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و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
تجارت، گفت: 97 درصد اشتغال 
كشور مربوط به صنایع كوچك و 
شركت شهرك های صنعتی است. 
فخراله موالیی در حاشیه برگزاری 
همایش فرصت های سرمایه گذاری 

در اردستان با اشاره به این كه در سال جهاد اقتصادی مسئولیت ها چندین 
برابر شده است، اظهار داشت: با ایجاد اشتغال نه تنها به تسهیل در امر 

ازدواج كمك می شود بلكه از ...

گفت:  رئیس جمهور  اول  معاون 
نرخ  كشور  در  دوره ای  هیچ  در 
اما  نبوده   10 از  كمتر  بیكاری 
امسال با تحقق دو و نیم میلیون 
بیكاری در  نرخ  شغل، بی شك 

كشور تك رقمی می شود.
مراسم های  در  مردم  گسترده  حضور  از  تقدیر  با  رحیمی  محمدرضا 
استقبال از رئیس جمهور در شهرستان  های مختلف این استان اظهار 

داشت: حضور مردم در صحنه های مختلف ...

بین المللي  جشنواره  پنجمین 
با  )سینما حقیقت(  فیلم مستند 
و  ملي  بخش  برگزیدگان  معرفي 
فرهاد  و  ترابي  حسین  از  تقدیر 
ادامه  در  رسید.  پایان  به  ورهرام 
سینما  جشنواره  پایاني  مراسم 

حقیقت، ابراهیم حاتمي كیا كه براي اهداي جایزه به برگزیدگان به روي 
صحنه آمد، گفت:  اگر در یك جمله ...

فصل چهارم سفرنامه دولت به بام ایران؛
رحیمی: نرخ بیکاری تا پایان سال 

تک رقمی می شود
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خبری عجيب ، اما واقعی
خاك ورزشگاه نقش جهان 

به تاراج می رود!
بعد از انواع و اقسام خبرهای نگران كننده ای كه در 
مورد استادیوم نقش جهان شنیده شد این بار نوبت 
به یك خبر تأسف بار دیگر رسید. خاك مجموعه 
ورزشی نقش جهان توسط یكی از سرپرستان آن 
و به صورت غیر مجاز برداشت و به فروش می رفته 

است!
به گزارش ایمنا، دیگر عادت كرده ایم به شنیدن 
نقش جهان؛  ورزشگاه  مورد  در  عجیب  خبرهایي 
وقتي شنیدیم مدیران وقت تربیت بدني براي بازدید 
علي آبادي از نقش جهان كارگر ساعتي وارد ورزشگاه 
كردند، وقتي شنیدیم زمین چمن آن به كچلي مبتال 
شده، وقتي شنیدیم پشه هاي سالك امان كارگران 
ورزشگاه را بریده اند، وقتي شنیدیم دو سال مانده 
به پایان ساخت ورزشگاه، اسكوربورد را خریداري 
كردند و وقتي شنیدیم مسئوالن تهران راست راست 
در چشم مدیران اصفهاني نگاه كردند و آب پاكي را 
براي عدم اختصاص بودجه نقش جهان بر روي دست 
آنها ریختند؛ اما دیگر خبري عجیب تر از این نشنیده 
بودیم كه خاك ورزشگاه نقش جهان توسط عده اي به 

فروش می رسیده است!
ماه هاي گذشته كه هیچ كس  در  گفته مي شود 
حوصله نمي كرد به ورزشگاه سوت و كور نقش جهان 
سري بزند، یكي از مسئوالن ورزشگاه بزرگ اقدام 
به فروش خاك ورزشگاه كرده و در این زمینه براي 
خود درآمدي كسب مي كرده است؛ گویا این كار غیر 
قانوني با دقت و اقدام به موقع دادستان دولت آباد به 
اطالع مسئوالن مورد نظر مي رسد و پرونده فروش 

خاك این ورزشگاه به جریان مي افتد.
و  دولت آباد  انقالب  و  عمومي  دادستان  محمدي، 
در  پرونده  این  گفت:  مسأله  این  پیرامون  برخوار 
حال حاضر در جریان تحقیقات است و هنوز جواب 
تحقیقات آنها باز نگشته است. این پرونده از سال 
گذشته به جریان افتاده و هنوز تحقیقات در این 

زمینه ادامه دارد. 

علي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را 
كه به ما سوا فكندي همه سايه هما را 

دل اگر خدا شناسي همه در رخ علي بين
به علي شناختم من به خدا قسم خدا را

فرا رسيدن عيد بزرگ واليت، عيد سعيد غديرخم و روز 
اكمال دين و اتمام نعمت الهي بر بندگان را به عموم ملت 

مسلمان و واليت مدار ايران تبريك و تهنيت عرض نموده، از 
خداوند منان مسئلت داريم ما را از متمسكين راستين به واليت 

اميرالمؤمنين علي )ع( محسوب فرمايد.

روابط عمومي موسسه مالي و اعتباري مهر
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هم پیمانان تهران اسرائیل را له می كنند 
یك كارشناس امنیتی در بیروت با اشاره به تهدیدات اخیر 
اسرائیل  رویارویی  در  ا...  حزب  داشت:  اظهار  ایران،  علیه 
محسوب  رژیم  این  برای  واقعی  خطری  منزله  به  ایران  با 

می شود. 
اظهار  النشره  خبری  پایگاه  با  گفتگو  در  حبیب  ابراهیم 
در  اسرائیل  برای  واقعی  و  حقیقی  ا... خطر  حزب  داشت: 
مواجهه با ایران طی هر جنگی در آینده محسوب می شود.

وی تأكید كرد: با توجه به اظهارات مقامات ایرانی، تهران در صورت وقوع جنگ یك 
ایران،  پیمانان  هم  كه  است  آنجا  از  و  می كند  ایجاد  اسرائیل  در شمال  جبهه جدید 

اسرائیل را له خواهند كرد.
این كارشناس امنیتی تأكید كرد: ایران توانایی های نظامی و تكنولوژیكی در اختیار دارد 
كه تنها اسرائیل را مورد تهدید قرار نمی دهد، بلكه هم پیمانان تل آویو در كل منطقه را 
نیز در خطر قرار می دهد. همچنین با وجود مصالح و منافع زیاد آمریكا و اروپا در خلیج 

فارس، هر گونه تهدیدی علیه این منطقه، معادالت را به طور كامل تغییر می دهد.
ابراهیم حبیب با اشاره به توان باالی اطالعاتی ایران، كار آمریكا و رژیم صهیونیستی و 

هم پیمانانش را در صورت آغاز جنگ علیه تهران ساده ندانست.

تصمیم اتحادیه عرب را به رسمیت نمي شناسیم 
نماینده دائمي سوریه در اتحادیه عرب تعلیق عضویت دمشق در 
این اتحادیه را در راستاي برنامه هاي آمریكا و كشورهاي غربي 

دانست و به شدت این اقدام را محكوم كرد. 
ایسنا به نقل از سایت اینترنتي شبكه المنار، یوسف احمد، سفیر 
سوریه در قاهره و نماینده دائم سوریه در اتحادیه عرب در یك 
كنفرانس خبري بعد از نشست فوق العاده اتحادیه عرب عنوان 
داشت: تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب از 16 نوامبر در 

تضاد با منشور این اتحادیه است. این تصمیم تصمیمي باطل و نادرست به شمار مي آید. 
وي در ادامه افزود: دبیركل اتحادیه عرب از این اتحادیه خواست تا چگونگي اتخاذ تصمیم 
تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب را بررسي كند. مسئوالن این اتحادیه نیز اعالم كردند 
كه این مسأله تنها با اجماع اعضاي اتحادیه براساس بند دو ماده 18 منشور آن انجام خواهد 

شد. 
احمد در ادامه افزود: تصمیم اخیر اتحادیه عرب را به رسمیت نمي شناسیم، هیچ اهمیتي به آن 
نمي دهیم و آن را اجرا نخواهیم كرد چرا كه اتخاذ این تصمیم هیچ توجیهي ندارد. مسئوالن 
سوري به طرح پیشنهادي اتحادیه عرب پایبند بودند و به وزیران خارجه این اتحادیه ابالغ 

كردند كه تمام تجهیزات نظامي خود را از خیابان هاي سوریه خارج كرده اند. 

لیبي هرگز تندروی نمی كند 
رئیس شوراي ملي انتقالي لیبي تأكید كرد: لیبي هرگز تبدیل 

به كشوري تندرو نخواهد شد. 
به نقل از سایت شبكه الجزیره، مصطفي عبدالجلیل، رئیس 
با كاترین  انتقالي لیبي، در نشستي مطبوعاتي  شوراي ملي 
طرابلس،  در  اروپا  اتحادیه  خارجه  سیاست  رئیس  آشتون، 
پایتخت لیبي اظهار داشت: لیبي هرگز كشوري تندرو نخواهد 
شد، بلكه همواره پیرو اسالم بوده و اسالم مبناي قانونگذاري در 

كشور خواهد بود. 
در همین راستا كاترین آشتون نیز به نوبه خود از مسئوالن لیبي خواست ماده جدیدي را در 
خصوص برابري حقوق زن و مرد و احترام به حقوق زن به عنوان یكي از اركان هاي انقالب 

لیبي به قانون اساسي این كشور بیفزایند. 
 آشتون در این دیدار كه اولین سفر وي پس از سقوط معمر قذافي، به این كشور است، از 
اختصاص مبلغ 10 میلیون یورو براي حمایت از لیبي و ایجاد مؤسسات و سازمان هاي زنان 

در این كشور خبر داد. 
این در حالي است كه عبدالحكیم بلحاج، رئیس شوراي نظامي طرابلس در گفتگویي با 

خبرگزاري رویترز اعالم كرد: هیچ تمایلي براي مشاركت در دولت انتقالي جدید ندارم. 

چرا آمریکایی ها از نیروی 
قدس می ترسند؟

فارس: بیش از یك دهه است كه آمریكایی ها از نیروی 
روش های  به  را  خود  ترس  این  و  می ترسند  قدس 
آمریكا  كه  زمانی  از  ویژه  به  كرده اند،  ابراز  مختلف 
دو  و  گذاشت  منطقه  به  قدم   2001 سال  از  پس 
كشور عراق و افغانستان را اشغال كرد، مزه رویارویی 
با نیروی قدس را به عمیق ترین و واقعی ترین شكل 
طول  دهه  یك  حدود  شاید  است،  چشیده  ممكن 
را  منطقه  در  خود  اصلی  حریف  آمریكا  تا  كشید 
شناخت، درك آمریكا از آنچه قدرت منطقه ای ایران 
رویارویی  تجربه  بر  مبتنی  بیشتر  می شود،  خوانده 
حدود  كه  روزی  بدون شك،  است،  قدس  نیروی  با 
حضور  آغاز  به  تصمیم  آمریكایی ها  پیش،  دهه  یك 
هیچوجه  به  گرفتند  منطقه  در  گسترده  نظامی 
مواجه  نیرویی  چه  با  كه  كنند  تصور  نمی توانستند 
خواهند شد و هماورد اصلی آنها كیست، آمریكایی ها 
منطقه خاورمیانه را فضایی گشوده و خالی از رقیب 
راه دور،  از  به جای كنترل  بهتر است  می دیدند كه 
به طور مستقیم در آن حضور پیدا كرده و اداره اش 
از  آمریكایی ها  درك  سال،  ده  از  بعد  حاال،  كنند. 
و  اطالعاتی  گفتمانی،  عملیاتی،  محدودیت های 
و  واقعی شده  كامل  به طور  سیاسی شان در منطقه 
تنها چاره ای كه پیش روی خود می بینند این است 
كه بار كنند و از منطقه بروند، شاید بسیاری ندانند، اما 
این حقیقتی بسیار مهم و گریزناپذیر است كه نیروی 
قدس سپاه و شخص حاج قاسم سلیمانی، در خالی 
كردن باد نخوت ماشین جنگی آمریكا درون منطقه 
داشته را  نقش ها  برجسته ترین  از  یكی   خاورمیانه 

 است.
نیروی  می كنند  تصور  آمریكایی ها  آنچه  برخالف 
قدس بسیار بیش از آن كه یك نیروی عملیاتی زبده 
مرز  كه  تفكری  است،  تفكر  یك  هست(  )كه  باشد 
نمی شناسد و كلیدواژه ها و گزاره هایی را با خود حمل 
با بنیادی ترین ارزش ها  می كند كه به طور مستقیم 
دائم  درگیری  و  تضاد  در  غربی  تمدن  روش های  و 
است، آمریكایی ها برای آنكه بدانند چرا نیروی قدس 
آنها  با  این چنین در هماوردی  توانمند است و چرا 
باندی  جیمز  تحلیل های  از  اندكی  باید  بوده،  موفق 
كه  بیندیشند  تفكری  ریشه های  به  و  بگیرند  فاصله 

قدس حامل آن است.
نیروی  از  ترس  اول  وهله  در  قدس  نیروی  از  ترس 
است،  انقالبی  اسالم  سازش ناپذیر  و  برانگیزاننده 
برخالف آنچه ذهن علیل آمریكایی تصور می كند كار 
اصلی نیروی قدس تجهیز تسلیحاتی و عملیات ویژه 
است  آن  قدس  نیروی  اصلی  كار  نیست،  اطالعاتی 
و  كفر  با  كه  آئینی  كند،  یادآوری  مسلمانان  به  كه 
 ظلم سازش می كند و قلت عدد را دلیل كافی برای 
بی عملی و گام ننهادن در راه مبارزه می داند، اسالم 
نیست، اسالم حقیقی در اصل، بر مبارزه با شرك بنا 
سلطه  به  دادن  تن  شرك  بزرگ ترین  امروز  و  شده 

آمریكا و صهیونیست هاست.
 آنچه امروز آمریكا را در منطقه زمین گیر كرده و در 
حال اخراج همیشگی آن از دیار مسلمین است، ترس 
از موشك های حماس و چریك های حزب ا... نیست، 
بلكه ترس از آن تفكری است كه 30 مبارز حزب ا... 
را در روستای عیت الشعب لبنان 33 روز در محاصره 
این روستا )در  انگیزه نگه داشت كه  با  كامل چنان 
چند صد متری مرز لبنان( تا روز آخر جنگ سقوط 
آن  راز  كه  فهمیدند  آمریكایی ها  وقت  هر  نكرد، 
مقاومت چه بود، نیروی قدس و حاج قاسم سلیمانی 

و سید حسن نصراله را هم شناخته اند.
در مرحله بعد، ترس از نیروی قدس، اعتراف به نفرت 
فراگیر در منطقه خاورمیانه از رژیم غاصب، جنایتكار 
به  و  اسرائیل  با  مبارزه  است،  اسرائیل  منحوس  و 
دنبال آن درگیر شدن با همه آنچه در منطقه بوی 
انقالبی  اسالم  اصلی  محركه  موتور  می دهد،  آمریكا 
در منطقه است، این نكته ای است كه اداره كنندگان 
در  اسالمی  انقالب های  آغاز  از  پیش  تا  سفید  كاخ 
منطقه هیچ دركی از آن نداشتند، حكومت به ظاهر 
استوار دیكتاتورها بدل به حجابی پیش چشم غربی ها 
شده بود كه اجازه نمی داد عمق نفرت ریشه دوانده 
از اسرائیل و آمریكا در جان های این مردم را ببینند، 
هنر نیروی قدس این بود كه در تمام آن سال هایی 
ملك  و  علی  بن  و  مبارك  می كرد  تصور  آمریكا  كه 
عبداله منطقه را در قبضه قدرت آمریكا نگه داشته 
و آن را به مكانی امن برای اسرائیل تبدیل كرده اند، 
با صهیونیست ها را در دل های مومنان  آتش مبارزه 
و  بر شدت  روز  بلكه هر  نگاه داشت  فقط روشن  نه 
شعله آن افزود تا جایی كه اكنون زبانه های آن آتش 
گر گرفته، در حال سوختن دودمان آمریكا در منطقه 

است.
بسط  از  ترس  قدس،  نیروی  از  ترس  سوم،  گام  در 
سلیمانی  قاسم  حاج  است،  اسالمی  انقالب  الگوی 
آشكارش  اظهارنظرهای  معدود  از  یكی  در  زمانی 
كه  است  در جهان  ملتی  تنها  ایران  ملت  بود  گفته 
پنج  حدود  دارد.  را  آمریكا  تاریخی  شكست  لیاقت 
سال پیش كه این جمله از قول حاج قاسم نقل شد 
بسیاری آن را یك آرزوی بزرگ، شیرین و البته دور 
از  هم  نتانیاهو  كه  امروز  طور؟  چه  امروز  دانستند، 
بیخ گوش خود صدای امام خمینی)ره( را می شنود و 
رابرت گیتس می گوید درگیر شدن با ایران به معنای 
آن است كه فردا آمریكا ناچار باشد درون خاك خود 
باز هم می توان  آیا  بجنگد،  ایران  انقالب  فرزندان  با 
گفت كه جمله حاج قاسم بیان یك آرزوی دور بوده 

است؟ 
از  هراس  قدس،  نیروی  از  ترس  كنیم،  خالصه 
بهترین و دلیرترین مردان ایران است كه در گمنامی 
محض، در خطرناك ترین حوزه های مأموریتی و برای 
رنج های خود چیزی  بیان  جز  كه  مردمی  به  كمك 
با هدف گسترش  ندارند و فقط  آنها  به  برای عرضه 
اسالم، سر از پا نمی شناسند، مفهومی چنین عمیق 
و بزرگ آیا در ذهن های كوچك و دیجیتالیزه شده 

آمریكایی ها جا می شود؟

گفت:  اصفهان  مساجد  هنری  فرهنگی،  های  كانون  رئیس  ایرنا: 
از امام و والیت فقیه در بطن واقعه غدیر  مسأله امامت و تبعیت 

نهفته است. 
مساجد  هنری  فرهنگی،  های  كانون  عمومی  روابط  از  نقل  به 
اظهار  معتمدی،  رمضانعلی  المسلمین  و  االسالم  حجت  اصفهان، 
اسالمی  پیروزی جوامع  رمز  والیتمداری  و  داشت: موضوع والیت 
بوده است و دشمنان این موضوع را مانع رسیدن به اهداف خود 

می دانند. 
به  محكم  پاسخی  والیت،  و  خم  غدیر  به  توجه  كرد:  تأكید  وی 

والیتمداری  و  تبیین والیت  و  ترویج  در  باید  ما  و  است  دشمنان 
بیش ار پیش بكوشیم. 

رئیس كانون های فرهنگی مساجد اصفهان با بیان این كه روز غدیر 
خم و والیت حضرت امیرالمومنین علی)ع( پایه وحدت مسلمین 
به  عیدها  برترین  عنوان  به  غدیر  عید سعید  اهمیت  است، گفت: 

این دلیل است. 
حجت االسالم معتمدی افزود: اهمیت موضوع والیت و همچنین 
شخصیت ممتاز امیرمؤمنان علی)ع( به عنوان امام و پیشوا برترین 

الگو و نمونه برای مسلمین است. 

وی همچنین از برگزاری جشن غدیر در كانون های فرهنگی هنری 
مساجد استان اصفهان با رویكرد تبیین موضوع غدیر و والیت خبر 

داد. 
حجت االسالم معتمدی افزود: ارسال پیامك عید غدیر،  نصب بنر، 
این  های  برنامه  از  غدیر  مسابقه  و  برگزاری جشن  و  بندی  آذین 

نهاد است. 
وی گفت: تهیه و توزیع كتاب و جزوه برای معرفی غدیر، تكریم از 
سادات و برگزاری مسابقات فرهنگی از جمله برنامه های عید غدیر 

خم در مجموعه كانون های فرهنگی هنری استان اصفهان است. 

استاندار اصفهان با اشاره به برخی جوسازی ها علیه 
سخنرانی رئیس جمهوری در چهارمحال و بختیاری 
و زیر سئوال بردن خدمات دولت گفت: احمدی نژاد 

شبانه روز در حال تالش و كار است. 
علیرضا ذاكراصفهانی در نشست شورای اداری استان 
مسئول  افراد  برخی  منفی  اظهارات  از  كه  اصفهان 
برخی  افزود:  بود،  شده  برافروخته  استان  این  در 
مجموعه  تالش های  كوشند  می  مغرض  افراد  از 
حالی  در  ببرند،  سئوال  زیر  را  استان  این  مدیران 
رئیس  نمایندگان  عنوان  به  همكارانم  و  بنده  كه 
مقدس  نظام  دیگر  مسئوالن  همانند  جمهوری، 
جمهوری اسالمی، شبانه روز در حال كار، فعالیت و 

خدمتگزاری برای مردم هستیم. 
استاندار اصفهان با اشاره به سخنان رئیس جمهوری 
دراستان چهارمحال و بختیاری تصریح كرد: نباید از 
سخنان رئیس جمهور برداشت قومی و صنفی شود،  
بختیاری  و  چهارمحال  و  اصفهان  بین  فرقی  زیرا 

نیست. 
و  هستند  ما  خود  از  ها  بختیاری  كرد:  تأكید  وی 
برادران  از  اصفهان  استان  مدیران  بهترین  همواره 

چهارمحال و بختیاری بودند. 
داشت:  اظهار  اصفهان  استان  تأمین  شورای  رئیس 
درستی  به  باید  و  دارد  وجود  كافی  اندازه  به  آب 
مدیریت شود و تصمیم نهایی با رئیس جمهور است 

كه همگی باید تابع آن باشیم. 
سه  مصوبات  پیشرفت  به  همچنین  ذاكراصفهانی 
دور سفر رئیس جمهوری و هیأت دولت به استان 

اصفهان اشاره كرد و گفت: 97درصد مصوبات دور 
درصد   84 و  شده  اجرایی  دولت  هیأت  سفر  اول 

پیشرفت فیزیكی داشته است. 
وی افزود: از مصوبات دور دوم هم 86 درصد اجرایی 

مشاهده  را  فیزیكی  پیشرفت  درصد  و57   شده 
می كنیم. 

رئیس شورای اداری استان اصفهان خاطرنشان كرد: 
هیأت  و  جمهوری  رئیس  سفر  سوم  دور  مصوبات 
 74 و  داشته  فیزیكی  پیشرفت  درصد   34 دولت 

درصد آن اجرایی شده است. 
استاندار اصفهان یادآور شد: جلسات شورای اداری 
استان ها ساالنه و در بعضی هم شش  از  در برخی 
ماهه برگزار می شود، در حالی كه این جلسات در 
اصفهان ماهانه و برای حل و فصل مشكالت استان 
موظفند  استان  مدیران  تمامی  و  می شود  برگزار 

خودشان در این جلسات شركت كنند. 
راهبردی  معاون  با  جلسه  در  كرد:  خاطرنشان  وی 
عمرانی  پروژه   10 اعتبار  تخصیص  جمهور،  رئیس 
در این استان به تصویب رسید كه از مهم ترین آنها 
شهرستان های  فاضالب  و  آب  پروژه  به  توان  می 
گلپایگان، دهاقان، چادگان، ورزشگاه شاهین شهر، 
زندان مركزی اصفهان، توسعه بیمارستان الزهرا)س(، 
بیمارستان 200 تختخوابی كاشان، بیمارستان آران 

و بیدگل و دو پروژه راهسازی اشاره كرد. 
اخیر  همایش  برگزاری  به  همچنین  اصفهانی  ذاكر 
خشكسالی در دانشگاه علوم پزشكی اصفهان اشاره 
كرد و گفت: برخی از مطبوعات این استان فقط با 
نمایی  سیاه  و  كرده  نگاه  موضوعات  به  چشم   یك 

می كنند و مغرضانه تیتر می زنند. 
برای حل  جلسه  چندین  برگزاری  كرد:  اضافه  وی 
عیب  خشكسالی  مشكل  مانند  استان  معضالت 
تعامل  و  همایش حضور  این  اصلی  و هدف  نیست 
بیشتر هیأت های علمی در تصمیمات دولتی است. 

سراسری

خبر

نصف النهار

جهان نما 

استاندار اصفهان:

رئیس جمهور شبانه روز درحال كار و تالش است

رئيس كانون های فرهنگی، هنری مساجد اصفهان:

تبعیت از والیت فقیه در بطن واقعه غدیر نهفته است 

نرخ  اول رئیس جمهور گفت: در هیچ دوره ای در كشور  معاون 
بیكاری كمتر از 10 نبوده اما امسال با تحقق دو و نیم میلیون 

شغل، بی شك نرخ بیكاری در كشور تك رقمی می شود.
در  مردم  گسترده  حضور  از  تقدیر  با  رحیمی  محمدرضا 
مختلف  شهرستان  های  در  رئیس جمهور  از  استقبال  مراسم های 
مختلف  صحنه های  در  مردم  حضور  داشت:  اظهار  استان  این 
كه  است  برخوردار  فوق العاده ای   اهمیت  از  همواره  انقالب 
بختیاری  و  چهارمحال  مردم  حضور  همواره  میان  این  در 
میهمان نوازی  از  تشكر  و  تمجید  است.  بوده  فرد  به  منحصر 
 مردم این استان در این سفر استانی نیازمند قلم شیوا و بیان

 رساست. 
رحیمی تصریح كرد: به جز خدمت برای جبران این همه مرحمت 
چیزی در بساط نداریم و باید در وادی خدمت كوشش كنیم تا 

بخشی از این لطف مردم را به عرصه خدمت بكشانیم. 
وی با اشاره به ویژگی های سفرهای دور چهارم دولت ادامه داد: 
و  كمبودها  احساس  و  مردم  زیارت  برای خدمت،  سفرها  همه 

دردها انجام می شود. 
رحیمی خاطرنشان كرد: در هیچ دوره ای در كشور نرخ بیكاری 
كمتر از 10 نبوده اما امسال با تحقق دو و نیم میلیون شغل، بی 

شك نرخ بیكاری در كشور تك رقمی می شود. 
وی افزود: در حال حاضر نیز نرخ بیكاری در كشور یك رقمی 
میلیون میهمان خارجی  به وجود حدود سه  توجه  با  اما  است 

امنیت در  به دلیل عدم وجود  در كشور كه جمهوری اسالمی 
است،  آنان  پذیرای  و شرعی  دینی  وظیفه  و حسب  كشورشان 
بیكاری در حال حاضر شده  نرخ  مانع تحقق یك رقمی شدن 

است. 
رحیمی از چهارمحال و بختیاری به عنوان استانی با قابلیت ها 
و ظرفیت های ویژه یاد كرد و گفت: این استان در سال گذشته 
پایان سال  در  بود كه  هزار فرصت شغلی  ایجاد 14  به  متعهد 
موفق به ایجاد رقم 23 هزار و 470 شغل شد و در سال جاری 
نیز تعهد اشتغال این استان 28 هزار شغل تعیین شده كه بر 

اساس گزارش استاندار این استان تاكنون بیش از 19 هزار آن 
تحقق یافته است. 

به گفته وی روند ایجاد اشتغال در این استان و دیگر استان ها 
میلیون  نیم  و  به عدد دو  ما در سال جاری  نشان می دهد كه 

شغل تا پایان سال خواهیم رسید. 
جمله  از  بخش ها  برخی  در  شغل  ایجاد  بودن  پرهزینه  به  وی 
در  شغلی  فرصت  یك  ایجاد  گفت:  و  كرد  اشاره  بخش صنعت 
این بخش گاهی تا 800 میلیون تومان برای دولت هزینه دارد 
به  باید  از همین رو  امكانات خارج است و  از توان منابع و  كه 
سراغ مزیت های منطقه ای رفت كه بهره گیری از آن برای ایجاد 
شغل به مراتب هزینه كمتری دارد. در چهارمحال و بختیاری 
تا 40 هزار شغل در  از همین ظرفیت ها می توان  بهره گیری  با 

سال ایجاد كرد. 

با  تهران  دانشگاه  حرفه ای  اخالق  گروه  رئیس  مهر: 
تأكید بر این كه توقع جامعه این است كه پژوهش های 
دانشگاهی و حوزوی مسائل آنها را حل كند، گفت: 
انجام  كه  پژوهش هایی  تناسب  از  روشنی  تصویر 
می شوند و نیازهای پژوهشی كه در جامعه به شدت 

وجود دارد نمی بینم. 
احد فرامرز قراملكی در مورد این كه آیا پژوهش هایی 
كه در كشور انجام می گیرند كاربردی و به روز هستند 
یا خیر گفت: قاعدتاً باید بین پژوهش هایی كه انجام 
وجود  تناسبی  جامعه  پژوهشی  نیازهای  و  می شود 
داشته باشد. همانطوری كه رشته های پزشكی و یا فنی 
سازمان های صنعتی و پزشكی ما توقع دارند پژوهش ها 
پاسخگوی نیازهای آنان باشد در حوزه علوم انسانی 
همچنین است. وی افزود: ولی به نظر می رسد در حوزه 
اغلب  انجام می گیرند  انسانی پژوهش هایی كه  علوم 
نظری و مفهوم محور و موضوع محور هستند و كمتر 
مسائل مبتال به جامعه را هدف خود قرار می دهند. به 
عنوان مثال ما در حوزه  های قضاوت و ورزش و علمی 

درست  داوری  كه  این  داریم،  داوری  نام  به  فعالیتی 
كدام است و داوری منصفانه چیست و روابط و ضوابط 
اخالقی داوری چیست، یكی از نیازهای مبرم جامعه 
ماست. اما اگر بپرسیم چند صفحه تحقیقات امروزی 
نسبت به این بحث داریم شاید نتوانیم با شادكامی به 
این بحث بپردازیم.  وی یادآور شد: نمی توان گفت این 
یك درگیری كاربردگرایانه است ولی به طور طبیعی 
توقع جامعه این است كه پژوهش های دانشگاهی و 
حوزوی مسائل آنها را حل كند. خیلی تصویر روشنی 
از تناسب پژوهش هایی كه انجام می شوند و نیازهای 
پژوهشی كه در جامعه به شدت وجود دارد نمی بینم. 

در  اخالق  فلسفه  حوزه  پژوهشگر  و  محقق  این 
راهكارهای كاربردی كردن پژوهش ها نیز گفت:  اگر 
بتوانیم مدیریت جامعه را با پژوهش انطباق دهیم به 
صورتی كه پژوهشگرها بتوانند آمادگی خود را برای 
یعنی  كنند  ایجاد  جامعه  اجرایی  مدیریت  نیازهای 
تعامل اثربخش بین دانشگاه ها و سازمان های جامعه 

باال رو، پژوهش های ما كاربردی تر خواهند شد.

فصل چهارم سفرنامه دولت به بام ایران؛
رحیمی: نرخ بیکاری تا پایان سال تک رقمی می شود

آسيب شناسی پژوهش در ایران 
تناسبی میان پژوهش ها و نیازهای جامعه وجود ندارد 

مدیر شركت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: جایگاه سوخت گیری 
با وجود یك  اتوبوس رانی اصفهان  اتوبوس رانی فعال است و مدیریت   CNG

جایگاه دیگر در مجاورت فرزانگان رغبتی به پرداخت بهای گاز ندارد.
محمد فرازمند در پاسخ به اظهارات سردار كریم نصر رئیس كمیسیون فرهنگی 
های  جایگاه  كمبود  خصوص  در  اصفهان  شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی  و 
 سوخت CNG گفت: بر اساس تبصره 13 قانون بودجه سال 1386 كل كشور، 

شهرداری ها موظفند نسبت به واگذاری زمین با اولویت كالنشهرها اقدام كنند.
گفت:  چهارچوب  این  در  تاكنون  زمین  قطعه   12 واگذاری  به  اشاره  با  وی 
عملیات احداث، تجهیز و راه اندازی تمام قطعات اتمام و این جایگاه ها به بهره 

برداری رسیده است.
برای  منطقه  این  فراوان  های  پیگیری  ماندن  نتیجه  بی  از  انتقاد  با  فرازمند 
كنونی  كمبودهای  و  مشكالت  رفع  برای  گفت:  ها  زمین  مانده  باقی  تحویل 
انتظار می رود اعضای شورای شهر نسبت به پیگیری تحویل 18 قطعه زمین 
مصوب اقدام نمایند تا این شركت در اسرع وقت كار ساخت، تجهیز و راه اندازی 

جایگاه ها را آغاز كند.
گاز  شارژ  توقف  و  فرزانگان   CNG اتوبوس  جایگاه   خرابی  درباره  وی   

اتوبوسرانی شهر اصفهان، اظهار داشت: این جایگاه فعال است و  اتوبوس های 
هیچ گونه مشكلی ندارد.

به  خدمات  ارائه  مورد  در  مشكلی  هیچ  كه  این  بر  تاكید  با  ادامه  در  وی 
اتوبوس های شركت اتوبوسرانی وجود ندارد، گفت: این جایگاه به صورت 24 

ساعته فعال است.
مدیر شركت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان تصریح كرد: این جایگاه 
متعلق به شهرداری اصفهان است و در صورت بروز هرگونه مشكلی در توقف 
قرار  پیگیری  مورد  اصفهان  شهرداری  طریق  از  باید  مراتب  جایگاه  فعالیت 

گیرد.
وی بیان داشت: عالوه بر جایگاه CNG فرزانگان كه در حال حاضر در اختیار 
شهرداری اصفهان قرار دارد جایگاه دیگری به نام جایگاه CNG اتوبوس قلعه 

شور نیز به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات به اتوبوس های شهری است.
اتوبوسرانی  واحد  به دلیل عدم رغبت مدیریت شركت  اظهار داشت:  فرازمند 
جایگاه  این  از  شور  قلعه  جایگاه  از  گاز  بهای  نقدی  پرداخت  به  اصفهان 
استفاده نكرده و ادعای توقف فعالیت اتوبوس های گازسوز به دلیل عدم امكان 

سوخت گیری عاری از حقیقت و به منظور فرافكنی بوده است.

مدیر شركت پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان:

مدیریت اتوبوس رانی رغبتی به پرداخت بهای گاز ندارد
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معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: 97 درصد 
شركت  و  كوچك  صنایع  به  مربوط  كشور  اشتغال 

شهرك های صنعتی است.
فخراله موالیی در حاشیه برگزاری همایش فرصت های 
سرمایه گذاری در اردستان با اشاره به این كه در سال 
جهاد اقتصادی مسئولیت ها چندین برابر شده است، 
اظهار داشت: با ایجاد اشتغال نه تنها به تسهیل در امر 
ازدواج كمك می شود بلكه از مفاسد اجتماعی در كشور 

نیز كاسته می شود.
موالیی، یادآور شد: از این تعداد 81 شهرك صنعتی و 

هفت هزار و 600 واحد صنعتی با اشتغالزایی 100 هزار 
نفر در استان اصفهان فعال است كه در زمینه صنعتی 

رتبه اول كشور را داراست.
همچنین معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعالم 
در  گذاری  سرمایه  به  مایل  كه  سرمایه گذارانی  كرد: 
اردستان باشند از 80 درصد تخفیف در خرید زمین 

برخوردار می شوند.
 فخراله موالیی به اهمیت سازمان صنایع كوچك و 
شهرك های صنعتی كشور اشاره كرد و بیان داشت: در 
سطح كشور 896 شهرك صنعتی با اشتغال زایی 510 

هزار نفر وجود دارد كه تاكنون 27هزار واحد صنعتی در 
شهرك های صنعتی كشور سازماندهی شده اند.

سازمان  به  تولیدی  واحد  476هزار  پیوستن  به  وی 
صنایع كوچك اشاره كرد و بیان داشت: برای جذب 
سرمایه گذار باید مشوق هایی در نظر گرفت، به همین 
دلیل اساسنامه سازمان صنایع كوچك و شهرك های 
صنعتی كشور اجازه تخفیف و تشویق سرمایه گذاران در 

مناطق محروم را داده است.
وی تصریح كرد: در این راستا از امروز سرمایه گذارانی كه 
مایل به سرمایه گذاری در شهرستان اردستان باشند از 

80 درصد تخفیف در خرید زمین برخوردار می شوند.
شهرك های  و  كوچك  صنایع  سازمان  مدیرعامل 
صنعتی كشور با بیان این كه همچنین سرمایه گذارانی 
در  كنند  سرمایه گذاری  اردستان  شهرستان  در  كه 
زمینه دریافت هزینه پرداخت زمین، 10درصد هزینه 
زمین ابتدا دریافت می شود و بقیه اقساط به صورت 
56 ماهه اخذ می شود، اضافه كرد: این در حالی است 
كه طبق روال معمول 30 درصد هزینه خرید زمین 
 ابتدا دریافت می شود و بقیه به صورت اقساط 36 ماهه

است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

97 درصد اشتغال در صنایع كوچک و شهرك های صنعتی است

اقتصاد

خبر

صرفه تجارت قبر از حمل و نقل 
بیشتر است

  
 ابوالقاسم سعیدی، نایب رئیس انجمن صنفی شركت های

حمل و نقل ریلی نیز بر این عقیده است كه قوانین موجود 
در بخش حمل و نقل، اگرچه برای رفع تنگناهای بخش 
خصوصی كافی نیست اما همین قوانین نیز در صورت 
اجرا تا حدودی گره گشا خواهند بود. وی  در نشست 
اجرای  به  تهران  بازرگانی  اتاق  نقل  و  كمیسیون حمل 
قانون» دسترسی آزاد به شبكه ریلی« تأكید كرد و گفت 
مرتفع  را  مشكالت  از  بسیاری  می تواند  قانون  این  كه 

سازد.
سعیدی سپس به مداخله بیش از حد دولت در امور بخش 
خصوصی تاخت و گفت: بخش خصوصی یك هزار و 200 
 میلیارد تومان در صنعت حمل و نقل ریلی سرمایه گذاری

كرده اما حتی اجازه ندارد نوع غذا یا روزنامه ای را كه 
تعیین كند. وی كه هنگام  توزیع می شود  درواگن ها 
ریلی  نقل  و  حمل  صنعت  فعاالن  مشكالت  بازگویی 
برافروخته شده بود گفت اگر این میزان سرمایه صرف 

خرید و فروش »قبر« می شد بازدهی بیشتری داشت.

ركود بازار خودرو با سرمای هوا 
 

در الك  پیش  از  بیش  بازار خودرو  هوا  آغاز سرمای  با 
این  و فروش در  و میزان خرید  رفته  فرو  ركودی خود 
بازار به طرز چشمگیری كاهش یافته است. رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو با بیان این مطلب 
گفت: در حال حاضر هم بازار خودروهای وارداتی و هم 
بازار خودروهای داخلی با ركود دست و پنجه نرم می كند 
چرا كه با سرمای هوا مشتریان هم تمایل چندانی برای 

خرید خودرو از خود نشان نمی دهند. 
حسین اردوخانی ادامه داد: كاهش تقاضا منجر به پیشی 
گرفتن عرضه از تقاضا شده كه این امر منجر به كاهش 
قیمت برخی خودروها همچون پژو 206، 207 و ماكسیما 
شده است. وی با تأكید بر این كه بازار خودروهای وارداتی 
است،  همراه  ركود  با  داخلی  خودروهای  همچون  نیز 
افزود: به جز یكی دو خودرو، كاهش تقاضا برای خرید 
خودروهای وارداتی روند رو به رشد قیمت این محصوالت 

را متوقف كرده است. 

هر تن كاالی وارداتی ۱۶7۶ دالر 
پایان  واردات كشور در  ایران،  بر اساس گزارش گمرك 
مهرماه سال جاری به رقمي بالغ بر 34/5 میلیارد دالر 
رسیده است در حالی كه حجم كاالهای وارداتی در مهرماه 
سال 89 رقمی معادل 30/4 میلیارد دالر را شامل شده 
بود كه این ارقام گویای رشد 13 درصدی در واردات در 
سال جاری است، البته این رشد ارزش كاالهای وارداتی در 
حالی رخ می دهد كه حجم كاالهای وارداتی معادل هفت 
درصد كاهش پیدا كرده و از 23/8 میلیون تن به رقمی 

معادل معادل 20/5 میلیون تن رسیده است.
در نگاه نخست به نظر می رسد این روند نشان از رشد 
مثبت شدن،  به سمت  صادراتی  تراز  و  كشور  صادرات 
 دارد ولی نگاهی به ارزش واحد كاالهای صادراتی نشان

می دهد كه طی این دوره مورد مقایسه هر تن كاالی 
وارداتی با 16 درصد افزایش ارزش از حدود 420 دالر به 
486 دالر افزایش قیمت پیدا كرده، در حالی كه افزایش 
حدود ایرانی  كاالی  تن  هر  صادرات  از  حاصل   قیمت 
68 دالر بوده است. در مقابل ایرانی ها به ازای هر تن 
كاالی وارداتی 400 دالر هزینه بیشتری متقبل شده اند 
به عبارتی ساده تر هر تن كاالی وارداتی به كشور بالغ بر 

شش برابر كاالی صادراتی كشور گران شده است.

 كم فروشی دالر از بانک مركزی 
 

در  مركزی  بانك  كرد  اعالم  مركزی  بانك  ارزی  معاون 
هشت ماهه امسال بالغ بر 33 میلیارد دالر ارز در بازار به 
فروش رسانده است. وی در توضیح مصارف ارز به فروش 
رسیده، اعالم كرد: بانك مركزی از ابتدای سال تاكنون 33 
میلیارد دالر برای واردات كشور ارز پرداخت كرده، حتی 
بانك مركزی ارز مورد نیاز برای خرید خودروهای خارجی 
را هم تأمین كرده است. وی افزود: بانك مركزی كل نیاز 
و  ریفاینانس  را حتی در چارچوب خطوط  ارزی كشور 
یوزانس تأمین می كند، از همین رو مشكلی برای پرداخت 
ارز برای نیاز واقعی مردم وجود ندارد البته برخی مواقع این 
ارزها با هجوم وارد بازار می شود و قیمت ارز تحت تأثیر 
قرار می گیرد. با توجه به این مابه التفاوت بین عرضه دالر 
صورت گرفته از سوی بانك مركزی و میزان واردات به 
ثبت رسیده در گمركات كشور و بدون لحاظ كردن میزان 
تقاضای كاذب می توان گفت یكی از دالیل اصلی افزایش 
نرخ ارز در بازار، كسری عرضه در مقایسه با تقاضای واقعی 

و غیر كاذب بازار ارز است.

 سکه بازان به پیشواز گرانی 
طال رفتند  

اوج گیری قیمت طال در بازار جهانی باعث شده كه قیمت 
سكه در بازار ایران نیز دوباره از مرز 600 هزار تومان عبور 
كند البته این بار به نظر می رسد بازار طال در ایران به 

استقبال قیمت رفته است.
در دور قبل كه قیمت سكه در بازار ایران از مرز 600 هزار 
تومان عبور كرد در شهریور ماه و مصادف بود با دهه اول 
ماه سپتامبر كه در این دوره قیمت هر اونس طال در بازار 
جهانی به حدود 1850 دالر افزایش پیدا كرده بود ولی در 
هفته گذشته كه قیمت سكه بهار آزادی از مرز 600 تومان 
عبور كرده می بینیم قیمت هر اونس طال در بازار جهانی 

هنوز به مرز هر اونس 1790 دالر هم نرسیده است.
اما آنچه به نظر می رسد در شرایط كنونی در بازار سكه 
در حال رخ دادن است استقبال از رشد قیمت است، بازار 
سكه و سفته بازی به حدی افزایش پیدا كرده كه بازار در 
پاسخ به هر تحركی در بازار جهانی عكس العمل جهشی 

از خود نشان می دهد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:
حقوق و معیشت حق آبه داران ضایع نشود

حقوق  و  حق  گفت:  مجلس  در  اصفهان  مردم  نماینده 
حق آبه داران و معیشت آنها تضییع نشود و مسئوالن باید به 

حقوق آنها در این زمینه توجه كنند.
 نیره اخوان در جلسه شورای اداری اصفهان اظهار داشت: در 
حال حاضر آب از مهم ترین نیاز های جامعه محسوب می شود 

و حق و حقوق حق آبه داران نباید نادیده گرفته شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی اضافه كرد: 

پیش از حضور رئیس جمهور به چهار محال بختیاری توصیه شده بود كه مسائل آب را 
در اینجا مطرح نكنید، اما این موضوع مورد توجه قرار نگرفت و حقوق بخش حق آبه داران 
اشاره كرد  این زمینه  اقدامات الزم در  انجام  به ضرورت  نادیده گرفته شده است. وی 
و گفت: این موضوع باید پیگیری شود و حق و حقوق حق آبه داران و معیشت آنها باید 
باید  مسئوالن  داشت:  اظهار  اخوان  بگیرد.  قرار  مسئوالن  توجه  مورد  و  نشود  تضییع 
رفتن  هدر  از  آب ها  این  با جمع آوری  و  سرمایه گذاری  روستا ها  در  موجود  آب های  بر 

سرمایه های ملی جلوگیری كنند.
صورت  به  فرهنگی  مسائل  بودجه  افزود:  و  كرد  اشاره  فرهنگی  مسائل  بودجه  به  وی 
این  تمام دستگاه ها در  تكلیف  این موضوع  به  توجه  با  و  است  درصدی مشخص شده 

زمینه مشخص می شود.

مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي چهارمحال و بختياري خبر داد:
معافیت حق بیمه  نیروهاي جدید

بختیاري  و  اجتماعي چهارمحال  رفاه  و  كار  تعاون،  مدیركل 
كار  به  جدید  نیروي  كه  كارفرمایاني  بیمه  سهم  معافیت  از 

گیرند خبر داد.
داوود شیوندي افزود: در راستاي تالش هاي دولت خدمتگزار 
جذب  در  اقتصادي  هاي  بنگاه  ترغیب  و  تشویق  منظور  به 
تأمین  بر  تأكید  و  بیكاري  معضل  رفع  و  جدید  كار  نیروي 
بند »و« ماده 80  بیمه كارفرما در  از سهم  بخش عمده اي 

برنامه پنجم توسعه آئین نامه اجرایي كه به تصویب هیأت محترم دولت رسیده پرداخت 
مي شود.

شیوندي اظهار داشت: براساس این آئین نامه كارفرمایان كارگاه هاي بخش هاي مختلف 
كه پس از اعالم نیاز نیروي جدید خود به ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان و با 
تأیید این اداره كل اقدام به جذب نیروي جدید نمایند و مراتب را به ادارات تعاون،كار 
مند بهره  كارفرمایان  سهم  بیمه  پلكاني حق  تخفیف  از  كنند،  اعالم  اجتماعي  رفاه   و 
چهارم برنامه  طول  در  كه  كارگراني  نامه  آئین  این  طبق  وي،  گفته  به   می گردند. 

نتوانسته اند به مدت پنج سال از مزایاي این قانون در طول برنامه چهارم و ماده 103 
بهره مند شوند بقیه مدت باقي مانده را مي توانند بر اساس بند »و« ماده 80 قانون برنامه 

پنجم و با شرایط آئین نامه جدید استفاده كنند. 

وزیر جهاد كشاورزي در چهارمحال و بختياري خبر داد:
رشد سه و نیم برابري اعتبار خشکسالي

 
وزیر جهاد كشاورزی گفت: 12 میلیارد و 800 میلیون ریال 
گرفته نظر  در  كشاورزي  بخش  در  خشكسالی  برای   اعتبار 

شده است.
در  اخیر  های  به خشكسالی  اشاره  با  وزیر جهاد كشاورزی   
كشور گفت: دولت با توسعه زیر ساخت های آب و خاك، 12 
میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار برای خشكسالی در بخش 

كشاورزی در نظر گرفته است.
صادق در خصوص سهم چهارمحال و بختیاري از اعتبارات خشكسالي تصریح كرد: سهم 
استان چهارمحال و بختیاری در بخش خشكسالی سه و نیم برابر نسبت به سال گذشته 

افزایش یافته است.
توسعه صنایع  نیازهای بخش كشاورزی  از  یكی  این كه  بیان  با  وزیر جهاد كشاورزی 
تولید  قطب  در  كه  خصوصی  بخش  گذاران  سرمایه  افزود:  است،  تكمیلی  و  تبدیلی 
 محصوالت كشاورزی فعالیت می كنند با دریافت اعتبار یارانه ای می توانند كارخانه های

صنایع تبدیلی بسازند.
خلیلیان با اشاره به سخت گیری های نظام بانكی برای تأمین وثیقه اظهار داشت: مقرر 
شده است تا بانك های عامل نسق های زراعی)مدارك قانونی مالكیت زمین( را به عنوان 

وثیقه بانكی تلقی كنند.

پيشخوان

زاینده رود

دلیل  به  تاكنون  گذشته  سال  از  ایران  دستباف   فرش 
داده  از دست  را  خود  بازار  از سهم  درصد   20 تحریم ها 

است.
در  این مطلب  اعالم  با  ایران  ملی فرش  مقام مركز  قائم 
افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه تخصصي صادراتي  آیین 
فرش  سهم  اكنون  گفت:  اصفهان  در  دستباف  فرش 
بین المللی 40 درصد است،  بازارهای  ایرانی در  دستباف 
را  بازار  نیاز  جهانی  بازارهای  به  ورود  برای  باید  بنابراین 
شناخت و مشتری را راضی نگه داشت و بر اساس سلیقه 

مشتری فرش تولید كرد.
همفكری و  همدلی  با  امیدوارم  افزود:  كاتب   مهدي 
دست اندركاران بخش فرش بتوانیم این هنر را حفظ كنیم.

صنعت فرش در دست بخش خصوصی
قائم مقام مركز ملی فرش ایران با اشاره به این كه در حال 
در دست  فرش كشور  درصد صنعت  از 95  بیش  حاضر 
جاری  سال  ماهه  هفت  در  گفت:  است  بخش خصوصي 
290 میلیون دالر صادرات در حوزه فرش انجام شده كه 

تا پایان سال جاري باید به 600 میلیون دالر برسد.
وی افزود: مدیریت تولید و فروش فرش دستباف فرآیندي 
خصوصي است و تصمیم گیري ها در این حوزه نیز باید بر 

این مبنا انجام شود. 
نگاه  نوع  كرد:  تصریح  ایران  فرش  ملی  مركز  مقام  قائم 
به  باید  مدار  محصول  و  مدار  تولید  از  تولیدكنندگان 

مشتري مدار تغییر كند.
كاتب خاطر نشان كرد: هم اكنون نوآوري در حوزه فرش 
در  ارائه محصول  امر ضعف  این  كه  مي شود  دیده  كمتر 

بازار جهاني را به همراه خواهد داشت.
صادرات فرش نامرغوب 

نماینده تشكل هاي فرش دستبافت اصفهان نیز در ادامه 
اعالم كرد: به دلیل نیاز برخی از تولیدكنندگان و بافندگان 
فرش به فروش آثار خود به هر قیمت، متأسفانه صادرات 

فرش نامرغوب شده است.
این در حالی است كه به گفته باقر صیرفیان پور برخي از 
این افراد صدها میلیون تومان اثر هنري داشته اما به یك 

وام چند میلیون توماني نیاز دارند.
وی افزود: به دلیل مشكالت مالی تولید كنندگان، برخي 
اما  كرده  مهاجرت  استان ها  دیگر  به  هنرمندان  این  از 
برخي دیگر نیز حاضر به ترك استان خود نیستند و این 

وضعیت را تحمل مي كنند.
اصفهان، 25 هزار بافنده فرش دارد

كرد:  تصریح  اصفهان  دستباف  فرش  تشكل هاي  نماینده 
تاكنون 16 هزار خانواده در سطح شهرستان و 60 هزار 
خانواده در استان اصفهان به عنوان فعاالن صنعت فرش 

براي دریافت سهام عدالت معرفي شده اند. 
تحت  بافنده  هزار   25 كه  این  بیان  با  پور  صیرفیان 
حاضر  حال  در  داد:  ادامه  هستند،  اتحادیه  این  پوشش 

را دریافت بافنده كارت شناسایی خود   23 هزار و 200 
كردند.

كسب  پروانه  نفر   800 و  هزار  یك  كه  این  بیان  با  وی 
خانگی این صنعت را دریافت كردند، خاطرنشان كرد: از 
مهرماه سال گذشته تاكنون حدود هشت هزار نفر آموزش 
فنی و حرفه ای دیدند كه حدود چهار هزار نفر گواهینامه 

مهارتی خود را كسب كردند.
صیرفیان با بیان این كه تولیدكنندگان فرش برای دریافت 
وام باید هفت خان رستم را طی كنند، اضافه كرد: بانك 
باید حمایت الزم را از تولیدكنندگان این صنعت داشته 

باشد.
صیرفیان پور با اشاره به معرفي هشت هزار نفر به سازمان 
توسط  فني  مهارت  گواهینامه  دریافت  و  حرفه اي  فني 
نیمي از این تعداد خاطر نشان كرد: تاكنون 450 نفر از 

فعاالن این بخش از استان بیمه شده اند.
نبود نوآوری، مهم ترین چالش صنعت فرش 

و  بازرگانی  اتاق  رئیسه  هیأت  عضو  مراسم  این  ادامه  در 
صنایع و معادن استان اصفهان گفت: مهم ترین مشكل و 
صنعت فرش ایران، نبود نوآوری است در حالی كه برخی 
به  موظف  مشتری  كنند،  تولید  چه  هر  كنند  می  تصور 

خرید آن است.
قاسم سرتیپی با بیان این كه مشكل دیگر دست اندركاران 
صنعت فرش، عدم وحدت و یكدلی آنان است، تصریح كرد: 
سمبل همدلی در بیشتر نمایشگاه های بین المللی جهان، 
داری میدان  یكصدایی  و  همدلی  با  كه  هستند   ترك ها 
متولیان  همه  نشدیم  موفق  هنوز  ما  اما  كنند  می 
جمع جا  یك  و  زمان  یك  در  استان  در  را  صنعت   این 

كنیم.

صادرات نيم ميليون دالر فرش 
سال  در  كرد:  خاطرنشان  مجلس  در  اصفهان  نماینده 
گذشته بیش از نیم میلیون دالر صادرات فرش به خارج 
دالر  میلیون   600 امسال  برای  رقم  این  كه  داشتیم 
هدف گذاری شده است.عضو كمیسیون اصل 44 مجلس 
 30 تا   25 بین  كشور  نفتی  غیر  صادرات  كرد:  تصریح 
میلیارد دالر است كه متأسفانه این رقم در مقایسه با خام 

فروشی مانند نفت خام یا گاز طبیعی خیلی كم است.

گزارش

قائم مقام مركز ملی فرش ایران:

فرش دستباف از 20 درصد بازارهای صادراتی جمع شد

به دليل نياز برخی 
از توليدكنندگان و 
بافندگان فرش به 
فروش آثار خود به 
هر قيمت، متأسفانه 

صادرات فرش 
نامرغوب شده است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
خبر  اصفهان  برخورداری  از  مسئوالن  تمام  گفت: 
می دهند و بودجه تخصیص یافته امسال به این استان 
تنها به اندازه ساخت یك مدرسه 12 كالسه است كه 
با توجه به مهاجرت هایی كه به آن صورت می پذیرد، 

بسیار ناچیز است.
مظفر انصاری در جلسه مشترك هیأت مدیره شعب و 

انجمن های خانه صنعت و معدن استان اصفهان تنها 
راه درمان اقتصاد كشور را اعتماد به بخش خصوصی 
دانست و اظهار داشت: حوزه خصوصی كشورمان به 

شدت از بخش دولتی توانمندتر است. 
وی در ادامه در خصوص تأمین آب شرب و صنعت 
استان اصفهان، بیان داشت: اصفهان به میزان جمعیت 
نعمت  كافی،  اندازه  به  آب ها  این  تامین  برای  خود 

خدادادی دارد تنها كمك دولت به استان باید برای 
تهیه آب شرب مهاجرین باشد و چنین مسأله مهمی 

در تخصیص بودجه نیز لحاظ شود. 
وی با اشاره به پروژه خودرو ملی گفت: متأسفانه در 
كشور شاهد رقابت های منفی هستیم كه این امر سبب 
بروز برخی اختالفات می شود و باید اخالق حرفه ای و 

صادقانه را پیشه كنیم. 

راه اندازی  در  اصفهان  استان  این كه  بیان  با  انصاری 
پروژه خودرو ملی سردمدار بوده است، خاطر نشان 
كرد: این طرح با نام جی موتور در اصفهان شكل گرفته 

و در همین حوزه خبرهای خوشی در راه است. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان 
در پاسخ به سئوال یكی از صنعتگران مبنی بر پیشی 
ادغام  در  داشت:  اظهار  تولید،  بر  تجارت  گرفتن 

تولیدات كشور در حوزه  بر  كار  صورت گرفته اصل 
 صنعت، معدن است و تجارت در اولویت دوم آن قرار

 دارد. 
وی با بیان این كه آینده اقتصاد بر تقاضا و عرضه است، 
افزود: با تولید مؤثر و با كیفیت است كه می توانیم 
صادرات داشته باشیم و در كنار آن با تأمین نیاز داخلی 

حتی واردات را كاهش دهیم. 

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان:

بودجه اصفهان به اندازه ساخت یک مدرسه است

جفا در حق فرش، بايد جبران شود
همچنين نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی خواستار جبران جفا و بی اعتنایی هایی  

شد كه در این سال ها در زمينه حمایت از صنعت فرش ایران شده است.
 حميد رضا فوالدگر افزود: همگان وظيفه دارند از این هنر دیرینه ایرانی حمایت كرده و مشكالت 

آن را برطرف كنند.
وی اظهار داشت: بعد از گذشت سه دهه از پيروزی انقالب، همه به این نتيجه رسيده اند كه دولت 
تنها باید سياستگذار، هدایت كننده و ناظر امور باشد بنابراین كارشناسان صنعت فرش هم باید 

نقش و حضور فعال تری در اتخاذ تصميمات و سياستگذاری های دولت داشته باشند.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

 ممنوعیت حضور نامزدهاي مجلس در رسانه ها
رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان استان اصفهان 
نهم  دوره  نامزد  كه  فعلی مجلس  نمایندگان  گفت: شركت 
هستند دربرنامه های صدا و سیما و رسانه های دولتی براساس 

قانون انتخابات ممنوع است.
  محمدرضا اكرمی در نامه ای به مدیركل صدا وسیمای مركز 
اصفهان تاكید كرد: به استناد ماده 29 قانون انتخابات مجلس، 
دسترسی نامزدها به مزایا و امكانات مادی و معنوی دستگاه های 

دولتی ممنوع است. در بند الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی آمده است: 
كسانی كه قصد نامزدی انتخابات مجلس شورای اسالمی را دارند در صورتی كه شش ماه قبل 
از مناصب تعریف شده و تصریح شده در قانون استعفا ندهند، از حق داوطلبی محرومند. بر 
اساس این نامه استفاده نمایندگان فعلی مجلس از امكانات صداوسیما در قالب پخش گزارش 
عملكرد، ارتباط مستقیم و  شركت در برنامه ها، خالف قانون است. رئیس دفتر نظارت و بازرسی 
شورای نگهبان در استان اصفهان پیش از این گفته بود: حضور نمایندگان فعلی مجلس كه قصد 
نامزدی برای دوره نهم را دارند در مراسم افتتاحیه پروژه ها، كلنگ زنی، استفاده از تریبون صدا 
و سیما و مطبوعاتی كه از بودجه دولت استفاده می كنند، در صورتی كه خارج از حوزه وظایف 

نمایندگی باشد تخلف قانونی محسوب می شود.

 الدن سلطانی

چند روزي بیشتر از عید قربان نمي گذرد كه عید غدیر را 
پیش  رو داریم. باز شادي دیگر آنهم از نوع عرفاني. عیدي كه 

عید والیت نام گرفته است.
همه از عید تعاریفي دارند عید را از مشتقات ماده ع و د به معناي 
بازگشت مي دانند و در نوروز بازگشت حیات را به پیكر سرد 
گرامي مي دارند، حیاتي كه در هجوم خزان به سردي مي گراید 
و در بیداد سرماي زمستان تا مرز نیستي پیش مي رود تا آنجا 
كه گویي هرگز نبوده است. در مقام تطبیق این نكته با موازین 
مكتبي و مذهبي باید گفت عید آدمي بزرگداشت بازگشت 
حیات معنوي انسان است. در واقع پس عید اسالمي بازگشت 

حیات است و تعیین آن بر عهده شرع اقدس.
تعریف عيد از دیدگاه علمي:

به گفته یك استاد دانشگاه مهم اینست كه یاد بگیریم عبور 
كنیم و در تجربه هاي گذشته نمانیم. محسن رناني افزود: عبور و 
نماندن در گذشته و حال موجب عید مي شود. عبرت و عبور از 
گذشته و آنچه كه در آن اتفاق افتاده است. وي تصریح كرد: اگر 
یاد بگیریم كه عبور كنیم و در آن تجربه ها نمانیم این هم یكي از 

روش هاي به عید رسیدن است. این استاد دانشگاه معتقد است: 
این كه آدمي شرایط بیرونیش ثابت باشد ولي در درون جابجا و 
آدم دیگري شود. رناني خاطرنشان كرد: انسان هاي عادي باید 
منحني هاي زندگي را به طور دائم جابجا كنند تا وارد دامنه 
نزولي آنها شوند و این به معناي رسیدن به عید است. وي گفت: 
عید یعني این كه لحظه هاي حقیقي پي در پي ایجاد و مطلوبیت 

به طور مدام تغییر كند. 
خبر غدیر از كدام دسته است؟

نیاز  متصل  به سند  كه  است  اخباري  اخباری،  دسته  یك 
و  و صفین  و جمل  و خیبر  بدر  مانند خبر جنگ  ندارند، 

از  همه وقایع معروفی كه مردم نسل در نسل بدون سند 
آن آگاهند دسته دیگر اخباری است كه به سند متصل نیاز 
دارند، مثل اخباری كه در باب احكام شرعی وارد شده است. 
خبر غدیر به هر دو صورت نقل شده است، یعنی در عین 
دارای سند  است،  بي نیاز  از سند  و  آنكه در كمال شهرت 
متصل نیز می باشد. افـزون بـر این كه اخباری كه در باب 
احكام شرعی نقل شده همگی خبر واحد هستند، ولی خبر 

غدیر راویان فراوانی دارد. 
در غدیرخم چه گذشت؟

هیجدهم ذي الحجه روز غدیر خم را مسلمین به خصوص 

شیعیان عید شمرده اند. غدیر بنا بر این تفسیر هر دو شرط را 
دارد یعني هم بازگشت به خویشتن است و هم از طرف شرع 
مشخص شده است. غدیر بازگشت حیات دوباره اسالم است، 

عالوه این كه عید غدیر تشریع هم شده است.
سال دهم هجرت بود و پیامبر از آخرین سفر حج خود باز 
بیست  و  تا صد  را  تعدادشان  كه  انبوهي  گروه  مي گشت، 
هزار رقم زده اند او را بدرقه مي كردند تا این كه به پهنه 
روز هیجدهم ذي  نیم  رسیدند.  غدیر خم  نام  به  آبي  بي 
اله  ناگهان پیك وحي بر رسول خدا صلی  الحجه بود كه 
پیام آورده كه: »اي  از جانب خدا  نازل شد و  آله  علیه و 
رسول آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده به گوش 
نكرده  ابالغ  را  او  نكني رسالت  اگر چنین  و  برسان  مردم 
كرد«  خواهد  حفظ  مردمان  گزند  از  را  تو  خداوند  و  اي 
پیامبر دستور توقف دادند و همگان در آن بیابان بي آب و 
در زیر آفتاب سوزان صحرا فرود آمدند و منبري از جهاز 
شتران براي پیامبر ساختند و رسول خدا بر فراز آن رفته 
و روي به مردم كردند. ابتدا خداي را سپاس فرموده و از 
بدیهاي نفس اماره به او پناه جست و فرمود: اي مردم به 
زودي من از میان شما رخت بر مي بندم، آنگاه مي افزاید 
و  و شناخت  ارزیابي مصلحت ها  در  بر مومنین  چه كسي 
امور سزاوارتر است، همه یك سخن مي گویند  تصرف در 

خدا و پیامبر داناترند.
رسول گرامي مي فرماید: آیا من به شما از خودتان اولي و 
سزاوارتر نیستم و همگان یك صدا جواب مي دهند كه چرا 
چنین است. آنگاه فرمود: من دو چیز گرانبها در میان شما 
مي گذارم یكي ثقل اكبر كه كتاب خداست و دیگري ثقل 
اصغر كه اهل بیت من هستند. مردم، بر آنان پیشي نگیرید و 
از آنان عقب نمانید. آنگاه دست علي )ع( را در دست گرفت 
و آن قدر باال برد كه همگان او را در كنار رسول خدا دیدند 
و شناختند. سپس فرمود: خداوند موالي من و من موالي 
مؤمنان هستم و بر آنها از خودشان سزاوارترم. اي مردم هر 
كس كه من موال و رهبر اویم این علي هم موال و رهبر اوست 
و این جمله را سه بار تكرار كرد و چنین ادامه داد: پروردگارا، 
دوستان علي را دوست بدار و دشمنان او را خوار. خدایا علي 
را محور حق قرار ده و سپس فرمود: الزم است حاضران این 
خبر را به غایبان برسانند. هنوز اجتماع به حال خود باقي بود 
كه دوباره آهنگ روح بخش وحي گوش جان محمد صلي اله 
علیه و آله را نواخت كه:  امروز دینتان را برایتان كامل نمودم 
و نعمت خود را بر شما به پایان رساندم و اسالم را به عنوان 
دین برایتان پسندیدم و بدین سان علي )ع( از جانب خداوند 

براي جانشیني پیامبر )ص( برگزیده شد.
اعمال روز عيد غدیر چيست؟

* پوشیدن لباس نیكو. بوي خوش و عطر زدن.
*  خواندن صیغه برادري مسلمانان با یكدیگر.

* روزه گرفتن.
* غسل و زیارت و سالم كردن.

* دید و بازدید به خصوص دیدار و تكریم سادات.

حسین بدخشان گفت: تا پایان سال جاری 35 هزار واحد مسكونی به 
مددجویان و معلوالن زیر پوشش این سازمان واگذار می شود.

وي اظهار داشت: بر اساس مصوبه دولت طی سال های 89، 90 و 
91 باید 200 هزار واحد مسكونی برای معلوالن و مددجویان در 
نقاط مختلف كشور ساخته شود كه در همین راستا در سال گذشته 
ساخت 60 هزار و در سال جاری نیز ساخت 70 هزار واحد مسكونی 
در دستور كار این سازمان قرار گرفته است. وی با اشاره به اقدامات 
خوب صورت گرفته در این استان در راستای تامین مسكن برای 
معلوالن و مددجویان ادامه داد: تامین مسكن نیز از دیگر خدماتی 
است كه در سازمان بهزیستی در راستای توانمندسازی به جامعه 
هدف ارائه می شود. بدخشان افزود: در نقاط مختلف كشور با همكاری 

ادارات كل مسكن و شهرسازی، بنیاد مسكن انقالب اسالمی و بانك 
مسكن در استان های مختلف كشور كار اجرایی ساخت بخش قابل 
توجهی از این واحدها آغاز شده و با توجه به روند اجرای عملیات 
آماده  واحد  هزار  بر 35  بالغ  جاری  سال  پایان  تا  ساز،  و  ساخت 

واگذاری به معلوالن و زنان سرپرست خانوار می شود.
به گفته بدخشان این واحدها در قالب طرح نهضت تامین مسكن 
معلوالن و مددجویان بهزیستی و بر اساس تفاهمنامه سه جانبه 
منعقده میان وزارتخانه های مسكن و شهرسازی سابق، رفاه و تامین 
اجتماعی سابق و بانك مركزی ساخته می شود. بدخشان ادامه داد: 
بر اساس این تفاهمنامه زمین مورد نیاز برای ساخت این واحدها از 
طریق مسكن و شهرسازی و بنیاد مسكن انقالب اسالمی به صورت 

رایگان تامین و تسهیالت مورد نیاز نیز به ازای هر واحد 20 میلیون 
تومان به صورت قرض الحسنه و با دوره بازپرداخت 20 ساله از طریق 
بانك مركزی تعهد پرداخت شده است. قائم مقام رئیس سازمان 
بهزیستی در امور مشاركت های مردمی ادامه داد: این سازمان نیز 
تالش دارد تا از طریق اعتبارات سفرهای استانی و مشاركت خیرین 
بخشی از سهم آورده مددجویان و معلوالن برای ساخت این واحدها 
را تامین كند. بدخشان همچنین به برنامه این سازمان برای ایجاد  
100هزار فرصت شغلی برای جامعه هدف در سال جاری اشاره كرد 
و گفت: این میزان اشتغال در قالب اشتغال های خانگی و خرد برای 
معلوالن،  مددجویان زیر پوشش بهزیستی و زنان سرپرست خانوار 
ایجاد خواهد شد. وی با اشاره به این كه اشتغال یكی از مهم ترین 

نیازها و دغدغه های افراد زیر پوشش این سازمان است، گفت: با ایجاد 
این میزان شغل تسهیالت الزم به مددجویان و معلوالن پرداخت 

خواهد شد.
بدخشان ادامه داد: پرداخت حق بیمه سهم كارفرما و پرداخت بخشی 
از حقوق معلوالن به عنوان جبران عدم كارایی از دیگر برنامه های در 
دست اجرای این سازمان در راستای ایجاد فرصت های شغلی برای 
جامعه هدف است. وی همچنین سفرهای استانی هیأت به استان ها 
را در راستای حل مشكالت مددجویان و معلوالن مفید ارزیابی كرد 
و گفت: در این سفرها رئیس جمهور، وزرا و معاونین وزرا و مسئوالن 
بهزیستی در نقاط مختلف از نزدیك مشكالت مردم را حس كرده و 

برای حل آنها برنامه ریزی و اقدام خواهند كرد.

جامعه
خبر

مسئوالن  گلوهای  كه  این  بیان  با  اصفهان  شهردار 
شهر به دلیل ابراز نگرانی از آب زاینده رود به درد 
آمده است هشدار داد: در صورتی كه زاینده رود از 
اصفهان جدا شود این كالنشهر خواهد مرد چرا كه 

مدنیت آن را نمی توان حذف كرد.
اختتامیه  آیین  در  نژاد  سقاییان  مرتضی  سید 
مسابقه بزرگ اگر شهردار اصفهان بودم بر تشكیل 
مدیریت واحد برای آب زاینده رود تاكید و اظهار 
داشت: رودخانه نیل كه از میان 9 كشور می گذرد، 

الزم  بنابراین  می شود  كنترل  مدیریت  یك  تحت 
باالدست  به صورت  نیز  رود  زاینده  رودخانه  است 
و  واحد  مدیریتی  و  نشود  مدیریت  دست  پایین  و 
رودخانه های  همانند  رودخانه  این  روی  بر  جامع 
آشفتگی ها  این  تا  باشد  داشته  نظارت  دنیا  بزرگ 
زاینده  وی  یابد.  خاتمه  مجاز  غیر  برداشت های  و 
رود را رودخانه فصلی ندانست و گفت: این رودخانه 
متعلق به اصفهان نیست بلكه در عرصه بین المللی 
جایگاه ویژه ای دارد به طوری كه با مدنیت اصفهان 

گره خورده است و مگر می شود مدنیت اصفهان را 
حذف كرد.

وی با اشاره به حقابه شهر اصفهان بر طبق طومار 
یك  اساس  این  بر  كرد:  نشان  خاطر  بهایی  شیخ 
 34 قالب  در  مكعب  متر  میلیون   200 و  میلیارد 
سهم حقابه شهر اصفهان تعیین شده است، بنابراین 
هر كسی نمی تواند براین میزان آب تجاوز كند چرا 
اصفهان  زارعان  و  از آب، شهر  این سهم  مالك  كه 
است و هیچ كس حق ندارد بدون اجازه مالكان آبی 

این  بر  تاكید  با  اصفهان  نماید. شهردار  برداشت  را 
با آب همه گونه  نباید  زاینده رود  باالدست  كه در 
برخورد شود ادامه داد: آب نمی بایست به هركسی 
فروخته شود چرا كه پول سهم آب زاینده رود را شهر 
وزارعان اصفهان پرداخت كرده اند اظهار داشت: الزم 
است امور شهر از سوی یك ماخذ اداره شود این در 
حالی است كه در حال حاضر 25 ارگان در اصفهان 
اختالالتی در  به  تصمیم گیری می كنند كه منجر 

سطح شهر شده است.

برخورد پلیس با فروشندگان سالح های سرد
فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: پلیس اصفهان با 
افرادی كه در زمینه خرید و فروش سالح سرد فعالیت دارند، 

به شدت برخورد می كند.
علی  محمد  سرهنگ  پلیس،  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به 
بختیاری با بیان این كه در یك عملیات در مجموع تعداد 629 
قبضه انواع سالح سرد كشف و ضبط شده است، گفت: در این 
ارتباط در بازرسی از این منزل 210تیغه قمه، 64 تیغه نیمچه 

قمه، 43 تیغه شمشیر سامورایی، 99 عدد پنجه بوكس چاقودار و ساده، 108 تیغه چاقوی 
شكاری، 56 تیغه چاقوی كپوری، 50 تیغه چاقوی تاشو، 27 تیغه چاقوی جیبی، هفت تیغه 
چاقوی چندكاره، سه تیغه قداره، پنج عدد شوكر برقی و یك عدد اسپری فلفلی كشف و ضبط 
شد.   همچنین فردی به نام »فیروز ـ س« 62 ساله به اتهام تهیه و توزیع سالح های سرد 
دستگیر شد. وي با اشاره به این كه این گونه كشفیات به شدت موجب كاهش آمار بسیاری از 
جرائم از جمله قتل ها، زورگیری، نزاع های دسته جمعی، شكستن شیشه های خودروها و غیره 
می شود، گفت: كشفیات سالح سرد در جامعه منجر به كاهش قتل های خشن می شود. فرمانده 
انتظامي شهرستان ادامه داد: جوانان در نزاع های دسته جمعی از این گونه سالح ها استفاده 

می كنند كه می تواند عواقب ناگواری را برای فرد خاطی و مضروب به دنبال داشته باشد.

برگزاری اجالس سران در اصفهان قطعی است
استاندار اصفهان گفت: برگزاری اجالس سران جنبش عدم 

تعهد در اصفهان قطعی است.
این  در  مذاكراتی  این كه  به  اشاره  با  اصفهانی  ذاكر  علیرضا 
افزود:  است،  گرفته  صورت  شهرسازی  و  راه  وزیر  با  زمینه 
گزارش پیمانكار و مجری احداث سالن اجالس سران در سفر 
هفته گذشته وزیر راه به اصفهان ارائه شد. وی با تاكید بر 
این كه وزیر راه و شهرسازی از پیشرفت فیزیكی این پروژه 

ابراز رضایت كرد ادامه داد: مقرر شد جزییات پروژه توسط پیمانكار در جلسه دیگری به 
صورت كامل به وزیر ارائه شود. استاندار اصفهان تصریح كرد: با توجه به روند روبه رشد 
پروژه، انگیزه مردم، دانش فنی و امكانات مناسبی كه در استان وجود دارد می توانیم 

شاهد برگزاری اجالس سران عدم تعهد در این شهر باشیم.
رئیس شورای تامین امنیت استان به فضای مناسب امنیتی در اصفهان اشاره كرد و افزود: مسیر 
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی تا محل برگزاری اجالس به لحاظ امنیتی هیچگونه مشكلی 
ندارد. قرار است شانزدهمین اجالس سران كشورهای عدم تعهد پاییز سال آینده با حضور 
نمایندگان 120 كشور به میزبانی ایران در شهر اصفهان برگزار شود. ایران از سال 1391 هجری 

شمسی برای سه سال ریاست جنبش عدم تعهد را برعهده خواهد گرفت.

تلنگر

شهردار اصفهان: 

مدنیت اصفهان را نمی توان حذف كرد جشن بصیرت و والیت 
برگزار شد

پسران  عنوان  با  والیت  و  بصیرت  دهه  فارس: جشن 
علوی و دختران فاطمی با حضور دو هزار و 500 نفر از 

دانش آموزان اصفهانی آغاز شده است.
در آستانه عید سعید غدیرخم برای دومین سال متوالی 
جشن دهه بصیرت و والیت توسط مسئوالن آموزش و 
پرورش استان در اصفهان آغاز شده است. در این برنامه 
كه به مدت دو روز برای دانش آموزان پنجم ابتدایی و 
دوره راهنمایی برگزار می شود، دو هزار و 500 نفر از 
باید  سادات دانش آموز شركت می كنند. دانش آموزان 
و  بستر ها  باید  مسئوالن  و  شوند  آشنا  غدیر  واقعه  با 
زمینه های تحقق این موضوع را در سطح كشور و میان 
این افراد فراهم كنند. دهه والیت فرصت مناسبی برای 
و  است  دانش آموزان  میان  در  اعتقادی  مبانی  تبیین 
متولیان اجرای برنامه های معرفتی باید اقدامات الزم 
را به منظور استفاده از ظرفیت های موجود در مدارس 
به منظور رشد و باروری مبانی اعتقادی دانش آموزان 

انجام بدهند.

تویوتا، تاكسی اصفهان می شود
ایمنا: معاون اجرایی سازمان تاكسیرانی شهر اصفهان 
اعالم كرد: شهرداری سعی دارد خودرو مدرن خارجی 
سران  اجالس  برگزاری  به  توجه  با  را  تویوتا  نوع  از 
ناوگان  وارد  آینده  سال  در  متعهد  غیر  كشورهای 

تاكسیرانی اصفهان كند.
كرد:  اظهار  خبر  این  اعالم  با  نژاد  عسگری  رمضان 
امید است خودرو تویوتا كه از خودروهای باكیفیت و 
مدرن دنیا محسوب می شود برای خدمات رسانی بهتر 
و مناسب تر به شهروندان به خصوص میهمانان خارجی 
وارد ناوگان شود. وی توسعه كیفی ناوگان و بكارگیری 
اصلی  اولویت های  از  كیفیت  با  و  مدرن  خودروهای 
سازمان تاكسیرانی دانست و اذعان داشت: خودروهای 
باكیفیت و مدرن جدید، جایگزین خودروهای قدیمی 
امور  تاكسیرانی خواهد شد. معاون  ناوگان  و فرسوده 
خواستار  اصفهان  شهر  تاكسیرانی  سازمان  اجرایی 
كمك دولت از محل صرفه جویي هاي ناشي از افزایش 
تاكسي  رانندگان  به  و كاهش مصرف سوخت  قیمت 
تاكسیراني  بزرگ  خانواده  كرد:  نشان  خاطر  و  شد 
اصفهان با 24هزار راننده تاكسي از خدمت گذارترین و 

زحمتكش ترین افراد جامعه محسوب مي شوند.

عدم بارگذاري جدید 
زاینده رود

گونه  هر  اصفهان  شهر  اسالمي  شوراي  سخنگوي 
بارگذاري جدید در مسیر رودخانه زاینده رود را امري 

غیراصولي و اشتباه دانست.
به نقل از روابط عمومي شوراي اسالمي شهر اصفهان،  
ابوالفضل قرباني با اشاره به بازگشایي مجدد رودخانه 
زاینده رود و جاري شدن آب در بستر این رودخانه بر 
تالش جهت استمرار آن تأكید كرد و گفت: همان طور 
كه از اسم زاینده رود مشخص است دلیل وجود شهر 
اصفهان و دیگر شهرهایي كه در مسیر آن قرار دارند، 

وجود این رودخانه است.
پیگیري  بر  اصفهان  شهر  اسالمي  شوراي  سخنگوي 
بارگذاري  عدم  منظور  به  رسانه ها  و  مسئوالن  جدي 
انتها تأكید كرد و  تا  از سرچشمه  جدید در رودخانه 
گفت: نه تنها امكان بارگذاري جدید وجود ندارد بلكه 
بارگذاري هاي قبلي نیز در هر كجاي مسیر زاینده رود 

باشد باید كنترل و جلوي آن گرفته شود.

دیواره كارگاه مترو حادثه 
آفرید

زاینده رود
بر اثر برخورد شدید یك دستگاه خودروي سواري با 
دیواره كارگاه یكي از خطوط متروي شهر اصفهان و پرتاب 
شدن به درون كارگاه راننده و نگهبان كارگاه جان خود 
را از دست دادند. سرهنگ حسین غالمي اظهار داشت: 
ساعت چهار بامداد روز پنجشنبه گذشته یك دستگاه 
خودروي سواري سانتافه كه با سرعت مرگ بار از خیابان 
دانشگاه به سمت میدان آزادي در حركت بود وارد میدان 
شده و سپس به داخل كارگاه مترو وارد مي شود. وي افزود: 
در این حادثه خودرو با كانكسي كه نگهبان كارگاه درون 
آن مشغول استراحت بوده برخورد و پس از مرگ وي 
خود نیز به درون كارگاه پرت شده و جان خود را از دست 
این مقام مسئول عنوان داشت: در تحقیقات  مي دهد. 
پلیس مشخص شد راننده یك جوان 26 ساله بوده كه 
وسیله نقلیه نیز متعلق به خودش نبوده و آن را از یكي از 

دوستانش امانت گرفته بوده است. 

توقیف محموله 3۶0 میلیوني 
پوشاك قاچاق

زاینده رود
اصفهان  شهرضاي  انتظامي  فرماندهي  مأموران 
از سه دستگاه خودروي سنگین دو هزار  بازرسي  در 
دست پوشاك خارجي قاچاق را به ارزش تقریبي 360 
خسرو  سرهنگ  كردند.  ضبط  و  كشف  ریال  میلیون 
اعالم  با  شهرضا  شهرستان  انتظامي  فرمانده  احمدي 
این مطلب اظهار داشت: مأموران انتظامي مستقر در 
حین  فرماندهي  این  امامي  شهید  بازرسي  و  ایست 
كنترل خودروهاي عبوري در مقاطع زماني مختلف به 
دو دستگاه اتوبوس و یك دستگاه كامیون مشكوك و 
آنها را متوقف كردند. وي افزود: مأموران در بازرسي از 
خودروهاي یاد شده تعداد دو هزار دست انواع لباس 
خارجي قاچاق را كه به طرز ماهرانه اي در این خودروها 

جاسازي شده بود كشف و ضبط كردند. 

گزارش

قائم مقام رئيس سازمان بهزیستی در امور مشاركت های مردمی:

35 هزار واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی واگذار می شود

به مناسبت عيد غدیرخم:

غدير بازگشت به خويشتن است

غدیر بنا بر تفسير 
هر دو شرط را دارد 
یعني هم بازگشت 
به خویشتن است 

و هم از طرف شرع 
مشخص شده است. 

غدیر بازگشت 
حيات دوباره اسالم 
است، عالوه این كه 
عيد غدیر تشریع 

هم شده است
حوادث

غدیر مسأله روز است
حجت السالم محمد محمدي اشتهاردي مي گوید: امروز كه ما در عصر غيبت  به سر می بریم، مسأله والیت فقيه 
دنباله همان غدیر است، بنابراین غدیر یك مسأله روز است، غدیر یعنی نباید دین را از سياست جدا كرد، 
حكومت آميخته با سياست است، و حكومت صالح و عادل، عين اسالم و دین است، آنها كه سياست را از دین 
جدا می دانند در حقيقت منكر غدیر هستند، بنابراین هميشه باید غدیر را - به این معنا كه گفته شد، زنده 
نگه داشت. امام خمينی قدس سره در این باره می فرماید: »غدیر آمده است كه بفهماند كه سياست به همه 
مربوط است، در هر عصری باید حكومتی باشد با سياست، منتها سياست عادالنه كه بتواند به وسيله آن اقامه 

صلوة كند، اقامه صوم كند، اقامه حج كند، اقامه همه معارف را بكند...«
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  زهرا نوبخت
سال های  به  نسبت  اصفهان  در  موسیقی  بازار  روزها  این 
قبل از رونق خاصی برخوردار شده به حدی كه خوانندگان 
هستند  تالش  در  موسیقی  مختلف  ژانرهای  در  بسیاری 
گنبدهای  شهر  در  دیگر  مورد  هر  و  البی  رانتف  با   تا 

فیروزه ایی میهمان باشند.
مدیران  تحمل  سطح  ارتقا  اگر  است  بی انصافی  البته 
برای  متناسب  نسبتاً  فضاهای  و  شهر  هنری  و  فرهنگی 

اجرای كنسرت ها را برنشماریم.
به همین دالیل بر آن شدیم تا نگاهی اجمالی به برخی از 

ابعاد موسیقی در اصفهان داشته باشیم.   
آن  چه  تاریخی  دوره  هر  در  موسیقی  هنر  نیست  شكی 
زمان كه فرمان قطع كردن دست نوازندگان را می دادند و 
موسیقی را می بایست در پستوی خانه نهان می كردند و 
چه آن زمان كه در نهایت موسیقی آب باریكه ای بود در 
محافل عیش و نوش شاهان و بزرگان، به هر صورت این 

هنر به طرق مختلف با توده های مردم همراه بود.
این كه ما به طور معمول تالش می كنیم موسیقی اصفهان 
از دوران صفوی به بعد، تاریخ نگاری و بررسی كنیم،  را 
نخست به این دلیل است كه منابع تاریخی برای جستار 
و تحقیق در این دوران بسیار بیشتر از دوران قبلی است. 
دیگر این كه با پایتخت شدن اصفهان در زمان شاه عباس 
اول، عماًل اصفهان تبدیل به یك مركز بزرگ هنری شد كه 
همین تمركز، باعث دمیدن روحی تازه در كالبد موسیقی 

این شهر شد.
 موسيقی دانان وابسته به دربار:

گروه نخست موسیقیدانانی كه با توجه به شرایط نامساعد 
گرفتند  تصمیم   ) صفویه  دوران  اول  نیمه  به خصوص   (
فعالیت های هنری خود را در دربار پادشاهان و حكمرانان 

با تشكیالت منسجم شان ادامه دهند .
موسيقی دانان غير وابسته به دربار:

متمركز  تشكیالت  از  كه  هستند  هنرمندانی  دوم  گروه 
داشتند   فعالیت  مخفیانه  عمدتاً  و   بودند  دور  به  درباری 
عرضه  را  خود  هنر  مذهبی  موسیقی  قالب  در  یا   و 

می كردند .
به  نه  كه   بودند  خاطری  آزرده  هنرمندان  سوم  گروه 

شدند  حاضر  نه  و  داده  تن  درباری  تشكیالت  عضویت  
مخفیانه و با شرایط خاص و دشوار به كار هنری خود ادامه 
دهند، از این رو موسیقی دانان تصمیم به مهاجرت گرفتند 
كه البته هر چند در وطن خود نبودند ولی تداوم موسیقی 

ایرانی و حفظ آن بسیار قابل توجه بوده است.
كنترل  و  نظارت  تحت  دربار  به  وابسته  دانان  موسیقی 
خانه  نقاره  بودند.  خانه  نقاره  نام  به  منسجمی  تشكیالت 
تحت نظر شخصی به نام چالچی باشی بوده كه وی مسئول 

همانگی، برنامه ریزی و كارهای دیگر نقاره خانه است.
همچنین خود چالچی باشی و گروه های دیگری همچون 
نوازندگان، شعبده بازان، خیمه شب بازان، بند بازان، قصه 
خوان ها و حتی فعالیت اماكن فساد و فحشا!! تحت نظارت 

شخصی به نام مشعلدار باشی می باشد.
این است كه حتی در  شكوفایی  برانگیز در  نكته تاسف 
تا  گرفته  نوازندگان  از  صفوی  دوره  در  موسیقی  نسبی 
شخص  نظر  تحت  ردیف  یك  در  ها  فاحشه  و  روسپیان 
واحدی به نام مشعلدار باشی بودند كه با بررسی و تامل 
در این مسأله و موارد مشابه تاریخی )در تمام دوره ها(، 
بیشتر می توان به زاویه نگاه و بینش تحقیرآمیز حكمرانان 

و حتی جامعه به هنر موسیقی پی برد.
معرفی استادان مكتب اصفهان 

اختناقی كه توسط  از عصر صفوی و دوره خفقان و  بعد 
در  جدیدی  دوره  بود،  آمده  وجود  به  صفوی  پادشاهان 
در  گردید.  پدیدار  قاجارها  حكومت  زمان  در  موسیقی 
زمان صفویان به علت مخالفت شدید پادشاهان )به دالیل 
به  كار موسیقی  ارائه  به  نمی توانست  مذهبی( هیچ كس 
صورت علنی بپردازد، به طوری كه هر كاری و هركسی به 

شدت سركوب می شد.
ولی همیشه راه حل هایی برای مقابله با زور وجود داشته 
از  كاری  نمی توان  وظلم  جبر  با  همیشه  مثل  و  دارد  و 
پیش برد. موسیقیدانان ایرانی در آن زمان راه حلی برای 
با مجوز آن زمان )وزارت فرهنگ و ارشاد  ارائه موسیقی 
به  آوازها  و  موسیقی  اجرای  آن  و  كردند  پیدا  صفویه!( 
آنها  بود.  مراسم  قبیل  این  از   ... و  روضه  و  تعزیه  شكل 
گوشه های آوازی ایرانی را در قالب مراسم های اینچنینی 
ارائه می كردند. )مراسم هیأت ها و سینه زنی های امروزی 

به جا مانده از همین دوران است.(
هنر  اهل  موسیقی،  سیاه  دوران  پایان  و  قاجار  دوره  در 
و  مدون  صورت  به  ایرانی  موسیقی  گردآوری  به  دوباره 
منظم برآمدند تا از نابودی آن جلوگیری كنند. در اصفهان 
بسیاری  استادان  زمان،  آن  در  بودن  پایتخت  دلیل  به 
به  سینه  را  موسیقیایی  اطالعات  این  كه  داشتند  حضور 

سینه منتقل كردند.
از زمان گذشته اگر بخواهیم نام چند تن از استادان آواز 
را بگوییم، سید عبدالرحیم اصفهانی در راس استادان آواز 
ایرانی  ایرانی قرار دارد و امروزه هر چه كه از آواز اصیل 
مسلك  درویش  استاد  این  از  مانده  جای  به  می شنویم 
ایران  موسیقیدانان  خاتم  فن،  ارباب  همه  گفته  به  است. 
مواهب  از  گیرایی  و  رسایی  و  مالحت  در  آوازش  بود. 
هیچ كس  را  شرقی  موسیقی  و  می شد  شمرده  آسمانی 
بهتر از او نمی دانست. از شاگردان برجسته آواز این استاد 
و...  شاطرحاجی  حبیب  ادیب،  اصفهانی،  تاج  به  می توان 
اشاره كرد. ولی شاگرد برجسته و بزرگ ایشان میرزا علی 

قاری بورد.
به  )ملقب  اصفهانی  اسداله  نایب  نیز  نی  موسیقی  در 
از  و  معروف  موسیقیدانان  از  استاد  این  نی(  خداوندگار 
نوازندگان برجسته نی در ایران بوده است. او دارای گوشی 
حساس، انگشتانی چابك و قریحه و استعدادی كم نظیر 
بود. تا قبل از استاد نایب اسداله اصفهانی، نی را به شیوه 
نوازندگی با لب )به اصطالح عامیانه، چوپانی( می نواختند 
و استاد نایب اسداله اولین كسی بود كه شیوه اجرای نی 
دندان های  بین  در  نی  گذاشتن  یعنی  امروز  شیوه  به  را 
پیشین نوازنده اجرا كرده است و پس از او شاگردان ایشان 

به راه او در این شیوه ادامه دادند.
مهدی نوایی نیز بزرگ ترین و بهترین شاگرد نایب اسداله 
اصفهانی بود. از آثار وی چند تك نوازی و چند همنوازی 
را  السلطان(  )قوام  دادور  عبداله  تار  سه  و  پروانه  آواز  با 
می توان نام برد. او در سال 1285 در اصفهان به دنیا آمد 
بزرگ ترین  از  گفت.  وداع  را  فانی  دار   1326 سال  در  و 
شاگردان وی استاد حسن كسایی و استاد حسین یاوری 

بودند. 
استاد حسین یاوری نی نواز نابینایی بود كه بنا به روایت 

هم عصرانش بیش از هر نوازنده دیگری در كار یافتن و 
ضبط گوشه های موسیقی ایرانی تالش كرد، اما به سبب 
از ضبط  مانع  تنها  نه  داشت،  كه  خاصی  اخالقی  فضایل 
دانسته های  نیز  دشواری  به  بلكه  می شد،  سازش  صدای 
نخستین  در  او  مرگ  با  می آموخت.  دیگران  به  را   خود 
و موسیقی  از دانش  انقالب گنجینه ای  از  بعد  سال های 

نیز به خاك رفت. 
یاوری معتقد بود كه موسیقی از فارس شروع می شود، در 
اصفهان تكوین می یابد و در تهران خراب می شود. )عین 

حقیقت را گفته اند!( 
در   برسیم، موسیقی  به حال  و  بگذریم  آن سال ها كه  از 
استان اصفهان از ابتدا رونق اقتصادی خوبی نداشته اما در 

دهه اخیر می توان كمابیش جهشی را شاهد بود.
علی اصغر شاهزیدی، علی رستمیان، علیرضا افتخاری از 
از  همواره  كه  هستند  اصفهان  موسیقی  افتخارات  جمله 
خود آثاری را بر جای گذاشته اند كه درخور توجه بوده و 
آثاری ماندگار دانست كه در حال حاضر  آنها را  می توان 

نیز توجه خوبی به آنها شده است.
از آثار فاخر استاد علی رستمیان می توان به آلبوم چهار 
باغ در سال 1365به همراه گروه استادان نام برد و دومین 
آلبوم رستمیان به نام مویه با تنظیم فرامرز پایور به بازار 
در  پایور  فرامرز  استاد  و  رستمیان  همكاری  شد.  عرضه 

آلبوم های حكایت دل و ارغوان نیز ادامه یافت.
از استاد شاهزیدی دو آلبوم به صورت رسمی منتشر شده 
كه در بازار موسیقی قابل دسترس می باشد. این دو آلبوم 

عبارتست از: چرخ گردون و سروش آسمانی.
شاهكار موسیقی در حال حاضر اصفهان علیرضا افتخاری 

است كه برخی از  آثار او عبارتند از:
چتری  سینمایی  فیلم  كبیر،  امیر  سریال  روی  بر  كلیپ 
با  همكاری  بهاران،  نغمه  نوروزی  برنامه  كارگردان،  برای 
برنامه ضیافت در رمضان، برنامه كاروان شعر و موسیقی در 

سال 1381، اجرای تصویری بسیاری از تصنیف ها و...
از: آتش  عبارتند  نیز  این خواننده  آلبوم های  مشهورترین 
بهار،  هزار  2، هنگامه، گل  و  نیلوفرانه 1  استاد،  یاد  دل، 
زبیاترین، سروسیمین، امان از جدایی، ناز نگاه، خداحافظ، 

عطر سوسن و... .

)سینما  مستند  فیلم  بین المللي  جشنواره  پنجمین 
حقیقت( با معرفي برگزیدگان بخش ملي و تقدیر از 

حسین ترابي و فرهاد ورهرام به پایان رسید. 
حقیقت،  سینما  جشنواره  پایاني  مراسم  ادامه  در 
ابراهیم حاتمي كیا كه براي اهداي جایزه به برگزیدگان 
به روي صحنه آمد، گفت:  اگر در یك جمله سینماي 
مستند را خالصه كنم باید بگویم دروازه طالیي ورود 
به سینماي اجتماعي، سینماي مستند است. كسي 

حوصله  مي كند  پیدا  را  مستند  سینماي  ادب  كه 
مي كند، تحقیق مي كند و وقت مي گذارد و در حوزه 

سینماي داستاني به هر سینمایي تن نمي دهد. 
آذربایجان،   مانند  استان ها  از  برخي  به  اشاره  با  وي 
پرقدرت  مازندران كه در حوزه مستند  و  كردستان 
هستند افزود:  نمي دانم چه حكمتي است كه بعضي 

از استان ها كمتر وارد این حوزه مي شوند. 
حاتمي كیا از خاطره اي هنگام تصویربرداري »روایت 

فتح« در كردستان یاد كرد و گفت: در آن زمان مردم 
اطراف »ماهوت« و روستاها مجبور به ترك خانه هاي 
خود بودند. وقتي آنها را با اثاث و وسایلشان مي دیدم 
دوربین را روشن مي كردم تا از آنها بپرسم چه حالي 
دارند. ولي پس از آنكه حس كردم كه ممكن است 
دروغي را به آنها تلقین كنم با همان اولین سئوال 
دوربین را خاموش مي كردم تا دروغ ضبط نكنم. البته 

اي كاش خاموش نمي كردم. 

بر  فیلمساز  بودن  مؤثر  كرد:  تصریح  كارگردان  این 
سوژه ها و دخالت هنرمندانه فرد، گاهي در آثار دیده 
است  ارزشمند  بزند،  لنگ  اثر  اگر  حتي  و  مي شود 
تا این كه به نوعي فرضیه از پیش تعیین شده اي را 

داشته باشد. 
از  تعدادي  حقیقت،  جشنواره  پایاني  مراسم  در 
فیلم سازان برگزیده جشنواره سینما حقیقت پس از 

دریافت جوایزشان، نكاتي را مطرح كردند. 

تحليل

خبر
در سميرم برگزار می شود؛

جشن شعر خوانی كودكان
همزمان با هفته كتاب و كتابخوانی و اعیاد با سعادت 
قربان و غدیر جشنواره شعرخوانی در كانون پرورش 

فكری كودكان و نوجوانان سمیرم برگزار مي شود. 
نوجوانان  و  كودكان  فكری  پرورش  كانون  سرپرست 
بر  عالوه  هفته  این  در  گفت:  سمیرم  شهرستان 
با  همراه  زیبایی  برنامه های  شعرخوانی،  جشنواره 
كتاب وكارهای فرهنگی، هنری، علمی، ادبی، دینی و 
بازی سرگرمی را به نمایش مي گذاریم. شكراله امینی 
اشعار  برترین  به  خوانی  شعر  جشنواره  در  افزود: 
شعرخوانی  امینی  شد.  خواهد  اهدا  نفیس  هدایایی 
و تصریح كرد:  برشمرد  زیبایی شناسانه  را یك هنر 
هر ایرانی باید با شعرخوانی زیبا و تمرین وتكرار آن 
از دوران كودكی و نوجوانی روح لطیف ادب فارسی 
از  وی  دارد.  نگه  پویا  و  زنده  خانواده  و  خود  در  را 
مسئوالن خواست با ارتباط بیشتر با كتاب و سركشی 
مایه  نوجوان  و  كودك  جامعه  به  متعلق  مراكز  از 
به  زمینه اي  در هر  فعال  قشر  این  ترغیب  و  تشویق 

ویژه كتاب و كتابخوانی باشند.

رئيس انجمن سينمای جوان كاشان:
هفته ایی برای پرورش 

استعدادها
گفت:  كاشان  جوان  سینمای  انجمن  رئیس  ایرنا: 
هفته فیلم و عكس فرصتی برای نمایش استعدادهای 

خالق و ناشناخته است.
فیلم  هفته  هشتمین  آغاز  به  اشاره  با  بهمنی  رضا 
ماه  آبان  هفتم  و  بیست  از  شهرستان  این  عكس  و 
و  نامه  فیلم  فیلم،  عكس،  اظهارداشت:  سالجاری، 
پوستر فیلم از جمله بخش هایی است كه برای ارائه 
جهاد  وی،  است.  شده  گرفته  نظر  در  هنری  آثار 
و  كودك  اعتیاد،  شهروندی،  آموزش  اقتصادی، 
ارائه  اولویت دار برای  از جمله موضوعات  نوجوان را 
در برنامه های گرامیداشت این هفته بیان كرد. وی، 
برگزاری نشست ها و كارگاه های تخصصی نقد آثار ارائه 
برپایی  شده در حوزه فیلم و عكس، نمایش فیلم و 
نمایشگاه های عكس را نیز از مهم ترین برنامه های این 
هفته برشمرد. انجمن سینمای جوان كاشان از جمله 
مراكز فعال كشور است كه در سال 1376 تاسیس 
شده و تاكنون موفق به آموزش بیش از دو هزار و 500 
عكاسی  و  فیلمسازی  رشته های  عالقه مندان  از  نفر 
شده است. تاكنون در این انجمن، 500 عنوان فیلم 
كوتاه داستانی، مستند و پویانمایی ساخته شده و به 
جشنواره های هنری داخلی و خارجی راه یافته است.

همزمان با  جشنواره كودک؛
جشن بزرگ دانش آموزی، 

برپا می شود
افتتاحیه  با آیین  جشن بزرگ دانش آموزی همزمان 
بیست و پنجمین جشنواره فیلم كودك در 9 استان 

كشور برگزار می شود.
با حضور بیش از 20 هزار دانش آموز در 9 استان كشور، 
آیین های افتتاح جشنواره در این استان ها با شكوه هر 
چه بیشتر برگزار می شود. این جشن های دانش آموزی 
همزمان را روز عید غدیر خم برگزار می شود تا در این 
روز با حضور كودكان و نوجوانان ایرانی جشنواره بیست 
فیلم كودك كلید بخورد. همچنین همزمان  و پنجم 
و  كودكان  كودك،  فیلم  جشنواره  افتتاحیه  مراسم  با 
نوجوانان و خانواده های شهر مسجد سلیمان بر سر مزار 
شهید نوجوان بهنام محمدی حاضر و یاد و خاطره این 

شهید را زنده نگه می دارند.
شهدای  به  اخیر  دوره  در  كودك  فیلم  جشنواره 
شهید  بر  عالوه  و  دارد  ویژه ای  توجه  آموز  دانش 
در  نوجوان  شهدای  سایر  از  محمدی  بهنام  نوجوان 
بخش  در  شد.  خواهد  قدردانی  مختلف  شهرهای 
خاطره  و  یاد  داشت  گرامی  ضمن  نیز  بین الملل 
جایزه ای  فلسطینی  دانش آموز  الدوره  محمد  شهید 
خواهد اهدا  این شهید  عنوان  با  بخش  این  برای   نیز 

 شد.

فرهنگ و هنر

در اصفهان به دليل 
پایتخت بودن در 

آن زمان، استادان 
بسياری حضور 
داشتند كه این 

اطالعات موسيقيایی 
را سينه به سينه 

منتقل كردند

اوضاع موسيقی اصفهان جهش داشته است

مشعل داران موسیقی ايرانی، شاهکاران اصفهانی

ابالغ وقت رسيدگي
8/495 شماره: 900632 شاكي آقاي ايوب نوري فرزند قاسم طي شكوائيه عليه كيارش 
شماره  به  ارجاع  از  پس  شكايت  طرح  عمدي  جرح  و  ضرب  ايراد  بر  مبني  مختاري 
عمومي  دادسراي  بازپرسي   19 شعبه  ثبت  ارجاع  از  پس  نموده   9009980359800619
اصفهان نظر به مجهول المكان بودن مشتكي عنه در اجراي دستور بازپرسي شعبه 19 و 
به تجويز از ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري مراتب يك نوبت چاپ و منتشر و به 
نامبرده ابالغ مي گردد مورخه 90/9/25 جهت رسيدگي به اين شعبه واقع در خيابان جابر 
انصاري مجتمع قضايي شماره سه مراجعه نمائيد. م الف/ 12596 زارعان- مدير دفتر شعبه 

19 بازپرسي دادسراي عمومي اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
8/496 شماره: 900503 ب 19 شكات آقايان مجتبي دوست محمدي و ابوالقاسم شريفي 
عليه محسن سلطاني تيراني فرزند رحيم باتهام كالهبرداري طرح شكايت پس از ارجاع 
اصفهان  عمومي  دادسراي  بازپرسي  نوزده  شعبه  ثبت   9009980359800491 بشماره 
گرديده نظر به مجهول المكان بودن مشتكي عنه در اجراي دستور بازپرس شعبه نوزده 
مراتب  كيفري  دادرسي  آئين  قانون   115 ماده  از  تجويز  به  و  اصفهان  عمومي  دادسراي 
يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار چاپ و منتشر و به نامبرده باال ابالغ مي گردد 
مورخه 90/9/30 ساعت 8/30 صبح به شعبه نوزده بازپرسي واقع در اصفهان خيابان جابر 
انصاري مجتمع قضايي شماره 3 مراجعه نمايد. م الف/ 12597 زارعان- مدير دفتر شعبه 

19 بازپرسي دادسراي عمومي اصفهان

ابالغ
8/516 شماره درخواست: 9010100350302846، شماره پرونده: 9009980350300635، 
شماره بايگاني شعبه: 900635، خواهان زهرا سليمان زاده دادخواستي به طرفيت خوانده 
جهت  كه  نموده  اصفهان  اصفهان-  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقديم  خاقاني  ايمان 
اصفهان-  در  واقع  اصفهان  شهرستان  )حقوقي(  عمومي  دادگاه  سوم  شعبه  به  رسيدگي 
طبقه  اصفهان-  استان  كل  دادگستری  ساختمان  نيكبخت-  شهيد  خ  باال-  چهارباغ  خ 
وقت  و  گرديده  ثبت   9009980350300635 كالسه  به  و  ارجاع   305 شماره  اتاق   3
رسيدگی آن 1390/9/29 و ساعت 9:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن 

های  دادگاه  دادرسی  آيين  قانون   73 ماده  تجويز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده 
از جرايد  يكی  در  نوبت  مراتب يك  دادگاه  مدنی و دستور  امور  در  انقالب  و  عمومی 
به دادگاه  از مفاد آن  از نشر آگهی و اطالع  تا خوانده پس  كثيراالنتشار آگهی می شود 
دريافت  را  و ضمائم  دادخواست  دوم  نسخه  كامل خود  نشانی  اعالم  و ضمن  مراجعه 
دادگاه  الف/ 12649 شعبه سوم   و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد. م 

عمومي حقوقي اصفهان

حصر وراثت
8/523 خانم فريبا ميرزايي تشنيزي داراي شناسنامه شماره 14790 به شرح دادخواست 
به كالسه 90-3836 ح/ 10 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين 
 90/7/22 تاريخ  در   14 بشناسنامه  تشنيزي  ميرزايي  اسداله  شادروان  كه  داده  توضيح 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: يك 
عيال و دو پسر و 3 دختر به نام هاي ذيل: 1- خسرو ميرزايي تشنيزي ش ش 67 پسر 
متوفي، 2- حسين ميرزايي تشنيزي ش ش 14332 پسر متوفي، 3- پريسا ميرزايي تشنيزي 
1699 دختر متوفي، 4- الهه ميرزايي تشنيزي ش ش 795 دختر متوفي، 5- فريبا ميرزايي 
تشنيزي ش ش 14790 دختر متوفي، 6- اقدس شريفي ش ش 9 عيال متوفي و الغير. 
اينك با انجام تشريفات مقدماتي درخواست مزبور را يكمرتبه آگهي مي نمايد تا هر كسي 
اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفي نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف يك ماه به 
شورا تقديم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. م الف/ 12747 رئيس شعبه دهم حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان

احضارمتهم مجهول المكان
 102 اكبردرپرونده كالسه 900234 ك  فرزند  آبادي  موسي  رجبي  اصالن  آقاي   8/524
ايرادضرب  ربايي،  آدم  به  است  متهم  فرزندحسين  ابراهيمي  زهرا  حسب شكايت خانم 
و جرح عمدي و ايجاد مزاحمت تلفني و فحاشي لذا در اجراي ماده 180 قانون آيين 
جلسه  براي  انتسابي  اتهام  از  دفاع  جهت  گردد  مي  ابالغ  مشاراليه  به  كيفري  دادرسي 
اين دادگاه حاضر گردد.  رسيدگي روز سه شنبه مورخ 1390/9/29 ساعت 9 صبح در 
در غير اين صورت غيابًا رسيدگي و حكم مقتضي صادر خواهد شد. ميردامادي - رئيس 

شعبه 102 دادگاه عمومي جزائي شهرضا

فقدان سند مالكيت
8/525 نظر به اينكه خانم صغرابيگم احترامي شهرضايي فرزند سيد محمدباقر با ارائه دو 
برگ استشهاد محلي كه هويت و امضاء شهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند 
مالكيت نيم دانگ مشاع از پالك 697 فرعي از 21 اصلي واقع دررشكنه شده است كه 
سند مذكور بميزان سه دانگ درصفحه 190 دفتر 189 بنام وي ثبت وصادرگرديده سپس 
نامبرده بموجب سندرسمي شماره 53696 – 69/5/16 دفتردو شهرضا تمامت دودانگ از 
مالكيت خود را به ژاله خسرواني پور انتقال داده وهمچنين به موجب سندرسمي شماره 
79/4/14 دفترسه شهرضاتمامت نيم دانگ ديگر از مالكيت خود را به ژاله   – 140440
به  المثني نسبت  مالكيت  تقاضاي صدور سند  نامبرده  اينك  انتقال داده است  خسرواني 
نيم دانگ باقيمانده مالكيت خودرانموده است لذا دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي 
قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله 
اي كرده كه درفوق به آن اشاره اي نشده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد 
مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه واعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند 
مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم خواهد كرد. در صورت ارائه 
سند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه 
تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. مير 

محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

ابالغ اجرائيه
8/526 آگهي ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 688-2/855 بدينوسيله به آقاي سهام محمودي 
پارس  ارتش سجاديه دوم ساختمان  اصفهان خيابان  فرزند گل محمد ساكن  پيري  چم 
بدهكار پرونده كه برابر گزارش مأمور مربوطه نشاني فوق مورد شناسايي واقع نگرديده 
ابالغ مي گردد كه برابر سند رهني شماره 27127-86/05/01 تنظيمي در دفترخانه شماره 
107 اصفهان، بستانكار بانك ملي اصفهان مبادرت به صدور اجرائيه كالسه فوق را نموده 
كه برابر آن مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون ريال بابت اصل و مبلغ پانصد و شصت و 
شش ميليون و ششصد و هشتاد و چهار هزار و نهصد و سي و دو ريال بابت خسارت 
تأخير تأديه جمعًا به مبلغ چهار ميليارد و شصت و شش ميليون و ششصد و هشتاد و چهار 

هزار و نهصد و سي و دو ريال به انضمام خسارت تأخير تأديه روزانه مبلغ سه ريال به ازاء 
هر سه هزار ريال از تاريخ 89/06/29 تا زمان وصول و حق الوكاله و حق بيمه و ده هزار 
ريال قرض الحسنه بدهكار مي باشيد كه خسارت تأخير تا روز پرداخت نيز طبق مفاد سند 
رهني به آن اضافه مي گردد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مراتب 
فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت اطالع شما درج و منتشر و از 
زمان درج در روزنامه اجرائيه ابالغ شده محسوب مي گردد چنانچه ظرف مدت ده روز 
مقرر در ماده 34 اصالحي قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مكرر آن نسبت به 
پرداخت بدهي خود اقدام ننمائيد بنا به تقاضاي بستانكار پس از ارزيابي تمامي مورد وثيقه 
از باغچه 1385 واقع در بخش  ششدانگ يكباب خانه پالك شماره 1384 مجزي شده 
پنج ثبت اصفهان و قطعيت آن حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي و با 
برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتي اقدام خواهد شد و جز 
آگهي مزايده آگهي ديگري منتشر نخواهد شد. م الف/ 11241 اسدي- سرپرست اداره 

اجراي اسناد رسمي اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
8/527 چون تحديد حدود ششدانگ يكباب خانه پالك شماره 9012/ 2 واقع در فضل 
پورمقدم  عباسعلي  فاطمه  خانم  بنام  ثبتی  پرونده  طبق  كه  شهرضا  ثبتي  يك  بخش  آباد 
نيامده  عمل  به  ثبت  حضورمتقاضی  عدم  علت  به  است  ثبت  درجريان  مصطفي  فرزند 
نامبرده تحديد  بنابه دستور قسمت اخير از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای  اينك 
حدود ملك مرقوم در روز 1390/9/21 ساعت 8 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
اين آگهی بكليه مالكين و مجاورين اخطار می گردد كه در روز و  به موجب  لذا  آمد. 
ماده  امالك مطابق  اعتراضات مجاورين و صاحبان  يابند.  ساعت مقرر در محل حضور 
شد  خواهد  پذيرفته  روز   30 تا  تحديدی  تنظيم صورتمجلس  تاريخ  از  ثبت  قانون   20
معترض  ثبت،  معترضی  های  پرونده  تكليف  تعيين  قانون  واحده  ماده   2 تبصره  طبق  و 
گواهی  اداره  اين  خودرابه  اعتراض  تسليم  ازتاريخ  يكماه  مدت  ظرف  بايست  می 
ضمنًا  نمايد  ارائه  اداره  اين  به  و  اخذ  قضايی  ذيصالح  ازمرجع  را  دادخواست  تقديم 
چنانچه روز تحديد مواجه با تعطيلی پيش بينی نشده گردد تحديد حدود در روز بعد 
اسناد  ثبت  رئيس  ميرمحمدي-   1390/8/23 انتشار:  تاريخ  شد.  انجام خواهد  تعطيل   از 

و امالك شهرضا 

در مراسم پایاني جشنواره سينما حقيقت مطرح شد: 

دروازه طالیي ورود به سینماي اجتماعي، مستند است 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

آب در حوضه هاي آبریز است. اجراي این روش مدیریت 
آب، تضمیني براي تحق اهداف توسعه پایدار خواهد بود 
اخیر در  از مفاهیمي كه در سال هاي  نوع یكي  این  زیرا 
قرار  از كشورها  بسیاري  توجه  مورد  آب  مدیریت  حوضه 
مبناي سه اصل  بر  منابع مدیریت  گرفته مدیریت جامع 
اجتماعي  عدالت  فني(،  و  اقتصادي  نظر  )از  كارایي  مهم 
آبي  طرح  هر  و  است  استوار  زیست  محیط  پایداري  و 
اصل  این سه  رعایت  با  باید  آبریز  در حوضه  اقدام  هر  و 
از همان مفهوم توسعه  این اصول  باشد. روشن است كه 
این  رعایت  در  اصلي  شرط  است.  شده  گرفته  بر  پایدار 
برآورد  بینانه در  واقع  و  بي طرفانه  اصول داشتن روحیه 
منابع و مصارف حوضه آبریز است. با این رویكرد مي توان 
براي همیشه رودخانه ها و تاالب ها را زنده نگه داشت تا 
 تضمین ادامه حیات را براي همیشه براي خودمان حفظ

كنیم. 
امروز حوضه زاینده رود بیش از گذشته نیازمند رعایت این 
معیارها است و در این صورت مي توان امید به زنده ماندن 
زاینده رود داشت. اگر این امر محقق نشود با گذشت زمان 
مشكالت بیشتر هم مي شود و حتي در سال هاي متوسط 

نیز شاهد خشكي زاینده رود خواهیم بود.
نشان مي دهد هرچه كه  دارد   متأسفانه شواهدي وجود 

مي گذرد در حوضه زاینده رود كمتر به این اصول توجه 
مي شود. براي روشن شدن موضوع موارد زیر قابل تأمل 

و توجه مي باشد:
عدم توجه به توان اكولوژیك در سياست گذاري هاي 

توسعه
هر  در  توسعه  كه  اینست  پایدار  توسعه  اصول  از  یكي 
منطقه محدود به توان اكولوژیك حوضه آبریز به ویژه از 
نظر منابع آب باشد. براساس منابع آب طرحي و زیرزمیني 
تجدید شونده و با در نظر گرفتن شاخص سرانه نیاز آبي، 
توان اكولوژیك این حوضه براي استقرار جمعیت حداكثر 
سه میلیون نفر به دست مي آید كه اگر اثرات تغییر اقلیم 
را لحاظ كنیم ممكن ایست این رقم به 2/5 میلیون نفر 

كاهش یابد.
ولي اتخاذ سیاست ها انبساطي در توسعه و جذب جمعیت 
 در این منطقه از جمله ایجاد شهرك هاي مسكوني كه باعث

زمینه  و  یافته  كاهش  مسكن  و  زمین  قیمت  شود  مي 
به اصفهان  براي ساكنان استان هاي همجوار  را  مهاجرت 
را فراهم سازد و یا عطش سیري ناپذیر جذب بودجه هاي 
عمدتاً  كه  عمراني  كارهاي  یكسري  انجام  براي  دولتي 
دست  این  از  مي آورد  وجود  به  را  غیرپایدار  شغل هاي 
اهالي اصفهان است  این پاسخي براي  سیاست ها است و 

كه چرا اصفهان اینقدر شلوغ شده است؟
آب  انتقال  طرح هاي  با  بينانه  غيرواقع  برخورد 

بين حوضه اي
با آنكه در سال هاي گذشته تونل هاي انتقال آب یكي پس 
بینیم  مي  ولي  گرفته  قرار  بهره برداري  مورد  دیگري  از 
هرساله زاینده رود خشكتر مي شود. باید طرح هاي انتقال 
و  كوهرنگ  دوم  و  اول  تونل هاي  از جمله  اجرا شده  آب 
كارایي  تا  داد  قرار  واكاوي  مورد  را  خدنگستان  تونل 
نتیجه  و  شود  معلوم  زاینده رود  نجات  در  آنها  جایگاه  و 
توقف سیاست هاي گذشته  یا  ادامه  براي  راهي  آن چراغ 
باشد. آیا به راستي طرح هاي انتقال آب كه به ظاهر آبي 

را به زاینده رود اضافه مي كنند، به ضرر زاینده رود تمام 
نشده است؟ متأسفانه باید گفت جواب این سئوال مثبت 
كوهرنگ  دوم  و  اول  تونل هاي  آمار  به  كافیست  است. 
توجه شود، در حالي كه برنامه ریزي بهره برداري از این 
مترمكعب  میلیون   250 و   300 براي  به ترتیب  تونل ها 
در سال بوده و بر این اساس در حوضه زاینده رود 550 
به  آبرساني  )مثل  آب  جدید  تقاضاي  مترمكعب  میلیون 
اتفاق  ایجاد شده، ولي در خشكسالي هاي  یزد و كاشان( 
در  تونل  دو  این  از  انتقالي  آب  قبل،  سال هاي  در  افتاده 
نرسیده سال  در  مترمكعب  میلیون   250 به   مجموع 

است.
طبیعي است كه در خشكسالي ها این كسري آورد تونل هاي 
محیطي زیست  پایه  نیاز  دوش  بر  كوهرنگ  دوم  و   اول 

رودخانه و كشاورزان پائین دست تحمیل شده و این امر 
به دلیل فرضیات غیرواقع بینانه در مورد تونل هاي انتقال 
آب است. بر این اساس مي توان گفت راز این كه با اجراي 
خشك بیشتر  رود  زاینده  آب،  انتقال  متعدد   تونل هاي 
این  مورد  در  بینانه  غیرواقع  تصورات  همان  شود،  مي 

تونل ها است. 
بهشت آباد، تكرار اشتباهات پيشين

و  بیاموزیم  درس  قبلي  تجارب  از  نیست  قرار  ظاهر  به 
تونل هاي  مورد  در  بینانه  غیرواقع  فرضیات  اشتباه  همان 

شود.  مي  تكرار  نیز  آباد  بهشت  تونل  براي  دارد  قبلي، 
بهشت  آب  انتقال  طرح  اجراي  با  كه  ایم  شنیده  بسیار 
آباد مشكل آب زاینده رود براي همیشه حل مي شود. اگر 
یك سال به عقب برگردیم همه مي گفتند با اجراي تونل 
به  كارون  از  آب  میلیون  صد  و  میلیارد  یك  آباد  بهشت 
زاینده رود منتقل مي شود. حال براساس نامه تخصیص 
طرح بهشت آباد، مصوبه در بیست و یكم شهریورماه 89 
وزارت نیرو، مي شنویم این طرح در شرایط نرمال 580 
میلیون مترمكعب آب به زاینده رود اضافه مي كند و در 
مترمكعب  میلیون  به حدود 300  رقم  این  خشكسالي ها 

كاهش مي یابد.
بدیهي است كه تعریف نیازهاي جدید شرب و صنعت در 
استان هاي هدف )یزد و كرمان و اصفهان( برمبناي همان 
مشخص  و  شود  مي  انجام  مترمكعب  میلیون   580 رقم 
این  این زمان كسري 280 میلیون مترمكعب  نیست در 
طرح بر دوش چه بخش ها یا چه كساني قرار خواهد گرفت. 
طبق آنچه دیده ایم بجز كشاورزان و رودخانه زاینده رود 
گزینه دیگري براي تحمل این كسري آب وجود نخواهد 
داشت و روشن است كه اجراي این طرح با این وضعیت در 

آینده چه بالئي بر سر زاینده رود خواهد آورد.

محیط زيست
زيست بوم

روزان

پی  در  زیست كشور  كارشناس محیط  و  فعال  یك 
جاری شدن آب در زاینده رود، جاری شدن موقت 
آب در رودخانه زاینده رود را همچون مسكنی برای 
این  دائمی  حل  افزود:  و  دانست  بي شمار  دردهای 
مشكل در گرو نگاه جامع تر و ریشه ای تر به مشكالت 

این بخش است.

به گزارش مهر، محمد درویش، خطر وقوع نشست 
زمین به دلیل خشكی رودخانه در اصفهان را جدی 
دانست و افزود: امسال حدوداً چهارمین سالی است 
كه میزان برداشت دشت اصفهان، بیش از میزان تغذیه 
آن بوده كه اگر این روند ادامه پیدا كند، با فرایندی 
به نام افت آب زیرزمینی روبرو مي شویم. وی تصریح 

كرد: اگر این افت زیرزمینی با شتاب زیاد ادامه پیدا 
كند، پدیده ای به نام نشست زمین گریبانگیر اصفهان 
می شود یعنی سفره های آب زیرزمینی خالی شده و 
الیه های باالیی زمین به یكدیگر مي چسبند و چون 
اند، سدهای  داده  از دست  را  این الیه ها، آب درون 
زیرزمینی یا همان سفره های زیرزمینی گنجایش خود 

را از دست داده و باعث نشست زمین می شوند.
درویش به عواقب ناگوار نشست زمین اشاره كرد و 
افزود: وقتی زمین نشست پیدا كند ما حتی اگر بتوانیم 
چند تونل دیگر نیز بزنیم و آب را از كارون به اصفهان 
گنجایش  دیگر  زیرزمینی  سفره های  كنیم،  منتقل 
ذخیره آب را ندارند و بیشتر هرزآب تولید كرده و نرخ 

فرسایش زمین را افزایش مي دهیم.
وی گفت: این اتفاقی است كه متأسفانه در استان های 
فارس، همدان، خراسان و حتی اردبیل رخ داده و من 
خطر وقوع آن در اصفهان را نزدیك و جدی مي بینم.

مردم، دانش آموختگان و فعاالن منابع طبیعی و محیط زیست 
مسئوالن  توجهي  كم  پی  در  بختیاری،  و  چهارمحال  استان 
وزارت نیرو نسبت به اعتراضات و مخالفت های مردم و مسئوالن 
منطقه به طرح هاي انتقال آب بین حوضه ای از سرشاخه های 
نامه  یك  در  كشور،  مركزی  فالت  استان های  به  بزرگ  كارون 
سرگشاده به رئیس جمهورخواستارخاتمه به اوضاع وخامت بار 
از  ناشی  غیرقابل جبران  و خسارات  استان  منابع آب  مدیریت 

پروژه های انتقال آب شدند.
از  نامه  این  در  مردم  بختیاري  طبیعت  دیدبان  از  نقل  به 
رئیس جمهوركه پیش از این در سفرهاي قبلي اش به استان 
را مدیر آب چهارمحال و بختیاری  چهارمحال وبختیاري خود 
معرفی كرده، خواسته اند، مسئوالن وزارت نیرو را وادار به تن 
گرفته  صورت  مطالعات  نتایج  و  كارشناسی  نظرات  به  دادن 
سازمان   ،1387 سال  در  مجلس  پژوهش های  مركز  توسط 

حفاظت محیط زیست كشور و شركت مدیریت منابع آب ایران 
مبنای  بر  خردمندانه  گزینه های  به  یابی  دست  زمینه  و  كرده 
شناختی  بوم  خواهش های  و  اكولوژیكی  واقعی  توانمندی های 
مركزی  فالت  استان های  و  استان  این  پایداری  برای  مناطق، 

را فراهم نماید.
از این استان، زیر پا  انتقال آب  در این نامه تصویب طرح هاي 
میلیاردها  كه  شده  عنوان  المللی  بین  و  ملی  قوانین  گذاشتن 

صرف  آنها  شتابزده  اجرای  برای  كشور  المال  بیت  از  تومان 
كم  و  حیاتی  طرح های  اجرای  در  مقابل  در  و  است  شده 
آب  انتقال  طرح  نظیر  بختیاری،  و  چهارمحال  استان  هزینه 
طرح  بروجن،   – بن  محور  شرب  آبرسانی  لردگان،  به  ونك 
اردل  شهرستان های  آب  تأمین  و  جنوبی  رود  زاینده  عمران 
دولت  خواهانه  شعارعدالت  مخالف  كه  شده  تعلل  كوهرنگ،   و 

دانسته شده است.

سرمايه گذاری های عقیم و منابع آب از دست رفته
آنها  باالي  بسيار  آب، هزینه  انتقال  هاي  تونل  احداث  به  از حد  بيش  توجه  در  دیگر  مسأله 
است. ممكن است در گذشته حفر این گونه تونل ها نظير تونل اول كوهرنگ به دليل طول كم 
با این مشكل كمتر مواجه مي شده ولي براي تونل هاي جدید انتقال آب از جمله تونل بهشت 
این  عمل  در  ولي  داده  نشان  تومان  1500ميليارد  آنرا  هزینه  طرح  مشاور  برآورد  كه  آباد 
هزینه به بيش از ده هزار ميليارد تومان افزایش خواهد یافت، تأمين بودجه یك چالش عمده 
اي  بودجه  محدودیت هاي  دليل  به  باالي سرمایه گذاري  این حجم  دیگر  از سوي  بود.  خواهد 
باعث مي شود سرمایه گذاري ها در بخش مدیریت مصرف و تقاضا و همچنين حفاظت از منابع 
آب زیرزميني حوضه زاینده رود عقيم بماند و فرصت هاي احياي منابع آب زیرزميني اصفهان 

كه جایگاه اول را در تأمين این استان دارد از دست برود. 

نجات یک عقاب طالیي از خطر مرگ در اصفهان
ــت نائین، از نجات یك عقاب  اداره كل حفاظت محیط  زیس
طالیی مصدوم در این استان خبر داد و گفت: با اطالع رساني 
ــتان، عقاب  ــردم و حضور به موقع محیط بانان این شهرس م
ــس از مراقبت و درمان از خطر مرگ حتمي نجات  طالیی پ

یافت.
اداره كل حفاظت محیط  زیست نائین اعالم كرد كه این پرنده 
كه از گونه هاي كمیاب و درخطر انقراض حیات وحش كشور 

است و به دلیل برخورد با وسیله نقلیه عبوري، از ناحیه دو بال و پاها دچار مصدومیت شدید 
شده بود كه پس از مراقبت ویژه پنج روزه نجات یافت و دوباره به طبیعت بازگردانده شد.

ــي و از ذخایر ژنتیكي و  ــاب، میراث طبیع ــكاري كمی ــاب طالیي و دیگر پرندگان ش عق
ــناخت عمومي و همكاري هاي مردمي  ــگري ملي و بین المللي بوده كه توسعه ش گردش
مؤثرترین و اساسي ترین راهكار حفاظت از آنهاست و گزارش هاي به موقع زیست  محیطي 

به مراجع ذیصالح در زمان هاي اضطراري از اهمیت زیادي برخودار است.
این جانور در ایران در امتداد دو رشته كوه البرز و زاگرس و كویرهای مركزی سكونت دارد. 

ماده از نر بزرگ تر است و جز این تفاوتی ندارند. در 4 تا 5 سالگی بالغ مي شود. 

رویداد

ركاب زنی در حاشیه زاینده رود به پایان رسید
ــتداران  ــواری »كانون دوس دو تن از اعضای تیم دوچرخه س
ــهید رجایی« كه قصد داشتند ــگاه ش ــت دانش  محیط زیس
 زاینده رود را از ابتدا تا انتها ركاب بزنند، سرانجام پس از چهار روز

ــق به انجام این كار  ــالش و ركاب زدن 400 كیلومتر، موف ت
شدند. این دو نفر سفر خود را از منطقه »چلگرد« در استان 
چهار محال و بختیاری شروع و در تاالب گاوخونی، جایی كه 

زاینده رود پایان مي یابد سفر خود را پایان دادند.
محمد عظیمی، یكی از دو نفری كه زاینده رود را ركاب زده است اعالم كرد كه در طول 
 این سفر و در گفتگو هایی كه با مردم حاشیه زاینده رود داشته اند، به این نتیجه رسیده اند

كه مساله تنها خشك شدن زاینده رود نیست. بلكه موضوع مرگ طبیعت در شرق استان 
اصفهان است و زاینده رود یك سیستم طبیعي یكپارچه و حل مشكل آن فقط از منظر 

ملي قابل حل است.
ــعه صنعت خارج از توان  ــد كالنشهرها و توس ــت كه تاسیس و رش عظیمی معتقد اس
ــت و تالشي شاید بي پایان براي احیاي  اكولوژیكي منطقه نفس زاینده رود را بریده اس

زندگي این رود الزم است.

تاالب های ایران قربانی مدیریت بیمار آب
رئیس سازمان محیط زیست كشور گفت: وضعیت بسیاری از 
تاالب های كشور مانند پریشان،  هامون، گندمان خوب نیست 
ــری اكوسیستم این مناطق تبدیل  و كم آبی به معضل سراس

شده است.
ــت: بسیاری از تاالب های  محمد جواد محمدی زاده اظهار داش
ــور در حال حاضر از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و به  كش
همین دلیل نیز باید مدیریت آب در این تاالب ها به صورت جدی 

لحاظ شود. وی افزود: مصارف آب باید مدیریت شود و شرایط اقلیم منطقه و كم شدن نزوالت 
آسمانی و رویكرد مدیریت آب از ابتدا تا انتها در نظر گرفته شود. محمدی زاده با بیان این كه 
تكلیف دولت رعایت عدالت در مصارف مربوط به آب است بیان داشت: آب استان چهارمحال 
ــود. وی با بیان این كه بهره وری در حوزه آب  و بختیاری در تمام زمینه ها باید مدیریت ش
كشاورزی در كشور ضعیف است تصریح كرد: 92 درصد آب در حوزه كشاورزی، دو درصد در 
 حوزه صنعت، شش درصد در حوزه شرب و مختصری نیز در تاالب ها است. رئیس محیط زیست

كشور با بیان این كه در كشور استفاده درست از آب نمی شود یادآور شد: یك سوم از آب های 
موجود در كشور تبخیر و از دسترس خارج مي شود.

باید طرح هاي انتقال 
آب اجرا شده از 

جمله تونل هاي اول و 
دوم كوهرنگ و تونل 
خدنگستان را مورد 
واكاوي قرار داد تا 
كارایي و جایگاه آنها 
در نجات زاینده رود 

معلوم شود و نتيجه آن 
چراغ راهي براي ادامه 
یا توقف سياست هاي 

گذشته باشد

مردم دیار بختياري در یك نامه سرگشاده به رئيس جمهور خواستار شدند:

توقف پروژه های انتقال آب بین حوضه ای

غير واقع بيني در طرح هاي انتقال آب بين حوضه اي

عمر زاينده رود را قربانی امروز و فردا نکنید 

ميراث طبيعی اصفهان قربانی لحظه مي شود

خطر نشست زمین در كمین اصفهان محیط زیست در فصلي كه 
گذشت

سد خرسان 3 آبشار آتشگاه 
را نابود مي كند

ترین  بزرگ  عنوان  به  آتشگاه  آبشار  فرهنگي:  میراث 
ظرفیت اكوتوریست استان چهارمحال و بختیاري با احداث 
سدخرسان 3 در حالي مورد تهدید قرار گرفته است كه 
فعاالن و كارشناسان محیط زیست و منابع طبیعي، احداث 
و آبگیري سد خرسان 3 را مساوي با نابودي بزرگ ترین 
ظرفیت اكوتوریستي استان چهارمحال و بختیاري عنوان 

مي كنند.
استان  فرهنگي  میراث  سازمان  مدیر  وجود  این   با 
چهارمحال و بختیاري معتقد است سدسازي هاي صورت 
گرفته یك پروژه ملي است و طبیعتاً منافع بسیاري براي 

مردم منطقه به وجود خواهد آورد.

یوزها در هراس از ساخت 
جاده در »دره گزو«

پنج  از  یكي  »بافق«  سبزپرس: منطقه حفاظت شده 
اما در حال  زیستگاه اصلي یوزپلنگ در كشور است، 
حاضر تجهیزات ساخت جاده در بافق مستقر شده و 
از حساس ترین  »گزو«  دره  وارد  زودي  به  است  قرار 

زیستگاه هاي یوز در منطقه حفاظت شده شوند.

بلندترین قله البرز شرقي زیر 
چرخ بولدوزرهاي معدن

امرداد: به تازگي به بهانه استخراج سنگ براي یكي از 
كارخانه هاي بزرگ آلومینیوم، مجوز معدنكاري در قله 
صادر شده   – البرز شرقي  قله  بلندترین  »شاهوار« - 
با  معدنكاران  كه  است  مدتي  مجوز،  همین  برپایه  و 
از  بخش  این  به جان  راهسازي،  ماشین هاي سنگین 

طبیعت زیباي شاهرود افتاده اند.

چنارهاي چند صدساله 
استهبان در نوبت نابودي

و  نكردن  رسیدگي  حاضر  حال  در  فرهنگي:  میراث 
قطع جنازه هاي چنارهاي كهنسال استهبان كه قدمت 
آن ها به پیش از اسالم برمي گردد، نگراني دوستداران 
را  منطقه  این  طبیعي  و  فرهنگي  میراث  فعاالن  و 
برانگیخته است. چنار 900 ساله »آب بخش« استهبان 
در حال خشك و قطع شد كه به تازگي با تخطي به 
حریم »سرو ننه بچه« این درخت كهنسال را هم به 

شدت آسیب پذیر كرده اند.

عامالن خشک شدن 
زاینده رود به دادگاه مي روند

شدن  خشك  از  ماه  سه  از  بیش  گذشت  با  روزگار: 
اصفهان،  تپنده  قلب  عنوان  به  زاینده رود  رودخانه 
اصفهان  اهالي  و  زیست  محیط  طرفداران  از  گروهي 
دادگاه  به  شهر  این  منطقه اي  آب  مسئوالن  علیه 
شكایت كردند. این شكایت براساس دو مالك »عرف 
و قانون توزیع عادالنه آب« تنظیم شده است كه بیان 
مي كند آب زاینده رود تحت مالكیت حقابه داران قرار 
دارد و در عین حال كه براساس كنوانسیون تاالب ها كه 
ایران آن را امضا كرده، ملزم به حفظ تاالب گاوخوني 
است؛ در حالي كه این تاالب با خشك شدن زاینده رود 
در حال خشك شدن و تبدیل شدن به یك كانون گرد 

و غبار است.

مرگ ماهیان باغ فین كاشان
میراث شهر: تلف شدن ماهي هاي كپور بومي »چشمه 
این  عبور  و  اخیر  ماه هاي  در  كاشان  سلیمانیه« 
ماهي هاي تلف شده از میان جوي هاي باغ فین، منظره 
ناخوشایندي را در این مجموعه تاریخي به وجود آورده 
و  كاشي ها  شستشوي  براي  آهك  از  استفاده  است. 

حوض هاي باغ فین، دلیل اصلي مرگ ماهي هاست.

نگین اشترانکوه در فاضالب 
غرق شد

میراث فرهنگي: به گفته محمدجواد فاطمي، عضو هیأت 
علمي دانشگاه آزاد، در بیشتر مواقع به دلیل انجام ندادن 
مطالعات صحیح در خصوص ظرفیت ها و توان منطقه 
موردنظر گردشگري، صدمات غیرقابل جبراني متوجه آن 
منطقه مي شود؛ چنانكه دریاچه گهر لرستان به دنبال 

اجراي همین طرح ها غرق در فاضالب شده است.

خارج شدن كیش از فهرست 
مقاصد گردشگري غواصي

میراث آریا: پوشش مرجاني سواحل جزیره كیش هر ساله 
مورد بازدید بسیاري از غواصان داخلي و خارجي قرار 
مي گرفت، اما تعداد این غواصان به شدت در حال كاهش 
است. به گفته مدیر یك آموزشگاه غواصي در كیش، 
توجه نكردن به سواحل مرجاني و اعمال محدودیت هاي 
بیشتر سبب شده است سواحل تایلند، قبرس و مالزي 

در جذب گردشگر از كیش پیشي گیرند.
این منطقه و  را مرگ مرجان هاي  امر  این  وي دلیل 
ناشفاف  نتیجه  در  و  آن ها  توسط  آب  نكردن  تصفیه 

بودن آب ذكر كرد.

دكتر حسين صمدي 
پژوهشگر آب
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نجمه كرمی
تیم های بسكتبال ذوب آهن و فوالدماهان برای 
امروز میزبان  برگزاری دیدارهای هفته پنجم 
تیم های پتروشیمی بندر امام و دانشگاه آزاد 

هستند. 
و  آب  شرایط  واسطه  به  كه  فوالدماهان  تیم 
از دست  را  با شهرداری گرگان  هوایی، دیدار 
داد به نسبت همشهری خود از بعد از بازی های 
هفته سوم  استراحت بیشتری كرد و امروز به 

مصاف شاگردان مهران حاتمی می رود.
حاتمی كه در بازی با پتروشیمی و در یك بازی 
نفسگیر و پایا پای و زیبا موفق به شكست تیم 
به  زیادی  انگیزه های  با  بود  شده  پتروشیمی 

مصاف دیگر مدعی لیگ یعنی ماهان می رود.
صادق زاده همه یارانش به جز جابر را برای این 
دیدار حساس در اختیار دارد و استفاده از جابر 
روزبهانی هم به نظر پزشك تیم بستگی دارد كه 
این بازیكن با وجود سرماخوردگی آماده حضور 

برای این دیدار حساس خواهد شد یا خیر.
دو تیم اصفهانی در هفته پنجم سنگین ترین 
و حساس ترین دیدارهای لیگ را برگزار می 
كنند. تیم های ذوب آهن، پتروشیمی بندرامام، 
و  گرگان  شهرداری  آزاد،  دانشگاه  مهرام، 
فوالدماهان از مدعیان اصلی قهرمانی هستند و 
مصاف مدعیان با یكدیگر در هفته پنجم دیداری 

جذاب، تماشایی و نفس گیری خواهد بود.
جایی كه شاگردان فرزاد كوهیان با زیاده خواهی 

تمام چشم به امتیازكامل دیدار با پتروشیمی 
دوخته اند؛ هر دو تیم برای شروع رقابت های 
لیگ تمرینات خود را دیر آغاز كرده اند اما به 
واسطه تغییرات كم، هر دو تیم از هماهنگی و 
آمادگی به نسبت خوبی تا پایان هفته چهارم 

برخوردار بودند. 
تیم ذوب آهن در بازی با جهش ترابر قم از لورن 
وودز یار آمریكایی خود بهره برد كه به جهت 
دیر اضافه شدن به تركیب چندان هماهنگ 
به نظر نمی رسید اما به طور حتم در دیدار با 
خواهد میدان  اصلی  بازیكنان  از   پتروشیمی 

بود.
و  سبز  اصلی  بازیكن  دیگر  باهران   علی 
سفید پوشان همچنان از بند مصدومیت رهایی 
پیدا نكرده و حتی شهرآورد اصفهان را نیز از 

دست خواهد داد.
تیم پتروشیمی در مقابل كلود ماركوس فرانسوی 
را در اختیار دارد و در بازی با دانشگاه آزاد هم 
این بازیكن به تنهایی 17 امتیاز و هفت ریباند 
برای تیمش كسب كرد، هر چند درخشش وی 
تیمش را از شكست مقابل شاگردان حاتمی 

نجات نداد. 
فرزاد كوهیان سرمربی تیم ذوب آهن معتقد 
است: بازی خیلی سختی را مقابل دانشگاه آزاد 

خواهیم داشت.
البته هر دو تیم در نقاط ضعف و قوت مشترك 
هستند. هر دو تیم تمرینات خود را دیر آغاز 
برخوردارند.  نسبی  هماهنگی  از  و  اند  كرده 
من فكر می كنم این بازی شرایط و لحظات 
و  تیم رقم خواهد زد  برای هر دو  را  سختی 
همین لحظات تكلیف تیم برنده را مشخص 
خواهد كرد. كوهیان می گوید: تیم ما به نسبت 
بازی های هفته اول شرایط بهتری دارد اما هنوز 

زمان نیاز داریم.
فوالدماهان  تیم  سرمربی  صادق زاده،  محسن 
هم از بازی تیمش مقابل دانشگاه آزاد به عنوان 
مصاف مدعیان یاد كرد و این چنین توضیح 
داد: تیم دانشگاه آزاد در بازی آخر در قامت 
مدعی ظاهر شد و از جمله تیم هایی است كه 
تا ثانیه های آخر بازی برای پیروزی می جنگد. 
این تیم شخصی باخت ندارد و از لحاظ فنی 

عالی كار می كند.
وی گفت: به نظر من از بعد از بازی با مهرام 

سخت ترین و مهم ترین بازی ما برای رسیدن 
به اهدافمان  بازی با دانشگاه ازاد است. تیم ما 
به نسبت بازی های گذشته هماهنگی بهتری 
پیدا كرده و روی مسائل دفاعی تیم بیشتر كار 

كردیم.
بازیكنان  از  تركیبی  تیم بسكتبال ماهان كه 
جوان و با تجربه ها را كنار هم جمع كرده است 
با نقاط ضعف و قوتی هم روبه رو است. از یك 
طرفی در برابر تیم های مدعی همچون مهرام و 
شهرداری و دانشگاه آزاد فرصت جوالن و عرض 
اندام پیدا می كند اما از سوی دیگر این فضا را 
نیز در تیم خود به وجود آورده كه بازیكنان 
جوان تفاوت زیادی را با بازیكنان سهمیه ای تیم 
قائل شوند و در این میان از اعتماد به نفس 
این  در  زاده  صادق  باشند.  برخوردار  كمتری 
باره اظهار داشت: ما در طول برنامه های كاری 
خود  عالوه بر برنامه های تمرینی از لحاظ ذهنی 
هم روی بازیكنانمان كار می كنیم تا هر چه 
سریعتر بازیكنان جوان خودشان را به جایگاه 
 مورد نظر و در سطح بازیكنان ملی پوش تیم

برسانند.
ساله  هر  اصفهان  بسكتبال  به  عالقه مندان 
استقبال چشمگیر و كم نظیری از بازی های 
ذوب آهن در سالن ملت دارند اما این موضوع به 
طور دقیق نقطه مقابل تیم فوالدماهان است كه 
بدون پشتوانه و با اندك هواداران كه بیشتر هم 
بومی هستند در رقابت های لیگ حاضر شده 
است و از همین حیث نمی تواند به خوبی از 

امتیازات میزبانی استفاده كند.
از  موضع  این  تشریح  و  اشاره  با  زاده  صادق 
مسئوالن باشگاه ماهان خواست تا نسبت به 
تبلیغات برای بازی های تیمش اهتمام بیشتری 
ورزند و تصریح كرد: تیم ما هنوز شناخته شده 
دارد  نیاز  زمان  برای شناخته شدن  و  نیست 
هواداران  انبوه  امروز  كه  هم  ذوب آهن  تیم 
حمایت شكل  این  به  تا  برد  زمان  دارد   را 

شد.
آزاد  دانشگاه  و  فوالدماهان  های  تیم  دیدار 
اسالمی امروز در سالن مخابرات برگزار خواهد 
شد و تیم ذوب آهن در سالن ملت پذیرای تیم 
دیدارهای  بود.  خواهد  امام  بندر  پتروشیمی 
این هفته به صورت همزمان ساعت 16 برگزار 

خواهد شد.

زاینده رود
فدراسیون فوتبال و در رأس آن علی كفاشیان 
برای حفظ منافع ملی عهده دار هزینه های مالی مربوط 
به اجاره سالن برگزاری رقابت های تورنمنت فوتسال 
كه  خورد  رقم  حالی  در  اتفاق  این  شد.  گیتی پسند 
هیأت فوتبال استان و در رأس آن اكبر ابرقوئی نژاد 
به جز صفرهای جلو رقم قرارداد اجاره سالن پیروزی، 
به موضوع دیگری مثل منافع ملی فكر نكرد و همین 
امر دلیلی شد تا مسئوالن گیتی پسند برای برگزاری 
رایزنی  مخابرات  سالن  مسئوالن  با  مذكور  تورنمنت 

كنند.

از دیروز در سالن شهدای مخابرات  این رقابت ها كه 
موقعیت  دلیل  به  بود  قرار  است  برگزاری  حال   در 
جغرافیایی در ورزشگاه پیروزی برگزار شود كه دندان 
گردی برخی ها و اعالم مبالغ سنگین برای اجاره سالن 
این مهم اتفاق نیفتد. علی طاهری مدیرعامل باشگاه 
گیتی پسند ضمن تأیید این مطلب اظهار داشت: رئیس 
هیأت فوتبال استان فكر می كند كه فقط باید در بحث 
فوتبال استان مدیریت كند در حالی كه این آقا باید بداند 
كه در این مدیریت یك جاهایی هم باید هزینه كرد. وی 
با اعالم این كه مدیریت در ورزش چیزی نیست كه 
رئیس هیأت فوتبال استان آن را انجام می دهد گفت: 

مدیریت كه به حضور یك نفر به عنوان رئیس و چهار 
كارمند خالصه نمی شود چه در بحث های اداری و چه 
در بحث های مالی هیأت باید به تعهدات خود نسبت به 
باشگاه ها عمل كند.  طاهری همچنین اعالم كرد: باشگاه 
گیتی پسند به عنوان متولی برگزاری این تورنمنت هیچ 
تعهدی در رابطه با بحث های اجرایی مسابقات ندارد و 
ما تیم ها را تا قبل از ورود به سالن همراهی و ساپورت 
می كنیم و مادامی كه وارد سالن می شوند هیچ تعهدی 
در قبال آنها نخواهیم داشت و باشگاه گیتی پسند به 
از تیم های شركت كننده است. طاهری  عنوان یكی 
سالن  یك  عنوان  به  مخابرات  سالن  كرد:  تصریح 

استاندارد، شیك و مجهز برتری های زیادی نسبت به 
سالن پیروزی دارد و مبلغی كه بابت اجاره این سالن 
است.  پیروزی  سالن  برابر  سه  دو  شود  می  پرداخت 
طاهری با اعالم این كه مدیریت ورزش استان، مدیریت 
وضعیت  این  با  متأسفانه  افزود:  است  دستوری شده 
خصوصی  باشگاه های  از  حمایتی  هیچ   مدیریتی، 
نمی شود. آقای كفاشیان وقتی در جریان موضوع قرار 
گرفتند با در نظر گرفتن  منافع ملی اعالم كردند كلیه 
هزینه های مربوط به سالن را فدراسیون تقبل خواهد 
كرد. امیدوارم مدیریت ورزش استان از حالت دستوری 
باشگاه  شود.  برداشته  نیز  ورزی ها  غرض  و  خارج 
گیتی پسند در راستای كمك به ورزش هزینه می كند 
و صحیح نیست برخی ها از روی غرض ورزی مسئوالن 
و سرمایه گذاران گروه صنایع گتی پسند را از حضور در 

ورزش دلسرد و سرخورده كنند.

ورزش
خبر

توپ و تور

ذوب آهن باید الشباب را شکست دهد
سرمربی تیم هندبال ذوب آهن ایران تیم الشباب كویت را حریفی 
با تجربه و حرفه ای دانست و گفت: برای صعود به پیروزی در این 

دیدار نیاز داریم.
هندبال  مسابقات  از  خود  ارزیابی   مورد  در  مرتجی  شهداد 
امسال  فوق گفت:  بیان مطلب  آسیا ضمن  باشگاه های  جام 
تیم ها با قدرت بیشتری در این جام شركت كرده اند و سطح 
مسابقات بسیار باالست. اكثر تیم ها  برای صعود از گروه و 

رسیدن به مقام های برتر این رقابت ها برنامه ریزی زیادی ترتیب داده و اردوها و بازی 
تداركاتی بسیاری را انجام داده اند.

وی با بیان اینكه تیم ذوب آهن در آن بازی در 14 دقیقه نخست گلی را به ثمر نرساند، تأكید 
كرد: تمركز نداشتن و برگزار نكردن بازی تداركاتی باعث شد بازیكنان در ابتدای بازی نتوانند 
توانایی خود را به نمایش بگذارند اما كم كم خودشان را پیدا كردند گرچه جبران اختالف هفت، 
هشت گل در یك بازی بین المللی بسیار سخت است. مرتجي با بیان این كه تیمش برای صعود 
به پیروزی برابر الشباب كویت نیاز دارد، گفت: اگر بتوانیم برابر الشباب پیروز شویم، می توانیم برابر 

الصدقه هم به برتری دست یابیم.

ذوب آهن ۱5 میلیون جریمه شد
تیم فوتبال ذوب آهن به دلیل تأخیر پنج دقیقه ای در ورود به زمین 

در دیدار مقابل گسترش فوالد 15 میلیون ریال جریمه شد.
آرای جدید كمیته انضباطی به شرح زیر است:

دیدار دو تیم فوتبال پرسپولیس تهران و مس رفسنجان كه از سري 
رقابت هاي جام حذفي در تهران برگزار شد، تیم مس رفسنجان 
با دو دقیقه تأخیر وارد زمین مسابقه شد. بر همین اساس باشگاه 
مس رفسنجان به پرداخت چهار میلیون ریال جریمه نقدي محكوم 

شد.  همچنین دیدار دو تیم فجر شهید سپاسي و تراكتور سازي تبریز از سري رقابت هاي هفته 
دوازدهم لیگ برتر در حالي هفتم آبان برگزار شد كه محمد ابراهیمي، بازیكن تیم تراكتورسازي 
تبریز مرتكب تخلفاتي شد. وي به توبیخ كتبي و درج در پرونده و به پرداخت 10 میلیون ریال 

جریمه نقدي محكوم شد.
 و باألخره دیدار دو تیم ذوب آهن اصفهان و گسترش فوالد تبریز در حالي برگزار شد كه تیم 
ذوب آهن در نیمه نخست با پنج دقیقه تأخیر وارد زمین شد و تیم گسترش فوالد تبریز نیز در 
نیمه دوم با سه دقیقه تأخیر به زمین آمد. براین اساس، تیم ذوب آهن به پرداخت 15 میلیون ریال 

و تیم گسترش فوالد تبریز به پرداخت 9 میلیون ریال جریمه نقدي محكوم شدند.

پیشنهاد آلمانی ها برای جذب رستمی
كیانوش رستمی قهرمان وزنه برداری جهان به پیشنهاد اغوا 
كننده آلمانی ها برای حضور در مسابقات المپیك لندن با 

پیراهن این تیم پاسخ منفی داد.
كه  شد  مطرح  شرایطی  در  مالی  اغواكننده  پیشنهاد  این 
كیانوش رستمی خود را برای حضور در رقابت های دسته 
كه این  بدون  او  اما  كرد؛  می  آماده  جهانی  كیلوگرم   85 

 لحظه ای درنگ كند به این درخواست پاسخ منفی داد.
 مسئوالن وزنه برداری آلمان كه به دنبال آسیب دیدگی اشنایدر )قهرمان المپیك پكن( 
وزنه بردار دیگری را در میدان ندارند كه به وی برای مدال آوری دل بسته و اعتماد 
كنند، از طریق یكی از مربیان خود به كیانوش رستمی پیشنهاد دادند كه با پذیرش 

تبعیت این كشور، در المپیك لندن برای این كشور وزنه بزند.
تیم ملی  برای  ایران و وزنه زدن  این زمینه گفت: هیچ زمان حضور در  رستمی در 
كشورم را با هیچ چیز دیگری عوض نمی كنم. من به عشق مردم كشورم در عرصه 
عوض قیمتی  هیچ  با  را  آن  نیستم  حاضر  و  كنم  می  شركت  جهانی  های   رقابت 

كنم. 

چارچوب

در  كمتر  روزها  این  كه  ذوب آهن  تیم  مدافع 
دسترس خبرنگاران است، از بدهي هاي بازیكنان 
فوتبال به طلبكارها مي گوید و به نظر او بازیكنان 
فوتبال جزء اقشار متوسط و حتي ضعیف جامعه 

هستند!
فرشید طالبي كه پس از قهر دو روزه ترجیح 
داد در تمرینات تیمش به همراه دیگر بازیكنان 
شركت كند، در این مورد به ایمنا گفت: خدا را 
شكر وضعیت تیم ما بسیار خوب است و بازیكنان 
تیم هم از نظر بدني و هم از نظر كار تاكتیكي 

در وضعیت خوبي قرار دارند و مي خواهند در بازي هاي آینده روند 
صعودي خود را آغاز كنند.. مدافع ذوب آهن تصریح مي كند: یك 
فوتبالیست وقتي در ابتداي فصل با تیمي قرارداد مي بندد، روي 
دستمزدش حساب مي كند و زندگي یك سالش را بر اساس این 
دستمزد برنامه ریزي مي كند؛ االن هیچ كس نمي تواند ادعا كند كه 
براي رضاي خدا كار مي كند چون همه كار مي كنند تا درآمد داشته 
باشند؛ بعضي از فوتبالیست ها با این حقوق خود چند خانواده را 

مي گردانند اما هیچ كس نمي فهمد. با این وجود، 
به خاطر مشكالت اخیر ما مجبوریم برخي مسائل 

را عنوان كنیم.
وي ادامه مي دهد: شاید هیچ كس باور نكند اما ما 
فوتبالیست ها اقشار متوسط رو به ضعیف جامعه 
هستیم و وقتي چهار - پنج ماه پول نمي گیریم، 
مشكل پیدا مي كنیم. بازیكنان تیم به مسئوالن 
بي اعتماد نشده اند چون مي دانند مدیران باشگاه 
دریغ  چیزي  هیچ  از  ما  مشكالت  حل  براي 
سر  هم  اعتماد  همین  خاطر  به  و  نمي كنند 
تمرینات مي روند اما من خبر دارم برخي بازیكنان تیم ماشین هاي 
زیر پایشان را فروخته اند و به طلبكار داده اند تا براي مدتي آسوده 

باشند.
از طالبي در مورد نتایج اخیر ذوب آهن مي پرسیم كه او اضافه مي كند: 
مشكالت مالي در كنار تغییرات مدیریتي و برخي مشكالت دیگر 
دست به دست هم داد كه تیم نتیجه نگیرد اما امیدوارم مشكالت ما 

در روزهاي آینده برطرف شود. 

رخ  اتفاقات  درباره  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
داده در دیدار پرسپولیس و داماش و حركت 
ناشایست شیث رضایی و محمد نصرتی عنوان 
بود  رسانه ای  اصلی  مقصر  من  نظر  به  كرد: 
اگر چنین چیزی رخ  و  اشاعه منكر كرد  كه 
آن  اما  متوجه می شدند.  مردم كمتر  نمی داد 
رسانه )رسانه ملی( كاری كرد كه همه متوجه 
شدند كه این بزرگ ترین جرم بود. باید برای 
آن رسانه مجازات بیشتری در نظر گرفت چرا 

كه دست به اشاعه منكر زد.
 كفاشیان ادامه داد:  خیلی از كشورها كه ما با غرض ورزی دارند 
همین  به  پرداختند.  آن  به  و  دادند  قرار  بهانه  را  موضوع  این 
نظر در  مجازات  رسانه  آن  برای  باید  می گویم  كه  است   دلیل 

 گرفت. 
رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص اعالم حكم شیث رضایی و 
محمد نصرتی عنوان كرد: با توجه به این كه صحبت های زیادی 
مطرح شد و حتی عده ای گفتند آنها را بكشید و محاكمه كنید، 

خورده  آنها  حق  كه  این  برای  كردم  اعالم 
نشود، رأی را زود صادر نكنید. ضمن این كه 
درخواست بازیكنان تیم ملی حمایت از این دو 
نفر بود و برای این كه قضاوت بهتری داشته 
باشیم تصمیم گرفتیم تا بعد از بازی های تیم 

ملی رأی صادر نشود.
كفاشیان در مورد این كه گفته می شود رأی 
صادر شده اما ابالغ نشده، یادآور شد: رأی تا 
زمانی كه به صورت رسمی اعالم نشود قطعی 
رضایی  و  نصرتی  رأی  كه  این  نیست، ضمن 

صادر نشده و به زودی این كار صورت خواهد گرفت.
كفاشیان در پاسخ به سئوالی مبنی بر این كه شیث رضایی با 
حضور وكیلش نشست خبری برگزار خواهد كرد، گفت: از این 
كار تعجب می كنم. هنوز رای صادر نشده و در صورتی كه صادر 
شود نیز كمیته استیناف وجود دارد كه می توان به آن اعتراض 
كرد. بنابراین این كه گفته می شود كار به فیفا كشیده خواهد 

شد،  درست نیست.

تریبون

فرشيد طالبی:

فوتبالیست ها اقشار متوسط رو به ضعیف جامعه هستند!
واكنش كفاشيان به حركت غير اخالقی در فوتبال:

رسانه مرتکب جرم شد واال مردم كمتر متوجه می شدند

تيم های ذوب آهن، 
پتروشيمی بندرامام، 

مهرام، دانشگاه 
آزاد، شهرداری 

گرگان و فوالدماهان 
از مدعيان اصلی 

قهرمانی هستند و 
مصاف مدعيان با 
یكدیگر در هفته 

پنجم دیداری جذاب، 
تماشایی و نفس گيری 

خواهد بود

صدر در تسخير ذوب آهن

دوئل ماهان و دانشگاه آزاد 
روی سبد بسکتبال

جام طال به اصفهان رسید
چهارمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی بانوان ناشنوای 
كشور در رده سنی جوانان در اصفهان برگزار شد كه 
در پایان تیم میزبان بر سكوي نخست ایستاد و تیم هاي 

كرمان و تهران به ترتیب دوم و سوم شدند.
گفتني است 9 تیم از استان های اصفهان، كرمان، شیراز، 
تهران، گلستان، لرستان، قزوین، یزد و همدان در این 
مسابقات حضور داشتند كه در دو گروه با یكدیگر به 

رقابت پرداختند. 

تغییر در زمان تورنمنت 
گیتی پسند

زمان دیدارهای روز دوم تورنمنت فوتسال گیتی پسند 
به دلیل برگزاری مسابقه بسكتبال تغییر یافت. بنابر اعالم 
كمیته برگزاری تورنمنت فوتسال گیتی پسند، مقرر شد 
به دلیل برگزاری مسابقه بسكتبال در سالن مخابرات، 
ملی  های  تیم  بین  فوتسال  تورنمنت  دیدار  نخستین 
بزرگساالن ایران و امید روسیه در ساعت 14 و در سالن 

مخابرات برگزار گردد.
و  روسیه  بزرگساالن  ملی  تیم  دو  دیدار  همچنین 
گیتی پسند ساعت 17:30 دقیقه آغاز می شود. دیدار 
برگزار  دیدار  دو  این  بین   نیز  لیگ  سوپر   بسكتبال 

می شود.  

فاصله گیتی و ماهان زیاد شد
رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های كشور با هیجان 
خاصی دنبال می شود و كورس رقابت بین چهار تیم 

ادامه دارد.
لیگ برتر فوتسال باشگاه های كشور در حالی هفته دهم 
گیتی پسند،  تیم  كه چهار  گذاشت  پشت سر  را  خود 
منصوری قرچك، فوالد ماهان و صبای قم حساب خود را 
از سایرین جدا كرده و مدعی قهرمانی به شمار می روند.

تیم فوتسال گیتی پسند با داشتن ستاره های پرشمار 
نتایج بهتری نسبت به فوالد ماهان دیگر تیم اصفهانی 
گرفته و حضور این تیم با 9 برد از 10 بازی در صدر 
از طرف دیگر فوالد  این موضوع است،  جدول نشانگر 
ماهان بایستی در طی هفته های باقی مانده در پی لغزش 
سه رقیب دیگر باشد تا بتواند كورس رقابت با گیتی پسند 

را حفظ كند.
در شرایط فعلی گیتی پسند بهترین خط دفاع لیگ برتر 
از آن خود   و فوالد ماهان بهترین خط حمله لیگ را 

كرده اند. 

امیدواری سپاهان و ذوب آهن 
به پیروزی 

تیم های هندبال سپاهان و ذوب آهن امروز در حالی به 
مصاف االهلی امارات و الشباب كویت می روند كه هر دو 

در رده چهارم جدول رقابت های گروه خود قرار دارند.
تیم های هندبال سپاهان و ذوب آهن كه در حال حاضر 
جایگاه چندان خوبی در جدول رده بندی رقابت های 
دیدار  سومین  در  امروز   ندارند  آسیا  باشگاه های  جام 
كویت  الشباب  و  امارات  االهلی  برابر  ترتیب  به  خود 
می روند. ذوب آهن كه از دو دیدار خود یك برد و یك 
الشباب كویت  به مصاف  امروز  دارد  كارنامه  باخت در 
می رود. سپاهان هم بعد از یك تساوی و یك باخت در 
امارات   دو دیدار اول به دیدار تیم قعر جدولی االهلی 
می رود. اصفهانی ها اگر صعود به مرحله بعد این رقابت ها 
را می خواهند به هیچ عنوان نباید به تساوی برابر رقبایشان 
فكر كنند. تنها عاملی كه سپاهان و ذوب آهن را امیدوار 

نگه می دارد پیروزی است. 

استارت لیگ برتر واترپلو
 از ۲7 آبان

آئین قرعه كشی بیست و یكمین دوره مسابقات لیگ برتر 
واترپلو باشگاه های كشور با حضور هشت تیم در محل 

فدراسیون شنا برگزار شد.
پس از اینكه سازمان لیگ واترپلو یك هفته زمان آغاز 
به  تیم ها  بیشتر  آمادگی  اعالم  برای  را  این مسابقات 
انداخت، در نهایت هشت تیم برای شركت در  تعویق 
فصل جدید مسابقات لیگ برتر اعالم آمادگی كردند كه 
اسامی تیم های شركت كننده به این شرح است: نفت 
وگاز گچساران، نفت امیدیه، فوالد ماهان سپاهان، هیأت 
شنای گیالن، هیأت شنای زنجان، خانه شناگران اصفهان، 

هیأت شنای خراسان و هیأت شنای خوزستان.
همچنین بنابر اعالم سازمان لیگ واترپلو تیم هیأت شنای 
استان كرمان نیز در صورت تأمین استخر استاندارد جهت 
برگزاری مسابقات لیگ برتر به عنوان تیم نهم در لیگ 
واترپلو حضور خواهد داشت و با توجه به انجام قرعه كشی 
مسابقات، این تیم در هفته اول با قرعه استراحت روبه رو 
خواهد شد. بر اساس قرعه كشی مسابقات لیگ برتر، 

برنامه سه هفته اول این رقابت ها به شرح زیر است:
هفته اول - جمعه 27 آبان:

نفت و گاز گچساران – نفت امیدیه
فوالد ماهان سپاهان – هیأت شنای گیالن

هیأت شنای زنجان – خانه شناگران اصفهان
هیأت شنای خوزستان – هیات شنای خراسان

هفته دوم– جمعه 4 آذر:
هیأت شنای گیالن – نفت و گاز گچساران
خانه شناگران اصفهان – نفت و گاز امیدیه

هیأت شنای خراسان – فوالد ماهان سپاهان
هیأت شنای خوزستان- هیأت شنای زنجان

هفته سوم– جمعه 11 آذر:
نفت و گاز گچساران – خانه شناگران اصفهان

هیأت شنای گیالن – هیأت شنای خراسان
نفت و گاز امیدیه – هیأت شنای خوزستان

فوالد ماهان سپاهان – هیأت شنای زنجان. 

طاهری:

مدیریت هیأت فوتبال اصفهان دستوری شده است
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صفحه آخر
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امام علی)ع(: 
هر كه خير جوید سرگردان 
نشود، و كسی كه مشورت 
نماید، پشيمان نگردد.

صاحب امتياز و مدیر مسئول : 
محمدرضا شواخی زواره
جانشين مدیرمسئول : 

بهمن زین الدین
چاپ : 

رسانه برتر

اصفهان :
تلفن : 0311-6284167-8  

فكس : 0311-6284166 
نشانی : 

اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 
119، واحد3

آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی 
به شماره 90/8/22-33147

اداره كل مناب��ع طبيعی اس��تان اصفه��ان در اجرای ماده 2قان��ون حفظ و حمایت 
از مناب��ع طبيع��ی و ذخای��ر جنگلی كش��ور 71/7/12 و تبصره یك م��اده 3 آیين 
نامه اجرایی مصوب 71/12/16 هيات وزیران براس��اس تفویض اختيار شماره 
704/100/90-72/4/27 سازمان جنگل ها و مراتع كشور محدوده رقبه ملی 

شده واقع در حوزه استحفاظی این اداره كل به شرح ذیل:
مراتع كوه انجير فاقد پالک بخش 9 اصفهان شهرس��تان لنجان كه دارای مساحت 
دو هزار و یكصد و هفتاد هكتار و چهارصد و یك مترمربع )2170/0401( منابع 

ملی و فاقد مستثنيات قانونی می باشد و حدود اربعه آن:
شمال: مراتع و مزارع جنوب صادق آباد و كاهریز – مراتع و مزارع كچوئيه 

مشرق: اراضی موات پالک 355/2 و 355/1 چایان
جنوب: نقشه شادیخوار و خارج از پالک استان چهارمحال و بختياری 

مغرب: اراضی و مرتع هاردنگ 
به اس��تثنای مس��تثنيات تبصره 3 پالک ف��وق موضوع ماده 2 قانون ملی ش��دن 
جنگل ها كه بوس��يله جنگلدار و كارشناس ذیصالح اداره كل بازدید و مشخصات 
این رقبه در متن آگهی قيد و س��وابق مربوطه در اداره منابع طبيعی شهرس��تان 
لنجان و اداره كل موجود اس��ت جزء منابع ملی ش��ده موض��وع ماده 1 قانون ملی 
ش��دن جنگل ها تشخيص و مراتب به اطالع عموم رسانيده می شود تا چنانچه به 
تش��خيص منابع ملی این رقبه معترض می باش��ند از تاریخ انتش��ار این آگهی در 
روزنامه كثيراالنتش��ار به مدت شش ماه اعتراض خود را كتباً همراه با مدارک و 
مستندات قانونی به شعبه 1050 مستقر در دادسرای ناحيه 3 تهران به نشانی 
مي��دان ون��ك – خيابان مالصدرا – خيابان پردیس – نب��ش زاینده رود تحویل تا 

مورد رسيدگی قرار گيرد. 

م الف: 12763

فیض ا... رهنما   
 مدیركل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

خورشيد شكفته در غدیر است علی 
ب�اران ب�هار در ك�وی�ر است ع���لی 

بر مسند عاشقی شهی بی همتاست 
ب�ر م�لك محمدی امير است ع��لی

عید غدیر خم، عید والیت و امامت
 بر شما مبارك باد

عاشقان عیدتان مبارك
غدیر، تنها به عن�وان »روزي تاریخي«، بلکه به عنوان یک 
»عید بزرگ اسالمي« مطرح است و باید این روز خجسته را 
به عنوان تعظیم ش�عائر دیني، بزرگ داش�ت و بر شکوه آن 
اف�زود تا ارزش هاي نهفته در ای�ن روز عظیم، همواره زنده 

بماند و سیره معصومین )علیهم السالم( احیا گردد. 
رمز عید بودن غدیر، كمال دین و اتمام نعمت در سایه ادامه 
خط رسالت در ش�کل و قالب امامت است. غدیر روز تداوم 
رس�الت محمد )صلي اهلل علیه و آله و سلم( در والیت علي 

)علیه السالم( و عید پیمان و میثاق و عهد است.

روابط عمومي شهرداري اصفهان

عید كمال دین، سالروز اتمام سنت و 
هنگامه اعالن وصایت و والیت امیرالمومنین 
بر شیعیان و پیروان آن حضرت خجسته باد

علی در عرش باال بی نظير است
علی ب�ر آدم و ع�ال�م امي�ر است

ب�ه عشق نام موالیم می خوانيم 
چه عيدی بهتر از عيد غدیر است

روابط عمومی شركت پاالیش نفت اصفهان

روابط عمومي شركت 
توزیع برق استان 

اصفهان

غدیر نه بركه اي كه دریایي اس�ت خروش�نده، آس�ماني است پرستاره، 
تأكیدي اس�ت بر حقانیت حقیقت مطلق، مظهري اس�ت بر قداست حق، 
دنیایي اس�ت به گس�تردگي قلب هاي حق طلب و فضایي اس�ت سرشار 
از ترن�م ایم�ان. ما با غدیر زن�ده ایم و از دریاي بیکران�ي كه در غدیر از 
فراز دس�ت رس�ول صلي اهلل علیه و آله بر س�رزمین بشریت جاري شد، 
طراوت و روش�نایي مي گیریم و دس�ت تولي به دامن خورشید مي زنیم. 
فرارس�یدن عید بزرگ والیت، عید س�عید غدیرخ�م و روز اكمال دین و 
اتمام نعمت الهي بر بندگان را به عموم ملت مس�لمان و والیتمدار ایران 

تبریک و تهنیت عرض مي نماییم.

عید
سعید غدير 
مبارك باد

روابط عمومي اداره كل تربيت بدني استان اصفهان

شركت پاالیش نفت اصفهان


