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 داد و ستدهای غیرشفاف 
   اصفهانی ها جزو فعال ترین کاربران سایت دیوار هستند؛ 

  وعده بیشترین سرانه کتابخانه ای کشور در اصفهان در سایه کمبود اشخاص کتاب خوان؛

یار مهرباِن تنها!
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برای برگزاری جشنواره 
فجر در اصفهان از حاشیه ها 

بپرهیزیم

مدیر اجرایی نهمین فیلم فجر دراستان:

7

گالیه فرمانده انتظامی استان از بی توجهی 
مسئوالن به  آمار باالی تلفات تصادفات جاده ای ؛

با سقوط یک هواپیما، ماه ها کشور 
 درگیر می شود؛ اما تصادفات 

جاده ای را  فراموش می کنیم 

روند کاهشی دما در اصفهان 
ادامه دارد

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان:
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               امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

شرکت شهرک های صنعتی اســتان اصفهان در نظر دارد فروش ضایعات موجود و دو 
دستگاه موتور دیزل بنز مستعمل شش سیلندر در انبار شرکت خود را به شرح مذکور و 
با جزییات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)setadiran.ir(  باشماره مزایده 100970128100003 به صورت الکترونیکی به فروش 

برساند.
زمان انتشار در سایت : ساعت 8:30 صبح روز پنجشنبه مورخ 1397/11/11

مهلت دریافت اسناد مزایده : ساعت 19:00 روز پنجشنبه مورخ 1397/11/18
تاریخ بازدید : روزهای 1397/11/23  الی 1397/11/25 از ساعت 9:00 الی 16:00

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1397/11/29
زمان بازگشایی : ساعت 8:30 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/11/30

زمان اعالم برنده : ساعت 8:30 روز چهارشنبه مورخ 1397/12/01
 ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :

برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل 
فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اســناد مزایده )در صورت وجود هزینه مربوطه( 
پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت 

برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.
کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن 

عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب  می باشد .
عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی 
)توکن( با شــماره های ذیل تماس حاصل فرمایند. مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : 

021-41934
هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد. 

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(
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پایداری 

نابغه بی تکرار

پیشنهاد سردبیر:

از همسر شهید »حسن باقری« در این سال ها کمتر 

شنیده ایم. خانم »داعی پور« که در تنها مصاحبه ای 

که از او به چشــم مان خورد، گفته اســت دلش نمی خواهد درباره 

خودش حرف بزند. ولی روایت کوتاهی که از جلسه خواستگاری اش 

دارد، خواندنی است: » به نظرم اوایل مردادماه سال بود 1360بود وآن 

روزها اهواز چه گرمایي داشت ! دو ساعت مانده به افطار وضو گرفتم . 

دو رکعت نماز خواندم و رو به خدا گفتم : خودت از نیت من با خبري 

.آن طورکه صالح مي داني این کار را به سرانجام برسان! اول ایشان 

حرف زدند گفتند : » اسم من حسن باقري نیست.من غالم حسین 

افشردي هستم. به خاطراین که از نیروي اطالعاتي جنگ هستم مرا 

به نام حسن باقري مي شناسند.« این اولین صداقتي بود که از ایشان 

دیدم و روي من خیلي اثر گذاشت. در صداي پخته اش روراستي موج 

مي زد. من هم ازعالقه ام به کاردرســتاد جنگ گفتم. گفتم دراین 

شرایط وتا زماني که جنگ هســت باید کارکنم. نمي خواهم چیزي 

مانع حضورم در کارجنگ باشــد . اعتقاد زیادي هم به این ندارم که 

حضورزن فقط درخانه خالصه شود.  واقع امر این بود که ایشان باالتر 

از اینها یي که مــن گفتم مي دید . به من گفت: » شــما حتي نباید 

خودتان را محدود به این جنگ بکنید . انقالب موقعیتي پیش آورده 

است که زن باید جا یگاه خودش را پیدا کند. باید به کارهاي بزرگ 

تري فکر کنید. احساس من این بود که ایشان این حرف ها را از روي 

اعتقاد مي گفت.من در میان این حرف ها دوباره امواج آن صداقت را 

دیدم.« همسرش گفته بود که شهید باقری تمایلی به بچه دارشدن 

نداشت چون می دانست زیاد ماندنی نیست و نمی خواست زحمت 

همسرش زیاد شــود. خدا ولی می خواست یادگاری از حسن بماند. 

دختری به نام »نرگس« که حاال برای خود خانمی شده است. نرگس 

چهارماهه بود که پدرش شهید شــد. همسر شهید باقری بعدترها با 

یک پزشک ازدواج کرد و »نرگس« هم برای ادامه تحصیالت به خارج 

از کشور رفت.

سردار شهید حسن باقری:

 من به این نتیجه رسیده ام که شهادت دست خودمان است. انتخاب شهادت را خداوند به عهده خودمان گذاشته 

است. این ما هسـتیم که می توانیم شرایط آن را فراهم کنیم، ما هستیم که تعیین کننده  این مسـئله هستیم...تا 

خالص نشوی  خدا تو را بر نمی گزیند،لذا باید سعی کنیم که خداوند عاشق مان بشودتا ما را ببرد...

نابغه بی تکرار
به بهانه ایام سالروز شهادت »نابغه نظامی« و خبرنگاری که استراتژیست جنگ شد؛

شــهید »حســن باقری« نــام اطالعاتــی اش بود؛اما نام 

اصلی اش »غالمحســین افشــردی« بود. ما کــه عنوان 

روزنامه نگار را یدک می کشیم، باید آرزو کنیم یکی باشیم 

مثل »غالمحســین افشــردی« یا همان »حسن باقری« 

. مصاحبه های »کریســتین امانپور« و »فریــد زکریا« را 

می بینیم و می خوانیم و تصور می کنیم آخر روزنامه نگاری 

و خبرنگاری و مجری گری هســتند. کتــاب های »اوریانا 

فاالچی« را از بَر هســتیم و الگوســازی می کنیم در حالی 

که شــاید خیلی هایمان حتی یک بار هم به دنبال شــیوه 

کاری »غالمحسین« در زمان روزنامه نگاری اش نرفته ایم. 

حتی به خودمان زحمت نداده ایم ببینیم چطور شــد که 

»حسن باقری« شد روزنامه نگار و هنوز زمان زیادی از زمان 

حضورش به عنوان خبرنگار در روزنامه جمهوری اسالمی 

نگذشته بود که از سوی سازمان مهمی مثل »امل« به لبنان 

و سپس اردن دعوت شد و گزارشــی تحلیلی درباره اوضاع 

نابسامان مسلمانان در آن منطقه تهیه کرد. کمی بعد وقتی 

صدام حمله کرد که ســه روزه اهواز را بگیرد و تا قلب ایران 

هم بیاید، راهی جبهه شــد و از اطالعات و فن های دوران 

خبرنگاری برای ایجاد تحولی نوین و شــیوه ای جدید در 

نبرد استفاده کرد. گفته می شــود بعضی از قدیمی ترها و 

بزرگان که معتقد به روش های سنتی در جنگ بودند، شیوه 

غالمحسین را نمی پسندیدند و حتی معتقد بودند چیزی 

از جنگ و جبهه نمی داند! خب خیلــی هم تعجبی ندارد. 

»حسن باقری« وقتی وارد فضای جنگ شد، جوانی23 یا24 

ساله بود. مثل بســیاری از فرماندهان دیگر ، مثل بسیاری 

از بسیجی هایی که خیلی هایشان هنوز پشت لب شان هم 

سبز نشده بود و جنگ آنها را »مرد« کرد، در جنگ بزرگ 

شدند و قد کشیدند. 

حسن باقری را جوان ترین فرمانده دوران جنگ می نامند. 

کسی که به کادرســازی و تربیت فرماند هان مشهور بود و 

البته »فرمانده پرور« هم بود. می گویند »حسین خرازی« و 

»مهدی زین الدین« و تعداد دیگری از فرماندهان صاحب نام 

و بزرگ دوران دفاع مقدس، پــرورش یافته های »باقری« 

بودند. کسی که القاب زیادی دارد؛ از »استراتژیست بزرگ« 

و »نابغه دفاع« گرفته تا »مغز متفکر اطالعات نظامی ایران« 

و »سقای بسیجیان«.کسی که واحد اطالعات رزمی در سپاه 

و جنگ را پایه گذاری کرد . بر پایه اطالعاتی که به دســت 

آورده بــود، تحلیلی جامع از وضعیت دشــمن در آن زمان 

ارائه می دهد که موجب حیرت بنی صدر و دلگرمی نماینده 

امام)ره( در شورای عالی دفاع می شود.

محســن رضایی می گوید اولین بار که »حسن باقری« را 

دیدم، در او استعدادی عجیب مشاهده کردم. 

به جمع آوری اطالعات، نقشــه ها و کالک های عملیاتی و 

شناسایی دقیق محورهای عملیات می پردازد و این اسناد 

را به گزارش های سازمان یافته تبدیل می کند. ارزیابی های 

دقیق و تحلیل های قوی او را خیلی زود به نیرویی قابل اتکا 

و اعتماد در جبهه ها تبدیل می کند. ریز به ریز اطالعات و 

گزارش ها را روی نقشه می نوشت. به اتاقش که می رفتی، 

انگار تمام جبهه را دیده ای. مثال از رزمنده ها می پرسید آیا 

از پشت ماشین دشمن که در نقطه مقابل شما در حال عبور 

بود گرد و خاک برمی خاست یا نه؟ و بعد اگر پاسخ می شنید 

که گرد و خاکی بلند نمی شد می فهمید که احتماال دشمن، 

جاده خودش را آسفالت کرده تا با انتقال راحت تر و سریع تر 

تجهیزات، حمله گسترده ای را تدارک ببیند. شهید باقری 

براساس همان روحیه خبرنگاری، تمام مطالب روزانه اش را 

می نوشت و بر همین اســاس بیش از 2۵ هزار دست نوشته 

از او باقی مانده اســت .و البته فراموش نکنیم او یک نابغه و 

نخبه بوده است؛ کسی که با رتبه 104 کنکور وارد دانشگاه 

تهران شد و حقوق قضایی خواند. بعد از شهادت دست نوشته 

هایش را که خواندند، بر اساس همان ها می شد فهمید که 

در هر 24 ساعت 18 ســاعت فعالیت می کرد و طی اجرای 

عملیات ها شــب ها بیدار می ماند تــا عملیات ها را به خوبی 

هدایت و فرماندهی کند.

محسن رفیقدوست، وزیر ســپاه دوران جنگ اینها را دیده 

بود یا حداقل شنیده بود. حتما فیش حقوقی حسن باقری 

را هم دیده است. اخیرا وقتی در دفاع از حقوق 19 میلیون 

تومانی رییس بنیاد »مســتضعفان« گفت که سعیدی کیا 

در هفته 30 ســاعت هم پیش خانواده اش نیست و مدام به 

این طرف و آن طرف سرکشی می کند و حقش است که 19 

میلیون حقوق بگیرد و جالب تر اینکه وقتی مجری پرسید 

کارگر معدن بیچاره که او هم پیش خانواده اش نیست و یک 

میلیون هم حقوق نمی گیرد پس چه بگوید؟ پاسخ داد »کار 

رییس بنیاد مستضعفان را با کار کارگر معدن یکی نکنید«، 

هاج و واج مانده بودیم . راســتش نمی دانســتیم چه باید 

بگوییم یا حتی چه بنویسیم. چه می شود گفت؟

خون شــهدایی همچون حســن باقری، ضامن امنیت این 

مملکت شد  تا مسئوالنی ســر کار بیایند که به خاطر کار 

کردن ، دنبال سهم خود از سفره انقالب باشند و یکی دیگر 

هم باشد که از این سهم خواهی ها دفاع کند!... بگذریم. 

»نابغه«، »درشت مغز«، »بسیار باهوش«، »استراتژیست«، 

»طراح«، »پدر جنگ در سپاه«  القاب و عناوین کسی است 

که 28 ماه بیشتر در جنگ نبود و طی همین مدت کاری کرد 

کارستان. مدیریتش از پشــت میز نبود. در صحنه بود مثل 

بسیاری از فرماندهان آن دوران از باکری و خرازی بگیرید تا 

همت و احمد کاظمی. 

حسن 7ماهه به دنیا آمد و یک کیلو و 800 گرم وزن داشت. 

مادر او را در سرمای زمستان، در پارچه ای پیچید و گذاشت 

زیر کرسی. تا یک ماه با قاشق شــیر در دهان او ریختند تا 

توانســت جان بگیرد. ضعیف بود و خیلی ها امیدی به زنده 

ماندنش نداشتند. خدا اما می خواست که او بماند، بماند و 

خاطره ساز روزهای تاریخ ســاز این سرزمین شود. بماند و 

سال ها بعد در بیست و چند ســالگی باشکوهش با خدا در 

جبهه ها همسنگر شود و شــرمندگی جان پناه شدن او و 

یارانش برای زنده ماندن و نفس کشیدن ما، بماند برای ما. 

برای ما نســل های پس از انقالب که جنگ ندیده ایم، ولی 

قصه ها شنیده ایم.  »حســن باقری« در این میان برای ما 

خاطره ندیده ای است که تا ابد در خاطرمان می ماند. چون 

از خاطرمان نمی رود او هم مثل ما جوان بود و دوست داشت 

جوانی کند البد. جنگید تا صلح را برایمان به یادگار بگذارد، 

مبارزه کرد تا امروز ما با خیال راحت به خواب برویم و کسی 

جرأت نکند به مرزهای این سرزمین نگاه چپ کند. شهید 

شد تا ما شهامت ایستادن و دفاع کردن را یاد بگیریم . 

وقتی شــهید شــد ، امام خمینی)ره( روی عکس ســرباز 

دالورخود نوشــتند: »خداوند شهید شــب زنده دار ما را با 

شهدای صدر اســالم محشــور فرماید«. نمی توان با اندک 

اطالعات روی کاغذ، معرف شخصیت حسن باقری به عنوان 

یک نخبه، میراث معنوی و سرمایه  ملی بود.

سمیه پارسادوست 

»حسن باقری« از نگاه همرزمان و فرماندهان

شهید باقری  در کالم همسر شهید مهدی زین الدین

 »از جهت قدرت فکری، قدرتی داشت که می توانست همه 

مسائل را تجزیه و تحلیل و برای آنها برنامه ریزی کند که در 

توان کسی نبود.  این ذهن خالق و روشن او بود که خیلی از 

طرح های جدیدی را که به فکر دیگران نمی رسید، مطرح 

می کرد«.  

سردار قاسم سلیمانی 

»حسن واقعا یک رهبر بود. تعبیرم این است که او بهشتِی 

جنگ بود؛ یعنی همان نقشی که مرحوم بهشتی برای انقالب 

و امام)ره( داشت، حسن باقری همان نقش را برای جنگ و 

جبهه داشت. قطعا همه فرماندهان قدیمی جنگ نظرشان 

این است که اگر حسن زنده می ماند، در وضعیت جنگ تاثیر 

داشت. او پرورش دهنده همه ما بود«.

سردار یزدی

باقــری،   شــهید 

بزرگداشــت جوان 

ایثارگــری اســت 

هــای  قلــه  کــه 

ابتــکار و نــوآوری 

را فتــح کرد و بــه یکــی از معجــزات انقــالب تبدیل 

شد. 

محسن رضایی 

 شهید باقری حقیقتا 

نمــاد ایمــان کامل 

است. شــهید باقری 

اعتقــاد بــه قلــب، 

اعتراف به زبان و عمل 

به جوارح داشت و خالص بود و یکی از فرماندهان مقتدر 

ما در جبهه ها به شمار می رفت.

سردار فتح اله جعفری 

شهید  باقری به لحاظ شخصیتی و تربیتی، انسان جالبی برای من بود . تالشش این 

بود که نگاه های منفی افراد را به نگاه های مثبت تبدیل کند. برخورد های تربیتی او 

منحصر به فرد بود و تالش داشت تا نقطه ضعف های افراد را به نقاط قوت تبدیل کند. 

شهید باقری در برخورد اول، طرف مقابلش را می شناخت و می فهمید که روحیات، 

رفتار و اخالق او چگونه است. ما آن موقع نمی دانستیم، برون گرایی و درون گرایی چیست؛ اما او به خوبی این چیز ها را 

می دانست. ضمن اینکه چهره ها و افراد را به خوبی به یاد می سپرد. صدا ها را هم خوب تشخیص می داد. یک نفر وقتی 

در بیسیم اولین کلمه را می گفت، می فهمید که او کیست. شــهید باقری حتی صدای برخی فرماندهان عراقی را هم 

می شناخت. او رزومه ای از فرماندهان عراقی داشت و آنان را به خوبی می شناخت.

بفرمایید مراسم شهدا

در عملیات محرم، دوشادوش شهید زین الدین و شهید خرازی به فرماندهی شهیدباقری توانستند افتخار آفرینان عملیات 

محرم باشند. شهید الوی پس از عملیات والفجر مقدماتی رهسپار لبنان شد و در آنجا فرماندهی سپاه  بریتال لبنان و روابط 

عمومی مقر را عهده دارشد.

 از جمله فعالیت های این شهید در لبنان: برگزاری مراسم دعا و نماز، آموزش نیروهای سوری ، جداسازی مدارس مختلط ، 

نصب پوسترها و پالکاردها به زبان عربی و کمک درترویج حجاب و باالخره برآورد کردن کارآیی نیروهای لبنان بوده است . 

بعد از یکی از عملیات ها که به اصفهان آمده بود برای مدتی کوتاه فرماندهی سپاه نطنزرا پذیرفت و در این فرصت توانست به 

سنت رسول خدا )ص( عمل کرده و ازدواج کند. همچنین تیپ زرهی 28 صفر را راه اندازی کرد. این سردار رشید در سمت 

فرماندهی تیپ 28 صفر پس از والفجر4 در عملیات های خیبر، میمک و عملیاتی درغرب شرکت کرد. 

  در عملیات کربالی ۵ به همراهی 14 تن از یارانش در ســال 136۵ بــر اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شــهادت نائل
 آمد .
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به بهانه ایام سالروز شهادت »نابغه نظامی« و خبرنگاری که استراتژیست 
جنگ شد؛

نابغه بی تکرار

پایداری

4

انتقاد رهبر انقالب از 
یکسان سازی قبور شهدا

بیانات حضرت آیت اله خامنه ای، رهبر معظم 
انقاب اســامی پس از زیارت مزار شهدای 
بهشت زهرای تهران که  صبح دیروز صورت 
گرفت، توسط پایگاه اطاع رسانی دفتر حفظ 
و نشر آثار حضرت آیت اله خامنه ای منتشر 

شد.
متن بیانات به شرح زیر است:

»یکی از کارهای بــدی که بعضی از مدیران 
گلزارهای شــهدا انجام می دهنــد، این کار 
غلط یکسان سازی قبور شهداست. این]جا[ 
خوب اســت؛ همین درست اســت، بیایند 
صاحبان این شهدا، پدران شان، مادران شان، 
فرزندان شان،  همسران شان، عامتی داشته 
باشند، عکسی داشته باشند، این خوب است. 
این شکل، شکل طبیعی است. هیچ لزومی 
ندارد که ما ایــن ]عامت ها[ را صاف کنیم، 
به خیال اینکه می خواهیم زیباسازی انجام 
دهیم. زیبایی هر جایی و هر چیزی به حسب 
خودش است؛ زیبایی انســان،  زیبایی باغ،  
زیبایی قبرستان، زیبایی هر چیزی را باید به 

حسب خودش محاسبه کنیم.«

خبر ویژه

»حسن باقری« از نگاه همرزمان و فرماندهان

شهید باقری  در کالم همسر

بفرمایید مراسم شهدا
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بمب خبری تازه ضرغامی، درگیری لفظی با روحانی 
رییس جمهور و منتخب یک ملت بود. ضرغامی که 
ماه هاست با فراغت از مدیریت پر حرف و حدیث اش 
بر سازمان صدا و سیما عمال کاری به جز پرسه زنی 
در فضای مجازی و شرکت در چند جلسه سیاسی 
مجمع ندارد، به گفته برخی تالش های زیر پوستی 
را برای ورود به دنیای سیاســت کالن کشور آغاز 
کرده است. این مســئله را می توان از پست های 
جلســه های او با منتقدان فضای سیاسی کشور و 
اظهارات تند وی در مورد مســائل روز هم متوجه 
شد؛ اما این بار به نظر می رســد ضرغامی نه تنها 
یک حرکت نمایشی بلکه قدرت نمایی رسانه ای را 
علیه رییس جمهور به راه انداخته است. روز گذشته 
رســانه های اصولگرا مدعی شدند که ضرغامی در 
جریان نشست شورای عالی انقالب فرهنگی نسبت 
به سخنان رییس جمهور در مورد حجاب اعتراضاتی 
را مطرح کرده اســت که بر خــالف برخوردهای 
همیشه با اظهارات تند روحانی در این جلسه روبرو 
شده اســت. ضرغامی به روحانی معترض بوده که 
چرا اخیرا از فیلترینگ و شیوه اجرای حجاب انتقاد 

کرده است. 
روحانی گفته بود: »متاسفانه در مسئله حجاب، اول 
از زن شروع می کنیم، درحالی که قرآن ابتدا مرد را 
از نگاه هرز دور می کند، اما مــا می رویم و به خاطر 
حجاب دختران و زنان را دســتگیر می کنیم. همه 
آنچه درباره حجاب در قرآن آمده برای حمایت از زن 
است، اما به گونه ای رفتار شده که انگار باید چماقی 
بر سر زن باشــد و این به خاطر آن است که مسئله 
حجاب را درست در جامعه تبیین نکردیم«. روحانی 
از فیلترینگ هم انتقاد کرده و گفته بود:» اگر فیلتر 
کردید با فیلترشــکن ها چه می کنید؟ در این یک 

سالی که تلگرام فیلتر شد، همه ضرر کردیم«.
ضرغامی به این سخنان اعتراض کرد و آنچه اتفاق 
افتاد چیزی شبیه مجادله دو دانشجوی کم حوصله 
و عصبی در یکی از جلسات مناظره دانشگاهی بود! 
هر چند ضرغامی پس از جلسه اعالم کرد که قرار 
شده کسی از بحث و جزئیات درون جلسه، چیزی 
به بیرون منتقل نکند. من هــم چیزی نمی گویم. 
سایرین می توانند روایت های خود را از جلسه نقل 
کنند؛ اما به نظر می رسد آن دیگرانی که ضرغامی 
از آنها صحبت می کند تمام جزییات جلســه را به 

صورت کامل رسانه ای کردند. قهر روحانی و خارج 
شدن  از جلسه شــورای عالی انقالب فرهنگی نه 
به مذاق اصولگراها خوش آمــد و نه اصالح طلبان.
اصل رخداد زشــت درگیری لفظی میان دو چهره 
سیاسی آن هم در یکی از جلسات فرهنگی به خوبی 
گویای ایجاد شکاف در نگاه به موضوعات فرهنگی 
کشور است. رسانه های اصالح طلب در جریان این 
اتفاق مدعی شدند که ضرغامی همواره رفتاری پر 
از اغماض و حتی کینه با روحانی داشته و بارها در 
جریان انتخابات گذشته به انواع روش ها به مقابله 
با وی برخواسته است و شاهد آن را جدال با روحانی 
بر ســر مجری برنامه گفت وگــوی رییس جمهور 
عنوان می کنند که در آن زمان تا آستانه لغو برنامه 
هم پیش رفت. روزنامه شرق حتی مدعی دشمنی 
ضرغامی با روحانی هم شده است؛ این روزنامه در 
گزارشی مفصل نوشت: نشانه های دیگر این اختالف 
را در خالل نوشــته هایش در شبکه های اجتماعی 
هم می توان دنبال کــرد؛ مثال درباره روحانی گفته 
بود: »او موافق حصر بوده یا تلگرام با دستور او فیلتر 

شده«. رییس پیشین صداوسیما حتی گفته است 
که خودش را رقیب روحانی می داند؛ شاید از آنجا 
که نتوانسته از لیست جبهه پایداری در انتخابات 96 
به عنوان گزینه نهایی وارد کارزار انتخابات شود و با 
روحانی رقابت کند، ناراحت است. او یک بار گفت: 
»دو ساعت برای روحانی استدالل می کنید انگار نه 
انگار... من مصلحت نمی بینم برخی کنتراست های 
رفتاری آقای روحانی را بگویم. خوب نیست؛ شاید 
زمانی بگویم. ایشان عمدتا بعد از ریاست جمهوری 
متفاوت شــد«. برخی از اصولگرایان اما معتقدند 
حرکت ضرغامی تالشی در جهت باال آمدن در میان 
چهره های محبوب این جناح است .ضرغامی تالش 
می کند با تندروی و درگیر شدن با روحانی و تکیه 
بر سابقه اش خود را به عنوان لیدر و نامزد انتخاباتی 
آینده بر اصولگرایان و طیف های مخالف روحانی _ 
الریجانی تحمیل کند. برخی از رسانه های اصولگرا 
مانند روزنامه جوان نیز نسبت به برخورد ضرغامی 
انتقادات تندی را مطرح کردند.مدیر مسئول روزنامه 
جوان در کانال تلگرامی خود نوشت: » شأن حقوقی 

رییس جمهور )هر کس که باشــد( از ملت و نظام 
است. نباید در جمع زیر دســت یا زمانی که مدیر 
جلسه است چشم در چشــم یا انگشت در چشم و 
دو به دو تا مرز شکستن او پیش رفت، اشتباه است. 
نگوییم این »روحانی« با آن مواضع حقش هست. 
شأن حقوقی ارجح است. ادبیات فاخر و کوتاه آمدن 

طرف مقابل معقول تر است«.
مخالفت ها و تشویق ها با برخورد ضرغامی و روحانی 
در حالی از هر تریبون و فضایی مطرح می شود که 
هم شائبه برخورد پر طمطراق روحانی با یک منتقد 
زیر ســوال اســت و هم محاوره خارج از ادب یک 
عضو ارشد شورای عالی فرهنگی با یک عضو ارشد 
سیاسی کشور به همین دلیل انتشار این خبر با هر 
هدفی که باشــد موجب ضرر دو جانبه هر دو نفر و 
البته طرفداران خط فکــری آنها خواهد بود. اینکه 
برخی روحانی را به احمدی نــژاد توصیف کنند و 
برخی ضرغامی را به یک هوچــی گر عامی چیزی 
نیست که بتواند انتظارات رســانه ای طرفین دعوا 

را تامین کند.

داعش منتظر بازگشت است
مقامات سازمان های اطالعات آمریکا در گزارش های 
سالیانه خود اطالعاتی مغایر با اظهارات دونالد ترامپ 
در زمینه شکســت داعش و موافقت کره شمالی با 
کنار گذاشتن سالح های اتمی اش ارائه کردند.چند 
هفته قبل از دومین نشستی که ترامپ قصد دارد با 
کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی برگزار کند دن 
کوتس، مدیر اطالعات ملی آمریکا  طی گزارشــی 
در برابر کمیته اطالعاتی مجلس سنای این کشور 
گفت: سازمان های اطالعاتی آمریکا معتقدند داعش 
همچنان تهدیدی جدی برای خاورمیانه اســت و 
رهبران آن به تحریکات خــود برای انجام حمالت 
علیه غرب ادامه می دهند.کوتس تاکید کرد، داعش 
همچنان با وجود خسارت های شدید که در سطح 
فرماندهــی و مناطق تحت کنترل متحمل شــده 

هزاران نیروی جنگجو در عراق و سوریه دارد.

پیشنهاد روسیه به کره شمالی 
برای ساخت یک نیروگاه برق

رســانه های آمریکا به نقل از مقامات آگاه گزارش 
دادند که روســیه مخفیانه به کره شمالی پیشنهاد 
ساخت یک نیروگاه برق هســته ای را در پاییز سال 
میالدی گذشته برای از سرگیری مذاکرات متوقف 
شده پیونگ یانگ و واشنگتن پیرامون خلع سالح 
هسته ای کره شمالی داده اســت.ویکتور چا، یکی 
از کارمندان سابق کاخ سفید که قرار بود به عنوان 
سفیر آمریکا به سئول فرستاده شود، گفت: روس ها 
همیشه در مورد کره شمالی فرصت طلب هستند و 
این اولین باری نیست که آنها به کره پیشنهاداتی در 

مورد انرژی می دهند.

  جاسوسی اقتصادی چین
 برمال شد

رییس اف بی آی در گزارشی در کنگره اعالم کرد که 
بر اساس تحقیقات انجام شده در ۵6 دفتر چین در 
سراسر آمریکا، اف بی آی مدارکی مبنی بر جاسوسی 
اقتصادی چین به دســت آورده است.این اظهارات 
پس از این بیان شد که بر اساس اخبار منتشر شده، 
شــرکت هوآوی  برای کســب اطالعات محرمانه 
تجاری از T-Mobile USA  اقدام کرده اســت.بر 
اساس این اخبار، این شرکت به کارکنان پیشنهاد 
امتیازات و پاداش هایــی در ازای ارزش اطالعاتی 
که آنها از شــرکت های مختلف در سراســر جهان 
می دزدیدند، داده و آنها به هــوآوی در یک ایمیل 

رمزگذاری شده این اطالعات را ارسال می کردند.

مادورو: 
 بولتون، مانع مذاکره ترامپ 

با کاراکاس شد
رییس جمهور ونزوئال بر این باور اســت که مشاور 
امنیت ملی کاخ سفید به دولت ترامپ اجازه مذاکره 
با دولت ونزوئال را نداده اســت.وی در ادامه افزود: 
خیلی وقت پیش تالش زیادی کردم تا با دولت ایاالت 
متحده تماس و ارتباط برقرار کنم ولی این تالش ها 
هیچ نتیجه ای نداشت. در تمامی این سال ها، تالش 
کرده ام تا مذاکره با آمریــکا را ایجاد کنم. من پیام 
هایی را برای ترامپ ارسال کردم، ولی جان بولتون 

مانع از آغاز مذاکره دولت ترامپ با کاراکاس شد. 

طرح تمدید مدت ترک انگلیس 
از اتحادیه اروپا رد شد

نماینــدگان پارلمان انگلیس طــرح تمدید مهلت 
جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا را رد کردند .  طرحی 
که ایوت کوپر، عضو برجسته حزب کارگر انگلیس و 
نیک باولز، عضو حزب حاکم محافظه کار به صورت 
مشــترک و برای تمدید مهلت خــروج انگلیس از 
اتحادیه اروپا پیشــنهاد کرده بودند پس از بحث و 
بررسی نمایندگان مجلس عوام انگلیس با 298رای 

موافق در برابر 321 رای مخالف رد شد . 

دعوا، برنده ای نداشت

 معیارهای عفو گسترده
 تقدیم رییس قوه قضاییه شد

رییس ســازمان زندان ها و اقدامات تامینی و 
تربیتی کشور، از تعیین معیارهای عفو گسترده 
محکومان و ارائه آن به رییس قوه قضاییه خبر 
داد.اصغر جهانگیر در پاســخ به این سوال که 
آیا پیشــنهاد ســازمان زندان ها در خصوص 
دستورالعمل عفو گســترده زندانیان مشخص 
شده اســت، اظهار داشت: ســازمان زندان ها 
معیارهای عفو را مشــخص و تقدیم رییس قوه 
قضاییه کرده اســت زیرا رییس دســتگاه قضا 
باید در این خصوص نظر بدهد و تعیین تکلیف 
کنــد.  جهانگیر افزود: پیشــنهادات خود را به 
دفتر رییس دستگاه قضا تقدیم کردیم و منتظر 

نتیجه هستیم. 

۳ گزینه  سخنگویی دولت؛ 
 رییس جمهور

 در حال بررسی است
رییس دفتر رییس جمهور گفت: رییس جمهور 
چند گزینه را برای سخنگویی دولت مدنظر دارد.
محمود واعظی تصریح کرد: البته پاسخگویی به 
افکار عمومی مرتب انجام می شود.رییس دفتر 
رییس جمهور با اشــاره به اینکــه از زمانی که 
ســخنگو در دولت نبوده است، رییس جمهور 
به همه وزرا و معاونین وزرا دســتور داده اند در 
روزهای چهارشنبه و غیر آن با رسانه ها صحبت 
کنند، ادامه داد: این به نفع خبرنگاران است که 

به جای یک نفر با 3۰ نفر صحبت کنند.

جیش الظلم، مسئولیت انفجار 
زاهدان را برعهده گرفت

گروهک جیش الظلم، مسئولیت انفجار صوتی 
در بلوار بعثت زاهدان را برعهده گرفت.دو انفجار 
صوتی در زاهدان که به گفته فرمانده انتظامی 
سیستان وبلوچســتان حاصل انفجار دو شی 
دست ساز بوده اســت باعث مجروحیت 4 نفر 
از نیروهای نظامی شــد. گروهک تروریستی 
جیش الظلم که دستش به خون تعداد زیادی از 
مردم بی گناه شیعه و سنی سیستان وبلوچستان 
آغشته است مســئولیت این حادثه را بر عهده 

گرفت.

 اعتراف رییس سیا 
درباره برجام

رییس ســازمان مرکزی اطالعات آمریکا تایید 
کرد که تهران هنوز هم به توافق هسته ای پایبند 
اســت.»جینا هاســپل« با رد کردن ادعاهای 
»دونالد ترامپ« رییس جمهور این کشور مبنی 
بر نقض توافق هسته ای توســط ایران، تاکید 
کرد که تهران از ســال 2۰1۵ تا کنون به مفاد 
برجام پایبند بوده است.به نوشته وبگاه »تایمز 
اســرائیل« وی در ارزیابی خود از رویکرد آتی 
ایران درباره توافق هسته ای اینگونه توضیح داد: 
»آنها در حال بررســی گام هایی جهت کاهش 
پایبندی خود به برجام هستند که به اروپایی ها 
فشار بیاورند تا منافعی که ایران امید داشت از 

توافق به دست بیاورد را ارائه کنند«.

علی اکبر صالحی
رییس سازمان انرژی اتمی ایران:

دبیر شــورای نگهبان با اشــاره با اثــرات عظیم و 
دگرگون کننده انقالب اســالمی بــر ملت ایران به 
ویژه جوانان گفــت: امام خمینــی )ره( با انقالب 
اسالمی فطرت انسانی را زنده کرد.جنتی، سرنگونی 
حرکت 2۵۰۰ ساله شاهنشــاهی با دستان خالی 
و بــدون امکانات مالی و تســلیحاتی را حماســه 
عجیبی دانســت و افزود: ما باید بــا انجام وظیفه 
خود، قدردان این امانت الهی باشــیم.دبیر شورای 
نگهبان، ایجاد روحیه دین مداری و احیای اســالم 
ناب و عدالــت قرآن محور را از بــرکات این انقالب 
بزرگ دانســت و تاکید کرد: ما بایــد از این امانت 
بزرگ امام راحل محافظت کنیــم و در این زمینه 
دوری از دنیاطلبی، ثروت انــدوزی و قدرت طلبی 
ضروری اســت.وی مســئوالن را به جلوگیری از 
حیــف و میل بیت المال، فســاد و گرانــی توصیه 
کرد و اظهار داشــت: ما باید قدردان ملت نجیب و 
شریف ایران باشــیم که با همه مشکالت اقتصادی 
 و معیشــتی، همچنــان در دفــاع از انقالب خود

 استوار هستند.

دوری از  ثروت اندوزی و 
قدرت طلبی ضروری است

دبیر شورای نگهبان:

کافه سیاست

ویژه

در آستانه چهل سالگی انقالب؛
رهبر انقالب در حرم امام 
خمینی)ره( و گلزار شهدا 

حضور یافتند

در آستانه دهه فجر و چهلمین سالروز پیروزی 
شکوهمند انقالب اســالمی، حضرت آیت اله 
خامنه ای صبح روز گذشته در مرقد مطهر امام 
خمینی )ره( بنیانگذار کبیر انقالب اســالمی 
حضور یافتند و با قرائت نمــاز و قرآن، یاد آن 
عزیز سفر کرده را گرامی داشتند.رهبر انقالب 
اســالمی همچنین با حضور بر مزار شهیدان 
گرانقدر آیت اله بهشتی، رجایی، باهنر و شهدای 
حادثه هفتم تیر، علو درجــات آنان را از درگاه 
خداوند متعال مسألت کردند.حضرت آیت اله 
خامنه ای ســپس در گلزار شــهیدان انقالب 
اســالمی، دفاع مقدس، شهیدان مدافع حرم و 
شهدای حج سال 1366 حضور یافتند و با درود 
به ارواح پاک مجاهدان راه حق، برای استمرار 
نزول رحمت و نصرت الهی بر ملت بزرگ ایران 
در آستانه ورود به دهه پنجم انقالب اسالمی، 

دعا کردند.

دوری از  ثروت اندوزی و قدرت طلبی ضروری است

پیشنهاد سردبیر:

رییس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: برجام 
فرصتی پیش آورد تا راکتور اراک را به صورت 
مدرن طراحی کنیم و کارآمدی راکتور را ارتقا 
دهیم، ضمن اینکه طراحی ما را کشــورهای 
پیشــرفته تایید می کنند. علی اکبر صالحی 
افزود: در زمینه مدرن ســازی راکتور اراک 
یک گروه کاری متشــکل از ایران، آمریکا و 
چین تشکیل شــد و اینها متعهد شدند که 
در بازســازی راکتور اراک به ما کمک کنند. 
کشورهای دیگر هم که در بطن و متن مذاکره 
حضور داشــتند، تعهد دادند تا به لحاظ فنی 
و کارشناســی کمک کنند؛ اما این اتفاق رخ 
نداد. صالحــی افزود: روس هــا هرچه را که 
تعهد کردند به نحو احسن انجام می دهند و 
می خواهم از فرصت استفاده کرده و به سهم 
خودم از همکاری طرف روسی سپاسگزاری 

 کنم. 

روس ها هر چه تعهد کردند 
انجام دادند

مسعود پزشکیان
نایب رییس مجلس: 

محمدباقر قالیباف با اشــاره به اینکه موضوع چهل 
سالگی در فرهنگ اسالمی ما نقطه عطف و حکمت 
الهی اســت، اظهار کرد: بعثت نبــی مکرم در چهل 
سالگی رخ داده که نشان دهنده این است عدد چهل 
نماد عقالنیت، تفکر و اندیشــه است.عضو تشخیص 
مصلحت نظام با بیان اینکه چهل سالگی سبب می 
شود مدیران برای عدم مدیریت صحیح خود بهانه ای 
نداشته باشــند، افزود: مدیران دیگر بعد از این نمی 
توانند در مقایســه ها، خود را به قبل و بعد از انقالب 
تقســیم کنند بلکه نیازمند حرکــت در زمان حال 
هستند. وی با اشاره به اینکه در حوزه کارکردی دچار 
ضعف هستیم و این در خور شــأن این ملت و نظام 
نیست که در چهل ســالگی انقالب در صف گوشت 
یخ زده بایســتند، تصریح  کرد: ایــن تقصیر انقالب 
و باورهای انقالبی نیســت مقصــر اصلی مدیریت  و 
تفکرهای نادرست مدیران است، نیازمند یک الگوی 
کارآمد در اداره کشور هســتیم.  قالیباف ادامه داد: 
باید این الگوی مدیریتی ارائه شــود و آن را به دنیا و 

مکاتب مختلف جهان ارائه دهیم.

 در شأن ملت نیست که برای 
گوشت یخ زده صف ببندند

قالیباف:

نایب رییس مجلس با بیان اینکه موسسات مالی 
و اعتباری طی چند وقت اخیر بار مالی زیادی 
روی دوش کشور گذاشــتند، گفت: به دنبال 
راهکار قانونی برای عدم فعالیت موسسات مالی 
هستیم.مسعود پزشکیان، با بیان اینکه مشکل 
برخی از سپرده گذاران در این موسسات مالی و 
اعتباری حل شده است، ادامه داد: با این وجود 
همچنان درباره رقم های باال مشکالتی وجود 
دارد که در نشســت نمایندگان ســران قوا به 
دنبال حل این مشــکالت هستیم.وی با اعالم 
اینکه به دنبال این هستیم که از منظر قانونی 
موسسات مالی دیگر مجاز به فعالیت نباشند، 
افزود: البته تاکنون جلــوی فعالیت  برخی از 
موسسات مالی گرفته شــده است. پزشکیان 
تصریح کرد: مشــکالت همچنــان در زمینه 
قوانینی که بستر را برای فعالیت موسسات مالی 

و اعتباری فراهم می کند باقی است. 

مجلس به دنبال ممنوعیت 
فعالیت موسسات مالی است

پیشخوان

بین الملل

  نتیجه ای که  از یک دعوا انتظار نمی رفت؛  
 پرونده بانک شهر روی میز 

مجلس

 ســاز و کار مالی اروپا در 
ایستگاه آخر

 دعوت اسد از ایران برای 
بازسازی سوریه

کشف اموال میلیاردی از 
متهمان پرونده سکه ثامن

عصبانیت بحرین نسبت به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران
وزارت خارجه بحرین با صدور بیانیه ای به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره احکام صادره علیه 
 شیخ »علی ســلمان« و دو معترض بحرینی، واکنش نشــان داد.در این بیانیه آمده اســت که این اظهارات

» بیانگر خط مشی ایران در عدم احترام به اصول روابط بین الملل، حســن همجواری و سیاست آن مبنی بر 
دخالت در امور داخلی بحرین و کشورهای عربی و نیز تالش مستمر برای گسترش هرج و مرج، تنش و خشونت 
در منطقه است.«وزارت خارجه بحرین همچنین با اشاره به خطرات نظام ایران بر امنیت و ثبات منطقه و جهان 
خواســتار تحرکات موثر و اقدامات جدی جامعه جهانی و وادار کردن نظام ایران به ضرورت احترام به قوانین 
و معاهدات بین المللی، حاکمیت کشورها و استقالل آن و نیز عدم دخالت در امور داخلی این کشورها شد. به 
تازگی »بهرام قاسمی« ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران، تایید حکم حبس ابد برای شیخ علی سلمان از 
رهبران میانه رو مخالفان و دو نفر دیگر از معترضان میانه رو بحرینی در دادگاه فرجام بحرین را محکوم کرد.

رفع خأل قانونی حضور ۲ تابعیتی ها منتظر بررسی در کمیسیون قضایی
نماینده مردم نجف آباد در مجلس شــورای اسالمی اظهار کرد: دســتگاه های امنیتی کشور اقدامات خوبی 
در خصوص 2 تابعیتی ها انجام داده اند ضمن اینکه خأل قانونــی در این خصوص هم با طرحی که نمایندگان 
مجلس در کمیسیون حقوقی قضایی آماده طرح داشــته و در انتظار مطرح شدن در صحن کمیسیون است، 
پایان می یابد.ابوالفضل ابوترابی با اشاره به موضوع حضور دو تابعیتی در دستگاه های اجرایی گفت: با اقدامات 
دستگا ه های امنیتی و اشــرافیت خوب آنها و همچنین اظهارات اخیر حجت االســالم اژه ای سخنگوی، قوه 
قضاییه مبنی بر اینکه به اشراف اطالعاتی خوبی در این زمینه دست پیدا کرده و توانسته اند به جمع بندی های 
جامعی در این خصوص برسند، بحران حضور 2 تابعیتی ها ختم می شود. وی افزود: امیدوارم با قاطعیت فعلی 
در خصوص تعیین تکلیف عدم حضور 2 تابعیتی ها در دستگاه های اجرایی و اشرافیت دستگاه های امنیتی و 

همچنین با رفع خأل قانونی در این خصوص بتوانیم موضوع 2 تابعیتی ها هر چه سریع تر پایان یابد. 

چهره ها

علیرضا کریمیان
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برگزاری اولین باشگاه تجار جوان در اتاق 
بازرگانی اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

خـبر

از سوی وزارت رفاه اعالم شد:
مهلت ۱۰ روزه برای خانوارهای 

جامانده از بسته حمایتی
مدیرکل دفتر مطالعــات رفاه اجتماعی وزارت 
رفاه گفت: 6 میلیون و 156 هزار بسته حمایتی 
به کارگران بیمه پرداز تحت پوشــش سازمان 
تامین اجتماعی اختصاص پیدا کرده اســت.

احد رســتمی، درباره نحوه اعتراض آن دسته 
از بیمه پردازان تامین اجتماعی که از دریافت 
بسته حمایتی دولت جامانده اند، توضیح داد: 
چنانچه مجموع درآمد اعضــای خانواری که 
بیمه پرداز ســازمان تامین اجتماعی هستند  
کمتر از 3 میلیون تومان درماه است و تا کنون 
بســته حمایتی خود را دریافت نکرده اند، در 
صورت دارا بودن شــماره تلفن همــراه اول، 
الزم اســت کد ملی خود را به #8*142* و 
درصورت دارا بودن شــماره همراه ایرانسل و 
رایتل باید کد ملی خــود را به 8#*1420* 
ارســال کنند.وی تاکید کرد : معترضین برای 
ثبت اعتراض خود در ســامانه مذکور، 10 روز 
فرصت دارند.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
تنها درخواست هایی را پیگیری خواهد کرد که 
کد ملی سرپرست خانوار یارانه بگیر به همراه 
شماره تلفن وی و یا یکی از اعضای خانوارش در 
سامانه ثبت شده باشد.مدیرکل دفتر مطالعات 
رفاه اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 
اضافه کرد:بــا توجه به اینکه بســته حمایتی 
بیمه پردازان تامین اجتماعی به حساب یارانه 
سرپرست خانوار واریز شده، الزم است افراد قبل 
از ثبت اعتراض، از عدم واریز بسته حمایتی به 
حساب سرپرست خانوار اطمینان حاصل کنند.

رستمی یاد آورشد: ارسال پاسخ از سوی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــی به افراد معترض، 
حداقل دو هفته زمان خواهــد برد و نتیجه به 
صورت پیامک، به شــماره تلفنی ارســال می 
شود که در زمان ثبت اعتراض، به سامانه وارد 

شده است. 

بازار

ماشین اصالح صورت

تحقق4 هدف از سوی فوالد ساز اصفهانی 
با افزایش سرمایه؛

موافقت سازمان بورس با افزایش 
سرمایه 5/5هزارمیلیارد تومانی 
فوالد مبارکه از محل سودانباشته

 فوالد مبارکه اصفهان که در حال حاضر سومین 
شرکت بورســی از نظر ارزش اسمی است، قصد 
دارد، رتبه خود در این زمینــه را ارتقا دهد و به 

بزرگ ترین شرکت بورسی تبدیل شود.

بر این اساس بعد از تصویب افزایش سرمایه 73 
درصدی در هیئت مدیره فوالد مبارکه، سازمان 
بورس و اوراق بهادار نیز با این افزایش سرمایه از 
محل سود انباشته موافقت کرد. بر اساس اعالم 
ســازمان بورس، در راســتای اجرای قانون بازار 
اوراق بهادار، تقاضای افزایش ســرمایه و انتشار 
سهام جدید شرکت فوالد مبارکه در این سازمان 
مورد بررســی قرار گرفت. بر اســاس رسیدگی 
انجام شــده، مواردی حاکی از مغایرت با قوانین 
ومقررات مربوط در انتشــار سهام  مالحظه نشد 
و افزایش ســرمایه از نظر این ســازمان بالمانع 
است.»فوالد« قصد دارد ســرمایه خود را که در 
حال حاضر 7/5هزار میلیارد تومان اســت را به 
میزان 5/5میلیارد تومان از محل ســود انباشته 
افزایش دهد و آن را به 13/5هزار میلیارد تومان 
برســاند.بر اســاس این گزارش، اهداف هئیت 
مدیره فوالد مبارکه کــه در مهرماه این افزایش 
ســرمایه از محل سود انباشــته را تصویب کرد، 
شامل بازیافت مخارج ســرمایه ای طرح های در 
دست اجرا ،بازیافت مخارج سرمایه ای مشارکت 
در افزایش سرمایه شرکت های فرعی و وابسته، 
بازیافت مخــارج ســرمایه ای تملک ســرمایه 
 گذاری های بلنــد مدت واصالح ســاختار مالی

 است.

قیمت جهانی طال به باالترین 
رقم ۷ ماهه رسید

پس از این که آمریکا، شرکت هوآوی چین را به 
تبهکاری متهم کرد، با وحشت از افزایش تنش ها 
در جنگ تجاری چین وآمریکا، سرمایه گذاران از 
دارایی های ریسک دار گریزان شدند و قیمت طال 
رکورد 7 ماهه زد.قیمت نقدی طال با 0/2 درصد 
افزایش به باالترین رکورد خود از 14 جون 2018 
تا کنون رسید و 1306.43 دالر به ازای هر اونس 

معامله شد.

ماشین اصالح صورت دینگ 
RF-608 لینگ مدل

 95,000
تومان

ماشین اصالح صورت مک 
MC-8815 استایلر مدل

 260,000
تومان

ماشین اصالح صورت 
AT890/20 فیلیپس مدل

 640,000
تومان

بنیاد آمریکایی »هریتیج« بر اســاس شاخص آزادی اقتصادی، 
کشــورهای جهان را رده بندی کــرد. در رده بندی امســال، 
اطالعات تا نیمه نخســت ســال 2018 مورد بررسی، تجزیه و 
تحلیل قــرار گرفته انــد. شــاخص آزادی 201۹ در بردارنده 
اطالعات 180 کشور جهان اســت و نام کشورهای عراق، لیبی، 
لیختن اشتاین، سومالی، سوریه و یمن در این رده بندی نیامده 

است.به مانند سال های گذشته، هنگ کنگ با ۹0/02امتیاز به 
عنوان آزادترین اقتصاد جهان معرفی شــده است و پس از این 
کشور، سنگاپور، نیوزلند، سوئیس، اســترالیا، ایرلند، انگلیس، 
کانادا، امارات و تایــوان در رده های دوم تا دهم جای گرفته اند.

ایران، در رده بندی امســال با 51/1 امتیاز در بین کشورهای 
دارای نظام اقتصادی تقریبا بســته، باالتر از کشورهای آنگوال، 

توگو و چاد و پایین تر از کشــورهای لبنان، ماالوی و افغانستان 
در رده 155 جهان قرار گرفته اســت. امتیاز ایران در مقایسه با 
سال قبل 0/2درصد بهبود داشته اســت. باالترین امتیاز ایران 
مربوط به مخارج دولتی با امتیاز 8۹/8 و سالمت مالی با امتیاز 
8۹/5 و پایین ترین امتیاز مربوط به آزادی سرمایه گذاری با تنها 

5 امتیاز بوده است.

رده بندی آزادترین اقتصادهای جهان؛
اقتصاد ایران، بازتر شد

سایت دیوار اخیرا با انتشــار آماری اعالم 
کرده است شهرهای تهران، مشهد، شیراز، 
اصفهان،  اهواز و تبریز بیشــترین فعالیت 
را در این سایت داشــته اند. تعداد کسب و 
کارهای فعال روی این سایت در حالی امسال 
به 382191 هزار مورد رسیده که این سایت 
در حال تبدیل شــدن به یکی از اصلی ترین 
مراجع خرید و فروش کشــور است، اگر چه 
همزمان با رشــد بازدید و فعالیت های این 
ســایت آمار کالهبرداری و بزه نیز افزایش 
 چشمگیری داشــته اســت؛ اما همچنان

 افــراد ترجیــح مــی دهند قبــل از هر 
خرید و فروشــی ســری به این ســایت 
بزننــد و حتــی بســیاری از آن بــه 
 عنــوان مرجعی بــرای قیمت گــذاری و

 قیمت گیری هم استفاده می کنند.
رشد دو برابری فعالیت در سایت دیوار

آمارهــای ســایت دیوار نشــان می دهــد، تعداد 
کسب وکارهای فعال در صنعت دست دوم کشور در 
سال جاری نسبت به ســال گذشته 52 درصد رشد 
داشته و  طی ۹ ماهه نخســت امسال به 3821۹1 
کسب وکار رسیده است.تهران با بیش از 134661 
کسب و کار و به ترتیب مشهد، کرج، شیراز، اصفهان، 
اهواز، تبریز و قم شهرهایی هســتند که بیشترین 
تعداد کسب وکار فعال روی سایت دیوار را به خود 

اختصاص داده اند. سایت دیوار اعالم کرده که آمار 
پایین برخی از اســتان ها صرفا بــه دلیل کاهش 

جمعیت این شهرها و ضریب نفوذ اینترنت است. 
همچنیــن از مجمــوع آگهی های دســته بندی 
»استخدام و کاریابی« روی سایت دیوار که بیشتر 
مربوط به جذب نیروی کار اســت در بــازه زمانی 
۹ ماهه نخســت امســال، بیــش از یک میلیارد و 
700میلیون بار بازدید شده که این عدد در کل سال 
گذشته 7۹0 میلیون بار بوده است. بر اساس اعالم 
این سایت دسته بندی خدمات بیشترین بازدید را 

در این سایت داشته است.

چرایی محبوبیت ســایت های فروش در 
میان ایرانی ها

بر اساس آمار وبسایت الکسا، دیوار و شیپور در حال 
حاضر به ترتیب در رتبــه 12 و 53 پربازدیدترین 

وبسایت های ایرانی قرار دارند.
  اگر چه دیوار به مدد اســتفاده از پشــتوانه هایی 
مانند کافه بازار، تقریبا بازار را از ســایر رقبا ربوده 
بود؛ اما در سال های اخیر ورود برخی از سایت های 
 قدرتمند مانند شیپور و جذب ســرمایه از کمپانی 
Pomegranate عمال موجب افزایش تبلیغات و 
جلب توجه تعداد زیادی از کاربران فضای مجازی 

به این سایت ها شد. از سوی دیگر در ماه های اخیر 
تورم نیز به کمک این ســایت ها آمد و عمال مردم 
ترجیح دادند تا به جای خریدهای نو و گران قیمت، 
دســت دوم های قیمت مناســب را بخرند. جدای 
از آنچه تاکنون از پلتفرم های دســت دوم فروشی 
در افکار عمومی نقش بســته اســت، کارشناسان 
کسب و کار معتقدند این پلتفرم  ها به دلیل کاهش 
هزینه های راه اندازی کسب و کار، حذف واسطه ها، 
تعداد زیاد مشتری بالقوه و دسترسی سریع و آسان 
 به بازار مصرف در کل کشــور، اکنــون دیگر تنها 
 بــرای خریــد و فــروش کاالی دســت دوم مورد 
اســتفاده عموم مردم قرار نمی گیرند و باعث رونق 
کارگاه های تولیدی  کوچک و نوپــا، فعاالن عرصه 
 خدمات و فروشــندگان عمــده و جزئــی کاالها 

 شده اند. 
حاال عالوه بر اجناس دست دوم و بعضا پیش پا افتاده 
مشتریان اجناس و خدمات خاص نیز جزو مخاطبان 
پر شمار این سایت ها هســتند. خرید و فروش وام، 
حیوانات خانگی قاچاق و حتی دست دوم هایی که 
از لحاظ بهداشتی و اجتماعی امکان عرضه عمومی 
ندارند همه سر از سایت دیوار و شیپور در می آورند. 
 درصد بســیار زیادی از مخاطبان این ســایت ها 
 هم تنها قصد دارند تا قبــل از خرید های حضوری
  از قیمت ها ســر در بیاورند و ایــن بخش بزرگی

  از انگیــزه خریــداران کاالهــای گــران قیمتی 
مانند ماشــین و خانه را در این ســایت ها تشکیل 

می دهد.

 داد و ستدهای غیرشفاف 
  اصفهانی ها جزو فعال ترین کاربران سایت دیوار هستند؛

اولین باشگاه تجار جوان با هدف توسعه تجارت و سرمایه گذاری بین دوکشور 
ایران و آلمان با حضــور رییس اتاق بازرگانی اصفهان، عضو هیئت رییســه 
اتاق مشترک ایران و آلمان، رییس شــورای عالی جوانان و جمعی از فعاالن 
اقتصادی در اتاق بازرگانی اصفهان تشکیل شــد. به گزارش روابط عمومی 
اتاق بازرگانی اصفهان، در ابتدای این برنامه ســیدعبدالوهاب سهل آبادی، 

رییس اتاق بازرگانی اصفهــان جوانان را 
سرمایه اصلی و آینده سازان کشور خواند 
و گفت: خرســندیم که در حد توان خود 
به منظور توانمندســازی هر چه بیشــتر 
جوانان و برای حضــور هر چه قدرتمندتر 
آنها در بازارهای داخلی و بین المللی تالش 
کرده ایم. وی یکــی از مهم ترین راه های 
نجات کشــور در جنگ اقتصادی امروزرا 
صادرات دانســت و افزود: ایــن در حالی 
اســت که تجار و بازرگانان در حال حاضر 
با مشــکالت عدیده ای در زمینه صادرات 
از جمله مشکالت مربوط به برگشت پول 

مواجه هستند. سهل آبادی، باشــگاه تجار جوان را محلی برای شبکه سازی 
و آموزش تجار جوان در یک بازار تخصصی با حضور بازرگانان، کارشناســان 
و مقامات تصمیم ســاز در فرآیند توسعه تجارت و ســرمایه گذاری خارجی 
صادرات، واردات کاال و خدمات در دو کشورمعرفی کرد. رییس خانه صنعت، 
معدن و تجارت ایران در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که جوان گرایی 
در کشور تنها در حد حرف نبوده و در عمل نیز شــاهد به کارگیری جوانان 

توانمند در رده های مختلف باشیم. 
سید رسول رنجبران، عضو هیئت رییسه اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان 
نیز حضور فعاالن اقتصادی ایران به ویژه بخــش خصوصی در بازارهای بین 
المللی را امتیاز بزرگی برای توسعه مراودات تجاری با کشورهای مختلف دنیا 
دانست و آگاهی و استفاده از ادبیات صحیح گفت وگو را در دفاع از حقوق بخش 

خصوصی و دولتی در مجامع بین المللی موثر خواند. در ادامه داوود نظیری 
زاده، نماینــده وزارت اقتصاد ایالت راینلند فالتس آلمــان در ایران از عالقه 
مندی این ایالت برای گســترش تعامالت تجاری و دوستی آلمان و اصفهان 
خبر داد و عضویت رســمی اتاق بازرگانی اصفهان در اتاق جوانان بین الملل 
)Junior Chamber International  ( را گام مثبتی در زمینه تقویت 
روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها بیان 
کرد. نماینده وزارت اقتصاد ایالت راینلند 
فالتــس در ایران گفــت: راینلند فالتس، 
در زمینه هایی چون کشــاورزی، رسانه 
و کارخانه های تولیــد کننده محصوالت 
شیمیایی بســیار قوی بوده و شرکت های 
بزرگی چون BASF یکــی از بزرگ ترین 
تولید کنندگان محصوالت شیمیایی در 
جهان و همچنین یکی از بزرگ ترین تولید 
کنندگان ماشین آالت سنگین در جهان 
در این ایالت مشــغول فعالیت هســتند. 
وی عالقه این ایالت به همکاری های بین 
المللی را نقطه عطفی برای تجار ایرانی دانســت و تصریح کرد: با این وجود 
فعالیت اقتصادی نسبتا آزاد در این کشور موجب ایجاد فضای رقابتی شدیدی 
شده است. نظیری زاده فعالیت در قالب شــرکت های سهامی، شرکت های 
با مسئولیت محدود ودر قالب شــرکت هایی بدون نیاز به سرمایه اولیه را از 
راه های فعالیت اقتصادی در آلمان ذکر کرد. نماینــده وزارت اقتصاد ایالت 
راینلند فالتس در ادامه انجام تحقیقات اینترنتی از طریق موسسات تحقیقات 
بازار آلمان و تحقیقات میدانی از طریق حضور در نمایشــگاه های مختلف را 
 در نیازســنجی بازارهای این کشور بسیار موثر دانســت. در پایان برنامه نیز 
در قالب پنل مشاوره توسط سید یوســف قاضی عسگر، سعید بزرگی و سید 
محمد نظام الدینی کچویی از تجار فعال در آلمان به ســواالت حضار پاسخ 

داده شد.

با هدف توسعه تجارت و سرمایه گذاری بین دوکشور ایران و آلمان صورت  گرفت؛

برگزاری اولین باشگاه تجار جوان در اتاق بازرگانی اصفهان

نماینده اصفهان در شورای عالی استان ها:
وظایف بنیاد مسکن در روستاها کاهش یابد

نماینده اصفهان در شــورای عالی اســتان ها گفت: باید با کم کردن وظایف بنیاد مسکن در روستاها به 
دهیاری ها اختیارات بیشتری داده شود.حســنعلی مبینی نژاد اظهار کرد: بیش از 16 سال از عمر نهاد 
دهیاری ها می گذرد و در حقیقت این نهاد، نهادی است که به بلوغ رسیده و دولت و مسئوالن الزم است 
مسئولیت های بیشتری به این نهاد واگذار کنند.وی افزود: کمرنگ شدن مسئولیت به این دلیل است که 
به دهیاری ها اختیارات بیشتری داده شــود و باید در جهتی حرکت کنیم که به دهیاری ها به عنوان یک 
نهاد مستقل توجه شود.نماینده اصفهان در شورای عالی استان ها اظهار کرد: در قانون قبل حریم روستا 
پنج برابر محدوده بوده؛ اما متاسفانه در قانون جدیدی که هنوز قطعی نشده اگر در آینده تصویب شود و 

بنیاد مسکن در این زمینه کوتاه بیاید، ضرر بزرگی به روستاها وارد می شود.

در دیدار با رییس کمیسیون سیاست خارجی مجلس الجزایر مطرح شد؛
تاکید استاندار بر گسترش همکاری های اقتصادی و فرهنگی با الجزایر

استاندار اصفهان در دیدار رییس کمیسیون سیاست خارجی مجلس الجزایر اظهار کرد: تبادالت اقتصادی، فرهنگی 
و سیاسی موجب تحکیم برادری و دوستی دو ملت را فراهم کرده است. عباس رضایی افزود:دولت و مردم ایران احترام 
زیادی برای انقالب، ملت و دولت الجزایر قائل هستند.استاندار اصفهان با بیان اینکه در اصفهان زمینه ها، پتانسیل ها 
و زیرساخت های خوبی برای همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری وجود دارد، بیان کرد: واحدهای صنعتی موجود 
در اصفهان در خاورمیانه )منطقه( از جایگاه خوبی برخوردار هستند.وی اظهارداشت: صنایع فوالدی، مراکز علمی و 
دانشگاهی، پارک های علم و مراکز رشد فناوری و زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات از جمله توانمندی 
های باالی اصفهان است. استاندار اصفهان و عبدالحمید ســی عفیف، رییس کمیسیون سیاست خارجی مجلس 

الجزایر بر گسترش همکاری های دو طرف در بخش های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تاکید کردند.

با شارژ اپ به آسانی شارژ مورد 
نیازتــان را به صــورت پین و 

اتوشارژ خریداری کنید.
 بــا مجموعــه ای از طرح های 
اپراتورها دیگر مجبور نیستید 
دنبال کد فعال ســازی طرح ها 

بگردید.
 کارت شارژ های خریداری شده 
را در بانــک شــارژ نگهداری و 

مدیریت کنید.

شارژ اپ

شن مالی
معرفی اپلیکی

4۰ سال توسعه در آبرسانی استان اصفهان
طی  چهار دهه اخیر، طول شبکه های آب رسانی 10 
برابر و شبکه فاضالب هشت برابر و تعداد مشترکان 
آب و فاضالب در استان اصفهان 18 برابر شده است.   
از آغاز فعالیت شرکت آب وفاضالب استان اصفهان 
در سال 1344 تا ســال 1357 حدود 168هزار نفر 
زیر پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار گرفتند این 
در حالی است که پس از پیروزی انقالب شکوهمند 
اســالمی تا کنون بیش از دو میلیون و ۹87 هزار و 
542 نفر در استان اصفهان از خدمات شبکه فاضالب 
بهره مند شدند.اصفهان که نخستین شهر در کشور 

بوده که شبکه فاضالب در آن اجرا شد ، دارای 422 کیلومتر خطوط شبکه فاضالب است که با دارا بودن 13 
درصد از شبکه فاضالب کشوری بیشترین خطوط اجرا شــده در کشور را دارد .به طوری که بین سال های 
1344 تا 1357 حدود هزار و 35 کیلومتر شبکه فاضالب در استان اصفهان اجرا شده بود و ازسال 1357 تا 
کنون 8 هزار و 84 کیلومتر اجرا شده است.در همین راستا 70 درصد مشترکان شبکه فاضالب کشوری ساکن 
استان اصفهان هستند.از سال 1344 تا 1357 حدود 56 هزار انشعاب فاضالب در استان اصفهان واگذار شد 
و از سال 1357 تا کنون 668 هزار و 571 متقاضی شبکه فاضالب واگذار شده است که نشان دهنده افزایش 
12 برابری در سال های پس از انقالب است.استان اصفهان با25 تصفیه خانه فاضالب در مدار بهره برداری 
رتبه نخست تعداد تصفیه خانه فاضالب را در کشور دارد که 12 درصد تصفیه خانه های فاضالب را در کشور 
شامل می شود.از سال 1357 تا کنون جمعیت تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ 4 میلیون و 155 
هزار و 462 نفر است در صورتی که از سال1344 تا ســال 1357 فقط 350 هزار نفر تحت پوشش شبکه 
آبرسانی قرارداشتند که این نشان دهنده افزایش 12 برابری تعداد جمعیت تحت پوشش شبکه آبرسانی 
از بدو انقالب تا کنون بوده است.حجم مخازن آب در استان اصفهان طی 40 سال پس از پیروزی انقالب27 
برابر افزایش یافت به طوری که از سال1344 تا سال 1357 ، حجم مخازن 35 هزار مترمکعب بوده در حالی 
که این رقم پس پیروزی انقالب به۹3۹ هزار و420 مترمکعب افزایش یافت. از سال1357 تا کنون به بیش 
از یک میلیون و135 هزار و 827 مشترک انشعاب آب به مشترکین واگذار شده در صورتی که از سال 44 تا 
سال 57 به 114 هزار مشترک انشعاب آب واگذار شده بود که این نشان دهنده افزایش 10 برابری است.قبل 
از پیروزی انقالب هزارو 410 کیلومتر شبکه آب در استان اصفهان اجرا شده بود در حالی که پس از پیروزی 
انقالب تا به امروز بیش از 14 هزار و 267کیلومتر شبکه آب در استان عملیاتی شد که رشد 10 برابری اجرای 

شبکه آب در استان را پس از پیروزی انقالب اسالمی نشان می دهد.

مرضیه محب رسول
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پایداری 
نابغه بی تکرار

پیشنهاد سردبیر:

از همسر شهید »حسن باقری« در این سال ها کمتر 
شنیده ایم. خانم »داعی پور« که در تنها مصاحبه ای 
که از او به چشــم مان خورد، گفته اســت دلش نمی خواهد درباره 
خودش حرف بزند. ولی روایت کوتاهی که از جلسه خواستگاری اش 
دارد، خواندنی است: » به نظرم اوایل مردادماه سال بود 1360بود وآن 
روزها اهواز چه گرمایي داشت ! دو ساعت مانده به افطار وضو گرفتم . 
دو رکعت نماز خواندم و رو به خدا گفتم : خودت از نیت من با خبري 
.آن طورکه صالح مي داني این کار را به سرانجام برسان! اول ایشان 
حرف زدند گفتند : » اسم من حسن باقري نیست.من غالم حسین 
افشردي هستم. به خاطراین که از نیروي اطالعاتي جنگ هستم مرا 
به نام حسن باقري مي شناسند.« این اولین صداقتي بود که از ایشان 
دیدم و روي من خیلي اثر گذاشت. در صداي پخته اش روراستي موج 
مي زد. من هم ازعالقه ام به کاردرســتاد جنگ گفتم. گفتم دراین 
شرایط وتا زماني که جنگ هســت باید کارکنم. نمي خواهم چیزي 
مانع حضورم در کارجنگ باشــد . اعتقاد زیادي هم به این ندارم که 
حضورزن فقط درخانه خالصه شود.  واقع امر این بود که ایشان باالتر 
از اینها یي که مــن گفتم مي دید . به من گفت: » شــما حتي نباید 
خودتان را محدود به این جنگ بکنید . انقالب موقعیتي پیش آورده 
است که زن باید جا یگاه خودش را پیدا کند. باید به کارهاي بزرگ 
تري فکر کنید. احساس من این بود که ایشان این حرف ها را از روي 
اعتقاد مي گفت.من در میان این حرف ها دوباره امواج آن صداقت را 
دیدم.« همسرش گفته بود که شهید باقری تمایلی به بچه دارشدن 
نداشت چون می دانست زیاد ماندنی نیست و نمی خواست زحمت 
همسرش زیاد شــود. خدا ولی می خواست یادگاری از حسن بماند. 
دختری به نام »نرگس« که حاال برای خود خانمی شده است. نرگس 
چهارماهه بود که پدرش شهید شــد. همسر شهید باقری بعدترها با 
یک پزشک ازدواج کرد و »نرگس« هم برای ادامه تحصیالت به خارج 

از کشور رفت.

سردار شهید حسن باقری:
 من به این نتیجه رسیده ام که شهادت دست خودمان است. انتخاب شهادت را خداوند به عهده خودمان گذاشته 
است. این ما هسـتیم که می توانیم شرایط آن را فراهم کنیم، ما هستیم که تعیین کننده  این مسـئله هستیم...تا 

خالص نشوی  خدا تو را بر نمی گزیند،لذا باید سعی کنیم که خداوند عاشق مان بشودتا ما را ببرد...

نابغه بی تکرار

به بهانه ایام سالروز شهادت »نابغه نظامی« و خبرنگاری که استراتژیست جنگ شد؛

شــهید »حســن باقری« نــام اطالعاتــی اش بود؛اما نام 
اصلی اش »غالمحســین افشــردی« بود. ما کــه عنوان 
روزنامه نگار را یدک می کشیم، باید آرزو کنیم یکی باشیم 
مثل »غالمحســین افشــردی« یا همان »حسن باقری« 
. مصاحبه های »کریســتین امانپور« و »فریــد زکریا« را 
می بینیم و می خوانیم و تصور می کنیم آخر روزنامه نگاری 
و خبرنگاری و مجری گری هســتند. کتــاب های »اوریانا 
فاالچی« را از بَر هســتیم و الگوســازی می کنیم در حالی 
که شــاید خیلی هایمان حتی یک بار هم به دنبال شــیوه 
کاری »غالمحسین« در زمان روزنامه نگاری اش نرفته ایم. 
حتی به خودمان زحمت نداده ایم ببینیم چطور شــد که 
»حسن باقری« شد روزنامه نگار و هنوز زمان زیادی از زمان 
حضورش به عنوان خبرنگار در روزنامه جمهوری اسالمی 
نگذشته بود که از سوی سازمان مهمی مثل »امل« به لبنان 
و سپس اردن دعوت شد و گزارشــی تحلیلی درباره اوضاع 
نابسامان مسلمانان در آن منطقه تهیه کرد. کمی بعد وقتی 
صدام حمله کرد که ســه روزه اهواز را بگیرد و تا قلب ایران 
هم بیاید، راهی جبهه شــد و از اطالعات و فن های دوران 
خبرنگاری برای ایجاد تحولی نوین و شــیوه ای جدید در 
نبرد استفاده کرد. گفته می شــود بعضی از قدیمی ترها و 
بزرگان که معتقد به روش های سنتی در جنگ بودند، شیوه 
غالمحسین را نمی پسندیدند و حتی معتقد بودند چیزی 
از جنگ و جبهه نمی داند! خب خیلــی هم تعجبی ندارد. 
»حسن باقری« وقتی وارد فضای جنگ شد، جوانی23 یا24 
ساله بود. مثل بســیاری از فرماندهان دیگر ، مثل بسیاری 
از بسیجی هایی که خیلی هایشان هنوز پشت لب شان هم 
سبز نشده بود و جنگ آنها را »مرد« کرد، در جنگ بزرگ 

شدند و قد کشیدند. 
حسن باقری را جوان ترین فرمانده دوران جنگ می نامند. 
کسی که به کادرســازی و تربیت فرماند هان مشهور بود و 
البته »فرمانده پرور« هم بود. می گویند »حسین خرازی« و 
»مهدی زین الدین« و تعداد دیگری از فرماندهان صاحب نام 
و بزرگ دوران دفاع مقدس، پــرورش یافته های »باقری« 
بودند. کسی که القاب زیادی دارد؛ از »استراتژیست بزرگ« 
و »نابغه دفاع« گرفته تا »مغز متفکر اطالعات نظامی ایران« 

و »سقای بسیجیان«.کسی که واحد اطالعات رزمی در سپاه 
و جنگ را پایه گذاری کرد . بر پایه اطالعاتی که به دســت 
آورده بــود، تحلیلی جامع از وضعیت دشــمن در آن زمان 
ارائه می دهد که موجب حیرت بنی صدر و دلگرمی نماینده 

امام)ره( در شورای عالی دفاع می شود.
محســن رضایی می گوید اولین بار که »حسن باقری« را 

دیدم، در او استعدادی عجیب مشاهده کردم. 
به جمع آوری اطالعات، نقشــه ها و کالک های عملیاتی و 
شناسایی دقیق محورهای عملیات می پردازد و این اسناد 
را به گزارش های سازمان یافته تبدیل می کند. ارزیابی های 
دقیق و تحلیل های قوی او را خیلی زود به نیرویی قابل اتکا 
و اعتماد در جبهه ها تبدیل می کند. ریز به ریز اطالعات و 
گزارش ها را روی نقشه می نوشت. به اتاقش که می رفتی، 
انگار تمام جبهه را دیده ای. مثال از رزمنده ها می پرسید آیا 
از پشت ماشین دشمن که در نقطه مقابل شما در حال عبور 
بود گرد و خاک برمی خاست یا نه؟ و بعد اگر پاسخ می شنید 
که گرد و خاکی بلند نمی شد می فهمید که احتماال دشمن، 
جاده خودش را آسفالت کرده تا با انتقال راحت تر و سریع تر 
تجهیزات، حمله گسترده ای را تدارک ببیند. شهید باقری 
براساس همان روحیه خبرنگاری، تمام مطالب روزانه اش را 
می نوشت و بر همین اســاس بیش از 2۵ هزار دست نوشته 
از او باقی مانده اســت .و البته فراموش نکنیم او یک نابغه و 
نخبه بوده است؛ کسی که با رتبه 104 کنکور وارد دانشگاه 
تهران شد و حقوق قضایی خواند. بعد از شهادت دست نوشته 
هایش را که خواندند، بر اساس همان ها می شد فهمید که 
در هر 24 ساعت 18 ســاعت فعالیت می کرد و طی اجرای 
عملیات ها شــب ها بیدار می ماند تــا عملیات ها را به خوبی 

هدایت و فرماندهی کند.
محسن رفیقدوست، وزیر ســپاه دوران جنگ اینها را دیده 
بود یا حداقل شنیده بود. حتما فیش حقوقی حسن باقری 
را هم دیده است. اخیرا وقتی در دفاع از حقوق 19 میلیون 
تومانی رییس بنیاد »مســتضعفان« گفت که سعیدی کیا 
در هفته 30 ســاعت هم پیش خانواده اش نیست و مدام به 
این طرف و آن طرف سرکشی می کند و حقش است که 19 
میلیون حقوق بگیرد و جالب تر اینکه وقتی مجری پرسید 
کارگر معدن بیچاره که او هم پیش خانواده اش نیست و یک 

میلیون هم حقوق نمی گیرد پس چه بگوید؟ پاسخ داد »کار 
رییس بنیاد مستضعفان را با کار کارگر معدن یکی نکنید«، 
هاج و واج مانده بودیم . راســتش نمی دانســتیم چه باید 

بگوییم یا حتی چه بنویسیم. چه می شود گفت؟
خون شــهدایی همچون حســن باقری، ضامن امنیت این 
مملکت شد  تا مسئوالنی ســر کار بیایند که به خاطر کار 
کردن ، دنبال سهم خود از سفره انقالب باشند و یکی دیگر 

هم باشد که از این سهم خواهی ها دفاع کند!... بگذریم. 
»نابغه«، »درشت مغز«، »بسیار باهوش«، »استراتژیست«، 
»طراح«، »پدر جنگ در سپاه«  القاب و عناوین کسی است 
که 28 ماه بیشتر در جنگ نبود و طی همین مدت کاری کرد 
کارستان. مدیریتش از پشــت میز نبود. در صحنه بود مثل 
بسیاری از فرماندهان آن دوران از باکری و خرازی بگیرید تا 

همت و احمد کاظمی. 
حسن 7ماهه به دنیا آمد و یک کیلو و 800 گرم وزن داشت. 
مادر او را در سرمای زمستان، در پارچه ای پیچید و گذاشت 
زیر کرسی. تا یک ماه با قاشق شــیر در دهان او ریختند تا 
توانســت جان بگیرد. ضعیف بود و خیلی ها امیدی به زنده 
ماندنش نداشتند. خدا اما می خواست که او بماند، بماند و 
خاطره ساز روزهای تاریخ ســاز این سرزمین شود. بماند و 
سال ها بعد در بیست و چند ســالگی باشکوهش با خدا در 
جبهه ها همسنگر شود و شــرمندگی جان پناه شدن او و 
یارانش برای زنده ماندن و نفس کشیدن ما، بماند برای ما. 
برای ما نســل های پس از انقالب که جنگ ندیده ایم، ولی 
قصه ها شنیده ایم.  »حســن باقری« در این میان برای ما 
خاطره ندیده ای است که تا ابد در خاطرمان می ماند. چون 
از خاطرمان نمی رود او هم مثل ما جوان بود و دوست داشت 
جوانی کند البد. جنگید تا صلح را برایمان به یادگار بگذارد، 
مبارزه کرد تا امروز ما با خیال راحت به خواب برویم و کسی 
جرأت نکند به مرزهای این سرزمین نگاه چپ کند. شهید 

شد تا ما شهامت ایستادن و دفاع کردن را یاد بگیریم . 
وقتی شــهید شــد ، امام خمینی)ره( روی عکس ســرباز 
دالورخود نوشــتند: »خداوند شهید شــب زنده دار ما را با 
شهدای صدر اســالم محشــور فرماید«. نمی توان با اندک 
اطالعات روی کاغذ، معرف شخصیت حسن باقری به عنوان 

یک نخبه، میراث معنوی و سرمایه  ملی بود.

سمیه پارسادوست 

شهید باقری  در کالم همسر»حسن باقری« از نگاه همرزمان و فرماندهان

شهید مهدی زین الدین

 »از جهت قدرت فکری، قدرتی داشت که می توانست همه 
مسائل را تجزیه و تحلیل و برای آنها برنامه ریزی کند که در 
توان کسی نبود.  این ذهن خالق و روشن او بود که خیلی از 
 طرح های جدیدی را که به فکر دیگران نمی رسید، مطرح 

می کرد«. 

سردار قاسم سلیمانی 

»حسن واقعا یک رهبر بود. تعبیرم این است که او بهشتِی 
جنگ بود؛ یعنی همان نقشی که مرحوم بهشتی برای انقالب 
و امام)ره( داشت، حسن باقری همان نقش را برای جنگ و 
جبهه داشت. قطعا همه فرماندهان قدیمی جنگ نظرشان 
این است که اگر حسن زنده می ماند، در وضعیت جنگ تاثیر 

داشت. او پرورش دهنده همه ما بود«.

سردار یزدی

باقــری،   شــهید 
بزرگداشــت جوان 
ایثارگــری اســت 
هــای  قلــه  کــه 
ابتــکار و نــوآوری 

 را فتــح کرد و بــه یکــی از معجــزات انقــالب تبدیل 
شد.

محسن رضایی 

 شهید باقری حقیقتا 
نمــاد ایمــان کامل 
است. شــهید باقری 
اعتقــاد بــه قلــب، 
اعتراف به زبان و عمل 

به جوارح داشت و خالص بود و یکی از فرماندهان مقتدر 
ما در جبهه ها به شمار می رفت.

سردار فتح اله جعفری 

شهید  باقری به لحاظ شخصیتی و تربیتی، انسان جالبی برای من بود . تالشش این 
بود که نگاه های منفی افراد را به نگاه های مثبت تبدیل کند. برخورد های تربیتی او 
منحصر به فرد بود و تالش داشت تا نقطه ضعف های افراد را به نقاط قوت تبدیل کند. 
شهید باقری در برخورد اول، طرف مقابلش را می شناخت و می فهمید که روحیات، 
رفتار و اخالق او چگونه است. ما آن موقع نمی دانستیم، برون گرایی و درون گرایی چیست؛ اما او به خوبی این چیز ها را 
می دانست. ضمن اینکه چهره ها و افراد را به خوبی به یاد می سپرد. صدا ها را هم خوب تشخیص می داد. یک نفر وقتی 
در بیسیم اولین کلمه را می گفت، می فهمید که او کیست. شــهید باقری حتی صدای برخی فرماندهان عراقی را هم 

می شناخت. او رزومه ای از فرماندهان عراقی داشت و آنان را به خوبی می شناخت.

بفرمایید مراسم شهدا
در عملیات محرم، دوشادوش شهید زین الدین و شهید خرازی به فرماندهی شهیدباقری توانستند افتخار آفرینان عملیات 
محرم باشند. شهید الوی پس از عملیات والفجر مقدماتی رهسپار لبنان شد و در آنجا فرماندهی سپاه  بریتال لبنان و روابط 

عمومی مقر را عهده دارشد.
 از جمله فعالیت های این شهید در لبنان: برگزاری مراسم دعا و نماز، آموزش نیروهای سوری ، جداسازی مدارس مختلط ، 
نصب پوسترها و پالکاردها به زبان عربی و کمک درترویج حجاب و باالخره برآورد کردن کارآیی نیروهای لبنان بوده است . 
بعد از یکی از عملیات ها که به اصفهان آمده بود برای مدتی کوتاه فرماندهی سپاه نطنزرا پذیرفت و در این فرصت توانست به 
سنت رسول خدا )ص( عمل کرده و ازدواج کند. همچنین تیپ زرهی 28 صفر را راه اندازی کرد. این سردار رشید در سمت 

فرماندهی تیپ 28 صفر پس از والفجر4 در عملیات های خیبر، میمک و عملیاتی درغرب شرکت کرد. 
  در عملیات کربالی ۵ به همراهی 14 تن از یارانش در ســال 136۵ بــر اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شــهادت نائل

 آمد .
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ارائه خدمات تخصصی توانبخشی به بیماران 
»ام اس«

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیر گروه عوامل خطر بیماری های 
غیرواگیر وزارت بهداشت:

۷۰ درصد دانه های روغنی 
موجود در کشور تراریخته است

مدیر گروه عوامل خطــر بیماری های غیرواگیر 
وزارت بهداشــت با بیــان اینکه مــواد صنعتی 
تراریخته چالش های عظیمی به همراه دارد، اظهار 
کرد: باید توجه داشــت کــه ۷۰ درصد دانه های 
روغنی مورد مصرف در صنعت از مواد تراریخته 
اســت.عباس پریانی اظهار کرد: در حال حاضر 
۸۰ درصد علل مرگ و میر کشــور بیماری های 
غیرواگیردار است؛ خطر ابتال به این گروه بیماری ها 
به عوامل رفتاری و غیر رفتاری بســتگی دارد به 
عنوان مثــال چاقی از عوامل خطــر غیر رفتاری 
اســت.وی، با بیان اینکه وزارت بهداشت متولی 
بهداشت بوده و مراقبت  از جامعه را بر عهده دارد، 
اضافه کرد: برای این امر آموزش را در دستور کار 
قرار داده ایم، البته باید توجه داشت که برای اقشار 
مختلفی از جامعه آموزش پاسخگو نخواهد بود.

مدیر گروه عوامل خطر بیماری های غیرواگیر و 
مسئول کارگروه تعیین فهرست کاالهای آسیب 
رسان گفت: فهرست کاالهای آسیب رسان از سوی 
وزارت بهداشت اعالم می شود، علل ممنوعیت و 
عدم تبلیغ تنها به دلیل خطرساز بودن آن است. 
به عنوان مثال مصرف پفک آســیب رسان است؛ 
اما اگر در کوتاه مدت استفاده شود، خطر زیادی 
به همراه نخواهد داشت و اگر مدت زمان طوالنی 
مصرف شود بی شک خطرســاز خواهد بود.وی 
با بیان اینکه مــواد صنعتی تراریخته چالش های 
عظیمی به همراه دارد، افزود: باید توجه داشــت 
که ۷۰ درصد دانه های روغنــی مورد مصرف در 
صنعت از مواد تراریخته است.مدیر گروه عوامل 
خطر بیماری های غیرواگیر و مســئول کارگروه 
تعیین فهرست کاالهای آســیب رسان تصریح 
کرد: به دلیل عوامل متعدد وزارت بهداشت مجوز 
تولید کاالی آسیب رســان را ارائه می دهد و در 
کنار آن بر ممنوعیت تبلیغ کاالی آسیب رسان 

نیز تاکید دارد.

راهکار

آیا ورزش راه پیشگیری از 
افسردگی است؟

اگر بخواهیم اهمیت ورزش در ســالمتی انسان 
را بررسی کنیم، رد پای اثرات مفید فعالیت های 
ورزشی را در پیشگیری، درمان و کنترل بسیاری 
از بیماری ها خواهیم یافت. امروزه تاثیرات مفید 
ورزش در زندگی انسان بیش از پیش مورد توجه 
قرار گرفته است.یکی از سواالت اصلی در خصوص 
تاثیر ورزش بر سالمت بدن این است که آیا فعالیت 
بدنی باعث کاهش افســردگی می شود و یا اینکه 
آیا افسردگی باعث کاهش فعالیت بدنی می شود 
یا خیر؟ این پرســش همچون ســناریوی مرغ و 
تخم مرغ است و ســوالی که دانشمندان را مدت 
های طوالنی به خود مشغول کرده است. در حال 
حاضر، به لطف قدرت ژنومیک پیشــرفته، یک 
مطالعه جدید منتشر شده در مجله روانپزشکی» 
JAMA« اثبــات می کند که انجــام تمرینات 
ورزشــی منظم اثر محافظتی در برابر افسردگی 
دارد.محققان بیمارستان عمومی ماساچوست با 
توجه به داده های ژنتیکی 3۰۰ هزار بزرگســال، 
دریافتند افزایش ســطح فعالیت بدنی، شــانس 
ابتال به اختالل افسردگی را پایین می آورد.دکتر 
چوئی از بیمارستان عمومی ماساچوست در این 
خصوص می گوید: »شــواهدی مبنــی بر اینکه 
فعالیت های جسمی بیشتر می تواند باعث کاهش 
خطر ابتال به افسردگی شود، پیدا کرده ایم.« این 
تحقیق نشان می دهد که روزانه 15 دقیقه فعالیت 
ورزشی شــدید، می تواند خطر افســردگی را به 
میزان 26 درصد کاهش دهد. به طور متوســط، 
انجام فعالیت فیزیکی بیشــتر محافظی در برابر 
افسردگی اســت. در حالی که این مطالعه نشان 
داد فعالیت بدنی می تواند از افسردگی جلوگیری 
کند، هیــچ مدرکی مبنی بر تاثیر افســردگی بر 
توانایی فرد در انجام ورزش یافت نشــده است.به 
طور کلی افسردگی به عنوان یک بیماری همه گیر 
در دنیا شناخته شده است، در نهایت این یافته ها 
می تواند طرح های بهداشت عمومی جدیدی را به 
منظور کاهش خطر ابتال به بیماری های مختلف 
ارائه دهد.بنابر این تحقیق، دانشمندان توجه خود 
را به ژنتیک معطوف کردند. از آنجا که ژن های ما 
به طور تصادفی قبل از تولد و به طور عمده مستقل 
از عوامل محیطی و اجتماعی عمل می کنند، این 
تیم با بررسی افرادی که دارای انواع ژنتیکی مرتبط 
با افزایش فعالیت بدنی بوده اند، به تاثیر خطر ابتال 
به افسردگی پرداخت. اســتدالل آنها این بود که 
اگر ورزش باعث بروز افسردگی شود، افرادی که 
دارای ژن های خاصی که آنها را در معرض ابتال به 
افســردگی قرار می دهد، باشند باید نسبتا کمتر 
احتمال افسردگی ایجاد شــود. این دقیقا همان 
چیزی اســت که محققان متوجه شدند؛ سطوح 
باالتر فعالیت بدنی با ریسک پایین تر افسردگی 

ارتباط دارد.

  
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات 

ایمنی شهرداری اصفهان:
3 عملیات نجات، همزمان با 

بازگشایی زاینده رود انجام شد
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان گفت: همزمان با بازگشایی 
زاینــده رود و جاری شــدن آب در کالن شــهر 
اصفهان، ســه عملیات امداد و نجات انجام شد 
که در قالــب آن1۰ نفر در حــوادث مربوط به 
این رودخانه نجات یافتند.محسن گالبی افزود: 
یک دســتگاه خودرو)زانتیــا( در حوالی پارک  
»ناژوان« در بستر رودخانه در محاصره آب قرار 
گرفت که با کمک نیروهای امداد، سرنشینان و 
خودرو به حاشیه رودخانه منتقل شدند.وی اضافه 
کرد: در حوالی پــل »آذر« نیز چهار نفر که برای 
تماشای جریان آب به بستر رودخانه رفته بودند 
در محاصره آب قرار گرفتند که با کمک نیروهای 
امدادی سازمان آتش نشــانی و خدمات ایمنی 
شهرداری، نجات یافتند.مدیرعامل سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه 
داد: سه زن نیز در حوالی سی و سه پل به گمان بی 
خطر بودن جریان آب، در بستر رودخانه گرفتار و 
توسط نیروهای امدادی نجات داده شدند.وی از 
خانواده هایی که از روی پل های رودخانه نظاره گر 
جریان آب هستند نیز درخواست کرد که مراقب 
کودکان خود باشــند تا از باال یا بیــن نرده ها به 

درون آب سقوط نکنند.

افزایش 56 درصدي تماس هاي 
مردمي با سامانه 11۰ پلیس 

معاون عملیات فرماندهي انتظامي استان ازافزایش 
56 درصدي تماس هاي مردمي با سامانه 11۰ در 
دي ماه 9۷ نســبت به مدت مشابه سال قبل خبر 
داد. سرهنگ »علي ملکي آهنگران« اظهار داشت : 
برابر بررسی های به عمل آمده کارشناسان، در دی 
ماه امسال تعداد 12۷ هزار و 234 مورد تماس با 
سامانه مردمی 11۰ پلیس برقرار شد .وی افزود: 
تماس های برقرار شــده نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته که ۸1 هزار و 511 بودند 56 درصد 
افزایش داشته است .سرهنگ آهنگران بیان داشت 
: متاسفانه بســیاری از این تماس ها غیر فوریتی 
بوده که اینگونه تماس باعث می شود توان گشت 
انتظامی برای اعزام به موقع به ماموریت هایی که 
نیاز فوریتی دارند کاهــش یابد.این مقام انتظامی 
تاکید کرد: در تفکیک به عمل آمده مشخص شد 
اخبار غیر فوریتی 191 درصد ، اخبار فوریتی ۷1 
درصد و راهنمایی و ارشاد 54 درصد تماس ها را 

شامل می شده است .

کالهبرداري از شهروندان با 
درج آگهي فروش پرنده زینتي

کالهبــردار فروش پرنــده زینتــی در اصفهان 
شناســایی و دستگیر شــد.رییس پلیس فضاي 
تولید و تبادل اطالعات فرماندهي انتظامي استان 
گفت:  در پي شکایت تعدادي از شهروندان مبني 
بر اینکه فردي در یکي از شــبکه هاي اجتماعي 
با ترفند فروش پرنده زینتي، اقــدام به دریافت 
بیعانه و هزینه پیک مي کند و در نهایت هیچ گونه 
خدماتي ارائه نمي دهد، موضوع در دســتور کار 
کارشناسان این پلیس قرار گرفت.سرهنگ  سید 
مصطفي مرتضوي افزود: در روند رســیدگي به 
پرونده مشخص شد متهم با استفاده از این ترفند 
به ازاي هر درخواست مبلغ یک میلیون ریال به 
عنوان بیعانه و هزینه پیــک دریافت مي  کند و 
تاکنون مبلغ 62 میلیون ریــال از این طریق از 

شهروندان کالهبرداري کرده است.

شناسایی و دستگیری قصاب و 
توزیع کننده گوشت االغ

قصاب و توزیع کننده گوشــت االغ در شهرستان 
فالورجان شناسایی و دستگیر شــدند. یک منبع 
آگاه در شهرســتان فالورجان گفت: در پی انتشار 
تصاویری از ذبح االغ در فضای مجازی، شناســایی 
عامالن این اقدام در دستور کار نیروهای نظارتی و 
امنیتی شهرستان قرار گرفت.با پیدا شدن پوست و 
دست و پای االغ های ذبح شده در یکی از محله های 
فالورجان بررسی ها آغاز و با تحقیقات انجام شده 
قصاب و همدســتش هنگام ذبح االغ در یکی از باغ 
های شهرستان دستگیر شدند.در این محل الشه سه 
االغ و همچنین 15االغ زنده نیز کشف شد.شهرام 
موحدی، مدیرکل دامپزشــکی استان اصفهان هم 
با اشاره به نظارت دائمی کارشناســان این اداره به 
49کشتارگاه دام و طیور گفت:شهروندان در صورت 
اطالع از ذبح غیربهداشتی دام و طیور با سامانه تلفنی 

1512 تماس بگیرند

معاون فنی مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: 
بیماری های غیرواگیر منشأ 65 درصد مرگ های 
زودرس در کشور است که در رأس آن بیماری های 
قلبی عروقی، ســرطان و ســوانح رانندگی قرار 
دارد.مصطفی رضایی  اظهار کــرد: آموزش های 
پیشگیری و آگاهی در حوزه بهداشت به مردم ارائه 
می شــود و منجر به کاهش بیماری های واگیردار 
در کشور شــده؛ اما این در حالی است که با توجه 
به تغییر الگوی زندگی و کمرنگ شدن بهداشت 
فردی در خانواده ها شــاهد افزایش بیماری های 
غیرواگیردار هســتیم.وی افــزود: بیماری های 
غیرواگیر منشــأ 65 درصد مرگ های زودرس در 
کشــور اســت که در رأس آن بیماری های قلبی 
عروقی، ســرطان و ســوانح رانندگی قرار دارد.

رضایی، با اشــاره به ارائه آموزش هــای الزم در 
خصوص غربالگری خطرسنجی در 12۰۰ مرکز 
بهداشت در سطح اســتان اصفهان اظهار کرد: با 
اجرای این طرح حــدود 1۰۰ هزار بیمار دیابتی، 
63 نفر مبتال به سرطان بدخیم دستگاه گوارش، 

22۰ مورد ســرطان ســینه و 6۰۰ نفر بیماری 
دستگاه گوارشــی که مستعد ســرطان بودند را 
شناسایی کردیم.وی با تاکید بر اینکه باید عوامل 
خطر بروز بیماری های غیرواگیر را کاهش دهیم 
ادامه داد: گاهی شاهد تبلیغات گسترده کاالهای 
آسیب رسان هستیم، کاالهایی که سالمت جامعه 
در گروه سنی خاص را نشــان رفته و مرگ و میر 

زودرس را برای کشور رقم زده است.

معاون فنی مرکز بهداشت استان:

علل مرگ 65 درصد از اصفهانی ها بیماری های غیر واگیر است
رییس شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان 
اصفهان گفت: همایش پیشــگامان انقالب اسالمی 
و تجلیل از 4۰ چهره شــاخص به عنــوان الگو های 
مدیریتــی 19 بهمن بــا حضور ســردار صفوی در 
اصفهان برگزار می شود. جعفر عسگری بیان داشت: 
نخســتین کاری که ستاد بزرگداشــت در دستور 
کار خود قرار داده اســت، تبیین دستاوردهاســت 
و هرکســی در هرجایی که هســت وظیفه دارد تا 
دســتاوردها را تبیین کند.رفع شــبهات، موضوع 
دیگری اســت که باید شــناخته شــده و با نظرات 

کارشناسی راهکار برون رفت آن ارائه شود.
عسگری ادامه داد: شورای راهبردی با محوریت ائمه 
جمعه سراسر استان شکل گرفته است و 5 جلسه از 
آن برگزار شده و هیچ کس در استان نمی تواند ادعا 
کند که برای چهلمین ســالگرد جلسه برگزار نشده 
و راهکاری نبوده اســت و همه مدیــران به صحنه 
آمده انــد.وی ادامه داد: 13 و 14 بهمن دو جشــن 
بزرگ در دانشــگاه اصفهان برگزار خواهد شد و با 
هماهنگی نماینده ولی فقیه و مراجع تقلید بین دو 

دهه فاطمیه تا 1۷ بهمن جشن  ها برگزار خواهد شد.
  رییــس شــورای هماهنگــی تبلیغات اســالمی
  استان اصفهان تصریح کرد : راهپیمایی 22 بهمن
  از مســیرهای ۸ گانــه از ســاعت 9:3۰ صبح آغاز
  خواهــد شــد و برنامه هــای گســترده ای در

 میدان امام)ره( برگزار خواهد شــد و حاج صادقی، 
نماینده ولی فقیه در ســپاه ســخنران ایــن برنامه 

خواهد بود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان خبرداد:

برگزاری همایش پیشگامان انقالب اسالمی در اصفهان

خبر بهداشت

در میان جامعه آماری کتاب خوان های کشــور، 
شــهرهای بزرگ جایــی ندارند! بر خــالف آمار 
ســرمایه گذاری، اشــتغال و... که  معموال استان 
هایی مانند اصفهان و تهران در صدر هســتند، در 
میزان مطالعه کشور استان قم، خراسان رضوی و 
یزد، بیشترین درصد مطالعه را در میان استان های 
کشــور به خود اختصاص داده اند. طبق اطالعاتی 
که ســازمان آمار ایران ارائه کرده اســت، سرانه 
مطالعه کتب غیردرسی افراد 15 سال و بیشتر در 
ماه به طور متوسط هفت ساعت و 41 دقیقه بوده 
که این میزان شامل ســرانه مطالعه قرآن و ادعیه 
که سه ساعت و هفت دقیقه اســت و سرانه سایر 
کتاب های غیردرسی که چهار ساعت و 34 دقیقه 
است،اعالم شد. ارقام پایین کتاب خوانی در کشور 
در آشفته بازار چاپ و نشــر و قاچاق کتاب تقریبا 
معقول به نظر می رســد؛ در حالی  که در سیستم 
آموزش و پــرورش تقریبا برنامــه ای برای وادار 
کردن دانش آموزان به مطالعه بیشتر وجود  ندارد 
و فضای مجازی بیشترین فضای ذهنی جوانان را 
به خود اختصاص داده است، امید نداشتن به باال 

رفتن این آمار چندان هم بی راه نخواهد بود.
آمار مطالعه اصفهانــی ها چیزی در حد 

افتضاح
وقتی به آمار اعالم شــده نــگاه می کنیم به نظر 
اوضاع چندان هم نامساعد نیســت؛ اما این آمار 

به صورت ماهانه منتشر 
شده اســت و برای آنکه 
به آمــار دقیــق تری در 
ایــن زمینه دســت پیدا 
کنیــم کافی اســت که 
این آمــار را بــر 3۰ روز 
یک ماه تقســیم کنیم و 
آن وقت زمان مطالعه هر 

ایرانی 15 دقیقه و 36 ثانیه خواهد بود، آماری که 
آنچنان که باید نمی تواند مورد اتکا و قابل افتخار 
باشــد. در میان آماری که اخیرا از ســوی مرکز 

آمار ایران منتشــر شده 
اســت، اصفهانــی ها در 
ماه 9 ساعت و 13 دقیقه 
مطالعه مــی کنند که از 
این میزان 4 ساعت و 1۰ 
دقیقه مربوط به مطالعه 
قرآن و ادعیه و 5 ساعت و 
3 دقیقه مربوط به مطالعه 
کتاب هایی به غیر از ادعیه و قرآن  می شــود. این 
میزان از مطالعه نشان می دهد که هر اصفهانی در 
روز کمی بیشتر از 1۸ دقیقه مطالعه می کند. این 

آمار با میزان مطالعه اولین استان، یعنی قم با 2۰ 
ساعت و 4۰ دقیقه مطالعه تفاوت فاحشی دارد.

ســهم هر اصفهانی؛ کمی کمتر از یک 
کتاب

در حالی که به علت تــورم و باال رفتن هزینه های 
خرید کاغذ و چاپ افراد کمتر می توانند هر روز و 
یا هر ماه کتاب بخرند، امانــت گرفتن از کتابخانه 
ها یکی از جدی ترین گزینه هایی است که هنوز 
کتاب خوان ها بــه آن امید دارند؛ اما بر اســاس 
آماری که اخیرا از سوی نهاد کتابخانه های استان 
اصفهان منتشر شد به ازای هر نفر در این استان 6 
دهم جلد کتاب در کتابخانه های عمومی موجود 
اســت. این وضعیت در حالی اســت که در اغلب 
کتابخانه های اســتان کمبود کتاب  های به روز و 
انباشت کتاب های فرســوده و چاپ قدیم به وفور 
مشاهده می شــود و بر اساس آمار تنها 2۰ درصد 
مردم به کتابخانه ها دسترسی دارند. این در حالی 
اســت که مدیر نهاد کتابخانه های اصفهان اعالم 
کرده که هر ســاله در یک یــا دو مرحله از محل 
اعتبارات نهاد کتابخانه های عمومی، کتاب های 
جدید خریداری و به موجــودی کتاب ها افزوده 
می شــود . کمبود کتــاب در اصفهــان در حالی 
است که این استان از نظر ســرانه کتابخانه هادر 
جایــگاه دوم قرار دارد. بر اســاس اعالم مدیرکل 
نهاد کتابخانه های اســتان اصفهــان با راه اندازی 
6 کتابخانه نوســاز، این استان بیشــترین سرانه 

کتابخانه ای کشور را خواهد داشت.

یار مهرباِن تنها!

امام جمعه اصفهان با اشــاره به آمار بــاالی فعالیت و کمک های 
خیرین در حوزه سالمت در استان اصفهان گفت: با توجه به عدم 
اختصاص بودجه کافی به بخش ســالمت توسط دولت، همت و 

کمک خیرین در موضوع سالمت بسیار مهم است.
آیت الــه طباطبایی نژاد در حاشــیه افتتاح آی ســی یو جراحی 
مرکز آموزشــی درمانی آیــت اله کاشــانی گفت: بــا توجه به 

اینکه قبــال نیز از این بیمارســتان بازدید کرده بودم، توســعه و 
بازســازی این بیمارســتان بســیار چشــمگیر بود.وی افرود: 
بعضی از قســمت های بیمارســتان بــه صورت کامل توســط 
خیرین ســاخته شــده بود که همت بلنــد و فعالیــت خیرین 
 در ارتقــا و کمــک به ســالمت شــهروندان جای خرســندی

 اســت.آیت اله طباطبایی نژاد با اشــاره به آمار بــاالی فعالیت و 

کمک های خیرین در حوزه سالمت در اســتان اصفهان افزود: با 
توجه به عدم اختصاص بودجه کافی به بخش سالمت توسط دولت، 
همت و کمک خیرین در موضوع سالمت بسیار مهم است.وی با 
قدردانی از نگاه ویژه خیران به سالمت جامعه اسالمی با توجه به نیاز 
مراکز درمانی به برخی دستگاه های پزشکی خواستار کمک های 

بیش از پیش خیران در این بخش شد.

امام جمعه اصفهان خواستار کمک بیشتر خیران در حوزه سالمت شد

  وعده بیشترین سرانه کتابخانه ای کشور در اصفهان در سایه کمبود اشخاص کتاب خوان؛

در اغلب کتابخانه های استان 
کمبود کتاب  های به روز و انباشت 
کتاب های فرسوده و چاپ قدیم 

به وفور مشاهده می شود

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:
تعداد تخت های بیمارستانی در اصفهان 5 برابر افزایش یافت

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: تعداد تخت های بیمارستانی این استان در مقایسه با پیش از 
انقالب حدود پنج برابر بیشتر شد؛ اما این آمار باید افزایش یابد.بهروز کلیدری افزود: پیش از سال 135۷ حدود 
یکهزار و 5۰۰ تخت بیمارستانی در مجموعه های درمانی و مراکز پزشکی این منطقه موجود بود که اکنون این 
میزان به بیش از هفت هزار تخت بیمارستانی افزایش یافته است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
اضافه کرد: میزان ضریب اشغال تخت های بیمارستانی در زمان حاضر در این خطه باالی ۸۰درصد است که باید 
حداقل به زیر 6۰ درصد برسد. کلیدری تصریح کرد: کاهش ضریب تخت های بیمارستانی از مطالبات اصلی 
مردم پس از گذشت 4۰ سال از انقالب محسوب می شود، زیرا با ضریب اشغال باال نمی توان کیفیت مناسبی در 
خدمات ارائه شده به بیماران داشت. کلیدری بیان کرد : ارایه خدمات ایمن و با کیفیت خواسته دیگر شهروندان 

پس از گذشت چهار دهه از انقالب به شمار می رود و این حق طبیعی آن ها محسوب می شود. 

مدیر مرکز تخصصی توانبخشی جمعیت هالل احمر استان خبر داد:
ارائه خدمات تخصصی توانبخشی به بیماران »ام اس«

مدیر مرکز تخصصی توانبخشی جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: مرکز تخصصی توانبخشی جمعیت 
هالل احمر اســتان اصفهان به بیماران »ام اس« خدمات تخصصی توانبخشی ارائه می کند.ارسالن سلطانی 
اظهار داشت: از آنجا که ارائه خدمات توانبخشــی به بیماران ام اس و معلوالن جسمی حرکتی و استفاده از 
روش های نوین در این زمینه مغفول مانده، جمعیت هالل احمر اســتان از مــدت ها پیش با همکاری مرکز 
تخصصی ام اس اصفهان به ارائه خدمات توانبخشی ویژه بیماران مبتال به ام اس پرداخته است.وی بیان کرد: 
ویزیت این تیم چند تخصصی توانبخشی برای نخستین بار در کشور در مرکز توانبخشی ام اس جمعیت هالل 
احمر استان اصفهان اجرا شده که با استقبال خوب بیماران و مراجعه کنندگان روبه رو شده است.سلطانی در 
تشریح خدمات این مرکز خاطرنشان کرد: برنامه توانبخشی تمامی بیماران و مراجعین به صورت انفرادی و در 

جلسه ای با حضور متخصصین مربوطه مشخص، اجرا و ارزیابی می شود.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای اســتان اصفهان گفت: میانگین دمای 
هوای استان، چهار درجه سانتی گراد کاهش می یابد.فاطمه زهرا سیدان با 
اشاره به بررسی نقشه های هواشناسی طی چند روز آینده اظهار کرد: در این 
بازه زمانی، جوی نسبتا پایدار بر آسمان استان حاکم است که بر این اساس در 
اکثر نقاط  آسمان صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد پیش بینی می شود.

وی در خصوص وضعیت دمایی گفت: میانگیــن دمای هوا دو تا چهار درجه 

سانتی گراد کاهش می یابد که بر این اســاس دمای هوای شهر اصفهان در 
گرم ترین ساعت به 11 درجه سانتی گراد باالی صفر و در سردترین ساعات به 
دو درجه ســانتی گراد زیر صفر می رسد.کارشناس مسئول پیش بینی پیش 
بینی هوای اســتان اصفهان ادامه داد: در این بازه زمانی، خــور و بیابانک با 
دمای 1۸ درجه سانتی گراد گرم ترین و بویین میاندشت با دمای هفت درجه 

سانتی گراد زیر صفر سردترین نقطه استان اصفهان پیش بینی می شود.

هوا
 و 

آب

روند کاهشی دما در 
اصفهان ادامه دارد

کارشناس مسئول پیش بینی 
هوای استان:

پریسا سعادت
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الهالل در آستانه عقد قرارداد 
با مربی کروات

باشــگاه العین امارات از پایان همکاری خود با 
»زوران مامیــچ« خبر 
داد.مامیچ در سال 
۲۰۱۷ هدایــت 
العیــن را برعهده 
گرفت و بعد از دو 
سال تصمیم گرفت 
که از این تیم اماراتی 
کنار برود و قراردادش را بــه صورت توافق دو 
جانبه فسخ کرد.رسانه های عربستانی از مامیچ 
به عنوان گزینه نخست هدایت الهالل سخن به 
میان می آورند و نوشتند که این مربی کروات به 
زودی وارد عربستان می شود تا قرارداد خود را 
با الهالل نهایی کند و جایگزین خسوس شود.

اسپورت نوشــت که الهالل نیم میلیون یورو 
خسارت به خســوس می دهد و قراردادش را 
فسخ خواهد کرد. گفتنی است العین و الهالل 
حریفان استقالل در فصل جدید لیگ قهرمانان 

آسیا هستند.

زمستان رکوردشکن بارسلونا
در طول سال های اخیر باشگاه بارسلونا در بازار 
نقل و انتقاالت زمستانی 
چندانی  فعالیــت 
نداشت و هواداران 
بارسا سال هاست 
عــادت ندارند که 
در بازار زمســتانی 
شاهد جابه جایی ها و 
تغییرات متعددی در تیم شــان باشند. اگر تا 
دو فصل پیش بارســایی ها در بازار زمستانی 
تقریبا فعالیتــی نداشــتند، در دوفصل اخیر 
اوضاع به طرز متفاوتی برای آبی اناری ها دنبال 
می شود. اما این فصل روند کامال متفاوت بود 
و بارسایی ها سنت شکنی کردند؛ مصدومیت 
برخی بازیکنان و عــدم آمادگی ایده آل برخی 
دیگر از بازیکنان باعث شد تا مدیران بارسلونا 
در بازار زمستانی حسابی سرشان شلوغ باشد. 
البته هنوز مهلت بازار نقل و انتقاالت زمستانی 
به پایان نرســیده و این امکان وجــود دارد تا 
مالکوم بارســا را ترک کرده و حتی بارســلونا 

بازیکن جدیدی به جای او به خدمت بگیرد.

واکنش جالب فوق ستاره ژاپن 
به بی اخالقی بازیکنان ایران 

در بازی تیم ملی ایران مقابــل ژاپن  در نیمه 
نهایی جــام ملت های 
شــاهد  آســیا، 
ی  ی هــا گیر ر د
زیادی بودیم. زد 
و خورد بازیکنان 
در زمین سوژه اول 
رســانه ها در امارات 
شــده بود.یکی از بازیکنانی کــه در رأس این 
اتفاقات بود مدافع چپ ژاپن، ناگاتومو بود که 
بعد از صعود تیم ملی ژاپن به فینال نسبت به 
این در گیری ها واکنش نشان داد. او در صفحه 
توییتری خود پیامی را منتشــر کرد که نشان 
می دهد بعد از بازی با بازیکنان تیم ملی ایران 
مالقات داشته و کدورت های داخل زمین را حل 
و فصل کرده اند.او در پیام خود نوشته است: بعد 
از بازی با بازیکنان ایران در آسانسور ورزشگاه 
مالقات کردم و آن ها بابت اتفاقات بازی از من 
عذرخواهی کردند و من هم از آن ها عذر خواهی 
کردم. اتفاقات داخل زمین به پایان رســیده و 
دیگر مهم نیست، ما در داخل زمین دعوا کردیم 
ولی خارج از زمین آشــتی کردیم تا دو طرف 

بدون کدورت از ورزشگاه خارج شویم.

 خوش شانسی آرسنال
 برای پیروزی مقابل کاردیف

ســرمربی تیم فوتبال آرســنال می گوید که 
شــاگردانش بــا وجود 
کســب پیــروزی 
خانگــی مقابــل 
کاردیف، بی عیب 
و نقــص نبوده اند. 
اونــای امــری در 
نشست خبری پس از 
برد ۲ بر یک آرسنال مقابل کاردیف در ورزشگاه 
امارات که چهاردهمین بــرد توپچی ها در ۲4 
هفته سپری شده از این فصل لیگ برتر انلگلیس 
بود، به خبرنگاران گفت که در نیمه اول اگر یک 
تیم شایســته گلزنی بود، قطعا آن تیم کاردیف 
بود. به همین دلیل بیــن دو نیمه در رختکن با 
بازیکنانم صحبت کــردم. به نظر من با توجه به 
موقعیت هایی که ما در نیمــه اول به کاردیف 
دادیم، اینکه بازی با تساوی بدون گل به پایان 

رسید، برای ما نتیجه بسیار خوبی بود.

از سوی مسئوالن اصفهانی حمایت نشدیم

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

ســایت»Voetbal Nieuws« هلنــد خبــر داد که باشــگاه 
ولورهمپتون انگلیس که اکنــون در رده هفتم لیگ برتر انگلیس 
قرار دارد به دنبال جذب سردار آزمون، مهاجم ایرانی روبین کازان 
است.بنا بر گزارش ها این باشگاه انگلیسی آماده پرداخت 9 میلیون 
پوند برای جذب سردار اســت. گفتنی است، آزمون در جام ملت 

های آسیا ۲۰۱9 امارات 4 گل به ثمر رساند.

تیم رده هفتمی لیگ جزیره به دنبال »آزمون«

امیر قلعه نوعی در ابتدای تابستان برای جذب حاج صفی تالش فراوانی 20
کرد؛ اما رقم پیشنهادی باالتر تراکتورسازی موجب شد تا کاپیتان سوم 
تیم ملی ایران راهی تبریز شود.زردپوشان اصفهانی در نقل و انتقاالت 
نیم فصل هم دلسرد  نشدند و پیشنهاد معاوضه حاج صفی با 3 بازیکن  
ســپاهان  و مبلغی پول را هم ارائه کردند؛ اما موفق نشدند زنوزی را 

راضی کند تا مثلث کاپیتان های تیم ملی در تبریز حفظ شود. 

پیشنهاد نجومی سپاهان به ستاره تراکتورسازی
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بازگشت دیرهنگام »عزت اللهی«
   به گزارش ســایت دتایل هورســتند انگلیس، 
ســعید عزت اللهی کــه به دلیــل مصدومیت 
بازی هــای 3 مــاه اخیــر تیــم ردینــگ در 
چمپیونشیپ را از دست داده بود تا 3 هفته دیگر 
مهیای حضور در میدان می شــود.عزت اللهی 
در اردوی مهر ماه گذشــته تیم ملــی فوتبال 
ایران و پیش از بازی دوستانه با بولیوی مصدوم 
شــد و از آن زمان تاکنون مراحل درمانی خود 
را ســپری می کند. این ملی پــوش ایرانی پس 
از انتقــال قرضی از تیم روســتوف روســیه به 
ردینگ 4 بــازی در ترکیب تیم جدیدش انجام 
داد و پس از آن با مصدومیت مواجه شــد. تیم 
ردینگ تا پایان هفته ۲9 چمپیونشیپ انگلیس 
رتبه ۲۲ جدول رده بندی را در اختیار دارد که 
 منطقه خطر سقوط به دسته پایین تر محسوب

 می شود.

در حاشیه

هفته چهاردهم لیگ برتر هندبال مردان؛ 
دربی اصفهان فرصت 

صدرنشینی برای سپاهان
تیم هندبال ســپاهان در هفته چهاردهم لیگ 
برتر هندبال مردان، فرصت صعود به صدر جدول 

رده بندی را دارد.
هفتــه چهاردهم لیــگ برتر هندبــال مردان 
باشگاه های کشور از امروز با انجام دو دیدار آغاز 
می شود و  فردا با برگزاری دو دیدار دیگر به پایان 
می رسد.حساس ترین بازی این هفته از رقابت ها 
اما از ساعت ۱6 روز جمعه ۱۲ بهمن ماه در خانه 
هندبال اصفهان برگزار می شود؛ جایی که دو تیم 
همشهری سپاهان و ذوب آهن در دربی هندبال 
اصفهان بــه مصاف یکدیگر می روند.ســپاهان 
که برخالف ذوب آهن در ایــن فصل نتایج قابل 
قبولی کســب کرده و با ۱9 امتیــاز در تعقیب 
تیم صدرنشین و ۲۱ امتیازی زاگرس اسالم آباد 
اســت، این فرصت را دارد که در روز استراحت 
زاگرس اســالم آباد با پیروزی در دربی اصفهان 
جای این تیم را در صدر جدول رده بندی بگیرد 
و این موضــوع اهمیت این دیــدار را دوچندان 
می کند.البته ذوب آهن نیز برای ســر و سامان 
دادن به وضعیت خود در جــدول رده بندی به 
دنبال کسب امتیاز در این دیدار است و باید دید 
نتیجه مصاف جذاب دو تیم در نهایت چه خواهد 
بود.دیدار رفت دو تیم که به میزبانی ذوب آهن 
برگزار شد با پیروزی ۲8 بر ۲۱ سپاهان به پایان 
رسید. ذوب آهن با ۱۰ امتیاز در رده ششم جدول 
رده بندی ایستاده است.در دیگر دیدار مهم هفته 
چهاردهم لیگ برتر هندبال مــردان، تیم رده 
ســومی نیروی زمینــی کازرون میزبان هیئت 
هندبال نجف آباد اســت. بازی رفت دو تیم در 

امتیاز ۲۰ مساوی شد.

 قهرمان پارالمپیک 
خداحافظی کرد

»بنویت هوت« شناگر معلول اهل کشور کانادا 
بازنشستگی خود از دنیای ورزش را رسما اعالم 
کرد.این شناگر 35 ساله که سابقه حضور در 5 
دوره بازی های پارالمپیک در ۲۰۰۰ ســیدنی، 
۲۰۰4 آتن، ۲۰۰8 پکن، ۲۰۱۲ لندن و ۲۰۱6 
ریو را دارد، توانسته بود در این دوران 9 طال، 5 
نقره و 6 برنز کسب کند. وی همچنین 5 نقره و 
یک برنز نیز در مسابقات قهرمانی معلوالن جهان 
کسب کرده اســت.هوت که در حال حاضر به 
عنوان مفسر شنا در یک شبکه کانادایی فعالیت 
می کند، قصد دارد ماموریت خــود را با کمک 
به جوانان معلــول در یک بنیاد در کشــورش 

ادامه بدهد.

منهای فوتبال

پیشخوان

ورژن جدید بازی اســم 
 فامیل بــرای عبور از اســم

 کی روش؛ خنداننده شو
عضو تیم ملی ووشو بانوان با بیان اینکه نخســتین ورزشی که در 
آن فعالیت داشته ام، ژیمناستیک بوده اســت، اظهارکرد: یکی از 
کارآموزهای باشگاه ژیمناســتیک من را با ووشو آشنا کرد و به این 
خاطر که این رشته ورزشی دارای سالح هایی مانند شمشیر و نیزه 
بود، به آن عالقه مند شدم. از 9 سالگی ووشو را آغاز کردم و هفت سال 
است که برای تیم ملی ووشو بازی می کنم. ناهید پورشبانان با اشاره 

به انتخاب عکس این بانوی ورزشکار به عنوان برترین عکس مسابقات 
دانشجویی جهان در سال ۲۰۱8 و تقدیر فدراسیون جهانی ووشو، 
گفت: فدراسیون ورزش های دانشگاهی هر ساله تصاویری را انتخاب 
می کند و امســال عکس من به عنوان برترین عکس این مسابقات 
شناخته شد، البته به من لقب ماتریکس ایرانی داده و گفته شد که 
در اجرای من زمان متوقف شده است.ملی پوش ووشو اصفهانی در 

پاسخ به این سوال که رسیدگی مسئوالن اصفهان چگونه بوده است؟ 
افزود: ورزشکاران نیاز به حمایت و تشویق دارند، اما متاسفانه تاکنون 
از مسئوالن اصفهان چیزی ندیده ام و از آن ها انتظار حمایت نداریم. 
تمام خبرگزاری های ایران خبر انتخاب شدن عکسم را کار کرده اند، 
اما سایت اداره کل ورزش و جوانان اصفهان یک خبر در این رابطه کار 

نکرده است چه برسد به اینکه بخواهد تجلیل کنند.

دختر ماتریکس ایران:
از سوی مسئوالن اصفهانی حمایت نشدیم

در چارچوب هفتــه دوم مرحله پلی اف لیگ 
برتر فوتسال، تیم فوتســال گیتی پسند در 
شرایطی به مصاف  تیم مقاومت البرز می رود 
که این تیم موفق شد دیدار نخست این مرحله 
را با پیروزی پشت سر بگذارد. برگزاری هفته 
دوم مرحله پلی اف رقابت هــای لیگ برتر 
فوتســال در حالی عصر امروز با برگزاری 4 
دیدار پیگیری می شود که برگزاری مسابقات 
درمرحله پلی اف سبک و سیاقی جدید است 
که برای اولین بار در لیگ برتر فوتسال کشور 

اجرایی شده است.
با پایان یافتــن دور مقدماتی لیگ برتر فوتســال، 
هشت تیم توانستند مجوز حضور در مرحله پلی اف 
را به دســت آورند که در این میان تیم گیتی پسند 
اصفهان  با ثبت بهترین رکورد راهی این مرحله شد. 
سرخ پوشان اصفهانی در حالی مرحله مقدماتی را به 
پایان رساندند که توانستند 6۷ امتیاز کسب کنند، 
امتیازی که در تاریخ لیگ برتر فوتسال کشور هیچ 
تیمی سابقه نداشته اســت که پس از پایان لیگ به 

آن دست یابد.
تیم »رضا لک« امسال از مجموع ۲6 بازی،۲۲ برد، 
یک تساوی و 3 شکســت را برای خود ثبت کرد تا 
مهم ترین رکوردشکنی آن ها با کسب 6۷ امتیاز به 
دست بیاید.گیتی پسندی ها با ۱۱۱ گل زده بهترین 

خط حمله و فقط 58 گل خورده بهترین خط دفاع 
لیگ را به نام خودشان کرده اند. مهدی جاوید با ۲8 
گل، سعید احمد عباسی ۲5 و مهران عالیقدر با ۱8 
گل بهترین گلزنان قرمز پوشان اصفهانی هستند و 
این ســه بازیکن بیش از 6۰ درصد گل های گیتی 

پسند را به ثمر رسانده اند.
ثبت رکــورد ۱۲ هفته پیروزی در لیگ امســال را 
نیز گیتی پســندی ها با شکســت رقیبان از هفته 
۱۲ تا ۲4 ثبت کردند و شــاید اگر دیدار با شهروند 
نیمه تمــام نمی ماند و کمیته انضباطــی بازی را به 

 سود شهروند اعالم نمی کرد این رکوردشکنی ادامه 
می یافت.

ســرخ پوشــان در هفته نخســت مرحلــه پی اف 
رقابت های لیگ برتر در ســالن پیروزی مقابل تیم 
مقاومت البرز قرار گرفتند که این بازی با برتری 6 بر 
یک آنها به پایان رســید . بر اساس قانون مرحله در 
پلی اف تیم هایی مــی توانند مجوز حضور در جمع 
چهار تیم را به دست آورند که ۲ بازی از 3 مسابقه اول 
را با پیروزی پشت سر بگذارند و تیم گیتی پسند اگر 
بتواند مقاومت البرز را در این دیدار نیز شکست دهد 

به مرحله نیمه نهایی صعود می کند.
ســرخ پوشــان اصفهانی در صورت پیروزی در این 
دیدار و رسیدن به مرحله نیمه نهایی باید به مصاف 
برنده دیدار تیم های سن ایچ ساوه و ملی حفاری اهواز 
بروند.حفاری اهواز در دیدار نخســت برابر سن ایچ 
ساوه به پیروزی 6 بر 3 رســید و امروز باید در خانه 

حریف به میدان برود.
بررسی عملکرد تیم مقاومت البرز در هفته نخست 
مرحله پلی اف نشــان می دهد که تیم گیتی پسند 
کار راحتی در بــازی دوم نخواهد داشــت چرا که 
این تیم اگرچه در این بازی 6 گل دریافت کرد ولی 
نزدیک به بیســت دقیقه به  خوبی در مقابل سرخ 
پوشان مقاومت کرد و می تواند در دیدار هفته دوم 
نیز  برای شــاگردان رضا لک دردسر درست کند به 
خصوص این که قرار است این بازی به صورت زنده 
از شبکه ورزش پخش شــود و این می تواند عاملی 
 برای تقویت روحیــه بازیکنان تیــم مقاومت البرز 

باشد.
 گیتی پسند اگر بتواند این بازی را نیز به با پیروزی 
پشت ســر بگذارد  با دو هفته اســتراحت به مرحله 
نیمه نهایی پا می گذارد. بازی نخست مرحله نیمه 
نهایی روز ۲6 بهمن برگزار می شــود.  گفتنی است 
که قضاوت ایــن دیدار بر عهده حمیدرضا قدســی 
راغب، احسان ســبزواری  و  محمد داودپور خواهد 
بود و  یوسف افضلی نیز به عنوان ناظر داوری در این 

بازی حضور دارد.

مقاومتی در برابر گیتی پسند نیست
   مرحله پلی اف لیگ برتر فوتسال؛  

  عکس روز

زیدان، کلینزمن و مورینیو در صف مربیگری تیم ملی 
شوخی با پست توییتری مازیار ناظمی، مدیر روابط عمومی وزارت ورزش : زیدان، کلینزمن 

و مورینیو در صف مذاکره برای سرمربیگری تیم ملی ایران هستند.

کی روش: به مردم ایران سر 
تعظیم فرود می آوریم، مگه  با 

شما شوخی داریم؟

داماش! در دنیای تو ساعت چند است؟
داماش فصل گذشــته نیز به جام حذفی هجوم برد؛ اما در یک مســابقه نزدیک، قافیه را به نفت آبادان 
واگذار کرد. امســال اما، آن ها یک به یک رقبا را کنار زدند تا در نیمه نهایی روبه روی سایپا قرار بگیرند 
و از این رقیب لیگ برتری نیز عبور کنند. هیچ دیواری تا امروز، داماشــی ها را از ادامه دادن مسیرشــان 
منصرف نکرده است. داماش، کمک می کند تا چیزهای دیگری را در فوتبال ببینیم و روحیات بیشتری 
را در این ورزش کشــف کنیم. آن چه به این تیم ارزش می دهد، تنها »شگفتی ســازی« در جام حذفی 
نیســت. آن ها صاحب مهره هایی هســتند که همین زمستان با پیشــنهادهای خوبی مواجه شدند؛ اما 
برای وفاداری به رویای بزرگ قهرمانی، حاضر به ترک باشــگاه نبودند. دنیای آن ها، با فوتبالیست هایی 
 که می شناسیم کمی تفاوت دارد.  حتما روزی از آن ها خواهیم پرســید که در دنیای شان، ساعت چند

 است؟

 سپیدرود رشت – پرسپولیس با داوران پشت دروازه
رییس دپارتمان داوران می گوید در بازی سپیدرود رشت با پرسپولیس از سیستم کمک داوران اضافی )پشت 
دروازه( اســتفاده خواهیم کرد.داود رفعتی در گفت وگو با سایت فدراســیون فوتبال درباره برگزاری کالس 
کمک داوران اضافی گفت: با توجه به اینکه سیستم VAR پس از تایید فیفا در مسابقات لیگ راه اندازی می 
شود برهمین اساس الزم اســت جلسات متعددی با فیفا داشته باشــیم تا بتوانیم مجوزهای الزم را برای راه 
اندازی این سیستم بگیریم. تصمیم گرفتیم با مساعدت رییس فدراسیون فوتبال از کمک داوران اضافی پشت 
دروازه استفاده کنیم، این سیستم می تواند کمک زیادی به داوران کند و در بحث تشخیص خطا مخصوصا در 
محوطه جریمه به آنها کمک بسزایی کند. رفعتی افزود: از علیرضا فغانی که طی چند سال گذشته در کالس 
های متعدد FIFA و AFC  شرکت کرده، درخواست کردیم در این کالس به عنوان مدرس حضور داشته باشد 

و تجربیات چندین ساله اش را در اختیار داوران قرار دهند.

 چرا سال هاست فوتبال ایران در آسیا
 نتیجه نمی گیرد؟

ســال ها از آخرین قهرمانی یک تیم فوتبال ایرانی در آســیا می گذرد و خیلی از طرفداران فوتبال 
دوست دارند حداقل یک بار این موضوع را تجربه کنند.برای ما که در قاره آسیا هستیم، در فوتبال 

دو جام، با ارزش است. 
جام ملت های آسیا و لیگ قهرمانان آسیا دو جام با ارزشی است که یکی هر سال و دیگری هر چهار 

سال یک بار به قهرمان باشگاهی و ملی داده می شود.
مدت هاست که تیم ملی ایران و تیم های باشــگاهی ایران به قهرمانی در آسیا نرسیده اند و در این 
 مدت، تیم های زیادی از کشــورهای آســیا حداقل یک قهرمانی در یکی از این دو جام را کســب 
کرده اند.جای سوال دارد برای تیمی که در فوتبال آسیا خودش را مدعی می داند چرا طی3۰ سال 
گذشته در بخش باشگاهی و 4۰ سال اخیر در رده ملی به این افتخار مهم نرسیده است. تیم پاس در 
سال ۱3۷۱ یعنی فصل 93–۱99۲، قهرمان جام باشگاه های آسیا شد. از آن زمان تاکنون نزدیک 
۲۷ سال )تقریبا 3 دهه( می گذرد و در این مدت تیم های آسیایی در رده باشگاهی و ملی افتخارات 

زیادی داشتند. 
نزدیک 3۰ سال از آخرین قهرمانی یک تیم باشگاهی ایرانی در آســیا می گذرد. حسرت قهرمانی 
تیم ملی ایران در جام ملت های آسیا 4۷ ساله شد و 4۰ سال است که تیم ملی المپیک ایران به این 
رقابت ها راه نیافته است.تنها نکته مثبت ایران، تماشاگران پرشوری هستند که باعث شده اند فوتبال 

ایران در آسیا سرآمد باشد. 
فوتبال ایران امروز تشنه تر از هر موقعی برای قهرمانی است و باید واکاوی شود که چرا سال هاست 

نتیجه نمی گیرد؟

با پایان سوءتفاهمی به نام 
کی روش در فوتبــال ایران 
منتقدانــش به شــدت به او 

تاختند؛ هوک زیر چانه لوک!

کی روش موفق یا ناکام؟

سمیه مصور
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برگزاری نمایشگاه »پالک ۵۷«  در تخت فوالد
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

»چهلستون امید«در منطقه ۱۳
مدیر منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان از برگزاری 
جشن های»چهلســتون امید« در ایام اله دهه 
فجر وگرامیداشــت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقاب اســامی ایران خبر داد.محمد شــرفا 
ضمن گرامیداشــت ایام اله دهه فجر و تقارن 
آن با ایام فاطمیه اظهار کرد: جشن های متنوع 
انقــاب از ۱۰ تا ۱۷بهمن مــاه در منطقه ۱۳ 
شــهرداری اصفهان برگزار می شود.وی با بیان 
اینکه تعداد هفت جشــن ویــژه دانش آموزان 
در مدارس ســطح منطقه از ۱۰ بهمن ماه الی 
۱۶ بهمن برگــزار خواهد شــد، تصریح کرد: 
جشــن های »چهلســتون امید« نیز از تاریخ 
۱۰، ۱۱ و ۱۲ بهمن ماه ســال جاری به ترتیب 
در ورزشگاه های امیریه، قائمیه وشفق برگزار 
می شود.مدیر منطقه ۱۳ شــهرداری اصفهان 
از برگزاری نمایشــگاه دســتاوردهای بانوان 
از ۱۷ الــی ۱۹ در محل فرهنگســرای وحید 
خبــر داد و اظهارکرد: این نمایشــگاه در واقع 
نمایشــی از توانمندی هــا و هنرنمایی هــای 
بانوان این منطقه اســت.وی افــزود: برگزاری 
مسابقات بزرگ ورزشی و جشن های محله ای 
در میادین منطقه از دیگــر برنامه های تدارک 
دیده شده به مناسبت چهل ســالگی انقاب 
اسامی در منطقه ۱۳ شهرداری اصفهان است.

شرفا، خاطرنشــان کرد: در روز ۱۶ بهمن ماه 
جشــنی با عنوان »چلچراغ امیــد« در کانون 
امام خمینــی)ره( منطقه ۱۳ برگــزار خواهد 
شد؛ در مجموع ۲۰ جشن در سرتاسر منطقه 
در ایــن ایام برگزار می شــود کــه امیدواریم 
 بتوانیم رضایت شــهروندان را به همراه داشته

 باشد.

برگزاری کارگاه تخصصی 
رسانه و شفافیت در اصفهان

کارگاه تخصصی یک روزه رســانه و شــفافیت 
امــروز از 8 صبح الــی ۶ بعدازظهر در مجتمع 
مطبوعاتی اصفهان برگزار می شود.در این دوره 
که ویژه  اهالی رســانه و فعاالن فضای مجازی 
اســت، تاش می شود تا شــرکت کنندگان با 
شیوه های ایجاد شفافیت و مبارزه موثر با فساد 
آشنا شــوند. همچنین در این دوره شیوه های 
دفاع از حقوق خبرنــگاری در محاکم قضایی 
و قوانین مخصوص مبارزه با فســاد مورد بحث 
و آموزش قــرار خواهــد گرفت.احمد توکلی، 
محمدمهدی فرقانی رییس دانشکده ارتباطات 
دانشگاه عامه، سید رسول سادات نژاد موسس 
و مدیر اسبق شــبکه جهانی سحر و مهندس 
ماهر النقش از ســخنرانان این برنامه هستند. 
همچنیــن میزگرد »شــیوه های موثر مطالبه 
گری در شبکه های اجتماعی« با حضور جمعی 
از فعالین شــاخص کشــوری در شبکه های 
اجتماعی از جمله برنامه های این دوره اســت.

به شــرکت کنندگان در دوره، مــدرک معتبر 
از دانشــگاه عامه طباطبایی تهــران تقدیم 

خواهد شد.

همزمان با ایام دهه فجر صورت 
می گیرد؛

 برگزاری نمایشگاه »پالک ۵۷«
 در تخت فوالد

مدیر مجموعه فرهنگــی مذهبی تخت فوالد 
اصفهان گفت: به مناســبت دهــه فجر ویژه 
برنامه های »شنیدنی های ناگفته« و نمایشگاه 
»پاک ۵۷« در مجموعه فرهنگی مذهبی تخت 
فوالد و گلستان شهدا برگزار می شود.سید علی 
معرک نژاد با اشاره به برنامه های مجموعه تخت 
فوالد اصفهان برای ایام دهه فجر و با بیان اینکه 
سه ویژه برنامه در این ایام از سوی این مجموعه 
برنامه ریزی شــده اســت، اظهار کرد: برنامه 
»پاک ۵۷« بــا همکاری معاونــت فرهنگی 
منطقه ۶ و مرکز نشــر آثار امــام خمینی )ره( 
در سالن شمع گلستان شهدا برگزار می شود؛ 
در این برنامه تورهای گردشــگری که در ایام 
دهه فجر به اصفهان ســفر می کنند در آخرین 
برنامه های خود از نمایشگاه »پاک ۵۷« که از 
۱۲ بهمن تا ۱8 بهمن برپاست، دیدن می کنند.

وی اعام کرد: در این نمایشــگاه، خاطرات و 
داستان های مشاهیر و شــهدایی که در دوران 
انقاب در شهر اصفهان به شهادت رسیده اند، 
ترسیم می شود.مدیر مجموعه فرهنگی مذهبی 
تخت فوالد اصفهان با اشاره به یادمان شهدای 
انقاب مدفــون در تخت فــوالد، اضافه کرد: 
در تخت فــوالد نزدیک به ۴۰ شــهید دوران 
انقاب دفن شــده اند که این شــهدا جدای از 
شهدایی است که در گلســتان شهدا هستند؛ 
قبور این شــهیدان به دلیل عــدم مراقبت و 
بررســی های الزم در حال از بین رفتن بود که 
طی چندماه گذشته کارشناسایی، ساماندهی، 
 فضاســازی و شــاخص ســازی آنهــا انجام

 شد. 

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
وگردشگری استان خبر داد:

حفاظت علمی از بدنه گنبد 
مسجد شیخ لطف اله اصفهان

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان از حفاظت 
علمی از گنبد مســجد شــیخ لطف اله اصفهان در 
برابر نفوذ آب باران در حین اجرای عملیات مرمت 
این گنبد تاریخی خبر داد. فریدون اللهیاری گفت: 
احیای گنبد این مســجد تاریخی با روشی اصولی 
و طبق مبانی پذیرفته شده علم حفاظت در دست 
اجراســت.وی افزود: دراین طرح مرمتی ، از روش 
نقشــه برداری با دستگاه اســکن لیزر ، ایجاد طرح 
هندسی گنبد همچنین برداشــت الگوی گنبد به 
روش سنتی بهره گرفته شده است. اللهیاری، سبک 
طراحی این گنبد تاریخی  را برخاف مسجد امام)ره( 
به صورت یک پوسته اعام کرد و گفت: حین مرمت 
مشخص شد ، پوسته گنبد از نوع آجر با مات گچ  و 
خاک به صورت نمای آجری اجرا شده و آجر چینی 
آن دارای بندکشی است.مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی وگردشگری اســتان افزود: از مزیت 
های ســبک این گنبد، زیبایی خاص کاشی کاری 
نمای بیرونی گنبد و با توجه به بندکشی غوطه ای 
و مرغوبیت آجر بیرونی و مســطح بودن ، نفوذ آب 
باران بیش  از حد امکان پذیر نیست به طوری که برای 
بستر اصلی گنبد از لحاظ نفوذ آب در هنگام ساخت 

پیش بینی های الزم شده است.

مدیر اجرایی نهمین فیلم فجر دراستان:
برای برگزاری جشنواره فجر 
در اصفهان از حاشیه ها بپرهیزیم

مدیر اجرایی نهمین فیلم فجر دراستان اصفهان 
گفت: باید از حاشــیه ها پرهیز کنیم و در میدان 
عمل قدم برداریم؛ چراکه در آستانه ۴۰ سالگی 
انقاب هجمه های زیادی به ایران وارد می شود 
و نباید اجازه دخالــت به دیگران دهیــم. لذا با 
همدلی کــردن می توانیم به ایــن رویداد بزرگ 
که در پایتخت فرهنگ و تمدن اســامی برگزار 
می شــود کمک کنیم.رضا دهقانــی اظهار کرد: 
بخش خصوصی نقش بسزایی در  نهمین جشنواره 
فیلم فجر اصفهان خواهد داشــت، امسال برای 
هنرمندان و اصحاب رسانه سانس رایگان در نظر 
گرفته شده و الزم به بیان اســت سانس رایگان 
بدین معنی نیست که برای جشنواره رایگان تمام 
شده است چراکه در این سری از جشنواره بیست 
و دو فیلم پنج میلیون تومانی خواهیم داشــت و 
فقط هزینه ای از هنرمنــدان دریافت نخواهیم 
کرد. وی با بیان اینکه در این دوره از جشــنواره  
هفت یا هشــت فیلم از اصفهان اکــران خواهند 
شــد گفت: هدف ما واگذاری اینگونه رویدادها 
به بخش خصوصی است و این دوره نیز مجموعه 
سیتی سنتر اکران های خود را در جهت حمایت 
از فیلم ســازان اصفهانی منتفی کرده  و بخشی از 
تبلیغات آنــان را به عهده گرفته اســت تا با این 
اقدام تهیه کنندگان اصفهانی تشویق شوند.  مدیر 
اجرایی نهمین فیلم فجر دراســتان اصفهان در 
خصوص دعوت از بازیگــران تصریح کرد: دعوت 
بازیگران و کارگردانان مشــهور بــه دلیل اینکه 
تهران محل اصلی جشــنواره است بسیار دشوار 
اســت؛ اما همچنان در حال رایزنی برای دعوت 

آنان هستیم.

نشست خبری فرمانده انتظامی استان اصفهان 
صبح دیروز و در آســتانه ایام اله دهه فجر و 
ســالگرد پیروزی انقاب اســامی با حضور 
اصحاب رســانه در دفتر معاونــت اجتماعی 

فرماندهی انتظامی استان برگزار شد. 
ســردار مهدی معصوم بیگی در ابتدای این 
نشســت به دیدار فرماندهان نیروی انتظامی 
با مقام معظم رهبری در دوم دی ســال جاری 
اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری فرمودند 
فعالیت های نیروی انتظامی با گذشــته قابل 
مقایسه نیست. فرمانده نیروی انتظامی استان 
به خواسته های رهبری از ناجا نیز اشاره کرد 
و افزود:ایشــان خطاب به ما فرمودند که باید 
به مجموعه فعالیت های انتظامی خود شتاب و 
سرعت دهید، رهبر معظم انقاب به این نکته 
اشــاره کردند که  فعالیت های نیروی انتظامی 
همواره جلوی چشم مردم قرار دارد و هر  نوع  
اقدامی که انجام دهند به کل نیروهای مسلح 
و ســپس نظام تعمیم داده می شود و در ادامه 
نیز  فرمودند که نیــروی انتظامی باید مقتدر، 
 عادل و هوشیار باشــد. در ادامه گزیده ای از 
صحبت های فرمانده نیروی انتظامی استان را 

در این  نشست می خوانید: 

در حوزه نزاع منجر به جرح افراد در ســال ۹۶ تعداد 
۳۷ هزار و ۷۵۱ نفر در اصفهان تحت معاینه پزشکی 
قانونی قرار گرفتند که نسبت به سال قبل ۳.۲ کاهش 
داشته است که این آمار نشــان می دهد در سال ۹۶ 
نسبت به ۹ سال گذشته کمترین نزاع را در اصفهان 

شاهد بوده ایم.

 اصفهان در رتبه چهاردهم نزاع کشــور به نســبت 
جمعیت )سومین استان پرجمعیت کشور( قرار دارد 
که نسبت خوبی اســت،به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر  در 
اصفهان ۷۲8  نزاع منجر به جرح و مراجعه به پزشکی 
قانونی داشــتیم در حالی که در میانگین کشوری به 

ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور ۶۷۲ مورد نزاع منجر 
به جرح نیازمند به مراجعه به پزشــکی قانونی وجود 

داشته است.

فرماندهی نیروی انتظامی اســتان اصفهان همزمان 
با چهلمین سالگرد انقاب اســامی اقدام به اجرای 
طرح ابتکاری  ۴۰ ســال امنیت پایدار کرده است که 
این طرح از ابتدای دی ماه در حال اجراست که تبیین 
دستاوردهای نیروی انتظامی یکی از اهداف این طرح 
است، تقدیر از  ۴۰ مورد از افراد خانواده های شهدا، ۴۰ 
جانباز، ۴۰ نفر از نیروهای سریع العمل انتظامی، ۴۰ 
نفر از افراد پلیس و  مواردی دیگر  به مناسبت سالگرد 
پیروزی انقاب اسامی از موارد مطرح در »۴۰ سال 

امنیت پایدار«  است.

مهم ترین دستاورد پلیس در ســال  های گذشته از 
دیدگاه من تغییر رویکردهاست، پلیس در کنار مردم، 
همیار و غمخوار مردم اســت و در همه صحنه ها چه 
غم و چه شــادی در کنار آنها حضور دارد.نقد نیروی 
انتظامی توســط شــهروندان، ارائه خدمات نیروی 
انتظامی در کمترین زمان ممکن و کوتاه ترین مسیر و 
انجام خدمات مضاعف و مهربانانه تر نیروی انتظامی از 
دیگر دستاوردهای چهل ساله نیروی انتظامی است که 

با دقت بیشتری آنها را پیگیری می کنیم.

طی ماه های گذشــته، تجمیع خطوط ۱۱۰ صورت 
گرفت که اعمال فرماندهی ونظارت به طور گسترده در 
تمام سطوح و خارج شدن خدمات الزم در این زمینه 
از حالت جزیره ای از اهداف این طرح  است به نوعی که 
امروز اگر در کل استان اتفاقی رخ دهد به فوریت مرکز 
۱۱۰ استان متوجه موضوع شده و نظارت تام بر مسئله 
دارد. شفاف ســازی آمار و اطاعات و تحلیل جرم از 
دیگر دستاوردهای طرح تجمیع خطوط ۱۱۰  است به 
نوعی که به شکل آناین جرائم رخ داده مورد تحلیل و 

کارشناسی قرار می گیرد.

در حوزه ســرقت ۱۲۲ باند ســرقت در سال جاری 
شناســایی و با آنها برخورد شــده که در این زمینه 
سرقت منزل بیشــترین فراوانی را داشته است. پس 
از آن باندهای ســرقت داخل خودرو، اماکن، احشام 
و سرقت به عنف بیشــترین فراوانی را داشتند. افراد 
دستگیر شده به اتهام ســرقت در سال جاری بیش از 
۳۰ درصد رشد داشته که نشان از این است که نیروی 
انتظامی کوشاتر از گذشته در صحنه مبارزه با سارقان 

حضور دارد.

در حوزه مبــارزه با قاچاق کاال پرونــده های بیش از 
۵۰۰ میلیون تومان با ۲۷ درصد افزایش نسبت به ۱۰ 
ماهه سال ۹۶ روبه رو بوده است که  در این مدت ۷۲۹ 
خودرو حامل کاالی قاچاق توســط نیروی انتظامی 
استان اصفهان توقیف شــد که ارزش ریالی کاالهای 
قاچاق مکشوفه طی ۱۰ ماهه نخســت سال جاری 
۱۱ درصد رشد داشته است.در زمینه مبارزه با قاچاق 
و احتــکار  کاال  ۵۷8 انبار در طول ۱۰ ماه گذشــته 

شناسنامه دار شدند.

با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقاب در زمینه تاش 
برای برگشــت اموال مال باختگان؛ سامانه نمایشگاه 
مجازی اموال مکشــوفه طراحی و در تهران به عنوان 
نمونه راه اندازی شده است و در اصفهان نیز به زودی 
شاهد اجرای طرح هستیم تا مال باخته به شناسایی 

اموال خود بپردازد.

طی  ۱۰ ماهه سال جاری در شــهرها ۲۹۶ نفر جان 
خود را در تصادفات شهری اصفهان از دست دادند، در 
حوزه برون شهری و جاده ها نیز ۳۹۴ نفر در  اصفهان 
در اثر تصادف جان باختند که جای تاسف بسیار دارد.۹ 
هزار و ۱۵۰ نفر در تصادفات شهری و پنج هزار و ۴۰۱ 
نفر در تصادفات برون شــهری در ۱۰ ماهه نخست 
سال ۹۷ در اصفهان مجروح شدند که بسیاری از آنها 
وضعیت های وخیم مانند قطع نخاع، قطعی دست، پا، 

نابینایی و جراحات شدید دارند.

مسئوالن و مردم باید در این زمینه با حساسیت بسیار 
وارد عمل شوند تا این آمار کاهش پیدا کند، با سقوط 
یک هواپیما ماه ها کشور درگیر آن می شود اما فراموش 
می کنیم هر ساله در کشــور  چند برابر این تعداد در 

تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند.

بیش از ۳۰ تن مواد مخدر در  ۱۰ ماهه سال جاری در 
اصفهان  کشف شد که بی سابقه است، یک هزار و ۳۰۰ 
طرح  پاک سازی نیز در نقاط آلوده به مواد مخدر  انجام 
شد و در این راستا با ۱۳۶ باند توزیع مواد مخدر نیز در 

این حوزه برخورد شده است.

با سقوط یک هواپیما، ماه ها کشور درگیر می شود؛ اما تصادفات جاده ای را  فراموش می کنیم 

  گایه فرمانده انتظامی استان از بی توجهی مسئوالن به  آمار باالی تلفات تصادفات جاده ای؛ 

آگهی مزایده نوبت اول
شهرداری زواره در نظر دارد باستناد مصوبه شورای اسامی شهر زواره به شماره ۷۱۵ مورخ ۹۷/۱۰/۱۵ تعداد ۶ قطعه زمین به شماره پاکها و مشخصات ذیل با کاربری مسکونی 

و تجاری واقع در زواره را از طریق آگهی مزایده و با شرایط زیر به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:

مهندس جالل گلخنی زواره - شهردار زواره

۵% سپرده )ریال(قیمت پایه هر متر مربع )ریال(موقعیتشماره قطعهمتراژ )متر مربع(کاربریردیف

۱/۵۱6/66۷۱8/200/000زواره- بلوار رهبر- کوی آزادگان240۱6/۷۵9۷مسکونی۱

۱/۵29/۱6۷۱8/۳۵0/000زواره- بلوار رهبر- کوی آزادگان240۱6/۷۵98مسکونی2

۱/6۵8/۳۳4۱9/900/000زواره- بلوار رهبر- کوی آزادگان240۱6/۷60۵مسکونی۳

2/42۵/۵۱۵24/260/000زواره- خیابان دانشجو200/04۱6/۷۷60مسکونی4

2/۵۱9/4962۵/200/000زواره- خیابان دانشجو200/04۱6/۷۷6۱مسکونی۵

۱0/920/00029/090/880زواره- خیابان دانشجو۵۳/28۱6/2۳89تجاری6

۱- پیشنهاد دهندگان میبایســتی معادل ۵ درصد مبلغ کل 
مزایده را بعنوان ســپرده به صورت چــک تضمینی در وجه 
شهرداری زواره نزد بانک ملی شــعبه زواره دریافت و ضمیمه 

پیشنهاد خود نمایند.
۲- شــرکت کنندگان میبایســتی تا آخر وقــت اداری روز 
چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۱/۱۷ قطعه مورد نظر خود را انتخاب و با 
قید شماره آن، پیشنهادات خود را در پاکت دربسته به دبیرخانه 

شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
۳- پیشنهادات رسیده راس ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه مورخ 

۹۷/۱۱/۱8 در کمیسیون مربوطه که در محل شهرداری تشکیل 
می گردد در حضور حاضرین باز و قرائت می گردد.

۴- کمیسیون در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات رسیده 
مختار است

۵- به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر به این دبیرخانه برسد 
و یا مخدوش، مبهم، مشــروط و یا ناخوانا باشد ترتیب اثر داده 

نخواهد شد
۶- سپرده نفر اول و دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول مسترد 
نخواهد شد و چنانچه نفر اول از تاریخ اباغ کتبی ظرف مدت سه 

روز از امضاء قرارداد و واریز وجه مربوطه خودداری نماید سپرده 
او به نفع شهرداری ضبط و یا نفر دوم قرارداد منعقد خواهد شد 

و در صورت انصراف نفر دوم به همین ترتیب عمل خواهد شد
۷- حضور پیشــنهاد دهنده و یا نماینده قانونی او در جلســه 

کمیسیون تعیین برنده بامانع می باشد
8- متقاضیان می توانند برای کســب اطاعات بیشتر و دیدن 
نقشه و آگاهی از موقعیت زمینهای مذکور به واحد شهرسازی 
شــهرداری مراجعه نمایند و یــا با تلفنهــای ۵۴۳۷۲۳۴۴ و 

۵۴۳۷۲۴۴۴ تماس حاصل نمایند.

»شرایط مزایده«
الف: هزینه نقل و انتقال و درج آگهی، خدمات آب- برق- تلفن-  گاز و آماده سازی بعهده برنده آگهی می باشد.

م الف: 367147

مســئول کارگروه طرح های عمرانی ستاد برگزاری مراسم چهلمین 
ســالگرد انقاب اسامی در نشست خبری ســتاد چهلمین سالگرد 
پیروزی انقاب اسامی با بیان اینکه باید به این باور و نتیجه برسیم که 
استخدام شدن در ادارات دولتی دیگر شدنی نیست و باید کارآفرینی 
را سرلوحه اقدامات خود قرار دهیم، اظهار کرد:با یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار کارگر،  ۹ هزار واحــد صنعتی و ۱۷۰ هــزار واحد صنفی برای 
کارگروه مشورتی جلساتی را داشتیم و در برنامه های انقاب سامی 

حضور پر رنگی دارند.
محسن نیرومند گفت: این کمیته مسئولیتی را دارد که به نسل جوان 
نشان دهد چه اتفاقی در حال رخ دادن است و چه اتفاقی نیز رخ داده، 
ما باید به گذشته افتخار کنیم و به جوانان امید دهیم و شور و نشاط 
به وجود آوریم.وی با بیان اینکه سعی داریم مشاور ه های مختلف را به 
جوانان در حوزه کارآفرینی و کاریابی دهیم، افزود: سال گذشته ۳۶۰ 
واحد جشن کارگری برگزار کردند.نیرومند افزود: نمایشگاهی برای 
ارائه عملکرد ۴۰ ساله دستگاه های استان را داریم و در این نمایشگاه 

باید به گونه ای خدمات انقاب را نمایش دهنــد که امید در جوانان 
افزایش یابد.وی گفت: میزبان ۴۰ رشته مسابقات ورزشی هستیم که 

از آبان ماه آغاز شده و تا اسفند ادامه دارد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعــی اصفهان با بیان اینکه در دو ماه 
اخیر نمایشگاه ۴۰ استارت آپ موفق را برگزار کردیم  و در کنار این 

نمایشگاه گفته شد سرمایه گذاران می توانند روی توانایی ها جوانان 
سرمایه گذاری کنند.وی تصریح کرد: تصمیم داشتیم در سال جاری 
۴۰ واحد تعطیل و نیمه تعطیل را احیا کنیم و امیدواریم تا پایان سال 

این کار را انجام دهیم.
مسئول کارگروه بانوان ستاد برگزاری مراسم چهلمین سالگرد انقاب 
اسامی هم با بیان اینکه برنامه های این کارگروه از ابتدای سال آغاز 
شــده و نخســتین برنامه ما برگزاری همایش بزرگ و مردمی تحت 
عنوان زنان محور توسعه و مقاومت است، گفت: این همایش در محل 
همایش های تاالر کوثر و با حضور یک هزار و ۲۰۰ نفر از بانوان فعال 

برگزار می شود.
ســهیا اثنــی عشــران بــا اشــاره بــه تجلیــل از 8۰ بانــوی 
شــاخص افــزود: بانوان شــاخص اســتان شناســایی شــده اند و 
۴۰ بانوی شــاخص در دســتگاه های دولتی و ۴۰ بانوی شــاخص 
 غیردولتــی شناســایی و در همایــش بانــوان از آنهــا  تقدیــر 

می شود.

در نشست خبری ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقاب اسامی مطرح شد؛

افتتاح هزار و 4۵2 طرح با بیش از دو هزار میلیارد تومان اعتبار در دهه فجر

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری خبر داد:
مانور بزرگ تاکسیرانی اصفهان همزمان با سالروز بازگشت امام)ره(

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: مانور بزرگ این سازمان در روز دوازدهم 
بهمن ماه و همزمان با آغاز دهه فجر و سالروز بازگشت امام خمینی)ره( به میهن برگزار می شود.هادی منوچهری 
اظهارکرد: مانور بزرگ تاکســیرانی اصفهان با حضور بیش از یک هزار تاکســی از روبه روی گلستان شهدا برگزار 
می شود. هادی منوچهری با اشاره به دیگر برنامه های این سازمان در ایام دهه فجر افزود: سازمان مدیریت و نظارت 
بر تاکسیرانی شــهرداری اصفهان در این ایام، بســته حمایتی ویژه خود برای حدود ۷۵۰۰ راننده تاکسی دارای 
تاکسی متر را عرضه خواهد کرد.وی با بیان اینکه اجرای طرح بسته حمایتی از رانندگان تاکسی با این ابعاد و کیفیت 
در تاریخ سازمان تاکسیرانی سراسر کشور بی سابقه است، افزود: در مرحله نخست بسته حمایتی که از اوایل بهمن ماه 
سال جاری آغاز می شود، بیش از ۱۴ هزار حلقه الستیک و فیلتر هوا به صورت رایگان در اختیار رانندگان تاکسی قرار 
می گیرد و توزیع آن آغاز شده است.مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: بسته حمایتی به سال ۹8 تسری پیدا خواهد کرد و در فاز بعدی معافیت هایی در پرداخت هزینه های مرتبط با 
صدور کارت شهری و پروانه بهره برداری به صورت کاما رایگان شامل حال رانندگان می شود.وی هدف از ارائه بسته 
حمایتی را کمک به معیشت رانندگان تاکسی و ایجاد شرایط زیست محیطی بهتر عنوان کرد و گفت: امیدواریم این 
طرح در فازهای مختلف ادامه داشته باشد تا شاهد بهره مندی و استفاده هر چه بیشتر رانندگان باشیم.منوچهری 
ادامه داد: یکی از مباحث جدی این سازمان، مسائل آموزشی، فرهنگی و اجتماعی رانندگان است، از این رو مجله ای 
در اختیار رانندگان قرار گرفته که در آن موضوع مهم نوع رفتار و برخورد آنها، وضعیت ظاهری خودرو و راننده با زبانی 
ساده آموزش داده می شود.مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه از 
ابتدای بهمن ماه سال جاری توزیع این مجله آموزشی آغاز شده است، تصریح کرد: این مجله سعی در ارتقای مسائل 
فرهنگی دارد، همچنین مراکزی مثل فروشندگان قطعات خودرو و فروشــندگان مواد غذایی که خدمات خود را 
برای رانندگان تاکسی با کارت شهری همراه با تخفیف های ویژه ارائه می کنند، در این مجله معرفی و درباره نحوه 

بهره مندی رانندگان از این خدمات اطاع رسانی می شود.

حدیث زاهدی

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2627 | January  31,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

7
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2627 | پنجشنبه 11 بهمن  1397 | 24  جمادی االول 1440



16
-2

امام علی علیه السالم:
  خصلت هاى واالى انسانی، جز با عفت و ايثار، 
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یادداشت

بسياري از روان شناسان بر اين موضوع تاکيد دارند که شاد 
بودن در زمان حال ، منجر به تغييرات مثبت و بسيار مهمي 
در آينده خواهد شد. به عبارتي شــما اول بايد شادي را به 
زندگي تان وارد کنيد تا امکان ايجاد تغييرات مثبت فراهم 
آيد؛ اما متاســفانه به نظر مي رسد شــادي حلقه مفقوده 
سالمت روان در جوامع انسانی اســت و اين تصور غلط در 
ميان افراد جامعه شکل گرفته که شــادي جزو رفتارهاي 
جامعه پسند نيســت، وقتي افراد مومن هنگام شادي نيز 

سعي مي کنند خود را جدي و عبوس نشان دهند.
حال آن که بنا به باورهاي ديني، مومن گشاده رواست و با 
لبخند خود به ديگران آرامش مي بخشد و افسردگي را به 
خود راه نمي دهد. مطالعات در کشورهاي غربي نشان  داده 
در دهه 1950 مردم روزانــه 18 دقيقه مي خنديدند. ولي 
امروزه مردم روزي کمتر از 6 دقيقه مي خندند و همين امر 
موجب می شود که توان شــان در کنار آمدن با سختي ها 
کمتر و ديدشان نســبت به امور زندگي منفي شود.در اين 
رهگذر و در کنار فشارهاي اجتماعي- اقتصادي ، نوجوانان 
و جوانان از آن جا که الگوهاي رفتار شادمانه حقيقي را در 
بزرگ ترها نديده اند يا شادي هاي کاذب و قالبي را مشاهده 
کرده اند ، روز به روز بيشتر نشاط و شادي را در مصنوعات 

جست وجو مي کنند.
شادي، هيجان مثبتي است که به رضايت از زندگي تعبير 
مي شود و مانند هر هيجان ديگر با تغييرات فيزيولوژيک در 
انسان همراه است .پزشکان نتيجه مي گرفتند که بيوشيمي 
انسان ، واکنش هاي هيجاني را تحت تاثير قرار مي دهد و 
به همين ترتيب هيجان هم بر بيوشــيمي تاثير مي گذارد. 
لذا فعاليت هاي جسمي و ذهني مانند ورزش ، کار کردن ، 

خنديدن و... ايجاد هيجان و شادي مي کند.
در اين مطلب ســعي مي شــود راهکارهايي جهت تقويت 

احساس شادي و نشاط پيشنهاد  شود:
1-  تقويت ايمان به خدا و توکل به او

احســاس حضور در محضــر خــداي رحمــان و توکل 
و ايمان به يــاري او در همه عرصه هــاي کار و زندگي به 
انســان احســاس امنيت و حمايت از طرف قدرتي پايدار 
و عظيــم مي دهد و ســبب روحيه عالي مي شــود متکي 
بودن به قدرت هاي پوشــالي و در اصطــالح خالي بودن 
 پشت آدمي موجب افســردگي و از دســت دادن روحيه 

خواهد شد.
2- تمرکز روي جنبه هاي مثبت

اگر انسان براي مدتي به طور مداوم ذهن و افکار خود را روي 
جنبه هاي زيباي زندگي متمرکز کند، به مرور زمان مثبت 
انديش شده و به طور اتوماتيک وار ذهن همواره خاطرات و 
جنبه هاي زيبايي زندگي را در نظر مي گيرد و باعث نشاط 
دروني مي شود.يکي از بهترين منابع براي چنين موضوعي، 
خاطرات لحظات خوش زندگي در گذشته و يادآوري اين 

خاطرات و خيالپردازي هاي مثبت براي آينده است.
زمانــي که به خاطــرات خوش گذشــته فکر مــي کنيم 
سيگنال هاي مثبت به ضمير ناخودآگاه خود مي فرستيم 
و به ما احساس شادي و نشــاط مي دهد ) برعکس آن هم 
صادق است (يعني با فکر کردن درباره اتفاقات و خاطرات 
 تلخ و ناگوار ســيگنال منفــي به ضمير ناخــودآگاه خود

 مي فرستيم و احســاس ترس ، نگراني و اضطراب و غم و 
اندوه و.... به ما دست مي دهد.

شادی، حلقه مفقوده سالمت روان جامعه است

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب
و خوابیــد یــا در بی خیالــی 
محــض دســت ها را تــوی 
جیب گذاشــت و سوت زد یا 
در تنهایــی مطلق نشســت 
و ســیگار کشــید و قهوه 
خورد. کاش می شد دنیا را، 
منظورم این اســت همه ی 
دنیــا را، همــه ی دنیــا را بــا 
ســتاره ها و کهکشــان ها 
و آســمان ها و زمین هایش، 
مثل قالی لولــه کرد و کنار 

گذاشت.
»رساله نادر فارابی«
مصطفی مستور

کاش می شد این دنیا 
را کنار گذاشت

کاش دنیا مثل دیواری بود 
که پشت داشت و می شد 
رفــت پشــت آن ایســتاد. 
کاش دنیــا در خروجــی 
داشــت که می شــد از آن 
بیرون زد و رفت توی حیاط 
پشــتی آن و دراز کشــید 

شــهر هنگ کنگ که در جنوب کشــور چين قرار دارد، برای اينکه بتواند 
ساختمانی مناسب افراد مجرد فراهم کند، در يک تصميم عجيب و غريب 
اقدام به ساخت ساختمانی چند طبقه با واحد های 11 متر مربعی کرده است 
که اين ميزان مساحت حتی از مساحت جای پارک اتومبيل نيز کوچک تر 
است!جالب اســت بدانيد اين واحدهای آپارتمانی دارای توالت، آشپزخانه، 
جايگاه ذخيره وسايل مورد نياز، يخچال، تخت و ميزغذا خوری است!با اين 
حال اين واحدهای آپارتمانی، موفق به فروش فراوان توســط افراد مجرد و 

کارمند شده و نام اين واحدهای آپارتمانی T-Plus  است.

آپارتمان های 11 متری برای مجردها!

مرگ، بخشی از زندگی همه انســان های کره زمين به شمار می رود و هيچ راه 
گريزی از آن برای کسی وجود ندارد. تاکنون اخبار عجيب و غريبی از مراسم 
کفن و دفن مردگان در نقاط مختلف دنيا و نحوه انجام اين کارها شنيده ايم؛ از 
شنيدن صدای طبل و دهل در مراسم سوگواری گرفته تا انجام رقصی عجيب به 
همراه تابوت فرد متوفی که در کشور غنا در آفريقای جنوبی انجام می شود.خبر 
ساخت تابوت های مدرن و جديد در عصر فعلی يکی از عجيب ترين خبرهايی 
است که در رسانه های مختلف منتشر می شود و بازتاب گسترده ای داشته است. 

اين تابوت های الکچری مجهز به سيستم صوتی و اينترنت هستند.

تابوت های الکچری مجهز به سیستم صوتی و اینترنت!

»گيل« از زمانی که يک پسربچه بوده در دنيای خالقيت خود سير کرده  و با تمرين 
روزمره و استفاده از انواع مواد اوليه وسيله ای برای بيان هنری خود پيدا می کرده 
است.اين هنرمند که زاده ســيدنی و بزرگ شده جنوب فرانسه است، نخستين 
استعدادهای هنری خود را در سن 9 سالگی بروز داد.جديدترين پروژه هنری او 
يک روش متفاوت مجسمه سازی است که با پيکسل های چوبی در رنگ های آبی 
،سبز، قرمز انجام می دهد.قطعه های چوبی در چهره ها عقب و جلو می شوند تا در 

نهايت حالت يک چهره را تداعی کنند.

چهره های هنرمندانه ای که از چوب ساخته شدند!

امیرحسین رستمی هم به جمع مجریان 
تلویزیونی پیوست

مقداد مومن نژاد، تهيه کننده مسابقه »شوتبال« با اعالم اينکه 
اين مسابقه از هفته آينده از شبکه نسيم پخش می شود گفت: 
فصل اول اين مسابقه 50 قسمت است که به صورت يک شب 
در ميان با اجرای اميرحســين رستمی ساعت 21 روی آنتن 
می رود. وی افزود: به نوعی برای اولين بار است که در تلويزيون 
يک مسابقه فوتبالی در اســتوديو برگزار می شود، البته فقط 
مسابقه فوتبال نيست. ما 15 بازی برای »شوتبال« طراحی 
کرديم که شرکت کنندگان مسابقه به قيد قرعه خودشان 5 
بازی را انتخاب می کنند و با هم به رقابت می پردازند. بازی های 
بسکتبالی، هندبالی و فوتبالی و به طور کلی بازی های جذابی 
داريم. مثال فوتبال دستی ما 6 متر اســت يا بازی دارتی که 
داريم در بزرگ ترين سايز ممکن است که شرکت کنندگان 
بايد توپ را به سمت هدف شوت بزنند.تهيه کننده »شوتبال« 
در خصوص شــرکت کنندگان در اين مسابقه نيز اضافه کرد: 
در 50 قسمت فصل اول اين مسابقه شرکت کنندگان برنامه 
ورزشکاران به خصوص فوتباليست های و هنرمندان هستند 
که در هر قسمت دو نفر به صورت تک نفره روبه روی هم قرار 

می گيرند و با هم مسابقه می دهند. 

چریک پیر
»چريک پير« عنوان خاطرات کيومرث جهان آراســت. کيومرث 
جهان آرا، يکی از رزمندگان اهل کرمان است که در روستای جيرفت 
متولد شد. او پيش از انقالب ســرباز بود و در همان دوران سربازی 
اعالم می شود که هر که تمايل دارد جذب ارتش شود، اعالم آمادگی 
کند. جهان آرا پس از اعالم آمادگی، جذب لشــکر 77 خراســان 
می شــود و در بخش تکاوری آموزش می بيند. او در نهايت در کرج 
آموزش تکاوری اش را ادامه می دهــد. در خاطراتش بيان می دارد 
که هميشه گمان داشتم اول خدا و بعد شاه، اما بعد از تظاهرات در 
گردان 110 قرار می گيرد تا در امنيت شهر، رژيم را کمک کند. او 
می گويد در گردان افرادی عليه مردم تيراندازی می کردند، اما من 
عالقه ای نداشتم و اين کار را نمی کردم، با حادث شدن ماجرايی که 
مجروحيت جزئی برای من داشت از گروه جدا شدم. جهان آرا بعد 
از پيروزی انقالب اسالمی وارد پادگان باج گيران در مرز ميان ايران 
و افغانستان می شود. سپس در ســال 1358 به همراه يک تيپ از 
لشکر 77 خراسان به کردستان می رود و در آن جا به عنوان يک فعال 
انقالبی در درگيری های مهاباد شرکت می کند.کيومرث جهان آرا 
پس از مدتی که جنگ آغاز می شود،  از مسير قزوين به کرمانشاه به 
سرپل ذهاب می رود، در عمليات  مختلف شرکت می کند و چندی 

بعد عازم جنوب می شود و به دفاع از کشور می پردازد.

 باید به ساز و کار حاکمیتی
 برای حمایت از شاعران برسیم

همزمان با ايام فاطميه، نشست تخصصی يک روزه »شعر فاطمی« 
به ميزبانی »شهرستان ادب« برگزار شد.

بر اســاس اين گزارش، در اين جلسه، شــاعران جوان آيينی از 
سراسر کشور حضور داشتند و به بحث و گفت وگو درباره شعر و 
نوحه سرايی فاطمی اعم از مدح و مرثيه و ملزومات آن پرداختند.

حجت االسالم محمد قمی، رييس سازمان تبليغات اسالمی، در 
اين نشست توضيحاتی درباره هيئات مذهبی ارائه داد و برلزوم 
شــناخت شــاعران اهل بيت)ع( از زندگی حضرت فاطمه زهرا 
)س( و داشــتن تحليل از منش آن حضرت تاکيد کرد و افزود: 
توليد محتوای اشعار، به طور مستقيم وظيفه سازمان هايی مانند 
تبليغات اسالمی يا به طور کلی حاکميت نيست بلکه سخن فاخر 
را بايد انديشمندان جامعه پديد آورند.وی درباره نقش سازمان 
تحت مسئوليت خود اظهار داشت: سازمان هايی مانند تبليغات 
اسالمی البته وظيفه واسط ميان شاعر و انديشمند را می توانند 
ايفا کنند. از اين طريق شاعران با انديشمندانی مرتبط می شوند 
که حرفی قابل اعتنا برای گفتن دارند.حجت االسالم قمی تصريح 
 کرد: بايد به ســاز و کاری حاکميتی برای حمايت از اين شاعران 

برسيم.

دیدگاهخبرکتاب

شادی مردم از 
 زنده شدن 
زاینده رود

رودخانه زاينده رود برای 
20 روز باز شــد تا شور 
وشوق را دوباره به شهر 
بازگرداند. مردم اصفهان 
در نقاط مختلف خارج و 
داخل شهر اصفهان مانند 
منطقه زيبا و گردشگری 
ناژوان، پل تاريخی ۳۳پل، 
پل جويــی و...  نظاره گر 
جريان يافتن زندگی در 

طول رودخانه هستند .

اینستاگردی

کسی که به شدت مورد اعتماد »فریبا نادری« است

 سنگ تمام »الناز شاکردوست«
 برای شیر زن مومن سینمای ایران

فريبا نادری با انتشار اين عکس نوشت: 
مهربانی، مهم ترين اصل انسانيت است 
اگرکســی از من ياری بخواهد به اين 
معنی اســت که من هنوز روی زمين 

ارزش دارم ... #پائولو_کوئليو. 
همــراه بــا جنــاب بهــروز کماليان 
کــه امنيت پيــج بنــده رو دارن و به 
 شــدت مورد اعتماد من و همکارانم 

هستند.

الناز شاکردوست با انتشار اين عکس 
نوشــت: حاصل عجيب ترين بخش 
زندگی ام شبی که ماه کامل شد به 
يمن جشنواره فجر روی پرده سينما 
می رود. نتوانســتم اين چند خط را 
در ســپاس از انســانيت کارگردان 
فيلم ننويســم! آن شبی که بر تخت 
بيمارستان برای اولين بار فيلمنامه 
را خواندم ماه کامل بود و من ناقص! 
انگيزه بازی کردن در نقش فائزه مرا 

عاشق کرده بود؛ اما حتی توان چند قدم نداشتم ...او درست در همان روزهای تاريک،نور 
را در انتهای راه نشانم داد، به من باور ايستادگی داد و ايمانش شد باور من! دوست داشتم 
بدانيد آنچه که خواهيد ديد حاصل جنگيدن شير زنی است مومن که نام او نرگس است 

بانو نرگس آبيار .

سپهر حيدری با انتشــار اين عکس نوشت: با 
ارزش ترين چيز در زندگی اينه که از موج های 
خروشــان زندگی که بعضی ها برايت درست 
می کنند به کمک خدا که بهترين البی اســت 
عبور کنی و هر لحظه به خودت يادآوری کنی 
که در تمام ســختی ها و موج هــای بلند خدا 
بهترين دوست وکمک برای توست و وقتی به 
ساحل آرامش رسيدی هميشه به يادش باش 
که او همــه جوره به يادت هســت من دريای 

زندگيم را به کمکش هميشه آرام نگه می دارم چون دنيای خروشانی است.

برخورد »سپهر حیدری« با موج های خروشان زندگی اش

دنبال راه حل باشیم

بچه تر که بوديم...هنگامی که با دوستان مان فوتبال بازی می کرديم  چون معموال داور نداشتيم، قانونی 

برای خودمان وضع کرده بوديم که اگر شک و شبهه ای در زدن گل پيش  آمد، آن تيم برای دفاع از گل خود 

بايد يک پنالتی می زد. اگر گل می شد که هيچ، نوش جان شان. اما اگر گل نمی شد، پس خواست خدا بود 

)و اصطالحا جر زن به ِجَرش می رسيد(، لذا گل نيز مردود می شد.نقل محافل خانوادگی و اجتماعی ديروز 

و امروز مردم، بازی ايران و ژاپن بود. هيچ کس به دنبال حل مشکل نبود، همه به دنبال اثبات مقبوليت گل 

اول خورده  خودمان بودند با همان قانون پنالتی دوران کودکی مان.عده ای می گفتند که چرا آن پنج نفر 

به جای رفتن به دنبال توپ، برای اعتراض به سمت داور هجوم آوردند؟عده ای ديگر به دالل موزامبيکی 

خرده می گرفتند و عدم تاکتيکش.عده ای فالنی و بهمانی را مقصر می دانستند... بازی را ما به ژاپن باختيم، 

)کاری ندارم که حتی اخالق را هم باختيم( آن هم سر يک اشــتباه کوچک. اما کسی نگفت که مِن نوعی 

خود مقصرم...زندگی نيز چنين است. چرا هميشه در شکست هايمان به دنبال مقصرهستيم؟ برفرض که 

مقصر را يافتيم، آيا مشکل مان حل می شود؟باشــد قبول، معلم مقصر است، استاد، داور، سرمربی، من 

نويسنده، دولت، جامعه و... اما سوال من اين است که آيا خودمان وظيفه مان را درست انجام داده ايم؟ 

گشــتن به دنبال مقصر کلی انرژی و زمان می گيرد، انرژی و زمانی که مــی توان از آن برای حل 

مشکل استفاده کرد... به دنبال مقصر نباشيد، بلکه  به دنبال حل مشکل باشيد.

هلو
د پ

  قن
علیرضا عبدی 
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