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رئي��س س��ازمان بازرگان��ي 
 چه���ارمح��ال و بختي��اري
گفت: در آس��تانه بازگش��ايي 
مدرسه ها يك ميليون و 600 
هزار جلد دفترچه دانش آموزي 
در اين استان توزيع شده است. 

اس��ماعيل كاوياني در گفتگو با فارس در شهركرد، اظهار داشت: اين 
دفترچه ها توسط اداره بازرگاني استان به منظور...

شهرستان / صفحه4

میزان فطريه
 امسال اعالم شد 

   رهبر معظم انقالب:
ایران بزرگ، امروزه بیش از هر زمان نیازمند 
کار و کارآفرینی است

در جهت بررسي دقیق ارتباط مديران 
و مسئوالن با رسانه ها 

شوراي اداري آبان ماه 
استان اصفهان با موضوع 

مدیریت استان و رسانه

توزیع بیش از 1/5 میلیون دفترچه 
دانش آموزي در چهارمحال و بختیاري

 مهدي رفائي
»محمد مهدي اسماعيلي« معاون سياسي، امنيتي 
اس��تانداري اصفهان در جمع مديران مطبوعات 
 گف��ت: از اق��دام هاي اس��تانداري و ش��وراي 
اط��اع رس��اني اس��تان اصفه��ان در خصوص 
و  مطبوع��ات  از  حماي��ت  و  بخش��ي   اث��ر 
رس��انه ها، اختص��اص ش��وراي اداري آبانماه 
جاري به بررسي دقيق ارتباط مديران و مسئوالن 
با رس��انه ها بوده اس��ت كه با موضوع مديريت 
استان و رس��انه برگزار مي شود، وي افزود: در 
اين شوراي اداري مديران مطبوعات حق دارند 
براي ايجاد ارتباط مستمر، بيان مشكات و... به 
ايراد سخن پرداخته و باعث خروج مصوبه هاي 
خوب مطبوعاتي از شوراي اداري استان شوند.

مع��اون سياس��ي امنيت��ي اس��تانداري اصفهان 
در خص��وص فعالي��ت هاي حمايتي اس��تان از 
مطبوعات گفت: تش��كيل كار گروه مش��اوره با 
اصحاب رس��انه و ايجاد جلس��ه هاي مشورتي 
مس��تمر، احص��اء و دس��ته بن��دي و ش��ناخت 
مشكات، تشكيل جلس��ه با مسئوالن اداره كل 
ارش��اد اس��تان و در دس��تور كار قرار دادن حل 
مش��كاتي كه دغدغه همه اهالي رس��انه است 
و ني��ز حل مش��كات قابل حل ت��ر، از عناوين 
فعالي��ت هاي حمايتي اس��تانداري بوده اس��ت 
همچني��ن ش��وراي اطاع رس��اني اس��تان نظر 
خاصي در بررس��ي و حل مشكات مطبوعات 
 و دغدغه ه��اي مدي��ران، خبرنگاران و س��اير 
دس��ت اندركاران آن دارد و استاندار محترم نيز 
با ش��م رس��انه اي و علمي باال عنايتي خاص به 

اين موضوع دارد.
ادامه در صفحه 2

» مه��رزاد خليلي��ان«، دبيركل 
ات��اق بازرگان��ي و صناي��ع و 
مع��ادن اصفه��ان در س��مينار 
هوش��من��دي رق���ابت��ي در 
 بازاري��اب��ي و كس��ب و كار 
 گف��ت: اصفه��ان در گذش��ته

نه چندان دور افتخارهاي بزرگي در عرصه توليد و صادرات...
شهرستان/ صفحه4

 اداره كل نهضت سواد آموزی 
اس��تان اصفه��ان، پيش��تاز در 
عرصه س��واد آموزی كش��ور، 
 برنام��ه تحق��ق هدف ه��ای 
س��واد آموزی در برنامه پنجم 
توسعه و سند چشم انداز را از 

دو سال زودتر آغاز كرده و به همان ميزان از برنامه كشوری جلو است 
كه در اين راستا تا سال 91 شاخص...

گزارش/ صفحه 5

دبیركل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان:
 باید به دوران پر افتخار 

تولید و صادرات اصفهان برگردیم

صفحه 2

صفحه 3

تا پایان سال 91  ، بي سوادي در 
استان اصفهان ریشه کن مي شود

معاون عمراني شهرداري اصفهان:

تکمیل زیرگذرهای میدان امام علی

»عید سعید فطر« روز به بار نشستن نهال سبز ايمان 
بر همگان مبارك باد.

در روز عید سعید فطر، بر ساقه هاي سبز عبادت
  شكوفه هاي رنگارنگ تقوا مي شكفد. عیدتان مبارك.

عید سعید فطر خلعتي بهشتي است كه عرشیان به بندگان خالص 
خدا هديه كرده اند.

روابط عمومي بانك ملي امور شعب استان اصفهان

روابط عمومي مؤسسه مالي اعتباري مهر 

شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

عید است و دلم خانه ويرانه، بیا
اين خانه تكانديم ز بیگانه، بیا
يك ماه تمام میهمانت بوديم

يك روزه به مهماني اين خانه بیا

عید سعید فطر بر عموم مسلمانان روزه دار به خصوص 
شهروندان عزيز اصفهاني مبارك باد 

روابط عمومي شهرداري اصفهان

روابط عمومي شرکت ذوب آهن اصفهان

امروز درهاي رحمت الهي باز است و ما بر سر 
خوان كرمش مهمانیم. دل هايمان را به پرواز در مي 

آوريم و نمود آيه هاي عشق را جشن مي گیريم.
عید فطر مبارك...

بشارت باد عاشقان راه خدا را كه سايه هاي 
عشق و ايمان بر زمین سايه گستراند...
عید سعید فطر بر همگان مبارك باد!
روابط عمومي و امور بین الملل گروه انتخاب

امروز پیله هاي دلمان را به پرواز در مي آوريم و تبديل 
 شكوفه هاي عشق به نهال ايمان را به نظاره مي نشینیم. 

عید سعید فطر مبارك باد...
روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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مديريت محترم بانك كشاورزي
جناب آقاي مهندس نیكزادي

كشاورزي  بانك  كاركنان  كلیه  و  حضرتعالي  به  را  اسالمي  بانكداري  هفته 
تبريك و تهنیت عرض مي نمايیم.

روابط عمومي روزنامه زاینده رود

روزنامه زاينده رود
به زودي اقدام به چاپ نیازمندي ها استان در اصفهان و چهارمحال و بختیاري مي نمايد لذا از 
شركت ها و نمايندگي جذب آگهي در اين دو استان دعوت به همكاري مي نمايد عالقه مندان 
مي توانند همه روزه به جز ايام تعطیل با تلفن هاي 8-6284167 با بازرگاني روزنامه زاينده 

رود تماس حاصل نمايند.

مدیریت بازرگاني روزنامه زاینده رود

سراسری
ايران

اين مقاله به حضور پاكستان در افغانستان 
و نف��وذ دس��تگاه اطاعات��ی پاكس��تان 
 در آن كش��ور می پ��ردازد. گفته ه��ای 
»ديوي��د كام��رون« در انتق��اد از رواب��ط 
پاكستان با طالبان و رقابت هند و پاكستان 
در كشور افغانستان از جمله ديگر موضوع 
هايی اس��ت كه نويس��نده به آن پرداخته 
اس��ت: برای ما به هيچوجه قابل تحمل 
نيس��ت كه پاكستان به هردو طرف ماجرا 
نگاه كند و به تقويت و صدور تروريسم 
به هند يا افغانستان يا هر جای ديگری در 
دنيا بپردازد. اين سخنان احساسی توسط 
»ديويد كامرون« نخست وزير بريتانيا در 
2۸ ج��والی 2010 در هن��گام دي��دار از 
هند بيان ش��ده اس��ت كه با اطمينان، اين 
گفته ه��ا و هم محل اي��راد آن با واكنش 
مخالفان سياس��ی داخلی و س��خنگويان 
پاكس��تان روبه رو خواهد ش��د. اگر چه 
واكنش های سياس��ی و مطبوعاتی پس 
از آن بر اش��تباه بودن اين سخنان گواهی 
می دهند، اما زمينه و منطق اين گفتار چيز 
ديگری اس��ت. واكنش های ش��ديد اين 
اطمينان را ايجاد كرده اس��ت كه كامرون 
مرتكب اشتباه بزرگی شده است. رئيس 
س��ازمان مهم امنيتی پاكستان، سفر برنامه 
ريزی ش��ده اش به بريتاني��ا را لغو كرد و 
وزارت خارج��ه نيز كميس��ر عالی لندن 
در امور پاكس��تان را ب��رای ارائه اعتراض 
 رس��می فرا خواند. آصف علی زرداری 
رئيس جمهور پاكستان در داخل به شدت 
زير فشار قرار گرفته تا سفر برنامه ريزی 
شده اش به بريتانيا را )كه قرار بود از ۴ الی 
۸ آگوست انجام شود(، در اعتراض به اين 
توهين لغو كند. اين فشارها به خصوص 
پس از وقوع س��يل ويرانگر در پاكستان 
بيشتر شده و بسياری از شهروندان، او را 
متهم كردند كه كش��ور را در هنگام وقوع 

بحران ملی رها كرده است.
محاسبه های پاكستان

با وجود برخ��ی نش��انه های مثبت، در 
مجموع تاش های ائتاف در افغانستان 
به خوبی پيش نمی رود. كش��ته شدن ده 
امدادگر در ايالت ش��مالی بدخشان، در 6 
آگوست 2010 كه بيشتر به راهزنی شبيه 
بود، نش��انه ای از ناپايداری اوضاع فعلی 
است. به نظر می رس��د امريكا و ناتو در 
حال آماده شدن برای خروج از افغانستان 
هستند. مجله رولينگ استون كه مقاله اش 
باعث اخراج ژنرال استنلی مك كريستال 
ش��د و افش��اگری های ويكی ليكس از 
ارتباط های ارتش امريكا با طالبان، برای 
بسياری از نظارت كنندگان كه حافظه دراز 
مدت دارند ياد آور انتش��ار اسناد پنتاگون 
در س��ال 19۷1، آش��فتگی های گسترده 
نظامی و غي��ر نظامی در اياالت متحده و 
عقب نشينی با شكست از ويتنام است. اما 
نيروهای ائتاف نمی توانند درست همين 
حاال افغانستان را ترک كنند. واقعيت اين 
اس��ت كه خون ها و سرمايه های زيادی 
از غربی ها در افغانس��تان تباه شده است 
به همين خاطر واش��نگتن، لندن و ديگر 
اعضای ناتو در حال جس��تجوی روايتی 
مناسب از افغانستان هستند كه بتوانند به 

افكار عمومی ارائه كرده و توجيه 
مناس��بی برای خروج فراهم كنند. 
اكنون امريكا و بريتانيا معتقدند كه 
مؤلفه اصلی اين روايت، پاكستان 

است.
پاكس��تان همان دولتی اس��ت كه 
می توان��د چه��ار ه��دف دلخواه 
ائت��اف را به پيش بب��رد: حداقل 
بخش��ی از طالب��ان افغانس��تان را 
 ب��ه پای مي��ز مذاك��ره بكش��اند؛ 
به شكل گيری و اس��تقرار توافق 
سياسی در افغانس��تان كمك كند 
)كه با خواسته های طالبان و عوامل ديگر 
پاكس��تان نظير گلبدين حكمتيار سازگار 
باشد(، طالبان افغانستان را تشويق كند كه 
خود را از القاعده دور نگه دارد و سرانجام 
اي��ن ك��ه ميزب��ان باقيمان��ده پايگاههای 
امريكايی در منطقه باش��د. به اين ترتيب 
امري��كا می تواند فش��ارش را بر القاعده 
ادامه دهد. امريكا و بريتانيا در اين واقعيت 
كه پاكستان دستی قوی در افغانستان دارد، 
 هيچ ترديدی ندارند. ژنرال افش��ق كيان

)Afshagh Kayani(، رئي��س س��تاد 
ارتش پاكستان و ژنرال احمد شجاع پاشا، 
 ،)ISI(داخلی اطاعات  رئيس س��ازمان 
مجموعه س��فرهايی به كابل داشته اند و 
با حامد كرزای ماقات كرده و توانستند 
در تعيين رئيس اداره ملی امنيت افغانستان 
)NDS( ب��ر روی او اعم��ال نفوذ كنند. 
گزارش ها حاكی از آن اس��ت كه ارتش 
پاكس��تان به منظور تقويت عوامل نظامی 
خود، به انتق��ال عوامل پنجابی طالبان به 
منطقه های خود مخت��ار قبيله ای كمك 
كرده اس��ت. بنابراين پاكستان خود را در 
موقعيت يك بازيگر مهم در دوره انتقالی 
افغانستان می بيند كه به او امكان می دهد 
هم منافعش را تضمين كند و هم ماهيت 
حضور مستمر امريكا در منطقه را شكل 

بدهد. 
عامل هند

در طول بيست سال گذشته، هند خودش 
را به عنوان اقتصادی فعال و در حال رشد 
مطرح كرده است كه هم اكنون رونق آن 
به منابع انرژی خاورميانه و كش��ورهای 
آسيای مركزی وابس��ته است. افغانستان 
ب��ه طور ژئ��و اس��تراتژيكی در ميان اين 
دو منطقه مهم واقع ش��ده اس��ت. تسلط 
پاكستان بر افغانس��تان سد نيرومندی در 
برابر هند است كه با ساخت بندر گوادار 
در ساحل بلوچستان توسط چينی ها اين 
خطر بيشتر هم ش��ده است. هند كه مرز 
مش��تركی با افغانستان ندارد و نمی تواند 
عمليات نظامی مهمی در آنجا انجام دهد، 
حاال با تنگنايی اساس��ی رو به روس��ت. 
در ش��رايطی كه هندی ها حسابی كافه 
پيش  انتخاب های محدودی  ش��ده اند، 
رو دارن��د. يكی از اين ه��ا احيای دوباره 
ائتاف ش��مال اس��ت تا بتوان��د فضای 
 رقابت��ی خش��ن در افغانس��تان را دوباره 
به وجود آورد و ال اقل بخش��ی از منافع 
هند را تأمين كند و راه ديگر فش��ار وارد 
آوردن ب��ه پاكس��تان از طري��ق كش��مير 
 اس��ت. اما به هر حال اتخاذ اين دو شيوه 
به درگيری منجر می شود. در چنين زمينه 
ای، گفته های ديوي��د كامرون در دهلی 
كه به طور حتم با واشنگتن هم هماهنگ 
ش��ده، می تواند به عنوان اطمينان به هند 
ارزيابی شود مبنی بر اين كه منافع آن برای 
غرب و متحدانش مهم است. اين گفته ها 
می تواند پيام نيرومندی به پاكستان باشد 
كه بيش از حد در افغانستان جلو نرود و 
هشداری باشد به آن كشور كه با استفاده 
از پيوندهای مس��تقيم و فش��ار نظامی بر 

طالبان افغانستان، اثر بگذارد.

رقابت هند و پاکستان در افغانستان

جهان نما نصف النهار

انتق�اد اردوغ�ان از جه�ان ع�رب 
به دلیل عدم کمك به پاکس�تان

نخس��ت وزي��ر تركي��ه 
جهان ع��رب را به دليل 
ع��دم كمك رس��انی به 
پاكستان  مردم سيل زده 
ب��ه ب��اد انتق��اد گرفت. 
به گ��زارش ف��ارس به 
خبرگ��زاری  از  نق��ل 
تركي��ه،   آناتول��ی 
اردوغان،  رجب طي��ب 
نخس��ت وزير تركيه در 
هزار  بزرگداشت  برنامه 

و چهارصدمين سالگرد نزول قران از كشورهای اسامی و در رأس آنان 
كش��ورهای عرب »دارای ذخاير فراوان نفت و گاز« به دليل عدم كمك 
رس��انی به مردم س��يل زده پاكستان به ش��دت انتقاد كرد. اردوغان طی 
سخنانی در اين مراسم با اشاره به اوضاع وخيم مردم سيل زده پاكستان 
و درخواس��ت از ساير كشورها برای ارس��ال كمك های بيشتر به اين 
كش��ور، به كشورهای عربی هش��دار داد: نفت موجود در اين كشورها 
نعمت خدادادی اس��ت و آنها حق ندارن��د از اين نعمت خدادادی تنها 
برای تحكيم پايه های س��لطنت خود استفاده كنند. وی همچنين با ذكر 
اينكه در غرب تبليغات »اس��ام هراسی« و نشان دادن اسام در رديف 
با تروريس��م و تروريست، به شدت در جريان است، اين قبيل تبليغات 

و ترويج اس��ام هراس��ی را جرم عليه بش��ريت ارزيابی كرد.

م�رکل از توهین کنن�ده ب�ه پیامب�ر 
اس�الم )ص( تجلیل می کند

صدر اعظ��م آلمان قصد 
دارد در مراس��م اه��دای 
جايزه به ف��رد دانماركی 
ك��ه كاريكات��ور پيامب��ر 
س��ال  در  را  اعظم)ص( 
ك��رده  ترس��يم   2005
و  يافت��ه  حض��ور  ب��ود 
از وی تجلي��ل كن��د. به 
گ��زارش ف��ارس به نقل 
آلم��ان،  خبرگ��زاری  از 
وس��ترگارد«  »ك��ورت 
ش��هروند دانمارك��ی ك��ه در س��ال 2005 كاريكاتور پيامبر را ترس��يم 
كرده بود، روز چهارش��نبه در ش��هر »پوس��تدام« آلمان جايزه دريافت 
خواهد كرد. برگزاركنندگان اين مراس��م دلي��ل برگزاری آن را اينگونه 
تش��ريح كرده اند: اين جايزه به دليل تعهد وس��ترگارد به آزادی رس��انه 
و بيان و ش��جاعت وی در دف��اع از ارزش ه��ای دموكراتيك با وجود 
دريافت تهديدهای مرگ داده می ش��ود مركل )ص��در اعظم آلمان( نيز 
در اين مراس��م س��خنرانی خواهد كرد. برگزاركنندگان اين مراس��م در 
حالی مدعی می ش��وند اين جايزه به دليل آزادی بيان اعطا می ش��ود كه 
در آلمان كس��انی كه از هولوكاس��ت )افس��انه ای كه در آن ادعا شده 6 
 ميليون يهودی كش��ته ش��ده اند( انتقاد كنند به زندان و جريمه محكوم 

می ش��وند.
چندين كارش��ناس و تاريخ دان آلمانی، فقط به دليل ابراز ترديد درباره 

واقعيت هولوكاس��ت به زندان و پرداخت جريمه محكوم ش��ده اند.

مخالفت پنتاگون با درخواس�ت ناتو 
ب�رای اع�زام 2000 نی�روی م�ازاد 

به افغانس�تان 
پنتاگون اعام كرد: امريكا قصد ندارد درخواست ناتو برای اعزام 2000 
نيروی مازاد به افغانستان را بررسی كند. به گزارش ايسنا، ژنرال ديويد 
پترائ��وس، فرمانده نيروه��ای امريكايی و ناتو در افغانس��تان به تازگی 
درخواس��تی مط��رح كرد مبنی بر اع��زام 2000 س��رباز از جمله »۷50 
آموزش دهنده« به افغانس��تان. به گزارش خبرگزاری رويترز، در همين 
ح��ال ديويد كاپان، يك س��خنگوی پنتاگون گفت كه اين درخواس��ت 
مرب��وط ب��ه تدابير طوالنی م��دت ناتو )كه بر آم��وزش نيروهای افغان 

متمركز اس��ت(،  می باش��د. 
سال گذشته هم پيمانان امريكا در ناتو در پذيرش تمامی درخواست های 
نات��و برای ارائ��ه آموزش دهندگان، ن��اكام بودند و واش��نگتن به طور 
 موقت ۸50 نيرو برای كمك به حل اين مش��كل در افغانس��تان مستقر 

ك��رد. 
كاپان گفت: اين سربازان قرار است پاييز سال جاری به امريكا بازگردند 
و پنتاگون نيروی بيش��تری اعزام نخواه��د كرد. 95 هزار نفر، از حدود 

150 هزار نيروی خارجی در افغانس��تان امريكايی هس��تند.

 مع��اون عمران��ی ش��هرداری اصفه��ان اع��ام 
كرد: پيش��رفت فيزيكی در ميدان و س��ه محور 
مجلس��ی، هات��ف و ولی عص��ر، نزديك به صد 
درصد رس��يده و زيرگذر عبدال��رزاق نيز تا دور 
روز آينده تكميل خواهد ش��د. به گزارش ايمنا، 
»عليرض��ا قاری ق��رآن« با اعام اي��ن خبرگفت: 
در حال حاضر پيش��رفت فيزيكی طرح زيرگذر 
مي��دان امام علی به نزديك صد در صد رس��يده 
و به مناس��بت عيد سعيد فطر آماده بهره برداری 
خواهد ب��ود. وی با اش��اره به فعالي��ت آخرين 

اكيپ ه��ای عمليات��ی فعال در پ��روژه زيرگذر 
ميدان ام��ام علی اظهار ك��رد: برخی گروه های 
تأسيس��اتی، اجرای آس��فالت، بلوک فرش، نرده 
گذاری و رنگ آميزی نرده ها و دست اندركاران 
امور ترافيكی همگی حاكی از شمارش معكوس 
در روزهای پايانی پروژه زيرگذر ميدان امام علی 
است. وی با بيان اين كه همزمان با مراحل پايانی 
زيرگذرهای ميدان امام علی عمليات اجرايی فاز 
دوم اين طرح ش��امل اتصاالت بازار در محدوده 
عبدالرزاق و عمليات مرمت��ی نيز در حال انجام 

اس��ت تصريح كرد: در پروژه اتصال بازار، آنچه 
در س��ال گذشته به واس��طه اجرای خيابان های 
عبوری تخريب گرديده بود با تأس��ی از هويت 
بازار تاريخی مجاور در حال بازس��ازی اس��ت. 
معاون عمرانی ش��هرداری اصفه��ان از عمليات 
اجرايی توفقگاه عمومی پارک س��وار در ابتدای 
داد و   مجلس��ی در س��ه ش��يفت كاری خب��ر 
افزود: مس��احت پارک سوار مجلسی بيش از دو 
هزار متر مربع اس��ت كه در مراحل اجرايی اين 
طرح در طول روز به طور متوس��ط بيش از 250 
نف��ر و در طول ش��ب بي��ش از 150 نفر نيروی 
مفيد فعال بوده اند. وی اضافه كرد: بهره برداری 
از پ��ارک س��وار مجلس��ی به دلي��ل بحث های 
آزادسازی و تملك به  دو ماه آينده موكول شد.

قاری قرآن خاطرنش��ان كرد: همزمان با عمليات 
اجراي��ی پروژه فاز اول ط��رح احيای ميدان امام 
علی، دهها طرح زيربنايی تأسيسات شهری بدون 
ايجاد توقف در رون��د اجرايی پروژه فعال بوده 
و به نتيجه رس��يده است. وی طرح احيای ميدان 
امام علی را در قالب 3 فاز به منظور بازگردندان 
هويت تاريخی و فرهنگی، بهس��ازی محله ها و 
تأسيس��ات ش��هری، رونق بحث های اقتصادی 
و س��اماندهی ترافيكی دانس��ت و افزود: عوامل 
اجرايی شهرداری سعی دارند در 3 شيفت كاری 
فاز اول يعنی زيرگذر پ��روژه احيای ميدان امام 
علی را در مدت كمتر از 1۴ ماه و حتی چهار ماه 
زودتر از موعد مقرر آم��اده كنند و اين درحالی 
اس��ت كه مقرر بوده اي��ن مرحله از طرح احيای 

ميدان امام علی طی 1۸ ماه  اجرايی شود.

آيات عظام: نوری همدانی، صافی گلپايگانی،  مكارم 
ش��يرازی و سبحانی در آستانه عيد سعيد فطر نظر 
خ��ود را درباره  مبلغ، نوع و مي��زان فطريه و كفاره 
اعام كردند. به گزارش ايسنا، دفتر آيت  ا...  العظمی 
نوری همدان��ی فطريه امس��ال را 3 كيلو گندم كه 
معادل 1500 تومان اس��ت و ميزان كفاره امسال در 
موارد عمد، روزی ۷00 تومان و در موارد غير عمد 
 روزی ۴00 الی ۴50 تومان، اعام كرد. همچنين دفتر 
آيت ا... العظمی صافی گلپايگانی نيز مبلغ فطريه و 
ميزان كفاره امس��ال را برای هر نفر 1500 تومان و 

ميزان كفاره نيز در صورتی كه عمدي نباشد، روزی 
500 تومان اعام ك��رد. همچنين آيت  ا... العظمی 
مكارم ش��يرازی ني��ز گفت: اگر اف��راد می خواهند 
فطريه  خود را بر اس��اس گندم بدهند سهم هر نفر 
1500 توم��ان خواهد بود. اين مرج��ع تقليد ادامه 
داد: آن دس��ته از خانواده ها و افرادی كه می خواهند 
فطريه  خود را بر اس��اس برنج بدهند ميزان فطريه 
 برای هر نفر پنج هزار تومان خواهد بود. همچنين 
آيت  ا... العظمی س��بحانی درب��اره زكات فطره ماه 
مب��ارک رمضان عنوان كرد: اگ��ر قوت غالب برای 

فطره دهندگان گندم باشد مبلغ زكات فطره 1500 
تومان و اگر قوت غالب ب��رای افراد، برنج در نظر 

گرفته شود ميزان فطره 5500 تومان خواهد بود. 
كميته امداد امام خمينی در آس��تانه عيد سعيد فطر، 
آمادگی اي��ن نهاد را برای جم��ع آوری و دريافت 
فطريه امت خداجوی كشورمان اعام كرد. همچنين 
پايگاه ه��ای ويژه كميته ام��داد امام خمينی جهت 
دريافت مبلغ های فطري��ه در اطراف جايگاه های 
برگزاری آيين های نماز عيد سعيد فطر در سراسر 

كشور استقرار خواهند يافت.

   رهبر معظم انقالب:
ایران بزرگ، امروزه بیش از هر زمان نیازمند کار و کارآفرینی است

حض��رت آيت ا... خامنه ای رهب��ر معظم انقاب 
اس��امی در دي��دار صده��ا نف��ر از كارآفرين��ان 
عرصه های مختل��ف توليدی، صنعت��ی، معدنی، 
بهداش��تی و درمان��ی، كارآفرين��ی  كش��اورزی، 
 را نوع��ی عب��ادت و ارزش آفرين��ی خواندن��د و 
افزودند: ايران بزرگ امروزه بيش از هر زمان ديگر 
ب��ه كار و كارآفرينی نياز دارد تا همچون عقابی تيز 
پ��رواز، در فضای پيش��رفت، آبادانی و افتخار اوج 

گيرد.
به گزارش واحد مركزی خبر، ايش��ان با اش��اره به 
اهميت كار و كار آفرينی از ديدگاه اس��ام، ايجاد 
اشتغال را عاوه بر جنبه مهم ثروت آفرينی، نوعی 
زمينه سازی برای به كارگيری گنجينه استعدادهای 
انس��انی دانستند و افزودند: ايران، امروزه به كارگاه 
بزرگ تاش، ابتكار و نوآوری تبديل ش��ده است 
اما اين واقعيت، تنها گام اول از روند پيش��رفت و 
س��رافرازی كش��ور اس��ت. رهبر انقاب اسامی، 
با تأكيد به نياز اساس��ی كشور به كار و كارآفرينی 
خاطرنش��ان كردند: دو دليل اساسی يعنی »آمادگی 
كشور برای جهش« و »فش��ار اقتصادی دشمنان«، 
ثابت می كند كه ايران، بي��ش از هر دوره ديگر به 

كار و كارآفرينی احتياج دارد.
رهب��ر انق��اب اس��امی تأكي��د كردن��د: ملت و 
مس��ئوالن، بدون ترديد اين تحريم ه��ا را نيز دور 

می زنند و همچون س��ه دهه گذشته تحريم ها را 
ن��اكام می گذارند و به كار و پيش��رفت و بالندگی 
ادام��ه می دهن��د. حض��رت آي��ت ا... خامنه ای 
در جم��ع بندی اي��ن بخش از سخنانش��ان، همه 
دلس��وزان و مس��ئوالن كش��ور را به تاش، توليد 
و  دانس��تند  موظ��ف  و  مكل��ف  كارآفرين��ی   و 
كارگاه  ه��م،  دس��ت  ب��ه  دس��ت  افزودن��د: 
 عظي��م اي��ران را ه��ر روز پ��ر رونق تر س��ازيد. 
حضرت آيت ا... خامنه ای، بس��ياری از ايرادها و 
گله های كارآفرينان را ناش��ی از مديريت نش��دن 
كامل منابع مالی دانس��تند و افزودند: بايد منابع را 

در مس��يری كه برای كش��ور ارزش افزوده مالی و 
غيرمال��ی دارد تخصيص دهيم تا توليد و اش��تغال 

افزايش يابد و »كسب و كار« رونق گيرد.
رهبر انقاب اسامی، به موازات موظف دانستن دولت 
به »مديريت منابع مالی و بهبود فضای كسب و كار«، 
 كارآفرينان را نيز به تاش مستمر و همه جانبه برای 
مرغوبيت بخشی و افزايش كيفيت كاالهای ساخت 
داخ��ل فراخواندن��د و افزودن��د: م��ردم می دانند 
ك��ه مص��رف ه��ر كاالی خارجی يعن��ی بيكاری 
ي��ك كارگر ايران��ی، اما كارآفرينان ه��م بدانند كه 
رغب��ت مردم به مصرف كاالهای داخلی با ش��عار 
 تحقق نمی يابد بلك��ه نيازمند افزايش كيفيت اين 

كاالهاست. 
حض��رت آي��ت ا... خامنه ای همچني��ن بار ديگر 
واردات بی روي��ه و بی منط��ق را »ضرر و خطری 
بزرگ« خواندند و افزودند: مس��ئوالن مربوطه بايد 
ب��ا توجه به هدف ه��ا و نيازهای واقعی كش��ور، 
واردات را مديري��ت كنند. رهبر انقاب اس��امی 
در پايان سخنانش��ان افزودند: فض��ای پرواز ملت 
بسيار با استعداد ايران، آسمان بی كران پيشرفت و 
افتخار است و انشاءا... اين كشور روزی به مرجع 
علمی جهان، مصداق افتخار مسلمانان و منبع تأمين 
نيازه��ای مردم جهان به تولي��دات و كاالها تبديل 

خواهد شد.

تکمیل زیرگذرهای میدان امام علی

میزان فطریه امسال اعالم شد 

 ادامه از صفحه اول
ب��ه زودي ش��ركت هاي ب��االي 50 
درصد دولت��ي در زمينه قوانين آگهي 
 ب��ه مطبوع��ات، دولت��ي محس��وب 

مي شوند
اس��ماعيلي با اش��اره به اي��ن مطلب 
كه يك��ي از مهمتري��ن فعاليت هاي 
مش��اوران  اختص��اص  اس��تانداري 
 ب��راي تهيه ليس��تي از ش��ركت ها و 
مجموعه هايي اس��ت كه نيمه دولتي 
هس��تند؛ سعي مي ش��ود تا با رايزني 
و تشكيل كارگروه با اداره ارشاد اين 
شركت ها نيز در زمينه اعطاي آگهي 
ب��ه مطبوع��ات در زم��ره اداره هاي 
 دولتي و قانون هاي مربوط به آن قرار 

مي گيرند.
محمد مهدي اس��ماعيلي از اختصاص بخش��ي 
از اعتباره��اي فرهنگ��ي به مطبوع��ات خبر داد 
و اف��زود: درخص��وص ايجاد صن��دوق قرض 
الحس��نه و تعاوني براي مطبوع��ات اقدام هايي 
ش��ده كه هنوز مشكاتي بر سر راه وجود دارد، 
اما حماي��ت از برگزاري نمايش��گاه مطبوعات 
 در دو س��الن فراهم آمده اس��ت و كار گروه سه 
جانب��ه اي ب��ا حضور قريش��ي )معاون��ت امور 
اجتماع��ي اس��تاندار(، تحوي��ل پ��ور )معاونت 
فرهنگي ش��هرداري( و حس��يني مدير كل اداره 

فرهنگ و ارش��اد براي عملياتي شدن ساماندهي 
به كيوس��ك هاي مطبوعاتي و اختصاص مكان 
براي محل توزيع مطبوعات و انبار تشكيل شده 

است.
اخبار منتش��ر ش��ده در خصوص تصويب طرح 
مجموعه مطبوعاتي توس��ط يكي از رس��انه ها 

صحيح نبوده است.
معاون سياس��ي امنيتي اس��تانداري ب��ا تأكيد بر 
اين نكته كه طرح هاي��ي براي اختصاص مكان 
براي تمركز رس��انه اي ارائه ش��ده و كاملترين 
آنها ط��رح ه��ا و پيگي��ري گفت��اري دبيرخانه 

مطبوعات بوده اس��ت افزود: تاكنون 
از هي��چ طرحي حماي��ت نكرده ايم 
و هيچ كدام از ط��رح ها به تصويب 
نرسيده است ولي احتمال اختصاص 
زمين يا اس��تفاده موق��ت از يكي از 
س��اختمان ه��اي اداري ي��ا ميراث��ي 
 اصفه��ان ب��راي ش��روع كار وج��ود 
دارد.  وي تصريح ك��رد: براي ايجاد 
مرك��ز آم��وزش مبان��ي مطبوعاتي و 
اصول خبرنگاري نيز كه مورد اش��اره 
دوستان مطبوعاتي بوده آمادگي داريم 
و در م��ورد اختصاص مكان و تأمين 
مربي و هزين��ه هاي ديگر آن در حد 

توان همكاري خواهيم كرد. 
همچني��ن از جش��نواره مطبوعات و 
بخش غير حرف��ه ها نيز حمايت مي 
كني��م و مكان خاصي را با بررس��ي مجدد براي 
ايجاد مجتمع مطبوعاتي اختصاص خواهيم داد. 
محمد مهدي اسماعيلي خاطرنشان كرد: فضاي 
رسيدگي به امور مطبوعات فضايي سهل و ممتنع 
اس��ت كه در آن، زبان مش��ترک فرهنگي وجود 
دارد ولي با وجود مدعيان فراوان نظريه پردازي 
 در اي��ن خصوص و وجود مش��كات عميق و 
ريشه دار، با وجود تاش و رسيدن به ديدگاه هاي 
 مشترک، حل برخي مشكات اين حوزه دشوار 

به نظر مي رسد.
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حوادث

بخوان! به شكرانه توحيد. بخوان! به شكرانه اين عيد!
بخ��وان، به پاس س��رافرازی ات در بندگی و خاكس��اري آس��تان حق )ج��ّل جاله(، 

 

بخوان:
اَللُّهمَّ اَْهَل الِْكبِريآِء َو الَْعَظَمِه، َو اَْهَل الُْجوِد َو الَْجبَُروِت،...

الهی، ای عظمت بی پايان و ای دارنده هر دو جهان! ای ذات بی مثال سخاوت!
ای كمال بی  زوال قدرت! ای بخشنده ترينی كه معنای بخششی!

و ای آمرزنده ای كه پديد آورنده تقوايی!
أَْسئَلَُك بَِحقِّ هَذا الْیَوُم الَّذی َجَعلْتَُه لِلُْمْسلِمیَن عیدا؛

 از ت��و می خواهي��م ب��ه حق اي��ن روز مب��ارک، كه برای دل ه��ای مؤم��ن، عيد قرار 
داده ای:

درود و سپاسمان را نثارِ پيامبر عشق و رحمت، حضرت ختمی مرتبت،
ُمحّمد مصطفی صلی ا...  عليه  و  اهل بيت طاهرينش نمايی!

الهی! در اين روز مبارک، از تو می خواهيم كه ما را در سايه امنيت چتر نورانيت
محمد و آل محمد قرار دهی.

الهی! از تو می خواهيم كه به پاداش طاعت مان،
ما را از ترفندهای رنگارنگ اهريمن محفوظ بداری

الهی! ما را عبادتی بياموز كه بتوانيم شكر نعمت هايت را پاس بداريم.
 اله��ی! عب��ادت مقرب��ان درگاهت را به ما بياموز؛ عبادتی كه توأم با عش��ق توس��ت، 

عشق!
الهی! به پاداش عبادتمان، به پاس روزه هايمان، ما را استقامت در راهی ببخش

كه راه انبيا و اوليای توست!
ما را در راهی هدايت فرما كه رضايت تو و پيام آور راستين تو در آن است.

الهی! به بهروزی اين عيد كه روز سرافرازی در امتحان تو بود،
توانايی مان بخش، تا بار ديگر از عهده امتحان تو برآييم!

الهی! به پاس يك ماه برخورداری از نعمت های »ويژه ات«
كه مخصوص »ماه مبارک رمضان« است،

چشم ما را هرچه زودتر به نعمت نهايی حضرتت،
ظهور حضرت موعود عجل ا...  فرجه روشن فرما !

الهی! يك ماه با ميزبانی ويژه ات، امساک از گناه را به ما آموختی
و نگاه ناسوتی مان را، روشن از انوار الهوتی خويش كردی؛

در حالی كه كمتر قدر چنين نعمتی را می دانيم!
رمضان، سايه مهر از سر ما می گیرد          بـال رأفت كه فرو داشت، فرا می گیرد
چون نگیرد دلم از رفتن ماه شب قدر        كـه خدا سايـه مهر از سر ما می گیرد
رمضان دار شفايی است كه هر جان و دلی   داروی دردی از ايـن دار شفا می گیـرد
روزه با فطره، امان است و برات شب قدر    هر كه شد در دو جهان كامروا می گیرد

... و ما امروز،  ماه مبارک رمضان را در حالی بدرقه می كنيم
كه لب های خشكيده خود را با تسبيح نامت صفا داده ايم

و با اميدی بيشتر، قدم در راه زندگی نهاده ايم؛
»اميدی« كه با پالودگی از گناه، چون بذری، در دل ريشه می كند

و در هوای رسيدن به غايت مراد خويش است.
الهی! ما را در ادامه اين راه خطير، راهنما باش
و از فريب اهريمن قسم خورده دورمان بدار!

الهی! چشممان را به جمال دالرای مهر موعود عجل ا...  تعالي فرجه،
در هم شكننده ظلمت و تاريكی، روشن كن، تا نماز عيد را،

با ايشان و در فضای عطرآگين واليت، به جای آوريم!
نمازی كه آكنده از روح اجابت باشد؛ آكنده از قنوت های سبز آرزومندی!

الهی! هر روزمان را در سايه آقا امام زمان عجل ا... تعالي  فرجه عيد بگردان! عيد!....

ي�ازده���م آذر س��ال 1302 در  ج��ال آل اح��م��د در 
 محل��ه قديم��ی س��يد نصرالدين تهران چش��م ب��ه جهان 

گشود. 
وی در خان��واده ای روحان��ی پ��رورش ياف��ت و به گفته 
خ��ودش »در نوعی رفاه اش��رافی روحانيت« بزرگ ش��ده 
اس��ت. وی در اصل از اهالی اورازان طالقان است، ولی در 
تهران رش��د و پرورش يافت. زندگی ج��ال جمع ضدها 
اس��ت، در برهه ای توده ای می شود، در برهه ای ملی گرا 
در بره��ه ای دس��ت از همه اينها می ش��ويد و در حقيقت 
خود را پيدا می كن��د. دوره های زندگی جال به گونه ای 
اس��ت كه در ش��رح آن می توان چند نف��ر و چند چهره را 
در ي��ك كالبد ديد. تهران برای ج��ال، به خصوص در آن 
روزهای پرالتهاب تاريخ ايران، محلی مناس��ب برای رش��د 
و نمو بود، به گونه ای كه جال می توانس��ت هم سياس��ی 
باشد، هم نويسنده، هم مس��ئول حزب و... همه اينها سبب 
ش��د تا جال با توجه ب��ه آميختگی تفكره��ای متفاوت از 
ويژگی ای برخوردار شود كه در آن زمان كمتر نويسنده ای 
را می ت��وان چ��ون او ياف��ت. ج��ال در س��ال 1322، در 
 حال��ی كه روزها را در بازار به كارهايی مثل س��يم كش��ی، 
چرم فروش��ی و س��اعت س��ازی می گذران��د، ديپلم خود 
را گرف��ت. وی در »ش��رح اح��واالت« خ��ود می نويس��د: 
در خان��واده ای روحانی )مس��لمان- ش��يعه( ب��ر آمده ام. 
پ��در، برادربزرگ و يكی از ش��وهر خواهرهايم در مس��ند 
روحانيت مردند. حاال برادرزاده و يك شوهر خواهر ديگرم 
روحانی اند و اين تازه اول عش��ق است، كه الباقی خانواده 

هم مذهبی اند. 
با تك و توک اس��تثنايی... دبس��تان را كه تمام كردم )پدرم( 
ديگر نگذاش��ت درس بخوانم و گفت كه ب��رو بازار و كار 
كن... من به بازار رفتم. اما دارالفنون هم كاس های ش��بانه 
باز كرده بود كه پنهان از پدر اسم نوشتم. روزها كار، ساعت 
سازی، بعد سيم كش��ی برق... و شب ها درس... دبيرستان 
را تمام كردم.... دبيرس��تان همين جور تمام ش��د و توشيح 
»ديپلمه« آمد زير جرگه وجودم. )در سال 1322( يعنی زمان 
جنگ... به اين ترتيب جوانی با انگش��تری عقيق به دس��ت 
و س��ر تراش��يده و نزديك به يك متر و هشتاد، از آن محيط 
مذهبی تحويل داده می ش��ود به آش��فتگی زمان جنگ دوم 
بين الملل كه برای ما كش��تار، خرابی و بمباران را نداشت، 
ام��ا قحطی، تيفوس، هرج و مرج و حضور آزاردهنده قوای 
اش��غال كننده را داش��ت. در واقع همين آشفتگی جنگ به 
نوعی در دهه 20 نقش مهمی در تاريخ ايران بازی می كند. 
جال هم در اين زمان با آنكه بيس��ت س��ال بيشتر ندارد از 
الته��اب و جريان های عص��ر خود دور نم��ی ماند و وارد 
معركه ای می شود كه در سرنوشت آتی او نقش مهمی را ايفا 
می كند. وی می نويسد: جنگ كه تمام شد دانشكده ادبيات 
)دانشسرای عالی( را تمام كرده بودم )1325( و معلم شدم. 
)1326( در حالی كه از خانواده بريده بودم و با يك كراوات 
و يك دست لباس نيمدار امريكايی كه خدا عالم است از تن 
 كدام س��رباز به جبهه رونده ای كنده بودند تا من بتوانم پای 

ش��مس العم��اره به 
بخرمش.  تومان   ۸0
س��ه س��الی بود كه 
عض��و ح��زب توده 
س��ال های  ب��ودم. 
با  دبيرس��تان  آخ��ر 
حرف و سخن های 
آشنا  كسروی  احمد 
ش��دم و مجله پيمان 
و بعد »م��رد امروز« 
ت��ف��ريح ه��ای  و 
ش��ب و بع��د مجله 
»دني��ا« و مطبوعات 
من  ت��وده....  حزب 
توده  ح��زب  مأمور 
ب��ودم و جمعه ه��ا 
 ب��االی پ��س قلعه و 
مناظره  چ��ال  كلك 
و مجادله داش��تيم... 
ت��وده در  در حزب 
ع��رض چهارس��ال 
ي��ك  ص���ورت  از 

عضو س��اده ب��ه عضويت كميته ح��زب تهران رس��يدم و 
نمايندگ��ی كنگ��ره و از اي��ن مدت دو س��الش را مدام قلم 
زدم...يكی از ويژگی های جال، قلم زدن و نوش��تن مداوم 
 او بود، حال در هر س��لك و مس��لك و ب��ا هر تفكری؛ چه 
ت��وده ای، چ��ه ملی و چ��ه مردمی و چه مس��لمان. در هر 
صورت جال قلم را با خود داش��ت و اگر قلم نبود ش��ايد 
جال نه اس��می داشت و نه رسمی. حتی می توان گفت با 
توجه به نوش��ته های خود ج��ال و حرف و حديث هايی 
كه از خود در كتاب های مختلفش نوشته است، قلم جال 
پيش��قراول خود جال بود، داس��تان ها و س��بك نوشتاری 
روزنام��ه ای او با تمام ويژگی هايش آينه تمام نمای جال 
بودند. جال اولين داستان كوتاه خود را در سن 22 سالگی 
يعنی س��ال 132۴ نوش��ت و آن هم در مجله »س��خن« كه 
مرحوم دكتر پرويز ناتل خانلری آن را منتشر می كرد، به نام 
زيارت چاپ شد. مرحوم خانلری در اين زمينه می گويد:... 
»زيارت« را جال آل احمد با پست فرستاده بود. من گرفتم 
و خوان��دم و به نظرم آم��د كه خوب اس��ت. دادم هدايت 
خوان��د، او هم تصديق كرد. وقتی كه چاپ ش��د س��روكله 
آل احمد پيدا ش��د. ديدم همان شاگرد ماست در دانشكده. 
خ��ودش به عنوان گله می گفت كه »زيارت« را داده اس��ت 
به يكی از استادان دانش��كده كه بخواند. استاد گفته بود كه 
چرت و پرت نگو، درست را بخوان، كه به كلی توی ذوقش 
 خ��ورده بود، اما وقتی كه چاپ ش��د آل احمد خوش��حال 

شد. 
جال می گويد: اولين قصه ام در »سخن« آمد. شماره نوروز 
2۴. كه آن وقت ها زير س��ايه صادق هدايت منتشر می شد 

و ن��اچ��ار هم��ه 
اي�شان  جم�اعت 
چپ  به  گراي��ش 
داشتند و در اسفند 
همين سال »ديد و 
بازديد« را منتش��ر 
ك��ردم... آش��نايی 
جال ب��ا هدايت 
و مجموعه ای كه 
در مجل�ه »سخن« 
بودند س��بب شد 
جرگه  در  وی  كه 
نويس��ن��دگان آن 
عص��ر در بيايد و 
اف���زون ب���ر كار 
تحريری و نوشتن 
داس��تان ها به كار 
سياسی نيز بپردازد. 
 ب����رادر ج��ال، 
ش��مس آل احمد 
از  ك�ت�����اب  در 
ب���رادر«  »چش��م 
می نويس��د: جال با زبان های عربی و فرانس��ه آشنا بود. 
نويسنده ای جوان و شناخته شده بود كه در سخنرانی دهان 
گرمی داش��ت... در واقع همين توانايی ها س��بب شد كه او 
در حزب توده رش��د و ترقی كند، اما اين گرم آغوشی ها تا 
س��ال 1326 بيشتر طول نكشيد و وی از حزب توده خارج 
ش��د.... به دنبال اتفاق نظر جماعتی كه ما بوديم )به رهبری 
خلي��ل ملكی(. و رهبران حزب كه به علت شكس��ت قضيه 
آذربايجان زمينه افكار عمومی حزب ديگر زيرپايش��ان نبود 
و ب��ه همين علت دنباله روی سياس��ت اس��تالينی بودند كه 
می ديدي��م به چه فاجعه ای می انجاميد. پس از انش��عاب، 
يك حزب سوسياليس��ت س��اختيم... تاب چندانی نياورد و 
ما ناچار ش��ديم به سكوت... وی در دوره سكوت خود در 
واقع ساكت نبود، بلكه قلم او چنين خصلت و خصيصه ای 
نداشت كه ساكت باشد، قلمی كه ترجمه می كند، می نويسد 
و صاح��ب رأی و ديدگاه اس��ت، حتی در بدترين وضعيت 

هم ساكت نيست. 
وی در اين دوره به گفته خود برای فراگرفتن زبان فرانس��ه 
چن��د كت��اب از فرانس��ه ترجمه می كن��د: »قمار ب��از« اثر 
داستايوفسكی در سال 132۷ و »بيگانه« نوشته »آلبركامو« را 
ترجمه و منتش��ر می كند. ضمن آنكه در سال 2۷ مجموعه 
داس��تان »سه تار« را نيز چاپ كرد »سوء تفاهم« اثر آلبركامو 
را در سال 29 ترجمه و عرضه می كند و در اين دوره است 
كه با همس��رش )سيمين دانشور( آش��نا می شود و ازدواج 
می كند... در اين دوره اس��ت ك��ه زن می گيرم. وقتی كه از 
اجتماع بزرگ دستت كوتاه شد، كوچكش را در چارديواری 

خانه ای می سازی. 

از خان��ه پدری به اجتماع حزب گريختن و از آنجا به خانه 
شخصی... از سال 1329 هيچ كاری به اين قلم منتشر نشده 
كه س��يمين اولين خواننده و نقادش نباش��د و اوضاع همين 
جورهاس��ت تا قضيه ملی ش��دن نفت و ظه��ور جبهه ملی 
و دكتر مصدق كه از نو كش��يده می ش��وم به سياست و از 
نو س��ه س��ال ديگر مبارزه... وی بعد از سه سال فعاليت در 
جبهه ملی در س��ال 1332 از آن كن��اره می گيرد... به علت 
اخت��اف نظر با ديگر رهبران نيروی س��وم، كناره گرفتم و 
می خواس��تند ناص��ر وثوقی را كه از رهب��ران حزب بود با 
هم��ان »بري��ا« بازی ها اخراج كنند. كه دي��دم ديگر حالش 
نيس��ت. آخر ما به علت همين حقه بازی ها از حزب توده 
انشعاب كرده بوديم و حاال از نو به سرمان می آمد... به نظر 
می رس��د كه دلبستگی های جال به گروه ها و احزاب در 
فاصله سال های مختلف پيش از آنكه دغدغه سياست باشد، 
دغدغ��ه حضور و عملی اجتماعی اس��ت. وی قبل از آنكه 
روش��نفكر تئوری پرداز باشد، يك روشنگر عمل گرا بود و 
آموزه های تجربی و عملی او در طول دو دهه سبب شد كه 
به باز زايی انديشه های خود بپردازد و تئوری های خود را 
عرضه دارد. من��ش جال به گونه ای بود كه گمان می كرد 
می تواند گم ش��ده اش را در ميان س��ازمان ها، گروه ها و 
حزب ها و يا حتی بريدن از انديش��ه های پدری جس��تجو 
كند. وی در اين تاطم و كژ ش��دن های پياپی در بس��تری 
آرام می گيرد كه در ظاهر آن چيزی است كه به دنبالش بود 
نه درآن هياهوها و بگير و ببندها كه در جهان ديگر و مكانی 
خارج از آن وجود داش��ت... همين جور بود كه آن جوانك 
مذهبی از خانواده گريخته و از آشفتگی ناشی از جنگ و آن 
سياست بازی ها سر س��الم به در برده، متوجه تضاد اصلی 
بنيادهای اجتماعی ايرانی ها ش��د با آنچه به اس��م تحول و 
ترقی و در واقع به صورت دنباله روی سياسی و اقتصادی از 
فرنگ و امريكايی دارد مملكت را به س��مت مستعمره بودن 
می برد و بدلش می كند به مصرف كننده نهايی كمپانی ها و 
چه بی اراده هم... اين سخن صريح جال كه وی تضادهای 
اصل��ی در بنيادهای خانواده را لمس كرده و با آنها برخورد 
می كند به نوعی مانيفست تفكرهای او محسوب می شود. 
قبض و بس��ط های فكری مداوم جال به مدت 12 سال و 
كش��مكش او با صاحبان انديش��ه آن زمان سبب شد جال 
بتواند بخش��ی از تاري��خ دو دهه پر كش��مكش ايران را به 
همراه داش��ته و خود نيز از افراد همين قافله پرالتهاب باشد. 
ج��ال تا آخرين لحظه های حياتش مس��ائل و موضوعاتی 
را كه در كش��ور می گذش��تند زير نظر داشت و در واقع به 
 عنوان عنصری حزم انديش و واخورده با مس��ائل برخورد 

نمی كرد.
تضاده��ای عميق در جامعه ايران را در غرب زدگی ايرانيان 
و اس��تعمار غربيان می دانست و از اينكه روشنفكران بدون 
ش��ناخت واقعيت ها و رش��ته های تاريخی و س��نتی خود 
رويكردی مش��فقانه به غرب دارند نگران بود و بهترين راه 
برون رفت از اين معضات را رويكرد دوباره به سنت ها و 

اصالت های شرقی می دانست. 

بسم ا... الرحمن الرحیم
ــنی بالّرْحَمِة واْرُزْقنی فیِه التّوفیِق والِعْصَمِة وَطّهْر قلْبی من  اللهّم َغّش

َغیاِهِب التُّْهَمِة يا رحیماً بِعباِدِه المؤِمنین.
خدايا بپوش��ان در آن با مه��ر و رحمت و روزی كن م��را در آن توفيق 
 و خ��ودداری و پ��اک كن دل��م را از تيرگی ه��ا و گرفتگی های تهمت،

ای مهربان به بندگان با ايمان خود.

اوقات شرعی ماه رمضان 1431 هجری قمری 
)18 شهريور 1389(
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  سپیده نصر اصفهانی 
 ب��درود اي ماهي ك��ه به هنگام وداع از ت��و، نه غباري ب��ه دل داريم و نه از 

روزه ات مالي در خاطر...                                            
                                                                              امام سجاد )ع(

 چش��مها را كه ميگش��ايم، همه چي��ز تمام اس��ت... هم��ه آن لحظاتي كه 
يك به يك آنها را شمردم و براي غرق شدن در شكوه و عظمتشان روزها را 

به انتظار نشستم.
امروز رمضان، ديگر فردايي ندارد... لحظه بعدي، عشق است و ايمان و عرفاني 
كه به دوش فرش��تگان خدا بسته ش��ده و تا زمين خاكي آمده است تا نويد 
طهارت بدهد، طهارت از آنچه بوديم و نويد چيزي كه امروز بعد از طي سي 

روز عبادت خالصانه به درگاه خدا هستيم...
دلم براي سحرهايت تنگ مي شود... براي صوت قشنگ دعايي كه هيچ گاه 
معني آن را نفهميدم و هر روز بيش از روز قبل دلم با قطعه قطعه حرفهايش 

به پرواز در آمد...

دلم براي اذان مغربت تنگ مي ش��ود... آن زمان كه با گرس��نگي و تش��نگي 
يك روز كامل وقتي صداي موذن به گوش��م مي رس��يد با همه وجود از جا 

برميخاستم و به سجده عشقت سر بندگي مينهادم...
دلم براي لحظات زيبايت تنگ مي شود... همان لحظاتي كه نور در آن جريان 
داشت، همان لحظاتي كه چشم دلم باز بود و آنچه را كه بايد، به خودي خود 

مي ديد... 
دلم برايت تنگ مي شود اي ماه خدا، اي كه عشق را با حضور در لحظه لحظه 
شبانه روزت حس كردم و با زمزمه رفتنت غمي بزرگ بر دلم نشسته... غمي 

كه نمي دانم با كه بگويم و از چه بگويم...
چشمانم را مي بندم و بار ديگر در شريان هاي تنم احساست مي كنم، حضورت 
را در گنجينه دلم ميفشارم و از خداي خودم ميخواهم كه در تقديرم رمضاني 

ديگر قرار دهد تا شايد بار بعد قدر لحظات نورانيت را بيشتر بدانم ....
 پلك كه باز مي كنم غرق نورم.... س��تاره اي از پش��ت آسمان رمضان طلوع 

مي كند و همگان به درخشش اين فطر به شكرانه مي نشينند....

دعای روز بیست ونهم ماه مبارك 
رمضان

همزمان با پايان میهماني خدا
همپاي قدم هایش مي روم...

جامعه

رئیس پلیس اداره آگاهي اصفهان:
یك چهارم سرقت ها در اصفهان سرقت 

لوازم داخلي خودروهاست
  »س��رهنگ حسين زاده« گفت:  يك چهارم سرقت ها در استان 
اصفهان س��رقت لوازم داخل خودرو، نظير نوت بوک، اسناد و مدارک 

شخصی و... است. 
وی ضمن بيان اين مطلب به س��رقت يك كامپيوتر ش��خصی از داخل 
خودرويی در حاش��يه زاينده رود اش��اره كرد و افزود:  دو سارق جوان 
معتاد به مواد مخدر و سابقه دار شيشه اتومبيلی را در حاشيه زاينده رود 

شكسته و نوت بوكی را كه روی صندلی اتومبيل بود سرقت كردند. 
رئيس پليس آگاهی خاطرنشان كرد: اين نوت بوک متعلق به يك زوج 
ج��وان بود كه تنها ۴ روز از زندگی مشتركش��ان می گذش��ت و تمام 
عكس های خانوادگی و جش��ن عروسی در اين رايانه شخصی ذخيره 

شده بود. 
سرهنگ حسين زاده افزود: با پيگيری های پليس، اين سارقان شناسايی 
و دستگير شدند و طی اين دستگيری تعداد زيادی وسايل داخل اتومبيل 
نظير: نوت بوک،  اسناد و مدارک شخصی، دسته چك و... از منزل اين 

سارقان كشف شد.
رئيس پليس آگاهی اصفهان تصريح كرد: درس��ت است كه نوت بوک 
مورد اس��تفاده س��ارقان قرار نگرفته بود، اما روزهای پراسترسی به اين 

زوج جوان گذشت. 
سرهنگ حس��ين زاده در خاتمه هشدار داد: جهت جلوگيری از وقوع 
اتفاق های جبران ناپذير كه آبروی اشخاص را به خطر می اندازد، افراد 
بايد از نگهداری رايانه های سيار،  تلفن های همراه در داخل اتومبيل حتی 
در صن��دوق عقب اتومبيل و نيز از نگهداری عكس های خانوادگی در 
رايانه های شخصی پرهيز كنند و اگر مجبور به ذخيره اين عكس ها در 
 رايانه هستند از رمزهای پيچيده استفاده نمايند تا به راحتی قابل دسترسی 

نباشند.

جامعه

به مناسبت سالروز درگذشت جالل آل احمد
جالل قلم؛ در آثار جالل آل احمد

بخوان به نام توحید 

عید فطر روز سرافرازي در امتحان بزرگ رمضان مبارك باد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان ها
شهركرد

رئيس هيأت امناء شهرک صنعتي تيران 
گفت: تعهدهاي شركت شهرک هاي 
صنعتي به كارخانه ها و ش��ركت هاي 
واقع در ش��هرک هاي صنعتي اجرايي 
نش��ده اس��ت. به گزارش ف��ارس از 
تيران و كرون، »ابراهيم س��لطاني« در 
هماي��ش صنعت و مع��دن در جمع 
صنعتگران و مسئوالن شهرستان اظهار 
داشت: شهرک صنعتي تيران از هفت 
سال گذش��ته تاكنون فعاليت خود را 

آغاز كرده كه ايجاد 110 ش��ركت و كارگاه بزرگ و 100 ش��ركت خدماتي كوچك 
در اين شهرک پيش بيني شده است. وي افزود: آنچه در بخشنامه ها و اخبار به ثبت 
رس��يده، حاكي از اين بوده كه زيرساخت هاي اوليه شهرک هاي صنعتي )آب، برق و 
تلفن( از طرف شركت شهرک هاي صنعتي تا اول هر شهرک بايد فراهم شود اما اين 
موضوع تاكنون انجام نش��ده اس��ت. رئيس هيأت امناي شهرک صنعتي تيران با بيان 
اينكه يكي از تعهدهاي شركت شهرک ها فراهم كردن اين زيرساخت هاست، اضافه 
كرد: تعهدهاي شركت شهرک هاي صنعتي به كارخانه ها و شركت هاي شهرک هاي 
صنعتي اجرايي نشده است. وي نبود خط تلفن ثابت در شهرک صنعتي تيران را يكي از 
معضل هاي اين شهرک بيان كرد و گفت: در شهرک صنعتي تيران شركت هاي بزرگي 
فعاليت مي كنند ولي اين منطقه صنعتي خط تلفن ندارد. سلطاني با اعام اينكه در ارائه 
تسهيات با صنعتگران همكاري نمي شود، افزود: يكي از نيازهاي صنعتگران تسهيات 
بانكي است كه اين تسهيات موجب شروع به كار شركت هاي تعطيل شده مي شود. 
وي همچنين با بيان اينكه ساالنه هزينه هايي براي بيمه بيكاري پرداخت مي شود، گفت: 
اگر اين مبالغ به عنوان تسهيات به شركت هاي صنعتي داده شود سبب اشتغال شده و 

دوباره اين پول به دولت بازگردانده مي شود.

»احسان عبدالهي«، عضو هيأت رئيسه كانون صنعت ساختمان و رئيس كانون كارگران 
ساختماني استان، از اجرايي نشدن طرح بيمه اجتماعي كارگران ساختماني به شدت 
انتقاد كرد و گفت: با تأس��ف پس از چند سال كار كارشناسي كه توسط كارشناسان 
چندي��ن وزارتخانه صورت گرفت و جلس��ه هاي زياد كمس��يون هاي اجتماعي و 
بهداش��ت و درمان مجلس شوراي اسامي، با طرح آن در جلسه هاي علني مجلس 
ش��وراي اس��امي و تصويب و تأييد آن توسط شوراي نگهبان و اباغ توسط رئيس 
جمهور، قرار بود كه اين طرح از ابتداي شهريورماه اجرا شود كه متأسفانه با درخواست 
ش��وراي عالي استان ها از رئيس جمهور در خصوص مسكوت بودن اين طرح مواجه 
شديم. احسان عبدالهي اذعان داشت: متأسفانه در اين 2 ماه شاهد بوديم كه توسط رسانه ها 
و به خصوص صدا و سيما از كارگران ساختماني درخواست مي شود به سازمان تأمين 
اجتماعي مراجعه كنند كه كارگران پس از مراجعه از عدم اطاع مسئوالن شعب سازمان 

تأمين اجتماعي در خصوص اين طرح مواجه شده و سردر گم شوند. 
احسان عبدالهي از مسئوالن خواست هر چه سريعتر موانع اين طرح را برطرف كنند 
تا كارگران زحمتكش عرصه صنعت ساختمان هم كه به واقع در معيشت خود مشكل 

دارند و نقطه اميدي به اين طرح بيمه اجتماعي بسته اند، نا اميد نشوند. 

 با هدف بررسي و آزمايش آمادگي تجهيزات تغذيه نيروي مراكز تلفن شهر 
اصفهان در مقابل شرايط اضطراري از جمله حادثه هاي غير مترقبه، مانور تغذيه نيروي 

شهري اصفهان در روز دوشنبه 1۴ شهريور ماه برگزار شد.
اين مانور با حضور مديرعامل شركت مخابرات استان اصفهان، مديركل مديريت بحران 
استانداري و تعدادي از اعضاء ستاد حوادث مخابرات استان و با ارسال پيام كوتاه به 

رؤساي مراكز تلفن شهري اصفهان آغاز شد.
متولي برگزاري و انجام مراحل عمليات، واحد نگهداري و پشتيباني فني نيروي شهري 
از اداره پشتيباني فني ارتباطات شهري بود و در طول برگزاري مانور نيز كليه نيروهاي 

حوزه معاونت نگهداري و بهره برداري مخابرات استان به حالت آماده باش بودند.
اين عمليات از ساعت 9 صبح و در 2۸ مركز انجام و در ساعت 13 وضعيت به حالت 

عادي برگشت.

بازرگان��ي  س��ازمان   رئي��س 
چهارمحال و بختياري گفت: در 
آستانه بازگشايي مدرسه ها يك 
ميليون و 600 هزار جلد دفترچه 
دانش آموزي در اين استان توزيع 

شده است. 
اس��ماعيل كاويان��ي در گفتگو 
 با ف��ارس در ش��هركرد، اظهار 
داش��ت: اين دفترچه ها توسط 
اداره بازرگاني اس��تان به منظور 
توزيع بين دانش آموزان مدرسه 
هاي اين استان تهيه شده است. 
وي ب��ا بي��ان اينكه اي��ن تعداد 

دفترچه از طريق اتحاديه ها در اختيار واحدهايي از جمله فروشگاه ها و لوازم التحرير 
فروشي ها به منظور توزيع ميان دانش آموزان مدرسه ها قرار داده مي شود، افزود: برهمين 
اساس توزيع دفترچه ها در بين دانش آموزان از طريق هماهنگي با آموزش و پرورش 
صورت مي گيرد. كاوياني تصريح كرد: طرح نظارتي ويژه بازگشايي مدرسه ها همزمان 
 با طرح نظارتي ماه مبارک رمضان از يك شهريورماه آغاز و تا دوم مهرماه جاري ادامه 
خواهد داشت. رئيس سازمان بازرگاني چهارمحال و بختياري با اشاره به قيمت تعيين 
ش��ده براي دفترچه هاي توزيعي در اين استان، گفت: دفترچه ۴0 برگ 2 هزار و 300 
ري��ال، دفترچه 60 برگ 3 ه��زار و 350 ريال، دفترچه ۸0 برگ ۴ هزار و 500 ريال و 
دفترچه 100 برگ 5 هزار و 350 ريال به فروش مي رس��د. وي خاطرنش��ان كرد: در 
راس��تاي مبارزه جدي با تخلف هاي اقتصادي و نظ��ارت بهينه بر نحوه عرضه كاال 
و خدمات، تشديد برخورد با تخلف هاي احتمالي، فراهم كردن زمينه مناسب براي 
 ارائه خدمات به مصرف كنندگان و جديت بيشتر در مقابله با افراد سودجو؛ بازرسان 
اداره هاي بازرگاني از ابتداي اجراي طرح نظارتي ويژه بازگش��ايي مدرس��ه ها فعال 
هستند. كاوياني يادآور شد: برهمين اساس الزم است تا شهروندان با مشاهده تخلفات 
مراتب را به بازرسان اين اداره گزارش تا با انجام اطاع رساني هاي به موقع از بروز اين 

تخلف ها جلوگيري شود.

رئیس هیأت امناي شهرك صنعتي تیران:
 تعهدهاي شرکت شهرك هاي صنعتي 

عملي  نشده است

نگراني کارگران ساختماني استان اصفهان
براي اجرایي نشدن طرح بیمه اجتماعي

 برگزاري مانور تغذیه نیروي 
شهري اصفهان

در آستانه بازگشايي مدرسه ها؛
توزیع بیش از 1/5 میلیون دفترچه 

دانش آموزي در چهارمحال و بختیاري

تیران اصفهان

اصفهان

 مهدی رفائي 
خليلي��ان«،  مه��رزاد   «
دبيركل ات��اق بازرگاني 
مع��ادن  و  صناي��ع  و 
س��مينار  در  اصفه��ان 
در  رقابتي  هوش��مندي 
 بازاريابي و كسب و كار 
 گفت: اصفهان در گذشته 
نه چندان دور افتخارهاي 
بزرگي در عرصه توليد 
و ص��ادرات داش��ته كه 
از  بس��ياري  متأس��فانه 
اين دستاوردها از دست 
رفته اس��ت و ضرورت 
دارد با تاش همه جانبه 
به دوران پرافتخار توليد 
اصفه��ان  ص��ادرات  و 

برگرديم. 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  وي 
صادرات  صدرنش��يني 
در  اصفه��ان  ف��رش 
جه��ان )در س��ال هاي 
نه چن��دان دور( افزود: 

ام��روزه ف��رش دس��تباف اصفه��ان در عرص��ه 
رقاب��ت جهان��ي كنار زده ش��ده و ف��رش هاي 
چي��ن، هن��د و پاكس��تان ج��اي آن را گرفته و 
در حال��ي كه ما مركز صادرات فرش دس��تباف 
 به جهان بوديم نتوانس��تيم اي��ن افتخار را حفظ 

كنيم.
خليليان در ادامه اظهار داشت: در عرصه صنايع 
دس��تي نيز چنين افتخارهايي وجود داش��ته كه 
كمرنگ ش��ده اس��ت. همچنين در بس��ياري از 
موارد ديگر، در عرصه توليدات كش��اورزي مثل 
صادرات س��يب س��ميرم و نيز صادرات صنعتي 
معدني اصفهان نيز همين اتفاق افتاده اس��ت كه 
بايد به عنوان هشدار مد نظر مسئوالن و صاحبان 

صنايع قرار گيرد. 
وي عل��ت اين اتف��اق را بي توجه��ي به عرصه 
رقاب��ت جهاني و ب��ي اطاعي از فن��ون جديد 
رقابت و بازاريابي و همچنين تورم، تحريم هاي 
اقتصادي و بحران هاي اقتصاد جهاني دانس��ت 
و بر ل��زوم برگزاري س��مينارهاي آموزش��ي و 
تخصصي در عرصه فن��ون و مهارت هاي نوين 
بازارياب��ي، رقاب��ت تجاري و تج��ارت روز دنيا 

تأكيد كرد.
رقابت اقتصادي اي��ران و چين از توليد كفش و 
ل��وازم خانگي به رقابت در توليد گردو و گابي 

كشيده شده است!
دبير كل ات��اق بازرگاني اصفه��ان در خصوص 
اهميت برگزاري س��مينار هوشمندي رقابتي در 
بازارياب��ي و كس��ب و كار عنوان ك��رد: امروزه 
رقابت اقتصادي ايران و چين كه زماني در توليد 
كفش و يا لوازم خانگي بود به حدي فراگير شده 
كه صادرات گردو و گابي چيني به ايران را نيز 
شامل مي ش��ود و اين نشان از ضعيف عملكرد 
ما در بازاريابي و رقابت هوش��مندانه در توليد و 

صادرات دارد.
خليليان افزود: رقابت، ديگر از سطح شهر و استان 
و منطق��ه و عرصه كش��وري در توليد و تجارت 
گذش��ته و با فناوري اطاعات به عرصه جهاني 
تبديل ش��ده اس��ت كه ايجاب مي كند صاحبان 
صنايع ما به دنبال كسب اطاعات جديد از بازار، 
نحوه رقابت در توليد و فروش و داشتن تعامل با 
مشتري باشند و براي نجات بنگاه هاي اقتصادي 
و ارتق��اي تولي��د، ف��روش و صادرات داش��تن 
مهارت هاي هوشمندي در رقابت، فناوري هاي 

جهاني  بازارياب��ي  روز 
الكترونيك  تج��ارت  و 
و  صنعتگ��ران  ب��راي 

مديران الزم است.
ج��اي  مي��ز  پش��ت 
كوتاه��ي ب��راي ديدن 

بازار است!
»پروي��ز درگي« ميهمان 
و سخنران ويژه همايش 
رقابت  در  هوش��مندي 
بازاريابي و كسب و كار 
و مؤلف پرفروش ترين 
عناوي��ن كت��اب ه��اي 
بازاريابي در اين سمينار 
صنايع  مدي��ران  گفت: 
اقتصاد  نج��ات  ب��راي 
و موفقي��ت در رقاب��ت 
تج��اري بايد از پش��ت 
ميزهاي خود بلند شوند 
و ن��گاه مح��دود خود 
را از مديري��ت متمركز 
ب��ه تقس��يم اختياره��ا 
متخص��ص  اف��راد  ب��ا 
و  روز  ب��ازار  از  اطاع��ات  كس��ب   و 
تغيي��ر  جهان��ي  بازارياب��ي  جدي��د   مفاهي��م 

دهند.
پروي��ز درگي در ادامه اف��زود: در فضاي تاريك 
كس��ب و كار ام��روز، توج��ه ب��ه عل��م تحليل 
محيط و ح��وزه رقابت و مباح��ث »ماركتينگ« 
)علم ش��ناختن بازار و ش��ناخته ش��دن مارک و 
محص��ول( بايد س��رلوحه كار مدي��ران صنايع 
ق��رار گيرد و كس��ب رضايت مش��تري همراه با 
روش ه��اي س��ود آور با اس��تفاده از علوم روز 
بازارياب��ي جهاني، مش��اوره و ايج��اد تغييرهاي 
اساس��ي و به روز در كليه قس��مت ها توس��ط 
 مدي��ران عرصه اقتصاد و تج��ارت مورد بازبيني 
قرار گيرد.وي با تأكيد بر اين نكته كه با گذشت 
زم��ان، مديران بايد  تفك��ر و محيط كار خود را 
به روز كنند گفت: پشت ميز جاي كوتاهي براي 
ديدن بازار اس��ت و مديران صنايع بايد هر روز 
اطاعات دقيقي از بازار فروش، نيازها و مسائل 
اقتصادي خود و رقبا داش��ته باش��ند و بررس��ي 
 ميداني از مهمترين راه هاي رسيدن به اين هدف 

است.

دبیركل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن اصفهان در سمینار هوشمندي رقابتي در بازاريابي و كسب و كار

 باید به دوران پر افتخار 
تولید و صادرات اصفهان برگردیم

ود
ه ر

ند
زاي

س: 
عك

عید فطر تولد عشق از پرتو راز و نیاز بندگان خداست. 
اين عید سعید بر عموم شیعیان مبارك باد.

نمايان شدن هالل ماه نو بر شب بیداران عارف 
تهنیت باد.

روزه يكسو شد و عید آمد و دل ها برخاست
مي ز خمخانه به جوش آمد و مي بايد خواست

عید فطر مبارك باد.

عروج عشق و عرفان، جشن تقدس 
و ايمان،  عید سعید فطر بر همه 

مسلمانان جهان مبارك باد...

فیض آرامش بخش اقیانوس عید سعید فطر را با 
تمام وجود گرامي مي داريم.

عید آمد و عید آمد وان بخت سپید آمد
                                           بر گیر و دهل مي زن كان ماه پديد آمد

 عید فطر و جشن طاعت بر ره يافتگان ضیافت الهي 
مبارك باد.

عید سعید فطر 
نمايش شكوهمند قدرت حق بر بندگان و تجلي استجابت دعا در 

ماه خدا بر همگان مبارك.

روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختماني استان اصفهان

روابط عمومي سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان

کانون هواداران باشگاه فرهنگي- ورزشي فوالد مبارکه سپاهان روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي استان اصفهان

روابط عمومي شرکت پاالیش نفت استان اصفهان

مهد قرآن کریم والیت استان اصفهانروابط عمومي شرکت گاز استان اصفهان

روابط عمومي بانك کشاورزي استان اصفهان

 اصفهان

ود
ه ر

ند
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 اداره كل نهضت س��واد آموزی اس��تان اصفهان، پيشتاز در عرصه س��واد آموزی كشور، برنامه 
تحقق هدف های س��واد آموزی در برنامه پنجم توس��عه و س��ند چش��م انداز را از دو س��ال زودتر 
 آغ��از كرده و به همان ميزان از برنامه كش��وری جلو اس��ت كه در اين راس��تا تا س��ال 91 ش��اخص 
س��واد آموزی در كل استان به استاندارد جهانی 9۷ درصد رسيده و بی سوادی در استان اصفهان ريشه 

كن می شود.
»اسماعيل خاشعی« مديركل نهضت سواد آموزی استان اصفهان در نشست خبری ضمن بيان اين مطلب 
گفت: برای رش��د نرخ با س��وادی كشور در برنامه چهارم توس��عه، هدف رسيدن به استاندارد جهانی 
در گروه س��نی 10 تا 29 س��ال لحاظ شده بود كه اس��تان اصفهان به اين مهم دست يافت و در برنامه 
پنجم رس��يدن به رش��د نرخ با سوادی در حد اس��تاندارد جهانی برای گروه سنی 10 تا ۴9 سال لحاظ 
 ش��ده كه استان اصفهان در حال حاضر به رش��د 96/2 درصد نرخ سواد آموزی در سطح استان رسيده 

است.
 مدي��ركل نهض��ت س��واد آم��وزی اصفهان تش��ريح كرد: در س��ه ده��ه اخير توج��ه زي��ادی به امر 
سواد آموزی در كشور شده و استان اصفهان پس از تهران دارای رتبه دوم در شاخص باسوادی افراد است. 
وی افزود: در هشت شهرستان استان جشن شكرگزاری سواد آموزی برگزار شده كه اين شهرستان ها 
به شاخص استاندارد جهانی در رشد باسوادی افراد بين 10 تا ۴9 سال رسيده اند كه عبارتند از: لنجان، 
مباركه، گلپايگان، نطنز، خور و بيابانك، اردستان، نايين و خوانسار. همچنين جشن شكرگزاری هشت 
شهرستان ديگر استان كه به شاخص استاندارد با سوادی رسيده اند در بهمن ماه امسال در شهرستان های: 
نجف آباد، آران و بيدگل، كاشان، تيران و كرون، برخوار و ميمه، شهرضا، دهاقان و خمينی شهر برگزار 
خواهد شد و مناطق 11 گانه شهرستان اصفهان در منطقه بندی سواد آموزی نيز در سال 90 به اين مهم 

دست خواهند يافت.
اس��ماعيل خاشعی در بيان عملكرد و سياست های كاری سال ۸9 نهضت سواد آموزی استان اصفهان 
موارد زير را جزو عنوان های اصلی عملكرد و سياس��ت گذاری نهضت س��واد آموزی استان اصفهان 

قلمداد كرد.
 تعميق س��واد آموزی در كنار توس��عه آن و ايجاد مركزهای يادگيری محلی و پايگاه های كوچك 

سواد آموزی.

 ايج��اد زمينه آموزش مهارت های زندگی و آموزش های فنی حرفه ای و كارآفرينی و نيز آموزش 
ارتباطات، مشاوره، همسرداری، اخاق در خانواده و... در كنار كاس های نهضت سواد آموزی.

 همكاری با مركزهای فنی حرفه ای، جهاد كشاورزی، بهزيستی، هال احمر و آموزش و پرورش در 
استان، جهت پيشبرد هدف های سواد آموزی.

 فراهم كردن هدف های دولت الكترونيك و شهر الكترونيك با قرار دادن آموزش های پايه شهروندی 
الكترونيك و آموزش مفاهيم اوليه كامپيوتر به سواد آموزان.

 ايجاد آموزش چهره به چهره بر محوريت آموزش خانوادگی، محلی و منطقه ای برای منطقه هايی 
اف��راد  تع��داد  و  نرس��يده  كاس ه��ا  تش��كيل  حداكث��ر  ب��ه  آم��وز  س��واد  پراكندگ��ی   ك��ه 
سواد آموز كمتر از ده نفر باشد، در اين طرح افرادی كه بتوانند در اين منطقه ها با استفاده از تحصيات 
خود، افرادی را با سواد كنند و تعداد اين افراد به 5 يا 6 نفر برسد؛ امكانات الزم آموزشی و حقوق ۸5 تا 

120 هزار تومان )در هر دوره( دريافت می كنند.
 ايجاد كاس بندی رسمی و پايدار همزمان با شروع مدرسه ها و به طور مرتب اعزام آموزشياران با 
اكيپ بندی خاص به منطقه های الزم، برای رسيدن به باالترين نرخ با سوادی و ايجاد يك جهاد سواد 

آموزی وسيع در سطح استان.
 انجام طرح س��واد آموزی عشاير در شهرستان های فريدونشهر، سميرم و چادگان همزمان با كوچ 
عشاير از خوزستان با برنامه ريزی قبلی با امور عشاير استانداری و تحت پوشش قرار دادن 1360 نفر از 

هموطنان عشاير در طرح سواد آموزی در كمپ های  عشايری.
مديركل نهضت س��واد آموزی اس��تان اصفهان تصريح كرد: هيچ پولی در هيچ كجای اس��تان اصفهان 
 از م��ردم باب��ت فعاليت نهضت س��واد آموزی و كاس های فن��ی و حرفه ای و كارآم��وزی دريافت 

نمی شود. 
وی افزود: بر اس��اس اين هدف در س��ند چش��م انداز كه می بايس��ت كش��ور به س��طح اول صنعتی 
علمی منطقه برس��د بايد بس��تر س��ازی كامل برای توس��عه س��واد آموزی و رس��يدن كل كش��ور به 
نرخ اس��تاندارد جهانی مهيا ش��ود. در اين راستا عاوه بر كتب آموزش��ی نهضت، ۴00 عنوان كتاب از 
 رش��ته های مختل��ف به طور ف��وق برنام��ه در مجموعه برنامه آموزش��ی كاس ه��ای نهضت قرار

 گرفته است.

از سطح نهضت سواد آموزی استان اصفهان، 400 نفر به سطوح آموزش عالی راه يافته اند
اسماعيل خاشعی مديركل نهضت سوادآموزی استان اصفهان با اشاره به شناسايی نخبگان پرورش يافته در 
نهضت سواد آموزی اعام كرد: تاكنون تعداد ۴00 نفر از نخبگان توسط فراخوانی شناخته شده اند كه در 
بين آنها افراد حافظ كل قرآن و يا افرادی با تحصيات مهندسی، دكترا و مشاغلی چون استاد ياری دانشگاه 
وجود دارد كه با وجود شروع سواد آموزی از نهضت و يا كم سوادی، در سايه فعاليت آموزشی نهضت 
رش��د يافته اند. مدير كل نهضت س��وادآموزی استان اصفهان پيرامون استخدام در نهضت سوادآموزی 
استان گفت: در سال گذشته ۷ هزار نفر استخدام از محل معلمان حق التدريس آموزش و پرورش به كل 
كشور اختصاص داده شد كه 3 هزار نفر از اين افراد در كشور شناسايی شده و اعام آمادگی كرده اند. 
از اين تعداد 22۷ نفر استخدام سهميه استان اصفهان بوده كه جذب شده اند. در سال آينده هم از محل 
 ۴ هزار نفر استخدام وعده داده شده در كل كشور برای نهضت سواد آموزی، اصفهان نيز سهم خود را 

خواهد داشت.
 وی در ادامه افزود: واگذاری كارهای پش��تيبانی و آموزشی به بخش خصوصی، در دستور كار نهضت

 سواد آموزی قرار گرفته و طبق مصوبه دولت بايد حداقل 15 درصد آن به بخش خصوصی تحويل داده 
شود. كه در اين راستا با گروه های مردمی و NGO و بسيج سازندگی و... مذاكره شده است. 

خاشعی خاطرنشان كرد: امسال در دهه فجر همزمان با جشن شكرگزاری سواد آموزی، جشنواره مطبوعاتی 
و رسانه ای برای تقدير از رسانه هايی كه در جهت انعكاس اخبار و مفاهيم سواد آموزی تاش كرده اند 
برگزار می شود. وی در پايان با اشاره به برگزاری شب شعر و مسابقه مقاله نويسی به مناسبت 1۷ شهريور 
يادآور شد: شهرستان اصفهان به سبب مهاجرپذير بودن، جابه جايی جمعيت و وجود مهاجران و اتباع بيگانه 
 عملكرد كندتری نسبت به شهرستان های ديگر در توسعه سواد آموزی داشته است كه با همت »ستاد راهبردی 
س��واد آم��وزی اس��تان اصفه��ان« متش��كل از اس��تاندار، ام��ام جمعه محت��رم، مديركل آم��وزش و 
 پرورش، جهاد كش��اورزی و... س��عی ش��ده اس��ت تا پايان برنامه توس��عه در س��ال 91، طرح جامع 
س��واد آموزی اس��تان به اجرای كامل برس��د و با اس��تفاده از اعتبارهای فرهنگی اس��تان و اختصاص 
5 مرحل��ه ای بودجه خاص 5 س��اله، كه س��االنه ح��دود 500 ميليون توم��ان آن تخصيص می يابد 
 مش��كل شهرس��تان اصفهان نيز حل شود و شاهد برگزاری جشن ش��كرگزاری در شهرستان اصفهان 

باشيم.

 خورشید فطرت پاك انسان از مشرق عید سعید فطر 
طلوع مي كند. 
عیدتان مبارك...

در روز عید سعید فطر به افق بلند رستگاري اعتماد كرده و 
مسیر رضايت حضرت سبحان را رصد مي نمايیم.

 ماه رمضان رفت و من امروز در اين تدبیرم
                                كه دهم طاعت سي روزه و ساغر گیرم

اين عید بزرگ بر همگان مبارك...

فرارسیدن عید عاشقان، افتخار ملت مسلمان و صالبت شكوه ايمان، بر 
همه دوستداران حق مبارك باد...

مسلمانان بر بلنداي گلدسته بناي شكوهمند 
عید فطر صالي رستگاري سر مي دهند. 

عید بر عاشقان مبارك باد...

شرکت قند نقش جهان

معاونت ورزشي سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري اصفهان

روابط عمومي کمیته امداد امام خمیني )ره( استان اصفهان

پست بانك استان اصفهان شوراي هماهنگي تبلیغات اسالمي استان اصفهان

روابط عمومي اداره کل تربیت بدني استان اصفهان

روابط عمومي شهرداري شاهین شهر

روابط عمومي شرکت سامان گستر

تا پایان سال 91  ، بي سوادي در استان اصفهان ریشه كن مي شود
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گزارش
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی میراث فرهنگي

 همت علي نادري
از پيون��د آب رودخانه ب��ه دريا و يا درياچ��ه و ريزش از 

ارتفاع ها، آبشار پديد می آيد. 
احتمال پيداش آبشار از كوهها، بيشتر از قسمت های ديگر زمين 
است. آبشار نياگارا كه در مرز ميان اياالت متحده امريكا و كانادا 
واقع شده يكی از معروف ترين و كهن ترين اين گونه آبشارها 
است. اين آبشار 51 متر )به اندازه ساختمان 16 طبقه( ارتفاع دارد. به 
 علت آب زيادی كه از آن فرو می ريزد، يكی از شگفتي هاي جهان 

می باشد. 
برای رسيدن به بلندترين آبشارهای جهان، مشكل های بسياری 
وجود دارد. اما رسيدن به آبشار نياگارا برای گردشگران بسيار آسان 
اس��ت. هر ساله هزاران هزار گردشگر به تماشای آن و )غارباد( 
می روند، كه اين غار، در ديوار يكی از صخره های پشت آبشار 
نياگارا واقع شده، اين آبشار دارای دو قسمت بخش نعلي شكل 
كانادايی و بخش ديگر امريكايی می باشد. پهنای امريكايی اين 
آبش��ار، 300 متر و پهنای بخش كانادايی آن۷90/ متر است. در 
فاصله بين دو آبش��ار، جزيره ای شكل گرفته كه )گات آيلند ( 
خوانده می شود، اين ابش��ار در دوره پايانی عصر يخ به وجود 
آمده و پس از پر شدن حوضچه ها و حركت به سوی درياچه ها 

آبشار نياگارای فعلی پديد آمده است.
 50 آبش��ار دارای ارتفاع بيش از آبش��ار نياگارا، در جهان وجود 
دارد. بلندترين آنها »آنجل فالز« است. اين آبشار در يك قسمت 
وس��يع كوهستانی در كشور ونزوئا قرار دارد.  آبشار مذكور از 
نظر ارتفاع، بيست برابر بلندتر از آبشار نياگارا است و حدود  9۸5 
مترارتفاع دارد.  و به طرف پايين تر آبشار معروف ديگری به نام 
»ويكتوري��ا« به ارتفاع 106 متر در آفريقای جنوبی واقع گرديده 
است و  اينك به آبشار سميرم می پردازيم كه هفدهمين آبشار 
مرتفع جهان و يكی از عظيم ترين چشم اندازهاي طبيعی ايران 
اس��ت. ارتفاع آن بيش  از ۷0 متر است. آبشارهای: »اودسن« در 
كش��ور ژاپن، »آبگو آس��و« در برزيل، با ارتفاع 60 و... و آبشار 
نياگارا با ارتفاع 51 متر بعد از آبش��ار زيبا و باشكوه سميرم قرار 
دارد كه ارتفاعش از سطح دريا 2500 متر و جالب تر اينكه: اين 
آبشار در چهار كيلومتری شرق شهر سميرم از مراكز  توريستی 

استان اصفهان است. اين آبشار در 160 كيلومتری جنوب اصفهان 
قرار دارد. و از دامنه های اطراف دشت های شمال شرقی سميرم 
در كوههای زاگرس سرچشمه می گيرد و آب آن در طول مسير 
خود، مزرعه و منطقه هاي اطراف را آبياری می كند.  با توجه به 
افزايش و كاهش »آب«، اين آبشار دچار فرسودگی شده بنابراين: 
می طلبد كه مسئوالن گردشگری و ميراث فرهنگی و منابع طبيعی 
و... و همچنين مسئوالن استان و خيران طبيعت دوست كشور و 
عاقه مندان به زيبا سازی محيط زيست، به ترميم اين فرسودگی 
و ش��كاف خوردگی آبريز اين فضای زيبا اهتمام ورزند تا اين 

منظره طبيعی جهان، جاذبه خود را حفظ كند. 
به عقيده دانش��مندان: آبشار عريض نياگارا در اثر عقب رفتگی 
دچار تخريب دهانه آبريز ش��ده كه ممكن است چنين حركت 
فرسايشی، سبب از بين رفتن چهره زيبای آبشار با عظمت سميرم 

گردد. آبش��ار سميرم و آبش��ار نياگارا و آبشارهای ديگر نسبت 
به صد س��ال پيش كاهش آب پيدا كرده ان��د زيرا در باالی اين 
 آبش��ار ها و جلوتر از محل سقوط آب آنها، كانال های بزرگی 
به تناسب ساخته اند و مقداری از آب رودخانه را به اين كانال ها 

هدايت كرده اند.
گفتنی اس��ت: آبشار وابستگی بسيار مردم به آبشار سميرم شده 
است. مسئوالن، مردم، شهرداری اين شهر از ابتدای تأسيس در 
آذر سال 132۸ تا كنون  براي زيباسازی و ايجاد بستر تفريحی و 

مبلمانی و رفاهی اين شهر تاش زيادي كنند. 
اما اين شهر، به دليل اينكه از فراز و نشيب های تاريخی بسياری 
عبور كرده است، زنگار محروميت همچنان بر چهره پر جاذبه اين 

شهرستان آشكار است.
به خصوص حركت س��ياب ها در فصل های پر بارش سال 

باعث تخريب زيادی در شبكه راههای ورودی شهر می گردد كه 
هر س��اله زحمات زيادی از مسئوالن شهرداری در اين نقطه  از 

شهر را با ناكامی روبه رو می سازد. 
به هر حال در ورود به اين شهركوهستانی و زيبا، ساختمان های 
شهر كه بر روی سنگ های زمخت بنا شده و بخش جنوبی آن 
را كه در پايين دش��ت ها و روی جلگه ها واقع شده می بينی، 
ش��رايط اقليمی خاصی را به وجود آورده است، حس می كنی 
كه گردش��گران خارجی و داخلی ش��بانگاهان آن را به صورت 
 پرتويی از نور يا عقابی بال گش��وده در س��ينه آسمان مشاهده 

می كنند. 
همين زيبايی را فردوسی در ش��اهنامه آورده و مادر بهرام گور 

ساسانی را از اين ديار شمرده است. 
اين شهر در كنار اين آبشار بسيار عالی و روحبخش دانشمندان، شاعران 
و بزرگان زيادی چون كمال الدين )علی سميرمی(را به دنيا هديه 
 داده است كه از آثار آنها مسجدجامع در محله قلعه از نمونه های آن 

است. 
ش��هر سميرم كه در دامنه بلند كوههای زاگرس متجلی است و 
بيشتر فصل های سال قله های پر برفی دارد، منبع تغذيه ميليون ها 
اصله درخت سيب است كه طعم آن جهانيان را به وجد آورده 
و جاذبه های توريس��تی اين شهر به لحاظ هوای معتدلی كه از 
 آن برخوردار است در كشور آن را فوق العاده چشمگير ساخته 

است. 
اين آبش��ار به دليل زيبايی خاصی كه در كنار وجه تسميه شهر 
دارد و در اثر عبور از سلسله دوره های تاريخی از هخامنشيان تا 
سلجوقيان، صفويه، قاجاريه و دوران های شكوهمند اسامی و 
مسئوليت های گوناگونی كه بزرگمردان اين شهرستان و به ويژه 
نقشی كه مردم سميرم در حكومت های مختلف زنديه و صفويه 
ايفا كرده است، آنها را به مردمی شجاع، متمدن و ميهمان نواز تبديل 
كرده است كه مورخان و گردشگران می توانند شناسنامه آن را در 
فضای دانشگاه های سميرم ببينند و تاريخ سميرم را مطالعه كنند تا 
هويت به وجود آمده پاسخی شود به كسانی كه گاهی با اسم های 
 كوچك، می خواهند اين شهرس��تان زيبای دامنه دنا را كوچك 

جلوه دهند. 

آبشار سمیرم از آبشارهای مرتفع جهان

معاون اس��تاندار و فرماندار ويژه كاشان از اجراي طرح مطالعاتي جديد عرصه 
و حريم تپه هاي باستاني سيلك خبر داد.  حسينعلي حاجي در گفتگو با موج 
در كاشان، با اعام اين خبر اظهار داشت: از مدت ها پبش مسئوالن شهرستان 
به دنبال گرفتن مصوبه دولتي براي آزادس��ازي عرصه حريم تپه هاي باستاني 
س��يلك كاش��ان از هيأت وزيران بوده اند. وي افزود: در س��فر دوم رياس��ت 
جمهوري، مصوبه اي مبني بر آزاد س��ازي تپه هاي سيلك ارائه شد كه قسمتي 
از مطالعه آن انجام شده است. به گفته وي، در سفر سوم رياست جمهوري نيز 
مصوبه اي براي اعطاي زمين معوض براي آزاد س��ازي عرصه و حريم داشت 
كه در اين زمينه، اقدام هاي خوبي براي اجرايي شدن اين مصوبه انجام گرفته 
اس��ت. حاجي با تأكيد بر اين كه متولي اصلي آزاد س��ازي، ميراث فرهنگي و 
گردشگري اس��ت، خاطرنش��ان كرد: فرماندار نيز به عنوان نماينده دولت در 
شهرستان به دليل اهميت جهاني تپه هاي سيلك از هيچگونه تاشي براي رفع 
اين مشكل دريغ نخواهد كرد.  وي افزود: جلسه اخير فرماندار و شهردار كاشان 
با مديران كل ميراث فرهنگي، مس��كن و شهرسازي و منابع طبيعي استان در 
حضور )صمصام شريعت(، معاون عمراني استانداري استان اصفهان نيز يكي از 
 اقدام هاي فرمانداري كاشان است كه منجر، به نتيجه هاي مثبتي در اين زمينه 
شده است.  حاجي با اشاره به اين كه ميراث فرهنگي طرح مطالعاتي جديدي 
را براي آزاد س��ازي عرصه و حريم تپه هاي س��يلك آغاز كرده اس��ت، افزود: 
نتيجه اين طرح كه منجر به اعام دقيق ميزان عرصه و حريم تپه هاي س��يلك 
خواهد ش��د، تا يك ماه آينده اعام مي ش��ود. به گفت��ه وي، طرح مطالعاتي 
انجام ش��ده قبلي نشان دهنده سكونت 500 نفر در عرصه و حريم درجه يك 
تپه هاي س��يلك بوده كه براي آزاد س��ازي آن، نياز به 250 ميليارد ريال اعتبار 
اس��ت .معاون اس��تاندار و فرماندار ويژه كاشان خاطرنشان كرد: براي پيگيري 
كارها قرار شد يك كميته شهرستاني و يك كميته استاني تشكيل شود تا كميته 
شهرستاني، هر دو هفته يك بار و كميته استاني هر دو ماه يك بار تشكيل شده 
 و مسائل را بررسي و پيگيري نمايند. حاجي گفت: ميراث فرهنگي نيز بنا شد 
تا با تشكيل كميته اي جداگانه با همكاري مسكن و شهرسازي و شهرداري از 
ساخت و ساز جديد در حريم و عرصه جلوگيري كنند. وي با اشاره به اين كه 
قسمتي از زمين هاي داخل محدوده شهر، شناسايي شده تا به عنوان زمين معوض 
تحويل افراد شود، يادآور شد: كار كارشناسي ارزش زمين و بناهاي داراي مجوز 

سند و پروانه ساخت، در محدوده عرصه و حريم تپه ها آغاز شده است. 

نیاز به 250 میلیارد اعتبار به منظور؛
 آزاد سازي حریم تپه هاي باستاني سیلك 

 مردمك

در نهايت بهار عبادت؛ 
شكوفه هاي نیك بختي از فراز عرش تا فرود زمین شكفته اند. 

عید سعید فطر خجسته باد.

 میراث جاودانه عاشقان راه خدا، بر همه 
مسلمانان جهان مبارك باد...

سر بر سجده عشق مي نهیم و از گذر ايام به میراثي 
جاودان مي رسیم.

عید بزرگ فطر بر مسلمانان مبارك باد.

حافظ منشین بي مي و معشوق زماني
                             كه ايام گل و ياسمن و عید صیام است

عاشقان عیدتان مبارك باد...

صد كنم شكر بر اين عید كه از عرش رسید
                        صد كنم رشك كه ايام صیام آخر شد.

عید سعید فطر بر عموم شیعیان مبارك باد...

ما مسافران جاده ملكوتي قدريم كه اينك در اقلیم 
بهشتي عید فطر منزل گزيده ايم.

عید بر همگان مبارك...

عید سعید فطر نماد بارز عشق و ايمان به معبود ازلي بر عموم 
شیعیان جهان مبارك باد...

روابط عمومي شرکت مخابرات استان اصفهان

روابط عمومي اداره کل منابع طبیعي و آبخیزداري استان اصفهان

روابط عمومي بنیاد مسكن انقالب اسالمي استان اصفهان

روابط عمومي بنیاد مسكن انقالب اسالمي استان اصفهان

روابط عمومي اداره کل تأمین اجتماعي استان اصفهان شرکت سیمین سپاهان

روابط عمومي اداره کل کار و امور اجتماعي استان اصفهان

شرکت آبادگران

روابط عمومي شرکت سیمان سپاهان

اي كه محرم اسرار قدر گشته اي 
                                 بكوش تا همچنان در خور باشي.

عید سعید فطر مبارك باد.
بانك صادرات استان اصفهان

عید سعید فطر سرآغاز تولدي ديگر است بكوش تا در تولد دوباره 
همچنان انسان باشي.

روابط عمومي اتاق بازرگاني استان اصفهان
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ورزش

عبور از تراکتور
 برای رسیدن به پوهانگ

 پژمان سلطاني
پس از تعطيلی 2 هفته ای ليگ برتر فوتبال كشور به دليل اردوی تيم ملی فوتبال 
كش��ورمان، عصر فردا تنور ليگ دوباره داغ خواهد ش��د و با انجام پنج ديدار وارد 

هفته هشتم می شود.
مصاف استاد و شاگرد

تيم سايپا هم اكنون ۷ امتيازی 
و در رده ش��انزدهم ج��دول 
دارد،  ق��رار  تيم��ی   هيج��ده 
مايلی كهن هنوز نتوانسته اين 
تيم را سر و سامان دهد و سايپا 
ت��ا اين هفته روزهای پرفراز و 
نش��يبی را پشت س��ر گذاشته 
و در هفته هش��تم از شاگردان 
حميد استيلی پذيرايی می كند. 
شاهين در بوشهر با دو گل از 
س��د راه آهن گذشت، هر دو 

تيم برای كنده شدن از نيمه دوم جدول احتياج مبرمی به سه امتياز اين بازی دارند 
و به نظر می رس��د مايلی كهن اس��تاد و مربی س��ابق حميد استيلی توان مقابله با 

بوشهری ها را نخواهد داشت. هر چند كه سايپا ميزبان اين ديدار است.
شاگردان فركی با پیكان به صدر جدول نزديك می شوند:

شاگردان احمد زاده از دو بازی گذشته خود مقابل استيل آذين و شهرداری تبريز 
تمامی 6 امتياز را كسب كرده اند و با روحيه ای مضاعف، در قزوين ميزبان نفتی 
است كه در اوايل فصل به طور مطلوب نتيجه گرفت. اما چند هفته ای روی نوار 
تساوی گام برمی دارد و با 5 مساوی تنها تيم جدول است كه بيشترين تساوی را 
در كارنامه دارد. شاگردان فركی در قزوين قصد دارند با پيكان خود را به ميانه های 

جدول برسانند كه اين كار برای آنان سخت و دشوار خواهد بود.
تراكتور ذوب می شود يا نه؟
ذوب آهن بايد در مقابل تيمی 
به ميدان برود كه بيش از هشتاد 
ه��زار نفر هوادار تبريزی، آن را 
حمايت می كنند و ش��اگردان 
ابراهي��م زاده بايد تمركز تيمی 
خود را حفظ و در بيست دقيقه 
ابتدايی مس��ابقه با كنترل توپ 
وميدان مانع از گلزنی شاگردان 
كمالوند ش��وند. س��بزجامگان 
اصفهانی در خ��ط هافبك دو 
بازيكن ارزنده خود را به همراه 
نخواهند داشت. سينا عشوری 

به دليل مصدوميت از ناحيه انگشت پا مقابل صبای قم و قاسم حدادی فر، به خاطر 
سه اخطاره بودن نمی توانند ذوب آهن را مقابل تراكتور همراهی كنند و پيش بينی 
می شود كه ابراهيم زاده به جای سينا عشوری از شاهين خيری هافبك دفاعی فصل 
گذشته سپاهان استفاده كند و سيد احمد محمدپور را يك خط جلوتر بازی دهد و 
او را جانش��ين حدادی فر كند. محمدرضا خلعتبری مهاجم ذوبی ها كه همراه تيم 
ملی بود شايد در ديدار با تراكتور از ابتدا به بازی نيايد، تيم فوتبال ذوب آهن در دو 
سال اخير ليگ برتر به مقام نايب قهرمانی دست يافته و امسال بازيكنان اين تيم عزم 
خود را برای كسب عنوان قهرمانی در ليگ برتر كشور و جام باشگاه های آسيا جزم 
كرده اند. آنها هم اكنون 16 امتيازی هس��تند و در صدر جدول قرار دارند. شاگردان 
كمالوند در مكان پنجم ايستاده اند. تراكتورسازی در 3 بازی خانگی خود، دو برد و 
يك شكست در كارنامه دارد و سبزجامگان اصفهانی، 3 ديدار خارج از خانه خود را 
با كسب دو پيروزی و يك شكست پشت سر گذاشته است. تراكتورسازی با چهار 
گل خورده بهترين خط دفاعی ليگ را به خود اختصاص داده و ذوب آهن به همراه 
پرسپوليس با 5 پيروزی بيشترين برد را در كارنامه دارند. قرمزپوشان تبريزی با داشتن 
بازيكنانی همچون: مس��عود ابراهيم زاده، جاسم كرار و رسول خطيبی در ديدارهای 
قبلی برابر حريفان دردسرساز شدند و خط دفاعی ذوب آهن بايد مراقب اين بازيكنان 

و همچنين، ضربه هاي سر محمد نصرتی در زمان ارسال كرنرها باشند.
برزيل در مصاف با ويندوزی جاللی

به نوعی می توان نام اين ديدار را ش��هرآورد گذاشت. شاگردان آلفرد كاسميرو با 
چهار پيروزی و 3 شكست در جدول رده بندی چهارم هستند و فوالد خوزستان در 
رده هشتم جا خوش كرده است. هر دو تيم در خط حمله خود از دو مهاجم بهره 
می برند كه رضا نوروزی )فوالد( و روح اله عرب )صنعت نفت( چهارگله هستند. 
جالی در اين مسابقه قصد دارد با كنترل بازی درميانه ميدان و استفاده از ضد حمله، 
دروازه نفت آبادان را باز كند. هواداران آبادانی هم برای گلزنی به غير از عرب چشم 

به ساق های رسول نويدكيا و اميد شريفی نسب دوخته اند.
استقالل از مس طال می گیرد؟
مياد مي��داودی مهاجم 6 گله 
اس��تقال؛ غايب ب��زرگ اين 
دي��دار محس��وب می ش��ود. 
و ادينه��وی برزيل��ی بازيكن 
م��س با گلزن��ی در اين ديدار 
می تواند ب��ه تنهايی در صدر 
ج��دول برتري��ن گلزنان ليگ 
برتر قرار گيرد. صمد مرفاوی 
مربی فصل گذش��ته استقال 
تا حدودی ب��ه نقاط ضعف و 
قوت اين تيم واقف اس��ت و 
ش��اگردان مظلومی كار بسيار 

دش��واری را پيش چش��مان كرمانی ها خواهند داشت. مظلومی سابقه مربی گری 
تيم مس را در كارنامه دارد، اس��تقال در حمله خطرناک اما در خط دفاعی دارای 
مشكل های فراوانی است. آبی پوشان تهرانی بازی را خوب آغاز می كنند ولی در 
نيمه دوم از نظر بدنی تحليل می روند. مظلومی در گلزنی حس��اب ويژه ای روی 
آرش برهانی و فرهاد مجيدی باز كرده است. گفتنی است: استقال برابر مس كرمان 
نمی تواند از اسماعيل شريفات استفاده كند به دليل اينكه بايد ۷ روز از قرارداد اين 

بازيكن در هيأت فوتبال تهران بگذرد.

دیگر خسته شدیم
 غزل پارسا

هزار بار گفتيم و نوشتيم و فرياد زديم كه ورزش فقط فوتبال نيست. 
در جذابيت، هيجان و صنعتی بودن اين رش��ته هيچ حرفی نيست اما 
نبايد به خاطر مزيت هايی كه گفتيم س��ايه ای برای س��اير ورزش ها 
قلمداد ش��ود. پخش زنده مس��ابقه های جهانی كشتی فرنگی، مسأله 
و يا رويداد كمی نبود كه مس��ئوالن صدا و سيما به بهانه سريال های 
ماه مبارک رمضان از پخش آن ش��انه خالی كردند و ميليون ها بيننده 
 را در انتظار پخش با تأخير گذاش��تند. به جرأت می توان گفت حتی 
خانواده هايی كه زياد با ورزش سروكار ندارند و با ديدن يك مسابقه 
فوتبال، س��ريع ش��بكه را عوض می كنند و راضی می شوند بدترين 
مستند و سريال دهه هفتاد را ببينند ولی نگاهشان به مستطيل سبز نيفتد؛ 
تا حرف از حضور ملی پوش��ان ايران��ی در ميدان های جهانی و بين 
المللی پيش می آيد تس��بيح به دست و ذكرگويان، با عاقه خاص به 
صفحه جادويی خيره می ش��وند تا شاهد موفقيت نماينده كشورشان 
در اين تورنمنت ها باش��ند و ترانه »ملی پوشان / پيروز باشيد را« را با 
عمق جان زمزمه می كنند.  با اين تفس��ير، دست اندركاران در صدا و 
سيما بنا به چه ارزيابی تشخيص می دهند بايد ديدار فينال رقابت های 
جهانی كشتی فرنگی با تأخير پخش شود؟ عدم پخش رقابت های بين 
المللی فوتس��ال و پخش ضعيف رقابت های جهانی به خودی خود 
خش��م مردم فوتسال دوست و هواداران بسكتبال را برانگيخته بود كه 
دوباره با پخش با تأخير ديدار قهرمانی سوريان و علی اكبری در فينال، 
بی احترام��ی ديگری به مخاطب صورت گرفت. در نوبت های قبلی، 
ماه مبارک رمضان و سريال های آن، به  عنوان بهانه ای برای شانه خالی 
كردن از انتقادها در مورد كم توجهی به س��اير رشته های ورزشی جز 
فوتبال قرار داشت و البته توضيح نمی داد كه در ساير ماه های سال، چرا 
مسابقه های غير فوتبالی به صورت مستقيم پخش نمی شود؟ شايد يك 
نظرسنجی دقيق نشان دهد كه دوشنبه شب هنگام پخش سريال ها چند 
درصد مردم با خواندن زيرنويس برای پخش با تأخير فينال های كشتی 
اعصابشان به هم ريخت و هوش و حواسشان معطوف كشتی شد. به 
ق��ول محمد بنا، بازی تداركاتی و درون اردويی تيم ملی فوتبال مقابل 
التزيو را به هر زحمتی كه هست به صورت مستقيم روی آنتن مي برند 
اما شش دقيقه از فينال جهانی كشتی فرنگی را به صورت مستقيم به 
عاقه مندان نشان نمي دهند. چندی پيش هم، شمس سرمربی تيم ملی 
فوتسال به خاطر اين كم توجهی آزار دهنده از كوره در رفت و مسئوالن 
صدا و سيما را به باد انتقاد گرفت. درست مثل انتقادی كه بسكتبالی ها 
انجام دادند و درس��ت مثل انتقادی كه بسياری از رشته های ورزشی 
ديگر دارند و البته لب دوخته اند. اين در حالی است كه صدا و سيما 
مدام جدول پخش پر شده برنامه هايش را برای اين كم توجهی ها به 
رخ می كش��د و آن وقت به فرض بافاصله با درخواست دايی برای 
در اختيار داشتن 30 دقيقه ای آنتن موافقت می كند! جالب اينكه بعد 
هم بيش از دو ساعت جدول پخش پر ترافيك را به چگونگی حيف 
و ميل شدن بيت المال توسط فدراسيون و دايی اختصاص می دهد. يا 
همين برنامه های صدا و سيما بعد از پخش زنده ديدار تيم های ايران 
و ك��ره جنوبی باز هم در بامداد زمان را برای تكرار آن خالی می بيند. 

تبعيض های اعمال شده چيزی نيست كه به حساب اتفاق بگذاريم.
اگر قرار باش��د س��اده دالنه بهانه ه��ای صدا و س��يما را مبنی بر اينكه 
مسابقه های برخی رشته های ورزشی در زمان هايی برگزار می شود 
كه جدول پخش س��يما پر اس��ت، قبول كنيم باز اين سئوال بی پاسخ 
می ماند كه چطور برای پخش مس��ابقه های فوتبال ترتيب برنامه ها 
و حتی س��ريال ها تغيير می كند اما برای ديگر رش��ته ها نه؟ به ظاهر 
اصطكاک با رشته های غير فوتبالی سر دراز دارد و به جدول پخش پر 
و يا خالی برنامه ها ربطی ندارد. بماند كه فوتبال دوستان دو آتشه هم 
به هنگام برگزاری رقابت های بين المللی كه نمايندگان ايران در آن ها 
برای افتخار آفرينی می جنگند با ديگران همس��و شده، پای تلويزيون 
ميخكوب می ش��وند و توقع دارند نبردهای ملی و حيثيتی را ببينند. 
به نظر می رس��د تنها راه برون رفت از اين دوگانگی، راه اندازی شبكه 
ورزش اس��ت. شبكه ای كه مدت هاست بر راه اندازی اش پافشاری و 

تأكيد می شود، اما خبری از آن نيست.

ورزش ايراني ورزش ايراني

 عباس افشاری
مبارك��ه س��پاهان  ف��والد  باش��گاه   هي��أت مدي��ره 
محمدرضا س��اكت را برای دو س��ال ديگر در سمت 
خود ابقا كرد. نزديك به ۸ س��ال اس��ت كه س��اكت 
به عنوان مديرعامل باش��گاه سپاهان فعاليت می كند 
و در اين س��ال ها موفقيت های بس��يار خوبی برای 
اين باش��گاه به دس��ت آورده اس��ت. البته او در آسيا 
افق ه��ای دورت��ری را در نظ��ر دارد و می خواه��د 
قهرمان��ی در ليگ برتر و جام حذفی را با قهرمانی در 

ليگ قهرمانان آسيا تكميل كند.
هم��ه قبول دارند ك��ه ثبات مديريت يك��ی از اركان 
موفقيت های س��پاهان در اين ۸ س��ال ب��وده و اين 
نكته ای اس��ت كه در ورزش ايران به آن بهايی داده 

نمی شود.
حت��ی در س��ازمان ورزش و فدراس��يون ها هم اين 
ثبات مديريت وجود ندارد چه برس��د به باش��گاه ها 
كه خيلی زود دس��ت به تغيير می زنند. اكنون ساكت 
فرصت بس��يار خوب��ی دارد تا با ي��ك برنامه ريزی 
حس��اب شده و هدفدار برای موفقيت سپاهان تاش 
كن��د. او همچنين بايد با اص��اح بعضی روش های 
چند س��ال اخير در باشگاه سپاهان، در جهت تقويت 
مربيان، بازيكنان بومی و توجه به كارهای زيربنايی و 

پايه ای، گام بردارد.
به قلعه نوعی فرصت بدهید

اين حرف درس��تی اس��ت كه س��پاهان در هفته اول 
ليگ مطابق انتظار بازی نك��رده و نتيجه های خوبی 
 هم نگرفته اس��ت. س��پاهان امس��ال با يك شمش��ير 
دو لب��ه رو به برو بوده كه هر طرف آن برنده اس��ت. 
از يك س��و س��پاهان قهرمان ليگ نهم است و حاال 
همه طرفدارانش انتظار دارند تا باز هم مقام قهرمانی 
خ��ود را تكرار كند و به كمتر از آن راضی نيس��تند. 
خريدهای س��پاهان و پول های پر سر و صدايی كه 
پرداخت كرده سطح توقع را حتی باالتر برده كه غير 
از قهرمانی ليگ، بس��ياری قهرمانی در فوتبال آسيا را 
ه��م می خواهند. به همين جه��ت آنها حق دارند كه 

بپرسند چرا سپاهان بعد از هفت هفته در نيمه پايينی 
جدول ليگ برتر قرار دارد.

لب��ه ديگ��ر شمش��ير اين اس��ت ك��ه هم��ه تيم ها 
می خواهند از قهرم��ان ليگ امتياز بگيرند و بنابراين 
با انگيزه بس��ياری به مصاف سپاهان می آيند. بيشتر 
آنها به دفاع بس��ته فكر می كنند تا الاقل گل نخورند 
و يك امتياز بگيرند و اين نكته كار گلزنی سپاهان را 
دشوارتر می كند. نتيجه كار اين است كه سپاهانی كه 
س��ال گذش��ته عماد رضا و ابراهيم توره را با 3۷ گل 
زده در صدر گلزنان ليگ برتر داشت، حاال در هفت 
هفته فقط ۸ گل زده در حالی كه ۸ گل هم خورده و 
تفاضلش صفر است. سپاهان بی جهت عماد رضای 
گلزن را از دس��ت داد و به بازيكنان اسمی دلخوش 

شد كه حاال بای جانش شده اند.
قلعه نوعی هدف همه انتقادها

در چنين ش��رايطی اس��ت كه همه امير قلعه نوعی را 
نشانه می روند و اين جا و آن جا صحبت از بركناری 
او می كنند. در مديريت باش��گاه می گويند كه شرط 
 موفقي��ت ثبات مديريت اس��ت و در اين جا كس��ی 
نمی پرسد آيا ثبات در مربيگری مؤثر نيست؟ به طور 
حتم امير قلعه نوعی موفق ترين مربی )سال هاي اخير 
ايران( به ش��مار می رود و س��پاهان با تكيه بر همين 
موفقيت ها او را اس��تخدام كرده و يك مقام قهرمانی 
ليگ برتر را با حضور در كارنامه اش به ثبت رسانده 
اس��ت. اين نكته هم مهم اس��ت كه سپاهان در فصل 
نق��ل و انتقاالت، بازيكنان بزرگ��ی را جذب كرد كه 
به زودی هماهنگ می ش��وند و سپاهان را روی دور 
می اندازن��د. توجه كنيم كه جان واريو بهترين خريد 
س��پاهان، بعد از هفت هفته هنوز بازی نكرده و انگار 
ستاره س��هيل است كه همه به دنبال او می گردند. با 
حضور جان واريو و نويدكيا در كنار هم، ميانه ميدان 
سپاهان نظم پيدا می كند و در نتيجه توپ های دقيق 
و مؤثرتری برای مهاجمان سپاهان فرستاده می شود. 
به راستی چه تضمينی وجود دارد كه يك مربی ديگر 
بتواند اين تيم پر مهره س��پاهان را جمع و جور كند؟ 

ك��م كار كردن با تيم های پر مهره و بازيكنان بزرگ، 
ش��گرد خاص خود را می طلبد. جانشين قلعه نوعی 
اگ��ر يك مربی كم تجربه و به اصطاح س��طح پايين 
باش��د كه اين بازيكنان از او حرف ش��نوی ندارند و 
هر كدام س��از خود را كوک می كنند. اگر يك مربی 
بزرگ بين المللی مطرح است او كی و كجاست؟ در 
اين فرصت تا بيايند يك مربی بزرگ خارجی بياورند 
ك��ه كاه به كاه و گندم به گندم ش��ده و ليگ برتر به 
پايان رسيده است. بنابراين بايد به قلعه نوعی اعتماد 
و اطمين��ان بدهند تا اعتماد ب��ه نفس خود را تقويت 
كند و با ش��ناخت دقيقی كه از تيم و بازيكنانش دارد 

به پيروزی های آينده لبخند بزند.
انگیزه بازيكنان

 بهتري��ن مربی دني��ا با حضور بازيكن��ان بی انگيزه و 
 ن��ا آماده چ��ه كار می توان��د بكند؟ چ��را هيچ كس
نمی پرس��د ف��ان بازيكنانی كه رقم ه��ای نجومی 
گرفته ان��د چرا اين طور بی انگي��زه بازی می كنند؟ 
بازيكن، عصای دس��ت مربی اس��ت و وقت��ی او را 
به ميدان می فرس��تد و اين عصا ظريف و ش��كننده 
می ش��ود كار تيم به اشكال بر می خورد. يك گلزن 
به ميدان می رود تا به تيم رقيب گل بزند و آن وقت 
دروازه تيم خودش را باز می كند، حال آنكه سرمربی 
در نظر داشته با استفاده از تجربه اين بازيكن، پيروزی 
را هموار كند. می گوين��د هر چقدر پول بدهی آش 
می خوری ولی س��پاهان خيلی پ��ول داده و حاال از 
اي��ن آش دهانش س��وخته اس��ت. قلع��ه نوعی بايد 
 مراقب باشد كه گزک دست ديگران ندهد و بازيكنان 
نا آماده و بی انگيزه را به ميدان نفرس��تد. در شرايط 
حاضر همه بايد كوشش كنند تا سپاهان اين روزهای 
 س��خت را پشت س��ر بگذارد و در مس��ير قهرمانی 

ليگ برتر قدم بردارد.
تضعيف قلع��ه نوعی هيچگونه پيامدهای مثبتی برای 
س��پاهان ندارد و كار را از اينكه هست بدتر می كند 
و مصداق آن اين اس��ت كه »يكی بر س��ر شاخ و بن 

می بريد«.

 رقابت های ليگ برتر فوتسال كشور امروز وارد هفته 
پنجم می ش��ود و طبق برنامه از س��اعت 22:30 تيم لبنيات 
ارژن فارس كه در هفته گذشته با حساب 3 بر 2 بازی را به 
علم و ادب مش��هد واگذار كرد، ميزبان كيش اير قم خواهد 
بود. تيمی كه در هفته چهارم يكی از مدعيان كس��ب عنوان 
قهرمانی )ش��هيد منصوری قرچك( را با تس��اوی دو بر دو 
متوقف كرد. تيم شهيد منصوری در قرچك از دبيری تبريز 
پذيرايی می كند؛ اين تيم جوان در اصفهان مقابل گيتی پسند 
ب��ازی قابل قبولی را به نمايش گذاش��ت و در ۴۷ ثانيه آخر 
ب��ازی يك امتياز را از دس��ت داد و با نتيجه 6 بر 5 مغلوب 
شاگردان حس��ين افضلی ش��د. در آخرين ديدار، كه امروز 
انجام خواهد ش��د در س��الن پيروزی شهر اصفهان تيم علم 
و ادب مش��هد ميهمان فيروز صفه اصفهان خواهد بود. تيم 
اصفهانی تاكنون 3 بازی در اين فصل انجام داده كه طعم برد 
و شكست را هنوز نچشيده است و با سه تساوی در رده نهم 
جدول رده بندی قرار دارد به آمار گل های خورده شاگردان 
عليرضا افضلی كه نگاه می كنيم متوجه می ش��ويم كه اين 
تيم به همراه تيم های علم و ادب مش��هد، شهيد منصوری 
و ملی حفاری خوزس��تان كمترين گل خورده را در كارنامه 
دارند كه اين نش��ان می دهد فيروز صفه در كارهای تدافعی 
خوب ظاهر می شود اما در زدن ضربه های آخر و استفاده از 

موقعيت های به دست آمده تجربه كافی ندارند.
عليرضا افضلی در خصوص ديدار تيمش برابر علم و ادب 
مشهد می گويد: اين تيم يكی از بهترين تيم های ليگ برتری 
محسوب می شود و تا اينجا هم خوب كار كردند. بچه های 
ما هم سرحال و آماده هستند و خود را برای يك بازی جذاب 

و تماش��ايی آماده كرده اند. وی به واسطه حضورش در تيم 
علم و ادب مش��هد، شناخت الزم و كافی را از اين تيم دارد 
و در اي��ن باره می گويد: نقاط ضعف و قوت اين تيم برای 
ما مش��خص اس��ت و اميدواريم در اين ديدار به تساوی ها 
خاتمه دهيم و امشب سه امتياز ارزشمند اين ديدار را كسب 
كنيم. س��رمربی تيم فيروز صفه ادامه داد: ما در جدول، آمار 
كمترين گل خورده را به نام خود ثبت كرده ايم هر چند كه 
كمترين گل زده نيز متعلق به تيم ماست و اين امر به جوان 
و كم تجربه بودن بازيكنان ما بر می گردد. ولی اميدواريم در 
ب��ازی مقابل علم و ادب بچه ه��ا موقعيت های گل را هدر 
ندهند، برنده ميدان باشيم و به هدفمان كه همانا قرار گرفتن 

در سكوی سوم جدول رده بندی است دست يابيم.
وی همچنين از غيبت محمد گلزاده در اين تيم اش��اره كرد 
و گف��ت: اين بازيكن بدون اطاع، دو هفته تمرين های تيم 
را ترک و همراه خود را خاموش كرده اس��ت. به غير از اين 
بازيكن، س��اير بازيكنان خود را ب��رای رويارويی با حريف 

مشهدی آماده كردند.
به نظر می آيد محمد گلزاده با مسئوالن فيروز صفه قهر كرده 
و يا در بدترين شكل ممكن اتفاق ناگواری برای او رخ داده 
است كه تاكنون و بعد از گذشت دو هفته هيچ كس از او خبر 

ندارد... تحقيق در اين زمينه ادامه دارد!
شهرآورد 6 امتیازی اصفهان

هفته پنجم مس��ابقه های فوتس��ال فردا با انجام 3 ديدار به 
پايان می رس��د، تيم فوتسال شركت ملی حفاری خوزستان 
كه در هفته گذش��ته به تيم دوم جدول، )راه س��اری( باخت 
 به مصاف پرسپوليس��ی می رود كه جلوی ملی پوشان تيم 

ف��والد ماهان طوفان به پا كرد و با تفاضل چهار گل قهرمان 
جام باش��گاه های آس��يا را از پيش روی برداشت تا پيكان 
انتقادها به سمت سرمربی اين تيم، سيد مهدی ابطحی نشانه 
رود و بيشتر كارشناسان و مطبوعات منتظر بركناری اين مربی 
با تجربه باشند. اما سعيد بخش، مديرعامل باشگاه فوالد ماهان 
به ابطحی باز هم فرصت داده تا شايستگی های خود را نشان 
دهد. دو تيم آرش بتن و راه ساری در قزوين به مصاف هم 
می رون��د. آرش بتن در قعر جدول قرار دارد و راه س��اری 
ب��ا 9 امتياز در رده دوم جدول تيكه زده اس��ت. به دومين و 
حساس ترين شهرآورد شهر گنبدهای فيروزه ای می رسيم 
ديداری كه برای دو تيم صنايع گيتی پسند و فوالد ماهان 6 
امتياز دارد. گيتی پس��ند با 10 امتياز در صدر جدول ايستاده 
و ماهان با نتيجه های غير قابل قبول 5 امتيازی اس��ت و در 
رده هفتم قرار دارد. اگر ش��اگردان افضلی اين دربی را پيروز 
شوند 13 امتيازی خواهند شد و فاصله امتيازی با رقيبش به 
عدد ۸ می رسد. اما در صورت شكست ماهان اختاف خود 
را با اين تيم به عدد 2 می رس��اند. اولين شهرآورد اصفهان 
در هفته نخس��ت بين فيروز صفه و فوالد ماهان برگزار شد 
كه برخی ها قب��ل از ديدار، به اين بازی انگ تبانی زدند كه 
تي��م فيروز صفه با بازی خوبی كه انجام داد، خط بطانی بر 
شايعه ها كشيد و ماهان را با تساوی متوقف كرد. اما با اين 
ح��ال، همه فيروز صفه را س��ايه فوالد ماهان می دانند و نام 
ش��هرآورد را روی ديدار صنايع گيتی پس��ند و فوالد ماهان 
گذاشته اند از مديريت باشگاه شروع می كنيم علی طاهری 
در فصل گذشته مديرعامل باشگاه فوالد ماهان بود كه بنا به 
داليلی پس از قهرمانی ماهان در جام باش��گاه های آس��يا از 
س��مت خود استعفا داد و هم اكنون اين پست را در باشگاه 
فرهنگی- ورزشی گيتی پسند دارد. حسين افضلی، سرمربی 
س��ابق ماهانی ها به همراه مصطفی نظری، )گلر ملی پوش( 
كه رابطه خوبی با وحيد شمس��ايی نداش��ت به گيتی پسند 
ك��وچ كردند و اين جذابيت ديدار را دو چندان خواهد كرد. 
وحيد شمسايی و مصطفی نظری در هفته قبلی برای تيم های 
خود به ميدان نرفتند شمس��ايی به علت سه اخطاره بودن و 
نظری به دليل مصدوميت در تركيب قرار نداش��تند. در هر 
دو تيم، ملی پوش��ان ديگری حضور دارند كه باعث كيفيت 
باالی اين دربی می شود. محمدرضا زحمتكش يكی از ملی 
پوشان گيتی پسند پيرامون دربی اصفهان می گويد: در حال 
حاضر تيم های گيتی پسند و فوالد ماهان در كنار منصوری 
قرچك، از مدعيان اصلی قهرمانی ليگ برتر هستند و به همين 
 دليل بازی فردا از اهميت فراوانی برخوردار است. وی ادامه 

داد: ماهان هميش��ه ماهان است و بازيكنان ما نبايد به بازی 
هفته گذشته ماهان مقابل پرسپوليس توجهی كنند و بايد با 
تمركز كامل در اين بازی به ميدان برويم و تاش كنيم كه به 
پيروزی برسيم. حسين افضلی سرمربی تيم گيتی پسند درباره 
بازی با فوالد ماهان اظهار داش��ت: بازی با ماهان حساسيت 
خاص خود را دارد. من احترام خاصی برای خانواده ريخته 
 گ��ران قائل هس��تم. افضلی تأكيد كرد: تمرك��ز ما روی تيم 
س��يد مهدی ابطحی نيس��ت و فقط روی تي��م خود تمركز 
خواهي��م داش��ت. وی در پاي��ان اف��زود: نق��اط ضعف و 
ق��وت بازيكن��ان س��ابقم را می دان��م و در اين دي��دار به 
دنبال كس��ب پيروزی هس��تيم و تيم گيتی برای يك بازی 
 جوانمردان��ه و تماش��اگر پس��ند، پ��ای به مي��دان خواهد 

گذاشت.   
برد در شهر آورد، سر پوشی برای نتیجه های ضعیف 

سرمربی تيم فوالد ماهان كه قبل از اين ديدار گرفتاری های 
زيادی داش��ت از پاس��خ دادن به تلفن سرباز زد و متأسفانه 
فرصت نش��د تا از نظرهای وی پيش از اين ديدار حساس 
جويا شويم. اما احمد باغبان باش، بازيكن قديمی و با تجربه 
 فوالد ماهان پي��ش از رويارويی تيمش مقابل گيتی پس��ند 
گفت: تيم ما منهای بازی با پرسپوليس در بازی های گذشته 
خود، نتيجه خوبی كسب كرده است. بازی با پرسپوليس متفاوت 
 بود و سعی داريم با برد در شهر آورد بازی هفته گذشته را جبران 
 كنيم. وی افزود: بعد از بازی با پرس��پوليس همه بچه با هم 
يك دل و هم قس��م شدند تا سه امتياز اين ديدار حساس را 
به نام خود ثبت كنند، البته تيم گيتی پس��ند تا اين جای كار 
خوب نتيجه گرفته، س��ه بازی داخل خانه داشته و از امتياز 
ميزبان هم نهايت استفاده را برده است. ضمن آنكه تيم ما نيز 
با برد در برابر اين تيم می خواهد بر روی نتيجه های ضعيف 

خود سرپوش گذارد.
احمد باغبان باش��ی يكی از بازيكنانی است كه هواداران تيم 
ماه��ان تعصب خاصی روی او دارند و به واس��طه يك دهه 
حضور در اين تيم، به عنوان يك بازيكن با غيرت و با تعصب 
از او ياد می كنند، وی در اين باره می گويد: هواداران نسبت 
ب��ه من لطف دارند و قول می دهم كه روز جمعه س��ربلند 
از ميدان بي��رون بياييم. وی همچنين در خصوص عملكرد 
مربيان هر دو تيم اظهار داشت: هر دو مربی از بزرگان فوتسال 
محسوب می ش��وند، از بار فنی بسيار بااليی برخوردارند و 
حرف ه��ای زيادی ب��رای گفتن خواهند داش��ت. ما هم با 
 تدابير صورت گرفته از س��وی ابطحی، برنده ميدان خواهيم 

بود.

بازي هاي هفته پنجم، تحت تأثیر دربي اصفهان
روز انتقام فرا رسید

ثبات مربي در كنار ثبات مديريتي:

به قلعه نوعي باز هم فرصت بدهید

شهاب گردان: با همت بچه ها پیروز 
می شویم

شهاب گردان گلر تيم فوتبال ذوب آهن 
كه در يكی از تمرين ها دچار مصدوميت 
جزئی ش��ده بود به خبرن��گار ما گفت: 
خوش��بختانه چيز خاصی نبود و به بازی 
ف��ردا خواهم رس��يد. در زمانی كه قصد 
داش��تم به توپ ضربه بزنم پايم به چمن 
گير كرد كه با يخ درمانی مصدوميتم رفع 
شد. گردان در مورد بازی با تراكتورسازی 
اظهار داش��ت: بازی سختی را پيش روی 
خواهيم داش��ت و در حضور بيش از نود هزار نفر تماش��اگر تبريزی، بايد مسابقه 
دهيم. وی ادامه داد:  ما در 15 دقيقه اول بايد كنترل بازی را در دست گيريم و پس 
از آن، تاكتيك های تيمی خود را در زمين پياده كنيم. دروازه بان ذوب آهن در پايان 
افزود: كادر فنی با دانشی داريم و با همت و تاش بازيكنان تيم هر سه امتياز بازی 

را كسب خواهيم كرد و هر بازی برای ما حكم فينال دارد.
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امام حسن مجتبي)ع(:
هر کس خدا را بشناسد )در 
عمل و گفتار( او را دوست 
دارد و کسي که دنیا را 
بشناسد آن را رها 
خواهد کرد.

داشتن آرامش در فصل گرما، مستلزم استفاده 
بهینه برق می باشد.

دفاتر كمیته امداد امام خمیني )ره( در سراسر استان آماده دريافت زكات 
فطره مؤمنین روزه دار جهت توزيع بین محرومین واقعي جامعه مي باشد.

معاونت توسعه مشارکت هاي مردمي کمیته امداد امام خمیني )ره( استان چهارمحال و بختیاري

آگهي مناقصه
)نوبت اول(

 روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي 
منطقه چهارمحال و بختیاري

منطقه  ايران  نفتي  هاي  فرآورده  پخش  ملي   شركت 
سیستم  اجراي  پروژه  دارد  نظر  در  بختیاري  و  چهارمحال 
فومینگ و كولینگ و رنگ آمیزي مخزن شماره 3 انبار نفت 
 شهركرد را از طريق مناقصه عمومي به پیمانكاران واجدالشرايط 

واگذار نمايد.
لذا از پیمانكاران واجد الشرايط دعوت مي شود جهت كسب 
از  پس  مناقصه  اوراق  و  مدارك  دريافت  و  بیشتر  اطالعات 
به  به خدمات واحد مهندسي منطقه  نوبت دوم آگهي  درج 
آدرس شهركرد كیلومتر 5 جاده شهركرد – اصفهان شركت 

ملي پخش فرآورده هاي نفتي مراجعه نمايند.
و همچنین متن آگهي در سايت شركت ملي پخش فرآورده 
قابل   http://chaharmahal.niopdc.ir نفتي  هاي 

مشاهده مي باشد.

عید سعید فطر روز تبلور ِمهر و ُمهر جنان بر قلب هاي 
سرشار از ايمان و هنگامه حضور در تجلي گاه عابدان 

بر شما خوبان مبارك باد

عید سعید فطر، فصل شكوهمند استجابت زمزمه هاي عاشقانه 
بندگان پاك خداست.

يارب به شكرانه طاعتت، اين روز را به شادي مي نشینیم.
عید فطر مبارك باد.

استشمام عطر خوش عید فطر از پنجره ملكوتي رمضان گواراي وجود پاكتان.
عید فطر مبارك باد...

بالغت سخن عشق بندگي را در حنجره داودي عید سعید فطر باور مي كنیم.

عید فطر روز چیدن میوه هاي شاداب استجابت مبارك باد...

يك ماه به طاعتت نشستیم يا رب امروز پاداش ز تو مي طلبیم.
عید بزرگ فطر بر همگان مبارك باد.

اين عید تجلي سخاوتمندانه رحمت واسعه خداوند 
كريم است. 

روابط عمومي شرکت آب منطقه اي اصفهانعید بر عاشقان مبارك باد...

شرکت بهار ریس و بهار جین اصفهان

خانه کارگر استان اصفهان

روابط عمومي باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان

شرکت رنگین کمان

شرکت شیر پگاه اصفهان

روابط عمومي شوراي اسالمي شهر اصفهان

روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي واحد نجف آباد

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان در نظر دارد كاالهاي مشروحه
 ذيل را از طريق مزايده بفروش برساند. 

لذا از كلیه متقاضیان دعوت مي شود جهت بازديد،  از تاريخ درج اين آگهي به مدت 7 روز و در اوقات 
اداري به آدرسهاي ذيل مراجعه و شرايط شركت در مزايده را دريافت نمايند.

1- آهن آالت قراضه حدوداً 95 تن
2- آلومینیوم قراضه حدوداً 3 تن

3- مخزن 45000 لیتري فلزي هوائي يك دستگاه
4- مخزن 18000 لیتري آلومینیومي چهار دستگاه

آدرس:
انبار كاالي  منتظري-  نفت شهید محمد  انبار  تأسیسات  اصفهان-  پااليشگاه  بلوار  تهران-  1- جاده 

بازرگاني
2- اتوبان فرودگاه- فرودگاه شهید بهشتي- انبار نفت سوختگیري هواپیمايي

تلفن هاي تماس: 3804821-6689364-5275127

آگهي مزایده نوبت  دوم )شماره: 800/13170(

روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اصفهان

شركت ملي پاليش و پخش 
فرآورده هاي نفتي ايران

شركت ملي پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران منطقه اصفهان

م الف: 8027

شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي 
نفتي ايران 

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

http://isfahan.niopdc.ir


