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محمدابراهیمِ  مظلوم
مادرش گفته بود حرف بچگی و خاطرات  بچگی »محمد ابراهیم« که می شود؛ تنها چیزی که از دوران کودکی پسرش به یاد دارد؛ مظلومیت اش 

است: »خیلی مظلوم بود... بی حساب! از مظلومیتش  هرچه بگویم، کم گفته ام. مظلومیت پسرم گفتن ندارد.« 

همه جوره معلم بود
دیپلم را با نمرات عالی که گرفت، در دانشسرای اصفهان به ادامه تحصیل مشغول شد. سربازی را هم گذراند و بعد برای اشتغال به شغل شریف 

معلمی به زادگاهش برگشت، به روستاها رفت . عاشق درس دادن به فرزندان این مرز و بوم شد. 

تبلیغ و تالش بدون پول و ریا و منفعت طلبی
مثل بسیاری از جوانان آزاداندیش و مبارز و انقالبی هم سن و سال خود که بعدها نامی شدند، نقش مهمی در ایجاد نظم و دفاع از شهر و راه اندازی 

کمیته انقالب اسالمی در شهر خودش داشت. او از جمله کسانی بود که سپاه شهرضا را با کمك دوتن از برادران خود ...

یه جور عجیبی عاشق امام)ره( بود
هرجا تصور می کرد »باید باشــد« ، بود. غرب ، جنوب ، لبنان ... . می گویند به صورت عجیب و غیرطبیعی امام)ره( را دوســت داشت. همه 

زندگی اش را با ایشان تنظیم کرده بود. یك پایش اصفهان بود و پای دیگرش تهران پیش امام)ره(. برای هر موضوعی ...
»همت« در غرب

سال 1359 به کردستان رفت . جنگ در جنوب هنوز آغاز نشده بود و غرب و به ویژه کردستان گرفتار توطئه ها و اقدامات تروریستی گروهك 
های مزدور بود. بر اساس آماری که از یادداشت های آن شهید به دست آمده است، سپاه پاسداران پاوه از مهر 59 تا دی ماه 60 ...

رفاقت با »حاج احمد«
با حاج احمد متوســلیان رفیق می شــود؛ رفاقتی که خیلی زود رنگ و بوی برادری به خود می گیرد. »محمد ابراهیم« و »احمد« می شوند 
رفیق شفیق هم. حاج احمد متوسلیان، پای او را به لشکر ۲۷ محمد رسول ا...)ص( باز می کند! جنگ که شروع می شود، همت و متوسلیان،...

»همِت« اصفهانی ، فرمانده لشکر تهرانی

سال 61 آتش فتنه و جنگ در جنوب لبنان شعله ور می شود. »همت« این بار وظیفه را در یاری رساندن 
به مردم لبنان و حضور در این منطقه می بیند. پس راهی لبنان می شــود  و دوماهی آنجاست. پس از 

دوماه انجام تکلیف، به ایران برمی گردد و راهی جبهه های جنوب می شود. 

حاج ابراهیم پیش حاج قاسم می رود
حاج همت پیش حاج قاسم سلیمانی که آن زمان فرمانده لشکر ۴1 ثارا... کرمان بوده، می رود. زیر پاتك شدید دشمن و رفت و برگشت گردان ها 

شمار نیروها ته می کشد. حاجی به باقر شیبانی که پیك اش بود می گوید تو در سنگر بمان من پیش حاج قاسم می روم...

سه راهی بهشت
در جریان عملیات »خیبر« بود؛ حاج ابراهیم همت برای سرکشی به وضع نیروها به خط مقدم رفته بود. از سه راهی مرگ که بعدها به آن سه 

راهی شهادت گفتند، گذشت. همان سه راهی که هرکس از آن می گذشت، محال بود برگردد. همه چیز در یك تاریك روشن...

ابراهیم در اصفهان
بعد از شهادت بر سر پیکر پاک ابراهیم دعوا می شود. می گویند خودش یك روز که به بهشت زهرا رفته بود، پایش را می گذارد کنار قبر شهید 

چمران و به محسن رضایی می گوید اگر شهید شدم، من را اینجا دفن کنید.  بعد از شهادتش اما خانواده مادری اصرار دارند جنازه...

»چشــم هایش« ؛ من اگر قرار بود روزی کتابی همنام با اثر درخشــان »بزرگ علوی« بنویسم، قطعا اولین کســی که به ذهنم می آمد »او« بود؛ او که با 
»چشم هایش« تا عمق قلب و جانم نشست . مقدمه های تکراری نمی خواهد ؛ از »محمد ابراهیم همت« حرف می زنم که فردا سالروز شهادت اوست؛ شهادت 
بزرگ سرداری که افتخار ما اصفهانی هاست؛ افتخار استان اصفهان و شهرضای شهیدپروری که مزار شهید بی سر خود و یارانش را در آغوش گرفته است. 
حاال بماند که آن قدر برای »همت« کم گذاشته ایم که هنوز که هنوز است تهرانی ها فکر می کنند مزارشهید  همت، این فرمانده مخلص و دالور لشکر ۲۷ 
محمد رسول ا...)ص( در بهشت زهراست و اصفهانی ها شاید برخی هایشان ندانند مزار اصلی فرمانده شهرضایی االصل سال های دفاع مقدس در شهرضاست 
و البته که شاید خیلی هم مهم نباشد چرا که شهدا متعلق به همه مردم هستند و این شهر و آن شهر ندارد؛ اما خب باالخره حرف از کم گذاشتن هاست. حرِف 
این است که چرا از »همت« اتوبان و بزرگراه ساخته ایم و همایش و نمایش برگزار کرده ایم برای نسِل جنگ ندیده ای که تشنه شناختن اوست و نه فقط عبور 
از کوچه پس کوچه ها و خیابان هایی که نامش را یدک می کشند و دیدن مستندهایی که همه واقعیت را دربرنمی گیرد. از »محمد ابراهیم همت« حرف 
می زنیم که بدون شك یکی از بزرگ ترین و دوست داشتنی ترین فرماندهان شهید ماست؛ شهیدی که  بیشتر از آن که از او بگوییم، از خانواده اش و اخبار 

مربوط به برخی اقدامات خانواده این شهید بزرگوار شنیده و گفته و خوانده ایم!..

وقتی زمانه ما به درد بی »همت«ی دچار شده؛ 

چشم هایش ... 
سمیه پارسادوست 
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مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت: توسعه تجهیزات ابزار 
دقیق در حوزه پایش کمی و کیفی  آب شرب با هدف تامین پایدار در دستور 
کارقرارگرفت؛ چرا که در حال حاضر آب شرب بیش از ۴ میلیون نفر در استان 

اصفهان از طریق یك سامانه آبرسانی انجام می شود.
مهندس هاشم امینی، به توسعه تجهیزات و اســتفاده از تکنولوژی در امر 
آبرسانی در اســتان اصفهان اشاره کرد و بیان  داشــت: 1۲6 باب شیرخانه 
روی خطوط اصلی  انتقال با هدف کنترل بیشــتر بر توزیع آب  احداث شد. 
این در حالی است که توسعه و تکمیل سیستم  تله متری تاسیسات آبرسانی 
عملیاتی شده اســت.  وی ادامه داد:راه اندازی 60 ایســتگاه دارای قابلیت 
مانیتورینگ و صدور فرمان مرکزی و ۴0انشعاب دارای: عملگر برقی با قابلیت 
فرمان اتوماتیك دبی، فشار یا هر دو پارامتر به منظور تله متری شبکه توزیع 
آب شهر اصفهان در دستور کار قرار گرفت . رییس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه  تحلیل شبکه های توزیع 
و استخراج مدل های بهسازی هیدرولیکی و زون بندی شبکه های توزیع ، 
ارتقای بهره وری را در بر دارد، تصریح کرد: با بهســازی هیدرولیکی و زون 
بندی شــبکه های توزیع راند مان تولید آب افزایش می یابد که در نهایت 
موجب افزایش بهره وری در تامین آب می شود که در این زمینه  روی ۲00 
حوضچه کنترل فشار مطالعات جامع هیدرولیك انجام شد. وی ادامه داد: 
68 ایستگاه  کنترل و مانیتورینگ تاسیســات آبرساني در شهرهای تحت 
پوشش طرح آبرســانی اصفهان بزرگ راه اندازی شد تا توزیع آب در سطح 
استان عادالنه توزیع شود. مهندس هاشم امینی اعالم کرد: طراحی و تجهیز 
۴دســتگاه دیزل ژنراتور پرتابل به ظرفیت  KVA 2400  به منظور ایجاد 
امکان استفاده سیار ، ایجاد ظرفیت KVA 27771 پتانسیل برق اضطراری 

در سطح استان از طریق تجهیز ۷5 دســتگاه دیزل ژنراتور از دیگر اقدامات 
در راستای تامین آب شرب در مواقع اضطراری است. رییس هیئت مدیره 
و مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت: پایش کیفی شبکه 
توزیع آب با استقرار ایستگاه های کنترل کیفی برای چهار پارامتر اساسی کلر، 
کدورت ، هدایت الکتریکی ، پی اچ انجام می شود . وی، به دیگر تدابیری که 
منجر به تامین پایدار آب شرب در استان اصفهان می شود پرداخت و اظهار 
داشت: پیگیری تکمیل و راه اندازی ســامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ، 
شناسایی منابع تامین آب جدید در سطح استان ، پیگیری سیاست استفاده 
از ظرفیت شبکه های موازی)دو شبکه ای( در شــهرهای خاص،توسعه و 
استقرار آب شیرین کن در مناطقی که دارای منابع آبی با EC باال از جمله 
مواردی است که در تامین پایدار آب شرب در اصفهان بزرگ بسیار موثر است.

مدیر روابط عمومی و رییس آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب اســتان 
اصفهان در مراســم اختتامیه پویش »من حامی یك قطره آب در شهر ورزنه 
هستم « ، خبر از کاهش مصرف سرانه آب در استان اصفهان داد و اعالم کرد: در 
سال گذشته سرانه مصرف آب خانگی در استان حدود 15۴ لیتر در شبانه روز 
بود این در حالی است که این رقم در ده ماهه سال جاری به  کمتر از1۴۴ لیتر 

در شبانه روز کاهش یافت.   
سید اکبر بنی طباء گفت: کاهش سرانه آب شرب در استان  حاصل تالش همه 
جانبه  مردم و مسئوالن است  ولی همچنان انتظار می رود برای اینکه دغدغه 
کمبود منابع آبی برای  مردم و مسئوالن برطرف شود همه بهره برداران باید آب 

را  درست مصرف کنند.
وی، ارتقای ســواد آبی را یکی از راههای مصرف صحیح آب برشــمرد و بیان 
داشت:در سال گذشته آبی  شرکت آب وفاضالب استان اصفهان برای تامین آب 
شرب مردم با کمبود 3 هزار لیتر آب در ثانیه مواجه بود؛ اما با اجرای  برنامه های 
فرهنگی در ســطوح مختلف موفق به کاهش مصرف سرانه آب شد که این امر 
تاثیر بسزایی در تامین پایدار آب شرب مشترکین در فصل تابستان داشت. این 

امر در واقع بیانگر ارتقای سواد آبی مردم است.

بنی طباء، کانون پرورشــی  فکری کــودکان و نوجوانان را یکــی از نهادهای 
موثر در ترویج فرهنگ صحیح آب دررده ســنی  میان 6 تا 15 دانست و عنوان 
کرد:کانون های پرورشی فکری کودکان ونوجوانان در سطح استان می توانند 
در قالب انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت آب وفاضالب برخی از فعالیت های 
فرهنگی  خود را اختصاص به فرهنگ سازی  مصرف صحیح آب در بین کودکان و 
نوجوانان قرار دهند. وی بیان کرد: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان  در قالب 
تفاهم نامه ای با اداره کل آموزش وپرورش و نیز بهزیستی فعالیت هایی پیرامون 

ترویج مصرف  درست آب مد نظر قرار داده است.
بنی طباء، به تاثیر یادگیری باال در ســنین پایین اشــاره کردو خاطرنشــان 
ســاخت:میزان یادگیری در سنین پایین  به مراتب بســیار بیشتر از رده های 
سنی دیگر است  بنابراین نهادهای آموزشی همانند ادارات آموزش وپرورش و 
کانون های پرورشی فکری باید برنامه های متنوع فرهنگی در راستای فرهنگ 

سازی مصرف بهینه آب برای کودکان و نوجوانان در نظر گیرند.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
اظهارداشت:  در ماه های اخیر کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان شهر 
ورزنه به منظور  ترغیب کودکان و نوجوانان  به مصرف صحیح آب، طرح»من 

حامی یك قطره آب هستم « را در قالب  ارائه فعالیت های ادبی،هنری و  دینی 
در دستور کار قرار داد.

وی اعالم کرد: ورزنه در نقطه پایانی رودخانه زاینده رود قرار دارد جایی که به 
تاالب گاوخونی ختم می شود پس ساکنان این منطقه بیش از هر نقطه دیگر در 

استان قدر آب را به خوبی می دانند.
بنی طباء افزود: ساکنان منطقه کویری ورزنه برای سازگاری با اقلیم گرم و خشك 
باید آب را بهینه مصرف کنند تا در رفع نیازهای آبی خود با چالش مواجه نشوند.
مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
کاهش مصرف سرانه آب را یکی از راه های سازگاری با کم آبی برشمرد و اعالم 
کرد: از مردم کویر نشین شهر ورزنه انتظار داریم آب شرب را بهینه مصرف کنند 
تا در دسترسی پایدار به آب شرب در ماه های گرم سال با مشکل روبه رو نشوند.

الزم به یادآوری است؛ پویش من حامی یك قطره آب هستم در قالب فعالیت های 
هنری مانند  برگزاری نمایش ،ماکت سازی،داســتان نویسی،شــعر وقصه ، 
سرود،کتاب و کتابخوانی  در رده  سنی 6 تا 15 ســال میان دختران و پسران 
برگزارشد. همچنین از بین بهترین  آثار ارائه شده نمایشگاهی برپا شد که مورد 

استقبال عموم قرار گرفت. 

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: طی چند سال اخیر  
اصالح و بازسازی خطوط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی اصفهان مانع از هدر رفت 

بیش از ۷00 لیترآب  در  چرخه توزیع شد . 
ناصر اکبری، با بیان اینکه شناسایی و مهار  نشــتی خطوط انتقال و شبکه های 
آبرسانی نقش موثری در تامین پایدار آب شرب مشترکین دارند، اعالم کرد: در 
سال 95 نشتی  بیش از 1۲ هزار و۴00 انشعاب ،در سال96 بیش از 16 هزار و 100 
انشعاب و در 9 ماهه سال جاری بیش از 6 هزارو 100 انشعاب آب در سطح استان 
شناسایی و مهار شدند. وی به نشت یابی شبکه های توزیع آب در سطح استان 
پرداخت و اظهار داشت: در سال 95 بیش از  109نشتی شبکه ،در سال 96 بیش 
از 198 مورد نشتی و در 9 ماهه سال جاری نشتی بیش از 136 شبکه توزیع آب 

شناسایی و از هدر رفت آب در این شبکه ها  جلوگیری به عمل آمد . 
معاون بهره برداری شرکت آبفای استان اصفهان با بیان  اینکه به منظور کاهش 
هدر رفت آب ، نشت یابی شبکه های آبرسانی شهرهای برف انبار،مهاباد،تودشك 
،منظریه خمینی شهر ،فوالدشهر ،باغ بهادران و منطقه 3 اصفهان در دستور کار 

قرار داد اظهار داشت: در سال 95 هدر رفت آب در شهر تودشك حدود 35 درصد 
بوده در حالی که این رقم درپایان بهمن ماه سال جاری به کمتراز 16 درصد رسیده 
است. اکبری، در مدار قرار دادن 10 کیلومتر شبکه آبرسانی جدید در شهر تودشك 
را یکی از عوامل موثر درکاهش پرت آب در این شهر برشمرد و عنوان کرد: در سال 
گذشته 10 کیلومتر شبکه آبرسانی جدید در شهر تودشك  در مدار بهره برداری 
قرار گرفت که این امر منجر به کاهش حوادث ناشی از  فرسودگی شبکه آبرسانی 
شد این در حالی است که کاهش وقوع حوادث تاثیر قابل توجهی در جلوگیری 
از هدر رفت آب دارد. وی به روند نزولی وقوع حوادث در شــهر تودشــك اشاره 
کرد و خاطر نشان ساخت:در ســال 95  حدود 1۷0 حادثه شبکه و 151 حادثه 
انشعابات در شهر تودشك به وقوع پیوست در حالی که در سال جار ی از ابتدا تا 
کنون ۲6 حادثه شبکه  و 50 حادثه انشعابات رخ داد . معاون بهره برداری شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان پروژه هوشمند سازی تاسیسات آبرسانی را موثر در 
کاهش هدر رفت آب دانست و خاطر نشان کرد: شرکت آب و فاضالب در راستای 
هوشمند سازی تاسیسات آبرسانی ،توسعه سامانه پایش فشار تا ۴۷۲ ایستگاه در 
کل استان،تکمیل سامانه تله متری خطوط انتقال آب استان، توسعه تله متری 
شبکه توزیع آب ده شهر بزرگ استان، تهیه نرم افزار تصمیم یار جهت مدیریت 
هوشمند شبکه و ایجاد زیرساخت مخابراتی پایدار برای استقرار و توسعه شبکه 

هوشمند در سطح استان در دستور کار قرار داده است.
وی، کنترل فشار شبکه آبرسانی را یکی از مزیت های هوشمند سازی تاسیسات 
آبرسانی برشــمرد و بیان داشــت: با کمك مدل هیدرولیکی شبکه توزیع آب ، 
می توان وضعیت فشار شبکه آب  شهر اصفهان را در پیك مصرف روزانه در ساعات 
مختلف شبانه روز بررسی و کنترل کرد که در این راستا مدل پهنه بندی شبکه 

توزیع آب شهر اصفهان بر اساس آب ورودی به تاسیسات تهیه شد.

در راستای تامین پایدار سامانه های تولید و توزیع آب شرب دراصفهان صورت می گیرد؛

توسعه تجهیزات ابزار دقیق در حوزه پایش کمی و کیفی  آب شرب
طی چند سال اخیر  با اصالح 198 مورد خطوط انتقال طرح آبرسانی اصفهان بزرگ صورت گرفت؛

جلوگیری از هدر رفت 700 لیتر آب  در ثانیه در چرخه انتقال و توزیع 

طی ده ماهه سال 97 مصرف سرانه خانگی 
آب شرب  در استان  اصفهان 10 لیتر در 

شبانه روز کاهش یافت
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روابط میان ایران و ژاپن قدمتی طوالنی دارد؛ از همان 
زمان که ژاپن به عنوان یک بازنده وارد چرخه بازتولید 
نهادهای سیاسی و اقتصادی شد تا بعدها که رشد و 
توسعه برق آسای این کشور بسیاری از ایرانیان را به 
سودای پولدار شدن به این کشور کشاند و البته هنوز 
هم به رغم تمام محدودیت های اقتصادی که  آمریکا 
برای ایران ایجاد کرده، ژاپن به خاطر ســاختارهای 
اقتصادی وابسته به نفت همچنان یکی از گزینه های 
معافیت دار، در ارتباط با ایــران باقی ماند. برخالف 
روابط نسبتا پایدار این دو کشور طی سال های اخیر 
اما افکار عمومی در این کشور چندان موافق سیاست 
های ایران نیستند. بر اســاس نظرسنجی سرویس 
جهانی بی بی سی در سال 2012، تنها چهار درصد 
مردم ژاپن تاثیر ایران در کشورشــان را مثبت می 
بینند و پنجاه و دو درصد دید منفی به این مســئله 
دارند. نظرسنجی سال 2012 نشان می دهد که تنها 
پانزده درصد از مردم ژاپن به ایران به دید مثبت نگاه 
می کنند و 76 درصد نظر منفــی دارند. 94 درصد 
ژاپنی ها با دستیابی ایرانی به سالح هسته ای مخالف 
هســتند و 61 درصد از آن ها با تحریم این کشــور 
موافقند. این نظرسنجی ادامه می دهد که 40 درصد 
از مردم ژاپن از حمله نظامی به ایران برای جلوگیری 
از دستیابی جمهوری اســالمی به سالح هسته ای 

حمایت می کنند.
فراز و فرودهای یک رابطه چهل ساله

ژاپن، همواره به عنوان یکی از گزینه های اصلی تامین 
نیاز بازارهای مواد اولیه و فناوری در ایران بوده است. 
روابط بازرگانی بین دو کشــور به خصوص از هنگام 
نخســتین مرحله افزایش قیمت نفت خام در سال 
197۳، بیشتر شــد. به عنوان مثال در سال 1967، 
حجم روابط تجاری دو کشــور فقط 60۵/۸ میلیون 
دالر بود که 77 میلیــون دالر آن مربوط به صادرات 
ژاپن به ایران و ۵2۸/۸ میلیون دالر آن به واردات از 
ایران اختصاص داشت.در سال 1977، ژاپن کاالهایی 
بــه ارزش 1/9۳ میلیارد دالر به ایــران صادر کرد و 
متقابال 4/24 میلیارد دالر از ایران واردات داشــت 

که بدین ترتیب، حجم روابط تجاری در مقایســه با 
سال 1967، یعنی حدودا ده سال قبل از آن، 10 برابر 
افزایش یافت. حجم مبادالت تجاری بین دو کشور، در 
سال 2006 به مرز 12/۳ میلیارد دالر رسید. صادرات 
ژاپن به ایران در سال 2017 میالدی 9۸/۵میلیارد 
ین بوده و در مجموع شــامل ۳۵/۵ درصد تجهیزات 
حمل و نقل، 20/4 درصد ماشین آالت و 11/4درصد 
فوالد و اقالم فلزی بوده است. به  رغم وابستگی های 
اقتصادی  در عرصه های سیاسی، ژاپنی ها تا کنونی 
تمایلی به بیشــتر کردن روابط و همکاری ها نشان 
نداده اند. تابستان امسال از سوی منابع ژاپنی اعالم 

شد که سفر »شینزوآبه« به تهران به دلیل تحریم ها 
لغو شده است. هر چند طرف های ایرانی همواره سعی 
در نزدیکی به این کشور داشته اند و طی روزهای اخیر 
برخی از بلند مرتبه ترین سران سیاسی و اقتصادی با 
سفر به این کشور به دنبال ایجاد راهکارهای جدیدی 
در افق روابط دو کشور داشته اند. الریجانی، رییس 
مجلس و همتی، رییــس کل بانک مرکزی مقاماتی 

هستند که اخیرا به ژاپن سفر کرده اند.
ژاپن در حال ایجاد نفوذ نرم در ایران

ژاپنی ها در حال گســترش نفوذ فرهنگی خود در 
ایران هســتند، این را می توانــد از افزایش تردد و 
سفر فرهنگیان و دانشــگاهیان این کشور به ایران 
فهمید. چندی پیش اعالم شــد کــه دولت ژاپن به 
دو خیریه ایرانی که در زمینه کودکان آســیب دیده 
و زنان سرپرســت خانوار فعالیت مــی کنند کمک 
بالعوض کرده اســت. همچنین رییس بنیاد صلح 
»ساساکاوا«کشور ژاپن این روزها در ایران به سر می 
برد و خبر انعقاد تفاهم نامه در زمینه سرمایه گذاری 
این بنیاد برای کارآفرینی زنان و نیز برخی از برنامه  
های پزشکی در دانشگاه های کشور مخابره می شود.

به نظر می رسد ژاپن تالش می کند تا در سایه ایجاد 
روابط فرهنگی و حضور در ســاختارهای اجتماعی 
ایران هم افکار عمومی را نسبت به حضور بیشتر در 
ایران آماده کند و هم هزینه هــای خروج از ایران به 
عنوان یکی از اصلی ترین منابع تامین نفت و انرژی 
را بال ببرد تا از این طریق بتواند با مزاحمت کمتری با 

ایران رابطه اقتصادی داشته باشد.

 هشدار »اف بی آی« 
درباره نفوذ  خارجی

رییس پلیس فدرال آمریکا طی اظهاراتی درباره 
برنامه های کشــور های خارجی بــرای نفوذ در 
رســانه های اجتماعی این کشور هشــدار داد.

کریســتوفر ری، رییس اف بی آی، هشــدار داد 
کشور های خارجی همچنان در کمپین های ارائه 
اطالعات غلط در رســانه های اجتماعی مشغول 
به فعالیت هســتند تا اوضاع سیاسی پر تنش در 
آمریکا را متشنج تر کنند. وی در کنفرانس امنیت 
ســایبری آر.اس .ای )RSA( در سانفرانسیسکو 
گفت در حالی ک کمپین نفوذ هنوز هیچ »تاثیر 
عمده ای بر زیرســاخت های انتخاباتی« نداشته 
اســت، این تالش ها در رســانه های اجتماعی 

»تقریبا با قوت« ادامه داشته است.

 فعالیت »جیش الظلم« 
در پاکستان ممنوع شد

دولت پاکســتان در ادامــه برخورد بــا گروه های 
تروریســتی و غیرقانونی، فعالیت تعــدادی از این 
گروه ها از جمله گروه تروریستی ضد ایرانی »جیش 
الظلم« را ممنوع اعالم کرد.دولت پاکستان در ادامه 
برخورد با گروه های تروریستی و غیرقانونی، فهرست 
این گروه ها را که ممنوع الفعالیت هستند، منتشر 
کرد. نام گروهک تروریســتی و ضد ایرانی »جند 
ا...« سابق و »جیش العدل« کنونی یا همان »جیش 
الظلم« نیز در آن دیده می شود.عالوه بر »جند ا...« 
نام بســیاری از گروه های تروریستی ضد شیعه از 
جمله ســپاه صحابه، لشــکر جهنگوی همچنین 
 گروه اهل ســنت و الجماعت در این لیست دیده

 می شود.

رکورد عبور مهاجران از مرز های 
جنوبی آمریکا شکسته شد

بنابر آمار اداره گمــرک و حفاظت مرزی آمریکا، 
این چهارمین بار طی ۵ ماه اخیر است که شمار 
خانواده هــای مهاجری کــه از مرز های جنوبی 
این کشــور عبور می کنند، رکــورد می زند. آمار 
مربوط به ماه فوریه نشان دهنده باالترین میزان 
عبور مهاجران از مرز های جنوبی این کشــور در 
12 سال گذشته اســت.این مقام اداره گمرک و 
حفاظت مرزی آمریکا اعالم کرد شمار مهاجرانی 
که از مرز های جنوبی آمریــکا در ماه فوریه عبور 
کردند به رقم 76 هزار و 10۳ نفر رسیده است. این 
رقم افزایش ۳1 درصدی نســبت به ماه ژانویه را 

نشان می دهد.

مقامات آمریکا اعالم کردند: 
مخالفت پارلمان های اسکاتلند 

و ولز با برگزیت 
پارلمان های محلی اســکاتلند و ولز در یک رای 
گیری با اجرایی شــدن توافق برگزیت مخالفت 
کردند. نمایندگان ایــن دو پارلمان محلی پس 
از بررســی اجمالی برگزیت و پیامدهای پس از 
اجرایی شدن این توافق به آن رای منفی دادند.بر 
اساس توافق مقرر میان لندن-بروکسل انگلیس 
تا پایان ماه مارس باید اتحادیه اروپا را ترک کند. 
این در حالی است که مجلس عوام این کشور به 

آن رای منفی داده است.

»بولتون« از احتمال تشدید 
تحریم های کره شمالی خبر داد

مشــاور امنیت ملی آمریکا گفت، در صورتی که 
کره شمالی برنامه تسلیحات هســته ای خود را 
متوقف نکند، واشنگتن به دنبال تشدید تحریم ها 
علیه پیونگ یانگ خواهد بود.این در حالی است 
که به تازگی خبرگزاری یونهاپ و دو اندیشکده 
آمریکایی گزارش داده اند، کره شمالی بخشی از 
یک سایت پرتاب موشک را شــروع به بازسازی 
کرده که تخریب آن را پــس از تعهدات به عمل 
آمده در نخستین نشســت ترامپ و کیم جونگ 

اون آغاز کرده بود.

ژاپن در ایران به دنبال چیست؟

 سفیر جدید فرانسه 
در ایران منصوب شد

 )Philippe Thiébaud( »فیلیپ تیه بــو«
به عنوان سفیر جدید فرانسه در ایران منصوب 
شد.سفارت فرانســه در تهران با اعالم این خبر 
افزود: »تیه بو« طی هفتــه های آینده فعالیت 
خود را در تهران آغاز خواهد کرد. وی از ســال 
2011 تا 2014 میالدی ســفیر فرانســه در 
پاکستان و از ســال 200۵ تا 2009 نیز سفیر 
فرانســه در کره جنوبی بوده است. در روزهای 
اخیر هم اعالم شده که بهرام قاسمی به زودی به 
عنوان سفیر ایران در فرانسه منصوب می شود.
قاسمی، پیش از این در اسپانیا و ایتالیا نیز سفیر 
بوده است. این دو کشــور ماه هاست که روابط 

خود را بدون سفیر پیگیری می کنند.

 ساختار بودجه
 تغییری نکرده است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
حداکثر تفاوت بودجه 9۸ با سال های گذشته 
پنج درصد اســت، گفت: ســاختار بودجه 9۸ 
همان ساختار بودجه سال ها و دهه های گذشته 
را دارد. محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: رهبر 
انقالب قبل از ارسال بودجه به مجلس شورای 
اسالمی در آذر ماه، یادداشتی نوشتند که بحث 
آن این بود که هیچ انطباقی بین بودجه با شرایط 
اقتصادی کشور نیســت، اگر از بنده هم که به 
عنوان یک خدمتگزار در مجلس سال ها با بحث 
بودجه درگیر بودم سوال شود، می گویم حداکثر 
تفاوت بودجه 9۸ با سال های گذشته پنج درصد 
است. ساختار بودجه 9۸ همان ساختار بودجه 

سال ها و دهه های گذشته را دارد.

انتقاد شدید اپوزیسیون 
آلمان از مفاد »اینستکس«

»هندلزبالت« آلمان، اپوزیســیون در پارلمان 
آلمان و عرصه اقتصادی این کشور درباره روند 
کند تشکیل سیستم مالی اروپایی برای تجارت با 
ایران به منظور دور زدن تحریم های آمریکا علیه 
این کشور ابراز نارضایتی کرده اند.محافل صنعتی 
در آلمان بر این باورند که چنین سیســتمی به 
ندرت در حال اجراســت. همچنیــن از عرصه 
سیاسی آلمان هم انتقاد شــدیدی به این ابراز 
حمایت از مبادالت تجاری با ایران موســوم به 
»اینستکس« وارد شده است.»کالوس ارنست«، 
رییس کمیسیون اقتصادی و از سیاستمداران 
حزب چپ آلمان این اســتراتژی را اساسا زیر 
سوال برده و اظهار داشته است که محدودیت 
سازو کار مالی اینستکس به بخش های دارو و 
تولیدات پزشــکی و مواد غذایی و... نشان از 
عدم تمایل دولت فدرال آلمان برای مخالفت 

با تحریم های آمریکاست.

جهانبخشمحبینیا

عضوکمیسیونبرنامهوبودجه:

آیت ا... ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید 
با اشاره به اینکه شنیده شده برخی افراد کم اطالع 
و بی اطالع ، به شورای عالی حوزه اهانت کرده اند 
گفت: شورای عالی حوزه منتخب مراجع و رهبری 
است و اگر کسی به آنها اهانتی کند به مراجع و رهبر 

بزرگوار انقالب توهین کرده است.
 وی با انتقاد از توهین برخی افراد به شــورای عالی 
حوزه علمیه و ضرورت پرهیز از چنین اقدامی افزود: 
بر اســاس گفته امام راحل کســانی که به مراجع 
توهین کننــد از والیت خدا خــارج و وارد والیت 
شیطان می شوند که همه باید مراقب اظهارات خود 
باشــند. آیت ا... مکارم در بخش دیگری از سخنان 
خود با بیان اینکه توجــه به جوان گرایی اخیرا زیاد 
شده اســت ولی عموما معنی جوان گرایی را نمی 
دانند، گفت: معنی جوان گرایی اســتفاده از جوان 
بی تجربه و کم تجربه در پست های کلیدی نیست؛ 
چرا که در چنین مواردی کشور به طور قطع ضرر 

می بیند.

توهین به شورای عالی 
اهانت به رهبری است

آیت ا... مکارم شیرازی:

کافه سیاست

ویژه

رهبر انقالب پس از غرس دو اصله نهال:

مسئوالن از تعرض به 
جنگل ها جلوگیری کنند 

 ما به عقب برنمی گردیم

پیشنهاد سردبیر:

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار کرد: پیامک 
تهدیدآمیز اخیر از جنوب کشور ارسال شده و به 
مفهوم پیامک یک جریان و ســازماندهی شده 
نبود. محبی نیا افزود: وقتــی در حد نخبگان و 
جریانات سیاسی کشــور برخی مسائل رعایت 
نمی شود، این مسئله عمومیت پیدا کرده و تبدیل 
به یک اخالق سیاسی غیرقابل دفاع می شود.وی 
در مورد پیگیری منبع ارسال کنندگان پیامک 
گفت: این پیامک را نهادهای مسئول پیگیری 
کردند و با حساســیت خوبی قضیه مشــخص 
شد.این نماینده مجلس  تصریح کرد: امیدوارم 
این پیامک ها تلنگر و تذکری برای همه مسئوالن 
باشــد تا بتوان توقعات و انتظــارات را به رقابت 
سیاسی تبدیل کرد. باید فضای کشور را به سمتی 
سوق داد که همه افراد، شخصیت ها، جریانات و 
نهادها مسئله نقد را رسمیت ببخشند و از تخریب 

و توهین به یکدیگر دست بردارند.

 این بار پیامک های تهدید
 از جنوب بود نه مشهد!

سردارقاآنی
جانشینفرماندهنیرویقدسسپاهپاسداران:

رییس هیئت ایرانی در نشست کمیسیون مشترک 
برجام گفت: اراده سیاســی در بین کشــورهای 
عضو برجام برای مقابله با موانع و مشــکالتی که 
با خروج آمریکا از برجام ایجاد شــد، وجود دارد 
و ابتکارات متعددی را با کشــورهای عضو برجام 
در حال پیگیری هستیم.ســید عبــاس عراقچی 
ادامــه داد: اعضای برجام در این مــدت به دنبال 
ایده هــا و مکانیزم هایی بودند تــا بتوانند خروج 
آمریــکا را جبران کننــد و راهکارهایــی را برای 
ادامه همکاری های اقتصادی با ایران ایجاد کنند. 
ابتکاراتی انجام شــد که مهم ترین آن اینستکس 
)مکانیزم مالی اروپا( است. البته این ساز و کار در 
ابتدای راه خود بوده و ما هنــوز نمی دانیم چطور 
می خواهد کار کند و مشکل گشا باشد از این رو نیاز 
است بحث های کارشناسی داشــته باشیم. البته 
اروپایی ها خیلی دیر این مکانیزم را ارائه کردند و 
خواست ما از آن ها این اســت که جدی تر در این 

عرصه وارد شوند.

هنوز نمی دانیم اینستکس 
چطور کار می کند

معاون سیاسی وزیر امور خارجه: 

جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
با بیان اینکه »آقای بشــار اسد را نیروی قدس 
ســپاه به تهران آورد«، خاطر نشان کرد: آقای 
رییس جمهوری )از این سفر(مطلع بود و ظاهرا 
غفلتی انجام می شــود و به آقای ظریف گفته 
نمی شود که اینها همه به خودشان )دولت( بر 
می گردد.وی با بیان اینکه »آقای ســلیمانی و 
آقای ظریف با هم رفیق هســتند« افزود: آقای 
بشار اسد را نیروی قدس سپاه به تهران آورد و 
آنهایی که باید بدانند، می دانستند و آنهایی که 
نباید، نمی دانســتند؛ باالخره یک کار حساس 
بود.ســردار قاآنی با تاکید بر اینکه آن طور که 
دشمنان موضوع را مطرح کردند نیست، گفت: 
اگر هم این گونه باشد ارتباطی به آمریکایی ها 
و اســرائیلی ها ندارد و فضولی این اتفاق به آنها 
نیامده اســت؛ چرا که ما دو تا رفیــق و برادر با 

یکدیگر هستیم.

 »اسد« را نیروی قدس سپاه 
به تهران آورد

پیشخوان

بین الملل

رییس جمهور در جمع مردم الهیجان با اشاره به این که در شرایط 
عادی و معمولی نیســتیم بلکه در دوران جنــگ اقتصادی و روانی 
به ســر می بریم، گفت: عقب نشــینی به معنای از دست دادن همه 
دستاوردهای تاریخی ملت ایران است. روحانی با بیان این که دشمن 
سعی می کند ما را تحریک کند تا ما اولین نقض کننده معاهده خود 
باشیم، گفت: اما آنها در این مسیر ناموفق بودند. آن چه انجام گرفت 

ایستادگی در برابر سازمان ملل و جامعه جهانی و یک تخلف بود که 
در این مرحله هم ناموفق بودند.وی ادامه داد: ما در شــرایط عادی و 
معمولی نبوده بلکه در شرایط جنگ اقتصادی و روانی هستیم این باید 
باور همه ما باشد. همه ملت می داند عقب نشینی به معنای از دست 
دادن همه دســتاوردهای تاریخی ملت ایران از مشروطه تا انقالب 
اسالمی اســت. مردم باید بداندکه ما در یک نبرد هستیم. روحانی 

افزود: اختالف ما با آمریکا در این است که آمریکا می گوید به 40 سال 
پیش بازگردید؛ اما ما می گویم به عقب برنمی گردیم و مسیر پیشرفت 
استقالل و آزادی و مردم ســاالری را ادامه می دهیم. رییس جمهور 
گفت: پیشنهاد من این بود که خدمت مقام معظم رهبری گفتم خود 
جناب عالی به عنوان رهبر نظام و انقالب فرماندهی این جنگ را عهده 

دار شوید و همه دولت قوا و مسئوالن در خدمت شما خواهیم بود.

ریس جمهور:
 ما به عقب برنمی گردیم

 به بهانه حضور ژاپنی ها در نهادهای اجتماعی و فرهنگی ایران؛

نماینده مجلس مدعی انتقام گیری از رییس جمهور شد
غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رییس فراکسیون مســتقلین والیی مجلس، درباره موضوع طرح 
سوال از رییس جمهور و فضاسازی برای طرح موضوع عدم کفایت سیاســی روحانی گفت: متاسفانه از 
ابتدای آغاز به کار دولت آقای روحانی شاهد انتقام گیری های سیاسی بودیم. وی ادامه داد: بخشی از این 
انتقام گیری ها از ناحیه یک جریان سیاسی خاص و از مشهد پیگیری می شد؛ اما این جریان حاال در مجلس 
هم راهکار و انتقام گیری سیاسی خاص خود را پیگیری می کند.جعفرزاده ایمن آبادی با بیان اینکه نطفه 
بحث استیضاح رییس جمهور در فراکسیون والیی شکل گرفت، گفت: همان طور که طی روزهای اخیر 
از موضع گیری های رسانه ای شنیدیم، شاکله فراکســیون والیی موافق استیضاح آقای روحانی نبودند.

جعفرزاده ایمن آبادی درباره ریشــه یابی این جریان در خارج از مجلس گفت: بدون شک این افراد و این 
طرح دارای عقبه و پشتوانه هستند که باید مشخص شود از طرف چه کسانی در خارج از مجلس حمایت 

می شوند.

واکنش فعاالن فضای مجازی به توییت حاشیه ساز جهانگیری
توئیت  اخیر  معاون اول رییس جمهور درباره پاســخ دادن به منتقدان دولت در ۵ دقیقه، با واکنش گسترده 
کاربران فضای مجازی مواجه شد.اسحاق جهانگیری، پیامی در صفحه شخصی خود منتشر کرد  که با واکنش 
کاربران فضای مجازی همراه شد. به اعتقاد فعاالن توییتر، جهانگیری با انتشار این پیام به نوعی قصد داشته 
تا بر بی تدبیری های اخیر دولت در کنترل قیمت  کاالهای اساســی سرپوش بگذارد. جهانگیری در پیام خود 
آورده بود: »همه حرف هایی که علیه دولت زده می شــود را می توان ظرف ۵ دقیقه جواب داد. وقتی زمان آن 
برسد حتما جواب خواهیم داد؛ اما االن شرایط کشور به گونه ای است که هیچ موضوعی و هیچ دغدغه ای مهم تر 
از اداره کشور و رفع مشکالت زندگی مردم نیست. به همین دلیل ما به خاطر مردم و کشورمان باید برخی از 

ادعاها را تحمل کنیم.« 
این پیام معاون اول روحانی موجب شد تا کاربران شبکه توییتر با هشتگ »ظرف۵دقیقه« که از بخشی از پیام 

توییتری جهانگیری به عاریت گرفته شده، به این پیام واکنش نشان دهند. 

چهره ها

تجدید یک فرصت

راز سکوت دولت

مخالفــانFATF چــه 
راهکاری دارند؟

سرنوشت 4 قول اقتصادی 
دولت

علیرضا کریمیان

به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، 
رهبر معظم انقالب اسالمی روز گذشته دو اصله 
نهال میوه غرس کردند.حضرت آیت ا... خامنه ای 
سپس روز درختکاری را مژده  در پیش بودن بهار 
و یادآور اهمیت پوشش گیاهی دانستند و با اشاره 
به خسارت هایی که در اثر بی اعتنایی به جنگل ها، 
مراتع و پوشش گیاهی به کشور تحمیل می شود، 
خاطرنشان کردند: مسئله درخت و حفظ پوشش 
گیاهی باید جایگاه واقعی خــود را در فرهنگ 
عمومی پیدا کند.ایشــان کاشــت نهال در روز 
درختکاری را اقدامی نمادین و با هدف تقویت 
فرهنگ اهمیت دادن به درخت و گیاه برشمردند 
و با انتقاد از آســیب زدن به درختان در برخی 
مراکز پــر درخت با انگیزه احداث ســاختمان، 
افزودند: دستگاه های مسئول باید جدا در مقابل 
اینگونه کارها بایستند و اجازه انجام آن را ندهند. 
رهبر انقالب اسالمی همچنین از غرس برخی 
نهال های مضر در بعضی از نقاط کشور به منظور 
جلوگیری از پیشرفت صحرا و بیابان زایی انتقاد 
کردند و گفتند: دســتگاه های مســئول باید از 
چنین اقداماتی جلوگیــری کنند، ضمن اینکه 
برای حفظ جنگل ها و مراتــع باید تالش کرد و 
دســتگاه های ناظر از جمله دستگاه قضائی در 
جلوگیری از تعرض به جنــگل کمال اهتمام را 

داشته باشند.
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رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:
35 مرکز آماده عرضه میوه شب عید شدند

رییس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان گفت: طبق روال هرســال عرضه میوه های تنظیم بازار در 35 مرکز، 
به منظور پاسخگویی به نیاز بازار شب عید در دستور کار قرارگرفته است. ناصر اطرج در رابطه با بازار شب عید اظهار 
کرد: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته، میوه تنظیم بازار در 35 مرکز مشخص در سطح شهر اصفهان توزیع خواهد 
شد. وی در رابطه باقیمت میوه های تنظیم بازار بیان کرد: تا این لحظه قیمت میوه های تنظیم بازار مشخص نشده اما 
قیمتی که برای این اقالم تعیین می شود با توجه به یارانه  ای که دولت در این زمینه اعمال می کند، پایین تر از قیمت 
بازار است. اطرج در رابطه با کاهش عرضه پرتقال تصریح کرد: در یک مقطع زمانی در سال جاری، عرضه پرتقال با 

شارژ اپمحدودیت همراه شد که این امر به دلیل صادرات این محصول به کشورهای دیگر بود.

برداشت از زاینده رود را کاهش می دهیم
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

مالیات

کاهش اتکا به درآمدهای 
نفتی

سازمان امور مالیاتی کشور توانسته است با 
گسترش پایه های مالیاتی و به تور انداختن 
فراریان مالیاتی بدون تغییــر نرخ، افزایش 
قابل توجهی در مالیات ســتانی داشته باشد 
و این نشــان دهنده جهت گیــری دولت در 
کاهش وابســتگی بودجه به نفت، استفاده 
بهینه از درآمدهای نفتی و حرکت در مسیر 
توسعه پایدار است. دستاوردهای ملی دولت 
با تخریب های اخیر از چشــم مــردم پنهان 

نمی شود.

تامین درآمدهای عمومی از طریق 
وصول عادالنه مالیات

برای اداره امور کشور، اجرای سیاست های 
مالی، تامیــن کاالها و خدمــات عمومی و 
ضروری، تضمین امنیت، اجرای برنامه های 
توسعه و عمرانی کشور،اقداماتی مد نظر است. 
در این بین، گســترش و تنوع فعالیت های 
اقتصادی ، نقش فزاینده دولت ها در گسترش 
خدمات عمومی و همچنین گسترش تعهدات 
دولت ها در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، 
مالیات را به مسئله ای مهم وتاثیر گذار برای 
تمامی دولت هــا تبدیل کرده و کارکردهای 
اصلی ابزار مالیات را بــه تامین درآمدهای 
عمومی کشور، گســترش عدالت )بازتوزیع 
ثروت(، تخصیــص مجدد منابــع از طریق 
 توسعه  اقتصداری و ثبات اقتصادی تغییر داده

 است.

بازار

کیف دوربین

رییس کل دادگستری استان خبر داد:
جلوگیری از تعطیلی ۴۲واحدی 
تولیدی با حمایت دستگاه قضائی

رییس کل دادگستری اســتان اصفهان گفت: در 
سال جاری دادگاه ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، 
12پرونده مهم را در اولویت بررسی و رسیدگی قرار 
داد. احمد خسروی وفا به جزئیات رسیدگی به یکی 
از این پرونده ها اشاره کرد و گفت: این پرونده مربوط 
به فرار مالیاتی بالغ بر 5هزار میلیارد تومان است و در 
آینده توضیحات و اطالعات بیشتری از این پرونده و 
شگردهای متهمان دستگیر شده در اختیار رسانه ها 
قرار می گیرد. رییس کل دادگستری استان اصفهان 
افزود: در سال جاری با پیگیری های صورت گرفته 
کمیته های حقوقی و نظارت قضائی، حمایت قضائی 
از ســرمایه گذاری، مشــاوره و داوری و پیگیری و 
مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضائی استان 
اصفهان برای حمایــت از تولیدکنندگان و فعاالن 
اقتصادی تشکیل و 92 مصوبه برای حل مشکالت به 
تصویب رسید.خسروی وفا با بیان این که بسیاری از 
مصوبات تصویب شده حالل مشکالت بوده، افزود: 
در این 4کمیته وضع 42شرکت تولیدی که وضعیت 
نیمه بحرانی و بحرانی داشتند، بررسی شد.وی گفت: 
با مکاتباتی که صورت گرفت از تعطیلی این شرکت 
های تولیدی جلوگیری به عمل آمد که برخی از آنان 

بیش از هزار کارگر دارند.

چرا مسکن مهر باعث تورم شد؟
مدیر گروه اقتصاد شــهری دانشگاه هنر اصفهان 
اظهار کرد: از آنجایی که مسکن مهر برای تامین 
نیازهای مالی اش، دستور به چاپ اسکناس داده 
شد، ایجاد تورم کرد. رضا نصراصفهانی ادامه داد: 
هنگام آغاز به کار پروژه مســکن مهر، دولت به 
اشتباه به سراغ بانک مرکزی رفت و برای تامین 
منابع مورد نیاز این ابر پروژه، دستور به چاپ پول 
داد. به گفته نصراصفهانی چاپ پول، هنگامی که 
بیش از نیاز اقتصادی کشــور انجام شود، موجب 
افزایش تورم می شــود. اســتاد اقتصاد شهری 
دانشگاه هنر اصفهان تاکید کرد این خطایی بوده 
که بدنه کارشناسی در آن زمان مرتکب شده اند و 

مسئله ای کامال تخصصی است.

محصوالت گلخانه ای سمی 
نیست

 رییس امــور باغبانــی اداره جهاد کشــاورزی 
اســتان اصفهان گفت: گازهــای گلخانه ای تنها 
یک اصطالح هســتند و هیچ گونــه ارتباطی با 
گلخانه های کشــاورزی ندارند.احمدرضا رییس 
زاده، با بیــان اینکه گلخانه ها محیطی بســته و 
ضدعفونی شده هستند، ادامه می دهد: گازهای 
گلخانه ای همانند co۲ آالینده هایی هســتند 
که اتمســفر هوا را درگیر می کنند و تاثیر منفی 
در جو دارند، این نوع گازها کــه از کارخانجات 
صنعتی نشــأت گرفته اند، جلوی ســطح الیه 
ازون را می گیرند و اثرات منفی را به بار می آورند.

رییس امور باغبانی اداره جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با تاکید بر اینکه گلخانه ها محیطی سبز 
و پویا هستند، خاطرنشان می کند: این محیط نه 
تنها هیچ گونه گاز آلوده ای را تولید نمی کند بلکه 
اکسیژن را نیز مصرف کرده که این موضوع به نفع 

کشاورزی است.

101C کیف دوربین کانن مدل

 80,000
تومان

کیف دوربین سافروتو 
YLA300 M مدل

 150,000
تومان

Oslo 22 کیف دوربین ونگارد مدل

 240,000
تومان

طی روزهای پایانی سال گذشته کمتر اقتصاددانی 
فکر می کرد که بازارهای مالی در ایران تا این حد 
دستخوش تغییر شوند. اگر چه سیگنال هایی در 
مورد ورود ســرمایه به بازار به دلیل پایین آوردن 
سود بانکی توسط دولت مخابره می شد و همچنین 
احتماالتی در مورد روزهای پس از خروج ترامپ 
از برجام مطرح بود؛ اما به جز بازار ارز که به عنوان 
یک بازار همیشــه رو به اوج در اقتصاد ما شناخته 
می شود کمتر کسی رکورد زنی های اخیر قیمت 
ها در بازار طال و مسکن را پیش بینی می کرد. در 
روزهای پایانی سال گذشــته موسسه مطالعات 
اقتصادی »بامداد« هم پیش بینــی کرد که بازار 
مسکن پس از رکود ســال های 1392 تا 139۶ ، 
در سال 139۷ به صورت کامال آهسته و  محدود از 
رکود خارج شده و رشد قیمت مسکن در اکثر ماه 
های سال آینده بیشتر از نرخ تورم اما حداکثر تا 25 
الی 3۰ درصد خواهد بود. بر خالف این پیش بینی 
بازار مسکن امسال تورم ۶۶ درصدی را تجربه کرد.

امسال کدام بازارها سودده تر بوده اند؟
براســاس آمار اعالم شده، شــاخص ارزش سهام 
معامله شــده، قیمت دالر و قیمت یورو به ترتیب 
رکورددار بیشــترین رشــد قیمتی طی 1۰ ماهه 
سال 9۷ نسبت به مدت مشابه بودند. اتاق بازرگانی 
تهران در گزارشــی میزان تغییــرات قیمتی در 
بازار های مختلف در 1۰ ماهــه منتهی به دی ماه 
سال 139۷ را در قیاس با این دوره زمانی در سال 
139۶ منتشر کرد. بر این اساس بیشترین تغییرات 
طی1۰ ماهه امسال مربوط به شاخص ارزش سهام 
معامله شده بوده که با احتســاب ارزش سهام در 
سال 95 معادل عدد 1۰۰، شاخص ارز سهام در 1۰ 
ماه 9۶، 91/4بوده و این شاخص در 1۰ ماه 9۷ به 
عدد 25۶/8 رسیده است. این یعنی افزایش 181 
درصدی ارزش ســهام معامله شده در 1۰ ماه 9۷ 
نسبت به مدت مشابه ســال 9۶. بررسی ها نشان 
می دهد قیمت ســکه طرح قدیم که طی 1۰ ماه 
ابتدایی ســال 139۶ برابر با یک میلیون و 25۰ 
هزار تومان بود، در سال جاری به 3 میلیون و 19۰ 
هزار تومان رسیده اســت که این افزایش حکایت 
از رشــدی 155/2درصدی را دارد. در عین حال 
میزان افزایش قیمت ســکه طرح جدید نیز یک 

میلیون و سیصد هزار تومان بود که در سال جاری 
به ســه میلیون و 38۰ هزار تومان رسیده است.  
رشد قیمت در این بازار 1۶۰ درصد گزارش شده  
و میزان افزایش نرخ دالر در این دوره زمانی 1۶4 
درصد گزارش شده است. متوسط نرخ دالر در 1۰ 
ماه ابتدایی سال 139۶ برابر با 3928 تومان بود 
که طی 1۰ ماه ابتدایی سال جاری 1۰ هزار و 388 
تومان رسیده است.میزان افزایش قیمت هر متر 
مربع واحد مسکونی در شــهر تهران در این دوره 
زمانی ۶۶.88 درصد، شاخص ارزش سهام معامله 
شــده در بازار 181 درصد و شاخص تعداد سهام 

معامله شده 132.3 درصد رشد داشته است.
پیشنهادات مالی برای سال آینده

پیش بینی تقریبا درست و واضحی از رخدادهای 
اقتصادی و وضعیت بازارهای مالی در سال آینده 
حتی برای کارشناســان و فعــاالن اقتصادی هم 
دشــوار اســت. هر چند تقریبا همه متفق القول 

معتقدند که در ســال پیش رو به دلیل اثرگذاری 
بیشــتر تحریم ها اقتصاد بیشــتر به تدبیر دولت 
وابسته خواهد شــد. همچنان طال، ارز و مسکن 
بازارهای جذاب اول خواهند بود و ســرمایه ها در 
این سه بازار در گردش است؛ اما وضعیت سودآوری 
این بازارها چگونه خواهــد بود؟بازار ارز همچنان 
پر نوســان ترین بازار مالی پیش بینی می شود.

دیدگاه های متناقض زیادی درباره آینده قیمتی 
بــازار ارز وجود دارد؛ اما گروهــی از فعاالن ارزی 
اعتقاد دارند، در زمانی که مشخص نیست قیمت 
دالر به سوی سطوح باالتر یا پایین تر حرکت کند، 
خرید و فروش ارز ریســک زیادی به همراه دارد. 
وضعیت در بازار طال هم چندان ثابت نخواهد بود، 
قیمت طال متاثر از اتفاقــات داخلی و بین المللی 
اســت. بنابراین اگر دولت سیاست های اقتصادی 
کارآمدی در پیش نگیرد و اثرات تحریم ها بر دالر 
همچنان ادامه داشته باشد، باید در انتظار افزایش 

قیمت طال باشیم، هرچند متولیان حوزه طال اعالم 
کرده اند پیش بینی قیمت دیگر امکان پذیر نیست 
و این موید ریسک باالی این روش سرمایه گذاری 
است. بازار مســکن اما چندان آینده رو به رشدی 
نخواهد داشــت، هرچند همچنان جذابیت های 
زیادی برای ورود سرمایه به آن وجود دارد. مسکن 
برای ســرمایه گذاری با مبالغ باال گزینه مناسبی 
است؛ اما بر اســاس پیش بینی کارشناسان این 
حوزه احتمال قرار گرفتن مســکن در رکودی دو 
ســاله وجود دارد. حســام عقبایی، نایب رییس 
مشاوران امالک تهران می گوید: احتمال افزایش 
قیمت در شش ماه اول 98 را نداریم، زیرا مسکن 
کشــش افزایش قیمت ندارد.  بــورس اما بازاری 
پر ســود در ســال مالی پیش رو خواهد بود هر 
چند به دلیل نیــاز به تخصص در حــوزه بورس 
 ســرمایه های کمتری تمایل به ورود به این بازار

 دارد.

امسال کدام بازار ها سوده تر بودند ؟
  مروری بر گذشته، حال و آینده چند بازار مالی کشور؛

بر اساس داده های مرکز آمار ایران؛
1۴ درصد از چک ها در اصفهان برگشت خورده است

بر اساس داده های آماری مرکز آمار ایران در دی ماه در کل کشور، 1/ 88 درصد مبلغ چک ها وصول شده و مابقی 
با برگشت مواجه شده است. البرز، ایالم، بوشهر، زنجان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، 
گلستان و گیالن، جزو استان های با کمترین نسبت مبلغی چک برگشتی هستند. بهترین وضعیت، در اختیار 
استان ایالم به نسبت ۷/ 5 درصد است، یعنی در این استان از هر یک میلیون تومان چک صادر شده، تنها 5۷ هزار 
تومان آن برگشت خورده است. در آن سمت، در ۶ استان نسبت مبلغی چک های برگشتی باالتر از 14 درصد ثبت 
شده؛ درحالی که میانگین کل کشور 9/ 11 درصد گزارش شده است. استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، 

سمنان، لرستان، هرمزگان و مناطق آزاد در این گروه قرار دارند. 

شن مالی
معرفی اپلیکی

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

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

بگردید.
 کارت شارژ های خریداری شده 
را در بانک شــارژ نگه داری و 

مدیریت کنید.

شن مالی
معرفی اپلیکی

مرضیه محب رسول

مجتمع دخانیات استان اصفهان

مجتمع دخانیات استان اصفهان در نظر دارد تعداد 23 نفر نیروی انسانی )مرد( را از طریق برگزاری مناقصه عمومی تامین نماید. لذا از 
متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 97/12/15 لغایت تا پایان وقت اداری )ساعت 

16 عصر( 97/12/25 به نشانی اصفهان خیابان کمال اسماعیل، مجتمع دخانیات اصفهان واحد تدارکات مراجعه فرمایند.
1- تعداد و نوع آنها: 23 نفر نیروی انسانی واجد شرایط مرد دارای حداقل سن 20 سال

2- مقدار برآورد اولیه موضوع مناقصه: 6/143/000/000 ریال با احتساب تمام کسورات قانونی
3-مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز ارائه پیشنهادات 3 ماه می باشد.

4- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 310/000/000 ریال واریز به حساب 6150448225 بانک ملت شعبه خواجو اصفهان و یا ضمانت نامه 
بانکی به همین مبلغ با اعتبار سه ماهه بدون هیچگونه قید و شرط و قابل تمدید

5- آخرین مهلت ارائه پیشنهادات و محل آن: تا ساعت 16 عصر روز یک شنبه 98/01/18 دبیرخانه حراست مجتمع دخانیات استان 
اصفهان.

6- زمان بازگشایی پاکات: ساعت 10 صبح روز دوشنبه 98/01/19
7- سایر شرایط: مشخصات کامل به همراه مدارک شرکت در مناقصه ارائه خواهد شد

8-داشتن گواهی صالحیت معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در کد فعالیت مربوطه الزامی است
در صورت نیاز جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 32213327 اداره حقوقی، حسابرسی و بازرسی مجتمع تماس حاصل فرمائید.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی 
مجتمع دخانیات استان اصفهان   به شماره 3195069

مدیر عامل کارخانه ذوب آهن اصفهان در مراســم پروژه انتقال 
پســاب فاضالب از الگون های کارخانه ذوب آهن به تصفیه خانه 
پساب گفت: در چشــم اندار 14۰۰ کارخانه ذوب آهن درصدد 
هســتیم کمترین برداشــت آب را از رودخانه زاینده رود داشته 
باشیم. منصور یزدی زاده در حاشیه آیین کلنگ زنی طرح احداث 
خط انتقال پساب فاضالب زرین شهر به کارخانه ذوب آهن اظهار 
کرد: در گذشته پساب فاضالب به 13 الگون موجود در این منطقه 
منتقل می شــد و با توجه به نگاه این کارخانه به مســائل زیست 
محیطی، به سمت خشکاندن این الگون ها حرکت کردیم و امروز 
بیش از ۶۰ درصد الگون ها خشک شده است. وی افزود: آبی که 
امروز در الگون ها وجود دارد، پساب تصفیه شده ای است که برای 
آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار می گیرد که ۶۰ لیتر برثانیه 
آن از پساب فاضالب زرین شهر بوده که به این محل و در نهایت به 
کارخانه ذوب آهن منتقل می شود .مدیرعامل کارخانه ذوب آهن 
تصریح کرد: با توجه به وضعیت خاصی که در حوزه آب در منطقه با 
آن مواجه هستیم کارخانه ذوب آهن با برنامه ریزی های انجام شده 

به دنبال آن است تا به مرور زمان مصرف پساب در چرخه صنعت 
را جایگزین مصرف آب خام کند.وی ادامه داد: طول پروژه ای که 
امروز کلنگ آن بر زمین زده شد 5.5 نیم کیلومتر است که با لوله 

قطر 25۰ میلی متری و اعتباری بالغ بر 5 میلیارد تومان کار انتقال 
پساب فاضالب از الگون های کارخانه ذوب آهن به تصفیه خانه ای 
که در کارخانه ذوب آهن در حال تاســیس بوده را انجام خواهد 
داد. یزدی زاده اضافه کرد: انتقال پساب فاضالب شهرستان نجف 

آباد به طول 18 کیلومتر نیز در دستور کار قرار دارد که این پروژه 
نیز با حدود 4۰ میلیارد تومان اجرا خواهد شد و این اقدامات در 
راستای کاهش آالیندگی زیست محیطی و جایگزین کردن پساب 
به جای آب خام در صنعت فوالد است. وی اظهار امیدواری کرد: 
با همکاری و تعاملی که در منطقه وجود دارد این پروژه با سرعت 
هرچه بیشــتر اجرا شــود زیرا فاز اصلی دیگر این پروژه اجرای 
پروژه BOT تصفیه تمام پســاب هایی است که به مجموعه ذوب 
آهن وارد خواهد شد و چشــم انداز 14۰۰ کارخانه ذوب آهن نیز 
برداشت کمترین میزان آب از رودخانه زاینده رود است. مدیرعامل 
کارخانه ذوب آهن خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه نوید بخش 
آینده خوب و درخشانی در منطقه خواهد بود و نگرانی هایی که 
از بابت حضور این صنعت در منطقــه و آب بر بودن آن دارد را نیز 
رفع خواهد کرد، ما عالوه بر آنکه مصرف آب خام در تولید فوالد را 
کاهش خواهیم داد، پسابی که به عنوان یک معضل در شهرهای 
بزرگ مطرح است را تبدیل به فرصت کرده و از آن در حوزه تولید 

بهره مند خواهیم شد

مدیر عامل کارخانه ذوب آهن اصفهان:

برداشت از زاینده رود را کاهش می دهیم

نوبت دوم

م الف: 403030
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ویژه

وقتی زمانه ما به درد بی »همت«ی دچار شده؛ 

چشم هایش ... 

تبلیغ و تالش بدون پول و ریا و منفعت طلبی
مثل بســیاری از جوانان آزاداندیش و مبارز و انقالبی هم سن و سال خود که بعدها نامی شــدند، نقش مهمی در ایجاد نظم و دفاع از شهر و 
راه اندازی کمیته انقالب اسالمی در شهر خودش داشت. او از جمله کسانی بود که سپاه شهرضا را با کمك دوتن از برادران خود و سه تن از 
دوستانش تشكیل داد. وقتی مجموعه سپاه سازمان پیدا کرد، همت مسئولیت روابط عمومی سپاه را به عهده گرفت و باز همانند بسیاری از 
افرادی که کمی بعدتر به جنگ رفتند و مسئولیت های مهمی هم برعهده گرفتند، از همان ابتدا در کنار فعالیت های مبارزاتی و چریكی، به 
امر »فرهنگ« هم توجه داشت و از فعالیت های تبلیغی و فرهنگی غافل نمی شد. برای تبلیغ پول نمی گرفت و دنبال تریبون و میكروفن هم 
نبود. خودش را هم عالمه دهر و مبرا از هر خطا و نقدی نمی دانست. برای »خدا« کار می کرد و خدمت به انقالب و مردم نه برای زن و فرزند 
و منافع شخصی و مصالح سیاسی و جناحی! »همت« یك سرباز واقعی برای امامش بود. آن قدر تجربه در امور فرهنگی به دست آورده بود که 
بنا به ضرورت به خرمشهر و سپس به بندر چابهار و کنارك )در استان سیستان و بلوچستان( عزیمت کرد و به فعالیت  های گسترده فرهنگی 

پرداخت. فقر فرهنگی در برخی مناطق به  ویژه مناطق مرزی از دغدغه های مهم ابراهیم بود. 

سه راهی بهشت
در جریان عملیات »خیبر« بود؛ حاج ابراهیم همت برای سرکشی به وضع 
نیروها به خط مقدم رفته بود. از سه راهی مرگ که بعدها به آن سه راهی 
شهادت گفتند، گذشت. همان ســه راهی که هرکس از آن می گذشت، 
محال بود برگردد. همه چیز در یك تاریك روشــن و گرگ و میش اتفاق 
افتاد؛ اتفاقی تلخ که ابراهیم را از ما گرفت. به مرتضی قربانی گفته بود یكی 
دو نفر را بفرستد تا برایش خبر بیاورند که در خط چه خبر است و اوضاع چه 
شكلی است. قربانی می گوید : من هیچ کس را ندارم، هرکس را فرستادم 

رفت و برنگشت. 
حاج همت بلند می شود و خودش به سمت جزیره به راه می افتد. قبل از راه 
افتادن جمله ای می گوید: »مثل اینكه خدا ما را طلبیده.« عراقی ها به شدت 

بمباران می کردند. اوضاع منطقه ناجور بود. نیروها در حالت پدافند بودند. 
پیكر پاك شــهدا همراه با جنازه عراقی ها افتاده بود توی آب و داخل آب 
هم آن قدر خمپاره و توپ خورده بود که رنگ آب عوض شده بود. بچه ها از 
شدت تشنگی و فقر امكانات، قمقمه ها را از همین آب گل آلود پر می کردند 
و می خوردند. حاجی این صحنه را که می بیند، غم آوار می شود روی سرش 
و توی دلش . فقط فرمانده نظامی که نبــود؛ فرمانده دل ها هم بود. از این 
دست رییس رؤسا نبود که برایش مهم نباشد چه بر سر نیروهای زیردست او 
و سربازش می آید. فقط به خودش فكر کند و به آینده خودش! یك فرمانده 
واقعی و دلسوز بود. اصال قشنگی این جنگ به همین بود ؛ به دیدن همین 
صحنه ها . به حماسه ای که به غزل ختم می شد. حاجی قمقمه بچه ها را 
جمع  می کند و با پل شناور می رود جلو و در جایی که آب تمیزتر است، 

آن ها را پر می کند و می آید. عراق به شدت بمباران می کند. منطقه زیر 
آتش است. به همراهش می گوید تو بمان و با بیسیم با من در ارتباط باش. 
برمی گردد عقب،  جایی که او را مستقیم به بهشت می برد. می گویند وقتی 
حاجی در حال بازگشت به طرف قرارگاه بوده تا در آنجا فكری به حال خط 

مقدم بكند در   همان سه راهی مرگ به شهادت می رسد. 
یكی دوساعت بعد، خط آرام تر می شــود. هوا که روشن می شود دیگر از 
حمله دشمن خبری نیست. از ابراهیم هم خبری نیست. هیچ کس هنوز 
نمی داند چه اتفاقی افتاده . بی خبرند از بدنی بی سر و دستی قطع شده که 
در جزیره مانده و روی زمین افتاده ... اصال همین که همت می رود، منطقه 
آرام و ساکت می شــود. این آتش انگار فقط آمده بود که او را از ما بگیرد و 

برود. همت شهید می شود ... ماه جزیره خسوف می کند...

یه جور عجیبی عاشق 
امام)ره( بود

هرجا تصــور می کرد »باید باشــد«، بود. 
غرب، جنوب ، لبنان ...  می گویند به صورت 
عجیب و غیرطبیعی امام )ره( را دوســت 
داشت. همه زندگی اش را با ایشان تنظیم 
کرده بود. یك پایش اصفهــان بود و پای 
دیگرش تهران پیش امــام)ره(. برای هر 
موضوعی به طور مستقیم با ایشان رابطه 
داشــت؛ مثال دوران جنــگ هرعملیاتی 
داشتند، قبلش مســتقیم می رفت پیش 
امام و از ایشان دســتور می گرفت. اینها را 
خواهرش گفته که خودش مادر شــهید 

است. 

سمیه پارسادوست

محمدابراهیمِ  مظلوم
مادرش گفته بود حرف بچگی و خاطرات  بچگی »محمد 
ابراهیم« که می شود؛ تنها چیزی که از دوران کودکی 
پسرش به یاد دارد؛ مظلومیت اش است: »خیلی مظلوم 
بود... بی حساب! از مظلومیتش  هرچه بگویم، کم گفته ام. 
مظلومیت پسرم گفتن ندارد.« اینطور که مادر عنوان 
می کند در درس  و مدرســه هم خیلی موفق بوده و به 
نوعی طرفدار زیادی داشته اســت. این را از آن قسمت 
صحبت هایش به خوبی می توان فهمید، وقتی می گوید: 
»معلمانش برایش می مردند از بس که هم درسش خوب 
بود و هم اخالق و کردارش... بی نهایت باهوش و البته 

خیلی هم خوش اخالق و مهربان بود.«

1

»همت« در غرب
ســال 1359 به کردســتان رفت . جنگ در جنوب 
هنوز آغاز نشده بود و غرب و به ویژه کردستان گرفتار 
توطئه ها و اقدامات تروریستی گروهك های مزدور بود. 
بر اساس آماری که از یادداشت های آن شهید به دست 
آمده است، سپاه پاسداران پاوه از مهر 59 تا دی ماه 60 
)بافرماندهی مدبرانه  همت( عملیات موفق در خصوص 
پاك سازی روستاها از وجود اشرار، آزادسازی ارتفاعات 

و درگیری با نیروهای ارتش بعث داشته است.

5

حاج ابراهیم پیش حاج قاسم می رود
حاج همت پیش حاج قاسم ســلیمانی که آن زمان فرمانده لشكر ۴1 
ثاراله کرمان بوده، می رود. زیر پاتك شــدید دشمن و رفت و برگشت 

گردان ها شــمار نیروها ته می کشد. حاجی به 
باقر شــیبانی که پیك اش بود می گوید تو در 
سنگر بمان من پیش حاج قاسم می روم. ممكن 
است بچه های لشكر امام حسین)ع( بیایند. وقتی 
آمدند توجیه شان کن که کجا مستقر شوند. بعد 
همت پیش حاج قاسم می رود که حاج قاسم هم 
شهید میرافضلی را با شهید همت همراه می کند 
و می گوید برو به حاج همــت یك گروهان بده 
که برود خطش را بپوشاند... حاجی می رود؛ اما  

رفتنی که برگشتنی در آن نیست...

8

همه جوره معلم بود
دیپلم را با نمــرات عالی که گرفت، در دانشســرای 
اصفهان به ادامه تحصیل مشغول شد. سربازی را هم 
گذراند و بعد برای اشــتغال به شغل شریف معلمی به 
زادگاهش برگشت. به روستاها رفت، عاشق درس دادن 
به فرزندان این مرز و بوم شد. شغل شریف انبیا را داشت 
و حواسش بود چه وظیفه سخت و مهمی برعهده دارد. 
دانش آموزان را کتك نمی زد، در ســرمای زمستان 
آنها را به خاطــر دیرآمدن یك لنگه پا در ســرما نگه 
نمی داشت، آنها را به خاطر درس نخواندن زیر مشت و 
لگد نمی گرفت و خالصه »معلم« بود؛ واقعا معلم بود. 
همه جوره معلم بود. دلش می خواست دانش آموزان 
در کنار فراگیری علوم و فنون ، بینش و آگاهی شان هم 
نسبت به امور و وقایع سیاسی پیرامون شان باالتر برود. 
به همین خاطر هم بارها توسط ساواك احضار شد؛ اما 
هیچ وقت از راهش برنگشت و نگران هم نشد. راهش و 
هدفش را انتخاب و مشخص کرده بود و ذره ای تزلزل 

در این مسیر به خود راه نمی داد. 

2

4

3

9

 »همِت« اصفهانی 
فرمانده لشکر تهرانی

سال 61 آتش فتنه و جنگ در جنوب لبنان شعله ور 
می شود. »همت« این بار وظیفه را در یاری رساندن 
به مردم لبنان و حضور در ایــن منطقه می بیند. پس 
راهی لبنان می شود  و دوماهی را آنجا سپری می کند. 
پس از دوماه انجام تكلیف، به ایران برمی گردد و راهی 

جبهه های جنوب می شود. 
۲3 تیر  61 در منطقه شرق بصره، فرماندهی تیپ ۲۷ 
محمدرســول ا... )ص(را به عهده می گیرد و بعدتر با 
ارتقای این یگان به لشكر، در سمت فرماندهی آن لشكر 
انجام وظیفه می کند. در عملیات مســلم بن عقیل و 
عملیات محرم در سمت فرمانده قرارگاه ظفر، با دشمن 
می جنگد. در عملیات والفجر مقدماتی، مســئولیت 
سپاه یازدهم قدر  را که شامل: لشكر ۲۷ حضرت رسول 
ا... )ص(، لشكر  31 عاشورا، لشــكر  5 نصر و تیپ 10 
سیدالشهدا)ع( بود، به عهده می گیرد. سرعت عمل و 
صالبت رزمندگان لشــكر ۲۷ تحت فرماندهی او در 
عملیات والفجر ۴ قابل توجه بود. در جبهه ها از همت 

حرف می زنند و از لشكری که غوغا کرده. 
عملیات »خیبر« اوج این غوغاســت؛ غوغا درمنطقه 
طالئیه و تصــرف جزایرمجنون و حفــظ آن با وجود 
پاتك های شدید دشمن که از افتخارات تاریخ جنگ 

محسوب می شود.

7

رفاقت با »حاج احمد«
با حاج احمد متوسلیان رفیق می شــود؛ رفاقتی که 
خیلــی زود رنگ و بوی بــرادری به خــود می گیرد. 
»محمد ابراهیم« و »احمد« می شــوند رفیق شفیق 
هم. حاج احمد متوســلیان، پای او را به لشــكر ۲۷ 
محمد رسول ا...)ص( باز می کند! جنگ که شروع می 
شود، همت و متوسلیان، به دستور فرمانده کل سپاه ، 
 مامور اعزام به جنوب و تشكیل تیپ محمد رسول ا... 
می شوند و این گونه می شــود که حاج محمد ابراهیم 
همِت اصفهانی ما ســر از فرماندهی یك لشكر تهرانی 

در جنگ ایران و عراق در می آورد.

6

ابراهیم در اصفهان
بعد از شهادت بر سر پیكر پاك ابراهیم دعوا می شود. می گویند خودش یك روز که 
به بهشت زهرا رفته بود، پایش را می گذارد کنار قبر شهید چمران و به محسن رضایی 
می گوید اگر شهید شدم، من را اینجا دفن کنید.  بعد از شهادتش اما خانواده مادری 
اصرار دارند جنازه را به شهرضا آورده و همانجا دفن کنند. بچه های تهران و لشكر ۲۷ 
محمدرسول ا...)ص(  به هیچ وجهی راضی نمی شوند. باالخره با هر سختی که هست و 
با اصرارهای مادر حاج ابراهیم، او را به شهرضا می آورند. تنی را که سر بر بدن ندارد. در 
بهشت زهرا هم سنگ یادبودی می گذارند و  اورکتش را آنجا دفن می کنند. تابوت را 
به خانه می آورند؛ بوی باروت و عطر خانه را برمی دارد. هفت تا خنچه دامادی هم برای 
حاجی می آورند . بچه های لشكر ۲۷ محمد رسول ا...)ص(، همرزمانش در کردستان ... 
همه می آیند. برای حاجی سنگ تمام می گذارند. برای کسی که مرتضی آوینی درباره 

اش می گفت: »این سردار خیبر، قلب مرا هم فتح کرده بود.« 

10
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35 سال گذشت و تو »حاج ابراهیم همت« 35 ســال بعد از رفتنت هنوز در قاب های 
گوناگون به 29 سالگی خودت ادامه می دهی . یادم نیســت دقیقا چندساله بودم اما 
یادم هســت از یک جایی به بعد در زندگی ؛ در همان دوران نوجوانــی ، ابتدای آغاز 
مسیری پرجوش و خروش ، یک روز به تعبیر بانوی خوش قلم عرصه رسانه تصویر، به 
جذبه چشم های شما در زندگی ام دچار شدم. از همان روز بود که قهرمان همه روزهای 
زندگی ام شــدید. از همان روز که دلم گره خورد به جزیره  مجنون و سرداری که چون 
حسین)ع( بی سر ماند و من بی سر و سامان تر از همیشه، به چشمانش دخیل بستم و 
حاال سال هاست که در روز و شب های به بن بست خورده  زندگی ام به فریادم می رسد، 
خودش و همرزمانش ...خودش و همسنگرانش که سهم من از داستان حماسه و عشق و 

غزل و قصیده و هرآنچه زندگی با آن معنا می گیرد، شدند و هستند. 
می دانم که دلخوش و دلواپس همه اتفاق های خوب و بد این خاکی. هم تو و هم تمامی 
رفقای شهیدت که آسمان سهم تان شد و دلواپس زمین هستید هنوز . دلواپس وطن 

و آینده  وطن. 
حق دارید خب . روزها و روزگارمان خوب نیســت ، خوش نیســت . همه به جان هم 
افتاده ایم سردار بی سر . خوش به حال »حســین«)ع( که راهش غریب نماند با شما . 
اینجا اما غریب زیاد داریم . شهدا از همه غریب تر شده اند. راه تان را فراموش کرده ایم 

و چسبیده ایم به شور و شعارها . 
اینجا گاهی ذهن های بســته و دل های کوچک و تنگی دریچه های نگاه مردم، آنقدر 
عظیم می شــود که از یادمان می برد روزگاری آدم هایی از جنس بــاران، بودن ما را به 
بهای نبودن خود با آفتاب وجودشان معامله کردند. سن و سالم قد نمی دهد اما حسی 
قدرتمند فراتر از روزمرگی زندگی ام به من ثابت کرده فاو، قصرشیرین، آبادان، شلمچه، 
سوسنگرد، هویزه، خرمشهر و فکه با قداست جادویی شان الیه های درونی هویت این 

ملت را تا ابد منور ساخته اند.
دل مان پر است ؛ پُر شده ایم  از ناگفته ها و نانوشته ها اما باز هم بگذریم سردار بی سر ... 
من سال هاست دچار جذبه نگاه پرنفوذتان شده ام ؛ دچار چشم هایت ... تا وقتی از شما 

می گویم و می نویسم ، سرم بلند است و سربلندم. 
بی سر و سامان تر از همیشه باز هم به بهانه سالروز شهادتت ، به سراغت آمدم تا بگویم 
هر اتفاقی هم بیفتد ، یک چیز را قول می دهم : هیچ وقت یادم نمی رود »همت« بلند 

امثال تو بود که ثبات این دیار را تضمین کرد... 

35 سال بعد...

شبیه حاج قاسم
محمد مهدی می گوید: وقتی می پرسند اگر حاج همت زنده بود، اکنون چگونه بود؟ من جواب می دهم که بی شک فردی شبیه سردار پاسدار 

حاج قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس سپاه.

تکلمـه ها

جای خالی »همت« ها
دوره اول نمایندگی مجلس نزدیک بود. به »همت« می گویند خودت را آماده کن ، مردم تو را می خواهند. پس از چندین بار سکوت این بار حرف دلش 

را می زند : »نمی  تونم. خداحافظی شب عملیات بچه ها رو با هیچی نمی تونم عوض کنم.«
حاال مجلس مصوب کرده که هر نماینده ای ســه دوره متوالی در مجلس بوده ، نمی تواند مجددا کاندیدا شود . آقای نماینده که سه دوره متوالی در 
مجلس اســت ، به رییس مجلس به کنایه می گوید : »ملت ما را حذف نکرد، همکاران ما را حذف کردند!« و البد نمی داند ملت به این مجلس با این 
وضعیت امید چندانی ندارد. ملتی که »همت« ها و »خرازی«ها را داد و نمایندگانی تحویل گرفت که وقتی از آنها می پرسی چرا پدرت حقوق نجومی 

20 میلیونی می گرفته؟ بادی به غبغب می اندازد و با افتخار)!( می گوید : پدرم سهمش از سفره انقالب را برداشته !

همسری که »همراه« بود
خط و مشی سیاسی پسر و البته همسر شهید همت شــاید چندان مقبول برخی جریان ها نباشد؛ اما 
در نهایت »ژیال بدیهیان« همسر شهید ابراهیم همت است؛ همان زنی که حاج ابراهیم بابت داشتنش 
خدا را شکر می کرد و گفته بود برای روزگار پس از شهادتش بیش از همه نگران اوست: » من می روم 
و دلم برای پدر و مادرم نمی سوزد چون سال های اساسی زندگی شان گذشته و چه توفیقی بهتر از این 
که انسان در این سن به افتخار شهادت فرزندش بشــیند. دلم برای خواهر و برادرم نمی سوزد چون به 
دنبال زندگی خود می روند. دلم برای بچه هایم نمی سوزد چون آنها را دست زنی مانند تو می دهم« ولی 
گریه می کرد و می گفت چه کار کنم که زنم را در جامعه ای تنها می گذارم که در هزار نفر یک مرد پیدا 

نمی شود پس تو را هم دست خدا می سپارم.

چالش 35 سال نبودن
و پسر شهید همت ...»محمد مهدی« که برای خودش مردی شده است. هرسال در سالروز شهادت پدر پستی 
می گذارد. یک بار نوشته بود : »خودتون می دونید مدتی هســت از کلمات خالی ام، یک سکوت سنگین، یک 
خلسه تلخ و اما امروز سالگرد شهادت شماســت، غربت خونتون هنوز معجزه می کند. شهادتتون مبارک آقای 

پدر، حضرت ماه«.
و همین اواخر وقتی چالش عکس ده سال پیش به راه افتاد ، یک تصویر از پدر در چهارقاب به اشتراک گذاشت و 

نوشت :  »عکس اول پدرم است، عکس دوم هم، عکس سوم هم، عکس چهارم هم!
می بینی؟ هیچ غباری نمی تواند چهره اش را بعد از این همه سال پیر کند

پدرم به من آموخت خوب بروی خوب می مانی! پدرم سی و پنج سال است که از توی قاب به من لبخند می زند، 
حاال من از پدرم پیر تر شده ام

آی آدم ها، به پیرمردهای شــهرتان -اگر مرد دارد- بگویید عکس سه دهه پیش )که کجا بودند( و عکس امروز 
)که حاال کجا ایستاده اند( را منتشر کنند که اگر مرد به قدر کفایت در این شهر بود امروز و دیروِز هیچ کس فرق 

نداشت.« 
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»هری کین« برترین گلزن 
تاریخ تاتنهام در اروپا

هری کین، ســتاره باشــگاه تاتنهام در نیمه 
دوم بازی تیمش مقابل 
بوروسیا دورتموند 
موفق بــه گلزنی 
شــد تا عالوه بر 
اینکــه راه را برای 
صعود تیمــش به 
مرحله یــک چهارم 
پایانی لیگ قهرمانان اروپا همــوار کند، بلکه 
رکورد جدیدی را نیز به نــام خودش به ثبت 
رســاند. کین، در ماه نوامبر نیز دو گل مقابل 
آیندهوون به ثمر رسانده و با این دو گل تعداد 
گل های اروپایی اش به عدد23 رسیده بود.او 
با گلی که سه شنبه شب وارد دروازه دورتموند 
کرد، توانســت با زدن 24 گل برای تاتنهام در 
بازی هــای اروپایی، در صدر جــدول برترین 
گلزنان تاریخ این باشگاه در رقابت های اروپایی 
قرار بگیرد. کین تا به امــروز 14 گل در لیگ 
قهرمانان اروپا زده )با احتســاب یک گلی که 
در بازی سه شنبه شب مقابل دورتموند به ثمر 

رساند( و 10 گل هم در لیگ اروپا زده است.

 اظهارات »سوالری«
 پس از حذف رئال 

ســرمربی رئال مادرید پس از حــذف از لیگ 
قهرمانــان اروپــا بــا 
رســانه ها صحبت 

کرد.
رئــال سه شــنبه 
شــب در دیــدار 
مرحله یک هشــتم 
نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا با نتیجه  4 بر یک مغلوب آژاکس شــد و 
خیلی زود از این رقابت هــا خداحافظی کرد.

سانتیاگو سوالری پس از بازی گفت : می توان 
گفت  که هفته  ســختی را پشت سر گذاشتیم. 
البته بیشتر این هفت روز دردناک بود. هواداران 
فوق العاده  بودند، آنها در شــرایط سخت از ما 
حمایت کردند اما نتوانستیم نتایج الزم را کسب 
کنیم. سرمربی رئال مادرید در مورد استعفایش 
گفت : من نیامده ام تا در ســخت ترین لحظه 
باشگاه استعفا دهم. در مورد اخراجم این من 
نیستم که تصمیم می گیرم.سوالری در پایان 
اظهار کرد: هفته آینده یک بازی در اللیگا پیش 
رو داریم و باید حرفه گری را رعایت کنیم و به 

بهترین دوران خود بازگردیم.

 دعوت از محمد صالح 
برای حضور در ایران

محمد صالح، مهاجم گلزن و مسلمان باشگاه 
لیورپول که محبوبیت زیادی 
نیز در کشــور ایران 
دارد، همیشــه با 
توجه به مسلمان 
بودنش طرفداران 
زیــادی در میان 
کودکان و نوجوانان 
دارد. در همین راستا 
بــه تازگی محمد صــالح در چالشــی جالب 
اســتعداد خود را در روپایی زدن ، دقت شوت 
و هدف قرار دادن اشیا با توپ فوتبال به نمایش 
در آورده است که این موضوع موجب واکنش 
کودک 7 ساله شیرازی شده و این پسربچه نیز 
در عین ناباوری حرکات صالح را با زیبایی هر 
چه تمام تر انجام داده است و والدین وی نیز این 
ویدئو را از طریق اینســتاگرام به دست ستاره 
لیورپول رســاندند و این کودک با استعداد از 
صالح خواســته تا به دیدار او بیاید و مقدمات 

انتقال او را به آکادمی لیورپول فراهم کند.

تبریک »سوارس« به آژاکس!
مهاجم بارسلونا، پیروزی آژاکس برابر رئال مادرید 
را تبریک گفت.لوئیس 
ســوارس نســبت 
به شکســت 4 بر 
یک رئــال مادرید 
مقابل آژاکس که 
با حذف سفیدپوشان 
از لیگ قهرمانان اروپا 
همراه شــد، بی تفاوت نماند. مهاجم بارســلونا 
صعود آژاکس بــه مرحله یک چهــارم نهایی را 
تبریک گفت و در توئیترش نوشــت: تبریکات! 
 همیشه طرفدار آژاکس بودم. سوارس چهار فصل
 )0۸-2007 تــا 11-2010( برای تیم هلندی 
بازی کرد. مهاجم اروگوئه ای در 20 ســالگی با 
آژاکس قرارداد امضا کرد و در 1۵۹ بازی 111 گل 
به ثمر رساند. عملکرد خوب این بازیکن باعث شد 
لیورپول او را جذب کند و ســوارس در نهایت در 

فصل 1۵-2014 به بارسلونا پیوست.

نبود »چشمی« به ضرر استقالل تمام شد

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

روزبه چشمی،هافبک دفاعی تیم استقالل که در این فصل یکی 
از اصلی ترین مهره های تیم شــفر در مرکز زمیــن بود،در بازی 
مقابل الدحیل به دلیل محرومیت حضور نداشــت تا در غیاب او 
استقالل شــب بدی را سپری کند و با مشــکالت فراوانی چه در 
 دفاع و چه در خط میانی مواجه شــود و در نهایت هم ســه گل 

بخورد. 

نبود »چشمی« به ضرر استقالل تمام شد

امید عالیشــاه، وینگر پرســپولیس که در تمرینات تیمش دچار 04
مصدومیت از ناحیه کمر شد، در بازی مقابل پاختاکور غایب بود و 
کارهای درمانی خودش را پیگیری می کرد. عالیشاه روز سه شنبه 
آزمایش های الزم را برای مشخص شدن میزان مصدومیتش انجام 
داد و طی آن معلوم شد این بازیکن نمی تواند در دیدار روز جمعه 
مقابل نساجی که در قائمشهر برگزار می شود همراه تیمش باشد.

»عالیشاه« بازی نساجی را هم از دست داد
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داور النصر عربستان-ذوب آهن 
مشخص شد

کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد که کواک مان، 
داور هنگ کنگی قضاوت دیدار النصر عربســتان 
با ذوب آهن در هفته دوم لیگ قهرمانان آســیا را 
برعهده خواهد داشــت. این دیــدار در تاریخ 20 
اسفند به میزبانی امارات برگزار می شود. ذوب آهن 
در اولین بازی اش در مرحله گروهی مقابل الزورای 

عراق به نتیجه تساوی بدون گل رضایت داد.

دوحه؛ میزبان قرعه کشی 
مقدماتی جام جهانی 2022

فدراسیون جهانی فوتبال)فیفا( اعالم کرد که در 
تاریخ 2۸ فروردین) 17 آوریل( قرعه کشی انتخابی 
جام جهانــی 2022 به میزبانی دوحــه را برگزار 
خواهد کرد.پیش از این قرعه کشی های مسابقات 
در مقر AFC یعنی مالزی برگزار می شد ولی فیفا 
تصمیم گرفت تا این مراسم در کشور میزبان جام 

جهانی 2022 برگزار شود.

در حاشیه

»خادم« برای انتخابات ریاست 
فدراسیون کشتی ثبت نام کرد

در حالی که ثبت نــام از کاندیدا های ریاســت 
فدراسیون کشــتی از صبح چهارشنبه به مدت 
10 روز کاری انجــام می شــود، امیررضا خادم 
معاون سابق حقوقی، پارلمانی و امور استان های 
وزارت ورزش و جوانان و عنواندار کشتی جهان و 
المپیک که سابقه ریاست فدراسیون کشتی را نیز 
در کارنامه دارد به عنوان نخستین فرد با حضور 
در فدراسیون کشتی برای ریاست این فدراسیون 

ثبت نام کرد.

منهای فوتبال

پیشخوان

سنگین ترین شکست شفر 
در استقالل؛ السقوط!

سپاهان- پارس جنوبی
طالیی پوشان نصف جهان در شرایطی روز جمعه در ورزشگاه نقش جهان مقابل شاگردان مهدی تارتار قرار 
می گیرند که هفته گذشته اولین شکست خود در این دوره از رقابت ها را مقابل تیم تراکتورسازی تبریز 
متحمل شدند.تیم سپاهان که صدر جدول را از دست داده کار سختی مقابل تیم پارس جنوبی دارد؛ حریف 
سپاهان تیمی سرسخت به شمار می رود که یقه بسیاری از بزرگان لیگ را گرفته است. بازی رفت پارس 

جنوبی و سپاهان در جم تا 
ثانیه های پایانی با نتیجه دو بر یک به ســود جنوبی ها دنبال می شــد که کی روش 

استنلی در دقیقه ۹4 گل تساوی تیمش را زد و امتیازات آن مسابقه تقسیم 
شد.شــاگردان امیر قلعه نویی برای ماندن در کــورس مدعیان و پس 

گرفتن صدر جدول از تیم پرســپولیس نیاز مبرمی به کسب سه 
امتیاز این بازی خانگی دارند تا بتواننــد هم چنان خود را به 

عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این دوره از رقابت 
ها معرفی کنند.

 سرمربی سپاهان باید برای این بازی تدابیر ویژه ای در 
نظر بگیرد تا با توجه به غیبت مهره کلیدی تیم پارس 

جنوبی، سه امتیاز این دیدار را به نام خود ثبت کنند.
ســپاهان در بازی روز جمعه دوباره ایــن فرصت را 
پیدا می کند که بعد از ســه ماه با حضور هوادارانش 
از تیمی میزبانی کند. ایــن میزبانی از این جهت قابل 
توجه است که حضور سپاهان در نقش جهان با حضور 

هواداران به ســه ماه پیــش بازمی گردد کــه با نتیجه 
یک بر یک مقابل پرســپولیس متوقف شدند.پس از این 

مســابقه ســپاهان آخرین بازی نیم فصل را مقابل استقالل 
خوزســتان خارج از خانه برگزار کرد و ســپس لیگ نزدیک به 

دو ماه تعطیل شــد.با از ســرگیری مجدد رقابت های لیگ 
برتر، ســپاهان به دلیل رفتار تماشاگرانش در دیدار برابر 
پرسپولیس از حضور آنها در دیدار برابر سپیدرود محروم 

شــد و پس از آن هم دیدار طالیی پوشــان در دربی اصفهان برابر 
 ذوب آهن به تعویق افتاد تا شــاگردان امیرقلعه نویی برای دیدار مجدد با هواداران شــان ســه ماه صبر 

کنند.

سپاهان به دنبال باز پس گیری صدر جدول
 هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر؛

اینستاگرام

طعنه اینستاگرامی »آذری« به مدعیان ذوب آهن
مدیرعامل ذوب آهن با انتشار پستی در صفحه شخصی خود درباره اتفاقات روز های اخیر 
واکنش نشان داد. آذری با انتشار پستی در صفحه شخصی خود که در آن تصویر وی در حال 
پارو زدن برف ورزشگاه فوالد شهر دیده می شود، نوشــت: »چه روزای خوبی بود، روزایی 
 که با عشق داشتیم ورزشگاه فوالد شهر را برای جام باشــگاه های آسیا سال گذشته آماده 

می کردیم. راستی اون روزا مدعیا کجا بودن؟!«

 – یــک  پرســپولیس 
پاختاکور یک؛ آسان، سخت 

شد   این چه شروعی بود؟

 گل آفساید، پرسپولیس را به 
هم ریخت؛ نایب قهرمان بی رمق

 پرســپولیس پراشتباه، 
استقالل بی برنامه؛ زنگ تفریح 

آسیایی ها !

»منشا« دو بازی محروم می شود
پس از انتشار فیلم درگیری گادوین منشا در اهواز این بازیکن از حضور در میادین محروم شد و اگر روند به 
همین شکل باقی بماند حق اینکه استقالل را مقابل نفت مسجدسلیمان همراهی کند، ندارد. این مسئله طی 
روز های اخیر جزو سوژه های مطرح اردوی آبی پوشان بوده و عالوه بر مربیان، بازیکنان هم پیرامونش حرف 
می زنند. در همین رابطه این شایعه میان استقاللی ها در دوحه دهان به دهان می چرخید که منشا محروم 
می شود، ولی شدت آن به حدی که در گمانه زنی ها مطرح شده نیســت. این طور که در هتل محل اقامت 
آبی پوشان مطرح شده بود با توجه به جوی که راه افتاد، بسیار بعید است که مهاجم استقالل تبرئه شود و به 
احتمال زیاد برایش محرومیت منظور می شود، ولی این محرومیت در حد دو یا سه ماه نخواهد بود و احتماال 

منشا حداکثر 2 بازی لیگ برتر را از دست می دهد.

یک پرسپولیسی و یک ذوب آهنی در صدر جدول بهترین های آسیا
استقالل، پرسپولیس و ذوب آهن 3 نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا روز خوبی را در هفته اول پشت 
سر نگذاشتند و هیچ یک موفق به کسب پیروزی نشدند.دو بازیکن از پرسپولیس و ذوب آهن در عملکردهای 

فردی موفق بودند و در آیتم هایی توانستند در صدر جدول عملکردهای فنی آسیا قرار بگیرند.
بشار رســن، هافبک عراقی ســرخ پوشــان که پاس گل 3 امتیازی این تیم مقابل پاختاکور را هم داد، با ۶ 
 پاس کلیدی و یک پاس گل بهترین عملکرد را در این زمینه داشــت و باالتر از دیگر پاســورهای آســیایی

 قرار گرفت. 
همچنین محمدرضا عباســی، هافبک تیم ذوب آهن با 1۶ دوئل موفق درگیرتریــن بازیکن هفته اول بود و 
بهترین عملکرد را در این زمینه از خود به جای گذاشت تا نام این دو بازیکن در عملکردهای فردی بازیکنان 

به چشم آید.

سهراب مرادی، طی سال های اخیر توانست نام خود را بیشتر از گذشته در وزنه برداری جهان مطرح 
کند. او در هر مسابقه که حاضر می شد بهترین اتفاقات را رقم می زد و با جابه جایی رکوردهای جهان 
توانایی خود را بیشتر از قبل به رخ حریفان می کشید؛ اما در شرایطی که همه او را از شانس های مسلم 
کسب مدال در المپیک توکیو می دانســتند و امید زیادی به افتخارآفرینی مجددش داشتند، ناگهان 
خبر از مصدومیتش به گوش رسید و مشخص شد این وزنه بردار با مصدومیت بسیار جدی مواجه شده 
است. سهراب مرادی مدتی است به جای حضور در تمرینات به دنبال راه چاره ای برای درمان دیسک 

کمرش است تا دوباره تمرینات خود را ادامه دهد.
البته حرف و حدیث در مورد نوع درمان او هم در این مدت زیاد بود؛ برخی ها می گفتند باید عمل شود 
و برخی دیگر معتقد بودند با فیزیوتراپی و استراحت مشکل او حل می شود و در نهایت هم تصمیم را 
برعهده خود این وزنه بردار گذاشــتند. مرادی هم که با فیزیوتراپی و آب درمانی به نتیجه ای نرسیده 
تصمیم دیگری گرفته تا بیشتر از این زمان را از دست ندهد. او به این نتیجه رسیده بهتر است در آلمان 
تحت مداوا قرار گیرد و حتی کلینیکی را هم در این مورد مد نظر قرار داده اســت. با توجه به اینکه در 
این کلینیک ابتدا راه های درمانی دیگری را دنبال می کنند و عمل جراحی گزینه آخرشــان است، به 
نظر می رسد حضور او در این کلینیک و استفاده از راه های درمانی جدید می تواند راهکار خوبی باشد 
تا بدون نیاز به عمل جراحی هر چه زودتر پروســه درمانش تکمیل شود و دوباره به تمرینات برگردد.
مرادی هم تصمیم خود را به مســئوالن گفته و اکنون دیگر ریش و قیچی در دست مسئوالن است و 
باید دید با تصمیم او موافقت می کنند و هر چه سریع تر شرایط حضور این وزنه بردار را در آلمان فراهم 

می کنند یا خیر.

تصمیم سرنوشت ساز مرادی؛

مسئوالن به »سهراب« بله می گویند؟

ماشین سازی فوتبال
تبریز - 

تراکتورسازی 
تبریز

ساعت 
15

شبکه 
ورزش

گیتی پسند فوتبال
اصفهان - 

مس سونگون
ساعت

17

شبکه 
ورزش

زنیت - فوتبال
ساعتویارئال

23:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

فوتبال
نساجی - 
ساعت پرسپولیس

16:00

شبکه 
سه

صنعت نفت فوتبال
آبادان - 
سپیدرود 

رشت

ساعت
16:30

شبکه 
ورزش

سپاهان - فوتبال
پارس جنوبی 

جم

ساعت
18:30

شبکه 
ورزش

پخش  زنده مسابقات

کنداکتور

کنداکتور

5شنبه 
16 اسفند

جمعه 
17 اسفند

هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر در شرایطی امروز با برگزاری چهار 

دیدار آغاز می شود که تیم ذوب آهن در مشهد مقابل تیم پدیده شهر خودرو 
قرار می گیرد و تیم ســپاهان فردا عصر در نقش جهان میزبان تیم پارس 

جنوبی خواهد بود.

سمیه مصور

پدیده شهر خودرو- ذوب آهن 
در جریان رقابت های لیگ برتر، هفته بیست و یکم؛ تیم ذوب آهن در حالی در یکی از مهم ترین دیداری های 
این هفته در ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد به مصاف پدیده این دوره از مسابقات می رود که این تیم روز دوشنبه 
ودرچارچوب رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در یک بازی خانگی به تساوی مقابل تیم الزورا عراق رضایت داد 
تا با حال و روزی خسته آماده این دیدار حســاس شود.با توجه به شرایط دو تیم 
در جدول رده بندی، اوضــاع بر وفق مراد تیم 
مشهدی است. شاگردان یحیی گل محمدی در 
این دوره از رقابت ها در قالب یک تیم مدعی ظاهر 
شده اند و هم اکنون با کسب 3۹ امتیاز در رده دوم جدول 
جای دارند و برای ماندن در کورس قهرمانی به چیزی جز برد نمی 
اندیشند به خصوص اینکه این دیدار جزو رقابت های خانگی این تیم 
در فصل محسوب می شود و باید در حضور هواداران پرشورشان 
در مقابل ذوب آهن قرار بگیرند. اما سبزپوشان اصفهانی اصال 
شرایط خوبی در لیگ ندارند، 13 هفته است که نتوانسته اند 
به هیچ بردی دست یابند و حضور در لیگ قهرمانان آسیا  و 
فشردگی برنامه بازی های این تیم نیز به مشکالت ذوبی ها 
افزوده است .ذوب آهن کار سختی را مقابل پدیده پیش رو 
دارد. آنها مقابل تیمی به میدان می روند که فوتبال مالکانه 
و هجومی را به  نمایش می گذارد. حضور گل محمدی روی 
نیمکت این تیم و بازی خوانی دقیق او از حریفان، موجب 
شده است که پدیده در هر مسابقه با سبک و شیوه متفاوتی 
بازی کند. نکته جالب توجه آن اســت که پدیده با وجود در 
اختیار نداشــتن بازیکنان سرشــناس، در فاز تهاجمی شرایط 
بسیار خوبی داشته و در ضدحمالت بسیار زهردار و خطرناک ظاهر 
می شــود. تیم گل محمدی در کارهای دفاعی نیز خوب عمل کرده و 
شرایط ایده آلی دارد.با این وجود ذوبی ها توانایی نتیجه گیری مقابل پدیده 
را دارند. ذوب آهن تیمی است که سرعت انتقال توپ مناسبی دارد و همین نکته 
در کنار قدرت حمل توپ و جنگندگی باالی هافبک ها و حضور بازیکنان پرسرعتی مانند 
حسینی، عباسی و فخرالدینی، به تیم منصوریان این اجازه را می دهد که از خألهای موجود در خط دفاعی پدیده 
استفاده کند. سبزپوشان اصفهانی اگر بتوانند در این بازی به پیروزی دست یابند به دیگر تیم همشهری هم کمک 

می کنند تا این تیم بتواند در صورت لغزش پرسپولیس بار دیگر به صدر جدول باز گردد.
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آیین روز درختــکاری صبح دیروز  با شــعار »هر 
نهال، یک امید« با حضور مدیران شهری و اعضای 
شورای شهر در اراضی سالن همایش های بین المللی 

اصفهان برگزار شد.
شهردار اصفهان در آیین هفته درختکاری اظهار کرد: 
روز درختکاری یک سنت دیرینه است که نه تنها در 
کشور ما بلکه در همه کشــورها و در همه قاره های 
جهان وجود دارد؛ در کشــور ما نیز ۱۵ اســفندماه 
به مناســبت احترام به درخت و با هدف تدوام بهتر 
حیات انسان به عنوان روز درختکاری انتخاب شده 
و این نام گذاری نشــان می دهد که درختان برای 
بشریت اهمیت دارند. قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه 
درخت بخشی از حیات انسان را تامین می کند و به 
همین دلیل سال گذشته و امسال با نگاه ویژه ای به 
این موضوع ورود پیدا کردیم، تاکید کرد: تشخیص 
شرایط اقلیمی اصفهان و درک مشکل آب در حوزه 
فضای سبز و درختکاری امر مهمی است؛ اینکه چه 
درخت و چه گونه ای بکاریم، گونه های مقاوم به کم 
آبی را مورد تاکید قرار دهیم و آن ها را انتخاب کنیم، 

نوعی خدمت به آیندگان است.
شــهردار اصفهان با بیان اینکه همــواره در اجرای 
پروژه های فضای سبز  بر استفاده از گیاهان مقاوم در 
برابر بی آبی تاکید داشته ایم، اظهار کرد: امسال تمام 
درختچه ها و گیاهانی که برای کاشت توسط مردم، 
توزیع شده از نوع نهال های مقاوم به بی آبی انتخاب 
شده است؛ ما نمی توانیم درختی بکاریم که در آینده 

به دلیل کم آبی نابود شود.
نوروزی با تبریک روزدرختکاری به همه شهروندان، 
ابراز امیدواری کرد: در این روز هر شــهروند بتواند 
درختی را بر زمین بنشــاند و از آن حفاظت کند تا 

آیندگان از زیبایی طبیعت و اکســیژن آن استفاده 
کنند؛ خوشبختانه تمام اقدامات حوزه فضای سبز 
در تیم جدید مدیریت شهری، علمی و کارشناسی 

انجام می شود.
به ازای هر شــهروند اصفهانی، دو اصله 

درخت وجود دارد
معاون خدمات شهری شهردار اصفهان  نیز در این 
مراســم اظهار کرد: یکی از سیاست های مدیریت 
شــهری حفظ و نگهداری مناسب فضای سبز شهر 
اصفهان به ویژه حفظ سرانه فضای سبز متناسب با 

رشد جمعیت شهر است.
حســین امیری، با بیان اینکه در شهر اصفهان پنج 
هزار و ۵۰۰ هکتار فضای سبز وجود دارد که سه هزار 
و ۷۰۰ هکتار آن در اختیار شهرداری است، افزود: 

برای نگهداری از سه هزار و ۷۰۰ هکتار فضای سبز 
در اختیار شهرداری ۵۵ میلیون مترمکعب آب نیاز 
است که با توجه به شرایط بارندگی در مناطق ۱۵ 
گانه شهر با حداقل ها و استفاده از روش آبیاری های 
قطره ای و تکنولوژی های جدید در ســال گذشته 
آبیاری فضای سبز را با ۳۵ میلیون مترمکعب انجام 

و برای حفظ آنها تالش کردیم.
معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهــان ابراز 
امیدواری کرد: با بارش های خوبی که در سال جاری 
شاهد بودیم، سال ۹۸ برای آبیاری فضای سبز شهر 

مشکالت کمتری وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه در شهر اصفهان سه میلیون و ۷۰۰ 
هزار اصله درخت وجود دارد که هویت تاریخی، سند 
مهم و فیلتر هوای شهر به شــمار می رود، که برای 

حفظ آن باید تالش کنیم، گفت: در شهر اصفهان به 
ازای هر شهروند دو اصله درخت وجود دارد که باید 
عالوه بر حفظ آنها برای توسعه فضای سبز نیز تالش 

کنیم تا آیندگان نیز زندگی مناسبی داشته باشند.
درصدد جبران نازیبایی ها هستیم

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان در آیین هفته درختکاری اظهار کرد: هفته 
درختکاری بهانــه ای برای توجه به فضای ســبز و 
محیط زیســت اســت، در واقع این هفته بهانه ای 
اســت تا دور هم جمع شــویم و به درختان ادای 

احترام کنیم.
فروغ مرتضایی نژاد تاکید کرد: ما نباید هر بالیی بر 
سر درختان بیاوریم و نیاز اولیه آن ها که آب است را 
تامین نکنیم، اما انتظار تامین اکسیژن داشته باشیم.

وی با اشــاره به دلیل انتخاب محوطه پروژه سالن 
همایش های بین المللی اصفهان برای اجرای برنامه 
روز درختکاری تصریح کرد: در سال جاری بیشترین 
عرصه فضای سبز در این پروژه انجام شده است به 
همین منظور این اراضی برای کاشت درخت انتخاب 
شد؛ جابه جایی درختان در سال ۹۷ انجام و بسیاری 
از درختان در مســیر اجرای پروژه های عمرانی به 
نقاط مناسب دیگر و پروژه هایی همچون پردیس هنر 
انتقال داده شده است. مرتضایی نژاد با تاکید بر اینکه 
سازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری اصفهان 
در این دوره بیشتر درصدد جبران نازیبایی ها بوده 
است، گفت: در سال ۹۷ گسترش زیادی در عرصه 
فضای سبز نداشتیم، اما نازیبایی هایی که به واسطه 
پروژه مترو انجام و درختانی که در مســیر آن قطع 
شده بود را جبران کرده و درختان سرو را در چهارباغ 

می کاریم.

در مراسم روز درختکاری مطرح شد؛

تدابیر شهرداری اصفهان برای حفظ درختان شهر

حفظ فضای سبز به معنای حفظ برند شهری است
پیشنهاد سردبیر:

شهرستان

اخبار

 خلبانان شهید راه خدمت 
در اصفهان تشییع می شوند

مراسم تشــییع پیکر خلبانان هوانیروز ارتش 
جمهوری اســالمی ایران که در عرصه خدمت 
به مردم به شهادت رسیدند، در اصفهان برگزار 
می شــود.پیکر شــهدای مردم یاری و خلبانان 
هوانیروز، شــهیدان ســرهنگ خلبان مسعود 
خواجوی و ســروان خلبان علی ودعی نائینی و 
استواریکم فنی هوایی علی اشرفی  امروز رأس 
ساعت ۹ صبح از میدان فیض به سمت گلستان 

شهدا برگزار خواهد شد.

 به میزبانی دانشگاه آزاد اصفهان
 انجام شد؛

اکران بهترین فیلم سال با 
حضور خانواده شهدای امنیت

فیلم ســینمایی »وقتی ماه کامل شد«، ساخته 
نرگس آبیار در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 
)خوراسگان( با حضور خانواده های شهدای حادثه 
تروریســتی زاهدان اکران شد.حجت االســالم 
عباسعلی حیدری، شــامگاه سه شنبه در حاشیه 
اکران فیلم سینمایی »شــبی که ماه کامل شد« 
در دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان اظهار کرد: قرآن 
کریم زمانی که داســتان حضرت عیســی)ع( و 
حواریون را نقل می کند نصرت ولی خدا را همان 
نصرت خدا می داند و بر همین اساس شهدا را انصار 
دین خدا می دانیم.مسئول نهاد نمایندگی مقام 
معظم رهبری در دانشــگاه آزاد اسالمی اصفهان 
با اشاره به ماندگاری هنر و رسانه بیان کرد: قرآن 
بر مبنای هنر و تمام اجزای آن جلوه های ماندگار 
هنر اســت و ما هر مقدار بتوانیــم پیام هایمان را 
در قالب هنر انتقال دهیم، ماندگار می شوند.وی 
افزود: دانشگاهیان پیشرفت های خود را مدیون 
شهدا هستند، آن ها مانند شــمع سوختند تا ما 
جاده را ببینیم و جلو برویم. فیلم سینمایی وقتی 
ماه کامل شد، ساخته نرگس آبیار در دانشگاه آزاد 
اســالمی واحد اصفهان )خوراســگان( با حضور 
خانواده های شــهدای حادثه تروریستی زاهدان 
اکران شد. این فیلم که در جشــنواره فیلم فجر 
سال جاری توانست 6 ســیمرغ از جمله بهترین 
فیلم را به خــود اختصــاص دارد مربوط به یک 
داستان واقعی و عاشقانه اســت که تفکر یکی از 
گروهک های تروریستی را در شرق کشور به تصویر 

کشیده است.

اجرای طرح »نگاه گذر تخت 
فوالد« در تخت فوالد

مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت 
فوالد گفت: تخت فوالد بیشتر از ۵۰ تکیه و بقعه 
ویژه دارد که امکان برگزاری برنامه های ویژه در 
همه آنها نیست؛ اما طرحی تحت عنوان »نگاه 
گذر تخت فوالد « روی درهای ورودی طراحی 
شده است. سید علی معرک نژاد، مدیر مجموعه 
تاریخی، فرهنگی و مذهبی تخت فوالد با اشاره 
به برنامه های پیش از نوروز اظهار کرد: خانواده ها 
پنجشنبه پایانی سال را به موجب رسمی کهن، 
به گذشــتگان خود ســر زده و مجموعه تخت 
فوالد و گلستان شهدا در آخرین پنجشنبه سال 
و نخســتین روز های ســال جدید با حجمی از 

مخاطبان و شهروندان روبه رو است. 
وی تاکید کرد: با همــکاری انجمن های مردم 
نهاد و مشــارکت مردم، روز ۲۸ اسفندماه خانه 
تکانی تکیه میر فندرسکی این مجموعه تاریخی 
و فرهنگی انجام و روز ۲۹ اسفند، فعالیت ستاد 
نوروزی مجموعه تخت فوالد رسما آغاز می شود؛ 
نظافت، رفت و روب، پاکیزگی و زیبایی اماکن، 
بقعه ها و فضا ها نیــز به وســیله نیرو های این 
مجموعه آغاز شده و تا ۲۸ اسفند ماه ادامه دارد. 
مدیر مجموعــه تاریخی، فرهنگــی و مذهبی 
تخت فــوالد درباره اهــم این اقدامــات افزود: 
نظافت، تمیزکاری و رفت و روب اماکن و بقعه ها 
همینطورگلکاری، دیوار ســازی، درختکاری 
و رنــگ آمیزی جــداول و فضا ها بــا همکاری 
شهرداری منطقه شش اصفهان در دستور کار 

قرار گرفته است.

آسفالت محالت حاشیه ای 
شهرضا

 سرپرست شهرداری شهرضا از آسفالت هفت محله 
حاشیه ای و یک بخش از بافت فرسوده داخل این 
شهر خبر داد. مجتبی فخاری در جمع خبرنگاران، 
اظهار کرد: پس از پیگیری شــهرداری شهرضا از 
ســال ۹6، مصوبه اداره کل راه و شهرسازی استان 
مبنی بر اختصاص قیر برای آسفالت حدود یکصد 
هزار مترمربع از محالت هدف بازآفرینی این شهر 
شامل شــهرک طالقانی، خمینی آباد ، اسالم آباد، 
محله چاووشی و کوی قشقایی و محالت جرم افشار 
و منوچهرآباد و قســمتی از بافت فرسوده شهری 
ابالغ شد.وی تصریح کرد: در ابتدا مصوبه ای مبنی 
بر اختصاص ۵۰۰ تن قیر از طــرف اداره کل راه و 
شهرسازی استان از سوی ستاد بازآفرینی تصویب 
شد که این مقدار به ۳۰۰ تن کاهش یافت و سپس 
این مصوبه به اجرای عملیات آســفالت توســط 

پیمانکار اداره راه و شهرسازی تغییر کرد.

امام جمعه شهرضا:
برای حفظ انقالب به صورت 

عملی و میدانی کار کنیم
 امام جمعه شهرضا در جلسه طالب شهرضا ، دهاقان 
و سمیرم بیان داشت: قم مرکز علم و تقواست و باید 
از این فضا به درستی استفاده کرد. حجت االسالم 
والمسلمین یعقوبی تاکید کرد: طالب و فضال باید 
نسبت به تبلیغ مباحث فرهنگی در منطقه اهتمام 
بیشتری داشته باشند و  برای حفظ انقالب به صورت 
عملی و میدانی کار کنیم. وی اظهار داشت: تواضع 
، تقوا ، سالم به یکدیگر ، پایین تر دانستن خود و ...  
ثمره علم است و اگر به این ویژگی ها رسیده ایم ، می 
توانیم بگوییم ثمره علم را به دست آورده ایم. نماینده 
مقام معظم رهبري تصریح کرد: خداوند متعال در 
قرآن کریم بر سرعت بر کار خیر تاکید دارند و باید 
به این آیه عمل کرد ؛ ما باید با مردم باشیم و به درد 

این مردم بخوریم.

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اردستان:
دشمنان در جنگ فرهنگی و 
اقتصادی هم موفق نمی شوند

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اردستان گفت: 
ترویج فرهنگ ایثار و شــهادت جامعــه را در برابر 
توطئه  های اســتکبار جهانی مقاوم و همبستگی 
اجتماعی به وجود مــی آورد . فضل اله بصیرت  در 
جلسه کار گروه فرهنگی اجتماعی ترویج فرهنگ 
ایثار و شهادت افزود : امروز با گذشت  چهل سال از 
پیروزی انقالب اسالمی ، آمریکا و هم پیمانانش  هم 
چنان در حال توطئه های گوناگون علیه کشورمان 
هستند و مشکالتی برای مردم ایجاد کرده و تالش 
دارند نظام اسالمی را به زانو در آورند ولی به برکت 
خون شهدا موفق نخواهند شد.وی تاکید کرد : دلیل 
اصلی عدم موفقیت دشمن و  تداوم انقالب اسالمی 
حضور و نقش آفرینی مردم در عرصه دفاع از ارزش ها 
و عنایت خداوند و خون شــهدا بوده اســت.رییس 
اداره فرهنگ و ارشاد اســالمی اردستان و مسئول 
کار گروه با بیان اینکه  وحدت و همبستگی موجود 
در جامعه  دشــمنان را مأیوس کرده عنوان کرد : 
دشمنان همانطور که در جنگ ۸ ساله کاری از پیش 
نبردند، امروز در جنگ اقتصادی و فرهنگی نیز موفق 

نخواهند شد.

آمادگی اردستان برای پذیرایی 
از مسافران نوروزی

فرماندار اردســتان از آمادگی این شهرستان برای 
استقبال ، اسکان و پذیرایی مسافران نوروزی خبر 
داد.  حمیدرضــا تاملی عنوان کــرد : 4 موضوع در 
خصوص خدمات دهــی هرچه بهتر بــه مردم در 
ایام تعطیالت نــوروز مد نظر قرار گرفته شــامل ؛ 
فضاســازی محیط ، بحث اســکان ، به روز رسانی 
ســطح کیفی و کمی خدمات و نظارت ، بازرســی 
و ارزیابی عملکرد کمیته هاکه با تعیین مســئوالن 
کمیته ها توســط فرمانداری انجام خواهد شد. وی 
تاکید کرد :اقدامات الزم برای اســکان و پذیرایی از 
مسافران نوروزی در شهرستان انجام شده و ظرفیت 
اسکان نوروزی ۱۰ درصد نسبت به نوروز ۹۷ افزایش  
دارد. تاملی،  از آمادگی کامل دستگاه های خدمات 
رسان، مجتمع های بین راهی ، جایگاه های سوخت 
، بیمارستان و مرکزهای درمانی ، اصناف مختلف به 
ویژه مکانیکی ها ، نانوایی ها و فروشگاه های توزیع و 
عرضه مواد غذایی و دستگاه های نظارتی و بهداشتی 
و گشت های بازرسی و نظارت در زمینه های مختلف 
آماده خدمات رسانی خبر داد. وی اضافه کرد : گشت 
های راهور ، نیروی انتظامی ، تعزیــرات ، اصناف ، 
امدادی و نظارتی و...پایان تعطیالت نوروز ۱۳۹۸ در 

سطح شهرستان فعال خواهند بود.

رییس مرکز پژوهش های شــورای اسالمی شهر 
از اختصاص اعتبار حدود ۵ میلیــارد تومانی برای 
حمایت از ظرفیت های ســرمایه گذاری خطرپذیر 
در اصفهان در بودجه ۹۸  شــهرداری اصفهان خبر 
می دهد؛ خبری که می تواند موجبات ورود نخبگان 

و کارآفرینان به نصف جهان را فراهم آورد.
حمایت از سرمایه های خطر پذیر، یکی از مدل های 
اقتصادی برای جذب توان کارآفرینان، مخترعان و 
صاحبان ایده هایی اســت که توانایی اجرای طرح 
و پروژه های پرریســک خود را ندارند و برای ورود 
به صحنــه اجتماع و نقش آفرینــی در آن نیازمند 
حمایت شرکت های ســرمایه گذار در این زمینه 
هستند. شرکت هایی که در دنیای کنونی که عصر 
فناوری شناخته می شود شکل گرفته اند تا بتوانند 
با حمایت از کارآفرینان، زمینه به ثمر رسیدن تالش 

های آنها را ایجاد کند.
موفقیت این طرح در کشورهای توسعه یافته موجب 
شــد تا شــکل گیری صندوق حمایت از سرمایه 
گذاری خطر پذیــر در ایران نیز مــورد توجه قرار 
بگیرد به طوری که این طرح ۵  سال پیش در کشور 
اجرایی شد و تعدادی از کارآفرینان و صاحبان ایده 

ها تحت حمایت از این طرح قرار گرفتند.
موقعیت ممتاز کالن شــهر اصفهان در کشــور از 
جنبه های مختلفی مانند گردشــگری سبب شد 
تا اعضای شــورای اسالمی شــهر اجرای این طرح 
در دیار گنبد های فیــروزه ای را در دســتور کار 

قــرار دهنــد و در همین 
راســتا در بودجه ســال 
آینده شهرداری اصفهان 
اعتبار حــدود ۵ میلیارد 
تومانی را برای حمایت از 
ســرمایه های خطر پذیر 
اختصــاص دهند تــا از 
مهاجرت سرمایه گذاران 

و کارآفرینان اصفهانی به شهرها و استان های دیگر 
جلوگیری کنند. رییس مرکز پژوهش های شورای 
اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه کارآفرینی در 
اصفهان بیش از ۱۳۰ سال قدمت دارد؛ اما صندوق 

حمایت از سرمایه گذاری 
خطر پذیر در این شــهر 
وجود ندارد، مــی گوید: 
راه اندازی صندوق حمایت 
از شرکت های خطرپذیر 
موجــب رونق کســب و 
کار می شــود زیــرا این 
گونه شــرکت ها به دنبال 
طرح هــای کارآفرین خالق برای ســرمایه گذاری 
هستند بر همین اساس نخستین صندوق حمایت از 
سرمایه گذاری های خطرپذیر در اصفهان به زودی 

راه اندازی می شود.

کوروش خســروی با بیان اینکه  برای تشکیل این 
صندوق با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان، پنج ســرمایه 
گذار باید حضور داشته باشند، می افزاید: بر همین 
اساس حدود شــش میلیارد تومان اعتبار صندوق 
از بخش خصوصی و چهار میلیارد تومان  از ســوی 

دولت تامین خواهد شد.
 به گفته رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی 
شهر اصفهان، سرمایه گذاری خطر پذیر یک صنعت 
پرسود و نیازمند دانشی اســت که اگر در اصفهان 
شکل بگیرد، ســرمایه گذاران اصفهانی  می توانند 

گوی سبقت را از رقیبان در خاورمیانه بربایند.
خسروی، با بیان اینکه در اصفهان استارت آپ های 
خوبی وجود دارد، می افزاید:در صورت شکل گیری 
شــرکت های ســرمایه گذار خطرپذیر، شهرداری 

اصفهان تا ۵۰ درصد سرمایه را تامین می کند.
به گفته رییس مرکز پژوهش های شورای اسالمی 
شــهر، اصفهــان می تواند بهشــت ســرمایه های 
خطرپذیر باشد، بر این اساس یکی از اهداف حمایت 
از ســرمایه گذاری های خطر پذیر جذب نخبگان و 
کارآفرینان سایر شهرها و استان ها به اصفهان است، 
اصفهان می تواند مقصد مهاجرت کارآفرینان باشد.

به نظر می رســد با راه اندازی صنــدوق حمایت از 
سرمایه های خطر پذیر و حمایت شهردای اصفهان 
و حضور کارآفرینان جوان در شهر نه تنها موجبات 
توســعه شــهر از جنبه های مختلــف اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی فراهم می شود بلکه می توان 
انتظار داشت اجرای این طرح  به  کاهش بیکاری در 

نصف جهان کمک کند.

نصف جهان، بهشت سرمایه های خطر پذیر می شود

رییس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسالمی 
شهر اصفهان گفت: طرح »اصفهان۲۰۲۰« تحت عنوان »اصفهان شهر 
گردشگری، هنر و میراث فرهنگی« نقطه عطفی برای اصالح مسیر 

توسعه شهر اصفهان خواهد بود.
نصیر ملت، با حضور در برنامه رادیویی صدای شــهر به تشریح طرح 
»اصفهان ۲۰۲۰« پرداخت و اظهار کرد: مطالعات طرح ۲۰۲۰ از سه 

ماه پیش در راستای استفاده از ظرفیت های شهر اصفهان آغاز شده 
است.وی افزود: در صدد راهکاری هستیم تا از ظرفیت های شهر به 
نحوی استفاده شود که مسیر توســعه این جهان شهر اصالح و رو به 
ارتقای شاخص ها پیش رود. رییس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی 
و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: امروز نتایج 
حاصل از انتخاب اشتباه گذشتگان در انتخاب مسیر توسعه که بر پایه 

صنعت انجام شده، تبعاتی همچون خشکی زاینده رود، آلودگی های 
مختلف زیست محیطی در شهر و اســتان و مهاجرت های بی رویه را 
گریبانگیر شهر و شهروندان اصفهان کرده که این مسائل باید اصالح 
شود.وی، اظهارکرد: مهم ترین مزیت شــهر اصفهان وجود بناهای 
تاریخی شهر اســت که هر کدام به تنهایی می تواند جایگزین منابع 

درآمدی شهر و حتی کشور به شرط مدیریت صحیح باشد.

رییس کمیسیون امور اقتصادی شورای شهر:
طرح »اصفهان۲۰۲۰« نقطه عطف اصالح مسیر توسعه شهر اصفهان است

  با حمایت شهرداری اصفهان؛

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری:
خاک غنی شده در ایستگاه های ثابت بازیافت توزیع می شود

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: در آستانه فصل بهار و همزمان با هفته درختکاری 
خاک غنی شده در ایستگاه های ثابت بازیافت خشک عرضه می شود. علی دهنوی اظهار کرد: خاک غنی شده به 
عنوان محصولی با کیفیت از کارخانه پردازش پسماند و تولید کود آلی تهیه شده و قابلیت استفاده برای پرورش 
گل ها و گیاهان آپارتمانی، گلخانه ها و باغچه ها را دارد؛ این خاک ترکیبی از کمپوست، ورمی کمپوست و خاک 
کشاورزی است. وی  اضافه کرد: عرضه خاک غنی شــده با تخفیف ۵۰ درصدی در ایستگاه های ثابت صورت 
می گیرد و شهروندان می توانند در ازای تحویل پسماندهای خشک خود، این خاک را با تخفیف در نظر گرفته شده 
دریافت کنند.دهنوی تاکید کرد: اگر مردم در امر تفکیک از مبدأ مشارکت داشته باشند، کمپوست با کیفیت تری 

تولید می شود که قابل استفاده برای فعالیت های کشاورزی و باغداری خواهد بود.

نایب رییس شورای اسالمی شهر:
حفظ فضای سبز به معنای حفظ برند شهری است

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان در آیین روز درختکاری اظهار کرد: تالش مدیریت شهری اصفهان، 
حفظ فضای سبز شهر اصفهان و صیانت از درختان است. علیرضا نصر اصفهانی افزود: امیدوارم آنچه در بودجه 
سال آینده به پیشنهاد شهرداری اصفهان و مساعدت اعضای شورای شهر در ردیف های بودجه ۹۸ نقش بسته، 
محقق شود و روز به روز شاهد سبزینگی و نشاط هرچه بیشتر در شــهر اصفهان باشیم. نایب رییس شورای 
اسالمی شهر اصفهان خاطر نشان کرد: امیدواریم با اتفاقات خوبی که در بحث آب در سال جاری رخ داد، برای 
سال آینده به منظور تامین آب دل نگرانی نداشته باشیم، البته همچنان باید در مصرف آب صرفه جویی و با 
استفاده از تکنولوژی، شرایطی فراهم کنیم که اصفهان در این زمینه نیز پیشتاز باشد. وی گفت: در بودجه سال 

آینده ۱۳۰ میلیارد تومان برای فضای سبز شهر و نگهداری از آن اختصاص یافته است.

 یکی از اهداف حمایت از 
سرمایه گذاری های خطر پذیر جذب 
نخبگان و کارآفرینان سایر شهرها 

و استان ها به اصفهان است

اعالم مفقودی 
مدرک فــارغ التحصیلی اینجانب 
سینا مظفری فرزند عباسعلی به 
شماره شناســنامه 1740194217 
صــادره از اهــواز در مقطــع 
کارشناسی ارشد رشته مهندسی 
صنایع صادره از واحد دانشــگاه 
نجف آباد با شــماره 41096 مورخ 
93/12/24 مفقود گردیده اســت و 
فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک  را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف 

آباد ارسال نماید.

 نرگس طلوعی
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امام  حسن علیه السالم:
  مردم را با دانشت، دانش بیاموز و خود نیز 

دانش دیگران را فراگیر.
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جانشین مدیرمسئول: بهمن زین الدین  صاحب امتیاز: شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود   مدیرمسئول: محمدرضا شواخی زواره

علیرضا رحمانی بلداجی  خطاب به دانش 
آموزان برتر

با عرض ســام، ادب، احترام و خداقوت محضر 
مدیران، دبیران و دانش آموزان دبیرستان های 
صائب  و شــهید محمد منتظری شهر بلداجی و 

خانواده های محترم این عزیزان.
کســب رتبه های برتــر درســی و اخاقی را 
صمیمانه تبریک عرض کرده و در آســتانه سال 
جدیــد از خداوند متعال بهترین هــا را برایتان 

آرزومندم.

 افتخار بنده این است که به عنوان خبرنگار شهر 
بلداجی با قدردانی و تشــویق از شما عزیزان و 
فرزندانم از این طریق در ســطح منطقه شاهد 

خدمتی بی منت و ماندگار باشیم.
خدا را شاکرم که توفیق خدمت به شما عزیزان را 

برای دومین سال به بنده عنایت کرد.
باشد که مورد عنایت حق تعالی قرار گیرد و در 
سال های آینده به فضل الهی شاهد و ناظر قبولی 
شما عزیزان و افتخار آفرینان شهرمان در بهترین 
دانشگاه های سراسر کشور عزیزمان ایران باشیم.

اسامی دانش آموزان برتر» دهم  تجربی« آموزشگاه صائب بلداجی در نوبت اول سال تحصیلی 97-98

حسن حاتمی
کالس: یازدهم

 رتبه: سوم _ معدل: 19/26

محمدرضا نادری
کالس: دهم

   رتبه: سوم _ معدل: 19/64

حسین رحمانی
نوبت اول

  رتبه: مشترک اول _ معدل: 19/70

رضا طهماسبی
رتبه: ششم _ معدل: 18/09

محمدرضا رحیمی
رتبه: پنجم _ معدل: 22/ 18

حسام سلطانی
رتبه: هشتم _ معدل: 18/24

علیرضا رفیعی
رتبه: چهارم _ معدل: 18/26

حسین بابکان
رتبه: هفتم _ معدل: 18/36

ناطق رفیعی
رتبه: سوم _ معدل: 18/30

طاها سمالی
رتبه: ششم _ معدل:18/91

محمدرضا افروشه
رتبه: دوم _ معدل: 18/55

سید احمدرضا حسینی
رتبه: پنجم _ معدل:19/01

علی فاریاب
رتبه: اول _ معدل: 19/68

حسین مقیمی
رتبه: اول _ معدل:19/87

اسامی دانش آموزان برتر» ریاضی«  آموزشگاه صائب بلداجی در نوبت اول سال تحصیلی 97-98

اسامی دانش آموزان برتر  »دوازدهم تجربی« آموزشگاه صائب بلداجی در نوبت اول سال تحصیلی 97-98

دانش آموزان برتر درسی و اخالقی نوبت اول سال تحصیلی 98-97  دبیرستان شهید محمد منتظری بلداجی )اداره آموزش و پرورش منطقه بلداجی(

حسین حیدری
کالس: دوازدهم

 رتبه: سوم _ معدل: 18/29

حسین نادری
کالس: یازدهم

  رتبه: اول _ معدل: 19/39

محمد جواد کرمیان
نوبت اول

  رتبه: دوم _ معدل: 19/40

اسماعیل حاتمی
رتبه: ششم _ معدل: 17/59

محمد جواد طهماسبی
رتبه: پنجم _ معدل:17/86

حسین رحمانی)نام پدر: بشیر(
رتبه: چهارم _ معدل: 18/78

حسین رحمانی) نام پدر: علیرضا(
رتبه: سوم _ معدل: 18/94

محمد رضا طهماسبی
رتبه: دوم _ معدل: 19/39

سینا حاتمی
رتبه: اول _ معدل: 19/47

اسامی دانش آموزان برتر »یازدهم تجربی« آموزشگاه صائب بلداجی در نوبت اول سال تحصیلی 97-98

مصطفی صفیان
رتبه: دوم _ معدل:19/54

 غالمرضا مردانی،
 مدیریت دبیرستان 

صائب بلداجی

جواد سلیمانیان
کالس: دوازدهم ریاضی  رتبه: اول _ معدل:16

محمد حیات غیبی
کالس: یازدهم ریاضی   رتبه: سوم _ معدل: 16/74

مجید حضرتی
کالس:یاز دهم ریاضی  رتبه: دوم _ معدل:16/91

سیدحسین حیات غیبی
کالس:یاز دهم ریاضی   رتبه: اول _ معدل:18/54

میالد براتی
کالس: دهم ریاضی  رتبه: اول _ معدل:16/02

با تشکر از زحمات دبیران  زحمتکش و مجرب آموزشگاه  شهید محمد منتظری بلداجی

حمیدرضا نادری
کالس: دوازدهم

برتر اخالقی

محمد پوینده
کالس: یازدهم

برتر اخالقی

سید احسان موسوی
کالس: دوازدهم

 رتبه: دوم _ معدل: 18/61

محمد جواد رفیعی
کالس: یازدهم

 رتبه: دوم _ معدل: 19/30

محمدرضا رحمانی بلداجی
کالس:  دهم
برتر اخالقی

هادی آقاجانی
کالس: دوازدهم

 رتبه: اول _ معدل: 18/65

به نام خداوند خالق زیبایی ها
بر لب من نشانده چون زمزمه ات خدای را

عشق خدای حک کند در دلم این نوای را
درس معلم ار بود زمزمه محبتی

جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را
 انســان ، تنها در پرتو تربیت صحیح اســت که به عنوان 
موجودی هدفمند و دارای اندیشــه به اهداف و آرمان های 

خود دست یافته و قله های رفیع سعادت را فتح می کند.
 ضمن تقدیر و تشکر از ریاست و پرســنل اداره آموزش و 
پرورش منطقه بلداجی ، ســپاس  گزاری و تشکر از معاون 
محترم آموزشــی جناب آقای صفیان و دبیران توانمند و 
پرتاش، اولیای محترم آموزشگاه و به پاس تاش و همت 
واالی دانش آموزان ، اسامی و تصاویر برترین های آموزشی 
نوبت اول در ســال تحصیلی 98-97 دبیرســتان صائب 

بلداجی اعام می شود.
امید اســت در پرتو ایزد منان، همه فرزندان این مرز و بوم 

سرانجامی نیکو و پر از خیر داشته باشند.  

 داوود خاکسار، مدیر آموزشگاه  
دبیرستان شهید محمد منتظری بلداجی

به نام خدا 
اگر  کسی به قله پیشــرفت رسیده با تاش 
و کوشــش خود توانســته مراحل ترقی را 
طی کند و زمانی که دیگران استراحت می 
کردند،  او مشــغول حرکت و پیشرفت بوده 
پس تاش، الزمه رســیدن بــه موفقیت و 

قله هاست.
نوروز، نماد جاوداِن نو شدن است

تجدید جوانِی جهان کهن است
زین ها همه خوب تر که هر نو شدنش

یادآور نام پاک ایراِن من است
»سال نو پیشاپیش مبارک«

سخن خبرنگار

مهدی صفیان
رتبه: سوم _ معدل:19/41

سلمان نادری
رتبه: چهارم _ معدل:19/11
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