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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

امسال 2200 نیروی جدید به 
اس��تخدام آموزش و پرورش 
استان اصفهان درآمدند. توکلی 
در گفتگ��وی اختصاص��ی با 
زاینده رود تصریح کرد: طبق 
قانون مصوب مجلس شورای 

اس��امی، افرادی که به طور رسمی 6 س��ال به باال سابقه تدریس به 
عنوان »نیروی حق التدریس« در آموزش ...

سراسري/ صفحه2

رهبر معظم انقالب اسالمي: 
انگيزه هاي مادي و خود محوري ها موجب شد

برخي مقابل انقالب بايستند 

رئیس حوزه علمیه اصفهان:
وجود حوزه هاي علميه سبب حفظ 
بقاي تشيع شد

مديركل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:
26 هزار نيروي حق التدريس

 امسال استخدام شدند

در چهارمحال و بختیاري؛
35 درصد كارگران، مدرك 
تحصيلي دانشگاهي دارند

 مدیرک�����ل ک�����ار و ام����ور اجتم���اع��ي 
چهارمحال و بختیاري گفت: در حال حاضر 35 
درصد کارگران اس��تان، داراي مدرك تحصیلي 

فوق دیپلم و کارشناسي هستند. 
به گزارش فارس از ش��هرکرد، »پرویز سلطاني« 
 در جم��ع کارگ����ران منتخ��ب اس��تان، اظهار 
داش��ت: برخ��اف دیدگاه م��ادي ک��ه کارگر 
را تنه��ا ی��ك اب��زار مي دان��د، اس��ام کارگ��ر 
و  کار  ب��راي  و  دانس��ته  مجاه��د  ی��ك  را 
 ت��اش او نی��ز ارزش و پ��اداش اله��ي قائ��ل 

است. 
 س��لطاني ب��ر ض��رورت ارتق��اي همس��ویي و 
تعامل میان قش��ر کارگر و کارفرما تأکید کرد و 
گفت: خوش��بختانه با ارائ��ه آموزش هاي مورد 
نیاز و با اطاع رس��اني مؤث��ر و کارآمد جراید 
و صدا و س��یما، اختاف ه��ا و تنش هاي میان 
قش��ر کارگ��ر و کارفرما به طور محسوس��ي در 
اس��تان تقلیل یافته و این مهم بیانگر اهتمام ویژه 
 کارگر و کارفرما نس��بت ب��ه قانون حاکم بر کار

است. 
س��لطاني با بیان اینكه بخش اعظ��م نیروي کار 
اس��تان که در واحدهاي مش��مول قانون کار در 
ح��ال فعالیت مي باش��ند از م��درك تحصیلي 
دانش��گاهي برخوردار هس��تند، گفت: در حال 
حاض��ر 35 درص��د کارگ��ران اس��تان، داراي 
 م��درك تحصیل��ي ف��وق دیپلم و کارشناس��ي 

هستند. 
وي از کس��ب رتبه ه��اي برت��ر ملي و اس��تاني 
 توس��ط کارگ��ران نمون��ه اس��تان خب��ر داد و 
گفت: کس��ب رتبه هاي برتر کش��وري و استاني 
توس��ط کارگ��ران منتخ��ب و نمون��ه اس��تان 
در رش��ته هاي مختل��ف صنعت��ي، کش��اورزي، 
ورزش��ي، هن��ري و ق��رآن بیانگر اهتم��ام ویژه 
 ب��ه جای��گاه ب��االي قش��ر کارگ��ر در اس��تان

است.

امروز همزمان با سراسر کشور 
مدرس��ه هاي اس��تان اصفهان 
پذی��راي 818400 دانش آموز 
در سه مقطع: ابتدایي، راهنمایي 
و متوسطه هستند. باز پاییز آمد. 
فصل جشن رنگ ها و به رخ 

کشیدن آرایش برگ ها. صداي خش خش برگ خزان ...
سراسري/ صفحه2

شهرستان/ صفحه 4

امروز بيش از 800 هزار دانش آموز 
اصفهاني سر كالس حاضر مي شوند

گزارش تصويري رژه نيروهاي مسلح 
جمهوري اسالمي ايران-  شهركرد

صفحه 7

زاينده رود به ذوب آهن مي بالد

فرارسيدن  آيسودا  غذايي  صنايع  گروه 
سال تحصيلي جديد را به كليه جويندگان 

راه علم و دانش تبريك عرض مي نمايد.
سال  در  جهان  تجاري  نام  برترين  آيسودا 
جهان  تجاري  رهبران  باشگاه  سوي  از  كه 

در مادريد اسپانيا اعالم گرديد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی سراسری
ايران

رئیس حوزه علمیه اصفهان گفت: وجود 
حوزه های علمیه موجب ثبات، پایداری 
 و بق��ای مذهب تش��یع از زم��ان امام 

صادق )ع( تاکنون شده است.
به گ��زارش فارس از اصفه��ان به نقل 
از پایگاه اطاع رس��انی ح��وزه علمیه 
اصفهان، آیت  ا... حس��ین مظاهری در 
آیین آغاز س��ال تحصیلی حوزه علمیه 
اصفه��ان، با تأکید بر ض��رورت نظم و 
انضب��اط در حوزه ه��ای علمیه  اظهار 
داشت: خوشبختانه در سال های اخیر، 
نظم و انضباط خاصی در حوزه علمیه 

اصفهان حاکم شده است. 
وی برگ��زاری امتحان و نظم و ترتیب 
در برگ��زاری کاس های ح��وزوی را 
ضامن رش��د و بالندگی طاب دانست 
 و اف��زود: در زم��ان طلبگی م��ا وقتی 
آی��ت  ا... بروجردی امتح��ان گرفتن از 
طاب را مطرح س��اختند با استقبال و 

خوشحالی طلبه ها مواجه شد. 
از  دیگ��ری  بخ��ش  در   مظاه��ری 
صحبت های خود، وج��ود حوزه های 
علمیه از دوران امام صادق )ع( تاکنون 
را عامل بقای تشیع و زنده نگاه داشتن 
آن دانس��ت و بیان داشت: به طور حتم 
تش��یع، مرهون زحمات طاب اس��ت 
چرا ک��ه تاش های همین طلبه ها بوده 
که نسل به نسل موجب انتقال مفاهیم 

عالی اسام و تشیع شده است. 
وی ب��ر لزوم تحصیل جوانان مس��تعد 
 در حوزه ه��ای علمیه تأکید کرد و ادامه 

داد: این تحصیل به نحو واجب کفایی 
است و چه بس��ا در موردهایی واجب 

عینی می شود. 
رئیس حوزه علمی��ه اصفهان ترویج و 
تبلیغ دین، تدریس، مرجعیت نسل های 
بعد و بیان احكام، اخ��اق و اعتقادها 
ب��رای م��ردم را نیاز ض��روری جامعه 
دانس��ت و گفت: طاب ب��ا یك عمر 
تحصی��ل در حوزه های علمیه باید این 

نیازهای جامعه را پاسخگو باشند. 
 وی به سختی ها و مشقت های طلبگی 
اش��اره کرد و گفت: بر اساس مفاد آیه 
»نف��ر« مردم وظیفه دارن��د طاب را از 
نظر مسكن، خوراك، پوشاك و ازدواج 
تأمین کنند تا زمینه های رش��د طاب 
فراهم شود چرا که طلبگی سختی های 
خاص خود را دارد و چه بسا یك بحث 

چند ساعت مطالعه و گفتگو می طلبد. 
 مظاه��ری با تأکید ب��ر اینكه بر طاب 
واجب اس��ت که این حوزه را از نسلی 
 به نس��ل دیگ��ر تحویل دهن��د اظهار 
داشت: این مطلب زمانی ممكن می شود 
که مان��ع را مانع نبینی��م و بزرگ ترین 
مشكل ها را برای خود حل شده فرض 
کنیم و تمام توان خود را به کار گیریم. 
وی دارا ب��ودن دو ب��ال تقوا و دانش را 
عامل جذب فیوضات امام زمان )عج( 
دانست و تصریح کرد: حتی اگر کسی 
اس��تعداد درس خواندن نداشته باشد، 
ولی خوب تحصیل کند همین عامل در 

رشد علمی او مؤثر خواهد بود. 

  روز گذش��ته همزمان با سراس��ر 
کش��ور زنگ نمادین روز ش��كوفه ها با 
حضور مش��اور معاون آموزش متوسطه 
وزارت آم��وزش و پ��رورش، مدی��ر کل 
آموزش و پ��رورش اس��تان و جمعی از 
مسئوالن ش��ورای شهر و نماینده مجلس 
ش��ورای اسامی در دبس��تان کوثر ناحیه 
2 نواخته ش��د. در این مراس��م که دانش 
آموزان پایه اول ابتدایی همراه با والدینشان 
حضور داشتند عاملیان مدیر کل آموزش و 
پرورش استان اصفهان، گفت: وظیفه ای 
بزرگی بر عهده مس��ئوالن و برنامه ریزان 
آم��وزش و پ��رورش اس��ت ک��ه باید به 
خوب��ی انجام ش��ود. قس��مت اعظم این 
س��هم به دوره دبستان مربوط می شود به 
گونه ای که برنام��ه ریزی ها باید طوری 
تعیین شود که آموزش ها بر پایه آموزش 
 زندگی باشد. وی درباره آموزش نونهاالن 
خاطر نش��ان کرد: چگونه زندگی کردن، 
سجایای اخاقی و آمیختگی با آموزه های 

دینی، از جمله آموزش های ضروری برای 
قشر نونهاالن است که باید رغبت فراگیری 
و جذب این آموزش ها توسط مسئوالن 

آموزش و اولیا مدرسه فراهم شود.
عاملیان ضمن تشكر از زحمات مربیان و 
معلمان، از آنان خواست تا فضایی صمیمی 
و آرام برای دان��ش آموزان فراهم کنند تا 
آنها با اولیا مدرسه مانند پدر و مادر رابطه 

گرم و محبت آمیزی داشته باشند.
وی در خاتمه، درس��ت درس خواندن و 
اعتقاد و پایبندی به مسائل دینی و رعایت 
آنها توس��ط دانش آم��وزان را بهترین راه 
تش��كر از زحمات معلمان و مس��ئوالن 
آموزش عنوان کرد. در ادامه این مراس��م، 
نعمت اللهی مسئول آموزش آتش نشانی 
نیز با حضور در بین دانش آموزان و والدین 
گفت: رعایت نكات ایمنی در داخل خانه 
و حین رفتن به مدرس��ه و نیز چگونگی 
استفاده از سرویس مدرسه و عبور و مرور 

از خیابان، بسیار مهم است.

 امس��ال 2200 نیروی جدید به اس��تخدام 
آموزش و پرورش استان اصفهان درآمدند.

توکل��ی در گفتگ��وی اختصاص��ی با زاین��ده رود 
تصریح کرد: طبق قانون مصوب مجلس ش��ورای 
اس��امی افرادی که به طور رس��می 6 سال به باال 
س��ابقه تدریس به عنوان »نیروی ح��ق التدریس« 
در آم��وزش و پ��رورش را دارند به اس��تخدام این 
وزارتخانه درمی آیند؛ که امس��ال برطبق این قانون 
26 هزار نیرو اس��تخدام شدند. وی درباره استخدام 
افرادی که از طریق آزمون پذیرفته شدند گفت: در 
مجم��وع 40 هزار نفر از طریق آزمون اس��تخدامی 
و قبولی در مصاحبه پذیرفته ش��دند که البته امسال 
اولویت پذیرش با رشته های: تربیت بدنی، مشاوره، 
فن��ی و حرفه ای و آموزگاری بود. به طور قطع در 
درس های پایه هم در برخی اس��تان ها نیاز وجود 
دارد ولی در حال حاضر با نیروهای حق التدریس 
این نیاز مرتفع می ش��ود،  تا شاید در مقطع زمانی 
دیگری جهت جذب نیروی رسمی در درس های 
پایه اقدام گردد. توکلی درباره دوره های آموزش��ی 
اس��تخدامی های جدید افزود: تا آنجا که ش��رایط 
فراهم بود بخشی از دوره های آموزشی این نیروها 
برگ��زار و بخش��ی دیگر در طول س��ال تحصیلی 
تكمیل می گردد. وی ضمن اش��اره به تغییر برخی 
 کتاب های درسی متناسب نوع آموزش و دانش روز 
گف��ت: نظ��ام نوین آموزش��ی به تحول بس��یاری 
از برنامه ه��ا اش��اره دارد ک��ه بنا بر ض��رورت و 
پیش��رفت های علمی روز، تغییرهای��ی در برخی 
کتاب ها داده می شود. این موضوع در رشته های: 

کار و دانش و فنی و حرفه ای بسیار محسوس است. 
همچنین با توجه به این تحوالت سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی جهت تأمین مدرس، اقدام به برگزاری 

دوره هایی برای آموزش معلمان می نماید.
مدیرکل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش 
در خاتمه درباره برداشتن عنوان پیش دانشگاهی از 
عنوان مستقل و ادغام آن در قالب چهارم دبیرستان 
تشریح کرد: اینكه برخی می گویند با آوردن مقطع 
پیش دانش��گاهی در دبیرس��تان با همان نام چهارم 
متوس��طه افت تحصیلی دانش آموزان را به همراه 
دارد باور نادرس��تی اس��ت. چرا که محتوای درس 
پیش دانشگاهی تغییر نكرده و کتاب و آیین نامه ها 
به قوت خود باقی اس��ت. بلكه مدرس های پیش 
دانش��گاهی از حالت اس��تقال خ��ارج و ضمیمه 

دبیرستان شده است. از طرفی: این ادغام نوعی قوت 
دادن به دبیرانی اس��ت که در سال های قبل در سه 
پایه دبیرستان تدریس می کردند و با کنار هم قرار 
گرفتن چهار پایه، راه برای ورود بسیاری از معلمان 
متوسطه به پایه چهارم جهت تدریس باز می شود و 
دیگر درس های پیش دانشگاهی فقط توسط تعداد 

انگشت شمار و مشخصی، تدریس نمی گردد.
در ادام��ه مصاحب��ه خبرنگار زاین��ده رود مدیرکل 
آم��وزش و پ��رورش اس��تان نی��ز درب��اره جذب 
نیروهای حق التدریس اس��تان اصفهان خاطرنشان 
کرد: طبق مصوبه مجلس ش��ورای اس��امی ظرف 
 5 س��ال کلیه ح��ق التدریس ه��ا باید اس��تخدام 

شوند. 
این در حالی اس��ت ک��ه با تعامل وزی��ر آموزش 
و پرورش اینگونه ش��د: کس��انی که تا 5 سال و 9 
ماه سابقه مس��تمر داشتند به اس��تخدام آموزش و 
 پرورش درآمدند و با این روند تعداد اندکی نیروی 
حق التدریس باقی مانده اند که آنها هم در سال های 
دیگر طبق همین قانون استخدام خواهند شد. عاملیان 
در پاس��خ به این س��ئوال که آیا اعتراض برخی از 
شرکت کنندگان در آزمون استخدامی بررسی شده 
اس��ت افزود: طبق مذاکره با وزارتخانه اعتراض ها 
به طور دقیق بررس��ی و حتی تعدادی نیز به نتیجه 
رس��ید و اعمال حق شد. با احتساب این نتیجه در 
کل 2200 نیرو جذب آموزش و پرورش شدند که 
نیمی از دوره های آموزشی جهت حضور در کاس 
را گذرانده و نیمی دیگر را در روزهای پنج شنبه و 

جمعه در طول سال تحصیلی طی خواهند کرد.

 امروز همزمان با سراس��ر کش��ور 
مدرس��ه ه��اي اس��تان اصفه��ان پذیراي 
818400 دان��ش آم��وز در س��ه مقط��ع: 
ابتدایي، راهنمایي و متوس��طه هستند. باز 
پاییز آمد. فصل جش��ن رنگ ها و به رخ 
 کشیدن آرایش برگ ها. صداي خش خش 
برگ خ��زان چه زیباس��ت و زیباتر از آن 
هنگامي که کودکان و نوجوانان ش��اد این 
موزی��ك زیباي برگ ها را با قدم نهادن بر 
روي آنها به صدا درمي آورند و با شور و 

شوق راه خانه دوم خود را مي پیمایند.
این فصل بس��یار زیباست و زیباترین ماه 
سال یعني »مهر« قشنگي آن را دو چندان 
مي کند. چرا که با آمدن مهر، شهرها بوي 
مهر بچه ها را به خود مي گیرند و صداي 
زنگ مدرسه در کوچه و خیابان مي پیچد. 
در واقع بیش��تر افراد تاش خود را از ماه 
مه��ر دو چندان مي کنند زی��را در این ماه 
 قشر پرجنب و جوش دانش آموز با نیروي 
فوق العاده، کوشش را  آغاز مي کنند و براي 
گذراندن یك سال تحصیلي موفق خود را 
آماده مي کنند. به تبع این اتفاق زیبا، همه 
 م��ا تاش خود را چند برابر مي کنیم تا از 

گام هاي دانش آموزان عقب نمانیم.
امروز دان��ش آموزان اس��تان اصفهان نیز 
مانند آینده س��ازان سراس��ر کش��ور سال 
 تحصیلي خود را آغاز مي کنند. 818400 

دانش آموز در س��ه مقط��ع تحصیلي در 
 مس��یر علم و دانش تاش خود را شروع 
مي کنند. از این تعداد 200 هزار دانش آموز 
وارد پایه اول سه مقطع: ابتدایي، راهنمایي 

و متوسطه شده اند.
ب��ه گفته مع��اون آموزش متوس��طه اداره 
 کل آم��وزش و پرورش اس��تان، 67 هزار 
دانش آموز در مقطع اول ابتدایي، 66700 
دان��ش آموز در مقطع راهنمایي و 62600 
نفر نیز در مقطع متوسطه تحصیل مي کنند. 
این در حالي است که: دانش آموزان کاس 
اول ابتدایي و اول راهنمایي سال تحصیلي 
خود را از روز گذشته با شرکت در جشن 

شكوفه ها و جوانه ها آغاز کردند.
جواد پورحسیني تصریح کرد: امسال تعداد 
31450 کاس درس پذیراي دانش آموزان 
هس��تند. همچنین 2200 نیروي جدید که 
از طریق آزمون اس��تخدامي پذیرفته شده 
ان��د به جم��ع معلمان رس��مي آموزش و 
پرورش استان پیوس��ته اند. وي در خاتمه 
 ضمن اش��اره به تقارن هفته بزرگداش��ت 
دف��اع مقدس و روز بازگش��ایي مدرس��ه 
ها اف��زود: از آنجا که ای��ن دو رویداد ملي 
از جای��گاه ویژه اي در کش��ور برخوردار 
اس��ت بنابراین با اس��تفاده از این فرصت 
 دانش آموزان با فرهنگ دفاع مقدس آش��نا 

مي شوند.

 مهدی فضیلت
»عبدالوهاب س��هل آب��ادی« رئیس خانه صنعت و 
معدن اصفه��ان در گفتگوی اختصاصی با روزنامه 
زاین��ده رود، گفت: در حال حاضر ایجاد اش��تغال 
مؤث��ر، بزرگترین وظیفه صنعتگران و اهالی اقتصاد 
و تجارت در ادامه دادن راه ش��هیدان و آرمان های 

دفاع مقدس است.
رئیس خانه صنعت و معدن استان اصفهان در حاشیه 
مراسم زیارت،  عطرافشانی و نثار گل به مزار شهدای 
صنایع و س��رداران شهید اصفهان که توسط اعضاء 
خانه صنعت و معدن و جمعی از مس��ئوالن صنایع 
اس��تان در روز آغاز هفته دفاع مقدس انجام ش��د 
گفت: صنعتگران نیز در کنار سایر مردم برای دفاع 
مقدس و ادامه راه آن وظیفه دارند و همچون دوران 
جنگ تحمیلی که در کنار رزمندگان خدمات شایان 
فنی و مهندسی و پشتیبانی و همچنین خدمت های 

ارزن��ده ای را در جهاد س��ازندگی انجام دادند باید 
ام��روز در این مقطع نیز در مقابل اس��تكبار جهانی 
بایستند. وی افزود: در بین رزمندگان و سرداران ما 
بس��یار بودند که دارای هوش سرشار و قدرت فنی 
و اقتصادی باالیی بوده و اگر امروز حضور داشتند، 
موجب رشد دو چندان صنعت می شدند و برخی 
از ایشان نخبگان صنعت و حتی مدیران مرکزهای 
مهم بودند. عبدالوهاب س��هل آب��ادی نقش ارزنده 
صنع��ت در کمك های مالی و حضور در جبهه ها 
را یادآور ش��د و با درود به روان ش��هیدان: آقاجان، 
چهرآذر، خرازی، شهیدان حزب جمهوری اسامی 
و شهید بانكی این چهره ها را از نخبگان مهندسی 
و سخت تأسیس��ات نظامی و خودکفایی صنعتی 
توصیف کرد. رئیس خانه صنعت و معدن اس��تان 
اصفهان، صنعتگران و مهندسان اصفهان را فعال در 
همه گردان های فنی- مهندسی و مهندسی- رزمی 

لشكرهای کشور دانستند و دفاع بی نظیر ایشان در 
ساخت س��نگر، پل و تأسیسات برای رزمندگان را 
ستود. وی تصریح کرد: اگر امروز، ایجاد اشتغال مهیا 
شود، همه مش��كل ها حل می شود و صنایع مادر 
و صنایع پیشرفته نیز بیشتر رشد می کنند. همچنین 
صنایع به روز و ارتباط رقابت و بهره وری صحیح 
در راه همت مضاع��ف و کار مضاعف از راه های 
 ایجاد و حفظ اشتغال است. سهل آبادی خاطرنشان 
ک��رد: بچه ها و خانواده ش��هدا نباید بیكار باش��ند 
و رس��الت ما ایجاد اش��تغال برای ایش��ان است تا 
بتوانیم مدعی ادامه راه شهیدان و حفظ آرمان ها و 
ارزش های آنان باشیم. در این مراسم صنعتگران و 
مدیران خانه صنعت و معدن اس��تان به غبارروبی، 
عطرافش��انی و نثار فاتحه و گل به مزار ش��هیدان 
پرداخته و با حضور پرشور خود در گلستان شهدا، 

هفته دفاع مقدس را گرامی داشتند.

رئیس حوزه علمیه اصفهان:
وجود حوزه هاي علميه سبب حفظ 

بقاي تشيع شد

همزمان با سراسر كشور
زنگ روز شكوفه ها در اصفهان نواخته شد

مديركل آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش:
26 هزار نيروي حق التدريس، امسال استخدام شدند

امروز بيش از 800 هزار دانش آموز 
اصفهاني سر كالس حاضر مي شوند

ايجاد اشتغال، بزرگترين وظيفه صاحبان صنايع در ادامه دادن راه شهيدان است

جهان نما نصف النهار

بان كي مون براي پيشبرد مذاكره هاي 
صلح در نيويورك نشست 

برگزار مي كند 
ب��رگزاری  از  ه����دف 
نشست کمیته چهارجانبه 
صلح خاورمیانه حمایت 
از مذاکره هاي مس��تقیم 
بین اس��رائیل و فلسطین 

است. 
»بان کی م��ون«، دبیر کل 
س��ازمان مل��ل متح��د، 
ب��ا حضور  نشس��تی را 
اعضای کمیته چهارجانبه 
و کمیته پیگی��ری ابتكار 
صلح کش��ورهای عضو 
مقر  اتحادیه ع��رب، در 

سازمان ملل متحد در نیویورك برگزار خواهد کرد. 
به گزارش ایلنا به نقل از ش��ین هوا، »مارتین نس��یرکی«، سخنگوی سازمان 
ملل متحد در کنفرانس��ی خب��ری گفت: هدف از برگزاری نشس��ت کمیته 
چهارجانبه صلح خاورمیانه، حمایت از مذاکره هاي مستقیم بین اسرائیلی ها 

و فلسطینی هاست.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس حكومت خودگردان فلسطین به تازگي 
مذاکره هاي مستقیم سازش را با حضور وزیر خارجه آمریكا در واشنگتن از 

سر گرفتند. 
این نشس��ت، پایانی بر وقف��ه ای 18 ماهه در مذاکره ه��اي صلح بود. روند 
صلح بین فلس��طین و اس��رائیل پس از حمله این رژیم به نوار غزه در اواخر 
س��ال 2008 میادی متوقف شده بود. س��ران رژیم صهیونیستی و حكومت 
 خودگردان فلس��طین در نخس��تین مذاکره هاي مس��تقیم وعده دادند که در 

زمان هایي معین به دیدارهای خود ادامه دهند. 
کمیته چهارجانبه صلح خاورمیانه متشكل از آمریكا، روسیه، اتحادیه اروپا و 

سازمان ملل متحد است. 

هشدار جدي نخست وزير چین به ژاپن: 
اگر كاپيتان چيني آزاد نشود،  اقدام هاي 

بيشتري عليه توكيو انجام مي دهيم
نخست وزیر چین به ژاپن هشدار داد که اگر کاپیتان یك کشتي چیني را که 
در ماه جاري دستگیر شد آزاد نكند،  پكن اقدام هاي بیشتري علیه توکیو انجام 
خواهد داد. به گزارش ایسنا، در یكي از جدي ترین واکنش ها از سوي پكن 
در مورد تنش اخیر میان پكن- توکیو، »ون جیابائو« نخس��ت وزیر چین از 
ژاپن خواست تا هرچه سریعتر کاپیتان این کشتي را که در ماه جاري دستگیر 
شده بود آزاد کند. به گزارش خبرگزاري فرانسه ، ژاپن نیز، خواستار برگزاري 
مذاکره هاي بلند پایه براي حل و فصل این مناقشه شد، اما هرگونه مذاکره در 
مورد جزایر دریایي چین شرقي را رد کرد. به طوري که »سیجي مائچارا«، وزیر 
خارجه ژاپن اعام کرد که هیچ موضوعي مربوط به مناقش��ه هاي قلمرویي 
مطرح نیست. مناقشه اخیر میان پكن- توکیو هفت سپتامبر آغاز شد و باعث 

بروز تنش جدي میان دو طرف شده است.
 خبرگ��زاري ش��ینهوا،  به نقل از نخس��ت وزیر چین در نیوی��ورك گزارش 
داد: از ژاپن مي خواهم که فوري و بدون قید و ش��رط این ش��هروند چیني 
را آزاد کند. اگر ژاپن همچنان بر ادامه این اش��تباه خود پافش��اري کند،  چین 
نیز اقدام هاي بیش��تري انجام خواهد داد و ژاپ��ن باید منتظر پیامدهاي این 
اقدامش باشد. نخست وزیر چین و وزیر خارجه ژاپن براي شرکت در مجمع 
عمومي س��ازمان ملل عازم نیویورك ش��ده اند. این در حالي است که چین 
تاکن��ون انجام هرگونه مذاکره بلند پای��ه در نیویورك با مقام هاي ژاپن را رد 
کرده اس��ت. با این حال ژاپن امروز اعام کرد که آماده انجام مذاکره اس��ت. 
دبیر کابینه ژاپن در کنفرانس خبري گفت: این موضوع خوب است که هرچه 
سریعتر یك گفتگو با حضور مقام هاي بلند پایه میان دو طرف برگزار شود 
 که شامل مذاکره هاي استراتژیك و جامع است. پكن نیز هرگونه احتمال براي 
انجام مذاکره میان نخس��ت وزیر چین و وزی��ر خارجه ژاپن در نیویورك را 
براي حل و فصل این مناقش��ه رد کرد و سخنگوي وزارت خارجه چین نیز 
گفت که فضا براي برگزاري چنین مذاکره هاي مناس��ب نیست. سخنگوي 
وزارت خارجه چین خاطر نشان کرد: این مناقشه به شدت به روابط دو کشور 
لطمه وارد کرده است. چین پیش از این بارها از ژاپن خواسته تا کاپیتان این 
کش��تي را آزاد کند، اما ژاپن از آزادي این ش��هروند چیني امتناع کرده است. 
این مناقشه همچنین باعث افزایش احساسات ضد ژاپني در چین شده است. 
جیمز اشتینبرگ، معاون وزیر امور خارجه آمریكا نیز گفت: روابط خوب میان 
ژاپن و چین به نفع ما و هر کشوري در منطقه است. این هشدار نخست وزیر 
چین به ژاپن در حالي انجام شد که پكن پیشتر تماس هاي دیپلماتیك خود با 
توکیو را به دلیل این مناقشه به حالت تعلیق در آورده بود. وي جیابائو خاطر 

نشان کرد که عامل اصل بروز این تنش طرف ژاپني است.

اتحاديه اروپا مهاجران پاكستانی 
غيرمجاز را اخراج مي كند 

نماین��دگان  از  برخ��ی 
پارلم��ان اروپ��ا به دلیل 
دف��اع از حق��وق  بش��ر 
ب��ا موافقت نام��ه اخراج 
مهاج����ران پاکس��تاني 
غیرمجاز مخالفت کردند. 
مخالف��ان معتقدن��د که 
پاکس��تان حقوق  بشر را 
رعایت نمی کند و پیمان 
ژن��و درب��اره پناهندگان 
را امضاء نكرده اس��ت. 
پارلم��ان اتحادی��ه اروپا 
جنج��ال   موافقت نام��ه 
برانگی��زی را تصویب کرد که به موجب آن کش��ورهای عضو این اتحادیه 
می توانند آسان تر مهاجران غیر قانونی پاکستانی را به کشور خود بازگردانند. به 
گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، پارلمان اروپایی، پیمان بازگرداندن 
مجدد پاکستانی های غیر مجاز را با 382 رأی موافق در برابر 250 رأی مخالف 
به تصویب رس��اند. 23 نماینده نیز از دادن رأی خ��ودداری کردند. بنابراین 
گ��زارش، به موجب این پیمان هر درخواس��تی که به م��دت 60 روز برای 
بازگرداندن افراد غیر مجاز از س��وی پاکستان بی پاسخ بماند به مفهوم قبول 
درخواس��ت تلقی خواهد شد و پاکس��تان باید علت نپذیرفتن اتباع خود را 
توجیه کند. برخی از نمایندگان پارلمان اروپا به دلیل دفاع از حقوق  بش��ر به 
شدت با این مصوبه مخالفت کردند. مخالفان اعام کردند که پاکستان موازین 
حقوق بشر را رعایت نمی کند و پیمان ژنو درباره پناهندگان را امضاء نكرده 
است. در این پیمان آمده که دولت ها باید از اخراج افرادی که پس از بازگشت 
خطر شكنجه تهدیدشان می کند، ممانعت کنند. بر اساس ارزیابي هاي انجام 
ش��ده حدود 13 هزار شهروند پاکستان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به 

علت در دست نداشتن اوراق و اسناد قانونی بازداشت شده اند.

رهبر معظم انقالب اسالمي: 

انگيزه هاي مادي و خود محوري ها موجب شد
برخي مقابل انقالب بايستند 

انق��اب  معظ�م  رهب��ر 
دی��دار  در  اس��امی 
جمعی از جوانان بس��یج 
اردوه��ای  س��ازندگی و 
اسامی  انقاب  جهادی، 
را مص��داق ش��جره طیبه 
افزودن��د:  دانس��تن��د و 
انگیزه های مادی و خود 
محوری ها موجب ش��د 
که برخ��ی مقابل انقاب 

بایستند.
به گزارش ایرنا،  حضرت 
خامن��ه ای  ا...  آی��ت 
در ای��ن دیدار ک��ه روز 
 چهارشنبه در حسینیه امام 
برگ��زار   ) )ره  خمین��ی 
ش��د، افزودن��د: عده ای 
خیال کردن��د که انقاب 
کهنه شده و اعام کردند 
انقاب تمام ش��ده است 
در حال��ی که خودش��ان 

تمام ش��ده بودند و ذخیره شان ته کشیده بود و 
قادر به ادامه راه نبودند. 

حض��رت آی��ت ا... خامن��ه ای افزودند: کس��ی 
 ک��ه با خ��دا قطع رابط��ه کرد، دیگ��ر خودش و 
جامعه اش را نمی تواند بشناس��د. وقتی هوس و 
خود محوری ها بر جان انس��ان غلبه کرد، افراد 
متوقف می ش��وند. در گذشته داش��ته ایم و در 

آینده هم خواهیم داشت. اینها ریزش هاست. 
ایشان افزودند: کس��انی که از راه انقاب ماندند 
به طور حتم نباید کس��انی باشند که از اول کمر 
دش��منی با انقاب بس��ته اند. وقتی انگیزه های 
مادی غلبه کرد، انس��ان در راه می ماند. وقتی که 
قدرت و ثروت برای انس��ان هدف ش��د، هدف 

اصلی از یاد می رود. 
معظم ل��ه در ادام��ه تصریح کردن��د: این بایی 
بود که س��ر بعضی آم��د و دیگران را هم با خود 
قیاس کردند و گفتند: انقاب تمام ش��ده و امام 
فراموش شده است. آنها اش��تباه کردند. انقاب 
ی��ك حقیقت الهی و متكی ب��ه بصیرت و ایمان 

مردم است.
ایش��ان در ادام��ه تصریح کردند: کش��ور و ملت 
ایران س��ی سال اس��ت که در یك پیچ خطرناك 
تاریخی در حال حرکت است. از نقاط خطرناکی 
عب��ور ک��رده و همچنان ادامه می دهی��م. این از 

برکت های اسام است. 

رهب��ر انق��اب با بی��ان رکود و عق��ب ماندگی 
تاریخی امت اس��امی در طول قرن ها و ابتای 
آن به فرمانروایان دیكتاتور افزودند: امروز نوبت 
آن رس��یده است که امت اسامی خود را از زیر 

بار این همه مشكل ها خاص کند.
 ایش��ان با اش��اره به ص��ف آرایی اس��تكبار در 
برابر جمهوری اس��امی تصریح کردند: وانمود 
می کنن��د که هدف ایران اس��ت ام��ا هدف آنان 

اسام و قرآن است. 
رهبر معظم انقاب با صف ش��كن خواندن ملت 
ایران در عرصه مبارزه با اس��تكبار افزودند: آنها 
ضربه های خود را متوجه خط شكن می کنند اما 
این نیروی خط شكن با گذشت سه دهه نه فقط 
عقب نشینی نكرده بلكه شتاب خود را بیشتر هم 
کرده است. امروز همت، بصیرت و توانایی های 

ما از سی سال قبل بیشتر است. 
ایش��ان حض��ور جوان��ان جهادگ��ر و بس��یجی 
 را بهتری��ن ش��اهد برای رش��د و تقویت روح و 
جهت گی��ری اصیل انق��اب قلم��داد کردند و 
افزودند: دش��من آن روز، قوی ت��ر بود و امروز 
ضعیف تر و نا امید تر از گذش��ته است. آنها که 
روزی سخن از سرنگونی نظام در سه روز و یك 
هفت��ه و یك ماه می گفتند دیگر از این س��خنان 

گزاف به زبان نمی آورند. 
ایشان تصریح کردند: همه کسانی که به استكبار 
خدم��ت می کنن��د به سرنوش��ت ص��دام دچار 

دشمنان  و  ش��د  خواهند 
ملت، منكوب و ذلت زده 

از بین خواهند رفت. 
ا...  آی����ت  حض����رت 
خامنه ای حرکت جهادی 
برای  را  ای��ران  جوان��ان 
هم��ه کس��انی ک��ه دوره 
جوانی خود را پشت سر 
گذاشته و نیز جوانان دنیا، 
 غبطه برانگیز دانس��تند و 
پیش��رفته  در  افزودن��د: 
غب��ار  کش��ورها  تری��ن 
و  نومی��دی  افس��ردگی، 
بی هدف��ی زندگی زیبای 
جوانی را پوشانده است. 
نه ل��ذت خدمت به خلق 
را می چشند و نه نیروی 
عظی��م و کم یاب جوانی 
را در  راهی که شایس��ته 
آن است خرج می کنند. 

دی��دار  درای��ن  ایش��ان 
همچنین ضمن ب��ا ارزش خواندن حرکت های 
جهادی افزودن��د: باید اقرار کنم که این کار اول 
از خود جوانهای دانش آموز و دانش��جو شروع 
شد و در سال 79 که گزارش این حرکت زیبا و 
پر ش��كوه به ما رسید، منجر به صدور پیام بسیج 

سازندگی به جوانان پر شور شد. 
رهب��ر معظ��م انقاب اس��امی افزودن��د: جهاد 
س��ازندگی هم همینطور بود، اول خود جوان ها 
در روس��تاها ش��روع به کار کردن��د و بعد، این 
حرکت، امام بزرگوار را به فرمان بسیج سازندگی 
تش��ویق کرد. کار مردم الهام بخش اقدام مدیران 

و مسئوالن است. 
رهب��ر معظم انقاب عش��ق، ایم��ان، بصیرت و 
همت را پایه های حرکت های جهادی دانستند 
و ضمن تبیی��ن نقش این چهار عامل در حرکت 
صحی��ح ملت افزودند: انقاب این ها را به مردم 

و جامعه داد. 
ایش��ان ضمن بیان ب��رکات اردوه��ای جهادی، 
حض��ور جوان��ان مؤم��ن در می��ان محرومان را 
مظهر مجس��م آیه قرآن و تبلی��غ عملی معنویت 
دانستند و افزودند: از این مهم تر، خدمتی است 
که ش��ما به خودت��ان می کنید و اس��تعداد های 
درونی خود را فعلیت می بخش��ید و با شكستن 
 حصارهای طبقاتی، واقعیت های زندگی را لمس 

می کنید. 
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حوادث

 دستگيري سارق زورگير 
در اصفهان

معلم کوچكترین مدرسه دنیا می گوید: هیچ وقت موفقیت در 
خانه کسی را نمی زند؛ در این سال ها تجربه های زیادی کسب 
کردم و باید بگویم برای رفع مشكل های مدرسه »کالو« پشت 

درهای بسته ساعت ها گریه کردم اما از پیگیری خسته  نشدم.
به گزارش فارس، کمتر کس��ی اس��ت ک��ه معلم کوچكترین 
مدرسه دنیا را نشناسد؛ سربازی که با مدرك کاردانی آموزش 
ابتدایی، به عنوان معلم به روستای کالو اعزام شد و تدریس را 

با 4 دانش آموز تجربه کرد. 
این س��رباز معلم با ابتكار ایجاد وباگ »کوچكترین مدرس��ه 
دنیا«، مدرس��ه و دانش آموزانش را به دنیا معرفی کرد و کم کم 

مدرسه کالو به عنوان کوچكترین مدرسه دنیا شناخته شد. 
»شعرانی« در شناسنامه متولد بندر دیّر استان بوشهر بوده و ماه 

گذشته وارد 24 سالگی شده است؛ 
دوران سربازی او به پایان رسیده اما همچنان به عنوان معلم در 
آموزش و پرورش فعالیت می کند؛ به تازگی نیز در طرح ایجاد 
مجتمع های آموزشی روستایی، وی به عنوان جوان ترین مدیر 

مجتمع آموزش روستایی انتخاب شده است. 
گفتگوی فارس با جوان ترین مدیر مجتمع آموزش روستایی و 

معلم کوچك ترین مدرسه دنیا: 
آقای شعرانی از نخستین روزی كه به عنوان سرباز معلم به 

روستای كالو اعزام شديد، برايمان بگويید؟ 
روس��تای کالو در 35 کیلومتری بردخون شهرستان دیّر استان 
بوش��هر قرار دارد و مدرسه کالو زیر مجموعه منطقه بردخون 
است جمعیت کل روستای کالو 35 نفر بوده که شغل همه آنها 

ماهیگیری است. 
دوره آموزشی 2 ماهه را در شهر یزد گذراندم و به مدت یك 
ماه، آموزش تربیت معلم را در بوش��هر دیدم و در سال 84 به 

مدرسه کالو اعزام شدم. 
اگر بخواهم از همان ابتدا برایتان بگویم، کمی س��خت است، 
چرا که وقتی با معلم راهنما به آنجا رفتم از مدرسه خبری نبود 

و دانش آموزان داخل حسینیه روستا درس می خواندند. 
يعنی دانش آموزان كالو، مدرسه نداشتند؟ 

بله مدرسه ای در کار نبود؛ روستای کالو برق و جاده ای نداشت؛ 
در واقع هیچكدام از امكانات امروزی در آنجا موجود نبود. 

آموزش  و پرورش منطقه در همان سال یك خانه خریده بود 
که تازه مدرس��ه روستای کالو ش��ده بود برای من هم جالب 
بود که مدرسه آن روستا حدود 4 شاگرد بیشتر ندارد در واقع 
فك��رش را نمی کردم در مدرس��ه ای تدریس کنم که بعدها به 

عنوان کوچكترین مدرسه دنیا شهرت پیدا کند. 
ــب  ــی مناس آن خانه چگونه بود؟ آيا برای مكان آموزش

بود؟ 
آموزش و پرورش خانه کوچكی را که دو اتاق داشت، خریده 
بود. یك اتاق آن حكم آش��پزخانه را داشت و درون آن پر از 

وسایل صیادی بود. 
شاید آن  زمان نه من، نه معلم راهنما، نه خود دانش آموزان و نه 
مردم روستا، فكر نمی کردیم این انباری که آنروز انبار وسایل 

صیادی بود روزی به انبار بمب خبری در دنیا تبدیل  شود. 
نخستین روز كاری تان چگونه آغاز شد؟ 

رئی��س آموزش و پ��رورش بردخون در نخس��تین روز آغاز 
به کارم به مدرس��ه کال��و آمد و از دانش آموزان خواس��ت تا 
آرزوهایش��ان را نقاشی کنند؛ حسین یكی از دانش آموزانم که 
آن زمان کاس سوم بود یك کامپیوتر کشید؛ رئیس آموزش و 
پرورش به او گفت: حس��ین مگر در خانه تان کامپیوتر دارید؟ 
حسین گفت: نه، هر وقت به خانه عمویم می رویم با کامپیوتر 

آنها کار می کنم. 
رئی��س آموزش و پرورش بردخون پس از چند روز کامپیوتر 
دفترش را به مدرسه ما فرستاد؛ زمانی که برای انجام کاری به 
آموزش و پرورش مراجعه ک��ردم، دیدم که رئیس آموزش و 
پرورش به جای کامپیوترش نقاش��ی بچه ها را گذاشته و این 

مسأله برایم خیلی جالب بود. 
ــرباز معلم  ــه كالو بگويید؟ اين س ــس در مدرس از تدري

چگونه به دانش آموزان درس می داد؟ 
ت��اش زی��ادی داش��تم ت��ا بتوانم به عن��وان ی��ك معلم، به 
دانش آموزان��م به خوبی درس دهم اما در کنار آن اتفاق هایی 
که در مدرس��ه می افتاد همیشه برایم جالب بود و من در سال 
اول سرباز معلمی، اتفاق های مدرسه را به عنوان خاطره های 
مدرسه می نوشتم و از خدا می خواستم که روزی پولدار شوم 

تا بتوانم آن را چاپ کنم. 
برای نوشتن خاطره های دانش آموزان و مدرسه بود كه به 

وبالگ نويسی روی آورديد؟ 
در سال دوم سرباز معلمی بودم که با خودم گفتم چطور است 
خاطره هایم را در آینده بنویسم؛ سپس گفتم: چرا االن دست به 
کار نشوم بنابراین وباگ مدرسه کالو را ایجاد کردم و خاطره 
هایم را روزانه به اضافه عكس های مدرسه در آن قرار دادم و 
مدت کوتاهی از آن نگذش��ت که باعث شد مخاطب زیادی 
جذب آن شود، چرا که یك ایده نو به حساب می آمد و کمتر 

کسی بود که در مورد موضوع مدرسه بنویسد. 
خیلی از افراد از اینترنت استفاده نادرست می کنند، اما استفاده 
صحیح از اینترنت و بازدید از وباگ مدرس��ه باعث ش��د تا 
مدرس��ه کالو واقع در یك روس��تای دور افتاده که حتی مردم 

بوشهر آن را نمی شناختند، شهرت جهانی پیدا کند. 
به نظرتان چه كسی در معرفی وبالگ مدرسه كالو به شما 

كمک كرد؟ 
»مژده عابدی« دانشجوی کارش��ناس ارشد رشته روانشناسی 

که با همس��رش در اس��ترالیا زندگی می کرد با وباگم آش��نا 
ش��د و مطالب را به انگلیسی ترجمه می کرد تا جایی که این 
وباگ به دویچوله آلمان راه پیدا کرد و در معتبرترین مسابقه 
وباگ نویس��ی دنیا به عنوان دومین وباگ برتر دنیا انتخاب 

شد. 
ــی را انتخاب  ــه طور معمول وبالگ هاي ــه آلمان ب دويچول
می كند كه سیاسی باشد؛ در مورد وبالگ شما چه هدفی 

داشت؟ 
حق با شماس��ت، وباگ من سیاسی نبود؛ یك نفر نیز نقدی 
را نوش��ته بود که این وباگ مدرس��ه کالو وباگی است که 
می توان��د جایزه اول دویچوله را بگی��رد در حالی که بویی از 
سیاست ندارد؛ در واقع یك ایده جدید و نوعی است که یك 
معلم بیاید خاطره های مدرس��ه اش را بنویسد، به گونه ای که 

هیچ استفاده سیاسی نتوان از آن کرد. 
نظرتان درباره شهرت جهانی وبالگتان چیست؟ 

من این کار را برای شهرت انجام ندادم چون اگر می خواستم 
به ش��هرت فكر کنم، کار به این مرحله نمی رسید؛ خدا آدم ها 
را ب��زرگ می کند به آنها آب��رو و اعتبار می دهد؛ موال علی)ع( 
در دع��ای کمیل خیلی زیبا می فرماین��د: خدایا ما چقدر بدی  
داریم که تو آنها را می بینی اما چشم پوشی می کنی ولی همین 
خوبی های کوچك ما را جهانی و بزرگ می کنی! و واقعیت امر 

گویای همین عبارت است. 
ــه كالو را رسانه ای  ــتین بار مدرس ــی برای نخس چه كس

كرد؟ 
روز 20 مهرماه س��ال 86، کامران نجف زاده گزارش��گر صدا 
و س��یما به وباگم مراجعه کرد، ب��ا من تماس گرفت و پس 
از مراجعه به مدرس��ه کال��و از این مكان گزارش تهیه کرد که 
در خبر 22 ش��بكه 3 پخش شد؛ البته اگر تنها به این گزارش 
بس��نده می کردم همه چیز تمام می شد چون خبرنگارها برای 
مدت��ی س��وژه ای را کار می کنند و پس از مدتی آن س��وژه را 

کنار می گذارند. 
از گزارشی كه تهیه شده بود رضايت داشتید؟ 

گزارش��ی خوبی بود ولی خیلی از جاهای آن نش��ان از فقر و 
بیچارگی می داد و این برای من خیلی ناخوشایند بود و با خود 
گفتم که باید تاش��م را بیش��تر کنم تا مدرسه کالو را به اسم 
دیگری بشناس��ند و از منظر فقر و محرومیتش به آن پرداخته 
نشود؛ خوشبختانه مدرس��ه کالو توسط خیران مدرسه ساز به 

شكل کنونی ساخته شد و توسعه یافت. 
چه كسانی در ساخت مدرسه كالو مشاركت داشتند؟ 

آقای س��عادتمند خیر ساکن بوشهر است؛ زمانی که در جلسه 
خیران مدرسه ساز راجع به مدرسه ام صحبت کردم ایشان اعام 
آمادگی برای س��اخت مدرس��ه کالو کرد ک��ه در حال حاضر 

مدرسه خیلی خوبی ساخته شده است. 
آيا مدرسه كالو تأثیری در آبادانی روستا نیز داشت؟ 

جاده روستا آسفالت شد و سازمان منطقه ویژه انرژی اقتصادی 
پارس جنوبی در آنجا کتابخانه احداث کرد که با فضای بسیار 
زیبا، دیوارکشی و باغچه های سرسبز آراسته شده است؛ عاوه بر 
آن مینی بوسی در اختیار مدرسه کالو قرار دادند تا دانش آموزانی 
که برای ادامه تحصیل در مقطع راهنمایی می خواستند به شهر 
بروند با مشكل ایاب و ذهاب مواجه نشوند چون قبل از این 

باید یك ساعت کنار جاده معطل می ماندند. 
هم اکنون دانش آموزان روستاهای اطراف نیز از این مینی بوس 
استفاده می کنند؛ مس��أله ای که باعث خرسندی ام می شود این 
اس��ت که دخترهای روس��تای کالو پیش از این تنها در مقطع 
دبس��تان درس می خواندند اما زمانی ک��ه حمیده )دانش آموز 
مدرس��ه کالو( به راهنمایی رفت بقی��ه دخترها هم برای ادامه 

تحصیل به شهر رفتند. 
در حال حاضر روستای كالو چند دانش آموز دارد؟ 

زمانی که معلم آنجا ش��دم 4 دانش آموز بیش��تر نداش��ت در 
 حال حاض��ر 9 دانش آموز در مدرس��ه مش��غول به تحصیل 

هستند. 
انگیزه شما از شغل معلمی چیست؟ 

پدر و مادرم بی س��وادند. اما از 9 فرزند دختر و پسرشان پنج 
نفر فرهنگی هس��تند. همین موضوع باعث عاقه  من به شغل 
معلمی ش��د؛ یكی از دبیران سال اول دبیرستان شغل آینده مان 
را سئوال کرد و من در پاسخ به او گفتم که دوست دارم معلم 
بشوم؛ خیلی از دوس��تانم هم اکنون که مرا می بینند می گویند 
خوش به حالت به آرزویت رس��یدی، اما م��ا به آرزوهایمان 

نرسیدیم. 
انگیزه شما از ارتقاء دادن مدرسه كالو چه بود؟ 

خیلی ها به من می گویند تو با انجام این کار از زندگی ات دور 
شدی اما من می گویم زندگی من همین مدرسه کالو است؛ من 
از جای دوری نیامده  بودم یا اینكه مرفه نش��ین نبودم، در واقع 
هم سطح بودنم با شاگردهای مدرسه کالو باعث شد که شرایط 

آنها را بیشتر درك کنم. 
تنها معلم آنها نبودم بلكه سعی کردم رفیق خوبی برایشان باشم؛ 
اگ��ر تنها به عنوان معلم به آنجا می رفتم هرگز موفقیتی را که 
در حال حاضر دارم کس��ب نمی ک��ردم چرا که معلم وظایف 
تعریف ش��ده خودش را دارد و من س��عی کردم فراتر از آن 

حرکت کنم. 
آيا آرزوی دوران كودكی شما نیز شغل معلمی بود؟ 

تصوی��ر ذهنی دوران کودکی ام این بود که در آینده معلم یك 
روس��تای دور افتاده در شمال کشور بش��وم چون سرسبزی 

شمال را خیلی دوست داشتم. 

آيا مصمم هستید در روستای كالو تدريس كنید يا تدريس 
در شهر سرسبز شمال را مطابق آرزوی كودكی تان ترجیج 

می دهید؟ 
من می توانستم از موقعیت تدریس در شهر استفاده کنم چون 
برادرانم در آموزش و پرورش ش��هر مشغول به کار هستند و 
این امكان برای من نیز فراهم بود، اما ارجحیت تدریس برای 

من در روستاهایی مانند کالو است. 
ــگاه و مقامی  ــی دارای چه جاي ــغل معلم ــما ش از نظر ش

است؟ 
فكر می کنم همه به این عبارت که شغل معلمی شغل انبیاست 
اذعان دارند؛ در کش��ورمان معلمان ف��داکاری وجود دارند که 
من در برابر آنها هیچ هس��تم؛ معلمانی که در دورافتاده ترین و 
سخت ترین شرایط تدریس می کنند که اجر کارشان از من به 
مراتب باالتر است، اما خواسته ای که دارم این است که عزت 
شغل معلمی دوباره به جامعه برگردد چرا که اگر امروز از صد 
نفر سئوال کنیم که دوست دارید در آینده چه کاره شوید، شاید 
تنها یك نفر بگوید دوست دارم معلم شوم و ما باید علت آن را 

جویا شویم و در رفع آن کوشا باشیم. 
ــی الزم را دارند اما  ــتعداد و تواناي ــان اس ــی از جوان خیل
ــما بايد چه  ــروع كنند، به نظر ش نمی دانند از كجا بايد ش

كاری انجام دهند؟ 
هی��چ وقت موفقیت در خانه کس��ی را نمی زند؛ در این س��ه 
چهار س��ال یاد گرفتم که کس��ی نمی آید بگوید بیا این کار را 
انجام بده؛ به عنوان مثال برای رفع مش��كل های مدرسه کالو، 
ساعت ها پشت در اتاق مدیران مربوطه با در بسته مواجه شدم 

و ساعت ها گریه کردم اما از پیگیری خسته  نشدم. 
آيا منطقه كالو می تواند به عنوان يک منطقه توريستی در 

نظر گرفته شود؟ 
زمانی باالترین مقام که به روس��تای کالو مراجعه می کرد یك 
معلم س��اده روس��تایی بیش��تر نبود، اما در طول سال گذشته 
استاندار بوشهر حدود 4 بار به آنجا سر زده است؛ سال گذشته 
نی��ز دو جهانگرد به نام کریس و راب که از وباگ مدرس��ه 
بازدید کرده  و گزارش مدرس��ه کالو را از ش��بكه cnn دیده 
بودند به روس��تای کالو آمدند، ب��ه منزل دانش آموزان رفتند و 
زمانی که دیدند دانش آموزان کامپیوتر دارند، ایران را کشوری 

پیشرفته دانستند. 
کریس و راب چند روز در همان روستا اسكان داشتند و پس 
از آن از بیشتر شهرهای ایران بازدید کردند؛ یزد، اصفهان، تهران 
و بس��یاری از جاهای دیدنی دیگر، اما تنها مطلبی که از ایران 
نوش��تند و پس از آن در روزنامه انگلیس��ی گاردین به چاپ 
رس��ید این بود که »کوچكترین مدرسه دنیا درسی داد که نگاه 
ما را به ایران عوض کرد؛ ما ایرانی ها را افرادی محروم و عقب 
افتاده می دانس��تیم اما حاال می بینیم در یك روستای دور افتاده 
این همه امكانات وجود داش��ته و آموزش و پرورش در آنجا 
حضور دارد چرا که هر جا آموزش و پرورش باشد یعنی آنجا 
زندگی جاری اس��ت و امروز همین مدرسه کوچك کالو یك 
نماد موفق و یك سمبل برای کل کشور ایران است و آنهایی 
که امروز می گویند ایران توجهی به روستاها ندارد باید بیایند 
و ببینند که در این روس��تا برای 4 تا دانش آموز هم، مدرس��ه 

تأسیس شده است«. 

چه چیزی به مدرسه كالو شهرت جهانی داد؟ 
تقدیر و تدبیر مدرس��ه کالو را جهانی کرد؛ تقدیر این بود که 
لطف الهی ش��امل حال من شود و به عنوان سرباز معلم به آن 
روس��تا بروم؛ مسأله ای که به اشتباه در نظر گرفته می شود این 
است که خیلی ها فكر می کنند مدرسه کالو به خاطر تعداد کم 
دانش آموزان خود مطرح ش��د اما هم اکنون هزار مدرسه مانند 
کالو داریم که بسیار کوچك و کم جمعیت است؛ مدرسه کالو 
به خاطر رس��انه ای ش��دنش معروف ش��د و تا 5 سال قبل از 
تأسیس مدرس��ه کالو این قبیل از مدرسه ها تعطیل می شدند 
اما با جرأتی که داش��تم از مدرس��ه ام نوشتم و آن را در جهان 

مطرح کردم. 
بعدها که خدمت وزیر آموزش و پرورش وقت رسیدم گفت: 
خبر داری که مدرسه های کم جمعیت را تعطیل می کنیم ولی 
درباره مدرس��ه کالو، به لحاظ اینكه شهرت جهانی پیدا کرده 
اس��ت، قادر نیستیم به دنیا در مقابل تعطیلی آن جواب دهیم. 
بنابراین نقش رس��انه تأثیر خود را برای پایداری این مدرس��ه 

کوچك گذاشت. 
امروز مدرسه کالو خودش یك رسانه است و مهمتر اینكه دنیا 
من و مدرسه ام را می شناسد و به اندازه یك دنیا، دعای اهالی 
روس��تای کالو پشت سرم است و چه چیزی برایم می تواند با 
ارزش تر از آن باش��د؛ مگر نه اینكه مصاحبه، شهرت و خبر 
روزی تمام می ش��ود و تاریخ مصرفی دارد اما چیزی که تمام 

شدنی نیست دعای مردم روستاست. 
آيا تاكنون توانسته ايد خاطره های مدرسه كالو را در قالب 

كتاب به چاپ برسانید؟ 
بله؛ عنوان آن »قصه کوچكترین مدرسه دنیاست« که در حال 
حاضر به چاپ چهارم رسیده است البته کتاب دیگری نیز در 
پاییز امسال به چاپ می رسد که بخشی از این کتاب اختصاص 
به نامه هایی دارد که از سراس��ر دنیا برای مدرسه کالو فرستاده 
شده است؛ عنوان این کتاب »گیرنده دو نقطه کالو« است بخش 
دیگر آن ش��امل قصه های مدرس��ه است که دست نوشته های 
خودم بوده و قس��مت دیگر آن چ��اپ تعدادی از ایمیل هایی 
اس��ت که از کشورهای مختلف به آدرس الكترونیكی مدرسه 

ارسال شده است. 
ارسال نامه ها و ايمیل های سراسر دنیا، در روحیه شما چه 

تأثیری دارد؟ 
باعث تقویت روحیه کاری ام شده است به عنوان مثال خانمی 
از آن س��ر دنیا برایم نامه ای فرستاد؛ در نامه اش نوشته بود که 
معلم، در فیلم مدرسه، تو را دیدم که با موتور به مدرسه رفت 
و آم��د می کنی؛ در آفتاب گرم جنوب، عینك آفتابی که همراه 
نامه  است شاید مفید واقع شود. یا فردی که برای مدرسه یك 
دالر فرستاد که شاید بُعد مادی نداشت، اما توجه آن به مدرسه 

کالو، برایم از میلیاردها دالر ارزشمندتر بود. 
اعتقادهای معنوی در روستای كالو به چه شكل است؟ 

روس��تا یك حسینیه دارد که به خصوص در ماه محرم خیلی 
ش��لوغ می شود و از جاهای مختلف به آنجا می آیند؛ پدرهای 
بچه ه��ا یك ماه مانده به محرم، وقتی برای صید ماهی به دریا 
می روند دو تا تور به دریا می اندازند یك تور برای خودش��ان 
و تور دیگر برای نذر امام حس��ین)ع( و هرچه که از این تور 

ماهیگیری کسب کنند پولش را خرج حسینه می نمایند. 
در واقع در کالو سنت و تكنولوژی در کنار هم نهفته است از 
طرفی رشد باالی معنویت در خانواده ها، مسئولیت مرا نسبت 

به دانش آموزان در این خصوص کمتر کرده است. 
ــه كالو كشیده ايد  با توجه به زحمت هايی كه برای مدرس

انتظار شما از آينده دانش آموزان مدرسه چیست؟ 
به آنها گفتم انتظار ندارم که دکتر و مهندس ش��وید؛ مهمتر از 
دکتر و مهندس شدن شما این است که در هر لباسی که هستید 

به این جامعه خدمت کنید. 
حضور خدا را در زندگی چقدر لمس می كنید؟ 

همه این موفقیت ها نش��ان از حضور خدا در زندگی ام دارد؛ 
نگاه م��ردم و آبرویی که دارم از عنایت و لطف الهی اس��ت؛ 
متأسفانه در حال حاضر جامعه به شكلی است که انسانیت  در 
آن کمرنگ شده است اما مدرسه کالو خیلی از این انسانیت ها 

را زنده کرد. 
پدر و مادر شما در موفقیتان چه نقشی داشته اند؟ 

پدر و مادرم را خیلی دوست دارم و باید بگویم هرچه دارم از 
کمك و دعای آنهاست؛ با اینكه پدر و مادرم بی سواد هستند اما 
خدا را ش��كر خانواده فرهنگی دارم؛ اینجا به کسانی که خیلی 
دوستش��ان داریم می گوییم آدم های فقیری هستند؛ فقیر نه به 
معنای بی چیز، بلكه به معنای مردم داری و ساده زیستی و من در 
چنین خانواده ای پرورش یافته ام؛ پدرم ماهیگیر است و روزی 
حال و دعای از ته دلش��ان در زندگی ما نقش داش��ته است؛ 
مس��أله ای که برایم خیلی جالب بوده این اس��ت که پدرم هر 
وقت به خانه بر می گردد می گوید: »به فرزندانم افتخار می کنم« 
و این باالترین پاداشی است که یك پدر می تواند به فرزندانش 
 بدهد و به نظرم دعای مادرم که همیش��ه ورد زبانش اس��ت و 

می گوید: »خدا عزیزت کنه« در حقم برآورده شده است. 
چه صحبتی برای جوانان داريد؟ 

به خدا توکل داشته باشند، هیچوقت برای شهرت کار نكنند و 
هیچ زمان از انجام کار برای رسیدن به هدفشان خسته نشوند. 

برخی از جوانان زمانی كه در كاری موفقیت كسب نكنند، 
ــئوالن قرار می دهند و  ــمت خانواده و مس فلش ها را به س
معتقدند كه شرايط الزم برايشان فراهم نبوده است؛ آيا اين 

مسأله درست است؟ 
جامعه ما مبتا به بی کتابی ش��ده است؛ اگر ما مطالعه بیشتری 
داشته باشیم و مروری بر زندگی گذشتگانمان بیندازیم خیلی 
از درس ها را در زندگی می گیریم و راه رس��یدن به هدفمان را 

پیدا می کنیم. 
الگوی شما در زندگی چه كسانی بوده اند؟ 

ما مس��لمان ها توسل به اهل بیت)ع( می کنیم و موال را واسطه 
بین انس��ان و خدا قرار می دهیم من نیز اهل بیت)ع( را الگوی 
خودم در زندگی قرار داده ام؛ الطاف اهل بیت)ع( همیشه شامل 
حالم شده است و این سئوال شما، مرا یاد خاطره ای انداخت؛ 
سال گذشته جشنواره بین المللی امام رضا)ع( بود؛ دانش آموزان 
مدرسه کالو نیز نامه ای به امام رضا)ع( نوشتند و من هم نامه ها 
را به جشنواره ایمیل کردم. البته نامه ها را خودم نخوانده بودم تا 
اینكه متوجه شدم امیر رضای کاس اولی نوشته بود »زمانی که 
من به دنیا آمدم پدرم نذر کرده بود که 7 ساله که شدم به پابوس 
امام رضا)ع( بریم اما امسال که 7 ساله شدم پدرم قادر نیست به 
نذرش عمل کند« پس از آن خانمی که دبیر جشنواره بود تماس 
گرفت و گفت ما هم قسم شدیم که دانش آموزان کالو را به این 
جش��نواره بیاوریم و در تاریخ هشت، هشت، هشتاد و هشت، 

دانش آموزان مدرسه کالو میهمان  امام رضا)ع( بودند. 
حرف آخر 

تا به امروز هر آرزویی که از خدا خواس��تم به من داده اس��ت؛ 
انش��اءا... خدا این آبرویی که به من داده اس��ت را از من نگیرد 
و ش��هرت باعث نش��ود که از هدف اصلی دور شوم؛ از خدا 
می خواهم کمكم کند تا به مردم خدمت کرده و بتوانم کالوهای 
دیگری را نیز آباد کنم. به نظرم اگر همه افراد نسبت به وظیفه ای 
که دارند نهایت تاش خود را داشته باشند، دنیا گلستان می شود 
و امروز مدرس��ه کالو خیلی درس ه��ا دارد؛ من ایمان دارم که 
روزی معجزه ارتباطات مدرس��ه کالو در بهترین دانشگاه های 
دنیا تدریس می ش��ود همین طور که چند مدت پیش دانشگاه 
آکسفورد عكس های مدرسه کالو را از من خواست تا در یكی 
از کتاب های درس��ی دانشگاه چاپ کنند؛ امیدوارم پس از این 

هم خداوند مرا در رسیدن به اهدافم یاری کند.
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 آشنايي كارشناسان انتظامي اصفهان گفتگو با معلم كوچكترين مدرسه دنيا 
با فنون برقراري ارتباط

سرخط

انتظامی  کارشناس��ان   
کارگاه  ی��ك  در  اصفه��ان، 
آموزش��ی با حضور اس��تادان 
دانش���گاهی،  م�درس���ان  و 
رواب��ط  فن��ون  جدیدتری��ن 
عموم��ی و برقراری ارتباط را 

فرا گرفتند.
کریمی«  »جهانگیر  س��رهنگ 
مع��اون اجتماع��ی فرماندهی 
انتظامی اس��تان، ب��ا بیان این 
مطلب اظهار داشت: به همت 

اداره آموزش همگانی این معاونت یك دوره کارگاه آموزش��ی با هدف 
آشنایی کارشناسان با جدیدترین فنون روابط عمومی و برقراری ارتباط 

برگزار گردید.
وی افزود: در این کارگاه که با استفاده از استادان و مدرسان دانشگاهی 
برگزار ش��د، 100 نفر از کارشناس��ان انتظامی، شیوه های جدید ارتباط 
ب��ا مردم و همچنین چگونگی برخورد با دانش آموزان و اولیای آنها را 

فراگرفتند.
این مقام مس��ئول گف��ت: چگونگی برقراری ارتباط با مردم، ش��ناخت 
مخاطب��ان و مخاط��ب شناس��ی، چگونگ��ی و ارائه ن��وع مطالب برای 
مخاطب��ان و همچنی��ن نحوه برخورد با دانش آم��وزان و اولیای آنها از 

جمله بحث های مطرح شده در کارگاه مذکور بود.
س��رهنگ »کریمی« در پایان خاطرنش��ان کرد: اس��تاندارد سازی رفتار 
کارکنان و ارتقای س��طح کیفی ارتباط کارشناسان انتظامی با مردم، یكی 
از اولویت های اصلی این معاونت بوده و در همین راس��تا با برگزاری 
جلس��ه های زیاد با حضور استادان برجس��ته دانشگاه ها، زمینه ارتقای 

کیفی این ارتباط و رضایت مردم از آن فراهم می شود.

 س��ارق زورگیری که سرقت به عنف می کرد، توسط پلیس اصفهان 
شناس��ایی شد. »مصطفی صادقیان« سرپرس��ت مرکز اطاع رسانی معاونت 
اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بیان این مطلب اظهار داشت: در 
پی وقوع یك فقره سرقت به عنف در سطح شهر اصفهان موضوع در دستور 

کار مأموران کانتری 11 فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان قرار گرفت.
وی افزود: با حضور مأموران در محل، مشخص شد سارق با تهدید و ایجاد 
ترس و وحشت اقدام به سرقت چهار دستگاه تلفن همراه و مبالغی وجه نقد 

از دو نفر به نام های »احمد - ر« و »ایمان - خ« کرده است.
این مقام مسئول بیان کرد: با اقدام های ویژه پلیسی، سارق به نام »شاهین - د« 

شناسایی و طی یك عملیات غافلگیرانه دستگیر شد.
سرپرست مرکز اطاع رسانی تصریح کرد: در بازرسی بدنی از متهم، تعداد سه 
دستگاه تلفن همراه و مقداری مدارك مسروقه، یك عدد اسپری دفاع شخصی، 

یك قبضه چاقو و مقداری مواد مخدر از نوع شیشه کشف و ضبط شد.
»صادقیان« در پایان با بیان اینكه در بازجویی های اولیه متهم به هش��ت فقره 
سرقت به همین شیوه اقرار کرده است خاطرنشان کرد: نامبرده به همراه پرونده 

جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

دستگيری برادران شرور؛ در اصفهان
 چهار برادر از اراذل و اوباش شاخص اصفهان که تحت تعقیب مراجع 

قضایی بودند توسط پلیس اصفهان شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ »محسن عقیلی« فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اعام این مطلب 
اظهار داش��ت: در پی وقوع یك نزاع دسته جمعی توسط عده ای از اراذل و 
اوب��اش و برهم زدن نظم و امنیت عمومی موضوع در دس��تور کار مأموران 

کانتری 18 این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: با حضور به موقع مأموران در محل، چهار برادر شرور که موجب 

اخال در نظم عمومی شده بودند در یك عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.
 این مقام مس��ئول گف��ت: این برادران ک��ه »حمید و ابوالفض��ل و مهدی و 
محم��د- م« نام دارند به خاطر س��ابقه های زی��ادی در خصوص درگیری، 
حالت های مستانه، عربده کشی، حمل ساح گرم و اخال در نظم و امنیت 

عمومی، تحت تعقیب مراجع قضایی بودند.
سرهنگ عقیلی در پایان با اشاره به اینكه متهمان به همراه پرونده جهت سیر 
مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند خاطرنشان کرد: پلیس در برخورد 
با افرادی که مخل نظم و امنیت هستند، قاطعانه برخورد خواهد کرد و اجازه 

نخواهد داد که چنین افرادی باعث سلب آرامش شهروندان شوند.

كشف بيش از 280هزار نخ سيگار 
خارجی قاچاق

 مأموران کانتری بخش جرقویه، بیش از 280 هزار نخ سیگار خارجی 
قاچاق را در بازرس��ی از یك دس��تگاه خودروی سواری در اصفهان کشف 
و ضبط کردند. سرهنگ »محسن عقیلی« فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
با اعام این مطلب اظهار داش��ت: در پی کس��ب خبر مبنی بر جا به جایی 
محموله سیگار خارجی قاچاق توسط یك دستگاه خودرو سواری در یكی 
از محورهای خروجی شهرس��تان اصفهان، موضوع در دس��تور کار مأموران 

کانتری بخش جرقویه قرار گرفت.
وی افزود: مأموران به سرعت به محل اعزام و با کنترل خودروهای عبوری به 
یك دستگاه خودرو سواری که با سرعت زیاد در حال حرکت بود، مشكوك 

و آن را متوقف کردند.
این مقام مسئول تصریح کرد: در بازرسی از خودروی مذکور 14 هزار و 250 
بسته، حاوی 285 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق کشف و دو نفر به نام های 

»عادل -ح« و »اصغر - م« نیز دستگیر شدند.
س��رهنگ عقیلی در پایان با بیان اینكه اقام کشف شده تحویل اداره گمرك 
شده است خاطرنشان کرد: متهمان به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضایی شدند.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی شهرستان
شهركرد

صدور رايگان پروانه ساخت 
درمانگاه تأمين اجتماعی تيران و كرون 
رئیس ش��ورای اسامی شهر تیران و کرون گفت: ش��هرداری آمادگی صدور پروانه 

ساخت درمانگاه تأمین اجتماعی این شهرستان را به صورت رایگان دارد.
 »اصغر صالحی« در گفتگو ب�ا ف�ارس، ب�ا اشاره به ضرورت و نی�از ساخت درم�انگاه 
تأمین اجتماعی در شهرس��تان تیران و کرون، اظهار داشت: در سال گذشته زمینی با 
وسعت 5 هزار متر مربع برای احداث ساختمان درمانگاه تأمین اجتماعی تیران و کرون، 

توسط شورای اسامی شهر تیران، خریداری شده است. 
وی افزود: این درمانگاه در شهر تیران احداث  شده و به عنوان درمانگاه تأمین اجتماعی 

از آن استفاده می شود. 
رئیس شورای اسامی شهر تیران با بیان اینكه مراحل ساخت این درمانگاه بر عهده 
مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی اصفهان است، بیان داشت: این مدیریت باید 
نسبت به س��اخت این زمین که برای درمانگاه تأمین اجتماعی خریداری شده اقدام 

کند. 
صالحی از صدور رایگان پروانه ساخت برای این درمانگاه توسط شهرداری خبر داد و 
گفت: شهرداری آمادگی صدور پروانه ساخت درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان تیران 

و کرون را به صورت رایگان دارد. 
وی تصریح کرد: با وجود همكاری هایی که از سوی شورای اسامی و شهرداری تیران 
برای راه اندازی و ایجاد درمانگاه تأمین اجتماعی شهرستان تیران و کرون انجام شده، 

همكاری مسئوالن مربوطه در ایجاد این درمانگاه ضروری است.

با افزايش يكصد و سی هكتاری نسبت به سال قبل
آغاز برداشت پياز از 530 هكتار

مزارع شهرستان مباركه 
بر اس��اس اعام مسئول زراعت شهرس��تان، در سال زراعی 89-88 با افزایش 
یكصد و سی هكتاری نسبت به سال قبل میزان 530 هكتار از مزارع شهرستان 
مبارکه به زیر کش��ت پیاز رفته است که در حال حاضر برداشت محصول آغاز 

و تا نیمه آذرماه ادامه می یابد. 
وی اف��زود: چنانچ��ه در فص��ل برداش��ت ش��اهد بارندگی ه��ای مك��رر و 
افزای��ش رطوب��ت هوا و خاك باش��یم کش��اورزان ب��ه خاط��ر جلوگیری  از 
 پوس��یدگی و خراب��ی محص��ول، برداش��ت محص��ول را زودت��ر ب��ه پای��ان 
می رس��انند. پیش بینی می ش��ود که تولید امس��ال محصول پیاز ب��ا میانگین 
عملكرد 60 تن درهر هكتار به میزان 32 هزار تن برس��د و این درحالی اس��ت 

که طبق س��ال های قبل، 
یكصد  ب��االی  عملكرد 
ت��ن در هر هكت��ار نیز 
 درشهرس��تان دیده شده 

است. 
گفتنی اس��ت: شهرستان 
مبارک��ه طی س��ال های 
متوالی موفق به کس��ب 
در  اس��تانی  دوم  رتب��ه 
تولید محصول پیاز شده 

است.

در چهارمحال و بختیاری؛
15 هزار كالس اولی، روز شكوفه ها را 

جشن  گرفتند
مدی��رکل آم��وزش و پ��رورش 
چهارمحال و بختیاری گفت: بیش 
از 15 هزار کاس اولی، با نواخته 
شدن زنگ شكوفه ها در مدرسه ها 
حاضر شده تا با فضای آموزش و 

پرورش خود بیشتر آشنا شوند.
به گ��زارش فارس از ش��هرکرد، 
»حبیب نیكخو« در مراسم نمادین 
نواختن زنگ شكوفه ها در مدرسه 
ابتدایی حاج یدا... کیانی شهرکرد 
اظهار داش��ت: در سال تحصیلی 
جاری بیش از 15 هزار دانش آموز 

کاس اول با حضور در 800 کاس درس در سراسر استان، سال تحصیلی جدید را 
آغاز می کنند. 

وی آشنایی دانش آموزان با فضای فیزیكی مدرسه ها را از  مهم ترین هدف های برگزاری 
روز شكوفه ها دانست و گفت: آشنایی دانش آموزان با برنامه های مدرسه، آشنایی اولیا 
با مربیان و متصدیان آموزش و تربیت دانش آموزان از دیگر هدف ها به شمار می رود. 
نیكخو خاطرنشان کرد: جشن شكوفه ها با هدف ایجاد بستری آرام، خارج از التهاب ها 
و دغدغه ها، هر ساله به دلیل اهمیت و سمبلیك بودن روز نخست سال تحصیلی و بار 

تشویقی موجود در این مراسم برای دانش آموزان، 31 شهریور برگزار می شود. 
مدیرکل آم��وزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با تأکید ب��ر اینكه دانش آموزان 
امانت هایی هستند که به دست معلمان سپرده شده اند، تصریح کرد: معلمان و مسئوالن 
آموزش و پروش نسبت به دانش آموزان دغدغه و نگرانی دارند که این امانت ها را سالم 
و درست تحویل جامعه بدهند.  وی تصریح کرد: حضور فعال و شاداب معلمان در 
کاس های درس، زمینه انتقال مفاهیم تربیتی صحیح و اصولی به دانش آموزان را بیش 
از پیش فراهم می کند.  نیكخو، خانواده را نخستین سنگ بنای تعلیم و تربیت فرزندان 
دانست و گفت: این در حالی  است که مدرسه دومین محور تعلیم و تربیت و پایگاه 

مرکزی رشد و توسعه و شكوفایی استعدادهای دانش آموزان محسوب می شود.
وی خاطرنشان کرد: از اولیای دانش آموزان انتظار می رود همان طور که فرزندان خود 
را در روز شكوفه ها همراهی کرده و همگام با آنان وارد مدرسه ها شدند، در طول سال 
تحصیلی نیز در تمام موارد درسی و آموزش دانش آموزان خود تاش کرده و در همه  
حال به وضعیت تحصیلی آنان آگاه باشند. نیكخو همچنین بر ضرورت مشارکت و 
تعامل همه جانبه اولیای دانش آموزان با مربیان مدرسه ها تأکید کرد و گفت: بدون تردید 
همس��ویی و تعامل مثبت اولیا و مربیان در ارتقای سطح استعدادهای دانش آموزان و 
تعلیم و تربیت آنان تأثیر چشمگیری را به همراه خواهد داشت. وی بر ضرورت هرچه 
با شكوه تر برگزار شدن برنامه های هفته دفاع مقدس تأکید کرد و افزود: برنامه های 
هفته دفاع مقدس با شكوه افزون تری نسبت به دوره های گذشته برگزار می شود و 
این مهم بیانگر اراده آحاد مردم در راستای دفاع از اعتقادها و نظام مقدس جمهوری 
اسامی است. سردار محمد سلیمانی تصریح کرد: نظام جمهوری اسامی ایران امروز 
در عرصه های مختلف در حال مبارزه با استكبار جهانی بوده و نقش بازماندگان دوران 

حماسه و ایثار دفاع مقدس در این مقطع بسیار حساس و تعیین کننده است.
وی بر ضرورت ارتقای آگاهی و بصیرت آحاد جامعه در راستای مقابله با جنگ نرم 
دشمن تأکید کرد و گفت: باید زمینه انتقال فضایل معنوی هشت سال دفاع مقدس را 
برای جوانان نس��ل امروز فراهم کرده و اجازه ندهیم دشمنان با حربه های فرهنگی، 

جوانان نسل امروز را با حماسه آفرینی های هشت سال دفاع مقدس بیگانه کنند.

 اصفهان

برگ��زاری  از  اصفه��ان  ش��هردار 
نمایش��گاه ب��زرگ جه��اد خدمت 
رس��انی با هدف پاسداشت هشت 
معرف��ی  و  مق��دس  دف��اع  س��ال 
مدیریت  ساله  دستاوردهای هشت 
ش��هری اصفهان، با حضور سردار 

صفوی خبر داد.
 ب��ه گ��زارش م��وج از اصف�ه��ان، 
»س��ید مرتضی سقائیان نژاد« ضمن 
گرامیداش��ت هفت��ه دف��اع مقدس 
اذعان داش��ت: نق��ش 10 درصدی 
تعداد ش��هدای اصفهان با 23 هزار 
ش��هید در ط��ول دفاع مق��دس، با 
هم��ت دالورم��ردان و فرماندهان 
اصفهانی، آنچنان برجسته است که 
اصفهان را خط شكن جبهه های نبرد 

حق بر ضد باطل معرفی می کنند.
وی با اش��اره به این که فرماندهانی نظیر ش��هید 
خرازی، شهید ردانی پور و سردار صفوی از خطه 
اصفهان هس��تند، تصریح کرد: با نگاهی عمیق تر 
به تاریخچ��ه جنگ تحمیلی و وجود س��رداران 
اصفهانی که ن��ام آنان امروز بر هر کوی و برزنی 
به عن��وان افتخارات ایران اس��امی حك ش��ده 
 اس��ت، در می یابیم که اصفه��ان نقش ویژه ای در 

طول دفاع مقدس داشته است.
ش��هردار اصفهان به نامگذاری این شهر به عنوان 

پایتخت تش��یع، پایتخت فرهنگی جهان اس��ام 
و پایتخ��ت فرهن��گ و تمدن در ایران  اس��امی 
اشاره و تصریح کرد: هاله ای از معنویت در ابعاد 
مختل��ف در اصفه��ان وجود دارد ک��ه این ابعاد، 
 نق�ش برجس��ت�ه اصف�هان را به خوبی در ط�ول 

دفاع مقدس نشان می دهند. 
وی خاطرنش��ان کرد: تم��ام ای��ن موفقیت ه��ا و 
فرمانده��ی  اصفهانی ه��ا در طول دف��اع مقدس، 
مدیون خود اتكایی، خود باوری و سابقه انقابی 
آنان است که توانس��تند در برابر تهاجم استكبار 

جهان��ی مقابله کرده و در برابر زور 
ایستادگی نمایند. 

ش��هردار اصفهان هفته دفاع مقدس 
را بهترین و شایس��ته ترین موقعیت 
برای نش��ان دادن این توانمندی ها 
عنوان ک��رد و افزود: همه ما وظیفه 
داری��م در ای��ن ایام با پاسداش��ت 
تمام��ی اص��ول و مبان��ی انقاب، 
دستاوردهای عظیم انقاب اسامی 
را ب��ه تم��ام ملت های دنیا نش��ان 

دهیم. 
نمایشگاه  برگزاری  نژاد،  س��قائیان 
بزرگ جهاد خدمت رسانی با هدف 
پاسداشت هشت سال دفاع مقدس 
و معرف��ی دس��تاوردهای هش��ت 
س��اله مدیریت ش��هری اصفهان را 
ی��ادآوری تاش و هم��ت خادمان 
ش��هر اصفهان عنوان و اظهار کرد: در حاشیه این 
 نمایش��گاه، خاطره های جنگ از زبان س��رداران 
8 س��ال دف��اع مقدس بی��ان می ش��ود. همچنین 
 طرح سامان�دهی گل�زار ش��هدا در این هفته ب�ه 

بهره برداری خواهد رسید.
وی تأکید ک��رد: هر چه قدر تاش نماییم، مبانی 
دفاع مقدس را محكم و با اعتقاد راس��خ حفظ و 
صیانت کنی��م، در حقیقت از حریم و ارزش های 

انقاب اسامی و مبانی آن دفاع نموده ایم.

مدیرکل ام��ور اجتماعی اس��تانداری اصفهان از 
ارس��ال 7 هزار طرح فرهنگی به اس��تانداری این 

استان خبر داد.
 ب������ه گ������زارش ف�����ارس از فری����دن، 
»سید حسن قریشی« در جلسه شورای اداری این 
شهرس��تان، با اعام این خبر گف��ت: با توجه به 
رویكرد دولت که یك رویكرد فرهنگی است، 7 
هزار طرح فرهنگی به استانداری اصفهان ارسال 

شده است. 
وی ب��ه رویكرد فرهنگ��ی دولت اش��اره کرد و 
اظهار داش��ت: پس از بررس��ی طرح های ارسالی 
و پیش��نهادی، اعتباری بالغ بر 880 میلیارد ریال 
به اس��تان اصفهان اباغ ش��د که پس از پیروزی 

انقاب اسامی بی سابقه است. 
مدی��رکل ام��ور اجتماع��ی اس��تانداری اصفهان 
ب��ا تأکی��د ب��ر اینك��ه بخش قاب��ل توجه��ی از 

 بودجه فرهنگی س��ال جاری اس��تان اصفهان به 
ورزش��ی  طرح ه��ای  و  علمی��ه  حوزه ه��ای 
 اختص��اص یافت��ه اس��ت، ادام��ه داد: 20 درصد 
بودج��ه فرهنگ��ی اس��تان اصفه��ان ب��ا اعتباری 
افزون بر 180 میلی��ارد ریال به حوزه های علمیه 
و 10 درص��د نیز با اعتباری بالغ ب��ر 90 میلیارد 
 ری��ال به طرح ه��ای ورزش��ی اختص��اص داده 

شده است. 
می��زان  افزای����ش  ک����رد:  ت��أکی����د   وی 
ورزش��ی  و  فرهن�گ��ی  ط�رح ه��ای   اعتب��ار  
ج����اری  س���ال  در  اصفه����ان   اس��ت��ان 
ب��ه  دول��ت  ب��االی  توج��ه  دهن��ده   نش��ان 
فرهنگس��ازی در جامعه و افزایش سطح سامت 
 جسمانی و روحی جوانان و تمام قشرهای جامعه 

است. 
قریش��ی در ادامه به طرح هدفمند کردن یارانه ها 

اش��اره کرد و بیان داش��ت: یكی از حرکت های 
بس��یار مهم دول��ت نهم و دهم، بح��ث هدفمند 
کردن یارانه ها در کش��ور اس��ت که با ش��جاعت 
وصف ناپذیر ریاست جمهور، این طرح به  زودی 

اجرایی می شود. 
 وی اضاف��ه ک����رد: در واقع باید در راس��ت�ای 
 اص��ل 44 قان��ون اس��اس����ی ک��ه یك����ی از 
آنه��ا بح�ث هدفمن����د کردن ی��ارانه هاس��ت، 
 ای��ن ط��رح مه��م و اساس��ی را ب��ه س��رانج�ام 

برسانیم. 
 مدی��رک����ل ام����ور اجتم��اع��ی اس��تانداری 
 اصفه��ان در پای��ان تأکی��د ک��رد: در ارزیاب��ی
اصفه��ان  اس��تانداری  در  ک��ه  فرمان��داران    
ج��زو  فری��دن  فرمان��دار  می ش��ود،  انج��ام 
اصف�ه��ان  اس��ت�ان  برت��ر  فرمان��دار   پن��ج 

شناخته شده است.

با حضور مشاور عالي فرماندهي معظم كل قوا 

نمايشگاه بزرگ جهاد خدمت رساني برگزار مي شود 

مديركل امور اجتماعي استانداري اصفهان:
7 هزار طرح فرهنگي به استانداري اصفهان ارسال شد

تیران

مباركه
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گوناگون
اشاره

اولين كريدور علم و فناوري كشور؛ در اصفهان راه اندازي مي شود

معاون پژوهش��ی و فناوری وزیر علوم تحقیقات و فناوری از 
تصوی��ب ایجاد منطقه ویژه علم و فن��اوری در هیأت دولت 
خبر داد و گفت: این کریدور برای ش��روع در استان اصفهان 

راه اندازی و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
»محم��د مه��دی نژاد نوری« در نشس��ت خبری با اش��اره به 
تصویب نس��خه نهایی قانون منطقه وی��ژه علم و فناوری در 
مرداد ماه امس��ال از س��وی هیأت دولت اظهار داش��ت: این 
کری��دور می تواند حلقه کامل کنن��ده ارتباط دانش و جامعه 

باشد. 
معاون پژوهش��ی وزیر علوم با بیان اینك��ه راه اندازی تعداد 
مح��دود ویژه عل��م و فناوری را در: اصفهان، یزد، خراس��ان 
رض��وی و تبری��ز در برنام��ه داری��م، گف��ت: ب��ا توج��ه به 
زیرساخت های موجود، یك مهلت دوساله برای اجرای این 
طرح الزم است، اما برای شروع، این منطقه تعیین و ابعاد آن 

برای اجرای کل پروژه در اصفهان شكل می گیرد.
مه��دی نژاد نوری با اش��اره کلی به برنامه های پژوهش��ی و 
فن��اوری وزارت علوم، تحقیقات و فن��اوری در دولت دهم 
گفت: این برنامه دو محور اساس��ی را دنبال می کند که یكی: 

»تربیت نیروی انس��انی متخصص، ارزشی در دانشگاه ها است« و دیگری 
که برگرفته از فرموده های مقام معظم رهبری، بحث »تبدیل علم به ثروت« 

است. 
وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در یكی از دیدارهایشان که: »ای 
کاش چ��اه نفت را ببندیم و با علم و دان��ش زندگی کنیم«، تأکید کرد: این 
موضوع باید در درجه اول در مرکزهای آموزشی و پژوهشی تحقق یابد. 

وی گف��ت: برای تحقق این امر باید اقدام ه��ای زیادی انجام دهیم، اما در 
درجه اول باید مقدمه ها فراهم و پس از آن گام های عملی  را برداریم. 

معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در این 
زمینه باید نیازها و مشكل های کشور را به شیوه های علمی حل کنیم.

مهدی نژاد نوری خاطر نشان کرد که با هدفمند کردن پروژه های دانشجویی 
می توان در تولیدهای علمی به پیشرفت کشور کمك کرد. 

وی گف��ت: بخش دیگری از فعالیت های آنها »ناظر بر توس��عه دانش و یا 
شكس��تن مرزهای دانش جهان اس��ت« یعنی: ما بای��د بتوانیم در برخی از 
حوزه ها که به طور عمده حوزه های بنیادین و علوم پایه اس��ت، در جهان 

صاحب کرسی های علمی شویم. 
وی در م��ورد محور دومی که ب��رای تبدیل علم به ثروت ضرورت دارد از 
بحث »تقویت رابطه دانش��گاه با صنعت یا جامعه« یاد کرد و گفت: در این 
رابط��ه با تمام دس��تگاهها تفاهمنامه امضا کرده ایم تا منابع مالی به ش��كل 

پروژه های دانشگاهی و آزمایشگاهی ساماندهی شود. 
همچنین مهدی نژاد نوری به موضوع نفت اش��اره کرد و گفت: وزیر نفت 
در دول��ت ده��م بازنگری اساس��ی در روند همكاری ها با دانش��گاه ها و 

پژوهشگاه های کشور را مدنظر دارد.
به گفته مهدی نژاد نوری، این بازنگری و تدوین نظام نامه حدود یك سال 
طول کش��ید و باعث شد برخی از طرح ها متوقف و یا طرح های جدیدی 

تعریف نشود. 

وی با اشاره به نشست مشترك با وزیر نفت و 20 نفر از رئیسان دانشگاه ها 
و مرکزه��ای پژوهش��ی، پارك های علم و فناوری گفت: در این نشس��ت 
مش��خص ش��د که در دور جدید، با توان و گستردگی بیشتری کارها انجام 

شود.
مهدی نژاد نوری افزود: در این راس��تا پروژه هایی که پیش از این تعریف 
شده بود به زودی تعیین تكلیف می شود که در این زمینه بررسی ها انجام 

شده و اباغ می گردد. 
وی ادامه داد: بر اس��اس این بررس��ی برخی طرح ها ادام��ه دارد و برخی 
به دلیل نداش��تن تعریف مناس��ب و یا عدم ضرورت متوقف و طرح های 

جدیدی تعریف می شود. 
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم خاطر نشان کرد: همچنین مقرر شد 
که با تعیین قطب های علمی در دانش��گاه ها، پژوهش��گاه ها و پارك های 

علمی و فناوری، وزارت نفت طرح های بزرگ و محوری را ارائه دهد. 
مه��دی نژاد نوری با بیان اینكه این کار با وزارت صنایع، وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطاعات، وزارت جهاد کش��اورزی و وزارت دفاع هم صورت 
گرفته، گفت: حجم وس��یعی از مسائل این دس��تگاه ها را ما اکنون تدوین 
کرده و به دانش��گاه ها اباغ کرده ایم که به صورت پروژه های کارشناسی 

ارشد و دکترا انجام می شود. 
وی تأکید کرد: این رایزنی ها و ارتباطات هم در سطح وزارتخانه و هم در 

سطح دانشگاه ها در حال ادامه است. 
مهدی نژاد نوری با اش��اره به طرح »تبدیل به قانون کردن ارتباط دانش��گاه 
با صنعت« که هم اکنون در مجلس در حال آماده س��ازی اس��ت، گفت: در 
برنامه پنجم، احكام بس��یار خوبی برای تقویت ارتباط صنعت با دانش��گاه 

پیش بینی شده است. 
مهدی نژاد نوری گفت: پارك های علم و فناوری از س��ال 81 در کشور ما 
به وجود آمدند و شاید تا کنون کار درخشانی انجام نداده باشند، اما امروزه 

از پتانس��یل بس��یار خوبی برخوردارند که همانن��د نقطه آغازین 
حرکت آنهاست. 

 وی اف��زود: ب��رای تقوی��ت کار ای��ن پارك ه��ا اق��دام های��ی 
نظی��ر: تصویب قانون حمایت از ش��رکت های دانش بنیان انجام 

شده است. 
ب��ه گفت��ه مهدی ن��ژاد ن��وری، ب��ر ای��ن اس��اس معافیت های 
ف��وق الع��اده خ��وب و حمایت های مال��ی عالی که در س��طح 
استانداردهای جهانی اس��ت برای شرکت های دانش بنیان که با 
اولویت در پارك های علم و فناوری و مرکزهای رش��د مس��تقر 
 می ش��وند، پیش بینی ش��ده ک��ه می تواند نهضتی را در کش��ور 

ایجاد کند. 
وی اف��زود: همچنین افزون بر 23 پارك علم و فناوری، که »پیش 
از این در اس��تان ها و دانشگاه ها ش��كل گرفته بود« امسال پنج 
پارك دیگر در: کردس��تان، خراس��ان ش��مالی، خراسان جنوبی، 

مازندران و گلستان راه اندازی می شود. 
معاون پژوهش��ی و فناوری وزارت علوم گفت: موضوع دیگری 
که شایان اهمیت است، قانونی به نام »منطقه ویژه علم و فناوری« 

بوده که در هیأت وزیران تصویب شده است. 
مهدی نژاد نوری خاطر نش��ان کرد: نس��خه اول این قانون در س��ال 84 در 
هی��ات دولت تصویب و بعد م��ورد بازنگری قرار گرف��ت و در مرداد ماه 

امسال اصاح و اباغ شد. 
وی افزود: برابر با این قانون، اولین منطقه باید در اصفهان اجرا ش��ود و با 
استفاده از تجربه های آن حدود پنج منطقه دیگر در کشور ایجاد می شود. 
مهدی نژاد نوری گفت: منطقه اصفهان هفته جاری یا هفته آتی با تش��كیل 
هیأت اجرایی شكل می گیرد اما راه اندازی تمام و کمال آن، یكی دو سال 

طول می کشد. 
مهدی نژاد نوری با اش��اره به اجزای تش��كیل دهنده این ش��ورا )8 وزیر و 
حدود 27 عضو دیگر(، گفت: وظیفه این شورا، ایجاد انسجام و راهبری در 

جریان کان علم و فناوری کشور است. 
مه��دی ن��ژاد نوری گفت: خوش��بختانه در دور جدید، ش��ورا فعال ش��ده 
اس��ت؛ در دور جدید یك جلسه در آبان س��ال گذشته تشكیل شد. جلسه 
امس��ال هم برابر قانون قرار بود تشكیل شود، اما به دلیل مشكل پیش آمده 
 برگزار نش��د و براس��اس اعام رئی��س جمهور ب��ه زودی تاریخ آن تعیین 

می شود. 
وی یادآوری کرد که مطابق قانون، ش��ورای عالی عتف دارای نایب رئیس 
اس��ت که می توان با آن هم جلس��ه را تش��كیل داد تا فعالیت های قانونی 

معطل نماند. 
معاون وزیر علوم، ش��رط ارائه پژوهانه را جم��ع بندی نیازها و هدفمندی 
فعالیت های پژوهشی عنوان کرد و گفت: در ارائه پژوهانه سختگیری الزم 

است، چرا که قرار نیست به دانشگاه ها پول تو جیبی بدهیم. 
مهدی نژاد نوری در مورد ایجاد س��ازمان مه��ارت نیز گفت: وزارت علوم 
تصمیم گرفته که برای ایجاد بازار کار با ادغام برخی ظرفیت ها، س��ازمان 
مل��ی مه��ارت راه اندازی کند، ام��ا این موضوع هنوز در دس��تور کار قرار 

نگرفته است.

بیات:
با توليد بنزين در پتروشيمی، دشمنان 

ملت ايران مأيوس شدند
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی گفت: با تولید همیش��گی بنزین در 

مجتمع های پتروشیمی، بدخواهان ملت ایران نا امید شدند. 
به گزارش موج، »عبدالحس��ین بیات« گفت: س��ال گذش��ته که تولید بنزین در 
پتروش��یمی با موفقیت آزمایش ش��د، دش��منان ملت ایران فكر نمی کردند توان 
اجرای طوالنی مدت این طرح را داش��ته باشیم، وی تصریح کرد: امروز با تاش 
کارکنان توانمند صنعت نفت، بیش از یك ماه است که در واحدهای پتروشیمی 
امیرکبیر، نوری، بندرامام، جم، بوعلی سینا و اراك مشغول تولید بنزین هستیم و 

خوشبختانه مشكلی هم نداریم.
بی��ات تعام��ل مثبت و همدل��ی همه ش��رکت های تابعه وزارت نف��ت به ویژه 
همكاری خوب ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پاالیش و پخش 
فراورده ه��ای نفتی را یادآور خاطره های خوب دوران دفاع مقدس دانس��ت و 
افزود: امروز صنعت نفت کشورمان توانایی دارد که در کوتاه مدت ظرفیت تولید 
بنزی��ن را به اندازه ای افزایش دهد که هم نی��از داخل را تأمین کند و هم امكان 
صادرات بنزین فراهم شود.  مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، همچنین 
تولید بنزین در مجتمع های پتروش��یمی را گام مؤثری در کاهش خام فروشی و 
تولید فرآورده به جای آن دانست و افزود: این اقدام منجر به خلق ارزش افزوده 

در صنایع نفت و گاز می شود.
وی کار ب��زرگ ص��ورت گرفته را دس��تاوری ملی دانس��ت که تاش دش��من 

برای تس��لیم ش��دن ایران در مقابل خواس��ت ناحق آنان را به یأس تبدیل کرد. 
عبدالحس��ین بیات گفت: با این ابتكار عمل، امروز قدرت چانه زنی در موضوع 
بنزین در اختیار ایران بوده و این دس��تاورد مره��ون فداکاری فرزندان ملت در 

عرصه صنعت نفت کشور است.
معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی با اش��اره به برخی اخبار در رس��انه های 
داخلی و خارجی درخصوص تولید بنزین و تأثیر آن بر حجم صادرات گفت: به 
طور حتم بخشی از تولید محصوالت پتروشیمیایی واحدهای تولید کننده بنزین، 

کاهش یافته که در مقابل اهمیت تولید بنزین بسیار ناچیز است. 
مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: با وجود تولید بنزین از اواخر 
مرداد ماه، حجم کلی صادرات نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل 30 درصد و 
از نظ��ر ارزش 55 درصد افزایش یافته که این خود یك موفقیت بزرگ اس��ت. 
 وی با تأکید بر اینكه رس��الت اصلی صنعت پتروشیمی تأمین نیاز داخلی است، 

افزود: در خصوص تولید بنزین، بر اساس همین رسالت عمل شده است.

متخصص دندانپزش��كی ترمیمی گفت: با توجه ب��ه آمار پراکنده از تحقیق ها، 
بیش از 90 درصد افراد جامعه به طور حتم یك دندان پوس��یده در دهان خود 

دارند و تعداد دندان های پوسیده در گروه کودکان 6 تا 12 ساله باالست.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان نظام پزشكی کشور، دکتر »سپیده بانوا« 
با بیان اینكه پوس��یدگی دندان شایع ترین بیماری عفونی جامعه بشری است، 
افزود: این پوس��یدگی به علت فعالیت باکتری های پوسیدگی زا و اثر مخرب 
اس��یدهای ناش��ی از تخمیر مواد غذایی همچون مواد قندی و نوش��یدنی های 
شیرین رخ می دهد و به حل شدن و تخریب بافت های معدنی دندان )مینا و 
عاج دندان(، آسیب پالپ دندان و در نهایت از دست رفتن زود رس دندان ها 
منجر می ش��ود. وی ادامه داد: اثر منفی پوسیدگی بر سامت سایر بخش های 
بدن ثابت شده، پس ضرورت رعایت بهداشت دهان و کاهش بروز پوسیدگی 

به طور کامل آشكار است. 
 عض��و هی��أت علمی دومین همایش سراس��ری دندانپزش��كی کش��ور، اظهار 
کرد: اولین نشانه پوسیدگی در سطوح صاف مینایی تاج، زمانی که دندان تمیز 
و خش��ك باشد، لكه های س��فیدی بوده که توسط دندانپزشك قابل تشخیص 
اس��ت. پس از آن در صورتی که روش های پیش��گیری از پوس��یدگی رعایت 
نشود، از دست رفتن بافت معدنی مینای دندان پیشرفت کرده و حفره تشكیل 
می ش��ود که ایجاد حفره در دندان ها نش��انه عفونت باکتریایی اس��ت. زمان 

الزم برای پیش��رفت پوسیدگی 
از حال��ت اولی��ه ب��ه صورت 
)تش��كیل  بالین��ی  پوس��یدگی 
حفره( در سطوح صاف حدود 

6 ماه تخمین زده می شود. 
وی با اشاره به عامل های مؤثر 
در پوس��یدگی دندان ها عنوان 
دندانی یك  پوس��یدگی  ک��رد: 
عارضه عفونی چند عاملی است. 
باکتری، م��واد غذایی، وضعیت 
میزب��ان و زم��ان، از عامل های 
مؤثر در بروز پوسیدگی هستند. 
از ط��رف دیگر ش��كل س��طح 
دندان )شیارها و بخش هایی که 
باکتری ها بهتر می توانند ساکن 
ش��ده و رش��د کنند(، وضعیت 
سامت عمومی فرد و وضعیت 
هورمونی و بزاق از عامل های 

مؤثر دیگر هستند. 
دکتر بانوا درباره میزان ش��یوع 
پوس��یدگی دن��دان در کش��ور 
گف��ت: اگرچه در کش��ورهای 
پوسیدگی  میزان  یافته  توس��عه 
بس��یار کاهش یافت��ه، ولی در 
کش��ورهای در حال توس��عه و 
توس��عه نیافت��ه همچن��ان آمار 
پوس��یدگی دندان��ی در جامعه 

بسیار باالست. 
وی اضاف��ه کرد: کش��ور ما نیز 
از جمله کش��ورهایی است که 
با وج��ود خدمات ارائه ش��ده 
توسط س��ازمان های ذیربط و 
فعالیت انجمن ها، پوس��یدگی 

دندان هنوز در آن زیاد است.
وی با اش��اره ب��ه راهكارهای 
پوس��یدگی  از   پیش��گیری 

دن��دان ها، اظهار کرد: اولین مرحله، آگاهی از روند بروز پوس��یدگی اس��ت. 
پس از خوردن مواد غذایی به ویژه مواد غذایی ش��یرین و چس��بنده و تخمیر 
آنها توس��ط باکتری های موجود در دهان، اس��ید تولید می شود که شروع به 
برداشت کلسیم و فسفات از بافت سخت دندان )مینا( می کند و به این ترتیب 
ضایعه اولیه تشكیل می شود. این مسأله به ویژه تا 20 دقیقه اول رخ می دهد 
و بس��ته به وضعیت دهان��ی و بزاقی فرد و نكاتی که پیش تر ذکر ش��د کمی 

متغیر است. 
بانوا اظهار داش��ت: نكته مهم آنس��ت که بتوانیم به روشی تعداد باکتری های 
ده��ان را کاهش داده و از طرفی بافاصله میزان اس��ید موجود در دهان خود 
را ک��م کنی��م. این متخصص دندانپزش��كی ترمیم��ی اضافه ک��رد: مراجعه به 
دندانپزش��ك، رعایت بهداشت دهان و کاربرد روش ها و مواد غذایی خاص، 
از جمله راههای دیگری است که سبب کاهش تعداد باکتری ها و میزان اسید 

تولید شده در دهان و کاهش بروز پوسیدگی می گردد. 
وی در پایان با بیان اینكه آدامس های زایلیتول دار در کاهش بروز پوس��یدگی 
در کودکان بس��یار مؤثرند توصیه کرد: به خانم های باردار آموزش داده ش��ود 
تا در دوره بارداری عاوه بر رعایت بهداش��ت دهان، از آدامس زایلیتول دار و 
دهان ش��ویه اس��تفاده نمایند، تا تعداد باکتری های دهان کاهش یافته و امكان 

انتقال آنها از مادر به کودك کم شود.

آيا مي دانيد بيش از 90 درصد ايراني ها يك دندان پوسيده در دهان خود دارند؟
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تحديد حدود اختصاصي
6/214 شماره: 7084 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه زمین کوهكار معروف جوي 
اسداله فرعي از 118 اصلي واقع در کشه جزء بخش یازده حوزه ثبتي شهرستان نطنز 
بنام آقاي هاجي مبیني کشه و غیره در جریان ثبت میباشد و بعلت عدم حضور مالك 
در آگهي قبلي بایستي تجدید گردد اینكه به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
نامبرده، تحدید حدود پاك مرقوم در ساعت 10 صبح روز 89/8/11 در  و تقاضاي 
محل شروع و به عمل خواهد آمد، لذا بموجب این آگهي به کلیه مالكین و مجاورین و 
صاحبان اماك اخطار مي گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهي در محل حضور 
بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان اماك مطابق ماده 20 قانون ثبت از 

تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد.
شادمان- رئیس اداره ثبت اسناد و اماك نطنز
 

مزايده 
6/216 آگهي مزایده پرونده اجرایي کاسه 4039-110561

غلطك  ذیل: 1-  شرح  به  منقول  اموال  کاسه 4039-110561  اجرایي  پرونده  براساس 
کار نكرده دایناپك CC 900 به شماره سریال 89230468 به مبلغ چهارصد میلیون ریال 
به مبلغ چهارصد  2- غلطك کار نكرده دایناپك CC 900به شماره سریال 89230466 
به   89230465 سریال  شماره  CCبه   900 دایناپك  نكرده  کار  غلطك   -3 ریال  میلیون 
سریال  شماره  CCبه  دایناپك 1000  نكرده  کار  غلطك  ریال 4-  میلیون  مبلغ چهارصد 
دایناپك نكرده  کار  غلطك   -5 ریال  میلیون  چهل  و  چهارصد  مبلغ  به   90130364 

CC 1000 به شماره سریال 90130382 به مبلغ چهارصد و چهل میلیون ریال 6- غلطك 
کار نكرده دایناپك CC 102به شماره سریال 60118363 به مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون 
ریال 7- غلطك کار نكرده دایناپك CC 102به شماره سریال 60118364 به مبلغ چهارصد 
و هشتاد میلیون ریال 8- غلطك کار نكرده دایناپك CC 102 به شماره سریال 60118383 به 
مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال 9- غلطك کار نكرده دایناپك CC 102 به شماره سریال 
60118365 به مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال 10- بیل بكهو کیس به شماره سریال 
HGE 547083 داراي بیل و پاکت سالم، وضعیت ظاهري و فني نسبتًا  خوب به مبلغ سیصد 
و پنجاه میلیون ریال جمعًا به مبلغ چهار میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال همگي متعلق به 
آقاي کیهان دهقاني چم پیري که در قبال طلب مدیریت شعب بانك سپه منطقه اصفهان و 5 
درصد اجرایي بازداشت گردیده از ساعت 9 صبح الي 12 روز دوشنبه مورخ 89/07/26 در 
شعبه اسناد ذمه اي اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان از طریق مزایده به فروش مي رسد و مورد 
مزایده از مبلغ چهار میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال قیمت ارزیابي شده توسط کارشناس 
شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته مي شود. ضمنا اموال 

مورد مزایده جهت بازدید خریداران در آدرس:  اصفهان- بلوار کشاورز- ابتداي اتوبان ذوب 
آهن- روبروي باسكول- فروشگاه ماشین آالت بكهو واقع مي باشد. این آگهي در یك نوبت 

در روزنامه زاینده رود چاپ و منتشر خواهد شد. 
تاریخ انتشار: 89/7/1

م الف/ 8114                       اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان
 

مزايده 
6/217 آگهي مزایده پرونده اجرایي کاسه 4039-110565

براساس پرونده اجرایي کاسه 110565-4039 اموال منقول به شرح ذیل: 1- غلطك کار 
نكرده دایناپك CC 800 به شماره سریال 89130469 به مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال 
2- غلطك کار نكرده دایناپك CC 800 به شماره سریال 89130472 به مبلغ سیصد و 
هشتاد میلیون ریال 3- غلطك کار نكرده دایناپك CC 800 به شماره سریال 89130474 به 
مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال 4- غلطك کار نكرده دایناپك CC 800 به شماره سریال 
CC 900 89130473 به مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال 5- غلطك کار نكرده دایناپك

به شماره سریال 89230387 به مبلغ چهارصد میلیون ریال 6- غلطك کار نكرده دایناپك 
CC 1000 به شماره سریال 90130381 به مبلغ چهارصد و چهل میلیون ریال جمعًا به مبلغ 
دو میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال همگي متعلق به آقاي کیهان دهقاني چم پیري 
که در قبال طلب مدیریت شعب بانك سپه منطقه اصفهان و 5 درصد اجرایي بازداشت 
گردیده از ساعت 9 صبح الي 12 روز دوشنبه مورخ 89/07/26 در شعبه اسناد ذمه اي اداره 
اجراي اسناد رسمي اصفهان از طریق مزایده به فروش مي رسد و مورد مزایده از مبلغ دو 
میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال قیمت ارزیابي شده توسط کارشناس شروع و به هر 
کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته مي شود. ضمنا اموال مورد مزایده 
جهت بازدید خریداران در آدرس: اصفهان- بلوار کشاورز- روبروي پمپ بنزین دستگرد- 
 بعد از کوي پردیس- شرکت بكهو واقع مي باشد. این آگهي در یك نوبت در روزنامه 

زاینده رود چاپ و منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار: 89/7/1

م الف/ 8115                       اسدي- سرپرست اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان
 

حصر وراثت
6/356 خانم شهرزاد فرهنگ داراي شناسنامه شماره 981 به شرح دادخواست به کاسه 
2720/89 ح/ 10 از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان هوشنگ فرهنگ بشناسنامه 14026 در تاریخ 89/1/19 اقامتگاه دائمي 
خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و دو 

دختر و همسر. 1- شهرام فرهنگ به ش ش 748 فرزند متوفي. 2- رضا فرهنگ به ش 
ش 461221 فرزند متوفي. 3- شهرزاد فرهنگ به ش ش 981 فرزند متوفي. 4- شیوا 
فرهنگ به ش ش 7129 فرزند متوفي. 5- خاتون کوراوند تخت سبزي به ش ش 311 
با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را در یك  همسر متوفي و الغیر. اینك 
نوبت آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه ازمتوفي نزد او باشد از 

تاریخ نشر آگهي ظرف یك ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
م الف/ 8690                     رئیس شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختاف اصفهان

فقدان سند مالكیت
استشهاد  باارائه دو برگ  آقالرکره فرزند علي محمد  نوراله  آقاي  اینكه  به  6/368 نظر 
محلي که هویت وامضاء شهود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكیت یك 
ونیم دانگ مشاع ازششدانگ یك قطعه زمین شمارة 2917 واقع درفضل آباد دو اصلي 
بخش یك شهرضا به مساحت ششدانگ سیصد و هفتاد مترمربع مجزي شده از 1622 
دفتر206   338 صفحه  در  مذکور  پاك  ازششدانگ  مشاع  دانگ  سه  تمامت  که  شده 
ذیل ثبت شماره 27380 بنام نوراله آقالر ثبت وسند صادر شده که نامبرده به موجب 
86058 – 64/2/18 دفتر3 شهرضا تمامت یك دانگ ونیم مشاع ازمالكیت خود را به 
شوکت داودي انتقال داده اینك نوراله آقالر درخواست صدور سند المثني نسبت به یك 
ونیم دانگ مشاع مالكیت خود ازپاك فوق را نموده است لذا دراجراي ماده 120آئین 
نامه اصاحي قانون ثبت مراتب یك نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملك 
مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالكیت نزد 
خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل 
مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالكیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد ویا در صورت اعتراض اصل سند مالكیت ارائه نشود 
اداره ثبت سند مالكیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد. در 
صورت ارائه سند مالكیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در 
 دو نسخه تنظیم ویك نسخه آن به متقاضي سند المثني ونسخه دوم به ارائه دهنده مسترد 

مي شود. 
                                          میر محمدي - رئیس ثبت اسناد واماك شهرضا 

تحديد حدود اختصاصی  
6/369 چون تحدید حدود ششدانگ یكباب خانه پاك شماره 1/4174 واقع در ابنیه 
بخش یك شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام خانم عصمت آغا میرشهرضا فرزند نعمت 
اله وغیره درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینك 

بنابه دستور قسمت اخیر از ماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملك مرقوم در روز 1389/8/5 ساعت 8 صبح درمحل شروع وبعمل خواهدآمد. لذابه 
موجب این آگهی بكلیه مالكین ومجاورین اخطارمی گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضوریابند. اعتراضات مجاورین وصاحبان اماك مطابق ماده 20 قانون ثبت 
ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تكلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایست ظرف 
دادخواست  تقدیم  گواهی  اداره  این  به  را  خود  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ  یكماه  مدت 
را ازمرجع ذیصاح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید 
انجام  تعطیل  از  بعد  روز  در  تحدیدحدود  گردد  نشده  بینی  پیش  باتعطیلی   مواجه 

خواهدشد. 
میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و اماك شهرضا  

ابالغ اجرائیه
6/370 آگهی اباغ اجرائیه پرونده کاسه 20/671 س 89

صادره  شماره560  شناسنامه  به  شیر  علی  فرزند  خواجه  علی  آقای  به  بدینوسیله 
ازسمیرم که طبق آدرس متن سند وتقاضانامه ساکن شهرضا بلوارآیت اله غفاری کوچه 
 16 فرعی  غفاری  اله  بلوارآیت  شهرضا  ساکن  بانك  اعامی  آدرس  وطبق  شماره17 
پاك 34 و برابر گزارش مامور اباغ نامبرده در آدرس های فوق مورد شناسائی وافع 
نگردید اباغ می شود طبق سند رهنی شماره 5260 – 85/11/17 تنظیمی دردفترخانه 
ریال  میلیون  مبلغ یكصد وهشتاد  آقای سردارسرفراز  اسناد رسمی شماره 178سمیرم 
)180/000/000( ازتسهیات بانك ملی شعبه سمیرم استفاده نموده که درقبال تسهیات 
مذکور ششدانگ پاك ثبتی شماره واقع در 4/1888 واقع دربرزوك آباد بخش یك ثبتی 
شهرضا ملكی شما در رهن و وثیقه بانك مذکور قرار گرفته که به علت عدم پرداخت 
بدهی اجرائیه به مبلغ هشتاد و سه میلیون وششصدوشصت ویك هزاروهفتصدوشصت 
وچهارریال)83/661/764( بابت اصل طلب، دیرکرد و سود تا تاریخ 89/2/1 که ازاین 
کاسه  وتحت  صادر  گردد،  می  اضافه  آن  به  1585ریال  مبلغ  روزانه  بعد  به  تاریخ 
برابر  که  است  رسیدگی  تحت  شهرضا  واماك  اسناد  ثبت  دراجرای  20/671/س/89 
خواهد  اقدام  مربوطه  اجرائی  نامه  وآئین  ثبت  قانون  اصاحی   34 ماده  اصاح  قانون 
شد لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1387 مراتب یك 
نوبت در روزنامه زاینده رود جهت اباغ به شما چاپ ومنتشر می گردد وظرف مدت 
ده روز پس ازانتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت وغیر ازآگهی مزایده 

آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.
م الف/ 401                       میر محمدی- رئیس اداره ثبت اسناد و اماك شهرضا
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در حال��ی که تعداد آثار کش��ف ش��ده از دوره 
کوروش هخامنشی اندك اس��ت، اما بخشی از 
آنچه باقی مانده به حال خود رها ش��ده اس��ت. 
از جمل��ه این آثار می ت��وان به کاخ کوروش در 
چرخاب برازجان اش��اره ک��رد که طی 5 فصل 
کاوش بخشی از آن نمایان شده و مرمت اصولی 
و هدفمندی روی آن ها ص��ورت نمی گیرد. در 
حال حاضر گفته می ش��ود ای��ن آثار در معرض 

تخریب هستند.
در حال��ی که تعداد آث��ار یافت ش��ده از دوره 
کوروش هخامنش��ی ب��ه مجموعه پاس��ارگاد، 
منش��ور ک��وروش و چند اث��ر دیگ��ر محدود 
می ش��ود، کاخ وی در برازج��ان همچن��ان در 
 مع��رض تخریب ه��ای متع��ددی ق��رار گرفته

است. 
گفته می ش��ود که با ناقص مان��دن کاوش های 
باستان شناس��ی در این کاخ، هنوز حریم قانونی 

آن نیز مشخص نشده است.
 کاخ برازج��ان کاخ ناقص��ی اس��ت ک��ه هرگز 
مس��كونی نش��د و کاوش های باستان شناس��ی 
 در آن نش��ان می دهد س��اخت ای��ن کاخ عظیم 
به فرمان کوروش کبیر بوده و گویا با مرگ وی 
نیز متوقف شده است. با این حال گفته می شود 
ک��ه در س��اخت این کاخ از هنرمن��دان ویژه ای 
اس��تفاده ش��ده که حت��ی آنچه در اث��ری چون 
تخت جمشید س��اخته ش��ده قابل قیاس با کار 
 هنرمن��دان کاخ ک��وروش در چرخاب برازجان

نیست.
 »علی اکب��ر س��رفراز«، سرپرس��ت کاوش های 
باستان شناس��ی در کاخ ک��وروش برازج��ان با 

اع��ام خط��ر برای ای��ن اثر هخامنش��ی گفت: 
مدت هاس��ت که درب��اره تخریب کاخ کوروش 
صحبت می ش��ود اما هنوز اقدام��ی هدفمند که 
ای��ن اثر را از وضعیت اس��فباری ک��ه در آن به 
س��ر می برد نجات دهد صورت نگرفته اس��ت. 
 گویی کاخ کوروش در چرخاب، فراموش شده 

است.
 وی در ادامه گفت: از حدود 4 سال قبل تاکنون 
کاوش ه��ای باستان شناس��ی در کاخ چرخ��اب 
متوق��ف ش��ده و مرمت ه��ا هم نیم��ه کاره رها 
ش��ده اند. این در حالی اس��ت که باید کاوش ها 
به س��رانجام برس��ند تا مرمت ها هم به درستی 

انجام شوند.
 وی درباره طرح پژوهش��ی ادام��ه کاوش های 
باستان شناسی در کاخ کوروش گفت: مهمترین 
نكته این اس��ت ک��ه طی 5 فصل گذش��ته تنها 
بخش��ی از کاخ نمایان ش��ده و هن��وز محدوده 
و حری��م این کاخ مش��خص نیس��ت. بر همین 
اساس امكان ش��كل گیری نخلستان های جدید 

در اطراف این اثر هخامنشی وجود دارد.
 از س��وی دیگ��ر هی��أت باستان شناس��ی طی 
کاوش در کاخ ک��وروش برازج��ان، یك ایوان 
از مجموع��ه ایوان های��ی که این کاخ داش��ته را 
کش��ف کردند و به اعتقاد سرفراز، این کاخ در 
حال توسعه بوده و مطالعه در این  باره می تواند 
 منج��ر به کش��ف ش��یوه معماری هخامنش��یان 

شود.
 به گفته س��رفراز، وجود ای��ن کاخ در نزدیكی 
خلیج فارس س��ندی بر ف��ارس بودن نام خلیج 
ف��ارس اس��ت. ای��ن کاخ نش��ان می ده��د که 

هخامنش��یان به ای��ن بخش از س��رزمین ایران 
اهمیت زیادی می دادند.

 این باستان شناس پیشكس��وت در ادامه گفت: 
ط��ی 5 فص��ل کاوش، ح��دود 10 گ��زارش 
مفص��ل به س��ازمان میراث فرهنگی داده ش��ده 
 که قابل انتش��ار هس��تند اما هیچ  وقت منتش��ر 

نشدند.
 وی همچنی��ن افزود: ما هیچ کار پژوهش��ی را 
آغاز نمی کنی��م مگر آنكه قب��ل از کاوش، قول 
مرمت اثر را بگیریم. اما کسانی که قرار بود این 
کار را انجام بدهند زیر قولش��ان زدند و آثار به 
دس��ت  آمده در کاخ کوروش به حال خود رها 

شده است.
 در حال حاضر بخش��ی از ش��الی س��تون ها و 
بقایای معماری کاخ مشخص شده که وضعیت 
آش��فته ای دارند و باید به سر جای اصلی خود 
بازگردن��د. همچنی��ن باید تدابی��ر حفاظتی در 
نگه��داری آنچه که از زیر خ��اك بیرون می آید 
نی��ز در نظ��ر گرفت��ه ش��ود.  ک��ف  فرش های 
هخامنش��ی و سنگ های پایه ستون ها در محوطه 
به حال خود رها ش��ده اند و گردشگران از میان 
آن ه��ا عبور می کنند. از س��وی دیگر همین رها 
ش��د گی محوط��ه باعث تخریب آث��ار از جمله 
 س��نگ های حجاری ش��ده هخامنش��ی ش��ده

است.
 محدوده کاخ وس��عتی نزدیك به 50 در 50 متر 
دارد و بررسی های باستان شناسی نشان می دهد 
س��نگ های عظیمی که در ساخت این بنا مورد 
اس��تفاده بوده از معدنی در »تن��گ جیر« آورده 

شده است. 

بناهای مذهبی در هر کشوری از جایگاه ویژه ای 
نزد مردم برخوردارند. ایران اس��امی نیز از این 
قاعده مستثنی نبوده و دارای هزاران بنای مذهبی 
با ارزش اس��ت و استان کرمانشاه نیز به واسطه 
عوامل بس��یاری هم چون قرار گرفتن در مسیر 
ش��اهراه عتبات عالیات از قدیم بناهای مذهبی 
بس��یاری داش��ته و این بناها نیز مورد تكریم و 
احترام مردم و زائران عتبات عالیات قرار گرفته 

است. 
علیرض��ا مرادی بیس��تونی، مع��اون فرهنگی و 
ارتباط��ات اداره کل می��راث فرهنگ��ی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری اس��تان کرمانش��اه، در 
گفتگو با ایس��نا، منطقه کرمانشاه، در خصوص 
بنای امام��زاده، گفت: بنای ای��ن امامزاده خلیل 
اله گروس در س��ر راه روس��تای چم سر )چم 
سرخ( از دهس��تان چم چمال در 18 کیلومتری 

جن��وب ش��رقی شهرس��تان صحنه و هش��ت 
 کیلومتری جنوب جاده کرمانشاه به همدان قرار 

دارد. 
وی ادامه داد: در داخل این بنای مذهبی اس��تان 
کرمانش��اه، ط��اق نماهایی با طاق ه��ای هالی 
وج��ود دارد ک��ه ه��ر ک��دام از آنه��ا، دهانه ای 
 ب��ا مت��راژ 210 و عمق 65 س��انتی مت��ر دارند. 
مرادی بیستونی، افزود: در باالی این طاق نماها 
فرو رفتگی هایی نظیر نورگیر به چشم می خورد 
که به وس��یله پوسته خارجی گنبد این بنا بدون 

کمربند هستند.
معاون فرهنگ��ی و ارتباط��ات اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان 
کرمانش��اه، اظهارداش��ت: همچنین در قس��مت 
ورودی ای��ن بنا، کفش کنی ب��ه درازای 368 و 
پهنای 225 سانتی متر با سقفی هالی متصل به 

بقعه دیده می شود. 
وی ادامه داد: در وس��ط بقع��ه، ضریحی فلزی 
مرقد را پوشانده و همچنین در دو طرف درگاه 
ورودی ب��ه بن��ا، دو طاق نما دیده می ش��ود که 
طاق هایی هالی شكل با استفاده از آجر ساخته 

شده است. 
مدی��ر موزه ه��ای اس��تان کرمانش��اه، گفت: در 
قسمت کفش کن این بنای مذهبی، سنگ قبری 
دیده می ش��ود که عبارت »مرحوم ش��اه وبس 
ابن وی��س علی گ��روس )1232(« بر روی آن 
 حك ش��ده اس��ت. معاون فرهنگی و ارتباطات 
اداره کل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و 
گردشگری استان کرمانش��اه، اظهارداشت: این 
بقعه متبرکه در بین اهالی منطقه و به ویژه مردم 
 روستای چم سر )چم سرخ( دارای احترام خاصی 

است. 

مهر هشت هزار ساله یك فرمانروا در محوطه ای 
تاریخی در ترکیه کش��ف ش��د. به گزارش ایسنا، 
باستان شناس��ان ترك در جریان کاوش های خود 
در محوطه تاریخی »یسیلوا تومولوس« در غرب 
این کش��ور، موفق به کش��ف یك مهر س��لطنتی 
هش��ت هزار س��اله ش��دند. به گزارش حریت، 
این مهر که در هزاره شش��م پیش از میاد مسیح 
س��اخته شده، به یك فرمانروا یا کارمند حكومتی 
تعلق داش��ته و از نظر باستان شناس��ان حاضر در 
ای��ن پ��روژه ب��ا ارزش ترین اثر تاریخی کش��ف 
ش��ده در محوطه های تاریخی منطق��ه آناتولی از 
 زمان آغاز کاوش ها دراین منطقه از س��ال 2005 

است. 
چند روز قبل نیز باستان شناس��ان ترك در جریان 
کاوش های خ��ود در محوطه  تاریخی آکس��االر 
اس��تان بوس��رای ترکیه، موفق به کش��ف آثاری 
با قدمت 8500 س��اله شامل: اس��تخوان های پنج 
انس��ان )سه کودك سه تا پنج س��اله و دو انسان 
بال��غ( و دیگر آثار تاریخ��ی از جمله: ظرف های 

س��نگی، اسلحه و وسایل ویژه خاکسپاری شدند. 
در حدود یك هفته قبل نیز باستان شناس��ان ترك 
در جری��ان کاوش ه��ای خود در ش��هر تاریخی 
ساگاالسوس این کش��ور موفق به کشف بقایای 
یك��ی از قدیمی ترین حمام های ب��ر جا مانده از 
تمدن روم باس��تان ش��دند. در یك م��اه قبل نیز 
باستان شناس��ان ترك در نزدیكی ش��هر کوملوکا 
این کش��ور، موفق به کشف دروازه شهر تاریخی 
رود یاپلی��س بر جای مانده از تمدن روم  باس��تان 

شدند. 
در م��اه آوریل نی��ز باستان شناس��ان ترکیه ای در 
جری��ان کاوش های خود در »ک��وه آرارات« این 
کش��ور از کشف بقایای »کش��تی نوح« در ارتفاع 
چه��ار هزار مت��ری خب��ر داده و به  دنب��ال ثبت 
جهانی کش��ف خود در فهرس��ت میراث جهانی 
یونس��كو هس��تند، این درحالی اس��ت که تا به  
حال اثری از س��كونت انس��ان در این منطقه در 
ارتفاع بیش از  3500 متر کش��ف نشده است. در 
اکتبر 2009 نیز باستان شناس��ان در شهر تاریخی 

آگ��ورا در ازمیر، موفق به کش��ف بقایای معبدی 
دو ه��زار س��اله متعلق به اله��ه ای از تمدن یونان 
باستان شدند که مردم آن زمان، آن را الهه  عذاب 
الهی می دانستند. شهر تاریخی آگورا در سال های 
حكومت اس��كندر کبیر بر ترکیه س��اخته ش��ده، 
 هرچند اکن��ون فقط ویران��ه ای از آن باقی مانده 

است. 
چن��د روز قبل از کش��ف بقایای معبدی دو هزار 
س��اله در ش��هر تاریخی آگ��ورا نی��ز، در جریان 
عملیات س��اخت سیس��تم فاضاب روستایی در 
اس��تان ماردین در کش��ور ترکیه، ک��وزه ای پر از 
س��كه های طا از دوره  عثمانی کش��ف ش��د که 
می تواند بخش��ی از یك گنجین��ه  عظیم تاریخی 
باشد. در جوالی همان سال نیز در جریان مرمت 
مسجد ایاصوفیا، دیوارنگاره ای با نقش یك فرشته 
که زیر الیه ای از گچ پنهان ش��ده بود، کشف شد 
که در س��ال 1453 میادی و در زمان فتح ش��هر 
اس��تانبول توسط امپراطوری عثمانی، با الیه ای از 

گچ پوشانده شد. 

مدرسه گلشن نیشابور، شش هزار و هفتصد و چهل 
دومین اثر ثبت شده در فهرست آثار ملی است که چند 
سال پیش، به طور کامل مستند سازی شده؛ بنابراین 
می توان به بازسازی این بنای دوره تیموری پرداخت. 
بخش های زیادی از مدرسه گلشن در اولین روزهای 
س��ال 87 توس��ط هیأت امنای مدرسه تخریب شد.  
سیاوش صابری، مدیرکل پیشین بناها و محوطه های 
تاریخی در گفتگو با خبرگزاری میراث فرهنگی، به 
مستندسازی مسجد - مدرسه »گلشن« اشاره و بیان 
می کند: چند سال پیش، روزگاری که به عنوان معاون 
میراث فرهنگی خراسان رضوی، مشغول فعالیت بودم 
به مستند کردن مسجد جامع و مدرسه گلشن نیشابور 
پرداختیم. از این رو، مسئوالن تازه استان، هر زمان که 
بخواهند می توانند مس��جد گلش��ن را بر اساس این 

مستندها، بازسازی کنند.
 مدرس��ه گلشن، تنها مدرس��ه تاریخی باقیمانده در 
نیش��ابور بود. که ب��ه دوران تیموری تعلق داش��ت؛ 
مسجد- مدرسه ای که سال 81 در فهرست میراث ملی 
ایران به ثبت رسید و نوروز 87 دور از چشم مسئوالن 

و رس��انه ها به تیغ های تیز لودر سپرده شد. آن هم از 
سوی هیأت امنای مسجد و زمانی که از سوی سازمان 
میراث فرهنگی و از محل اعتبارهای ملی، در دست 
مرمت بود.  آنها بخش وسیعی از این مدرسه ارزشمند 
را به بهانه ترکیدن لوله آب شرب شهری که از حیاط 
مدرسه می گذشت، ویران کردند؛ آن  هم مدرسه ای 
که بنای اصلی آن به 1300 سال پیش و دوره تیموری 
برمی گشت گرچه تزیینات بنا متعلق به دوره صفوی 
بود و الحاقاتی نیز در دوره قاجار و پهلوی به آن اضافه 
شده بود.  هیأت امنای مسجد – مدرسه گلشن، تمام 
حجره ها را از بین برد و تنها دو ایوان س��مت قبله و 
ایوان ورودی باقی ماند. سازمان میراث فرهنگی استان 
خراسان رضوی از هیأت امنای مدرسه شكایت کرد. 
گرچه شكایت ایشان، دیری نپایید و بنا شد تا هیأت 
امنای مس��جد- مدرسه گلشن در ازای بازپس گیری 
شكایت س��ازمان میراث فرهنگی به بازسازی بنا بر 
اساس مستندهای موجود بپردازد.  اما پس از گذشت 
دو سال، همچنان بخش های تخریب شده، ویران باقی 
مانده اند و بازس��ازی جدی صورت نگرفته اس��ت. 

 حتی گفته ها و ش��نیده ها از گود ب��رداری در محل 
مسجد- مدرسه گلش��ن به منظور ساخت بنایی دو 

طبقه خبر می دهد.
 س��یاوش صاب��ری که به مس��تندنگاری ای��ن بنا با 
همكاران��ش پرداخته، دلش نمی خواهد از مدرس��ه 
گلشن و وضعیت کنونی اش بگوید. به باور او، مدرسه، 
نماد خرد و اندیشه است و زمانی ضرورت وجودش، 
احساس می شود که مردم، برتری دانش را بر خرافه و 
جهل احساس کنند؛ در روزگاری که کرامت انسان ها، 
ارزش و اهمیتی ندارد و تنها به گذران زندگی روزمره 
خ��ود می اندیش��ند چگونه می توان ب��ه نگهداری و 

بازسازی مدرسه های تاریخی اندیشید؟!
 صاب��ری معتقد اس��ت: حفاظ��ت از فرهنگ، خود 
نیازمند یك فرهنگ اس��ت و آن » فرهنگ حفاظت« 
اس��ت. زمانی که دغدغه اصلی مردم حذف یارانه ها 
و سیرکردن شكمشان است، چگونه می توان به آثار 
تاریخ��ی پرداخت؟ وقتی متولی��ان میراث فرهنگی، 
دغدغه فرهنگ ندارند چه می توان گفت جز این که 

نمك هم گندیده است.

امکان بازسازي مدرسه گلشن، بر اساس مستندها وجود دارد  كشف يك مهر 8000 ساله در تركيه

 آثار كوروش هخامنشي در »برازجان« 
بوشهر فراموش شده است 

 ساكنان »دشت بزرگ« 
پل تاريخی اين روستا را مرمت كردند

ده�ی���ار روس����تای 
تاریخی دش��ت بزرگ 
باس��تانی  آثار   گف��ت: 
ب��زرگ« دو  »دش���ت 
ثب��ت  از  پ��س  س��ال 
آن ها  از  برخی  ش��دن 
در فهرس��ت آثار ملی، 
در  و  ش��ده  تخری��ب 

حال نابودی اند. 
»س��یدمحم��درض���ا 
موسوی پور«، در گفتگو 
با ایس��نا در خوزستان، 
بی��ان کرد: با گذش��ت 

حدود دوس��ال از ثبت ملی برخی آثار باس��تانی »دشت بزرگ« توسط 
اداره کل میراث فرهنگی خوزستان، به این آثار رسیدگی نمی شود. 

وی ادامه داد: وقتی که گفته ش��ود به آثار تاریخی این منطقه رس��یدگی 
نمی شود، مسئوالن ناراحت می ش��وند؛ در حالی که: تابلوی معرفی نیز 

برای این آثار نصب نشده است. 
موس��وی پور گفت: در مكان هایی از روس��تای »دش��ت بزرگ« تپه های 
باستانی بسیار قدیمی وجود دارد که شاید آثار و اشیای بسیاری در دل 
خود داشته و مشخص نیست تا کنون حفاران غیرمجاز به آن ها دست برد 
نزده باش��ند. این در حالی اس��ت که قرار بود، تعدادی باستان شناس از 
سوی سازمان میراث فرهنگی برای بررسی آثار این منطقه به این روستا 

بیایند، اما هنوز کسی نیامده است. 
وی اظهار کرد: در این روستا، پل باستانی »تنگ عقیلی« قرار دارد که در 
فهرس��ت آثار ملی به ثبت رس��یده ولی در حال حاضر از روی آن تردد 
می ش��ود. شدت آسیب ها و خسارت های وارد شده به این پل به حدی 
رس��یده که مردم با اس��تفاده از گچ به  طور غیراصولی، آن را تا حدودی 
مرم��ت کرده و اگر همین مرمت غیراصولی انجام نمی ش��د، پل به  طور 

کامل تخریب می شد. 
به گفته  دهیار دش��ت بزرگ، قدمت پل های باستانی این منطقه به دوره  
ساس��انی می رسد و در ساخت آن ها از مصالحی مانند: سنگ و ساروج 

استفاده شده است. 
روس��تای تاریخی »دش��ت بزرگ« از توابع شهرس��تان گتوند در استان 

خوزستان است.

مديركل میراث فرهنگی استان اصفهان خبر داد:
تخفيف 20 درصدی واحدهای اقامتی 

اصفهان، در روز جهانی جهانگردی

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری اصفهان گفت: 
به مناس��بت روز جهان��ی جهانگردی و گردش��گری، واحدهای اقامتی 
اصفهان 20 درصد تخفیف برای گردشگران در نظر می گیرند. به گزارش 
فارس از اصفهان به نقل از روابط عمومی س��ازمان میراث فرهنگی این 
استان، »اسفندیار حیدری پور« اظهار داشت: به مناسبت روز جهانگردی، 
واحدهای اقامتی اصفهان به گردش��گرانی که به این استان سفر می کنند 

برای اقامت در این روز 20 درصد تخفیف می دهند.
وی افزود: گردشگران و عاقه مندان به بناهای تاریخی نیز می توانند در 
روز پنج��م مهر ماه از بنا های تاریخی اصفهان به صورت رایگان بازدید 
کنند. حیدری پور همچنین از رونمایی کتاب هفت زبانه گردش��گری و 
مولتی مدیا هفت زبانه گردشگری خبر داد و تصریح کرد: این مراسم در 

روز جهانگردی در هتل عباسی اصفهان برگزار می شود.
مدی��رکل می��راث فرهنگ��ی، صنای��ع دس��تی و گردش��گری اس��تان 
اصفهان اضافه کرد: معاونت گردش��گری اس��تان اصفه��ان نیز در هفته 
 گردش��گری چهار دفتر خدمات مس��افرتی و دو اقامتگاه س��نتی افتتاح 

می کند.
»محس��ن مصلح��ی«، مع��اون گردش��گری اداره کل می��راث فرهنگی 
اس��تان اصفه��ان نیز در این ارتباط گفت: برپایی ت��ور یك روزه بازدید 
از منش��ور کوروش در موزه ملی ایران برای دانش��جویان جهانگردی، 
برگ��زاری تور رایگان اصفهان شناس��ی و بازدی��د از بناهای تاریخی و 
همچنی��ن ب��ه صدا در آمدن زن��گ جهانگردی در مدرس��ه ها از دیگر 
 برنامه های بزرگداشت روز جهانگردی و گردشگری در استان اصفهان

است.

 مردمک

يک باستان شناس: 
صدور مجوز كاوش باستان شناسی 

توسط استان ها سبب سردرگمی می شود
دکتر »آرمان شیش��ه گر« در گفتگو 
با ایس��نا، ب��ا ی��ادآوری اینكه در 
ابت��دا،  س��ال های گذش��ته و در 
کارهای باستان شناسی در استان ها 
انجام و س��پس ی��ك مرکز بزرگ 
ایج��اد ش��د، بی��ان ک��رد: اگرچه 
وقت��ی یك مح��ل کوچك به یك 
محل بزرگ ت��ر تبدیل گردد، بهتر 
می ش��ود؛ ولی اکنون می بینیم که 
بازگشت به عقب، کارها را خیلی 

خراب تر می کند.  
او گفت: از همان روز نخست، با 
یك مرکز کار می کردیم و مشكلی 
نبود. پس از آن، س��ازمان میراث 
فرهنگی، توس��عه یافت و ستادی برای باستان شناسی تشكیل شد و تصمیم گیری های 
اصلی بر عهده این س��تاد قرار گرفت؛ اما اکنون با این تصمیم گیری ها درباره  استان ها 

سردرگمی ایجاد شده است. 
وی با اش��اره به اینكه هر تش��كیاتی یك ستاد کوچك )بر اس��اس نوع کارش( در 
پایتخت الزم دارد، اظهار کرد: در ش��رایط کنونی، به نظر می رسد نظم از بین خواهد 
رفت، به ویژه این که یك اس��تان ممكن اس��ت، بودجه  بیش تری را تأمین کند و یك 
اس��تان دیگر نتواند، به طور مثال اس��تان خوزستان که هم از نظر وسعت و هم از نظر 
تعداد محوطه ها، اهمیت بس��یاری دارد، ممكن اس��ت بودجه  ناهماهنگی نس��بت به 

موقعیت خود و در مقایسه با دیگر استان ها بگیرد. 
شیش��ه گر ادامه داد: نكته  قابل توجه دیگر این اس��ت که: با این تصمیم، به جای افراد 
قدیمی و با تجربه، از جوان ترها استفاده می شود. ولی به شرطی که جوانان نزد افراد 
پیشكسوت کارآموزی ببیند، موافقم. در حالی که اطاع دارم، در بسیاری از استان ها، 
برنامه های کاوش به جوانانی داده می ش��ود که به تازگی فارغ التحصیل ش��ده اند. البته 
برخ��ی از این نیروهای جوان با افراد قدیمی هم کار کرده اند؛ ولی باید توجه کرد که 
تا پیش از این ممكن بود، از افراد ستادی درباره  کارشناسان جوان و صاحیت آن ها 

نظرخواهی شود؛ ولی اکنون دیگر این کار انجام نمی شود.
شیش��ه گر اضافه کرد: من یك باستان ش��ناس قدیمی و بازنشس��ته ام که کار خود را 
هم زمان با انقاب آغاز کردم. ما این تش��كیات را با چنگ و دندان نگه داش��ته ایم، 
زیرا در گذش��ته، تفكری درباره  اهمیت باستان شناس��ی وجود نداش��ت و ما با تاش 
بس��یار و برگزاری جلس��ه و س��مینار ثابت کردیم که میراث فرهنگی، بیت المال این 
کش��ور است و به همه مردم ایران تعلق دارد. به گزارش ایسنا، چندی پیش خبری به 
نقل از رئیس س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتشر شد مبنی بر اینكه: از این 
پس، اجازه صدور مجوز کاوش باستان شناس��ی به مدیران استان ها تفویض می شود. 
ب��ه گفته  حمید بقایی، ابتدای هر س��ال، مجوزه��ای کاوش در محوطه های مورد نظر 
هر اس��تان، با هماهنگی و موافقت پژوهشكده باستان شناسی صادر می شود و پس از 
آن، به تدریج با توجه به ش��رایط زمانی، عملیات کاوش در محوطه های یادشده اجرا 
خواهد ش��د. هم چنین با تفویض مجوزهای کاوش به مدیران اس��تان ها، بخش��ی از 
بودجه به استان ها اختصاص می یابد. وی اعام کرد: طبق سیاست های سازمان میراث 
فرهنگی، اولویت واگذاری کاوش به استان های دارای هیأت علمی دانشگاهی با توان 
علمی باالس��ت و اگر استانی از این توان و ظرفیت علمی و دانشگاهی باال برخوردار 
نبود، از قابلیت های مراکز دانشگاهی دیگر استان ها می تواند بهره بگیرد. وی با اشاره 
به این که پژوهش��كده  باستان شناسی، از این پس، نقش نظارتی خواهد داشت و البته 
 کاوش تعدادی از محوطه های دارای جنبه ملی به این پژوهش��كده واگذار می ش��ود، 
گفت: شورای هیأت علمی پژوهشكده ناظر بر اجرای پروژه ها خواهد بود و به صورت 

مستقیم درگیر پروژه های کاوش نخواهد شد. 

دبیر كانون جهانگردی آبادان: 
 اتاق های كليسای ارامنه  آبادان

كالس درس شده اند
آب��ادان   دبی��ر کان��ون جهانگردی 
گفت: با این که چند سال از ممنوعیت 
ورود به کلیسای ارامنه  آبادان گذشته، 
اما مس��ئوالن اقدامی برای رفع این 
ممنوعی��ت نكرده اند و این کلیس��ا 
هنوز روی عاقه مندان بسته است. 
احمد امیری در گفتگو با ایس��نا در 
خوزستان، بیان کرد: کلیسای ارامنه 
آبادان ب��ه مكانی خصوصی تبدیل 
ش��ده و اجازه  بازدی��د از این محل 
تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت 
شده است، به کسی داده نمی شود. 
این در حالی است که اتاق های واقع 

در حیاط کلیسا، به کاس درس یك دبیرستان غیرانتفاعی تبدیل شده اند. وی ادامه داد: الزم 
است که اداره کل میراث فرهنگی خوزستان با مسئوالن این کلیسا از جمله: کشیش آن برای 

رفع ممنوعیت بازدید عموم با حفظ مقدسات ارامنه، هماهنگی کند. 
امیری افزود: باید برنامه ریزی مشخصی از سوی اداره کل میراث فرهنگی خوزستان برای این 
کلیسا انجام شود تا به سرنوشت دیگر کلیسای این شهرستان »که مدتی پیش بر اثر بی توجهی، 

به محل برگزاری کاس های دانشگاه آزاد تبدیل شد«، دچار نشود.
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ورزش
منهای فوتبالگفتگو

 پژمان سلطانی
زمانی که بنجامین ویلیام )داور استرالیایی( 
سوت پایانی دیدار برگشت دو تیم فوتبال 
پوهانگ کره جنوب��ی و ذوب آهن را به 
صدا درآورد خستگی از تن همكارانمان 
در تحریریه و فنی بیرون رفت. تس��اوی 
یك بر ی��ك س��بزجامگان اصفهانی در 
ورزشگاه اس��تیل یارد، گام بلندی برای 
قهرمانی در آسیا خواهد بود با شروع نیمه 
نخست در ده دقیقه ابتدایی میزبان توپ 
و میدان را در اختیار داش��ت و در همین 
دقیقه توانس��ت توسط کیم جائه سونگ 
دروازه ش��هاب گردان را باز کند پس از 

این گل، بازی بیش��تر در یك سوم میانی 
زمین دنبال شد و فقط دقیه 38 یك ضربه 
ایستگاهی نصیب شاگردان ابراهیم زاده 
شد که سید محمد حسینی از جناح چپ 
دروازه حریف، توپ را ارس��ال و محمد 
رضا خلعتبری با ضربه سر، توپ ارسالی 
این بازیكن را روانه دروازه هاویانگ کرد 
و او با یك دس��ت توپ را از زیر تیرك 
افقی دروازه به کرنر فرس��تاد و شاگردان 
پارك هیون با همین تك گل به رختكن 

رفتند.
در نیمه دوم ک��ه به نیمه مربیان معروف 
اس��ت؛ ابراهیم زاده تیم خود را هجومی 

به میدان فرس��تاد. اما سوت های متوالی 
داور مان��ع از ب��ازی س��ازی ذوب آهن 
 ش��د ت��ا اینكه دقیق��ه 79 پ��اس عمقی 
قاس��م حدادی فر به مس��ی ذوب آهن 
)خلعتبری( رس��ید و او ش��ادی را برای 
ایرانیان به ارمغ��ان آورد. بازی به دلخواه 
میهمان با حس��اب یك ب��ر یك به پایان 
رسید و در مجموع ذوب آهن با برتری 3 
بر 2 به جمع چهار تیم برتر آسیا راه یافت 
و همین جا ما به ابراهیم زاده و بازیكنانش 
دست مریزاد می گوییم که مدافع عنوان 
قهرمان��ی را از گردونه رقابت ها حذف 
کردند در این دی��دار مهدی رجب زاده 

مهاجم ش��یرازی ذوب آهن دقیقه 86 با 
کارت قرم��ز داور رو ب��ه رو و از زمین 
مسابقه اخراج شد و در مرحله نیمه نهایی 
جام باش��گاه های آس��یا نمی تواند تیم 

فوتبال ذوب آهن را همراهی کند.
تركیب تیم ذوب آهن 

ش��هاب گردان، س��ید محمد حس��ینی، 
طالب��ی،  فرش��ید  احم��دی،   عل��ی 
ش��اهین خیری، محمد قاضی )اسماعیل 
فرهادی 63(، محمد رضا خلعتبری، سید 
احمد محمدپور )حس��ین ماهینی 78(، 
مه��دی رجب زاده، قاس��م حدادی فر و 

ایگور کاسترو.

 عباس افشاری
س��پاهان قهرمان لیگ مطابق انتظاری که همه دارند خوب بازی 
نمی کند. اکنون که 9 هفته از لیگ برتر دهم گذش��ته تیم ریشه 
دار و مردمی اصفهان فقط 13 امتیاز به دست آورده و شش امتیاز 
از تیم همش��هری اش ذوب آهن کمتر دارد که بر صدر جدول 
لیگ برتر تكیه زده اس��ت. چرا سپاهان خوب و زیبا بازی نمی 
کند و به دلخواه نتیجه نمی گیرد؟ سرمربی سپاهان در پایان بازی 
با نفت تهران که به نتیجه صفر بر صفر انجامید، گفت: که تیم ما 
از نظر فنی خوب بازی نكرد. این یك اتفاق مثبت است که قلعه 
نوعی اش��كال های فنی تیمش را می پذیرد و زمین و آسمان و 
باد و باران را مقصر معرفی نمی کند. بسیار خوب حاال برطرف 
کردن این اش��كال های فنی که همه به آن اذعان دارند بر عهده 
کیست؟ به طور قطع س��رمربی سپاهان در این مورد مسئولیت 
اصلی را بر عهده دارد و باید به وظیفه خود در برابر باش��گاه و 
طرفداران عمل کند و تیم را از نظر فنی راه بیندازد. با تعطیلی لیگ 
برتر فرصت مناسبی به وجود آمده تا قلعه نوعی در تمرین های 
مستمر عیب های فنی تیمش را برطرف کند زیرا دیگر نه برد و 
باختی هست و از طرفی: نیازی به حاشیه پردازی هم ندارند. با 
ش��ناختی که از بازی سپاهان داریم در این تحلیل می کوشیم تا 
در حد بضاعت خویش عیب های فنی بازی سپاهان را گوشزد 

نمائیم تا شاید مورد توجه قرار گیرد.
حرف اول: دروازه بان

س��پاهان س��ید مهدی رحمتی را درون دروازه دارد که در حال 
حاضر یكی از بهترین دروازه بان های فوتبال ایران اس��ت و کم 
کم دارد به دوران اوجش نزدیك می شود. یك دروازه بان جوان 
به نام محمد سواری ذخیره رحمتی است که هنوز در لیگ دهم 
فرصت بازی پیدا نكرده ولی اسماعیل سواری »برادر بزرگش را 
به یاد داریم« که چند سال قبل در سپاهان بازی های خوبی انجام 
داد. گویا غامحسین پیروانی می خواهد سید مهدی رحمتی را 
به تیم امید ببرد و به عنوان یك سهمیه بزرگ سال از او استفاده 
کند. در این صورت تكلیف دروازه سپاهان چه می شود؟ حاال 
که رس��تم اس��ت و همین یك دست اسلحه و س��پاهان دروازه 
بان ب��ا تجربه دیگری مثل رحمان احمدی ن��دارد باید در فكر 
روحیه بخش��ی و استفاده از محمد س��واری در لحظه هایی که 
حریف خطرناك نیست باشد. در تمرین ها باید بیشتر از دروازه 
بان ذخیره کار بكش��ند و مرتب به دروازه اش شوت بزنند و یا 

ضربه های کرنر و ایستگاهی بفرستند، و بعد نحوه خروج هایش 
را زیر ذره بین قرار دهند. سپاهان باید یك دروازه بان با تجربه و 
ششدانگ دیگر را هم در کنار رحمتی استخدام می کرد. به جای 
یك مهاجم با تجربه که تاکنون هیچ کار مثبتی در سپاهان انجام 
نداده و البد پول زیادی هم گرفته می توانستند یا همان رحمان 

احمدی را حفظ کنند یا دروازه بان دیگری را بیاورند.
به هر حال، چنین اتفاقی نیفتاد و س��پاهان چاره ای ندارد که با 

وضع موجود بسازد و آن: آماده 
کردن و سپس میدان دادن قطعی 
به محمد سواری است تا برای 

روز مبادا آماده بازی باشد.
حرف دوم: خط دفاع

هر سه مدافع بلند قامت سپاهان 
)هادی عقیلی، محس��ن بنگر، 
سید جال حس��ینی( در بازی 
زمینی ضعف دارن��د. اگر تیم 
رقیب مربی هوش��یاری داشته 
باش��د حمل��ه از عم��ق دفاع 
س��پاهان با پاس ه��ای زمینی 
و حرکت های پا ب��ه توپ را 

توصیه می کند. 
هادی عقیلی در بازی س��ازی 

هم مش��كل دارد و نمی تواند پاس های دقیق بدهد. غیر از این 
سرعت مدافعان باال نیست و در کورس با فورواردهای سریع جا 

می مانند. چنانكه دیدیم در بازی با استقال اتفاق افتاد.
حرف سوم: هافبک ها

ب��ا ورود جان واریو خط هافبك س��پاهان جان ت��ازه ای یافته 
است. محرم نویدکیا و جان واریو دو هافبك تكنیكی هستند که 
پاس های قطری و تودر می فرستند. نباید بین این دو نفر در میانه 
میدان تداخل مسئولیت ایجاد شود که گاهی هر دو نفر جلو بروند 
و میانه میدان خالی بماند. یكی از آن ها باید توپ های برگشته 
از دفاع حریف را تصاحب کند و یكی دیگر به فكر اس��تفاده از 

توپ های برگشته از دفاع خودی باشد. می توان یكی از آنها را 
به عنوان هافبك آزاد به کار گرفت و به دیگری وظیفه نظم بخشی 

و حفظ توپ در میانه میدان داد.
حرف چهارم: كناره ها

در ترکی��ب 2-5-3 نقش پیس��تون ها یا همان بك- هافبك ها 
بس��یار مهم اس��ت. در این پس��ت به بازیكنان دونده و پرنفس 
احتیاج داریم که بتوانند به سرعت رفت و برگشت کنند و پشت 
سرشان هیچ وقت خالی نماند 
تا مهاجمان حریف از این فضا 
اس��تفاده کنند. با وجود خسرو 
حیدری، احس��ان حاج صفی 
و هاش��م بیك زاده که هر سه 
نفر ملی پوش هم هستند. قلعه 
نوعی باید عنایت بیش��تری به 
مهدی جعفرپور و حسین پاپی 
داشته باشد که هر گاه فرصت 
بازی پی��دا کنند با انگیزه توپ 
می زنند. یكی از دالیل موفقیت 
لوکابو ناچیچ در س��پاهان این 
بود که به اسم ها کاری نداشت 
و بازیكنان آم��اده و دونده و با 

انگیزه را به میدان می فرستاد.
حرف پنجم: گره كور خط حمله

گره کور خط حمله س��پاهان چگونه باز می شود؟ در لیگ نهم 
عماد رضا را داش��تیم که ب��ا حرکت های انفجاری و پا به توپ 
زمینی خط دفاع حریف را آش��فته می کرد. او حاال به الزمالیك 
مصر رفته و در نتیجه س��پاهان در بازی زمینی به ش��دت فقدان 
بازیكن رونده را احساس می کند. یك بازیكن رونده می تواند 
تیم را همراه خود به جلو بكش��اند و سپاهان چنین بازیكنی را 
ندارد. خس��رو حیدری تا ح��دودی این نقش را ایفا می کند اما 
او یك بك – هافبك است که از کناره ها حرکت می کند و به 
سختی به محوطه جریمه حریف می رسد. نه، یا نوش و نه رضا 

عنایتی هیچ کدام نمی توانند نقش عماد رضا را بازی کنند و تنها 
می ماند ابراهیم توره که سرعت خوبی دارد و می تواند در کنار 
ب��ازی خوب هوایی اش، زمینی هم ب��ازی کند. اما این بازیكن 
با تجربه خیلی خوابیدن در آفس��اید را دوس��ت دارد و بنابراین 
اس��تارت نزده متوقف می شود. برای این فوروارد عیب بزرگی 
است که در تله آفس��اید گیری گرفتار شود و ابراهیم توره باید 
یكی دو قدم به عقب بردارد و س��پس استارت بزند. پاس های 
مورب پش��ت خط دفاع که به صورت زمینی ارسال شود مجال 

حرکت های زمینی سریع را به فوروارد سپاهان می دهد.
حرف ششم: سرعت بازی

سپاهان باید سرعت بازی اش را افزایش بدهد. حاال ضد حمله 
هایش کارساز نیست چون توپ خیلی دیر از خط دفاع به خط 
حمله اش می رس��د. توپ، در هنگام ضد حمله باید حداکثر با 
دو پاس به خط حمله برسد تا مدافعان رقیب فرصت برگشتن و 
نظم یافتن را نداشته باشند. سپاهان به طور کلی کند بازی می کند 
و این موجب می شود که در خط حمله کم اثر و در خط دفاع 

آسیب پذیر باشد.
حرف هفتم: بازی هجومی

ب��ه طور اصولی روح س��پاهان با بازی دفاع��ی و احتیاط آمیز، 
همخوانی ندارد. حاال که این تیم افراد هجومی و تكنیكی مانند: 
نویدکیا، جان واریو و احمد جمشیدیان را در میانه میدان دارد با 
بازی هجومی، می تواند ق��درت خود را به حریف دیكته کند. 
قلعه نوعی باید روح هجوم را در سپاهان جاری کند و بازیكنانش 
را در قید و بندهای تاکتیكی گرفتار نكند. پیشنهاد می کنم که او 
یك بار سیستم مترقی 1-3-2-4 را به کار گیرد و آن را در تیمش 
آزمایش کند. در این سیس��تم جلوی خط دفاع و پیش��انی خط 
حمله پر تعداد می شود و بازیكنان هجومی سپاهان مجال عرض 
اندام پیدا می کنند. حتی به سیستم مورد عاقه ابراهیم زاده یعنی: 
1-4-1-4 روی بیاورد که دو سال است ذوب آهن با آن نیتجه 
می گیرد. در این سیستم هم، می تواند با بازیكنان پر تعداد دفاع 
کند و با نفرات بیشتری دست به حمله بزند. همانطور که گفتیم 
فرصت گرانبهای تعطیلی لیگ نباید برای س��پاهان، باری به هر 

جهت سپری شود.
آزمایش سیس��تم های مختل��ف و به کارگیری نف��رات ذخیره 
می تواند ضریب اطمینان س��پاهان را باال ببرد. به امید موفقیت 

سپاهان قهرمان لیگ و نماینده پر طرفدار فوتبال اصفهان.

دوره رايگان آموزش كريكت زاينده رود به ذوب آهن مي بالد
برای اولين بار در اصفهان

کریكت  آموزشی  دوره 
بان��وان زیر نظ��ر مربی 
مل��ی  تی��م  پاکس��تانی 
در ورزش��گاه انق��اب 
اصفهان آغاز شده و تا 

دوم مهرماه ادامه دارد.
با  آموزش��ی  دوره  این 
ورزش��كار   44 حضور 
ه��ای:  ورزش  از  ک��ه 
راگبی  ب��ال،  »س��افت 
انتخ��اب  ووش��و«  و 
و  شده  آغاز  ش��ده اند 
هم اکن��ون با نظر مربی 
پاکستانی و انتخاب 20 

نفر به مرحله بعد در حال پیگیری است. در این مرحله تاکتیك ها به صورت 
تخصصی آموزش داده خواهد شد.

حاجر سرور مربی تیم ملی که خود پنج سال سابقه بازی در تیم ملی پاکستان 
را دارد و از س��ال 2008 مربی تیم ملی پاکس��تان را برعهده گرفته، درباره این 
دوره آموزشی اظهار داشت: با وجود استعدادهای موجود و حمایت مسئوالن 
این استان در آینده شاهد رشد این ورزش و حضور چند بازیكن در تیم ملی 
خواهیم بود. مربی تیم ملی در پایان سخنان خود خواهان پیگیری و تداوم این 
تمرین ها ش��د. خانم رضوانی نایب رئیس فدراسیون راگبی کشور با اشاره به 
حضور خانم کعبی در رأس ورزش بانوان اصفهان و تاش وی برای ارتقای 
ورزش بانوان اظهار داشت: امید است ورزش بانوان استان از این رکود خارج 
ش��ده و گامی بلند به س��وی موفقیت در عرصه کشوری و بین المللی بردارد. 
نایب رئیس فدراس��یون راگبی کش��ور همچنین خواهان برقراری عدالت بین 
آقایان و بانوان در استفاده از مكان های ورزشی شد. وی افزود: با تعاملی که 
بین فدراسیون و رئیس ورزش بانوان استان صورت گرفت این دوره آموزشی 

به خوبی و با حضور عاقه مندان این رشته در حال پیگیری است.
نای��ب رئیس فدراس��یون راگبی در خصوص مس��ابقه های پی��ش روی این 
فدراسیون گفت: مس��ابقه های کشوری این رشته با حضور 10 تیم در استان 
گلس��تان 27 مهرماه برگزار می ش��ود و در سال آینده نیز مسابقه های آسیایی 
بزرگس��االن را در پی��ش رو داریم. کعبی زاده مع��اون ورزش بانوان اداره کل 
تربیت بدنی اس��تان اصفهان، خطاب به بانوان ورزشكار استان این نوید را داد 
که با افتتاح ورزش��گاه نصر که به صورت سرپوش��یده و محصور می باش��د، 
بانوان اس��تان می توانند از چمن مصنوعی و امكانات این ورزشگاه به راحتی 

استفاده کرده و تمرین های خود را در این ورزشگاه انجام  دهند.

هفته هفتم لیگ برتر فوتس��ال کش��ور ساعت 18 با 
انجام چهار دیدار آغاز و جمعه با برگزاری دو مسابقه 
به پایان خواهد رس��ید. »کیش ایر« که تا هفته پنجم 
بردی را کسب نكرده بود در هفته قبل شگفتی ساز 
شد و توانست علم و ادب سایپا را در مشهد مغلوب 
کند و این هفته در شهر قم میزبان دبیری تبریز است 
که با 4 امتیاز در رده دوازدهم پس از نماینده قم قرار 
دارد. دبی��ری در تبریز قب��ل از این دیدار با تیم ارژن 
فارس به تساوی چهار به چهار رسیده بود. هر دو تیم 
به امتیازهای کامل این دیدار برای کنده شدن از قعر 
جدول نیاز مبرمی دارند و مس��اوی دوایی برای درد 
آنها نیست. فوالدگستر با مربیگری محمود خوراکچی 
در تبری��ز از علم و ادب مش��هد بحران زده پذیرایی 
می کند. علم و ادبی که در دو بازی قبلی هیچ امتیازی 
کسب نكرده و شاگردان خوراکچی که در هفته ششم 
با یك بازی بسته و تدافعی در اصفهان توانستند تیم 
فی��روز صفه را با تس��اوی دو بر دو متوقف کنند، با 
روحیه مضاعف به مصاف نماینده مشهد می روند. 
فیروز صفه اصفهان که هنوز طعم شكست را نچشیده 
و از 5 بازی خود فقط یك پیروزی کس��ب کرده در 
ساری میهمان تیم رده دومی راه است. علیرضا افضلی 
سرمربی تیم فیروز صفه پیرامون دیدار با ساروی ها 
گفت: با توجه به اینكه در سالن سید رسول حسینی 
ساری، تماشاگران زیادی تیم خود را مورد تشویق و 
حمایت قرار می دهند بازی سختی را پیش رو داریم. 

وی ادام��ه داد: بازیكنان جوان ما باید تمرکز خود را 
حف��ظ و از موقعیت هایی که به دس��ت می آورند 
نهایت اس��تفاده را ببرند. افضل��ی در پایان افزود: در 
چهار دیداری که با تس��اوی به پایان رساندیم به جز 
بازی با فوالد ماهان حق تیم ما برد بود که با تأسف 
جوانی تیم و عدم تجربه آنها باعث شد که ما 6 امتیاز 
حس��اس را از دست بدهیم. در مورد نماینده ساری 
باید این نكته را متذکر شد که راه ساری هفته گذشته 
با قرعه اس��تراحت رو به رو بود که در این فرصت 
می تواند نقاط ضعف و قوت تیم خود و حریف را 
به طور دلخواه شناسایی کند و در این صورت فیروز 
صفه دیدار سختی را تجربه خواهد کرد. با توجه به 
اینك��ه محمد گلزاده غیرت و تعصب خود را زیر پا 
له کرد و دس��ت به یك عمل غیرحرفه ای زد و تیم 
فیروز صفه را دو سه هفته ای ترك و هیچ تماسی با 
باشگاه نگرفته و به نظر می رسد این بازیكن از سوی 
کادر فنی اخراج شود. فوالد ماهان در سالن پیروزی 
شهر اصفهان میزبان لبنیات ارژن فارس خواهد بود. 
با رأی کمیته انضباطی در این دیدار وحید شمسایی 
 و احم��د باغبانباش��ی نمی توانند ب��رای تیم بهروز 
ریخت��ه گران به میدان رون��د. در بازی قبلی هم این 
دو بازیك��ن مقابل ش��هید منص��وری در قرچك به 
عل��ت مصدومیت غایب بودند که محمد طاهری و 
دیگ��ر بازیكنان ماهان جور نبود آنها را کش��یدند و 
توانستند شهید منصوری را پیش چشمان هواداران 

خود شكس��ت دهند. لبنیات ارژن در تبریز شاهكار 
بزرگی انجام داد و دبیری را با تساوی متوقف کرد اما 

پیروزی  سالن  در 
ت��وان آن را ندارد 
که حتی یك امتیاز 
گنبدهای  شهر  از 
ب��ه  فی��روزه ای 
دس��ت آورد. سید 
ابطح��ی  مه��دی 
فوتسال  سرمربی 
ف��والد ماه��ان به 
ش��هید  با  ب��ازی 
قرچك  منصوری 
اشاره کرد و گفت: 
پی��ش  هفت��ه  در 
نبود  در  بازیكنانم 
شمس��ایی  وحید 
شگفتی ساز ظاهر 

ش��دند و از جان و دل مایه گذاشتند و مقابل جوی 
که تماشاگران قرچكی راه انداختند عالی بازی کردند 
و توانستیم با کسب 3 امتیاز به اصفهان برگردیم. وی 

در م��ورد بازی با ارژن توضیح داد: ارژن فارس جزو 
تیم هایی است که فوتسال را با کیفیت باالیی بازی 
در  آنه��ا  می کند 
بس��ته  ما  مقاب��ل 
و دفاع��ی ب��ازی 
ک��رد.  خواهن��د 
بنابرای��ن م��ا باید 
گ�ل برتری را وارد 
دروازه این تیم کنیم 
ک��ه ارژنی ه��ا از 
الك دفاعی خارج 
و آن وقت به فكر 
گل ه��ای  زدن 
بیش��تری باش��یم. 
پایان  ابطح��ی در 
ه��ای  تیم  افزود: 
گیتی پسند، فوالد 
گس��تر و ش��هید 
منصوری پتانس��یل باالی قهرمان��ی را دارند اما این 
تیم ها مقابل تیم های نه چندان مطرح تن به شكست 
یا تس��اوی می دهند که این مطل��ب از آن حكایت 

دارد، که تیم های دیگر جلوی تیم های قدرتمند با 
انگیزه ظاهر خواهند شد و نتیجه های قابل پیش بینی 
نخواه��د بود اما ما ای��ن 3 امتیاز خانگی را به همت 

بچه ها از آن خود می کنیم.
فردا  در س��الن نفت اهواز حفاری خوزستان رو در 
روی ش��هید منصوری قرچك خواهد ایس��تاد. ملی 
حفاری خوزس��تان که در اصفهان یكی از تیم های 
قدرتمند لیگ برتر فوتسال »گیتی پسند« را در ثانیه های 
پایانی با تساوی س��ه بر سه متوقف کرد؛ روحیه ای 
مضاعف از نماینده قرچك پذیرایی می کند. در مقابل 
قرچكی ها در شهر خودش��ان مغلوب قهرمان آسیا 
ش��دند و برای اینكه از کورس قهرمانی عقب نمانند 
چش��م به برتری در این دی��دار دارند. و حفاری هم 
با حمایت هواداران پرشور اهوازی حتی مایل نیست 
که امتیازهای این مس��ابقه را با شاگردان لك تقسیم 
کند. سالن ش��هید بابایی قزوین شاهد دیدار دو تیم 
آرش بتون و گیتی پس��ند اصفهان است. گیتی پسند 
 در دو، سه روز گذشته اتفاق های عجیبی درون تیم 
»گیتی پس��ند« رخ داده از جمله: محرومیت مصطفی 
نظری و احسان زحمتكش و مهم ترین اتفاق استعفای 
حسین افضلی سرمربی این تیم و آمدن ناظم الشریعه 
تا حدودی ش��وك منف��ی را در این تیم ایجاد کرد و 
به طور محس��وس در بازی با آرش بتون تأثیر خود 
را خواهد گذاش��ت. مسعود دانشور بازیكن 10 گله 
تیم فوتس��ال گیتی پس��ند پیرامون استعفای حسین 

افضلی اظهار داش��ت: افضلی تیم را ترك کرده و دو 
س��ه روزی تمرین ها زیر نظر ناظم الش��ریعه مربی 
فصل قبل صدرای شیراز »گیتی پسند کنونی« به طور 
 منظم دنبال می ش��ود. وی در مورد آقای گلی خود 
گفت: مهم نتیجه گرفتن و کارگروهی تیمی اس��ت 
و اگر هم گلی بزنم ب��ا همكاری و هماهنگی دیگر 
بازیكن��ان تیم بوده اس��ت. تیم آرش بت��ون در قعر 
جدول ق��رار دارد ولی این گونه تیم ها مقابل: فوالد 
ماهان، گیتی پس��ند و شهید منصوری با انگیزه ظاهر 
می ش��ود و بیش��تر کار تدافع��ی را در زمی��ن پیاده 
می کنند و به دنبال حداقل امتیاز هس��تند. در پایان، 
 دانش��ور بازیكن ملی پ��وش گیتی پس��ند در پایان 
وحید شمسایی را بازیكن بزرگی در فوتسال دانست 
و خاطرنشان کرد: شمسایی الگوی من است و از او 
چیزهایی در اردوهای تیم ملی آموختم و مایل نیستم 
کس��ی مرا مقابل او قرار دهد من حتی در شهرآورد 
اصفهان بازیكنان خودمان را به آرامش دعوت کردم 
تا حاش��یه ها جای یك بازی خوب را نگیرد. گفتنی 
است: در این دیدار مصطفی نظری نمی تواند گیتی 
پس��ند را مقابل نماینده قزوین همراهی کند. کمیته 
انضباطی این بازیكن را به علت تخلف در شهرآورد 
اصفهان از 2 بازی محروم کرد. تیم گیتی پسند با 12 
امتیاز، صدرنشینی لیگ برتر فوتسال را یدك می کشد. 
فوالد ماهان با 9 امتیاز در رده چهارم قرار دارد و فیروز 

صفه با 7 امتیاز در رتبه هفتم تكیه زده است.

ديدار سنگین فیروز صفه در ساري
ماهان و گيتي پسند مقابل رقيبان نه چندان قدرتمند

خاطره تلخ بازی با بحرين 
از بين می رود؟

 تیم فوتبال کش��ورمان با بیس��ت بازیكن برای ش��رکت در 
مسابقه های غرب آسیا عازم کشور اردن شد و سه بازیكن تیم ملی، 
امروز یك جلس��ه تمرین در امان انجام می دهن��د تا خود را برای 
 اولین دیدار مقابل بحرین که روز جمعه برگزار می شود آماده کنند. 
علی س��عید لو دو روز پی��ش در کمپ تیم های ملی فوتبال حاضر 
و به هر بازیكن مبلغ س��ه میلیون تومان پ��اداش داد تا با روحیه ای 
مضاعف به مصاف حریفان بروند، مس��ابقه های غرب آس��یا، پیش 
مقدمه ای برای رقابت های جام ملت های آسیاس��ت که به نوعی 
تی��م ملی در ای��ن دیدار ها محك نه چندان ج��دی خواهد خورد، 
پیش بینی می شود که افشین قطبی در ترکیب اصلی تیم ملی مقابل 
بحرین از سید مهدی رحمتی درون چارچوب استفاده کند در خط 
دفاعی: هادی عقیلی، س��ید جال حسینی، محمد نصرتی و احسان 
حاج صفی بازی خواهند کرد در س��مت راست خسرو حیدری در 
ب��ال چپ، پژمان نوری در میانه زمین و آندراتیك تیموریان و ایمان 
مبعلی به همراه مهرداد اوالدی حضور خواهند داشت. کریم انصاری 
 ف��رد هم در نوك پیكان خط حمله تیم مل��ی انجام وظیفه می کند.
افشین قطبی به آرزویش رسید و فرهاد مجیدی )به علت خداحافظی( 
و می��اد میداودی )به خاطر نداش��تن گذرنامه( را ب��ه اضافه فرزاد 
آش��وبی به اردن نبرد. بحرین یك تیم عربی است و بازیكنان ایرانی 
مقابل تیم های عربی همیشه با مشكل رو به رو هستند. این تیم در 
بیشتر دیدارها مغلوب ایران بوده اما تیم ملی کشورمان در مقدماتی 
جام جهانی 2002 تلخ ترین شكست را در مقابل بحرینی ها تجربه 
کرد که باعث شد تیم ایران به جام جهانی کره و ژاپن صعود نكند. 
عربس��تان به این مس��ابقه ها راه یافت و بازیكن��ان بحرین با پرچم 

عربستان دور افتخار زدند.

احمد جمشیديان:
 تمرين ها كيفيت الزم را ندارد

 پژمان غفاری
تیم  همدانی  هافب��ك 
فوتبال سپاهان اصفهان 
درب��اره وضعیت خود 
گف��ت: خدا را ش��كر 
در وضعی��ت مطلوبی 
به س��ر می برم دیروز 
تیم  تم��رین ه����ای 
فنی  کادر  نظ��ر  زی��ر 
 آغ��از ش��د. وی ادامه 
و  واری��و  ج��ان  داد: 
یانوش که به مرخصی 
رفتند روز شنبه به تیم 

ما اضافه خواهند شد و همچنین 9 بازیكن تیم سپاهان در اردوهای 
تیم ملی کشور حضور دارند و این؛ کیفیت تمرین ها را پایین آورده 
است. جمش��دیان اضافه کرد: می گویند چرا سپاهان به هماهنگی 
الزم نمی رسد اما باید گفت: ما بازیكنان ملی پوش خود را روز قبل 
از بازی ماقات می کنیم که این موجب عدم هماهنگی بین بازیكنان 
تیم می شود، هافبك سپاهان در این فصل که در پست هافبك دفاعی 
بازی می کند ابراز ناراحتی کرد و اظهار داشت: بیشتر بازیكنان سپاهان 
 در جای خود به بازی گرفته نمی ش��وند که این نظر کادر فنی تیم

است. 
من در سال گذشته هافبك هجومی تیم سپاهان بودم و در این پست 
تأثیرگذار بازی کردم ولی امسال نتوانستم به همین دلیل بازی های 
خوبی را به نمایش گزارم و کارایی من در این خط نیس��ت و مایل 
 هس��تم در جلو ش��انس خ��ودم را امتحان کنم اما با ای��ن وجود از 
جان و دل برای امیر قلعه نوعی و سپاهان بازی می کنم وی در مورد 
بازیكنان سپاهان که همراه تیم امید کشورمان خواهند رفت توضیح 
داد: باشگاه تا این لحظه مخالفت خود را اعام نموده و اجازه نداده 
بازیكنی تیم امید را همراهی کند. وی در پایان خاطر نشان کرد: حق 
من در این فصل نبود که به اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان دعوت 
ش��وم چون نتوانس��تم بازی های خوب فصل گذشته را به معرض 

نمایش درآورم.

سپاهان بايد به بازی سرعت دهد
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پنج  شنبه1مهر 14/1389شوال1431/ شماره Thursday 23 September 2010  352)گستره فعالیت اصفهان، چهارمحال و بختیاری(

امام علي )ع(:
 بي اعتنایي و 
امید نداشتن به آنچه در 
دست مردم است بزرگترین 
توانگري است.

 مهدی رفائی
سردار »سید احمد موسوی« مدیرکل اداره حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس، برگزاری بیش از صد یادواره شهیدان، در طول سال در استان اصفهان 
را نش��انی از والیت مداری و پیوند راس��تین مردم استان با انقاب و شهیدان 
توصی��ف کرد و هفته دفاع مقدس را فرصتی ب��رای بازیابی هر چه بهتر این 
ارزش ها دانست. وی با ستایش از دلیرمردان اصفهان در طول جنگ تحمیلی 
و داش��تن صدها سردار شاخص و هزاران شهید و جانباز، اصفهان را استانی 
ش��اخص در ایثار و مقاومت دانس��ت که بی نظیری آن در دفاع مقدس این 
استان را با فاصله ای زیاد از دیگر استان ها قرار داده است. سردار »موسوی« در 
تشریح فعالیت های این اداره کل، ثبت خاطره ها و انتقال سینه به سینه و کشف 
رمزها و ابعاد جدید دفاع مقدس را در استانی که افزون بر 400 سردار شهید 
بیش از 700 شهید از فرمانده گردان به باال دارد را از هدف های مهم اداره کل 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس برشمرد و فعالیت های این اداره کل 

را در موارد زیر ارزیابی کرد:
 اطاعت از والیت و قرآن و توجه به مقام قرآنی و ش��أن ش��هیدان در انجام 

کارها
 سیر در زندگی شهیدان و شرح زندگی آنها همراه با روایت گری

 جم��ع آوری و بایگان��ی: آثار، عكس ها، فیلم ها، خاطره ها، دس��ت 
نوشته های شهیدان

 تولید نرم افزار چند رس��انه ای )مولتی مدیا( حاوی عكس های شهیدان، 
زندگی نامه و خاطره، وصیت نامه ها، عملیات ها و اطاعات مفید و جالب در خصوص 

حضور اصفهان در دفاع مقدس و گوشه های جنگ
 نشر بیش از ده عنوان کتاب در خصوص سرداران اصفهان و نقش اصفهان در جنگ 

و 8 سال دفاع مقدس
 ساخت فیلم های مستند در قالب چهل سردار که 10 فیلم آن آماده ساخت بوده و 
3 فیلم به طور کامل ساخته شده و یك فیلم با عنوان »غزل در حریر« از زندگی سردار 

موحددوست پخش شده است
 ایجاد چهار کتابخانه اختصاصی و تخصصی دفاع مقدس در دانش��گاه مالك اشتر، 
اداره کل حفظ آثار و سایر مكان ها برای برخورد تخصصی و کسب اطاعات کامل در 

مورد این مسأله
 انجام مصاحبه با خانواده های شهیدان، فرماندهان سابق جنگ و دوستان آنها با تهیه 

فیلم و برنامه 
 ایجاد سایت تبیان و نیز سایت )کانون خبرنگاران دفاع مقدس( برای اطاع رسانی 

در فضای مجازی
 برگزاری جش��نواره های مختلف همچون: جشنواره همیشه های هنوز، جشنواره 
خاطره نویسی )شرح بی نهایت( و برگزاری چهارمین جشنواره شعر دفاع مقدس در 

25 آبان ماه
روز 25 آبان ماه همزمان با برگزاری جش��نواره ش��عر، این روز روز حماس��ه اصفهان 

نامگذاری می شود
سردار »موسوی« با ذکر این مطلب که در روز 25 آبان در ایام دفاع مقدس فقط در یك 
روز 270 ش��هید در اصفهان تشییع شد افزود: سعی داریم امسال این روز را در تقویم 
رسمی کشور با نام روز حماسه اصفهان درج کنیم و تمبر یادبودی برای این کار چاپ 
شود تا در تاریخ جاودان بماند. وی همچنین چاپ نشریه »یارا« و نیز برگزاری نمایشگاه 

عك��س به مدت دو هفته در موزه هنرهای معاصر و نیز برگزاری و اجرای تئاتر 
خیابانی و کمك به جشنواره شهدای جهادکشاورزی و همكاری با سایت اینترنتی 
)دفاع نیوز( را از دیگر فعالیت ها، همزمان با هفته دفاع مقدس ذکر کرد و دیگر 

برنامه های این اداره کل را در موردهای زیر برشمرد:
 تدوی��ن کتاب های تخصصی دفاع مقدس و ارائ��ه این آثار، با تخفیف و یا 

به عنوان هدیه برای نشر ارزش های جنگ تحمیلی 
 تجهیز کتابخانه های تخصصی دفاع مقدس، در استان )4 کتابخانه( و نیز اهدای 

کتاب های مفید، به دیگر کتابخانه ها
 تاش در جهت ایجاد هرچه س��ریع تر موزه دفاع مقدس که بعد از 17 سال 
جانمایی، به طور عمده فعالیت عمرانی آن در سه سال گذشته بوده و فازهایی از 

آن انجام و به طور نسبی سازه آن به اتمام رسیده است.
 تجهیز سایت های ساجد، شما و نیز سایت خبرنگاران دفاع مقدس افزون بر 

سایت های ذکر شده، برای رسیدن به فضای مجازی موجود برای کاربران
 ایجاد س��ایت اینترنتی ش��هدای گمنام، انجام فراخوان برای جمع آوری آثار 

هنرمندان در خصوص دفاع مقدس برای ارائه در موزه
 هم��كاری در برگ��زاری رزمایش و نمایش��گاه بزرگ کت��اب و همكاری با 

نمایشگاه های شهرستان ها، برای پوشش اقام فرهنگی و نشریات، کتاب و...
همایش تجلی��ل از بانوان ایثارگر و تدریس 25 واحد درس��ی دفاع مقدس، در 

دانشگاه
سردار »سید احمد موسوی« که همچنین دبیری ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس 
را ب��ر عهده دارد، از برگزاری همایش تجلی��ل از بانوان ایثارگر، به تعداد پانصد نفر و 

همچنین از برگزاری مراسم تقدیر از مادران نمونه شهیدان خبر داد.
وی همچنین رونمایی از چند کتاب دفاع مقدس و پخش CD  ها و کتاب و جزوه های 

روشنگر از دفاع مقدس را از دیگر فعالیت های این هفته ذکر کرد.
وی با اش��اره به مس��ابقه خاطره نویس��ی، آن را راهگشای کشف اس��رار جدید دفاع 
مق��دس دانس��ت و از ایجاد 25 واحد درس��ی که به صورت عموم��ی و اختیاری در 
 دانشگاه آزاد ارائه می شود و به زودی در دانشگاه های دولتی نیز ارائه خواهد شد ابراز 

خوشنودی کرد.
دبیر ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس، استفاده از استادان والیی، بسیجی و آشنا به امور 
فرهنگی دفاع مقدس، در این کاس ها را، راهی برای آشنایی بیش از پیش نسل جوان 
و آیندگان، از راه تحصیل در دانشگاه و مدرسه با راه شهیدان و رخدادهای دفاع مقدس 

دانست.

تشريح برنامه هاي اداره كل حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس استان اصفهان
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آگهي مناقصه )نوبت دوم(

آگهي فروش سه ماهه سوم )نوبت اول(

كلیه  نگهداري  و  سرويس  دارد  نظر  در  خوراسگان  شهرداري 
را  كوثر  فرهنگي  مجتمع  و  مهرگان  استخر  برودتي  و  تأسیسات حرارتي 
متقاضیان  لذا  نمايد.  واگذار  شرايط  واجد  پیمانكار  به  مناقصه  طريق   از 
مي توانند همه روزه به جز ايام تعطیل تا پايان وقت اداري روز دوشنبه 

مورخ 89/7/5 به شهرداري مراجعه نمايند.
سايت اينترنتي شهرداري خوراسگان

www.khorasgan.ir

اين شركت در نظر دارد نسبت به واگذاري تعداد محدودي از اراضي و 
واحدهاي خود با كاربري مختلف اقدام نمايد.

 بديهي است كلیه متقاضیان خريد مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر از 
تاريخ 89/7/1 لغايت 89/7/14 به شركت عمران شهر جديد فوالدشهر واقع در 
فوالدشهر- بلوار ولي عصر )عج( نبش محله هويزه- واحد واگذاري مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 0334-2630161-3 

شهرداري خوراسگان

شركت عمران شهر جديد پوالدشهر

آيا می دانید كه بیش از 90 درصد مصرف برق 
المپ های رشته ای بصورت حرارت تلف می شود.

عكس روز


