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گرهکورکنکورنودونه!
آشفته بازار تصمیم گیری، کنکوری ها و خانواده هایشان را سردرگم کرده است
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کمتر از 100 روز مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ تالش می کند با همه 
برگ هایی که احتمال بردش را باال می برد، بازی کند. توافق با ایران، ایجاد سازش بین 

صهیونیست ها و فلسطینیان، ادعای حل مسئله سوریه و این اواخر، امضای توافق نامه ...

 امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا، در گفت وگو با »اصفهان زیبا«
 از وضعیت ترامپ در انتخابات آتی می گوید

سال شانزدهم، شماره  3816     
شــنبه     25    مرداد 
1399 

 پیام تسلیت شهردار اصفهان در پی درگذشت 
مدیرکل بررسی های قضایی قوه قضاییه

کل  درگذشــت خــادم اهــل بیــت)ع( مرحــوم حــاج جــواد عبدالهــی مدیــر 
کــه فــردی دلســوز و متعهــد بــوده و بــه  بررســی هــای قضایــی قــوه قضاییــه 
گرانقــدر و همــکاران وی  ک دســتی و اخــاص شــهره بــود را بــه خانــواده  پا
گفتــه، از درگاه خداونــد متعــال، بــرای آن مرحــوم، غفــران و رحمــت  تســلیت 

واســعه و بــرای بازمانــدگان، صبــر و شــکیبایی خواســتارم.

قدرت اله نوروزی شهردار اصفهان

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار جهت انجام پروژه های شهرداری اصفهان )شماره فراخوان 99210(

سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان به نمایندگی از معاونت شهرسازی و فرهنگی اجتماعی

 شهرداری اصفهان 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 "تامین مالی، مرمت و احیاء مجموعه تاریخی خانه جوان باغ قوشخانه  " اقدام نماید. لذا از کلیه 

گهی به جز ایام تعطیل   سرمایه گذاران عالقمند و واجد صالحیت فنی، مالی و دارای تجربیات مرتبط دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آ

با همراه داشتن رسید واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال )غیرقابل استرداد( به حساب شماره 10027600013 به نام شهرداری اصفهان 

نزد بانک شهر شعبه جهان نما، به دبیرخانه سازمان به آدرس: بوستان سعدی - روبروی صداوسیما-طبقه فوقانی بانک ملت مراجعه و 

نسبت به اعالم آمادگی خود و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.

توجه: 
آخرین مهلت عودت اسناد فراخوان تا پایان وقت اداری پنج شنبه مورخ 99/06/06 می باشد. 

متقاضیانی که در فراخوان قبلی نسبت به ارائه اسناد ارزیابی و مدارک اقدام نموده اند نیازی به ارائه مجدد مدارک و اسناد نبوده و صرفا تکمیل فرم ها کفایت می کند.

متقاضیانی در بخش ارزیابی مورد تائید قرار خواهند گرفت که عالوه بر سابقه کاری مرتبط، قادر به ارائه مدارک معتبر مبنی بر صالحیت فنی، مالی و  مدیریتی باشند.
به درخواست هایی که از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد ننموده و سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان در رد یا انتخاب کلیه متقاضیان 
جهت ادامه فرایند فراخوان و انتخاب سرمایه گذار مختار است.

تهیه اسناد از طریق وب سایت سازمان به نشانی:www.ipoim.ir  امکان پذیر می باشد. 

آدرسمساحت تقریبی  زمینکاربریموضوع پروژهردیف

مرمت و احیاء مجموعه تاریخی خانه جوان 1
خیابان سروش-میدان طوقچی.مجموعه 3305 متر مربعآموزشی-فرهنگسرا باغ قوشخانه  

باغ قوشخانه 

وهای تولید داخل  قیمت خودر
تا 16میلیون تومان باال رفت خودروبردندهگرانی
04

 تکسیرا دوره حضورش در اصفهان را
رونماییازسپاهانپساقلعهنویی تمدید می کند؟!     
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وژه مشارکتی مهستان در منطقه 10 آغاز شد عملیات اجرایی پر

رسانهبایدعادل
وغیرجناحیباشد

دیدار مدیران مجموعه  رسانه ای اصفهان زیبا با آیت اهلل طباطبایی نژاد 
امام جمعه اصفهان به مناسبت روز خبرنگار

حمایتازسرمایهگذاریمنطقهای

آیتاهللطباطبایینژاد: 
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نیـــمنگــــاه

2 سیاست

پگاه ظاهری
خبرنگار

انتخابات  تا  مانده  روز   100 از  کمتر 
ریاست جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ تالش 
می کند با همه برگ هایی که احتمال بردش را 
باال می برد، بازی کند. توافق با ایران، ایجاد 
سازش بین صهیونیست ها و فلسطینیان، 
ادعای حل مسئله سوریه و این اواخر،  امضای 
توافق نامه میان رژیم صهیونیستی و امارات از 
کــه  جمله تـالش هـــا و ادعــاهــایــی اســت 
رئیس جمهور آمریکا در ماه های گذشته داشته 
تا بتواند یک چهار سال دیگر را در کاخ سفید 
بماند. اما پرسش اینجاست که مهم ترین 
برگ برنده تـرامـپ چـیـســت؟ بـــسـیـاری از 
را  ایران  با  توافق  و  کره  مذا کارشناسان، 
استراتژیک ترین دستاورد برای او می دانند؛ 
موضوعی که امیرعلی ابوالفتح، کارشناس 
مسائل آمریکا، در گفت وگو با »اصفهان زیبا« 
ح این مصاحبه را  کید می کند. مشرو بر آن تأ

می خوانیم.

تحریم های تسلیحاتی ایران  27مهر 
بعد از 13 سال به پایان می رسد؛ اما 
ترامپ ُمصر به تمدید آن است. این 
اصرار، با انتخابات قریب الوقوع آمریکا 

ارتباطی دارد؟
ارتباط چندانی میان فضای انتخاباتی 
قطعنامه  تصویب  برای  تالش  و  آمریکا 
ع به  علیه ایران وجود ندارد. این موضو
موقعیت انتخاباتی دونالد ترامپ نیز لطمه 
نمی زند. اتفاقا این طرح پیشنهادی آمریکا 
به شورای امنیت از آن دست اقداماتی است 
که برای ترامپ نقطه قوت به حساب می آید 
و او می تواند روی آن مانور انتخاباتی خوبی 
که تعداد زیادی از  به نفع خود دهد؛ چرا
شهروندان آمریکایی به شدت ضد ایرانی 
و طرفدار رژیم صهیونیستی و همچنین 
تحت تأثیر نفوذ البی های اعراب هستند 
کشور آشوبگر و سردمدار  و ایران را یک 
تروریسم می دانند. درواقع این عمل ترامپ 
ازنظر ما ایرانی ها اقدام ناپسندی است و این 
بدان معنی نیست که آمریکایی ها نیز از این 

منظر به این موضوع می نگرند.

ترامپ و بایدن دو رقیب اصلی اند. 
موضع چین، روسیه و ایران دربرابر این 

دو رقیب چه تأثیری بر انتخابات دارد؟
ایران، چین یا روسیه، در انتخابات آمریکا 
این  بلکه  ندارند،  یا دستکاری  دخالت 
صحبت ها که از سوی مقامات اطالعاتی 
تالش  معنای  به  شده،  زده  آمریکایی 
برای تأثیرگذاری بر ذهن رأی دهندگان 
آمریکاست تا  اقدامات مخرب فیزیکی؛ 
و  سالیق  آمریکا  جامعه  در  که  چرا
دیدگاه های مختلفی وجود دارد و تعداد 
بسیار گسترده ای از مردم آمریکا همچنان 
مردم ایران را مسبب تسخیر سفارت آمریکا 
ژست  و  بیاید  کسی  گر  ا پس  می دانند. 
احترام آمیز و محکمی علیه ایران اتخاذ 
کند، با چهارچوب هایی که در جامعه آمریکا 
ع ها حتی موجب  وجود دارد، این موضو

رأی آوری هم می شود.

برخی تحلیلگران می گویند دونالد 
انتخابات  در  پیروزی  برای  ترامپ 
کره با ایران نیاز  ریاست جمهوری به مذا
دارد. چرا ایران از این فرصت برای رفع 
کثری  تحریم ها و از بین بردن فشار حدا

آمریکا استفاده نکند؟ 
این یک واقعیت است که ترامپ تا به امروز 

هیچ دستاورد بزرگی در عرصه سیاست 
خارجی نداشته است؛  عدم موفقیت در 
روابط  و  چین  کره شمالی،  با  کره  مذا
نامطلوبش با مـتـحـدان اروپـایـی هـمـگــی 
ع است. امروز اما  نشان دهنده این موضو
ترامپ نیازمند یک چشم انداز یا برگ برنده 
به منظور پیروزی در این رقابت است. 
گر آمریکا بتواند با ایران به توافق  بااین حال ا
ک اوباما در  برسد و نام خود را در کنار بارا
توافق با ایران قرار دهد، می تواند از این 
ع بهره برداری الزم را انجام دهد.  موضو
اما این بدان معنی نیست که آمریکایی ها 
کره و توافق با ایران را دارند.  شرایط مذا
ترامپ ازیک طرف از توافق با ایران صحبت 
می کند و از طرف دیگر در تالش برای تمدید 
تحریم های تسلیحاتی ایران و بازگرداندن 
تمامی تحریم های شورای امنیت علیه 
ایران است.  او البته با ترور سردار قاسم 
سلیمانی، هر روزنه و دریچه ای را برای 
گفت وگو با ایران بست؛ بنابراین گفته های 
ترامپ الزاما به معنای این نیست که مورد 
تصمیم گیر  نظام  یا  کمه  هیئت حا تأیید 
ایاالت متحده آمریکا قرار می گیرد. در حال 
حاضر ایران نیز هیچ گونه موقعیت و شرایطی 
کره با آمریکا ندارد و آمریکایی ها  برای مذا
کره ندارند. بنده  نیز تمایلی برای این مذا
حتی معتقدم آمریکایی ها در حال تالش 
برای از بین بردن اندک احتمال موافقت 
کره با خودشان نیز هستند.  ایران برای مذا
کره با ایران  گر احتمالی برای مذا به عبارتی ا
وجود داشته باشد و افرادی هم در ایران 

موافق این اقدام باشند، آمریکایی ها عامدا 
در حال از بین بردن این شانس برای توافق 

با کشورمان هستند.

شعار اخیر ترامپ مبنی بر  توافق 
فوری با ایران در صورت  پیروزی در 

انتخابات را چگونه تحلیل می کنید؟
تحقق شعارهای انتخاباتی پس از برگزاری 
گاهی نامزد  کم است.  انتخابات بسیار 
پیروز، خواستار عملی کردن شعارهایی 
که قبل از انتخابات سر داده؛ اما  است 
عینیت  از  مانع  ساختاری  مشکالت 
بخشیدن به آن شعارها می شود. از طرفی 
که ترامپ  گر فرض را بر این بگذاریم  ا
بخواهد شعار توافق با ایران را تحقق 
بخشد و هیچ مخالفت ساختاری از درون 
سیستم آمریکا در این مورد وجود نداشته 
باشد، بازهم نیاز به تغییر رفتار آمریکا حتی 
با این شرایط وجود دارد. آمریکایی ها 
سال ها چنین عنوان می کردند که ایران 
باید تغییر رفتار دهد؛ درحالی که خودشان 
گر خواستار تفاهم یا توافق با ایران هستند،  ا
باید رفتار خود را تغییر دهند. اولین قدم در 
کثری بر  این راه، حذف سیاست فشار حدا
ایران است. ترامپ باید به برجام برگردد و 
تحریم ها علیه ایران را لغو کند. پس ازآن 
کره با ایران  شاید روزنه هایی برای مذا
ایجاد شود. از طرفی در داخل ایران نیز 
میزان بی اعتمادی به دولت آمریکا حتی 
کره  که مدافع مذا از سوی جریان هایی 
با آمریکا بودند زیاد شده است. رفتاری 

کار بست،  که ترامپ در قبال برجام به 
بی اعتمادی به واشنگتن را افزایش داد. 
این بی اعتمادی تنها از سوی ایران نیست 
و بسیاری از کشورهای دیگر نیز به آن دچار 
که آمریکا نشان داد بدون درنظر  شدند؛ چرا
گرفتن شرایط و به راحتی از توافق های 
ج می شود. ایاالت متحده  بین المللی خار
نیز پس از تغییر رفتار خود درباره ایران 
باید اعتمادسازی را آغاز کند که در صورت 
هرگونه گفت وگو بازهم به تعهدات خود 
عمل خواهد کرد و رفتاری را که در قبال 
برجام انجام داد، در توافق های بعدی 

تکرار نخواهد کرد.

آیا توافق با ایران حتی در حد همین 
شـعـارهــا مـی تـوانـد بر پیروزی ترامپ در 

انتخابات 2020 مؤثر واقع شود؟
این شعار اقدام پسندیده و پذیرفته شده ای 
برای مخالفان و منتقدان ترامپ نخواهد 
بود. ترامپ چه این شعار را بدهد چه ندهد، 
نفعی از این موضوع نخواهد برد. انتخابات 
آمریکا آن چنان حیثیتی و قطبی شده است 
که حامیان ترامپ و جمهوری خواهان با هر 
عقیده ای به حمایت از ترامپ برمی خیزند. 
مخالفان و منتقدان اما به چنین شعارهایی 
از سوی ترامپ اعتقاد ندارند؛ آن ها این 
ح می کنند که او چهار سال  ع را مطر موضو
کره با ایران را داشت؛ اما این  فرصت مذا
اقدامات  حتی  و  نگرفت  صورت  اقدام 
غیرقابل درکی درخصوص ایران انجام 
شد. به عبارتی باور و تحقق این شعار پس 

از پیروزی ترامپ چه در آمریکا و چه در ایران 
بسیار سخت است.

توافق صهیونیست ها  و امارات که 
به گفته ترامپ با میانجیگری آمـریـکـا رخ  

داد،چه تأثیری برای ترامپ دارد؟
تنها  اسرائیل،  و  امارات  توافق  ع  موضو
آمریکا حائز اهمیت  برای جامعه نخبه 

هم  و  دمکرات ها  هم  طرفی  از  است. 
با  اسرائیل  توافق  از  جمهوری خواهان 
کشورهای عربی استقبال می کنند. به طور 
گسترده این توافق برای مردم خیلی قابل 
کنون در  که آمریکا هم ا اهمیت نیست؛ چرا
مواجهه با بحران های متعدد کرونا، بیکاری 
و نژادی قرار دارد و این توافق ها دغدغه 
مردم عادی نیست. برای مردم آمریکا 
که اسرائیل با چه  چندان اهمیتی ندارد 
کشوری رابطه دارد یا ندارد. دونالد ترامپ نیز 
قطعا از این موضوع بهره برداری انتخاباتی 
خواهد کرد؛ اما اینکه بگوییم این توافق 
به عنوان یک برگ برنده برای او به حساب 
می آید، باید بگوییم خیر. سیاست خارجی 
در جایی برای نامزد انتخاباتی اهمیت 
ع به زندگی روزمره مردم  دارد که آن موضو
ارتباط پیدا کند. صلح رژیم صهیونیستی 
با کشورهای عربی به زندگی روزمره مردم 
آمریکا هیچ ارتباط و نفعی ندارد. ازاین جهت 
گفت این توافق تنها به عنوان  می توان 
یک دستاورد در سیاست خارجی آمریکا و 
در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ 
به ثبت خواهد رسید. اولین قرارداد صلح با 
یک کشور عربی در زمان ریاست جمهوری 
کارتر با داشتن  خ داد؛ اما  کارتر ر جیمی 
این رزومه نتوانست در انتخابات دور دوم 
ریاست جمهوری پیروز شود. بنابراین، این 
کتور در  ع نمی تواند به عنوان یک فا موضو
انتخابات عمل کند. ترامپ تنها می تواند از 
آن به عنوان یک موفقیت در عرصه سیاست 
خارجی یاد کند. همه رئیس جمهورهای 
آمریکا معموال در یکی از حوزه ها و در رابطه با 
چند کشور دستاوردی را ارائه کرده و به نقطه 
عطفی با هر یک از آن کشورها در سیاست 
خارجی آمریکا رسیده اند. ترامپ بسیار تالش 
کرد که با ایران، کره شمالی، روسیه و چین 
به توافق برسد؛ اما نشد. در خصوص ارتباط 
با متحدانش در ناتو نیز نتوانست به نتایج 
خوبی دست پیدا کند. تنها چیزی که ترامپ 
در حال حاضر می تواند از آن یاد کند، این 
است که توانست میان رژیم صهیونیستی و 
امارات صلح برقرار کند که به هرحال نقطه 
خ  قوت و موفقیتی است که بتواند آن را به ر
دیگران بکشد. اما این پارامتر به اندازه ای 
نیست که در وضعیت انتخابات آمریکا تغییر 

و تحولی اساسی ایجاد کند.

»بحران  از  خود  صحبت های  در 
قانون اساسی« در آمریکا گفتید. منظور 

از این بحران چیست؟
هـمـان طـور که مـی دانـیـد تـرامـپ موضوع 
آمریکا  انتخابات  انداختن  تـعویق  به 
که  کرد  ح  کرونا مطر را به دلیل بحران 
کنگره مواجه شد. به  البته با مخالفت 
تعویق افتادن انتخابات آمریکا یا اینکه 
گر رئیس جمهور آمریکا نتایج انتخابات  ا
نوامبر را نپذیرد و حاضر به کنار رفتن از 
ع هایی است که در  قدرت نشود، موضو
قانون اساسی آمریکا برای آن ها هیچ 
پیش بینی ای نشده است. از طرفی هیچ 
این  به  رسیدگی  برای  مشخصی  نهاد 
ع ها وجود ندارد که بتواند درباره  موضو
گر هم وجود  کند. ا آن ها تصمیم گیری 
دارد تصمیمات آن دیر اعمال می شود؛ 
که رسیدگی به این پرونده ها بسیار  چرا
گر ترامپ نتایج  زمان بر است؛ بنابراین ا
انتخابات را نپذیرد یا شرایطی همچون 
بحران کرونا مانع از برگزاری انتخابات 
که در قانون  ع هایی است  شود، موضو
اساسی برای آن ها پیش بینی نشده است 
که از آن می توان تحت عنوان بحران 

قانون اساسی آمریکا نام برد.
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اخبار سیاست 

اعتراض ایران به سکوت آژانس

سـفیر ایران در ژنو به سـکوت آژانس بین المللی انـرژی اتمی 
در خصـوص فعالیت هـای پنهـان هسـته ای عربسـتان و 
تسـلیحات اتمی رژیـم صهیونیسـتی اعتـراض و تصریـح کرد 
که برخورد دوگانه این سـازمان، اعتبـار و بی طرفی حرفه ای 
آن را زیر سوال برده است. به گزارش  ایرنا، اسماعیل بقایی 
هامانـه، در نشسـت عمومـی کنفرانـس خلع سـالح افـزود: در 
حالـی کـه رژیـم اسـرائیل بـه عنـوان تنهـا دارنـده تسـلیحات 
اتمـی در منطقـه بـه سـرپیچی آشـکار از قوانیـن بین المللـی 
و تقویـت زرادخانه هـای اتمـی اش ادامـه می دهـد، برنامـه 
اتمـی عربسـتان سـعودی نیـز بـه پیچیده تـر شـدن اوضـاع 

منطقـه دامـن می زنـد.
او از سـفیر عربسـتان سـعودی خواسـت تـا بـه جـای اظهارات 
بـرای تمـام اشـتباهات و  سـاختگی و سـرزنش دیگـران 
جنایت های ریـاض که بـا حمایت آمریـکا در منطقـه صورت 
گرفتـه اسـت، بـه نگرانی هـای جامعـه جهانـی پاسـخ دهـد.
سـفیر کشـورمان تصریح کـرد که عربسـتان به رغـم عضویت 
هسـته ای  جنگ افزارهـای  گسـترش  منـع  پیمـان  در 
)ان پی تی(، به تعهداتـش در این زمینه عمل نکرده اسـت. 
نبـود شـفافیت و همـکاری بـا بازرسـان آژانـس بین المللـی 
انـرژی اتمـی باعـث ایجـاد نگرانی هـای جـدی دربـاره ابعـاد 

برنامه هـای هسـته ای عربسـتان شـده اسـت.
او بر همیـن اسـاس از مقامات ریاض خواسـت تا بـه تعهدات 
کشـور وفـق پیمـان ان پی تـی و توافقـات پادمانـی  ایـن 
احتـرام گذاشـته و بـه طـور کامـل بـا نظـام بازرسـی آژانـس 
بین المللـی انـرژی اتمـی همـکاری کنـد. بقایـی هامانـه از 
آژانـس نیـز خواسـت تا بـه وظایـف خـود در خصوص بازرسـی 
و راسـتی آزمایی عمـل کـرده و گزارشـی را از فعالیت هـای 

هسـته ای عربسـتان ارائـه کنـد.
سـفیر ایـران همچنیـن از عربسـتان خواسـت تـا ماننـد یـک 
بازیگـر مسـئول در منطقـه عمـل کـرده و از قتـل بی رحمانـه 
مردم یمـن، تروریسـم و افراط  گرایی که باعـث ویرانی برخی 
کشـیده و بگـذارد  کشـورهای عـرب منطقـه شـده دسـت 
کشـورهای منطقـه از طریـق اعتمادسـازی جمعـی و روابـط 

عمیـق همسـایگی در صلـح و آرامـش زندگـی کننـد.

 تکذیب توقیف چهار کشتی ایرانی
 توسط آمریکا

سـفیر ایران در ونزوئـال ادعای توقیف چهارکشـتی ایرانی توسـط 
آمریـکا را تکذیـب کـرد. بـه گـزارش ایرنـا، حجـت سـلطانی در 
صفحـه توییتـری کـه منتسـب بـه او اسـت، نوشـت: یـک دروغ 
و جنگ روانـی دیگر از دسـتگاه تبلیغاتـی امپریالیسـم آمریکا. نه 
کشـتی ها ایرانـی هسـتند و نـه مالـک یـا پرچـم آن هـا ارتباطـی به 
ایـران دارد. ترامپ تروریسـت نمی تواند حقارت و شکسـت خود 
در برابـر ملـت بـزرگ ایـران را بـا تبلیغـات دروغیـن جبـران کنـد. 
پنجشنبه شب وال استریت ژورنال به نقل از یک »مقام رسمی« 
در خبری مدعی شـد که آمریکا چهار کشـتی را که حامل سوخت 
ایـران بوده انـد توقیـف کـرده اسـت و ایـن کشـتی ها بـه نام هـای 
»لونـا«، »پانـدی«، »برینـگ« و »بـال« »بـدون اسـتفاده از نیـروی 

نظامـی« »در چنـد روز گذشـته« توقیـف شـده اند.

ظریف: مردم لبنان باید برای 
سرنوشتشان تصمیم بگیرند

وزیر امـور خارجـه جمهوری اسـالمی ایـران بـا ابـراز همدردی 
و همبسـتگی بـا مـردم لبنـان در حادثـه انفجـار بنـدر بیـروت 
گفـت: معتقدیـم انسـانی نیسـت کـه از شـرایط مـردم لبنـان 
برای اهداف سیاسی اسـتفاده شـود. به گزارش مهر، محمد 
کـرده اسـت، در نشسـت  کـه بـه لبنـان سـفر  جـواد ظریـف 
خبـری که جمعه بـا خبرنـگاران داشـت، افزود: مـا همدردی 
و همبسـتگی خـود را بـا مـردم لبنـان در ایـن شـرایط بسـیار 
نگران کننده و این حادثه بسـیار غم بار اعـالم می کنیم. وزیر 
امـور خارجـه جمهـوری اسـالمی ایـران بـا بیـان اینکـه در این 
شـرایط مـردم و حکومـت لبنـان بایـد بـرای آینـده و پیشـبرد 
امور خود تصمیـم بگیرنـد، اظهار کـرد: دیگران نبایـد در این 
شـرایط اضطراری کمک هـای خود را مشـروط به هـر تحولی 
در لبنـان کننـد؛ زیـرا بـه نظـر مـا انسـانی نیسـت کـه از شـرایط 
مـردم بـرای اهـداف سیاسـی اسـتفاده شـود. ظریـف ادامـه 
داد: جمهوری اسـالمی ایران در کنار حکومـت و مردم لبنان 
خواهـد بـود و مـا بـه هـر تصمیمـی کـه دولـت و ملـت لبنـان 
انتخاب کنند، کمـک می کنیم. رئیس دسـتگاه دیپلماسـی 
جمهـوری اسـالمی ایـران بـا تبریـک سـالگرد پیـروزی لبنـان 
و حـزب اهلل در جنـگ ۳۳ روزه مقابـل رژیـم صهیونیسـتی، 
خاطرنشـان کـرد: امـروز سـالگرد پیـروزی مـردم لبنـان بـر 
دشـمن صهیونیسـتی در جنـگ ۳۳ روزه اسـت و مطمئـن 
مقابـل تجاوزهـای دشـمن  لبنـان  کـه  هسـتم همانطـور 
صهیونیستی پیروز شـد، در این حادثه نیز پیروز خواهد شد.

 انتخابات ریاست جمهوری
 در موعد مقرر برگزار می شود

رئیـس کمیسـیون شـوراها و امـور داخلـی مجلـس یازدهـم 
گفت: انتخابات ریاست جمهوری قطعا در سال آینده تحت 
هـر شـرایطی در موعـد مقـرر برگـزار می شـود. بـه گـزارش خانه 
ملـت، محمـد صالـح جـوکار در خصـوص برگـزاری انتخابات 
ریاسـت جمهـوری در سـال آینـده در شـرایط کرونایـی گفـت: 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری قطعـا برگـزار خواهـد شـد؛ امـا 
بایـد تمهیـدات الزم در ایـن زمینـه اندیشـیده شـود. او ادامـه 
داد: در ایـن راسـتا بایـد ضمـن افزایش صنـدوق و شـعب اخذ 
رأی، امکانـات الزم برای عدم تجمع، رعایـت فاصله گذاری 
اجتماعـی و پروتکل هـای بهداشـتی فراهـم شـود. رئیـس 
کید کرد:  کمیسـیون شـوراها و امور داخلی مجلس یازدهم تأ
شـرایط هرگونه باشـد، قطعا انتخابـات ریاسـت جمهوری در 
موعـد مقـرر برگـزار می شـود و بـا توجـه بـه شـرایط موجـود، در 
موعـد مقـرر تمهیـدات الزم اندیشـیده خواهـد شـد. او افـزود: 
اسـاس تصمیمات بـر مبنای حق حضـور مـردم در انتخابات 
اسـت و سـعی می کنیـم مـردم در انتخابـات سـال آینـده 

باالتریـن حضـور و مشـارکت را داشـته باشـند.

کمتـر از 100 روز مانـده تـا انتخابـات ریاسـت جمهوری آمریـکا، دونالـد ترامـپ تـالش می کنـد بـا همـه برگ هایـی کـه 
احتمـال بـردش را بـاال می بـرد، بـازی کنـد. 

ترامپ هیچ دستاورد مهمی 
نداشته است

امیرعلیابوالفتح،کارشناسمسائلآمریکا،درگفتوگوبا»اصفهانزیبا«
ازوضعیتترامپدرانتخاباتآتیمیگوید

امیرعلی ابوالفتح 

کره  گر احتمالی برای مذا  ا
با ایران وجود داشته 
باشد و افرادی هم در 

ایران موافق این اقدام 
باشند، آمریکایی ها عامدا 
در حال از بین بردن این 

شانس برای توافق با 
کشورمان هستند

 خبر ویژه

کنشجهاناسالمبهتوافقاماراتباصهیونیستها وا
واعظی:توافقبااسرائیل،ننگیاستکهتاریخآنرافراموشنخواهدکرد

توافق اخیر امارات و رژیم صهیونیستی بازتاب منفی گسترده ای در جهان اسالم داشت و 
کید کردند این توافق پایدار نخواهد ماند و امارات تاوان این توافق را  کشورهای مختلف تأ
کنش به آغاز روابط رسمی میان تل آویو و  خواهد پرداخت.رئیس دفتر رئیس جمهور در وا
ابوظبی و همچنین توقف طرح الحاق اراضی فلسطینی بیان کرد: تکرار تجربه شکست خورده 
و مفتضحانه توافق با اسرائیل ننگی است که تاریخ فراموش نخواهد کرد. به گزارش ایسنا، 
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توییتر با اشاره به اقدام 
دولت امارات متحده عربی در خصوص آغاز روابط رسمی میان تل آویو و ابوظبی و همچنین 
توقف طرح الحاق اراضی فلسطینی نوشت: » دولت امارات چگونه می تواند پاسخگوی تبعات 
خطای خیانت بار، تفرقه افکنانه و راهبردی خود به آرمان فلسطین، اعراب و از همه مهم تر به 
جهان اسالم باشد؟ تکرار تجربه شکست خورده و مفتضحانه توافق با اسرائیل ننگی است که 
تاریخ فراموش نخواهد کرد.«وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران هم در بیانیه ای ضمن 
محکومیت شدید برقراری روابط دیپلماتیک میان امارات عربی متحده و رژیم صهیونیستی، 
این اقدام را یک حماقت راهبردی از سوی ابوظبی و تل آویو دانست که بدون تردید حاصل آن 
کید شده است  تقویت محور مقاومت در منطقه خواهد بود.به گزارش ایسنا، در این بیانیه تأ
که مردم مظلوم فلسطین و همه ملت های آزاده جهان هرگز عادی سازی روابط با رژیم غاصب 
و جنایت پیشه اسرائیل و هم داستانی با جنایات آن رژیم را نخواهند بخشید. بدون تردید 
خون های به ناحق ریخته شده هفت دهه مقاومت برای آزادی سرزمین مقدس فلسطین و 
قبله اول مسلمین، دیر یا زود گریبان خیانتکاران به آرمان فلسطین را خواهد گرفت. در ادامه 

این بیانیه آمده است: جمهوری اسالمی ایران اقدام ننگین ابوظبی برای عادی سازی رابطه با 
ک دانسته و با هشدار نسبت  رژیم جعلی، نامشروع و ضد بشری صهیونیستی را اقدامی خطرنا
به هرگونه دخالت رژیم صهیونیستی در معادالت منطقه خلیج فارس، اعالم می نماید که دولت 
امارات و دیگر دولت های همراه باید مسئولیت تمامی عواقب این اقدام را بپذیرند.بیانیه وزارت 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ابراز اطمینان کرده است که تاریخ نشان خواهد داد چگونه 
این اشتباه راهبردی از سوی رژیم صهیونیستی و این خنجری که به ناحق از سوی امارات بر 

پشت مردم فلسطین و بلکه تمام مسلمانان وارد آمد،  برعکس منجر به تقویت محور مقاومت 
شده و اتحاد و همبستگی علیه رژیم صهیونیستی و مرتجعان منطقه را به اوج خواهد رساند.
وزارت امور خارجه در پایان این بیانیه به حاکمانی که از قصرهای شیشه ای خود چنگ به صورت 
فلسطینیان و دیگر مردم مظلوم منطقه مثل یمن می کشند توصیه کرده است که به خود آیند و در 

تشخیص دوستان و دشمنان خود به بیراهه نروند.
رئیس جمهور ترکیه هم گفت کشورش بستن سفارتخانه خود در ابوظبی و معلق ساختن 
روابط دیپلماتیکش با امارات متحده عربی را در پاسخ به عادی سازی روابط این کشور با رژیم 
صهیونیستی مد نظر دارد.توافق اخیر امارات متحده عربی با رژیم اشغالگر قدس، بازتاب منفی 
کنش ها، اعالم قطع رابطه با امارات  گسترده ای در جهان اسالم به دنبال داشت. از جمله این وا
توسط ترکیه بود. به گزارش ایسنا، به نقل ازروزنامه حریت، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه در گفت وگو با خبرنگاران در شهر استانبول و بعد از بیانیه وزارت خارجه دولتش مبنی بر 
اینکه تاریخ هرگز رفتار ریاکارانه امارات را در موافقت با چنین توافقی نخواهد بخشید، این خبر را 
اعالم کرد.اردوغان تصریح کرد ترکیه ممکن است روابط دیپلماتیکش با امارات متحده عربی 
را معلق ساخته یا سفیرش را از این کشور فرابخواند. او به خبرنگاران گفت که توافق پرمناقشه 
امارات با اسرائیل مشکل ساز بوده و ترکیه با مردم فلسطین همبستگی می کند. او ادامه داد: من 
به وزیر خارجه دولتم دستورهای الزم را داده ام. ما ممکن است یا روابط دیپلماتیک خود را معلق 
کنیم یا سفیرمان را فرابخوانیم؛ زیرا در کنار مردم فلسطین می ایستیم. ما اجازه نداده ایم که 

فلسطین شکست بخورد و اجازه به آن هم نمی دهیم. 
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اقتصاد روز 

  مالیات خریداران سکه 
در سال ۹۸ تعیین شد

رئیس کل سـازمان امـور مالیاتـی با ابـاغ بخش نامـه ای، نحوه 
اخـذ مالیـات از خریـداران سـکه در سـال ۹۸ را تعییـن کـرد. در 
متن بخش نامه ای که امید علی پارسا اباغ کرده، آمده است: 
با توجـه به مفـاد مـواد )۱( و )۹۳( قانون مالیات هـای اصاحی 
مصـوب۱۳۹۴/۴/۳۱  و بنـا بـه اختیـار حاصـل از تبصـره مـاده 
)۱۰۰( قانون مذکور و به منظور تکریم مؤدیان و تسهیل وصول 
مالیات عملکـرد سـال ۱۳۹۸ دریافت کنندگان سـکه تمـام بهار 
آزادی از بانک مرکزی جمهوری اسـامی ایـران، مقرر می دارد:
مرکـزی  بانـک  از  سـکه  خریـدار  حقیقـی  اشـخاص  تمامـی 
کثر  جمهوری اسـامی ایران که در سـال ۱۳۹۸ به دریافت حدا
ع  )۱۸۵( قطعـه سـکه اقـدام نمـوده مشـمول مالیـات مقطـو
ع ایـن دسـتورالعمل هسـتند. ایـن گـروه از خریـداران  موضـو
ع قانون صدراالشاره و  سـکه از نگهداری اسـناد و مدارک موضو
تسـلیم اظهارنامه مالیاتی معاف اسـت. بدیهی است با استناد 
قسـمت اخیـر تبصـره مـاده )۱۰۰( قانـون مالیات های مسـتقیم 
ع این بند که  اصاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مالیات اشخاص موضو
اظهارنامـه مالیاتی خـود را در موعد مقرر تسـلیم کنند بر اسـاس 

رسـیدگی بـه اسـناد و مـدارک ارائه شـده تعییـن خواهـد شـد.
کثـر  ع ایـن دسـتورالعمل حدا مهلـت پرداخـت مالیـات موضـو
تـا پایـان مردادمـاه ۱۳۹۹ اسـت. خریـداران مذکـور مکلف انـد 
بـا مراجعـه بـه سـامانه عملیـات الکترونیکـی مؤدیـان مالیاتـی 
سـازمان امـور مالیاتـی کشـور بـه نشـانی http://tax.gov.ir بـه 
ح بنـد )۲( این دسـتورالعمل  پرداخـت مطالبـات متعلق بـه شـر
اقـدام کننـد. پرداخـت مالیـات بعـد از سررسـید تعیین شـده 
قانـون   ۱۹۰ مـاده  ع  موضـو دیرکـرد  جریمـه  تعلـق  موجـب 
ع  مالیات هـای مسـتقیم خواهـد شـد. میـزان مالیـات مقطـو
قابل پرداخت اشـخاص حقیقی دریافت کننده سکه بر اساس 

ح زیـر اسـت: تعـداد سـکه تحویلـی طـی سـال ۱۳۹۸ بـه شـر
تا ۱۰ سکه مشمول مالیات نیست.

نسـبت بـه مـازاد ۱۰ سـکه تـا ۳۰ کـه بـه ازای هـر قطعـه سـکه 
ع ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطو

نسـبت به مازاد ۳۰ سـکه تا ۵۰ عدد سـکه بـه ازای هـر قطعه 
ع سکه ۵.۲۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطو

نسـبت بـه مـازاد ۵۰ قطعـه سـکه تـا ۱۸۵ عـدد سـکه بـه ازای 
ع هر قطعه سکه ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال مالیات مقطو

ع  در خصـوص اشـخاصی کـه امـکان پرداخـت مالیـات مقطـو
ع این دسـتورالعمل را به صورت کامل تـا پایان مردادماه  موضو
کثـر چهـار  ع تعیین شـده حدا ۱۳۹۹ ندارنـد، مالیـات مقطـو
مـاه به صـورت مسـاوی تقسـیط می شـود. اشـخاصی کـه در 
سـال ۱۳۹۸ نسـبت بـه دریافـت بیـش از )۱۸۵( قطعـه سـکه 
از بانـک مرکـزی اقـدام نمـوده و همچنیـن صاحبـان مشـاغلی 
کـه حسـب سـوابق پرونـده بـا مجـوز صـادره از سـوی مراجـع 
ذی ربـط بـه شـغل مرتبـط بـا خریدوفـروش سـکه اشـتغال 
دارنـد مشـمول ایـن دسـتورالعمل نبـوده و مکلـف بـه تسـلیم 
اظهارنامـه مالیاتـی و پرداخـت مالیـات متعلـق در موعـد مقـرر 
پایـان مردادمـاه ۱۳۹۹ هسـتند. آن دسـته از مشـمولین ایـن 
دستورالعمل که به مالیات قطعی شـده اعتراض داشته باشند 
اعتـراض آن هـا برابـر مقـررات در هیئـت حـل اختـاف مالیاتـی 
ع تبصـره یک مـاده )۲۱۶( قانون مالیات های مسـتقیم  موضو
خواهـد  قابل رسـیدگی   ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مصـوب   اصاحـی 

بود.

 ردپای سهام عدالت
 در ریزش اخیر شاخص بورس

درحالی کـه بسـیاری از مشـمولین سـهام عدالـت از دریافـت 
نکردن وجـه حاصل از فروش سـهام خود گله داشـتند، صدای 
سـایر سـهام داران نیز از وضعیت فروش این سـهام و تأثیر آن بر 

رونـد حرکـت شـاخص درآمـده اسـت. 
بـه گـزارش ایسـنا، حـدود دومـاه از امـکان فـروش ۳۰ درصـد 
سـهام عدالت و یک هفتـه از امکان فـروش ۶۰ درصـد آن برای 
مشـموالنی کـه روش مدیریـت مسـتقیم را بـرای سـهام خـود، 
پـس از آزادسـازی سـهام عدالـت در اردیبهشـت مـاه انتخـاب 
گذشـته و همچنـان پرونـده عـدم واریـز وجـه  کـرده بودنـد 
حاصـل از فـروش ایـن سـهام بـرای برخـی مشـموالن بـاز اسـت. 
این مشـکل تا جایـی ادامه یافـت که فرهاد دژپسـند، وزیـر امور 
اقتصـاد و دارایـی، اعـام کـرد کـه فروشـندگان سـهام عدالـت 
کـه در واریـز مبلـغ حاصـل از فـروش سـهام عدالتشـان بـا تأخیـر 
غیرمعمـول مواجـه شـده اند، بـرای پیگیـری مراتـب بـه مرکـز 
روابـط عمومـی و اطـاع رسـانی ایـن وزارتخانـه اطـاع دهنـد. 
ح می شـد کـه روز چهارشـنبه صدای  ایـن مباحث درحالـی مطر
اعتـراض سـهام داران بورسـی از نحـوه فـروش سـهام عدالـت 
توسط کارگزاری ها بلند و باعث شد شاخص کل بورس روندی 
منفـی بـه خـود بگیـرد و برخـی سـهم های موجـود در پرتفـوی 
ع ایـن اسـت کـه چنانچـه  سـهام عدالـت ریزشـی شـود. موضـو
مشـمول سـهام عدالتـی قصـد فـروش تـا ۶۰ درصـد سـهام خـود 
را داشـته باشـد، بایـد بـه بانک هـا و کارگزاری هـا مراجعـه کنـد 
یـا سـفارش خـود را بـرای کارگزاری هـا ثبـت کنـد تـا کارگـزاری 
بنـا بـر تشـخیص خـود اقـدام بـه فـروش سـهام فـرد در تاریخـی 
کـه توسـط کارگـزاری انتخـاب می شـود، کنـد. بـه عبـارت دیگـر 
مشـمول سـهام عدالـت امـکان اینکـه شـخصا اقـدام بـه فروش 
سـهام خود کند، ندارد. بر این اسـاس، آنچه در روز چهارشـنبه 
مشـاهده شـد، رقابـت برخـی کارگزاری هـا بـرای فـروش سـهام 
عدالـت بـود. کارگزاری ها حجـم عظیمی از سـفارش های ثبت 
گهان و به صـورت یکجا در بـازار عرضه  شـده سـهام عدالت را نا
کردنـد و ایـن کار باعـث تـرس سـهام داران دیگـر و تبدیـل صـف 
خرید سـهم ها به صف فروش شـد. این در حالی است که نباید 

همـه سـفارش های فـروش در یـک روز انجـام شـود.
همان طـور کـه ذکـر شـد درحـال حاضـر اختیـار فـروش سـهام 
ع  عدالـت بـا کارگزاری هاسـت. ممکـن اسـت دلیـل ایـن موضـو
جلوگیـری از برهـم خوردن تعـادل در بـازار باشـد؛ اما ایـن اتفاق 
خ داد و باعـث شـد هـم مشـموالن سـهام  روز چهارشـنبه نیـز ر
عدالـت و هـم سـایر سـهام داران متضـرر شـوند. در ایـن راسـتا 
درحـال حاضـر بسـیاری از مشـموالن سـهام عدالـت خواسـتار 
ع هسـتند کـه اختیـار سـهام عدالـت، بـا خودشـان  ایـن موضـو
باشـد. انتظـار مـی رود کارگزاری هـا حداقـل سـاز و کاری تعییـن 
کننـد کـه فروش ها قانون مشـخصی داشـته باشـد؛ مثاسـاعت 
مشـخص یـا تعـداد مشـخصی را در روز تعییـن کـرده، یـا صبـر 
کننـد سـفارش ها جمـع شـود؛ سـپس بررسـی کننـد تـا چنانچـه 
 سفارش مناسبی در قسـمت تقاضا وجود دارد، اقدام به عرضه

 کنند.

کاالبرگ الکترونیکی از تابستان سال 97 بر سر زبان ها افتاد و متولی اجرایی کردنش نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان 
ح را به بایگانی فرستاد و استداللش را وجود کاالهای اساسی به اندازه کافی در کشور  شد. در سال 98 اما وزارت صمت این طر

ح توزیع کاالبرگ الکترونیکی به جریان افتاده است. اعالم کرد. حاال با روی کارآمدن مجلس یازدهم طر

مینا ایزدی
خبرنگار

بهارستان نشــین ها تصمیــم گرفته انــد 
توزیــع  بــرای  را  کوپنــی  توزیــع  شــیوه 
کننــد. ایــن بــار  الهــای اساســی احیــا  کا
زمزمه هــا بــرای اعطــای کاالبــرگ یــا همــان 
 کوپــن الکترونیکــی قــوت گرفتــه اســت. 
ح،  درصــورت تصویــب نهایــی ایــن طــر
تخصیــص ارز یارانــه ای )۴۲۰۰ تومانــی( 
بــرای تأمیــن کاالهــای اساســی از دســتور 
ج شــده و ارز بــا قیمــت آزاد   کار دولــت خار
 ارائـــــه مـــی شـــــود و دولــــت هــــم بـــــرای 
 تأمیــن کاالهــای اساســی، بایــد کاالبــرگ یــا 
کارت الکترونیکــی در اختیــار دهک هــای 

کم درآمد قرار دهد.

کوپنــی یــا ســهمیه بندی بــه  اقتصــاد 
معنــای کنتــرل مصنوعــی توزیــع منابــع 
کمیــاب اســت. درواقــع مدیریــت و منابــع 
محــدود غذایی و اقــام اساســی موردنیاز 
کشــور توســط دولــت را اقتصــاد  یــک 

ســهمــیــه بــنــــدی می گوینــد. 
کاالبــرگ الکترونیکــی از تابســتان ســال 
متولــی  و  افتــاد  زبان هــا  ســر  بــر   ۹7
کردنــش نیــز وزارت تعــاون،  اجرایــی 
کار و رفــاه اجتماعــی عنــوان شــد. در 
ح  ســال ۹۸ امــا وزارت صمــت ایــن طــر
لش  را بــه بایگانــی فرســتاد و اســتدال
را وجــود کاالهــای اساســی بــه انــدازه 
ــا روی  کافــی در کشــور اعــام کــرد. حــاال ب
ح توزیــع  کارآمــدن مجلــس یازدهــم طــر
ــان افتــاده ــه جری  کاالبــرگ الکترونیکــی ب

 است.

کاهش مصرف کاالهای 
اساسی

کاهــش مــصـــــرف  آمــارهــــا نــشــــان از 
کاالهــای اساســی مــردم می دهــد. بــر 
اســاس اظهــارات محمــد خدابخشــی، 
نایب رئیــس کمیســیون برنامه وبودجــه 
مجلــس، خریــد اقــام اساســی خانــوار 
بــرای دهــک ســوم جامعــه نســبت بــه 
ســال ۹۵ به طــور مثــال در بحــث خریــد 
گوشــت گوســفندی ۳۰درصــد کاهــش 
گــزارش مرکــز  داشــته اســت. آخریــن 
خ تــورم  آمــار ایــران نیــز از شــاخص نــر

کــی از آن اســت کــه در پایــان اولیــن  حا
خ تــورم ماهانــه  مــاه تابســتان ۹۹، نــر
و نقطــه ای بــا رونــدی فزاینــده مواجــه 
خ تــورم ۱۲ماهــه منتهــی بــه  شــده  و نــر
تیرمــاه )ســاالنه( کاهــش یافتــه اســت. 
آمــار و اطاعــات، دهــک  اســاس  بــر 
اول به طــور متوســط ۴۳/۳ درصــد از 
ج مصرفــی خــود را بــه گــروه  کل مخــار
کی هــا و آشــامیدنی ها اختصــاص  خورا
داده اســت درحالی کــه دهــک دهــم تنهــا 
ج خــود را صرف این  ۱7,۲ درصد از مخار
گــروه می  کنــد؛ بنابرایــن هــر افزایشــی در 
کی هــا، فشــاری مضاعــف  قیمــت خورا
بــر دهک هــای پاییــن اســت.  در ایــن 
وضعیــت اقتصــادی حداقــل مــزد بــه 
انــدازه تــورم افزایــش نیافتــه و افزایــش 
طبقــات  ســقوط  بــه  منجــر  قیمت هــا 
مزدبگیــر بــه زیــر خــط فقــر شــده اســت؛ 
تاجایــی کــه دیگــر کمتــر نشــانی از طبقــه 

متوســط در اقتصــاد ایــران اســت.

سهمیه بندی باید هوشمند و 
چندالیه باشد

در شــرایط کنونــی بــا توجــه بــه افزایــش 
خ تــورم و افزایــش قیمــت کاالهــای  نــر
اســاســــی حــمــایـــــت از دهــک هـــــای 
پاییــن جامعــه ضــرورت دارد؛ ولــی در 
اقشــار  از  خصــوص ســازوکار حمایــت 
وجــود  اختاف نظــر  جامعــه  ضعیــف 
دارد. حــاال کــه بازگشــت بــه کوپنیســم 
بــرای  بهارستان نشــین ها  ســازوکار 
حمایــت از اقشــار ضعیــف عنوان شــده 
اســت، کارشناســان اقتصــادی می گوینــد 
نحــوه توزیــع کوپــن الکترونیکــی دارای 
اهمیــت اســت تــا ایــن راهــکار منجــر 

بــه رانــت و فســاد در جامعــه نشــود. در 
ایــن خصــوص محمــد واعــظ برازانــی، 
عضــو هیئت علمــی دانشــکده اقتصــاد 
دانشــگاه اصفهــان، بــه اصفهــان زیبــا 
می گویــد: در شــرایط کنونــی اقتصــاد، 
همچــون  اساســی  کاالهــای  عرضــه 
شــکر، روغــن و... بــرای حمایــت از اقشــار 
ــا توجــه  ضعیــف دارای اهمیــت اســت و ب
گــر  بــه محدودیت هــای ارزی دولــت ا
ایــن ارز بــرای تأمیــن کاالهــای اساســی 
در اختیــار بــازار گذاشــته شــود، بخــش 
زیــادی از اقشــار آســیب پذیر و کم درآمــد 
جامعــه امــکان بهره منــدی از کاالهــای 
ضــروری را نخواهنــد داشــت؛ بنابرایــن 
در شــرایط فعلــی و بــرای د وراندیشــی 
جــز  چــاره ای  آینــده  شــرایط  دربــاره 
کاال  ســهمیه بندی  نظــام  از  اســتفاده 
نیســت؛ ولــی چگونگــی توزیــع بــا توجــه 
گرفتــه  صــورت  پیشــرفت های   بــه 
 دربــاره نظــام اطاع رســانی بایــد عملیاتــی

 شود. 
کیــد می کنــد: بــرای  واعــظ برازانــی تأ
توزیــع می تــوان از نظــام ســهمیه بندی 
کــه  کــرد  هوشــمند چندالیــه اســتفاده 
حداقــل  توزیــع  نظــام  ایــن  قالــب  در 
کثریــت  ا یــا  تمامــی  بــه  ســهمیه 
تعلــق می گیــرد.  گروه هــای درآمــدی 
پایین تــر  درآمــدی  گروه هــای  بــرای 
ــا  هــم مقــدار ســهمیه بندی بایــد بیشــتر ی
ســهمیه های فوق العــاده تعلــق بگیــرد. 
او عنــوان می کنــد: درهرحــال امــروزه 
اســتقرار نظــام ســهمیه بندی هوشــمند 
چندالیه یکــی از ضروریات اقتصاد کشــور 
اســت و چنانچــه فشــارهای بیرونــی در 
ماه هــای آینــده کاهــش پیــدا کنــد، ایــن 

انتظــار در افــق چهــار مــاه آینــده مــی رود 
کــه از ایــن نظــام ســهمیه بندی هوشــمند 
ســازوکار  به عنــوان  بتــوان  چندالیــه 
خ ارز  تکمیلــی بــرای اســتقرار نظــام نــر

واحــد کمــک گرفــت.

کارت های اعتباری برای گروه 
هدف صادر شود

ک طینــت، دبیــر مجمــع فعــاالن  حامــد پا
اقتصــادی اصفهــان نیــز در اظهاراتــش 
بــه ایــن نکتــه اشــاره می کنــد کــه بایــد 
بــا ســازوکار جدیــد  کوپــن  تخصیــص 

عملیاتــی شــود تــا راهگشــا باشــد. 
او بــه اصفهــان زیبــا می گویــد: در شــرایط 
ضعیــف  اقشــار  حتــم  به طــور  تورمــی 
جامعــه بایــد موردحمایــت قــرار گیرنــد. 
کنــون بــرای حمایــت  راهکارهایــی کــه تا
پاییــن جامعــه وجــود  از دهک هــای 
داشــته، یــا توزیــع مســتقیم پــول بــوده 
کــه به طــور مســلم منجــر بــه ایجــاد تــورم 
می شــود، یــا توزیــع مســتقیم کاال بــوده 
کــه منجــر بــه فســاد و ایجــاد اختــال در 

بــازار شــده اســت. 
تجربــه  می کنــد:  اذعــان  ک طینــت  پا
کشــورهای توســعه یافته در برهه هــای 
زمانــی ماننــد جنــگ یــا شــرایط خــاص 
اقتصــادی نشــان می دهــد ایــن کشــورها 
همــواره راه میانــه را انتخــاب کرده انــد؛ 
بــه ایــن صــورت کــه اقــدام بــه صــدور 
کارت هــای اعتبــاری بــرای گروه هــای 
بــه  حســاب  پــول  تــا  هــدف می کننــد 
آن هــا واریــز شــود؛ ولــی ایــن نقدینگــی در 
ج کردن نیســت؛ بلکه  هرجایی قابل خــر
کــز خریــدی کــه مشــخص  فقــط در مرا
کارت هــا  ایــن  طریــق  از  می شــود 
دولــت  کــه  را  کاالهایــی  می تواننــد 
مشــخص می کنــد، خریــداری کننــد. بــه 
ک طینــت، درصورتی کــه منظــور  گفتــه پا
از کوپــن الکترونیکی حذف کاغذ باشــد، 
یــک تغییــر شــکلی در توزیــع کاال صــورت 
گــر بــا الکترونیکــی کــردن  می گیــرد، ولــی ا
کوپــن ســازوکار توزیــع کاال به گونــه ای 
متفــاوت ازآنچــه گذشــته صــورت گرفتــه 
اســت، باشــد نتیجه بخــش خواهــد بــود.

باید مراقب شیطنت و رانت 
در توزیع کوپن بود

در طــول ســال های جنــگ تحمیلــی 
بــر  کاالهــای اساســی  سیســتم توزیــع 
کوپــن بــه خانوارهــا  اســاس اعطــای 
بنــا شــد. به این ترتیــب هــر خانــوار بــر 
اســاس تعــداد، از کوپــن بــرای تأمیــن 
کاالهــای اساســی موردنیــازش اســتفاده 
می کــرد. مخالفــان بازگشــت کوپنیســم 
بــه اقتصــاد، دیدگاهشــان ایــن اســت 
کاالهــای اساســی  کــه سیســتم توزیــع 
کوپنــی به نوعــی بازگشــت  به صــورت 
بــه عقــب اســت؛ چــون طــی ســال های 
رایــج  توزیــع  سیســتم  ایــن   جنــگ 
بــود. محمدرضــا شــهنام پور، کارشــناس 
ــه اقتصــاد  اقتصــادی، بازگشــت کوپــن ب
کارآمد بــرای حمایت  کشــور را راهکاری نا
از اقشــار ضعیــف جامعــه عنــوان می کنــد. 
شــهنام پــور بــه اصفهــان زیبــا می گویــد: 
کوپــن بــه افــرادی تعلــق می گیــرد کــه 
یارانه بگیــر هســتند و بــه ســایر افــراد 
جامعــه تعلــق نمی گیــرد. همیــن شــیوه 
توزیــع منجــر بــه ایجــاد شــیطنت و رانــت 
توســط عــده ای می شــود؛ چــون بــرای 
کوپنــی ســرمایه دولــت دســت  توزیــع 
افــراد بانفــوذ اســت و شــیوه توزیــع ایــن 
ســرمایه رانــت و فســاد ایجــاد می کنــد. 
ح  ــح می کنــد: ایــن طــر ــور تصری شــهنام پ
بــه بن بســت می خــورد و راهــکار حمایــت 
از مســتضعفان و اقشــار ضعیــف نیســت. 
کیــد می کنــد: توزیــع کوپنــی بایــد  او تأ
عمومــی و کلــی باشــد؛ نــه اینکــه فقــط 
عــده محــدودی را در برگیــرد. زمانــی 
ح اســت ایــن  کــه مســئله معیشــت مطــر
بــرای  نــه  باشــد،  گیــر  فرا بایــد  ح  طــر
اختصــاص  چــون  خــاص؛  عــده ای 
کوپــن بــه گروهــی خــاص زمینــه را بــرای 
بایــد  و  می کنــد  فراهــم  سوءاســتفاده 
منتظــر بــروز مشــکات جدیــد باشــیم.

سازوکارهای بازگشت کوپنیسم
متولیان باید سیستم سهمیه بندی را کارآمد کنند

کوپن به افرادی تعلق 
می گیرد که یارانه بگیر 

هستند و به سایر افراد 
 جامعه تعلق
 نمی گیرد. 

همین شیوه توزیع 
منجر به ایجاد 

شیطنت و رانت توسط 
عده ای می شود

با توجه به افزایش نرخ 
تورم و افزایش قیمت 

کاالهای اساسی، 
حمایت از دهک های 
پایین جامعه ضرورت 
دارد؛ ولی در خصوص 

سازوکار حمایت از 
اقشار ضعیف جامعه 
اختالف نظر وجود دارد

معاون برنامه ریزی وزیر نفت اظهار کرد: 
درخواست تأسیس صندوق سرمایه گذاری 
قابل معامله ETF پاالیشی در سازمان بورس 
ثبت شد. هوشنگ فاحتیان در گفت وگو با 
مهر درباره اقدامات انجام شده برای تأسیس 
 ETF صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
پاالیشی و زمان به سرانجام رسیدن این 
اقدامات گفت: ارزیابی دقیقی برای زمان 
به سرانجام رسیدن اقدامات نداریم؛ اما 
شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های 
نفتی را به عنوان نماینده وزارت نفت برای 
انجام اقدامات الزم جهت تأسیس صندوق 
کرد: هر چند  کرده ایم. او تصریح  معرفی 
فرایند تأسیس صندوق زمان بر است، اما 
با توجه به انتظار عمومی، تاش می کنیم 
سریع تر انجام شود. او تصریح کرد: طبق ساز 
و کار موجود، شرکت ملی پاالیش و پخش 
فراورده های نفتی باید در خواست خود را 
به سازمان بورس اوراق بهادار اعام کند که 
۲۲ مرداد سال جاری درخواست به سازمان 

بورس ارسال شده است؛ طبیعی است این 
سازمان مستندات و فرم هایی را از شرکت 
ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی 
مطالبه می کند که با تاش همه جانبه سعی 
می کنیم هر چه سریع تر این اقدام عملیاتی 
شود؛  همچنین به گفته محمود گودرزی، 
معاون بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران، 
پس از تأسیس صندوق دارا دوم توسط 

وزارت نفت، بورس تهران آمادگی کامل 
برای پذیره نویسی را دارد. باید امیدنامه 
و اساسنامه صندوق دارای دوم از طریق 
سازمان بورس تهیه شود و چون در صندوق 
دارا یکم اساسنامه تدوین شده بود فرمت 
اساسنامه آماده است و ضمن اینکه زمان بر 
نیست، به محض اینکه صندوق تأسیس 

شود، فرایند پذیرش، صورت می گیرد.

نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی 
از فردا )۲۶ مرداد( در تاالر بورس انرژی آغاز 
می شود. چند روز گذشته رئیس جمهوری از 
»گشایش اقتصادی« سخن گفت. با توجه 
به رمزگشایی صورت گرفته از این گشایش 
اقتصادی، قرار است دولت اوراق سلف 
موازی با پشتوانه نفت خام را عرضه کند. 
بر اساس اطاعیه سایت کدال، نخستین 

مرحله از فروش اوراق سلف نفتی با عرضه 
بیش از ۵۰۰ هزار بشکه نفت در این روز 
و در تاالر بورس انرژی با قیمت هر بشکه 
۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان عرضه خواهد شد. 
حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه 
کثر ۲۰ هزار بشکه  اولیه یک بشکه و حدا
و  ۱۹درصد  اوراق  سود  است؛همچنین 
بدون پرداخت دوره ای است. بر اساس 

کثر ۱۰ روز کاری پس از  این اطاعیه، حدا
پایان دوره عرضه اولیه معامات ثانویه این 
اوارق آغاز می شود. اوراق سلف نفتی دو 
ساله بوده و سررسید قرارداد ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ 
است. ساعت معامات ثانویه نیز از ساعت ۸ 
و ۳۰ دقیقه تا ۱۲ و ۳۰ دقیقه روزهای کاری 
بورس تعیین شده است. با در نظر گرفتن 
قیمت ۲۰ هزار تومان برای هر دالر، قیمت 
هر بشکه نفت در اوراق سلف نفتی حدود ۴7 
دالر خواهد بود. این در حالی است که قیمت 
سبد نفتی اوپک نیز در بازارهای جهانی 
حدود ۴۵ دالر در هر بشکه قیمت گذاری 
می شود. حال با توجه به اینکه دولت در 
پیش فروش سکه ها نیز بر خاف وعده 
قبلی، مالیات مقطوع تعیین کرده، در این 
طرح نیز مشخص نیست در صورت سودآور 
بودن، سرمایه گذاران باید مالیاتی بپردازند 
یا نه. دیگر آنکه سررسید این طرح در زمانی 
است که دولت بعدی سرکار آمده است و 

این بدهی به آن دولت منتقل خواهد شد.

 جزئیات فروش اوراق سلف نفتی
 در بورس انرژی

 درخواست تشکیل صندوق 
دارا دوم ثبت شد
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ساخت ایران

راهنمای خرید یخچال خودرو

یخچال خودرو وســیله بســیار کاربردی اســت که اســتفاده های 
متنوعــی دارد. ایــن وســیله چــه بــرای یــک راننــده معمولــی 
و چــه افــرادی کــه شغلشــان رانندگــی اســت می توانــد قابــل 
اســتفاده باشــد. اســتفاده از یخچــال خــودرو بــه ویــژه بــرای 
کســانی کــه بــا خــودروی شــخصی مســافت زیــادی را در طــول 
ــا بــه عنــوان ســفر طــی می کننــد، مفیــد و کاربــردی خواهــد  روز ی

 بود.

یخچال سرد و گرم خودرو آتی انرژی

7.5L C/W :مدل 

ظرفیت: 7.5 لیتر
 وزن: سه کیلوگرم

 قیمت: 630 تا 680 هزارتومان
ابــعـــادی در حـدود کـه دارای  یـخــچـــال  مـــدل   ایـــن 
 18 × 38 × 25 سـانتی متر بـا پنـج کیلوگـرم وزن اسـت، در 
عیـن کوچک بـودن ظرفیـت باالیـی، یعنـی بیـش از هفـت 
کیلوگـرم دارد. منبـع تغذیـه ایـن کاال AC100-120 ولـت 
اسـت و قابلیـت سرمایشـی دسـتگاه تـا 25 درجـه پایین تر از 
دمـای محیـط و گرمایشـی آن بیـن 55 تـا 65 درجـه اسـت. 
ایـن یخچال سـه عـدد جـای لیـوان در قسـمت جلـوی خود 
دارد و بـا ابعـاد مناسـب بـه راحتـی در خـودرو قـرار می گیـرد. 
اسـتفاده از چنیـن وسـیله ای به ویـژه بـرای کسـانی کـه بـا 
اتومبیـل شـخصی مسـافت زیـادی را در طـول روز یـا بـه 
عنـوان سـفر طـی می کننـد، مفیـد و کاربـردی خواهـد بـود؛ 
ع خـودرو  همچنیـن ایـن یخچـال بـرای قرارگیـری در هـر نو

قابـل اسـتفاده اسـت.

یخچال سرد و گرم خودرو

NS9830 :مدل

ظرفیت: 7.5 لیتر
 وزن: سه کیلوگرم

 قیمت: یک میلیــون و 180 هزار تا یک میلیــون و 250 
هزارتومان

ظرفیــت ایــن یخچــال 7.5 لیتــر بــوده و بــا ایــن حجــم بــه 
خوبــی دمــای مایحتــاج قابــل حمــل در خــودرو را پشــتیبانی 
می کنــد. منبــع تغذیــه ایــن کاال AC220 - 240 ولــت، تــوان 
مصرفــی سرمایشــی دســتگاه پنــج وات و تــوان مصرفــی 
گرمایشــی آن نیــز 40 وات اســت. ایــن یخچــال ظاهــری بســیار 
شــیک و بــا رنگ بنــدی زیبــا دارد و بــا ابعــاد مناســب خــود بــه 
راحتــی در خــودرو قــرار می گیــرد. ایــن دســتگاه بــه گونــه ای 
طراحی شــده کــه قابلیــت اســتفاده در خودروهــای ســواری را 
دارد. نحــوه راه انــدازی ایــن دســتگاه در خــودرو توســط ســیم 
رابــط فندکــی اســت کــه در جــا فندکــی اتومبیــل قــرار گرفتــه و 
بــرق را از اتومبیــل بــه دســتگاه انتقــال می دهــد و بــا مصــرف 
 ناچیــز بــرق هیچ گونــه آســیبی بــه باتــری و کارکــرد اتومبیــل 

نمی رساند.

یخچال سرد و گرم خودرو

CT4 :مدل

ظرفیت: 5.5 لیتر
 وزن: دو کیلوگرم

 قیمــت: دو میلیــون و 660 هــزار تــا دو میلیــون و 750 
هزارتومان

ــت و 24  ــرق 12 ول ــی وب ــت خانگ ــرق 220 ول ــا ب ــول ب ــن محص ای
ولــت DC انــواع خودروهــا کار می کنــد. قابلیــت کارکــرد یخچــال 
فــوق بــا بــرق شــهری و بــرق ماشــین باعــث شــده تــا بتــوان از 
دســتگاه در محیــط خانــه، محیــط کار و داخــل خــودرو اســتفاده 
کــرد. یخچــال فــوق دارای دو عــدد کابــل رابــط مخصــوص برق 
ــل دارای یــک عــدد  ــرق اتومبیــل اســت. ایــن دو کاب شــهری و ب
فیوز محافظتی اســت کــه دســتگاه را در برابر نوســان های کوتاه 
محافظت می کنــد. ظرفیت یخچــال فــوق 5.5 لیتر اســت. این 
ظرفیــت باعث می شــود تــا شــما بتوانیــد بــه راحتــی مــواد غذایی 
ــرار داده و نگــران  ــاز خــود را درون آن ق و نوشــیدنی های مــورد نی
کوچــک بــودن محفظــه داخلــی یخچــال خــودرو نباشــید. ایــن 
محصــول بــه دلیــل ابعــاد مناســب بــرای انــواع خودروهــای 
صنــدوق دار و بــدون صنــدوق مناســب اســت و می توانیــد 
 بــا اشــغال کــردن کم تریــن جــا درون خــودرو از آن اســتفاده

 کنید./ گروه بازار

سعیده غفاری
خبرنگار

ح ساماندهی بازار  »ستاد تنظیم بازار طر
خــودرو را ارائــه داد«، »شــورای رقابــت بــا 
قیمت گــذاری خــودرو، شــرایط بــازار را بهبــود 
بــا  خــودرو  فــوری  »فــروش  می دهــد«، 
قرعه کشــی بیــن مشــتریان، کاهــش فاصله 
قیمــت خــودرو در کارخانــه و بــازار آزاد را بــه 
دنبــال دارد« و... دولــت هــر بــار بــا یــک راهکار 
ــازار خــودرو   ســعی در ســامان دادن شــرایط ب
 را دارد؛ ولــی افزایــش قیمت هــا در بــازار 
کنــون یــک اتفــاق   خــودرو از ســال 97 تا
 عــادی محســوب می شــود و هیچ یــک از

قیمت هــا  رشــد  مانــع  دولــت  اقدامــات    
نشــده اســت. هفتــه گذشــته قیمــت انــواع 
گرانــی قــرار  اتومبیل هــا دوبــاره در مســیر 

ماننــد  خودروهــا  از  بـعــضــــی  و   گــرفــــت 
گــران   پــژو پــارس تــا 16 میلیــون تومــان 

شدند.

رونـد صعـودی قیمت هـا در بـازار آزاد 
همچنـان ادامـه دارد و مسـئوالن ایـن 
بـار ارز را عامـل آن می داننـد. در مقابـل 
خ خـودرو بر  گر نر قطعه سـازان معتقدنـد ا
اسـاس ارز تعیین شـود، پراید نبایـد کمتر 
138 میلیـون تومـان قیمت گـذاری  از 

شـود.

معمولی های 100 میلیون تومانی
بـا  گذشـته  هفتـه  در  خـودرو  قیمـت 
خ ارز، افزایـش یافـت کـه  نوسـان های نـر
ایـن افزایـش در خودروهـای معمولـی و 
میـان رده بیشـتر بـه چشـم می خـورد. 
در بـازار خـودروی اصفهـان پرایـد 111 
بـا نرخـی معـادل 94 میلیـون تومـان، 
خ 82 میلیـون تومـان  پرایـد 132 بـا نـر
و پرایـد 131، 81 میلیـون و 500 هـزار 
تومـان معاملـه می شـوند؛ همچنیـن تیبا 
معمولـی در بـازار 97 میلیـون تومـان، 
سـاینا 109 میلیـون تومان، تیبـا هاچ بک 
110 میلیـون تومـان و کوییـک دنـده ای 

قیمـت  تومـان  میلیـون   124 حـدود 
خورده انـد. بدیـن ترتیـب در مردادمـاه 
خ خودروهـای معمولـی  شـاهد رشـد نـر
و درعیـن حـال پرطرفـدار بـازار هسـتیم.

 میان رده ها بیش از 100 میلیون
خودروهـای دیگـر از قافلـه گرانـی عقـب 
نمادنـد و در روزهـای اخیـر پـژو 206 تیپ 
خ 166 و 205  2 و تیـپ 5 بـه ترتیـب بـا نـر
فـروش  رسـیدند.  بـه  تومـان  میلیـون 
قیمـت پـژو 206 صنـدوق دار نزدیـک بـه 
200 میلیـون تومـان، یعنـی 196 میلیون 
و 500 هزار تومان اسـت. پژو 207 دسـتی 
نیز در بازار اصفهـان 236 میلیون تومان 
قیمـت دارد. در بیـن خودروهـای جدیـد 
کوییک دسـتی و کوییـک R رشـد قیمت 
باالیی معادل 9 میلیـون تومان را تجربه 
کردند و برای خرید نمونه دسـتی آن باید 
123 میلیـون تومـان و مـدل اتوماتیـک 
آن 127 میلیـون و 200 هزارتومان هزینه 
کـرد. قیمـت پـژو 405 جی ال ایکـس در 

هفتـه قبـل 12 میلیـون تومـان بـاال رفـت 
خ 144 میلیـون تومـان  کنـون بـا نـر و ا
بـه فـروش می رسـد. رانـا بـا قیمـت 164 
 226 میلیـون تومـان، دنـا تیـپ یـک 
میلیـون تومـان و دنـا پـاس بـا هشـت 
میلیـون افزایـش 270 میلیـون تومـان 
قیمـت گذاری شـده اند. رکورد بیشـترین 
خودروهـای  بیـن  در  قیمت هـا  رشـد 
داخلی به پـژو پـارس اختصـاص دارد که 
خ جدیـد 179 میلیون تومـان، یعنی  با نر
16 میلیـون تومان بیشـتر از قبـل، عرضه 
خ خودروهای  می شـود. درآخر باید به نـر
خ پژو  اتوماتیـک داخلی اشـاره کرد که نـر
207 اتوماتیـک 330 میلیـون تومـان و 
کوییـک اتوماتیـک 129 میلیـون تومـان 

در بـازار آزاد بـود.

 مونتاژی ها و وارداتی های 
میلیاردی

محصـوالت مونتـاژی و وارداتـی موجـود 
خ باالیـی  گذشـته بـا نـر در بـازار هفتـه 
معامله  شـدند و قیمت بعضـی مدل ها به 
حدود یـک میلیـارد تومـان و حتی بیشـتر 
خ 300 میلیـون  رسـید. دانگ فنـگ بـا نـر
تومـان، سـاندرو اسـتپ وی 390 میلیون 
تومـان، سـراتو 530 میلیـون تومـان و 
هایمـا S7 توربـو بـا قیمـت 577 میلیـون 
تومـان در شـمار خودروهـای مونتـاژی 
قـرار می گیرنـد. پـس از آن بایـد بـه پـژو 
2008 بـا قیمـت 750 میلیـون تومـان و 
خ 820 میلیون تومان اشـاره  مزدا 3 بـا نـر
کـرد. هفتـه گذشـته قیمـت خودروهـای 
پرفروشـی ماننـد هیونـدای سـانتافه بـه 
یـک میلیـارد و 790 میلیـون تومـان، کیـا 

اسـپورتیج یـک میلیـارد و 800 میلیـون 
تومـان و تویوتـا راوفـورد بـه دو میلیـارد و 

120 میلیـون تومـان رسـید.

 فروشندگان بیشتر شده اند!
طـرز  بـه  خودروهـا  قیمـت  قبـل  هفتـه 
بـاال  تومـان  میلیـون  چنـد  تـا  عجیبـی 
رفـت و ایـن امـر منجـر بـه افزایـش شـمار 
فروشـندگان خـودرو شـد. بـه عبارتـی، 
خودروهـای  به ویـژه  خـودرو  مالـکان 
اتومبیل هـای  گـران به دنبـال فـروش 
خ باالیـی هسـتند. درمقابـل  خـود بـا نـر
مشـتری زیـادی در بـازار خودرو به چشـم 

. د ر نمی خـو
 مدرس خیابانی، سرپرست سابق وزارت 
صنعـت، دربـاره دالیـل افزایـش قیمـت 
خـودرو در بـازار آزاد گفـت: »شـرایطی کـه 
امـروز در بـازار خـودرو مشـاهده می شـود، 
خ ارز اسـت و همـه  ناشـی از افزایـش نـر
خودروهـای داخلـی و خارجـی از ایـن 
قضیـه متأثـر شـده اند.«  ولـی محمدرضـا 
صنایـع  انجمـن  رئیـس  نجفی منـش، 
همگـن قطعه سـازی، معتقـد اسـت کـه 
خ ارز،  قیمت خودرو بر اثر نوسـان های نر
رونـد صعـودی مایم تری داشـته اسـت. 
گـر قـرار بـود  ایـن مسـئول توضیـح داد: »ا
خـودرو همپـای ارز بـاال بـرود، بنابرایـن 
خ دالر بـه حـدود 23 هـزار  کـه نـر حـاال 
تومـان رسـیده و ارزش پرایـد نیـز تقریبـا 
شـش هـزار دالر شـده، بایـد ایـن خـودرو 
بـا قیمـت 138 میلیـون تومـان در بـازار 

فروختـه شـود.« 
ع خـودرو در سـال جـاری رونـد  درمجمـو
صعـودی بی سـابقه ای پیـدا کـرده اسـت 

و ارزان تریـن محصـول بـازار بـا قیمـت 
80 میلیـون تومـان بـه فـروش می رسـد. 
هرچند وزارت سـمت و سـتاد تنظیم بازار 
در ابتـدای سـال 99 قرعه کشـی فـروش 
محصـوالت فـوری را دوای بـازار خـودرو 
می دانسـتند، ولـی قرعه کشـی تأثیـری بر 
کنـون  وضعیـت بـازار خـودرو نداشـت و ا
شـکاف قیمت ها از کارخانه تا بـازار مدام 
افزایـش پیـدا می کنـد کـه بـا رشـد مجـدد 
خ ارز بایـد شـاهد گران شـدن دوبـاره  نـر

خـودرو باشـیم.

خودرو بر دنده گرانی
قیمت خودروهای تولید داخل تا 16میلیون تومان باال رفت

 مظنه انواع محصوالت
ایران خودرو در بازار

کف بازار مظنه 

خ دالر کاهشی شد؛ اما خودرو همچنان گران! نر

توقف ۱۵۰هزار خودروی ناقص
در پارکینگ خودروسازان

دبیــر انجمــن تخصصــی صنایــع همگــن نیــرو محرکــه و قطعــه ســازان خــودرو، از افزایــش 
تعــداد خودروهــای ناقص کــف پارکینــگ دو خودروســاز بزرگ کشــور بــه 150 هزار دســتگاه 
خبــر داد. بــه گــزارش خبرآنایــن، آرش محبی نــژاد افــزود: قراردادهــای قطعه ســازان بــا 
خ ارز هنــوز بــر پایــه دالر 11 هــزار  کنــون اصــاح نشــده و مبنــای محاســبه نــر خودروســازان تا
تومــان اســت. او بیــان داشــت: مطابــق محاســبات فنــی انجــام شــده، در شــرایط کنونــی 
کنــون هــر  نیازمنــد افزایــش دســت کــم 65 درصــدی قیمــت قطعــات هســتیم؛ یعنــی هــم ا
قطعــه ای کــه تحویــل خــودرو ســاز می شــود 65 درصــد زیــر قیمــت واقعــی اســت. دبیــر 
انجمــن صنایــع همگن نیــرو محرکــه و قطعــه ســازان ادامــه داد: قطعه ســازان در تحریم ها 
همراهــی زیــادی داشــتند؛ بــه طــوری کــه ســهام خودروســازان در بــورس جــان گرفــت 
کنــون ســهام دو خودروســاز بــزرگ کشــور از نظــر ارزشــی بیــش از 15 برابــر شــده اســت.  و ا

ــر اینکــه انتظــار مــی رود  کیــد ب ــا تأ ــژاد، ب محبی ن
مجلــس جدیــد قوانیــن و مقــررات دســت و 
گیــر را از پیــش روی تولیدکننــدگان بــردارد،  پا

یــادآوری کرد: محصــوالت نهایی خودروســازان 
و قطعه ســازان بــا قیمــت دســتوری، امــا مــواد 

خ فــوب خلیــج فــارس به  اولیــه بر اســاس نــر
قیمــت آزاد ارز محاســبه می شــود و هیــچ 

ــدارد. تناســبی بیــن آن هــا وجــود ن

عمده تریـن پرسـش جامعـه در افزایـش و 
خ ها پس  خ ها، تغییر نکـردن نر کاهش نر

از کاهـش قیمت دالر اسـت. 
خ  بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران، »نـر
دالر سـقوط کـرد«؛ خبـری بـود کـه چندی 
پیـش در فضـای مجـازی منتشـر شـد و 
اثراتی هم بر بازار گذاشت. از جمله اثرات 
آن کاهـش قیمـت خـودرو بـود کـه باعـث 
 شـد مقداری شـاهد ارزانـی خـودرو در بـازار 

باشیم. 
کارشناسـان صنعـت خـودرو،  گفتـه  بـه 
خ دالر نـه تنهـا باعـث کنتـرل  سـقوط نـر
بـازار بـورس، بلکـه باعـث کاهـش قیمـت 

خـودرو می شـود.
میاد بیگـی، کارشـناس حـوزه خـودرو، با 
خ دالر بـر بـازار خـودرو  اشـاره بـه اثـرات نـر
کـرد: متأسـفانه بـازار خـودرو در  اظهـار 
کشـور مـا عمـق کافـی را نـدارد. بـه عبارتی 
سـاده تر، عرضه کننـده و بـازار مصـرف 
زیـادی وجـود نـدارد و همیـن امـر باعـث 
راحت تـر  بسـیار  قیمت سـازی  تـا  شـده 
محـدود  تعـداد  بـه  توجـه  بـا  باشـد. 

عرضه کننده هـا، امـکان قـدرت گرفتـن 
آن هـا بـه طـور چشـمگیری افزایـش پیـدا 
کـرده و شـرایط مناسـبی بـرای فعالیـت 

می شـود.  فراهـم  متخلفـان 
او بـا اشـاره بـه تأثیـر وجـود سـایت های 
کار  ایـن  انجـام  بـر  فـروش  و  خریـد 
شـده  فراهـم  شـرایطی  امـروزه  گفـت: 
کـس حتـی بـدون داشـتن  اسـت تـا هـر 
و  کـرده  گهـی  آ ایجـاد  بتوانـد  خـودرو 
بـازار را تحـت تأثیـر قـرار دهـد؛ از طرفـی 

بـا توجـه بـه اینکـه قیمـت خودروهـا بـا 
گذاشـتن بـر  هـم در ارتبـاط اسـت، اثـر 
افزایـش  می توانـد  آن هـا  از  یـک  هـر 
 قیمـت را در کل بـازار بـه همـراه داشـته 

باشد. 
بیگی درادامـه تصریـح کرد: نوسـان های 
قیمـت دالر در سـال 97 و همـراه شـدن 
آن بـا افزایـش قیمـت خـودرو، مـردم را 
ع شـرطی کـرده  درخصـوص ایـن موضـو
و باعـث می شـود همـه ایـن تغییـرات را 

کائی،  بپذیرند. همچنین امیر حسـین کا
کارشـناس صنعـت خـودرو، دربـاره تأثیـر 
خ ارز بـر قیمـت خـودرو اعتقـاد  کاهـش نـر
خ خـودرو  خ دالر بـه شـدت بـر نـر دارد: نـر
مؤثر اسـت. سـال گذشـته در مقطعـی دالر 
بـه 19 هـزار تومـان رسـید و ایـن حبـاب 
قیمت ها فقط میان افراد سـودجو در بازار 

بـه وجـود آمـده بـود.
کائـی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا   کا
ایـن رونـد کاهـش قیمتـی تـداوم خواهـد 
داشـت یـا خیـر، افـزود: بایـد منتظرمانـد و 
دیـد کـه آیـا قیمـت ارز تـا کـی و چـه زمانـی 
گـر ایـن رونـد ادامه  کاهش پیـدا می کنـد. ا
پیـدا کنـد بـه ایـن معنـی اسـت کـه قیمت 
 خودرو یک مقـداری کاهش پیـدا خواهد

 کرد.
 او کاهـش تقاضـا را یکـی از دالیـل کاهش 
قیمـت در برخـی از بازارها برشـمرد و ادامه 
کـه  کنـون بـه دلیـل اتفاق هایـی  داد: ا
خ داد،  در سـه مـاه اخیـر در بـازار ایـران ر
شـاهد کاهـش تقاضـا در بخـش خـودرو 

و ارز بودیـم.

 رکود تابستانی
بازار خودرو

رئیـس اتحادیـه فروشـندگان خـودرو گفـت: هـر سـال بـازار خـودرو در تابسـتان از رونـق 
خ در رکـود بـه سـر  ع کرونـا و نوسـان های نـر  برخـوردار بـود؛ امـا امسـال بـه دلیـل شـیو

می برد.
 بـه گـزارش میـزان، سـعید موتمنـی دربـاره بـازار خـودرو اظهـار کـرد: وضعیـت بـازار هماننـد 
هفتـه گذشـته اسـت و تغییـری در قیمت ها دیـده نمی شـود.  رئیـس اتحادیه فروشـندگان 
خـودرو بـا بیـان اینکـه بـازار خـودرو در رکـود بـه سـر می بـرد، افـزود: در بـازار فروشـنده و 
خریداری وجود نـدارد و معامله ای در بـازار صورت نمی گیـرد. او گفت: در مـوارد نادری که 
برخی افـراد نیاز مبـرم به خـودرو دارند اقـدام به خریـد می کننـد، در غیر این صـورت خرید و 
فـروش در بـازار وجـود نـدارد. موتمنـی درباره عرضـه خـودرو در بـازار بیان کـرد: افـرادی که 
خودرو ثبت نام کردند مجاز به فروش نیسـتند و آمـاری هم از حجم عرضه خودرو توسـط 
کان باالسـت.  خودروسـازان موجـود نیسـت؛ اما فاصلـه قیمتـی بین کارخانـه و خـودرو کما

رئیس اتحادیه فروشـندگان خـودرو تصریح کرد: طی 
دو هفته اخیر نوسان قیمتی زیادی وجود 

نداشـت و برخـی از خودروهـا 500 
یـک  تـا  تومـان  هـزار 

تومـان  میلیـون 
قیمـت  افزایـش 

داشـتند.

 رونـد صعـودی قیمت هـا در بـازار آزاد همچنـان ادامـه دارد و مسـئولین ایـن بـار ارز را عامـل آن می داننـد. در مقابـل،
کمتـر از 138 میلیـون تومـان  خ خـودرو بـر اسـاس ارز تعییـن شـود، پرایـد نبایـد  گـر نـر قطعه سـازان معتقدنـد ا

شـود. قیمت گـذاری 

قیمت بازارمدل خودرو

112.000.000آریسان

LX 147.000.000سمند

EF7 175.000.000سمند

200.000.000سمند EF7 دوگانه سوز

ELX 193.000.000سمند سورن

225.000.000دنا تیپ 1

270.000.000دنا پالس تیپ 1

325.000.000دنا پالس توربو تیپ 1

405 GLX 144.000.000پژو

168.000.000پژو GLX 405 دوگانه سوز

405 SLX 165.000.000پژو

180.000.000پژو پارس

211.000.000پژو پارس دوگانه سوز

LX 215.000.000پژو پارس

252.000.000پژو پارس اتوماتیک

237.000.000پژو 207 دنده ای

305.000.000پژو 207 اتوماتیک

168.000.000پژو 206 تیپ 2

201.000.000پژو 206 تیپ 5

195.000.000پژو 206 صندوق دار

750.000.000پژو 2008

LX 164.000.000رانا

310.000.000دانگ فنگ H30 )بدون رینگ(

E2 255.000.000رنو تندر

325.000.000رنو تندر پالس اتوماتیک )بدون رینگ(

)S5( 511.000.000هایما اس 5 توربو

شرایطی که امروز در 
بازار خودرو مشاهده 

می شود
 ناشی از افزایش 

نرخ ارز است و همه 
خودروهای داخلی 

 و خارجی از 
این قضیه 

متأثر شده اند
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زهره قندهاری
  دبیر سرویس شهر

کلنگ زنــی و آغــاز عــمــلیــــات  آیــیــــن 
اجــرایــــی پــــروژه مــشــارکتــــی مجمــــوعه 
فــرهنــــگی، تــجــــاری، اداری و پــــارکینگ 
عــمــومــــی مهســتان واقــع در منطقــه 10 
شــهرداری اصفهــان بــا حمایــت شــهرداری 
اصفهــان و بخــش خصوصــی برگــزار شــد. 
در ایــن آییــن، رئیــس شــورای اســامی 
از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  اصفهــان  شــهر 
تمهیدهــای شــورای پنجــم فراهم کــردن 
فرصت های مناســب بــرای ســرمایه گذاری 
در هــر منطقــه ای اســت، گفــت: درصددیــم 
کــرد و  هرکجــا ســرمایه گذاری ورود پیــدا 
قصــد ســرمایه گذاری داشــت، بــا او نهایــت 
همــکاری را داشــته باشــیم. علیرضــا نصــر 
و  کر  شــا را  خــدا  کــرد:  بیــان  اصفهانــی 
سپاســگزارم کــه امــروز شــاهد یــک اتفــاق 
مهــم در شــهر اصفهــان و در منطقــه 10 
به عنــوان یکــی از مناطــق پویــا هســتیم. 
منطقــه ای کــه بــا مدیریــت حمیــد شــهبازی 
مســیر رشــد و توســعه را به خوبــی طــی 
کــرده و بــا وســعت نظــر زمینــه کار و تــاش 
ســرمایه گذاران در ایــن منطقه شــکل گرفته 

است.

 صنعت ساختمان فعال شود
او بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر 
نیازهــای شــهر اصفهــان و انتظارهــای 
بــه  کــه  می کنــد  ایجــاب  شــهروندان 
ســمت فعال ترکــردن بخــش خصوصــی 
گام برداریــم، تصریح کــرد: بایــد بپذیریم 
به تنهایــی  شــهرداری  امکانــات  کــه 
نمی توانــد جواب گــوی نیازهــای شــهر 
کــه ایــن شــهر متعلق  اصفهــان باشــد؛ چرا
بــه کشــور و دنیاســت و مــا بایــد مراقــب 

آن باشــیم.
رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان 
خاطرنشــان کــرد: فلســفه حضــور پررنــگ 
ــت  ــردن صنع ــی، فعال ک ــش خصوص بخ

ســاختمان اســت. 
ع اشــتغال  نصــر بــا بیــان اینکــه موضــو
یکــی از معضل های امروز کشــور ماســت، 
گــر روزی از مــن بپرســند یکی  بیــان کــرد: ا
از ســخت ترین کارهــا در شــورای اســامی 
می گویــم  چیســت،  اصفهــان  شــهر 
کــه از صبح تا شــب  ع اشــتغال؛ چرا موضــو
به طــور مرتــب شــهروندان بــرای اشــتغال 
فرزندانشــان کــه در دانشــگاه های معتبــر 
ــه  ــا مراجع ــه م ــد، ب ــور تحصیل کرده ان کش
می کننــد و مــا شــرمنده مــردم می شــویم 
و نمی توانیــم جواب گــوی آن هــا در ایــن 
گــر صنعــت  ع باشــیم؛ بنابرایــن ا موضــو
ســاختمان فعــال شــود، اشــتغال زایی 

ایجــاد خواهــد شــد.
کــرد: شــهرداری اصفهــان  او اضافــه 
در فروردیــن و اردیبهشــت امســال بــا 
هوشــمندی مدیریــت شــهری زمینــه ای 
ع فراهــم کــرد تــا در  را بــرای ایــن موضــو
کوتاهــی 1000 میلیــارد تومــان  مــدت 
شــش هزارمیلیاردتومانی  بودجــه  از 
زمینــه  ایــن  در  اصفهــان  شــهرداری 
محقــق شــود. مــا توانســتیم بــا ارائــه 
بســته تشــویقی 1000میلیــارد تومــان بــه 
دســت آوریم.رئیــس شــورای اســامی 
شــهر اصفهــان خاطرنشــان کــرد: در ایــن 
زمینــه  تومــان  15هزارمیلیــارد  مــدت 
کــه  ساخت وســاز در شــهر فراهــم شــد 
خ نمــی داد  ــر ایــن اتفــاق در اصفهــان ر گ ا
نه تنهــا پاســخ گوی متقاضیــان اشــتغال 
نبودیــم، بلکــه شــاغان هــم بــا مشــکل 

شــاهد  بایــد  مــا  و  می شــدند  مواجــه 
گــروه زیــادی از افــرادی  بیکارشــدن 
کــه در صنعــت ســاختمان  می شــدیم 

می کردنــد. فعالیــت 
مدیریــت  اینکــه  بــر  کیــد  تأ بــا  نصــر 
شــهری بایــد از ســرمایه گذاران بــرای 
اســتقبال  شــهری  پروژه هــای  ایجــاد 
کنــد، گفــت: حمایــت از ســرمایه گذار بایــد 
ــه  ــم ک ــا معتقدی ــود. م ــت ش ــی و اجاب عمل
ســرمایه گذاران همیشــه یــار و مــددکار 
مدیریــت شــهری بوده انــد و ازاین پــس 
ــان دوره  ــا پای ــود و ت ــد ب ــن خواه ــم  چنی ه
هــم  رونــد اجــرای پروژه هــا را دنبــال 

. می کنیــم
کــه در جلســه   او بــا اشــاره بــه نطقــی 
شــورای شــهر قرائــت کــرده بــود، اظهــار 

ــاره  ــه اش ــن نکت ــه ای ــق ب ــن نط ــرد: در ای ک
کــردم کــه برخــاف آنچــه برخــی تصــور 
می کننــد، ســال پایانــی شــورای شــهر 
تحلیــل  انگیزه هــا  کــه  اســت  ســالی 
مــی رود و کارهــا سســت می شــود؛ امــا 
کــه مــا تــا آخریــن  بــا جدیــت معتقــدم 
ســاعات و لحظه هــا بایــد مأموریــت و 
مســئولیت خود را انجــام دهیم و امســال 
از آن ســال ها نخواهــد بــود کــه کارهــا بــا 
رکــود، بی میلــی و بی انگیزگــی مواجــه 
 شــود؛ بایــد تــا پایــان مأموریــت تــاش 
کنــیـم.رئــیـــس شــورای اســامی شــهر 
اصفهــان بــا اشــاره بــه آغــاز عملیــات 
اجرایــی پــروژه مشــارکتی مهســتان بیــان 
کــرد: ســال ها ایــن پــروژه متوقــف  شــده 
بــود و مــردم بابــت وجــود گردوغبــار و 
شــرایط زیســت محیطی ایجادشــده در 
ایــن بخــش، گایــه و شــکایت داشــتند 
کــرد  تــا باالخــره مدیــر منطقــه اعــام 
کــه  کردیــم  ایجــاد  ســکونتگاه هایی 
بــا احــداث یــک مجموعــه ســاختمانی 
حق وحقــوق مــردم را تضییــع نکنیــم 
همراهــی  بــا  مبــارک  رخــداد  ایــن  و 
و همــکاری مهــدی شــیخ ســجادیه، 
مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری عقیق 

نقش جهــان، اتفــاق افتــاد.
نصر بــا تشــکر و قدردانــی از همــه متولیان 
کید کــرد: درخواســت می کنم  این امــر، تأ
بــا مجموعــه توانمندی هایــی کــه تیــم 
ســرمایه گذاری دارد، زمــان اجــرای پروژه 
را کوتــاه کنــد و پــروژه را تــا جایــی کــه 
امــکان دارد به ســرعت بــه اتمــام برســاند 
تــا رضایــت خاطــر مــردم منطقــه فراهــم 

شــود.

 معرفی منطقه 10 به عنوان برند 
سرمایه گذاری در مناطق 15گانه

آییــن، مدیــر منطقــه  ایــن  ادامــه  در 
10 شــهرداری اصفهــان ضمــن تقدیــر 

گفــت:  شــهری  مدیریــت  از  تشــکر  و 
بــرای اجــرای ایــن پــروژه مشــارکتی، 
پــس  از  کــه  شــد  اعــام  فراخوانــی 
عقیــق  ســرمایه گذاری  شــرکت  آن 
 نقش جهــان به عنــوان برنــده معرفــی

 شد.
حمیــد شــهبازی افــزود: نگرانی هــای 
زیــادی مبنی بــر بارگذاری هــای ملکــی 
در ایــن زمیــن وجــود داشــت؛ اما بــه لطف 
مدیــران شــهری آنچــه بــه شــهروندان 
قــول داده بودیــم اجــرا شــد؛ همچنیــن 
درصددیــم بــا همــکاری معتمــدان محله 
میــاد و اطشــاران اتفاق هــای خوبــی 
را در ایــن محلــه رقــم بزنیــم کــه ثمــرات 
خواهیــم آینــده  ســال های  در  را   آن 

 دید. 
ــامانی ورودی  ع نابس او ادامه داد: موضو
کــوی میــاد، مطالبــه شــهروندان اســت و 
بــرای آزادســازی آن حــدود 100میلیــارد 
تومــان هزینــه الزم داریــم. خوشــبختانه 
و  آغازشــده  آزادســازی ها  از  بخشــی 
ــه جنــگل کاری اســت در  بخشــی دیگــر ک

حــال انجــام اســت.

 پارک محله اطشاران احداث 
می شود

مدیــر منطقــه 10 شــهرداری اصفهــان 
بــا  توافق نامــه ای  کــرد:  خاطرنشــان 
محلــه  پــارک  احــداث  بــرای  اوقــاف 
اطشــاران امضــا و زمینــی تملــک شــد 
انتخــاب  آن  پیمانــکار  بــه زودی  کــه 

 . د می شــو
شــهبازی بــا بیــان اینکــه برخــی اقدامــات 
شــهری را بــه کمــک معتمــدان محلــی 
انجــام می دهیــم، گفــت: نــور امیــد در 
دل مــردم ایجــاد شــده اســت، مــا هــم بــه 
تعهداتــی کــه بــه مــردم داریــم، عمــل 
می کنیــم. افتخــار مــا ایــن اســت کــه از 
مشــارکت مــردم در کارهــا بهره مند شــویم 

و رضایــت آن هــا را به دســت آوریــم.
شــهروند  کــرد:  اظـــهــــار  همچنیــن  او 
ســرمـــــایـــــه  افـــزایـــــش  و  مــطالبــــه گر 
ع هایــی اســت کــه در  اجــتمـــــاعی موضو

منطقــه 10 نقــش پررنگــی دارد. 
مدیــر منطقــه 10 شــهرداری اصفهــان بــا 
بیــان اینکــه تــاش می کنیــم منطقــه 
10 به عنــوان برنــد ســرمایه گذاری در 
معرفــی  شــهرداری  15گانــه  مناطــق 
گذشــته  ســال  کــرد:  تصریــح  شــود، 
600میلیــارد تومــان پــروژه  و امســال 
مشــارکتی فعــال داشــتیم کــه اثراتــش 
منطقــه  در  پایــدار  توســعه  به عنــوان 
آشــکار می شــود؛ درضمــن امیدواریــم 
 مطالبــه مــردم در کــوی میــاد بــرآورده 

شود.

بهره گیری از بخش خصوصی
 در توسعه فضاهای خدماتی

در ادامــه ایــن آیــیــــن، مــعــــاون مــدیــــر 
مـــشــــارکت های  و  ســـرمـــایــــه گذاری 
شــهرداری اصفهــان اظهــار کــرد: یکــی 
از اهــداف ســازمان ســرمایه گذاری و 
مــشــــارکت های شــهــــرداری اصفهــان 
بــهــره گیــــری از ظــرفیــــت های بخــش 
خصوصــی در توســعه فضاهــای خدماتی 
ماننــد فضاهــای فرهنگــی، ورزشــی، 
تجــاری و اداری در ســطح شــهر اســت 
کــه خوشــبختانه در ســال های گذشــته 
موفــق شــدیم قراردادهــای خوبــی بــا 
کنیــم. تعــداد  ســرمایه گذاران منعقــد 
چشــمگیری از آن هــا بــه ثمــر رســیده 
اســت و شــهروندان از پروژه هــای انجــام  
بــا مشــارکت بخــش خصوصــی  شــده 
 در نقــاط مختلــف اصفهــان اســتفاده 

می کنند.
علیــرضـــــا بــرهــانــــی پور افــزود: پــروژه 
فــرهنــــگی، تــجــــاری و اداری پــارک 
عمومــی مهســتان یکــی از پروژه هایــی 
اســت کــه قــرارداد آن اخیــرا بــا شــرکت 
نقش جهــان  عقیــق  ســرمایه گذاری 
بســته  شــده اســت. ایــن مجموعــه در 
کــه محلــه  شــهرک میــاد و اطشــاران 
کمــی به لحــاظ جمعیتــی اســت،  پرترا
واقع شــده کــه بــا حضــور مدیــران شــهری 
کلنگ زنــی و عملیــات اجرایــی آن آغــاز 

. شــد
 او ادامــه داد: ایــن پــروژه در زمینــی بــه 
مســاحت 3300 مترمربــع بــا دوطبقــه 
پارکینــگ عمومــی و یــک طبقــه هــم 
کــف احــداث می شــود و قــرار اســت طبقــه 
اول آن اداری و طبقــه دوم به صــورت 
یــک مجموعــه فرهنگــی ســاخته شــود 
و خدمــات الزم را بــه شــهروندان ایــن 

محله هــا ارائــه کنــد.
و  ســـرمایــــه گذاری  مـــدیـــــر  مــعـــــاون 
مــشارکــــت های شــهــــرداری اصفهــان 
کــرد: ایــن پــروژه از طراحــی  تصریــح 
برخــوردار  چشــمگیری  و  زیبــا  بســیار 
اســت کــه در ماه هــای آینــده به صــورت 
مرحله به مرحلــه اجــرا می شــود و شــاهد 

هســتیم.  آن  پیشــرفت 
برهانی پــور اظهــار کــرد: در حــال حاضــر 
ــرداری ایــن پــروژه انجــام  ک ب مرحلــه خا
فونداســیون  اجــرای  و  اســــت   شــــده 
خــــواهد  عــمــلیــــاتی  بــه ســرعـــــت   آن 

شد. 
کــرد: امیــدوارم ایــن پــروژه  او بیــان 
پــس از تکمیــل و بهره بــرداری رضایــت 
را در شـــهـــــرک میــاد  شـــهـــرونـــــدان 
داشــته  به همــراه  اطشــاران  محلــه   و 

باشد.

پروژه مهستان با کاربری فرهنگی 
و خدماتی 12هزار متر زیربنا دارد

در ادامــه ایــن آییــن، مدیرعامــل شــرکت 
ســرمایه گذاری عقیــق نقش جهــان، کــه 
ســرمایه گذار شــرکت کننده در ایــن پــروژه 
اســت، اظهــار کــرد: پــروژه مهســتان بــا 
کاربــری فرهنگــی و خدماتــی 12هــزار متــر 
زیربنــا دارد تــا بتوانیــم فرهنگ ســرایی 
بــا زیربنــای 1100 مترمربــع در ایــن مــکان 

تأســیس کنیــم.
 مهدی شــیخ ســجادیه خاطرنشــان کرد: 
از اوایــل ایــن هفتــه عملیــات ســازه ای 
پــروژه آغــاز می شــود. مــدت عملیــات 
کــه مقــرر شــده  مــاه اســت   30 ســازه 
 اســت طبــق برنامــه زمان بنــدی پیــش

 برود.
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آیین کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی پروژه مشارکتی مجموعه فرهنگی، تجاری، اداری و پارکینگ عمومی مهستان 
واقع در منطقه 10 شهرداری اصفهان با حمایت شهرداری اصفهان و بخش خصوصی برگزار شد.

 یادنامه 

پیام تسلیت شهردار در پی درگذشت 
مدیرکل بررسی قضایی قوه قضائیه

قدرت الـه نـوروزی، شـهردار اصفهـان، بـرای درگذشـت 
مرحـوم حـاج جـواد عبدالهی قهـی، مدیـرکل بررسـی قضایی 
قـوه قضائیـه، پیـام تسـلیت صـادر کـرد. شـهردار اصفهـان در 
ایـن پیـام نوشـت: »درگذشـت خـادم اهل بیـت)ع( مرحـوم 
حاج جواد عبداللهی، مدیرکل بررسـی قضایی قوه قضائیه، 
کدسـتی و اخاص شـهره  را کـه فـردی دلسـوز و متعهد و بـه پا
بود، بـه خانـواده گران قدرش و همـکاران وی تسـلیت گفته 
و از درگاه خداونـد متعـال بـرای آن مرحـوم، غفـران و رحمت 

واسعه و برای بازماندگان، صبر و شکیبایی خواستارم.«

 شهرانه 

تعداد ایستگاه های آتش نشانی اصفهان 
به ۴۰ ایستگاه می رسد

مدیرعامل سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهـان گفـت: در حـال حاضـر 25 ایسـتگاه آتش نشـانی در 
شهر وجود دارد که تا سال 1۴00 به ۴0 ایستگاه افزایش پیدا 
خواهد کرد. آتشـپاد محسـن گابـی با بیـان اینکه تعـداد 25 
ایسـتگاه فعـال در مناطـق مختلـف وجـود دارد، اظهـار کـرد: 
منطقـه 7 تنهـا منطقـه ای اسـت کـه ایسـتگاه آتش نشـانی 
نـدارد؛ ازایـن رو بـا پیگیری هـا مقـرر شـد شـهرداری منطقـه 
زمیـن و اعتبـار الزم را در اختیـار سـازمان قـرار دهـد تـا یـک 
ایستگاه احداث شود. او ادامه داد: بر اساس استانداردهای 
جهانـی باید در هـر پنـج کیلومترمربـع بـا 50 هزار نفـر جمعیت 
گر جمعیت شهر  یک ایسـتگاه آتش نشـانی احداث شـود که ا
تعـداد  بگیریـم،  نظـر  در  نفـر  میلیـون  دو  را  اصفهـان 
باشـد.  ایسـتگاه   ۴0 بایـد  آتش نشـانی  ایسـتگاه های 
مدیرعامل سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی شهرداری 
اصفهـان گفـت: تـا سـال 1۴00 تعـداد ایسـتگاه های شـهر بـر 
اسـاس اسـتانداردها بـه ۴0 ایسـتگاه افزایـش پیـدا خواهـد 
تعـداد  بـه مزایـای وجـود  اشـاره  بـا  گابـی  آتشـپاد  کـرد. 
ایستگاه ها در شهر بر اساس استانداردها، اظهار کرد: در این 
صـورت ایسـتگاه های آتش نشـانی توانایـی همپوشـانی 
کاسـتی در  یکدیگـر در مواقـع لـزوم را خواهنـد داشـت تـا 
سـرویس دهی نباشـد؛ همچنیـن در زمـان پیـک ترافیـک، 
خودروهـا در کمتریـن زمـان بـه محـل حادثـه می رسـند. او با 
بیـان اینکـه قرارگرفتـن ایسـتگاه های آتش نشـانی در نقـاط 
اسـتراتژیک شـهر حائـز اهمیـت اسـت، افـزود: در ایـن راسـتا 
ح جامـع بـرای  نقشـه پهنه بنـدی خطـر تصویب شـده و طـر

کز مهم در حال بررسی است. مناطق و مرا

مالحظه بدهی پارک حاشیه ای 
سامانه ای برای مشاهده جریمه خودرو

کـردن جای پـارک در شـهرهای شـلوغی ماننـد اصفهان  پیدا
آن هم در خیابان های پرتردد، دغدغه ای برای شهروندانی 
شـهر  در  شـخصی  خـودروی  بـا  دارنـد  تمایـل  کـه  اسـت 
گرچه برخـی از خیابان هـا از پارکینگ های  رفت وآمـد کنند، ا
عمومـی برخـوردار هسـتند و قـدری از نگرانـی صاحبـان 
خـودرو بـرای داشـتن جـای پـارک مناسـب کـم می کننـد، امـا 
در بیشـتر نقـاط شـهر پارکینـگ عمومی وجـود نـدارد و خودرو 
بایـد در حاشـیه خیابان هـا پشـت سـرهم به صف شـوند! این 
ح مدیریت هوشـمند پارک حاشـیه ای  در حالی اسـت که طـر
طالقانـی،  شـمس آبادی،  ازجملـه  شـهر  خیابـان   13 در 
کاشـانی، شـیخ صـدوق میانـی و جنوبـی،  شـیخ بهایی، 
چهاربـاغ بـاال، خیابـان توحیـد شـمالی، میانـی و جنوبـی، 
نظـر شـرقی و غربـی و نیکبخـت از سـاعت هفـت صبـح تـا 
21 به غیـراز روزهـای تعطیـل در حـال اجراسـت و شـهروندان 
ج مشخصات خودرو در سامانه  می توانند برای ثبت نام و در
»مشـاهده بدهـی پـارک حاشـیه ای« اقـدام کـرده و از سـه 
طریق اصفهـان کارت، پرداخت اینترنتی در سـایت مربوط و 
اپلیکیشـن »اصپارک« بـه پرداخت بدهـی خود اقـدام کنند.
حـاال خبـر تـازه اینکـه مدیـرکل امـور اجرایـی ترافیـک شـهر 
اصفهـان اعـام کـرده تعـداد دانلـود اپلیکیشـن »اصپـارک« 
تـا ابتـدای مردادمـاه بیـش از چهارهـزارو ۴00 مـورد و تعـداد 
خوداظهـاری پـارک نزدیـک بـه 1000 مـورد بـوده و از ابتـدای 
کنـون بیـش از 217 هـزار پیامک  ح »اصپـارک« تا اجـرای طـر
ک هـای دارای بدهـی ارسـال شـده  اخطـار بـه صاحبـان پا
کمتـر از  اسـت. مسـعود بنـده خـدا بـا بیـان اینکـه پـارک 
نیم سـاعت در 13 خیابـان مذکـور مشـمول جریمـه نخواهـد 
بـود، گفتـه کـه بیـش از 77درصـد راننـدگان، پـارک کمتـر 
از نیم سـاعت داشـته و 12درصـد نیـز تـا یـک سـاعت پـارک 
کنـار خیابـان را ثبـت کرده انـد؛ همچنیـن بیشـترین توقـف 
بلندمـدت پـارک حاشـیه ای در خیابان هـای نیکبخـت، 
شـریعتی و شـمس آبادی بـوده اسـت. بـه گفتـه او، بدهـی 
ح »اصپـارک« بسـته بـه زمـان پـارک خـودرو متغیر بـوده و  طـر
رقـم مربـوط در حـال حاضـر به عنـوان بدهـی عـوارض پـارک 
خـودرو محسـوب می شـود کـه در صـورت پرداخت نشـدن 
مشـمول جریمـه خواهد شـد. مدیـرکل امـور اجرایـی ترافیک 
شـهر اصفهـان همچنیـن از شـهروندان اصفهانی خواسـته تا 
برای کسب اطاعات بیشتر با شـماره 3۴035 تماس گرفته 
یا به آدرس اینترنتی park.mytraffic.ir مراجعه و اطاعات 

الزم را دریافـت کننـد.

 علیرضا نصر اصفهانی

ما معتقدیم که 
سرمایه گذاران همیشه یار 
و مددکار مدیریت شهری 
بوده اند و ازاین پس هم 

 چنین خواهد بود و تا پایان 
 دوره روند اجرای
  پروژه ها را دنبال

 می کنیم

 علیرضا برهانی پور

این پروژه از طراحی بسیار 
زیبا یی برخوردار است که 
در ماه های آینده به صورت 

مرحله به مرحله اجرا می شود 
و شاهد پیشرفت آن هستیم. 

در حال حاضر مرحله 
ک برداری آن انجام    خا

شده است

حمایتازسرمایهگذاریمنطقهای
عملیات اجرایی پروژه مشارکتی مهستان در منطقه 10 آغاز شد

 شهر و خبر

 اجرایی شدن سیستم ارزیابی عملکرد
 در سازمان مدیریت پسماند

ارزیابی عملکرد، عبارت است از فرایند سنجش و اندازه گیری عملکرد در دستگاه های اجرایی 
در چارچوب اصول و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب 
برنامه های اجرایی. مدیریت عملکرد ابزار بهبود عملکرد سازمانی را از راه ارتباط و تعدیل 
اهداف و نتایج فردی،  گروهی و سازمانی فراهم می آورد. عاوه بر آن، ابزاری برای شناسایی و 
تشویق عملکرد برتر و اداره کردن امور بر اساس نتایج ارزیابی است. با توجه به ضرورت و اهمیت 
مدیریت عملکرد برای اتخاذ تصمیم های مناسب، از سال 1397 سیستم ارزیابی عملکرد در 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان مستقر و پیاده سازی شد.به گزارش روابط عمومی 
معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان، رئیس هیئت مدیره سازمان پسماند با اشاره به 
این موضوع گفت: در سال گذشته شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان  طراحی شد و هم اکنون عملکرد آن به وسیله شاخص های مذکور رصد و پایش 
می شود.حسین امیری اظهار کرد: رویکرد تعریف شاخص ها شامل کاهش دفن، حل معضات 
زیست محیطی و ایجاد شهر زیست پذیر، افزایش سامت شهروندان، ارتقای سطح دانش فنی، 
اقتصاد مقاومتی و غیره بوده است؛ بااین حال توسعه شاخص ها نیز باید به مرورزمان در دستور 
کار قرار گیرد.او با اشاره به میانگین سه ماهه عملکرد سازمان مدیریت پسماند افزود: میانگین 
سه ماهه عملکرد 50 درصد دفن پسماند را نشان می دهد و با توجه به آمار موجود میانگین سه ماه 
دفن پسماند در سه ماه ابتدایی سال گذشته بالغ بر 50 درصد بوده و این در حالی است که این رقم 
به حدود 2 درصد نسبت به سال 97 کاهش یافته که هرچند نزول بوده ولی متأسفانه هنوز رقم 
باالیی است و درشأن شهر اصفهان نیست.معاون شهردار اصفهان ادامه داد: با توجه به وضعیت 

ع ویروس کرونا، به دلیل رعایت پروتکل های  پیش آمده از اواخر اسفندماه سال 98 براثر شیو
بهداشتی و دستور هیئت دولت مبنی بر تعطیلی کارخانه های پردازش پسماند، در فروردین ماه 
99 نسبت به فروردین سال 98 درصد دفن مستقیم پسماند حدود 17 درصد افزایش یافته است 
که دلیل این امر تعطیلی کارخانه و عدم ورود پسماند جمع آوری شده به کارخانه و دفن مستقیم 
پسماند است و خوشبختانه با تدابیر صورت گرفته ، در اردیبهشت ماه سال جاری دفن مستقیم 
پسماند نسبت به فروردین ماه حدود 19 درصد کاهش یافته و مجددا از اردیبهشت ماه درصد دفن 

مستقیم پسماند به روال قبلی خود بازگشته است.امیری گفت: با توجه به میزان پسماند دفن 
شده، 27 درصد دفن در سال 99  به صورت غیرمستقیم بوده که خوشبختانه نسبت به سال های 
قبل میزان دفن غیرمستقیم کاهش چشمگیری داشته است.او با اشاره به شاخص بهره برداری 
ایستگاه های جمع آوری پسماند خشک اظهار کرد: برای افزایش میزان پسماند خشک دریافتی 
در ایستگاه های جمع آوری این شاخص تعیین شده است که در بررسی مقایسه ای سال 99 با 
سال 98 حاکی از کاهش 50 درصدی تفکیک از مبدأ در ایستگاه هاست. این موضوع علت های 
مختلفی دارد که می توان به افزایش قیمت ها و مشکات اقتصادی مردم، افزایش بهای بازیافت 
که باعث افزایش خریدوفروش غیرقانونی آن شده و به تبع آن موجب کاهش میزان تناژ بار می شود 
و همچنین بسته بودن ایستگاه ها به دلیل شیوع ویروس کرونا تا نیمه اردیبهشت ماه اشاره کرد.
رئیس هیئت مدیره پسماند در خصوص شاخص میزان ناخالصی در کود گفت: این شاخص برای 
سنجش میزان ناخالصی موجود در کود )عمدتاشیشه( تعیین شده که درصد ناخالصی موجود در 
کود تولیدی را نشان می دهد و در راستای افزایش کیفیت کود، باید میزان آن کاهش یابد.معاون 
شهردار اصفهان با اشاره به اهمیت ویژه آموزش شهروندی بیان کرد: به دلیل اهمیت و جایگاه 
ارتقای فرهنگ شهروندی، شاخصی با عنوان آموزش شهروندی در نظر گرفته شده است که  
گاهی بخشی و آموزش مباحث مدیریت پسماند به شهروندان در محل  این شاخص در راستای آ
کارخانه کود آلی و جشن های برگزارشده در سطح مناطق 15گانه شهرداری اصفهان تعیین شده 
است و متأسفانه در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا و پرهیز از هرگونه تجمع، برگزاری 

مراسم مقدور نیست.
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 خطر ابتال به 
فشارخون باال 

 خطر ابتال به 
فشارخون باال 

دامنه درد در امواج صوتی

صداهای باالی 
64 دسیبل

صداهای باالی 
60 دسیبل

25

دامنه های مختلف امواج صوتی 
کثر  صدای مجاز: 85 دسیبل( )حدا

افراد حساس به صدا

نکات ایمنی

افراد در معرض خطر

تفنگساچمهای12نمرهای
165دسیبل

هنگام استفاده از هندزفری، بلندی صدا نباید از 60 درصد بیشتر بوده 

کثر مدت زمان استفاده از آن یک ساعت باشد. و حدا

در صورت نیاز از لوازم محافظت از گوش استفاده کنید تا صداهای 

بلند به گوش شما آسیب نرساند. استفاده از محافظ گوش صداها را تا 

60 دسیبل کاهش می دهد.

تا جای ممکن از محیط های پر سرو صدا دوری کنید.

فعالیت های پر صدا برای کودکان باید طی زمان محدودی باشد.

صدای لوازم الکترونیکی مانند تلویزیون، کامپیوتر و غیره را کاهش 

دهید.

محیط خواب و استراحت شما باید در سکوت کامل باشد.

هنگام خرید وسایل الکترونیکی تا جای ممکن آن هایی را که 

صدای کمتری تولید می کند، خریداری کنید.

کشاورزان  آتش نشان ها

مأموران پلیس

کارکنان کارخانه ها

موزیسین ها
کودکان نسبت به بزرگ ساالن حساسیت بیشتری به صداها نشان می دهند. 

افراد مسنی که از بیماری مزمن رنج می برند، به صدا حساس ترند.

سشوار
95دسیبل

آتشبازی
145دسیبل

ترافیک
85دسیبل

هواپیمایجت
135دسیبل

ماشینظرفشویی
75دسیبل

آمبوالنس
125دسیبل

صحبتمعمولی
55دسیبل

کتور ترا
105دسیبل

ریزشباران
45دسیبل

^

^
^^^

^^^^
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 دیدبان 

 چرا شدت بیماری کرونا
 در برخی افراد بیشتر است؟ 

بیــش از هشــت مــاه از شــیوع ویــروس کرونــا در جهــان می گــذرد و 
کنــون بیــش از ۲۰ میلیــون نفــر در جهــان بــه ایــن ویــروس آلوده  تا
شــده انــد و ۷۵۰ هــزار نفــر نیــز جــان خــود را از دســت داده انــد. 
یکــی از ســواالت رایــج دربــاره شــیوع کوویــد ۱۹ ایــن اســت کــه چــرا 
شــدت بیمــاری در برخــی افــراد زیــاد اســت و در برخــی دیگــر هیــچ 
عالئمی مشــاهده نمی شــود. محققــان بــه تازگــی موفق شــدند به 

ایــن ســوال پاســخ دهنــد.
محققــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتنفورد آمریــکا در پاســخ بــه 
ایــن پرســش، بــه تفاوت های سیســتم ایمنــی بــدن در میــان این 
افــراد پی بردنــد. ایــن تفاوت هــا ریشــه در تحول طبیعی سیســتم 
ایمنــی بــدن دارد که منجــر به تفــاوت در پاســخ بــه ویــروس کرونا 
می شــود. از کــرم میوه تا انســان، سیســتم ایمنــی موجــودات زنده 
به ســرعت می تواند ویروس و عوامل خارجی را تشــخیص دهد. 
هم زمــان بــا شناســایی عوامــل خارجــی، سیســتم ایمنــی بــدن به 
این عوامل حملــه و آن هــا را نابود می کند. همچنین ســلول های 
قاتــل بــدن کــه در هــر انــدام انســان وجــود دارنــد، می تواننــد بــا 

عوامــل خارجــی مبــارزه کنند.
در این تحقیق، دانشمندان نوع پاسخ ایمنی بدن در ۷۶انسان 
مبتــال بــه کرونــا و ۶۹ انســان ســالم را مــورد بررســی و مطالعــه قــرار 
دادنــد. آن هــا مشــاهده کردنــد ســطح مولکول هایــی کــه باعــث 
شــدت التهــاب در خــون می شــود، در بیمــاران مبتــال بــه کوویــد ۱۹ 
افزایش یافته اســت. ســه نوع از ایــن مولکول ها بــا التهــاب ریه در 

بیمــاران کرونایــی ارتباط داشــتند.
یکــی از محققــان در ایــن رابطــه گفــت: ایــن ســه مولکــول و 
گیرنده هــای آن )شــش ها( باعــث افزایــش ســطح مبــارزه بــا 

کرونــا می شــوند. ویــروس 
دانشــمندان همچنین شــاهد افزایش ســطح بقایای باکتــری در 
خون مبتالیانــی کــه حــال وخیمی داشــتند، شــدند. ایــن یافته ها 
نشــان دهنده آن اســت کــه در مــوارد کرونــای شــدید، باکتری هــا 
ــد و راه  ــود دارن ــو وج ــا و گل ــد روده، ریه ه ــی مانن ــا در مکان های تنه
خــود را بــه ســمت جریــان خــون پیــدا می کننــد و بــا چرخــش خون 

در بــدن، باعــث ایجــاد التهــاب در فــرد می شــوند.
همچنیــن ایــن تحقیــق نشــان داد مبتالیانــی کــه حــال وخیمــی 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــه وظیف ــدن ک ــی ب ــتم ایمن ــلول های سیس ــد، س  دارن
عوامل خارجــی را در گام نخســت دارنــد در آن ها به صــورت کم اثر 

بــا ویــروس مقابلــه کــرده اســت.
ــه ویــروس  ــان ب محققــان می گوینــد تفــاوت اصلــی میــان مبتالی
کــه حــال وخیــم یــا مســاعد دارنــد، در ســطح بــاالی  کرونــا 
کــه باعــث ایجــاد التهــاب می شــوند.  مولکول هایــی اســت 
التهــاب آور توســط ســلول های خونــی  ایــن مولکول هــای 
تولیــد نمی شــوند، در ایــن صــورت ایــن مولکول هــا از کجــا وارد 
ســلول های خونــی می شــوند؟ دانشــمندان می گوینــد ایــن 
مولکول ها از جایــی در بافت های بــدن تولید می شــوند و احتماال 
ریه هــا آن را تولیــد می کننــد. ایــن انحرافــات در سیســتم ایمنــی 
بــدن ریشــه اصلــی تفــاوت میــان بیمــاران مبتــال بــه کرونــا بــا حــال 

نامســاعد و مســاعد اســت.
همیــن مولکول هــا می توانــد باعــث التهــاب در بــدن و بــه ویــژه در 
ریه هــا شــود. در ایــن حالــت، فــرد دیگــر نمی توانــد به طــور طبیعی 
تنفس کند و بــه ناچار بایــد در بخــش مراقبت های ویژه بســتری 

شــود و از دســتگاه تنفس مصنوعی اســتفاده کند.

درمان های غیرضروری دندان پزشکی 
باتأخیر انجام شود 

ســازمان جهانی بهداشــت اعالم کــرد: ضــرورت دارد چکاپ های 
معمــول دندان پزشــکی و درمان هــای غیرضــروری تــا کاهــش 
چشــمگیر میــزان انتقــال بیمــاری کوویــد۱۹ بــه تاخیــر بیفتــد.  
ــد  ــا انتشــار دســتورالعمل هایی جدی ســازمان جهانــی بهداشــت ب
برای دندان پزشــکان به منظور بــه حداقل رســاندن خطر انتقال 
ــا در زمــان همه گیــری آن اعــالم کــرد: چکاپ هــای  ویــروس کرون
ــا  معمــول، جرم گیــری دنــدان و مراقبت هــای پیشــگیرانه بایــد ب

تأخیــر انجــام شــود.
کنــون ارائــه خدمــات   ســازمان جهانــی بهداشــت اعــالم کــرد: ا
دندان پزشــکی در بسیاری از کشــورها از سرگرفته شــده و خدمات 
درمانــی بایــد بــه روشــی انجــام شــود کــه ترشــحات ریــز معلــق در 

هــوا بــه حداقــل برســد.
 در دســتورالعمل ســازمان جهانــی بهداشــت آمــده اســت: ارائــه 
خدمــات دهــان و دنــدان معمــول و غیرضــروری کــه شــامل 
ــان  ــا زم ــت ت ــگیرانه اس ــای پیش ــری و مراقبت ه ــکاپ، جرم گی چ
کاهــش چشــمگیر میــزان انتقــال بیمــاری کوویــد ۱۹ بایــد بــه 

تاخیربیفتــد.
کســپرس، همچنیــن در ایــن دســتورالعمل   بــه گــزارش مدیــکال ا
کیــد شــده اســت: خدمــات ضــروری دهــان و دنــدان بــه منظــور  تا
حفــظ عملکــرد دهــان و دنــدان فــرد، کنتــرل درد شــدید یــا حفــظ 

کیفیــت زندگــی همچنــان ارائــه شــوند.

 زنگ خطر 

 جمع آوری پول از مردم به بهانه 
خرید خرگوش برای یوزپلنگ ها! 

مدیــرکل دفتــر حفاظــت و مدیریــت حیــات وحــش ســازمان 
ع زیســتی ایــران را یــک ثــروت ملــی و  محیــط زیســت، تنــو
خــدادادی ارزیابــی کــرد کــه حفاظــت از آن بــر عهــده آحــاد ملــت 
ایــران اســت.  بــه گــزارش ایلنــا شــهاب الدیــن منتظمی بــا اشــاره 
بــه اصــل قانــون پنجاهــم قانــون اساســی اظهــار داشــت: »بــر 
اســاس اصل پنجاهم قانون اســاس حفاظت از محیط زیســت 
ــی و  ــروت مل ــرای حفــظ ایــن ث ــی اســت و ب یــک وظیفــه همگان

ــاد جامعــه تــالش کننــد.« ــد همــه آح خــدادادی بای
او راه انــدازی مرکــز فوریت هــای ســایبری محیــط زیســت را 
نقطــه عطفــی در ســازمان محیــط زیســت دانســت و افــزود: 
»متأســفانه حیــات وحــش پنجمیــن تجــارت پر ســود دنیاســت 
ــای  ــون فض کن ــود و ا ــا می ش ــی جابه ج ــام کالن ــب آن ارق و در قال
مجــازی بــه محیــط امنــی بــرای ایــن ســودجویان تبدیــل شــده 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرد.« منتظمی ب ــه ک ــا آن مقابل ــد ب ــت و بای اس
ســودجویان در فضــای مجــازی از احساســات دوســتداران 
محیط زیســت سوءاســتفاده می کنند، گفت: »متأســفانه اخیرا 
در فضــای مجازی شــاهد بودیم به بهانــه خرید خرگــوش برای 
یوزپلنگ هــا از مــردم پــول جمــع کــرده بودنــد. مطمئنــا مــا بــا 
همکاری پلیــس فتا بــا ایــن قبیــل اقدامات کــه باعث تشــویش 

ــرد.« ــم ک ــورد خواهی ــود برخ ــازی می ش ــای مج فض

گهان با گذشـت تنها یـک روز از  وزیر بهداشـت با توجه به مأموریت وزارتخانـه اش اعالم کـرده که کنکور باید بـه تعویق بیفتد؛ اما نا
انتشـار این خبر، دوباره گفته شـده اسـت که »کنکور در موعد مقرر)31 مـرداد( برگـزار خواهد شـد«. این موضوع نـه تنهـا روح و روان 

پشـت کنکوری ها و خانواده هایشـان را به هم ریخته، بلکه قسـمتی از جامعـه را ملتهب کرده اسـت .

 در حاشیه 

توصیه های ضدکرونایی برای داوطلبان کنکور 
تجمع والدین اطراف حوزه های امتحانی خطرآفرین است

کارشناس بهداشت معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مهم ترین نکات 
و توصیه های ضدکرونایی برای داوطلبان کنکور را تشریح کرد.  به گزارش ایسنا، مهندس مهدی 
کمری  با بیان اینکه اولویت اول حوزه بهداشت در برگزاری کنکور، حفظ سالمت داوطلبان است، 
اظهار کرد: سرنوشت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی عده زیادی از جوانان کشور ما به آزمون های 
کنکور گره خورده، بنابراین باید با اتخاذ راهکارهای موثر از سوی متولیان و داوطلبان مراقب 
باشیم تا سالمت نسل جوان در جریان این آزمون ها به خطر نیفتد.او با اشاره به خطر استفاده 
از وسایل حمل ونقل عمومی،  درباره نحوه تردد  و ورود به جلسه به داوطلبان کنکور ۹۹ توصیه 
کرد: تا جایی که ممکن است از خودروی شخصی خود استفاده کنید تا درگیر مسائل حمل و نقل 

عمومی  نشوید.
گر  کید کرد: ا کارشناس بهداشت معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تا
کسی های اینترنتی استفاده  چنانچه از وسایل حمل و نقل عمومی همانند اتوبوس، مترو یا تا
می کنید، حتما از ماسک و دستکش استفاده کرده و ژل ضدعفونی کننده یا الکل همراه خود داشته 
باشید.کمری با اشاره به اهمیت رعایت فاصله گذاری اجتماعی در حوزه های امتحانی توسط 
داوطلبان و عوامل اجرایی خاطرنشان کرد: به صورت جدی از تجمعات بپرهیزید و فاصله حداقل 

یک متر و نیم را همواره با سایر داوطلبان و عوامل اجرایی رعایت کنید.  
او همچنین به خانواده های داوطلبان نیز توصیه کرد: یکی از نگرانی ها تجمع والدین اطراف 
حوزه های امتحانی است که می تواند خطرآفرین باشد و این تجمع ها نه تنها هیچ سودی برای 

داوطلبان ندارد بلکه موجبات شیوع بیشتر بیماری را فراهم خواهد کرد.

کارشناس بهداشت معاونت امور بهداشتی دانشگاه در ادامه اهمیت استفاده از ماسک را یادآور 
شد و افزود:  در طول سه تا چهار ساعت آزمون، داوطلبان باید از ماسک استفاده کنند و ماسک 
باید از نظر سایز نیز مناسب صورت فرد باشد.او گفت: بهتر است داوطلبان چند عدد ماسک همراه 

خود داشته باشند تا در صورت مرطوب شدن یا خراب شدن ماسک، بتوانند آن را تعویض کنند.
کمری توصیه کرد: بهتر است چند کیسه پالستیکی همراه خود داشته باشید تا در صورت تعویض 

ماسک آن را در کیسه بیندازید.
کید قرار داد  کارشناس بهداشت معاونت امور بهداشتی، پرهیز از دست زدن به سر و صورت را مورد تأ

و افزود: داوطلبان حتما وسایل حفاظت شخصی خود را همراه داشته باشند.
اوضمن یادآوری این موضوع که استفاده از تلفن همراه در جلسه امتحان ممنوع است، گفت: از 
آنجایی که آوردن کیف و تلفن همراه و سایر وسایل غیرضروری به داخل جلسه امتحان ممنوع 
است، بنابراین داوطلبان تاجایی که ممکن است از آوردن تلفن همراه و کیف خودداری کنند؛ 
چرا که در غیر این صورت مجبور هستند این وسایل را به قسمت امانات تحویل داده و با توجه به 

شیوع پاندمی ممکن است مشکالت بعدی را در پی داشته باشد.
پرهیز  از به اشتراک گذاشتن  وسایل شخصی با سایر داوطلبان و ترک محل به محض اتمام آزمون 

از دیگر توصیه های این کارشناس بهداشت معاونت امور بهداشتی دانشگاه بود.
او با بیان اینکه احراز هویت داوطلبان در بیشتر موارد توسط اثر انگشت انجام می شود توضیح داد: 
به نظر می رسد بهتر است از روش دیگری برای احراز هویت داوطلبان استفاده شود؛ ولی  پیشنهاد 

می شود که حتما ماده ضدعفونی کننده یا پد الکلی همراه داشته باشند.
ک نگذارید و پس از اتمام آزمون هر چه سریع تر  او گفت: وسایل شخصی خود را با سایران به اشترا
محل آزمون را ترک کنید و به بحث و گفت وگو درباره نحوه طراحی سواالت با سایر داوطلبان و 

سایر موارد نپردازید.
همراه داشتن مواد غذایی به صورت بسته بندی شده از دیگر توصیه های این کارشناس بهداشت 

معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود.

عادل امیری
خبرنگار

برگـــزاری، عـــدم برگـــزاری و تعویـــق 
برگـــزاری کنکـــور در ماه هـــای اخیـــر بـــه یکـــی 
از مســـائل داغ کشـــور در زمینـــه آمـــوزش 
عالـــی مبـــدل شـــده اســـت. دولـــت وظیفـــه 
تعیین تکلیـــف ایـــن موضـــوع را بـــر گـــردن 
ســـتاد ملـــی کرونـــا انداختـــه، وزیـــر بهداشـــت 
بـــا توجـــه بـــه مأموریـــت وزارتخانـــه اش 
اعـــالم کـــرده کـــه کنکـــور بایـــد بـــه تعویـــق 
ــا یـــک  ــا گذشـــت تنهـ ــان بـ گهـ ــا نا بیفتـــد، امـ
روز از انتشـــار ایـــن خبـــر، دوبـــاره گفتـــه شـــده 
کـــه »کنکـــور در موعـــد مقـــرر)31 مـــرداد( 
برگـــزار خواهـــد شـــد«. ایـــن موضـــوع نه تنهـــا 
و  کنــــکوری ها  پشـــــــت  روان  و  ح  رو
خانواده هایشـــان را بـــه هـــم ریختـــه، بلکـــه 
قســـمتی از جامعـــه را ملتهـــب کـــرده اســـت؛ 
کارشـــناس  گفتـــه یـــک  کـــه بـــه  تـــا آنجـــا 
مــی بینـــــیم  امـــروز  »آنـــــچه  آمـــوزش 
اســـــت!«  تصمــیم گـــــیری  آشفته بـــــازار 
بـــا  گفت وگـــو  در  نیک نـــژاد  محمدرضـــا 
کیـــد داشـــت  اصفهان زیبـــا بـــر ایـــن مســـئله تا
کـــه» کنکـــور بایـــد در موعـــد مقـــرر خـــود، 
اواخـــر خـــرداد یـــا اوایـــل تیرمـــاه برگـــزار 
می شـــد و دولـــت هـــم بایـــد تمامی تـــالش 
ــیت روان  ــان و امـنــ ــرای حفـــظ جـــ ــود را بـ خـ
کار  داوطـلبـــــان و خانواده هایشـــان بـــه 
می بســـت؛ امـــا نـــه تنهـــا در ایـــن دومـــاِه 
در  کـــه  نبـــرد،  پیـــش  از  کاری  تعویـــق 
شـــش ماه گذشـــته نیـــز همـــه بـــار و فشـــار را 
بـــر دوش مـــردم نهـــاد و از عهـــده خـــود 

ساقط کرد.«  

می گـــــوید:  نیک نـــژاد  محـــمدرضــــــا 
ع بیمـــاری کرونـــا در  »از ابتـــدای شـــیو
بســـیاری از جاهـــا دیـــده ایـــم کـــه دیـــدگاه 
ســـتاد ملـــی کرونـــا پیـــش نرفتـــه اســـت.«
 او معتقـــد اســـت کـــه» شـــاید هـــم حـــق 
ـــند، چـــون آنهـــا یـــک ارزیابـــی  داشـــته باشــ
ـــد و  ـــور دارن ـــائل کش ـــه و مس ـــه جامع ـــی ب کل
ــراد مختلـــف از دیدگاه هـــای مختلـــف  افـ
ع نـــگاه می کننـــد؛ امـــا  بـــه ایـــن موضـــو
بـــه هـــر حـــال ایـــن نـــگاه متفـــاوت، بـــه 
وضعیـــت بهداشـــتی پـــــزشکی و جـــــان 
افـــراد در چــــنین بزنگاه هــــایی آســــیب 

می رســـاند.«  

تصمیم های ستاد کرونا، 
مصیبت بر سر خانواده ها 

بـــه نظـــر ایـــن کارشـــناس آمـــوزش »وقتـــی 
تخصصـــی  نـــگاه  از  بهداشـــت  وزیـــر 
بـــه  کنکـــور  می کنـــد  اعـــالم  خـــودش 
ایـــن شـــکلی کـــه هســـت آسیب زاســـت 
بـــه  برگـــزاری اش  آن  متـــــعاقب  و 
می رســـد  نظـــر  بـــه  افتـــاده،  تعویـــق 
شـــده  انجـــام  الزم  هماهنگی هـــای 
اســـت؛ چـــون رأســـا نمی توانـــد اعـــالم کنـــد 
کـــه کنکـــور را بـــه تعویـــق می اندازیـــم.« 
ســـری  که»یـــک  اســـت  آن  از  پـــس 
کنش هایـــی از جامعـــه می گیرنـــد.«  وا
ــر او نهادهایـــی  منظـــور از جامعـــه بـــه نظـ
فراتـــر از ســـتاد کرونـــا و مـــردم اســـت؛ 
متـــــفاوت  دالیـــــل  بـــه  »آنهـــا  زیـــرا 
می گـــــیرند  تصــمیم هـــــایی  چنـــــین 
می شـــود  نتیجـــه اش  متأســـفانه  کـــه 
آوارشـــدن مصیبت هـــا بـــر ســـر بخشـــی 
از دانش آمـــوزان و خانواده هایشـــان.«
رقابـــت  بـــه  اشـــاره  بـــا  نیک نـــژاد 
شـــدید بـــرای قبولـــی در دانشـــگاه ها و 
می دهـــد:  ادامـــه  معتبـــر  رشـــته های 
»احتمـــاال زیـــر ۱۰درصـــد از داوطلبـــان از 

یک میلیون و هشـــتصد هزار  ع  مجمـــو
رشـــته ها  ایـــن  در  شـــرکت کننده  نفـــر 
ـــر فـــرض کنیـــم  گ قبـــول می شـــوند، حـــاال ا
بنابـــر ارزیابی هایـــی کـــه شـــده، 3۰ درصـــد 
ــد رقابـــت  ــا روی آن ۱۰درصـ از داوطلب هـ
آســـیب  ۱۰درصدی هـــا  آن  می کننـــد، 
بســـیاری در ایـــن جریـــان می بیننـــد.« 
حـــاال ممکـــن اســـت کســـانی هـــم باشـــند 
کـــه بـــه گفتـــه او »حـــرص و جـــوش الکـــی 
بخورنـــد و آن پس زمینه هـــای الزم را 
بـــرای قبولـــی در دانشـــگاه و رشـــته های 
آنچـــه  ولـــی  باشـــند؛  معتبـــر نداشـــته 
ســـری  یـــک  می شـــود  اینهـــا  نصیـــب 
اســـترس نگرانـــی و حتـــی خطـــرات جانـــی 
اســـت.  مـــوردی بـــوده کـــه داوطلـــب 
بـــر ســـر مســـئله کنکـــور ســـکته کـــرده و 

کـــه  جـــان باختـــه اســـت. آن چیـــزی 
امـــروز مـــــی بینیم، آشــفته بـــــازاری از 
هنــــــوز  کـــــه  اســـت  تصمــیم گیـــــری 

نمی تواننـــد بـــه نتیجـــه برســـند!« 

دولت اطمینان بدهد، 
داوطلبان کنکور می دهند

ــه  ــود دارد کـ ــا وجـ نکتـــه خاصـــی در اینجـ
محمدرضـــا نیک نـــژاد نورافکـــن خـــود 
را بـــر آن می انـــدازد: » خوشـــبختانه یـــا 
ع کرونـــا تنهـــا  بدبختانـــه مـــا در موضـــو
نیســـتیم، جهانـــی درگیـــر آن اســـت.« ولـــی 
آن چیـــزی کـــه بـــه گفتـــه او در کشـــورهای 
پیشـــرو داریـــم و گزارش هایـــش می آیـــد 
و او نیـــز چندیـــن مقالـــه از ایـــن دســـت 
کـــرده، مؤیـــد ایـــن نکتـــه  را ترجمـــه 
اســـت که»دولت هـــا بـــه شـــدت بـــرای 
بـــــهداشتی  پــروتکل هـــــای  رعـــــایت 
تـــالش می کننـــد و آن را بـــه گـــردن مـــردم 
نمی اندازنـــد.« ایـــن موضـــع بـــه ویـــژه در 
ــار  ــادی دچـ ــر اقتصـ ــه از نظـ ــا کـ ــه مـ جامعـ

مشـــکل اســـت، قابـــل توجـــه اســـت.
ــورد  ــاده ای در مـ ــرآورد سـ  او می گویـــد:» بـ
می گویـــد  ماســـک  خریـــد  هزینه کـــرد 
دســـت کم هـــر خانـــواده بایـــد در مـــاه 
4۵۰هـــزار تومـــان صـــرف کنـــد؛ حـــال ایـــن 
عـــدد را در کنـــار حقـــوق کارگـــری بگذاریـــد 
و  دومیلیـــون  حقوقـــش  حداقـــل  کـــه 
دویســـت هـــزار تومـــان اســـت و نهایتـــا 
بـــا اضافـــه کاری و ... بـــه ســـه میلیـــون 
یـــک  یعنـــی  ایـــن  می رســـد؛  تومـــان 
ششـــم حقـــوق او. بنابرایـــن نمی آیـــد و 

نمی توانـــد اینقـــدر هزینـــه کنـــد.«
 منظـــور او ایـــن اســـت کـــه »کم کاری هـــا 
ــی  ــئوالن اجرایـ ــردن مسـ ــر گـ ــتقیما بـ مسـ
اســـت و مـــن شـــکی در ایـــن نـــدارم، 
بـــه نظـــر مـــن کنکـــور می توانـــد برگـــزار 
ــان  ــه زمـ ــود کـ ــال الزم نبـ ــاید اصـ ــود و شـ شـ
کـــه  بـــه شـــرطی  آن جابه جـــا شـــود، 

می توانســـتند بـــه داوطلبـــان اطمینـــان 
بدهنـــد کـــه نهایـــت تالششـــان را بـــرای 
مـــردم  حفـــظ ســـالمت جـــان و روان 
رعایـــت پروتکل هـــای بهداشـــتی  بـــا 
می کننـــد.« ولـــی چـــون ایـــن اطمینـــان 
بـــه نظـــر او وجـــود نـــدارد، کســـی اعتمـــاد 

. نمی کنـــد
یـــاد آور  نیک نـــژاد  زمینـــه  همیـــن  در 
می شـــود:  » روزی کـــه گفتـــه شـــد از فـــردا 
دانش آمـــوزان می تواننـــد بـــه صـــورت 
دل بخـــواه بـــه مدرســـه بیاینـــد، مـــن 
هـــم بـــر حســـب اجبـــاری کـــه از ســـوی 
ــا  ــم امـ ــه رفتـ ــه دو مدرسـ ــود، بـ ــه بـ مدرسـ
هیچ کدامشـــان پروتکل هـــا را رعایـــت 
نمی کردنـــد. مدیـــر یکـــی از مـــدارس 
می گفـــت مـــن در مدارســـی کـــه وظیفـــه 
ج کـــردم،  داشـــتم از جیـــب خـــودم خـــر
پرداخـــت  مـــن  بـــه  هنـــوز  اداره  امـــا 
ــه  ــن نیســـت کـ ــه مـ ــرده اســـت؛ وظیفـ نکـ
کـــه می گویـــد  کســـی  کنـــم، آن  ج  خـــر
دل بخـــواه اســـت بایـــد هزینـــه بدهـــد 
ولـــی نمی دهـــد.« او معتقـــد اســـت کـــه 

»مشـــکل مـــا ایـــن اســـت!« 
ایـــن  گــــر  »ا نیـک نــــژاد  نــظـــــر  بـــه 
نفـــر  هشـــتصدهزار  و  یک میلیـــون 
کثـــر  اطمینـــان پیـــدا کننـــد کـــه دولـــت حدا
تالشـــش را بـــرای محافظـــت از جـــان آنهـــا 
بـــه کار می گیـــرد، می آینـــد و امتحـــان 

 » . هنـــد می د

گذر از دروازه کنکور؛ نخواستن 
و نتوانستن 

می گویـــد:  آمـــوزش  کارشـــناس  ایـــن 
می خواهنـــد  کـــه  گفتنـــد  »خودشـــان 
از ســـالن ورزشـــی یـــک دانشـــگاه بـــه 
عنـــوان ســـالن آزمـــون اســـتفاده کننـــد؛ 
امـــا ایـــن بایـــد چگونـــه باشـــد؟ اوال بایـــد 
تعـــداد را کـــم بکننـــد، دوم بایـــد تمـــام 
ســـختگیری های بهداشـــتی را رعایـــت 

کننـــد و ســـوم بایـــد فکـــری بـــه حـــال تهویـــه 
آنجـــا بکننـــد.«

»مـــن  می دهـــد:  ادامـــه  نیک نـــژاد 
معلـــِم ۲8 ســـال ســـابقه ام و نزدیـــک 
کنکـــور  بـــه سی ویکی دوســـال پیـــش 
گرمـــا  هـــم  موقـــع  همـــان  داده ام، 
اذیت کننـــده بـــود، حـــاال هـــم کـــه بـــه 
عنـــوان ناظـــر ســـر جلســـه مـــی روم گرمـــا 
پروتکل هـــای  تـــازه  اذیـــت می کنـــد، 
شـــود،  اضافـــه  بایـــد  هـــم  بهداشـــتی 
ایـــن  ســـال ها  طـــول  در  یعنـــی  ایـــن 
نتوانســـته اند تهویـــه ای درســـت تهیـــه 
کننـــد، آن وقـــت شـــما چـــه انتظـــاری 

داریـــد.«
بـــه نظـــر او »نتوانســـتن و نخواســـتن 
دو حـــرف اســـت. اینهـــا نخواســـتند. 

اولویتشـــان نیســـت. می گوینـــد یک بـــار 
در ســـال کنکـــور می دهنـــد، چقـــدر هزینـــه 
کنیـــم! حـــاال آن پشـــت گوش اندازی ها 
را  یقه شـــان  امـــروز  بی تفاوتی هـــا  و 
چســـبیده و البتـــه اینهـــا یقـــه کســـی را 
نمی گیرنـــد، بچه هـــا می رونـــد و آزمـــون 
می دهنـــد و آســـیب هایش بـــه خودشـــان 
و خانواده شـــان وارد می شـــود و کســـی 

پاســـخ گو نیســـت.«
 بنابر ایـــن »بـــا توجـــه بـــه حساســـیتی 
کـــه خانواده هـــا و جامـــــعه روی کنکـــور 
دارنـــد، نبایـــد زمـــان برگـــزاری آن را 
کـــه  هـــم  حـــاال  می کردنـــد،  جابه جـــا 
مـــرداد  آخـــر  تـــا  و  کـــرده  را  کار  ایـــن 
کـــه  می بینیـــم  انداخته انـــد،  عقـــب 
در  امـــا  داشـــته اند  فرصـــت  دومـــاه 
کاری نکرده انـــد.  ایـــن فرصـــت هـــم 
ــق  ــن تعویـ ــی از ایـ ــر کسـ ــن خاطـ ــه همیـ بـ
کـــه  اســـتقبال نکـــرد، مگـــر آن هایـــی 
حساســـیت های اجتماعـــی را در ایـــن 
 زمینـــه باالبردنـــد تـــا از آن بهره بـــرداری

 کنند.«   

تحصیل درحباب مجازی، 
اطمینان به جامعه واقعی

لـــب کالم نیک نـــژاد ایـــن اســـت کـــه »بایـــد 
بـــه جامعـــه اطمینـــان داد.« او دو نمونـــه 
بیـــن المللـــی ایـــن اعتمـــاد را از کشـــورهای 
انگلیـــس و فنالنـــد، بنابـــر مقاالتـــی کـــه 
 ترجمـــه کـــرده مثـــال می زنـــد و می گویـــد: 
ــدارس  ــایی مـ ــرای بازگشـ »در انگلیـــس بـ
در مـــاه ســـپتامبر)اوایل پاییـــز( طرحـــی 

ارائـــه شـــد بـــه نـــام حباب هـــا.«
گفتـــه او »مبنـــی بـــر  ح بـــه  ایـــن طـــر
تشـــکیل حباب هایـــی فردی)مجـــازی( 
بـــرای دانـــش آمـــوزان بـــود و در آن گفتـــه 
می شـــد کـــه طبـــق یـــک دســـتور العمـــل 
هـــر فـــرد درون یـــک حبـــاب قـــرار بگیـــرد.«

ح مســـئوالن آموزشـــی بـــه   در ایـــن طـــر
والدیـــن کـــودکان گفتـــه انـــد کـــه» مـــا ایـــن 
شـــرایط را در مدرســـه فراهـــم می کنیـــم 
تـــا در یـــک گفت و شـــنود اجتماعـــی در 
معـــرض نقـــد و نظـــر خانواده هـــا قـــرار 

بگیـــرد.« 
دســتــور الــعـــــملی  نیـــــز  فــنــالنـــــد  در 
ارائـــه شـــده و در آن  پنج صفحـــه ای 
از  جلوگیـــری  بــــرای  »راه حل هـــــایی 
عقب افتادگـــی دانش آمـــوزان از درس 
ارائـــه شـــده بـــود.«  از جملـــه گفتـــه شـــده 
بـــود که»پایه هـــای اول و دوم متوســـطه 
را تعطیـــل کننـــد تـــا بچه هـــای دبســـتانی 
و پیش دبســـتانی کـــه آمـــوزش آنهـــا بســـیار 
مهـــم تـــر از پایه هـــای باالتـــر اســـت در 
کمتـــر حضـــور  کـــم  کالس هایـــی بـــا ترا

فیزیکـــی داشـــته باشـــند.«
حـــال بـــه گفتـــه ایـــن کارشـــناس آمـــوزش 
ــوزش  ــا، آمـ ــرورش مـ ــوزش و پـ ــا آمـ »واقعـ
عالـــی مـــا و ســـنجش مـــا در ایـــن مـــدت 
ـــه صـــورت  ـــد؟ ایـــن نقـــد ب چـــه کار کـــرده ان
گرچـــه  جـــدی بـــر آنهـــا وارد اســـت، ا
فقـــط بـــه اینهـــا وارد نیســـت، در ایـــن 
شـــش ماه دولـــت بـــرای مـــردم چـــه کار 
ــِن کارمنـــدی کـــه  کـــرده اســـت؟ یعنـــی مـ
ســـه تـــا ســـه و نیم میلیـــون تومـــان در 
مـــاه دریافـــت می کنـــم بـــه عنـــوان یـــک 
معلـــم، خریـــد چهارصـــد تـــا پانصدهـــزار 
تومـــان ماســـک واقعـــا فشـــار مـــی آورد 
واقعـــا  بایـــد  دولـــت  زندگـــی ام؛  بـــه 
این هـــا را تقبـــل می کـــرد، امـــا همـــه را 
گـــردن مـــردم و ایـــن  انداختـــه اســـت 
کـــه   حاصـــل همیـــن وضعیتـــی اســـت 

می بینیم.« 

گرهکورکنکورنودونه!
آشفته بازار تصمیم گیری، کنکوری ها و خانواده هایشان را سردرگم کرده است

با توجه به حساسیتی 
که خانواده ها و جامعه 
روی کنکور دارند، نباید 

زمان برگزاری آن را جابه جا 
می کردند، حاال هم 

که تا آخر مرداد عقب 
انداخته اند، می بینیم که 
دوماه فرصت داشته اند 
اما  باز هم کاری نکرده اند

وقتی وزیر بهداشت از 
نگاه تخصصی خودش 
اعالم می کند کنکور به 
این شکلی که هست 

آسیب زاست و متــعاقب 
آن برگزاری اش به تعویق 

افتاده، به نظر می رسد 
هماهنگی های الزم 

انجام شده است
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ح یــا مدل  مــد در کشــور مــا دچــار ســردرگمی و نابســامانی اســت؛ به طوری کــه هرازگاهــی از گوشــه ای از کشــور یک طر
گیــری فضــای مجــازی به ســرعت وارد دنیــای مــد می شــود و ترویــج می یابــد. جوانــه زده و بــا توجــه بــه پیشــرفت و فرا

راه و چاره رفع افسردگی
بیتوجهیبهاختاللهایروحیبهعوارضدیگریمنجرمیشود

اختـال افسـردگی جـزء یکـی از شـایع ترین 
بیماری های روان شـناختی اسـت کـه روی 
کیفیـت زندگـی فـرد مبتـا و اطرافیـان اثـر 
بسیار مخربی دارد. اصوال افسرده ها بیشتر 
سـاعت های روز بی حـال و کسـل هسـتند 
و حـال انجـام کاری را ندارنـد. خلقشـان 
پایین است و به سرعت می توانند با هر چیز 
کنش  کوچکی به هم بریزند و از خودشان وا
شدید نشـان دهند. مدام دلشـان می گیرد و 
میل به گریه کردن دارند. گاهی هم ممکن 
است خیلی بی تفاوت و بی احساس شوند. 
کـم  دامنـه توجـه و تمرکزشـان به شـدت 
می شود. مثا ذهنشان موقع مطالعه خیلی 
یـاری نمی دهـد. ممکـن اسـت گیج بـازی 
داشـته باشـد یـا سـوئیچ یـا موبایلشـون را جـا 
بگذارنـد. افسـرده ها بـا خـواب کا مشـکل 
دارند و ممکن اسـت خیلـی خوابشـان بیاید 
و همه مـدت دلشـان می خواهـد بخوابند یا 

کا اصـا خـواب ندارنـد و خوابشـان سـبک 
اسـت و بعد از خوابیدن هم بدنشـان کوفته 
گاهـی اوقـات خیلی هـا  و خسـته اسـت و 
دردهـای فیزیکـی دارنـد. ممکـن اسـت 
خیلـی حوصلـه هیچ کـس حتـی خودشـان 
را هـم نداشـته باشـند. گاهـی اوقـات اصـا 
غـذا نمی خورنـد یـا برعکـس هـر چیـزی دم 
دستشـان باشـد، می خورنـد. گاهـی اوقـات 
به نظرشـان آن قـدر دنیـا بـی ارزش اسـت و 
زندگـی پـوچ می شـود کـه مـدام فکرهایـی 
درباره مـرگ در ذهنشـان می چرخـد. جالب 
اسـت بدانیـد ممکـن اسـت در هـر فـردی 
عائـم متفاوت باشـد کـه تشـخیص آن نیاز 
به ویزیت یک روان پزشک دارد. افسردگی 
بیمـاری موذیانـه ای اسـت کـه ذره ذره بـه 
سـمت بدتـر شـدن مـی رود و جالب تـر اینکـه 
ایـن بیمـاری یـک عامـل خطـر جـدی بـرای 
ایجـاد بیماری هـای قلبی عروقـی اسـت و 

در افـراد افسـرده بـه علـت تغییـر در عملکـرد 
سیسـتم های طبیعـی بـدن زمینـه بـرای 
ایجـاد یـا پیشـرفت بیمـاری قلبـی فراهـم 
می شـود. افـرادی کـه بیمـاری قلبـی دارنـد، 
مرتبـا از نظـر فشـارخون، چربـی خـون و 
کلسترول بررسی و کنترل می شوند و انجمن 

قلـب آمریـکا در دسـتورالعمل جدیـدی بـه 
این دسـته از بیمـاران پیشـنهاد می دهد که 
بیماران قلبی باید به طور مرتب ازنظر وجود 

عائـم افسـردگی بررسـی شـوند.
احتمال ابتـا به افسـردگی در بیمـاران قلبی 
سـه برابـر افـراد عـادی اسـت و تشـخیص 

این بیمـاران و به دنبـال آن درمان مناسـب 
نه تنهـا از پیشـرفت افسـردگی و عواقـب آن 
جلوگیری می کند، بلکه از پیشرفت سریع تر 

بیمـاری قلبـی نیـز جلوگیـری می کنـد.
حـاال تصـور کنیـد آدمـی کـه حتـی از خـواب و 
غـذا هیـچ لذتـی نمی بـرد، بعـد از درمـان قرار 
است چه چیزایی در او تغییر کند؟ توصیفی 
که خود بیمـاران از فضـای افسـردگی دارند، 
کسـتری رنگ اسـت و بعـد از درمـان غبـار  خا
ناامیـدی و انـدوه از زندگـی او کنـار مـی رود 
و ایـن شـروع یـک زندگـی متفـاوت اسـت. 
پس خیلـی مهم اسـت کـه ایـن افراد توسـط 
اطرافیانشـان موردحمایـت و تشـویق قـرار 
گیرند و از اطرافیان مرتب امید دریافت کنند 
تا بتوانند وارد مسیر درست قرار گیرند و این 
نکتـه بسـیار مهـم اسـت کـه در مـوارد شـدید 
تنها امیـد و حمایت کافی نیسـت، بلکه نیاز 
بـه دانـش فـرد متخصـص بـوده و درمـان 

دارویی بسـیار واجـب اسـت. خانـواده نباید 
مرتب از فرد افسـرده تقاضا داشـته باشـد که 
خودت به خـودت کمک کن یا امید داشـته 
باش. همچنیـن درخواسـت از مریض مثل 
این می ماند که از فردی که پایش شکسـته 
بخواهیـم خـودش بـه خـودش کمـک کنـد 
و بـدون گـچ گرفتـن و درمـان فقـط تصمیـم 
کـه  کـه مثـل قبـل راه رود. فـردی  بگیـرد 
پاهایش شکسـته به خاطر مشـکل جسـمی 
کـه افسـرده  نمی توانـد راه بـرود و فـردی 
است، به خاطر مشـکات روحی! شاید روح 
و روان را نتوانیم مثل دست وپا یا عضوهای 
دیگـر بـدن ببینیـم؛ امـا شکسـته شـدنش 
دردی است که چندین برابر شکسته شدن 

هریـک از عضوهـای دیگـر درد دارد.
دکتر نسرین عطائی
روان پزشک و عضو انجمن علمی 
دوستان قلب

مهارت زندگی

تست

مسابقه دانستنی های انتظامی

برای شرکت در این مسابقه جذاب که هر هفته برگزار می شود، 
شما می توانید با توجه به متن زیر، به پرسش چهارگزینه ای 
مربوط پاسخ دهید تا به قیدقرعه هدایایی ارزنده تقدیم شود.
برای شرکت در این مسابقه می توانید پاسخ خود را به شماره 
09139026414  همراه با نام، نام خانوادگی و ذکر »مسابقه 
دانستنی های انتظامی« پیامک کنید. در ضمن آخرین مهلت 

شرکت در مسابقه پنج روز پس از چاپ است.

نگاهی به شیوع اعتیـادهای مجـازی
از نگاه عام شهروندان، واژه »اعتیاد« مختص آن دسته از افرادی 
است که استعمال مواد مخدر دارند، درحالی که منظور از واژه 

اعتیاد، همیشه وابستگی به مواد مخدر نیست.
کارشناسان و محـقـقــان، بـرخـی رفـــتـارهـــا و  به نظر بیشتر 
فعالیت های اجبارگونه که میزان پرداختن به آن ها پیوسته بیشتر 

می شود، نیز در طبقه بندی اعتیاد قرار می گیرند.
حقیقت امر این است که گاهی افراط و زیاده روی روی یک 
فعالیت به جایی می رسد که بخش عمده ای از زندگی روزانه فرد را 
می گیرد و شخص به انجام این فعالیت یا رفتار اعتیاد پیدا می کند 
و مادامی که آن را تکرار نکند، آرام نمی گیرد. این گونه وابستگی ها 
می تواند درنهایت فرد را درگیر لطمه های جبران ناپذیری در روابط 

شخصی خود کند.
  

نحوه تشخیص اعتیادهای رفتاری  
یکی از اعتیادهای رفتاری دنیای امروز، وابستگی افراد به 
گوشی همراهشان است. وسیله ای که جزو الزامات زندگی به 
حساب می آید. اما برای آنکه ابتا به اعتیاد رفتاری را در خودتان 

تشخیص دهید، به پرسش های زیر پاسخ دهید:
 به طور متوسط در طول روز چند بار به گوشی خود سر می زنید؟

 وابستگی تان به گوشی همراه به حدی است که شب ها قبل از به 
خواب رفتن و صبح ها بعد از چشم بازکردن به سراغش می روید؟

 از هر موقعیتی حتی در پشت چراغ قرمز یا صف خرید از گوشی 
همراه خود استفاده می کنید؟

کاوش در میان انبوهی از  ساعت های متوالی بی دلیل به 
صفحات و پیغام ها می پردازید؟

کارهایتان را به خاطر جست وجو در شبکه های  گاهی قید   
اجتماعی می زنید؟

 استفاده بی رویه از گوشی همراه یا اینترنت به روابط اجتماعی و 
خانوادگی تان لطمه وارد کرده است؟

 تصور می کنید بهترین راهکار برای کاهش احساسات منفی تان، 
استفاده از گوشی همراه و شبکه های اجتماعی است؟

گر با خواندن  پس از مرور این پرسش ها، لحظه ای درنگ کنید. ا
آن ها نمونه ای از واکنش های روزمره تان در ذهن شما تداعی شد، 
باید بدانید که به یکی از انواع اعتیادهای رفتاری دچار شده اید.در 
این دست از اعتیادها مشکل از جایی شروع می شود که استفاده 
بی رویه از تلفن همراه و شبکه های اجتماعی، تبدیل به یک 
عادت و در مرحله بعد تبدیل به یک وسواس رفتاری می شود.

در این مرحله فرد به هر بهانه ای به صورت افراط گونه و بدون 
کنترل به سراغ فعالیتی که به آن وابستگی دارد، می رود و برایش 
پذیرفتنی نیست که انجام نادرست برخی رفتارها، نوعی اعتیاد 

محسوب می شود.

چطور می توان اعتیاد رفتاری را ترک کرد؟
بــه یــاد داشــته باشــید زمانــی رفتــاری بــه اعتیــاد تبدیــل می شــود 
کــه از عــادت فراتــر مــی رود و روح و روان شــخص را فرامی گیــرد. 
زمانی که احساســات منفی شــما را احاطــه کرده اند، با پنــاه بردن 
بــه برخــی رفتارهــا و فعالیت هــا می توانیــد احســاس تألــم خــود را 
کنتــرل کنیــد و همیــن موضــوع، آغــاز اعتیــاد رفتــاری شماســت. 
گــر از گوشــی همــراه یــا شــبکه های اجتماعــی  به گونــه ای کــه ا
ــاره بــه ســراغتان  اســتفاده نکنیــد، تمــام افــکار منفــی ســابق دوب
می آیــد؛ ازایــن رو برخی از متخصصان ریشــه اعتیادهــای رفتاری 
کارآمــد شــخص در برخــورد با احساســات منفی  را در شــیوه های نا
خــود دانســته اند. ازآنجــا  کــه زندگــی بــدون حس هــای منفــی 
ممکــن نیســت، پــس به گونــه ای همــه اشــخاص حس هــای بــد 
)احساس شکست عشقی، تنهایی، طردشــدن، سرزنش، ترس 

و...( را تجربــه کرده انــد.
تاکنون بــه ایــن فکــر کرده ایــد کــه وقتی حالتــان بــد اســت، چطور 
بایــد آن را تغییــر دهیــد و احســاس خــوب و خــوش را جایگزیــن 
آن کنیــد؟ یــا هنگامی کــه حوصله تــان ســر مــی رود، چــه چیــز 

ســرگرمتان می کنــد؟
آیــا بــرای از بیــن بــردن حس هــای منفــی خــود فقــط از یــک روش 

تکــراری اســتفاده می کنیــد؟
 بــه یــاد داشــته باشــید هــر فعالیتــی کــه شــما را ســرخوش می کنــد، 
اعتیــادزا نیســت؛ زمانــی شــما بــه آن فعالیــت یــا رفتــار معتــاد 
می شــوید کــه بــرای رفــع احساســات منفــی خــود از آن اســتفاده 

. می کنیــد
حــال پرســش اینجاســت کــه چــرا بعضــی از افــراد زودتــر معتــاد 

می شــوند؟
ــن  ــوان داد، ای ــه می ت ــخی ک ــن پاس ــه، بهتری ــن جمل ــل ای در مقاب
اســت که حس هــای بــد در افــراد مســتعد بــه اعتیاد بیشــتر اســت.

پرسش مسابقه
 داشــتن کــدام رفتــار در افــراد می توانــد از نشــانه های اعتیــاد 

مجــازی باشــد؟
1. کنترل های بی بهانه و مکرر گوشی همراه

 2. وابستگی به تلفن همراه در تمام مواقع
 3. اوقات و زمان های زیادی را صرف گوشی همراه کردن

 4. همه موارد
نــام برنــده و نحــوه دریافــت جوایــز: محمــد شــریفی.  
ــا  ــاس ب ــن تم ــود ضم ــزه خ ــت جای ــرای دریاف ــد ب ــده می توان برگزی
شــماره 21825602 و بــه همــراه داشــتن کارت شناســایی، بــه 
معاونــت اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی اســتان واقــع در میــدان 
امــام مراجعه کند. )نهایــت فرصت دریافــت جایــزه دو هفته پس 

از چاپ است و پاسخ شماره گذشته گزینه »4« بود(
اداره آموزش همگانی
معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان

 زیبایی

چگونه پوستی شاداب داشته باشیم؟
چند ماسک گیاهی برای سالمت پوست

بــرای شــادابی پوســت می توانیــد در خانــه از ماســک گیاهــی اســتفاده کنیــد. ماســک هایی 
ح آن هــا  کــه لعبــت اســتاد علــی عســکری، کارشــناس ارشــد گیاهــان دارویــی بــه شــر

می پــردازد.
ماســک جهــت رفــع خشــکی پوســت دســت ها: یــک قاشــق مرباخــوری عســل را بــه 
همــراه یــک فنجــان کوچــک آب پرتقــال مخلــوط کــرده و اجــازه دهیــد تــا عســل به طــور 
کامــل در آب پرتقــال حــل شــود، ســپس دســت های خــود را بــه مــدت 20 دقیقــه در ایــن 

معجون قرار دهید. بهتر است این کار را روزی سه مرتبه انجام دهید.
ماســک جهــت رفــع لکه هــای قهــوه ای و سفیدپوســت: ایــن لکه هــا معمــوال 
ــار در  ــرای از بیــن بــردن ایــن لکه هــا ســه ب درنتیجــه رطوبــت و خشــکی ظاهــر می شــوند. ب

روز صورت خود را با پنبه آغشته شده به روغن کرچک تمیز کنید.
ماســک جهــت رفــع تــورم و ســرخی پلک هــا: نگرانــی، گردوغبــار و آلودگی هــای 
ــرای رفــع ســرخی  ــروز ایــن عارضــه هســتند. ب ــر در ب محیط زیســت، مهم تریــن عوامــل مؤث
پلک هــا بهتــر اســت پنبــه ای را بــه گاب ســرد آغشــته کــرده و بــه مــدت 15 دقیقــه روی 

پلک ها قرار دهید.
ماســک جهــت درمــان تــرک خــوردن لب هــا: اولیــن قــدم در درمــان تــرک لب هــا، 
گــر بــه هــر علتــی لب هــای شــما تــرک برداشــت،  خیــس نکــردن لب هــا بــا زبــان اســت؛ ولــی ا
بــرای رفــع آن یــک قاشــق غذاخــوری نمــک را در نیــم لیتــر آب حــل کــرده ســپس حولــه 
کوچکــی را در آن بــه مدت چنــد دقیقه قــرار داده تــا خیس بخــورد. بعــد حولــه را روی لب ها 

قــرار دهیــد. ایــن کار را بــه مــدت یــک هفتــه قبــل از خــواب انجــام دهیــد. بافاصلــه بعــد از 
کمپــرس کــردن لب هــا بــا آب نمــک، الیــه ای ضخیــم از نرم کننــده لــب مثــل وازلیــن یــا 

النولین را روی لب بزنید تا رطوبت آن حفظ شود.
ماســک برطرف کننده حلقه های ســیاه دور چشــم و درمــان آن: این حلقه ها بیشــتر 
جنبــه ارثــی داشــته؛ ولــی کم خوابــی و خســتگی نیــز در بــروز آن مؤثــر اســت. بــرای درمــان 
آن، یک قاشــق مرباخوری پــودر مخمر را به همــراه یک فنجان کوچک شــیر و یک قاشــق 

مرباخــوری روغن زیتــون و کمــی آرد مخلــوط کنیــد و بگذاریــد تــا خــوب خــودش را بگیــرد. 
ســپس بــه مــدت 20 دقیقــه دور حلقــه چشــم گذاشــته و روی آن یــک گاز اســتریل )بــدون 
اینکــه فشــار دهیــد( بگذاریــد. بعــد از 5 دقیقــه بــا پارچــه پنبــه ای آغشــته بــه گاب ســرد 

ک کنید. این کار را سه بار در هفته انجام دهید. ماسک را پا
ماســک جهــت رفــع ریــزش مــوی ســر و ابــرو و شــوره ســر و کمــک بــه رشــد مجــدد 
آن: یــک لیوان ســنبل الطیب را در دو لیــوان آب بجوشــانید. بعد از صاف کــردن، هفته ای 

یک تا دو مرتبه روی پوست سر بمالید و بعد از حدود 15 دقیقه آن را بشویید.
همچنین مقدار یک قاشــق غذاخوری ســیاه دانه را در ظرفــی ریخته، روی شــعله اجاق گاز 
گذاشــته و آن را آرام هــم بزنیــد تا بو داده شــود. ســپس از روی آتش برداشــته و بعــد از خنک 
شــدن پــودر کــرده و بــا دو قاشــق روغن زیتــون مخلــوط کنیــد. قبــل از حمــام بــر پوســت ســر 

خود بمالیــد و در آخــر آن را بشــویید.
مقــداری بــرگ انجیــر خشک شــده را بکوبیــد و در مقــداری آب نیم گــرم مخلــوط کنیــد 
ــار روی موهــای خــود  ــا چنــد ب ــا به صــورت خمیــر درآیــد. از ایــن معجــون هفتــه ای یــک ی ت

مالیــده و بعــد از 15 دقیقــه بــا آب ولــرم بشــویید.
 هفته ای یک بــار یک لیــوان برگ ســنا را در یــک لیــوان آب پخته و بعــد از صاف کــردن آن، 

قبل از حمــام روی موی ســر مالیــده و در پایان هم آن را بشــویید.
مقــداری ثعلــب را به صــورت پــودر شــده بــا روغن زیتــون مخلــوط کــرده و هفتــه ای یــک تــا 

دو مرتبــه بــه پوســت ســر مالیــده و بعــد از 15 دقیقــه بشــویید.

لیال کهالنی
دبیر سرویس سبک و سالمت

سـالیان سـال اسـت کـه انسـان بـا مـد و 
لبـاس سـروکار دارد، خواسـته یا ناخواسـته از 
دوران باسـتان تـا بـه امـروز درگیـر ایـن پدیـده 
بوده و هرروز تغییرات زیادی را در آن مشاهده 
کرده اسـت.مد باعث قرار دادن مـردم در کنار 
هم و درعین حـال موجب جـدا کردن آن هـا از 

هـم می شـود. شـایان عسـکری، مـدرس 
دانشـگاه و کارآفریـن صنعـت ُمـد و لبـاس بـا 
اشـاره به این مقدمـه، به توضیحـات دیگری 
از مـد و مدگرایـی و سـبک آن در زندگـی امـروز 

پرداخته است.

تعریفی از مد
مـد کلمـه ای فرانسـوی )Mode( و معـادل 
و  اسـت  انگلیسـی  در   )Fashion( فشـن 
به عنـوان یـک اصطـاح کلـی میـان افـکار 

مـردم درزمینـه هنـر طراحـی پوشـاک مطرح 
شـده اسـت. واژه »مـد« در لغـت بـه معنـی 
سلیقه، اسلوب، روش و شیوه های مختلف 
در زندگی است و بر اساس ذوق و سلیقه افراد 
و سبک زندگی ازجمله لباس پوشیدن، نوع 
آداب پذیرایـی، معاشـرت، تزیین، معماری 

خانـه و... تعریـف می شـود.

آثار مد
اسـت؛  گیـری  فرا و  گسـترده  کلمـه  مـد 

گهانی و مکرر همه  به طوری که به تغییر نا
یا برخی از افـراد اطـاق می شـود و منجر به 
گرایش هـای رفتاری خاص شـده یا معرف 
کــاالی به خـصــوص یــا درپـیـش گـرفـتــن 

سـبکی خـاص در زندگـی می شـود.
مـد بـه دو صـورت عمـل می کنـد، گـاهــی 
گـاهــی  یـا  بـلندمــدت  مـدهــا  از  بعضـی 
کوتاه مـدت و زودگذر اسـت. در جامعه، مد 
نمایشـی از ارزش مـادی دارایی هـای افراد 
اسـت. به هرحال مد در دنیای امـروزی به 

شـکلی عجیـب در حـال رشـد اسـت.

منشأ مد
گفتـه شـد، مـد در حـال  کـه  همان طـور 
حاضـر بسـیار گسـترده و تخصصـی شـده 
اسـت؛ به طـوری کـه بـرای کوچک تریـن 
مـوارد هـم تیم هـا، افـراد و کارخانه هـای 
تخصصـی خـاص ایجادشـده و به صـورت 
کاما حرفـه ای و با علم بـه همه مـوارد، مد 

را دنبـال می کننـد.
برندهـای بـزرگ دنیـا، طراحـان بـزرگ، 
نمایشـگاه ها و فسـتیوال های تخصصـی 
مـد، دنیای مـد امـروز را تشـکیل می دهند.
مـد در دنیـای امـروز به قـدری بـزرگ و 
پیشـرفته اسـت کـه می تـوان ایـن صنعـت 
را یکـی از پردرآمدتریـن و کارآفرینانه تریـن 

صنعت هـای روز دنیـا نـام بـرد.

نتایج و بازخوردهای مد
دنیای ارتباطات روزبه روز گسترده تر شده 
و شـما بـرای گرفتـن بهتریـن نتایـج در این 
دنیـای بسـیار وسـیع، نیـاز بـه اسـتفاده از 
تکنیک های خاصـی دارید؛ امـا مهم ترین 
نکته در برخورد اول شـما با افراد این دنیا، 
نقـش مـد و لبـاس در دنیـای امـروزی و 
بازخورد رفتاری آن هاست. غالبا جوانان و 
زنان بنا به دالیلی خاص گرایش بیشتری 
بـه ُمـد و لبـاس دارنـد و وجـود ایـن ویژگـی، 
عرصـه  فعـاالن  بـرای  مغتنـم  فرصتـی 
ک و مسـئوالن فرهنگـی کشـور برای  پوشـا
ارائـه الگوهـای ایرانی اسـامی خاقانـه را 
فراهم می سازد. امروزه مهندسی فرهنگ 
در لبـاس، بـر اسـاس زندگـی بـه سـبک 
ایرانی اسـامی ضرورتـی اجتناب ناپذیـر 
بـوده و متولیـان امـر بایـد بـرای تثبیـت 
از مبانـی روان شـناختی  ایرانـی  هویـت 
طیف هـای مختلـف جامعـه بهره بـرداری 
کننـد و بـا اتخـاذ روش هـای مناسـب و 
رعایـت اصـول فنـی در جهـت برندسـازی 
لباس ایرانی گام بردارند. از سـویی به نظر 
می رسد برای حرکت در مسیر اصولی و گام 
برداشـتن در رونـدی روبـه رشـد، بایـد ابتدا 
شـناختی جامـع بـه تاریخچـه و گذشـته در 

اختیـار داشـته باشـیم.
بـا توجـه بـه تأثیرگـذاری سـریع برندهـای 
بـزرگ دنیـا بـر مـد در هـر جامعـه، می تـوان 
تغییر مـد در این روزها را سـاعتی دانسـت و 
گرهای فضای مجازی  همچنین تعدد با
یـا مدل هـای دنیـای مـد و فشـن باعـث 
شـده اسـت کـه مـردم بـه تبعیـت از آن هـا 
تغییـر یابنـد و یک طـراح کافـی اسـت برای 
اعمال نظرهـای خـود در ایـن صنعـت یـا 
تغییـر مـد در جامعـه از ایـن ظرفیت هـا 

اسـتفاده کنـد.
مـد و لبـاس در ایـن زمانـه راه خوبـی جهت 
کارآفرینـان  درآمدزایـی بـرای فعـاالن و 
ایـن عرصـه اسـت و می تـوان درآمـد خـوب 
و قابـل قبولـی در ایـن صنعـت حاصـل 
کـرد؛ همچنیـن صنعتـی اسـت کـه حتـی با 
کمترین مبلغ هم می تـوان در آن شـروع به 

فعالیـت و کسـب وکار کـرد.
صنعت مـد با توجه بـه اینکـه تأمین کننده 
یکی از نیازهای اصلی انسـان بوده اسـت، 
در سـال های اخیـر بـا توجـه بـه همه گیـری 
اینترنـت و فضـای مجـازی وارد عرصـه 
جدیـدی شـده، ازایـن رو کارآفرینـی در این 
صنعت بسـیار گسـترش یافته و بسـیاری از 
فعاالن این حرفه خواسـته یا ناخواسته به 
کارآفرینی هـای مختلـف روی آورده انـد و 

ایجـاد شـغل کرده انـد.

و سرانجام مد امروز...
بـه نظـر شـخصی بنـده، مـد در کشـور مـا به 
سـردرگمی و نابسـامانی دچـار شـده اسـت؛ 
گوشـه ای از  کـه هرازگاهـی از  به طـوری 
ح یـا مـدل جوانـه زده و بـا  کشـور یـک طـر
گیـری فضـای  توجـه بـه پیشـرفت و فرا
مجازی به سرعت وارد دنیای مد می شود 
و ترویـج می یابـد و گاهـی بـه حـد زیـادی 
ایرانی اسـامی  فضـای  چهارچـوب  از 
کشـورمان فاصله می گیرد که این موضوع 
باعث وجود مشکاتی در جامعه می شود.
ازایـن رو تمامـی طراحـان و سـردمداران 
مـد در کشـور بایـد بـا مدیریتـی درسـت و 
جامع، نظـارت بر این عرصـه را ادامـه داده 

کننـد. و تکمیـل 

سردرگمی  مدهای امروزی
چراسبکایرانیلباسفراموششدهاست؟
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 فوتبال اروپا

لیست سیاه زیدان؛ این بازیکن ها را 
نمی خواهم

رئـال مادریـد فصـل 20-2019 را بـا دو جـام بـه اتمـام رسـاند. 
لیـگا باعـث شـد تـا طوالنی تریـن فصـل  فتـح سـوپرکاپ و ال
تاریـخ به خوبـی بـرای رئـال بـه اتمـام برسـد؛ بااین حـال 
حـذف در یک هشـتم نهایـی لیـگ قهرمانـان بـه دسـت 

منچسترسـیتی اتفاقـی منفـی در انتهـای فصـل بـود.
 رئـال در زمیـن سـیتی 1-2 باخـت و حذف شـد و یـک روز بعد 
در کمـپ والدببـاس بازیکنـان بـرای آخریـن بـار قبـل از رفتن 
بـه تعطیـات گردهـم آمدنـد. خـوزه آنخـل سـانچس، مدیـر 
اجرایی رئال و دسـت راسـت فلورنتینو پرز )رئیـس( در کمپ 
بـا بازیکنان جلسـه ای داشـت و دقایقی بـرای آن ها صحبت 
کـرد و اطـاع داد کـه بـه دلیـل شـرایط بـد اقتصـادی ناشـی از 

کرونـا، هیـچ بازیکـن جدیـدی جـذب نخواهد شـد.
درواقـع چـهـره هــای جدیـد رئـال در فـصــل 2020-21، 
بازیکنانی چون مارتین اودگارد و دنی سبایوس خواهند بود 
کـه فصـل گذشـته بـه صـورت قرضـی در سوسـیداد و آرسـنال 

بـازی می کردنـد.
 در روزهـا و هفته هـای پیـش رو، هـدف اصلـی سـران رئـال، 
فـروش بازیکنانـی اسـت کـه در ایده هـای زیـن الدیـن زیدان 
جایی ندارند. بازیکنانی که فصل گذشته در تیم اول بودند 
و نیـز بازیکنانـی کـه بـه صـورت قرضـی بـرای تیم هـای دیگـر 

بـازی می کردنـد.

 خامس رودریگز
لیـگا جایـی در برنامه هـای  خامـس در هفته هـای پایانـی ال
که خودش چنین درخواستی کرده بود.  زیدان نداشت؛ چرا
خامـس کـه سـال بعـد قـراردادش بـه اتمـام می رسـد، حاضـر 
نشـد با رئال برای بازی بـا اتلتیک بیلبائو راهی باسـک شـود 

و در مادریـد مانـد.
او دیگـر در فهرسـت رئـال قـرار نگرفـت و از اولویت هـای 
باشـگاه رئال، پیدا کـردن مقصـدی دیگر بـرای ایـن بازیکن 
کلمبیایـی اسـت. از قـرارداد خامـس تنهـا یـک سـال باقـی 
مانده و طبعا رقم انتقـال او پایین تر از ارزش های واقعی اش 
خواهد بود. حفـظ خامس بـرای یک فصل دیگـر درحالی که 
زیـدان دیگـر او را نمی خواهـد، قطعـا اشـتباه بزرگـی اسـت. او 
تابسـتان بعد بازیکـن آزاد خواهد بـود؛ ولی رئال قصـد دارد از 

فـروش او در تابسـتان امسـال درآمدزایـی کنـد.

 گرت بیل
ارتبــاط بیــن گــرت بیــل و زیــدان به طــور کامــل قطــع شــده 
ــا  ــازی ب ــرای ب ــال ب ــراه رئ ــد هم ــر نش ــی حاض ــل وقت ــت. بی اس
ج  ســیتی راهــی منچســتر شــود، از برنامه هــای زیــدان خــار
شــد و ســرمربی فرانســوی بــرای فصــل بعــد روی او حســاب 

. نمی کنــد
مشــکل بزرگ به دســتمزد 17 میلیون یورویــی او برمی گردد. 
بیــل درصورتی که پیشــنهادی خوب برایش نرســد، مشــکلی 
کار در رئــال حتــی در صــورت سکونشــینی  بــرای ادامــه 
نخواهــد داشــت و ایــن را اخیــرا ایجنــت او نیــز تأییــد کــرد. 
بیل تا 2022 قــرارداد دارد و با احتســاب مالیــات، حفظ او 60 
میلیــون یــورو بــرای رئــال هزینــه خواهــد داشــت. ایــن مبلــغ 
ج شــده،  هزینــه بــرای بازیکنــی کــه از ایده هــای زیــدان خار
قطعــا به صرفــه نخواهــد بــود. رئــال همچــون خامــس قصــد 
هدیــه دادن بیل به باشــگاهی دیگــر را نــدارد؛ ولی در شــرایط 
کنونــی بعیــد اســت بتــوان باشــگاهی پیــدا کــرد کــه قادر باشــد 
17 میلیــون یــورو ســاالنه بــه ســتاره ولــزی دســتمزد بدهــد. 
گــر او بــا باشــگاهی بــه توافــق  اولویــت در فــروش بیــل اســت و ا
مالــی برســد، رئــال بــرای رقــم نهایــی انتقــال، ســختگیری 

ــرد. نخواهــد ک

 ماریانو دیاز
ع خــود جالــب اســت. او دو ســال پیش  مــورد ماریانــو نیــز در نو
از لیون بــه رئــال بازگشــت و پیراهــن شــماره 7 رونالــدو را به او 
دادند. ماریانو نتوانســت خوش بدرخشــد و فصل 2019-20 
را نیــز همــواره روی نیمکــت بــود و بســیار کــم بــه او فرصــت 
بازی رســید؛ ولی این مهاجم دومینیکن-اســپانیایی حاضر 
بــه تــرک رئــال حتــی در چنیــن شــرایطی نیســت. ماریانــو 
ســاالنه 4.5 میلیــون یــورو دســتمزد می گیــرد و هیــچ باشــگاه 
دیگــری حاضــر بــه پرداخــت چنیــن مبلغــی بــه او نیســت 
و ماریانــو هــم بــه جایــی نخواهــد رفــت کــه مبلغــی کمتــر 
دریافــت کنــد. او بــه باشــگاهی مــی رود کــه توقعات ورزشــی و 

شــخصی او را بــرآورده کنــد.

 لوکاس واسکز
او یکــی از بازیکنانــی اســت کــه در رئــال چنــدان نگرانــش 
ــا یــک ســال دیگــر معتبــر اســت و  ــوکاس ت نیســتند. قــرارداد ل
ــال امــا بــه  بســیار هــم موردتوجــه زیــدان قــرار دارد. ســران رئ
دنبــال تیمــی دیگــر بــرای او هســتند تــا بتواننــد از فــروش 
او مبلغــی در حــدود 25 میلیــون یــورو بــه دســت بیاوردنــد. 
در پســت او وینیســیوس و رودریگــو گوئــس حضــور دارنــد 
و لــوکاس مشــکل بتوانــد فصــل بعــد جایــی در ترکیــب ثابــت 
گــر پیشــنهاد مناســبی بــرای  رئــال داشــته باشــد؛ بااین حــال ا
او پیــدا نشــود، رئــال مشــکلی در راه مانــدن لــوکاس ایجــاد 
نخواهد کــرد. او بازیکنــی پذیرفته شــده و مقبــول در رختکن 

رئــال و کامــا بی دردســر بــرای باشــگاه اســت.

 بورخا مایورال
رئــال تحــت هــر شــرایطی تمایــل بــه روش بورخــا مایــورال 
کادمــی باشــگاه که دو ســال گذشــته قرضی  دارد. محصــول آ
بــرای لوانتــه بــازی کــرده، از التزیــو و والنســیا پیشــنهاد دارد و 
ــرای انتقــال او 15 میلیــون یــورو تعییــن  باشــگاه مادریــدی ب
کرده اســت. تمایــل بورخا پذیــرش پیشــنهاد التزیو اســت که 

فصــل بعــد در لیــگ قهرمانــان خواهــد بــود.

رگیلون
کادمــی رئــال، تابســتان  مدافــع چــپ جــوان محصــول آ
گذشــته و پس ازاینکــه فرالنــد منــدی بــه رئــال پیوســت، 
به صــورت قرضــی راهــی ســویا شــد. زیــدان معتقــد اســت کــه 
جناح چــپ تیمش بــا حضــور مارســلو و منــدی نیاز بــه تقویت 
نــدارد و بــا توجــه بــه درخشــش رگیلــون در ســویا و رشــد ارزش 
او در بــازار، رئــال تمایــل بــه فــروش او بــا رقــم 25 میلیــون 
یــورو دارد. پــی اس جــی و اورتــون بــه نظــر جدی تریــن 
ــال قصــد دارد در  ــون هســتند. رئ باشــگاه های خواهــان رگیل
صــورت انتقــال ایــن بازیکــن، 50درصــد حــق مالکیــت او را در 

اختیــار داشــته باشــد.

خارج از گود

چه خبر از لیگ برتر بسکتبال؟

گلزمن  تاریخ سازی نا
 در لیگ قهرمانان اروپا

 اعالم زمان برگزاری مسابقات انتخابی 
جام جهانی فوتبال

بســکتبال  فدراســیون  اعــام  طبــق 
ایــران، تاریــخ 1399/7/24 به عنــوان 
زمــان شــروع لیــگ برتــر مــردان تعییــن 
شــد تــا نگاه هــا بیشــتر از قبــل بــه ســمت 
لیــگ معطــوف شــود، ســوپر لیگــی کــه 
شــاید در همیــن ابتــدای راه بــا پرســش ها 
و حواشــی مهمــی همــراه اســت.  یکــی از 
ع هایــی کــه پیش بینــی می شــد  موضو
ــئوالن  ــط مس ــا توس ــر از این ه ــی زودت خیل
فدراســیون و خصوصــا رامیــن طباطبایی 
برطــرف شــود، بحــث ناراحتــی باشــگاه 
شــهرداری گــرگان از فدراســیون بــه خاطر 
قهرمان اعــام نکــردن این تیــم در فصل 
کنون بــه نظر  گذشــته بود. رشــته ای کــه ا
می رســد ســر درازی دارد و شــاید باعــث 
کناره گیــری صدرنشــین فصــل گذشــته 
رقابت هــا از لیــگ شــود. پــس از حضــور 
رامیــن طباطبایــی در اســتان گلســتان و 
دیــدارش با مســئوالن باشــگاه شــهرداری 
گــرگان، پــس از چنــد روز صحبت هایــی 

و  اســتان  رســانه های  برخــی  توســط 
شــبکه های مجــازی مبنــی بــر اینکــه 
ح  گــرگان در لیــگ تیمــداری می کنــد مطر
کــه باشــگاه  شــد؛ امــا طولــی نکشــید 
شــهرداری اعــام کــرد ایــن تیــم پــای 
مواضــع خــود ایســتاده و به هیچ عنــوان 

حضــورش در لیــگ قطعــی نیســت.

کناره گیری تیم های ریشه دار 
از لیگ

ع مهــم دیگــری کــه ایــن روزهــا  موضــو
نگرانی هایــی را دربــاره فصــل جدیــد 
مـی کـــند،  ایـجـــاد  بســکتبال  لیــگ 
آســیبی اســت کــه کناره گیــری و منحــل 
چــون  ریشــه داری  تیم هــای  شــدن 
پتروشــیمی بنــدر امــام بــه ســطح کیفــی 
لیــگ می زنــد. اتفاقــی کــه بــا توجــه بــه 
اعــام آمادگــی نکــردن تیــم پتــرو، تــا ایــن 
لحظــه غیبــت ایــن تیــم بــرای حضــور 
در فصــل آینــده ســوپر لیــگ، قطعــی بــه 

نظــر می رســد. در ســال های 
شــاهد  بــار  چندیــن  گذشــته 

منحــل شــدن تیم هــای باســابقه 
همچــون دانشــگاه آزاد، پیــکان 

و... در لیــگ بســکتبال بودیــم کــه بــه 
کارشناســان ایــن رشــته،  تأثیــر  گفتــه 
زیــادی در کنــد شــدن رونــد صعــودی 
بســکتبال ایــران داشــت. طبیعتــا آوردن 
تـیـم هـــای بــزرگ بــه لیــگ در هـمـــه 
دوره هــا کار ســختی اســت؛ امــا وقتــی 
ــزرگ از لیــگ کناره گیــری  باشــگاه های ب
می کننــد مســلما بازگرداندن آن هــا کاری 
به مراتــب دشــوارتر و بعضــا غیرممکــن 

اســت.

بالتکلیفی لیگ و قراردادهایی 
که بسته نشده اند

از االن تــا زمــان اعـام شـــده تـوســـط 
ع رقابت هــای  فدراســیون بــرای شــرو
ــده  ــان مان ــاه زم ــدودا دو م ــر، ح ــگ برت لی

اســت کــه فدراســیون و باشــگاه ها بایــد 
در ایــن دو مــاه برنامه هــای خــود را 

کننــد. کامــل اجرایــی  به صــورت 
حــال باوجوداینکــه حتــی طبــق گفتــه 
فدراســیون احتمــال دارد تاریــخ شــروع 
لیــگ در صــورت صاحدیــد ســتاد ملــی 
کنــد، مــوارد  کـرونـــا تغییــر  مبــارزه بــا 
کــه بــرای  ذکرشــده مســائلی هســتند 
ایـجـــاد  نـگـرانـــی  بســکتبال  جامـعـــه 
فعــا  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  کرده انــد. 
تصمیــم قاطعــی دربــاره نــکات ذکرشــده 
گرفته نشــده، باید دیــد که شــرایط فصل 
پیــش روی لیــگ بســکتبال چگونــه 

خواهــد بــود؟   

 ســرمربی الیپزیــگ بــا پیــروزی برابــر اتلتیکو 
یــک  نیمه نهایــی  بــه  و صعــود  مادریــد 
رکــورد تاریخــی بــه نــام خــود ثبــت کــرد. 
ســرمربی آلمانــی تنهــا بــا 33 ســال ســن 
توانســت الیپزیــگ را راهــی نیمه نهایــی 
لیــگ قهرمانــان اروپــا کنــد. ایــن اتفــاق پس 
از پیــروزی دو بــر یــک مقابــل اتلتیکومادریــد 
خ داد. عملکــرد ســرمربی الیپزیــگ در  ر

کنــون  تاریــخ ایــن رقابت هــا ثبــت شــد. او ا
جوان تریــن ســرمربی محســوب می شــود 
کــه تیمــش بــه نیمه نهایــی راه یافتــه اســت. 
ــان  ــه دش ــه دیدی ــن ب ــش از ای ــورد پی ــن رک ای
تعلــق داشــت. ســرمربی کنونــی تیــم ملــی 
فرانســه در ســال 2004 هدایــت مارســی را 
ــا 35 ســال و هفــت مــاه  ــر عهــده داشــت و ب ب

نیمه نهایــی را تجربــه کــرد. 

کنفدراســیون فوتبــال آســیا،  کل   دبیــر 
زمــان برگــزاری دیدارهــای معوقــه انتخابی 
جــام جهانــی 2022 قطــر و انتخابــی جــام 
کــرد.  اعــام  را  آســیا   2023 ملت هــای 
ایــن رقابت هــا تــا مــاه ژوئــن 2022 ادامــه 
خواهــد داشــت. بــر اســاس ادعــای دبیــر کل 
AFC، دیدارهــای مرحلــه دوم انتخابــی 
در ماه هــای مــارس و ژوئــن 2021 برگــزار 

خواهــد شــد. مســابقات مرحلــه ســوم و 
کتبــر و نوامبر  نهایــی در ماه های ســپتامبر، ا
2021 برگــزار می شــود و دو هفتــه پایانــی این 
ــن  ــارس و ژوئ ــای م ــم در ماه ه ــابقات ه مس
2022 انجــام خواهد شــد. تیم ملــی فوتبال 
ایــران در مرحلــه دوم انتخابــی جــام جهانی 
2022 قطــر بــا تیم هــای عــراق، بحریــن، 

هنــگ کنــگ و کامبــوج هم گــروه اســت.

از ورزش چه خبر؟ 

شوخی بزرگ؛ پیراهن مشترک 
مسی - رونالدو

اشــرف بن عیاد، خبرنــگار بین اســپورت، 
ــاره همبــازی  توییــت قابل توجهــی را درب
شــدن لیونــل مســی و کریســتیانو رونالــدو 

منتشــر کــرد.
از  یـوونـــتوس  تلــخ  حــذف  از  بـعـــد 
اروپــا،  قهرمانــان  لیــگ  رقابت هــای 
شــایعه های زیــادی در رابطــه بــا احتمــال 
یعنــی  پرتغالــی  فوق ســتاره  جدایــی 
کریســتیانو رونالــدو از ایــن تیــم بــه گــوش 
رســیده اســت؛ موضوعــی کــه البتــه نــه به 
شــکل رســمی تأییــد و نــه تکذیــب شــده 
اســپانیایی  معــروف  اســت. خبرنــگار 
گــه ادعــای جالبــی را  گیــم باال یعنــی 
ح کــرد. او مدعــی شــد از خورخــه  مطــر
ــدو خواسته شــده  منــدس، ایجنــت رونال
بــرای او بــه دنبــال باشــگاهی جدیــد 
بگــردد و بارســلونا یکــی از تیم هایــی 
کــه منــدس بــه آن هــا نزدیــک  اســت 
ــا بارســلونا  شــده اســت. تمــاس منــدس ب
ایــن احتمــال رؤیایــی را بــه وجــود آورده 
کــه شــاید روزی بتوانیــم بــرای اولیــن 
بــار شــاهد حضــور دو غــول بــزرگ دنیــای 
فوتبــال، مســی- رونالــدو در یک تیــم و با 

یــک پیراهــن باشــیم.
امــا  خبــر  ایــن  شــدن  منتشــر  از  بعــد 

ع را  نشــریه اســپانیایی آاس ایــن موضــو
پیگیــری و اعــام کــرد کــه آن هــا دربــاره 
کریســتیانو رونالــدو  انتقــال احتمالــی 
بــه بارســلونا از نزدیــکان ایــن بازیکــن 
خبــر  ایــن  کــه  کرده انــد  پرس وجــو 
توســط آن هــا بــه شــکل جــدی تکذیــب 
شــده اســت. درواقــع نزدیــکان رونالــدو 
کیــد کرده انــد کــه CR7 از حضــور در  تأ
یوونتــوس کاما خوشــحال اســت و هیچ 
قصــدی بــرای تــرک ایــن تیــم نــدارد.

حــاال و در همیــن رابطــه اشــرف بــن عیاد، 
خبرنــگار حــوزه بارســلونای بین اســپورت 
نیــز به نوعــی شــایعه های حضــور کریــس 
رونالــدو در بلوگرانــا را تکذیــب کــرده؛ 
شــدن  هم تیمــی  درعین حــال  او  امــا 
او بــا رقیــب دیرینــه اش یعنــی لیونــل 
مســی را رد نکــرده اســت.  این خبرنــگار با 
قــرار دادن توییتــی از احتمــال هم بــازی 
شــدن کریســتیانو رونالــدو و لیونــل مســی 
در یــک بــازی خیریــه پــرده برداشــته 
اســت؛ موضوعــی کــه می تواند هــواداران 
دو  ایــن  گرفتــن  قــرار  بــه  را  فوتبــال 
ابرســتاره دنیــای فوتبــال در کنــار یکدیگر 
امیــدوار کنــد؛ امــا نــه در بارســا یــا یــک تیم 

باشــگاهی./ ورزش ســه

مهری مصور
دبیر سرویس ورزش

سپاهان در دوره پـسـاقلعه نویی بـا یـــک 
مأموریت مهم مواجه است، کسب پیروزی 
کسب سهمیه  در دو بازی پایانی لیگ و 
آسیایی؛ کاری دشوار و دور از ذهن که روی 

کاغذ شدنی است.
هفته ماقبل پایانی لیگ برتر فوتبال امشب 
به طور هم زمان در شهرهای مختلف کشور 
و  سپاهان  تیم های  که  می شود  دنبال 
شهر خودرو مهم ترین بازی هفته را برگزار 

می کنند.
تیم سپاهان که پیش از تعطیلی لیگ در 
کورس قهرمانی با پرسپولیس بود، در مقطع 
ازسرگیری دوباره رقابت های باشگاهی 
فوتبال ایران، امتیازهای زیادی را از دست 
داد؛ اما دو شکست متوالی این تیم در دو 

هفته لیگ برتر که با نزول چند رتبه ای این 
تیم در جدول رده بندی همراه بود، موجب 
شد تا شانس کسب سهمیه آسیایی سپاهان 

به حداقل برسد.
باخت هفته گذشته مقابل استقال تهران در 
جام حذفی و باال گرفتن نارضایتی هواداران، 
با اسـتعفای امیر قلعه نویی از سرمربیگری 
تیم سپاهان همراه بود تا زردهای اصفهانی 
دو هفته مانده به پایان لیگ دستخوش 

تغییر شوند.
بافاصله پس از باخت سپاهان اعام شد که 
تکسیرا، دستیار پرتغالی قلعه نویی به جای 
او روی نیمکت سپاهان در دو بازی آینده 
ع  لیگ می نشیند و در ادامه هم این موضو

در هیئت مدیره باشگاه به تصویب رسید.
البته درباره انتخاب سرمربی در تیم سپاهان 
حرف های زیادی وجود دارد و چندین 
ح شده اند که جدی ترین آن ها  گزینه مطر
محرم نویدکیا و برانکو ایوانکوویچ هستند؛ 

اما فعا تا پایان لیگ خبری از انتخاب 
سرمربی نیست.

ادامه  در  شرکت  مهیای  باید  سپاهان 
مسابقات لیگ برتر قهرمانان آسیا شود 
و نتیجه به دست آمده در دو دیدار آینده 
سپاهان، در فرایند انتخاب مربی تأثیرگذار 
گر میگوئل  خواهد بود. به عبارت دیگر، ا
تکسیرا در دو بازی باقی مانده از لیگ، خوب 
نتیجه بگیرد و تیم نمایش قابل قبولی 
داشته باشد، برای لیگ قهرمانان نیز روی 
نیمکت سپاهان می نشیند؛ اما در غیر این 
صورت خیلی زود سرمربی جدید معرفی 

خواهد شد.
در آن سوی میدان تیم شهر خودرو هم پنج 
هفته است که رنگ برد ندیده و این در حالی 
که تیم مشهدی در نیم فصل اول  است 
یکی از مدعیان قهرمانی محسوب می شد؛ 
اما برای نیم فصل دوم از جمع مدعیان 

فاصله گرفت.

در حال حاضر تیم استقال با 49 امتیاز 
در رده دوم جای گرفته و تیم های فوالد و 
کتورسازی با 47 امتیاز در تعقیب این تیم  ترا
گر منطقی حساب کنیم، سپاهان  هستند. ا
شانسی برای کسب سهمیه آسیایی ندارد؛ 
اما روی کاغذ در صورت کسب برد در دو 
دیدار آینده این تیم و البته لغزش دیگر 
مدعیان، سپاهان می تواند نیم نگاهی به 

سهمیه غیرمستقیم داشته باشد.

جدال ذوب آهن با نساجی
در یکی دیگر از دیدارهای این هفته، تیم 
ذوب آهن به مصاف تیم نساجی مازندران 
گذشته توانستند  می رود. دو تیم هفته 
ج  تیم های پرمهره و قدرتمندی را در خار
از خانه شکست دهند. نساجی با شوت 
دیدنی میری سه امتیاز از سپاهان گرفت 
پـرســپـولــیـس قـهـرمان  و ذوب آهن هم 
زودهنگام لیگ را در ورزشگاه آزادی شکست 

داد؛ بااین حال نساجی روی پله هشتم 
جدول است و در صورت پیروزی مقابل 
ذوب آهن یک پله در جدول لیگ صعود 

خواهد کرد.
گردان محمود فکری 9 هفته است که  شا
شکست نخورده اند و در شرایط خوبی قرار 
دارند و در آن سوی میدان هم ذوب آهن 
گل پرسپولیس را شکست داد تا  با یک 
گر در  کند. ذوبی ها ا از منطقه خطر فرار 
قائم شهر پیروز شوند، ممکن است با یک 

پله صعود به رده نهم برسند.
ازسرگیری  مقطع  در  که  ذوب آهن  تیم 
لیگ دستخوش تغییرات مربیگری شد 
و رادولویچ حاضر به بازگشت نشد تا لوکا 
سپاهان  نیمکت  روی  دوباره  بوناچیچ 
بنشیند. ذوبی ها که با لوکا در نتیجه گیری 
موفق نبودند، تا آستانه سقوط نیز پیش 
رفتند؛ اما برد این تیم برابر پرسپولیس باعث 
شد تا خیال سبزپوشان اصفهانی تا حدودی 

راحت شود؛ بااین حال با توجه به فاصله 
امتیازی بین تیم های قعرنشین، همچنان 

خطر وجود دارد.
در حال حاضر ذوب آهن و گل گهر تیم های 
و  سایپا  و  هستند  لیگ  امتیازی   29
ماشین سازی نیز با 28 امتیاز در رده های 
گرفته اند و تیم پیکان 27  بعدی جای 

امتیازی نیز در رده چهاردهم است.
تیم شاهین شهرداری بوشهر با 22 امتیاز 
آخرین تیم جدول رده بندی است و نتیجه 
گرفتن در این هفته می تواند سقوط این 
تیم را قطعی کند؛ اما تیم پارس جنوبی با 
کان شانس بقا دارد. در حال  26 امتیاز کما
حاضر از تیم ذوب آهن رده دهمی تا شاهین 
رده شانزدهمی همه با خطر سقوط درگیرند؛ 
اما شدت و اندازه آن برای این تیم ها تفاوت 
گر ذوبی ها در دیدار  دارد، به نحوی که ا
امشب حتی یک تساوی هم بگیرند، از جمع 

تیم های در خطر جدا می شوند.

رونمایی از سپاهان 
پساقلعه نویی
تکسیرا دوره حضورش در اصفهان را تمدید می کند؟!    
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  خبر هنر  

کدام برنامه های تلویزیون از آزمون کرونا 
سربلند بیرون آمدند؟

بــا آغــاز مــاه محــرم پرونــده برخــی برنامه هــای تلویزیونــی موقتــا 
بســته می شــود تا پــس از ایــام عــزاداری و در صــورت مســاعد بودن 
شــرایط مجــددا از ســرگرفته شــوند؛ برنامه هایــی کــه بــه دلیــل 
شــیوع ویــروس کرونــا تولیدشــان به تنــاوب تعطیــل شــد و رعایت 
پروتکل های بهداشــتی تغییراتــی اساســی در ســاختار و محتوای 

آن هــا ایجــاد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا، ماه هاســت کــه شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور 
بســیاری از فعالیت هــای هنــری و اقتصــادی را مختــل یــا رونــد 
کــم و بــرای حفــظ  آن هــا را کنــد کــرده اســت.به تبع شــرایط حا
جــان هنرمنــدان، در ایــن مــدت ســاخت ســریال ها و برنامه هــای 
تلویزیونــی هــم در مقاطعــی تعطیــل و دوبــاره از ســر گرفتــه شــده 
ک جدید  اســت؛ اما ازآنجاکه نمی تــوان آنتــن تلویزیــون را از خــورا
خالــی نــگاه داشــت و به صــرف پخــش برنامه هــای تکــراری 
بســنده کرد، ایــن روزهــا تولیــد برنامه های جدیــد بر اســاس آنچه 
گفتــه می شــود بــا اعمــال جدی تــر پروتکل هــای بهداشــتی و بــا 

رونــدی کندتــر از قبــل، دوبــاره ادامــه یافتــه اســت.
البتــه در ایــن میــان برنامه هــای اســتودیویی تلویزیــون شــرایط 
متفاوت تــری را تجربــه می کننــد. ایــن برنامه هــا عــاوه بــر 
برنامه ســازان، بــا جــان و ســامتی مردمــی ســروکار دارنــد کــه تــا 
گر یــا  پیــش از شــیوع کرونــا در کشــور، حضورشــان در مقــام تماشــا
شــرکت کننده، عاملــی مؤثــر بــرای جذابیــت بیشــتر تلقی می شــد.
ع کرونــا در کشــور، ســتاد مقابلــه بــا کرونــا  بــا مــوج اول شــیو
ع اعــام کــرد. در ایــن  حضــور مردمــی در اســتودیوها را ممنــو
میــان برخــی برنامه هــا ماننــد »دورهمــی« تــا آخریــن روزهــا 
مقاومــت کردنــد و برخــی دیگــر از دســتورات بهداشــتی تمکیــن 
گر و البتــه  کردنــد و به رغــم وابســتگی بیشــتر بــه حضــور تماشــا
 شــرکت کنندگان در اســتودیو، درنهایــت بــه تعطیلــی رضایــت 

دادند.
»عصــر جدیــد« احســان علیخانــی ازجملــه برنامه هایــی بــود کــه  
در کل برآینــدش از آزمــون کرونــا ســربلند بیــرون آمــد و توانســت 
به خوبــی شــرایط را مدیریــت کنــد. ایــن برنامــه در عیــد نــوروز 
پس ازآنکــه نتوانســت ســتاد مقابلــه بــا کرونــا را بــه رضایــت بــرای 
حضــور مردمــی در اســتودیو متقاعــد کنــد، چنــد قســمتی را بــدون 
گر ضبــط کــرد و درنهایــت متوقــف شــد. بــا بهتــر شــدن  تماشــا
شــرایط »عصر جدیــد« بار دیگر ســاخت را بــا رعایــت پروتکل های 
بهداشــتی و البتــه انجــام تســت کرونــا از شــرکت کنندگان ادامــه 
داد؛ امــا مواجه شــدن بــا تســت مثبــت یکــی از شــرکت کنندگان 
ــا در مــوج دوم بیمــاری، ایــن  ــه کرون ــان ب ــاال رفتــن آمــار مبتای و ب
ــی خودخواســته  ــه تعطیل ــاه ب مســابقه اســتعدادیابی را از ۱۹ تیرم

و موقــت کشــاند.
»عصــر جدیــد« از اوایــل مردادمــاه به ضبــط خــود ادامــه داد؛ اما به 
گفته سازندگانش با ســخت ترین دســتورالعمل های بهداشتی و 
ِاعمال شــدید مفــاد پروتکلی که از ســوی وزارت بهداشــت و ســتاد 

ملی مبــارزه بــا کرونــا ابــاغ شــده بود.
بخش هایــی  تعطیلــی  اســتودیو،  در  گران  تماشــا حــذف 
از پشــت صحنه ازجملــه اســتودیوی همراهــان و خانــواده 
کرونــا از تمامــی عوامــل و  شــرکت کنندگان، انجــام تســت 
شــرکت کننده ها و کــم کــردن نفــرات تیــم ضبــط و تولیــد ازجملــه 
اقدامــات جدید ایــن برنامه بــود تــا بتوانــد مرحلــه دوم  رقابت ها را 

پیــش از محــرم بــه پایــان برســاند.
در کل می تــوان گفــت کــه بــا وجــود نقدهــای بعضــا واردی کــه 
بــه برنامــه عصــر جدیــد وجــود داشــت، ســازندگان ایــن برنامــه در 
برآیندهــای کلــی، می تــوان گفــت کــه بــر وسوســه های جذابیــت 
غلبــه کردنــد؛ تــا جایــی کــه در قیــاس بــا دور نخســت ایــن برنامــه 
ــوای  ــگ محت ــد و آهن ــد دررون ــای جدی ــته، تغییره ــال گذش در س

آن شــاهد بودیــم.
این در حالی اســت کــه در همــان زمان برخــی دیگــر از برنامه های 
اســتودیویی و مســابقات تلویزیونــی )ماننــد میــدون، مســابقه 
ــرکت کننده ها  ــا ش ــاگران ی ــور تماش ــا حض ــت پخت( ب ــران و دس ای
در حــال ضبــط بودنــد، یــا بــر حضــور تماشــاگر حتــی کــودکان در 
کیــد داشــتند )عموپورنــگ( یــا بهانه هایــی غیــر  اســتودیوها تأ
ــد  ــوان می کردن ــف عن ــت توق ــی را عل ــکات فن ــد مش ــا مانن از کرون

)دورهمــی(.
ع  بــه هــر ترتیــب در شــرایطی کــه آمــار مرگ ومیــر ناشــی از شــیو
ــار تعــداد  ــه باالســت و آم ــا در کشــور هفته هاســت ک ــروس کرون وی
مبتایــان هــم بــا کاهــش قابل توجهــی روبــه رو نبــوده اســت، 
آغــاز ایــام عــزاداری محــرم و صفــر و پخــش برنامه های مناســبتی 
ــازندگان  ــون و س ــران تلویزی ــرای مدی ــبی را ب ــت مناس ــاید فرص ش
ایــن برنامه هــا فراهــم کنــد تــا نفســی تــازه کــرده و بــا روشــن شــدن 
شــرایط، بعدازایــن ایــام تصمیمــات مناســبی را بــرای حفــظ 
جذابیــت آنتــن و درعین حــال ســامتی هم وطنــان و هنرمنــدان 

ــد. ــاذ کنن ــور اتخ کش

  خبر موسیقی  

رنج عاشق منتشر شد

آلبــوم »رنــج عاشــق« بــه آهنگ ســازی مجیــد مـــوالنیا و بــه 
ــروه »ضــرب مضــراب«،  ــا اجــرای گ ــواص، ب ــا اخـ خوانندگــی پوری

توســط نشــر »نوفــه« منتشــر شــد.
ــه ای،  ــر حمیــد قنبــری ســازهای کوب ــا، در ایــن اث ــزارش ایلن ــه گ ب
صابر ســوری عود و مجیــد موالنیا تــار،  بــه نوازندگــی پرداخته اند. 
ایــن مجموعــه شــامل ســه تصنیــف،  دو قطعــه آوازی و یــک 
قطعه ســازی اســت،  کــه در مایه هــای اصفهــان و دشــتی اجــرا 
شــده اند. ضبــط، میکــس و مســترینگ توســط حســن خدایی نیا 
در اســتودیو پاییــز صــورت گرفتــه اســت.  اشــعار ایــن مجموعــه 
بــر اســاس ســروده هایی از:  ســعدی، دیبــا خســروی، هوشــنگ 

ابتهــاج و صبــا عبدالهــی انتخاب شــده اند.
ایــن آلبــوم از بیســت و ســوم مردادمــاه در دســترس عاقه منــدان 

موســیقی ایرانــی قــرار گرفــت.
مجیــد موالنیــا پیش ازایــن، مجموعه هــای دیگــری را نیــز 
آهنگســازی و منتشــر کــرده اســت کــه عبارت انــد از: آلبــوم »یــار 
مســت« بــه خوانندگی ســاالر عقیلــی، آلبــوم »در عشــق زنــده باید« 
بــه خوانندگــی وحیــد تــاج )کــه در جشــن خانــه موســیقی ســال 
نودوشــش موفق به دریافت جایزه اول آهنگســازی و خوانندگی 
شــد و همچنین جایزه باربد ســال نودوشــش را نیز دریافت کرد(، 
آلبــوم »چشــم بی خــواب« بــه خوانندگــی حســام الدین ســراج. 

پوریــا اخــواص نیــز پیش ازایــن آلبوم هــای متعــددی را روانــه 
ــد از: »ای سرخوشــان«،   ــازار موســیقی کــرده اســت کــه عبارت ان ب

ک« »ریشــه در خــا
ســرود مــرد ســرگردان،  طعــم تصنیــف، ایــن هــم حکایتــی اســت، 

جــان جهــان، ای شــب و... .

امیر طاهری، سردبیر روزنامه اصفهان زیبا : این روزنامه همواره تالش کرده است ضمن پرداختن به مهم ترین مسائل کشور، 
مسائل مهم شـهر و اسـتان اصفهان را نیز در همه زمینه های دینی و اعتقادی، ایثار و شـهادت، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، 

محیط زیست، حقوق شهروندی و دیگر موضوع ها به طور ویژه پوشش دهد.

ذائقه سازی لباس باید از کودکی شکل بگیرد
دبیر کارگروه سامان دهی مد و لباس کشور: رسانه ها گسست میان متولیان و مردم را پر کنند

دبیـــر کارگـــروه ســـامان دهی مـــد و لبـــاس کشـــور گفـــت: پتانســـیلی کـــه از دوران کودکـــی 
بـــرای شـــکل گیری ذائقه ســـازی وجـــود دارد را نبایـــد از دســـت بدهیـــم. همچنیـــن 
رســـانه ها گسســـت میـــان مـــردم و متولیـــان مدولبـــاس را بایـــد پـــر کننـــد. بـــه گـــزارش 
ــه  ــه البتـ ــه اینکـ ــه بـ ــا توجـ ــه »بـ ــه ایـــن ســـخن کـ ــفاپور در پاســـخ بـ ــه شـ ــیده مرضیـ ــر، سـ مهـ
هـــم ذائقه ســـازی داریـــم و هـــم ذائقه شناســـی، امـــا فرق هـــای اساســـی ایـــن دو در ایـــن 
ــرض  ــورت پیش فـ ــه به صـ ــبی کـ ــی و مناسـ ــد ایرانـ ــوان مـ ــازی می تـ ــا ذائقه سـ ــه بـ ــت کـ اسـ
ــرد!  ــره بـ ــد، بهـ ــاد می کننـ ــی یـ ــا ایرانـ ــی یـ ــد بومـ ــوان مـ ــه عنـ ــود دارد و از آن بـ ــان وجـ در اذهـ
ــه  ــی کـ ــا ارگانـ ــازمان یـ ــئول سـ ــا مسـ ــراح یـ ــه طـ ــت کـ ــن اسـ ــی در ایـ ــاوت ذائقه شناسـ ــا تفـ امـ
ک فعالیـــت می کنـــد بـــه دنبـــال نیازســـنجی مخاطـــب درصـــدد ایـــن اســـت  در حـــوزه پوشـــا
کی را می پســـندند و همـــان را در اختیارشـــان قـــرار دهنـــد و  کـــه آنـــان چـــه مـــد یـــا پوشـــا
ایـــن بـــه نوعـــی کپی بـــرداری یـــا تقلیـــد از مـــد اروپایـــی اســـت، مـــن احســـاس می کنـــم کـــه 
مســـئوالن، متولیـــان یـــا هـــر شـــخصی کـــه در حـــوزه مـــد و لبـــاس فعالیـــت می کنـــد یـــک 
قـــدم از مخاطبانشـــان عقـــب هســـتند!« می گویـــد: مـــن اعتقـــاد دارم کـــه ذائقه ســـازی 
را از کودکـــی بایـــد بـــه فرزنـــدان بیاموزیـــم؛ زیـــرا آن هـــا نســـل هایی هســـتند کـــه بایـــد 
بـــا ذائقـــه ایرانـــی آشـــنا شـــوند و بـــا همیـــن ذائقـــه هـــم جلـــو برونـــد. بیشـــتر هـــم زمانـــی 
اتفـــاق می افتـــاد کـــه بچه هـــا خودشـــان را بـــه خوبـــی می شناســـند و دوســـت دارنـــد 
ــان طراحـــی شـــده، انتخـــاب  ــلیقه خودشـ ــان اســـت و براســـاس سـ  لباســـی را کـــه مدنظرشـ

کنند.
ــه  ــن زمینـ ــدارس در ایـ ک مـ ــا ــن پوشـ ــاس از انجمـ ــد و لبـ ــی مـ ــاد ملـ ــد: بنیـ ــه می دهـ او ادامـ
حمایـــت کـــرده تـــا لبـــاس مـــدارس را براســـاس روان شـــناختی، جامعه شناســـی و اقلیمـــی کـــه 

ح بدهنـــد. یعنـــی  ـــر همیـــن اســـاس طـــر کـــودک و نوجـــوان در آن زندگـــی می کننـــد طراحـــان ب
ک کـــودکان براســـاس ســـلیقه مدیـــران مـــدارس نباشـــد و براســـاس ســـلیقه ای باشـــد  پوشـــا

کـــه کـــودکان بـــا آن ارتبـــاط برقـــرار می کننـــد.
شـــفاپور دربـــاره بهره گیـــری ســـوزن دوزی در لباس هـــا بیـــان می کنـــد: همچنیـــن ســـعی 
ــره  ــاوت و متنوعـــی دارد، بهـ ــتگاه متفـ ــه ای خاسـ ــر منطقـ ــه در هـ ــوزن دوزی کـ ــم از سـ داریـ
بگیریـــم. بایـــد کـــودکان و نوجوانـــان را بـــا فرهنگـــی آشـــنا کنیـــم کـــه از قدیـــم وجـــود داشـــته و 
امـــروزه در حـــال نابـــودی اســـت. خوشـــبختانه انجمـــن شـــکل گرفتـــه و حتـــی طراحـــان هـــم 
ح بســـیار حمایـــت کردنـــد. پتانســـیلی کـــه از دوران کودکـــی بـــرای شـــکل گیری  از ایـــن طـــر

ذائقه ســـازی وجـــود دارد را نبایـــد از دســـت بدهیـــم.
دبیـــر بنیـــاد مـــد و لبـــاس یکـــی از دالیـــل گسســـت میـــان مـــردم و متولیـــان حـــوزه مـــد 
و لبـــاس را رســـانه ها می دانـــد و می گویـــد: دلیـــل ارتباطـــی کـــه مـــردم بـــا مســـئوالن 
نمی تواننـــد بگیرنـــد رسانه هاســـت کـــه همـــکاری مســـتمر و قابـــل قبولـــی را بـــا بنیـــاد 
گـــر صداوســـیما در کنـــار بنیـــاد ملـــی مـــد و  ملـــی مـــد و لبـــاس ندارنـــد. برفـــرض مثـــال ا
 لبـــاس قـــرار بگیـــرد و در عرصه هـــای مختلـــف یاری رســـان باشـــد، بســـیار مؤثـــر خواهـــد 

بود.
شـــفاپور بـــا اشـــاره بـــه کارکـــرد رســـانه ای در ایـــن حـــوزه، ادامـــه می دهـــد: صداوســـیما 
نقـــش مؤثـــری در ترویـــج و فرهنگ ســـازی مـــد ایرانی اســـامی دارد کـــه متأســـفانه در 
ح هـــا  ایـــن بخـــش بســـیار ضعیـــف عمـــل کـــرده  اســـت؛ یکـــی از دالیـــل راه نیافتـــن طر
گـــر  و مـــد جشـــنواره فجـــر در ســـطح جامعـــه ایـــن اســـت کـــه کارکـــرد رســـانه ای نـــدارد. ا
ح هـــا  رســـانه بـــه عنـــوان بـــازوی کمکـــی در کنـــار مـــا قـــرار گیـــرد، قطعـــا این گونـــه طر

وارد بـــازار می شـــود و مـــردم بـــا آن ارتبـــاط برقـــرار می کننـــد و سایقشـــان بـــه ایـــن 
ســـمت خواهـــد بـــود. وزارت صمـــت بایـــد از طراحـــان مـــا حمایـــت مالـــی داشـــته 
باشـــد و امکانـــات اولیـــه را در اختیـــار آنـــان قـــرار دهـــد. بـــا همـــکاری و تعامـــل ایـــن 
کـــه مدنظرمـــان اســـت، خواهیـــم  ســـازمان ها و نهادهـــا قطعـــا بـــه افـــق درســـتی 

 رسید.
ـــودن  ـــه و بی کارکرد ب ـــردم جامع ـــاس و م ـــد و لب ـــان م ـــان متولی ـــود می ـــت موج ـــاره گسس او درب
جشـــنواره بـــرای عمـــوم مـــردم می گویـــد: مـــا تمـــام تـــاش و ســـعی مان را می کنیـــم کـــه 
کارکـــرد جشـــنواره، عمومـــی شـــود و مـــردم جامعـــه اســـتفاده تمـــام و کمـــال از مـــد و محصـــول 
ارائه شـــده در جشـــنواره داشـــته باشـــند. زمانی کـــه بـــه طراحـــان بهـــا دهیـــم و طراحانـــی کـــه در 
چارچـــوب قانـــون حرکـــت می کننـــد را دریابیـــم، قطعـــا حـــوزه مـــد و لبـــاس ارتقـــا پیـــدا می کنـــد 
ـــت و  ـــامی اس ـــد ایرانی اس ـــا م ـــب ب ـــد متناس ـــه می دهن ـــا را ارائ ح ه ـــه طر ـــی ک ـــا طراحان و انصاف
ـــه  ـــیب ب ـــا در ایـــن راه پر فراز و نش ـــان داشـــته باشـــیم ت ـــادی و معنـــوی از آن ـــت م ـــد حمای ـــا بای م
مـــا کمـــک کننـــد و مـــا در ایـــن زمینـــه موفـــق عمـــل کنیـــم، تـــا طراحـــان زیرزمینـــی بساطشـــان 

ـــد. ـــع کنن را جم
او ادامـــه می دهـــد: هـــدف مـــا ایـــن اســـت کـــه بـــه عنـــوان کارگـــروه مـــد و لبـــاس کشـــور 
فرهنگ ســـازی درســـت و دقیقـــی را ایجـــاد کنیـــم و بـــا همـــکاری و تعامـــل ارگان هایـــی 
ـــو ببریـــم؛ ارگان  ک و صنـــوف دیگـــر ایـــن امـــر را جل همچـــون وزارت صمـــت، اتحادیـــه پوشـــا
ــا قـــرار بگیـــرد. ببینیـــد کارگـــروه مـــد و لبـــاس متشـــکل از چنـــد نهـــاد و  دولتـــی بایـــد کنـــار مـ
ــودم  ــه خـ ــن وظیفـ ــم و مـ ــودن را نداریـ ــم بـ ــار هـ ــرد کنـ ــفانه کارکـ ــه متأسـ ــت کـ ــازمان اسـ سـ

ع را سروســـامان دهـــم. می دانـــم کـــه ایـــن موضـــو

بــه  اصفهان زیبــا  روزنــامـــه  سردبــــیر 
همــراه جمعــی از مدیــران ایــن مجموعــه 
رســانه ای، بــا آیــت اهلل طباطبایی نــژاد، 
جمعــه  امــام  و  فقیــه  ولــی  نماینــده 
اصفهــان دیــدار  کردنــد. در این دیــدار که 
به مناســبت ۱7 مرداد روز خبرنــگار برگزار 
شــد، امیــر طاهــری، ســردبیر روزنامــه 
اصفهــان زیبــا بــا تشــریح ســوابق ۱5 ســاله 
ایــن روزنامــه، موفقیــت و اثرگــذاری ایــن 
مجموعــه رســانه ای را حاصــل حضــور و 
تــاش توانمندتریــن و حرفــه ای تریــن 
روزنامه نــگاران اصفهان در ایــن روزنامه 
کــرد: »اصفهان زیبــا  کیــد  دانســت و تا
ضمــن  اســت  کــرده  تــاش  همــواره 
پرداختــن بــه مهم تریــن مســائل کشــور، 
مســائل مهــم شــهر و اســتان اصفهــان 
و  دینــی  زمینه هــای  همــه  در  نیــز  را 
اعتقــادی، ایثــار و شــهادت، فرهنگــی، 
سیاســی، اقتصــادی، محیــط زیســت، 
ع هــا  حقــوق شــهروندی و دیگــر موضو

به طــور ویــژه پوشــش دهــد.« 
ســــراسری  تــــوزیع  بــه  اشــــاره  بــا  او 

اصفهان زیبــا، افزایــش حــوزه نفــوذ و 
گســتره توزیــع، ایجــاد دفاتــر نمایندگی در 
شهرســتان ها، راه انــدازی بخش فضای 
مجــازی، رونمایــی از ســایت جدیــد و 
ــت  ــی دانس ــه تحوالت ــرم را از جمل ــر ف تغیی
کــه در یــک ســال اخیــر در ایــن مجموعــه 

رســانه ای صــورت گرفتــه اســت.
رســانــــه ای  مجــمــوعــــه  طـــاهــــری، 
متعهــد  را مجموعــه ای  اصفهان زیبــا 
و  اســام  ارزش هــای  بــه  معتقــد  و 
کیــد بــر اینکــه ایــن  ــا تأ انقــاب خوانــد و ب
مجموعــه رســانه ای، در همــه دوره های 
مدیریتــی خــود، حرکــت خــود را همــواره 
ذیــل گفتمــان اســام و قانــون اساســی 
جمهــوری اســامی تنظیــم کــرده، ابــراز 
امیــدواری کــرد ایــن مجموعــه رســانه ای 
بــا تحــوالت یــک ســال گذشــته خــود در 
فــرم و محتــوا، بتوانــد بیــش از گذشــته در 
ــور  ــان و کش ــریف اصفه ــردم ش ــت م خدم
باشــد.در ادامــه، نماینــده ولــی فقیــه و 
امــام جمعــه اصفهــان ضمــن خیرمقــدم 
ــه  ــا، ب ــران اصفهان زیب ــردبیر و مدی ــه س ب

تبییــن اهمیــت رســانه و کار خبرنــگاری 
بــرای جامعــه و مــردم از دیــدگاه روایــات 

اســامی پرداخــت.
آیــت اهلل طباطبایی نــژاد بــا تبریــک مــاه 
کیــد  ذی الحجــه کــه مــاه والیــت اســت تأ
کــرد: »مســئله رســانه یــا خبرنــگاری یــا بــه 
اصطاح فقهی،  راوی، کار بســیار عظیم 
و مهمــی اســت. اینکــه  مــردم را در جریان 
امور قــرار دهنــد خوب اســت؛ البتــه با این 
قیــد کــه ایــن جریان هــا بــرای مــردم مفید 
باشــد؛ از جمله در حوزه هــای اقتصادی، 
سیاســی، فرهنگــی یــا دینــی. باالخــره 
بایــد بــه درد مــردم بخــورد. بنابرایــن 
خبرنــگاران و اهالــی رســانه بایــد روی 
چیزهایــی کــه می نویســند توجــه داشــته 
باشــند کــه آیــا چیــزی کــه می نویســم و 
گــزارش می دهــم مفیــد اســت یــا خیــر؟« 
امــام جمعــه اصفهــان موثق بــودن را از 
مهم تریــن مســائل بــرای خبرنــگاران 
کید کــرد: »یکــی از چیزهایی  برشــمرد و تأ
کــه بــرای خبرنــگار بســیار اهمیــت دارد 
امــر  ایــن  اســت.  پیــام  موثق بــودن 

دقیقــا در مــورد راویــان اخبــار و احادیــث 
فقهــی هــم صــدق می کنــد. علــم رجــال 
دقیقــا بــر همیــن مبناســت کــه بــه تمــام 
خصوصیــات  و ویژگی هــای یــک راوی 
گاه می شــویم تــا میــزان موثق بــودن  آ
یــا موثق نبــودن آن هــا مشــخص شــود؛ 
بــه ایــن وســیله اخبــار و روایت هــا بررســی 

می شــود.« 
آیــت اهلل طباطبایی نــژاد بــه بیــان دیگــر 
یــک خبرنــگار  مهــم  ویژگی هــای  بــه  
معتقــدم  »مــن  افــزود:  و  کــرد  اشــاره 
خبرنــگار بایــد عــادل باشــد. بایــد مــورد 
کار نکنــد.  وثــوق باشــد. بایــد خطــی 
را  حــــرف ها  بایــد  نه تنــــها  خــــبرنگار 
ــد حرفــی را کــه  دقیــق بنویســد، بلکــه بای
مفیــد اســت بنویســد و از نوشــتن حــرف 
اختاف بر انگیــز و مضــر بپرهیــزد. حتــی 
در روایــات داریــم یکــی از کســانی کــه 
کــذاب خوانــده می شــود،  غ گــو و  درو
کســی اســت کــه هرچــه می شــنود، نقــل 
می کنــد؛ در حالــی کــه شــنیدنی ها آن هم 
بــا این فضــای مجازی فــراوان اســت، اما 

تا بــرای خــود فــرد چیــزی ثابــت نشــود آن 
نقــل قابل وثــوق نیســت؛ بنابرایــن اوال 
خــود آدم بایــد موثــق باشــد، دوم بایــد 
مطلــب نقل شــده ثابــت  شــده باشــد و 
ســوم بایــد بــا عقــل ســنجیده شــود کــه 
ــا  ــرای مــردم مفیــد اســت ی  یــک مطلــب ب

مضر.«
نماینــده ولی فقیــه در اســتان، قانــون 
جمهــوری اســامی را حجتــی بــرای همــه 
ک بــرای صحبت کــردن  دانســت و مــا
و  شــایعات  نــه  را  دیگــران  دربــاره 
نقل هــای پیرامــون فــرد بلکــه عملکــرد 
فــرد خوانــد و افــزود: »مــن بــه شــخصه 
بــه کســی کــه از طــرف جمهــوری اســامی 
و مــردم منصــوب شــده باشــد هرچنــد 
ــرام  ــا او هــم نظــر نباشــم احت ــه خــودم ب ک
می گــذارم. در ایــن بیســت ســال هــم ایــن 
را نشــان داده ام کــه بــا همــه اســتانداران 
و بــا تمــام ســلیقه ها و خط مشــی های 
ایــن  کــه  چــرا  کــرده ام؛  کار  سیاســی 
مدیــران بــر اســاس قانــون جمهــوری 
اســامی منصــوب شــده اند و بایــد مــورد 

احترام باشــند. بنابرایــن معتقــدم یکی از 
اشــتباهات رایج در کشــور و بین دولت ها 
ایــن اســت کــه بــر اســاس خــط سیاســی 
تغییــرات را انجــام می دهنــد؛ راســت 
می آیــد همــه را تغییــر می دهــد و چــپ 

می آیــد همــه را عــوض می کنــد.«
آیـــت اهلل طباطبایی نـــژاد ترویـــج دیـــن 
را یکـــی دیگـــر از اصـــول اصلـــی نوشـــتن 
در روزنامه هـــا خوانـــد و تصریـــح کـــرد: 
»مســـئله مهـــم دیگـــر ایـــن اســـت کـــه 
برویـــم  بـــه ســـمتی  بایـــد  نوشـــتن  در 
گـــر  ا کـــه ترویـــج دیـــن باشـــد. حتـــی 
احتمـــال بدهیـــم چیـــزی خـــاف دیـــن 
نبایـــد  را  ماســـت  اســـامی  زندگـــی  و 
گـــر  بیاوریـــم. مـــا بنـــدگان خداییـــم و ا
می کنیـــم  خـــدا  خلـــق  بـــه  خدمتـــی 
خدمـــت مـــا نبایـــد بـــه مذهـــب و دیـــن 
ضربـــه بزنـــد. بنابرایـــن بایـــد در تمـــام 
مـــرام  پیشـــرفت  قصدمـــان  کارهـــا 
اســـامی باشـــد و همچنیـــن بـــر اســـاس 
کســـی توهیـــن  بـــه   وظایـــف انســـانی 

نکنیم.«

رسانه باید عادل و غیرجناحی باشد
دیدار مدیران مجموعه  رسانه ای اصفهان زیبا با آیت اهلل طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان به مناسبت روز خبرنگار
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دیدگاه مهمان

 بالگرها کیستند
و چگونه کسب درآمد می کنند؟

گــر« واژه آشــنایی که ایــن روزها ذهن مــا را بیشــتر به خود  »بال
معطــوف کــرده اســت. شــاید پیش آمــده باشــد کــه بارهــا ایــن 
واژه را شــنیده  باشــید در صورتی کــه معنــی آن را نمی دانیــد. 
بــا گســترش وســایل ارتبــاط جمعــی و فضــای مجــازی و 
پیشــرفت روزافــزون عصــر رســانه تمایل حرکــت افراد بــه این 
سمت وســو را بیشــتر کــرد و بــا نــگاه درآمدزایــی و کســب ســود 
گ و نوشــتن  آن را حرفــه خــود قــرار دادنــد. درواقــع امــروزه بــال
و تولیــد محتــوا و تبلیغــات در فضــای مجــازی و به خصــوص 

ــال می شــود. ــه دنب ــوان یــک حرف گرام به عن اینســتا
گــر  گــر بایــد بــا مخاطبــان خــود ارتبــاط داشته باشــد و ا بال
ــت  ــد و کامن ــا را ببین ــتوری های آن ه ــکان دارد اس ــش ام برای
و نظــرات خــود را بــه آن هــا بیــان کنــد تــا اعتمــاد مــردم از ایــن 
طریــق جلــب شــود و بــه مخاطبانــی وفــادار مبــدل شــوند، 
از برترین هــا بیامــوزد نــه اینکــه بــا خمــودی و سرکشــی و 
خودبرتربینــی تمــام موقعیت هــای خــود را از دســت دهــد، 
ســعی کنــد امانــت دار مــردم باشــد و فعالیتــی خــالف انتظــار 

آن هــا انجــام ندهــد.
همــه ایــن اقدامــات بــرای داشــتن وجهــه فعــال رســانه ای 
و معــروف و موفــق شــدن در ســطح رســانه الزم اســت؛  لــذا 
ــد  ــب درآم ــرای کس ــی ب ــه و منبع ــک حرف ــد ی ــری می توان گ بال
باشــد، امــا ایــن مســیر همیشــه همــوار نیســت و بهتــر اســت تــا 
ح شــدن در میــان مــردم شــغل دوم  موفقیــت کامــل و مطر

ــود. ــاظ ش ــر لح ــک کارب ی
حیطــه  بایــد  خــود  هــدف  تعییــن  از  بعــد  گــر  بال یــک 
ع  فعالیتــش را مشــخص کــرده و متناســب بــا آن حیطــه نــو
کنــد. ازجملــه رشــته های  عملکــرد خــود را نیــز تنظیــم 
گــر ســفر  گــر، بال گــری می تــوان بــه  بیوتــی بال مختلــف بال
ک،  گــر غــذا و خــورا گــر دکوراســیون، بال و گردشــگری، بال
گــر اقتصــادی  گــر گیمــر و بال گــر طنــز، بال گــر خــودرو، بال بال
اشــاره کــرد کــه هرکــدام حیطــه تخصصــی خــود را دنبــال 
کــه در  ع انتخابــی خــود  می کننــد و متناســب بــا موضــو
فعالیــت  بــه  دارنــد  مناســبی  سررشــته  و  تخصــص   آن 

می پردازند.
البتــه هرکــدام از ایــن رشــته ها بــا دیگــری کامــال متفــاوت 
ع تولید محتــوای آن ها  اســت و نحــوه عملکــرد و رویکــرد و نــو
نیــز تفــاوت دارد و تنهــا وجــه مشــترک آن هــا در شــمولیت نــام 
گــر بــرای هــر رشــته خواهــد بــود. نکتــه حائــز اهمیــت آنکــه  بال
گــر محــض هســتند و بــدون گرایــش و  خاطره نویس هــا بال

ــود. محدودیــت موضوعــی خواهنــد ب
کبــر حمیــدی، یکــی از فعــاالن فضــای مجــازی در همیــن  ا
گــر تأثیــر ذهنــی و  رابطــه گفــت: بایــد دانســت کــه یــک بال
روانــی زیــادی بــر مــردم می گــذارد؛ به طوری کــه فعالیت هــای 
ــر در صفحــه خــود دنبال کننــدگان بســیاری را دارد  گ یــک بال
و چنــان عمــل می کنــد کــه هــر رفتــار و گفتــار او مــردم را نیــز 
گــر می کنــد و مردم  ترغیــب و تحریــک و متمایــل بــه هــدف بال

را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد.
گ هــا و شــبکه های اجتماعــی جایگزیــن  او افــزود: وبال
رســانه های ســنتی شــده اند و بــا نهایــت ســرعت امــکان 
کلیــک بــرای  ارتبــاط بــا سرتاســر جهــان را تنهــا بــا یــک 
مخاطــب فراهــم می کننــد. معمــوال مــردم شــبکه های 
اجتماعــی را مــکان مناســبی بــرای خریــد کاال و خدمــات 
نمی داننــد و درواقــع اعتمــادی بــه ایــن فضــا ندارنــد، امــا 
گــر با قــدرت نفــوذ در اذهان  گرها جداســت؛ یــک بال بحــث بال
عمومــی و سیاســت کاری، خــود را به گونــه ای جلــوه می دهــد 
کــه محبــوب همــگان واقــع می شــود و اعتمــاد مــردم را بــه 

خــود جلــب می کنــد.
حمیــدی اظهــار کــرد: تبلیــغ برندهــای معتبــر از یک ســو و 
ــر از ســوی دیگــر ایــن مجــال را فراهــم  گ ــه بال اعتمــاد مــردم ب
گرها  می آورد کــه خریدهــای اینترنتــی باواســطه تبلیغاتــی بال
جایگزین روش های ســنتی شــود و مایحتــاج زندگی مــردم از 
گرهــا تأمیــن شــود. گفتــه می شــود  ســوی بعضــی از همیــن بال
کــه در ایــن میــان خانم هــا بیشــتر از آقایــان بــه ایــن کاربــران 
گرهــای  اعتمــاد می کننــد و ۸۱ درصــد بانــوان از طریــق بال
موردقبول خود وســایل موردنیازشــان را خریــداری می کنند.
ــی بشــر  ــاد زندگ ــام وجــوه و ابع ــر تم ــر ب گ ــرات بال او گفــت: تأثی
چیــره شــده اســت؛ تــا جایــی کــه امــکان دارد کســب ســود 
گرهــا در قبــال تبلیــغ کاالیــی بــی ارزش و قیمتــی فراتــر از  بال
قیمــت اصلــی خــود باشــد و در مــواردی نیــز بــه کالهبــرداری 
گــری و حصــول  وســیعی حتــی بعــد از چندیــن ســال بال
کثــری مــردم و کســب پــول هنگفتــی منجــر  اطمینــان حدا

شــود.
گــری  او عنــوان کــرد: از دیگــر تأثیــرات منفــی ترویــج بال
اوج گیــری مصرف گرایــی مــردم و توجــه بیش ازانــدازه بــه مــد 
روز خواهــد بــود و بازهــم مواجهیــم بــا اینکــه خانم هــا بیشــتر 
درگیــر ایــن مســائل می شــوند و فریــب تجمل گرایــی ایــن فضا 
را می خورنــد. می تــوان گفــت گســترش جوامــع، مــردم را بــا 
کــه  جرائــم بالطبــع گســترده تری نیــز مواجــه کــرده اســت ؛چرا
گــری هــم نبــود و بــه دنبــال آن جرمی  گر ایــن فضــا  نبــود، بال ا
در ایــن خصــوص همچــون کالهبرداری هــای مشــهود رقــم 

نمی خــورد.
گــر در ازای تبلیــغ  ایــن فعــال فضــای مجــازی یــادآور شــد: بال
یــک محصــول و خدمــات هزینــه دریافــت می کنــد و شــاید 
بــرای صرفایــک اســتوری تبلیغاتــی مبلــغ زیــادی را دریافــت 
ــغ پیشــنهاد می شــود و  ــر چــه اساســی ایــن مبال کنــد، اینکــه ب
چــه نظارتــی بــر ایــن مســئله وجــود دارد ســؤال برانگیز اســت 
ــی  ــا قیمت ــود دارد، چه بس ــا وج ــرای قیمت ه ــی ب ــه منطق و چ
گــر بــرای تبلیــغ محصولــی واحــد می گویــد بــا یــک  کــه یــک بال
گــر دیگــر بســیار متفــاوت اســت؛ امــا می تــوان این طــور  بال
توجیــه کــرد کــه مســلما بازدهــی تبلیغــات در ایــن تفــاوت 
ک عمــل بــوده و بــر اســاس تجربــه نتیجــه  قیمــت مــال
به دســت آمده در مــوارد مشــابه ایــن هزینــه اعــالم می شــود؛ 
امــا وجــود یــک نهــاد نظارتــی هماننــد ســایر کســب وکارها هم 
برای جلــب اعتمــاد مخاطــب و هــم بــرای عملکــرد صحیح و 

ــت. ــر الزم اس گ ــی بال منطق
منبع: ایسنا

روزنامه نگاری موبایلی یکی از انواع روزنامه نگاری های سایبری است؛ چون روزنامه نگار این حوزه هم باید به فضای وب، متصل 
باشد و هم اینکه از دستگاه تلفن همراه استفاده کند. این نوع از روزنامه نگاری نیازمند استفاده از نرم افزارهای مخصوصی است 

که روی موبایل نصب شده و کار خبرنگار و روزنامه نگار را برای تهیه خبر و ارسال آن به دفتر روزنامه یا خبرگزاری راحت می کند.

روزنــــامه نگاری  یــا  مـوبایل ژورنالــــیسم 
کــه  اســت  اصطالحــی  ایــن  موبایلــی؛ 
گیــری اســتفاده  بــا رشــد تکنولــوژی و فرا
یکــی  بــه  همــراه  تلفــن  گوشــی های  از 
روزنامه نــگاری  انــواع  و  شــاخه ها  از 
کــه  تبدیــل شــده اســت؛ بــه ایــن نحــو 
روزنامه نــگاران و خبرنــگاران بــا اســتفاده از 
موبایــل و نرم افزارهــای موبایلــی اقــدام بــه 
جمــع آوری و تنظیــم خبــر می کننــد و آن را 
در اختیــار تحریریه هــا قــرار می دهنــد. فائــزه 
ــگاه آزاد  ــی دانش ــو هیئت علم ــور، عض تقی پ
خوراســگان و دانش آموختــه  دکتــری علــوم 
ارتباطــات و مدیریــت رســانه در گفت وگــو بــا 
ــگاری  ــه تشــریح روزنامه ن ــا« ب »اصفهان زیب
گــر  موبایلــی پرداختــه اســت. بــه اعتقــاد او، ا
تلفن هــای همــراه به عنــوان یــک ابــزار برای 
خبرنــگار تهیــه شــود و نرم افزارهایــی کــه 
بــه کار خبرنــگار می آیــد، روی آن نصــب و 
ســازوکار اســتفاده از روزنامه نــگاری موبایلــی 
بــرای او تشــریح و رابطه شــان بــا تحریریــه 
ع از روزنامه نــگاری  کمتــر شــود، ایــن نــو

نیــز در بیــن روزنامه نــگاران جایــگاه خــود 
را پیــدا خواهــد کــرد و روزنامه نــگاری بــه 
سمت وســوی مدرن شــدن حرکــت می کند.

روزنامه نگاری موبایلی چیست و از 
چه شاخص هایی برخوردار است؟

انــواع  از  یکــی  روزنامه نــگاری موبایلــی 
اســت؛  ســایبری  روزنامه نگاری هــای 
چــون روزنامه نــگار ایــن حــوزه هــم بایــد بــه 
فضــای وب، متصــل باشــد و هــم اینکــه از 
دســتگاه تلفــن همــراه اســتفاده کنــد. ایــن 
ع از روزنامه نــگاری نیازمنــد اســتفاده  نــو
کــه  از نرم افزارهــای مخصوصــی اســت 
روی موبایــل نصب شــده و کار خبرنــگار و 
روزنامه نــگار را بــرای تهیــه خبــر یــا گــزارش 
ــزاری  ــا خبرگ ــر روزنامــه ی ــه دفت و ارســال آن ب
ــن  ــی آن ای ــن ویژگ ــد. مهم تری ــت می کن راح
ــادر اســت از راه دور  ــگار ق ــه روزنامه ن اســت ک
بــا اســتفاده از تلفــن همــراه خــود، عکــس و 
فیلــم کوتــاه تهیــه و بــه آن متــن را نیــز اضافه 
کنــد. اســتفاده از ایــن نرم افزارهــا باعــث 

ســرعت بخشــیدن به کار خبرنگار می شود؛ 
بــرای مثــال، نرم افزارهایــی کــه توانایــی 
تبدیــل صــوت بــه متــن را دارنــد؛ برخــی از 
گوشــی های تلفــن همــراه نوکیــا فقــط بــرای 
کارهــای ژورنالیســتی ساخته شــده اند و 
قابلیــت نصــب نرم افزارهــای متعــددی 
کار  بــه  بخشــیدن  ســرعت  باعــث  کــه 
خبرنــگار می شــوند را دارنــد؛ درحالی کــه 
در گوشــی های سامســونگ ایــن قابلیــت 

وجــود نــدارد.

آیا روزنامه نگاری موبایلی در ایران و 
در میان خبرنگاران و روزنامه نگاران نیز 
جایگاهــی دارد و اهالــی رســانه بــه 
سمت وســوی اســتفاده از آن حرکــت 
آیــــا  دیــــگر  طــــرف  از  کــــرده انـــد؟ 
زیرســاخت های الزم بــرای ترویج این 
مدل از روزنامه نگاری در کشــور فراهم 

است؟
به عنـــوان  همـــراه  تلفن هـــــای  گـــــر  ا
یـــک ابـــزار بـــرای خبرنـــگار تهیـــه شـــود و 

ـــد،  ـــگار می آی ـــه کار خبرن ـــه ب نرم افزارهایـــی ک
روی آن هـــا نصـــب و ســـازوکار اســـتفاده از 
روزنامه نـــگاری موبایلی بـــرای آن ها تشـــریح 
و رابطه شـــان بـــا تحریریـــه کمتـــر شـــود، 
ع از روزنامه نـــگاری نیـــز در بیـــن  ایـــن نـــو
روزنامه نـــگاران جایـــگاه خـــود را پیـــدا خواهد 
کـــرد و روزنامه نـــگاری بـــه ســــمت وسوی 
مــی کــنــــد.  حــــرکـــــت   مــــدرن شـــــــدن 
ــی از  ــروزه برخـ ــه امـ ــید کـ ــته باشـ ــه داشـ توجـ
ســـوژه ها دارای ارزش خبـــری یک ســـاعته 
هســـتند و بعـــدازآن، فاقـــد ارزش خبـــری 
می شـــوند؛ پـــس روزنامه نـــگاران موبایلـــی 
بایـــد ایـــن نـــوع از خبرهـــا را بـــا اســـتفاده از 
نرم افزارهـــای مخصـــوص در مدت زمـــان 
انـــدک بـــه تحریریه هـــا ارســـال کننـــد تـــا 
زمـــان از دســـت نـــرود و اطالعـــات کافـــی 
به ســـرعت در اختیـــار مـــردم قـــرار بگیـــرد. 
عالوه برایـــن، زمانـــی کـــه روزنامه نـــگاری 
از نـــوع ســـایبر باشـــد، ســـایت خبـــری نیـــز 
ــن  ــورت آنالیـ ــه و به صـ ــد لحظه به لحظـ بایـ
بـــه روز شـــود. اینجاســـت کـــه روزنامه نـــگاری 
می دهـــد؛  نشـــان  را  خـــودش  موبایلـــی 
گـــر قـــرار باشـــد در ســـایت  درحالی کـــه ا
روزنامـــه تنهـــا نســـخه پـــی دی اف روزنامـــه 
در هـــر 24 ســـاعت یک بـــار بارگـــذاری شـــود، 
روزنامه نـــگاری موبایلـــی ردپایـــی از خـــود 
باقـــی نمی گـــذارد و چنـــدان محســـوس 

نخواهـــد بـــود.

آیا روزنامه نگاری موبایلی در دروس 
دانشگاهی نیز تدریس می شود؟

در  روزنامه نــگاری  از  رشــته  ایــن  بلــه، 
می شــود. تدریــس  نیــز  دانشــگاه ها 

سرعت عملی که در روزنامه نگاری 
موبایلــی وجــود دارد، صحــت خبــر را 

تهدید نمی کند؟
در حــال حاضــر، ویراســتاری خبــر، نســبت 
بــه گذشــته تغییــر کــرده اســت و خبرنــگاران 
و  ساده نویســی  دنبــال  بــه  حــوزه  ایــن 
ــه  ــب ب ــون مخاط ــتند؛ چ ــی هس ایجاز نویس
دنبال خبرهای مک دونالدی اســت؛ یعنی 
خبرهای کوتــاه، امــا همه جانبــه. به همین 
دلیــل ممکــن اســت دیگــر بــه دنبــال نحــوه 
ویراســتاری و شــکل ظاهــری خبــر نباشــد؛ 
البتــه ایــن موضــوع بــه معنــای ایــن نیســت 
کــه در ایــن نــوع از روزنامه نــگاری شــلختگی 
خبری وجود دارد، امــا نکته مهم در تنظیم 
آن، ســادگی و کوتــاه نویســی و ایجــاز اســت.

آیا شهروند خبرنگاران نیز می توانند 
دنباله روی این شاخه از روزنامه نگاری 

به شمار آیند؟
خیــر. روزنامه نــگاری موبایلــی و شــهروند 
خبرنــگاری کامــال بــا یکدیگــر تفــاوت دارنــد؛ 
زیــرا کســی کــه در حــوزه روزنامه نــگاری 
موبایلــی کار می کنــد، حتمــا آموزش هــا و 
دوره هــای روزنامه نــگاری را پشــت ســر 

گذرانــده و در ایــن حــوزه فعالیــت می کنــد 
و بــا عناصــر و اصــول و ارزش هــای خبــری 
کامــال آشــنایی دارد؛ درحالی کــه شــهروند 
خبرنــگار آشــنایی بــا اصــول و شــاخص های 

روزنامه نــگاری نــدارد.

روزنامه نــگاری موبایلی نســبت به 
روزنامه نگاری سنتی از چه نقاط ضعف 

و قوتی برخوردار است؟
همان طــور کــه شــما اشــاره کردیــد، اصــل 
روزنامه نــگاری  در  رســمیت  و  دقــت 
ــگاری ســنتی  ــه روزنامه ن ــی نســبت ب موبایل
از جایــگاه کمتــری برخــوردار اســت؛ ولــی 
ســرعت و جذابیــت آن بســیار بیشــتر اســت. 
بســیاری معتقدنــد در روزنامه نگاری هــای 
کالســیک و ســنتی دروازه بانــی خبــر، از 
اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت؛ درحالی که 
دیده بانــی  موبایلــی  روزنامه نــگاری  در 
 اهمیــت دارد و دروازه بانــی در آن اتفــاق 

نمی افتد.

هزینه های روزنامه نگاری موبایلی 
در مقایسه با روزنامه نگاری کالسیک و 

سنتی چگونه است؟
هزینه هــای روزنامه نگاری موبایلی نســبت 
بــه روزنامه نــگاری کالســیک کمتــر خواهــد 
بود؛ البتــه به شــرطی کــه از نرم افزارهــای آن 

به خوبــی اســتفاده شــود.

ظهور خبرهای 
مک دونالدی

عمر برخی از خبرها فقط یک ساعت است، نه بیشتر!

در حاشیه

کتاب »شیوه نامه روزنامه نگاری« اثر مجید رضاییان، استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیزم، 
با هدف آموزش دستورالعمل ها و قواعد صحیح روزنامه نگاری در دسترس مخاطبان قرار 
کادمیک مؤلف است، به عنوان  گرفته است. این کتاب که حاصل سال ها تجربه و دانش آ
شیوه نامه ای در اختیار مخاطبان قرارگرفته تا منبعی برای آموزش »تولید« خبر باشد. مجید 
رضاییان، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب »شیوه نامه روزنامه نگاری« و روزنامه نگار باسابقه، 
کادمیک و پژوهش روزنامه نگاری می داند  این اثر را »تجمیع تجربیات« سال ها کار، دانش آ
که هدف آن، آموزش »تولید« خبر است. به گزارش ایرنا، رضاییان در توضیح علت تألیف این 
کتاب بیان کرد: ما به یک شیوه نامه در روزنامه نگاری نیاز داشتیم؛ یعنی نیاز داشتیم که در 
روزنامه نگاری تمامی پژوهش هایی که پیش تر پژوهشگران عرصه روزنامه نگاری و استادان 

این رشته انجام داده اند را کاربردی کرده و قواعد و دستورالعمل ها از آن استخراج شود.

هدف فرم های پایه، در روزنامه نگاری تولید است
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از اظهاراتش، تصریح کرد: هدف این بوده است که 
بگوییم فرم های پایه در روزنامه نگاری )خبرنویسی، گزارش خبری، گزارش توصیفی، 
تحلیلی و تحقیقی، مصاحبه خبری و عمقی، یادداشت نویسی، مقاله نویسی و نقدنویسی( 
»تولید« است و کلیت روزنامه نگاری »وی گفت و وی افزود« نیست و یک زمانی باید از شر 
ع در روزنامه نگاری خالص شد؛ بنابراین هدف این بوده است که هم »تولید«  این موضو

احیا یا دست کم تقویت شود و هم این که شیوه نامه ای از دل این تحقیقات بیرون کشیده 
شود؛ در این مفهوم که قواعدی کاربردی را استخراج کنیم و بگوییم برای هر موردی چنین 

موضوعی اتفاق افتاده است.

پیشنهاد دو شیوه گزارش نویسی
رضاییان در ادامه سخنانش، توضیح داد: در این کتاب دو شیوه در تهیه گزارش خبری 

پیشنهاد کرده ام که یکی روشی کانونی نویسی یا فوکوس نویسی است و دیگری توالی نویسی 
یا سناریونویسی. برای هر دو مورد نمونه آورده ام؛ همچنان که در تمامی قسمت های 
که وقتی افراد متن را بخوانند، می توانند  کتاب به همین شکل تمرین و پرسش دارد 
 بالفاصله در آن دستورالعمل هایی که مبادرت ورزیده اند، نمونه های موردنظرشان را تولید 

کنند.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از اظهاراتش، عنوان کرد: شش فرم پایه در این کتاب 
ذکرشده است، عالوه بر آن، هم در باب عکاسی خبری و فوتوژورنالیزم توضیح داده شده و 

هم در مورد تکنیک های تیتر نویسی که از کتاب قبلی خودم بوده است. 
کید کرد: این کتاب نوعی تجمیع  این پژوهشگر ژورنالیزم در توضیح ماهیت کتاب مذکور تأ
تجربیات است و هرکسی در دوره کار روزنامه نگاری و سردبیری خود می تواند این کار را انجام 
داده و جمع بندی و نظریه ارائه کرده و سبکی را در هر زمینه ارائه دهد؛ همچنان که در این 
کتاب نوعی از جمع بندی در مورد تیترنویسی، آن چنان که در کتاب قبلی ام )تیترنویسی و 

تیترنویسی در وب( انجام شده است، به چشم می خورد. 
این روزنامه نگار با سابقه در خاتمه اظهارات خود بیان کرد: کتاب یازده فصل و ۱۹2 صفحه 
گر می خواستیم برای تمامی موارد در تمام فصل ها  است و باید به این نکته توجه شود که ا
نمونه بگذاریم، حجم کتاب دو برابر مقدار فعلی می شد و مالل آور بود؛ درنتیجه کتاب در این 
ابعاد تدوین شده است؛ چون چاپ های بعدی دارد و ممکن است مواردی را اضافه کرده و 

با توجه به بازخوردها کامل تر شود.

»شیوه نامه روزنامه نگاری«، آموزش کاربردی تولید خبر
این کتاب با هدف آموزش به خبرنگاران منتشر شده است

رسانه ها دیر به میدان آمدند
عملکرد رسانه ها در زمان شیوع کرونا چگونه بود؟

کرونـا که آمـد، بخش هـای زیـادی از جامعه 
ازجملـه کادر بهداشـت و درمـان را درگیـر 
ع  کـرد. رسـانه ها نیـز از ایـن موضـو خـود 
متأثر شـدند و عمده فعالیتشـان را به سـمت 
جامعـه  حساس سـازی  و  گاهی بخشـی  آ

نسـبت بـه ایـن بیمـاری مرمـوز بردنـد.
کادر  ایثـار  هـم  مـدت  ایـن  در  رسـانه ها 
بهداشـت و درمـان در مقابلـه بـا کرونـا را بـه 
تصویر کشـیدند و هم به مـردم در خصوص 
این بیمـاری و راه هـای مقابله بـا آن آموزش 
بـه رعایـت توصیه هـای  را  آنـان  و  داده 
بهداشـتی دعـوت کردنـد و درنتیجـه ایـن 
کثریـت  اقـدام رسـانه ها امـروز شـاهدیم ا
جامعـه ایـن توصیه هـا را کم وبیـش رعایـت 

. می کننـد
به گزارش ایسنا، نسترن کشاورزمحمدی، 
دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سالمت و 
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با 
بیان اینکه در بررسی عملکرد رسانه ها باید 
بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه همه گیـری 
کوویـد ۱۹ یـک غافلگیـری بـزرگ نه تنهـا 

برای رسـانه های مـا، بلکه بـرای کل جهان 
کنـون رسـانه های  بـود، افـزود: عملکـرد ا
رسـمی و خصوصـا صداوسـیما در رابطـه بـا 
ایـن بیمـاری بـا عملکردشـان در ابتـدای 

شـیوع ایـن بیمـاری متفـاوت اسـت.
او ادامه داد: در مباحث بهداشتی و سالمت، 
گاهـی مـردم و  انتظـار از رسـانه ها افزایـش آ
ایجاد نگرش هایی در جامعه است که افراد 
را بـه ایـن سـمت سـوق دهـد کـه رفتارهـای 
مناسـبی انجـام دهنـد و یکـی از ایـن رفتارها 

تبعیـت از پروتکل هـای بهداشـتی اسـت.
او بـا ابـراز ایـن عقیـده کـه در ابتـدای امـر 
صداوسـیمای مـا خیلـی بـاور نداشـت کـه 
موضـوع جدی اسـت و ایـن در حالی بـود که 
مسـئوالن وزارت بهداشـت دائـم بـر جـدی 
کید می کردنـد، ادامـه داد:  بودن موضـوع تأ
این تناقـض نوعی سـردرگمی بـرای جامعه 
ایجـاد کـرد و خیلـی از مخاطبـان بـه سـمت 
شبکه های مجازی یا منابع خارجی رفتند.
او ادامـه داد: صداوسـیما خیلـی دیـر شـروع 
کرد به مخابـره این پیـام که موضـوع جدی 

است. حتی در این مقطع نیز تناقض هایی 
در برنامه ها بـود و گاهـی در برنامه هایی که 
ع  پخـش می شـد، دیـده می شـد کـه موضـو
گرفتـه نشـده  کوویـد ۱۹ جـدی  بیمـاری 
اسـت. البتـه به مـرور ایـن هماهنگـی بیـن 
وزارت بهداشـت و صداوسـیما بیشـتر شـد.

نقـش  خصـوص  در  محمـدی  کشـاورز 
جامعـه  سـازی  حسـاس  در  صداوسـیما 
نسبت به این بیماری نیز گفت: در مباحث 
مربوط به تغییر رفتار مردم در حوزه سـالمت 
دو واژه »حساسـیت درک شـده« و »شـدت 
ع  شـیو ابتـدای  در  داریـم.  درک شـده« 
کوویـد۱۹ حساسـیت درک شـده  بیمـاری 
مـردم نه تنهـا در ایـران بلکـه در کل جهـان 
پاییـن بـود، امـا به مـرور بـا اطالع رسـانی 
کلیپ هایـی از بیمـاران مبتـال  رسـانه ها، 
بیـرون می آمـد کـه شـدت بیمـاری را نشـان 
می داد و حساسیت مردم افزایش پیدا کرد.
کـه فـرد  ع اطالعاتـی  او بـا بیـان اینکـه نـو
می گیـرد در افزایـش حساسـیت درک شـده 
گرچـه به مـرور  مؤثـر اسـت، عنـوان کـرد: ا

حساسـیت درک شـده مـردم درخصـوص 
کوویـد ۱۹ افزایـش یافـت، اما معتقـدم ایران 
از کشـورهایی بـود کـه می توانسـت سـرعت 
افزایـش حساسـیت درک شـده در آن بیشـتر 

باشـد.
او ادامه داد: باید به این نکته توجه داشـت  
بـرای اینکـه رفتـار مناسـبی انجـام دهیـم 
درک  حساسـیت  کـه  اسـت  نیـاز  نه تنهـا 
شـده مان بـاال بـرود، بلکـه بایـد شـدت درک 
شـده مان هم بـاال بـرود کـه در مـورد بیماری 
ع بسـیار مهـم اسـت.  کوویـد ۱۹ ایـن موضـو
در ایـن زمینـه معتقـدم رسـانه های فعـال 
در فضـای مجـازی و اطالع رسـانی آن هـا و 
کمپین هایی که تشکیل شـد، نقش مهمی 

در افزایـش شـدت درک شـده داشـتند.
ایـن اسـتاد دانشـگاه ادامـه داد: بایـد بـه 
ایـن موضـوع توجـه داشـت کـه بـرای اینکه 
بتوانیم یک رفتار بهداشـتی مناسب انجام 
دهیـم تنهـا نیـاز بـه اطالعـات و نگـرش 
نداریم، بلکه باید برای آن کار انگیزه داشته 
و تـوان انجـام آن کار را هـم داشـته باشـیم. 

به عنـوان نمونـه در خصـوص رفتـاری مثـل 
گاهـی را  ماسـک زدن، افـراد هـم بایـد ایـن آ
داشـته باشـند که چه تأثیری در پیشـگیری 
از ابتـال بـه کوویـد ۱۹ دارد؛ هـم این انگیـزه را 
داشـته باشـند کـه بـرای جلوگیـری از ابتالی 
خود و دیگر افراد جامعه ماسـک بزنند و هم 
بـا فـرض در دسـترس بـودن ماسـک بـرای 
همه، این تـوان را به لحاظ جسـمی و روانی 
داشـته باشـند کـه از ماسـک اسـتفاده کنند.

او بـه نقـش رسـانه ها در تغییـر نگـرش مردم 
درخصوص رفتارهای بهداشـتی اشـاره کرد 
و گفـت: امـروزه شـاهدیم کـه مـردم نسـبت 
به چنـد مـاه قبـل بیشـتر از ماسـک اسـتفاده 

می کننـد.
عضو هیئت علمی دانشـگاه شـهید بهشتی 
ع  ح شـده در زمـان شـیو بـه شـایعات مطر
کوویـد ۱۹ و دالیـل آن و نقـش رسـانه ها در 
برخـورد بـا ایـن شـایعات هـم اشـاره کـرد و 
بیمـاری  ایـن  ع  شـیو ابتـدای  از  گفـت: 
بـا شـایعات متعـددی نظیـر تأثیـر الـکل در 
پیشـگیری از ابتـال بـه بیمـاری کوویـد ۱۹ 

مواجـه بودیـم کـه منجـر بـه مـرگ بسـیاری 
شـد که معتقدم ریشـه آن ها جهل مخاطب 
اسـت. درزمینـه برخـورد بـا ایـن شـایعات 
ضمن اینکه نظـارت می توانـد نقش مهمی 
داشـته باشـد، شفاف سـازی و اطالع رسـانی 
سـریع و به موقـع از سـوی متولیـان سـالمت 
هـم نقـش اساسـی دارد. ضمـن اینکـه بایـد 
به سـمت باال بـردن سـواد رسـانه ای جامعه 
 هـم برویـم تـا بـه ایـن شـایعات توجهـی 

نکنند.
او در بخـش پایانـی ایـن گفت وگـو بـا بیـان 
کرونـا فراتـر  اینکـه موفقیـت در مدیریـت 
گفـت: وزارت  از وزارت بهداشـت اسـت، 
بهداشـت یکـی از اجـزای مهـم ایـن بسـتر 
اسـت، اما نباید توقع داشته باشیم یک تنه 
بتواند این بیماری را مهار کند. در این زمینه 
رسانه ها هم نقش بسیار مهمی دارند و باید 
بیـش از گذشـته بـه میـدان بیاینـد. وزارت 
بهداشـت می توانـد محتـوا تولیـد کنـد، امـا 
اینکه چه زمانی و چگونه این محتوا منتشر 

شـود بـا وزارت بهداشـت نیسـت.
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گفتاورد

 واقعیت وحشتناک 
دنیای در حال گرم شدن 

گــزارش جدیــد منتشرشــده، جزئیــات ایــن موضــوع را کــه چگونــه 
ســال 2019 یــک ســال ســخت دیگــر بــرای آب وهــوای جهــان بود 
ــه واقعیــت وحشــتناک دنیــای در حــال  نشــان داد. شــواهدی ک

گــرم شــدن مــا را نشــان می دهــد.
آتـش ســـوزی  گـذشـتـــه،  ســال  زیســت آنالین،  گــزارش  بــه 
ویرانگــری اســترالیا را در برگرفــت. مناطــق بزرگــی ازجملــه 
اروپــا، ژاپــن، پاکســتان و هنــد امــواج گرمــای کشــنده را تجربــه 
کردنــد. تقریبا100طوفــان گرمســیری باعــث ایجــاد ویرانــی 
شــد. یخچال هــای طبیعــی و یخ هــای دریایــی در ســطح 
نگران کننــده ای ذوب شــدند. خشک ســالی و ســیل محصــوالت 

زراعــی و زیرســاخت های حیاتــی را از بیــن بــرد.
ازجملــه یافته هــای کلیــدی وضعیــت آب وهــوا در ســال 2019 کــه 
توســط انجمــن هواشناســی آمریــکا منتشرشــده، ایــن بــود کــه 
ســال 2019 در زمــره گرم تریــن ســال ها بــوده اســت و گازهــای 
ــت  ــود ثب ــطح خ ــن س ــن در باالتری ــو زمی ــود در ج ــه ای موج گلخان
شــدند و ایــن دهــه از ســال 1800 کــه اطالعــات مربــوط بــه درجــه 

حــرارت ثبــت شــد، گرم تریــن دهــه بــوده اســت.
در ایــن گــزارش آمــده اســت: »از ســال 1980، هــر دهــه به طــور 
پیاپــی گرم تــر از دهــه قبــل بــوده، به طوری کــه 2010 تــا 2019، 
ــا 2009 بــوده  ــر  از دهــه 2000 ت حــدود 0.2 درجــه ســانتی گراد گرم ت

اســت.«
کلیــدی دیگــری را نیــز  ایــن مطالعــه همچنیــن یافته هــای 

گــزارش داد:
شــش ســال گرم ثبت شــده همگی در شــش ســال گذشــته یعنی از 

خ داده است.  ســال 2014 ر
ســال 2019 در میــان ســه ســال بــا بیشــترین دمــا از زمــان شــروع 
ثبــت اطالعــات در اواســط دهــه 1800 بــود. فقــط ســال 2016 و بــر 
اســاس برخــی از داده هــا ســال 2015، گرم تــر از ســال 2019 بودنــد. 
میانگیــن دمــای ســطح دریاهــا در ســال 2019، بعــد از ســال 2016 

در جایــگاه دوم قــرار گرفــت. 
ســطح آب دریاها برای هشــتمین ســال متوالی به رکورد جدیدی 

رســید. 
دمای ســطح  قطــب شــمال در ســال 2019 در بــازه 120 ســاله، بعد 
از ســال 2016 باالتریــن میــزان بــود. در قطب جنــوب، ســال 2019 

دومیــن و گرم تریــن ســال بــرای ایــن قــاره از ســال 1979 بــود. 
 یخچال های طبیعی برای ســی و دومین ســال پیاپی همچنان 

در حال ذوب شدن هستند.

موســیقی تک صدایی، مثل نوشــتن یک متن یــا یک نامــه اســت. در یک قطعــه آوازی، مهــم ملــودی اســت. همراهــی در واقع، جنبی 
اســت. در آهنگ ســازی، یک پولی فونــی کامــل وقتــی امکان پذیــر اســت کــه هرکــدام از اجــزای ملودیــک کامــل باشــند؛ ولــی یــک صــدا 

عمــال می توانــد کامــل و کافــی باشــد. فرهنگ هــای کهن گــواه ایــن مطلب هســتند.
آروو پارت، آهنگ ساز استونیایی

موسیقی به مثابه 
نوشتن

دیدبانمحیطزیستباهمبخوانیم

تحول در زندگی با خرد تائو

گــر از تمــام ادبیــات مشــرق زمیــن  دکتــر لیــن یوتانــگ می گویــد: ا
فقــط یــک کتــاب را بخواهیــم به عنــوان اثر برتــر مطالعــه کنیم، 
کتــاب »تائــو تــه چینــگ« اثــر الئوتســه )عارف بــزرگ چینــی( 
اســت. کتاب »تحــول در زندگی بــا خرد تائــو«، تفســیر 81 قطعه 
»تائو تــه چینگ« اســت که توســط دکتــر وین دایــر بــه زیباترین 
و شــیواترین شــکل ممکن به رشــته تحریــر درآمده اســت. اثری 
عمیــق و تأثیرگــذار کــه نویســنده، خلــق آن را بــه خالــق هســتی 
نســبت داده اســت. او تألیــف ایــن کتــاب را این گونــه وصــف 
می کنــد: کلمــات یکــی پــس از دیگــری بــا عبــور از زمــان و مــکان 
از طریــق قلــم مــن روی کاغــذ جــاری می شــدند، می دانــم 
گــر مدعــی  کــه مــن مالــک آن هــا نیســتم. آری اغــراق نیســت ا
ــان  ــر ذهنت ــه عم ــه هم ــش هایی ک ــام پرس ــخ تم ــه پاس ــویم ک ش
را مشــغول کــرده در ایــن اثــر خواهیــد یافــت؛ امــا در ایــن دنیــای 
پرآشــوب، خواندن ایــن کتاب را یک ســفر شــخصی تلقــی کنید 
کــه شــما را از زمــان و مــکان فراتــر بــرده و از قیل وقــال زمانــه دور 
ــرای چنددقیقــه ای کــه  می کنــد، آســایش و آرامــش را نه تنهــا ب
آن را مطالعــه می کنیــد کــه بــرای تمــام لحظه هــای زندگی تــان 
بــه ارمغــان مــی آورد. بســی جــای شــگفتی اســت کــه چگونــه 
تک تــک جمــالت یــک کتــاب می توانــد دنیــای باورهــا و افــکار 
مــا را زیــرورو کنــد، نگاهمــان را بــه جهــان هســتی تغییــر داده تــا 
آنجــا کــه تأثیــر عمیــق آن را به وضــوح در زندگــی خــود احســاس 
خواهیم کرد و از احســاس خوشــبختی و ســعادتی کــه تمام عمر 
در جســت وجوی آن بودیــد، لــذت خواهید بــرد.  گفتنی اســت، 
ایــن کتــاب ارزشــمند اثــری از ویــن دایــر، بــا ترجمــه نجمــه 
کهالنــی، از انتشــارات مدال/جنــگل اســت کــه در ۳66 صفحــه 

منتشــر و وارد بــازار شــده اســت.
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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

شلللنبه25ملللرداد1399 شلللماره3816 سلللالشانزدهم

گهی مناقصه  گهی مناقصه عمومی) نوبت دوم( آ آ

گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم آ

 سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان

 روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان

هیئت مدیره

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان در نظر دارد عملیات خدمات نظافت و حمل زباله 

میدان مرکزی میوه و تره بار واقع در کیلومتر پنج جاده اصفهان - نایین  و جمعه بازار بعثت واقع در کیلومتر چهار خیابان بعثت، بعد از 

خیابان گلستان به مبلغ تقریبی 19.267.704.000 ریال از طریق مناقصه به پیمانكاران واجد صالحیت با شرایط و مقررات مورد نظر 

گذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ 25 /05 /1399 تا پایان وقت اداری مورخ 06 /06 /1399 به دبیرخانه سازمان واقع  سازمان وا

ک 5،  در اصفهان، کنارگذر غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حدفاصل خیابان های هشت بهشت و رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پال

طبقه اول مراجعه نموده و پس از کسب اطالعات الزم ، اسناد مناقصه را از دبیرخانه دریافت نمایند. تلفن تماس 4 -32683601

 شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در نظر دارد پروژه ی تامین نیروی انسانی
 مورد نیاز خود را برای انجام امور نظارت و بازرسی در خصوص کارت حمل و نقل الكترونیک ، انجام امور تاسیساتی،امور 

خدماتی،اداری،کنترل خطوط و راننده پایه یك و سایر از طریق مناقصه به اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای 
گذار نماید ،  گواهی صالحیت کار و گواهی بهداشت ایمنی و تاییدیه اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی می باشند وا

بنابراین از متقاضیان دعوت می شود برای خرید اسناد مناقصه از تاریخ 22 /5 /99به امور قراردادهای این شرکت واقع در 
کثر تا پایان وقت  خیابان کاوه ، پشت ترمینال باب الدشت مراجعه و فرمهای مربوطه را دریافت و پیشنهادهای خود را حدا

اداری سه شنبه مورخ 28 /5 /99 تحویل واحد حراست نمایند . 

 صاحبان سهام شرکت خدمات بهداشتی و درمانی صنایع اصفهان)سهامی خاص( 
 شماره ثبت 7641  شناسه ملی در 10260287481

1 - شرکت کنندگان بایستی در فراخوان شناسایی و ارزشیابی معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان شرکت و امتیاز قابل قبول را کسب نموده باشند و دارای تأییدیه 
صالحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار و تأییدیه صالحیت شرکت های خدماتی از اداره کار و گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده باشند.

2 - ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 970.000.000 ریال طی فیش بانکی یا ضمانت نامه بانکی الزامی است.
3 - مدت اجرای کار 12 ماه شمسی است.

4 - مهلت ارسال پیشنهادها تا پایان وقت اداری مورخ 10 /06 /1399 به حراست سازمان می باشد.
کت الف و بهای پیشنهادی و آنالیز حقوق و دستمزد را از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام  5 - پیشنهاد دهندگان باید اسناد و مدارک الزم و تضامین مربوطه را در پا

کت را الک و مهر شده تسلیم نمایند. کت ب قرارداده و هر دو پا در پا
6 - پیشنهادها در تاریخ 12 /06 /1399 توسط کمیسیون عالی معامالت باز می گردد. 

7 - شرکت در مناقصه به منزله قبول تمام شروط و مقررات می باشد.
8 - سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده های مستر خواهد شد.

گذاری و مشخصات کامال در اسناد مناقصه اعالم گردیده که پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به همراه  9 - سایر شرایط و نحوه وا
سایر مدارک و مستندات اعالمی به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 000 /000 /500 /1 ریال)واریز به حساب بانکی اعالم شده  یا ضمانتنامه بانکی( 
کتها : چهارشنبه 29 /5 /99 زمان بازگشایی پا

نظر به اینکه جلســه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت خدمات بهداشــتی و درمانی صنایع اصفهان )سهامی خاص( از ســاعت 15:00 روز پنجشنبه 16 مرداد 
کثریت سهامداران ،حد نصاب قانونی جهت رسمیت جلسه حاصل نگردید و در رعایت ماده 87 الیحه اصالحی قانون تجارت ،  ماه 1399 به دلیل عدم حضور ا
بدین وسیله از عموم سهامداران محترم دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه )نوبت دوم (این شرکت که راس ساعت 15:00 روز پنجشنبه 
مورخ 1399/06/06در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در اصفهان- بلوار شهدای صفه- بیمارستان خانواده تشکیل می شود، حضور به هم رسانده یا نماینده 

قانونی خود را کتبا به مجمع معرفی نمایید .
دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان قانونی و تصویب ترازنامه سال منتهی به 1398/12/29
2- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل شرکت 

3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 
4-تصمیم گیری در خصوص سود عملیاتی سال منتهی به 1398/12/29

5- سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد 

گهی فراخوان ارزیابی شرکتهای خصوصی جهت بهره برداری) نوبت دوم( آ

 روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی شهرداری اصفهان

کثر  شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه در نظر دارد بهره برداری از حدا

گذار نماید. بنابراین   60 دستگاه اتوبوس گاز سوز خود را به  شرکتهای خصوصی فعال در زمینه حمل و نقل وا

اشخاص حقوقی واجد شرایط که دارای صالحیت و توانایی مالی، مدیریتی و اجرایی الزم هستند ، می توانند 

کثر تا  مستندات ،پیشنهادها، ارایه راهكارها و نظرات خود را به همراه فرم شرایط  از تاریخ22 /5 /99 لغایت حدا

پایان وقت اداری سه شنبه مورخ 28 /5 /99 تحویل واحد حراست نمایند . 
مالک تعیین برنده:

الف:پس از ارزیابی متقاضیان وکسب حداقل 60 امتیاز توسط آنها

ب:کمترین قیمت پیشنهادی در خصوص هزینه بهره برداری یک دستگاه  )هزینه ماهیانه یک دستگاه اتوبوس(

گذاری به صورت دو مرحله ای )1 - ارزیابی ، 2 - بهره برداری( انجام خواهد گرفت. الزم به ذکر است نحوه ی وا

مبلغ سپرده شرکت در فراخوان: 000 /000 /000 /1ریال)واریز به حساب بانکی اعالم شده در فرم شرایط یا ضمانتنامه معتبر بانکی(

کثراتوبوس جهت بهره برداری در خطوط اعالمی 60دستگاه می باشد. حدا

اطالعات کارشناسی اتوبوسها و مشخصات ناوگان بعد از تعیین برنده به صورت کامل اعالم می گردد.

کتها: چهارشنبه 29 /5 /99 زمان بازگشایی پا

گهی فقدان مدرک تحصیلی آ
 مدرک فارغ التحصیلی اینجانب الهام والیتی فرزند اسداله شماره شناسنامه 1091212848 صادره از نجف آباد در مقطع کاردانی رشته کامپیوتر نرم افزار صادره از واحد دانشگاه نجف آباد با 

شماره7 33100-1379/11/3 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک رابه دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ارسال نماید.
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