
 بیانیه مهم مقام معظم رهبری به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقالب؛

 راه حل مشکالت، اقتصاد مقاومتی 
است نه تسلیم و بوسه زدن

بر پنجه گرگ

عدم بارگذاری جدیــد بر حوضه آبریز زاینده 
رود یکی از بندهای مهم در تمامی توافقاتی 
اســت که در خصوص این حوضه آبریز به تصویب رســیده 
است؛ اما طرحی نیز در سند ششم توسعه به تصویب مجلس 
شورای اسالمی رســیده که اگرچه در آن خبری از پمپاژ و 
ایجاد انشــعابات جدید و بارگذاری بر زاینده رود نیست؛ اما 
نوعی بارگذاری جدیــد بر همه حوضه های آبی کشــور از 

جمله زاینده رود محسوب می شود .
مجلس شورای اسالمی در سند ششم توسعه طرح » توسعه 
500 هزار هکتار باغات دیم در اراضی شیب دار « را مصوب 
کرد. طرحی که ارائه دهندگان آن معتقد هستند اجرای آن 
باعث جلوگیری از تبخیر آب می شود؛ اما به زعم بسیاری از 
اساتید برجسته دانشگاهی و متخصصین این حوزه با توجه 
به اقلیم ایران چنین اظهار نظری فاقد وجاهت علمی است. 
این اســاتید عقیده دارند که آب مورد نیــاز این طرح نه از 
طریق جلوگیری از تبخیر بارش ها بلکه از طریق اســتفاده 
از روان آب هایی تامین می شــوند که در حال حاضر باعث 

تقویت آبخوان ها و سفره های آب زیر زمینی می شوند .
البته این تنها مشــکل اجــرای طرح نیســت؛زیرا به دلیل 
شرایطی که برای ایجاد باغات دیم در اراضی شیب دار لحاظ 
شده، بیم آن وجود دارد که سودجویان با استفاده از برخی 
بندهای این طرح نسبت به تصرف اراضی و مراتع ملی اقدام 

و سبب افزایش تبعات محیط زیستی شوند.  
با در نظر گرفتن مجموع این شــرایط کمیته آب کمیسیون 
کشاورزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان نسبت 
به نقد این طرح اقدام و دالیل علمی و اثبات شده خود را به 
معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرد و در نهایت  
پس از جلسات چالشی بســیار، تعدادی از بندهای مخرب 
این طرح به حالت تعلیق درآمد و اجرای آن در کل اســتان 

اصفهان متوقف شد . 
 روند توقف طرح توســعه باغات دیــم در اراضی 

شیب دار
دکتر حمیدرضا قلمکاری، رییس کمیســیون کشــاورزی 

،آب و محیط زیســت اتاق بازرگانی اصفهان در گفت وگو با 
»زاینده رود« پیرامون این موضوع گفت : پس از نقد ســند 
ششم توسعه توســط اســاتید و متخصصان حاضر در این 
کمیسیون، طرح » توســعه 500 هزار هکتاری باغات دیم 
در اراضی شیب دار « که متاســفانه به تصویب نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی رسیده بود مورد بررسی قرارگرفت 
و به عنوان یک طرح مخــرب با پیامدهای منفی زیســت 

محیطی شناسایی شد. 
قلمکاری، مواردی همچون کاهش آب ورودی به ســدها و 
تاالب ها، افزایش فرونشست ها، تشدید ریزگردها و... را  از 
جمله تبعات زیســت محیطی این طرح دانست و ادامه داد: 
پس از این بررسی ها دالیل علمی کمیسیون کشاورزی،آب 
و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان در قالب نامه ای برای 

مسئولین امر جهت بازنگری ارسال شد.
وی، برگزاری جلســات متعدد با نماینــدگان اصفهان در 
مجلس شــورای اسالمی و تشــریح  اثرات مخرب و جبران 
ناپذیر این طرح را از دیگر اقدامات این کمیسیون برای لغو 
طرح توســعه باغات دیم در اراضی شــیب دار عنوان کرد و 
افزود: در این جلسات خروج  این طرح از سند ششم توسعه 
به عنوان یک مطالبه مشخص عنوان شد؛چرا که اجرای این 
طرح مساوی با بارگذاری جدید بر حوضه های آبریز کشور 
از جمله حوضه آب ریز زاینده رود و دست اندازی بر اراضی 

ملی بود.  
وی گفت : در ادامه موسســه تحقیقات فنی و مهندســی 
کشاورزی کشــور نســبت به نقد های انجام شده که توجه 
محافل علمی را به خود جلب کرده بود واکنش نشان داد و 
طی نامه ای اعالم کرد تمام نقدهایی که از سوی کمیسیون 
کشاوررزی ،آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان مطرح 
شده از لحاظ علمی بی اساس است و این کمیسیون به دلیل 
مناقشات سیاسی که پیرامون زاینده رود وجود دارد چنین 

مسئله ای را مطرح کرده است. 
قلمکاری افزود: در این نامه همچنیــن آمده بود؛ آب مورد 
اســتفاده در باغات دیم که در اراضی شیب دار احداث می 

شود، در واقع آبی اســت که پیش از این با تابش خورشید 
تبخیر و از دســترس خارج می شده و هیچگونه ارتباطی به 

روان آب ها و حوضه های آبریز کشور ندارد. 
وی ادامــه داد : تناقضات علمی در پاســخی که از ســوی 
موسسه تحقیقات فنی و مهندســی کشاورزی کشور برای 
کمیسیون کشاورزی،آب و محیط زیست ارسال شده بود، 
پاسخ این کمیســیون را در پی داشت؛که این بار  باعث شد 
سازمان مراتع و آبخیز داری کشــور توقف بندهایی از این 

طرح را اعالم کند. 
حمیدرضا قلمکاری افزود: در ادامه در جلســات متعدد هم 
اندیشی که به صورت متناوب در اســتان اصفهان و استان 
تهران و بین اعضای کمیســیون کشــاورزی ،آب و محیط 
زیســت اتاق بازرگانی اصفهــان و هیئت علمی موسســه 

تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی برگزار می  شد؛مباحث 
و مســتندات علمی بیشــتری پیرامون طرح توسعه باغات 
دراراضی شیب دار ارائه شــد.  رییس کمیسیون کشاورزی 
،آب و محیط زیســت اتاق بازرگانی اصفهــان گفت:در گام 
بعدی همایشــی تحت عنوان نقد طرح توســعه باغات در 
اراضی شــیب دار در اســتان اصفهان برگزار شــد که پس 
از آن اجرای این طــرح در اصفهان  به طــور کامل متوقف 
شــد. وی در پایان اظهارداشــت: از آن جایی که این طرح 
در سند ششم توســعه به تصویب رسیده ، برای توقف کامل 
آن نیاز به رای دو ســوم نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
اســت و الزم اســت تا در دوره بعد اتاق بازرگانی اصفهان 
 همچون دوره هشتم این موضوع به صورت مستمر پیگیری 

شود. 

کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان، مانع بارگذاری جدید بر زاینده رود شد
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به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی 
و ورود جمهوری اسالمی به فصل جدیدی از زندگی، 
حضرت آیت ا... خامنه ای در بیانیه ای مهم و راهبردی 
با تشــکر از حضور ســرافرازانه و دشمن شکن مردم 
در راهپیمایــی ۲۲ بهمــن، به تبییــن ویژگی های 
مسیر پر افتخار پیموده شده در چهل سال گذشته و 
برکات خیره کننده انقالب اسالمی در رساندن ایران 
عزیز به جایگاه شایسته ملت پرداختند و با تاکید بر 
امید واقع بینانه به آینــده و نقش بی بدیل جوانان در 
برداشتن گام بزرگ دوم به سمت آرمانها، خطاب به 
جوانان و آینده سازان ایران مقتدر، الزامات این جهاد 

بزرگ را در ۷ سرفصل اساسی بیان کردند.

 متن بیانیه رهبر انقالب اسالمی به این شرح 
است:

بسم الّل الّرحمن الّرحیم
الحمدلّل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا 
محّمد و آلــه  الّطاهرین و صحبــه المنتجبین و من 

تبعهم باحسان الی یوم الّدین
از میان همه  ملتهای زیر ستم، کمتر ملتی به انقالب 
همت میگمارد؛ و در میان ملتهایی که به پا خاسته و 
انقالب کرده اند، کمتر دیده شده که توانسته باشند 
کار را بــه نهایت رســانده و به جز تغییــر حکومتها، 
آرمانهــای انقالبی را حفظ کرده باشــند. اما انقالب 
پرشــکوه ملت ایران که بزرگ تریــن و مردمی ترین 
انقالب عصر جدید اســت، تنها انقالبی است که یک 
چله  پُرافتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر 
نهاده و در برابر همه  وسوسه هایی که غیرقابل مقاومت 
به نظر میرسیدند، از کرامت خود و اصالت شعارهایش 
صیانت کرده و اینک وارد دومین مرحله  خودسازی 
و جامعه پردازی و تمدن سازی شده  است. درودی از 
اعماق دل بر این ملت؛ بر نســلی که آغاز کرد و ادامه 
داد و بر نســلی که اینک وارد فرایند بزرگ و جهانی 

چهل سال دوم میشود.
آن روز که جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده 
بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمیُبرد، 
انقالب اســالمی ایران، با قدرت و شکوه پا به میدان 
نهاد؛ چهارچوب ها را شکســت؛ کهنگی کلیشه ها را 
به رخ دنیا کشــید؛ دین و دنیا را در کنار هم مطرح 
کرد و آغاز عصر جدیدی را اعــالم نمود. طبیعی بود 
که سردمداران گمراهی و ستم واکنش نشان دهند، 
اما این واکنش ناکام ماند. چپ و راســِت مدرنیته، از 
تظاهر به نشــنیدن این صدای جدیــد و متفاوت، تا 
تالش گسترده و گونه گون برای خفه کردن آن، هرچه 
کردند به اجل محتوم خود نزدیک تر شدند. اکنون با 
گذشت چهل جشن ساالنه  انقالب و چهل دهه  فجر، 
یکی از آن دو کانون دشــمنی نابود شده و دیگری با 
مشکالتی که خبر از نزدیکی احتضار میدهند، دست و 
پنجه نرم میکند! و انقالب اسالمی با حفظ و پایبندی 

به شعارهای خود همچنان به پیش میرود.
برای همــه چیز میتوان طــول عمر مفیــد و تاریخ 
مصرف فرض کرد، اما شــعارهای جهانی این انقالب 
دینی از این قاعده مستثنا ست؛ آنها هرگز بی مصرف 
و بی فایده نخواهند شــد، زیرا فطرت بشــر در همه  
عصرها با آن سرشته است. آزادی، اخالق، معنویت، 
عدالت، اســتقالل، عزت، عقالنیت، بــرادری، هیچ 
یک به یک نســل و یک جامعه مربوط نیســت تا در 
دوره ای بدرخشد و در دوره ای دیگر افول کند. هرگز 
نمیتوان مردمی را تصور کرد که از این چشم اندازهای 
مبارک دل زده شوند. هرگاه دل زدگی پیش آمده، از 
روی گردانی مسئوالن از این ارزشــهای دینی بوده 
است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقق آنها.

انقالب اســالمی همچون پدیده ای زنــده و با اراده، 
همــواره دارای انعطاف و آمــاده  تصحیح خطاهای 
خویش است، اما تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. 
به نقدها حساسیت مثبت نشان میدهد و آن را نعمت 
خدا و هشدار به صاحبان حرفهای بی عمل میشمارد، 
اما به هیچ بهانه ای از ارزشهایش که بحمدا... با ایمان 
دینی مردم آمیخته اســت، فاصله نمیگیرد. انقالب 
اسالمی پس از نظام سازی، به رکود و خموشی دچار 
نشده و نمیشود و میان جوشش انقالبی و نظم سیاسی 
و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی بیند، بلکه از نظریه 

نظام انقالبی تا ابد دفاع میکند.
جمهوری اســالمی، متحّجر و در برابــر پدیده ها و 
موقعیتهای نو به نو، فاقد احســاس و ادراک نیست، 
اما به اصول خود بشــدت پایبند و به مرزبندی های 
خود با رقیبان و دشــمنان بشــدت حساس است. با 
خطوط اصلی خود هرگز بی مباالتی نمیکند و برایش 
مهم اســت که چرا بماند و چگونه بماند. بی شــک 
فاصله  میــان بایدها و واقعیتها، همــواره وجدانهای 
آرمانخواه را عــذاب داده و میدهد، اما این، فاصله ای 
طی شدنی است و در چهل سال گذشته در مواردی 
بارها طی شــده است و بی شــک در آینده، با حضور 
نســل جوان مومن و دانا و پُرانگیزه، با قدرت بیشتر 

طی خواهد شد.
انقالب اســالمی ملت ایران، قدرتمنــد اما مهربان و 
باگذشت و حتی مظلوم بوده است. مرتکب افراط ها 
و چپ روی هایــی که مایه  ننگ بســیاری از قیامها و 
جنبشها است، نشده است. در هیچ معرکه ای حتی با 
آمریکا و صدام، گلوله ی اول را شلیک نکرده و در همه  
موارد، پس  از حمله  دشمن از خود دفاع کرده و البته 

ضربت متقابل را محکم فرود آورده است. این انقالب 
از آغاز تا امروز نه بی رحم و خون ریز بوده و نه منفعل 
و مردد. با صراحت و شــجاعت در برابــر زورگویان و 
گردنکشان ایستاده و از مظلومان و مستضعفان دفاع 
کرده اســت. این جوانمردی و مــروت انقالبی، این 
صداقت و صراحت و اقتــدار، این دامنه  عمل جهانی 
و منطقه ای در کنار مظلومان جهان، مایه  سربلندی 

ایران و ایرانی است، و همواره چنین باد.
اینک در آغاز فصــل جدیــدی از زندگی جمهوری 
اسالمی، این بنده  ناچیز مایلم با جوانان عزیزم، نسلی 
که پا به میدان عمل میگذارد تا بخش دیگری از جهاد 
بزرگ برای ساختن ایران اسالمی بزرگ را آغاز کند، 

سخن بگویم. سخن اول درباره   گذشته است.
عزیزان! نادانســته ها را جز با تجربه  خــود یا گوش 
ســپردن به تجربه  دیگران نمیتوان دانست. بسیاری 
از آنچــه را ما دیده و آزموده ایم، نســل شــما هنوز 
نیازموده و ندیده اســت. ما دیده ایم و شما خواهید 
دید. دهه های آینده دهه های شــما است و شمایید 
که باید کارآزموده و پُرانگیزه از انقالب خود حراست 
کنید و آن را هر چه بیشتر به آرمان بزرگش که ایجاد 
تمدن نوین اســالمی و آمادگی برای طلوع خورشید 
والیت عظمی)ارواحنافداه( است، نزدیک کنید. برای 
برداشتن گامهای اســتوار در آینده، باید گذشته را 
درست شناخت و از تجربه ها درس گرفت؛ اگر از این 
راهبرد غفلت شود، دروغها به جای حقیقت خواهند 
نشست و آینده مورد تهدیدهای ناشناخته قرار خواهد 
گرفت. دشــمنان انقالب با انگیزه ای قوی، تحریف و 
دروغ پردازی درباره  گذشته و حتی زمان حال را دنبال 
میکنند و از پول و همه  ابزارها برای آن بهره میگیرند. 
رهزنان فکر و عقیده و آگاهی بسیارند؛ حقیقت را از 

دشمن و پیاده نظامش نمیتوان شنید.
انقالب اســالمی و نظام برخاسته از آن، از نقطه  صفر 

آغاز شد؛
 اوال: همه چیز علیه ما بود، چه رژیم فاسد طاغوت که 
عالوه  بر وابستگی و فساد و استبداد و کودتایی بودن، 
اولین رژیم سلطنتی در ایران بود که به دست بیگانه 
ـ بر ســِر کار آمده بود،  ــ و نه به زور شمشیر خود ـ 
و چه دولت آمریکا و برخی دیگــر از دولتهای غربی، 
و چه وضع بشّدت نابســامان داخلی و عقب افتادگی 
شــرم آور در علم و فّناوری و سیاست و معنویت و هر 

فضیلت دیگر.
ثانیا: هیچ تجربه  پیشینی و راه طی شده ای در برابر ما 
وجود نداشت. بدیهی است که قیامهای مارکسیستی 
و امثال آن نمیتوانست برای انقالبی که از متن ایمان و 
معرفت اسالمی پدید آمده است، الگو محسوب شود. 
انقالبیون اسالمی بدون سرمشق و تجربه آغاز کردند 
و ترکیب جمهوریت و اسالمیت و ابزارهای تشکیل و 
پیشرفت آن، جز با هدایت الهی و قلب نورانی و اندیشه  
بزرگ امام خمینی، به دســت نیامد. و این نخستین 

درخشش انقالب بود.
پس آنگاه انقالب ملت ایران، جهان دو قطبی آن روز 
را به جهان ســه قطبی تبدیل کرد و سپس با سقوط 
و حذف شــوروی و اقمارش و پدیــد آمدن قطبهای 
جدید قدرت، تقابل دوگانه  جدید »اسالم و استکبار« 
پدیده  برجسته  جهان معاصر و کانون توجه جهانیان 
شــد. از ســویی نگاه امیدوارانه  ملتهای زیر ستم و 
جریانهای آزادیخواه جهان و برخی دولتهای مایل به 
استقالل، و از سویی نگاه کینه ورزانه و بدخواهانه ی 
رژیم های زورگــو و قلدرهای باج طلــب عالم، بدان 
دوخته شد. بدین گونه مســیر جهان تغییر یافت و 
زلزله  انقالب، فرعونهای در بســتِر راحت آرمیده را 
بیدار کرد؛ دشــمنی ها با همه  شــدت آغاز شد و اگر 
نبود قدرت عظیم ایمان و انگیزه  این ملت و رهبری 
آسمانی و تاییدشده  امام عظیم الشان ما، تاب آوردن 
در برابر آن همه خصومت و شقاوت و توطئه و خباثت، 

امکان پذیر نمیشد.
به رغم همه  این مشــکالت طاقت فرســا، جمهوری 
اســالمی روز به روز گامهای بلندتر و استوارتری به 
جلو برداشت. این چهل سال، شاهد جهادهای بزرگ 
و افتخارات درخشان و پیشــرفتهای شگفت آور در 
ایران اسالمی اســت. عظمت پیشرفتهای چهل ساله  
ملّت ایران آنگاه بدرستی دیده میشود که این مدت، 
با مدتهای مشابه در انقالبهای بزرگی همچون انقالب 
فرانسه و انقالب اکتبر شوروی و انقالب هند مقایسه 
شود. مدیریتهای جهادی الهام گرفته از ایمان اسالمی 
و اعتقاد به اصل »ما میتوانیم« که امــام بزرگوار به 
همه  ما آموخت، ایران را به عزت و پیشرفت در همه  

عرصه ها رسانید.
انقالب به یک انحطاط تاریخــی طوالنی پایان داد و 
کشور که در دوران پهلوی و قاجار بشدت تحقیر شده 
و بشدت عقب مانده بود، در مســیر پیشرفت سریع 
قرار گرفت؛ در گام نخســت، رژیم ننگین ســلطنت 
اســتبدادی را به حکومت مردمی و مردم ســاالری 
تبدیل کرد و عنصر اراده  ملی را که جان مایه  پیشرفت 
همه جانبه و حقیقی اســت در کانون مدیریت کشور 
وارد کرد؛ آنگاه جوانــان را میدان دار اصلی حوادث و 
وارد عرصه مدیریت کرد؛ روحیه  و باور »ما میتوانیم« 
را به همگان منتقل کرد؛ به برکت تحریم دشــمنان،  
اتکاء به توانایی داخلی را به همه آموخت و این منشأ 

برکات بزرگ شد:
اوال: ثبات و امنیت کشور و تمامیت ارضی و حفاظت از 

مرزها را که آماج تهدید جدی دشمنان قرار گرفته بود 
ضمانت کرد و معجزه  پیروزی در جنگ هشت ساله و 
شکست رژیم بعثی و پشتیبانان آمریکایی و اروپایی و 

شرقی اش را پدید  آورد.
ثانیًا: موتور پیشران کشــور در عرصه  علم و فّناوری 
و ایجاد زیرساخت های حیاتی و اقتصادی و عمرانی 
شد که تا اکنون ثمرات بالنده  آن روز به روز فراگیرتر 
میشــود. هزاران شــرکت دانش بنیان، هزاران طرح 
زیرســاختی و ضروری برای کشــور در حوزه های 
عمران و حمل و نقل و صنعت و نیرو و معدن و سالمت 
و کشــاورزی و آب و غیره، میلیون ها تحصیل کرده  
دانشگاهی یا در حال تحصیل، هزاران واحد دانشگاهی 
در سراسر کشــور، ده ها طرح بزرگ از قبیل چرخه  
سوخت هسته ای، ســلول های بنیادی، فناوری نانو، 
زیســت فّناوری و غیره با رتبه های نخستین در کل 
جهان، شصت برابر شدن صادرات غیرنفتی، نزدیک 
به ده برابر شدن واحدهای صنعتی، ده ها برابر شدن 
صنایع از نظر کیفی، تبدیل صنعت مونتاژ به فّناوری 
بومی، برجستگی محســوس در رشته های گوناگون 
مهندســی از جمله در صنایع دفاعی، درخشش در 
رشته های مهم و حساس پزشکی و جایگاه مرجعیت 
در آن و ده ها نمونه  دیگر از پیشــرفت، محصول آن 
روحیه و آن حضور و آن احســاس جمعی است که 
انقالب برای کشــور به ارمغان آورد. ایــراِن پیش  از 
انقالب، در تولید علــم و فّناوری صفر بود، در صنعت 

به جز مونتاژ و در علم به جز ترجمه هنری نداشت.
ثالثا: مشــارکت مردمی را در مسائل سیاسی مانند 
انتخابــات، مقابله بــا فتنه های داخلــی، حضور در 
صحنه های ملی و استکبارســتیزی به اوج رســانید 
و در موضوعــات اجتماعی مانند کمک رســانی ها و 
فعالیتهای نیکوکاری کــه از پیــش  از انقالب آغاز 
شــده بود، افزایش چشــمگیر داد. پــس  از انقالب، 
مردم در مسابقه  خدمت رســانی در حوادث طبیعی 

و کمبودهای اجتماعی مشتاقانه شرکت میکنند.
رابعا: بینش سیاســی آحــاد مردم و نــگاه آنان به 
مســائل بین المللی را به گونه  شــگفت آوری ارتقاء 
داد. تحلیل سیاســی و فهم مســائل بین المللی در 
موضوعاتی همچون جنایات غرب بخصوص آمریکا، 
مسئله  فلســطین و ظلم تاریخی به ملت آن، مسئله  
جنگ افروزی ها و رذالتها و دخالتهای قدرتهای قلدر 
در امور ملّتها و امثال آن را از انحصار طبقه ی محدود 
و عزلت گزیده ای به نام روشــنفکر، بیرون آورد؛ این 
گونه روشــنفکری میان عموم مردم در همه  کشور 
و همه  ساحتهای زندگی جاری شد و مسائلی از این 
دست حتی برای نوجوانان و نونهاالن، روشن و قابل 

فهم گشت.
خامسًا: کّفه  عدالت را در تقســیم امکانات عمومی 
کشور ســنگین کرد. نارضایتی این حقیر از کارکرد 
عدالت در کشور به دلیل آنکه این ارزش واال باید گوهر 
بی همتا بر تارک نظام جمهوری اسالمی باشد و هنوز 
نیست، نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار 
عدالت کار انجام نگرفته اســت. واقعیت آن است که 
دستاوردهای مبارزه با بی عدالتی در این چهار دهه، با 
هیچ دوره  دیگر گذشته قابل مقایسه نیست. در رژیم 
طاغوت بیشــترین خدمات و درآمدهای کشــور در 
اختیار گروه کوچکی از پایتخت نشینان یا همسانان 
آنان در برخی دیگر از نقاط کشــور بود. مردم بیشتر 
شــهرها بویژه مناطق دوردست و روســتاها در آخر 
فهرســت و غالبا محروم از نیازهای اولیه  زیرساختی 
و خدمت رســانی بودند. جمهوری اسالمی در شمار 
موفق ترین حاکمیتهای جهان در جابه جایی خدمت 
و ثروت از مرکز بــه همه جای کشــور، و از مناطق 
مرفه نشین شــهرها به مناطق پایین دست آن بوده 
است. آمار بزرگ راه سازی و خانه سازی و ایجاد مراکز 
صنعتی و اصالح امور کشــاورزی و رســاندن برق و 
آب و مراکز درمانی و واحدهای دانشــگاهی و سد و 
نیروگاه و امثال آن به دورترین مناطق کشور، حقیقتا 
افتخارآفرین است؛ بی شک این همه، نه در تبلیغات 
نارسای مسئوالن انعکاس یافته  و نه زبان بدخواهان 
خارجی و داخلی به آن اعتراف کرده است؛ ولی هست 
و حسنه ای برای مدیران جهادی و با اخالص نزد خدا 
و خلق اســت. البته عدالت مورد انتظار در جمهوری 
اسالمی که مایل است پیرو حکومت علوی شناخته 

شود، بسی برتر از  اینها است و چشم امید برای اجرای 
آن به شــما جوانها اســت که در ادامه بدان خواهم 

پرداخت.
سادسا: عیار معنویــت و اخالق را در فضای عمومی 
جامعه بگونه ای چشــمگیر افزایــش داد. این پدیده  
مبارک را رفتار و منش حضرت امام خمینی در طول 
دوران مبارزه و پس  از پیروزی انقــالب، بیش  از هر 
چیز رواج داد؛ آن انســان معنوی و عارف و وارســته 
از پیرایه هــای مادی، در رأس کشــوری قرار گرفت 
که مایه های ایمان مردمش بســی ریشه دار و عمیق 
بود. هرچند دســت تطاول تبلیغات مرّوج فســاد و 
بی بندوباری در طول دوران پهلوی ها به آن ضربه های 
ســخت زده و لجنزاری از آلودگــی اخالقی غربی را 
به درون زندگی مردم متوســط و بخصوص جوانان 
کشانده بود، ولی رویکرد دینی و اخالقی در جمهوری 
اســالمی، دلهای مســتعد و نورانی بویژه جوانان را 
مجذوب کرد و فضا به ســود دین و اخالق دگرگون 
شد. مجاهدتهای جوانان در میدانهای سخت از جمله 
دفاع مقدس، بــا ذکر و دعا و روحیه  بــرادری و ایثار 
همراه شد و ماجراهای صدر اســالم را زنده و نمایان 
در برابر چشم همه نهاد. پدران و مادران و همسران با 
احساس وظیفه  دینی از عزیزان خود که به جبهه های 
گوناگون جهاد می شتافتند دل کندند و سپس، آنگاه 
که با پیکر خون آلود یا جسم آسیب دیده  آنان روبه رو 
شــدند، مصیبت را با شــکر همراه کردند. مساجد و 
فضاهای دینی رونقی بی سابقه گرفت. صف نوبت برای 
اعتکاف از هزاران جوان و استاد و دانشجو و زن و مرد 
و صف نوبت برای اردوهای جهادی و جهادسازندگی 
و بسیج ســازندگی از هزاران جوان داوطلب و فداکار 
آکنده شد. نماز و حج و روزه داری و پیاده روی زیارت 
و مراسم گوناگون دینی و انفاقات و صدقات واجب و 
مستحب در همه جا بویژه میان جوانان رونق یافت و 
تا امروز، روز به روز بیشتر و با کیفیت تر شده است. و 
اینها همه در دورانی اتفاق افتاده که سقوط اخالقی 
روزافزون غرب و پیروانــش و تبلیغات پُر حجم آنان 
برای کشاندن مرد و زن به لجنزارهای فساد، اخالق 
و معنویت را در بخشــهای عمده  عالم منزوی کرده 
است؛ و این معجزه ای دیگر از انقالب و نظام اسالمی 

فعال و پیشرو است.
سابعا: نماد پر ابهت و با شکوه و افتخارآمیز ایستادگی 
در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان و در 
رأس آنان آمریکای جهان خوار و جنایت کار، روز به روز 
برجسته تر شد. در تمام این چهل سال، تسلیم ناپذیری 
و صیانت و پاسداری از انقالب و عظمت و هیبت الهی 
آن و گردن برافراشــته  آن در مقابل دولتهای متکبر 
و مستکبر، خصوصیت شناخته شــده  ایران و ایرانی 
بویژه جوانان این مرز و بوم به شــمار میرفته اســت. 
قدرتهای انحصارگر جهان که همواره حیات خود را 
در دست اندازی به اســتقالل دیگر کشورها و پایمال 
کردن منافع حیاتــی آنها برای مقاصد شــوم خود 
دانســته اند، در برابر ایران اسالمی و انقالبی، اعتراف 
به ناتوانی کردند. ملت ایــران در فضای حیات بخش 
انقالب توانست نخست دست نشانده  آمریکا و عنصر 
خائن به ملت را از کشور برانَد و پس از  آن هم تا امروز از 
سلطه  دوباره  قلدران جهانی بر کشور با قدرت و شدت 

جلوگیری کند.
جوانان عزیز! اینها بخشــی محدود از سرفصل های 
عمده در سرگذشت چهل ساله  انقالب اسالمی است، 
انقالب عظیم و پایدار و درخشانی که شما به توفیق 

الهی باید گام بزرگ دوم را در پیشبرد آن بردارید.
محصول تالش چهل ساله، اکنون برابر چشم ما است: 
کشور و ملتی مستقل، آزاد، مقتدر، با عزت، متدین، 
پیشــرفته در علم، انباشــته از تجربه هایی گرانبها، 
مطمئن و امیدوار، دارای تاثیر اساســی در منطقه و 
دارای منطق قوی در مســائل جهانی، رکورددار در 
شتاب پیشــرفتهای علمی، ر کورددار در رسیدن به 
رتبه های باال در دانشــها و فّناوری های مهم از قبیل 
هسته ای و سلول های بنیادی و نانو و هوافضا و امثال 
آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در 
انگیزه های جهادی میان جوانان، سرآمد در جمعّیت 
جوان کارآمد، و بســی ویژگی های افتخارآمیز دیگر 
که همگی محصول انقالب و نتیجه  جهت گیری های 
انقالبی و جهادی اســت. و بدانید که اگر بی توجهی 

به شــعارهای انقالب و غفلت از جریــان انقالبی در 
ـ که متاسفانه  برهه هایی از تاریخ چهل ساله نمیبودـ 
ـ بی شــک دستاوردهای  بود و خســارت بار هم بودـ 
انقالب از این بسی بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به 
آرمانهای بزرگ بسی جلوتر بود و بسیاری از مشکالت 

کنونی وجود نمیداشت.
ایران مقتدر، امروز هم مانند آغاز انقالب با چالشهای 
مستکبران روبه رو است اما با تفاوتی کامال معنی دار. 
اگر آن روز چالش با آمریکا بر سر کوتاه کردن دست 
عمال بیگانه یا تعطیلی ســفارت رژیم صهیونیستی 
در تهران یا رســوا کردن النه  جاسوســی بود، امروز 
چالش بر ســر حضور ایران مقتدر در مرزهای رژیم 
صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا 
از منطقه  غرب آســیا و حمایت جمهوری اسالمی از 
مبارزات مجاهدان فلسطینی در قلب سرزمین های 
اشغالی و دفاع از پرچم برافراشته  حزب ا... و مقاومت 
در سراسر این منطقه است. و اگر آن روز، مشکل غرب 
جلوگیری از خرید تسلیحات ابتدایی برای ایران بود،  
امروز مشکل او جلوگیری از انتقال سالحهای پیشرفته  
ایرانی به نیروهای مقاومت است. و اگر آن روز گمان 
آمریکا آن بود که با چند ایرانی خودفروخته یا با چند 
هواپیما و بالگرد خواهد توانست بر نظام اسالمی و ملت 
ایران فائق آید، امروز برای مقابله  سیاسی و امنیتی با 
جمهوری اسالمی، خود را محتاج به یک ائتالف بزرگ 
از ده ها دولت معاند یا مرعوب می بیند و البته باز هم 
در رویارویی، شکست میخورد. ایران به برکت انقالب، 
اکنون در جایگاهی متعالی و شایسته  ملت ایران در 
چشم جهانیان و عبور کرده از بسی گردنه های دشوار 

در مسائل اساسی خویش است.
اّما راه طی شــده فقط قطعه ای از مسیر افتخارآمیز 
به ســوی آرمانهای بلنــد نظام جمهوری اســالمی 
است. دنباله  این مسیر که به گمان زیاد، به دشوارِی 
گذشته ها نیســت، باید با همت و هشیاری و سرعت 
عمل و ابتکار شــما جوانان طی شود. مدیران جوان، 
کارگزاران جوان، اندیشمندان جوان، فعاالن جوان، 
در همه  میدانهای سیاســی و اقتصادی و فرهنگی و 
بین المللی و نیز در عرصه های دین و اخالق و معنویت 
و عدالت، باید شــانه های خود را به زیر بار مسئولیت 
دهند، از تجربه ها و عبرتهای گذشــته بهره گیرند، 
نگاه انقالبــی و روحیه  انقالبی و عمــل جهادی را به 
کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفته  

اسالمی بسازند.
نکتــه ی مهمــی کــه بایــد آینده ســازان در نظر 
داشته باشــند، این اســت که در کشــوری زندگی 
میکنند که از نظــر ظرفیتهای طبیعی و انســانی، 
کم نظیر اســت و بســیاری از این ظرفیتها با غفلت 
دست اندرکاران تاکنون بی اســتفاده یا کم استفاده 
مانده اســت. همتهای بلنــد و انگیزه هــای جوان 
و انقالبــی، خواهند توانســت آنهــا را فعــال و در 
 پیشــرفت مادی و معنوی کشــور بــه معنی واقعی 

جهش ایجاد کنند.
مهم ترین ظرفیت امیدبخش کشــور، نیروی انسانی 
مســتعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی 
و دینی اســت. جمعیت جوان زیر ۴۰  سال که بخش 
مهمی از آن نتیجه  موج جمعیتی ایجاد شده در دهه  
۶۰ است، فرصت ارزشــمندی برای کشور است. ۳۶ 
میلیون نفر در سنین میانه  ۱۵ و ۴۰ سالگی، نزدیک 
به ۱۴ میلیون نفــر دارای تحصیالت عالی، رتبه  دوم 
جهان در دانش آموختگان علوم و مهندســی، انبوه 
جوانانی که با روحیه  انقالبی رشد کرده و آماده  تالش 
جهادی برای کشــورند، و جمع چشــمگیر جوانان 
محقق و اندیشــمندی که به آفرینشــهای علمی و 
فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال دارند؛ اینها ثروت 
عظیمی برای کشور اســت که هیچ اندوخته  مادی 
با آن مقایســه نمیتواند شــد.به جز اینها، فرصتهای 
مادی کشور نیز فهرستی طوالنی را تشکیل میدهد 
که مدیران کارآمــد و پُرانگیزه و خردمند میتوانند با 
فعال کردن و بهره گیــری از آن، درآمدهای ملی را 
با جهشــی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و 
بی نیاز و به معنی واقعی دارای اعتماد به نفس کنند و 
مشکالت کنونی را برطرف نمایند. ایران با دارا بودن 
یک درصد جمعیت جهــان، دارای ۷ درصد ذخایر 
معدنی جهان است: منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت 
اســتثنایی جغرافیایی میان شــرق و غرب و شمال 
و جنوب، بازار بزرگ ملی، بازار بــزرگ منطقه ای با 
داشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیت، سواحل 
دریایــی طوالنی، حاصلخیزی زمیــن با محصوالت 
متنّوع کشــاورزی و باغی، اقتصاد بــزرگ و متنوع، 
بخشــهایی از ظرفیتهای کشور اســت؛ بسیاری از 
ظرفیتها دســت نخورده مانده است. گفته شده  است 
که ایران از نظر ظرفیتهای اســتفاده نشده  طبیعی و 
انسانی در رتبه  اول جهان است. بی شک شما جوانان 
مومن و پرتالش خواهید توانست این عیب بزرگ را 
برطرف کنید. دهه  دوم چشم انداز، باید زمان تمرکز بر 
بهره برداری از دستاوردهای گذشته و نیز ظرفیتهای 
استفاده نشــده باشد و پیشرفت کشــور از جمله در 

بخش تولید و اقتصاد ملی ارتقا یابد.
اکنون به شما فرزندان عزیزم در مورد چند سرفصل 
اساسی توصیه هایی میکنم. این سرفصل ها عبارتند 
از: علم و پژوهــش، معنویت و اخالق، اقتصاد، 
عدالت و مبارزه با فســاد، استقالل و آزادی، 

عزت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن، 
سبک زندگی.

اما پیش از همه چیز، نخســتین توصیــه  من امید 
و نگاه خوشــبینانه به آینده اســت. بدون این کلید 
اساسی همه  قفلها، هیچ گامی نمیتوان برداشت. آنچه 
میگویم یک امید صادق و متکی به واقعیتهای عینی 
است. این جانب همواره از امید کاذب و فریبنده  دوری 
جســته ام، اما خود و همه را از نومیدی بی جا و ترس 
کاذب نیز برحذر داشته ام و برحذر میدارم. در طول 
ـ سیاست  ـ و اکنون مانند همیشهـ  این چهل سالـ 
تبلیغی و رسانه ای دشمن و فعال ترین برنامه های آن، 
مایوس ســازی مردم و حتی مسئوالن و مدیران ما از 
آینده اســت. خبرهای دروغ، تحلیل های مغرضانه، 
وارونه  نشــان دادن واقعیتها، پنهان کردن جلوه های 
امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان 
دادن یا انکار محسنات بزرگ، برنامه  همیشگی هزاران 
رسانه  صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران 
است؛ و البته دنباله های آنان در داخل کشور نیز قابل 
مشاهده اند که با استفاده از آزادی ها در خدمت دشمن 
حرکت میکنند. شما جوانان باید پیش گام در شکستن 
این محاصره  تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران نهال 
امید به آینده را پرورش دهیــد. ترس و نومیدی را از 
خود و دیگران برانید. این نخســتین و ریشه ای ترین 
ـ که به  جهاد شما اســت. نشــانه های امیدبخشـ 
ـ در برابر چشم شما است.  برخی از آنها اشاره شــدـ 
رویشهای انقالب بسی فراتر از ریزشها است و دست و 
دلهای امین و خدمتگزار، بمراتب بیشتر از مفسدان 
و خائنان و کیسه دوختگان است. دنیا به جوان ایرانی 
و پایداری ایرانی و ابتکارهای ایرانی، در بســیاری از 
عرصه ها با چشم تکریم و احترام می نگرد. قدر خود را 
 بدانید و با قوت خداداد، به سوی  آینده خیز بردارید و 

حماسه بیافرینید.
و اّما توصیه ها:

۱( علم و پژوهش: دانش،  آشکارترین وسیله  عزت 
و قدرت یک کشور اســت. روی دیگر دانایی، توانایی 
است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست 
برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویست ساله فراهم 
کند و با وجود تهیدســتی در بنیانهــای اخالقی و 
اعتقادی، با تحمیل ســبک زندگی غربی به جوامع 
عقب مانده از کاروان علم، اختیار سیاســت و اقتصاد 
آنها را به دســت گیرد. ما به سوءاســتفاده از دانش 
مانند آنچه غرب کرد، توصیه نمیکنیم، اما موکداً به 
نیاز کشور به جوشــاندن چشمه  دانش در میان خود 
اصرار می ورزیم. بحمدا... اســتعداد علم و تحقیق در 
ملت ما از متوسط جهان باالتر است. اکنون نزدیک به 
دو دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و 
با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیرکننده بود 
ــ یعنی یازده برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان 
ــ به پیش رفته است. دستاوردهای دانش و فناوری 
ما در این مــدت که ما را به رتبه شــانزدهم در میان 
بیش از دویست کشور جهان رسانید و مایه  شگفتی 
ناظران جهانی شــد و در برخی از رشته های حساس 
و نو پدید به رتبه های نخستین ارتقا داد، همه و همه 
در حالی اتفاق افتاده که کشــور دچار تحریم مالی و 
تحریم علمی بوده اســت. ما با وجود شــنا در جهت 
مخالف جریان دشمن ساز، به رکوردهای بزرگ دست 
یافته ایم و این نعمت بزرگی است که به خاطر آن باید 

روز و شب خدا را سپاس گفت.
اّما آنچه مــن میخواهم بگویم این اســت که این راه 
طی شده، با همه  اهمیتش فقط یک آغاز بوده است 
و نه بیشــتر. ما هنوز از قله های دانش جهان بســیار 
عقبیم؛ باید به قله ها دســت یابیم. بایــد از مرزهای 
کنونی دانــش در مهم ترین رشــته ها عبور کنیم. ما 
از این مرحله هنوز بســیار عقبیم؛ ما از صفر شــروع 
کرده ایم. عقب ماندگی شــرم آور علمــی در دوران 
پهلوی هــا و قاجارها در هنگامی که مســابقه  علمی 
دنیا تازه شروع شــده بود، ضربه  ســختی بر ما وارد 
کرده و ما را از این کاروان شتابان، فرسنگها عقب نگه 
داشــته بود. ما اکنون حرکت را  آغاز کرده و با شتاب 
پیش میرویم ولی این شــتاب باید سالها با شدت باال 
ادامه یابد تا آن عقب افتادگی جبران شود. این جانب 
همواره به دانشگاه ها و دانشگاهیان و مراکز پژوهش 
و پژوهندگان، گرم و قاطع و جدی در این باره تذکر 
و هشدار و فراخوان داده ام، ولی اینک مطالبه  عمومی 
من از شما جوانان آن اســت که این راه را با احساس 
مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش گیرید. 
سنگ بنای یک انقالب علمی در کشور گذاشته شده 
و این انقالب، شهیدانی از قبیل شهدای هسته ای نیز 
داده است. به پاخیزید و دشمن بدخواه و کینه توز را که 
از جهاد علمی شما بشدت بیمناک است ناکام سازید.
2( معنویت و اخالق: معنویت به معنی برجســته 
کردن ارزشهای معنوی از قبیل: اخالص، ایثار، توکل، 
ایمان در خــود و در جامعه اســت، و اخالق به معنی 
رعایت فضلیت هایی چون خیرخواهی، گذشت، کمک 
به نیازمند، راستگویی، شــجاعت، تواضع، اعتماد به 
نفس و دیگر خلقیات نیکو اســت. معنویت و اخالق، 
جهت دهنــده  همه  حرکتهــا و فعالیتهــای فردی و 
اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است؛ بودن آنها، محیط 
زندگی را حتی با کمبودهای مادی، بهشت میسازد و 
نبودن آن حتی با برخورداری مادی، جهنم می آفریند...
ادامه در صفحه 3

 راه حل مشکالت، اقتصاد مقاومتی است نه تسلیم و بوسه زدن بر پنجه گرگ

 راه حل مشکالت، اقتصاد مقاومتی است نه تسلیم 
و بوسه زدن بر پنجه گرگ

پیشنهاد سردبیر:

 بیانیه مهم مقام معظم رهبری بمناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقالب
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زایندهرود»یکشنبه«بستهمیشود
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

نماینده مردم اصفهان:
 بودجه اصفهان

 فاقد تعادل است
نماینده مردم اصفهان در خصوص وضعیت بودجه 
اســتان اصفهان در الیحه بودجــه 98 اظهار کرد: 
بودجه پیشنهادی دولت برای استان اصفهان فاقد 
تعادل الزم بوده و شــکاف درآمدی و هزینه ای آن 
به باالترین ســطح خود رسیده اســت. حمیدرضا 
فوالدگر یادآور شــد: در حال حاضر، دولت مالیات 
دریافتی خود از اســتان اصفهــان را 8 هزار و 200 
میلیارد تومان تعیین کرده و از طرف دیگر، حدود 
هزار میلیارد تومان بودجه برای استان در نظر گرفته 
است.رییس کمیسیون ویژه تولید ملی خاطرنشان 
کرد: این شکاف بودجه ای به دلیل تلقی اشتباه دولت 
در خصوص »برخوردار« بودن استان اصفهان است 
و از نظر دولت، استان های برخوردار باید بودجه سایر 
استان ها را تامین کنند.فوالدگر متذکر شد: تعداد 
زیادی از پروژه های ملی موجود در اصفهان، نیمه کاره 
رها شده اند و دولت باید از محل مالیات های دریافتی 
از استان اصفهان، مشوق هایی برای تعیین تکلیف 

این پروژه ها در نظر بگیرد.

مدیران حرفه ای در اصفهان 
ارزیابی می شوند

رییس گروه آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهــان اظهار 
داشت: این کانون به ارزیابی شایستگی های عمومی 
کارشناسان و مدیران دستگاه های اجرایی استان که 
مشــمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند، 
می پردازد.علی عقدکی افزود: برای نخســتین بار 
در بین سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان 
ها در اصفهان موفق به اخذ مجوز مربوطه از ســوی 
ســازمان امور اداری و استخدامی کشــور شد و در 
مرحله نخست 17 نفر از مدیران میانی و پایه دستگاه 
های اجرایی اســتان را ارزیابی کرد. وی افزود: این 
افراد در صورتی که پس از گذراندن مصاحبه، موفق 
 به اخذ گواهینامه شــدند می تواننــد ارتقا یابند یا

 منصوب شوند.

بازار گوشــت و شــیر کشــور، روزهای پر التهابی را 
می گذراند. پس از جهش های قیمت چند برابری مواد 
لبنی، گوشت نیز به دالیل زیادی مانند قاچاق و سوء 
مدیریت و داللی، قیمت های نجومی را تجریه می کند. 
در حالی که همه حیران از این سرعت باال رفتن قیمت 
ها در عرض یک ماه هستند کارشناسان هشدارهای 
جدی تری را در مورد بازار لبنیات و شــیر مطرح می 
کنند که نتیجه تصمیمات شتاب زده برای حل معضل 
گوشت در کشور است. پیش از این مرغ و تخم مرغ هم 
به همین مصیبت گرفتار بودند و قبل تر گوجه فرنگی و 
رب. تسلسلی باطل از نبود مدیریت های جامع نگر در 
بخش کشاورزی و تنظیم بازار کشور که نمی توان برای 
آن ســابقه ای در تاریخ اقتصادی ایران پیدا کرد. پس 
از طال و ارز بازار دام و طیور را می توان یکی از سودده 

ترین بازارهای چند وقت اخیر در کشور دانست.
گاو زنده؛ صدر نشین رشد قیمت

 بر اساس جدیدترین آمار اعالم شده از سوی مرکز آمار 
ایران؛ گاو زنده با رشــد 76 درصدی در قیمت یکی از 
بیشــترین جهش های قیمتی در بازار به نسبت سال 
1396 را داشته است. آمار متوسط قیمت محصوالت 
و خدمات کشــاورزی در پاییز 97 نشان می دهد که 
قیمت برنج 19.8 درصد و گاو زنده 76 درصد نسبت به 
پاییز 96 افزایش یافته است.براساس اعالم مرکز آمار، 
در پاییز سال 1397، در بخش غالت، متوسط قیمت 
ذرت دانه ای 12737 ریال و برنج 120607 ریال بوده 
که نســبت به فصل پاییز 96 به ترتیب20/3 و 19/8 
درصد افزایش داشته است. در بخش حبوبات، متوسط 
قیمت لوبیا قرمز 6968٥ و لوبیا چیتی 90478 ریال 
بوده که نســبت به فصل مشابه ســال قبل به ترتیب 
33/٥ و 14/4 درصد افزایش نشان می دهد. در بخش 
محصوالت جالیزی، متوسط قیمت هندوانه 10468، 
خربزه 120٥0 و خیار 19244 ریال بوده که نسبت به 
فصل پاییز سال قبل به ترتیب91/4، 196/2و ٥2/9 
درصد افزایش داشــته اســت. در بخش سبزیجات، 
متوسط قیمت سیب زمینی 13394 و پیاز 10477 

ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 
117/٥و 24/3 درصد افزایش داشــته  است. آما رشد 
قیمتی در البه الی این آمار نشان دهنده نگرانی هایی 

است که فعاالن بازار در مورد آن هشدار می دهند .
کمبود شیر، گریبان بازار را خواهد گرفت

 گرانی و کمبود شــیر، مسئله ای اســت که به زودی 
گریبان بازار را خواهد گرفت. این هشدار را رییس هیئت 
مدیره اتحادیه مرکزی دامداران ایران داده است. حسین 
نعمتی، با مطرح کردن این مسئله که گاوهای شیری در 
حال روانه شدن به کشتارگاه ها هستند، گفت: به زودی 
شاهد خأل بزرگی در تامین شیر و لبنیات کشور خواهیم 
بود. وی با بیان اینکه افزایش قیمت گوشــت قرمز و 
نامتناسب بودن قیمت شیر با هزینه تمام شده تولید 
آن، دلیل این اتفاق است، اظهار کرد: روانه کردن دام 
های شیری به کشتارگاه در گذشته نیز رخ داده، اما این 
بار وخامت اوضاع بیشتر و نتایج آن سنگین تر است. وی 
ادامه داد: دلیل این اتفاق این است که دامداران برای 
تامین هزینه جاری و خوراک با مشــکل رو به رو شده 
اند.نعمتی، با تاکید بر اینکه کشتارگاه دام های شیری 
آخرین گزینه دامدار برای بقاســت، افزود: دامداران 
بخش زیادی از خوراک موردنیاز دام خود را با نرخ ارز 

آزاد تامین می کنند و این موضوع آن ها را در شرایط 
سخت اقتصادی قرار داده اســت.به گفته وی، برخی 
دامداران به مرحله ای رسیده اند که گاو ماده جوان که 
زادآوری نکرده و به شیردهی نرسیده را نیز به کشتارگاه 
می فرستند. نعمتی، این اقدام دامداران را مانند خروج 
دام های مولد از کشــور خطرساز دانست که می تواند 

برای صنعت لبنیات کشور بسیار آسیب رسان  باشد.
بحران شیر تا کمتر از دو سال دیگر

اصفهان با داشــتن بیــش از 6٥00دامــدار یکی از 
سردمداران تولید شیر در کشــور است؛ اما حال و روز 
دامداری ها در اصفهان نیز چندان خوب نیست. چندی 
پیش، نایب رییس اتحادیه دامداران اصفهان در گفت 
وگو با »زاینده رود« از کشتارهای بی رویه دامداران در 
زمان گرانی گوشت و صادرات آزاد آن در اوایل تابستان 
صحبت کرد و اینکه دام فعال در دامداری ها کم است 
پس از جهش قیمتی گوشت ، هشدارها در مودر کشتار 
دام های شیرده و مولد هم شنیده شد. در همین زمینه 
حسین جهانبانی، رییس هیئت مدیره اتحادیه شرکت 
های تعاونی کشــاورزی دامداران استان اصفهان نیز  
اعالم کرد: »براساس آمارهای ما روزانه 120 گاو شیری 
کشتار می شوند این یعنی ما تا 2 سال دیگر با بحران 

تولید شیر  مواجه می شــویم. با این روند بدون تردید 
صنعت دامپروری با بحران روبرو خواهد شد.« وی، با 
گالیه از به صرفه نبودن تولید گفت: تولید شیر بسیار 
کاهش یافته است. یکی از دالیل کاهش تولید به صرفه 
نبودن تولید است. ستاد تنظیم بازار قیمت شیر خشک 
را کیلویی 2000 تومان در نظر گرفته؛ اما صنایع لبنی 
با استفاده از ابزارهای خود موفق شدند که قیمت را به 
حدود 1800 تومان برســانند، این کاهش قیمت به 
دامدار ضرر زیادی وارد کرده است. قیمت نهاده های 
دامی گران اســت و این تولید با فروش شیر به قیمت 
1800 تومان به صرفه نیست. وی افزود: من این خبر را 
که گفته می شود دام های شیری مولد کشتار می شوند 
، تایید می کنم و دلیل کشــتار کمبود خوراک دام ، 
افزایش قیمت آن و عمل نکردن دولت و صنایع لبنی 
به تعهدات شان است. وقتی دام غذایی نداشته باشد که 
بخورد و تولید شیر صرفه اقتصادی نداشته باشد، چاره 
ای جز کشتار نداریم. در حال حاضر هیچ دامداری نمی 
تواند با کمبود خوراک دام و افزایش هر روزه قیمت آن، 
دام خود را نگه دارد و مجبور است کشتار انجام دهد. 
مســئوالن دولتی به کدام یک از وعــده های خود در 

خصوص کمک به تولیدکنندگان شیر عمل کرده اند؟
چندی پیش بود که فعاالن صنعت گاوداری در مورد 
خروج بی رویه دام های مولد از دامداری ها و یا قاچاق 
آن به کشورهای همسایه و متعاقب آن گرانی گوشت 
هشدارهایی را داده بودند که نتیجه آن کاهش فاحش 
تولید در بازارهای داخلی و گرانی گوشــت بود. حاال 
به نظر می رسد سرنوشت گوشــت در انتظار شیر هم 
باشد، این در حالی است که با همین قیمت ها هم عمال 
لبنیات در حال حذف شدن از سبد خرید خانوارهای 
ایرانی است و کاهش جمعیت دام های مولد و شیر ده در 
تمام دنیا به عنوان یک مسئله استراتژیک و در ارتباط 
مستقیم با امنیت غذایی جامعه قلمداد می شود اما به 
نظر می رسد در ایران پیشگیری از شوک های قیمتی 
و بر هم خوردن تعادل بازار معنای خود را از دست داده 
است.شود اما به نظر می رســد در ایران پیشگیری از 
شوک های قیمتی و بر هم خوردن تعادل بازار معنای 

خود را از دست داده است.

بحرانشیردرراهاست
 هشدار رییس اتحادیه دامداران استان اصفهان در مورد کشتار دام های شیرده؛

مرضیه محب رسول

... ادامه از صفحه  2
شــعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هرچه بیشتر رشد کند، برکات بیشتری 
به بار می آورد؛ ایــن، بی گمان محتاج جهاد و تالش اســت و این تــالش و جهاد، 
بدون همراهی حکومت هــا توفیق چندانی نخواهد یافت. اخــالق و معنویت، البته 
با دســتور و فرمان به دســت نمی آید، پس حکومت ها نمی تواننــد آن را با قدرت 
قاهره ایجاد کنند، اما اوال خود باید منش و رفتار اخالقی و معنوی داشــته باشــند، 
و ثانیا زمینــه  را برای رواج آن در جامعــه فراهم کنند و به نهادهــای اجتماعی در 
این باره میدان دهند و کمک برســانند؛ بــا کانون های ضد معنویــت و اخالق، به 
 شیوه  معقول بســتیزند و خالصه اجازه ندهند که جهنمی ها مردم را با زور و فریب،

 جهنمی کنند.
ابزارهای رسانه ای پیشــرفته و فراگیر، امکان بسیار خطرناکی در اختیار کانون های 
ضد معنویت و ضد اخالق نهاده است و هم اکنون تهاجم روزافزون دشمنان به دل های 
پاک جوانان و نوجوانان و حتی نونهاالن با بهره گیری از این ابزارها را به چشــم خود 
می بینیم. دستگاه های مسئول حکومتی در این باره وظایفی سنگین بر عهده دارند که 
باید هوشمندانه و کامال مسئوالنه صورت گیرد. و این البته به معنی رفع مسئولیت از 
اشخاص و نهادهای غیرحکومتی نیست. در دوره پیش  رو باید در این باره ها برنامه های 

کوتاه مدت و میان مدت جامعی تنظیم و اجرا شود؛ ان شاء ا... .
۳( اقتصاد: اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین کننده است. اقتصاد قوی، نقطه  قوت و 
عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه  ضعف و 
زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر، 
اثر می گذارد. اقتصاد البته هدف جامعه  اسالمی نیست، اما وسیله ای است که بدون آن 
نمی توان به هدف ها رسید. تاکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی  بر تولید 
انبوه و با کیفیت، و توزیع عدالت محور، و مصرف به اندازه و بی  اســراف، و مناسبات 
مدیریتی خردمندانه است و در سال های اخیر از سوی این جانب بارها تکرار  و بر آن 
تاکید شده، به خاطر همین تاثیر شگرفی است که اقتصاد می تواند بر زندگی امروز 

و فردای جامعه بگذارد.
انقالب اسالمی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان 
داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته 
است. چالش بیرونی تحریم و وسوسه های دشمن است که در صورت اصالح مشکل 
درونی، کم اثر و حتی بی اثر خواهد شــد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و 

ضعف های مدیریتی است.
مهم ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد که در 
حیطه  وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده  اندک 
از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه بندی معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات 
سیاست های اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویت ها و وجود هزینه های زائد و حتی 
مسرفانه در بخش هایی از دستگاه های حکومتی است. نتیجه  اینها مشکالت زندگی 

مردم از قبیل بی کاری جوان ها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن است.
راه حل این مشکالت، سیاست های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه های اجرایی 
برای همه ی بخش های آن تهیه و با قدرت و نشــاط کاری و احساس مسئولیت، در 
دولت ها پیگیری و اقدام شود. درون زایی اقتصاد کشــور، مولد شدن و دانش بنیان 
شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدیگری نکردن دولت، برون گرایی با استفاده از 
ظرفیت هایی که قبال به آن اشاره شــد، بخش های مهم این راه حل هاست. بی گمان 
یک مجموعه  جوان و دانا و مؤمن و مســلط بر دانسته های اقتصادی در درون دولت 
خواهند توانســت به این مقاصد برســند. دوران پیش  رو باید میدان فعالّیت چنین 

مجموعه ای باشد.
جوانان عزیز در  سراســر کشــور بدانند که همه  راه حل ها در داخل کشــور است. 
اینکه کســی گمان کند که »مشــکالت اقتصادی صرفا ناشــی از تحریم است و 
علت تحریم هم مقاومت ضد اســتکباری و تســلیم نشــدن در برابر دشمن است؛ 
پس راه حل، زانو زدن در برابر دشــمن و بوســه زدن بر پنجه  گرگ است« خطایی 
نابخشــودنی اســت. این تحلیل ســراپا غلط، هرچنــد گاه از زبــان و قلم برخی 
غفلــت زدگان داخلی صادر می شــود، امــا منشــأ آن، کانون های فکــر و توطئه  
 خارجی اســت که با صد زبان به تصمیم ســازان و تصمیم گیــران و افکار عمومی

 داخلی القا می شود.
۴( عدالت و مبارزه با فساد: این دو الزم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخالقی 
و سیاســی، توده  چرکین کشــورها و نظام ها و اگر در بدنه  حکومت ها عارض شود، 
زلزله  ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت آنهاست؛ و این برای نظامی چون جمهوری 
اسالمی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت های مرسوم و مبنایی تر از مقبولیت 
اجتماعی است، بسیار جدی تر و بنیانی تر از دیگر نظام هاست. وسوسه  مال و مقام و 
ریاست، حتی در َعلَوی ترین حکومت تاریخ یعنی حکومت خود حضرت امیرالمؤمنین 
)علیه السالم( کسانی را لغزاند، پس خطر بروز این تهدید در جمهوری اسالمی هم که 
روزی مدیران و مسئوالنش مسابقه  زهد انقالبی و ساده زیستی میدادند، هرگز بعید 
نبوده و نیست؛ و این ایجاب میکند که دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری 
قاطع در قوای سه گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، 

بویژه در درون دستگاه های حکومتی.
البته نسبت فساد در میان کارگزاران حکومت جمهوری اسالمی در مقایسه با بسیاری 
از کشورهای دیگر و بخصوص با رژیم طاغوت که سر تا پا فساد و فسادپرور بود، بسی 
کمتر است و بحمدهلل ماموران این نظام غالبا سالمت خود را نگاه داشته اند، ولی حتی 
آنچه هست غیرقابل قبول است. همه باید بدانند که طهارت اقتصادی شرط مشروعیت 

همه  مقامات حکومت جمهوری اسالمی است. همه باید از شیطان حرص برحذر باشند 
و از لقمه  حرام بگریزند و از خداوند در این باره کمک بخواهند و دستگاه های نظارتی 
و دولتی باید با قاطعیت و حساسیت، از تشــکیل نطفه  فساد پیشگیری و با رشد آن 
مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسان هایی با ایمان و جهادگر، و منیع الطبع با دستانی 
پاک و دل هایی نورانی است. این مبارزه بخش اثرگذاری است از تالش همه جانبه ای 

که نظام جمهوری اسالمی باید در راه استقرار عدالت به کار برد.
عدالت در صدر هدف های اولیه  همه  بعثت های الهی اســت و در جمهوری اسالمی 
نیز دارای همان شــأن و جایگاه اســت؛ ایــن، کلمه ای مقدس در همــه  زمان ها و 
سرزمین ها است و به صورت کامل، جز در حکومت حضرت ولی عصر )ارواحنافداه( 
میسر نخواهد شــد ولی به صورت نســبی، همه جا و همه وقت ممکن و فریضه ای 
بر عهده  همه بویژه حاکمان و قدرتمندان اســت. جمهوری اســالمی ایران در این 
راه گام های بلندی برداشــته اســت که قبال بدان اشــاره ای کوتاه رفت؛ و البته در 
توضیح و تشــریح آن باید کارهای بیشــتری صورت گیرد و توطئه  واژگونه نمایی 
 و الاقل ســکوت و پنهان ســازی که اکنون برنامه ی جدی دشــمنان انقالب است،

 خنثی شود.
با این همه اینجانب به جوانان عزیزی که آینده  کشور، چشم انتظار آنها است صریحاً 
میگویم آنچه تاکنون شده با آنچه باید میشده و بشــود، دارای فاصله ای ژرف است. 
در جمهوری اسالمی، دل های مســئوالن به طور دائم باید برای رفع محرومیت ها 
بتپد و از شــکاف های عمیق طبقاتی بشدت بیمناک باشــد. در جمهوری اسالمی 
کســب ثروت نه تنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هســت، اما تبعیض در توزیع 
منابع عمومی و میدان دادن به ویژه خواری و مدارا بــا فریبگران اقتصادی که همه 
به بی عدالتی می انجامد، بشــدت ممنوع است؛ همچنین غفلت از قشرهای نیازمند 
حمایت، به هیچ رو مورد قبول نیســت. این ســخنان در قالب سیاست ها و قوانین، 
بارها تکرار شده اســت ولی برای اجرای شایسته ی آن چشــم امید به شما جوانها 
است؛ و اگر زمام اداره  بخش های گوناگون کشــور  به جوانان مؤمن و انقالبی و دانا 
ـ سپرده شــود، این امید برآورده خواهد شد؛ ـ که بحمدهلل کم نیستندـ   و کاردانـ 

 ان شاءا... .
۵( استقالل و آزادی: اســتقالل ملی به معنی آزادی ملــت و حکومت از تحمیل 
و زورگویــی قدرتهای ســلطه گر جهان اســت. و آزادی اجتماعی بــه معنای حق 
تصمیم گیری و عمل کردن و اندیشــیدن برای همه ی افراد جامعه است؛ و این هر 
دو از جمله  ارزش های اســالمی اند و این هر دو عطیه الهی به انسان هاســت و هیچ 
کدام تفضل حکومتها به مردم نیستند. حکومت ها موظف به تامین این دو هستند. 

منزلت آزادی و استقالل را کسانی بیشــتر می دانند که برای آن جنگیده اند. ملت 
ایران با جهاد چهل ســاله ی خود از جمله  آنهاست. اســتقالل و آزادی کنونی ایران 
اسالمی، دستاورد، بلکه خون آورد صدها هزار انسان واال و شجاع و فداکار است؛ غالبا 
جوان، ولی همه در رتبه های رفیع انسانیت. این ثمر شجره  طیبه  انقالب را با تأویل و 
ـ مخصوصا  توجیه های ساده لوحانه و بعضا مغرضانه، نمی توان در خطر قرار داد. همهـ 
دولت جمهوری اسالمی ــ موظف به حراست از آن با همه  وجودند. بدیهی است که 
»اســتقالل« نباید به معنی زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در میان مرزهای 
خود، و »آزادی« نباید در تقابل با اخالق و قانون و ارزش های الهی و حقوق عمومی 

تعریف شود.
۶( عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشــمن: این هر سه، شاخه هایی از 
اصل »عزت، حکمت، و مصلحــت« در روابط بین المللی انــد. صحنه  جهانی، امروز 
شاهد پدیده هایی است که تحقق یافته یا در آستانه  ظهورند: تحرک جدید نهضت 
بیداری اسالمی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه  آمریکا و صهیونیسم؛ شکست 
سیاست های آمریکا در منطقه  غرب آســیا و زمین گیر شدن همکاران خائن آنها در 
منطقه؛ گسترش حضور قدرتمندانه  سیاسی جمهوری اسالمی در غرب آسیا و بازتاب 

وسیع آن در سراسر جهان سلطه.
اینها بخشی از مظاهر عزت جمهوری اسالمی است که جز با شجاعت و حکمت مدیران 
جهادی به دست نمی آمد. سردمداران نظام سلطه نگرانند؛ پیشنهادهای آنها عموما 
شامل فریب و خدعه و دروغ اســت. امروز ملت ایران عالوه  بر آمریکای جنایت کار، 
تعدادی از دولت هــای اروپایی را نیــز خدعه گر و غیرقابل اعتمــاد می داند. دولت 
جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با آنها با دقت حفظ کند؛ از ارزش های انقالبی 
و ملی خود، یک گام هم عقب نشینی نکند؛ از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد؛ و در همه 
حال، عزت کشــور و ملت خود را در نظر داشته باشد و حکیمانه و مصلحت جویانه و 
البته از موضع انقالبی، مشــکالت قابل حل خود را با آنان حل کند. در مورد آمریکا 
حل هیچ مشکلی متصور نیســت و مذاکره با آن جز زیان مادی و معنوی محصولی 

نخواهد داشت.
۷( سبک زندگی: ســخن الزم در این باره بســیار اســت. آن را به فرصتی دیگر 
وامی گذارم و به همین جمله اکتفا میکنم که تالش غرب در ترویج ســبک زندگی 
غربی در ایران، زیان های بی جبران اخالقی و اقتصادی و دینی و سیاسی به کشور و 
ملت ما زده است؛ مقابله با آن، جهادی همه جانبه و هوشمندانه میطلبد که باز چشم 

امید در آن به شما  جوانهاست. 
در پایان از حضور سرافرازانه و افتخارانگیز و دشمن شکن ملت عزیز در بیست ودوم 
بهمن و چهلمین سالگرد انقالب عظیم اسالمی تشــکر میکنم و پیشانی سپاس بر 
درگاه حضرت حق میسایم. سالم بر حضرت بقیه ا... )ارواحنا فداه(؛ سالم بر ارواح طیبه 
 شــهیدان واال مقام و روح مطهر امام بزرگوار؛ و سالم بر همه  ملت عزیز ایران و سالم

 ویژه به جوانان.

مشــترکان  گفــت:  اصفهــان  آبفــای  شــرکت  ســخنگوی 
خانگــی اســتان اصفهــان، در ســال جــاری نســبت بــه مــدت 
 مشــابه ســال گذشــته، 7درصــد در مصــرف آب آشــامیدنی

 صرفه جویی کردند. بنی طبا ،گفت:از 2 میلیون و 100 هزار نفر آحاد 
مشترکان استان اصفهان، 8٥ درصد در حوزه آبریز زاینده رود هستند 
که در سال 96 ســرانه مصرف خانگی برای هر نفر، 1٥4 لیتر در شبانه 

روز بوده که این مقدار در سال 97 با 7 درصد کاهش به 143 لیتر رسیده 
است.وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف آب شرب در دنیا به ازای هر نفر 
110 الی 120 لیتر در شبانه روز است، ادامه داد: این کاهش 10 لیتری به 
ازای هر مشترک خانگی در استان اصفهان، نشان می دهد فرهنگ صرفه 
جویی در میان مردم به خوبی نهادینه شده و صرفه جویی در مصرف آب 
نسبت به گذشته روند افزایشی داشته است. بنی طبا افزود: در سال آبی 

امسال بارش ها در کوهرنگ که حوزه تامین آب زاینده رود است، هزار 
و 130 میلی متر بوده و این در حالی است که در سال آبی گذشته فقط 
764 میلی متر بارش داشتیم، اما مردم باید به این نکته توجه کنند که 
این افزایش بارش ها به معنی رفع خطر کم آبی نیست و باید همچنان 
در مصرف آب صرفه جویی کرد.سخنگوی شرکت آبفای اصفهان بیان 
کرد: طرح سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ قرار بود سال 1387 انجام 
شود که متاسفانه تا االن و با گذشت 10 سال به دلیل محدودیت های 
منابع مالی هنوز اجرایی نشده و تا زمانی که این طرح به طور کامل انجام 
 نشود، اســتان اصفهان همچنان با مشکل کمبود آب دست وپنجه نرم

 می کند.

سخنگوی شرکت آبفای اصفهان مطرح کرد:

کاهش ۷ درصدی مصرف آب شرب

اصناف

خبر

گالیه کشاورزان از کمبود آب؛
 »زاینده رود« بهار 98 هم باید 

جاری باشد
عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان شهرستان 
اصفهان با اشــاره به باز شــدن زاینده رود و 
کشــاورزی در شــرق اصفهان گفت: با توجه 
به محدود بــودن این آب 3٥ تــا 40 درصد 
زمین های کشاورزی در شرق اصفهان آبیاری 
شــدند، این آبیــاری برای ثمردهــی زمین 
کافی نیست و به قول کشــاورزان فقط برای 
»تر کردن کلــوخ« کفایت می کند.حســین 
محمدرضایی اظهار داشت: چند آبیاری دیگر 
برای این زمین ها نیاز اســت که بســتگی به 
بارش های موثر اســفندماه دارد، اگر بارش ها 
قابل توجــه باشــد از ابتدای ســال 98 آب 
مجددا باز خواهد شــد، اگــر اول فروردین تا 
خرداد باز نشــود این آبی کــه در حال حاضر 
 باز شــده و کشــتی کــه صــورت گرفته به 
نتیجه نمی رسد. وی در پاســخ به این سوال 
که کشاورزان تا چه اندازه از روش های جدید 
آبیاری برای کاهــش مصرف آب اســتفاده 
می کنند، گفت: کشاورزان اصفهانی به بهترین 
شکل از آب و خاک اســتفاده می کنند، دلیل 
آن این است که اســتان اصفهان 2/6 درصد 
زمین های کشاورزی کشــور را در خود جای 
داده اما 6/٥ درصد محصوالت کشــاورزی در 
آن تولید می شــود.عضو هیئت مدیره صنف 
کشــاورزان شهرســتان اصفهان اضافه کرد: 
این نشان دهنده اســتفاده صحیح کشاورزان 
اصفهانی از آب اســت، این که گفته می شود 
آبیاری قطره ای یا به ســایر روش هــا انجام 
 شــود، به خاطر نوع آبیاری فعلی این امکان 
وجود ندارد.وی توضیــح داد: اگر زاینده رود 
همیشــه جاری بود این امکان وجود داشت؛ 
اما چون بعضا از آب چاه اســتفاده می شــود، 
ایــن آب به دلیــل کاهش ســطح و افزایش 
امالح معدنــی نمی تواند روی گیاه پاشــیده 
شــود و در صــورت روش قطــره ای دچــار 
 رســوب شــده و اســتفاده از این روش هم

 امکان پذیر نیست.

 زاینده رود »یکشنبه«
 بسته می شود

معاون حفاظــت و بهره برداری شــرکت آب 
منطقــه ای اســتان اصفهــان اعــالم کرد: 
دریچه هــای ســد زاینــده رود بامــداد روز 
 یکشــنبه بیســت و هشــتم بهمن ماه بسته 

می شود.
حســن ساســانی با بیان اینکه بنا بــر اعالم 
رهاسازی 20 روزه زاینده رود، تصمیم جدیدی 
مبنی بر تمدید این تاریخ گرفته نشــده است، 
اظهار کرد: دریچه های ســد زاینده رود بامداد 
روز یکشنبه بیست و هشتم بهمن ماه بسته می 
شود و در نهایت پس از دو روز رودخانه اصفهان 

نیز آب نخواهد داشت.

 بیانیه مهم مقام معظم رهبری به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقالب؛

راه حل مشکالت، اقتصاد مقاومتی است نه تسلیم و بوسه زدن بر پنجه گرگ 

Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2636 | February  14,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

۳
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2636 | پنجشنبه 25 بهمن 1397 | 8  جمادی الثانی 1440



4
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2636 | پنجشنبه 25 بهمن 1397 | 8 جمادی الثانی 1440

سمفونی نهم

پیشنهاد سردبیر:

مروری بر تمام آنچه در روزهای 
اکران جشنواره فیلم فجر در 
سیتی سنتر اصفهان گذشت؛

سمفونی
نهم

نهمین جشنواره فیلم فجر در اصفهان با 
اعتراض و انتقاد آغاز به کار کرد. اولین حاشیه قبل از 
آغاز جشنواره بود؛وقتی که اعالم شد امسال »سیتی سنتر« 
میزبان این جشنواره است و سخت بودن دسترسی مردم به 
این مکان و دوری راه اولین انتقادی بود که مطرح شــد، در 
واقع تخصیص تنها یک مجموعه سینمایی آن هم در نقطه ای 
دور از مرکز شــهر برای اکران فیلم ها ، صدای شکایت مردم 
و برخی چهره های دســت اندرکار در دوره های قبلی اکران 
جشنواره در اصفهان را درآورد. از جمله مدیرعامل موسسه 
بهمن سبز حوزه هنری که گفت: جشنواره فجر یک جشنواره 

مردمی است، به همین واسطه نباید حق انتخاب از 
مردم گرفته شود و باید به آنها اجازه 

دهیم خودشان انتخاب 
کنند که 

تمایــل دارنــد فیلم های 
جشنواره را در کدام سینما ببینند. همه 
مردم امکان طی کردن مسافت طوالنی شهر اصفهان تا این 
مکان را برای تماشای فیلم های جشنواره فجر ندارند و باید 
حتما سینماهایی در مرکز شهر برای اکران فیلم های جشنواره 
در نظر گرفته شود.سال های قبل شــاهد اکران فیلم های 
جشنواره فیلم فجر در سینماهای ساحل و سپاهان و فلسطین 
بودیم. امسال اما گفته شد شرایطی که مسئوالن برای اکران 
در شهرستان ها گذاشته اند را سیتی سنتری ها قبول کرده اند 
و میزبانی به آنها داده شده است. راه، انصافا دور بود و حداقل 

همه مردم این امکان را نداشتند که تا پاسی از شب 
مشغول تماشای فیلم ها باشند آن 

هم بیرون از شهر.

سمیه پارسادوست

یک اکران کامل
قبل از شروع جشنواره اعالم شد امسال تمامی فیلم های بخش سودای سیمرغ در جشــنواره اصفهان هم اکران می شوند. سال های قبل 
معموال این دغدغه را داشتیم که ته مانده های جشنواره و فیلم هایی که کمتر استقبال می شوند به شهرستان ها فرستاده شده و فیلم های 
قابل بحث و مهم تنها در تهران نمایش داده می شوند. امسال خوشبختانه تمامی فیلم ها به اصفهان آمد. البته یکی دو فیلم قابل بحث مثل 
»دیدن این فیلم جرم است« که در بخش فیلم اولی ها نمایش داده شد، در اصفهان اکران نشد. اما بقیه فیلم ها بودند . از »شبی که ماه کامل 

شد« و »متری شش و نیم« گرفته تا »سمفونی نهم« و »قسم« و ...

حاشیه های روزهای اول
با هر اما و اگری که بود، اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر در مجتمع سینمایی سیتی سنتر اصفهان آغاز شد. دو روز اول سایه سنگین بی 
نظمی و اعتراض بر این جشنواره سایه انداخت. فیلم ها تا روز آخر طبق اعالم قبلی اکران نشدند. کاتالوگ های زیادی که به همین منظور 
چاپ شده بود و مکان و زمان اکران فیلم ها را اطالع رسانی می کرد، عمال بی فایده بود و در سطل زباله ریخته شدند. در دو روز اول، برخالف 
اعالم قبلی، برخی فیلم ها که حتی بلیت فروشی آنها نیز در سینما تیکت انجام شده بود، اکران نشد و مردمی که به امید تماشای فیلم خود را 
به سیتی سنتر رسانده بودند، با دست خالی و ناامیدی برگشتند. در روز دوم جشنواره این اتفاق ، منجر به اعتراض مردم و حتی ورود نیروهای 
انتظامی به محل مجموعه شد. گفته شد کد رمزهای بازگشایی فیلم ها KDM باید در اختیار مدیران اجرایی جشنواره در استان ها قرار می 
گرفته که به دست آنها نرسیده یا این کدها در آخرین دقایق و نزدیک به ســاعت اکران فیلم ها به دست مسئوالن سیتی سنتر در اصفهان 
رسیده و سرورهای مربوطه کدها را نمی خواندند. به همین خاطر فیلم ها پخش نشد و مردم معترض و شاکی شدند و در نهایت با پادرمیانی 

پلیس و پس گرفتن پول بلیت های خریداری شده ختم به خیر شد. 
باز هم مشخص شد که برای تهرانی ها مهم نیست که در استان های دیگر چه اتفاقی می افتد و تمام توجهات به جشنواره مرکزی معطوف 

شده بود. 

داستان تاسف برانگیز هنرمندان و سینما
اتفاق تازه ای که در جشنواره امســال رخ داد، این بود که برای هنرمندان و اصحاب رسانه، سانس اکران اختصاصی درنظر گرفته شده بود. 
برخی ها نسبت به این موضوع اعتراض داشتند. در تمام دنیا معموال رسم بر این است که هنرمندان سعی می کنند در جشنواره های معتبر 
کشور خود در کنار مردم قرار بگیرند تا نشان دهند که با مردم و از میان آنها هستند؛ اما امسال مسئوالن در جشنواره فجر اصفهان تصمیم 
گرفتند در یک جشنواره مردمی عالوه بر ۲۰ درصد  صندلی های هر سانس، یک سانس از سه سانس اکران نیز تنها به هنرمندان تخصیص 
داده شود . اینکه فیلم های درنظر گرفته شده در سانس های اختصاصی هم مدام جابه جا می شد، بماند اما اینکه اصوال و بر اساس چه مبنا 

و معیار  انگیزه ای چنین تصمیمی گرفته شد، سوالی است که هیچ مسئولی به آن پاسخ نداد.
اما مشاهدات ما از سالنی که اکران فیلم های مخصوص سانس هنرمندان در آن صورت می گرفت، نتایج خوشایندی دربرنداشت. بی نظمی، 
هل دادن برای ورود زودتر به سالن، ورود بدون کارت ، ورود با همراهان زیاد، کثیفی کف سالن پس از پایان فیلم ها و روشن شدن چراغ ها و 
قابل تاسف تر از همه، دعوا با پرسنل و کارمندان مجموعه در روز آخر که به برخورد فیزیکی هم کشیده شد، از جمله همین مشاهدات است. 
شاید اگر تمامی این اتفاقات در سالن مردمی رخ می داد، خیلی تعجب نمی کردیم اما اینکه کسی یا کسانی که خودشان را هنرمند می دانند، 
پوست پفک و چیپس و تخمه را کف زمین رها کنند، یا برای ورود به داخل سینما دیگران را هل بدهند و یا فحش بدهند و با کارمندان کتک 

کاری کنند، مسائلی است که نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت . 
و مســئله دیگر اینکه واقعا چه لزومی به جداکردن مردم و حتی اصحاب رسانه از مردم دیگر بود؟ ســال های قبل شاهد بودیم هنرمند و 
غیرهنرمند در کنار همدیگر به خوبی و خوشی و بدون حاشیه فیلم های جشنواره را می دیدند، از دعوا و درگیری هم خبری نبود. خبرنگاران 

هم در کنار مردم و هنرمندان ضمن تماشای فیلم ها در تمامی سانس ها، اخبار را پوشش می دادند.

وقتی همه »خبرنگار« می شوند!
و اما خبرنگاران...

مشکل همیشگی همچنان برپاست. در طول برگزاری جشنواره، کمتر خبرنگار حوزه فرهنگ و هنری را در سینما سیتی سنتر دیدیم و در 
عوض تا دل تان بخواهد کارت به دست هایی را دیدیم که خود را خبرنگار معرفی می کردند و خواهان تماشای فیلم ها و اختصاص صندلی 
های ویژه به خودشان و همراهان شان که معموال یکی دوتا هم نبودند، می شدند! یا افرادی که پیش از این آنها را در هر حوزه ای دیده بودیم 
به جز فرهنگ و هنر. خبرنگار ورزشی و اقتصادی و اجتماعی و ... همه آمده بودند آن هم در حالی که ارشاد یکی از شروط صدور کارت ویژه 
خبرنگاران برای حضور در جشنواره را حضور مستمر آنها در حوزه فرهنگ و هنر و همکاری شان در این عرصه اعالم کرده بود. اگر این شرط 
را مبنا قرار دهیم، باید بپرسیم در اصفهان چند خبرنگار که داریم که به صورت تخصصی در این حوزه فعالیت می کنند . بعید است تعدادشان 
از انگشتان یک دست تجاوز کند ولی خبرنگاران حاضر در ایام برگزاری جشنواره فیلم فجر، تعدادشان از انگشتان دست و پا تجاوز می کرد 

و چندبرابر اینها بود! 
بدتر اینکه برخی ها با همراه آمده بودند و از آشنایان خود در میان مسئوالن برگزارکننده جشنواره در سیتی سنتر می خواستند که مکان 
خوبی را در سالن برای خودشان و همراهان شان درنظر بگیرند حتی در سانس هایی که مخصوص اصحاب رسانه نبود و تنها برای نخریدن 
بلیت ده هزارتومانی ، شــاهد صحنه هایی بودیم که زیبنده این قشر نیست. آن هم در حالی که ســالن باالیی سینماها پر بود از جمعیتی 
 که جلوی فست فودی ها صف کشــیده بودند. اصوال مردم برای فســت فود خوب خرج می کنند، اما برای فیلم و کتاب، خساست به خرج 

می دهند و مقتصد می شوند!

اتفاق های خوب جشنواره: »شبی که ماه کامل شد« ،»متری شش و نیم« و »سرخپوست«
ذائقه اصفهانی هایی که پای ثابت اکران های جشــنواره فجر هستند، معموال مشخص اســت. در ایام غیرجشنواره ای فیلم های کمدی و 
حتی شاید بشود گفت همان آب دوغ خیاری ها معموال در اصفهان با استقبال خوبی از ســوی مردم مواجه می شود. جشنواره اما حکایت 
دیگری دارد. از همان ابتدا مشخص بود چند فیلم خاص و شاخص این جشنواره با استقبال بیشتری مواجه می شود. هرچقدر »آشفتگی« 
فریدون جیرانی که ستاره هایی مثل »مهناز افشار« و »بهرام رادان« را به عنوان بازیگر داشت با استقبال کم مردم مواجه شد، در عوض فیلم 
کارگردانانی همچون »نرگس آبیار« ، »نیما جاویدی« و »سعید روستایی« با اســتقبال خیلی خوب در این دوره از جشنواره فیلم فجر در 
اصفهان مواجه شد. گزاره ای که البته درباره سایر استان ها نیز قابل تعمیم است. »متری شش و نیم« فیلم پربحث و پرسر و صدای این دوره 
از جشنواره تنها دو سانس اکران داشت و زمزمه هایی درباره احتمال توقیف آن و عدم اکران عمومی این فیلم هم شنیده می شد و می شود. 
این فیلم از جمله فیلم هایی بود که مورد استقبال شدید اصفهانی ها قرار گرفت و درعین حال اعتراض داشتند که چرا سانس های بیشتری به 
این فیلم اختصاص داده نشده است. »شبی که ماه کامل شد« و »سرخپوست« هم دو فیلم دیگری بودند که اصفهانی ها پسندیدند. در سانس 
های اکران این دو فیلم، جمعیتی فراتر از ظرفیت سالن محل نمایش ، در سینماهای مجموعه سیتی سنتر حضور داشتند و حتی روی پله ها 
هم نشسته بودند. تشویق های ممتد پس از پایان نمایش این دو فیلم هم از رضایت تماشاگران، هنرمندان و اصحاب رسانه حکایت داشت. 
البته »ماجرای نیمروز؛ ردخون« را هم به این لیســت اضافه کنید که اختتامیه اکران های جشنواره در اصفهان هم با این فیلم 

خوب مهدویان بود.

سینما 
در دست بخش خصوصی

امسال نه افتتاحیه میهمان ویژه ای داشت و نه اختتامیه. منظور 
از میهمان ویژه هنرمندان است. جشنواره هم حاشیه داشت هم کمبود و 

بی نظمی . بار اولی بود که بخش خصوصی سکاندار میزبانی فستیوال فیلم های 
فجر در اصفهان می شد. با وجود تمام کم و کسری ها اما نباید از زحمات کارمندان و 

پرسنل مجموعه سینماهای سیتی سنتر و تالش آنها برای میزبانی آبرومندانه گذشت. 
از بگومگوهای برخی از پرسنل با مردمی که به خاطر بی نظمی ها گالیه مند بودند و حق 
هم داشتند بگذریم، باید گفت بهتر است به جای ســنگ اندازی و خوشحالی از ضربه 
خوردن بخش خصوصی، کمک کنیم تا خصوصی ها بیشــتر به میدان بیایند و امور 

را به دســت بگیرند و از متولی گری دولت و بخش هــای دولتی حداقل در حوزه 
سینماکاسته شود البته به شرط آنکه بخش خصوصی از رهگذر این میزبانی 

ها و سکانداری ها تنها به فکر درآمدزایی نباشد و حداقل این را بداند 
که با پول همه چیز را نمی شــود خریــد . حداقل »هنر« را 

نمی شود خرید.

Politic,Society,Cultural &  Sport NewspaperNo. 2636 | February  14,  2019  | 8 Pages ZAYANDE ROUD NEWSPAPER zayanderoud8108@gmail.com E-MAIL



Politic,Society,Cultural &  Sport Newspaper No. 2636 | February  14,  2019  | 8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPERzayanderoud8108@gmail.comE-MAIL

5
روزنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ورزشی | شماره 2636 | پنجشنبه 25  بهمن 1397 | 8  جمادی الثانی 1440

بیش از نیمی از اصفهان با خشکسالی شدید مواجه است

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیر گروه اعزام مبلغان اداره کل اوقاف 
استان اصفهان خبر داد:

اجرای بیش از 300 برنامه 
فرهنگی و مذهبی توسط مبلغان 
مدیر گروه اعزام مبلغــان اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان از اجرای بیش از 300 برنامه 
فرهنگی و مذهبی توسط مبلغان در 21 امامزاده 
شــاخص اســتان اصفهان خبر داد.علی مهرابی 
اظهار داشت: امسال 27 مبلغ اعزامی با استقرار در 
21 امامزاده شاخص استان اصفهان بیش از 300 
برنامه فرهنگی، مذهبی را اجرا کردند.وی افزود: 
پس از برگزاری دوره آموزش تبلیغی که با حضور 
آیت اله خاتمی، عضو خبــرگان رهبری و معاون 
فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه 27 
مبلغ مجرب از شهر مقدس قم برای اجرای ویژه 
برنامه های فجر فاطمی جهت استقرار در 21 بقعه 

و امامزاده شاخص استان اصفهان اعزام شدند.

 دو واقعیت اساسی
 در مورد داشتن فرزند معتاد

در مورد داشــتن فرزند معتاد دو واقعیت وجود 
دارد: اولین ایــن که همه  ما به عنــوان والدین 
اشتباهاتی را مرتکب می شــویم و البته والدین 
خوب، الزاما والدین بی نقصی نخواهند بود.زمانی 
که کودک شما بزرگ شــد، نمی توانید زمان را 
به عقب بازگردانده و اشــتباهات خود را اصالح 
کنید.واقعیت دوم اینکه زمانی که کودک شما 
بالغ شد، قدرت موردنیاز برای گرفتن تصمیمات 
هوشمندانه را خواهد داشت. درنتیجه، فرزندان 
بالغ حقی برای سرزنش کردن والدین خود در 
قبال تصمیماتی که امروز می گیرند، نخواهند 

داشت. 
اگر والدین متوجه اعتیاد فرزندشان شدند 

چه اقدامی باید انجام دهند؟
در مرحله اول باید به این مســئله پی ببرند که 
جوان در چه مرحله ای اســت؟ در شرایطی که 
مراحل آغازین را طی می کند باید به او به چشم 
یک فرد کامال سالم نگاه کنند و به تدریج او  را آن 
قدر در محیط خانه با محبت ویژه و فوق العاده 
جلب کنند که جوان در خلوت خــود از انجام 
این کار پشیمان شــده واحساس عذاب وجدان 
داشته باشد؛ اما اگر در مرحله میانی و حادی به 
سر می برد والدین باید به شدت به سمت اعتماد 
سازی گام بردارند. اعتماد سازی در این مرحله 
با آرامــش رخ می دهد. بایــد در فضایی امن  با 
جوان آلوده به مواد صحبت کرده و به او محبت 
داشت. آن چنان که او والدین را بهترین دوستان 
خود بدانــد. در صورت طی شــدن صحیح این 
روند،جوان به ســوی همکاری برای ترک گام 

خواهد برداشت. 
اگر بــا وجود همه تالش هــا فرزندی در 
خانواده درگیر مصرف مواد شد، چه کنیم؟

برخورد والدین باز هم باید منطقی و علمی باشد 
به این معنی که از هرگونه جنجال،  ســرزنش و 
توهین اجتناب کنند و در عوض درباره وضعیت 
فرزندشان از یک مشاور راهنمایی بخواهند. بعد 
از آن می توانند موضوع را با او  در میان بگذارند 
و بگویند از سوء مصرفش باخبرند، ولی چون این 
راه عواقب بدی به همراه دارد نگران هســتند و 

می خواهند به او کمک کنند.
چه زمانی باید به فرزند معتاد خود کمک 

کنیم؟
مهم ترین اقدام در ایــن جهت، کمک گرفتن از 
یک فرد متخصص است. می توانید برای شروع 
فرزند خود را نزد پزشک ببرید تا او را از نظر عالئم 
مصرف مواد مخدر و دیگر عارضه های سالمتی 
معاینه کند. می توانید قبــل از انجام این کار از 
فرزند خود بپرسید که آیا با مراجعه به پزشک و 
دادن تست های عادی اعتیاد و روش های درمانی 
مناسب راحت است یا خیر. در صورتی که فرزند 
شــما با این قضیه مشکل داشــت می توانید از 
افــراد متخصص در این زمینــه کمک بگیرید.

شما می توانید به طور مستقیم با یک متخصص 
اعتیاد تماس بگیرید. شــما و پزشک می توانید 
در مورد ارجاع فرزند خود برای درمان تصمیم 
گیری کنید. کمک گرفتن برای فرزند معتاد به 
مواد مخدر نیازمند شجاعت زیادی است چراکه 
کار سختی پیش روی شــما و فرزندتان خواهد 
بود که احتماال در رسیدن به اهداف تحصیلی، 
شخصی و ورزشی که در سنین نوجوانی انتظار 
آن ها را دارید، اختالل ایجاد خواهد کرد. با این 
حال، درمان انجام شده و نوجوان شما از اعتیاد 
رها خواهد شد که البته این روند نیز نیازمند زمان 
و بردباری خواهد بود.روش های درمانی موجود 
شخص را قادر می سازند تا با اثرات مخرب اعتیاد 
روی مغز و رفتار آن ها مقابله کرده و بتواند کنترل 

زندگی خود را در دست بگیرد. 
سرگرد جمشید محمد نقی 
کارشناس ارشد پلیس مبارزه 
با مواد مخدر اصفهان

فشار گرانی بر تنها گرمخانه 
مردمی ایران در اصفهان

مدیر گرمخانــه »پایان کارتن خوابــی امید« از 
افزایش دو برابری هزینه ها در اثر گرانی و کاهش 
70 درصدی کمک های مردمی ناشی از مشکالت 
اقتصادی خبــر داد و گفت: با »قــرض و قوله« 

گرمخانه را سرپا نگاه داشته ایم.
محســن انصاری، با اشــاره به شــدت گرفتن 
مشــکالت گرمخانه پایان کارتن خوابی امید به 
 عنوان تنها گرمخانه مردمی در کشور اظهار کرد:

 همه هزینه های گرمخانه دو تا چهار برابر شــده 
است. 

وی با اشاره به حضور نزدیک به یکصد مددجو در 
این گرمخانه ادامه داد: این مددجویان سه وعده 
غذا در این گرمخانه دارند و از آنجایی که حضور 
24 ساعته در گرمخانه دارند هزینه های دیگری 
نیز عالوه بر غذا، همچون چای، سیگار و بهداشت 

برای آنها انجام می شود. 
مدیر گرمخانه مردمی پایــان کارتن خوابی امید 
تصریح کرد: با وجود اینکه بــه صورت میانگین 
هزینه هــای گرمخانه امیــد دو برابر شــده، اما 
کمک های مردمی به دلیل مشــکالت اقتصادی 

تا 70 درصد کاهش داشته است.
انصاری از مردم درخواست کرد در صورتی که در 
مجالس خود غذای اضافه و یا قصد انجام نذورات 
داشتند، غذا و نذر خود را به گرمخانه ها برسانند.

دستگیری فروشنده حرفه ای 
مواد مخدر با دستگاه 

کارتخوان در شاهین شهر
فرمانده انتظامی شهرســتان شــاهین شهر از 
دستگیری یک فروشنده حرفه ای مواد افیونی با 
دستگاه کارتخوان و کشف 6 کیلوگرم حشیش و 
تریاک خبر داد.سرهنگ حسین بساطی در این 
باره گفت: ماموران کالنتری 11 شاهین شهر در 
پی اقدامات پلیســی خود موفق شدند فردی را 
که با تهیه یک دستگاه پوز بانکی سیار به صورت 
حرفه ای در سطح شهر اقدام به فروش مواد مخدر 

می کرد را شناسایی کنند. 
وی افزود: پــس از هماهنگی با مقــام قضائی از 
مخفیگاه این خرده فروش بازرسی شد که مقدار 
6 کیلوگرام حشــیش و تریاک و یک دســتگاه 
کارتخوان کشــف شد.ســرهنگ بساطی خاطر 
نشــان کرد: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم 
پس از اقدامات قانونــی به مراجع قضائی تحویل 

داده شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان خبر داد:
تعطیلی شرکت پخش داروی 

متخلف در اصفهان
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: 
در پی گزارش معاونت غذا و دارو دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان از فعالیت این واحد متخلف به 
تعزیرات حکومتی، پرونده تخلــف این واحد به 
شعبه رســیدگی به تخلفات تعزیرات حکومتی 
اصفهان ارســال شــد.غالمرضا صالحی افزود: 
پس از اثبات تخلف این شــرکت به استناد ماده 
15 از فصل ســوم تعزیرات توزیع و فروش دارو و 
شیر خشک و ملزومات پزشکی ، قانون تعزیرات 
حکومتی مصوب ســال 1367 مجمع تشخیص 
مصلحــت نظام ،حکم بــر تعطیلی فــوری این 

شرکت، صادرشد.

تخلیه لجن پساب در کانال آب 
روستای دنارت

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان 
اصفهان گفت: لجن مخــازن نگهداری و ذخیره 
پســاب در کانال آب روســتای دنارت از سوی 
شــهرداری منطقه تخلیه شــده بــود. محمود 
قهرمانی اظهار کــرد: در پی شــکایات مردمی 
مبنی بر رها سازی فاضالب در باالدست رودخانه 
و کانال آب روستای دنارت، کارشناسان محیط 
زیســت برای تحقیق و بررســی به این منطقه 

اعزام شدند. 
وی افزود: بررســی های اولیه نشان می دهد که 
فاضالب رهاشــده در کانال آب از سوی کارخانه 
ها نبوده بلکه ته مانده های لجن مخازن نگهداری 
پساب است که متاسفانه توسط یکی از شهرداری 
ها در این محل تخلیه شده است.قهرمانی گفت: 
طی سال ها استفاده از این مخازن،  لجن پساب ها 
در آن ها انباشت شــده بود که متاسفانه ماموران 
شهرداری برای پاک سازی این مخازن و باال بردن 
گنجایش آن ها، با بی سلیقگی و تصمیم نادرست 

اقدام به تخلیه این ضایعات در کانال آب کردند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمــر اصفهان گفت: از 
ابتدای ســال جاری تاکنون 50 کاروان ســالمت و 
نیکوکاری از بین نیروهای داوطلب به مناطق محروم 
این استان و شهرســتان های همجوار اعزام شدند. 
محســن مومنی افزود: این کاروان هــا با حضور در 
مناطق کمتر برخوردار استان از جمله در شهرستان 
های اصفهان، کاشان، دهاقان، لنجان، فریدن، خور و 
بیابانک و فالورجان به ارائه خدمات بهداشتی، سالمت 
و توزیع بســته های خوراکی و پوشاک اقدام کردند.
وی اضافه کرد: به تازگی تیم دندانپزشــکی کاروان 
ســالمت هالل احمر اصفهان به شهرســتان فهرج 
کرمان اعزام شــد و به ارائه خدمات رایگان بهداشت 
دهان و دندان، کمک به بهبود ســالمت محرومان و 
ایجاد مشــارکت موثر داوطلبان در برنامه های عام 
المنفعه و بشردوستانه به مردم این منطقه پرداختند. 
مدیرعامل جمعیت هالل احمــر اصفهان ادامه داد: 
این کاروان سالمت که در آن 25 نفر از دندانپزشکان 
داوطلب هالل احمر اســتان حضور داشتند به 360 
نفر خدماتی شــامل ترمیم، عصب کشی، کشیدن 

دندان، جرم گیری و جراحی دنــدان خدمات ارائه 
کردند. وی یادآور شد: کاروان های اعزامی جمعیت به 
مناطق مختلف استان عالوه بر ارائه خدمات سالمت و 
بهداشت و تامین نیازهای معیشتی به برگزاری کارگاه 
های آموزشی پیشــگیری از آسیب های اجتماعی، 
آموزش مهارت های زندگی، پیشگیری از مخاطرات 
طبیعی، شناخت بیماری های شایع ، پایش، کنترل 
قند و فشــار خون و ویزیت رایگان بیماران نیازمند 

اقدام کرده اند.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر اصفهان:

50 کاروان نیکوکاری به مناطق محروم اصفهان اعزام شدند
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی اصفهان اظهار 
داشــت: نقش مشــاوره ژنتیک برای پیشگیری از 
معلولیت ها و تضمین نسلی سالم برای آینده بسیار 
مهم و نیازمند افزایش آگاهی بخشی عمومی برای 
شهروندان است. مجتبی ناجی افزود: مشاوره ژنتیک، 
فرآیند ارتباطی برای بررسی احتمال بروز بیماری  
های ژنتیکی و ارائه راهکارهای مناســب به منظور 
جلوگیــری از تکرار بیماری اســت.وی اضافه کرد: 
مشاوره ژنتیک می  تواند به شــناخت بهتر بیماری 
ژنتیکی، نشانه  ها و روش  های تشخیصی، پیش بینی 
و کنترل بهتر عالیم بیمــاری، جلوگیری از ابتال یا 
تکرار بیماری یا پیشنهاد راهکارهای مناسب برای 
تشخیص پیش از تولد کمک کند.معاون اجتماعی 
اداره کل بهزیســتی اصفهان اضافه کرد: در جامعه 
گروهی از افراد به دالیل مختلف دچار مشــکالت 
جسمی، ذهنی، روانی، نابینایی، و ناشنوایی هستند 
که به عنوان معلول شــناخته می شوند. وی یادآور 
شد: در این استان حدود 240 هزار نفر معلول وجود 
دارد که از این تعداد حدود 13 هزار نفر ناشنوا، کم 

شــنوا و بالغ بر هفت هزار و 500 نفر کم بینا و نابینا 
هستند و همانند سایر شهروندان به دریافت خدمات 
برای تشکیل خانواده، تحصیل و اشتغال نیاز دارند.

معاون پیشگیری بهزیستی استان اصفهان، با تاکید 
بر نقش مشــاوره ژنتیک گفت: این نوع مشاوره به 
دنبال پیشگیری از معلولیت ها و عالج واقعه قبل از 
وقوع است و با ایجاد امکانات و ابزارهای نوین فرصتی 
فراهم شــده تا از سالمت نســل بعدی تا حدودی 

اطمینان حاصل شود.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی اصفهان خبرداد:

ضرورت آگاهی عمومی ازنقش مشاوره ژنتیک درسالمت جامعه

 بهزیستیهالل احمر

پس از جنجال بر سر استفاده دو پزشک سرشناس 
دراســتان اصفهان از پروتزهای تقلبــی و اعمال 
مجازات هایی که به نظر بســیاری از شــهروندان 
چندان هم برای این تخلف سنگین نبود، حاال خبر 
اســتفاده از این پروتزها توســط پزشکی دیگر در 
شهرری رسانه ای شده اســت. بسیاری از بیماران 
یکی از معروف ترین پزشــکان ارتوپــد اصفهان با 
شنیدن خبر اســتفاده این پزشک از تجهیزات بی 
کیفیت چینی به جای برندهــای معتبر اروپایی، 
چاپ برچسب ساخت کشــور های اروپایی و نصب  
روی قطعات تقلبی و پرداخت پورسانت به پزشکان 
برای نصب این قطعات در گردن و ســتون فقرات 
بیماران، شوکه شــدند و حاال این پرسش مطرح 
می شود  که در یکی از پول ســازترین و پر مراجع 
ترین رشته های پزشــکی کشور تا چه حد تقلب و 
استفاده از تجهیزات بی کیفیت رسوخ کرده است. 
استفاده از پروتزها و انجام عمل های مرتبط با آن 
بسیار سنگین و سرسام آور اســت و معموال افراد 
در معرض ناتوانی های اساســی دســت به چنین 
عمل هایی می زنند به همیــن دلیل هر نوع تقلب 
و عارضه در این زمینه می توانــد غیر قابل جبران 
باشد. بازار انجام عمل های پروتز در ایران به دلیل 
باال بودن آمار آرتروز در میان میانساالن باالست و 
به نظر می رســد همین تقاضای زیاد طمع چینی 
ها و برخی از پزشــکان داخلی را برانگیخته است. 

بالی اجناس چینی حاال 
عالوه بر بازار پوشــاک و 
کفش و پیــچ و مهره به 
ملزومات پزشکی و پروتز 
های درمانی هم ســرایت 
کرده اســت. اجناسی که 
اگر چه ساخت چین است 
اما به نام برند های معروف 

سوئیسی و اسپانیایی به بیماران فروخته می شود. 
گفته شده که سالیانه هزاران میلیارد تومان پول در 
صنعت تجهیزات پزشکی جابه جا می شود؛ وارداتی 

که نه چنــدان نظارتی بر 
آن اعمال می شــود و نه 
تضمیــن و گارانتی برای 
اصــل و مرغــوب بودن 
کاالهــای آن وجود دارد. 
ایــن مســئله در حالی 
است که درصد خطاهای 
پزشکی در میان پزشکان 
ارتوپد بسیار باالست و این رشته در کنار رشته زنان 
و زایمان پرشکایت ترین رشته پزشکی در بروز خطا 
و اشتباه است و حاال باید عالوه بر این معضل اجناس 

تقلبی و تبعات ناشــی از آن را هم به حاشیه ناامن 
بیماران این پزشــکان افزود. در این میان کمبود 
پروتز های اسکلتی در کشــور نیز معضل دیگری 
است که موجب می شود تا بیماران به پزشکان برای 
تامین این اجناس اعتماد بیشتری داشته باشند تا 
به هر طریق این وسیله را برای رهایی از درد فراهم 
کنند. چند ماه پیش  عضو انجمن جراحان ارتوپدی 
ایران هشدار داده بود که   در حال حاضر پروتزهای 
موجود در کشــور ناقص بوده و گاهی ســایزهای 
متوسط یافت نمی شود و به طور کلی در این زمینه 
کمبود داریم. همچنین گفته می شــود پروتزهای 
معتبری که از شــرکت های اروپایــی و آمریکایی 
خریده می شود، هر 10 تا 15  سال نیاز به تعویض 
دارد، این پروتزهای بی کیفیــت اما زمان تعویض 
را جلو می اندازد. اگر چه جامعه پزشــکی اورتوپد 
استفاده گسترده از این پروتزها را تایید نمی کند؛ 
اما برخی از فعاالن بازار تجهیزات پزشکی می گویند 
علت گرایش به اســتفاده از این وسایل بی کیفیت 
به دلیل پورسانت های باالی شرکت های چینی و 
مراکز پخش کننده این تجهیزات به بیمارستان ها 

و پزشکان است.
 به نظر می رســد نظارت ها بایــد در عرصه های 
پزشکی مصداق های عینی و عملی تری پیدا کند؛ 
چرا که با وضــع تحریم های اخیــر ورود کاالها و 
تجهیزات پزشــکی به ایران با مشکالت بیشتری 
مواجه خواهد شد که راه را برای افزایش سودجویی 

ها در این بازار فراهم می کند.

قاچاق در دنیای پزشکی

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اســتان اصفهان گفت: 
در 5۹ حادثه هفته گذشته 211 نفر آسیب دیدند که از این تعداد 
40 نفر نیاز به خدمات درمانی داشــتند که 33 نفر برای تکمیل 
درمان به مراکز درمانی اعزام و هفت نفر هم به صورت ســرپایی 

درمان شدند.
داریوش کریمی، با اشاره به پوشش امدادی 5۹ حادثه طی هفته 

گذشته به وســیله نیروهای امداد و نجات جمعیت هالل احمر 
اصفهان اظهار کرد: از این تعداد حادثه سه مورد در برف و کوالک، 
20 مورد جاده ای، 17 مورد خدمات حضوری و 16 مورد شهری 
و سه مورد کوهستان بوده است. وی با تاکید بر اینکه در این 5۹ 
حادثه تعداد 211 نفر آسیب دیده بودند، افزود 74 نفر در حوادث 
برف و کوالک و  70 نفر در حوادث جاده ای و 46 نفر در خدمات 

حضوری و 16 نفر در حوادث شهری و پنج نفر هم در کوهستان 
دچار آسیب دیدگی شده بودند.

کریمی گفت: از تعداد آســیب دیده ها 40 نفــر نیاز به خدمات 
درمانی داشتند که 33 نفر برای تکمیل درمان به مراکز درمانی 
اعزام شدند و هفت نفر هم به صورت سرپایی به وسیله نیروهای 

امداد ی در محل حادثه درمان شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان:
۲۱۱ نفر در 5۹ حادثه هفته گذشته آسیب دیدند

چالش پروتز های تقلبی همچنان ادامه دارد؛

  بازار انجام عمل های پروتز 
 در ایران به دلیل باال بودن
  آمار آرتروز در میان 

میانساالن باالست

مدیرکل هواشناسی اصفهان گفت: بر اساس شاخص های بلند مدت 
اکنون 53/4درصد مساحت این استان درگیر خشکسالی شدید است.
حمیدرضا خورشــیدی، با بیان اینکه ۹8/1 درصد مســاحت استان 
درگیر خشکسالی هیدرولوژیک)آب شناسی( است، افزود: بر اساس 
این شاخص ها 5/5 درصد مساحت استان درگیر خشکسالی خفیف، 
33/2درصد خشکسالی متوســط و 6 درصد خشکسالی بسیار شدید 
اســت.وی اضافه کرد: خشکسالی شدید در شهرســتان های خور و 
بیابانک، نایین، آران و بیدگل، کاشان، شاهین شهر و میمه، گلپایگان، 
نجف آباد، ســمیرم، اصفهان، مبارکــه، لنجان، دهاقان، شــهرضا، 

فالورجان، خمینی شــهر و بخش های محدودی از اردستان، نطنز، 
تیران و کرون و فریدونشهر قابل مشاهده است. مدیرکل هواشناسی 
اســتان اصفهان تصریح کرد : بخش هایی از شهرستان های شهرضا، 
سمیرم، کاشان، شاهین شهر و میمه و اصفهان تا پایان دی ماه درگیر 
خشکسالی بسیار شــدید بوده اند.به گفته وی میانگین وزنی بارش تا 
آخر دی ماه 13۹7 در استان برابر 7۹/۹ میلی متر است که نسبت به 
مدت مشــابه در بلندمدت 26 درصد و نسبت به مدت مشابه در سال 
گذشته 634/2درصد افزایش داشته است. وی خاطرنشان کرد: میزان 
بارش در ایستگاه کوهرنگ به عنوان سرچشمه زاینده رود در این بازه 

زمانی برابر با ۹74/7میلی متر است که 60درصد از میانگین بلندمدت 
خود بیشتر است.وی تصریح کرد: به طورکلی بر مبنای شاخص بیان 
شده در دوره 10 ساله، همانند گذشته شرایط خشکسالی درازمدت 
)هیدرولوژیک( در اســتان حکمفرما بود و باید مدیریت منابع آبی در 
بخش های مختلف کشاورزی، صنعت، خدمات و مصارف کشاورزی 
همچنان مورد توجه قرار گیرد. مدیرکل هواشناســی استان اصفهان 
اظهارداشت: به رغم بارش های مناســب پاییز در اغلب نقاط حوضه 
آبریز گاوخونی، همچنان با کمبود در بخش منابع آب مواجه هستیم 

که ناشی از خشکسالی انباشته 10 سال گذشته است.

کارشناس مســئول پیش بینی هوای اســتان اصفهان گفت: سامانه بارشی 
جدیدی وارد استان خواهد شد که احتمال بارانی شدن اصفهان در روز شنبه 
را دارد.حجت اله علی عســگریان ، اظهار کرد: از روز جمعه ســامانه بارشی 
جدیدی وارد استان اصفهان خواهد شد. این سامانه در غرب استان به صورت 
برف خواهد بود. شــهر اصفهان نیز در روز شــنبه بارش خواهد داشت و این 
سامانه عصر شنبه از استان خارج می شود.وی ادامه داد: این در حالی است که 

امروز تا فردا صبح، جو نسبتا پایداری در استان وجود خواهد داشته که موجب 
می شود شرایط برای افزایش آالینده ها مهیا باشد.

کارشناس مسئول پیش بینی هوای استان اصفهان، تصریح کرد:در روزهای 
گذشته، خور و بیابانک با 2/5میلی متر، بیشــترین بارندگی را داشته و بعد 
از آن نطنز بــا 1/1 و میمه با 1 میلی متر بارندگــی در رده های بعدی میزان 

بارش ها قرار داشتند.

هوا
 و 

آب

 اصفهان، شنبه
 بارانی می شود

کارشناس مسئول پیش بینی 
هوای استان:

بیش از نیمی از اصفهان با خشکسالی شدید مواجه است

یادداشت
پریسا سعادت
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طالیی پوشــان نصف جهــان در شــرایطی در 
هجدهمین دیــدار خود طی ایــن دوره از رقابت 
های لیگ برتر در ورزشگاه قدس مقابل تیم پیکان 
قرار می گیرند کــه تداوم صدرنشینی شــان در 
جدول رده بندی در دستان خود آنها قرار گرفته 
اســت.تیم ســپاهان در حالی در چارچوب هفته 
هجدهم لیگ برتر مقابل شاگردان حسین فرکی 
صف آرایی می کند که این تیم  هفته گذشته بار 
دیگر به صدر جدول رسید. شــاگردان امیر قلعه 
نویی در روز شکست پرسپولیس، از فرصت پیش 

آمده نهایت استفاده را کردند و با ارائه یک بازی 
هوشمندانه، 3 امتیاز حســاس را به حساب 

خود ریخته و به صدر جدول بازگشــتند. 
آنها پس از سه تســاوی پیاپی با سه گل 
مقابل ســپیدرود به برتری دست یافتند 
تا عالوه بر بازگشــت به صدر، آمارهای 
خوب شــان هم طی لیگ هجدهم ادامه 
دار باشــد و همچنان عنوان بهترین خط 

حمله، بهتریــن گلزن و باالتریــن امتیاز 
در اختیار این تیم باشد.ســپاهانی ها  که با 

کسب پیروزی در هفته هفدهم به روند شکست 
ناپذیری خود در لیگ برتر ادامــه دادند در بازی 
مقابل پیکان نیز به جز پیروزی در این بازی نمی 
اندیشــند به خصوص اینکه سرمربی تیم سپاهان 
یک بار دیگر هوش، تجربه و بازی خوانی باالیش 
را در بازی هفته گذشته به نمایش گذاشت و خط 
و نشان جدی برای ســایر مدعیان کشید و مربی 
پرتغالی این تیم نیز در نشست خبری بعد از دیدار 
با سپید رود تاکید کرد که هدف سپاهان قهرمانی 

لیگ است و برای این هدف می جنگد، موضعی که 
پیش تر با این صراحت از کادرفنی زردپوشان دیده 

نشده بود. در آن ســو تیم پیکان با سرمربی گری 
حسین فرکی این روزها شرایط خوبی ندارد و در 

آخرین بازی برگزار شده در فصل جاری شکست 
سنگینی را مقابل تیم اســتقالل تهران را متقبل 
شده است؛ اما این تیم برای برگشت دوباره به لیگ 
در بازی با سپاهان تمام تالشش را به کار می گیرد 
که امتیاز های این دیدار خانگی را از دست ندهد 
و بتواند به بهبود شرایطش، جایگاهش در جدول 
رده بندی را ارتقــا دهد . تیم پیــکان هم اکنون 
با کســب 16 امتیاز از 16 بازی در رده 12 جای 
گرفته است و فاصله زیادی با تیم های فانوس به 
دست ندارد.پیکان در 5 بازی 
آخرش هیچ شکســتی برابر 
سپاهان نداشــته و در 5 بازی آخر دو 
تیم سه برد و دو تساوی به دست آمده است. 
درواقع پیکان از زمان حضور مجید جاللی 
در این تیم و در سه لیگ اخیر)از شانزدهم 
تا هجدهم( بــه غیر از بــازی رفت لیگ 
شــانزدهم و بازی رفت لیگ هجدهم در 
ســه بازی دیگر به پیروزی رسیده است. 
البته کــه در مجموع ســیزده بازی اخیر 
دو تیم از لیگ نهم تا امروز سپاهان 7 بار و 
پیکان 4 بار به پیروزی رسیده اند و دو بازی 
دو تیم هم مساوی شده است. اما بررسی شرایط 
دو تیم نشان می دهد که حسین فرکی که سابقه 
سرمربی گری سپاهان را نیز در کارنامه دارد روز 
جمعه کار دشواری مقابل تیم اصفهان در دومین 
بازی که روی نیمکت تیم پیکان می نشیند، دارد 
به خصوص این کــه این مربــی کارنامه خوبی از 
تقابل با تیم سپاهان و امیرقلعه نویی ندارد و این 
روزها تیم ســپاهان در وضعیت روحی خوبی قرار 
گرفته است که نمی خواهد دوباره صدر جدول را 

به دیگر رقبا تعارف کند.

 عکس خبرساز آرسن ونگر 
با بازیکنان قطر

آرسن ونگر، سرمربی فرانسوی که بعد از اتمام 
آرســنال  در  کارش 
تاکنــون بدون تیم 
بوده است، در روز 
ملی ورزش قطر با 
بازیکنان این تیم 
از جمله المعز علی 
و عبدالکریم حســن 
دیدار داشت و عکس یادگاری گرفت.در حالی 
که زمزمه های زیادی مبنی بر حضور آرســن 
ونگر به عنوان جانشین فلیکس سانچس در تیم 
ملی قطر مطرح شده است، این مربی سرشناس 
در کمپ اسپایر حاضر شد و با بازیکنان قطری 
به خوش و بــش پرداخت.در ایــن عکس که 
بسیار خبر ساز شده است، المعز علی آقای گل 
جام ملت های آســیا، برادر امیر قطر، جیانی 
اینفانتینو رییس فیفا و عبدالکریم حسن مرد 
سال آسیا حضور دارند.اکسپرس مدعی شده 
است که آرسن ونگر برای جام جهانی 2۰22 
قطر در فهرست عنابی ها حضور دارد و در این 
بین، این مربی تمایل خود را به حضور در پست 
مدیریتی در پاری سن ژرمن اعالم کرده است.

رد پیشنهاد یک میلیون 
یورویی یوونتوس برای 

جذب »مهند علی«
مهند علی در جــام ملت های آســیا 2۰19 با 
پیراهن تیــم ملی عراق 
دو گل به ثمر رساند 
و با وجود ناکامی 
شــیرهای بیــن 
النهریــن مــورد 
توجه باشــگاه های 
بزرگ فوتبال ایتالیا، 
آلمان و اسپانیا قرار گرفته اســت. با این وجود 
مدیربرنامه های این بازیکن از مخالفت باشگاه 
الشرطه برای انتقال اعجوبه عراقی خبر می دهد.

بر این اساس باشگاه الشرطه عراق برای صدور 
رضایتنامه ایــن بازیکن مبلــغ 3 میلیون دالر 
درخواســت کرده در حالی که پیشنهاد باشگاه 
یوونتوس یک میلیون یورو بــوده و البته هنوز 
مذاکرات ادامه دارد. مدیر برنامه های مهند علی 
اعالم کرده که پیشــنهاد یک میلیون یورویی 
یوونتوس رد شده است. در عین حال گفته شده 
یوونتوس در این ماجرا عقب نشینی نخواهد کرد 

و به زودی پیشنهاد جدیدی را مطرح می کند.

کیلیان امباپه:
کار ما تمام نشده است

پاری  سن  ژرمن با وجود اینکه کاوانی و نیمار را در 
اختیار نداشت؛ اما با درخشش مهاجم جوان خود 
توانست منچستریونایتد 
اســتادیوم  در  را 
د  ر فــو ا تر لد و ا
شکســت دهد تا 
امید زیادی برای 
صعود بــه دور بعد 
داشته باشــد.کیلیان 

په  مبا که گل دوم بازی را به ثمر رساند، ا
در این رابطه، گفت : پیروزی خوب و لذت بخشی 
بود؛ اما لذت بخش تر از آن صعــود به دور بعد 
است. نیمه نخست به پایان رسیده و هنوز یک 
نیمه کامل دیگر باقی مانده اســت. کار ما تمام 
نشده و باید در دیدار برگشت هم نهایت تالش 
خود را به کار گرفــت. او در ادامه اضافه کرد: در 
2۰ دقیقه پایانی چند اشــتباه بد داشتیم؛ اما 
خوشبختانه دروازه  خود را بسته نگه داشتیم و 

نتیجه بسیار خوبی کسب کرده ایم.

الریان با چهار ستاره خارجی 
مقابل شهریار ایران

الریان قطر، دومین نماینــده عنابی ها در پلی 
آف لیگ قهرمانان آســیا 
که سه شــنبه آینده 
در دوحــه باید به 
مصاف ســایپای 
ایران بــرود چهار 
خارجی  ســهمیه 
خود برای این فصل از 
رقابت ها را معرفی کرد.گونزالو 
فریرا ، هونگ میونگ کو ، لوکا بورخوس به همراه 
ریواس خرید جدید ونزوئالیی از الهالل عربستان 
چهار بازیکنی هستند که بولنت سرمربی ترک 
تبار الریان در فهرست این فصل باشگاه قطری در 
لیگ قهرمانان آسیا قرار داده است.این بازیکنان 
به همراه ســایر ستاره های سرشــناس الریان 
از جمله بازیکنــان دو ملیتی همچــون تاباتا، 
سباستین سوریا و ... هفته آینده از شهریار ایران 

و شاگردانش میزبانی خواهند کرد.

»ایسما« شبیه لوکاکو است!

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

 ایسما، مهاجم جدید استقالل در اولین بازی اش موفق شد گل بزند؛ 
اما در همان بازی به نظر برخی ها آمــد که او اضافه وزن دارد. بیژن 
طاهری، مربی اســتقالل اما نظر دیگری دارد و او را با یک مهاجم 
سرشناس مقایســه کرده اســت. طاهری گفته: »نه! گونسالوس 
اضافه وزن ندارد. ایسما از نظر هیکلی شــبیه لوکاکو مهاجم تیم 

منچستریونایتد است که اندامی درشت و هیکلی عضالنی دارد. «

»ایسما« شبیه لوکاکو است!

قاسم حدادی فر پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل الکویت 15
کویت در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آســیا 2۰19 در نشست 
خبری، اظهار کرد: با این برد، کار خاصــی انجام ندادیم و باید در 
قطر مقابل الغرافه نتیجه بگیریم. در این مدت زود تر از همه تیم 
ها تمرینات مان را شــروع کردیم و تالش بسیارداشــتیم که این 

کوچک ترین نتیجه ای بود که گرفتیم.

با این برد، کار خاصی نکردیم
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پیشکسوت باشگاه پرسپولیس:
من بودم پرسپولیس را بیرون 

می کشیدم
با وجود  اینکه از بازی پرحاشیه فوالد و پرسپولیس 
چند روزی می گذرد؛ اما اظهارنظرها درباره این بازی 
همچنان ادامه دارد. حســین کالنی، پیشکسوت 
باشگاه پرسپولیس که عضو کمیته فنی فدراسیون 
فوتبال هم هست در این باره حرف های نسبتا تندی 
زده اســت. او گفته: »باید این بازی تکرار شود. من 
اگر در ورزشگاه غدیر اهواز بودم به هیچ وجه اجازه 
بازی کردن تیم را نمی دادم و تیمم را از زمین بیرون 
می کشیدم. درست است که محرومیت و ضرر برای 
تیم به دنبال داشت؛ اما اجازه نمی دادم علیه تیم ما 
کار کنند. من قبال هم در اهــواز بودم و این اتفاقات 
تکرار شده اســت. االن هم این مسائل را سر تیم ما 
آوردند. ورزشکاران نجیب هستند و برابر این قبیل 
مسائل واکنشی ندارند. باید به این بازی رسیدگی 
شــود و بازی را تکرار کنند. نمی تــوان در برابر آن 

سکوت کرد.«

ملی پوش اصفهانی تیم ملی فوتبال 
ساحلی:

شرایطم با ملی پوشان فوتبال 
فرق دارد

مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال ساحلی آسیا 
از 16 تا 26 اسفند ماه به میزبانی کشور تایلند برگزار 
می شود تا براساس آن ســه تیم نخست قاره برای 
حضور در جــام جهانی 2۰19 پاراگوئه مشــخص 
شوند. ایران در این رقابت ها با عمان و قطر هم گروه 
است.امیرحسین اکبری با اشاره به آغاز اردوی تیم 
ملی فوتبال ساحلی از 1۸ بهمن ماه در بندرعباس، 
اظهارکرد: این اردو می تواند در آماده سازی بازیکنان 
تیم ملی تاثیر زیادی داشته باشد؛ قبل از مسابقات 
مقدماتی جام جهانی در تایلند، یک اردوی دیگر نیز 
خواهیم داشــت تا با آمادگی کامل به این رقابت ها 
برویم.  ملی پوش اصفهانی فوتبال ساحلی در مورد 
حواشــی به وجود  آمده بین ورزش فوتبال و دیگر 
رشته های ورزشی، افزود: فوتبال ساحلی هم جزو 
فدراسیون فوتبال اســت و با وجود اینکه ملی پوش 
هستیم اما شرایط لباس و پاداش مان با ملی پوشان 

فوتبال متفاوت است.

در حاشیه

پیشخوان

قطار لیگ برتر فوتبال ایران در حالی  وارد ایستگاه هجدهم خود 
خواهد شد که تاکنون 4 بازیکن خود را کاندیدای اصلی آقای گلی 
لیگ هجدهم معرفی کرده اند. استنلی کی روش که دومین سال 
حضور خود در فوتبال ایران را سپری می کند با 1۰ گل آقای گل 
فعلی لیگ برتر است و به خوبی نشان داده راه دروازه تیم ها ایرانی 
را چه با پا و چه با سر بلد است.مهاجم صدرنشین، هفته گذشته 
هم دروازه سپیدرود را باز کرد تا فاصله خود را با رقیبانش به دو گل 

برساند. این مهاجم برزیلی از 1۰ گل خود، دو گل را از روی ضربات 
پنالتی وارد دروازه حریفان کرده است. لوسیانو پریرا فوالدی ها با 
3 پنالتی از 7 گل خود، توانسته کار ساده تری نسبت به بقیه برای 
اضافه شدن به جمع آقای گل های لیگ برتر انجام دهد.به غیر از 
این دو برزیلی، مهاجم ایرلندی تراکتورسازی دیگر خارجی مربع 
آقای گلی لیگ هجدهم است. استوکس که کمتر از سایر بازیکنان 
برای تیمش به میدان رفته، توانسته ۸ بار گلزنی کند که تنها یک 

بار آن از روی نقطه پنالتی بوده اســت. علی علیپور با هشت گل 
زده تنها گلزن ایرانی باالنشینان جدول آقای گلی لیگ برتر است. 
علیپور نماینده پرســپولیس برای حفظ رکورد این باشگاه است 
زیرا سرخ های پایتخت تنها تیمی هستند که 3 دوره متوالی لیگ 
برتر توانسته اند آقای گل لیگ را در تیم خود داشته باشد. مهدی 
طارمی در لیگ های پانزدهم و شــانزدهم و علی علیپور در لیگ 

هفدهم به این مهم دست یافته اند.

هجوم خارجی ها به رکورد پرسپولیس

 پیکان سواری سپاهان برای  تداوم 
صدرنشینی

 هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال؛

  عکس روز

دایی؛چهرهمحبوبهندیها
پیش از آغاز بازی ســایپا و مینروا پنجاب هند، اعضای کادر فنی تیم هندی به طرف علی 
دایی آمدند و پس از خوش و بش با او ، یک عکس یادگاری هم با سرمربی سایپا گرفتند. آنها 
از دیدن دایی به شدت ذوق زده به نظر می رسیدند. سرمربی تیم هندی در پایان بازی و در 

نشست خبری هم از دایی تمجید کرد و گفت: »او بت فوتبال آسیاست.«

کمبود بازیکن، کریمی را برابر تراکتور فیکس می کند؟
استقالل در دیدار با تراکتورسازی قطعا محمد دانشگر و فرشید باقری، دو مهره کلیدی خود را در اختیار 
ندارد و با کمبود جدی بازیکن در این دو پست رو به رو است. به ویژه استقاللی ها در مرکز زمین بازیکنی 
را برای جانشینی فرشــید باقری با کیفیت باالی او در اختیار ندارند و به همین دلیل شفر تنها می تواند 
امیدوار به درخشــش کریمی باشــد.کریمی بعد از نزدیک به 2ماه دوری از فوتبال، یک هفته است که 
تمرینات با توپ خود را آغاز کرده و در کنار دیگر بازیکنان تمرین می کند؛ اما مطمئنا با فرم ایده آل فاصله 
زیادی دارد. کریمی اگر در فرم خوب خود قرار داشته باشد، می تواند مهره ای کلیدی برای تیم شفر باشد 
اما دوری از فوتبال باعث شده که این بازیکن از فرم خوب خود فاصله بگیرد و حاال کمبود بازیکن باعث 

شده تا شفر و کادرفنی استقالل روی او برای این دیدار حساب کنند.

واکنش مدیرعامل پارس به ادعای نفت مسجدسلیمان
مدیرعامل باشگاه پارس جنوبی درباره ادعای باشگاه نفت مسجدسلیمان مبنی بر استفاده پارس جنوبی از بازیکن 
غیرمجاز در مسابقه روز سه شنبه این تیم عنوان کرد: قطعا بازیکنانی که یک طرفه قراردادشان را فسخ می کنند، 
خود و مدیربرنامه هایشان همه جوانب را در نظر می گیرند تا مشکلی به وجود نیاید و درباره محمد مهدی عسگری 
هم حتما اینگونه بوده است. بهرام رضاییان ادامه داد: مهدی عسگری از تیم کارون اروند خرمشهر جدا شده بود 
که در تمرینات ما حضور یافت و نظر کادرفنی مان را جلب کرد. ما نیز بعد از استعالم از کمیته تعیین وضعیت 
فدراسیون فوتبال قرارداد او را ثبت کردیم. ضمن اینکه سازمان لیگ هم برای این بازیکن کارت بازی صادر کرده و 
این ادعاها بی مورد است.رضاییان در پایان افزود: ما توجهی به این مسائل نداریم و کارمان را جلو می بریم. ان شاا... 

بتوانیم مقابل نساجی مازندران هم در بازی خانگی خود نتیجه خوبی بگیریم و در جدول باال بیاییم.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان:

۸۰ درصد مشکالت ورزشگاه نقش جهان مربوط به معارضان بود
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: شاید تنها 1۰ تا 15 درصد مشکل نقش جهان تکمیل 
آن بود و بیش از ۸۰ درصد کار مشکالت اراضی نقش جهان بود. محمد سلطان حسینی اظهار داشت: 
شرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی به جد در حال کار در ورزشــگاه است. روز سه شنبه هم به 
همراه معاون پروژه های شــرکت فوالد مبارکه پیگیری هایی درباره روند تکمیل ورزشگاه داشتیم و 
فکر می کنم تا 15 روز آینده طبقه دوم به طور کامل آماده شود.وی افزود: تنها در نیم پله ها در پایین 
قاچ ها باید مقاوم سازی انجام می گرفت که بیش از 95 درصد عملیات آن انجام شده است. درباره نصب 
چادرهای سقف نیز چون در فصلی هستیم که باد زیاد می وزد، شاید کمی زمان بر باشد که فکر می کنم 
طبق برآورد انجام  شده و قولی که دادند، نصب چادرها تا خردادماه سال آینده به پایان برسد. مدیرکل 
ورزش و جوانان استان اصفهان در پاسخ به سوالی درباره وضعیت نامناسب اطراف ورزشگاه و جاده های 
دسترسی به آن گفت: در این مدت 3 جاده دسترسی اضافه شده است اولی از کنار اتوبوسرانی که در 
حال تکمیل است و دیگری جاده ای است که به دولت آباد دسترسی دارد. البته اگر قرار باشد 75 هزار 
نفر در ورزشگاهی حضور پیدا کنند، می طلبد بسیاری از امکانات دیگر هم فراهم باشد.سلطان حسینی 
ادامه داد: درباره ورزشگاه آزادی نیز اگر 75 یا ۸۰ هزار نفر در یک بازی حضور پیدا کنند، چند درصد 
از آنها با مترو به ورزشگاه می روند. اینها مواردی است که زمان بر است، چیزی که در تعهد ما و شرکت 
توسعه است، تکمیل ورزشگاه است؛ اما ورزشــگاه نقش جهان با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم 
کرده  که یکی از آنها معارضین ورزشگاه بود. فکر می کنم شاید تنها 1۰ تا 15 درصد مشکل نقش جهان 
تکمیل آن بوده و بیش از ۸۰ درصد کار مشــکالت اراضی نقش جهان محسوب می شود که جا دارد 
از دادگستری استان و شهرستان برخوار که در 4-5 ســال گذشته کمک بسیاری به رفع این مشکل 

کردند تشکر کنم.

  نقش برانکو در نخستین 
باخت فصل؛ تــازه واردهای 

پرسپولیس کم آوردند

پرونده بازی اهواز در تهران 
به جریان افتاد؛ پرسپولیس به 

فوالد مشکوک است

 پا قدم پروین و قلعه نویی 
برای سایپا و ذوب آهن خوش 

یمن بود؛ صعود مقتدرانه

 ذوب آهن یک- الکویت 
صفر؛ ذوب آهن فاتح ماراتن 

پرسپولیس فوتبال
- استقالل 
خوزستان

ساعت 
16

شبکه 
سه

صنعتفوتبال
 نفت آبادان 

- پدیده
ساعت
17:30

شبکه 
ورزش

پخشزندهمسابقات

کنداکتور

پنجشنبه

25بهمن

تراکتورسازی فوتبال
-

 استقالل
ساعت 
15:30

شبکه 
سه

سپیدرودفوتبال
 - ماشین 

سازی
ساعت

16

شبکه 
ورزش

آگزبورگ فوتبال
- بایرن 

مونیخ
ساعت

23

شبکه 
ورزش

پخشزندهمسابقات
جمعه

26بهمن

سمیه مصور
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انتقال ۴۰ خودروی فرسوده رها شده به پارکینگ
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

دیدگاه

 اعالم فراخوان نهمین 
جشنواره عالمه حلی اصفهان 

مسئول واحد پژوهش حوزه علمیه اصفهان از 
آغاز فراخوان نهمین جشنواره عالمه حلی)ره( 
اســتان اصفهان ویژه طالب جــوان خواهر و 
برادر خبرداد.محمد اکبــری پیرامون نهمین 
جشنواره عالمه حلی اصفهان اظهار کرد:  طالب 
حوزه هــای علمیه برادران و خواهران اســتان 
اصفهان تا روز چهارشــنبه 29 اسفند 1397 
فرصت دارند بــرای نهمین جشــنواره عالمه 
حلی)ره( اســتان اصفهان ثبت نام کنند.وی با 
بیان اینکه طالب پس از ثبت نام، آثار پژوهشی 
خود را به دبیرخانه  اســتان، واقــع در خیابان 
حافظ، مرکز مدیریت حــوزه علمیه اصفهان، 
اتاق 22 ارســال کنند، گفت: آثار علمی باید با 
محتوای پژوهش، تالیــف، تصحیح و ترجمه و 
در قالب مقاله، کتاب، تحقیق پایانی و پایان نامه 
باشــد. اکبری افزود: گروه های علمی پژوهش، 
در این دوره از جشنواره شــامل  تفسیر و علوم 
قرآنی، علــوم حدیث و درایــه، کالم، اخالق و 
تربیت، فقه و حقوق اســالمی، فلسفه و منطق، 
اصول فقه، تاریخ اســالم و تشیع، ادبیات، علوم 
انسانی )مرتبط با حوزه دین( است. وی ابراز کرد: 
»نقش حوزه در تحوالت سیاسیـ  اجتماعی صد 
سال اخیر«، »آسیب های اجتماعی«، »سبک 
زندگی ایرانیـ  اسالمی« و »چهل سالگی انقالب 
اسالمی ایران« موضوعات بخش ویژه این دوره 

از جشنواره عالمه حلی هستند.

تخفیف ۲۰ درصدی برای 
دانشبران فعال سازمان فاوا 

مرکز آموزش ســازمان فاوا شهرداری اصفهان 
به دنبال برگزاری دوره های مختلف آموزشی 
برای شهروندان در ســطوح مختلف کودکان، 
نوجوانــان، بانــوان و دانشــجویان همچنین 
ســازمان های ســطح اســتان، در صدد است 
با توجه به ایــام پیروزی شــکوهمند انقالب 
اســالمی، در ثبت نام دوره های جدید جهت 
دانشــبرانی قبلی مرکــز تخفیــف ارائه کند. 
مدیرعامل ســازمان فاوا شــهرداری اصفهان 
اظهارکرد: امکان استفاده از تخفیف در ثبت نام 
دوره های جدید جهت دانشبران تا 1۰ اسفند 
ماه سال جاری برای ثبت نام در دوره های این 
مرکز با تخفیف 2۰ درصدی برای دانشــبران 
شاغل در شــهرداری اصفهان که بیش از پنج 
دوره را در ایــن مرکز گذرانده باشــند )عالوه 
بر یارانــه 2۰ درصدی شــهرداری اصفهان( و 
تخفیف 2۰ درصدی برای ســایر دانشــبران 
که بیش از ســه دوره را در مرکز آموزش طی 
کرده باشند، برقرار خواهد بود. سید حمیدرضا 
ابطحی بــا بیان اینکــه در پاییز ســال جاری 
دوره های »اندروید« و »پایتون« در دو سطح 
مقدماتی و پیشرفته بیشترین مخاطب را داشته 
است، افزود: دوره های جدید  JAVA Core  و 
MEAN Stack در حوزه برنامه نویسی و تولید 
نرم افزار نیز برای دانشــجویان از ابتدای بهمن 

ماه در حال ارائه است.

جاذبه های نوظهور شهر
بنا بر اعالم وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی، دو 
سرای »هشت بهشت« و »عباسی« در خیابان 
چهارباغ عباســی به عنوان گذرهای فرهنگی 
شهر اصفهان انتخاب شدند. قرار است در این 
گذرهای فرهنگی کاالهای هنری تولید خط و  
نقاشی، صنایع دســتی فاخر، غذاهای سنتی، 
لباس های طراحی شــده با فرهنــگ ایرانی، 
اســالمی و لوازم دکوری منزل و محل کار که 
دارای جنبه های هنری است، به نمایش درآمده 
و به فروش برسد. بر اساس اعالم وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به هنرمندانی که جهت استقرار 
در این مجموعــه انتخاب می شــوند از محل 
صندوق مالی و اعتباری هنر مســاعدت هایی 
تخصیص یافته اســت و تســهیالتی نیز برای 
آنها در نظر گرفته می شود.پژوهشگر و رییس 
گروه شهرسازی دانشــکده معماری دانشگاه 
اصفهان در این رابطه گفت: انتخاب دو سرای 
»هشت بهشت« و »عباسی« به عنوان گذرهای 
فرهنگی در اصفهــان جاذبه های نوظهور برای 
جذب گردشگران است.محمد مسعود، با بیان 
اینکه فضاهای باز شــهری مهم ترین مکان ها 
برای شهروندان محسوب می شود، تاکید کرد: 
ارزش های فرهنگی شــهرها پشتوانه فضاهای 
فرهنگی آنهاســت و هر چه در شــهرها تعداد 
فضاها و سراهای شهری از نظر فرهنگی بیشتر 
و میراث معماری و شهرسازی قوی تری باشد، 
اهمیت آن شهر و فضاها بیشتر می شود زیرا در 
جذب گردشگر داخلی و خارجی تاثیر بسزایی 

خواهد داشت.

مسئول تربیت بدنی سپاه صاحب الزمان 
)عج( خبر داد:

 شناسایی و پرورش استعدادها 
 با ۱۲ پایگاه استعدادیابی

 در سطح استان
مسئول تربیت بدنی ســپاه صاحب الزمان )عج( 
با توضیح اینکه در کنار توســعه و پیشرفت های 
عرصه ورزش نیازمند توجه بیشــتر مســئوالن 
هســتیم، بیان کرد: کارهای چشــمگیری برای 
زیرســاخت ورزش و مدیریت ورزش قهرمانی و 
همگانی انجام شده اســت؛ اما رشته های کشتی، 
کاراته، شــنا، والیبال، وزنه برداری، تیراندازی و 
... که افتخارآفرینی های متعددی برای کشــور 
داشــتند، نیازمند نگاه جدی تر مسئوالن است. 
سرهنگ پیمان صفت با اشــاره به برداشتن گام 
موثری برای عدالت محوری و توسعه در ورزش، 
تصریح کرد: ســال 9۰ با دســتور رییس وقت 
سازمان بســیج مســتضعفین بحث زیرساخت 
و توســعه اماکن ورزشی در بســیج شروع شد 
که بعد از گذشــت چهار ســال در بسیج سراسر 
کشور شــاهد پروژه های مختلفی اعم از اماکن 
ورزشی ســالن های صالحین و 9 دی  به مرحله 
بهره برداری ها رسید.مســئول تربیت بدنی سپاه 
صاحب الزمان )عــج( اضافه کرد: 22۰ ســالن 
ورزشی اعم از سالن های صالحین و چند منظور 
9 دی در سطح استان اصفهان ساخته شده است.

وی بابیان اینکه پایگاه های اســتعدادیابی پروژه 
کالن دیگری بــود که در بســیج رخ داد، اظهار 
کرد: کاری آکادمیک و علمی در بســیج از سال 
93 شروع شد که چهره های شاخصی را به ورزش 
استان و کشور تحویل داده است.سرهنگ پیمان 
صفت ادامه داد: ســه پایگاه استعدادیابی در سه 
رشــته مختلف تا پایان ســال 9۴ در کل استان 
داشتیم، اما امروز در سال 12 پایگاه استعدادیابی 
در 12 رشته در اســتان وجود دارد که شناسایی 
و پرورش اســتعدادها در بین نوجوانان و جوانان 
دختر و پسر در رشته های مختلف ورزشی توسط 
کارشناسان و مربیان انجام می شود. وی بیان کرد: 
یکی از نکات مثبت ایــن پایگاه ها پراکندگی در 
سطح استان است و تجمع این پایگاه ها در مرکز 
استان نیست؛ کاراته، تکواندو، جودو، وشو، شنا، 
واترپلو، تیراندازی و تیرکمان، فوتبال، فوتسال و 
والیبال ازجمله رشــته های ورزشی دارای پایگاه 
اســتعدادیابی است.مســئول تربیت بدنی سپاه 
صاحب الزمان )عج( در پایان گفت: طیف وسیعی 
از خواهران و برادران به پایگاه های استعدادیابی 

مراجعه کرده اند.

 حدیث زاهدی

کلنگ احداث محور کمکــی خیابان ارتش 
حدفاصل بلوار شهدای صفه و بلوار جانبازان 
صبح دیــروز با حضور شــهردار اصفهان و 
فرمانده نیروی زمینی ارتش در استان های 
 اصفهــان، یزد و چهارمحــال و بختیاری به

 زمین زده شد.
افزایش 37 درصدی بودجه شهرداری در 

سال 98
شهردار اصفهان در این مراســم که در قالب برنامه 
» اصفهان در مسیر امید« برگزارشد، اظهار کرد: با 
توجه به اینکه اراضی بر سر راه احداث این خیابان، 
نظامی و متعلق به ارتش است، توافقات الزم برای 
احداث این محور کمکی بــا فرمانده نیروی زمینی 
ارتش انجام شــده که در این زمینــه از همکاری 
فرماندهی نیروی ارتش برای توســعه شهر تشکر 
می کنم.قدرت اله نوروزی با اشــاره بــه جزییات 
خیابان در نظر گرفته شــده از بلوار شهدای صفه تا 
بلوار جانبازان افزود: طول این خیابان سه کیلومتر و 
عرض آن 7۵ متر است، همین طور عرض ترافیکی 
به اندازه ۴۵ متر برای این خیابان مشــخص شده 
اســت و ارتش به عنوان مجری طرح با ســرعت و 
طبق جدول زمان بندی کار را جلو می برد. شهردار 
اصفهان با اشــاره به افزایــش 37 درصدی بودجه 
شهرداری در ســال 9۸ افزود: چهار هزار میلیارد 
تومان بودجه شهرداری برای ســال آینده است و 
این مهم به دلیل مذاکرات با سرمایه گذاران و ارتش 

صورت گرفته است. 
نوروزی تاکید کرد: زمانی که مذاکرات و تفاهمات 
به قرارداد تبدیل شود، اطالعات دقیق همکاری با 
فرماندهان ارتش و تالش آنان برای توســعه شهر، 
رفاه مردم، رفع مشــکالت ترافیکــی و روند ایجاد 
حلقه حفاظتی اطالع رســانی می شود.وی با بیان 
اینکه ایجاد حلقه حفاظتی در سه سال آینده جزو 
بزرگ ترین پروژه های شــهرداری اصفهان است، 
گفت: 7۸ کیلومتر حلقه حفاظتی که شهر را در بر 
می گیرد در کاهش ترافیک، تصادفات، آســایش و 

آرامش بیشتر شهروندان 
موثــر خواهــد بــود که 
خوشــبختانه با همکاری 
ارتش و شــهرداری این 

مهم اجرایی شده است.
نوروزی تاکیــد کرد: این 
حمایت ها برای توســعه 
و آبادانــی شــهر و حل 

مشــکالت مردم، به ویژه در پروژه حلقه حفاظتی 
که پروژه ای بسیار بزرگ اســت، به صورت جدی 
احساس می شود و بســیار ارزشمند است.شهردار 
اصفهــان اظهــار امیدواری کــرد: ایــن گام آغاز 
 فصل جدیدی برای شــروع فعالیت هــای نوین در 

حوزه شهری باشد.
خیابان کمکی ارتــش در ۲ فاز اجرایی

 می شود
ارشــد نظامی آجا در اســتان های اصفهان، یزد و 
چهارمحال و بختیاری نیز در مراســم کلنگ زنی 
احداث خیابان کمکی ارتش از بلوار شهدای صفه و 
بلوار جانبازان اظهار کرد: ارتش جمهوری اسالمی 
در منطقه دارای پتانســیل های خوبی برای توسعه 
عمرانی اســت و می تواند تعامالت بسیار خوبی با 

ارگان ها به ویژه شهرداری 
در این زمینه داشته باشد.
محســن آذرافروز ادامه 
داد: در مناطــق مختلف 
از جملــه منطقــه پنج، 
شش و بخشــی از منطقه 
13 تعامــالت خوبــی با 
شــهرداری آغاز کرده ایم 
تا شهر از نظر مسائل عمرانی توســعه پیدا کند در 
این راستا نقش و طرح پروژه خیابان کمکی ارتش 
تایید و این پروژه به صورت رسمی عملیاتی می شود.

 ارشــد نظامی آجا در اســتان های اصفهان، یزد و 
چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: ارتش پتانسیل 
خوبی در زمینه مهندسی، نیروی انسانی و تجهیزات 
دارد و پیمانکار مناســبی برای شــهرداری بوده تا 
کار اجرایی طرح هــا را به اتمام برســاند.آذرافروز 
خاطرنشان کرد: طرح خیابان از بلوار شهدای صفه 
تا بلوار جانبازان در دو فاز تعریف شــده که فاز اول 
تا خیابان بهداری لشکر پیش بینی شده و فاز دوم 
آن باید با همکاری شهرداری نسبت به جابه جایی 
تاسیســات نظامی انجام گیــرد. وی تاکید کرد: با 
جانمایی های تاسیسات نظامی به منظور صیانت از 

ارتش، از بار ترافیکی این ناحیه از شــهر کاسته می 
شود؛ پس از عملیات اجرایی این خیابان، زیباسازی 
آن با همکاری شهرداری منطقه پنج انجام خواهد 

شد.
گره های ترافیکی جنوب غربی اصفهان باز 

می شود
مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان هم در حاشیه 
این مراســم  گفت: با برنامه ریزی های انجام شده 
تا  شــش ماه دیگر گره های ترافیکی جنوب غرب 
شهر اصفهان باز می شود.احمد رضایی درباره آغاز 
عملیات اجرایی خیابان حدفاصل بلوار شهدای صفه 
و بلوار جانبازان افزود: این طرح با هزینه ای بالغ بر 
1۰۰ میلیارد ریال احداث می شــود.وی با اشاره به 
آغاز عملیات عمرانی محــور کمکی خیابان ارتش، 
اظهارداشــت: این خیابان به موازات خیابان ارتش 
حدفاصل بلوار شهدای صفه و بلوار جانبازان احداث 
خواهد شد که طول این محور سه کیلومتر و عرض 
آن 6۰ تا 7۵ متر اســت.به گفته مدیر منطقه پنج 
شــهرداری اصفهان، زمین های الزم برای ساخت 
این محور در مالکیت ارتــش بوده که توافقات الزم 
در این خصوص صورت گرفته است.رضایی با بیان 
اینکه خیابان ارتش تنها محور شــریانی با ظرفیت 
باال در جنوب غرب اصفهان اســت، خاطرنشــان 
کرد: البته شــریان های دیگری هماننــد خیابان 
محتشم کاشانی نیز در این ناحیه شهر وجود دارد؛ 
اما ظرفیت محور ارتش از اهمیت باالیی برخوردار 
است. وی گفت: با توجه به سرریز ترافیک محورهای 
شمالی-  جنوبی به خیابان ارتش اهمیت ساخت این 
محور را دوچندان کرده است، از این رو محور کمکی 
در نظر گرفته شده ادامه بلوار جانبازان است.مدیر 
منطقه پنج شهرداری اصفهان افزود: با انجام اقدامات 
تکمیلی ترافیک به انتهای اتوبان ذوب آهن منتقل و 
به موازات خیابان ارتش تا انتهای بلوار شهدای صفه 
نیز ادامه پیدا می کند.وی اظهار داشت: کاهش بار 
ترافیکی، طراحی مناسب یک خیابان، توسعه حمل 
و نقل عمومی و پیش بینی توسعه شهر اصفهان در 
آینده از جمله اهداف ساخت محور کمکی خیابان 

ارتش است.

همکاری شهرداری و ارتش برای توسعه شهر
 در مراسم کلنگ زنی احداث خیابان کمکی ارتش از بلوار شهدای صفه و بلوار جانبازان مطرح شد؛

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان اظهارکرد: 
یکی از مشــکالت و معضالت ســطح معابر یا محله های شــهر، وجود 
خودروهای فرسوده رها شده اســت که باعث به وجود آمدن مشکالت 
مختلفی به لحاظ ایجاد نازیبایی در شهر و همچنین نظافت اطراف آن 

محدوده می شود.
حسن محمدحسینی افزود: با توجه به اینکه اصفهان شهری گردشگر 
پذیر بوده و حساســیت ویژه ای بــر زیبایی مناظر شــهر وجود دارد، 
شــهرداری اصفهان به مقوله جمع آوری خودروهای فرسوده رها شده 
در سطح شــهر با دریافت دســتور مقام قضایی ورود پیدا کرده است.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شــهرداری اصفهان با بیان 
اینکه شهروندان در صورت مشاهده خودروهای رها شده در سطح معابر 
که وضعیت نامناسبی دارند و مدت زیادی در یک نقطه باقی مانده است، 
می توانند با اداره  137 شهرداری تماس بگیرند، تصریح کرد: با دریافت 
گزارش های مردمی، اکیپ های رفع تخلفات شــهری مناطق 1۵ گانه 
شهرداری اصفهان به محل مراجعه و با اخطار و برچسب روی خودرو از 
مالک یا مالکان خودرو درخواست می کنند که خودرو را در مدت زمانی 
مشخص از محل انتقال دهند.وی ادامه داد: در صورت بی توجهی مالک یا 
مالکان خودرو نسبت به اخطار اعالم شده، خودرو به پارکینگ های مجاز 

در شهر انتقال داده می شود و مالکان پس از انجام فرآیند قانونی می توانند 
نســبت به تحویل گرفتن خودروی خود اقدام کنند.محمدحسینی با 
بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۰ دستگاه خودرو فرسوده رها 
شده در سطح معابر عمومی شهر توسط اکیپ های رفع تخلفات شهری 
اصفهان جمع آوری و به پارکینگ های مجاز انتقال یافته اســت، تاکید 
کرد: شــهروندان باید توجه داشته باشــند که معابر عمومی شهر برای 
استفاده شخصی نیســت و چنانچه خودروی فرســوده، خراب یا فاقد 
 اســتفاده دارند باید آن را به گاراژ یا تعمیرگاه  انتقال داده و در ســطح 

شهر رها نکنند.

رییس کمیســیون اجتماعی و محیط زیســت 
شورای اسالمی شهر اصفهان درخصوص برگزاری 
بخشی از جشــنواره فیلم فجر در اصفهان اظهار 
کرد: برگزاری جشنواری فجر در اصفهان نشان 

داد که این شــهر ظرفیت این را دارد 
که به عالقه مندی شــهروندان خود 
اهمیت دهد.کورش محمدی افزود: 
چند فیلمی که در جشــنواره امسال 
شاهد بودم از نظر ســطح و زاویه تا 
حدود زیادی به ســمت مسائل روز 
جامعه پیش رفته بود؛ جمشــیدیه، 
رد خون، شبی که ماه کامل شد و به 
ویژه فیلم سینمایی»متری شیش و 

نیم« که ســاختارهای اجتماعی معیوب جامعه 
را مورد بررســی قرار داده بود، از جمله فیلم های 
خوب جشــنواره امســال بودند.محمدی اضافه 
کرد: فیلم هایی با محوریت آسیب های اجتماعی 
می تواند نشانه یا منشــوری برای مدیریت کالن 
جامعه به خصوص دســتگاه هایی که با فرهنگ 
عمومی و ســاختار جامعه دخیل هستند، باشد 
تا متناســب با نیاز اصلی جامعه و زوایای پنهان 
آن برنامه ریزی و تصمیم گیــری کرده و از هنر 
و صنایع خالق که یکی از آن ها سینماســت در 
این جهت استفاده کنند.وی با اشــاره به اینکه 
ساختارهای اجتماعی امروز دچار تحوالتی شده 
که کشش منفی موجود در آن بیش از کشش های 
مثبــت بــوده و از دل همین ســوژه ها می توان 

ضعف های موجود را پوشــش داد، خاطرنشان 
کرد: ســاختار جامعه دچار معضالتی شــده که 
ناخودآگاه آسیب زا هستند بنابراین پرداختن به 
آسیب های اجتماعی در فیلم های سینمایی باعث 

می شود که با دوری از پدیده ای با عنوان»انکار«  
واقعیات جاری جامعه به تصویر کشــیده شده 
و ارتباط مردم با ســینما بیشــتر شــود.رییس 
کمیســیون اجتماعی و محیط زیست شورای 
اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه سینمایی ما 
برآمده از جامعه ما است که مهارت شاد زیستن را 
نیاموخته بنابراین نمی توان از این سینما آموزش 
شــاد زیســتن به مردم را انتظار داشت، توضیح 
داد: ســینمایی که واقعیات جامعــه را انعکاس 
ندهد، امید نیز نمی دهد و تزریــق امید واهی و 
کاذب به جامعه خود یک آســیب جدی اســت 
بنابراین باید واقعیات موجود باز شــده و از اینکه 
 به تصویر کشیدن آن آســیب زا باشد بیم نباید

 داشت.

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر:

تزریق امید کاذب به جامعه آسیب زاست

رییــس کمیســیون حمــل و نقــل و فنــاوری 
اطالعات شورای اسالمی شــهر اصفهان در برنامه 
رادیویی»صدای شــهر«  با اشــاره به بودجه 9۸ 
شــهرداری اصفهان، اظهارکرد: بودجه ســال 9۸ 

شهرداری اصفهان چهار هزار و 1۰۰ میلیارد تومان 
اســت که بیش از ۵۰ درصد آن یعنــی معادل دو 
هزار میلیارد تومان به بخش حمل و نقل عمومی، 
ترافیک و فناوری اطالعات و سازمان های وابسته 
اختصاص خواهد یافت.امیراحمد زندآور افزود: برای 
بهره برداری مترو ۵۰ میلیارد تومان، در ســازمان 
تاکسیرانی ۵.۵ میلیارد تومان، برای شرکت واحد 
اتوبوسرانی ۸6 میلیارد تومان، در سازمان فاوا ۴۸ 
میلیارد تومان، سازمان پایانه های مسافربری 21 
میلیارد تومان و برای سازمان حمل ونقل بار درون 
شهری هشت میلیارد تومان اعتبار در بودجه 9۸ 
در نظر گرفته شده که مهم ترین هدف آن کاهش 
سفرهای شخصی و آالینده هاست.  وی خاطرنشان 
کرد: در بخش حمل و نقل عمومی یک هزار و ۵1۰ 

میلیارد تومان معادل 36 درصد کل بودجه، شامل 
تملک و احداث شبکه معابر و آسفالت،  ۴۰7 میلیارد 
تومان معادل 1۰ درصد بودجه را شــامل می شود. 
زندآور ادامه داد: مدیریت هوشمند ترافیک امسال 
برای اولین بار ۴۰ میلیارد تومان معادل 
یک درصد بودجه شهرداری را به خود 
اختصاص می دهد.وی خاطرنشــان 
کرد: در بخش حمــل ونقل عمومی 
همگانــی 9۰۰ میلیــارد از بودجه از 
طریق اوراق مشارکت و 39۴ میلیارد 
تومان نیز از محل اعتبارات شهرداری 
تامین می شود که عدد یک هزار و 29۴ 
میلیارد تومانی سازمان قطار شهری 
اصفهان و حومه را تکمیل می کند.رییس کمیسیون 
حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای اسالمی شهر 
اصفهان تاکید کرد: هزینه بهره برداری مترو بسیار 
باالست و جا به جایی هر مسافر در شهر حدود چهار 
هزار و 2۰۰ تومان هزینه به دنبــال دارد که فقط 
7۰۰ تومان آن با هدف ترغیب مردم به اســتفاده 
از مترو و در نهایت کاهش آالیندگی ها از مسافران 
و شهروندان دریافت می شــود. وی گفت: بودجه 
شرکت واحد اتوبوسرانی امسال ۸6 میلیارد تومان 
در نظر گرفته شده، از این میزان 12 میلیارد تومان 
برای بازسازی ناوگان اتوبوسرانی اختصاص خواهد 
یافت، البته مناطق شــهرداری به خصوص منطقه 
شش شهرداری اصفهان 1۰ میلیارد تومان از بودجه 

خود را برای بازسازی اتوبوس ها در نظر می گیرند.

رییس کمیسیون حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای  شهرخبر داد:

اختصاص نیمی از بودجه ۹۸ شهرداری به حمل ونقل عمومی

طرح خیابان از بلوار شهدای صفه 
تا بلوار جانبازان در دو فاز تعریف 
شده که فاز اول تا خیابان بهداری 

لشکر پیش بینی شده است

اعالم مفقودی 
مجوز راه انــدازی واحد درمان 
وابســتگی به مــواد افیونی یا 
داروهای آگونیست مرکز درمان 
ســوء مصــرف مــواد امیر به 
مســئولیت خانم دکتر سعیده 
ســلیمانی در شــیفت صبح و 
عصر واقع در اصفهان خیابان 
امام خمینی خیابــان امیرکبیر 
جنب بانــک صــادرات مفقود 
گردیده اســت و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 

حصر وراثت
11/۸2  خانم مرضیه ســادات میرعظیم دارای 
شناسنامه شــماره 16۵ به شرح دادخواست به 
کالسه  ۵61/97 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نمــوده و چنین توضیــح داده که 
شــادروان حســین علی رحیمی به شناسنامه 
1۴۰ در تاریــخ 1397/11/2 اقامتــگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر است به 1- مرضیه سادات میر 
عظیم، ش.ش 16۵ نسبت با متوفی همسر 2- 
طیبه تبرانی، ش.ش 73  نســبت با متوفی مادر 
3- کیان علی رحیمی، ش.ش 123۰12۴۸۸۸ 
نسبت با متوفی فرزند ۴- کسری علی رحیمی، 
ش.ش 123۰1۵1۴7۸ نسبت با متوفی فرزند. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 
الف: 3766۲6 شعبه دوم حقوقی شورای حل 
اختالف شهرســتان نطنز )مجتمع شماره یک( 

)1۵۰ کلمه، 2 کادر(

مدیر کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان خبر داد:
انتقال ۴۰ خودروی فرسوده رها شده به پارکینگ
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  پیامبر اکرم )صلی ا... علیه و آله(:
   با نفس خود در خوابیدن به درازای شب، 

همراهی نکنید؛ بلکه پاسی از آن را برگیرید.
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یادداشت

کمتر کســی را می توان یافت که به دنبال احساس شادی و 
خوشبختی در زندگی نباشــد به خصوص اینکه بخواهد این 
احساس را در کنار شــخصی که صمیمانه او را دوست دارد 
داشته باشد. در ابتدای یک ازدواج عموما رابطه ها شاد است؛ 
اما در ادامه ممکن است با مشکالتی مواجه شود، باید دانست 
که یک ازدواج شــاد ادامه دار به ســادگی به دست نمی آید. 
نکاتی که در ادامه این مطلب بیان شده نه فقط برای داشتن 

یک ازدواج شاد که برای آرامش ضروری است.
1- ذهنیت خــود را ارتقا دهید : یــک یادگیرنده برای 
تمام دوران زندگی تان باشــید. اگر هردوی شــما بتوانید از 
اشتباهات تان و چالش های پیش رو درزندگی درس بگیرید، 

هم به عنوان یک شخص و هم یک زوج رشد خواهید کرد.
2- از خودتان مراقبت کنید:مهم نیســت به چه صورت، 
اما در همه حال از خودتان مراقبــت کنید. زنان و مادران به 
واسطه فداکاری هایشان در زندگی، طراوات زندگی خود را 
از دست می دهند و بعد از آن دیگر کسی در خانه خوشحال 

نخواهد بود.
3- دســت از کمال گرایی بردارید :نه پارتنر شــما در 
زندگی بی عیب است و نه خود شما. در تمام رابطه ها، هر دو 
طرف ماجرا اشتباهاتی مرتکب می شــوند. اجازه ندهید که 
کمال گرایی، ازدواج شاد شما را خراب کند و رابطه عاشقانه 
شــما از هم بپاشــد. با خودتان مهربان باشــید و با شریک 

زندگی تان مهربان تر.
4. گاهی پیش از خــواب از شــریک تان قدردانی 
کنید:درســت پیش از آنکه به خواب برویــد، با گفتن چند 
جمله ســاده به شریک زندگی تان نشــان دهید که قدردان 
حضور او هســتید. این می تواند به کارهایی که در طول روز 
توسط او انجام شده مربوط باشد تا هر زمان دیگری. قدردانی 
باعث می شود همسرتان احساس بهتری به زندگی مشترک 

با شما داشته باشد.
5- عشــق و احترام را فراموش نکنید: عشق و احترام 
دو معیار اصلی یک ازدواج شاد و معامله ای دو سر برد است. 
با احترام به شــریک خود الیق دریافت عشق او می شوید و 

برعکس.
6- بخشش را تمرین کنید:انسان ها موجوداتی بی عیب 
نیســتند، نه شــما و نه شــریک زندگی تان هم از این مورد 
مستثنی نیســتید. بخشــیدن را تمرین کنید و اشتباهات 

شریک خود را ببخشید تا خودتان بخشیده شوید.
7- هرگز تهدید به طالق نکنید:تهدید به طالق گرفتن، 
بوســه مرگ اســت. به خاطر داشــته باشــید که حتی در 
شدیدترین بحث ها هم نباید به حالت تهدید، حرفی از طالق 
بزنید. ازدواج شما بسیار مهم است و تهدید به پایان دادن آن، 

بیشتر از یک دعواست.
8- صمیمیت و ارتباط واقعــی ایجاد کنید:یک محقق 
آمریکایی می گوید: »هر آنچه که تو را آســیب پذیر می کند، 
باعث زیبایی تو می شــود.« با قلبی باز گارد خود را در مقابل 
شــریک زندگی تان پایین بگیرید و یک صمیمیت و ارتباط 
واقعی ایجاد کنید. همیشــه آماده این باشــید که احساس 
واقعی، عمیق و حتی ترســناک خــود را با او به اشــتراک 

بگذارید. 
9- با شخص درســتی ازدواج کنید:شــخص درست 
می تواند تعریف متفاوتی برای افراد داشــته باشد؛ اما بدون 
شک برای داشتن یک ازدواج شاد شــریک شما باید عالیق، 

باورها، احساسات و اعتقادات شما را به درستی درک کند.

ازدواج شادی داشته باشید

 سمانه رجبی

عکس روز

دوخط کتاب

از زندان هــا و کار و تالش 
خســته می شــود و چهره  
عزیــز و قلبــی را کــه از 
مهربانی شــکفته باشــد 

می خواهد.
 »طاعون«
آلبر کامو

این دنیا بی عشــق به 
منزله  دنیای مرده ای 

است
 ایــن دنیــا بی عشــق بــه 
منزلــه  دنیــای مــرده ای 
اســت و پیوســته ســاعتی 
فرا می رســد که انســان 

یک نگهبان سوئدی در ســطل زباله ای در حومه استکهلم، دو تاج و یک کره 
طالیی پادشاهی پیدا کرد که گفته می شود، به خانواده ای سلطنتی در قرن 
هفدهم تعلق دارد. در 31 جوالی، جواهرات سلطنتی از کلیسای اعظم شهر 
استراجانس که نزدیک استکهلم است به سرقت رفت. پلیس می گوید، جواهرات 
پیدا شده، همان جواهرات سرقتی است و تحقیقات برای تشخیص درستی 
این موضوع و اصل بودن جواهرات همچنان ادامه دارد.گفتنی است، دو مرد، 
جواهرات را جلوی چشم شاهدان به سرقت بردند و سپس در دریاچه ماالرین 

سوار قایقی شده و غیبشان زد تا اینکه جواهرات در سطل زباله پیدا شد. 

پیدا شدن گنج در زباله های استکهلم

هفته مد نیویورک یکی از مهم ترین رویدادهای صنعت مد است که هر سال 
در ماه فوریه برگزار می شود. شاید تا به حال نمی دانستید اما هر سال در 
ماه فوریه یک فشن شوی متفاوت نیز به این رویداد اضافه شده است به نام 
فشن شوی حیوانات خانگی نیویورک که بزرگ ترین نمایش مد حیوانات 
خانگی و حیوانات نجات یافته در آمریکاست. در فشن شوی حیوانات خانگی 
نیویورک حیواناتی که از سر تا پا لباس های زیبایی تن کرده اند به نمایش 
گذاشته می شوند. این نمایش جالب امسال در هتل پنسیلوانیا در منهاتن 

نیویورک به اجرا درآمده است.

فشن شوی حیوانات خانگی در نیویورک

داستان های عاشقانه عجیب ولی واقعی)1(
تقریبا پیدا کردن عشق هیچ وقت مثل فیلم ها نیست. بیشتر مردم عشق خود را در دانشگاه، محل کار یا از طریق اینترنت پیدا می کنند. 
در بیشتر موارد هیچ چیز عجیب و جادویی در رابطه آن ها وجود ندارد و بیشترشان به اندازه کافی خسته کننده هستند که بگوییم عشق 
واقعی وجود ندارد. با این حال گاهی یک داستان عاشقانه آنقدر عجیب و شگفت انگیز است که می تواند داستان یک فیلم سینمایی باشد. 
این داستان ها ثابت می کنند که عشق می تواند در مکان های واقعا عجیب و غیرمنتظره پیدا شود. در ادامه برخی از داستان های عاشقانه 

ولی واقعی آورده شده است:
طارق و هادیل: زندگی به عنوان یک پناهجو واقعا سخت اســت. پناهندگان باید خانه ، وطن و اهداف خود را رها کنند تا بتوانند جایی 
برای زنده ماندن بیابند. آن ها باید بنشینند، منتظر بمانند و در بالتکلیفی مداوم باشند تا باالخره بتوانند زندگی جدید خود را آغاز کنند.

در سال ۲۰1۶، طارق ۲۵ ساله و هادیل 1۹ ساله پناهندگان سوری بودند که در کمپ پناهندگان در یونان زندگی می کردند. هادیل در 
یونان تنها بود و امیدوار بود دوباره به والدینش بپیوندد که به کمپینی در آلمان رفته بودند. وقتی طارق، هادیل را دید، در نگاه اول عاشقش 
شد و سعی کرد سر صحبت را با او باز کند. هادیل ابتدا دو دل بود که با او حرف بزند، چون فکر می کرد غیرممکن است در چنین شرایط 
سختی عاشق شد. در نهایت، طارق موفق شد و آن ها عمیقا عاشق هم شدند. آن ها یکدیگر را داشتند و دیگر مهم نبود که هیچ چیز دیگری 

در دنیا برای شان باقی نمانده است.
تنها یک مشکل وجود داشت: طارق مسلمان بود و هادیل مسیحی. هادیل با والدین خود تماس گرفت تا آن ها را از این رابطه آگاه کند و 
آن ها کامال مخالفت کردند. عموزاده های هادیل برای جدا کردن آن ها، هادیل را به کمپ دیگری در یونان بردند. طارق بیچاره هیچ راهی 
برای بازگرداندن عشق خود پیدا نمی کرد. بعد از این شکست غم انگیز یک خبرنگار با طارق صحبت کرد و 1۰۰ دالر به او داد تا یک تاکسی 

بگیرد و با هادیل فرار کند. اکنون آن ها ازدواج کرده اند و هیچ کس نمی تواند آن ها را از هم جدا کند. 

وبگردی

اخیرا یک کمپانــی مکزیکی کارد و چنگال و نی های یــک بار مصرفی تولید 
می کند که در عرض ۲۴۰ روز تجزیه می شوند. اگر این ظروف یک بار مصرف در 
مکان خشک و هوای تازه نگهداری شوند به مدت یک سال قابل استفاده هستند؛ 
اما بعد از یک سال بدون این که هیچ ماده پالستیکی از خود بر جای  بگذارند، 
کامال تجزیه می شوند. این کمپانی تنها به یک ماده اولیه باید دسترسی داشته 
باشد و آن هم هسته آووکادو است. نیمی از آووکادوهای دنیا تولید مکزیک است 

و به همین دلیل هسته آووکادو تو این کشور به وفور یافت می شود.

ساخت ظروف یک بار مصرف از هسته آووکادو

شاعر، نماینده رحمانیت و رحیمیت 
خداوند است

علی محمد مودب، مدیر عامل موسســه شهرســتان ادب در 
خصوص جایگاه شاعر در جامعه و رسالت اصلی او گفت: »شاعر 
نماینده رحمانیت و رحیمیت خداست. در خوان این جهان که 
به میزبانی خداست ضعف و نقصی وجود ندارد و این ما هستیم 
که ادراک کاملی نداریم. بنابراین ماموریت شــاعر این است که 
به ما تذکر بدهد اگر ببینید و بهره مند شوید، باال می روید و رشد 
می کنید«. وی، علت کدورت و کینه در دل انســان را ضعف در 
شناخت انسان دانســت و گفت: ما به خاطر ضعف هایمان است 
که مکدریم. کینه و کدورت صفات جاهل هســتند و ناشــی از 
جهل و غفلت ما از این خوان پر تنعم اســت. شــناخت درست 
مانند معجزه ای ا ست که به واســطه آن حتی انسان های بد را 
نیز می توانید دوست بدارید. چراکه ما از بدی هاست که بدمان 
می آید نه از انسان های بد. مودب،توقف در الهام شاعرانه را ناشی 
از پایین آمدن شاعر از درجه برزخی عنوان کرد و ادامه داد: اینکه 
گاه نمی توانیم شــعر بگوییم ناشی از آن اســت که بیش از حد 
درگیر واقعیت زبان شعر شده ایم. زبان پیکر است و روح ندارد. 
اینگونه فقط متخصص کالبدشکافی کلمات می شویم؛ اما کار 

شاعر مانند مسیح بودن و جان بخشیدن است. 

هرگز کتاب خدا را از خود دور نمی کرد
مهندس »حســن زین« از کارمندان هیئت ایرانــی  درلبنان 
درباره شهید شــاطری می گوید: »پیوند مهندس با قرآن کریم 
بســیار محکم بود. هرگز کتاب خدا را از خودش دور نمی کرد و 
همیشه به خصوص صبح ها به تالوت قرآن مشغول می شد. هر 
روز صبح وقتی سوار ماشینش می شــد روز خود را با صفحاتی 
از قرآن کریم آغاز می کرد. رابطه او با قرآن و آیات بســیار زیاد 
بود. قرآن مهم تریــن انگیزه اش برای یادگیــری زبان عربی با 
وجود مشغله هایش بود. دلش می خواست زبان عربی را با همه 
ســختی هایش یاد بگیرد تا او را در فهم معانی قرآن و شناخت 
اعجاز لغوی آن کمک کند. از طرفی ندانســتن زبان عربی او را 
آزار می داد و این مســئله به نظرش مانع ارتباط او با کارگران، 
پیمانکاران، مهندسان، شخصیت ها، وزرا و ... به شمار می رفت و 
او را با مشکل مواجه می ساخت. یادگیری زبان عربی به واسطه 
مشغولیت هایش برایش کار آسانی بود. زیرا آموختن زبان عربی 
سخت است و یادگیری آن نیاز به زمان زیادی دارد. با این وجود، 
سعی می کرد تا آنجا که می تواند معانی کلمات را به خاطر بسپارد 
و از من هم می خواست تا زبان عربی را به او آموزش دهم.به من 
می گفت: فقط برایم ترجمه نکن، یاد بده تا عربی صحبت کنم.از 

من می خواست تا کلمات را تلفظ کنم و او تکرار کند. «

در عمق صحنه
 اتفاقات کتاب »در عمق صحنه« نوشته فریبا وفی عمدتا در بستر 
خانواده رخ می دهد و فضای آشکار و قالب بر داستان ها، در محیط 
خانواده شکل گرفته است، خانواده ای که نمونه  عینی و کوچک تر 
»اجتماع« و »جامعه« است. کتاب با داستان »مادرم پشت شیشه« 
که داستانی بسیار جذاب و پرکشش اســت، آغاز و با داستان »با 
زندگی« که فضایی عجیب دارد، پایان می یابد. مهم ترین ویژگی این 
اثر، پرداختن به اتفاقات به شدت واقعی است که همه  ما در طول روز 
و روزمرگی با آن ها برخورد می کنیم. مسئله  دیگری که در همه  آثار 
فریبا وفی مشاهده می شود، حضور زنان در داستان ها و ویژگی های 

درونی و منحصربه فرد آن هاست.
در بخشی از کتاب آمده است: اون وقت منو با خودش برد و بهم گفت 
که خودش دم در وا می ایسته و نمی  آد تو ، آخه اگر شوهرش بفهمه 
پوست از سرش می کنه. بعدم گفت  : »کاش عبرت گرفته باشه و سر 
عقل بیاد و دیگه از این کارها نکنه .« اون روز رفتم نشستم پشت اون 
شیشه . آبجی اشرف بیرون ایســتاد و با من نیومد تو . می  ترسیدم. 
خیلی می  ترسیدم. خیلی شلوغ بود. قلبم همین جور تند وتند می  زد. 
بعد یه دفعه از اون طرف صدا بلند شد. بعدشــم یه زن اومد پشت 
شیشه، می  گم یه زن. آخه اول مامانو نشناختم ، ولی خودش بود . 

مامان بود . چقدر عوض شده بود ...«

کتابدیدگاهروایتروز

لذت قایقرانی در 
زاینده رود

گره  قایق هــا  زندگی 
خورده به حیات زاینده 
رود؛ مهلــت 2۰ روزه 
جاری شــدن زنده رود 
فرصتی شده تا دوباره 
قایق ها دل به آب بزنند...

اینستاگردی

 عکسی قدیمی از رامبد جوان
 در دوران جهالت و سیگار

چشم انداز زیبای خانه ای در قدس 

رامبد جوان، تصویــری قدیمی از 
خود را در حالی که سیگار به دست 
دارد، در اینســتاگرام منتشر کرد 
و در توضیح آن نوشــت: »در حین 
ساخت سریال گمگشــته برای ماه 
رمضــان 13۸۰، دوران جهالــت و 
ســیگار، خیلی خوشــحالم دیگه 
سیگار نمی کشم. هر کی سیگاریه 

به ترک کردنش فکر کنه.«

اینســتاگرامی  صفحــه 
لیبانیران با انتشار تصاویری 
از یک منزل مســکونی در 

قدس نوشت:
همسایگان قدس: این خانه 
درســت روبه روی مسجد 
قبه الصخره قــرار گرفته و 
برخی تصاویــر و فیلم های 
زیبایی که منتشر می شود را اهل این خانه می گیرند. مثل 
فیلم اخیر که باران شــدید بر گنبد طالیی شکل جالبی 
ایجاد کرده بود.خانه داخل حصار مسجد االقصی است و 

آنها از سه اتاق مستقیما مسجد را می بینند.

نرگس آبیار، با انتشار این عکس نوشت: خدا رو شکر 
می کنم که اتفاقاتی زیبا را برای »شــبی که 
ماه کامل شــد«، رقم زد. ممنونم از تک تک 
دوستان که با پیام های زیبای شان ما را مورد 
لطف قرار دادند. ممنونم از مردم بزرگوار و با 
عزت نفس بلوچستان که در به ثمر رسیدن 
این پروژه ما را یاری کردند. ممنونم از گروه 
ســازنده فیلم که در ســختی ها در کنار هم 
بودیم و یکدیگــر را درک کردیم. ممنونم از 
همسرم که تشکر کلمه کوچکیست برایش. 

امیدوارم سزاوار محبت هایتان باشم.

 متن اینستاگرامی »نرگس آبیار«
 بعد از درو کردن سیمرغ های جشنواره فجر 
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