سالروز میالد امام هادی(ع) را تبریک می گوییم

رهبر شیعیان نیجریه،پس از کارشکنی در
مداوا توسط دولت هند ،به کشورش برگشت

سرت سالمت شیخ

معاون دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم
انقالب در اصفهان مطرح کرد:

به بهانه تازهترین اقدام متفاوت
«آقای خاص» فوتبال ایران؛

رونوشت به مسئوالن!

روحیه مقاومت ،عامل رشد
کشور در عرصههای مختلف
مراسم بزرگداشت روز خبرنگار و تبیین نقش

رسانه در بیانیه گام دوم انقالب به میزبانی سپاه

استان و اصحاب رســانه در سالن اجتماعات
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وقتی رنجر شهربازی صفه اصفهان
دوباره معلق در هوا میماند؛

جان مردم شوخی بردار نیست
سایه مشکات
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سازمان هواشناسی استان اصفهان نیازمند به روز رسانی است؛

از پیش بینی تا پیشگویی

ِ
آزاداگن
سالروز ورود
سرافراز به وطن؛
آزاداگن ما ،وارثان شهیدان
هستند و ماندند تا نامشان را
گرامی و راهشان را ادامه دهند.
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عکس :ایمنا

باز هم شهربازی صفه اصفهان؛ بازهم یک حادثه که
البته به خیر گذشت؛اما همیشــه به خیر نمیگذرد
اگر چارهای اساسی اندیشیده نشــود .لذت بازی در
شهربازی ،در سایه ایمنی تجهیزات به دست میآید.
اگر قرار باشد بعد از سه سال ،شاهد حوادث مشابه در
رابطه با یک دستگاه امتحان پس داده در یک شهربازی
معروف در کالنشهر اصفهان باشیم ،چطور میشود به
«لذت بازی» فکر کرد؟
شــامگاه پنجشــنبه ،ویدئویی از حادثه خرابی رنجر
شهربازی صفه اصفهان و معلق ماندن مردم در دستگاه
در شبکههای اجتماعی منتشر شد که بازتاب زیادی
هم داشت و تاســفبارتر آنکه تیرماه سال  ۹۵مشابه
این حادثه اتفاق افتاد که با حضور آتش نشانان و پس از
یک ساعت تالش ،مردم نجات پیدا کردند و حاال بازهم
همان اتفاق تکرار شده است .استانداردسازی دستگاهها
در شهربازی فقط به ســالی یک بار رنگ کردنشان
نیست! شوخی که نیست ،بحث جان و سالمتی مردم
درمیان است .سال  94اعالم شد که از  606شهربازی
در کشور با  6452تجهیزات (وسایل بازی) که از سوی
شرکتهای بازرسی سازمان اســتاندارد ایران مورد
بررســی قرار گرفتند ،تنها تعداد  900دستگاه موفق
به دریافت گواهی یا مجوز معتبر و اســتاندارد شدند
و این یعنی تعداد  5552دســتگاه از لوازم بازی این
شهربازیها غیراستاندارد بوده وهر لحظه امکان وقوع
یک حادثه وجود دارد .سه سال قبلتر (سال  )91مدیر
بازرسی تجهیزات صنعتی یکی از شرکتهای وابسته
به سازمان ملی استاندارد ایران اعالم کرد که تنها 20
درصد تجهیزات شهربازیهای کشور استاندارد است.
ظرف حدود  7سال گویا استانداردسازی دستگاههای
تفریحی مســیر خوبی را طی کرد .معــاون ارزیابی
کیفیت سازمان ملی اســتاندارد سال گذشته گفت:
 ۷۸درصد وسایل شــهربازیهای کشــور براساس
ارزیابیهای به عمل آمده ،اســتاندارد هســتند .به
گفته مســلم بیات؛ تا سال گذشــته  ۱۲هزار و ۲۸۱
وســیله بازی در شهربازیهای کشــور وجود داشته
که  78درصد آنها اســتاندارد بودهاند .البته این آمار
در حالی اعالم شد که خردادماه سال گذشته مسئول
کارگروه فنی انجمن صنفی شهربازی داران ایران ،آمار
پیشرفتهتری داده و اعالم کرده بود که هم اکنون بیش
از  ۸۰درصد شهر بازیهای کشور دارای پروانه فعالیت
استانداردسازی شده هستند و حدود  ۱۰درصد نیز در
لیست بررسی قرار دارند .مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت
کاال و خدمات کشور گفت که بازرسیهای ساالنه ،این
وسایل هر ســه ماه یک بار به صورت ادواری از سوی
کارشناسان سازمان ملی استاندارد ،مورد بررسی قرار
میگیرند به طوری که اگر وسیلهای حتی در یک آیتم
فاقد استانداردهای الزم باشد ،پلمب موقت خواهد شد
تا پس از رفع نقص و بازدید مجدد از سوی کارشناسان
مذکور ،مورد بهره برداری قرار گیرد و یا از چرخه خارج
شود .قرار سازمان ملی استاندارد این بوده که بازرسان
این سازمان به تمام دستگاههای دولتی که اعالم نقص
فنی آنها اعالم شده بود ،سرکشــی و در صورت عدم
رفع نقص ،آنها را پلمب کنند .حادثه پنجشنبه شب
شهربازی صفه اما نشــان داد گویا این مسئله چندان
هم جدی گرفته نمیشــود .طی ســالهای گذشته
حوادثی همچون حادثه پارک آزادی برازجان که سبب
مرگ مادری شــد که به همراه کودک چهار سالهاش
سوار چرخ و فلک پارک شده بود ،واژگون شدن چرخ
و فلک شــهربازی ایل گلی تبریز ،سقوط ترن هوایی
شهربازی ارم و ترکیدن سرسره بادی شهربازی کاخک
در گناباد ،افراد گیر افتاده در رنجر شــهربازی صفه
اصفهان و  ...نمونهای از تاوان بیتوجهی به اصل مهم
استانداردسازی و ایمنی وسایل و دستگاههای تفریحی
در شهربازیهای کشــور بوده اســت .سال گذشته
سه شــهربازی در اصفهان پلمب شــد« .غالمحسن
شفیعی» مدیر کل استاندارد استان علت پلمب این
شهربازیها را داشتن وسایل بازی بی کیفیت ،نداشتن
مجوز بهرهبرداری از اداره اســتاندارد و بی توجهی به
اخطارهای قبلی عنوان کرد.
جان مردم شوخی بردار نیســت .پلمب هر ساله ۵
درصد از وســایل بازی شــهربازیهای کشور نشان
میدهد هنوز برخی از متولیــان مجموعههای این
چنینی نتوانستهاند از میان سودهای هنگفت و امنیت
مردم ،موضوع اخیر را انتخــاب کنند .در این میان با
پر رنگتر شــدن نقش نهادهای نظارتی از یک سو
و برانگیختن حساســیت خانوادهها در این خصوص
میتوان از رخدادهای این چنینی جلوگیری کرد تا
مردمی که تفریح آنچنانی ندارند و مشکالت معیشتی
خستهشــان کرده ،حداقل با اســترس و نگرانی به
شهربازی نروند.
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صداوسیمای مرکز اصفهان برگزار شد.

موزه هنرهای معاصر
پیدایش /مدیا :نقاشی
 ۱۷مرداد الی  ۱۵شهریور

نمایش کمدی خیر نبینی سعیده
کارگردان :اسماعیل موحدی
مجموعه فرهنگی فرشچیان
 24مرداد الی  8شهریور

وزیر اقتصاد و دارایی در سفر به اصفهان برای بهبود وضعیت اقتصادی تولید و صنعت قولمساعد داد؛

پیگیری آقای وزیر از گالیههای اصفهانیها

نمایش آنتیگونه
کارگردان :احسان جانمی
مجموعه فرهنگی فرشچیان
 26مرداد الی  8شهریور
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سازمان ساماندهی مشاغل شهری اصفهان برگزار میکند؛

برپایی جشنواره«عید تا عید» در بازار گل وگیاه اصفهان

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری اصفهان به مناسبت دو عید قربان و غدیر ،اقدام به
فروش ویژه گل و گیاه ،ماهیان زینتی و برپایی غرفههای مشاغل خانگی دربازار مرکزی گل و گیاه اصفهان کرده است .به

7

منظورافزایش فرهنگ استفاده از گل و گیاه ....

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا:

باید «اصفهان» را به عنوان یک ثروت ملی دید
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه جایزه معماری اصفهان میتواند جریان پایدار برای ارتقای معماری

در کشور باشد ،گفت :باید اصفهان را به عنوان یک ثروت ملی دید.سعید ایزدی در مراسم رونمایی و معرفی جایزه معماری

اصفهان که در کاخ چهلستون برگزار شد ،اظهار کرد :متاسفانه کیفیت سالهاست در بسیاری از حوزههای کشور از جمله

معماری و شهرسازی رخت بسته است...

استاندار اصفهان:

5

چالشهای مبارزه با قاچاق کاال و ارز احصا میشود

اســتاندار اصفهان از احصای چالشهای مبارزه با قاچاق کاال و ارز به منظور رونق تولید و افزایش اشتغال خبر داد .عباس

رضایی در جلسه مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار داشت :ما در شــرایط تحریمهای ناجوانمردانه و جنگ اقتصادی قرار

گرفتهایم که استکبار جهانی با تهدیدهای خود ،علیه ایران ،مشکالتی را به وجود آورده است...
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اطعام  90هزار نفر اصفهانی در روز عید غدیر

خبر آخر

دبیر اجرایی بنیاد بینالمللی غدیر استان اصفهان گفت :از جمله برنامههای عید غدیر امسال ایستگاههای سالمت ،نمایشگاه
کتاب ،برنامههای سخنرانی علما در شب عید غدیر و جشنهای بسیار منحصربهفرد در سطح استان است که  90هزار پرس
غذا در این روز بین مردم تقسیم خواهد شد.
حجت االسالم اسماعیل دست افکن در سخنرانی پیش از خطبه دیروز نماز جمعه اصفهان اظهار کرد :چند سالی است که
عید غدیر با شور و حالی عجیب مورد استقبال مردم قرار میگیرد .قضیه غدیر خم یک افتخار برای شیعه است و باید به این
امر توجه داشته باشیم که در این باره آیاتی برای شیعه نازلشده و تعداد آن به  40آیه میرسد.
دبیر اجرایی بنیاد بینالمللی غدیر در ادامه افزود :مرحوم عالمه مجلسی  500سند برای غدیر نقل میکند که نصف آن از
کتب اهل سنت است.وی خاطرنشان کرد :شیعه از نظر اعتقادات ،شجره طیبه قرآن است و عید غدیر باالترین اعیاد سال
است و عیدی مهمتر از آن نداریم و همین مسئولیت ما را افزایش میدهد.دست افکن همچنین تصریح کرد :رحمت خدا در
این عید بر بندگان نازل میشود و اگر مردم قدر غدیر را میدانستند ،مالئکه روزیده بار بر آنها نازل میشدند.
دبیر اجرایی بنیاد بینالمللی غدیر تاکید کرد :در روز غدیر ،رسالت پایان یافت و امامت آغاز شد و این عید بزرگداشت توحید
و بیعت با ولی خداست .وی اظهار داشت :بهحکم قرآن ،غدیر ختم اعیاد است و به گفته امام خمینی(ره) غدیر مسئله روز
است و بر این تاکید دارد که دین از سیاست جدا نیست.
دبیر اجرایی بنیاد بینالمللی غدیر اعالم داشت :مقام معظم رهبری هم همه را در خصوص روز غدیر مسئول میدانند.
دست افکن یادآور شد :هماهنگیهای الزم با دستگاههای استانی و شهرستانی شــکلگرفته تا روز عید غدیر با طراوت
بیشتری نسبت به سال گذشته برگزار شود.
به گفته وی؛ ایستگاههای سالمت ،نمایشــگاه کتاب ،برنامههای سخنرانی علما در شــب عید غدیر و جشنهای بسیار
منحصربهفرد در سطح استان از جمله برنامههای عید غدیر امسال است و  90هزار پرس غذا در این روز بین مردم تقسیم
خواهد شد.

برای مردان قبیله غیرت؛

به یادتان هستیم ای سروهای همیشه جاویدان!
پیشنهاد سردبیر:

پایداری
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برای مردان قبیله غیرت؛

به یادتان

جهنم تکریت

هستیم ای سروهای همیشه جاویدان!

جلیلهاشمی

به روزهایی که شور و شعف خاصی در خانه
پرنده خیالم پر میکشد به  29سال پیش،
 26مرداد ماه هر سال که فرا میرسد
شادی پدر و مادرم را از خبر شنیدن آزادی
نمیرسید؛ اما خوب میتوانستم احساس
و محلهمان بر پا شده بود .سنم به  5سال
اصلی محله شدیم ،جایی که زن و مرد ،پیر
دانستم .دست در دستان مادر راهی میدان
درک کنم هر چند دلیل این شادی را نمی
بزرگتر در آن شب تنها الحمدا ...گفتنشان و
اسرا
شربت مشغول بودند .اگرچه از میان صحبت
وجوان همه جمع شده و به پخش شیرینی و
ذهنم مانده؛ اما هنوز هم بعد از این همه سال
فالنی هم در جمع آزاد شدگان است و .....در
خدا را شکر پسر همسایه بر میگردد ،داماد
ای در خانوادهشان نداشتند ولی با کسانی
این که
فراموش کنم ،مردمی که بسیاری از آنها آزاده
شور و شعف خاص که در میان مردم بود را
پدر و مالقات پسر عمه که یکی از آزادههایی
نتوانستهام این
میزان خوشحال بودند .رفتن به خانه عمه
نزدیکان داشتند تفاوتی نمیکردند و به همان
عنوان یک قهرمان به او نگاه میکردند شده بود
که اسیری در میان
دوست داشتنی با آن لباس خاکی که همه به
چهره
آن
است،
فامیل بود نیز یکی دیگر از خاطرات آن سال
چند سالی در اسارت دشمن بوده و مردانه پای
برایم از جنگ میگفت و دایی شهیدش و او که
من .بارها درباره او از مادرم میپرسیدم و مادر
این همه شادی شدم .در میان رشادتهای
الگوی کودکی
و سالهای خون و آتش ،تازه متوجه دلیل
شناختم
را
جنگ
اعتقاداتش ایستاده است .بعدها که بزرگتر شدم و
برگ زرین و درخشانی بود که حیرت جهانیان
مقاومت عزت مندانه و بی نظیر آزادگان سرافراز
اسالم طی سالهای دفاع مقدس ایستادگی و
خصم دون پایمردی کردند تا ثابت کنند در
رزمندگان
دشمن بعثی در زیر شکنجههای وحشیانه
آزادگانی که در سختترین شرایط اردوگاههای
تحمل درد و رنج جانبازان کم از شهادت ندارد.
را به دنبال داشت.
دانند و الحق که این پایمردی آزادگان و سالها
نیز خود را رزمنده و مدافع نظام و انقالب می
طوالنی خم به ابرو نیاورد و مردانه به خاک
اسارت ظاهری
نزدیک به  18سال طول کشید و در این دوران
چون« حسین لشگری» که دوران اسارتش
جعفر (علیه السالم) که سالهای طوالنی
آزاده دالوری هم
اسارت اقتدا کردند به موالیشان موسی بن
نمادی باشد از مردان آزادهای که در دوران
مقاومت و ایستادگی در برابر کفر و ظلم امروز به
مقدس میهن بازگشت تا
شهادت را چشید .و چه زیبا این فرهنگ ناب
هارون بود و در همان زندان هم شهد شیرین
در بند اسارت
بهترین وجه به نسل امروز جوانان این
کشور به ارث رسیده است و اگر روزی
آزادگان در برابر دشمن بعثی سر خم
نکردند و برای همیشه ماندگار شدند
و اگر روزی آزادهای همچون شهید
شهســواری با دست بســته در دل
دشــمن مرگ بر صدام گفت ،امروز
جوان رعنایی چون شهید مدافع حرم
محسن حججی در بند خبیث ترین
دشمنان با شکوه و ایستادگی درس
آزادگی و عزت به عالم میدهد و به
تأسی از ارباب خود سر میدهد؛ اما
سر خم نمیکند.
سم

یه

مروری بر کتابهایی که

نرگس طلوعی

خاطرات آزادگان را در خود جای داده اند؛

رنج نامههای سال های دور از خانه

آن بیست و سه نفر
طول سال های پس از جنگ تاکنون ،فیلم
در
متعــددی از رشــادت آزادگان در دوران
های
اسارت ساخته شده است؛ فیلم هایی که هرکدام
گوشه ای از آن پایمردی و مقاومت رزمندگان
مقــدس را در اردوگاه بعثی ها به نمایش
دفاع
گذراند؛ اما تولید فیلمی بر اساس یک کتاب
می
خاطرات آن روزها را به رشته تحریر در آورد،
که
چشــم نمی خورد تا اینکه مهدی جعفری،
به
کارگردان جوان و گمنام تصمیم گرفت تا کتاب
بیست و سه نفر احمد یوسف زاده را روی پرده
ای بیاورد .کتابی که به ماجرای اســارت
نقره
یوسف زاده و بیســت و دو نفر از دوستانش می
پردازد .آنها که به «آن بیست وسه نفر» معروف
شدند و شاید به عنوان اولین و یا حتی آخرین
اســیرانی بودند که در دوران اســارت وادار به
مالقات با صدام حســین ،دیکتاتــور و رییس
جمهور آن روزهای عراق شدند ،مالقات بیست
ســه نفر نوجوان پانزده تا هفده سال با صدام
و
می تــوان آن را جزو ده واقعــه مهم دوران
که
مقدس به شمار آورد 2۳ .نفر ،از فیلمهای
دفاع
خوب جشنواره فجر سال گذشته بود که سر و
صدای زیادی به پا کرد .وفاداری فیلم به متن،
ســتایش اســت .از جمله این وفاداری ،
قابل
انتخــاب بازیگر و گریم شخصیتهاســت؛ به
طوری که تصویر روی جلد کتاب برای بینندگان
فیلم ،کامال آشناست .در نیمههای فیلم ،پخش
مستند دیدار اســرای نوجوان با صدام اعجاب
مخاطب را برمیانگیزد ،زیرا چهره و لهجههای
بازیگران هم کامال شبیه واقعیت است و البته
مانند توصیفات نویسنده کتاب.
«بیســت و ســه نفر» در حوزه اجرا با انتخاب
درســت بازیگران توانســت زمینهای را ایجاد
که مخاطــب آرام آرام بــه جهان فکری
کند
شخصیتهای داستانش نزدیک شود .شعاری
ابتدا حرفهایش را نزده تا مخاطب از ادامه
که از
مسیر بازبماند و با فیلم همراه شود .همچنین
مخاطب با یک مقدار تــرس ،تردید و نوجوانی
«بیست و سه نفر» مواجه میشود که همه اینها
حکایت از سن و سال بچهها دارد .البته که طعم
در زیر الیههای اثر میتوان درک کرد .در
آن را
میان مخاطب متوجه شکوه ،اراده ،ایمان،
این
باور و یقین بچهها میشود.

مص

ور

رزمندگان جنگ ایران و عراق همراه
نشدنی برای ایرانیان ،بهویژه خانواده
 26مرداد همیشه با خاطراتی فراموش
تحمل اسارت به آغوش میهن بازگشتند.
آزادگان ایرانی است که پس از سالها
بوده است 26 .مرداد ،روز بازگشت
اســارت و شرح آنچه برایشان گذشته بود،
خود و برای زنده نگه داشتن یاد دوران
آزادگانی که پس از بازگشت
گذاشــتند .به قول مرتضی سرهنگی،
کردند و یادگاریهای زیادی از خود به جا
شروع به نوشتن خاطراتشان
تمام میشود که خاطرات و دیدههای
مقدس کار و وظیفه رزمندگان جنگ زمانی
نویسنده سرشناس حوزه دفاع
سازی را از خاطرات این آزادگان مشاهده
نگاهی به گذشــته،آثار ماندگار و تاریخ
خود را نوشته و منتشر کنند .با
پنهانی از اتفاقات پس از جنگ ایران و عراق
مخاطبان همراه بوده و توانسته است زوایای
میکنیم که با اقبال خوب
رزمندگان ایرانی در دوران اسارت نوشته
اندازیم به کتابهای خاطراتی که توسط
را بیان کند .در ادامه نگاهی می
شده است.

اردوگاه عنبر

پایی که جا ماند

«اردوگاه عنبر» نوشــته سرهنگ
علیرضا پوربزرگ وافی است که از
سوی مرکز اسناد انقالب اسالمی
تهران منتشر شــده است .اسرایی
کــه در اردوگاههــای رژیم بعثی
عراق در بدترین شــرایط روحی و
جسمی قرار داشتند ،نه تنها روحیه
دینی و ملی خود را از دست ندادند
بلکه این موقیعیــت بحرانی را به
فرصتی برای ســاختن شخصیت
خود تبدیل کردند؛ تحمل و صبر
آزادگان ســرافراز هوانیــروز در
برابر شــکنجههای طاقت فرسای
بازجوهای بعثی ،روابط دوســتانه
اســرا با یکدیگر در اردوگاه ،روابط
آنها با بعثیهــا و همچنین عکس
العمل آنها در برابر اخبار
داخلی ایران،
از بخش های
خواندنــی این
کتاب است.

E-MAIL

من زندهام
کتاب خاطرات معصومه آباد ،دختر ایرانی
«من زندهام» ،عنوان
نیروهای بعثی درمیآید .آنچه این کتاب را از
است که به اسارت
کند ،روایت اسارت دختری نوجوانی است که
سایر آثار متمایز می
ایام جنگ فعالیت میکرده اســت و زوایای
به عنوان امدادگر در
اســارت برای مخاطب بازگو میکند« .من
متفاوت و تازهای را از
و دوم رسیده است و تقریظ رهبر انقالب بر
زندهام» به چاپ چهل
آن از چاپ سی و هفتم به بعد ،در کنار
کتاب به انتشــار میرسد .این کتاب
خاطرات امدادگری را شامل میشود
که رابطــه محرم و نامحــرم برایش
مهم بود و هیچگاه تســلیم اخالق و
رفتار تند زندانبانان عراقی نشد و در
مقابل شان ضعف نشان نداد.

جنگ که بارها به چاپ رسیده« ،پایی که جا
یکی دیگر از کتابهای پرفروش حوزه
پور اســت .این کتاب که توسط راویاش به
ماند» شامل خاطرات سیدناصر حسینی
تقدیم شده است 198 ،خاطره و ماجرا را از
مامور شــکنجهاش در اردوگاههای عراق
رزمنده شــامل میشود .حسینیمهر خاطرات
دوران اسارت این
کوچک و جلد سیگار نوشته و آنها را در عصایی
خود را در کاغذهای
رفتن به همراه داشــت ،مخفی میکرد .این
که برای راحتتر راه
تبدیل به کتابی به نام «پایی که جا ماند»
کاغذنوشــتهها حاال
جا ماند» از دیگر کتابهایی اســت که رقم
شــدهاند« .پایی که
رقمی شده است .این کتاب تا زمان برگزاری
تجدید چاپ شان دو
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران به چاپ چهل
بیست و هفتمین
و هشتم رسیده بود.

فرار از موصل
تدوین آن را حســین نیری برعهده داشته
«فرار از موصل» که مصاحبه و
اســارت یکی از رزمندگان ایرانی اســت.
ا ،روایتی جــذاب و خواندنی از
عبدی ،آزاده ایرانی است که توانسته بود
محمدرضا
ابتدای جنگ پس از اســارت از اردوگاه
سالهای
فرار کرده و خودش را به ایران برســاند.
موصل
اهالی روســتای قمشه ماهیدشت از توابع
او از
کرمانشاه است .این کتاب را حسین نیری به
صورت داستانی نوشته و در پایان تصاویر
و مدارک دوران اسارت را آورده است.

zayanderoud8108@gmail.com
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سال های اسارت
کتاب «اسارت» شــامل صد خاطره کوتاه از
دوران اســارت رزمندگان و زندانهای عراق
است .خاطرات روزهای سخت و طاقت فرسا،
خاطرات روزهایی که اگر چه اســرا از هر نوع
امکانات و وســایلی محروم بودند؛ اما با ذهن
خالق خود نیاز روزمره خود را برطرف کرده
جهنم (زندان) بهشتی زیبا ساخته بودند.
و از
جمله ایــن خالقیتها میتــوان به تهیه
از
گیوه با نخ زیرپوش ســیم خاردار و دمپایی
کهنه ،ســاخت دفترچه  18برگی به وسیله
خوابانــدن پاکت نامه
خالی پودر لباسشویی
در آب و تهیــه زولبیا
با آرد و شــیر خشک
اشاره کرد.
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وقتی در  26آبان ماه  1۳61عازم جبهه
می شدم فقط  15سال داشــتم و هیچ
تصویر و شــناختی از اســارت و زندان
نداشــتم .در طول حضــورم در جبهه و
زندگی با رزمندگان و به ویژه دوســتان
شهید و مشــارکت در چندین عملیات
و آموزشهــای تئــوری و تجربی بعضا
به شهید شــدن فکر می کردم تا اینکه
در  5اســفند  1۳62در کنار رزمندگان
دالور لشکر  ۳1عاشــورا بعد از یک نبرد
تمام عیار و عملیات پیچیــده خیبر به
اســارت عراقیها درآمدم .اسارت فراز و
نشــیبهای زیادی داشت؛ از لحظه اول
اسارت تا آخرین روز آن آماده مرگ بودم.
جنایتهای بعثیان رژیــم صدام آنقدر
سخت و عذابآور بود که بارها در طول
اسارت افسوس میخوردم که ای کاش
من هم لیاقت شهادت داشتم .در شرایط
سخت اسارت تنها لطف خداوند بود که
سختیهای اسارت را برایم قابل تحمل
کرد .از بصره تا بغداد ،بعد اردوگاه موصل
 1و بعــدش اردوگاه شــماره ( 7رمادیه
 2در االنبار) و ســپس اردوگاه شماره 8
یا همان عنبر در اســتان االنبار اتفاقات
زیادی را تجربه کرده بــودم ولی وقتی
در ســال  1۳67آتش بس اعالم شــد و
امیدمان برای آزاد شدن زیادتر شد ،هر
لحظه منتظــر توافقهای اجرایی بین 2
کشور بودیم که اسرا آزاد شوند و ما هم به
وطن برگردیم ،تا اینکه در تیر ماه 1۳68
تعدادی را از اردوگاه عنبر جدا کردند و
با رفتار غیرانســانی و مانند روزهای اول
اسارت به اســتان صالحالدین (اردوگاه
تکریــت  )17انتقــال دادنــد .خالصه
فهمیدم که اینجا آخر خط اســت و این
جهنم محل لقای ما با خدا و شهدا خواهد
بود .روزها و ساعتها و لحظههای سخت
و طاقتفرسایی رقم میخورد که با تمام
ســالهای قبل از اســارت متفاوت بود.
تا اینکه مرحوم ســید علیاکبر ابوترابی
فرد را با تعدادی اسرای دیگر از اردوگاه
 5تکریت پیش ما آوردند .ما قبال اســم
حاج آقا را شــنیده بودیم و میدانستیم
که نظرات حاج آقا همیشه راه گشا بوده
و حسب صالحدید و حفظ جان و روحیه
اســرا عمل میکنند .حاج آقا با ورودش
به اردوگاه متوجه اوضاع شــد و فهمید
که عراقیهای حزب بعث چه آشــی را
برای ما پختهاند .او میدانست که خوی
وحشی دشمن بعثی به این راحتیها قابل
تغییر نیست و هدف شان نابودی جان و
روح اسراست ،لذا ایشــان با توصیههای
مدبرانه خود اول ســعی میکرد که در
جمع اسرا آنچنان رفتار کنند که دشمن
تسلیم شــود و دوم اینکه خودشان نیز
در فرصتهای پیش آمده با نگهبانان و
فرماندهان اردوگاه صحبت میکرد .حاج
آقا میفرمود ما اسیر هســتیم و در این
اردوگاه همه چیز علیه ماست و دشمن با
زبان خودش میگوید که شما راه برگشت
ندارید و اینجا آخر خط زندگی شماست،
حتی فرار هم کنیم مردم منطقه تکریت
که همشهریهای صدام هستند ما را تکه
تکه میکنند و ...لذا باید کاری کنیم که
دشمن تسلیم رفتار و ادب و بزرگواری ما
ایرانیها بشود .مرحوم ابوترابی با روش
پیامبر گونهاش به ما یاد داد که میتوان
در دست دژخیمترین دشمنان بشر بود
ولی با توکل به خدا و توجه به سیره اهل
بیت علیهم الســالم و روشهای خاص
رفتاری و منش بزرگوارانه دشــمن را از
پای در آورد و تسلیم کرد .خالصه اینکه
جهنم تکریت  17با درایت مرحوم حاج
علی اکبر ابوترابی فرد آن بنده وارســته
خدا و همکاری تیم خدمتگزاران اردوگاه
تبدیل به بهشت شد و بهترین روزهای
اســارت را در ایــن اردوگاه گذراندیم و
درنهایت ما در  6شهریور 1۳69بهعنوان
آخریــن اردوگاههای اســرای ایرانی از
دست دشمن آزاد و به وطن بازگشتیم.
یاد روز آزادی و اســتقبال هموطنانم را
هرگز فراموش نخواهم کرد و تا عمر دارم
مدیون ملتم هستم.
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 26مرداد ماه هر سال که فرا م 
روزهایی که شــور و شعف خاصی در
به  29ســال پیش ،به
شده بود .ســنم به  5سال نمیرسید؛
خانه و محلهمان بر پا
حساس شــادی پدر و مادرم را از خبر
اما خوب میتوانستم ا
رک کنم هر چند دلیل این شادی را
شنیدن آزادی اســرا د
دستان مادر راهی میدان اصلی محله
نمیدانستم .دست در
مرد ،پیر وجوان همه جمع شده و به
شــدیم ،جایی که زن و
پخش شیرینی و ...

وی
ژه (پایداری)

جهنم تکریت

آن بیست و سه نفر
رنج نامههای سال های دور از خانه
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عکس روز

مرکل ،دوباره پروتکلهای
سیاسی را زیرپا گذاشت

آنگال مرکل هنــگام دیدار بــا رییس جمهور
لتوانی در برلین برای ممانعت از لرزش مجدد،
پروتکلهای سیاســی را زیر پاگذاشت و روی
صندلی نشست .این سومین بار است که صدر
اعظم آلمان در مالقــات عمومی روی صندلی
مینشیند.

کافه سیاست
تغییر نام«گریس  »1به«آدریان دریا»؛

مقصد نفتکش اعالم شد

معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از
تغییر نام نفتکش گریس  ۱به«آدریان دریا»
خبر داد و مقصد بعدی این کشتی را مدیترانه
اعالم کرد .جلیل اســامی ،اظهار کرد :طی
روزهایی کــه نفتکش ایرانــی گریس  1در
توقیف جبلالطارق بود ،پاناما به اســتفاده از
نفتکش گریس  1از پرچم این کشــور پایان
داد .وی ادامه داد :بر اساس درخواست مالک
کشتی در حال حاضر ،نفتکش دارای پرچم
جمهوری اسالمی ایران است .وی بیان کرد:
نام نفتکش گریس  1به «آدریان دریا» تغییر
کرده اســت و مقصدی که برای پس از رفع
توقیف توســط مالک کشــتی اعالم شده،
مدیترانه است .معاون دریایی سازمان بنادر و
دریانوردی تاکید کرد :به نظر میرسد مشکل
خاصی در ادامه دریانــوردی این نفتکش به
مدیترانه و مقصد بعدی آن وجود نداشــته
باشد.

ظریف ،عازم اروپا میشود
محمدجــواد ظریــف ،وزیر امــور خارجه
کشــورمان در صدر هیئتی سیاســی عصر
یکشنبه  ۲۷مرداد(فردا) برای دیدار و گفت
و گو با رییــس جمهور و وزیــر امور خارجه
فنالند عازم هلســینکی ،پایتخت این کشور
میشود .ظریف سپس برای دیدار با مقامات
کشورهای ســوئد و نروژ ،به استکهلم و اسلو
سفر خواهد کرد.

توضیحات وزارت اطالعات در
خصوص حبس حسن عباسی
وزارت اطالعات در اطالعیهای با توجه به طرح
برخی شبهات منتشر شده در خصوص حبس
آقای حسن عباسی ،پس از پیگیری موضوع،
اعالم کرد :متعاقب تعریضات و انتساب موارد
خالف واقع متعدد و مکرر توسط آقای عباسی
به وزارت اطالعات و سربازان گمنام امام زمان
(عج) این مرکز عظیم مبارزه و وزارت اطالعات
با استناد به یکی از تعریضات ایشان که وی در
سخنرانی مدعی شده بود :نیت وزارت اطالعات
ایجاد تغییر و تحول در نظام بوده این وزارتخانه
نسبت به طرح شکایت نزد مرجع قضایی اقدام
و پس از طی تشریفات رســیدگی بر اساس
موازیــن قانونی ،در نهایــت رای محکومیت
نامبرده در مرحله بدوی رســیدگی توســط
شعبه محترم رســیدگی کننده صادر و رای
مزبور با توجه به تجدید نظر خواهی مشارالیه
در مرحله تجدید نظر نیز مجددا رسیدگی و
محکومیت ایشــان با حکم شعبه تجدید نظر
رسیدگی کننده قطعی شده است.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید:

چین به قاچاق نفت از ایران
مشغول است
مشاور امنیت ملی کاخ ســفید مدعی شد که
جمهوری اسالمی همچنان تصمیمی کلیدی
برای کنار گذاشتن برنامه تسلیحات هستهای
خود نگرفته اســت .جان بولتــون گفت :اگر از
رییسجمهور ترامپ بپرســید که بزرگترین
تهدیدی که جهان با آن مواجه است ،چیست؟
میگوید گسترش تســلیحات هستهای .من
نیز قطعا با او موافقم .وی همچنین در پاســخ
به پرسشــی درباره روابط تجاری چین ،گفت:
ما نباید ایران را فرامــوش کنیم .چین همواره
یکی از بزرگترین خریــداران نفت ایران بوده
و هنوز بر این باوریم که چیــن به رغم اعطای
معافیت از تحریمها ،هنوز به قاچاق نفت ایران
مشغول است.

پیشنهاد سردبیر:

انگلیس مجبور است با ایران مذاکره کند
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سمیه پارسا دوست
شیخ به کشورش برگشت .کشور که نمیشود گفت؛ به
قتلگاهش .به جایی که یک ارتش و حکومت بیرحم
منتظر است تا رهبر شیعیانش را بکشد و تا االن از هیچ
کاری برای رســیدن به این هدف دریغ نکرده است.
جمهوری اســامی ،همپای برخی کشورهای دیگر
مدتهاســت اعالم میکند که در حال رایزنی است
تا شیخ آزاد شــود؛ اما از این رایزنیها به جز تشدید
وخامت اوضاع تاکنون چیــزی نصیب «بنده خوب
خدا» و «مرد آزاده» نیجریهای نشده است؛ کسی که
میلیونها نیجریهای به تأسی از او شیعه شدند.
آذرماه  94بود .تصاویر آن حمالت وحشیانه هنوز در
خاطرمان مانده اســت .ارتش نیجریه به منزل شیخ
زکزاکی ،رهبر شیعیان یورش برد .شیخ و همسرش
را بازداشت کردند ،خانهشــان را به آتش کشیدند و
حداقل  300تن از شیعیان نیز به شهادت رسیدند.
بهانه این یورش ،تالش برای ترور رییس فرمانده ارتش
این کشور از سوی نظامیان این کشور بود؛ ادعایی که
به شدت از سوی جنبش اسالمی نیجریه و شیعیان رد
شد؛ اما ارتش بی رحم ،وحشیانه جان میگرفت .حتی
به شیعیان زخمی هم رحم نکردند و به آنها تیر خالص
میزدند .شــیخ را که زخمی شــده بود ،روی زمین
میکشیدند و با خودشان میبردند .لباسهایش پاره
شده بود و تمام بدنش سرتاپا خونی بود .چشمهایش
نمیدید و جراحتها توانش را گرفته بود؛ اما تسلیم
نشد .خودش و همسرش را بردند .از آن دست علما و
روحانیونی نبود که شعار شهادت و آزادگی و تسلیم
نشــدن در برابر زور و ظلم را فقط برای بقیه بدهد و
خودش فرســنگها دور از خط مقدم مبارزه باشد.
همیشه در خط مقدم بود .شاهدش سه پسری هستند
که در راهپیمایی روز قدس ســال  2014به دست
پلیس نیجریه به شهادت رسیدند .عالم اهل عمل بود
و آن قدر خالص و محبوب که گفته میشود بین  8تا
 12میلیون نیجریهای توسط او شیعه شدهاند و این امر
باعث حمالت شدید برخی گروههای اسالمی افراطی
به او شده اســت؛ همانهایی که چشم دیدن عزت و
بزرگی شیعه را نداشته و ندارند.
حضورش برای شیعیان نیجریه و مسلمانان این کشور
همیشه مایه و منبع برکت بوده است .شیخ زکزاکی
نقش مهمی در مورد نقش زنان و حضور آنها داشت .تا
پیش از آن زنان حق نداشتند در هیچ فعالیتی حتی

رهبر شیعیان نیجریه ،پس از کارشکنی در مداوا توسط دولت هند ،به کشورش برگشت

سرت سالمت شیخ!

اصالح یا خروج از اصالحات
تولــد دوبــاره یــک
سیاستمدار سوخته
تعهد در برابر تعهد

بین الملل

ترامپ دوباره توهم زد!

دینی شرکت کنند .حتی به مســجد نمیتوانستند
بروند؛ اما بعد از شروع حرکت اسالمی شیخ ،او گفت
زنان هم باید فعالیت کننــد .میگفت من هر کاری
بخواهم به کسی بگویم انجام دهد اول خودم مدتها
آن را انجام میدهم بعد به دیگران توصیهاش میکنم.
مادرم میگفت« :پدر دعایی را به من توصیه کردند
که بخوانم و به من گفتند :خودم ده ســال است آن
را میخوانم و حاال به شــما هم می گویم این دعا را
بخوان ».او  ۴۰سال اســت ماههای رجب ،شعبان و
رمضان را روزه میگیرد حتی االن که حالشان وخیم
شده و «شیخ» تربیت شده چنین مکتبی است.
میگفت« :دین من خمینی اســت ».به شدت تحت
تاثیر شــخصیت بنیانگذار جمهوری اســامی قرار
داشت و پس از دیدار با امام(ره) شیعه شده بود .گفته
بود« :وقتی انقالب اسالمی ایران را دیدم با خودم عهد
کردم هر مذهبی که امام خمینــی(ره) دارد من هم
پیرو همان شوم .زیرا ایشــان راه درست و مستقیم را
طی میکنند».
هیچ وقت به هیچ کس نگفت شیعه شوید چون من

شیعه هستم .شــیوهاش این بود که در سخنرانیها
سوالی در ذهن مردم ایجاد میکرد ،مثال اینکه چرا بعد
از شهادت پیامبر(ص) امامت به امام علی (ع) نرسید؟
مردم میرفتند دنبال جواب این سوال و جست وجو
میکردند.
 4سال در زندان نیجریه ماند و شکنجه شد .فرزندش
میگفت :شــیخ از ناحیه ســر ،گردن و چشم ،دچار
مشکالتی است و مادرم نیز همین طور .حتی دکترها
تشخیص دادند پدرم مشکل مسومیت دارد و پس از
آزمایش خون متوجه شــدند میزان این مسمومیت
بسیار باالست و بدن شیخ دارای مقادیر قابل توجهی
سرب و کادمیوم است .بررسیها نشان داد که میزان
سرب حداقل  20برابر بیشــتر از میزان نرمال است.
سرب  ،عنصری است که به همه سیستم ارگانیزم بدن
آسیب می زند و هیچ فایدهای برای بدن ندارد .در یک
نقطه بدن نمیماند و به همه قسمتهای بدن میرود،
به مغز آسیب می زند ،میزان کلسیم را در استخوانها
کاهش میدهد و همینطور میزان آهن و مس بدن را
کم می کند .حال شیخ آن قدر وخیم شده بود که دیگر

نمیشد سکوت کرد .وقتی خبر رسید دولت نیجریه
موافقت کرده که شیخ زکزاکی برای معالجه و مداوا به
کشور دیگری اعزام شود ،خوشحال شدیم .ولی دولت
و ارتش نیجریه گویا از آل خلیفه بی رحمتر هستند.
دولت بحرین حداقل به بهانه درمان «شــیخ عیسی
قاسم» را تبعید کرد؛ اما شرایط شیخ زکزاکی وخیمتر
است .دیروز خبر رسید که شــیخ خواستار بازگشت
به نیجریه شده اســت .چون متوجه شده که اعزام او
به هند برای درمان نیست و توطئهای در کار است.
و حاال دوباره دلواپسیم؛ دلواپس بزرگمردی که آینه
تمام نمای یک شــیعه واقعی است .شــیخی که در
خاطراتش گفته بود یک ســال کارگری کرد و پول
پس انداز کرد تا بتواند به ایــران بیاید و حاال ما اینجا
شرمندهایم که هیچ کاری از دســتمان برنمی آید
جز دعا برای فرزند راســتین حضرت روح ا ...که در
دل ظلم و سیاهی توانســت میلیونها نیجریهای را
شیعه کند و ما اینجا در ام القرای جهان اسالم و در دل
آرامش و امنیت ،حتی نمیتوانیم یک نفر را مسجدی
کنیم!

اعالم جزییات تازه از دالیل بازداشت رییس سابق سازمان خصوصیسازی

ظریف ،علیه ادعای آمریکاییها سند رو کرد

جزییات تازهای از بازداشت پوری حسینی ،رییس سابق سازمان خصوصیسازی مشخص شد .در حالی روز
چهارشنبه گذشته رییس اسبق سازمان خصوصیسازی بازداشت شده است که به گفته رسانهها وی به اتهام
اخالل در نظام اقتصادی کشور و تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی توسط شعبه نهم بازپرسی دادسرای
ویژه کارکنان دولت تهران بازداشت شده است .بر اساس این گزارش ،با دستور دادستان تهران تمام پروندههای
پوری حسینی جمع آوری و با اختصاص بازپرس ویژه در ظرف دو ماه اخیر تحقیقات روی این پروندهها انجام
شد که در نهایت ،کار به برکناری و بازداشت وی انجامید .سیدجعفر سبحانی ،مشاور بازنشسته رییس سابق
سازمان خصوصیسازی که رابطه بســیار نزدیکی با پوری حسینی دارد ،جزییات بیشتری از استعفای پوری
حسینی عنوان کرد .به گفته سیدجعفر سبحانی ،آقای پوری حســینی حدود  18روز قبل استعفا کرده بود
و دو نوبت هم پیگیر بود ،باالخره در روز چهارشنبه گذشــته وزیر امور اقتصادی و دارایی با استعفای ایشان
موافقت کرد.

وزیر خارجه ایران در صفحه توئیتر خود سندی خارجی از تاثیرات تروریسم اقتصادی آمریکا بر بخشهای
دارویی و به خصوص بیماران سرطانی ارائه کرد« .محمد جواد ظریف» ادعاهای مقامات آمریکایی مبنی
بر اینکه بخش دارویی و پزشــکی ایران را تحریم نکردهاند ،رد کرد .ظریف در صفحه شخصی توئیتر خود
با اشاره به مقالهای در نشــریه آمریکایی «فارین پالیسی» نوشــت« :این موضوع را فقط از من نشنوید؛
فارین پالیسی ،اثرات تروریسم اقتصادی دولت ترامپ بر ایرانیها را به تصویر کشیده است» .وی در ادامه
افزود[«:فارین پالیسی] از کسانی که به صورت مستقیم در تولید دارو برای بیماران سرطانی نقش دارند
[گزارش میدهد]» .این در حالی است که «برایان هوک» نماینده ویژه رییسجمهور آمریکا و رییس گروه
اقدام علیه ایران در وزارت خارجه این کشور ،چندی پیش با انتشار یک پیام ویدئویی خطاب به مردم ایران
مدعی شده بود که بر خالف گفتههای جمهوری اسالمی ،واشنگتن هیچ تحریمی را بر بخشهای دارویی
و پزشکی علیه ایران اعمال نکرده و حتی با دست خودشان برای بیماران ایرانی دارو ارسال میکنند!

چهره ها
یک عضو کمیسیون امنیت ملی:

انگلیس مجبور است
با ایران مذاکره کند
یک عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار کرد️:واقعیت
این اســت که انگلیســیها در نهایــت مجبورند
مشکالتشان با جمهوری اسالمی ایران را با مذاکره
حل کنند .تنها دو موضوع باعث موضعگیری دولت
جانســون در قبال ایران و اعالم پیوستنشــان به
ائتالف آمریکا شده ،اول اینکه دیگر هیچ کشوری
انگلســتان را یک ابرقدرت نمیدانــد و این غرور
ابرقدرتی انگلستان ،امروز توسط ایرانیها به شدت
زیر پا گذاشته شده است .دوم اینکه آقای جانسون
سعی میکند در سطح کالن یک همراهی با آمریکا
داشته باشد .فالحت پیشــه با بیان اینکه سیاست
جانسون و همراهی انگلســتان با ائتالف آمریکا را
باید از مجموعه اروپا و سیاســتهای مکرون جدا
دانســت ،عنوان کرد :بنده معتقدم آمریکا چیزی
جز تبعیت اروپا را نمیپذیرد و به همین دلیل است
که در رایزنیهای تلفنی که آقای مکرون با روحانی
دارد ،ترامپ سعی میکند موضع تحقیرآمیز نسبت
به فرانسه بگیرد.
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پیشخوان

رییس قوه قضاییه:

محمود واعظی
رییس دفتر رییس جمهور:

الزمه اقتدار ،بی احترامی
وبی ادبی نیست

رفراندوم اگر بد بود در
قانون اساسی نمیآمد
رییس دفتر رییس جمهور در پاســخ به این
ســوال که «ظاهرا رییس جمهــور بر اصل
برگــزاری رفراندوم برای حل مشــکالت و
اختالفات اساســی تاکید دارنــد و معاون
حقوقی ایشــان هم مطرح کردهاند که این
موضوع روی میز آقای رییس جمهور است»،
گفت :رفراندوم موضوعی است که در قانون
اساسی به صراحت بیان شده و مسئله منفی
نیســت .در گذشــته هم رفراندوم برگزار
کردهایم .واعظی در ادامه بیان کرد :مهم این
است مســیری را که قانون اساسی مشخص
کرده ،طی شود .وی در خصوص اینکه چرا
برگزاری رفراندوم در کشور تابو شده است؟
بیان کرد :هر آنچه که در کشور طی  ۴۰سال
گذشته به دســت آوردهایم نشأت گرفته از
رای مردم است .رفراندوم اگر چیز بدی بود
در قانون اساسی نمیآمد.

zayanderoud8108@gmail.com

رییس قــوه قضاییه با تاکید بر خــودداری قضات از
صدور احکام یا قرارهای منتهی به حبس جز در موارد
ضروری ،بر لزوم رعایت ادب و مهربانی در عین اقتدار
تاکید کرد و گفت :اقتدار به هیــچ عنوان به معنای
بی احترامی ،بی ادبی و توجــه نکردن به حرفهای
مردم نیست.
سید ابراهیم رییسی با بیان اینکه «حرکت جهادی
الزمه تحول در دستگاه قضایی است» ،بر نقش همه
اجزای سازمان در ایجاد تحول تاکید کرد و در ادامه
با اشــاره به بازدید خود از زندان مرکزی ســنندج
خاطرنشان کرد :ظهر به زندان رفتم و بعد از نماز ،از
بندهای مختلف بازدید کردم .کسی که در زندان است
باید به وضعیتش رسیدگی شود و وضعیت کسانی که
تحت قرار هستند باید روشن شود .همچنین بخشی
از بازسازی شخصیت زندانی به موجب قانون اساسی و
قوانین موضوعه با قوه قضاییه است و اگر این بازسازی
شخصیت درست صورت گیرد شاهد بازگشت زندانی
به زندان نخواهیم بود.
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محمدعطریانفر
عضو حزب کارگزاران:

نهادهای امنیتی به نجفی
هشدار داده بودند
عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران گفت:
نهادهای اطالعاتی کشور با نجفی توافق کرده
بودند که پس از سازمان میراث فرهنگی وارد
عرصه مدیریتی نشود؛ اما نجفی خلف وعده کرد.
محمد عطریانفر تصریح کرد :آقای نجفی بعد از
دوران مسئولیتش در سازمان میراث فرهنگی،
باورش این بود که قرار نیست دوباره به عرصه
مدیریت برگردد .وی افزود :ظاهرا در این مورد
خلف وعدهای صورت گرفته اســت و علت آن
هم این بوده که به دلیل همین گرفتاریهای
اخیری کــه آقای نجفــی پیــدا کردهاند ،در
دورههای گذشته هم مقامات اطالعاتی کشور
به دلیل این عارضه غیراخالقی ،آقای نجفی را
پرهیز داده بودند که وارد کار مدیریتی شود ،چرا
که مدیران ارشد کشور از هرگونه مسائل این
چنینی باید خودشان را مبرا کنند و از این جهت
خلف وعدهای صورت گرفته است.
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دونالد ترامپ ،رییس جمهــوری آمریکا بار دیگر
مدعی شد ایران به دلیل فشار تحریمهای ایاالت
متحده به دنبال توافق با واشینگتن است.دونالد
ترامپ که در تجمعی انتخاباتی در منچســتر در
ایالت نیوهمپشــایر صحبت میکرد ،گفت :شما
شــاهد بودید که ما به (توافق) فاجعه بار با ایران
پایان دادیم .درباره این چه فکر می کنید که ما به
آنها  ۱۵۰میلیارد دالر پول و  ۱.۸میلیارد پول نقد
دادیم و هیچ چیز نگرفتیم.
رئیس جمهوری آمریکا گفت :آنها (ایرانیها) هم به
دنبال توافق هستند .چین هم خواهان توافق است.
بگذارید به شــما بگویم ،ایران خواهان یک توافق
اســت ،چرا که تحریمهای برای آنها خوب نیست
و از این مساله خوشحال نیستند .باید دید که کار
چگونه پیش خواهد رفت.

کوربین ،خواهان تشکیل دولت
موقت شد
رهبر حزب کارگر انگلیس از سران سایر احزاب
خواست دولت کنونی را ســاقط کرده و وی را به
عنوان رییس دولت موقــت تا برگزاری انتخابات
همگانی بپذیرند .کوربین ،به قانونگذاران پیشنهاد
داد از دادن رای اعتماد به جانسون امتناع کنند.
او گفت حاضر است برای مدت زمان محدود پیش
از انتخابات ،نخســتوزیری را بــر عهده بگیرد.
کوربین افزود« :دولت هیــچ برنامهای برای عدم
توافق با اتحادیه اروپا ندارد و همهپرســی سال
 ۲۰۱۶اتحادیه اروپــا نیز برنامــهای برای عدم
توافق نداشت.
شماری از همحزبیهای محافظهکار جانسون و
سران سایر احزاب اعالم کردهاند پیشنهاد کوربین
را بررسی خواهند کرد.

ممانعت تلآویو از ورود
نمایندگان مسلمان کنگره آمریکا
وزارت خارجه رژیم اشــغالگر قــدس اعالم کرد
که دو عضو مســلمان کنگره آمریــکا حق ورود
به فلسطین اشــغالی را ندارند .شبکه تلویزیونی
المیادین گزارش داد که این رژیم تصمیم گرفته
است که از ورود «ایلهان عمر» و «رشیده طلیب»،
دو نماینده مســلمان کنگره آمریکا به فلسطین
اشــغالی جهت بازدید از اماکن اســامی قدس
ممانعت کند.
وزارت کشور رژیم صهیونیستی ساعتی بعد رسما
اعالم کرد که این دو نماینــده کنگره آمریکا به
فلسطین اشغالی ممنوع الورود هستند و با هرگونه
درخواست آنها برای ســفر به فلسطین مخالت
میشــود .عمر و طلیب دو عضو کنگره آمریکا از
حامیان کمپین تحریم رژیم صهیونیستی هستند
و اخیرا الیحهای را ارائه کردند که به آمریکاییها
حق مشــارکت در کمپینهای دعوت به تحریم
اســراییل میدهد و از همین رو تل آویو نگران
است آنها مثل قبل در سرزمینهای اشغالی هم
اظهاراتی در حمله به اسراییل به زبان آورند.

افتتاح پایگاه نظامی جدید
ترکیه در قطر
طبق گزارش یک رسانه ترکیهای ،قرار است پایگاه
نظامی جدید این کشــور در قطر که ساخت آن به
پایان رسیده ،پاییز آینده با حضور سران دو کشور
افتتاح شود .شــبکه خبری اسکای نیوز امارات در
خبری نوشــت ،شــمار نظامیان ترکیه در قطر به
«عدد بزرگی» افزایش خواهد یافت زیرا دو کشور
برای افتتــاح یک پایگاه نظامی بــزرگ جدید در
دوحه آماده میشوند .روزنامه حریت ترکیه اعالم
کرده که این پایگاه پاییز آینده افتتاح میشــود.
شبکه خبری ســعودی «العربیه» نیز گزارش کرد
که «در رویدادی قابل توجه ،یک روزنامه ترکیهای
نزدیک به دولت ،از ساخت پایگاه نظامی جدید در
قطر سخن گفته و این ،عالوه بر پایگاه کنونی ترکیه
و حضور امنیتی این کشور در دوحه است» .حضور
ترکیه در قطر بعد از بحران در روابط چهار کشــور
عربی با قطر افزایش یافته است.
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وزیر اقتصاد و دارایی در سفر به اصفهان برای بهبود وضعیت اقتصادی تولید و صنعت قولمساعد داد؛

کافه اقتصاد

پیگیری آقای وزیر از گالیههای اصفهانیها

رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان:

باید این منشأ فساد را
حذف کرد

رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان در مورد ایجاد
رانت بــا ارز  4200تومانی اظهار کــرد :آنچه که
همیشه در این چند دهه مطرح شده ،یکسانسازی
نرخ ارز بوده است و همیشه هم دولتهای مختلف
در زمان وقوع تالطم اقتصادی ،سیاســت ارز چند
نرخی را در دستور کار خود قرار دادهاند و هدف خود
را برای اتخاذ این سیاســتها ،جلوگیری از ضربه
خوردن قشر آســیبپذیر عنوان کردهاند .مسعود
گلشیرازی ادامه داد :امروز موضوع ارز  4200تومانی
این است که منافع حاصل از تخصیص این ارز به طور
کامل به اقشار کم درآمد نمیرسد چون بخشی از
این کاالها به صورت تبادالت مرزی و در بازارچههای
مرزی به خارج از کشور صادر میشود .وی همچنین
اعالم داشت :بخش دیگر این کاالها به عنوان مواد
اولیه برخی صنایع مورد استفاده قرار میگیرد که
به دســتور دولت ،صادرات آن ممنوع شده و برای
مثال ،واحدی کــه  5درصد از مــواد اولیهاش را با
دالر  4200تومانی تامیــن میکند ،حق صادرات
محصول خود را ندارد و محدود شده است .این فعال
اقتصادی اظهار کرد :تخصیص ارز  4200تومانی نه
تنها به اقشار کم درآمد کمک نمیکند بلکه زمینه
رانت جویی را در اقتصاد افزایش داده و فعالیتهای
تجاری را نیز مختل کرده ،لذا توصیه این است که
این مبالغ به صورت یارانههای بیمهای یا شبیه آن
مستقیما به اقشار کم درآمد اختصاص یابد .رییس
اتاق بازرگانی اصفهان گفت :امروز شاهد آن هستیم
که فعال اقتصادی به دلیل استفاده از دالر 4200
تومانی متهم اســت پس اگر این ارز وجود نداشته
باشد ،اتهامی نیز وجود ندارد و باید این منشأ فساد
را حذف کرد.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و
فروشندگان صنایع دستی اصفهان:

باید موانع صادرات صنایعدستی
برطرف شود

فرهاد دژ پســند روز پنجشنبه در
ســفر به اصفهان با اعضــای اتاق
بازرگانی دیدار کرد و در جلسه شورای گفت وگوی
دولت با بخش خصوصی شــرکت کرد .سفر وزیر
اقتصاد در حالی صورت گرفته اســت که شرایط و
اوضاع اقتصادی بخش تولیدی و صنعت در اصفهان
خوب نیســت و شــاخصها در بخش اقتصادی به
خصــوص در زمینه بیــکاری و بحــران در بخش
تولیدی نگران کننده است.
دژ پســند :پیگیــر بخشــنامههای
خرقالساعه هستیم
در جلســه فعاالن اتاق بازرگانی اصفهان با فرهاد
دژپســند ،بازرگانــان گالیههای جــدی در مورد
وضعیت پرداختهای مالیاتی و امور گمرکی مطرح
کردند؛ مسائلی که همواره به عنوان عمده مشکالت
استان اصفهان از آن یاد میشود .در این جلسه که
البته با حضور برخی از نمایندگان مجلس بیشتر به
محفلی از گالیههای مختلف از برنامههای اقتصادی
مبدل شــد ،چالشها و چرایی مطالبات مالیاتی به
عنوان یکی از دغدغههای بخش اقتصادی اســتان
بیان شد.
دژپســند در این دیدار تاکید کرد که استانها باید
انگیزه بیشتری برای پرداخت مالیات داشته باشند.
از جمله مسائلی که در این نشســت بررسی شد،
آیین نامهها و بخشــنامههایی مربوط به مشکالت
صادرکنندگان طال بــود .نکته مــورد انتقاد تجار
اصفهانی در ایــن بحث ،مصوبهای بــود که عطف
به ماسبق شــده و در جهت فعالیت بازرگانی آنان
مشکل ایجاد کرده است .دژپسند با تاکید بر اینکه
ما از موضع تسهیل ،قوانین را بررسی کرده و لوایح
را تنظیم میکنیم از بازرگانان اصفهانی درخواست
کرد که در این زمینه فعاالنهتر عمل کنند تا راهی
برای برون رفت از مشکالت صادرات و واردات پیدا
شود؛ اما دیگر موضوع مطرح شده در این نشست،
بحث واردات برنج بود .یکی از تجار اصفهانی در این
زمینه گفت :رسم بر این بوده که هر سال از اول آذر
تا پایان تیرماه و زمان شروع برداشت برنج داخلی،

بســیار خوبی را بیان
برنج وارد میشــده اســت.
کردند و بی شک وزارت
امســال اینگونه مطرح شد
واگذار کردن بخشهای مختلف
اقتصــاد از این نظرات
که قبل از ثبت سفارش ،کاال
مدیریتی و اقتصادی در خصوصی
اســتفاده خواهد کرد.
به گمرک بیاید و براســاس
سازی ،هنر نیست بلکه چگونه
دژ پسند با بیان اینکه،
برنامه ثبت سفارش شده و در
واگذار کردن و خوب واگذار
شــرایط اقتصاد کشور
نوبت تخصیص ارز قرار گیرد.
متفــاوت با گذشــته
وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به
کردن مدنظر است
اســت ،اضافه کرد :اگر
اظهارات این فعال حوزه برنج
تئوریهایی که در علم اقتصــاد میخوانیم را فقط
گفت :خرق الساعه بودن بخشنامههای تجارت سبب
یاد بگیریم همچون یک طوطــی تنها تکرارکننده
ایجاد مشکالتی شده است که ما پیگیر آن هستیم،
البته وزارت جهاد کشاورزی ،صمت و بانک مرکزی
درسها خواهیم بود و موفقیتــی در حوزه اقتصاد
باید موجودی برنجی که قبل از ممنوعیت واردات
به دست نخواهیم آورد .اقتصاددان کسی است که
انبار شده را بررسی کرده و این موضوع توسط این
به صورت کامل از مبانی تولید اندیشه و نظریههای
 3مرجع مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.
اقتصادی مطلع باشــد .وی ادامه داد :اتفاقاتی که
امروز در اقتصاد کشــور در حال رخ دادن است ،به
دژپســند :اتفاقات اخیر بهطور کامل در
صورت کامل در اختیار دولت نیست .دژپسند اضافه
اختیار دولت نیست
وزیر امــور اقتصاد و دارایی تاکید کــرد :در وزارت
کرد :واگذار کردن بخشهــای مختلف مدیریتی
و اقتصادی در خصوصی ســازی ،هنر نیست بلکه
اقتصاد هستههای هم اندیشــی و مشاوره تشکیل
چگونه واگذار کردن و خــوب واگذار کردن مدنظر
دادهایــم و از نظرات مشــاوران اقتصــادی نهایت
اســت زیرا باید کارایی اقتصادی داراییهای دولت
استفاده و بهره برداری را میکنیم .اساتید اقتصاد
را در خصوصی ســازی افزایش بدهیــم .وزیر امور
دانشگاههای اصفهان در این نشست نقطه نظرات

معاون استاندار مطرح کرد:

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک دوخته اصفهان:

جبران کسری بودجه با افزایش بهرهوری سرمایههای دولتی ادارات
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت :باید به دنبال جبران کسری بودجه از طریق افزایش
بهره وری سرمایههای دولتی در ادارات باشیم و از نیروهای انسانی استفاده کنیم .سید حسن قاضی عسگر با
اشاره به میزان هدر رفت انرژی در کشور ،افزود :چه کسی درباره هدر رفت انرژی در کشور پاسخگو است؟ چرا
یک تصمیم قاطع درباره هدر رفت منابع انرژی در کشــور گرفته نمیشود؟ معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری اصفهان با اشــاره به عرضه دالر  ۴۲۰۰تومانی در بازار ،خاطر نشــان کرد :تاچه زمانی باید شاهد
عرضه دالر با نرخ  ۴هزار و  ۲۰۰تومانی و ایجاد فساد و رانت در کشور باشــیم؟ البی کسانی که از ارز  ۴هزار
و  ۲۰۰تومانی استفاده میکنند از قدرت اجرایی دستگاه اقتصادی کشــور بیشتر است .قاضی عسگر اضافه
کرد :تعداد زیادی از شرکتهای دانش بنیان از افزایش نرخ دالر آسیب دیدهاند و به همین خاطر کم کم این
شرکت ها از بین خواهند رفت.

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک دوخته اصفهان گفت :تحریمها در هر بخش اثراتی
داشته؛ اما این موجب از کار افتادن صنایع کوچک فعال در حوزه پوشاک نشده است .ابراهیم خطابخش
در ارتباط با مشکالت صنایع کوچک حوزه پوشاک اظهار داشــت :تامین مواد اولیه با قیمت مناسب از
مشکالت صنایع کوچک فعال در حوزه پوشاک است که با حمایت برطرف میشود ،با توجه به فرمایش
مقام معظم رهبری ،در سال رونق تولید باید از تولیدکنندگان پشتیبانی شود تا در وضعیت عرضه در بازار
بهبود حاصل شود .وی افزود :اگر به صنایع کوچک با وامهایی با بهره کم کمک شود آنها میتوانند موقعیت
خود را حفظ کنند چرا که اخذ مالیاتهای سنگین و سایر هزینهها پاسخگوی تولید نیست .وی با اشاره به
حمایت بیشتر از صنایع بزرگ نسبت به صنایع کوچک عنوان کرد :از هر دو باید حمایت شود زیرا صنایع
کوچک هم به طور صد درصد نقش موثر و امیدوارکنندهای در بهبود وضعیت تولید و اشتغال دارند.

استاندار اصفهان:

چالشهای مبارزه با
قاچاق کاال و ارز
احصا میشود

قیمت کارخانهای خودرو بیشتر
از قیمت بازار شد
در اتفاقــی عجیب ســه شــرکت کرمانموتور،
مدیرانخــودرو و گروهبهمن ،قیمــت کارخانهای
برخی محصوالت خود را به نحوی افزایش دادهاند
که بین  ۲.۵تا  ۷۳میلیون تومان بیشــتر از قیمت
همین خودروها در بازار آزاد است .رییس اتحادیه
نمایشگاهداران و فروشندگان خودروی تهران با بیان
اینکه قیمت تمام شده هر خودرو مشخص است ،از
نرخگذاری سلیقهای خودروســازان انتقاد کرده و
گفت :خودروسازها باید بر مبنای هزینههایشان،
قیمتها را تعیین کنند؛ ضمن اینکه میتوانند روی
هر محصول سود  ۱۰تا  ۱۵درصدی داشته باشند.
بنابراین نباید نرخ ها را سلیقهای تعیین کرد .سعید
موتمنی دربــاره تاثیر این افزایــش قیمت بر نرخ
سایر خودروها و روند کاهشــی قیمتها در بازار،
خاطرنشــان کرد :تولیدات مدیران خودرو و سایر
شرکتهای خودروسازی که قیمت کارخانهشان از
بازار بیشتر است ،به آن میزان نیست که بتواند تاثیر
آنچنانی روی بازار بگذارد؛ امــا به هر حال هر خبر
منفی در بازار بار روانی ایجاد میکند.

مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان اصفهان گفــت :طی یک ماه گذشــته در ســه مرحله اجرای
احکام قضایــی ،از تغییــر کاربری  35هکتــار از اراضی مرغــوب جلوگیری و مســتحدثات غیر
مجاز آن قلــع و قمــع و از احداث  250مــورد ویــا در اراضی مذکــور واقع در منطقــه براآن
شهرســتان اصفهان ،بــا حضــور مقتدرانه و مســئوالنه نیــروی انتظامــی ،ممانعــت به عمل
آمده است.
احمدرضــا صادقــی اظهار کــرد :بــا توجه بــه اهمیــت حفــظ کاربــری اراضــی در چرخه
تولیــد محصــوالت کشــاورزی و با عنایــت بــه تامیــن آب کشــاورزی رودخانه زاینــده رود
در ســال زارعی  98-97و با ابــراز امیدواری مســئوالن جهت تامین آب کشــاورزی در ســال
زراعــی  ،98-99موضــوع برخورد جدی بــا متخلفــان از قانون حفــظ کاربری اراضــی زراعی
و باغــی در دســتور کار مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان اصفهــان قــرار گرفتــه
است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان اصفهان گفت :طی یک ماه گذشته ،از تغییر کاربری  35هکتار از
اراضی مرغوب جلوگیری و مستحدثات غیر مجاز آن قلع و قمع و از احداث  250مورد ویال در اراضی
مذکور جلوگیری شد .وی خاطر نشــان کرد :نظر به اینکه ســوداگران و دالالن اراضی کشاورزی
در سالهای اخیر با سوء اســتفاده از وضعیت اقتصادی کشاورزان به قیمت ناچیز ،اراضی مذکور را
تصاحب و نسبت به احداث مجتمعهای ویالیی اقدام کردهاند ،برخورد با این سوداگران در اولویت
برنامههای جهاد کشاورزی اصفهان قرار دارد.

قانون ،ویالهای سبز شده اصفهان را خشکاند

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

ظرفیت های ارتقای
تمکین مالیاتی
بدون تردیــد ،مالیات یکــی از اثرگذارترین
مقوالت فرهنگی و اقتصادی جوامع توســعه
محور اســت و فرهنگ مالیاتی ،مجموعهای
نظام یافتــه از باورها و مولفــه های فرهنگی
قلمداد می شود که نقش ویژه ای را در توسعه
اقتصادی کشور ایفا می کند .لذا پرداختن به
این قبیل موضوعات و تبیین اهمیت وکارکرد
آن در جامعــه و نظام اقتصادی کشــور که با
دغدغه ها و شــرایط خاصی همراه اســت،
نیازمند فرهنگ سازی ویژه ای خواهد بود.
ســامت اقتصادی کشــور منوط به ایجاد
ساختار درآمدی و مالیاتی ســالم با استقرار
نظام مالیاتی قــوی و هدفمند اســت؛ اما از
آنجا که یکی از شــروط اساســی ایجاد نظام
مالیاتی مطلوب ،مقبولیت آن از سوی مردم و
پرداخت داوطلبانه مالیات است ،راهی به جز
تقویت فرهنگ مالیاتی نیست چرا که با ایجاد
بسترهای فرهنگی مناســب می توان انتظار
ترغیب مردم به پرداخت مالیات را داشت.
کشورهای توسعه یافته به دلیل اتکا به منابع
مالیاتی در اقتصادشــان از دهه های گذشته،
به صورت نظاممند و قانونــی از این ظرفیت
بهره می گیرند .در کشــور ما نیــز که مدتی
است این موضوع به جد مورد تاکید مسئوالن
و کارگزاران کشــور قرار گرفتــه ،با توجه به
بازدهی آن در اقتصاد ،تا حدودی مورد توجه
برنامهریزان کشور بوده که افزایش سهم مالیات
در بودجه سنوات اخیر موید این مطلب است.
اطالعرسانی صحیح و به هنگام از نحوه مصارف
حاصل از درآمدهای مالیاتی و همچنین تبیین
و تشریح کارکردها و آثار پرداخت مالیات در
اقتصاد موجب همکاری و مشارکت بیشتر در
پرداخت مالیات میشود .لزوم آشنایی مردم
از چگونگی به مصرف رساندن وجوه مالیات
در پروژههــا و هزینههــای عمومی ضرورتی
اجتنابناپذیر است .اگر چنین حسی در مردم
به وجود آید که گرفتن مالیات بهوسیله دولت
در راستای ســاختن فردایی بهتر برای آنها و
فرزندانشان اســت ،آنوقت تمایل و رغبت
مردم برای پرداخت مالیات بیشــتر خواهد
شــد.آنچه اکنون مهم اســت همکاری تمام
دستگاههای ذیربط کشور در این راستاست
که منجر به افزایش مشــارکت و مســاعدت
مردم در پرداخت مالیات میشود .به هر حال،
باید این موضوع جا بیفتد کــه مالیات از پایه
های مهم اقتصاد کشــور محسوب می شود
به گونهای که پرداخت آن ،موجب پیریزی و
اجرای برنامه های مدون و دقیق دولت برای
پیشبرد امور می شود.

بازار

عسل
48,490
تومان

استاندار اصفهان از احصای چالشهای مبارزه با قاچاق کاال و ارز به منظور رونق تولید و افزایش اشتغال خبر داد.
عباس رضایی در جلسه مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار داشت :ما در شــرایط تحریمهای ناجوانمردانه و جنگ
اقتصادی قرار گرفتهایم که استکبار جهانی با تهدیدهای خود ،علیه ایران ،مشکالتی را به وجود آورده است .وی
ادامه داد :در این شرایط توجه به موضوع اشتغال و تولید ضروری است که در این میان عدهای فرصتطلب ،فساد
و قاچاق را در سطوح مختلف گسترش میدهند که مقرر شد در این رابطه چند کمیته تخصصی برای رسیدگی به
این موضوع تشکیل شود .استاندار اصفهان عنوان کرد :کمیته پایش قوانین و مقررات با قاچاق کاال و ارز نیز تشکیل
میشود تا چالشهای موجود در این زمینه به صورت مطلوب احصا شود.

مدیر جهاد کشاورزی اصفهان:
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اقتصاد و دارایی گفت :مولد سازی به معنای چوب
حراج زدن به اموال دولت نیست بلکه باید بهره وری
داراییهای دولت و استفاده از سرمایه انسانی را در
مولد ســازی افزایش دهیم .باید دارایی دولت را به
یک نیروی مولد تبدیل کنیم نه اینکه بدون توجه
آن را کنار بگذاریم.
وزیــر اقتصاد :مخالف ارائه تســهیالت
نیستیم
دژ پسند در نشست شــورای راهبردی اقتصادی
مقاومتی در مورد چالش فعاالن اقتصادی با بانکها
اظهار کرد :مخالف ارائه تســهیالت نیســتیم؛ اما
باید توجه شــود که نظام بانکی توانایی ریالی ارائه
این مبلغ تســهیالت را داشــته باشــد ،بر اساس
شــاخصهای موجود بهای تولید حدود  ۴۰درصد
افزایش یافته و سه برابر شدن تسهیالت درخواستی
غیر معقول است.
وزیر اقتصاد ،پس از ارائه توضیحات بیشتر از سوی
رییس بانک ملی اســتان اصفهان و برخی فعاالن
اقتصادی مبنی بر لزوم تامین ســرمایه درگردش
واحدهای تولیــد و رفع موانع تولیــد ،اعالم کرد:
متناسب با جهش قیمتی برخی از واحدهای تولیدی
که مصارف ارزی بیشتری دارند ،برای تامین سرمایه
در گردش ،سقف تسهیالت بانکی افزایش می یابد.
در ادامه این جلســه بانکها هم به دفاع از عملکرد
خود پرداختند و نور آزادی ،رییس بانک ملی استان
اصفهان اظهار کــرد :اختیــارات بانکهای عامل
استان جهت تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای
تولیدی محدود است و این موضوع باعث میشود
بســیاری از پروندهها برای بررســی به واحدهای
مرکزی بانکها در تهران ارجاع داده شود که روند
ارائه تسهیالت را کند کرده است .رییس بانک ملی
استان اصفهان ادامه داد :دوره تسهیالت سرمایه در
گردش متناسب با دوره گردش عملیات واحدهای
اقتصادی بوده و برای حداکثر یک ســال تخصیص
مییابد ،با توجه به شــرایط حال حاضر واحدهای
اقتصادی برای بازگرداندن این تســهیالت ظرف
مدت یک سال با مشکل رو به رو هستند.

تحریمها موجب توقف در تولیدات صنایع کوچک نشده است

با مسئوالن

رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان صنایع
دستی اصفهان گفت :در شرایطی که دچار تحریم
هستیم دولت باید زمینه انتقال کاال و بازگشت وجه
آن را فراهم کند .عباس شیردلی در ارتباط با فواید
فعالیت صنایع کوچک اظهار داشت :صنایع کوچک
به سرمایه کمتری نیاز دارند و هرآن میتوانند در هر
جایی شکل بگیرند و این خیلی خوب است؛ اما باید
از آنها پشتیبانی شــود .وی با اشاره به چالشهای
صنایع کوچک فعال در حوزه صنایع دستی عنوان
کرد :تهیه مواد اولیه در حوزه صنایع دســتی رکن
اول این کار اســت که باید تامین شود و همچنین
در زمینه صادرات ،مالیات و بیمــه موانع باید رفع
و از صنایــع کوچک حمایت شــود .وی ادامه داد:
در تجارت «سی تو سی» انتقال کاال با پست انجام
میشود؛ اما متاسفانه پست ما خودتحریمی را آغاز
کرده است که شــاید محدودیت قوانین علت آن
باشد و در این خودتحریمی افراد فقط قادر به ارسال
یک کاال هستند ،در صورتی که امکان انتقال مقدار
بیشتری نیز وجود دارد و ما امیدواریم که با اصالح
قوانین و حمایت این مشکل برطرف شود .شیردلی
با اشــاره به راهکار رفع موانع صادرات برای صنایع
کوچک تصریح کرد :اگر صادرات محصوالت صنایع
کوچک توسط شرکتهای حمل و نقل خصوصی
انجام شود ،میتوانیم شاهد بهبود و عملکرد بهتری
نسبت به پست باشیم.
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عسل طبیعی زنبور
شانا مقدار  870گرم

عکس روز

شیوه برداشت هندوانه در آمریکا

89,000
تومان

عسل مینا شانیک
مقدار  1000گرم

135,000
تومان

عسل شیگوار مقدار  1500گرم

zayanderoud8108@gmail.com
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پایداری

پیشنهاد سردبیر:

آن بیست و سه نفر
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برای مردان قبیله غیرت؛

به یادتان هستیم ای سروهای همیشه جاویدان!

جهنم تکریت
جلیلهاشمی

یه

سم

 26مرداد ماه هر سال که فرا میرسد پرنده خیالم پر میکشد به  29سال پیش ،به روزهایی که شور و شعف خاصی در خانه
و محلهمان بر پا شده بود .سنم به  5سال نمیرسید؛ اما خوب میتوانستم احساس شادی پدر و مادرم را از خبر شنیدن آزادی
اسرا درک کنم هر چند دلیل این شادی را نمیدانستم .دست در دستان مادر راهی میدان اصلی محله شدیم ،جایی که زن و مرد ،پیر
وجوان همه جمع شده و به پخش شیرینی و شربت مشغول بودند .اگرچه از میان صحبت بزرگتر در آن شب تنها الحمدا ...گفتنشان و
این که خدا را شکر پسر همسایه بر میگردد ،داماد فالنی هم در جمع آزاد شدگان است و .....در ذهنم مانده؛ اما هنوز هم بعد از این همه سال
نتوانستهام این شور و شعف خاص که در میان مردم بود را فراموش کنم ،مردمی که بسیاری از آنها آزادهای در خانوادهشان نداشتند ولی با کسانی
که اسیری در میان نزدیکان داشتند تفاوتی نمیکردند و به همان میزان خوشحال بودند .رفتن به خانه عمه پدر و مالقات پسر عمه که یکی از آزادههایی
فامیل بود نیز یکی دیگر از خاطرات آن سال است ،آن چهره دوست داشتنی با آن لباس خاکی که همه به عنوان یک قهرمان به او نگاه میکردند شده بود
الگوی کودکی من .بارها درباره او از مادرم میپرسیدم و مادر برایم از جنگ میگفت و دایی شهیدش و او که چند سالی در اسارت دشمن بوده و مردانه پای
اعتقاداتش ایستاده است .بعدها که بزرگتر شدم و جنگ را شناختم و سالهای خون و آتش ،تازه متوجه دلیل این همه شادی شدم .در میان رشادتهای
رزمندگان اسالم طی سالهای دفاع مقدس ایستادگی و مقاومت عزت مندانه و بی نظیر آزادگان سرافراز برگ زرین و درخشانی بود که حیرت جهانیان
را به دنبال داشت .آزادگانی که در سختترین شرایط اردوگاههای دشمن بعثی در زیر شکنجههای وحشیانه خصم دون پایمردی کردند تا ثابت کنند در
اسارت ظاهری نیز خود را رزمنده و مدافع نظام و انقالب میدانند و الحق که این پایمردی آزادگان و سالها تحمل درد و رنج جانبازان کم از شهادت ندارد.
آزاده دالوری هم چون« حسین لشگری» که دوران اسارتش نزدیک به  18سال طول کشید و در این دوران طوالنی خم به ابرو نیاورد و مردانه به خاک
مقدس میهن بازگشت تا نمادی باشد از مردان آزادهای که در دوران اسارت اقتدا کردند به موالیشان موسی بن جعفر (علیه السالم) که سالهای طوالنی
در بند اسارت هارون بود و در همان زندان هم شهد شیرین شهادت را چشید .و چه زیبا این فرهنگ ناب مقاومت و ایستادگی در برابر کفر و ظلم امروز به
بهترین وجه به نسل امروز جوانان این
کشور به ارث رسیده است و اگر روزی
آزادگان در برابر دشمن بعثی سر خم
نکردند و برای همیشه ماندگار شدند
و اگر روزی آزادهای همچون شهید
شهســواری با دست بســته در دل
دشــمن مرگ بر صدام گفت ،امروز
جوان رعنایی چون شهید مدافع حرم
محسن حججی در بند خبیثترین
دشمنان با شکوه و ایستادگی درس
آزادگی و عزت به عالم میدهد و به
تأسی از ارباب خود سر میدهد؛ اما
سر خم نمیکند.
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مروری بر کتابهایی که خاطرات آزادگان را در خود جای داده اند؛

آن بیست و سه نفر

رنج نامههای سال های دور از خانه

نرگس طلوعی

من زندهام

در طول سال های پس از جنگ تاکنون ،فیلم
های متعــددی از رشــادت آزادگان در دوران
اسارت ساخته شده است؛ فیلم هایی که هرکدام
گوشه ای از آن پایمردی و مقاومت رزمندگان
دفاع مقــدس را در اردوگاه بعثی ها به نمایش
می گذراند؛ اما تولید فیلمی بر اساس یک کتاب
که خاطرات آن روزها را به رشته تحریر در آورد،
به چشــم نمی خورد تا اینکه مهدی جعفری،
کارگردان جوان و گمنام تصمیم گرفت تا کتاب
بیست و سه نفر احمد یوسف زاده را روی پرده
نقره ای بیاورد .کتابی که به ماجرای اســارت
یوسف زاده و بیســت و دو نفر از دوستانش می
پردازد .آنها که به «آن بیست وسه نفر» معروف
شدند و شاید به عنوان اولین و یا حتی آخرین
اســیرانی بودند که در دوران اســارت وادار به
مالقات با صدام حســین ،دیکتاتــور و رییس
جمهور آن روزهای عراق شدند ،مالقات بیست
و ســه نفر نوجوان پانزده تا هفده سال با صدام
که می تــوان آن را جزو ده واقعــه مهم دوران
دفاع مقدس به شمار آورد ۲۳ .نفر ،از فیلمهای
خوب جشنواره فجر سال گذشته بود که سر و
صدای زیادی به پا کرد .وفاداری فیلم به متن،
قابل ســتایش اســت .از جمله این وفاداری ،
انتخــاب بازیگر و گریم شخصیتهاســت؛ به
طوری که تصویر روی جلد کتاب برای بینندگان
فیلم ،کامال آشناست .در نیمههای فیلم ،پخش
مستند دیدار اســرای نوجوان با صدام اعجاب
مخاطب را برمیانگیزد ،زیرا چهره و لهجههای
بازیگران هم کامال شبیه واقعیت است و البته
مانند توصیفات نویسنده کتاب.
«بیســت و ســه نفر» در حوزه اجرا با انتخاب
درســت بازیگران توانســت زمینهای را ایجاد
کند که مخاطــب آرام آرام بــه جهان فکری
شخصیتهای داستانش نزدیک شود .شعاری
که از ابتدا حرفهایش را نزده تا مخاطب از ادامه
مسیر بازبماند و با فیلم همراه شود .همچنین
مخاطب با یک مقدار تــرس ،تردید و نوجوانی
«بیست و سه نفر» مواجه میشود که همه اینها
حکایت از سن و سال بچهها دارد .البته که طعم
آن را در زیر الیههای اثر میتوان درک کرد .در
این میان مخاطب متوجه شکوه ،اراده ،ایمان،
باور و یقین بچهها میشود.

 26مرداد همیشه با خاطراتی فراموش نشدنی برای ایرانیان ،بهویژه خانواده رزمندگان جنگ ایران و عراق همراه
بوده است 26 .مرداد ،روز بازگشت آزادگان ایرانی است که پس از سالها تحمل اسارت به آغوش میهن بازگشتند.
آزادگانی که پس از بازگشت خود و برای زنده نگه داشتن یاد دوران اســارت و شرح آنچه برایشان گذشته بود،
شروع به نوشتن خاطراتشان کردند و یادگاریهای زیادی از خود به جا گذاشــتند .به قول مرتضی سرهنگی،
نویسنده سرشناس حوزه دفاع مقدس کار و وظیفه رزمندگان جنگ زمانی تمام میشود که خاطرات و دیدههای
خود را نوشته و منتشر کنند .با نگاهی به گذشــته،آثار ماندگار و تاریخ سازی را از خاطرات این آزادگان مشاهده
میکنیم که با اقبال خوب مخاطبان همراه بوده و توانسته است زوایای پنهانی از اتفاقات پس از جنگ ایران و عراق
را بیان کند .در ادامه نگاهی میاندازیم به کتابهای خاطراتی که توسط رزمندگان ایرانی در دوران اسارت نوشته
شده است.

اردوگاه عنبر
«اردوگاه عنبر» نوشــته سرهنگ
علیرضا پوربزرگ وافی است که از
سوی مرکز اسناد انقالب اسالمی
تهران منتشر شــده است .اسرایی
کــه در اردوگاههــای رژیم بعثی
عراق در بدترین شــرایط روحی و
جسمی قرار داشتند ،نه تنها روحیه
دینی و ملی خود را از دست ندادند
بلکه این موقیعیــت بحرانی را به
فرصتی برای ســاختن شخصیت
خود تبدیل کردند؛ تحمل و صبر
آزادگان ســرافراز هوانیــروز در
برابر شــکنجههای طاقت فرسای
بازجوهای بعثی ،روابط دوســتانه
اســرا با یکدیگر در اردوگاه ،روابط
آنها با بعثیهــا و همچنین عکس
العمل آنها در برابر اخبار
داخلی ایران،
از بخشهای
خواندنــی این
کتاب است.
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پایی که جا ماند

یکی دیگر از کتابهای پرفروش حوزه جنگ که بارها به چاپ رسیده« ،پایی که جا
ماند» شامل خاطرات سیدناصر حسینیپور اســت .این کتاب که توسط راویاش به
مامور شــکنجهاش در اردوگاههای عراق تقدیم شده است 198 ،خاطره و ماجرا را از
دوران اسارت این رزمنده شــامل میشود .حسینیمهر خاطرات
خود را در کاغذهای کوچک و جلد سیگار نوشته و آنها را در عصایی
که برای راحتتر راه رفتن به همراه داشــت ،مخفی میکرد .این
کاغذنوشــتهها حاال تبدیل به کتابی به نام «پایی که جا ماند»
شــدهاند« .پایی که جا ماند» از دیگر کتابهایی اســت که رقم
تجدید چاپ شان دو رقمی شده است .این کتاب تا زمان برگزاری
بیست و هفتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران به چاپ چهل
و هشتم رسیده بود.

فرار از موصل

«فرار از موصل» که مصاحبه و تدوین آن را حســین نیری برعهده داشته
ا ،روایتی جــذاب و خواندنی از اســارت یکی از رزمندگان ایرانی اســت.
محمدرضا عبدی ،آزاده ایرانی است که توانسته بود
سالهای ابتدای جنگ پس از اســارت از اردوگاه
موصل فرار کرده و خودش را به ایران برســاند.
او از اهالی روســتای قمشه ماهیدشت از توابع
کرمانشاه است .این کتاب را حسین نیری به
صورت داستانی نوشته و در پایان تصاویر
و مدارک دوران اسارت را آورده است.

zayanderoud8108@gmail.com
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«من زندهام» ،عنوان کتاب خاطرات معصومه آباد ،دختر ایرانی
است که به اسارت نیروهای بعثی درمیآید .آنچه این کتاب را از
سایر آثار متمایز میکند ،روایت اسارت دختری نوجوانی است که
به عنوان امدادگر در ایام جنگ فعالیت میکرده اســت و زوایای
متفاوت و تازهای را از اســارت برای مخاطب بازگو میکند« .من
زندهام» به چاپ چهل و دوم رسیده است و تقریظ رهبر انقالب بر
آن از چاپ سی و هفتم به بعد ،در کنار
کتاب به انتشــار میرسد .این کتاب
خاطرات امدادگری را شامل میشود
که رابطــه محرم و نامحــرم برایش
مهم بود و هیچگاه تســلیم اخالق و
رفتار تند زندانبانان عراقی نشد و در
مقابل شان ضعف نشان نداد.

سال های اسارت
کتاب «اسارت» شــامل صد خاطره کوتاه از
دوران اســارت رزمندگان و زندانهای عراق
است .خاطرات روزهای سخت و طاقت فرسا،
خاطرات روزهایی که اگر چه اســرا از هر نوع
امکانات و وســایلی محروم بودند؛ اما با ذهن
خالق خود نیاز روزمره خود را برطرف کرده
و از جهنم (زندان) بهشتی زیبا ساخته بودند.
از جمله ایــن خالقیتها میتــوان به تهیه
گیوه با نخ زیرپوش ســیم خاردار و دمپایی
کهنه ،ســاخت دفترچه  18برگی به وسیله
خوابانــدن پاکت نامه
خالی پودر لباسشویی
در آب و تهیــه زولبیا
با آرد و شــیر خشک
اشاره کرد.
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وقتی در  26آبان ماه  1361عازم جبهه
میشدم فقط  15سال داشــتم و هیچ
تصویر و شــناختی از اســارت و زندان
نداشــتم .در طول حضــورم در جبهه و
زندگی با رزمندگان و به ویژه دوســتان
شهید و مشــارکت در چندین عملیات
و آموزشهــای تئــوری و تجربی بعضا
به شهید شــدن فکر میکردم تا اینکه
در  5اســفند  1362در کنار رزمندگان
دالور لشکر  31عاشــورا بعد از یک نبرد
تمام عیار و عملیات پیچیــده خیبر به
اســارت عراقیها درآمدم .اسارت فراز و
نشــیبهای زیادی داشت؛ از لحظه اول
اسارت تا آخرین روز آن آماد ه مرگ بودم.
جنایتهای بعثیان رژیــم صدام آنقدر
سخت و عذابآور بود که بارها در طول
اسارت افسوس میخوردم که ای کاش
من هم لیاقت شهادت داشتم .در شرایط
سخت اسارت تنها لطف خداوند بود که
سختیهای اسارت را برایم قابل تحمل
کرد .از بصره تا بغداد ،بعد اردوگاه موصل
 1و بعــدش اردوگاه شــماره ( 7رمادیه
 2در االنبار) و ســپس اردوگاه شماره 8
یا همان عنبر در اســتان االنبار اتفاقات
زیادی را تجربه کرده بــودم ولی وقتی
در ســال  1367آتش بس اعالم شــد و
امیدمان برای آزاد شدن زیادتر شد ،هر
لحظه منتظــر توافقهای اجرایی بین 2
کشور بودیم که اسرا آزاد شوند و ما هم به
وطن برگردیم ،تا اینکه در تیر ماه 1368
تعدادی را از اردوگاه عنبر جدا کردند و
با رفتار غیرانســانی و مانند روزهای اول
اسارت به اســتان صالحالدین (اردوگاه
تکریــت  )17انتقــال دادنــد .خالصه
فهمیدم که اینجا آخر خط اســت و این
جهنم محل لقای ما با خدا و شهدا خواهد
بود .روزها و ساعتها و لحظههای سخت
و طاقتفرسایی رقم میخورد که با تمام
ســالهای قبل از اســارت متفاوت بود.
تا اینکه مرحوم ســید علیاکبر ابوترابی
فرد را با تعدادی اسرای دیگر از اردوگاه
 5تکریت پیش ما آوردند .ما قبال اســم
حاج آقا را شــنیده بودیم و میدانستیم
که نظرات حاج آقا همیشه راه گشا بوده
و حسب صالحدید و حفظ جان و روحیه
اســرا عمل میکنند .حاج آقا با ورودش
به اردوگاه متوجه اوضاع شــد و فهمید
که عراقیهای حزب بعث چه آشــی را
برای ما پختهاند .او میدانست که خوی
وحشی دشمن بعثی به این راحتیها قابل
تغییر نیست و هدف شان نابودی جان و
روح اسراست ،لذا ایشــان با توصیههای
مدبرانه خود اول ســعی میکرد که در
جمع اسرا آنچنان رفتار کنند که دشمن
تسلیم شــود و دوم اینکه خودشان نیز
در فرصتهای پیش آمده با نگهبانان و
فرماندهان اردوگاه صحبت میکرد .حاج
آقا میفرمود ما اسیر هســتیم و در این
اردوگاه همه چیز علیه ماست و دشمن با
زبان خودش میگوید که شما راه برگشت
ندارید و اینجا آخر خط زندگی شماست،
حتی فرار هم کنیم مردم منطقه تکریت
که همشهریهای صدام هستند ما را تکه
تکه میکنند و ...لذا باید کاری کنیم که
دشمن تسلیم رفتار و ادب و بزرگواری ما
ایرانیها بشود .مرحوم ابوترابی با روش
پیامبر گونهاش به ما یاد داد که میتوان
در دست دژخیمترین دشمنان بشر بود
ولی با توکل به خدا و توجه به سیره اهل
بیت علیهم الســام و روشهای خاص
رفتاری و منش بزرگوارانه دشــمن را از
پای در آورد و تسلیم کرد .خالصه اینکه
جهنم تکریت  17با درایت مرحوم حاج
علی اکبر ابوترابی فرد آن بنده وارســته
خدا و همکاری تیم خدمتگزاران اردوگاه
تبدیل به بهشت شد و بهترین روزهای
اســارت را در ایــن اردوگاه گذراندیم و
درنهایت ما در  6شهریور 1369بهعنوان
آخریــن اردوگاههای اســرای ایرانی از
دست دشمن آزاد و به وطن بازگشتیم.
یاد روز آزادی و اســتقبال هموطنانم را
هرگز فراموش نخواهم کرد و تا عمر دارم
مدیون ملتم هستم.
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مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد کشور:

اخبار

آتشسوزی بیمارستان میالد
اصفهان خسارت جانی نداشت
مدیرعامل سازمان آتشنشانی شهرداری اصفهان
گفت :اطفای حریق بیمارســتان میالد خســارت
جانی نداشت .محســن گالبی اظهار داشت :اخیرا
انبار دارویی اتاق عمل بیمارستان میالد در قسمت
پارکینگ این بیمارســتان دچار حریق شــد که
بالفاصله از  5ایستگاه آتشنشــانی شهر اصفهان
نیروهای آتشنشــان به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود :پس از رسیدن نیروها به محل یک گروه
کار اطفای حریق را انجام داد ،به علت دودگرفتگی
بیمارســتان بیماران به محیط باز منتقل شدند و
پنجرهها و راههای خروجی برای منتقل شدن دود
به بیرون باز شد .گالبی تصریح کرد :در این حادثه
هیچ آســیب جانی رخ نداد و آتــش در کوتاهترین
زمان اطفا شد.

پلیس فتا هشدار داد؛

سرقت اطالعات
پذیرفته شدگان کنکور
معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا با توجه به اعالم
نتایج کنکور سراســری به پذیرفته شــدگان برای
انتخاب رشته هشدار داد :حتما مراقب باشند تا هنگام
انتخاب رشته در دام افراد سودجو و مجرمان سایبری
نیفتند .رامین پاشایی افزود :بسیاری از این تبلیغات
دروغ بوده و از سوی افراد سودجو و مجرمان سایبری
در قالب مشاوران تحصیلی صورت میگیرد و هدفی
جزء بهرهبرداریهای مالی ندارند و حتی درگاههای
بانکی آنها فیشینگ بوده و به دنبال سرقت اطالعات
بانکی هســتند .معاون اجتماعی پلیس فتای ناجا
ادامه داد :به تازگی شاهد برپایی کانالها و گروههای
مختلف و جعلی با نام موسســات و آموزشگاههای
معتبر و همچنین باتهایی با نام سازمان سنجش
در شبکههای اجتماعی هستیم که هدف آنها تنها
ســرقت اطالعات و در نهایت برداشت غیر مجاز از
حسابهای بانکی است .وی افزود :بعد از عضویت در
این کانالها و گروهها ،داوطلبان به باتهای مختلف
هدایت شده و بعد از شــروع گفتوگو اقدام به وارد
کردن اطالعات فردی ،شهر مورد نظر ،رشته انتخابی
و  ...کرده و در ادامه جهت ارائه مشاوره و راهنمایی و
یا ثبت انتخاب رشته از کاربر خواسته میشود وجه
مورد نظر را از طریق درگاه بانکی اعالمی واریز کند.
سرهنگ دوم پاشایی تاکید کرد :این درگاهها جعلی
بوده و تنها با هدف سرقت اطالعات بانکی کاربران
طراحی شدهاند.

دستگیری سارق چادر به سر
با  25فقره سرقت
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از دستگیری
یک ســارق حرفهای کابل برق در این شهرســتان
خبر داد و گفت :این سارق به  25فقره سرقت کابل
و تجهیزات مخابراتی اعتراف کرده است .سرهنگ
محمدرضا خدادوست اظهار داشــت :در پی وقوع
چند فقره ســرقت کابل برق در مناطق مختلفی از
شــهر اصفهان ،موضوع به صورت ویژه در دســتور
کار ماموران انتظامی ایــن فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود :ماموران کالنتری  17با تالشهای شبانه
روزی و انجام اقداماتی خاص فردی را که با پوشش
چادر زنانه اقدام به سرقت میکرد ،شناسایی کردند.
این مقــام انتظامی ادامه داد :مامــوران آن یگان با
هماهنگی قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه متهم
 40ساله را در مخفیگاهش دستگیر و در بازرسی از
محل یک پالستیک کابلهای تکه تکه شده و یک
متر کابل کامل و مقداری سیم سوخته شده آماده
فروش ،کشف کردند.

توقیف محموله میلیاردی
کاالی قاچاق در اصفهان
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ایتام تحت پوشش کمیته امداد ،صاحب مسکن میشوند

مدیرکل دفتر تامین مســکن و امور مهندسی ســاختمان کمیته
امداد کشور گفت :امسال در قالب یک برنامه عملیاتی ،تمامی ایتام
تحت پوشش کمیته امداد که فاقد مسکن بودهاند ،صاحب مسکن
میشوند .ابراهیم بازیان با اشاره به احداث ،نوسازی و بازسازی مسکن
مددجویان اظهار کرد :مســکن همچنان در صدر اولویت خدمات
کمیته امداد است و سال  98سال تحول در حوزه مسکن خواهد بود.

وی ادامه داد :بنا داریم در قالب یک برنامه عملیاتی نزدیک به 100
هزار واحد مسکن را در شهر و روســتا را شروع کنیم و بر این اساس
ضمن پیشبرد برنامه ابالغی ،بیش از  30هزار واحد مسکن در مناطق
سیلزده باید نوسازی و بازسازی کنیم .بازیان تصریح کرد :تالش ما
این است که بتوانیم از همه ظرفیتها چه به لحاظ مالی ،اجرایی و
فنی استفاده کنیم و توسعهیافتگی خدمت مسکن را در اکثر شهرها

و روستاهایی که مددجویان هستند پیش ببریم و از ظرفیت خیرین
و سایر بخشها در حوزه مسکن اســتفاده خواهیم کرد .وی افزود:
واگذاری مسکن به سیلزدگان ،اولویت کمیته امداد است و برنامه
خاصی را پیشبینی کردهایم و امســال اعالم کردیم مسکن ایتام را
به حداکثر برسانیم و اعالم کنیم که یتیم تحت پوشش امداد بدون
مسکن نداریم.

سازمان هواشناسی استان اصفهان نیازمند به روز رسانی است؛

هواشناسی از پیش بینی تا پیشگویی

پریسا سعادت
طی چند ســال اخیر ،پســرفت تجهیــزات و توان
علمی کشــور در زمینه هواشناســی بــه صورت
کامل مشــهود بوده است .خســارتهای گسترده
سیل امســال و غافلگیریهای پی در پی در زمینه
بروز طوفانها و گــرد و غبار محلی نشــان داد که
هواشناســی در ایران هنوز تا مدرن شدن و رسیدن
به اســتانداردهای جهانی فاصله زیــادی دارد.علم
هواشناســی عالوه بر کارکرد و نقشی که در زندگی
روزمره انســانها ایفا میکند ،مهمترین کاربردش
زمانی مشخص میشود که بتواند حوادثی مانند سیل
و بارندگیهای شــدید را پیشبینی کند .خطاهایی
که در پیشبینیهای هواشناسی رخ میدهد عالوه
بر تاثیراتی که در زندگی روزمره دارد میتواند حالت
خیلی جدیتر و خطرآفرینتری نیز داشــته باشد
که آن سیلهایی هســتند که پیشبینی نمیشود
و عالوه بر خســارتهای مالی فراوان ،تلفات جانی
دلخراشــی دارد .آنچه البته مسئوالن نمیتوانند بر
آن سرپوش بگذارند این اســت که باوجود عملکرد
مثبت ســازمان هواشناسی کشــور در پیش بینی
به موقع ســامانه بارشــی اخیر و اعالم هشدارهای
الزم ،این سازمان با کمبود شدید تجهیزات مدرن و
پیشرفته مواجه است .سحر تاجبخش ،رییس سازمان
هواشناسی اردیبهشت امسال اعالم کرد که «به دلیل
محدود بودن منابع مالی امکان اجرای سیستمهای
هشدار سیل در سراسر کشور وجود ندارد ».وضعیت

هواشناســی در اصفهان هــم تقریبا هــم رده کل
کشور چندان تعریفی ندارد .امسال رییس سازمان
هواشناســی اصفهان در گفت وگو با «زاینده رود»
از لزوم توســعه و مدرن سازی تجهیزات هواشناسی
کشور و استان سخن گفت و اگر چه فرضیه فرسوده
بودن تجهیزات این سازمان را رد کرد؛ اما تاکید داشت
که باید این تجهیزات مدرن سازی و به روز شوند .به
تازگی هم مدیر کل هواشناســی اصفهان از لزوم و
ضرورت خودکارســازی ایستگاههای اقلیمشناسی،
بارانسنجی و پشتیبانی ایســتگاههای خودکار و به
روز رســانی مرکز پردازش سریع هواشناسی استان
در جهت تقویت مراکز هواشناســی کشور خبر داده
است .حمید رضا خورشیدی با بیان این مطلب اظهار

داشت :هوشمندسازی ایستگاههای هواشناسی یکی
از سیاست این اداره کل در راستای ارتقای جمع آوری
و استانداردســازی دادهها و کیفیت بخشی به تولید
محصــوالت متنوع برای کاربــران مختلف ضروری
اســت .وی افزود :جمع آوری اطالعات هواشناسی
در گذشته توسط عامل انسانی و ادوات سنتی انجام
میگرفت که این امر خالی از خطا نبود و به طور قطع
هوشمندســازی و به کارگیری تجهیزات مدرن و به
روز دنیا کمک قابل توجهــی به صدور پیش بینیها
و پیش آگاهیها میکند .خورشــیدی با بیان اینکه
طبق سیاستهای برنامه ششم توســعه باید تمام
ایستگاههای هواشناسی به فناوریهای نوین مجهز
شــود ،تصریح کرد :هوشمندســازی ایستگاههای

رییس دانشگاه پیام نورکشور مطرح کرد:

هواشناسی ،ارتقای ســطح خدمات رسانی مطلوب
به مسئوالن و مردم را در بر خواهد داشت .وی با بیان
اینکه برخورداری از تجهیزات روز دنیا مستلزم صرف
هزینههای زیاد و تخصیص اعتبارات مازاد اســت،
تصریح کرد :به کارگیری و استفاده از جامعه آماری
هواشناسی ،پایه و اساس موفقیت بسیاری از طرحهای
بنیادی در جهت تحقق توســعه پایدار است که طی
سالهای گذشته مورد کم مهری قرار گرفته و برای
افزایش بهره وری مسئوالن باید با افزایش اعتبارات به
حل این مسئله کمک کنند.نیاز سازمان هواشناسی
کشــور به تجهیزات به روز مــدرن به خصوص پس
از وضع تحریمها بیشــتر هم شده اســت؛ عالوه بر
طوالنیتر شــدن پروســه خرید و تحویل ،بودجه و
منابع مالی نیز برای تامین و به روز آوری هواشناسی
اعمال نشده است .هر چند این سازمان اعالم کرده که
به دنبال ایجاد و ساخت نرم افزارها و تجهیزات سخت
افزاری در داخل کشور اســت؛ اما هنوز تا رسیدن به
اســتانداردهای جهانی راه زیادی است که نمیتوان
تنها با اتکا به نیروی داخلی آن را تامین کنیم .لزوم به
روز آوری سیستمهای هواشناسی در ایران به خصوص
با شدید بودن پدیده تغییرات اقلیمی در کشورمان
جدیتر هم شده است .بارانهای سیل آسا و گرد و
غبار از اصلیترین پدیدههای چند سال آینده خواهند
بود که با توجه به آماده نبودن زیر ساختهای کشور
به دلیل خشکسالی های چند سال اخیر هشدارهای به
موقع و دقیق میتواند تا حد زیادی از میزان تلفات در
کشور ناشی از پدیدههای آب و هوایی بکاهد.

مدیرکل بهزیستی استان:

کاهش تعداد دانشجو ،چالش بزرگ دانشگاه پیام نور

راهاندازی مراکز مشاوره و ترک اعتیاد تسهیل میشود

رییس دانشگاه پیام نور کشور ،چالشهای پیش روی این دانشگاه را کاهش تعداد دانشجویان آن و کاهش درآمدهای
غیر شهریهای اعالم کرد و گفت 10 :مرکز پیام نور موافقت خود را برای جذب دانشجویان خارجی اعالم کردهاند که
دانشگاه پیام نور اصفهان یکی از این مراکز است .محمدرضا زمانی با بیان اینکه تحصیل در دانشگاه پیام نور محتوامحور
است ،خاطرنشان کرد :تا سال گذشته تمرکز دانشــگاه بر کتاب و کاغذ بود و اکنون تولید محتوای الکترونیکی نیز
اضافه شده و با توجه به این پتانسیل ،تمرکز دانشگاه بر اجرای آزمونهای متمرکز و همزمان در کشور است .وی از
افزایش آزمونهای آنالین در سراسر کشور خبر داد و گفت :در حال حاضر با مشکالتی از قبیل تجهیز برخی مراکز
برای برگزاری آزمون آنالین مواجه هستیم که امیدواریم با برطرف کردن این موانع و حذف آزمونهای کاغذی در
دستیابی به دانشگاه سبز موفق شــویم و این عالوه بر صرفه جویی در هزینههای جانبی و موجب باال بردن دقت و
سرعت در آزمون میشود .رییس دانشگاه پیام نور ،چالشهای پیش روی دانشگاه را کاهش تعداد دانشجوی این
مرکز و کاهش درآمدهای غیر شهریهای اعالم کرد و گفت :در سال  92حدود  1/2میلیون دانشجو در دانشگاههای
پیام نور کشور مشغول به تحصیل بودند و اکنون این تعداد به  430هزار نفر رسیده است.

مدیرکل بهزیستی اســتان اصفهان گفت :در مناطق محروم و دور از دسترس برای مراکز مشاوره ،ترک
اعتیاد و مهدکودکها ســختی گیریهای کمتری برای تایید مجوزها انجام خواهد شد .مرضیه فرشاد
اظهار کرد :درخواست تبدیل نمایندگی به اداره به دلیل اینکه در چارت سازمانی برخی شهرها قرار ندارد،
در اختیار بهزیستی نیست و با تغییر نمایندگیها موافقت نمیشود ،این در حالی است که هرچه تعداد
ادارههای سطح استان بیشتر شود ،قدرت اداره کل بهزیستی افزایش مییابد .مدیرکل بهزیستی استان
اصفهان تصریح کرد :در راستای چابک سازی سازمانها ،به تازگی نمایندگی «پزوه» از چارت سازمانی
حذف شده و پیگیریها به جایی نرسیده اســت ،بنابراین امیدوارم بتوانیم نمایندگیها را در همین حد
حفظ کنیم .فرشاد با بیان اینکه در چارت بسیاری از شهرهای استان مشاوره نبوده و تنها در شهر اصفهان
امکان خدمات مشاوره مددجویی وجود دارد ،اضافه کرد :از سال  ۹۷هرکس درخواست مجوز مرکز مشاوره
کند اگر صالحیت آن را دارا باشد ،مجوز صادر میشود و در مناطق محروم و دور از دسترس برای مراکز
مشاوره ،ترک اعتیاد و مهدکودکها سختگیریهای کمتری برای تایید مجوزها انجام میشود.

دیدگاه
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا:

باید «اصفهان» را به عنوان یک ثروت ملی دید
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه جایزه معماری
اصفهان میتواند جریان پایدار برای ارتقای معماری در کشور باشد،
گفت :باید اصفهــان را به عنوان یک ثروت ملی دید.ســعید ایزدی
در مراســم رونمایی و معرفی جایزه معماری اصفهــان که در کاخ
چهلستون برگزار شــد ،اظهار کرد :متاســفانه کیفیت سالهاست
در بسیاری از حوزههای کشور از جمله معماری و شهرسازی رخت
بسته است.وی گفت :معماری و اساسا شــهر سازی مدت مدیدی
اســت که دچار گسست و از جا کندگی شــده و به نظر میرسد که
مســیر خود را گم کرده اســت و هر چه به این روال ادامه میدهیم
بیشتر به نابسامانی و آشفتگی بیشــتری دست می یابیم.وی ادامه
داد :از همه مهمتر این گسســت و از جاکندگی تاثیر بســزایی در
کیفیت زندگی شهروندان آن شــهر دارد ،این کیفیت زندگی در اثر
وقوع این امر به حدی تنزل پیدا کرده که شاید از مرز شاخصهای
زیست پذیری هم عبور کرده است.مدرس دانشگاه تهران تاکید کرد:
باید برای جلوگیری از دســت دادن آنچه از ثروتهایی که برای ما
باقی مانده و برای برگرداندن این حال به وضعیت قابل قبول ،تاملی

خبر

سرپرست پلیس آگاهی استان از کشف یک محموله
انواع کاالی خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و
 50میلیون ریال خبر داد .سرهنگ حسین ترکیان
اظهار داشت :کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال
و ارز پلیس آگاهی اســتان اصفهــان در ادامه روند
بازرسی از انبارهای نگهداری کاال ،از دپوی محموله
گیتار ،عطرو پودر ماشــین لباسشــویی قاچاق در
یکی از انبارهای حاشیه شهر اصفهان مطلع و وارد
عمل شــدند .وی افزود :کارآگاهان پــس از انجام
تحقیقات الزم و کسب اطمینان از صحت موضوع،
طی هماهنگی با مقام قضایی از انبار مذکور بازدید
کردند که تعداد  8دستگاه گیتار ،یک هزار و 100
کیلوگرم پودر لباسشــویی و یک هزار و  200عدد
عطر خارجی فاقد مدراک گمرکی کشــف شد.
سرهنگ ترکیان اظهار داشت :در این رابطه  3نفر
دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی
تحویل داده شدند.
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رییس شبکه بهداشت و درمان
شهرستان شهرضا:

ممکن است برخی
حجاج ،ناقل ویروس
کرونا باشند

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

کرده و کاری در محقق شدن این مهم انجام شود که رویداد جایزه
معماری اصفهان میتواند نقطه شــروعی برای رسیدن به این مهم
باشد.ایزدی گفت :از گذشــته ثروت عظیمی در اختیار ماست ،که
میتوانیم با نگاه عمیق و درســت به آن بازشناسی کرده و به نوعی
این جریان را در زندگی معاصر خودمان تداوم دهیم .معضل عمدهای
که امروز با آن روبه رو هستیم؛انقطاعی است که در معماری و شهر
سازی پیش آمده است و به نظر میرسد که نیازی به دانش گذشته
نداریم ،برداشت از صحبت بنده این نباشــد که ما گذشته را تکرار
کنیم ،بلکه منظور صحبت بنده این است که نتوانستیم روند تکاملی
که در معماری گذشته وجود داشــته و باعث خالقیت در معماری و
شهرسازی بوده است را طی کنیم.
وی ادامه داد :روند تکاملی در گذشــته در معماری و شهرسازیمان
طی کردیم که متاسفانه در دورهای دچار انقطاع شدهایم ،پس نیاز
اســت که این موضوع بازشناسی و بازخوانی شــود .دهههاست که
بیشتر به صورت ،شکل معماری و ساختار شهریمان نگاه میکنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا اظهار کرد :اگر ما بتوانیم به

رییس شبکه بهداشــت و درمان شهرستان شــهرضا گفت :حجاج بیت ا...
الحرام ،باید نکات بهداشــتی را رعایت کنند چون بعضی حجاج کشورهای
آفریقایی ناقل ویروس کرونا هستند .حجت ا ...تنهایی اظهار کرد :با توجه به
تجمع حجاج در مکانهای زیارتی ،بعضی از حجاج که از کشورهای آفریقایی
مانند نیجریه به مکه مکرمه آمدهاند به علت داشتن بدنهای قوی عالئمی از
بیماری مرس ندارند ،ولی ممکن است ناقل ویروس کرونا باشند .رییس شبکه

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

چنین فهم و درکی از روند توسعه معماری و شهرسازی دست پیدا
کنیم ،آن وقت است که این مســیر تکامل را تداوم می دهیم و در
مسیر توسعه مطلوب آتی شهرها و معماری کشورمان گامی متفاوت
برمی داریم.
ایزدی اظهار کرد :اگر به شهر اصفهان نگاهی بیندازیم چه معماران
بین المللی همچون فلیپ جانسون و چه معماران داخلی نمونههای
نادری با تشخیص درست از زمینه فرهنگ ،هنر و اقتصاد جامعه که
مبتنی بر حال جامعه است ،توانستند معماریهایی متواضع در عین
حال خالقانه در این شهر به وجود بیاورند.
عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی ســینا اضافه کرد :اصفهان جدا از
محدوده جغرافیایی که آن را معرفی میکند ،باید در جایزه معماری
اصفهان فراتر دیده شده و به عنوان یک ثروت ملی به آن نگاه شود،
زیرا این جایزه در مقیــاس ملی در حال اتفاق اســت؛ لذا عالوه بر
اینکه بی تردید شــهر اصفهان و معماریهای بــی نظیرش به نوبه
خودمیتواند بهانه خوبی برای این جایزه باشــد ،باید اصفهان را به
عنوان یک ثروت ملی ببنیم.

بهداشت شهرستان شهرضا ،راههای جلوگیری از این بیماری و شیوع آن را در
بین حجاج ایرانی رعایت بهداشت خواند و گفت :تنها راه معقول رعایت نظافت
فردی حجاج است که نقش مهمی در حفظ سالمت آنها دارد .وی ادامه داد:
در بیماری مرس ،احتیاج به مصرف آنتی بیوتیک نیست و زمان مفید استفاده
از ماسک فقط یک ساعت اســت که در کنار رعایت این توصیههای پزشکی
مصرف مایعات هم الزم و ضروری است.

zayanderoud8108@gmail.com
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با مسئوالن

سازمان بهداشت جهانی برای
همکاری با اصفهان اعالم
آمادگی کرد
نماینده ســازمان بهداشــت جهانی ( )WHO
در ایران بــرای همکاری بیشــتر در زمینههای
بهداشتی و پژوهشــی با اســتان اصفهان اعالم
آمادگی کرد«.کریستف هاملمن» نماینده سازمان
بهداشت جهانی در ایران با سفر به استان از تعدادی
از مراکز بهداشت و تحقیقاتی زیر پوشش دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان بازدید کرد و در جلسهها و
مذاکرههایی که با مسئوالن این دانشگاه داشت،
بر تحکیم روابط و همکاریهای فی مابین تاکید
کرد .مدیر روابط بین الملل دانشگاه علوم پزشکی
اصفهان با اشــاره به برنامه سفر نماینده سازمان
بهداشــت جهانی به این اســتان اظهار داشت:
نماینده سازمان بهداشت جهانی با بازدید از سه
مرکز بهداشــت و ســامت جامعه و پژوهشگاه
قلب و عروق ،از نزدیــک در جریان فعالیتهای
بهداشتی ،درمانی و تحقیقاتی قرار گرفت .حمید
میرمحمد صادقی با بیان اینکه در این بازدیدها،
روند ارائــه انواع خدمات بهداشــتی و درمانی به
اقشار مختلف جامعه از جمله زنان و اتباع خارجی
مورد توجه بازدیدکنندگان قــرار گرفت ،افزود:
پس از این بازدیدها ،چند پیشنهاد برای توسعه
همکاریهای مختلف در زمینههای بهداشتی و
پژوهشی با سازمان بهداشت جهانی مطرح شد.
وی با بیان اینکه در زمان حاضر پژوهشگاه قلب
و عروق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به عنوان
مرکز همکار سازمان بهداشت جهانی از برخی از
حمایتهای آنها مانند اعتبار پژوهشی (گرنت)
استفاده میکنند ،پیشنهاد شد که فعالیتهای
مشــترک بیشــتری در این زمینه و همچنین
پژوهشهای مربوط بــه بیماریهــای واگیر و
غیرواگیر انجام شــود .میرمحمد صادقی با اشاره
به اینکه سطح بهداشتی و درمانی و شاخصهایی
مانند مرگ و میر نوزادان و پوشش واکسیناسیون
در اســتان مورد توجه نماینده سازمان بهداشت
جهانی و همراهان وی بود ،افزود :در این بازدید به
بیماری سالک در اصفهان و تالش دانشگاه علوم
پزشکی برای تولید داروی آن اشاره و پیشنهادی
برای همکاری سازمان بهداشــت جهانی در این
زمینه مطرح شد.

شرط موسسات آموزش عالی
غیرانتفاعی اصفهان برای ادغام:

دانشگاه شویم

دبیر اتحادیه دانشگاههای غیرانتفاعی گفت :هیچ
موسســه غیرانتفاعی هنوز ادغام نشده و شرط
موسسات برای ادغام ،تبدیل شــدن به دانشگاه
است .علی آهون منش درباره برنامه دانشگاههای
غیرانتفاعی برای ماندگاری در عرصه آموزش عالی
با توجه به کاهش جمعیت دانشجویی گفت :یکی
از راههای ماندگاری این موسسات و دانشگاهها،
پذیرش دانشجو براساس سوابق تحصیلی و بدون
کنکور است .وی ادامه داد :البته ازاین موقعیت نیز
فقط موسسات و دانشگاههایی میتوانند استفاده
کنند که در مرکز شــهر بوده و یا به مراکز شهری
نزدیکتر هستند ،مراکز و موسساتی که از مراکز
شهری دور هستند کمتر میتوانند از این طریق
دانشجو جذب کنند .دبیر اتحادیه دانشگاههای
غیرانتفاعی گفت :یکی دیگر از راههای ماندگاری
مراکز و موسسات غیرانتفاعی ادغام با یکدیگر است
که از زمان ابالغ طرح پیشنهادی ادغام موسسات
توســط وزارت علوم هنوز هیچ یک از موسسات
ادغام نشدهاند .وی ادامه داد :در خراسان و اصفهان
موسساتی هستند که عالقه مند به ادغام هستند
ولی آنها در صورتی قبول میکنند ادغام شــوند
که وزارت علوم با تبدیل شــدن آنها به دانشگاه
موافقت کند.

جذب بیش از 3هزاردانشجو در
دانشگاه علوم و معارف قرآن
رییس دانشــگاه علوم و معارف قرآن با اعالم
خبر جذب ســه هزار و  ۱۵۰دانشــجو در دو
مقطع کارشناسی و ارشــد در سال تحصیلی
جدید ،بیان کرد :با موافقــت وزارت علوم ،در
ســال تحصیلی جدید ،در مقطع کارشناسی،
دو هزار و  ۲۳۰دانشجو در رشــته علوم قرآن
و حدیث و  ۹۲۰دانشجو در مقطع کارشناسی
ارشد در ســه رشــته علوم قرآن ،تفسیر قرآن
مجید و علوم قرآن و حدیــث جذب خواهیم
کرد .به گفته ســیدمحمد نقیــب ،متقاضیان
تحصیل در دانشگاه علوم و معارف قرآن ،برای
انتخاب رشته و یا ثبتنام در پذیرش دانشگاه،
به وبسایت سازمان ســنجش مراجعه و پس
از پذیرش اولیه ،برای ثبتنام به دانشــکدهها
مراجعه کنند .وی افزود :همچنین با همکاری
اساتید علوم قرآنی دانشگاه علوم و معارف قرآن،
کالسهای آمادگی کنکور ارشــد را به صورت
حضوری و غیرحضوری برگزار خواهیم کرد تا
این نگرانیها رفع شود.

فوتبال جهان
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اتاق افتخارات «لیونل مسی»
در آلیانسآرنا
لیونل مسی در سال  ۲۰۱۲رکورد  ۹۱گل زده
در یک سال را ثبت کرد
و توانســت رکورد
 ۸۵گل گرد مولر
در ســال ۱۹۷۲
را بشکند و به نام
خود ثبت کند .بعد
از این رکوردشکنی،
مســی پیام تقدیری به گرد مولر فرســتاد و
پیراهن امضا شــده خود را نیز به فوق ستاره
سابق آلمان و بایرن مونیخ اهدا کرد .گرد مولر
نیز این پیراهن را به باشــگاه بایرن مونیخ اهدا
کرد تا اولین قطعه غیر بایرنی در موزه باشگاه
بایرن مونیخ باشد .حال باشــگاه بایرن مونیخ
تصمیم گرفت تا قســمتی از این ورزشگاه را
به فوق ستاره بارسلونا اهدا کند .مسی ،اولین
شخص غیر بایرنی است که افتخاراتش در این
ورزشگاه به نمایش گذاشته میشود.

قصه «استراماچونی» شبیه ازدواج است!
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به بهانه تازهترین اقدام متفاوت «آقای خاص» فوتبال ایران؛

رونوشت به مسئوالن!

سمیه پارسا
او همیشه یک ســلبریتی فوتبالی متفاوت بوده است؛
چه آن زمان که در زمین بــود و بازی میکرد ،چه وقتی
کفشها را آویخت و در کسوت مربی ،کنار
زمین ایســتاد تا بازهم در قامت یک
مربی محبوب و متفاوت ایفای نقش
کرده باشد آن هم در فوتبالی که خالی
از ستارههای واقعی است و بعد از نسل
طالیی که به جام جهانــی  98صعود
کرد ،دیگر کمتر ســتاره و اســطورهای
داشتیم که بشــود لقب «سلبریتی» به
او بدهیم و از رفتار و گفتارش حظ کنیم
و ســوژه بســازیم و با افتخار بنویسیم.
او اما همیشــه «متفــاوت» و «خاص»
بوده؛ چه وقتی به کلمــن آب کنار زین
میکوبید ،چه آن روزی که جوان و خام بود
و به صورت داور سیلی زد ،چه وقتی با یکی
مثل «دایی» درافتاد آن هم در روزگاری که
کسی جرأت نمیکرد به آقای دایی بگوید باالی
چشمت ابروست و چه همه این سالها که دستش به کار خیر بوده
بدون آن که بخواهد کار خیرش را بیلبورد کند و جلوی چشــم همه
بزند!
اما خب مخالفان سرسختی هم داشته است؛ مثل رسانههای سیاسی
که او را به جرم بستن مچ بند سبز ،به جانبداری از برخی چهرههای
خاص متهم کردند یا اعمال و رفتار و گفتارش در همه این سالها
را در راستای خوشایند یک جریان خاص سیاسی ارزیابی و تعبیر
کردهاند .خودش اما همیشه مدعی بوده که تنها در حزب «مردم»
بوده است .این ســتاره البته سوتیهایی هم داشــته ،نسبت دادن
جمالت امام علی (ع) و شکسپیر به کوروش کبیر از این جمله بود.
گاف هایی که واکنش کاربران را به دنبال داشــت تا او مجبور شود
پست خود را پاک کند .حتی یک بار عکســی از مقبره کوروش را
با تصویری از جمله شکســپیر و شــرحی از جمله امام علی (ع) در

«مگوایر» یک روز کاپیتان
یونایتد خواهد شد
هری مگوایر ،امســال با قراردادی  80میلیون
پوندی از لسترســیتی
راهی یونایتد شد تا
رکورد گرا نترین
مدافع دنیا که در
اختیــار ویرژیل
فندایــک بــود را
بشکند .این ملیپوش
انگلیســی در اولین بازی فصل مقابل چلسی
عملکرد خوبی داشــت .یونایتد در آن بازی با
نتیجه  0-4به پیروزی رســید .گری پالیستر
در ایــن باره گفــت :مگوایر از وارد شــدن در
درگیریهای ســخت هراســی ندارد .او جثه
بزرگی دارد ،وقتی تکل میزند توپ را میگیرد
و حضور قوی او در زمین از طرف همه بازیکنان
احساس میشــود .این ویژگیهایی است که
یک کاپیتان باید داشــته باشد و مگوایر از آنها
برخوردار است .ستاره سابق منچستریونایتد در
ادامه گفت :هری مگوایر هم یک روز کاپیتان
یونایتد خواهد شد و به این سبک تیم را هدایت
می کند.

تهدید به مرگ مهاجم چلسی
بهخاطر از دست دادن پنالتی!
چند روز پیش بــود که آبراهــام ،مهاجم تیم
فوتبال چلسی ،پنالتی
خود را در سوپرکاپ
اروپا از دست داد
تا لیورپول قهرمان
جام شود .فرانک
لمپارد بعد از خراب
کردن پنالتی آبراهام
در کنفرانس مطبوعاتی از او دفاع کرد و گفت:
«این که میخواست زننده پنالتی پنجم باشد،
اعتماد به نفسش را نشان میدهد .من هم در
این موقعیت قرار داشــتهام و هم پنالتیها را
گل کردهام و هم آنها را از دســت دادهام .او باز
خواهد گشت و این هم بخشی از جریان بازی
در باالترین سطح اســت ».حمایت لمپارد اما
جوابگو نبود و طرفداران خشــمگین چلسی با
حمله به صفحات این بازیکن در فضای مجازی
با توهینهای نژادپرستانه او را تهدید به مرگ
کردند .حاال باید دید واکنش باشــگاه چلسی
در حمایــت از بازیکــن جوانش چــه خواهد
بود.

پیشنهاد سردبیر:

نهج البالغه منتشر کرد تا انتقادات اوج بگیرد و برخی کاربران از او این سوال
را مطرح کنند که چرا بدون مطالعه جمالت افراد مختلف را از زبان دیگران
نقل قول میکند.
یکی دیگر از انتقادات به این ســتاره این بود که چرا ژست مردم دوستی و
حمایت از مردم میگیرد و از مشکالت معیشتی و فشاری که بر مردم وارد
میشــود ،گالیه میکند در حالی که خودش درد مردم را ندارد و وقتی در
ویالی چندده میلیاردی لواســان مینشــیند و بی ام و آخرین مدل سوار
میشود ،نمیتواند مدعی شــود غم مردم را میفهمد و اینگونه پستها و
ابراز همدردیها و گالیه کردنها از مسئوالن توسط این سلبریتی فوتبالی،
بیشتر شبیه ژست و شعار و نمایش پوپولیستی است تا واقعیت.
و ســتاره تصمیم گرفت این بار هم یک کار متفاوت و خــاص بکند؛ از آن
دست سورپرایزهایی که مخصوص خودش است .گفته میشود او خودروی
بی .ام .دبلیواش را فروخته و مزدا  3خریده و قصد دارد ویالیش در لواسان
را هم بفروشد تا آپارتمانی کوچکتر در تهران بخرد .در پاسخ به دوستانش
که علت این کار را جویا شدهاند ،گفته« :این روزها اغلب مردم با مشکالت
اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند و از ما هم به هر حال توقع دارند .مردم
انتظار دارند ما هم مثل بقیه باشیم و »...شــاید از مزدا سواری و نقل مکان
کریمی به شکل مستقیم چیزی عاید مردم نشــود؛ اما همین قدر که یک
ستاره به این نتیجه رســیده در حد خودش باید کاری را انجام دهد که از
دستش ساخته است قابل تحسین و مرهم کمی است بر زخمهای معیشتی
مردم.
به یاد چندسال قبل می افتیم و ماجرای «رسول خطیبی» .چند سال قبل
در ترافیک میشنود پسر بچهای به پدرش گالیه میکند «ببین بابا! این آقا
چه بنز خوشگلی داره؛ اما تو حتی یک پیکان هم نداری ».تصمیم میگیرد
از آن تاریخ به بعد ،هرگز سوار بنز نشود و یک پرشیا میخرد تا دیگر شاهد
حسرت هیچ بچهای نباشد.
و خب راستش از این دست ســتارههای واقعی در ورزش و هنر کشورمان
کم داریم؛ آن قدر کم کــه وقتی میخواهیم مثال بزنیم ،باید گذشــته را
زیر و رو کنیم شاید چیز دندان گیری نصیبمان شود! درباره مسئوالن هم
حرف نزنیم بهتر است .کاش مدیران و مسئوالن کشورمان به ویژه آنهایی
که از مردم میخواهند مثل چینیها و یمنیها کار و زندگی کنند ،از امثال
«علی کریمی» یاد میگرفتند و متوجه میشــدند برای با مردم بودن باید
مثل مردم باشی و مثل خودشان زندگی کنی.

«ویلیان کاسرس» با قراردادی  ۳ساله به تراکتور پیوست
حضور ویلیان کاسرس میمبال ،مهاجم  ۲۷ساله پرویی در تیم تراکتورسازی قطعی شده است .این بازیکن
قراردادی  ۳ساله با تراکتور امضا خواهد کرد و با این تیم بر ســر موضوعات قرارداد به توافق رسیده است.
این دومین تجربه بازی برای ویلیان اســت که خارج از لیگ پرو انجام میدهد .او پیشتر در تیم ناسیونال
در لیگ پرتغال نیز بازی کرده اســت .عملکرد خوب گلزنی کاسرس در چند سال باعث شد تا بار دیگر بعد
از سال  ۲۰۱۴فرصت بازی در خارج از لیگ پرو را به دســت بیاورد .رینالدو ،اولین بازیکن پرویی در تاریخ
لیگ ایران بود که برای استقالل بازی کرد .دیگو چاواری ،نیز دومین بازیکن پرویی بود که برای گسترش
فوالد در لیگ ایران بازی کرد و ویلیان تبدیل به ســومین بازیکن پرویی میشود که فرصت بازی در لیگ
ایران را به دست میآورد.

یکی از مشکالت فوتبال ایران «فراموشی» است .اینجا شما میتوانی هر حرفی بزنی و هر موجی که دلت خواست
راه بیندازی ،حتی برای محکمکاری وعده بدهی که بعدا اسناد و مدارک دقیق ادعایت را هم منتشر خواهی کرد؛
اما  4روز بعد که آبها از آسیاب افتاد راحت قسر در بروی و به روال عادی کارت برگردی .ما رسانهها هم به همین
درد فراموشی مبتالییم؛ مثال وقتی امیر قلعهنویی اواخر فصل گذشته مدعی شد نتایج لیگ برتر مهندسیشده
است و قول داد که مدارک تاییدکننده این ادعا را منتشــر میکند ،همه ما یادمان رفت که پیگیری کنیم و از
سرمربی سپاهان بپرسیم« :پس چی شد؟» چند روز پیش مصاحبه جدید امیرخان علیه رییس کمیته انضباطی
را دیدیم ،یاد همین موضوع افتادیم .پس فارغ از اینکه قلعهنویی به حسنزاده چه گفته و چقدر حق دارد یا ندارد،
از او میپرسیم اسناد مهندسیشده لیگ هجدهم چه شد؟ نکند حق نداریم همین را هم بپرسیم؟

حسین پورحمیدی درباره پیوستنش به تیم استقالل اظهار داشت:
استقالل تیم بزرگی است و هر کسی آرزوی پوشیدن پیراهن این
تیم را دارد .خیلی خوشحالم با پیشــنهاد استقالل روبه رو شدم و
اکنون بازیکن این تیم هستم .دروازهبان جدید تیم فوتبال استقالل
خاطرنشان کرد :همانطور که گفتم پوشیدن پیراهن استقالل آرزوی
من بود و امیدوارم بتوانم خود را در این تیم ثابت کنم.
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قیمت نجومی خانه «هازارد»
در مادرید

سرمربی تیم ملی بسکتبال:

خانه جدید ادن هازارد در شــهر رئال مادرید
که به تازگی توســط او
خریــداری شــده
در رســانههای
اســپانیایی بــه
موضوعی جنجالی
تبدیل شده که علت
آن به قیمت نجومی
خانه او برمیگردد؛ عمارتی بزرگ به قیمت 11
میلیون یورو .خانه جدید هازارد پیش از او در
مالکیت «الخاندرو سانز» خواننده بوده است.
این خانه لوکس در محلــه ال فینکا در حومه
مادرید واقع شــده که محوطهای اختصاصی
بوده و ورود و خروج به آن تنها برای ســاکنین
مجاز اســت .خانه جدید هازارد در مادرید به
خاطر معماری خاص و رنگ بــه کار رفته در
مصالحش به خانه سیاه مشهور است و توسط
معمار اســپانیایی میگل تورس طراحی شده
است.

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران درباره شرایط سه اردوی تدارکاتی پرتغال ،روسیه و یونان که تیم ملی
بسکتبال ایران پشت سر گذاشت ،توضیح داد :از نظر من با توجه به برنامههای تمرینی که داشتیم این
سه تورنمنت نیاز تیم ملی ما بود که خوشبختانه از سطح خوبی هم برخوردار بودند .از سطح این اردوها
راضی هستیم چون به آماده سازی تیم ملی کمک کرد .مهران شاهینطبع افزود :نتایج خوبی هم در
این سه تورنمنت برای تیم ملی ایران کسب شد؛ اما همانطور که میدانید در این رقابتها نتیجه برای
ما مهم نبود و بیشتر بحث آماده سازی تیم مطرح بود .بازیکنان تیم ملی در شرایط مسابقه قرار گرفتند
که این موضوع برای ما مهم است.
سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران گفت :فدراســیون برای فراهم کردن این اردوها تالش زیادی کرد
و اقدامات خود را برای برگزاری این اردوها ،پیش از آغاز پنجره ششــم شروع کرده بود .شاهینطبع،
درباره شــرایط و آمادگی بدنی بازیکنان تیم ملی بعد از این اردوهــای تدارکاتی نیز اظهار کرد :همه
نفرات ما نسبت به زمان برگزاری اردوها در تهران بهتر شدهاند و من فکر میکنم با چند بازی دیگری
که در چین داریم به آمادگی نهایی برسیم .وی در پاسخ به این سوال که بازیهای تدارکاتی با تیمهای
اروپایی چه تفاوتی با بازیهای تدارکاتی با تیمهای آسیایی دارد؟ اظهار کرد :سرعت بازی ،سازماندهی
بازی و شرایط فیزیکی در بازیهای اروپایی متفاوت با دیدارهای آسیایی است که در این سه تورنمنت
به تیم ملی ایران کمک شایانی کرد .سرمربی تیم ملی بســکتبال ایران در مورد زمان شروع و پایان
آخرین مرحله اردوی تیم ملی بسکتبال در ایران ،پیش از اعزام به مسابقات جام جهانی  ۲۰۱۹چین
نیز گفت :از امروز اردوهای خود را آغاز کرده و تا سهشــنبه تمرینات را پیگیری میکنیم و پس از آن
عازم چین میشویم.

ملی پوشان با اردوهای تدارکاتی ،در شرایط مسابقه قرار گرفتند

L
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zayanderoud8108@gmail.com
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جونیور ،پیشنهاد میلیونی پرسپولیس را قبول کرد

یک ســایت برزیل خبر داد که جونیور براندائــو ،مهاجم برزیلی
پیشنهاد میلیونی پرسپولیس ایران را برای بازی در این باشگاه در
فصل آینده پذیرفته است .جونیور قراردادش را با باشگاه گویاس
فسخ کرده و میخواهد به ایران بیاید .این مهاجم  24ساله آخرین
بار در تیم لودوگورتس بلغارســتان بازی کرده و اکنون با فســخ
قراردادش ،پیشنهاد میلیونی باشگاه ایرانی را قبول کرده است.

دیدار عوامل و بازیکنان تیم شاهین با امام جمعه بوشهر

صبح روز پنجشنبه ریاست شورای شهر و شهردار بوشهر به همراه سرپرست باشگاه ،کادر
مدیریتی ،کادر فنی و بازیکنان تیم شاهین شهرداری بوشهر به دیدار آیت ا ...صفایی بوشهری
رفتند .آیت ا ...صفایی ،امام جمعه بوشــهر در جمع بازیکنان ،کادرفنی و بازیکنان باشگاه
شاهین شهرداری بوشهر اظهار داشت :ورزش در شرایط کنونی یک مقوله استراتژیک و یک
مدیریت اجتماعی محسوب میشود که اگر در مسیر صحیح قراربگیرد میتواند در کاهش
جرائم و سالم سازی جامعه نقش اول و اساسی داشته باشد و این مهم در زمانی که شاهین از
سال  88تا  90در لیگ برترحضور داشت به وضوح در جامعه دیده میشد.

Politic,Society,Cultural & Sport Newspaper

جشن بیست سالگی برنامه 90؛

نازنین فردوسی پور!

سوال از قلعهنویی؛ اسناد مهندسی چه شد؟

خیلی خوشحالم که با پیشنهاد استقالل روبه رو شدم

در حاشیه

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

به بهانه فرا رسیدن بیستمین سالروز تولد برنامه
 ۹۰برادر عادل فردوســی پور به همت دوستان و
همکارانش جشــنی ترتیب دادند و او را سورپرایز
کردند .در این جشن که در رســتورانی در تهران
برپا شده بود ،بسیاری از عوامل برنامه  ۹۰به همراه
اعضای خانوادههایشــان حضور داشتند .عادل به
محض ورود ،از حضور دوســتانش غافلگیر و پس
از خوش و بش با حاضران به شــدت توسط آنها
تشویق شد .از نکات قابل توجه این مراسم آهنگی
بود که خواننده رســتوران به عادل فردوسی پور
تقدیم کرد .خواننده مذکــور آهنگ خاطره انگیز
«نازنین مریم» را با کمی تغییر به «نازنین فردوسی
پور» تبدیل کرد که با استقبال حضار روبه رو شد
و البته خود عادل هم به قدری به وجد آمد که به
نشانه قدردانی خواننده را بوسید .در ادامه مراسم
نیز عادل فردوسی پور شمع  ۲۰سالگی برنامه ۹۰
را که روی کیکی منقش به لوگوی این برنامه قرار
داشت ،فوت کرد تا یاد و خاطره این برنامه محبوب
همچنان زنده نگه داشته شود .گفتنی است برنامه
 ۹۰برای اولین بار در تاریخ  ۲۳مرداد  ۱۳۷۸روی
آنتن رفت.

قصه «استراماچونی»
شبیه ازدواج است!
در غائلهای که به تازگی استراماچونی راه انداخته
و با خط دهی به خبرنگاران ایتالیایی باعث تشنج
در استقالل شده است ،سایتهای چکی هم دلی
از عزا درآوردند و تا جایی که میتوانســتند به او
یورش بردند .اســتراماچونی در مقطعی سرمربی
اسپارتاپراگ بوده که آنجا عملکرد بحثبرانگیزی
داشته؛ آنقدر که چکیها هنوز رهایش نمیکنند و
به هر بهانهای او را میکوبند .در این مورد اما واکنش
یکی از مدیران اســتقالل از همه جالبتر است.
اسماعیل خلیلزاده در پاسخ به سوال یک خبرنگار
که از او در مورد سابقه مشابه استراماچونی در چک
پرسیده ،گفته است« :من خبر ندارم .باید تحقیق
کنم و ببینم آنجا چه اتفاقی افتاده ».البته بد نیست
آقای خلیلزاده توجه کنند که چنین تحقیقاتی
غالبا قبل از عقد قرارداد انجام میشود و االن دیگر
هیچ فایدهای ندارد .مربی گرفتن هم مثل ازدواج
است؛ میگویند قبل از ازدواج چشمتان را باز کنید
و بعد از ازدواج آن را ببندید!

بازیکن پرسپولیس:

دربی را ببریم
به تیم ناهار میدهم
دربی لیگ نوزدهم خیلی زود برگزار خواهد شد و از
همین حاال کریهای مربوط به آن بازی هم شروع
شده است .فرشاد احمدزاده ،بازیکن پرسپولیس
که بازگشت پرماجرایی به این تیم داشت درباره
دربی گفته است« :واقعا قابل پیشبینی نیست؛ اما
هر تیمی روز مسابقه آمادهتر باشد برنده میشود.
استقالل هم با سرمربی جدید تیم متفاوتی است
و امیدوارم دربی زیبایی شــود .من برنامه خاصی
نداشــتم ولی همین االن به ذهنم رسید که اگر
انشــاءا ...با همت بچهها توانستیم دربی را ببریم
فردایش به همه اعضای تیم پرسپولیس ناهار بدهم!
در یک رستوران خوب که میشناسم همه را مهمان
میکنم .پرسپولیس دربی را ببرد ارزش آن را دارد
که ناهارش گردن من بیفتد!»

منهای فوتبال

درخشش سپاهان در لیگ برتر
دوچرخه سواری جاده
سپاهانیها در دومین مرحله لیگ برتر دوچرخه
سواری جاده کشــور خوش درخشیدند .در روز
نخست این رقابتها و در بخش استقامت جاده،
دوچرخه ســوار مســیر  140کیلومتری مرحله
دوم چیتگر را رکاب زدند که علی اصغر موســی
زاده از پیشگامان کویر یزد با زمان  3:34:00اول
شد و محمد گنج خانلو با اختالف  20صدم ثانیه
مقام دوم این مسابقات را کسب کرد .در روز دوم
این رقابتها هم در بخش تایم تریل انفرادی در
کمربندی شمالی فرودگاه امام خمینی (ره) 20
رکابزن در قالب دو گــروه ده تیمی با هم رقابت
کردند که در پایان امیر حســین جمشیدیان با
زمان  31:31:80و بهنام آرین با زمان 31:58:68
از سپاهان اول و دوم شدند .مرحله دوم لیگ برتر
با حضور  50دوچرخه سوار از  11تیم در دو بخش
استقامت جاده و تایم تریل انفرادی از  22مرداد
به مدت سه روز در تهران برگزار شد.
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معاون دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب در اصفهان مطرح کرد:

چهره ها
امام جمعه اصفهان:

ائمه جمعه از هیچ کاندیدایی
در انتخابات حمایت نمیکنند
نماینده ولیفقیه در اســتان اصفهــان در دیدار
اعضای بسیج اساتید دانشــگاه صنعتی اصفهان
اظهار داشت :ائمه جمعه و نمایندگان رهبر انقالب
در استانها در امر انتخابات هیچ دخالتی ندارند و
از هیچ کاندیدایی حمایت نکرده و نمیکنند .وی
افزود :در حال حاضر مجلس شــورای اسالمی از
دانشگاهیان دور نیست و نمایندگان آن ،خروجی
دانشگاهها هستند ،افراد بر اساس مدرک تحصیلی
حداقل فوقلیســانس میتوانند برای انتخابات
مجلس شورای اسالمی کاندیدا شــوند .آیتا...
ســید یوســف طباطبایینژاد عنوان کرد :مردم
باید کاندیداها را بشناسند تا بتوانند به آنان رای
دهند بدون شــک افراد متخصصــی که با مردم
ارتباطی ندارند و در میان آنان شــناخته شــده
نیســتند نمیتوانند در انتخابات موفق باشــند.
طباطبایینژاد با تاکید بر اینکه اساتید بسیجی،
جذب کننده جوانان به اسالم باشند ،گفت :بسیج
دانشگاهها وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را
بر عهده دارند و میتوانند با آگاهی بخشی و عمیق
کردن باورها با استفاده از روشهای مناسب برای
نسل جوان ،آنان را به اسالم جذب کنند.

به همت پزشکان لشکر امام حسین(ع)
صورت گرفت؛

ویزیت رایگان محرومان
منطقه سراوان

فرمانده لشکر  ۱۴امام حســین (ع) اظهارکرد:
در دهه والیت و عید غدیر ،گردان بهداری این
یگان با حضــور در روســتاها و مناطق محروم
جنوب شرق کشــور بیماران را ویزیت رایگان
کردند .وی ادامه داد :توزیع داروهای رایگان به
بیماران ویزیت شده از دیگر اقدامات این لشکر
در منطقه جنوب شــرق بوده اســت .سرهنگ
پاســدار محمد هاشــمی پور خاطرنشان کرد:
گردان بهــداری در طول ماموریــت این یگان
عالوه بر حضور در منطقه جنوب شرق و کمک به
مردم ،امدادرسانی و انتقال مجروحان وشهدای
درگیری با اشــرار از مرزها به بیمارستا نهای
شــهری را هم در دســتور کار داشــته است.
هاشــمیپور ادامه داد :این گــردان با احداث
پستهای امداد در پاسگاهها و پایگاههای مرزی
آمادگی الزم برای اجرای ماموریتهای مختلف
را دارد .فرمانده لشکر  ۱۴امام حسین (ع) بیان
کرد :گردان بهداری این لشــکر امداد رسانی به
مجروحان لشکر به خصوص انتقال آنها به مراکز
درمانی را در دستور کار خود دارد .این فرمانده
در پایان گفت :بــه همت خیریــن اصفهانی و
رزمندگان لشــکر در این ایام بیش از یک هزار
جفت کفش و پوشــاک و کیف مدرســه و مواد
غذایی در ســطح مناطق محروم سراوان استان
سیستان وبلوچستان توزیع شد.

نایب رییس شورای اسالمی شهر:

آینده پژوهی شهری
به دور از سیاسی کاری انجام شود
نایب رییس شورای اسالمی شــهر اصفهان در
نشســت تخصصی آینده پژوهی شــهری که با
حضور مدیران شهری و مسئوالن دستگا ههای
اجرایی اســتان در کتابخانه مرکزی شهرداری
اصفهان برگزار شد ،گفت :آینده پژوهی ،آینده
نگری و آینده ســازی براســاس دانایی یکی از
موضوعات اصلی نشست تخصصی آینده پژوهی
شهری اســت .پور محمد شــریعتی نیا افزود:
ترسیم و هدفگذاری براســاس تغییرات انجام
شده اهمیت زیادی دارد و در صورتی که از این
تغییرات غفلت کنیم از دنیا عقب میمانیم .نایب
رییس شــورای اسالمی شــهر اصفهان تصریح
کرد :چنانچه ما در فرآیند برنامهریزی شــهری
عقبتر از مردم حرکت کنیم ،مردم ســاخت و
ساز را شروع میکنند .شریعتی نیا خاطرنشان
کرد :نشستهایی از این دســت باید به صورت
دقیقتر ادامه داشــته باشــد؛ باید تالش کنیم
تا آفتهای برنامهریزی مثل سیاســی کاری و
برخورد سلیقهای کنارگذاشــته شود ،زیرا این
دو رفتــار از چالشهای جوامع امروزی اســت.
وی اضافه کرد :برخــی مواقع طرح یا اقدامی به
دلیل تفکر خاص جناحی و برخورد ســلیقهای
کنار گذاشته میشــود ،از این رو ضروری است
کارشناسان و مدیران براساس کارکارشناسی،
استفاده از اساتید دانشگاه و همچنین با توجه به
اطالعاتی که امروزه در حال تبادل است ،به دور
از بحثهای سلیقهای برنامهریزی و آینده نگری
دقیقی داشته باشند.
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روحیه مقاومت ،عامل رشد کشور در عرصههای مختلف است
حدیث زاهدی
مراســم بزرگداشــت روز خبرنگار و تبیین نقش
رســانه در بیانیه گام دوم انقالب به میزبانی سپاه
استان با حضور معاون دفتر حفظ و نشر مقام معظم
رهبری ،جانشین فرمانده ســپاه حضرت صاحب
الزمان (عج) ،مدیر مسئول رسانهها و خبرنگاران
روز پنجشنبه در ســالن اجتماعات صداوسیمای
مرکز اصفهان برگزار شد .معاون دفتر حفظ و نشر
آثار رهبر معظم انقالب در این مراسم با بیان اینکه
رهبر معظم انقالب به مــدت  ۲۰روز زمان صرف
نگارش بیانیه گام دوم انقالب کردند و وقتگذاری
قابل توجهی برای این بیانیه داشتند ،اظهار داشت:
نمیتوان در این بیانیه کلمــهای پیدا کرد که بود
و نبودش تفاوتی نداشــته باشد و تک تک کلمات
قصد خاصی داشته و حاوی پیامی ویژه بوده است.
مهدی فضائلی ادامه داد :رهبــر معظم انقالب در
ســطح بســیار باالی علمی و فقهی هستند و در
عرصههای مختلف و بسیار گستردهای توانمندی
علمی دارند ،ایشان شخصیتی جامع است و زمانی
که چنین شخصی زمانی را صرف نوشتن یک بیانیه
میکند یعنی این بیانیــه دارای یک اهمیت ویژه
است و باید به آن توجه خاصی داشت.
 ۴محور اصلی بیانیه گام دوم انقالب
این فعال رسانهای با اشاره به تشریح بیانیه گام دوم
انقالب از سوی رهبر معظم انقالب ،بیان داشت :به
فرموده رهبر معظم انقــاب چهار محور به عنوان
محورهای اصلی این بیانیه مطرح شــده اســت،
نخستین محور شــناخت عظمت انقالب اسالمی
است ،محور دوم راه طی شده در طول چهار دهه
انقالب و جایگاه کنونی ماست ،محور سوم عظمت
چشم اندازی اســت که فراروی ملت ایران ترسیم
شــده،در جهت اینکه انقالب به سمت این چشم
انداز حرکت کند و محور چهــارم هم قوه محرکه
و پیشرانی است که قرار اســت انقالب اسالمی را
به سر منزل مقصود برســاند .فضائلی با تاکید بر
ضرورت توجه اصحاب رســانه به بیانیه گام دوم
انقالب ،تصریح کرد :اگر اصحاب رســانه نتوانند

محورهای بیانیه گام دوم را بشناســند در انتقال
مفاهیم این بیانیه هم عملکــرد موفقی نخواهند
داشت؛ باید انقالب اســامی و محورهای انقالب
و گام دوم انقالب را شــناخته باشــیم تا بتوانیم
به عنوان اصحاب رســانه معــرف و انتقال دهنده
آن باشیم.
هر عیب که هست از مسلمانی ماست
وی با بیان اینکــه ضعفهای برخــی کارگزاران
و مســئوالن باید از اصل انقــاب و نظام مقدس
جمهوری اسالمی تفکیک شــود ،گفت :اگر کسی
که ادعای مسلمانی دارد یا حتی در کسوتی است
که اقتضائات خاصی دارد و شــخص مسائل دینی
را رعایت نمیکند حق نداریم اســام را زیرسوال
ببریم ،هر عیب هست از مسلمانی ماست ،به جای
اینکه اسالم را مورد هجمه قرار دهیم باید خودمان
را اصالح کنیم.
ضرورت تفکیک میــان عملکرد افراد،
اسالم و انقالب و حکومت اسالمی
معاون دفتر حفظ و نشــر آثار رهبر معظم انقالب
بر تفکیــک میان عملکرد افراد و اســام و انقالب
و حکومت اســامی تاکیــد و قــدرت تفکیک را
نشــانه بلوغ جامعه عنوان کــرد و گفت :در عرصه

انقالب اســامی ما اگر بــه جایــگاه و موقعیتی
که امروز انقالب در ســطح منطقــهای و جهانی
دارد توجه کنیم ،گوشــهای از دســتاوردها و به
تعبیر رهبر معظــم انقالب خــون آوردها و آنچه
به برکت خون شــهدا به دســت آوردهایم همه را
باید مدیون و محصــول خون شــهدا بدانیم.وی
ادامه داد :آمریکاییها برنامه ریــزی کرده بودند
که شــدیدترین فشــارها و تحریمها علیه کشور
اعمال شود و فشارهای بنابر تعبیر خودشان خرد
کنندهای علیه کشور داشتند تا جمهوری اسالمی
ناگزیر شود از برخی سیاستهای کالن خود دست
بردارد؛ تحریم سپاه و معرفی سپاه به عنوان گروه
تروریستی فاز جدید این فشارها بود و متعاقب این
اقدامات ،آنها به ما پیام دادنــد که اگر متحدین
آمریکا یــا نیروهای آمریکایی در منطقه آســیب
ببینند درهر حال جمهوری اســامی ایران مقصر
اســت و با اقدامات تالفی جویانــه آمریکا مواجه
خواهیم شد.
فضائلی با اشاره به شــکار پهپاد جاسوسی آمریکا
با وجود تهدیدهای گسترده آمریکا ،تصریح کرد:
ســپاه پاســداران انقالب اســامی اعالم رسمی
کرد که ما پهپاد آمریکا را شــکار کردیــم و بنابر

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه:

گفته کارشناسان اعالم رسمی شــکار این پهپاد،
آمریکاییهایی خوشــحال میشدند که مشخص
نشود چه کسی پهپاد این کشور را سرنگون کرده؛
اما سپاه با شجاعت تمام این موضوع را اعالم کرد
که تبعات سنگینی برای آمریکا به دنبال داشت.
شکســت آمریــکا در تقابــل بــا
انقالب اسالمی
وی در ادامه افزود :ترامپ ابتدا جوری رفتار میکرد
که انگار قرار اســت واکنش ســختی نشان دهد؛
اما در نهایت طوری رفتار کرد کــه نتیجه آن این
بود که آمریکا نمیتواند واکنشــی نشــان دهد و
همینطور نیز شد و آمریکا با وجود ژستهایی که
در ابتدای امر داشــت ،هیچ اقدامی صورت نداد.
فضائلی با اشــاره به قدرتنمایــی آمریکا در برابر
کشــورهای مختلف جهان ،اظهار داشت :چندی
پیش انفجــاری در عراق رخ داد و آمریکا ســریعا
پیامی به ایران رساند و اعالم کرد این انفجار هیچ
ربطی به ما نداشته ،آمریکا کشوری است که هنوز
به لحاظ سیاسی و رسانهای باالترین قدرت جهان
است و بیشترین سرمایه گذاری در عرصه نظامی
را دارد و هنوز به ظاهر ابرقدرت دنیاســت؛ اما این
قدرت ظاهری بــا وجود برخــورداری از امکانات
مادی به دلیل عدم برخورداری از مغز حکیمانه و
نبود اندیشــه و حکمت ،توان مواجهه با قدرتی که
به لحاظ ظاهری به مراتب کوچکتر است را ندارد
و شاهد هســتیم آمریکا در برابر قدرت جمهوری
اسالمی ایران همیشه کم میآورد.
انقالبی واقعی کســی است که بر اساس
آرمانهای انقالب تالش کند
فضائلی ،روحیه مقاومت را عامل رشــد کشور در
عرصههای مختلف عنوان کرد و گفت :اگر روحیه
مقاومت در عرصه مدیریت کشــور وجود داشت،
شاهد رشد کشور در زمینههای مختلف بودیم ،این
موضوعی است که رهبر معظم انقالب نیز در بیانیه
گام دوم بــه آن پرداختهانــد ،انقالبیهای واقعی
کسانی هستند که براساس آرمانهای انقالب برای
کشور تالش و کوشش خواهند کرد و دستاوردهای
گستردهای برای کشور به دنبال خواهند داشت.

مدیر منطقه  ۱۱شهرداری اصفهان خبر داد:

اتوبوسهای شهر به سیستم  AFCو  AVLتجهیز میشوند

برگزاری جشنواره دهه والیت در منطقه ۱۱

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت :تا شش ماه آینده تجهیزات سختافزاری و نرمافزاری
سیستم جمعآوری خودکار کرایه ( )AFCو سیستم مکانیاب خودکار وسایل نقلیه ( )AVLنصب و راهاندازی
میشود.
قدرت افتخاری اظهار کرد :با توجه به خواســتهها و نیازهای شــهروندان به اســتفاده از ابزار و سیستمهای
هوشــمند ،تکنولوژی روز دنیا در سیستم  AFCو  AVLاستفاده شده اســت .وی با بیان اینکه شرکت واحد
اتوبوسرانی اصفهان نخستین شرکتی است که سیستم پرداخت مکانیزه را راهاندازی کرده است ،افزود :اعالم
برنامه زمانبندی حرکت ناوگان اتوبوسرانی مستلزم زیرساختی اســت که امیدواریم با اجرای این پروژه به
آن دسترسی پیدا کنیم ،زیرا یک سیستم نسبتا ناقص در سالیان گذشــته وجود داشت که کارکردی برای
شهروندان نداشت و صرفا یک جنبه نظارتی در مقاطعی که سیستم سالم بود ،داشت.

مدیر منطقه  ۱۱شــهرداری اصفهان گفت :همزمان با دهه والیت به همت معاونت فرهنگی اجتماعی
منطقه ،جشنواره دهه والیت همراه با برنامههای متنوع و شاد فرهنگی در سطح منطقه برگزار میشود.
حمید اشــرفی اظهار کرد :ویژه برنامههای دهه والیت با هدف ایجاد نشــاط اجتماعی بین شهروندان
منطقه و همراه با برگزاری جشن ،بازیهای تفریحی ورزشــی ،همایش پیاده روی خانوادگی ،مولودی
خوانی ،استند آپ کمدی ،سرود ،موسیقی و  ...ویژه تمام شهروندان برگزار خواهد شد .وی ادامه داد :ویژه
برنامههای فرهنگی تفریحی روز جمعه  ۲۵مردادماه در بوستان درخشــان ،سه شنبه  ۲۹مرداد ماه در
محله طاحونه جنب فرهنگسرای دانش ،جمعه یکم شهریورماه در بوستان شهاب محله لیمجیر از ساعت
 ۲۱برگزار میشود .مدیر منطقه  ۱۱شهرداری اصفهان تصریح کرد :همزمان با اجرای برنامههای فرهنگی
تفریحی ،غرفههای مختلف شهروندی نیز با همکاری اداره توسعه شهروندی از ساعت  ۱۸برپا میشود.

سازمان ساماندهی مشاغل شهری اصفهان برگزار میکند؛

برپایی جشنواره«عید تا عید» در بازار گل وگیاه اصفهان

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای
کشاورزی شــهرداری اصفهان به مناسبت دو
عید قربان و غدیر ،اقدام به فــروش ویژه گل و
گیاه ،ماهیان زینتی و برپایی غرفههای مشاغل
خانگی دربازار مرکزی گل و گیاه اصفهان کرده

است .به منظورافزایش فرهنگ استفاده از گل
و گیاه ،آشــنایی با مزایای آن و تاثیرات روحی
و روانی استفاده از این منبع خدادادی که تاثیر
بسزایی در ســامت روح و روان خانوادهها دارد
و نیز به منظورتشــویق ،ترغیب و ایجاد رقابت
سالم بین شرکت کنندگان جهت ارتقای کمی و
کیفی تولید ،معرفی توانمندیها و نوآوریهای
تولیدکنندگان و دســت اندرکاران عرصههای
تولید و ترغیب بازدیدکننــدگان به نگهداری و
پرورش گل و گیاه ،جشنوارهای به مناسبت اعیاد
سعید قربان و غدیرخم در محل بازار مرکزی گل
و گیاه اصفهان برپا شده است .محمد مجیری،
مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری در
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این باره میگوید :از نقاط برجسته این جشنواره
حضور تولیدکنندگان و پرورشدهندگان گل و
گیاه از استانهای مختلف کشور ،حضور تولید
کنندگان ماهیهای زینتــی و تولید کنندگان
مشــاغل خانگی و نیز حمایت از مصرف کننده
و فرهنگسازی و آشنایی با کاشت
و تولید گل و گیاه ،آشنایی با تولید
کنندگان ماهیهای زینتی و حمایت
از مشاغل خانگی است .وی با اعالم
اینکه در مجموعه بــازار گل و گیاه
همدانیان ،بازارچــهای در  30غرفه
مشاغل خانگی اختصاص داده شده
اســت ،میافزاید :اکنون غرفههای
محصــوالت خانگــی محصوالتی
همچون میناکاری ،گلهــای مصنوعی ،انواع
زیورآالت ،بافتنیهای دستی ،انواع چرم ،انواع
استندهای چوبی ،تابلوهای نقاشی تا عید غدیر
عرضه میکنند .مجیری معتقد اســت؛ یکی از
سیاستهای مهم ســازمان در سال حمایت از
تولید داخلی ،حمایت از جشــنوارههای فروش
ویژه محصوالتی همچــون گل و گیاه ،ماهیان
زینتی و محصوالت دســت ســاز و محصوالت
کشــاورزی اســت که میتواند زمینه افزایش
مشارکت مردمی در چرخه اقتصاد خانوادهای
کم درآمد را بیشــتر و آنها را تشویق میکند تا
با منابع درآمدی و ســرمایه گــذاری کم نقش
سازندهای در توسعه اقتصادی داشته باشند.

رییس سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان:

«زاون» به معنای واقعی یک شخصیت توسعه یافته بود

در دنیای هزار رنگ ســینما ،چهرههای بسیاری
امروز پوســتر شــده و بر صفحههــای نقرهای
نمایش داده شــدهاند و از صفحــه روزگار حذف
شــده و از یادها رفتهاند .این دنیــای هزار رنگ،
نامهای بســیاری در خود دارد کــه هرگز نه در
پوســترها بزرگ چاپ و در تیتراژها
درشت نوشته شدهاند اما ،در خاطره
سینماگران ماندگارند .زاون قوکاسیان
از آن دسته نامهای جاودانهای است
که نیــازی به پوســتر چنــد متری
ســر در ســینماها و زاویــه نزدیک
دوربین ندارد .بلکــه در ورق به ورق
پژوهشها و نقد و بررســیها خوش
میدرخشد .پنجشنبه  ۲۴مردادماه
آیین بزرگداشــت زاون قوکاســیان ،کارگردان،
فیلمســاز و منتقد در آســتانه افتتاحیه سی و
دومین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و
نوجوانان با حضور جمعی از مسئوالن ،همکاران
و شاگردان این پژوهشگر سینما در موزه هنرهای
معاصر اصفهان برگزار شد .در این مراسم محمد
عیدی ،مدیرعامل سازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری اصفهان گفت :تشکر ویژه دارم
از برگزارکنندگان این جلســه و امیدوارم که این
جلسات از رویدادهای تکرار پذیر در شهر اصفهان
باشد .وی افزود :شاید حقیرترین فرد در این جمع
باشم که شایستگی دارم در مورد زاون قوکاسیان
سخن بگویم؛ زاون به معنای واقعی کلمه شخص
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توسعه یافته است .واجب است که سازمانهایی
با کارکردهای فرهنگی به چنین ســرمایههای
نمادین بپردازند و آنها را تبدیل به الگوهایی کنند
که منش و سرنوشتشان الگوی جامعه باشد ،به
خصوص شــخصیتی مانند زاون که سه شاخصه

بسیار مهم دارد .مدیرعامل ســازمان فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد:
زاون جامعهنگر ،جهان نگر و جهتگر بود ،به نظر
من مثلث عشــقی زاون ،یکی زادگاه اوســت که
شدیدا به آن عشق میورزید .در آخرین باری که
او از وین بازگشته بود و در بیماستان بستری بود،
به او گفتمای کاش در وین میماندید تا معالجه
تمام شــود ،من را متوجه کردند که در واقع این
پایان کار است و ترجیح میدهد در اصفهان باشد.
دومین ضلع ،انسان دوستی اوست که در ذیل آن
مادرش هم قرار میگیرد و سومین ضلع عشق او
به هنر سینماست .عشق به زادگاه به او اصالت داده
و عشق به انسان او را متعهد کرده بود.

zayanderoud8108@gmail.com
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اخبار
در آستانه عید غدیرصورت گرفت؛

پایان اثر هنری نگارگر
پیشکسوت اصفهانی

همزمــان بــا دهه والیــت جدیدتریــن اثر
هنری استاد پیشکســوت اصفهانی با عنوان
«اکمال دین» رو به پایان اســت .استاد رضا
بدرالســماء با اشــاره به اینکه این اثر هنری
کاری متفاوت اســت ،گفــت :تابلوی اکمال
دین با تکنیک گواش و آبرنگ در ابعاد 100
در  70سانتیمتر و به صورت شاد و مفرح در
بهترین عید شــیعیان به پایان میرسد .این
نگارگر پیشکســوت اصفهانی افزود :در مرکز
این اثر هنری دایرهای به نشــانه کره زمین یا
جهان خلقت با دو دست در وسط آن ،به نشانه
دستان حضرت رسول اکرم صلی ا ..علیه و آله
و امیر مومنان حضرت علی علیه الســام در
واقعه غدیرخم ترسیم و اطراف آن با گلهای
خطایی به سبک نقاشــی ایرانی مزین شده
اســت .وی افزود :در این تابلو واقعه غدیرخم
و انتخاب حضرت علی علیه السالم به عنوان
جانشــین پیامبر صلی ا ...علیه و آله و امامت
آن حضرت ترسیم شده است.

نمایش فیلمهای ترمیم شده
سینمای کودک
سی و دومین جشنواره بین المللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان ،میزبان بخشــی با عنوان
نمایش فیلمهای ترمیم شده سینمای کودک
ایران است .در جشــنواره امســال هفت اثر
در بخش فیلمهای مرمت شــده ســینمای
کودک و پنج اثر در بخــش فیلمهای خاطره
انگیز جشــنواره بین المللــی فیلم کودک و
نوجوانان به نمایش در میآید« .ساز دهنی»
به کارگردانــی امیر نادری« ،خانه دوســت
کجاســت؟» ســاخته عباس کیارســتمی،
«نیاز» بــه کارگردانــی علیرضــا داودنژاد،
«داســتانهای شاهنامه» ســاخته علی اکبر
صادقی« ،شــهر موشها» اثر مرضیه برومند،
«دزد عروســکها» به کارگردانی محمدرضا
هنرمند و «پاتال و آرزوهای کوچک» ساخته
مســعود کرامتی در بخــش فیلمهای ترمیم
شده سینمای کودک جشنواره امسال در دو
سینمای پردیس ســینمایی چهارباغ (سالن
چهلســتون) و اصفهان ســیتی ســنتر  4به
نمایش در میآید.
در جشنواره امســال بخشــی هم به عنوان
نمایش فیلمهای خاطره انگیز در نظر گرفته
شده که شامل فیلمهای «یکی بود یکی نبود»
به کارگردانــی ایرج طهماســب« ،خواهران
غریب» ســاخته کیومــرث پوراحمد« ،کاله
قرمزی» به کارگردانی ایرج طهماسب« ،گربه
آوازه خوان» ساخته کامبوزیا پرتوی و «شهر
موشها» اثــر مرضیه برومند میشــود .این
فیلمها قرار اســت در پردیــس هنر اصفهان
به نمایش دربیاید .ســی و دومین جشنواره
بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان 28
مرداد تا  4شهریور در شــهر تاریخی اصفهان
برگزار میشود.

طنز پردازان اصفهانی
برگزیده یازدهمین جشنواره
ملی رسانههای دیجیتال
طنز پردازان اصفهانی رتبه سوم در بخش امید
و نشــاط یازدهمین جشنواره ملی رسانههای
دیجیتال را کســب کردند .ســید علی روح
االمین ،مدیر مســئول پایگاه خبری شیرین
طنز گفت :پایگاه خبری شــیرین طنز از سال
 ۹۲فعالیت خود را در حــوزه تولید محتوای
طنز مثل کاریکاتور و اخبار طنز شــروع کرد.
روح االمین افــزود :این جشــنواره درهفت
بخش موضوعی ،حکمرانی ومدیریت درفضای
مجازی ،امید و نشــاط اجتماعــی ،خانواده و
فرهنگ زندگی ،مســجد و مناســک دینی،
اقوام و فرهنگ ملی و محلی ،انقالب اسالمی و
مقاومت کسب وکارهای نوپا برگزار شد.
وی ضمن اشــاره به اینکه از پایــگاه خبری
شیرین طنز در بخش امید و نشاط اجتماعی
تقدیر شــد ،گفت ۱۵۰۱ :اثــردر قالبهای
مختلــف رســانههای دیجیتــال شــامل
«پایگاههــای اینترنتی ،نــرم افزارهای تلفن
همراه ،بازیهــای رایانهای ،نــرم افزارهای
رســانهای ،شــبکههای اجتماعی ،هنرهای
دیجیتال و ایده » به دبیرخانه ارســال شد که
از بین  ۲۳۵اثر برگزیده در بخش امید و نشاط
اجتماعی ،پایگاه خبری شیرین طنز رتبه سوم
را کسب کرد.
گفتنــی اســت؛ اختتامیــه ایــن رویــداد
مهــم در حــوزه محتــوای دیجیتــال ۲۲
مــرداد مــاه بــا حضــور دکتــر صالحــی،
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در
تهران برگزار شد.

امام صادق علیه السالم:
در مصيبت (گرفتارى) برادرت اظهار شادى مكن،
كه خداوند به او رحم مىكند و آن مصيبت را به
سوى تو مىكشاند .

روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ورزشی
صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود مدیرمسئول :محمدرضا شواخیزواره جانشین مدیرمسئول :بهمن زینالدین
نشانی :اصفهان ،خیابان ارتش ،جنب پل حسین آباد ،ساختمان  ،119واحد 3
چاپخانه :آینده

رتبه 4 :ضریب کیفی روزنامه33 :

تلفن 031-36284167-8 :فکس36284166 :

آدرس :ابتدای جاده حبیبآباد -روبهروی شهرک امام حسین (ع)

شنبه  26مرداد  15 | 1398ذی الحجه  1440شماره  8 | 2771صفحه قیمت 1000 :تومان
36
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بازسازی چهره زن  1500ساله اسکاتلندی

تنبیه عجیب کارمندان چینی با ماهی زنده!

دانشمندان بریتانیایی موفق به بازسازی چهره یک زن اسکاتلندی شدند
که  1500سال پیش میزیســته و متعلق به دوران نوسنگی است .بنا بر
تصور محققان نام این زن بی دندان سالخورده «هیلدا» است که محققان با
استفاده از اسکلت سر موفق به بازسازی چهرهاش شدهاند« .کارن فلمینگ»
از دانشگاه «داندی» در این باره گفت« :بازســازی چهره این زن باستانی
جزو پروژههای دانشگاهی بوده تا بتوانیم به مخاطبان خود ،چهره یک زن
اسکاتلندی باستانی را نمایش دهیم؛ زنی که در گذشتههای دور میزیسته
و میتواند روش زندگی در آن زمان را به ما نشان دهد».

چند روز پیش ویدئویی منتشر شــد که در آن تعداد زیادی از کارمندان یک
شرکت در استان گوئیژو چین به صف ایســتادهاند و با حالت تهوع و چندش
مجبور به خوردن ماهی زنده میشوند .ســخنگوی این شرکت هم در جواب
اعتراضها ،ادعا کرده این کارمندان به خاطر کم کاریشان داوطلبانه حاضر به
انجام این کارها شدهاند! جمعیت باالی کشور چین باعث شده رقابت سختی
برای تصاحب کار در این کشــور به وجود بیاید و اگر کسی در کارش بهترین
نباشــد ،به راحتی با حداقل  ۱۰۰چینی دیگر که کار را بهتــر و تندتر انجام
میدهند ،جایگزین میشود.

تابلوی مونالیزا ،بلیت موزه لوور را اینترنتی کرد
موزه لوور چندی است دیگر بدون ثبتنام قبلی بازدیدکننده نمیپذیرد .یکی از
مهمترین علت این وضعیت جابه جایی تابلوی لبخند ژکوند به یک سالن دیگر
است که فضای کمتری برای پذیرش بازدید کنندگان دارد .از همین رو ،چندی
است روی سایت این موزه ،از گردشگران خواسته شده که پیش از مراجعه به
این موزه بلیتهای خود را از طریق سایت این موزه در اینترنت خریداری کنند.
این مسئله تنها راه برای ورود بازدیدکنندگان به موزه بوده؛ اما مشکل مهم این
است که روی سایت این موزه بیشتر وقتها تا  ۱۰روز ظرفیت تکمیل است.

عکس روز
دوخط کتاب

عشق ،سفر است
عشق ســفر است.
مســافر این ســفر
چــه بخواهــد چــه
نخواهــد ،از ســر تا
پا عوض میشــود.
کســی نیســت که

رهرو این راه شود
و تغییر نکند.
«ملت عشق»
الیف شافاک

اینستاگردی

تابستانه های
دریاچه زریبار
در مریوان
دریاچــه زریبار یکی از
بزرگترین دریاچههای
آب شیرین ایران به شمار
میآید و از معروفترین
و زیباترین جاذبههای
طبیعی غرب کشــور
محسوب میشود که هر
ساله گردشگران داخلی
و خارجی زیــادی را به
خود جذب میکند.

وبگردی

توصیه« بهنام تشکر »
درباره روش زندگی کردن
بهنام تشــکر در اینستاگرامش نوشت:
یه جوری زندگی نکن که منتظر آینده
باشــی ،کاری کن که آینده منتظرت
باشه.

شعر ژاپنی در اینستاپست« نگار جواهریان»

نــگار جواهریان در اینستاپســتش
نوشــت :یــک دنیــا غــم و درد،
گلهــا میشــکفند ،حتــی
در آن هنــگام( ...کوبایاشــی
ایســا ،ترجمــه # :احمدشــاملو
# -ع_پاشایی)#هایکو :شعر ژاپنی

با عجیبترین روستاهای ایران آشنا شوید ()2
در هر گوشه از کشور زیبای ما جاذبههای خیره کننده فراوانی وجود دارد .در این میان روستاهایی هستند که ویژگیهای خاص هر کدام
باعث شده که در نوع خود کم نظیر و حتی گاهی عجیب باشند .روستاهای خاص در ایران کم نیستند .در ادامه همراه ما باشید تا سفری
به برخی از این روستاهای کم نظیر داشته باشیم.
«درکش» ،داروخانه سرسبز و طبیعی
روستای «درکش» در فاصله  ۳۰کیلومتری جنوب غربی شهر آشخانه در استان خراسان شمالی واقع شده است .این روستا دارای طبیعت
جنگلی و کوهستانی و چشمههای بسیار است ،در میان درهای واقع شده است و رودخانه درکش نیز از میان آن عبور میکند .همچنین
در جنوب به کوه «آالداغ» محدود میشود .تنها جنگل بلوط منطقه شرق کشــور نیز در این روستای زیبا قرار دارد .این روستا یکی از
زیستگاههای «مرال» (گوزن قرمز) هم هســت .موقعیت ییالقی و هوای خنک این روستا بهخصوص در فصل تابستان میتواند موجب
جذب عالقه مندان به طبیعت بکر و زیبا شود .نکته جالب در مورد این روستا این است که گیاهشناسان تاکنون بیش از  ۳۸۰گونه گیاه
دارویی در آن شناسایی کردهاند که حدود  ۸۰نوع آنها بسیار کمیاب هستند .پس بیراه نیست اگر به آن لقب داروخانه طبیعی بدهیم!
«زرگر» ،روستایی با مردمان اروپایی!
فهرست عجیبترین روســتاهای ایران بدون ذکر نام روستای زرگر بسیار ناقص است .این روســتا در حدود  ۵۰کیلومتری شرق شهر
قزوین و  ۱۰۰کیلومتری غرب تهران قرار گرفته است .شهرت این روستا به این خاطر اســت که زبان مادری مردم آن «رومانو» است،
یعنی یک زبان اروپایی! آنها به زبان خود زبان «زرگری» هم میگویند .روایتها و بحثهای بسیاری در مورد اصلیت شان وجود دارند.
عدهای میگویند که آنها معلوم نیست از کجای جهان وارد ایران شده و در این محل ساکن شدهاند .عدهای اما این گروه را اصالتا ایرانی
میدانند و حتی آنها را جزو سربازان شجاع شاه عباس صفوی در گذشته قلمداد میکنند .برخی هم می گویند که در جنگ بین ایران و
روم ۲۰۰ ،نفر از رومانوها به دست پادشاه ایران اسیر شدند و چون اندامهای قوی داشتند ،مورد عفو قرار گرفته و در نزدیکی شهر قزوین
ساکن شدهاند.

کتاب
«سوگل طهماسبی» ازدواج کرد

سوگل طهماسبی ،بازیگر زن تلویزیون و سینما با انتشار عکسی در صفحه
شخصی اینســتاگرام خود خبر از ازدواجش داده است .سوگل طهماسبی
متولد  ۲۵بهمن  ۱۳۶۴در اهواز است و اصالتا بختیاری است .وی پیش از
این گفته بود که فرصتهای مناســبی برای ازدواج داشتهام ولی شغل ما
بازیگرها به گونهای است که هم سخت میتوانیم انتخاب کنیم و هم دیگران
ما را سخت میپذیرند.

خبر
ایدههایی با شال سبز

کتاب «ایدههایی با شال سبز» با هدف معرفی ایدههای غدیری
جهت ترویج این عید بزرگ منتشر شده است .فاطمه عقیقی
از مولفان کتاب «ایدههایی با شــال ســبز» با اعالم این خبر
گفت :بررســی بیش از  40حدیث و روایت غدیری به ما نشان
داد ظرفیت عظیمی در ســنتها و آداب غدیری وجود دارد
که با ترویج آنها میتــوان قدمی برای احیای معارف غدیری و
ابالغ مهمترین پیام اســام یعنی غدیر برداشت .وی افزود :با
گردآوری و تنظیم بیش از  300ایده از مجموعههای غدیری
کشور در کتاب ایدههایی با شال سبز فرصتی برای طرح دوباره
این مهم به دســت آمد که ترویج و تبلیغ غدیــر باید برنامه
همیشگی و تمام سال شیعیان و محبان علی (ع) باشد .غدیر
تنها منحصر به غدیر نیســت ،لحظه لحظه زندگی ما با اندکی
تفکر و خالقیت میتواند تبلیغ غدیر باشد.
عقیقی اضافه کرد :نگارش و تنظیم محتوای کتاب اید ههایی
با شال سبز ،می تواند آغازی برای شروع دوباره مسیر احیای
معارف غدیری باشد .همه کســانی که میخواهند از تجارب
غدیری اطالعاتی به دســت بیاورند و با دســت پر کار خود را
آغاز کنند ،میتوانند از این کتاب بــه عنوان یک منبع خوب
خبری بهره بگیرند.

یادداشت
چگونه از هجوم افکار مزاحم خالص شویم
مهسا احمدی
آیا از این افرادی هستید که صبح پس از بیدارشدن از خواب،
به کارهای پیشرو فکر میکنند و دائم این استرس و نگرانی
را دارند که همه مســائل به درســتی و دقیق پیش برود؟
بدون شک اینگونه تفکرات بسیار وقتگیر ،غیرکاربردی و
خستهکننده هستند و بهویژه هنگام صبح و در ابتدای روز
باید از آنها پرهیز کنید .برای اینکه بدانید چطور از هجوم
این افکار رها شوید ،توصیه میکنیم  ۴راهکار زیر را بخوانید
و به آنها عمل کنید.
قبول کنید که انسان از فکرکردن ناگزیر است
زیاد فکرکــردن باعــث ازکارافتادن مغز و خالقیت شــما
نمیشود ،بلکه موجب حواسپرتی شده و انسان را به سمت
تفکرات منفی ســوق میدهد .جدال دایمی با مشغلههای
فکری نیز به ایجاد و رشــد احساســات منفی منجرشده،
ناامیدی میآورد و در آخر نیز موجب خستگی بیش از حد
روحی میشود.
بنابراین ،این را قبول کنید که فکرکردن امری کام ً
ال طبیعی
است و اعتقاد به این مسأله نخســتین مرحله برای تربیت
دوباره ذهن و حواس محســوب میشود .اگر یاد بگیرید که
خود را درگیر فکرکردنهایتان نکنید ،میتوانید بر شرایط
زندگی خود کنترل بهتری داشته باشید.
ذهن خود را با تکرار دائمی تربیت کنید
عدم تمرکز ،نوعی عادت محســوب میشود ،فارغ از اینکه
چه نوع شخصیتی دارید و آیا ذاتا انسان مستعدی هستید یا
خیر ،باید بدانید که با تکرار پیاپی و صحیح میتوانید ذهن
خود را دوباره از نو تربیت کنید .هر زمانی که حواستان پرت
شد ،فقط کافی اســت یک نفس عمیق کشیده و دوباره به
موضوعی که از آن منحرف شدهاید ،برگردید .نفس عمیق و
تمرکز را هر روز تمرین کنید.
با نگرانیهایتان کنار بیایید
افکار نگرانکننــده باعث حواسپرتی افراد شــده و انرژی
آنها را تحلیل میبرد .همچنین ،شما را از زمان حال بیرون
کشــیده و به آینده پرتاب میکند .این درحالی اســت که
تمامی توان و قدرت هر فردی در زمان حال او جاری است .از
اینرو ،اگر دائم روی اتفاقهای آینده تمرکز کنید ،در واقع
زمان و انرژی خود را هدر میدهید.
برای پرهیز از چنین مشکلی ،هر زمان که نگرانی از آینده
به سراغتان آمد ،از خود بپرســید آیا الزم است االن به آن
فکر کنم؟ یا بپرسید که آیا این اتفاق اکنون برای من روی
خواهد داد؟ وقتی پاســختان به چنین پرسشهایی منفی
است ،بیخیال شده و روی زمان حال خود تمرکز کنید.
در طول روز و دائما تمرین کنید ،افکاری که به اکنون شما
مربوط نیســتند را از ذهنتان بیرون بریزیــد .نگرانیهای
آینده را به همان آینده موکول کنید .با این تمرینات شبها
نیز خواب راحتتری خواهید داشت.
هر روز سه مرتبه سه نفس عمیق بکشید
نفس عمیق آگاهانه به تمرکز نیــاز دارد و از اینرو بهترین
روش برای تربیت ذهــن برای باقیمانــدن در زمان حال
محسوب میشود .درصورت نیاز ،موبایل خود را کوک کنید
تا در ساعتهای  ۱۲ظهر ۳ ،و  ۷بعدازظهر این موضوع را به
شما یادآوری کند .این را به یاد داشته باشید که ذهن شما
بهترین دوستتان است .با این روشها کنترل حواس خود
را به دست بگیرید و باعث خالقیت ،انرژی و موفقیت بیشتر
ذهن خود بشوید.

دیدگاه
توزیع بستههای ویژه کودک
به مناسبت عید غدیر

مسئول جمعیت مردمی امام حسنیها با اشاره به برنامه ویژه این
جمعیت برای عید غدیر خم گفت :گروههــای مختلف جهادی از
جمعیت بزرگ امام حسنیها هر سال در روز عید غدیر برنامههای
مختلفی بــرای خانوادههای محروم حاشــیه پایتخت داشــتند.
برنامههای همچون اطعام ،توزیع بستههای ارزاق ،برپایی ایستگاه
صلواتی ،برگزاری جشن عید و ...اما در تمام این برنامهها کودکان
سهمی نداشتهاند و هیچ برنامه ویژهای برای کودکان تدارک دیده
نشده است .به همین دلیل تصمیم گرفتیم برنامهای پیوست کارهای
متنوعی که گروههای جهادی در روز عید غدیر برگزار میکنند را
به اجرا درآوریم؛ اما با محوریت کودکان .وی افزود 1000 :پک ویژه
کودک حاوی خوراکیهای خوشمزه و هدیه کوچک بازی تدارک
دیده شــده که هر پک به ارزش  5هزار تومان تهیه میشــود .این
پکها با عنوان قابل فهم برای کودکان جایگزین عنوان «عید غدیر»
طراحی شده است .عنوان پکهای ویژه کودکان «همه شادیم در
بهترین روز خدا» در نظر گرفته شــده و طرحی کودکانه برای آن
طراحی شده اســت .عباسی تصریح کرد :بســته بندی پکهای
کودکان توسط یک شبکه  40نفری انجام شده و پیوست هدایای
گروههای جهادی بین خانوادههای محروم توزیع خواهد شد.

جبهه فرهنگی انقالب رسانه مکتوب ندارد
نویســنده و عضو هیئت مدیره انجمن قلم ایــران گفت :همه
ما میدانیم که ادبیات موضوعی تک ســاحتی نیســت که در
یک جنبه و آن هم خلق اثر مورد بررســی قــرار گیرد؛ چرخه
و منظومهای از اقدامــات مختلف از جمله رســانه ،رونق قابل
توجهی در ادبیات داستانی دارد؛ اما واقعیت این است که ما در
جبهه خودی با کمرنگ شدن رسانههای ادبیات داستانی مواجه
هستیم ،شاید شما بگویید که عمر رســانههای کاغذی به سر
آمده؛ اما مسئله این است که چرا در جبهه روشنفکری روز به روز
شاهد این هستیم که هم مجالت تخصصی منتشرمیشود و هم
مجالت فرهنگی به صورت ویژه به ادبیات داستانی میپردازند،
اما جبهه فرهنگی انقالب از باب در اختیار داشــتن ،تاسیس و
توسعه رسانههای مکتوب روز به روز تهیتر از قبل میشود.
رضا رســولی ادامه داد:یکی دیگر از گرفتاریها و کاستیهای
ادبیات داســتانی در دهه  ،90ظهور نویسندههای استاد ندیده
است ،نه اینکه هیچ کالس و تدریســی برای ادبیات داستانی
در این دهه وجود نداشــته باشــد ،انواع آن را داشته و داریم؛
اما کجاست اســتادی که حقا برازنده تدریس و شایسته درس
و بســط ادبیات داســتانی باشــد و داســتن نویــس فهیم
پرورش دهد.

