
برق سکه بازار اصفهان را گرفت

آش نخورده، دهان مراجعان را سوزاند 

پوستر»یک عاشقانه 
ساده« رونمایی شد
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بازار سکه همچنان  در انتظار ثبات 

گزارش اختصاصی  از بانک کارگشایی اصفهان 

هدف از تحریم ها 
نارضایتی مردم است

توقیف اموال باشگاه 
ذوب آهن

سهام ذوب آهن بورس 
5رابه هم ریخت 

اعدام درانتظاراخاللگران  بازارارز وسکه 

وقتی صمیمیت نباشد... 

رییس قوه قضائیه در مورد اختالل در بازار ارز و سکه گفت: قوه قضائیه 
به شدت و قاطعیت به اتهامات اخاللگران اقتصادی رسیدگی و برخورد 
قضایی مناس��ب می کند و به لحاظ اهمیت موض��وع حتی از صدور 

مجازات اعدام نیز دریغ نخواهد کرد.

رسول هنرمند،  بازیگر و فعال تئاتر  در این سال ها  فعالیت های مختلفی داشته است، از جمله عهده دار شدن مسئولیت انجمن 
نمایش اصفهان و عضویت در شورای نظارت بر تئاتر ارشاد استان اصفهان.  انجمن نمایش اصفهان  و مشکالت تئاتر اصفهان  مواردی 

بود که ما را بر آن داشت با  اوگفتگویی داشته باشیم.

4 بازار شایعه داغ است. داغ تر از آنچه تصورش را بکنید. می آیند جلوی دکه زل می زنند 
به دهان ما. سؤال می کنند که دیوانه مان کنند. بعد هم راهشان را می کشند و می روند. انگار 
 نه انگار که تا دو دقیقه قبل می خواستند هر چه سکه در بازار بود را بخرند و ببرند. عده ای هم 

می آید و می گویند شایعه است.

 پرحرف و حدیث ترین 
الیحه ارایه شد، اما...

سرانجام داستان دولت و مجلس به نقطه پایان رسید تا پرحرف 
وحدیث ترین الیحه س��ال 90 تقدیم بهارستان نشینان شود. 
ولی این همه ماجرا نبود؛ کنایه های مزاح گونه احمدی نژاد با

اولتیماتوم های نرم و دوس��تانه الریجانی مواجه ش��د و بدین 
ترتیب، همه ش��وخی های رییس جمهور و او در باره »بورس 
شاد«،س��رما خ��وردن دولت،  دوش��یفته کارک��ردن مجلس 
 و... نتوانس��تند داس��تان بودجه امس��ال را»هپی ان��د« کنند. 
ماجرا از جایی آغاز شد که  رییس دولت ارایه الیحه بودجه اش 
را با کلی گویی همراه کرد و تا نیمه راه دادن گزارشش، تنها آمار 

محدودی را ارایه داد.

س:  زاینده رود[
]عک

بعد از ظهر روز گذش��ته، تاالر بانک کارگشایی اصفهان حراج 
سکه خود را در حالی چوب زد که صدای اعتراض مراجعان به 
صلوات رسید و مانع از ارایه ششمین بسته سکه تمام، شد. به 
 گزارش زاینده رود، روز گذشته سکه تمام با قیمت پایه 625

 میلیون و 50 هزار، نیم سکه با قیمت پایه 313 میلیون و 550 
هزار و ربع سکه با قیمت پایه 157 میلیون و 50 هزار ریال عرضه 
ش��د. این برنامه که با تأخیر بیش از یک ساعت،  شروع شد، با 
تجمع قابل مالحظه مراجعان همراه ب��ود، به طوری که اغلب 
بر این باور بودند جمعیت چهارشنبه، چندین برابر جمعیتی 
است که روز ش��نبه در حراج بانک کارگش��ایی شرکت کرده 
بود. صحبت های اولیه مراجعان حکایت از آن داشت که روز 
شنبه، پس از عرضه نخستین بس��ته سکه تمام، رییس بانک، 
قیمت پایه را تغییر داده و با صد ه��زار تومان افزایش، برای بار 
دوم سکه عرضه شده است که این موضوع باعث اعتراض دسته 

جمعی و عدم خرید شده بود؛ به طوری که براساس اظهارات 
حاضران، رییس بانک مدعی شده بود ارایه دو قیمت پایه هیچ 
مشکلی ندارد و همین سابقه ذهنی، در اذهان مراجعان حاکم 
بود. در لحظات اولیه به نظر می رسید بازار داغی بر سکه حاکم 
باشد؛ بس��ته های اول، دوم و سوم به س��رعت چوب خوردند. 
صدای زمزمه های اعتراض آمیز به گوش می رس��ید که چرا 
مس��ئول حراج به جای 10 تومان 100 تومان چوب می زند. 
سومین بس��ته به قیمت 750 میلیون و 100 هزار ریال چوب 
خورد. بسته چهارم به رقم 751 میلیون ریال به فروش رسید. 
اما از این زمان صدای اعتراض از هر گوشه تاالر زیر زمین بلند 
شده بود. مسئول حراج به رقم 750 میلیون ریال رسیده بود 
در حالی که هیچ یک از حضار نمی دانستند چه کسی این رقم 

را اعالم کرده است. 

سالروز آغاز امامت امام 
زمان)عج(

بزرگترین روستای چهار محال 
و بختیاری به زیر آب می رود

چشم سپاهانی ها به ساق 
پای پرسپولیسی ها

 ساختمان قدیمی حوزه
 هنری اصفهان موزه می شود

اگر پروژه بهشت آباد اجرا شود، 

دربی پایتخت گل سرسبد بازی ها ؛
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آگهی مزایده

ش�هرداری آران و بیدگل در نظر دارد به اس�تناد مصوبه 
شماره 1479 تاریخ 90/11/08 شورای اسالمی شهر آران و 
بیدگل نسبت به فروش قطعه زمینی به متراژ حدوداً 510متر 
مربع واقع در ش�هرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی 
با قیمت پایه کارشناس�ی از قرار مت�ری 600/000 ریال با 
ش�رایط خاص از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا 
از کلیه واجدین شرایط دعوت به عمل می آید تا جهت 
اط�الع از ش�رایط، اخذ م�دارک و ش�رکت در مزایده 
حداکث�ر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتش�ار نوبت دوم 

این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاریخ انتشارنوبت اول :90/11/13

تاریخ انتشار نوبت دوم :90/11/19

مهدی عموزاده 
شهردار آران و بیدگل 
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چهره روز

می توانیم بیش از 30 کشور را برای 
فروش نفت انتخاب کنیم

محسن رضایی، دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام در باره مطرح 
شدن تحریم نفتی ایران و  اقدام ایران در مقابل آن با قطع فروش نفت 
به اروپا، گفت: ما به جای 7-8 کشور می توانیم 30-40 کشور را برای 

فروش نفت انتخاب کنیم که این مشکل را نداشته باشیم.
--------------------------------------

مشاجره ای که به سکته نخست وزیر 
بحرین انجامید

منابع آگاه در گفتگو با ش��بکه خبري نهرین نت، اع��ام کردند که 
براساس اطاعات موثق که از سوي فرماندهان امنیتي بحرین منتشر 
شده است، خلیفه بن سلمان، نخست وزیر این کشور، به دلیل سکته 

مغزي به بیمارستان انتقال داده شد. 
هنوز علت دقیق این مس��ئله مشخص نش��ده، اما خبرهایي درباره 
درگیري هاي لفظي میان نخس��ت وزیر بحرین و پادش��اه این کشور 
منتشر شده است. براساس اخبار و گزارش هاي محرمانه، آمریکایي ها 
به پادشاه بحرین پیشنهاد داده اند، اختیارات نخست وزیر را کاهش 
دهد و حتي وي را برکنار کند تا بدین وسیله به مردم نشان دهد که 

در حال انجام اصاحات در کشور است.
--------------------------------------

بازرسان آژانس به ایران باز می گردند
هرمن ناکارتس، رئیس بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی، پس 
از دیدار س��ه روزه از ایران و گفتگو با مقام های جمهوری اس��امی، 
امروز وارد فرودگاه وین شد و گفت: تیم هسته ای سازمان ملل بر آن 

است تا در آینده بسیار نزدیک بار دیگر از ایران دیدار کند.
--------------------------------------

فرمانده ارشد طالبان کشته شد
یک افسر نیروهای امنیتی پاکس��تان در »اورکزی ایجنسی« گفت 
امروز نیروهای امنیتی این کش��ور سنگرهای ش��به نظامی طالبان 
را مورد بمباران قرار دادند که در نتیجه آن 20 نفر از طالبان کش��ته 
ش��ده و تعدادی نیز زخمی ش��دند. به گفته این مقام پاکستانی، در 
این درگیری »مولوی معین الدی��ن« فرمانده ارش��د طالبان نیز به 
قتل رسیده است. وی افزود: بر اثر حمله نیروهای امنیتی پاکستان، 
مواضع »ما طوف��ان« از دیگر فرماندهان طالبان نیز تخریب ش��ده 

است.
--------------------------------------

تکذیب احضار سفیر ایران در عراق 
به وزارت خارجه

دانایي فر، س��فیر ایران در عراق، در پاس��خ به این که برخي اخبار از 
احضار س��فیر ایران در عراق به وزارت خارجه خبر داده  است، با رد 
این مطلب تصریح کرد: جلسه هایي در وزارت خارجه به طور معمول 
برگزار مي ش��ود. جلس��ه اي به این منظ��ور در وزارت خارجه عراق 
داشتیم. در این جلسه و در چارچوب کارگروهي که به بررسي روابط 
دوجانبه دو کشور مي پردازد، 9 موضوع از همکاري هاي ایران و عراق، 
از جمله سفرهاي دوجانبه مقامات، روابط کنسولي و اقتصادي مورد 

بحث قرار گرفت.
--------------------------------------

اعالم آمادگی 41 شهر آمریکا در 
همبستگی با مردم ایران

فعاالن جنبش ضد جنگ در 41 ش��هر آمریکا و چند کشور دیگر از 
جمله کانادا، هندوستان، ایرلند، بنگادش و نروژ آمادگی خود جهت 
برگزاری تظاهرات در روز ش��نبه 15 بهمن، در همبستگی با مردم 
ایران را اعام کرده اند. هدف تظاه��رات روز 4 فوریه محکوم کردن 
آمریکا، متح��دان آن در اتحادیه اروپا و تهدیدات جنگی اس��رائیل، 
عملیات علنی و غیر علنی، تحریم ها، ترورها و تبلیغات و دروغ های 

مکرر رسانه های جمعی است.
--------------------------------------

اعالم نگرانی فرانسه از قطع صادرات 
نفت ایران به اروپا

حس��ن کامران، رئیس گروه دوس��تی و پارلمانی ایران و فرانسه در 
مجلس شورای اس��امی در گفتگو با فارس، با اشاره به حضور سفیر 
فرانس��ه در تهران، در مجلس گفت: این دیدار س��ه ساعت به طول 
انجامید و در آن، مذاکرات متعددی بین بنده و سفیر فرانسه صورت 
گرفت. وی در این زمینه افزود: برونو نوشه، سفیر فرانسه در تهران، 
نگران قطع صادرات نفت ایران به اروپ��ا بود و ما هم اعام کردیم که 

این اقدام پیش از این، از سوی اروپایی ها دنبال شده است، نه ایران.

هدف از تحریم ها 
نارضایتی مردم است 

همسر مبارک خاطرات 
مصر را فروخت 

دیوید پترائوس ، رئیس سازمان سیا در جلسه استماع کمیته سنا تأکید کرد: 
تحریم ها علیه ایران در هفته های اخیر بسیار بسیار گزنده تر از قبل بوده  است. 
چیزی که ما هم اکنون به دنبال آن هستیم، این است که ببینیم  پایان آن چگونه 
می شود، سطح نارضایتی داخل ایران چه اندازه است و آیا این نارضایتی بر تصمیم 
استراتژیک دولت ایران تأثیر می گذارد یا نه. به خاطر بسپارید که برترین هدف 
دولت ایران، حفظ نظام است. رئیس اطاعات ملی آمریکا به ارتباط کشورش با 
رژیم صهیونیستی اعتراف کرد و گفت: ما در حال انجام اقدامات زیادی با اسرائیل 
هستیم و با آنها همکاری می کنیم و البته برای آنها،  ایران یک تهدید به حساب 
می آید. در حالی رئیس سازمان سیا از تاش آمریکا برای توقف برنامه هسته ای 
ایران خب��ر داد که »جیمز کاپر«رئیس اطاعات مل��ی آمریکا تأکید کرد که 

تحریم ها تاکنون نتوانسته دولت ایران را از ادامه برنامه هسته ای بازدارد.

سوزان مبارک، همس��ر حس��نی مبارک خاطراتش را 10 میلیون پوند 
فروخته اس��ت. او در این خاطرات نکات جدیدی از انقاب مصر را فاش 
می کند. به گزارش فارس، به نقل از پایگاه خبری العربیه، سوزان مبارک، 
همسر حس��نی مبارک، رئیس جمهور مخلوع مصر در خاطرات خود که 
قرار اس��ت به زودی در فوریه آینده در آمریکا منتشر شود، گفته است به 
او و خانواده اش از س��وی عربس��تان، امارات، بحرین و کویت پناهندگی 
سیاسی داده شده بود. در همین حال روزنامه مصری »روزالیوسف« اعام 
کرد که تحقیقات دادگاه های انگلیس نشان می دهد 10 میلیون پوند در 
تاریخ 12 سپتامبر 2011) 20 شهریور( به حساب ناشناخته ای در »بانک 
آف انگلند« واریز شده اس��ت تا حقوق نشر و توزیع خاطرات سوزان ثابت 

)مبارک( برای انتشارات »کانو نجیت« خریداری شود.

در حالی که طبق تصمیم ش��ورای هماهنگی بانک های 
دولتی و کانون بانک های خصوصی، حداکثر نرخ س��ود 
برای س��پرده  گذاری 20 درصد تعیین شده بود، شورای 
پول و اعتبار در جلسه شب گذشته، این تصمیم بانکداران 
را غیرقانونی اعام کرد و به بانکی ها اجازه داد نرخ س��ود 
را باالتر یا پایین تر از 20 درصد تعیین کنند. پیش��تر هم 
رئیس کل بانک مرکزی، نرخ سود 21 درصدی را با توجه 
به نرخ تورم 20 درصدی برای س��پرده ه��ای بلندمدت 

مناسب دانسته بود. 
حتی اگرتأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر وجود 
سقف 20 درصدی را برای نرخ س��ود سپرده های بانکی 
مدنظر قرار دهیم، بازهم مطابق جدول زیر نرخ سود سپرده های بانکی به باالترین حد طی حداقل 16 سال گذشته رسیده 
اس��ت. قید »حداقل« از این جهت مورد تأکید قرار گرفته که  آماری رسمی در این خصوص برای سال های پیش از 75 در 
سایت بانک مرکزی موجود نیس��ت. لذا نرخ سود سپرده های جدید که از سوی ش��ورای پول و اعتبار تصویب شده و مورد 
موافقت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری قرا گرفته، از جمله باالترین نرخ سودهای مصوب طی سال های گذشته بوده 
است؛ مطابق شواهدغیر رسمی تاکنون بانکی بیش از نرخ 24 درصد برای سود سپرده های مدت دار تعیین نکرده، همچنین 
شورای پول و اعتبار برای این نرخ جدید سقفی قایل نشده است و تاکنون نیز برخی بانک های خصوصی از نرخ سود سپرده 
25 درصدی نیز برای سپرده های پنج ساله خبر داده اند. بدین ترتیب، فارغ از نرخ تورم در برآورد سود واقعی سپرده گذاری 

در بانک، یکی از پرسود ترین دوره ها برای سپرده های بانکی آغاز شده است. 
یکی از مهم ترین برنامه های محمود احمدی نژاد از سال 85 تاکنون، کاهش نرخ سود تسهیات بانکی با هدف بهره مندی 
اقشار کم درآمد جامعه از وام های ارزان قیمت بانکی برای رونق بخشیدن به فعالیت های اقتصادی بوده است. به طوری که 
در دوره ای 5 ساله نرخ سود تسهیات تا 2 درصد کاهش یافته است. ولی با تأیید مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، این نرخ 

به جز در بخش مسکن، به محدوده نرخ های سال 84 نزدیک شده است.   
گذشته از این، به گفته مدیرکل بخش بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی، برای نرخ سود عقود غیر مشارکتی 

)سود مورد انتظار( دامنه ای تعیین شد که قرار شد بین 18 تا 20 درصد باشد.
در مجموع، به نظر می رسد مصوبه اخیر ش��ورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیات بانکی یک خرق 

عادت مهم، طی سال های اخیر بوده است. 
ی��ا  کن��د  م��ی  مه��ار  را  ت��ورم  بیش��تر  اتف��اق  ای��ن  نتیج��ه  ک��ه  دی��د  و  مان��د  منتظ��ر  بای��د   ح��ال 

باعث افزایش هزینه فعالیت های اقتصادی و رکود آنها خواهد شد.
 البته شاید دولت همچنان به ادامه رونق در ساخت و ساز مسکن با دریافت تسهیات ارزان 11 درصدی برای کاهش تبعات 

رکودی این مصوبه دلبسته باشد.   

ادامه ازصفحه ی�ک :به گزارش مه��ر، آیت اهلل صادق 
آملی الریجانی در جلسه امروز مس��ئوالن عالی قضایی 
با تسلیت ش��هادت حضرت امام حس��ن عسگری )ع( به 
ویژگی های بنیادی انقاب اسامی اش��اره کرد و افزود: 
کش��ورهای غربی، اروپا و آمریکا تصورش��ان این بود که 
انقاب اسامی یک حرکت تئوکراس��ی جدید است که 
مانند برخی حرکت های دین��ی غرب خیلی زود به پایان 
می رسد، در حالی که انقاب اسامی یک حرکت فکری 
و الهی و منبعث از تفک��ر انبیا و ارزش های الهی و مطابق 

با فطرت آدمی بود.
رئیس قوه قضائیه ندای حضرت امام )ره( را » ندای توحید 
و عدالت و خدمت به خلق خدا « خواند و گفت: مردم کشور ما موحد و مؤمن بوده و هستند. دیانت، ارزش های دینی و فطرت 
انسانی، تمام چیزهایی بود که مردم با تمام وجود آن را احساس می کردند. برهمین اساس، حرف حضرت امام )ره( را با جان 
و دل خریدند و حرکت خود را آغاز کردند و با گذشتن سی و سه سال همچنان با ایمان، قدرت و صابت آن را ادامه می دهند.

 آملی الریجانی در ادامه سخنان خود به حرکت اخیر کشورهای اروپایی در تحریم ایران اشاره کرد و گفت: کشورهای اروپایی 
در حالی دست به این اقدام زدند که خودشان با مشکات اقتصادی مواجه هس��تند و قطعا بازنده این اقدام خود اروپایی ها 

خواهند بود، چرا که وضعیت اقتصادی آنان طوری نیست که از این گونه اقدامات فایده ببرند.
 رئیس قوه قضائیه اقدام نمایندگان مجلس شورای اسامی در »تحریم پیش دستانه« اروپا و تصمیم برای نفروختن نفت به 
این کشورها را بسیار مناسب خواند و ادامه داد: طبیعی اس��ت که مردم با گذشت سی و سه سال از پیروزی انقاب اسامی 
همچنان ایستادگی خواهند کرد و این گونه توطئه ها خللی در عزم و اراده مردم و مسئوالن نظام اسامی ایران ایجاد نخواهد 
کرد. وی به وضعیت اقتصادی چند هفته اخیر در بازار ارز و سکه اشاره کرد و با تأکید بر این که این مسئله در دو بعد اجرایی و 
قضایی قابل مدیریت و رسیدگی است، افزود: بخش عمده تنظیم بازار اقتصادی بر عهده قوه اجرایی کشور و ستادهای ویژه 
و سازمان های مبارزه با قاچاق کاال و ارز و تعزیرات است، با این حال قوه قضائیه نیز به شدت و قاطعیت به اتهامات اخالگران 
اقتصادی که به دستگاه قضایی معرفی ش��وند، رسیدگی و برخورد قضایی مناس��ب خواهد کرد و به لحاظ اهمیت موضوع 
حتی از صدور مجازات اعدام نیز دریغ نخواهد کرد. اخالگران اقتصادی بای��د بدانند که مبارزه با آنها نیز همچون مبارزه با 
قاچاقچیان، اشرار و مجرمان مواد مخدر در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است. نمونه بارز آن در فساد مالی اخیر و برخورد 
قاطعی است که با آنان شده و خواهد شد.  رئیس قوه قضائیه بخشی از مسائل و مش��کات پیش  آمده در بازار ارز و سکه را 
توطئه و اخالگری گروه های وابسته به دشمنان نظام دانست و گفت: در پش��ت صحنه  این جریان دشمنان نظام از طریق 
برخی افراد و گروه های متصل و وابسته به بیگانگان قرار دارند که با ایجاد سایت های مختلف در مورد سکه و ارز نرخ سازی 
می کردند تا بازار را ملتهب کنند. آملی الریجانی تصریح کرد: از مسئوالن محترم اجرایی می خواهیم با تدبیر مناسب و تاش 

بیشتر، اجازه سوءاستفاده بیگانگان از وضعیت اقتصادی کشور را ندهند. 

دستگاه اجرا دستگاه قضا

اعدام،   درانتظاراخاللگران  
بازار ارز و سکه 

فرجام مهم ترین شعار 
بانکی احمدی نژاد 

اخبارکوتاه

هنوز 20 نفر از نمایندگان تأیید 
صالحیت نشده اند

نایب رئیس مجلس شورای اسالمی
محمد رضا باهنر

عملکرد ش��ورای نگهب��ان به نس��بت دوره گذش��ته در زمین��ه تأیید 
صاحیت ها بسیار بهتر بوده است وبه همین دلیل، رقابت ها باید جدي 
باشد. شوراي نگهبان نیز هر مقدار که با قانون مغایر نباشد درباره تأیید 
صاحیت ها باید کار بیش��تري انجام دهد، ولي ما فکر مي کنیم بهتر از 
این هم مي توان عملکرد داشت تا تأیید  صاحیت ها بیشتر باشد. نسبت 
به انتخابات گذشته نمي توان گفت سرد است، اگر فضا تا زمان انتخابات 
باقي بماند مي توان این عقیده 
را تأیید کرد. در هر دوره اي از 
انتخابات شاهد افزایش شور 
انتخاباتي در زم��ان نزدیک 
به انتخابات هس��تیم. تجربه 
هم نش��ان داده هرچه به روز 
انتخابات نزدیک مي ش��ویم 
مش��ارکت م��ردم بیش��تر 

مي شود.
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11 زائر ایرانی دیگر در سوریه ربوده شدند 
یازده زائر ایرانی دیگر ساعت سه بامداد امروز، در مسیر حلب به دمشق ، نرسیده به شهر»حماه« در 
سوریه ربوده شدند. این یازده نفر از کاروانی از خرم آباد لرستان بودند که در کمین افراد مسلح ناشناس 
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س��رانجام داس��تان  محمد 
دول��ت و مجلس به بندرعباسی 

نقطه پایان رسید تا 
پرح��رف وحدی��ث 
تقدی��م   90 س��ال  الیح��ه   تری��ن 
بهارستان نشینان شود. ولی این همه ماجرا نبود؛ 
 کنای��ه ه��ای م��زاح گون��ه احم��دی ن��ژاد با 
اولتیماتوم های نرم و دوستانه الریجانی مواجه 
 ش��د و بدی��ن ترتی��ب، هم��ه ش��وخی ه��ای

  رئی��س جمه��ور و او در ب��اره »بورس ش��اد«، 
سرما خوردن دولت،  دوشیفته کارکردن مجلس 
 و ... نتوانس��تند داس��تان بودج��ه امس��ال را 

»هپی اند« کنند.  
 ماجرا از جایی آغاز ش��د که  رئی��س دولت ارائه 
الیحه بودجه اش را با کلی گوی��ی همراه کرد و 
تا نیمه راه دادن گزارش��ش، تنها آمار محدودی 
را ارائه داد. این شیوه نمایندگان مردم را خوش 
نیام��د و س��یل تذک��رات روانه مردی ش��د که 

صبحش را پشت تریبون مجلس آغاز کرده بود. 
شاید هم بهارستانی ها حق داشتند دفاعیه هایی 
را که با دعای فرج، برش��ماری اه��داف انقاب، 
تبریک دهه فجر، پیروزی انقاب ایران در سراسر 
دنی��ا، رویک��رد مهرورزانه ملت ای��ران، توجه به 
کرامت انسانی و مقابله با ظالمان و .....آغاز شده، 
مورد انتق��اد قرار بدهند. جال��ب اینکه حکومت 
علوی و مه��دوی، ارکان و برنامه ه��ای انقاب، 
خواس��ت 33 س��اله ملت ایران، تجدید بیعت با 
آرمان های امام)ره(، معرف��ی راه نورانی امام در 
فجر 33 و .. از دیگر موضوعاتی بود که وی به آن 
اشاره کرد و نهایتاً گفت: س��ال 90 از سال های 
پر فراز و نش��یب بود که ملت ما تحت فشارهای 
بین المللی، به دس��تاوردهای خوبی رسیده اند. 
 ماجرای دف��اع از بودج��ه ادامه یافت ت��ا اینکه 
کنایه ه��ای مزاح گون��ه رئیس دول��ت به نقطه 
حساسی رسید: »پس دو شیفته کار کنیدتا این 

الیحه تا پایان سال تصویب شود.«

کار ب�ه هم�ین جا ختم ن�ش�د و رئی�س جم�هور
 مانند گذشته با لحنی توأم با مزاح، نمایندگان را 
مخاطب قرار داد:»شما روزی 5- 6  ساعت وقت 
و تحمل دارید که فریادهای آق��ای کواکبیان را 
گوش دهید، خب همین قدر کار کنید و بودجه 

را قبل از انتهای سال به ما بدهید.«
او وقتی ب��ا انتق��ادات نمایندگان، هن��گام ارائه 
 الیحه رو به رو ش��د، گفت: آیین نامه را خودتان 
نوش��ته اید و می توانید زمان بندی اش را کمتر 
کنید. ما که تحملش را نداریم، 5- 6 ساعت اینجا 
بنشینیم و حرف بش��نویم، باید برویم کار کنیم، 

شما که این حوصله را دارید... . 
این گونه بود که میهمان بهارستان در نخستین 
روز از دهه فجر س��ال 90، هر چه دلش خواست 
 به مجلس گفت و در حالی ک��ه تریبون را ترک

 می کرد، اضافه کرد: الیحه بودجه بسیار شفاف 
است و بررسی آن وقت زیادی نمی گیرد، زودتر 

تصویبش کنید.

اگر این طرف س�ال انجام ش�د، 
فبه المراد 

 این ح��رف ه��ا و کنای��ه ه��ا را بی��ش ازهمه، 
رئیس مجلس، برخاف انتظار با سکوت وجدیت 
تحمل کرد ت��ا میهمان 12 بهمن بع��د از دو ماه 

تأخیر از تریبون کنار برود و بدین ترتیب 
رسم و ادب میهمان نوازی را به اجرا در 

آورده باشد.
الریجانی ح��رف هایش را ب��ا تأکید بر 
تخلف دولت آغاز کرد: ب��ه دولت تذکر 
داده بودی��م الیحه بودجه را س��ر وقت 
بیاورد. وی از تخلف قانونی دولت انتقاد 
کرد و در واکنش به درخواس��ت دولت 
براي عدم پذیرش الیحه بودجه و تأکید 
به دولت براي ارائه الیح��ه بودجه چند 
دوازدهم، گفت: سعي مي کنیم بودجه 
را تا پایان امس��ال بررس��ي کنیم و اگر 
نشد، بعد درخواست الیحه بودجه چند 

دوازدهم مي کنیم.
الریجاني ک��ه تاش می ک��رد تا وقتی 
همتای قوه مجری اش در صحن هست، 
همه حرف هایش را زده باشد، ادامه داد: 
ما حدود پنج ماه پیش در هیئت رئیسه، 
مکرراً راج��ع به اینکه الیح��ه بودجه به 
موق��ع داده ش��ود، تذکراتي ب��ه دولت 
دادیم، چرا که این رویک��رد دولت قابل 

پیش بیني بود.  
 دکترمنطق��ی و فلس��فه دان مجل��س، 

را  های��ش  ح��رف  قس��مت  تری��ن  مه��م 
ب��رای زمان��ی گذاش��ت ک��ه م��رد اول دولت 
ب��ه درب خ��روج رس��یده ب��ود: اش��کال ب��ه 
 وج��ود آم��ده ب��ه س��ادگي ح��ل نمی ش��ود و

 نمي توان زمان بررسي الیحه از سوي نمایندگان 
را حذف کرد. س��ال گذش��ته آقای��ان گفتند به 
خاطر قانون برنامه است که الیحه را دیر آوردند. 
الریجانی که دوباره همچون گذش��ته سیاست 
چماق و هویج را در جلسه صبح چهارشنبه پیش 
گرفته بود، ح��رف هایش را رو ب��ه نمایندگان و 

خطاب به احم��دی نژاد این گونه تم��ام کرد: ما 
عکس العملي عم��ل نمي کنیم و رون��د قانوني 
را براي بررس��ي طي مي کنیم ت��ا نمایندگان و 
کمیسیون هاي تخصصي به بررسي آن بپردازند 
تا مشکلي براي کشور پیش نیاید. اگر این طرف 

س��ال انجام ش��د، فبه المراد وگرن��ه باید الیحه 
بودجه چند دوازدهم بیاورند.

یک پیش بینی ساده 
بد نیست بدانید سقف بودجه سال آتی 91، 510 
هزار میلیارد تومان اس��ت، در حال��ی که الیحه 
بودجه 90، با سقف 538 هزار میلیارد تومان ارائه 
ش��ده و این گویای چالش هایی است که دوباره 
دعوای بودجه را بین اهالی بهارس��تان و پاستور 

وارد فاز تازه ای می کند. 

بودجه سال۹1، ۵10 هزار میلیارد تومان

 پرحرف و حدیث ترین الیحه ارائه شد، اما ...

الریجان�ی حرف های�ش را با تأکید 
بر تخلف دولت آغ�از کرد: به دولت 
تذک�ر داده بودیم الیح�ه بودجه را 
سر وقت بیاورد. وی از تخلف قانونی 
دولت انتق�اد ک�رد و در واکنش به 
درخواست دولت براي عدم پذیرش 
الیحه بودجه و تأکید به دولت براي 
ارائه الیحه بودج�ه چند دوازدهم، 
گفت: س�عي مي کنیم بودج�ه را تا 
پایان امس�ال بررس�ي کنیم و اگر 
نشد، بعد درخواست الیحه بودجه 

چند دوازدهم مي کنیم
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اهمیت این پرونده از آن جهت بود که  به علت حضور  
399  اثر تاریخی دراین محور، تعداد زیادی آثار تاریخی 
در اصفهان ب��ه ثبت ملی می رس��ید. محور تاریخی 
 اصفهان بزرگ ترین مح��ور تاریخی در جهان با طول 
6 کیلومتر است.  چرا که حجم آثار موجود در محورهای 
ثبت شده جهانی در اس��پانیا و ایتالیا قابل مقایسه با 
اصفهان نیست.  در اینجا تنها صحبت های مسئوالن را 
می آوریم تا روز شماری باشد از فرصت از دست رفته در 
این پرونده مهم ملی: در سال 1385، »باندرین« رییس 
مرکز میراث جهانی در سفری به اصفهان پیشنهاد ثبت 
محور فرهنگی   تاریخی اصفهان را از مسجد جامع تا 

پل های تاریخی اصفهان و بافت تاریخی جلفا به صورت 
خارج از نوبت و ویژه مطرح کرد. او  برای ثبت این محور، 
نسبت به عبور مترو و کوتاه شدن برج جهان نما اخطار 
داد و الزمه ثبت محور فرهنگ��ی تاریخی اصفهان در 

فهرست میراث  جهانی را رعایت ضوابط آن دانست.  

وعده ها برای ارس�ال پرونده جدی 
شد

مرداد ماه 90
اسفندیار حیدری پور، رییس س��ابق سازمان میراث 
فرهنگی اس��تان اصفهان، در جمع خبر نگاران وعده 

داد که تالش ها به بار نشسته و محور تاریخی فرهنگی 
شهر اصفهان، سهمیه ایران در سال آینده برای ثبت 
در فهرست آثار جهانی اس��ت. به گفته وی این محور 
ستون فقرات استان و شهر اصفهان است و این سازمان 
تاکنون حدود 1/5 میلیارد تومان برای مطالعه و ثبت 

این اثرهزینه کرده است.

 استعفا و نگرانی های کارشناسان
آذر ماه سال 90

با اس��تعفای حیدری پوراز میراث فرهنگی اصفهان، 
بسیاری از میراث دوس��تان نگران سرنوشت تکمیل 

پرونده محور تاریخی اصفهان ش��دند و با ارسال نامه 
به اس��تاندار و رییس وقت میراث فرهنگی، خواهان 
بازگشت وی شدند. برخی کارشناسان هشدار دادند 
که با وجود دو ماه مانده به ارسال پرونده، ممکن است 
در روند کار وقفه ایجاد شود و پرونده در مهلت مقرر به 

تهران نرسد.

سرپرس�ت جدید میراث فرهنگی 
اصفهان منصوب شد

22 آذر ماه 90
طی حکمی از س��وی احم��د زاده کرمان��ی، رییس 
سازمان میراث فرهنگی وقت، محسن مصلحی، معاون 
گردشگری سازمان، با حفظ س��مت قبلی به عنوان 
سرپرست این اداره کل منصوب شد. مصلحی در ابتدای 
ورود در مقابل نگرانی رسانه ها برای آینده محور قول 

ادامه روند را داد.

رسانه ها  هشدار می دهند
دی ماه90

جام جم آنالین از آخری��ن فرصت اصفهان برای ثبت 
آثار تاریخی اصفهان خبرداد ونوشت محور تاریخی � 
فرهنگی اصفهان برای ثبت در یونسکو12 روز فرصت 
دارد و اگر این پرونده تا تاریخ مورد نظر، یعنی 25 دی 
به تهران ارسال نشود، اصفهان بزرگ ترین بخت خود را 
برای ثبت همزمان 399 اثر تاریخی در فهرست میراث 

جهانی یونسکو از دست می دهد.
28 دی ماه 90

خبرگزاری مهر نوشت 12 بهمن آخرین فرصت برای 
ارسال پرونده محور تاریخی اصفهان به یونسکو است.

مسئوالن : کار تمام شده است
14 دی 90

مصلحی در جمع خبرنگاران اعالم ک��رد: 95 درصد 
مسائل پرونده انجام شده است. این موضوع را علویان 
صدر، معاون سازمان میراث فرهنگی کشور با حضور در 

اصفهان تأیید کرده است.
23 دی ماه90

مصلحی اعالم کرد فاز نخس��ت پرونده پیش از موعد 

مقرر، یعنی 25 دی ماه به اتمام رسیده و به تهران ارسال 
شده است. به گفته وی 100 درصد عملیاتی که برای 
آماده کردن اسناد مربوط به پرونده  محور فرهنگی � 
تاریخی شهر اصفهان به اداره  میراث فرهنگی این استان 
محول شده بود، انجام شد و در مدت زمان باقی مانده 
تا اول فوریه، سازمان میراث فرهنگی کشور پرونده را 

نهایی و برای بررسی به یونسکو ارسال می کند.
 28دی ماه 90

علویان صدر گف��ت: پرون��ده کاخ گلس��تان، محور 
فرهنگی تاریخی اصفهان، شهر میمند، یزد و محوطه 
تاریخی شوش برای ارسال به یونسکو در حال بررسی 
 اس��ت. به گفته وی، براس��اس اولویت بندی شورای

سیاس��ت گذاری س��ازمان، پرونده هایی که از لحاظ 
محتوا، کیفیت و پالن مدیریت کامل تر باشد در اولویت 

برای ارسال قرار خواهد گرفت.

زمزم�ه نرس�یدن پرون�ده ج�دی 
می شود

در همین زمان که تأکید میراث فرهنگی کش��ور بر 
تکمیل پالن مدیریتی باال می گیرد، برخی کارشناسان 
خبر دادند که ادارات اصفهان هم��کاری الزم را برای 
تکمیل پالن مدیریتی پرونده نمی کنند و اطالعاتی 

مورد نیاز را نمی دهند.
9دی ماه 90

موسوی، رییس سازمان میراث فرهنگی کشورگفت: 
پرونده کاخ گلستان ومنظر تاریخی میمند برای ثبت 

جهانی به یونسکو ارسال شد.
10 دی ماه 90

مصلحی درباره علت ارسال نشدن پرونده به یونسکو 
با ابراز تعجب وبی اطالع��ی گفت:ما پرونده را تکمیل 
کردیم وبه تهران ارسال شد. به گفته وی هنوز فرصت 
برای ارسال این پرونده باقی است! این در حالی است 
که اول فوریه )12بهمن( هر س��ال یونس��کو پرونده 
نامزدهای ثبت آثار جهانی را بررس��ی می کند.دکتر 
طالبیان، مسئول ارسال پرونده های جهانی در مورد 
علت ارسال نشدن این پرونده حاضر به اعالم هیچ اظهار 
نظری نشد. به هر حال باید منتظر ماند و دید در روزهای 

آینده مقصران در این امر ب چه پاسخی می دهند؟
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همواره رو به جلو

چهره انقالب-2

 امضای تفاهم نامه 
خواهرخواندگی  با تفلیس

نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان
حسن نوریان

بنای کلی سیاست خارجه، استفاده از ظرفیت های اصفهان به عنوان یکی از 
شهرهای معروف ایران در حوزه روابط بین الملل و ارتباط بین ملت ها است. 
به همین دلیل به تازگی مذاکره هایی در راستای افزایش خواهرخوانده های 
اصفهان صورت گرفته است. یکی از مکان هایی که برای امضای تفاهم نامه 
خواهرخواندگی در نظر گرفته شده، شهر تفلیس گرجستان است. با توجه به 

اینکه در استان اصفهان، به ویژه 
در منطقه فریدن و فریدون شهر 
تعدادی از ساکنان از نژاد و تبار 
گرجی هستند و زبان آنها را نیز 
به راحتی تکلم می کنند، شهر 
گرجستان برای خواهرخواندگی 
با اصفهان در نظر گرفته ش��ده 

است. 

بازدید از بناهای تاریخی اصفهان در ایام دهه فجر رایگان است 
 به مناس��بت فرا رس��یدن ایام دهه فجر بازدی��د از کلیه بناهای تاریخی اس��تان رایگان اس��ت. 

عالقه مندان  می توانند از ساعت 9 الی 16 به بناهای تاریخی استان مراجعه کنند.
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با ارسال نشدن بزرگ ترین پرونده ثبت آثار جهانی در جهان 

اصفهان بخت خود را از دست داد

همه  میراث دوستان منتظر بودند تا امسال  پرونده محور تاریخی اصفهان به عنوان  یکی از نامزدهای کشورمان  گروه 
جامعه

برای ثبت جهانی به یونسکو ارسال شود، ولی با اعالم ارسال پرونده کاخ گلستان ومنظر تاریخی میمند بسیاری 
میراث دوستان شوکه شدند که چرا فرصت اصفهان وایران برای ثبت چنین پرونده مهمی از بین رفت؟

حج��ت االس��الم و المس��لمین مهدی 
اژه ای، مدی��ر دارالق��رآن اصفه��ان و 
اس��تاد گروه معارف دانش��گاه اصفهان و 
 صنعتی اصفهان و برادر ش��هید علی اکبر 
اژه ای از یاران با وفای ش��هید آیت اهلل دکتر بهش��تی است. او متولد سال 
1329 در یک خانواده روحانی است. شاید بتوان گفت مبارزات سیاسی و 
 اجتماعی در خانواده شان موروثی است؛ از مال علی اکبر اژه ای گرفته که از 
 فتوا دهندگان جهاد علیه دولت روس��یه در دوران قاجار بود، تا میرزا علی 

اژه ای که در کتار میرزای نجفی از بزرگترین مراجع مشروطه خواه بود.
مهدی اژه ای از همان دوران نوجوانی، به دلیل جو انقالبی حاکم بر مدرسه 
ش��ان، وارد مبارزات انقالبی شد. پایان دوره س��یکل نظام قدیم برای وی 
همزمان شد با قیام علنی حضرت امام و تبعیدشان به نجف.مهدی هنوز 
به سن تکلیف نرس��یده بود، اما هماهنگ با س��ایر علما و مبارزان انقالبی 
امام را به عنوان مرجع تقلید انتخاب کرد. این، شاید اولین حرکت انقالبی 
او بود. آن طور که خود می گوید اولین حرکت آگاهی بخش اش به دوران 
 دبیرس��تان و مراسم صبحگاهی و انتش��ار نش��ریه دیواری بر می گردد؛ 
نشریه ای که شهربانی پس از مدتی تحملش نکرد و با ورود به مدرسه آن 
را از تابلو اعالنات برداشت. با پایان دیپلم دوم دبیرستان وارد مدرسه صدر 
خواجو، مرکز طالب انقالبی شهر اصفهان شد؛ جایی که شاگرد استادان 
انقالبی چون آیت اهلل فیاض و آیت اهلل احمدی بود. او پس از اتمام ساخت 
مسجد قدیم دانشگاه اصفهان به دست دانشجویان جوان و متعهد انقالبی 
در سال 1349 به همراه بردار بزرگوارشان شهید علی اکبر اژه ای به عنوان 
پیش نماز این مسجد انتخاب شد. آنها هر دو از این فرصت پیش آمده نهایت 
استفاده را کردند و توانس��تند در صحبت های پس از نمازهای روزانه، با 
تبیین دو کتاب انقالب تکمیلی اس��الم و نهضت های انبیا، نوشته جالل 
الدین فارسی مواضع حکومتی و مبارزاتی اس��الم را در میان دانشجویان، 
مطرح کنند. قبل از فعالیت دانشگاهی در بین سال های 1347 و 1348، 
مهدی اژه ای با شرکت در کالس های دینی کانون علمی و تربیتی جهان 
اسالم در کنار سایر انقالبیون شهر اصفهان از جمله آقای پرورش به رشد و 
پرورش نیروهای جوان انقالبی اهتمام ورزید. در سال 1352 بعد از بسته 
شدن کانون به دستور ساواک، مهدی و علی اکبر اژه ای در مسجد امام علی 
که متعلق به پدرشان بود به کار خود، یعنی جذب و پرورش نیرو ادامه دادند. 
او خود در این رابطه می گوید: بین من و علی اکبر یک تقسیم کار طبیعی رخ 
داد؛ من مسئولیت تدارک و جذب نیروها را داشتم و علی مسئول سخنرانی، 
جزوه نویسی و تربیت نیروها بود. چون علی واقعاً سخنوری قهار بود. آنهایی 
که باها او بودند، این موضوع را به یاد دارند. قلم خوبی هم داشت و در ضمن 
خیلی هم شجاع بود، با تمام گروهک های چریکی، علیمون ارتباط داشت.

حج�ت السالم و المسلمین مهدی اژه ای در روزهای منتهی به پیروزی 
 انقالب اسالمی همپای س��ایر مردم در تظاهرات ها و تحصن ها شرکت 
می کرد. او در کنار سایر علما و طالب انقالبی بیانیه عزل شاه را امضاء کرد. 
وی در باره انگیزه اصلی پیوستن به جرگه مخالفان رژیم شاه، می گوید: قبل 
از جواب سؤال شما الزم است این مقدمه را بگویم که شهر اصفهان، به دلیل 
پایگاهی که از بعد از دوره صفویه در علوم دینی پیدا کرد و به دلیل رش��د 
علما و فضالی بزرگ در این شهر که در جنگ های 10 ساله ایران و روس، 
از پیشگامان در فتوای جهاد بودند تا میرزای نجفی که از محورهای بزرگ 

داخلی تحریم تنباکو بود. 
همچنی��ن علمای اصفه��ان در تجهیز عش��ایر بختیاری و لشکرکش��ی 
 ب��ه س��مت ته��ران ب��رای س��رنگون ک��ردن محمدعل��ی ش��اه و در 
سال های بعد، در تحصن علما در قم بر علیه رضاخان نقش قابل توجهی 
داشتند. مرحوم مدرس از بزرگترین مخالفان رضاخان، از علمای به نام شهر 
اصفهان بود. بنابراین ما در این چنین جو ضد استبدادی و ضدا استعماری 
قرار داشتیم. پس این یک جو جدیدی نبود که بگوییم از این سال به بعد 
با حضور ما به وجود آمد، خیر. ما هم به هم��ان دالیل قیام کردیم، یعنی 
وابستگی شاه به بیگانه، عدم التزام آن به قانون و همین طور شرع مقدس 
شیعه اثنی اعشری که طبق قانون پادشاه باید حافظ و ضامن اجرایی آن 
باشد، ولی می دیدیم که مشروب فروشی ها روز به روز بیشتر  می شود و 

بهایی ها روز به روز نفوذ بیشتری در کابینه به دست می آورند.
وی درباره وضعیت انقالب بعد از 33 س��ال می گوید: در این 33 س��ال، 
انقالب همواره حرکت رو به جلو و گام به گام خود را داشته است. البته در 
بعضی از زمینه ها این پیشرفت ها در حد و اندازه این نیروی عظیم انسانی 
و خدادادی نبوده است. حال اگر در مقاطعی از زمان سرعتش کم شده و یا 

در بعضی از زمینه ها حرکتش کند بوده، دلیل بر توقف حرکتش نیست.  

SMS

زهرا حسین مظفر، عضو 
مجمع تش��خیص  نوبخت

مصلحت نظ��ام و 
نماین��ده ریی��س 
جمهور در صدا و سیما طی مراسم سالروز ورود 
امام خمینی )ره( به میهن اس��المی در گلستان 
 ش��هدا اظه��ار داش��ت: رویدادهای��ی ک��ه در
  ای��ن ای��ام اتف��اق افت��اد باعث ش��د ک��ه این
  ای��ام ب��ه ن��ام ی��وم اهلل تلق��ی ش��ود و ب��رای

 ملت م��ا و نس��ل های م��ا ب��ه ی��ادگار بماند و 
هر سال در سالگرد آن این ایام را جشن بگیریم و 
به یاد و نام ای��ن رویداد ب��زرگ همایش برگزار 

کنیم.
 وی با اش��اره ب��ه اینک��ه در ای��ن ایام ب��ود که
  ام��ام بع��د از س��ال ها تبعی��د وارد میه��ن
  اس��المی ش��دند و منش��أ عزت و س��رافرازی
  ش��دند، خاطرنش��ان ک��رد: داس��تان هجرت

  و آم��دن ام��ام خمین��ی )ره( ب��ه ای��ران 
بی ش��باهت به داس��تان حضرت موس��ی )ع( و 

انقالب علیه فرعونیان نیست.
مظف��ر ادام��ه داد: در خ��رداد س��ال 1342 
 ام��ام انق��الب تبعی��د ش��د ام��ا هم��ان زمان
صاحب��ان و  م��ادران  ب��ه  خ��دا  وح��ی    

  انق��الب آین��ده نوی��د داده ش��د ک��ه نگ��ران 
 نباش��ید زی��را ک��ه او را ب��ه س��وی ش��ما

  ب��از خواهی��م گردان��د و بای��د بدانی��م ک��ه 
ام��ام م��ا پیامب��ر انق��الب اس��ت و آم��ده 
 ب��ود ت��ا طاغ��وت و طاغوتی��ان را ب��ه زی��ر
 افکن��د و ع��زت و س��رافرازی را ب��ه ارمغ��ان
  آورد که ای��ن مژده الهی و آیات و نش��انه  های او

 است.
 عض��و مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام 
 تصری��ح ک��رد: در زمان��ی ک��ه رهب��ر انقالب 
 نوی��د آمدن م��ی داد، رژی��م طاغوت ف��رودگاه  
 را بس��ت، اما ش��عار ملت این بود ک��ه قلب های

  م��ا بان��د ف��رودگاه توس��ت و رژی��م مجب��ور 
 ش��د زمین��ه ف��رود هواپیم��ای ام��ام را فراهم 
 کن��د ک��ه در ای��ن زم��ان ام��ام ب��ا اس��تقبال

 5 ت��ا 8 میلیون��ی مردم روبرو ش��د ک��ه فاصله 
 32 کیلومت��ری ف��رودگاه ت��ا بهش��ت زه��را را 

طی کردند.
 مظف��ر اف��زود: ام��ام خمین��ی )ره( در زم��ان 
 ورود خ��ود به ایران و س��خنرانی دندان ش��کن  
 خود در بهش��ت زه��را خط مش��ی انق��الب را 
 مش��خص کردن��د و ب��ا رهنموده��ای  خ��ود 

نوید بخش تأسیس نظام الهی و والیی  در کشور 
ایران شدند.

وی با تأکید ب��ر این که حادثه انقالب اس��المی 
باید ب��رای همیش��ه در تاریخ به ی��ادگار بماند، 
تصریح ک��رد: امام با ورود مجدد خود به کش��ور 
ایران در اوج ش��گفتی دوس��تان انقالب و خشم 
دش��منانش نوید نظامی انقالبی و اسالمی را در 
نظام منحط لیبرالیسم و کمونیست داد.نماینده 
رییس جمهور در صدا و سیما اضافه کرد: مردم 
ایران با استفاده از رهنمودهای  امام خمینی )ره( 
و مش��ت های گره کرده در برابر ارتش پهلوی و 
حمایت های مس��تکبران  غرب مقاومت کردند و 

در نهایت توانستند انقالب اسالمی را در ناباوری 
جهانیان به پیروزی برسانند.

 وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه منش��أ تأس��یس 
 نظ��ام اله��ی و والی��ی، رهب��ر کبی��ر انق��الب 
 ب��ود، خاطرنش��ان ک��رد: ای��ن روزه��ا را 
 بای��د ب��رای همیش��ه در تاری��خ ب��ه ی��ادگار 
 بس��پاریم و بگویی��م روزی ک��ه امام آم��د، اوج 
 ش��گفتی دوس��تان انقالب و خش��م دش��منان

  انق��الب و بدخواه��ان ای��ن مل��ت را داش��ت و 
 در عرص��ه سیاس��ی و در هم��اورد منح��ط 
 لیبرالیس��م نوی��د را در کش��ور م��ا و فرهن��گ 

و تمدن نوین ایران قرار داد.

وی با بی��ان اینک��ه انقالبیون ب��اور نمی کردند 
 که با دس��تان خال��ی بتوانن��د ارزش طاغوتیان 
دش��منان گف��ت:  ببرن��د،  بی��ن  از   را 

ب��ه دل گرفتن��د  نی��ز کین��ه ای  اس��الم    
س��ه  از  بی��ش  گذش��ته  از  پ��س   ک��ه 
ده��ه از انق��الب همچن��ان ب��ه کاره��ای خود 
 ب��رای براندازی ای��ن جمهوری اس��المی تأکید 

دارند.
 وی با تأکی��د به اینکه ش��گفتی های ب��ه وجود
تفک��ر دو  حاکمی��ت،  اوج  در  آم��ده    

منحط دین گریزی لیبرالیس��م و دین س��تیزی 
 کمونیس��م ب��ود، ادام��ه داد: آنق��در ب��ه ن��ام 

 دی��ن، ای��ران اس��المی و معنوی��ت کار انج��ام
  ش��د ک��ه تحلیل گ��ران و نظریه پ��ردازان

تحلیل ه��ای خ��ود  در  و ش��رقی  غرب��ی    
تجدید نظر کردن��د و اعتراف کردن��د که دین، 
 اخ��الق و معنوی��ت می توان��د منش��أ تح��ول

 و دگرگونی و به وجود آمدن یک انقالب اسالمی 
شود.

و  ص��دا  در  جمه��ور  ریی��س   نماین��ده 
 س��یما بیان داش��ت: نظام جمهوری اس��المی
  ای��ران، نظام��ی بی بدی��ل ب��ود و از خداگرایی

 و م��ردم گرای��ی آغ��از ش��د و جمهوری��ت آن 
 تحقق بخ��ش مش��ارکت م��ردم در عرص��ه 
 سیاس��ی و اجتماع��ی اس��ت ک��ه دو رک��ن

 اسالمی و جمهوری از علل موجوده این انقالب 
هستند.

 مظفر با اش��اره ب��ه اینکه وج��ود ی��ک رهبر و 
 مرجعی��ت دین��ی و اله��ی ب��ود که توانس��ت 
 مهره ه��ای پراکن��ده و عظی��م مل��ت را ح��ول 
 مح��ور والی��ت فقی��ه جم��ع کن��د، اضاف��ه 
 ک��رد: از نیروه��ای خودمتک��ی و پراکن��ده، 
 طوف��ان عظیمی ب��ه وج��ود آمد که توانس��ت

  اس��تکبار جهانی را به خ��اک بنش��اند و باعث 
 تح��ول در ایران��ی ش��د ک��ه س��الیان دراز

 ب��ه دس��ت طاغوتی��ان و مس��تکبران اداره 
می شد.

 وی ب��ا بی��ان اینکه ب��رای ای��ن انق��الب، بیش
گف��ت:  دادی��م،  ش��هید  ه��زار   220 از    
جنگ ه��ا  از  ن��ه  پیروزمندا ای��ران،   مل��ت 
 بیرون آم��د و در گردنه ه��ای پر فراز و نش��یب

  ک��ه رم��ز پی��روزی انق��الب اس��المی ب��ود، 
 پای��داری و وف��اداری خ��ود را نش��ان داد و 
 بای��د بدانی��م که دش��منان ای��ن م��ردم بیدار،

ن��د و مش��غول برنامه ری��زی ب��رای   نخفته ا
نه  ن��دازی هس��تند ک��ه بای��د هوش��یارا  برا

عمل کنیم.
 عض��و مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام 
ب��رای  رو  پی��ش  نتخاب��ات  ا م��ورد  در 
اظه��ار  اس��المی  ش��ورای  مجل��س 
 داش��ت: ت��وپ و تان��ک و س��الح هس��ته ای 
عرصه ه��ای  در  مش��ارکت  مل��ت،   ای��ن 
نتخاب��ات اس��ت ک��ه  مختل��ف ب��ه وی��ژه ا
پیک��ره دش��منان خواه��د  ب��ر  را  تی��ری 
نی��م ب��ا ای��ن راه ح��ل، آین��ده  زد و می توا
 کش��ور خ��ود را ب��ه دس��تان خودم��ان رق��م 

بزنیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

منشأ تأسیس ایران اسالمی، رهبری امام خمینی )ره( بود

امام با ورود مجدد 
خود به کشور ایران 

در اوج شگفتی 
دوستان انقالب و 
خشم دشمنانش 

نوید نظامی انقالبی 
و اسالمی را در نظام 
منحط لیبرالیسم و 

کمونیست داد

امین 
شایگان نیا
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يارانه نقدی؛ شايد وقتی ديگر 
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: یارانه ماه جاری، هفته آینده به حساب 
سرپرستان خانوارها واریز می شود و مشكلی در این باره وجود ندارد. سید 
شمس الدین حسینی، در باره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت : 
نشست های مستمری با رئیس جمهور درباره ابعاد فاز دوم قانون با هدف 
بررسی های الزم برگزار شده است. وی درباره زمان آغاز فاز دوم هدفمندی 
با بیان این جمله كه»باید ببینیم ستاد هدفمندی و رئیس جمهوری چه 
تصمیمی را اتخاذ می كنند « اف��زود: احتمال اتخاذ هر تصمیم مطلوب و 

خوبی دراین زمینه وجود دارد.
-----------------------------------------

بانك ها در پرداخت سود آزادند
شوراي پول و اعتبار، كف و س��قفي براي سود سپرده بانكي تعیین نكرده 
است. بنابراین هر بانكي با هر ظرفیتي مي تواند سود سپرده را افزایش دهد.

شوراي پول و اعتبار در آخرین جلسه خود، مخالفتش را با توافق مدیران 
بانك ها در شوراي هماهنگي بانك هاي دولتي و كانون بانك هاي خصوصي 
براي اعمال نرخ سود سپرده بانكي یكسان اعالم كرد. هادي قوامي عضو 
ش��وراي پول و اعتبار با اعالم این خبر گفت: حتي اگ��ر بانك ها بتوانند با 
اقداماتي سود سپرده بانكي را از 20 درصد هم بیشتركنند، منع قانوني براي 

این كار وجود ندارد.
-----------------------------------------

 يارانه 4۵۵۰۰ تومانی کم نشود
در یك ماه اخیر، مجلسیان با تصویب دوباره بندهایی از قانون هدفمندسازی 
یارانه ها، به دولت متذكر شدند كه این قانون را به درستی اجرا كند. نحوه 
اجرای این قانون، از ابتدا با انتقاداتی از سوی مجلس همراه بود. از جمله اینكه 
شیب صحیح، در اجرای آن لحاظ نش��ده و دولت به جای پنج سال، قصد 

اجرای سه ساله آن را دارد.
دو هفته پیش بود كه نمایندگان از بیم آنكه دولت به بهانه اجرای فاز دوم این 
قانون، قیمت حامل های انرژی را در دو ماه پایانی سال باال ببرد، باتصویب 

استفساریه ای،  قوه مجریه را از این كار منع كردند.
-----------------------------------------

 مسئوالن مواظب باشند
نمایندگان مجلس شورای اسالمی دیروز با اصالح ماده 2 طرح رسیدگی 
به دارایی مقامات و مسئوالن و كارگزاران نظام مقرر كردند، یكی از شرایط 
تصدی سمت های موضوع این قانون و ادامه تصدی آن ، اعالم فهرست اموال 
و دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تكفل مسئوالن است. چهارشنبه 
 گزارش كمیس��یون حقوقی و قضایی از مواد اعاده شده از شورای نگهبان 
در باره طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئوالن و كارگزاران كه پیش از 
این در مجلس به تصویب رسیده بود،  به دلیل اصرار مجلس بر برخی مواد 

این الیحه،  در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
-----------------------------------------

واردات دام از مرزها
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار، از بخشنامه وزارت جهاد كشاورزی 
برای واردات دام از تمامی مرزها خبر داد و گفت: شركت های استرالیایی 
برای مذاكره در زمینه تأمین مواد پروتئینی عازم ایران می شوند.به گفته 
شهباز یزدانی، از شركت های استرالیایی برای حضور در چابهار و این مركز 
قرنطینه دامی دعوت به عمل آمده كه ظرف دو هفته آینده وارد ایران می 
شوند. وی ادامه داد:  البته با سایر كشورهای نیز در حال مذاكره هستیم كه 
امید واریم با نهایی شدن آن بتوان در راستای خودكفایی كشور در تأمین 

اقالم پروتئینی، گامی جدی برداشت.
-----------------------------------------

افزايش سود و اخراج کارگران
یك كارشناس اقتصادی اعالم كرد: در پی افزایش نرخ سود بانكی، تعداد 

زیادی از كارگران كشور در آستانه اخراج قرار مي گیرند.
كمال اطهاری با انتقاد از سیاست اخیر بانك مركزی در زمینه افزایش نرخ 
سود یاد آور شد: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 30 درصد از واحدهای 
تولیدی كشور ورشكسته هستند و 50 درصد از بنگاه های اقتصادی ایران در 
حالت نیمه تعطیل قرار دارند. او افزایش بی رویه نرخ تورم را موجب افزایش 
نرخ خط فقر اعالم كرد و گفت: طبق بررسی های صورت گرفته در كشور نرخ 

خط فقر در كالن شهرها ، بین 800 تا 900 هزار تومان برآورد شده است.
-----------------------------------------

نیروهای شرکتی را اخراج نکنید
 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: دستگاه ها باید 
با هر یك از نیروهای شركتی، قرارداد یك ساله شركتی یا كار معین ببندند. 
البته شرطی هم گذاشته ش��ده كه این افراد باید دارای حداقل یك سال 
سابقه كار و پرداخت بیمه باشند. لطف اهلل فروزنده، معاون توسعه مدیریت 
و سرمایه انس��انی رئیس جمهور با تأكید بر این كه هیچ دستگاهی حق 
اخراج نیروهای شركتی را ندارد، اظهار داشت: هیچ دستگاهی حق ندارد 
با شركتی برای تأمین نیروی انسانی، قرارداد منعقد كند و ضمانت اجرایی 
مصوبه مذكور نیز قانون و ذی حساب ها هستند. در 15 روز باید قراردادهای 
قبلی حذف شود. هر گونه پرداخت به این شركت ها بعد از این 15 روز خالف 

است و باید با سازوكار قانونی عمل شود.

آش نخورده، دهان 
مراجعان را سوزاند 

ادامه از صفحه يك : آخرین نفر مدعی شد كه رقم 748 میلیون ریال 
را اعالم كرده اس��ت . صداهای اعتراض آمیز باال رفت؛ عده ای از پشت 
در به نماینده بانك مركزی اعتراض می كردند و چند نفری هم فریاد 
می زدند: شما كه می خواهید 750 بفروشید چرا دیگر چوب حراجی 
دستتان گرفته اید؟  اعتراض ها اوج گرفت، اما بسته پنجم ارائه شده بود. 
صداهایی از گوشه های سالن به گوش می رسید كه »نخرید ، نخرید.« 
 بس��یاری، تماش��اگر ش��رایطی بودند كه درآن، قیمت از بازار هم باال 
می زد؛ چرا كه عالوه بر قیمت چوب زده ش��ده، چهار درصد مالیات بر 
ارزش افزوده نیز به قیمت نهایی اضافه می شد. بسته ششم فرصتی برای 
عرضه پیدا نكرد؛ مراجعان به جای داد و فریاد، در لحظاتی كه مسئول 
حراج قصد ارائه بسته را داشت صلوات می فرستادند. عرضه تمام سكه 

به همین جا ختم شد . زمزمه بورسی ها و بازاری ها حكایت از آن داشت 
كه »بیرون بازاری ها « سكه خریدند و باز هم، نه تنها قیمت خوبی ارائه 
نشد، بلكه باز هم به دست بانكی ها حباب درست شد. آنها با بیان این 
كه مسئوالن حاضر بانك بدون در نظر گرفتن نرخ، صرفاً برای این كه با 
قیمت مد نظر خود بتوانند سكه را بفروشند خالف عرف عمل می كنند، 

مدعی شدند: این بازار فرمایشی بود.
بسته های عرضه شده نیم سكه، ش��رایط خوبی را پشت سر گذاشت: 
اولین بس��ته با قیمت 361میلیون ریال فروخته ش��د. دومین بس��ته 
به نرخ 361 میلیون و 800 هزار ریال رس��ید. بس��ته س��وم به قیمت 
362 میلیون و 700 هزار ریال خریداری ش��د. بس��ته چه��ارم به رقم 
 363 میلی��ون و 500 ه��زار ریال رس��ید و در نهایت، آخرین بس��ته 

 نیم س��كه به رقم 364 میلیون و 700 چوب زده ش��د. بازار ربع سكه 
داغ ت��ر از بقیه بود. اولین بس��ته به ن��رخ 186 میلی��ون و 200 چوب 
خورد و به رق��م 187 میلی��ون و 200 ه��زار ریال رس��ید. در نهایت 
آخرین بس��ته با نرخ 187 میلیون ریال به فروش رسید. اظهار نظرها 
 درباره ب��ازار متفاوت بود: بورس��ی ه��ا بانك را متهم ب��ه ایجاد حباب 
می كردند و می گفتند بیرون بازاری ها خریدند و ما نخریدیم. سایرین 
مدعی بودند  می دانستند نرخ ربع افزایش پیدا می كند و برای همین 
هم باالت��ر از نرخ امروز ب��ازار خریدند. این بدان معنا اس��ت كه قیمت 
ربع باال م��ی رود. عده ای ه��م می گفتن��د: بانك با ادع��ای حراج، به 
 میدان می آید تا با آش نخ��ورده، دهان مراجعان را با نرخ فرمایش��ی

 بسوزاند.

به دلیل محدودیت منابع آب و بحران خشكسالی استان 
اصفهان ، تأمین آب شهرک های صنعتی استان با مشكل 

روبه رو شده است.
مدیر عامل شركت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
تأمین آب را بیش��ترین درخواست شهرک های صنعتی 
عنوان كرد و گفت: برای تأمین آب شهرک های صنعتی 
استان جلساتی با شركت آب و فاضالب و آب منطقه ای 

استان برگزار كرده ایم.
مرتضی یزد خواس��تی توضیح داد: در ایران به صنایعی 
كه تع��داد پرس��نل آن كمت��ر از 50 نفر باش��د، صنایع 
 كوچ��ك گفت��ه می ش��ود و در ح��ال حاض��ر در ایران

 94 درصد و در استان اصفهان حدود 92 درصد صنایع، 
صنایع كوچك هستند. وی با اشاره به مشكالت فراروی 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان، اظهار كرد: آب، برق و 
گاز شهرک های صنعتی باید از طریق ارگان های ذی ربط 
تأمین شود كه به دلیل محدودیت هایی مثل حجم باالی 
تقاضا و یا محدودیت منابع در برخی موارد با چالش هایی 

رو به رو هستیم.
یزدخواس��تی، با تأكید بر نقش و اهمیت صنایع كوچك 
در پیش��رفت بخش صنعت افزود: ایجاد صنایع كوچك 
آسان تر از صنایع بزرگ است و عالوه بر امكان استفاده از 
پتانسیل های علمی، فنی و سخت افزاری صنایع كوچك، 

اشتغال زایی باال و آالیندگی كمتری نیز دارند.
به گفته مدیر عامل شركت شهرک های صنعتی استان، 
این شهرک ها با 3 پارامتر تعداد، مس��احت و اشتغال با 
همدیگر مقایسه می شوند كه اصفهان در هر 3 بخش رتبه 

اول كشور را به خود اختصاص داده است.
یزدخواس��تی تأكید كرد: متقاضی��ان دریافت زمین در 
ش��هرک ها و نواحی صنعتی، باید قوانین ساخت و ساز و 
برنامه زمان بندی را رعایت و بدهی های اقساطی خود را 

در موعد مقرر پرداخت كنند.

فاز دوم تصفیه خانه فاضالب شرق اصفهان با هزینه ای بالغ بر 
45 میلیارد ریال به مناسبت سی وسومین سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شركت آب و فاضالب اس��تان اصفهان با اشاره به 
این كه پروژه تصفیه خانه فاضالب شرق اصفهان از سال 1387 
 در دس��تور كار قرار گرفته اس��ت، اظهار داشت: ظرفیت آن

 50 هزار مترمكعب در شبانه روز است كه با افتتاح این پروژه 
فاضالب مناطق ش��رق اصفهان تحت پوشش تصفیه خانه 

مربوطه قرار مي گیرد.
هاشم امینی، با اش��اره به افتتاح 15 پروژه عظیم در شركت 
آب و فاضالب اس��تان اصفهان همزمان با دهه فجر امسال، 
بیان داشت: این طرح ها با اعتباری بالغ بر یك هزار و 8 میلیارد 
ریال به بهره برداری می رسد. وی خدمات رساني به واحدهاي 
مس��كن مهر را یكي از اولویت هاي ش��ركت آبفای اس��تان 
اصفهان دانس��ت و تصریح كرد: در این راستا 230 كیلومتر 
اجراي تأسیسات آبرس��اني، 30 كیلومتر اجراي فاضالب و 
مخازني با حجم 60 هزار مترمكعب براي این واحدها اجرایي 
شده كه هزینه آنها بالغ بر 290 میلیارد ریال بوده است. وی 
افزود: همزمان با دهه فجر امسال خط آبرساني به واحدهاي 
مسكن مهر شهرستان های نائین و شهرضا با اعتباري بالغ بر 

13 میلیارد ریال به بهره برداری می سد.

دیروز پس از عرضه س��هام ذوب آهن در بورس به قیمت 
1512 ریال، معام��الت صورت تا تعیی��ن قیمت جدید 
باطل ش��د. در آخرین روز از مهلت 6 ماهه بین پذیرش و 
عرضه اولیه سهام ذوب آهن در فرابورس، نماد معامالتی 
 این ش��ركت ) ذوب ( مش��مول اص��ل 44 و با س��رمایه

 786 میلی��ارد تومانی در ب��ازار دوم فرابورس باز ش��د تا 
امكان عرضه اولیه 7 درصد مع��ادل 550 میلیون و 788 
 هزار و 392 سهم آن فراهم ش��ود. بعد از توافق نهایی در

 قیم��ت گ��ذاری ، بی��ش از 550 میلی��ون و 788 هزار 
 س��هم عرضه می ش��ود. زمزمه هایی مبنی ب��ر تمایل به 
قیمت گذاری 130 تا140 تومانی هرس��هم این شركت 
شنیده شده، اما بیشتر فعاالن و كارگزاران با در نظر گرفتن 
زیان انباشته آن ، محدوده قیمتی 110 تا 120 تومانی هر 
سهم را مناسب می دانند. این اختالف باعث شد، بیش از 
149 میلیون س��هم ذوب آهن كه تا ظهر دیروز به فروش 
رسیده بود، باطل شود. در حالی كه در عرضه 16 شركت 

مشمول اصل 44 قبلی چنین رویدادی رخ نداده بود.
قیم��ت گ��ذاری ب��االی هرس��هم آن و وج��ود تجرب��ه 
تلخی عرض��ه اولیه س��هام بیمه دانا، به قیمت هر س��هم 
 2610 توم��ان، باعث باطل ش��دن معام��الت ذوب آهن 

شده است.

با توجه به زمان آیین نامه مجلس، احتمال بررس��ی الیحه 
بودجه س��ال آتی در مدت زمان باقی مانده از س��ال جاری 

وجود ندارد.
عضو كمیس��یون صنایع مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
تأخیر های دول��ت در ارائه بودجه به مجل��س، نباید عادی 
ش��ود و این موضوع سبب مختل ش��دن نظام برنامه ریزی 

كشور می شود.
حمیدرضا فوالدگر اظهار داشت: در مدت زمان باقی مانده 
از س��ال جاری، با توج��ه به حضور نماین��دگان مجلس در 
حوزه های انتخابیه، بخشی از رسیدگی الیحه بودجه 91 به 

سال آینده واگذار می شود.
وی در پاس��خ به خبرنگار فارس مبنی بر زمان ارائه الیحه 
بودجه 91 به مجلس، تصریح كرد: در حال حاضر بنا بر این 
اس��ت كه این الیحه 12 بهمن ماه جاری به مجلس شورای 

اسالمی ارائه شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی، با بیان 
اینكه بررسی الیحه بودجه سال 91 همانند سال گذشته به 
ابتدای سال آتی موكول می شود، تأكید كرد: سال گذشته 
نیز با توجه ب��ه اینكه الیحه بودجه با تأخی��ر به مجلس راه 
یافت، بخشی از آن در اسفند ماه 1389 و بخشی از آن نیز در 

فروردین ماه سال جاری بررسی شده است.
فوالدگ��ر ادام��ه داد: بودج��ه س��ال جاری نی��ز در اواخر 
اردیبهشت ماه جاری، با اصالحات شورای نگهبان از سوی 
رئیس جمهور در ابتدای خردادماه جاری به صورت نهایی 

ابالغ شد.
وی با اشاره به دالیل ارائه شده از س��وی دولت در راستای 
 تأخی��ر در ارائ��ه الیح��ه بودجه س��ال جاری ب��ه مجلس،

 بیان داشت: كمبود فرصت، درگیری دولت در زمینه برنامه 
پنجم توس��عه، اختصاص مدت زمان بسیاری برای بررسی 
این برنامه و موضوع هدفمند سازی یارانه ها، از دالیل دولت 

در این زمینه است.

آب و فاضالب بورسصنایع کوچک مجلس

بحران آب در
 شهرک های صنعتی 

کويرزدايی با پساب 
فاضالب شرق اصفهان

سهام ذوب آهن، بورس
 را به هم ريخت

فرصتی برای بررسی 
اليحه بودجه نداريم

اخبار

 ب��ازار هن��ر، ب��ازار 
شهرزاد 
س��كه باباعلی پور  زرگره��ا، 

فروش های قدیمی 
و طالفروش��ی های 
جدی��د ای��ن روزها 
 محل ت��ردد مردم اس��ت كه م��دام از فروش��نده 
می پرس��ند: »امروز چنده؟ نیم گران شد؟ حباب 
شكس��ت؟ و ...« این عدم ثبات قیمت ه��ا نه تنها 
حكایت از سوء مدیریت در كنترل بازار را دارد، بلكه 
حكایت ورود مردم عادی را به ب��ازار بورس نیز در 

بردارد. 
مردمی كه می خواهند سودی از این بازار غیر قابل 
كنترل نصیبشان شود، چش��م به صفحه تلویزیون 
دوخته ان��د و دائم س��ایت های اقتص��ادی را باال و 
پایین می كنند تا ش��اید خبر جدیدی از باال رفتن 
اونس، گران شدن س��كه پیدا كنند و براساس آن 
تصمیماتی بگیرند كه بتواند در حالت خوشبینانه، 
 س��ود سرش��اری را نصیبش��ان كن��د و ی��ا تمام 
اندوخته شان را بر باد دهد. در این میان افرادی كه 
در بازار مشغول فعالیت هستند، بیش از سایرین از 

آنچه در حال وقوع است،  اطالع دارند.
 یكی از این فروش��نده ها می گوید: مردم با شایعه 
می خرند و می فروشند. این هفته كه قیمت پایین 
آمده بود، همه فروش��نده بودن��د و زمانی كه گران 
است می خرند و وقتی پایین آمد، می آیند و با ضرر 
حاضر به فروش می شوند. این فروشنده با بیان این 
كه قیمت های اعالمی از س��وی رس��انه ها به ویژه 
تلویزیون محل اعتبار نیس��ت، مدعی ش��د: اخبار 
 س��اعت 7 صبح آخرین قیمت ها را در حالی اعالم

 می كند كه م��ا بازاری ها س��اعت 11 ظهر قیمت 
 نهای��ی را با توج��ه به قیم��ت بهای ط��ال متوجه

  می ش��ویم و تق��اص تض��اد ح��رف ه��ا را مردم 
پس می دهند كه بی اطالع هستند و البته خیلی از 

آنها به حرف فروشنده ها گوش نمی دهند.

همه از سیاست های دولت و بانك 
مرکزی انتقاد می کنند

 فروش��ندگان بورس س��كه تقصی��ر را ب��ه گردن
 رسانه ها و بانك كارگشایی می اندازند. قیمت های 

ارائه شده در بازار روزانه 30 تا 40 بار عوض می شود. 
 عده ای تشكیل حباب را به گردن دولت می اندازند و

 عده ای از آنها كه معتقدند، در این ش��رایط فروش 
س��كه به مردم، تف و لعنت به هم��راه دارد، مازاد 
فروش را روانه تهران می كنند. چرا كه بازار پایتخت 
داغ داغ است و حتی شهرس��تانی ها به بازار تهران 

مراجعه می كنند. البته همه سكه فروشی ها در این 
روزهای پر التهاب ب��ازار یك گونه عمل نمی كنند. 
 بعضی از بورس های س��كه در مغازه را بس��ته اند و 

رفته اند.در پاساژ كوثر خبری از بورسی ها نیست. 
پشت در یكی از مغازه ها كه ساعت 11:30 هنوز از 
روشن شدن چراغ مغازه خبری نیست، نوشته شده: 

به دلیل مسافرت مغازه تعطیل است. اما در مغازه را 
كه نگاه كنید، جمله را كه با ماژیك قرمز بر آن درج 
شده است می توانید بخوانید: به علت شیر تو شیر 

بودن بازار، قیمت سكه را ندارم. 
فروش��نده ای دیگر ك��ه لحظاتی قبل 10 س��كه 
را ب��ا قیم��ت 830 توم��ان معامله كرده اس��ت به 

چشمان نگران زن و ش��وهری كه در انتظار صدور 
چك هس��تند، نگاه می كند و م��ی گوید: حق هم 
 دارند. ما كه خودمان چند سال اس��ت گرد بازار را 
 خ��ورده ایم نم��ی دانیم بای��د چه كار كنی��م. این 
بنده های خدا كه دیگر همه چند سال زحمتشان 
را آورده اند بفروشند، حق دارند كه نگران باشند. با 
این حال فروش��نده به زن و مرد میانسال اطمینان 
خاطر می دهد كه سكه بیش از این گران نمی شود 
و در این معامله ض��رر نكرده اند. زمان��ی كه مردم 
خبرنگار را می بینند، هر كدام حرفی می زنند. یكی 
از آنها می گوی��د: كار حباب، كار خودی ها اس��ت 
مگر می ش��ود یك هفته ای، قیمت از یك میلیون 
 و صد بگ��ذرد و بعد طی دو ش��ب 300 هزار تومان 
كم شود. هیچ كس به جز دولت مقصر نیست. فردی 
هم به طعنه به سكه فروش می گوید: برای شما چه 

فرقی می كند؟ شما كه ضرر نمی كنید ...

داستان ادامه دارد ...
بانك مركزی قادر به كنترل اوضاع نیست. علیرغم 
افزایش نرخ طالی جهانی از صبح روز گذشته قیمت 
طال در حال نزول اس��ت. نیم سكه 410 تومان بود 
400 تومان ش��ده است و ربع س��كه كه 215 هزار 
تومان بود 200 هزار تومان شده است. كارشناسان 
تأكید دارند حباب در حال از بین رفتن است و این 
هشدار به كسانی است كه هنوز سكه هایشان را به 
امید افزایش قیمت نگه داش��ته ان��د. آنها نه دل به 
فروش می دهند و نه می توانن��د زیر قیمت خرید 
بفروشند. محمد كش��تی آرای رئیس اتحادیه طال 
و جواهر عرضه زیاد س��كه و كاهش تقاضا را سبب 
كاهش قیمت می داند. هنوز ه��م نمی توان مقدار 
حباب را مشخص كرد. س��كه فروشان و بورسی ها 
هش��دار داده اند وقتی تقاضای فروش زیاد باش��د 
قیمت باز هم كاهش می یابد ام��ا در چنین اوضاع 
بی ثباتی كارشناس��ان از روند نزولی قیمت طال در 
روزهای آینده خب��ر می دهند. هم��ه چیز در این 
شرایط به بانك مركزی و بانك كارگشایی بستگی 
دارد. اگر اقدام به عرضه س��كه ب��ا قیمت های پایه 
غیر واقعی كنند باز هم حب��اب اوج می گیرد و این 

داستانی است كه ادامه دارد.

بازار سکه همچنان  در انتظار ثبات 

برق سکه بازار اصفهان را گرفت

 مردمی که 
می خواهند سودی 

از اين بازار غیر قابل 
کنترل نصیبشان شود، 

 چشم به تلويزيون 
 دوخته اند ودائم 

سايت های اقتصادی را 
باال و پايین می کنند، 

تا شايد خبر جديدی از 
باال رفتن اونس و گران 

شدن سکه پیدا کنند

واگذاری پروژه قطار سریع السیر اصفهان به خارجی ها
پروژه قطار سریع السیر اصفهان به قم و قم به تهران با سرعت 350 كیلومتر بر ساعت از طریق فاینانس 
و توسط شركت های خارجی انجام می شود.وزیر راه و شهرسازی اعتبار این پروژه را 20 هزارمیلیارد 

تومان عنوان كرد و گفت: این مسیر در بخش روسازی تكنیك خاصی را نیازد دارد.  هتل ها را بفروشید، هواپیما 
بیاوريد

وزیر راه و شهرسازی
علی نیکزاد

دولت به هما اجازه داده اس��ت هتل های زیرمجموعه این شركت را كه 
به ارزش 500 میلیارد تومان است، به فروش برساند و با پول آن هواپیما 
 وارد كنند. مجوز این كار صادر ش��ده،  اما ش��ركت هم��ا هتل هایش را 
 نمی فروش��د و اجازه ه��م نمی ده��د كه س��رمایه گذار دیگ��ری این

 هتل ها را خریداری كندو هرجا آگهی فروش هما را می زنند، مسئوالن 
هما می روند و از ش��ركت 
بدگویی می كنند و اجازه 
نمی دهند كه كس��ی این 
ش��ركت هواپیمای��ی را 
خریداری كند. اگر شركت 
هم��ا خری��داری ن��دارد، 
یا مس��ئوالن آن اس��تعفا 
بدهند و یا هتل هایش��ان 

را تعطیل كنند.
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نقش آبی سیمین دوباره درخشید 
فاطمه معتمدآریا بازیگر با سابقه تئاتر، سینما و تلویزیون ایران که طی سالهای اخیر با حواشی و 
موانعی برخورد کرده بود اخیرا افتخاری دیگرکه جایزه »هانری النگ لوا« فرانسه بود را ویترین 

پوستر»يک عاشقانه ساده« افتخارات سینمای ایران افزود.  
رونمايی شد

فیلم��ی ک��ه با نام»باگت« آغاز ش��ده بود و با نام »گندم« تمام ش��د، 
پوسترش با نام »یک عاشقانه ساده« رونمایی شد. پوستر فیلم سینمایی 
»یک عاش��قانه س��اده« به کارگردانی س��امان مقدم برای اولین بار در 
سایت »سینمای ما”« رونمایی شد. این فیلم در بخش مسابقه سینمای 
ایران سی امین جشنواره فیلم فجر حضور دارد و از آثار مطرح جشنواره 

اس��ت که کنج��کاوی  زیادی 
برای تماش��ای آن وجود دارد. 
فیلمنام��ه فیل��م را امیر عربی 
و زامیاد س��عدونیان نوشته اند. 
این فیلم داس��تان امان و صفر 
است که در جوانی با هم قراری 
گذاشته اند. ازدواج دو فرزند آنها 
وعده ای قدیمی است که همه 
اهل محل از آن خبر دارند، اما 
گندم دختر امان این وصلت را 

به تأخیر می اندازد و ....

»شام ايرانی« در شبكه نمايش 
خانگي سرو می شود

مجموعه »ش��ام ایرانی« با حضور اش��کان خطیب��ی، رامبد جوان، 
س��روش صحت و مهدی پاکدل از نیمه دوم بهمن ماه وارد ش��بکه 

نمایش خانگی می شود. 
پیش از این قرار بود نام این مجموعه »بفرمایید ش��ام ایرانی« باشد 

که به دلیل هم نام بودن با برنامه شبکه ماهواره ای، تغییر پیدا کرد.
جالب اینک��ه کارگردان ای��ن مجموعه، بیژن بیرنگ اس��ت و مجوز 
 انتشار سری اول این مجموعه که ش��امل چهار قسمت است، صادر 

شده است.
 در س��ری اول، اش��کان خطیبی، رامب��د جوان، س��روش صحت و 
مه��دی پاک��دل حض��ور دارند ک��ه ب��ه ترتی��ب، س��ی دی های 
 مرب��وط به حض��ور مهمان��ان در من��ازل این چه��ره ه��ا وارد بازار 
می ش��ود.اول، س��ی دی حضور س��ه بازیگر دیگر در منزل اشکان 
خطیبی، س��پس در منزل رامبد، بعدی پاک��دل و در نهایت حضور 

مهمانان در منزل سروش صحت. 
تفاوت این مجموع��ه با مجموعه های خارجی در این اس��ت که اوال 
 همه چهره ها سرشناسند، یکدیگر را می شناسند، با هم دوست اند، 

می دانستند که قرار است در یک گروه باشند و...
اولین بار اس��ت که در یک مجموع��ه ایرانی، به من��ازل چهره های 
 سرشناس س��ینما رفته ش��ده و رفتار واقعی و نوع روابط حاکم بین 

چهره ها ثبت شده است.

فیلم خانه 

رس��ول هنرمن��د   میثم
بازیگر و فعال تئاتر   کیان

ه��ا   س��ال   ط��ی 
ه��ای  فعالی��ت 
مختلفی داش��ته اس��ت، از جمله عهده دار شدن 
مس��ئولیت انجمن نمایش اصفهان و عضویت در 
ش��ورا ی نظارت بر تئاتر ارش��اد اس��تان اصفهان. 
انجمن نمایش اصفهان  و مشکالت تئاتر اصفهان  
مواردی بود که ما را بر آن داش��ت ب��ا او گفتگویی 

داشته باشیم؛  

تئاتر اصفهان  
تئاتر اصفهان در این مدت فراز و فرود های زیادی 
داشته است. قبل از انقالب اصفهان یکی از مراکز 
تئاتر کمدی بوده اس��ت  که افرادی چون مرحوم 
ممی��زان ومرحوم ارحام ص��در و... پای��ه گذارش 
بودند، یک عده ای هم بعد از انقالب ادامه دادند که 

متأسفانه خیلی موفق نبودند،  عده ای دیگر هم   از 
بچه های قبل از انقالب بودند، مثل مرحوم محمد 
هاشمی  ومرحوم کریمی  که تئاترهای خوبی کار 

می کردند. 

وظايف ش�ورای نظارت بر تئاتر 
اصفهان

ش��ورای نظارت نمایش براس��اس مصوبه شورای 
انقالب فرهنگی تش��کیل شده اس��ت، و در تمام 
شهرها هم شورا های نظارت فعال هستند.   وجود 
شورا یک عمل قانونی است و بر پایه  سیاست های 
کشور، شورا  باید اساسنامه ای  داشته باشد و طبق 
قانون عمل کند. قانون با س��لیقه متفاوت اس��ت، 
وقتی می گوییم ش��ورای نظارت بر نمایش، یعنی 
یک نهاد قانون مدار کشوری.حوزه هنری یک نهاد 
فرهنگی اس��ت  که  از تئاتر هم حمایت می کند، 
ش��هرداری هم حمایت می کند، ارشاد هم زمانی 

حمایت می کرده اس��ت. اینها زیر علم یک کشور،  
یک فرهنگ، یک اس��تان، کار م��ی کنند، ولی در 
این جا  اصال با ه��م کاری ندارند، ه��ر کدام برای 
خود سیاستی دارند. سازمانی مثل حوزه هنری از 
اوایل انقالب تا حاال یک سیاست واحد را پیگیری 
نکرده است، یا ارش��اد که مدیر ی می آید و خیلی 
عالقه به تئاتر دارد و مدیر دیگری می آید و اصال به 
تئاتر عالقه ای ندارد و همین ها باعث می شود که 
ما جریان مستمر و علمی و درستی در تئاتراصفهان  
نداشته باشیم. متأسفانه مش��کلی که در اصفهان 
وجود دارد به ش��کل کلی، این است که بچه های 
تئاتر با هم نیس��تند، با همدیگر رفیق نیستند. در 
طی این سال ها من بیش از 50 جلسه از جلسات 
تئاتری ها را ب��وده ام و جالب این جاس��ت وقتی 
 تئاتری های اصفهان  در جلس��ه ای گرد هم جمع 
 می ش��وند، هیچ وق��ت تصمیم  درس��تی گرفته 

نمی شود ، اصال تصمیمی گرفته نمی شود.

بر ف��رض مثال این اتف��اق اخیر:  در  تمام کش��ور 
انجمن هنرهای نمایشی تشکیل ش��د، به غیر از 
اصفهان؛ در اصفهان سه وسال ونیم طول کشید تا 
انجمن راه افتاد، به چه علت این اتفاق افتاد؟  یک: 
آمدند گفتند چه کس��ی را بگذاریم؟ مدیر ارشاد، 
آقای رضا کش��انی را پیش��نهاد دادند. ولی  آقای 
پارسایی، رئیس مرکز هنرهای نمایشی ، گفتند نه. 
تعدادی از دوستان تئاتری اصفهان به من گفتند  
ایشان محبوبیتی که باید داش��ته باشد را ندارد  و 
یک نفر دیگر. گفتیم چه کسی؟  گفتند آقای  احمد 
شاهین، بعد از این جریان، توماری امضا شده بود از 
طرف تئاتری ها و رفته بود تهران  با این مضمون  که 
ما احمد شاهین را نمی خواهیم. بعد این ماجرا هم 
کلی درگیری و بحث و دعواشد. این پروسه حدود 
سه سال طول کشید تا باالخره آقای حسینی زنگ 
زدند به من و پیشنهاد دادند. این پروسه هم حدود 
شش ماه طول کشید تا ابالغیه ما را آقای پارسایی 
فرستادند. س��ه وسال نیم طول کش��ید تا انجمن 
هنرهای نمایش��ی اصفهان تشکیل ش��د... چرا؟  
جالب این جاست که بودجه ای که همان سال اول 
به همه کشور دادند یک ریال هم به اصفهان ندادند، 

بعد هم ندادند. 

انجمن هنره�ای نمايش اصفهان 
در آينده

چیزی که اخیرا اتفاق افتاده است و نسبت به کل  
سی سال تئاتراصفهان متفاوت است، بحث تشکیل 
گروه هاست. این اتفاق فی نفسه اتفاق خوبی است، 
ولی به شرط ادامه دار بودن  و هدایت درست این 
مقوله. ما االن در اصفهان حدود سی گروه   با مجوز 
داریم. م��ا حرکت پویا و منس��جم و قانونمندی را 
طی این سی س��ال  توی تئاتر اصفهان نداشتیم. 
خود بچه ها انسجامی ندارندکه حداقل تشکلی را 
درست کنند، ولی با تمام این حرف ها اصفهان به 
لحاظ پتانسیل، نیروهای خیلی خوبی دارد. هیچ 
زمانی را مثل االن سراغ ندارم که اصفهان این همه 
 تحصیلکرده تئاتر داشته باش��د. من گاهی تأسف 
می خورم بابت این که بچه های تئاتر با هم نیستند 

و صمیمیتی بین شان وجود ندارد.

آي�ا اختالفی هس�ت بین نس�ل 
جديد و قديم تئاتر اصفهان؟

شما اگر بروید بین همان تحصیلکرده ها، می بینید 
بین آنها ه��م اختالفات زیادی هس��ت. آن ها هم 
دارند به هر قیمتی همدیگر را حذف  می کنند. اگر 
این چیزی که شما می گفتید تنها مشکل اخالقی 
بچه های تئاتر بود، نکته کلیدی خیلی خوبی بود  و 
ما می گفتیم که بیاییم و این ها را از هم جدا کنیم 
تا مشکالت حل شود، ولی حتی تحصیلکرده ها هم 

همدیگر را قبول ندارند. 

در این ش��هر حدود 200 میلیون تومان درس��ال 
برای تئاتر هزینه می شود: از جشنواره های تئاتر 
تا اردیبهشت تئاتر و کارهایی که شهرداری راجع 
به تئاتر انجام می دهد ، تا حوزه هنری که س��االنه  
دارد  تئاترهایی را تولید می کن��د. اگر تمام اینها 
یک سیاست واحد را پیگیری می کردند چه اتفاق 
خوبی می توانست بیفتد، ولی متأسفانه این اتفاق 

نمی افتد.

اعالن

 قبل از انق�الب اصفهان يكی 
از مراک�ز تئات�ر کم�دی بوده 
است  که افرادی چون مرحوم 
ممیزان ومرح�وم ارحام صدر 
و... پاي�ه گ�ذارش بودند، يک 
عده ای هم بعد از انقالب ادامه 
دادن�د ک�ه متأس�فانه خیلی 
موفق نبودند،  ع�ده ای ديگر 
هم از بچه ه�ای قبل از انقالب 
بودن�د مث�ل مرح�وم محمد 
هاش�می  ومرحوم کريمی  که 
تئاترهای خوبی کار می کردند

گفتگو با رسول هنرمند مسئول انجمن نمايش  اصفهان

وقتی صمیمیت نباشد . . . 

مزايده
10/626 اجراي احكام ش��عبه 23 دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزايده اي در 
خصوص پرونده كالسه 900240 ج 23 له خانم نرگس خاتون صفدري با وكالت خانم بهناز 
درمياني بزرگ عليه محمود يزدخواستي مبني بر مطالبه مهريه به مبلغ هفتاد و هفت ميليون و 
پانصد و نود و چهار هزار تومان بابت سكه و طال و ساير اقالم مهريه و مبلغ يك ميليون و 
دويس��ت ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ چهل و شش ميليون و پانصد و شصت 
هزار ريال حق الوكاله وكيل و مبلغ يك ميليون و پانصد و هشتاد هزار ريال هزينه كارشناسي 
و نش��ر آگهي و مبلغ سه ميليون و هش��تصد و هفتاد و نه هزار و هفتصد ريال حق االجراي 
دولتي در روز پنج ش��نبه 1390/12/4 س��اعت 8:30 صبح در محل اين اجرا دادگستري كل 
17 حبه از 24 حبه از شش دانگ يك باب 

اصفهان، طبقه همكف، اتاق 054 جهت فروش 457
منزل مس��كوني به ش��ماره پالك ثبتي 27905 فرعي از 15190 اصلي بخش 5 ثبت اصفهان 
واق��ع در اصفهان، خ پروين، خ حكيم ش��فايي 2، بعد از چه��ارراه اول، بلوار فروزان، كوي 
ش��هيد آويني، پالك 20 با وصف كارشناسي به مس��احت 110 مترمربع دو طبقه مشتمل بر 
مسكوني دو خوابه، طبقه زيرزمين و يك دهنه پاركينگ و مسكوني دو خوابه، طبقه همكف 
و يك باب اطاق احداثي در جنب س��رپله مي باش��د. كف اتاق هاي خ��واب، طبقه زيرزمين 
و س��الن با س��نگ، ديوار آن با گچ و رنگ، كف آشپزخانه و س��رويس بهداشتي و حمام با 
سراميك و ديوارهاي آن با كاشي پوشش داده مي شود. كف اتاق ها، طبقه همكف با موزاييك 
و ديوارها و سقف با گچ و رنگ، كف سرويس بهداشتي و آشپزخانه و حمام با سراميك و 
ديوارهاي آن با كاشي پوشش داده شده است. آشپزخانه هر دو طبقه به صورت اوپن و آب 
گرم آن با دو دس��تگاه آبگرمكن مخزني تأمين مي گردد. درب هاي داخلي از جنس چوب با 
چهارچوب آهن و پنجره ها از جنس آلومينيوم و چوب س��اخته و نصب شده است و داراي 
انشعابات برق، آب و يك فقره انشعاب گاز به ارزش يك ميليارد و يكصد و چهارده ميليون 
ريال كه مصون از تعرض طرفين واقع گرديده است برگزار نمايد. طالبين خريد مي توانند 5 
روز قبل از مزايده به نشاني اعالمي از محل ملك بازديد نموده و با توديع ده درصد از قيمت 
 پايه در جلسه مزايده شركت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود.

م الف/ 16842 جمشيدي- مدير اجراي احكام شعبه 23 دادگاه حقوقي اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
543 در خصوص پرونده كالس��ه 991/90 خواهان جواد الماسي دادخواستي مبني بر مطالبه 
به طرفيت ولي انصافي عليشاه تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز سه شنبه مورخ 
90/12/16 س��اعت 5 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب 
تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگي به اين شعبه واقع 
در خيابان محتش��م كاشاني جنب بيمه ايران- مجتمع ش��ماره يك اصفهان مراجعه و نسخه 
ثاني دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده 
تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي ش��ود. ش��عبه 19 حقوقي مجتمع ش��ماره يك شوراي حل 

اختالف اصفهان
 

مزايده
618 اجراي احكام شعبه 11 دادگاه حقوقي اصفهان در خصوص پرونده اجرايي 388/90 ج 
11 لهم آقايان 1. بابك مهماندوس��ت فرزند علي 2. مهرانگيز شاه نظر فرزند عباس با وكالت 
آقايان حسين شهپري و حسن صرام عليهم آقايان و خانم ها 1. محمدعلي مهماندوست فرزند 
محمود س��اكن اصفهان، خ گلزار، جنب دبيرس��تان غفاري، ك ايمان، بن بس��ت آذر، پ 28، 
2. اصغر مهماندوس��ت س��اكن اصفهان، خ مش��تاق 2، خ بازارچه،  خ مهران، پ 79، صديقه 
مهماندوس��ت س��اكن اصفهان، خ خاقاني،  بن بس��ت گلنار)39(،  پ 431، واحد 1، 4. ايران 
مهماندوس��ت س��اكن بزرگراه ش��هيد آقابابايي، حدفاصل 22 بهمن، بر ركن الدوله، خ كوثر، 
مجتمع گلس��تان، بوس��تان 1، پ 54، 5. فردوس مهماندوس��ت ساكن خ صغير اصفهاني، ك 
ش��هيد اكبرزاده، 5. زهرا مهماندوست ساكن خ دكتر شريعتي، ك شهيد مسعود شرف الدين، 
كوچه ش��هيد عبدالمجيد ورپش��تي، مجتمع نيلوفر، واحد 6، 7. فاصله مهماندوس��ت ساكن 
اصفهان، خ عس��كريه، جنب بيمارستان عسكريه، منزل خالدان مبني بر فروش دو پالك ثبتي 
5823 و 5814/1 بخ��ش 3 ثب��ت اصفهان و دو خط تلفن ثابت به ش��ماره هاي 2259759 و 
2288077 كه حس��ب گزارش اصالحي ص��ادره و توافق طرفين آقاي مهندس اصغر خادمي 
به عنوان كارش��ناس مرضي الطرفين آن را ارزيابي نموده و در نظريه اي كه اعتراض به آن با 
توجه به درخواست طرفين پذيرفته نخواهد بود. محل به آدرس اصفهان، خ ولي عصر، مقابل 
قرض الحس��نه صاحب العصر، نبش كوچه س��يمين، كدپس��تي 65494-8556 مغازه با تابلو 
ظروف يك بار مصرف گل و مواد غذايي بامداد بوده و محل ساختماني است قديمي كه در 

سه طبقه زيرزمين و همكف و فوقاني كه با اسكلت فلزي سقف تيرآهن و آجر و ديوارهاي 
آجري باربر، كف موزاييك فرش، درب و پنجره مغازه ها از شيشه سكوريت با حفاظ نرده اي 
جمع ش��ونده مي باش��ند و طبقه زيرزمين شامل دو قسمت اس��ت كه زير دو مغازه بوده و با 
كف س��يمان و بدنه سيماني و درب زيرزمين شرقي از داخل كوچه، درب زيرزمين غربي از 
داخل مغازه غربي باز مي ش��ود و طبقه همكف ش��امل دو مغازه است كه مغازه شرقي با بدنه 
دكور چوبي و آبدارخانه و توالت كاش��ي و موزاييك درب هاي داخلي چوبي و مغازه غربي 
با بدنه كاش��ي است در باالي مغازه هاي آپارتمان مسكوني كه سقف آن در اثر بارندگي طبله 
كرده وجود دارد، با درب هاي چوبي، بدنه گچ و رنگ، پنجره فلزي و آلومينيوم، شيشه خور، 
آش��پزخانه و س��رويس كاشي وگچ و حمام كاشي و سراميك كه درب آن از داخل كوچه باز 
مي شود. محل مذكور داراي دو پالك ثبتي ب شماره ملك 5823 اصلي باقي مانده و 5814/1 
بخش س��ه اصفهان مي باش��د كه بر روي دو پالك مذكور سه طبقه ساختمان احداث گرديده 
و زيرزمين انباري زير دو مغازه در حدود 123 مترمربع و در طبقه همكف دو باب مغازه كه 
مغازه ش��رقي به متراژ 53 مترمربع و بالكن آن به مس��احت 18 مترمربع و مغازه زيرزمين به 
مس��احت 64/4 مترمربع و بالكن آن حدود 20 مترمربع و زيرزمين آن از داخل آن راه دارد و 
مس��احت 2 پالك جمعاً حدود 44 مترمربع است كه قسمتي از آن دستگاه پله براي طبقه باال 
و زيرزمين است. مغازه شرقي با كاربري دفتر كار و مغازه غربي تجاري است و طبقه فوقاني 
مس��كوني با متراژ حدود 142 مترمربع اس��ت و س��رقفلي مغازه غربي شامل ملك و بالكن و 
زيرزمين آن متعلق به ش��خص ثالث است. اش��تراكات آب و برق و گاز محل مذكور قطع و 
جمع آوري ش��ده و فعاًل 2 خط تلفن دارد. عليهذا با توجه به موقعيت محل و متراژ عرصه و 
اعيان، نوع و قدمت س��اخت، نوع كاربري و اش��تراكات و امكانات و با توجه به كليه عوامل 
مؤثر در قضيه در اين تاريخ شامل طبقه زيرزمين، انباري،  همكف تجاري و دفتر كار فوقاني 
مس��كوني و با دو خط تلفن و با توجه به كلنگي شدن ساختمان و غيره به شرح فوق ارزش 
كل شش دانگ پالك هاي 5823 اصلي باقي مانده و 5814/1 بخش سه جمعاً با توجه به موارد 
مطروحه برابر با 7/200/000/000 ريال معادل هفت ميليارد و دويست ميليون ريال كه از مبلغ 
فوق س��هم سرقفلي مس��تأجر مغازه غربي جمعاً برابر مبلغ 1/900/000/000 ريال مي باشد و 
به موجب اس��تعالم شماره 22042 ش-88/11/4 اداره ثبت اسناد منطقه شمال اصفهان شش 
دانگ پالك ش��ماره 1514/1 بخش سه به اس��تثناء بهاء ثمنيه اعياني دو دانگ مشاع آن به نام 
علي مهماندوس��ت و پالك 5823 باقي مانده نيز به نام علي مهماندوست سابقه ثبت دارد كه 
به موجب اس��تعالم جديد 24909-90/10/22 اداره ثبت اس��ناد و امالك اصفهان اعالم شده 
تمامت عرصه و اعياني شش دانگ پالك 5814/1 بخش 3 به نام علي مهماندوست )وارث 
طرفي��ن( از طريق دفترخان��ه 82 اصفهان انتقال قطعي يافته اس��ت و در اجراي ماده 111 ق 
اج��راي احكام مدن��ي مأمور با مراجعه به محل اعالم نموده هيچ ش��خصي در منزل و مغازه 
س��كونت ندارد در نظر دارد جلس��ه مزايده اي براي روز چهارشنبه مورخ 90/12/3 از ساعت 
10 تا 11 صبح در محل دادگس��تري كل اصفهان، خ نيكبخت، طبقه س��وم، اتاق 320 برگزار 
نمايد. ضمناً متذكر مي گردد طالبين خريد مي توانند 5 روز قبل از مزايده از ملك فوق بازديد 
نمايند و در صورت تمايل به خريد حداقل ده درصد از مبلغ كارشناسي را روز مزايده نقداً به 
همراه داش��ته باشند. كساني حق شركت در جلسه مزايده را دارند كه حداقل 10 درصد مبلغ 
ً  به همراه داشته باشند. مزايده از قيمت ارزيابي شده شروع مي شود. بديهي  كارشناسي را نقدا
است برنده كساني هستند كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايند. ضمناً هزينه هاي انتقال مطابق 
با ماده 10 آيين نامه فروش به نسبت سهم مالكيت مالكين كسر خواهد شد. م الف/ 17451 

خزايي- مدير اجراي احكام شعبه 11 دادگاه حقوقي اصفهان
 

ابالغ رای
625 شماره دادنامه: 8909970354601946. شماره پرونده: 8909980358200528. شماره 
بايگانی ش��عبه: 890823. شاكی: آقای ابوالفضل ميرزايی به نشانی اصفهان – زينبيه – پارك 
س��رو – باغ نيازی – منزل دوم. متهم: آقای فريد رحيمی به نش��انی مجهول المكان. اتهام: 
سرقت مستوجب تعزير. گردشكار: دادگاه از توجه به جامع اوراق پرونده ضمن اعالم ختم 
رس��يدگی با استعانت از خدای س��بحان به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد. رای 
دادگاه. اته��ام آق��ای فريد رحيمی دائر بر س��رقت مبلغ يكصد هزار توم��ان و عابر بانك از 
ش��اكی آقای ابوالفضل ميرزايی كه تحويل شاكی شده است از توجه به تحقيقات انجام شده 
و مس��تندات ضميمه و دالئل ابرازی و اقرار وی و س��اير قرائن و شواهد موجود در پرونده 
و اينكه متهم علی رغم ابالغ قانونی و انتظار كافی در جلس��ه دادگاه حضور نيافته و اليحه 
دفاعيه ای نيز ارائه ننموده اس��ت، محرز است عليهذا دادگاه نامبرده را در اجرای 661 قانون 
مجازات اس��المی و با توجه به اعالم گذش��ت شاكی با عنايت به بند 1 و 5 ماده 22 قانونی 
مزبور به پرداخت مبلغ يك ميليون ريال جزای نقدی و تحمل چهل ضربه ش��الق تعزيری 

محكوم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در 
همين دادگاه می باش��د. م الف: 17441 اعظمی – رئيس ش��عبه 120 دادگاه عمومی جزايی 

اصفهان دادگاه اطفال   
 

ابالغ اجرائيه
642 كالس��ه پرون��ده: 801/89ح/6. ش��ماره دادنامه: 1615-89/12/7. محك��وم له: تعاونی 
اعتباری ثامن االئمه با وكالت آقای علی بهنام. محكوم عليه: ايرج س��ربازی فرزند حس��ين 
فعاًل مجهول المكان. محكوم به: به موجب دادنامه ش��ماره 1615-89/12/7 صادره از شعبه 
6 حقوق��ی اصفهان محكوم عليه محكوم اس��ت به پرداخت مبل��غ يكصد ميليون ريال بابت 
اصل خواس��ته و مبلغ دو ميليون ريال به عنوان هزينه دادرس��ی و مبلغ سه ميليون و ششصد 
هزار ريال به عنوان حق الوكاله وكيل و خس��ارت تاخي��ر تاديه از تاريخ )88/8/25( لغايت 
اج��رای حكم در حق محكوم له و پرداخت مبلغ پن��ج ميليون ريال به عنوان حق االجرا در 
ح��ق صندوق دولت. مراتب در اجرای ماده 9 قانون اجرای احكام مدنی يك نوبت در يكی 
از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی اصفهان درج و آگهی می شود تا محكوم عليه از تاريخ 
درج آگه��ی اب��الغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد اجرائيه را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبی برای 
آن بگذارد و در صورت توافق موافقت نامه را به اين مرجع تس��ليم نمايند. در اين صورت 
اج��رای احكام ش��عبه برابر مقررات قان��ون اجرای احكام مدنی اق��دام خواهد كرد. م الف: 

17593 فانی – مدير دفتر شعبه 6 محاكم حقوقی اصفهان 
 

ابالغ 
644 نظر به اينكه آقای محس��ن اسدی فرزند حسين به اتهام عدم ثبت واقعه ازدواج حسب 
 شكايت خانم طيبه ايماني لو فرزند فرج اله از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 901421/د29
تحت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده 
بدينوس��يله در اجرای ماده 115 قانون آيين دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 29 دادياری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف: 17590 
پ��ور قيصری – داديار ش��عبه 29 دادياري مجتمع ش��ماره دو دادس��رای عمومی و انقالب 

اصفهان
 

ابالغ 
645 نظ��ر به اينكه آقای حس��ين مرادی دهنوی فرزند يداله به اتهام ضرب و ش��تم عمدی 
– ترك انفاق – فروش مال غير حس��ب ش��كايت خانم طاهره مرادی دهنوی و غيره فرزند 
علی اكبر از طرف اين دادس��را در پرونده كالس��ه 901802/د29 تحت تعقيب است و ابالغ 
احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله در اجرای ماده 115 
قانون آيين دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف يكماه از تاريخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 29 دادياری دادسرای عمومی اصفهان جهت 
پاس��خگويی به اتهام خويش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ 
انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف: 17589 پور قيصری – داديار شعبه 29 

دادياري مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ 
646 نظر به اينكه آقای حيدرعلی رضايی حس��ين آبادی فرزند فريدون به اتهام كالهبرداری 
حس��ب ش��كايت آقايان 1- مراد باغبانيان دهكردی. 2- غالمحسين مظاهری. 3- هوشنگ 
س��ياحيان. 4- سيد مسعود حيدری. 5- احمد چناری از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 
890723ب15 تحت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممكن نگرديده بدينوس��يله در اجرای ماده 115 قانون آيين دادرس��ی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهی در شعبه 
15 بازپرس��ی دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگويی به اتهام خويش حاضر شود، در 
 صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د.

م الف: 17588 شعبه 15 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
 

ابالغ 
647 نظر به اينكه آقای كمال خوش نواز به اتهام خيانت در امانت حس��ب ش��كايت آقای 
عباس ياوری از طرف اين دادس��را در پرونده كالس��ه 901619/د32 تحت تعقيب اس��ت و 

ابالغ احضاريه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوس��يله در اجرای 
ماده 115 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 32 دادياری دادسرای عمومی اصفهان 
جهت پاس��خگويی به اتهام خويش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از يكماه از 
تاريخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف: 17587 داديار شعبه 32 دادياري 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ 
648 نظ��ر به اينك��ه آقای رضا قلی پور فرزند علی اصغر به اتهام خيانت در امانت حس��ب 
ش��كايت آقای/خانم طاهره عليرضايی و مجيد ساوجی فرزند احمد از طرف اين دادسرا در 
پرونده كالس��ه 881007ب15 قرار عدم صالحيت صادر گرديده و ابالغ احضاريه بواس��طه 
معل��وم نب��ودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوس��يله در اجرای م��اده 115 قانون آيين 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور كيفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه 
از تاريخ انتش��ار آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگويی به 
اتهام خويش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهی اقدام 
قانونی معمول خواهد ش��د. م الف: 17586 ش��عبه 15 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ رای 
649 ش��ماره دادنام��ه: 9009970351901917. ش��ماره پرون��ده: 9009980351901062. 
ش��ماره بايگان��ی ش��عبه: 901109. خواهان: آقای علی مس��تاجران با وكالت آقای ش��هرام 
حاتم��ی عليگرزان��ی به نش��انی خ توحيد چهار راه پليس س��اختمان م��اكان ط3 واحد15. 
خوانده: خانم س��وزان جوان دنيس مس��تاجران به نش��انی مجهول المكان. خواسته: گواهی 
عدم امكان س��ازش. گردش��كار: دادگاه با بررس��ی محتويات پرونده و انجام مش��اوره ختم 
رس��يدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذيل مبادرت به انشاء رای می 
نماي��د. رای دادگاه. در خص��وص دعوی آقای علی مس��تاجران فرزند عباس��علی با وكالت 
آقای ش��هرام حاتمی عليگرزانی به طرفيت خانم س��وزان جوان دنيس مستاجران به خواسته 
صدور حكم گواهی عدم امكان سازش دادگاه با عنايت به احراز رابطه زوجيت دائمی فيما 
بين برحس��ب س��ند عادی نكاحيه و با توجه به اينكه مساعی دادگاه و داوران جهت اصالح 
ذات البي��ن موثر واق��ع نگرديده و خوانده نيز دفاع و ايرادی به عمل نياورده اس��ت و زوج 
اصرار بر طالق دارد عليهذا مس��تنداًٌ به م��اده 1133 قانون مدنی و ماده واحده قانون اصالح 
مق��ررات مرب��وط به ط��الق گواهی عدم امكان س��ازش صادر و اعالم می گ��ردد. خواهان 
موظ��ف اس��ت مهريه خوانده را مع��ادل چهارصد دالر پرداخت نمايد. برحس��ب اظهارات 
وكيل خواهان زوجين فاقد فرزند مش��ترك می باش��ند. طالق از نوع رجعی اس��ت. اعتبار 
اي��ن گواهی س��ه ماه از تاريخ اب��الغ رای قطعی اس��ت. رای صادره غيابی اس��ت و ظرف 
م��دت بيس��ت روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در اين دادگاه می باش��د و پس از انقضای 
مهل��ت واخواه��ی ظرف بيس��ت روز قابل تجديد نظ��ر خواهی در محاك��م محترم تجديد 
 نظر اس��تان اصفهان اس��ت. م الف: 17583 شيرانی - رئيس ش��عبه نوزدهم دادگاه عمومی

حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رای
652 شماره دادنامه: 9009970353801479. شماره پرونده: 9009980365900726. شماره 
بايگانی ش��عبه: 900793. ش��اكی: آقای سيف اله صباغی به نش��انی اصفهان گورت پل دوم 
كنار گذر ش��رقی دامداری رسول صباغ. متهم: آقای مهدی اكبری به نشانی مجهول المكان. 
اتهام: صدور چك بالمحل. گردش��كار: دادگاه با بررس��ی محتويات پرونده ختم رس��يدگی 
را اع��الم و به ش��رح ذيل مبادرت به صدور رای می نماي��د. رای دادگاه. در خصوص اتهام 
آق��ای مه��دی اكبری هويه فرزند محس��ن فعاًل مت��واری داير بر صدور ي��ك فقره چك به 
ش��ماره 1161-92368929 م��ورخ 90/5/20 از ج��اری 3194643782 عهده بانك ملت به 
مبلغ 230/000/000 ريال نظر به ش��كايت مطروحه و كيفرخواس��ت صادره و گواهی عدم 
پرداخت صادره از س��وی بانك محال عليه و بقاء اصل چك در يد ش��اكی و متواری بودن 
متهم اتهام انتس��ابی را محرز و مس��لم دانسته و مس��تنداً به ماده 7 قانون صدور چك حكم 
به محكوميت متهم به تحمل دو س��ال حبس تعزيری و محروميت از داش��تن دسته چك به 
م��دت دو س��ال صادر و اعالم م��ی نمايد رای صادره غيابی و ظ��رف 10 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همين دادگاه می باش��د. م الف: 17582 توانگر– رئيس شعبه 112 دادگاه 

عمومی جزايی اصفهان 

ک تراکمه زاده[
س:  سیام
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خداحافظی ذوب آهن 
با قهرمانی

رئيس هيئت شناي استان اصفهان، در مورد ش��ایعه بركناري اش از این 
سمت گفت: مدیركل به دليل برخي شایعات كه از سوي زیردستان به او 

می رسيد، در صدد بركناري من بود. اما این مسئله اتفاق نيفتاد.
علی مختاري اف��زود: اطالعاتي كه از ط��رف زیرمجموعه مدیركل مانند 
 معاونت ها و رؤس��اي بخش ها و چارت س��ازماني اداره كل به خدابخش

 داده مي شود، موجب ذهنيت منفي او به برخي هيئت ها مي شود وگرنه 
شخص خدابخش مشكلي با هيچ هيئتي ندارد و همه را مي شناسد و حامي 
ماست. من هم هيچ مشكلي با اداره كل ندارم و هيچ كم كاري در این زمينه 
وجود نداشته و اداره كل نيز با ما همكاري الزم را مي كند. البته جابجایي 
هيئت هاي ورزشي به این راحتي نيست. ولي اگر نظر اداره كل چيزي به 

غير از این باشد، من به آن احترام مي گذارم.

س��رمربي تيم واليبال بانوان ذوب آهن اصفهان گفت: با وجود آنكه هنوز 
س��ه هفته به پایان مس��ابقات ليگ برتر باقي مانده اما تا حدودي تكليف 
قهرمان این پيكارها مشخص شده است. پروانه شریف زاده افزود: در حال 
حاضر تيم گيتي پسند اصفهان با اختالف امتياز بسيار باال در صدر جدول 
رده بندي قرار دارد با توجه به نتایج كسب ش��ده و بازي هاي باقي مانده 
قهرماني آنها تا حدودي مسجل شده و ما با كسب مدال طال خداحافظي 
كرده ایم. وي گفت: در حال حاضر با اختالف امتياز بس��يار كم با تيم گاز 
تهران در مكان دوم جدول رده بندي قرار گرفته ایم در طول بازیهاي باقي 
مانده تالش��مان براي حفظ این مكان را به كار می گيریم. تيم بسكتبال 
ذوب آهن طی سال های اخير  همواره به عنوان پای ثابت قهرمانی بوده 

است اما در فصل جاری به دليل مشكالت مالی دور از انتظار ظاهر شد. 
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مس15:30سايپا

صبای قم15:30مس سرچشمه

ذوب آهن15:30شاهین

استقالل18:00پرسپولیس 

برنامه بازی های هفته 24 جدول لیگ برتر

مجمع پینگ پنگ دوباره لغو شد
 مجمع انتخاباتی رئيس هيئ��ت پينگ پنگ كه قرار ب��ود 15 بهمن 
برگزار شود با اعتراض مهدی تكابی، یكی از كاندیداها به دليل برخی 
تغييرات غيرمنطقی در اعضای هيئت، چند روز پيش از برگزاری، برای 

دومين بار لغو شد. تاریخ جدید برگزاری مجمع 25 بهمن ماه است. 

احتمال خروج آرشاوين ازآرسنال
با وجود خاتمه موعد نقل و انتقاالت در اروپا احتمال 
خروج آندری آرشاوین، ستاره ۳۰ ساله لندنی ها در 
روزهاي آین��ده از جمع توپچي ها وج��ود دارد. این 

بازیكن 5ميليون پوند قيمت دارد .

آغاز ثبت نام انتخابات فدراسیون فوتبال 
پس از مشخص ش��دن  زمان انتخابات رئيس، نایبان 
رئيس و اعضای هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال، قرار 
اس��ت از امروز ثبت نام از كاندیداها آغاز ش��ود. مهلت 
ثبت نام نامزدها از 1۳ بهمن به مدت 1۰ روز ادامه دارد. 5

بازي ها گل زده گل خورده امتیاز تیم

23 37 22 46 استقالل

23 35 18 43 سپاهان

23 41 28 42 تراکتورسازي

23 28 23 38 صباي قم

23 30 26 37 نفت تهران

ذوبی ه��ا در حالی به مصاف ش��اهين بوش��هر 
می روند كه مسئوالن این باش��گاه قول داده اند 
پيش از این دیدار، معوق��ات بازیكنان خود را به 

آنها پرداخت كنند.
خسرو ابراهيمی، مدیرعامل ذوب آهن یكشنبه 
در حالی به دیدار وزیر ورزش رفت كه مشكالت 
مالی این باش��گاه همچنان خب��ر اول پيرامون 
سبزپوشان اصفهانی بود و دیدار او با وزیر ورزش، 
 اميد بازیكنان این تيم را برای حل مش��كالت 
زنده كرد. او در گفتگو با ایمنا پيرامون دیدارش با 

وزیر ورزش، توقيف اموال باشگاه ذوب آهن، نتایج 
این تيم اصفهانی و مش��كالت مختلف صحبت 
كرد. وی درباره پرداخ��ت حقوق بازیكنان تيم 
فوتبال این باشگاه گفت: قرار است در روزهای 
آینده این مسئله انجام شود و ما در حال تالش 
هستيم كه مشكالت آنها را برطرف كنيم؛ هم 
در رشته فوتبال و هم دیگر رشته ها. بسياری از 
بازیكنان ذوب آهن در رشته های دیگر، معوقات 
پارس��ال خود را دریافت نكرده ان��د و ما تالش 
می كنيم كه معوقات آنها را پرداخت كنيم. وی 

در باره خبربسته ش��دن حساب های باشگاه به 
 دليل بدهی كه به س��ازمان تأمي��ن اجتماعی

 داشته اند نيز گفت:  شركتی قبالً پيمانكار اماكن 
و تأسيسات باشگاه بوده و متأسفانه با وجود اینكه 
حق الزحمه خود را دریافت می كرده، حق بيمه را 
به شركت پرداخت نمی كرده است و مسئوالن 
سابق باشگاه، مدارک پایان كار شركت را بدون 
دریافت تس��ویه بيمه به آن تحوی��ل داده اند و 
ش��ركت پس از آن اقدامی برای پرداخت حق 
بيمه نكرده.  بنابراین همين مسئله باعث شد كه 
بيمه انتظارات خود را از باشگاه ذوب آهن بخواهد.  
بيمه حتی حكم توقيف اموال برای ما گرفته بود 
اما ما در تالش��يم كه مش��كالت خود را در این 
زمينه حل كنيم. شركت را به اداره بيمه معرفی 
كردیم؛  اما با وجود تعهد شركت، بيمه ضمانت 

باشگاه را می خواس��ت و با توجه به اینكه اموال 
باشگاه توقيف شد، مجبور شدیم نزدیک به 2۰۰ 

ميليون تومان از این مبلغ را ما پرداخت كنيم.
با این حس��اب، در ح��ال حاضر حس��اب های 
باشگاه ذوب آهن دیگر بسته نيست: با شركت 
بيمه صحبت كردیم و پ��س از مذاكره اقدامات 
الزم انجام شد. مس��ئوالن قبل نباید چک ها و 
سفته های پيمانكار را به او باز می گرداندند. اما 
این اتفاق صورت نگرفت. البته اكنون مش��كل 

برطرف شده است. 
در مورد مش��كالت مالی هم وقتی 51 درصد از 
سهام كارخانه ذوب آهن در فرابورس عرضه شد، 
ما از قانون تجارت خصوصی استفاده می كنيم و 

مشكلی برای هزینه كردن نداریم. 

توقیفاموالباشگاهذوبآهن
بهدلیلبدهیبهشرکتبیمه
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چهره

توپ وتور

پخش دربی 74 در برج میالد
دربي پایتخت بين استقالل و پرس��پوليس در برج ميالد به صورت زنده روي پرده مي رود. از 
اتفاق هاي منحصر به فرد و ابتكاري جشنواره سي ام فيلم فجر امسال، پخش مستقيم مسابقه 

دربي پایتخت بين تيم هاي استقالل و پرسپوليس، در سينماي رسانه ها در روز اول است. داليل افت گیتي پسند را بعداً 
مي گويم

 محمدکشاورز ، بازیکن تیم گیتی پسند
بازیكن ملی پوش تيم فوتسال گيتی پسند می گوید: گاهی مواقع 
بعضی مشكالت به وجود می آید كه باعث می شود راه قهرمانی سخت شود 

 و در اصفهان نيز اینگونه مش��كالت زیاد اس��ت .
محمد كش��اورز در مورد دالیل اف��ت این تيم 
در هفته ه��ای اخير می گوی��د: گاهی مواقع 
بعضی مش��كالت به وجود می آی��د كه باعث 

می شود راه قهرمانی سخت شود و در اصفهان 
نيز اینگونه مشكالت زیاد است. در حالی كه 

در قرچک این مشكالت خيلی كمتر 
است. وی معتقد است اصفهان 

خيلی حاشيه دارد: من به 
دليل حساسيت مسابقات 
خيلی از این حاش��يه ها را 

بازگو نمی كنم؛ اگر قهرمان 
نشدیم من مهمترین عامل 

این اتفاق را می گویم. 

اعتصاب همچنان ادامه دارد؛

رويارويی ذوب  با گرگان در بیم و امید
تي��م بس��كتبال ذوب آهن در حال��ی در هفته 
بيستم رقابت های ليگ برتر بسكتبال امروز به 
مصاف شهرداری گرگان می رود كه هنوز خبری 
 از حضور اوشين ساهاكيان و آرن داوودی دراین 
تيم نيس��ت. تيم بس��كتبال ذوب آهن كه از بعد از شكس��ت مقابل 
همياری زنجان و به دليل مشكالت مالی و عدم تعهد باشگاه نسبت 
به قول ها و معوقات مالی بازیكنان تيم بسكتبال رنگ تمرین به خود 
ندیده بود،  از روز گذشته تمرینات خود را در غياب دو تن از بازیكنان 

تأثيرگذار خود آغاز كرده است.
اوشين ساهاكيان و آرن داوودی كه از همان ابتدای فصل ساز جدایی 
از این تيم را س��ر دادند و با تأخير چند روزه به جمع ذوب آهنی ها 
پيوس��تند، در فصل جاری كه ذوب آهن با بحران جدی مالی مواجه 
 اس��ت، تصميم خود را برای ترک این تيم در صورت عملی نش��دن

 قول های باشگاه به جدگرفته اند.
جدی بودن این تصميم به قدری اس��ت كه با وجود بازگش��ت سایر 
 بازیكنان ب��ه تمرینات، هن��وز خبری از ای��ن دو بازیكن نيس��ت و

 ذوب آهن در بازی امروز مقابل ش��هرداری گرگان بدون گاردرأس 
 مطمئ��ن و یارتأثير گذار خ��ود در بازی ه��ا در برابر ای��ن تيم قرار

 می گيرد.
تيم های ذوب آهن و ش��هرداری گ��رگان در حالی ام��روز در تاالر 
بسكتبال ورزش��گاه ملت در برابر هم قرار می گيرند كه دیدار رفت 
 دو تيم به دلي��ل جوی كه تماش��اگران گرگانی و با اس��تفاده از گاز

 اش��ک آور در س��الن برگزاری رقابت ها ایجاد كرده ب��ود، با برتری 
شاگردان اسداهلل كبير همراه ش��د. در آن بازی، فرزاد كوهيان هم از 
نشستن روی نيمكت تيمش محروم بود و ذوب آهن بدون دو بازیكن 
خود به مصاف این تيم رفته بود. به نظر می رس��د در صورت نيامدن 
اوشين و آرن داوودی به تيم ذوب آهن، باز این تيم اصفهانی مصاف 

سختی در برابر بازیكنان با انگيزه شهرداری گرگان داشته باشد.

امیدواری کوهیان به بازگشت بازيکنان غايب
س��رمربی تيم ذوب آهن اميدواراس��ت بازیكنان غای��ب تيمش به 
دیدار امروز برس��ند و ب��ا تركيب كامل براب��ر گرگان ق��رار گيرند: 
تمرینات تيم ما دو روزه ك��ه با حضور بازیكنان برگزار ش��ده و تنها 
اوشين و آرن به جمع ما اضافه نش��دند كه اميدوارم با برطرف شدن 
مشكالت تركيب كامل تيم را برای این بازی در اختيار داشته باشيم.

فرزاد كوهيان خطاب ب��ه دو بازیكن غایب تيم��ش گفت: جای این 
دوبازیكن در تيم مان واقعاً خالی است و من اميدوارم این دو هر چه 
زودتر به جمع ما اضافه ش��وند. وی با اعالم اینكه تيمش صددرصد 
برای این بازی آماده نيس��ت، م��ی گوید: در ای��ن دو روزه بازیكنان 
 تمرینات زیادی نداش��ته اند، ام��ا اميدوارم كه ب��ه هماهنگی الزم

 دس��ت یابيم. در كل ش��رایط تيمی م��ان خيلی عالی نيس��ت. اما 
اميدواریم بازگشت خوبی داشته باشيم.كوهيان از انگيزه و توان باالی 
بازیكنان پيرامونی این تيم به عنوان نقاط قوت نام برد و معتقد است 

دیدار تيمش مقابل گرگان بازی راحتی نيست.

روحیه عامل پیروزيه
سرمربی تيم بس��كتبال شهرداری گرگان ش��رایط روحی بازیكنان 
ذوب آهن را به عنوان فاكتور تعيين كننده نتيجه این دیدار دانست: 
خيلی دقيق در جریان اوضاع و احوال ذوب آهن نيستم. اما معتقدم 
مسائل روحی و روانی حریف می تواند به ما ضربه بزند. اگر بازیكنان 
ذوب آهن از این نظر ش��رایط خوبی نداشته باشند، می توانيم خيلی 

راحت برنده باشيم.
وی به نتيجه بازی رفت دو تيم اش��اره می كند و معتقد است غيبت 
مربی ذوب آهن و دو بازیكن این تيم و همچنين حاش��يه هایی كه 
تماشاچيان گرگانی ایجاد كردند، در برد تيمش تأثير چندانی نداشته 
و این عملكرد خوب بازیكنان تيمش بوده كه پيروزی ش��هرداری را 
رقم زده است: در صورتی كه بازیكنان همان عملكرد را در این بازی 
به نمایش بگذارند، ش��ک نكنيد این تيم را این بار در خانه شكست 

می دهيم.

مصاف اندرسون با راشیم رايت اردنی
تيم فوالدماهان، دیگر نماینده اصفهان در ليگ برتر بس��كتبال این 
هفته ميزبان تيم ملی حفاری اهواز اس��ت. ماهان ب��رای این دیدار 
 تمامی نفرات خود را در اختيار دارد.  راش��اد اندرس��ون كه از بعد از
  بازی های جام ش��يخ راش��د موفق به همراهی تيم��ش در بازی با

 a.sشيراز نش��ده بود، در این بازی حضور دارد. وارتان بيدروسيان و 
مجيد قاس��م زاده، با مصدوميت از ناحيه انگشت روبرو هستند ولی 
در این دیدار در تركي��ب قرار می گيرند.صادق زاده، س��رمربی تيم 
بسكتبال فوالدماهان گفت: بازی با حفاری دیدار خاصی است؛ چرا 
كه این تيم عالوه بر تثبيت جایگاه، به دنبال ارتقا جایگاه تيمش است.

حضور راشيم رایت اردنی در این تيم نيز یک مزیت است و برای مهار 
این بازیكن برنامه خاصی داریم.

دربی ۷۴ پایتخت، ش��رایط متفاوتی ب��ا بازی های 
دو س��ال اخير دارد. آبی پوش��ان ۴ دربی متوالی را 
 برده اند و فقط در جام والیت یک بار با نتيجه تساوی

2-2متوقف شده اند. این آمار اعتماد به نفس خوبی 
به بازیكن��ان و مربيان اس��تقالل داده به طوری كه 
مظلومی منتظر لقب بعدی است كه تماشاگران بعد 
از پيروزی پنجم به او بدهند. فتح اهلل زاده،  مدیرعامل 
اس��تقالل هم می گوید،  آرزو می كنم دربی مساوی 
شود كه كنایه از بردهای متوالی تيمش است. در آن 
سوی ميدان اما قرمزها محتاطانه از بازی با استقالل 
س��خن می گویند و حتی علی پروین گفته اگر مثل 

دیدار با ذوب آهن بازی كنيم، می توانيم اس��تقالل 
را ببریم. پروین حتی خواس��ته كه بازیكنان جواب 
كری های اس��تقاللی ها را ندهند. محم��د رویانيان 
كه هن��وز كری خوان��دن در فوتبال را ی��اد نگرفته، 
اميدوار است مسائل غيرفوتبالی نتيجه را رقم نزند. 
طرفداران پرسپوليس هم با احتياط برای استقاللی ها 
ك��ری می خوانند و حتی در نظرس��نجی برنامه ۹۰ 
استقاللی ها به برد تيم ش��ان اميدوارتر نشان دادند. 
این در حالی اس��ت كه علی دایی و حميد اس��تيلی 
دو سرمربی پيشين پرس��پوليس كه دو شكست را 
در كارنامه خود در دربی پایتخت داش��ته اند، امروز 

دیگر در پرسپوليس نيستند و مصطفی دنيزلی مربی 
باتجربه تركی هدایت این تي��م پرطرفدار را برعهده 
دارد. مردی كه تجربه حضور در این بازی و شكست 
اس��تقالل را هم دارد. دربی بازی با تجربه هاس��ت  و 
پرس��پوليس ش��اید درون دروازه از بازیكن��ی مثل 
هوشيار، اس��تفاده كند كه برای نخستين بار چنين 
ج��وی را تجربه می كند. چش��م اميد تماش��اگران 
پرس��پوليس به علی كریمی و ش��اید ت��ا حدی به 
كاش��ته های مهدی مهدوی كيا باشد. استقالل هم 
 دو بازیكن مح��روم برای این بازی دارد. س��اموئل و 
خس��رو حيدری س��ه اخطاره هس��تند، آندرانيک 

تيموریان مصدوم است  و فرهاد مجيدی هم از این 
تيم جدا شده و از همه مهم تر وضعيت مجتبی جباری 
برای حضور در این بازی مش��خص نيست. شاید در 
لحظات آخر زانوی مصدومش او را یاری كند تا بياید 
و دوباره برای استقالل گلزنی  كند؛ مثل بازی قبل! اگر 
چه خودش گفته به این بازی نمی رسد. این بازی فقط 
سه امتياز دارد، اما یک بازی معمولی نيست؛ حساس 
است و پرهيجان. چشم ميليون ها ایرانی در سراسر 
جهان به این بازی است و دربی پایتخت هویت فوتبال 
باشگاهی و شناس��نامه فوتبال ایران است. بنابراین 
انتظار می رود تماشاگران دو تيم رفتار با فرهنگی را از 
خود به نمایش بگذارند و اگر هم داور اشتباه كرد، به 
تصميم داور احترام بگذارند. پنج شنبه، روز رویایی و 
كری خوانی فوتبال دوستان است. پرویز سوبله چوبله، 
اگر بتواند مصطف��ی دنيزلی را هم شكس��ت دهد، 
ركوردی تاریخی و افس��انه ای به دست می آورد كه 
شاید دیگر هيچ مربی به آن دست پيدا نكند. باید دید 
پنج شنبه شب مظلومی جاودانه می شود یا دنيزلی 

محبوب قلب  طرفداران پرسپوليس.

ذوب آه�ن اصفه�ان - ش�اهین 
بوشهر؛ نبرد منصور و فیروز

ذوب آهن هفته گذشته به لطف اشتباهات محسن 
قهرمانی، یک امتياز با ارزش از پرسپوليس گرفت تا به 
روزهای آینده اميدوارتر شود و شاهين بوشهر هم در 
خانه تيم ته جدولی، مس سرچشمه را شكست داد تا 
در رده پانزدهم قرار بگيرد. شاگردان فيروز كریمی در 
اصفهان كار سختی دارند. ذوب آهنی ها می خواهند 
خودش��ان را ثابت كنند و مدیران باشگاه هم به آنها 
قول داده اند مش��كالت مالی در حال برطرف شدن 
اس��ت. ذوبی ها در صورت برد می توانند تا رده هفتم 
باال بيایند و ش��اهين هم برای ف��رار از قعر جدول به 
سه امتياز بازی نياز دارد. به همين دليل نبرد فيروز 

كریمی و منصور ابراهيم زاده دیدنی است.

س�پاهان؛   گی�الن-  دام�اش 
صدرنشینی لبخند می زند

داماش گيالن كه با مه��دی تارتار افت��ان و خيزان 
حركت می كند تا تكليف مالكيت و مشكالت مالی 

این باشگاه مشخص ش��ود،  ميزبان تيم دوم جدول 
اس��ت. تارتار اگ��ر بتوان��د س��پاهان را متوقف كند 
بيش��ترین لطف را در حق اس��تقالل كرده. ولی اگر 
سپاهان در رشت داماش را شكست دهد و استقالل 
در دربی شكس��ت بخورد، می تواند به صدر جدول 
برسد. بنابراین نتيجه این دیدار می تواند صدرنشين 

ليگ را تغيير دهد.

 صبای قم - مس سرچش�مه؛ صبا 
برمی گردد؟

صبا هفته گذشته در انزلی سه امتياز از دست داد تا 
شاگردان جوان و با انگيزه عبداهلل ویسی در این بازی، 
با تمام توان برای جبران به ميدان بروند. حریف آنها 
آخرین تيم جدول ليگ اس��ت كه  طبق گفته اصغر 
ش��رفی، بازیكنان خارج��ی درج��ه دوم را به جای 

ستارگان خریداری كرده است.
 بازیكنان شرفی در این بازی،  برای گرفتن یک امتياز 
به ميدان می روند. در حالی كه ویس��ی با شاگردان 

جوان و با انگيزه اش به دنبال برد است. 
صبا می تواند با پيروزی در این دیدار بار دیگر به صف 

مدعيان برگردد.

 دربی پايتخت گل سرسبد بازی ها؛ 

چشم سپاهانی ها به ساق پای پرسپولیسی ها

حساس ترين ديدار نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال، امروز در ورزشگاه آزادی انجام می شود و دو رقیب سنتی، 
گروه 
ورزش

هفتادوچهارمین دربی پايتخت را برگزار می کنند. هفته بیست و چهارم لیگ برتر، در دو روز پنج شنبه و جمعه 
برگزار می شود و با وجود بازی های مهم و حساس بین تیم های باال و پايین جدول در اين هفته، همه توجهات به 
دربی پايتخت است؛ جايی که دو تیم پرطرفدار استقالل و پرسپولیس به مصاف يکديگر می روند. در واقع در اين 

هفته همه چیز تحت تأثیر هفتاد و چهارمین دربی پايتخت قرار دارد. 

تارتار اگر بتواند 
سپاهان را متوقف 

کند بیشترين لطف 
را در حق استقالل 

کرده ولی اگر 
سپاهان در رشت 

داماش را شکست 
دهد واستقالل 

در دربی شکست 
بخورد می تواند به 
صدر جدول برسد

نجمه
 کرمی

جمعه 14 بهمن

شهرداری تبريز15:00فوالد

داماش گیالن15:30سپاهان

نفت تهران15:30تراکتورسازی

فجرسپاسی15:30راه آهن 

نفت آبادان16:00ملوان
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خبر

ستادها نباید در روستاها 
فعالیت کنند 

دبیرهیأت بازرسی انتخابات نهم مجلس 
شورای اس��امی اس��تان چهارمحال و 
بختیاری از فعالیت 660 هیأت بازرسی 
در انتخابات نهم مجلس شورای اسامی 

در این استان خبر داد.
به گ��زارش خبرنگار مه��ر، علی قربانی 
 در گردهمای��ی توجیه��ی و آموزش��ی 
هیأت های بازرس��ی انتخابات استان 
با اشاره به اینکه 660 هیأت بازرسی در س��طح این استان در انتخابات 
فعال هستند، اظهار داشت: در این گردهمایی بیش از 70 هیأت بازرسی 

شرکت کرده اند.
وی با اشاره به اینکه  باید در استان یک فضای انتخاباتی خوب و سالم حاکم 
باشد، بیان داشت: باید هیأت بازرسی زمینه انتخابات را برای مشارکت 

حداکثری مردم استان در انتخابات فراهم کنند.
وی با اش��اره به اینکه بیش��ترین نظارت در انتخابات مجلس نظارت در 
 حین کار است، اذعان داشت: کاندیداها تنها می توانند در شهر و مراکز

 شهرستان ها و مراکز بخش ها س��تاد انتخاباتی دایر کنند و باید مکان 
و محل و زمان فعالیت ستادهای انتخاباتی در زمان تبلیغات اعام شود.

عضو هیأت بازرسی اتنخابات نهم مجلس شورای اسامی با اشاره به اینکه 
موضوع بازرسی یک کنترل داخلی است، اظهار داشت: بازرسی از اوایل 

انتخابات تا پایان آن ادامه دارد.

برنامه های کمیته بسیج چهارمحال 

دبیر اجرایی کمیته بسیج ستاد دهه فجر 
چهارمحال وبختیاری

سرگرد حیدر بابا احمدی  
همزمان با بزرگداشت سی وسومین س��الگرد پیروزی انقاب اسامی 
495 برنام��ه محوری در این کمیت��ه برگزار می ش��ود. از جمله 180 
نشست روشنگری و نشست تخصصی در پایگاه های مقاومت بسیج و 

سپاه و همایش معتمدان عشایر چهارمحال و بختیاری. 
 ای��ن کمیت��ه ع��اوه ب��ر این

 فعالی��ت ه��ا، اع��زام خانواده 
شهدا به مشهد مقدس، دیدار 
با خان��واده ش��هدا، برگزاری 
مسابقات ورزشی،  کتابخوانی 
و برگزاری محافل انس با قرآن، 
ش��عر و خاطره گویی انقاب 
اسامی را در دست اجرا دارد 
که همراه با دیگر برنامه های 

دهه فجر، در این استان برگزار می شود.

روزنامه فرهنگی، اجتماعی | شماره 715 |پنج شنبه 13 بهمن 1390 |9 ربیع االول 1433

چهره
به تماشای بناهای تاریخی چهارمحال و بختیاری بشتابید 

 شاهین ایل بیگی پور سرپرست معاونت میراث فرهنگی گفت: بازدید از قلعه ها و موزه های استان 
به مناسبت دهه فجر از 12 الی 22 بهمن رایگان است و قلعه امیر مفخم دزک، قلعه خدارحم خان 

چالشترو موزه باستان شناسی برای عموم قابل بازدید است. 

خبر کوتاه

با اجرایی شدن پروژه تونل بهشت آباد در استان چهار محال 
و بختیاری، روستای کاج بزرگترین روستای این استان به زیر 
آب می رود. به گزارش خبرنگار مهر، با اجرایی ش��دن پروژه 
بهشت آباد در اس��تان چهار محال و بختیاری، روستای کاج 
که بزرگترین روستای اس��تان چهارمحال و بختیاری است، 
 به زیر آب رفت��ه و افزون بر پنج هزار نفر جمعیت این روس��تا 
ای��ن  س��اکنین  ندب��رای  توا وم��ی  می ش��وند  آواره 
ای��ن اس��تان و   روس��تا حاش��یه نش��ینی ش��هرهای 
اس��تان های همج��وار را رق��م بزند.بی��کاری و مش��کات 
 فرهنگی،خش��ک ش��دن آب بس��یاری از قن��ات ه��ا، 
چش��مه ها، کاهش آب های زیر زمینی این استان و کاهش 
 تولی��دات کش��اورزی، از مش��کاتی اس��ت که ای��ن پروژه

 می تواند ایجاد کند.

همیشه ضعف مدیریت در آب وجود دارد
یک فعال محیط زیست و منابع طبیعی در این باره در گفتگو 

با خبرنگار مهر اظهار داش��ت: همیشه ما در انجام پروژه های 
انتقال آب بین حوزه ای با مشکل مواجه می شویم.

هومان خاکپور با بیان اینکه زیرآب رفتن یک روس��تا یکی از 
مباحث مهم حوزه اجتماعی اس��ت، تأکید ک��رد: پروژه های 
انتقال آب می توان��د در حوزه اجتماع��ی، زیان های زیادی 

داشته باشد.
 وی تأکی��د کرد: زی��ان هایی ک��ه کًا پروژه ه��ای آبی- چه 
انتقال آب و چه سد سازی- می تواند در حوزه اجتماعی مبدأ 
)جایی که آب قرار منتقل شود  یا سد ساخته شود( ایجاد کند،  
بحث سکونتگاه ها، شغل، فرهنگ و... است. این فعال محیط 
زیست ادامه داد: در صورت زیر آب رفتن روستا، چند خانه زیر 
آب می رود؛ ام��ا می توان گفت در اص��ل فرهنگ قومی یک 

منطقه با پیشینه ای تاریخی از بین می رود.
خاکپورعنوان ک��رد: زیر آب رفتن یک روس��تا موجب تغییر 
معیش��ت ش��دیدی در منطقه از نظراش��تغال می ش��ودو با 
 توجه ب��ه اینکه ه��م اکنون در کش��ور با مش��کل اش��تغال

  مواجه هس��تیم، می تواند تن��ش ش��دیدی را در منطقه در
 این باره ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه روس��تای کاج هم به همین شکل است و 
زیر آب رفتن این روستا 
با توجه  به میزان باالی 
جمعیت آن  مشکات 
ایج��اد  را   زی��ادی 
می کند، عن��وان کرد: 
زیر آب رفتن روستای 
کاج، بخش عظیمی از 
جامع��ه روس��تایی آن 
منطقه را با تغییر شغل 
مواج��ه می کن��د. وی 
با اش��اره به مش��کات 
زیادی که م��ا در بحث 
در  اش��تغال  ح��وزه 
کشور و اس��تان داریم، 
 ادام��ه داد: ای��ن مهم

 می توان��د به مس��أله 
اس��تان  اش��تغال 

 چهار محال و بختیاری 
زی��ادی  صدم��ات 
کند.خاکپ��ور وارد    

عنوان ک��رد: زمانی که 
پروژه ه��ای عمران��ی 
مبن��ای  ب��ر  ب��زرگ 

ماحظات زیس��ت محیطی و توانمندی ه��ای منطقه اجرا 
نشود، می تواند مشکات زیادی را ایجاد کند.

متضرر شدن خوزستان
وی تأکید کرد: استان چهار محال و بختیاری و استان پایین 
دست)استان خوزستان( از استان هایی هستند که در اجرایی 
ش��دن این پروژه متضرر می ش��وند. این فعال محیط زیست 
با بیان اینکه اجرایی ش��دن پروژه بهش��ت آباد هر دو استان 
خوزس��تان و چهار محال و بختی��اری را در بح��ث پایداری 
اکولوژیکی تهدید می کند، ادامه داد: اجرایی شدن این پروژه 
بر اکو سیستم رودخانه کارون بزرگ تأثیر شدیدی می گذارد.

وی تأکید کرد: همگرایی هر دو استان در اثبات زیان های این 
پروژه برای جلوگیری از انجام آن ضروری است.

اگر پروژه بهشت آباد اجرا شود، 

بزرگترین روستای چهار محال و بختیاری به زیر آب می رود
عملیات حفاری سد و نیروگاه 

خرسان 3 به پایان رسید
مجری طرح س��د و نیروگاه خرس��ان3 گف��ت: عملیات 
حفاری تونل انحراف آب سد و نیروگاه خرسان 3 به طول 

769 متر و قطر 14/5 متر به پایان رسید.
رامین شیروی، در این باره به ایسنا گفت: در سال جاری 
طرح خرس��ان 3 موفق به اتم��ام حفاری تون��ل انحراف 
به ط��ول 769 مت��ر و قطر 14/5 متر ش��د ک��ه موفقیت 

چشمگیری در سال 90 است.  
-------------------------------

استان درزمینه پویانمایی 
پتانسیل باالیی دارد

مسئول خانه انیمیشن حوزه هنری چهارمحال و بختیاری 
گفت: استان در زمینه پویانمایی پتانسیل و ظرفیت های 
باالیی دارد و در این زمینه هنرمندان مطرحی در س��طح 

استان وجود دارند. 
 حمید خندان اف��زود: خانه انیمیش��ن ح��وزه هنری از

نیم��ه دوم 1389 فعالی��ت حرفه ای خ��ود را آغاز کرده 
 و تاکنون توانس��ته اس��ت س��ه فیلم کوتاه انیمیش��ن را 

تولید کند.
ب��ه گفت��ه وی، »ش��رح اش��تیاق«، »خواب چوپ��ان« و 
»خورشید فردا« عنوان های سه اثر انیمیشن ارسال شده 

به جشنواره تولیدات استانی حوزه هنری هستند.
-------------------------------

باند حفاری غیرمجاز 
دستگیر شد

 سرپرس��ت یگان حفاظ��ت اداره کل می��راث فرهنگی،
 صنایع دس��تی و گردش��گری چهارمحال و بختیاری از 
دس��تگیری یک باند حفاری غیر مجاز در منزل مسکونی 

واقع در روستای کینک از توابع لردگان خبر داد.
حس��ین بیگی اظهار داش��ت : نیروهای ی��گان حفاظت 
شهرستان با همکاری نیروی انتظامی با حکم قضایی وارد 
منزل مسکونی شدند و دو نفر اتباع افغانی در حال حفاری 
غیر مجاز را دس��تگیرکردند. وی گفت ای��ن دو نفر برای 
ادامه تحقیق��ات و مراحل قانونی تحوی��ل مراجع قضایی 
ش��دند. هدف این گروه، ایجاد تونل زیرزمینی برای نفوذ 
 به زیر قبرس��تان و امامزاده کینک جنب منزل مسکونی 

مذکور بود. 

زیان هایی که کاًل 
پروژه های آبی چه 

 انتقال آب و چه
 سد سازی می تواند 

در حوزه اجتماعی 
مبدأ )جایی که آب 
قرار منتقل شود  یا 

سد ساخته شود( 
 ایجاد کند،  بحث 

سکونتگاه ها، شغل، 
فرهنگ و... است انجام پروژه آبرسانی بهشت آباد به یک دهه نزدیک شده است؛پروژه ایی که از همان ابتدا با حرف و حدیث های 

فراوانی همراه بود و هر بار بیش از پیش اثبات شد که مطالعه و تحقیق چندانی در آن راه نداشته است. 
ازطرفی امروز بحران کمبود آب زیرزمینی و چاه ها، اکوسیس�تم اس�تان های زیادی را تحت تأثیر قرار داده وبا 
 این وجود، متأس�فانه اصل موضوع، ناآگاهی ازعمق فاجعه است؛ فاجعه ایی که دامن بس�یاری ازهموطنان را در

 استان های چهارمحال و بختیاری، خوزستان، اصفهان، یزد، کرمان و قم را نیز می گیرد. 

تغییرات 
653 ش��ماره: 2692/ت90/103. آگهی تغییرات شرکت مرجان گستر نقش جهان سهامی خاص 
به شماره ثبت 41693 و شناسه ملی 10260594269 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده مورخ 1390/10/27 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- مدت تصفیه تا پایان سال 
91 تمدید و احمدرضا س��نقرزاده به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. در تاریخ 1390/10/28 
 ذی��ل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات غیر تج��اری ثبت و م��ورد تأیید و امضاء ق��رار گرفت.

م الف: 17506 آذری – رییس اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان 

ابالغ اجرائیه 
662 کالس��ه: 196/90ح/6. ش��ماره دادنامه: 873-90/6/30. محکوم له: محمد عسگری. محکوم 
علیه: رضا خزایی فعاًل مجهول المکان. محکوم به: به موجب دادنامه شماره 873-90/6/30 صادره 
از شعبه 6 حقوقی اصفهان محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ چهارصد میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و پرداخت مبلغ 8/055/000 ریال به عنوان هزینه و دادرسی و حق الوکاله وکیل به 
میزان 10/800/000 ریال و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 89/11/16 لغایت اجرای حکم در حق 
محک��وم له و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به عنوان حق االجراء در حق صندوق دولت. مراتب 
در اجرای ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
اصفهان درج و آگهی می شود تا محکوم علیه از تاریخ درج آگهی ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
اجرائیه را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای آن بگذارد و در صورت توافق موافقت نامه را به این 
مرجع تسلیم نمایند. در این صورت اجرای احکام شعبه برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی 

اقدام خواهد کرد. م الف: 17703 فانی – مدیر دفتر شعبه 6 محاکم حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی 
663 ش��ماره دادنامه: 9009970352701597. ش��ماره پرونده: 9009980365100716. ش��ماره 
بایگانی شعبه: 900734. شاکی: آقای جالل موسوی به نشانی اصفهان خ زینبیه 16 متری طالقانی 
کوچه خوشه پروین پالک 176. متهم: آقای یحیی صالحی به نشانی متواری. اتهام ها: 1- توهین. 
2- ضرب و جرح عمدی. گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رأی می نماید. رأی دادگاه. در خصوص شکایت آقای جالل موسوی فرزند حسین علیه 
آق��ای یحی��ی صالحی و دائر بر الف: ایراد ضرب عمدی و ب: فحاش��ی دادگاه با توجه به جامع 
محتویات و اوراق پرونده تحقیقات انجام ش��ده شکایت شاکی گواهی پزشکی قانونی تحقیقات 
معموله محلی مندرج در صفحه نهم پرونده به مورخه 1390/2/31 و مفاد کیفرخواس��ت صادره 
پیوس��تی و عدم حضور متهم در جلس��ه دادگاه و در نهایت عدم دفاع مؤثر از خویش و س��ایر 
محتویات پرونده در مجموع اتهام انتس��ابی را ثابت و محرز دانس��ته مستنداً به مواد 495-485-

367-294-295-297-302-304- بن��د ب م��اده 484-608 از قان��ون مجازات اس��المی متهم 
موصوف الذکر را جهت کبودی اطراف چش��م راس��ت به پرداخت سه هزارم دیه کامله و جهت 
تورم اطراف چش��م راس��ت به پرداخت نی��م درصد دیه کامله و بعن��وان ارش و از نوع انتخابی 
در ح��ق ش��اکی و به جهت لحاظ جنبه عمومی بزه بند الف و بیم تج��ری )و با رعایت بند دوم 
ماده س��وم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت( پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی در 
ح��ق صندوق دولت و جهت بزه بند ب به پرداخت دویس��ت هزار ری��ال جزای نقدی در حق 
صن��دوق دولت محکوم می نماید. مهلت پرداخت دیه از زمان وق��وع حادثه )1390/02/11( به 
مدت یکس��ال می باشد. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و س��پس نس��بت به دیه قطعی و نس��بت به جزای نقدی ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ 
 قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر مرکز اس��تان )اصفهان( می باشد. م الف: 17702 

ذبیحی– رییس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رأی 
664 ش��ماره دادنامه: 9009970352701142. ش��ماره پرونده: 9009980364900280. ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 900364. ش��اکی: خانم زهره جمشیدیان به نش��انی خ خرم – سه راه کهندژ – 
جوزدان – ک پیرنیا – بن گلنار – پ100. متهم: آقای مهرداد نیری زاده به نشانی مجهول المکان. 
اتهام: ضرب و جرح عمدی. گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه. در خصوص ش��کایت شاکی خانم زهره جمشیدیان فرزند 
علی علیه آقای مهرداد نیری زاده فرزند رضا و دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی دادگاه با توجه 
به بررسی مجموع اوراق پرونده تحقیقات انجام شده شکایت شاکی گواهی پزشکی قانونی نحوه 
ش��هادت شهود تعرفه ش��ده در پرونده مفاد کیفرخواست صادره پیوستی و عدم حضور متهم در 
جلس��ه دادگاه و در نهایت عدم دفاع مؤثر از خویش و س��ایر محتویات پرونده در مجموع اتهام 

انتسابی را ثابت و محرز دانسته مستنداً به مواد 485-495-367-294-295-297-302-304 بند 
یک ماده 480- بند ب ماده 484- از قانون مجازات اسالمی متهم موصوف الذکر را جهت تورم 
وس��ط پیش��انی به پرداخت ش��ش دهم درصد و بعنوان ارش و جهت کبودی وس��ط پیشانی به 
پرداخت سه هزارم دیه کامله و جهت حارصه بینی و حارصه لب باال جمعاً به پرداخت دو صدم 
دیه کامله و جهت تورم بینی به پرداخت چهار دهم درصد و جهت تورم سمت راست گردن به 
پرداخت نیم درصد دیه کامله و بعنوان ارش و از نوع انتخابی در حق ش��اکی محکوم می نماید. 
مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع حادثه )1390/2/3( به مدت یکسال می باشد. رأی صادره غیابی 
و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و س��پس قطعی می باش��د. م الف: 

17701 ذبیحی – رییس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رأی 
666 ش��ماره دادنامه: 9009970354601349. ش��ماره پرونده: 8909980365601152. ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 891545. ش��اکی: آقای آرش یوس��فیان با وکالت خانم مرضیه هاش��می و آقای 
حسین محمدیان همگی به نشانی نیکبخت شرقی حدفاصل شیخ صدوق شمالی و مصلی جنب 
امالک ساحل. متهم: آقای علی معماری به نشانی مجهول المکان. اتهام: سرقت مستوجب تعزیر. 
گردش��کار: دادگاه ضمن اعالم ختم دادرس��ی با استعانت از خدای سبحان بشرح زیر مبادرت به 
صدور رأی می نماید. رأی دادگاه. اتهام انتسابی آقای علی معماری دائر بر سرقت اموال مشترک، 
موضوع شکوائیه آقای آرش یوسفیان با وکالت آقای حسین محمدیان و خانم مرضیه هاشمی با 
توجه به شکوائیه شاکی و تحقیقات انجام شده و مستندات ضمیمه و تحقیقات محلی و گواهی 
گواهان و اینکه متهم علیرغم ابالغ از طریق نشر آگهی حاضر نشده است محرز است علیهذا دادگاه 
در اجرای ماده 641 قانون مجازات اس��المی نامبرده را به پرداخت قسمت اموال مسروقه به مبلغ 
بیست میلیون تومان و تحمل یکسال حبس و 74 ضربه شالق محکوم می نماید. رأی صادره غیابی 
و ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد. م الف: 17698 اعظمی – رییس 

شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

تاسیس 
676 شماره: 3883/ث90/103. آگهی تأسیس شرکت پترو ساحل زنده رود سهامی خاص. شرکت 
فوق در تاریخ 1390/10/28 تحت ش��ماره 46258 و شناس��ه ملی 10260643090 در این اداره 
ب��ه ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/10/28 از لحاظ امضاء ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهار نامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده 
رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: انجام پروژه های تأسیساتی و خطوط لوله و نفت و 
گاز – فوالد – سیمان – راه – فرودگاه – دریایی – انرژی – طراحی مهندسی – تهیه نقشه های 
ساخت و مونتاژ – تأمین نیروی انسانی موقت – نظارت و مشاوره و مدیریت قراردادها و سایر 
خدمات و موارد مرتبط با پروژه های موضوع بند فوق – کس��ب و انتقال تکنولوژی – خرید و 
ف��روش – صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – ش��رکت در مناقصات و مزایدات 
دولتی و خصوصی – انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی – اخذ وام از بانکها و مؤسسات 
اعتباری داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی در ش��رکتهای داخلی و خارجی صرفاً جهت تحقق 
اهداف ش��رکت. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 
1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان – خیابان بزرگمهر – خیابان بالل – پالک 159- تلفن: 
9514299. 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 3/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 30/000 ریالی که 
تعداد یکصد س��هم با نام می باشد که مبلغ 1/050/000 ریال توسط مؤسسین طی گواهی بانکی 
ش��ماره 378-9234 مورخ 1390/09/13 نزد بانک ملت ش��عبه فردوسی پرداخت گردیده است 
و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم مهسا 
محقق دولت آبادی به سمت رییس هیأت مدیره. 2-5- آقای باقر جعفری هرندی به سمت نائب 
رییس هیأت مدیره. 3-5- آقای مهدی جعفری هرندی به سمت عضو هیأت مدیره. 4-5- آقای 
مهدی جعفری هرندی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد. 8- بازرس 
اصلی و علی البدل: 1-8- آقای علی جمشیدی کیانی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای مهدی 
شریفی اصفهانی به عنوان بازرس علی البدل. م الف: 11630 آذری – رییس اداره ثبت شرکتها و 

مؤسسات واحد ثبتی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
678 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 526/90 خواهان صندوق قرض الحس��نه حضرت محمد 

دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- محمد اسدی 2- فرزانه آذری تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز شنبه مورخ 91/1/19 ساعت 16/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 27 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
679 کالس��ه پرونده: 555/90، مرجع رسیدگی: ش��عبه 27 شورای حل اختالف اصفهان، شماره 
دادنامه: 992، خواهان: صندوق قرض الحس��نه حضرت محمد )ص( به مدیریت احمد صابریان 
نش��انی خ حکیم نظامی جنب کوچه 33، خواندگان: 1- محس��ن رمضانی 2- اصغر رمضانی به 
نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه، به تاریخ 90/10/20 شعبه 27 شورای حل اختالف به 
تصدی امضاءکننده زیر تش��کیل پرونده کالس��ه 555/90 مفتوح است با مالحظه اوراق پرونده، 
ش��ورا با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شورا: در 
خصوص دعوی صندوق قرض الحس��نه حضرت محمد )ص( ب��ه مدیریت احمد صابریان به 
طرفیت 1- محسن رمضانی 2- اصغر رمضانی به خواسته مطالبه مبلغ 5/500/000 ریال وجه چک 
شماره 054875 بانک مسکن شعبه چهارباغ خواجو به انضمام تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی، 
نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد و 
اینکه خواندگان هیچ گونه ایراد و دفاع موجهی در خصوص دعوای مطروحه و مبنی بر پرداخت 
دین و برائت ذمه خویش به عمل نیاورده اند لذا شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به 
اس��تناد مواد 198، 519، 515، 522 ق.آ.د.م و مواد 313 و 310 قانون تجارت رأی بر محکومیت 
خواندگان به پرداخت تضامنی مبلغ 5/500/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی 
و خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید مورخه 90/5/22 تا زمان 
وصول در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
680 کالس��ه پرونده: 673/90، مرجع رسیدگی: ش��عبه 27 شورای حل اختالف اصفهان، شماره 
دادنامه: 993، خواهان: صندوق قرض الحس��نه حضرت محمد )ص( به مدیریت احمد صابریان 
نش��انی خ حکیم نظامی جنب کوچه 33، خواندگان: 1- کاووس حسن زاده فرزند گنجعلی، 2- 
زهرا ذوالفقاری فرزند علی داد هر دو به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، به تاریخ 90/10/20 
ش��عبه 27 شورای حل اختالف به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل پرونده کالسه 673/90 مفتوح 
است با مالحظه اوراق پرونده، شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رأی می نماید. رأی ش��ورا: در خصوص دعوی صندوق قرض الحسنه حضرت محمد )ص( به 
مدیریت احمد صابریان به طرفیت 1- کاووس حسن زاده 2- زهرا ذوالفقاری به خواسته مطالبه 
مبل��غ 12/500/000 ریال وجه چک ش��ماره 320927 بانک اقتصاد نوین ش��عبه میدان آزادی به 
انضمام تأخیر تأدیه و خس��ارات دادرسی، نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر 
اس��تقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد و اینکه خواندگان هیچ گونه ایراد و دفاع موجهی در 
خص��وص دعوای مطروحه و مبن��ی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش به عمل نیاورده اند لذا 
شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 198، 519، 515، 522 ق.آ.د.م و مواد 
313 و 310 قانون تجارت رأی بر محکومیت خواندگان به پرداخت تضامنی مبلغ 12/500/000 
ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص بانک 
مرکزی از تاریخ سررسید مورخه 90/5/11 تا زمان وصول در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و س��پس ظرف 
20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه 27 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
681 کالسه پرونده: 751/90. شماره دادنامه: 967-90/10/28. مرجع رسیدگی: شعبه 19 شورای 
حل اختالف اصفهان. خواهان: محس��ن رئیسی روحانی نشانی: خ حکیم نظامی محتشم کاشانی 
پش��ت هنرستان اشرفی بن بس��ت میخک پ219. خوانده: محمد یزدانی نشانی مجهول المکان. 
خواسته: مطالبه اجور معوقه. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای 
محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 

رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا. در خصوص دعوی خواهان آقای محس��ن رئیسی روحانی به 
طرفیت خوانده آقای محمد یزدانی به خواسته مطالبه اجور معوقه و پرداخت قبوض که با توجه 
به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی ماده 73 در جلسه 
شورا حضور نداشته و الیحه ای نیز ارسال ننموده اند و با عنایت به اینکه خواهان خواسته خود 
را به هشتصد هزار تومان تقلیل داده شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص داده لذا شورا 
به اس��تناد مواد 198-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقالب حکم به 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر و اعالم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت 
20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و بعد از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در 

محاکم حقوقی تجدید نظر می باشد. شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای
682 کالسه پرونده: 752/90. شماره دادنامه: 960-90/10/28. مرجع رسیدگی: شعبه 19 شورای 
حل اختالف اصفهان. خواهان: محسن رئیسی روحانی  فرزند حسن نشانی: خیابان حکیم نظامی 
خ محتشم کاشانی پشت هنرستان اشرفی بن بست میخک پ219. خوانده: محمد یزدانی فرزند 
احمدرضا نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه اجور معوقه. گردشکار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به 
شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا. دعوی آقای محسن رئیسی روحانی 
)خواهان( بطرفیت آقای محمد یزدانی فرزند احمدرضا )خوانده( بخواسته مطالبه مبلغ بیست و نه 
میلیون و هفتصد هزار ریال )29/700/000( ریال وجه چک شماره 664325 عهده بانک ملی شعبه 
ابن س��ینا به انضمام مطلق خسارات قانونی – با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده در جلسه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی 
که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به پرداخت مبلغ بیست و نه میلیون و هفتصد هزار ریال )29/700/000( ریال بابت اصل خواسته 
و سی هزار ریال )30/000( ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 
سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای 
احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود. شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

مزایده
686 ش��عبه نهم اجرای احکام کیفری در نظر دارد در خصوص پرونده 891031 ش 9 جلس��ه 
مزایده ای در روز چهارشنبه مورخ 1390/11/26 از ساعت 10 تا 11 صبح در محل این اجرا )اتاق 
030- ط همکف دادگس��تری ش��هید نیکبخت( جهت فروش اقالم ذیل الذکر برگزار نماید. لذا 
طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اعالمی قادر به بازدید از اموال مذکور خواهند 
بود. تا با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده اس��ت. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه است. اقالم توسط کارشناس 
رس��می دادگستری ارزیابی و مصون از تعرض طرفین باقی مانده است. له: رهام دادگستر فرزند 
جلیل، علیه: محمد خزائی فرزند مس��یح بنش��انی بازار بزرگ- سه راه باغ قلندرها- جنب سرای 
جارچی- فروشگاه خزائی، میزان طلب: 71/410/000 ریال،  حق االجرا: 750/000. اوصاف ملک 
به نظر کارش��ناس: یکدستگاه سواری پراید به ش��ماره 313 ی 69- ایران 13 هاچ بک که اکنون 
در پارکینگ بهارستان نگهداری می شود و مالکیت آن متعلق به خانم صبا خزائی می باشد که در 
راستای برائت ذمه محکوم علیه آن را معرفی کرده است. کارشناس با در نظر گرفتن جمیع شرایط 
آن را ب��ه مبلغ پنجاه میلیون ریال ارزیابی نموده اس��ت. 1- تعداد 3 کارتن لوازم خیاطی و دکمه 
که ش��امل 40 بسته دکمه همگی نو در هر بس��ته بمبلغ 200/000 ریال جمعاً بمبلغ 8/000/000 
ری��ال. 2- تعداد یک کارتن جوراب زنانه  س��ه ربعی کره ای که جمع��اً به تعداد 500 جفت هر 
جفت بمبلغ 5000 ریال جمعاً بمبلغ 2/500/000 ریال، 3- تعداد بیس��ت دستگاه اتوی موی سر 
با مارکهای )جانسون و گراندیک( همگی نو هر دستگاه 250/000 ریال جمعاً  بمبلغ 5/000/000 
ریال. 4- تعداد 20 متر پارچه خز بعرض 180 سانتی متر هر متر بمبلغ 250/000 ریال جمعاً بمبلغ 
5/000/000 ریال با توجه به مراتب فوق جمعًا  بمبلغ 20/500/000 ریال بعنوان قیمت پایه مزایده 
برآورد و اعالم نظر می گردد. اموال در سپاهانشهر- بلوار غدیر- مجتمع هما نزد حافظ اموال خانم 
شیرانی نگهداری می شود و متعلق به محکوم علیه می باشد. م الف/ 17905 خضری- مدیر شعبه 

9 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
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امام علی )علیه السالم(:
غایت معرفت این است که آدمی خود را بشناسد.

؟؟؟

روضه ای که نتواند کسی را 
نمازخوان کند روضه نیست

فردی به من گفت، م��ن نماز نمی خوانم ولی نمی توان��م روضه ی یکی از 
مداحان را ترک کنم. به او گفتم روضه ای که نتواند انسانی را نمازخوان کند، 
روضه نیست. یک احساس پوچ، یک کار بی معنی، یک حقه بازی مذهبی 
و یا یک شیطنت به نام روضه است. این دامی از شیطان است. چندی پیش 
فیلمی از صدا و سیمای ایران دیدم که بی اخالقی و بداخالقی را رواج می داد. 
در این فیلم پسری به پدرش توهین و بی احترامی کرد و حرف های بسیار 
زشتی را بیان کرد.  اما تلویزیون سانسور نمی کند و من یک سؤال پرسیدم، 
چرا صدا و سیما بوس��یدن زن و ش��وهر در فیلم های خارجی را سانسور 
می کند، ولی این را سانسور نمی کند! مگر هر دو بی اخالقی و زشت نیست؟! 
به نظر من که این بی اخالقی بدتر از  فیلم های خارجی است. چون بوسیدن 
زن و شوهر ثواب است و بی احترامی به والدین گناه. این بی اخالقی گسترش 
پیدا کرده و در همه حوزه های زندگی وارد ش��ده و در کل امروز مهم ترین 
مشکل دنیا نبود و کمبود اخالق است. ما در ادبیات مان در اشعار سعدی، 
حافظ، موالنا، نظامی، جای پای اخالق را روشن و بزرگ و نورانی می بینیم 
و هر جا بد اخالقی هست، شکست هم هس��ت. مثل داستان شاهنامه که 
 می دانید رستم به دلیل بد اخالقی و بی مهر و محبتی که به سهراب داشت،
  شکس��ت خورد. البته مهر و محبتی که ریش��ه از خرد داش��ته باشد؛ نه

 عشق های الکی و پفکی و نه مثل این که با چشم های بسته پای چشمه 
بردن و با یک چشمک تشنه برگرداندن .

اخ��الق خ��وب یک��ی از ویژگ��ی ه��ای مثبتی اس��ت 
که هر کدام از ما س��عی می کنیم همیش��ه به آن توجه 
 کنیم، ام��ا گاه در خالل مس��ائل مختل��ف زندگی دچار 
دگرگون��ی های روح��ی می ش��ویم که اخ��الق و رفتار 
را تح��ت تأثیرق��رار م��ی ده��د. مش��کالت رفت��اری 
مرب��وط ب��ه س��ن و ش��رایط خ��اص نیس��ت. ص��رف 
 نظ��ر از اینک��ه منش��أ آن جس��می ی��ا روان��ی باش��د،  

می تواند حتی زندگی عادی فرد را دچار مشکل کند.

مهم تری�ن عوامل زمینه س�از بروز   
تغییرات رفتاری

علل بروز مش��کالت رفت��اری در وهل��ه اول، به وضعیت 
جسمانی فرد برمی گردد. 

 خانم ها نس��بت به این مس��ئله در مقایس��ه ب��ا آقایان 
آس��یب پذیرترند که عل��ت را باید مربوط ب��ه تغییرات 
هورمونی در دوران عادت ماهیانه، زایمان و پس از یائسگی، 
دانست.  اما این ها تنها عوامل زمینه ساز نیستند. به عنوان 
مثال کمبود دریافت نور خورشید را می توان عامل دیگری 
دانست که غالباً با شروع فصل سرما بیشتر دیده می شود و 
به آن افسردگی فصل زمستان می گویند. دراین باره نباید 
علل روان شناسی را نادیده گرفت که از این جمله می توان 

به شرایط زندگی خصوصی و شغلی فرد نیز اشاره کرد. 
اگ��ر زندگ��ی ش��ما ش��یرین باش��د، رواب��ط کاری و 
 ش��غل خوب��ی داش��ته باش��ید، مش��کل و رنجش��ی 
تهدیدتان نکن��د، احتمال کمت��ری وج��ود دارد که به 
 تغییرات ناگهانی اخالقی مبتال ش��وید. البت��ه اتفاقات 
روزمره تأثیرات یکس��انی بر اف��راد ندارن��د. چنانکه گاه 
افرادی را می بینیم که برخالف مش��کالت و س��ختی ها 
 به خوبی می توانند بر رفتار خود کنترل داش��ته باش��ند. 
 در واق��ع، اس��ترس ها و مدیری��ت کم و بی��ش صحیح 
بر آن ها با گذش��ته و دوران کودکی ما در ارتباط اس��ت. 
کسانی که با تنهایی، رهاشدگی و آسیب های روحی بزرگ 
ش��ده اند، در آینده نیز نمی توانند به خوبی بر فشارهای 
 روحی غلبه کنن��د و معم��والًً دچار مش��کالت رفتاری 

می شوند.
 با توجه به عالئم نشان دهنده اختالالت رفتاری و شرایط 
 بروز مش��کل ب��رای ف��رد و اطرافیانش قب��ل از هر چیز 
باید اش��اره کرد که تغییرات رفتاری ی��ک پدیده عادی 
 روان شناس��ی اس��ت که ب��رای هم��ه اتف��اق می افتد؛

 با این حال ممکن است به شکل خاصی تغییر حالت دهد 
و بیمار گونه شود. 

در ای��ن ش��رایط از نظ��ر روان شناس��ی ب��ه آن ادواری 
خوب��ی )نوع��ی اخت��الل خلق��ی ب��ه ص��ورت نیم��ه 
 ش��یدایی و افس��ردگی( و در مورد حاد تر دوشخصیتی 

گفته می شود. 
 این افراد از یک وضعیت سرخوشی و هیجان،  به افسردگی
  ش��دید می رس��ند. البت��ه ممک��ن اس��ت ف��رد دچار

 آس��یب پذی��ری، غ��م، ناراحتی و ف��رو رفت��ن در خود 
ش��ود. در نتیجه، مش��کالتی را با خان��واده و همچنین 
 در محی��ط کارش دارد. واض��ح اس��ت ک��ه اطرافیان او 
 نی��ز از ای��ن مس��ئله رن��ج می برن��د. او عل��ت غ��م و 

اندوهش را  نمی داند.
 آن ها معموالً نزدیکان را در شعف خود همراه می کنند و 

لحظه ای بعد به ناراحتی خود فرو می برند. 
فراموش نکنید کسانی که حقیقتاً دچار اختالالت اخالقی 
 هستند، برای کسب آرامش به سراغ مواد مخدر و مشروبات

 الکی نیز می روند.

نحوه کنترل بر تغییرات خلقی
در موارد ش��دید و خصوصاً برای بیماران دو ش��خصیتی 

درمان های دارویی توصیه می شود.
 در رابط��ه ب��ا ش��رایط عادی ت��ر ک��ه بس��یاری از م��ا 
 در دامن��ه آن حض��ور داری��م، بهت��ر اس��ت ب��ا ی��ک

 روان درمانگ��ر مش��ورت ش��ود. ب��ه ای��ن ترتی��ب به 
روانش��ناس اجازه می دهید ت��ا عللی را ک��ه باعث عدم 
 کنترل صحیح ش��ما بر ش��رایط اس��تراس زا می ش��ود 

شناسایی کند. 
به ع��الوه، امتح��ان روش درمان��ی رفتاری ش��ناختی 
ک��ه فق��ط ب��ه جنبه ه��ای زندگ��ی در ح��ال حاض��ر 
می پ��ردازد، توس��ط روان درمانگ��ر ص��ورت می گیرد 
 و او در واق��ع ب��ه ش��رایط گذش��ته زندگ��ی بیم��ار

 کاری ندارد.
 عالوه بر درمان، مس��افرت و بهره مندی از نور خورشید 
 خصوص��اً در ماه ه��ای آب��ان و فروردی��ن بس��یار مفید 

است. 
همچنی��ن فعالی��ت ورزش��ی منظ��م را نی��ز در برنامه 
 روزانه خ��ود بگنجانی��د، چرا ک��ه ورزش باع��ث تولید
  آندورفین در ب��دن می ش��ود و این ماده خل��ق و خو را

 تنظیم می کند.

شیوه برخورد مناسب با مبتالیان 
به این مشکل هرگز به صورت رو در روبا چنین اشخاصی 
مخالفت نکنید. مطمئناً عمل به این شیوه آسان نیست، 
اما به محض اینکه نخستین نشانه های اختالل رفتار را در 
 همسر یا یکی از نزدیکانتان دیدید، سعی کنید به آرامی با او

 گفتگو کنید؛ اما قض��اوت و حمل��ه را وارد بحث نکنید. 
بکوشید با آرامش، عشق و محبت او را قانع کنید تا بهترین 

راه یعنی مشورت با روانشناس را انتخاب کند.

چرا بد خلق می شویم؟ -5+14
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

خواندنی

حکایت

روزنگار

مهرزاد دانش

عکس نوشت

خوب، بد، زشت

کتاب»زندگی و آثار هنری حاج میرزا آقا امامی« با حضور آیدین آغداش��لو، در مؤسسه فرهنگی 
هنری صبای ته��ران رونمایی می ش��ود. این کتاب پژوهش��ی در ش��رح احوال حاج می��رزا آقا 
 امامی اصفهان��ی )1260-1334 ه.ش(، یکی از ب��زرگ ترین هنرمندان هنرهای س��نتی ایران 
) نگارگری و سوخت ( ، در یک صد سال گذشته است. وی به احیای سنت نگارگری ایران پرداخت و 
 در این راه شاگردان بسیاری را تربیت کرد. کتاب فوق با مقدمه آیدین آغداشلو، محمودفرشچیان و

 محمد علی کریم زاده تبریزی توسط حوزه هنری اس��تان اصفهان منتشرشده است. رونمایی از 
این کتاب با حضور جمعی از هنرمندان تهران، اصفهان و برخی از مسئوالن شهرتهران و همچنین 
خانواده امامی، در ساعت 16 بعدازظهر روز سه شنبه 18 بهمن ماه 1390 در مؤسسه فرهنگی هنری 

صبای تهران انجام می شود.

»در امتداد« ، عنوان نمایش��گاهي از آثار طراحي حمیدرضا گلبن اس��ت که شنبه 1٥ بهمن ماه         
ساعت 10 صبح ، در موزه هنرهاي معاصر اصفهان، افتتاح مي شود.

 در این نمایشگاه اس��کیس هاي) طراحي هاي س��ریع( این هنرمند با موضوعات متنوع که طي 
سفر هاي مختلف ایشان انجام شده است ، در معرض نمایش قرار مي گیرد. حمیدرضا گلبن  متولد 
132٧ و عضو هیئت علمي دانشگاه هنر اصفهان است. وي سال ها به تدریس معماري در دانشگاه 
پرداخته و به دلیل عالقه  بسیاري که به طراحي س��ریع دارد، از تمام جاهایي که رفته و چیزهایي 
که دیده، طراحی هاي بي شماري انجام داده اس��ت. گلبن معتقد است که طراحي ، پایه و اساس 
 اس��ت و طراحي س��ریع و بالدرنگ را احساس��ي تر و خالص تر مي داند و آن را در امتداد زندگي 
پر تحرک امروزه مي داند. وي در سال 8٥ نیز آثار طراحي خود را در موزه به نمایش گذاشت. نمایشگاه 

اخیر گلبن تا 1٥ اسفند جهت بازدید  عالقه مندان برپاست.

ارکس��تر ملی اصفهان ب��ه رهبری مرتضی ش��فیعی 
پنجشنبه 13 بهمن ماه در س��الن راهداران اصفهان 
به اج��رای قطعاتی از 4 دوره موس��یقی کالس��یک 

می پردازد.
مرتضی ش��فیعی در رابطه با این کنسرت به خبرنگار 
ایمنا گفت: حدود 30 نوازنده ارکس��تر ملی اصفهان 
 را در این کنس��رت همراهی می کند ک��ه نزدیک به

 90 درص��د آنان اصفهانی هس��تند و ما بق��ی نیز که 
از تهران به جم��ع می پیوندند، نوازندگان س��از هایی 

هستند که نه تنها نوازنده شان در اصفهان وجود ندارد، بلکه سازشان نیز در این شهر موجود 
نیست و مجبوریم  از آنان اس��تفاده کنیم. وی در رابطه با قطعاتی که در این کنسرت اجرا 
می شود، تصریح کرد: در این کنسرت قطعاتی از 4 دوره موسیقی کالسیک شامل دوره های 

باروک، کالسیک، رمانتیک و معاصر اجرا می شود.
 رهبر ارکس��تر ملی اصفهان خاطر نش��ان ک��رد: این کنس��رت، پنجش��نبه 14 بهمن ماه 
 در دو س��انس 18:30 و 20:30 در س��الن راه��داران واق��ع در خیاب��ان س��عادت آب��اد 
برگزار می شود. وی درباره علل کم کاری ارکستر ملی اصفهان، اظهار داشت: از سال 8٧ که 
آخرین کنسرتمان را اجرا کردیم تا امروز درگیر کسب مجوز برای برگزاری کنسرت بودیم 
و اکنون هم مجبور ش��ده ایم کنسرت را در س��النی کم تر از ٥00 نفر برگزار کنیم تا مجوز 
بگیریم. گفتنی است ارکستر ملی اصفهان سال 1382 با عنوان ارکستر ملی سپاهان آغاز 
 به کار کرد. این ارکستر سال 83 در سینما سپاهان کنس��رتی را اجرا کرد و پس از آن نیز 
چند ب��اری به روی صحنه رفت تا س��ال 8٧ که آخرین اجرای این ارکس��تر با مش��ارکت 
هنر سرای خورشید، وابسته به س��ازمان فرهنگی، تفریحی ش��هرداری اصفهان با عنوان 

سمفونی غدیر اجرا شد.

رئیس حوزه هنری اس��تان اصفهان، از تبدیل س��اختمان اداری 
قدیمی حوزه هنری اصفهان به موزه خبر داد. مهدی س��یدین نیا 
در گفت و گو با ایمنا با اعالم این خبر اف��زود: طرحی که برای این 
ساختمان در نظر گرفته ایم، تبدیل طبقه همکف به گالری و تبدیل 

طبقه باالیی به موزه اس��ت. وی تأکید کرد: آثاری که در گنجینه 
حوزه هنری اصفهان وجود داشت این ضروررت را ایجاب می کرد 
که موزه ای برای به نمایش گذاشتن این آثار تأسیس شود تا عموم 
بتوانند به تماشای این آثار بیایند. رئیس حوزه هنری استان اصفهان 
تصریح کرد: در این موزه در کنار آثار هنرمندان حوزه هنری اصفهان 
آثاری از استادان  کلهر و معین نیز به نمایش در می آید. البته یکی 
از موارد پیشنهادی نیز تبدیل این موزه،  به موزه خط است که در 
آن صورت،  مس��لماً رویکردمان در آثار به نمایش گذاشته شده به 
این سمت معطوف می شود. وی درباره زمان افتتاح این مجموعه 
اظهار داشت: تالشمان این است که تا اردیبهشت ماه این پروژه به 
بهره برداری برسد، ولی با توجه به این که اعتبارات دولتی امسال دیر 
به دست ما رسید، وعده سال آینده را می دهیم، اما تمام تالشمان 
را می کنیم که حداکثر تا تابستان سال آینده کار به پایان رسیده 

باشد. در رابطه با این ساختمان گفتنی است که در سال 1291 یکی 
از مستشاران بلژیکی دولت ایران که در آن وقت رئیس مالیه )اداره 
اقتصاد و دارایی( اصفهان بود، آموزش��گاهی در پشت ساختمان 
تاریخی چهلس��تون به نام »مدرس��ه مالیه« افتتاح کرد و مخارج 
آن را از مح��ل درآمدهای اداره مالیه، از قرار س��الیانه 133 تومان 
می پرداخت. این آموزشگاه در ابتدا دارای چهار کالس ابتدایی بود 
و یک فرد کلیمی به نام الزار آن را اداره می کرد. در سال های پیش 
از انقالب طرحی تهیه شد که با آزادسازی فیزیکی فضاهای اطراف 
میدان نقش جهان براساس یک پروژه شهر سازی این قسمت ها به 
فضای سبز و یا مؤسس��ات فرهنگی نظیر موزه و نمایشگاه تبدیل 
ش��وند. یک س��ال پیش از انقالب در اجرای این طرح، دبیرستان 
سعدی تخلیه شد. پیش آمدهای دوران انقالب موجب توقف کلی 

این طرح شهر سازی شد و دبیرستان سعدی از دست رفت.

آیین رونمایی کتاب حاج میرزا آقا امامی

نمایشگاه آثار حمید رضا گلبن در اصفهان 

راهداران، میزبان ارکستر ملی اصفهان

رئیس حوزه هنری استان اصفهان:
ساختمان قدیمی حوزه هنری اصفهان موزه می شود

 در ای��ران ش��هروندان چ��ه از نظ��ر فرهنگ��ی و چ��ه از نظ��ر 
از  دهن��د  م��ی  ترجی��ح  اقتص��ادی  ه��ای  ض��رورت 
وس��ایل نقلی��ه ب��رای تردده��ای روزم��ره خ��ود اس��تفاده 
ترافی��ک و  نق��ل  و  متخص��ص حم��ل  ی��ک   کنن��د. 

 اعالم کرد: فرهنگ پی��اده روی در میان ایرانی ها  رش��د کافی 
نکرده است و مردم اساساً فرصتی برای پیاده روی ندارند.  حسن 
ذوقی گفت : مشکالت معیشتی مردم به گونه ای است که برای 
جبران هزینه های زندگی باید تالش کنند.  بیشترشهروندان 

به ویژه در کالن شهرها در دو محل یا در دو نوبت کار می کنند 
و مجبورند برای حض��ور به موقع در محل کار خود، از وس��ایل 
نقلیه اس��تفاده کنند.  این مسئله باعث می ش��ود شهروندان 
تمامی ترددهای خود را با وسایل حمل و نقل عمومی یا وسیله 
 نقلیه ش��خصی انجام دهند و به این ترتیب دیگر فرصتی برای 
پیاده روی برای آن ها باقی نمی ماند. ذوقی تصریح کرد: بر خالف 
شهروندان اروپایی که بخشی از ترددهای خود را پیاده انجام می 
دهند و پیاده روی نقش مهمی در ترددهای روزانه آن ها دارد، در 

ایران شهروندان  ترجیح می دهند، از وسایل نقلیه برای ترددهای 
روزمره خود استفاده کنند. 

کارشناس��ان ترافی��ک، ب��ر توس��عه حم��ل و نق��ل انس��ان 
 مح��ور ب��ا محوری��ت پی��اده روی و اس��تفاده از آن در

 برنامه ریزی های حمل و نقلی، توجه ویژه ای دارند و بر این اساس 
مناسب س��ازی پیاده روها از س��وی این کارشناسان پیشنهاد 
 شده. اما در ایران این اقدام تأثیر چندانی در تشویق مردم برای

 پیاده روی نداشته است.

ایرانی ها فرصت پیاده روی ندارند

 سیستم باربري در چین را مي توان 
جالب ، ابتکاري و حتي خالقانه نامید. زن 
یا مرد فرقی نمي کند. هر یك از آنها را در 
حرفه باربري مي توان یك استاد نامید. 
 آلن دولورم، عکاس فرانسوي با 
گشت و گذاري در چین ما را با این سیستم 
باربري آشنا مي کند. عکس به تنهایی 
بیان کننده سیستم عجیب و غریب حمل 
و نقل چینی هاست  .

چهره

حجت االسالم والمسلمین نقویان

پادشاه عادل
وقتی کارگزاران انوشیروان ساسانی 
در حال بنا کردن کاخ کسری بودند به 
او اطالع دادن��د، برای پیش��برد کار 
ناچارند برخی از خان��ه هایی راکه در 
نقشه بارگاه ساس��انی قرار گرفته اند 
نیز ب��ه قیمتی مناس��ب خریداری و 
سپس ویران کنند تا دیوار کاخ از آنجا 
بگذرد. اما در این میان پیرزنی هست 
که در خانه ای گلی و محقر زندگی می کن��د و برخالف آنکه حاضر 
شده ایم منزلش را به صد برابر قیمت واقعی اش از او خریداری کنیم 

باز راضی نمی شود. چه باید کرد؟
 انوش��یروان گف��ت» از من نپرس��ید که چ��ه باید ک��رد . خودتان 
بروی��د و بن��ا ب��ه رس��م عدال��ت و روح جوانم��ردی ک��ه هم��ه 
م��ا ایرانیان داری��م با او رفت��ار کنید.«  کس��انی ک��ه از ویرانه های 
 کاخ کس��ری )ای��وان مدای��ن( ب��ر ل��ب دجل��ه ع��راق دی��دن 
کرده اند، دیوار اصلی کاخ را هم دیده اند ک��ه در نقطه ای خاص به 
شکل عجیبی کج شده و پس از طی کردن مسیری اندک باز در خطی 

راست به جلو رفته است.
 این نقطه از دیوار همان جایی است که خانه پیرزن تنها بود و بنای 
کاخ را به احترام حقی که داشت،کج ساختند تا خانه اش ویران نشود 
و تا روزی هم که زنده بود، همسایه دیوار به دیوار پادشاه ماند. از آن 
زمان هزاران سال گذشته است؛ اما دیوار کج کاخ کسری باقی مانده 
است تا نش��انه روح جوانمردی مردم ایران و عدل پادشاهانشان در 

عهد ساسانی باشد. 

سالروز آغاز امامت امام زمان)عج(
نهم ربیع االول، نه تنها نخس��تین روز امامت امام عصر علیه السالم 
 اس��ت، بلکه آغ��از دوره ای حیات��ی و مه��م در تاریخ ش��یعه نیز به 
شمار می آید. در سال روز نهم ربیع االول یادمان آغاز امامت ولی عصر 
علیه السالم است .  روز جمعه، هش��تم ربیع االول سال 260 ه�.ق، 
امام حسن عس��گری )ع(پس از این که نماز صبح را خواندند، بر اثر 
زهری که هشت روز قبل معتمد به ایش��ان خورانده بود، به شهادت 
رسید. بر اس��اس گفته ش��یخ صدوق، خود امام زمان علیه السالم با 
کنار زدن عموی��ش جعفر که قصد نمازگزاردن داش��ت، بر بدن پدر 

بزرگوارش نماز خواند. 
بعد از آن بود که امام از نظرها پنهان ش��دندو نواب خاص س��ؤاالت 
)کتبی و شفاهی( را به حضور امام زمان )ع(برده و سپس پاسخ را به 
شیعیان می رسانیدند و همچنین، وجوه شرعی شیعیان را با وکالتی، 
که از امام داش��تند، می گرفتند)و به حضرت تحوی��ل می دادند یا با 
اجازة ایش��ان مصرف می کردند(آنان جمعی بودند که امام حس��ن 
عسگری )ع( در زمان حیات خود عدالتشان را تأیید فرمود و همه را 
به عنوان امین امام زمان علیه السالم معرفی کرد و بعد از خود، ناظر 
امالک و متصدی کارهای خویش گردانید و آنها را با نام و نس��ب به 

مردم معرفی کرد.

 در ط��ول ای��ن س��ال ه��ا ماهنام��ه خیم��ه ب��ه صاح��ب 
 امتی��ازی و مدی��ر مس��ئولی زائ��ری، تنه��ا نش��ریه در حوزه 
هیئ��ت داری وع��زاداری بوده اس��ت که این س��ال ها جس��ته 
 و گریخت��ه چاپ م��ی ش��د و در 83  ش��ماره ای ک��ه از چاپش 
 می گذرد تی��م های تحریریه مختلف��ی را به خود دیده اس��ت . 
دوره ها یی که گاه رو به افول بوده و گاهی هم خوب درخش��یده. 

دردوره جدید این ماهنامه ظاهراً با بازگشت زائری به ایران جان  تازه 
ای گرفته و فرم و محتوا تغییرات زیادی کرده است و در طول شماره 
های خود سعی کرده،  نگاه واقع بینانه ای به این مسائل داشته باشد و 
آفات آن را شناسایی کند.  جدیدترین شماره این ماهنامه هم مطالب 
جالب و جذابی را در این رابطه دارد و همچنین پرونده مفصلی را  به 

بررسی زندگی امام رضا)ع( اختصاص داده است.

خیمه دوباره جان گرفت !
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