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کماندار اصفهانی
در رؤیایالمپیکیشدن
پیرعلی:سهمیهتیمی ریکرو
دور از دسترس نیست
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تندیسهایی که
نفسمیکشند

انتخاباتواقعی
حقمردماست

حیدرعلیحجتی،فعالسیاسی
اصالحطلبدر گفتوگوبااصفهانزیبا:
نحوهبررسیصالحیتهابسیار
مأیوسکنندهاست
02

عکس از حمیدرضــا نیکومرام

مرتضینعمتالهی،سعیدسهرابی
احمدپدرام،مجتبیباباگلیومجیدشریفیفر
از مجسمهشیخبهاییمیگویند

پرسشهایاقتصادی
از نامزدهایانتخاباتی
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برنامههاوترکیبتیماقتصادی کاندیداها
سرنوشتساز است

مردسوخته!
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نوسازیاصفهانبابازآفرینیشهری
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یکاصفهانیدر میداناحمدآبادخودسوزی
کرد؛رئیساورژانسمیگویدمسائلاجتماعی
رادر روزنامه کار نمیکنند!

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان درباره مأموریتها و عملکرد این سازمان توضیح میدهد
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فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایهگذار جهت انجام پروژههای شهرداری
اصفهان(شماره فراخوان )400103
سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه  8و در راستای استفاده از توانمندی های سرمایهگذاران
بخش خصوصی و با هدف مولدسازی داراییهای شهر در نظر دارد نسبت به شناسایی و جذب سرمایهگذار حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در
پروژه ذیل اقدام نماید .لذا از کلیه سرمایهگذاران عالقمند و واجد صالحیت فنی ،مالی و دارای تجربیات مرتبط دعوت به عمل میآید از تاریخ چاپ
آ گهی با مراجعه به سایت سازمان سرمایه گذاری و مشارکتها به آدرس  www.ipoim.irو واریز الکترونیکی مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال
(غیرقابل استرداد) به حساب شماره  10027600013به نام شهرداری اصفهان نسبت به اعالم آمادگی خود و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.
ردیف

موضوع پروژه

منطقه

مساحت تقریبی زمین

آدرس

1

مجموعه درمانی -بهداشتی بهبود

8

 1000متر مربع

خیابان امام خمینی(ره) ،کوی شهید جعفریان(شماره،)45
جنبمسجدالمهدی

توجه:
آخرین مهلت عودت اسناد فراخوان تا پایان وقت اداری یکشنبه مورخ  1۴00/02/26میباشد.
متقاضیانی که در فراخوان قبلی نسبت به ارائه اسناد ارزیابی و مدارک اقدام نموده اند نیازی به ارائه مجدد مدارک و اسناد نبوده و صرفا تکمیل فرم ها کفایت می کند.
متقاضیانی در بخش ارزیابی مورد تائید قرار خواهند گرفت که عالوه بر سابقه کاری مرتبط ،قادر به ارائه مدارک معتبر مبنی بر صالحیت فنی ،مالی و مدیریتی باشند.
به درخواستهایی که از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

جناب آقای فتحاهلل معین
جناب آقای احمد حری
مصیبــت وارده را بــه شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت
عــرض نمــوده و از خداونــد متعــال آرزوی صبــر و ســامتی
بــرای شــما و بازمانــدگان آن عزیــز از دســت رفتــه خواســتاریم.

ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد ننموده و سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان در رد یا انتخاب کلیه متقاضیان
جهت ادامه فرایند فراخوان و انتخاب سرمایهگذار مختار است.

مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره گروه رسانه ای اصفهان زیبا

دریافت اسناد فراخوان از طریق وب سایت سازمان به نشانی www.ipoim.ir :امکان پذیر می باشد.
سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان

آ گهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت
نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان (سهامی خاص)
شماره ثبت  9922شناسه ملی 10260310004

مناقصه عمومی
سازمان همیاری شهرداریهای استان اصفهان در نظر دارد نسبت به خرید  1200دست
لباس کار با مشخصات زیر از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
شرح کاال یا
خدمات

مشخصات

تعداد

کاپشن و شلوار

نوع پارچه پلی استر پنبه کارخانه زرین پوددرجه یک  -شبرنگ پشت کتان با
رفلکس باال در قسمت جلو  ،پشت پیراهن و پائین شلوار دوخته شود – دوخت
دو سوزنه دمپا شلوار پاکتی -الیه چسب درجه یک در یقه و قاپک کاپشن و لبه
جیبها -زیپ 70سانتی استخوانی برای کاپشن و زیپ دنده 4برای شلوار -کمر
شلوار دو تیکه و جای ریگالرژ برای تنگ یا گشاد شدن داشته باشد – رنگ رفت و
آبرفت پارچه گرفته شود -دارای سه رنگ سبز  ،نارنجی و دو رنگ

 1200دست

مبلغ برآورد اولیه
(ریال)

2.700.000.000

متقاضیان جهت آ گاهی بیشتر ،دریافت و تکمیل اســناد مربوطه می توانند از روز پنج شنبه مورخ  1۴00/2/9لغایت پایان
وقت اداری روز سه شــنبه مورخ  1۴00/2/21به نشــانی :اصفهان -خیابان  22بهمن  -مجموعه اداری امیرکبیر  ،معاونت
بازرگانی مراجعه نمایند .تلفن تماس  32673090 :و 031-3 2673075
روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان

از کلیه ســهامداران شــرکت نمایشــگاههای بینالمللی اســتان اصفهان دعوت میشود
در مجمع عمومــی فوقالعــاده صاحبان ســهام که ســاعت  1۴روز چهارشــنبه مورخ 22
اردیبهشتماه سال  1۴00در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در خیابان عالمهامینی شرقی،
روبهروی خیابان فردوس ساختمان شرکت نمایشــگاهها تشکیل میشود حضور به هم
رسانند.
دستور جلسه:
 .1تصمیمگیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت
 .2هر آنچه در صالحدید مجمع باشد

هیئت مدیره شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان

تاریخ سیاسی

میزان مشارکت مردم ایران درانتخابات خرداد ماه از جمله مسـائلی است که محل بحث و گمانهزنیهای فراوان
اسـت ،چرا کـه تجربـه اسـفند  98و فرازونشـیبهایی کـه یازدهمیـن انتخابـات پارلمانـی در فضـای سیاسـی ایـران
بهجای گذاشـت ،احتمـال کاهش ایـن مشـارکت را در انتخابـات آتی باال برده اسـت.

نگاهی به پیدایش احزاب در ایران
از  1320تا امروز

سیاست

بخشدوم:شکلگیریحزبدموکرات
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امیرحسینجعفری
خبرنگار

در خلال سـالهای دهـه بیسـت ،احـزاب زیـادی در ایـران
بـه وجـود آمـد کـه سـه جریـان عمـده چـپ ،ملـی و اسلامی را
در برگرفـت .در سـال  1323بالغ بـر  60حزب ،گروه ،دسـته و
سـازمانهای سیاسـی در کشـور بهوجـود آمـده بـود.
مـرام ،هـدف و برنامه همـه آنهـا کموبیش شـبیه هـم بود.
بخـش اعظـم جریا نهـا و حرکتهـای سیا سـی و حز بـی
در چهـار دوره پیدایـش احـزاب و تقریبـا تمامـی گروههـا و
تشکیالت مخفی مسـلحانه در سالهای دیکتاتوری و رکود
تحـزب ،بـر مبنـای سـه تفکـر عمـده مطـرح در جامعـه یعنـی
اندیشـههای چپ ،ناسیونالیسـم و اسلام (به مفهوم وسـیع
و در طیفـی گسـترده) اسـتوار بـود.
فکـر تشـکیل حـزب واحـد پـس از شـهریور  1320در اذهـان
شـکل گرفتـه بـود .بهخصـوص آنکـه وجـود حـزب تـوده و
فعالیت گسـترده آن پارهای از رجال و فرهیختـگان را بر این
بـاور کشـاند کـه بایـد در مقابـل فعالیـت و تبلیغـات گسـترده
حزب تـوده ،حـزب قدرتمنـد دیگـری به وجـود آید که بیشـتر
جنبـه ملیگرایانـه و ناسیونالیسـتی داشـته باشـد ،امـا اوضاع
آشـفته کشـور مجـال چنیـن فعالیتـی را نمـیداد .تـا اینکـه
قوامالسـلطنه در دوره انتخابـات مجلـس چهاردهـم ایـن
فکـر را بـه طور جـدی جامـه عمـل پوشـاند .اصول ایـن حزب
بر مبنـای عقاید خود قوامالسـلطنه اسـتوار بـود و بر ایـن مبنا
که شـاه یک مقـام تشـریفاتی اسـت و اختیاراتـش بایـد در حد
قانـون اساسـی باشـد ،دور مـیزد.
حــزب دموکــرات ایــران ( )Democratic Partyدر تاریــخ
 ۹تیــر  ۱۳۲۴بــه دســتور نخس ـتوزیر وقــت احمــد قــوام و در
پــی یــک نطــق رادیویــی تأســیس شــد.
ـس حــزب ۲۹ ،تیــر مــاه تشــکیل جلســه داد و
هیئــت مؤسـ ِ
قوامالســلطنه بــرای جلوگیــری از نگرانــی روسهــا مظفــر
فیــروز را بــه معاونــت رهبــر کل حــزب منصــوب کــرد و در کنــار
او احمــد آرامــش را کــه تعدیلکننــده گرایــش بــه شــوروی بود
بــه عنــوان دبیرکلــی انتخــاب کــرد.
روزنامههــای دموکــرات «ایــران»« ،بهــرام»« ،دیپلمــات» و
«کارگــران ایــران» بــه عنــوان ارگانهــای حــزب مزبــور منتشــر
یشــد .از جملــه اعضــای ایــن حــزب میتــوان بــه افــرادی
م 
چــون حســن ارســنجانی ،محمــود محمــود ،داریــوش فروهر
اشــاره کرد که در ایــن میان حســن ارســنجانی تا مقــام وزارت
پیــش رفــت و از صحنــه گردانــان اصالحــات ارضــی در دولــت
علــی امینــی شــد.
قــوام هدف خــود را تشــکیل حزب ،وحــدت طبقــات مختلف
بهویــژه آزادیخواهــان و رشــد دموکراســی اعــام کــرد .حــزب
دموکــرات دارای برنامــه گســترده و آییننامـهای در چهــارده
ماده و مرامنامـهای تفصیلی در یازده ماده بــود .در مرامنامه
حــزب ،تســاوی حقــوق زن و مــرد و حــق شــرکت زنــان در
انتخابــات ،ریش ـهکن کــردن بیــکاری ،ســاختن درمانــگاه و
مــدارس و طــرح آبیــاری روســتاها آمــده بــود .قــوام با تشــکیل
حــزب پا یــگاه خــود را در رأس دو لــت مســتحکمتر کــرد.
حــزب توانســت بــا برنامــه ســازمان یافتــه در برابــر شــاه و دربار
بــه مقابلــه بپــردازد .بــا ایــن حــال ،پیوســتن افــراد گونا گــون
بــا گرایشهــا و اهــداف مختلــف و بعضــا متضــاد ،زمینــه
شــکاف و اختالف در حــزب را فراهم ســاخت و در واقــع برخی
زمینههــای پیدایــش و گســترش حــزب ،خــود بــه اســباب و
عوامــل فروپاشــی آن انجامیــد.
حــزب ظــرف مــدت کوتا هــی گســترش یا فــت و در ا کثــر
شهرســتانهای ایــران بــه اســتثنای آذربایجــان و کردســتان
شــعبههایی دایــر کــرد .قــوام ســعی داشــت بــا ایجــاد ایــن
حزب و توجه بــه حــال کارگران و مســتضعفان ،قــدرت حزب
تــوده را در جامعــه کــم کنــد .قــوام بــا تعدیــل روابــط کارفرمــا و
کارگــر و تعییــن مــزد و حقــوق کارگــران توانســت دسیسـههای
حــزب تــوده را در تجزیــه ایــران خنثــی کنــد.
او در کابینــه اصال حــی خــود در  1325وزارتخا ن ـهای بــه
عنــوان وزارت کار تأســیس کــرد و ریاســت آن را بــه ســلمان
اســدی از فعــاالن حــزب داد و توانســت قــدرت حــزب را در
کشــور افزایــش دهــد .بــه طــور خالصــه ،میتــوان تأســیس
حــزب توســط نخس ـتوزیر ،اســتفاده از امکانــات دولتــی،
ترس از حــزب تــوده و دخالــت کشــورهای غربــی را مهمترین
عوامــل رشــد قابــل توجــه حــزب دموکــرات ایــران دانســت.
بــه هــر روی ،حــزب دمو کــرات ا یــران یــک مــاه پــس از
تأســیس ،بــا حــزب ایــران و حــزب تــوده ائتــاف و جبهــه
موتلفــه احــزاب آزادیخــواه را تأســیس کــرد و بــه ســران
حــزب ایــران نیــز توصیــه کــرد کــه بــا پیشـهوری و ســران فرقه
دموکــرات کردســتان رابطــه برقــرار کننــد.
بــا وجــود ایــن ،قــوام در پــی اجــرای برنامههــای خــود بــود و
بــه رغــم همــه وعــده و وعیدهــای خــود بــه احــزاب مخالــف،
هــواداران حــزب دموکــرات ایــران در  14مــرداد  1325بــا
حملــه بــه دفاتــر حــزب تــوده ایــران ،جنــگ را آغــاز کردنــد.
متعاقــب ایــن درگیــری ،جنــگ تبلیغــی روزنامههــای ایــن
دو حــزب شــروع شــد .ایــن درگیریهــا پــس از خــروج اعضــای
حــزب تــوده از کابینــه قــوام شــدت بیشــتری بــه خــود گرفــت
تــا آنکــه پــس از ختــم غائلــه آذربایجــان  ،قــوام بــا اســتفاده از
فرصــت مناســبی کــه بهدســت آورده بــود ،انتخابــات دوره
پانزدهــم مجلــس را آغــاز کــرد و بهرغــم همــه اعتراضاتــی کــه
از ســوی جناحهــای گونا گــون اعــم از راســت و چــپ صــورت
گرفت ،اکثــر نامزدهای حــزب دموکرات را از سراســر کشــور به
مجلــس گســیل داشــت .حــزب دموکــرات تــا زمــان صــدارت
قــوام و حــل بحــران آذربایجــان در قــدرت بــود ،امــا بعــد از
ســقوط قوامالســلطنه و از بینرفتــن حمایــت دولتــی دچــار
تشــتت و منحــل شــد.
منبع:
کتاب خاطرات سلطنت سیاسی -احمد آرامش
کتاب حزب دموکرات ایران و تحوالت دهه 1320

انتخاباتواقعیحقمردماست
حیدرعلی حجتی ،فعال سیاسی اصالحطلب در گفتوگو با اصفهانزیبا:
نحوه بررسی صالحیتها بسیار مأیوسکننده است
پگاه ظاهری
خبرنگار

میـزان مشارکـ ـ ــت مـ ـ ـ ــردم در انتخابـات
خردادمـ ـ ــاه ازجملـه مسائلـ ـ ــی اسـت کـه
محـل بحـث و گمـ ـ ــانهزنیهای فـراوان
اسـت؛ چرا کـه تجربـه اسـفند  98و فـراز و
نشـیبهایی کـه یازدهمیـن انتخابـات
پارلمـان در فضـای سیاسـی ایـران بـه جـای
گذاشـت  ،احتمـال کاهـش ایـن مشـارکت را
در انتخابـات آتـی بـاال بـرده اسـت.
فعـاالن سیاسـ ـ ـ ــی معتقدنـد کارآمـدی،
عملکـرد و رفتـار گروههـا و احـزاب سیاسـی
تأثیر مسـتقیم و معناداری بر مشارکتهای
سیاسـی میگـذارد و در مقابـل امـا برخـی
تحلیلگـران مبنـای تصمیمگیـری و نحـوه
مشـارکت مـردم در رویدادهایـی همچـون
انتخابـات را نهتنهـا حزبـی و جناحـی
نمیداننـد ،بلکـه بـه گزینـش نامزدهـا
(بررسـی صالحیتهـا) و همچنیـن نـوع
برنامههـا و رویکـرد آنهـا در آینـده مربـوط
میداننـد .ایـن در حالـی اسـت کـه جـدای
شهـای سیاسـی موجـود ،مشـکالت
از چال 
اقتصـادی برخاسـته از تحریمهـا مـردم را
تحـت فشـار قـرار داده و ایـن عامـل مطمئنـا
بـر رفتـار سیاسـی مـردم اثـر مسـتقیم خواهـد
گذاشت.
حیدرعلـی حجتـی ،سـخنگوی سـابق
شـورای هماهنگـی جبهـه اصالحـات
اصفهـان در گفتوگـو بـا «اصفهـان زیبـا» بـا
بیـان اینکـه آنچـه امـروز در جامعـه و در بین
مـردم کشـورمان جـاری و سـاری اسـت،
دلسـردی ،نـا امیـدی و تـرس از عواملـی
اسـت که تشـدیدکننده وضع موجود است،

میگویـد« :مشـکالت اقتصـادی ناشـی از
عـدم توسـعهیافتگی در ابعـاد مختلـف،
قطع امید از برخی مسـئوالن ،شنیدن اخبار
ناامیدکننـده از فسـاد و اختلاس و بـازی بـا
سـرمایههای مردم در بازار بـورس و مواردی
یهـا و
بـه ایـن شـکل زمین هسـاز ایـن ناامید 
سـرخوردگی در جامعـه اسـت».
حجتی ادامه میدهد« :در عین حال شیوع
گسترده ویروس کرونا در این شـرایط دشوار
اقتصادی و فقدان برنامهای سازمان یافته
بـه عنـوان کمکهـای دولتـی بـه مـردم
خسـارت دیـده ،راه دلسـردی و نـا امیـدی و
درنتیجـه نـا رضایتـی را فراهـم سـاخته کـه
الزم است برای گرم شدن فضای یخبندان
فعلـی در زمـان باقـی مانـده تـا انتخابـات
خـرداد مـاه اقدامـ ـ ــات مؤثـری ص ـ ـ ــورت
گیرد».
این فعال پیشکسوت سیاسی در خصوص
تأثیـر احـزاب و گرو ههـای مختلـف سیاسـی
بـر مشـارکت مـردم در انتخابـات میگویـد:
«احزاب باید برنامه اثر بخشـی را ارائه دهند
و افـراد کارآمـد ،شـجاع و دارای برنامـهای
سـازنده را وارد صحنـه انتخابـات کننـد.
ازطرفـی نهادهـای نظارتـی نبایـد در تأییـد
کاندیداهـای قـوی و مـورد حمایـت مردمـی
تردیـد بـه خـود راه دهنـد .در عـوض آنهـا
بایدراهحضور فراگیرمردمیرابیشاز پیش
همـوار سـازند .چرا کـه انتخـاب واقعـی حـق
مردم اسـت و به فرمایش امام راحل ،میزان
رأی مـردم اسـت .از سـوی دیگـر ،کاندیداها
نیـز بـا داشـتن برنامههایـی معیـن و شـفاف
در همه زمینهها وارد میدان شـوند و از طرح
برنام ههـای غیر قابـل اجـرا و خـارج از اختیار
خود اجتناب ورزند تا به تدریج از این حالت
یخبنـدان خـارج شـویم».

اصالحطلباندر سال 84خطای
راهبردیمرتکبشدند

حجتـی بـا یـاد آوری انتخابـات  76و نحـوه
مشارکت مردم در آن رویداد تصریح میکند:
«در آن زمـان مـردم در پـی تحـول و اصلاح
وارد صحنـه شـدند و سیاسـیون و نخبـگان
جامعـه نیـز بـا اتـکا بـه گرمـی کنشهـای
مردمـی و البتـه بـا تبییـن وضـع موجـود ،راه
یـک انتخابـات مطلـوب را با فضایی نسـبتا
دوقطبی برای حضور حماسـی مردم فراهم
سـاختند .از سـویی ،شـخصیت فرهنگـی،
جـذاب ،بـا اخلاص و صـادق آقـای خاتمـی
و برنامههای ارائه شـده از سـمت ایشـان نیز
در گرمی فضای انتخاباتی کـم مؤثر نبود».
ایـن فعـال سیاسـی درخصـوص نحـوه
فعالیـت احـزاب در دورههـای انتخاباتـی
گذشـته و رویکردهـای آنهـا میافزایـد:
لتـر و بـا برنامـهای
«در سـال  80احـزاب فعا 
منسـجم و پویاتـر در صحنـه انتخابـات
نقش ایفا کردند .چراکه شرایط شکلگیری
احـزاب بـا برنامـه و اثرگذارتـر از قبـل بـود.
در آن دوره بهرغـم تنـوع کاندیداهـای
صفکشـیده ،مردم بـا پذیـرش برنامههای
دولـت هفتـم و امیـدواری بـه آینـده مجـددا
صحنهسـاز شـدند و دولـت هشـتم نیـز بـا
آرای بیشـتری شـکل گرفـت .در آن دو دوره
انتخابـات نقـش احـزاب و گروههـا جلـوه
بارزتـری بـه خـود گرفـت و گرایشهـای
حزبـی رونـق بیشـتری یافـت».
به گفته حجتی ،سال  84اما وضعیت
انتخابات به گونه دیگری رقم خورد و
جبهه اصالحات و احزاب اصالحطلب دچار
خطای راهبردی شدند .او ادامه میدهد:
«اصالحطلبان در آن انتخابات هرچند
با تأ کید بر دستاوردهای دولت هشتم

که تحوالت خوبی را در امور اقتصادی،
روابط خارجی و توسعه در ابعاد مختلف
ایجاد کرده بود ،به انتخابات دوره نهم نیز
میاندیشیدند ،اما نتوانستند با همگرایی
و همافزایی بیشتری در آن رقابت حاضر
شوند و با کاندیداهای متعددی که نتیجه
مثبتی را عاید آنها نکرد ،پای به انتخابات
گذاشتند .از طرفی ،تخریب چهرههای
قدیمی توسط رقیبان هم راه را برای آنها
ناهموار وبدوننتیجهساخت».
او همچنین شرایط حضور جناح مقابل در
انتخابات  84را اینگونه توضیح میدهد:
«در جبهه اصولگرا چهرههای متعددی
از کاندیداها ظهور پیدا کردند که گروهها،
احزاب و حامیان آنها با شخصیتسازی
و سردادن شعارهای احساسی و مردمپذیر
به همراه حمایتهایی که بعضا با لعاب
قداست و تقدس همراه بود ،آنها را در
صحنه تقویت کردند و در نهایت هم پیروز
میدان شدند که آثار باقیمانده از آن زمان
همچنان بر اقتصاد ،سیاست ،اخالق،
روابط بینالملل و ....سایه افکنده است».
حجتی ادامه میدهد« :پس از آن در حالی
که انتخابات  88با حضور احزاب و فعالیت
شخصیتهای دلسوز و نگران از آینده
مملکت رقم خورد ،اما متأسفانه وحدت
ملی خدشهدار شده بود و از همان زمان
دیوار اعتماد مردم نیز ترک برداشت .این
در حالی بود که با توجه به درآمدهای نفتی
بینظیر در تاریخ کشور ،در دولتهای نهم
و دهم ما شاهد رشد منفی اقتصادی ،تورم،
افزایش نر خ بیکاری ،مخدوششدن
روابط بینالملل و مهمتر از همه فروریزی
اخالق در جامعه و صدور چندین قطعنامه
خطرناکشورایامنیتسازمانمللمتحد

علیه کشورمان که با توافق برجام منتفی
گردید ،بودیم ».این فعال سیاسی میگوید:
«شرایط بهجایمانده از دولتهای نهم و
دهم بار دیگر احزاب ،کنشگران و نخبگان
سیاسی را در راستای اصالح و تغییر آن
فضا در انتخابات  92به صحنه کشاند.
جناح چپ با راهبردی صحیح و با ایجاد
ائتالف بین دو کاندیدای اصالحطلب راه
آن انتخابات را هموار کرد و بدین وسیله
دولت یازدهم با پیروزی اصالحات شکل
گرفت .در ابتدا برنامههای دولت یازدهم
خبر از باز شدن قفل مشکالت و گردش
چرخ اقتصاد به همراه اقدامات هستهای
ایران را داشت که باتوافق برجام نیز
تا اندازهای این پیشبینیها به وقوع
پیوست .تاجاییکه این روند در انتخابات
 96نیز تأثیر بسیار مستقیمی گذاشت و
امید به نتایج برجام و تالش احزاب ،مردم
را بار دیگر پای صندوقهای رأی کشاند.
البته دیری نپایید که با آمدن ترامپ در
آمریکا و ده ها عامل داخلی و خارجی دیگر
شرایط آنطور که احتمال میرفت ،رقم
نخورد و فضای نامساعد کنونی بهوجود
آمد و به مرور نا امیدی در جامعه افزایش
پیدا کرد که باید چاره اندیشی بسیار جدی
و دقیقی در راستای رفع آن حاصل شود».
به اعتقاد حجتی ،احزاب اصالحطلب
در آستانه سیزدهمین دوره از انتخابات
ریاستجمهوری در خردادم ـ ــاه باید با
برداشتن گامهای مثبت و ایجاد شرایط
گرم انتخاباتی ابتدا به یک همگ ـ ــرایی
درونیبرسند.
اوخاطرنشانمیکند«:اصالحطلبانبایددر
پیتفاهموهمگراییودر معرفی کاندیداها
نیزتوجه کافیداشتهباشندتافردی کارآمد،
شجاع ،شفاف و دارای برنامهای قابل
تحقق و همچنین با درک از شرایط و موانع
داخلی و خارجی پای به میدان گذارد و
راههای برونرفت از مشکالت را برای مردم
بازگو کند ».او ادامه میدهد« :کاندیدای
معرفی شده از سمت اصالحطلبان باید از
اختیارات قانونی رئیسجمهور مطلع بوده
و از بیان شعارهای احساسی و غیرقابل
اجرا خودداری کند .جبهه اصالحات باید
راهگشای مشکالت کشور باشد و احزاب
مخالف اصالحات نیز به مشکالت ملی
توجه کنند و در عوض تخریب رقیب به
تبیینبرنامههایواقعبینانهخودبپردازند.

حیدرعلیحجتی
کاندیدای معرفیشده
از سمت اصالحطلبان
باید از اختیارات قانونی
رئیسجمهور
مطلع بوده
و از بیان شعارهای
احساسی و غیرقابل
اجرا خودداری کند
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چرا که مردم با احساس هرگونه فرصت
طلبیاز سمتهرجناحنسبتبهانتخابات
پیشرو دلسرد خواهند شد .این رویداد به
مثابهبار شیشهایاست کهبرایخردشدن
تنها نیاز به یک ضربه دارد .همه احزاب و
گروههاچهاصولگراوچهاصالحطلبراهی
جز درک واقعیتهای کشور و صادقبودن
با مردم ندارند .مردمی که خود صاحبان
اصلی و ضامن بقا و حافظان انقالب و نظام
هستند».

ردصالحیتهابهشکلفعلی
یک خودزنی بزرگ است

سخنگوی سابق شورای هماهنگی جبهه
اصالحـات اصفهـان همچنیـن بـا اشـاره بـه
رد صالحیتهـای اعضـای فعلـی شـورای
اسلامی شـهر اصفهان از سـوی هیئتهای
نظـارت بـر انتخابـات و تأثیـر آن بر مشـارکت
مـردم در انتخابـات خـرداد مـاه میگویـد:
«در رفرانـدوم سـال  58بیـش از 98درصـد
از کسـانی کـه در ایـن همهپرسـی تاریخـی
شـرکت کردنـد بـه جمهـوری اسلامی آری
گفتند و بـدون هیچ جـدا سـازی مـردم در آن
رویداد سیاسـی خوب درخشـیدند .بـرای رد
یـا تائیـد صالحیـت کاندیداهـای انتخابـات
در هـر کشـوری مال کهـای قانونـی وجـود
دارد .در قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی
کهـا و منابع مشـخص اسـت
ایـران نیـز مال 
کـه ایـن موضـوع بـا تشـکیل هیئـت هـای
اجرایـی و اسـتعالم تحقـق مییابـد .مراجـع
تعییـن شـده بـا توجـه بـه وظایـف قانونـی
خـود و البتـه توجـه بـه مسـتندها در زمـان
معیـن اظهـار نظـر میکننـد و در قبـال آن
نیـز پاسـخگو خواهنـد بـود ».حجتـی ادامـه
میدهـد« :نحـوه بررسـی صالحیتهـا در
خصـوص انتخابـات ایـن دوره از شـوراهای
اسلامی در شـهرهایی همچـون اصفهـان
بسـیار نوظهور و مأیوسکننـده و جلوههای
بسـیاری از زیرپاگذاشـتن حقالنـاس در آن
مشـهود اسـت .اعضـای فعلی شـورای شـهر
اصفهان ب هصـورت سـلیقهای رد صالحیت
شـدند و شـنیدهها حا کـی از آن اسـت کـه
افـرادی کمتجربـه بـه همسـایگان و حتـی
«سوپر سر کوچه» به منظور استعالم هویتی
و شـخصیتی مراجعـه کردهانـد».
به اعتقاد این فعال سیاسی در شرایط فعلی
که جامعه نیاز به حضور گسترده مردم در
پای صندوقهای رأی و انتخاب افراد
توانا و با برنامه دارد ،رد صالحیتها به این
شکل یک خودزنی بزرگ است و باعث
ریزش حضور ا کثریت و ایجاد رأی اقلیت
میشود کهبرآیندآننیزیکشورایضعیف
وناکارآمدخواهدبود.حجتیمیگوید«:این
کار مصداق دروازهبان شهری است که با
زدن چوب بر بار عابری گفت چه بار داری؟
جواب شنید :ا گر یک چوب دیگر بزنی
هیچ!در نتیجهناظرینومتصدیانامرباید
بدانند که در صورت سلیقهای عملکردن
و محرومکردن قشر وسیعی از مردم برای
شرکت انتخابات ،هرچند گوی بر چوگان
جناحی خاص به بازی در میآید ،اما آنچه
دچارخسرانمیگردد کشورونظاماست».او
میافزاید« :درمدیریت شهر بزرگی همچون
اصفهان به همراه نمایندگان شورایی که با
رأی اقلیت انتخاب میشوند ،راه پیشرفت
و توسعه وجود نخواهد داشت و مشکالت
بیش از قبل خواهد شد .مردم بزرگترین
مؤلفهقدرتواقتدار کشوروصاحبانانقالب
و پشتیبان نظام هستند .همانگونه که
در فرمایشهای امام خمینی (ره) و رهبر
معظم انقالب این نقش بهخوبی ترسیم
شده است».

خبر روز
عباس مقتدایی :بررسی و تأیید صالحیتها برای انتخابات شوراها
هنوز تمام نشده است
عض ــو هیئ ــت عال ــی نظ ــارت ب ــر انتخاب ــات ش ــوراهای اس ــامی ش ــهر و روس ــتای اس ــتان
اصفهــان گفــت :بررســی و تأییــد صالحیتهــا بــرای انتخابــات شــوراها هنــوز تمــام نشــده
اس ــت و مراح ــل رس ــیدگی ب ــه ش ــکایات در هیئ ــت نظ ــارت ب ــر انتخاب ــات اس ــتان در ح ــال
رس ــیدگی اس ــت و نبای ــد در ای ــن ب ــاره پیــشداوری ک ــرد.
ب ــه گ ــزارش ایس ــنا ،عب ــاس مقتدای ــی درب ــاره رد صالحی ــت تع ــداد زی ــادی از داوطلب ــان
انتخاب ــات ش ــوراهای اس ــامی ش ــهر و روس ــتا در اس ــتان اصفه ــان و از جمل ــه اعض ــای
فعل ــی ش ــورای ش ــهر اصفه ــان ،اظه ــار ک ــرد :هیئ ــت عا ل ــی نظ ــارت ب ــر انتخاب ــات
ش ــوراهای اس ــامی ش ــهر و روس ــتای اس ــتان ب ــا دق ــت و ب ــا رعای ــت هم ــه مف ــاد قانون ــی،
انص ــاف و عدا ل ــت اعترا ضها ی ــی را ک ــه ب ــه ا ی ــن هیئ ــت واص ــل میش ــود برر س ــی
میکند.
او اف ــزود :اس ــامی اف ــرادی ک ــه مج ــوز الزم را ب ــرای رقاب ــت در انتخاب ــات نگرفتهان ــد
فهرس ــت ش ــده اس ــت و دلی ــل رد صالحیتش ــان ب ــه ص ــورت محرمان ــه ب ــه آنه ــا اط ــاع
داده میشود.
البتــه ایــن افــراد میتواننــد بــه رأی هیئــت اجرایــی و نظــارت در مهلــت قانونــی اعتــراض
کنن ــد و هیئ ــت عال ــی نظ ــارت ب ــر انتخاب ــات ش ــوراهای اس ــتان ک ــه از روز  ۱۰اردیبهش ــت
جلس ــات خ ــود را آغ ــاز ک ــرده اس ــت ح ــق ورود ب ــه موض ــوع را دارد و پروندهه ــای اف ــراد
ردش ــده را ب ــا دق ــت بررس ــی میکن ــد.
عض ــو هیئ ــت عال ــی نظ ــارت ب ــر انتخاب ــات ش ــوراهای اس ــامی ش ــهر و روس ــتای اس ــتان

اصفهــان ،گفــت :ایــن هیئــت مســتندهایی را کــه در پروندههــا موجــود اســت مــورد لحــاظ
قــرار میدهــد تــا حقــی از افــراد و از ســویی دیگــر حقــی از جامعــه ضایــع نشــود .افــرادی کــه
صالحی ــت انج ــام کاره ــای مه ــم در س ــطح شهرس ــتان را نداش ــته باش ــند ا گ ــر در مس ــند کار
ق ــرار گیرن ــد ب ــه ش ــهر و جامع ــه آس ــیب خواهن ــد زد.
همچنیــن افــراد و آحــاد شــهروندان ســرمایههایی هســتند کــه بایــد از آنــان حراســت شــود و
اســتعدادهای آنــان در جهــت حــل و فصــل موانــع و مشــکالت شــهر و روســتا مــورد اســتفاده

ق ــرار گی ــرد .مقتدای ــی ادام ــه داد :ب ــا چنی ــن رویک ــردی در هیئ ــت عال ــی نظ ــارت ت ــاش
میکنی ــم ت ــا کوچکتری ــن جوان ــب ام ــر را بررس ــی کنی ــم و در عی ــن ح ــال رون ــد رس ــیدگی ب ــه
ش ــکایات آس ــیبی ب ــه کلی ــت ش ــوراها وارد نکن ــد.
قان ــون مق ــرر ک ــرده ک ــه هیئته ــای اجرای ــی و نظ ــارت از چ ــه اختیارات ــی برخوردارن ــد و
ح ــق اعت ــراض ب ــرای داوطلب ــان رد صالحی ــت ش ــده از س ــوی ای ــن دو مرج ــع نی ــز محف ــوظ
اس ــت و میتوانن ــد ب ــه رد صالحی ــت خ ــود اعت ــراض کنن ــد .او خاطرنش ــان ک ــرد :موض ــوع
انتخابــات و تأییــد صالحیتهــا هنــوز تمــام نشــده اســت و مراحــل رســیدگی بــه شــکایات
در هیئ ــت نظ ــارت ب ــر انتخاب ــات اس ــتان در ح ــال رس ــیدگی اس ــت و نبای ــد در ای ــن ب ــاره
پی ــش داوری ک ــرد.
فق ــط ای ــن نکت ــه را بای ــد م ــورد توج ــه ق ــرار دهی ــم ک ــه کس ــانی ک ــه در نهای ــت رد صالحی ــت
میش ــوند و رد ش ــدن آن ــان از س ــوی هیئ ــت عال ــی نظ ــارت ب ــر انتخاب ــات اس ــتان تأیی ــد
میشــود قطعــا کســانی هســتند کــه صالحیــت حضــور در انتخابــات شــوراها را ندارنــد ،امــا
میتوانن ــد در عرصهه ــای دیگ ــری ب ــه غی ــر از ش ــوراها متناس ــب ب ــا توانمندیه ــای خ ــود
در خدم ــت کش ــور و جامع ــه باش ــند.
گفتن ــی اس ــت در پ ــی اع ــام نتای ــج بررس ــی صالحی ــت کاندیداه ــای انتخاب ــات ش ــوراهای
اس ــامی ش ــهر و روس ــتا در اس ــتان اصفه ــان از س ــوی هیئ ــت نظ ــارت ب ــر انتخاب ــات ش ــوراها
تمام ــی اعض ــای ش ــورای ش ــهر فعل ــی اصفه ــان رد صالحی ــت ش ــدند .رد صالحیته ــا ب ــا
اعت ــراض جریانه ــای مختل ــف سیاس ــی هم ــراه ش ــده اس ــت.

نیـــمنگــــاه
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اقتصاد استان

دیدگاههای کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری در مواجهه با مشکالت اقتصادی امروز کشور چگونه است؟
ایـن پرسشـی اسـت کـه پاسـخدادن بـه آن بـرای مردمی کـه ایـن روزهـا در تنگنـای اقتصـادی بـه سـر میبرنـد اهمیت
دوچندانـی پیدا کرده اسـت.
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نیروگاه خورشیدی در اصفهان
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پرسشهایاقتصادی
از نامزدهایانتخاباتی
برنامهها و ترکیب تیم اقتصادی کاندیداها سرنوشتساز است
دارند که قـرار اســت ایــن بــرنـامـههــای
اقتصادیراپیاده کنند.

اعالمسوابق کاندیداها
در حوزه اقتصاد

مینا ایزدی
خبرنگار

دیـدگ ــاهه ــای کـاندیداهای انتخابات
ریاستجمهوری در مواجهه با مشکالت
اقتصادی امروز کشور چگونه است؟ این
پرسشی است که پاسخدادن به آن برای
مردمی که این روزها در تنگنای اقتصادی به
سر میبرند اهمیت دوچندانی پیدا کرده
است .در مــرحـلــه نخست ،دیدگاههای
کاندیداها و در مرحله دوم ارائه راهکارها و
برنامههایشان برای حلوفصل چالشهای
اقتصادیمیتواندیکیاز مباحثاصلیباشد
که مردم را به پای صندوقهای رأی بکشاند.
دو ماه به انتخابات باقی مانده است و
کارشناسان حوزه اقتصاد ،مسائل و
پرسشهایی را مطرح میکنند که کاندیداها
باید موضع خود را در قبال آن بهطور شفاف
اعالم کنند و پاسخ مشخصی برای آن داشته
باشند.

ارائه برنامههای محوری و کارشناسی
برای حل مشکالت اقتصادی مردم
بدون شعارگرایی و کارآمدی و ترکیب تیم
اقتصادی دولت ،سرنوشت اقتصاد ایران
را طی سا لهای آینده رقم خواهد زد.
دراینباره دو تن از کارشناسان اقتصادی
در خصوص دغدغههای اقتصادی
این روزها و اصلیترین پرسشهایی که
کاندیداها باید به آن پاسخ دهند اظهارنظر
میکنند .عضو هیئتعلمی دانشکده
اقتصاد دانشگاه اصفهان به اصفهانزیبا
میگوید :یکی از مشکالت اصلی طی
سالهای گذشته این بوده که دولتمردان
در مقابل سیاستهای کلی اقتصاد
مقاومتی تئور یپردازی کردند ،این در
حالی است که رئیسجمهوری طبق
قانون موظف به انجام این وظایف است.
به دلیل اجرا نکردن این سیاستها،
اقتصاد ایران به یکسری متغیرهای
خارجی گره خورده است و در شرایطی که
ریاست جمهوری یک کشور خارجی تغییر

میکند ،متغیرهای کالن اقتصاد ما هم
تغییر میکنند.

دیدگاه کاندیداها
درباره سرمایهگذاری خارجی

محمدرضـا حیـدری تصریـح میکنـد:
کـانـ ــدیـ ـ ــداهای ریاسـتجمهوری بایـد
دیدگاههـای خـود را در مواجهـه بـا
نفـت ،سـرمایهگذاری خارجـی ،اقتصـاد
دانشبنیان،مسئلهنقدینگی،سهمدولت
در اقتصـاد و برخـورد بـا پدیـده فسـاد اعلام
کنند و بهطور دقیق باید مشـخص شـود که
برنامـه کاندیداهـای ریاسـتجمهوری در
برخورد با این مسـئله بـه چه صورت اسـت.

تیماقتصادیدولتاجراییباشد

حیدری میگوید :مسئله بعدی این
است که تـ ـی ــم اقتصادی دولت یعنی
معاون رئیسجمهور ،رئیس سازمان
برنامهوبودجه ،رئیس سازمان اقتصاد و
دارایی چه افرادی هستند و چه سوابقی

عضوهیئتعلمیدانشکدهاقتصاددانشگاه
اصفهانادامهمیدهد:سوابق کاندیداهای
رئیسجمهوری در ســالهای گذشته
اهمیت دارد که چه اقدامات تأثیرگذاری
را در حوزه اقتصاد انجام دادند و چقدر
پا کدستیدرحوزهاقتصادداشتهاندوازچه
توانمندیهایی در حوزه اجرا برخوردارند.

اهمیتموضع کاندیداها
در خصوصنفت

او ب ـ ـی ــان مـیک ـ ـن ــد :کــانــدیداهای
ریاستجمهوری باید مش ـخـص کننـد
موضعشان در خصوص نفت به چه صورت
است .آیا همان راهبردهای گذشته دنبال
میشود یا قرار است راهبردهای جدیدی
جایگزینشودواگرقرار استجایگزینشود
این راهبردها کداماند؟

حساسیتتفکروزاویهدید
اقتصادی کاندیداها

او خـاطـرن ـشـان میکند :کـانـدیـداهــای
ریاستجمهوری باید به این پرسش پاسخ
دهند که قرار است با چه تفکری اقتصاد

امکان تمدید زمان بستههای اینترنتی
فراهم نیست

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات ،با اشاره به اتمام
زمان بستههای اینترنت رایگان اساتید
دانشگاهی گفت :تمدید مدت زمان این
بستهها میسر نیست؛ اما پیگیر هستیم
منابعی را در قالب ارائه بستههای جدید
تأمین کنیم .به گزارش ایسنا ،با شیوع
کرونا در کشور و رواج آموزش آنالین ،یکی
از دغدغه افرادی که با این مقوله در ارتباط
بودند؛ از معلمان و اساتید تا دانشآموزان

و دانشجویان ،بحث هزینه زیاد اینترنت
است و به همین خاطر وزارت ارتباطات
به رایگانسازی سایتهای آموزشی
دانشگاهها و اپلیکیشن شاد برای مدارس
اقدام کرد .پسازآن وزارت ارتباطات از
ارائه  ۱۲۰گیگابایت اینترنت رایگان برای
اساتید دانشگاههای کل کشور خبر داد .با
توجه به اینکه ارائه این بستههای رایگان
اینترنت از آبان به مدت شش ماه آغاز شده
بود ،پیامکی برای اساتید ارسال شده

را اداره کنند؛ در واقع باید دید فردی که
میخواهد برای اقتصاد نسخهپیچی کند
از چهزاویهایبهمسئلهنگاهمیکندوباچه
اراده ،باور و تفکر اصلی میخواهد مشکالت
راحل کند.

تورم مهار میشود؟

برخی کارشناسان میگویند کاندیداهای
ریــاسـ ـتجـمـهــوری ب ـهط ــور ح ـتـم
باید برنامههایشان منطبق با نیازهای
روز جامعه و دغدغههای اصلی مردم
باشد .محمدرضا شهنامپور ،کارشناس
اقت ـصـادیبـ ــهاصفهانزیبامیگوید:دیدگاه
کاندیداهای ریاستجمـهـوری درب ــاره
اص ـلـ ـیت ــریـ ــن دغدغههای اقتصادی
مردمجامعهاهمیتدارد؛مسلمااصلیترین
دغدغه مردم ،مسئله تورم و قیمتهاست
و در این راستا نحوه مواجهه کاندیداهای
ریاستجمهوری با مسئله تورم در ایران و
ارائه طر حها و برنامههایشان حساسیت
زیادی دارد.

بخشخصوصیمستقل
میشود؟

ش ـه ـن ــامپـ ــور میاف ــزایــد :کاندیداهای
ریاستجمهوریبایدبهطورمشخصاعالم
کنند که قرار است درباره تنظیم عرضه و
تقاضا در بازار چه اقداماتی را انجام دهند و

برنامههایشان در این زمینه به چه صورت
خواهد بود .مسئله بعدی نیز دخالت دولت
در امور بخش خصوصی است؛ درواقع باید
بهصورت شفاف مشخص شود که بخش
خصوصی باید مستقل کار کند یا تحت
نظارتدولتفعالیتداشتهباشد کهدراین
خصوصهم کاندیداهایریاستجمهوری
باید دیدگاههایشان و برنامههای خود را
بهصورتشفافاعالم کنند.

مردمسرپناهمیخواهند

این کارشناس اقتصادی میگوید :تأمین
مسکن و سرپناه ،موضوع دیگری است
که مردم جامعه به آن توجه ویژهای نشان
میدهند .کاندیداهای ریاستجمهوری
باید برنامههای خود را در زمینه تأمین
مسکنوچگونگیتأمینآنبرایمردمارائه
کنندتامردمبتوانندباقیمتمتعادلمسکن
خریداری کنند.

سرنوشتدیپلماسیاقتصادی

شهنامپوربیانمیکند:دیدگاه کاندیداهای
ریاستجمهوری و ارتباطشان با سیاست
خارجی و چگونگی دیپلماسی اقتصادی و
برنامههایی کهدر اینزمینهپیادهمیکنند
نیز یکی از پرسشهای اصلی است که
کاندیداهابایدبرایپاسخدهیبهآنبرنامه
مشخصیارائه کنند.

ماهانه چقدر پول بنزین
میدهید؟

مبنیبر اینکه مدتزمان ششماهه بسته
موردنظر  ۱۴اردیبهشت به اتمام میرسد
و قابل تمدید نیست .در حالیکه برخی از
اساتید دانشگاهی عنوان کردند حجم
بستهاینترنتیآنهاتمامنشدهودرخواست
تمدیداینبستههاتاپایانترمراداشتند.
در این راستا ستار هاشمی ،معاون فناوری
و نوآوری وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
توضیح داد :زمانی که یک بستهای
تعریف میشود ،دو مؤلفه اصلی دارد،
حجم و زمان ،و متناسب با این دو مؤلفه
قیمتگذاری میشود .ما در مقطعی این
بسته اینترنت رایگان اساتید به میزان
 ۱۲۰گیگ و مدت شش ماه را برای اساتید
دانشگاهها فعال کردیم که این بستهها
تا همان مقطع قیمتگذاری و منابعش
تأمین شده و در اختیار اپراتورها قرار گرفته
است .او گفت :اگر زمان بستهای منقضی
شود،اینکهبخواهیمزمانشراتغییردهیم
وتمدید کنیم ،بامنطققیمتگذاریبسته
مغایراست.

در حـال حاضـر روزانـه بیـش از  ۱۱۰میلیـون
لیتـر بنزیـن در پاالیشـگاههای کشـور تولیـد
و بهطور میانگین روزانه حـدود  ۷۵میلیون
لیتـر مصـرف میشـود کـه ماهانـه عـددی
حـدود  ۲میلیـارد و  ۲۵۰میلیـون لیتـر را در
برمیگیـرد کـه بـر اسـاس ارزیابیهـا حـدود
۳۵درصـد بنزیـن مصرفـی ماهانـه در کشـور
بـه نـرخ آزاد و ۶۵درصـد بـا نـرخ  ۱۵۰۰تومان
ا سـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،از زمـان افزایـش قیمـت
بنزیـن و بازگشـت سـهمیهبندی ،تغییـرات
چشـمگیری در مصـرف روی داده اسـت و
بـا شـیوع کرونـا هـم نوسـانهای زیـادی را
در ایـن مـورد شـاهد بودیـم .پـس از افزایـش
قیمت بنزیـن و در ما ههـای اولیه بـا کاهش
مصـرف روبـهرو شـدیم کـه طبـق اعلام
قلـیزاده ،رئیـس هیئتمدیـره انجمـن
صنفـی صاحبـان اما کـن فـروش و عرضـه
فراوردههـای نفتـی کشـور ،حـدود  ۱۰تـا
۲۰درصـد از بنزیـن مصرفـی بـه نـر خ آزاد
بـود؛ امـا رفتهرفتـه ایـن میـزان تغییر کـرده و

تهـای میدانی
هماکنـون بـر اسـاس واقعی 
یتـوان گفـت ب هصـورت میانگیـن حـدود
م 
۳۵درصد بنزین مصرفی به نرخ آزاد اسـت.
او بـا بیـان اینکـه کاهـش فـروش و حتـی
عرضه بنزیـن سـوپر در برخی ما ههـا تا بیش
از ۸۰درصـد نیـز اتفـاق افتـاد و هما کنـون
ایـن بنزیـن حداقـل میـزان مصـرف خـود را
در پانـزده سـال اخیـر تجربـه میکند ،افـزود:
طبیعی اسـت کـه هرچـه بـه روزهـای پایانی
هـر مـاه نزدیـک میشـویم مـردم بیشـتر

بنزیـن آزاد اسـتفاده میکننـد و ایـن مـورد در
هفتههـای اول مـاه کمتـر اسـت .چنانچـه
میـزان مصـرف هـر خـودروی شـخصی را
تهـای بـار
جـدا از خودروهـای عمومـی وان 
و تاکسـیهای اینترنتی ب هطـور میانگین در
مـاه حـدود  ۷۵لیتـر درنظـر بگیریـم ،ب هطـور
تقریبی هـر فـرد در ماه ۹۰هـزار تومـان با نرخ
دولتـی و  ۴۵هـزار تومـان بـا نـرخ آزاد بنزیـن
مصـرف میکنـد کـه در مـاه حـدود  ۱۳۵هـزار
تومـان میشـود.

نقلقول

هفتمیــن جلســه کمیســیون انــرژی ،صنایــع پاالیشــی و
پتروشــیمی بــه بررســی پیشــرفت اختصــاص وام جهــت
احــداث نیروگاههــای خورشــیدی بــا ظرفیــت  100کیلــو وات
اختصــاص یافــت.
در ایــن جلســه ا کبــر لبــاف ،نایبرئیــس کمیســیون انــرژی،
مصــرف حــدود 10درصــد گاز و 9درصــد بــرق کشــور در اســتان
اصفهــان و وجــود 7درصــد ظرفیــت نیروگاهــی کشــور در ایــن
اســتان را گویــای این امر دانســت کــه اصفهان اســتانی بزرگ
در تولیــد و مصــرف انــرژی و محصــوالت انرژیبــر اســت.
او ا فــزود :ازا ی ـنرو ا ســتفاده از فرصتهــای موجــود و
پیشبینــی چالشهــا و کمــک بــه رفــع مشــکالت پیــش روی
فعــاالن ایــن حــوزه ضــروری اســت .عضــو هیئــت نماینــدگان
اتــاق بازرگا نــی اصفهــان ا بــراز امیــدواری کــرد اقدامــات
کمیســیون انــرژی نقــش مهمــی در گشــایش مشــکالت ایــن
حــوزه و ســرمایهگذاری در ایــن زمینــه ایفــا کنــد.
او تهیــه گــزارش امکا نســنجی اختصــاص خــورا ک
نفــت خــام بــه واحدهــای دارای ظرفیــت پاالیشــی و
تبدیلــی و انجــام پیگیر یهــا و هماهنگیهــای الزم بــا
شــرکتهای توزیــع بــرق اســتان و شهرســتان بــرای احــداث
 10نیــروگاه خورشــیدی  100کیلوواتــی بــرای واحدهــای
صنعتــی را از جملــه اقدامــات ســال گذشــته کمیســیون
عنوان کرد.
در ادامــه ســارا صالحــی ،مدیــر دفتــر بــازار بــرق شــرکت توزیــع
بــرق اصفهــان از بازدیــد ایــن شــرکت از  30واحــد صنعتــی
بهمنظــور امکانســنجی نصــب نیــروگاه  100کیلــووات و در
نهایــت صــدور  12موافقتنامــه ســامانه نیــروگاه خورشــیدی
و معرفــی آ نهــا بــه بانــک بهمنظــور دریافــت تســهیالت
خبــر داد.
او افــزود :متأســفانه ایــن فراینــد از زمــان معرفــی متقاضــی
بــه بانــک ،تا کنــون پیشــرفت چندانــی نداشــته اســت.
صالحــی ابــراز امیــدواری کــرد بــا بازنگــری ایــن فراینــد و
تعامــل بیشــتر بانــک ،اتفــاق خوبــی در ایــن زمینــه رقــم
بخــورد .همچنیــن محمدرضــا مدنــی ،نماینــده بانــک
ملــی ،بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه محدودبــودن منابــع
بانکــی و وجــود الزاماتــی در بانــک ،مدیریــت تخصیــص
منابــع از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت ،تصریــح کــرد:
در حــال حاضــر تمــام دغدغــه شــبکه بانکــی معطــوف بــه
حمایــت از مشــاغل آســیبدیده از کرونــا بــوده اســت؛ ولــی بــا
توجــه بــه محرزشــدن توجیهپذیــری اقتصــادی ایــن طــرح
بــرای بانــک ،همــکاری الزم را بــرای اجراییشــدن ایــن
پــروژه خواهیــم داشــت .مدنــی در ادامــه خواســتار انعقــاد
تفاهمنامــه ســهجانبه میــان بانــک ملــی ،اتــاق بازرگانــی
و شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان بــرای مشخصشــدن رونــد
کار بــرای متقاضیــان و ســرعت بخشــی بــه اجــرای ایــن
پــروژه شــد.
احمدرضــا صافــی ،عضــو کمیســیون انــرژی اتــاق اصفهــان
و رئیــس ســندیکای صنعــت بــرق ایــران نیــز ضمــن بیــان
تــراز انــرژی منفــی  1500مگاواتــی اســتان اصفهــان بــدون
در نظــر گرفتــن پیــک مصــرف در تابســتان ،گفــت :در حــال
حاضــر برخــی از نیروگاههــای اســتان خــار ج از مــدار بــوده
و نیــروگاه اصفهــان نیــز بــه دلیــل کمبــود آب بــا 20درصــد
ظرفیــت مشــغول کار اســت و بهاینترتیــب بــر اســاس
پیشبینیهــای صور تگرفتــه ،شــبکه بــرق اســتان در
تابســتان امســال وضعیــت خوبــی نخواهــد داشــت و الزم
اســت هــر چــه ســریعتر پروژههــای احــداث نیــروگاه شــرق
اصفهــان و واحــد ســیکل ترکیبــی نیــروگاه جنــوب اصفهــان
فعا لســازی شــوند.
ســعید محســنی ،مدیرعامــل شــرکت تولیــد نیــروی بــرق
اصفهــان ،منفیبــودن تــراز تولیــد بــرق در مقایســه بــا مصرف
در اســتان اصفهــان ،عــدم تمایــل بخــش خصوصــی بــه
احــداث نیــروگاه در شــرایط فعلــی ،زمانبــر بــودن فراینــد
راهانــدازی نیــروگاه و کمبــود آب موردنیــاز بــرای نیروگاههــا
را از جملــه مشــکالت منطقــه اصفهــان دانســت کــه در ایــن
زمینــه اســتفاده از پســاب تصفیهشــده بــرای تأمیــن آب
موردنیــاز نیروگاههــا بهعنــوان یــک راهــکار مطــر ح شــد.
او همچنیــن از طــر ح ضــرورت فعالســازی نیــروگاه شــرق
و واحــد ســیکل ترکیبــی نیــروگاه جنــوب اســتان و پیگیــری
موضــوع توســط مســئوالن از وزارت نیــرو خبــر داد .مدنــی
همچنیــن بــر ضــرورت رعایــت صرفهجویــی در مصــرف آب و
بــرق و اعمــال مدیریــت بــار بــه صنایــع بــزرگ و پیادهســازی
دقیــق برنامههــای مدیریــت مصــرف از هما کنــون تأ کیــد
کــرد.

برگزاری اولین جلسه
میز تجارت پاکستان در سال جدید

مهمترین چالش تولید
اقدامات ناصحیح بانکهاست

مجلس بودجهای پر از فساد و تبعیض
تحویل گرفت

آغاز به کار مجدد
کارخانه ارج

حمیدرضــا حاجــی بابایــی ،رئیــس کمیســیون برنامــه ،بودجــه و محاســبات مجلــس:
کهــا
مهمتریــن چالــش در حــوزه تولیــد اقدامــات بانکهاســت ،مجلــس احکامــی را بــرای بان 
یکــردن فراینــد ارائــه وام بــه
نهــا بــا عــدم اجــرای قوانیــن و طوالن 
مصــوب کــرده امــا برخــی از آ 
تولیدگــران ،موجــب خســتگی و دلزدگــی ســرمایهگذاران بــرای تولیــد شــدهاند .متأســفانه تــورم
افسارگســیخته ،هزینه کارگا ههــای تولیــدی را افزایــش داده و از ســوی دیگر تولیدکننــدگان برای
کهــا و
واردات مــواد اولیــه خــود هــم دچــار مشــکل هســتند و ایــن مســائل در کنــار بنــگاهداری بان 
عــدم اجــرای قانــون باعــث شــده تــا کارگا ههــای تولیــدی نتواننــد بــه دنبــال افزایــش تولیــد خــود
کهــا و تولیدکننــدگان وجــود
باشــند .اکنــون نیــاز بــه یــک گام مؤثرتــری بــرای حــل مشــکل بان 
کهــا
نگــذاری بــرای تســهیل رونــد تولیــد و جلوگیــری از ورود بان 
دارد؛ البتــه مجلــس در کنــار قانو 
بــه بنگاهــداری اقدامــات جانبــی هــم انجــام داده اســت /.خانــه ملــت

احمــد امیرآبــادی فراهانــی ،عضــو هیئترئیســه مجلــس :ا گــر دولــت کارآمــدی روی کار بــود
یشــد بودجـهای ضــد فســاد مصــوب کــرد امــا متأســفانه
و امــور کشــور را در دســت داشــت ،حتمــا م 
این دولــت تــوان چندانی نــدارد و بیــم آن بود کــه حتی اصالحــات خــوب بودجـهای را هــم در اجرا
بــه تهدیــد تبدیــل کند.
مجلــس الیحــه بودجــه 1400پــر از فســاد و تبعیــض را تحویــل گرفــت و تــا حــدی کــه تــوان دولــت
ضهــا را کاهــش داد.
اجــازه م ـیداد از آســیبهای آن کاســت و تبعی 
اگر آقــای جهانگیــری تــوان اجــرای همیــن بودجــه را هــم نــدارد ،پــس چــرا در دولت هنــوز مانــده و
میخواهــد حتــی رئیسجمهــور بشــود.
بشــده اصــا در حــد انتظــارات نماینــدگان مجلــس نیســت؛ امــا بودجــه 1400
بودجــه تصوی 
متناســب بــا تــوان ایــن دولــت بیثمــر اســت /.خانــه ملــت

ســعید عمرانی ،معــاون قضایــی دادســتان کل کشــور :کارخانــه ارج بــا چهار محصــول خوب
و بــا آخریــن تکنولــوژی روز شــروع بــه کار خواهــد کــرد .مقدمــات بــه راه انداختــن کارخانــه رشــت
الکتریــک و صنایــع پوشــش ایــران هــم در حــال فراهــم شــدن اســت .در ارتبــاط بــا کارخانــه هپکــو
بــا وجــود اینکــه یــک ســالی اســت بــه دولــت مســترد شــده اســت هنــوز شــاهد کاســتیها هســتیم.
پیگیــر حقــوق کارگــران بــه لحــاظ مــادی و معنــوی هســتیم؛ بعضــی کارخان ههــا نیــاز بــه اورهــال
نهــا
و تأمیــن مالــی و ســرمایه در گــردش دارنــد کــه تــا رســیدن بــه مقصــود و نتیجــه کاری پیگیــر آ 
هســتیم.در حوزه تخلفات کارخانهها چند نفر دســتگیر شــدند و در بحث واگذاریها بــا مواردی
از فعــل و ترک فعلها برخــورد کردهایم که ممکن اســت محصــول تبانی یا امضای طالیی باشــد.
اولویــت کاری اول مــا ،کارخانههایــی اســت کــه میخواهنــد تعطیــل شــوند ،امیدواریــم شــاهد
تعطیلــی هیــچ کارخان ـهای نباشــیم /.شــبکه خبــر

اولیــن جلســه میــز تجــارت پا کســتان در ســال جدیــد بــا
حضــور رایــزن ســابق بازرگانــی ایــران در پا کســتان برگــزار
شــد.به گــزارش روابــط عمومــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان،
در اولیــن جلســه میــز تجــارت پاکســتان در ســال جدیــد کــه
بهصــورت وبینــار و بــا حضــور محمــود حاجــی یوســفیپور،
رایــزن ســابق بازرگانــی ایــران در پا کســتان برگــزار شــد،
شــرکتکنندگان در حوز ههــای تجهیــزات پزشــکی،
تجهیــزات گازرســانی ،کودهــای شــیمیایی ،مــواد غذایــی و
خشــکبار راهنماییهایــی دریا فــت کردنــد.
در ایــن جلســه مباحثــی ماننــد نحــوه مشــتر ییابی
و بازارچههــای مــرزی فعــال و نحــوه حضــور ،اخــذ
ضمانتنامههــا ،نحــوه انعقــاد قراردادهــای تجــاری و
الزامــات آن در کشــور پا کســتان نیــز بررســی شــد.
گفتنــی اســت در سلســله نشســتهای میــز تجــارت بــا
پاکســتان ،متقاضیان بهصــورت اختصاصی با مشــاور رایزن
ســابق بازرگانی ایران در پاکستان مســائل خود را موردبحث
و گفتوگــو قــرار خواهنــد داد.

بازار خودرو
ک قلم جنس
سبدهای خرید مردم هرروز کوچکتر از روز قبل میشود و اجناس زیادی دیگر مشتری ندارند؛ ولی ی 
همیشـه خریدار دارد؛ آنهم سـیگار اسـت! قیمت دخانیات جهشـی باورنکردنی از سال گذشـته تا کنون پیدا کرد؛
در مقابل ،مشـاهدههای میدانی نشـان میدهد میزان تقاضا برای دخانیات همچنان باالست.

اثرات مذاکرات وین
بر سرنوشت بازار خودرو

بازار

اگربخواهیماز برندهایمطرحخودروسازینامببریم ،کدام
وباچهمحصوالتیمیتوانندمناسبمصرفکنندهایرانیدر
دوران پس از رفع تحریمها باشند؟
به گزارشباشگاهخبرنگاران،بابه گوشرسیدنپالسهای
مثبتازاتاق کنفرانس«گرندهتلوین»باقدمتیبیشاز۲۰۰
سال و جایی که دیپلماتهای کشورمان با همتایان خود در
حال مذاکرات فشرده و شانهبهشانه هستند ،گمانهزنیها
و شایعات در حالی تقویت میشوند که کارشناسان حوزه
صنعت خودرو از خود میپرسند در صورت حاصلشدن
برجامی دیگر بههمراه برداشتهشدن بخش اعظمی از
تحریمهای ظالمانه و بازشدن درهای اقتصادی بهسوی
سرمایهگذاران بینالمللی چه تأثیری بر بازار خودروی کشور
خواهند گذاشت؟
مسیح فرزانه ،کارشناس صنعت خودرو ،در این خصوص
میگوید :یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر صورت حصول
توافق جدید برجامی ،چه در بازار خودروهای داخلی و چه
وارداتی ،نرخ ارز خواهد بود .او ادامه داد :زیرا بخشی از مواد
اولیه و قطعات موردنیاز خودروهای داخلی همچون فلزاتی،
چونفوالد کهدر بازار جهانینیزباافزایشقیمتمواجهشده
است ،نیازمند ارزبری بوده و خودروهای وارداتی نیز دقیقا
بخشی کلیدی از فرمول ارزشگذاریشان در بازار ارتباط
مستقیم با نرخ ارز دارد.
این کارشناسصنعتخودروبیان کرد:از طرفیبارصدکردن
بازار خودرودرمییابیم کهطیچهار سال گذشتهقدرتخرید
مصرفکنندگان رو به کاهش بوده و بازار خودرو در مقاطع
فراوانی با رکود مواجه بوده و هست .عموم معامالت در این
بازار محدود به خودروهای داخلی و معدود نمونههای
خارجی در بازه قیمتی حدود  ۵۰تا حدود  ۵۰۰میلیون تومان
شده و هرچه بر عدد این بازه افزوده و بهسمت قیمتهای
باالتر میرویم ،تعداد مشتریان در بازار با کاهش چشمگیر
مواجه میشود .او افزود :این دو عامل فوق (کاهش قدرت
خرید و حرکت مصرفکننده بهسمت خودروهایی تا زیر
۵۰۰میلیون تومان) یک پیام غیرمستقیم ،اما کامال شفاف
با خود به همراه دارد و آن این است که بازار آینده پس از
تحریمها از آن خودروسازان و برندهایی خواهد بود که
توجه و سرمایهگذاری بلندمدت ویژهای روی تحقیق
و توسعه و سپس طراحی و تولید خودروهای کوچک
شهری ،هاچبکها ،کراساوورهای کوچک و همچنین
اتومبیلهای کوچک شهری هایبرید دارند .این کارشناس
صنعت خودرو ادامه داد :پاشنه آشیل و نقطه مشترک
همه سگمنتهای خودرویی باال هزینه پایین نگهداری،
مبدلشدن به کاالیی که در زمان کوتاهی به نقدینگی
تبدیل میشوند و البته مصرف سوخت مناسب (کم) است.
به فاکتورهای مذکور این موارد را نیز میتوان افزود که دو
عامل سایز خودرو بهدلیل ترافیکهای باالی شهری در کنار
ترا کم شدید در فضاهای پارک و البته قوای محرکهای که
دربرگیرندهجعبهدندهخودکاراست،ازشاخصههایمناسب
محسوبمیشوند.

خودروهای خارجی سوار بر جادههای ایرانی

حال این پرسش پیش میآید که اگر بخواهیم از برندهای
مطر ح خودروسازی نام ببریم ،کدامها با چه محصوالتی
میتوانند مناسب مصرفکننده ایرانی در دوران پس از
رفع تحریمها باشند؟ در این خصوص فرزانه گفت :حضور
برندهای بینالمللی و معتبر خودرویی در بازار کشورمان (در
بخش تولید و مونتاژ خودروهای سواری) دیرینه و طوالنی
است .حداقل ا گر به چهار دهه اخیر نگاهی بیندازیم،
تولید هرچند مقطعی محصوالت برندهای جهانی ،چون
فولکسوا گن ،نیسان ،مرسدسبنز ،هیوندای ،کیا،
رنو ،پژو و ...نشان داده که هم کشور ما اقلیمی مناسب
برای سرمایهگذاری و مبدلشدن به یک هاب منطقهای
برای صادرات به سایر کشورهای منطقه و قاره است و
هم مصرفکنندگان داخلی با شناخت و اشراف مناسب
عالقهمند خرید خودروهایی باکیفیت مناسبتر و امکانات
بهروزترهستند.
او ادامه داد :بهترین مثال برای این موارد میتواند
قراردادهاییچونتولیدمرسدسبنز Eکالس،فولکسواگن
گل ،هیوندای ورنا و آوانته و ...نیسان ماکسیما ،رنو ال ۹۰و
ساندرو ،پژو  ۴۰۵و  ۲۰۷ ،۲۰۶و کیا سراتو باشد که هم سبب
کارآفرینیبیشتروانتقالسرمایههایارزیباال بهداخل کشور
وهمچنینبهروزشدنسطحدانشمتخصصانایرانیو...
در این زمینه شد.
فرزانه خاطرنشان کرد :در طول این چهار دهه فرصتهای
سرمایهگذاری بسیار ارزشمندی بهدلیل بروز برخی موانع،
چه داخلی و چه خارجی چون ،تحریمهای پرفشار ظالمانه
بینالمللی (بهویژه از سوی ایاالتمتحده) از دست رفت و
ا گر نگاهی به برخی کشورها آسیایی و همسایه بیندازیم،
میتوانیم به حضور و سرمایهگذاری برندهایی چون تویوتا،
دایملر (مرسدسبنز) ،رنو ،فورد ،فولکسوا گن ،سوزوکی،
فیات،هیوندایو...در اینمناطقتوجه کنیم.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد :برای مثال ،در قاره
آسیا از سال ۲۰۰۹دایملر آلمان با سرمایهگذاری مجدد در هند
شروع به مونتاژ خودروهای تجاری ( )commercialکرد که
امروزه بیش از سههزارو ۵۰۰نیروی ماهر داشته و در طول
یک سال گذشته حدود ۳۶هزار دستگاه خودروی تجاری
مرسدسبنز بههمراه ۱۵۰میلیون قطعه به کشورهایی
چون آفریقای جنوبی ،ویتنام ،اندونزی و مالزی صادر کرده
است .او گفت :مثال دیگر سرمایهگذاری۲۵درصدی تویوتا
در پاکستان و احداث کارخانهای (در منطقه آزاد تجاری بن
قاسم)از ۱۹۹۰تا کنوناست کهدرحالحاضرسبب کارآفرینی
برای بیش از سههزار نفر شده و یکی از کارخانههای کلیدی
تویوتا در جهان برای تولید مدلهای هایلوکس و فورچیونر
بوده و این کشور را به بهترین بازار مدل کروال در منطقه
آسیااقیانوسیهمبدل کردهودرحالحاضربیشاز۴۰۰میلیون
دالر دارایی در این کشور دارد.

نیــــمنگــــاه
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دود گرانی
در حلقسیگار!
دلیل افزایش قیمت دخانیات در بازار چیست؟
تقاضای توزیعکنندگان عمده ،مالیات و
سایر هزینهها دستبهدست هم دادند
تا قیمت سیگار در سال جاری مجدد
افزایشپیدا کند.

هرنخسیگار چند؟

سعیده غفاری
خبرنگار

تابســتان ســال گذشــته ســیگار نزدیک
ب ــه ۱۰درص ــد گ ــران ش ــد؛ ول ــی بحثهای ــی
پیرام ــون افزای ــش مج ــدد ن ــرخ دخانی ــات
همچن ــان مط ــر ح ب ــود ت ــا درنها ی ــت
قیم ــت س ــیگار بهدلی ــل افزای ــش تقاض ــای
توزیعکنن ــدگان عم ــده ،باالرفت ــن ن ــر خ
مالی ــات ،هزین ــه حامله ــای ا ن ــرژی و
حملونق ــل در س ــال ج ــاری ب ــاال رف ــت .در
ح ــال حاض ــر ی ــک ن ــخ س ــیگار تولی ــد داخ ــل
کمت ــر از پنجه ــزار توم ــان قیم ــت ن ــدارد و
ای ــن به ــا ب ــرای برنده ــای دیگ ــر ب ــه 18ه ــزار
توم ــان میرس ــد .ن ــرخ ی ــک پا ک ــت س ــیگار
تولی ــد داخ ــل ب ــا نش ــان بینالملل ــی نی ــز از
 150هــزار تومــان شــروع میشــود .عرضــه
س ــیگارهای واردا ت ــی ا ص ــل در ب ــازار
اصفه ــان زی ــاد نیس ــت؛ زی ــرا قیم ــت بس ــیار
باالیی دارند.

سبدهایخریدمردمهرروز کوچکتراز روز
قبلمیشودواجناسزیادیدیگرمشتری
کقلمجنسهمیشهخریدار
ندارند؛ولیی 
دارد؛آنهمسیگار است!قیمتدخانیات
جهشیباورنکردنیازسال گذشتهتاکنون
پیدا کرد؛ در مقابل مشاهدههای میدانی
نشانمیدهدمیزانتقاضابرایدخانیات
همچنانباالست.

از تقاضاتامالیات

قیمت انواع سیگار با برندهای مختلف
ب ـی ــن 10ت ــا20درص ــد در بازار اصفهان
افزایش یافته است .به گزارش ایسنا،
طبق گفتههایمحمدرضاتاجدار،رئیس
انجمنتولیدکنندگانمحصوالتدخانی
درباره قیمت دخانیات ،افزایش قیمت
سیگار در بازار بهدلیل افزایش تقاضای
توزیعکنندگان عمده است؛ با توجه به
افزایش ۵۰۰هزارتومانی هر کارتن سیگار
بهدلیل اعمال مالیات نخی ،قیمت هر
بسته سیگار تقریبا  ۱۰۰۰تومان گران

میشود؛ همچنین حقوق و دستمزد در
سالجاریبین۳۰تا۴۰درصدوبهطورکلی
هزینه حاملهای انرژی و حملونقل نیز
افزایش خواهد داشت.
بر اساس توضیحات این مقام مسئول،
شرکتهای تولیدکننده سیگار بر اساس
سهم از بازار ،تأثیر مالیات ،میزان تولید
و هزینههای سربار قیمت تولیدات خود
را برای سال جاری مشخص میکنند؛
همچنین مالیات بر تولید و واردات
دخانیات در سال  1400با افزایش
همراه شد و بر اساس ماده  73قانون
برنامه پنجساله ششم توسعه ،از ابتدای
سال  1400به قیمت خردهفروشی هر
نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی
مبلغ  25تومان ،تولید داخل با نشان
(برند) بینالمللی مبلغ  50تومان و هر نخ
سیگار وارداتی مبلغ  150تومان بهعنوان
حقوق ورودی اضافه میشود .قیمت
سیگار در تابستان  99نیز نزدیک به
10درصد باال رفت؛ بااینوجود افزایش

بازار سیگار مانند سایر بازارها ،درگیر
گرانی شده است .زمانی یک نخ سیگار
بهمن با قیمت یکهزار ریال به فروش
میرسید؛ ولی نر خ فعلی هر نخ سیگار
بهمن حدود پنجهزار ریال است و یک
پا کت 10عددی سیگار بهمن بسته به
نوع بین  50تا 130هزار ریال قیمت دارد؛
براینمونه،بسته10عددیسیگار بهمن
سافت نزدیک به 50هزار ریال ،بهمن
هارد 53هزار ریال ،بهمن الیت 55هزار
ریال ،بهمن کتابی قرمز 65هزارو500
ریال و بهمن کوچک 129هزارو 500ریال
قیمت دارد .سیگارهایی با برند  G1نیز
در شمار سیگارهای قیمت مناسب بازار
قرار میگیرند و بسته 10عددی آنها
بین 60تا70هزار ریال قیمت دارند؛
همچنین پا کت 10عددی سیگار با برند
هما ،اونیکس ،مگنا ،پال مال ،کمل و...
قیمتی بین 85تا145هزار ریال دارند .با
یکحسابسرانگشتیهرنخسیگارتولید
داخلبستهبهبرندونوعبینپنجتا18هزار
ریال قیمت دارد.

رشد نر خ ارز در طول سالهای گذشته
موجب شده است قیمت سیگار وارداتی
افزایش چشمگیری یابد .قیمت یک
پاکت سیگار خارجی تا قبل از گرانی ارز،
بیش از50هزار ریال نبود و هر پاکت سیگار

با توجه به افزایش
۵۰۰هزارتومانی
هر کارتن سیگار
بهدلیل اعمال
مالیات نخی،
قیمت هر بسته
سیگار تقریبا
 ۱۰۰۰تومان گران
میشود

کف بازار

راهکارهای اتحادیه امال ک برای
جلوگیری از تخلفات بازار مسکن
رئیـس اتحاد یـه مشـاوران املا ک گفـت :بهمنظـور جلوگیـری از تخلفـات مر بـوط بـه
معاملات مسـکن ،پیشـنهادهایی بـه قـوای سـهگانه دادهایـم کـه در جلسـه بـا معـاون
پیشـگیری از وقـو ع جـرم دادگسـتری اسـتان تهـران مطـر ح کردیـم :در ج پلا ک ثبتـی،
لینکشـدن بـه بانـک بـرای آ گاهـی از وضعیـت رهـن ملـک و اطلاع از پیشـینه طرفیـن
معاملـه ازجملـه ایـن راهکارهـا اسـت .مصطفیقلـی خسـروی در گفتوگـو بـا ایسـنا اظهـار
کرد :اخیرا جلسهای را با آقای دیزجی ،معاون پیشـگیری از وقوع جرم دادگستری استان
تهـران ،داشـتیم کـه موضـوع کـد رهگیـری بـر اسـاس پلاک ثبتـی ،پیشـگیری از تخلفـات
مربـوط بـه معاملات املاک و دسترسـی اتحادیـه بـه اطالعـات ملکـی مثـل در رهـن بانـک
بـودن ملـک ،ممنو عالمعاملهبـودن و دیگـر مـوارد بررسـی شـد .خسـروی گفـت :اقـدام
بعـدی بایـد ایـن باشـد کـه دسترسـی افـراد متخلـف بـه سـامانه را مسـدود کنیـم .بااینکـه
عمـوم مشـاوران املا ک قابلاعتمـاد هسـتند ،ممکـن اسـت خداینکـرده برخـی افـراد
قابلاعتمـاد نباشـند کـه مـا صرفـا بـه افـراد موجـه دسترسـی میدهیـم؛ همچنیـن ممکـن
اسـت طرفین معامله ،ممنو عالخروج
یـا ممنو عالمعامله باشـند که مـا از این
موضوع مطلع نباشـیم .درخواست ما
از قوای مجریه و مقننه این اسـت که
مـا را در جریـان وضعیـت پرونـده افـراد
قـرار دهـد.

مظنه

واحد موبایل هواوی
عمال فلج شده است
آمارهــا از ســقوط هــواوی بــه رتبــه هفتــم برندهــای گوشیســاز برتــر ازلحــاظ تعــداد گوشــی
عرضهش ــده ب ــه ب ــازار خب ــر میده ــد .تحریمه ــای ایاالتمتح ــده واح ــد موبای ــل ه ــواوی
را در عمــل فلــج کــرده اســت.
ب ــه گ ــزارش زومی ــت ،آم ــار مؤسس ــه تحقیقات ــی  Canalysنش ــان میده ــد در سـ ـهماهه
نخس ــت  ۲۰۲۱بی ــش از ۳۴۷میلی ــون دس ــتگاه گوش ــی هوش ــمند در سراس ــر دنی ــا عرض ــه
ش ــده اس ــت .طب ــق آم ــار ،در سـ ـهماهه اول س ــال ج ــاری می ــادی تع ــداد گوشـ ـیهای
عرض هش ــده رش ــد ۲۷درص ــدی س ــاالنه تجرب ــه ک ــرده اس ــت.
سامســونگ بــا عرضــه  ۷۶٫۵میلیــون دســتگاه گوشــی بــار دیگــر بــه رتبــه نخســت برتریــن
برندهــای صنعــت موبایــل ازلحــاظ تعــداد گوشــی عرضهشــده تکیــه داده اســت .اپــل بــا
عرض ــه  ۵۲٫۴میلی ــون دس ــتگاه آیف ــون رتب ــه دوم را از ِآن خ ــود ک ــرده اس ــت و ۱۵درص ــد از
سهم بازار را در اختیار دارد.
ه ــواوی ب ــا عرض ــه ۱۸٫۶میلی ــون دس ــتگاه گوش ــی
در رتب ــه هفت ــم ق ــرار دارد .تأثی ــر تحریمه ــای
ایاال تمتح ــده بهو ض ــوح روی ه ــواوی د ی ــده
میش ــود .ش ــرکتی ک ــه روزگاری ب ــا سامس ــونگ و اپ ــل
رقاب ــت میک ــرد ،ا کن ــون حت ــی در بی ــن پن ــج برن ــد
برت ــر حض ــور ن ــدارد و واح ــد موبایل ــش عم ــا فل ــج
ش ــده ا س ــت.

مالیات خریداران سکه بیش از دو برابر شد
بررســی جزئیــات اخــذ مالیــات از
خریــداران ســکه در ســال گذشــته
از بانــک مرکــزی بیانگــر ایــن اســت کــه
محاســبه ایــن مالیــات بــرای مشــموالن
آن ســختگیرانهتر و ســنگینتر شــده
اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه هــم از تعــداد
خریــد ســکههایی کــه از مالیــات معــاف
یشــوند ،کــم شــده و هــم بــر مبالــغ ایــن
م 
مالیــات افــزوده شــده اســت .بــه گــزارش
ایســنا ،طبــق قانــون مالیاتهــای
مســتقیم ،خریــداران ســکه از بانــک
مرکــزی بایــد مالیــات بپردازنــد و طــی
ســالهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸مشــموالن
مکلــف بــه ارائــه اظهارنامــه مربــوط در
ایــن زمینــه شــدهاند و بایــد مالیــات خــود
را میپرداختنــد .بهتازگــی نیــز ســازمان
امــور مالیاتــی چگونگــی و میــزان دریافــت
مالیات از خریداران ســکه در ســال گذشته
را اعــام کــرده اســت .در ایــن زمینــه،
تمامــی اشــخاص حقیقــی خریــدار ســکه
از بانــک مرکــزی کــه در  ۱۳۹۹بــه دریافــت
حداکثــر ۱۰۵قطعــه ســکه اقــدام کردهاند،

باید تــا پایــان خــرداد ســال جــاری ،مالیات
متعلقــه را بپردازنــد؛ امــا کســانی کــه تــا پنج
عــدد ســکه در ایــن زمــان خریــده باشــند ،از
ایــن مالیــات معــاف هســتند .نگاهــی بــه
میــزان مالیــات درنظرگرفتــه شــده بــرای
ایــن افــراد حا کــی از آن اســت کــه نســبت
بــه مــازاد پنــج تــا پانــزده ســکه بــه ازای
هــر قطعــه ســکه بایــد ۹۶۰هــزار تومــان
مالیــات پرداخــت شــود؛ اینگونــه کــه
ا گــر شــخصی در ســال گذشــته  ۱۰عــدد

وینستون با رنج قیمت 100هزار ریال به
فروش میرسید یا هر پاکت سیگار کنت
90تا110هزار ریال قیمت داشت؛ ولی
ا کنون هر پا کت سیگار خارجی با بهایی
بیش از 200هزار ریال عرضه میشود؛
برای مثال ،قیمت فعلی هر پا کت
وینستون 100هزارریالی به 200هزار ریال
تغییر کرده است یا قیمت هر پاکت سیگار
کنت از 153هزار ریال شروع میشود.
در حال حاضر پا کت سیگار وینستون
مدل قرمز 149هزارو 800ریال ،مدل الیت
153هزارو 500ریال ،مدل الترا 160هزار
ریالومدلباریکپایهبلند167هزارو500
ریالقیمتدارند؛همچنینبایدبهقیمت
بسته برندهای دیگر سیگار ازجمله کنت
پاور آرونا با نر خ 162هزار ریال و اسی
مشکی با بهای165هزارو 750ریال اشاره
کرد .البته برندهای نامبرده تولید داخل
با نشان بینالمللی بهشمار میروند و
نر خ یک نخ سیگار وارداتی اصل مانند
مارلبورو ترک یا سوئیسی به 600هزار ریال
هممیرسد کهخریدآنهادر بازار اصفهان
بهدلیل کاهش عرضه دشوار است؛ عالوه
بر این ،سیگارهای لوکسی با جعبه فلزی
طالیی و نقرهرنگ مزین به عکسهای
معروفمانندچگووارابهندرتدربازارپیدا
میشود که قیمت یک پا کت آن حدود
550هزار ریال است.

ســکه از بانــک مرکــزی خریــده باشــد،
بایــد معــادل ۹میلیونو۶۰۰هــزار تومــان
مالیــات بپــردازد؛ همچنیــن ،نســبت بــه
مــازاد  ۱۵تــا  ۲۵ســکه بــه ازای هــر قطعــه
بایــد معــادل یکمیلیونو۲۸۰هــزار
تومــان مالیــات پرداخــت شــود .ا گــر فردی
 ۲۰ســکه از بانــک مرکــزی خریــده باشــد،
بایــد بــه میــزان ۲۵میلیونو۶۰۰هــزار
تومــان مالیــات دهــد و نســبت بــه مــازاد
 ۲۵تــا  ۱۰۵ســکه بــه ازای هــر قطعــه

معــادل یکمیلیونو۶۰۰هــزار تومــان
مالیــات پرداخــت شــود کــه خریــدار ۶۵
ســکه در ســال گذشــته از بانــک مرکــزی
بایــد معــادل۱۰۴میلیــون تومــان مالیــات
بپــردازد .مشــموالن ایــن مالیــات ا گــر
مالیــات خــود را تــا پایــان خردادماه امســال
نپردازنــد ،بــه مالیــات متعلقــه آنهــا بــه
ازای هرمــاه دیرکــرد معــادل  ۲,۵درصــد
جریمــه اضافــه میشــود؛ بهعنــوان
مثــال ،خریــدار  ۱۰ســکه بــا مالیــات
۹میلیونو۶۰۰هزارتومانــی بــا یــک مــاه
دیرکــرد در پرداخــت بایــد۹میلیــونو۸۴۱
هــزار تومــان مالیــات دهــد .عــاوه بــر ایــن،
مؤدیانــی کــه امــکان پرداخــت مالیــات
مقطــو ع را بهصــورت کامــل تــا پایــان
خــرداد ســال جــاری ندارنــد ،مالیــات
آنهــا حدا کثــر تــا چهــار مــاه بهصــورت
یشــود؛ بــه ایــن
مســاوی قس ـطبندی م 
صــورت کــه خریــدار  ۱۰ســکه بــا مالیــات
نو۶۰۰هزارتومانی باید طی چهار
۹میلیو 
مــاه معــادل دومیلیونو۴ ۰۰هــزار تومــان
مالیــات بدهــد.

نرخ انواع روغن بکر
عنوان

 500میلیلیتر (ریال)

روغن بذر کتان

630,000

روغن تخمه آفتابگردان

550,000

روغن تخمهکدو

1,420,000

روغن مغز بادام درختی (تلخ)

1,470,000

روغن مغز بادام درختی (شیرین)

1,830,000

روغن مغز فندق

2,650,000

روغن دانه کنجد

570,000

روغن مغز گردو سفید

1,680,000

روغن پودر نارگیل

1,390,000

روغن هسته انگور

840,000

روغن هسته انار

1,540,000

روغن دانه کرچک

720,000

روغن مغز هسته زردآلو

980,000

روغن خردل خالص

1,300,000

روغن دانه خشخاش خالص

2,850,000

روغن دانه زیره سبز خالص

560,000

روغن دانه رازیانه خالص

1,800,000

روغن بذر شاهدانه

1.190.000

روغن بذر سیاهدانه

2,200,000

روغن هسته آلبالو

1,190,000

نیـــمنگــــاه
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سالم اصفهان

?????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????از مباحث بازآفرینی
سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان تالش میکند برای رسیدن به اهداف مدنظر خود
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
شهری استفاده کند.
????????????????????????????????????????????

مدیریت شهری

  *  4011یکشنبه  *  12اردیبهشت 1400
هفدهم  * شماره  * 4012یکشنبه *
سال هفدهم *

نوسازی اصفهان
با بازآفرینی شهری
مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان
درباره مأموریتها و عملکرد این سازمان توضیح میدهد

سیدمحمدمهدوی
خبرنگار

بافتهــای کهــن اصفهــان جز ئــی از
پیکــره و بد نــه ا یــن شــهر هســتند و از
ارز شهــای کالبــدی ،عملکــردی،
اقتصــادی و فرهنگــی برخوردارنــد .ایــن
بافتهــا بــا قابلیتهــا و توا نهــای
بالقــوه خــود ،ســرمایه ملــی هــر شــهر
محســوب میشــوند .همــواره ا یــن
مجموعههــا در معــرض تهدیدهــای
بنیــادی بــوده کــه ایــن مهــم نیازمنــد
تشــخیص مســائل ،چالشهــا و
ســاما ندهی آ نها ســت .نپرداختــن
بــه با فــت کهــن و تاریخــی شــهر ،چــه
بهجا یما نــده از شهرنشــینی دوران
با شــد و چــه انبا شــته از جریا نهــای
نابســامان ،ر شــد شــهر را بــه پیرا مــون
ســوق مید هــد و ا یــن حکا یــت از آن
دارد کــه همــراه بــا نابســامانیها،
ثروتهــای شــهری بســیاری در دل شــهر

رهــا میشــود و هزینههــای هنگفــت
بنا کــردن بافتهــای دیگــر بــر گــرده شــهر
نهــاده میشــود؛ از ایــن رو ،بــه دنبــال
سیا س ـتها و تصمیمهــای شــهرداری
اصفهــان مبنــی بــر ســاما ندهی
بافتهــای تاریخــی و فر ســوده شــهر
اصفهــان ،ســازمان نوســازی و بهســازی
بــه اســتناد مــاده  ۱۱۱قانــون شــهرداریها
از ســال  ۱۳۷۴تأ ســیس شــد تــا بــه
ســاماندهی و نوســازی ایــن بافــت هــا
همــت گمــارد .مدیریت شــهری اصفهان
در ســا لهای اخیــر بــه ســاما ندهی
بافتهــای نا کارآ مــد شــهری تو جــه
یتــری داشــته اســت.
بیشــتر و عــزم جد 
همکار یهــای شــهرداری اصفهــان
بــا ســازما نهای مختلــف از جملــه
ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری
بیانگــر ایــن اســت کــه ایــن نهــاد بــرای
بــاز زندهســازی شــهر آمــاده و ایســتاده
اســت تــا ضمــن حفــظ هویــت شــهر حرفی
بــرای آینــدگان داشــته باشــد .در ایــن
را ســتا ســازمان نوســازی و بهســازی

شــهرداری اصفهــان تــاش میکنــد
بــرای رســیدن بــه اهــداف مدنظــر خــود
از مباحــث بازآفرینــی شــهری اســتفاده
کنــد .بــه طــوری کــه مدیرعامــل ســازمان
نوســازی و بهســازی شــهرداری اصفهــان
دربــاره بودجــه ایــن مجموعــه میگویــد:
بود جــه ســازمان بهســازی و نوســازی
در ســه بخــش هزینــه میشــود و در
مجمــوع یــک هــزار و  36میلیــارد ریــال
ا ســت .محمــد فیــض در گفتو گــو
بــا اصفها نزیبــا بــا اشــاره بــه اینکــه
 233میلیــارد ریــال از بودجــه کل ایــن
مجمو عــه در بخشهــای تملــک،
خانههــای تاریخــی و ا مــا ک هزینــه
میشــود ،میافزا یــد 743 :میلیــارد
ریــال بود جــه عمرا نــی و  51میلیــارد
ریــال بودجــه بــرای مباحــث نا کارآمــد،
مطالعاتــی و احــداث دفاتــر تســهیلگری
هزینــه میشــود.
او بـا بیـان اینکـه تعـداد پروژ ههـای
عمرا نـی ز یـاد شـده و نسـبت بـه سـال
گذ شـته افزا یـش چمشـگیری دا شـته

ا سـت ،تصر یـح میکنـد :سـال گذ شـته
پروژههـای سـازمان  62میلیـارد تومـان
بوده کـه ا کنون ایـن عدد بـه  103میلیارد
تومـان رسـیده اسـت کـه در ایـن میـان،
شـاهد تفـاوت اساسـی در بودجه هسـتیم
و همـه ایـن موضو عهـا اقدامـات خـوب
سـازمان نو سـازی و بهسـازی را نشـان
میدهـد .مدیرعامـل سـازمان نوسـازی
و بهسـازی شـهرداری اصفهـان بـا بیـان
اینکـه بسترسـازی و سـاماندهی بافـت
فرسـوده مأموریـت ایـن سـازمان اسـت،
تأ کیـد میکنـد :بازآفرینـی شـهری انـواع
بافتهـای نا کارآ مـد ،تاریخـی و بافتـی
کـه مـردم در آن ا سـکان دار نـد ،وظیفـه
ا یـن سـازمان ا سـت کـه ا یـن اقدا مـات
در وضعیـت اقتصـادی ،اجتما عـی
و فرهنگـی ا مـروز بسـیار کارآ مـد ا سـت.
فیـض ،حفـظ تاریـخ ،پیشـینه و معماری
اصفهـان را نتیجـه اقدا مـات بازآفرینـی
شـهری قلمـداد میکنـد و میگو یـد :در
ا جـرای ا یـن کار بـا برنامهریز یهـای
انجا مشـده کیفیـت محیطـی بهتـر را
بـه سـا کنان منا طـق هد یـه میدهیـم
تـا انگیـز های هـم بـرای حضـور
گردشـگران ایجـاد شـود .او خاطرنشـان
میکنـد :کا هـش مسـائل آ سـیبهای
اجتماعـی ،تغییـر در نگـرش حملونقـل،
پیاد هرا هسـازی ،ارتقـای حملونقـل

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود طاها مریم سپاهان درتاریخ 1400/02/06به شماره ثبت  2354به شناسه ملی 14009975006
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شــرح زیر جهــت اطالع عموم آ گهی میگردد .موضوع فعالیت :ارائه خدمات پیشــخوان دولــت الکترونیک از قبیل ایجاد
و بهره برداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارائه در دفاتر پیشــخوان دولت و بخش عمومــی غیر دولتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهــای الزم از مراجع ذیربط مدت
فعالیت  :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی  :استان اصفهان  ،شهرستان فالورجان  ،بخش قهدریجان  ،دهستان گلستان  ،روستا قلعه میر ،محله ندارد  ،خیابان شهید
محمد منتظری  ،کوچه شــهیدجعفرصابری  ،پالک  ، 309طبقه همکف کدپستی  8468144174ســرمایه شخصیت حقوقی عبارت اســت از مبلغ  1,000,000ریال نقدی میزان
سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم مریم قربانی قلعه میری به شماره ملی  1110076320دارنده  500000ریال سهم الشرکه آقای رسول قربانی به شماره ملی  1110095538دارنده
 500000ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم مریم قربانی قلعه میری به شماره ملی  1110076320و به ســمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال و به سمت مدیرعامل
به مدت  2سال آقای رسول قربانی به شماره ملی  1110095538و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2ســال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهد آور
شرکت از قبیل چک  ،سفته ،بروات  ،قراردادها ،عقود اسالمی وهمچنین کلیه نامه های عادی واداری با امضاء خانم مریم قربانی قلعه میری و آقای رسول قربانی همراه با مهر
شرکت معتبر مباشد .اختیارات مدیر عامل  :طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اصفهان زیبا جهت درج آ گهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله
اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فالورجان ()1128389

آ گهی تغییرات شرکت فنی مهندسی اتصال گستر دلتا سهامی خاص به شماره ثبت 36961و شناسه ملی 10260545096
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/01/24تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید و ماده
مربوطه در اساســنامه اصالح شــد ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد  :تولید و ســاخت فالکســیبل های هیدرولیکی و
پنوماتیک و صنعتی  -تولید و ساخت فالکسیبل های استنلس استیل  -تولید انواع اتصاالت و شیلنگهای انژکتوری و تولید انواع تجهیزات پزشکی و
بالینی  .در صورت لزوم کسب محوز از مراجع ذیصالح ضروری می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()1128659

آ گهی تغییرات شرکت کارآفرینان گردشگری سرزمین کهن سهامی خاص به شماره ثبت 62297و شناسه ملی14008296097
به استناد نامه شماره 992/123/10618مورخ 1399/11/29اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق
العاده مورخ 1399/11/08تصمیمات ذیل اتخاذ شد - :نوید فخرالمباشری به شماره ملی 1270083023به عنوان بازرس اصلی و عصمت عیدی به شماره ملی 5558765021به
عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند - .بهمن جلیلی به شماره ملی 1142495590به سمت رئیس هیئت مدیره و سمت مدیرعامل ،عاطفه جلیلی به
شماره ملی  1130358852به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مریم جلیلی به شماره ملی  1142481425به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - .کلیه
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات  ،قراردادها و عقوداسالمی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان ()1129640

آ گهی تغییرات شرکت تعاونی آپادانا توری پالستیک به شماره ثبت  1175و شناسه ملی 10260171563

نوسـازی و بهسـازی شـهرداری اصفهـان
ادامه میدهد :رفع موانع سـرمایهگذاری
و پیشـگیری از تخریـب آثـار ارزشـمند در
بازآفرینـی شـهری اعمـال میشـود و ایـن
مو ضـو ع انگیـز های بـرای شـهروندان
ایجـاد میکنـد تـا در مکا نها یـی کـه
سـکونت میکننـد ،با قـی بماننـد.
فیض با بیان اینکه در حال حاضر 44پروژه
عمرانی در سازمان نوسازی و بهسازی
در دست اقدام است ،اظهار میکند:
پروژه ساماندهی چهارباغ عباسی و
ادامهدادن آن تا میدان انقالب از مهمترین
آنهاست .همچنین اجرای کفسازی
میدان انقالب ،خیابان سپه و محور میانی
خیابان شیخبهایی از اقدامات دیگری
است که مد نظر قرار دارد تا گام مفیدی
در راستای اجرای پروژه میدان تا میدان
برداشته باشیم .او خاطرنشان میکند:
مرمت بازارچه علیقلیآقا و برخی موزهها،
مناسبسازی پل شهرستان ،مرمت
خانههایقدیمی،تکمیلفضاسازیپشت
مسجد جامع ،کفسازی خیابان امامزاده
شورا و تکمیل ضلع شمالی گذر نظر میانی
نیز از دیگر اقدامات سازمان برای بهبود و
نوسازی شهر است که امیدوارم این کارها
به بهترین شکل انجام شود تا هر فردی به
اصفهان وارد میشود با یک شهر نو و زیبا
روبهرو شود.

شهری ،افزایش تابآوری شـهر ،ارتقای
محیطزیسـت ،احیـای هویـت و منزلـت
مکانـی از دیگـر اهـداف مهـم مباحـث بـاز
آفرینی شهری است .مدیرعامل سازمان

محمد فیض
بودجه سازمان
بهسازی و نوسازی
در سه بخش
هزینه میشود
که در مجموع
یک هزار و  36میلیارد
ریال
است

مساعدت به متقاضیان پروانه ساختمانی،
گواهی پایان کار و عدم خالف در سال 1400

شـــهردار اصفهـــان از اجـــرای مصوبـــه اهـــدای کمـــک و
مس ــاعدت ب ــه متقاضی ــان اخ ــذ پروان ــه س ــاختمانی ،گواه ــی
پایـــان کار و عـــدم خـــاف در ســـال  1400خبـــر داد.
بـــه گـــزارش اصفها نزیبـــا بـــه نقـــل از اداره ارتباطـــات
رســـانهای شـــهرداری اصفهـــان ،قدرتالـــه نـــوروزی در
ارتبــاط زنــده رادیویــی بــا برنامــه «ســام اصفهــان» بــا اشــاره
ب ــه آغ ــاز ای ــام پرفضیل ــت ش ــب ق ــدر ،گف ــت 11 :اردیبهش ــت
روز جهانـــی کارگـــر و  12اردیبهشـــت ،روز معلـــم اســـت؛
ایـــن مناســـبتها را بـــه همـــه کارگـــران و معلمـــان تبریـــک
میگو یـــم .
شــهردار اصفهــان افــزود :معلمــان در شــرایط کرونایــی تــاش
میکنن ــد و تالش ــگران خدم ــات ش ــهری و عم ــران و آبادان ــی
شـــهر هـــم در پروژههـــای عمرانـــی و خدماتـــی در مناطـــق
15گانـــه بـــه صـــورت شـــبانهروزی و در خـامـوشــــی و دور از
چـشـــم مـــردم کـــار و تـــاش میکننــد.
او ادامـــه داد :امســـال هـــم بـــا تقدیـــم الیحـــه از ســـوی
شـــهرداری ،تصویـــب شـــورای اســـامی شـــهر و تأییـــد
فرمان ــداری اصفه ــان مانن ــد س ــال قب ــل رش ــد قیم ــت ترا ک ــم
س ــاختمانی ب ــه نس ــبت س ــال  99در ی ــک ج ــدول پلکان ــی
مشـــمول مســـاعدتهایی شـــد کـــه در بازههـــای دو ماهـــه
اعمـــال میشـــود.
ش ــهردار اصفه ــان اف ــزود :متقاضی ــان پروان ــه س ــاختمانی،
پایــان ســاخت یــا گواهــی عــدم خــاف (جرائــم مــاده  )100ا گــر
در دو مــاه اول ســال تقاضــای خــود را اعــام کننــد ،پرداخــت
آنه ــا طب ــق تعرف ــه س ــال  99خواه ــد ب ــود.
ن ــوروزی ادام ــه داد :ای ــن مس ــئله عط ــف ب ــه گذش ــته ه ــم
میشـــود؛ یعنـــی ا گـــر فـــردی در فروردیـــن قبـــل از ایـــن
مصوبـــه پروانـــه گرفتـــه باشـــد ،میتوانـــد از شـــرایط مـــورد
اشـــاره اســـتفاده کنـــد.
او تصری ــح ک ــرد :براس ــاس ای ــن مصوب ــه از فروردی ــن ت ــا 31
اردیبهشـــت اهـــدای 100درصـــد رشـــد ترا کـــم ســـال 1400
نســـبت بـــه ســـال  99اجـــرا میشـــود.
شـــهردار اصفهـــان افـــزود :از خـــرداد تـــا  31تیـــر اهـــدای
80درص ــد رش ــد ترا ک ــم س ــال  1400نس ــبت ب ــه س ــال  ،99از
م ــرداد ت ــا  31ش ــهریور اه ــدای 60درص ــد ،از مه ــر ت ــا  30آب ــان
اه ــدای 40درص ــد و از آذر ت ــا  30دی اه ــدای 20درص ــد رش ــد
ترا ک ــم س ــال  1400را نس ــبت ب ــه س ــال  99خواهی ــم داش ــت
و در پای ــان س ــال 100درص ــد افزای ــش قیم ــت امس ــال را بای ــد
پرداخ ــت کنن ــد.

توزیع مرحله سوم کمک های مومنانه بین خانوارهای نیازمند
بسـیج از ابتـدای شـیوع ویـروس کرونـا
بـا نهضـت کمـک هـای مومنانـه بـه
عنـوان یـک نهـاد مردمـی در کنـار هـم
وطنان بـوده اسـت و در این مرحلـه 150
بسـته کمـک هـای معیشـتی شـامل 7
قلـم کاالی اساسـی از جملـه برنـج ،مر غ
 ،روغـن ،حبوبـات ،ما کارونـی و رب
گوجـه فرنگـی و خرمـا بیـن محرومـان
توزیـع شـد.
بـه همـت پایـگاه بسـیج آبفـای اسـتان
اصفهـان صـورت گرفت.توزیـع مرحلـه
سـوم کمـک هـای مومنانـه بیـن
خانوارهـای نیازمندبـه مناسـبت میـاد
با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام
حسـن مجتبـی (ع) مرحلـه سـوم کمک
هـای مومنانـه آبفـای اسـتان اصفهـان
بیـن خانـواده هـای نیازمنـد توزیع شـد.
فرمانـده بسـیج شـرکت آبفـای اسـتان
اصفهـان گفـت :بـه دنبـال فرمایشـات
مقـام معظـم رهبـری مبنـی برتـداوم
نهضـت کمـک مومنانـه در پـی شـیوع
ویـروس کرونـا ،بسـته هـای ارزاق بـا
عنـوان همدلـی مومنانـه بـا مشـارکت
مدیـران و تعـدادی از کارکنـان شـرکت
آبفـا میـان نیازمنـدان توزیع شد.هاشـم
امینـی بـا اشـاره بـه توزیـع مرحلـه سـوم
کمـک هـای مومنانـه بیـن خانوارهـای
نیازمنـد اعـام کـرد :بسـیج از ابتـدای
شـیوع ویـروس کرونـا بـا نهضـت کمک

هـای مومنانـه بـه عنـوان یـک نهـاد
مردمـی در کنـار هـم وطنـان بوده اسـت
و در ایـن مرحله  150بسـته کمـک های
معیشـتی شـامل  7قلـم کاالی اساسـی
از جملـه برنـج ،مـرغ  ،روغـن ،حبوبات،
ما کارونـی و رب گوجـه فرنگـی و خرمـا
بیـن محرومـان توزیـع شـد.
وی افـزود :هـر بسـته از کمـک هـای
معیشـتی بـه ارزش  300هـزار تومـان
اسـت کـه پـس ازشناسـایی نیازمنـدان
بـا همـکاری خیریـه هـای معتبـر توسـط
کارکنان بسـیجی آبفا در اختیـار آنها قرار

گرفت.مدیرعامل شرکت آبفای استان
اصفهـان بـا تشـکر از خیریـن در اجـرای
ایـن طـرح افـزود :تـا رفـع ایـن ویـروس،
بـا اسـتفاده از ظرفیـت سـازمان بسـیج
درصدد رفع برخی از مشکات معیشتی
نیازمندان خواهیم بود.فرمانده پایگاه
بسـیج شـرکت آبفـا اسـتان اصفهـان در
ادامـه افـزود :در زمـان شـیوع مـوج اول
کرونا بسـیجیان آبفا به همراه تیمهای
بهداشتی ،با ضد عفونی معابر وخیابان
هـا گامـی در جهـت کنتـرل و کاهـش
شـیو ع ویـروس کرونـا در اسـتان

برداشتند و نیز آب ژاول در شرکت تولید
و توزیع شد.شـایان ذکر اشت :در مرحله
دوم کمک های مومنانه نیز  400بسته
کمـک هـای معیشـتی شـامل  10کیلـو
برنـج ،روغـن ،حبوبـات ،ما کارونـی و
رب گوجـه فرنگـی میـان محرومیـن
توزیـع شـد ،همچنیـن در سـه مرحلـه
اجـرای کمـک هـای مومنانـه آبفـای
اسـتان اصفهان هزار و 150بسته کمک
هـای معیشـتی بـه ارزش  284میلیـون
تومـان بیـن نیازمنـدان توزیـع شـده
است.

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/03/01به اســتناد نامه شــماره  6233مورخ 1398/04/31اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان فالورجان صمیمات
ذیل اتخاذ شد - :الهام رهنما فالورجانی به شماره ملی  1110878222بسمت رئیس هیئت مدیره ،زهرا احمدی فالورجانی به شماره ملی  1110748612به سمت نایب رئیس
هیئت مدیره و محمد جعفرزاده جزی به شماره ملی  111742606بسمت منشــی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب شــدند - .کلیه چک ها اسناد تعهدآور
شرکت پس از تصویب هیئت مدیره با امضای مدیرعامل (محمد جعفرزاده جزی) و رئیس هیئت مدیره (الهام رهنما فالورجانی) و در غیاب رئیس هیئت مدیره ،با امضای نایب
رئیس هیئت مدیره (زهرا احمدی فالورجانی) حق امضا خواهد داشت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فالورجان ()1128383

مهلت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
دوره زمستان  99تا  15اردیبهشت ماه 1400
آخر یـن مهلـت تسـلیم اظهارنا مـه
مالیاتـی مربـوط بـه دوره مالیاتـی
زمسـتان سـال  13۹۹و سرر سـید
پردا خـت مالیـات متعلقـه پانزد هـم
اردیبهشـت سـال 1400مـی با شـد
کـه بـا توجـه بـه مصوبـات سـتاد ملـی
کرونـا  ،تسـلیم اظهارنامـه و پرداخـت
مالیـات در سرر سـید تعییـن شـده

مشـمول جریمـه هـای مو ضـو ع بنـد
( )5مـاده ( )22و مـاده ( )23قانـون
مالیات بـر ارزش افـزوده نخواهد بود.
مودیـان محتـرم میتواننـد از طریـق
درگاه ملی مالیـات به آدرس WWW.
 INTAMEDIA.IRقسـمت مالیـات
بـر ارزش افـزوده اطاعـات تکمیلـی
در ایـن ارتبـاط را دریافـت و نسـبت

بـه ارا ئـه اظهارنا مـه و پردا خـت
مالیـات متعلقـه اقـدام نماینـد .کلیـه
مهلتهـای قانونـی کـه سررسـید آنهـا
تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه
می باشـد از جملـه مهلـت مقـرر بـرای
تسـلیم گـزارش حسابرسـی مالیاتـی
موضـو ع تبصـره ( )1مـاده ()27
قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده نیـز

شـامل تمدیـد خواهـد بود.بنابرایـن
مودیـان محتـرم مالیاتی برای تسـلیم
گـزارش حسابرسـی مالیاتـی دوره
چهـارم (زمسـتان )سـال  13۹۹بـا
احتسـاب تعطیـات رسـمی پانزدهـم
وشـانزدهم خـرداد مـاه تاتار یـخ
هفدهم خرداد ماه سال  1400فرصت
دارند.

اخبار فرهنگ

یکدستی و پیوستگی از ابتدای دروازه دولت تا میدان انقالب جزو ویژگیهای چهارباغ بود؛ به همین دلیل جانمایی مجسمه
شـیخبهایی در محوطـه چهاربـاغ و مقابل خیابـان شـیخبهایی از یکجهـت میتوانسـت جانمایی خطایـی باشـد ،ولی نقطه
مثبتی که وجود داشـت این بود کـه از طرف شـهروندان پذیرفت هشـده و جذاب بود و بـه همین دلیل وضعیتی دوگانه داشـت.

مسئولیت اصفهانی بودن
«درخــت معجزه خشــکیده اســت و کیمیــای زمان ،آتــش نبوت
را ،بــدل بــه خــون و طــا کــرده اســت و رنــگ خــون و طــا ،بــوی
کشــتزاران را ،ز یــاد پدید ههــای ترانهخوان بــرده اســت و آفتاب،
مســیحای روشــنایی نیســت و ابرهــا ،همــه آبســتن زمســتاناند
و جویهــا ،همــه در ســیر بیتفــاوت خویــش ،بــه رودخانــه
بیآفتــاب میریزنــد و کوچ ههــا ،همــه در رفتــن مداومشــان ،بــه
ناامیــدی بنبسـتها یقیــن دارنــد ...چــه روزگار غریبــی اســت،
ســحر ،پیامبــر انــدوه اســت و شــب ،مفســر نومیــدی».
بــه گــزارش ایســنا ،ایــن شــعر نــادر نادرپــور ،آغازگــر ســخنرانی
آنالیــن مهــدی کیــوان ،اصفهانشــناس و مــدرس تاریــخ
دانشــگاه اصفهــان بــه میزبانــی عمــارت هنرمنــد بــود .او بــا
رجــوع بــه یــک بــرش تاریخــی از انقــاب مشــروطه در  ۱۲۸۵تــا
انقــاب جمهــوری اســامی در  ،۱۳۵۷زایــش و پاالیــش مدرنیته
تجددخــواه را بررســی کــرد و ابعــاد مختلــف آن را بــه چالــش
کشــید.
کیــوان تصریــح کــرد :اصفهــان بهدلیــل شــرایط اســتراتژیک و
جریــان داشــتن رودخانــه زاینــدهرود در آن ،نســبت بــه ســایر
شــهرهای ایران دوام بیشتری داشــته و در ســه دوره «آلبویه»،
«ســلجوقیان» و «صفویــه» کــه ایــران بــه کشــوری مرفــه و
ثروتمنــد تبدیلشــده بــود ،خــوش درخشــیده اســت.
ایــن مــدرس دانشــگاه ،انقــاب مشــروطه را نقطــه عطفــی در
تاریــخ اصفهــان دانســت و افزود :بازخوانــی ایــن برهــه از تاریخ و
بررســی ابعاد آن بهمنظور هشــدار ،اخطــار و انذار به نســل جوان
ضروری اســت؛ بــا ایــن هــدف کــه آنها اصفهــان را بشناســند و
مســئولیت اصفهانــی بــودن را درک کننــد و بــا شــناخت وظایــف
خــود در قبــال اصفهــان ،بــه آن عمــل کننــد.
او خاطرنشــان کــرد :پرســش «چــرا دیگــران پیشــرفت کردهانــد و
مــا بهجایــی نمیرســیم» آغــاز مدنیــت مــدرن اســت .پسازایــن
پرســش اســت که صاحبان اندیشــه مداقه میکنند و زایــش ،در
الی ههــای اجتماعی ،به دســت روشــنفکرانی کــه بایــد در جامعه
صاحب اثر بــوده و ســکان هدایت تعلیــم و راهنمایی مــردم را به
دســت گیرنــد ،اتفــاق میافتــد.
کیــوان بــا اشــاره بــه ازدس ـترفتن یکســوم خــا ک ایــران
بهموجــب جدایــی هــرات و بحریــن در ســالهای گذشــته ،از
لزوم تجلی تجــدد در کنــار مدنیت گفت و توضیــح داد :عملکرد
ایرانیــان در همــه عرص ههــای تاریخــی همــواره انفعالــی بــوده؛
یکــه ابتــدا اجــازه فعالیــت و هرگونــه رفتــاری را بــه غیــر
بهنحو 
داده و در انتهــا عکسالعملــی نشــان داده اســت؛ چنانکــه
سهــا نیــز محصــل به خــارج از کشــور
پــس از شکســت در برابــر رو 
فرســتاد و حاصــل آن ورود مدنیــت تجددخــواه بــه ســرزمینمان
بــود.
ایــن تاریخپــژوه ،تجــدد و مدنیــت را فراتــر از پیشــرفتهای
ظاهــری نظیــر آســفالت خیابــان و آوردن متــرو و ...دانســت و
گفت :در ایــران و اصفهان ،خرابــی خاصی وجــود دارد و تا زمانی
کــه ایــن خرابــی شناســایی و ترمیــم نشــود نبایــد انتظــار روزهــای
روشــن و بهتــر را داشــته باشــیم.
او یــادآور شــد کــه تجــدد در فکــر و اندیشــه تبلــور میکنــد و تأ کیــد
نهــا نیســت،
کرد :عبــور از ســنتها بــه معنــای کنــار گذاشــتن آ 
بلکــه بایــد ســنتها را شــناخت ،تکریــم کــرد و آنچــه را کــه در
زندگــی امــروز مؤثــر نیســت ،در مــوزه قــرار داد.
بــه عقیــده ایــن مــدرس دانشــگاه ،منظــر فرهنگــی اصفهــان
یشــوند
کســتارههایی اســت کــه زود خامــوش م 
خاســتگاه ت 
و آقــا ســیدعلی جنــاب روزنامهنــگار ،نمونــه بــارزی از ایــن
تکستارههاســت کــه آغازگــر تجــدد در اصفهــان بــوده اســت.
او پنــج نســل را از انقــاب مشــروطه تــا انقــاب  ۵۷در ســیر زایش،
پاالیــش و بــروز مدنیــت تجددخــواه در اصفهــان مؤثــر دانســت و
لکــردگان مــدرن و روشــنفکران ایــن برهــه
گفــت :تمــام تحصی 
زمانــی ،عالــم زادگان و افــرادی از ریشــه و خانــواده روحانیــت
بودنــد و امــروز نیــز ،همــه مــا بایــد اهمیــت و مســئولیت ایرانــی و
اصفهانــی بــودن را بهجــای بحثهــای بیهــوده سیاســی بــه
جوانــان بیاموزیــم تــا بــا پرهیــز از عملکــرد انفعالــی و نداشــتن
کســتارهها
اندیشــه ،مانــع از خاتمــه یافتــن زایــش ،بــا مــرگ ت 
شــویم.

«ماجرا» به بازار موسیقی رسید
«ماجــرا» عنــوان یکــی از تازهتریــن آثــار منتشرشــده در بــازار
موســیقی اســت کــه طــی روزهــای اخیــر بــا آهنگســازی آرش
احمــدی نســب و همراهــی ســهیل الهدادیان ،نوازنده تنبک و
ســیاوش احمدینســب ،نوازنــده کمانچــه منتشــر شــده اســت.
بــه گزارش مهــر ،آهنگســاز ایــن اثــر در معرفــی آلبــوم «ماجــرا»
تــاش کــرده کــه دربــاره اجــرای هــر اثــر توضیحاتــی را ارائــه دهــد
تــا مخاطبــان در حــال و هــوای مضمــون اثــر قــرار بگیرنــد ،کــه
جزئیــات آن بــه ایــن شــرح اســت:
خشــت :زیــاد قدیمــی نیســت؛ ولــی از جنــس خشــت
است .خشت بیشــتر شــبیه همــان صــدای تــاری اســت کــه
در میــان زمزم ههــای مبهــم دوران کودکــی ِمهــر و ُمهــر خاصــی
در دلــم نشــاند.
ســال و مــاه :روزهای گــذران ،ســاعتهای گریــزان ،برگههای
یخــورد یــا نــه ،تندبــادی که
تقویمــی کــه بــا انگشــتانمان ورق م 
نهــا را ورق میزند .تمی کــه بــا چرخــش نــواری پیــش مـیرود
آ 
یگــذارد.
و مجــال بازگشــت نم 
ســراب :بــا اشــاره بــه گوشــه روحافــزای دســتگاه راســت
پنجــگاه آغــاز میشــود .بــا همراهی ســاز کوبهای کــه از ابتــدا
تا انتها دور ریتمیــک یکنواخــت را اجــرا میکند .نقطــه عزیمتی
یشــود .لحظاتی
آشــنا که بهتدریج بــه جمالت ناآشــناتر منجر م 
یســازند .نقطــه
کــه صــدای دو تار توأمــان طرحــی از ســراب را م 
یشــوی ،هیــچ … ســراب.
آشــنایی از دور ،نزدیــک کــه م 
سهــا بــا ریتــم تنــد.
گنــدمرو :فصل دروی گنــدم ،حرکــت دا 
در صحنهای پرجنبوجــوش ،ذرات زرد معلــق در هــوا
یا پخش بر زمین .رقص یکدســت دستان روســتائیان در برش
ســاقه گندم .تم محلــی تــار و کمانچــه در پسزمینــه.
در رویــت دشــت :در نیمهراه ســفر اردیبهشــت ،در
برخــوردی نامنتظــر بــا دشــتی فــراخ و ســبز توقف میکنی.
دســتانت را در دو ســوی بدنــت بــاز میکنــی ،نســیمی نــرم
از روی علفها بــر صورتــت میلغــزد ،نا گهــان ،در ذهنــم
یشــد تــا همیشــه در تصویــر ایــن قــاب
یگــذرد کــه چــه خــوب م 
م 
بمانم .ســاعاتی میگذرد .غروب در چهــارگاه و تشــویش
راه بازگشــت
عیاران :ورود عیــاران با ضــرب زورخانه ،با چهرههای پوشــیده
و کمرهــای خنجــر بســته ،نقــل داســتان در صحن ـهای کوتــاه.
چهــارگاه تــا بــه پایــان.

فرهنگ و هنر

شـیخبهائیه ،همـه میشناسـنش ،قـدش
هـم بلنـده و پیداسـت.
 زیاد اینجا قرار میذارین؟ هر وقت مسیرم باشه آره. تـا حـاال بـه جزئیـات مجسـمه دقـتکـر د ی ؟
 نـه ،در حد اینکه مجسـمه شـیخبهائیهو کتاب تو دسـتش داره ،میشناسـمش.
 خود شیخبهایی رو چقدر میشناسی؟ میشناسـم .باعـث خجالتـه ا گـهنمیدونسـتم .شـیخبهایی ریاضـیدان،
منجـم ،شـاعر و عارفیـه کـه مهمتریـن
اثـرش کشـکوله ،مادیهـای اصفهانـم
یهـای اونه ،حمام شـیخم که
کـه از طراح 
معروفـه ،دیگـه چـی بگـم. ...
دوسـتش بـه محـل قـرار ،درسـت کنـار
مجسـمه شـیخبهایی میرسـد و. ...

خبرنگار

دومیـن سـال اسـت کـه آد مهـای نقـاب بـر
چهـره چهاربـاغ را نمیشناسـم؛ امـا ایـن
غریبههـای ماسـکی بـا چهاربـاغ غریبـه
نیسـتند و مـن میدانـم حـال ایـن روزهای
هرکـدام از آنهـا بیشـباهت بـه دیگـری
نیسـت .آبراهـه مـرا تـا حـوض میانـه
چهاربـاغ مـی َ
آورد ،زمختـی عمـارت شـرق
چهارباغ کـه نامش را از کاخ هشتبهشـت
وام گرفتـه اسـت نگاهـم را ب هسـمت غـرب
میچرخانـد و مقابـل خیابان شـیخ بهایی
روی نزدیکتریـن نیمکـت مینشـینم.
شـیخ را از قامتـش شـناختم ،باالبلنـد و
کتـاب در دسـت و ایسـتادنی کـه فروتنانـه
اسـت ،شـاید تنهـا آدم بینقـاب ایـن روزها
او باشـد؛ اگرچه به مردمان چهارباغ پشت
کـرده اسـت!

تغییرمکانمجسمه
نسبتبهجانماییاولیه

مــجس ـم ــه ب ــرن ــزی ش ـی ـخب ـه ــایی از
سـاختههای اسـتاد مرتضـی نعمتالهـی
اسـت کـه پیادهروسـازی چهاربـاغ موجـب
شـد برای مدتـی از نگاه شـهروندان بـه دور
باشـد و در روزهای آغازین اردیبهشت و در
حـال و هـوای روزی کـه در تقویـم بـه نـام
اوسـت به چهاربـاغ بازگـردد .اگرچـه اولین
انتخاب استاد نعمتالهی برای جانمایی
اثرش در بدنه شـرقی ،ورودی پارک شهید
رجایـی و رو بـه چهاربـاغ بـوده اسـت ،امـا
این مجسمه بیش از بیست سال در میان
چهاربـاغ و مقابـل خیابـان شـیخ بهایـی
ایسـتاد و بـرای مردمـان ایـن گـذر تاریخـی
چهـره شـد.
سـعید سـهرابی ،مدیـر پروژههـای محـور
چهاربـاغ ،میگویـد« :بـا توجـه بـه انجـام
عملیات سـنگفرش چهاربـاغ و قرارگیری
یکـی از حوضهـای شـشگانه در مـکان
مجسمه شیخبهایی ،در چهارچوب طرح
میـراث فرهنگـی و احیـای حوضهـای
شـشگانه و آبنمـای صفویـه قاعدتـا
بایـد ایـن مجسـمه برداشـته میشـد؛
همچنیـن بهدلیل اینکـه تأسیسـات آب از
محـل سـابق مجسـمه شـیخبهایی عبـور
کـرده و تنهـا راه دسترسـی سـازمانهای
مربـوط ،بهخصـوص ادار ههـای آب و برق
و شـرکتهای خدماتـی ،در مـکان قبلـی
مجسـمه وجـود داشـت و از طـرف دیگـر
بـا افـزودن تأسیسـات مرتبـط بـا حـوض و
آبنما که دسترسـی به آنها نیـز در همان
محـل مجسـمه انجـام شـد بنابرایـن بایـد
بـرای مجسـمه جانمایـی جدیـدی انجـام
میشـد».
او بـا تأ کیـد بـر اینکه مجسـمه شـیخبهایی
ل شـده
به بخشـی از هویـت چهاربـاغ تبدی 
اسـت ،ادامـه میدهـد« :ابتـدا خیابـان
شـیخ بهایی بـرای نصـب دوباره مجسـمه
پیشنهاد شـد؛ اما بهدلیل قرارگیری کارگاه
عمرانـی قطـار شـهری در ایـن خیابـان،
محـور میانـی چهاربـاغ و محـدوده تالقـی
چهارباغ و خیابان شیخبهایی برای نصب
در نظـر گرفتـه شـد».

از اون بچه درسخونا...

سه نوجوان درست کنار مجسمه ایستاده
و در حـال صحبتانـد .میدانـم موضـوع
گپوگفتشـان نمیتوانـد چهاربـاغ باشـد؛
یشـوم...
امـا نزدیـک م 
 میدونید مجسمه کیه؟نهـا ِمـن و ِمـن میکنـد و میگوید:
یکـی از آ 
بـذار ببینـم چـی نوشـته ،آهـان نوشـته
شـیخبهایی!
 -میشناسیش؟
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شیرینمستغاثی

چهاربــاغ خاطــره در ایــن روزهایــی کــه
کرونــا افسارگســیخته میتــازد ،آرامتــر از
همیشــه اســت؛ ا گرچــه هنــوز هــم صــدای
چهارباغ از ســکوتش پیداســت .حاال من در
این شهر قرنطینه مســیر دولتخانه به خانه
را انتخــاب کــردهام و در ســپاهانی کــه صفــای
اردیبهشتش شهره است ،جایی درست در
ابتدای چهاربــاغ با گذر از مجســمه چوگانباز
و کاخی کهجهاننماست،آبراههایرادنبال
میکنــم کــه نشــانهای اســت تــا مــرا بــه انتهــای
ایــن خــط تاریخــی همراهــی کنــد .صــدای
حرکــت ماشــینها ،امتــداد بــوق و همهمــه
مهــای چهاربــاغ برایــم زدودنــی نشــده و
آد 
دســتانی کــه در دســت مــادر گر هخــورده بــود و
منــم در
یکــرد .بــاران انــدک و ن 
چهاربــاغ را گــز م 
مشــده در پیچوخــم
قیلوقــال کال غهــای گ 
درختــان سربهفلککشــیده چهاربــاغ راه بــه
ســنگفرشها نمیبــرد و میــان زمیــن و
آســمان معلق میماند و حاال در این روزهای
خشــکی نصفجهان برای دیدن گــذر عمری
کــه بــا چهاربــاغ زیســت بایــد بــه آبراهه بســنده
کرد.

نیـــمنگــــاه

شیخبهایی
جزوخانوادهبزرگمیهنمناست

سهایی کهنفسمیکشند
تندی 
مرتضی نعمتالهی ،سعید سهرابی ،احمد پدرام ،مجتبی بابا گلی و مجید شریفیفر
از مجسمه شیخبهایی میگویند
 مادیهای اصفهان رو درست کرده. دیگه چی؟ نمیدونم ،از اون بچه درسخونا بوده.و میخندد و میخندم؛ اما تلخ...
ایـن رفتـار همـان چیـزی اسـت کـه مجیـد
شـریفیفر در جایـگاه یـک جامعهشـناس
بـه آن معتقـد اسـت .او بیتفاوتـی مـردم
بـا مجسـمههای شـهری را موضوعـی
عیـان دانسـته و تصریـح میکنـد کـه
بخـش زیـادی از مـردم بـا مجسـمهها
مأنـوس نیسـتند و ارتبـاط مؤثـری برقـرار
نمیکننـد .شـریفیفر میگویـد« :مـردم اگر
مقابـل یـک مجسـمه نامـی را نبیننـد اصلا
نمیدانند مربوط به چه شـخصیتی اسـت
و درنتیجـه ارتباطـی شـکل نمیگیـرد؛ امـا
فرض را بر آن بگیریم که این اتفاق افتاده
اسـت و مـردم مجسـمهها را شـناخته و
دوسـت داشـته باشـند .دلیـل آن احتمـاال
ایـن اسـت کـه مجسـمههایی کـه مفاخـر
شـهر را نمایـش دادهانـد ،پیـش از آنکـه
در اما کـن عمومـی شـهر نصـب شـوند،
جزئـی از هویـت آن بودهانـد .شـیخبهایی
و دیگـران شـخصیتهایی بودهانـد
کـه ریشـه در اصفهـان داشـته و مـردم بـه
آنهـا تعلقخاطـر دارنـد؛ بهخصـوص
شـیخبهایی کـه دربـاره او داسـتانهای
زیـادی شـنیدهاند؛ امـا حداقـل مـن ایـن
مابـهازای بیرونـی و تعلقخاطـر را در میـان
مـردم ندیدهام».ایـن جامعهشـناس بـا
بیـان اینکـه مجسـمه بایـد خـود را شـر ح
دهد ،میافزاید« :برخی از این مجسمهها
معرفـی ندارنـد؛ یعنـی حتـی نـام مجسـمه
در مقابـل آنهـا نیامـده اسـت .وقتـی
اسـم نـدارد چـه ارتباطـی بایـد بهوجـود
بیایـد! دیگـر اینکـه ،حتـی اسـم نیـز کافـی
نیسـت و شـرح بایـد داده شـود؛ مثلا مـن و
شـما میدانیـم کـه او شـیخبهایی اسـت؛
امـا یـک نوجـوان از کجـا میدانـد؟ او
شـخصیتهای خارجـی را خیلـی بهتـر
از شـیخبهایی میشناسـد؛ بنابرایـن بـه

شیخبهایی و دیگران
شخصیتهایی
بودهاند که ریشه در
اصفهان داشته و مردم
به آنها تعلقخاطر
دارند؛ بهخصوص
شیخبهایی که درباره
او داستانهای زیادی
شنیدهاند

مرتضـی نعمتالهـی ،سـازنده مجسـمه
شـیخبهایی ،میگویـد« :ایـن مجسـمه از
جنس برنـز و مطابـق بـا اسـتاندارد متداول
یعنـی یکونیـم برابـر انـدازه طبیعـی کـه
بـرای خلـق شـخصیت در مجسمهسـازی
معقول است ،ساخته شد و ارتفاعی حدود
دو متـر و  70سـانتیمتر دارد و سـال  74در
محور چهارباغ مقابل خیابان شیخ بهایی
نصـب شـد ».او ادامـه میدهـد« :خیابـان
شـیخبهایی بهدلیل موقعیتی که داشت،
نیازمند محوط هسـازی کامال متفاوتی بود
کـه البتـه بهدلیـل کمبـود فضـا ایـن امکان
وجود نداشـت که محوطـهای مخصوص
مجسـمه شـیخبهایی طراحـی شـود ،بـه
همین دلیل ابتدا قرار بود این مجسمه نه
در وسـط چهاربـاغ ،بلکـه در قسـمت شـرق
و در ورودی پـارک شـهید رجایـی مقابـل
سـاختمان هشتبهشـت نصـب شـود؛ امـا
چون پروژه بدنه شـرقی چهارباغ در دسـت
اجـرا بـود ،در آن زمـان ایـن اثـر بهصـورت
موقت در وسط چهارباغ گذاشته شد .البته
از دیـد شهرسـازی محـل مناسـبی نبـود،
ولـی از طـرف دیگـر َجـو شـهری پذیـرای
این مسـئله شـد؛ بـه همین دلیـل وقتـی در
چهارباغ قدم میزدیم وجود این مجسمه
نهتنهـا آزاردهنـده نبـود ،بلکـه جزئـی از
چهاربـاغ شـده بـود».

کـه وجـود داشـت ایـن بـود کـه از طـرف
شـهروندان پذیرفتهشـده و جـذاب بـود و
بـه همیـن دلیـل وضعیتـی دوگانه داشـت؛
یعنی ازیکطرف میتوانسـت کار درسـتی
نباشـد ،ولـی از طـرف دیگـر موردپذیـرش
قـرار گرفـت؛ بنابرایـن خیلـی نمیتـوان
درباره این دوگانگـی صحبت کرد .اما فکر
میکنم نظـر اولیـه و منطقیتر ایـن بود که
مجسـمهای وسـط چهاربـاغ نصب نشـود؛
بنابرایـن در آن زمـان بهطـور موقـت در
چهاربـاغ نصـب شـد».
نعمتالهـی میافزایـد« :متأسـفانه مـن در
جریان نصب دوباره مجسمه شیخ بهایی
قـرار نگرفتـم؛ امـا از بازگشـت دوبـاره آن
خوشحالم .البته قضاوت درباره جانمایی
ایـن مجسـمه سـخت اسـت؛ چرا کـه از
یکسو ،از طرف مردم پذیرفتهشده است؛
امـا ا گـر از حیطه ت ـخــصص ــی ش ـه ــرسازی
نـگاه کنی ــم شـاید خیلـی کار شایسـتهای
نباشـد؛ بـه همیـن دلیـل قضاوتکـردن
دربـاره ایـن موضـوع مشـکل اسـت و بایـد
بااحتیـاط بـا آن برخـورد کـرد؛ بهخصـوص
االن کـه از طرف شـهروندان پذیرفتهشـده
است».
مـردی کـه از ظاهـرش پیداسـت در
هفتادمین دهه زندگی اسـت ،با محاسنی
سـفید ،عصـای چوبـیاش را بـه کنـار
نسـوتر از مـن
نیمکـت تکیـه داده و کمـی آ 
نشسـته اسـت .نگاهـش میکنـم .لبخنـد
یشـوم بـرای پرسـیدن
میزنـد و ترغیـب م 
از شـیخ...
 سالم عموعلیک سالم دخترم ،دیدمت همینطوردوروبر مجسمه بودی.
 بلـه ،شـما کـه حتمـا میدونیـد مجسـمهکـدوم شـخصیته.
 بلـه ،مگـه میشـه اصفهانـی باشـی،قدیمـی باشـی و اهـل چهاربـاغ ،امـا ایـن
مجسـمه رو نشناسـی .خیلـی سـاله
اینجاسـت .یـه روز اومـدم چهاربـاغ دیـدم
ایـن رو آوردن و نصـب کـردن .اول اینجـا
نبود .جا قبلیش درسـت جای این حوض
بـود .االنـم جـاش بـد نیسـت .اسـمش
شـیخبهائیه و گذاشـتنش روبـهروی
همیـن خیابـون؛ امـا دور شـد از چهاربـاغ.
قبلا تـو چشـم بـود و بیشـتر میدیدمـش.
اونروزا زیـاد بـاش عکـس میگرفتـن.
ب ـچ ـهمـ ــدرسهایها م ـیــوم ــدن ،یکهـو
میدیدیم کنارش شـلوغ شـده .حـاال انگار
کسـی بهش دقت نکرده .البتـه نمیدونم
شـاید نسـل ما که تمـوم بشـه ،دیگه کسـی
ایـن مجسـمه رو هـم نشناسـه.

برخوردمحتاطانه
دربارهمکانمجسمهشیخبهایی

مکثی کهمجسمهشیخبهایی
برایمخاطبایجادمیکند

توضیـح نیـاز دارد کـه ایـن فـرد کیسـت و
چه کرده اسـت؛ ضمـن اینکـه باید در شـهر
رویدادهایی اتفاق بیفتد که شخصیتها
و سـرمایههای تاریخـی شـهر را معرفـی
کنـد؛ مثلا آیـا تا کنـون برنامـهای در شـهر
دیدهشـده کـه بزرگمهـر را معرفـی کنـد؟
مـردم نمیداننـد کـه بزرگمهـر همـان
بوذرجمهـر ،وزیـر انوشـیروان ،اسـت؛
درحالیکـه خیابـان بسـیار مهمـی بـه نـام
اوسـت و همـه اصفهانیهـا ایـن خیابـان
را میشناسـند .امـا ایـن شـخصیت اصلا
شناختهشـده نیسـت؛ بنابرایـن بایـد ایـن
افراد را بـا کمـک رویدادها به مـردم معرفی
کرد ».شـریفیفر با اشـاره به عـدم جذابیت
بصری در مجسمههای شهری و شباهت
ظاهـری مجسـمههای مفاخـر ،تصریـح
میکنـد« :مـن کوچکتریـن سررشـتهای
دربـاره حرفـه مجسمهسـازی نـدارم؛ امـا
بهعنـوان یـک مخاطـب میبینـم کـه
آنچـه بایـد نیسـتند و درعینحـال کـه بـه
لحـاظ ظاهـری مشـابهت دارنـد ،فاقـد
پیاماند».

اولینپیشنهاد
برایجانماییمجسمه

ایـن هنرمنـد بـا ابـراز خرسـندی از نصـب
مجـدد مجسـمه شـیخبهایی ،تصریـح
میکنـد« :یکدسـتی و پیوسـتگی از
ابتـدای دروازه دولـت تـا میـدان انقلاب
یهـای چهاربـاغ بـود؛ بـه همیـن
جـزو ویژگ 
دلیـل جانمایـی مجسـمه شـیخبهایی
در محوطـه چهاربـاغ و مقابـل خیابـان
شـیخبهایی از یکجهـت میتوانسـت
جانمایی خطایی باشد ،ولی نقطه مثبتی

مجتبـی باباگلـی از مجسم هسـازانی اسـت
کـه معتقـد اسـت جانمایـی ،ارتبـاط فـرم و
فضـای کار ،مفهـوم مجسـمه و کیفیـت
اجـرای کار در ارتبـاط میـان آن مجسـمه با
مـردم مؤثـر اسـت.
او میگویـد« :علـت اینکه یک اثـر پذیرفته
شـود و مـردم آن را دوسـت داشـته باشـند یا
نـه ،بـه موضـوع ارتبـاط فـرم و فضـای کار
بازمیگـردد».

بابـا گلـی میافزایـد« :گاهـی یـک مجسـمه
آنقـدر بـرای فضـا سـنگین اسـت کـه
بهرغـم اینکـه اثـر خوبـی اسـت ،ولـی مردم
جانمایـی بـد آن را احسـاس میکننـد؛
امـا در مجسـمههای شـهری چیـزی کـه
بایـد در نظـر گرفتـه شـود ،مکـث اسـت.
گاهـی عابرپیـاده در خیابـان قـدم میزنـد
و یـک مجسـمه میتوانـد مکثـی بـرای
او ایجـاد کنـد؛ یعنـی مجسـمه در مکانـی
باشـد کـه در آن فضـا آرامـش حا کـم اسـت،
نـه فضایـی شـلو غ و پرتـردد کـه گویـی
قرارگرفتـن مجسـمه در آن مـکان ماننـد
خالیکـردن بـار اسـت! بنابرایـن ارتبـاط
فـرم و فضـای محیـط ،یعنـی نسـبت دیـد
ناظـر ،نسـبت فضـای اطـراف اثـر و نسـبت
مجسـمه بـه آن محیـط اهمیـت بسـیاری
دارد».
باباگلـی بـا اشـاره به مجسـمه شـیخبهایی
در چهارباغ ،تصریح میکند« :در مجسـمه
تهـا
نقـدر فـرم و فضـا و حال 
شـیخبهایی آ 
قوی اسـت که بهرغم اینکه این مجسمه
در خیابـان چهاربـاغ دیـد خیلـی زیـادی
ندارد ولی در آن فضا نشسـته است؛ ضمن
اینکـه رو بـه خیابـان شـیخبهایی اسـت؛
یعنـی موضوعیـت دارد و مکـث دربـاره آن
اتفـاق میافتـاد ،عابرپیـاده در چهاربـاغ بـا
آرامش قدم میزند و آن را میبیند و اگرچه
از فاصلـه دور نمیتوانـد آن را بهخوبـی
یشـود
ببینـد ،ولـی وقتـی بـه آن نزدیـک م 
چنـد لحظـه میایسـتد و مجسـمه را نـگاه
میکنـد».
درسـت در کنـار مجسـمه ،یـک مکالمـه
شـیرین بـه وجـدم مـیآورد:
 سالم کجایی پس؟ دارم میام .توی چهارباغم. خب بیا سمت مجسمه شیخ بهایی. باشه .همونجا وایسا تا برسم.میپرسم ناخواسته شـنیدم این مجسمه
نشونی خوبیه برای قرارگذاشتن ،درسته؟
 -خنـدهاش گرفتـه اسـت .آره دیگـه

با دیدنمجسمه
شیخبهایییاهرمجسمه
دیگریاز مفاخری که
جایگاهشایستهای
در تاریخماداشتهاند
حسخوبیبهمامنتقل
میشود؛درستمانند
حسمادر زماندیدن
اعضایخانوادهمان

مـن امـا گمـان میکنـم جانمایـی اولیـه
مجسـمه از سـوی اسـتاد نعمتالهـی کـه
البتـه بـه انجـام نرسـید ،بهتریـن مـکان
بـرای مجسـمه اسـت :بدنـه شـرقی
چهاربـاغ ،ورودی پـارک شـهید رجایـی،
روبـه خیابـان شـیخبهایی ...از اینکـه
مجسـمه به آدمهای چهارباغ پشت کرده
اسـت ،حـس خوبـی نـدارم.
احمـد پـدرام نیـز معتقـد اسـت« :هنـر یـک
نمـاد از ناخـودآ گاه اسـت و بـا تاریخچـه
ملـی مـا ارتبـاط تنگاتنگـی دارد؛ یعنـی ا گـر
مـا بهعنـوان یـک اصفهانـی یـا ایرانـی بـه
تاریخچه فردی و ملی یک اثر هنری فاخر
ماننـد مجسـمه شـیخ بهایـی نـگاه کنیـم
بخشـی از هویـت خـود را میبینیـم و غـرور
به معنای اعتماد و عزتنفس را احسـاس
میکنیـم و طبیعتـا ایـن موضـوع بـا دیـدن
تندیس سـایر شـخصیتهای تاریخی نیز
اتفـاق میافتـد».
نشـناس بابیـان اینکـه آمـوزش و
ایـن روا 
یادآوری شخصیتهای تاریخی فرهنگی
به فرزندان باید از دوران کودکی آغاز شود،
ادامـه میدهـد« :وقتـی از کودکـی بـا فرزنـد
خـود بـه چهاربـاغ رفتـه و کنـار مجسـمه
شـیخ بهایـی بایسـتیم ،بـه هشتبهشـت
برویـم و کنـار مجسـمه علیا کبـر خـان
اصفهانـی درنگـی کنیـم ،کمکم بر اسـاس
آن هویتسـازی درونیمـان ،فردیـت،
خانـواده ،دیـن ،شـغل و ملی ِـت مـا رشـد و
تعالی و بالندگی معقولی را احساس میکند
کـه در شـکلگیری اعتمادبهنفس مـا تأثیر
دارد و چون نمادین هم هست این رابطه
متقابـل اسـت».

ضرورت وجود تناسب
میانزمینهونقش

پـدرام بـا اشـاره بـه موضـوع روانکاوی و
تأثیـر هنـر بـر دوسـتداران آن ،میگویـد« :با
دیدن مجسمه شیخبهایی یا هر مجسمه
دیگری از مفاخری که جایگاه شایستهای
در تاریـخ مـا داشـتهاند حـس خوبـی بـه مـا
منتقـل میشـود؛ درسـت ماننـد حـس مـا
در زمـان دیـدن اعضـای خانوادهمـان؛
بنابرایـن شـیخبهایی نیـز جـزو ملیـت مـن
اسـت ،جـزو خانـواده بـزرگ میهـن مـن
اسـت و مـن عضـوی از جایی هسـتم کـه او
در رأس هنـر یـا معمـاری ،عرفـان یا فلسـفه
آن قـرار دارد».
او معتقــد اســت کــه حتی ا گــر این مجســمه
در مناط ــق کمبرخ ــوردار ش ــهر ی ــا مناط ــق
روســتایی هــم قــرار میگرفــت ،بازهــم ایــن
یشــد و مــردم دربــاره آن
شــناخت ایجــاد م 
یش ــدند؛
ح ــرف زده و ب ــه آن عالقهمن ــد م 
چرا ک ــه ث ــروت در مدرس ـهها و ن ــه در جی ــب
آدمهاس ــت؛ ام ــا اعتق ــاد دارد ک ــه در آن
ص ــورت گس ــتره آن ب ــه لح ــاظ مح ــدوده
جغرافیای ــی کمت ــر میش ــد؛ درحالیک ــه
چهاربــاغ محــل رفتوآمــد بیشــتری اســت
و نهتنهــا مــردم شــهر اصفهــان ،بلکــه تمــام
کش ــور میتوانن ــد آن را ببینن ــد؛ بنابرای ــن
احس ــاس تعل ــق بیش ــتری در گس ــتره
گت ــر ایج ــاد میکن ــد.
جغرافیای ــی بزر 
پدرام بــا بیــان اینکــه بایــد فضای مناســبی
ب ــرای مجس ــمههای ش ــهری طراح ــی
شــود ،بــه مجســمه مــرد قلـمزن در ابتدای
خیابــان طیــب نیــز اشــارهکرده و میگویــد:
گت ــر از میدان ــی اس ــت
«ای ــن مجس ــمه بزر 
ک ــه ب ــرای آن در نظ ــر گرفتهان ــد و ش ــاید ا گ ــر
خت ــری داش ــت م ــردم ارتب ــاط
می ــدان فرا 
بهت ــری ب ــا آن برق ــرار میکردن ــد .در چنی ــن
م ــواردی بحث ــی ب ــه ن ــام روانشناس ــی
ادرا ک وج ــود دارد و تأ کی ــد میکن ــد ک ــه
بای ــد بی ــن زمین ــه و نق ــش تناس ــبی وج ــود
داش ــته باش ــد ».دوب ــاره ب ــه ش ــیخ نگاه ــی
میان ــدازم ،دس ــتم ب ــه قامت ــش نمیرس ــد
تــا غبــار رنــگ گرفتــه برصورتــش را بزدایم،
ام ــا بازه ــم ب ــه چش ــمان ناف ــذش ن ــگاه
میکن ــم ،کاش میدانس ــت در چهارب ــاغ
چ ــه میگ ــذرد...

در شهر
نیـــمنگــــاه
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آفتاب عصر اردیبهشت مایل میتابد و جماعتی از مردم سواره و پیاده در میدان احمدآباد ،سر خیابان جی جمع شدهاند.
ِ
یشـود .در گوشـه تصویر ،قسـمتی از ایسـتگاه
فردی که فیلم میگیرد با اعالم روز و تاریخ حادثه به حلقه جمعیت نزدیک م 
اتوبوس سر خیابان جی در حال سـوختن است .شـعلههای نارنجی آتش با دودی سیاه به آسـمان میرود.

محدودیتهای ترافیکی
شبهای قدر در اصفهان اعالم شد

جامعه
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مرد سوخته!
یک اصفهانی در میدان احمدآباد خودسوزی کرد؛ رئیس اورژانس میگوید مسائل اجتماعی را در روزنامه کار نمیکنند!

عکــس تزیینی اســت

حلقــه زده بودنــد او چیــزی نگفــت؟ او
میگویــد« :موقعــی کــه مــرد ســوخته بــود
و خاموشــش کــرده بودنــد ،دادوبیــداد
میکــرد .مــن ایــن صحنــه را کــه دیــدم
خیلــی نارا حــت شــدم .از نی ـمر خ
دیدمــش؛ همــه موهایــش ســوخته بــود
و پوســتش زرد شــده و بــاد کــرده و ســیاه
و ورچلوزیــده شــده بــود و دس ـتهایش
را گذاشــته بــود وســط پاهایــش امــا بــه
هــوش بــود .رهــا کــردم و رفتــم .یکــی
از مســافرهایم میگفــت کــه شــنیده
مــرد ســوخته گفتــه دو نفــر مــن را رهــا
کردنــد و رفتنــد یــا اینکــه شــخصی او را
رها کــرده و رفتــه اســت .نمیدانــم ،بــه
نظــر میر ســید کــه او احسا ســی شــده
باشد».
بــه گفتــه شــاهد عینــی « مــرد ســوخته
د س ـتکم شــش یــا هفــت لیتــر بنز یــن
روی خــودش ریختــه بــود؛ چــون حتــی
شــلوار ل ـیاش هــم بــا وجــود ضخامــت
کامــا ســوخته بــود .ایــن نشــان م ـیداد
کــه بنزیــن کامــا بــه خــورد لباسهایــش
رفتــه اســت .دو ســه لیتــر باقیمانــده هــم
درون ظــرف آتــش گرفتــه و داشــت تــوی
ایســتگاه میســوخت».

عادل امیری
خبرنگار

انتشــار کلیپــی از خود ســوزی یــک
مــرد جــوان اصفها نــی در میــدان
احمدآبــاد ،ا فــکار عمو مــی را در شــوک
فــرو بــرد .ایــن حادثــه پنجشــنبه ،نهــم
اردیبهشــت  1400در ســاعت 16:50
بــه وقــو ع پیوســت و بــا حضــور مــردم،
نیروهــای آتشنشــانی ،اورژانــس و
نیــروی انتظا مــی بــه پایــان دردآور
خــود نزد یــک شــد .رئیــس اورژانــس
اصفهــان در خبــری کوتــاه اعــام کــرده
بــود« ،ایــن فــرد  32ســال ســن داشــته و
بــا ســوختگی 90درصــد بــه بیمارســتان
ســوانح ســوختگی اصفهان تحویل داده
شــده ا ســت».
امــا هیــچ خبــر دیگــری دربــاره انگیــزه و
ســامت ا یــن فــرد در رســانهها منتشــر
نشــده اســت .ایــن کلیــپ توســط یکــی
از شــهروندان بــه صفحــه اینســتا گرام
ـری اصفهــان ارســال
چنــد پیــج خبـ ِ
شــده و هما کنــون در فضــای مجــازی
دستبهد ســت میچر خــد .در کلیــپ
جمعیتــی بــر ســر خیابــان جــی ،درســت
روب ـهروی ایســتگاه اتوبــوس بــه چشــم
ـرد ســوخته در دایــره آن
میخــورد کــه مـ ِ
نشســته و در گوشــه ایســتگاه اتوبــوس
آتشــی نارنجیرنــگ زبانــه میکشــد .فــرد
ارســالکننده ایــن کلیــپ باوجوداینکــه
شناســه اینســتاگرامی خــود را در صفحــه
اینســتاگرام اصفهــان نیــوز پیــج منتشــر
کــرده بــود ،حاضــر بــه مصاحبــه نشــد.
شــاهدان عینــی در گــزارش میدا نــی
اصفها نزیبــا ضمــن گفتو گــو بــا
خبرنــگار ایــن رســانه از چگونگــی وقــوع
ایــن رخــداد تلــخ ســخن گفتنــد.
در کلیــپ منتشر شــده کــه  36ثانیــه
ـاب عصــر اردیبهشــت مایــل
اســت ،آفتـ ِ
ـردم ســواره و
ـ
م
از
ـی
ـ
ت
جماع
میتا بــد و
ِ
پیــاده در میــدان احمدآبــاد ،ســر خیابــان
جــی جمــع شــد هاند .فــردی کــه فیلــم
میگیــرد ،بــا اعــام روز و تاریــخ حادثــه
بــه حلقــه جمعیــت نزد یــک میشــود.
در گوشــه تصویــر ،قســمتی از ایســتگاه
اتو بــوس ســر خیابــان جــی در حــال
ســوختن ا ســت .شــعلههای نارنجــی
آتــش بــا دودی ســیاه بــه آســمان م ـیرود
و همهمــه مــردم و بــوق ما شــینها و
صــدای ترافیــک و گفتو گــوی ا فــراد
حا ضــر در صحنــه کــه ســعی میکننــد
کاری از پیــش ببرنــد و نمیتواننــد ،دیــده
مبــردار
یشــود و بــه گــوش میرســد .فیل 
م 
بــا گفتــن اینکــه «ایــن بنــده خــدا خــودش
را آتــش زد» بــه میــان جمــع م ـیرود.
ـوان سراپاســوخته ،دود کشــیده،
مـ ِ
ـرد جـ ِ
ســیاه شــده و ســفید شــده از پودر کپســول
آتشنشــانی با حالتی دردآور و مســتأصل
روی آســفالت نشســته و دس ـتهایش را
میــان پاهایــش کــه حالتــی قائمــه دارنــد،

نهــاده ا ســت .جوا نــی بــه فیلمبــردار
جــوان میگو یــد« :آ خــه از چــی فیلــم
میگیــری ،نگیــر!» امــا همــه ایســتاده و
در حــال تماشــا هســتند.

پمپبنزینمشرفبهواقعه

ش ــنبه روز ب ــدی ب ــود! تصوی ــر م ــرد دود
کشــیده و ســوخته در میــدان احمدآبــاد از
یش ــود .م ــردی
براب ــر چش ــمانم مح ــو نم 
کــه بــه احتمــال ،جانــش بــه لــب رســیده
و تنهــا راه خالصــی از بحرانــی را کــه در آن
گرفتــار شــده ،در خودســوزی یافتــه بــود.
حــاال صبــح شــنبه اســت و نزدیــک بــه دو
روز از وق ــوع ای ــن رخ ــداد دردآور گذش ــته.
در تا کس ــی نشس ــته و هما نج ــور ک ــه
در فک ــر م ــرد ج ــان ب ــه ل ــب رس ــیدهام،
س ــر ح ــرف را ب ــا رانن ــده ک ــه س ــن و س ــالی
از او گذ ش ــته ب ــاز میکن ــم و از خ ــال
حرفهای ــی ک ــه درب ــاره اتفاق ــات روز
میزنی ــم ،از او درب ــاره رخ ــداد می ــدان
احمدآب ــاد میپر س ــم.
م ــرد رانن ــده میگو ی ــد « :م ــن چی ــزی
ند ی ــدم؛ ام ــا از همکارها ی ــم ش ــنیدم
ک ــه چ ــه اتفاق ــی افت ــاده اس ــت ».بع ــد
ش ــروع میکن ــد ب ــه نق ــل ش ــایعاتی ک ــه
شــنیده و تــا خــود میــدان احمدآبــاد علــل
حاد ث ــه را تفس ــیر و تحلی ــل میکن ــد.
پیــاده میشــوم و بــه ســمت رانندههــای
خط ــی س ــر خیاب ــان احمدآب ــاد مـ ـیروم.
بیمش ــتری هس ــتند و پنجشـ ـشنفری
ت ــوی آفت ــاب ایس ــتاده و اخت ــاط
میکنن ــد .ش ــر ح واقع ــه را میگو ی ــم و
از آنه ــا میپرس ــم ک ــه آی ــا ش ــاهد ای ــن
رخ ــداد بودهان ــد ی ــا ن ــه؟ ابت ــدا اظه ــار
بیاطالع ــی میکنن ــد و میگوین ــد« :م ــا
ه ــم ت ــوی گوشـ ـیهایمان دیدهای ــم».
بعــد یکــی از آنهــا میگویــد« :خبــر داریــم

مرد سوخته
دستکم شش یا
هفت لیتر بنزین
روی خودش ریخته
بود؛ چون حتی شلوار
لیاش هم
با وجود
ضخامت کامال
سوخته بود

ک ــه از پمپبنزی ــن کپس ــول آتشنش ــانی
آورده و شــعلههای مــرد در حال ســوختن
را خام ــوش کردهان ــد ».مش ــخص اس ــت
ک ــه چی ــز ی ــا چیزه ــای بیش ــتری دی ــده
و میدانن ــد؛ و ل ــی مای ــل ب ــه دم زدن
نیســتند .یکــی از آنهــا پیشــنهاد میکنــد
ب ــه س ــراغ پمپبنزی ــن ج ــی ک ــه در آن
س ــوی می ــدان اس ــت ب ــروم؛ چ ــون آنه ــا
مش ــرف ب ــه واقع ــه بودهان ــد .در ح ــال
رفتن ــم ک ــه او حادث ــه خودس ــوزی ای ــن
م ــرد را ب ــا حادث ــه خودس ــوزی م ــردی ک ــه
در براب ــر س ــازمان ب ــورس ته ــران خ ــودش
را ب ــه آت ــش کش ــید ،همانن ــد ارزیاب ــی
میکن ــد .

میخواهمزندهبمانم

کلیــپ را د ههــا بــار د یــد هام .صــدای
همــه میآیــد؛ امــا صــدا از مــرد ســوخته
درنمیآیــد ،گویــا صدایــش نیــز ســوخته
اســت .مغمــوم و مســتأصل نشســته و بــه
زمیــن و بــه نقط ـهای در میــان جماعــت
خیــره شــده ا ســت .ســاعت از  9صبــح
یشــود
گذشــته و آفتاب کمکم دارد داغ م 
تــا بســوزاندم .غــرق همیــن فکرهــا بــه آن
ســوی خیابــان مـیروم تــا بــه پمپبنزین
برســم .چشــمم بــه ردیــف تاکس ـیهای
زرد خــط جــی پرو یــن خورا ســگان
میافتــد .یکــی از رانندههــا داد میزنــد
و مســیرم را میپر ســد .مــن امــا جا یــی
نم ـیروم چــون جا یــم همینجا ســت؛
ـس واقعــه! جلــو م ـیروم و خــودم را
در پـ ِ
معرفی میکنــم و دربــاره چگونگــی وقوع
واقعــه پرسوجــو میکنــم .مــرد راننــده
کــه دو دکمــه پیراهــن چهارخان ـهاش بــاز
اســت و موهــای خا کســتری ســینهاش
پیدا ســت ،بــه راننــده دیگــری کــه
ـوس نبــش
در ســایه ایســتگاه اتو بـ ِ
پمپبنز یــن نشســته اشــاره میکنــد و
میگویــد« :همــکارم همهچیــز را دیــده و
رفتــه بــاالی ســر آن بنــده خــدا» .م ـیروم
بــه طــرف او کــه عینکــی بــا شیش ـههای
ـتطیل تیــره بــه چشــم دارد و پیراهــن
مسـ ِ
آبی و شــلوار خاکســتری پوشــیده .تعارف
میکنــد کــه بنشــینم کنــارش .بــا حفــظ
ـاهد عینــی
فاصلــه مینشــینم .ایــن شـ ِ
میگویــد« :حوالــی ســاعت یــک ربــع بــه
پنـ ِـج عصــر پنجشــنبه بــود و خیابــان،
خلــوت .رو ب ـهروی پمپبنز یــن ،کنــار
ما شــینم ایســتاده بــودم .د یــدم بنــده
خدا یــی بــا یــک ظــرف ده لیتــری
نارنجیرنــگ شــربت س ـنایچ بــه طــرف
پمپبنزیــن میآیــد و یکــی از پاهایــش
هــم از زانــو خــم نمیشــود؛ نکت ـهای کــه
جلبتو جــه میکــرد همیــن بــود .بعــد
از حادثــه کــه دیدیمــش بــه نظــرم پــای
مصنوعــی داشــت یــا اینکــه پایــش را بــا
چیــزی بســته بــود مثــل آتــل ،امــا دقیــق
ند یــدم».
شــروع میکنــد ماننــد او راه رفتــن تــا
نشــان دهد که مــرد موردنظــر چگونــه راه
میرفتــه اســت .ســپس ادامــه میدهــد:

«دیــدم کــه ده لیتــری نارنجیرنــگ را پــر
کــرد و آمــد کــه از خیابــان رد شــود ».بعــد
ـدول حدفاصــل حر یــم خیابــان
بــه جـ ِ
جــی و پمپبنز یــن اشــاره میکنــد و
حرفــش را پــی میگیــرد« :ده لیتــری
نقــدر ســنگین بــود کــه بــا ایــن وضعیــت
آ 
پایــش نمیتوانســت آن را بلنــد کنــد،
بــرای همیــن ظــرف را بغــل زد و از روی
جــدول رد شــد و خــودش را پا کشــان
بــه لــب خیابــان رســاند .زنــی از کنــارش
رد شــد .فقــط مــا دوتــا تا کســی اینجــا
بودیــم .مــرد برگشــت و نگاهــی بــه پشــت
ســرش انداخــت ،مکثــی کــرد و بــه راهش
ادامــه داد».

گلولهآتشبههوابلندشد

از ش ــاهد عین ــی میپر س ــم ک ــه م ــرد
س ــوخته چ ــه لبا س ــی پو ش ــیده و چ ــه
ش ــکل و ش ــمایلی داش ــت؟ ش ــاهد عین ــی
میگوی ــد« :کاله نق ــابدار مش ــکی ب ــا آرم
آدی ــداس ،از اینهای ــی ک ــه جوانه ــا
سرش ــان میگذارن ــد ب ــه س ــر داش ــت و ب ــه
گمانــم تیشــرتی ســرمهایرنگ پوشــیده
ب ــود؛ البت ــه بع ــدا پیراهن ــش را ه ــم
دی ــدم .ش ــلوار ل ــی پوش ــیده ب ــود و کف ــش
اس ــپرت ب ــه پ ــا داش ــت .ب ــه نظ ــرم چه ــل
ی ــا چهلودوس ــاله رس ــید ،چ ــون ری ــش
چنــد روز نــزده انبوهــی داشــت؛ از زیــر گلــو
ت ــا ب ــاالی گونهه ــا .م ــرد رف ــت و گوش ــه
ایس ــتگاه اتو ب ــوس س ـ ِـر خیاب ــان ج ــی
نشس ــت .هن ــوز ه ــم آث ــار س ــوختگی روی
ـف پی ــادهرو بهان ــدازه چه ــار
نیمک ــت و ک ـ ِ
موزایی ــک و روی آ س ــفالت خیاب ــان،
همانجای ــی ک ــه خ ــودش را پ ــرت ک ــرده
بــود ،بهانــدازه یــک دایــره پیداســت .مــا
یکدفع ــه دیدی ــم ک ــه ی ــک گلول ــه آت ــش
بــه هــوا بلنــد شــد .فکــر کردیــم مثــا ســیم
بــرق اتصالــی کــرده اســت .آتــش داشــت
ف ــوران میک ــرد .رفتی ــم جل ــو و دیدی ــم
ک ــه گلول ــه آت ــش خ ــودش را ب ــه خیاب ــان
پ ــرت ک ــرد».
میگویــد بیــا دنبالــم تــا جایــش را نشــانت
بدهــم .بــا هــم از عــرض خیابــان جــی
میگذریــم و بــه ســر خیابــان میرویــم.
تشــدن بــه
او بــه طــور کامــل صحنــه پر 
خیابــان و افتــادن روی آســفالت را اجــرا
میکنــد .نــگاه میکنــم و میبینــم کــه
هنــوز بقایایــی از دوده بــر زمیــن ،نیمکت
و موزاییکهــا وجــود دارد؛ امــا بــه گفتــه
شــاهد عینــی « شــهرداری همهچیــز را
تمیــز کــرد».
او ادا مــه مید هــد« :بــا هــول و وال بــه
همــکارم گفتــم پتویــی چیــزی نــداری
تــا برویــم و مصــدوم را خامــوش کنیــم؟
دید یــم کــه چیــزی ندار یــم .دوید یــم
بــه ســمت او .یکــی از همکارهایمــان
(تاکســی ســمند زرد) کــه داشــت از ســمت
بزرگمهــر بــه ســمت ســروش میرفــت،
بــا دیــدن ایــن صحنــه ایســتاد و کپســول
آتشنشــانیاش را از ماشــین بیــرون آورد
و ضامــن را کشــید و نــازل را بــه طــرف مــرد

در حــال ســوختن گرفــت؛ امــا تــا بیایــد
کل آتــش را خامــوش کنــد ،مــرد تــا حــدود
زیــادی ســوخته بــود .نــگاه کــه کــردم
دیــدم همــه مشــخصاتش بــا مــردی کــه
بــه پمپبنز یــن آ مــد مطابقــت دارد؛
حتــی کاله نقــا بدار نیمســوختهاش
هــم در کنــارش روی زمیــن افتــاده بــود.
همــه لباسهایــش ســوخته بــود؛ حتــی
لبــاس زیــرش ،تا دیــروز هم پشــت پســت
ـرق پشــت ایســتگاه افتــاده بــود چــون
بـ ِ
بــه گما نــم نیروهــای اورژانــس بعــد از
متفر قکــردن مــردم بهو ســیله نیــروی
انتظامــی آ نهــا را از بدنــش درآورده
بودند».
پشـ ِـت پســت بــرق را نــگاه میکنیــم
امــا چیــزی نیســت ،گویــا لبا سهــا را
بردهانــد ولــی بــه گفتــه راننــده« :تــا دیــروز
همینجــا رهــا شــده بودنــد .بعــد دیگــر
آمبوالنــس و نیــروی انتظامــی آمدنــد و
گزارشهایشــان را تهیــه کردنــد .مصدوم
هــم بــه بیمارســتان ســوانح ســوختگی
انتقــال داده شــد».

بنزینبهخوردلباسهایشرفته
بود

شــاهد عینــی ادا مــه مید هــد« :فکــر
میکنــم چــون عصــر پنجشــنبهها اینجــا
خلــوت میشــود ایــن کار را بــا خــودش
کــرد .خانمــی میگفــت چــرا جلویــش را
نگرفتیــد؟ گفتــم از فاصل ـهای کــه مــا
قــرار داشــتیم چیــزی مشــخص نبــود،
مردمــی هــم کــه جمــع شــدند ،آتــش را از
نجــور نبــود کــه
اطــراف دیــده بودنــد .ای 
مــا بتوانیــم بنزیــن و فنــدک را از دســتش
بگیریــم یــا بگوییــم آقــا ایــن کار را نکــن.
خیلــی صحنــه بــدی بــود».
دور مــرد ســوخته
میپرســم وقتــی مــردم ِ

اینمسئلهایبهغایت
اجتماعیاست کهدر
مکانیعمومیبهپهنای
میداناحمدآبادودر
برابرچشماندههانفربه
وقوعپیوستهتاپیامیرا
بهمابرساند؛پیامی که
بهنظرمیرسداجتماعی
استوجایشدر روزنامه

پیشازاینهم
خودسوزی رخ داده بود

بــه ســراغ پمپبنز یــن جــی م ـیروم.
جایــی کــه مــرد ســوخته بــرای آخریــن بــار
در زندگ ـیاش از آن ده لیتــر بنزیــن خریــد
تا خــودش را در اقدامی ناگهانــی به آتش
بکشــد .از کارگرهــای ســکو دربــاره حادثه
پنجشــنبه میپرســم .آنهــا میگوینــد:
«در شــیفت ما نبــوده اســت ،بــرو از رئیس
پمــپ بپــرس یــا دوربینهــا را چــک کن».
چککــردن دوربینهــا بوروکرا ســی
اداری دارد و بــه تجربــه ثابــت شــده
چیــزی را بــه خبرنــگار نشــان نمیدهنــد.
از پلههــای اتــاق رئیــس پمــپ بــاال
م ـیروم و بــا د یــدار رئیــس ،ما جــرا را
بــرای او شــرح میدهــم .لطــف میکنــد
و شــماره همکارانــش را در شــیفت عصــر
پنجشــنبه در اختیــارم میگــذارد؛ امــا
تما سهــا بــه نتیجــه قابلتوجهــی
نمیر ســد؛ چــون حا ضــر بــه گفتو گــو
نیســتند یــا آدرس غلــط میدهنــد .یکــی
از آنهــا میگویــد« :ســه یــا چهــار ســال
پیــش هــم فــردی در همیــن موقعیــت و
بــا همیــن شــیوه خودســوزی کــرد ».بعــد
هــم میگوینــد کــه بــه ســراغ میو هفــروش
در همســایگی پمپبنزیــن بــروم .مــرد
میوهفــروش هــم گفتههــای رانندههــا
را تأییــد میکنــد؛ امــا چیــز بیشــتری بــرای
گفتــن نــدارد ،فقــط از اجتماع مــردم حول
مــرد ســوخته ســخن میگویــد و از حضــور
آمبوالنــس و نیــروی انتظامــی.

مسائل اجتماعی را در روزنامه کار
نمیکنند!

ســخنگفتن بــا خانــواده مصــدوم یــا بــه
مالقــات او رفتــن نیازمنــد بوروکرا ســی
دیگــری از نــوع علــوم پزشــکی اســت کــه
در ایــن مقــال نمیگنجــد .ســخنگوی
ســازمان آتشنشــانی اصفهــان در
گفتوگــو بــا اصفهانزیبــا ابــراز میکنــد
که مــأذون بــه انتشــار کامــل اخبــار در این
زمینــه نیســت و بایــد بــا رئیــس اورژانــس
مصاحبــه کنیــد .رئیــس اورژانــس
اصفهــان در گفتوگــوی بســیار کوتــاه و
عجیــب خــود بــا خبرنــگار اصفهانزیبــا
هیچگو نــه اطالعا تــی از وضعیــت
ـرد آ ســیبدیده در
ســامتی و انگیــزه فـ ِ
اختیــار ایــن رســانه قــرار نــداد و گفــت:
«گزارشــش را دادهام و در ســایر خبرهــا
هســت .مــن ایشــان را نمیشناســم ،تنها
میتوانــم بگویــم آقــای سیودوســالهای
خودســوزی کرده اســت .نــه علــت قضیه
به من مربــوط اســت و نه مشــخصات او.
همچنیــن هیچگونــه اطالعاتــی بــه شــما
نخواهیــم داد .مســائل اجتماعــی را کــه
در روزنامــه کار نمیکننــد!» ایــن مســئله
امــا مســئلهای بــه غایــت اجتماعی اســت
کــه در روز روشــن و در مکانــی عمومــی
بــه پهنــای میــدان احمدآبــاد و در برابــر
چشــمان دههــا نفــر بــه وقــوع پیوســته تــا
پیامــی را بــه مــا برســاند؛ پیامــی کــه بــه
نظــر میرســد اجتماعــی اســت و جایــش
در روزنامــه.

رئیـس پلیـس راهـور اسـتان اصفهـان گفـت :دربـازه زمانـی
سـاعت  ۲۲تـا  ۳با مـداد شـبهای قـدر ،اعمـال قانـون
ممنوعیـت شـبانه انجـام نمیشـود .بـه گـزارش ایسـنا،
محمدرضا محمدی با تشریح محدودیتها و پوششهای
ترافیکـی شـبهای قـدر در محلهای اعالمشـده برگـزاری
مراسـم از سـوی سـتاد اسـتانی مقابلـه بـا کرونا ،اظهـار کـرد:
براسـاس مصوبات سـتاد ملی مقابله بـا کرونـا ،تمام هیئت،
مسـاجد ،تکایـا و برگزارکننـدگان مراسـم در سـطح اسـتان
مجـاز بـه برگـزاری دو سـاعت مراسـم احیـا در شـبهای قـدر
هستند.
او بــا بیــان اینکــه از ســاعت  ۲۰شــبهای قــدر تــا پایــان
مراســم اجــازه توقــف و تــردد هــر نــوع وســیله نقلیــه در شــهر
اصفهــان از میــدان شــهید الوی بــه ســمت گلســتان شــهدا و
همچنیــن از ســمت میــدان بســیج بــه ســمت گلســتان شــهدا
داده نمیشــود ،افــزود :در صــورت ازدحــام جمعیــت ،ایــن
محدودیتهــا در رینگهــای بعــدی از خروجــی بزرگــراه
همــت بــه ســمت گلســتان شــهدا ،چهــار راه فرایبــورگ و
تقاطــع سپهســاالر و ...اجــرا خواهــد شــد.
رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان تصریــح کــرد :توقــف
وســایل نقلیــه از جملــه خــودرو و موتورســیکلت در مقابــل
درهــای ورودی و پیاد هروهــای گلســتان شــهدا و ســایر
محلهــای تعیینشــده ممنــو ع اســت .پارکینــگ جنــب
گلســتان شــهدا (ضلــع شــرقی) و روبــهروی آن بــرای پــارک
موتورســیکلتها پیشبینــی شــده اســت.
او بــا بیــان اینکه شــهروندان از توقــف خــودرو بــه صــورت
دوبــل در معابــر و بزرگراههــا بــه ســمت گلســتان شــهدا و ســایر
محلهــای درنظــر گرفتــه شــده خــودداری کنند ،تأ کیــد
کــرد :بــا توجــه بــه حضــور حدا کثــری نیروهــای پلیــس
راهنمایــی و رانندگــی اســتان در مناطــق مختلــف شــهری و
محلهــای تعییــن شــده ،درخواســت میشــود شــهروندان
بــرای روانســازی ترافیک بیشــترین همــکاری را بــا مأموران
پلیــس راهنمایــی و رانندگــی در ســطح اســتان داشــته
باشند.
محمــدی خاطرنشــان کــرد :بــا هماهنگیهــای بهعملآمده،
در ش ـبهای قــدر پارکینگهــای محــدوده مرکــزی شــهر بــه
صــورت رایــگان در اختیــار شــهروندان قــرار داده میشــود تــا
شــاهد بینظمــی ترافیکــی در خیابانهــای شــهر بــه جهــت
پار کهــای غیرمجــاز نباشــیم .همچنیــن از شــهروندان
درخواســت میشــود بــا توجــه بــه ظرفیتهــای ایجــاد شــده،
از توقفهــای غیرمجــاز در حاشــیه معابــر و پیرامــون منــازل
شــهروندان و ایجاد مزاحمت برای ایشــان خــودداری کنند.
توقــف وســایل نقلیــه در حاشــیه پارکهــا و تفرجگاههــا نیــز
ممنــوع اســت.

فراخوان ۸۰هزار سالمند اصفهانی
برای واکسن کرونا
مســئول بیماریهــای وا گیــر معاونــت بهداشــتی دانشــگاه
علــوم پزشــکی اصفهــان گفــت :حــدود  ۸۰هــزار ســالمند
بــاالی  ۸۰ســال در ایــن اســتان بــرای وا کسیناســیون علیــه
کرونــا فراخــوان میشــوند و امیــد اســت تــا خــرداد همــه آنهــا
وا کســن را دریافــت کننــد.
رضــا فدایــی در گفتوگو بــا ایرنــا افــزود :وا کسیناســیون علیه
کرونــا بــرای ســالمندان بــاالی  ۸۰ســال در اســتان اصفهــان از
چهارشــنبه هفتــه گذشــته آغــاز شــد و تاکنــون حــدود چهــار
هــزار نفــر آنهــا فراخــوان شــدند و وا کســن را دریافــت کردنــد.
او بــا تأ کیــد بــر اینکــه هیــچ نیــازی بــه مراجعــه حضــوری
ســالمندان بــه مرا کــز بهداشــت قبــل از فراخــوان آنهــا وجــود
نــدارد ،خاطرنشــان کــرد :ا گــر تاکنــون افــراد ســالمند بــرای
پرونــده الکترونیــک ســامت اقــدام نکردنــد الزم اســت
خودشــان یــا یکــی از اعضــای خانواده بــرای تشــکیل آن
بــه مرا کــز بهداشــت مراجعــه کننــد تــا اطالعــات آنهــا بــرای
فراخــوان ثبــت شــود.
فدایی با اشـاره به اینکه تاکنون حدود  ۸۷هزار دوز وا کسـن
کرونا در اسـتان اصفهان تزریق شـده اسـت ،اضافه کرد :این
وا کسنها از بهمن سال گذشـته تا امروز به گروههایی مانند
کادر درمـان و بهداشت ،سـالمندان مقیـم خانه سـالمندان،
جانبازان مقیم آسایشـگاهها ،پاکبانها ،پزشکان مطبها
و سـالمندان باالی  ۸۰سـال تزریق شده است.

مرگ کارگر ۶۶ساله
با سقوط در چاهک آسانسور در اصفهان
ســخنگوی ســازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنــی شــهرداری
اصفهــان از ســقوط کارگــر  ۶۶ســاله در چاهــک آسانســور
خبــر داد.
فرهــاد کاوه آهنگــران در گفتوگــو بــا مهــر در خصــوص
حادثــه ســقوط در چاهــک آسانســور اظهــار کــرد :ایــن حادثــه
ســاعت 12:31روز گذشــته در خیابــان میــرزا طاهــر بــه ســتاد
فرماندهــی آتشنشــانی اصفهــان اعــام شــده اســت .او بــا
بیــان اینکــه در ایــن حادثــه مــردی حــدودا  ۶۶ســاله ســقوط
کــرده اســت ،افــزود :ایــن کارگــر از ارتفــاع حــدود  ۱۴متــری در
ســاختمان پنــج طبقــه در چاهــک آسانســور ســقوط داشــته
و متأســفانه بــه دلیــل شــدت برخــورد بــا زمیــن فــوت کــرده
اســت.
ســخنگوی ســازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنــی شــهرداری
اصفهــان با بیــان اینکــه نیروهای امــداد و نجــات از ایســتگاه
شــماره هشــت بــه همــراه سرآتشــیار دبیقــی رئیــس ایســتگاه
مربــوط در محــل حادثــه حاضــر شــدند ،اضافــه کــرد :جســد
ایــن فــرد توســط آتشنشــانان بــه طبقــه همکــف منتقــل و
تحویــل عوامــل اورژانــس و نیــروی انتظامــی شــد.

دیدبان صنایعدستی

دبیرسـتان سـعدی ،یکی از ابنیه نسـبتا تازه اما پرروایت واقع در دولتخانه صفوی اصفهان اسـت .بنایی که ایده اولیهاش
اصفهان حوالی 109سال پیش برمیگردد و بعد پای
به ابتکار کارمند بلژیکی دولت ایران برای راهاندازی «مدرسـه مالیه» در
ِ
آندره گدار وماکسیمفرانسویبرایساختشبهمیان کشیدهشدهوحوالی 84سالپیشبهطور رسمیافتتاحمیشود.

فراخوان سومین نمایشگاه ملی مد،
لباس و صنایعدستی اعالم شد

میراث و گردشگری

سال هفدهم * شماره  * 4012یکشنبه *  12اردیبهشت 1400

ایدههای بلژیکی ،فرانسوی و ایرانی به خلق یک بنای مهم برای اصفهان انجامید

دیدبان گردشگری
اعتبار  500میلیون دالری عربستان
برای توریسم!

ممنوعیت سفر به ترکیه برداشته شد؟
درحالی کهترکیهبرایسههفتهواردقرنطینهشدهوهنوز دستور
ممنوعیت تبلیغ و اجرای تور ترکیه در ایران برداشته نشده ،با
نزدیکشدن تعطیالت عید فطر ،بر شدت تبلیغ تورهای ترکیه
افزوده شده است.
به گزارشایسنا،وزیربهداشتباتوجهبهشیوع گستردهبیماری
کووید ۱۹در کشور ترکیه با ویروس جهشیافته ،در نامهای به
تاریخ  ۱۱فروردین ،از وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد
مبارزهبا کرونا،توقفیکهفتهایایابوذهابازطریقمرزهای
هواییوزمینیبااین کشوررادرخواست کرد ۱۷.فروردین،معاون
هماهنگی وزارت کشور از ابالغ تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا،
مبنی بر لغو فوری «تور ترکیه» به تمام شرکتهای گردشگری
خبر داد .با تصمیم این کمیته ،قرار شد پروازهای ترکیه متوقف
یا محدود نشود ۱۸ .فروردین ،اداره کل میراث فرهنگی،
گردشگریوصنایعدستیاستانتهراندربخشنامهایبهصورت
مکتوب ،دستور ممنوعیت هرگونه تبلیغ و برگزاری تور (گشت)
مسافرتی و گردشگری به مقصد ترکیه تا «اطالع ثانوی» را به
تمام تشکلهای مرتبط با دفاتر خدمات مسافرتی و آژانسهای
گردشگری ابالغ کرد .چهار روز پسازآن ،یعنی  ۲۱فروردین،
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
ایران این دستور را اینطور بخشنامه کرد« :با توجه به لغو
نشدن پروازها در این مسیر (ترکیه) و نیاز مسافران به خدمات
اقامتیوترانسفردر کشور مذکور،دفاترخدماتمسافرتهواییو
جهانگردی به منظور جلوگیری از سرگردانی مسافران در مقصد،
مجاز به فروش خدمات موردنیاز ایشان اعم از هتل و ترانسفر
فرودگاهی بوده و از هرگونه تبلیغ و فروش گشت و تور امتناع
کنند».
یونس دقیقکیـا ،رئیـس انجمـن شـرکتهای هواپیمایـی ،هم
تأیید کرد :پروازهای ترکیه همچنان برقرار اسـت و تنها تورهای
گردشگری لغو شدهاند و بیشتر پروازهایی که در این مسیر انجام
یشـود ،جنبه تجاری دارد.
م 
بااینحال ،از زمانی که این دسـتورها و بخشنامهها صادر شده،
تبلیـغ و فـروش خدمـات سـفر بـه ترکیـه متوقـف نشـده و فقـط در
عنوان محتوا تغییراتی داده شـده اسـت .آژانسدارها معتقدند،
تـوری بـه نـام ترکیـه وجـود نـدارد و خدمـات ایـن مسـیر بهصورت
بلیـت هواپیمـا و هتـل و معمـوال بـدون گشـت عرضـه میشـود.
بنابرایـن ،آژانسهای مسـافرتی و هواپیمایی همچنـان فروش
هتل و بلیت هواپیمـا را بدون توقـف و محدودیـت تا امـروز ادامه
دادهانـد و اکنـون کـه تعطیلات عیـد فطـر نزدیک شـده اسـت ،با
وجـود قرنطینـه سـههفتهای در ترکیـه ،تبلیـغ تورهـا را حتـی بـه
شـهرهای سـاحلی ایـن کشـور علنـی کردهاند.
محمدحسـن ذیبخـش ،سـخنگوی سـازمان هواپیمایـی،
گفـت کـه پروازهـای ایـن مسـیر بعـد از صـدور آن مصوبـه ،کـم
شـده و پروازهـای توریسـتی بـه ترکیـه ممنـوع اسـت و وزارت
میـراث فرهنگـی و گردشـگری بایـد پیگیـر تخلـف آژانسهـای
مسـافرتی در تبلیـغ تـور ترکیـه باشـد .فقـط پروازهـای ضـروری
و تجـاری بیـن دو کشـور انجـام میشـود و پـرواز توریسـتی
نداریم.
هماکنون تبلیـغ تور شـهرهای سـاحلی ترکیـه (آنتالیا) در آسـتانه
جخـورده ،حدود شـش میلیون
تعطیالت عید فطـر با قیمـت حرا 
تومـان در بعضـی از آژانسهـای مسـافرتی دیـده میشـود.
همچنین تور اسـتانبول با توجه به محدودیتی که اعمال شده،
ب هصـورت پکی ِـج پـرواز و اقامـت با قیمـت پایه سـه میلیـون و ۸۰۰
هـزار تومـان بـرای پنـج شـب درحـال تبلیـغ اسـت.
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فراخوان سومین نمایشگاه ملی مد ،لباس و صنایعدستی ،ویژه
توانمندیهای دانشجویان دختر از سوی معاونت فرهنگی و
اجتماعیوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوریمنتشرشد.
به گزارش ایلنا ،بخشهای رقابتی این دوره از نمایشگاه شامل
سه بخش طراحی ،الگوسازی و دوخت لباس بانوان با استفاده
از بهروزرسانی یا استفاده مدرن از دست بافتهها و رودوزیهای
سنتی کشور؛ طراحی ،الگوسازی و دوخت لباسهای بانوان
با تمرکز بر لباسهای قومی (بهروزرسانی یا استفاده مدرن از
لباسهای اقوام با توجه به کاربرد الگوی آنها با ذکر شناسنامه
کار)وهنرهایپوشیدنیشاملتولیداتصنایعدستیمرتبطبامد
و لباس (زیورآالت ،کیف ،کفش ،کمربند و…) است.
ثبتنام دانشجویان در این رویداد از طریق سامانه به آدرس
الکترونیکی  www.fhne.irامکانپذیر است و مهلت ثبتنام
عالقهمندان برای شرکت در این رویداد ۱۵ ،خرداد اعالم شده
است.

عربستاناعالم کرد کهتحتبرنامهتحولاقتصادیولیعهداین
کشور ،محمد بن سلمان ۲ ،میلیارد ریال( 533,4میلیون دالر)
در سال جاری برای توسعه  ۱۱۳پروژه توریسم در سراسر کشور،
سرمایهگذاریمیکند.
به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی ،عربستان سعودی
اعالم کرد که صندوق توسعه گردشگری و صندوق ریاض که از
سویصندوقذخایرملیپشتیبانیمیشوند،اینسرمایهگذاری
را تأمین خواهند کرد .طبق بیانیه منتشرشده از سوی دولت
سعودی ،برای هر پروژه بین  ۱تا  ۱۰۰میلیون ریال سرمایهگذاری
تخصیصدادهخواهدشد.
هفته گذشته صندوق توسعه گردشگری اعالم کرد از بانک
ریاض تقاضا کرده است تا در تأمین مالی پروژهای به ارزش
 1,3میلیارد ریال در شهر مقدس مدینه شرکت کند .صندوق
توسعه گردشگری عربستان با سرمایه  ۴میلیارد ریال آغاز به
کار کرده است.

نیـــمنگــــاه

عبدالمهدی رجایی
نویسنده و تاریخپژوه

دبیرستان سعدی ،یکی از ابنیه نسبتا
تازه اما پرروایت واقع در دولتخانه صفوی
اصفهان است .بنایی که ایده اولیهاش به
ابتکار کارمند بلژیکی دولت ایران برای
اصفهان
راهاندازی «مدرسه مالیه» در
ِ
حوالی 109سال پیش برمیگردد و بعد پای
آندره گدار وماکسیمسیرویفرانسویبرای
ساختشبهمیان کشیدهشدهوحوالی84
سال پیش بهطور رسمی افتتاح میشود.
اینبنا کاربریهایمختلفوفرازوفرودهای
بسیاری را از سر گذرانده که خواندنشان
جذاب ،آموزنده و راهگشاست .در مطلب
پـ ـیــش رو به قلم عبدالمهدی رجــای ــی
روایتهای تـاری ـخ ــی ای ــن مـدرســه را
میخوانید.

بیگمان تحقق یکی از آرمانهای
مشروطیت،یعنیتعمیمآموزشوپرورش
و خار جکردن انحصار آن از دست طبقات
باالی جامعه ،در دهه ده و بیست به
انجام رسید .در این زمان موانع پیشین
رفع و نهضت عظیمی برای تأسیس
مدارس جدید در سراسر ایران آغاز شد .در
سالنامه معارف اصفهان مربوط به سال
،1313_1314میتوانبهرشدچشمگیری
که آموزشوپرورش استان اصفهان تا آن
زمان با آن مواجه شد ،پی برد.

دبیرستاناصفهانیباطراحی
گدار واجرایماکسیمسیرو

شاید بتوان گفت گل سرسبد مدارس
اصفهان در آن دوران « ،دبیرستان
سعدی»باشد.عمارتاینمدرسهازصفرو
درزمینخالیبرایساختیکدبیرستان
پایهگذاری شد .عمارتی که میخواست
بیانگر نگاه و فضای نوینی باشد که در
کشور به وجود آمده است .شاید درست
در جوار میدان نقشجهان که ویترین
صفویه بود ،این عمارت هم قصد داشت
جلوهای از حکمرانی پهلوی باشد .به
همین خاطر دبیرستان سعدی توسط
آندره گدار طراحی و توسط ماکسیم سیرو
اجرا شد .عمارت این دبیرستان همچون
معماری دبیرستان هنرهای زیبای
اصفهان که هنوز هر دو برقرار هستند،
یادآور بناهای عصر هخامنشی است با
ستونها و ایوانهای بلند و طاقهای
هاللی.

از مدرسهمالیهوملیهتا
دبیرستاننمرهیکدولتیوسعدی

«در سال  1291ش یکی از مستخدمان
بلژیکی دولت ایران که در آنوقت رئیس
مالیه (اداره اقتصاد و دارایی) اصفهان
بود،آموزشگاهیدر پشتعمارتتاریخی
چهلستون به نام مدرسه "مالیه" افتتاح
نمود ...چند سال بعد صادق انصاری

که مدتی هم رئیس اداره معارف اصفهان
گردید،مدیریتمدرسهرابرعهده گرفتو
نام آن را به "ملیه" تغییر داد .این مدرسه
به دلیل نامناسب بودن محل در سال
 1299ش به یکی از بناهای قدیمی (باغ
کاج) در نزدیکی مکان سابق ،که تا آن
زمان اداره بلدیه اصفهان در آن مستقر
بود ،انتقال یافت و ابتدا به "دبیرستان
نمره یک دولتی" و سپس به "دبیرستان
سعدی" موسوم گردید( ».عسکرانی،
 ،1398ص  )143اما اینهمه داستان
دبیرستان سعدی نیست؛ چرا که از همان
سال 1299تالشبرایبهسازیوبازسازی
دبیرستان آغاز شد و نامهنگاریهای
زیادی صورت گرفت تا اینکه سرانجام
«چسبیده به عمارت دبیرستان سعدی،
زمینیبامساحتافزونبر 13هزارمترمربع
قرار داشت که در اختیار نظامیان بود و
استفاده چندانی هم نمینمودند .این
محل نیمهویرانه باقیمانده یکی از
عمارتهای دوران صفویه به نام تاالر
طویله بود که در فاصله دو ساختمان
تاریخی دیگر (عالیقاپو و تاالر اشرف)
قرار داشت و بهعنوان میدان مشق
سربازان استفاده میشد .سرانجام
این زمین در اختیار اداره تازه تأسیس
معارف قرار گرفت و از همان ابتدا تالش
بیوقفهای برای احداث ساختمانی
شایسته اولین دبیرستان دولتی اصفهان
آغاز گردید( ».عسکرانی ،1398 ،ص
 )144زمین تحویل شد؛ اما اداره معارف
به دلیل کمبود بودجه قادر به این کار
نبود .در این میان راهحلهایی گفته
شد و نامهنگاریهایی با مقامات انجام
یافت که در کتاب «فرهنگ و فرهنگیان
اصفهان»آمدهاست(.عسکرانی،1398،
صص)150_151

قرار بود وزارت معارف برای
اصفهانسنگتمامبگذارد!

اوضاع چنین بود تا در سال  1313که
علیاصغر حکمت وزیر معارف ایران بود
و شخص فعالی به نام تاجالدین امامزاده
ریاست معارف اصفهان را داشت .آنها
روز بعد از جشن سالیانه معارف اصفهان
که هر سال در  28اسفند برگزار میشد،
مراسم دیگری ترتیب دادند و همگی
به محل ساخت دبیرستان آمده و در روز
29اسفند 1313با حضور وزیر معارف،
کلنگ ساخت دبیرستان سعدی بر زمین
زده شد .وزیر معارف در این جشن اعالم
کرد که ساخت این نو ع دبیرستانها با
هزینه دولت یک پروژه ملی است که
در بعضی شهرهای دیگر نیز اجرا شده
است .در این سخنرانی آمده بود« :در
سنه ماضیه شالوده چند باب دبیرستان
در نقاط مختلفه یعنی در مازندران،
مشهد ،رشت ،زنجان ،همدان ریخته
شد .در نقاطی که مدارس دولتی عمارت
مخصوص نداشتند و اجارهنشین بودند،
شروع به بنایی کردند .شهر اصفهان نیز از

لحاظقدمتتاریخیوصنعتیومعماری
اهمیت خاصی را حائز است و از طرفی
هم در مرکز ایران واقع شده و به مناسبت
شهرت تاریخی و به مالحظه امتیاز
صنعتی و معماری به سایر بالد سرافرازی
مخصوصی دارد و ساختمانهای عالی
و ابنیه آن موجب افتخار و مباهات ما در
مقابل سایر ملل میباشد ...نظر به این
مراتب برای مدرسه متوسطه دولتی هم
بنای آبرومندی که در خور چنین شهر
عظیمی باشد الزم بود .این قطعه زمین
که مالحظه میفرمایید برای این منظور
در نظر گرفته شد( ».سالنامه معارف
اصفهان ،1314 ،ص  )28از سخنان وزیر
معارف برمیآید که وزارت متبوعش قرار
استبرایاصفهان«سنگتمام»بگذارد.

دبیرستانی کهمهمترینابنیه
معارفیجنوب کشور بود

چنانکه گفتیم نقشه ساختمان را آندره
گدار طراحی کرد .گدار فار غالتحصیل
دانشکده هنرهای زیبای پاریس و از
کسانی بود که به تاریخ و تمدن و
فرهنگ ایران عشق میورزید .وی برای
سازماندهی اداره کل باستانشناسی
(عتیقات) و نگهداری و مرمت بناهای
تاریخی به ایران آمد و حدود  32سال در
ایران بهسر برد .او حق بزرگی بر گردن آثار
و ابنیه تاریخی اصفهان دارد .گدار نمای
بیرونیوابعادساختماندبیرستانسعدی
را بهگونهای طراحی کرد که بیشترین
تناسب را با مجموعه نفیس تاریخی
پیرامون خود داشته باشد (عسکرانی،
 ،1398ص  )152عمارت اصلی در زمینی
به مساحت  1397مترمربع بنا شد .دو
سال بعد دبیرستان سعدی با آن عظمت
افتتاح شد .خبر افتتاح این دبیرستان در
روزنامه محلی اخگر چنین منعکس شده
است« :روز شنبه گذشته بر حسب دعوتی
که از طرف اداره معارف بهعملآمده
بود ،ساعت چهار بعدازظهر جناب آقای
حکمران و فرمانده معظم تیپ و سایر
رؤسای ادارات و عدد زیادی از محترمین
و تجار در سالن زیبا و مجلل دبیرستان
سعدی در حالی که جناب آقای حکمت
وزیر معارف نیز تشریف داشتند ،حضور
یافتند .دبیرستان سعدی ،که ا کنون
مهمترین ابنیه معارفی جنوب مملکت
است ،در فروردین  1314به امر شاهنشاه
بزرگوار کشور نخستین سنگ بنایش به
دست جناب آقای وزیر معارف با حضور
عدد زیادی از محترمین شهری گذاشته
شد و اینک پس از دو سال و یک ماه است
که این عمارت با شکوه ساختمانش به
اتمام رسیده و یکی از زیباترین عمارات
این شهر را تشکیل میدهد( ».روزنامه
اخگر ،ش 9،1231/2اردیبهشت)1316
دبیرستان سعدی به عمارت جدید رفت
و به مناسبت محل مناسب و موقعیت
مکانی آنجا یکی از مرا کز فرهنگی مهم
اصفهانشد.یکدلیلآنکهدارایسالنی

بود که سخنرانیهای عمومی از جمله
سخنرانیهای سازمان پرورش افکار
در آن صورت میگرفت .همچنین آنجا
کتابخانه و آزمایشگاه مجهزی داشت که
حتیازسطحیکدبیرستانمعمولیباالتر
بود .شاید به همین دلیل این دبیرستان
افتخار آنراداشت کهدر سال 1325وقتی
که آموزشگاه عالی بهداری (که بعدها به
دانشگاه اصفهان تبدیل شد) برپا شد،
به مدت چند سال نخست ،کالسهای
درس آموزشگاه در آنجا برگزار میشد.
یعنی در واقع آنجا یک مؤسسه مختلط از
دبیرستانودانشگاهبود.
نکته بعد فعالیتهای فوقبرنامه در این
دبیرستان است .در سالنامههایی که از
این دبیرستان انتشار یافته ،خوانندگان
به ابعاد گوناگون فعالیتهایی که توسط
خود دانشآموزان برگزار میشد ،آشنا
میشدند.انجمنهایمتنوعومتفاوت،
فعالیتهایمختلفیراازموسیقی،تئاتر،
ورزش ،کتابخانهو...در سطحدبیرستان
انجام میدادهاند .این دبیرستان حدود
نیمقرن از مهمترین دبیرستانهای
اصفهانبهشمار میرفت.

خاموشیدبیرستانسعدی

به قول مورخ آموزشوپرورش اصفهان،
دکتر محمدرضا عسکرانی ،به مصداق
«دشمن طاووس آمد َپر او» محل
مناسب دبیرستان سعدی همواره باعث
آسیبرساندن به این مؤسسه فرهنگی
بوده است .آزاری که سرانجام به تعطیلی
آن انجامید .ماجرا از این قرار است که
شهربانی اصفهان از همان اوایل دوران
پهلوی محل «توحیدخانه» یعنی پشت
دبیرستان را به زندان اصفهان اختصاص
داده بود و خود شهربانی هم تأسیسات
و ساختمانهایی در آن اطراف داشت.
مسلم است که این دو نهاد در کنار هم
نمیتوانند روزگار خوشی را بگذرانند.
دعواها و تنشهای زیادی درهمان
زمان وجود داشت؛ اما ضربه نهایی به
دبیرستان از ناحیه شهرداری زده و به
این صورت روایت شد« :در سالهای
پیش از انقالب اسالمی طرحی تهیه شد
که با آزادسازی فیزیکی فضاهای اطراف
میدان نقشجهان ،نظیر بانک ،اداره
شهربانی ،خانههای مسکونی ،گاراژها
و برخی مغازهها ،بر اساس یک پروژه
شهرسازی این قسمت به فضای سبز و یا
مؤسسات فرهنگی نظیر موزه و نمایشگاه
تبدیل شوند .گفته میشود فرح پهلوی،
همسر شاه ،که در رشته معماری از فرانسه
فار غالتحصیل گردیده بود ،در طراحی
این پروژه نقش داشته است .یکی دو
سال پیش از انقالب دستور اجرای این
طرح به استانداری اصفهان ابالغ گردید
و دبیرستان سعدی اولین و آخرین محلی
بود که برای اجرای این طر ح تخلیه
گردید .پیشامدهای دوران انقالب
موجب توقف کلی این طر ح شهرسازی

گردید .لیکن دبیرستان سعدی از تملک
آموزشوپرورش خار ج شد و از آن زمان
به بعد ماجرای تالشهای فرهنگیان
برای بازستاندن این مدرسه آغاز گردید».
(عسکرانی ،1398،ص )157گویا اکنون
مالک این محل «حوزه هنری» باشد
و آخرین کاربری این ساختمان عظیم
«دانشگاه سوره» بود که البته چند سال
است کهآنهمتعطیلشدهاست.
ا کنون نزدیک سه دهه است که
فرهنگیان اصفهان با ارسال نامهها و
شکواییههای گوناگون به مقامات عالیه
کشوری ،خواستار انجام این مطلب
هستند .یکی از این اقدامات برگزاری
یادمان این دبیرستان در مرداد 1384
بود .این مراسم در صحن دبیرستان
برگزار گردید و منجر به تشکیل «انجمن
دانشآموختگان دبیرستان سعدی»
شد .این انجمن عالوه بر تشکیل
نشستهای ساالنه ،در حال مکاتبه با
مقامات برای بازگرداندن دبیرستان نیز
هست .کتابی تحت عنوان «یادنامه
دبیرستان سعدی اصفهان» نیز در سال
 1391توسط اداره آموزشوپرورش استان
اصفهان(انتشاراتآیینفرزانگی)منتشر
شد کهشاملتاریخچهدبیرستان،زندگی
و خاطرات معلمان و دانشآموختگان و
نیز نامههایی است که دانشآموختگان
به یاد مدرسهشان نوشتهاند و همچنین
بخشی هم به نامههایی اختصاص دارد
که فرهنگیان اصفهان به مقامات عالیه
مملکتیدربارهموضوعمالکیتدبیرستان
سعدی نوشته و خواستار بازگردانیدن آن
به آموزشوپرورش شدهاند.
در یکی از این نامهها نکاتی از پشت پرده
حوادث آمده است که در اینجا قسمتی
از آن را میآورم .این نامه در اردیبهشت
 1385به رئیسجمهور وقت ،نوشته
شده است« :داستان از این قرار است که
معلمان و دانشآموزان این دبیرستان
در سال  1352در واقع به جرم تکثیر
اعالمیههای حضرت امام(ره) و در ج
پیامها در بین سؤاالت امتحانی و توزیع
آن و تشکیل جلسات مذهبی و طر ح
مسئله والیتفقیه ،ولی ظاهرا به بهانه
عمل کردن به طرح فرح پهلوی مبنی بر
گسترشفضایاطرافمیداننقشجهان
تاچهارباغعباسیبهسبکزمانصفویه،
در مقابل پرداخت مبلغی برای ساخت
یک مدرسه ،دانشآموزان و معلم را از
آنجا راندند و آن مدرسه ممتاز و بینظیر،
با ساختمان بسیار عالی در مرکز شهر را در
اختیار شهربانی و کمیته ضدخرابکاری و
ساواک قرار دادند .بهطوریکه در دوران
انقالب عدهای از معلمان و دانشآموزان
انقالبی را در همان دبیرستان زندانی
کردند .آن طر ح اجرا نشد ،انقالب پیروز
شدودرروز 57/11/23درستپسازطلوع
انقالب اسالمی فرهنگیان سالخورده و
انقالبیون جوان جهت برگردانیدن آن
دبیرستان به آموزشوپرورش راهپیمایی

کردند ،اما حجتاالسالم شهید علیا کبر
اژهای و شهید وحید دستگردی ،اولین
رئیس شهربانی بعد از انقالب ،که اولی
در حادثه دردنا ک هفت تیر و دومی در
حادثه جانگداز هشت شهریور شربت
شهادت نوشیدند ،به میان فرهنگیان
آمدند و قول دادند به زودی تا زمان
تکمیل ساختمان جدید شهربانی این
دبیرستانرابهآموزشوپرورشبرگردانند.
راهپیمایان نیز به سادگی این قول را
پذیرفتند ،اما پس از عروج ملکوتی آن
دو بزرگوار ،مسئوالن مسئله را به تعویق
انداختند .حوادث بعدی مانند جنگ
تحمیلی و بحرانهای داخلی هم مانع
شدت عمل فرهنگیان شد .اما بهطور
مداوم درخواستهای فرهنگیان و
فار غالتحصیالن این دبیرستان تکرار
میشد و در هر بار مسئوالن محترم ظاهرا
قول مساعد دادهاند اما هنوز این انتقال
صورت نپذیرفته است» این فرهنگیان
از رئیسجمهور وقت درخواست نمودند
که عمارت به صاحب اصلی آن یعنی اداره
آموزشوپرورش بازگشت داده شود تا
«با حفظ نام و مشخصات به موزهای
تبدیل کند کهدرآنصنایعدستیمعلمان
و دانشآموزان و تندیس و آثار معلمان
برجسته آموزشوپرورش به نمایش
درآید( ».دهکردی ،1391 ،یادنامه
دبیرستان سعدیاصفهان ،ص)222

سالنامههایدبیرستانسعدی

در سـالهای دهـه بیسـت ،سـی و چهـل،
انتشـار کتابهایـی بـه نـام «سـالنامه» در
تمام کشور مرسوم بوده است .شاید بتوان
گفـت تـا حـدودی سـالنامه جـای خـود را
امروز به «مجله» داده است .سالنامههای
کشـوری ماننـد سـالنامه پـارس و سـالنامه
دنیـا بسـیار مشـهور هسـتند .سـازمانها و
نهادهـا نیـز بـه انتشـار ایـن نـوع آثـار تحـت
عنوان سالنامه دست میزدند .اما بیش از
همه مدارس نوین و فرهنگیان به این کار
مبادرت میکردند .درباره اینکه محتوای
سـالنامه یـک مدرسـه چـه چیزهایـی
میتوانـد باشـد :بایـد بگوییـم سـالنامه
در تعریـف آن روز یعنـی مجموعـهای از
آمـار ،گـزارش و عکـس بـه همـراه مقـاالت
و اشـعار جالـب و جـذاب .اهمیـت و ارزش
ایـن سـالنامهها امـروز بیشـتر بـه خاطـر آمـار
و اطالعاتـی اسـت کـه از آن مؤسسـه در دل
خـود نهفتـه دارنـد .آمـاری کـه بـا گذشـت
روزگار خود حکم کلید گنج را پیدا کردهاند.
یتـوان تصویـری
از ایـن آمـار و اطالعـات م 
زنده و کامـل از آن مؤسسـه را به دسـت آورد
و همچنیـن فضـای علمـی و آموزشـی آن
دوران را ترسـیم کرد .مثال در سـالنامههای
یتـوان تصور کـرد که
دبیرسـتان سـعدی م 
هفتـاد سـال پیـش دانشآمـوزان در چـه
محیطـی درس میخواندهانـد .میـزان
مشـارکت آنهـا در فعالیتهـای مدرسـه
چـه بـوده اسـت .سـطح علمـی معلمـان و
دانشآمـوزان تـا چـه پایـه بـوده اسـت .بـا
یتـوان دریافـت
نگاهـی بـه مقـاالت هـم م 
دغدغههـا و تمرکزهـای علمـی آن روزگار
چـه بودهانـد .اولیـن سـالنامه دبیرسـتان
سـعدی در سـال  1329 _ 1330منتشـر شـد
و دومیـن سـالنامه ایـن دبیرسـتان در سـال
 1330_ 1331انتشـار یافـت و محتویـات
آن شـامل چهـار بخـش اسـت کـه گـزارش
دبیرسـتان و عکسهـای دانشآمـوزان
در بخـش اول قـرار دارد .در بخـش دوم
مقاالت قرار دارند که به قلـم بزرگانی مانند
محمـد مهریـار ،بدرالدیـن کتابـی و محمـد
صدرهاشـمی هسـتند .در بخـش سـوم
اشـعاری از شـعرای اصفهان درج شـده و در
بخش چهارم نیز زندگینامه بنیانگذاران
دانـش و فرهنـگ نویـن در اصفهـان آمـده
اسـت .سـالنامه سـوم مربـوط بـه سـال
 1335 _133اسـت .در این سـالنامه حجم
مقـاالت و اشـعار بسـیار کـم شـده و تقریبـا
تمام صفحات سـالنامه به خود دبیرستان
معطوف شده است .در آن عالوه بر گزارش
کلـی دبیرسـتان و عکسهـای معمـول،
هرکـدام از انجمنهـای دبیرسـتان
ماننـد انجمـن موسـیقی ،انجمـن تئاتـر،
انجمـن ورزش و انجمـن کتابخانـه
و نیـز انجمـن سـالنامه گزارشهـا و
عکسهـای خـود را عرضـه میدارنـد.
در انتهـا نیـز مقـاالت و اشـعاری بـه چشـم
میخورد.

یاد ایام
صیادمروارید
صیدصیاطبیعتشد
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کماندار اصفهانی
یش ـ ـ ــدن
در رؤیای المپیک 

استاد اصغر قلندری
پیشکسوت خبرنگاری

پیرعلی :سهمیه تیمی ریکرو دور از دسترس نیست

ملیپو شــان در مســابقات ســوئیس
عنوان کرده است.

مهری مصور
دبیر سرویس ورزش

از مسابقات سوئیس چه خبر؟
با وجــودی که شــیوع ویــروس کرونا در
سراســر جهــان ،بســیاری از رویدادهــای
ورز شــی را بــه لغــو و تعطیلــی کشــانده،
در ر شــته تیرا نــدازی بــا کمــان تیــم ملــی
کشــورمان دو رخــداد مهــم را پیــش رو دارد
کــه مســابقات جهانــی فرانســه بــه واســطه
اینکــه آخر یــن رو یــداد انتخا بــی ســهمیه
المپیــک محســوب میشــود ،از اهمیــت
باالیــی برخــوردار اســت .امیــن پیرعلــی
نماینــده اصفهــان در تیــم ملــی تیرانــدازی با
کمــان اســت کــه ایــن روزهــا در اردوی تیــم
ملــی حضــور دارد و بــرای حضــور در ایــن
میدا نهــای سرنوشتســاز آ مــاده
یشــود .بــرای اطــاع از آخریــن وضعیــت
م 
پیرعلــی و شــرایط او بــرای حضــور در کاپ
جها نــی ســوئیس بــا او هــم صحبــت
شــدیم ،زیــرا کادر فنــی تیــم ملــی ،شــرط
ا عــزام بــه مسابق ـ ـ ــات کســب ســهمیه
فرانس ـ ـ ــه را نتیجــه بــه دستآ مـ ـ ـ ــده

قــرار اســت بیســت و پنجــم اردیبهشــت
عــازم ایــن کشــور شــویم .ایــن رقابتهــا
کاپ جها نــی ا ســت و مرحلــه اول
آن بــه میزبا نــی گواتمــاال بر گــزار شــد و
بــا حضــور در ا یــن مســابقات ،بــرای
شــرکت در رقابتهــای فرانســه آمــاده
میشویم.
شــرایط آمادهســازی تیــم بــرای
دس ـتیابی بــه هــدف مهــم کســب
سهمیه المپیک مناسب است؟

خــدا را شــکر وضعیت خوبــی داریــم و تیم
ریکروی آقایــان تمرینات خوبی را پشــت
ســر گذاشــته اســت .همــه ملیپوشــان
تــاش میکننــد بهتریــن عملکــرد را بــه
نمایــش بگذارنــد و در مســابقات جهانــی
فرانســه شــرکت کننــد .تمرکــز مــا بــرای
کســب ســهمیه تیمــی در ر شــته ریکــرو
اســت.

یعنــی شانســی بــرای کســب
ســهمیه انفــرادی در تیرا نــدازی بــا
کمان نداریم؟

ســال  2019در مســابقات قهرما نــی
آ ســیا کــه حکــم انتخا بــی المپیــک را
هــم داشــت ،ســهمیه انفــرادی در ریکــرو
را کســب کردیــم و بــا توجــه بــه اینکــه
بــرای کشــور مــا تنهــا یــک ســهمیه در نظــر
گرفتــه شــده ،دیگــر دغد غ ـهای بــرای
ســهمیه انفــرادی ندار یــم ،امــا بــرای
کســب ســهمیه تیمــی ســه نفــره تــاش
میکنیــم .در بخــش بانــوان بــه دلیــل
اینکــه ســهمیه انفــرادی نگرفتهانــد ،در
مســابقات فرانســه بــرای کســب ســهمیه
تیمــی و انفــرادی تــاش میکننــد.
کادر فنــی تیــم ملــی تیرا نــدازی
بــا کمــان ،چــه چشما نـ ـ ـ ــدازی را
بــرای ا یــن ر ش ـ ـ ــته تعر یــف ک ـ ـ ــرده
است؟

برنامههــای تیــم ملــی گامب ـهگام جلــو
م ـیرود .بعــد از یــک ســالی کــه در هیــچ
مســابقهای شــرکت ندا شــتیم ،در

تورنمنــت ترکیــه شــرکت کردیــم و اردوی
تدارکاتــی خوبــی هــم داشــتیم .در حــال
حاضر ،هم مســابقات ســوئیس و فرانسه
را پیــش رو دار یــم و در صــورت کســب
ســهمیه تیمــی المپیــک ،برنامههــای
بعــدی بــر آماد هســازی تیــم متمر کــز
خوا هــد شــد.
تیــم ملــی بــرای کســب ســهمیه
تیمی شانس دارد؟

نمیتوانیــم بگوییم صــد در صد ســهمیه
میگیریــم یــا اینکــه شانســی بــرای کســب
ســهمیه نداریــم ،حریفــان مهمــی داریــم
امــا بایــد بــا جدیــت تــاش کنیــم و دنبــال
کســب بهتریــن نتیجــه باشــیم.
وقفــه کرونا ی ـ ـ ـ ــی بــه س ـ ـ ــود
تیرانــدازی بــا کمــان شــد یــا بــه ضــرر
آن؟

بــه خاطــر خاصیــت رشــته تیرانــدازی بــا
کمــان ،تقریبــا جــزو اولیــن رشــتههایی
بودیــم کــه تمریناتمــان را شــروع کردیــم،
البتــه با شــگا هها در مقطعــی تعطیــل

لوییـس سـوارز معتقـد ا سـت کـه لیونـل
مسی باید در بارسـلونا بماند ،هر چند که
شـایعات و گمانهزنیها برایـن باورند که
سـتاره آرژانتینـی در تابسـتان بلوگرانـا را
بـه مقصـد تیمی دیگـر تـرک خواهـد کرد.
سوارز و مسی در دوران حضور در بارسلونا
دوسـتی صمیمانـهای برقـرار کردنـد کـه
بـا رفتـن سـتاره اروگو ئـهای بـه اتلتیکـو
مادر یـد در مـاه سـپتامبر ،ا یـن رابطـه
دوسـتانه نزدیکتر شـد .سـتاره 34ساله
اتلتیکـو کـه خودش بـا دلخـوری از بارسـا
جداسـت ،معتقد است مسـی که با PSG
و منچسـتر سـیتی در ارتبـاط بـوده ،نباید
تابسـتان امسـال راه او را در پیـش بگیـرد
و از کاتاالنهـا جـدا شـود .سـوارز معتقـد
اسـت که جدایی مسـی از بارسـا «برای او
خـوب نخواهـد بـود».
سـوارز در آخریـن مصاحبـه خـود در ایـن
بـاره گفـت« :بهتر یـن چیـز بـرای مسـی
این اسـت که بـه فوتبالـش در باشـگاهی
که از همه جا بیشـتر مایه خوشحالیاش
بـوده ،پایـان دهـد.
ا گـر از مـن بپر سـید ،بـه عنـوان یـک
دوسـت میگویـم کـه مـن او را در جایـی
جـز بار سـلونا نمیبینـم و جدا یـی از
بارسـا بـرای او خـوب نخوا هـد
بـود .امـا او کسـی ا سـت کـه
با یـد ا یـن تصمیـم را بگیـرد.
بارسـلونا تیمی اسـت کـه به او
همـه چیـز داده اسـت و او هـم

همـه چیـز خـود را بـه پـای ایـن باشـگاه
ریختـه ا سـت».
مسـی تـا پایـان ا یـن فصـل بـا بار سـلونا
قـرارداد دارد و کاپیتـان آرژانتینـی هنـوز
قصـد خـود بـرای تمدیـد قـرارداد بـا ایـن
باشـگاه را تأییـد نکـرده اسـت .هرچنـد
اعتقادهـا بـر ایـن اسـت کـه او بسـیار بـه
توافـق برای ماندن نزدیک شـده اسـت.
درحالیکـه در ایـن هفتـه گـزارش شـده
بـود  PSGپیشـنهادی د سـتنیافتنی
برای دیگر باشگاهها را برای مسی آماده
کـرده ا سـت ،رسـانههای ا سـپانیایی
گـزارش کردهانـد کـه پدر اسـطوره شـماره
 10بارسـا و تیـم ملـی آرژانتیـن دیـداری بـا
خـوان الپورتـا ،رئیـس بارسـلونا ،داشـته
تـا بـه او اعلام کنـد قصـد مانـدن دارد و
حاضر اسـت تا حتی کاهش  50درصدی
دسـتمزدش را نیز بپذیرد TV3 .گزارش
کـرده ا سـت کـه مسـی حا ضـر ا سـت بـا
قـراردادی جدیـد و دوسـاله بـرای ادامـه
حضـور در بار سـلونا موافقـت کنـد.
همچنیـن گـزارش شـده کـه مسـی قصـد
دارد پس از این دو سـال به عنوان سـفیر
بلوگرانـا بـه لیـگ آمریـکا بـرود و بـه حرفه
خـود در آنجـا پایـان دهـد .قـرار
اسـت پـس از بازنشسـتگی
مسـی بـه نوکمـپ بازگردد
و پسـتی مدیریتـی در ایـن
با شـگاه دا شـته با شـد/.
ورزش سـه

همــراه بــا کاروان المپیکیهــا
وا کسینه شدید؟

وا کسینا ســیون تیــم ملــی تیرا نــدازی
بــا کمــان انجــام شــد ،امــا مــن بعــد از
بازگشــت از مســابقات ترکیــه بــه اصفهان
ســفر کــرده بــودم و از واکسیناســیون جــا
مانــدم .فدراســیون در حــال پیگیــری
اســت امــا فعــا مشــکلی وجــود نــدارد و
در تمرینــات تیــم ملــی پروتکلهــای
بهدا شــتی بــه طــور کامــل رعا یــت
میشــو د .

قطعــا تاثیــرات مثبتــی خواهــد داشــت،
یشــود جوانانــی کــه تــازه به
زیــرا باعــث م 
ایــن رشــته عالقــه منــد شــدهاند ،انگیــزه
بیشــتری بــرای کســب موفقیــت پیــدا
کننــد .اداره ورزش و جوانــان اســتان نیــز
نظــر مســاعدی بــه ایــن رشــته خواهــد
دا شــت ز یــرا از د یــد آ نهــا یــک ر شــته
المپیکــی محســوب میشــود.
ا گــر ســهمیه المپیکــی بــرای تیرانــدازی با
کمــان اصفهان به دســت بیایــد ،از لحاظ
بحــث تی ـمداری و تو جــه با شــگا هها
نیــز بــا اهمیــت خواهــد بــود و میتوانیــم
امیــدوار باشــیم در المپیکهــای آینــده،
تعــداد بیشــتری از ورزشــکاران اصفهــان
در ا یــن ر شــته مــدال ورودی کســب
کننــد و حتــی بــه مــدال آوری نیــز امیــدوار
باشند.

از ورزش چه خبر؟

خارج از گود

توصیه سوارز به مسی:
در بارسا بمان

بود نــد ،امــا خو شــبختانه هیئــت
تیرانــدازی بــا کمــان اصفهــان و اداره
کل ورزش و جوانــان اســتان حمایــت
خو بــی از مــا دا شــتند .تمرینــات تیــم
ملــی تیرا نــدازی بــا کمــان هــم تقریبــا
جــزو اولینهــا در ســال کرونایــی بــود.
بــا ا یــن حــال عقبافتــادن یکســاله
مســابقات تأثیــر منفــی خــودش را داشــت
و از لحــاظ جســمانی و روحــی و روانــی
آســیب دیدیــم ،ولــی بههرحــال تــاش
کردیــم بــا شــرایط وفــق پیــدا کنیــم.

بــا توجــه بــه اینکــه در رشــته
تیرانــدازی با کمــان اصفهــان تاکنون
المپیکــی نداشــته اســت ،فکــر
میکنیــد در صــورت تحقــق ایــن
اتفــاق مهــم ،چــه تاثیــری بــر وضعیت
این رشته خواهد داشت؟

پرسپولیس
به یک استقالل دیگر خورد
مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانــان آســیا در
شــرایطی به پایان رســید که از چهار نماینده
ایرانــی حاضــر در ایــن مرحلــه تنهــا یــک تیــم
نتوانســت بــه مرحلــه حذفــی راه یابــد و ســه
تیــم دیگــر صعــود کردنــد تــا درمجمــوع
نماینــدگان کشــورمان عملکــرد مثبتــی را به
نمایــش بگذارنــد.
فصــل جدیــد لیــگ قهرمانــان آســیا بــا
حضــور  ۴۰تیــم در  ۱۰گــروه شــرق و غــرب
آســیا بــه صــورت متمرکــز آغــاز شــد و در شــب
پایانــی مرحلــه گروهــی منطقــه غــرب چهــره
تیمهــای صعودکننــده شــناخته شــد.
ایــن مرحلــه از مســابقات در شــرایطی بــه
پایــان رســید کــه بــا تصمیــم کنفدراســیون
فوتبــال آســیا بــرای نخســتینبار قوانیــن
جدیدی برای صعودکنندگان در نظر گرفته
شــده بــود؛ بــه ایــن صــورت کــه تیــم اول
گروههــا راهــی مرحلــه حذفــی میشــد و از

مهــای برتــر دوم گرو ههــای مختلف
بین تی 
یشــدند.
ســه تیــم راهــی مرحلــه بعــد م 
فــوالد خوزســتان ،تراکتــور تبریــز ،اســتقالل
و پرســپولیس تهــران چهــار نماینــده
ایــران در ایــن دوره از مســابقات بودنــد
کــه دیدارهایشــان را بــه میزبانــی امــارات
(ترا کتــور) ،عربســتان (اســتقالل  -جــده
و فــوالد  -ریــاض) و هنــد (پرســپولیس)
برگــزار کردنــد.
تیــم فوتبــال فــوالد خوزســتان تنهــا نماینده
ایــران بــود کــه از مرحلــه گروهــی حذف شــد.
در ایــن میــان تیــم فــوالد باوجــود ارائــه
نمایشی قابل قبول نتوانست امتیازات الزم
را جمـعآوری کنــد و بــا قرارگرفتــن در انتهای
جــدول از راهیابــی بــه مرحلــه بعــد بازمانــد
تــا شــا گردان جــواد نکونــام خداحافظــی
زودهنگامی با این دوره از مســابقات داشته
باشــند.

سایپا با بیاتینیا
وارد لیگ برتر میشود؟

تمرینات تیم سایپا زیر محسن بیاتی نیا
ادامه دارد و این تیم در یک بازی تدارکاتی
رودرروی بادران یکی از تیمهای مدعی
صعودبهلیگبرتردردستهاولقرارمیگیرد.
سایپابعدازاینکهمحسنبیاتینیاراسرمربی
تیم اعالم کرد ،اشاره داشت که این مربی،
مربی موقت تیم است و بهزودی سرمربی
اصلی تیم مشخص خواهد شد .در روزهای

پیشین فرصت خوبی برای سایپا وجود
داشت کهسرمربیجدیدرابرگزیند،اماعدم
انتخابسرمربیجدیدبرایتیماینشائبه
را به وجود آورده است که سایپا با محسن
بیاتینیاواردبازیهایلیگبرترخواهدشد
وموفقیتاینمربیجوانحتیممکناست
منجربهبقایمدیرآ کادمیباشگاهسایپادر
سمتفعلیاششود/.ورزشسه

پرســپولیس کــه در گروه پنجــم قرار
داشــت و مســابقاتش را در شــهر گــوای
هنــد برگــزار کــرد ،اولین تیــم ایرانی بــود که
بــه عنــوان صدرنشــین راهــی مرحلــه بعــد
شــد و صعــودش بــه نتایــج دیگــر تیمهــا
بســتگی نداشــت و بــا اقتــدار راهــی مرحلــه
حذفــی شــد.
تیــم فوتبــال پرسپولیـ ـ ـ ــس بــا کسـ ـ ــب
 ۱۵امتیــاز بهتر یــن عملکــرد را در بیــن
نماینــدگان ا یــران دا شـ ـ ــت.
اســتقالل جمعــه شــب بــا پیــروزی یــک بــر
صفــر برابــر الشــرطه عــراق صعــودش بــه
مرحلــه بعــدی را قطعــی کــرد و بــا تســاوی
مهــای الدحیــل قطــر و االهلــی عربســتان
تی 
بــه عنــوان تیــم اول راهــی مرحلــه یــک
هشــتم نهایــی شــد.
شــاگردان فرهــاد مجیــدی در حالــی بایــد در
مرحله بعد به مصاف تیم الهالل عربســتان

برونــد کــه در مرحلــه مقدماتــی هــم در گــروه
ســختی قــرار داشــتند و دیدارهای ســنگینی
را برگــزار کردنــد.
تیــم فوتبــال اســتقالل در مرحلــه بعــدی
لیگ قهرمانان بــه الهالل عربســتان خورد.
با مشــخص شــدن نتایج پایانــی دیدارهای
مرحلــه گروهــی ،حریفــان نماینــدگان ایران
در مرحلــه بعــد طبــق برنامــه زیــر مشــخص
شــد:
پرسپولیـ ـ ـ ـ ــس ای ـ ـ ــران  -استقـ ـ ـ ـ ــال
تاجیکستان
استقاللایران-الهاللعربستان
تراکتور ایران-النصرعربستان
الوحده امارات  -شارجه امارات /مهر

قهرمانی بانوان سپاهان
در لیگ دسته یک بسکتبال

تیم بانوان فوالد مبارکه سپاهان قهرمان
لیگبسکتبالدستهیکبانوان کشورشد.
تیم فوالد مبارکه سپاهان که با ترکیب کامال
بومیوجوانواردایندورهاز مسابقاتشده
بود ،با دو پیروزی پیاپیمقابلتیماکسون
تهران موفق به کسب عنوان قهرمانی و
سهمیه حضور در لیگ برتر بانوان کشور
شد .در بازی دوم فینال که با حضور سرکار

خانم قدوسی ،معاون توسعه امور ورزش
بانوانادارهکلاستاندرسالنشهیدمیثمی
اصفهان برگزار شد ،دختران سپاهان با
نتیجه  ۵۵بر  ۴۴تیم ا کسون را شکست
دادند .تیم بسکتبال بانوان سپاهان با
قهرمانی در لیگ دسته یک به لیگ برتر
صعود کرد و در فصل آینده این رقابتها،
اصفهاندونمایندهخواهدداشت.

رادمرد افسانهای شنا ،شیرجه ،واترپلو و نجات غریق ایران با
دست طبیعت و داس اجل به دیار باقی شتافت تا جامعه ورزش
اصفهانبهسوگبنشینند.
مرتضیشریعتقهرمان ۱۰۰مترو ۲۰۰مترشنایپروانهوکاپیتان
تیم واترپلوی ایران در مسابقات آسیایی  ۱۹۷۴تهران که مدال
خوشرنگ طال و قهرمانی آسیا را به گردن آویخته بود وبه «صیاد
مروارید» دریای معرفت شخصیت ،ادب ،وقار ومتانت در بین
ورزشیانایرانلقب گرفتهبودخودصید،صیادطبیعتشد!
زندهیاد مرتضی شریعت بیش از نیمقرن برای اشاعه ،بسط و
گسترش ورزش شنا ،شیرجه ،نجات غریق ،واترپلو و قایقرانی
صادقانه خدمت کرده و در کنار شناگران و رکوردداران نامدار و
بزرگانی همچون راه نجات ،برجیان وفادار ،قاضی نور ،عرب
شریفی ،تربتیان ،محمد خلیلیان و فریدون جلیلی که از جمله
نوادر و مفاخر ورزشهای آبی اصفهان به شمار میآمدند،
افتخارات زیادی را در رقابتهای کشوری و برون مرزی به ثبت
رساند .بزرگمرد شنای اصفهان از سال  ۱۳۴۵شنارا به صورت
قهرمانی از مدرسه آغاز کرده بود ،در مسابقات آموزشگاهها چهره
شد و به لطف استعداد و فیزیک بدنی خوبی که داشت درزمره
رکوردداران شنای پروانه مورد توجه مدیران انجمن شنای
آموزش و پرورش استان و مسئوالن فدراسیون قرار گرفت و راه
رسیدنبهتیمهایملیرابرایخودهموار کرد.
او در سالهای  ۵۵و  ۵۶که به واقع اوج دوران طالیی شناگران
خطه زاینده رود محسوب میشد ،جزو  ۵نفر بهترین شناگران
و کاپیتان تیم واترپلوی اصفهان بود که موفق شد به عناوین
قهرمانی و نایب قهرمانی مسابقات کشوری دست پیدا کند و
در مسابقاتآسیایی 1974نیزبههمراهتیمملیقهرمانشد.
مرحوم شریعت بعد ازپیروزی انقالب اسالمی و تا سال ۵۹در تیم
ملی واترپلو عضویت داشت که از سال  ۶۱پس از تشکیل هیئت
شنا و شیرجه اصفهان با حکم آقای علیرضا رحیمی ،مدیرکل
وقت تربیت بدنی استان با توجه به کارآمدی و تخصص و تبحر
و نبوغ ذاتی به عنوان اولین رئیس هیئت شنای استان اصفهان
منصوب شد ،اما پس ازچندصباحی با موافقت فدراسیون
رشتههاینجاتغریقوقایقرانیاز هیئتشناوشیرجهجداشد
و استاد عرب شریفی رئیس هیئت نجات غریق و ناصر طالبی به
عنوانرئیسهیئتقایقرانیانتخابشدند.شادروانشریعت
تاسال ۶۸درپسترئیسهیئتشناوشیرجهمنشأخدماتبسیار
ارزشمندیشدوورزششنادر اصفهانرونقیافتودر مسابقات
قهرمانی کشوراز جایگاه ویژهای برخوردار شد .مرحوم شریعت
سپس از سوی فدراسیون شنا به عنوان مربی تیم ملی واترپلو
دعوتشدوبهتهرانعزیمت کردوتاسال ۱۳۸۰با کمالصداقت
وجدیتبهرسالتخطیری کهبرعهده گرفتهبودعمل کرد.
با انتصاب دکتر مهرزاد خلیلیان به عنوان مدیرکل تربیتبدنی
استاناصفهان کهخودازجملهشناگرانصاحبناماصفهانبود
و ریاست هیئت شنا را برعهده داشت ،از مرحوم شریعت خواست
تا به موطن خویش باز گردد و به عنوان نایبرئیس هیئت اورا
یاریدهد .ابرمردشناوواترپلو،عالوهبرقبولنایبرئیسیهیئت
برای بسط وگسترش شنای اصفهان در بعد قهرمانی مربیگری
تیم شنای باشگاه ذوب آهن را نیز پذیرفت و به عنوان نماینده
ایراندر مسابقاتقهرمانیآسیابهمقامقهرمانیدستپیدا کرد
و جام قهرمانی آسیا را برای خانواده ذوب آهن و شنای اصفهان
به ارمغان آورد.
زنده یاد مرتضی شریعت در سال  ۸۴و در دوران مدیرکلی دکتر
بهروز منتقمی به سمت رئیس هیئت نجات غریق منصوب و
پس از گذشت دوره چهار ساله به افتخار باز نشستگی نائل شد.
ابر مرد تمام نشدنی شنا ،شیرجه و واترپلو در سال  ۸۹بار دیگر به
تهرانفراخواندهشدوبهعنوانمربیتیمملیجوانانزیر ۲۰سال
منصوب شد ود ر سال  ۹۴در مسابقات جهانی شرکت داشت که
تیم جوانان ایران در رده دهم قرار گرفت.
مرحوم شریعت تا اواخر سال  ۹۷به عنوان عضو کمیته واترپلو
در خدمت فدراسیون شنای کشور بود و پس از بازگشت به
اصفهان به عنوان نایب رئیس هیئت شنا و واترپلوی استان به
فعالیتهای سازندگی و کار زیر بنائی پرداخت و با رئیس هیئت
شنایاستانهمکاریمجدانهایداشت.

خبر روز
خطاهایتیمپزشکیمارادونامحرز شد
خبرگزاری رویترز مدعی شده یک هیئت پزشکی تعیین شده
برای تحقیق در مورد مرگ دیگو مارادونا به این نتیجه رسیده
است کهتیمپزشکیاینستارهفوتبالخوبعملنکردهاست.
مرگ مارادونا در نوامبر سال گذشته یکی از اتفاقات تلخ دنیای
فوتبال بود و خیلیها تیم پزشکی او را مقصر اتفاقات پیش آمده
دانستند .دادستانهای آرژانتین اندکی پس از مرگ مارادونا در
سن  ۶۰سالگی به دلیل نارسایی قلبی در خانهای در نزدیکی
بوینسآیرس،تحقیقاتراآغاز کرد.
مارادونا سالها با اعتیاد به الکل و مواد مخدر مبارزه کرده بود و
در ماه نوامبر تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت .در ماه مارس
سال جاری ،یک هیئت پزشکی منصوب شده توسط وزارت
دادگستری برای تجزیه و تحلیل ادعاها مبنی بر اینکه اعضای
تیم پزشکی رفتار مناسبی برای درمان او نداشتند ،به کار
گذاشتهشد.
در گزارش هیئت پزشکی آمده است :اقدامات تیم بهداشتی
مسئول درمان دیگو آرماندو مارادونا نا کافی و سهل انگارانه
بوده است.
در این گزارش آمده است که حال مارادونا به شدت بد شده و
حدود ۱۲ساعت قبل از مرگ در حوالی ظهر روز  ۲۵نوامبر در حال
مرگ بود .مارادونا ،قهرمان جهان با آرژانتین در جام ،۱۹۸۶
در تیمهای بارسلونا ،ناپولی ،سویا ،بوکاجونیورز و آرژانتینوس
جونیورز بازی کرد و از او به عنوان یکی از بزرگترین بازیکنان
فوتبال در تمام دورانها یاد میشود.

داروخانه
فشــارهای غیرضــروری بــه بــدن ممکــن اســت درد ،آســیب ،آرتــروز یــا تغییــر فــرم غیرطبیعــی ســتون فقــرات را ایجــاد
کنــد .بنابرایــن بایــد وضعیــت صحیــح بــدن را در هــر شــرایطی حفــظ کنیــم.

مکملهای غذایی روزهداران

سالمت

چگونهبنشینیم
و چطور بایستیم؟
صدای درد نشستوبرخاست غیراصولی را بشنویم!

لزوم مصرف مکملهای غذایی

عوارض مصرف زیاد مکملها

زیاد هروی در هر کاری نهتنها مفید نیست بلکه ضرر هم
دارد .درخصوص مصرف مکملها هم این نکته صدق
میکند.
ویتامینهای محلول در چربی بهسادگی از بدن دفع
نمیشوند .درنتیجه ممکن است پس از مصرف زیاد این
مکملها عالئمی مانند حالت تهو ع و استفراغ ،گیجی و
تاری دید به وجود آید.
مصرف ویتامین  Cبه مقدار خیلی زیاد در درازمدت بر کلیهها
اثر میگذارد.
بهترین کار این است که مصرف ویتامین و مکملها با نظر
مشاور تغذیه و پزشک متخصص صورت گیرد تا چنین
عوارضی به وجود نیاید.

تنظیم زمان مصرف مکملها

وقتی قرار است مکملی را روزی یکبارمصرف کنید بهتر
است که در زمان مشخصی از روز باشد .بدین ترتیب بدن
نسبت به زمان مصرف ویتامین شرطی میشود.
البته بیشتر به این دلیل که برای هر ترکیبی مکانیسم جذب
خاصی وجود دارد .ا گر هرروز سر ساعت مشخصی ناهار
بخورید و یک روز زمان غذا خوردنتان تغییر کند ،بدن در
همان ساعت احساس گرسنگی میکند.
در مورد مصرف مولتیویتامینها هم همینطور است.
ا گر در ساعت مشخصی مصرف شود ،بدن یاد میگیرد
که مکانیسمهای جذب را آماده کند و در این صورت
مولتیویتامینها عملکرد بهتری بر جا میگذارند.

اگرمااصولصحیحنشستوبرخاستو
یا ایستادن و راهرفتن را رعایت نکنیم،
سرانجامیجزدردوآسیببربدنماننخواهد
داشت .پس صدای درد نشستوبرخاست
غیراصولی را بشنویم و بدانیم که چگونـ ـ ــه
بنشینیموچگونهبایستیم؟در اینزمینهنظر
دکتر عبدالکر یـ ـ ـ ــم کریم ـ ـ ــی ،متخص ـ ـ ــص
فیزیوتراپی و درمانهای غیرجراحی ستون
فقرات از انگلستان و عضو هیئتعلمی
دانشگاهعلومپزشکیاصفهانراجویاشدیم
کهمطالعهآنرابهشماتوصیهمیکنیم.

اولازهمه باید بدانی ـ ــم که فش ـ ـ ــارهای
غیرضروری به بدن ممکن است درد،
آسیب ،آرتروز یا تغییر فرم غیرطبیعی ستون
فقرات را ایجاد کند .بنابراین باید وضعیت
صحیح بدن را در هر شرایطی حفظ کنیم.
برعکس آن ،فواید وضعیت صحیح بدن
بدین قرار است:
صحی ـ ـ ـحنشست ـ ـ ــن و برخاستـ ـ ـ ــن باعث
میشود استخوانها و مفاصل در راستای

صحیح نگه داشته شده و عضالت
بهدرستی استفاده شوند .این موضوع
همچنین به حفظ پوشش مفاصل کمک
میکند و احتمال ابتال به آرتروز را کاهش
میدهد ،مانع قرارگرفتن ستون فقرات
در موقعیتهای غیرطبیعی میشود ،از
خستگی جلوگیری میکند و به بدن اجازه
میدهد از انرژی کمتری استفاده کند و از
کمردرد و درد عضالنی پیشگیری و ظاهر
و استایلمناسبرادر فردحفظمیکند.

نحوهصحیحنشستن

وقتی روی صندلی مینشینیم ،باید کمر
خود را صاف کنیم ،شانههای خود را کمی
عقب بکشیم و مطمئن شویم باسن ما در
تماسباپشتصندلیاست.
کف هر دو پایمان باید زمین را لمس کند،
در غیر این صورت باید از زیر پایی استفاده
کنیم .از قراردادن یک پا روی پای دیگر،
جمعکردن پا روی صندلی یا هر موقعیتی
که مانع از تماس کف پا با زمین یا زیر پایی

برتربودن مواد غذایی به جای مکملها

این را بدانید که نیاز بدنی مردان و زنان در خصوص برخی
از ویتامینها با هم فرق میکند .خانمها به دلیل قاعدگی
بهطور معمول دچار کمبود آهن میشوند.
در دوران بلو غ و زمان یائسگی هم نیاز بدن به برخی از
ویتامینها متفاوت است .به همین دلیل در شرایطی غیر
از ماه رمضان هم ممکن است نیاز به مصرف مکملها
باشد.
باوجوداین ،سعی کنید تا جایی که ممکن است منابع
غذایی موردنیاز بدن را از طریق مواد غذایی بهخصوص
محصوالت طبیعی تأمین کنید.
بدین منظور آشنایی با انواع ویتامینها و مواد معدنی و
میزان موردنیاز آن برای هر گروه سنی و مقدار آن بهطور
روزانه ضروری است .در این صورت بهتر میتوانید آنچه
موردنیاز بدن شماست ،بهخوبی تأمین کنید.

میشود ،پرهیز کنیم .زانوهای خود
را تا سطح ارتفاع باسن یا کمی باالتر قرار
میدهیم.اگرممکننیست،ازیکزیرپایی
یا چهارپایه کوچک برای تنظیم ارتفاع
زانوها استفاده کنیم .بهتر است بین پشت
زانو و جلوی سطح صندلی فاصلهای وجود
داشته باشد .ا گر صندلی خود را به سمت
عقبخم کردهایمیاارتفاعصندلیرا کاهش
دادیم ،باید سر ،گردن و لگن را در یک راستا
نگهداریم.سعی کنیم بیش از  30دقیقه
در یک موقعیت بدنی نشینیم .ا گر روی
صندلی چر خدار و چرخان نشستهایم،
بهجای چرخاندن کمر به طرفین ،کل بدن
رابچرخانیم.
هنگامیکهقصدبرخاستناز رویصندلیرا
داریم ،همانطورکه نشستهایم ،به سمت
جلوحرکت کنیم،پاهایخودراصاف کنیم
و بایستیم .از خمکردن کمر به سمت جلو
پرهیز کنیم.
هنگام رانندگی :هنگام واردشدن به
ماشین،ابتدانشیمنگاهخودرارویصندلی

قرار دهیم ،سپس پاها را داخل اتومبیل قرار
دهیم،هنگامنشستنزانوهابایدهمسطح
باسنیا کمیباالتراز آنقرار گیرند.
صندلیرابهگونهایتنظیم کنیم کهپشتو
شانههابهآنتکیه کنندومنحنیپشت کمر
را پشتیبانی کند .یک محافظ کمر یا پشتی
طبیرابینصندلیو گودی کمرقرار دهیم.
صندلی باید بهاندازهای نزدیک فرمان
خودرو شود که بتوانیم زانوهای خود را خم
و پای خود را به پدال برسانیم.

نحوهصحیحایستادن

زمان ایستادن ،از خمیدهکردن قامت
اجتناب کنیم .بدن خود را صاف کنیم و
شانههاراعقببکشیمتاباپاها ،گردنوسر
در یکراستایعمودقرار گیرند.پایخودرا
بهاندازهعرضشانهبازکنیموزانوهارا کمی
خم کنیم .بهتر است دستها آزادانه در دو
طرفبدنقرار گیرند.وزنخودرارویهردو
پا و قسمت گوشتی بین انگشتان و قوس
پا قرار دهیم .البته ایستادن برای مدت
طوالنیمضراست.
اگر برای طوالنیمدت میایستیم ،تحمل
وزن بدن را از این قسمت به پاشنه پا انتقال
دهیم ،همچنین میتوانیم یکی از پاها را
رویچهارپایهیاجعبهقرار دهیم؛امابایدبه
حفظ موقعیت صحیح بدن نیز دقت کنیم
وپساز گذشتچنددقیقهپایدیگرراروی

چهارپایهقرار دهیم.
راه رفتن و انجام تمرینات کششی در فاصله
زمانی نیمساعته هنگام ایستادن طوالنی
نیزتوصیهمیشود.

دکتر
عبدالکریم کریمی
هنگامیکهقصد
برخاستناز رویصندلی
راداریم،همانطورکه
نشستهایم،بهسمت
جلوحرکت کنیم،پاهای
خودراصاف کنیم و
بایستیم

نحوهصحیحبلندکردناشیا

از بلندکردن اشیای بدفرم که بهراحتی
بین دستان قرار نمیگیرد و همچنین
جابهجاکردناشیایسنگینتراز14کیلوگرم
اجتناب کنیم .برای بلند کردن جسمی که
پایینتر از کمرمان قرار دارد ،درحالیکه کمر
صافاست،از ناحیهباسنوزانوخمشویم.
از خمکردن کمر درحالیکه زانوها صاف
هستند ،بپرهیزیم.
هنگام برداشتن جسم ،فاصله خود را با آن
تنظیم کنیم .عضالت شکم را منقبض
کرده و با نیرویی که به پاها وارد میکنیم،
جسم را بلند کنیم ،بهآرامی زانوها را صاف
کنیم .بدون چرخاندن بدن به طرفین،
بایستیم .هنگام بلند کردن جسم پاهای
خود را به جلو حرکت دهیم ،گامهای
کوچک برداریم و آرامحرکت کنیم.
ا گر جسمی را از روی میز بلند میکنیم ،آن
را به سمت لبه میز هدایت کنیم تا بتوانیم
به بدن خود نزدیک کنیم .زانوی خود را
به اندازهای خم کنیم که بهاندازه کافی به
شیءنزدیکشویم.
از پاهایخود برایبلندکردنجسم و صاف
ایستادناستفاده کنیم.ازبلندکردناجسام
سنگینباالترازسطح کمرجلوگیری کنیم.
برای پایینآوردن جسم ،عضالت شکم
را منقبض کنیم و از ناحیه باسن و زانو خم
شویـ ـ ـ ــم.

رمضانه

چرا بعد از خوردن افطاری ضعف داریم؟

خطرنا کتر از زولبیا و بامیه نداریم!

راهکارهایی برای رفع ضعف و احساس سنگینی

شیرینی رمضانی چه عوارضی دارد؟

عارض شود.
در این صورت خونرسانی به سایر اعضا
کمتر شده و فرد احساس بیحالی و حتی
خوابآلودگیمیکند.
علت دیگـ ـ ــر آن دریاف ـ ـ ــت غذا توسط
سـ ـ ــلولهای قحط ـ ـ ـیزده اسـ ـ ــت که
متابولیسم و سوختوساز بدن را افزایش
میدهد و این یعنی نیاز به ا کسیژن و
خونبیشتر.

راهکار پیشگیری

لزوم توجه به برچسب

همه مولتیویتامینهای استاندارد برچسبی دارند که روی
آن نوشتهشده شامل چه ترکیباتی هستند .شرکتهای
مختلف ،مولتیویتامینهای گونا گونی را روانه بازار
کردهاند که با توجه به جوامع مختلف و نیازشان ترکیبات
متفاوتی دارند.
یک مولتیویتامین خوب باید ویتامینهای محلول در آب
(مانند  Bو  )Cو ویتامینهای محلول در چربی (E، D، K،
 )Aرا به میزان مناسبی داشته باشد.
ترکیبات دیگ ـ ـ ــری مانند جینسین ـ ـ ــگ ،آنتیا کسیدانها
و ...هم در برخی از مولتیویتامینها وجود دارد که
هرکدام برای موارد خاصی به کار میرود و بنابر تجویز
پزشک یا متخصص تغذیه برحسب شرایط افراد تجویز
میشود.
مهمترین نکته در خصوص خرید این محصوالت این است
که از مراجع قانونی وارد شده و برچسب اصالت داشته باشند.
از طریق برچسب و با ارسال پیامک میتوانید از بابت ورود
قانونی این محصوالت مطمئن شوید.
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روز هداری در هر سن و هر قشری از جامعه نیاز به رعایت
اصول و ضوابطی دارد .همه افراد در مقابل ساعتهای
طوالنی روزهداری مقاومت بدنی یکسانی ندارند.
شاید شما هم جزو افرادی هستید که در روزهای اول
ماه رمضان بدون هیچ مشکلی روزه میگیرید ،اما وقتی
به روزهای پایانی نزدیک میشوید ،کمی برایتان ادامه
روز هداری مشکل میشود که احتمال دارد این مشکل
مربوط به رژیم غذاییتان باشد.
ازاینرو ،بر آن شدیم تا نظر و توصیههای شهناز ادیب،
کارشناس مواد غذایی آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و
دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را جویا شویم .پس ما
را همراه کنید.

ا گر شما جزو آن دسته از کسانی هستید که برنامه غذایی
کاملی ندارید و از گرو ههای اصلی غذایی مانند میوه و
سبزیجات تازه ،گوشت و پروتئین ،هیدراتهای کربن،
حبوبات و غالت در رژیم غذاییتان استفاده نمیکنید،
با مشورت پزشک مصرف مکملهای غذایی را شروع
کنید.
بههرحال در ماه رمضان برنامه غذایی ما تغییر میکند
و ممکن است در رژیم غذایی خألهایی به وجود آید که
باید از طریق مصرف مکملهای غذایی برطرف شود تا
بدین ترتیب از کمبود ویتامینها و مواد معدنی پیشگیری
شود.
گاهی هم دیده میشود که در دهه آخر ماه رمضان بعضی
از روز هداران ضعیف میشوند یا برای مثال ممکن است
سرما بخورند.
این مشکل به ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن ارتباط
دارد .چون ویتامینهایی مانند ویتامین  Cو مواد معدنی
کافی به بدنشان نمیرسد.
از سوی دیگر در ماه رمضان گروهی از افراد باعجله و کم
سحری میخورند و به کاملبودن برنامه غذاییشان
چندان توجهی نمیکنند.

نیــــمنگــــاه

بعضی افراد با خوردن افطاری احساس
ضعف و سنگینی میکنند و گاهی اظهار
میکنند کهنفس کممیآورند.
در خصوص دلیل آن اطبای سنتی چنین
میگویند :علت ضعف بعد از افطاری این
است که بعد از چند ساعت گرسنگی فرد

بهیکبارهمعدهراپرازغذامیکند،نهاینکه
لزوماپرخوری کند.
حتی غذاخوردن در حد اعتدال سبب
سوقدادن خون به سیستم گوارش شده
و کار خونرسانی قلب چند برابر میشود.
بنابراین حتی ممکن است تپش قلب

ابتدابایکفنجانآبجوششیرینیا
همراهباخرماافطار کنید.
فقط دو لقمه غذای کوچک مثال پنج
قاشق غذاخوری سوپ یا یکتکه نان و
یک زرده تخممرغ عسلی یا دو عدد بادام
درختیپوستکندهمیل کردهونیمساعت
بعد،غذای اصلیرابخورید.
پرهیزاز پرخوریتأ کیدمیشود.

شــاید ا گــر در تار یــخ غذاهــای دنیــا
بگردیــد ،از زولبیــا و بامیــه خطرنا کتــر
بــرای ســامتی انســان پیــدا نکنیــد!
ا یــن نــو ع شــیرینیها بها نــدازه
ســر ســوزنی بــرای بــدن انســان ســود
و منفعــت نــدارد .ز یــرا بهکلــی فا قــد
ویتامینها یــی مثــل گــروه  Bا ســت و
در بــدن مطلقــا انــرژی تولیــد نمیکنــد.
درعینحــال کــه عوارضــی هــم بــرای مــا
بــه همــراه دارد.
بهتــر اســت بدانیــد کــه بــرای تهیــه زولبیــا
و بامیــه ،آرد ســفید و شــکر در رو غــن
قنــادی کــه همــان روغــن پالــم اســت،
جوشــانده شــده و تولیــد مقــدار زیــادی
آ کریــل آمیــد میکنــد کــه زمینهســاز
سرطانیشــدن ســلو لها ا ســت.
همچنیــن عوارضــی مثــل چاقــی ،چربــی
خــون ،فشــارخون بــاال ،دیابــت و کبــد
چــرب دارد.

تأ کیــد زیــادی هــم در ایــن رابطــه شــده
اســت کــه در رمضــان چــرب و شــیرین
نخوریــد ،امــا جــای تعجــب اســت کــه
اقــدام بــه تولیــد و مصــرف زولبیــا و
بامیــه میشــود! بهتــر اســت ضررهــای
بیشــمار زولبیــا و بامیــه را بــرای فرزنــدان

و نزدیــکان خــود توضیــح دهیــد و پولــی را
کــه صــرف خریــد ایــن خوردنــی بیمــاریزا
میکنیــد ،در رمضــان بــه فقــرا و مســاکین
انفــاق کنیــد.
دکتر صالحی ،متخصص تغذیه و
استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سبد غذایی
یاران سبز پرخاصیت
نگاهی به سبزیجات فصلی
هر چیزی در فصل خود خواص بیشـتری دارد .مثال باقال ،نخودسـبز و لوبیا سـبز که به توضیحی
از آنها با نظر رؤیا جمشـیدی ،کارشـناس تغذیه میپردازیم.
باقلا :بـا شـروع فصـل بهـار بیشـتر سـبزیجات و میوههـای نوبـر راهـی بـازار میشـود .از جملـه
سـبزیجاتی کـه در اوایـل بهـار عرضـه میشـود ،باقالسـت.
یشـود .باقالی سبز تازه
باقال از غالت با طبیعت سـرد است که به صورت خشـک و تازه مصرف م 
از مقداری انرژی برخوردار اسـت و پروتئین آن نسـبت به سـبزیهای دیگر باالتر و منبع مناسبی
یهـای نامطلـوب خـون مفیـد اسـت .باقلای خشـک نیـز بـه
از آهـن اسـت و در پاییـن آوردن چرب 
عنوان یکـی از منابـع پروتئین و فیبر شـناخته شـده اسـت و فیبر موجود در باقالی خشـک بیشـتر
از باقلای تازه اسـت.
این گیاه برای کنترل فشارخون و سالمت قلب و عروق مفید است همچنان که در پیشگیری از
پوکی استخوان و سالمت پوست بسیار مؤثر است.
اطبـای سـنتی معتقدنـد باقلا اعتدالبخـش اسـت و بـرای پاکسـازی تقویـت ریـه مفیـد اسـت.
همچنین این گیـاه بـرای افرادی کـه دچـار زخم معده هسـتند ،مناسـب اسـت و در رفع اسـهال و
اسـتفراغ مؤثـر اسـت و از تشـکیل سـنگهای کلیـه و مثانـه جلوگیـری میکنـد.
قابلذکر اسـت باقال برخالف نظر برخی که تصور میکنند کمخونی میآورد تا حـدودی میتواند
نسـاز باشـد و بـه گفتـه کارشناسـان تنهـا بـرای افـرادی کـه کمخونـی از نـوع فاویسـم دارنـد،
خو 
مضر اسـت.
نخود سبز :نخود سبز یا نخودفرنگی بیشتر برای تهیه سوپ و ساالد و یا الویه استفاده میشود.

علاوه بـر اینکـه جنبـه غذایـی دارد ،خـواص دارویـی فراوانـی را میتـوان بـرای آن قائـل شـد.
نخودفرنگیحاویمقادیرباالییفیبر،پروتئین،اسیدفولیک،آهن،مس،روی،ویتامینهای
تهـای ضروری اسـت.
 B2 ،B6 ،B1و  ،C، K ،B3منیزیـم و کربوهیدرا 
وجود ویتامین Cو آهن در نخودفرنگی سیستم ایمنی بدن را تقویت میکند و آهن موجود در آن
برای گردش اکسیژن در کل سیستم بدن و تولید انرژی الزم است و درنتیجه در رفع و جلوگیری از

عوارضی چون کمخونی ،ضعف ،خسـتگی ،ریزش مو ،سـردرد مؤثر اسـت .وجود فیبر موجود در
این گیاه در رفع یبوسـت ،کاهش میزان کلسـترول ،تنظیم قندخون ،کاهش اشتها و در نتیجه
کاهش وزن بسـیار مؤثر اسـت .همچنین مصـرف این مـاده غذایی از لخته شـدن خـون ،تصلب
شرائین ،بروز امراض قلبی و تحکیم اسـتخوانها مؤثر است.
لوبیا سـبز :از دیگـر سـبزیجات پرطرفـدار در بیـن خانوادهها ،لوبیاسـبز اسـت .این گیاه کـه برای
طبخ غذاهایی همچون برنج یا خورشت یا سوپ استفاده میشود ،سرشـار از انواع امالح معدنی
نظیـر فیبـر ،پتاسـیم ،فـوالد ،آهـن ،منیزیم ،مـس ،کلسـیم ،فسـفر ،پروتئیـن ،امـگا 3و نیاسـین،
نهـای  A،K ،B2 ،B1و  Cاسـت.
منگنز ،بتاکاروتـن و ویتامی 
لوبیاسبز از دیدگاه طب سنتی دارای طبع سرد و تر است .مصرف این گیاه به دلیل داشتن مقادیر
بـاالی فیبـر باعـث پاکسـازی رود ههـا شـده ،یبوسـت را برطـرف کـرده و از سـرطان روده جلوگیری
میکند .عالوه بر آن سرشـار از آهن بوده و برای زنان در دوره قاعدگی که در معرض کاهش شدید
آهن هستند ،بسـیار ضروری است.
مصرف لوبیا سـبز به دلیـل داشـتن ویتامیـن  Cو بتاکاروتن خاصیت ضـد التهابی داشـته و باعث
کاهش کلسترول میشود و به علت داشتن ویتامین B1و ریبوفالوین در کاهش حمالت میگرن
و تقویت اعصاب بسـیار مؤثر است.
در مجموع لوبیا سبز برای رفع بیماریهای قلبی ،کاهش فشارخون (به علت داشتن پتاسیم و
منیزیم) درمان بیماریهای دستگاه ادراری ،رفع گرمازدگی ،رفع سنگ کلیه ،نرمکننده سینه،
تقویتکننده استخوانها ،رفع آسم و پیشگیری از آرتروز مؤثر است.

نیــمنگـــاه
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دیدگاه

نبود کاغذ به فعالیت اهالی فرهنگ و رسانه ،معلمان و روند کتابخوانی لطمه میزند .کاغذ که نباشد بخشی از فعالیت
چاپخانهها تعطیل است .کاغذ در فرهنگ نقش مهمی دارد؛ ا گرچه فضای مجازی مصرف کاغذ را در برخی از بخشها
کاهش داده است.

تدوین نظام جامع
تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

رسانه

سال هفدهم  * شماره   *  4012یکشنبه  *  12اردیبهشت ۱۴۰۰

طرحدردسرساز مجلس
برایرسانهها
حاجیدلیگانیدر گفتوگوبااصفهانزیبااز جزئیات طرح
ممنوعیتورودخبرنگارانرسانههایآمریکاییوانگلیسیمیگوید

لیالمقیمی
خبرنگار

«ممنوعیـت ورود خبرنـگاران رسـانههای
آمریکایـی و انگلیسـی حامـی تحریـم بـه
ایـران» ،عنـوان طـر ح جدیـدی اسـت کـه
جمعـی از نماینـدگان مجلـس بـه تازگـی آن
را تهیـه و تدویـن کردهانـد و متـن اولیـه آن
بـه هیئترئیسـه مجلـس تقدیـم شـده و
هیئترئیسـه نیـز آن را اعلام وصـول کـرده
اسـت .اینگونه که در ایـن طرح کـه  41نفر
از بهارستاننشـینها آن را امضـا کردهانـد،
آمده اسـت« :با توجه بـه اینکه رسـانههای
خارجـی بهویـژه رسـانههای آمریکایـی و
انگلیسـی علیـه منافـع ملـی ایـران اقدامات
متعددی را انجام میدهند و عامالن اصلی
رسـانههای مذکـور ،یعنـی خبرنـگاران در
اقدامـات علیـه نظـام جمهـوری اسلامی
ایـران و اعمـال تحریمهـای ظالمانـه
آمریـکا و کشـورهای اروپایـی نقـش دارنـد،

لـذا بـرای مقابلـه بـا تحریمهـا و جلوگیـری
از تشـدید آنهـا ضـروری اسـت ،عاملان
مؤثـر در اقدامـات ضـد ایرانـی ،از فعالیـت در
ایـران منـع شـوند ».امـا نکتـه قابـل توجـه
در ایـن طرح کـه در چنـد روز اخیـر در فضای
مجازی بـا نقد و انتقادهـای زیـادی روبه رو
بـود ،مربـوط بـه مـاده واحـد یـک ایـن طرح
یشـود؛ آنجا که در آن رسـانههای داخلی
م 
نیـز از انتشـار اخبـار رسـانههای آمریکایـی
و انگلیسـی منـع شـدهاند .ایـن مـاده دو
تبصـره نیـز در نظـر گرفتـه اسـت :براسـاس
تبصـره  ،1تخلـف از احـکام ایـن قانـون
مسـتوجب مجـازات تعزیـری درجـه چهـار
اسـت (مجـازات درجـه چهـار شـامل حبس
بیـش از پنـج تـا ده سـال ،جـزای نقـدی
بیـش از یکصدوهشـتاد میلیـون ریـال تـا
سـیصد و شـصت میلیـون ریـال و انفصـال
دائم از خدمات دولتی و عمومی میشود) و
تبصره  2نیـز میگوید که آییننامـه اجرایی
ایـن قانـون ظـرف مـدت دو مـاه توسـط
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی با همکاری

وزارتخانههـای امـور خارجـه ،اطالعـات و
دادگسـتری تهیه شـده و به تصویب هیئت
وزیـران میرسـد.

طرح جلوی نشر اخبار واقعی را
میگیرد

سـیدعلی یزدیخـواه ،نماینـده تهـران
در مجلـس شـورای اسلامی ،کـه یکـی از
امضاکننـدگان این طرح اسـت در گفتوگو
بـا پایـگاه خبـری انتخـاب ،هـدف از تهیـه
و تدویـن ایـن طـرح را اینگونـه بیـان کـرده
اسـت« :ایـن طـر ح اوال جلـوی نشـر اخبـار
غیرواقعـی را در داخل کشـور میگیـرد و ثانیا
میتوانـد اقـدام متقابلـی علیـه کشـورهایی
باشـد کـه بـرای خبرنـگاران و رسـانههای
ایرانـی محدودیـت ایجـاد میکننـد».
آنطـور کـه او گفتـه اسـت« :بنگاههـای
کسـویه
خبرپراکنـی غربـی معمـوال اخبار ی 
و جهتدار یا اخبـار غیرواقعـی و کذب علیه
ایـران منتشـر میکننـد .ایـن اخبـار باعـث
یشـود موضوعـات و اطالعات به درسـتی
م 

در اختیار مـردم و افـکار عمومی قـرار نگیرد.
وقتـی طرفهـای مقابـل ،خبرنـگاران و
رسـانههای مـا را محـدود و بعضـا بـه آنـان
اعلام میکننـد کـه شـما نمیتوانیـد از یـک
محـدوده خـاص فراتـر رفتـه یـا خبـری
تهیـه کنیـد ،ایـن طـر ح «ممنوعیـت ورود
خبرنـگاران رسـانههای آمریکایـی و
انگلیسـی به کشـور» میتواند مصـداق یک
اقدام متقابل برابر آنان باشـد .انتشـار اخبار
نادرسـت کار درسـتی نیسـت و انتشـار آن
از هـر رسـانهای قابلیـت برخـورد حقوقـی و
قضایی دارد .مـا نباید این اخبـار غیرواقعی
را در جامعـه تسـری بدهیـم .بنابرایـن ایـن
مجـازات بـه دلیـل آن بـوده کـه چـون اخبار
آن رسـانهها غیرواقعـی و بـدون مسـتند
اسـت ،مجازاتـی بـرای انتشـار آن در نظـر
گرفته شـود .واقعیت این اسـت که در اخبار
و اطالعـات گاهـی اوقـات اخبـار راسـت و
یشـوند .ما در فضای
دروغ به هم آغشته م 
مجازی شاهد هستیم که بسـیاری از اخبار
غیرواقعـی بـه عنـوان اخبـار قطعـی منتشـر
میشـوند».
بهرغـم اینکـه ممنوعیـت انتشـار اخبـار
انگلیسی و آمریکایی در رسانههای داخلی
هنـوز تنهـا در حـد یـک طـر ح اسـت و نـه
بیشـتر ،امـا ایـن موضـوع بـا واکنـش برخـی
از فعـاالن رسـانهای در فضـای مجـازی

روبـهرو شـد .روزنام هنـگاری در ایـن بـاره در
توییتر نوشت« :پس تکلیف اخبار فرهنگی
یشـود؟ بخـش مهمـی از اخبار
هنری چه م 
سـینمای جهـان از رسـانههای آمریکایـی
یشـود ».فعال رسـانهای
ترجمه و منتشـر م 
دیگـری نوشـت« :تهیـه ایـن طـر ح نشـان
میدهد نمایندگان مجلس هیچ شـناختی
از فضـای رسـانهای ،حتـی در بعـد داخلـی
ندارنـد .در صـورت تصویـب ایـن طـر ح
تقریبـا سـرویس بینالملـل رسـانههای
یشـود؛ چـرا کـه بسـیاری
داخلـی تعطیـل م 
از اخبـار کشـورهای جهـان ،بهخصـوص
کشـورهای حامـی تحریـم ،از ایـن رسـانهها
ترجمه میشود .عالوه براین ،تقریبا عموم
رسـانههای بـزرگ جهـان در دایـره قـدرت
آمریکا و انگلیـس و طبیعتا حامی تحریمها
هسـتند و بـا تصویـب ایـن طـرح دیگـر هیـچ
رسـانه داخلـی مجـاز بـه نقـل نیسـت و
طبعـا فضـای خبـر در دسـت رسـانههای
غیررسمی قرار میگیرد ».ممنوعیت انتشار
اخبـار رسـانههای آمریکایـی و انگلیسـی
و همچنیـن منـع ورود خبرنـگاران ایـن
رسـانهها بـه ایـران ،تنهـا ایـن مشـکالت را
بهوجود نمیآورد؛ بلکه در صورت تصویب
ایـن طـرح ،نماینـدگان رسـمی رسـانههای
خارجـی نیـز بایـد از کشـور اخـراج شـوند و در
سـفرهای مقامات ایرانـی به خارج از کشـور

نیز البـد آنها اجـازه گفتوگو بـا خبرنگاران
رسـانههای حامـی تحریـم را هـم نخواهند
داشـت؛ موضوعـی کـه اتفاقـا در جهـت
مخالـف بـا منافـع ملـی اسـت .حسـینعلی
حاجی دلیگانی ،نماینده مجلس ،که یکی
از امضـا کننـدگان دیگر ایـن طرح اسـت ،در
گفتوگـو بـا «اصفهـان زیبـا» میگویـد کـه
ایـن موضـوع صرفـا در حـد یـک طرح اسـت
و در اولویـت مجلـس نیسـت« :در صـورت
تصویب این طرح ،خبرنگاران رسانههایی
که حامی تحریم ظالمانه علیه مـردم ایران
هستند ،حق ورود به ایران را ندارند و اخبار
این رسانهها هم که موافق با تحریم ایران
هستند ،نباید در رسانههای داخلی منتشر
شـود .ایـن طـرح در مقطعـی تهیـه و تدوین
شـد که مجلـس آمریـکا چندین طـرح علیه
کشـورمان مطـرح کـرد .تهیـه و تدویـن این
طـر ح بـه نوعـی مقابلـه بـا مواضـع آمریـکا
بـود ».اینگونـه کـه حاجـی دلیگانـی ادامـه
میدهـد« :ایـن طـر ح در اولویـت مجلـس
نیسـت و فعلا فراینـد خـود را طـی میکنـد و
ممکن است بررسی آن حدود دو سال طول
بکشـد .درواقع پیام این طرح ،برای طرف
مقابل است و هدف اصلی آن این است که
بازتاب نادرسـتی کـه رسـانههای خارجی از
ایـران منعکـس میکننـد ،در رسـانههای
داخلـی انعـکاس نیابـد».

تأمین کاغذ مطبوعات و ناشران؛ دغدغه مسئوالن
پیگیریها به کجا رسید؟
بــا گذشــت چنــد مــاه از بحــران کمبــود
کاغــذ در بــازار و پیگیــری مســئوالن وزارت
ارشــاد ،هنــوز این مشــکل حل نشــده اســت.
ناشــران نمیتواننــد عناویــن جدیــد چــاپ یا
عناویــن پرفــروش را تجدیــد چــاپ کننــد؛
همچنیــن خطــر کمبــود کاغــذ ،مطبوعــات
را تهدیــد میکند.بــه گــزارش ایرنــا پــاس،
محســن جــوادی ،معــاون امــور فرهنگــی
نمــاه
وزارت فرهنــگ و ارشــاد ۳۰ ،فروردی 
اعــام کــرد هنــوز اقدامــات انجا مشــده برای
تأمیــن ارز مــورد نیــاز تهیــه کاغــذ بــه نتیجــه
نرســیده اســت.به گفته او در ســال ۹۸و اوج
مهــا دولــت بــا تخصیــص ارز دولتــی
تحری 
بــرای کاغــذ تحریــر و مطبوعــات نیازهــای
نشــر کشــور و مطبوعــات را بهصــورت
حداقلــی تأمیــن کــرد .همیــن موضــوع
موجب ثبات نســبی در قیمــت کاغــذ در بازار
آزاد هم بــود .حتی با وجــود عدم تخصیص
ارز در ســال ۹۹از موجــودی کاغذهای ســال
 ۹۸بــازار کاغذ تا نیمــه دوم ســال ۹۹از ثبات
نســبی برخــوردار بــود.

کاغذاز شمولارز دولتیخارجشد

به گفته معاون امور فرهنگی وزارت ارشــاد،
با توجه به اینکه دولت در سال  ۹۹تصمیم
گرفــت بــه دلیــل کمبــود ارز ،تخصیــص ارز
دولتــی بــه کاالهــای مصرفــی را بــه کمتــر از
نصــف تقلیــل دهــد ،کاغــذ هــم از شــمول ارز
دولتــی خــارج و از گــروه کاالیــی اول ،بیــرون
رفت.ایــن موضــوع عــاوه بــر مشــکالتی
کــه بــرای ســال  ۹۹و  ۱۴۰۰ایجــاد میکــرد
درخصــوص ترخیــص کاغذهــای وارداتــی
با ارز دولتــی ۹۸هم که در بهار ســال ۹۹وارد
کشــور شــدند ،مشــکالت زیــادی را موجــب
یهــای متوالــی وزیــر فرهنــگ و
شــد .پیگیر 
ارشــاد اســامی مشــکل ترخیــص کاغذهای
قبلی را حــل کــرد و بخشــی از همــان کاغذها
در دســت توزیــع اســت.وزارت فرهنــگ و
ارشــاد با توجــه به حساســیت موضــوع کاغذ
بــرای نشــر و مطبوعــات در نیمــه دوم  ۹۹و
در  ،۱۴۰۰در چندیــن مرحلــه موضــوع را بــه
مســئوالن مربــوط منتقــل و دالیــل نگرانــی
خــود را بازگــو کــرد .ایــن نامهنگاریهــا

بــه معــاوناول رئیسجمهــور ،معــاون
اقتصــادی رئیسجمهــوری و شــخص
رئیسجمهــوری صــورت گرفــت .موضــوع
نهــا انتقــال دغدغ ههــای صنــوف
اصلــی آ 
نشــر و مطبوعــات و درخواســت تأمیــن ارز
در حداقــل مقــدار ممکــن بود.بــه گفتــه
جــوادی ،پینوشــت رئیسجمهــوری در
ذیــل نامــه اخیــر وزیــر فرهنــگ و ارشــاد
اسالمی مایه دلگرمی شــد .روحانی نوشت،
در خصــوص درخواســت وزارت فرهنــگ
و ارشــاد اســامی اقــدام صــورت گیــرد تــا
نگرانــی از کمبــود کاغــذ در  ۱۴۰۰برطــرف
شــود.از طرفــی محمــد خــدادی ،معــاون
مطبوعاتــی وزارت ارشــاد ،یکم اردیبهشــت
از نبــود کاغــذ روزنامــه ابــراز نگرانــی کــرد.
در همیــن بــاره ،ســیدرضا تقــوی ،عضــو
کمیســیون فرهنگــی مجلــس ،بــا تأ کیــد بــر
اینکــه رســیدگی بــه مشــکالت دسترســی
بــه کاغــذ از مســائل بســیار مهــم فرهنگــی
اســت ،گفــت :دولــت بایــد از طریــق وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامی این مشــکل را حل

یتــوان مطالعــه و فرهنــگ را
کنــد؛ زیــرا نم 
بــه تأخیــر انداخــت.او افــزود :نبــود کاغــذ بــه
فعالیــت اهالــی فرهنــگ و رســانه ،معلمــان
و رونــد کتابخوانــی لطمــه میزنــد .کاغــذ
کــه نباشــد بخشــی از فعالیــت چاپخان ههــا
تعطیــل اســت .کاغــذ در فرهنــگ نقــش
مهمی دارد.اگرچــه فضای مجازی مصرف
شهــا کاهــش داده
کاغــذ را در برخــی از بخ 
اســت ،امــا نقــش کاغــذ در فرهنــگ بســیار
مهــم اســت و نبایــد آن را از نظــر دور بداریــم.

ضرورت اقدامات جدی برای
تأمینمواداولیهتولید کاغذ

م ـه ـش ـیـ ــد پـ ــورداد ،دب ـیـ ــر سنــدیـ ــکای
تولیدکننــدگان کاغــذ ،بــا تأ کیــد بر اینکــه اگر
دولت شــرایط را برای تولیدکننــدگان فراهم
کنــد ،بــازار کاغــذ چــاپ و تحریــر وضعیــت
بهتــری خواهد داشــت ،گفــت :مدتی اســت
کــه ب هصــورت عمــده تولیدکننــده داخلــی
کاغــذ چــاپ و تحریــر نیســتیم ،بنابرایــن
دربــاره شــیوه توزیــع آن نمیتوانــم نظــری

ارائــه دهــم؛ امــا میتوانــم اعــام کنــم ا گــر
دولــت اقداماتــی بــرای تســهیل تأمیــن مــواد
اولیــه تولیــد کاغــذ انجــام دهــد ،میتوانیــم
بهعنــوان تولیدکننــده داخلــی ســهم
مناســبی از بــازار کاغــذ چــاپ و تحریــر کشــور
داشــته باشــیم و بخشــی از نیاز بــازار را تأمین
کنیم؛ در نتیجه بخشــی از تالطم بازار کاغذ
کاســته خواهدشــد.در حــال حاضــر تعــدادی
از کارخانههایــی کــه در زمینــه تولیــد کاغــذ
تحریر توانمند بودند ،تعطیل بوده یا تغییر
کاربــری داده و بــه تولیــد کاغذهــای دیگــر
اشــتغال دارند.بــه گفتــه پــورداد ،بخشــی از
تأمیــن مــواد اولیــه بــرای تولیــد کاغــذ چــاپ
یشــود.
و روزنامــه از طریــق واردات انجــام م 
بــرای بهبــود وضعیــت بــازار کاغــذ چــاپ و
تحریــر بــه ایجــاد زیرســاختهای مناســب
در ایــن حــوزه نیــاز اســت.
او خاطرنشــان کــرد :بایــد توجــه داشــت ،در
بحــث ارزشافــزوده و پرداخــت مالیــات،
تولیدکننــده ضــرر اصلــی را متحمــل
میشــود؛ زیــرا بــرای تأمیــن مــواد اولیــه

بایــد ارزش افــزوده را پرداخــت کننــد؛
ـروش کاال ،بــه ایــن دلیــل
امــا در زمــان فـ ِ
کــه کاغــذ چــاپ و تحریــر کاالی خــاص
اســت ،از پرداخــت مالیــات ارزشافــزوده
معــاف اســت .تولیدکننــده نمیتوانــد کاغــذ
را بــا ارزشافــزوده بفروشــد ،در همیــن جــا
ضــرر بزرگــی را تحمــل میکنــد کــه صرفــه
اقتصــادی آن را از بیــن میبرد.دبیــر
ســندیکای تولیدکننــدگان کاغــذ دربــاره
نتیجــه افزایــش فعالیت ناشــران و رســانهها
در فضای مجــازی و به صــورت الکترونیک
و توقف چاپ روزنامــه و کتاب توضیــح داد:
ا گــر ایــن اتفــاق بیفتــد ،بــه معنــای نابــودی
صنعــت بــزرگ چــاپ و از بیــن رفتن اشــتغال
در ایــن بخــش خواهــد بــود .ا گــر بــه ســمت
بهــا و فعالیــت رســانهها
انتشــار همــه کتا 
در فضای مجــازی برویــم ،دسـتاندرکاران
و فعــاالن ایــن حــوزه اعــم از تولیدکننــدگان،
واردکنندگان ،توزیعکنندگان،فروشندگان،
چاپخان ـهداران و کارگــران شــاغل در ایــن
بخــش بیــکار میشــوند.

«کالبهاوس» از کسی اجازه نمیگیرد
مدیرمسئول روزنامه شرق :فناوریهای نوین رسانهای مثل «کالبهاوس» خودشان را تحمیل میکنند
وقتی راهی را میبندیم ،راه دیگری باز میشود

مدیرمس ــئول روزنام ــه ش ــرق گف ــت :فناوریه ــای نوی ــن رس ــانهای مث ــل «کالبه ــاوس»
خودش ــان را تحمی ــل میکنن ــد و از کس ــی اج ــازه نمیگیرن ــد .کالبه ــاوس محصول ــی
جدی ــد در دنی ــای رس ــانههای اجتماع ــی اس ــت ک ــه ب ــدون ات ــکا ب ــه عک ــس و ویدئ ــو
و نوش ــته ،توانس ــته در دنی ــا و البت ــه ای ــران محبوبی ــت یاب ــد .در ای ــن فض ــا کارب ــران
میتوانن ــد بهط ــور زن ــده ب ــا یکدیگ ــر ح ــرف بزنن ــد و نظره ــای خ ــود را ب ــه اش ــترا ک
بگذارند.سیاسـتمداران ایرانــی بــه ایــن فضــا روی خــوش نشــان دادنــد و در بحثهــای
داغ سیاســی کالبهــاوس مشــارکت کردنــد .در ایــن شــرایط پرســش ایــن اســت کــه ادامــه
ایــن رونــد چــه تأثیــری بــر رســانههای داخلــی خواهــد گذاشــت.
ب ــه گ ــزارش ایرن ــا مدر س ــه ،مه ــدی رحمانی ــان ،مدیرمس ــئول روزنا م ــه ش ــرق ،در
بخ ــش دیگ ــری از اظهارات ــش ب ــر ای ــن نکت ــه تأ کی ــد ک ــرد ک ــه رس ــانههای داخل ــی بای ــد
خودش ــان را بـ ـهروز کنن ــد و تولی ــدی داش ــته باش ــند ک ــه ب ــرای نس ــل ام ــروز ج ــذاب
باشد.

بایدموجسوار خوبیباشیم

ا ی ــن روزنامهن ــگار ب ــا بی ــان اینک ــه کس ــی نمیتوا ن ــد د س ــتور بد ه ــد ی ــک رس ــانه
متول ــد ش ــود ی ــا خی ــر ،خاطرنش ــان ک ــرد :فناوریه ــای نوی ــن رس ــانهای مث ــل ی ــک
س ــیل دارد ب ــه طرفم ــان میآ ی ــد .م ــا ا گ ــر مو جس ــوار خو ب ــی با ش ــیم ،میتوانی ــم
س ــوار س ــیل ش ــویم .ام ــا ا گ ــر مو جس ــواری بل ــد نبا ش ــیم ،س ــیل م ــا را ب ــا خ ــودش
میبرد.
او ب ــا اش ــاره ب ــه تاریخچ ــه پیدای ــش رس ــانهها توضی ــح داد :تلویز ی ــون ک ــه آ م ــد،

گفتن ــد کار رادی ــو تم ــام اس ــت؛ در حال ــی ک ــه رادی ــو مان ــد و االن کالبه ــاوس ش ــکل
دیگ ــری از رادیوس ــت .س ــرعت رش ــد فن ــاوری خیل ــی زی ــاد اس ــت .م ــا ا گ ــر بخواهی ــم
زی ــر دس ــت و پ ــای فن ــاوری ل ــه نش ــویم ،بای ــد خودم ــان را بـ ـهروز کنی ــم .مخاط ــب
وقت ــی خ ــورا ک جد ی ــدی در رس ــانههای قدیم ــی نمیبین ــد جهتگی ــر یاش را
ع ــوض میکن ــد .رس ــانهها با ی ــد تولی ــدی دا ش ــته با ش ــند ک ــه ب ــرای نس ــل ا م ــروز
ج ــذاب باش ــد؛ چ ــون نمیتوانی ــم ب ــا جوابه ــای قدیم ــی ب ــه پرسـ ـشهای جدی ــد
پاسخ بدهیم.

مدیرمس ــئول روزنا م ــه ش ــرق قا ن ــون و بخشنا م ــه و مصو ب ــه را ب ــرای مقابل ــه ب ــا
رس ــانههای جدی ــد ناکاف ــی دانس ــت و گف ــت :درب ــاره ممنوعی ــت ماه ــواره قان ــون داری ــم؛
ام ــا دس ــتگاههایی ک ــه متول ــی ای ــن قان ــون هس ــتند ،چ ــون نتوانس ــتند مقابل ــه کنن ــد رس ــما
و عم ــا عق ــب نش ــینی کردن ــد .ای ــن ط ــور نیس ــت ک ــه ا گ ــر از چی ــزی خوش ــمان نیام ــد،
بخشنام ــه کنی ــم ک ــه م ــردم نبای ــد از آن اس ــتفاده کنن ــد؛ چ ــون قان ــون و بخشنام ــه
و مصوب ــه ا گ ــر مطاب ــق هنج ــار عموم ــی نباش ــد ،هی ــچ وق ــت موف ــق نمیش ــود .االن ا گ ــر
کس ــی بخواه ــد ب ــا کالبه ــاوس مقابل ــه کن ــد ،ی ــک کالبه ــاوس دیگ ــری کن ــارش ایج ــاد
میش ــود.
رحمانی ــان ب ــا اش ــاره ب ــه بازت ــاب مصاحب ــه فائ ــزه هاش ــمی در کالبه ــاوس اظه ــار ک ــرد:
ا گ ــر ش ــرایط در رس ــانههای م ــا آزادت ــر ب ــود ،فائ ــزه هاش ــمی ی ــا ه ــر ف ــرد دیگ ــری هم ــان
حرفه ــا را ب ــه ش ــکل پاس ــتوریزهتری در رس ــانه م ــا ی ــا صداوس ــیما بی ــان میک ــرد و
در ای ــن ص ــورت ش ــرایط متعادلت ــر میش ــد؛ ام ــا وقت ــی در بس ــته اس ــت ،امث ــال وی
وارد ات ــاق دیگ ــری میش ــوند ک ــه آنج ــا س ــقف بلندت ــر اس ــت و آزادی بیش ــتری وج ــود
دارد .آنه ــا آنج ــا حرفهای ــی میزنن ــد ک ــه ممک ــن اس ــت ب ــه م ــذاق کس ــی خ ــوش
نیاید.
او اف ــزود :وقت ــی راه ــی را میبندی ــم ،راه دیگ ــری ب ــاز میش ــود .ا گ ــر جل ــوی مس ــیر آب س ــد
بزنی ــد ،آب قدرت ــش را از دس ــت نمیده ــد؛ بلک ــه قدرت ــش متمرکزت ــر میش ــود .ممک ــن
اس ــت آب س ــد را بش ــکند و تخریب ــش بیش ــتر ش ــود .بای ــد بگذاری ــم آب ج ــاری باش ــد و ب ــه
ش ــکل رودخان ــه بیای ــد و م ــزارع را س ــیراب کن ــد.

پـروژه اصـول ،الزامـات و چهار چـوب نظـام جامـع تنظیـم
مقـررات فضـای مجـازی کشـور بـا هـدف دسـتیابی بـه
چهارچوبـی جامـع و هماهنـگ بـرای یافتـن را هحلهـا و
سـاماندهی مقولـه تنظیـم مقـررات فضـای مجـازی انجـام
شـد .
بـه گـزارش شـفقنا رسـانه ،رئیـس پژوهشـگاه ارتباطـات
و فنـاوری اطالعـات گفـت :ایـن فعالیـت پژوهشـی بـه
درخواست مرکز ملی فضای مجازی در پژوهشگاه ارتباطات
و فنـاوری اطالعـات انجـام شـده اسـت.
وحیـد یزدانیـان ادا مـه داد :ا یـن فعالیـت در سـه مرحلـه
انجـام شـد :در مرحلـه اول ،مبانـی و تجربیـات مختلـف در
خصـوص تنظیـم مقـررات بهصـورت عـام و اصـول تنظیـم
مقـررات فضای مجـازی به صـورت خاص مـورد بررسـی قرار
گرفـت .در ایـن خصـوص علاوه بـر مطالعـه و بررسـی مبانـی
نظـری تنظیم مقـررات و نظریـات مختلف در خصـوص آن،
تجربیات تعدادی از کشورها و همچنین توصیههای برخی
از مهمتریـن نهادهـای بینالمللـی در عرصـه تنظیمگـری
ا کوسیسـتمهای دیجیتـال و فضـای مجـازی بررسـی و
دسـتهبندی شـده و ابعـاد اصلـی آن مشـخص شـد.
او افـزود :بـر ایـن اسـاس ،در مرحلـه دوم چهارچوبـی نظـری
و مقدماتـی بـرای بنـا نهـادن یـک سیسـتم تنظیـم مقرراتـی
مناسـب بـرای فضـای مجـازی شـامل مـدل ،قواعـد اصلـی و
همچنین مؤلفههای عملکردی الزم برای چنین سیسـتمی
تبییـن شـد .مطالعـات انجا مشـده مبیـن ایـن واقعیـت
هسـتند که طیف متنوعی از پاسـخها برای برونرفت از این
چالشهـا متناسـب بـا الزامـات ،نیازمندیهـا و ویژگیهـای
هر کشـور ارائـه شـدهاند ،ولـی عمـده آنهـا در اصـول و اجـزا و
مؤلفههـا دارای نقـاط اشـترا ک فـراوان هسـتند.
یزدانیـان ادا مـه داد :ا یـن راهکارهـا نـه مبتنـی بـر ایجـاد
نهادهـای کاملا جدیـد بـرای تنظیمگـری ایـن عرصـه
بلکـه بـر پایـه اسـتفاده از روشهـای همکارانـه و مشـارکتی
در تصمیمگیـری و عملیـات بیـن تنظیمگـران موجـود،
تطبیـق آنهـا بـا شـرایط جدیـد ،کاربسـت اصـول ،قواعـد و
ابزارهـای تنظیـم مقرراتـی جدیـد ،ایجـاد نهادهـای جدیـد
فقـط در حوز ههایـی کـه خلأ جـدی نهـادی و جـود دارد و
نهایتـا هماهنگسـازی و یکپارچهسـازی کل مجموعـه
قانونـی و نهـادی بنـا شـده اسـت .بدیـن ترتیـب الزم اسـت
تنظیـم مقـررات فضـای مجـازی بـا توجـه بـه مقتضیـات،
نیازمندیهـا و ویژگیهـای کشـور و در چهارچوبـی مشـترک
و همکارانـه مطابـق بـا اصـول و قواعـد عنـوان شـده بیـن
نهادهـای تنظیمـی فعلـی کشـور ،انجـام شـود.
او اظهار کرد :بهمنظور اختصاصیسازی این اصول و قواعد
عمومـی بـرای کشـور ایـران و پیریـزی یـک سیسـتم تنظیم
مقرراتی متناسـب بـا مشـخصات و شـرایط و وضعیـت جاری
کشـور و ظرفیتهـای آن در مرحلـه سـوم همیـن فعالیـت،
چهارچـوب و طـر ح کلـی سیسـتم تنظیـم مقرراتـی فضـای
مجازی کشـور که ا کنـون آن را «نظـام جامع تنظیـم مقررات
فضای مجازی کشـور» مینامیم ،پایهگذاری و معرفی شـد.
رئیـس پژوهشـگاه  ICTگفـت :در ایـن مـدل ،عرصههـا و
مؤلفهها یـا اجـزای احصا شـده بـرای تنظیم مقـررات فضای
مجـازی ،وضعیـت موجـود تنظیـم مقرراتـی کشـور و خألهـا،
تعارضهـا و چالشها و نیـز تطبیق اصـول و الزامـات تنظیم
مقرراتـی و مؤلفههـای آن بـا وضعیت فعلـی و بـا بهرهگیری از
تجارب سـایر کشـورها در قالب الگوهای راهنما ،مورد توجه
قـرار گرفتـه اسـت.

رسانهشناسی
تازهترین اثر محسنیانراد
کتــاب «رسانهشناســی» مهــدی محســنیان راد ،اســتاد
ارتباطــات ،بــه همــت ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب علوم
انســانی دانشــگاهها (ســمت) منتشــر شــد.
بــه گــزارش مهــر ،کتــاب حاضــر بــرای دانشــجویان رشــته
علــوم اجتماعــی گرایــش ارتباطــات در تمــام مقاطــع بــه
عنــوان کتابــی مبنایــی تدویــن شــده اســت .امیــد اســت
عــاوه بــر جامعــه دانشــگاهی ،ســایر عالقهمنــدان نیــز
از آن بهر همنــد شــوند .نخســتین کتابــی کــه اصطــاح
«رسانهشنا ســی» یــا «مدیا لــوژی» در روی جلــد آن آمــد،
اثــری بــود کــه در  ۲۰۱۶در  ۲۳۰صفحــه در نیویــورک منتشــر
شد.
اکنــون اثــر حاضــر جامعتریــن کتابــی اســت کــه از ســوی یــک
دانشــمند ایرانــی بــه زبــان فارســی دربــاره رســانهها تدویــن
شــده اســت .کتــاب حاضــر ،دانــش «رسانهشناســی» را
شــاخهای از ارتباطشناســی و موظــف بــه مطالعــه ماهیــت،
جریــان و فرا گــرد نظامهــای معنایــی مســتقر در نئوکورتکــس
مغــز انســان در حــوزه ارتباطــات رســانهای و متمرکــز بــر
کارکردهــا و کاربردهــای آن در کلیتــی متشــکل از پیشــینه،
فنــون و فناوریهــای تولیــد محتــوا و جابهجایــی متــن ،در
زمینــه روابــط متقابــل منابــع قــدرت و مخاطبــان و فراینــد
صیــد مفهــوم ارتباطگیــران از محتــوا تا تأثیــر میدانــد .همین
تعریــف ،مبنــای  ۲۱فصــل کتــاب شــده اســت .کتــاب ابتــدا
بــه توضیــح مفاهیــم پایــه و پــس از آن در قالــب اصطالحــی
جدیــد ،بــه مــروری بــر کارکــرد و کاربــرد رســانههای پیــش از
قدیــم در ایــران میپــردازد.
در بخشــی از مقدمــه ایــن اثــر بــه قلــم اســتاد محســنیان
راد آمــده اســت :در کتــاب حا ضــر ،بهکاربــردن اصطــاح
«رسانهشناســی» بــه منظــور هــدف خلــق اثــری در راســتای
«علــم رســانه» و در امتــداد «ارتبا طشناســی» اســت .بــه
عبارتــی ،تقلیــد از مســیری اســت کــه در حوزههــای دیگــر
علــوم ،بهویــژه پزشــکی ،ســابقهای طوالنــی دارد .همــان
گونــه کــه فیزیولــوژی ،شــاخهای از بیولــوژی اســت یــا
«تیروئیدشناســی» شــاخهای از «غده شناســی» اســت ،اینجا
نیــز «رســانه شناســی» شــاخهای از «ارتبــاط شناســی» اســت؛
بنابرایــن ،میتــوان از تعریــف ارتباطشناســی بــه تعریــف
رسانهشناســی دســت یافــت.
جامعتریــن تعریفــی کــه بــرای «ارتباطشناســی» یافتــهام
مربــوط بــه فرهنــگ لغــات ارتباطــات و مطالعــات رســانه
( )۱۹۹۳اســت کــه «ارتبا طشناســی» را دانــش مطالعــه
ماهیــت ،فرا گــرد و نظامهــای معنایــی مرتبــط بــا همــه انــواع
ارتباطــات ،در کلیتی متشــکل از زمــان ،فضا ،منــش و اوضاع
و احــوال دانســته اســت.
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خودرویی که هوا را پاک میکند

چهارباغ ،جوانی خندهروست
الهام شهیدان
خبرنگار

بهتازگـی خودرویـی خـودران و برقـی طراحـی شـده کـه سیسـتم
فیلترینـگ مخصوصـی دارد تـا هـوای آلـوده اطـراف را پاکسـازی
کند.طـرح اولیـه یـک خـودروی خـودران برقـی ارائـه شـده کـه
میتوانـد آالیندگـی ایجـاد شـده توسـط خودروهـای برقـی را
جمـعآوری کنـد و در عـوض هـوای تمیـز بهجـای بگـذارد.
ایـن طـرح اولیـه «ای رو» ( )Airoنـام دارد و اسـتودیو هدرویـک
درانگلیس آن را به سفارش شرکت خودروسـازی «آی ام موتورز»
چین طراحی کرده است .این خودرو را میتوان از  ۲۰۲۳میالدی
تولید کرد.در خودروی «ای رو» فضایی شبیه اتاق غذاخوری در
نظر گرفته شـده که میتوان آن را به دو تختخواب تبدیل کرد تا
سرنشینانبتوانندهنگامسفر،استراحت کنند.همچنینوسیله
نقلیه مذکور با برق کار میکند و مجهز به یک سیستم فیلترینگ
یشـود و ذرات آالینـده
 HEPAخواهـد بـود کـه زیـر بدنـه نصـب م 
هـوا را پاکسـازی میکند.هـوای آلـوده حـاوی ذرات شـیمیایی
خطرناکی اسـت که خودروهای دیگـر تولید میکنند .ایـن ذرات
که اندازههای مختلفـی دارند داخل فیبر فیلتر بـه دام میافتند و
پس از طی مراحلی از هوا پاکسازی میشوند.عالوه برخودرو یک
ایستگاه شارژ نیز برای شـرکت چینی طراحی شـده که به بخشی
یشـود.فضای داخلـی خـودرو قابلیـت
از زیربنـای شـهر تبدیـل م 
یسـازی دارد و مشـتریان میتواننـد آن را بـه دلخـواه خود
شخص 
تغییـر دهنـد .سـقف خـودرو نیـز شیشـهای اسـت کـه بـا اسـتفاده
یتـوان آن را تـار کـرد .داخـل خـودرو نیـز
از جدیدتریـن فنـاوری م 
یک نمایشـگر لوله شـونده وجود دارد که فضای کابیـن را به یک
کپسـول مخصوص بازی رایانـهای تبدیـل میکند.

عکساز رضاجواهری

زندگینوشت
اغلـب بهتریـن قسـمتهای زندگـی اوقاتـی بودهانـد کـه هیـچکار نکـردهای و نشسـتهای دربـاره زندگـی فکـر کـردهای.
منظـورم این اسـت که مثلا میفهمـی کـه همهچیـز بیمعناسـت ،بعد بـه این نتیجـه میرسـی که خیلـی هـم نمیتواند
بیمعنـا باشـد .چـون تـو میدانـی بیمعناسـت و همیـن آ گاهـی تـو از بیمعنـا بـودن ،تقریبـا معنایـی بـه آن میدهـد.
میدانـی منظـورم چیسـت؟ بدبینـی خوشبینانـه.
برشی از کتاب عامهپسند اثر چارلز بوکفسکی

عامهپسند

پاکبان خودران درخیابانهای فنالند

جدول
یک شرکت فنالندی پاکبان خودرانی را به شکل یک خودروی
برقی تولید کرده که قادر به حرکت در سطح شهر و پا کسازی
مناطق مختلف است.این پا کبان خودران که توسط شرکت
ترومبیا تولید شده ،به طور آزمایشی در پایتخت فنالند مورد
استفادهقرار گرفتهوفعالبرخیمسیرهایحرکتدوچرخههاونیز
خیابانهای اصلی را در شب تمیز و پا کسازی میکند .این
خودروی خودران پاکبان که ترومبیا فری نام دارد ۳.۵۲ ،متر
طول و ۲.۳متر عرض دارد و با افزوده شدن دو جاروی کمکی به
دو طرف این خودرو عرض آن به سه متر افزایش مییابد.
باتریهایلیتیومینصبشدهبررویاینخودروشارژآنراتا۱۷
ساعت تأمین میکند و با استفاده از آن میتوان انواع زباله را از
سطح خیابانها جمعآوری کرد .این خودرو مجهز به فناوری
لیدار و نیز فناوری دید هوشمند برای شناسایی موانع ،زبالهها و
مسیریابیدقیقاستودرتمامیشرایطآبوهواییقابلاستفاده
خواهد بود.این خودرو هم در روز و هم در شب میتواند زبالههای
مختلف را شناسایی و جمعآوری کند و حداکثر سرعت آن به ده
کیلومتر در ساعت میرسد .اما در زمان جمعآوری زبالهها این
سرعت به  ۲تا  ۶کیلومتر در ساعت کاهش مییابد .عرضه این
محصولبهبازاردرسهماههاولسال ۲۰۲۲انجاممیشود.

درآمد اپل کاهش مییابد

@ Esfzibanews

شکارچیانی که
محیطبان شدند

افقی
 - 1از تیمهای امارات  -چاق  -برنج بیارزش
 - 2آب بینی  -درون پرکن  -فرمانده بدن  -گرما
 - 3کنایه از اخمکردن
 - 4گوشه خلوت  -تلخ ،پیمانه  -بم وارونه -
پرنده دریاچه  -ابر رقیق
 - 5بهدنیا آوردن  -پاروی قایقرانان  -رئوف
 - 6کفش پاشنهدار  -ماه فوتبالی  -گوسفند جنگی
 - 7آویزان  -غیرقابل کشت  -زود شکن
 - 8انعکاس صدا در کوه  -گونه  -نام گلی است
 - 9بوی خوب زیر شکم آهو  -پول ژاپن -
درون دهان  -بندری در هند
 - 10سطح  -شن وارونه  -دریا  -خاندان
 - 11کتابی از سهراب سپهری  -مرتجع الستیکی
 - 12نی ــم  -ورزش م ــادر  -ن ــام ورزش ــگاه خانگ ــی تی ــم فوتب ــال
فاین ــورد روت ــردام
 - 13کوچکترین ذره  -نام سابق ماهشهر  -عضو صورت
 - 14زمینه موسیقی  -پر مرغ  -خروش جمعیت انبوه
 راست نیست - 15نقطه و خال  -نمد مال  -چاقو

جمعـی از دوسـتداران محیطزیسـت در
اقدام جالبی شکارچیان پشیمان را جذب
انجمـن محیطزیسـت کردهانـد کـه ایـن
اقـدام تأثیـر بسـزایی در افزایـش جمعیـت
حیاتوحـش «المـرد» داشـته اسـت.
منطقه شکارممنوع «کوه هوا و تنگخور»
به دلیـل موقعیت خـاص محلـی محبوب
بـرای شـکارچیان بـود .ایـن منطقـه بـا
وسـعت  129.685هکتـار در جنـوب
شـرقی اسـتان فـارس و از نظـر تقسـیمات
سیاسـی در حـوزه سـه شهرسـتان المـرد
(شمال غرب ،شمال و شمال شرق بخش
عالمرودشـت) ،خنـج (بخـش محملـه) و
گراش (دهسـتان خلیلـی) واقع شدهاسـت
و یکـی از  20منطقـه شـکارممنوع اسـتان
فـارس ب هشـمار مـیرود .ایـن محـدوده در
فاصلـه  80کیلومتـری شـمال شـهر المـرد
و  65کیلومتـری جنـوب غربـی و غـرب
خنـج قـرار دارد و توسـط اداره حفاظـت
محیط زیست شهرستان المرد و همکاری
انجمنهـای مردمنهـاد محلـی اداره و
حفاظـت میشـود.
حاالجمعـی از دوسـتداران محیطزیسـت

حل جدول شماره 4011

اپــل پیشبینــی میکنــد درآمــدش بــه دلیــل کمبــود تراشــه ۳تــا
 ۴میلیــارد دالر کاهــش یابد.درآمــد اپــل در نخســتین س ـهماهه
کهــای
 ۲۰۲۱میــادی بــه دلیــل فــروش آیفــون ،آی پــد و مــک بو 
جدیــد بــه حــدود  ۹۰میلیــارد دالر رســید .امــا مــوج تقاضــا بــرای
دســتگاههای این شــرکت بــا اختالالتــی در زنجیره ذخایــر جهانی
روبـهرو شــده اســت .دلیــل ایــن اختــاالت نیــز شــیوع کوویــد ۱۹در
سراســر جهــان بــوده اســت .لــوکا مایســتری مدیــر ارشــد مالــی اپــل
در جلسـهای بــا تحلیلگــران از پیشبینــی کاهــش ۳تــا ۴میلیــارد
دالری درآمــد ایــن شــرکت بــه دلیــل کمبــود تراشــه خبــر داد.ایــن
کمبــود ذخایــر احتمــاال روی تولیــد آی پــد و رایان ههــای مــک تأثیر
یگــذارد .تیــم کــوک مدیــر ارشــد اجرایــی اپــل نیــز گفــت :مــا
م 
در بخــش تراشــه و همچنیــن در تأمیــن تقاضــا بــا چالشهایــی
روبـهرو هســتیم.پیشازاین تولیدکننــدگان خــودرو از نخســتین
شــرکتهایی بودنــد کــه نســبت بــه کمبــود جهانی تراشــه هشــدار
دادند.ایــن اختــال ســبب شــده شــرکتهای بزرگــی ازجملــه
جنــرال موتــورز ،هیونــدای ،فــورد و فیــات کرایســلر موقتــا برخــی
کارخانههایشــان را تعطیــل کننــد.

دیدبان محیطزیست

نادر رفیعی

عمودی
 - 1مرد بی ریش  -اثری از ماکسیم گورکی
 - 2درهم پیچیدن  -عدد منفی  -شماردن  -در قدیم فیلمها به
این شکل ساخته میشدند
 - 3برآمدگی ته کفش  -دردها  -از اعداد
 - 4دشوار  -دو رنگی  -طالی قالبی  -سایه انداز
 - 5کندر رومی-منقار کوتاه-متدبیسر
 - 6پـری  -زرد انگلیسـی  -ثـروت ودارایـی کـه بهخوبـی وسـالمی
بهدسـت آمـده باشـد
 - 7اگرانگشتهاجمع شوند آن میشوند ،جوی آب -
زندگانی  -تازی
 - 8از رنگها  -زمین آماده کشت
 - 9گاهاستراحت -کوهبلند-تیرپیکاندار -احمق
- 10چاشنیاصلیغذا-انبوه-برداشتمحصول
 - 11لباس دراویش  -مرد بی زن  -نوعی زغال سنگ  -خود رأی
 - 12نقاش و گراور ساز آلمانی  -متالشی شده
- 13درونچیزی-لقبباتیستوتا-مایهحیات
 - 14ورم و آماس  -فریب دهنده  -خط کش مهندسی -
کلمهپرسش
- 15قدیمی-خونبها-تلمبه

اگر بگویند چشمهایت را ببند و یک نقطه از اصفهان بیدار شو،
یادم فقط به پیادهرویهای بازگشت از مدرسه فرهنگ
میرسد .از پیادهروهای کوچک خیابان سیدعلیخان و
کتابفروشی مهرگان رد میشدیم تا ناگاه پشت آن درختهای
سربهفلککشیده به چهارباغ برسیم .مردم و توریستها در هم
و چه سرخوش از روزگاری که کرونا زده نبودیم .عروس و
دامادهایی که نزدیک بازار هنر و نقرهفروشیها دنبال خرید
عروسی بودند .انگار کارتپستالی از آن دوران در نگاهم هست
که فراموش نمیشود .بوی کبابی وسط چهارباغ که همیشه
خدا روی درش نوشته یک پرس کباب و دو گوجه فالن قیمت.
ما سه نفر بودیم که توی آن خیابان  15دقیقهای را که وقت
داشتیم از عباسآباد یا راه میانبر مادی به خانههایمان
میرسید طی میکردیم ،بیخیال و سرخوش از زمانه .حاال یکی
از ما اینجا نشسته و از چهارباغ برایتان مینویسد ،آنیکی که
شو خطبع و بامزهتر بود االن امریکاست و آن دوست دیگرم،
رشیده شاعر را که برای تمام آدمها چهارباغ میتوانست شعری
جدید بگوید ،کرونا چندماهی است از ما گرفته .بگذریم ،یا ما
خیلی بزرگ شدیم یا چهارباغ پیر شده که این همه خاطره در
خودش دارد.یادم هست که در صف طوالنیای برای تماشای
فیلم عروس ایستاده بودیم ،بابا میگفت برگردیم ،مامان
میگفت نه بمانیم و فیلم را ببینیم .چهره نیکی کریمی روی
سردر سینما قشنگترین چهرهای بود که من روی پرده سینما
دیده بودم .حاال دیگر آقای آپاراتچی نیست و آن سینما هم
درش تخته شد .اما چهارباغ هنوز چهارباغ است ،یعنی هزار بار
همبمیرددوبارهقشنگترزندهمیشود.هنوز همتویچهارباغ
صدای خنده جوانها میآید ،پر است از مردمی که خلق
تنگشان آنجا باز میشود .هنوز یک آرایشگاه قدیمی روبهروی
رستوران شهرزادش دارد که شبیه سریال آرایشگاه زیباست.
ساندویچیهای قدیمیاش هنوز بندری دارند .راستش را
بگویم چهارباغ برای من زندهتر از میدان نقشجهان است.
چهارباغ مردمیتر است و انگار آفریدهشده برای سینما ،تئاتر،
هنر و زندگی عادی .انگار آفریده شده که استواری را از
درختهایش یاد بگیریم .انگار هنوز صدای پای مردمی که در
این خیابان با تئاترهای ارحام میخندیدهاند در آن شنیده
میشود .این خندهها چهارباغ را جوان نگه داشته است.
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این منطقه ،نسبت به جذب شکارچیانی
کـه از اسـلحه دسـت کشـیده و پشـیمان
شـدهاند ،اق ـ ـ ــدام کردهانـد و اغلـب
محیطبانـان در ایـن منطقـه معتقدنـد که
ایـن اقـدام منجـر بـه افزایـش قابلتوجـه
جمعیـت حیاتوحـش شـده؛ تـا جایـی
کـه قـوچ الرسـتان کـه در آن منطقـه روبـه
انقـراض بود بـه جمعیـت مطلوبی رسـیده
ا سـت.
ایـن دوسـتداران محیطزیسـت کاری
کردنـد کـه قهارتریـن شـکارچیان منطقـه
دسـت از تفنـگ بردارنـد و بـه محیـط
نهـا بـه دنبـال جبـران
بانـان بپیوندنـد .آ 
ضـرر بـا تلاش و صحبـت دوسـتداران
محیطزیسـت هسـتند.
هما کن ـ ـ ــون ،جمعیـ ـ ــت محیطزیسـت
18برابـر شـده و شـکارچیان بـرای دیدبانی
پاسـگاه مردمـی سـاختهاند.
مـردم المـرد حتـی بـرای حیاتوحـش این
ناحیه علوفه و آب نیز با همیاری هم تهیه
میکننـد و بـه ایـن شـیوه تفنگهـا زمیـن
گذاشـته شـد و همـه باهـم بـرای نجـات
منطقـه و حیوانـات متحـد شـدند.

