
دغدغه
استقالل وکالت

ی  گنجینه اصفهان تماشای مجاز
»فرهنگ موزه« به میزبانی مهدی تمیزی و سجاد باغبان،  ایرانیان را به موزه هنرهای معاصر اصفهان آورد

08

یخی برای تعویض پالک  صف های تار
اصفهانی ها  از 24 ساعت  قبل در صف قرار می گیرند

03

ی رگراه شهید خراز یض بز تعر
این اقدام در راستای کاهش ترافیک و تسهیلگری تردد انجام می شود

05

07

* آگاهی حق شهر و ندان است *

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

سال شانزدهم، شماره 3739
پنجشنبه 18 اردیبهشت  1399

13 رمضان 1441
2000 تومان 12 صفحه

Vol.16 | No.3739 
Thursday

7 May 2020
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فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت اجرای پروژه های شهرداری اصفهان
)شماره فراخوان 99104(

سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه 10 و در راستای استفاده از توانمندی های سرمایه گذاران بخش خصوصی در نظر دارد 
نسبت به شناسایی و جذب سرمایه گذار حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در پروژه "احداث مجموعه مسکونی سپیدار" در محل فعلی کتابخانه راغب اقدام نماید. لذا از کلیه 

گهی به جز ایام تعطیل به دبیرخانه سازمان به آدرس: بوستان  سرمایه گذاران عالقمند و واجد صالحیت فنی، مالی و دارای تجربیات مرتبط دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آ
سعدی - روبروی صداوسیما-طبقه فوقانی بانک ملت مراجعه و نسبت به اعالم آمادگی و ارائه  سوابق خود اقدام نمایند.

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان

توجه: 
آخرین مهلت عودت اســناد فراخوان تا پایــان وقت اداری پنج شــنبه مورخ 

99/02/25 می باشد. 
مدیریــت منطقــه 10 در راســتای ارتقای ســطح ارائــه خدمــات فرهنگی خود 
ح ایجــاد و احداث مجتمع فرهنگی و كتابخانه دائمی دشتســتان را  همزمان طر

به صورت همزمان در دست اقدام دارد.
باعنایت به كاربری محل فعلــی به عنوان كتابخانه و بــه منظور جلوگیری از 
توقف ارائه خدمات فرهنگی مذكور، ســرمایه گذار بایســتی تعهد تضمین منابع 
مالی جهت ترهین مکان مناســب به عنــوان كتابخانه حداقل به مدت 2 ســال 
)طول دوره ســاخت پروژه( و حداقل به مبلغ 15 میلیارد ریال در محدوده مکان 
فعلی را در اختیار شهرداری منطقه 10 قراردهد و یا با نظر منطقه نسبت به تامین 

محل مورد نظر جهت كتابخانه اقدام نماید.

متقاضیانی كه در فراخوان قبلی نسبت به ارائه اسناد ارزیابی و مدارک اقدام 
نموده انــد نیازی بــه ارائه مجدد مــدارک و اســناد نبــوده و صرفا تکمیــل فرم ها 

كفایت می كند.
متقاضیانــی در بخش ارزیابــی مورد تائیــد قرار خواهنــد گرفت كــه عالوه بر 
ســابقه كاری مرتبط، قادر به ارائه مــدارک معتبر مبنی بر صالحیــت فنی، مالی و  

مدیریتی باشند.
به درخواست هایی كه از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
ارســال مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد ننموده و ســازمان 
سرمایه گذاری و مشاركت های مردمی شهرداری اصفهان در رد یا انتخاب كلیه 

متقاضیان جهت ادامه فرایند فراخوان و انتخاب سرمایه گذار مختار است.

اطالعیه منطقه دو شهرداری اصفهان-نوبت اول
خانم ها عفت و عزت محمدی جوزدانی و فاطمه جعفری

روابط عمومی منطقه دو شهرداری اصفهان

نظر به اینکه تمامیت عرصه و اعیانی یک باب منزل مســکونی شــما بر روی قسمتی از پالك ثبتی 
651 /12 بخــش 14 ثبــت اصفهان بــه كــد نوســازی 4 -102000 -1 -2   واقــع در خیابان خــرم ، بن 
ح عمرانی حمل و نقــل و احداث پارک ســوار صمدیه  قــرار گرفته و هیئت  بســت محمدی در طر
كارشناسان رسمی دادگستری ضمن بازدید از محل نسبت به ارزیابی آن اقدام و نظریه شماره 
ح  و برابر ماده  99107  تاریــخ 1 /2 /1399  را صــادر نموده اند لــذا با توجه به ضــرورت اجرای طــر
ح های عمومــی ، عمرانی  8 الیحه قانونی نحــوه خرید و تملک اراضــی و امالک برای اجــرای طر
و نظامی دولــت مصوب 17  /11  /1358 ، بدینوســیله به نامبــردگان باال و كلیــه مدعیان احتمالی 
گهی جهــت انجام معامله  كثر ظرف مدت یک ماه پس از نشــر این آ اعالم و ابالغ می گــردد حدا

طبق نظریه كارشناسی  به شهرداری منطقه دو واقع در خیابان شهیدان غربی اقدام نمایند.
بدیهی است در صورت عدم مراجعه برابر مقررات اقدام خواهد شد.

 فراخوان مناقصه عمومی
 یک مرحله ای انجام امور خدماتی تدارکاتی و پشتیبانی

 روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی استان اصفهان

 اداره كل تبلیغات اسالمی استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی انجام 
امور خدماتی، تداركاتی و پشتیبانی به شماره 2099003686000001 را از طریق 
ســامانه تداركات الکترونیک دولــت بــه آدرس www.setadiran.ir برگزار 
گاهی از شرایط و دریافت  نماید، لذا متقاضیان واجد شــرایط می توانند جهت آ
كثر تا روز شنبه ساعت 14/30 مورخ 99/02/27 به نشانی  اسناد مناقصه حدا
فوق مراجعــه نمایند الزم به ذكر اســت متقاضیان واجد شــرایط فقــط از طریق 

سامانه تداركات الکترونیک دولت در مناقصه شركت نمایند.

ت  دوم
 نوب

آدرسمنطقهمساحت تقریبی  زمینموضوع پروژهردیف

احداث مجموعه مسکونی 1
خیابان دشتستان جنوبی،کوچه خوشاب 96810 متر مربعسپیدار
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ح و روان انســان تاثیرگذار اســت و به خوبی  نتایج تحقیقات نشــان می دهــد که اعتقــادات و باورهــای مذهبــی در رو
می توانــد در خلــق و خــو و رفتار انســان موثر باشــد.

گرفتاری در اختالل پانیک یا کرونا؟
کنترلترس،بیماریرازایلمیکند

اختـال پانیـک یـا حملـه هـراس، تـرس 
گهانـی یـا ناراحتـی شـدید اسـت کـه طـی  نا
چند دقیقه ایجاد می شود و به اوج می رسد؛ 
امـا یـک حملـه بـه تنهایـی نشـان دهنده 
اختال روانی نیسـت، بلکه عائم باید یک 
مـاه ادامـه داشـته باشـند. این عائم شـامل 
کـردن،  تنگـی نفـس، تپـش قلـب، عـرق 
ع  لرزیـدن، احسـاس خفگـی، حالـت تهـو
گیجـی، لـرز،  اسـت. همچنیـن احسـاس 
بی حسـی و مور مور شـدن، تـرس از مـردن یا 
از دست دادن کنترل و دیوانه شدن از دیگر 

نشـانه های اختـال پانیـک اسـت.
کنـش  وا یـک  اختـال  ایـن  واقـع  در 
فیزیولوژیـک ناشـی از اسـترس شـدید مزمن 
اسـت؛ ولـی گاهـی می توانـد بـدون علـت 
خاصـی باشـد. در این بین افـرادی کـه دائم 
در بحران هـای خانوادگـی، مالـی و عاطفـی 
بیشـترین  هسـتند،  گریبـان  بـه  دسـت 

قربانیـان پانیـک خواهنـد بـود.

تفاوت عالئم اختالل پانیک با 
کرونا  

 حمـات هـراس معمـوال چنـد دقیقه )بـه 
نـدرت تـا یـک سـاعت( طـول می کشـد، 
ک نیسـت و بـه خـودی خـود رفـع  خطرنـا
می شـود. برخـی افـراد حمـات هـراس را 
روزانـه، هفتگـی، ماهانـه و حتـی سـاالنه 
تجربـه می کننـد. بنابرایـن فواصـل بیـن دو 
حمله ممکـن اسـت ماه ها طـول بکشـد، اما 
ایـن روزهـا چنیـن افـرادی ممکـن اسـت بـه 
دلیل اضطـراب بیمـاری کرونا، بـه اصطاح 
گوش به زنگ باشـند و با چک کردن مداوم 
عائـم بدنـی، حمـات بیشـتری را تجربـه 
کننـد. شـباهت برخـی از عائـم حمـات 
کرونـا ممکـن  بـا عائـم بیمـاری  هـراس 
اسـت ایـن افـراد را بیـش از دیگـران آشـفته 

و مضطـرب کـرده باشـد و هـر حملـه هـراس 
بـرای ایـن بیمـاران، بـه اشـتباه خطـر مبتـا 

شـدن بـه ویـروس کرونـا تلقـی شـود.

مدیریت اختالل
 در قدم اول به یاد داشته باشید که با وجود 

شباهت برخی عائم حمله هراس با ویروس 
کرونا، کرونا عائم دیگری نیز دارد، از جمله 
تب، سرفــه، ضــعف بـــدنی طــوالنی مدت 
گـــفتیم،  که  و غیره.از طرفی همان طور 
حمات هراس معموال ظرف چند دقیقه 
خود به خود برطرف می شوند، این در حالی 

است که عائم ویروس کرونا پایدارتر هستند 
و چندین روز طول می کشند. از سوی دیگر، 
گوش به زنگی برای عائم بدنی می تواند 
راه انداز و تشدید کننده حمات هراس باشد. 
یعنی افراد از ترس بیماری، مدام عائم 
بدنی خود را چک می کنند. در این حالت 
کوچک ترین تغییری هر چند طبیعی در 
تنفس، ضربان قلب، دمای بدن و غیره 
آنها را مضطرب می کند؛ این اضطراب به 
خودی خود تنفس و ضربان قلب را نامنظم 
می کند و راه انداز حمات می شود.در واقع 
افراد در چرخه گوش به زنگی، چک کردن 
عائم بدنی، مضطرب شدن، تشدید عائم 
بدنی و حمله هراس گیر می افتند. بنابراین 
در این دوران بهتر است حتما با روان پزشک 
و روان شناس خود در ارتباط باشند و از 

توصیه های آنها استفاده کنند.
 در ضمن این را بدانند که مراقبت از خود و 

تغییر سبک زندگی در مدیریت عائم کمک 
می کند. بدین ترتیب:

از پیگیری مکرر اخبار کرونا خودداری 
کنند.

 به برنامه درمانی خود حتما عمل کنند.
 از مصرف کافئین ، الکل ، سیگار کشیدن 
کنند ، همه اینها  و محرک ها خودداری 
می تواند حمات هراس را تحریک یا بدتر 

کند.
تکنیک های مدیریت استرس و آرامش 
را تمرین کنند، به عنوان مثال یوگا و تنفس 

عمیق می تواند مفید باشد.
فعالیت  فعال شوند،  از نظر جسمی   

هوازی تأثیر آرام بخش در روحیه دارد.
خواب کافی داشته باشند، به اندازه کافی 
بخوابند تا در طی روز احساس خواب آلودگی 

نکنند.
 دکتر شقایق خسروی فر، روان پزشک

نگاه

 توصیه

 کنترل کودکان بیش فعال 
در دوران قرنطینه

در دوران قرنطینــه کنتــرل کــودکان بیش فعــال شــاید کمــی 
ســخت باشــد، امــا توجــه بــه توصیه هــای زیــر می توانــد 

باشــد. کمک کننــده 
اشــتباه رایجــی کــه برخــی از والدیــن مرتکــب می شــوند، ایــن 
اســت کــه تــا از کــودک خــود رفتارهــای شــیطنت ســر می زنــد، 
ســریع فکــر می کننــد کــه فرزندشــان دچــار اختــال بیــش فعالــی  
شــده اســت ، در حالی کــه در نخســتین ســال های مدرســه 
کــودکان معمــوال این گونه اند.بــه والدیــن پیشــنهاد می شــود 
در ایــن شــرایط ســطح تحمــل خــود را در قبــال کــودکان بــاال 
ببرنــد، حتــی می تــوان ایــن انــرژی نهفتــه را کــه والدیــن اغلــب 
معتقدنــد صــرف خــراب کاری می شــود، بــه گونــه ای دلخــواه و 

مفیــد جهــت داد. 
بــرای نمونــه اســتفاده از بازی هــای خانگــی و قصه گویــی 
راه هــای مناســبی بــرای ایــن منظــور هســتند کــه می تواننــد 

ســبب ارتقــای بهــره هوشــی و تفکــر در کــودکان نیــز شــوند.
حاال ببینیــم در ایــن دوران قرنطینه بــا کودکانی کــه واقعا مبتا 
به بیش فعالی هســتند، بایــد چگونه رفتــار کــرد ؟ پذیرفتن این 
نکتــه در ابتــدا توســط والدیــن ضــروری اســت کــه ایــن کــودکان 
ماننــد کــودکان طبیعــی نیســتند و نحــوه برخــورد بــا آنــان بســیار 
حســاس و مهم اســت. البتــه این اختال مســئله خاصــی نبوده 
ــی و  ــذاری منف ــچ ارزش گ ــت و هی ــان اس ــل درم ــی قاب ــه راحت و ب
تقصیــری متوجــه کــودک مبتــا نبــوده و نیســت.ویژگی های 
اولیه بیــش فعالی از ســال های اولیه رشــد یعنــی قبــل از ورود به 
مدرســه شــروع می شــود. بیش فعالی دارای ویژگی هــای بارزی 
گهانــی و  اســت کــه کمبــود توجــه و تمرکــز، باعــث بــروز اعمــال نا

ــل پیش بینــی می شــود . غیرقاب
گــر کودکــی داریــد کــه بیش فعالــی او توســط متخصصــان  ا
مربوطــه تاییــد شــده، در صــورت دارودرمانــی، در ایــن ایــام بــه 
هیچ عنــوان بــدون مشــورت بــا متخصــص مربوطــه، داروهای 

او را قطــع نکنیــد.
  

عالئم اختالل 
این کودکان به راحتی پریشان می شوند، دستورالعمل ها را 
دنبـال نمی کننـد و کارهـای خـود را نیمه تمـام رها می کننـد. به 
نظـر نمی رسـد که اصـا بـه حـرف دیگـران گـوش کننـد. معموال 
دچار اشتباه می شوند، کارهای روزانه خود را فراموش می کنند 
و دوسـت ندارنـد کارهایـی را انجـام بدهند کـه نیاز به نشسـتن 

دارند. اغلب وسایلشان را گم می کنند و خیال باف هستند.
 اغلـب هنگامی کـه نشسـته اند، سـر و صـدا ایجـاد می کنند و 
بی قـراری می کننـد. تحمـل نشسـتن در یـک گوشـه را ندارنـد و 

همیشه در حال حرکتند و از در و دیوار باال می روند.
بیـش از حـد ممکـن اسـت صحبـت کننـد و موقـع صحبـت 
کـردن جمـات قبلـی خـود را فرامـوش کننـد، همیشـه در حـال 
فعالیتنـد و ممکن اسـت این گونه به نظر برسـد کـه یک محرک 

قوی در وجودشان دارند.
 در جاهایـی کـه بایـد در نوبـت باشـند، معمـوال نمی تواننـد 

منتظر بمانند. 
در گفت وگوها ممکن است پاسخ های تندی بدهند و وسط 

حرف دیگران بپرند و موجب آزار دیگران  شوند.

راهکار
شـما می توانیـد بـا مشـاوره از ابتـا بـه اختـاالت روحـی و 
روانـی آنهـا جلوگیـری کنید یـا در صـورت ابتـا روند پیشـروی 

آن را کنترل کنید.
کارهایـی کـه والدیـن می تواننـد بـرای کنتـرل و درمـان 
کـودکان خـود انجـام دهنـد، شـامل مـوارد زیـر اسـت: اول از 
همـه والدیـن بایـد روحیه خـود را قـوی کـرده و به کودکشـان 
مثبت نگاه کنند، بدین نحو که به سـامت روحی و جسمی 
خـود توجـه کافـی داشـته باشـند بـه ایـن دلیـل کـه والدیـن 
سـامت روحـی و جسـمی فرزنـد خـود را تعییـن می کننـد و 

می توانند اختاالت وارد بر فرزند را کنترل کنند.
والدین باید توجه داشـته باشـند که این رفتار فرزند، یک 

اختال است و عمدی نیست.
والدین باید حس شـوخ طبعـی و مهربانـی را بـا فرزند خود 
حفـظ کننـد و بـه یـاد داشـته باشـند آنچـه کـه ممکـن اسـت 
امـروز برایشـان خجالـت آور باشـد، در آینـده یـک داسـتان 

خنده دار خواهد شد.
 والدیـن بایـد آرامـش و تمرکـز خـود را حفـظ کننـد. چـرا کـه 
آنهـا بـا آرامـش می تواننـد بـا فرزنـد خـود بیشـتر ارتبـاط برقـرار 

کرده و به او کمک کنند.
کننـد و انتظـارات   والدیـن بایـد بـا فرزنـد خـود سـازش 
غیرممکـن و ایدئـال از او نداشـته باشـند. زمانـی کـه کـودک 
بیش فعـال تکالیـف روزانـه اش را انجـام می دهـد، تشـویق 

کنند و از پیشرفت او هر چند اندک راضی باشند.
 به فرزندشان ایمان داشته باشـند و یک لیست از آنچه او 
را بـا ارزش و بی نظیـر کـرده اسـت، تهیـه کننـد و بـه اینکـه 
کودکشـان می تواند یاد بگیرد، تغییرکند و بالغ شـوند اعتماد 
داشـته باشـند و اینهـا را ماننـد کارهـای روزمـره خـود ماننـد 

ک زدن با خودشان تکرار کنند. مسوا
 والدیـن بـه عنـوان الگـوی فرزنـدان هسـتند. بسـیار مهـم 
گر بیش از حد خسته  است که زندگی سـالمی داشـته باشـند ا
شـده اند یـا توانایـی صبـر کـردن ندارنـد، اسـتراحت کننـد و از 
ایـن اسـتراحت احسـاس گنـاه نکننـد و بعـد از مدتـی حمایت 
خـود را بـا توجه بـه اختـال کمبـود بیش فعالـی کـودک به کار 

گیرند.
 به دنبال پشـتیبان باشـند و بداننـد که مجبور نیسـتند به 
تنهایـی ایـن کار هـا را انجـام دهنـد. می تواننـد بـا معلمـان 
فرزندشـان، پزشـکان و درمانگـران صحبـت کننـد و بـا آنهـا 

مشورت کنند و تجربیات زیادی به دست آورند.
در  چـون  باشـند؛  خودشـان  مراقـب  بایـد  والدیـن 
رفتاردرمانـی یکـی از ارکان اصلـی درمان هسـتند و بیشـترین 
برخورد را با کودک بیش فعال دارند. غذای خوبی بخورند، 
ورزش کننـد و اسـترس خـود را کاهـش دهنـد تـا بهتـر بتوانند 

با فرزندشان برخورد داشته باشند.
 ستاد دانشجویی مبارزه با کرونا  

 گلخانه 

نحوه کاشت و پرورش زنیان در خانه
کاشت گیاهان به سالمت روان کمک زیادی می کند

کاشت و پرورش گل و گیاه در خانه ضمن اینکه به سامت روان همگی ما کمک می کند، 
می تواند باعث داشتن نعمتی طبیعی در خانه باشد. عاوه بر این در صورت کشت گیاهان 
کی بهره مند شویم. به همین منظور سعی  دارویی می توانیم از مصرف آن به صورت خورا
می کنیم هر بار به روش کاشت و پرورش یکی از گیاهان با استفاده از نظر کارشناسان بپردازیم. 
پیشنهاد امروز ما نحوه کاشت و پرورش زنیان است که شما می توانید برای آشنایی با آن، 

نظرات مریم عالی پور، دانشجوی دکتری کشاورزی را بخوانید.
زنیان گیاهی علفی و یک ساله با میوه های دانه ای بیضی شکل و قهوه ای رنگ است 
که ارتفاع این گیاه به 30 الی 90 سانتی متر می رسد. از دیرباز به دلیل خواص دارویی 
خارق العاده اش جایگاه ویژه ای در طب سنتی داشته است. این گیاه به صورت خودرو در 

نواحی مصر، ایران و شرق هند می روید.

کشت و پرورش
 گیاه دارویی زنیان توسط بذر تکثیر می شود. بذور زنیان را در مناطق بدون یخبندان در 
طی آبان تا آذر می توان کشت کرد؛ زیرا کاشت بهاره با کاهش اسانس مواجه می شود. 
کاشت در اقالیم معتدله در اوایل بهار )اواسط فروردین و اوایل اردیبهشت ماه( پس از 
رفع خطر یخبندان ها صورت می پذیرد. بذور زنیان 7  الی 10 روز پس از کاشت مستقیم 
در زمین شروع به جوانه زنی می کنند. همچنین می توان بذرها را در عمق 6 میلی متری 
ک مرطوب شود. گلدان را  در گلدان کاشته و سپس توسط آبپاش آن را آبیاری کنید تا خا

ک  در مکانی روشن با نور غیرمستقیم خورشید قرار دهید. باید توجه داشته باشید که خا
مرطوب باشد اما خیس نشود. دمای مناسب برای جوانه زدن بذرها بین 15 الی 25 درجه 
سانتی گراد است. معموال جوانه ها بین یک الی دو هفته پدیدار می شوند و می توانید پس 
ک مناسب با  از گذشت دو هفته جوانه ها را به باغچه انتقال دهید. نهال ها را باید در خا
ک های قلیایی، خنثی و اسیدی مایم قادر  زهکشی مناسب کاشت. گیاه زنیان در خا
ک  ک های غنی دارد. زنیان در مکان هایی که خا به رشد است و بهترین رشد را در خا

سبک رسی سیلیسی، آفتاب گیر و مرطوب باشد به خوبی رشد می کند. از جمله گیاهان 
آفتاب دوست است که برای رشد به نور زیاد خورشید نیاز دارد. دمای موردنیاز این 
گیاه، متناسب با دمای مناطق گرم و معتدل است و نسبت به یخبندان حساس است. 
برداشت کشت بهاره این گیاه در ماه های مرداد و شهریور صورت می گیرد و پس از برداشت 

می توانید این گیاه را خشک و بذور را از شاخ و برگ جدا کنید.

خواص دارویی
زنیان دارای خواص درمانی است و از طبع گرم و خشکی برخوردار است. ضد اسپاسم، 
محرک، مقوی، ضد تب، ضد یبوست، بهبوددهنده ناراحتی های گلو، درمان کننده 
بیماری های معده، بادشکن، درمان کننده بیماری های ریوی است و به هضم غذا کمک 

کرده و برای آسم نیز مفید است.

منع مصرف
 اطاعاتی درباره اثر زنیان روی نوزادان، کودکان و زنان باردار در دسترس نیست؛ به همین 
دلیل توصیه می شود که از مصرف آن برای این گروه از افراد خودداری شود. افراد مبتا 
به بیماری های کبد بهتر است زنیان را استفاده نکنند. همچنین امکان دارد مصرف 
بیش ازاندازه این گیاه، عوارضی مثل آلرژی و حساسیت را به دنبال داشته باشد که با 

ع، استفراغ، سوزش پوست و سردرد قابل تشخیص است. عائمی مانند تهو

لیال کهالنی
دبیر سرویس سبک و سالمت

در خصــوص فوایــد روزه داری بــر ســامت 
جســم، صحبت هــای زیــادی شــده اســت و 
احتمــاال بســیاری از آنهــا را می دانیــد؛ ماننــد 

کنتــرل چربــی، کاهــش وزن و ... .
امــا آیــا ایــن عبــادت بــر ســامت روان نیــز 
اثرگــذار اســت؟ در ایــن زمینــه دکتــر هاجــر 

هیئــت  عضــو  و  روان پزشــک  ســلیمی، 
علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 

پاســخ گوی مــا شــد.

تقویت ایمان و آرامش روان
 نتایج تحقیقات نشــان می دهــد اعتقادات 
و باورهــای مذهبــی در روح و روان انســان 
تاثیرگــذار اســت و بــه خوبــی می توانــد در 
خلق و خــو و رفتــار انســان موثــر باشــد. در 
حقیقــت بایــد بدانیــد کــه روزه داری واقعــی 

و نــه فقــط امتنــاع از خــوردن و آشــامیدن 
می توانــد اثــرات مفیــدی بــر ســامت روان 
روزه داران داشــته باشــد. از جملــه اینکــه 
می تــوان گفت مــاه مبــارک رمضــان فرصتی 
اســت مناســب جهــت تقویــت ایمــان و 
ــه  باورهــای قلبــی و در نتیجــه آن رســیدن ب

آرامــش روان.

کاهش اضطراب و افسردگی
کاهــش  یکــی از اثــرات روزه داری روی 

گــر فــردی  اضطــراب و افســردگی اســت، ا
ایمــان قلبــی داشــته باشــد، نوعــی قــدرت 
معنــوی در جهــت برخــورد بــا مشــکات 
زندگی پیــدا می کنــد و می توانــد بــر اضطراب 

و افســردگی غلبــه کنــد.
در ضمــن در تحقیقــات انجــام شــده در 
کاهــش  بــر  روزه داری  تأثیــر  خصــوص 
نفــر   85 روی  افســردگی  و  اضطــراب 
از دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کــه در دو نوبــت انجــام شــد،  هرمــزگان 

تجزیــه و تحلیــل داده هــا نشــان می دهــد 
کــه روزه داری تأثیــر مثبتی در کاهش شــیوع 
اضطــراب و افســردگی دارد و روزه داری 
همــراه بــا افزایــش انجــام فرایــض دینــی، 
باعــث کاهــش ضریــب کلــی عائــم مرضــی 

. د می شــو
همچنیــن در پژوهــش دیگــری کــه از ســوی 
ــم  مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیس
دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران روی 39زن 
و 70 مــرد روزه دار داوطلــب کــه حداقــل 
25 روز را روزه گرفتــه بودنــد، انجــام شــد، 
نشــان داد که در طــول مــاه رمضــان از میزان 
اضطــراب مــردان بــه طور معنــا داری کاســته 

ــت. ــده اس ش
در بررســی های دیگــری در مرکــز پزشــکی 
دانشــگاه اصفهــان آمــده اســت، بهداشــت 
روان انســان تحــت تأثیــر عوامــل متعــددی 
قــرار دارد و شــیوه های مقابلــه بــا اســترس و 
کنتــرل پیامدهــای آن، یکــی از ایــن عواملی 
کیــد بــر ماهیت  اســت کــه امــروزه بــه جــای تأ
ــا  ــه ب ــر شــیوه های مقابل و شــدت اســترس، ب
کیــد می شــود کــه روش مقابلــه  اســترس تأ

مذهبــی یکــی از ایــن شیوه هاســت.
البته ناگفته نماند کــه تظاهر به دیــن داری 
خــود باعــث ایجــاد و تشــدید مشــکات 

روان پزشــکی می شــود.

افزایش اعتماد به نفس
روزه گرفتــن و ســایر مناجــات ایــن مــاه 
ضمــن اینکــه منجــر بــه کاهــش اضطــراب و 
افســردگی می شــود، در افزایــش عــزت نفس 
ــر اســت. عــزت نفــس همــان پذیــرش و  موث
ارزشــمندی اســت کــه فــرد نســبت بــه خــود 
احســاس می کنــد و فــردی کــه عــزت نفــس 
باالیی دارد، برداشت مثبت از خود دارد و در 
نتیجه برخوردی مناســب نســبت به خود و 

دیگــران پیــدا می کنــد.
در ضمــن تحقیقــی کــه در دانشــگاه علــوم 
پزشــکی خراســان روی دانشــجویان ایــن 
دانشــگاه در مــاه مبــارک رمضــان، انجــام 
روزه داری  کــه  شــد  مشــخص  شــده، 
موجــب افزایــش عــزت نفــس دانشــجویان 
می شــود؛ در ایــن پژوهــش بیــن عــزت نفس 

دانشــجویان در قبــل از مــاه مبــارک رمضــان 
و پــس از آن تفاوت هــای معنــاداری وجــود 

داشــت.

تقویت حس نوع دوستی
امتنــاع خودخواســته از خــوردن و آشــامیدن 
باعــث تقویــت حــس نوع دوســتی و همدلــی 
نیــز می شــود، درد و رنــج افــراد نیازمنــد درک 
کمــک بــه آنهــا می تــوان  شــده و جهــت 
قدم هایــی هــر چنــد کوچــک برداشــت و 
ایــن خــود حــس مفیــد بــودن را نیــز تقویــت 

می کنــد.

خلق و خوی بهتر
در ایــن ماه اغلــب افــراد بــا روزه داری، خلق و 

خــوی بهتــری پیــدا می کنند.
البتــه گاهــی هــم در برخــی افــراد افزایــش 
تحریک پذیــدی و بدخلقــی دیــده می شــود 
کــه می توانــد دالیــل مختلفــی ماننــد خــواب 
گهانــی مصــرف  کافــی، محدودیــت نا نا
کالــری  کاهــش  ســیگار ، چــای و قهــوه، 
دریافتــی در طــول روز و افــت قنــد خــون، 
محدودیت مصــرف مایعات و ســردرد باشــد 
که بــا رعایــت نــکات زیــر می تــوان این مــوارد 
را برطــرف کــرد و هــر چــه بیشــتر از اثــرات 

معنــوی ایــن مــاه بهره منــد شــد.
 برخــی از ایــن اقدامــات عبارت انــد از : 
خــواب کافــی ، کاهــش تدریجــی مصــرف 
ســیگار، چایــی و قهــوه چنــد روز قبــل از 
شــروع مــاه رمضــان و نــه کاهــش یک بــاره 
آن، عــدم حــذف وعــده ســحری و مصــرف 
ــه احتمــال  مــواد غذایــی در هنــگام ســحر ک
افــت قنــد خــون را در طــول روز کاهــش 
می دهند) نــان، غــات ســبوس دار، میــوه ، 
عــدم مصــرف مــواد غذایــی بــا قنــد زیــاد(، 
ــا  ــه افطــار ت  دریافــت مایعــات کافــی در فاصل

سحر .
در پایــان الزم بــه ذکــر اســت کــه چنانچــه 
فــردی، بیمــاری خاصــی دارد یــا دارویــی 
خصــوص  در  حتمــا  می کنــد،  دریافــت 
امــکان روزه گرفتن یا تنظیــم زمــان و میزان 
 مصــرف داروهــا بــا پزشــک خــود مشــورت 

کند. 

روزه داری و  روان
تحقیقاتازاثراتروزهگرفتنبرروحوروانانسانمیگوید
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تجربه زیسته

 غارتگران 
فضای خصوصی خانه

عطیه میرزاامیری
نویسنده

روز اول قرنطینـــه، کتابـــی از کتابخانـــه ام بیـــرون کشـــیدم و 
دوان دوان، خوشـــحال از اینکـــه راه حلـــی بـــرای خانه نشـــینی 

ـــم. ـــویش رفت ـــدا کـــرده ام، به س ـــادرم پی م
 کتـــاب را در دســـت مـــادرم گذاشـــتم و گفتـــم روزهـــا ســـرش را با 

آن گـــرم کنـــد. مـــادرم بـــا بی میلـــی آن را گرفـــت.
 تـــا آخـــر هفتـــه، کتـــاب را گوشـــه  خانـــه، رهـــا شـــده دیـــدم. بعـــد 
از چنـــد روزی کـــه بـــه مـــادرم، مبنی براینکـــه چـــرا کتـــاب را 
نخوانـــد و آن را روی میـــز انداخـــت، اعتـــراض کـــردم؛ جوابـــی 

شـــنیدم کـــه انتظـــارش را نداشـــتم.
ــه  ج از خانـ ــار ــه خـ ــی کـ ــا تفریحـ ــت. تنهـ ــه دار اسـ ــادرم خانـ مـ
و مخصـــوص بـــه خـــودش دارد، کالس هـــای ورزشـــی یـــا 
دیدارهـــای دوســـتانه اش اســـت. مابقـــی روزش را در خانـــه 

نـــد.  می گذرا
ـــت  ـــو ثاب ـــواده، عض ـــه خان ـــن و بقی ـــه م ـــی ک ـــن روزهای ـــام ای تم
خانـــه بودیـــم، تغییـــری در زندگـــی روزمـــره مـــادرم وجـــود 

نداشـــت. 
کارش چندیـــن برابـــر شـــده بـــود. مـــن و بـــرادرم  حتـــی 
ع خورشـــید،  تـــا صبـــح فیلـــم می دیدیـــم و تـــازه بـــا طلـــو
 چشـــممان را روی هـــم می گذاشـــتیم و تـــا ظهـــر خـــواب 

بودیم.
 مـــادرم امـــا زودتـــر از روزهـــای دیگـــر از خـــواب بیـــدار می شـــد، 
ــواب،  ــدار شـــدن از خـ ــع بیـ ــا موقـ ــا مـ ــرد تـ ــار درســـت می کـ ناهـ

ــینیم.  ــفره بشـ سرسـ
ـــم  ـــل کار می خوردی ـــان را در مح ـــا ناهارم ـــل م ـــای قب ـــر روزه گ ا
و مـــادرم ته مانـــده غذاهـــای یخچـــال را به عنـــوان وعـــده 
غذایـــی ظهـــرش می خـــورد، حـــاال ماجـــرا فـــرق کـــرده بـــود. او 
هـــرروز ناهـــار درســـت می کـــرد و بعـــد از شســـتن ظـــروف ناهـــار 

بـــه فکـــر درســـت کـــردن شـــام می افتـــاد. 
در حالی کـــه مـــا دائـــم پـــای تلویزیـــون افتـــاده بودیـــم یـــا 
شـــخصی مان  کارهـــای  بـــه  اتاق هایمـــان  در  هرکـــدام 
رســـیدگی می کردیـــم، مـــادرم تمـــام وقتـــش را یـــا در آشـــپرخانه 

یـــا وســـط ســـالن، روبـــه روی تلویزیـــون می گذارنـــد.
ـــودم، در حـــال  ـــدار شـــده ب ـــازه از خـــواب بی ـــه ت یـــک روز ظهـــر ک
ـــه  ـــه ای از خان ـــادرم را گوش ـــه م ـــودم ک ـــویی ب ـــه دستش ـــن ب رفت
دیـــدم کـــه نشســـته بـــود و در حالـــی کـــه کتـــاب مناجاتـــی 
دســـتش بـــود، اشـــک می ریخـــت. تعجـــب کـــردم. بـــدون 
اینکـــه متوجـــه شـــود، کنـــارش رفتـــم تـــا ببینـــم چـــه اتفاقـــی تـــا 

ــده. ــد او را رنجانـ ــن حـ ایـ
ـــرای چنـــد ثانیـــه  ـــد. ب ـــد،  از جاپری  وقتـــی مـــرا کنـــار خـــودش دی
از اشـــک ریختـــن منصـــرف شـــد و بـــه حالـــت پرخـــاش بـــه 
مـــن گفـــت آنجـــا و کنـــار او چـــکار می کنـــم؟ جوابـــی بـــرای 

دادن نداشـــتم. 
تنهـــا بـــا گفتـــن »دیدنـــت در آن وضعیـــت نگرانـــم کـــرد« 
ســـعی در توجیـــه کارم داشـــتم. و مـــادرم بـــا گفتـــن »تنهایـــم 
بگـــذارم و بگـــذار راحـــت در حـــال خـــودم باشـــم« مـــرا از آنجـــا 

متـــواری کـــرد.
بعـــد از آن اتفـــاق مـــدام بـــه ایـــن فکـــر می کـــردم کـــه ایـــن 
روزهایـــی کـــه همـــه اهـــل خانـــه،  24 ســـاعت کنـــار زن یـــا 
مـــادر خانـــواده هســـتند، عالوه بـــر فشـــارهای جســـمی مبنـــی 
ـــه او وارد  ـــی ب ـــارهای روح ـــدر فش ـــه، چق ـــردن آذوق ـــاده ک ـــر آم ب

. د می شـــو
ـــگار تمـــام  ـــا بودنمـــان، ان ـــا ب ـــه م  فشـــار روحـــی از ایـــن لحـــاظ ک
فضـــای خصوصـــی ای را کـــه مادرمـــان در طـــول روز و در نبـــود 

مـــا در خانـــه داشـــته، غـــارت کرده  ایـــم.
 در روزهـــای عـــادی، مادرانمـــان حداقـــل بخشـــی از روز 
را تنهـــا بودنـــد و در آن ســـاعات بـــدون جـــواب پـــس دادن 
کـــه دوســـت داشـــتند، انجـــام کســـی، هـــرکاری را   بـــه 

 می دادند.
 امـــا ایـــن روزهـــای قرنطینـــه، بـــا وجـــود شـــلوغی خانـــه همـــۀ 
کارهایشـــان جلـــوی بقیـــه اســـت؛  از عبـــادت کردن هایشـــان 
ــه  ــای قرنطینـ ــان. روزهـ ــا خودشـ ــردن بـ ــوت کـ ــا خلـ ــه تـ گرفتـ
گرچـــه بـــرای مـــا روزهـــای پرفشـــاری هســـت، حداقلـــش  ا
بـــا یـــک آسایشـــی روبـــه رو هســـتیم،  بـــا نوعـــی رویارویـــی 
بـــا خـــود موقـــع خلـــوت کردن هایمـــان. امـــا مادرانمـــان 
 ایـــن روزهـــا هیـــچ فضـــای خصوصـــی ای بـــرای خـــود

 ندارند. 
ــرکاری  ــد. هـ ــه می گذراننـ ــل خانـ ــرای اهـ ــان را بـ ــام وقتشـ تمـ
ــم  ــه چشـ ــه بـ ــت. قرنطینـ می کننـــد جلـــوی چشـــم بقیـــه اسـ
آنهـــا جنگـــی بـــزرگ اســـت کـــه مایـــی کـــه 24 ســـاعت کنارشـــان 
خصوصی شـــان  فضـــای  و  تنهایـــی  غارتگـــر  هســـتیم، 

شـــده ایم. 
ــا  ــردن بـ ــوت کـ ــه خلـ ــه مختـــص بـ ــی را  کـ ــدک وقتـ ــان انـ همـ
ــا  ــن روزهـ ــا در ایـ ــر مـ گـ ــم. ا ــا برده ایـ ــه یغمـ ــوده بـ ــان بـ خودشـ
غ شـــده ایم، گمـــان کنـــم  دلتنـــگ جمع هـــای دوســـتانه و شـــلو
ــرای  ــی و بـ ــه ای تنهایـ ــه دلتنـــگ لحظـ ــادران خانـ ــان و مـ زنـ

باخـــود بـــودن، شـــده اند. 
دلتنـــگ لحظاتـــی کـــه بـــا خودشـــان خلـــوت کننـــد، هروقـــت و 
هرجـــای خانـــه دوســـت داشـــتند اشـــک بریزنـــد و بـــدون آنکـــه 
کســـی برایشـــان دل بســـوزاند یـــا نگرانشـــان شـــود صـــدای 

گریه شـــان را بـــاال ببرنـــد.
وقتـــی بـــه مـــادرم، مبنی براینکـــه چـــرا کتـــاب را نخوانـــد و آن 
را روی میـــز انداخـــت، اعتـــراض کـــردم؛ جوابـــی شـــنیدم کـــه 
ــار جســـمی  ــه فشـ ــتم. او گفـــت در قرنطینـ ــارش را نداشـ انتظـ
و روحـــی ای کـــه رویـــش اســـت آنقـــدر زیـــاد اســـت کـــه تمرکـــز 

کتـــاب خوانـــدن نـــدارد. 
ــادرم را  ــه مـ ــی همیشـ ــینی، وقتـ ــه نشـ ــه خانـ ــه هفتـ ــد از سـ بعـ
در حـــال بـــدو بـــدو بـــرای تـــدارکات شـــکمی دیـــدم، وقتـــی 
گیـــردار شـــدن ایـــن  نگرانی هـــای ملموســـش را بـــرای وا
ویـــروس دیـــدم و وقتـــی متوجـــه شـــدم تمـــام فضـــای 
خصوصـــی اش در ایـــن روزهـــا غـــارت شـــده، حرفـــش را 

کـــردم. درک 

»جین فوندا در پنج پرده« مسـتندی 133 دقیقه ای به کارگردانی سـوزان لسـلی در پنج پرده یا قسـمت اسـت که چهار 
بخـش اول آن به نـام چهار مـرد زندگی فونـدا   و بخش پنجـم به نام خـودش، جین نامگـذاری شـده و به مـرور زندگی و 

فعالیت های سیاسـی  اجتماعی او می پـردازد. 

حدیث متقی
نویسنده

»آخـه مشـکل این جیـن فوندا چیـه؟ من 
کـه  دلـم بـرای هنـری فونـدا می سـوزه 

مـرد خوبیـه.«
نیکسـون،  ریچـارد  گفتـه  ایـن 
سـال  در  آمریکاسـت  رئیس جمهـور 
1972، وقتی جین فوندا سـتاره هالیوود 
و فرزنـد هنـری فونـدا، افسـانه هالیـوود، 
دعـوت دولـت  ویتنـام شـمالی را بـرای 
بازدیـد از هانـوی پذیرفـت. او نه تنهـا 
بـه ایـن بازدیـد رفـت بلکـه عکس هایـی 
از او منتشـر شـد کـه جیـن را در یـک ضـد 
هوایـی نشـان مـی داد. تصـور اینکـه ایـن 
کـه  اسـت  همان هایـی  از  ضدهوایـی 
هواپیماهـای آمریـکا را مـورد هـدف قـرار 
می دهـد، همـه را در وطنـش بـه خشـم 
پنـج  در  فونـدا  »جیـن  مسـتند  آورد. 
پـرده« پاسـخ نیکسـون و شـاید گروهی از 
گـر بـه طـور  مخاطبـان را می دهـد، حتـی ا
گـر ایـن  مسـتقیم بـه دنبـال آن نباشـد یـا ا
پاسـخ، خوشـایند دوسـتداران و حتـی 
خـود فونـدا قـرار نگیـرد. امـا صداقـت و 
بی پروایـی فونـدا در بازنگـری زندگـی 
کـه  پرفـراز و فـرودش، البتـه تـا جایـی 
توانـش را دارد، ایـن احتمـال را به وجـود 
مـی آورد کـه او قـدرت پذیرفتنـش را دارد 
و همیـن دوست داشـتنی اش می کنـد. 
»"جیـن فونـدا در پنـج پـرده" مسـتندی 
133 دقیقـه ای بـه کارگردانـی سـوزان 
اسـت  یـا قسـمت  پـرده  پنـج  لسـلی در 
کـه چهـار بخـش اول آن بـه نـام چهـار 
مـرد زندگـی فونـدا )پـدرش  هنـری و سـه 
همسـر سـابقش: راجـر وادیـم  فیلمسـاز 
فرانسـوی، تـام هایـدن فعـال سیاسـی 
و غـول رسـانه ای و تـد ترنـر(  و بخـش 
پنجم بـه نـام خـودش، جیـن نامگذاری 
شـده و بـه مـرور زندگـی و فعالیت هـای 
ایـن  می پـردازد.  او  سیاسـی  اجتماعی 
مستند با استفاده از فیلم های آرشیوی، 
عکس های کمیاب، فیلم های خانگی، 
دوسـتان،  فونـدا،  خـود  بـا  مصاحبـه 
همـکاران و دو همسـر سـابق او سـاخته 
شـده اسـت. بعضـی از گفته هایـی کـه مـا 
می شـنویم بـه طـور مسـتقیم از بیوگرافـی 
او »تـا بـه اینجـای زندگـی ام« )2005( 

گرفتـه شـده اسـت.
مشـخص اسـت که تقسـیم فیلم بـه این 
مردهایـی  بـه  اشـاره  بخش بندی هـا 
دارد کـه بیشـترین اثـر یـا بهتـر بگوییـم 
سـلطه را در دوره هـای مختلف بـر زندگی 
فونـدا داشـته اند و در بخـش آخـر بـه نظـر 
می رسـد هدف ارسـال پیامی فمینیستی 
دربـاره توانمندسـازی اسـت.«  جایی که 
جیـن موفـق شـده از زیـر سـیطره مردهـا 
بیـرون بیایـد و باالخـره جیـن بشـود. ولی 

آیـا ایـن طـور اسـت؟
ع  می تـوان بـا فیلـم بـر روی ایـن موضـو
توافق داشـت که جین فوندا یک سالک 
soul- انگلیسـی زبان ها  قـول  بـه  یـا 
searcher اسـت. »فیلـم او را از زمـان 
کودکـی در خانـواده ای از خانواده هـای 
سـلطنتی هالیـوودی کـه در یک تـراژدی 
گرفتـار شـده بـود )پـدرش هنـری مـردی 
سـلطه گر و غایب در زندگی آنها و مادرش 
فرانسـیس کـه خـودش را در یـک مرکـز 
روانپزشـکی می کشـد( تـا بـه امـروز دنبـال 
می کنـد. فونـدا سـعی می کنـد تـا بـا آغـاز 
شـغل بازیگـری هدفـی بـرای زندگـی اش 
بیابد و این به شـش دهه فعالیت هنری 

می انجامـد.« درایـن حیـن او بـه تدریـج 
چـه بـه عنـوان یـک زن و چـه بـه عنـوان 
فـردی از یـک جامعـه از خوابـی کـه در آن 
بـود، بیـدار می شـود. بـه قـول خـودش تـا 
پیـش از آن راحت تـر ایـن بـود کـه سـوالی 
نپرسـی. او آغـاز بـه پرسـیدن می کنـد و بـا 
فاصلـه کوتـاه شـروع بـه عمـل. ولـی مگـر 
می شـود یـک شـبه از باربارال )شـخصیتی 
فونـدا  کـه  نـام  همیـن  بـه  فیلمـی  در 
نقشـش را بـازی می کنـد و بـه خصـوص 
عریانـی اش  صحنه هـای  دلیـل  بـه 
فعـال  یـک  بـه  تبدیـل  دارد(  شـهرت 
اجتماعـی و سیاسـی شـود؟! شـاید بـرای 
همـه ممکـن نباشـد امـا بـه نظـر می رسـد 
قوانیـن در دنیـای چهره هـای مشـهور 
)سلبریتی ها( متفاوت است. این سخن 
بـه معنـای تحقیرکـردن یـا نادیده گرفتن 
فعالیت هـای کسـی مثـل فونـدا نیسـت 
گزیـر را توضیح می دهد. به  بلکه امری نا
عنوان یک فـرد گمنام، تـو فرصت داری 
تا بدون زیـر نظر بودن مسـیرهای تـازه را 
بیازمایـی ولـی وقتـی یـک چهـره باشـی، 
اسـت  اسـت. همیـن  متفـاوت  اوضـاع 
کـه ایـن چهره هـا را بـه ورطـه اشـتباهاتی 
بزرگ تر می انـدازد. اشـتباهاتی بزرگ تر از 
اشـتباهاتی که یک آدم عـادی در زندگی 
شـخصی اش )در ازدواج، در مراقبـت از 
کودکانـش، و در رابطـه بـا والدینـش( و 
در فعالیت هـای اجتماعـی اش مرتکـب 
می شـود. در فیلـم مجـری تلویزیونی ای 
کـه بعـد از سـفر ویتنـام بـا جیـن مصاحبـه 
کـرده بـود، می گویـد ایـن کار فونـدا یـا از 
سـر شـجاعت بود یا حماقت و اینکه یک 
روانشـناس بایـد بـه ایـن مسـئله پاسـخ 
دهـد. در جـواب او بایـد گفـت شـاید هیچ 
کـدام! ایـن اقتضـای موقعیتـی بـود کـه 
فونـدا بـه عنـوان یـک سـتاره هالیـوودی 

درآن گرفتـار شـده بـود. 
صداقـت فونـدا در اینجـا نیـز بـه داد او 
می رسـد و نشـان می دهـد شـخصیتش 
خوش چهـره  یـک  از  بیشـتر  چیـزی 
بـا  داشـته  تـالش  کـه  بـوده  متظاهـر 
فعالیت های فمینیسـتی و بشردوسـتانه 
خـود را بیـش از آنچـه هسـت، بنمایانـد. 
کاری آمیخته بـا موقعیت  »او کامـال از ریـا
زندگـی  لوکسـش بـه عنـوان یـک سـتاره 
فعـال  یـک  و  طـرف  یـک  از  هالیـوود 
اجتماعـی در حـال مبـارزه بـرای عدالـت 
گاه اسـت  اقتصـادی از طـرف دیگـر، آ

و آن را انـکار نمی کنـد.« فونـدا یـک زن 
کـه از قضـا سـتاره  جسـت وجوگر اسـت 
کـه  همچنـان  هسـت.  نیـز  هالیـوود 
یـا  آشـپز  دانشـمند،  یـک  می توانسـت 
خانـه دار باشـد. همان طـور کـه منتقـدی 
شـغل  فونـدا  »اینکـه  می کنـد  اشـاره 
ع  پـدرش شـرو از  را مسـتقل  بازیگـری 
فیلم هایـش،  انتخـاب  در  می کنـد، 
ازدواج هـا و طالق هایـش، مهاجرتـش 
بـه فرانسـه نشـان می دهـد کـه از همـان 
اوایـل جوانـی در درون خـود زنـی جسـور 
عمـل زدن  بـه  دسـت  بـرای  آمـاده 
داشـته اسـت. در سـال 1970 او موفـق 
تمرین هـای  نـوار  فـروش  بـا  می شـود 
ورزشـی اش بودجـه کمپیـن دموکراسـی 
اقتصـادی را تهیـه کند)ایـن نـوار هنـوز 
ویدیـوی  انتشـار  پرفروش تریـن  هـم 
خانگـی در همـه زمان هاسـت( کاری کـه 
همسـرش )هایـدن( قـادر بـه انجـام آن 
نبـود. همچنیـن جـدا شـدن از مردانـی 
که ایـن چنین بـر او تاثیـر داشـته اند، یک 
کارگردان مشـهور، یـک فیلسـوف و فعال 
اجتماعـی، یـک مـرد ثروتمنـد مشـهور به 
مـا یـادآوری می کنـد کـه می شـود  چنیـن 
مردانـی را تـرک کـرد؛ پشت سـر گذاشـت 
و بـدون آنهـا زنـده مانـد. می شـود گفـت 
فونـدا در 80 سـالگی به انـدازه چند نسـل 
زندگـی کـرده اسـت.« در اینجاسـت کـه 
تفـاوت قهرمـان بی عیـب بـا یـک سـالک 
مشـخص   )soul-searcher )یـک 

 . د می شـو
فونـدا در سـال 1981 در فیلـم »کنـار برکـه 
طالیـی«)On Golden Pond( همـراه بـا 
پـدرش بـازی کـرد. فیلمـی کـه او تهیـه 
کـرده و حتی می شـود گفـت بـرای پدرش 
این کار را کرد. هنری فوندا به خاطر این 
فیلـم اسـکار گرفـت. »اثـری کـه همزمان 
یـک اقتبـاس و یـک داسـتان شـخصی 
و یـک تراپـی بـرای جیـن بـود.« در ایـن 
صحنـه دختـر فیلـم »چلسـی« )بـا بـازی 
جیـن( بـه پـدرش »نورمـن«  )بـا بـازی 
هنری فوندا( می گوید: »میخوام باهات 
حـرف بزنـم. فکـر کـردم شـاید باید بـا هم 
رابطـه ای داشـته باشـیم کـه قرار بـوده.« 
پـدر می گویـد: »چـه مـدل رابطـه ای بوده 
ایـن رابطـه؟« و چلسـی پاسـخ می دهـد: 
»میدونـی، شـبیه رابطه یه پـدر و دختر.« 
نورمن فکر می کند دختـرش درباره ارثیه 
ع  صحبـت می کنـد. امـا البتـه کـه موضـو
ایـن نیسـت. حرف هـای جیـن در ایـن 
صحنـه در واقـع چیزهایـی اسـت کـه او 
در دنیـای واقعـی بـه پـدرش نگفتـه بـود 
و نگفـت. نکتـه مهـم اینجاسـت کـه او 
ایـن صحنـه را معـادل گفت وگویـی در 
دنیـای واقعـی از پـدرش پذیرفتـه اسـت. 
فونـدا تعریـف می کند کـه چطـور مطمئن 
اسـت لمـس شـانه  هنـری در ایـن صحنه 
عاطفـی )کاری کـه در تمریـن قـرار نبـوده 
انجـام دهـد و بـا وجـود اطـالع از ایـن 
ع کـه پـدرش از انجـام هـر کاری  موضـو
کـه در تمرینـات پیش بینـی نشـده بـوده 
خوشـش نمی آمـده، انجـام می دهـد(
باعث می شـود اشـک درچشـمان پدرش 
بدود. این اشـک ها جوابی بـود که فوندا 
درتمـام عمر بـه دنبالش بـود. پس شـاید 
درسـت ترین بخش بنـدی بـرای فیلـم 
دو بخـش باشـد و بخـش اول مطمئنـا 
نـام پـدر جیـن، هنـری اسـت. فونـدا در 
همـه مردهـای زندگـی اش بـه دنبـال او 
بـود. هـر جـا کـه می رفـت، هنـری ماننـد 
روح پـدر هملـت او را تعقیـب می کـرد و 
از او می خواسـت کـه وظیفـه اش را کـه 

مـورد تاییـد مـردان بـودن اسـت، انجـام 
دهـد. پسـر جیـن بـه درسـتی، دربـاره 
فعالیت های مادرش در مورد کودکان به 
ع اشـاره می کند که »همه این  این موضو
چیزهـا بـه بچگـی مامانـم برمی گـرده.« 
این گفته را می توان به تمـام جنبه های 
زندگـی فونـدا تسـری داد. اینجـا جایـی 
اسـت که می توان بـا فیلم و با خـود فوندا 
مخالفت کـرد. فونـدا از قیـد پدر آزاد نشـد 
بلکـه حس کـرد کـه پذیرفته شـدنی  را که 
بـه دنبالـش بـود، سـرانجام بـه دسـت 

آورده اسـت. 
از یک دید نه چندان دوست داشـتنی اما 
قابل تامل انگار تمام فعالیت های جین 
گرفتـن  فونـدا تالشـی مذبوحانـه بـرای 
تایید اسـت. او می خواهد از یک باربارال، 
از یک بازیگـر به قول خـودش کودن، به 
یـک زن همه فن حریـف تبدیـل شـود. او 
می خواهـد کـه خـود را بـه انـواع زینت هـا 
بیارایـد. تنهـا زنـی خـوش رو نباشـد بلکـه 
زنـی اندیشـمند نیـز باشـد. زنـی کـه از هـر 
انگشتش هزار هنر می بارد. گرفتاری ای 
زنـان  بـه فونـدا نیسـت و  کـه منحصـر 
زیـادی با آن دسـت وپنجه نـرم می کنند. 
زمانـه عـوض شـده شـاید زمانی بـوده که 
تنهـا بـا گذاشـتن متـر و معیـار اسـتاندارد 

بـرای بدن زنـان آنهـا را می سـنجیده اند، 
امـا حـاال ایـن هـم کافـی نیسـت. دیگـر 
فقـط دختـر زبیـا بـودن، خریـدار نـدارد، 
کـه در تغییـرات ایجادشـده در  چنـان 
مراسـم »ملکـه زیبایـی« نیـز می بینیـم.

 زیبـای دانشـمند، زیبـای ورزشـکار یـا  
زن زیبایـی کـه در عیـن اینکـه ظرافـت 
دارد قـادر بـه انجـام کارهـای سـخت و 
خشـنی کـه غالبـا مردانـه در نظـر گرفتـه 
می شـده، اسـت. ایـن تناقضـی اسـت 
کـه بسـیاری از زنـان حتـی متوجـه آن 
نیسـتند و بـه آن دامـن می زننـد. ایـن 
سـوال که اصـال چـرا بایـد »ملکـه زیبایی« 
شـده  فرامـوش  باشـد،  داشـته  وجـود 
اسـت. فقـط معیارهـا عـوض شـده اند 
یـا بـه متـر و معیارهـا اضافـه شـده و کار 
 زنـان بـرای گرفتـن تاییـد سـخت تر شـده

 است. 
کـه هنـوز آنقـدر  فونـدا اعتـراف می کنـد 
کـه جراحـی  را شـجاع نمی دانـد  خـود 
کـه می گویـد  او  نکنـد. حـرف  زیبایـی 
چهره هـای پیرشـده را دوسـت دارد، مـا 
را دربـاره او بـه شـک می انـدازد. »مـن 
کـه هسـتم!« اعتراف گونـه ای  همینـم 
برای راحت کردن خود از سـیل انتقادات 

 ! ؟ نیسـت

بـه نظـر می رسـد توصیفـی  همین طـور 
کـه فونـدا از اشـک های پـدرش می کنـد، 
بـرای او نوعی پاسـخ بـه نیازش بـه تایید 
گـر صـادق باشـیم بایـد  پـدر بـوده اسـت. ا
بگوییـم دیـدن چهـره او کـه بـا یـادآوری 
ایـن صحنـه روشـن می شـود، تراژیـک 
اسـت. ایـن بـه خـودی خـود اشـکالی 
نـدارد. فقـط وقتـی مـا بـا پـرده آخر بـه نام 
جین روبه رو می شویم از خود می پرسیم 
آیا واقعا فوندا توانسته به چیزی که ادعا 
می کنـد برسـد و واقعـا بـه ایـن حـرف کـه 
»همـه چـی درسـت میشـه. نیـازی بـه یـه 
مـرد نـدارم تـا همـه چیـز رو درسـت کنـه« 

اعتقـاد دارد؟ 
»آخـه مشـکل ایـن جیـن فونـدا چیـه«؟ 
در جـواب نیکسـون بایـد گفت: »مشـکل 

جیـن فونـدا پدرشـه!"ورآ"«
از  می تـوان  کـه  درسـی  حـال  ایـن  بـا 
فونـدا گرفـت همانـی اسـت کـه تـد ترنـر، 
همسـر چهـارم فونـدا، بـه عنـوان یـک 
تاجـر نابغـه نیـز بـه آن اشـاره می کنـد: 
»بهتریـن نصیحـت اینـه کـه هیـچ کاری 
گـر کاری نکنـی هیـچ وقـت  انجـام نـده. ا
تـو دردسـر نمی افتـی. ولـی از طـرف دیگه 
بـه جایـی هـم نمی رسـی!«  اشـتباه کردن 

بهتـر از کاری نکـردن اسـت. 

عاشق چهره های 
پرچین  و چروکم

نگاهی به فیلم مستند »جین فوندا در پنج پرده«

 این فیلم مستند 
جین فوندا را از زمان 
 کودکی در خانواده ای

 از خانواده های 
 سلطنتی هالیوودی
 که در یک تراژدی 

 گرفتار شده بود 
 تا به امروز

 دنبال می کند

 اشتغال زنان
مسئله ای ضروری یا فانتزی؟

برخــی از محققــان تقریبــا چهــار درصــد افزایــش مشــارکت اقتصــادی زنــان در شــصت ســال 
غ التحصیــالن  ــاد درصــد فار ــا هفت ــی کــه شــصت و پنــج ت کافــی می داننــد. در حال ــر را نا اخی
دانشــگاه ها زنــان هســتند، »شــصت و چهــار درصــد دختــران تحصیل کــرده هرگــز وارد بــازار 
ــه از  ــور نشــان می دهــد ک ــب و ســمانه ابراهیــم پ ــه شــادی طل کار نمی شــوند.«  تحقیــق ژال
ع اعضای هیئت هــای علمــی تمام وقــت دارای مــدرک دکترا در موسســات وابســته  مجمــو
بــه وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری، 15.٨ درصــد را زنــان تشــکیل می دهنــد. از ایــن 
میــان فقــط ٣.٨ درصــد بــه مرتبــه اســتادی رســیده اند و در کل فقــط  5.٨ درصــد اســتادان 

دانشــگاه در ایــران زن هســتند
برخــی محققــان بــه ایــن نکتــه اشــاره می کننــد کــه فشــارهای فرهنگــی هــر چــه بیشــتر 
هویــت زنــان را در نقــش مادری/همســری خالصــه کــرده اســت، ایــن باعــث می شــود 
تاثیرگــذاری اجتماعــی زنــان و کنتــرل آنهــا بــر بــدن و سرنوشــت خــود کاهــش یابــد و بــه 
نوشــته لیــال پاپلــی یــزدی، نویســنده و پژوهشــگر، »بــار اقتصــادی جامعــه در شــهرها بــر 
دوش مــردان بیفتــد. در چنیــن وضعــی، در کنــار بــاال رفتــن کارهــای ســیاه و روســپیگری بــا 
افزایــش خشــونت خانگــی مواجهیــم، چــرا کــه نیمــی از جامعــه خســته اســت و نیــم دیگــر 

بیــکار و بســیار مصرف کننــده.«
بررســی آمارهــای نیــروی کار زنــان در ســال 1397 نشــان می دهــد تنهــا 1۶.1 درصــد از 
جمعیــت در ســن کار زنــان کشــور )حــدود 5.4 میلیــون نفــر(، فعــال اقتصــادی هســتند. 
معاونــت بررســی های اقتصــادی اتــاق بازرگانــی تهــران بــا انتشــار اینفوگرافیکــی بــه بررســی 
وضعیــت اشــتغال زنــان ایــران در ســال 1397 پرداختــه اســت. در ایــن اینفوگرافــی نشــان 
داده می شــود کــه حــدود 84 درصــد از زنــان در ســن کار کشــور جــز جمعیــت غیرفعــال 

محســوب می شــود کــه بخــش عمــده آنهــا را نیــز زنــان خانــه دار تشــکیل می دهنــد. در 
ــغل  ــر ش ــون نف ــدود 1.3 میلی ــا ح ــور، تنه ــن کار کش ــان در س ــت زن ــان جمعی ع، از می ــو مجم
ــال  ــادی در ح ــر غیراقتص ــال از نظ ــان غیرفع ــد از زن ــن 20 درص ــد.  همچنی ــت دارن ــام وق تم
تحصیــل، دو درصــد دارای درآمــد بــدون کار و یــک درصــد نیــز بازنشســته هســتند. از میان 
زنــان فعــال اقصــادی، 4.3 میلیــون نفــر را زنــان شــاغل، یــک میلیــون نفــر را زنــان بیــکار و 
ــاس  ــر اس ــد. ب ــکیل می دهن ــد، تش ــاغل بوده ان ــال ش ــه قب ــکاری ک ــان بی ــر را زن ــزار نف 2۶۶ ه
ایــن گــزارش 1.3 میلیــون نفــر از جمعیت زنــان کشــور شــغل تمام وقــت دارنــد. )منبــع ایلنا(
ایــران در قعــر جــدول شــاخص های شــکاف جنســیتی تنهــا از ســه کشــور جلوتــر اســت. 

خ مشــارکت  ک، نــر در همایــش »زن، اقتصــاد، اشــتغال و توســعه« در تابســتان 97 در ارا
اقتصــادی زنــان در اســتان مرکــزی شــش تــا هفــت درصــد و در کل کشــور 12 درصــد اعــالم 
شــد. در ایــن همایــش از جملــه گفتــه شــد کــه تنهــا صاحبــان 109 کارت از 1200 کارت 

بازرگانــی صــادره در اســتان مرکــزی، زنــان هســتند.
اینفوگرافــی معاونت اقتصــادی اتــاق بازرگانی تهــران، زنــان خانــه دار را جزء جمعیــت فاقد 
فعالیــت اقتصــادی محســوب کــرده امــا بســیاری از  خانه دارهــا یــا کســانی کــه از اســتخدام 
و جــذب در بــازار کار محــروم شــده اند، بــا خوداشــتغالی بــه اقتصــاد خانــوار کمــک می کننــد. 
تهیــه غــذا و شــیرینی بــرای مراســم یــا فــروش رب و ترشــی و مربــا از رایج تریــن مشــاغل 
خانگــی نــزد زنــان در ایــران اســت. گروهــی نیــز در خانــه در شــاخه های مختلــف صنایــع 

ــا کســب و کار اینترنتــی مشــغولند.  دســتی، نقاشــی، هنرهــای دوخــت و دوز ی
خصوصــا در ســال های اخیــر کســب و کارهای اینترنتــی بــه افزایــش مشــارکت اقتصــادی 
ــا  ــی ب ــه داشــتن یــک کســب و کار اینترنتــی منافات ــرده اســت. چــرا ک ــادی ک ــان کمــک زی زن

ــدارد.  ــان گذاشــته شــده، ن ــر دوش زن ــه ب ــا همســری ک وظایــف مــادری ی
ــی  ــادی آن، یک ــای اقتص ــا و پس لرزه ه ــران کرون ــدن بح ــود آم ــه وج ــس از ب ــا و پ ــن روزه ای
از قشــرهایی کــه در معــرض آســیب و تعدیــل و اخــراج شــدن هســتند، زنــاِن شــاغل اند. 
بســیاری از کارفرمایــان پیش فرضــی دارند که زنان سرپرســت خانوار نیســتند و مســئولیتی 
در خصــوص اداره امــور مالــی خانــواده ندارنــد و بــه نوعــی نقشــی کمکــی و حاشــیه ای برای 
آنهــا قائل اند. بــه ایــن ترتیب گویــا به نظــر می رســد  هنــوز اشــتغال زنــان مســئله ای فانتزی 
و تشــریفاتی و محض ســرگرمی اســت و آنچنان جدی نیســت که در هنگامه پیشــامدهای 

جــدی، در نظــر گرفتــه شــود. 
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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.
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گفتاورد

قدرت دگرگون کننده بازی

در جهـان بیـش از دویسـت میلیـون خردسـال کمتـر از پنـج سـال، 
به علـت فقـر فـراوان، از رسـیدن بـه بیشـترین ظرفیـت رشدشـان 
بازمی ماننـد. بیشـتر کـودکان زاده شـده در فقـر، به دلیـل نداشـتن 
تغذیه سالمت، دچار بیماری می شوند و پابرجا می مانند. آن گروه 
از کودکانی نیز که از چالش های این دوره جان به سـالمت بیرون 
می آورنـد، رشدشـان همـواره از سـن آنـان عقب تـر اسـت و بـه ایـن 
علت، کمابیـش هرگز چرخه  آسـیب دیده فقـر را نمی توانند پشـت 
سـر بگذارنـد.در سـال ۱۹۸۰ )۱۳۵۹ ش(، گروهـی از متخصصـان 
سـالمت در کشـور »جامائیـکا«، بـا افزایـش روزانـه شـمار کودکانـی 
روبـه رو شـدند کـه به دلیـل فقـر، بـا سـوءتغذیه، بـزرگ می شـدند 
و از رشـد تکاملـی مناسـب بازمی ماندنـد. متخصصـان سـالمت 
در گذر چنـد سـال، متوجـه بیمـاری ایـن کـودکان و سـپس کارکرد 
ضعیـف آنهـا در مدرسـه شـدند. در سـال های بعـد آشـکار شـد کـه 
این کودکان در بزرگ سـالی تحصیالتشـان را نمی تواننـد به پایان 
برسـانند و بـرای یافتـن شـغل و حتـی تأمین معـاش خانواده شـان 
نیز با مشـکل روبه رو می شـوند.متخصصان سـالمت با همکاری 
گروهی از پژوهشگران تصمیم گرفتند این چرخه را با انجام دادن 
راهبرد کمکی غیرمعمول، بهبود ببخشند. آنها صدوسی کودک 
را شناسـایی کردنـد کـه در خانواده هـای فقیـر زاده شـده و به علت 
سـوءتغذیه دچـار رشـد جسـمی ناقـص شـده بودنـد. این کـودکان 

نسـبت بـه سنشـان کوچک تـر و ضعیف تـر بودنـد.
یک متخصـص سـالمت، هفتـه ای یک بـار و بـرای یک سـاعت، 
مـادر و کـودک را در خانه شـان مالقـات می کـرد و بـا یکدیگر سـرگرم 
بـازی می شـدند. متخصـص سـالمت بـه مـادران دربـاره  اهمیـت 
بازی در رشـد و سـالمت کودکشـان مشـاوره می داد و آنها را ترغیب 
می کـرد در طـول هفتـه بـه بـازی بـا کودکشـان ادامـه بدهنـد. ایـن 
تنها درمانی بـود که متخصصان به کار بسـتند، بازی کـردن! آنها 
این سـاعت بازی هفتگی مادران و کودکان را برای دو سال ادامه 
دادند.پس از گذشـت دو دهه و بدون هیـچ مداخله  دیگر، همان 
کنون بزرگ سـال بودند، بررسی  گروه متخصص، کودکانی را که ا
کردنـد تـا بداننـد برنامـه  درمانـی آنهـا در درازمـدت کارایـی داشـته 
است یا خیر. با آنکه متخصصان انتظار تغییرهای بسیار سطحی 
داشـتند، دسـتاوردها شـگفت انگیز بود. هنگامـی که کـودکان به 
بزرگ سـالی رسـیدند، احتمال ورود آنها به دانشگاه و یافتن شغل 
بسیار بیشتر بود. در واقع این گروه در سنجش با گروه دیگری که 
برنامه درمانی را دریافت نکرده بودند، به طور چشـمگیری درآمد 

بیشـتری داشتند.
منبع آموزک

دیـــن ایده هـــای خاصـــی در بطـــن خـــود دارد کـــه مقدســـات، یـــا محرمـــات یـــا ماننـــد آن نامیـــده می شـــوند و معنـــای مقـــدس و 
محـــرم بودنشـــان ایـــن اســـت کـــه شـــما نبایـــد یـــک کلمـــه حـــرف بـــد در مـــورد ایـــن ایده هـــا یـــا انگاره هـــا بزنیـــد. مبـــادا چنیـــن کنیـــد. 

ـــد. ـــه نبای ـــد؟ چـــون ک چـــرا نبای

گالس آدامز، نویسنده دا

 باید و نبایدهای
 دینی

برایزندگیباهمبخوانیم

پرداختن به شک و ایمان

کتـاب »اعتقـاد بـدون تعصـب« اثـر مشـترکی از پیتـر برگـر و 
آنتـون زایدرولـد اسـت کـه در سـتایش »تردیـد« نوشـته شـده 
گـر در مفاهیـم کتـاب دقیـق شـویم می توانیـم  اسـت؛ امـا ا
اعتقـاد داشـتن بـدون تعصـب را از آن نتیجـه بگیریـم. 
ع این کتـاب به طـور کلی شـک و ایمـان و یقین اسـت  موضـو

کـه بـه صـورت فلسـفی بـه آن پرداختـه می شـود.
نشر گمان در مجموعه تجربه و هنر زندگی ۲۲ کتاب منتشر 
کرده کـه اعتقـاد بـدون تعصب جلـد پانزدهـم ایـن مجموعه 
اسـت. کتابی که در رابطـه با زندگی انسـان در دنیایی اسـت 
کـه هـر فـردی تحـت تاثیـر مفاهیـم مختلـف قـرار می گیـرد 
و بـه راحتـی می توانـد دربـاره برخـی از آنهـا بـا تعصـب رفتـار 
کند. در کتـاب نویسـندگان موضوعاتی را کـه تعصب برانگیز 
هستند تعریف و نشـان می دهند که با افراط و تفریط در این 
زمینه هـا چطـور چالش هـای مختلفـی پیـش روی جامعـه 
قـرار می گیـرد. آنهـا همچنیـن بررسـی می کننـد که اصـوال چرا 
جنبش هـای مختلـف در سراسـر تاریـخ نتوانسـته اند تعصب 

مـا را از بیـن ببرنـد.

برشی از کتاب
افـراد متعصـب به نـدرت بذله گـو هسـتند. در واقـع، آنهـا طنـز را 
تهدیـدی بـرای یقین هـای خودشـان می داننـد. طنـز عمومـا از 
یک سـو قطعیت را به سـخره می گیرد و از سـوی دیگر پشتیبان 
کـه بـا افـراد متعصـب مخالفنـد. بـرای همیـن  کسـی اسـت 
اسـت کـه بـازار جـوک عمدتـا در شـرایط سـرکوب سیاسـی گـرم 
می شود. اتحاد شـوروی و اقمارش بستری مناسب برای انبوه 
جوک هایی بودنـد که هـم رژیم های مختلف کمونیسـت را به 
سـخره می گرفتنـد و هـم حامـی مخالفـان ایـن رژیم هـا بودنـد.
اعتقاد بدون تعصب، نویسندگان: پیتر برگر و آنتون 
زایدرولد، ترجمه: محمود حبیبی، انتشارات: گمان
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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

دوشلللنبه18فروردیلللن1399 شلللماره3713 سلللالشانزدهم

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی) فشرده (یک مرحله ای

 شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان اصفهــان در نظــر دارد مناقصه عمومــی همزمان بــا ارزیابــی کیفی )فشــرده( 
)تهیه مصالح و اجرای عملیات حدود ۱۶ کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن و فلزی گاز شهرک صنعتی کوهپایه (به 
شماره )209900۱28۱000002( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
کــت ها از طریق درگاه ســامانه  مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تــا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشــایی پا
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۱399/02/۱8 می باشد.
مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1399/02/24 

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 14:30 روز چهارشنبه تاریخ 1399/03/07 
کت ها: ساعت 8:30 صبح روز پنجشنبه تاریخ 1399/03/08  زمان بازگشایی پا

گهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. ج آ هزینه در
ع مناقصه: تهیه مصالح و اجرای عملیات حدود 1۶ کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن و فلزی گاز شهرک صنعتی کوهپایه  موضو

ح عمرانی / جاری( مبلغ برآورد اولیه: 58/850/124/۶57 ریال و به صورت فهرست سفید )اعتبار طر
 مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 2/942/507/000 ریال 

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات 
مدت اجرا: 12 ماه 

کت الـف: آدرس اصفهان،  اطالعات تماس دسـتگاه مناقصـه گزار: جهـت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصه و ارائـه پا
خیابان 22 بهمن، مجموعه اداری امیرکبیر، شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان اصفهـان و تلفن 0311570 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 031-41934 
 دفتر ثبت نام: 889۶9737 و 851937۶8 

اطالعـات تمـاس دفاتر ثبـت نـام سـایر اسـتانها، در سـامانه www.setadiran.ir بخـش ثبت نـام / پروفایـل/ تامیـن کننـده/ مناقصه گر 
 امور پیمان های شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهانموجـود اسـت.

 مستشار قضایی و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان

گهی مزایده  آ
 بدینوسیله اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان به قائم  مقامی از شرکت ورشکسته سبز اندیش صفه

 در نظر دارد محل شرکت به انضمام خطوط تولید آجر نسوز و اموال منقول شرکت واقع در شهرک صنعتی علویجه انتهای 
خیابان هشتم به شرح ذیل را از طریق مزایده به فروش برساند:

1(مشخصات عرصه و اعیان:
گذاری شماره 7160-21-و-ج مورخ 1389/12/16 ازشرکت شهرکهای صنعتی اصفهان و  - مشخصات عرصه  20/000 متر مربع که دارای قرارداد وا
همچنین دارای جواز تاسیس شماره 104/57115/1334618 مورخ 1389/11/25 پروانه بهره برداری 95123 مورخ 1391/12/7 از سوی سازمان 

معدن و تجارت استان اصفهان 
- محل شرکت دارای یک باب سوله اصلی )سالن تولید( به مساحت 2640 مترمربع و یک باب سالن به ابعاد 12*25 در ضلع غربی سالن اصلی 
و اتاق نگهبانی به ابعاد 6*22 در قسمت ضلع جنوبی و یک باب ساختمان دو طبقه با سازه پیش ساخته به مساحت 416 مترمربع و ساختمان 
نمازخانه و رختکن و سالن غذاخوری به مساحت حدود 127 مترمربع و دیوارکشی و محوطه سازی شامل جدول گذاری و باغچه بندی می باشد.

 قیمت پایه مزایده عرصه و اعیان: مبلغ 73/213/800/000 ریال 
2(مشخصات خط تولید و وضعیت کارخانه:

خ 1391/12/7 با ظرفیت ســاالنه 28500 تن آجر نما ســفالی و نســوز بــه روش نیمه  الف-  کارخانــه دارای پروانه بهره برداری شــماره 9522 مــور
اتوماتیک و در حال فعالیت و تولید محصول می باشد.

خط تولید آجر نما سفالی و نسوز که لیست آن در محل اداره تصفیه جهت مشاهده موجود می باشد.
ب-  تاسیسات کارخانه:

- برق 245 کیلووات با تجهیزات مربوطه 
- گاز طبیعی با ظرفیت 1000 مترمکعب 

- آب با انشعاب قطر 75 درصد
- هوای فشرده دارای کمپرسور 500 لیتری و 250 لیتری 

- قیمت پایه مزایده خط تولید، مجوزها، انشعابات و کلیه تجهیزات و تاسیســات با توجه به وضعیت موجود کارخانه مبلغ 197/500/000/000 
ریال می باشد.

3( یک دستگاه لودر از نوع شاندونگ چاتگیلن مدل ZI30F-1-2008 به رنگ زرد و موتور تازه تعمیر 
- قیمت پایه مزایده: مبلغ 2/000/000/000 ریال می باشد.

-  قیمت کل عرصه و اعیان و خط تولید و تاسیسات و مجوزها و انشعابات و کلیه تجهیزات و تاسیسات با توجه به وضعیت موجود کارخانه به 
غیر ازلودرمبلغ 270/713/800/000 ریال)دویست و هفتاد میلیارد و هفتصد و سیزده میلیون و هشتصد هزار ریال می باشد.

-  زمان مزایده: روز یکشنبه مورخ 99/03/18 ساعت 10 صبح 
- مکان مزایده: اصفهان- چهارباغ باال- خیابان شهید نیکبخت- اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان 

شرایط مزایده:
1- فروش نقدی و اقســاطی می باشــد که مبلغ نقد 5 درصد در روز مزایده و مابقــی در مهلت مقرر توســط اداره در روز مزایــده تعیین می گردد که 

کثر مهلت سه ماه می باشد. حدا
کننــدگان در مزایــده می بایســت  5 درصــد از مبلــغ مزایــده را بــه حســاب ســپرده دادگســتری اصفهــان بــه شــماره  کلیــه شــرکت   -2
IR110100004061012907670593 نزد بانک ملی شعبه دادگستری اصفهان واریز و اصل فیش واریزی را همراه با درخواست شرکت در مزایده تا 

قبل از جلسه مزایده به اداره تصفیه ارائه نمایند.
3-پیشنهادات در ساعت 9 صبح روز مقرر بررسی خواهد شد. حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده الزامی است و برنده کسی است که 

ترین قیمت را پیشنهاد دهد. باال
4-اداره تصفیه دررد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5-در صورتی که برنده مزایده در انقضا مهلت پرداخت از پرداخت ثمن مزایده خودداری نماید، مســئول کثر احتمالی قیمت و خســاراتی که از 
تجدید مزایده حاصل شود، خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد.

گهی مزایده به عهده برنده مزایده خواهد بود. 6- هزینه های نشر آ
 متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی اصفهان مراجعه نمایند.

ت  اول
 نوب
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اخبار سیاست

مصوبه اخیر مجلس احراز صالحیت 
داوطلبان را بی خاصیت می کند

ــورا و در  ــن ش ــه ای ــته در جلس ــان روز گذش ــورای نگهب ــر ش دبی
ح اخیــر مجلــس  نطــق پیــش از دســتور خــود بــه ماجــرای طــر
دهــم، موســوم بــه اصــاح قانــون انتخابــات کــه از ســوی 
ــت: در  ــرد و گف ــاره ک ــده اش ــی ش ــدگان طراح ــده ای از نماین ع
ــر،  ــات اخی ــزاری انتخاب ــش از برگ ــا و پی ــا مدت ه ــه م ــی ک حال
دربــاره اصــاح قانــون انتخابــات فریــاد زدیــم و مطالبــه 
کردیــم، امــا مجلــس محتــرم هیــچ توجهــی بــه ایــن امــر نکــرد 
ــون  ــه فکــر اصــاح قان ــازه ب ــی خــود ت و حــاال در روزهــای پایان

انتخابــات آن هــم بــا ایــن کیفیــت افتــاده اســت.
کید کــرد: بنــده حتی پیش   به گــزارش ایســنا، احمد جنتــی تا
کــره ای کــه بــا رئیــس محتــرم مجلــس  از انتخابــات در مذا
داشــتم بــه ایشــان گفتــم کــه بایــد اصــاح قانــون انتخابــات 
ناظــر بــه سیاســت های کلــی انتخابــات باشــد، امــا متاســفانه 
ح اخیــر نــه تنهــا هیــچ نســبتی بــا سیاســت های کلــی  طــر
ــا هــدف بــی خاصیــت کــردن احــراز  انتخابــات نــدارد بلکــه ب

ــت.  ــده اس ــب ش ــی و تصوی ــان طراح ــت داوطلب صاحی
کیــد بــر اینکــه شــورای نگهبــان اصــاح قانــون  جنتــی بــا تا
را  انتخابــات  کلــی  سیاســت های  بــه  ناظــر  انتخابــات 
امــری ضــروی و واجــب می دانــد کــه بایــد بــا کار دقیــق و 
کارشناســی بــه دور از هیجانــات انجــام شــود، خاطرنشــان 
کــرد: امیدواریــم مجلــس یازدهــم بــا هماهنگــی متولیــان 
امــر انتخابــات همچــون وزارت کشــور و شــورای نگهبــان کــه 
تجربــه ارزشــمندی در ایــن حــوزه دارنــد، در فضایــی معقــول 

اقــدام بــه اصــاح قانــون انتخابــات کنــد.

روحانی: ایران تخطی از قطعنامه۲۲۳۱ را 
نخواهد پذیرفت

رئیس جمهـور روز چهارشـنبه در جلسـه هیئت دولـت گفت: 
۱۸ اردیبهشـت  ۱۸ اردیبهشـت هسـتیم،  مـا در آسـتانه 
کشـورها و تاریـخ  آغـاز تحریـم و فشـار بی نظیـر در تاریـخ 
ایـران از سـوی یـک رژیـم مسـتبد علیـه ملـت ایـران اسـت دو 
سـال پیـش در ایـن ایـام بـر خـاف همـه قوانیـن و مقـررات 
بین المللی و با نقض قطعنامـه ۲۲۳۱، رئیس جمهور آمریکا 
ج شـد و آن را مکتـوب کرد و در  در نطقی صریحا از برجام خار

برابـر دوربیـن خبرنـگاران قـرار داد. 
بـه گـزارش ایرنـا، حسـن روحانـی افـزود: آمریـکا کا  از برجـام 
ج شـده و ۴ بـه اضافـه یـک هـم تـا حـد زیـادی عقـب  خـار
کشـیده اسـت. ما حالـت متعادلـی داریم هـر موقع آنهـا حاضر 
شـوند بـه تعهـدات کامـل برجامـی عمـل کننـد مـا هـم همـان 
کید  روز بـه تعهـدات کامـل برجامی بـر می گردیـم. روحانـی تا
کـرد: در ماه های آینده مـا مطابق با برجـام و قطعنامه ۲۲۳۱ 
بـه یـک پیـروزی بسـیاربزرگی می رسـیم و کل تحریم هـای 

تسـلیحاتی ایـران برداشـته مـی شـود. 
تحریم هایـی کـه سـال ها بـر ضـد مـا بـود بـه طـور کامـل کنـار 
مـی رود و ایـران می توانـد سـاح الزم را بخـرد و صـادر کنـد. 
رئیـس جمهـوری گفـت: آمریکایـی هـا از یکـی دو مـاه پیـش 
از خـواب غفلـت بیـدار شـده و فهمیده انـد کـه چـه اشـتباه 
ج شـده انـد و چه خطای بزرگی  بزرگی کردند که از برجام خار
کـه برجـام را بـه هـم زدنـد. رئیـس جمهـوری تصریـح کـرد: 
گـر هـم بخواهنـد کار دیگـری انجـام دهنـد و  آمریکایـی هـا ا
مثـا تصمیـم بگیرنـد کـه بـه برجـام برگردنـد و از اسـنپ بـک 
اسـتفاده کنند که دیگـر برای آنهـا برجامـی وجود نـدارد و کار 
تمام شـده اسـت، مگر اینکه آنهـا بیایند درخواسـت بدهند و 
دوبـاره همـه اعضـا بپذیرنـد و تمـام خطاهـا را جبـران کننـد و 
تحریم هـا را کنـار بگذارنـد کـه آن هـم شـرایط خاصـی دارد.

 ارسال اقالم پزشکی از سوی ایران 
به سه کشور جهان

سـخنگوی وزارت امورخارجـه کشـورمان گفـت: بـه نشـانه 
کرونـا در نقـاط  ع ویـروس  همبسـتگی در مبـارزه بـا شـیو
مختلف جهـان، ایـران اخیرا اقـام درمانی و پزشـکی به سـه 

کشـور افغانسـتان، لبنـان و آلمـان ارسـال کـرده اسـت.
 بـه گـزارش ایرنـا، سـید عبـاس موسـوی در صفحـه توییتـر 
خـود و در توییتـی بـه زبـان انگلیسـی در ایـن ارتبـاط نوشـت: 
»با توجـه بـه پیشـرفت ایـران در کاهـش منحنی کوویـد ۱۹، 
آقای دکتر ظریف وعده داده بودند تا دستگاه ها و تجهیزات 
مرتبط با ویـروس کرونـا را به کشـورهای جهان صـادر کنند. 
بـه نشـانه همبسـتگی، ایـران اخیـرا اقـام درمانـی و پزشـکی 
به سـه کشـور افغانسـتان، لبنان و آلمان ارسـال کرده اسـت. 
ایران همچنان دسـتگیر و یاری گر ملت های نیازمند به این 

تجهیـزات خواهـد بود.«
 پیش از نیز در جلسه هیئت دولت، وزارت بهداشت، درمان 
و آمـوزش پزشـکی بـا ارائـه گزارشـی از رونـد بیمـاری کرونـا 
در کشـور، از موافقـت آن وزارتخانـه بـا صـادرات تجهیـزات 
پزشـکی مربـوط بـه پیشـگیری و مقابلـه بـا کرونـا کـه مـازاد بر 
نیاز کشـور اسـت، خبر داد و رئیس جمهور نیز دسـتورات الزم 
را برای تامین و ذخیـره احتیاطی تجهیزات پزشـکی و نحوه 

صـادرات اقـام مـازاد بـر نیـاز کشـور صـادر کرد.

مدرک تقلبی مانع راه یافتن نماینده 
تفرش به مجلس شد

گفت وگـو بـا  گذشـته در  سـخنگوی شـورای نگهبـان روز 
خبرنـگاران در پاسـخ بـه سـوالی دربـاره سـرانجام وضعیـت 
منتخـب مـردم تفـرش، گفـت: آنچـه کـه برای ما روشـن شـد 
بعـد از بررسـی های مفصلـی کـه اعضـای شـورای نگهبـان 
داشـتند و اسـتعام از دسـتگاه های ذیربـط صـورت گرفـت، 
معلـوم شـد کـه آن موسسـه ای کـه گواهـی تحصیلـی را صادر 
کرده است دارای مجوز رسمی نیسـت و طبیعتا مدرک صادر 

شـده از سـوی آن مؤسسـه هـم فاقـد اعتبـار اسـت.
 به گزارش مهر،عباسـعلی کدخدایی افزود: گزارشی از سوی 
ح شـد و نهایتا  برخی از اعضای محترم شـورای نگهبان مطر
رأی شـورای نگهبـان این بود کـه منتخـب تفرش و آشـتیان 

از راه یابـی به مجلـس یازدهم بـاز می ماند.

گر تولید مناسـب و رو به رشـد  همانگونـه که نقش سیسـتم ایمنی بـدن در مقابلـه با ویروس ها بسـیار مهم اسـت، ا
باشد، می تواند پیکره اقتصادی کشور را در مقابل ویروس های طبیعی و ویروس های دست ساز همچون تحریم 

یا نوسـانات قیمت نفت و تکانه های مختلـف محافظت کند.

نقل قول

قامیرســلیم، نماینــده مجلــس یازدهــم: تحوالتــی کــه در ســال های گذشــته  ســیدمصطفی آ
خ داده جایگاه رئیــس مجلس را بــه ضرر نماینــدگان مجلس ارتقا  در آیین نامه داخلــی مجلــس ر
داده اســت و کســی کــه می خواهــد آن رونــد را اصــاح کنــد نبایــد تمایــل بــه چنــان ریاســتی داشــته 
باشــد. مــن مدافــع بازگردانــدن مجلس بــه جایــگاه اصلــی اش هســتم و بــرای آن کوشــش خواهم 
کــرد و امیــدوارم نمایندگان محتــرم به ایــن مهــم توجــه الزم را مبــذول دارند. کرســی ریاســت مهم 
نیســت، احقــاق حــق ضایع شــده مجلــس اهمیــت دارد. مثــا گفتــه می شــود کــه خــود محمدباقر 
قالیباف و اطرافیانش، شــانس ریاســتش را بــاال می داننــد اما تا آنجــا که من خــودم از زبان ایشــان 
کثریت اســت و جــز این  شــنیدم چنیــن ادعایی مطــرح نشــده و ایشــان هــم ماننــد بقیــه تابــع رأی ا
نمی توانــد باشــد. بــه نظــر نمی رســد کــه در ایــن شــرایط، کســی بــه دنبال شــانس باشــد بلکــه همه 
مــا نامزدها بایــد بــرای خدمــت در هــر جایگاهــی کــه باشــیم ابــراز شــیفتگی کنیم./اعتمادآنالین

حسـین مرعشـی، سـخنگوی حـزب کارگـزاران: در زمـان برگـزاری یازدهمیـن دوره انتخابـات 
مجلـس دو دیـدگاه در بیـن اصاح طلبـان وجـود داشـت، یـک دیـدگاه معتقـد بـود مـردم از وضعیت 
موجود جامعه رنجیده هستند و از سـوی دیگر پایگاه اجتماعی اصاح طلبان نیز آمادگی حضور در 
گر انتقـادی به رئیس دولـت اصاحات صـورت می گیرد به  دلیل این اسـت که  انتخابات را نـدارد. ا
ما انتظار داریـم آقای خاتمی در تصمیم گیری ها نقـش پررنگ تری ایفا کنند. مـا امیدواریم رئیس 
دولـت اصاحـات اعمـال مدیریـت بیشـتری در مـورد ضعف هـای جریـان اصاحات داشـته باشـند 
تا بتوانیـم در آینده ایـن ضعف ها را پوشـش بدهیم. برخـی از دوسـتان عاقـه دارند آقـای خاتمی را 
منحصر به خود کنند، این نظر برخی از دوسـتان اسـت که ما به نظر آنهـا احترام می گذاریـم اما این 
دیـدگاه را بـه حال جریـان اصاحـات مفیـد نمی دانیم. البتـه ما معتقد بـه سـاختار جدید رهبـری در 

جریـان اصاحـات هسـتیم کـه در آن،  رئیس دولـت اصاحـات نقش محـوری دارنـد. /مهر

 از آقای قالیباف نشنیده ام که بگوید 
شانس باالیی دارم

معتقد به ساختار جدید رهبری در جریان 
اصالحات هستیم

مهدی چمـران، عضو شـورای ائتالف نیروهـای انقالب: در بیـرون پارلمـان گروهی تمایل 
دارنـد که فان شـخص رئیـس مجلس بشـود و تاش هـم می کننـد ولی به هـر حـال در نهایت 
این نمایندگان مجلس هسـتند که باید نظر نهایـی را درباره انتخاب رئیـس مجلس بدهند. 
در فضای رقابتی که برای کسب کرسی ریاست شکل گرفته است، گروهی به دنبال برچسب 
کنون تئوری ببافند و مجلـس یازدهم را بکوبنـد. آنها می خواهند  زنی هایی هسـتند تا از هم ا
به اختافـات دامن بزننـد و سـعی دارند القـا کنند که بیـن این افـراد اختـاف وجـود دارد. البته 
طبیعی اسـت، جایگاهی وجود دارد و یک »آقا باالسـر« هم نیسـت کـه بگوید ایـن کار را انجام 
دهید و فان کار را انجام ندهید. فانی باشـد و فانی نباشـد. این خود نمایندگان هسـتند که 
کاما دموکراتیک درباره این کرسی ها تصمیم می گیرند و نظرشان را در نهایت اعام می کنند. 

ما هـم صبر می کنیـم که چـه تصمیمـی می گیرند./خبرآنالین

 »آقا باالسر«
 در مجلس یازدهم نداریم

رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح روز 
گذشــته به مناســبت هفته کار و کارگر، در 
ارتبــاط تصویــری مســتقیم و سه ســاعته 
ــران  ــا کارگ ــا هفــت مجموعــه تولیــدی ب ب
بــه  کردنــد.  گفت وگــو  کارفرمایــان  و 
گــزارش پایــگاه اطاع رســانی حضــرت 
آیــت اهلل خامنــه ای، رهبــر انقــاب بــا 
تبریــک هفتــه کارگــر بــه همــه کارگــران 
و زحمتکشــان، شــنیدن گزارش هــای 
امیدبخــش از تولیــد را شــیرین و جــذاب 
کیــد بــر انتشــار عمومــی  خواندنــد و بــا تا
ایــن گزارش هــا گفتنــد: رفــع مشــکات 
جامعــه کارگــری یکــی از مســائل مهــم 
اســت کــه بایــد نســبت بــه آن اهتمــام 
شــود. رهبــر انقــاب اســامی بخــش 
اول سخنانشــان را بــه مســائل کارگــری 
کار بــه  اختصــاص دادنــد و افزودنــد: 
معنــای عمومــی همــه انــواع کار را شــامل 
می شــود و در قــرآن کریــم و روایــات نیــز 
کیــد بــر تــاش و انجــام عمــل صالــح و  تا
به ســرانجام رســاندن کار اســت کــه البته 
یکــی از مشــکات مــا در کشــور نیمه تمــام 

مانــدن کارهاســت. 

کارگران ستون اصلی اقتصاد 
سالم هستند

هــدف  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
اقتصــاد کشــور را تولیــد ثــروت و تقســیم 
عادالنــه آن بیــن آحــاد مــردم خواندنــد 
و افزودنــد: بــرای رســیدن بــه اقتصــاد 
ــی  ــر یکــی از ســتون های اصل ســالم، کارگ
و از عوامــل درجــه یــک تولیــد ثــروت در 
کشــور اســت. رهبــر انقــاب اســامی، 
کارگــر ماهــر و نــوآور را موجــب افزایــش 
کیفیــت کار دانســتند و گفتنــد: بنابرایــن 
کارفرمایــان  بنگاه هــای اقتصــادی و 

بایــد دانــش و مهــارت نیــروی کار و ســهم 
آن را از عوائــد بنگاه هــای اقتصــادی 
افزایــش دهنــد و کارگــر نیــز بــا احســاس 
مســئولیت بیشــتر و بــدون ســهل انگاری 
عمــل کنــد. ایشــان، کارگــر و کارفرمــا را دو 
ســتون اصلی رشــد و پیشــرفت اقتصادی 
خواندنــد و بــا  اشــاره بــه شــکایت برخــی 
ــر در آنهــا  افــراد از مصوباتــی کــه نظــر کارگ
ماحظــه نشــده اســت، افزودنــد: ایــن 
مقــررات حتمــا بایــد بــا نــگاه عادالنــه 

تنظیــم شــود. 
ــه  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای اهتمــام ب
حقــوق نیــروی کار از جملــه »دســتمزد 
بــدون  عادالنــه و پرداخــت منظــم و 
بیمــه،  شــغلی،  امنیــت  آن،  تاخیــر 
آمــوزش، خدمــات رفاهــی و بهداشــت 
کیــد قــرار دادنــد و  و درمــان« را مــورد تا
کنونــی و تحــوالت  گفتنــد: در دنیــای 
پــر ســرعت فنــاوری، یادگیــری مــداوم 
تجربیــات  از  اســتفاده  و  آموزشــی 
تولیــدی  بــرای مجموعه هــای  قبلــی 
و کارگــران آنهــا یــک ضــرورت اســت تــا 
بــا ارتقــای بهــره وری و کیفیــت تولیــد، 
رونــق اقتصــادی افزایــش یابــد. رهبــر 
انقــاب اســامی بــا اشــاره بــه تاثیرگــذاری 
کارگــران در تحــوالت سیاســی دو قــرن 
گذشــته  دنیــا، نقــش کارگــران کشــورمان 
دفــاع  اســامی،  انقــاب  پیــروزی  در 
گــون را بســیار  مقــدس و حــوادث گونا
برجســته دانســتند و افزودنــد: کارگــران 
از همراه تریــن قشــرها در تحقــق اهــداف 
انقــاب بوده انــد و پیونــد آنهــا بــا نظــام 
جمهــوری اســامی یــک پیونــد دائمــی 
اســت البتــه ایــن پیونــد عمیــق، وظایــف 
مســئوالن در هــر ســه قــوه را بــرای حــل 
مشــکات کارگــران افزایــش می دهــد. 

بــه  ادامــه  در  اســامی  انقــاب  رهبــر 
ع »جهــش تولیــد« بــه عنــوان  موضــو
شــعار ســال اشــاره کردنــد و بــا اشــاره بــه 
فرصــت کافــی کــه تــا پایــان ســال بــرای 
تحقــق ایــن شــعار وجــود دارد، نکاتــی را 

درخصــوص آن بیــان کردنــد.

 تولید، عامل اصلی شکل گیری 
اقتصاد ملی است

حضرت آیــت اهلل خامنــه ای، مقوله تولید 
در اقتصــاد کشــور را همچــون سیســتم 
ایمنــی و دفاعــی بــدن انســان دانســتند 
ــتم  ــش سیس ــه نق ــه ک ــد: همانگون و گفتن
ایمنی بــدن در مقابله با ویروس ها بســیار 
گــر تولیــد مناســب و رو بــه  مهــم اســت، ا
رشــد باشــد، می توانــد پیکــره اقتصــادی 
ــی  ــای طبیع ــل ویروس ه ــور را در مقاب کش
همچــون  دست ســاز  ویروس هــای  و 
تحریــم و یــا نوســانات قیمــت نفــت و 
تکانه هــای مختلــف محافظــت کنــد. 
ــد، عامــل  ــر اینکــه تولی ــد ب کی ــا تا ایشــان ب
اصلــی شــکل گیری یــک اقتصــاد ملــی 
و قــوی اســت، افزودنــد: تولیــد عــاوه 
بــر اینکــه بــرای اقتصــاد کشــور حیاتــی 
اســت، از لحــاظ سیاســی، اجتماعــی و 
فرهنگــی نیــز تاثیرهــای زیــادی دارد 
به گونــه ای کــه توانایــی یــک ملــت در 
تولیــد نیازهــای اساســی خــود، بــه آن 
ملــت اعتمــاد به نفــس و احســاس عــزت 
خواهد بخشــید و زمینه ســاز رفــاه عمومی 
ــی و  ــص مل ــد ناخال ــش تولی ــه، افزای جامع
افزایش صــادرات و تاثیرگــذاری فرهنگی 
صــادرات کاالهــای داخلــی در کشــورهای 
دیگــر خواهــد شــد. رهبــر انقاب اســامی، 
روند فعلی تولیــد در کشــور را بــرای جبران 
کافــی دانســتند و بــا  عقب ماندگی هــا نا

کیــد بــر لــزوم توســعه و تقویــت بیشــتر  تا
تولیــد، نکاتــی را درخصــوص جهــش 
تولیــد و راه هــای تحقــق آن در شــرایط 
کنونــی بیــان کردنــد. حضــرت آیــت اهلل 
خامنــه ای یکــی از مســائل مهــم بــرای 
تحقــق جهــش تولیــد را مشــارکت دادن 
مــردم در اقتصــاد از طریــق اســتفاده از 
گــون  گونا اســتعدادها و ظرفیت هــای 
مــردم برشــمردند و افزودنــد: در ایــن 
زمینــه ســه قــوه وظایــف مهمــی دارنــد 
گــر بــه ایــن وظایــف عمــل نشــود،  کــه ا
جهــش تولیــد اتفــاق نمــی افتــد. ایشــان 
را  تولیدکننـــــــده  و  تولیــد  از  حمایــت 
اصلی تریــن وظیفــه مســئوالن دانســتند 
کیــد کردنــد: حمایــت از تولیــد فقط به  و تا
معنــای تزریــق نقدینگــی نیســت بلکــه 
بایــد بــا برداشــتن موانــع، میــدان را بــرای 
ســرمایه گذار، صاحــب فکــر و تولیدکننــده 
بــاز کــرد. رهبــر انقــاب اســامی بــه برخــی 
از مصادیق برداشــتن موانع اشــاره کردند 
گیر،  ــت وپا ــررات دس ــذف مق ــد: ح و گفتن
مبــارزه جــدی بــا قاچــاق کاال، مقابلــه بــا 
واردات بی رویــه، مبــارزه بــا فســاد مالــی 
و فســاد اداری، رعایــت حقــوق مالکیــت 
ســفته بازی ها  بــا  مقابلــه   معنــوی، 
و  زیان بخـــــــش  گــــــــری های  سودا و 
معافیت هــای مالیاتــی در مــوارد ضــروری 
و وضــع مالیــات در مــوارد الزم همچــون 
ثروت هــای بــادآورده از جملــه کارهــای 
ضــروری اســت کــه بایــد ســه قــوه نســبت 
بــه آن اهتمــام بورزنــد. حضــرت آیــت اهلل 
خامنــه ای قضایــای اخیــر مربــوط بــه 
ویــروس کرونــا و پــای کارآمــدن همــه 
ظرفیت هــای کشــور بــرای تولیــد اقــام 
بهداشــتی از جملــه ماســک را نمونــه بــارز 
کــردن میــدان و حمایــت از تولیــد  بــاز 

خواندنــد و افزودند: علت اینکــه در تولید 
ماســک توانســتیم در مــدت کوتاهــی بــه 
ظرفیتــی دســت پیــدا کنیــم کــه بیشــتر از 
نیــاز کشــور اســت، برطرف شــدن موانــع از 
ــرای  ــت و بــاز شــدن میــدان ب جانــب دول
حضــور دســتگاه های مختلــف و حتــی 
مــردم در عرصــه تولیــد ماســک بــود. 
کیــد بــر اینکــه بهبــود محیــط  ایشــان بــا تا
ــرای  ــروری ب ــوارد ض ــی از م ــب وکار یک کس
گفتنــد:  تحقــق جهــش تولیــد اســت، 
براســاس بررســی های کارشناســی وزارت 
گــر دو اقــداِم  امــور اقتصــاد و دارایــی، ا
»ایجــاد پنجــره واحــد صــدور مجوزهــا« 
و »تشــکیل دادگاه هــای تجــاری بــرای 
انجــام  اقتصــادی«  اختافــات  رفــع 
شــود، جایــگاه کشــور از لحــاظ شــاخص 
کســب و کار چهــل تــا پنجــاه رتبــه ارتقــا 
خواهــد یافــت. رهبــر انقــاب اســامی 
واردات«  »ممنوعیــت  ع  موضــو بــه 
به عنــوان یکــی از زمینه هــای جهــش 
ــا  تولیــد اشــاره و خاطرنشــان کردنــد: مــا ب
کید داریم  واردات مخالف نیســتیم اما تا
محصولــی کــه در کشــور تولیــد می شــود 
و یــا امــکان تولیــد دارد، وارد نشــود. 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای افزودنــد: 
در برخــی مواقــع، برخــی دســتگاه های 
اجرایــی، بــه بهانه هایــی بــه دنبــال 
بازکــردن راه واردات بــی مــورد هســتند. 
ــرای اینکــه  بــه عنــوان مثــال می گوینــد ب
کیفیت خــودروی داخلــی ارتقا یابــد، باید 
خودروی خارجــی وارد شــود، در حالی که 
باید کیفیت خــودروی داخلــی از راه های 
دیگــر افزایش یابــد و نــه از طریــق واردات 
ک ســیاه  خودروهــای خارجــی و بــه خــا

نشــاندن تولیــد داخلــی.

هیچ گاه نگویید نمی شود 
و نمی توانیم

کید بــر اهمیــت جهــش کیفی  ایشــان بــا تا
ع افزایــش  در کنــار جهــش کّمــی، موضــو
امیــد بــه کار و تــاش را در کشــور بســیار 
متاســفانه  گفتنــد:  و  خواندنــد  مهــم 
عــده ای در کشــور به طــور دائــم می گوینــد 
»نمی شــود و نمی توانیــم« در حالی کــه 
»می توانیــم« و دلیــل آن هــم ایــن اســت 
ــر  ــک ماهواره ب ــم ی ــی می توانی ــا وقت ــه م ک
را بــا ســرعت ۷۵۰۰ متــر بــر ثانیــه بــه 
فضــا پرتــاب کنیــم و ماهــواره را در مــدار 
قــرار دهیــم  و یــا در صنایــع دفاعــی آن 
داشــته ایم،  را  بــزرگ  پیشــرفت های 
پــس در تولیــد هــم می توانیــم بــه جهــش 

دســت پیــدا کنیــم.
رهبــر انقــاب اســامی افزودنــد: آن ذهــن 
و فکــری کــه می توانــد ماهــواره را تولیــد 
کنــد و بــرای ارســال ماهــواره بعــدی در 
مــدار ۳۶ هــزار کیلومتــری هدف گــذاری 
و  ابتــکار  روحیــه  چنیــن  قطعــا  کنــد، 
خاقیتــی بــرای تولیــد خــودرو بــا مصــرف 
کیلومتــر و  ۵ لیتــر بنزیــن در یــک صــد 
در دیگــر بخش هــای تولیــد نیــز وجــود 
دارد. حضرت آیــت اهلل خامنه ای ســپس 
بــه برخــی بخش هــا کــه بایــد در جهــش 
تولیــد بــه آنهــا اهمیــت و اولویــت داده 
شــود، اشــاره کردنــد و گفتنــد: توســعه 
ظرفیــت پاالیشــگاهی همچــون ســاخت 
پاالیشــگاه میعانــات در بندرعبــاس و 
مجتمــع پاالیشــگاهی ســیراف، اجــرای 
کــه منجــر بــه  ح هــای پتروشــیمی  طر
افزایــش چنــد برابــری تولیــد محصــول 
کشــاورزی  ح هــای  طر شــد،  خواهــد 
به خصــوص تمرکــز بــر تولیــد محصــوالت 
اساســی، همچــون گنــدم، دانه هــای 

روغنــی، گیاهــان دارویــی و آبزیــان و 
خودکفایــی در ایــن عرصه هــا بــا اســتفاده 
از شــیوه های آبیــاری مــدرن، تمرکــز بــر 
زیرســاخت ها به خصــوص حمــل و نقــل 
ریلــی، توجــه ویــژه بــه قطعه ســازی و 
ــم  ــیار ه ــه بس ــدن ک ــش مع ــه بخ ــز ب تمرک
بخش هایــی  داریــم،  عقب ماندگــی 
ع جهــش  کــه بایــد در موضــو هســتند 
تولیــد مــورد اهتمــام ویــژه قــرار گیرنــد. 
ایشــان یکــی دیگــر از بخش هایــی را 
ع جهــش تولیــد بــه  کــه بایــد در موضــو
آن نــگاه ویــژه ای شــود، بخــش دارو و 
کنــون در  کســن دانســتند و افزودنــد: ا وا
کســن  کشــور در خصــوص تولیــد دارو و وا
بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا، کارهــای 
تحقیقاتــی خوبــی انجــام شــده اســت 
و چه بســا دانشــمندان خــوب و جــوان 
کارآمــد مــا بتواننــد زودتــر  و محققــان 
کشــورهای دیگــر موفــق بــه تولیــد  از 
کســن بــرای مقابلــه بــا کرونــا  دارو و وا
شــوند. رهبــر انقــاب اســامی، زنجیــره 
را  خانگــی  لــوازم  و  کفــش  ک،  پوشــا
یکــی از ظرفیت هــای مهــم و ریشــه دار 
کشــور خواندنــد و گفتنــد: بــرای تحقــق 
زنجیــره  ایــن  بــر  بایــد  تولیــد  جهــش 
تمرکــز جــدی شــود و از واردات ایــن 
محصــوالت جلوگیــری شــود. حضــرت 
آیــت اهلل خامنه ای بــه یک اقدام ناپســند 
ک نیــز اشــاره کردنــد و  در تولیــد پوشــا
افزودنــد: با اینکه کشــور همــواره در تولید 
ِک بــا کیفیــت ســرآمد و صاحــب  پوشــا
قدمت اســت امــا برخــی تولیدکننــدگان بر 
ج  روی تولیدات خود برچسب تولید خار

می زننــد کــه ایــن کار غلــط اســت.
کیــد  تا خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
ــد حرکــت تولیــد  ــه لطــف خداون ــد: ب کردن
در کشــور آغــاز شــده اســت امــا ادامــه ایــن 
حرکــت معمولــی، مشــکات کشــور را حل 
کــرد و نیازمنــد یــک حرکــت  نخواهــد 
مضاعــف و یــک جهــش هســتیم کــه در 
ایــن عرصــه نیــز جوان هــای آمــاده بــه کار 
و عناصــر مبتکــر بســیارند و بایــد میــدان 
بــرای ورود آنــان آمــاده شــود. ایشــان در 
پایــان اظهــار امیــدواری کردنــد شــرایط 
ع کرونــا در  جدیــد پیــش آمــده بعــد از شــیو
کشــور و گســترش روحیــه همــکاری میان 
مــردم بــرای تامیــن نیازهــا، زمینه ســاِز 
کارهــای نــو و تحــوالت در عرصه هــای 

اقتصــادی کشــور باشــد.

نیازمند جهش در تولید هستیم
رهبر انقالب: کارگر یکی از ستون های اصلی تولید ثروت در کشور است

به لطف خداوند 
حرکت تولید در کشور 

آغاز شده است اما 
ادامه این حرکت 

معمولی، مشکالت 
کشور را حل نخواهد 

کرد و نیازمند یک 
حرکت مضاعف و یک 

جهش هستیم
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اقتصاد روز

ذخیره ارزی برای کرونا ریال شد
بعد از موافقت مقام معظم رهبری در رابطه با برداشـت یک 
میلیارد دالری از صندوق توسـعه ملی برای کمک به جبران 
هزینه هـای کرونـا، اولیـن معـادل ریالـی آن در اختیـار دولـت 
قـرار گرفتـه اسـت.به گـزارش ایسـنا، هزینه هـای سـنگین 
ع ویروس کرونا و نیاز وزارت بهداشت به منابع  ناشی از شـیو
مسـائلی بـود کـه تنهـا از کانـال بودجـه دولـت امـکان تامیـن 
نداشـت و منابـع دیگـری بـرای جبـران هزینـه و همچنیـن 
حمایـت از اقشـار آسـیب پذیر پیـش بینـی شـد.در همیـن 
ح بـود تـا  جریـان کمـک از منابـع صنـدوق توسـعه ملـی مطـر
اینکـه در اوایـل فروردیـن مـاه رئیـس جمهـور اعـام کـرد کـه 
طـی نامـه ای درخواسـت برداشـت یـک میلیـارد دالری از 
منابـع صندوق توسـعه ملی بـه منظـور کمک بـه هزینه های 
ح کـرده اسـت و در ادامـه نیـز طولـی  ناشـی از کرونـا را مطـر
نکشـید که مقام معظـم رهبری نیز بـا این درخواسـت دولت 
موافقـت کردنـد و مجـوز برداشـت صـادر شـد.حدود یـک ماه 
از مجـوز دولت بـرای برداشـت منابـع از صندوق توسـعه ملی 
گذشـت تـا اینکـه بـه تازگـی نوبخـت، رئیـس سـازمان برنامـه 
وبودجـه اعـام کـرد نخسـتین بخـش از معـادل ریالـی یـک 
میلیـارد یـورو توسـط بانـک مرکـزی بـه  حسـاب خزانـه واریـز 
شـده است.برداشـت از صنـدوق توسـعه ملـی قـرار بـود بـرای 
تامین هزینه های وزارت بهداشـت در جریان مقابله با کرونا 
و همچنیـن کمک بـه صنـدوق بیمه بیـکاری مورد اسـتفاده 
قرار بگیرد، از این رو نوبخت اعام کرده که از وزیر بهداشت 
دعـوت کـرده اسـت تـا در جلسـه ای اولویت هـای تخصیـص 
منابعی که تـا االن از صندوق توسـعه ملـی در اختیار سـازمان 

برنامـه و بودجـه قـرار گرفتـه را تعییـن کننـد.
سـاالنه و براسـاس میـزان تعییـن شـده در قانـون، بخشـی از 
منابـع ناشـی از فـروش نفـت بـه عنـوان ذخیـره در صنـدوق 
توسـعه ملی قرار می گیـرد و منابـع آن به صورت ریالـی و ارزی 
و در چهارچـوب اساسـنامه و در قالـب تسـهیات در اختیـار 
بخش هـای مقـرر در قانـون قـرار خواهـد گرفـت. امـا در ایـن 
بین ممکن است تحت شـرایطی دولت درخواست برداشت 
از منابـع صنـدوق توسـعه ملـی را داشـته باشـد کـه در صـورت 
خ  صـدور مجـوز از سـوی مقـام معظـم رهبـری ایـن اتفـاق ر
خواهـد داد. بعـد از آن به میـزان تعریـف شـده از ارز صندوق، 
از سـوی بانـک مرکـزی بـه ریـال تبدیـل شـده و معـادل ریالی 

آن بـه خزانـه واریـز می شـود تـا دولـت از آن اسـتفاده کنـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه طبـق قانـون تبدیـل منابـع صنـدوق 
خ بـازار نیمـا انجام می شـود  توسـعه ملی به ریـال براسـاس نر
کـه در حـال حاضـر آن بـرای دالر کمتـر از ۱۴ هـزار تومـان و 
کنون بخـش اول  یـورو نزدیـک بـه ۱۵ هـزار تومـان اسـت.ا
معـادل ریالـی یـک میلیـارد یـورو در اختیـار دولـت قـرار گرفته 
و بـه تدریج مابقـی آن نیـز تبدیل به ریـال و به حسـاب خزانه 
واریز می شـود تـا بتواند بـرای بخش هـای تعریف شـده مورد 
اسـتفاده قـرار گیـرد. معمـوال برداشـت از صنـدوق توسـعه 
ملـی بـرای دولـت به صـورت تسـهیات اسـت و بـه تدریـج به 
صنـدوق بـاز می گـردد؛ امـا در رابطـه بـا ایـن یـک میلیـارد دالر 

هنـوز سـازوکار نحـوه برداشـت آن اعـام نشـده اسـت.

سکه دو تومانی
به جای اسکناس ۲۰۰۰۰ ریالی

قـرار اسـت چهـار صفـر از پـول ملـی حـذف شـود و مسـکوکات 
نقش بیشـتری را در مبادالت مردم بازی کنند، به طوری که 
اسـکناس های هـزار و دوهـزار تومانـی فعلـی بـه سـکه های 
یـک و دو تومانـی تبدیـل خواهنـد شـد.به گـزارش ایسـنا، 
ع حـذف صفـر از پـول ملـی بارهـا در تاریـخ جمهـوری  موضـو
ح شـده، امـا هیـچ گاه بـه مرحلـه اجـرا  اسـامی ایـران مطـر
نرسـیده اسـت، بـا ایـن حـال ایـن هفتـه نماینـدگان مجلـس 
شـورای اسـامی، الیحـه حـذف چهـار صفـر از پـول ملـی و 
تغییـر واحد پـول ایـران از ریـال بـه تومـان را که توسـط بانک 
ح بـرای  مرکـزی تهیـه شـده بـود تصویـب کردنـد تـا ایـن طـر
نخسـتین بار چهره ای واقعی تر به خود بگیرد.مدت هاست 
کـه در جامعـه و در میـان عمـوم مـردم کسـی از ریـال اسـتفاده 
نمی کنـد و عمـا تومـان جـای ریـال را در کشـور مـا گرفتـه و از 
سـوی دیگـر، تـورم چنـد دهـه سـبب شـده تـا ارزش پـول ملی 
خ برابـری آن بـا ارزهایـی چـون یـورو و دالر کاسـته  ایـران و نـر
شده و به نسبت بسیار پایینی برسد.جالب اینجاست که در 
حـال حاضر واحد رسـمی پـول ایـران با ریـال و اضعـاف )پول 
خـرد( آن بـا دینـار شـناخته می شـود، امـا دینـار مدت هاسـت 
کـه دیگـر در اقتصـاد ایـران وجـود نـدارد و حتـی ممکـن اسـت 
بسـیاری از جوانـان کشـور نداننـد کـه دینـار نیـز بخشـی از 
واحـد پـول ایـران را تشـکیل می دهـد. حـال بـا تصویـب ایـن 
قانون قرار اسـت که هـر ۱۰۰۰۰ ریـال )هزار تومـان( فعلی برابر 
بـا یـک »تومـان« شـود و اضعـاف آن نیـز »قـران« خواهـد بـود 
که هـر صـد قـران برابر بـا یـک تومـان خواهـد شـد.عبدالناصر 
همتی، رئیس کل بانـک مرکزی نیـز در دفاع از ایـن الیحه به 
ایـن مـوارد در مجلـس اشـاره کـرد و گفـت کـه در حـال حاضـر 
عرف اصلی در جامعـه ما، تومان اسـت؛ همان طـور که چک  
پول هـای ۵۰ هـزار تومانـی را ۵۰ تومانـی می خواننـد، پس به 
همیـن دلیـل اسـت کـه می خواهیـم چهـار صفـر حـذف کنیم 

کـه عـرف جامعـه رعایـت شـود.
آن طـور کـه او گفتـه، در حـال حاضـر حـدود هشـت میلیـارد 
اسـکناس در کشـور وجـود دارد کـه پنـج میلیـارد از آنهـا زیـر 
دوهـزار تومـان اسـت، از سـوی دیگـر در سـال حـدود یـک 
میلیـارد اسـکناس امحـا می شـود کـه ایـن امـر، هزینـه چـاپ 
ح بانـک  پـول را بسـیار افزایـش می دهـد. بـر اسـاس طـر
ح حـذف چهـار  مرکـزی، قـرار اسـت بـا اجرایـی شـدن طـر
صفـر از پـول ملـی، مسـکوکات در معامـات خـرد مـردم نقش 
بیشتری پیدا کنند، چرا که در حال حاضر سکه های موجود 
ک  عمـا نقشـی در مبـادالت ندارنـد، بـا وجـود اینکـه اسـتها
مسکوک از اسکناس کمتر بوده و هزینه کمتری برای دولت 

و بانـک مرکـزی دارد.
ح  طـر ایـن  اجـرای  بـا  کـرده  اشـاره  همتـی  کـه  آن طـور 
کـه جـای  سـکه های یـک و دو تومانـی ضـرب می شـود 
اسـکناس های هـزار و دوهـزار تومانـی فعلـی را خواهـد گرفت 
و بـه ایـن ترتیـب نقـش مسـکوکات نیـز در مبـادالت خـرد 
مـردم بیشـتر می شود.سـرانه اسـکناس در ایـران ۱۰۹ اسـت 
و ایـن در حالـی اسـت کـه در دنیـا ایـن ارقـام پایین تـر اسـت 
و در عیـن حـال سـرانه مسـکوکات ایـران نیـز ۲۶ اسـت، 
 در حالـی کـه در بسـیاری از کشـورهای اروپایـی سـه رقمـی 

است.

ک تعطیل شد و این وضعیت تا انتهای  کز تعویض پال ج  گرفتن شـیوع ویروس کرونا مرا نیمه اسفند 98 به دنبال او
ک های عوض نشـده  از اسـفند 98 باعث شـده  تـا متقاضیان  کنون ترافیک سـنگین  پال فروردیـن  نیز ادامه داشـت. ا
ک  بروند، شب  آنجا بخوابند تا شـاید نوبت به آنها برسد! کز تعویض پال مجبور باشـند 24 سـاعت  جلوتر مقابل مرا

بازدهی هفتگی بورس به 11 درصد رسید
نمادپدیدهشاندیزازشنبهدربورسگشایشمییابد

گروه  اقتصاد

کاری هفتــه، شــاخص  در آخریــن روز 
سه شــنبه  روز  برعکــس  رونــدی  کل 
داشــت. شــاخص کل در روز سه شــنبه 
در ابتــدای بــازار بیــش از ۱۵ هــزار واحــد 
افزایــش یافــت و در ادامــه و بــا افزایــش 
فشــار عرضه هــا، حتــی بــه محــدوده 
منفــی هــم وارد شــد امــا معامــات شســتا 
ناجــی شــاخص کل شــد و در پایــان بــا 
یــک هــزار و ۴۵۶ واحــد رشــد، بــه کار 
خــود پایــان داد. امــا در معامــات امــروز 
کــه  و بــا صف هــای فــروش ســنگینی 
بــود،  شــده  ایجــاد  پیش گشــایش  در 
شــاخص کل در یــک ســاعت ابتدایــی 
۱۵ هــزار واحــد ریــزش  بــازار، حــدود 
داشــت. طبــق آنچــه انتظــار می رفــت، 
بــا فروکــش کــردن معامــات هیجانــی 
در  فروش هــا  صــف  شــدن  جمــع  و 
نمادهــای پربیننــده، از میــزان افــت 
شــاخص کل کاســته شــد. البتــه امــروز 

نمــاد »شســتا« بــه توجــه بــه افشــای 
الــف،  گــروه  اهمیــت  بــا  اطاعــات 
متوقــف شــد و نتوانســت هماننــد روز 
باشــد.  کل  شــاخص  ناجــی  گذشــته 
طبــق اطاعیــه ای کــه سه شــنبه شــب 
روی ســایت کــدال قــرار گرفــت، شــرکت 
ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعــی ٧٢,١۶ 
درصــد ســهام شــرکت ســرمایه گذاری 
صنایــع پتروشــیمی را بــه مبلــغ حــدود 
گــذار کــرده و از  ۵٣٢ میلیــارد تومــان وا
محــل ایــن معاملــه حــدود ۵٠١ میلیــارد 

کــرد. تومــان ســود شناســایی 

گروه های پرتقاضا
مشــابه روزهــای گذشــته نمادهــای گروه 
بانک هــا، فلــزات اساســی و پاالیشــگاه ها 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــد را ب ــترین بازدی بیش
ــارت، صادرات،  گرچه بانک تج دادند. ا
ملــت، پاســارگاد و دی بــا صــف خریــد 
بــه کار خــود پایــان دادنــد، امــا بانــک 
اعتبــاری  موسســه  و  ســینا  ســامان، 

ملــل شــاهد صــف فــروش بودنــد. در 
میــان گــروه فلــزات اساســی معامــات 
فوالدمبارکــه کــه بــا صــف فروش ســنگین 
آغــاز شــده بــود در نهایــت در محــدوده 
صفــر تابلــو بــه پایــان رســید و هماننــد روز 
گذشــته بــا حــدود ۶۵۰ میلیــارد تومــان، 
بیشــترین ارزش معامــات روزانــه را بــه 
خــود اختصــاص داد. اغلــب نمادهــای 
ســیمان،  ســرمایه گذاری ها،  گــروه 

محصــوالت   ، شــیمیایی  محصــوالت 
غذایی و خــودرو نیز بــا صف خریــد همراه 
بودنــد. براینــد مثبــت ورود نقدینگــی 
بــه بــازار ســرمایه، بهبــود نســبی قیمــت 
و  بازارهــای جهانــی  کامودیتی هــا در 
ــت از  همچنیــن ادامــه حمایت هــای دول
ــازار در صــف فــروش  بــورس، نگذاشــت ب
قفــل شــود.رئیس جمهور  در حاشــیه 
جلســه هیئــت دولــت بــار دیگــر مــردم را 

بــه ســرمایه گذاری در بورس تشــویق کرد 
و از ادامــه عرضــه شــرکت های دولتــی در 
بــورس خبــر داد. امــا طبــق روال روزهــای 
گذشته، اختال ســامانه های معاماتی، 
در  قیمت هــا  درســت  نمایــش  عــدم 
ســامانه های آنایــن و ســایت ســازمان 
بــورس، باعــث شــد از حجــم سفارشــات 

خریــد کاســته شــود. 

 گشایش نماد معامالتی پدیده 
شاندیز از روز شنبه

نمــاد  بــازار،  ناظــر  اطاعیــه  طبــق 
معاماتــی شــرکت توســعه بین المللــی 
صنعــت گردشــگری پدیــده شــاندیز در 
تابلــوی نارنجــی بــازار پایــه فرابــورس 
ج شــد. پیــش از ایــن نمــاد  ایــران در
معاماتــی »گتوشــا« بــرای ایــن شــرکت 
درنظــر گرفتــه شــده بــود کــه طبــق آنچــه 
دالیــل فنــی عنــوان شــده اســت، نمــاد آن 
بــه »گشــان« تغییــر یافتــه اســت. بــا توجه 
بــه گشــایش نمــاد معاماتــی ایــن شــرکت 

از روز شــنبه ۲۰اردیبهشــت، ســهام داران 
پدیــده شــاندیز می تواننــد نســبت بــه 
ثبت نــام در ســامانه ســجام و تعییــن 
کارگــزار ناظــر اقــدام کنند. بــا پایــان یافتن 
معامــات روز چهارشــنبه، شــاخص کل 
دو هــزار و۵۹۰ واحــد کاهــش یافــت تــا 
ریــزش ۰,۲۶ درصــدی داشــته باشــد، 
امــا شــاخص کل هــم وزن۰,7۲ درصــد 
افــت داشــت کــه نشــان می دهــد اغلــب 
نمادهــای بورســی امــروز در محــدوده 
منفــی معاملــه شــده اند.  ارزش معامــات 
خــرد در روز جــاری نیــز بــه ۱7هــزار و 
۲۹7 میلیــارد تومــان رســید کــه در بیــن 
معامــات پایــان هفتــه، بهتریــن رکــورد 
ــاخص  ــد. در نهایــت ش ــاب می آی ــه حس ب
کل نتوانســت در معامــات ایــن هفتــه 
ســقف یــک میلیــون واحــد را بشــکند و 
پشــت ایــن مقاومــت روانــی باقــی مانــد 
امــا بازدهــی هفتگــی شــاخص کل نیــز 
بــه لطــف صعودهــای پرقــدرت روزهــای 

ابتدایــی هفتــه بــه ۱۱ درصــد رســید.

سعید غفاری
خبرنگار

صف خرید ماکارونی به قیمت هزار و 750 
تومان در فروشگاه های کوثر اصفهان، صف  
خرید شکر دولتی به قیمت کیلویی سـه هزار 

تومان در تعاونی ها و صف خرید پوشک  بچه 
در  تومـان  هـزار   50 بسـته ای  قیمـت   بـه 
فروشگاه های سطح شـهر درحال  فراموشی 
بـود تـا اینکـه یکـی از بزرگ تریـن صف هـای 
کز تعویض پالک تشـکیل  اصفهان مقابل مرا
شد. صدها و شاید هزار خودرو شـبانه روز  در 
جـاده  منتهـی بـه راه آهـن بـه سـمت  مرکـز 

تعویض پـالک  در صـف توقف می کننـد. صف 
گـر متقاضـی تعویـض  24سـاعته  اسـت  و ا
ک شـانس بیـاورد، کمتـر از 24 سـاعت در  پـال

صف می ماند.

نیمه اسفند  ۹8 به دنبال اوج  گرفتن شیوع 
ک تعطیل  کز تعویض پا ویروس کرونا مرا

شد و این وضعیت تا انتهای فروردین  نیز 
ادامه داشت. البته پیش از اسفند  ۹8 نیز 
ک  در اصفهان به یک  فرایند  تعویض پا
تراژدی تبدیل  شده بود، متقاضیان باید 
یک روز  کاری  کامل از صبح  اول وقت در 
کز حاضر می شدند تا کار خود را انجام  این مرا
دهند، ولی در طول اردیبهشت  ترافیک 
سنگین  پاک های عوض نشده  از اسفند۹8 
باشند  مجبور  متقاضیان  تا  شده   باعث 
کز تعویض پاک   ۲۴ساعت  جلوتر مقابل مرا
بروند، شب  آنجا بخوابند تا شاید نوبت به 

آنها برسد!

بزرگ ترین همایش استانی در 
صف!

ک  زمستان  گذشته  متقاضیان تعویض پا
کز مراجعه  ساعات  ابتدایی روز به این مرا
می کردند و جلوی درب این  مرکز کمتر از 
یک ساعت  منتظر می ماندند تا موفق به 
ک  کز تعویض پا ورود شوند، ضعف مرا
درشهرستان های دیگر باعث شده  بود تا 
از شهرستان های مختلف استان   مردم  
صف   آزمایش  شهرک  جلوی   اصفهان  
ک در  کز تعویض پا بکشند. برای مثال مرا
زرین شهر فقط روزانه  ۴۰ نفر ظرفیت دارد 
و مردم و در مجموعه شهر های شهرستان  
لنجان نیز به اصفهان می آیند. حاال درصد 
ک  باالیی از منتظران در صف تعویض پا
در اصفهان از سایر شهرستان های استان  
آمده اند. گاهی شهر آنها تا اصفهان بیش 
از یک ساعت فاصله دارد، ولی به دلیل 
ک  شهر خود به  ظرفیت پایین  تعویض پا

اصفهان می آیند. 

 مراجعه  شب قبل فایده  ندارد!
صف نشینان  می گویند از نیمه شب  قبل 
آمده اند، ولی امیدی  ندارند فردا صبح 
ک وارد شوند. فردی   به مرکز تعویض پا
که اواسط صف قرار داشت و مدعی بود از 
ساعت سه نصف شب آمده  به اصفهان زیبا 
سه  ساعت   نمی شود  »باورم   گفت: 
نصف شب با یکی از دوستان آمدیم و وقتی 
صف را شمردیم،  نفر دو هزار و 8۵۰ بودیم. 

مگر بقیه از چه ساعتی آمده اند؟« تعداد 
زیادی از صف نشینان  پس از افطار به این 
محل می آیند تا نوبت آنها کمتر از هزار باشد. 
شاغان  در محل می گویند مراجعه کننده 
پس از افطار نیز در نوبت  باالی هزار نفر است 

و نا امید به خانه  باز می گردد.
نگهبان  یکی از گاراژ های هم جوار با مرکز 
کسی ساعت   گر  ک می گفت ا تعویض پا
۱۹ صف نشینی  کند، شانس باالیی دارد تا 
روز بعد قبل از ظهر به خانه  برگردد. البته 
ک می گفتند  سردمداران  صف تعویض پا
از روز قبل ساعت  ۱۶ به بعد درون  صف 
ایستاده اند! وحید  مالک خودروی پراید  
سفیدرنگ، نفر اول  صف به اصفهان زیبا  
گفت: »ساعت  یازده  آمدم و در صف بودم 
تا نوبتم  شود، ولی قبل از اینکه به مرکز وارد 
کاری تمام شد. همین جا  شوم، ساعت 
ماندم تا فردا اولین  نفر وارد شوم.« نفر 
صدم  لیست انتظار  نیز می گفت روز قبل 
3۰ دقیقه وارد صف شده ۱7 و   ساعت  

 است.

 تجهیزات کامل
منقل،  زغال،  کتری،  پیک نیک،  پتو، 
وسایل شام و حتی  آفتابه؛ منتظران در صف 
ک از شب قبل با این  تجهیزات  تعویض پا
می آیند. ساعت  ۱۲ شب همه پتو روی  
سرشان می کشند و می خوابند، ولی پیش از 
آن بساط شام و چایی برپاست. منتظران در 
صف کنار خیابان  آتش روشن می کنند تا گرم  
شوند، شام  را گرم  کنند و حتی گاهی کباب 
درست کنند! قلیان ها نیز پابرجاست ولی 
برای ممانعت از انتقال کرونا کسی قلیانش 

را به دیگری قرض نمی کند.
از طرف دیگر دست فروشان  در همین   محل 
کی  بازار بزرگی برپا کرده اند. از اقام خورا
مانند ساندویچ و سمبوسه گرفته تا خودکار، 
تخمه و سفره، همه چیز به فروش می رسد. 
ک که  مغازه داران نزدیک  به تعویض پا
اغلب محلی هستند، از رشد فروش طی 
روز های گذشته می گویند. بعضی از آنها که 
به خیابان نزدیک ترند، حتی ساعات کاری 

خود را ۲۴ ساعته کرده اند.

 تجارت فروش نوبت در صف 
تعویض پالک

نوبت های  کمتر از ۱۰۰ در صفوف تعویض 
گاهی با مبالغی حتی یک میلیون   ک   پا
تومان فروخته می شود. قضیه از این  قرار 
است ساکنان  نزدیک به مرکز تعویض پاک 
هر روز عصر در ساعات ابتدایی خودرویی 
روز  صبح   و  می کنند  پارک  صف  درون 
بعد اول وقت به صف می آیند. به دنبال 
اتومبیل های خارجی گران قیمت می گردند 
تا نوبت  خود را به آنها بفروشند  و حتی  تا 

یک میلیون  تومان نیز خریدار دارد.
یکی از این نوبت فروشان در مورد کارش 
کسی های  گفت: »در تا به اصفهان زیبا 
اینترنتی کار می کردم ولی کرونا کار وکاسبی 
را تعطیل کرد. از وقتی تعویض پاک  باز شده  
عصر ها درون  صف می آیم و تا آخر شب  یک 
مشتری پیدا کنم. نوبتم  را بین 3۰۰ تا ۵۰۰ 
هزار تومان می فروشم و شخص خریدار هم 

راضی است.« 

مغازه داران نزدیک  
ک که  به تعویض پال

اغلب محلی هستند، 
از رشد فروش طی 
روز های گذشته 

می گویند. بعضی از 
آنها، حتی ساعات 

کاری خود را 24 ساعته 
کرده اند

صف های تاریخی 
ک  برای تعویض پال

اصفهانیهااز24ساعتقبلدرصفقرارمیگیرند

سهام عدالت را وکالتی نفروشید
مراقب سودجویان باشید

گر الزم باشد، فروش پراید را از سر می گیریم ا
گرانی پراید ربطی به سایپا ندارد

مدیرعامــل شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی 
گفــت: ســهام داران بــه هیــچ وجــه ســهام 
عدالــت خــود را بــه صــورت وکالتــی نفروشــند 

و فریــب ســودجویان را نخورنــد.
بــه گــزارش صــدا و ســیما، حســین فهیمــی 
ــی  ــته خبرهای ــه گذش ــت: از هفت ــار داش اظه
بــه دســت ایــن ســازمان رســیده کــه بــا اینکه 
هنــوز ســهام عدالــت در مرحلــه ای نیســت 

کــه امــکان خریــد و فــروش داشــته باشــد، 
امــا عــده ای ســودجو در حــال خریــد ایــن 
ســهام از مالکانشــان بــه صــورت وکالتــی 
کــه مــا از  بــا قیمت هــای پاییــن هســتند 
همین جــا بــه مــردم اعــام می کنیــم ایــن 
کار قطعــا کاهبــرداری اســت کــه مشــکاتی 
را بــرای خریــدار و فروشــنده به وجــود خواهد 
آورد و چنین معاماتــی مطلقا اعتبار نــدارد و 

از مشــموالن خواهشــمندیم تــا بــرای فروش 
ســهام خود تا آزاد ســازی کامل ســهام دست 

نگــه دارنــد.
مدیرعامــل شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی 
افــزود: ســتاد آزادســازی ســهام عدالــت از 
ایــن پــس، شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی را 
مسئول و ســخن گوی ســهام عدالت تعیین 
کرده و مــا از هم وطنــان خواهشــمندیم پس 
از ایــن تنهــا از طریــق اطاعیه هــای ایــن 
شــرکت اطاعات مربوط به ســهام عدالت را 
دریافت کننــد و برای ســوال و پــرس و جو به 
هیــچ وجــه بــه ســازمان ها و نهادهــای دیگــر 

مراجعــه نکننــد.
فهیمــی ادامــه داد: در حــال حاضــر تمــام 
آنچه کــه به عهده مشــموالن ســهام عدالت 
گــر اطاعــات کافــی و  اســت، ایــن اســت کــه ا
تجربــه فعالیــت در بازارســرمایه را دارنــد، بــه 
ســامانه ســهام عدالــت مراجعــه کننــد و نــوع 
کنتــرل سهامشــان را بــه صــورت مســتقیم 

تعییــن کننــد.

گــــروه  فــــروش  و  بازاریــــابی  مـــعــــاون 
خودروسـازی سـایپا بـا اشـاره بـه افزایـش 
متاسـفانه  گفـت:  بـازار  در  پرایـد  قیمـت 
اتفاقی کـه پـس از توقـف تولیـد محصوالتی 
ماننـد پیـکان و زانتیـا افتـاد، درخصـوص 
خ داده و بـا انتشـار خبـر  خـودرو پرایـد نیـز ر
توقـف تولیـد، قیمـت آن در بـازار آزاد بـه 
کـرده پیـدا  افزایـش  غیرمنطقـی   شـکل 
حسـین  سـایپانیوز،  گـزارش  اسـت.به   
کاظمـی بـا بیـان اینکـه ایـن قیمـت هـای 
سرسـام آور خودروهـا از جملـه پرایـد هیـچ 
ارتباطـی بـه شـرکت خودروسـاز نـدارد و 
توسـط واسـطه ها و مالـکان خودروهـا یـا بـا 
قیمـت سـازی سـایت های مجـازی صورت 
می پذیـرد، ادامـه داد: متاسـفانه جوسـازی 
و نقش آفرینـی واسـطه های بـازار پـس از 
توقـف تولیـد دو مـدل خـودرو پرایـد باعـث 
شـد قیمت این خـودرو در بـازار آزاد به شـکل 
غیرمنطقی افزایش پیدا کند.او افزود: پس 
از انتشـار خبـر توقـف تولیـد پرایـد و افزایـش 

قیمت هـا در بـازار، برخـی از منتقـدان تولیـد 
آن، تغییـر رویکـرد داده و بیـان می کننـد کـه 
با خروج پراید، به عنـوان ارزان ترین خودرو 
کشـور، بخشـی از جامعـه تـوان خرید خـودرو 
را از دسـت می دهد.کاظمی افـزود: تولید دو 
مـدل پرایـد ۱3۲ و ۱۱۱ متوقـف شـده اما خط 
تولید پرایـد ۱3۱ بـرای انجام تعهـدات قبلی 
همچنـان فعـال اسـت و بـا افزایـش ظرفیت 

می تـوان  قیمت هـا  کاهـش  بـرای  و  آن 
عرضـه پرایـد را از سـر گرفت.معـاون فـروش 
سـایپا ادامـه داد: تولید مجـدد خـودرو پراید 
مستلزم دریافت مجوزهای الزم از نهادهای 
ذی ربـط اسـت کـه در صـورت صـدور ایـن 
مجوزهـا و اعـام وزارت صنعـت، معـدن و 
تجـارت بـرای تنظیـم بـازار، سـایپا آمادگـی 

عرضـه دوبـاره پرایـد را دارد.
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ساخت ایران

کسترنال راهنمای خرید کیف هارد ا

کســترنال یکــی از رایج تریــن وســیله ها بــرای  هاردهــای ا
ذخیره  ســازی اطالعــات به شــمار مــی رود و بســیاری از افــراد در 
طــول روز بــا آن  ســروکار دارنــد. نخســتین نیــاز بــرای تمامــی افراد 
کســترنال، تهیــه  یــک کیــف محافــظ  بعــد از خریــد یــک هاردا
کســترنال  بــرای مراقبــت از آن اســت. کیــف هــای هارددیســک ا
قادرنــد به خوبــی از هــارد شــما در برابــر خط وخــش و ضربه هــای 

ــه نســبت ســخت محافظــت کنــد. ب

کسترنال ونوس  کیف هارد ا

 PV-K70 :مدل

ابعاد: 43×112×155 میلی متر 
جنس: پلی استر

قیمت:50 تا 60 هزارتومان
کســترنال  این محصول از ســری کیف های هارد دیســک ا
ونوس است که در برابر خط  وخش و ضربه مقاومت دارد و 
بدنه ضد آب است. در این کیف یک محفظه  اصلی وجود 

دارد که به  وسیله  زیپ دو طرفه باز و بسته می شود. 
در ایــن محفظــه یــک جیــب تــوری قــرار دارد کــه امــکان 
نگهداری کابل و دیگر وسایل از این قبیل را هم برای شما 
فراهم می کنــد. همچنیــن در ایــن محفظه پدهــای ابری 
کســترنال شــما در برابر ضربه  قرار دارد که از هارد دیســک ا

به  خوبی محافظت خواهد کرد.
کسترنال  گر به دنبال یک کیف محافظ برای هارد ا  بنابراین ا
خود هستید که کیفیت خوبی داشته باشد و با استفاده از 
آن بتوانید از هاردتان در برابر خط وخش، ضربه، آب و دیگر 
خطرات از این قبیل محافظت کنید، این مدل از کیف های 

ونوس برای شما مناسب خواهد بود.

کسترنال تسکو کیف هارد ا

 3153 THC :مدل 

ابعاد: 40 × 110 × 155 میلی متر 
جنس: پلی استر همراه با روکش چرم مصنوعی

قیمت:48  تا 57 هزارتومان
محصول فوق با اســتفاده از پلی استر ساخته شــده و روی 
آن با روکشی از جنس چرم مصنوعی پوشانده شده است. 
کســترنال  این کیف 131 گــرم وزن دارد و بــه  خوبی ازهارد ا
شما محافظت کند. این کیف 155 میلی متر طول داشته و 

عرض آن 110 میلی متر است. 
همچنیــن ضخامــت آن هــم 40 میلی متــر بــوده و بــرای 
هاردهای 2.5 اینچی مناسب خواهد بود. آب و ضربه دیگر 
مواردی هســتند که می توانند هــارد شــما را تهدید کنند؛ 
درنتیجه شرکت سازنده این محصول را در برابر آب و ضربه 

مقاوم ساخته است.
 اغلب همراه با هــارد، لــوازم جانبی مانند کابــل هم وجود 
دارد. بنابرایــن در ایــن کیــف یــک محفظــه  اصلــی بــرای 
نگهداری هــارد و یک جیب توری بــرای نگــه  داری کابل و 

دیگر لوازم از این قبیل هم وجود دارد.

کسترنال توسکا  کیف هارد ا

 220L-BGH: مدل

ابعاد: 165*115*40 میلی متر 
جنس: برزنت

قیمت:40 تا 50 هزارتومان
وزن ایــن محصول حــدود 120 گــرم و ابعــاد خارجــی آن به 
ترتیب طول، عرض و ارتفاع 165، 115 و 40 میلی متر است. 
کســترنال 2.5 اینچی  کثر هاردهای ا ابعاد این کیف برای ا
سایز بزرگ مانند هاردهای ضد آب و ضد ضربه و مدل هایی 
که ابعــاد آنها کوچــک تــر از 135*85*22 میلی مترباشــد، 

مناسب است.
 ایــن محصــول بدنــه  از جنــس برزنــت دارد و در داخــل آن 
اســفنج ضربه گیر به  کار رفته اســت که در هنــگام افتادن از 
وارد آمدن ضربه به هارد محافظت می کند و در زیر پوسته 
بیرونی یک الیه سخت به کار رفته که در مقابل اشیای نوک 
تیز مقاوم اســت.روی بدنه  آن، برند توسکا حک  شده و در 
یک طرف آن محلی برای اتصال بند دســتی در نظر گرفته  
شده است تا قابلیت حمل دستی را برای شما فراهم کند؛ 
همچنین می توانید در مواقعی که نیازی به بند نیست، آن 

را از محل اتصال جدا کنید./ گروه بازار

سعیده غفاری
خبرنگار

در  تحریم هــا  و  واردات  ممنوعیــت 
سال های گذشته موجب شد تولیدکنندگان 
داخلــی بــازار لــوازم خانگــی برقــی را در دســت 
بگیرنــد و بــا عرضــه محصــوالت متنــوع جــای 
خارجی هــا را پــر کننــد. تولیدکننــدگان داخلــی 
ایــن روزهــا شــروع بــه عرضــه محصــوالت 
 لوکــس کرده انــد و لــوازم خانگــی بــا کیفیــت 
بــا امکانــات مــدرن را روانــه بــازار می کننــد. 
ماشــین  و  فریــزر  یخچــال  تلویزیــون، 
لباسشــویی ســه عضــو مهــم در بــازار لــوازم 
خانگی محسوب می شوند که تولیدکنندگان 
داخلــی مــدل هایــی بــا امکانــات بــه روز تولیــد 
کرده انــد. ایــن دســته از محصــوالت ایرانــی 
رقابــت  خارجــی  نمونه هــای  بــا  درحالــی 

می کنند که قیمت مناسبی دارند.

برند های خارجی بازار لوازم خانگی ایران 
را ترک کردند و درحالی که تصور می شد 
می شود،  رو به رو  مشکل  با  بازار  این 
تولیدکنندگان داخلی تولید لوازم خانگی را 
کنون محصوالت ایرانی با  شروع کردند. ا
ویژگی هایی مطابق جدیدترین مدل لوازم 

خانگی خارجی در بازار عرضه می شوند.

تلویزیون
بازار تلویزیون پس از ممنوعیت واردات 
کاالهای خارجی به دست تولیدکنندگان 
کنون محصوالتی که روانه  داخلی افتاد و ا
بازار می شوند به راحتی با تلویزیون های 
مدل  می کنند.  رقابت  خارجی  لوکس 

SH102U1 از جمله این محصوالت توسط 
شرکت شهاب تولید می شود. تلویزیون هایی 
با برند شهاب تا چند سال قبل در شمار 
محصوالت ناشناخته با کیفیت به نسبت 
پایین بازار اصفهان بودند ولی در حال حاضر 
مدل SH102U1 یک محصول جدید 75 
اینچی هوشمند تولید شرکت شهاب است. 
این تلویزیون توانایی پخش تصاویری 
با کیفیت 4Kرا دارد. قیمت این تلویزیون 

تومان  22میلیون  حدود  شهاب  لوکس 
است و در مقایسه با نمونه های خارجی با 
امکانات مشابه قیمت مناسبی دارد. در 
کنار محصوالت برند شهاب، ایکس ویژن 
نیز تلویزیون هایی با کیفیت باال و فناوری 
جدید روانه بازار کرده است. تلویزیون ایکس 
ویژن مدل 55XT515 در شمار محصوالت 
هوشمند قرار می گیرد و از یک نمایشگر 55 
کیفیت  تصویر این  اینچی بهره می برد. 

تلویزیون Full HD است و با قیمت حدود 
9 میلیون تومان در بازار به فروش می رسد. 

یخچال فریزر
اسنوا در بین تولیدکنندگان داخلی یخچال 
فریزرهـای لوکسـی را روانه بـازار کرده اسـت، 
جدیـد تریـن مـدل آن 3350GW-S8 نـام 
دارد. ایـن یخچـال ساید بای سـاید مجهـز 
بـه سـه درب اسـت، یـک درب آن سـوپر 

مارکـت یخچـال  نـام دارد و از سـه محفظـه 
ویژه کـودکان، خانـواده و آشـپزی به منظور 
جلوگیـری از بـاز کـردن مـدام درب اصلـی 
شده اسـت.  ایجـاد  انـرژی  هدررفتـن  و 
ایـن سـاید بـای سـاید سـری گالـری اسـنوا 
گنجایش 32 فوتی و عمق 920 میلی  متری 
دارد و مجهـز به کمپرسـور اینورتـر دیجیتال 
بـا تـوان و بـازده بـاال و مصـرف پاییـن انـرژی 
است. نمایشـگر ال ای دی لمسـی، آب سرد 

کن و یخسـاز اتوماتیک و سیستم سرمایش 
هوشمند از دیگر مشـخصات یخچال مدل 
3350GW-S8 با قیمت 28 میلیون و 500 
هـزار تومـان اسـت. امرسـان و الکترواسـتیل 
نیـز دو تولیدکننـده داخلـی یخچـال و فریـزر 
هسـتند و بـه تازگـی محصـوالت مدرنـی را 
در بـازار اصفهـان عرضـه کرده انـد. مـدل 
NRF3292D، یکـی از یخچـال فریزرهای 
ساید بای ساید امرسان با سیستم دیجیتال 
کنترل پیشـرفته  اسـت. از نظر امکانات این 
محصول امرسـان مشابه با سـاید بای ساید 
اسنواسـت بـا ایـن تفـاوت یخچـال امرسـان 
درب سومی ندارد ولی قیمت آن کمتر یعنی 

حـدود 16 میلیـون تومـان اسـت. 

ماشین لباسشویی
در میان ماشین لباسشویی های ایرانی، 
  843-SWM مدل  اسنوا  محصول 
لوکس ترین نمونه است، این محصول 
ظرفیت 8 کیلوگرمی با قابلیت شست وشوی 
 Wash هوشمند دارد. لباسشویی اسنوا از
in Wash برای اضافه کردن لباس در حین 
عملیات شست وشو برخوردار است و با 
قیمت حدود 10 میلیون تومان به فروش 
کشوما مدل  می رسد. ماشین لباسشویی پا
TFI 93401 یکی دیگر از محصوالت مدرن 
بازار اصفهان است و در مقایسه با لباسشویی 
اسنوا  ظرفیت بیشتری )9کیلوگرم(  دارد. این 
مدل از قدرت باال و قابلیت شست وشوی 
سریع به همراه  16 برنامه اصلی شست وشو 
برخوردار  کمکی شست وشو  برنامه   6 و 
 TFI است. ماشین لباسشویی پاکشوما مدل
93401در بازار اصفهان 9 میلیون و 100 هزار 

تومان قیمت دارد. 

کچری ایرانی در بازار اصفهان ال
عرضه به روزترین لوازم خانگی تولید داخل در بازار نصف جهان 

 مظنه انواع 
گوشی سامسونگ

کف بازار مظنه 

گوشی  با قیمت سه ماه پیش خبری نیست! از

  SE ۲آیفون 
وارد بازار ایران شد!

iPhone SE 2020 در فاصلــه کمــی نســبت بــه بــازار جهانــی وارد بــازار ایــران شــد. بعــد از 
آیفــون SE  کــه توجــه بســیاری را بــه دلیــل قیمــت مناســبش جلــب کــرده بــود چنــدی 
   SE  22020 یــا همــان آیفــون iPhone SE پیــش اپــل از مــدل جدیــد ایــن گوشــی بــا نــام
کنــون نســخه 64 گیــگ آیفــون SE2  بــا قیمــت 10 میلیــون و 700 هــزار  رونمایــی کــرد کــه ا
تومــان و مــدل 128 گیــگ آن نیــز بــا قیمــت 11 میلیــون 700 هــزار تومــان در بــازار تهــران 

به فــروش می رســد.
 پردازنــده به کار رفتــه در ایــن گوشــی همانی اســت کــه در قدرتمندتریــن آیفون تولید شــده 
مورد اســتفاده قــرار دارد و مشــخصات آن نیــز از ایــن قرار اســت: 2 هســته بســیار قدرتمند با 
فرکانــس 2.66 گیگاهرتــز و 8 مگابایــت کــش ســطح 2 و همچنیــن 4 هســته کــم مصــرف 

بــا فرکانــس 1.73 گیگاهرتــز بــا 4 مگابایت کش ســطح 2.
گوشـی های هوشـمند را   ایـن ترکیـب، قدرتمندتریـن پردازنـده حـال حاضـر در بیـن 

کـه در آیفـون 399 دالری اپـل هـم شـاهد  به وجـود آورده 
از  کـه  جزئیاتـی  بـه  توجـه  بـا  همچنیـن  هسـتیم.  آن 

ایـن  شـاهد  آمـده،  به دسـت  بنچمـارک  آخریـن 
آیفـون پردازشـی  قـدرت  کـه   هسـتیم 

 SE 2020 حتـی از گلکسـی اس 20 اولتـرا، 
قدرتمندترین پرچـم دار اندرویدی و 

پیکسـل 4 گوگل نیز بیشـتر اسـت! 

در شــرایطی کــه تولیــد گوشــی بــه دلیــل 
کرونــا در جهــان بــا معضــل مواجــه شــده و 
واردات ایــن کاال بــه ایــران هــم به کنــدی 
صــورت می گیــرد، بــه زعــم فعــاالن بــازار 
کنــون نیــاز اســت که گوشــی های  موبایــل، ا
کمتــر از ســه میلیــون تومــان در بــازار موجــود 
شــود، هرچند بــا شــرایط موجود و مشــکالت 
جهانــی در بــازار موبایــل، قیمــت گوشــی بــه 
قیمت ســه ماه قبل برنمی گردد.بــه گزارش 
کــز  ایســنا، در حالــی کــه ادامــه تعطیلــی مرا
آموزشــی و به تبع آن تمرکز بر آمــوزش آنالین 
در دانشــگاه ها و اســتفاده از اپلیکیشن های 
آموزشــی توســط دانش آمــوزان تقاضــای 
موبایــل را در بــازار افزایــش داده، کمبــود 
جهانی کاال، باال رفتن نرخ ارز و بســته شــدن 
مرزهــا و محدودیت هــای ترانزیتــی بــرای 
واردات، منجــر بــه گرانــی ایــن کاال شــده 
است.آیدین آرام، کارشــناس حوزه موبایل 
بــا بیــان اینکــه شــرایط بــازار موبایــل در حال 
حاضر عــادی نیســت، گفت: بــه دلیــل ورود 
کرونــا به کشــور، از هفتــه آخر اســفند تــا اولین 
روز اردیبهشــت شــرکت ها تعطیــل بودنــد 

و اجــازه فعالیــت نداشــتند کــه بخواهنــد 
بــا تولیدکننده هــای جهانــی تلفــن همــراه 
مکاتبه کننــد. از طرفی خطــوط حمل ونقل 
کشــور اختالل داشــته و 90 درصــد پروازها به 
ــرای حمــل جنــس کنســل شــده و  ــارات ب ام
ادارات دولتــی و بانک هــا هــم نیمه تعطیــل 
بودنــد.او در ادامــه بــا اشــاره بــه مشــکالت 
کــرد: از  جهانــی عرضــه موبایــل اظهــار 
مشــکالتی کــه بــه دلیــل کرونــا اتفــاق افتــاده 
می توان به مشــکالت حمل ونقل و ســرعت 

پایین ارســال کاال اشــاره کرد. کارخانه های 
تولیدکننده در چین هم مشــکالتی داشــتند 
کــه یــا کاال ارســال نمی کردنــد و یا کشــورهای 
ــه  ــا اینک ــد، ی ــت نمی کردن ــر کاال را دریاف دیگ
بانک هایشــان تعطیــل بــود و همــه ایــن 
مــوارد در مشــکالت جهانــی تولیــد گوشــی 

تاثیــر داشــت.
این کارشــناس حــوزه موبایل با بیــان اینکه 
مشــکل بــازار موبایــل بیشــتر از اینکــه قیمت 
آن باشــد، نبــود کاالســت، افــزود: کمبــود 

گــر کاالیــی در دســترس  کاال باعــث می شــود ا
فروشــنده باشــد، آن را بــا قیمــت باالتــری 
بفروشــد. از طرفــی یکــی از مهم تریــن دالیــل 
خ ارز  افزایــش قیمــت موبایــل، افزایــش نــر
اســت. درهــم امــارات هفتــه اول اســفند 
3950 تومــان بــوده و االن 4500 تومــان 
اســت. عالوه بر گران شــدن 10 درصــدی ارز، 
از حقــوق پرســنل شــرکت ها و تمامــی کاالهــا 
ــا افزایــش 10 تــا 15 درصــدی  در ایــن مــدت ب
مواجــه بودنــد و بــه همیــن دلیــل کاالی 

وارداتــی، گران تــر شــده اســت.
آرام ادامــه داد: واردکننــدگان از 27 اســفند 
کاالیــی ترخیــص نکردنــد و بنابرایــن امکان 
افزایش قیمت کاال را نداشــتند، دیگر اینکه 
آنها تعهد مالــی دارنــد و باید هزینه کاال را ســر 
وقــت پرداخــت کننــد. ازطرفــی شــرکت ها 
نمی تواننــد کاال را بــرای ســه مــاه دپــو کننــد 
چــون بعضــی از گوشــی های تلفــن همــراه 
بعــد از چنــد مــاه مدلشــان عــوض می شــود. 
را  جنسشــان  شــرکت ها  کثــر  ا بنابرایــن 
فروختنــد و کاالیــی ندارنــد کــه بخواهنــد 

عرضــه کننــد.

 عرضه خانواده
گلکسی بوک سامسونگ

سـری لپ تـاپ گلکسـی بـوک سامسـونگ بـا نمایشـگرهای QLED  از امـروز در دسـترس 
خواهنـد بـود. طراحـی ایـن لپ تاپ هـا نـازک و سـبک بـوده و ویژگی هـای شـبیه بـه 
 Core i7 گوشـی های هوشـمند دارنـد. بـه گـزارش کلیـک، ایـن دسـتگاه از یـک پردازنـده
اینتـل، فنـاوری NVIDIA GPU بهـره بـرده و صفحـه نمایـش QLED آن رنـگ سـیاه 
مطلـق را نمایش می دهد. تنها مشـکل این دسـتگاه را می تـوان عدم پیکربنـدی و قیمت 
آن نـام بـرد؛ مـدل 13 اینچـی لپ تـاپ 1349 دالر و مـدل 15 اینچـی آن 1399 دالر قیمـت 
گر مشـخصات این دسـتگاه شـما را راضـی نمی کنـد، گزینه هـای دیگری نیـز دارید.  دارد. ا
 1080p QLED بـه همـان انـدازه شـیک بـوده و از فنـاوری Galaxy Book Flex Alpha
و صفحـه نمایـش انعطاف پذیـر بهـره می بـرد. همچنیـن CPU و GPU آن قدرتمندتـر 
اسـت؛ البته باتری آن کوچک تر اسـت و با قیمت 850 دالر )500 دالر کمتر نسـبت به مدل 
بـاال( روانـه بـازار شـد. عضـو سـوم خانـواده 
کـه بـه تازگـی  گلکسـی بـوک سامسـونگ 
رونمایـی شـد، Galaxy Book Ion  اسـت 
که از همـان سیسـتم Book Flex برخوردار 
اسـت. تفـاوت ایـن دو دسـتگاه در طراحـی 
 Book بدنـه آنهاسـت؛ در طراحـی مـدل
Ion از بدنه سـاده و منیزیم بـه جای بدنه 

آلومینیومـی اسـتفاده شـده اسـت.

برند هـای خارجـی بـازار لـوازم خانگـی ایـران را تـرک کردنـد و درحالـی کـه تصـور می شـد ایـن بـازار بـا مشـکل رو بـه رو 
کنـون محصـوالت ایرانی بـا ویژگی هایی  می شـود، تولیدکننـدگان داخلـی کار تولید لـوازم خانگـی را شـروع کردنـد. ا

مطابـق جدیدتریـن مـدل لـوازم خانگـی خارجـی در بـازار اصفهـان عرضـه می شـوند.

قیمت ) تومان (مدل گوشی

  Galaxy M10 - 162,500,000

  Galaxy M10 - 322,700,000

Galaxy M10s  3,000,000

  Galaxy M20 - 322,950,000

  Galaxy M20 - 643,100,000

Galaxy M30s  4,300,000

Galaxy A01  2,400,000

  Galaxy A9 20186,000,000

Galaxy A10  2,700,000

Galaxy A10s  3,150,000

Core Galaxy A2  2,250,000

Galaxy A20  3,350,000

Galaxy A20e  3,050,000

Galaxy A20s  3,500,000

Galaxy A30  3,650,000

Galaxy A30s  4,400,000

Galaxy A40  3,900,000

Galaxy A50  4,650,000

Galaxy A50s  4,900,000

Galaxy A51  5,700,000

  Galaxy A60 - 644,200,000

  Galaxy A60 - 1284,500,000

Galaxy A70  5,750,000

Galaxy A71  7,350,000

Galaxy A80  7,350,000

Galaxy S10  11,650,000

  Galaxy S10 Plus - 12812,250,000

Galaxy S10e  9,800,000

مظنه تلویزیون های لوکس تولید داخل

قیمت )تومان(هوشمنداندازه )اینچ(مدلتولید کننده
8 میلیون و 700هزاربلهSH102U165شهاب

7 میلیونبلهXTU61555ایکس ویژن
6 میلیون و 900 هزاربله50SA3657 PA50هیمالیا
6 میلیون و 800 هزارخیرSA120U55 اسنوا

مظنه یخچال های لوکس تولید داخل
قیمت )تومان(مصرف انرژینوعمدلتولید کننده
25 میلیون A+ساید بای سایدES51الکترواستیل

20میلیون و 700 هزارAساید بای ساید2321SW-S8اسنوا
15 میلیونAدوقلودلتا پالسهیمالیا
14 میلیون و 600 هزارBساید بای سایدپانوراما هیمالیا

مظنه ماشین لباسشویی هاس لوکس تولید داخل
قیمت )تومان(  سرعت چرخش موتور)دور در دقیقه(ظرفیت )کیلوگرم(مدلتولید کننده

9 میلیون و 300 هزارSWD-Octa C81400اسنوا 
8 میلیون و 500 هزارWM8.51400-8514پارس خزر
8 میلیون و 450 هزارTFI91400 94401پاکشوما

8 میلیون و 400 هزار820B-XVW81200ایکس ویژن
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یکی از بزرگراه های شـهر اصفهـان، بزرگراه شـهید خرازی اسـت کـه در شـبانه روز به دلیـل تردد بیـش از حـد خودروهای 
مختلـف، بـا ترافیـک بسـیاری همـراه اسـت. مدیریـت شـهری بـرای کاهـش ترافیـک در ایـن محـدوده تدابیـر تـازه ای 

اندیشـیده اسـت.

یادداشــت

کم شهری نیویورک  نقش ترا
در شیوع کرونا

حامد اخگر 
دکتری شهرسازی

تجربـه کالن شـهرهایی ماننـد نیویـورک در مواجهـه بـا کرونـا 
کـم جمعیـت بـاال، بسـیار بیشـتر  نشـان داد کـه شـهرهای بـا ترا
کـم انـدک در مقابـل  از شـهرهای حومـه ای، حاشـیه ای و بـا ترا
کـم جمعیـت  گیـردار آسـیب پذیر هسـتند و ترا بیماری هـای وا
گذشـته دو پارادایـم  نقـش موثـری در ایـن زمینـه دارد. از 
ح بـوده اسـت، یکـی مخالفـان نظـام  دربـاره کالن شـهرها مطـر
کالن شـهری و شـهری و دیگری شهرسـازان که رویکـرد هر یک 
از آنهـا در مقابلـه بـا بحـران کرونـا قابـل نقـد و بررسـی اسـت. بـه 
عقیـده مخالفـان نظـام شـهری )anti-urbanist(، بیمـاری از 
طریق حمـل و نقل گسـترش می یابد! کالن شـهرها در مقایسـه 
کم  با شهرها دارای ابزار حمل و نقل پیشرفته تر مانند مترو و ترا
جمعیتـی باالتـری هسـتند و بـه همیـن دلیـل بیمـاری در ایـن 
کن بیش از هر جای دیگری امکان گسترش دارد، بنابراین  اما

کـم بـاال عامـل اصلـی شـیوع اسـت. متـرو و ترا
در مقابل به عقیده شهرسـازان )urbanist(، این بیماری صرفا 
کم باال شـیوع ندارد، بلکه در روسـتا و شهرهای  در مناطق با ترا
کـم پایین جمعیت  یا حومه های شـهرها نیز ممکن اسـت  با ترا
ع آن باشـیم؛ ایـن در حالـی اسـت کـه در برخـی از  شـاهد شـیو
کم بـاال مانند هنگ کنگ یا سـنگاپور آمار شـیوع و  شـهرها با ترا
کم  مرگ و میر ناشی از کرونا بسیار پایین تر اسـت؛ پس لزوما ترا
جمعیتی و وجود امکانات حمل و نقل مانند مترو، علت غایی 

در تهدید سـالمتی شـهروندان نیست.
ح شـده بـدون توجـه بـه سـایر  تقابـل بیـن دو دیـدگاه مطـر
عوامـل و متغیرهـای مداخله گـر بررسـی شـده اسـت، لـذا شـایع 
شـدن آن بیـن مـردم بـدون توجـه بـه سـاختار نـگاه مسـئله گرا و 
پژوهش های شـهری اسـت. برای اثبات این مدعا تعـدادی از 
آمارهایی کـه از شـهرهای مختلف آمریکا به دسـت آمده اسـت 

را بررسـی می کنیـم:
بـر اسـاس اطالعـات انجمـن برنامه ریـزی آمریـکا چندین شـهر 
در ایـاالت متحـده وجـود دارد کـه در طـول تاریـخ از میانگیـن 
حمل و نقـل باالتر از متوسـط کل کشـور )تقریبـا ۲۰تـا۳۵ درصد 
از مسـافران( و چگالـی غیـر معمـول بـاال برخـوردار هسـتند؛ 
و  فیالدلفیـا،  واشـنگتن،  گو،  شـیکا بوسـتون،  شـهرهای 
سان فرانسیسـکو در ایـن شـمار قـرار دارد. از آنجـا کـه سـه شـهر 
واشـنگتن، فیالدلفیـا، و سان فرانسیسـکو کـه دارای مناطـق 
کم تری هستند، داده های بیشتری در مقایسه با  مرکزی پر ترا
گو برای آنها در دسترس است. حال این سوال  بوستون و شیکا
ح می شود که آیا در این شهرها شیوع کرونا بیشتر از حومه  مطر

آنهاسـت؟ جـواب بسـیار واضـح اسـت، الزامـا نـه.
کـم و بـزرگ ایـاالت متحـده  سانفرانسیسـکو دومیـن شـهر مترا
آمریکاسـت که بیـش از ۱۸ هـزار نفر در هـر مایل مربـع آن زندگی 
کنان این شهر برای رسیدن به محل  می کنند؛ ۳۳ درصد از سا
کار از حمـل و نقـل عمومـی اسـتفاده می کننـد، در حالی کـه این 
رقم در مناطق مرفه نشـین این شـهر کمتـر از دو درصد اسـت؛ از 
این نظر وضعیت سانفرانسیسـکو نسـبت به نیویورک و حومه 
این شـهرها بسـیار متفاوت اسـت. بنابراین ممکن است کسی 
تصـور کنـد کـه دومیـن شـهری کـه بایـد در مواجهـه بـا کرونـا، 
بیشـترین تعـداد بیمـار و آمـار بـاالی فـوت را داشـته باشـد، شـهر 
سانفرانسیسـکو اسـت، امـا از تاریـخ ۲۶ آوریـل )۷ اردیبهشـت( 
کنـون، سانفرانسیسـکو تنهـا ۲,۵ مـورد مـرگ در هـر یکصـد  تا
هـزار نفـر را دارد که تقریبـا به همـان انـدازه مکان های پر شـور و 
نشـاط شـهری ماننـد نشـویل، تنسـی )۳,۲(، داالس و تگزاس 

)۳,۱( اسـت.
کـم پاییـن از وضعیـت بدتـری برخوردار اسـت  شـهر مارین بـا ترا
و ۴,۷ مورد مرگ در هر یکصد هزار نفر را دارد. شهرسـتان سـانتا 
کالرا در دره سـیلیکون و در نزدیکـی شـهر سـن ماتئـو نیـز بیـش 
از پنـج مرکـز در مرکـز شـهر و بیـش از پنـج مـورد مـرگ و میـر در هـر 

یکصـد هـزار نفر داشـته اسـت.
در واشنگتن، برعکس، شکاف شهر از حومه اهمیت بیشتری 
دارد. شـهر اصلـی )ناحیـه کلمبیـا( در هـر یکصـد هـزار نفـر ۲۴,۱ 
کشـته دارد. حومه مریلند کمتر رنج می برد و شـهر مونتگومری 
ج  ۱۴,۸ کشـته در یکصد هـزار نفـر دارد و شهرسـتان پرنس جور

.۱۷,۹
با وجـود همـه این تفاسـیر ایـن اختالفـات بـه مراتـب کوچک تر 
از اختالفـات بیـن واشـنگتن و مناطـق پرتـردد متـرو ماننـد 
نیواورلئـان و نیویـورک اسـت. بـه عنـوان مثـال، ناسـائو، 
ک لنـد )سـه منطقـه در حومـه شـهر نیویـورک(  وستچسـتر و را
گو  همگی بیـش از ۱۰۰ مـرگ در هر یکصد هـزار نفر دارند و شـیکا
کنـون ۷۰۸ کشـته دارد یـا ۲۴ مـرگ در یکصـد هـزار نفـر. در  تا
گو نسـبت بـه حومه هایـش کمـی  مقابـل، بـاز هـم، وضـع شـیکا
بدتـر اسـت، امـا اصـال قابـل مقایسـه بـا حومه هـای نیویـورک 
نیست. این موضوع در مورد بوستون و فیالدلفیا نیز به صورت 
ع  مشـخص و واضـح قابـل بررسـی و تطبیـق اسـت. درمجمـو
بـه نظـر می رسـد مناطـق برخـوردار از متـروی شـهری طیـف 

ع کرونـا را دارنـد. گسـترده ای از تلفـات ناشـی از شـیو
کـم  حـال پـس از بررسـی دالیـل می تـوان نتیجـه گرفـت کـه ترا
جمعیـت و وجـود متـرو بدون شـک تنهـا عامـل اصلی در شـیوع 
ویروس نیسـت، بلکـه بررسـی آماری نشـان می دهـد که محله 
ولوالی )برانـس( که فقیرترین محله نیویورک اسـت، باالترین 
میـزان مـرگ و میـر را دارد؛ لـذا ایـن شـکل از سـاختار شهرسـازی 
کـز تجـاری را بیشـتر مـورد اهمیـت  در آمریـکا کـه توجـه بـه مرا
قـرار مـی داد و حومه هـا بـا فاصلـه گرفتـن از مرکـز ضریـب جینـی 
و میـزان فقـر افزایـش می یابـد، الگـوی C.B.D به نظر می رسـد 
در مواجهه بـا بحـران کرونا بسـیار متأثر اسـت،به طـوری که در 
گو نیز این شکاف طبقه بندی شـده از حومه  واشنگتن و شـیکا
نسـبت بـه مرکـز همیـن امـر را نشـان می دهـد، نتیجـه آنکـه بـا 
کنتـرل فقـر و کنتـرل شـکاف اجتماعـی و اقتصـادی ناشـی از 
رویکردهـای مدیریـت شـهری و مدیریـت کالن کـه گفتمـان 
ع  کـم می کنـد، می تـوان از شـیو شهرسـازی را در شـهرها حا
کرونـا جلوگیـری کـرد، مسـئله ای کـه در طوالنـی مـدت سـالمت 
 عمومی را تبدیل به یک امر ایجابی در حوزه شهرسازی خواهد 

کرد.

گروه  شهر

اصفهان،  شهر  بزرگراه های  از  یکی 
در  که  است  خرازی  شهید  بزرگراه 
حد  از  بیش  تردد  دلیل  به  شبانه روز 
ترافیک  با  مختلف،  خودروهای 
مدیریت  است.  همراه  بسیاری 
این  ترافیک در  کاهش  برای  شهری 
اندیشیده تازه ای  تدابیر   محدوده 
 است. »امسال قرار است این بزرگراه 

که  است  خبری  این  شود.«  تعریض 
کاووس حقانی مدیر منطقه دو شهرداری 
کرده و این نوید را به  اصفهان اعالم 
شهروندان داده است که با تعریض این 
 بزرگراه بسیاری از معضالت ترافیکی رفع 

می شود.

پیش بینی ۱۵ میلیارد ریال اعتبار 
برای اجرای این پروژه

گفته او »برای اجرای این پروژه   به 

۱۵میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده 
است.« این اقدام یکی از پروژه های 
عمرانی مهم در سال جدید در منطقه 
دو و در راستای رفاه حال شهروندان 
به  که  پروژه ای  می شود.  محسوب 
گفته حقانی »با هدف تسهیل در تردد 
در  شهروندان  رفت و  آمد  و  خودروها 
عالوه  است.«  گرفته  قرار  کار  دستور 
بر این اقدام قرار است در منطقه دو 
پروژه های دیگر کلید بخورد. »احداث 

خانه کودک در حاشیه پارک قلمستان 
از پروژه های امسال این منطقه است.« 
این خبر را هم مدیر منطقه دو شهرداری 
اصفهان اعالم کرد و یادآور شده است که 
»مراحل طراحی و دریافت مجوزهای 
کودک در حاشیه پارک  احداث خانه 
۹۸ است و  قلمستان مربوط به سال 
برای  اعتبار  ریال  میلیارد   ۵۰ امسال 
که  گرفته شده  این مجموعه در نظر 

امیدواریم به مرحله کلنگ زنی برسد.«

احداث خانه کودک با طراحی 
مدرن

وجــود خانــه کــودک بــا امکانــات مــدرن 
و بــه روز در کنــار پــارک قلمســتان بــه ایــن 
محــدوده غنــای خاصــی می بخشــد؛ 
اینکــه  بــر  عــالوه  خانواده هــا  کــه  چرا
می کننــد  اســتفاده  پــارک  فضــای  از 
می توانند بــرای تقویــت جســمی و روحی 
فرزندانشــان از ایــن فضــا اســتفاده کننــد.

ع هــم اشــاره کرده  حقانــی بــه ایــن موضــو
کــه قــرار اســت ایــن مجموعــه بــا بهتریــن 
طراحــی احــداث شــود: »ایــن منطقــه 
تــالش کــرده خانــه کودکــی احــداث کنــد 
شــبیه آنچــه در حاشــیه زاینده رود اســت. 
خانــه کــودک تخصصــی در کنــار پــارک 
کــه  قلمســتان بــا اســتفاده از تجاربــی 
شــهرداری اصفهــان در آن مجموعــه 
ــرده اســت. بررســی نقــاط قــوت  کســب ک
و ضعــف خانــه کــودک و نوجــوان حاشــیه 
زاینــده رود بررســی شــود تــا بــرای منطقــه 
احــداث  کارآمدتــر  مجموعــه ای  دو، 
شــهرداری  دو  منطقــه  مدیــر  شــود.« 
اصفهــان خبــر دیگــری را هــم البــه الی 
»احــداث  کــرد:  اعــالم  حرف هایــش 
منبــع آب دهنــو بــا اعتبــاری معــادل 
هشــت میلیــارد ریــال.« در ایــن منطقــه 
کشــاورزان بســیاری وجــود دارنــد کــه 
احــداث ایــن منبــع آب می توانــد بــه 
آنهــا در توســعه کشــاورزی کمــک کنــد.

خبــر دیگــر او»آزادســازی گذرگاه هــای 
خیابــان ملــت و آیــت اهلل مــدرس نجفــی، 
مســیر  در  ک هــای  پال مابقــی  تملــک 
کنــدروی امــام خمینــی حدفاصــل پــل 
احــداث  و  تملــک  امینــی،  شــهیدان 
۳۰متــری شــهرک رســالت و  خیابــان 
آزادســازی گلوگاه کندروی اتوبان شــهید 
خــرازی بعــد از پــارک قلمســتان اســت کــه 
از مهم تریــن پروژه هــای منطقــه دو در 

ســال ۹۹ محســوب می شــود.
مدیــر منطقــه شــهرداری اصفهــان از 
در  بودجــه  درصــدی   ۲۰۸ تحقــق 
گفــت:  و  داد  خبــر  هــم   ۱۳۹۸ ســال 

مصــوب  بودجــه  ۷۰۰میلیاردریــال  «
افزایــش  بــا  کــه  اســت   ۱۳۹۹ ســال 
۳۰ درصــدی نســبت بــه ســال ۱۳۹۸ 
و بــا هــدف ایجــاد توســعه متــوازن در 
شــده گرفتــه  نظــر  در  منطقــه   ســطح 

 اســت. حقانــی از افتتــاح و بهره بــرداری 
منبــع ژئوممبــران و منبــع بتنــی بختیــار 
ایــن  »بــرای  زد:  حــرف  هــم  دشــت 
 ۱۷ حــدود در  بودجــه ای  مجموعــه 
میلیاردریــال در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
حجــم منبــع در حــدود ۳۵۰۰ متــر مکعــب 
اســت.منطقه دو شــهرداری اصفهــان  
از شــمال بــه خیابــان امــام خمینــی تــا 
میــدان جمهــوری اســالمی و از جنــوب به 
ســه راه اشــرفی اصفهانــی، بلــوار اشــرفی 
اصفهانــی تــا نهــر ســودان و از شــرق بــه  
اســالمی، خیابــان  میــدان جمهــوری 
خرم، ســه راه اشــرفی اصفهانــی  و از غرب 
به نهــر ســودان، مــادی ویــالن تــا خیابان 

امــام خمینــی  منتهــی مــی شــود.

تعریض بزرگراه شهید خرازی
ایناقدامدرراستایکاهشترافیکوتسهیلگریترددانجاممیشود

مراحل طراحی و 
دریافت مجوزهای 

احداث خانه کودک 
در حاشیه پارک 

قلمستان مربوط به 
سال ۹۸ است و امسال 

۵۰میلیارد ریال اعتبار 
برای این مجموعه 

درنظر گرفته شده است

شهر و عمـــل

 ساماندهی محور دردشت
وارد فاز سوم شد

 فعالیت پایانه های مسافربری
 با رعایت پروتکل های بهداشتی 

مدیرعامــل ســازمان نوســازی و بهســازی 
پــروژه  ادامــه  از  اصفهــان  شــهرداری 
ســاماندهی محــور دردشــت خبــر داد. بــه 
گــزارش ایمنــا محمــد فیــض اظهــار کــرد: 
ــاز ســوم از  ــاز آن اجــرا شــده و ف کنــون دو ف تا
بازارچــه دومنــار دردشــت تــا عصارخانــه 
جمالــه تــا اواخــر هفتــه آینــده بــه اتمــام 
کــرد: محــور  خواهــد رســید. او تصریــح 
گلدســته  دردشــت از محــدوده بازارچــه پا
گلدســته،  گــذر از مســجد پا شــروع و بــا 
مــدرس بوعلــی ســینا و مدرســه شــفیعیه 
ــا  ــپس ب ــیده و س ــینا رس ــن س ــان اب ــه خیاب ب
گــذر از بازارچــه دردشــت بــه ســمت دو منــار 
دردشــت، مقبره ســلطان بخت آغا رسیده 
و از آنجــا بــه عصارخانــه و حمــام شــیخ 
ــی )ع(  ــام عل ــدان ام ــه می ــا ب بهایــی و نهایت

می شــود. منتهــی 
مدیرعامــل ســازمان نوســازی و بهســازی 

شــهرداری اصفهان افزود: کل طول پروژه 
کف ســازی و ســاماندهی محــور دردشــت 
۳۰۰ متــر اســت کــه بــا احتســاب عــرض 
متوســط هفت متــر، دو هــزار و ۱۰۰ مترمربع 

را شــامل می شــود.
فیــض خاطــر نشــان کــرد: فــاز نخســت 
ســاماندهی محــور دردشــت بــه طــول 
۱۳۲متــر از بــازار دردشــت تــا مقبــره ســلطان 
بخت آغــا و فــاز دوم از مقبــره تــا ابتــدای 

بازارچــه دو منــار دردشــت در ماه هــای 
گذشــته بــه اتمــام رســیده اســت.

او ادامــه داد: فــاز ســوم از بازارچــه دومنــار 
دردشــت تــا عصارخانــه جمالــه بــه طــول 
۹۲ متــر و مســاحت ۶۴۴ متــر مربــع در حال 
اجراســت کــه تــا اواخــر هفتــه آینــده بــه 
اتمــام خواهــد رســید. مدیرعامــل ســازمان 
نوســازی و بهســازی شــهرداری اصفهــان 
گفــت: بــرای تأمیــن رفــاه حــال شــهروندان 
محــور  ســاماندهی  پــروژه  کنان،  ســا و 
گانــه اجــرا شــده و  دردشــت در فازهــای جدا
ادامــه آن پــس از تکمیــل آزاد ســازی انجام 

می شــود.
فیــض ادامــه داد: اعتبــار ایــن پــروژه 
۶۴۰میلیــون تومــان درنظــر گرفتــه شــده 
گذرهــا شــامل تخریــب  و ماننــد ســایر 
و  زیرســازی  ک بــرداری،  خا آســفالت، 

بلــوک فــرش اســت.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری 
گفـت: پایانه هـای  شـهرداری اصفهـان 
بـا  اصفهـان  شـهر  پنج گانـه  مسـافربری 
رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی فعالیـت 
خود را از سر گرفتند تا مسافران را به اقصی 

نقـاط کشـور انتقـال دهنـد. 
کـرد: بـا تـالش  عبـاس محبوبـی اظهـار 
انتظامـات،  اداری،  پرسـنل  مدیـران، 
و  سـبز  فضـای  و  تأسیسـات  خدمـات، 
همچنیـن هماهنگـی اداره کل راهـداری 
پایانـــه های  جـــاده ای،  حمل و نـــقل  و 
مسـافربری پنج گانـه شـهر بـار دیگـر بـه 
چرخه خدمت رسانی وارد شده تا با رعایت 
پروتکل هـای بهداشـتی، مسـافران را بـه 
اقصی نقاط کشـور انتقال دهنـد. او ضمن 
قدردانـی از پرسـنل خدمـات و تأسیسـات 
و فضـای سـبز پایانه هـا، افـزود: از همـان 
ع ویـروس کرونـا در کشـور،  ابتـدای شـیو

بیشـترین وظیفـه را پرسـنل خدمـات و 
تأسیسـات پایانه هـا بـر دوش داشـتند کـه 
بـه صـورت شـبانه روزی در تکاپـو هسـتند 
کیفیـت بهداشـتی و ایمنـی و فضـای سـبز 
پایانه هـا را در باالترین سـطح حفـظ کنند.
مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری 
کـرد: ایـن  شـهرداری اصفهـان تصریـح 
اقدامـات تـا آخرین لحظه ریشـه کن شـدن 

ویـروس کرونـا ادامـه خواهـد داشـت.

محبوبـی بـا تقدیـر از تـالش دسـتگاه های 
اجرایـی، نظامـی، انتظامـی و به خصوص 
ع  کشـور در مقابلـه بـا شـیو کادر پزشـکی 
ویـروس کرونا کـه از تمـام تـوان و امکانات 
خود اسـتفاده کردند تا سالمت هم وطنان 
حفـظ شـود، گفـت: امـروز کادر درمانـی، 
مبـارزان خـط مقـدم مبـارزه بـا ویـروس 
کرونـا هسـتند، از ایـن رو بایـد قـدردان 
جان فشـانی ها و ایثارگری هـای ایـن قشـر 
خـدوم باشـیم. او ادامـه داد: در راسـتای 
گاه سـازی جامعـه پیرامـون روش هـای  آ
ع ایـن ویـروس، ۳۰۰ عـدد  مقابلـه بـا شـیو
انواع پوسـتر و بنر در قسـمت های مختلف 
پایانه هـا نصـب شـده بـود کـه تعـداد آنهـا 
بـه ۶۰۰ عـدد افزایـش یافتـه، همچنیـن 
۲۰۰عدد برچسـب با عنوان رعایت فاصله 
فیزیکی در قسـمت های مختلف پایانه ها 

نصـب شـده  اسـت.

 شهر و خبـــر

 نصب سردیس چهار شخصیت برجسته
در نقاط مختلف اصفهان

کننده  توزیع رایگان پنج هزار کاور جدا
کسی های فعال ویژه تا

مدیرعامــل ســازمان زیباســازی شــهرداری 
و  مجســمه  چنــد  نصــب  از  اصفهــان 
گفــت:  و  داد  خبــر  شــهر  در  ســردیس 
شــخصیت های  از  ســردیس  چهــار 
ســاخته  هنرمنــدان  توســط  برجســته 
شــده و در مکان هــای مختلفــی نصــب 
شــده اســت. حســن مؤذنــی اظهــار کــرد: 
ســردیس میــرزا غالمرضــا اصفهانــی، از 
اســتادان خوش نویســی ایرانــی و یکــی 
خــط  خوش نویســان  برجســته ترین  از 
از  یکــی  شکسته نســتعلیق  و  نســتعلیق 
کــه  ســردیس های نصــب شــده اســت 
توسط هنرمند بشــیر ناصری ســاخته شده 
اســت. او افــزود: جنــس ایــن ســردیس، 
فایبرگالس و دارای دو متر ارتفاع اســت که 
در خیابان باغ گلدســته، درب ورودی بازار 

هنــر اصفهــان نصــب شــده اســت.
مدیرعامــل ســازمان زیباســازی شــهرداری 

اصفهــان بــا بیــان اینکــه ســردیس دیگــر 
از ســردار شــهید قربانعلــی عــرب اســت، 
تصریح کرد: این ســردیس توســط هنرمند 
هــادی جواهر ســاخته شــده و در پل شــهید 
کاوه  قربانعلــی عــرب واقــع در خیابــان 

نصــب شــده اســت.
مؤذنــی خاطرنشــان کــرد: جنس ســردیس 
ســردار شــهید قربانعلــی عــرب از ســنگ 
اســت و ۲,۵ متــر ارتفــاع دارد. او بــا بیــان 

ــی  ــه ابوعل ــق ب اینکــه ســردیس دیگــر متعل
سیناســت کــه توســط هنرمنــد مجتبــی آقــا 
گلــی ســاخته شــده اســت، گفــت: ایــن  بابا
اثــر کــه از جنــس فایبــرگالس و دارای ۱,۷۰ 
متر ارتفاع بــوده، در میــدان شــهدا، ورودی 

خیابــان ابن ســینا نصــب شــده اســت.
مدیرعامــل ســازمان زیباســازی شــهرداری 
اصفهــان ادامــه داد: تندیــس کارگــر نیــز 
گلــی  کــه اثــر دیگــر هنرمنــد مجتبــی آقــا بابا
اســت، اخیرا در خیابــان دانشــگاه، ورودی 
بلــوار کارگــر نصــب و بــه مناســبت روز کارگــر 
از آن رونمایــی شــد. مؤذنــی بــا بیــان اینکــه 
چهارمیــن ســردیس متعلــق بــه جامــی 
شــاعر و ادیــب ایرانــی اســت کــه در خیابــان 
جامــی، پاتــوق جامــی نصــب شــده اســت، 
اظهــار کــرد: ایــن اثر توســط هنرمنــد محمد 
ســالمت زاده از جنس فایبرگالس بــا ارتفاع 

ــر ســاخته شــده اســت. ۱,۷۰ مت

مدیـــر عامـــل ســـازمان مدیریـــت و نظـــارت 
کســـی رانی شـــهرداری اصفهـــان  بـــر تا
ســـالمت  حفـــظ  راســـتای  در  گفـــت: 
کســـی روز گذشته  مســـافران و رانندگان تا
کننـــده  مرحلـــه نخســـت کاورهـــای جدا
کســـی های عمومـــی ســـمند و  ویـــژه تا

پـــژو توزیـــع شـــد.
کـــرد:  اظهـــار  منوچهـــری  هـــادی 
راننـــدگان حمـــل و نقـــل عمومـــی از جملـــه 
آژانس هـــا،  شـــهری،  کســـی های  تا
کســـی های  ســـرویس های مـــدارس و تا
ـــر خطـــر در معـــرض  اینترنتـــی از مشـــاغل پ
از  هســـتند،  کرونـــا  ویـــروس  ابتـــالی 
بهداشـــتی  نـــکات  رعایـــت  رو  ایـــن 
اهمیـــت حائـــز  بســـیار  آنهـــا   بـــرای 

 است.
کســـی رانی  او بـــا بیـــان اینکـــه ســـازمان تا
اصفهـــان توزیـــع رایـــگان پنـــج هـــزار 

کننـــده بیـــن راننـــده و مســـافر  کاور جدا
کســـی های شـــهر را بـــا هـــدف حفـــظ  تا
در  شـــهروندان  و  راننـــدگان  ســـالمت 
برابـــر ابتـــالی بیمـــاری کرونـــا بـــا صـــرف 
ـــال در  ـــارد ری ـــر ۱,۵ میلی ـــزون ب ـــاری اف اعتب
دســـتور کار خـــود قـــرار داده اســـت، افـــزود: 
ــته و در مرحلـــه نخســـت تعـــداد  روز گذشـ
کننـــده بیـــن راننـــده و  یک هـــزار کاور جدا
کســـی رانی  ـــازمان تا ـــط س ـــه توس مســـافر ک

و بـــا حمایـــت شـــهرداری اصفهـــان تهیـــه 
کســـی های  شـــده بـــود، بیـــن راننـــدگان تا
تــــــوزیع  پــــــژو  و  سمـــــند   عــــــمومی 

شد.
مدیـــر عامـــل ســـازمان مدیریـــت و نظـــارت 
کســـی رانی شـــهرداری اصفهـــان  بـــر تا
ادامـــه داد: ایـــن مـــدل کاورهـــا، بـــرای 
نخســـتین بـــار در کشـــور مـــورد اســـتفاده 
قـــرار می گیـــرد کـــه قابلیـــت محافظـــت 
ـــین  ـــب، سرنش ـــی عق ـــینان صندل از سرنش
منوچهـــری  دارد.  را  راننـــده  و  جلـــو 
خاطرنشـــان کـــرد: مرحلـــه دوم توزیـــع 
بیـــن  کننـــده  کاورهـــای جدا رایـــگان 
کســـی های شـــهر تـــا  راننـــده و مســـافر تا
ــد،  ــای پرایـ ــژه خودروهـ ــده ویـ ــه آینـ هفتـ
کســـی های فـــرودگاه( و ســـایر  آریـــو )تا
کســـی های زرد فعـــال شـــهر اصفهـــان  تا

ع می شـــود. شـــرو
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  خبر رسانه   

  خبر هنر   

برندگان پولیتزر ۲۰۲۰ روزنامه نگاری 
اســامی برنــدگان شــاخه های مختلــف روزنامه نــگاری جایــزه 

پولیتــزر در ســال ۲۰۲۰ اعــام شــد.
بــه گــزارش ایســنا، روزنامه »انکوریــج دیلــی نیــوز« و موسســه 
»پروپابلیــکا« بــرای جایــزه پولیتــزر خدمات عمومــی و خبرگــزاری 
»رویتــرز« بــرای بــه ثبــت رســاندن اعتراضــات ســال گذشــته 
»هنــگ کنــگ« در بخــش عکاســی خبــری فــوری  بــه عنــوان 

برنــده معرفــی شــدند.
جایــزه گــزارش اخبــار فــوری نیــز بــه »کوریــر ژورنــال« رســید. در 
بخــش بهتریــن گــزارش تحقیقــی نیــز جایــزه پولیتــزر بــه »برایــان 

روزنتــل« از نشــریه »نیویورک تایمــز« رســید.
جایــزه بهتریــن گــزارش مشــروح بــه »واشــنگتن پســت«، بهترین 
گزارش محلی به »بالتیمور ســان«،  بهتریــن گزارش ملــی به »پرو 
پابلیکا« و »ســیاتل تایمــز«، بهترین گزارش بین المللی به نشــریه 
»نیویورک تایمــز«، » بهترین تفســیر« به »نشــریه نیویورک تایمز« 

و »بهتریــن نقد« بــه »لس آنجلــس تایمز« رســید.
خبرگــزاری  نیــز   »Feature Photography« بخــش در 
»آسوشــیتدپرس« بــرای بــه تصویــر کشــیدن ســرکوب تظاهــرات 
ــاب  ــده انتخ ــوان برن ــه عن ــته ب ــال گذش ــت س گوس ــمیر« در آ »کش

. شــد
در بخــش جایــزه گــزارش صوتــی کــه امســال بــرای نخســتین بار 
بــه جمــع جوایــز »پولیتــزر« اضافــه شــده اســت، »مولــی اوتولــه« از 
»لس آنجلــس تایمز« و »امیلــی گریــن« از »وایس نیــوز« به عنوان 

برگزیــدگان معرفــی شــدند.
در ابتدا قرار بود برنــدگان جایزه »پولیتزر« در تاریخ بیســتم آوریل 
معرفی شــوند، اما ایــن رویداد بــه دلیل شــیوع ویــروس »کرونا« به 

چهــارم »می« موکول شــد.
»پولیتــزر«، مجموعــه جوایــزی در حوزه هــای روزنامه نــگاری، 
ادبیــات و موســیقی اســت کــه از معتبرتریــن جوایــز دنیــا بــه 
حســاب می آیــد. ایــن جایــزه از ســال ۱۹۱۷ به صــورت ســاالنه 
بــا نظــارت دانشــگاه کلمبیــا بــه روزنامه نــگاران و نویســندگان، 
ــه  ــزر« ب ــزه »پولیت ــود. جای ــا می ش ــیقی دانان اعط ــاعران و موس ش
 نــام بنیان گــذار آن »جــوزف پولیتــزر« روزنامه نــگار مجاری تبــار 

آمریکایــی قــرن نوزدهمــی نام گــذاری شــده  اســت.

گله لیلی گلستان از والدینی که به جای 
بچه ها نقاشی می کشند

لیلی گلســتان کــه در ایــام قرنطینه خانگــی مســابقه نقاشــی برای 
کــودکان زیر ۱۰ ســال برگزار کرده اســت بــا ابراز نارضایتی از بخشــی 
ــار ارســال شــده کــه توســط والدیــن انجــام شــده بــود، گفــت:  از آث
بســیار متاســفم کــه حــدود ۴۰ درصــد از آثــار ارســال شــده یــا توســط 
والدین کشــیده شــده بود و یــا به کودکانشــان کمــک کــرده بودند 

و ایــن کامــا در آثــار نمایــان بــود.
بــه گــزارش ایســنا، مدیــر گالــری »گلســتان« خاطرنشــان کــرد: 
ج کردیــم و بــه  بنابرایــن مــا همــه ایــن آثــار را از دور رقابتــی خــار
گــر  داوران نیــز اعــام شــده اســت کــه آثــار را بــا دقــت رصــد کننــد تــا ا
مــوردی جامانــده بــود، حتمــا از ایــن رقابت خارج شــود. متاســفم 
کــه برخــی از والدین بــا ایــن کارشــان در مرحلــه اول تقلب کــردن را 
به فرزندانشــان آموزش می دهنــد و در مرحله دوم شــانس رقابت 

را از کــودک خــود گرفتنــد.
مدیــر گالــری گلســتان در ادامــه دربــاره کیفیــت آثــار رســیده و 
موضوعاتی که بیشــتر در ایــن آثــار دیده می شــود نیز توضیــح داد: 
ــا کــودکان در ارتبــاط نیســتم و برایــم ایــن  مــن سال هاســت کــه ب

ــود. ــب ب حجــم از تخیــل بســیار جال
 در ایــن آثــار تخیــل نــاب و صمیمیــت بســیاری دیــده می شــود و بــا 
گاه لبخنــد  نــگاه بــه ایــن آثــار حالــم بســیار خــوب اســت و ناخــودآ
برلــب دارم. نکتــه جالــب توجــه در ایــن آثــار بیــان تمامــی حــاالت 
و اتفاقاتــی اســت کــه درخانــه رخ می دهــد و خیلــی خــوب بیــان 
ــا را شکســت  ــار ذکــر جملــه »مــا کرون شــده اســت. در اغلــب ایــن آث
می دهیــم« وجــود دارد و ایــن نشــان از امیــدوار بــودن و شکســت 
دادن کرونــا می دهــد کــه حــال نقاشــی ها را بســیار خــوب کــرده 

اســت.
او همچنین به شــورای داوری و چرایی انتخاب آنها اشــاره کرد و 
افزود: فرشید مثقالی ســال ها برای کودکان نقاشی و تصویرگری 
کــرده اســت و آثــارش بســیار دوســت داشــتنی اســت، کامبیــز 
درم بخــش نیــز بــه دلیــل اینکــه کاریکاتــور کار کــرده به راحتــی 
می تواند طنز آثــار را درک کنــد و تارا بهبهانی که خود سال هاســت 
به کودکان نقاشــی می آموزد و روحیــه آنها را به خوبی می شناســد 

باعــث شــد تــا ایــن شــورا شــکل بگیــرد.
گلســتان یــادآور شــد: تــا امــروز کــه حــدود یــک مــاه از فراخــوان 
می گــذرد، ۸۸۵ اثــر بــه دســت مــا رســیده اســت کــه تــا شــنبه 
)۲۰ اردیبهشــت ماه( ایــن رونــد ادامــه خواهــد داشــت. به طــور 
متوســط روزانــه حــدود ۳۰ تــا ۴۰ اثــر بــه دســتم می رســد کــه اتفــاق 
خوبــی را رقم زده اســت. نکتــه قابل توجــه در ایمیل های رســیده 
آثــاری اســت کــه از ایرانیان مقیــم کشــورهای دیگر ماننــد آمریکا، 

فرانســه، انگلیــس، قطــر و عمــان داشــتیم.
ــا  ــه کــودکان بیــن ۷ ت ــق ب ــار متعل ــرد: بیشــتر آث او در ادامــه بیــان ک
۹ ســال اســت، امــا در ایــن میــان مــا آثــاری از کــودکان زیــر ۶ ســال 
نیــز داشــتیم کــه بــر همیــن اســاس و بــرای راحتــی کار داوران و 
رعایــت عدالــت، آثــار را بــه دو بخــش زیــر شــش ســال و بــاالی 
شــش ســال تقســیم کردیــم کــه جوایــز هــر کــدام نیــز در هــر بخــش 

جــدا خواهــد بــود.
کتــاب آثــار برگزیــده مســابقه  گلســتان همچنیــن از انتشــار 
»قرنطینــه« توســط شــهرداری تهــران و ارســال آن بــه شــهرداران 
شــهرهای دیگرایــران و دنیــا خبــر داد. بــر ایــن اســاس قــرار اســت 
بــه ۱۰ نفــر اول ایــن مســابقه جایــزه نقــدی و بــه ۱۰ نفــر بعــدی نیــز 
لــوح افتخــاری از ســوی شــهرداری اهــدا شــود و البتــه گزیــده ای از 
آثــار هــم روی یــک دیــوار در منطقــه پنــج مــی رود که مــا هــم از این 
پیشــنهاد اســتقبال کردیم و قرار شــد تا آثار برگزیده در اختیارشان 

ــرد. ــرار بگی ق
گلســتان خاطر نشــان کرد: هنــوز نحــوه برگــزاری مراســم و اهدای 
جوایــز بــه دلیــل ویــروس کرونــا مشــخص نیســت؛ امــا اســامی 
برگزیدگان اوایــل خرداد مــاه اعام می شــود. نحوه اهــدای جوایز 
نیــز به ایــن شــکل اســت که بــه ســه نفــر اول ایــن مســابقه از ســوی 
گالــری گلســتان جوایــز نقــدی اهــدا می شــود و بــه ۲۰ نفــر بعــدی 
نیــز جوایــزی از ســوی شــهرداری تهــران تعلــق می گیــرد کــه جوایــز 

بــه دو رده ســنی زیــر ۶ ســال و بــاالی شــش ســال تعلــق می گیــرد.
همــه بچه هــای زیر ۱۰ ســال تا شــنبه بیســتم اردیبهشــت فرصت 
دارنــد آثــار خــود بــا موضــوع قرنطینــه را بــه نشــانی ســایت گالــری 

گلســتان ارســال کننــد.

آنچه سبب خشم فعاالن سیما و مخاطبان می شود، ارائه تصویر سلیقه ای از ممیزی در تلویزیون است. گاهی هم مرزهای 
»سلیقه« و »بی دانشـی« جا به جا می شود.

ـــا  ـــد، ب ـــت جدی ـــون در دوران مدیری تلویزی
اتخـــاذ تصمیماتـــی کـــه چنـــدان درشـــان 
یـــک رســـانه بـــدون رقیـــب نبـــود، بـــر تعـــداد 
ـــه جـــای آنکـــه از  ـــزود. ب منتقـــدان خـــود اف
حجـــم حساســـیت ها و حواشـــی پیکـــره 
عریـــض و طویـــل خـــود بکاهـــد، گاهـــی 
ـــن  ـــا ای ـــزود ت ـــم اف ـــیه ها ه ـــی حاش ـــر چگال ب
رســـانه حـــاال در موضعـــی غریـــب، صـــدای 

هم فکـــران خـــود را هـــم بلنـــد کنـــد.
وجهـــه مایوســـانه کار آنجایـــی اســـت کـــه 
ــر محـــدود بـــه  ــاال دیگـ ــاد، حـ فرآینـــد انتقـ
طبقـــه روشـــنفکر و تئوریســـین جامعـــه 
نبـــوده و زبـــان بـــورژوا هم بـــه نقـــد عملکرد 
ـــت. در روزگاری  ـــده اس ـــاز ش ـــانه ب ـــن رس ای
کـــه احســـاس می شـــد تلویزیـــون بـــه 
واســـطه خانه نشـــینی اجبـــاری مـــردم، 
سیســـتمی  درون  وفـــاق  یـــک  بـــه 
بـــزرگ برســـد و حداقـــل ســـوءتفاهم ها 
تـــا حـــدود زیـــادی برطـــرف شـــود، ایـــن 
رســـانه بـــا عملکـــرد نـــه چنـــدان قابـــل 
دفـــاع خـــود، نـــه تنهـــا زمینـــه را بـــرای 
یـــک آشـــتی ملـــی بـــزرگ فراهـــم نکـــرد 
کـــه خـــود مامـــن حساســـیت آفرینی ها 
و پیدایـــش حاشـــیه هایی شـــد و چنـــد 
گام بـــزرگ خـــود را طـــی دو مـــاه اخیـــر را 
هـــم تحت الشـــعاع قـــرار داد. ایـــن در 
کـــه در همیـــن مـــدت،  حالـــی اســـت 
بین المللـــی  معتبـــر  تلویزیون هـــای 
توانســـتند تـــا میـــزان باالیـــی، ضمـــن 
شـــاخص های  مخاطـــب،  جـــذب 
را  خـــود  مخاطبـــان  رضایت منـــدی 
ــت  ــب محبوبیـ ــرده و از ضریـ ــر بـ ــز باالتـ نیـ
گرچـــه  ا شـــوند.  برخـــوردار  بیشـــتری 
شـــاید ایـــن مثـــال، چنـــدان در مقایســـه 
بـــا تلویزیونـــی بـــا ســـر و شـــکلی کـــه مـــا 
در ایـــران داریـــم، عملـــی نباشـــد امـــا در 
ـــرد  ـــوان ک ـــس« عن ـــدت »نتفلیک ـــن م همی
کـــه ۱۶ هـــزار نفـــر بـــه تعـــداد مخاطبـــان 
ایـــن ســـامانه وی اودی افـــزوده شـــده 

اســـت.

کرونا؛ آغازگر حاشیه هایی 
از جنس جدید

نخســـتین جرقه هـــای اعتراضـــی بـــه 
ـــد تلویزیـــون، خـــود را  سیاســـت های جدی
از ابتـــدای اســـفند مـــاه نشـــان داد. جایـــی 
ع  کـــه تلویزیـــون، در برابـــر مـــوج شـــیو
کرونـــا در کشـــور، فعالیـــت گروه هـــای 
تولیـــدی خـــود را متوقـــف نکـــرد. ایـــن 
کـــه شـــامل سریال ســـازان و  گروه هـــا 
در  بودنـــد  تلویزیـــون  برنامه ســـازان 
ــب  ــور، در قالـ ــا در کشـ ــای اوج کرونـ روزهـ
چنـــد  گاهـــی  و  ده  چنـــد  تیم هـــای 
فیلم بـــرداری  بـــه  اقـــدام  صدنفـــره، 

. نـــد د می کر
ایـــن شـــکل کار، خیلـــی زود در قالـــب 
ویدئوهایـــی، فضـــای مجـــازی را بـــه 
تســـخیر خـــود درآورد و بـــه اصطـــاح 
»رســـانه ای« شـــد. از اینجـــا بـــه بعـــد بـــود 
کـــه برخـــی مقاومت هـــا از داخـــل بدنـــه 
رســـانه ملـــی شـــکل گرفـــت. از شـــخص 

مدیـــران  برخـــی  تـــا  عســـگری  علـــی 
گفت وگوهایـــی،  ضمـــن  تلویزیونـــی 
تلویحـــا اعـــام کردنـــد موافـــق تعطیلـــی 
همیـــن  در  نیســـتند.  پروژه هایشـــان 
زمـــان، اخبـــار ضـــد و نقیضـــی از مبتـــا 
شـــدن تعـــدادی از عوامـــل ایـــن پروژه هـــا 
کـــه  کرونـــا منتشـــر شـــد  بـــه ویـــروس 

حواشـــی بســـیاری پیـــدا کـــرد.
تـــا  تقریبـــا  کـــه  غائله هـــا  ایـــن  تمـــام 
طـــول  بـــه  اســـفند  پایانـــی  روزهـــای 
برخـــی  بـــا  شـــد  مصـــادف  انجامیـــد، 
برنامه هـــای  از  کـــه  حاشـــیه هایی 
تلویزیـــون بـــه بیـــرون درز می کـــرد. از 
جملـــه اتفاقـــی کـــه در برنامـــه حضـــور 
خ داد  ــار ر ــبکه چهـ ــای« در شـ ــرواز همـ »پـ
و مدیـــر ایـــن شـــبکه را مجبـــور کـــرد تـــا 
بـــه صـــورت کتبـــی از مخاطبـــان خـــود 

کنـــد. عذرخواهـــی 
ایـــن دو جریـــان بـــه صـــورت مـــوازی، 
ع عملکـــرد رســـانه  حجـــم انتقادهـــا بـــه نـــو
ـــه شـــکلی گل درشـــت نشـــان داد  ـــی را ب مل
تـــا ایـــن رســـانه بـــا انبوهـــی از حواشـــی بـــه 

اســـتقبال ســـال نـــو بـــرود.

»پایتخت«؛ پیک حواشی اخیر 
تلویزیون

بـــا شـــروع پخـــش ســـریال »پایتخـــت«، 
ـــر  ـــادی تغیی ـــدود زی ـــا ح ـــی، ت ـــکل حواش ش
یافـــت. چـــرا کـــه فعالیـــت پروژه هـــای 
تلویزیونـــی بـــه دلیـــل ابـــاغ مســـتقیم 
ــود  ــده بـ ــا متوقـــف شـ ــی کرونـ ــروه ملـ کارگـ
منظـــر،  ایـــن  از  حاشـــیه ای  دیگـــر  و 

تلویزیـــون را تهدیـــد نمی کـــرد.
ـــمت  ـــی قس ـــق ابتدای ـــت« در دقای »پایتخ
شـــد.  حاشیه ســـاز  خـــود،  نخســـت 
جایـــی کـــه طعنه هـــای گاه و بیـــگاه بـــه 
ــا صـــدای  ــه تنهـ عملکردهـــای دولـــت، نـ

پاستورنشـــینان را درآورد بلکـــه بـــه محلـــی 
ــان  ــان و مخالفـ ــان موافقـ ــزاع میـ ــرای نـ بـ
ــن  ــرار ایـ ــد. پـــس از تکـ ــل شـ دولـــت تبدیـ
شـــکل طعنه هـــا در قســـمت های بعـــدی، 
شـــایعه توافـــق دولتی هـــا بـــا مدیـــران 
تلویزیـــون بـــرای حـــذف ایـــن صحنه هـــا، 

رســـانه ای شـــد.
برخــی  کنــار  در  ممیــــــزی ها  ایــن 
حذف هــای دیگــر، صــدای بازیگــران 
»پایتخــت« را درآورد. بــه گونــه ای کــه 
مخاطبان منتظــر بودند پــس از پایان هر 
قســمت، بازیگــران اصلــی ایــن ســریال در 
گری های علیه  فضای مجــازی بــه افشــا
گری هایی  تلویزیــون بپردازنــد. افشــا
کــه بــه شــکل وســیعی در دنیــای مجــازی 
بازتــاب می یافــت. کم کــم ســوتی های 
خــود ســریال هــم بــر حجــم حواشــی 
ابتدایــی  نیمــه  برهــه  در  تــا  افــزود 
ــار حواشــی تلویزیــون، تنهــا  فروردیــن، ب
بــه دلیــل پخــش ســریال »پایتخــت« 
باشــد. ســریال »ســیروس مقــدم« کــه از 
نخســتین ســکانس قســمت ابتدایــی 
خــود حاشیه ســاز شــده بــود، تــا پایــان 
بــر  انتهایــی،  قســمت  آخــر  ســکانس 

همیــن مــدار چرخیــد.

آغاز موج سوم حاشیه ها
مـــوج ســـوم حواشـــی تلویزیـــون، از نیمـــه 
دوم فروردیـــن تـــا امـــروز ادامـــه دارد: از 
ماجـــرای دســـتمزد »رضـــا رشـــیدپور« 
ــید«  ــاال خورشـ ــه »حـ ــرای برنامـ ــرای اجـ بـ
و دســـتمزدهای »محمدرضـــا گلـــزار« و 
»مهـــران مدیـــری« تـــا ماجـــرای تاخیـــر 
در پخـــش قســـمت اول »نـــون. خ« و 
ع حضـــور »گوهـــر  ایـــن اواخـــر هـــم موضـــو
کـــی«  خیراندیـــش« در ســـریال »زیرخا
ــان را بـــه  کـــه همگـــی نارضایتـــی مخاطبـ

همـــراه داشـــت.
نکتـــه  ایـــن  اینهـــا  تمـــام  بـــر  عـــاوه 
را هـــم بایـــد بـــه یـــاد داشـــته باشـــیم 
کـــه تلویزیـــون طـــی دو مـــاه اخیـــر، بـــا 
ممیزی هـــای عجیبـــی کـــه بـــر فیلم هـــا 
ــم  ــود روا  داشـــت، حجـ ــریال های خـ و سـ
فوق العـــاده ای از نارضایتـــی مخاطبـــان را 
رقـــم زد. از ســـریال »هامـــون« که ۳۰ســـال 
پیـــش ســـاخته شـــده بـــود و در پخـــش، 
حـــدود ۱۵دقیقـــه آن ممیـــزی شـــد تـــا 
ـــر کـــودک و حتـــی موســـیقی  فیلم هـــای ژان
متـــن فیلـــم »قصـــر شـــیرین« کـــه حـــذف 
شـــد و موســـیقی دیگـــری بـــه جـــای آن 
کار شـــد، تنهـــا بخشـــی از ممیزی هـــای 
ســـلیقه ای بـــود کـــه طـــی ایـــن ایـــام از آنتـــن 
رســـانه ملـــی پخـــش شـــد. اغـــراق نخواهـــد 
گـــر بگوییـــم هیـــچ فیلـــم ایرانـــی و  بـــود ا
خارجـــی در ایـــام نـــوروز نبـــود کـــه مشـــمول 

ممیـــزی تلویزیـــون نشـــده باشـــد.

خودزنی با طعم اصالح
حاشیه ســـازی های  شـــکل  قطعـــا 
تلویزیـــون طـــی دو مـــاه اخیـــر، بســـیار 
بیشـــتر از مـــوارد مهمـــی بـــود کـــه ذکـــر 

ـــا تلویزیـــون  کردیـــم. »حاشـــیه« همـــواره ب
ـــزی  ـــد. چی ـــد مان ـــم خواه ـــا ه ـــوده و قطع ب
هـــم نیســـت کـــه بخواهیـــم آن را مختـــص 
بـــه تلویزیـــون خودمـــان بدانیـــم. امـــا 
نکتـــه قابـــل تامـــل ایـــن حجـــم حواشـــی 
آنجایـــی اســـت کـــه می بینیـــم مدیـــران 
و  خواســـته  شـــکلی  بـــه  تلویزیـــون 
ناخواســـته، زمینه هـــای بـــروز حواشـــی را 
رقـــم زده و از مهندســـی فضـــا و آرام کـــردن 

غائله هـــا عاجـــز هســـتند.
طبیعتـــا در مـــورد فعالیـــت گروه هـــای 
تولیـــدی در روزهـــای اوج کرونـــا، آنچـــه 
بـــر آتـــش منتقـــدان ایـــن حرکـــت افـــزود 
اظهارنظـــر رئیـــس ســـازمان و برخـــی 
مدیـــران او بـــود. جایـــی کـــه آنهـــا بـــا 
گروه هـــا  صراحـــت از تـــداوم فعالیـــت 
ســـخن گفتـــه و از قبـــول مســـئولیت جانـــی 
ـــد. ایـــن  ـــرای همـــکاران خـــود ســـرباز زدن ب
قبیـــل رفتارهـــا حتـــی منجـــر بـــه نـــگارش 
گران  نامه هایـــی از طـــرف کانـــون ســـینما
خانـــه ســـینما بـــه رئیـــس ســـازمان شـــد کـــه 
ـــرای  ـــاق ب ـــه اتف ـــر گون ـــب ه ـــی آن، عواق ط
گروه هـــای در حـــال تولیـــد را مســـتقیما 
متوجـــه ایشـــان دانســـت. خیلـــی عجیـــب 
اســـت کـــه بـــا وجـــود چنیـــن تهدیدهایـــی، 
بـــاز هـــم گـــوش بدهـــکاری وجـــود نداشـــت 
ـــا در کشـــور  ـــی کرون ـــروه مل ـــا خشـــم کارگ و ت
کـــه به اجبـــار فعالیـــت ایـــن گروه هـــا را 
متوقف کرد، دســـتوری از ســـوی ســـازمان 
مبنـــی بـــر تعطیلـــی ایـــن فعالیت هـــا صـــادر 
نشـــد. طبیعـــی اســـت کـــه ایـــن حجـــم 
اظهارنظرهـــا بـــه شـــکل مســـتقیم، ســـبب 
برانگیختـــن طیـــف گســـترده ای از جامعه 
شـــده و حاشـــیه هایی را بـــرای تلویزیـــون 
رقـــم می زنـــد کـــه هیـــچ کارکـــردی بـــرای 
ک  ایـــن رســـانه نداشـــته و تنهـــا خـــورا
منتقـــدان ایـــن ســـازمان و رســـانه های 

معانـــد را فراهـــم می آورنـــد.
کـــه پیش تـــر هـــم بـــا حـــذف  اتفاقـــی 
»عـــادل فردوســـی پـــور« رقـــم خـــورده بـــود 
و مدیـــران تلویزیـــون بـــا همیـــن ادبیـــات 
شـــاخ و شـــانه کشـــیدن، اجـــازه ندادنـــد 
طبـــق خواســـت طیف هـــای مختلـــف 
اجـــرای  بـــه  مجـــری  ایـــن  مردمـــی، 
ـــه روی  ـــا برنامـــه اش ب ـــزارش پرداختـــه ی گ

آنتـــن بـــرود.
ایــن شــکل سیاســت گذاری ها بیــش از 
آنکــه جنبــه اصاحــی و تربیتــی داشــته 
باشــد، حکــم خودزنــی متهورانــه ای را 
دارد که طــی آن نــه ســازمان ســود می برد 
کــه می خواهنــد بــه  و نــه مخاطبانــی 
رســانه ملــی نزدیــک شــوند امــا وقتــی 
می بیننــد،  را  عملکردهــا  این گونــه 
گاه بــه عقــب رانــده می شــوند. ناخــودآ

سلیقه یا بی دانشی؟
دلیـــل بخـــش دیگـــری از بـــروز حواشـــی 
حجـــم  بـــه  تلویزیـــون،  پررنـــگ 
ایـــن  کـــه  برمی گـــردد  ممیزی هایـــی 
رســـانه در حجـــم بـــاال داشـــته اســـت تـــا 
حـــدی کـــه بـــه نظـــر می رســـد »ممیـــزی« 

در تمـــام ایـــن ســـال ها بـــه رفیـــق گرمابـــه 
و گلســـتان فعـــاالن تلویزیـــون و البتـــه 
رعایـــت  و  شـــده  تبدیـــل  مخاطبـــان 
را  ولـــو شـــدید آن، تعجـــب چندانـــی 

. نـــد ا نگیز نمی ا بر
امـــا آنچـــه ســـبب خشـــم فعـــاالن ســـیما 
و مخاطبـــان می شـــود، ارائـــه تصویـــر 
تلویزیـــون  در  ممیـــزی  از  ســـلیقه ای 
اســـت. گاهـــی هـــم مرزهـــای »ســـلیقه« 
و »بـــی دانشـــی« جـــا بـــه جـــا می شـــود. 
مثـــا در ممیـــزی فیلـــم »هامـــون« کـــه 
۳۰ ســـال پیـــش ســـاخته شـــده و چندیـــن 
ـــینمای  ـــر س ـــر فاخ ـــن اث ـــی ای ـــون ایران میلی
ایـــران را بارهـــا تماشـــا کرده انـــد بحـــث 
ح اســـت امـــا در غائلـــه  »ســـلیقه« مطـــر
ســـکانس پایانـــی »پایتخـــت«، قطعـــا 
»بی دانشـــی« سبب ســـاز آن حجـــم از 
حواشـــی طوالنـــی مـــدت شـــد. همانطـــور 
ـــت  ـــی پایتخ ـــکانس پایان ـــذف س ـــا ح ـــه ب ک
نـــه در اولیـــن پخـــش بلکـــه در بازپخـــش 
ـــد.  ـــی افزودن ـــم حواش ـــر حج ـــه، ب مجموع
نیـــز  ســـازمان  رئیـــس  عجیـــب  نامـــه 
خـــود حاشـــیه های بعـــدی را رقـــم زد تـــا 
در صحنـــه ای کـــه می شـــد بـــا وقـــوف 
ممیزهـــا، آب از آب تـــکان نخـــورد شـــاهد 
دنبالـــه دار  حاشـــیه های  از  حجمـــی 
کـــه کارکـــرد »ممیـــزی«  باشـــیم.البته 
تنهـــا مختـــص بـــه تلویزیـــون ایـــران 
نیســـت و در هـــر فرهنـــگ و مملکتـــی بـــه 
نوعـــی وجـــود دارد امـــا همـــان انـــدازه کـــه 
ممیـــزی ســـلیقه ای، نکوهیـــده و ناپســـند 
اســـت بـــه همـــان انـــدازه، بـــی دانشـــی 
ممیـــزان هـــم آســـیب زننده می نمایـــد. 
تجمیـــع ایـــن دو شـــکل ممیـــزی ســـبب 
می شـــود تـــا موجـــی از بـــی اعتمـــادی 
مخاطبـــان،  جانـــب  از  میلـــی  بـــی  و 
روانـــه رســـانه ملـــی شـــود و ایـــن رســـانه 

علی رغـــم فعالیت هـــای پرزحمتـــی کـــه 
بـــرای ســـرگرمی مخاطبـــان خـــود دارد، 
چالش هـــای  پاشـــویه  در  هم چنـــان 
ــا بزنـــد  ناشـــی از حاشـــیه هایی دســـت و پـ

کـــه خـــود، آنهـــا را به وجـــود مـــی آورد.

سیاست بی بهره از مدیریت 
بحران

اینکـــه تلویزیـــون مولـــد حاشـــیه هایی 
گـــزاره  یـــک  اســـت،  خـــودش  بـــرای 
ـــن  ـــی ای ـــت. گاه ـــده اس ـــت ش ـــی و ثاب قطع
گزاره هـــا، حکـــم ضدتبلیـــغ را دارنـــد کـــه 
ســـبب دیـــده شـــدن بیشـــتر یـــک برنامـــه 
ــاری  ــم مـ ــم در حکـ ــی هـ ــوند و گاهـ می شـ
ظاهـــر می شـــوند کـــه از آســـتین تلویزیـــون 
نیـــش  را  عواملـــش  و  آمـــده  بیـــرون 
می زنـــد. در هـــر دو قســـم، ایـــن حقیقـــت 
مســـجل شـــده کـــه تلویزیـــون، چنـــدان 

مهارتـــی در مدیریـــت بحـــران نـــدارد. 
ــازماندهی  ــو را سـ ــت یـــک بلبشـ ــد نیسـ بلـ
کـــرده و از قضـــا، بـــا عملکـــرد عجوالنـــه 
خـــود، ســـبب شـــعله ور تـــر شـــدن آن بلبشـــو 

نیـــز می شـــود.
حضـــور  بـــا  کـــه  غائلـــه ای  آن  ماننـــد 
ــده  ــه زنـ ــتمی« در برنامـ ــین رسـ »امیرحسـ
»فرمـــول یـــک« رقـــم خـــورد. یـــک بازیگـــر 
معمـــول ســـیما نســـبت بـــه ســـواالتی کـــه 
ــه و  ــردم کوچـ ــان مـ ــا از زبـ ــه کرونـ ــع بـ راجـ
بـــازار شـــنیده می شـــد، پرســـش هایی را 
کنـــش تلویزیـــون  ح کـــرد. حـــاال وا مطـــر
بـــه ایـــن پرســـش ها چـــه بـــود؟ همـــان 
عکـــس العمـــل دهه هـــا قبـــل خـــود کـــه 
ـــرد  ـــع ک ـــرا قط ـــن اج ـــه را در حی ـــریع برنام س
و بـــه ســـراغ پیام هـــای بازرگانـــی رفـــت. 
ایـــن یعنـــی نداشـــتن هیچ گونـــه مهـــارت 
در جمـــع و جورکـــردن یـــک آشـــفتگی 
اســـت  عجیـــب  خیلـــی  ســـطحی. 
تلویزیونـــی کـــه در دوســـالگی حیـــات پـــس 
از انقـــاب، بـــا مارکسیســـت ها مناظـــره 
۴۱ســـالگی  برگـــزار می کـــرد، حـــاال در 
برابـــر پرســـش های معمـــول یـــک بازیگـــر 
عـــادی، ایـــن چنیـــن سراســـیمه وارد 
عمـــل شـــده و پـــس از ۴ دهـــه تجربـــه، بـــه 
ماننـــد یـــک شـــبکه تـــازه کار عمـــل کـــرده 
ــن  ــد. ایـ ــح می دهـ ــرار ترجیـ ــر قـ ــرار را بـ و فـ
شـــکل برخـــورد حتـــی صـــدای هـــم فکـــران 
تلویزیـــون نظیـــر خبرگـــزاری فـــارس را هـــم 

بلنـــد کـــرد.
ــر  ــر، بـــه غائلـــه حضـــور »گوهـ نمونـــه دیگـ
کـــی«  خیراندیـــش« در ســـریال »زیرخا
برمی گـــردد. بازیگـــری کـــه حداقـــل طـــی 
یـــک مـــاه اخیـــر، فیلـــم و ســـریال های 
ــیما پخـــش  ــبکه های سـ مختلفـــش از شـ
شـــد. حتـــی تیـــزر کار جدیـــد او نیـــز بـــه 
گهـــان و در  روی آنتـــن مـــی رود، امـــا نا
فاصلـــه ۳۶ ســـاعت تـــا پخـــش ایـــن 
کار، خبـــری بـــه بیـــرون درز می کنـــد کـــه 
ع رفتـــار  شـــاید ایـــن ســـریال بـــه دلیـــل نـــو
خانـــم خیراندیـــش در مراســـم عروســـی 
و پخـــش  بایکـــوت شـــده  دختـــرش، 
ـــی  ـــه مجرای ـــر از چ ـــن خب ـــب ای نشـــود؟! خ
بـــه بیـــرون درز پیـــدا کـــرد؟ طبیعتـــا از 
داخـــل بدنـــه تلویزیـــون. خبـــری کـــه 
ـــدان  ـــه چن ـــیه های ن ـــد روز حاش ـــرای چن ب
خوشـــایندی را بـــرای رســـانه ملـــی رقـــم زد 
ـــن  ـــه روی آنت ـــی« ب ک ـــت، »زیرخا و در نهای
ـــد پرســـید ایـــن بلبشـــویی کـــه از  رفـــت. بای
داخـــل تلویزیـــون بـــه بیـــرون درز کـــرده، 
چـــه عایـــدی بـــرای ســـیما داشـــت کـــه 
تلویزیـــون حاضـــر بـــه نوشـــیدن ایـــن 

جـــام زهـــر شـــد؟
کــه  تمــام ایــن مــوارد نشــان می دهــد 
برخــاف  متاســفانه  ســیما،  مدیــران 
رویــه حرفــه ای، مدیریــت بحــران را 
نیاموخته انــد و در ایــن مســیر، حیثیــت و 
اعتبار ۴دهــه ای تلویزیون را کف دســت 
کــردن آن  ج  گرفته انــد و در حــال خــر
هســتند. حال آنکــه »مدیریــت بحران«، 
تمامــی  در  حرفــه ای  ســبک  یــک 
غیرمکتــوب  و  مکتــوب  رســانه های 
کــه آموزه هــای خــاص  جهــان اســت 
خــود را داشــته و در دانشــگاه های معتبــر 

جهــان تدریــس می شــود.
قرنطینـــــــــــه  آنکـــه،  کام  مخلـــص 
ناخواســـته یـــک درصـــد مـــردم جهـــان، 
بهتریـــن فرصـــت بـــرای آشـــتی ملـــی بـــا 
رســـانه ای بـــود کـــه تمـــام مـــا خاطـــرات 
خـــوب و بـــد بســـیاری بـــا آن داریـــم. 
متاســـفانه تلویزیـــون نتوانســـت از ایـــن 
کنـــد و بـــه  فرصـــت طایـــی اســـتفاده 
جـــای ایـــن اغتنـــام فرصـــت، ترجیـــح داد 
ـــا حواشـــی در ایـــن ســـازمان جـــوالن داده  ت
و فضـــای مجـــازی را بـــه تســـخیر خـــود 
درآورنـــد. سیاســـتی کـــه متاســـفانه هنـــوز 
هـــم عقوبـــت و پشـــیمانی از بابـــت آن 
احســـاس نمی شـــود و جعبـــه جادویـــی 
بـــا همیـــن دســـت فرمـــان بـــه ســـرعت 
 در حـــال پیشـــروی بـــه ســـمت آینـــده 

است.

حواشی دنباله دار
نگاهی به حاشیه های دو ماه اخیر صدا و سیما و دالیل آن

طبیعی است که این 
حجم اظهارنظرها به 

شکل مستقیم، سبب 
برانگیختن طیف 

گسترده ای از جامعه 
شده و حاشیه هایی 
را برای تلویزیون رقم 

می زند که هیچ کارکردی 
برای این رسانه ندارد

مدیران سیما، 
متاسفانه برخالف رویه 

حرفه ای، مدیریت 
بحران را نیاموخته اند و 
در این مسیر، حیثیت 

و اعتبار 4دهه ای 
تلویزیون را کف دست 
گرفته اند و در حال خرج 

کردن آن هستند
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 کافه بازی 

 رشد زبان
 با بازی شکل ها و رنگ ها

سعیده بقایی
روانشناس بازی

مــا چطــور می توانیــم بی واســطه بــا جهــان تعامــل کنیــم 
و دربــاره آن به طــور نمادیــن حــرف بزنیــم و فکــر کنیــم؟ 
بــا یادگیــری شــروع می شــود: مــا یــاد می گیریــم بــر اســاس 
نشــانه هایی کــه در محیــط یادگیــری هســت، چیزهــا را بــه 
روش هایــی خــاص بــه هــم ربــط بدهیم.کــودک نوپایــی 
را در نظــر بگیریــد کــه مشــغول یــک بــازی آموزشــی اســت. 
ایــن بــازی شــامل تصاویــر ســه بعدی اســت کــه بایــد آنهــا 
را بــر اســاس شــکل و رنــگ، روی صفحــه ای قــرار دهــد کــه 
حفره هــای هندســی دارد. کــودک بــه تختــه نــگاه می کنــد و 
حفره هایــی را به شــکل های مثلــث و دایــره و مربــع می بیند. 
هــر حفــره بــه شــکل آبــی، زرد یــا قرمــز قاب بندی شــده اســت. 
در همیــن زمــان، مجموعــه ای از قطعــات پالســتیکی بــه 
ــه رنگ هــای آبــی، قرمــز  ــع ب شــکل های مثلــث، دایــره و مرب
ــا آزمــون و خطــا،  ــرار دارد. ب ــای او روی زمیــن ق و زرد پیــش پ
کــودک یــاد می گیــرد شــکل مناســب را بــا توجــه بــه رابطــه ای 
کــه بــا حفره هــا دارد، انتخــاب کنــد. مثــال ممکــن اســت 
ابتــدا ســعی کنــد مثلــث را در حفــره دایــره قــرار دهــد. وقتــی 
ــع قرارگرفتــن شــکل  متوجــه می شــود گوشــه های مثلــث مان
در ســوراخ دایــره ای می شــوند، احتمــاال شــکل دیگــری را 
ــدون گوشــه،  ــرد ب ــه شــکل ِگ انتخــاب می کنــد و می  فهمــد ک
متناســب ترین اســت. وقتــی شــکل در حفــره جــا می گیــرد، 
کــودک خوشــحال می شــود و بــازی را ادامــه می دهــد تــا همــه 

حفره هــا پــر شــده و شــکل ها ناپدیــد شــود. 

»همان« را پیدا کن
ــراردادن  حــاال تصــور کنیــد همان طــور کــه کــودک در حــال ق
ــور  ــم حض ــادر ه ــدر و م ــت، پ ــان اس ــای خودش ــکل ها در ج ش
دارنــد تــا  بــه او کمــک کننــد. وقتــی کــودک مثلــث قرمــز 
را در حفــره مثلثــی قرمــز قــرار می دهــد، پــدر و مــادر از ذوق 
گــر مثلــث  فریــاد می زننــد و می گوینــد: »هــورا...!«؛ امــا ا
ــن  ــه، ای ــد: »ن ــذارد، می گوین ــز بگ ــی قرم ــره مثلث ــی را در حف آب
ــگ  ــان رن ــکل هم ــدام ش ــن ک ــن ببی ــگاه ک ــت. ن ــت نیس درس
ــی  ــای زبان ــوز مهارت ه ــودک هن ــه ک ــا ک ــت؟« از آنج ــاب اس ق
نــدارد، نشــانه های کالمــی کــه والدینــش بــه او داده انــد، 
ــرای همیــن، والدیــن ممکــن اســت دســت  درک نمی کنــد. ب
پسربچه شــان را بگیرند و آن را به ســمت مثلــث قرمز هدایت 
کننــد و بگوینــد: »ببیــن! ایــن یکــی همــان  رنــگ اســت« و 
ــد، او  ــرار می ده ــز ق ــره قرم هنگامــی کــه مثلــث قرمــز را در حف

را تشــویق می کننــد.
 آنچــه در ایــن موقعیــت اتفــاق افتــاد، ایــن بــود کــه پــدر و مادر 
یــک بافــت اجتماعــی ایجــاد کردنــد کــه بــه کــودک اجــازه داد 
معنــی یــک نشــانه بافتــی را یــاد بگیــرد. در ایــن حالــت، واژه 
ــگ  ــکل و رن ــگ ش ــان رن ــترک را می ــه مش ع رابط ــو ــان« ن »هم

حفــره توصیــف می کنــد.
 وقتی پســربچه یاد گرفــت کــه  واژه »همان« رابطــه هم ارزی 
را میــان دو چیــز برقــرار می کنــد، پــدر و مــادر او می تواننــد 
ــه  ــکل ب ــن ش ــه همی ــز ب ــر را نی ــای دیگ ــات و رویداده موضوع
او یــاد بدهنــد. مثــال موجــودی کــه روی پاهایــش موهــای 

خزماننــد دارد، »همــان« گربــه اســت.

قدرت بی انتهای زبان آدم
ایــن توانایــی به تدریــج، ایــن بهــره عظیــم را نصیــب مــا 
می کنــد کــه بتوانیــم از طریــق زبــان و بــا اســتفاده از نمادهــا، 
گــر از لحــاظ  هــر چیــزی را بــه لحظــه حــال بیاوریــم؛ حتــی ا
جســمی در محیــط مــا وجــود نداشــته باشــد. در واقــع، فــرض 
کنیــد کــودک دارد بــا اســباب بازی هایش بــازی می کنــد. 
مثلــث قرمــز در زیــر صفحــه مخفــی می شــود. پــدر و مــادر 
کــه االن  کــودک  کجاســت؟«  می پرســند: »مثلــث قرمــز 
مهارت هــای ابتدایــی زبــان را بــه دســت آورده اســت و معنــی 
تمــام ایــن کلمــات را می فهمــد، تشــخیص می دهــد مثلــث 
قرمز وجــود نــدارد و بــه جســت وجوی مثلــث قرمــز در جاهای 

مخفــی می پــردازد.

زبان؛ رفتاری که می آموزیم
گیــری گفت وگــوی  آنچــه آمــد، بخشــی از متــن کتــاب فرا
بالینــی اســت کــه زبــان را رفتــاری آموخته شــده می دانــد 
و همیــن آموختنی بــودن زبــان، در ایــن مثــال، به خوبــی 

خــودش را نشــان داد. 
کــودک بــا آزمــون و خطــا و بــا نشــانه هایی کــه از پــدر و مــادر 
دریافــت می کنــد، یــاد می گیرد کــدام قرمــز اســت و کــدام آبی؛ 
کدام دایــره و کــدام مثلــث؛ می فهمد مثلث ســه گوشــه دارد و 
گــر دایره را در حفــره دایره بگــذارد، وقتی  دایره زاویــه ندارد. ا
می بینــد نیــازی نبــود کــه آن را بــه زور در حفــره جــا بدهــد و 
ــود  ــت می ش ــار در او تقوی ــن رفت ــدند،  ای ــم ش ــت ه ــت چف راح
ــد.  ــتفاده کن ــره اس ــای دای ــرای ج ــره ب ــم از دای ــر ه ــار دیگ ــا ب ت
وقتــی پــدر و مــادر او را تشــویق می کننــد کــه »همیــن درســت 
اســت«، ایــن رفتــار در او تقویــت می ِشــود؛ همین طــور وقتــی 
ــد  ــه، دقــت کــن...«، می فهمــد بای ــد: »ن ــر می دهن ــه او تذک ب
ــه ایــن شــکل، شــناخت و  ــد. ب شــکل دیگــری را امتحــان کن

زبــان هم زمــان رشــد می کننــد.

بازی شکل ها و رنگ ها
در ایــن زمینــه، یکــی از بازی هــای موجــود در بــازار کــه بــرای 
بچه هــای دو ســال بــه بــاال مناســب اســت، بــازی »شــکل ها 
و رنگ ها«ســت. در رونــد بــازی یادگیــری شــکل ها و رنگ هــا 
و یادگیــری زبــان اتفــاق می افتــد. در صفحــه ایــن بــازی، 
ــه و  ــر کشــیده شــده، امــا بال هــای پروان ــه تصوی ــه ای ب پروان

چهــره او کامــل نشــده اســت. 
دو تــاس بــزرگ در بــازی هســت کــه بــا هــر بــار انداختــن، 
نشــان می دهنــد چــه رنــگ و چــه تصویــری بایــد در جاهــای 
خالــی بــال یــا چهــره پروانــه قــرار بگیــرد تــا کامــل شــود. بــازی 
را از مراحــل ســاده بــه ســخت ببریــد. در ابتــدا، نیــازی نیســت 
ــودک را  ــگ. ک ــدام رن ــکل و ک ــدام ش ــد ک ــما بگوی ــه ش ــاس ب ت
آزاد بگذاریــد تــا شــکل و رنگــی را کــه می خواهــد انتخــاب کند 
ــا ایــن روش شــکل ها  ــی خــودش قــرار دهــد. ب و در جــای خال
ــا یــک تــاس پیــش برویــد؛  ــاد می گیــرد. حــاال می توانیــد ب را ی
مثــال بــا تــاس شــکل ها کــه برایــش آشناســت. بعــد از آن، 
تــاس رنگ هــا را امتحــان کنیــد و بعــد از تســلط نســبی، هــر دو 
تــاس را وارد بــازی کنیــد تــا فرایندهــای شــناختی بیشــتری 

را درگیــر کنیــد.

اعتراض ۱۲ هـزار وکیل به آیین نامه پیشـنهادی قـوه قضائیه بـرای قانون وکالـت چند روزی اسـت کـه عدالت را پریشـان کرده 
اسـت.  حقوقدانان معتقدند این آیین نامه ۱98 ماده ای اسـتقالل کانون وکال را زیرسـوال برده اسـت. کارشناسـان این حوزه 
براین باورند که الیحه قانون استقــالل وکال، مصوب دهـه 30  و ازجمله دسـتاوردهای دوران نخسـت وزیری مصدق اسـت. 

 نقل قول

کمترازنیمدرصدایرانیانبهکرونامبتالشدهاند
کثریتقریببهاتفاقجامعههنوزدرمعرضخطرهستند ا

ایرادهایشبکهشادبرطرفشد
همچنانپیگیررایگانشدناینترنتهستیم

رئیــس اداره مبــارزه بــا بیماری هــای 
گیر وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش  وا
نیــم درصــد  از  کمتــر  گفــت:  پزشــکی 
کرونــا  کنــون بــه ویــروس  ایرانیــان تا
ع ایمنــی  مبتــال شــده اند، بنابرایــن موضــو

ح نیســت.   گلــه ای در کشــور مطــر
حســین عرفانــی در گفت وگــو بــا ایرنــا 
افــزود: میــزان بــروز بیمــاری کوویــد ۱۹ 
کنــون حــدود یــک در هــزار نفــر  در ایــران ا
اســت، در حالــی که بــرای ایمنــی گلــه 
ح  ای یــا ایمنــی انبــوه کــه برخــی مطــر
مــی کننــد بایــد ۷۰ تــا ۷۵ درصــد جمعیت 

گرفتــه باشــند.
 آمــار وزارت بهداشــت نشــان می دهــد که 
کمتــر از یــک دهــم درصــد از افــراد جامعــه 
گــر بخواهیــم  بــه کرونــا مبتــال شــده اند و ا
مــوارد خفیــف شناســایی نشــده را هــم 
در نظــر بگیریــم می توانیــم ایــن عــدد را 

ــج  ــود پن ــی ش ــه م ــم ک ــرب کنی ــج ض در پن
در هــزار یــا نیــم درصــد جمعیــت، پــس 
حتــی یــک درصــد جمعیــت کشــور هــم به 

ــد. ــا مبتــال نشــده ان ویــروس کرون
کنــون بــا توجــه بــه اینکــه  گفت: ا  او 
کســن و داروی  ایــن بیمــاری هنــوز وا
ــم در  ــوه ه ــی انب ــدارد، ایمن ــی ن اختصاص
کثریــت  جامعــه ایجــاد نشــده اســت، ا
قریــب بــه اتفــاق جامعــه هنــوز در معــرض 

کــه بــه  خطــر هســتند. حتی افــرادی 
ویــروس کرونــا مبتال شــده انــد نیــز ممکن 
اســت دوبــاره مبتــال شــوند و احتمــال 
عفونــت مجــدد در افــراد مبتــال وجــود 
دارد. زیــرا در بــدن برخــی افــرادی کــه بــه 
بیمــاری مبتــال شــده انــد، ممکــن اســت 
پادتــن درســت نشــود، ضمــن اینکــه 
وجــود پادتــن نیــز بــه معنــای ایمنــی 
قطعــی نیســت. او ادامــه داد: بــا توجــه 
بــه احتمــال عفونــت و ابتــالی مجــدد بــه 
ــا در افــراد کمــی کــه مبتــال شــده اند و  کرون
کثریــت جامعــه کــه مبتــال نشــده و ایمنی  ا
ندارنــد و همچنــان بــه بیمــاری حســاس 
هســتند و بــا توجــه بــه اینکــه بیمــاری 
کســن و داروی اختصاصــی  کوویــد ۱۹ وا
هــم ندارد؛ تنهــا راه پیــش رو رعایــت 
پیشــگیری  و  بهداشــتی  توصیه هــای 

اســت.

سرپرســت مرکــز برنامه ریــزی و فنــاوری 
کــرد: در نســخه جدیــد  اطالعــات اعــالم 
ارائه شــده از نرم افزار شــبکه آموزش مجازی 
دانش آموزی )شــاد(، ایرادات نســخه های 
قبلی برطرف شــد و دانش آمــوزان و معلمان 
می تواننــد بــا به روزرســانی نســخه قبلــی، 
نســخه جدیــد را جایگزیــن و بهره بــرداری 
کنند. به گــزارش مرکــز اطالع رســانی و روابط 
عمومــی وزارت آموزش وپــرورش، مهــدی 
شــرفی اظهارداشــت: بــر ایــن موضــوع واقف 
فایل هــا  حجــم  باالبــودن  کــه  هســتیم 
باعــث اشــغال فضــای زیــادی در تبلــت یــا 
گوشــی معلمــان می شــود و بــرای رفــع ایــن 
مشــکل، گزینــه ای را در روی اپلیکیشــن 
شــاد قراردادیــم کــه امــکان فشرده ســازی 
کنــش  فایل هــا را فراهــم می کنــد. او در وا
بــه مقایســه ســادگی کار در نــرم افــزار شــاد 
بــا نرم افزارهــای خارجــی ماننــد واتــس آپ 

تصریــح کــرد: طــی روزهــای آینــده دو ابــزار 
در اپلیکیشــن شــاد ایجــاد خواهــد شــد، یکی 
از ایــن ابزارهــا مربــوط بــه حضــور و غیــاب 
اســت و یــک ابــزار دیگــر هــم پخــش آنالیــن 
یــا الیــو اســت. از بازخوردهــای دریافت شــده 
از دانــش آمــوزان بــه جرئــت پیــش بینــی 
می کنیم که در صورت اضافه شــدن این دو 
ابزار دانش آموزان و معلمان اپلیکیشن شاد 
را بــه همســان های خارجــی خــود ترجیــح 

خواهنــد داد.سرپرســت مرکــز برنامه ریزی و 
فنــاوری اطالعــات با یــادآوری اینکــه امکان 
حضــور و غیــاب قبــال هــم بــوده و معلمــان 
پیش تــر هــم در ایــن فضــا حضــور و غیــاب 
را انجــام مــی دادنــد، گفــت: بــا بارگــذاری 
ابــزار جدیــد در نســخه بــه روز اپلیکیشــن 
شــاد، ایــن نــرم افــزار قــادر اســت خــودش 
حضور دانش آمــوزان را اعالم کنــد،  در حالی 
کــه در نســخه قبلــی معلــم بــا چــک کــردن 
آنالین بودن دانش آموز متوجه حضــور او در 
کالس می شــد. شــرفی ادامــه داد: همچنــان 
پیگیــر رایــگان شــدن اینترنــت هســتیم، 
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــرای ایــن کار بــه 
رئیــس جمهــوری و بــه وزیــر ارتباطــات نامــه 
ارســال کــرد و امیدواریــم ایــن کار هــم انجــام 
شــود. مــا بــا جدیــت پیگیــر رایــگان شــدن 
اینترنــت دانــش آمــوزی هســتیم تــا ســریع تر 

کار انجــام شــود.

عادل امیری
خبرنگار

ــه  ــه آیین نامـ ــل بـ ــزار وکیـ ــراض ۱۲ هـ اعتـ
پیشـــنهادی قـــوه قضائیـــه بـــرای قانـــون 
وکالـــت چنـــد روزی اســـت کـــه عدالـــت را 

پریشـــان کـــرده اســـت. 
حقوقدانـــان معتقدنـــد ایـــن آیین نامـــه 
کانـــون وکال  ۱۹8 مـــاده ای اســـتقالل 
را زیرســـوال بـــرده اســـت. کارشناســـان 
ایـــن حـــوزه برایـــن باورنـــد کـــه الیحـــه 
مصـــوب  وکال،  استقــــــــــالل  قانـــون 
3۰ بـــه لحـــاظ قانونـــی بســـیار  دهـــه 
مســـتحکم، روشـــن،   بی ابهـــام و ازجملـــه 
دســـتاوردهای دوران نخســـت وزیـــری 

محمـــد مصـــدق اســـت. 
نعمـــت احمـــدی، حقوقـــدان برجســـته در 
ـــرده  ـــا عنـــوان ک ـــا اصفهـــان زیب ـــو ب گفت وگ
اســـت کـــه »در آییـــن نامـــه قانون گـــذاری 
کـــرده انـــد« در حالـــی کـــه بـــه گفتـــه او 
گـــذاری  »آییـــن نامـــه جـــای قانـــون 

نیســـت.«
 احمـــدی معتقـــد اســـت کـــه» بـــا ایـــن کار 
نه تنهـــا وجاهـــت حرفـــه وکالـــت در داخـــل 
کشـــور مخـــدوش می شـــود، بلکـــه موجـــب 
تعلیـــق عضویـــت ایـــران در اتحادیـــه 
سراســـری کانون هـــای وکالی جهـــان 
خ  خواهـــد شـــد بـــه نحـــوی کـــه عمـــال چـــر
دفـــاع از حقـــوق عمومـــی در ســـطح جهـــان 
لنـــگ مـــی شـــود.« بـــا وجـــود ایـــن، معـــاون 
قضایـــی قـــوه از الزم االجـــرا بـــودن ایـــن 

آییـــن نامـــه خبـــر داده اســـت. 

کانون وکالی ایران چــه زمانی چرا و 
چگونه مستقل شد؟

ــی  ــرف قاض ــک ط ــی ی ــیدگی قضای در رس
اســت و یــک طــرف وکیــل. قاضــی از 
یــک پشــتوانه حمایتــی برخــوردار اســت، 
ابــزار دارد، پلیــس دارد، حکومــت تاییــد 
و تضمینــش می کنــد و امنیــت دارد. 
وکیــل ایــن  امتیــازات را نــدارد. بنابرایــن 
درســت  وکال  بــرای  ســازوکاری  بایــد 
می کردنــد. ایــن ســازوکار در جهــان، ابتدا 
در انگلســتاِن ششصدســال پیــش بــه 
اســتقالل کانــون وکال انجامیــد و ســپس 
در فرانســه در حــدود 4۰۰ ســال پیــش 
اتفــاق افتــاد. در ایران نیز در اســفند ســال 
۱33۱، در زمــان مرحــوم دکتــر مصــدق 
الیحــه اســتقالل کانــون وکالی ایــران 
تصویــب شــد. ایشــان مجلــس دهــم را 
کــه تعطیــل کــرد، اختیاراتــی از آن گرفــت 
کــه در نبــود مجلــس، هیئتــی قانــون 
بنویســند و بعــدا بــه تصویــب مجلــس 
برســانند، ولــی ایــن قوانیــن الزم االجــرا 
باشــد. ســرانجام الیحــه اســتقالل کانــون 

وکال بــا تاخیــر بســیار تصویــب شــد.

مستقل به چه معنا؟ 
 مســتقل نــه بــه ایــن معنــا کــه هــر کاری 
دلشــان خواســت بکننــد. مســتقل یعنــی 
اینکه ارکان تشکیل دهنده و اداره کننده 
وضــع وکال را کانــون )خــود وکیــالن( بــر 
عهــده بگیرنــد. قانــون کیفیــت گرفتــن 
پروانــه را تاییــد می کنــد و وقتــی پروانــه 
وکالــت را گرفتــی، بقیــه امــور بــر عهــده 
ــتی  ــه وحش ــد ک ــان باش ــه خودش مجموع
کمیــت نداشــته باشــند. مثــال مــن  از حا
گــر بخواهــم در دادگاه از موکلــم دفــاع  ا
بکنــم، تــرس ایــن را نداشــته باشــم کــه 
فــردا ایــن آقــای قاضــی نســبت بــه ادامــه 
گــر امــروز  وکالــت مــن اظهــار نظــر بکنــد. ا

بخواهــم دفــاع کنــم، فــردا او پروانــه ام 
را تمدیــد نمی کنــد، پــس مــن اســتقالل 
نــدارم. اســتقالل یعنــی ایــن. اســتقالل 
یعنــی عدم دخالــت قــوه قضائیــه در اداره 
امــور کانــون وکال. لــذا مــا بــا تاخیــر 4۰۰ _ 
۵۰۰ ســاله نســبت بــه کشــورهای دیگــر 
در دهــه 3۰ بــه همــت مرحــوم مصــدق 
صاحــب اســتقالل شــدیم؛ اســتقالل در 
اداره کانــون و سرنوشــت وکال. مصــدق 
کــه ســرنگون شــد، در ســال 33 ایــن 
قانــون اســتقالل بــه تاییــد کمیســیون 
کــه تشــکیل شــده  مشــترک مجلســین 
بــود از مصوبــات و قوانینــی کــه مصــدق 
۲8 مــاده ای  نوشــته، رســید. الیحــه 
اســتقالل آنقــدر از اســتحکام برخــوردار 

کــه مــورد تاییــد و تصویــب قــرار  بــود 
گرفــت. در مــاده ۲۲ آن گفتــه شــده کــه 
»آییــن نامــه اجرایــی ایــن قانــون را خــود 
کانــون وکال تاییــد و وزیــر دادگســتری 

تصویــب بکنــد.«

آیین نامه اجرایی چیست؟ 
آیین نامــه اجرایــی نحوه تســهیل اجرای 
قانــون را روشــن می کنــد. ایــن آیین نامــه 
ــت  ــت دول ــند، هیئ ــس نمی نویس را مجال
ــذا  ــوط می نویســند. ل و ســازمان های مرب
یــک آییــن نامــه اجرایــی در ســال ۱334 
در 8۰ و انــدی مــاده نوشــته شــد و از آن 
ــا ایــن آیین نامــه  ــا االن امــور وکال ب ســال ت
کمتریــن ایــراد و ابهــام و  می گــذرد و 
کنــون نداشــته اســت. کانــون  اشــکالی تا
وکال بــا اعضــای خــودش هــر دوســال یک 
بــار انتخاباتــی برگــزار می کــرد، هیئــت 
مدیــره ای داشــت و بــا تکیــه بــر الیحــه 
قانــون اســتقالل و آیین نامــه اجرایــی، 

امــور کانون هــا می گشــت. 
حــاال گویــا بــه خاطــر اینکــه تنهــا نهــاد 
مدنــی اســت کــه عمــر 6۵ ســاله ای در 
از  اینکــه  علی رغــم  و  دارد  اســتقالل 
ــه  ــا قانــون کیفیــت اخــذ پروان ســال ۷6 ب
انتخــاب  در  را  اســتقاللش  وکالــت، 
ــد  ــد، بای ــره گرفته ان ــت مدی ــای هیئ اعض
بــه وضــع موجــود ســر بنهــد. یعنــی مــن 
کــه کاندیــدای عضویت در هیئــت مدیره 
می شــوم، بایــد دادگســتری تاییــدم کنــد 
در حالــی کــه نــه اشــرافی بــر مــن دارد، نــه 
کارمندشــان هســتم و نه آنجــا پرونده ای 
دارم. مثــال هــر دوره مــن اســم نوشــته ام، 
تاییــدم نکرده انــد. امثــال مــن زیــاد 

هســتند کــه تاییــد نشــده اند.

آیــا فعالیــت مــوازِی نهــادی هــم 
در این میان وجود داشته؟

بلــه. در دوره ریاســت جمهــوری آقــای 

خاتمــی آمدنــد و یــک مرکــز مشــاورانی 
درســت کردنــد، چــون دیدنــد نمی توانند 
هــر کاری کــه بخواهنــد بــا کانــون وکال 
انجــام بدهنــد. ایــن مرکــز بــه ســرعت 
اول  می کــرد.  صــادر  وکالــت  پروانــه 
قــرار بــود مشــاور حقوقــی باشــند، بعــدا 
وکیلشــان کردنــد و قــرار بــود یــک دوره 
کانــون  بماننــد و االن بیــش از وکالی 

عضــو دارنــد و فعال انــد. 
پــس عمــال از ســال ۷6 هــم اســتقالل را 
در انتخــاب هیئــت مدیــره از مــا گرفتنــد 
و هــم از دهــه 8۰ شــروع کردنــد بــدون 
توجــه بــه قانــون الیحــه اســتقالل و... 
خودشــان وکیــل انتخــاب کننــد. حــاال 
آمــده انــد بــدون اینکــه قانــون بــه آنهــا 
اجــازه بدهــد بــرای آییــن نامــه اجرایــی 
کــه ســال 3۱ نوشــته شــده و ســال 33 هــم 
بــاز تاییــد شــده، آییــن نامــه ای در ۱۹8 
ــد،  ــرده ان ــذاری ک مــاده نوشــته و قانون گ
در حالــی کــه آییــن نامــه نبایــد مخالــف 

قانــون باشــد. 
در آییــن نامــه نمــی شــود قانــون نویســی 
کــرد. در آییــن نامــه نمی شــود تاسیســی 
نمــی  نامــه  آییــن  در  کــرد.  ایجــاد  را 
شــود امــر و نهــی کــرد و محدودیتــی را 
بــه وجــود آورد. آمده انــد بــدون اینکــه 
مجــوز قانونــی داشــته باشــند و بــدن 
اینکــه نیــاز قانونــی وجــود داشــته باشــد 
و بــدون آنکــه کســی از آنهــا بخواهــد، 
نوشــته اند،  آیین نامــه  خودشــان 
کانــون وکال را تغییــر داده انــد و  ارکان 
نهادهایــی را تاســیس کــرده انــد کــه بــر 
خــالف مــاده یــک مســلط بــر سرنوشــت 
کانــون باشــد. از ســویی هــم  وکیــل و 
گــر آیین نامــه هــم مــی نوشــتند بایــد  ا
می گرفتنــد:  نظــر  در  را  مطلــب  دو 
۱. برابــر مــاده یــک، کانــون وکال یــک 
نهـــــــاد مســتقل اســت، پــس وقتـــــــی 
مســتقل اســت نمی توانــی اســتقاللش 

 را بــا یــک آییــن نامــه بــه هــم بریــزی.
 ۲: در مــاده ۲۲ همیــن قانــون الیحــه 
آیین نامــه  کــه  گفتــه شــده  اســتقالل 
اجرایــی قانــون را کانــون وکال تهیــه و 
وزیــر دادگســتری تصویــب می کنــد و 
گــر قانــون مــدار و قانون مند  تمــام. حــاال ا

هســتند، بــه قانــون عمــل کننــد. 

گفته شــده که مفاد ایــن آیین نامه 
ناقــض آزادی عمــل و رای وکالســت، 

شما تایید می کنید؟
کانــون  می گوییــم  یــک  مــاده  در  مــا 
ارکانــی  و  اســت  مســتقلی  نهــاد  وکال 
کــه ایــن ارکان را نیــز خــود وکال  دارد 
تعییــن می کننــد، آن هــم از بیــن وکال. 

حــاال آمده انــد و در آییــن نامــه ای کــه 
نوشــته انــد، برخــالف مــاده یــک شــورای 
ایــن  کرده انــد.  درســت  هماهنگــی 
شــورای هماهنگی مســلط بر امــور کانون 
اســت و متشــکل از معــاون قضایــی قــوه 
قضائیه و دادســتان و... یکــی دو نفر هم 
از کانــون. یعنــی عمــال اســتقالل کانــون 
وکال و ارکان هایــی را کــه بایــد خودشــان 
گرفتــه انــد. شــورای  انتخــاب بکننــد 
هماهنگــی هــم دارد انتخــاب می کنــد و 
بعــد ایــن شــورا سرنوشــت وکال را برعهــده 
دارد و مــی توانــد بگویــد ایــن وکیــل باشــد 

و آن یکــی نــه!

از دیدگاه کارشناسی حقوقی آیا این 
آیین نامه ضمانت اجرایی دارد؟ 

چــرا نــه. آییــن نامــه وقتــی تصویــب شــد، 
شــده اســت دیگــر. حــاال از نظــر شــکل 
ایــراد دارد کــه داشــته باشــد، محتــوا را بــه 
مــا تحمیل مــی کننــد. دیگــر تاسیســاتش 
بــه عهــده خودشــان اســت. آن نهادهای 
تشــکیل دهنــده اش را هــم خودشــان 

ــد. ــرده ان ــت ک درس
 پــس وقتــی خودشــان درســت کرده انــد، 
معلــوم اســت کــه ضمانــت اجرایــی هــم 
دارد. مــن نمــی فهمــم چــه لزومــی دارد 
االن قــوه قضائیــه بیایــد و بــرای کانــون 
وکال تعییــن تکلیــف کنــد. ماشــین ســالم 
را کــه تعمیــر نمی کننــد. ایــراِد موجــود جــز 
اینکــه اســتقالل وکال برتابیــده نمی شــود 

؟  چیســت

پیامدهای مصوب و اجرایی شدن 
این آیین نامه چیست؟ 

 دیگر نهــادی به نــام نهــاد وکالــت نداریم 
و شــما نمی توانــی از مــن وکیــل توقــع 
داشــته باشــی در برابــر قضــات بــا تکیــه 
بــر قانــون دفــاع کنــم. ایــن قاضــی و قــوه 
قضائیــه اســت کــه فــردا سرنوشــت مــن را 

تعییــن می کنــد. 
مــن هــم طبیعتــا می خواهــم زندگــی کنــم 
و شــغلم را حفظ کنــم، پس مــی روم کنار. 
یعنــی وکال می شــوند تابعــی از قضــات در 
ج نیــز چــون نهــاد وکالــت  داخــل و در خــار
نهــاد مســتقلی اســت و عضــو اتحادیــه 
کانون هــای وکالی جهــان  سراســری 
ــه  ــن نام ــن آیی ــه ای ــردا ک ــتیم، ف ــم هس ه
اجرایــی شــود آنهــا عضویــت مــا را تعلیــق 

. می کننــد
 وقتــی عضویــت مــا تعلیق شــد دیگــر نهاد 
وکالــت ایــران در جهــان شــناخته شــده 
نیســت، بــه آن اعتبــاری نمی دهنــد و 
بــه هرجــای دنیــا کــه بخواهیــم وکیــل 
بفرســتیم می گوینــد اینهــا وابســته اند. 
خ دفــاع از حقــوق عمومی  یعنــی عمــال چــر

در ســطح جهــان لنــگ می شــود. 

درنهایت فکر می کنید این اعتراض ها  
به جایی می رسد؟ 

تقابــل نمی کنیــم چــون تقابــل در جایــی 
گــوش شــنوایی  کــه  انجــام مــی شــود 
وجــود داشــته باشــد.  بنابرایــن مــا هــم 
نمی خواهیــم در جامعــه تنشــی ایجــاد 
شــود، لــذا قــوه قضائیــه مثــل کارهایــی 
کــه کــرد: دادســرا را بــرای مدتــی حــذف 
کــرد و دوبــاره تاســیس نمــود، دادگاه 
عمومــی را درســت کــرد، درجــه بنــدی 
را برداشــت و ... بــه کار خــودش ادامــه 
می دهــد. دیــروز معــاون قضایــی قــوه 
گفــت علی رغــم اعتراضــات مجبوریــم 
تصویــب کنیــم.  حــاال ایــن واژه اجبــار از 

کجــا آمــده و بــه چــه علــت؟ 

دغدغه استقالل وکالت
نعمت احمدی: آیین نامه پیشنهادی قوه قضائیه نقض استقالل کانون وکالست

آیین نامه اجرایی نحوه 
تسهیل اجرای قانون 
را روشن می کند. این 

آیین نامه را هیئت دولت 
و سازمان های مربوط 

می نویسند لذا  آیین نامه 
اجرایی در سال 1334 

در 80 و    اندی ماده 
نوشته شد

دیگر نهادی به نام نهاد 
وکالت نداریم و شما 
نمی توانی از من وکیل 
توقع داشته باشی در 
برابر قضات با تکیه بر 
قانون دفاع کنم. این 
قاضی و قوه قضائیه 

است که فردا سرنوشت 
من را تعیین می کند 
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دیدبان میراث

ارزآوران گردشگری اولویت ندارند!

یکی از راهنمایان گردشگری ایران گفت: صنف ۱۲ هزارنفری 
راهنمایان گردشگری به عنوان ارزآوران کشور، باوجود اینکه 
از مهرماه بیکار شده اند، هنوز در فهرست مشاغل آسیب دیده از 
کرونا قرار ندارند.مهسا مطهر با انتقاد از اینکه صنعت گردشگری 
برخالف گفته مسئوالن، در اولویت کاری دولت نیست، به مهر 
گفت: صنعت گردشگری در هر جایگاهی که باشد فراموش 
می شود؛ زمانی اقدامی از طرف راهنماها انجام نمی شد در آن 
صورت می گفتیم تالشی انجام نگرفته اما االن راهنماها، پیگیر 
مشکالت و جایگاهشان هستند؛ ولی باز هم این شغل توسط 
دولت شناخته شده نیست و اطالعی از نیازمندی های آنان وجود 
ندارد. او در ادامه گفت: حساب دولت از وزارت میراث فرهنگی 
جداست؛ این وزارتخانه می داند نیازمندی راهنمایان گردشگری 
چیست؛ اما در بقیه بدنه دولت، صنعت گردشگری مهجور است. 
به دلیل اتفاقاتی که در کشور می افتد، گردشگری در کشورمان در 
قالب گروه های بزرگ انجام می شود.این راهنمای گردشگری 
در ادامه گفت: راهنمایان گردشگری تنها راهنما نیستند، بلکه 
برخی از آنها خودرویی در اختیار دارند و سعی می کنند به عنوان 
راننده  راهنما فعالیت کنند. مسافر هم به جای اینکه پول راننده 
و راهنما را بدهد، حق الزحمه یک نفر را می پردازد. راهنماها سعی 
می کردند، با سه، چهار نفر تور اجرا کنند که هم خودشان راهنما 
باشند و هم راننده. در این صورت پول بیشتری می گرفتند. اما 
یک باره بنزین چند برابر گران شد و دیگر توری هم اجرا نمی شود. 
سال پیش حساب کردیم راهنما باید کل پولی که می گیرد را بابت 

بنزین بپردازد. بنابراین ۵۰ درصد به هزینه تور اضافه می شد.
نامه نوشتیم در  برای وزارت نفت  ژانویه  اوایل  افزود:  او 
کارگروهی که برای اختصاص سهمیه بنزین به گروه های خاص 
درنظرگرفته اند، نماینده ای از گردشگری هم حضور داشته باشد 
تا بتوان برای این راهنمایان هم سهمیه ای گرفت. گفتند که باید 
نماینده دولتی حضور داشته باشد، معاونت گردشگری اعالم کرد، 
هرزمان به کارگروه برود، نماینده ای از راهنماها را همراه می برد. 
متوجه شدیم تاکنون سه جلسه از کارگروه تشکیل شده و نه تنها 

وزارت گردشگری خبر ندارد، بلکه پیشنهاد ما نیز رد شده است.
این استاد گردشگری ادامه داد: این تنها یکی از موضوعاتی است 
که نشان می دهد گردشگری در اولویت دولت نیست و نمی توان 
پیگیر راهنمایانی شد که دولت هیچ آشنایی با کار آنها ندارد. ما 
نمی توانیم حتی با مکاتبات فراوان وارد گروه های شغلی شویم. 

موضوع بیمه راهنمایان هم که همیشه به مشکل برمی خورد.
او با تاکید بر اینکه راهنمایان گردشگری از مهرماه بیکار شده اند 
گفت: وقتی اتفاقی در کشور می افتد، اولین شغلی که آسیب 
گردشگری و راهنمایان تور است. چون تورهای  می بیند، 
گردشگری لغو می شوند و راهنمایان هم بیکار. بسیاری از 
راهنمایان به چند زبان خارجی مسلط هستند، آنها به راحتی 
کنند. فقط  ج شوند یا کار دیگری پیدا می توانند از کشور خار
به این دلیل که شغل آنها در ایران دیده نمی شود. از طرفی 
هزینه های زیادی برای تربیت این افراد شده، چقدر باید هزینه 
کرد تا راهنمای حرفه ای تربیت شود چرا آن قدر راحت امنیت 

شغلی راهنمایان از بین می رود.

روستاهای هدف گردشگری کرمانشاه 
۲۰۲۰ شناسایی شدند

گردشــگری و صنایع دســتی  رئیــس اداره میراث فرهنگــی، 
شهرســتان کرمانشــاه از شناســایی روســتاهای هدف گردشگری 
رویــداد بین المللــی »کرمانشــاه ۲۰۲۰ « خبــر داد.به گــزارش 
ایلنــا فهیمــه روشــن اظهــار داشــت: »ایــن شناســایی در ادامــه 
برنامه های گردشــگری رویداد »کرمانشــاه ۲۰۲۰« بود. رویدادی 
کــه ایــن اســتان میزبــان کشــورهای جهــان در حــوزه گردشــگری 
روســتایی خواهــد بــود، بــا حضــور علیرضــا برشــاهی معــاون 
کارشناســان بخشــداری مرکــزی  میراث فرهنگــی اســتان و 
شهرســتان کرمانشــاه، از روســتای قلعــه گبــری بازدیــد شــد.«

او بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن منطقــه، بکــر و دســت نخورده مانــده و 
ــه طــور قطــع مــورد توجــه جــدی گردشــگران و بازدیدکننــدگان  ب
قــرار خواهــد گرفــت، اظهــار داشــت: »ثبــت تصویــر و مطالعــات 
از زیرســاخت های روســتا و قلعــه تاریخــی در روســتای قلعــه 
گبــری انجــام شــد.« رئیــس اداره میراث فرهنگــی، گردشــگری 
ــا بیــان اینکــه  و صنایع دســتی شهرســتان کرمانشــاه همچنیــن ب
طی این بررســی از محور گردشگری و کلیســای تاریخی روستای 
اســتدآباد نیــز بازدیــد شــد، اظهــار کــرد: »مســتندات الزم بــرای 
پیگیــری و مرمــت ایــن کلیســای تاریخــی نیــز جمــع آوری شــد.«

جشنواره ملی عسل در خمین 
برگزار می شود

گردشـگری و صنایـع دسـتی  رئیـس اداره میـراث فرهنگـی، 
شهرسـتان خمیـن گفـت: در مـرداد مـاه امسـال جشـنواره ملـی 
عسل در شهرسـتان خمین برگزار می شـود.علی مشـهدی افزود: 
به زودی جشـنواره عسـل خمین در سـطح ملی برگزار خواهد شـد 
تا عسـل خمین به عنوان یک برند منحصر به فـرد به تمام نقاط 
کشـور و همچنیـن بازارهـای کشـورهای منطقـه معرفـی شـود. 
امید اسـت ایـن جشـنواره باعث رونـق تولید عسـل و ایجاد شـغل 
در سـطح وسـیع در شهرسـتان خمیـن شـود. امیدواریـم تـا زمـان 
برگزاری این جشنواره، بیماری کووید ۱9 در کشور ریشه کن شده 
باشـد. مشـهدی افـزود: پیـش بینـی مـا ایـن اسـت کـه جشـنواره 
عسل در فاصله زمانی دهم الی بیستم مردادماه در محل منطقه 
نمونه گردشـگری بودجـه برگـزار شـود.اوگفت: هـدف از برگزاری 
ایـن جشـنواره برندسـازی عسـل  در خمیـن اسـت و بایـد توجـه 
داشـت که برندسازی عسـل خمین به نفع تولید کنندگان عسل 
خواهـد بـود، همچنیـن برگـزاری اینگونـه جشـنواره هـا مطمئنـا 
منافع تولید آن را بسـیار باالتـر خواهد بـرد و نه تنها تولیدکنندگان 
عسـل را منتفع خواهد کـرد، بلکه بـرای مردم خمیـن نیز منافعی 
به دنبال خواهد داشت و همین فعالیت هاست که باعث ایجاد و 

گسـترش شـغل های مسـتقیم وغیرمسـتقیم خواهـد شـد.

گرامی اش ایرانیان را به اصفهان مهمان کرده؛ به تماشای آثار هنری و  صفحه فرهنگ موزه در جدیدترین الیو اینسـتا
موزه ای به نمایش درآمده در بنایی قاجاری با شالوده صفوی. امید که به زودی درهای موزه هنرهای معاصر اصفهان 

گشوده شوند و گردشگران دیدار حقیقی اش را تجربه کنند. 

فرناز کلباسی
روزنامهنگار

ــا توفیــق دیــدار مــوزه   ایــن روزهــا کــه کرون
ــر  ــون دیگ ــان را همچ ــر اصفه ــای معاص هنره
موزه هــا از شــما گرفتــه، بــا ایــن گــزارش کــه 
صفحــه  مجــازی  بازدیــد  از  شــرحی 
گرامی »فرهنــگ مــوزه« اســت همــراه  اینســتا
شــوید تــا بدانیــد عمــارت ایــن مــوزه خــود 
مــوزه ای تمام عیــار اســت. میزبانــان ایــن 
گــزارش زنــده، ســجاد باغبــان، مدیــر گــروه 
موزه و گردشگری دانشگاه اصفهان و مهدی 
تمیزی، مدیر مــوزه هنرهای معاصــر اصفهان 
بــه  را  مــوزه  مختلــف  فضاهــای  و  بودنــد 
ثــار  آ دربــاره  دادنــد،  نشــان  بیننــدگان 
ــه دلیــل  نمایشــگاهی کــه چیدمــان شــد امــا ب
کرونا بازدیدکننده نداشــت، صحبت کردند و 
از برگزیــده گنجینه ارزشــمند مــوزه شــامل آثار 
شــاخص هنرمنــدان نوگــرا و ســنتی ایــن 
ســرزمین بــرای مخاطبــان گفتند.مــوزه هــا از 
جمله فضاهایــی بودنــد کــه در اپیدمــی کرونا 
آســیب هــای فراوانــی دیدند. امیــد کــه درهای 
بقیــه  مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان و 
موزه ها به زودی به روی گردشــگران گشوده 

و دیدار حقیقی اش میسر  شود. 

قــدم زدن در مــوزه ای کــه پیــش و بیــش 
از آثــار موجــود در آن، در و دیــوار و ســقف 
و راه پله هــا و بامــش خــود موزه انــد و 
ریشــه در دل تاریــخ ایــن شــهر دارنــد، 
کــه  حکایــت عجیــب و غریبــی اســت 
شــاید تجربــه اش تنهــا در شــهرموزه ای 
چــون اصفهــان نصیــب آدمــی شــود. 
بــه  فقــط  نــه  را  شــما  کــه  تجربــه ای 
تماشــای ثمــره عمــر هنرمنــدان شــهیر 
ایــن شــهر می نشــاند، بلکــه قــادر اســت 
دل  از  بســیاری  شــنیدنی  قصه هــای 
تاریــخ را کــه در وجب به وجــب در و دیــوار 
عمارتــش پنهــان شــده، برایتــان روایــت 
کنــد. این ماجــرای غریــب، روایــت »موزه 
اســت.  اصفهــان«  معاصــر  هنرهــای 
مــوزه ای کــه درســت در قلــب محــدوده 
شــمال  و  شــده  واقــع  شــهر  تاریخــی 
و جنــوب و شــرق و غربــش بــه دردانــه 
عمارت هــای دولتخانــه صفــوی مشــرف 

گر حــال و هوای شــنیدن  شــده اند. حال ا
قصــه ایــن مــوزه بــه ســرتان افتــاده، ایــن 
ح آن را »مهــدی تمیزی«  گــزارش کــه شــر
مدیــر این مــوزه بــرای مخاطبــان صفحه 
گرامی »فرهنــگ مــوزه« روایــت  اینســتا

کــرده، بخوانیــد...

عمارت  قاجاری موزه شالوده 
صفوی دارد

کــه در اصفهــان زندگــی  کســی  بــرای 
می کنــد یــا اصفهــان را دوســت دارد و 
حتــی اندکــی آن را می شناســد، خیابــان 
ــخ  ــع تاری ــز تجم ــی مرک ــتانداری« یعن »اس
اصفهــان! جایــی کــه بــه هــر ســوی اش 
ــت  ــر، ظراف ــگ، هن ــی، فرهن ــر بچرخان س
عمارت هــای  بندبنــد  از  زیبایــی  و 
خوش منظــر صفــوی بیــرون می ریــزد و 
پیــش چشــم هایت خودنمایــی می کنــد!

مــوزه هنرهــای اصفهــان هــم درســت در 
نقطــه میانــی ایــن خیابــان واقــع شــده. 
جایــی کــه از ســوی شــرق، رو بــه ســوی 
توحیدخانــه )دانشــگاه هنــر امــروزی( و 
کاخ عالی قاپــو دارد و شــمال و جنوبــش 

را بــه ترتیــب کاخ مــوزه چهلســتون و تــاالر 
تیمــوری و تــاالر اشــرف احاطــه کرده انــد.
موزه گــردی مجــازی مــا از پیــاده روی 
آغــاز  معاصــر  هنرهــای  مــوزه  مقابــل 
می شــود. توضیحــات مهــدی تمیــزی 
ایــن  جغرافیــای  موقعیــت  دربــاره 
کــه درســت در  عمــارت زیبــا در شــهر 
میانــه دولتخانــه صفــوی واقــع شــده، 
بــه یادمــان مــی آورد کــه عمــارت مــوزه، 
خود مــوزه ای تمام عیــار اســت و می توان 
بارهــا تنهــا به هــوای دیــدن ایــن عمــارت 

قــدم بــه محوطــه اش گذاشــت.  
ادامــه توضیحــات بــه اینجــا می رســد کــه 
ایــن عمــارت تاریخــی شــالوده صفــوی 
دارد، امــا در دوره قاجارهــا بخــش زیادی 
از آن از بیــن رفتــه و تــا حــد زیــادی متاثــر از 
شــاخصه های معمــاری قاجــاری شــده 

اســت.

کاربری ادارِی عمارت در دوره 
پهلوی

مدیــر مــوزه هنرهــای معاصــر اصفهــان 
توضیــح می دهــد کــه ایــن عمــارت در 
دوره قاجارهــا بــه دارالحکومــه تبدیــل 
شــده و پهلوی هــا نیــز بــه آن کاربــری 
اداری داده انــد. تــا اینکــه در ســال ۱373 
شــهرداری اصفهــان متولــی مرمــت کامل 
آن شــده و بعــد هــم بــه مــوزه  تبدیلــش 
گفتــه او، در بســیاری از  می کنــد. بــه 
ســفرنامه های ســیاحان خارجی اشــارات 
زیــادی بــه معمــاری و تزئینــات خــاص 
دوره صفــوی در ایــن عمارت شــده اســت 
کــه بعدهــا در دوره قاجــار تمامــی آنهــا از 
بیــن رفتــه و فقــط نشــانه های محدودی 
گاه روی در و دیــوار مــوزه باقــی مانــده 

اســت.

سروها در کمین پِی عمارت 
نشسته اند!

قــدم  مــوزه  باصفــای  حیــاط  بــه 
گذاشــته ایم. ســروهایی کــه دورتــادور 
صــف  بــه  هــم  کنــار  میانــی  حــوض 
در  دلبری شــان  وقــت  و  ایســتاده اند 
اصـــفـــــهان  اردیبــهــشـــــتی  روزهــای 
رســیده، پیــش از هــر چیــز جلــب توجــه 
می کننــد. امــا مهــدی تمیــزی از خطــر 

ریشــه دوانی آنهــا در باغچه هــای حیــاط 
و تهدیدگری شــان بــرای پــی عمــارت 
مــوزه خبــر می دهــد و می گویــد کــه ایــن 
ســروها ریشــه تاریخــی ندارنــد و در دهــه 
از مرمــت  بعــد  هفتــاد یکــی دو ســال 

گرفته انــد. عمــارت در اینجــا قــرار 

موزه هنرهای معاصر ،چهار 
گالری دارد

مدیــر مــوزه هنرهــای معاصــر توضیــح 
می دهــد کــه گالری هــای شــماره یــک و 
دو مــوزه در ســمت شــمال و گالری هــای 
ســه و چهــار در ســمت غــرب آن واقــع 
شــده اند کــه در طــی ســال بــه فراخــور 
ع، در  ــار از حیــث حجــم و فــرم و موضــو آث
مقاطــع زمانــی مختلــف میزبــان نمایــش 
آثــار هنرمنــدان هســتند. او همچنیــن 
از وجــود گنجینــه ای از آثــار ارزشــمند 
هنرمنــدان برجســته ای در مــوزه خبــر 
ــوزه در آن  ــیس م ــدو تاس ــه از ب ــد ک می ده

جمــع آوری شــده اســت.

در گنجینه موزه 1200 اثر  ارزشمند 
هنری وجود دارد

گنجینــه مــوزه در طبقــه  گالــری  وارد 
بــزرگ  فضایــی  شــده ایم.  باالیــی 
پنجره هایــی مشــرف  بــا  و چشــم نواز 
بــه حیــاط مــوزه و کمــی دورتــر بــه کاخ 
چهلســتون کــه هــر کــدام تصویــری زنــده 
از شــهرموزه اصفهــان را در چهارچــوب 
قاب هایشــان بــه نمایــش می گذارنــد. 
ایــن  کــه  می گویــد  تمیــزی  مهــدی 
نمایشــگاه قــرار بــوده ویــژه بیســت و 
در  مــوزه  تاســیس  ســالگرد  پنجمیــن 
اســفندماه و ایام نــوروز، ۲۵۰ اثر شــاخص 
از گنجینــه را بــرای مخاطبــان نمایــش 
دهــد، امــا کرونــا از راه رســیده و درهــای 

مــوزه را بــه روی مــردم بســته اســت!
گنجینــه مــوزه  بــا بیــان اینکــه در  او 
حــدود ۱۲۰۰ اثــر موجــود اســت، شــروع 
ح جزئیــات آثــار نصــب شــده بــر  بــه شــر
دیوارهــای گالــری می کنــد کــه هــر کــدام 
ــزرگ ایــن  ــری شــاخص از هنرمنــدان ب اث
ســرزمین را در حــوزه آثــار نوگــرا و ســنتی به 
نمایــش می گذارنــد. هنرمندانــی چــون 
کــه ســال ها قبــل بعــد  ایــران درودی 

از اجــرای نمایشــگاهش در ایــن مــوزه 
کبــر میخک از  اثــری را به آن اهــدا کرده، ا
نقاشــان نوگــرای اصفهان، پژمــان تدین 
کن ایتالیــا، رضــا  نقــاش و موزیســین ســا
شادزی از اولین شهرسازان دوره پهلوی 
کــه بســیاری از رینگ هــای اصلــی تــردد 
و میادیــن مهــم شــهر اصفهــان از آثــار 
اوســت، جهانگیــر شــهدادی کــه آثــاری 
را بــا محوریــت اســطوره ها خلــق کــرده 
و اثــری از او بــا الهــام از ســلطان بخت آغا 
اصفهــان  سیاســت مدار  و  مبــارز  زن 
درمبخــش  کامبیــز  اســت،  دیــوار  بــر 
کاریکاتوریســت برجســته، حســین مدنی 
نقــاش و مجسمه ســاز معــروف، ســلیمان 
ساســون نقــاش و معمــار پیشکســوت، 
پــری حکیــم، حســین محجوبــی، کاظم 

چلیپــا و...

دیدار با آثار نگارگری و هنرهای 
سنتی

صفحــه  ایــن  پیشــین   شــماره  در 
)۱7اردیبهشــت(، در گــزارش »جــای 

خالــی فتوت نامه هــا در آمــوزش هنرهای 
ســنتی« دربــاره قــدر و قیمــت هنرهــای 
ــرای  ــد ویــژه ای ب ســنتی و اینکــه چــه رون
خلــق آنهــا از ســوی هنرمنــدان اصیــل 
ایــن هنرهــا شــکل می گیــرد، خواندیــد. 
هم زمانــی انتشــار ایــن گــزارش بــا بازدیــد 
از گالــری شــماره یــک مــوزه هنرهــای 
معاصــر اصفهــان کــه میزبــان تعــدادی از 
آثــار بســیار شــاخص و کم نظیــر هنرهــای 
ســنتی و نگارگــری اســت، رخــداد جالبــی 

اســت!
در ورودی گالــری ســه اثــر شــاخص از 
پرویــز تناولــی کــه از مجموعــه آثــار او بــا 
نام »عشــاق« انتخاب شــده به اســتقبال 
گالــری  می آینــد! ســپس وارد فضــای 
می شــویم کــه از هنرمنــدان بزرگــی چــون 
کریــم تخشــا، نصیریــان، امیرهوشــنگ 
ــتمیان  ــور، رس ــر مصری پ کب ــزی زاده، ا ج

و... را می شــود در آن دیــد.
گالــری، جعبــه ای  در ویتریــن میانــی 
تزئیــن شــده بــا ظرافــت هنــر نگارگــری و 
رنگ آمیــزی چشــمگیری وجــود دارد کــه 
بــه گفتــه مهــدی تمیــزی از آثــار نگارگــر 
خ« اســت و گل و  بــزرگ اصفهــان »آقــار
غ آن نیــز از سرانگشــتان هنرمنــدی  مــر
بــه نــام »نیکــوکار« خلــق شــده اســت. 
او اضافــه می کنــد کــه ایــن جعبــه زیبــا 
نخســتین اثــری بــوده کــه بــه گنجینــه 

مــوزه وارد شــده اســت. 
از  نفیــس  اثــری  ویتریــن دیگــری  در 
هنرمنــدان  از  امامــی  زینت الســادات 
چشــم  بــه  اصفهــان  نگارگــر  شــهیر 
گفتــه مدیــر مــوزه،  کــه بــه  می خــورد 
در ســن ۱۵ ســالگی توســط ایــن بانــوی 

اســت. شــده  طراحــی  هنرمنــد 

دیدار با حمام خسروآقا در قاب 
نقاشی!

از  خیالـــی  تصویـــری  بـــه  آن  از  بعـــد 
توســـط  کـــه  می رســـیم  خواجـــو  پـــل 
اســـت  شـــده  نقـــش  فتاحـــی  رضـــا 
آثـــار  از  نفیـــس  اثـــری  آن  از  بعـــد  و 
امیرهوشـــنگ جـــزی زاده برجســـته ترین 
مینیاتوریســـت های ایـــران بـــه قـــاب 
دوربیـــن می نشـــــیند. »چـــوگان« اثـــر 
نگارگـــر  و  نقـــاش  طاهـــری  بهـــرام 
برجســـته اثـــر بعـــدی اســـت تـــا برســـیم 
بـــه دو اثـــر کالســـیک رنـــگ و روغـــن از 
محمدعلـــی حـــدت. یکـــی نمایـــی از 
گرمابـــه تخریـــب شـــده »خســـروآقا« اســـت 
کـــه از شـــاهکارهای معمـــاری صفویـــان 
بـــود و در دهـــه هفتـــاد بـــه طـــور کامـــل 
شـــبانه تخریـــب شـــد و دیگـــری نمایـــی 
از ورودی مدرســـه چهاربـــاغ. تمیـــزی 
محمدعلـــی  کـــه  می دهـــد  توضیـــح 
حـــدت در دوران قبـــل و بعـــد از انقـــالب 
از طراحـــان برجســـته پوســـتر فیلـــم در 
ســـینمای ایـــران بـــوده و طراحـــی پوســـتر 
کنـــدو، تنگســـیر و  فیلم هایـــی ماننـــد 
... از آثـــار اوســـت.اثری از جـــواد رســـتم 
ــه  ــل کـ ــال قبـ ــه 4۰ سـ ــق بـ ــیرازی متعلـ شـ
نگارگـــر شـــاهکارهای نگارگـــری هتـــل 
عباســـی اصفهـــان هـــم بـــوده و اثـــری گل و 
غ از آثـــار نفیـــس میرزاآقـــا امامـــی کـــه بـــه  مـــر
ســـبک همـــه آثـــارش نامـــش را در بـــاالی 
ــا  ــدار بـ ــرده، پایان بخـــش دیـ ــر ثبـــت کـ اثـ
آثـــار هنـــری گنجینـــه مـــوزه هنرهـــای 

معاصـــر اصفهـــان اســـت...

اهدای انسان 9 سانتی متری به 
موزه

تمیــزی  مهــدی  پایانــی  دقایــق  در 
ــازی اش را دعوت می کند  مخاطبان مج
تــا از مجســمه »فضانــورد افتــاده« اثــر 
پــل ون هویدانــک مجسمه ســاز بلژیکــی 
ــد ایــن مجســمه   ــد. او می گوی ــدن کنن دی
۸,۵ ســانتی متری توســط خدمه آپولو۱۵ 
کــی  در مــاه قــرار داده شــد و در کنــار آن پال
کــه در  کــه روی آن نــام ۱4 فضانــورد 
ماموریــت هــای پیشــین جــان خــود را از 
ــب  ــرار گرفــت. جال ــد، ق دســت داده بودن
اینکــه آقــای هویدانــک نمونــه ای از ایــن 
مجســمه را بــه مــوزه هنرهــای معاصــر 

اصفهــان اهــدا کــرده اســت.

تماشای مجازی  گنجینه اصفهان
»فرهنگ موزه« به میزبانی مهدی تمیزی و سجاد باغبان،  ایرانیان را به موزه هنرهای معاصر اصفهان آورد

مهدی تمیزی 

درنمایشگاه گنجینه 
موزه هنرهای معاصر 
اصفهان می توانید 

آثاری از ایران درودی، 
کبر  پرویز تناولی، ا

میخک، پژمان تدین، 
کامبیز درمبخش و... را 

مشاهده کنید

این عمارت تاریخی 
شالوده صفوی

دارد، اما در دوره 
قاجارها بخش زیادی

از آن از بین رفته و تا حد 
زیادی متاثر از

شاخصه های معماری 
قاجاری شده

است 
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 ورزش در شهر 

رقابت های مجازی در جام موالی 
عرشیان و بانوی قدسیان

بــه گفتــه معــاون ورزشــی تفریحــی ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ع کرونــا،  ورزشــی شــهرداری اصفهــان امســال بــه علــت شــیو
مســابقات جــام مــوالی عرشــیان و بانــوی قدســیان در قالــب 
رقابت هــای مجازی برگــزار می شــود.حبیب اله ناظریان بــا اعالم 
ایــن خبــر اظهــار داشــت: بــه مناســبت هفتــه فرهنگــی اصفهــان 
ــا کاراتــه در بخــش  مســابقات کاراتــه مجــازی بــا عنــوان همــراه ب
ــوان در همــه رده هــای کمربنــدی و  ــان و بان ــای انفــرادی آقای کات
ســبک های آزاد ویــژه آقایــان و بانــوان بــا همــکاری هیئــت  کاراته 
اســتان اصفهان برگزار شــد.او افزود: کمیتــه داوران هیئت کاراته 
اســتان چنــد اجــرای کاتــا را پیشــنهاد داده و خانواده هــا فیلــم 
اجــرای ایــن فرم هــا توســط فرزنــدان خــود را بــرای کانــال هیئــت  
کاراته ارســال کرده کــه پــس از داوری، بــه نفــرات اول تا ســوم این 
رقابت ها احکام قهرمانی اهدا می شــود.معاون ورزشــی تفریحی 
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان گفــت: 
مســابقات تکوانــدوی مجــازی بانــوان و آقایــان نیــز در بخــش 
کاتــا بــا عنــوان همــراه بــا تکوانــدو بــا همــکاری هیئــت تکوانــدوی 
اســتان اصفهــان  در هفتــه فرهنگــی اصفهــان برگــزار شــد.او بــا 
اشــاره به شــیوه برگــزاری مســابقات ورزشــی جــام موالی عرشــیان 
و بانــوی قدســیان با توجــه به شــیوع بیمــاری کرونــا تصریــح کرد: 
امســال به علت شــرایط موجــود و بیمــاری کرونــا، مســابقات جام 
مــوالی عرشــیان و بانــوی قدســیان بــا شــعار در خانــه بمانیــم، 
در رشــته های پیالتــس، یــوگا، کیــک بوکســینگ، کــراس فیــت 
و... بــه صــورت رقابت هــای مجــازی برگــزار می شــود.ناظریان 
بــه برگــزاری لیــگ مســابقات لیوان چینــی بــا  لیــوان کاغــذی، 
کــت( و طناب زنــی  توپینــگ )حــرکات نمایشــی بــا تــوپ و را
ســرعتی و نمایشــی هرکــدام بــه مــدت 10 شــب در مناطــق 15گانــه 
شــهر اصفهان به صــورت مجــازی اشــاره و بیان کــرد: شــهروندان 
می تواننــد بــا ارســال فیلــم در ایــن رقابت هــای مجــازی بــا عنــوان 
»بازیمــون« نیــز شــرکت کننــد.او  ادامــه داد: هــر  15 منطقــه شــهر 
اصفهــان در طول هفتــه فرهنگی اصفهــان و مــاه مبــارک رمضان 
ایــن مســابقات را برگــزار کــرده و فیلم هــای شــهروندان را دریافــت 
و بــرای فرهنگ ســرای مجــازی ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان)vcci.ir( ارســال می کننــد کــه در 
نهایت ســه نفــر نخســت هر منطقــه معرفــی می شــوند تــا بــا انجام 
این مســابقات در راســتای گســترش ورزش خانوادگی و همگانی 
گام بردارنــد، آیتــم مســابقات معمــا نیــز بــه صــورت مجــازی از 
هفتــه فرهنگــی اصفهــان برنامــه ریــزی شــده کــه هــر یــک از ایــن 
معماهــا در صفحــه tafriheshahr@ و در فضــای مجــازی منتشــر 
شــده اســت.عالقه مندان بــرای اســتفاده از برنامه هــای ســازمان 
فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری می تواننــد بــه صفحــه 
و وب ســایت فرهنگ ســرای مجــازی ایــن ســازمان بــه نشــانی 
 vcci.ir و صفحــه instagram.com/isfahanfarhang مراجعــه 

کنند.

 اخبار روز 

فوتبالیستی که در کنگو مرده بود، در 
آلمان زنده شد!

 هیانیــک کامبــا دوران درخشــانی در جهــان فوتبــال نداشــت. 
ــت  ــم نخس ــرای تی ــز ب ــا هرگ ــود ام ــالکه 0۴ ش ــو ش ــت عض او توانس
بازی نکــرد. در نهایــت این باشــگاه را تــرک کــرد و در ضعیف ترین 
تیم هــای آلمانــی پــا بــه تــوپ شــد تــا ایــن کــه در ســال ۲01۶، 
زمانــی کــه ۲۹ ســال داشــت خبــر فوتــش اعــالم شــد. کامبــا زمانــی 
ــا ســانحه رانندگــی روبــه رو  کــه نهــم ژانویــه بــه کنگــو می رفــت، ب
شــد. تحقیقات انجــام و مــرگ این بازیکــن اعــالم شــد. در نهایت 
پرونده بســته شــد، اما پس از چهار ســال یک نفر اعالم کرد کســی 
کــه در کارخانه روهر کار می کند شــبیه کامبا نیســت بلکه خودش 
اســت. ایــن خبــر ســر و صــدای زیــادی در آلمــان بــه راه انداخــت و 
ــا  ــه کار شــد. اینکــه کامب ــل ایــن مشــکل دســت ب ــرای ح دادگاه ب
از آن ســانحه جــان ســالم بــه در بــرد یــا اصــال تصــادف نکــرده بــود 
و همــه چیــز صحنه ســازی بــود، هنــوز مشــخص نیســت. تنهــا 
چیــزی کــه آشــکار اســت ایــن اســت کــه او تصمیــم گرفــت ایــن 
ــد از بیمــه عمــرش در آلمــان  ــا همســرش بتوان کار را انجــام دهــد ت
کنون دســتگیر شــده و تحقیقات همچنان  اســتفاده کند. کامبا ا

ادامــه  دارد./ ایســنا

قهرمانی کارلسن
 در تورنمنت ابداعی خودش!

مگنوس کارلســن، قهرمــان شــطرنج جهــان در بخش کالســیک 
موفق شــد در جــام ابدعــی خود کــه برتریــن شــطرنج بــازان جهان 
در آن حضور داشــتند به فینــال راه پیدا کند و باپیــروزی در فینال 
ــا توجــه  قهرمــان ایــن مســابقات شــود.نفر اول شــطرنج جهــان ب
بــه شــیوع کرونــا و لغــو بازی هــای حضــوری، تصمیــم گرفتــه بــود 
کــه یــک رقابــت بســیار مهیــج راه انــدازی کنــد. او بــه دلیــل اینکــه 
عالقه منــدان شــطرنج در خانه هــا بماننــد و خــأ لغــو بســیاری از 
مســابقات مهــم و بــا کیفیــت  را احســاس نکننــد، تصمیــم بــه این 
کار گرفــت. ایــن مســابقات در هفــت دور بــرای هــر شــطرنج باز کــه 
شــامل چهــار بــازی ســریع اســت، برگــزار شــد و هــر فــرد در صــورت 

پیــروزی مســتقیم برابــر حریــف، ســه امتیــاز می گرفــت./ ایســنا

شرایط به کارگیری و جذب مدال آوران 
المپیک در ورزش بررسی شد

 دومیـــن نشســـت کمیســـیون مدیریـــت و برنامـــه ریـــزی کمیتـــه 
ملـــی المپیـــک در ســـال جدیـــد برگـــزار شـــد. عبـــدی افتخـــاری 
رئیـــس کمیســـیون در ایـــن بـــاره گفـــت: ایـــن کمیســـیون پیـــش 
از ایـــن نشســـتی به صـــورت آنالیـــن برگـــزار کـــرد و درواقـــع ایـــن 
دومیـــن نشســـت ســـال جدیـــد بـــود کـــه به صـــورت حضـــوری بـــا 
ـــد.  ـــزار ش ـــه برگ ـــل کمیت ـــتی در مح ـــکل بهداش ـــل پروت ـــت کام رعای
او ادامـــه داد: نشســـت نخســـت در خصـــوص ارائـــه پیشـــنهاد 
پیرامـــون تعییـــن شـــاخص های توزیـــع اعتبـــارات فدراســـیون ها 
به هیئـــت اجرایـــی بـــرای ســـال 1۴00 برگـــزار شـــد.عبدی افتخاری 
ـــا محوریـــت پیشـــنهاد  افـــزود: نشســـت دوم ایـــن کمیســـیون نیـــز ب
آقـــای دکتـــر صالحـــی امیـــری، رئیـــس کمیتـــه ملـــی المپیـــک در 
ــور  ــه کارگیـــری و جـــذب مـــدال آوران المپیـــک در امـ خصـــوص بـ

ورزش تشـــکیل شـــد./ مهـــر

مراسـم تودیـع و معارفـه مدیـر کل سـابق و سرپرسـت فعلـی نیـز روز گذشـته در محـل سـالن جلسـات اسـتانداری با 
ج رحمانی، مدیرکل هماهنگی اموراسـتان ها برگزار شـد تا مدیر جدید از اداره ورزش شهرستان اصفهان  حضور ایر

در تختـی بـه سـاختمان خیابان آبشـار نقل مـکان کند.

مهری مصور
دبیر سرویس ورزش

تغییــرات در رأس اداره ورزش و جوانــان 
اســتان اصفهــان اتفــاق دور از انتظــاری 
ــروز  ــا دی ــته ت ــال گذش ــن روز س ــود؛ از اولی نب
کــه هفــده روز از اردیبهشــت ۹۹ ســپری 
کنــار رفتــن محمــد  شــده بــود، بحــث 
سلطان حســینی نقــل محافــل ورزشــی و 
رســانه ای بــود و در ایــن مــدت گزینه هــای 
ــی  ــرکل معرف ــینی مدی ــرای جانش ــادی ب زی
شــدند کــه برخــی تــا دیــدار بــا وزیــر ورزش 
و ارائــه برنامــه هــم پیــش رفتنــد؛ امــا 
ــه نتیجــه نرســید  هیــچ کــدام از گزینه هــا ب
تــا سرنوشــت ورزش اســتان بــه روزهــای 
کرونایــی موکــول شــود. باالخــره دیــروز 
تغییــر و تحــول پیش بینــی شــده بــه وقــوع 
پیوســت و ســید محمــد طباطبایــی، بــه 
عنــوان سرپرســت اداره ورزش و جوانــان 
ســکانداری ایــن اداره را برعهــده گرفــت.
مراســم تودیــع و معارفــه مدیــر کل ســابق و 
سرپرســت فعلــی نیــز روز گذشــته در محــل 
ســالن جلســات اســتانداری بــا حضــور 
هماهنگــی  مدیــرکل  رحمانــی،  ج  ایــر
اموراســتان ها برگــزار شــد تــا مدیــر جدیــد 
از اداره ورزش شهرســتان اصفهــان در 
ــان آبشــار نقــل  تختــی بــه ســاختمان خیاب

مــکان کنــد.
مدیــرکل ســابق ورزش و جوانــان اســتان 
در ایــن مراســم مدعــی شــد در روزهــای 
ــاورش  ــئولیت، ب ــن مس ــاب در ای اول انتص
نمی شــده کــه شــش مــاه نیــز دوام بیــاورد.
دکتر محمد سلطان حسینی به مشکالتی 
کــه بــر ســر راهــش بــود، اشــاره کــرد و گفــت: 
در یک ســال و نیــم اول تمام حســاب های 
اداره کل بســته بــود و صدها میلیــارد تومان 
ــه  ــه وزارت ورزش و ن بدهــی داشــتیم کــه ن
مجموعــه اســتان راهــکاری بــرای تســویه 
آن متصور نبودنــد که خوشــبختانه مرتفع 
شد.ـ ـــبه گفته سلطان حســینی، اداره کل 
در ایــن هفــت ســال و بــر اســاس ارزیابــی 
وزارت ورزش و جوانــان رتبه هــای اول و 
ــرده و ســال گذشــته  دوم کشــور را کســب ک

نیــز در رده ســوم جــای گرفــت.
آن طــوری کــه ســلطان حســینی اشــاره 
داشــت، نزدیــک بــه 1100 هیئــت ورزشــی 
در اســتان اصفهان فعالیــت دارنــد و در این 
مــدت بیــش از 500 خانــه ورزش روســتایی 
تجهیــز و بالــغ بــر ۶0 پــروژه بــا مشــارکت 

خیــران بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.
او با اشــاره به ســرانه فضای ورزشــی استان 
یــادآور شــد: روزی کــه ایــن مســئولیت را 
پذیرفتــم، ســرانه فضــای ورزشــی اســتان 
اصفهــان 0,3۲ مترمربــع بــود کــه امــروز 
کــه  اســت  رســیده  مترمربــع   0,۴۹ بــه 
کمــک خیــران،  ایــن افزایــش حاصــل 
کمــک مدیــران  دولتــی،  بودجه هــای 
شهرســتان، فرمانداری هــا، بخشــداری ها 

و دهیاری هــا بــوده اســت.
ــز  ــه بحــث تغییــرات نی ســلطان حســینی ب
اشــاره کــرد و گفــت: از اوایــل ســال گذشــته 
چندیــن بــار از وزیــر ورزش و جوانــان 
درخواســت کــردم فــردی را جایگزیــن مــن 
ــن کار  ــی ای ــل خاص ــا دالی ــار ب ــر ب ــه ه ــد ک کن
انجام نشــد. آخرین قول وزیر اردیبهشــت 
ماه امسال بود که خوشــبختانه این تغییر 
صــورت گرفــت. ســال گذشــته برخــی افــراد 
از درون و بیــرون اداره کل ورزش و جوانــان 
را بــه وزارت ورزش معرفــی کردیــم و بــا آنهــا 
کنــون قرعه به  مصاحبه صــورت گرفــت و ا

ــام ســیدمحمد طباطبایــی افتــاد.  ن
او همچنیــن بــا اشــاره بــه موضــوع برخــی 
نارضایتی هــا نیــز بیــان داشــت: برخــی 
اوقــات دیگــران قول هایی بــه ورزشــکاران 
می دادنــد کــه محقــق نمی شــد و از مــن 
انتظــار داشــتند جوابگــو باشــم. بــرای 
مثــال اســتاندار ســابق قــول پــاداش 50 
میلیونــی بــه ورزشــکاران داد یــا ماجــرای 
خانــه ای کــه بــه ســهراب مــرادی قــول 
دادنــد و عملــی نشــد. بــا اینکــه برخــی 
رســانه ها از مــن می خواســتند ایــن مــوارد 
ح کنــم ولــی در ایــن مــورد کمتــر  را مطــر
مصاحبــه کــردم و تبعــات آن بــه ســمت 
مــن می آمد.سرپرســت مدیرکلــی ورزش 
اســتان اصفهــان نیــز در ایــن مراســم، بــا 
اشــاره بــه آشــنایی و همــکاری بــا مدیــر کل 
کید کرد: سلطان حسینی پیش از  ســابق تا
مدیرکلی ورزش و جوانان اســتان اصفهان 
اســتاد مــا بــود و از کالس درس او اســتفاده 
می کردیــم، همچنیــن پنــج ســال از دوره 
ــاد در زمــان مدیرکلــی  فعالیتــم در نجــف آب
محمــد  ســید  بــود.  سلطان حســینی 
طباطبایــی بــا بیــان اینکــه برنامــه ســند 
راهبــردی ورزش اســتان را بــه اســتاندار، 
وزیــر ورزش و جوانــان و معاونــان او تقدیــم 
کــرده ام، یــادآور شــد: امیــدوارم بــا همراهــی 
همه همکاران، هیئت های ورزشی، اتاق 
فکر خود و مدیرکل  سابق ورزش و جوانان 

اســتان را بــه نتایــج مثبتــی برســانیم. در 
رأس ایــن برنامــه ســه کلمــه مفاهمــه، مهــر 
و مــدارا را در نظــر دارم و دســت همراهــی 
بــه ســوی تمــام اهالــی ورزش اســتان دراز 
می کنــم و مطمئــن هســتم مســیری کــه 
سلطان حســینی ریل گــذاری کــرده اســت 
را بــه ســرمنزل مقصــود خواهیــم رســاند. 
بــه گفتــه سرپرســت جدیــد اداره کل ورزش 
و جوانــان اســتان، در هفــت ســال گذشــته 
ــم  ــی ه ــا کارهای ــده، ام ــام ش ــی انج کارهای
ــا همراهــی جامعــه  ــد ب ــه بای ــده ک باقــی مان

ــد. ــرانجام برس ــه س ــتان ب ورزش اس
طباطبایــی، اســتان اصفهــان را یکــی 
اســتراتژیک ترین و یکــی از اســتان های 
گــر  ویــژه کشــور معرفــی کــرده و مدعــی شــد ا
یــک روز هــم در اداره کل ورزش و جوانــان 
اســتان اصفهــان باشــد، بــرای همــان یــک 

روز نیــز برنامــه دارد.

مروری بر سکان داران ورزش 
استان در 49 سال گذشته

در ســال 1350 و پــس از تشــکیل ســازمان 
تربیــت بدنــی، در اســتان های مختلــف 
کشــور اداره تربیــت بدنــی ایجــاد شــد تــا 
ورزش ایران شــکل و فرم سازماندهی تری 

نســبت بــه گذشــته پیــدا کنــد.
خ داده در  بــه بهانــه انتخــاب تغییــرات ر
ــکان داران آن  ــر س ــروری ب ــتان م ورزش اس

ــت:  ــم داش ــروز خواهی ــه ام ــا ب ــته ت از گذش
کــی: هم زمــان با تاســیس  حیدرعلــی تا
ســازمان تربیــت بدنــی در کشــور، اداره 
تربیــت بدنــی ورزش اســتان اصفهــان نیــز 
از  کــه  کــی  تا حیــدر  و  شــد  احــداث 
ایــران  ورزش  فعــاالن  و  پیشکســوتان 
محســوب می شــد و ســابقه طوالنــی در 
در  اســتان  ورزش  ســاماندهی  بحــث 
تشــکیالت قبلــی داشــت، بــه عنــوان اولین 
متولــی ورزش اصفهــان انتخــاب شــد و 
ریاســت او  در این ســازمان حدود پنج سال 

ادامه پیدا کرد.
دوران  از  پــس  محمــودی:  جلیــل 
کــی،  پنج ســاله مدیــر کلــی حیــدر علــی تا

نوبــت بــه جلیــل محمــودی رســید و بــه 
عنــوان اولیــن مدیــر غیربومــی،  ســکان 
ورزش اســتان اصفهــان را بــر عهــده گرفــت 
و تــا دوران شــکوهمند پیــروزی انقــالب 

اسالمی این مسئولیت را بر عهده داشت.
بهــرام افشــارزاده: بهــرام افشــارزاده 
اولیــن مدیــر ورزشــی اصفهــان پــس از 
پیــروزی انقــالب اسالمی اســت کــه حــدود 
ســه ســال ایــن مســئولیت را در اختیــار 
داشــت. افشــارزاده کــه بــه همــراه بــرادرش 
بهمــن از قهرمانــان ژیمناســتیک اصفهــان 
و کشور محســوب می شــدند، در این مدت 
فعالیتــش را بر تشــکیل شــورایی بــه منظور 
اســتفاده از تمــام پتانســیل های ورزشــی 
اســتان اســتوار کرد.افشــارزاده پس از رفتن 
امــروز  بــه  تــا  اصفهــان  ورزش  از 
مسئولیت های مختلفی را در ورزش ایران 
عهــده دار بوده اســت کــه از جملــه می توان 
ــی و  ــیون ورزش ــن فدراس ــت چندی ــه ریاس ب
دبیــری کمیته ملــی المپیــک در چنــد دوره 
ــری  ــز دبی ــر نی ــال حاض ــرد. او در ح ــاره ک اش
کمیتــه ملــی المپیــک را عهــده دار اســت و 
یکــی از ارکان موفقیــت کاروان ورزشــی 
ایــران در المپیــک ۲01۲ لنــدن محســوب 

می شود.
بهــرام  از  پــس  طباییــان:  احمــد 
افشــارزاده نوبــت بــه دکتــر احمــد طباییــان 
پیشکســوتان  از  کــه  طباییــان  رســید. 
بســکتبالی اصفهــان محســوب می شــد، از 
محســوب  ورزشــی  تحصیل کرده هــای 
شــده و حــدود دو ســالی مســئولیت ورزش 
داشــت.  برعهــده  را  اصفهــان  اســتان 
باشــگاه  هیئت مدیــره  در  عضویــت 
ذوب آهــن آخریــن مســئولیت ورزشــی 
طباییــان اســت کــه در حــال حاضــر بــه 
و  بدنــی  تربیــت  دانشــجویان  تربیــت 
نــگارش کتاب هــای مربــوط بــه ایــن حــوزه 

اشتغال دارد.
علیرضــا رحیمــی: نوبــت بــه مدیــر کلی 
علیرضــا رحیمــی از بازیکنان ســابق فوتبال 
سپاهان در ورزش اســتان اصفهان شد و او 
بــه مــدت 13 ســال ایــن ســمت را در اختیــار 

داشت.
رحیمــی  مدیریــت  دوران  طــول  در 
 هیئت هــای ورزشــی اســتان ســازماندهی 
شــده و بــرای اولیــن بــار از هیئت هــای 
ورزشــی بــه عنــوان بــازوان اجرایــی تربیــت 
بدنــی یــاد شــد. در طــول دوره مدیــر کلــی 
رحیمی جانمایــی بــرای ایجــاد دهکــده 
ــش  ــای نق ــا روی ــت ت ــورت گرف ــک ص المپی
جهــان بــرای اصفهانی هــا کلیــد بخــورد.
رحیمــی در مــدت 13 ســال مدیریتــش 
در ورزش اصفهــان احــداث ســالن ها و 
مجموعه های ورزشــی را در دســتور کار قرار 
داد؛ زیــرا معتقد به اســتقالل ورزش از ســایر 
نهادهــا بــود و دو ســالن پیــروزی و ســالن 
ســجادی اصفهــان در دوران مدیریــت 
ــا همچنــان  ــرداری رســیدند ت ــه بهــره ب او  ب
ورزشــی  مجموعه هــای  کلیدی تریــن 
شــهر اصفهــان باشــند.رحیمی پس از کنــار 
رفتــن از مدیریــت ورزش اصفهــان، حــدود 
17 ســال ریاســت فدراســیون هندبــال را 
برعهــده داشــت و پــس از اســتعفا از ریاســت 
ایــن فدراســیون، حــدود دو ســالی نیــز 
ــر عهــده  ــی باشــگاه ســپاهان را ب مدیرعامل
گرفــت تــا اینکــه چنــد مــاه قبــل اســتعفا کرد 

و فعــال از دور، جریانــات ورزش را دنبــال 
. می کنــد

عباس خزایــی: پس از انتقــال علیرضا 
رحیمی بــه تهــران، عبــاس خزایــی متولــی 
ورزش اســتان اصفهــان شــد. خزایــی کــه 
پیــش از ایــن در کرمانشــاه مســئول تربیــت 
بدنــی بــود، حــدود دو ســالی در اصفهــان 
حضور داشــت . خزایی بعدهــا دوباره مدیر 
کلی ورزش کرمانشاه را برعهده گرفت و در 
ادامه نیز مدتی ریاســت فدراســیون تنیس 
را بــر عهــده داشــت کــه توســط مهر علیــزاده 
فدراســیون  سرپرســتی  و  شــد  برکنــار 
ــز آخریــن  ورزش هــای رزمــی در مقطعــی نی
پســت شــاخص اجرایــی خزایــی در ورزش 

ایران بود.
از خزایــی  پــس  مهــرزاد خلیلیــان: 
غیربومــی، ایــن بــار نوبــت بــه مدیــر کلــی 
یــک اصفهانــی در ورزش اســتان شــد. 
مهــرزاد خلیلیــان حــدود هفــت ســال و نیــم 
متولــی ورزش نصــف جهــان بــود کــه از نظر 

قدمت پس از رحیمی  رکوردار شد.
ــه واســطه تجاربــش در بخــش  خلیلیــان ب
صنعــت گام هــای موثــری بــرای ارتبــاط 
ایــن دو حــوزه برداشــت. خلیلیــان پــس از 
مدیــر کلــی ورزش اصفهــان، مدتــی رئیــس 
ــود و ســپس  فدراســیون پزشــکی ورزشــی ب
بــا فاصلــه گرفتــن از ورزش، بــه عنــوان 
دبیــر کل اتــاق بازرگانــی اصفهــان منصوب 
شــد. خلیلیــان کــه در مقطعــی مدیرعامــل 
باشــگاه ســپاهان بــود، ســال گذشــته بــه 
ح  عنــوان گزینــه جــدی مدیرکلــی مطــر
شــد، امــا در نهایــت بــه جــای ســکان داری 
ورزش اســتان، حکــم سرپرســتی او بــرای 

فدراســیون پزشــکی ورزشــی صــادر شــد.
بهمن البــرزی: پس از خلیلیــان، نوبت 
بــه بهمــن البــرزی رســید تــا از آبــان 13۸1 تــا 
مــرداد 13۸3 مســئولیت ورزش اســتان 

اصفهان را بر عهده بگیرد. 
ایــن  کــه  کوتاهــی  مــدت  در  البــرزی 
پســت را در اختیــار داشــت، تــا حــدودی 
درگیــر تکمیــل پــروژه نقــش جهــان بــود. 
البــرزی پــس از رفتــن از اصفهــان، مدتــی 
برعهــده  را  فدراســیون جــودو  دبیــری 
 داشــت و بعدهــا از دور، نظاره گــر اتفاقــات

 ورزش بود.
بهــروز منتقمــی: بهــروز منتقمی نیــز از 
ــت  ــان اس ــی  ورزش اصفه ــران غیربوم مدی
کــه نزدیــک بــه دو ســال و انــدی در رأس 
اداره تربیــت بدنــی ورزش اســتان جــای 
داشــت. در دوره منتقمی بودجه خوبی به 
ورزش اصفهــان تزریــق شــد و هیئت هــای 
بدنــه  گذشــته  بــه  نســبت  ورزشــی 
اعتبــارات  بــه  توجــه  بــا  قدرتمندتــری 

تخصیص یافته پیدا کردند.
اصفهــان  از  رفتــن  از  منتقمــی  پــس 
ورزش  در  را  مختلفــی  مســئولیت های 
ایــران برعهــده داشــت کــه می تــوان بــه 
مدیر کلی اســتان البرز و قائم مقام باشــگاه 

کــرد.  پرســپولیس اشــاره 
بهــروز  از  پــس  شــیران:  غالمرضــا 
از  یکــی  بــه  نوبــت  منتقمــی  تهرانــی، 
کشــتی گیران اصفهانــی رســید تــا ســکان 
ورزش اســتان اصفهــان را بــر عهــده بگیرد. 
غالمرضا شــیران که از کشــتی گیران ســابق 
اصفهــان و تیــم ملــی و بــرادر مــراد علــی 
ایــران  المپیکــی  کشــتی گیر  شــیرانی 

بود،حــدود دو ســال و چنــد مــاه مســئولیت 
ورزش اســتان را بــر عهــده داشــت کــه در 
دوره او نیــز تزریــق بودجــه بــه این حــوزه به 
خوبــی انجــام می شــد. قــرار بــود در دوره 
مدیر کلــی شــیران دومیــن دوره بازی های 
کشــورهای اســالمی  بــه میزبانــی اصفهــان 
خ نــداد و در  برگــزار شــود کــه ایــن اتفــاق ر
شــیران  بازنشســتگی  نیــز  نهایــت 
خداحافظــی او بــا ورزش اصفهــان را رقــم 

زد.
از  پـــــس  خدابـــخـــــش:  رشــیـــــد 
بازنشســتگی غالمرضــا شــیران، رشــید 
خدابخــش کــه در زمــان منتقمــی  مدتــی 
معاونــت ورزش اصفهــان را بــر عهــده 
داشــت، ســکان ورزش نصــف جهــان را بــر 
عهــده گرفــت. خدابخــش در مــدت دو 
ســال و چنــد مــاه مدیریتــش در تربیــت 
ــه اداره ورزش  بدنی اصفهان که در ادامه ب
و جوانــان اســتان اصفهــان تبدیــل شــد، 
علمی گــری را در دســتور کار قــرار داد و ســند 
راهبــردی ورزش اصفهــان در زمــان او 
تدویــن شــد. خدابخــش کــه ســابقه مدیــر 
کلــی در پنج اســتان کشــور را داشــت، مدتی 
ــه از  ــا اینک ــود ت ــابق ورزش ب ــر س ــاور وزی مش

سیستم بازنشسته شد.
محمدرضا محمد جواهــری: با رفتن 
خدابخــش از ورزش اصفهــان، نوبــت بــه 
محمدرضا محمد جواهری رســید تــا برای 
1۸ مــاه مســئولیت ورزش اســتان اصفهــان 
را بر عهده بگیــرد و البتــه کوتاه تریــن زمان 
مدیــر کلــی در بیــن متولیــان ورزش اســتان 
نیــز بــه او تعلــق گرفت.جواهــری در مــدت 
مســئولیتش اهتمام خاصی بــرای تکمیل 
ورزشــگاه نقش جهــان داشــت؛ امــا در 
حســرت بهره بــرداری از یــک فــاز آن نیــز 
باقــی مانــد. جواهــری کــه در ماه هــای 
پایانــی مدیریتــش بــا حواشــی متعــددی 
مواجــه شــده بــود، ســرانجام در روزهــای 
ابتدایــی دی مــاه13۹۲ از ســمت خــود 

استعفا کرد.
محمــد ســلطان حســینی: در دوره 
گــودرزی، یــک چهــره  وزارت محمــود 

بــرای  اصفهــان  در  هــم  دانشــگاهی 
ســلطان  محمــد  و  انتخــاب  مدیرکلــی 
حســینی کــه دکتــرای تربیــت بدنی داشــته 
ــان  ــگاه اصفه ــی  دانش ــت علم ــو هیئ و عض
اســت، مامــور بــه خدمــت در بدنــه ورزش 

شد.
ســلطان  مدیرکلــی  هفت ســاله  دوره 
حســینی یکــی از ادوار طوالنــی مســئولیت 
و  می آیــد  شــمار  بــه  اســتان  ورزش  در 
بهره بــرداری  مهمی نظیــر  اتفاق هــای 
کســب  و  جهــان  نقــش  ورزشــگاه  از 
ورزش  تاریــخ  المپیکــی  مــدال  اولیــن 
ع پیوســت.  اســتان در دوره او بــه وقــو
ســال  دو  طــی  کــه  سلطان حســینی 
ورزش  در  ماموریتــش  دوره  گذشــته 
تمدیــد شــده بــود، در یــک ســال پایانــی 
مســئولیت، بــه روال مدیــران کل ســابق بــا 
مخالفت هایــی مواجــه شــد کــه نتیجــه آن 
بــروز حاشــیه هایی پیرامــون او بــود؛ امــا بــا 
ــا و ســکون  ــه شــیوع ویــروس کرون توجــه ب
ناشــی از آن، رفتــن او از ورزش در فضایــی 
آرام و تقریبــا بــدون حاشــیه انجــام شــد.
از  پــس  طباطبایــی:  محمــد  ســید 
حــدود 10 ســال یــک بــار دیگــر مســئولیت 
ورزش اســتان بــه یــک چهــره ورزشــی 
رســید. طباطبایی که ســابقه بــازی در تیم 
A تــام اصفهــان را در کارنامــه دارد و مــدرک
مربیگــری فوتبــال را نیــز دریافــت کــرده 
روابــط  کارشــناس  عنــوان  بــه  اســت، 
ــابق  ــی س ــت بدن ــتم تربی ــی  در سیس عموم
مشــغول بــه کار شــد و ســال ها مســئولیت 
ورزش شهرســتان نجــف آبــاد را برعهــده 
ــاد در  داشــت. طباطبایــی پــس از نجــف آب
اداره ورزش و جوانان شهرســتان اصفهان 
در ســمت معــاون فعالیــت داشــت و یکــی از 
منتقــدان به عملکــرد مدیــرکل ســابق بود، 
گذشــته در برنامــه  کــه ســال  تــا جایــی 
ورزشــی شــبکه اصفهان، به عنــوان منتقد 
کل روبــه روی مهــدی اعــراب در  اداره 

جایگاه موافق اداره کل نشست.
کــه  متعــددی  گزینه هــای  بیــن  در 
بــرای مدیرکلــی ورزش اســتان مدنظــر 
بــود، طباطبایــی ورزشــی ترین و البتــه 
موجه تریــن آنهــا بــود، امــا بــه نظــر می رســد 
عــدم توافــق نماینــدگان و اســتاندار روی 
یــک گزینــه، باعــث شــد تــا طباطبایــی 
فعــال سرپرســت اداره کل باشــد و بــا توجــه 
ــی  ــرات احتمال ــده و تغیی ــات آین ــه انتخاب ب
در بدنــه مدیریــت اســتان و وزارت ورزش 
در ســال آینــده، تصــور ارتقــای حکــم 
سرپرستی طباطبایی به مدیرکلی چندان 

دشــوار نیســت.

کار سخت مدیرکل جدید
طباطبایی در شرایطی سکان اداره ورزش 
ــه اداره کل  ــار گرفتــه ک ــان را در اختی و جوان
چندیــن ســال رتبــه برتــر را در بیــن ادارات 
ورزش و جوانــان اســتان های کشــور بــه 
خــود اختصــاص داده و از متولــی جدیــد نیز 

انتظــار تکــرار ایــن رتبــه مــی رود.
ــرای  ــان ب ــر ورزش و جوان ــه وزی در حکمی ک
طباطبایــی صــادر کــرده اســت، اهتمــام 
در رســیدگی جــدی بــه امــور جوانــان، 
هماهنگــی و برنامــه ریــزی بــرای تشــکیل 
بــا  جوانــان  امــور  ســاماندهی  ســتاد 
دســتگاه های مربوطــه، نظــارت و توجــه 
بــه توســعه ورزش همگانــی، نظــارت و 
اقدامــات الزم و دقیــق بــر پروژه هــای 
ورزشــی، اتخــاذ سیاســت و تدابیــر مقتضــی 
بــرای توســعه ورزش بانــوان، نظــارت، 
و  قهرمانــی  ورزش  تعمیــم  و  توســعه 
رســیدگی بــه امــور قهرمانــان رشــته های 
ورزشــی اســتان مهــم تریــن اولویت هــای 
کاری پیــش روی او تعییــن شــده اســت.
از طــرف دیگــر، مدیــر کل جدیــد ورزش و 
جوانــان اســتان در زمــره منتقــدان مدیــر 
ع چالــش  کلــی قبلــی بــوده و ایــن موضــو
بزرگــی پیــش روی او خواهــد بــود؛ زیــرا 
هــر کــدام از اهالــی ورزش کــه در مقطعــی 
از هفــت ســال گذشــته بــه هــر دلیــل بــا 
سلطان حســینی بــه اختــالف خــورده انــد، 
خــود را در ایــن تغییــر ســهیم دانســته و از 
متولــی جدیــد ورزش اســتان ســهم دارنــد و 
تجربــه ثابــت کــرده ایــن ســهم خواهی ها 
کارشــکنی و اختالفــات  همــواره منشــأ 
ــه اهمیــت  ــا توجــه ب ــوده اســت. ب بعــدی ب
ایــن موضــوع، بــه طــور ویــژه در آینــده بــه 
آن خواهیــم پرداخت.ضمن اینکــه درباره 
مهم ترین اولویت های پیــش روی ورزش 
اســتان نیــز بیشــتر خواهیــم نوشــت امــا 
موضــوع مهم اینجاســت کــه اهالــی ورزش 
نصــف جهــان نیــز از طباطبایــی انتظــاری 
فراتــر از یــک مدیــرکل نداشــته باشــند 
و ایــن تصــور ایجــاد نشــود کــه بــا رفتــن 
سلطان حســینی و آمــدن طباطبایــی، بــه 
یک بــاره در خزانــه ورزش کشــور بــه روی 
اصفهــان بــاز شــده و همــه کاســتی ها در 
بخش هــای ســخت افــزاری و نــرم افــزاری 

بــه یکبــاره برطــرف خواهــد شــد.

چهاردهمین رئیس
سید محمد طباطبایی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان شد

در سال 1350 و پس از 
تشکیل سازمان تربیت 
بدنی، در استان های 
مختلف کشور اداره 

تربیت بدنی ایجاد شد 
تا ورزش ایران شکل و 
فرم سازماندهی تری 

 نسبت به گذشته 
پیدا کند

طباطبایی در شرایطی 
سکان اداره ورزش و 
جوانان را در اختیار 
گرفته که اداره کل 

چندین سال رتبه برتر را 
در بین ادارات ورزش 
و جوانان استان های 

کشور به خود 
اختصاص داده است
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