردان 
معلمــان و بازنشســتگان این حرفه باشــیم.

 معلمان، بیشترین نقش هدایت 
و تربیت جامعه را بر عهده دارند

شــهردار اصفهــان در ایــن آییــن بــا بیــان 
اینکــه در دنیای کنونی معلمان، بیشــترین 
نقــش هدایــت و تربیــت جامعــه را بــر عهــده 
دارنــد، گفت: تربیــت کــودکان، نوجوانــان و 
ــکل می گیرد. معلمان  جوانان در مدارس ش

می تواننــد بــا هدایــت صحیــح آن هــا را در 
مســیر درســتی قرار دهند. قدرت اله نوروزی 
گــر می خواهیــم جوانــان جامعــه  افــزود: مــا ا
مسئولیت پذیر باشند باید در دوران مدرسه 
ــا در  آن هــا را مســئولیت پذیر تربیــت کنیــم ت
شــهر و کشــور شــاهد افــراد متعهدی باشــیم. 
او بــا بیــان اینکــه در مــدارس عــالوه بــر درس 
کاری  بایــد بــه دانــش آمــوزان ایثــار و فــدا
آمــوزش دهیــم، اظهــار کــرد: دانــش آمــوزان 
در وضعیــت کنونــی و بــا شــرایط موجــود 
کرونایــی از امتیاز آموزش در مدرســه محروم 
هســتند که این موضوع اتفاق های بــدی را 

بــه همــراه خواهــد داشــت.
شــهردار اصفهان تصریح کرد: وظیفه معلم 
در جامعه سخت تر از مدیران شهری است؛ 
زیــرا آن هــا می تواننــد افــراد مختلفــی را در 
ــی را  ــات خوب ــا اقدام ــد ت ــت کنن ــه تربی جامع
بــرای شــهر انجــام دهنــد. مــن همیشــه 
بــرای مقــام معلــم احتــرام قائــل بــودم و 
تــالش کــردم در ایــن راســتا وظیفــه خــود را 
به خوبــی انجــام دهــم. نــوروزی گفــت: 
همه مــا در شــهر زندگــی می کنیم و شــهر یک 
موجــود زنــده اســت. مــا بایــد ایــن موجــود 
زنــده را حفــظ کنیــم تــا شــهری پویاتــر بــا 
زیرســاخت های قــوی و ســرویس دهی بهتر 
ــی کــه در  ــا اقدامات ــد ب داشــته باشــیم. مــا بای
ــام می دهیم وضعیت  آموزش وپرورش انج
کنونــی را بهتــر کنیــم؛ زیــرا دانش آمــوزان 

آینــده ایــن شــهر و کشــور هســتند.
او بــا اشــاره بــه جمــع آوری هــزار تــن زبالــه و 
تولیــد 10 تــا ۳0 مترمکعــب شــیرابه در ســطح 

شــهر، بیــان کــرد: ایــن زبالــه و شــیرابه ها بــه 
محیط زیســت آســیب های زیــادی وارد 
می کننــد. مــا توانســتیم در برنامــه اخیــر 
»هــر یکشــنبه یــک افتتــاح« بــا ایجــاد ۷00 
گون هــای  کانال ســازی و ایجــاد ال متــر 
ایزولــه از ورود شــیرابه بــه زمیــن جلوگیــری 
کنیــم؛ همچنیــن 500 تــن زبالــه در روز 
ــت  ــن دوره مدیری ــا در ای ــه م ــد ک ــن می ش دف
شــهری توانســتیم آن را به 400 تن برســانیم 
 و بــا بهره بــرداری از دو خــط تولیــد جدیــد 
1۳درصــد دیگــر آن را نیــز کاهــش دهیــم. 
گــر در مــدارس آموزش هــای خوبــی انجــام  ا
شــود، شــاهد تفکیــک زباله هــا در منــزل 
خواهیــم بــود.  تمــام ایــن اتفاق هــا بــا کمک 
آموزش وپرورش امکان پذیر اســت. شهردار 
اصفهــان افــزود: بــرای جمــع آوری زباله هــا 
می شــود؛  مصــرف  زیــادی  هزینه هــای 
پــس مــا بایــد در مــدارس بــه دانش آمــوزان 
کیــزه نگــه  یــاد بدهیــم کــه چگونــه شــهر را پا
دارنــد. روزانــه بایــد پســاب های زیــادی 
کنیــم تــا بتوانیــم چهــار هــزار  را تصفیــه 
مترمربــع فضــای ســبز شــهر را آبیــاری کنیــم؛ 
پــس آموزش وپــرورش بایــد آموزش هــای 
الزم را در مــدارس انجــام دهــد تــا همــه 
شــهروندان شــاهد شــهر بهتــری باشــند.
کنــون اصفهــان  نــوروزی خاطرنشــان کــرد: ا
ع هــا در کشــور نمونــه  در بســیاری از موضو
اســت و توانســته بودجــه دوهــزار و ۷00 
ــارد  ــزار میلی ــه 10ه ــود را ب ــی خ ــارد تومان میلی
برســاند. ایــن موضــوع نشــانگر همــت باالی 
اعضــای حاضــر در شــهرداری اســت. پــس از 

شــروع این دوره مدیریت شــهری توانستیم 
15درصــد در خــط متــرو پیشــرفت داشــته 
باشــیم و آن را افتتــاح کنیــم؛ همچنیــن 
توانســتیم پــروژه رینــگ چهــارم و مجموعــه 
پل هــای شــهید ســردار ســلیمانی را احــداث 
کنیــم کــه ایــن اقدامــات بســیار مهــم خواهد 
بــود. او بــا بیــان اینکــه ســالن اجــالس در 
اولیــن فرصــت افتتــاح خواهــد شــد، اضافــه 
کــرد: در ایــن دوره توانســتیم نمایشــگاه 
بین المللی و ســالن گلســتان شــهدا را افتتاح 
ع در شــهر تأثیــرات  کنیــم. ایــن دو موضــو
زیــادی را رقــم زد. تــالش می کنیــم در شــهر 
اصفهــان ۷۷۷ کیلومتــر مســیر دوچرخــه 
کنــون بخــش زیــادی  احــداث کنیــم کــه تا
از آن انجــام شــده اســت. بــا ایــن کار شــاهد 
کاهــش ترافیــک و آلودگــی خواهیــم بــود. 
در همیــن راســتا بایــد آموزش هــای الزم بــه 
دانش آمــوزان داده شــود تــا بــا احســاس 
مســئولیتی کــه دارنــد بــا دوچرخــه در شــهر 
تــردد کننــد. شــهردار اصفهــان، مــدارس را 
پایــگاه اصلــی بــرای اداره کشــور دانســت 
و گفــت: مدیریــت شــهری نهــادی اســت 
کــه وظیفــه نگهــداری از شــهر را بــر عهــده 
گاهی بخشــی  دارد؛ پــس بایــد بــه همــه آ
زنــده،  موجــود  ایــن  بتوانیــم  تــا  کنیــم 
یعنــی شــهر، را حفــظ کنیــم و در ایــن شــهر 
معلمــان نیــز بــا آرامــش بــه کار خــود ادامــه 
دهنــد. در ایــن دوره آموزش وپــرورش بــا 
شــهرداری اصفهــان دچــار مشــکل نشــد. 
ع بســیار مهمــی اســت. مــا  ایــن موضــو
 توانســته ایم بــا همــکاری، شــهر را توســعه 

دهیم.

کرونا مأموریت های 
آموزش وپرورش را مسدود کرده است

در ادامـــــه ایــــن آیــــیـــــــن، مـــــدیـــــرکــــل 
آموزش وپــرورش اســتان اصفهــان گفــت: 
شــهرداری اصفهــان هرســاله اقداماتــی را 
بــرای آموزش وپــرورش انجــام داده اســت 
که از مهم تریــن اقدامات امســال شــهرداری 
می تــوان بــه خریــد و توزیــع تبلــت بــرای 

دانش آمــوزان بی بضاعــت اشــاره کــرد.
محمد اعتدادی افزود: شهرداری و شورای 
اســالمی شــهر اصفهــان طــی مصوبــه ای 
هزینه ســرویس ایاب وذهاب دانش آموزان 
ــر عهــده گرفتنــد.  ایــن اقــدام  اســتثنایی را ب
تنهــا در شــورای شــهر تهــران انجــام می شــد؛ 
ــهر  ــالمی ش ــورای اس ــس ش ــت رئی ــا هم ــا ب ام

اصفهــان ایــن کار انجــام شــد. بیشــتر ایــن 
خانواده هــا بی بضاعــت بــوده و بعضــی 
 اوقــات دارای چندیــن فرزنــد اســتثنایی 
از  اقــدام خــوب  ایــن یــک  کــه  هســتند 
ســوی شــورا ی شــهر  بــود. او اظهــار کــرد: 
بایــد قــدردان شــهرداری و شــورای شــهر 
اصفهــان باشــیم؛ زیــرا ایــن اقدامــات در 
تاریــخ آموزش وپــرورش باقــی خواهــد مانــد 
و همــه متوجــه خواهنــد شــد کــه شــورای 
شــهر و شــهرداری چــه اقداماتــی را بــرای 

آموزش وپــرورش انجــام داده انــد.
مدیــرکل آموزش وپــرورش اســتان اصفهــان 
افــزود: بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا 
مأموریت هــای آموزش وپــرورش مســدود 
شــده اســت. ما نتوانســتیم در فضــای اصلی 
مــدارس اقدامــات الزم را انجــام دهیــم. 
معلمــان در  فضای مجــازی مشــغول انجام 
مســئولیت های خــود هســتند و بــا همــه 
کارهــای خــود را انجــام می دهنــد.  قــوا 
مــا ســعی داشــتیم در ایــن جلســه از آن هــا 
تقدیــر کنیــم. بســیاری از معلمــان باوجــود 
بیمــاری، تدریــس را انجــام می دادنــد. 
کرونــا  ع  اعتــدادی بــا بیــان اینکــه شــیو
ــاد  ــرورش ایج ــرای آموزش وپ ــکالتی را ب مش
کــرده اســت و مــا نگــران کیفیــت آموزشــی 
دانش آمــوزان هســتیم، تصریــح کــرد: درگیر 
هســتیم.  دانش آمــوزان  امتحان هــای 
امتحان هــای پایه هــای نهــم و دوازدهــم 
حضــوری برگــزار خواهــد شــد. مــا مجــری و 
 اطالع رســان ســتاد کرونــای کشــور هســتیم.
ــای  ــه امتحان ه ــده ک ــتور داده ش ــا دس ــه م ب
ایــن دو پایــه حضــوری برگــزار شــود. پــس مــا 
تالش می کنیم با رعایت دستورالعمل های 
بهداشــتی و فاصلــه اجتماعــی الزم ایــن 

امتحان هــا را برگــزار کنیــم.

شهرداری اصفهان، هرساله آیین 
تجلیل از معلمان را برگزار کرده است

مشـــاور امـــور فرهنگـــی شـــهرداری  اصفهـــان 
نیـــز در ایـــن آییـــن گفـــت: خوشـــبختانه در 
ایـــن چهـــار ســـال گذشـــته دوره مدیریـــت 
بـــا  رابطـــه  در  الزم  اقدامـــات  شـــهری 
بزرگداشـــت مقـــام معلـــم انجام شـــده اســـت 
و مـــا ســـعی داریـــم از تعـــدادی شـــاغالن و افراد 
بازنشســـته تجلیل کنیـــم. در ســـال های ۹۷ 
ـــان  ـــزار و از معلم ـــکوهی برگ ـــم باش و ۹8 مراس
ـــا توجـــه  ـــا در ســـال گذشـــته ب تجلیـــل شـــد؛ ام
کرونـــا نتوانســـتیم  ع بیمـــاری  بـــه شـــیو
ایـــن اقـــدام را انجـــام دهیـــم. بـــا وجـــود ایـــن 
ــهرداری را  ــوی شـ ــی از سـ ــته های اهدایـ بسـ

درب منـــزل معلمـــان تحویـــل دادیـــم.
ــال  ــرد: امسـ ــار کـ ــان اظهـ ــم مدنیـ ــید رحیـ سـ
ســـعی کردیـــم در ایـــن شـــرایط جلســـات 
کنـــون  عمومـــی را برگـــزار نکنیـــم؛ امـــا ا
تعـــدادی از معلمـــان برتـــر را  مشـــخص و 
به صـــورت نمادیـــن بـــه ایـــن آییـــن دعـــوت 
کردیـــم  تـــا از آنـــان تجلیـــل کنیـــم. بایـــد از 
شـــهردار اصفهـــان تشـــکر کنیـــم؛ زیـــرا در چهار 
ســـال گذشـــته اقدامـــات الزم در رابطـــه بـــا 
بزرگداشـــت مقـــام معلـــم را انجـــام داده اســـت 
و امیـــدوارم دســـتگاه ها و نهادهـــای دیگـــر 
نیـــز در ایـــن کار مشـــارکت داشـــته باشـــند. او 
افزود: 40درصـــد از معلمان اســـتان اصفهان 
در شـــهر اصفهان حضـــور دارند؛ همچنیـــن از 
165هـــزار معلـــم بازنشســـته در اســـتان حدود 
50درصـــد آن هـــا در شـــهر اصفهـــان هســـتند.  
مـــا بایـــد از ایـــن قشـــر زحمتکـــش تجلیـــل 
کنیـــم و ایـــن مســـئله بایـــد ادامـــه دار باشـــد. 
150 نفـــر از بازنشســـتگان بـــرای تجلیـــل در 
ایـــن آییـــن انتخـــاب شـــدند و از 18 نفـــر آن هـــا 
به صـــورت نمادیـــن تجلیـــل و هدیه هـــا 

بـــرای مابقـــی آن هـــا ارســـال می شـــود.

توجه به معلمان
الزمه توسعه شهر

شهردار اصفهان در آیین تجلیل از معلمان برجسته نواحی آموزش وپرورش استان: 
مدارس، پایگاه اصلی برای اداره کشور است

 اینجا اصفهان

 اجرای ۱۱۰۰ برنامه فرهنگی 
در منطقه ۱2

 رونمایی از نخستین سامانه
 رویدادهای شهر اصفهان

مدیـــر منطقـــه 12 شـــهرداری اصفهـــان گفـــت: در ســـال گذشـــته به رغـــم شـــرایط کرونایـــی 
بـــا رعایـــت پروتکل هـــای بهداشـــتی حـــدود یک هـــزار و 100 برنامـــه فرهنگـــی، اجتماعـــی و 

ـــد.  ـــرا ش ـــهروندان اج ـــرای ش ـــه ب ـــن منطق ـــطح ای ـــی در س ورزش
بـــه گـــزارش ایمنـــا، علـــی باقـــری اظهـــار کـــرد: ازجملـــه ویژگی هـــای برنامه هـــای فرهنگـــی 
ــا شـــهرداری بـــوده اســـت.  ــارکت مـــدارس، مســـاجد و پایگاه هـــای بســـیج بـ اجراشـــده مشـ
او تصریـــح کـــرد: ســـال گذشـــته برنامه ریـــزی بـــرای اجـــرای دو هـــزار برنامـــه فرهنگـــی، 
اجتماعـــی و ورزشـــی در منطقـــه 12 انجـــام شـــده بـــود کـــه بـــا ایجـــاد شـــرایط کرونایـــی 

یک هـــزار و 100 مـــورد از آن هـــا بـــا رعایـــت پروتکل هـــای بهداشـــتی اجـــرا شـــد. 
مدیـــر منطقـــه 12 شـــهرداری اصفهـــان ادامـــه داد: ایـــن منطقـــه در بیـــن مناطـــق پانزده گانـــه 
شـــهرداری رتبـــه ســـوم آســـیب های اجتماعـــی را دارد؛ ازایـــن رو بـــرای کاهـــش ایـــن 
 مســـائل اقدامـــات ویـــژه ای در دســـتور کار قـــرار گرفـــت کـــه بســـیاری از آن هـــا عملیاتـــی

 شده است. 
باقـــری بـــا اشـــاره بـــه پروژه هـــای شـــاخص منطقـــه 12 در ســـال جـــاری، تصریـــح کـــرد: 
ــه  ــان بـ ــهر اصفهـ ــی شـ ــای اصلـ ــی از ورودی هـ ــه یکـ ــم کـ ــان معلـ ــذر اتوبـ ــاماندهی کنارگـ سـ
کیـــد  شـــمار مـــی رود، ازجملـــه پروژه هـــای شـــاخص ایـــن منطقـــه در ســـال جـــاری اســـت. او تأ
گانـــه قبـــل  کـــرد: طبـــق طراحـــی ورودی هـــای شـــهر، بـــرای رفـــع ایـــن معضـــل یـــک مســـیر جدا
ـــد  ـــه قص ـــافرانی ک ـــهروندان و مس ـــا ش ـــت ت ـــده اس ـــی  ش ـــریعتی پیش بین ـــل ش ـــه پ ـــیدن ب از رس

ســـفر بـــه شـــرق اصفهـــان و بلـــوار فرزانـــگان را دارنـــد از ایـــن مســـیر تـــردد کننـــد.

سـامانه رویدادهـای شـهر اصفهـان در همایـش روز ارتباطـات و روابط عمومـی بـا حضـور 
اسـتاندار رونمایـی شـد. بـه گـزارش ایمنـا، سـامانه جدیـد اداره کل ارتباطـات شـهرداری 
اصفهـان، سـامانه ای بـرای اطـالع شـهروندان از رویدادهـای شـهر اصفهـان اسـت. 
اطالع رسـانی رویدادهـای مختلف شـهری با قابلیـت فیلتر و دسـته بندی جهت دسترسـی 
حوزه هـای مختلـف درون و برون سـازمانی، نمایـش رویدادهـا بـر پایـه نقشـه، امـکان 
ع، مکان، رده سنی و…، امکان ثبت رویدادهای  جست وجوی رویدادها بر اسـاس موضو

بخش خصوصـی، امـکان دریافت نظـرات و پیشـنهاد های مخاطبـان هر رویـداد، امکان 
ثبت نظـر مخاطبـان دربـاره رویدادهـا، امـکان دسـته بندی مجموعـه رویدادها بر اسـاس 
مناسـبت های مختلف و امکان خروجی گیری از رویدادهای ثبت شده از ویژگی های این 
سـامانه اسـت. مدیـرکل ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری اصفهـان در جمـع مدیـران 
روابط عمومـی اسـتان، رئیـس و اعضـای انجمـن روابط عمومـی اسـتان در ایـن خصـوص 
گفت: همیشـه روابط عمومی ها به دنبال دسترسـی سـریع به مخاطب هسـتند و مخاطب 
ع هـای موردعالقـه خـود اسـت. ایـن سـامانه به نوعـی  نیـز بـه دنبـال رسـیدن بـه موضو
طراحی شـده کـه ایـن فراینـد را تسـهیل می کنـد. ایمـان حجتـی ادامـه داد: ایـن سـامانه 
به گونـه ای طراحی شـده کـه هـر سـازمان و نهـاد می توانـد رویدادهـای موردنظـر خـود را در 
آن ثبـت کنـد. در ایـن سـامانه مشـخص می کنید رویـداد چـه موضوعـی دارد، مناسـب چه 
رده سنی است و در کدام نقطه جغرافیایی شهر اتفاق می افتد. او تصریح کرد: ثبت دقیق 
اطالعـات باعـث می شـود رویدادهـا متناسـب بـا دسـته بندی ها و طبـق عالقه مندی هـا 
قابل مشـاهده باشـد و کمـک خواهـد کـرد ارتباطـات رونـد بهتـری را میـان مخاطـب و 
روابط عمومی ها طی کند. حجتی با اشـاره به جایگاه روابط عمومی ها، به ویژه در شـرایط 
کرونایی، عنوان کرد: در یک سـال گذشـته که با کرونا درگیـر بوده ایم تمـام فعاالن عرصه 
ارتباطات و روابط عمومی ها سربازان گمنامی برای سالمت مردم بوده اند، وضعیت کرونا 
فعالیت روابط عمومی هـا را در همـه سـازمان ها و نهادها دچار چالـش کرده و ایـن در حالی 

اسـت کـه روابط عمومی هـا بـا اسـتفاده از خالقیـت توانسـته اند همچنـان اثرگـذار باشـند.

 برای جمع آوری
 زباله ها هزینه های 

زیادی مصرف 
می شود؛

 پس ما باید در مدارس 
به دانش آموزان 

یاد بدهیم که چگونه 
کیزه شهر را پا

 نگه دارند
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 اصفهاِن آن روزها 

در محکمه ازدواج )1(

زهرا  علوی
نویسنده

ح یـــک فقـــره از دوســـیه هایی کـــه قـــرار  »در ذیـــل بـــه شـــر
مجرمیـــت آن صـــادر شـــده اســـت می پردازیـــم و گذشـــته از 
ج  وظیفـــه خبرنـــگاری، ایـــن خبـــر را مخصوصـــا از آن رو در
می کنیـــم کـــه ســـایر همشـــهریان، تـــرک ایـــن خـــاف قانـــون 
گفتـــه و خـــود را مـــورد تعقیـــب قانـــون قـــرار ندهند«)اخگـــر 

930، اســـفند 1312(.
گـراف، بخشـی از جمله هـای نخسـتیِن گزارشـی در  ایـن پارا
روزنامـه اخگـر اسـت کـه در بخـش اخبـار شـهری، بـه آنچـه 
گرچـه پیش تـر  خ داده، پرداختـه اسـت. ا در یـک دادگاه ر
نیـز در روزنامه اخگـر بـه گزارش هایـی از دادگاه هـای جنایی 
ع جـرم برخـورد بـودم، امـا گـزارش  یـا اخبـار مربـوط بـه وقـو
»محکمـه ازدواج«، بـا فاصلـه قابـل توجهـی نسـبت بـه دیگر 
گزارش ها، فضـای ویـژه ای از التـزام بـه قانـون، در جبهه ای 
مقابل با عـرف جامعـه و در 88 سـاِل قبـل را که زمـان متعلق 
کنـون بوده اسـت برایم ترسـیم   به یک قـرن پیـش از دوران ا

می کند.
کـه در جامعـه ای بسـیار سـنتی و بـا   ایـن دادگاه عجیـب 
فرهنـگ غالب روسـتایی که حرف کدخدا را سـند می شـمارد 
و نه قانون مصـوب مجلس قانون گـذار را، حق تضییع شـده 
فـرد مظلومـی کـه از نظـر حقـوق اجتماعـی در اقلیـت همـان 
جامعـه تعریـف می شـده، بـه رسـمیت می شـمارد. در ادامـه 
ابتدا گزارش محکمه ازدواج را می خوانیم و سپس به نکات 

آن می پردازیـم.
»در محکمه ازدواج

از چنـدی قبـل محکمـه ازدواج اصفهـان تحـت ریاسـت 
آقامیـرزا محمدعلیخـان ممتـاز مدعی العمـوم محتـرم، در 
اوقـات معینـه تشـکیل می گـردد. ادعـا نامـه ذیـل را آقامیـرزا 
محکمـه  محتـرم  مدعی العمـوم  معظمـی،  حسـین خان 
ازدواج، تنظیـم و تقدیـم محکمـه نمـوده و از طـرف آقـای 
ممتـاز ریاسـت محتـرم محکمـه بـرای سـاعت دو بعدازظهـر 
روز یکشـنبه 27 مـاه جـاری، متهمیـن احضـار و در سـالون 
محکمـه جنایـی اصفهـان محکمـه تشـکیل و رسـیدگی بـه 
کمـه مزبـوره  عمـل خواهـد آمـد و حضـور بـرای مشـاهده محا

بـرای عمـوم آزاد اسـت.
 اینـک عیـن ادعانامـه مدعـی العمـوم محتـرم محکمـه: 

ریاسـت محتـرم محکمـه ازدواج اصفهـان
 حسین لنبانی، فرزند حسـن، 28 ساله، نساج اهل اصفهان 
کن محلـه نـو پهلـوی حمام خـان، دارای عیـال و آزاد  سـا
بـه قیـد کفیـل، متهـم اسـت کـه بـر خـاف مـاده 3 قانـون 
ازدواج مصـوب 23 مـرداد مـاه 1310، بـا عالـم بیگـم شـریفی 
اصفهانـی، صبیـه حبیـب اهلل، دارنـده ورقـه سـجل احـوال 
و متولـد 1305 کـه هنـوز اسـتعداد جسـمانی بـرای ازدواج 
نداشـته، مزاوجت کرده و مشـارالیها را به نکاح خود درآورده 
اسـت و نیـز حبیـب اهلل شـریفی اصفهانـی پـدر عالـم بیگـم، 
کن کوچـه بـاغ کـوره  52سـاله صحـرا کار اهـل اصفهـان سـا
خ ریـس  و ماه بیگـم جـده پـدری عالـم بیگـم، 70 سـاله، چر
کن لنبان کوچـه بـاغ کـوره و آقا سـید احمد  اهـل اصفهـان سـا
کن لنبـان، دارای عیـال  64سـاله، واعـظ اهـل اصفهـان سـا
کن  و اوالد و آقـا طاهـا بهشـت نژاد 31سـاله اهـل اصفهـان سـا
کـه در  محلـه چهارسـوق دارای عیـال و اوالد، متهم انـد 

ارتـکاب جـرم مذکـور معاونـت کرده انـد. 
طبـق تحقیقاتـی کـه بـه عمـل آمـده در تاریـخ ششـم فروردین 
1311، حسین متهم، عالم بیگم را با اقدامات ماه بیگم، جده 
مـادری او و تحریـص و ترغیب او و بـا اجازه حبیب اهلل شـریفی 
پـدر عالـم بیگـم کـه قانونـا ولـی او بـوده، بـه وسـیله آقایـان آقـا 
سـید احمد و آقـا طاها بهشـت نژاد کـه مجریـان عقـد بوده اند، 
بـه نـکاح خـود درآورده اسـت.  بـه موجب تصدیـق آقـای دکتر 
عیسـی قلیخـان طبیـب محتـرم قانونـی عدلیـه کـه ضمیمـه 
دوسـیه اسـت، عالـم بیگـم هنـوز اسـتعداد جسـمانی بـرای 
مزاوجـت نداشـته و نظر بـه اینکه حسـین متهـم صراحتـا اقرار 
می کنـد کـه عالـم بیگـم شـریفی را آقـا سـید احمـد و آقـا طاهـا بـا 
اجازه پدرش به نکاح او درآورده و صیغه عقد را جاری کرده اند 
و حبیب اهلل نیز این معنـی را اقرار نمـوده و ماه بیگـم نیز اظهار 
می دارد که به حبیب اهلل اصرار کردم که باید این کار را بکنی و 

عالم بیگـم را بـه حسـین بدهـی و او هـم ایـن کار را کرد. 
ع جرم منتسـب از ناحیه  نظر به قرائن و اوضاع و احوال، وقو
متهمین فوق الذکر، ثابت و مسـلم می باشـد. مدعـی العموم 
محکمـه ازدواج اصفهـان صـدور حکـم مجـازات حسـین را 
بـه دسـتور مـاده 3 قانـون ازدواج مصـوب 23 مـرداد 1310 و 
مجـازات حبیـب اهلل و مـاه بیگـم و آقاسـید احمـد و آقـا طاهـا 
را بـه دسـتور مـاده مزبـور بـا رعایـت مـاده 27 قانون مجـازات 
ع جـرم  عمومـی، تقاضـا می نمایـد. توضیـح آنکـه محـل وقـو
اصفهان بـوده و متهمیـن به قیـد کفیـل آزادند«)اخگر 930، 

اسـفند 1312(.
ع پیوسـته، ورود به عرصه ممنوعه ایسـت  جرمی که به وقـو
کـه در ادبیات امـروز حقوقی کشـور، کـودک همسـری نامیده 
می شـود. امـا بنگریـم بـه تاریخچـه قوانینـی کـه در گـزارش 
آمـده اسـت. »قانـون ازدواج« مصـوب 23 مـرداد 1310 کـه 
دو بـار بـه مـاده 3 آن اشـاره شـده و بـا اسـتناد بـه آن، عمـل 
مزاوجـت حسـین بـا عالـم بیگـم شش سـاله، بـا وجـود اذن 
پدر، جرم شناخته شده و مسـتوجب مجازات است، در واقع 
اصاحیـه ای اسـت بـر »قانـون مدنـی« کـه از دسـتاوردهای 
مشـروطیت بوده اما تدویـن و تصویب آن در 18 اردیبهشـت 
1307 خورشـیدی بـه تحقـق می پیونـدد. بنـا بـر مـاده 1041 
قانون مدنی، مصوب 1307، »نکاح دختران قبل از رسیدن 
به سـن 15 سـال تمام و نکاح ذکور قبل از رسـیدن به سـن 18 
ع اسـت. معذالـک در مواردی کـه مصالحی  سـال تمام ممنو
اقتضـا کنـد بـا پیشـنهاد مدعـی العمـوم و تصویـب محکمـه 

ممکـن اسـت معافیـت از شـرط سـن اعطـا شـود.«
 امـا »قانـون ازدواج« کـه سـه سـال بعـد )23 مـرداد 1310 
شمسـی( در کمیسـیون قوانیـن عدلیـه تصویـب می شـود در 
مـاده 3، بـه طـور کامـل مجـازات عـدول از مـاده 1041 قانون 
ح می دهـد: »هـر کـس بـا کسـی کـه هنـوز  مدنـی را چنیـن شـر
اسـتعداد جسـمانی بـرای ازدواج نداشـته مزاوجـت کنـد بـه 
یـک تـا سـه سـال حبـس تأدیبـی محکـوم خواهـد شـد و بـه 
عاوه ممکن اسـت مجرم به جزای نقدی از دویست تومان 
کمه  تا دوهزار تومـان محکوم شـود. در مورد این مـاده، محا
کـم مخصوصی کـه اصول تشـکیات و طرز رسـیدگی  در محا
بـه آن مطابـق نظامنامه هـای وزارت عدلیـه تعییـن خواهـد 
شـد به عمـل می آیـد.« در شـماره بعـدی به نـکات دیگـری از 

گـزارش محکمـه ازدواج خواهیـم پرداخـت.

مرضیـه گالب گیـر اصفهانـی کـه از زنـان جـوان و پیشـروی داستان نویسـی در اصفهـان به شـمار مـی رود، فعالیـت خـود در زمینه 
داستان نویسـی را از سـال 1373 بـا انجمن ادبـی جوانه آغاز کـرد که توسـط آموزش و پـرورش اصفهـان ایجاد شـده و با حضور 

بهمن رافعـی در مرکـز تحقیقات اصفهان تشـکیل می شـد.

گفته هایی از ابرچالش »کرونا« نا
محمد سلطانی فر، استاد ارتباطات، درباره وضعیت رسانه ها پس از گذشت یک سال و نیم از شیوع کرونا می گوید

برگـزاری روز جهانـی ارتباطـات در دنیایـی که به شـدت درگیـر کروناسـت، رسـانه هایی که 
بـا ایـن معضـل دسـت وپنجه نـرم می کننـد و مردمـی کـه بـه اخبـار رسـانه ها دربـاره کرونـا 
دل بسـته اند، رنـگ و بویـی دیگـر دارد. بخـش اعظـم اخبار ایـن روزها وابسـته بـه جهش 
کسیناسـیون و مردمی که چشـم انتظار پایان خوش این وضعیت  ویروس اسـت و اخبار وا

ناخـوش هسـتند.
کنار هم قرار دادن این شـرایط از ابتدای ورود کرونا تا به امروز، جریانی اسـت که رسـانه ها 
را بـا شـوک بزرگـی روبـه رو کـرد. اغلـب فکـر می کردنـد ایـن جریـان بـه زودی تمـام می شـود 
و ماننـد هر بحـران دیگـری بـه تاریـخ می پیونـدد. امـا این ویـروس نـه تنهـا رفتنی نبـوده و 
نیسـت که همچنـان در پی بقـا، جهش می کنـد و بحرانـی را برای انسـان و رسـانه رقم زده 
اسـت کـه بی سـابقه بـوده اسـت. کرونـا را بایـد یکـی از ابرچالـش هایـی نامیـد کـه رسـانه در 

طـول تاریخ بـا آن مواجه شـده اسـت.
ع کرونـا در کشـور می گـذرد. ویروسـی مرگبـار کـه بخـش اعظمـی  یـک سـال و نیـم از شـیو
از تـوان رسـانه های کشـور را بـه خـود معطـوف کـرده و همچنـان هـم در صـدر اخبـار باقـی 
مانـده اسـت. بـه گـزارش ایسـنا، محمـد سـلطانی فـر،  اسـتاد ارتباطـات، دربـاره وضعیـت 
ع کرونا، اظهار کرد: رسـانه ها هم همچون  رسـانه ها پس از گذشت یک سـال و نیم از شـیو
کسـب وکارهای مختلـف دچـار فـراز و فرودهـا و تغییـرات عدیـده ای شـدند. متاسـفانه 
و متاسـفانه آرام آرام بـه رسـانه های مکتـوب مـا اثبـات شـد کـه بـه شـکل کاغـذی اداره 
شدنشـان خیلـی مثـل  گذشـته محلـی از اعـراب نخواهـد داشـت و بایـد بـه سـمت انتشـار 
نسـخه های جدیـد در فضـای مجـازی روی بیاورنـد و بایـد روی ایـن حوزه هـا کار کننـد.
سـلطانی فر در تشـریح عملکـرد رسـانه ها در دوره کرونـا ادامـه داد: همـه رسـانه ها از جملـه 

رسـانه های مکتـوب و رسـانه های فضـای مجـازی، یـاد گرفتنـد کـه اولویـت دادن بـه امـر 
آمـوزش و آمـوزش دادن مخاطبانشـان یکـی از اساسـی ترین کارهایـی اسـت کـه می توانند 
گـر آموزش هایـی کـه از طریـق رسـانه ها در مبـارزه بـا اپیدمـی کرونـا  کـه ا انجـام دهنـد؛ چرا
شـگل گرفت و همچنین راه های مقابله با کرونا که در مسـیر جهانی شدن طی شد، نبود، 

نمی توانسـتند ایـن فضـا را شـکل دهنـد.
ح کـرد: یکـی از اتفاقاتی کـه در این مسـیر برای رسـانه ها  ایـن اسـتاد ارتباطات سـپس مطـر
ح می شـد  صـورت گرفـت، قـدم برداشـتن در حـوزه جهانـی شـدن بـود؛ شـعاری کـه مطـر

»جهانـی فکـر کـن و محلـی عمـل کـن«، دقیقـا در جریـان کرونـا حـادث شـد و هـر آنچـه در 
دنیـای بیرونی در ایـن حوزه تجربـه می کردنـد، در ماجـرای مقابله بـا کرونا هم شـکل پیدا 

کـرد و بـا همیـن مسـیر دنبـال شـد.
به گفته وی، در شـرایط کرونا و اطاع رسـانی در این حوزه، مخاطبان متوجه شـدند که با 
توجه به نقـاط مثبت و منفی اخبـاری که در فضای مجـازی رد و بدل می شـود، اخباری را 
که به صورت فیـک بیـرون می آید چگونـه می تواننـد غربال کننـد و مطالب درسـت و غلط 
را از هم تشـخیص دهنـد. در حقیقت آمـوزش تجربی و غیرمسـتقیمی در این حـوزه اتفاق 

افتاد و شـکل گرفت.
سـلطانی فر با اشـاره بـه چیرگی فضـای تصویـر و ویدئـو بر فضـای مکتـوب و متـن در دوران 
کرونـا، گفـت: ایـن اتفـاق یکـی از پدیده هایـی اسـت کـه در گذشـته ادعـا می شـد کـه در 
خ دادن اسـت؛ امـا در داسـتان کرونـا شـاهد ایـن قضیـه بودیـم کـه محتواهایـی کـه  حـال ر
بـه صـورت فیلـم، تصویرهـای متحـرک و حتـی عکـس ارائـه می شـد، بـه مراتـب بیـش از 
متن هـای نوشـتاری بـود؛ یعنـی غلبـه تصویـر بـر متـن، از جملـه ویژگی هایـی اسـت کـه در 

ایـن حـوزه اتفـاق افتـاده اسـت. 
سلطانی فر در پایان با تبریک روز جهانی ارتباطات به دست اندرکاران این حوزه، خطاب 
کنـون ادامـه داده انـد، ادامـه  بـه آن هـا اظهـار کـرد: امیـدوارم بـه جایـگاه و مسـیری کـه تا
بدهند و این بار سنگین پیام رسانی و پیامبری را مثل سال های گذشته به دوش بکشند 
و ناامیـد از ایـن نباشـند کـه پدیـده ای مثـل کرونـا توانسـته اسـت ضربات اساسـی بـر پیکره 
ارتباطـات هـم بزنـد. مـا امیدواریـم رسـانه ها و ارتباطاتی هـای مـا خودشـان را پیـدا کننـد؛ 
مثـل همـه مشـاغلی کـه آرام آرام خودشـان را پیـدا می کننـد و بـه عرصـه قبلـی برمی گردند. 

شیرین مستغاثی
خبرنگار

نویسندگان زن و مرد بخشی از جریان ادبیات 
معاصر به شمار می روند که هریک با نگاهی 
ویژه در پی ارائه شیوه ای نو در فرم و پرداخت 
داستان هستند، اما در این میان باورها و 
نگاه زنان فضایی شاید خاص تر را برای 
حضور آن ها در عرصه داستان نویسی فراهم 
گرچه ویرجینیا وولف می گوید  کرده است. ا
که می نویسد، فکرکردن  »برای هرکسی 
درباره جنسیت خود مخرب است و زن 
بودن یا مردبودن به صورت خالص و مطلق 
مخرب است؛ باید زنانه، مردانه یا مردانه، 
که در  زنانه بود« اما واقعیت این است 
جامعه ما زنان به لحاظ مسائل اجتماعی با 
محدودیت های بسیاری مواجه بوده اند و 
گر با گذر از بانوان داستان نویسی که پیش  ا
از سیمین دانشور زیسته اند، او را نخستین 
متعارف  و  جدی  داستان نویس  بانوی 
بدانیم درمی یابیم که تا مدت ها بعد از این 
شروع جدی بانوان، هنوز هم در بسیاری از 
شهرهای ایران محدودیت های بسیاری 
برای آفرینش های ادبی زنان وجود داشت.

مرضیه گاب گیر اصفهانی که از زنان جوان و 
پیشروی داستان نویسی در اصفهان به شمار 
می رود فعالیت خود در زمینه داستان نویسی 
را از سال 1373 با انجمن ادبی جوانه آغاز 
کرد که توسط آموزش و پرورش اصفهان 
ایجاد شده و با حضور بهمن رافعی در مرکز 
تحقیقات اصفهان تشکیل می شد. او که 
سال 1352 در اصفهان متولد شد، دوران 
دانشگاه را در رشته زیست شناسی به پایان 
رساند؛ اما عاقه اش به ادبیات و نقاشی 
زمینه ساز ورود جدی او به وادی هنر و 
ادبیات شد و خوِد وقعی اش را در این دو یافت 
و از رشته دانشگاهی خود فاصله گرفت و 
اگرچه داستان نویسی حوزه کودک و نوجوان 
از دغدغه های اوست اما دوران جنگ را یکی 
از مهم ترین دوران زندگی خود و هم نسانش 
می داند و معتقد است که باید آن را به صورت 
عینی تر به دیگران نشان داد. از این رو 
بسیاری از داستان های او درباره جنگ 
که مؤسس و  و البته ضد جنگ است. او 
مدرس خانه خورشید اصفهان است، انتشار 
کاما باز،  مجموعه داستان های دهان 
داستان بلند دنیا شصت وهفت، رمان آن قدر 
که نخواهم رئیس جمهور شوم و سیزده جلد 
کتاب در حوزه کودک و نوجوان را در کارنامه 
ک پشت  دارد که از آن جمله می توان به ال
هوگر، مجموعه شش جلدی قصه های شهر 
پاک، مورد ح میم الف، مجموعه چهارجلدی 
کتاب کودک اشی اشاره کرد. در این گفت وگو 
گاب گیر درباره تأثیر تحوالت اجتماعی بر 
افزایش حضور بانوان جامعه سنتی اصفهان 
در حوزه نگارش داستان و سهم آن ها در 
عدم  همچنین  امروز،  داستان نویسی 
هم ترازی کمیت و کیفیت آثار منتشرشده 
و کاهش عمق در داستان نویسی، نبودن 

حمایت ها و فقدان نقد سخن می گوید.

قایان را  کردن بانوان و آ قصد جدا
ندارم؛ اما این تقسیم بندی بااشاره به 
سیمین دانشور وجود دارد به عنوان 
نخستین بانوی داستان نویس حرفه ای 
در ایران که در پی او بانوان بسیاری در 
گذاشتند. ثار فاخری برجای   تهران آ

حال شما حضور بانوان اصفهان در 
داستان نویسی را چطور می بینید؟

زنان داستان نویس در اصفهان هم حضور 
کّمی و هم کیفی داشته اند، البته در تهران 

بانوان خیلی پیش تر به عرصه ادبیات، 
نقاشی و سایر هنرها واردشده بودند و آثار 
مطرحی در زمینه شعر و داستان از آن ها 
منتشر شد، اما این موضوع در جامعه سنتی 
اصفهان دیرتر اتفاق افتاد و اواخر دهه 
60 شرایط به سمتی پیش رفت که حضور 
خانم ها به انجمن های فرهنگی هنری 
یا دانشگاه راحت تر شد، درحالی که این 
از آن خیلی سخت انجام  ع قبل  موضو
می شد. موضوع سنتی بودن جامعه اصفهان 
تأثیر زیادی در این مسئله داشت تا جایی 
که حتی در ُجنگ اصفهان که یک جریان 
داستان نویسی  در  مهم  بسیار  فرهنگی 
ایران بود، هیچ زنی حضور نداشته است؛ 
شهر  در  که  اصفهان  ُجنگ  درحالی که 
اصفهان ایجاد شد یا در هیئت تحریریه 
مجله زنده رود که به نوعی تداوم جنگ 
اصفهان بود زن دیده نمی شد و در فهرست 
داستان نویسان این مجله در دهه هفتاد 
به ندرت و تنها  چند داستان از زنانی مانند 
ماندانا صادقی، آذرمیدخت بهرامی، منصور 
اصفهانی  که  می شود  دیده  شریف زاده 
نیستند. در ادامه، حضور زنان به لحاظ 
کّمی و کیفی بیشتر شد؛ یعنی اواخر دهه 
70، آموزش وپرورش در انجمنی به نام 
انجمن ادبی جوانه به آموزش و گسترش 
داستان و شعر در بین نوجوانان پرداخت و 
شکل گیری انجمن های داستان نویسی 
باعث گسترده شدن حضور بانوان شد، در 
سال 80 نیز مجموعه مشترکی از داستان 
نوشته فاطمه خان ساالر، زهرا نصر و محمد 
امامی توسط انتشارات نقش خورشید منتشر 
شد و من نیز کتاب دهان کاما باز را نوشتم 

و این موضوع ادامه پیدا کرد تا جایی که در 
دهه 90 داستان های بسیاری از زنان مانند 
نفیسه نفیسی، سمیه سمساریلر، مرضیه 
عباسی، اختر کریمی، خدیجه شریعتی، 
مرضیه  میرباقری،  لیا  بهرامی،  مهری 
کهرانی، شراره تاجمیر ریاحی و ... منتشر شد 
کنون نیز بیش از نیمی از افراد در جلسات  و ا

انجمن ها را زنان تشکیل می دهند.

در  را  آن ها  سهم  حضور،  این 
داستان نویسی امروز مؤثر نشان داد؟

قطعا سهم مؤثری در داستان نویسی امروز 
که برخی از جلسات داستانی  داشتند؛ چرا
سال هاست در اصفهان ادامه دارند مانند 
جلسات مؤسسه رویش مهر که فضایی را در 
اختیار انجمن داستان نویسان قراردادند یا 
زمانی که جلساتی در خانه هنرمندان برگزار 
می شد یا جلسات خانه خورشید که زنان در 
تمام این جلسات حضور فعالی داشته اند و 
حتی مدیریت آن ها را برعهده دارند. البته 
قطعا نمی توان حضور آقایان را نادیده گرفت 
ولی با توجه به اینکه مسئولیت بانوان در 
تأمین معاش کمتر است راحت تر می توانند 
در این جلسات شرکت کنند و قطعا برگزاری 
پیشبرد  به  باشد  ادامه دار  که  جلساتی 

داستان و سطح کیفی آن کمک می کند.

تعداد باالی جلسات و افزایش تعداد 
کیفیت  داستان ها، موجب باالرفتن 

داستان های خروجی نیز شده است؟
خیر، به نسبت فعالیت های آن ها و تعداد 
آثاری که نوشته می شود، کیفیت خروجی ها 

خوب نبوده است.

چرا؟
وقتی تعداد آثار یعنی کمیت زیاد شود سطح 
کیفی پایین می آید و به نظر من کارها خیلی 
ع فقط به  قوی نیست. البته این موضو
خانم ها مربوط نیست و در مورد آقایان 
نیز چنین است. داستان ها نسبت به قبل 
خیلی سطحی تر است و عوامل مختلفی در 
بین است که عموما اجتماعی است. همه 
کرده اند و مطالعه مانند  دید سطحی پیدا
گذشته نیست، از طرفی مخاطبان نیز مانند 
نیستند  عمیق  مطالب  خواهان  گذشته 
به زن بودن  ع هیچ ربطی  این موضو و 
گر زمانی  که ا داستان نویس ها ندارد؛ چرا
سیمین دانشور در داستان نویسی حضور 
داشت در کنار او هوشنگ گلشیری نیز مطرح 
بود، یعنی مردان و زنان داستان نویس 
ع این  در کنار یکدیگر چهره بودند. موضو
است که بستر و پارادایم جامعه، هنرمند را 
می سازد و من فکر می کنم بستر جامه افت 
کرده و خواسته مخاطبان نیز بی تأثیر نبوده 
است و داستان ها عمق آثار قبلی را ندارند 
و اغلب این آثار بیش از آنکه داستان باشد 
گویه درونی شده  ناله است و قصه فدای وا
است، درحالی که حرف اصلی نه واگویه بلکه 
باید قصه و داستان باشد. این موضوع یک 
آسیب بسیار جدی در داستان نویسی است.

می توان این طور نتیجه گرفت که 
افزایش  باعث  اجتماعی  تحوالت 
حضور زنان در حوزه داستان نویسی 
شده و از سوی دیگر همین تحوالت 

کیفیت آثار را کاهش داده است؟
گفت این نتیجه، خوب یا بد  نمی توان 

است، چرا که شاید در ادامه اتفاقات بهتری 
شده  باعث  آثار  زیاد  تعداد  ولی  بیفتد، 
کیفیت کاهش پیدا کند. من معتقدم که 
هر اتفاقی مسیر خود را می رود و امیدوارم 
این مسیر روبه رشد باشد. البته االن هم 
برخی اتفاقاتی روی داده که بسیار خوب 
است مثا پیش تر این طور بود که یک نفر با 
حضور در چند کاس و نگارش چند داستان، 
در نهایت مجموعه داستان های خود از 
این کاس ها را منتشر می کرد؛ اما  االن این 
موضوع کمتر شده و چنین برمی آید که همه 
به خودشان سخت گیرتر شده اند و فقط 
اینکه داستان های کارگاه های خود را جمع 
کنند و مجموعه کتاب بنویسند در نظر آن ها 
حذف و حساسیت آن ها بیشتر شده و آثار 
خود را با سخت گیری های بیشتری چاپ 
می کنند که این موضوع خیلی خوب است.

روشی برای بهبود کیفیت و ایجاد 
عمق در داستان ها وجود دارد؟

در دوره ای جایزه های زیاد و خوبی در سطح 
کشور برگزار می شد که به ورود جوانان در 
اما  کرد؛  کمک  داستان نویسی  حیطه 
متأسفانه این جایزه ها ادامه دار نیستند. 
مثا دو سال برگزار و سپس قطع می شود، 
دلیل  به  جهانی  جایزه های  درحالی که 
داشتن جریان ها و پشتوانه های بنیادی 
سال ها تداوم دارند و این طور نیست که 
فقط توسط تعدادی عاقه مند برگزار شوند. 
جایزه هایی  چنین  گر  ا می کنم  فکر  من 
البته به صورت تخصصی وجود داشته و 
محکی زده شود، قطعا داستان نویسان و 
عاقه مندان، معرفی شده و دل خوشی پیدا 

می کنند تا کار خود را ادامه دهند؛ اما موضوع 
این است که این مسئله به زیرساخت هایی 

نیاز دارد و کار بسیار سختی است.

 فعالیت داستان نویسان اصفهان با 
سایر کالن شهرها چه تفاوتی دارد؟

قضیه تهران جداست، اما در مورد سایر 
شهرها من احساس می کنم آن ها بیشتر 
یکدیگر را حمایت می کنند و به اصطاح 
پشت هم هستند هرچند شاید این آواز دهل 
شنیدن از دور باشد که به نظر من خوش 
است؛ اما من احساس می کنم بچه های 
اصفهان کمتر از یکدیگر حمایت می کنند 
و به همین دلیل معرفی آن ها به سطح 
کشور کمتر صورت می گیرد؛ مثا بچه های 
چاپ  کتاب  یک  وقتی  دیگر  شهرهای 
می کنند با ارتباطاتی که دارند در شهرهای 
مختلف برای آن رونمایی برگزار می شود 
و نقدهای آن ها در رسانه های سراسری 
منتشر می شود؛ اما این امکان در اصفهان 
که نوشته  وجود ندارد و نقدهای اندکی 
می شوند نیز در روزنامه های محلی چاپ 
با  که  اصفهانی  دوستان  حتی  و  شده 
روزنامه ها و سایر جراید کشوری ارتباطاتی 
دارند، کمتر درباره آثار نویسندگان اصفهان 
گر حمایت ما از  کار منتشر می کنند؛ شاید ا
خودمان بیشتر باشد اصفهان نیز مانند سایر 
شهرها مطرح شود و این موضوع تا حدی به 
فرهنگ شهری ما بازمی گردد و دیگر اینکه ما 

پایتخت نشین نیستیم.

اصفهان  در  داستان  نقد  کیفیت 
چطور است؟

مسئله نقد در جامعه ما یک آسیب جدی 
ع نیز زن و مرد  است و به نظر در این موضو
ح نیست و باید گفت که ما در زمینه  مطر
متأسفانه  هستیم.  ضعیف  بسیار  نقد 
که می بینم با دو طیف  در مقاله هایی 
کاما متفاوت مواجهیم، یک گروه طیف 
که در مجات خاص منتشر  دانشگاهی 
برخی  دریافت  برای  اصوال  و  می شود 
ع خاصی است  امتیازها انجام شده و نو
ع دیگر نقدهایی است که برای عام  و نو
نوشته می شود که فوق العاده کم است و 
ع فقط در مورد اصفهان و فقط  این موضو
زنان نیست. هنرمند یا نویسنده اثر خود 
ج کردن  را نوشته و ارائه می کند اما خار
نکته ها و خوبی و بدی هایش به عهده نقد 
است که متأسفانه روی نقد کم کار شده و 
که حداقل  دلیل آن مسائل مالی است؛ چرا
هفته  دو  یعنی  نقد  صفحه  دو  نوشتن 
وقت گذاشتن و خواندن با دقت کتاب و 
مطالب مرتبط که متأسفانه در ازای این 
تاش، هیچ هزینه ای به منتقد پرداخت 
گر کسی نقدی بنویسد واقعا  نمی شود و ا
این کار را به صورت دلی انجام داده است، 
وقت  و  تاش  هزینه  وقتی  درحالی که 
پرداخت شود منتقد انگیزه پیدا می کند 
که دو هفته دیگر برای کتاب دیگری وقت 
بگذارد و به همین دلیل نقد به صورت 
جدی شکل نگرفته و اصا وجود ندارد؛ 
درحالی که نقدها می توانند در خوانده 
شدن و ماندگاری ادبیات مؤثر باشند. 
سخن آخر اینکه ویرجینیا وولف می گوید 
که ادبیات بد از یک سو محصول خشم 
پرهیاهوی تحکم آمیز مرد و از سوی دیگر 
ابراز انزجار نق نقوی تیز زن است که برای 
دست یافتن به حقوق خود جیغ می زند 
و بنابراین هنرمند باید دوجنسه باشد. 
گر این گفته را تأیید کنیم، در جامعه  حال ا
خود راهکاری برای بهبود کیفیت و تعمق 

داستان امروز خواهیم یافت؟

 به نام داستان
گویه به کام وا

مرضیهگالبگیردربارهسهمزناناصفهاندرداستاننویسیامروزوکیفیتآثارمیگوید
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 یادآور 

منازتشییعجنازهدکتریقینیمیآیم

عبدالمهدی رجائی
نویسنده

در ایـن دو سـه روزی کـه خبـر فـوت دکتـر حسـین یقینـی در 
شبکه های اجتماعی پیچیده است، در گروه ها و گفت وگوها 
یکصـدا نـام ایشـان شـنیده می شـود. هرکـس سـخنی دربـاره 
او می گویـد و حرفـی بیـان مـی دارد. هرکـس یکـی از امتیـازات 
آن مـرد بـزرگ را برجسـته می کنـد. جالـب اسـت کـه همـه هـم 
گمانشـان بر این اسـت که دکتر حسـین یقینی بهترین دوست 
و مشـاور و معلـم او بـوده اسـت. این هـم یکـی از هنرهـای دکتر 
یقینـی بـود کـه غـرور هنرمنـدی و تکبـر دکتـری او را نگرفـت، 
بـا هرکـس چنـان سـخن می گفـت و برخـورد می کـرد کـه گویـا 
بهتریـن و نزدیک تریـن دوسـت اوسـت. مراسـم تشـییع جنازه 
او در روز شـنبه 25 اردیبهشـت 1400 در جلـوی دانشـکده 
پزشـکی دانشـگاه اصفهـان برگـزار شـد. همـه آمـده بودنـد. 
گردان  شـخصیت های اصفهانـی. اهالـی قلـم و هنـر. شـا
اسـتاد در دانشـگاه ها و مؤسسـات مختلـف. چهره هـا از پشـت 
کلیلـی  ماسـک ها بـه درسـتی دیـده نمی شـد. اسـتاد حسـن ا
سـخن گفـت و واژه »همه فن« را بـرای دکتـر یقینی بـه کار برد. 
دکتر فضل اهلل صلواتـی را در میان جمیعت دیدم که عصازنان 
می گذشـت. گروه سـرود مارشـی نواخت و تابوت آن بزرگ مرد 
را بـه میـان جمـع نهادنـد. جهانـی زمیـن نهـاده. فاتحـه ای و 
تشـییع کوچکـی تـا درب آمبوالنس کـه جنـازه را به بـاغ رضوان 
کلیلـی در پـای آمبوالنـس رو بـه جمعیـت فریـاد  ببرنـد. اسـتاد ا
مـی زد و التمـاس می کـرد کـه متفـرق بشـوند تـا ایـن بیمـاری 
دیگـر بیـش از ایـن قربانـی نگیـرد. آمبوالنـس کـه حرکـت کـرد 
برای لختی برگشتم و سردر دانشکده پزشکی را ورانداز کردم. 
غ  جایـی کـه دکتـر یقینـی سـال ها پیـش در زیـر آن جشـن فـار
التحصیلـی برگزار کـرده بـود. جایی کـه سـال ها و دهه هـا دکتر 
یقینـی آمـده بـود و رفتـه بـود. جایـی کـه محـل عشـق و تالقـی 

حـس و حـال اسـتاد در آنجـا بـود.
کمی پایین تر دانشـکده داروسـازی اسـت. آنجا عمارتی اسـت 
که دکتر یقینی هفـت سـال در آن درس خوانـده و دکترای خود 
را دریافت کرده بود. در زیرزمین این عمارت، جایی اسـت که 
آن را »تـاالر آینـه« می گفتنـد. آنجـا یکـی از تجلی گاه هـای هنـر 
دکتر یقینی است. ماجرا از این قرار است که دانشگاه اصفهان 
به دنبال جایی بود که آمیخته بـا رنگ و بوی »هنر اصفهان« 
باشـد. پـس، از دکتـر یقینـی کـه آن زمـان دانشـجو بودنـد، 
خواهـش کردند که آنجـا را به هنرهـای خود بیارایـد. دکتر هم 
قلم به دسـت گرفت و تمام هنرهـای خود را به کار بسـت تا آن 
تاالر را بنگارد. نقاشی دیواری و نگارگری های زیادی در سقف 
و دیوارهـا بـه کار بـرد. نقاشـی  تزئینـی، گچ بـری ، آینـه کاری ، 
مقرنـس و دیگـر هنرهـای اسـالمی را بـه کمـک گرفـت تـا آنجـا 
واقعـا »آینه خانـه« شـود. بعـد از انقـالب ایـن تـاالر فراموش شـد 
و دو سـه سـال اخیـر از هنرمنـد و خالـق آن یعنـی دکتـر حسـین 
یقینـی خواهـش کردنـد کـه بـاز لبـاس کار پوشـیده، قلـم مـو به 
دسـت گیـرد و نقاشـی های تـاالر را کـه رنـگ و رو رفتـه بودنـد، 
دوبـاره بازسـازی و مرمـت کنـد و دکتـر یقینـی بـا خوشـرویی 
خـاص خـودش ایـن کار را پذیرفتـه و مشـغول آن شـد. او کار را 
به پایان برد و تـاالر دوباره احیا شـد. چند ماهی کـه در این تاالر 
کار می کـرد، فرصتـی بـود کـه خدمت ایشـان برسـیم و بـا همان 
لحـن گـرم خـود بـه مـا خوش آمـد بگویـد و از کار و هنـرش، هـر 
قسـمتی که بپرسـید، او سـاعت ها وقـت بگـذارد و اطالعـات در 
اختیار شـما بگذارد. چـرا که او هنـر را با اخـالق در آمیختـه بود. 
او مـردی همـه جانبـه بـود. خانـه ای در خیابـان اردیبهشـت 
داشـت کـه محفـل صمیمـی و خوشـی بـرای اربـاب هنـر و ذوق 
اصفهان بود. چـرا که معماری خانه به همـراه تمامی تزئینات 
آن محصـول دسـت و پنجـه خـود ایشـان بـود. در کارگاهـی در 
آمـده بـود کـه در زیـر زمیـن ایـن خانـه اسـت. در گوشـه های 
حوض خانـه تابلوهایـی را نصـب کـرده بـود کـه خـود ایشـان 
بـرای مناسـبت های مختلـف ترسـیم کـرده بـود: روز داروسـاز، 
روز پزشـک، روز سـالمت و در همـه ایـن تابلوهـا تصویـری از 
»ابن سـینا« که خـود در ذهـن سـاخته و پرداخته بود به چشـم 

می خـورد.
دکتـر یقینـی بـه نقاشـی، عکاسـی و نگارگـری عالقـه فـراوان 
داشت. در دو دهه اخیر هم به سمت پژوهش های تاریخی 
کشیده شده بود و حاصل آن کتابی بود عظیم و پنج جلدی 
تحـت عنـوان »دانشـنامه داروسـازی و داروخانـه داری 
گذشـته و  کتـاب درواقـع تاریخچـه  در اصفهـان«. ایـن 
زیـاد  کار  اسـت. وسـعت  اصفهـان  داروخانه هـای  حـال 
اسـت و بخـش عمـده ای از تحقیـق بـه صـورت میدانـی 
صـورت گرفـت. یعنـی دکتـر یقینـی ناچـار بـود بـه تک تـک 
داروخانه هـای شـهر سـر زده و تاریخچـه آن را پرسـیده 
کنـد. او دربـاره  و اطالعاتـی دربـاره مؤسـس آن دریافـت 
محتـوای کتـاب و حیطه هـای تحـت پوشـش آن در مقدمـه 
جلـد اول آورد: »در ایـن پژوهـش، تفکر، شـناخت و پیدایش 
داروسـازی در اسـتان اصفهـان از چـه هنـگام آغـاز شـده و 
تأسـیس مرکز آمـوزش عالـی داروسـازی در اصفهـان از دوران 
طـب سـنتی و شـکل گیری دانشـکده داروسـازی در اصفهـان 
از کدامیـن سـال ها آغـاز شـده، بررسـی می گـردد. همچنیـن 
تغییر نـام عطاری بـه عطاری فرنگـی، دوافروشـی، دواخانه 
و داروخانـه از کـی و کجـا شـروع شـده اسـت را بیـان مـی دارد. 
سرنوشـت و زندگـی نامـه داروسـازانی که بـه صورت داروسـاز 
ج بودند  مجاز یـا تحصیـل کـرده دانشـگاه های داخـل و خـار
بررسـی شـده همـراه بـا اسـناد و عکس هایـی از مسـتندات و 
اشـخاص اثرگذار ارائـه می گردد« )یقینـی، مقدمـه جلد اول، 
ص 40(. ایـن کتـاب ارزشـمند توسـط انتشـارات کنـکاش 
روانه بازار نشـر شـد. جـان کالم اینکه دکتـر حسـین یقینی به 
قول معروف »پی دل خود رفته بود« از هر رشته ای از دانش 
و هنـر کـه عالقـه اش پـر کشـیده بـود، سـرزده و آن را آموختـه 
بـود. از عالقـه او بـه شـهر اصفهـان هـر چـه بگویـم کم اسـت.
 از انسان دوستی و دل پر محبتی که به هم نوعان داشت. از 
اینکه هرگز مغـرور دانش و هنرش نشـد و تواضع و صمیمیت 
را همه جـا همـراه خـود داشـت. دکتـر یقینـی دیگـر تکـرار 
نخواهد شـد. با رفتن او اصفهـان نه تنها یـک هنرمند، بلکه 

یـک »انسـان« را هـم از دسـت داد.

دکتر حسین یقینی؛ کمتر اصفهانی است که نامش را نشنیده باشد؛ اسم و رسمی که چه در میان اهالی فرهنگ و هنر و چه 
در بیـن چهره های علمـی برو و بیـای خـاص و جایگاه ویـژه ای داشـت و خواهد داشـت البتـه...! بزرگمـردی کـه کرونا مهلت 

اتمام کارهـای نیمه تمامش را بـه او نداد.

پرسش و پاسخ در شهر 

 آمار کرونای اصفهان؛ ۲۷ اردیبهشت
۲۸ فوتی و ۹۸۱ ابتالی جدید

 تکلیف دانش آموزانی که 
در امتحانات حضوری شرکت نکنند، چیست؟

سـخن گوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان روز گذشـته از ابتـالی ۹۸1 نفـر به کرونـا خبر 
کز درمانی بسـتری  داد. آرش نجیمـی اظهار کرد: از این تعـداد بیمار جدید، 242 نفر در مرا
کـز درمانـی ترخیـص  شـدند .همچنیـن در ایـن بـازه زمانـی 2۳1 بیمـار بهبـود یافتـه از مرا
شـدند. او تصریـح کـرد: ۳15 بیمـار در بخـش مراقبت هـای ویـژه نگهـداری می شـوند. 
نجیمی آمار مرگ و میر بیماران مشکوک به کرونا طی 24 سـاعت اخیر در استان اصفهان 

را 2۸ نفـر اعـالم کـرد و گفـت: از ایـن تعـداد 20 نفر فـوت شـده مثبت کرونـا بوده اسـت.

معـاون آمـوزش متوسـطه اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان اصفهان با اشـاره بـه برگزاری 
گـر در امتحان  حضوری امتحانـات پایه نهـم و دوازدهـم، گفت: دانش آمـوزان پایـه نهم ا
شـرکت نکننـد، درصورتـی کـه غیبـت مجـاز و گواهـی پزشـکی داشـته باشـند دو هفتـه بعـد 
گـر  از برگـزاری امتحانـات می تواننـد امتحـان بدهنـد، امـا دانش آمـوزان پایـه دوازدهـم ا
گفت  وگـو بـا  امتحـان ندهنـد، بایـد شـهریور امتحـان دهنـد. محمدرضـا ناظـم زاده در 
ایسـنا، با اشـاره بـه اینکـه امتحانـات دانش آمـوزان از روز دوشـنبه، 2۷ اردیبهشـت شـروع 
شـد، اظهار کرد: همانطـور کـه تصمیم گیری شـده بود امتحانـات پایـه نهـم و دوازدهم به 
صورت حضوری و پایه های دیگـر به صورت مجازی در همین بازه زمانی برگزار می شـود.

کثـر تـا 24 خـرداد ادامـه دارد،  او بـا بیـان اینکـه برگـزاری امتحانـات مقطـع متوسـطه حدا
گفـت: دسـتورالعمل های بهداشـتی بـرای حوزه هـای امتحانـی ارسـال شـده و جلسـات 
توجیهی برای روسـا و معاونـان ادارات، رؤسـای حوزه های اجـرا و تصحیح و هر کسـی که 
به نوعـی در برگـزاری امتحانات دخیل اسـت برگزار شـده تا بـا کمترین مشـکلی امتحانات 

را برگـزار کنیـم.
معـاون آمـوزش متوسـطه اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان از دانش آمـوزان و خانواده هـا 
خواسـت نگـران برگـزاری امتحانـات حضوری نباشـند و افـزود: بـه دانش آمـوزان توصیـه 
می کنیـم قبـل و بعـد از امتحـان تجمـع نکننـد، زیـرا ممکـن اسـت ایـن تجمعـات بـرای 
ک باشـد و بایـد دسـتورالعمل های بهداشـتی و فاصله گـذاری  سـالمتی آن هـا خطرنـا

اجتماعـی را رعایـت کننـد.

 او در مورد تکلیف دانش آموزان پایه نهم و دوازدهمی کـه نتوانند در امتحانات حضوری 
گـر دانش آمـوزی در امتحـان شـرکت نکنـد، در  شـرکت کننـد، تصریـح کـرد: در پایـه نهـم ا
صـورت غیبـت مجـاز بـا گواهـی پزشـک می توانـد دو هفتـه بعـد از برگـزاری امتحانـات، 
گـر دانش آمـوزی االن امتحان ندهنـد باید در  مجـددا امتحان دهـد، اما در پایـه دوازدهم ا

امتحانـات نوبـت بعـدی یعنـی شـهریور شـرکت کنـد.
ناظـم زاده در مـورد امتحانـات مجـازی نیز گفـت: بـه همـکاران توصیـه کرده ایم بـا لحاظ 
آموزش هـای مجـازی سـؤاالت امتحانـی را طراحـی کننـد. طراحـی سـؤاالت امتحـان بایـد 
بـا توجـه بـه میانگیـن اسـتان باشـد، یعنـی هـم دانش آمـوز شـهر اصفهـان و هـم پشـت کوه 

فریـدن را درنظـر بگیریـم.
معـاون آمـوزش متوسـطه اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان بـار دیگـر از خانواده هـا و 
دانش آموزان خواسـت با اعتماد بـه آموزش و پرورش و رعایت مسـائل بهداشـتی، نگرانی 
بابت امتحانات حضوری نداشـته باشـند و خاطرنشـان کرد: در همه حوزه هـای امتحانی 
مسـائل بهداشـتی را رعایت می کنیم، ولی قبل و بعد از امتحان به عهده دانش آموز اسـت 

تـا در تجمعـات دوسـتانه شـرکت نکند.
او بـا اشـاره بـه پیش بینـی یـک اتـاق ایزولـه در هـر حـوزه امتحانـی بـرای دانش آمـوزان 
مبتـال بـه کرونـا کـه می خواهنـد امتحـان بدهنـد، گفـت: در سـال های گذشـته امتحانـات 
در 2۹0 حـوزه امتحانـی در اسـتان برگـزار می شـد، ولـی امسـال بـرای کمترشـدن جمعیـت 

دانش آمـوزان بـه 540 حـوزه افزایـش یافتـه اسـت.

لیال مقیمی
خبرنگار

دنیـــا  در  زیـــادی  ناتمـــام  کارهـــای 
داشـــت؛ حتـــی در واپســـین روزهایـــی 
ایـــن ویـــروس مـــوذی،  کرونـــا،  کـــه 
امانـــش را بریـــده بـــود و روی تخـــت 
بـــه  را  بیمارســـتان لحظه هـــای آخـــر 
مراقبت هـــای  بخـــش  در  و  ســـختی 
اینکـــه:  مثـــال  می گذرانـــد؛  ویـــژه 
»خـــوب کـــه شـــدم و بـــه خانـــه برگشـــتم، 
و  پرســـتاران  دربـــاره  می خواهـــم 
تـــا  بنویســـم.  آن هـــا  کاری هـــای  فدا
پرســـتاران،  نمی دانســـتم  االن  بـــه 
عجـــب موجوداتـــی هســـتند و چقـــدر 
بـــه بشـــریت عشـــق می ورزنـــد. بـــا تمـــام 
ــر  ــاران عمـ وجـــود کار می کننـــد و بـــه بیمـ
 می بخشـــند و آن هـــا را از مـــرگ نجـــات

 می دهند.«
 کرونـــا، امـــا سرســـخت تر و ُمصرتـــر از او 
بـــود و مهلـــت اتمـــام کارهـــای نیمه تمـــام 
را بـــه او نـــداد. دکتـــر حســـین یقینـــی؛ 
کـــه نامـــش را  کمتـــر اصفهانـــی اســـت 
نشـــنیده باشـــد؛ اســـم و رســـمی کـــه چـــه 
در میـــان اهالـــی فرهنـــگ و هنـــر و چـــه 
در بیـــن چهره هـــای علمـــی بـــرو و بیـــای 
خـــاص و جایـــگاه ویـــژه ای داشـــت و 

خواهـــد داشـــت البتـــه.

مردی هزارچهره
نقاشـــی، معمـــاری، آینـــه کاری، عکاســـی، 
پژوهشـــگری و داروســـازی، تنهـــا مشـــتی 
اســـت از هـــزار خـــرواری کـــه چهـــره مانـــدگار 
علمـــی و هنـــری اصفهـــان در آن مهـــارت 

داشـــت و اســـتادی می کـــرد. 
او  دربـــاره  گردانش  شـــا کـــه  کســـی 
کـــه بپرســـیم  می گوینـــد: »بعـــد از او از 
و طلـــب کنیـــم؟« و دوســـتانش منـــش 
و تواضـــع و افتادگـــی او را می ســـتایند 
و گواهـــی می دهنـــد کـــه قلـــب او بـــرای 
اصفهـــان  باســـتانی  آثـــار  تک تـــک 
کســـپاری  می تپیـــد: »روز شـــنبه از خا
کـــه برمی گشـــتم و در چهاربـــاغ قـــدم 
مـــی زدم، می گفتـــم قلـــب آن کـــس کـــه 
بـــرای تـــو می تپیـــد، از کار افتـــاد. کســـی 
کـــه دغدغـــه مدرســـه چهاربـــاغ را داشـــت 
و آن را یکـــی از زیباتریـــن بناهـــای جهـــان 
ک آرام  می دانســـت، زیـــر تلـــی از خـــا
گرفـــت. فـــردی کـــه نگـــران جاری نشـــدن 
آب در زاینـــده رود بـــود، عمـــرش بـــه 
 پایـــان رســـید و زاینـــده رود را پـــر آب

 ندید... .«
 او عاشـــق فرهنـــگ ایرانـــی بـــود و بـــرای 
حفـــظ آن از جـــان مایـــه می گذاشـــت. 
گرمابـــه و  بهنـــام دودی نیـــا، رفیـــق 
کـــه فروشـــگاه  گلســـتان دکتـــر یقینـــی 
ابـــزار فروشـــی دارد، امـــا خـــود اهـــل شـــعر 
و ادبیـــات اســـت، ســـال ها در کنـــار او 
ــر  ــا دکتـ ــال: »بـ ــه 15 سـ ــوده؛ نزدیـــک بـ بـ

آشـــنا  مثنوی پژوهـــان  انجمـــن  در 
شـــدم. آنجـــا مجـــری بـــودم.«

 ایـــن آشـــنایی دنبالـــه دار شـــد و تـــا بـــه 
امـــروز کـــه دودی نیـــا عـــزادار یـــار غـــار 
»در  یافـــت:  ادامـــه  اســـت،  خـــود 
انجمن هـــای مختلـــف دیگـــری مثـــل 
ـــا او  ـــز ب ـــگان نی ـــا و فرزان ـــن موزه داره  انجم

بودم.«
دو رفیق عاشـق اصفهان و اصفهان گردی 
بودنـد: »مرتـب بـا هـم بـه اصفهان گـردی 
می رفتیـم. عالقـه ویـژه ای بـه عکاسـی 
و پژوهـش در حـوزه تاریـخ داشـت؛ مثـال 
تعـداد بسـیار زیـادی عکـس از کوچ عشـایر 
گرفته بود؛ شـاید چیـزی حدود هـزار قطعه 
عکـس کـه بـه واسـطه آن زندگـی عشـایر 
را روایـت می کـرد. از تمـام سـاختمان ها و 
ابنیـه تاریخی اصفهـان هـم صد ها عکس 

گرفتـه بـود.«
 دغدغـــه اش آبادانـــی اصفهـــان بـــود؛ 
کـــه انســـان های بـــزرگ از او  شـــهری 
را  »اصفهـــان  بودنـــد:  برخاســـته 
چیـــزی  آدم  می گفـــت  می پرســـتید. 
را کـــه دوســـت داشـــته باشـــد، بـــه آن 
عشـــق مـــی ورزد و بـــرای نگهـــداری اش 
می کوشــــد. اصفهـــان خاســـتگاه آدم های 
بـــزرگ در حوزه هـــای مختلـــف مثـــل تئاتـــر 

و موســـیقی و ... اســـت.«

او عاشق مردم بود و مردم عاشق او
اســـتاد  ویژگی هایـــی  از  گشـــاده رویی 
بـــود کـــه باعـــث می شـــد همـــه را بـــه خـــود 
کنـــد؛ چـــه دانشـــجوها و چـــه  جـــذب 
آن هایـــی کـــه در انجمن هـــا و محافـــل 
ــق  ــد: »عاشـ ــی او را می دیدنـ ــی و ادبـ علمـ
مـــردم بـــود و بـــا روی گشـــاده پاســـخ آن هـــا 
را مـــی داد. دانـــش باالیـــی در حوزه هـــای 

ــوال های  ــوال سـ ــت و معمـ ــی داشـ مختلفـ
افـــراد را بـــدون پاســـخ نمی گذاشـــت. 
بعـــد از مرگـــش، یکـــی از دانشـــجویانش 
نوشـــته بـــود که پـــس از تـــو از کـــه بپرســـیم؟ 
بـــرای مـــن همیشـــه جـــای ســـؤال بـــود 
کـــه دکتـــر چگونـــه ایـــن علـــم و دانـــش 
ِکـــی وقـــت  را بـــه دســـت آورده؟ اصـــال 
کـــرده اســـت؟ البتـــه همیشـــه می گفـــت 
مـــن در طـــول عمـــرم فقـــط دو ســـاعت 
 می خوابـــم و بقیـــه را صـــرف یادگیـــری

 می کنم.«
 یقینـــی از کودکـــی نقاشـــی کردن را شـــروع 
ــگاه  ــالت او در دانشـ ــام تحصیـ ــرد و اتمـ کـ
اصفهـــان در رشـــته های ادبیـــات فارســـی، 
تاریخ شناســـی، کارشناســـی ارشـــد تاریـــخ 
معمـــاری و دکتـــرای داروســـازی بـــوده 
اســـت؛ تحصیالتـــی کـــه ســـابقه نیم قـــرن 
دانشـــگاه های  در  او  بـــرای  تدریـــس 
مختلـــف و تربیـــت صدهـــا دانشـــجو را رقم 
زد، امـــا باعـــث نشـــد خـــودش از یادگیـــری 
بـــاز بمانـــد: »تابســـتان ها  لحظـــه ای 
مختلـــف  رشـــته های  یادگیـــری  بـــه 
گچ بـــری و بنایـــی و نجـــاری می رفـــت 
و می گفـــت بایـــد ایـــن کارهـــا را انجـــام 
ــا  ــا را رهـ ــوم، آن هـ ــی نشـ ــا راضـ ــم و تـ  بدهـ

نمی کنم.«
 یکـــی از هنرهـــای او نقاشـــی بـــا آبرنـــگ 
ــیار  ــه بسـ ــن زمینـ ــای او در ایـ ــود: »کارهـ بـ
می کـــرد.  گچ بـــری  اســـت.  دیدنـــی 
گره چینـــی انجـــام مـــی داد. آینه بـــری 
کاشی ســـازی از دیگـــر  و آینـــه کاری و 
ـــژه ای در  ـــارت وی ـــه مه ـــود ک ـــای او ب هنره
آن داشـــت. گچ بـــری و آینـــه کاری تـــاالر 
دکتـــر یقینـــی در دانشـــکده داروســـازی 
دانشـــگاه اصفهـــان بـــه ســـبک معمـــاری 
قاجـــار، یکـــی از شـــاهکارهای اوســـت 
اســـت؛  دلنشـــین  و  زیبـــا  بســـیار  کـــه 
کـــه در ســـال 1۳5۸ تخریـــب  تـــاالری 
شـــد و دکتـــر یقینـــی طـــی 4 ســـال مرمـــت 
ـــرار  ـــت و ق ـــده گرف ـــه عه ـــازی آن را ب و بازس
اســـت بعـــد از کرونـــا درب ایـــن تـــاالر بـــه 
ــر او ــا هنـ ــه بـ ــا همـ ــود تـ ــاز شـ ــردم بـ  روی مـ

 آشنا شوند.«

کارهایی که نیمه تمام ماند...
یکـــی  شـــیخ بهایی  حمـــام  بازســـازی 
از کارهـــای نیمه تمـــام او بـــود: »دکتـــر 
ــده گرفـــت  ــه عهـ ــام را بـ مرمـــت ایـــن حمـ
و بـــا هزینـــه شـــخصی خـــود و جمعـــی 
دیگـــر قـــرار بـــود ایـــن کار را انجـــام دهـــد 
کـــه متاســـفانه عمـــرش وصـــال نـــداد 
بـــا  کـــه  و نیمه تمـــام مانـــد؛ حمامـــی 
ــران  ــاال ویـ ــد و حـ ــرم می شـ ــمع گـ ــک شـ یـ
شـــده.« ماجـــرای مرمـــت ایـــن حمـــام هـــم 
جالـــب اســـت: »برنامـــه ای در تلویزیـــون 
داشـــتم کـــه بـــا چنـــدی از دوســـتانم بـــه 
حمـــام می رفتـــم و حیـــن حمام کـــردن و 
کیسه کشـــیدن و مشـــت و مـــال دادن، 
راجـــع بـــه تاریـــخ و ادبیـــات و شـــعر و... 
دکتـــر  یک بـــار  می کردیـــم.  صحبـــت 

ــه  ــت و بـ ــور یافـ ــه حضـ ــن جلسـ ــم در ایـ هـ
قـــدری از ایـــن برنامـــه خوشـــش آمـــد 
کـــه گفـــت تصمیـــم گرفتـــه ام از تمـــام 
حمام هـــای اســـتان اصفهـــان عکـــس 
را  آن هـــا  تاریخچه هـــای  و  بگیـــرم 
 جمـــع آوری کنـــم، امـــا عمـــرش اجـــازه

 نداد.«
 موســـیقی بخـــش دیگـــری از زندگـــی 
اســـتاد یقینـــی بـــود: »تنبـــک یکـــی از 
کـــه عالقـــه زیـــادی  رشـــته هایی بـــود 
بـــه آن داشـــت و نـــزد اســـتاد تهرانـــی 
ـــار آن را آمـــوزش  آمـــوزش هفتـــه ای یـــک ب
می دیـــد. همچنیـــن عالقـــه  ویـــژه ای 
بـــه نوازندگـــی تـــار داشـــت و کارهـــای 
مـــی داد.  نشـــان  خـــود  از  ویـــژه ای 
یـــاور اســـتاد  نـــزد  را  نـــی  کودکـــی   در 

 یاد گرفته بود.«

خستگی برای او معنا نداشت
کـــم از زندگـــی   زندگـــی علمـــی او نیـــز 
ــرش  ــول عمـ ــت و در طـ ــری اش نداشـ هنـ
آثـــار بســـیاری بـــه جـــای گذاشـــت: »او 
گرفتـــن علـــم و دانـــش  همیشـــه بـــه فرا
مشـــغول بـــود. چندیـــن کتـــاب از او چـــاپ 
شـــده اســـت. کتابـــی پنـــج جلـــدی دارد 
بـــه نـــام دانشـــنامه داروخانـــه داری و 

داروســـازی در اصفهـــان قدیـــم و جدیـــد 
اســـت کـــه شـــش هـــزار صفحـــه اســـت 

و در رابطـــه بـــا تاریـــخ داروخانـــه داری 
تألیـــف  اصفهـــان.  در  داروســـازی  و 
ســـال  ده  بـــه  نزدیـــک  کتـــاب  ایـــن 
ــورت  ــه صـ ــپس آن را بـ ــید و سـ ــول کشـ طـ
و  دانشـــجویان  اختیـــار  در  رایـــگان 
 عالقه منـــدان و شـــرکت های داروســـازی

 قرار داد.« 
دودی نیـــا می گویـــد کـــه دکتـــر یقینـــی 
در تمـــام طـــول عمـــرش بـــدون هیـــچ 
چشمداشـــتی بـــه مـــردم خدمـــت کـــرد: 
ــود. بابـــت  ــی بـ ــی و مردمـ کـ ــیار خا »او بسـ
ســـخنرانی ها و برنامه هایـــی کـــه داشـــت 
ــرد.  ــه ای دریافـــت نمی کـ ــچ گاه هزینـ هیـ
کـــه برگـــزار  کالس هایـــی  بســـیاری از 
ـــش  ـــتگی برای ـــود. خس ـــگان ب ـــرد، رای می ک
معنـــا و مفهومـــی نداشـــت و همـــواره 
بـــه دنبـــال یـــاددادن و یادگیـــری بـــود. 
ـــد انجـــام  ـــه بای ـــادی داشـــت ک کارهـــای زی
مـــی داد؛ متاســـفانه اجـــل بـــه او مهلـــت 
نـــداد و ایـــن کارهـــا را بـــرای همیشـــه 

ناتمـــام باقـــی گذاشـــت.«

از  یکـــی  از  برگرفتـــه  تیتـــر  عنـــوان 
مشـــهورترین مقـــاالت جـــالل آل احمد اســـت 
کـــه در رثـــای نیمـــا یوشـــیج نوشـــته شـــده 

است.

پیرمرد چشم ما بود
 بهنام دودی نیا، رفیق دکتر یقینی از سال ها رفاقت و 

هم نشینی با او می گوید

نقاشی، معماری، 
آینه کاری، عکاسی، 

پژوهشگری و 
داروسازی، تنها مشتی 
است از هزار خرواری 

که چهره ماندگار علمی 
و هنری اصفهان در 
آن مهارت داشت و 

استادی می کرد

دکتر  یقینی بسیار 
کی و مردمی بود.  خا
بابت سخنرانی ها و 

برنامه هایی که داشت 
هیچ گاه هزینه ای 
دریافت نمی کرد. 

بسیاری از کالس هایی 
 که برگزار می کرد، 

رایگان بود

ف
شــری

ضــا 
در

حم
ز  م

س ا
عکــ
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دیدبان

حذف معاونت  فرهنگی از دبیرخانه 
شورای عالی مناطق آزاد و تجاری

معاونت فرهنگی، گردشگری و صنایع خالق از دبیرخانه شورای 
عالـی مناطـق آزاد و تجـاری کشـور حـذف و بـه اداره کل تبدیـل و 

محدود شـد.
بـه گزارش مهـر، بـا تغییـرات گسـترده در بدنـه دبیرخانه شـورای 
عالی مناطق آزاد کشـور، معاونت فرهنگی، گردشـگری و صنایع 
کنـون ایـن معاونت  خـالق نیـز از سـاختار دبیرخانـه حـذف شـد و ا
محدود به یک اداره کل در دبیرخانه شده است.  این تغییرات در 
پی انتصاب حمیدرضا مؤمنی، رئیس سازمان منطقه آزاد قشم، 
به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری کشـور بود که روز 
کنون  ۱۴ اسـفند ۹۹ از قشـم به تهران آمد. پس ازآن، دبیرخانه تا
بـا چنـد جابه جایـی و تغییـر مواجـه شـد؛ ازجملـه اسـتعفای مدیـر 
روابط عمومی دبیرخانه و استعفای معاون فرهنگی گردشگری 
و صنایع خالق که هفت ماهی بیشـتر از انتصابش در این سـمت 
نگذشته بود. محمدعلی وکیلی شـهریور سـال ۹۹ به این سمت 

منصوب شـده بـود.
پیـش از او نیـز اهلل بداشـتی، مدیـر گردشـگری او از مناطـق آزاد 
کنون با رفتن وکیلی، این معاونت به اداره کل  اسـتعفا داده بود. ا
تبدیل شـده اسـت و کارشناسـانی در آن بخش فعالیت می کنند. 
مدیرکل این بخش از ساختار دبیرخانه نیز هنوز مشخص نشده 
اسـت.پیش ازاین، محمدعلـی زم در دولـت یازدهـم مسـئولیت 
ایـن معاونـت را بـر عهـده گرفتـه بـود. پـس از او و بـا محمدرضـا 
رسـتمی این معاونت تغییـر عنـوان داد. منتقدان بـه این بخش 
از دبیرخانه معتقد بودند که سـاختار مناطـق آزاد در کشـور، اجازه 
سیاسـت گذاری بـه آن هـا را از سـوی دبیرخانـه نمی دهـد و عمـال 
گسـترش ایـن بخـش از دبیرخانـه مناطـق آزاد؛ بی منطق اسـت. 
برخی دیگر نیز بر این باور بودند که سـکان هدایت فعالیت های 
اجتماعـی، گردشـگری و فرهنگـی مناطـق آزاد بـه ایـن بخـش از 
دبیرخانه مربوط می شـود؛ اما به واقع افـرادی کـه در این جایگاه 

قـرار گرفتـه بودند، نتوانسـتند قدرتـی بـه ایـن معاونت بدهند.

برنامه ایران برای فیتور
سـازمان جهانـی گردشـگری قصـد دارد در حاشـیه نمایشـگاه 
بین المللی گردشگری فیتور مادرید نشسـتی با عنوان »نوآوری، 
راهبـر آمـوزش« برگـزار کند.بـه گـزارش مهـر، دپارتمـان خالقیت، 
 )UNWTO( آموزش و سرمایه گذاری سازمان جهانی گردشگری
در حاشیه نمایشگاه بین المللی گردشگری فیتور در شهر مادرید 
اسـپانیا که در تاریـخ ۲۰ مـی ۲۰۲۱ )برابر بـا ۳۰ اردیبهشـت ۱۴۰۰( 
برگزار می شود، نشسـتی با عنوان »نوآوری، راهبر آموزش« برگزار 
می کنـد.در این نشسـت، آینده آمـوزش آنالیـن و جایگاه نـوآوری 
در شکل گیری سیستم آموزش ترسیم می شود و نقش این امر در 
ایجاد میلیون ها شـغل حرفـه ای در سراسـر دنیا و رشـد اقتصادی 

پایدار جهانـی موردبررسـی قـرار می گیرد.
ایـن نشسـت در روز سـی ام اردیبهشـت، از سـاعت ۳۰: ۱۰ صبح تا 
۱5: ۱۳ عصـر برگـزار می شـود. ثبت نـام و شـرکت در ایـن نشسـت 
رایـگان اسـت و تمـام افـراد می تواننـد به صـورت آنالیـن از ایـن 
فرصت بهره ببرند.راه اندازی مجدد گردشـگری می تواند نقش 
مهمـی در  بهبـودی کلـی اقتصـاد جهانی کـه ضربـات شـدیدی از 
اثرات مخـرب پاندمـی کرونا خـورده اسـت، ایفا کند. گردشـگری 
کارفرمایـان اصلـی و از مهم تریـن تأمین کننده هـای  یکـی از 
فرصت هـای شـغلی به شـمار مـی رود و پیشـرفت در آمـوزش 
گردشـگری بـه افـراد بیشـتری ایـن شـانس را می دهـد کـه شـغلی 
مناسب تخصص خود پیدا کنند.تمرکز نشست بر روی اهمیت 
آموزش آنالین به عنوان یکـی از مبانی اشـتغال زایی خواهد بود. 
به عالوه، اسـتادان حاضـر در این نشسـت به بحـث در بـاره آینده 
آمـوزش آنالیـن و جایـگاه ابتـکار و نـوآوری در شـکل دهی یـک 

سیسـتم آموزشـی بهتـر خواهنـد پرداخـت.
از میان اسـتادان حاضر در نشسـت می توان به ناتالیـا بایونا مدیر 
نـوآوری، آمـوزش و سـرمایه گذاری های UNWTO، ماریـا کالدیـا 
پیندو وزیر سـابق تجارت، صنعت و گردشـگری کلمبیا، مارتین 
رودریگز مدیر دانشگاه IE )اسپانیا(، آنا پائول پایس مدیر آموزش 
گردشـگری در پرتغـال، محمـد القمـدی مشـاور توسـعه سـرمایه 

انسـانی و وزیر گردشـگری عربستان سـعودی و … اشـاره کرد.

 قبرستان قدیمی »فامنین« 
کاوش می شود

معاون میـراث فرهنگـی اداره کل میـراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایع دستی استان همدان از انجام عملیات کاوش در محوطه 

قبرستان قدیمی شـهر فامنین خبر داد.
سـیده مریم مختاری موسـوی در گفت وگـو بـا ایسـنا، بیـان کـرد: 
پـس از بررسـی ایـن محوطـه طـی هفته هـای گذشـته مقـرر شـد 
بـا هماهنگـی پژوهشـکده باستان شناسـی کشـور مجـوز حفـاری 

محوطـه اخـذ و عملیـات کاوش آغـاز شـود.
او با اعـالم اینکه طبق بررسـی های کارشناسـان باستان شناسـی 
آثـاری از دوره ایلخانـی در محوطـه مشـاهده شـد، افـزود: ایـن 
محوطه از حدود ۱5۰ سال قبل قبرستان بوده و به تپه قبرستان 
معروف اسـت، قبرسـتان جدید شـهر فامنیـن هم بـا فاصلـه ای از 

همین قبرسـتان قدیمـی قـرار دارد.
مختاری موسوی با بیان اینکه طبق شواهد و بررسی های انجام 
شده تا این زمان، قبرستان متعلق به دوره اسالمی است، مطرح 
کرد: در قسـمتی از قبرسـتان کـه در هفته هـای قبل تخریب شـد، 
آثار قبرهـای حـدود ۱۰۰ یـا ۱5۰ سـال پیش دیده شـد که بـر الیه ها 
و دیواره هـای آن آثار مربوط به دوره ایلخانی شـامل یـک اجاق و 

رد دیوار وجـود دارد.
معـاون میـراث فرهنگـی اداره کل میـراث فرهنگـی، گردشـگری 
کـرد: انجـام عملیـات  و صنایع دسـتی اسـتان همدان بیـان 
کاوش، قدمـت و الیه نـگاری محوطـه را مشـخص می کنـد؛ 
همچنیـن براسـاس گمانه زنی هـا معلـوم می شـود تپـه مربـوط 
 بـه چـه دوره هـای دیگـری اسـت؛ سـپس وضعیـت آثـار بررسـی

 می شود.

ماجرای گرامیداشـت روز موزه به عقیده ای برمی گردد که طی آن گفته شـده گسـترش موزه هـای دنیا و همکاری همه جانبه 
علمی، فرهنگی و صنعتی، در جهت دستیابی به اهداف فرهنگی از طریق هماهنگ ساختن اقدامات بین المللی و تدوین 
برنامه هایی مؤثر اسـت که دارای خطوط اساسی همکاری مشـترک و دوجانبه بین مردم و موزه ها در سطح جهانی باشد.

نسترن ایرانپور
خبرنگار

مـــوزه هنرهـــای معاصـــر اصفهـــان را از هـــر 
جـــای دنیـــا کـــه هســـتید در هـــر زمـــان کـــه 
دوســـت داریـــد، ببینیـــد و در تـــور مجـــازی اش 
بـــه آدرس www.imcart.ir/tour شـــرکت 
کنیـــد. بـــه روایـــت مهـــدی تمیـــزی، مدیـــر مـــوزه 
هنرهـــای معاصـــر اصفهـــان، ایـــن هدیـــه 
مجازی به مناســـبت روز جهانـــی مـــوزه 18 ماه 
مـــی )28 اردیبهشـــت ماه(، تـــدارک دیـــده 

شده است.

مــــوزه  جـــهـــانــــی  روز  در  ســــال  هــــر 
 )International Museum Day(
موضوعـی مشـخص می شـود تـا مـردم 
از  مسـتقیم  به صـورت  متخصصـان  و 
موزه ها دیدن کننـد و درباره چالش های 
مـوزه بـه بحـث و گفت وگـو بپردازنـد. بـا 
تعییـن ایـن روز، مـوزه جایـگاه و ارزش 

خـود را به عنوان نهـادی دائمـی در میان 
عمـوم مـردم بـه دسـت مـی آورد. امسـال 
شـعار ایـن روز آینـده موزه هـا: بازتوانـی و 
 The Future of Museums:( بازاندیشی
Recover and Reimagine( انتخـاب 

شـده اسـت.
ماجـرای گرامیداشـت ایـن روز هـم بـه 
عقیـده ای برمی گـردد کـه طـی آن گفتـه 
شده گسترش موزه های دنیا و همکاری 
همه جانبـه علمـی، فرهنگـی و صنعتـی، 
در جهـت دسـتیابی بـه اهـداف فرهنگـی 
اقدامـات  از طریـق هماهنگ سـاختن 
بین المللـی و تدویـن برنامه هایـی مؤثـر 
است که دارای خطوط اساسی همکاری 
مشـترک و دوجانبـه بیـن مـردم و موزه ها 

در سـطح جهانـی باشـد.
بـر اسـاس همیـن عقیـده، در قطعنامـه 
شـماره پنج  دوازدهمین مجمـع عمومی 
کمیـــتــــه بــیـــن المــللـــی موزه هـا ایکـوم 
)ICOM( کـه در ۲8 مـه ۱۹77 میـالدی 
درمسـکو برپـا شـد، روز ۱8 مـه برابـر بـا ۲8 

اردیبهشـت به عنوان روز جهانی موزه ها 
اعالم شد و از آن سـال در روز جهانی موزه 
در همـه کشـورهای عضـو، مراسـمی بـه 

مورداجـرا گذاشـته می شـود.

 موزه ای که همیشه دردسترس 
می شود

مـوزه هنرهـای معاصـر اصفهـان بـا آغـاز 
ع ویـروس کرونـا در جهـان و ایـران،  شـیو
حضـور در فضـای مجـازی را در دسـتور 
کار خـود قـرار داده اسـت کـه در همیـن 
راسـتا هم زمـان بـا ۲8اردیبهشـت۱۴۰۰ 
 ۱8 و بـه مناسـبت روز جهانـی مـوزه )
مـی( تـور مجـازی مـوزه هنرهـای معاصـر 
اصفهـان رونمایـی می شـود. مدیـر مـوزه 
هنرهای معاصر اصفهان، ضمن تبریک 
روز جهانـی مـوزه بـه مـوزه داران ایـران 
بـه تماشـای  و جهـان و عالقه منـدان 
موزه هـا گفـت: در ایـن تـور مجـازی، غیـر 
از تماشـای سـاختمان مـوزه هنرهـای 
معاصر اصفهان کـه یکـی از عمارت های 

قرارگرفتـه در دولت خانـه صفـوی اسـت، 
تماشـای منتخب آثار گنجینـه این موزه 
نیـز بـه دو زبـان فارسـی و انگلیسـی مهیـا 
شـده اسـت. مــهـــدی تـمیـــزی اظهـار 
هنرهـای  مـوزه  مجـازی  تـور  داشـت: 
معاصـر اصفهـان و تماشـای منتخـب آثار 
گنجینـه مـوزه، بـه مناسـبت روز جهانـی 
 www.imcart.ir/tour موزه، بـه آدرس

پذیـرای نـگاه عالقه منـدان اسـت.
او دربـاره تاریخچـه بنـای مـوزه افـزود: 
مـوزه  امـروزه  کـه  جبه خانـه  عمـارت 
هنرهای معاصر اصفهان اسـت، بخشـی 
از دولت خانـه صفـوی بـوده کـه در کنـار 
دیگـر آثـار برجای مانـده از آن دوران، 
بـه یـادگار، بـه دسـت مـا رسـیده اسـت و 
معمـاری امـروز ایـن بنـا، قاجـاری و دلیل 
آن، تخریـب و بازسـازی ایـن عمـارت 

صفـوی در دوره قاجـار اسـت.
او ادامـه داد: رکیب خانـه و تـاالر اشـرف 
)در ضلـع جنوبـی(، تـاالر تیمـوری )در 
)در  چهلسـتون  کاخ  شـمالی(،  ضلـع 
ضلـع شـمال غربـی( و مجموعـه میـدان 
نقش جهـان و عمارت هـای اطـراف آن 
)در ضلـع شـرقی( ازجملـه همسـایه های 
ایـن عمـارت هسـتند. او بـا اشـاره بـه 
و  مـوزه  سـه هزارمترمربعی  مسـاحت 
۱8۰۰ مترمربعـی زیربنـای آن کـه در دو 

طبقـه اسـت، از گالری هـای یـک و دو در 
ضلـع شـمالی و گالری هـای سـه و چهـار و 
گالـری تـک اثـر، در ضلـع غربـی خبـر داد 
و اظهـار داشـت: مـوزه هنرهـای معاصـر 
همـت  بـه   ۱۳7۳ اسـفند  در  اصفهـان 
کـرد،  کار  شـهرداری اصفهـان آغـاز بـه 
برگـزاری نمایشـگاه هایی از آثار ارزشـمند 
هنـر معاصـر ایـران و جهـان به صـورت 
دوره ای و همچنین برپایـی رویدادهای 
از  نگاهبانـی  و  تجسـمی  هنرهـای 
گردآوری شـده  گنجینـه  کـه در  آثـاری 
ازجملـه وظایـف ایـن مرکـز هنـری اسـت. 
 تمیـزی خاطرنشـان کـرد: گنجینـه مـوزه

سـازمان  بـه  متعلـق  حقوقـی  ازنظـر 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشـی شـهرداری 
بـه  متعلـق  معنـوی  ازنظـر  و  اصفهـان 

اسـت. جهان شـهر  ایـن  شـهروندان 
گفتنـی اسـت؛ بـا توجـه بـه اینکـه ایـده 
برنامه هـای  از  هنـری،  آثـار  وقـف 
مهـدی تمیـزی در دوره مدیریـت او بـر 
مـوزه هنرهـای معاصـر اصفهـان اسـت، 
برنامه ریـزی و تبلیغات بـرای اهدای آثار 
هنـری بـه گنجینـه ایـن مـوزه، از ۱۳۹7 
آغـاز شـد.  اهـدای بیـش از ۳7 قطعـه 
اثـر از هنرمنـدان ایرانـی و چهـار قطعـه 
ک  اثـر از هنرمنـدان خارجـی و ثبـت و پـال
بیش از 6۰ قطعـه اثر هنری ثبت نشـده و 

موجود در انبارهای موزه، بخشـی از این 
برنامـه اسـت. گنجینـه مـوزه هنرهـای 
کنـون دارای ۹65  معاصـر اصفهـان هم ا
قطعـه اثـر بـا 556 شـماره امـوال اسـت.

تماشای مجازی موزه 
هنرهای معاصر اصفهان

 امروز به مناسبت روز جهانی موزه ها، بازدید مجازی
 از موزه هنرهای معاصر اصفهان ممکن شده است

 گنجینه موزه
ازنظر حقوقی متعلق 
به سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان 
و ازنظر معنوی متعلق

 به شهروندان
 این جهان شهر

 است

ارگ باستانی بیاضه؛ میراث مهجور اصفهان
خوروبیابانک را با نگاه تازه ببینید

بیاضـه روسـتایی از توابـع بخـش مرکزی 
شهرسـتان خوروبیابانک در شـرقی ترین 
نقطـه اسـتان اصفهـان اسـت کـه ارگـی 
کهـن در آن همچنـان اسـتوار بـه حیـات 
خـود ادامـه می دهـد. در ایـن مقـال بـه 
کهـن و  معرفـی ویژگی هـای ایـن ارگ 

باسـتانی پرداختـه می شـود.
شهرسـتان خوروبیابانک در شـرقی ترین 
نقطـه اسـتان اصفهـان و در قلـب کویـر 
مرکـزی ایـران واقـع شـده اسـت. ایـن 
شهرسـتان به واسـطه قرار داشـتن در دل 
کویر مرکـزی ایـران، جزو مناطـق بیابانی 
به شـمار  اصفهـان  اسـتان  کویـری  و 
مـی رود. بـا ایـن وصـف و بـا توجـه بـه 
قدمت تاریخی خور که براسـاس شـواهد 
برخی منابـع تاریخـی به بیش از سـه هزار 
سـال قبـل می رسـد، امـروزه به واسـطه 
متعـدد  آثـار  همچنیـن  و  بکـر  کویـر 
تاریخـی کـه در شـهرها و روسـتاهای این 

خوروبیابانـک  قرارگرفتـه،  شهرسـتان 
مـــهــــم  کانـــون هــــای  از  یــــکی  بـه 
 گردشـگری اسـتان اصفهـان بـدل شـده 
»بیاضـه«  تاریخـی  است. روسـتای 
شهرسـتان  مرکـزی  بخـش  توابـع  از 
بـه »خوروبیابانـک«   جدیدالتأسـیس 

کیلومتـری   شـمار رفتـه و در فاصلـه 5۰ 
مرکـز شهرسـتان واقع شـده اسـت.  وجود 
پایاب هـای  سـاباط ها،  قدیمـی،  ارگ 
ســرپــوشیــــده، قــنــات هـــا، حسینیـــه، 
مسـجدجامع قدیمـی و امامـزاده واقـع در 
روسـتا همـواره توجـه گردشـگران داخلی 

و خارجـی را جلـب کـرده اسـت. 
خانه هـای قدیمـی ایـن روسـتا عمومـا از 
خشـت و گل بناشده و به واسـطه گرمای 
شـدید هـوا دارای ایوان هایـی بـا طـاق 

بلند اسـت. 
قلعـه یـا ارگ »بیاضـه« به عنـوان یکـی 
تاریخـی روسـتا،  از جاذبه هـای  دیگـر 

قلعـه ای چندطبقـه  اسـت کـه از خشـت 
ج بلنـد  و گل بناشـده و دارای چهـار بـر
کنان  دیده بانـی بـرای محافظـت از سـا
از حمله هـای راهزنـان و دشـمنان بـوده 

 . سـت ا
براسـاس شـواهد موجـود و کاوش هـای 
ارگ  ایـن  قدمـت  باستان شناسـی، 

تاریخی به دوران شاهنشـاهان ساسانی 
به عنـوان آخریـن پادشـاهان آریایـی تبار 

ایرانـی بازمی گـردد.
داخـل  در  »بیاضـه«  تاریخـی  قلعـه 
روسـتای بیاضـه واقع شـده و از منظـر 
کالبـد معمـاری، متشـکل از دوطبقـه در 
زیرزمیـن و دوطبقـه روی زمیـن اسـت. 

به منظـور  قلعـه  پیرامـون  محیـط  در 
کنان قلعـه در طـول تاریخ  حفاظـت از سـا
ایـران،  مرکـزی  فـالت  فـرود  و  پرفـراز 
خندق هـای عریـض و بـه عمـق هفـت تـا 
ج های مسـتحکم در  ۱۳ متر بناشـده و بر

پیرامـون آن هـا ساخته شـده اسـت. 
در بخش های مختلف قلعه، راهروهای 
پیچ درپیچـی قـرار دارد کـه در طرفیـن 
آن هـا اتاقک هـای بسـیاری به منظـور 
اقامـت مـردم روسـتا ساخته شـده و بـرای 
هـر بخـش تأسیسـاتی نظیر آسـیاب های 

دسـتی، چـاه و کانـال بنا شـده اسـت. 
در حـال حاضر بـا نگاهـی گذرا به سـاختار 
قلعـه درمی یابیـم کـه بـا گذشـت زمـان 
قلعـه  بلنـد  ج هـای  بر برخـی  طوالنـی، 
تخریب شـده که نیـاز بـه بازآفرینـی دارد.
بـر اسـاس شـواهد تاریخـی، به ویـژه بـا 
اسـتناد بـه تواریـخ شـفاهی منطقـه، از 
ایـن قلعـه در طـول بیـش از دوهـزار سـال 

قدمـت آن، به عنـوان مرکـز حکمرانـی 
منطقـه بیابانـک اسـتفاده می شـده و بـا 
توجه بـه وجود بیـش از 7۰۰ اتاق  در این 
قلعـه و وجـود امکانـات زندگـی، در ایـام 
مختلـف تاریخـی در ایـن قلعـه تاریخـی 
امـکان سـکونت بیـش از ۲5۰۰ نفـر از 
مـردم بومـی منطقـه همـراه بـا امنیـت 

کامـل فراهـم بـوده اسـت.
در حال حاضر این قلعه سـترگ باسـتانی 
همچنـان مسـکن و مـأوای تنـی چنـد از 

خانواده هـای روسـتای بیاضـه اسـت.
شهرسـتان کویـری خـور و بیابانـک تنهـا 
شهرسـتان دارای نخلسـتان در اسـتان 
اصفهـان اسـت و از ایـن نخلسـتان ها 
7۰۰ تـن رقم هـای مرغـوب خرمـا شـامل 
کبـکاب،  خـارک،  قصـب،  کرمانـی، 
زاهـدی و زارشـک برداشـت می شـود کـه 
از ارقـام مرغـوب خرمـا در ایـن شهرسـتان 

به شـمار مـی رود.

مقصد گردشگری

تماشای دروازه طهرون
آنالین موزه گردی کنید

گشایی پرتغال! باز
گردشگری محدود آغاز شد

مسابقه اسکیس موزه آبگینه و فرش
فراخوانی برای دست به قلم ها منتشر شد

نمایشگاه عکس تهران قدیم با عنوان »دروازه طهرون« به مناسبت روز جهانی موزه برگزار 
می شود.به گزارش ایسنا، در این نمایشگاه ۳۰ قطعه عکس از تهران قدیم با عنوان »دروازه 
طهرون« به مناسبت هفته میراث فرهنگی و روز جهانی موزه نمایش داده می شود.در توضیح 
گرچه این روزها با نوسازی پایتخت و از بین رفتن بناهای قدیمی،  این نمایشگاه آمده است: ا
نسل های جدید خاطره چندانی از تهران قدیم ندارد، تصاویر به جامانده از بناهای قدیم پایتخت، 
به خصوص دروازه های زیبا با معماری هنرمندانه تهران قدیم، همچنان جذاب و خاطره انگیز 
بوده و سندی تاریخی بر نام هایی است که هنوز در برخی معابر و اماکن تهران به یادگار مانده است.
گرام فرهنگ سرای امام  نمایشگاه دروازه طهرون از ۲8 اردیبهشت تا 5 خرداد در صفحه اینستا
)ره( به نشانی Imam.farhangsaraa در دسترس عالقه مندان  است. این نمایشگاه با مشارکت 

عکاس خانه شهر برگزار شده است.

پرتغال روند پذیرش گردشگران چند کشور اتحادیه اروپا و بریتانیا را آغاز می کند.به گزارش ایسنا 
و به نقل از رویترز، دولت پرتغال اعالم کرد این کشور از روز دوشنبه پذیرش گردشگران از بریتانیا 
و برخی از کشورهای اتحادیه اروپا را که میزان ابتال به کرونا در آن ها کم است به شرط دریافت 
نتیجه منفی آزمایش کرونا از مسافران آغاز خواهد کرد.در بیانیه جدید پرتغال اعالم شده است 
که پروازهای گردشگری به مقصد پرتغال از کشورهای اروپایی ای از سرگرفته خواهد شد که 
میزان ابتال به کرونا در آن ها به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر از 5۰۰ مورد کمتر باشد.مجوز ورود گردشگران 
از کشورهای لیختن اشتاین، نروژ، ایسلند و سوئیس به پرتغال نیز صادر خواهد شد.گردشگران 
کثر در 7۲ ساعت پیش از پرواز انجام شده باشد، ارائه  باید نتیجه منفی آزمایش کرونا را که حدا
کنند و خطوط هوایی نیز برای سوار کردن هر یک از مسافرانی که نتیجه منفی آزمایش کرونا را ارائه 

نداده اند بین 5۰۰ تا ۲۰۰۰ یورو جریمه خواهند شد.

معـاون میراث فرهنگـی اسـتان تهـران از برگـزاری مسـابقه اسـکیس موزه هـای آبگینـه و 
فـرش بـه مناسـبت روز جهانـی مـوزه و هفتـه میراث فرهنگـی خبـرداد.

بـه گـزارش ایسـنا، مرتضـی ادیـب زاده گفـت: معمـاری سـاختمان مـوزه آبگینـه به عنـوان 
یـک بنـای دوره قاجـار و سـاختمان مـوزه فـرش به عنـوان یـک بنـای معاصـر بـرای ایـن 

مسـابقه انتخـاب شـده اسـت.
او افـزود: شـرکت در ایـن مسـابقه بـرای تمـام عالقه منـدان آزاد اسـت و شـرکت کنندگان از 
تاریـخ ۲6 اردیبهشـت تـا ۲ خـرداد فرصـت دارنـد آثـار خـود را بـه آدرس پسـت الکترونیکـی 
Tehran.miras@gmail.com بفرسـتند.معاون میـراث فرهنگـی تهـران همچنیـن 
از شـرکت کنندگان درخواسـت کـرد آثـار خـود را تـا قبـل از اعـالم نتایـج داوری، در فضـای 

مجـازی منتشـر نکننـد.
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 اخبار روز

 توضیح در خصوص شائبه تبانی 
در دیدار سپاهان-مس

از انتشـار تصاویـر مسـابقه تیم هـای سـپاهان و مـس  پـس 
رفسـنجان در هفتـه بیسـت و سـوم رقابت هـای لیـگ برتـر و 
ح شـدن شـایعه تبانـی چنـد بازیکـن مـس روی صحنـه  مطر
سـابق  ناظـر  مجـازی،  فضـای  در  سـپاهان  تیـم  گل هـای 
کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا بـه بیـان توضیحاتـی در ایـن زمینـه 
پرداخت.ایمان فرزین کارشـناس مسـائل حقوقـی ورزش و ناظر 
اجرایـی سـابق کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا بـا اشـاره بـه مقـررات 
انضباطی فدراسـیون فوتبال گفت: ماده ۷۳ مقـررات انضباطی 
فدراسـیون فوتبال با عنوان سـامت مسـابقات و تبانی، صراحتا 
عنـوان کـرده اسـت کـه هـر شـخصی کـه مبـادرت بـه طراحـی، 
زمینه سـازی یـا اقـدام بـرای تأثیرگـذاری بـر نتیجـه یـک مسـابقه 
برخـاف اخاق و شـئونات ورزشـی کنـد بـه محرومیـت از هرگونه 
فعالیت فوتبالی به مدت حداقل ۱۲ ماه و نیز پانصد میلیون ریال 
جریمـه نقـدی محکـوم خواهـد شـد. در صـورت شـدت اقدامـات 
یـا اهمیـت فـراوان موضـوع، متخلـف بـرای تمـام عمـر از هرگونـه 
فعالیـت مرتبـط بـا فوتبـال، فوتسـال و فوتبـال سـاحلی، محـروم 
می شـود.او در ادامه با اشـاره به مـاده ۷۷ این مقررات افـزود: این 
ماده تمام اشـخاص را مکلف کـرده تا در صـورت اطـاع از هرگونه 
تبانی احتمالی و مسـائل مربوط به سامت مسـابقه، مراتب را به 
اطـاع مقامـات رسـمی فدراسـیون فوتبـال برسـاند. در متـن ایـن 
ماده آمده اسـت که تمام اشـخاص مشـمول این مقـررات مکلف 
هسـتند در صـورت اطـاع از هرگونه نقـض اساسـنامه یا هر یـک از 
قوانیـن، مقـررات، آیین نامه ها، بخشـنامه یا دسـتورالعمل های 
فدراسـیون فوتبال یـا اطـاع از وقـوع هرگونـه جرمـی، مراتـب را در 
ع وقت و بدون هیچ گونه تأخیـری و با ذکر جزئیـات به اطاع  اسـر
مقامات رسمی و صاحیتدار فدراسیون فوتبال برسانند.شروع به 
تخلف، شـروع به جرم و هرگونه پیشنهاد نامشـروع و غیرقانونی 
ولـو آنکـه اجرایـی یـا منتج بـه نتیجـه نشـوند نیـز مشـمول همین 
ع وقـت و بـدون هیچ گونـه  تکلیـف قانونـی اسـت و بایـد در اسـر
تأخیـر و بـا ذکـر جزئیـات بـه اطـاع مقامـات رسـمی و صاحیتـدار 
فدراسیون فوتبال رسانده شـود. در صورت تخلف از این قاعده، 
هریک از مجازات های قانونی مقرر در این مقررات به تشخیص 
رکـن قضایـی در خصـوص متخلـف قابـل اجراسـت.فرزین در 
ادامـه ضمـن اشـاره بـه سـخت گیری های فیفـا و AFC دربـاره 
این گونـه مـوارد، عنـوان کـرد: هرچنـد اثبـات تبانـی کار راحتـی 
نیسـت و نیازمنـد ارائـه اسـناد و ادلـه محکمه پسـند اسـت؛ امـا در 
صورت اثبـات آن محرومیت های بسـیار سـنگینی توسـط فیفا و 
کنفدراسـیون فوتبال آسـیا نیز بـرای متخلفـان و مجرمـان درنظر 

گرفتـه شـده اسـت./ مهـر

 از تهران تا رم 
ماجرای یک اشتباه ناشیانه!

در بـازی پیـکان و سـایپا در چهارچـوب رقابت هـای لیـگ برتـر 
خ داد و پیکانی هـا بـه اشـتباه اقـدام بـه انجـام  اتفـاق عجیبـی ر
شـش تعویـض کردنـد کـه ایـن اشـتباه از چشـم داوران و ناظـر 
بـازی دور مانـد تـا سلسـله اشـتباهات تکمیـل شـود. پـس از ایـن 
بازی صحبت های متعددی از سـوی افراد مسـئول و کارشـناس 
انجام شد که تنها موضوع مشـهودش، سـردرگمی آن ها از اتفاق 
خ داده بـود و آن هـا به طور قطع نتوانسـتند مقصر ماجـرا را اعام  ر
کننـد. حسـن کامرانی فـر، رئیـس دپارتمـان داوری فدراسـیون 
فوتبـال دربـاره ایـن تخلـف می گویـد: »قوانیـن بین المللـی فیفا و 
فدراسـیون فوتبـال ایـران در ایـن خصـوص می گوینـد ابتـدا بایـد 
میـزان تأثیرگـذاری بازیکنـی کـه بـه عنـوان تعویـض ششـم یـا 
بازیکـن دوازدهـم وارد زمیـن شـده بررسـی شـود و سـپس نسـبت 
به نتیجـه بـازی، جریمـه خاطیـان و اعام مقصـران اصلـی اعام 
موضـع کنیـم. البتـه چیـزی کـه مشـخص اسـت ایـن اسـت کـه 
ناظر فدراسـیون و داور چهارم در این مورد کوتاهـی کرده اند.«اما 
خ داده کـه  آیـا ایـن اتفـاق بـرای اولیـن بـار در جهـان فوتبـال ر
چنیـن سـردرگمی ای ایجـاد کـرده اسـت؟ پاسـخ ایـن پرسـش 
منفـی اسـت؛ زیـرا در ابتـدای ایـن فصـل و در چهارچـوب مرحلـه 
یک شـانزدهم نهایـی کوپـا ایتالیـا، رم بـه مصـاف اسـپتزیا رفتـه 
بـود کـه در وقت هـای اضافـه بـا نتیجـه ۴ بـر ۲ شکسـت خـورد. 
رمی هـا در ایـن دیـدار بـه خیـال اینکـه ماننـد قبـل می تواننـد در 
وقت هـای اضافـه یـک تعویـض اضافـه انجـام دهنـد، ششـمین 
تعویضشـان را هم انجام دادنـد؛ اما آن ها مرتکب تخلف شـدند. 
فدراسـیون فوتبال ایتالیا پس از این دیدار با اینکه رمی ها در این 
بازی شکسـت خورده بودند و بازیکن تعویضی شـان هم تأثیری 
در مسـابقه نداشـت، رأی بـه شکسـت سـه بـر صفـر رم داد. رأی 
فدراسیون فوتبال نشان می دهد که آن ها توجهی به تأثیرگذاری 
تعویـض ششـم رمی هـا نداشـته و تنهـا قانـون را اجـرا کردنـد.در 
گر قرار باشد مصداق بارزی برای بازی پیکان و سایپا در  نتیجه ا
نظر گرفت، دیدار رم و اسپتزیا همان مثال است. با این حال باید 
منتظر ماند و دید که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال راجع به 

ایـن ماجـرای عجیـب چـه تصمیمـی می گیـرد./ ایسـنا

منع تعقیب مجری استقاللی صادر شد
چنـد مـاه پیـش در برنامـه زنـده تلویزیونـی صبـح بخیـر ایـران، 
دو مجـری آن بـا لحنـی کنایه آمیـز قهرمانـی پرسـپولیس را بـه 
حمایت هـای وزارت ورزش مرتبـط دانسـتند و ایـن صحبت هـا 
بازتـاب زیادی هـم در فضای مجـازی ایجاد کـرد. صحبت های 
کنـش پرسپولیسـی ها همـراه شـد و عبدالرضـا  ایـن مجـری بـا وا
امیراحمـدی مجـری برنامـه صبح بخیـر ایـران از پرسپولیسـی ها 
عذرخواهـی کـرد؛ امـا در انتهـا بـا نـام بـردن از گالیلـه بـه شـکلی 
کنایه آمیـز و دو پهلـو نشـان داد کـه باالجبـار تـن بـه ایـن کار داده 
است.همین مسئله باعث شـد تا باشگاه پرسـپولیس به صورت 
رسمی از این مجری تلویزیون شکایت کند و در قسمت دیگری از 
برنامه، عبدالرضا امیراحمدی مجری این برنامه به اتفاق های 
خ داده پـس از شـکایت باشـگاه پرسـپولیس پرداخت.احمـدی  ر
در صحبت هایـش بـا تشـکر از رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامل 
سرخ پوشان و چند نفر دیگر از جمله ابراهیم شکوری گفت: چند 
وقت پیش اتفاقی افتاد که معاونت حقوقی باشگاه پرسپولیس 
از مـن شـکایت کـرد. راهـی دادگاه شـدیم. آقـای فرجـی از وکای 
سازمان صدا و سیما وکالت من را برعهده گرفتند. او افزود: با سعه 
صـدر دوسـتان، قـرار منـع تعقیـب بـرای مـن صـادر و این داسـتان 
تمام شد. آقای قاضی نیز به وکیل باشگاه پرسپولیس گفت شما 
که ادعا دارید باشـگاه بزرگی هسـتید، از یک آدم بزرگ بعید است 

که با هـر تلنگـری ناراحت شـود./ ورزش سـه

مسعود افشاری
خبرنگار

گردان محرم نویدکیا خیلی راحت تر از  شا
رقابت جام حذفی در برابر مس رفسنجان 
موفق شدند به سه امتیاز مهم دست پیدا 
کنند تا با خیالی آسوده تر نسبت به گذشته 
در  سپاهان  شوند.  لیگ  تعطیالت  راهی 
شرایطی توانست به مس رفسنجان پنج گل 
کرد و  گل اول را از حریف دریافت  که  بزند 
ع هواداران سپاهان را نگران  همین موضو
کرد که مبادا داستان بازی جام حذفی باز هم 
در استادیوم نقش جهان تکرار شود؛ اما 
طوفان سپاهانی ها در عرض ۱۵ دقیقه باعث 
زدن چهار گل شد تا در نهایت سپاهان بتواند 
با گرفتن این سه امتیاز جایگاهش در صدر 
کند و چشم به  را محـکـم تر  لـیــگ  جدول 

هفته های آینده داشته باشد.

سپاهان در این بازی عاوه بر گرفتن سه 
امتیاز، توانست تفاضل گل چهار عددی 
در  مسئله  این  که  بیاورد  به دست  هم 
ادامه مسابقات لیگ و در رقابت مستقیم 

پرسپولیس  با  نویدکیا  محرم  گردان  شا
می تواند به داد نماینده فوتبال اصفهان 
برسد. البته بعد از پایان مسابقه، حواشی 
بازیکنان  مختلفی درخصوص عملکرد 
مس در این بازی و تعداد گلی که دریافت 
کردند منتشر شد؛ اما آن هایی که فوتبال 
را به صورت حرفه ای دنبال می کنند به 
درخشان  نمایش  که  می دانند  خوبی 
که به  سپاهان در این بازی و فشاری 
خط دفاعی مس وارد شد منجر به بروز 
اشتباه در بین بعضی از بازیکنان این تیم 
شد و سپاهان همان طور که در استادیوم 
ک را  نقش جهان تیمی مثل آلومینیم ارا
گلباران کرده بود این توانایی را داشت تا 
در مقابل مس رفسنجان همین تعداد گل 

را به ثمر برساند.
پیام نیازمند: به جز ضربه سر علیرضا 
کنش نیازمند  نقی زاده در نیمه اول که با وا
روبه رو شد، در بقیه دقایق بازی شوت های 
بازیکنان مس راهی به دروازه سپاهان راه 
پیدا نکرد. نیازمند روی گل دریافتی هم 
آن چنان مقصر نبوده؛ اما دروازه بان سپاهان 
تحت نظر رحمان احمدی باید کمی روی 
کند تا  کار  خروج هایش از درون دروازه 

ارسال های از جناحین به این راحتی برای 
سپاهان خطرساز نشود.

مدافع  عملکرد  گولسیانی:  جرجی 
بلندقامت سپاهان در چند بازی گذشته 
تیمش آن قدر خوب بوده که حتی با وجود 
پایان محرومیت نژادمهدی باز هم محرم به 
بازیکن خارجی تیمش اعتماد کرد. جرجی 
هم خیلی خوب جواب اعتماد محرم را داد و 
گلی که با زرنگی خودش به ثمر رساند باعث 
شد تا طوفان ۱۵ دقیقه ای سپاهان در مقابل 

مس رفسنجان ها آغاز شود.
بازیکن  ثبات ترین  با  پورقاز:  عزت 
که در  سپاهان در ترکیب این تیم است 
هفته های گذشته نمایشی ثابت و مطلوب 
داشته است؛ اما هم پورقاز و هم گولسیانی 
که روی زدن  به واسطه توانایی زیادی 
ضربات سر دارند، باید این موضوع را بدانند 
که دریافت گل از بازیکنی مثل محمدرضا 
سلیمانی که آن چنان هم سر زن و بلند قامت 
کارنامه خط  نیست یک نکته منفی در 

دفاعی سپاهان به حساب می آید.
امید نورافکن: گلی که با پای راست به 
شــادی  و  طـــرف  یـــک  رســـانـــد،  ثــمــر 
منحصربه فرد و بعد از گل و آمدنش به سمت 

محرم نویدکیا یک طرف دیگر که نشان داد 
نورافکن بعد از پشت سر گذاشتن حواشی دو 
سال گذشته تبدیل به یک بازیکن محبوب 
در ترکیب سپاهان شده و آن قدر  به کادر فنی 
تیمش اعتماد و احترام دارد که حتی شادی 
بعد از گلش را هم به سرمربی تیم تقدیم 

می کند.
دانیال اسماعیلی فر: هرچند تنها گل 
مس رفسنجان از جای خالی دانیال در 
سپاهان  دفـاعــی  خــط  راســـت  سمت 
پایه گذاری شد؛ اما اسماعیلی فر در یک 
صحنه بسیار آموزشی با پیگیری بسیار 
خوبی که روی توپ انجام داد پاس گلی 
را برای سجاد شهباززاده ارسال کرد تا به 
قول گزارشگر بازی خاطره بازی ایران و 
برای  آسیا  ملت های  جام  در  ژاپن 

گران این بازی زنده شود. تماشا
احسان حاج صفی: بازیکنان مختلفی 
برای سپاهان در این بازی گلزنی کردند و به 
نظر می رسید که نام احسان حاج صفی هم 
باید در لیست گلزنان این مسابقه به ثبت 
برسد؛ اما دو بار ضربات ایستگاهی کاپیتان 
سپاهان به سمت دروازه شلیک شد که اولی 
با واکنش نوشی صوفیانی همراه بود و دومی 

هم به بیرون رفت تا حاج صفی نتواند بعد از 
نمایش نه چندان قابل قبولش در مقابل 
پرسپولیس پایش را به گلزنی باز کند. با این 
و  دونده  بسیار  سپاهان  کاپیتان  حال 
پرتاش ظاهر شد تا به نوعی بتواند مهدی 

کیانی را در خط هافبک مس خنثی کند.
کریمی: روی ضد حمله مس  محمد 
رفسنجان و گلی که وارد دروازه سپاهان 
به  را  زود خودش  کریمی خیلی  کردند، 
محوطه جریمه سپاهان رساند؛ اما قد او 
آن قدر بلند نبود که بتواند جلوی ضربه سر 
محمدرضا سلیمانی را بگیرد؛ با این حال 
کریمی در بیشتر دقایق بازی نمایش خوبی 
داشت و وظایف خود را به نحو احسن انجام 

داد.
گـــل مـــــس  سروش رفـیـعــی: روی 
رفسنجان دریبل بدی از علیرضا نقی زاده 
به  بقیه دقایق مسابقه  در  ولی  خورد؛ 
همان بازیکن خاق و فانتزی در خط 
هافبک سپاهان تبدیل شد و کرنر دقیق او 
که با ضربه سر گولسیانی همراه شد، راه را 
برای پیروزی سپاهان در این بازی هموار 

کرد.
روی  حــســیـنـــــی:  سیدمحـمـدرضا 

تیزهوشی خودش موفق شد یک گل بسیار 
زیبا وارد دروازه مس رفسنجان کند؛ اما در 
بعضی از دقایق بازی با خودخواهی اجازه 
گلزنی به بقیه بازیکنان سپاهان نداد و البته 
یک اخطار بی مورد هم از داور دریافت کرد 
که می تواند در ادامه لیگ برای او مشکل ساز 

شود.
که  محمد محبی: باید مراقب باشد 
پیشنهاد باشگاه پرتغالی تمرکزش را بر هم 
نزند و در ادامه فصل همان بازیکنی باشد که 
هواداران سپاهان از او انتظار دارند. محبی 
بعد از اینکه در بازی مقابل پرسپولیس 
گل باز شد در مقابل مس هم  پایش به 
سپاهان  گلزنان  از  یکی  به  می توانست 
تبدیل شود که شوت هایش با بدشانسی به 

هدف ننشست.
سجاد شهباززاده: بعد از چند هفته 
گم کردن دروازه رقبا، دوباره پایش به گل باز 
شد تا همچنان شانس آقای گلی و شکستن 
رکورد گل در طول یک فصل مسابقات لیگ 
را داشته باشد. شهباززاده بسیار بی حاشیه و 
گر  در خدمت تیم بازی می کند و شاید ا
خودخواهی بیشتری داشت امروز تعداد 

گل هایش از مرز ۲۰ گل هم عبور کرده بود.

طوفان یک ربعه سپاهان
بررسی عملکرد نفربه نفر سپاهانی ها در مقابل مس رفسنجان

 سومین تست دوپینگ 
در انتظار ورزشکاران اعزامی ایران به المپیک

 آغاز مراسم حمل مشعل المپیک
گر«  در پارِک »بدون تماشا

منهای فوتبال

کید کرد که تا پیش از اعزام کاروان   وزارت ورزش و جوانان به ستاد ملی مبارزه با دوپینگ )نادو( تأ
المپیک و پاراالمپیک ایران به توکیو، در راستای انجام سومین مرحله تست دوپینگ از ورزشکاران 
اعزامی اقدام کند.تاکنون از تمام المپیکی ها و پارالمپیکی ها دو مرتبه تست دوپینگ گرفته شده 
است و در راستای مراقبت ویژه از المپین ها، از سوی وزارت ورزش و جوانان به ستاد ملی مبارزه با 
کید شد تا سومین مرحله تست دوپینگ از کاروان اعزامی به توکیو در روزها و هفته های  دوپینگ تأ
منتهی به اعزام گرفته شود. در جلسه برگزار شده از سوی معاون وزیر ورزش و جوانان به عنوان 
رئیس ستاد ملی مبارزه با دوپینگ )نادو( به دبیر این ستاد که رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی 
کید شد تا سومین مرحله از تست دوپینگ ورزشکاران اعزامی به المپیک توکیو در آینده ای  است تأ

نزدیک و قبل از اعزام در دستورکار قرار گیرد./ ایسنا

ــا در ژاپــن و شــرایط اضطــراری کــه در برخــی اســتان های ایــن  ــا وجــود گســتردگی ویــروس کرون ب
کشــور ایجاد کرده، مراســم حمل مشــعل المپیک در هیروشــیما آغاز شــد؛ اما در شــرایطی متفاوت 
از همیشه. رویداد دو روزه حمل مشعل المپیک در هیروشیما به دور از جاده های عمومی دنبال 

خواهــد شــد، ایــن تصمیم بــه خاطــر کرونــا و گســتردگی ایــن ویــروس اتخاذ شــده اســت.
طبــق آنچــه ســایت kyodo news بــه آن اشــاره کــرده اســت، رویــداد حمل مشــعل در هیروشــیما با 
حضــور مشــعل داران و شــعله ور شــدن مشــعل در پــارک یادبــود صلــح شــهر غربــی ژاپــن آغــاز شــد، 
ایــن پــارک بــه خاطــر افزایــش عفونت هــای ویــروس کرونــا تحــت شــرایط اضطــراری و »خالــی از 
تماشــاگر« بــود. پــارک مــورد نظــر در نزدیکــی مرکــز بمبــاران اتمــی ۱۹۴۵ ایــاالت متحــده در جنــگ 

جهانــی دوم قــرار دارد.  / ورزش ســه

اسکیت را به منافع شخصی نفروشید!
تهدید رئیس فدراسیون اسکیت به خریدوفروش رأی در مجمع انتخاباتی استان

مهری مصور
دبیر سرویس ورزش

مجمع انتخابات هیئت اسکیت استان 
اصفهان که پیش تر یک بار به تأخیر افتاده 
بود، دیروز در سرای ورزشکاران برگزار و 

رئیس جدید هیئت معرفی شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان 
انتخابـاتــی  مــجـامـــع  مـرســـوم  روال  به 
صحبت هایی را خطاب به اعضای مجمع 
ح کرده و از آن ها درخواست کرد نفر  مطر
منتخب مجمع را برای رسیدن به اهداف 
کنند.سیدمحمد  یاری  برنامه هایش  و 
طباطبایی، اصفهان را استانی پیشرو در 
که افتخارات  کرد  کشور معرفی  اسکیت 

زیادی در این رشته کسب کرده است.
او نیروی انسانی زبده و ماهر را سرمایه بزرگ 
استان اصفهان نامید و حضور مربیان بزرگ و 

قهرمانان نامدار را نمونه ای از ظرفیت باالی 
اسکیت استان معرفی و ابراز امیدواری کرد 
جامعه این رشته در سایه تاش و همدلی 
در راستای توسعه هر چه بیشتر اسکیت 
به  نوبت  کنند.سپس  تاش  استان  در 
کاندیداها رسید که از جمع چهار کاندیدای 
ثبت نامی، دو نفر غیبت داشتند و شهرام 
کبری، به عنوان یکی از دو نامزد حاضر در  ا
ابتدا اشاره ای به رزومه ورزشی و شغلی اش 
داشت و گفت که در طول دوره دبیری او در 
هیئت اسکیت استان، صدها رویداد برگزار 
کشوری  شده و مدال های بین المللی و 

متعددی به دست آمده است.
او به برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان 
حمایت های  و  بار  اولین  برای  اسکیت 
مالی هیئت برای اعزام ورزشکاران برای 

رویدادهای برون مرزی اشاره کرد.
وحید کرم پور دیگر کاندیدای مجمع نیز 
در  مکتوب  صورت  به  را  برنامه اش  که 

اختیار اعضای مجمع و حاضران در سرای 
ورزشکاران قرار داده بود، به سوابق کاری 
اشاره و برخی رئوس برنامه هایش را نیز 
کرد.در ادامه نیز اعضای مجمع  تشریح 
خودشان را معرفی کردند و حمید جمالی 
نیز طی توضیحاتی اعام کرد سه شهرستان 
حائز شرکت در مجمع نبودند و در مجموع ۱۵ 

نفر حق رأی دارند.پیش از آغاز رأی گیری، 
رئیس فدراسیون اسکیت در اظهارنظری 
عجیب مدعی شد تماس هایی با اعضای 
گرفته شده و به آن ها پیشنهاد  مجمع 
کار  کرد این  کید  خرید رأی داده اند و تأ
غیراخاقی خاف قانون و مقررات است و 
پیگیری قانونی انجام خواهد شد.بهمن 

محمدرضایی خطاب به اعضای مجمع 
خیلی  باشید،  خود  رأی  مواظب  گفت: 
قیمتش باالتر از آن است که پیشنهاد خرید 
آن را بدهند یا تهدید کنند که عکس اعضا 
پخش خواهد شد که این کارها غیراخاقی 
و ورود به حریم خصوصی است و متأسفم 
که این صحبت ها را شنیدم و بازگو می کنم. 
او به اعضای مجمع اطمینان داد هیچ 
مشکلی برای آن ها ایجاد نخواهد شد و 
خطاب به آنان گفت: اسکیت را به منافع 
که حرمت و جایگاه  شخص نفروشیم؛ چرا
دارد. به خاطر شغل و حرفه ای که دارید 
حرمت بگذارید و رأی را به کسی بدهید که 
خودتان قلبا ایمان پیدا کرده و می خواهید 
رأی گیری،  از  باشد.پس  هیئت  رئیس 
کسب ۱۱ رأی به مدت  کرم پور با  وحید 
چهار سال به عنوان رئیس هیئت اسکیت 
کبری نیز  استان اصفهان انتخاب شد و ا
چهار رأی به خود اختصاص داد.پس از 

پایان رأی گیری، حسین زیبایی و نرگس 
قدوسی، معاونان اداره ورزش و جوانان 
استان سخنانی را در خصوص روند برگزاری 
مجمع بیان کردند. زیبایی هرگونه شائبه 
در خصوص جانبداری از گزینه خاصی را رد 
کرد و مدعی برگزاری انتخابات در سامت 

کامل شد.
رئیس فدراسیون اسکیت نیز در سخنانی 
از تبدیل اصفهان به عنوان پایگاه تیم 
ملی اسکیت خبر داد و ابراز امیدواری کرد 

اردوهای تیم ملی در این شهر برگزار شود.
بهمن محمدرضایی برای احداث پیست 
۲۰۰ متر سرعت در استان قول همکاری 
کید کرد اصفهان می تواند میزبان  داد و تأ
رویدادهای بین المللی باشد. او همچنین 
قول داد فدراسیون اسکیت، اداره ورزش 
و جوانان و رئیس جدید هیئت برای اعزام 
تیم های منتخب استان به رویدادهای 

بین المللی حمایت الزم را داشته باشند.

 پدیده لیگ
 از سپاهان می آید

گر ســازمان لیگ قصد داشــته باشــد تا پدیده لیگ بیســتم را معرفی کند، یکی از ســه  بدون شــک ا
کاندیدای اصلــی تصاحب این عنوان هافبک جوان و ۲۰ ســاله ســپاهان اســت؛ یاســین ســلمانی 
که در این فصــل در نقش بازیکن تعویضی توانســته نمایش درخشــانی در ترکیب طایی پوشــان 

اصفهانی داشــته باشــد و ســتاره تیمش بوده است.
ســلمانی جــوان بــرای ســومین بار در ایــن فصــل در بــازی بــا مــس در قامــت بازیکــن تعویضــی وارد 
زمیــن شــد و توانســت ســومین گل خــود را در لیــگ بیســتم بــه ثمــر برســاند تــا یــک آمــار رؤیایــی را از 

خــود بــه جــای گذاشــته باشــد.
هافبک تیــم ملــی جوانــان در ۲۵۰ دقیقه حضــورش در ترکیب ســپاهان، ســه بــار موفق بــه گلزنی 
ک توانســت بــرای تیمش در نقش گلســاز حاضر شــود تا  شــده و دو بار هــم در جــدال با آلومینیــم ارا

به صــورت میانگین در هــر ۵۰ دقیقه یک گل یــا پاس گل داده باشــد./ ورزش ســه

۵۰
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ایرانیــان از دیربــاز تغذیــه را یکــی از مســائل مهــم زندگــی خــود می دانســته اند. بــه ایــن معنــی کــه بــرای حفــظ ســامت 
خــود ســعی در رعایــت آداب تغذیــه داشــته، تدابیــری را بــرای آن در نظــر گرفته انــد.

تندرستی

ترفندهای پیشگیری و بهبود کرونا

 چـــرا ویـــروس کرونـــا بـــه ویـــروس ضعیف کـــش معـــروف
 شد؟

ک  ک اســـت؛ امـــا ترســـنا کرونـــا بیمـــاری بســـیار جـــدی و خطرنـــا
نیســـت. می توانـــد همـــه را درگیـــر کنـــد، ولـــی بیشـــتر کســـانی 
کـــه تـــا بـــه امـــروز از ایـــن بیمـــاری فـــوت کردنـــد، از نظـــر سیســـتم 
دفاعـــی بســـیار ضعیـــف بوده انـــد یـــا بـــه واســـطه بیماری هایـــی 
کـــه از قبـــل داشـــتند و سیســـتم دفاعـــی آن هـــا را مصـــرف بیـــش 
از حـــد داروهـــا و بیمـــاری، تضعیـــف کـــرده بـــود یـــا اینکـــه 

ســـبک زندگـــی و برنامـــه غذایـــی درســـت نداشـــته اند.
پـــس ضعـــف سیســـتم دفاعـــی و تنش هـــای روانـــی باعـــث 
ـــا در  ـــروس کرون ـــود، وی ـــوارد نب ـــر ایـــن م گ ـــا شـــده و ا مـــرگ آن ه

بدنشـــان می آمـــد و می رفـــت.

حال باید چه کنیم؟
بایـــد دســـت هایمان را بـــا آب و صابـــون بشـــوییم ولـــی نـــه بـــا 
وســـواس چـــون کـــه وســـواس، سیســـتم اعصـــاب را ضعیـــف و 

نهایتـــا سیســـتم دفاعـــی بـــدن را ضعیـــف می کنـــد.
در صورتـــی کـــه نیـــاز بـــه بیـــرون رفتـــن از خانـــه داشـــته باشـــیم، 

فاصلـــه اجتماعـــی را حتمـــا رعایـــت کنیـــم.
 امـــا مهم تریـــن کاری کـــه بایـــد انجـــام بدهیـــم، تقویـــت 
سیســـتم دفاعـــی و سیســـتم اعصـــاب اســـت، بـــه طـــور پیوســـته 
و مـــداوم بایـــد ایـــن کار را انجـــام بدهیـــم امـــا چطـــوری بایـــد 

ــم؟ ــوی کنیـ ــی را قـ ــتم دفاعـ سیسـ

راه تقویت سیستم دفاعی
اول بایـــد اعصـــاب خودمـــان را آرام کنیـــم و ایـــن روزهـــا تـــا 
حـــد امـــکان از تنش هـــا و اخبارهـــای بـــد و فشـــارهای ذهنـــی 

دوری کنیـــم.
بـــرای اینکـــه بتوانیـــم سیســـتم اعصـــاب را تقویـــت بکنیـــم، 
ــم.  ــرار بدهیـ ــان قـ ــه خودمـ ــادی را در برنامـ ــح و شـ ــد تفریـ بایـ
پرهیـــز از غـــر زدن نیـــز بـــه مـــا بســـیار کمـــک می کنـــد. همچنیـــن 
حداقـــل روزی 20 تـــا 30 دقیقـــه تمرینـــات ورزشـــی داشـــته 

باشـــیم و تمرینـــات تنفســـی نیـــز بســـیار مؤثـــر اســـت.
گـــر خشـــک اســـت، در روز  بـــرای ســـامت ریـــه و به خصـــوص ا
خیلـــی مهـــم اســـت کـــه یکـــی دو بـــار بخـــور بابونـــه و ناخنـــک 

ـــت. ـــد اس ـــی مفی ـــه تنهای ـــم ب ـــرم ه ـــور آب گ ـــم، بخ بدهی
شســـت و شـــوی گلـــو روزی یکـــی دو بـــار بـــا آب گـــرم و نمـــک نیز 
ـــرای تقویـــت سیســـتم  ـــی ب بی نهایـــت کمک کننـــده اســـت، ول
ـــد برنامـــه غذایـــی خودمـــان  ـــر ایـــن کارهـــا بای دفاعـــی عـــاوه ب

را اصـــاح بکنیـــم.
مـــواد مغـــذی مصـــرف کنیـــم تـــا سیســـتم دفاعـــی بـــدن تقویـــت 
شـــود. نوشـــیدن مایعـــات فـــراوان به خصـــوص آب گـــرم در 
ـــه  ـــم ن ـــان بگیری ـــه خودم ـــی ک ـــازه طبیع ـــوه ت ـــا، آبمی ـــن روزه ای

ــم. ــتفاده کنیـ ــده اسـ ــته بندی شـ ــای بسـ ــه از آبمیوه هـ اینکـ
 شـــربت عســـل و آب لیموتـــرش تـــازه بـــا مقـــداری گاب یـــا 

شـــربت های دیگـــر بـــه همـــراه گاب اســـتفاده کنیـــم.
دمنوش هایـــی مثـــل نعنـــا و آویشـــن، بابونـــه و بهارنارنـــج، بـــه 
لیمـــو، بادرنجبویـــه، دمنـــوش زنجفیـــل، دمنـــوش دارچیـــن 
گـــر دارای طبـــع گرمـــی  بســـیار کمک کننـــده اســـت. البتـــه ا
هســـتیم و حساســـیت گرمـــی در گلـــو داشـــتیم، می توانیـــم 
ـــی دمنـــوش را  ـــه کنیـــم، ول ـــه دمنـــوش اضاف ـــرش هـــم ب لیموت

بایـــد بـــا عســـل یـــا خرمـــا مصـــرف کـــرد.
عســـل بـــره مـــوم نیـــز مفیـــد اســـت، روزی یـــک قاشـــق 
مرباخـــوری می توانـــد خیلـــی کمـــک کنـــد و بـــدن را مقـــاوم 

نگـــه دارد.
ــیاهدانه و عســـل هـــم روزی یـــک قاشـــق چای خـــوری در  سـ

ــادی دارد. ــر زیـ روز تأثیـ
ـــر ناشـــتا یـــک  گ ـــم، ا ـــه ســـیر نداری ـــه حساســـیت ب ـــی ک  در صورت
حبـــه از آن را یـــه چهـــار قســـمت کنیـــم و بـــا یکـــی دو لیـــوان 
آب گـــرم بخوریـــم )می توانیـــم درون آب گـــرم هـــم مقـــداری 

لیموتـــرش اضافـــه کنیـــم( بســـیار مناســـب اســـت.
از عســـل، خرمـــا، انجیـــر، کشـــمش، مویـــز و در کل مـــواد 
مغـــذی کـــه انـــرژی زا هســـتند، اســـتفاده کنیـــم. توجـــه 
داشـــته باشـــیم کـــه گرمی هـــا انـــرژی زا و ســـردی ها انـــرژی زدا 

. هســـتند
دیگـــر آنکـــه مصـــرف ویتامین هـــا بســـیار توصیـــه می شـــود 
ــات  ــات و حبوبـ ــبزیجات، غـ ــات، سـ ــور میوه جـ ــن منظـ بدیـ

ــدازه الزم مصـــرف کنیـــم. ــه انـ بـ
از جملـــه منابـــع غذایـــی ویتامین هـــای گـــروه c می تـــوان 
بـــه مرکبـــات اشـــاره کـــرد و ویتامین هـــای گـــروه E کـــه در 
زیتـــون تأمیـــن می شـــود. همچنیـــن ایـــن ویتامیـــن، در 
 جوانـــه گنـــدم و جوانـــه مـــاش و تخمـــه آفتاب گـــردان تأمیـــن 

می شود.
 ویتامین هـــای گـــروه B هـــم در غـــات کامـــل و حبوبـــات 
برنـــج  گـــر  ا بنابرابـــن  یافـــت می شـــود.  فـــراوان  بســـیار 
ســـبوس دار و نـــان ســـبوس دار بخوریـــم می توانیـــم خیلـــی 

بـــه خودمـــان کمـــک بکنیـــم.

فراموش نکردن ورزش
نکتـــه ای کـــه بســـیار مهـــم اســـت اینکـــه بـــرای جـــذب مـــواد 
مغـــذی بایـــد ورزش بکنیـــم. همـــه مـــا بـــا توجـــه بـــه تناســـب 
ــه  ــه راحتـــی در خانـ ــان می توانیـــم بـ و توانایـــی بدنـــی خودمـ

نرمـــش و ورزش کنیـــم.
ورزش کـــردن سیســـتم دفاعـــی بـــدن را نیـــز بـــاال می بـــرد و 

نشـــاط بخش اســـت.

باال بردن سطح انرژی
گفتنـــی اســـت کـــه انـــرژی کـــودکان را هـــم در ایـــن موقعیـــت 
گـــر تنشـــی بـــه مـــا وارد  بایـــد بـــاال ببریـــم و بدانیـــم کـــه ا
بشـــود، افـــت انـــرژی پیـــدا می کنیـــم آن وقـــت ایـــن ویـــروس 

ضعیف کـــش می توانـــد مـــا را دچـــار مشـــکل کنـــد.
 پـــس تـــا می توانیـــم نیـــرو و انرژی مـــان را افزایـــش دهیـــم 
کـــه ایـــن روزهـــای خـــاص را بتونیـــم بـــه ســـامت پشـــت ســـر 

بگذاریـــم.
دکتر رسول حیدری
محقق و مشاور تغذیه

لیال کهالنی
دبیر سرویس سبک و سالمت

تفاوت هــای زیــادی بیــن تغذیــه قدیــم مــا 
ایرانیــان بــا تغذیــه امــروز  یــا بــه اصطــاح مدرن 
کــه به مــرور از  دیــده می شــود؛ تغذیــه ای 
گذشــته تا به حــال کم رنــگ شــده  یا به کلــی در 
بیــن خانواده هــای مــا از بیــن رفتــه اســت و 
جای خالی آن بســیار می نماید. در این زمینه 
حکیــم بهنــام یوســفیان، اســتاد و عضــو 
شــورای آمــوزش پژوهشــکده طب الصــادق 
)واحــد  اصفهــان  اســامی  آزاد  دانشــگاه 
خوراســگان( صحبت هایــی دارد که مطالعه 

آن را به شما توصیه می کنیم.

ایـران یکـی از کانون هـای اولیـه فرهنـگ 
و تمـدن بشـری در جهـان اسـت و ایـن 
سـرزمین از هزاران سـال پیش در بسـیاری 
از علـوم سـرآمد بـوده اسـت. ایرانیـان در 
طـول تاریـخ همیشـه در علـم و ادب و هنـر 
پیشـتاز بوده اند؛ بـه طـوری که بسـیاری از 
اندیشمندان و مورخین غرب بر این نکته 

اذعـان دارنـد.

طب ایرانی
آن  بـه  کـه همگـی  مهـم  علـوم  از  یکـی 
می بالیـم، طـب قدیمـی ایـران اسـت کـه 
ریشـه در فرهنـگ چنـد هـزار سـاله ایـن آب 
ک دارد و شـاخه ای از آن بـا عنـوان  و خـا
تدابیـر غذایـی طـب ایرانـی دارای شـهرت 

اسـت. جهانـی 
ایـن شـاخه از طـب در زندگـی انسـان ها 
وظیفـه حفـظ سـامتی و درمـان دردهـا را 

بر عهده داشـته، شـادابی و عمـری مفید را 
بـرای آن هـا بـه ارمغـان مـی آورد.

طـب ایرانـی برنامـه غذایـی انسـان ها را 
گونـه ای بـا  طـوری ارائـه می دهـد و بـه 
زندگـی افـراد عجیـن می شـود کـه یـک فرد 
کـی نیـز  در محروم تریـن نقـاط ایـن کـره خا
می توانـد بـا حفـظ سـامتی کامـل زندگـی 
خود را بگذراند و نیاز به هیچ نـوع درمان و 

دارویـی نداشـته باشـد.
پزشـکان بـزرگ ایرانـی همچـون رازی و 
بوعلی سـینا و جرجانـی توانسـتند طـب 
ایرانـی را احیا کـرده، این علم را کـه میراث 
گذشتگانشـان بـود و قدمتـی بـه بلنـدای 
تاریـخ داشـت در دانشـگاه جندی شـاپور 
کـه یکـی از مهم تریـن دانشگاه هـــــــای 
 پزشکی جهان بود، عملی و به دنیا عرضه 

کنند.
کتـب  کـه  کنیـم  همـگان بایـد مباهـات 
معتبری همچون قانون در طب، الحاوی 
کـه  و اعراض الطبیعـه و بسـیاری دیگـر 
صدها سـال به عنوان مرجع پزشکی مورد 
اسـتفاده در محافـل بـزرگ علمـی بودنـد، 
تألیف حکیمان اندیشمند ایرانی هستند.
قبـل از اسـام پیامبـر ایرانـی، زرتشـت، 
بهتریـن آییـن بهداشـت و درمـان را بـه 
دنیـای امـروز عرضـه کـرد و سـپس اسـام 
کتـاب  کلمـه توحیـد و  و پیامبـر خاتـم بـا 
را  آموزه هـا  کامل تریـن  قـرآن،  آسـمانی 
بـرای سـعادتمندی مـا بـه ارمغـان آوردنـد 
و حکمـای مـا بـا الهـام از ایـن هدیـه الهـی، 
پایه های اساسی طب ایرانی اسامی را بنا 
نهادنـد؛ امـا مهاجمـان، علـم مـا را بـه یغمـا 
می بردنـد و بـه نـام خـود ثبـت می کردنـد.
در هـر صـورت مـردم سـرزمین مـا کـه بـه 

گـون مبتـا می شـدند،  بیماری هـای گونا
گاه بـر طـب مـا  ایـن حکیمـان حـاذق و آ

بودنـد کـه آن هـا را درمـان می کردنـد.

سبک زندگی ایرانی
ع  نـو نوشـیدنی،  و  ک  خـورا بـه  ایرانـی 
غـذا، چگونگـی پخـت آن، ظـروف مـورد 
اسـتفاده، روغـن و نـان مـورد مصرفـش 

مـی داد. اهمیـت 
حمـام ایرانـی بـرای او همچـون درمانـگاه 
بـود. ایرانـی آب چشـمه می نوشـید. کـود 
مـزاج  مـی داد.  کشـتزارش  بـه  حیوانـی 
مسـکنش را بـا مـزاج خـود و اهـل خانـه 

مـی داد. تطبیـق 
ایرانی تن سـالم داشـت. چون می دانست 

چگونه بخورد و چه بنوشـد.
ایرانـی کمتر نیـاز بـه جراحی داشـت. چون 
داروی همـه دردهایـش را در آفرینـش 

خـدای یکتـا جسـت وجو می کـرد.
خـود  روح  و  جسـم  سـامت  بـه  ایرانـی 
اهمیـت مـی داد و زندگـی خـود را بـر پایـه 
بـه پیـش  بـا طبیعـت  رابطـه تنگاتنـگ 

. د می بـر
در مکتـب بـزرگ ایرانـی اسـامی کـه ریشـه 
در ایمـان و عشـق بـه آفرینـش خـدای 
یکتـا دارد، برجسـته ترین افـراد بـا برتریـن 
اندیشـه ها، در شـاخه های مختلـف علـم 
پـرورش یافته انـد. اینـان مصـداق جملـه 
گر  بزرگ اسـام هسـتند که فرمودنـد: علم ا
در ثریا باشـد، مردانی از پارس به آن دسـت 

خواهنـد یافـت.
گذشـته بـه پزشـکان ایرانـی حکیـم  در 
هـم می گفتنـد چـون یـک پزشـک عـاوه 
بـر طبابـت، بایـد علـوم اخـاق، منطـق، 

فلسـفه، نجـوم و طبیعـت را می آموخـت 
و بعـد بـه مـداوای بیمـاران می پرداخـت.
گذشـته در بهتریـن  پزشـکان ایرانـی در 
مکتب اخاق پزشکی آموزش می دیدند و 
آن را به کار می بستند. از جمله بوعلی سینا 
که نامش در طب سـنتی ایران می درخشد 
بـه تمـام علـوم زمـان خـود احاطه داشـت و 
ایـن موضـوع در کتـاب قانون بوعلی سـینا 

بـه وضـوح احسـاس می شـود.

تدابیر اصولی تغذیه ایرانی
ایرانیـان از دیربـاز تغذیـه را یکـی از مسـائل 
مهـم زندگـی خـود می دانسـته اند، بـه ایـن 
معنـی کـه بـرای حفـظ سـامت خود سـعی 
در رعایـت آداب تغذیه داشـته، تدابیری را 

بـرای آن در نظـر گرفته انـد.
ایـن تدابیـر ارزشـمند هـم باعـث حفـظ 
سـامتی می شـوند و هـم اینکـه در صـورت 
بـروز بیمـاری، بهتریـن راه درمـان را نشـان 
می دهنـد. ایرانیـان بـا اسـتفاده از همیـن 
دستورات غذایی در طب سنتی در گذشته 
قوی تریـن و سـالم ترین مردمـان بودنـد.
بـرای مثـال در ایـن طـب، غـذا گیاهـی و 
معدنی بـوده، غـذای حیوانی در رتبـه دوم 
قرار داشـت. چـرا کـه گیاهـان از نظر جنس 
و مبدأ خلقت به انسان نزدیک تر هستند.
 حتمـا می دانیـد کـه حیوانـات ابتـدا گیـاه 
می خورنـد و در مرحلـه بعـد غـذای انسـان 
بـدن  در  گیـاه  کـه  مسـیری  می شـوند، 
حیـوان طـی می کنـد تـا بـه بـدن انسـان 

برسـد بـا تحوالتـی همـراه اسـت.
 ایـن تحـوالت در بسـیاری مواقـع مفیـد 
هسـتند، ولـی در بعضـی اوقـات سـموم 
مختلفی را تولید می کننـد. به همین دلیل 

در تدابیـر غذایـی ایرانـی، غـذای گیاهـی 
نسـبت بـه غـذای حیوانـی بیشـتر توصیـه 

شـده اسـت.
نحوه آماده کـردن غذا و ظـروف غذایی نیز 
طبیعی و از بهترین نوع بود تا سـامت غذا 

را حفـظ کند.
بهتریـن ظـروف مسـی و سـنگی و بهتریـن 
نحـوه آماده کـردن غـذا بـه صـورت کبابـی 
خ کردنی  و آب پز بـود و کمتر از غذاهای سـر
اسـتفاده می شـد. نحوه اسـتفاده از غذا نیز 

بـر اسـاس مـزاج انسـان و غـذا بـود.
در همین راسـتا غذاها را بر اسـاس سردی، 
گرمی، تری خشکی تقسـیم کرده اند؛  مثا 
انگور گـرم و تـر، خیار سـرد و تر، برنج سـرد و 
خشـک، زنجبیل گرم و خشـک اسـت. به 
همیـن ترتیـب بـرای تمـام غذاهـا مزاجـی 

مشـخص تعیین شـده اسـت.
هـر فـردی کـه دارای مزاج گـرم اسـت، باید 
غذاهـای سـرد را بیشـتر از غذاهـای گـرم 

اسـتفاده کنـد و برعکـس.
ایرانیـان غذاهـای  در فصـول مختلـف 
مختلفـی مصـرف می کردنـد. چـون هـر 
فصلـی دارای مزاج خاص اسـت. زمسـتان 
سـرد و تـر، بهـار گـرم و تـر، تابسـتان گـرم و 

خشـک و پاییـز سـرد و خشـک اسـت. 
بـا ایـن اوصـاف بایـد در زمسـتان بیشـتر 
غذاهـای گـرم و خشـک، در بهـار غذاهـای 
سـرد و خشـک، در تابسـتان غذاهای سـرد 
و تـر و در پاییـز غذاهـای گـرم و تـر مصـرف 

شـود.
امـا آداب تغذیـه در ایـران بـا روش هـای 
تغذیـه جدیـد و مـدرن کامـا متفاوت شـده 
کثـر روش هـا و توصیه هـای تغذیه  اسـت. ا
جدیـد و مـدرن بیمـاری زا و مضر اسـت و به 
هیـچ عنـوان در طـب سـنتی ایـران توصیه 

نمی شـود.

تفاوت های غذایی قدیم و 
امروز

 در تغذیـه ایرانـی ظـروف سـنگی یـا مسـی 
ظروف شـفابخش شناخته شـده است که 
در حفظ سـامتی اثر مسـتقیم دارند؛ اما در 
زندگـی مـدرن از ظـرف تفلـون، آلومینیـوم 
می شـود  اسـتفاده  بیشـتر  پاسـتیکی  و 
کـه نه تنهـا مفیـد نیسـتند، بلکـه مضـر و 

سـرطان زا نیـز هسـتند.
در نغذیه ایرانی، رعایت مزاج از مهم ترین 
اصـول اسـت؛ امـا در تغذیـه مـدرن هیـچ 
اثری از توصیه مزاجی نیست و مزاج در آن 
جایگاهـی نـدارد. ایرانی تـا غذا بـا مزاجش 
سـازگار نباشـد، از آن اسـتفاده نمی کنـد؛ اما 
در مدرنیسـم بـه مـزاج خـود و غـذا اهمیتـی 

نمی دهنـد.
در تغذیـه ایرانـی دو وعـده در روز آن هـم 
امـا  می شـود؛  توصیـه  شـام  و  صبحانـه 
در تغذیـه مضـر شـام را مضـر می داننـد و 
می گویند یا نباید شـام خورد یا سبک باشد 
برخـی هـم کـه حتمـا مصـرف سـه وعـده را 

ضـروری می داننـد.
در تغذیـه ایرانـی غـذا بـه صـورت طبیعـی 
استفاده می شـود اما در تغذیه مدرن اغلب 
غذاهـای یـخ زده و پاسـتوریزه اسـتفاده 
کـه خاصیـت آن هـا بـه علـت  می شـوند 
فراینـدی کـه روی آن هـا صـورت گرفتـه از 
بیـن رفتـه اسـت. همچنیـن سـفره های 
حـاال  امـا  بـود؛  قلمـکار  سـفره  قدیـم 
سفره های پاستیکی استفاده می شود که 
ضمـن ایجـاد عـوارض، بـه محیط زیسـت 

می زنـد. آسـیب 
در تغذیـه ایرانـی روغـن حیوانـی، نـان 
طبیعی به خصوص سنگک، نمک بدون 
یـد و آب چشـمه توصیـه می شـود؛ امـا در 
تغذیـه مـدرن نـان ماشـینی، نمـک یـددار 
کـه در ظـروف نگهـداری  و آب معدنـی 
می شـود، مـورد توصیـه اسـت کـه همگـی 

مضـر اسـت.
در تغذیـه ایرانـی بـه هیـچ عنـوان افزودنـی 
کثـر غذاهـا  مجـاز نیسـت ولـی امـروزه در ا
کـه  از مـواد افزودنـی اسـتفاده می شـود 
سرطان زا هستند. بنابراین می بینیم این 
تغذیه ایران اسـت که طبیعی، شفابخش 

و داروهـای همـه دردهاسـت.

تدابیر تغذیه ایرانی
اغذیه قدیم با مدرن چه تفاوت هایی دارد؟

گیاهدرمانی

خواب آوران گیاهی
جایگزین های داروهای شیمیایی را بشناسید

اغلب برای برخورداری از خوابی آرام و راحت سراغ داروهای شیمیایی می رویم. این در حالی 
است که در طبیعت، گیاهان بسیاری بدین منظور وجود دارد. گیاهانی که ضمن خواب آوری، 
خواص دیگری به بدن می بخشد. به تعدادی از آن ها الهام طاهری، کارشناس ارشد گیاهان 

دارویی اشاره می کند.

بابونه
دمنوش بابونه به عنوان کاهش دهنده التهاب، کاهش دهنده اضطراب و درمان بی خوابی 
سال هاست که استفاده می شود. این گیاه آرام بخش، مایم و ضداسترس است، خواص 
کسیدانی به نام آپی ژنین برمی گردد که در این گیاه فراوان است،  آرام بخشی آن، به آنتی ا
آپی ژنین برخی گیرنده های خاص مغز را تحریک می کند که باعث کاهش اضطراب و به خواب 

رفتن می شوند.

سنبل الطیب
گیاهی که قرن ها برای درمان مشکاتی مانند بی خوابی، اضطراب و سردرد استفاده می شده، 
سنبل الطیب است.جالب است بدانید انگلستان در جنگ جهانی دوم از این گیاه برای کاهش 
استرس و اضطراب ناشی از حمات هوایی استفاده می شد. این دمنوش امروزه یکی از محبوب ترین 
دمنوش های خواب آور در اروپا و ایاالت متحده آمریکاست.سنبل الطیب معموال خشک شده و به 
عنوان چای به فروش می رسد، اما به عنوان مکمل هم به صورت کپسول در دسترس مردم هست.

اسطوخودوس
اسطوخودوس به علت بوی معطر و آرام بخش خود مورد توجه بوده است. در دوران باستان، 
یونانی ها و رومی ها اغلب این گیاه معروف را به وان های حمامشان می افزودند و در رایحه 
آرام بخش آن نفس می کشیدند. دمنوش اسطوخودوس از غنچه های کوچک بنفش گیاه گل دار 
تهیه می شود. این گیاه بومی منطقه مدیترانه است و در ایران بیشتر واراداتی است و بسیاری از 

مردم برای آرامش و کمک به خواب راحت، چای اسطوخودوس را استفاده می کنند.

بادرنجبویه
عصاره بادرنجبویه اغلب برای مصارف آروماتراپی به فروش می رسد و برگ های بادرنجبویه هم 
برای تهیه دمنوش خشک می شوند. از قرون وسطی هم این گیاه معطر با رایحه مرکبات،  برای 
کاهش استرس و بهبود خواب استفاده می شده است.مطالعه روی انسان نشان داد که ۴2درصد 
عائم بی خوابی شرکت کنندگان بعد از مصرف روزانه ۶00 میلی گرم عصاره بادرنجبویه به مدت 
گر به طور مزمن مشکات مربوط به خواب دارید، نوشیدن دمنوش  ۱۵ روز کاهش پیدا کرد. پس ا

بادرنجبویه قبل از خواب می تواند برایتان مفید باشد.

گل ساعتی
دمنوش گل ساعتی از برگ، گل و ساقه های خشک شده گیاه ساعتی تشکیل شده است. در 
گذشته از گل ساعتی برای کاهش اضطراب و بهبود خواب استفاده می شد. این گیاه در کیفیت 
خواب شما بسیار مؤثر است؛ به طوری که با نوشیدن آن خواب خوبی خواهید داشت و صبح همان 

روز با نشاط و پر انرژی بیدار می شوید.

ماگنولیا
ماگنولیا، گیاه گل داری است که که بسیار غریب است و زیاد شناخته شده نیست. دمنوش آن اکثرا 
از پوست گیاه و همین طور تعدادی جوانه و ساقه های خشک شده تهیه می شود.در حال حاضر 

در سر تا سر دنیا برای اثرات ضداضطراب و آرام بخشی قابل استفاده است.

 بهنام یوسفیان

ایرانیان از دیرباز تغذیه را 
یکی از مسائل مهم زندگی 

خود می دانسته اند، به 
این معنی که برای حفظ 
سالمت خود سعی در 

رعایت آداب تغذیه 
داشته، تدابیری را برای 

آن در نظر گرفته اند
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 خبرخوان 

 شهر آرمانی کودکان 
چگونه شهری است؟

امروزه فراهم کردن شرایط رشـد و نمو کودکان بر مسیری سالم 
و اصولـی، یکـی از دغدغه هـای مدیـران شـهری در بسـیاری از 
کشـورهای جهـان بـه شـمار مـی رود. دغدغـه ای کـه بی شـک 
از دل برنامه ریزی هـا و نگرش هـای بلندمـدت بـرای تضمیـن 
کـه بی تردیـد کـودکان، تنها  آینـده یـک شـهر برآمـده اسـت؛ چرا
وارثـان شـهرها در آینـده هسـتند! وارثانـی کـه امـروز از اعضـای 
محسـوب  جامعـه  یـک  بی صـدای  و  کنـش  بی وا به ظاهـر 
می شـوند؛ امـا در آینـده سـکان مدیریـت شـهر را بـه دسـت 
خواهنـد گرفـت. بـر ایـن اسـاس، بسترسـازی بـرای بالندگـی و 
رشد جسـمی و فکری کودکان به معنای بهبود کیفیت شهرها 
در آینـده اسـت. موضوعی کـه بازتاب هـای مختلفـی همچون 
شـبکه شـهرهای دوسـتدار کـودک داشـته و شـهر اصفهـان نیـز 
برای پیوسـتن به این جریـان تالش های جدی و چشـمگیری 

داشـته اسـت.
در همیـن راسـتا، بـد نیسـت بدانیـد کـه نخسـتین »سـمپوزیوم 
بین المللی آرمان شهر کودکان« با همکاری و مشارکت دانشگاه 
علـم و صنعـت ایـران، مؤسسـه مسـئولیت اجتماعـی سـالمت 
ایـران و سـایر نهادهـای رسـمی و اسـاتید دانشـگاه های معتبـر 
ایـران و جهـان و نهادهـای علمـی پژوهشـی برگزار شـده اسـت. 
ایـن سـمپوزیوم فرصتـی را فراهـم کـرده تـا صاحب نظـران، 
اندیشـمندان، دانشـگاهیان، سیاسـت گذاران و مدیـران، 
سـازمان های ذی ربـط و عالقه منـد، مهندسـان مشـاور و 
متخصصان و عالقه مندان به مباحث فضاهای شـهری برای 
کـودکان به تبـادل اطالعـات و ارائـه یافته های پژوهشـی نوین 

خـود در ایـن زمینـه بپردازنـد.
اهدافـی که ایـن سـمپوزیوم برای خـود برشـمرده عبارت انـد از: 
افزایش دانش علمی و فنی به ذی نفعان و تصمیم گیرندگان، 
بررسـی اصـول و شـاخصه های شـهر دوسـتدار کـودک بـرای 
کـودکان در  مناسب سـازی فضاهـای شـهری بـرای حضـور 
شـهر، معرفـی پروژه هـا و بهره گیـری از ظرفیت هـای بخـش 
غیردولتـی در راسـتای ظرفیت سـازی توسـعه مشـارکت بخش 
خصوصـی و تشـویق و حمایـت از پایان نامه هـای تحصیـالت 
کثری  تکمیلـی جوانـان و همچنیـن هم افزایـی و اسـتفاده حدا

از ظرفیت هـای موجـود دانشـگاه ها.
آییـن اختتامیـه نخسـتین »سـمپوزیوم بین المللـی آرمان شـهر 
کودکان« روز 29 اردیبهشت برگزار می شود و می توانید مشروح 

آن را در شـماره بعدی صفحه »بلدیـه« بخوانید.

خلق زندگی در شهر
اصفهان زیبا آنالین: معاونت پژوهش دانشکده معماری و 
شهرسازی، مرکز مستندنگاری و مطالعات و مرمت دانشگاه 
ع »خلـق زندگـی در  شـهید بهشـتی وبینـاری را بـا موضـو
زنده سـازی یک مرکز شـهر )تجربه لس آنجلس، کالیفرنیا(« 
با حضور دکتر »علی کیافر« معمار، شهرسـاز و استاد دانشگاه 
کالیفرنیا برگزار کرد. این پژوهشـگر، نویسـنده و برنده جوایز 
معمـاری و شهرسـازی متعـدد در ایـن نشسـت از تجربه خلق 
زندگـی در شـهر لس آنجلـس طـی چهـار دهـه اخیـر گفـت و به 
بررسـی ویژگی های قبلی و فعلی این شـهر از نگاه شهرسازی 

و معمـاری پرداخـت.
او گفت: »نگرش من به معماری، نگرش به طراحی شهری 
اسـت و نگـرش بـه طراحـی شـهری نگـرش بـه شـهر و زندگـی 
اسـت. یک بنا را در رابطه بـا شـهر و جامعه و زندگـی می بینم 
و معتقـدم معمـار و معمـاری بایـد بـا مخاطبـان خـودش 
رفتـار درسـتی داشـته باشـد و بـه ارتقـای زندگـی آن هـا کمـک 
کنـد.« او بـا اشـاره بـه اینکـه بیـش از چهـار دهـه در قلـب شـهر 
لس آنجلـس زندگـی کـرده و شـاهد تغییـر و تحـول ایـن شـهر 
از نزدیـک بـوده اسـت، توضیـح داد: »در اینجـا مرکـز یـا قلـب 
شـهر بـه معنـای قلـب هنـر، فرهنـگ، آمـوزش و ارتباطـات 
نیـز هسـت و بـه همیـن دلیـل مرکزیتـی بـرای زندگـی مـردم 

به خصـوص نسـل جـوان پیـدا کـرده اسـت.«
کیافر از دهـه 1960 میالدی )دهه 40 خورشـیدی( به عنوان 
کـرد و  زمـان آغـاز تحولـی بـزرگ در شـهرهای امریـکا یـاد 
افـزود: »در آن دوران بسـیاری از شـهرهای امریـکا و به ویـژه 
کن در نقـاط مرکـزی  لس آنجلـس شـاهد حرکـت مـردم سـا
ج  شـهر به خصـوص طبقـه متوسـط و سفیدپوسـتان بـه خـار
از شـهر بودنـد. به نحوی کـه هـزاران نفـر از سفیدپوسـتان 
صاحـب دانـش و کار و درآمـد از شـهر بیـرون رفتنـد و مرکـز 
کـه اسـتطاعت مالـی  شـهر محـل اسـکان مهاجرانـی شـد 
بـه  لس آنجلـس  شـهر  زمـان  آن  در  نداشـتند.  چندانـی 
مجموعـه ای تبدیـل شـد کـه در روز، محـل فعالیت هـای 
ک   اداری و کسـب وکار بـود و در شـب سـوت وکور و خطرنـا

می شد.«
استاد دانشگاه کالیفرنیا، ادامه داد: »ولی رفته رفته به دلیل 
وجـود چندیـن نیـرو و مطالبـه جـدی کـه در میـان مدیـران 
شـهری و سـرمایه گذاران ایجـاد شـد، شـهر غیرمسـکونی 
کـز شـهری  لس آنجلـس امـروز بـه یکـی از پرضربان تریـن مرا
امریکا بدل شده اسـت. از طرفی مدیران شهری و شهرداری 
عزم خود را برای بازسـازی، نوسـازی و زنده سـازی مرکز شهر 
جزم کردنـد و از سـوی دیگر سـرمایه داران، نیروی سیاسـی و 
ارتباطـی و مالـی خـود را صـرف ایـن کردند کـه زندگی بـه این 

شـهر برگـردد.«
او معمـاران و شهرسـازان را قشـری اثرگـذار در زندگـی افـراد 
جامعـه دانسـت و توضیـح داد: »معمـاری و شهرسـازی بایـد 
زندگـی را بـه فضاهایـی ببرنـد کـه ضـرورت دارد. چنانکـه در 
محله هـای قدیمـی و فرسـوده ایـران هـم بسـیاری از بناهـا با 
مفهـوم زندگی پیوند خـورده و بازسـازی شـده اند. باید توجه 
داشـت که در این راسـتا به تفکـر و فرهنگ به عنـوان دو رکن 
مهـم نیازمندیـم. صاحبـان حرفه هـا و کارورزان بایـد ایـن 
تفکـر را داشـته باشـند کـه می شـود زندگـی را در شـهر به وجود 
 آورد و مخاطـب را راضـی کـرد تـا بتوانـد زندگـی اش را ارتقـا 

دهد.«
او از خانـم دلـی دیزنـی، همسـر والـت دیزنـی یـاد کـرد کـه 
به رغـم سـرمایه گذاری 50 میلیـون دالری در مرکـز والـت 
دیزینی به اضافه شـدن نامـش در کنار نام ایـن مرکز رضایت 
نداد و در نحـوه فعالیت این مرکز اعمال نفـوذ نکرد. به گفته 
کیافـر، صاحبـان قـدرت و سـرمایه بایـد از اعمال نفـوذ در این 
زمینه ها تا حد ممکن خودداری کنند؛ ضمن اینکه مدیران 
شـهری بدون کمـک سـرمایه گذار و معمـار نمی تواننـد کاری 
از پیـش ببرنـد. چنانکـه سـرمایه گذار و معمـار هـم به تنهایی 

نمی تواننـد کاری انجـام بدهنـد.

حدود سه سـال از راه اندازی و فعالیت دفاتر تسهیلگری و توسـعه محلی در 23 استان کشـور می گذرد و این در حالی است 
که روند و نوع فعالیت این دفاتر هنوز برای برخی از مردم ناشناخته است و از ضرورت تعامل با این بخش در راستای بهبود 

وضعیت کیفی محل زندگی شـان بی خبر هستند.

 

فرناز کلباسی
خبرنگار

»دفاتـــر تســـهیلگری و توســـعه محلـــی« در 
ح ملـــی از حـــدود ســـه ســـال  قالـــب یـــک طـــر
قبـــل در کشـــور آغـــاز بـــه کار کردنـــد و تـــا امـــروز در 
23 اســـتان افتتـــاح شـــده و مشـــغول بـــه 
فعالیـــت هســـتند. شـــهر اصفهـــان نیـــز تـــا امـــروز 
میزبـــان هشـــت دفتـــر تســـهیلگری و توســـعه 
محلـــی در هشـــت محلـــه شـــده کـــه از جملـــه 
آن هـــا می تـــوان بـــه محله هـــای ارزنـــان، 
ــه و...  ــوان، قائمیـ ــرو، جلـ ــه، ناصرخسـ حصـ
اشـــاره کـــرد. اینکـــه ایـــن دفاتـــر بـــا چـــه اهدافـــی 
راه اندازی می شوند و روند فعالیتشان بسته 
ــه  ــه چگونـ ــر محلـ ــرایط هـ ــات و شـ ــه اقتضائـ بـ
اســـت و چـــه تفاوت هایـــی بـــا هـــم دارد، 
موضـــوع گزارشـــی اســـت کـــه پیـــش رو داریـــد. 
در ایـــن گـــزارش »الهـــه ایـــزدی« مدیـــر دفتـــر 
تســـهیلگری و توســـعه محلـــی قائمیـــه از رونـــد 
رســـالت  تســـهیلگری،  دفاتـــر  فعالیـــت 
راه انـــدازی آن هـــا و معضـــالت پیـــش رویشـــان 

می گوید.

کوچک تریــن  محلــه بعــد از خانــواده 
بخــش از یــک جامعــه شــهری اســت 
کــه اعضــای آن به واســطه همســایگی 
یــک اجتمــاع را تشــکیل می دهنــد و از 
منافــع و مضــرات مشــترکی برخــوردار 
مؤلفه هــای  مهم تریــن  از  می شــوند. 
رشــد و توســعه پایــدار در یــک محلــه، 
احســاس تعلق در میــان افراد در راســتای 
کاهــش آســیب ها و رفع مشــکالت اســت. 
گــر افــراد یــک محلــه  بدیــن معنــا کــه ا
بــه بن بســت، کوچــه و خیابانــی کــه در 
آن زندگــی می کننــد و در گامــی فراتــر بــه 
کن هســتند،  کــه در آن ســا محلــه ای 
داشــته  وابســتگی  و  تعلــق  احســاس 
باشــند، ایــن محــدوده کوچــک شــهری 
از هویــت خــود می داننــد و  را جزئــی 
دربــاره تغییــرات، معضــالت و مســائل آن 

می کننــد. مســئولیت  احســاس 

تغییر مفهوم توسعه 
در محله های شهری

توســعه  و  تســهیلگری  دفاتــر  اینکــه 
محلــی در رونــد رشــد و توســعه محله هــا 
چــه نقشــی ایفــا می کننــد و به طورکلــی 
ع نــگاه و طــرز تفکــری  زاییــده چــه نــو
ــر  ــر دفت ــه مدی ــت ک ــی اس ــتند، پرسش هس
تســهیلگری و توســعه محلــی قائمیــه 
در پاســخ بــه آن می گویــد: »در ابتــدا 
الزم اســت بــه ایــن نکتــه توجــه شــود 
کــه مفهــوم توســعه بــا تغییــر و تحوالتــی 
نســبت بــه گذشــته همــراه بــوده اســت. 
معنــای  بــه  توســعه  پیش ازایــن  تــا 
تصمیم گیــری از بــاال بــرای مــردم بــود؛ 
کنــون پــی برده انــد کــه بهتــر اســت  ولــی ا
جامعــه محلــی مطالبــات خــود را بیــان 
کنــد و نهادهــای دولتــی در صــدد رفــع آن 
بربیاینــد. همچنیــن کم کــم دریافتنــد 
کــه بهتــر اســت جامعــه محلــی نــه تنهــا 
نیــازش را بیــان کنــد، بلکــه خــودش هــم 
بــه دنبــال رفــع آن باشــد و نهادهــا فقــط 
ــع  ــد. در واق ــن کنن ــی آن را تأمی ــع مال مناب
وقتــی توســعه از محلــه آغــاز می شــود، 
هــم پایدارتــر اســت و هــم حــس تعلــق 

بیشــتری در افــراد ایجــاد می کنــد.«
ایــزدی ادامــــه مـی دهــــــد: »دفـــاتــــــر 
تســهیلگری نیــز زاییــده ایــن طــرز تفکــر 
هســتند. ایــن دفاتــر در درون ســازمان 
شــکل  کشــور  وزارت  اجتماعــی  امــور 
نهــاد  یــک  کشــور  وزارت  گرفته انــد. 
اجرایــی نیســت و بــرای اجرایی کــردن 
ماننــد  نهادهایــی  بــه  ح  طــر ایــن 
اســتانداری متوسل شده اســت. چنانکه 
از میــان هشــت دفتــر تســهیلگری در 
اصفهــان، چهــار دفتــر شــامل حصــه و 
جلــوان، ارزنــان، ناصرخســرو و جوی آباد 
کامال زیر نظر اســتانداری فعالیــت دارند و 
چهار دفتر دیگر شــامل قائمیــه، هفتون، 
همت آبــاد و جــروکان توأمــان تحــت 
نظــارت اســتانداری و شــهرداری فعالیت 

دارنــد.«
او بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان سیســتان 
و بلوچســتان و کرمانشــاه در راه انــدازی 
ایــن دفاتــر پیشــگام بودنــد، می افزایــد: 
»بازخوردهــای بســیار خوبــی از اجــرای 
ح در ایــن دو اســتان دریافت شــد  این طــر

و وزارت کشــور یــک شــرکت داده پــرداز 
کلیــک" را  بین المللــی بــا نــام "نقــش 
عهــده دار ایــن پــروژه در کل کشــور قــرار 

داد.«

وظایف دفاتر تسهیلگری 
چیست؟

»هــر دفتــر تســهیلگری پنــج کارشــناس 
شهرســاز، جامعه شــنـــاس، مــددکار یــا 
مشــاور حقوقــی و اقتـصـــادی دارد.« 
توســعه  و  تســهیلگری  دفـتــــر  مدیــر 
محلــی قائمیــه بــا بیــان ایــن مطلــب 
توضیــح می دهــد: »بــرای ایــن دفاتــر 
دســتورالعمل های مختلفی تعیین شــده 
کــه اولیــن فراینــد آن بعــد از افتتــاح دفتــر 
"دارایــی ســنجی" اســت. در ایــن رونــد 
دارایی هــای  کــه  می شــود  مشــخص 
فیزیکــی محلــه همچــون پاتــوق محلــی، 
مســاجد،  بهداشــت،  خانــه  مدرســه، 
پایگاه هــای بســیج و... و افــراد تأثیرگــذار 
کســانی هســتند. ایــن فراینــد  آن چــه 
ــا جامعــه  ــا اوال بتوانیــم ب ــد ت کمــک می کن
محلــی مرتبــط شــویم و داشــته های آن 
ــه  را بشناســیم و دوم اینکــه بدانیــم محل
چــه چیزهایــی نــدارد و بــه چــه چیزهایــی 

نیــاز دارد.«

برداشت کالبدی از محله
آن طـــور کـــه او می گویـــد، مرحلـــه دوم 
اســـت  کالبـــدی«  »برداشـــت  شـــامل 
مفصـــل  شناســـایی  یـــک  شـــامل  کـــه 
تصریـــح  ایـــزدی  اســـت.  محـلـــــه  از 
مـــا  کالبـــدی  »بـرداشــــــت  می کنـــد: 
بســـیار مفصـــل و جزئـــی اســـت و گامـــی 
کـــه از  کالبـــدی  نـــو در برداشـــت های 
می شـــود،  انجـــام  شـــهرداری  ســـوی 
برداشـــت  ایـــن  مـــی رود.  شـــمار  بـــه 
شـــامل سرشـــماری تمـــام ســـاختمان ها 
و خانه هـــای محلـــه، معابـــر اصلـــی و 
ع  نـــو کوچه هـــا و همچنیـــن قدمـــت، 
ســـازه، نمـــا، کاربـــری، وضعیـــت ایمنـــی، 
روشـــنایی، دفـــع آب هـــای ســـطحی، 
نحـــوه جمـــع آوری زبالـــه و... دربـــاره هـــر 
ســـاختمان اســـت کـــه توســـط کارشـــناس 
ــود.« ــازی و تیـــم او بررســـی می شـ شهرسـ

بـــه گفتـــه او، بعـــد از انجـــام برداشـــت 
نـرم افـــــزار  در  اطـالعــــــات  کـالـبـــــدی، 
متناســـب  و  شـــده  وارد  جـــی آی اس 
کـــه هـــر خانـــه در ســـامانه  کـــدی  بـــا 
ــه  ــه قدیمـــی محلـ ــازی دارد، نقشـ شهرسـ
ـــر اســـاس اطالعـــات حاصـــل از برداشـــت  ب
کالبـــدی بـــه روز می شـــود. عـــالوه بـــر ایـــن، 
اطالعاتـــی دربـــاره مشـــخصات کالبـــدی 
محلـــه بـــرای دفاتـــر تســـهیلگری بـــه 

می آیـــد. دســـت 

مرحله سوم: نمونه گیری
دفاتـــر  فعالیـــت  از  بــــعدی  مرحلـــه 
از  نـمـونــــه گیری  یـــک  تســـهیلگری، 
طریـــق پرسشـــنامه ای بســـیار طوالنـــی 
اجتماعـــی  آســـیب های  درخصـــوص 
اســـت کـــه ایـــزدی دربـــاره آن چنیـــن 
ــی از پیـــش  ــاس فرمولـ ــر اسـ ــد: »بـ می گویـ
تعییـــن شـــده، 411 نفـــر بـــا رعایـــت نســـبت 
ســـنی و جنســـی بـــه پرســـش های ایـــن 

پرسشـــنامه کـــه در قالـــب 20 صفحـــه ارائه 
شـــده، پاســـخ می دهنـــد. مثـــال در محلـــه 
قائمیـــه ایـــن افـــراد بـــه شـــش خوشـــه 
تقســـیم شـــدند و در هـــر خوشـــه تعـــداد 
مشـــخصی مـــرد و زن در بازه هـــای ســـنی 
مختلـــف بـــه پرســـش ها پاســـخ دادنـــد. 
پـــس ازآن، اطالعـــات بـــه نرم افـــزار وارد 
شـــد و مـــورد تحلیـــل قـــرار گرفـــت تـــا از ایـــن 
طریـــق گـــزارش آســـیب های اجتماعـــی 
محلـــه به صـــورت مـــوردی ارائـــه شـــود.«

بررسی وضعیت اقتصادی و 
اجتماعی محله

از  قائمیـــه  تســـهیلگری  دفتـــر  مدیـــر 
»سرشـــماری کلـــی جمعیتـــی« به عنـــوان 
گام بعـــدی ایـــن رونـــد نـــام بـــرده و توضیـــح 
می دهـــد: »دفتـــر قائمیـــه اولیـــن دفتـــر 
کـــه بـــرای ایـــن کار  در اصفهـــان بـــود 
از اپلیکیشـــن نقشـــه کلیـــک اســـتفاده 
ــرف  ــا ضمـــن صرفه جویـــی در مصـ ــرد تـ کـ
کاغـــذ، داده هـــا به صـــورت مســـتقیم وارد 

نرم افـــزار شـــوند.«
او ادامـــه می دهـــد: »در ایـــن مرحلـــه 
افـــراد بـــه پرسشـــنامه ای دربـــاره وضعیـــت 
اقتصـــادی و اجتماعـــی خـــود پاســـخ 
می دهنـــد و مـــا می توانیـــم دربـــاره تعـــداد 
ــان سرپرســـت،  ــا، زنـ سرپرســـت خانوارهـ
معلـــوالن، بیمه شـــدگان و... اطالعـــات 
کســـب کـــرده و هزینـــه زندگـــی و همچنیـــن 
ــیم.  ــردم را بشناسـ ــی مـ ــات اجتماعـ طبقـ
میـــزان بیـــکاری، مرگ ومیـــر، کـــودکان 
نیـــز  ازاین دســـت  مؤلفه هایـــی  و  کار 
در ایـــن مرحلـــه ســـنجیده می شـــود. 
بـــه نقشـــه  ایـــن محتـــوا  در نهایـــت، 
کالبـــدی  برداشـــت  از  جـــی آی اس 
ــع از  ــه جامـ ــود و یـــک نقشـ ــل می شـ متصـ
ــد  ــه می توانـ ــد کـ ــه دســـت می آیـ ــه بـ محلـ
تصویـــر مشـــخصی از خانه هـــای محلـــه 
کنان آن هـــا را بـــرای مـــا مشـــخص  و ســـا
ــا ایـــن اســـت کـــه بتوانیـــم  کنـــد. قصـــد مـ
آســـیب های محلـــه را شناســـایی کنیـــم.«

او ایجـــاد تعامـــل نزدیـــک بـــا مـــردم 
گام بعـــدی در ایـــن مســـیر  محلـــه را 
می دانـــد و اضافـــه می کنـــد: »فرمـــی 
داریـــم کـــه به واســـطه تکمیـــل آن بـــا 
ــاختار  ــردم تعامـــل می کنیـــم. یعنـــی سـ مـ
فـــرم به گونـــه ای اســـت کـــه افـــراد دربـــاره 
بـــا مـــا ســـخن  کـــه دارنـــد  مشـــکالتی 
می گوینـــد. اینکـــه مثـــال در خانـــه بیمـــار 
قلبـــی یـــا دیابتـــی دارنـــد، عمـــل جراحـــی 
ـــه خیاطـــی  ـــل خان داشـــته اند، کســـی از اه
می دانـــد و از ایـــن راه اقتصـــاد خانـــواده 
ع  را تأمیـــن می کنـــد و...، ایـــن موضـــو
بانـــک اطالعاتـــی مـــا را بســـیار غنـــی 
می کنـــد و البتـــه می توانیـــم بحران هـــای 
محلـــه را نیـــز شناســـایی کنیـــم. مثـــال در 
ایـــن مـــورد، بـــه مـــرد ســـال خورده ای 
برخوردیـــم کـــه دچـــار بیمـــاری پارانوئیـــد 
و اســـکیزوفرنی بـــود و اجـــازه نمـــی داد 
ج  خـــار خانـــه  از  دختـــرش  و  همســـر 
شـــوند! مـــا توانســـتیم ایـــن فـــرد را نـــزد 
روان پزشـــک ببریـــم و در حـــد امـــکان بـــه 

آن هـــا کمـــک کنیـــم.«
کـــه در مـیــــان  بخـــش مهـــم دیگـــری 
تـسهیلـگـــــری  دفـاتــــــر  فعالیت هـــای 
ــد  کیـ ــر آن تأ ــزدی بـ ــه ایـ ــود دارد و الهـ وجـ
می کنـــد، مستندســـازی بســـیار قـــوی 
از محلـــه اســـت. او می گویـــد: »وزارت 
کشـــور هـــر مـــاه گزارشـــی از مـــا می خواهـــد 
کـــه جزئیـــات فعالیتمـــان را به صـــورت 
بســـیار جزئـــی و دقیـــق در همـــه زمینه هـــا 
و اقدامـــات در فرمـــی 109 صفحـــه ای 
کلیـــک  نقـــش  بـــه  و  کـــرده  منتقـــل 
وزارت کشـــور تحویـــل می دهیـــم. ایـــن 
جـــدی  بســـیار  رونـــدی  گزارش دهـــی 
 دارد و همـــه دفاتـــر ملـــزم بـــه انجـــام آن 

هستند.

دفتر تسهیلگری پیوند دهنده 
محله و مردم است

امـــا یکـــی از نتایـــج قابل توجـــه رونـــد 
ـــر تســـهیلگری، نیازســـنجی  فعالیـــت دفات

برگـــزاری  آن  دنبـــال  بـــه  و  محلـــه 
برنامه هـــا، کارگاه هـــای آموزشـــی و... 
تســـهیلگری  دفتـــر  چنانکـــه  اســـت. 
ح هایـــی  قائمیـــه در خصـــوص اجـــرای طر
ح  طـــر فیروزه کوبـــی،  کارگاه  ماننـــد 
تــــــوان افزایی و ارتـقـــــــای تـــاب آوری 
و  کـــرده  اقـــدام  و...  اجــــتماعی 
ح هـــا را بـــر اســـاس  محتـــوای ایـــن طر
 نیـــاز مـــردم ایـــن محلـــه تعییـــن کـــرده

 است. 
ــات  ــن اقدامـ ــاره ایـ ــر دربـ ــن دفتـ ــر ایـ مدیـ
ح می دهـــد: »همـــه اطالعاتـــی کـــه  شـــر
در اثـــر سرشـــماری ها کســـب کرده ایـــم، 
منجـــر بـــه برگـــزاری نشســـت هایی بـــا 
افـــراد مختلـــف محلـــه می شـــود. مـــا 
اولویت هـــای محلـــه را بـــه آن هـــا ارائـــه 
می دهیـــم و در یـــک تعامـــل چندماهـــه 
نیازهـــای محلـــه را شناســـایی و فهرســـت 
می کنیـــم. بـــرای هـــر کارشـــناس بیـــن 
ســـه تـــا پنـــج اولویـــت اصلـــی مشـــخص 
می شـــود و آن دســـته از اقدامـــات را کـــه از 
ــرار  ــتور کار قـ ــا برمی آمـــد، در دسـ عهـــده مـ
کـــز دیگـــر ارجـــاع  داده و مابقـــی را بـــه مرا

» . هیـــم می د
او می افزایـــد: »آنچـــه در ایـــن میـــان بـــرای 
مـــا اهمیـــت زیـــادی دارد، ایـــن اســـت 
کـــه توانمنـــد کـــردن افـــراد محـــل بـــرای 
پیگیـــری مشـــکالت خودشـــان، از حـــل 
آن هـــا توســـط مـــا مهم تـــر اســـت. مثـــال 
شـــهرداری می توانـــد یـــک گلـــدان در 
محلـــه قـــرار دهـــد، آن را آبیـــاری کـــرده 
کنـــد. ولـــی وقتـــی  و بـــه آن رســـیدگی 
ــه  ــدان را در محلـ ــان آن گلـ ــردم خودشـ مـ
بگذارنـــد، آن را بـــه انتخـــاب خودشـــان در 
ــد،  ــد، می گذارنـ ــه دوســـت دارنـ ــی کـ جایـ
آبیـــاری اش کـــرده و بـــه آن رســـیدگی 
می کننـــد. ایـــن باعـــث ایجـــاد تعلـــق 
اجتماعـــی در آن هـــا می شـــود و کاهـــش 
آســـیب های اجتماعـــی را بـــه دنبـــال دارد. 
چنانکـــه نتایـــج تحقیقـــات مـــا نشـــان 
می دهـــد کـــه در میـــان مهاجـــران محلـــه 

اجتماعـــی  تعلـــق  احســـاس  قائمیـــه، 
ایـــن  انـــدک اســـت و تقویـــت  بســـیار 
احســـاس در میـــان آن هـــا ضـــرورت دارد.«

او دربـــاره برگـــزاری 60 ســـاعت کالس 
ح توان افزایـــی و ارتقـــای  رایـــگان در طـــر
تـــاب آوری اجتماعـــی می گویـــد: »ایجـــاد 
کار و آموزش هـــای مرتبـــط بـــا  تـــوان 
آن از نـــگاه مـــا یـــک ضـــرورت اســـت. 
به ویـــژه اینکـــه نوعـــی رخـــوت و تنبلـــی 
در میـــان افـــراد شـــکل گرفتـــه کـــه ترجیـــح 
آســـان  شـــغلی  دنبـــال  بـــه  می دهنـــد 
و بی دردســـر امـــا پردرآمـــد باشـــند! از 
ســـوی دیگـــر اقدامـــات مکـــرر برخـــی 
از نهادهـــا در ارائـــه ارزاق بـــه برخـــی از 
مـــردم موجـــب ایجـــاد نوعـــی رخـــوت 
در  اســـت.  شـــده  آن هـــا  میـــان  در 
حالی کـــه رویکـــرد دفاتـــر تســـهیلگری 
 نهادینه کـــردن توانمندســـازی و آمـــوزش

 است.«
او می افزایـــد: »کارشـــناس اقتصـــادی 
آمـــوزش  کارگاه  مجموعـــه  دو  مـــا 
مرکـــز  مشـــارکت  بـــا  فیروزه کوبـــی 
توانمندســـازی بانـــو امامـــی برگـــزار کـــرد 
کـــه از میـــان 20 شـــرکت کننده، ســـه نفـــر 
به طورجـــدی وارد بـــازار کار شـــدند. در 
ایـــن کارگاه نحـــوه فـــروش محصـــوالت، 
و  واتـــس اپ  بـــا  کار  مارکتینـــگ، 
گرام و... آمـــوزش داده شـــد و تنها  اینســـتا
بـــه ارائـــه یـــک آمـــوزش ابتدایـــی و ســـاده 
کتفـــا نکردیـــم. در ایـــن میـــان خدمـــات  ا
دیگـــری همچـــون ارائـــه مشـــاوره های 
فـــردی و خانوادگـــی، بازگردانـــدن بخـــش 
زیـــادی از بازمانـــدگان از تحصیـــل بـــه 
کالس هـــای  برگـــزاری  یـــا  مدرســـه 
ـــا، فعالیـــت در حـــوزه  ـــرای آن ه آموزشـــی ب
پیشـــگیری از اعتیـــاد، مشـــاوره فـــردی 
و معرفـــی معتـــادان بـــه نشســـت ها و 
اعتیـــاد،  تـــرک  جلســـات  و  کنگره هـــا 
ــا  ــی آن هـ ــودکان کار و معرفـ ــایی کـ شناسـ
بـــه خیریه هـــا و... را در دســـتور کارمـــان 

قـــرار دادیـــم.«
ح هـــا بـــر اســـاس  بـــه گفتـــه او، ایـــن طر
نیازســـنجی از محلـــه قائمیـــه تـــدارک 
در  اســـت  ممکـــن  و  شـــده  دیـــده 
ــرای  ع و شـــکل اجـ ــو ــر نـ ــای دیگـ محله هـ
ح تـــاب آوری  متفاوتـــی داشـــته باشـــد. طـــر
اجتماعـــی در شـــهر اصفهـــان دو ســـهمیه 
داشـــت و مـــا بـــا اجـــرای آن در دفتـــر 
کـــه  کردیـــم؛ چرا خودمـــان موافقـــت 
شـــاید نیـــاز بیشـــتری بـــرای اجـــرای ایـــن 
ــد.  ــاس شـ ــه احسـ ــه قائمیـ ح در محلـ ــر طـ
ایـــن کارگاه کاهـــش تنش هـــای حاصـــل 
از افزایـــش حضـــور بچه هـــا در محیـــط 
کرونـــا را نیـــز  ع  خانـــه در دوران شـــیو

مدنظـــر داشـــت.

استقبال مردم از فعالیت دفتر 
چشمگیر است

اینکـــه فـعـالـیـت هـــــا و اقدامـــات دفـاتــــر 
تســـهیلگری و توســعــــه مـحلــــی چـقــــدر 
از ســـوی مـــردم محلـــی موردپذیـــرش و 
اســـتقبال قـــرار گرفتـــه، پرسشـــی اســـت 
ــرای  ــال از اجـ ــه سـ ــدود سـ ــذر حـ ــا گـ ــه بـ کـ
پرســـید.  می تـــوان  ملـــی  ح  طـــر ایـــن 
مدیـــر دفتـــر قائمیـــه در پاســـخ بـــه ایـــن 
ســـؤال درخصـــوص ایـــن دفتـــر می گویـــد: 
»اینکـــه ایـــن اقدامـــات و فعالیت هـــا 
باشـــند،  ثمـــر  مثمـــر  بتواننـــد  چقـــدر 
بی شـــک بـــه میـــزان پذیـــرش اجتمـــاع 
محلـــی برمی گـــردد. مـــا از هـــر ظرفیـــت 
ح هـــای مـــورد  موجـــود بـــرای اجـــرای طر
نیـــاز اســـتفاده می کنیـــم و اینکـــه چقـــدر 
اســـتقبال شـــود بـــه مـــردم بســـتگی دارد. 
اســـت فرهنـــگ  از ســـوی دیگـــر الزم 
راحت طلبـــی و آماده خواهـــی در میـــان 
مـــردم محلـــی بـــه مـــرور تغییـــر کنـــد و 
ــتری  ــری بیشـ ــوزش و یادگیـ ــان آمـ خواهـ

باشـــند.«
ایـــزدی ادامـــه می دهـــد: »امـــا به طورکلـــی 
از ســـوی مـــردم بازخوردهـــای خوبـــی 
دریافـــت کرده ایـــم. شـــاید در میـــان برخـــی 
ــه  ــع نـ ــا گاهـــی مواضـ ــا و ارگان هـ از نهادهـ
چنـــدان مثبـــت بـــه ایـــن رونـــد دیـــده 
می شـــود؛ امـــا مراجعـــات مـــردم محلـــه 
ــد.  ــاز دارنـ ــه آن نیـ ــه بـ ــد کـ ــان می دهـ نشـ
در برخـــی از محله هـــا ایـــن اســـتقبال 
بســـیار بیشـــتر اســـت و مـــردم بـــا ارائـــه 
راضـــی  هـــم  کمتـــر  ایـــن  از   خدماتـــی 

می شوند.«

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

ســـــــال هفدهـــم  شــمــــاره 4024  سه شـــنبه 28 اردیبهشـــت 1400

 پیش خوان

»عارفی با دو چهره«

پیش خــوان ایــن شــماره، پیشــنهاد مطالعــه کتــاب »عارفــی 
بــا دو چهــره«، اثــر تــازه ای در شــناخت شــیخ محمــود 

شبســتری از ســعادت نامه تــا گلشــن راز اســت.
صمــد موحــد در کتــاب »عارفــی بــا دو چهــره« بــه معرفــی 
منظومــه »ســعادت نامه« می پــردازد و در ایــن بــاره صحبــت 
می کنــد کــه چــرا ایــن اثــر چهــره متفاوتــی از شــیخ محمــود 

شبســتری در مقایســه بــا »گلشــن راز« نشــان می دهــد.
شــیخ محمود شبســتری یکی از نویســندگانی اســت کــه کمتر 

کتابــی به صــورت کامــل بــه او پرداخته اســت.
 »عارفــی بــا دو چهــره« بــا نــام فرعــی »ســیری در احــوال و آثــار 
ــه  ــر ب ــی مختص ــگاه اول کتاب ــتری« در ن ــود شبس ــیخ محم ش
نظــر می آیــد. فصل بنــدی کلــی و از کوچــک بــه بــزرگ ایــن 

ــد.  ــت می کن ــاره اش تقوی ــر را درب ــن نظ ــز ای ــاب نی کت
امــا مــا را بــا اطالعاتــی دربــاره ایــن نویســنده شــگفت زده 

. می کنــد
کتــاب   بخشــی از هــدف »عارفــی بــا دو چهــره« معرفــی 
»ســعادت نامه« اســت؛ کتابــی کــه شــاید چهــره متفاوتــی در 
مقایســه بــا »گلشــن راز« از شــیخ محمــود شبســتری نشــان 
بدهــد. ایــن کتــاب در حقیقــت منظومــه ای ناتمــام در زمینه 

مســائل کالمــی از دیــدگاه صوفیــان اســت. 
ح کــردن برخــی از  کتــاب ضمــن مطر شبســتری در ایــن 
مباحــث علــم کالم دربــاره موضوعاتــی ماننــد علم الیقیــن، 

حق الیقیــن و عین الیقیــن صحبــت می کنــد.
ــم  ــی از مفاهی ــا برخ ــیرین ب ــاده و ش ــی س ــا بیان ــده را ب او خوانن
اساســی حــوزه عرفــان و تصــوف مواجــه می کنــد و او را بــه 

درکــی ابتدایــی از مســئله عرفــان و تصــوف می رســاند.
»عارفــی بــا دو چهــره« بــه قلــم صمــد موحــد نوشــته شــده و 
نشــر ماهــی آن را در 133 صفحــه بــا قیمــت 25000 تومــان 

منتشــر کــرده اســت.

زندگی نوشـت

مرگ دردناک ۱۷۰ فوک خزری

نازنین صادقی
خبرنگار

طبق آمار سـال 2006 میـالدی، تعداد فوک هـای خـزری 100 هزار 
بـرآورد شـده بـود، امـا گفتـه می شـود کـه از ابتـدای قـرن بیسـتم، 
کنون در معرض  جمعیت این گونه کاهش 90 درصدی داشته و ا
انقراض اسـت، فوک های خزری تنها گونه پسـتاندار دریای خزر 
هسـتند.مرگ 1۷0 فـوک خـزری و آمـدن الشـه آن هـا بـه سـاحل 
روسـیه درچنـدروز گذشـته باعـث نگرانـی فعـاالن محیط زیسـت 
شـده اسـت. متأسـفانه در دریـای خـزر بـا چالش هایـی ماننـد 
فعالیت هـای صیـد و صیـادی، ورود آالینده هـای خشـکی بـه 
دریـا، ورود عوامـل بیمـاری زا بـه ویـژه بیمـاری ویروسـی، شـکار 
فـوک خـزری در شـمال دریـای خـزر، کاهـش سـطح یـخ و تـردد 
یخ شـکن ها در مناطقی که فوک هـای خـزری زادآوری می کنند و 
دوران نوزادی را می گذرانند، نداشتن سواحل حفاظت شده برای 
سـاحل گذرانی فـوک خـزری و عـدم شـناخت صیـادان از اهمیت 
ایـن گونـه مواجـه هستیم.میرشـکار، مدیـرکل دفتـر حفاظـت از 
زیسـت بوم های دریایـی و سـواحل دریایـی سـازمان حفاظـت 
محیط زیست، در این باره می گوید: چند سالی است شاهد مرگ 
و میـر تعـداد زیـادی فـوک خـزری هسـتیم، از طریـق وزارت امـور 
کره با روسـیه هسـتیم تا علت تلف شـدن این  خارجـه در حال مذا
تعداد فـوک را به صورت رسـمی دریافـت کنیـم. در واقـع از طریق 
وزارت امور خارجه موضوع را پیگیری و با روسیه مکاتبه می کنیم 

تـا علـل و دالیـل ایـن اتفـاق را بـه صـورت رسـمی دریافـت کنیم.
فـوک خـزری گونـه پسـتاندار دریایـی کمیـاب اسـت کـه تنهـا در 
دریای خزر و رودخانه های منتهی به آن مانند ولگا و اورال زندگی 

می کنـد. این گونـه تنهـا پسـتاندار دریـای خـزر به شـمار می آید.
فوک خزری به طور میانگین 1.5 متر طول و ۸0 کیلوگرم وزن دارد 
و یکی از کوچک ترین انواع فک به شمار می رود. ساحل نشینان 
شمال کشـور به این جانور سـگ آبی می گویند. این گونه در دنیا 
منحصر بـه فـرد اسـت و تنهـا در دریاچه خـزر یافـت می شـود. این 
حیوانـات زندگـی اجتماعـی دارنـد و اغلـب در دسـته های بـزرگ 

دیـده می شـوند. 
کوسیسـتم دریـای خزر به  فک ها جانورانی دارای اهمیت برای ا
کوسیسـتم خزر را  شـمار می آیند و نابودی این جانوران می تواند ا
به خطر اندازد. فوک های دریای خزر به دمای آب بسیار وابسته 
هستند. وقتی دمای آب افزایش می یابد، آن ها به بخش هایی 

که آب عمیق تر و سردتر اسـت، مهاجرت می کنند.

سـی سـال بود که می گفتم؛ خدایا! چنین کن و چنیـن ده؛ چون به قـدم اول معرفت رسـیدم؛ گفتم: الهی تو مرا بـاش و هر چه 
گـر من صـد بار بگویـم که خداونـدم اوسـت؛ تا او  می خواهی کـن. بـار خدایا! جز تـو کس نـدارم و چـون تـو را دارم همـه را دارم. ا

مـرا بنده خـود نداند؛ فایـده ای نبود. سـوار دل باش و پیـاده تن.

بایزیدبسطامی

 سوار دل باش
 و پیاده تن

عکس روز محیط زیست

عکس از   فاطمه صفری
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*آگاهیحقشهرونداناست*

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

 میزان آلودگی  50
کیفیت   سالم

سلللهشلللنبه28اردیبهشلللت1400 شلللماره4024 سلللالشانزدهم

گهی مناقصه سازمان عمران شهرداری اصفهان آ

گهی مزایده آ

سازمان عمران شهرداری اصفهان در نظر دارد عملیات های ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد 
گذار نماید. شرایط وا

کثر تا مورخ 1400/03/09 به سازمان  گهی حدا متقاضیان شرکت درمناقصه می توانند جهت دریافت اسناد از تاریخ نشر آ
عمران شهرداری اصفهان واقع در خیابان 22 بهمن ، مجموعه اداری امیرکبیر مراجعه و پیشنهادهای خود را تا پایان وقت 
اداری )ساعت 14:30( مورخ 1400/03/09 به دبیرخانه حراست سازمان تحویل نمایند. ضمنا مشروح شرایط مناقصه 
کت های الک و مهر  در اسناد درج شده است که شرکت کنندگان باید مدارک را پس از اخذ با قید قبولی امضاء نموده و در پا
شده تحویل نمایند. جهت اطالعات بیشتر به درگاه الکترونیکی سازمان عمران شهرداری اصفهان/ قسمت مناقصات 

مراجعه نمائید. وب سایت:  http://www.civil.isfahan.ir تلفن : 031-32670813

ســازمان پایانــه هــای مســافربری شــهرداری اصفهــان در نظــر دارد حســب مصوبه کمیســیون محتــرم ســازمان، مورخ 
گذاری حق بهره برداری بخشی از فضای تبلیغاتی سطح خارجی پل عابر پیاده، واقع شده در مقابل  1400/01/29 جهت وا

پایانه مسافربری کاوه، از طریق مزایده وفق مشخصات ذیل اقدام نماید.

تذکرات: متقاضیان می تواننــد از تاریخ1400/02/28تا پایان وقــت اداری 1400/03/08جهت دریافت فرم مربوطــه به امور قراردادهای 
ســازمان واقع در خیابــان کاوه، خیابان شــهید عادل پــور )گلخانه بهــروز(، بعد از چهــارراه عــارف، پالک 92 مراجعــه و یا با شــماره تلفن 

4399983 تماس حاصل نمایند. 
کت پیشنهادات به دبیرخانه سازمان، پایان وقت اداری 1400/03/08می باشد.  آخرین مهلت تحویل پا

گهی در روزنامه به عهده برنده /برندگان مزایده می باشد. هزینه چاپ آ
سازمان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.  

اطالعیه شهرداری منطقه 13

 منطقه 13  شهرداری اصفهان 

قای خزعلی فاتحی  ظر به اینکه یک باب مســکونی به صورت قولنامه عــادی بخش 5 ثبت اصفهان متعلق بــه آ
ح عمرانی خیابــان آزادگان قراردارد و علیرغم شــرکت  واقع در خیابان قائمیه - کوچه مهر)عباســی( در مســیر طر
ح  کنون توافق قطعی حاصل نگردیده لذا باتوجه به ضرورت اجرای طر نامبرده درجلسات کمیسیون معوض تا
و برابر تبصره 4 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و امالک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 28 آبان 1370 
گهی  کثر ظرف مدت یکماه از تاریخ نشــر این آ بدینوســیله به نامبرده وکلیه مدعیان احتمالی ابالغ میگــردد حدا
نسبت به معرفی یک نفر کارشناس بعنوان معتمد و 5 نفر کارشناس بعنوان مرضی الطرفین به شهرداری منطقه 
13واقع در کندرو اتوبان شــهید میثمی جنب بازار روز ولی عصر اقدام نمایند .الزم به ذکر اســت که کارشناســان 
می بایســت جــزء کارشناســان رســمی دادگســتری و متخصــص در رشــته راه ســاختمان و نقشــه بــرداری  بوده 
 ودرمهلت قانونی تعیین شده معرفی گردند . بدیهی است درصورت عدم معرفی کارشناسان برابر مقررات اقدام

 خواهد شد .

ح  پروژه سپرده شرکت در مناقصه به ریالمدت اجرای عملیاتبرآورد اولیه تقرببیشر

6105.000.000 ماه6.528.000.000 ریالتولید قبور پیش ساخته
عملیات بارگیری و حمل سنگ الشه از معدن به واحدهای 

61.416.000.000 ماه28.320.000.000 ریالدانه بندی سنگ شماره 1 و 3  
حمل مصالح از مجتمع تولیدی صفه و معدن پسماند به 

31.240.000.000 ماه24.800.000.000 ریالپروژه رینگ حفاظتی کیلومتر 4 الی 7  
بخشی از عملیات تهیه و حمل آب مصرفی مورد نیاز 

121.000.000.000 ماه16.100.000.000 ریالمجتمع تولیدی صفه با تانکر آب

گذاری حق بهره برداری بخشی از فضای تبلیغاتی سطح خارجی پل عابر پیاده پایانه مسافربری کاوه. موضوع : وا

تعداد تابلو : 2 سازه. یک سازه با دید از سوی پل جابر انصاری و یک سازه با دید از سوی پل چمران.

ابعاد تابلوها : 140 متر مربع.

مبلغ پایه مزایده به ازاء هر متر مربع با تقبل حفظ و نگهداری پله های برقی با کلیه قطعات مصرفی مورد نیاز : 750/000 ریال

مبلغ سپرده شرکت در مزایده :126/000/000 ریال.
مدت قرارداد : یکسال و در صورت رضایت سازمان، برای دو سال دیگر حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری منتخب سازمان قابل تمدید می باشد.
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