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جامعه در آینه آیین
 جایگاه آیین و نمایش به مثابه تجلیات زنده فرهنگ عامه

 در جامعه معاصر چیست؟

دیرزمانی است که صداها و آواهای هنرمندان آیین های نمایشی از کوچه 
و خیابان شهر شنیده نمی شود. معرکه گیرها رفته اند و نقال های کهن سال 
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 اعتبارنامه در جیب
پنج نماینده شهر اصفهان 
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آغاز افتتاح های هفتگی 
وژه های محلی پر
30درصدبودجهشهروصولشد

 سنگینی هزینه ها 
بر دوش درآمد

 خط فقر یک خانوار  اصفهانی 
چقدر است؟

کار در سـال 99  حداقـل حقـوق اداره     سعیده غفاری
معـادل دو میلیـون و 800 هـزار تومـان تصویب شـد و با گذشـت 
چنـد مـاه هنـوز بـا اعتراض هـای زیـادی همـراه اسـت. کارگـران 
معتقدنـد ایـن میـزان حقـوق تفـاوت فاحشـی بـا خـط فقـر دارد. 
بررسـی های میدانـی در بـازار اصفهـان نشـان می دهـد یـک 
خانـوار چهارنفری بـرای تامیـن حداقل نیـاز موادغذایـی خود، 
یـک دسـت لبـاس بـرای یـک سـال و هزینه هـای قبـوض و 
اجاره بهـای مسـکن باید حـدود پنـج میلیـون تومان بـرای یک 
مـاه بپـردازد؛  ازایـن رو پایـه حقـوق اداره کار باوجـود خـط فقـر 
پنج میلیون تومانی جواب گوی نیازهای یک خانوار چهار نفره 
در اصفهـان نیسـت.روش های مختلفـی بـرای محاسـبه خـط 
فقـر وجـود دارد کـه بهتریـن روش »حداقـل سـبدغذایی« نـام 
دارد. در ایـن روش حداقـل نیازهـای یـک فـرد در نظـر گرفتـه و 
سـپس جمع تمـام آن ها خط فقـر در نظـر گرفتـه می شـود. البته 
محققـان درروش حداقـل سـبدغذایی نیز به دودسـته تقسـیم 
می شوند: تعدادی از آن ها عقیده دارند صرفا محاسبه حداقل 
موادغذایی برای بدن کافی اسـت و عده ای دیگر هزینه هایی 
ک و مسـکن را نیـز بـه آن اضافـه می کننـد. نتایـج  مثـل پوشـا
تحقیقـات میدانـی اصفهان زیبـا نشـان می دهـد، خـط فقـر بـر 
اسـاس روش »حداقـل سـبدغذایی« بـرای یـک خانـواده 
چهارنفـره اصفهانـی حدود پنـج میلیـون تومان است.سـازمان 
جهانـی بهداشـت و نهادهـای معتبـر داخلـی، جـدول کاملـی از 
حداقـل نیازهـای بـدن بـه موادغذایـی منتشـر کرده انـد...    

سال شانزدهم، شماره 3757
دوشنبه 12 خرداد 
1399 



نیــــم نگــــاه

10 سال شانزدهم  * شماره 3757  *  دوشنبه  * 12 خرداد 1399سالمت

پرخــوری عصبــی یکــی دیگــر از اختال هــای شناخته شــده در زمینــه خــوردن اســت. ایــن اختــال نیــز همچــون 
بی اشــتهایی عصبــی معمــوال در دوران نوجوانــی و بلــوغ رشــد می کنــد و در بیــن زنــان رایج تــر اســت.

 مادرانه

 فواید 
بارداری و زایمان

همیشـــه در مـــورد عـــوارض بـــارداری و پیامدهـــای آن بـــرای 
ـــرات مثبـــت و مفیـــد  ـــه اث ـــز ب خانم هـــا صحبـــت شـــده، امـــا هرگ
آن اشـــاره ای نشـــده اســـت، همان طـــور کـــه حاملگـــی دارای 
ــوارض به خصـــوص  ــن عـ ــه ایـ ــوارض مشـــخصی اســـت کـ عـ
در حاملگی هـــای مکـــرر )چهـــار بـــار یـــا بیشـــتر( اهمیـــت پیـــدا 
ـــا  ـــه آن ه ـــد ب ـــه بای ـــت ک ـــم هس ـــدی ه ـــا دارای فوای ـــد، ام می کن

توجـــه کـــرد.
مثـــا بـــارداری می توانـــد احتمـــال ایجـــاد ســـرطان تخمـــدان 
ــد  ــا حـ ــان اســـت را تـ ــرطان در زنـ ــواع سـ ــنده ترین انـ ــه از کشـ کـ
ـــاردار نشـــده اند،  ـــز ب ـــادی کاهـــش دهـــد؛ امـــا زنانـــی کـــه هرگ زی
همین طـــور  می شـــوند،  رحمـــی  فیبـــروم  دچـــار  بیشـــتر 
ایـــن زنـــان دو تـــا ســـه برابـــر بیشـــتر دچـــار ســـرطان رحـــم 
 می شـــوند و احتمـــال ســـرطان ســـینه نیـــز در ایـــن افـــراد

 بیشتر است.
در بیمـــاری »اندومتریـــوز« کـــه بافت هـــای داخـــل رحمـــی 
در مکانـــی غیرعـــادی مثـــل تخمـــدان و لگـــن رشـــد می کنـــد، 
بیمـــار بـــا دردهـــای شـــدید لگنـــی روبـــه رو اســـت، امـــا در 
دوران بـــارداری بـــه دلیـــل تغییـــرات هورمونـــی ایجادشـــده، 
می شـــود  متوقـــف  اندومتریـــوز  دارای  مناطـــق  رشـــد 
جلوگیـــری بیمـــاری  ایـــن  مضـــر  چســـبندگی های  از   و 

 می شود. 
کـــه در دوران بـــارداری از پیشـــرفت  بیمـــاری دیگـــری 
بازمی مانـــد، بیمـــاری تنبلـــی تخمـــدان یـــا بیمـــاری تخمـــدان 

اســـت. پلی کیســـتیک 

تغییرات مغز در مادران باردار
ــد  ــد از تولـ ــی بعـ ــارداری و حتـ ــه در دوران بـ ــی کـ هورمون هایـ
نـــوزاد ترشـــح می شـــود، باعـــث تغییـــرات طوالنی مدتـــی در 
مغـــز می شـــود کـــه توانمنـــدی آن هـــا را در یادگیـــری وظایـــف 

جدیـــد افزایـــش می دهـــد.
گرچـــه دردهـــای زایمانـــی و ســـختی های آن بـــرای مـــدت  ا
کوتاهـــی در همـــان دوران زایمـــان، ذهـــن مـــادر را از کار 
ــایی هـــوش و  ــرز معجزه آسـ ــه طـ ــدازآن بـ ــدازد، ولـــی بعـ می انـ

قابلیت هـــای ذهنـــی مـــادر افزایـــش می یابـــد. 
شـــاید بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه بســـیاری از زنـــان تـــازه 
بعـــد از بچـــه دار شـــدن می تواننـــد علی رغـــم مشـــغله زیـــاد 
 کاری و ذهنـــی، بـــه دانشـــگاه برونـــد و به خوبـــی تحصیـــل

 کنند.
 مـــادر شـــدن باعـــث ایجـــاد تغییراتـــی در شـــکل و انـــدازه 
نواحـــی خاصـــی از مغـــز می شـــود کـــه تـــا ده هـــا ســـال باقـــی 
می مانـــد. محققـــان می گوینـــد، مغـــز مـــادر به ســـرعت 
ــه داری  ــدن و بچـ ــادر شـ ــف مـ ــده وظایـ ــدن از عهـ ــرای برآمـ بـ
کـــه  تغییـــر می کنـــد و ایـــن تغییـــرات بـــه حـــدی اســـت 
می توانـــد  او  و  می شـــود  تقویـــت  مـــادر  حـــواس  حتـــی 
 صداهـــا و بوهـــای ضعیـــف فرزنـــد خـــود را بشـــنود و او را 

بشناسد.

صبور شدن مادران
افزایـــش هـــوش و ذکاوت زنـــان در اثـــر مـــادر شـــدن تنهـــا فوایـــد 
کـــه محققـــان ثابـــت  روانـــی و ذهنـــی مـــادر شـــدن نیســـت، چرا
کرده انـــد یـــک مـــادر در برابـــر فشـــارها و اســـترس های روانـــی 
آرام تـــر و منطقی تـــر اســـت، ترشـــح هورمون هـــای دوران 
بـــارداری باعـــث می شـــود مغـــز مـــادر بـــا شـــرایط بچـــه دار 
ــل  ــر و تحمـ ــث افزایـــش صبـ ــد و باعـ ــدا کنـ ــق پیـ ــدن تطابـ شـ

او می شـــود.

زایمان و کمک به عملکرد زنان ورزشکار
افزایـــش آنـــدوژن و دیگـــر هورمون هـــا در مـــادران ورزشـــکار 
توانایی هـــای آن هـــا را در عرصه هـــای ورزشـــی افزایـــش 

. هـــد می د
آزمایش هـــای انجام شـــده روی این گونـــه مـــادران ورزشـــکار 
ـــکل  ـــر ش ـــی و تغیی ـــای ورزش ـــش توانایی ه ـــان دهنده افزای نش

نـــدادن ماهیچه هاســـت.

شاد بودن زنان باردار
باالرفتـــن حجـــم هورمون هـــا در بـــدن شـــما در طـــول دوره  
بـــارداری نه تنهـــا ســـبب رشـــد جنیـــن می شـــود، بلکـــه بـــر 
بهبـــود ســـامت شـــما نیـــز تأثیرگـــذار اســـت و در دوران بـــارداری 

و بعـــدازآن وضعیـــت ســـامت شـــما را بهتـــر می کنـــد.

کاهش دردهای قاعدگی
بـــارداری فوایـــد خوبـــی برایتـــان دارد. شـــما از دردهـــای 
عضانـــی، کمتـــر رنـــج می بریـــد. بعضـــی از زنـــان دردهـــای 
قاعدگـــی را بعـــد از حاملگـــی و زایمـــان هـــم تجربـــه می کننـــد. 
امـــا ایـــن دردهـــا بـــه نســـبت دوران پیـــش از بـــارداری بســـیار 

کمتـــر اســـت.

کاهش ریسک سرطان
 بـــارداری یـــک محافـــظ مؤثـــر در برابـــر انـــواع ســـرطان های 
ســـینه و رحـــم اســـت. هـــر چـــه تعـــداد حاملگی هـــا بیشـــتر 
باشـــد و ســـن اولیـــن زایمـــان کمتـــر، ایـــن تأثیـــر بیشـــتر 
می شـــود. عـــاوه بـــر ایـــن، شـــیردهی بیـــش از ســـه مـــاه 
ریســـک ایـــن ســـرطان ها را کمتـــر می کنـــد. تخمک گـــذاری در 
۹ مـــاه حاملگـــی متوقـــف می شـــود زنانـــی کـــه تخمک گـــذاری 
کمتـــری دارنـــد، ابتـــا بـــه ســـرطان ســـینه و رحـــم در آن هـــا 

کمتـــر می شـــود.

تشدید حواس زنان باردار
بـــارداری درک شـــما را از مـــزه بیشـــتر می کنـــد، زیـــرا حـــس 
ــزان  ــد میـ ــه دلیـــل آن می توانـ ــده کـ ــر شـ ــما قوی تـ بویایـــی شـ

بـــاالی اســـتروژن باشـــد.

نرگس خلیل زاده، کارشناس مامایی مرکز بهداشت 
شماره یک اصفهان

 بهداشت 

 راه های پیشگیری از 
مسمومیت با شوینده های خانگی

همیشه در هنگام استفاده از فراورده های شیمیایی و شوینده در نور کافی برچسب روی 
بسته بندی را مطالعه کرده سپس مصرف کنید. استفاده از داروها و مواد شیمیایی در تاریکی 

می توانند خطرناک باشند.
در هنگام استفاده از مواد شیمیایی و فراورده های شوینده و پاک کننده، پنجره ها را باز کنید تا 
هوا به خوبی در محیط جریان داشته باشد. بسیاری از این ترکیبات مانند وایتکس )مواد با پایه 

هیپوکلریت سدیم( بخارات سمی ایجاد می کنند که به مخاط دهان، بینی و ریه صدمه می زند.
در زمان نظافت سطوح و استفاده از ترکیبات شوینده و پاک کننده از دستکش الستیکی، کفش 

جلوبسته و در صورت امکان، ماسک استفاده کنید.
از اختاط مواد شیمیایی مانند جوهرنمک و مواد سفیدکننده، لکه بر و الکل خودداری کنید. 

بخارات و گازهای ناشی از این اختاط بسیار سمی و خفه کننده هستند.
توجه داشته باشید که بسیاری از داروها و محصوالت نظافت خانگی مانند جوهرنمک، مواد 
ک پاک کن، سموم حشره کش و جونده کش )مانند مرگ موش(، تینر، ضدیخ،  شوینده و لکه بر، ال
بنزین و نفت می توانند در صورت بلعیده شدن و تماس با پوست و چشم یا در صورت تنفس، بسیار 

سمی باشند.
همیشه پس از استفاده از مواد شیمیایی سریع دِر آن را ببندید و دقت کنید که هیچ ظرف 

دربسته ای از دسترسی کودکان در امان نیست.
کی و سمی را بلعید یا بخارات آن را استنشاق کرد،  درصورتی که نزدیکان شما ماده ای غیرخورا

با مرکز اورژانس 115 یا مرکز اطاع رسانی داروها و سموم 1۹0 تماس بگیرید.

محصوالت شیمیایی و شوینده، نفت و بنزین و داروها را همیشه در ظرف اصلی آن نگهداری 
کنید. هیچ گاه این فراورده ها را در ظرف مواد خوراکی )مانند بطری نوشابه( نگهداری نکنید. این 
عمل سبب خورده شدن اشتباهی این مواد توسط کودکان و مسمومیت شدید آن ها خواهد شد.

داروها، محصوالت شوینده و فراورده های آرایشی، بهداشتی را دور از دسترس کودکان، در 
ارتفاع باال و در کمد مجهز به قفل نگه داری کنید. 

از قرار دادن ظروف حاوی مواد شیمیایی در کنار مواد غذایی و همچنین شعله آتش خودداری 

کنید، الکل و بسیاری از ترکیبات ضدعفونی کننده قابلیت اشتعال دارند. 
از قرار دادن مواد شوینده، ضدعفونی کننده و الکل در کمدهای زیر ظرف شویی اجتناب کنید، 

خطر مسمومیت در کودکان نوپا و کنجکاو از این طریق بسیار باالست.  
ک کن، بنزین، نفت، سموم  ک مثل الکل، ضدیخ، شیشه پا از نگهداری محصوالت خطرنا
علف کش، سموم حشره کش و کودهای باغبانی، ترکیبات لوله بازکن، جرم گیر و لکه بر در کمدهای 

بدون قفل در پارکینگ و حیاط منزل اجتناب کنید. 
در هنگام استفاده از مواد شیمیایی و فراورده های شوینده و پاک کننده پنجره ها را بازکنید تا هوا 

به خوبی در محیط جریان داشته باشد.
هنگام استفاده از مواد سفیدکننده یا جرم بر در سرویس های بهداشتی، در و پنجره را باز گذاشته 

کش را روشن کنید. و هوا
پس از مصرف مواد شوینده، سفیدکننده، جرم بر و لوله بازکن در محیط های دربسته و کوچک 
مانند دستشویی و حمام به هیچ عنوان در این مکان ها توقف نکنید؛  زیرا گازهای تولیدشده در 

فضای کوچک، خفه کننده و سمی است.
در صورت تماس پوست یا چشم با مواد شوینده و ضدعفونی کننده، مواد اسیدی یا قلیایی، 

پوست و چشم را با مقادیر فراوان آب شست وشو داده و مصدوم را به مرکز درمانی منتقل کنید.
 در صورت تماس پوست یا چشم با مواد اسیدی یا قلیایی هرگز از مواد قلیایی یا اسیدی جهت 

خنثی سازی استفاده نکنید.  
سیمین نریمانی ، کارشناس بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در ایـــن شـــرایط کرونایـــی کـــه افـــراد دچـــار 
اضطـــراب و فشـــارهای روحی روانـــی 
هســـتند، ممکـــن اســـت تغییراتـــی در 
خـــوردن و اشـــتهای آن هـــا بـــه وجـــود 
آیـــد. در ایـــن زمینـــه ذکـــر توصیه هایـــی 
الزم اســـت کـــه بـــه آن هـــا دکتـــر ســـاحل 
علمـــی  انجمـــن  رئیـــس  جوانبخـــت، 
قلـــب و مســـئول تولیـــد محتوایـــی ســـتاد 
دانشـــجویی مقابلـــه بـــا کرونـــا  پرداختـــه 

اســـت.

بی اشتهایی عصبی
بی اشـــتهایی عصبـــی احتمـــاال یکـــی از 
شناخته شـــده ترین انـــواع اختال هـــای 
ع اختـــال  نـــو ایـــن  اســـت.  خـــوردن 
غ  بیشـــتر در ســـنین نوجوانـــی یـــا بلـــو
ــردان  ــتر از مـ ــان را بیشـ ــد و زنـ ــد می کنـ رشـ

تحت تأثیـــر قـــرار می دهـــد.
افـــراد مبتـــا بـــه بی اشـــتهایی معمـــوال 
خـــود را به عنـــوان فـــردی کـــه اضافـــه وزن 
گـــر به طـــور  دارنـــد، می شناســـند؛ حتـــی ا
کـــی از کمبـــود وزن رنـــج ببرنـــد.  خطرنا
ایـــن افـــراد تمایـــل دارنـــد مرتـــب وزن 
کنتـــرل و از خـــوردن برخـــی  خـــود را 
غذاهـــای خـــاص پرهیـــز کننـــد؛ در ضمـــن 
اعتمادبه نفـــس آن هـــا به شـــدت وابســـته 

بـــه شـــکل بـــدن و وزنشـــان اســـت.
بی اشـــــــتهایی  شــــــایع  عــــــائم 
عصبـــی:  افـــراد بی اشـــتها در مقایســـه بـــا 
افـــراد بـــا ســـن و قـــد مشـــابه، به طـــور 
چشـــمگیری کـــم وزن هســـتند، الگوهـــای 
ــان به شـــدت محـــدود اســـت و  غذایی شـ
باوجـــود کمبـــود وزن، تـــرس شـــدید از 
افزایـــش وزن داشـــته و بـــرای جلوگیـــری از 
افزایـــش وزن اصـــرار ویـــژه بـــه الغـــر 

ماندن دارند.
ایـــن افـــراد از وزن و شـــکل بدنشـــان و 
به شـــدت  دارنـــد،  آن  از  کـــه  درکـــی 
ع  موضـــو ایـــن  و  هســـتند  دل خـــور 
ـــر بگـــذارد.  ـــر عزت نفسشـــان اث ـــد ب می توان
درواقـــع اغلـــب تصـــور درســـتی از بـــدن 
کاهـــش وزن زیاد از حدشـــان  خـــود و 

ندارنـــد.
دارای  آن هــــــا  بیـــشـــــتر  درضــــــمن 
هســـتند؛  فکـــری  وســـواس  عائـــم 
به عنوان مثـــال، بســـیاری از مبتایـــان 
بـــه بی اشـــتهایی، اغلـــب درگیـــر افـــکار 
مـــداوم دربـــاره غـــذا هســـتند و برخـــی 

پرخوری و کم خوری کرونایی
اختالل های خوردن را چطور می  توان درمان کرد؟

ممکـــن اســـت به طـــور وسواســـی مقـــدار 
کننـــد. چنیـــن  زیـــادی غـــذا را احتـــکار 
افـــرادی ممکـــن اســـت در خـــوردن غـــذا 
در حضـــور مـــردم نیـــز مشـــکل پیـــدا کننـــد.

دراین بیـــن برخـــی ممکـــن اســـت دچـــار 
اختـــال آنورکســـیا شـــوند کـــه ایـــن اختـــال 
بـــه دو زیرگـــروه طبقه بنـــدی می شـــود: 
ــیا  ع محدودکننـــده و آنورکسـ ــیا نـــو آنورکسـ

ع پرخـــوری. نـــو
آنورکســـیای  اختـــال  کـــه  افـــرادی 
بـــا  فـــــقط  دارنــــد،  مـــحـدودکــننــــده 
ورزش  یـــا  روزه گرفتـــن  رژیم گرفتـــن، 
بیش ازحـــد، وزن کـــم می کننـــد و افـــرادی 
ـــد،  ـــه اختـــال آنورکســـیای پرخـــوری دارن ک
بعـــد از خـــوردن غـــذا، بـــا اســـتفراغ، مصـــرف 
ملیـــن یـــا داروهـــای ادرارآور یـــا ورزش 

می کننـــد. کـــم  وزن  بیش ازحـــد 
عـــوارض: به هرحـــال بی اشـــتهایی 
می توانـــد بـــرای بـــدن بســـیار مضـــر باشـــد. 
بـــا گذشـــت زمـــان، افـــرادی کـــه بـــه آن 
مبتـــا هســـتند، ممکـــن اســـت دچـــار پوکـــی 
 اســـتخوان، نازایـــی، نازک شـــدن مـــو و 
رشـــد  و  شـــوند  ناخـــن  شکننده شـــدن 
الیـــه ای از موهـــای ریـــز در بدنشـــان را 
شــــدید،  مــــوارد  در  کننـــد.  تجــــربه 
بـــه  منــــجر  مـــــی تواند  بی اشتـــــهایی 
ـــا نارســـایی چنـــد  نارســـایی قلبـــی، مغـــزی ی

اندام و مرگ شود.

راهکارهای رفع بی اشتهایی 
عصبی

مداخله هـــای پیشـــگیرانه: همیشـــه 
ــان، پیشـــگیری از ابتـــا بـــه  بهتریـــن درمـ
ـــرای  ـــگیری ب ـــه راه پیش ـــت. س ـــاری اس بیم
می شـــود:  پیشـــنهاد  اختال هـــا  ایـــن 
نخســـت، آمـــوزش روانـــی اســـت کـــه بـــه 
کـــودکان و نوجوانـــان  افـــراد به ویـــژه 
نـــکات پیشـــگیرانه و ویژگی هـــای ایـــن 

اختال ها آموزش داده می شود.
دوم، اهمیت زدایـــی از عوامـــل مؤثـــر 
بـــرای  اجتماعـــی و فرهنگـــی اســـت؛ 
مثـــال، بـــه نوجوانـــان و کـــودکان آمـــوزش 
فشـــارهای  برابـــر  در  می شـــود  داده 
اجتماعـــی و فرهنگـــی بـــرای الغربـــودن 
مقاومـــت کننـــد یـــا بـــه آن هـــا بی اعتنـــا 

باشـــند.
 ســـوم، شناســـایی عامـــل خطرســـاز اســـت. 
ـــل  ـــخاص دارای عوام ـــاس اش ـــن اس ـــر ای ب
خطرســـاز شناخته شـــده بـــرای پیدایـــش 
اختال هـــای خـــوردن )ماننـــد نگرانـــی 
از وزن بـــدن و محدودیـــت غذایـــی( 
شناسایی شـــده و بـــرای اصـــاح ایـــن 

عوامـــل کوشـــش می شـــود.
درمـــان روان شـــناختی: بـــرای درمان 
بی اشـــتهایی عصبـــی دو هـــدف موردنیـــاز 
ـــش وزن  ـــوری افزای ـــدف ف ـــی ه ـــت؛ یک اس
بیمـــار به منظـــور اجتنـــاب از عـــوارض 
کـــه  پزشـــکی و بســـتری شـــدن اســـت 
رویکردهـــای رفتاردرمانـــی بـــه کمـــک 
شـــرطی ســــــازی عـــامـــــلی )تـــقــــــویت 
رفتارهـــای مطلـــوب( تـــا حـــدودی بـــرای 
دســـتیابی فـــوری بـــه ایـــن هـــدف موفـــق 

حفـــظ  دوم  هـــدف  و  بـــود  خواهنـــد 
ــت  ــراد اسـ ــدت افزایـــش وزن در افـ بلندمـ
کـــه خانواده درمانـــی و مشـــارکت اعضـــای 
درمـــــان  اصـــــلی  شکـــــل  خانـــــواده، 

روان شناختی این اختال است.

پرخوری عصبی
از  دیگـــر  یکـــی  عصبـــی  پرخـــوری 
اختال هـــای شناخته شـــده در زمینـــه 
نیـــز  اختـــال  ایـــن  اســـت،  خـــوردن 
ــوال  ــتهایی عصبـــی معمـ ــون بی اشـ همچـ
غ رشـــد می کنـــد  در دوران نوجوانـــی و بلـــو

و در بیـــن زنـــان رایج تـــر اســـت.
افـــراد مبتابـــه پرخـــوری عصبـــی یـــا 
بولیمیـــا اغلـــب مقـــدار زیـــادی از یـــک غـــذا 
را در مدت زمـــان کوتاهـــی می خورنـــد 
و هـــر وعـــده غذایـــی تـــا زمانـــی طـــول 
می کشـــد کـــه فـــرد مبتابـــه ایـــن اختـــال 

تـــا حـــد زیـــادی ســـیر شـــده اســـت.
عـــاوه بـــر ایـــن هنـــگام خـــوردن هـــر وعـــده 
فـــرد احســـاس می کنـــد کـــه به هیچ وجـــه 
ـــد  ـــذا بکش ـــوردن غ ـــت از خ ـــد دس نمی توان

یـــا میـــزان مصـــرف آن را کنتـــرل کنـــد.
ع غذایـــی  ــر نـــو ــا هـ در ضمـــن پرخـــوری بـ

ممکـــن اســـت اتفـــاق بیفتـــد، امـــا معمـــوال 
ـــر اســـت کـــه فـــرد از  بـــرای غذاهایـــی رایج ت
خـــوردن آن هـــا بایـــد اجتنـــاب کنـــد، مثـــل 

خـــوردن شـــیرینی.
ـــن  ـــال ممک ع اخت ـــو ـــن ن ـــه ای ـــراد مبتاب اف
ـــش  ـــرای کاه ـــا ب ـــند ت ـــاش باش ـــت در ت اس
کالـــری مصرفـــی خـــود اســـتفراغ کننـــد  
کننـــد یـــا اینکـــه  یـــا مســـهل مصـــرف 

بیش ازانـــدازه ورزش کننـــد.

راهکارهای درمانی پرخوری 
عصبی

پراشـــتهایی  اختـــال  درمـــان  بـــرای 
عصـــــبی، رفـــتاردرمــــــانی شــناخـــــتی، 
روش  متــداول تـــــرین  و  معتبرتـــــرین 
اســـتاندارد اســـت. در ایـــن روش، فـــرد 
مبتـــا ترغیـــب می شـــود تـــا معیارهـــای 
را  جســـمی  جذابیـــت  بـــرای  جامعـــه 
موردشـــک قـــرار دهـــد. شـــخص بیمـــار 
بایـــد چنیـــن باورهایـــی کـــه او را بـــرای 
جلوگیـــری از چـــاق شـــدن تشـــویق بـــه 
گرســـنگی دادن بـــه خـــودش می کننـــد، 

تغییـــر دهـــد.
او می فهمـــد خـــوردن غـــذای ســـبک 
پرخـــوری محســـوب نمی شـــود و نبایـــد 
اســـتفراغ عمـــدی ایجـــاد کنـــد کـــه منجـــر 
بـــه پاییـــن آمـــدن عزت نفـــس و افســـردگی 

شـــود.
ایجـــاد  درمـــان،  ایـــن  کلـــی  هـــدف 
الگوهـــای عـــادی غـــذا خـــوردن اســـت.
درمانـــی بـــرای پرخوری هـــای همـــراه 
ـــا اســـترس: نتیجـــه پژوهش هـــا نشـــان  ب
می دهـــد، کنتـــرل احساســـات منفـــی و 
در  روانـــی  خوردن هـــای  بـــا  مقابلـــه 
70درصـــد مـــوارد تأثیـــر چشـــمگیری در 
و  تـــغـــــذیه ای  الگــوهــــــای  اصـــــاح 

تناسب اندام دارد.
افـــراد بایـــد یـــاد بگیرنـــد هنـــگام ناراحتـــی 

مـــواد  خـــوردن  به جـــای  اســـترس  و 
مناســـب  جایگزین هـــای  پرکالـــری، 
پیـــدا کننـــد. به عنوان مثـــال به جـــای 
خـــوردن چیپـــس و ماســـت پرچـــرب و 
نوشـــابه، یـــک تـــا دو عـــدد آدامـــس بـــدون 
قنـــد بجونـــد یـــا اینکـــه به جـــای خـــوردن 
گـــوش کننـــد یـــا  می تواننـــد موســـیقی 
فیلـــم مناســـب ببیننـــد و بـــه آرامـــش 

برســـند.
ـــد به اصطـــاح  ـــد، بای وقتـــی غـــذا می خورن
شش دانـــــگ حواسشـــان متوجه جویدن 
غـــذا باشـــد. حـــس خـــوب غـــذا را تجربـــه 
ــرت  ــان پـ ــد حواسشـ ــازه ندهنـ ــد و اجـ کننـ
ـــذا  ـــم غ ـــرایط، طع ـــن ش ـــون در ای ـــود. چ ش
به شـــدت قـــوی و خوشـــمزه اســـت، امـــا 
وقتـــی اجـــازه دهنـــد حواسشـــان پـــرت 
شـــود، آن طعـــم تقریبـــا ناپدیـــد می شـــود 
مجبـــور  غـــذا  طعـــم  یافتـــن  بـــرای  و 
می شـــوند بیشـــتر بخورنـــد. بنابرایـــن 
آن هـــا بایـــد بـــا حضـــور ذهـــن غـــذا بخورنـــد 
گـــر تمـــام حـــواس  و ایـــن را بداننـــد کـــه ا
خـــود را بـــه تجربـــه لذت بخـــش خـــوردن 
کـــــنند، مغـــــزشان فرصـــت  معـــــطوف 
می یابـــد حـــس ســـیری را بـــه بـــدن انتقـــال 

دهـــد و اعـــام ســـیری کنـــد.
احساســـی:  اشـــتهای  بـــر  غلبـــه 
شـــوند  موفـــق  افـــراد  هنگامـــی  کـــه 
گرســـنگی از روی نیـــاز بدنـــی را از اشـــتهای 
احساســـی و کاذب تشـــخیص دهنـــد، بـــه 
روش هایـــی نیـــاز دارنـــد تـــا بـــرای غلبـــه بـــر 
احساســـات بـــه آن هـــا کمـــک کنـــد. مثـــا 
بـــرای دور شـــدن از حـــال و هـــوای خوردن 
و البتـــه غلبـــه بـــر احساســـات مختلـــف، 
بهتریـــن راه جایگزیـــن کـــردن فعالیتـــی در 
ـــیدن  ـــات و رس ـــن احساس ـــر ای ـــت تغیی جه
بـــه حالـــت تعـــادل اســـت. ایـــن فعالیت هـــا 
هـــر چیـــزی می توانـــد باشـــد، امـــا نبایـــد 
ـــر  هیـــچ ارتباطـــی بـــه غـــذا داشـــته باشـــد. ب
کـــه  را  برنامه هایـــی  اســـاس،  ایـــن 
ــرگرم کننده اســـت،  ــان جالـــب و سـ برایشـ
کننـــد یـــا حتـــی در چنیـــن  یادداشـــت 
مـــواردی خودشـــان را بـــا انجـــام دادن 
کوچـــک خانـــه مثـــل تغییـــر  کارهـــای 
دکوراســـیون، نظـــم و ترتیـــب دادن بـــه 
بـــه  دادن  گـــوش  شـــخصی،  لـــوازم 
موســـیقی دلخـــواه ســـرگرم کـــرده و مـــدام 
بـــا خودشـــان تکـــرار کننـــد بـــا خـــوردن بـــه 
چاق تـــر  فقـــط  و  نمی رســـند  آرامـــش 

خواهند شد.
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قـــرار  ســـرمایه  بـــازار  پشـــت  این بـــار  دولـــت  منتقـــدان 
گرفته انـــد تـــا بـــا بهانـــه قـــراردادن اصـــاح اخیـــر شـــاخص کل، 

رئیس جمهـــور را مقصـــر ضـــرر مـــردم معرفـــی کننـــد.
 روحانـــی در ســـال جـــاری بارهـــا در مـــورد بـــورس صحبـــت 
کـــرد، گاهـــی چنـــد روز پشـــت ســـرهم در جلســـات هیئـــت دولت 
ــادی وارد  ــراد زیـ ــال آن افـ ــه دنبـ ــورس می گفـــت و بـ ــاره بـ دربـ

بـــازار ســـرمایه شـــدند.
ــد  ــزار واحـ ــا عـــدد 512 هـ  شـــاخص کل بـــورس، ســـال 99 را بـ
شـــروع کـــرد و بـــا یـــک جهـــش تاریخـــی به یک بـــاره قلـــه 
یک میلیـــون را رد کـــرد تـــا رکوردشـــکنی ها همـــراه بـــا حمایـــت 
دولـــت و البتـــه شـــخص رئیس جمهـــور باعـــث رونـــق هرچـــه 
بیشـــتر بـــازار ســـرمایه شـــود، ولـــی از انتهـــای اردیبهشـــت ماه 
ـــازار ســـرمایه، منتقـــدان، روحانـــی  بـــا شـــروع فـــاز اصاحـــی در ب

را مقصـــر ضـــرر مـــردم می داننـــد.
ــای  ــس و فیلم هـ ــی عکـ ایـــن روزهـــا در شـــبکه های اجتماعـ
متعـــددی از مـــردم ضـــرر دیـــده منتشـــر می شـــود و زیـــر آن هـــا 

ج می شـــود: عبـــارات احساســـی در
ــم  ــینم را فروختـ ــه و ماشـ ــور، خانـ ــفارش رئیس جمهـ ــه سـ » بـ
ـــول  ـــم پ ـــین ه ـــک ماش ـــدازه ی ـــه ان ـــم؛ االن ب ـــورس بیای ـــه ب ـــا ب ت
نـــدارم«، »دولـــت مـــرا بـــه بـــورس کشـــاند تـــا تمـــام دارایـــی ام 

ســـوخت شـــود« 
 ایـــن جمـــات تنهـــا بخشـــی از حمـــات بـــه دولـــت اســـت. 
در خبرگزاری هـــا نیـــز منتقـــدان دولـــت بـــا انتشـــار مطالـــب 

انتقادآمیـــز دولـــت را مقصـــر می داننـــد.
در یادداشـــتی نویســـنده مدعـــی شـــده بـــود دولـــت می دانســـت 
ـــازار  ـــه ب ـــی مـــردم را ب ـــدارد، ول ـــورس، پتانســـیل ایـــن رشـــد را ن ب
ســـرمایه کشـــاند تـــا نقدینگـــی ســـوخت شـــود. در مطلـــب 
ــه بـــه همتـــی، رئیـــس کل بانـــک  ــا حملـ ــنده بـ دیگـــری نویسـ
مرکـــزی او را  مســـئول از بیـــن رفتـــن امـــوال مـــردم در بـــورس 

ــرده بـــود. معرفـــی کـ
وقتـــی آب  گل آلـــود شـــد و انتقـــادات از دولـــت بـــاال گرفـــت، 
ل هـــا وارد گـــود  کانال هـــای ارز و طـــا و بـــه صـــورت  کلـــی دال
شـــدند و بـــا بازنشـــر همیـــن مطالـــب از ایـــن گفتنـــد کـــه مـــردم 
بایـــد وارد بازارهـــای مـــوازی شـــوند. کانال هـــای ارز و طـــا 
ـــه  ـــه بـــورس حمل ـــوان ب ـــا تمـــام ت طـــی یکـــی دو ســـال گذشـــته ب

می کردنـــد تـــا مـــردم را از آن دور کننـــد. 
ج از  خ ارز و طـــا خـــار تعـــدادی از کانال هـــای اعـــام نـــر
خـــروج  بـــا  تـــا  می کردنـــد  دعـــوت  را  مـــردم  ایـــران 
از بـــازار ســـرمایه یـــا ورود بـــه بـــازار ارز و طـــا بـــرای کشـــور 
ــه  ــه دولـــت حملـ ــا بـ ــد! و وقتـــی داخلی هـ ــی کننـ بحران آفرینـ
کانال هـــای ارز و طـــا از ایـــن همراهـــی جشـــن   کردنـــد، 

گرفتند.
گـــر نقدهـــای مخالفـــان دولـــت  آیـــا دولـــت مـــردم را فریـــب داد؟ ا
را بخوانیـــد یـــا پیام هـــای احساســـی شـــبکه های مجـــازی 
را دیـــده باشـــید، دولـــت و شـــخص رئیس جمهـــور را مقصـــر 
می دانیـــد ولـــی واقعیـــت ایـــن نیســـت. رئیس جمهـــور، 
مجموعـــه دولـــت و بانـــک مرکـــزی بـــا حمایـــت از بـــورس 
ضـــرر ســـنگینی بـــه بـــار آوردنـــد امـــا نـــه بـــرای ســـهام داران 
ل هـــای بـــازار ارز و طـــا و به صـــورت کلـــی  بلکـــه بـــرای دال

ســـفته بازان....
از زمـــان حمایـــت تمام عیـــار دولـــت و بانـــک مرکـــزی از 
بـــازار ســـرمایه بیـــش از دو ســـال می گـــذرد و در ایـــن زمـــان 
شـــاخص کل بـــورس بیـــش از 10 برابـــر رشـــد کـــرده اســـت. 
کوچک تـــر تـــا ده هـــا برابـــر بـــاال  تعـــدادی از ســـهم های 
رفـــت، عرضـــه اولیه هـــای بزرگـــی در بـــازار ســـرمایه انجـــام 
 شـــدتا بخش هـــای تولیـــد به راحتـــی تأمیـــن مالـــی انجـــام

 دهند. 
شـــاخص کل، مـــرز یـــک میلیـــون واحـــد را رد کـــرد و ســـپس 
ــا  ــاف دارایی هـ ــن اوصـ ــا ایـ ــرد. بـ ــاح کـ ــد اصـ ــدود 10 درصـ حـ
در ایـــن بـــازار بیـــش از 10 برابـــر رشـــد کـــرد و ســـپس 10 درصـــد 

ــاد. ــاق افتـ ــی اتفـ ــاح قیمتـ اصـ
متخصصـــان بـــازار ســـرمایه یـــا علـــم اقتصـــاد می داننـــد رونـــد 
صعـــودی در بازارهـــا نیـــاز بـــه اصـــاح دارد. هیـــچ شـــاخص 
قیمتـــی یـــک نفـــس بـــاال نمـــی رود. شـــاخص ها پـــس از یـــک 
مرحلـــه رشـــد اندکـــی آرام می گیرنـــد تـــا بـــرای رشـــد بعـــدی 
کتـــور  انـــرژی بگیرنـــد. شـــاخص کل بـــورس نیـــز بـــا همیـــن فا
ــد  ــد رشـ ــاه 100 درصـ ــه دو مـ ــاخصی کـ ــد. شـ ــروی می کنـ پیشـ

کـــرده بـــود کمـــی اصـــاح کـــرد.
اســـاتید بـــازار اعتقـــاد دارنـــد منتقـــدان دولـــت یـــا مفهـــوم 
ـــا بـــورس  ـــد. آی ـــا انتظـــار غیرمنطـــق دارن اصـــاح را نمی داننـــد ی
پـــس از یـــک رشـــد 100 درصـــدی نبایـــد چنـــد روز آرام بگیـــرد؟ 
بی تردیـــد ســـرمایه گذاران در ایـــن بـــازار ضـــرر نخواهنـــد کـــرد 
ولـــی قضیـــه بـــرای افـــرادی کـــه خانـــه و ماشـــین یـــا ســـایر 
دارایی هـــای خـــود را نقـــد کردنـــد و بـــه بـــازار آوردنـــد، فـــرق 

. می کنـــد
ــئوالن  ــت و مسـ ــه دولـ ــته مجموعـ ــال گذشـ ــی دو سـ ــی یکـ طـ
ســـازمان بـــورس و البتـــه اســـاتید بـــازار بارهـــا بـــه مـــردم توصیـــه 
کرده انـــد از فـــروش دارایی هـــا بـــرای ورود بـــه بـــورس اجتنـــاب 

کننـــد.
 مـــردم بایـــد بـــا پس انـــداز و پـــول مـــازاد وارد بـــازار ســـرمایه 
شـــوند؛ بـــا ایـــن حســـاب ورود پـــول خانـــه و خـــودرو یـــا 

دارایی هـــای ضـــروری بـــه بـــورس منطقـــی نیســـت.
امـــروز در فضـــای مجـــازی همـــان کانال هایـــی بـــه روحانـــی 
انتقـــاد می کننـــد کـــه مـــردم را بـــه فـــروش دارایی هـــا بـــرای 
ســـرمایه گذاری در بـــورس تشـــویق می کردنـــد. ایـــن کانال هـــا 
ـــز اســـتفاده  ـــرای جـــذب مـــردم همیشـــه از جمـــات اغراق آمی ب

می کننـــد.
گرام   تـــا یـــک مـــاه قبـــل یکـــی از پیج هـــای پرطرفـــدار اینســـتا
ــای  ــته بود حتـــی فـــرش زیرپـ ــه مخاطبانـــش نوشـ ــاب بـ خطـ
کـــه  خـــود را بفروشـــند تـــا ســـهم موردنظـــر آن هـــا را بخرنـــد، چرا
زندگـــی آن هـــا زیـــرورو خواهـــد شـــد و حـــاال همـــان صفحـــه 

روحانـــی را مقصـــر می دانـــد!

فروش 30 درصد از سهام عدالت از شنبه شروع شده است و برخی از مشموالن این سهام با مراجعه به بانک ها، 
بـرای فـروش سـهام خـود اقـدام کرده انـد. بااین حـال مشـخص نیسـت ارزش کل سـهام عدالـت چنـد برابـر شـده 

اسـت.

گروه  بورس  

مهم تریــن  عدالــت،  ســهام  فــروش 
شــاخصه تأثیرگــذار بــر روند بــورس اســت. هر 
روز اطالعــات جدیــد دربــاره شــیوه فــروش و 
 اطــالع از ســهام عدالــت منتشــر می شــود و

کــه اعــالم می شــود، بــازار    بــا هــر خبــری 
سرمایه دستخوش نوسان های گسترده ای 
می شــود. امــکان اســتفاده از کارت اعتبــاری 
بــرای مشــموالن ســهام عدالــت، فــروش 

ســهام تجمیــع شــده مشــموالن بعــد از زمان 
عادی معامالت، احتمال حمایت حقوقی ها 
از بــازار، شــروع فــروش ســهام عدالــت در 
بانک هــا و ... ازجملــه خبرهایــی اســت کــه 
لحظه به لحظه روی ســایت ها و شــبکه های 
اجتماعی قــرار می گیــرد؛ امــا باوجود همــه این 
خبرهــا، موضــوع نگهــداری یــا فــروش ســهام 
عدالت، همچنان در هاله ای از ابهام اســت. 
درواقــع تحلیلگرها و کارشناســان بــورس نیز 
نمی توانند متوجه شــوند کدام روش مزایای 

بیشتری دارد.

فـروش 30 درصـد از سـهام عدالـت از شـنبه 
شـروع شـده و برخـی از مشـموالن ایـن سـهام 
بـا مراجعـه بـه بانک هـا، بـرای فروش سـهام 
خـود اقـدام کرده انـد. بااین حـال مشـخص 
نیسـت ارزش کل سـهام عدالـت چنـد برابـر 
شـده اسـت. مسـئوالن پیش ازایـن از 10 تـا 
16 برابـر شـدن ارزش ایـن سـهام گفته انـد. 
شـرکت  مدیرعامـل  فهیمـی،  حسـین 

مـاه  یـک  مرکـزی، حـدود  سـپرده گذاری 
کـه 12 سـال  کـرد: »افـرادی  پیـش اعـام 
پیـش سـهام عدالـت یک میلیـون تومانـی 
کنـون سـهام آن هـا  بـه آن هـا داده شـده، ا
بیـش از 16 برابـر شـده اسـت.« امـا ابراهیـم 
قربانـی، مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گذاری 
سهام عدالت خراسان شـمالی، در مصاحبه 
بـا خبرگزاری هـا اعـام کـرد: »ارزش سـهام 
عدالت 10 برابر شـده است.« برخی سایت ها 
نیـز بـا محاسـبه ارزش تک تـک سـهامی کـه 

در سـبد سـهام عدالـت اسـت، بـرآورد کردنـد 
»سـهام عدالـت هـر مشـمول در 13 سـالی که 
از زمـان عرضـه آن گذشـته تقریبـا 1۸ برابـر 
شده اسـت«. بررسـی های »دنیای اقتصاد« 
نیـز نشـان می دهـد ارزش روز هـر برگـه سـهام 
میلیـون   1۷ حـدود  تومانـی  یک میلیـون 

تومـان اسـت.
 درهرحـال 30 درصـد سـهام عدالـت قابلیـت 
فـروش دارد. بسـته بـه میـزان افـرادی کـه 
درخواسـت فـروش سـهام عدالـت را ثبـت 
کـه در بـازار  کل سـهامی  می کننـد، ارزش 
عرضـه خواهـد شـد، تغییـر می کنـد. یاسـر 
سـازمان  عمومـی  روابـط  مدیـر  فـاح، 
بـورس، پایـان هفتـه گذشـته اعـام کـرد: 
»فقط 100هـزار نفـر از ۴9 میلیـون نفـر دارنده 
سـهام عدالـت خواسـتار فـروش 30 درصـد 
سـهام خـود در بانک هـا شـده اند.« امـا بـه 
نظـر می رسـد 100هـزار نفـر مشـتی نمونـه 
که زمان درخواست فروش  خروار باشـد؛ چرا
سهام عدالت تا 15خرداد تمدید شده است؛ 
درنتیجه تعداد افـرادی که خواسـتار فروش 
سـهام خـود هسـتند، می توانـد به صـورت 
تصاعـدی افزایـش یابـد. از سـوی دیگـر در 
روزهـای ابتدایـی، بانک هـا نیـز به درسـتی 
نمی دانسـتند سـازوکار فـروش ایـن سـهام 
چیسـت و چـه فرمـی بایـد تحویل مشـتریان 
کارگزاری هـا بـرای فـروش  دهنـد! درگاه 
نیـز در حـال آماده سـازی  سـهام عدالـت 
اسـت؛ درنتیجـه سـفارش های آنایـن نیـز 
اضافـه  قبلـی  سـفارش های  ع  مجمـو بـه 

خواهـد شـد.

دوراهی مستقیم یا غیرمستقیم!
امـا مهم تریـن دغدغـه ایـن روزهـای اهالـی 
بـازار سـرمایه، انتخـاب بیـن روش مسـتقیم 
یـا غیرمسـتقیم نگهـداری سـهام عدالـت 
اسـت. به طـور مشـخص مسـئوالن سـازمان 
کـه مـردم روش  بـورس توصیـه می کننـد 
غیرمسـتقیم را انتخـاب کننـد تـا بتواننـد از 
مزایای ایـن روش بهـره ببرند؛ امـا در برابر هر 
مزیتی که بـرای روش مسـتقیم وجـود دارد، 
مزیـت دیگـری بـرای روش غیرمسـتقیم 
وجـود دارد و نمی تـوان بـا قاطعیـت یکـی از 

روش هـا را بر دیگـری ارجح دانسـت. درواقع 
این طـور بـه نظـر می رسـد کـه دولـت سـعی 
دارد بـا گذاشـتن مـردم بـر سـر دوراهـی روش 
مسـتقیم یا غیرمسـتقیم، مسـئولیت خود را 
گر هـر اتفاقـی برای  در ایـن زمینه کـم کنـد و ا
خ داد، مسـئولیت آن را به گردن  این سهام ر
کـه آن روش را انتخـاب  کسـانی بینـدازد 

کرده انـد.
گـر واقعـا روش غیرمسـتقیم مناسـب حـال   ا
همـه اسـت، پـس آزادسـازی آن و امـکان 
گر هم  فروش سـهام عدالت برای چیست؟ ا
بسـته بـه ویژگی هـای شـخصی و محیطی، 
ایـن مسـئله بـرای افـراد، متفـاوت اسـت، 
پس چه دلیلی دارد که از روش غیرمسـتقیم 

مدیریـت سـهام حمایـت می کنـد؟

تأثیر سهام عدالت بر بازار
بیــش از 10 روز از زمــان انتشــار خبــر امــکان 
فــروش ســهام عدالــت می گــذرد و در ایــن 
و  پرنوســان  حرکت هــای  بــازار  زمــان، 
غیرقابل پیش بینــی داشــته اســت. درواقــع 
هفتــه گذشــته فقــط ســه روز کاری وجــود 
داشــت. طــی دو روز اول، بــازار به شــدت 
ــروش  ــفارش های ف ــم س ــود و حج ــی ب ریزش
تــا میانه هــای روز چهارشــنبه ادامــه داشــت؛ 
امــا از اواســط روز چهارشــنبه هفته گذشــته تا 
پایــان معامــات روز شــنبه، تقاضــا بــر عرضــه 
پیشــی گرفــت؛ ولــی معامــات روز گذشــته 
متعــادل بــود و خریــداران و فروشــندگان 
کنــون  برتــری نســبی بــه یکدیگــر نداشــتند. ا
شــاخص کل دوبــاره بــه مــرز یک میلیــون 
بااین حــال هنــوز  اســت.  رســیده  واحــد 
نمی تــوان به طورقطــع مشــخص کــرد رونــد 
بــازار صعــودی اســت یــا نزولــی. بــه اعتقــاد 
برخی کارشناســان، روند اصاحی بــازار تمام 
کنون قله های مرتفعی پیش  شــده اســت و ا
پــای شــاخص قــرار دارد. بــه اعتقــاد برخــی 
دیگــر نیــز بــازار در کوتاه مــدت در همیــن 
محــدوده و بــدون اینکــه رونــد خاصــی 
داشــته باشــد، نوســان می کنــد. در آخــر نیــز بــا 
اشــاره بــه اینکــه مؤلفه اقتصــادی یا سیاســی 
خ نــداده اســت، رونــد ریزشــی را  خاصــی ر

می کننــد. پیش بینــی 

هزارتوی سهام عدالت
روند فروش و نقدکردن سهام عدالت همچنان غیرشفاف است

نقل قول

ولـی نـادی قمـی، مدیرعامـل سـابق تأمیـن سـرمایه نویـن: در حـال حاضـر یکـی از مهم ترین 
دغدغه های بازار سـهام، آزادسـازی سـهام عدالت و به تبع آن افزایش عرضه سـهام شرکت های 
موضوع سهام عدالت از دهم خرداد به بعد اسـت. هراس بازار از هجوم فروش و خروج نقدینگی 
ج از قاعـده و عقانیـت اسـت. بـه نظـر می رسـد کـه بـازده چنـد صددرصـدی  از بـورس تقریبـا خـار
بسیاری از فعاالن، بهانه ای شده تا فروش و شناسایی سود صورت گیرد. برآوردها نشان می دهد 
کـه میانگیـن ارزش روز سـهام عدالت حـدود ۷,5 میلیـون تـا 15 میلیون تومـان اسـت. نزدیک به 
۷0درصد از ارزش سهام عدالت مربوط به سهام شرکت های بورسی )39شرکت برتر بورسی نظیر 
حکشتی، وبملت، شبندر، شتران، فوالد، کگل، هلدینگ خلیج فارس و...( است و مابقی سهام 
شرکت های غیر بورسی )13 شـرکت ارزشمند غیربورسی( اسـت که برای دارندگان سهام عدالت 

تبدیل به سـرمایه گذاری در سـهام شرکت های سـرمایه گذاری اسـتانی می شود.

گذاری ســهام عدالت   محمدرضا پور ابراهیمی داورانی، نماینده مردم کرمان و راور: برای وا
به جامانــدگان دو اقــدام در دســتور کار اســت؛ نخســت آنکــه دولــت بــا اســتفاده از ظرفیــت قانونــی 
و در چارچــوب اختیــارات فعلــی خــود، بــه واجــدان شــرایطی کــه تاکنــون ســهام عدالــت دریافــت 
گــذار کنــد. دولــت می توانــد به جامانــدگان، از محــل 50 درصد ســهام  نکرده انــد، ســهام عدالــت وا
گرچــه  گــذار کنــد، ا گــذار نشــده، ســهام عدالــت وا عدالتــی کــه در بخــش مالکیتــی دولــت بــوده و وا
دولــت معتقــد اســت بــر اســاس قانــون نمی تــوان چنیــن اقدامــی انجــام داد، امــا مــا بــه دنبــال 
ــا از موجــودی خــودش  ــا دولــت توافــق کنیــم ت اجرایی کــردن آن هســتیم؛ درواقــع می خواهیــم ب
اســتفاده و در قالــب مکانیزمــی کــه در اختیــار دارد، ایــن مشــکل را حــل کنــد. درصورتی کــه نتــوان 
گــذاری ســهام عدالــت به جامانــدگان کــرد، پیش نویــس طرحــی دوفوریتی  دولــت را مکلــف بــه وا

در حــال آمــاده شــدن اســت تــا در مجلــس یازدهــم بررســی و تصویــب شــود./ ســنا

 سهام شرکت های موضوع سهام عدالت
 ارزنده است

ح دوفوریتی تدوین پیش نویس طر
 برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت

علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: آزادسازی سهام عدالت توانسته 
اسـت ضریب نفوذ سـهام در کشـور  را به ۷0 درصد برسـاند؛ بر این اسـاس، از شـب گذشته تاکنون 
بیش از 3,5 میلیون نفر وارد سایت شده و کنترل سـهام عدالت خود را به عهده گرفته اند. سهام 
عدالت متشـکل از سـهام 36 شـرکت بـزرگ اسـت. امیدوار هسـتیم کـه رتبه کسـب وکار کشـور نیز 
در سـال جهش تولیـد بـه کمتـر از ۷0 درصـد برسـد. شـاخص های اقتصـادی بایـد دو تا سـه رقمی 
شـوند و این امیـدواری وجـود دارد کـه گام بعـدی بعد از شـروع بـه کار پنجـره واحد کسـب وکارها، 
ایجـاد دادگاه های تجـاری باشـد؛ البته اتـاق بازرگانی متعهد شـده اسـت تا مکانـی را بـرای ایجاد 
دادگاه های تجاری در اختیار قوه قضائیه قرار دهد. قوه قضائیه اعـام آمادگی کرده تا برای حل 
که رسـیدگی به اختافات تجاری  اختافات تجاری، دادگاه های تخصصی راه اندازی کند؛ چرا

باید سـریع، تخصصی و منسـجم و به دوراز حب و بغض باشـد./ مهر

 ضریب نفوذ بازار سرمایه
 به ۷۰ درصد رسید

 اطالعیه شماره ۲ ستاد خبری 
سهام عدالت

 مسکن هم
 وارد بورس می شود

ســتاد خبــری ســهام عدالــت در اطاعیــه 
شــماره 2 خــود بــه نکاتــی دربــاره فــروش 
ســهام عدالت اشــاره کرده اســت. در بخشی 
از ایــن اطاعیــه آمــده اســت: ســهام داران 
ح ســهام عدالــت کــه روش  مشــمول طــر
ســهام داری مســتقیم را انتخــاب کرده انــد 
می تواننــد بــا مراجعــه بــه کارگــزار منتخــب 
خــود نســبت بــه خریدوفــروش ســهام اقــدام 
کرده و با خرید ســهام جدیــد بــه دارایی های 

خــود اضافــه کننــد یــا در صــورت تصمیــم بــه 
فــروش تــا 30 درصــد ارزش دارایــی خــود در 
شــرکت ها را بــه فــروش برســانند. همچنیــن 
فــروش یک جــای 30 درصــد از ســبد دارایــی 
هــر فــرد در ســهام عدالــت از طریــق شــعب 
بانک هــای کشــور تــا پایــان وقــت اداری 
روز سه شــنبه مــورخ 13 خردادمــاه 99 ادامــه 
کــه هنــوز  خواهــد داشــت. متقاضیانــی 
اقــدام بــه انتخــاب روش ســرمایه گذاری 

خــود نکرده انــد تــا پایــان روز 15 خــرداد 99 
 فرصــت دادنــد تــا بــا مراجعــه بــه ســایت

روش   http://www.samanese.ir
مدیریــت خــود را انتخــاب کننــد. در صــورت 
عــدم مراجعــه بــه ایــن ســامانه مشــکلی 
بــرای ســهام داران بــه وجــود نیامــده و روش 
انتخابــی آن هــا، غیرمســتقیم تلقــی خواهد 
شــد. بانک هایــی کــه نســبت بــه دریافــت 
ســفارش در روزهــای 6، ۷ و ۸ خردادمــاه 
جــاری اقــدام کرده انــد، می تواننــد از طریــق 
کارگــزاری های خود یا کارگـزاری های طرف 
قــرارداد، به تدریــج نســبت بــه فــروش ســهام 
متقاضیــان در بــورس اقــدام و وجــوه حاصل 
شــده را در قالــب توافــق شــده بــه حســاب 
آنــان واریــز کننــد. روز شــنبه بانــک ملــی 
ایــران اولیــن بانکــی بــود کــه بخــش اعظــم 
ســهام مربــوط بــه ســفارش های دریافتــی از 
مشــموالن ســهام عدالت را به فروش رســاند 
کــه بافاصلــه پــس از تســویه معامــات و 
دریافت وجه به حســاب متقاضیــان فروش 

واریــز خواهــد شــد.

و  راه  وزیر  ساختمان  و  مسکن  معاون 
شهرسازی گفت: با ورود مسکن به بازار 
بورس، مردم با سرمایه های خود می توانند 
در پروژه های ساخت وساز مسکن شرکت 
کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران، محمود 
محمود زاده با بیان اینکه سعی شده مسکن 
هم مانند سایر بخش ها وارد بازار بورس 
شود، بیان کرد: با وارد شدن مسکن به بازار 
بورس سعی می شود مردم با سرمایه های 
خود و شرکت در پروژه های ساخت وساز 
رونق را در این بازار ایجاد کنند. او ادامه داد: 
در خصوص استفاده از بازار سرمایه و ورود 
بخش مسکن به بازار سرمایه، با توجه به 
رویکرد وزارت راه و شهرسازی برای افزایش 
تولید مسکن، تعادل بخشی به بازار مسکن و 
جبران کمبودهایی که وجود دارد، پیش تر با 
سازمان بورس توافقاتی حاصل و پروژه هایی 
هماهنگ شد. او یادآور شد: با توجه به اینکه 
برای ورود تعدادی از شرکت های ساختمانی 
به صندوق زمین و مسکن مشکات و موانع 
آیین نامه  قانونی وجود داشت، اصاح 

قانون ساماندهی در مدار انجام قرار گرفت 
که اصاحات قبا به دولت ارسال شده 
کنون و تا این تاریخ اصاح قانون  بود. هم ا
ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن 
کمیته های تخصصی دولت  به تصویب 
که در  رسیده است و پیش بینی می شود 
جلسات اصلی دولت به زودی مصوب شده 
و قابلیت اجرایی پیدا کند.محمودزاده با 
اشاره به اینکه با تصویب و اباغ اصاحات 

قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید 
مسکن، حجم زیادی از پروژه های تولید 
انبوه مسکن و خدمات در سراسر کشور از 
طریق بورس معرفی می شوند، بیان کرد: 
که عاقه مند به سرمایه گذاری  افرادی 
سرمایه گذاری  بخش  این  در  هستند 
کنند؛ با این روش، هم ارزش افزوده و هم 
سرمایه گذاری مطمئنی در بازار اقتصادی 

ایجاد می شود.
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 میزان آلودگی  82
کیفیت   سالم
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گفتاورد

تومان قدیم یا جدید؟

کیمیا  صادقی
نویسنده

چگونگـی دریافـت رمـز پویـا کـم بـود، مفهـوم حـذف چهـار 
صفـر هـم اضافـه شـد. داشـتیم بـا سـاعت قدیـم و جدیـد کنـار 
می آمدیـم کـه تومان جدیـد و قدیـم هم اضافه شـد. نـه اینکه 
مـش مـراد خنـگ باشـد، امـا جـا انداختـن ایـن تغییـر بـزرگ به 
کسـی کـه پـا در عرصـه هفتادسـالگی گذاشـته، سـخت اسـت؛ 
امـا چـاره ای نبـود و آمـوزش واحـد پولـی جدیـد را از قوطـی 
گل گاوزبون 30هزار تومنی )سیصد هزار ریال( روی میز شروع 
گر  کردم و گفتم: »مشـدی جان اصال مسـئله سـختی نیسـت؛ ا
قبـال روی یـک صفـر دسـت می گذاشـتی االن بایـد روی چهارتا 
صفـر دسـت بگـذاری؛ مثـال قیمـت ایـن گل گاوزبـون 300 هزار 

ریالـی بـا حـذف چهـار صفـر درمیـاد 30 تومـان.« 
مش مـراد قوطی زنجبیـل را در قفسـه گذاشـت و گفـت: »االن 
این قـدر از ایـن صفرها کـم می کننـد که آخر می رسـند به سـکه 
عباسـی و یـک قـران و دو زار. این همـه سـال صورتمـون را بـا 
خ نگـه داشـتیم، همین جـوری ام صفر-شـش از  سـیلی سـر
دالر و یـورو عقـب بودیـم االن چهـار تـا دیگـه عقـب افتادیـم.«
همین لحظه مردی وارد مغازه شـد و گفت: »سـالم مشدی! 
گر هـرروز نخـورم از فکر  چندکیلویـی گل گاوزبـون می خوام. ا
و خیـال دیوانـه میشـم. مخصوصـا از وقتی کـه فهمیـدم ایـن 
چهارتـا صفـر فقـط از قیمـت اجنـاس کـم نمیشـه و از حقـوق 
منـم کـم میشـه. فکـر کـن آخـر مـاه منتظـر پیامـک دریافـت 
حقوقـت هسـتی تـا اجـاره خانـه ات را پرداخـت کنـی، کمـی 
گـردش  کـی بخـری و بـا باقی مانـده خانـواده را بـه  خورا
ببـری کـه یک دفعـه پیامـک بیـاد "مبلـغ هـزار و 835 تومـان 
بـه حسـاب شـما واریـز شـد" آن وقـت حتـی نمی تونـی هزینـه 
کفن ودفـن خـودت را هـم بدهـی، یعنـی سـکته کردن هـم 

برایـت گـران تمـام میشـه. «
بـا صـدای مـش مـراد از افـکارم، بیـرون پریـدم. »بـه خانمـت 
بگـو یکـم از ایـن گل گاوزبـون بـا لیموعمانـی دم کنـه بـده بـه 
خـوردت. قابـل شـما را هـم نـداره، میشـه 20 هـزار تومـان.« 
مـرد جـوان کارت خـود را از کیـف پـول بیـرون کشـید و گفت: 
»دسـت شـما درد نکنـه مشـدی! فقـط یـک سـوال: 20 هـزار 
تومان قدیـم یـا جدیـد؟« مـش مـراد لبخنـدی زد، نگاهی به 
مـرد جـوان انداخـت و مـن دیـدم کـه بسـته گل گاوزبـان را بـا 

مـرگ مـوش عـوض کـرد.

به نظرم می رسـد که جامعه روسـیه هنـوز پذیرای بقیه دنیا نیسـت. شکسـت های پس از پرسـترویکا باعث شـده مردم روسـیه 
دنیای بیـرون از روسـیه را رد کنند. این کشـور دوباره بـه جامعه ای بسـته تبدیل شـده و لیبرال کلمـه ای کثیف اسـت. خیلی از 
مردم روسـیه وقتی پوتین از روسـیه بزرگ صحبت می کند و دشـمنانی که روسـیه را احاطه کرده انـد، ایده هـای او را می پذیرند 

چون شـبیه به چیزهایی اسـت پیش ازاین در جامعه روسـیه تبلیغ می شـده اسـت.
سوتالنا الکسیویچ، نویسنده و روزنامه نگار بالروسی

 روسیه
 در انزوا

دواخانهباهمبخوانیم

جامانده در خاطرات

رمــان گاوخونــی نوشــته جعفــر مدرس  صادقــی، در ســال ۱3۶2 
منتشــر  و برنــده جایــزه بیســت ســال ادبیــات داســتانی شــد. ایــن 
کتــاب را معروف ترین اثــر مدرس صادقــی و یکی از برجســته ترین 
رمان هــای ادبیــات معاصــر ایــران می داننــد. از روی کتــاب 
ــی بهــروز افخمــی  ــا کارگردان ــز اقتباســی ســینمایی ب ــی نی گاوخون
در ســال ۱38۱ ســاخته شــده اســت. گاوخونــی داســتان مــرد 
جوانــی اســت کــه از اصفهــان بــه تهــران آمــده و بــه همــراه دو نفــر 
از دوســتانش در خانــه ای زندگــی مشــترک دارد. امــا انــگار کــه 
هنــوز ذهنــش جایــی در زادگاهــش اصفهــان، البــه الی خاطــرات 

و گذشــته اش جــا مانــده اســت.
او پــدرش را ازدســت داده، امــا هنــوز در خــواب و رویاهایــی کــه 
برایمــان بازگــو می کنــد بــا پــدرش ارتبــاط عمیقــی دارد. انــگار کــه 
نــه پــدر می خواهــد فرامــوش شــود، نــه او قــادر بــه فرامــوش کــردن 
اســت. و به این شــکل ارتباط آن دو به واســطه مقوله هایی چون 
خاطــره، رویــا و خــواب حفــظ می شــود. حداقــل می شــود گفت که 
ایــن مفاهیــم، ابزارهایــی هســتند کــه راوی بــا تالشــی مذبوحانــه 
دارد از آن هــا جهــت حفظ گذشــته اش اســتفاده می کنــد. مگر غیر 
ــه  ــد ب ــته مان نمی رس ــه گذش ــتمان ب ــی دس ــه زمان ــت ک ــن اس از ای

خاطراتمــان چنــگ می زنیــم؟

برشی از کتاب
پدرم می فهمید و می گفت: »تو دیگه اون پسِر سابق نیستی.« چند 
بار این را گفت با حسرِت زیادی هم. انگار با این حرف می خواست 
بگوید دیگه این شهر اون شهِر سابق نیست، این مغازه اون مغازه  
سابق نیست، این زندگی اون زندگی سابق نیست. این مردم، این 
هوا، این درخت ها، این خیابان ها، این کوچه ها  هیچ چیز مثل 

سابق نیست حتی محله هایی که دست نخورده.
گاوخونی، نویسنده: جعفر مدرس صادقی، انتشارات: مرکز
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*آگاهیحقشهرونداناست*

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

 میزان آلودگی  50
کیفیت   سالم

دوشلللنبه12خلللرداد1399 شلللماره3757 سلللالشانزدهم

گهی مناقصه سازمان عمران شهرداری اصفهان آ

گهی مناقصه  99/6 آ

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان

سازمان عمران شهرداری اصفهان در نظر دارد :

 سازمان پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان در نظر دارد عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز
گذار نماید. متقاضیان می توانند از   پایانه های پنجگانه و دفتر مرکزی را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط وا
تاریخ 99/03/12 لغایت 99/03/25 جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای سازمان 

ک 92 مراجعه و یا با شماره تلفن  واقع در خیابان کاوه، خیابان شهید عادلپور )گلخانه بهروز(، بعد از چهارراه عارف، پال
3۴3999۸3 تماس حاصل نمایند. آخرین مهلت تحویل مدارک به دبیرخانه سازمان 99/03/25 می باشد.

۱- ارائه خدمات مهندسی در زمینه اداره دفتر فنی پروژه ایستگاه شاهد از خط ۲ قطار شهری واقع در محدوده منطقه ۷ و ۱۰ شهرداری اصفهان
 ۲- عملیات حمل و نصب نیوجرسی های پیش ساخته پروژه احداث تقاطع غیرهمسطح نصف جهان )جنب کارخانه قند( در محدوده منطقه ۱5 شهرداری اصفهان

 ٣- ادامه عملیات قالب بندی و بتن ریزی پروژه تقاطع غیر همسطح نصف جهان )جنب کارخانه قند( در محدوده منطقه ۱5 شهرداری اصفهان
 4- عملیات آسفالت تراشی، حمل آسفالت و اجرای آسفالت جایگزین در مناطق ۱5 گانه شهرداری اصفهان 

5- بخشی از عملیات آرماتوربندی ، قالب بندی و بتن ریزی و ... دال تیکت هال در پروژه ایستگاه مترو شاهد از خط ۲ قطار شهری در محدوده مناطق ۷و ۱۰ شهرداری 
گذار نماید. متقاضیان شــرکت در مناقصه میتوانند جهت دریافت اسناد با ارائه رزومه متناسب از تاریخ  اصفهان را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط وا
کثر تا مورخ 99/۰4/۰3 به سازمان عمران شهرداری اصفهان واقع در خیابان ۲۲ بهمن ، مجموعه اداری امیر کبیر مراجعه و پیشنهادهای خود را تا پایان  گهی حدا نشر آ
وقت اداری )ساعت ۱3:3۰ ( مورخ 99/۰4/۰5 به دبیرخانه حراست سازمان تحویل نمایند. ضمنا مشروح شرایط مناقصه در اسناد درج شده است که شرکت کنندگان 

باید مدارک را پس از اخذ با قید قبولی امضاء نموده و در پاکت های الک و مهر شده تحویل نمایند.
www.isfahan.ir/sazmanomran: تلفن : 3۲۶۷۰۸۱3-۰3۱   وب سایت 

 تذکرات: 
گهی در روزنامه بعهده برنده/برندگان مناقصه می باشد.  - هزینه چاپ آ

- سازمان در رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد. 
- شرکت کنندگان می بایست مبلغ 3۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بصورت نقد و با ضمانتنامه بانکی به سازمان ارائه نماید. 

- پرداخت کلیه کسورات قانونی قرارداد بعهده پیمانکار می باشد.
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روش هـای مختلفـی بـرای محاسـبه خـط فقـر وجـود دارد و بهتریـن روش »حداقـل سـبدغذایی« نـام دارد. نتایـج 
تحقیقات میدانی اصفهان زیبا نشـان می دهـد، خط فقر بر اسـاس روش »حداقل سـبدغذایی« برای یـک خانواده 

چهارنفـره اصفهانـی حـدود پنـج میلیـون تومان اسـت.

نقل قول

رضا شـیوا، رئیس شـورای رقابـت: تا پیـش از این بـرای محصوالت پـژو، پراید و سـمند 
فرمول قیمت گذاری تعیین و براسـاس آن قیمت گذاری می شـد؛ ولی یکسری از خودروها 
با توجـه بـه این کـه واردات باز بـود و شـرایط رقابتـی وجـود داشـت، مشـمول قیمت گذاری 
کنـون محاسـبات قیمت گـذاری آنهـا در  نمی شـدند؛ امـا بـا توجـه بـه توقـف واردات، ا
شـورای رقابـت انجـام شـد. هشـت محصـول دیگـر ایران خـودرو مشـمول افزایـش خـودرو 
شـدند که پژوپارس اتوماتیـک تیوفایـو، هایمـا s ،s۵ ۷، سـورن بنزینی، پـژو ۲۰۷ دنده ای 
و اتوماتیک، دنا و دنـا پالس از ۴ تا ۴۸ درصد و متوسـط ۲۳ درصد افزایـش قیمت دارد که 
ایـن افزایش قیمت نسـبت بـه قیمت گـذاری سـازمان حمایت تا بهمـن ۱۳۹۷ اسـت. این 
محاسـبات در شـورای رقابت نهایی و به سـازمان حمایت اعالم شده اسـت و نامه آن را به 

سرپرسـت وزارت صمـت اعـالم می کنیم./ ایسـنا

فرهـاد دژپسـند، وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی: وجـود انحصـار در کارگزاری هـای 
بـورس و عدم صـدور مجـوز جدیـد مثال هایی اسـت کـه مـورد توجه ماسـت و برای توسـعه 
کارگزاری هـای بـورس برنامـه ویـژه ای داریـم. جزئیـات ایـن برنامـه را اعـالم خواهیـم 
گـذاری بانک هـای توسـعه ای  کـرد. مطابـق بـا سیاسـت های اصـل ۴۴ قانـون اساسـی، وا

همچـون مسـکن، توسـعه تعـاون و … امکان پذیـر نیسـت. 
بانک هـای توسـعه ای بانک تخصصـی هسـتند، وظیفـه مهمـی را بر عهـده دارند و اساسـا 
بایـد بـرای گـذار از دوره هـای خـاص مـورد حمایـت قـرار گیرنـد. سیاسـت های اصـل ۴۴ 
ح  گـذاری دربـاره آنهـا مطـر قانـون اساسـی می گویـد ایـن بانک هـا بایـد دولتـی بماننـد و وا
نیسـت. بـرای حـوزه مسـکن نیـز اوراق خاصـی را تعریـف خواهیـم کـرد تـا بتوانیـم از بـازار 

سـرمایه اسـتفاده کنیـم./ مهـر

افزایش ۴ تا ۴۸ درصدی قیمت هشت محصول 
ایران خودرو

 برنامه ویژه وزارت اقتصاد
 برای توسعه کارگزاری های بورس

فرشـاد مقیمـی، مدیرعامـل ایران خـودرو: ثبت نـام فـروش محصـوالت ایران خـودرو تـا 
۱۴ خـرداد ادامـه خواهـد داشـت و شـنبه قرعه کشـی انجـام می شـود و دسـت کم تـا سـه مـاه 
آینده خودروها را تحویل خواهیـم داد. پیش فروش دیگری هم در هفتـه آینده داریم که 
موعـد تحویـل آن سـال ۱۴۰۰ خواهد بود. از اسـفند امسـال ورود مشـتری به داخـل نداریم 
و در تـالش هسـتیم آن را بهسـازی کنیـم. در ایران خـودرو کارهـای مثبتـی در خصـوص 

مدیریـت هزینـه انجـام گرفته اسـت. 
از شـهریور سـال گذشـته در تـالش بودیـم تعدیل نیـرو نداشـته باشـیم؛ امـا در نهایـت تـا 
کنـون ۷۷ نفـر تعدیل نیـرو داشـتیم کـه آن هـا هـم بازنشسـته بودنـد. از نیـروی پیمانـکار 
 یـک نفـر هـم تعدیـل نداشـته ایم و حـدود ۱۴۰ هـزار نفـر در شـبکه قطعه سـازی جـذب 

شدند./خبرآنالین

 شنبه هفته آینده
 موعد قرعه کشی خودروها

سعیده غفاری
خبرنگار

حداقــل حقــوق اداره کار در ســال 99 
معادل دو میلیون و 800 هزار تومان تصویب 
بــا  هنــوز  مــاه  چنــد  گذشــت  بــا  و  شــد 
اعتراض هــای زیــادی همــراه اســت. کارگــران 
معتقدنــد این میــزان حقــوق تفاوت فاحشــی 
با خــط فقــر دارد. بررســی های میدانــی در بــازار 
خانــوار  یــک  می دهــد  نشــان  اصفهــان 
نیــاز  حداقــل  تامیــن  بــرای  چهارنفــری 
موادغذایــی خــود، یــک دســت لبــاس بــرای 
یــک ســال و هزینه هــای قبــوض و اجاره بهــای 
مســکن باید حدود پنــج میلیــون تومــان برای 
ــوق اداره ــه حق ــن رو پای ــردازد؛  ازای ــک مــاه بپ  ی
 کار باوجــود خــط فقــر پنج میلیون تومانــی 
جواب گوی نیازهای یک خانوار چهــار نفره در 

اصفهان نیست.

محاســبه  بــرای  مختلفــی  روش هــای 
خــط فقــر وجــود دارد کــه بهتریــن روش 
»حداقــل ســبدغذایی« نــام دارد. در ایــن 
روش حداقــل نیازهــای یــک فــرد در نظــر 
گرفتــه و ســپس جمــع تمــام آن هــا خــط فقــر 
در نظــر گرفتــه می شــود. البتــه محققــان 
درروش حداقل سبدغذایی نیز به دودسته 
تقســیم می شــوند: تعــدادی از آن هــا عقیــده 
دارنــد صرفــا محاســبه حداقــل موادغذایــی 
بــرای بــدن کافــی اســت و عــده ای دیگــر 
ــز  هزینه هایــی مثــل پوشــاک و مســکن را نی
بــه آن اضافــه می کننــد. نتایــج تحقیقــات 
میدانــی اصفهان زیبــا نشــان می دهــد، خط 
فقــر بــر اســاس روش »حداقــل ســبدغذایی« 

بــرای یــک خانــواده چهــار نفــره اصفهانــی 
حــدود پنــج میلیــون تومــان اســت.

حداقل موادغذایی
سازمان جهانی بهداشت و نهادهای معتبر 
داخلــی، جــدول کاملــی از حداقــل نیازهــای 
کرده انــد.  بــدن بــه موادغذایــی منتشــر 
ایــن جدول هــا شــامل حداقــل پروتئین هــا، 
کالری هــا و ویتامین هــای موردنیــاز بــدن 
گــر مــردم تصمیــم بگیرنــد بر اســاس  اســت. ا
ایــن جدول هــا، حداقــل نیازهای بــدن خود 
از موادغذایــی را تامیــن کننــد، بــر اســاس 
آخرین قیمــت موادغذایی در بــازار اصفهان 
بایــد بــرای هــر نفــر ۸۱۴ هــزار تومــان هزینــه 

کننــد.

گوشت
نیاز معمــول افــراد جامعــه در روز به گوشــت، 
گفتــه احمدرضــا درســتی، اســتاد  طبــق 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهــران، حــدود 
۱۸۰ گــرم اســت. ایــن نیــاز بایــد از طریــق 
ــا ماهــی  غ ی ــی، مــر ــدون چرب ــز ب گوشــت قرم
برطــرف شــود. بــا احتســاب قیمــت هــر 
کیلوگــرم گوشــت قرمــز ۱۰۰ هــزار تومــان، 
هزینــه مصــرف ۱۸۰ گــرم آن در یــک روز ۱۸ 
ــرم  ــر کیلوگ ــت ه ــود. قیم ــان می ش ــزار توم ه
ماهــی باکیفیــت مطلــوب ۳6 هــزار تومــان 
اســت و بــرای ۱۸۰ گــرم آن بایــد حدود شــش 
هزار و ۵۰۰ تومــان پرداخت. کم هزینه ترین 
غ بــا نــرخ ۱۲  مــاده غذایــی در ایــن گــروه، مــر
هزارو ۵۰۰ تومان اســت و نرخ مصرف روزانه 
آن )۱۸۰ گــرم (بــه حــدود دو هــزار و ۳۰۰ 
تومان می رســد. درمجموع هزینــه ۱۸۰ گرم 
غ در طــول یــک  گوشــت قرمــز، ماهــی و مــر

مــاه بــه ترتیــب ۵۴۰ هــزار تومــان، ۱۹۵ هــزار 
تومــان و 6۹ هــزار تومــان می شــود؛ ازایــن رو 
یــک فــرد به صــورت میانگیــن بایــد ۲۷۰ 
هــزار تومــان بــرای تامیــن حداقــل گوشــت 

موردنیــاز خــود بپــردازد.

لبنیات
یــک فــرد در طــول روز بایــد دو واحــد ۲۴۰ 
گرمــی لبنیــات و درمجمــوع حــدود ۵۰۰ گــرم 
ــر  گ ــد. ا ــرف کن ــر و... مص ــت، پنی ــیر، ماس ش
فــرد در طــول روز ۵۰۰ گــرم شــیر یــا ماســت 
مصــرف کنــد، قیمــت آن بــه حــدود ســه هزار 
و ۵۰۰ تومــان می رســد و در مــاه ۱۰۰ هــزار 
تومــان هزینــه خواهــد داشــت. در مقابــل 
هزینه مصــرف پنیــر طبــق ایــن میــزان از نیاز 
روزانــه ۲۵۰ هــزار تومــان در مــاه می شــود. 
بــا احتســاب کشــک، دوغ و... در گــروه 
لبنیات، یــک فــرد باید بــرای تامیــن حداقل 
نیــاز بــدن خــود بــه ایــن واحــد غذایــی 

دســت کم ۱۵۰ هــزار تومــان بپــردازد.

غالت
غــالت شــامل انــواع نــان، برنــج، ماکارونــی، 
گنــدم، جــو و ذرت می شــود و بــدن روزانــه 
نزدیــک بــه ۱۸۰ گــرم از ایــن مــواد غذایــی 
نیــاز دارد. ۱۸۰ گــرم نــان بســته بــه نــوع آن 
خ یــک تــا دو هــزار  یــک یــا دو عــدد، بــا نــر
تومان، ماهیانه ۳۰ تــا 6۰ هزارتومان هزینه 
بــه دنبــال دارد. در حــال حاضــر هــر کیلوگــرم 
از ارزان تریــن برنــج موجــود در بــازار اصفهــان 
۱۵ هــزار تومــان قیمــت دارد و مصــرف ۱۸۰ 
گــرم برنــج بــرای یــک روز معــادل دو هــزارو 
۷۰۰ تومــان و بــرای یــک مــاه ۸۱ هــزار تومان 
اســت؛ همچنین هزینه تامین غــالت فرد با 

اقالمــی ماننــد ماکارونــی، گنــدم، جــو و ذرت 
بیــن دو تــا ســه هــزار تومــان در روز و 6۰ تــا ۹۰ 
هــزار تومــان در مــاه اســت. مصــرف غــالت 
یک فــرد طی یــک مــاه نزدیــک بــه ۱۳۰ هــزار 

تومــان می شــود.

میوه و سبزی ها
هــر فــرد به طــور متوســط بــرای یــک روز بایــد 
دو واحــد میــوه مصــرف کند و هــر واحــد میوه 
برابــر ۱۷۰ گــرم اســت؛ بنابرایــن بایــد ۲۵۰ 
ــا ربــع کیلــو میــوه بــرای یــک روز تهیــه  گــرم ی
شــود. ازآنجــا  کــه نــرخ میــوه متفــاوت اســت 
ع آن انتخــاب  و بــر اســاس ســلیقه فــرد نــو
می شــود، نمی تــوان هزینــه دقیــق آن را 
بــرآورد کــرد. با وجــود ایــن، هــر فــرد بــرای 
تهیــه هفــت کیلــو و ۵۰۰ گــرم میــوه بــرای 
یــک مــاه خــود بایــد دســت کم ۱۰۰ هــزار 
تومان خــرج کند؛ همچنین براســاس گفته 
درســتی، بدن یک فــرد به ســه واحد ســبزی 
معــادل ۳۵۰ گرم بــرای یــک روز نیــاز دارد که 
ایــن نیــاز می توانــد از طریــق ســبزی خوردن 
گوجــه،  کــی، محصوالتــی ماننــد  و خورا
بادمجــان، کلــم و... تامیــن شــود. بــرآورد 
قیمت دقیق اســتفاده ۳۵۰ گرم از ســبزی ها 
بــرای هــرروز ماننــد میــوه دشــوار اســت؛ ولــی 
درمجموع می تــوان حــدود ۱۵۰ هــزار تومان 
بــرای خریــد ســبزی های موردنیــاز یــک فــرد 

بــرای یــک مــاه اختصــاص داد.

چربی
چربی هــا کم مصرف تریــن مــاده غذایــی 
متوســط  به طــور  و  محســوب می شــوند 
کثــر دو قاشــق روغــن  یــک نفــر می توانــد حدا
معادل ۲۰ گــرم در روز بــه غذای خــود اضافه 

کنــد. قیمــت روغــن مایــع گل آفتابگــردان 
یــک لیتــری از هفــت هــزار تومــان شــروع 
گــر فــردی ارزان تریــن نمونــه  می شــود. ا
روغــن را بــرای مصــرف روزانه خــود انتخاب 
کند، چهــار هــزار تومــان برایــش هزینــه دارد.

قند و شیرینی
مصرف قنـد و شـیرینی روزانه نباید بیشـتر از 
۲۰ گـرم در روز باشـد. هر کیلوگرم قند و شـکر 
خ هشـت و چهـار هـزارو ۷۰۰  بـه ترتیـب بـا نـر
تومـان در بازار اصفهـان به فروش می رسـد. 

ازآنجـا  کـه مصـرف ماهیانـه شـیرینی یـک 
نفر بایـد 6۰۰ گـرم باشـد، بایـد حـدود ۱۰ هزار 
بابـت مصـرف ماهیانـه شـیرینی  تومـان 

بپـردازد.

ک پوشا
ک در  پژوهشـگران تعریـف واحـدی از پوشـا
تعیین خط فقـر ندارند. بیشـتر آن ها عقیده 
دارنـد همین کـه یـک جسـم بـدن انسـان 
ک کافـی  را بپوشـاند، بـرای حداقـل پوشـا
ک  اسـت. در ایـن پژوهـش حداقـل پوشـا
موردنیـاز هـر فـرد بـر مبنـای عـرف در نظـر 
گرفتـه می شـود. محاسـبات میدانـی نشـان 
می دهـد خرید فقط یک دسـت لبـاس برای 
یک سـال دسـت کم 6۰۰ هـزار تومـان هزینه 
برمـی دارد و بایـد حـدود ۵۰ هـزار تومـان از 
ک اختصـاص یابـد. درآمـد هرمـاه بـه پوشـا

قبوض و اجاره بها
مسـکن از ضروری تریـن نیازهـای مـردم 
اسـت و تاثیر زیادی بر تعیین خط فقـر دارد. 
می دهـد  نشـان  میدانـی  مشـاهده های 
اجاره بهـا در اصفهـان طـی سـال گذشـته 
کرده اسـت؛ امروز  افزایش چشـمگیری پیدا
اجـاره آپارتمان در محله های متوسـط شـهر 
دسـت کم بـه ماهانـه یـک میلیـون تومـان 
پـول نیـاز دارد. در محله هـای لوکـس شـهر 
ایـن میـزان اجـاره بـه مبالـغ عجیب غریبـی 
می رسـد. در این پژوهش، اجـاره یک ملک 
بـرای یـک مـاه بـا در نظرگرفتـن پـول رهـن، 
ماهانـه یـک میلیـون تومـان تعییـن شـد 
کـه بـا جمـع قبـوض آب، بـرق، گاز و شـارژ 
 ساختمان به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
 می رسـد.امروز در حاشـیه شـهر اصفهـان 
ساخـتـمـان هـــای چـنـدســال ســاخـــت تـا 
ماهانـه ۳۰۰ هـزار تومان هزینـه شـارژ دارند و 
مسـتأجران مجبور به پرداخت آن هستند.

تخمین خط فقر در اصفهان
کی بـرای یک نفر  هزینه سـبد حداقلـی خورا
در طول یک مـاه ۸۱۴ هزار تومان می شـود. 
گرجمعیـت یـک خانـوار را چهـار نفـر درنظـر  ا
بگیریـم، بـرای تامیـن حداقـل مـواد غذایی 
مورد نیاز بدن طی یک ماه باید سه میلیون 
ج کننـد؛ همچنیـن  و ۲۵6 هـزار تومـان خـر
ک خانـوار چهارنفـره  هزینـه ماهیانـه پوشـا

۲۰۰ هـزار تومـان می شـود.
 ۷۰ و  میلیـون  یـک  بایـد  برایـن،  عـالوه 
هـزار تومـان مبالـغ قبـوض و اجـاره بهـا را 
بـه ایـن هزینه هـا افـزود. یـک خانـوار چهـار 
چهـار  دسـت کم  اصفهـان  در  بایـد  نفـره 
میلیـون و ۴۳6 هـزار تومـان در مـاه بـرای 
کنـد.  کـف نیازهـای خـود هزینـه  تامیـن 
درمقابـل حداقـل حقـوق مصـوب اداره کار 
دو میلیـون و ۸۰۰ هـزار تومـان اسـت و یـک 
خانـواده چهـار نفـری در اصفهـان بـا چنیـن 
حقوقـی از پـس فراهـم کـردن حداقـل نیـاز 
ماهیانـه خـود نیـز برنمی آینـد؛ همچنیـن 
بایـد هزینـه دارو، حمل ونقـل و... را نیـز 
تومـان  هـزار   ۴۳6 و  میلیـون  چهـار  بـه 
اضافـه کـرد؛ بنابرایـن محاسـبه خـط فقـر 
۹ میلیـون تومانـی بـرای یـک خانـوار چهـار 
نفـره، زیـاد بـه نظـر نمی رسـد، چـرا کـه یـک 
گـر تنهـا یـک فـرد  خانـوار در نصف جهـان، ا
تامیـن  بـه  موفـق  باشـد،  داشـته  شـاغل 
 حداقـل نیازهـای خـود بـا حقـوق اداره کار 

نمی شود.
گفته نمانـد در ایـن پژوهـش هزینه هایـی  نا
گرفتـه شـد،  ماننـد آمـوزش صفـر در نظـر 
درحالی کـه در زندگـی واقعـی خانواده هـا 
سـهم باالیـی از درآمـد را صـرف پرداخـت 
هزینه هـای مدرسـه و دانشـگاه می کننـد.

سنگینی هزینه ها بر دوش درآمد
خط فقر یک خانوار  اصفهانی چقدر است؟

هر فرد به طور متوسط 
 برای یک روز 

باید دو واحد میوه 
مصرف کند و هر واحد 

میوه برابر 170 گرم 
است؛ بنابراین باید 
250 گرم یا ربع کیلو 

 میوه برای یک روز
 تهیه شود

 یادداشت روز

 مالیات و بورس 
دو ناجی بازار مسکن

دولـــت ســـال گذشـــته قانـــون مالیـــات برخانه هـــای خالـــی را 
در بودجـــه ۹۹ جهـــت ســـامان دادن وضعیـــت بـــازار مســـکن 

تصویـــب کـــرد. 
زمـــان اجـــرای ایـــن قانـــون از ابتـــدای ســـال ۹۹ بـــود؛ ولـــی بـــا 
ــت  ــی بابـ ــا مالیاتـ ــه تنهـ ــاری، نـ ــال جـ ــاه از سـ ــه مـ ــت سـ گذشـ
خانه هـــای خالـــی دریافـــت نشـــده، بلکـــه هنـــوز تعـــداد ایـــن 

خانه هـــا نیـــز مشـــخص نیســـت.
ح  از ســـوی دیگر وزارت راه و شهرســـازی و ســـازمان بـــورس طر
پیش فـــروش متـــری مســـکن در بـــورس را درنظـــر گرفته انـــد 
ــازان بتواننـــد منابـــع  ــا تصویـــب آن در مجلـــس، انبوه سـ ــا بـ تـ
ــن  ــهام تامیـ ــروش سـ ــق فـ ــود را از طریـ ــاز خـ ــی ساخت وسـ مالـ
کننـــد و مـــردم نیـــز بـــا توجـــه بـــه ســـرمایه خـــود بتواننـــد چنـــد 

متـــر از یـــک مســـکن را بخرنـــد.
خریـــد و حتـــی اجـــاره مســـکن بـــه یـــک معضـــل بـــزرگ 
بـــرای اقشـــار کم درآمـــد تبدیـــل شـــده و دولـــت بـــرای حـــل 
ایـــن مشـــکل دســـت بـــه دامـــن مالیـــات و بـــورس شـــده 
اســـت. اخـــذ مالیـــات از خانه هـــای خالـــی و پیش فـــروش 
 متـــری مســـکن در بـــورس، ناجـــی بـــازار مســـکن در ســـال ۹۹ 

خواهند بود.

مقصر کیست؟
ـــای  ـــر خانه ه ـــات ب ح مالی ـــر ـــال ۹۹ ط ـــه س ـــرای بودج ـــت ب دول
خالـــی را تصویـــب کـــرد و بـــر ایـــن اســـاس از واحدهـــای 
مســـکونی بـــا ارزش ۱۰ میلیـــارد تومـــان بـــه بـــاال مالیـــات یـــک 

ــد.  ــد شـ ــزار دریافـــت خواهـ ــج در هـ ــا پنـ ــزار تـ در هـ
همچنیـــن بـــرای اجـــرای ایـــن قانـــون بودجـــه ســـال ۹۹ دولـــت 
ـــا بـــه کمـــک  اقـــدام بـــه راه انـــدازی یـــک ســـامانه کـــرده اســـت ت
آن بتـــوان خانه هـــای خالـــی، ارزش ملـــک، مالـــک آن و... 

را شناســـایی کـــرد. 
بـــا وجـــود ســـپری شـــدن ســـه مـــاه از ســـال ۹۹، هنـــوز خبـــری 
از ایـــن ســـامانه و مالیـــات خانه هـــای خالـــی نیســـت. پروانـــه 
اصالنـــی، مدیـــرکل دفتـــر اقتصـــاد مســـکن وزارت راه و 
شهرســـازی، در ایـــن رابطـــه گفـــت: »ســـامانه مـــا آمـــاده اســـت 
ــود را در آن  ــات خـ ــور مالیاتـــی اطالعـ ــازمان امـ ــم سـ و منتظریـ

بارگـــذاری کنـــد.« 
گـفـتـه هـــــای ایـــن مـقــــام مـسـئــــول، زیرســـاخت  طبـــق 
ســـخت افزاری ســـامانه مالیـــات بـــر خانه هـــای خالـــی آمـــاده 
اســـت و ســـازمان امـــور مالیاتـــی بایـــد اطالعـــات مـــورد نیـــاز را در 

ــد.  ــذاری کنـ ــامانه بارگـ ــن سـ ایـ
کیـــد  ـــا تا همچنیـــن محمـــد اســـالمی، وزیـــر راه و شهرســـازی، ب
بـــر آمـــاده بـــودن ســـامانه، توضیـــح داد: »مـــا بـــه تکلیـــف 
ک  ــع امـــال ــامانه جامـ ــود در خصـــوص طراحـــی سـ قانونـــی خـ
و اســـکان جامـــه عمـــل پوشـــاندیم و بـــا یـــک متدولـــوژی 
ـــور  ـــازمان ام ـــار س ـــی و در اختی ـــامانه را طراح ـــن س ـــاوت، ای متف
مالیاتـــی قـــرار دادیـــم و ایـــن ســـازمان می توانـــد بـــا توجـــه بـــه 
بانـــک داده ای کـــه در اختیـــارش قـــرار داده ایـــم و بـــا تحـــرک 
خـــود، خانه هـــای خالـــی را شناســـایی کنـــد و قبـــض مالیـــات 

ــتد.«  ــی بفرسـ ــای خالـ ــان واحدهـ ــرای صاحبـ را بـ
درمقابـــل، رئیـــس ســـازمان امـــور مالیاتـــی اعـــالم کـــرد: 
ک و اســـکان هنـــوز در اختیـــار ایـــن ســـازمان  »ســـامانه ملـــی امـــال
قـــرار نگرفتـــه اســـت.« مســـئوالن در خصـــوص اجـــرای قانـــون 
مالیـــات بـــر خانه هـــای خالـــی، تـــوپ را در زمیـــن یکدیگـــر 

می اندازنـــد.
ـــکن  ـــاد مس ـــر اقتص ـــرکل دفت ـــه مدی ـــق گفت ـــن، طب ـــود ای ـــا وج ب
ــتن دو  ــه داشـ ــراد مشـــکوک بـ ــه افـ ــازی، بـ وزارت راه و شهرسـ
ج اطالعـــات  ک ثبتـــی، پیامـــک داده می شـــود تـــا بـــرای در پـــال
خـــود در ســـامانه اقـــدام کنـــد؛ از ایـــن رو ظـــرف چنـــد مـــاه آینـــده 
ـــی اجـــرا خواهـــد شـــد و ایـــن  ـــر خانه هـــای خال قانـــون مالیـــات ب
ـــازار مســـکن  ـــه تنهـــا در سروســـامان دادن وضعیـــت ب ـــون ن قان
ـــی  ـــی خوب ـــات درآمدزای ـــت مالی ـــه دریاف ـــت، بلک ـــذار اس تاثیرگ

ـــال دارد. ـــه دنب ـــت ب ـــرای دول ب

بورس؛ ناجی بازار مسکن؟!
و  بـــازار مســـکن  یافتـــن شـــرایط  بهبـــود  بـــرای  دولـــت 
ح پیش فـــروش متـــری مســـکن در بـــورس  انبوه ســـازان، طـــر

را در ســـال جـــاری درنظـــر گرفتـــه اســـت.
ــه  ــرمایه کـ ــازار سـ ــروش مســـکن از طریـــق بـ ح پیش فـ ــر  در طـ
ـــر روی آن تفاهـــم  وزارت راه و شهرســـازی و ســـازمان بـــورس ب
ــه ای  ــر مجموعـ ــا هـ ــاز یـ ــازنده و انبوه سـ ــرکت سـ ــد، شـ کرده انـ
کـــه در حـــال ســـاخت مســـکن اســـت، می تواننـــد بـــا هـــدف 
ــار  ــه انتشـ ــدام بـ ــک، اقـ ــروش ملـ ــا پیش فـ ــرمایه یـ ــن سـ تامیـ
اوراق ســـلف مـــوازی اســـتاندارد کننـــد و ایـــن اوراق قابـــل 

تحویـــل در سررســـید اســـت. 
در واقـــع هـــر ســـهام دار می توانـــد در سررســـید بـــه ازای 
ــرده  ــن کـ ــده، اوراق را تامیـ ــه تعیین شـ ــی کـ ــای معینـ متراژهـ
ــرای  ــد. بـ ــدام کنـ ــکونی اقـ ــد مسـ ــن واحـ ــل گرفتـ ــه تحویـ و بـ
مثـــال یـــک فـــرد بایـــد بـــرای تحویـــل مســـکن ۸۵ متـــری، 
ـــا  ـــید ب ـــا اوراق را در سررس ـــد ی ـــن کن ـــراژ اوراق تامی ـــداد مت ـــه تع ب
ســـود مشـــخص، تســـویه نقـــدی کنـــد. حامـــد ســـلطانی نژاد، 
مدیرعامـــل بـــورس کاالی ایـــران، دربـــاره پیش فـــروش 
متـــری مســـکن در بـــورس گفـــت: »ممکـــن اســـت بعضـــی افـــراد 
ــته  ــان نداشـ ــد آپارتمـ ــد یـــک واحـ ــرای خریـ ــی بـ ــرمایه کافـ سـ
باشـــند؛ ولـــی بـــا آغـــاز معامـــالت متـــری مســـکن می تواننـــد 
متـــراژی از یـــک ملـــک را خریـــداری کننـــد تـــا ســـرمایه آن هـــا 
متناســـب بـــا قیمـــت مســـکن، ارزش گـــذاری شـــود. بـــه ایـــن 
ترتیـــب افـــراد می تواننـــد حتـــی بـــا ســـرمایه های خـــرد هـــم در 

بـــازار مســـکن ســـرمایه گذاری کنـــد.«
ـــن  ـــدا در صح ـــد ابت ـــورس بای ـــکن در ب ـــروش مس ح پیش ف ـــر ط
دولـــت مـــورد موافقـــت واقـــع شـــود و ســـپس در فـــاز اول ۱۰۰۰ 
ح تامیـــن مالـــی خواهـــد  واحـــد مســـکونی از طریـــق ایـــن طـــر

ــد.  شـ
ع پیش فـــروش مســـکن در بـــورس می توانـــد بـــه  درمجمـــو
تامیـــن منابـــع مالـــی ســـازندگان کمـــک کنـــد. ســـوددهی 
ــازار  ــرایط بـ ــراه دارد و شـ مناســـبی بـــرای ســـهام داران بـــه همـ

مســـکن را تغییـــر خواهـــد داد./ گـــروه اقتصـــاد
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وزیر کشور: در آبان ۹۸ تمام رسانه های آمریکا و مخالف ایران ازجمله سلطنت طلبان، منافقین و داعش آموزش 
مسـلحانه می دادند. می گویند رحمانی اینترنـت را در اعتراض هـا قطع کرد. وقتـی از طریق اینترنـت آموزش نظامی 

می دهند، باید اینترنت قطع شـود. آن ها می خواسـتند در ایران جنگ داخلـی راه بیندازند.

بــا حضــور در  کشــور شنبه شــب  وزیــر 
برنامــه نــگاه یــک بــه تشــریح مســائل 
کشــور در چنــد مــاه گذشــته پرداخــت. 
عبدالرضــا رحمانــی فضلــی در ابتــدای 
بحــث دربــاره زمان اعــام شــدن ویروس 
ــا در کشــور گفــت: وزیــر بهداشــت در  کرون
ــه  ــزارش داد ک ــت گ ــه دول روز ۳۰ بهمــن ب
دو مــورد کرونــا در قــم گزارش شــده اســت 
و مــا هــم در روز جمعــه انتخابــات را در 
پیــش رو داشــتیم. همــان روز جلســه ای 
بــا وزارت بهداشــت برگــزار کردیــم و آن هــا 
توصیه هایــی ازجملــه حــذف اســتامپ را 
ــا  ــم آن توصیه ه ــا ه ــه م ــد ک ح کردن ــر مط
در اجــرای انتخابــات را رعایــت کردیــم. 
وزیــر کشــور بــا اشــاره بــه حوادثــی مثــل 
تحریم هــا،  آبــان،  اعتراض هــای 
شــهادت ســردار ســلیمانی و مشــکات 
اقتصــادی پیــش از انتخابــات افــزود: 
انتخابــات را در بیــش از ۵۰ هــزار شــعبه 
برگزار کردیــم و هیچ گونه مشــکل امنیتی 
نداشــتیم و بــر اســاس اطلــس امنیتــی 
کــه تهیــه کــرده بودیــم، عمــل کردیــم. 

در اجــرای انتخابــات یک میلیــون نفــر 
شــرکت داشــتند.

 او ادامــه داد: بعــد از برگــزاری انتخابــات، 
۲۷۹ نفــر بــه مجلــس راه یافتنــد و ۱۱ 
کــه  نماینــده باقی مانــده در دور دوم 
در شــهریور برگــزار می شــود، انتخــاب 
می شــوند. تکلیــف جایگزیــن منتخــب 
فــوت  کــه  اشــرفیه  آســتانه  و  تهــران 
کرده انــد، در انتخابــات میــان دوره ای 
مشــخص   ۱۴۰۰ ســال  در  مجلــس 
می شــود. رحمانــی فضلــی همچنیــن 
بــا انتقــاد از نواقــص قانــون انتخابــات، 
خاطرنشــان کــرد: در هــر دوره مجلــس 
بــه قانــون انتخابــات اصاحیــه خــورده 
اســت؛ ولــی نــگاه مــا در وزارت کشــور ایــن 
اســت کــه بایــد بــرای همــه انتخابــات 
ــیم. در ۱۴۰۰  ــته باش ــی داش ــون جامع قان
بایــد چهــار انتخابــات ریاســت جمهوری، 
شــوراهای شــهر و روســتا و میــان دوره ای 
و خبــرگان  اســامی  شــورای  مجلــس 
رهبــری را بــا چهــار قانــون برگــزار کنیــم 
ادامــه  در  او  اســت.  مشــکلی  کار  کــه 

کــرد: دولــت به موقــع الیحــه  تصریــح 
جامــع انتخابــات را بــه مجلــس دهــم 
داد؛ ولــی مجلــس فرصــت نکــرد آن را 
ح اصــاح قانــون در  بررســی کنــد؛ زیــرا طــر
مجلــس بــر ایــن الیحــه اولویــت یافــت، 
ــن  ــای ای ــایر بنده ــد، س ــد بن ــز چن ــی ج ول

ح تصویــب نشــد. طــر
بــر  کشــور  وزارت  در  مــا  بااین حــال   
الیحــه جامــع مصــر هســتیم و از مجلــس 
خواســتیم آن را در دســتور کار قــرار دهــد. 
قانــون فعلــی اشــکال هایی دارد و بایــد 

ایــن نواقــص برطــرف شــود. 
بایــد در مســیر اجــرای انتخابــات بــه 
احــزاب نقــش بدهیم. وزیــر کشــور درباره 
لــزوم اجــرای انتخابــات الکترونیکــی 
گفــت: انتخابــات ۲۵ فراینــد دارد کــه 
۲۳ مــورد الکترونیکــی اســت و فقــط اخــذ 
و شــمارش آرا الکترونیکــی نیســت. در 
کامــا  ایــن انتخابــات، احــراز هویــت 
ــزار شــد؛ بنابرایــن تکــرار  الکترونیکــی برگ
در رأی گیــری یــا اســتفاده از شناســنامه 

افــراد فوت شــده نداریــم. 

رحمانــی فضلــی بــا اشــاره بــه اینکــه در 
اخــذ و شــمارش آرا شــورای نگهبــان 
دغدغــه امنیــت دارد، افزود: ما شــمارش 
الکترونیکــی را به صــورت محــدود در 
و  کرده ایــم  اجــرا  گذشــته  انتخابــات 
حتــی پیشــنهاد مــا ایــن اســت که شــورای 
نگهبــان نرم افــزار را بســازد و مــا نظــارت 

کنیــم یــا نرم افــزار را باهــم بســازیم.
ــات تمــام   مــا کامــا آمــاده اجــرای انتخاب

الکترونیکــی هســتیم.
 وزیــر کشــور دربــاره دلیــل تحریــم خــود 
کــرد:  خاطرنشــان  آمریــکا  به وســیله 
آمریــکا دشــمن ماســت و دخالت هایــش 
از روز اول انقــاب اســامی شروع شــده و 
آخریــن مــورد هــم خــروج از برجــام بــود. 
مــا از دشــمن نبایــد توقــع حمایــت داشــته 

باشــیم.
رحمانــی فضلــی بــا بیــان اینکــه آن هــا 
ح سوریه ســازی ایــران را داشــتند،  طــر
تمــام   ۹۸ آبــان  در  کــرد:  تصریــح 
رســانه های آمریــکا و مخالــف ایــران 
و  منافقیــن  ســلطنت طلبان،  ازجملــه 
داعــش آمــوزش مســلحانه می دادنــد. 
در  را  اینترنــت  رحمانــی  می گوینــد 
اعتراض هــا قطــع کــرد. وقتــی از طریــق 
اینترنت آمــوزش نظامــی می دهنــد، باید 
اینترنــت قطــع شــود. آن هــا می خواســتند 
در ایــران جنــگ داخلــی راه بیندازنــد. 
ــی  ــوزش نظام ــان، آم ــل آب ــاه قب ــد م از چن

را آغــاز کــرده بودنــد و حتــی ورود ســاح 
ــی  ــود، ول قاچــاق در مرزهــا بیشــتر شــده ب
مــا ایــن اقدامــات را رصــد کــرده بودیــم. 
گران شــدن بنزیــن بهانــه بــرای ایجــاد 
گــر بنزیــن دلیــل  آشــوب در ایــران شــد. ا

ناآرامی هــا بــود، ســطح ناآرامی هــا خیلــی 
می شــد. گســترده تر 

 او ادامــه داد: در اعتراض هــای آبــان هیــچ 
ــه  ــد و ب ــردم نش ــا م ــلحانه ای ب ــه مس مقابل
خویشــتن داری و مراعات توصیه می شــد 
و اســناد آن هــم موجــود اســت؛ ولــی وقتــی 
بــه پاســگاه حملــه می کننــد، بایــد بــا آن هــا 
گــر نیــروی انتظامــی  مقابلــه شــود؛ زیــرا ا

دفــاع نکنــد، مــردم قربانــی می شــوند. 
کشــور بــرای مــا  او ادامــه داد: امنیــت 
ارزش دارد و در چارچــوب قانــون بایــد از 
گــر تخلفــی  امنیــت کشــور دفــاع شــود. ا
هــم در ایــن زمینــه شــده، رســیدگی شــده 
اســت. رهبــری هــم بــه دبیرخانــه شــورای 
امنیــت ملــی دســتور بررســی حــوادث 
آبــان را داده انــد. نیروهــای مســلح هــم 
گزارش هــای مختلفــی در ایــن زمینــه 
ارائــه کرده انــد. مــن هــم چندیــن گــزارش 

ارائــه کــرده ام. 
گفــت: همیــن روزهــا  رحمانــی فضلــی 
ــود.  ــام می ش ــان اع ــته های آب ــداد کش تع
خ داد و حــدود ۴۰  حــوادث غمبــاری ر
یــا ۴۵ نفــر ، یعنــی حــدود ۲۰ درصــد 
کــه بــا  کشته شــدگان، افــرادی بودنــد 
ســاح هایی کــه ســازمانی نبودنــد، شــهید 
شــدند. ترامپ با ســگ شــکاری به مقابله 
بــا معترضــان مــی رود؛ ولــی می گوینــد 
چــون رحمانــی دســتور قطــع اینترنــت را 

داده اســت، تحریــم می شــود.

 برای امنیت
اینترنت را قطع کردم

وزیرکشور:تعدادکشتههایآبانبهزودیاعالممیشود

در اعتراض های 
آبان هیچ مقابله 

مسلحانه ای با مردم 
نشد و به خویشتن داری 
و مراعات توصیه می شد 

و اسناد آن هم موجود 
است؛ ولی وقتی به 

پاسگاه حمله می کنند، 
باید با آن ها مقابله شود

نیـــمنگــــاه
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گهی مناقصه عمومی )نوبت اول(  آ

گهی مزایده ) شماره 99/03 ( آ

شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه

شهرداری ونک

 شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در نظر دارد عملیات شارژ، سرویس ، نگهداری 

و تست هیدرواستاتیک تعداد ۱۳۰۰ کپسول آتش نشانی اتوبوسها و کپسولهای ثابت مستقر در ساختمان 

اداری و ترمینالهای خود را )با رعایت الزامات و قوانین ایمنی و حفظ محیط زیست( از طریق مناقصه به 

گذار نماید. بنابراین متقاضیانی که دارای مجوزهای قانونی در زمینه  اشخاص حقوقی صالحیت دار وا

فوق هستند دعوت می شود برای خرید اسناد مناقصه از تاریخ 99/۳/۱2 به امور قراردادهای این شرکت 

واقع در خیابان کاوه ، پشت ترمینال باب الدشت مراجعه و فرمهای مربوطه را دریافت و پیشنهادهای 

کثر تا پایان وقت اداری سه شنبه مورخ 99/۳/2۰ تحویل واحد حراست نمایند.  خود را حدا

 شهرداری ونک در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2/22۳6 شورای اسالمی شهر ونک
 نسبت به فروش پژو ۴۰۵ جی ال ایکس مدل ۸۸ را از طریق مزایده با قیمت پایه کارشناسی 
گذار  چهارصد و هشتاد میلیون ریال به واجد شرایط مطابق آیین نامه معامالتی شهرداری وا
نماید . متقاضیان می توانند از روز شنبه مورخ 99/۰۳/۱۰ لغایت ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخ 

99/۳/2۰ جهت بازدید از خودرو به شهرداری ونک مراجعه نمایند .

- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 100/000/000 ریال )واریز به حساب بانکی اعالم شده در فرم شرایط 
یا ضمانتنامه معتبر بانکی به نام شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه(

کتها : چهارشنبه 99/3/21 - زمان بازگشایی پا
-کلیه شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

گهی تا ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 99/03/20 به دبیرخانه شهرداری  - پیشنهادات خود را از تاریخ نشر این آ
تحویل و رسید دریافت نمایند .

- پیشــنهادات واصله روز چهارشــنبه مورخ 99/03/21 با حضور اعضاء هیئت عالی معامالت شــهرداری باز و 
قرائت خواهد شد و برنده مزایده تعیین خواهد گردید . 

- کمیســیون در رد و یا قبول پیشــنهادات مختار و به پیشــنهادی که بعد از موعد مقرر تعیین شــده ، مشروط و 
مبهم ترتیب اثر داده نمی شود. 

- پیشنهاد دهنده گان می بایستی مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت نباشد. 
گهی روزنامه ها بعهده برنده مزایده می باشد . - کلیه هزینه های قانونی از جمله هزینه کارشناسی و هزینه آ

روابط عمومی شهرداری منطقه ده اصفهان

اطالعیه منطقه 10 شهرداری اصفهان
ک ثبتی ۱۵۱9۰/۸9۸9 بخش ۵ ثبت اصفهان متعلق  نظر به اینکه تمامی ششدانگ یک باب منزل مسکونی به پال

کبر شاه آبادی و خان مهین علویان مهر واقع در خیابان جی- بلوار سروستان- کوچه سرو آزاد، طبق نقشه هوایی   به آقای ا
پیوست در مسیر طرح عمرانی ادامه خیابان سپیده کاشانی به سروستان قرار دارد و علیرغم شرکت نامبردگان در جلسات 
کنون توافق قطعی حاصل نگردیده، لذا با توجه به ضرورت اجرای طرح و برابر تبصره ۴ ماده واحده  کمیسیون معوض تا
ک و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 2۸ آبان ۱۳7۰ بدینوسیله به نامبردگان فوق و کلیه  قانونی نحوه تقویم ابنیه، امال

گهی نسبت به معرفی یک نفر کارشناس به  کثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر این آ مدعیان احتمالی ابالغ می گردد حدا
عنوان معتمد و ۵ نفر کارشناس به عنوان مرضی الطرفین به شهرداری منطقه ۱۰ واقع در خیابان پروین- نبش شیخ طوسی 

اقدام نماید. شایان ذکر است که کارشناسان می بایستی جز کارشناسان رسمی دادگستری و متخصص در رشته راه و ساختمان 
بوده و ظرف مهلت تعیین شده معرفی گردند.بدیهی است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات اقدام خواهد شد.

خبر روز

 اعتبارنامه در جیب
پنج نماینده شهر اصفهان 

در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسامی، بررسی 
گزارش شعب ۱۵گانه درمورد اعتبارنامه منتخبان در دستور کار قرار 
گرفت و سخن گوهای هر شعبه گزارش شعب را به صورت جداگانه 
قرائت کردند. پس از قرائت گزارش شعب در صحن علنی درباره 
تائید اعتبارنامه ها، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای 
اسامی تصویب اعتبارنامه منتخبان در صحن علنی را اعام 
کرد و بدین ترتیب، کار  این نمایندگان رسمیت یافت. تعداد 
نمایندگان مجلس یازدهم ۲۹۰ نفر است که این دوره کارش را با 
۲۷۶ نماینده آغاز کرد، دو منتخب تهران و آستانه اشرفیه فوت 
کردند، مدرک تحصیلی یکی از منتخبان تایید نشد و تکلیف 
۱۱ منتخب هم در دور دوم انتخابات تعیین خواهد شد. در این 
جلسه اعتبارنامه ۲۷۱ منتخب تایید شد. غامرضا تاجگردون 
و کاظم دلخوش ازجمله نمایندگانی بودند که از چند روز پیش 
حرف وحدیث زیادی درباره اعتبارنامه آن ها مطرح شد و آن طور 
که روح اهلل نجابت، نماینده شیراز در توئیتی نوشت، تعدادی از 

نمایندگان به اعتبارنامه این دو نماینده اعتراض کردند. 
 در جلسه علنی مجلس اعتبارنامه حسین محمدصالحی، 
نماینده فریدن و فریدون شهر و چادگان نیز تایید نشد. یکی از 
معترضان به اعتبارنامه این نماینده زهره الهیان نماینده تهران 
بود. الهیان درباره علت اعتراض خودش نسبت به اعتبارنامه 
حسین محمدصالحی منتخب فریدن، فریدون شهر و چادگان در 
گفت وگویی عنوان کرد: »آقای محمدصالحی سابقه محکومیت 
دارد و صاحیت او در هیئت نظارت استان و هیئت مرکزی رد 
شده است. نحوه بررسی صاحیت آقای محمدصالحی در 
شورای نگهبان این گونه بوده که فقط یکی از اعضا صاحیت 
او را تایید کرده و تایید صاحیت به منزله تایید شورای نگهبان 
نیست.« الهیان درباره نحوه بررسی اعتبارنامه منتخب چادگان 
کرد: »اعتراض به اعتبارنامه منتخب چادگان  خاطرنشان 
به شعبه ۱۰ مجلس یازدهم ارائه شده و آقای محمدصالحی 
فرصت دارد تا با حضور در شعبه از خودش دفاع کند.« امیرحسین 
بانکی پورفرد، زهرا شیخی مبارکه، عباس مقتدایی، مهدی 
طغیانی، حسین میرزایی هر  ۵ نماینده از حوزه انتخابیه اصفهان، 
توانستند اعتبارنامه خود را از مجلس یازدهم دریافت کنند و 

به طور رسمی بر کرسی نمایندگی مجلس بنشینند.
در این جلسه وقتی نوبت به شعبه ۲ رسید که کاظم دلخوش 
نماینده صومعه ســـــــرا نیز عضو این شعبه بود، عباس گلرو، 
سخنگوی این شعبه اسامی نمایندگانی را که اعتبارنامه شان 
به تائید رسیده بود اعام می کرد، نام کاظم دلخوش در میان 
آن ها نبود. غامرضا تاجگردون نیز عضو شعبه ۱۰ بود اما نام او نیز 
درمیان تاییدشدگان این شعبه مشاهده نشد. در این میان، احمد 
نادری، نماینده مردم تهران که ازجمله معترضان به اعتبارنامه 
تاجگردون بود در گفت وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به تهدید 
شدن خود با اسلحه گرم در صورت عدم تایید اعتبارنامه غامرضا 
تاجگردون اظهار داشت: »از روزهای گذشته و پس از اعتراض 
رسمی جمعی از نمایندگان مجلس نسبت به اعتبارنامه غامرضا 
تاجگردون پیام های مختلفی در پیام رسان ها و یا به صورت 

پیامکی و تلفنی دریافت کرده ایم.«/گروه  سیاست  
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نصراصفهانـی، خطـاب بـه نماینـدگان مجلـس اسـتان اصفهـان گفـت: دولت هـا بـه اصفهـان بـرای بهبـود وضعیـت آب 
وعده هایی داده اند و همچنین تعهداتی درباره پروژه های استان و شهر داشته اند که محقق نشده است و نمایندگان 

اصفهان بایـد ایـن تعهـدات و وعده ها را پیگیـری کنند.

 متذکران هفته

لزوم بازنگری در طراحی مترو

رئیس کمیسیون اقتصادی در تذکری خواستار بازنگری در 
طراحی خطوط مترو و مسیر آزادسازی رینگ چهارم برای 
اتصال خط قطار تندروی تهران اصفهان به ایستگاه قطار در 
جنوب اصفهان شد. ملت ادامه داد: 70 درصد جمعیت استان 
در محدوده 50 کیلومتری شهر اصفهان مستقر هستند و برای 
ارتباطات این جمعیت بزرگ، ارتباطات ریلی بهترین انتخاب 
گذشته  که طراحی آن در سه دهه  است؛ ولی توسعه مترو 
انجام شده، لزوم بازنگری در طراحی خطوط مترو را گوشزد 
کید کرد: بخش عمده ای از بودجه شهرداری درگیر  می کند. او تأ
مترو شده که این روش اجرا، توجیه فنی و اقتصادی ندارد. 
به گفته ملت، خط سریع السیرقطار اصفهان تهران به شمال 
اصفهان منتهی می شود که باید به ایستگاه راه آهن در جنوب 
شهر متصل شود. او افزود: بهترین گزینه ای که برای این اتصال 
کید کرد:  انتخاب شده، هم جواری با رینگ چهارم است. ملت تأ
گر قرار است خط ریلی در مجاورت رینگ اجرا شود، باید فضای  ا

آزادسازی برای آن در نظر گرفته شود./گروه شورا

وضعیت نامطلوب در محیط زیست شهر

رئیس کمیسیون پایش و نظارت گفت: شرایط محیط زیستی 
اصفهان و فرسایش های بادی و ریزگردها، تخریب فراوان مراتع، 
ج از ظرفیت واحدهای صنعتی خصوصا در شعاع ۶0  استقرار خار
کیلومتری شهر اصفهان و خشکی زاینده رود به علت برداشت های 
غیرمجاز، وضعیت زیست محیطی شهر اصفهان راغیر قابل قبول 
کرده است.معین در تذکر این هفته خود تصریح کرد: سه مورد از 
اقدامات ضروری برای حفظ محیط زیست در محدوده شهرها، 
جمع آوری پسماند زباله های شهری، توسعه حمل ونقل عمومی 
و توسعه و ارتقای کیفی فضای سبز است که به دلیل بروز بیماری 
کرونا بخش عمده حمل ونقل عمومی تعطیل شده که این مورد 
در بسیاری از کالن شهرهای دنیا نیز اعمال می شود و بنابر اعالم 
سازمان جهانی بهداشت ، گریزی از آن نیست. اما در خصوص دو 
مورد دیگر، از شهردار اصفهان و معاونان و اعضای کمیسیون 
بهداشت درخواست دارم که از تغییر کاربری اراضی فضای سبز با 
رویکرد درآمدزایی و تغییر خالف قانون برای ارزیابی فضای سبز 
متعلق به شهرداری خودداری کرده و برای تأمین اعتبار و تسریع 
کید  در اجرای پروژه های فضای سبز شهری اقدام کنند.معین تأ
کرد: به دستور ستاد کرونا، به مدت سه ماه از تفکیک پسماند 
خودداری شده و صدمات جبران ناپذیری به محیط زیست وارد 
ع دفع اصولی  شده است. او تصریح کرد: ورود شهردار به موضو
کاهش هرچه بیشتر  پسماند شهری و رفع مشکالت برای 
آلودگی های زیست محیطی، اقدامات جدید حوزه معاونت 
ع  فرهنگی و اجتماعی و روابط عمومی شهرداری در موضو
فرهنگ سازی برای تفکیک از مبدأ و همکاری بیشتر برای 
تفکیک زباله شهری و بهبود وضعیت محیط زیست و تعیین 
کارگروه ویژه برای ارتقای سطح تکنولوژی و فناوری در بازیافت 
انواع پسماند شهری ازجمله اقدامات جبرانی ماه های اخیر است.

اصفهان شهر ناامن سرمایه گذاران

جذب  در  جدی  رقابت  گفت:  اقتصادی  کمیسیون  عضو 
سرمایه ها در کشور وجود دارد؛ ولی جایگاه اصفهان از بستر 
مناسب سرمایه گذاری، در حال تبدیل به شهری ناامن برای 
تولیدکنندگان و دلسوزان سرمایه گذار شده است. رضا امینی در 
تذکر خود ادامه داد: باوجود تالش های متعددی که در سال های 
گذشته در شهر اصفهان برای حفظ و تقویت فضای سرمایه گذاری 
انجام شده؛ اما کوته نگری به بخش خصوصی و سرمایه گذاران در 
شهر اصفهان موجب فرار سرمایه گذاران از این شهر شده است. او 
تصریح کرد: دست اندازهای متعدد اداری در مسیر سرمایه گذاری 
و همچنین برخوردهای سلیقه ای و تسویه حساب های شخصی 
موجب شده تا امنیت سرمایه و سرمایه گذاران دچار ابهام شده 
ع و بی مهری های مختلف  که موانع متنو و بیم آن می رود 
دستگاه های متولی، ازجمله شورا و شهرداری با تولیدکنندگان 
ع، اصفهان را به  ساختمان، هتل ها و سایر مجتمع های متنو
باتالق سرمایه در کشور تبدیل کند. او افزود: همکاران و شهردار 
ع برخوردها و  اصفهان بدانند، چنانچه با فوریت با این نو
گزیر  دیدگاه ها مقابله جدی نشود، بنابر وظیفه قانونی خود، نا
از تبیین بیشتر موضوعات در این زمینه خواهم بود.امینی در 
بخش دیگری از تذکر خود با بیان این که درجریان حوادث آبان 
تعدادی از شعب بانک ها مورد تعرض قرار گرفت، گفت: در 
جریان بازسازی ها با برخوردهای سلیقه ای در برخی از مناطق، 
روال عادی خدمت به مردم با مشکالت جدی مواجه شد. او 
خاطرنشان کرد: اکنون نیز شاهد ادغام شعب بانک های حکمت 
ایرانیان و مهر اقتصاد در بانک سپه بر اساس فرمان مقام معظم 
رهبری هستیم که باید تابلوهای آن ها به بانک سپه تغییر کند؛ 
ولی با استقرار خودروهای شهرداری و جلوگیری از تغییر تابلوها، 

خدمت رسانی به مردم دچار مشکل می شود.

وضعیت آب شهر بحرانی استرومینا نماد غفلت جامعه از نوجوانان است
شهردار ستاد بحران آب را تشکیل دهدنهاد خانواده کارکرد اصلی خود را ندارد

گروه  شورا  

شــورای  پژوهش هــای  مـرکـــز  رئیــس 
اســالمی شــهر اصفهــان گفــت: از شــخص 
ســتاد  تشــکیل  درخواســت  شــهردار 
بحــران آب را قبــل از ورود بــه فصــل 
تابســتان دارم تــا بــا شــرایط مطلوبــی 
 آمــاده مواجهــه بــا بحــران احتمالــی و

۱۱0 روزه کم آبی باشیم.
کــوروش خســروی در نطــق میان دســتور 
خــود بــا بحرانــی خوانــدن وضعیــت آب 
اصفهــان، ادامــه داد: امــروز فقــط 45 
درصــد حجــم ســد زاینــده رود معــادل 
کــه  ۶۱7 میلیــون مترمکعــب آب دارد 
نشــان دهنده وضعیــت نامناســب ذخایــر 

آبــی اصفهــان اســت.
شــورای  پژوهش هــای  مرکــز  رئیــس 
اســالمی شــهر اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
حوضــه آبریــز زاینــده رود برخــالف دیگــر 
نقــاط کشــور وضعیــت بارشــی مناســبی را 
تجربــه نکــرده، افــزود: بارش هــای ســال 
جــاری کمتــر از ۱200 میلی متــر بــوده کــه 
ــر از  ایــن حجــم بارندگــی،۱3 درصــد کمت
میانگیــن بارشــی و 45 درصــد کمتــر از 

بارندگــی ســال گذشــته بــوده اســت.
کنــون ورودی  خســروی تصریــح کــرد: ا
ســد زاینــده رود ۱02 مترمکعــب در ثانیــه 
و خروجــی آن ۱09 مترمکعــب بــر ثانیــه 
اســت و بنابرایــن خروجــی ســد هفــت 

مترمکعــب در هــر ثانیــه بیــش از ورودی 
آن اســت کــه نشــان از کاهــش حجــم 

ذخیــره آب زاینــده رود در آینــده دارد.
او بــا اشــاره بــه مشــکالت شــهر اصفهــان 
در تابســتان ســال 97 گفــت: در ســال 
97 بحــران مشــابهی را تجربــه کردیــم، 
بنابراین الزم اســت همه اســتانداردهای 
آن ســال، بــرای تابســتان ســال جــاری 

بــه کار گرفتــه شــود. 
شــورای  پژوهش هــای  مرکــز  رئیــس 
شــهردار  از  اصفهــان  شــهر  اســالمی 
تــا بــرای تشــکیل  اصفهــان خواســت 
ســتاد بحــران آب شــهرداری اصفهــان 
قبــل از آغــاز فصــل گرمــا اقدامــات الزم را 
انجــام دهــد تــا شــهر در تابســتان بتواند با 

کنــد. مقابلــه  کم آبــی  مشــکالت 
شــورای  پژوهش هــای  مرکــز  رئیــس 
اســالمی شــهر اصفهــان، اظهــار کــرد: در 
ســال 97، دســتورالعملی بــرای اجــرای 
خدمــات  معاونــت  توســط  آب نماهــا 
ــان آب  ــاعات جری ــا س ــد ت ــرا ش ــهری اج ش
مدیریــت شــود. او درخواســت کــرد کــه 
ایــن اقدامــات و بســته مقابلــه بــا کم آبــی 
دو ســال قبــل در شــهرداری اصفهــان 
ســازمان  از  شــود.او  انجــام  دوبــاره 
فرهنگــی و روابــط عمومــی آن ســازمان 
درخواســت کــرد تــا بــرای صرفه جویــی 
آب در شــهر، فرهنگ ســازی های الزم را 

انجــام دهنــد.

تونل سوم وارد مدار شود  
رئیس مرکز پژوهش های شــورای اســالمی 
شــهر اصفهــان دربــاره آخریــن وضعیــت 
تونــل ســوم کوهرنــگ و ســد آن نیــز گفــت: 
قــرار بــود تــا پایــان امســال تونــل ســوم 
کوهرنــگ و ســد آن مــورد بهره بــرداری 

گیــرد. 
او ادامــه داد: در جریــان آخریــن وضعیــت 
از  امــا  نیســتم؛  آب رســانی  ح هــای  طر
نماینــدگان مجلــس و مدیریــت اســتان 
قولــی  تـحـقـــق  می کـنـــم  درخـــواست 
را کــه بــرای بهره بــرداری از ســد و تونــل 
ســوم کوهرنــگ تــا پایــان ســال 99 بــه 
پیگیــری  داده شــده،  اصفهــان   مــردم 

کنند.
و  آب  شــرکت  مدیرعامــل  کــه  آن طــور 
فاضــالب اصفهــان می گویــد، در روزهــای 
ابتدایــی ســال نــو کــه کرونــا را بــا خــود بــه 
همــراه داشــت، مصــرف آب بخــش شــرب 
و بهداشــت ایــن اســتان افــزون بــر ۱۸ 
درصــد در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
قبــل بیشــتر شــده اســت. بــه گفتــه هاشــم 
امینی، شــیب صعــودی مصرف آب شــرب 
هم زمــان بــا شــیوع ویــروس کرونــا هماننــد 
ســایر نقــاط کشــور در اســتان اصفهــان هــم 
آغــاز شــد، بــه طوری کــه در اســفند حــدود 
۱5 درصــد افزایــش مصــرف ثبت شــد و این 
کنــون بــه ۱۸ درصــد رســیده و باالتــر  مقــدار ا

هــم خواهــد رفــت.

گروه  شورا  

و  اجــتـمــاعـــــی  کـمـیــســیـــون  رئــیـــس 
محیط زیسـت گفـت: رومینـا نمـاد غفلـت 
جامعـه مـا از نسـل های نوشـکفته اسـت. 
کـوروش محمـدی در نطـق میان دسـتور 
خـود بیـان کـرد: بـه علـت فاصلـه طبقـات 
اجتماعـی کـه شـکل گرفته، مشـکالتی را 
در نظـام تعلیـم و تربیـت و در حـوزه نهـاد 
خانواده و نهادهای اجتماعی داریم که در 

سـال های اخیـر تشـدید شـده اسـت.
در  اساسـی  تغییـرات  بـا  داد:  ادامـه  او 
سـاختارهای اجتماعـی، امـروز بـا حجـم 
و  کـودکان  علیـه  خشـونت  از  عظیمـی 
کاهـش ارتبـاط و تعامـل بیـن والدیـن و 
کـه نهـاد  فرزنـدان روبـه رو هسـتیم، چرا
خانـواده کارکردهـای خـود را از دسـت داده 

. سـت ا
کـــه نـهــاد  محمـدی هـشـــدار مـی دهـــد 
خانـواده و نظـام تعلیـم و تربیـت به شـدت 
کارآمد اسـت و بـه همین دلیل نتوانسـته  نا
جبـران  را  جامعـه  در  موجـود  خألهـای 
کنـد. نهـاد رسـانه هـم نتوانسـته ارتبـاط و 
تعامـل فرهنگـی و فراینـد جامعه پذیـری 
کـرد:  کنـد. او تصریـح  جامعـه را تقویـت 
خدمـات  نظـام  کارآمـدی  نا از  امـروز 
اجتماعـی به واسـطه قتـل رومینـا پـرده 
برداشته شـده کـه هشـداری بـزرگ اسـت.
رئیـس کمیسـیون اجتماعـی گفـت: میـز 

کمـه ای توسـط افـکار عمومـی بـرای  محا
رومینـا چیـده شـده و منتقـدان و دلسـوزان 
بـا رفتـار هیجانی، حکـم اعـدام پـدر رومینا 
کسـی نمی پرسـد  را صـادر می کننـد؛ امـا 
جـای آموزش وپـرورش، نظـام آمـوزش 
عالـی و نظـام خدمـات اجتماعـی در ایـن 
کـرد: مـا  کیـد  او تا کجاسـت؟  کمـه  محا
شـبیه  قتل هـای  و  ناموسـی  قتل هـای 
رومینـا کـم نداشـتیم و بایـد پرسـید تـا کـی 
هیجانـی  رفتارهـای  هزینه هـای  بایـد 
سیسـتمی را بدهیم که قصد ندارد در خود 
یـک تحولـی ایجـاد کـرده و سـاختارهای 
آسیب دیده اجتماعی را ترمیم کند. رومینا 
فقـط قتـل یـک دختربچـه نیسـت، قتـل 
یک نسـل اسـت. نماینده نسـلی اسـت که 
نیازهـا و مطالباتـی دارد کـه دیـده نشـده 
و خانـواده ای کـه مـادر و پـدر نتوانسـته بـر 
روی رفتـار نوجـوان خـود، کنترلـی داشـته 
باشـد. محمدی خاطرنشـان کـرد: ادعای 
بهمن خاوری این بوده که از ۱2 سـالگی با 
رومینـا در ارتبـاط بـوده؛ یک بچه ۱2 سـاله 
از دوسـت داشـتن و عشـق چـه می دانـد؟ 
مگـر نبایـد او در ایـن سـن عشـق را در دامن 
کیـد  مـادر و خانـواده اش پیـدا کنـد؟ او تأ
کـرد: جامعـه ای کـه تفکـر مردسـاالرانه در 
آن حکومت می کند، رفتارش هم ناشـی از 
همین تفکر اسـت و در چنین جامعـه ای با 
چند شـعار و اجـرای شـو نمی تـوان از زنان و 
کـودکان حمایت و دفـاع کرد. ما نیـاز داریم 

برای خانواده ها تحوالت اساسـی در نظام 
تعلیـم و تربیـت و سیسـتم روان شناسـی 
و مشـاوره خدمـات اجتماعـی و حتـی در 
حـوزه اقتصـادی و معیشـتی ایجـاد کنیم. 
او بـه پدیـده خفاش شـب در تهـران اشـاره 
کـرد و افـزود: در آن زمـان هـم بـا رفتارهـای 
هیجانی، جامعه درخواسـت حکـم اعدام 
کرد؛ ولی هیـچ گاه دربـاره رفتارهـای قاتل، 
پرونده کارشناسی تشکیل نشد. محمدی 
به حادثه پالسکو اشاره کرد و گفت: درباره 
آتش نشان های شـهید حادثه پالسکو هم 
رفتـار هیجانـی داشـتیم و امـروز هیچ کـس 
سـراغی از ایـن حادثـه و دالیـل کارشناسـی 

ایجـاد آن را نمی گیـرد.
کـرد: فضـای مجـازی و افـکار  کیـد  او تأ
عمومـی به صـورت مجـازی سـوار مـوج 
بارهـم  یـک  کسـی  امـا  شـدند؛  پالسـکو 
دلیـل آن را کارشناسـی نکـرد و امـروز هـم 
بر سـر قضیـه رومینـا همـان خطاهـا را تکرار 

. می کنیـم
محمـدی در بخـش دیگـری از نطـق خـود 
از مسـئوالن ذی ربـط درخواسـت کـرد کـه 
کـرده  از قطـع آب زاینـده رود صرف نظـر 
و بـرای حـل مشـکل حقابـه کشـاورزان و 
محیط زیسـت و گاوخونـی چـاره دیگـری 
بیندیشند. او همچنین از شهردار اصفهان 
درخواست کرد که حمایت خود را از حادثه 
و  کهگیلویـه  جنگل هـای  آتش سـوزی 

بویراحمـد اعـالم کنـد.

لیلی زواره ای 
خبرنگار

رئیـس شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان در 
نطـق هفتگـی خـود از آغـاز افتتـاح هفتگـی 
پروژه های خـرد در سـطح مناطق خبـر داد و 
گفـت: از هفتـه آینـده افتتـاح پروژه هـا در 
محله های شـهر آغـاز خواهد شـد و هر هفته 
در یـک محلـه پـروژه ای بـه بهره بـرداری 
 230 تحقـق  از  همچنیـن  او  می رسـد. 
به واسـطه  شـهرداری  بودجـه  درصـدی 
مصوبـه جدیـد تخفیـف ساخت وسـاز در 
شورای شهر خبر داد.علیرضا نصراصفهانی 
در جلسـه صدوبیسـت و چهـارم ادامـه داد: 
مدیریت شـهری باوجود مشـکالت متعدد، 
عملکـرد مناسـبی داشـته و باوجـود شـرایط 
بحرانی با همراهی مقامات دولتی در استان 
نه تنها پروژه های شهری متوقف نشده که 
با شتاب بیشتری نسبت به گذشته در حال 
انجـام اسـت.رئیس شـورای اسـالمی شـهر 

اصفهان افزود: تقاطع غیر هم سـطح سردار 
سلیمانی، سالن گلستان شـهدا و آزادسازی 
گلسـتان شـهدا بـرای  زمین هـای اطـراف 
پارکینگ، پروژه فرهنگی چهارباغ عباسی، 
مجموعـه بـزرگ نمایشـگاه های اصفهـان، 
خـط دوم قطـار شـهری و رینـگ چهـارم 
حفاظتـی ازجملـه مهم تریـن پروژه هـای 
بزرگی است که در شهر در حال انجام است.

تزریق امید به شهر
نصراصفهانـی در بخـش دیگـری از نطـق 
پیـش از دسـتور خـود تصریـح کـرد: مـا مأمـور 
هسـتیم بارقه امید را به شـهر بازگردانیـم. او 
برگزاری نشسـت های خبری، اطالع رسانی 
روابط عمومی شورا و شهرداری را در افزایش 
اطالع رسـانی و تزریـق امیـد در شـهر بـه مردم 

مهـم ارزیابـی کـرد.

حضرت امام 
در دو جبهه می جنگیدند

بـا  خـود  نطـق  از  دیگـری  بخـش  در  او 

گرامیداشـت و تسـلیت فرارسـیدن ایـام ۱4 
و ۱5 خـرداد، از قیـام ۱5 خـرداد به عنـوان 
کـرد و  نقطه عطـف انقـالب اسـالمی یـاد 
افزود: الیحه ایالتی و والیتی و انقالب سفید 
بـا اعتـراض امـام )ره( مواجـه شـد کـه ایـن 
اعتـراض باعـث دسـتگیری ایشـان شـد. 
نصراصفهانـی سـپس بـه سـخنان حضـرت 
امـام در جلـد دوم صحیفـه نـور اسـتناد کـرد 
و ادامـه داد: امـام )ره( در دو جبهـه بـا شـاه و 
یارانـش و بـا کسـانی که مانـع حرکت ایشـان 
بودنـد، مبـارزه می کردنـد. اوتصریـح کـرد: 
حضـرت امـام مجبـور بودنـد بـا کسـانی کـه 
هم لبـاس ایشـان بـوده ولـی در مقابلشـان 
موضع گیـری می کردنـد هـم مبـارزه کننـد؛ 
کـه ایـن افـراد حضـرت امـام را از انجـام  چرا

کارهـای سیاسـی منـع می کردنـد.

تعهدات دولت و زاینده رود 
دنبال شود

رئیـس شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان بـا 
تبریک بـه نمایندگان اسـتان و شهرسـتان 

مجلـس  کار  بـه  آغـاز  بـرای  اصفهـان 
یازدهـم بیـان کـرد: مقـام معظـم رهبـری 
کیـد  تأ مناسـبت  همیـن  بـه  پیامـی  در 
کردنـد سـطحی نگری نماینـدگان و تفکـر 
مجلـس  آفت هـای  ازجملـه  منطقـه ای 
کـه نماینـدگان بـه آن دچـار  قبـل بـوده 
گفتـه ایشـان،  شـدند. او ادامـه داد: بـه 
سـرگرمی نماینـدگان به حواشـی زیان بـار و 
واردکـردن انگیزه هـای شـخصی، جناحی 
یـا قومـی و منطقـه ای، آن هـا را از انجـام 
کیـد کرد:  امـور بازداشـت. نصراصفهانی تأ
بـه فرمـوده مقـام معظـم رهبـری، اقتصـاد 
و فرهنـگ در صـدر اولویت های کشـور قرار 
دارد و نماینـدگان بـرای رسـیدگی بـه ایـن 
امـور بایـد از رفتارهـای سیاسـی و جناحـی 
کنند.نصراصفهانـی بـا اشـاره بـه  پرهیـز 
وجـود تعامـل میـان نماینـدگان مـردم در 
شـورای شـهرها و نماینـدگان مجلـس، 
تصریـح کـرد: امیدواریـم در سـایه تعامـل و 
خ دهد  ایـن همراهـی، اتفاق های خوبـی ر
و بتوانیم مأموریت شورای اسالمی شهرها 
و روسـتاها را اجرایـی، و مطالبـات مـردم را 

کنیـم. دنبـال 
ع آب زاینـده رود یکـی از  او گفـت: موضـو
مباحث مهمی است که نمایندگان استان 
کننـد. نصراصفهانـی  بایـد آن را دنبـال 
بـا تقدیـر از مدیرعامـل سـازمان آبفـای 
اصفهـان بـه دلیـل همراهـی و همـکاری بـا 

مدیریـت شـهری اصفهـان بیـان کـرد: بـا 
توجه به بارش های خوب اما اخبار نشـان 
می دهـد کـه اصفهـان همچنـان نیازمنـد 
صرفه جویـی در آب اسـت و احتمال ایجاد 
مشـکل بـرای آب شـرب در تابسـتان نیـز 
ح شده اسـت. رئیس شـورای اسالمی  مطر
شـهر اصفهان افزود: در ایـن روزها افزایش 
30 درصدی مصرف آب شرب در اصفهان 
اتفـاق افتـاده کـه بـا توجـه بـه کمبـود آب، 
مـردم بایـد در مصـرف آن صرفه جویـی 

. کننـد
نماینـدگان  بـه  خطـاب  نصراصفهانـی 
داد:  ادامـه  اصفهـان  اسـتان  مجلـس 
دولت ها به اصفهان برای بهبود وضعیت 
همچنیـن  داده انـد؛  وعده هایـی  آب 
تعهداتـی دربـاره پروژه هـای اسـتان و شـهر 
داشـته اند کـه محقـق نشـده و نماینـدگان 
اصفهـان بایـد ایـن تعهـدات و وعده هـا را 
پیگیری کننـد. او همچنیـن از نمایندگان 
گـذاری  مجلـس درخواسـت کـرد تـا در وا
امـور محلـی بـه شـوراها تجدیدنظـر کننـد. 
امیـدوارم  کـرد:  اظهـار  نصراصفهانـی 
گـذار  فعالیت هـای محلـی بـه شـوراها وا
شود تا نمایندگان بتوانند به فعالیت های 

کالن بپردازنـد.

تحقق 30 درصدی بودجه شهر
او درباره نشسـت هفته اخیر شـورای شـهر با 

حوزه حقوقی و حراست شهرداری اصفهان 
نیز گفت: دو هفته پیش نشستی با مدیران 
حراسـت، بازرسـی و حقوقـی داشـتیم کـه 
آن هـا به صـورت مجـزا گزارش هایـی را بـه 
شـورا ارائـه دادنـد. او افـزود: خوشـبختانه 
مراقبت هـا در مدیریـت شـهری وجـود دارد 
و تـالش داریـم عـالوه بـر مراقبـت فیزیکـی، 
مراقبت هوشـمند و هوشمندسـازی را نیز در 

مدیریـت شـهری اجـرا کنیـم.
رئیــس شــورای اســالمی شــهر اصفهــان از 
بازدیــد ســرزده اعضــای شــورای شــهر از 
بعضــی مناطــق شــهرداری خبــر داد و افــزود: 
ساخت وســاز،  در  تخفیــف  تصویــب  بــا 
رفت وآمــد بــه شــهرداری ها زیــاد شــده و 
بــه همیــن دلیــل اســتحصال 30 درصــدی 
بودجــه شــهرداری طــی ایــن مــدت محقــق 
شــده کــه نشــان از اســتقبال شــهروندان از 

ح تشــویقی ساخت وســاز دارد. طــر
نصراصفهانی ادامه داد: به صورت ســرزده 
با شــهردار اصفهان از مناطقی از شهرداری 
ــدیم  ــه ش ــم و متوج ــد کردی ــان بازدی اصفه
کــه شــهرداری ها روزهای شــلوغی را پشــت 
ســر می گذارنــد و نمی تواننــد پروتکل هــای 

بهداشــتی را رعایــت کنند. 
از  کــه  کــرد  درخواســت  شــهردار  از  او 
کــم کاری  کارمنــدان شــهرداری کــه در ترا
این روزها به امورات شــهروندان رســیدگی 

می کننــد، تقدیــر شــود.

آغاز افتتاح های هفتگی 
پروژه های محلی

30 درصد بودجه شهر وصول شد

 ناطقان هفته 
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به گفته مدیر منطقـه 12 شـهرداری اصفهـان، بهره گیـری از تکنولـوژی، بهتریـن راه افزایـش رضایتمنـدی ارباب رجوع و 
تسریع پاسخ گویی به درخواسـت های مردم اسـت تا با کاهش ترددهای بیهوده و مراجعه های مکرر، آسایش مردم 

فراهم شـود.

شهر موفق 

رضایت 77درصدی مردم از نظافت شهر در روزهای کرونایی
 شهروندان رضایت 61 درصدی از اقدامات پیشگیرانه شهرداری داشتند

بر اســاس نتایج نظرســنجی مربوط به حــوزه معاونت خدمات شــهری شــهرداری اصفهان 
در زمــان کرونــا، میــزان رضایــت شــرکت کنندگان ایــن نظرســنجی از نظافت ســطح شــهر در 
روزهــای کرونایــی بیــش از ۷۷ درصــد بــوده اســت. بــه گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای 
شــهرداری اصفهان، همچنیــن 65 درصد شــرکت کنندگان در ایــن نظرســنجی از اقدامات 

شــهرداری بــرای آمــوزش و اطالع رســانی در خصــوص کرونــا رضایــت داشــتند.
ح هــای ترافیک رضایت داشــتند.  بیــش از 58 درصد افــراد از اطالع رســانی در خصــوص طر
68,5 درصــد از شــرکت کنندگان در ایــن نظرســنجی اطالعــات موردنیــاز خــود در مــورد 
ح هــای ترافیــک را از صداوســیما و 16,6 درصــد از طریــق شــبکه های اجتماعــی بــه  طر
ــا 9,5 درصــد از شــهروندان از وســایل حمل ونقــل  ع کرون دســت می آوردنــد. در زمــان شــیو

عمومــی اســتفاده کرده انــد.
بر اســاس نتایج ایــن نظرســنجی، حــدود 64 درصــد شــرکت کنندگان، اقدامات شــهرداری 

در اطالع رســانی در ایســتگاه ها و وســایل حمل ونقــل عمومــی را مؤثــر دانســته اند.
52 درصــد افــراد بــا کاهــش ســرویس دهی نــاوگان اتوبوس رانــی بــرای کنتــرل کرونــا موافق 
ع  کســی در روزهای شــیو بوده انــد و بیــش از 56 درصــد شــهروندان از میــزان دسترســی بــه تا
کرونــا رضایــت داشــته اند. از میــان شــرکت کنندگان در ایــن نظرســنجی، حــدود ۷3 درصــد 
کــز فرهنگــی و  ع کرونــا و بیــش از 91 درصــد بــا تعطیلــی مرا بــا تعطیلــی متــرو در ایــام شــیو

مذهبــی تــا رفــع خطــر کرونــا موافــق بوده انــد.
طبق نظرســنجی از شــهروندان اصفهانــی تنها حدود ســه درصــد از شــرکت کنندگان در این 

ع کرونــا اســتفاده کرده اند  نظرســنجی از خدمات غیرحضــوری شــهرداری در روزهای شــیو
که میزان رضایــت آن ها حــدود 83 درصــد بوده اســت. بیــش از 65 درصد مــردم پیام های 
ــی  ــر ارزیاب ــدن، مؤث ــه مان ــه در خان ــرای تشــویق شــهروندان ب ورزشــکاران و هنرمنــدان را ب
کرده انــد و تنهــا ۷ درصــد از افــراد شــرکت کننده در این نظرســنجی از مشــاوره تلفنــی رایگان 

اجتماعــی اســتفاده کرده انــد کــه بیــش از 8۷ درصــد رضایــت داشــته اند.
همچنیــن نتایــج ایــن نظرســنجی نشــان می دهــد، میــزان رضایــت مــردم از فعالیــت 

بازارهــای کوثــر ۷5 درصــد، جمــع آوری پســماند تــر حــدود 8۷ درصــد، جمــع آوری پســماند 
خشــک بیــش از 56 درصــد، نظافــت ســطح شــهر بیــش از ۷۷ درصــد، ضدعفونــی ســطح 
شــهر حــدود 4۷ درصــد و ایجــاد امــکان خریــد تلفنــی از بازارهــای کوثــر بیــش از 66 درصــد 

بــوده اســت.
از دیگــر  پرســش ها از شــهروندان در ایــن نظرســنجی، رضایــت مــردم از عملکــرد مدیریــت 
ح زوج و فــرد بــود  ح فاصله گــذاری اجتماعــی، در محدودیــت تــردد و طــر شــهری در طــر
ــت. ــوده اس ــد ب ــدود ۷۷ درص ح ح ــر ــن ط ــرای ای ــرکت کنندگان از اج ــت ش ــزان رضای ــه می ک
رضایــت از ســرویس دهی بازارهــای کوثــر بیــش از ۷2 درصــد و پارک هــا و فضــای ســبز 
بیــش از 83 درصــد بــوده اســت. بــر اســاس نظــر شــرکت کنندگان ایــن نظرســنجی، میــزان 
ــا حــدود  ع کرون مراجعــه حضــوری بــه شــهرداری و بخش هــای ذی ربــط در روزهــای شــیو

ــت. ــوده اس ــد ب ۷ درص
بــر اســاس نتیجــه ایــن نظرســنجی، حــدود 12,3 درصــد از شــهروندان از کلیپ هــا و 
ویدئوهای آموزشــی شــهرداری اســتفاده کرده اند که رضایت آن ها بیش از 8۰ درصد بوده 
اســت. به طورکلــی 61 درصــد شــهروندان از عملکــرد شــهرداری در خصــوص پیشــگیری 
و مقابلــه بــا کرونــا رضایــت داشــته اند و حــدود 46 درصــد از شــرکت کنندگان در ایــن 
نظرســنجی اقدامات مدیریت شــهری در مقابله بــا کرونا را خالقانــه و نوآورانه دانســته اند.
ایــن نظرســنجی از ســوی معاونــت برنامه ریــزی و پژوهــش شــهرداری اصفهــان و توســط 

مرکــز افــکار ســنجی دانشــجویان ایــران )ایســپا( انجام شــده اســت.

 شهرانه 

استقرار سامانه مدیریت یکپارچه 
پسماندهای ساختمانی اصفهان

سرپرســـت معاونـــت برنامه ریـــزی و پژوهـــش ســـازمان 
ـــن  ـــه آخری ـــاره ب ـــا اش ـــان ب ـــهرداری اصفه ـــماند ش ـــت پس مدیری
یکپارچـــه  مدیریـــت  ســـامانه  اســـتقرار  ح  طـــر جزئیـــات 
پســـماندهای ســـاختمانی شـــهر اصفهـــان گفـــت: کنتـــرل 
و نظـــارت بـــر پســـماندهای ســـاختمانی از محـــل تولیـــد تـــا 
دفـــن و جلوگیـــری از تخلیـــه غیرمجـــاز و بسترســـازی جهـــت 
اســـتقرار سیســـتم بازیافـــت پســـماندهای ســـاختمانی ازجملـــه 
مهم تریـــن اهـــداف پیش بینی شـــده بـــرای اجـــرای ایـــن 

ح هســـتند. طـــر
کبـــری افـــزود: در همیـــن راســـتا الیحـــه چگونگـــی  محمدرضـــا ا
محاســـبه بهـــای خدمـــات مربـــوط بـــه مدیریـــت پســـماندهای 
ســـاختمانی در شـــورای اســـالمی شـــهر اصفهـــان بـــه تصویـــب 
رســـیده اســـت و بـــر اســـاس تبصـــره 14 ایـــن الیحـــه، دو منطقـــه 
شـــهری اصفهـــان به عنـــوان پایلـــوت انتخـــاب می شـــوند تـــا 

ح در آن مناطـــق اجـــرا شـــود. ایـــن طـــر
ح مدیریت  او ادامـــه داد: در راســـتای اقدامـــات مربـــوط بـــه طـــر
پســـماندهای ســـاختمانی، ســـامانه اینترنتـــی مدیریـــت 
یکپارچـــه پســـماندهای ســـاختمانی در ســـرور فـــاوا )فنـــاوری 
اطالعـــات و ارتباطـــات( شـــهرداری اصفهـــان بارگـــذاری 
ــب  ــد و نصـ ــال خریـ کنـــون ســـازمان در حـ شـــده اســـت و هم ا
ملزومـــات ســـخت افزاری و نرم افـــزاری موردنیـــاز بـــرای ایـــن 
ســـامانه ازجملـــه RF ID Reader اســـت تـــا بتوانـــد ســـامانه را 

در مناطـــق انتخاب شـــده مســـتقر کنـــد.

پارک شرق؛ سرمایه زیست محیطی 
عظیم شهر اصفهان

ـــارک  ـــت: پ ـــان گف ـــهرداری اصفه ـــهری ش ـــات ش ـــاون خدم مع
شـــرق بـــا حـــدود 14۰۰ هکتـــار مســـاحت و 4۰ درصـــد فضـــای 
ســـبز موجـــود اصفهـــان، ســـرمایه زیســـت محیطی عظیـــم 
شـــهر اصفهـــان محســـوب می شـــود. بـــه گـــزارش روابـــط 
عمومـــی معاونـــت خدمـــات شـــهری شـــهرداری اصفهـــان، 
ــه  ــاژوان و مجموعـ ــت نـ ــه اهمیـ ــاره بـ ــا اشـ ــری بـ ــین امیـ حسـ
پـــارک طبیعـــی شـــرق گفـــت: ایـــن دو مجموعـــه ســـرمایه 
ـــب  ـــداری مناس ـــا نگه ـــد ب ـــتند و بای ـــان هس ـــهر اصفه ـــوه ش بالق
کارکردهـــای زیســـت محیطی خـــود ازجملـــه فیلتـــر و تلطیـــف 
هـــوای شـــهر اصفهـــان را حفـــظ کنـــد؛ همچنیـــن نگهـــداری 
ــهرداری  ــت شـ ــترش آن در اولویـ ــود و گسـ ــبز موجـ ــای سـ فضـ
ح جامـــع ســـاماندهی  اصفهـــان اســـت. او بـــا اشـــاره بـــه طـــر
ح جامـــع ســـاماندهی  اراضـــی شـــرق گفـــت: در ســـال 1386 طـــر
ح راهبـــردی و فرادســـتی تهیـــه  اراضـــی شـــرق به عنـــوان طـــر
شـــد و برنامه ریـــزی در خصـــوص تأمیـــن منطقـــه تفریحـــی و 
گردشـــگری به عنـــوان یکـــی دیگـــر از اولویت هـــای شـــهرداری 

ــرار گرفـــت. ــان قـ اصفهـ
معـــاون خدمـــات شـــهری شـــهرداری اصفهـــان ادامـــه داد: 
شـــهرداری اصفهـــان بـــرای نخســـتین بـــار در ســـال 1398 
توانســـته بـــا اســـتفاده از فناوری هـــای روز و از طریـــق پهپـــاد، 
عرصـــه و فضـــای ســـبز جنـــگل شـــرق اصفهـــان را بررســـی 
کـــرده و بـــه آماربـــرداری هوایـــی بـــا دقـــت بـــاال و بـــا هـــدف 
آمـــار و شناســـایی تعـــداد درختـــان، گونه هـــای موجـــود، 
گیاهـــان خشـــک و نیمه خشـــک،  تشـــتک های خالـــی، 
ســـبز  اســـتراتژی  ســـرمایه ای  بخش هـــای  از  یکـــی  در 
ــری  ــد. امیـ ــدام کنـ ــر اقـ ــرز کویـ ــان در مـ ــت اصفهـ محیط زیسـ
خاطرنشـــان کـــرد: نتایـــج حاصـــل از تهیـــه و تدویـــن آمـــار 
از   ،GIS بـــر  مبنـــی  هوایـــی  تصویربـــرداری  به وســـیله 
اراضـــی محـــدوده پـــارک طبیعـــی شـــرق در مســـاحت حـــدود 
یک هـــزارو 2۰۰ هکتـــار شـــامل پـــارک جنگلـــی، کمربنـــد 
ســـبز حفاظتـــی، اراضـــی ســـازمان های ســـاماندهی مشـــاغل 
شـــهری، پســـماند، شـــهر رویاهـــا، پردیـــس اشـــراق و... در 

۷2۰هکتـــار فضـــای ســـبز اجرایـــی شـــده اســـت.
او بـــا بیـــان اینکـــه محـــدوده پـــارک طبیعـــی شـــرق، حـــدود 
یک چهـــارم فضـــای ســـبز شـــهر اصفهـــان را شـــامل می شـــود، 
گفـــت: ایـــن محـــدوده از کارخانـــه قنـــد و در حاشـــیه اتوبـــان 
ــزادان و  ــه فیـ ــده رود در منطقـ ــه زاینـ ــا رودخانـ ــاز و تـ ــرق آغـ شـ

ســـازمان آرامســـتان ادامـــه دارد.
معـــاون خدمـــات شـــهری شـــهرداری اصفهـــان ادامـــه داد: 
بـــا توجـــه بـــه اســـتقبال زیـــاد شـــهروندان از کـــوه صفـــه، نیـــاز 
بـــود جایگزینـــی بـــرای آن تعریـــف شـــود. در ایـــن راســـتا بـــا 
ــان و  ــرق اصفهـ ــات در شـ ــم آوری امکانـ ــزی و فراهـ برنامه ریـ
ــوه  ــی کـ ــمال غربـ ــا در شـ ــهربازی رویاهـ ــود شـ ــن وجـ همچنیـ
ح گردشـــگری کـــوه نخـــودی در  نخـــودی بـــا اجـــرای طـــر
آینـــده ای نزدیـــک، ایـــن محـــدوده بـــه محـــور گردشـــگری 

تبدیـــل می شـــود.
کیـــد کـــرد: مجموعـــه کـــوه نخـــودی و بوســـتان  امیـــری تأ
اشـــراق ضمـــن اینکـــه چشـــم انداز بســـیار زیبایـــی بـــرای 
شـــهر اصفهـــان دارد، می توانـــد بـــا رویکـــرد توزیـــع عادالنـــه 
خدمـــات فرهنگـــی و اجتماعـــی، پاســـخ گوی نیازهـــای 
 شـــهروندان در راســـتای افزایـــش شورونشـــاط در بســـتری امـــن

 باشد.
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــز ب ـــرق نی ـــی ش ـــارک طبیع ـــروژه پ ـــر پ ـــه مدی  در ادام
ضریـــب خطـــای کمتـــر از ۰/5 درصـــد در ارزیابـــی صورت گرفتـــه 
از شـــرق اصفهـــان گفـــت: تعـــداد درختـــان ایـــن محـــدوده 
3۰1 هـــزار و 465 اصلـــه شـــامل گونه هـــای کاج، انـــواع ســـرو، 
کالیپتـــوس اســـت  زیتـــون، تـــوت، اقاقیـــا، پســـته، عرعـــر و ا
ــدود  ــی و حـ ــتک خالـ ــزار و 18۰ تشـ ــداد 3۷ هـ ــن تعـ و همچنیـ
ـــز در  ـــک نی ـــک و نیمه خش ـــت خش ـــه درخ ـــه هزار و 43۰ اصل س
ایـــن محـــدوده شناسایی شـــده اســـت. وحیـــد صلواتـــی ادامـــه 
داد: آمـــار به دســـت آمده جهـــت بهره بـــرداری و برنامه ریـــزی 
در محـــدوده فضـــای ســـبز و کاشـــت گونه هـــای متناســـب بـــا 
اقلیـــم در اختیـــار ســـازمان پارک هـــا و فضـــای ســـبز، مناطـــق 

4، 6 و 15 و معاونـــت برنامه ریـــزی قـــرار داده شـــده اســـت.
صلواتـــی اظهـــار کـــرد: پـــروژه شـــرق اصفهـــان از شـــمال بـــه 
ـــه  ـــاغ رضـــوان، از غـــرب ب ـــه ب ـــار، از شـــرق ب میـــدان میـــوه و تره ب
ـــوار رضـــوان و آبشـــار ســـوم منتهـــی  ـــه بل ـــه و از جنـــوب ب ارغوانی

می شـــود.
ــروژه  ــاز اول پـ ــاره بـــه طراحـــی و عملیـــات اجرایـــی فـ ــا اشـ او بـ
ــدود  ــاحت حـ ــه مسـ ــه ای بـ ــودی در عرصـ ــوه نخـ ــس کـ پردیـ
2۰هکتـــار گفـــت: فـــاز دوم کـــوه نخـــودی از دامنـــه تـــا قلـــه 
ــی  ــرمایه گذار بخـــش خصوصـ ــذب سـ ــدد جـ ــه درصـ ــت کـ اسـ
 هســـتیم تـــا ایـــن فـــاز را بـــا همـــکاری بخـــش خصوصـــی انجـــام 

دهیم.

ریحانه شهبازی
خبرنگار

بـاال و پاییـن کـردن پله هـا و معطلـی بـرای 
پشت میزنشـین ها  از  پاسـخ  یـک  گرفتـن 
معضلـی زمان بـر و پرهزینـه در مکانیـزم 
هسـت؛  و  بـوده  شـهروندی  و   شـهری 
پیشـرفت  سـرعت  بـا  هم قدم شـدن  امـا 
تکنولوژی و  بهره گیری از امکانات دیجیتال 
ع موثـر  می توانـد در رفـاه حـال ارباب رجـو
باشـد. در ایـن میـان دوازدهمیـن منطقـه 
از مناطـق نصـف جهـان گـوی سـبقت را در 
استفاده از ابزار تکنولوژی برای کاهش تردد 
به ادارات و تسـریع روند پیگیری هـا ربوده و 
شـهرداری منطقه 12 اسـاس فعالیتـش را بر 
رضایتمنـدی مـردم و ارباب رجوع بنـا نهاده 
اسـت. بـه گفتـه علـی باقـری، مدیـر منطقه 
از  12 شـهرداری اصفهـان، »بهره گیـری 
تکنولوژی، بهترین راه افزایش رضایتمندی 
بـه  پاسـخ گویی  تسـریع  و  ع  ارباب رجـو
درخواسـت های مـردم اسـت تـا بـا کاهـش 
ترددهـای بیهـوده و مراجعه هـای مکـرر 
ازایـن رو  شـود.«  فراهـم  مـردم  آسـایش 
دریافـت رتبـه ممتـاز تکریـم ارباب رجـوع در 
دو سال متوالی توسط منطقه 12 شهرداری 
اصفهان فرصت یک گفت وگوی مفصل با 

شـهردار ایـن منطقـه را فراهـم کـرد.

چـه اقدامـات ویـژه ای را بـرای نائـل 
شدن به رتبه ممتاز تکریم ارباب رجوع 

در منطقه انجام دادید؟
بخش نامـه  صـدور  بـا   139۷ سـال  در 
میـز  بـر تشـکیل  ریاسـت جمهوری مبنـی 
خدمت، تمام دستگاه های اجرایی ملزم به 
اجرای ایـن برنامه شـدند؛ مـا نیز با اسـتفاده 

از ایـن فرصـت میـز خدمـت را در منطقـه 
راه انـدازی کردیـم؛ البتـه بـا ایـن تفـاوت کـه 
کاربـردی و بومی سـازی شـده  به صـورت 
بـه نـام شـهرداری اصفهـان پایه ریـزی شـد. 
کارمنـدان  عـالوه بـر به کارگیـری بهتریـن 
ح از تکنولوژی هـای روز و  بـرای ایـن طـر
نرم افـزار  ازجملـه  اینترنتـی  امکانـات 
گرفتیـم  بهـره   الکترونیـک  شهرسـازی 
کـه بخـش عمـده ای از ایـن نرم افـزار بـه 
پاسـخ اسـتعالمات، صـدور پروانـه، پایـان 
کار و... مربـوط می شـود. از سـوی دیگـر 
امـکان پیگیـری رونـد درخواسـت توسـط 
ع از طریـق ایـن سـامانه یکـی از  ارباب رجـو

ح اسـت. مزیت هـای ایـن طـر

ایـن مـوارد بـرای کسـب رتبـه ممتـاز 
کفایت می کند؟

کـه نـه. عـالوه بـر مـوارد ذکرشـده   البتـه 
سیسـتم سـامانه پیامکـی بـرای اقدامـات 
شـهری و شـهروندی منطقـه 12 راه انـدازی 
ع  نیـاز بـه  شـد تـا بـه کمـک آن ارباب رجـو
باشـد.  نداشـته  شـهرداری  بـه  مراجعـه 
کافـی بـود شـهروندان بـا ثبـت درخواسـت 
و بـا مراجعـه اولیـه، ادامـه رونـد را از طریـق 
پیگیـری  مجـازی  به صـورت  و  سـامانه 
ارائـه  یـا  پرداخـت  مـوارد  به جـز  و  کننـد 
مـدارک، حضـور فیزیکـی نیـاز نبـود. ازدحام 
ع در منطقـه معضـل همیشـگی  ارباب رجـو
ح رضایـت ارباب رجوع  اسـت کـه بـا ایـن طـر
از  و  می شـود  فراهـم  کارمنـدان  حتـی  و 
سـوی دیگـر راندمـان کار کارکنـان افزایـش 
پیـدا می کنـد. شهرسـازی الکترونیـک کـه 
معاونـت شهرسـازی شـهرداری متولـی آن 
اسـت، مشـکالت نرم افـزار را رفـع و پایلـوت 
ع هـای مختلـف را از منطقـه 12 آغـاز  موضو
کرد که مسئله شهروندسپاری ازجمله آن ها 

بـود؛ بـه ایـن صـورت کـه در گام اول پاسـخ 
اسـتعالم بانـک و کارخانـه را بـدون مراجعـه 
از داخـل منـزل ثبـت، سـپس درخواسـت و 
پاسـخ آن را دریافت می کردند. در بهمن 98 
قابلیت هـای دیگـری ماننـد صـدور پروانه و 
اطالعـات عمومـی در رابطـه بـا مشـخصات 
ملـک اضافـه شـد کـه از ایـن طریـق نزدیـک 
بـه 26 آیتـم بـه شـهروندان ارائـه می شـود.

بازخوردهـای مـردم را از چـه طریقی 
دریافت می کردید؟

به طـور مسـتمر نقطه نظـرات مراجعـان از 
طرق مختلـف بررسـی و طـی جلسـات این 
ح و حل وفصـل می شـد. از  مباحـث مطـر
زمـان فعالیـت سـعی شـده تـا سـامانه 13۷ 
بـه روز باشـد وبـه درخواسـت های مـردم 
به موقـع و سـروقت رسـیدگی و پاسـخ داده 
کـه خوشـبختانه بـه رضایتمنـدی  شـود 
همــــچنین  رسیـــــدیم؛  99 درصــــدی 
بازخوردهای  شهروندان به صورت تلفنی  
یـا بـا بازدیدهـای میدانـی گرفتـه می شـود. 
نظرسـنجی ها هـم به صـورت مـداوم از 
طریـق تابلـوی اعالنـات و صندوق هـای 
نظرسـنجی انجـام می شـد. عـالوه بـر آن 
حوزه معاونت منابع انسانی و برنامه ریزی 
شـهرداری اصفهـان نیـز در طـول سـال 
چندبـار نظرسـنجی انجـام می دهنـد و 
داده  انتقـال  مجموعـه  بـه  بازخوردهـا 
می شـود؛ همچنیـن بـا جلسـات مالقـات 
مردمی و حضور تیم های نظارتی در سطح 
شـهر یـا مکان هـای عمومـی ایـن نظـرات 
به مدیـران انتقـال و باعـث اصالح و بـه روز 

شـدن اقدامـات می شـد.

از زمـان شـیوع ویـروس کرونـا بـرای 
مدافعـان  بـا  همراهـی  و  پیشـگیری 

منطقـه  در  اقداماتـی  چـه  سـامت 
صورت  گرفت؟

شـهرداری  شـهری  خدمـات  معاونـت 
پیشـگیرانه  اقدامـات  متولـی  اصفهـان 
کرونایـی و مناطـق مجـری برنامه هـای 
سـتاد اسـت کـه در کنـار ایـن تصمیم هـا در 
هماهنگی با پروژه های بسیج، پایگاه های 
مردمـی و سـمن ها بـه دلیـل جلوگیـری از 
موازی کاری هماهنگی الزم انجام می شود. 
باوجوداینکه فرهنگ سـراها و کتابخانه ها 
تعطیل بـود، کانال های مختلـف اینترنتی 
مخصـوص پرسـش ها و مسـائل مربـوط بـه 
کـز تولیـد ماسـک و  کرونـا راه انـدازی شـد. مرا
گان بیمارسـتان ها در داخل فرهنگ سـرای 
شـهرک قـدس، امین آبـاد و محمودآبـاد 
در اختیـار خیـران قـرار گرفـت و بـه همـراه 
مجـازی  شـبکه های  در  فرهنگ سـازی 
کارکنـان بیمارسـتان ها بـرای  کمـک بـه 
ع بیشـتر محقـق شـد.  پیشـگیری از شـیو
منطقـه 12 به دلیـل برخـورد و رفتـاری کـه 
ع هـای اضطـراری و اجتماعـی در  در موضو
خصـوص کرونـا داشـت به عنـوان بهتریـن 
منطقه انتخاب شـد. این الگـوی اجرایی را 
به سـایر مناطـق شـهرداری پیشـنهاد دادند  

تـا تسـری پیـدا کنـد.

 پـروژه توانمندسـازی بانـوان در 
منطقه به چه مرحله ای رسیده است؟

امیر المومنیـن  و  ناصرخسـرو  محلـه  در 
به عنـوان محـالت کم برخـوردار ایـن پـروژه 
گذشـته ازنظـر  راه انـدازی و پایـان سـال 
عمرانی و ساختمانی تکمیل و با یک شرکت 
کنون  و موسسـه قرارداد مربوط بسته شـد. ا
منتظـر عملیـات بهره بـرداری و تحویـل آن 
هسـتیم تـا در مناسـبتی خـاص آن را افتتـاح 
کنیـم. موضـوع بهره بـرداری و تحویـل این 

پروژه از ابتدای خرداد کلید زده شـده است.

چنـد درصـد از بافت فرسـوده شـهر 
اصفهان در این منطقه قرار دارد؟

شـهرداری  15 گانـه  مناطـق  بیـن  در 
فرسـوده  بافـت  از  6 درصـد  اصفهـان، 
در  بیشـتر  کـه  دارد  قـرار   12 در منطقـه 
و  محمودآبـاد  عاشـق آباد،  محله هـای 
ناصرخسـرو اسـت. این مناطق  در حاشـیه 

شـده اند. واقـع   شـهر 

نسبت جمعیت به مساحت منطقه 
به چه میزان است؟

وســعـــت حــریـــم مــنطــقه، بزرگ تریـن 
مسـاحت  لحـاظ  از  اسـت.  آن  مشـکل 
بزرگ تریـن منطقـه در بیـن 15 منطقـه 
شـهرداری اصفهان هسـتیم کـه 18 درصد 
آن را محـدوده قانونـی تشـکیل می دهـد. 
یکی از مشکالت منطقه، گستردگی حریم 
اسـت و کنتـرل و حفاظـت آن هزینه بـر و 
زمان بـر اسـت. از طـرف دیگـر، جمعیتـی 
14۰ هزارنفـری در منطقـه وجـود دارد و مـا 
در سـکوی ششـم جمعیتـی قـرار داریـم. 
سـرانه فضـای سـبز 1۷ مترمربـع بـه ازای 
هـر شـهروند اسـت. ازنظـر فرهنگـی نیـز 
بـه  ورزشـی  و  فرهنگـی  مجموعـه   23
بهره بـرداری رسـیده و برخـی از آن هـا در 
حـال بهره بـرداری اسـت و تمـام 11 محلـه 
به جـز محلـه امیرکبیـر، کـه صنعتی اسـت، 

در وضعیـت مسـاعدی قـرار دارد.

امسـال بودجـه و درآمـد منطقـه 
چقدر  است؟

18۰ پیش بینی شـده  بودجـه   امسـال 
میلیـارد تومـان اسـت کـه در بیـن مناطـق 
از ایـن لحـاظ در رتبـه چهـار قـرار داریـم و 
نزدیـک بـه 65 درصـد از بودجـه بـه امـور 
عمرانـی اختصاص یافتـه اسـت و مابقـی 
فضـای  جـاری،  مباحـث  بـه  بودجـه 
گذشـته  سـبز و... تعلـق می گیـرد. سـال 
84درصـد از بودجـه 16۷ میلیـارد تومانـی 
کـه امیدواریـم امسـال هـم  محقـق شـد 

کنیـم. 1۰۰درصـد بودجـه را جـذب 

موضوع هـای  در  گذشـته  سـال   
عمرانی و فرهنگی چه اقداماتـی در این 

منطقه انجام شد؟
ــی مناســبی  ســال گذشــته اقدامــات عمران
محــالت  کل  در  عدالــت  شــد،  انجــام 
رعایــت، و پیشــرفت چشــمگیری حاصــل 
شــد. ســال 9۷ نزدیــک بــه 82میلیــارد 
تومــان پــروژه در حــال اجــرا داشــتیم کــه 
۷۰درصــد آن هــا عمــال بــه بهره بــرداری 
رســید و بقیــه آن نیــز در ســال 99 مراحــل 
می کنــد.  ســپری  را  تکمیلــی  و  پایانــی 
رقــم ایــن پروژه هــا در ســال 99 بالغ بــر 
شــامل  کــه  اســت  تومــان  میلیــارد   82
ــنگی امام حــــسن  احــداث مجموعــه فرهـــ
مـجتبی )ع( در شهــرک کـوثر، خانـه ورزش 
محـــله امین آبــاد، مجموعــه فرهنگــی 
شــهرک مهدیــه، مرکــز توانمندی ســازی 
و  امــیر الــــمومنین  محــــله  در  بانــــوان 
ناصرخســرو، پایانــه اتوبوس درون شــهری 
ــر و ســایر  قــدس در محلــه عاشــق آباد و کوث

اقدامــات اســت.

بــه مناطــق  بــرای توجــه بیشــتر 
کم برخوردار در منطقه چه کردید؟

بیشــتر محله های منطقــه 12، حاشــیه ای 
و کــم برخوردارنــد و برخــی از آن هــا طــی 
چنــد ســال گذشــته بــه شــهرداری اصفهان 
الحــاق شــده اند. عمــده پروژه هــا در همین 

محله هــا صــورت گرفتــه و رضایــت مــردم را 
بــه دنبــال داشــته اســت.

و  بازیافــت  مدیریــت  حــوزه  در 
پســماند چــه اقداماتــی صــورت گرفتــه 

است؟
مدیریــت بازیافــت و پســماند از ســوی 
مدیریــت معاونــت خدمــات شــهرداری 
اصفهــان و ســازمان پســماند به صــورت 
منظــم و هماهنــگ در همــه مناطــق در 
حــال انجــام اســت. آموزش هــای تفکیــک 
زبالــه و مباحــث پیرامــون پســماند در قالب 
کالس هــای آموزشــی  فرهنگ ســراها و 
و شــهروندان تــدارک دیده شــده اســت. 
هــر  آسیب شناســی  بــا  امــر  ابتــدای  در 
محلــه و مشــکالت آن هــا، کالس هــای 
آموزشــی و مراســم ها پیش بینــی می شــود؛ 
همچنین با همکاری مدارس و اداره های 
گاز در خصــوص  آب منطقــه یــا بــرق و 
مصــرف بهینــه و انــرژی، برنامه هایــی 
مخــــــتلف  ســـــنی  گـــــروه های  بــرای 

اســت. برنامه ریزی شــده 

چشــم انداز منطقــه 12 در آینــده 
چیست؟

همـه اقدام هـا در راسـتای رضایتمنـدی 
انجام شـده و خواهـد شـد؛  شـهروندان 
که این منطقه در استفاده از تکنولوژی  چرا
و مسـائل به روز پیشـتاز اسـت و اقدام های 
عمرانـی انجام شـده نشـانگر یـک منطقـه 
روبه جلو و با یک آینده روشن و قابل قبول 
در بحث های شکوفایی محالت، توسعه، 
تـاب آوری و سـایر موضوعـات اسـت.در 
کنـار آن هـا هسـته های محله هـا بـا عنـوان 
»تسـهیلگران محـالت« راه انـدازی شـده 
که مشـکالت هر محله رصـد و بـه مدیریت 
انتقـال داده می شـود. درواقـع ارتباطـی 
دوسـویه بین مـردم و مدیریت ایجادشـده 

کـه نویدبخـش آینـده ای روشـن اسـت.

و  کام  آخر؟
در پایـان از همـکاری کارمنـدان، مدیریـت 
شـهرداری، معاونـان و اعضـای شـورای 
شـهر اصفهان و همه افرادی که در این راه 
مـا را همراهـی کردنـد، تشـکر می کنـم؛ زیـرا 
بـا همـکاری مدیریـت شـهری و کارکنـان 
توانستیم این امتیازها را برای این منطقه 

محقـق کنیـم.

پیشتازی در تکریم  ارباب رجوع 
بهره گیری درست از امکانات دیجیتال   باعث رضایت باالی مراجعان در منطقه ۱۲ شد

در بین مناطق 15 گانه 
شهرداری اصفهان 

6 درصد از بافت 
فرسوده در منطقه12 
قرار دارد که بیشتر در 

محله های عاشق آباد، 
محمودآباد و 

ناصرخسرو است
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  خبر فرهنگ   

 پیوند دوباره اصفهان و تبریز

در سـفر قائم مقـام معـاون فرهنگـی شـهردار تبریـز بـه اصفهـان، 
زمینه هـای میزبانـی از رویـداد شـب فرهنگـی تبریـز در اصفهـان 

بررسـی شـد.
نخستین رویداد شـب فرهنگی اصفهان بهمن ماه سال گذشته 
به میزبانی تبریـز و با حضور اهالی فرهنگ و هنـر نصف جهان در 

این کالن شـهر برگزار شد.
در جریان برگزاری ایـن رویداد فرهنگی در تبریز به عنـوان یکی از 
خواهرشـهرهای اصفهان، دو طرف بر ادامه مراودات فرهنگی و 
کیـدات برگزاری  کید کردند که یکـی از محورهای این تا هنری تا

رویداد شـب فرهنگی تبریز در اصفهـان بود.
در همیـن راسـتا، منصـور بـرادران، قائم مقـام معـاون فرهنگـی 
شـهردار تبریـز،  بـا حضـور در اصفهـان بـا محمـد عیـدی، رئیـس 
سـازمان فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی شـهرداری اصفهـان، دیـدار 

و گفت وگـو کـرد.
معـاون فرهنگـی هنـری سـازمان فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی 
شـهرداری اصفهـان در ایـن خصـوص اظهـار داشـت: این جلسـه 
دربـاره توسـعه تعامـالت فرهنگـی بیـن دو شـهر اصفهـان و تبریـز 
برگزار شـد. اصفهان و تبریز،  شـهر مکاتـب به شـمار می روند که یا 

خاسـتگاه بسـیاری از مکاتـب هنـری بودنـد  یـا پرورنـده آن.
علیرضا روحانی بـه قرابت های تاریخـی فراوان بین این دو شـهر 
اشـاره کـرد و افـزود: ایـن قرابت هـا به ویـژه در زمانـی نمـود پیـدا 
می کرد که اصفهـان و تبریـز در بسـیاری از مقاطع تاریخـی در کنار 
یکدیگر قرار می گرفتند و در کشور جریان ساز می شـدند که دوران 

مشـروطه و انقالب اسـالمی نمونه هایـی از آن اسـت.
او ادامه داد: ظرفیت های بسیاری که بین اصفهان و تبریز وجود 
ک گذاشته و جریان فرهنگی  دارد، می توانند با یکدیگر به اشـترا

و هنری ویژه ای در ایران شکل دهند.
معـاون فرهنگـی هنـری سـازمان فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی 
شـهرداری اصفهـان بـا اشـاره بـه بررسـی موضـوع میزبانـی رویداد 
شـب فرهنگـی تبریـز در اصفهـان در ایـن نشسـت گفـت: شـب 
فرهنگی اصفهان بهمن ماه سال گذشته در تبریز برگزارشده بود 
که نخستین رویداد از سلسله رویدادهای شب فرهنگی اصفهان 
ع  بـود کـه البتـه بـا بـه وجـود آمـدن شـرایط جدیـد ناشـی از شـیو
ویـروس کرونـا، در ایـن نشسـت بـه بررسـی ایـن شـرایط و نحـوه 

میزبانـی اصفهـان از شـب فرهنگـی تبریـز پرداختیـم.
ع بیمـاری کرونـا  گـر وضعیـت شـیو روحانـی در پاسـخ بـه اینکـه ا
شرایط را برای برگزاری شب فرهنگی تبریز در اصفهان به صورت 
عرصه محـور فراهـم نکنـد، آیـا امـکان برگـزاری رویـداد به صورت 
مجـازی وجـود دارد یـا خیـر، بیـان کـرد: در ایـن نشسـت بـه ایـن 
موضوع هم اشاره شـد، اما اولویت ما این اسـت که بخشی از این 
رویـداد را در عرصـه و بـا حضـور فیزیکـی اصحـاب فرهنـگ، هنر و 
ادب تبریز برگزار کنیم و البته از بستر فضای مجازی برای توسعه 

ایـن رویـداد اسـتفاده خواهیـم کرد.
او دربـاره اینکـه برنامـه شـب فرهنگـی اصفهـان قـرار اسـت 
رویـدادی ادامـه دار باشـد، تصریـح کـرد: سیاسـتی کـه منجـر به 
کـز  تعریـف رویـداد شـب فرهنگـی اصفهـان در کالن شـهرها، مرا
اسـتان ها و حتـی شـهرهای تاثیرگـذار اسـتان شـد کـه رابطه ای 
دوسـویه با شـهر اصفهان دارند؛  بر این مبنـا بود که ایـن رویداد 
را در شـهرهای متعددی برگـزار کنیـم و در حـال برنامه ریزی در 
ع ویـروس کرونـا و فضـای  ایـن خصـوص هسـتیم. البتـه شـیو
جدید کشـور این برنامه ریزی ها را تحت تاثیر قرار داد و موجب 
تغییر آن شـد. او اضافه کـرد: نـگاه بلندمدت سـازمان فرهنگی 
اجتماعی ورزشـی شـهرداری اصفهان، برگـزاری این رویـداد در 
خواهرخوانده هـای اصفهـان در کشـورهای دیگـر نیـز بـوده که 
می توانـد بـه توسـعه فرهنـگ گفت وگـو، توسـعه گردشـگری و 
تعامـالت فرهنگـی و توسـعه گفتمـان صلـح کـه عمـال در بسـتر 

فرهنـگ و هنـر اتفـاق می افتـد کمـک کنـد.
معـاون فرهنگـی هنـری سـازمان فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی 
کـرد: فکـر می کنـم پـس از  شـهرداری اصفهـان خاطرنشـان 
بازنگـری در برنامه ریزی هـای خـود بتوانیـم تـا پایـان امسـال 
رویـداد شـب فرهنگـی را در چنـد نقطه هـدف دیگر برگـزار کنیم 
کـم بـر کشـور  کـه تمـام ایـن برنامه ریزی هـا تابـع شـرایط حا

پیرامـون بیمـاری کرونـا خواهـد بـود.

 

»نهنگ تنها«  در کتاب فروشی ها
نمایش نامــه »نهنــگ تنهــا«، نخســتین نمایش نامــه دارای 
کبــر رادی نوشــته مهــدی میرباقــری منتشــر شــد.   نشــان ا
بــه گــزارش ایســنا، این نمایش نامــه بــا شــش شــخصیت و 
ــا  ــه ب ــده و در ۷۴ صفح ــکان نوشته ش ــان و بی م ــورت بی زم به ص

قطــع جیبــی و قیمــت ۱۳ هــزار تومــان منتشــر شــده اســت. 
بخـــــــــش  در  تنهـــــــا«  کـــــــه  »نهنــگ  نمایــــــش نامــــــــــه 
مسابقه نمایشنامه نویســی دومیــن دوره جشــنواره تئاتر 
انتخاب شــده  نمایش نامه برتــر  به عنــوان  رادی  کبــر  ا
جشــنواره  از  بخــش  ایــن  هیئــت داوران  ســوی  از  و 
کبــر رادی شــده بــود، به تازگــی  شایســته دریافت نشــان ا
رســیده کتــاب  بــازار  بــه  مرواریــد  انتشــارات   توســط 

 است.
ایـن نمایش نامـه توسـط محمـد چرم شـیر، علـی عابـدی 
بخـش  هیئـت داوران  به عنـوان  کوشـکی  مهـدی  و 
مسابقه نمایشنامه نویسـی دومیـن دوره جشـنواره تئاتر 
کبـر رادی مـورد ارزیابـی و داوری قرارگرفتـه بـود کـه در آیین  ا
پایانـی این جشـنواره در سـوم اسـفندماه ۱۳۹۸ به عنـوان اثر 

برتـر ایـن بخـش انتخـاب و معرفـی شـد.
در معرفی نویسـنده »نهنگ تنها« عنوان شده است: مهدی 
میرباقری، نویسنده نمایش نامه »نهنگ تنها« پیش ازاین 
نیز از چهارمین و پنجمین دوره همایش ملی رادی شناسی، 
بیست وششمین و سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، 
دومیـن و ششـمین دوره جشـنواره تئاتـر شهر، نخسـتین 
ششـمین  افـراز،  انتشـارات  جشنواره نمایشنامه نویسـی 
جشـن انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشـی ایران، هجدهمین 
جشـنواره تئاتر دانشـگاهی ایران و نخسـتین جشـنواره ملی 
نمایشنامه نویسـی بنیـاد ادبیـات نمایشـی ایـران به عنـوان 

نمایشـنامه نویس برگزیـده انتخاب شـده بـود.
کـرده اسـت  کنـون ۱۸ نمایش نامـه نوشـته و منتشـر   او تا
انتشـارات  ناشـرانی همچـون  توسـط  آثـار  کـه همه ایـن 
افـراز، ورا، بوتیمـار، نمایـش، چلچلـه، کیان افـراز، کانـون 
نمایشنامه نویسـان خانه تئاتر و مروارید منتشـر شـده است. 
از مهـدی میرباقـری همچنیـن یـک رمـان بـا نـام »ایسـتادن 
روبـه روی عقربه هـای کج« توسـط انتشـارات مرواریـد و یک 
مجموعه داسـتان با عنـوان »خیانـت و داسـتان های دیگر« 

توسـط انتشـارات افـراز منتشـر شـده اسـت.

زمانـی کـه بخواهیـم از آییـن صحبـت کنیـم بایـد بـه اسـطوره هـم بپردازیـم. درواقـع این گونـه بیـان می شـود کـه اسـطوره ها 
آیین سـازند و آیین هـا اسـطوره ها را زنـده نگـه می دارنـد.

احسان امینی
خبرنگار

دیرزمانــی اســت کــه صداهــا و آواهــای 
هنرمنــدان آیین هــای نمایشــی از کوچــه و 
خیابان شــهر شــنیده نمی شــود. معرکه گیرها 
ــال محوشده اند  رفته اند و نقال های کهن س
ک صحنــه خــورده بــه  و تعزیه خوان هــای خــا
اطــراف شــهرهای بــزرگ رانــده شــده اند. 
ســعدی افشــار، آخریــن نســل از ســیاه بازان 
ایــران را ازدســت دادیــم و بهــرام بیضایــی، 
یگانــه هنرمنــد ایرانــی تئاتــر بــه آن ســوی دنیــا 
کوچانده شــده اســت. حال در این وانفسای 
از دســت رفتــن آییــن و رســوم کهــن پرســش 
و  ایــران  جامعــه  تکلیــف  کــه  اســت  ایــن 
بالتکلیفــی فرهنگــی پــس از مدرنیتــه در آن 
چیســت و چگونه می توان به احیای درســت 
آیین هــای نمایشــی ایرانــی امیــدوار بــود؟ این 
پرســش ها و گفت وگــو دربــاره جایــگاه آیین و 
نمایش به مثابه تجلیات زنــده فرهنگ عامه 
گرامی دکتر  موضوع گفت وگــوی زنده اینســتا
فرزانــه ســلیمانی، پژوهشــگر هنــر و دکتــر 
اردشــیر صالــح پــور، نویســنده، کارگــردان و 
اســتاد دانشــگاه در صفحــه هنرمندســرای 

هورشید اصفهان است.

پرســش از نســبت آیین هــا بــا دنیــای 
بازشــناخت  اهمیــت  و  معاصــر 
مدیــر  صحبت هــای  آغازگــر  آن هــا 
هنرمندســرای هورشــید اســت: »شــاید از 
منظــر بســیاری از دوســتان، فرهنــگ و 
ــر  ــائل معاص ــگاه و مس ــرای ن ــه ب ــر عام هن
بیش ازحــد ســنت گرایانه باشــد و ایــن 
احســاس بــه وجــود بیایــد کــه نــگاه از 
منظــر فرهنــگ عامــه در فضــای امــروز 
جایــی نــدارد، امــا تــالش مــا در مجموعــه 
هنرمندسرای هورشید و سلسله جلسات 
اســتادان  بــا  گرامی  اینســتا زنــده 
حوزه هــای مختلــف فرهنــگ عامــه بــر 
ــم  ــت کنی ــم ثاب ــه بتوانی ــت ک ــن مبناس ای
تمــام شــاخه های فرهنــگ و هنــر عامــه 
تــا چــه میــزان می توانــد در مســائل روز 
و معاصــر نقش آفرینــی کنــد و تاثیرگــذار 

باشــد.«

انسان؛ موجودی آیین ساز 
آیین باز و آیین پرور

دکتــر اردشــیر صالح پــور، نویســنده و 
کارگــردان تئاتــر در ابتــدا بــه تعریــف آییــن 
و نمایــش و نقــش آن در جایــگاه فرهنگ 
عامــه می پــردازد. او انســان را موجــودی 
ــد  ــرور می دان ــاز و آیین پ ــاز، آیین ب آیین س
کــه از طریــق آییــن؛ نگــرش، بینــش و 
منــش خــود بــه جهــان هســتی را ارائــه 
می کنــد. صالــح پــور آییــن را از دو منظــر 
این گونــه  اصطالحــی  و  لغت شناســی 
بیــان می کنــد: »لغــت آییــن در زبــان 
یعنــی  می آیــد؛  ایــن"  "آه  از  فارســی 
فعــل امــری کــه بــر دیــدن امــر می کنــد. 
شــاید آیینــه ای کــه در آن عمــل دیــدن 

را انجــام می دهیــم به نوعــی بــا واژه 
کاتی داشــته باشــد؛ امــا از  آییــن اشــترا
منظــر اصطالحــی آییــن، مجموعــه طــرز 
تلقی هــا، رفتارهــا و کنش هایــی اســت 
کــه بــرای اتصــال بــه جهــان درون، 
جهــان بیــرون و جهــان مــاورا تعریــف 

» . ند می شــو
او نســبتی هــم میــان آییــن و اســطوره 
برقــرار می ســازد: »زمانــی کــه بخواهیــم 
از آییــن صحبــت کنیــم بایــد بــه اســطوره 
هــم بپردازیــم. درواقــع این گونــه بیــان 
آیین ســازند  اســطوره ها  کــه  می شــود 
نگــه  زنــده  را  اســطوره ها  آیین هــا  و 
کــه  داشــت  نظــر  در  بایــد  می دارنــد. 
آییــن و اســطوره هــر دو از ارکان مهــم و 
کلیــدی فرهنــگ عامــه  بن مایه هــای 

» . هســتند
جنبه هـــــــا  از  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
بخـــــــــش  در  کــه  مشـــــخصـــــــــاتی  و 
شناخت شناســی و هویــت فرهنــگ و 
اهمیــت  عامــه  فرهنــگ  به خصــوص 
می کنــد:  صحبــت  دارنــد،  به ســزایی 
می کننــد،  حرمت گــذاری  »آیین هــا 
کیدگــذاری می کننــد، القــای تــداوم  تا
تفنــن  و  فرهنــگ می کننــد، ســرگرمی 
ایجــاد می کننــد، نوعــی نیایــش هســتند. 
به نوعــی آیین هــا شــاخصه هایی دارنــد 
ازجملــه اینکــه زمان بنــد و مکان منــد 
هستنــــــد. همین طــور موسیقی منـــــــد 
هســتند و از  آوا، ادعیــه، هم ســرایی 
آیین هــا  می کننــد.  اســتفاده  و... 
آیینــی  هــر  و  هســتند  هــم  لباس منــد 
لبــاس مخصــوص بــه خــود و ســلوک 
پوشــیدن خود را دارد. آیین ها همچنین 
ابزارمنــد هــم هســتند؛ یعنــی ابــزار و آالت 
مخصــوص خــود رادارنــد. نشــانه مند، 
گرمند هــم هســتند.  اغذیه منــد و تماشــا

گرانی کــه در کنــار،  البتــه تفــاوت تماشــا
گر تئاتــر  نظاره گــر آییــن هســتند بــا تماشــا
ــه  ــودن ب در ایــن اســت کــه ایــن درکناره ب
گر  معنــای انقطــاع آن هــا ماننــد تماشــا
ــر نیســت، بلکــه آن هــا در حاشــیه اند  تئات

و هرلحظــه پیوســته می شــوند.«
نمایش منــد  را  آیین هــا  صالح پــور 
می دانــد؛ بااینکــه اساســا بــرای نمایــش 
اجــرا نمی شــوند و ایــن نقطــه تفــاوت 
نمایــش و تئاتــر از منظــر او به حســاب 
می آید:»آیین هــا بــرای نمایش نیســتند؛ 
امــا نمایــش هــم از آن ها ســاطع می شــود. 
بــه همیــن دلیــل میــان تئاتــر و نمایــش 
تفــاوت قائلیــم. عمدتــا نمایــش در حــوزه 
فرهنــگ ســنتی تقســیم بندی می شــود 
و زمانــی کــه از نمایــش حــرف می زنیــم 
منظــور مــا از گونه هــای نمایــش آیینــی و 
ســنتی و در ژانرهای برخــوردار از فرهنگ 
بومــی، اقلیمــی، ملــی و محلــی اســت. اما 
از تئاتــر کــه صحبــت می کنیــم منظــور مــا 
همان تئاتر دیوزینوســی اســت کــه از ۱50 
ســال پیــش و پــس از مشــروطه بــه ایــران 
کامــال مفهومــی غربــی اســت.  آمــده و 
بااین حــال هــم نمایــش و هــم تئاتــر در 
کنــار آییــن می تواننــد در فرهنــگ عامــه 

مورداســتفاده قــرار بگیرنــد.«

استحاله آیین ها در دنیای مدرن
بحــث دیگــری کــه در گفت وگــوی زنــده 
گرامی شــکل می گیــرد دربــاره  اینســتا
احیــای آیین هــا در دنیــای معاصر اســت. 
فرزانــه ســلیمانی دیدگاهــش را این گونــه 
بیــان می کنــد: »جامعــه واقع گــرای امــروز 
دور از فضــای ســوررئال زندگــی را تصــور 
می کنــد و آن قــدر چالش هــای جــدی 
در زندگــی دارد کــه شــاید بازگشــت بــه 
آیین هــا و توجــه بــه آن هــا و اساســا توجــه 
بــه آن چیــزی کــه در گذشــته بــوده اســت 
ســخت بــه نظــر برســد یــا خیلــی آن را 
نمایشــی و فرمالیســتی ببیند. همان طور 
ــی از جوامــع  هــم کــه شــاهد هســتیم خیل
بــه شــیوه بوم گــردی یــا خیلــی اغراق آمیــز 
ــا بــه شــیوه ای کــه شــاید خیلــی رویکــرد  ی
پژوهش محورانــه نداشــته باشــد آیینــی 
ــد.« ــش می گذارن ــه نمای ــرده و ب ــا ک را احی
او صحبتــش را بــا یــک پرســش از دکتــر 
می دهــد:  ادامــه  صالح پــور  اردشــیر 
»پرســش مــن دربــاره احیــا و ترویــج 
ــا جامعــه معاصــر  آیین هاســت و اینکــه آی
امــروز می توانــد ایــن رویکــرد را بپذیــرد یــا 
ایــن وظیفــه را صرفــا بــر عهــده افــراد یــا 
مردمــی کــه دغدغــه ایــن امــور را دارنــد 
گــذار می کنــد؟ گویــی کــه یــک جامعــه  وا
مــوازی بــا جامعــه واقعــی وظیفــه دارد که 

بــه ایــن آیین هــا بپــردازد.«
دکتــر صالح پــور آیین هــا را برآمــده از 
حــال و هــوای جوامــع ســنتی می دانــد و 
از در معــرض خطــر نابودی بــودن ایــن 
صحبــت  معاصــر  دنیــای  در  آیین هــا 
می کنــد: »آیین هــا برحســب پاســخ گویی 
بــه نیــاز و بــا توجــه بــه باورهــا پاســخ 

می دهنــد و ازآنجایی کــه مــا در زمــان 
دنیــای  مناســبات  درون  در  حاضــر 
هنرهایــی  نمی کنیــم،  زندگــی  قدیــم 
کــه جنبه هــای آیینــی و ســنتی دارنــد 
ــودی  ــر ناب ــرض خط ــدت در مع ــم به ش ه
که از دل آیین هــای قدیمی  هســتند؛ چرا
برآمده انــد. البتــه قــرار هــم نیســت کــه 
جامعه مدرنیتــه و پســامدرنیته را به قبل 
بازگردانیــم. قــرار نیســت کــه مــردم را بــا 
ــه آیین هــا  ــی ک ــه دوران اجــرای آیین هــا ب
منزلــت حقوقــی داشــتند، بازگردانیــم. 
نگاه ما بــه آییــن به یک نــگاه توریســتی، 
ــه  ــتیک و پژوهش گران ــردی، آرتیس بوم گ
تبدیل شــده و اساســا بــه ایــن آیین هــا 
کــه  بــه ایــن صــورت نــگاه نمی کنیــم 
برگردیــم و آن هــا را دوبــاره بــاور کنیــم؛ 
کــه در دنیــای امــروز بــاور بــه ایــن  چرا
آیین هــا ازدســت رفته اســت. بنابرایــن 
نمایش هــا  و  آیین هــا  ایــن  امــروزه 
 عمدتــا کارکــردی دیگــر را بــرای مــا در پــی 

دارند.«
ایــن اســتاد دانشــگاه می افزایــد: »فقــط 
کــرد.  فرامــوش  نبایــد  را  نکتــه  یــک 
آیین هــا بــا اســطوره ها متصل انــد و اینکــه 
اســطوره ها بخــش تاریــک ذهــن مــا را 
شــکل می دهنــد و قرابــت و زمینه هایــی 
مواجهــه  و  ارتبــاط  بــرای  همیشــگی 
بــا آیین هــا در مــا بــه وجــود می آورنــد؛ 
آنچــه  هــر  بــا  مواجهــه  در  بنابرایــن 
آیین گونــه باشــد، ماننــد نمایش هــای 
پیــدا  تمایــل  و  رغبــت  نوعــی  ســنتی 
آیین هــا  ایــن  از  بســیاری  می کنیــم. 
کــرده و ایــن طبیعــی بــوده  اســتحاله پیدا
و ممکــن اســت آییــن در بافتــی مــدرن 
بــه حیاتــش ادامــه دهــد. دیــدن یــک 
مســابقه فوتبــال و هیجــان آن ادامــه 
همــان آیین هاســت؛ منتهــا در شــکلی 

مــدرن.« 
آیین هــا  کاربــرد  تفــاوت  از  صالح پــور 
در دنیــای امــروز در مقایســه بــا دنیــای 
گذشــته هــم می گویــد: »کاربــرد آیین هــا 
در زندگــی امــروز بــا آیین هایــی کــه جزئــی 
از زندگــی مــا بــود، فــرق می کنــد. زمانــی 
بــرای تســکین بیماری هــای روانــی بــه 
زار و شــیدایی و... مراجعــه می کردیم؛ اما 
امــروزه روان کاوان و روان شناســان ایــن 
حــوزه را بر عهــده دارند. درســت اســت که 
امــروزه در کنــار بیولــوژی و علــوم پزشــکی 
باورهایمــان را از دســت نداده ایــم، امــا 
همــان متولــی امامــزاده ای کــه مــردم را 
بــا طنــاب بــه ضریــح مکان هــای مذهبــی 
وصــل می کنــد تــا بــه شــفا برســند، بــرای 
کلینیک هــای  درمــان دردهایــش بــه 
ج از کشــور مراجعــه می کنــد؛ بنابراین  خار
نــوع اعتقــاد مــا بــه آیین هــا تغییــر کــرده 
اســت. ایــن آیین هــا بــه بخشــی از آالم 
روحــی مــا پاســخ می دهنــد؛ امــا تمــام 
امــروزه  زندگــی  نیســتند.  مــا  زندگــی 
برحســب واقعیت های تلــخ روزمره پیش 
مــی رود و ایــن نکتــه بســیار ظریفــی در 
مواجهــه بــا آیین هــای ســنتی اســت.«

اهمیت بیضایی بودن
دیگـــر  بخـــش  در  صالح پـــور  دکتـــر 
صحبت هایـــش از اســـتادان آیین هـــای 
نمایشـــی ایـــران یـــاد می کنـــد و از دســـت 
مختلـــف  حوزه هـــای  بـــزرگان   رفتـــن 
آیین هـــای نمایشـــی را جبران ناپذیـــر 
کـــه منـــش  ازدســـت رفتنی  می دانـــد، 
اصیـــل آیین هـــای نمایشـــی را هـــم بـــه 
دســـت فراموشـــی می ســـپارد: »زمانـــی 
نمایشـــی  هنرهـــای  دانشـــگاه  در  کـــه 
تدریـــس  از  بعـــد  می کـــردم،  تدریـــس 
اصـــول و مبانـــی اولیـــه در حوزه هـــای 
مختلـــف ماننـــد ســـیاه بازی یـــک اســـتاد 
را بـــه کالس دعـــوت می کـــردم؛ بـــرای 
ــا یکـــی دو  ــار یـ مثـــال، آقـــای ســـعدی افشـ
و  شـــاهنامه خوان  تعزیه خـــوان،  نفـــر 
ــرم هســـت  ــدم. خاطـ ــال را  فرامی خوانـ نقـ
آقاســـید مصطفـــی ســـعیدی را کـــه آخریـــن 
نســـل از نقـــاالن ایـــران بـــود و متاســـفانه 
کالس  کـــرد، بـــه  در اســـفندماه فـــوت 
ـــردم. روال درســـت در هنرهـــای  دعـــوت ک
نمایشـــی آیینـــی و ســـنتی بـــر ایـــن منـــوال 
بـــود کـــه اســـتادان همگـــی از کودکـــی روش 
و منـــش ایـــن عرصه هـــا را می آموختنـــد 
و پـــس از ســـال ها بـــه درجـــه اســـتادی 

» . ند ســـید می ر
او ادامـــه می دهـــد: »برخـــالف روش و 
منـــش قدیمی هـــای ایـــن عرصـــه امـــروزه 
آن چنـــان آموزشـــگاه ها و دکان هـــای 
آمـــوزش نقالـــی و شـــاهنامه خوانی راه 
افتـــاده اســـت کـــه یـــک دختـــر یـــا پســـر 
اســـتاد  خـــودش  بیست وچندســـاله 
کالس برگـــزار می کنـــد و از  می شـــود، 
بچه هـــای کم ســـن وســـال هـــم ثبت نـــام 
ایرانی گرایـــی  نوعـــی  بـــا  و  می کنـــد 
به اصطـــالح  روزگار  ایـــن  در  مدشـــده 
آمـــوزش نقالـــی می دهـــد و پـــدر و مادرهـــا 

هـــم بی هیـــچ شـــناختی بچه هـــا را در 
می کننـــد.  ثبت نـــام  کالس هـــا  ایـــن 
درحالی کـــه مرشـــد شـــدن و استادشـــدن 
و  ســـلوک  و  ســـیر  حوزه هـــا  ایـــن  در 
روش و منشـــی دارد کـــه جـــزء به جـــزء 
آن نیازمنـــد آموزش وپـــرورش اســـت و 
ســـال ها زمـــان می بـــرد تـــا یـــک نفـــر طـــی 
ـــالق  ـــه او اط ـــد ب ـــوان مرش ـــد و عن ـــیر کن  مس

شود.«
و  دولـــت  تئاتـــر،  کارگـــردان  ایـــن 
سیاســـت گذارها و زمامـــداران فرهنگـــی 
ـــد:  ـــی می دان ـــن اتفاق ـــی چنی ـــر اصل را مقص
کـــه در  »نزدیـــک بـــه ۸0 ســـال اســـت 
ایـــران دانشـــکده هنرهـــای دراماتیـــک 
داریـــم؛ امـــا هنـــوز یـــک گرایـــش به عنـــوان 
نمایش هـــای آیینـــی ســـنتی وجـــود نـــدارد 
و روزبـــه روز اوضـــاع وخیم تـــر می شـــود؛ 
بـــرای مثـــال، پیـــش از انقـــالب واحدهـــای 
آیینـــی،  نمایش هـــای  مخصـــوص 
هشـــت واحـــد بـــود و متأســـفانه االن 
ــت؛  ــرده اسـ ــدا کـ ــل پیـ ــد تقلیـ ــه دو واحـ بـ
ــم  ــا هـ ــنفکران مـ ــه روشـ ــر اینکـ ــاف بـ مضـ
بـــه مضامیـــن و ایده هـــای ســـنتی روی 
خـــوش نشـــان نمی دهنـــد و شـــاید تنهـــا 
اســـتاد بهـــرام بیضایـــی در ایـــن میـــان 
به عنـــوان نمونـــه نـــادر حضـــور دارد کـــه 
هیـــچ گاه از ســـاختارهای جهـــان ســـنتی 
دور نشـــده اســـت و هم زمـــان هـــم بـــه 
جهـــان معاصـــر و هـــم بـــه گذشـــته نظـــر 
دارد؛ بـــرای مثـــال، اثـــر تعزیـــه اســـتاد 
ــر  ــر در نظـ گـ ــتاد بیضایـــی را ا کان از اسـ ــا مـ
آوریـــم، می بینیـــم کـــه ژانـــر آن تعزیـــه 
قتل هـــای  ع  موضـــو بـــه  امـــا  اســـت؛ 
زنجیـــره ای می پـــردازد و ایـــن خیلـــی 
مهـــم اســـت. خاطـــرم هســـت اســـتاد 
ــیر  ــه مسـ ــر تعزیـ گـ ــود ا ــد بـ ــی معتقـ بیضایـ
طبیعـــی خـــودش را طـــی می کـــرد و بـــا 
ع  انقطـــاع در دوره پهلـــوی اول، کـــه ممنو
نمی شـــد،  مواجـــه  بـــود،  اعالم شـــده 
یـــک  به مثابـــه  می توانســـت  تعزیـــه 
ژانـــر مســـتقل نمایشـــی بـــه مســـائل روز 
گـــر نمایش هـــای  بپـــردازد؛ بنابرایـــن ا
نشـــود  وارد  دانشـــگاه  بـــه  آیینـــی 
به هیچ عنـــوان باقـــی نخواهـــد مانـــد و در 
حـــد نوســـتالژی و خاطـــره باقـــی می مانـــد 
و ایـــن وظیفـــه دولـــت اســـت کـــه شـــرایط 
را بهبـــود ببخشـــد و سروســـامانی بـــه 
وضعیـــت هنرهـــای نمایشـــی ایرانـــی در 
دانشـــگاه ها و همچنیـــن اجـــرا بدهـــد.«

کمیت ابتذال در تئاتر ایران حا
بخـــش  در  صالح پـــور  اردشـــیر  دکتـــر 
نقبـــی  صحبت هایـــش  از  دیگـــری 
در  تئاتـــر  کنونـــی  وضعیـــت  بـــه  هـــم 
ایـــران می زنـــد و از وضعیـــت آشـــفته 
آن می گویـــد: »متاســـفانه تئاتـــر مـــا و 
مـــی رود  صحنـــه  بـــر  کـــه  چیـــزی  آن 
کمتریـــن قرابتـــی بـــا روح و نیـــاز جامعـــه 
مـــا نـــدارد. بســـیاری از کارهایـــی کـــه 
بیشـــتر  می بینیـــم  صحنـــه  بـــر  امـــروز 
مونتاژکاری هایـــی بـــدون پیشـــینه و 
روش اســـت. قطعـــا مخاطـــب هـــم کـــم 
اســـت و بـــرای اینکـــه بتواننـــد مخاطـــب 
بیشـــتری  فـــروش  طبیعتـــا  و  بیشـــتر 
داشـــته باشـــند از چهره هـــای تلویزیونـــی 
و ســـینمایی بـــرای بـــازی در تئاتـــر دعـــوت 
می کننـــد و به محـــض دورشـــدن ایـــن 
ســـتاره ها از صحنـــه، فـــروغ و اســـتقبال 
بنابرایـــن  مـــی رود؛  تئاترهـــا  ایـــن  از 
تئاتـــر ایـــران در زمـــان کنونـــی از مســـیر 
ج شـــده اســـت و  اصلـــی خـــودش خـــار
به نـــدرت کار خـــوب می بینیـــم. نوعـــی 
پورنوگرافـــی، شـــوخی های جنســـی و 
متلک هـــای سیاســـی و روز دور تئاتـــر 
گرفتـــه و البتـــه اشـــراف گرایی  مـــا را فرا
عرصـــه  ایـــن  دیگـــر  عارضـــه  هـــم 
اســـت؛ چنانکـــه در ایـــن یکـــی دو ســـال 
تئاترهایـــی بـــا بلیت هـــای 200 و ۳00 
هـــزار تومـــان هـــم داشـــتیم؛ آن هـــم 
تئاتـــری بـــا عنـــوان بینوایـــان. کـــدام 
بی نوایـــی می توانـــد چنیـــن پولـــی بـــرای 

تماشـــای تئاتـــر هزینـــه کنـــد؟«
ایـــن اســـتاد دانشـــگاه صحبت هایـــش 
وضعیـــت  از  مختصـــری  ح  شـــر بـــا  را 
ــان  ــه پایـ ــی بـ ــای آیینـ ــرای نمایش هـ اجـ
آیینـــی  »نمایش هـــای  می رســـاند: 
مخاطـــب خـــاص خـــودش را دارد؛ امـــا 
نـــه بـــه صورتـــی کـــه بـــه ابتـــذال بغلتـــد و 
ـــد.  ـــر کاری بکن ـــب ه ـــذب مخاط ـــرای ج ب
به طـــور مشـــخص جشـــنواره ای بـــا نـــام 
جشـــنواره نمایش هـــای آیینـــی ســـنتی 
هـــر دو ســـال یک بـــار برگـــزار می شـــود و 
بیشـــترین توجـــه به ایـــن شـــکل از نمایش 
در ایـــن جشـــنواره وجـــود دارد. تجربـــه 
چندین ســـال بازبین و داوربـــودن در این 
ـــایند  ـــان خوش ـــم آن چن ـــا برای ـــنواره ام جش
ع از  نبـــود و متاســـفانه آن قـــدر ایـــن نـــو
اجـــرا بـــه ســـمت ابتـــذال رفتـــه اســـت کـــه 

وضعیـــت خوبـــی نـــدارد.«

جامعه در آینه آیین
جایگاه آیین و نمایش به مثابه تجلیات زنده فرهنگ عامه در جامعه معاصر چیست؟

آیین ها برای نمایش 
نیستند؛ اما نمایش هم 
از آن ها ساطع می شود. 

به همین دلیل میان 
تئاتر و نمایش تفاوت 
قائلیم. عمدتا نمایش 

در حوزه فرهنگ سنتی 
 تقسیم بندی

 می شود

نزدیک به 80 سال 
است که در ایران 
دانشکده هنرهای 
دراماتیک داریم؛ 

اما هنوز یک گرایش 
به عنوان نمایش های 

آیینی سنتی وجود 
ندارد و روزبه روز اوضاع 

وخیم تر می شود
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 یادداشت مهمان 

زندگی مشترک در سایه کرونا

پگاهبرهانپور
روانشناس

ایــن روزهــا کــه جهــان در حــال گــذران روزهــای ســخت کرونا 
و قرنطینــه اســت، مشــکالت مالــی و بیماری هــای جســمی 
ــود آورده  ــه وج ــراد ب و آســیب های روانــی فراوانــی را بــرای اف
کــه دامنــه ایــن مشــکالت فراجنســیتی و فراســنی اســت، ولــی 
میــزان اضطــراب و دلواپســی زنــان جهــت حفــظ ســالمتی 
اعضــا و محیط خانــه بیــش از دیگــران اســت و خود را نســبت 
به گذشــته بیشــتر مســئول می داننــد. آن هــا جهــت دورکاری 
و انجــام امــور معوقــه شــغلی نیازمنــد تجهیــزات اداری و 
ارتباطی انــد، لیکــن بــه علــت مکلــف بــودن بــه حضــور دائــم 

در فضــای مجــازی مــدارس دچــار مشــکالت شــده اند.
ــی  ــه تعطیل ــا ب ــر فرم ــا دیگ ــا ی ــاغل خویش فرم ــیاری از مش  بس
کشــیده شــده اند امــا زنــان طبــق باورهــای غلــط، ســنتی و 
مردســاالرانه، بــار بیشــتری را جهــت رســیدگی بــه امــور منــزل 

متحمــل می شــوند.
بــرای  بیشــتر  همدلــی  و  همراهــی  از  صحبــت  همه جــا 
گــذر از ایــن روزهاســت امــا در خانواده هــا شــاهد افزایــش 
خشــونت های خانگــی و حتــی تقاضــای طــالق هســتیم. 
زندگــی مشــترک سراســر فــراز و نشــیب و غافلگیرکننــده اســت 
امــا ایــن روزهــای بحرانــی روزهایــی اســت کــه هیچ کــدام 
از نســل های امــروزی آن را تجربــه نکرده انــد و ناشــناخته 
کافــی  بــودن یــک مســئله بــرای بحران آفرینــی بــه حــد 
نگران کننــده اســت. بــا نگاهــی اجمالــی و راهکارهایــی 
کاربــردی می تــوان بــر شــرایط فائــق آمــد و از بــروز تنــش و 

جــدل جلوگیــری کــرد.
بزرگ تریــن مشــکالت افــراد برگرفتــه از خطاهــای شــناختی 
اســت کــه یکــی از اصلی تریــن و گزنده تریــن آن، خوانــدن 
افــکار دیگــران اســت. زوجیــن همــواره ســعی در خوانــدن 
افــکار یکدیگــر داشــته و نتیجــه ایــن بــازی چالشــی باخــت- 

باخــت اســت.
 فــرض کنیــد کــه همســر شــما بــا بی خیالــی تمــام جلــوی 
تلویزیون لــم داده و در حال گردش در فضای مجازی اســت 
درحالی کــه شــما در همــان لحظــه مشــغول آشــپزی هســتید و 
یک تماس مهــم کاری بایــد بگیریــد، نتیجه انجــام تکالیف 
فرزندتــان را در فضــای مجــازی بایــد منعکــس کنیــد و فرزنــد 
دیگر شــما در دستشــویی شــما را صدا می زنــد!  واقعا ســردرگم 
و کالفــه هســتید کــه یک بــاره صــدای خنــده همســرتان را 
می شــنوید! مثــل انبــار بــاروت منفجــر می شــوید. او را متهــم 
بــه بی فکــری و بی قیــدی می کنیــد. یــادی از خانــواده اش 
می کنیــد کــه زمــان بلــه بــرون عمــه مــادرش بــا خنــده راجع به 
ــه در  ــود. خالص ــرده ب عطــر چایــی خانــه عــروس صحبــت ک

ــر از 5 دقیقــه جنــگ شــروع می شــود.  کمت
ادامــه جنــگ بســتگی بــه قــدرت زبــان و بــدن طرفیــن جهــت 
کتــک کاری( و صــدای فریــاد  حملــه بیشــتر )فحاشــی و 
بچه هــا دارد کــه در گوشــه ای شــما را تماشــا و گریــه می کننــد. 
بــه همیــن راحتــی بــه تنــش شــروع و شــدت می یابــد. چــه 
احساســی داریــد؟ اصــال در آن لحظــه ای کــه صــدای خنــده 
همســرتان را شــنیدید چــه حســی داشــتید؟ حســادت؟ 
تنهایــی؟ درماندگــی؟ چــه نتیجــه ای می گیریــد؟ آیــا بهتــر 
نبــود در مــورد فشــار ایــن روزهــا بــا یکدیگــر صحبــت کنیــد 
ــا اصــال  و برنامــه ای بــرای همــکاری باهــم داشــته باشــید؟ آی
باهــم گفت وگویــی دربــاره ایــن روزهــا داشــته اید کــه چــه 

می شــود و چــه بایــد بکنیــد و ...
احساســات مــا تحــت تاثیــر حــوادث بیرونــی اســت. آن زمــان 
ج شــود تبدیــل بــه افــکار و ســپس  کــه از کنتــرل فــرد خــار
بی ثبــات  بســیار  زندگــی  این گونــه،  و  می شــود  منطــق 
لی  گاهانــه فکــر کنیــد. تشــخیص اســتدال می شــود. بایــد آ
کتــر کارتــون  در زندگــی بســیار مهــم اســت. همچــون کارا
گالیــور کــه می گفــت "مــن می دونــم"، شــما هــم بگوییــد مــن 
ع هســت چون مــن حس  می دونــم اتفــاق بــدی در حــال وقــو
بــدی دارم. همســرتان به امــور زندگــی بی توجه اســت و شــما 
بــا تصــور اینکــه قطعــا جــای دیگــری ســرگرم اســت شــروع بــه 
تفکــر می کنیــد. مغــز شــما در عیــن پیچیدگــی بســیار ســاده 
و زودبــاور اســت و به راحتــی گــول می خــورد، پــس مراقــب 

کلمــات و افکارتــان باشــید. کافــی اســت امتحــان کنیــد.
بزرگ نمایــی یکــی دیگــر از خطاهــای شــناختی اســت کــه 
قــول ضرب المثــل  بــه  باعــث آشــفتگی شــما می شــود. 
قدیمــی از کاه کــوه می ســازید. درحالی کــه آن مســئله واقعــا 

بــه بی ارزشــی کاه اســت.
آنچــه بیــش از همــه پارامترهــا در حال و هــوای کنونــی باعث 
از کــوره دررفتــن و مشــاجرات خانوادگــی می گــردد وجــود 

اضطــراب اســت.
 وقتــی شــما بــا خطــری آنــی مواجــه نیســتید ولــی نمی توانیــد 
خــود را کنتــرل کنیــد مضطــرب می شــوید. به طــور مثــال 
نگــران افزایــش اجاره بهــا هســتید در حالــی کــه هنــوز تــا پایان 
موعــد قــرارداد بیشــتر از شــش مــاه فرصــت داریــد. نگــران 
شــهریه مــدارس هســتید درحالی کــه هنــوز فرزنــد شــما تا ســال 

دیگــر بــه ســن مدرســه نمی رســد!
ایـــن روزهـــا همه چیـــز و همه کـــس را شـــبیه ویـــروس کوویـــد19 
می بینیـــد. اضطـــراب در خصـــوص ایـــن بیمـــاری افکارتـــان 
ـــان  ـــود و عزیزانت ـــالی خ ـــرس ابت ـــت. از ت ـــرده اس ـــر ک را زمین گی
ــدام  ــد اقـ ــراب بایـ ــن اضطـ ــان ایـ ــرای درمـ ــد. بـ آرامـــش نداریـ
کنیـــد زیـــرا ریشـــه بســـیاری ناراحتی هـــای خلقـــی ایـــن 

روزهایتـــان اســـت.
افکارتـــان را از خودتـــان جـــدا کنیـــد. اجـــازه ندهیـــد افـــکار بـــه 
ـــان باشـــید.  ـــا دهنـــد، بلکـــه شـــما معنابخـــش افکارت شـــما معن
افکارتـــان را رنگـــی کنیـــد؛ افـــکار سیاه وســـفید شـــما را فلـــج 
می کننـــد، زیـــرا کـــه همه چیـــز را مطلـــق می بینیـــد و توانایـــی 

ــد. ــلب می کنیـ ــود سـ ــرات را از خـ تغییـ
ایــن شــما هســتید کــه تصمیــم می گیریــد روزهــای قرنطینــه 
برایتــان ســازنده باشــند یــا تباه آفریــن. جنگیــدن فقــط 

هــدردادن وقــت و انــرژی اســت.
 دلخوری ها و دل شکســتگی ها را کنــار بگذارید. بــه خودتان 
و همســرتان فرصــت دوبــاره عاشــق شــدن بدهیــد. از نــو 
ــه  ــه چگون ــد ک ــنایی تان بیفتی ــای اول آش ــاد روزه ــازید. ی بس
بــا فکرکــردن بــه عشــقتان تپــش قلــب می گرفتیــد. ایــن 
کنــون همســر شماســت روزی آرزوی وصالــش را  کســی کــه ا

داشــته اید.
می تــوان درد داشــت امــا رنــج نکشــید. درد را مــا انتخــاب 
نمی کنیــم امــا رنج کشــیدن انتخــاب ماســت. بیــن درد و رنــج 
و جنگیــدن و تعهــد تفــاوت بســیار اســت و ایــن تفــاوت باعث 

کامــی احســاس شــما می  شــود. ــا نا کامروایــی ی

به منظور حفـظ ذخایر آبزیـان، صید ماهی در دریاچه سـد زاینده رود ممنوع شـده اسـت. بـا توجه به فصل تکثیـر و جلوگیری 
از تخریـب محیط زیسـت و منابـع طبیعـی، صیـادان بایـد از هرگونـه فعالیـت صیـد و صیـادی بـا قـاب و دام در ایـن دریاچـه 

خـودداری کننـد. 

نبرد با آتش با دستان خالی
گرسنمیرسد تجهیزاتبهزا

آتــش از روز پنجشــنبه )۸ خــرداد( بــه 
گرســی منطقــه  جــان جنگل هــای بکــر زا
حفاظت شــده خائیــز در غــرب اســتان 

کهگیلویــه و بویراحمــد افتــاده اســت.
هیــچ  آتــش  شــعله های  روز  دو  در   
حریفــی نداشــتند و مراتــع و درختــان 
بــلوطــــی  جـــنــگل هــــای  ارزشــمــنـــــد 
زغــال  بــه  تبدیــل  یک به یــک  را 
می کردنــد، محیط بانــان و دوســتداران 
بــه  خالــی  دســتان  بــا  محیط زیســت 
از  یکــی  و  رفتنــد  خ  ســر آتــش  جنــگ 
محیط بانــان ایــن منطقــه بــه نــام علــی 
ــه آتــش از ارتفاعــات  ــرد ب آتــش دان در نب
پرتــاب شــد و بــه شــکل معجزه آســایی 

زنــده مانــد.
محمــد داســمه، دبیــر کمیتــه حقوقــی 
انجمــن محیط زیســت و دوســتداران 
طبیعــت خوزســتان کــه لحظه به لحظــه 
جنگل هــای  از  را  آتش ســوزی  اخبــار 
طریــق  از  کشــور  غربــی  جنــوب 
گــوش  بــه  اجتماعــی  شــبکه های 

هم وطنــان می رســاند، از همــان ســاعات 
ابتدایــی از نبــود امکانــات و عــدم اعــزام 
بالگــرد آبپــاش بــه منطقــه ابــراز تاســف 

. د می کــر
 ســرانجام بعــد از گذشــت ۲۴ ســاعت، 
بالگــردی عصــر جمعــه بــه خائیــز اعــزام 
شــد، امــا نــه به منظــور اطفــای حریــق 
بلکــه بــرای انتقــال نیروهــا و تجهیــزات 
از ایــن منطقــه کــه در کمــال تعجــب بعــد 
از انجــام یــک ســورت پــروازی اعــالم 
می کنــد کــه ســوختش پایــان یافتــه و باید 

بــه آشــیانه بازگــردد.
کــه به عنــوان یکــی از وکالی  داســمه 
هــم  کشــور  در  فعــال  محیط زیســتی 
شــناخته می شــود، از عملکــرد ضعیــف 
شــورای هماهنگــی مدیریــت بحــران 
در ایــن اســتان به شــدت انتقــاد کــرده و 
گفــت: بــه زودی علیــه برخــی از ایــن افراد 

شــکایت کیفــری خواهــم کــرد.
ــگان  ــده ی ــه گفتــه فرمان بالگــرد آبپــاش ب
محیط زیســت بــا انجــام دو پــرواز بــر فــراز 

ایــن منطقــه حفاظت شــده زبانه هــای 
آتــش را آرام تــر کــرد امــا تعــداد پروازهــای 
بالگــرد آبپــاش کمتــر از نیــاز ایــن منطقــه 

اســت.
عصــر روز شــنبه خبــر رســید کــه آتــش تــا 
حــدودی در این منطقه مهار شــده اســت 
امــا پــس از گذشــت ســاعاتی، داســمه از 
شــعله کشــیدن آتش از ســمت شهرستان 

بهبهــان خبــر داد و بــا ابــراز نگرانــی از 
نزدیــک شــدن ایــن آتــش بــه مناطــق 
بکــر و ارزشــمندی همچــون تنگــه خائیــز 

اســتمداد کمــک مجــدد داشــت.
جمشــید محبت خانــی، فرمانــده یــگان 
گفت وگــو بــا مهــر،  محیط زیســت، در 
کنتــرل آتــش  از بهتــر شــدن وضعیــت 
اعــزام  از  و  گفــت  بهبهــان  ســمت  از 

ایــن  بــه  آبپــاش  بالگــرد  فرونــد  یــک 
منطقــه خبــر داد.  او بــا اشــاره بــه اعــزام 
تعــداد بیشــتری از نیروهــای بومــی و 
محلــی بــرای اطفــای حریــق بــه ایــن 
منطقــه از ضعــف مدیریــت بحــران در 
ایــن اســتان ابــراز تأســف کــرد و گفــت: 
در تمامــی مراتــع و جنگل هــا اطفــای 
حریــق بــه عهــده ســازمان جنگل هاســت 
ایــن  در  نمی توانــد  محیط زیســت  و 
خصــوص تصمیم گیــری کند. متاســفانه 
نیروهــای محیط زیســت اجــازه مقابلــه 
بــه  ابتــدا  بایــد  و  ندارنــد  را  آتــش  بــا 
گــزارش دهنــد و ایــن  منابــع طبیعــی 
فرصت ســوزی باعــث گســترش آتــش در 

می شــود. مناطــق 
بـــا  محیط زیســـت  یـــگان  فرمانـــده 
اشـــاره بـــه اینکـــه حتـــی یـــک ریـــال از 
15میلیـــارد تخصیـــص داده شـــده بـــرای 
خریـــد تجهیـــزات محیط بانـــی هزینـــه 
نشـــده، اظهـــار داشـــت: مـــا بـــه دلیـــل عـــدم 
تخصیـــص بودجـــه، دو ســـال اســـت 

بـــرای نیروهـــای یـــگان محیط زیســـت 
هیـــچ خریـــدی نکرده ایـــم و نیروهـــای مـــا 
در ایـــن اســـتان دســـتگاه دمنـــده ندارنـــد 
و بـــا دســـتان خالـــی بـــه جنـــگ آتـــش 

. نـــد فته ا ر
امـــــا اســـداهلل هــاشــمــــــی، مــدیــــــرکل 
کهگیلویـــه  اســـتان  مــحیـــط زیــســـــت 
و بویراحمـــد بـــا بیـــان اینکـــه شـــرایط 
وجـــود  و  منطقـــه  ایـــن  توپوگرافـــی 
دره هـــای عمیـــق باعـــث کنـــد بـــودن 
فعالیـــت نیروهـــای فعـــال در امحـــای 
گفـــت: تمامـــی  حریـــق شـــده اســـت، 
نیروهـــای اعزامـــی دســـتگاه دمنـــده در 
آتـــش را در اختیـــار دارنـــد امـــا، مشـــکل 
ایـــن اســـت کـــه ایـــن دســـتگاه بـــا توجـــه بـــه 
شـــرایط خـــاص منطقـــه همه جـــا کارایـــی 
نـــدارد، چـــون دمیـــدن بـــاد بـــه درختـــان 
شـــعله ور آتـــش را چنـــد برابـــر می کنـــد، 
در حـــال حاضـــر بهتریـــن وســـیله بـــرای 
اطفـــای حریـــق بالگردهـــای آبپـــاش 

. هســـتند

 نقل قول  دیدبان 

 )WHO ســازمان جهانــی بهداشــت )
ــرای برگــزاری  دســتورالعمل جدیــدی را ب
مراســم در فضــای بــاز و تجمع هــا منتشــر 
کــرد. بــه گــزارش ایســنا، ســازمان جهانــی 
همه گیــــــــری  بحبوحــه  در  بهداشــت 
بیمــاری کوویــد 19 دســتورالعمل های 
جدیــدی را بــرای برگــزاری مراســم در 
فضــای بــاز و تجمع هامنتشــر و توصیــه 
کــرد کــه در تعــداد افــراد شــرکت کننده 

تغییــرات الزم اعمــال شــود.  
طبــق ایــن دســتورالعمل برگزاری مراســم 
در فضــای بــاز، اجــازه حضــور تنهــا بــه 
افــراد ســالم و ورودی هــای متعــدد بــه 
ع بیمــاری کمــک  کاهــش احتمــال شــیو

. می کنــد
در ایــن دســتورالعمل آمــده اســت: در 
دوران همه گیــری بیمــاری کوویــد 19 
انتقــال  می توانــد  تجمع هــا  برگــزاری 

را افزایــش دهــد و ظرفیــت  ویــروس 
کنــش کشــور میزبــان را تحت تاثیــر قرار  وا
دهــد. همچنیــن ازآنجایی کــه تجمع هــا 
بــا پیامدهــای حائــز اهمیــت سیاســی، 
فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی همــراه 
اســت مقامــات بایــد اهمیــت و ضــرورت 
و  کــرده  ارزیابــی  را  مراســم  برگــزاری 
کــه ممکــن اســت  تمامــی خطراتــی را 
متوجــه ســالمت عمومــی باشــد در نظــر 

گرفته شــده و بــه حداقــل رســانده شــود.
ایــن ســازمان از تمامــی مســئوالن حــوزه 
ســالمت عمومی و برگزارکنندگان مراســم 
و تجمع هــا درخواســت کــرد تــا پیــش از 
هرگونــه برگــزاری خطرهــای احتمالــی را 

ــد. ــی کنن ارزیاب
بــه گــزارش شــبکه خبــری ســی ان ان، 
همچنیــن برخــی از دســتورالعمل های 
ایــن ســازمان متوجــه شــرکت کنندگان 
اســت و بــه افــراد توصیــه می شــود فاصلــه 
اجتماعــی و بهداشــت دســت ها را رعایت 
کننــد. عــالوه بــر ایــن، افــرادی کــه در 
معــرض ابتــال بــه بیماری هــای مزمــن 
هســتند ازجملــه افــراد بــاالی ۶5 ســال 
بیماری هــای  بــه  مبتــال  بیمــاران  یــا 
ــا  ــرده ی ــم دوری ک ــن مراس ــه ای از ای زمین
تمهیدهــای ویــژه ای بــرای آنــان در نظــر 

گرفتــه شــود.

بهداشـــت  وزارت  بهداشـــت  معـــاون 
کرونـــا  کیـــد بـــر اینکـــه ویـــروس  بـــا تا
نـــه ضعیـــف شـــده و نـــه از بیـــن رفتـــه، 
بلکـــه بـــا همـــان قـــدرت بـــه کار خـــود 
رعایـــت  لـــزوم  بـــر  می دهـــد،  ادامـــه 
نـــکات بهداشـــت فـــردی و اجتماعـــی، 
به ویـــژه  و  اجتماعـــی  فاصله گـــذاری 
اســـتفاده از ماســـک هنـــگام خـــروج از 

کـــرد. کیـــد  منـــزل تأ
ایســـنا، دکتـــر علیرضـــا  گـــزارش  بـــه   
ارتبـــاط ویدئوکنفرانســـی  رئیســـی در 
بـــا خبرنـــگاران،   در ارتبـــاط بـــا آخریـــن 
کشـــور،  کرونـــا در  وضعیـــت بیمـــاری 
ضمـــن تشـــکر از هم وطنانـــی کـــه نـــکات 
بهداشـــتی مقابلـــه بـــا ایـــن بیمـــاری 
البتـــه  گفـــت:  می کننـــد،  رعایـــت  را 
ع بیمـــاری از شـــهری بـــه  میـــزان شـــیو
شـــهر دیگـــر و حتـــی در مناطـــق مختلـــف 

کـــه برخـــی  شـــهرها متفـــاوت اســـت؛ چرا
به خوبـــی بـــه نـــکات بهداشـــتی مقیـــد 
هســـتند و فاصله گـــذاری اجتماعـــی را 

می کننـــد. رعایـــت 
کیـــد بـــر اینکـــه گرمـــای هـــوا  وی بـــا تا
ویـــروس  ازبین رفتـــن  بـــه  منجـــر 
کنـــــــــون  ا داد:  ادامـــه  نمی شـــود، 
مـــا  گرمســـیر  مناطـــق  کـــه  می بینیـــم 
نیـــز بـــه ایـــن بیمـــاری گرفتـــار شـــده اند. 

کنـــون مشـــاهده می کنیـــم در ســـطح  ا
دنیـــا رتبـــه دوم و ســـوم ابتـــال بـــه کرونـــا 
مربـــوط به  برزیـــل و روســـیه اســـت؛ 
مرطـــوب  و  گـــرم  منطقـــه  برزیـــل 
اســـت و روســـیه نیـــز منطقـــه ای ســـرد 
اســـت. بنابرایـــن ارتبـــاط معنـــاداری 
بیـــن دمـــای هـــوا و ویـــروس نیســـت. 
ــت  ــردم رعایـ ــه مـ ــت کـ ــم آن اسـ خواهشـ

. کننـــد
کیـــد بـــر لـــزوم اســـتفاده از  رئیســـی بـــا تا
ـــر اســـت هرکســـی  ـــز گفـــت: بهت ماســـک نی
از خانـــه می آیـــد بیـــرون ماســـک داشـــته 
باشـــد، امـــا الزم اســـت هرکســـی در مـــکان 
سربســـته و جمـــع حضـــور می یابـــد، از 
ماســـک اســـتفاده کنـــد؛ ثابت شـــده کـــه 
اســـتفاده از ماســـک در کاهـــش انتقـــال 
بیمـــاری و قطـــع زنجیـــره انتقـــال موثـــر 

اســـت.

دستورالعمل جدید WHO برای برگزاری تجمع هاکرونا با قدرت در گردش است
به افراد توصیه می شود فاصله اجتماعی را رعایت کنندمعاون بهداشت وزارت بهداشت  می گوید حتما ماسک بزنید

گروهجامعه

صیــد ماهــی در دریاچــه ســد زاینــده رود 
کــه در  ع شــد؛ ایــن خبــری اســت  ممنــو
روزهای گذشته روی خروجی خبرگزاری ها 
قــرار گرفــت و منتشــر شــد؛ آن طــور کــه رئیس 
اداره حفاظــت محیط زیســت چــادگان در 
گفتــه »به منظــور  گفت وگــو بــا رســانه ها 
حفظ ذخایر آبزیــان، صید ماهــی در دریاچه 
ســد زاینــده رود ممنوع شــده اســت. بــا توجه 

بــه فصــل تکثیــر و جلوگیــری از تخریــب 
محیط زیســت و منابــع طبیعــی، بایــد از 
ــالب  ــا ق ــادی ب ــد و صی ــت صی ــه فعالی هرگون
و دام در ایــن دریاچــه خــودداری کننــد.« 
آن طــور کــه گفتــه می شــود، گوشــت ماهــی 
در فصــل تخم ریــزی از کیفیــت مطلوبــی 
گذشــت  برخــوردار نیســت؛ امــا پــس از 
فصــل تخم ریــزی، گوشــت ماهــی کیفیــت 
مطلــوب خــود را بــه دســت مــی آورد. دریاچه 
ســد زاینــده رود زیســتگاه آبزیــان مختلــف 

کپــور، دنــدان دار،  ازجملــه ماهی هــای 
قــزل آالی رنگین کمــان و آمــور اســت کــه 
ایــن  کاهــش  ســبب  غیرقانونــی  صیــد 
ع ماهیــان می شــود؛ البتــه آن طــور کــه  نــو
در  ماهــی  صیــد  می گوینــد  کارشناســان 
اســتان اصفهــان نســبت بــه اســتان های 
دیگــر به ویــژه اســتان های شــمالی کمتــر 
اســت و آنچــه ماهی هــای زاینــده رود را 
تهدیــد می کنــد، خشک ســالی و نبــود آب 
اســت؛ به گونــه ای کــه در ســال های اخیــر 

بــا شــدت گرفتن خشک ســالی در اســتان 
اصفهــان، گونه هــای مختلفــی از آبزیــان 
از بیــن رفتنــد و تلــف شــدند. دراین بــاره 
مجتبــی حاجتــی، رئیــس اداره حفاظــت 
در  چــادگان،  شهرســتان  محیط زیســت 
گفت وگــو بــا اصفهــان زیبــا، بابیــان اینکــه 
ــدازه ماهــی از  ــا صیــد بیش ازان در اصفهــان ب
سوی ماهیگیران مواجه نیستیم، اما صید 
قاچاق و غیرقانونــی صورت می گیــرد، بیان 
می کنــد: از طــرف دیگــر، مجــوز صیــد ماهــی 

در ســال های اخیر به صیــادان داده نشــده و 
همین موضــوع هم باعث شــده تــا وضعیت 
کنــون مناســب باشــد؛همچنین  گونه هــا ا
کــه بومــی خــود زاینــده رود  ماهی هایــی 
باشــد و در حــال حاضــر در معــرض انقــراض، 

وجــود نــدارد.

ماهیگیریباادواتغیرمجاز
ممنوع!

در همین بــاره ایمان ابراهیمی، فعــال حوزه 
محیط زیســت، در گفت وگــو بــا »اصفهــان 
زیبــا« بــا بیــان اینکــه صیــد ماهــی در دریاچه 
و رودخانــه و تــاالب بــا دریافــت مجــوز در 
ــت،  ــر اس ــتان امکان پذی ــز و زمس ــل پایی فص
می گویــد: امــا در بهــار و تابســتان بــه دلیــل 
اینکــه موعــد تخم ریــزی ماهی هاســت 
به طــور کامــل ممنــوع می شــود؛ البتــه صیــد 
در پاییــز و زمســتان نیز بایــد حتما بــا دریافت 
ســازمان  ســامانه  در  ثبت نــام  و  مجــوز 

محیط زیســت صــورت بگیــرد.
ایــن دوســتدار محیط زیســت در بخــش 
دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره بــه اینکــه 
دریافــت مجــوز صیــد ماهــی بــه صیــادان 
کــه در ســه روز پایانــی  اجــازه می دهــد 
هفتــه و روزانــه تعــداد ۲0 قطعــه ماهــی بــا 
به کارگیــری ادوات مجــاز مثــل تــور و قــالب 
نخی صید کننــد،  تصریح می کنــد: صیادان 
موظــف می شــوند بعــد از دریافــت مجــوز ، 
ماهی هایــی را کــه در معــرض ماهی هایــی 
کــه تحــت حفاظــت ســازمان محیط زیســت 
قــرار دارنــد به هیچ عنــوان صیــد نکننــد؛ 
البتــه ایــن معضلی اســت کــه صیــادان بــا آن 
کــه آن هــا قــادر نیســتند  روبــه رو هســتند؛ چرا
بــه انتخــاب ماهی هــا بپردازنــد و در زمــان 
صیــد، ماهی هــای مختلفــی بــه قــالب یــا 
ع زمانــی  تــور آن هــا می افتــد. ایــن موضــو
اتفــاق می افتــد کــه نقاطــی کــه ماهی هــای 
ــد،  در معــرض انقــراض در آنجــا حضــور دارن
شناســایی شــده باشــد و بــه صیــادان مجــوز 
صید در ایــن مناطق داده نشــود. متاســفانه 
در ســال های گذشــته ایــن اتفــاق رخ نــداده 
اســت و قانــون همچنــان خــود ماهیگیــر را 

موظــف بــه ایــن کار می دانــد.

کــه ابراهیمــی بیــان می کنــد:  این گونــه 
ماهیگیــران بــا مجــوز یــا بــدون مجــوز اجــازه 
صیــد ماهــی در مناطــق حفاظــت شــده 
محیط زیســت را ندارنــد و مجــوز داده شــده، 

صرفــا در مناطــق آزاد کاربــرد دارد.

خشکسالی؛بالیجانآبزیان
این فعــال محیط زیســت در بخــش دیگری 
از ســخنانش بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال 
حاضــر در اســتان اصفهــان بــا صیــد بی رویــه 
ماهــی روبــه رو نیســتیم، می افزایــد: کاهــش 
جمعیــت آبزیــان بــه دلیــل خشک ســالی 
اســت؛ به طــور مثــال، ســال ها از صیــد 
ماهــی در تــاالب گاوخونــی جلوگیــری شــده، 
چندیــن  حفاظت هــای  ایــن  تمــام  امــا 
ســاله بی ثمــر بــوده و ماهی هــا بــه دلیــل 
نبــود آب از بیــن رفته انــد؛ چــه آن هایــی 
کــه  کــه شناسایی شــده اند و چــه آن هــا 
ادامــه  ابراهیمــی  نشــده اند.  شناســایی 
می دهد: ایــن در حالی اســت کــه در برخــی از 
اســتان های شــمالی مثل گیــالن و مازندران 
حجــم صیــد به قــدری زیــاد اســت کــه حتــی 
دولــت نمی توانــد بــا آن هــا برخــورد کنــد؛ 
تخم ریــزی  از  قبــل  گونه هــا  همچنیــن 
صیــد می شــوند و به شــدت در حــال نابــودی 

. هســتند

دراصفهانصیدماهی
بیشترتفریحیاست

بــه گفتــه ابراهیمــی، برخــی از صیــادان بــا 
در نظــر گرفتــن هدف هــای اقتصــادی بــه 
صیــد ماهــی می پردازنــد. ایــن صیــادان 
بیشتر در اســتان های مرزی کشــور مشاهده 
می شــوند؛ مثــال در شــمال بیشــتر بــه دنبــال 
صیــد ماهی هــای آزاد یــا خاویــار هســتند؛ 
چــون ســود باالیــی از آن می تواننــد بــه 
ــد.  ایــن فعــال محیط زیســت در  دســت آورن
ادامــه ســخنانش بیــان می کنــد: البتــه در 
اســتان هایی مثــل اصفهــان یــا چهارمحــال 
و بختیــاری صیــادان بیشــتر بــرای تفریــح 
یــا کســب ســودهای انــدک دســت بــه صیــد 
ماهــی می زننــد ، نــه بــرای ســودهای گــزاف 

اقتصــادی.

صید بی رویه در اصفهان نداریم
خشکسالیماهیهاراازبینبرد،نهصیدبیشازاندازهرا!



نیـــمنگــــاه

8 سال شانزدهم  * شماره 3757  *  دوشنبه  * 12 خرداد 1399میراث و گردشگری

دیدبان

 احتمال خروج تنها ژئوپارک کشور 
از یونسکو جدی است

سرپرسـت میـراث فرهنگـی صنایع دسـتی و گردشـگری سـازمان 
منطقـه آزاد قشـم بـا اشـاره بـه حریـم ۳۰۰ کیلومترمربعـی اثـر ۱۷۱ 
میـراث طبیعـی و ملـی کـه ثبـت ملـی شـده، گفـت: محـدوده این 
حریـم در سـال ۱۳۹۱ تعریف شـده و تمامـی ضوابـط، حرائـم و 
قوانیـن این گونـه آثـار مشـخص اسـت و بـه تمـام دسـتگاه های 

اجرایـی اسـتان ابـاغ رسـمی شـده اسـت.
علیرضا امـری کاظمـی در پاسـخ بـه این پرسـش کـه چرا سـازمان 
منطقـه آزاد قشـم، پاسـخ نامه نگاری هـای اداره کل میـراث 
گردشـگری اسـتان هرمـزگان در  فرهنگـی، صنایع دسـتی و 
خصـوص اعـام حرائـم ژئوسـایت ها را نمی دهـد، بیـان کـرد: 
حرائـم ژئوپـارک در اختیـار وزارت میراث فرهنگی، دسـتگاه های 
نظارتـی، قضایـی و یونسـکو قـرار داده شـده و اداره کل میـراث 
اسـتان در جایگاهـی نیسـت کـه تقاضـای مسـتندات ژئوپـارک را 
داشـته باشـد؛ چون این مقوله در حـدود اختیـارات و وظایف این 
دسـتگاه نیسـت و ایـن امـر در پاسـخ مکاتبـات بـه ایشـان اعـام 
شـده اسـت. این اداره کل بایـد پیگیر حریم نقـض شـده در حدود 
اختیارات خـود باشـد )اثر طبیعـی ملـی ۱۷۱( و نـه حریم هایی که 
ارتباطـی بـه حـوزه کاری شـان ندارد.امـری کاظمـی ادامـه داد: 
پس از محرز شـدن نقـض حریـم اثـر ۱۷۱ اداره کل حقوقـی وزارت 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی در نامـه ای خطاب 
بـه اداره کل میـراث فرهنگـی هرمـزگان دسـتور پیگیـری بـرای 
توقـف آنـی در اجـرای عملیـات ایجـاد حوضچـه میگـو ایـن اثـر 
طبیعی ملـی را داده اسـت؛ اما بـه دالیل نامعلومی برخـی مدیران 
از اجرای قوانین و دسـتورالعمل ها استنکاف می کنند. او تصریح 
کـرد: در جلسـه تخصصـی کمیتـه ثبـت و حریـم میـراث، موضوع 
ع پـرورش میگـو در حریـم و محـدوده اثر  گذاری مـزار تخلـف در وا
ملـی تأییـد و صورت جلسـه شـد کـه نقـض حریـم صـورت گرفتـه 
و پـروژه بایـد متوقـف شـود.او خاطرنشـان کـرد: تمامـی حرائـم 
و محدوده هـای آن، بـه دادسـتانی قشـم، نهادهـای قضایـی، 
وزارت میراث فرهنگی، سازمان زمین شناسـی و سازمان جهانی 
یونسـکو ارسال شـده و بر هیچ کسـی پوشـیده نیسـت کـه ثبت هر 
اثر در مقیاس کوچک هم نیاز به تعیین حریم دارد، چه برسد به 
اینکه در این درجه اهمیت در مقیاس جهانی یک کشور بخواهد 

ژئوپارکـی را بـه ثبـت برسـاند.
او ادامـه داد: در موضـوع حوضچه هـای پـرورش میگـو در غـرب 
جزیـره قشـم، هـر دو حریـم ۱۷۱ میـراث طبیعـی و ملـی و حریـم 

ژئوپـارک جهانـی قشـم نقـض شـده اسـت.
امری کاظمی بیان کرد: سـازمان منطقه آزاد قشـم اعام آمادگی 
کـرده کـه زمیـن معـوض بـه سـرمایه گذاران بدهـد تـا سـرمایه گذار 
ح انجام نشـده  کنـون اسـتقبالی از این طر نیز متضرر نشـود؛ اما تا

اسـت.
او هشـدار داد: در صـورت متوقـف نشـدن پـروژه پـرورش میگـو در 
محـدوده ژئوپـارک قشـم، احتمـال خـروج تنهـا ژئوپـارک کشـور از 
یونسـکو جدی اسـت. امـری کاظمـی تصریـح کـرد: درصورتی که 
ایـن اتفـاق بیفتـد، خسـارت زیـادی متوجـه وجهـه بین المللـی 
کشـور، مـردم محلـی قشـم، گردشـگری جزیـره و آثـار طبیعـی و 
زمین شـناختی قشـم می شـود و همه مسـئوالنی که از اجرای این 

پـروژه حمایـت کرده انـد بایـد پاسـخ گو باشـند.

توسعه فعالیت هنرمندان
 صنایع دستی اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
ع کرونـا در اسـتان اصفهان،  گفت: »در ایـام مرحلـه اول شـیو
یعنی از ۱5 اسـفند سـال گذشـته تا اواخر اردیبهشـت امسال، 
بیـش از یـک هـزار فروشـگاه صنایع دسـتی و همچنیـن در 
حـدود پنـج هـزار کارگاه صنایع دسـتی بـر اسـاس مصوبـات 
سـتاد مبـارزه بـا بیمـاری کرونـا و درراسـتای مبـارزه بـا ایـن 
ویـروس منحـوس تعطیـل شـد.« فریـدون الهیـاری گفـت: 
»در یک رخداد جالب توجه در این ایـام که بیش از دو ماه به 
طول انجامید، شاهد رشد صعودی فعالیت های هنرمندان 
صنایع دسـتی اسـتان در حـوزه مشـاغل خانگـی بودیـم؛ بـه 
گونه ای که ایـن هنرمندان از یک سـو بـا تعطیلـی واحدهای 
صنایع دسـتی  تولیـد  در  را  خـود  فعالیت هـای  تولیـدی، 
خانگـی افزایـش دادنـد و از سـوی دیگـر بسـیاری از فعـاالن 
صنایع دستی با تعطیل شدن کارگاه های خود ترجیح دادند 
تـا سـفارش های خـود را از طریـق ارائه کار بـه ایـن هنرمندان 
انجـام داده و از ایـن طریـق بخشـی از تعهـدات خـود را بـه 
مشـتریان بـه انجـام برسـانند.« الهیـاری در همیـن زمینـه به 
جذب فعـاالن سـایر رشـته های تولیدی بـه فعالیـت در حوزه 
صنایع دسـتی خانگی نیز اشـاره کرد و گفت: »در طـی این دو 
کی اسـت کـه بـا تعطیلی بسـیاری  مـاه گزارش هـای اولیـه حا
از مشـاغل تولیـدی مختلـف، فعـاالن در آن رشـته ها نیـز بـا 
مشـاهده فعالیـت روبـه رشـد هنرمنـدان مشـاغل خانگـی 
ح محدودیت سامت به فعالیت  به تدریج در ایام اجرای طر
در حـوزه صنایع دسـتی خانگـی سـوق یافتنـد کـه آمـار همگی 
در حـال اسـتخراج اسـت.«او همچنیـن بـا اشـاره بـه لـزوم 
حمایـت از فعـاالن صنایع دسـتی به ویـژه مشـاغل خانگـی در 
ایـام پسـا کرونـا عنـوان کـرد: »در طـی سـال ۱۳۹8 و تـا پایـان 
فروردیـن ۱۳۹۹، مبلـغ 4۰ میلیـارد ریـال تسـهیات از طریـق 
بانک هـای عامـل در اختیـار هنرمنـدان مشـاغل خانگـی 
قـرار گرفـت و این در حالی اسـت کـه در طـی این مـدت مجوز 
فعالیـت بیـش از ۷۰۰ هنرمنـد در حـوزه مشـاغل خانگـی در 

پهنـه اسـتان صـادر شـد.«

آیا تورهای گردشگری حاال می توانند برگزار شوند یا هنوز محدودیت هایی وجود دارد؟ پاسخ به این پرسش را معاون 
گردشگری کشور داده است؛ پاسخ مثبتی که از برداشتن محدودیت ها حکایت می کند.

 مسابقه طراحی
کسی های دریایی  تا

 تردیدها برای تحقق رویای
 جهانی شدن کندوان

 مسابقه ملی عکاسی 
صنایع دستی

مســابقه طراحــی »تاکســی های دریایــی« از ســوی یکــی از شــتاب دهنده ها در راســتای گســترش 
صنعــت گردشــگری دریایــی، برگــزار می شــود و ایده هــای ارسال شــده در ایــن رویــداد، در ایــن 
حــوزه شــتابدهی می شــود. به گــزارش ایســنا، در ایــن رویــداد از شــرکت کنندگان خواســته شــد یک 
تاکســی دریایــی بــا ظرفیــت شــش نفــر مســافر و یــک نفــر ناخــدا بــرای ســفرهای دریایــی بیــن بنادر 
جنوبی کشــور، با طول ۹ متر به همراه وســایل راحتــی و لذت مســافران و فضاهایی برای وســایل 
همــراه آن هــا طراحی کننــد. آثار ارســالی باید شــامل توضیحــات ایــده اولیــه، ایده پردازی و اســکچ 
دوبعــدی و طــرح نهایــی در قالــب ســه بعدی باشــد. عاقه منــدان بــرای حضــور در ایــن رویــداد تــا 

۳۱ تیــر ســال جــاری مهلــت دارنــد.

کوتــا آمریــکا، یکــی از ســه روســتای صخــره ای  باوجودآنکــه کنــدوان در کنــار کاپادوکیــه ترکیــه و دا
کنــون نتوانســته در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو جــای گیــرد. بــه روایــت  جهــان اســت؛ امــا تا
ــدارد  ــم مصــوب ن ــه آنکــه کنــدوان حری ــا اشــاره ب ــگاه میــراث فرهنگــی کنــدوان ب ــر پای ــا، مدی ایلن
و ساخت وســازهای غیرمجــاز مشــمول گــذر زمــان شــده اند، گفــت: ۶۰ میلیــارد تومــان بــرای 
آزادســازی حریــم نیــاز داریــم تــا بتوانیــم گام هــای جهانی شــدن را طــی کنیــم. ایــن در حالی اســت 
گانــه راه خــود را رفتند. احد نعمتــی افزود:  که طی ۲۰ ســال گذشــته طرح هادی و طرح جامــع جدا
تبدیل یک مــکان خالــی از ســکنه بــه مــکان گردشــگری، ســاده تر از مکانی اســت کــه مــردم در آن 

زندگــی می کننــد.

به مناسبت روز جهانی صنایع دستی، مدیریت پژوهش، خاقیت و فناوری های نوین شهرداری 
اصفهان با همکاری اتحادیه صنایع دستی اصفهان، سومین مسابقه ملی عکاسی با محوریت 
صنایع دستی را برگزار می کند.به گزارش سرویس میراث و گردشگری اصفهان زیبا، هر عکاس 
می تواند ۱۰ فریم عکس بدون ویرایش به ابعاد دو هزار در دو هزار و 8۰۰ را به آدرس ایمیل 

sanayedasty1967@gmail.com ارسال کند. 
مهلت ارسال آثار هم تا ۱5 خرداد ۹۹ است. برای دریافت اطاعات بیشتر می توانید به صفحات 
 )@isfahan_creativecity( گرام، تلگرام و آپارات و کانال های اصفهان شهر خاق در اینستا

مراجعه کنید.

گروه   میراث و گردشگری  

آیــا تورهــای گردشــگری حــاال می تواننــد 
برگزار شــوند یا هنوز محدودیت هایــی وجود 
دارد؟ پاســخ بــه ایــن پرســش را معــاون 
گردشــگری کشــور داده اســت؛ پاســخ مثبتــی 
حکایــت  محدودیت هــا  برداشــتن  از  کــه 
می کنــد. موزه هــا و بناهــا هــم کــه از ابتــدای 
 خــرداد در اصفهــان و شــماری از شــهرها 
کشــوری  دســتور  از  بعــد  و  شــدند  بــاز 
رئیس جمهــور، دیگــر همــه بناهــا و موزه هــای 
کشــور رســما آغــاز بــه فعالیــت کردنــد. امــا 
وضعیــت رعایــت اصــول و پروتکل هــای 
بهداشــتی بســیار متفــاوت و تــا حــدودی 
ســلیقه ای اســت؛ تــا جایــی کــه گردشــگران 
پیــش از ســفر بــه اســتان های مختلــف بایــد از 
کنان مقصــد از وضعیــت پذیــرش  طریــق ســا
که  گردشگر مطلع و ســپس راهی شــوند؛ چرا
 برخــی از مقاصــد ســخت گیری بیشــتری

 کــرده و برخــی حتــی پروتکل هــای بهداشــتی 
 مصــوب را هــم رعایــت نمی کننــد. ایــن تنــوع 
 برخــورد، برخــی گردشــگران را ســردرگم کــرده

 است.

»تمامـی حلقـه هــای زنجیـره خـدمــات 
کـز اقامتـی،  گردشـگری کــشور اعـم از مرا
مسـافرتی،  خدمـات  دفـاتــر  پذیرایـی، 
و  فرهنگی تاریخـی  کـز  مرا و  سـایت ها 
طبیعت گردی فعال هستند و محدودیتی 
بـرای برنامه ریـزی، سـاماندهی و اجـرای 
تورهای گردشـگری در داخل کشـور وجود 
نـدارد.« ایـن روایـت معـاون گردشـگری 
کشـور از وضعیـت موجـود چرخـه خدمـات 
کـه البتـه ایـن  کشـور اسـت  گردشـگری 
روزهـا عنـوان شـغلی دیگـری هـم دارد بـه 

نـام »دبیـر کمیتـه گردشـگری و فضاهـای 
بیمـاری  مدیریـت  ملـی  سـتاد  ورزشـی 

کرونـا«.
ولـی تیمـوری در گفت وگـو بـا مهـر، اعـام 
کـه »بـه زودی طبـق رایزنی هـای  کـرده 
و  کرونـا  ملـی  سـتاد  بـا  صورت گرفتـه 
دسـتگاه های فرابخشـی مربـوط، زمـان 
گردشـگران  و سـازوکار الزم بـرای ورود 
کیـد  خارجـی نیـز اعـام خواهـد شـد.« و تأ
فرایندهـای  تمـام  »برقـراری  کـه  کـرده 
حـوزه گردشـگری بـر اسـاس پروتکل هـای 
هوشمــنــد  ســفــر  درقالـب  تعریف شـده 
و رعایـت ضـوابــط بـهداشــتــی انــجـــام 

» . د می شـو
مـدارک  او، در حـال حاضـر  روایـت  بـه 
آن دسته از شاغان صنعت گردشگری که 
دارای کد کارگاهی و بیمه تأمین اجتماعی 
هسـتند، پیـرو دریافـت پیامـک مربـوط در 
حـال ارسـال بـه بانک هـای عامـل اسـت و 
کنـون پیامـک  آن دسـته از افـرادی کـه تا
دریافـت نکرده انـد نیـز بایـد مشـخصات و 
مـدارک خـود را در سـامانه وزارت کار بـرای 
کننـد. شـاغانی  رسـیدگی مجـدد ثبـت 
ازجملـه فعـاالن بوم گـردی، راهنمایـان 
گردشـگری و هنرمنـدان صنایع دسـتی نیز 
در این صنعت وجود دارند که متأسـفانه از 
امکان کد کارگاهی بیمـه تأمین اجتماعی 
بی بهره هستند؛ بااین حال برابر رایزنی ها 
و تاش هایـی کـه صـورت گرفته، سـازوکار 
اجرایـی الزم بـرای اعطـای تسـهیات بـه 
این گـروه نیز در قالب تفاهم نامه مشـترک 
میـان وزارت گردشـگری و وزارت کار در 
کـه بـه زودی اعـام  دسـت اقـدام اسـت 

می شـود.
ایسـنا امـا در گـزارش دیگـری از یـک بـام 

گردشـگری در نیمه نهایـی  و دوهـوای 
گفتـه اسـت. بـه روایـت ایـن  کرونا  پسـا
خـبـرگــــزاری، هــرچــنــد به قول معـروف 
نمی توان همـه را بـا یـک چـوب زد، آن هم 
وقتـی مـوزه ای مانند مـوزه مـادر ایـران بعد 
از بازگشـایی موزه هـا، بـرای برداشـتن هـر 
قـدم بازدیدکنندگانـش در ایـن فضـای 
هرکـدام  و  کـرده  برنامه ریـزی  تاریخـی 
موظف انـد بـه رعایـت تعهداتـی کـه قبـل 
از ورود بـه مـوزه بایـد آن هـا را به طـور کامـل 
بخواننـد، امـا بـه نظـر می رسـد، هسـتند 
برخـی از موزه هـا و فضاهـای تاریخـی کـه 
خ داده در طـول  انـگار همـه اتفاق هـای ر
سـه مـاه گذشـته را یـک شـوخی دانسـته و 
فقط منتظـر بوده اند تـا تعطیاِت مـوزه ای 

تمـام شـود.
هر چقدر کارشناسان موزه ای و موزه داران 
در طول تعطیاتی اجباری برای جلوگیری 
ع کرونـا ویـروس در دو مـاه گذشـته  از شـیو
تاش کردند تا با بررسی جوانب مختلف و 
لزوم توجه به حفاظت از جان موزه داران، 
کارمنـدان مـوزه و مخاطبانـش از یک سـو 
و حفاظـت از آثـار تاریخـی و جلوگیـری از 
ضدعفونـی کـردن فضاهـای مـوزه ای از 
سـوی دیگر متولیان میراث فرهنگـی را به 
نوشـتن پروتکلی منسـجم وادار کننـد، اما 
رفتـار مخاطبان فضـای فرهنگـی تاریخی 
ماننـد »حافظیـه« آن هـم در سـومین روز از 
آغـاز فعالیـت مجـدد موزه هـا، انـگار بنزین 
مـوزه داران  تـاش  آتـِش آن همـه  روی 

ریخـت.
تصاویـر گویـای همه چیـز اسـت؛ آن هـم 
در سـومین روز بعـد از بازگشـایی یکـی از 
فضاهـای تاریخـی و فرهنگـی شـیراز یعنی 

»حافظیـه«.

قبـل  روز  چنـد  همیـن  تـا  انگارنه انـگار 
ویروسـی غیرقابل کنتـرل نه تنهـا زندگـی 
مـردم را مختـل کـرده بـود کـه موزه هـای 
دنیا را جـزو مکان هـای پرخطـر قـرار داده و 
حتی تـا مدتی بر تعطیلـی اش تا پایـان عمر 
ویـروس فکـر می کردنـد، امـا چنـد روز بعـد 
از آغـاز فعالیـت مجـدد موزه هـا کـه ازقضـا 
درخواسـت ها بـرای فعالیـت پلکانـی اش 
هـم زیـاد بـود، گویـا همه چیـز را فرامـوش 
کردنـد. تصاویر نشـان می دهـد مخاطبان 
کـه نزدیـک بـه  مقبـره حافـظ، در صفـی 
یکدیگـر تشکیل شـده، وارد می شـوند و 
رفتارشان گویا مشـابه همان آیین و آدابی 
اسـت کـه پیـش از دوران کرونـا در زمـان 
حضـور در حافظیـه بـه آن پایبنـد بوده اند!
گـر حضـور گروه هـای دسـته جمعی  اصـا ا
در کنـار یکدیگـر را در نظـر نگیریـم، بازهـم 
رعایـت نکـردن تمهیـدات اولیـه یعنـی 
اسـتفاده از ماسـک و دسـتکش در بیـن 
از مخاطـبــان مقبـره  ۹۰ درصـد  حـدود 
بـه چــشــم می آیـد.  حافـظ به روشـــنــی 
آن هـم در شـرایطی کـه بخـش زیـادی از 
حافـظ  مقبـره  زائـران  بازدیدکننـدگان، 
هسـتند که شـاید در گذشـته قبـل از کرونا، 
هفتـه ای یکـی دو بـار بـه ایـن محوطـه 
تاریخـی می آمدند؛ بـا آدابی مشـابه همین 

ثبت شـده اند. کـه  تصاویـری 
کــفـش هــایــــش را پــایین پـله هـــا  یکـی 
درمـی آورد، دیگـری احتمـاال بـرای بهتـر 
شـدن عکسـش پـا روی شـانه دوسـتش 
کـه بـدون توجـه بـه  می گـذارد و جمعـی 
کمتـر  کـودکان  بـا  این همـه درخواسـت 
از شش هفت سـاله خـود بـه ایـن فضـای 

می آینـد! غ  شـلو
گــویــا بـازدیــدکــنندگــــان بـه دورهــمــــی 

دعوت شـده اند، تـا جــایـی کـــه فضـا اجـازه 
اطـراف  در  بـازدیـدکــنندگان  مـی داده، 
مقبـره حافـظ و در کنـار یکدیگـر بـه زیـارت 
و حافظ خوانـی مشـغول اند، بـدون آن کـه 
توجهـی بـه رعایـت اصـول و پروتکل هـای 
کـه  توجهـی  باشـند؛  داشـته  بهداشـتی 
بایـد در رونـد بازدیـد دیگـر آثـار تاریخـی 
هـم مدنظـر قـرار گیـرد، امـا هیـچ نشـانی از 
آن نیسـت. مثـا اعمـال سیاسـت گذاری 
اجتماعـی  فاصله گذاری هـای  بـرای 
و توجـه بـه توصیه هـای خـود مراقبتـی 
نشـدن  انجـام  بـه  می تـوان  آن  در  کـه 

حافظ خوانـی کنـار مقبـره حافظ دسـت کم 
بـرای مدتـی دیگـر، یـا حضـور نوبتـی بـرای 
بازدیـد از مقبـره اشـاره کـرد، در این شـرایط 
می تـوان گفـت هرکـس خـود را مقیـد بـه 
رعایـت اصـول اولیـه در زمـان حضـور در 
موزه هـا و ایـن محوطه هـای تاریخـی و 
کـرده اسـت. هرچنـد بـه نظـر  فرهنگـی 
نمی رسـد کسـی از متولیـان مقبـره حافـظ 
هـم تـاش چندانـی بـرای جلوگیـری از 
ایـن روند بازدید داشـته باشـد؛ نه مسـیری 
برای رفت وآمد دقیـق مخاطبان حافظیه 
تعریف شـده و نـه تعـداد بازدیدکننـدگان 
در فضـای حافظیـه محـدود اسـت، شـاید 
هـم متولیـان میراثـی فکـر کرده انـد طبـق 
صحبت هـای معـاون میـراث فرهنگـی 
وزارتخانـه میـراث فرهنگـی، همین کـه 
سربسـته ای  فضـای  در  حافـظ  مقبـره 
کافـی اسـت تـا هرکـس آن طـور  نیسـت، 
مجموعـه  بـه  پـا  می خواهـد  دلـش   کـه 
سـخت گیری  آن همـه  بـه  نـه  بگـذارد! 
مـوزه ای ماننـد مـوزه ملـی ایـران کـه حتـی 
سـاعت ها و تعـداد حضـور گردشـگران را 
محـدود و زمان بنـدی کـرده و نـه بـه ایـن 
محوطـه تاریخـی کـه انگارنه انـگار هنـوز 
کرونا نیامـده، اجـازه می دهنـد  دوران پسـا
هرکـس در زمـان حضـور در ایـن فضـا سـاز 

خـود را بزنـد.
و  مـــوزه هـــا  مـدیــرکــل  یــک ســــو  از 
یـک  طـول  در  تاریخـی،  محوطه هـای 
گذشـته نسـبت بـه تهیـه و تدویـن  مـاه 
چندیـن پروتـکل بـرای رعایـت اصـول 
کیـد داشـته، بـه انـدازه ای که  بهداشـتی تأ
بـه گفتـه خـودش یـک پروتـکل بـر اسـاس 
موزه هـای  در  تهیه شـده  پروتکل هـای 
خارجـی و ایکـوم جهانـی، برداشت شـده 
کارشناسـان  و پروتـکل دیگـری توسـط 
پژوهشـکده حفاظـت و مرمت پژوهشـگاه 
اسـت؛  شـده  تدویـن  فرهنگـی  میـراث 
همـه  گانـه  جدا اباغیـه ای  در  حتـی 
مدیـران موزه هـا و فضاهـای تاریخـی و 
پروتکل هایـی  تدویـن  بـر  فرهنگـی 
فضاهـای  از  هرکـدام  بـرای  گانـه  جدا
مـوزه و فرهنگی تاریخـی ملـزم شـده اند 
و از سـوی دیگـر معـاون میراث فرهنگـی 
وزارتخانـه از دل نگرانی هایـش نسـبت بـه 
آمـوزش بـه کارمنـدان مـوزه ای در رفتـار بـا 
آثـار تاریخـی و مخاطبـان در زمـان فعالیت 
موزه هـا صحبـت کـرده بـود، امـا بـه نظـر 
می رسـد هیچ کـدام از ایـن دل نگرانی هـا 
شـامل حـال حافظیـه شـیراز نمی شـود. 
مــحــوطـــه  ایــــن  مـتـولــیـــان  شـاید هـم 
فرهنگی تاریخـی، ایـن فضـا را بـا دیگـر 
بناهـای تاریخـی متفـاوت می داننـد کـه 
بـا توجـه بـه شـرایط حتـی بـرای حضـور 
 مخاطبان موزه ای پروتکل خاصی در نظر 

نگرفته اند.
ایـن را می تـوان از سـایت اداره کل میـراث 
فرهنگی اسـتان فارس نیز جویا شد، به جز 
چند خبر و توضیح دربـاره آخرین وضعیت 
کـز گردشـگری اسـتان در دوران کرونـا  مرا
و بعـد از بازگشـایی آن هـا، خبـر دیگـری از 
لزوم توجه به پروتکل هایی کـه باید برای 
فضاهـای مـوزه ای تدویـن و ابـاغ شـده 
باشد، به چشـم نمی خورد؛ شاید هم هنوز 

در دسـت تدویـن اسـت.
گـر قـرار باشـد ایـن اصـل را بـرای همـه  امـا ا
فضاهـای مـوزه ای اسـتان فـارس در نظـر 
بگیریـم، شـاید بایـد گفـت کـه مجموعـه  
جهانی تخت جمشـید به دلیـل دوری اش 
از مرکـز اسـتان، شـانس بیشـتری بـرای 
در امـان مانـدن از رعایـت نشـدن اصـول 

بهداشـتی دارد.

یک بام و دوهوای گردشگری و کرونا
محدودیتی برای اجرای تورهای گردشگری وجود ندارد

به زودی طبق 
 رایزنی های 

صورت گرفته با 
ستاد ملی کرونا و 

دستگاه های فرابخشی 
مربوط، زمان و سازوکار 

الزم برای ورود 
گردشگران خارجی نیز 

اعالم خواهد شد
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 خبر روز
 معجزه در

 تیم های لیگ برتری!

 وقتی پای نشان دادن مدارک و آزمایش های مربوط به کرونای 
کتور،  بازیکنان رسـید، بسـیاری از تیم های لیـگ برتری مثـل ترا
ماشین سـازی گل گهر، شـهرخودرو و فوالد پا پس کشـیدند و یک 
گهـان ۱۱ بازیکنـی که اعـام شـده بـود کرونا  معجـزه باعـث شـد نا

دارند، صحیح و سـالم شـوند.
به گـزارش ایسـنا، جـدال کرونـا و فوتبـال هنـوز در ایـران بـه اتمام 
نرسیده و حمایت بسیاری از فوتبالی ها از لغو ادامه لیگ نوزدهم 
باعث شـده تا این ویروس انگیـزه زیادی بـرای برتری بـر فوتبال 
در ایران داشـته باشـد. ویروس جدید کرونا که تقریبـا از چهار ماه 
پیش بـه جان مـردم دنیـا افتاد، حـاال فوتبالیسـت های زیـادی را 
درگیر خود کرده و احتماال بسـیاری از مدیـران ایرانی با این بهانه 

به دنبال لغـو ادامه لیگ و سـود مالی هسـتند.
مدیران مختلف باشگاه های ایرانی از محمدرضا زنوزی و فرهاد 
حمیـداوی گرفتـه تـا سـعید آذری و محمـد جواهـری اعـام کـرده 
بودند با مثبت شـدن آزمایـش چند تـن از اعضای باشگاهشـان، 
بـه نفـع جامعـه فوتبـال اسـت کـه ادامـه لیـگ نوزدهـم لغو شـود. 
کاوی ایـن صحبت هـا و تصمیم هـای مدیران تیم هـای لیگ  وا
برتـری نشـان می دهـد بـا توجـه بـه زیـان ده بـودن باشـگاه های 
ایرانـی، لغـو لیـگ نوزدهـم اتفـاق مثبتـی بـرای مدیـران ایرانـی 
اسـت؛ زیرا می توانند ۳۰ تا ۴۰ درصد قرارداد بازیکنان و کادر فنی 
کتـور اعام کـرد چهار  را پرداخـت نکننـد. در این راسـتا باشـگاه ترا
نفـر، ماشین سـازی شـش نفـر، شـهرخودرو دو نفـر، گل گهر شـش 

نفر، فـوالد پنـج نفـر و سـپاهان دو نفر مشـکوک بـه کرونـا دارند.
البته این صحبت ها تنها در حد حرف و فقط از رسانه های رسمی 
این باشـگاه ها منتشـر شـد و زمانی که سـتاد مبارزه با کرونـا از این 
باشـگاه ها مـدارک آزمایش هـای مربـوط بـه بازیکنـان و اعضـای 
خ داد و  گهـان معجـزه ای ر مبتـا شـده بـه کرونـا را خواسـت، نا
بسیاری از آن ها بهبود یافتند. پزشکان توصیه کرده بودند که در 
صورت مثبت اعام شدن تست کرونای هر بازیکن، آن شخص 
باید دست کم دو هفته در قرنطینه باشد؛ اما تست مجدد تیم ها 
گهانـی افراد مبتا شـده  از بازیکنانشـان باعث شـد تا به صـورت نا

خوب شـوند و کسی مشـکلی برای تمرین نداشـته باشند!
بـا اعـام یکـی از اعضـای سـتاد مقابلـه بـا تسـت کرونـا، هیچ کدام 
کتـور کـه چنـد روز قبـل تسـت  از باشـگاه های ماشین سـازی و ترا
کرونـا دادند و مبتایـان خـود را اعام کردنـد، هنوز مدرکـی به این 
سـتاد نداده انـد و مدیـران فـوالد و گل گهـر نیـز در اتفاقـی عجیـب 
اعام کردند پس از سومین تست کرونا از بازیکنانشان، هچ کدام 
از اعضـای ایـن دو باشـگاه کرونـا ندارنـد. فرهـاد حمیـداوی و 
شـهرخودرو نیـز هنـوز هیـچ مدرکـی را تحویـل نداده انـد و دربـاره 
مبتایـان ایـن باشـگاه تنهـا اعـام کرده انـد دو فـرد، مشـکوک بـه 
گهانـی تیم هـای مدعـی لغـو  کرونـا هسـتند.این چرخش هـای نا
لیـگ، نشـان از روراسـت نبـودن ایـن تیم هـا دارد و پـای مـدرک 
نشـان دادن که می رسـد، همه جـا می زنند. بایـد به مدیـران این 
گـر پـول نداریـد تیـم داری نکنیـد«؛ زیـرا بـه دنبال  تیم ها گفـت »ا
هر بهانه ای برای لغو لیگ هسـتند تا قراردادهای سنگینی را که 
اول فصل بسته اند، نصفه و نیمه پرداخت کنند. بهتر است این 
مدیران کمی شرایط مالی خود و باشگاهشان را بسنجند و سپس 

تصمیـم بگیرنـد کـه توانایـی مدیریـت دارند یـا خیر.

مسعود افشاری
خبرنگار

فوتبـال در دنیـا یـک صنعـت پول سـاز و 
درآمـدزا بـرای باشـگاه های ورزشـی اسـت 
و برخـاف ایـران کـه هزینـه همیشـه بیشـتر 
ج از مرزهـای ایـران  از درآمـد بـوده، در خـار
بسـیاری از باشـگاه های ورزشـی با اسـتفاده 
هزینـه  نه تنهـا  اسپانسـرینگ  صنعـت  از 
خریـد بازیکـن را تأمیـن می کننـد، بلکـه در 
کنـار آن پـول خوبـی هـم بـه جیـب می زنند. 
بخـش مهمـی از ایـن نقل وانتقال هـای 
مالی مربـوط بـه حضـور لژیونرهـای خارجی 
کـه باعـث  کشـورهای مختلـف اسـت  در 
شـده فوتبـال بـه یـک صنعـت بدون مـرز 
تبدیل شود و برای نمونه یک پرتغالی مثل 
رونالـدو پـس از سـال ها بـازی در کشـورهای 
انگلیـس، اسـپانیا و ایتالیـا، امـروز تبدیل به 
ثروتمندتریـن بازیکـن فوتبـال دنیـا شـده 
اسـت. در ایـن مـدت، هیـچ گاه گفتـه نشـده 

کـه چـرا رونالـدو به عنـوان یـک پرتغالـی 
کشـوری غیـر از سـرزمین مـادری اش  در 
مشـغول به بازی اسـت و خود او هم باوجود 
سختی های یادگیری زبان انگلیسی و حتی 
ج از مرزهای  ایتالیایی، ترجیـح داده در خـار
کشور پرتغال زندگی کند و البته بعد از شیوع 
کرونـا بـه جزیـره شـخصی خـودش بازگـردد 
تـا بـه دوراز مـردم بتوانـد بـه فکـر سـامتی 
خانـواده اش باشـد. غیـر از رونالـدو می تـوان 
هـزاران فوتبالیسـت دیگـر را هـم نـام بـرد که 
هر یک بسـته به نـوع کیفیتشـان راه زندگی 

در بقیـه کشـورها را در پیـش گرفته انـد.

تزریق فوتبالیست خارجی 
به فوتبال داخلی

اما همین شـرایط با شـدت کمتری در کشور 
مـا هـم برقـرار بـوده و از زمانـی کـه فوتبـال مـا 
سروشـکل جدی به خـود گرفـت، بازیکنان 
خارجی چـه در قالـب مهره هـای تأثیرگـذار و 
چـه به صـورت بازیکنـان بی کیفیـت راهـی 
فوتبـال مـا شـده اند و پول هـای دالری را 

خواسـته و ناخواسـته بـه جیـب زده انـد. 
قانـون منـع جـذب بیـش از چهـار بازیکـن 
خارجـی سال هاسـت کـه در فوتبـال مـا راه را 
برای ریخت وپاش باشگاهی به هم ریخته، 
دوران  در  مدیرانـی  بوده انـد  وگرنـه 
کـه حاضـر بوده انـد حتـی یـازده  مختلـف 
جـای خالـی تیمشـان را هـم بـه بازیکنـان 
خارجـی اختصـاص دهنـد و از ایـن طریـق 
ح کننـد.  اسـم خودشـان را در رسـانه ها مطـر
بااین حال جدای از بحـث حضور بازیکنان 
خارجی در فوتبال ما باید نیم نگاهی هم به 
نحـوه پرداخـت پـول ایـن بازیکنان داشـت 
که به خصوص در دو تیم دولتی پرسپولیس 
و اسـتقال همیشـه محـل مناقشـه بـوده 
کـه وزارت ورزش  کار به جایـی رسـید  و 
به عنـوان متولـی اصلـی ایـن دو باشـگاه، 
مجـوز جـذب فوتبالیسـت های خارجـی را 
لغو کـرده تـا هـم هزینه هـا کاهـش پیـدا کند 
و هـم پرونده هـای انضباطـی در فیفـا کـم 
شود.مهم ترین نکته ای که در این روزهای 
کرونایـی فضـای فوتبـال در کشـورمان را 

تحت تأثیـر قـرار داده به جـز بحـث برگـزاری 
یـا تعطیلـی مسـابقات لیـگ، ایجـاد شـرایط 
مناسـب بـرای حضـور بازیکنـان خارجـی 
در کشـور ماسـت کـه می توانـد دردسـرهای 
زیـادی ایجاد کنـد. در همین لیـگ نوزدهم 
هسـتند بازیکنانـی مثل کـی روش اسـتنلی، 
شـیخ دیاباته، بـوژدار رادووشـویچ، گادوین 
منشأ، دارکو بیدوف و چند خارجی دیگر که 
از ستون های اصلی ترکیب تیمشان هستند 
و در این یک هفته ای که از شـروع تمرینات 
تیم هـای لیـگ برتـری گذشـته خبرهـای 
ضدونقیضی درباره بازگشـت این بازیکنان 

بـه ایـران بـه گـوش رسـیده اسـت. 
کابـوس کرونـا کل دنیـا را تحت تأثیـر قـرار 
ایـن ویـروس مرگ بـار آن چنـان  و  داده 
کشـورهای پولـدار و فقیـر  انتخابـی بیـن 
نـدارد و تقریبـا هرجایـی کـه بتوانـد رخنـه 
کند زندگی مـردم آن کشـور را تحت تأثیر قرار 
می دهـد. داسـتان قرنطینـه دوهفتـه ای و 
تمرینـات آنایـن هـم موضوعـی بـوده کـه 
در ایـن مـدت عملکـرد فنـی فوتبالیسـت ها 

را زیـر سـوال بـرده و از امـروز تـا سـال ها بعـد 
شـاید به سـادگی قبل امکان مسـافرت های 
هوایـی از یـک کشـور بـه کشـور دیگـر وجـود 
نداشـته باشـد. درگیـری صنعـت هوایـی بـا 
کرونـا و سیاسـت های مختلـف  ع  موضـو
بازدارنـده در راه کشـف مـوارد کرونـا باعـث 
شـده امـروز بخـش زیـادی از خارجی هـای 
شـاغل در فوتبـال ایـران هنـوز نتوانسـته اند 
راه بازگشـت بـه کشـور را در پیـش بگیرنـد و 
آن هایـی هـم کـه در ایـران بودنـد به راحتـی 
نتوانسـتند بـه کشـور خودشـان بازگردنـد. 
بـا کاهـش تـب کرونـا شـاید سیاسـت های 
بازدارنـده بـه حداقل خود برسـد، ولـی ترس 
ناشـی از زندگـی در کشـوری به جـز سـرزمین 
مـادری بـرای هـر فوتبالیسـتی می توانـد 
زندگی او را تحت تأثیر قرار دهـد و امروز دیگر 
ک فوتبالیسـت های  به راحتـی گذشـته سـا
خارجـی روی کولشـان نیسـت تـا بتواننـد 
در حاشـیه خلیـج همیشـه فـارس دور بزننـد 
نشـان سـبز  چـراغ  نفتـی  دالرهـای  بـه   و 

 دهند.

رشد فوتبال بومی
ایـن پرونـده در کنـار باالرفتـن قیمـت دالر 
نسـبت بـه ریـال بدون شـک تأثیـر مهمـی 
بـر عملکـرد باشـگاه های ایرانـی نه چنـدان 
ثروتمنـد در مسـیر خریـد بازیکنـان خارجـی 
خواهـد داشـت و کم کـم بـه نظـر می رسـد 
کـه بایـد بـه فوتبـال بومـی خودمـان متکـی 
شویم. فوتبالیستی که قرار باشد با قراردادی 
هفـت میلیـاردی بـه ایـران بیایـد و کنتـرل 
آن چنان درسـت و دقیقی بر زمان رفت وآمد 
او هـم نباشـد و خریـد بلیـت رفت وبرگشـت 
هم تبدیـل به یـک ماجـرای پیچیده شـود، 
همـان بهتـر کـه در کشـورش بمانـد و بیـخ 
گوش خانـواده اش فوتبال بازی کند تا اسـیر 
مشکات ناشی از کرونا نشود. از لیگ بیستم 
بـه بعـد و زیـر سـایه کرونـا، فوتبـال داخلـی 
ایران شرایط جدیدی را تجربه خواهد کرد و 
به مرورزمان باشـگاه های ایرانـی باید تاش 
کنند به جای خرید بازیکنان خارجی گران و 
همیشه غایب سیسـتم خودشـان به سمت 

اقتصـاد از تولیـد بـه مصـرف ببرنـد.

 قرنطینه های دردسرساز
 در فوتبال جهان

کروناپایخارجیهاراازفوتبالایرانمیبرد

خارج از گود

 برگزاری مجمع خیران ورزشیار استان 
با حضور سرپرست اداره کل

تسویه حساب هفت میلیاردی فدراسیون 
کشتی با طلبکاران

 سایپا؛ نسخه مینیاتوری
 تیم ملی والیبال ایران

ورزشـیار  خیـران  مجمـع  نشسـت  اولیـن 
اسـتان اصفهـان در سـال جـاری در سـالن 
اجتماعـات هتـل پیـروزی برگـزار شـد. ایـن 
کـه اعضـای  جلسـه در حالـی برگـزار شـد 
مجمـع خیـران ورزشـیار از نـگاه و رویکـرد 
اداره کل ورزش و جوانـان اسـتان اصفهـان 
در گذشـته آزرده خاطر بودند و علـی لوافان، 
رئیس مجمع خیران ورزشـیار، ضمن تشکر 
از زحمـات مدیـرکل سـابق اداره ورزش و 
جوانـان اسـتان اصفهـان، اظهـار داشـت: 
ع رویکـرد برخـی دوسـتان در اداره  قبـا نـو
کل ورزش و جوانـان به گونـه ای بـود کـه مـا 
را از ادامـه راه مـردد می کـرد، خوشـبختانه 
سـید محمـد طباطبایـی دیـدگاه مثبتـی در 
خصـوص مجمـع خیـران ورزشـیار دارد و 
آسیب شناسـی  بـا  داریـم  انتظـار  وی  از 
نواقـص را برطـرف کنـد.او افـزود: خیـران 
محتـرم در حوزه هـای دیگـر نیـز فعالیـت 

دارنـد؛ امـا این گونـه کـه در اداره کل ورزش 
و جوانـان مـورد بی احترامـی قرارگرفته انـد، 
در حوزه هـای دیگـر این چنیـن نیسـت؛ از 
سـید محمـد طباطبایـی می خواهـم در این 
زمینه با آسیب شناسی نواقص، مشکات یا 
سـوءتفاهم ها را برطرف کند.رئیس مجمع 
خیران ورزشیار استان اصفهان تصریح کرد: 
امیدوارم با آمدن سید محمد طباطبایی در 
راستای توسـعه فضاهای ورزشـی گام های 
صحبت هـای  از  برداریم.پـس  مؤثـری 
اعضـای مجمـع خیـران ورزشـیار اسـتان 
اصفهـان، سـید محمـد طباطبایـی گفـت: 
خیلی خوشـحالم که در آغـاز روزهـای کاری 
در خدمـت گنجینه هـای پرافتخـار ورزش 
اسـتان اصفهـان هسـتم، خیـران ورزشـیار 
تمـام هسـتی خـود را بـه میـدان آورده انـد و 
بـرای یـاری بـه نسـل جـوان و غنی سـازی 
اوقـات فراغـت آن ها از هیـچ تاشـی فروگذار 

و  ورزش  کل  اداره  نمی کنند.سرپرسـت 
جوانـان اسـتان اصفهـان ادامـه داد: بنـده 
در سـال ۱۳88 در نجف آبـاد مجمـع خیران 
ورزشـیار ایـن شهرسـتان را بـه ثبـت رسـاندم 
و خیلـی خوشـحالم زمانـی کـه از نجف آبـاد 
آمـدم، خیـران ورزشـیار نزدیـک ۱6 میلیـارد 
حتـی  کردنـد،  هزینـه  ورزش  در  تومـان 
سـاختمان اداره ورزش و جوانان شهرستان 
کـه  نجف آبـاد متعلـق بـه شـهرداری بـود 
ع حـل شـد.او  بـا کمـک خیـران ایـن موضـو
خاطرنشـان کـرد: بنـده سـه جلسـه بـا دکتـر 
سـلطانی فـر، وزیـر ورزش و جوانان، داشـتم 

کـه وی توصیه کرد جلسـات مجمـع خیران 
ورزشـیار اسـتان اصفهان باید پویـا و فعال تر 
که ایـن مجمع یـک برند در  برگزار شـود، چرا

کشـور محسـوب می شـود.
طباطبایـی در پایـان با اشـاره بـه گایه های 
مجمـع  اعضـای  و  رئیـس  تأمل برانگیـز 
خیران ورزشـیار بیان داشـت: همـه گایه ها 
را می پذیـرم و بـه شـما قـول می دهـم کـه 
کـه در جلسـات مجمـع  تمـام مـواردی را 
خیران ورزشیار مصوب می شود با همکاری 
همکارانـم در اداره کل ورزش و جوانـان 
پیگیـری می کنـم کـه بـه سـرانجام برسـد .

 فدراســیون کشــتی در راســتای پرداخــت 
بدهی هــای معوقــه خــود، مطالبــات 
آژانس هــای  تومانــی  میلیــارد  هفــت 

مســافرتی را پرداخــت کــرد.
تومانــی  میلیــارد  هفــت  بدهــی  ایــن 
کــه  بــود  مهــم  چالش هــای  از  یکــی 
می توانســت بــر اعــزام ورزشــکاران و 
و  داخلــی  تورنمنت هــای  برگــزاری 
همچنیــن اعزام هــای کشــتی گیران بــه 

بگــذارد. تأثیــر  خارجــی  رقابت هــای 
مبلــغ پرداخت شــده شــامل هزینه هــای 
آژانس هــای هواپیمایــی و همچنیــن 
ترانســفر داخلــی بــود کــه پنــج میلیــارد آن 
از فدراســیون های قبــل و دو میلیــارد نیــز 
بــرای هزینه هــای مربــوط بــه ســفرها در 
زمــان فدراســیون فعلــی بــود کــه بــه ۱۰ 
شــرکت مربــوط پرداخــت شــد./ ســایت 

فدراســیون کشــتی

 تمدیـد قـرارداد محمدجـواد معنوی نـژاد بـا 
تیم سایپا، باعث شد تا این تیم موردتوجه 
سـایت های خارجـی قـرار گیرد.بـه گـزارش 
 Worldofvolley ح  ایسـنا، سـایت مطـر
کنـش بـه تمدیـد قـرارداد محمدجـواد  در وا
معنوی نژاد، دریافت کننده تیم ملی والیبال 
ایران، بـا نارنجی پوشـان پایتخت نوشـت: 
بـه نسـخه  تبدیل شـدن  سـایپا در حـال 
مینیاتوری از تیـم ملی والیبال ایران اسـت.

کامـی  کنـون بیشـترین نا کـه تا ایـن تیـم 
فینـال  خصوصـا  و  پلـی آف  مرحلـه  در  را 
رقابت هـای لیـگ برتـر ایران داشـته اسـت، 
با تمدید قرارداد ستاره ای چون محمدجواد 
معنوی نـژاد، در فصـل جدیـد ایـن رقابت ها 
نسـخه مینیاتـوری تیـم ملـی ایـران خواهـد 

بـود.
فینـال  در  بـار  هفـت  کنـون  تا سـایپا 
رقابت های لیگ برتر ایران در کسب عنوان 
کام بـوده و بـرای فصـل جدیـد،  قهرمانـی نـا
در کنـار جـذب سـتاره های دیگـر والیبـال 

ایـران، قـرارداد معنوی نـژاد ۲۴ سـاله را نیـز 
بـه مـدت یـک سـال دیگـر تمدیـد کرد.بـه 
کنـون نفراتـی  گـزارش ایسـنا، تیـم سـایپا تا
چـون محمدرضـا مـؤذن و علـی شـفیعی 
لیبـرو و سـرعتی زن تیـم ملـی ایـران را بـرای 
کـرده و بحـث  فصـل آینـده لیـگ جـذب 
اضافه شدن سـید محمد موسـوی به جمع 
ح  کارخانـه نیـز مطـر گردان مصطفـی  شـا

شـده اسـت.

از ورزش چه خبر؟ 

 مسی بدجایی
 به رونالدو باخت

نشـریه فوربـس بـه رسـم هرسـاله فهرسـت 
پردرآمدتریـن ورزشـکاران دنیـا را در طـول 
یـک سـال اعـام کـرد. راجـر فـدرر، اسـطوره 
دنیـای تنیـس، رتبـه اول ایـن فهرسـت را 
بـه خـود اختصـاص داده و پردرآمدتریـن 
ورزشـکار سـال ۲۰۲۰ بـوده اسـت. سـه رتبـه 
فوتبالیسـت ها  بـه  امـا  فهرسـت  بعـدی 
اختصـاص دارد و بـه ترتیـب، در اختیـار 
کریسـتیانو رونالدو، لیونل مسـی و نیمار قرار 
گرفتـه اسـت.فوربس می گوید نکتـه جالب 
امسـال ایـن اسـت کـه بـرای اولیـن بـار بـه 
دلیـل بحـران اپیدمـی کرونـا، میـزان درآمـد 
ورزشـکاران برتـر نسـبت بـه سـال قبـل رونـد 
کاهشـی داشـته اسـت. بعد از جنگ جهانی 
دوم هیچ وقـت درآمـد ورزشـکاران بـا چنین 

کاهشـی روبـه رو نشـده اسـت.
۱۰۰ ورزشـکار پردرآمـدی کـه در فهرسـت 
فوربـس آمده انـد، روی هم رفتـه امسـال 
۳.6 میلیـارد دالر درآمـد داشـته اند. ایـن 
کمتـر از رقـم سـال ۲۰۱9  رقـم 9 درصـد 
اسـت. راجـر فـدرر بـرای اولیـن بـار عنـوان 
پردرآمدتریـن ورزشـکار دنیـا را بـه خـود 
اختصـاص داده و درآمد او پیش از کاهش 
مالیـات، ۱۰6 میلیـون دالر بـوده اسـت. 
فـدرر بـا اختـاف اندکـی از رونالـدو و مسـی 
پیشی گرفته اسـت؛ دو فوتبالیستی که در 
چهار سـال گذشته سـه سـال رتبه اول این 
فهرست را به خود اختصاص داده بودند. 
رونالـدو و مسـی روی هم رفتـه در ۱۲ مـاه 
گذشـته ۲۰9 میلیـون دالر درآمد داشـته اند 
و ایـن نشـان دهنده کاهشـی ۲8 میلیـون 
دالری در درآمـد آن هـا نسـبت بـه سـال 

گذشـته اسـت.
فـدرر در سـی سـال اخیـر اولیـن تنیسـوری 
اسـت کـه توانسـته عنـوان پردرآمدتریـن 
ورزشـکار سـال را به خـود اختصـاص دهد. 
فدرر از درآمد ۱۰6 میلیون دالری خود، ۱۰۰ 
ج از زمیـن تنیـس و بـه  میلیـون دالر را خـار
لطـف قراردادهای تبلیغاتی اش با شـرکت 
سوئیسی، مرسدس بنز و ۱۰ اسپانسر دیگر 

بـه دسـت آورده اسـت.
رونالـدو نفـر دوم فهرسـت هـم از درآمد 

خـود ۴5 میلیـون دالر را مدیـون 
همـکاری تبلیغاتـی بـا برنـد نایک، 
برنـد خـودش سـی آر سـون و دیگـر 

اسپانسرهاسـت. لیونـل مسـی هـم ۳۲ 
میلیـون دالر از درآمـد خـود را از همـکاری 
بـا آدیـداس، مسـترکارد و پپسـی به دسـت 

آورده اسـت.
کای ژاپنی با ۳7.۴ میلیون   نائومی اوزا
فهرسـت  ایـن   ۲9 رده  در  درآمـد  دالر 
قرارگرفتـه و باالتـر از دیگر تنیسـور مشـهور، 
سـرنا ویلیامـز بـا ۳6 میلیـون دالر درآمـد 
پردرآمدتریـن ورزشـکار زن جهـان لقـب 
گرفتـه اسـت. ایـن دو تنهـا زنـان حاضـر در 
این لیست هسـتند؛ اما برای نخستین بار 
بعد از سـال ۲۰۱6 که ویلیامز و شـاراپووا در 
در  زن  یـک  از  بیـش  بودنـد،  فهرسـت 

فهرست است.
 رقابـت فدرر با مایـکل جردن: فـدرر ۳8 
سـاله و تایگـر وودز، اسـطوره گلـف، تنهـا 
ورزشـکاران همچنـان فعال هسـتند کـه از 
تبلیغات در یک سـال بـه صد میلیـون دالر 

و بیشتر رسیده اند.

 سـوال روز 

در بخــش »ســــوال روز« یــک ســوال مرتبــط بــا ورزش اســتان 
ح می شــود، امــا بیشــــتر از آنکــــه پاســخ گویی بــــه  یــا کشــور طــر
ــد تلنگــر و هشدار داریم  ح شــده مدنظر باشد، قصــ سوال طـر
ح، مقدمه ای برای باز شدن  و امیدواریــــم اجــــرای ایــــن طــــر
فضای پرسشــگری در حــوزه ورزش اسـتان باشد. هم زمــان 
ح این ســــوال، از دیدگاه خودمان جواب هایی بــرای  بــا طــــر
ــم کــه کارشناســان و  ح می کنیــم و البتــه آمادگــی داری آن طــر
ع ورود کــــرده و نظرشـان را دربــاره  اهالی ورزش نیز به موضو
ح شــــده ارســـال کنند. همچنیــن افــــرادی کــه  ســــوال مطــــر
ح می شــــود، فرصــت دفــاع از خــود را  دربــاره آنهـــا ســــوال مطــر
در اختیــار خواهنــد داشــت و می تواننــد جوابیــه یــــا دفاعیــه 

خــود را  بــــه ایمیــل روزنامــه ارســال کننــد.

ابهام های مجمع خیران ورزشی

مجمـع خیـران ورزشـیار اصفهـان چند سـالی اسـت کـه فعالیتش 
را آغـاز کـرده و اولویت ایـن مجمع بـرای ساخت وسـازهای ورزش 
موردنیـاز کشـور اسـت. همان طور کـه در صفحـه مطالعـه کردید، 
روز شنبه اولین جلسه مجمع خیران در سال 99 و دوره مدیرکلی 
سـید محمد طباطبایی برگزار شـد. حرکت خیران در حوزه ورزش 
از حـدود دو دهه قبـل به طور غیر رسـمی آغاز شـد و بعدهـا در دهه 
هشـتاد نیـز اقداماتـی در ایـن زمینـه صـورت گرفـت کـه اسـتمرار 
نداشـت. در دوره مدیرکلـی جواهـری در اداره ورزش و جوانـان، او 
تاش زیادی برای تشـکیل مجمـع خیران و انتسـاب آن بـه دوره 
مدیریتش انجـام داد و بعدها در دوره مدیرکلی سـلطان حسـینی 
نیز فعالیت این مجمع ادامه یافت. از آنجا که ورزش کشور درگیر 
فقـر سـرانه فضاهـای ورزشـی بـود و بودجـه کافـی بـرای احـداث 
زیرسـاخت های ورزشـی وجـود نداشـت، ضـرورت وجـود تشـکل 
خیران ورزشیار و استفاده از کمک این قشر برای رفع کمبودهای 
سـخت افزاری بـه شـدت احسـاس می شـد؛ امـا از همـان ابتـدای 
فعالیت این مجمـع تاکنون، پرسـش هایی پیرامون کارکـرد این 
مجمع و ساخت وسـازهای آن مطرح بوده کـه به آن جـواب داده 
ع مالکیـت پروژه هـای  نشـده اسـت. مهم تریـن پرسـش بـه نـو
خیرسـاز بـر می گـردد و معلـوم نیسـت ایـن پـروژه پـس از افتتـاح به 
طور کامل از اختیار خیر خارج می شود یا او بعد از ساخت و تحویل 
پروژه نیـز همچنـان می توانـد در چگونگی اسـتفاده و کاربـری آن 
گر پروژه ای به نام خیرساز احداث شد،  اعمال نظر کند، یا اینکه ا
آیـا در میانـه پـروژه می تـوان تغییـر کاربـری یـا ماهیـت داد یـا خیر؟ 
کادمی بسـکتبال در کنار خانه  همچنان که سـال ها قبل پـروژه آ
کادمی برای بحث  بسکتبال به زمین خورد و گفته می شـد این آ
آموزش در اختیار هیئت قرار می گیرد؛ اما درست پس از انتخابات 
هیئت بسـکتبال که فـردی از خانواده خیـر موفق به کسـب آرای 
مجمع نشـد، تصمیـم بـه تغییـر کاربـری گرفتنـد و در حـال حاضر 
کادمی علـوم ورزش در حال فعالیت اسـت.  این مجموعه با نـام آ
با توجه به پرسش های مطرح شده، امیدواریم در این خصوص 
اطاع رسـانی الزم انجـام شـود و کارایـی و کارکـرد مجمـع خیـران 

ورزشـیار از حد یک نـام فراتـر رود./گـروه ورزش
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