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حضرت فاطمه(س)در خطبه فدکیه :خداونــد ایمان را برای پاک
کردن از شرک ،واجب فرمود و فرمانبرداری [از رهبران الهی] را برای
انتظام آیین و امامت را برای جلوگیری از تفرقه.
سارق ،چارقم پر است از امید به تو و فضل و کرم تو .همراه خود دو چشم
ُ
بسته آوردهام که ثروت آن درکنار همه ناپاکیها ،یک ذخیره ارزشمند
دارد و آن گوهر اشک بر حســین فاطمه است،گوهر اشک بر اهل بیت
است،گوهر اشک دفاع از مظلوم ،یتیم ،دفاع از محصو ِر مظلوم در چنگ
شهید قاسم سلیمانی
			
ظالم است.
کاریکاتور

تصویر روز

دیپلماسی شهری
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسالمی اصفهان مطرح کرد:

شناسایی «شهروند دیپلماتها»؛ کمک به توسعه
روابط بینالملل اصفهان و بهرهبرداری ویژه

رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسالمی
نسل فردا /گروه ایران
شــهر اصفهان گفت :طرح «شــهروند
news@ naslefarda.net
دیپلمات» بعد از رایزنی گسترده با همه
دستگاهها و واحدها اطالعرسانی و اجرایی شد و میتوان این اقدام را مثال خوبی
از مدیریت واحد شهری در اجرای یک پروژه مهم دانست.
به گزارش اداره ارتباطات رسانهای شــهرداری اصفهان «کوروشخسروی» با
اشاره به طرح «شهرونددیپلمات» که از سوی شهرداری اصفهان با هدف تقویت
تعامالت و ارتباطات اصفهان با شــهرهای خواهرخوانده با همکاری شهروندان
کنشگر و فعال در این زمینه اجرایی خواهد شد اظهار کرد :هر گاه از توان بخش
خصوصی استفاده کردهایم موفق بودیم؛ در مدیریت شهری و کالنکشور نمونهای
وجود ندارد که از توان بخش خصوصی استفاده شده و نتیجه رضایتبخش نباشد.
وی ادامه داد :هماکنون نیز شهروندان زیادی در شهر در حال تعامل با شهرهای
دیگر جهان و معرفی اصفهان به جهان هستند اما تاکنون به «شهرونددیپلمات»
نامیده نشدهاند و یقین دارم شناسایی شهروند دیپلماتها در شهر اصفهان کمک
بسیاری به توسعه روابط بینالملل شهر خواهد کرد.
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر اصفهان درمورد ارزیابی از توان
کنشگران و کارشناسان شهر برای مشارکت در این طرح تصریح کرد :درمورد
توان مردم و کارشناسان شهر هیچ تردیدی وجود ندارد .این افراد هماکنون نیز
نمایندههای خوبی برای اصفهان هستند و توسعه روابط اصفهان با سایر شهرهای
دنیا را سببساز شدهاند.خسروی با اشــاره به لزوم توجه مدیریت شهری برای
برآورده ساختن خواستهها و نیازهای شهروند دیپلماتها در راستای نمایندگی
شهر اصفهان اظهار کرد :یقیناً تیم ما نیز نیاز به ورزیدگی دارد و مدیریت شهری
باید در حمایت و تعامل با شــهروند دیپلماتها کارآزموده شود تا بتواند تعامل
خوبی با شــهروندان و کنشگران بینالمللی برقرار کنــد .وی افزود :در طرح
«شهرونددیپلمات» با مدیریت مطلوبی که اداره کل ارتباطات و امور بینالملل
شــهرداری داشته بهخوبی توانســته است همکاری دســتگاههایذینفع در
حوزههای روابط خارجه ،دستگاههای امنیتی ،دانشگاهی و تجاری را جلب کند.
رئیس مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شــهر اصفهان اضافه کرد :این طرح
بعد از رایزنی گسترده با همه دســتگاهها و واحدها اطالعرسانی و اجرایی شد و
میتوان این اقدام را مثال خوبی از مدیریت واحد شــهری در اجرای یک پروژه
مهم و حیاتی دانست.

جشن کریسمس در «دهکدهجهانی» بندر دوبی

منبع :رویترز

فردی که با چند محافظ۱۱ ،حکم و ۲۰سمت جعلی ،چند میلیارد تومان از مردم
کالهبرداری کرده بود سرانجام بازداشت شد .موضوعی که سوژه کارتونی از مهدی
عزیزی در خبرآنالین شد.

مخابرات
دیدار مدیرشعب بانک صادرات اصفهان با سرپرست
مخابرات استان

نسلفردا :مدیر شــعب بانک صادرات اســتان اصفهان با حضور در دفتر
سرپرست مخابرات منطقه اصفهان با وی دیدار و گفتوگو کرد.
«مهــدی میریجهرمــی» در ایــن دیــدار صمیمی ضمــن تبریک به«
ناصرمشایخی» به جهت انتصاب به سرپرستی مخابرات منطقه اصفهان بر
همکاری دوجانبه بانک صادرات و مخابرات درجهت گسترش خدمترسانی
بهتر به هماستانیهای عزیز تاکید کرد .سرپرست مخابرات منطقه اصفهان
نیز با استقبال از پیشنهاد افزایش سطح همکاری دوجانبه آمادگی مجموعه
متبوع خود را برای مذاکرات کاربردی در راســتای همافزایی جهت توسعه
خدمات و سرویسهای مخابراتی در سطح استان اعالم کرد.

تقدیر مجریکل طرحهای زیربنایی اصفهان از
سرپرست مخابرات استان

نسلفردا :مجری کل طرحهای زیربنایی اســتان اصفهان طی جلسهای
با اهدای لوح و تندیس از سرپرســت مخابرات منطقه اصفهان تقدیرکرد.
دراین جلسه که درســتاد مخابرات برگزار شــد «علیرضاصلواتی» ضمن
تاکید برنقش مهم مخابرات در اجرای طرحهای شهری از خدمات مخابرات
اصفهان در راســتای همکاری در پوشــش ارتباطات زیرساختی موردنیاز
تجلیل کرد.
گفتنی است ناصرمشایخی سرپرست مخابرات منطقه اصفهان نیز در این
دیدار از اعالم آمادگی مجموعه تحت سرپرســتی خود برای همکاریهای
مؤثر با وزارت راهوشهرسازی خبر داد.

توسعه زیرساختهای تلفنثابت شهرستان
آرانوبیدگل

نسلفردا :در راستای افزایش امکان واگذاری تلفن ثابت ،زیرساختهای
فنی جهت توسعه شبکه تلفن ثابت در شهرستان آرانوبیدگل توسعه یافت.
با فعالیت شــبانهروزی تالشگران عرصه ارتباطــات در مخابرات منطقه
اصفهان ،با هدف ایجاد امکان فنی واگذاری تلفــن به متقاضیان محدوده
میدان ولیعصر(عج)-بلوار شهیدقاسم پور آرانوبیدگل ،نسبت به طراحی،
نصب و راهاندازی یک دســتگاه  DLCبا ظرفیت  ۶۴۰پورت در این منطقه
اقدام شد .گفتنی است راهاندازی این دستگاه عالوه بر ایجاد امکان واگذاری
تلفن به متقاضیان باعث بهبود کیفیت اینترنت پرسرعت و افزایش رضایت
مشترکان شده است.

گفتوگو با مرضیه عشقی ورزشکار پرافتخار کبدی بانوان ایران:

امیدواریم که تیم کبدی بتواند شگفتیساز شود
مریم محسنی  /گروه ورزش
news@ naslefarda.net

به گزارش روابــط عمومی هیئت کبدی
استان اصفهان مرضیه عشقی  15سالی
میشود که در تیم ملی است .کارشناس
ارشــد روانشناسی ورزشــی میخواند و
معتقد اســت هر مربی در ابتدا باید خود
یک روانشناس ورزشی باشــد و از اینکه
در کنار کار مربیگری تحصیالتی مرتبط
با این زمینه دارد بســیار خوشحال است.
مرضیه عشــقی حاال مادری است که به
تازگی وارد  33سالگی شده و دختری به
نام «دنیز» دارد .این ورزشکار که همسر
و مادر بــودن و در عین حال فعالیتهای
ورزشــی را باهم تجربه میکند توانسته
قلههای موفقیت را یکــی پس از دیگری
بپیماید .وی نایــب رئیس هیئت کبدی
استان اصفهان ،کارمند فرهنگی اجتماعی
ورزشی شهرداری اصفهان ،مدرس رسمی
و بینالمللی کبــدی کاپیتانی تیم ملی،
دومی مسابقات داخل سالن کرهجنوبی
 ،2013نایب قهرمانی مسابقات آسیایی
 2014اینچوان کرهجنوبی ،عنوانداری
سوم مسابقات آســیایی  2010گوانجو
چین ،مــدال برنز مســابقات آســیایی
بزرگساالن  2016پوســان کرهجنوبی،
عنوان سوم مسابقات آسیایی بزرگساالن
 2017و حضور در تیم کبدی ساحلی در
مسابقات ساینا چین  ۲۰۲۱را تجربه کرده
است .او اکنون عنوان مربیگری تیم ملی را
در کارنامه دارد.
بودن در تیم ملی به هر حال
خاطرات خــوب و بد زیادی
دارد ،شــیرینترین و تلختریــن
خاطرات دوران ورزشی شما چه بود؟
بله شــاید بتوانم از این موضوع به عنوان
بدتریــن خاطــره و شکســت در دوران
حرفهای ورزشــکاریام نام ببرم و آن جا
ماندن از بزرگترین رویداد ورزشــی بود
که میتوانســتم تجربه کنم .ماجرا از این
قرار بود که بنده دو روز قبــل از اینکه به

مســابقات جاکارتا که بزرگترین رویداد
ورزشی بود اعزام شوم تراژدی تلخی برایم
اتفاق افتــاد و مینیســک و رباط صلیبی
پای راســتم دچار عارضه شــد و از اعزام
جا مانــدم .علیرغم اینکه مــن ماهها در
اردو به عنــوان کاپیتان تیم بودم زحمات
و سختیهای زیادی کشیده و مشکالت
زیادی را پشت سر گذاشــته بودم بعد از
آن مجبور شــدم که زانوی پای راستم را
جراحی کنم و از بزرگتریــن تورنمنت
کشور که در این سالها میتوانستم از آن
بهترین نتیجه را بگیرم جا ماندم ،اما به هر
حال توانستیم در مسابقات جاکارتا مدال
طال را به دست بیاوریم ،همانطور که قول
داده بودیم ،اما اگر بخواهم از شیرینترین
دوران جــدای از تمام روزهای قشــنگی
که با پیراهن تیم ملی مدال خوشــرنگ
مسابقات را بر گردن بیندازم و پرچم کشور
را در آوردگاه بینالمللی به اهتزاز دربیاورم؛
آمدن دخترم دنیز به زندگیــم بود که با
ورودش به زندگی من خط مشــی فکری
من تغییر کرد و با آمدن او از دنیای حرفهای
بازیکنــی خداحافظی کــردم و به عنوان
کمیته فنی در خدمت فدراسیون بودم و
بعد از آن به عنوان مربی تیم ملی مسابقات
آسیایی ساحلی  2021ســاینا چین در
خدمت تیم ملی هســتم و باعث افتخارم
هست که روزگاری مربی تیم ملی بودم و

از جمله افتخارات ما این بوده
که ما به تازگی دومین اردوی
تیم ملی را برگزار کردیم که
از اصفهان هم سه نفر اعزامی
داشتیم و امیدواریم در نهایت
بتوانیم بهترین نتیجه را در کنار
بهترینهابگیریم

در این دوران کولهباری از تجربه به دست
آوردم و توانستم این تجربیات را با بازیکنان
شریک شوم و کمک کنم که یک تیم ملی
قوی داشته باشیم.
ورزش کبدی در ایران اکنون
در چه وضعیتی قرار دارد؟
در پاســخ به این ســؤال میتوانم بگویم
که افتخارآفرینی تیم ملــی کبدی برای
نخستین بار در مسابقات آسیایی گوانجو و
به دست آوردن مقام سومی این مسابقات
در بخش بانوان و نایب قهرمانی آقایان باعث
شد که این رشته برای نخستین بار بعد از
انقالب بتواند به جایگاه شایستهای برسد و
ورزش کبدی شناختهتر شود و استقبال نیز
از این رشته ورزشی بیشتر شد .این موضوع
نقطه عطفی بود که بــرای اولین بار اتفاق
افتاد و باعث شد که امسال برای نخستین
بار به تیمی از بانوان اجازه داده شود که در
مسابقات آســیایی ساحلی شرکت کنند.
به نظر من این ورزش توانســته قدمهای
بزرگی بــردارد به طوری که قرار اســت،
تیم ملی ایران برای اولین بار در مسابقات
آسیایی ساحلی چین  2021شرکت کند
و امیدواریم که مقامهای خوبی به دست
بیاورد و شاهد خوشرنگترین مدال برای
تیم کبدی ایران باشیم.
یعنی ایران قرار اســت برای
نخستین بار در این مسابقات
شرکت داشته باشد؟
بله دقیقاً .این اولین دوره اســت که قرار
است شــرکت کنیم و این در حالی است
که کشــورهایی مثل ســریالنکا ،تایلند،
هندوستان ،کرهجنوبی ،مالزی سالیان سال
است ،تجربه این مسابقات را دارند ولی با
افتخاراتی که به دست آوردیم این اطمینان
به تیم ملی کبدی بانوان و همچنین آقایان
شــد که بتوانند در این مسابقات شرکت
کرده و افتخارآفرینی کنند.
از افتخارات این رشته صحبت
کردید میتوانید جزئیتر به
این مقوله بپردازید .اینکه آیا مربیان

ما توانســتهاند هم رده بــا مربیان
خارجی کار کنند؟
از جملــه افتخارات ما این بــوده که ما به
تازگی دومین اردوی تیــم ملی را برگزار
کردیم که از اصفهان هم ســه نفر اعزامی
داشــتیم و امیدواریــم در نهایت بتوانیم
بهترین نتیجه را در کنار بهترینها بگیریم.
ما قبــ ً
ا از تجربیات مربیــان هندیتبار
ً
اســتفاده میکردیم ،ولی اخیرا به خوبی
ثابت کردیم که مربیــان داخلی خودمان
هم کم از مربیهای هندیتبار ندارند و با
تجربه و انگیزه بســیار کار میکنند و اگر
مســئولیت به آنها داده شــود به خوبی
از پس آن برمیآینــد .در کل میتوانم با
قاطعیت بگویم که در سالهای اخیر شاهد
رشد و شکوفایی کبدی چه در بحث داور و

چه در بحث مربیان و بازیکنان هستیم و
میتوان گفت جزو فدراسیونهای برتر هم
هستیم که همه به آن میبالند.
پس با این حســاب میتوان
گفت این رشته پتانسیلهای
زیادی برای افتخارآفرینی در کشور و
اصفهان دارد؟
دقیقاً .نخســتین تیــم اردوی ملی ما به
صورت مجــازی برگزار شــد و در اردوی
دوم تکتک بازیکنان شــور و اشــتیاق و
انگیزه قهرمانی داشــتند و این انگیزهها
را نه تنها در بازیکنان باتجربه که سالیان
سال است کار میکنند میبینیم ،بلکه در
بازیکنان جوان هم مصداقهای خوبی دارد
و میتوان گفت تمایــل به بحث قهرمانی
در رشــته کبدی خیلی زیاد اســت و در

نهایت فکر میکنم تجربه بازیکنان بزرگ
و کهنهکار که در تورنمنتها کار میکنند
به کمک انگیزهای که در بازیکنان جوان و

میتوانم با قاطعیت بگویم که
در سالهای اخیر شاهد رشد و
شکوفایی کبدی چه در بحث داور
و چه در بحث مربیان و بازیکنان
هستیم و میتوان گفت جزو
فدراسیونهای برتر هم هستیم که
همه به آن میبالند

تشنه مقامآوری و تشنه پوشیدن پیراهن
تیم ملی وجود دارد بیاید و این دو در کنار
هم بتوانند شگفتیساز شوند .این در حالی
است که بدنه فدراســیون اولین بار است
که به کادر فنی تیــم کبدی اعتماد کرده
و تیم فنی کام ً
ال بومی هســتند و با توجه
به شناختی که به کادر فنی تیم ملی دارم
قاطعانه اعتقاد دارم که تجربه تالش برای
رسیدن به بهترین نتیجه را داشتهاند .بر
همین اساس امیدواریم امسال با حمایتی
که از جانب تمامی مسئوالن فدراسیون،
مشــاوران ،حامیان و کادر فنی تیم ملی
و بازیکنان میشــود ،بتوانیم شگفتیساز
شــویم و جواب اعتماد همه مسئوالن را
بدهیم و در نهایت دل مردم را نیز شــاد
کنیم.

