
مجلس در حال تهیه طرحی 
برای رونق تولید است 

 رکوردهای 
عجیب و غریب 

تأسیسات زیربنایی و روبنایی ربطی به راه و شهرسازی ندارد

سران قوا تمهیداتی برای کنترل تورم و رونق تولید اندیشیدند

افزایش هزینه ها تولید و اشتغال 
را با مشکل مواجه کرده است 4558
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بازداشت فیلمساز فلسطینی نامزد 
اسکار در فرودگاه لس آنجلس

بازداشت فیلمساز فلسطینی نامزد 
اسکار در فرودگاه لس آنجلس

 بارش باران عنکبوت
8 در آسمان برزیل

سال آینده برای مرحله دوم 
هدفمندی مساعد نیست

منتظر اقدامات دوشنبه کشاورزان شرق باشید

 صدای اعتراض با شکستن لوله آب شنیده شد

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده نیازمند توافق 
مجلس و دولت است و تا زمانی که این توافق حاصل نشود، فاز 
دوم هم اجرایی نخواهد شد. ثانیا اگر بنا باشد فاز دوم هدفمندی 
اجرایی ش��ود، نیازمند تغییر قیمت حامل های انرژی هستیم. 
ش��رایط فعلی نش��ان نمی دهد که اوضاع برای اجرای فاز دوم 

هدفمندی در سال آینده مساعد باشد.

عمو اسکار، سهم 
ویترین چه کسی است؟

جایزه آکادمی را که به طور غیررسمی اسکار می نامند، 
جایزه ای اس��ت که هر س��اله توس��ط آکادمی علوم و 
هنرهای تصاوی��ر متحرک ب��ه بهترین آث��ار صنعت 
سینما اهدا می ش��ود. این مراسم یکی از شاخص ترین 
مراس��م های اهدای جوایز در جهان اس��ت و هرساله 
در بیش از ۱۰۰ کش��ور جهان به ص��ورت زنده پخش 
می شود. جایزه اس��کار یکی از9 جایزه از جایزه های 
آکادمی است، همچنین در بخش رسانه، قدیمی ترین 

مراسم اهدای جوایز به شمار رفته و...

س: مهر[
]عک
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اصفهان، میزبان 
2

همایش دفاع سایبری

افتتاح ۱۶ پروژه برق رسانی 
در بروجن7

دیروز برای بهارس��تانی ها یکی از روزهای مهم سال بود؛ چرا 
که بعد از جنجال ه��ا و درگیری های اخیر، ای��ن مجلس بود 
که میزبان نشست س��ه قوه ش��د تا چهاردهمین جلسه سران 
قوه و ش��اید آخرین جلسه آنها باش��د. بد نیست یادآوری شود 
که آخرین جلسه مشترک رؤس��ای قوا 2۰ شهریور به میزبانی 
 رییس ق��وه قضائیه برگزار ش��ده اس��ت. پس از این جلس��ه، 
 نامه نگاری بین رؤس��ای دو ق��وه مجریه و قضائی��ه روابط این 
دو قوه را به س��طحی از درگی��ری ها رس��اند و همین موضوع 
جلسات سران قوا را به تعطیلی کش��اند، ولی جلسه سران قوا، 

به صرف ناهار و با دعوت تلفنی پنجش��نبه شب از سوی رییس 
مجلس انجام شد. این جلسه حدود ساعت ۱3 آغاز شد و ساعت 
۱4:3۰ نیز پایان یافت. نکته جالب این نشست، سرعت سایت 
اطالع رسانی مجلس موسوم به خانه ملت بود که گوی سبقت را 
از همه رسانه های مجازی شخصی و ملی ربود.  رییس مجلس 
شورای اس��المی با اش��اره به ضرورت رونق تولید در کشور، از 
آماده سازی طرحی در مجلس در این خصوص خبر داد و ابراز 
امیدواری کرد که این طرح در الیحه بودجه 92 گنجانده شود.
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ملت ایران مورد هجوم 
قدرت های بزرگ است

ذوب آهن هنوز هم 
شانس دارد

 تولید فوالد میکرو آلیاژی
 در فوالد مبارکه

 خلق زیبایی در جشنواره 
فیلم کوتاه حسنات

 ثبات و نظم کشور 
مرهون ولی فقیه است
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مهلت دريافت: تاریخ 91/12/6 لغایت 91/12/12
مهلت تحويل اسناد مناقصه: حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 91/12/21

تاريخ بازگشايی پيشنهادات: ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 91/12/22
از عالقه مندان دعوت می ش��ود ب��ا واریز مبل��غ 150/000 ریال )ب��رای هر مناقصه( به ش��ماره 
2175670203003 حساب سیبا )بانک ملی( برای دریافت و تحویل اسناد مناقصه ها به دبیرخانه 
شرکت واقع در اصفهان خیابان 22 بهمن مجتمع اداری امیرکبیر مراجعه یا برای کسب اطالعات 

بیشتر به سایت شرکت شهرک های صنعتی اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نمائید.
ضمنًا هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه

امور پیمان های شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

موضوع مناقصه: زیباسازی میدان مرکزی شهرک صنعتی اسفیدواجان )تجديد(
مبلغ برآورد اوليه: 874/862/822 ریال از محل منابع داخلی

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 40/000/000 ریال 
رتبه موردنظر: رتبه 5 و به باال )در رشته ابنیه(

موضوع مناقصه: خرید و اجرای فضای سبز و آبیاری قطره ای شهرک صنعتی اوره نطنز )تجديد(
مبلغ برآورد اوليه: 684/643/540 ریال از محل منابع داخلی

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 35/000/000 ریال 
رتبه موردنظر: رتبه 5 و به باال )در رشته کشاورزی(

موضوع مناقصه: تکمیل ساختمان فناوری شهرک فناوری نوین اصفهان
مبلغ برآورد اوليه: 1/609/904/593 از محل بودجه داخلی

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 56/000/000 ریال 
رتبه موردنظر: رتبه 5 و به باال )در رشته ابنیه(

موضوع مناقصه: احداث ایستگاه پمپاژ شبکه جمع آوری فاضالب ناحیه صنعتی سروشبادران
مبلغ برآورد اوليه: 826/000/000 از محل بودجه داخلی

مبلغ سپرده شركت در مناقصه: 40/000/000 ریال 
رتبه موردنظر: رتبه 5 و به باال )در رشته تأسیسات و تجهیزات(

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری مبارکه

برآورد اعتبار عنوان پروژهردیف
)ریال(

مدت اجرامبنای پیشنهاد قیمت

عملیات احداث بلوار 36 متری شهدای طاهری 1
)ادامه بسیج شمالی(

فهرست بهای راه و باند 4/000/000/000
سال 1388

دوازده ماه

 عملیات احداث ابنیه فنی بلوار آزادگان 2
)حافظ- نیکبخت(

فهرست بهای راه و باند 4/000/000/000
سال 1388

شش ماه

شرایط متقاضیان:
الف( کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای تأیید صالحیت و رتبه بندی معتبر با رعایت 

ظرفیت خالی )مجاز( ارجاع کار
ب( داشتن تجهیزات و امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه های مذکور

ج( توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت 
عقد قرارداد

مبلغ و ن�وع تضمين ش�ركت در مناقصه: 5 درص��د مبلغ کل ب��رآورد اعتبار بصورت 
ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی در وجه شهرداری مبارکه

محل دريافت اسناد مناقصه: مبارکه- میدان انقالب ساختمان شهرداری، امور قراردادها 
)5222021-0335( با ارائه معرفی نامه کتبی

مبلغ خريد اسناد مناقصه: 300/000 ریال بابت هر پروژه
تاريخ فروش اسناد مناقصه: در ساعات اداری تا روز شنبه مورخ 91/12/12

تاريخ تحويل پيشنهادات به دبيرخانه ش�هرداری: حداکثر تا ساعت 13 بعدازظهر 
روزهای اداری مورخ 91/12/15 و 91/12/16

 زمان و محل تش�كيل كميس�يون بازگشايی پيش�نهادات: رأس س��اعت 15 روز
پنج شنبه مورخ 91/12/17 در محل ساختمان شهرداری

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گرديده است.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

آگهی مناقصه عمومی

جواد جمالی- شهردار مبارکه

نوبت دوم نوبت اول



چهره روزیادداشت

»عزیز خدا« به خدا پیوست
مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت اهلل عزیزاهلل خوش��وقت)ره( برگزار شد. 
مراسم تشییع پیکر آیت اهلل عزیزاهلل خوش��وقت، معلم اخالق و معرفت 
صبح شنبه با حضور پرشور دوستداران و ارادتمندان به این عالم گرانقدر 
در دانشگاه تهران برگزار شد. این شاگرد برجسته عالمه طباطبایی)ره(  
روز چهارشنبه دوم اسفندماه در سن 86 سالگی در یکی از بیمارستان های 
مکه به لقاءاهلل پیوست. پیکر این عالم ربانی پس از تشییع، در حرم مطهر 

حضرت عبدالعظیم)ع( خاکسپاری  شد.  

 4 پیشنهاد رفع اشکال شرعی 
پیش فروش سکه

عضو کمیته بانکداری بدون ربا با بیان این که بانک مرکزی هنوز تصمیم 
نهایی ب��رای چگونگی پیش فروش س��که را نگرفته اس��ت، گفت: برای 
 رفع اشکاالت شرعی پیش فروش س��که چهار پیشنهاد به بانک مرکزی 
داده ام.  سیدعباس موسویان در مورد رفع اشکاالت شرعی پیش فروش 
س��که گفت: پیش از این قرار بود که جلس��ه ای در ای��ن زمینه برگزار 
 شود، اما هنوز برگزار نش��ده اس��ت، بنابراین برای رفع اشکاالت شرعی 
پیش فروش سکه چهار پیش��نهاد به بانک مرکزی داده ام. عضو کمیته 
بانکداری بدون رب��ا با بیان این ک��ه هنوز بانک مرک��زی تصمیم نهایی 
 برای چگونگ��ی پیش فروش س��که را اتخاذ نکرده اس��ت، گفت: پس از 
تصمی��م گی��ری نهای��ی توس��ط بان��ک مرک��زی و انتخ��اب گزینه، 
می ت��وان پیش��نهادات را اعالم ک��رد. موس��ویان پیش از ای��ن هم در 
ارتباط با طرح جدی��د پیش فروش س��که )به صورت علی الحس��اب و 
نه قیمت قطعی( از س��وی بانک مرک��زی و احتمال وارد ب��ودن برخی 
اش��کاالت ش��رعی به این ش��یوه پیش ف��روش، گفت��ه ب��ود: از جهت 
ش��رعی اگر پیش فروش س��که در قالب قرارداد سلف باش��د، باید کل 
 مبلغ قرارداد در ابت��دا به صورت کام��ل و نقدی تحویل گرفته ش��ود و 
نمی توان در قرارداد سلف بخشی را امروز و بخش��ی را در آینده تحویل 

گرفت.  

ماجرای برنگشتن یک کارمند اداری 
سفارت ایران در اسلو

سخنگوی وزارت امور خارجه موضوع برنگشتن یکی از کارمندان سفارت 
جمهوری اسالمی ایران در اس��لو را در دست پیگیری عنوان کرد. رامین 
مهمان پرست، س��خنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی درباره 
برنگش��تن یکی از کارمندان اداری س��فارت جمهوری اسالمی ایران در 
اسلو پس از پایان دوره مأموریت خود، گفت : یکی از کارکنان بخش اداری 
سفارت کش��ورمان در اس��لو پس از اتمام مأموریت خود، به دلیل برخی 
مشکالت ش��خصی از جمله ادامه تحصیل فرزند و مشکالت خانوادگی 
هنوز به تهران بازنگشته است. مهمان پرست افزود: با توجه به اتمام دوره 
مأموریت، روال اداری درخصوص خاتمه مأموریت وی انجام و جانشین 

نامبرده نیز چندی قبل به نروژ اعزام شده است.  

 ردپای جریان انحرافی 
در واردات 500 دستگاه پورشه

چند روز پیش خبری مبنی بر واردات 500 پورشه به کشور توسط فردی 
نامشخص و با ارزهایی بدون منش��أ نامعلوم در رسانه ها منعکس شد که 
بازخورد بسیاری در پی داش��ت. در آن برهه زمانی این سؤال پیش آمد 
که در شرایط دش��وار اقتصادی و با وجود محدودیت های شدید وارداتی 
که از سوی دولت! وضع شده، چه کس��ی می تواند دست به واردات انبوه 
خودروهای لوکس بزند. به هر روی اما »ش��فاف« با بررسی های فراوان 
در این زمینه به پش��ت پرده این واردات گس��ترده دس��ت پیدا کرده که 
 نش��ان دهنده ردپای مش��خص جریان انحرافی در این موضوع اس��ت. 
بر اساس این اطالعات »م.ح« مشاور حقوقی یکی از سران جریان انحرافی، 
از حدود سال 84 تاکنون دست به واردات انحصاری خودروهای پورشه و 
مازراتی از شیخ نشین دوبی زده است. از سوی دیگر او که به واسطه نزدیکی 
به حلقه جریان انحرافی نقشی پنهان به عهده  دارد، با سمت مشاور حقوقی 
آقای»ز« که خود یکی از چهره های پنهان جریان انحرافی است، به فعالیت 
خود ادامه می دهد و چندی پیش دست به واردات 500 دستگاه پورشه 

از دوبی زده است.

شعار و استراتژی نهایی تیم انتخاباتی 
خاتمی تعیین شد

استراتژی راهبردی »کاندیدای حداکثری و انتظارات حداقلی« از سوی 
اتاق فکر اصالحات برای انتخابات سال آینده ریاست جمهوری تعیین شد.

اتاق فکر انتخاباتی اصالح طلبان هر دو هفته یک بار با باحضور چهره های 
شاخص اصالحات از مجمع روحانیون مبارز، احزاب منحل شده مشارکت 
و سازمان مجاهدین، کارگزاران و شورای هماهنگی جبهه اصالحات به 
دعوت خاتمی برگزار می شود. بنابراین گزارش، در جلسه هفته گذشته 
این اتاق فکر برگزار ش��د، اس��تراتژی راهبردی کاندی��دای حداکثری و 

انتظارات حداقلی برای حضور اصالح طلبان در انتخابات تعیین شد.

دیروز برای بهارس��تانی ها یکی از روزهای مهم سال بود؛ چرا 
که بعد از جنجال ها و درگیری های اخیر، این مجلس بود که 
میزبان نشست سه قوه ش��د تا چهاردهمین جلسه سران قوه 
و ش��اید آخرین جلسه آنها باشد. بد نیس��ت یادآوری شود که 
آخرین جلسه مشترک رؤس��ای قوا 20 ش��هریور به میزبانی 

رییس قوه قضائیه برگزار شده است. 
پس از این جلس��ه، نامه نگاری بین رؤس��ای دو قوه مجریه و 
قضائیه روابط این دو قوه را به س��طحی از درگیری ها رس��اند 
و همین موضوع جلسات س��ران قوا را به تعطیلی کشاند، ولی 
جلسه سران قوا، به صرف ناهار و با دعوت تلفنی پنجشنبه شب 
از سوی رییس مجلس انجام شد. این جلسه حدود ساعت 13 

آغاز شد و ساعت 14:30 نیز پایان یافت. 
نکته جالب این نشست، سرعت س��ایت اطالع رسانی مجلس 
موسوم به خانه ملت بود که گوی سبقت را از همه رسانه های 

مجازی شخصی و ملی ربود. 
رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به ضرورت رونق تولید 
در کشور، از آماده س��ازی طرحی در مجلس در این خصوص 
خبر داد و اب��راز امیدواری کرد که این ط��رح در الیحه بودجه 

۹2 گنجانده شود.
علی الریجانی پس از پایان نشست چهاردهم سران سه قوه به 
میزبانی مجلس در جمع خبرنگاران حاضر ش��د و درباره این 

جلسه توضیحاتی ارایه کرد.

 رییس مجلس ش��ورای اس��المی گف��ت: این گونه جلس��ات 
هر از چندگاهی تش��کیل می ش��ود و عمدتا درباره مس��ائل 
 مختلف داخلی و بین المللی و منطقه ای در آن بحث می شود

 که در این جلس��ه نیز ح��وادث مه��م منطقه مانند س��وریه، 
فعالیت های هسته ای کشور، بودجه و کیفیتی که در تنظیم 

آن رعایت شده و برخی مسائل گرانی ها صحبت شد.
الریجانی افزود: در خصوص گران��ی، تمهیداتی برای کنترل 
تورم اندیش��یده ش��د و این که چگونه تولید کش��ور از طریق 
صندوق توس��عه رونق پیدا کند و الیحه بودجه به نحوی باشد 
که به کمک تولید آید و این ها روش هایی اس��ت که در مسیر 
کار بیشتر بر روی جزییات آن بحث خواهد شد. وی با اشاره به 
این که چنین مسائلی در حد کالن در نشست سران قوا بررسی 
می شود، تصریح کرد: جزییات این مسائل باید در بحث های 

کارشناسی پیگیری شود. 
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی درباره زمان ارایه 
الیحه بودجه به مجلس گفت: اع��الم کردند الیحه بودجه در 
حال چاپ و تکثیر اس��ت تا هر چه س��ریع تر به مجلس ارایه 
ش��ود که در صورت انجام مقدمات، فردا و در غیر این صورت، 
در جلسه بعد تقدیم خواهد شد. الریجانی اعالم کرد: مجلس 
 آماده است تا هر چه سریع تر بررس��ی الیحه را در دستور کار 

قرار دهد.
وی در مورد گرانی ها و تأکی��دات رهبر معظم انقالب توضیح 

داد: این جلسه وجه همت خود را در این خصوص قرار داده بود 
که چگونه می ش��ود در مسائل معیش��تی مردم به آنها کمک 

کرد، به گونه ای که مسائل حاشیه ای بر آن سایه نیندازد.
وی بیان کرد: براساس فرمایشات رهبر معظم انقالب، مسائل 
اصلی کشور باید در این جلسات مدنظر قرار گیرد. ما این جلسه 
از سران قوا دعوت کردیم تا با بحث راجع به این موضوع، محور 

کار را بر رونق تولید قرار دهند.
ریی��س مجل��س ش��ورای 
اس��المی گفت: اگر بخواهد 
اشتغال در کشور ایجاد شود 
و نقدینگی به س��مت تولید 
برود، باید زمینه های رونق 
تولید فراهم ش��ود و این کار 
ب��ا روش ه��ای مختلف اعم 
از اصالح نظام��ات بانکی که 
برای تولیدکننده  نفع داشته 
باشد، هم شرایطی در بودجه 
و قانونگ��ذاری م��ورد توجه 

قرار گیرد.
وی با اش��اره ب��ه طرحی در 
مجلس، توضیح داد: طرحی 
در مجلس برای رونق تولید 
آماده شده که اگر به بودجه 

س��ال آتی برس��د، در داخل الیحه بودجه تعبیه خواهد شد و 
کارهای جزئی آن در کمیسیون ها در حال انجام است.

الریجانی در خصوص جلسات اقتصادی دولت و مجلس گفت: 
در جلسات دولت و مجلس ما به این نتیجه رسیدیم که همان 
تأکیدات رهبری نیز در این خصوص بود که با تهیه بسته ای، 
به مردم کمک کنیم و این تصمیم گیری انجام شد و به زودی 

نیز اجرا می شود.
رییس مجلس شورای اس��المی از ارایه بودجه چند دوازدهم 
دولت به مجلس ابراز بی اطالعی ک��رد و افزود: با توجه به این 
که مجلس در این فرصت کوتاه نمی تواند کل الیحه بودجه را 

بررسی کند، الیحه چند دوازدهم ضروری است.
رییس قوه مقنن��ه تصریح کرد: پ��س از دریافت الیحه بودجه 
مجلس به سرعت کار بررسی آن را آغاز خواهد کرد و نمایندگان 
فرصتی برای ارایه پیش��نهادات خود خواهند داشت و سپس 
در کمیس��یون تلفیق و صحن بررسی می ش��ود و در صورتی 

که کارها تمام نشود، بحث چند دوازدهم مطرح خواهد شد.

سران قوا تمهیداتی برای کنترل تورم و رونق تولید اندیشیدند

 جالل طالبانی قادر مجلس در حال تهیه طرحی برای رونق تولید است 
به تکلم است

تیم پزشکی رییس جمهور عراق با بیان این که جالل طالبانی 
هم اکنون قادر به تکلم اس��ت، اعالم کرد که وی به زودی به 
عراق بازخواهد گشت. نجم الدین کریم، پزشک همراه جالل 
طالبانی در بیانیه ای مطبوعاتی اعالم کرد: وضعیت جسمانی 
جالل طالبانی به طور قابل مالحظه ای رو به بهبود است. در 
این بیانیه آمده است: جالل طالبانی به طور طبیعی صحبت 
کردن را آغاز کرده و حافظه وی به خوبی عمل می کند و به 

درمان پاسخ می دهد.

آمریکا دیگر خواهان 
کناره گیری بشار اسد نیست

مع��اون وزیر امور خارجه روس��یه با ابراز امیدواری نس��بت 
به امکان مذاک��ره حکومت و معارضان س��وری، تأکید کرد 
که آمریکا دیگر از مس��کو نمی خواهد به بش��ار اس��د برای 
کناره گیری فشار بیاورد. میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر امور 
خارجه روسیه و نماینده رییس جمهور روسیه در خاورمیانه 
ابراز امیدواری کرد معارضان و حکومت س��وریه به زودی بر 
میز مذاکره بنشینند و تأکید کرد که مسکو تمام تالش خود 
را برای برپایی مذاکرات دو جانبه میان طرف های سوریه به 

کار خواهد بست. 

 مسأله، انتخاب چپ 
یا راست نیست

یک روزنامه آلمان��ی انتخابات پارلمانی چن��د روز آینده در 
ایتالیا را مهم ترین و تعیین کننده ترین انتخابات ها در این 
کش��ور برای اتحادیه اروپا ارزیابی کرده ک��ه نتایج آن نقش 
مؤثری در حل بحران یورو خواهد داشت. روزنامه زوددویچه 
سایتونگ در تحلیلی به انتخابات پارلمانی در ایتالیا پرداخته 
و نوشت: »تا به حال هرگز یک انتخابات پارلمانی در ایتالیا تا 
این اندازه برای تمام اروپا و ایتالیا  مهم و تعیین کننده نبوده 
است. نویس��نده در بخش دیگری از این تحلیل با تأکید بر 
این که حدود 47 میلیون فرد مجاز به ش��رکت در انتخابات 
در ایتالیا در برابر یک ش��رایط کاماًل جدید قرار گرفته و باید 
انتخاب کنند که آیا حامی و یا مخالف یک فرهنگ سیاسی 
 جدید هستند، خاطر نشان کرد که دیگر مسأله، انتخاب بین 
راست ها و چپ ها نیست.پنج ائتالف در انتخابات پارلمانی 

24 و 25 فوریه ایتالیا شرکت خواهند کرد. 

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

سال آینده برای مرحله دوم 
هدفمندی مساعد نیست

رییس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی/ مصباحی مقدم 

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در س��ال آینده نیازمند توافق مجلس 
و دولت اس��ت و تا زمانی که این توافق حاصل نشود، فاز دوم هم اجرایی 
نخواهد شد. ثانیا اگر بنا باش��د فاز دوم هدفمندی اجرایی شود، نیازمند 
تغییر قیمت حامل های انرژی هس��تیم. ش��رایط فعلی نشان نمی دهد 
که اوضاع برای اجرای فاز دوم هدفمندی در س��ال آینده مساعد باشد. 
ما شرایط مس��اعد را شرایطی 
می دانیم که نرخ ت��ورم مهار و 
حالت نزولی پیدا کرده باشد و 
حتی به نوعی نرخ تورم نزدیک 
به تک رقمی باش��د، بی ثباتی 
اقتص��ادی در جامع��ه کام��اًل 
برطرف ش��ده و آرامش روانی 
برای مردم پدی��د آید تا امکان 
اجرای مرحله دوم فراهم شود.
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الریجانی یک قانون دیگر را به جای احمدی نژاد ابالغ کرد

علی الریجانی، رییس مجلس قانون»رفع موانع اجرایی قانون بیمه های اجتماعی کارگران 
س��اختمانی و نحوه مجازات متخلفان« را به جای رییس جمهور برای اجرا به دستگاه های 

اجرایی ابالغ کرد. 
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برای احیای صادرات 
غیرنفتی تالش کنیم

اصفهان ،میزبان 
همایش دفاع سایبری

رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان این که در انتقال و جابه جایی 
ارز به دلیل تحریم ها مشکالتی داریم، گفت: در صورت تعطیلی بسیاری از 
پروژه ها و سرمایه گذاری بر روی بخش تولید، کشور می تواند ظرف یک سال 
آینده خود را برای بازسازی و اقتصاد مقاومتی آماده کند. ارسالن فتحی پور 
اظهار کرد: در ش��رایط کنونی به دلی��ل تحریم ها از لح��اظ ارزی با برخی 
مشکالت روبه رو هستیم که در همین راس��تا انتقال و جابه جایی ارز نیز با 
مشکالتی مواجه است. وی با تأکید بر لزوم توجه بیشتر به بخش تولید گفت: 
باید سیاست ها در جهتی باش��د که کل بنگاه های تولیدی کشور به سمت 
ارتقای صادرات غیرنفتی حرکت کنند. الزم است که همه در راستای احیای 

صادرات غیرنفتی تالش کنیم. 

همایش »دفاع سایبری، ضامن امنیت ملی« از صبح روز گذشته به همت 
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز به کار 
کرد. سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استان اصفهان در آغاز به کار این 
مراسم گفت: وقتی صحبت از تروریسم می شود باید با توجه به پیشرفت های 

تکنولوژی، به خطراتی که متوجه زیرساخت های کشور است توجه کرد.
مرادی افزود: در جهت بررس��ی این خطرات باید راه ه��ای مقابله با آن را 
فراگرفت؛ چراکه مقابله با این تهدیدات از اهمیت خاصی برخوردار است. 
این همایش ک��ه به همت جهاد دانش��گاهی واحد اصفه��ان و با همکاری 
استانداری برپا شده، درباره سیاس��ت های کالن در حوزه فضای مجازی و 

پدافند غیرعامل کشور است.

محمد حس��ن طریقت منفرد، سرپرس��ت وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزش��کی در مورد ادع��ای قائم مقام رییس 
س��ازمان صدا و س��یما مبنی بر ای��ن که پخ��ش تیزرهای 
تبلیغاتی م��واد خوراکی مضر از رس��انه ملی ب��ا وجود منع 
قانونی ب��ا هماهنگی و اخذ مج��وز الزم از وزارت بهداش��ت 
صورت می گی��رد، گف��ت: وزارت بهداش��ت و درمان تحت 
 هیچ ش��رایطی مجوز تبلیغ م��واد خوراکی غیر بهداش��تی
 و مضر را برای س��ازمان یا فردی خاص صادر نکرده اس��ت.

وی در ادامه افزود: سازمان صدا و س��یما به طور قطع بدون 
اخذ مجوز از سوی وزارت بهداش��ت و درمان اقدام به پخش 
تیزرهای تبلیغاتی مواد غذایی مضر از جمله چیپس و پفک 
می کند و ما به هیچ وجه این نوع تبلیغات را تأیید نمی کنیم. 
سیدرمضان موسوی مقدم  در مصاحبه ای درخصوص پخش 
تبلیغات مواد خوراکی مضرعلی رغم مصوبه مجلس مبنی بر 
ممنوعیت تبلیغ آنها، گفته بود: »اگر چه در قانون، منع تبلیغ 
مواد خوراکی مضر ذکر ش��ده، اما پخ��ش تیزرهای تبلیغی 
با هماهنگی و اخذ مج��وز الزم از وزارت بهداش��ت و درمان 
و آموزش پزش��کی صورت می گیرد و آنچه به عنوان اقالم 
خوراکی در شبکه های رس��انه ملی تبلیغ می شود، مجوز و 

استاندارد الزم را از وزارت بهداشت دریافت کرده است.« 

عضو هیأت رییس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با 
اش��اره به وعده ها و طرح های دولت درمورد ایجاد اش��تغال 
گفت: طرح ه��ا و وعده های دولت و حت��ی دولت های قبلی 
در مورد اشتغال غیر کارشناس��ی و تنها از روی احساسات 
صورت گرفته اس��ت. س��ید محمد بیاتیان با بی��ان این که 
دول��ت در زمینه های ایجاد اش��تغال مناس��ب عمل نکرده 
اس��ت، افزود: وعده ها و طرح های دولت همچون ایجاددو و 
نیم میلیون شغل و یا بنگاه های زودبازده نتوانسته کار گشا 
باشد؛ چراکه به نظر نمی رسد کس��ی که در هفته تنها یک 
ساعت کار می کند بتوان او را شاغل نامید، لذا باید گفت در 
بحث ایجاد اشتغال کار ریشه ای و اساسی صورت نگرفته و 
دولت ها در این زمینه موفق نبوده اند. نماینده مردم بیجار در 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به وعده ها و طرح های دولت 
درمورد ایجاد اش��تغال گفت: طرح ه��ا و وعده های دولت و 
حتی دولت های قبلی در مورد اشتغال غیر کارشناسی و تنها 
از روی احساسات صورت گرفته است. وی با اشاره به این امر 
که بعد از پیروزی انقالب اسالمی در زمینه اشتغال کارهای 
مناسبی صورت گرفته اما کافی نبوده، اظهار داشت: دولت ها 
به تناسب، عملکردهای مثبتی در مورد اشتغال داشته اند اما 
باید اذعان کرد که ایجاد یک میلیون شغل در کشور تنها در 

حد یک شعار و حرف باقی مانده است.

دبیرکل جبه��ه پیروان خط ام��ام و رهبری گف��ت: یکی از 
اصلی ترین حقوق مردم، این است که حکومت آرامش و امنیت 
روانی و اخالقی جامعه را صیانت کند تا در پرتو این مهم، رفاه، 
پیشرفت و تعالی امکان تحقق داشته باشد، بر همین اساس 
مردم از حاکمانی که برمی گزینند انتظار دارند این وظیفه را به 

نحو احسن انجام دهند. 
حبیب اهلل عسگراوالدی اظهار کرد: اگر حکومت این وظیفه 
اصلی را رها کند و دچار رقابت های بی پایان درونی و بیرونی 
ش��ود، این وظیفه روی زمی��ن می ماند. تذک��ر رهبر معظم 
انقالب به مسئوالن نظام درباره رعایت حقوق اساسی ملت، 
در حقیقت یادآور این وظیفه بود که ما در قانون اساسی یک 
فصل مختص حقوق اساسی ملت داریم؛ کسانی که سوگند یاد 
کرده اند به قانون اساسی به عنوان بزرگ ترین میثاق ملی عمل 
کنند، نباید از انجام این وظیفه غفلت کنند. وی با بیان این که 
وظیفه دولت و حاکمیت ایجاد رفاه و آرامش در جامعه است، 
افزود: امروز که ملت ایران مورد هجوم همه جانبه قدرت های 
بزرگ قرار دارد، آنها به ایران طمع دارند و دس��ت از س��ر ما 
برنمی دارند. وظیفه دولت است که در برابر زیاده خواهی های 
قدرت های استکباری جهان بایس��تد. طبیعی است آنها در 
نظام اقتصادی ما اخالل کنن��د، بنابراین دولت باید تدبیری 

برای برون رفت از این اختالالت داشته باشد. 

س��ازمان انرژی اتمی اع��الم کرد: 16 س��اختگاه جدید 
نیروگاه های هس��ته ای کش��ور پس از ماه ه��ا تالش در 
مناطق ساحلی دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان، 
خوزس��تان و شمال غرب کش��ور مورد شناس��ایی قرار 

گرفت. 
این امر در راس��تای برنامه بلندمدت جمهوری اسالمی 
ایران برای توس��عه تولید ب��رق از طری��ق نیروگاه های 
هس��ته ای و با رعای��ت و به کارگی��ری اس��تانداردها و 
معیارهای بین المللی صورت گرفته است. براساس اعالم 
این سازمان، در این پروژه نخست فضای جغرافیایی کل 
کشور در فاز اول و طی چهار مرحله شامل تعیین نواحی 
مناس��ب، تعیین نواحی منتخب، تعیین ساختگاه های 
مناسب و تعیین س��اختگاه های منتخب با روش حذف 
نواحی و عرصه های نامناس��ب مورد مطالعه قرار گرفت. 
س��ازمان انرژی اتمی اضافه کرد: آنچه اهمیت دارد، این 
است که معیارهای زمین شناسی، جمعیت، توپوگرافی، 
زلزل��ه شناس��ی، هواشناس��ی، آب شناس��ی، راه های 
دسترسی، خطوط انتقال نیرو، کاربری زمین، اکولوژی 
و پدافند غیرعامل در پروژه به شیوه های کاماًل تخصصی 

علمی مدنظر قرار گرفته است. 

اشتغال بین المللرسانه انرژی اتمی

 غیرقانونی  بودن تبلیغ
چیپس وپفک از رسانه  ملی

طرح های دولت برای 
اشتغال، احساسی است

ملت ایران مورد هجوم 
قدرت های بزرگ است

کشف منابع اورانیوم 
جدید در کشور

این جلسه وجه 
همت خود را در 

این خصوص قرار 
داده بود که چگونه 
می شود در مسائل 

معیشتی مردم به 
آنها کمک کرد، به 
گونه ای که مسائل 

حاشیه ای بر آن 
سایه نیندازد



یادداشت

 طرح راهنمایی مسافران نوروزی 
در تیران و کرون

رییس جمعیت هالل احمر شهرستان تیران و کرون گفت: طرح راهنمایی 
مسافران نوروزی توسط جوانان هالل احمر این شهرستان اجرا می شود. 
حجت اهلل صالحی در نشس��ت با اعضای طرح راهنمایی مسافرین هالل 
احمر اظهار داشت: طرح راهنمایی مسافران نوروزی در نوروز 92 به همت 
اعضای جوان هالل احمر همانند کل کش��ور برگزار می شود. وی افزود: 
راهنمایی مسافران و ارایه خدمات فرهنگی و آموزشی از جمله برنامه های 
این طرح است که از 25 اسفند ماه س��ال جاری تا 14 فروردین سال 92 
در محل میدان معلم شهر تیران اجرا خواهد شد. رییس جمعیت هالل 
احمر شهرستان تیران و کرون بیان داشت: توزیع بروشورهای آموزشی، 
فرهنگی و امدادی و خدمات فرهنگی همانند بلوتوث نقشه و برنامه هایی 
ویژه تلفن همراه در کنار برپایی نمایشگاه سفره هفت سین، توسط اکیپ 

جوانان هالل احمر صورت می گیرد.

کویر»سیازگه« ابوزیدآباد در حال 
تبدیل شدن به محل دفت زباله

مدیر انجم��ن حامیان محیط زیس��ت ابوزید آباد به ایرن��ا گفت: منطقه 
گردشگری کویر س��یازگه این ش��هر در صورت توجه نکردن مسئوالن، 
به مح��ل دفن زباله تبدیل می ش��ود. مس��یب ص��دری در ای��ن رابطه 
 اظهار داشت: منطقه گردش��گری کویر س��یازگه مجاور میدان مسابقه 
شتر سواری، مدت زیادی اس��ت که محل دفن زباله و تخلیه نخاله های 

ساختمانی به صورت غیر قانونی شده است.
وی افزود: حجم زیادی از زباله های موجود در این منطقه پس��ماندها و 
زباله های بیمارس��تانی است که منش��أ و عامل تخلیه آنها در این مکان 
به دلیل نبود نظارت و تخلیه غیر قانونی نامعلوم اس��ت. وی خاطرنشان 
کرد: رها ش��دن ظروف یک بار مصرف و پاکت های آب می��وه به تعداد 
 بسیار زیاد، وجود نشانه هایی از فعالیت ماشین های خاکبرداری و دفن 
زباله های قدیمی و وجود نشانه هایی از سوزاندن زباله های بیمارستانی 

در این مکان، تهدیدی جدی برای محیط زیست منطقه سیازگه است.

 40 نفر از 100 مصدوم 
به بیمارستان انتقال داده شدند 

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان گفت: در یک 
هفته گذشته 40 نفر از یکصد مصدوم در حوادثی که توسط امدادگران و 
نجاتگران جمعیت هالل احمر پوشش داده شد، به بیمارستان ها انتقال 
پیدا کردند. به گزارش روابط عمومی جمعیت ه��الل احمر، حیدرعلی 
خانبازی با بیان این که 79 حادثه در یک هفته به وقوع پیوس��ت، اظهار 
داش��ت: از این تعداد 49 حادثه جاده ای، 11 مورد حضوری، شش مورد 
شهری، 11 مورد صنعتی و کارگاهی و یک مورد کوهستانی بوده است. 
وی با اشاره به این که 151حادثه دیده در کل یک هفته بوده است، تصریح 
کرد: 118 نفر در حوادث جاده ای، 12 نفر در مراجعات حضوری، دو مورد 
ش��هری، 11 مورد صنعتی و در کوهس��تان دو نفر در این حوادث دچار 

حادثه شدند.

  رهاسازی آب زاینده رود 
برای کشت بهاره بررسی می شود

فرماندار اصفهان گفت: رهاس��ازی آب رودخانه زاینده رود برای کش��ت 
بهاره در اواسط ماه جاری با حضور کشاورزان این شهرستان و مسئوالن 
دستگاه های مربوطه بررسی می شود. فضل اهلل کفیل افزود: میزان ذخایر 
آب در سد زاینده رود کمی افزایش یافته و امیدواریم با نزوالت آسمانی 
در روزهای آینده در بیشترمناطق استان مشکل کم آبی کاهش یابد. وی 
ابراز امیدواری کرد که ذخایر موجود، زمینه رهاسازی آب شود. فرماندار 
اصفهان یکی از مطالبات اصلی کشاورزان اصفهانی را موضوع حقابه بیان 

کرد و افزود: حقابه حق شرعی و قانونی آنان است. 

 کالنشهرها بیش از هر زمان دیگر 
به کمک یکدیگر نیاز دارند

ش��هردار اصفهان از دولت و مجلس ش��ورای اس��المی خواستار کمک 
به اح��داث مترو کالنش��هرها ش��د و گفت: ش��هرداری های کش��ور در 
اجرای پروژه ها و ارتقای خدمات با هم مس��ابقه گذاشته اند و این، اتفاق 
مبارکی است. مرتضی سقائیان نژاد در نشست مشترک مدیران شهری 
کالنشهرهای مش��هد و اصفهان که در سالن ش��هدای شهرداری مشهد 
برگزار شد، افزود: احداث پروژه های بزرگی همچون قطارشهری و مترو 
در کالنشهرها پروژه ای ملی است، بنابراین نیازمند کمک دولت هستیم. 
وی با بیان این که امروزه ش��هرداری ها برای تأمین نیازهای شهروندان 
درآمد پایداری ندارند، اظهار داشت: با توجه به این که بودجه شهرداری ها 
کفاف ارایه خدمات گسترده ای همچون س��اخت مترو و قطارشهری را 
نمی دهد و این پروژه ها به گونه ای ملی است، لذا دولت باید در این زمینه 

به شهرداری ها کمک کند .

گشتی در اخبار

وکال استقالل را برای جامعه 
بشری می خواهند

رییس کانون وکالی دادگستری اصفهان
سید مصطفی انوری زاده

 اخیراً در برخ��ی از مجامع مختلف قانونگذاری و قضایی گفته می ش��ود 
که وکالی دادگس��تری، اس��تقالل می خواهند تا هر کس��ی، هر کسی 
شود. وکالی دادگستری اس��تقالل را برای جامعه بش��ری می خواهند، 
وکالی دادگستری تابع قانون و مقررات و معتقد به قانون هستند. وکیل 
دادگستری کسی است که شب ها و روزها تحصیل کرده و دوره های مهیج 
و طوالنی را گذرانده و از مجراهای مختلف انسانیت گذشته و به درجه رفیع 

وکالت رسیده است و این فرد در 
جامعه به غیر از این که از حقوق 
اشخاص دفاع کند، هیچ آرزویی 
ندارد. حق دفاع دستاورد بشری 
و حاصل مبارزات انس��ان ها در 
طول قرن ها در س��طح جهان 
اس��ت و اگر وکال از ح��ق دفاع 
صحبت می کنند منظورش��ان 

حق دفاع جهانی است.
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چهره روز
کرایه تاکسی در اصفهان افزایش نیافته است

ابوالفضل قربانی، رییس کمیسیون محیط زیست، حمل و نقل و فناوری اطالعات شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: کرایه تاکسی در این شهر افزایش نیافته است. در پی افزایش 

قیمت بلیت اتوبوس،  برخی از رانندگان تاکسی اقدام به اخذ کرایه بیشتر کرده اند.
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پس از گذش��ت بی��ش از یک س��ال از 
گروه 
داستان ادغام وزارت راه و شهرسازی و شهر

تفوی��ض مدیریت ه��ا در اس��تان ها، 
مدیریتی با عنوان قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در اس��تان 
ش��روع به کار کرد و در همین راستا نیز ش��ش حوزه مدیریتی 
همراه با زیرمجموعه وزارتخانه زیر نظر این قائم مقام در آمد. در 
اس��تان اصفهان که دو گزینه انتخابی برای کس��ب این سمت 
 حضور داش��تند، باالخ��ره با تصمیم��ات گرفته ش��ده محمد 
محمود زاده )مدیرکل اداره مسکن و شهرسازی سابق( به عنوان 
قائم مقام وزیر و مدیرکل اداره راه و شهرسازی منصوب شد تا 
ادامه راه این وزارتخانه را در استان اصفهان دنبال کند. باالخره 
 پ��س از گذش��ت بیش از ی��ک س��ال از تفوی��ض اختی��ار به 
محمود زاده، نشست خبری در این حوزه برگزار شد و مدیران 
حوزه های مختلف ای��ن اداره به ارایه عملک��رد در بخش خود 

پرداختن��د. نکته جالب جلس��ه این بود ک��ه در پایان صحبت 
مدیران در حوزه های مختلف، محمود زاده مدیرکل اداره راه و 
شهرسازی به تکمیل صحبت این مدیران می پرداخت که این 
مسأله توانست از دو جهت تسلط بیش از حد این مدیر و یا عدم 
اطالعات کافی مدیران در حوزه های مختلف را نشان دهد. در 
ادامه گزارش، گزی��ده ای از صحبت های محمود محمود زاده، 

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی را می خوانید:

انجام بی�ش از 65 درصد از فعالیت ه�ای عمرانی 
استان اصفهان

   در یازدهم اس��فند ماه سال گذش��ته با  ارایه الیحه دولت 
و مصوبه مجلس ادغ��ام دو وزارتخانه مس��کن و شهرس��ازی 
 و راه و ترابری ص��ورت گرف��ت و وزارتخانه واح��دی با عنوان 
راه و شهرسازی با تعریف مشخصی ش��روع به کار کرد. در این 

وزارتخانه که ش��ش وظیف��ه حکومتی بر عهده آن اس��ت، دو 
وظیفه در بخش راه و ترابری و چهار وظیفه دیگر در مس��کن و 
شهرسازی خالصه می شود که به مراتب این نهاد را با فشردگی 
کار روبه رو کرده اس��ت، تا جایی که مدیران و کارکنان در هر 
بخش مجبور هستند تا برای پیش��برد کارها ساعات اضافه ای 
را به کار خود اختصاص دهند. یکی از شاخصه های این اداره با 
توجه به فشردگی های کاری که دارد، انجام بیش از 65 درصد 
فعالیت های عمرانی در اس��تان اس��ت که به نوعی این نهاد را 
نسبت به دیگر نهادهای خدمت رسان دولتی در استان متمایز 

ساخته است.

بخش عمده ساختمان در استان، مسکن مهر است
   بخش عمده ساختمان در استان اصفهان مسکن مهر است 
که از بزرگ ترین طرح های عمرانی در کشور محسوب می شود 
تا جایی که اصفهان پس از تهران دارای سکوی دوم رقابت در 
 ساخت و س��از مسکن مهر در کشور اس��ت. در شهرهای باالی 
25 هزار  نفر تا کنون چهار هزار واحد مسکن مهر آماده تحویل 
ش��ده و در ش��هرهای زیر 25 هزار نفر نیز این رقم به 35 هزار 
واحد مسکونی می رس��د که تحت نظر بنیاد مسکن به عنوان 
قائم مقام این اداره در حال ساخت و ساز است. از سال 86 بالغ 
بر 200 هزار واحد مسکن مهر در استان اصفهان ساخته شده 
که در آینده ای نزدیک حدود 40 هزار واحد این مسکن آماده 

تحویل است.

تأسیسات زیربنایی و روبنایی در حال تکمیل است
   درخصوص خدمات روبنایی و زیربنایی می توان گفت که 
اقدامات مناس��بی در این بخش صورت گرفته، ولی باید یادآور 
ش��وم که اداره راه و شهرسازی از س��وی دولت تنها موظف به 
ساخت مسکن مهر است و اقدامات زیربنایی و روبنایی در این 
بخش باید با همکاری دیگر س��ازمان های ذیربط صورت گیرد 

و این اداره هیچ گونه مسئولیتی در ازای تأمین این تأسیسات 
ندارد. در رابطه با احداث تأسیسات زیربنایی می توان گفت که 
اقدامات خوبی صورت گرفته اس��ت و در صدد رفع مش��کالت 
آنها هس��تیم، همچنین در تأسیس��ات روبنایی نی��ز کارهای 
 صورت گرفته که از آن جمله می توان به س��اخت 34 مسجد، 
24 مدرسه، تعدادی بیمارس��تان، تعدادی درمانگاه، کالنتری 
و... اشاره کرد که متناسب با ساخت و ساز در حال تکمیل است 
ولی با توجه به این که خدمات روبنایی پس از س��اخت و س��از 
 مسکن مهر شروع به کار کرد، دیرتر از مسکن مهر به سرانجام 

می رسد.

7 هزار و 500 میلیارد تومان، ارزش اقتصادی مسکن 
مهر

   ب��االی 210 هزار واحد مس��کونی با بیش از چه��ار هزار و 
500 میلیارد تومان اعتبار س��اخته ش��ده که ای��ن رقم بدون 
احتساب تأسیسات و زمین محسوب ش��ده است. مبلغ آورده 
مردم است و در نهایت با احتساب تمامی موارد ساخت و ساز، 
ارزش اقتصادی این طرح تا کنون هفت ه��زار و 500 میلیارد 

تومان در نظر گرفته شده است.

وجدان پیمانکار، عامل سرنوشت ساز مسکن مهر
   یکی از مواردی که در ساخت و ساز مسکن مهر مورد توجه 
قرار می گیرد، نظام ساخت و س��از صحیح در اجراست که این 
مورد به صورت جدی دنبال می ش��ود، ولی در برخی از مواقع 
هم دیده می شود که در واحدی یا بخشی از ساختمان قسمتی 
از تأسیسات و یا اقدامات عمرانی به خوبی صورت نگرفته و در 
حال تخریب مقطعی اس��ت. در این مورد باید یادآور ش��وم که 
وج��دان پیمانکارها در این میان نقش اساس��ی و کلیدی دارد 
و اگر پیمانکاری وجدان کاری نداش��ته باشد، ساخت و سازها 

خوب صورت نمی گیرد.

تأسیسات زیربنایی و روبنایی ربطی به راه و شهرسازی ندارد

وجدان پیمانکار،  عامل سرنوشت ساز مسکن مهر
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از تجربیات کشور های 
غربی استفاده شود

رییس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: ش��ورا ها بورکراسی را دور 
زده اند و پیچیدن یک نسخه واحد برای مشکالت موجود در سراسر کشور 
نا درست است، این در حالی اس��ت که باید از ظرفیت های شورایی برای 
برطرف شدن مش��کالت جامعه استفاده ش��ود. عباس حاج رسولیها روز 
گذشته در جلسه علنی شورای ش��هر با اشاره به نقش شورا ها در راستای 
رسیدگی به مشکالت مردم، اظهار کرد: شورا ها از ظرفیت های باالیی در 
راستای ارتقای سطح زندگی مردم برخوردار هستند. وی با اشاره به این 
که جمهوری اسالمی ایران و به ویژه اصفهان در راستای اجرای ورزش های 
انفرادی و المپیاد ها به خوبی درخشیده است، اضافه کرد: اما در راستای 
اجرای برنامه های گروهی و جمعی یک مشکلی وجود دارد و این مشکل 

باید مورد بررسی قرار بگیرد.

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: توسعه حمل و نقل انسان محور 
یکی از اولویت های نخس��تین کش��ور های غربی اس��ت و اصفهان باید با 
استفاده از تجربیات این کشور ها به سمت حمل و نقل انسان محور حرکت 
کند. مصطف��ی بهبهانی اظهار ک��رد: مردم باید برای کاهش مش��کالت 
ناشی از وسایل نقلیه شخصی در سطح شهر به سوی توسعه حمل و نقل 
انسان محور حرکت کنند. وی افزود: این همایش هفته گذشته با حضور 
تعدادی از کش��ور ها به صورت جامع در تهران برگزار ش��ده است. عضو 
شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان این که کش��ور های غربی در زمینه 
حمل و نقل عمومی تجربه بیش��تری دارند، تصریح کرد: باید در راستای 
ترسیم خطی در زمینه توسعه مباحث حمل و نقل عمومی مناسب برای 

آینده از تجربیات کشور های پیشرفته در این زمینه استفاده کنیم.

شورا ها بورکراسی را 
دور زده اند

صدای کش��اورزان شرق  داوود 
این ب��ار ط��ور دیگری به شیخ جبلی

گوش مس��ئوالن رسید. 
وقتی خبر شکسته شدن لوله انتقال آب اصفهان 
به یزد شنیده ش��د، مس��ئوالن به این مسأله پی 
بردند که مش��کل از آن هم که ش��نیده می شد 
جدی تر است و باید در این رابطه فکر و چاره ای 
اندیشیده شود. وقتی خبر تجمع دوباره کشاورزان 
شرق در محافل خبری پیچید، کسی از مسئوالن 
نبود که به صورت جدی جواب این تجمع را بدهد 
و هر روز بر شدت اعتراضات این قشر افزوده شد، 
تا جایی که در روزهای گذشته خبر شکسته شدن 
لوله انتقال آب اصفهان به یزد به گوش رسید که 
 نش��ان از تم��ام ش��دن صب��ر ای��ن گ��روه بود. 
»لوله آب یزد را شکستیم، دوشنبه هم بیایید و به 
ما کم��ک کنید.« این خب��ر روز ش��نبه از پایگاه 
خبری هاتف آنالین نقل شد و این سایت خبری 
این چنین نوشت» صدای کشاورزان ایستاده در 

کنار گاردریل جاده باغ رضوان در گورت است که 
از م��ردم طل��ب حمای��ت می کنند. کش��اورزان 
تراکتور هایشان را کنار جاده پارک کرده و حتی 
برای این که نشان دهند از همین نظام، جامعه و 
کش��ور هس��تند و قصد آش��وب ندارن��د، پرچم 
کشورمان را به روی برخی تراکتور هایشان زده اند 
اما این کش��اورزان روز گذش��ته کاری کارستان 
کردند و منتظر نماندند ت��ا حق گرفتنی را به آنها 
بدهن��د و  به خیال خودش��ان در جه��ت گرفتن 
حقشان گامی برداشتند؛ لوله انتقال آب به یزد را 
شکستند و قصد عقب نشینی هم ندارند، هر چند 
که گویی راه را هم اشتباه رفته اند و خط لوله ای را 
شکس��ته اند که آب ش��رب یزیدی ه��ا را تأمین 

می کند.«
ایس��نا نیز در خبری که روز گذشته در این حوزه 
نقل کرد و متأسفانه پس از دو ساعت از خروجی 
 حذف ش��د، ب��ه گفتگویی ب��ا اس��فندیار امینی 
مدیر عام��ل کانون خبرگان کش��اورزی اصفهان 

اشاره کرد:» کش��اورزان شرق اصفهان نزدیک به 
یک ماه تحصنی آرام را با ماشین آالت کشاورزی 
خود انجام دادن��د و اعالم کرده بودن��د که اگر به 
خواس��ته آنها پاسخی داده نش��ود، جلوی انتقال 
آب به یزد را می گیرند. متأسفانه با وجودی که در 
جلسه اخیر مسئوالن استان با معاون اول رییس 
جمهور اعالم شد که به مردم آب برای کشاورزی 
داده شود، اما مسئوالن استان در صحبت هایشان 
روش��ن نکردند که چه تصمیمی می گیرند و این 
عدم شفافیت از حوصله کش��اورزان که معیشت 
خود را در خطر می بینند خارج و امروز )5 اسفند 

91( منجر به چنین اتفاقی شد.«
ش��اید منظور امین��ی از س��خنان غیر ش��فاف، 
 سخنانی از دست صحبت های اسماعیلی، معاون 
سیاسی، امنیتی استاندار اصفهان است که کمتر 
از یک هفته پیش وعده داده بود که »مجموع نیاز 
کشاورزان شرق اصفهان جبران می شود«؛ نیازی 
که قطعاً اگر جبران شده بود، کشاورزان به سمت 

لوله آب شرب یک استان دیگر نمی رفتند.

آب اختصاص یافته به یزد کم می شود
»بع��د از تجمع��ات کش��اورزان بالفاصل��ه اصل 
موضوع ک��ه مس��أله ای اجتماعی بود، بررس��ی 
و ح��وزه انتظامی و تأمین اس��تان نی��ز وارد کار 
شدند.« این مضمون صحبت های محمد مهدی 
اس��ماعیلی، معاون سیاس��ی اس��تاندار اصفهان 
بود که در گفتگ��و با مهر از وی نقل ش��د. وی در 
ادام��ه اف��زود:» موضوع،پیامده��ای منفی برای 
 مجموعه به همراه نداشت و مشکل در این بود که 
اطالع رس��انی الزم در این خصوص ک��م بود. در 
جلسه گذشته نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی، نمایندگان مردمی و نخبگان کشاورزی 
نیز در صحنه حاضر شدند و با مردم صحبت کردند 
که خوشبختانه مسأله جمع شد. در همه بخش ها 
تجمعات در آرامش است و عالوه بر آن، اقدامات 
مدیریت استان در خصوص رسیدگی به وضعیت 
کشاورزان گس��ترده و جبران بخشی از مشکالت 

کشاورزان در دستور کار بوده است.«
 برای رها سازی آب کشت بهاره پیگیر 

هستیم
در همین خصوص تالش برای رها س��ازی کشت 
بهاره نیز دنبال ش��ده و اکنون افق روشنی برای 
تأمین آب کش��ت بهاره به وجود آم��ده که البته 
این نکته در جلسه روز چهارش��نبه هفته جاری 
نیز اعالم شد:»متأسفانه اطالع رسانی الزم در این 
خصوص خوب نب��وده و در هر صورت تالش ما بر 
این است که زنده رود برای ایام آتی جاری شود.« 
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت:» در 
هر صورت امید است تا با برگزاری جلساتی که در 
این خصوص طی روزهای آتی برگزار می ش��ود، 
این مس��أله به جمع بندی نهایی برس��د. اکنون 
با همه تمهیدات الزم و مش��کالت، صرفه جویی 
قابل توجهی در بخش شرب با اعمال صرفه جویی 
محقق شده و در بخش صنعت نیز ما صرفه جویی 
و کاهش مصرف قابل توجهی را شاهد بوده ایم.«

آب اختصاص یافته به یزد کم می شود
وی همچنی��ن در ادام��ه گفتگوی خ��ود با مهر 

بیان داشت: »در جلس��ه شب گذشته استانداری 
اصفهان، مسئولین استان یزد نیز حضور داشتند 
و با آنها نیز در این خصوص صحبت ش��د که یک 
میزان جدی نسبت به گذشته کسری اختصاص 
 آب به آنها خواهیم داش��ت. با مس��ئولین استان 
چهار محال و بختیاری همکاری صمیمانه خواهیم 
داشت و  نیز جلساتی برای نظارت قوی تر بر روند 
مدیریت آب برگزار می شود. در تالش هستیم تا 
بحث تونل سوم کوهرنگ نیز در سریع ترین زمان 
ممکن به نتیجه برسد و در اوایل سال آتی بتوان از 

این طریق نیز تأمین آب داشت. در صورت تحقق 
این مه��م، فضای خوب��ی برای همه ش��هروندان 

محقق خواهد شد.«

خط لوله اصفهان – یزد در سریع ترین 
زمان تعمیر می شود

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان همچنین 
در خصوص شکسته ش��دن خط لوله انتقال آب 
اصفهان – یزد نیز تأکید کرد:» دغدغه خاصی در 
این خصوص وجود ندارد و در زمان شکسته شدن 
این خط لوله مردم در صحنه حاضر ش��دند و در 
این خصوص حمایت خود را اعالم کردند و دغدغه 

خاصی برای آن نداریم.« 

منتظر اقدامات دوشنبه کشاورزان شرق باشید

صدای اعتراض با شکستن لوله آب شنیده شد

متأس�فانه ب�ا وج�ودی که در 
جلس�ه اخیر مسئوالن استان 
با مع�اون اول ریی�س جمهور 
اعالم ش�د ک�ه به م�ردم آب 
برای کش�اورزی داده ش�ود، 
ام�ا مس�ئوالن اس�تان در 
صحبت هایشان روشن نکردند 
که چه تصمیم�ی می گیرند و 
این عدم ش�فافیت از حوصله 
کش�اورزان که معیشت خود 
را در خط�ر می بینن�د خارج و 

منجر به چنین اتفاقی شد



چهره روزیادداشت

 تولید فوالد میکرو آلیاژی
 در فوالد مبارکه

گروه اقتصاد - فوالد مبارکه اصفهان برای اولین بار در کش��ور فوالد 
میکرو آلیاژی اس��تحکام باال جهت س��اخت مخازن ذخیره گاز مایع را 
تولید کرد. شاهرخ پور مستدام کارش��ناس متالورژی، از تولید این گرید 
فوالد به میزان500 تن ورق گرم با ضخامت ش��ش و عرض1750جهت 
 س��اخت جداره داخلی مخازن نگه��داری گازهای بوت��ان و پروپان که 
به صورت مایع هستند خبر داد و تصریح کرد: این ورق ها در پروژه های 
جزیره خارک و عسلویه مورد اس��تفاده قرار گرفت. وی در ادامه گفت: با 
توجه به اهداف کالن کش��ور در امر خودکفایی و بومی سازی و مقابله با 
تحریم ها و جلوگیری از خروج ارز از کشور و همچنین توجه شرکت فوالد 
مبارکه در توس��عه محصوالت جدید، واحد متالورژی و روش های تولید 
براساس درخواست ش��رکت مهندسی پناه س��از اقدام به طراحی فوالد 
میکروآلیاژی استحکام باال تحت استاندارد اروپایی EN 10028 گرید 
P355NL2 نمود. وی با بیان این که تس��ت ضربه ای��ن فوالد در دمای 
منفی50 درجه سانتیگراد حداقل60 ژول صورت می گیرد، افزود: کلیه 
مراحل تولید ذوب و تختال و ورق گرم این محصول تحت کنترل فرآیند 
ویژه در واحدهای فوالدسازی و نوردگرم ش��رکت فوالد مبارکه صورت 
پذیرفت. پورمستدام خاطرنش��ان کرد: پیش از این، این قبیل ورق ها از 
کشورهای آلمان و فنالند وارد می گردید که با این اقدام  حدود دومیلیارد 
 تومان در سال ارزش افزوده برای فوالد مبارکه و در حدود 35 میلیون دالر 

صرفه جویی ارزی به بار آمد. 

خبر ویژه

4
4میلیونسیمکارترنددرانتظارقیمتگذاری

معاون شرکت ارتباطات سیار از انتظار حدود چهار میلیون سیم کارت همراه اول رند برای تنظیم مصوبات 
قانونی خبر داد. محمدمهدی عطوفی درباره مزایده خطوط رند همراه اول  گفت: در حال حاضر چون مصوبه 
خاصی برای قیمت گذاری وجود ندارد، از سال 89 تاکنون روند واگذاری این سیم کارت ها متوقف شده است. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 986 | یک شنبه 6  اسفند  1391 |  13 ربیع الثانی 

گ�روه اقتصاد -  س��عادت بهرام��ی گفت: اجرای ش��بکه 
گازرسانی و سیستم حفاظت کاتدیک شهرک صنعتی نایین 
با هزینه ای بالغ بر11میلی��ارد و340 میلیون ریال به اتمام 
رسید. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان 
خاطرنشان کرد: ش��هرک صنعتی نایین با مساحت300 و 
فاز عملیاتی 194 هکتار در فاصل��ه 65 کیلومتری اصفهان 
است که  امکان اس��تقرار صنایع فلزی، غیرفلزی، نساجی، 
شیمیایی، برق، غذایی، کانی و س��لولزی در آن وجود دارد. 
بهرامی افزود: شرکت شهرک های صنعتی اصفهان با فراهم 
ساختن امکانات زیر س��اختی مناسب در این شهرک، آماده 

عقد قرارداد و واگذاری زمین به متقاضیان است. 

 نمایشگاه تجهیزات  ایمنی؛ 
نیاز تمامی شهرستان های استان

گروه اقتصاد - س��ومین نمایش��گاه فناوری ه��ای نوین 
صنایع حفاظت��ی، امنیتی، ایمن��ی و آتش نش��انی با انجام 
مانور مه��ار آتش س��وزی اتومبیل های در ح��ال تصادف و 
نجات رانندگان توس��ط جمعی��ت هالل احمر آغ��از به کار 
کرد.  مدیر کل ستاد بحران استان اصفهان گفت: از آنجا که 
 ظرفیت وقوع بحران در تمامی مناطق استان باالست، تمامی 
 شهرستان های استان نیازمند برپایی این گونه نمایشگاه ها

هستند. منصور شیشه فروش اظهار داش��ت: محور توسعه 
پایدار، سالمت و انسان سالم است که در این راستا طبق قانون 
پنجم توسعه کشور س��تاد مدیریت بحران در سازمان های 

مختلف تشکیل شده است. 

افزایش هزینه ها تولید و اشتغال 
را با مشکل مواجه کرده است 

گروه اقتصاد - مدیر عامل اتحادیه تعاونی های تولید کننده 
فرش دستباف با اشاره به وجود سه هزار و100شبکه تعاونی 
در کشور، گفت: افزایش هزینه ها موجب کاهش تقاضا شده 
که تولید و اشتغال این صنعت را با مشکل مواجه کرده است.

عبداهلل بهرامی با اشاره به این که در حال حاضر شبکه گسترده 
 س��ه هزار و100ش��رکت تعاونی تولیدی فرش دس��تباف 
شهری و روستایی در کش��ور وجود دارد، اظهار داشت: این 
ظرفیت فرصت بسیار مطلوبی در تولید انواع فرش دستباف 

است .

اخبار کوتاه

 پروژه های مخابراتی استان اصفهان که با اعتباری بالغ بر250 
 میلیارد ری��ال، طی مراس��می در محل مرکز تلف��ن بعثت به 
بهره برداری رس��ید، ش��امل س��ه م��ورد احداث و بهس��ازی 
 س��اختمان های مخابراتی،28مورد توس��عه خط��وط تلفنی 
به وسیله کافوی نوری DLC،24 مورد توسعه ظرفیت سوئیچ 
مراکز تلفن،99مورد توسعه باطری، شارژر و تغذیه تجهیزات 
مخابراتی، 27مورد توس��عه ارتباطات فیبر ن��وری، یک مورد 
تأسیس تلفن بی سیم روستایی، 116 مورد اجرای دکل تلفن 
همراه و ارتباطات، 39 مورد افزایش ترانسمیش��ن بین مراکز 
مخابراتی، 18 مورد توسعه و تقویت ش��بکه کابل، 124 مورد 
 توس��عه و ارتقای ش��بکه تلفن همراه و یک صد مورد توسعه 

پورت های پرسرعت دیتا و ADSL بود.
   نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
آیت اهلل سید یوس�ف طباطبایی: عزت و آزادی، ارزش 

واقعی به دست آمده از پرتو نظام اسالمی است
     قبل از پیروزی انقالب اسالمی در کل کشور تنها850 هزار 

خط تلفن ثابت داش��تیم و با وجود نیاز م��ردم، رژیم طاغوت، 
عرضه و ارایه خدمات مخابراتی به مردم را نداش��ت، به طوری 
 که متقاضی باید 15 س��ال ب��رای دریافت خط تلف��ن انتظار 
می کش��ید، ولی االن حدود 54 میلیون خ��ط تلفن همراه به 
مردم واگذار شده که نیاز به زیرساخت هایی داشته که از سوی 
شرکت مخابرات فراهم شده به طوری که االن در استان نقطه 

کور خیلی کم داریم.
   مدیرعامل ش�رکت مخاب�رات اس�تان اصفهان 
حسین کشایی: از 2 هزار پروژه مخابراتی با اعتبار 75 

میلیارد تومان بهره برداری شد
    امروز اهمی��ت اطالعات که ب��ه عن��وان پنجمین عنصر 
حیاتی بشر تلقی می شود بر کسی پوشیده نیست و اطالعات 
 بر بس��تر ارتباطات جاری می ش��ود، براین اساس می بایست 
در راستای توس��عه و تقویت زیرس��اخت های ارتباطات گام 

برداریم.
     در سال جاری بالغ بر دو هزار پروژه مخابراتی با اعتباری 

بیش از 75 میلیارد تومان در س��طح اس��تان به بهره برداری 
رسیده است.

    در حال حاضر دو میلی��ون و 139 هزار خط تلفن ثابت در 
استان اصفهان وجود دارد که نزدیک به 8 درصد خطوط تلفن 
ثابت کشور است، همچنین 4 میلیون و 267 هزار شماره تلفن 
همراه در اس��تان وجود دارد که معادل 7 و نیم درصد خطوط 

تلفن همراه کشور است.
     ضریب نفوذ تلفن ثابت در استان نیز 42/86 درصد است 
 که 7 و نیم درصد از متوس��ط کش��ور باالتر اس��ت، در زمینه 
 پورت ه��ای دیتا نی��ز همین وضعی��ت را داری��م و همچنین

12 درصد از شماره های مشغول به کار ADSL کشور متعلق 
به استان اصفهان است.

   رییس هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران سید 
مصطفی سیدهاشمی:  وقتی کارها به دست مردم سپرده 

شود، خروجی کار صد در صد می شود 
    بهره ب��رداری از این پروژه ها در ش��رایطی صورت گرفته 
 که امسال از نظر تخصیص اعتبارات در کشور شرایط ویژه ای

 بوده، ب��ه ط��وری ک��ه االن بس��یاری از دس��تگاه ه��ا برای 
پرداخت حقوق  و پاداش و عیدی کارکنان خود دچار مشکل 

شده اند.
     وقتی کارها به دست مردم سپرده شود، خروجی کار هم 
صد در صد می شود و همان طور که در صحنه انقالب اسالمی 
و دوران دفاع مقدس، حضور مردم باعث پیروزی شد، در عرصه 

اقتصاد هم باید کارها به مردم واگذار شود.
     خصوصی شدن ش��رکت مخابرات ایران، نمونه واگذاری 
کارها به دست مردم اس��ت، به طوری که ظرف سه ماه و نیم 
از خصوصی شدن این شرکت، س��هم 13 تومانی به 30 تومان 
افزایش یافت و این رقم هر س��ال افزایش یافت، ضمن این که 
طی این مدت، مالی��ات دولت را پرداخت ک��رده و کارمندان 

شرکت را هم به خوبی اداره کرده ایم.
معاون امور عمرانی اس�تانداری اصفهان مهدی     

جمالی نژاد: سونامی عمرانی تحقق یافت
    امسال در بخش اعتبارات عمرانی، سال ویژه ای را سپری 
کردیم، به طوری که فقدان اعتبارات کافی و تخصیص های کم 
باعث شد سیاس��ت های جدیدی در انجام پروژه های عمرانی 

استان اتخاذ کنیم.
      این حجم کار نشان می دهد فشارهای مختلف دشمنان

 نه تنها مؤثر نبوده بلکه اثر معکوس نیز داش��ته، به طوری که 
امسال سونامی عمرانی در استان داشته ایم.

با هزینه ای بالغ بر 250 میلیارد ریال در استان اصفهان؛ 

افتتاح579پروژهمخابراتی

 گروه چندی پیش مرک�ز تلفن بعثت به هم�راه 579 پروژه مخابراتی اس�تان اصفهان، با حضور 
آیت اهلل طباطبایی نماینده ولی فقیه در اس�تان و امام جمعه اصفهان، رییس هیأت مدیره  اقتصاد 

شرکت مخابرات ایران، معاون امور عمرانی استانداری اصفهان و جمعی از مسئوالن استان 
و کارکنان شرکت مخابرات اصفهان به بهره برداری رسید.

اجرای شبکه گاز و  سیستم حفاظت 
کاتدیک   در شهرک صنعتی نایین

مصطفی کشکولی/ مدیرعامل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی

مصرف روزانه بنزین کش��ور در روزهای نخست اسفندماه به طور 
میانگین ب��ه روزانه65/5 میلیون لیتر رس��یده که این میزان در 
مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته ش��ش درصد افزایش یافته 
اس��ت. پیش بینی می کنیم مصرف روزانه بنزین کشور در نیمه 
دوم اسفند ماه به روزانه70میلیون لیتر و در روزهای پایانی سال 
حت��ی به روزانه90 تا100میلیون لیت��ر هم افزایش یابد. با توجه 
به این که س��فرهای برون 
بیس��ت  حدود  از  ش��هری 
 و پنجم اس��فند م��اه آغاز 
م��ی ش��ود و در پ��ی آن 
 مصرف بنزین کشور به ویژه

افزای��ش  ن��وروز  ای��ام  در 
می یابد، ذخایر این شرکت 
مناسب بوده و آماده توزیع 

بنزین مورد نیاز هستیم.

آمادگی برای توزیع روزانه 100 
میلیون لیتر بنزین در نوروز

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

تغییرات
7518 شماره: 8180 آگهی تغییرات در شرکت معدنی پیام سنگ الیبید سهامی خاص 
ثبت ش��ده به شماره 100 شناس��ه ملی 10260028273. برابر صورتجلسات مجمع 
عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه های 25 و 26 مهرماه س��ال 1391 تغییرات زیر 
در ش��رکت نامبرده به عمل آمده اس��ت: 1- آقایان علی کریمی و محمدتقی کریمی و 
باقر کریمی بس��مت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقایان مجتبی 
کریمی و رضا کریمی به ترتیب به س��مت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای 
مدت یک س��ال انتخاب گردیده ان��د. 2- هیئت مدیره از بین خ��ود آقای باقر کریمی 
بش��ماره ملی 6229760649 را به س��مت رئیس و آقای محمد تقی کریمی بش��ماره 
ملی 6229945835 بس��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی کریمی بشماره ملی 
6229940264 را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند. کلیه اوراق و اسناد مالی 
و تعهدات ش��رکت با امض��اء آقای علی کریمی مدیرعام��ل و در غیاب مدیرعامل با 
امضاء آقای باقر کریمی رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنًا آقای 
علی کریمی مدیرعامل ش��رکت نامبرده مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. 3- 
روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. م 

الف/ 18730  نوروز- رئیس ثبت میمه

تغییرات
7519  ش��ماره: 8182 آگهی تغییرات در شرکت س��نگ معدنی وحدت میمه سهامی 
خاص ثبت ش��ده به ش��ماره 47 شناس��ه ملی 10260014660. برابر صورتجلسات 
مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ 25 و 1391/7/26 تغییرات زیر در ش��رکت 
نامبرده بعمل آمده اس��ت: 1- آقایان مجتبی کریمی- باقر کریمی- حمیدرضا کریمی 
و خانم صمنبر جمالی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و آقایان 
ابوالفضل ذاکری و افراسیاب سلمانزاده بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل 
ش��رکت برای مدت یکس��ال انتخاب گردیدند. 2- هیئت مدیره از بین خود آقای باقر 
کریمی ش��ماره ملی 6229760649 را بسمت رئیس- آقای حمیدرضا کریمی شماره 
ملی 6229969750 را بسمت نائب رئیس )هیئت مدیره( و آقای مجتبی کریمی شماره 
ملی 6229764814 را بس��مت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد 
مالی و تعهدات ش��رکت با امضاء مجتبی کریمی )مدیرعامل( و با مهر شرکت معتبر 
اس��ت. ضمنًا آقای مجتبی کریمی مدیرعامل شرکت نامبرده مجری مصوبات هیئت 
مدی��ره خواهد بود. 3- روزنامه زاینده رود اصفهان جهت درج آگهی ها و دعوتنامه 

های شرکت تعیین شده است. م الف/ 18729  نوروز- رئیس ثبت میمه

ابالغ وقت رسیدگی
7520 در خص��وص پرونده کالس��ه 1804/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبن��ی بر مطالبه 3/300/000 ری��ال وجه چ��ک 1347/094984/51- 91/8/25 بانک 
ملت و خس��ارت دادرس��ی و تأخیر در تأدیه به طرفیت زهرا منج��زی تقدیم نموده 

با اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 92/1/20 س��اعت 11 صبح تعیین گردیده است. 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 5 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7521 در خصوص پرونده کالس��ه 955/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی مبنی 
ب��ر مطالبه و تأمین خواس��ته به طرفیت جعفر کریمی س��هلوانی تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای روز یکش��نبه مورخ 92/1/18 ساعت 16 تعیین گردیده، با توجه 
به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر 
ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان بهارس��تان- انتهای 
خیابان الفت- جنب ش��رکت عمران- مجتمع قضایی بهارستان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 38 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7522 در خصوص پرونده کالس��ه 957/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه و تأمین خواسته به طرفیت مریم صالحی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 

برای روز یکش��نبه مورخ 92/1/18 س��اعت 17 تعیین گردیده، ب��ا توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 

از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان بهارس��تان- انتهای خیابان الفت- 
جنب ش��رکت عمران- مجتمع قضایی بهارستان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 38 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7523 در خصوص پرونده کالسه 956/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه و تأمین خواس��ته به طرفیت فاطمه چراغی سردشتی تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای روز یکشنبه مورخ 92/1/18 ساعت 16/30 تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان بهارستان- 
انتهای خیابان الفت- جنب ش��رکت عمران- مجتمع قضایی بهارس��تان مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 38 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7524 شماره: 1368/91 به موجب رأی شماره 1656 تاریخ 91/9/30 حوه 7 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمود استوکی 
چشمه سلطانی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد و 
پنجاه هزار ریال بابت اصل خواسته و یکصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 282906-90/6/30 و 282907-

90/7/15 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
برعه��ده اجرای احکام می باش��د در حق خواهان حمید عابدی نش��انی محل اقامت: 
اصفهان خ وحید حدفاصل رودکی و ارتش س��اختمان بعثت طبقه زیرزمین صادر و 
اع��الم می گردد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم 
به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي 

ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7525 آقای رس��ول رحیمی دارای شناسنامه شماره 17984 به شرح دادخواست 
به کالسه 918/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 

چنین توضیح داده که ش��ادروان عبداله رحیمی اندانی بشناسنامه 1755 در تاریخ 
1391/6/20 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- فاطمه کریمی اندانی فرزند جعفر ش ش 2563 )همسر دائمی 
متوف��ی(، 2- فتح اله رحیمی فرزند عبداله ش ش 880 )فرزند(، 3- علیرضا رحیمی 
اندانی فرزند عبداله ش ش 2464 )فرزند(، 4- رس��ول رحیمی فرزند عبداله ش ش 
17984 )فرزند(، 5- امراله رحیمی اندانی فرزند عبداله ش ش 62 )فرزند(، 6- سیف 
اله رحیمی اندانی فرزند عبداله ش ش 883 )فرزند(، 7- حسین رحیمی اندانی فرزند 
عبدال��ه ش ش 892 )فرزند(، 8- معصوم��ه رحیمی اندانی فرزند عبداله ش ش 71 
)فرزند(، 9- مریم رحیمی اندانی فرزند عبداله ش ش 24567 )فرزند(، و الغیر. اینک 
با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 

یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ
7526 کالس��ه پرونده: 501/91 ش حل 1 بموجب دادنامه شماره 128 مورخ 91/4/5 
صادره از شورای حل اختالف اول خمینی شهر که به مرحله قطعیت رسیده محکوم 
علیه ایمان خردمند نام پدر: علی شغل: آزاد مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلغ 16/100/000 ریال با احتساب خسارات تأخیر از تاریخ صدور چک لغایت زمان 
پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 102/000 ریال به عنوان هزینه های 
دادرسی در حق خواهان محمد قاس��می نژاد نام پدر: منصور شغل: لوازم ورزشی 

نشانی محل اقامت: خمینی شهر خ ش��ریعتی شمالی نبش کوچه 97 فروشگاه لوازم 
ورزش��ی. در ضمن رأی صادره غیابی می باشد. محکوم علیه بموجب ماده 19 آئین 
نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران مکلف است: ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطار اجرایی رأسًا 
نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید، در غیر این صورت حکم جهت اجراء به اجرای 

احکام دادگستری ارسال خواهد شد. شعبه اول شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109973634001679 دادنام��ه:  ش��ماره   7527
9009983635501472، شماره بایگانی شعبه: 910226، شکات: 1- آقای محمدعلی 
پیمانی به نشانی خمینی شهر روبروی فرمانداری ک یاسین جنب چاه موتور پناهی، 
2- آقای ولی اله جاللی به نش��انی خمینی ش��هر خ امیرکبیر ک ش��رکت قالی جنب 
بهداری قدیم بن بس��ت بهار 14 منزل س��وم س��مت چپ، 3- آق��ای ناصر مجیری 
فروش��انی به نشانی خمینی شهر خ امیرکبیر خ شهید رستمی ک 139 ک باقر فرعی 
3، 4- آقای محمد حاج ابراهیمی به نش��انی خمینی شهر خ امام جنوبی ک ش نقدی 
پشت حمام سلیمان پ 16 منزل پدری، 5- آقای محمدحسین لطفی به نشانی خمینی 
ش��هر خ امیرکبیر خ س��فیر امید فرعی اول، 6- آقای احمدرضا حیدری به نش��انی 
خمینی ش��هر خ امیرکبیر ک ش��عبه نفت ک ش��هید اکبر جعفری، متهمین: 1- آقای 
رسول رضایی، 2- آقای مجتبی صفری به نشانی فعاًل زندان خمینی شهر، 3- آقای 
محمدعلی لطفی به نش��انی خمینی ش��هر خ امیرکبیر ک ش زمان��ی، 4- آقای روح 
اله پریش��انی به نشانی خمینی ش��هر بلوار توحید ک ش عموچی منزل سوم دست 
چپ، اتهام: س��رقت، دادگاه با مالحظه محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح ذیل انش��اء رأی می نماید: رأی دادگاه: در خصوص دادنامه شماره 910226 
مورخه 1391/4/31 صادره از ش��عبه 103 جزایی شهرستان خمینی شهر با عنایت 
به اینکه تعیین مقدار اموال مس��روقه ای که می بایس��ت به ش��کات اعاده گردد در 
دادنامه مش��خص نگردیده لذا موضوع مش��مول ماده 309 از قانون آیین دادرسی 
مدنی بوده که دادگاه به ش��رح ذیل رد مال به هر یک از شکات را مشخصًا معین و 
اع��الم می نماید: مبلغ پنج میلیون تومان در ح��ق محمدعلی پیمانی، 50 عدد کبوتر، 
یک انبر جوش و س��یم جوش به ولی اله جاللی، یک تخته فرش، س��یصد هزار وجه 
نق��د، ده جفت کفش چینی در حق احمدرضا حی��دری، مبلغ یک میلیون و صد هزار 
تومان وجه نقد، یک دس��تگاه دوربین عکاس��ی، یک عدد سشوار، یک دستگاه ریش 
تراش سه تیغه، یک دستگاه گوشی تلفن همراه، دو عدد کارت سوخت و یک دستگاه 
گوش��ی تلفن ثابت در حق محمد حاج ابراهیمی، یک عدد ش��مش و زنجیر و مبلغ دو 
میلیون تومان وجه نقد درحق اصغ��ر قصری، مبلغ دو میلیون تومان وجه نقد، یک 
جفت گوش��واره، دو عدد النگو، یک عدد انگش��تر زنانه، یک ع��دد گردنبند و زنجیر 
زنانه، یک عدد باباقوری و زنجیر، یک دس��تبند زنانه، یک عدد سکه الیزابت در حق 
آقای محمدحس��ین لطفی، مبل��غ هفتصد هزار تومان وجه نق��د در حق آقای ناصر 
مجی��ری ص��ادر و اعالم می نمای��د. رأی صادره ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. موسوی- رئیس 

شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر

حصر وراثت
7528 آقای اکبر صالح پور دارای شناس��نامه ش��ماره 34 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 935/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان حسین صالح ورنوسفادرانی بشناسنامه 11846 
در تاری��خ 91/10/30 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- صدیقه هاش��می فرزند تقی ش ش 258 )همسر 
دائمی متوفی(، 2- اکبر صالح پور فرزند حس��ین ش ش 34 )فرزند(، 3- محمدعلی 
صالح فرزند حس��ین ش ش 271 )فرزند(، 4- رحمن صالح فرزند حس��ین ش ش 
355 )فرزند(، 5- اصغر صالح ورنوس��فادرانی فرزند حس��ین ش ش 30 )فرزند(، 
6- رسول صالح ورنوسفادرانی فرزند حسین ش ش 354 )فرزند(، 7- عفت صالح 
ورنوسفادرانی فرزند حسین ش ش 8487 )فرزند(، 8- عزت صالح ورنوسفادرانی 
فرزند حسین ش ش 493 )فرزند(، 9- اشرف صالحی ورنوسفادرانی فرزند حسین 
ش ش 554 )فرزند(، و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در ی��ک نوبت پ��ی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم شورای حل 

اختالف خمینی شهر

ابالغ
7529 از مدیر دفتر ش��عبه یکصد و س��ه دادگاه جزایی خمینی شهر به آقای علی 
فروتن که مجهول المکان اعالم شده است حسب شکایت آقای ولی اله آقابابایی و 
غیره و به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادستان محترم دادسرای عمومی 
و انقالب خمینی شهر شما متهم هستید به سرقت که جلسه رسیدگی به اتهام شما 
س��اعت 11 صبح مورخ 92/3/20 تعیین ش��ده است لذا به این وسیله به شما ابالغ 
می گردد که جهت ش��رکت در جلسه رسیدگی در وقت مقرر در این دادگاه حاضر 
یا نس��بت به معرفی وکیل اقدام و یا اینکه دفاعی��ات خود را بصورت کتبی قبل از 
حلول وقت رسیدگی به دادگاه ارائه نمایند. در صورت عدم حضور یا عدم معرفی 
وکیل بص��ورت کتبی دادگاه بصورت غیابی اقدام به رس��یدگی خواهد نمود. این 
آگهی وفق ماده 180 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج می گردد. دفتر 

شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر

ابالغ وقت دادرسی
7530 خواهان اصغر هاش��میان دادخواستی به خواس��ته مطالبه طلب به طرفیت 
خوانده محس��ن حاجیان فروشانی به شورای حل اختالف حوزه 12 تسلیم نموده 
که پس از ارجاع به این ش��ورا به کالس��ه 530/91 حل 8 ثبت گردیده است علیهذا 
چون خوانده دارای نش��انی معین نمی باش��د به تقاضای خواهان و دستور شورا 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب یکبار در روزنامه های رسمی و 
کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که با نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به دفتر ش��ورا واقع در خمینی ش��هر خ بهشتی مجتمع قضایی 
مراجعه و نس��بت به دریافت نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم اقدام نماید. و در 
جلس��ه دادرسی تعیین ش��ده حضور یابد. بدیهی است در صورت عدم حضور، 
شورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه 
نیاز به انتش��ار مجدد آگهی باش��د فقط یک نوبت درج خواهد شد. وقت رسیدگی 
ش��نبه 92/1/17 س��اعت 5 بعدازظهر می باشد. شعبه هش��تم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر

ابالغ رأی
7532 کالسه پرونده: 1527/91 ش ح 33، شماره دادنامه: 1878، مرجع رسیدگی: 
ش��عبه س��ی و س��وم ش��ورای حل اختالف، خواهان: خانم مریم میرمعصومی 
نش��انی: اصفهان خ آتش��گاه خ بهش��ت محله گلس��تان اولین منزل س��مت چپ، 
خواندگان: 1- آقای محس��ن قنبریان 2- آقای محمدعل��ی قنبریان هر دو مجهول 
الم��کان، خواس��ته: مطالبه مبل��غ 20/000/000 ریال به نح��و تضامنی بابت وجه 
چ��ک ش��ماره 768093-91/5/30 عهده بانک ص��ادرات به انضم��ام کلیه هزینه 
های دادرس��ی و خس��ارات تأخیر تأدیه، ب��ا عنایت به محتوی��ات پرونده و اخذ 
 نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
ص��دور رأی م��ی نماید. رأی قاضی ش��ورای حل اخت��الف: در خصوص دعوی 
خان��م مریم میرمعصومی فرزند س��یدعلی به طرفیت آقایان 1- محس��ن قنبریان 
فرزن��د محمدعلی 2- محمدعلی قنبریان به خواس��ته مطالبه مبل��غ 20/000/000 
ری��ال وج��ه چک به ش��ماره 768093 م��ورخ 91/5/30 به عه��ده بانک صادرات 
ای��ران به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با توجه به محتوی��ات پرونده و بقای 
اص��ول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه 
که ظهور در اش��تغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
 و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حضور نداش��ته و 
هیچگون��ه الیح��ه و دفاعی��ات مس��تند و محکم��ه پس��ندی در مق��ام اعت��راض 
نس��بت به دع��وی خواه��ان از خود اب��راز و ارایه ننم��وده لذا دع��وی خواهان 
علی��ه خوان��دگان ثابت به نظر می رس��د که به اس��تناد م��واد 310 و 313 قانون 
 تج��ارت و 198 و 515 و 519 و 522 قان��ون آیی��ن دادرس��ی مدن��ی حک��م ب��ر 
محکومیت خوان��دگان به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال )بیس��ت میلیون ریال( 
بابت اصل خواس��ته و چهل و ش��ش هزار ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه 
قانونی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 91/5/30 تا 
تاریخ اجرای حکم بصورت تضامنی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه سی و سوم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان



یادداشت

روبان سفید

اعالن

ویژه

بازداشت فیلمساز فلسطینی نامزد اسکار در فرودگاه لس آنجلس
عماد برناط، کارگردان فلسطینی نامزد اسکار »پنج دوربین شکسته« سه شنبه شب در فرودگاه 
بین المللی لس آنجلس بازداشت شد. او روز پنجش��نبه در مصاحبه ای با نشریه هافینگتن پست 
مصاحبه کرد و درمورد نقش مایکل مور، مستندساز اعتراضی آمریکایی در آزادی اش سخن گفت.
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 خلق زیبایی در جشنواره 
فیلم کوتاه حسنات

رییس کمیسیون اجتماعی، فرهنگی 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی تأکید 
کرد: نیکوکاران و خیران باید مجدانه 
به مباحث فرهنگی و  نرم افزاری ورود 

کنند.
دکترحسن بنیانیان در گفتگو با ستاد 
خب��ری جش��نواره ملی فیل��م کوتاه 
حسنات اصفهان، افزود: نفس حضور 
و سرمایه گذاری خیران و عموم مردم 
به حوزه های فرهنگی در این دوره زمانی از اهمیت زیادی برخوردار است. 
وی با اش��اره به این که با کمی بصیرت و دقت نف��س کار خیر را در همه 
زمینه ها حتی چهره خندان یک مغازه دار یا پزش��ک می توان مشاهده 
کرد، اظهار داشت: نگرش به امور خیر باید از زاویه حل و کاهش مشکالت 

عمومی و اجتماعی دنبال شود.
وی انجام کار خیر را امری دو طرفه برشمرد که هم برای فرد خیر برکات 
و آثاری به دنبال دارد و هم این که باعث افزایش نش��اط و امید اجتماعی 
در جامعه می شود. رییس کمیس��یون اجتماعی، فرهنگی شورای عالی 
انقالب فرهنگی  تصریح کرد: انس��ان قدرت خلق زیبایی را دارد و از این 
 مهم تر، اشاعه این هنر به هر نحو، به ویژه با انجام کارهای فرهنگی و هنری 

امکان پذیر است.

رونمایی از پوس�تر»من خود آن 
سیزده ام«

آلبوم»م��ن خ��ود آن س��یزده ام« پس از پنج س��ال باالخره ب��ه مرحله 
انتش��ار رس��یده و بنا بر گفته تهیه کننده آلبوم، در روزهای 8 و 9 اسفند 
در سراسر کش��ور منتش��ر و توزیع خواهد ش��د. با توجه به اهمیتی که 
این آلبوم برای چاووش��ی داش��ته، او حاضر ش��ده برای اولین بار پوستر 
تمام قد این آلب��وم را به تصویر خ��ود اختصاص دهد ت��ا اهمیت این اثر 
چاووشی بیش از پیش برای همه اثبات شود. اومدعی است که این آلبوم 

چهره جدیدی را از او ب��ه مخاطبانش عرضه 
 می کند. شاید به خاطر همین متفاوت بودن، او 
این بار سراغ شعرهایی از وحشی بافقی، موالنا، 
 شهریار، خیام نیشابوری و بابا طاهر رفته است.

او با یکی از اساتید گرافیک دانشگاه اصفهان 
وارد مذاکره ش��ده و طرحی گرافیکی را برای 
آلبومش تهیه کرده و عالق��ه زیادی هم برای 
اس��تفاده از آن به عنوان طرح جلد آلبومش 
داشته که این موضوع به کشمکشی یک ساله 
بین او و تهیه کننده اش تبدیل شده و سرانجام 
به استفاده از تصویر چاووشی روی جلد آلبوم 

ختم شده است. 

استقرار گروه های نمایشی 
از نقاط قوت تش��کیل گروه های منسجم تئاتر، این است 
که گروه ه��ای قاعده مند و منضبط با فعالیت مس��تمر و 
مداوم خود می توانند در تأمی��ن و تغذیه اعضای گروه ها 
 قوی تر عمل کنند و به این ترتی��ب بر عمر حرفه ای خود

بیفزایند.
تشکیل گروه های دایمی تئاتر را باید آرمان و دغدغه ای 
همیشگی در میان هنرمندان این عرصه دانست. گسترش 
تئاتر، کیفیت اجراها و تثبیت ش��یوه ه��ا و رویکردهای 
موردنظر گروه ها با اس��تمرار در فعالیت حرفه ای نیز از 

مختصات چنین دستاوردی محسوب می شود.
در این میان، شناسایی گروه های نمایشی فعال در کشور 
را باید نخستین گام در ارزیابی ظرفیت های بالقوه گروه ها 
دانست و فراهم کردن امکانات و زیرساخت های متناسب 
با گروه ها در گام های بعدی و با تقسیم عادالنه امکانات 

محقق خواهد شد.
 هدف گذاری ه��ر مرحله از طرح تش��کیل گ��روه های 
حرفه ای نمایش، ش��فاف س��ازی توانایی ها، امکانات و 
اعتبارات پیش بینی ش��ده را در پی خواهد داشت. شاید 
مهم ترین خصیصه این رویکرد حرکت به طرف مسیری 
است که در نهایت سرمایه گذاری درتئاتر را برای بخش 
خصوصی توجیه پذیر کند و گروه ها بتوانند با رایزنی ها 
و استمرار در فعالیت حرفه ای، سرمایه های این بخش را 

جلب و جذب کنند. 
از نقاط قوت تشکیل گروه های منسجم تئاتر، این است 
که گروه های قاعده مند و منضبط با فعالیت مس��تمر و 
مداوم خود می توانن��د در تأمین و تغذیه اعضای گروه ها 
 قوی تر عمل کنند و به این ترتیب به عمر حرفه ای خود

بیفزایند.
بدیهی اس��ت که وجود گروه های حرف��ه ای تئاتری در 
سراسر کش��ور هم به غنا و هم به کمیت فعالیت تئاتری 
خواهد انجامی��د. در حقیقت، با س��اماندهی گروه های 
نمایشی و معنا پیدا کردن حضور و فعالیت های گروه ها با 
الزامات در نظر گرفته شده و حمایت های معاونت هنری 
ارشاد در قالب طرح استقرار گروه های نمایشی است که 
 راه برای رسیدن به چنین دس��تاوردی هموارتر خواهد

شد.
 به این ترتی��ب، ل��زوم ایج��اد هس��ته های مرکزی در 
گ��روه های نمایش��ی به رعایت س��اختاری متش��کل از 
هنرمندانی که در زمینه های مختلف تئاتر فعالیت دارند 
می انجامد و هویتی حرفه ای و جدی را برای گروه ها به 

ارمغان خواهد آورد.
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این مقدمه و اهمیت اسکار بعد از اس��کاری شدن سینمای ایران 
توسط نادر، اصغر و سیمین سبب شد تا از آن به بعد این مراسم برای 
ایرانی ها اهمیت بیشتری داشته باشد، پس در شب اهدای جوایز، 

خواندن و دانستن تاریخچه اسکار خالی از لطف نیست. 
اندکی پس از شکل گیری آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک 
در سال ۱9۲۷میالدی، دست اندرکاران آکادمی مراسم شامی را در 
هتل بالتیمور در شهر لس آنجلس ترتیب دادند تا درمورد اهداف و 

چارچوب های این انجمن تازه تأسیس به صحبت بنشینند.
یکی از پرس��ش های مهم که در آن ش��ب مطرح ش��د، چگونگی 
تقدیر از دستاوردهای برتر در عرصه سینما بود، به طوری که برای 
دیگرانی نیز که در این عرصه فعالیت دارند، ایجاد انگیزه کند. پس 
از گفتگوهای بسیار، حاضران بر سر این نکته به توافق رسیدند که 

به طور ساالنه جوایزی را به برندگان اعطا کنند.
مش��خص بود که برای این منظور باید تندیسی ویژه خلق می شد 

تا در مراسم ساالنه در دست تقدیرشدگان گذاشته شود. سدریک 
گیبنز مدیر هنری وقت کمپانی گلدین مایر، ش��والیه برهنه ای را 
طراحی کرد که شمشیر به دست روی یک حلقه فیلم ایستاده است. 
پس از ارایه این طرح، آکادمی جرج اس��تنلی، مجسمه ساز ساکن 
لس آنجلس را مأمور کرد تا به این شوالیه روی کاغذ، جانی سه بعدی 
ببخشد و بدین گونه مشهورترین تندیس صنعت سینما متولد شد.

مجسمه اسکار نزدیک به ۳۴ سانتیمتر بلندی و سه کیلو و8۵۰ گرم 
وزن دارد. حلقه فیلمی که ش��والیه روی آن ایستاده پنج پره دارد 
که بیانگر پنج صنف اصلی آکادمی؛ یعنی هنرپیشگان، کارگردانان، 

تهیه کنندگان، تکنسین ها و نویسندگان است.
با این که مجسمه اسکار به لحاظ ظاهر همچنان به اصل خود وفادار 
مانده، اما اندازه آن تا سال ۱9۴۵ میالدی دستخوش تغییر و تحول 
بود تا آن که استانداردی مشخص برای این مجسمه تعیین شد که 

از آن پس رعایت می شود.

اسکار چکونه نام گرفت
مجسمه اس��کار در ابتدا نام مش��خصی را به دوش نمی کشید و تا 
چند سال با نام »جایزه قدردانی آکادمی« شناخته می شد. درمورد 
انتخاب نام »اسکار« اطالعات دقیقی در دست نیست، اما داستانی 
که بیش از همه رایج اس��ت، به نخس��تین دیدار مارگارت هریک 

کتابدار وقت آکادمی با این مجسمه بازمی گردد.
گفته می شود خانم هریک وقتی با این مجسمه روبه رو می شود، با 
صدای بلند و هیجان زده اعالم می کند که او بسیار به عمویش که 

اسکار نام داشته، شباهت دارد.
همچنین گفته می شود که بت دیویس  هنرپیشه آمریکایی که خود 
دو بار موفق به دریافت اسکار ش��د، بر این نکته تأکید می کرده که 

این مجسمه او را به یاد شوهرش، هارمون اسکار نلسون می اندازد.
آکادمی تازه در س��ال۱9۳9میالدی بود که حاضر به پذیرفتن نام 
»اسکار« برای این مجسمه ش��د. با این همه این نام تا پیش از آن، 
در میان دس��ت اندرکاران صنعت س��ینما جا افتاده بود. سیدنی 
اسکولس��کی س��تون نویس هالیوود در س��ال ۱9۳۴به مناسبت 
دریافت این جایزه از س��وی کاترین هپب��ورن در مقاله خود از نام 

اسکار استفاده کرده بود.

اسکارهای گچی، فلزی، طالیی
مجسمه اسکار در سال های اولیه از برنز و با روکشی از طال ساخته 
می  ش��د، اما پس از مدتی فلز برنز جای خود را ب��ه آلیاژ بریتانیوم 
 داد که روی آن را روکش��ی از مس، نیکل، نقره و در نهایت طالی 

۲۴ عیار می پوشاند.
در س��ال های جنگ جهانی دوم به دلیل کمبود فلز، مجسمه های 
اسکار از گچ  تولید ش��دند که روی آنها را رنگ می کردند. آکادمی 
پس از پایان جنگ، برندگان آن دوران را فراخواند تا اس��کارهای 

گچی خود را با اسکاری از جنس فلز و روکش طال معاوضه کنند.
به طور معمول این جایزه در ۲۵ شاخه به برگزیدگان اهدا می شود. 
با این همه از آنجا که تا زمان گش��ایش پاکت های حاوی نام ها در 
شب اسکار، شمار دقیق برندگان مش��خص نیست، آکادمی نیز تا 
پیش از آن، اطالع چندانی از ش��مار دقیق مجسمه هایی که باید 

تولید و اهدا شود، ندارد.
با این که شمار شاخه هایی که به آنها جایزه تعلق می گیرد ، روشن 
اس��ت، اما با این حال این احتمال وجود دارد ک��ه در برخی از این 
شاخه ها نام بیش از یک نفر به عنوان برنده اعالم شود. از همین رو 
مجسمه های اسکار مازاد تا س��ال بعد که این مراسم دوباره برگزار 

شود، در انبار حفاظت  شده آکادمی نگهداری می شوند.

گذرا درباره این مجسمه کوچک و البته دوست داشتنی 

عمو اسکار، سهم ویترین چه کسی است؟

گروه  جایزه آکادمی را که به طور غیررسمی اسکار می نامند، جایزه ای است که هر ساله توسط آکادمی 
علوم و هنرهای تصاویر متحرک به بهترین آثار صنعت سینما اهدا می شود. این مراسم یکی فرهنگ

از شاخص ترین مراسم های اهدای جوایز در جهان است و هرساله در بیش از ۱۰۰ کشور جهان 
به صورت زنده پخش می شود. جایزه اسکار یکی از9 جایزه از جایزه های آکادمی است، همچنین در بخش رسانه، 
قدیمی ترین مراس�م اهدای جوایز به ش�مار رفته و جوایزی نظیر جایزه گرمی )برای موسیقی(، جایزه امی )برای 

تلویزیون( و جایزه تونی )برای تئاتر( پس از آن شکل گرفتند.
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اخطار اجرایی
7533 ش��ماره: 1179/91 به موجب رأی ش��ماره 1639 تاریخ 91/9/30 حوزه 7 
ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حمید 
سرال فریدونی نام پدر: جمشید مجهول المکان محکوم است به: حضور در یکی از 
دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال مالکیت موتورسیکلت به شماره انتظامی 34476-14 
به خواهان محمد صباغی نام پدر: مهدی نش��انی مح��ل اقامت: اصفهان رهنان. و 
همچنین پرداخت 130/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان صادر می 
گ��ردد. ماده 34 قان��ون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د 
محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970351501576 دادنام��ه:  ش��ماره   7534
9109980351500120، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910122، خواه��ان: آقای ثائر 
جواهری به نشانی خیابان زینبیه ایس��تگاه یزدان کوچه یزدان پالک 18، خوانده: 
آقای عدنان عبادی به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه طلب، گردشکار: 
دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
اص��دار رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای ثائر کاظم الجواهری 
ب��ه طرفیت آقای عدن��ان کاظم عبادی به خواس��ته مطالبه مبل��غ پانصد و پنجاه 
میلیون ریال و خسارات دادرسی استناد سفته های 672554 الی 672558 و سفته 
78568 نظ��ر به اینکه مس��تندات ابرازی خواهان داللت بر اش��تغال ذمه خوانده و 
اس��تحقاق خواه��ان در مطالب��ه دارد و خوانده دفاعی که برائ��ت ذمه خود یا بی 
اعتباری مستندات خواهان را ثابت سازد ارائه ننموده است دعوی خواهان مقرون 
به صحت تش��خیص و مس��تنداً به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
خوانده به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواس��ته و مبلغ یازده میلیون ریال بابت 
هزینه دادرس��ی در حق خواهان محکوم می گردد. ضمنًا دایره اجرای خس��ارت 
تأخیر تأدیه مبلغ خواس��ته را از تاریخ سررس��ید چک لغای��ت زمان اجرای حکم 
وفق جدول شاخص اعداد تورمی بانک مرکزی محاسبه و از محکوم علیه وصول 
و ب��ه محکوم ل��ه ایصال خواهد نم��ود. در زمان اجرای حک��م و دریافت محکوم 
ب��ه محکوم له موظفند هزینه دادرس��ی را پرداخت نماین��د. رأی صادره غیابی و 
ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و ظرف بیس��ت روز 
 پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی اس��ت. سراج- رئیس ش��عبه 15 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970350500991 دادنام��ه:  ش��ماره   7535
9009980350501459، ش��ماره بایگانی شعبه: 901519، خواهان: آقای عبدالعلی 
قاراخانی به نش��انی روس��تای ده سرخ کوچه بالل حبش��ی پ 60، خوانده: آقای 
محمد ش��جاعی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه 
ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: 
در خصوص دادخواست آقای عبدالعلی قاراخانی بطرفیت آقای محمد شجاعی به 
خواس��ته مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال بابت خس��ارت وارده در اثر تلف شدن 
تعداد 16 رأس گوسفند ناش��ی از تصادف به انضمام هزینه دادرسی، با توجه به 
تصاویر مصدق مس��تندات پیوستی که مبین اشتغال ذمه خوانده است و با عنایت 
ب��ه عدم حضور خوانده و ع��دم ایراد دفاعی مبین برائت ذم��ه وی دادگاه دعوی 
خواهان را محمول بر صحت تلقی و مس��تنداً به مواد 198 و 519 آئین دادرس��ی 
مدنی خوان��ده را به پرداخت 80/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و مبلغ 
1/613/000 ری��ال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان محک��وم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ در ای��ن دادگاه قابل اعتراض می 

باشد. زباندان- رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

حصر وراثت
 7536 خانم سمیرا لطفی ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 113-016562-0

ب��ه ش��رح دادخواس��ت ب��ه کالس��ه 936/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت 
گواه��ی حصر وراث��ت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مریم ش��اهین 

ورنوس��فادرانی بشناس��نامه 14084 در تاری��خ 1391/7/30 اقامتگاه دائمی خود 
ب��درود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- ش��هناز 

ش��اهین ورنوس��فادرانی فرزند محمد ابراهیم ش ش 60 )مادر متوفیه(، 2- علی 
محم��د لطف��ی ورنوس��فادرانی فرزند محم��ود ش ش 248 )همس��ر متوفیه(، 3- 
س��میرا لطفی ورنوس��فادرانی فرزند علی محمد ش ش 0-016562-113 )فرزند(، 
 4- س��هیال لطف��ی ورنوس��فادرانی فرزند عل��ی محم��د ش ش 113-040133-2
)فرزن��د(، و الغیر. اینک ب��ا انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در 
ی��ک نوبت پی در پی ماه��ی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین آگهی ظرف یک 
 م��اه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم ش��ورای 

حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت دادرسی
7537 از ش��ورای حل اختالف حوزه دوازدهم خمینی ش��هر در پرونده مطروحه 
کالس��ه 580/91 حل 12 به آقای حمیدرضا مزروعی فرزند رحیم خوانده پرونده 
فوق الذکر که مجهول المکان اعالم ش��ده است و خواهان آن آقای جواد حاجیان 

فروشانی فرزند محمد ساکن خمینی شهر اصغر آباد انتهای خ امام نبش بن بست 
حکمت پ 55 به خواس��ته الزام به انتقال که در جریان رس��یدگی می باشد اخطار 
می نماید که برای روز یکش��نبه مورخ 1392/1/18 ساعت 4/45 عصر به شورای 
حل اختالف دوازدهم خمینی ش��هر و یا چنانچه جهات ردی دارید بصورت کتبی 
قبل از موعد مقرر به ش��ورای مربوطه اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی 
اتخاذ و ش��ورا غیابًا رأی صادر خواهد نمود. و جهت دریافت نسخه ثانی و برگ 
دادخواس��ت و ضمائم آن به ش��ورای مربوطه مراجعه نمایید این آگهی وفق ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج می ش��ود. شعبه 12 حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر

اخطار اجرایی
7538 کالس��ه پرون��ده: 582/90 ش حل 1 به موجب دادنامه ش��ماره 154 مورخ 
91/4/19 صادره از ش��ورای حل اختالف اول خمینی ش��هر که به مرحله قطعیت 
رس��یده محکوم علیه علیرضا صرامی نام پدر: رجب ش��غل: آزاد مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ 3/902/000 ریال با احتساب خسارات تأخیر تأدیه 
از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
46/000 ریال به عنوان هزینه های دادرسی در حق خواهان محمدرضا رضاخواه 
نام پدر: عبدالجبار ش��غل: آزاد نش��انی محل اقامت: خمینی ش��هر سه راه معلم خ 
جالل زاده کوی ش��هید نکویی مهر پ 5. در ضمن رأی صادره غیابی می باش��د. 
محک��وم علیه بموج��ب ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم 

توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مکلف است: ظرف 
ده روز از تاریخ ابالغ اخطار اجرایی رأس��ًا نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید، 
در غیر این صورت حکم جهت اجراء به اجرای احکام دادگس��تری ارس��ال خواهد 

شد. شعبه اول شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ
7539 مرجع رس��یدگی: شعبه سوم ش��ورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی: 
میدان قدس خیابان دکتر ش��هید بهش��تی تقاطع دوم کوچه شهید محمد )محسن( 
صادقی، کالس��ه پرونده: 1044/91 حل 3، وقت رسیدگی: ساعت 5 بعدازظهر روز 
ش��نبه مورخه 1392/1/24، مش��خصات خواهان: نام عبداله ی��ادگاری نام پدر: 

غالمعلی مقیم خمینی ش��هر خ 17 ش��هریور محله اس��فریز کوی شهید حبیب اله 
احمدی، مش��خصات خوانده مجهول المکان: مهدی پورتموزی مس��جدی نام پدر: 
محمودرضا، خواس��ته و بهای آن: مطالبه مبلغ سی و نه میلیون ریال بابت معامله 
خودرو، دالیل خواهان: مبایعه نامه مورخ 89/3/1 و صورتجلسه مورخ 90/1/22، 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواس��ت 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
وف��ق ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدنی 
نموده اس��ت لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت 
آگهی می گردد. خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه سوم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
7540 درخص��وص پرون��ده کالس��ه 1983/91 ش 14 ح خواهان آق��ای علیمراد 
رحمانی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه خس��ارت به طرفیت آقای علی اکبر فراهانی 
تقدی��م نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخ 92/1/31 س��اعت 
10 صبح تعیین گردیده اس��ت. ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی 
 و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7541 خان��م زین��ت الس��ادات چاپی دارای شناس��نامه ش��ماره 1456 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 6530/91 ح 10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان س��ید مهدی چاپی بشناس��نامه 
43318 در تاری��خ 1386/9/8 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین 
الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 2 فرزند پس��ر و 5 اوالد دختر و یک عیال 
دائمی به اس��امی زیر: سید اصغر چاپی و رس��ول خانی )پسران( و فخرالسادات، 
اش��رف، فحرالسادات، بتول و زینت الس��ادات چاپی )دختران( و طاهره دفترچیان 
اصفهان��ی فرزند رضا )عیال دائم��ی( به ترتیب فوق وراث مرقوم به شناس��نامه 
ه��ای ش��ماره ه��ای 52164، 560، 1927، 51269، 591، 926، 1456، 547 و غیر 
از نامبردگان فوق وراث دیگری نداش��ته اس��ت. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوب��ت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد 
و ی��ا وصیتنام��ه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظ��رف یک ماه به 
 ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای

حل اختالف اصفهان

حذف بهاء ثمنیه اعیانی
7542 ش��ماره: 6779 آگه��ی حذف بهاء ثمنی��ه اعیانی پ��الک 16/4228. نظر به 
اینک��ه آقای س��ید محم��د طباطبایی فرزند س��ید مه��دی و خانم مری��م میرکمال 
 اردس��تانی فرزند حس��ن مالکین شش��دانگ )باس��تثناء به��اء ثمنی��ه اعیانی( آن
)بالمناصف��ه( پالک 4228 فرعی مجزی ش��ده از ش��ماره 1997 فرع��ی واقع در 
زواره ش��انزده اصلی گرمس��یر بخش هف��ده ثبت اصفهان درخواس��ت ارزیابی 
 ثمنی��ه اعیانی پ��الک مرقوم را ک��ه متعلق به خان��م منور گنجی زاده می باش��د
را نموده لذا با توجه به نظریه بش��ماره 223-90-ث-1391/11/144 کارش��ناس 
رس��می دادگس��تری به��ا ثمنی��ه اعیانی مل��ک مرق��وم را مبل��غ 375000 ریال 
 محاس��به که ط��ی فی��ش ش��ماره 877370-91/11/29 مبلغ مذکور به حس��اب
س��پرده این اداره واریز گردید لذا ذینفع می تواند جهت اخذ س��پرده فوق به این 
اداره مراجع��ه و در صورت��ی که مدعی تضییع حق می باش��د ظ��رف مدت یک 
 ماه پس از انتش��ار آگهی ب��ه دادگاه صالحه مراجعه و گواه��ی طرح دعوی را به

اداره ثبت محل ارائه نماید. م الف/ 348 عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
زواره

ابالغ
7543 از مدیر دفتر ش��عبه یکصد و س��ه دادگاه جزایی خمینی شهر به آقای رضا 
عابدی که مجهول المکان اعالم ش��ده اس��ت حسب ش��کایت آقای مهدی پناهی و 
به موجب کیفرخواس��ت صادره از س��وی دادس��تان محترم دادسرای عمومی و 
انقالب خمینی ش��هر ش��ما متهم هس��تید به ایراد جرح عمدی با چاقو که جلس��ه 
رس��یدگی به اتهام ش��ما س��اعت 12 صبح مورخ 92/3/1 تعیین شده است لذا به 
این وس��یله به ش��ما ابالغ می گردد که جهت ش��رکت در جلسه رسیدگی در وقت 
مق��رر در این دادگاه حاضر یا نس��بت به معرفی وکیل اقدام و ی��ا اینکه دفاعیات 
خ��ود را بص��ورت کتبی قبل از حلول وقت رس��یدگی به دادگاه ارائ��ه نمایند. در 
ص��ورت عدم حضور ی��ا عدم معرف��ی وکیل بص��ورت کتب��ی دادگاه بصورت 
غیاب��ی اقدام به رس��یدگی خواه��د نمود. این آگه��ی وفق م��اده 180 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور کیفری ب��رای یک نوبت در یکی 
 از روزنام��ه های کثیراالنتش��ار درج می گردد. دفتر ش��عبه 103 دادگاه عمومی

جزایی خمینی شهر

مزایده
خمین��ی  دادگس��تری  س��وم  ش��عبه  مدن��ی  اح��کام  اج��رای  دای��ره   7544
ش��هر در پرون��ده کالس��ه 910142 ح/ 3 اج��را خان��م زه��را کاش��ی درچ��ه 
 فرزن��د رمض��ان علی��ه آق��ای ای��وب صمدی فرزن��د عل��ی اصغر به خواس��ته
مطالب��ه مهری��ه در نظر دارد یک قطعه زمین کش��اورزی فاقد پ��الک ثبتی دارای 
مس��احت 115 مترمرب��ع ب��ه ابع��اد 6/5*18 متر به نش��انی درچه بل��وار نواب 
صف��وی ابت��دای محله دینان اراضی موس��وم ب��ه میان جوب که حس��ب نظریه 
کارش��ناس ملک موصوف را با عوامل مؤث��ر در قضیه معادل 92/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده را از طریق مزایده به فروش برس��اند لذا جلس��ه مزایده در روز 
 چهارش��نبه م��ورخ 91/12/23 س��اعت 8/30 صبح در محل اجرای احکام ش��عبه

س��وم حقوقی واقع در بلوار پاس��داران روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی 
ش��ماره ی��ک برگزار می گ��ردد و خری��داران می توانن��د 5 روز قب��ل از مزایده 
مورد را به نش��انی فوق الذکر می باش��د بازدید نمایند. خریدار کس��ی اس��ت که 
 باالتری��ن قیم��ت را پیش��نهاد نماید و خریدار بای��د 10 درصد قیمت پیش��نهادی

را ف��ی المجل��س و مابقی را ظ��رف یک ماه از تاریخ مزایده به حس��اب س��پرده 
دادگس��تری واریز نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کس��ر هزینه 
های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شیخ- مدیر اجرای احکام حقوقی شعبه 

سوم دادگستری خمینی شهر

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109973633201056 دادنام��ه:  ش��ماره   7545
9109983633200680، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910687، خواه��ان: آقای رضا 
عاب��دی ب��ا وکالت آقای حمید ش��فیعی ب��ه نش��انی: اصفه��ان خ امیرکبیر جنب 
بان��ک کش��اورزی پ 174 طبقه فوقانی ش��رکت ب��ی ام، خوان��دگان: 1- آقای 
مه��ران حاج هاش��می به نش��انی: خمینی ش��هر خ ش��ریعتی ش��مالی ک 92 پ 
 13، 2- آقای قربان نس��کی به نش��انی مجه��ول المکان، خواس��ته: مطالبه طلب،
دادگاه ب��ا بررس��ی محتوی��ات پرونده خت��م رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل 
مب��ادرت بص��دور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص دع��وی آقای رضا 
عاب��دی فرزند غالمحس��ین با وکالت آقای حمید ش��فیعی علی��ه آقایان 1- مهران 
 ح��اج هاش��می فرزند احم��د 2- قربان نس��کی فرزند عل��ی اصغر به خواس��ته

مطالب��ه مبل��غ 600/000/000 ری��ال مس��تند ب��ه 8 فق��ره چک به ش��ماره های 
991653 الی 991656 عهده بانک س��ینا صادر ش��ده توس��ط خوانده دوم و چک 
ه��ای ش��ماره 308504 الی 308507 عه��ده بانک صادرات خمینی ش��هر صادر 
ش��ده توس��ط خوانده اول که ظهر چک ها توس��ط خواندگان ب��ه عنوان ضامن 
امضاء گردیده دادگاه با توجه به ش��رح دادخواس��ت و مس��تندات ابرازی وجود 
 اص��ل آن ها در ی��د خواهان ک��ه داللت بر وجود دی��ن بر ذمه خوان��دگان دارد
بنابراین دعوی خواهان را وارد و ثابت تش��خیص مس��تنداً ب��ه مواد 249-245-
310-313 قان��ون تج��ارت و مواد 515-519-522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و 
مصوبه مجمع تش��خیص مصلحت در رابطه ب��ا تبصره ذیل ماده 2 قانون صدور 
چک خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 600/000/000 ریال اصل خواس��ته و 
12/000/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 
ها و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی محکوم می نماید. این رأی غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی و سپس به مدت 20 روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهی می باشد. اس��ماعیلی- رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
7548 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1941/91 خواه��ان محس��ن کدخدای��ی 
نج��ف آب��ادی دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه بخش��ی از خس��ارت ب��ه طرفیت 
ج��واد لطیف��ی خوراس��گانی فرزن��د محمدعل��ی تقدی��م نم��وده اس��ت. وق��ت 
 رس��یدگی برای روز یکش��نبه مورخ 92/2/22 س��اعت 11 تعیین گردیده اس��ت.

ب��ا توجه ب��ه مجه��ول المکان ب��ودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواه��ان برابر 
م��اده 73 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قبل 
 از وق��ت رس��یدگی به ای��ن ش��عبه واق��ع در اصفهان ابت��دای خیابان آتش��گاه
مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای ح��ل اخت��الف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت 
رس��یدگی وق��ت  حض��ور  ع��دم  ص��ورت  در  نمایی��د.  اخ��ذ  را  ضمائ��م   و 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 ماهان، لوکوموتیو بافق را 
هدف گرفت

هفته چهارم رقابت های لیگ برتر تیراندازی با کمان باش��گاه های 
کشور با برتری چهار بر یک فوالد ماهان برابر حریف خود، لوکوموتیو 
بافق پیگیری شد.کمانداران ماهانی با کسب این پیروزی ۱۶ امتیازی 
شده و همچنان صدرنشین این رقابت ها هستند. تیم های دانشگاه 
عتیق و لوکوموتیو بافق نیز به ترتیب با امتیاز ۱۲ و ۱۰ جایگاه دوم و 

سوم جدول رده بندی را به خود اختصاص داده اند.

گیتی پسند صدر را چسبید
تیم فوتسال گیتی پس��ند اصفهان که هفته گذشته و با بازنده شدن 
صبای قم در دیدار با حفاری اهواز صدرنش��ین لیگ برتر فوتس��ال 
باشگاه های کشور شده بود، با پیروزی جمعه شب همچنان در صدر 

باقی ماند.
گیتی پسند حاال با دو امتیاز اختالف نسبت به صبای قم، صدرنشین 
 اس��ت و اگر با ش��کایت صبایی ها به کمیته اس��تیناف، رأی بازنده 
اعالم شدن صبا در بازی با حفاری بر نگردد، گیتی پسند می تواند با 

حفظ این اختالف، قهرمان لیگ برتر شود. 

مجموعه ورزشی نصر بازگشایی شد
معاون توس��عه ورزش اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان از 

بازگشایی مجموعه ورزشی شهید نصر خبر داد.
با پای��ان مهلت قانون��ی مدیریت ش��رکت تعاونی چن��د منظوره بر 
مجموعه ورزشی شهید نصر، این مجموعه قرار بود در اختیار اداره کل 
ورزش و جوانان قرار بگیرد که مدیریت قبلی با اصرار و پا فشاری مانع 
این اقدام ش��دند. اما این مجموعه پس از کش و قوس بسیار توسط 

دیوان محاسبات پلمب شد. 
غالمعلی ابراهیمی، معاون توس��عه ورزش اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان با اعالم خبر بازگشایی این مجموعه ورزشی به ایمنا 
گفت: با توجه به این که قرارداد ش��رکت تعاونی به اتمام رسیده بود 
و این مجموعه می بایس��ت در اختیار اداره کل ق��رار می گرفت، به 
استناد قانون و با حکم دیوان محاسبات برای بهره برداری هیأت های 

ورزشی در اختیار اداره کل قرار گرفت. 

احتمال لغو  مسابقات پهلوانان جهان 
در اصفهان

گفته می ش��ود اولین دوره مس��ابقات پهلوانان پایتخت های جهان 
که میزبانی آن در سفر دو ماه پیش سرپرس��ت فدراسیون پهلوانی 
و زورخانه ای به اصفهان به این ش��هر سپرده ش��د، در تهران برگزار 
می شود. گویا این تصمیم را مس��ئوالن فدراسیون بدون هماهنگی 
 با دبیرخانه پایتخت فرهن��گ پهلوان��ی و ورزش زورخانه ای اتخاذ 
کرده اند؛ چرا که مس��ئوالن اصفه��ان از این موضوع ب��ی اطالعند. 
حس��ن س��هرابی، مدیر اجرایی دبیرخانه پایتخت فرهنگی ورزش 
 پهلوانی با بی اطالعی از این خبر به ایمنا گفت: آخرین جلسه شورای 
سیاست گذاری این مسابقات هفته پیش با حضور تحویل پور، معاون 
فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان برگزار شد و فعالیت بخش های 
مختلف برگزار کننده این مسابقات نیز تقسیم گردید. هیچ صحبتی 
مبنی بر لغو این مسابقات نشنیده ایم و خبری نیز در این رابطه به ما 
نداده اند.  با این وجود، برخی رسانه ها از احتمال لغو این مسابقات در 

اصفهان و میزبانی تهران خبر داده اند.

با جان و دل ایستاده ام تا تیم را 
نگه دارم

فرهادکاظمی/سرمربیتیمذوبآهن  
با شناخت کامل سرمربی ذوب آهن ش��دم و هیچ موقع و در هیچ کجا 
اعالم نکردم تیم را من نبسته ام. من با شناخت کامل سرمربی ذوب آهن 
شدم و به بازیکنان تیم ایمان و اعتقاد فنی دارم. اگر خودم هم این تیم 
را می بستم، 7۰ درصد این بازیکنان را انتخاب می کردم. اگر تیم نتیجه 
نگرفته، از نظر فنی همه چیز تقصیر من است. 
بازیکنان ذوب آهن تالش می کنند و زحمت 
می کش��ند و هیچ کس را مقص��ر نمی دانم. 
این مس��أله برمی گردد به مس��ائلی که در 
ش��خصیت من نمی گنجد، آن هم حرکتی 
که روی س��کوها رخ داد.  ه��وادار باید از تیم 
حمایت کند و اگر مش��کلی پیش آمد از 
راهش وارد شود، نه این که روی سکوها 

این گونه اعتراضش را مطرح کند. 

6
ادامه کار NBA زیر سایه دو خبر مهم

رقابت های بامداد لیگ بسکتبال حرفه ای آمریکا )NBA(، زیر س��ایه دو خبر ادامه پیدا کرد. خبر 
نخس��ت انتقال حامد حدادی از تورنتو به فینیکس و خبر دوم احتمال ب��ازی کردن دوباره مایکل 
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تساوی بدون گل ذوب آهن در 
مسعود 
مقابل سایپا و تقسیم امتیازات افشاری

بازی آلومینیوم و پرسپولیس 
در بندرعباس، باعث ش��د تا همچنان معادالت تیم 
چهارم س��قوط کننده از لیگ برتر حل نشده باقی 
بماند و هم شاگردان فرهاد کاظمی و هم شاگردان 

پرویز مظلومی برای به دست آوردن جواز بقا چشم 
به هفته های آینده و شاید هم دیدار مستقیم شان با 
یکدیگر در هفته ۲9 داشته باشند. شرایط تیم ها در 
 جدول لیگ به گونه ای اس��ت ک��ه از همین امروز 
می توان سقوط سه تیم نفت آبادان،گهر و پیکان را 
قطعی دانست و تنها س��همیه چهارم است که فعال 

بین چند تیم دست به دس��ت می شود.تساوی در 
شهر کرج آن هم در مقابل س��ایپا شاید روی کاغذ 
نتیجه بدی برای ذوبی ها نباشد، اما فرها کاظمی به 
خوبی می داند که در این هفته های پایانی لیگ این 
یک امتیازها به کار تیمش نم��ی آید و برای جبران 
فاصله چهار امتیازی ذوبی ها ب��ا آلومینیوم فقط و 

فقط باید به فکر کس��ب س��ه امتی��از بود.تغییرات 
مدیریتی انجام ش��ده در رأس کارخانه ذوب آهن و 
حضور اردشیر سعد محمدی به عنوان مدیری که در 
سال های قبل تجربه حضور در صنایع مس ایران را 
هم داشته، ش��اید بهترین خبر برای تیمی بود که 
مشکالت مالی ناش��ی از عدم تزریق بودجه کافی از 
 س��وی کارخان��ه در طی یک س��ال اخیر ش��رایط 
نایب قهرمان آسیا در سال ۲۰۰9 را به جایی رساند 
که امروز باید برای فرار از سقوط در لیگ برتر فوتبال 
ایران بجنگد. حضور س��هام ذوب آه��ن در بورس و 
خصوصی شدن این باش��گاه و البته تغییر احتمالی 
مدیرعامل باش��گاه هم که توس��ط مدیریت قبلی 
کارخان��ه ذوب آهن انتخاب ش��ده ب��ود، خبرهای 
دیگری است که می توان از س��عد محمدی انتظار 
داشت، ولی به نظر می رسد که این کار الاقل تا پایان 
لیگ برتر امس��ال به تعوی��ق بیفتد تا ش��رایط این 
روزهای ذوب آهن از چیزی که هست بدتر نشود، اما 
ذوب آهن برای فرار قطعی از کابوس سقوط باید به 
جایگاه سیزدهم لیگ چشم داشته باشد که فعال در 
اختیار داماش 3۰ امتیازی است که دیروز عصر هم 
یک بازی خانگی با صبا در رش��ت برگزار کرده و به 
احتمال زیاد فاصله قطعی اش را با ذوب آهن به بیش 

از هفت امتیاز افزایش داده است.تنها امید ذوبی ها 
برای رسیدن به شاگردان حمید درخشان اینجاست 
ک��ه داماش��ی ه��ا در  نی��م فص��ل دوم هن��وز با 
تراکتورسازی، نفت تهران، سپاهان و استقالل بازی 
نکرده اند و ش��اید این چهار بازی س��خت در کنار 
امتیازگیری ذوبی ها بتواند معجزه ای را برای فوتبال 
اصفهان به نمایش بگذارد تا الاقل شاگردان فرهاد 
کاظمی به صورت قطعی از سقوط نجات پیدا کنند. 
به غیر از این بازی، جمعه ای��ن هفته ذوب آهن در 
مقابل داماش هم می تواند تا حدود زیادی معادالت 
انتهای جدول را حل کند. ذوبی ها در صورتی که از 
کورس با داماش عقب بمانند، این شانس را دارند تا 
با جبران فاصله چهار امتیازی ب��ا آلومینیوم الاقل 
شانس خودشان را در مرحله پلی اف و رقابت با تیم 
سوم لیگ دسته اول ازمایش کنند که آن بازی هم 
ساده نیس��ت و تیمی که از یک دس��ته پایین تر با 
سودای رسیدن به لیگ برتر به این مرحله می رسد، 
رقیبی خطرناک برای ذوبی ها خواهد بود، البته به 
شرطی که کاظمی بتواند تیمش را برای برای هفته 
۲9 در بندرعباس و در مقاب��ل آلومینیوم به خوبی 
آماده کند تا با پیروزی در آن مسابقه، فوتبال اصفهان 

را به بقای دومین نماینده اش امیدوار کند. 

یک سهمیه و سه قلندر

ذوب آهن هنوز هم شانس دارد

ترافیک ناشی از جاده یک بانده
ترافیک ناشی از جاده یک بانده، موضوعی است که 
یکی از دغدغه های رییس هیأت ورزش های همگانی 
 شهرستان فریدونش��هر را به خود اختصاص داده و 
او در ب��اره اش به زاین��ده رود می گوی��د: »امکانا ت 
پیست بد نیست، اما باید بیشتر ش��ود، به خصوص 
 در زمینه جاده نیاز به عریض سازی و دوبانده شدن 
داریم. جاده یک بانده س��بب بروز ترافیک شدید در 
روزهای پراستقبال می ش��ود که با همکاری هیأت 
ورزش های همگانی و اس��کیت تالش می کنیم آن 

را تسهیل کنیم.

 امکانات رفاهی متوسط
مصطفی حس��امی ادامه می ده��د: امکانات رفاهی 
نسبتا خوب است، ولی جوابگوی جمعیتی که برای 
تفریح و ورزش به اینجا می آیند، نیست. چهار اتاق 
مخصوص استراحت، یک سالن دوطبقه که به منظور 
استراحتگاه از آن استفاده می شود، رستوران پیست 
و یک باب مغازه فروش خوراکی و تنقالت و تجهیزات 
و امکانات پزش��کی از جمله امکاناتی است که آقای 
حسامی به آن اش��اره دارد. به گفته وی، استفاده از 
اتاق ها برای افرادی ممکن است که از قبل رزرو کرده 
باشند که باید قبول کرد چهار اتاق برای این مجموعه 

بسیار کم است. سالن دوطبقه هم برای ارایه خدمات 
پذیرایی به جمعیت زیاد مناسب است، ولی بخشی از 
فضای طبقه دوم را به نمازخانه اختصاص داده اند که 
از س��طح خدمات می کاهد و می طلبد نمازخانه ای 

جدا تأسیس کنند.
بهمن َگگونانی، نفر سوم جشنواره تندیس زمستانی 
و اهل فریدونش��هر اس��ت. او در باره امکانات پیست 
شهرش که تنها س��ه کیلومتر با فریدون شهر فاصله 
دارد، می گوید: »مس��احت پارکینگ پیست بسیار 
کم اس��ت و مراجعه کنندگان برای پیدا کردن جای 
پارک با مشکل روبه رو می ش��وند؛ چرا که جا برای 

پارک ماشین کم است. یک بانده بودن جاده هم مزید 
 بر علت شده تا شاهد ترافیک س��نگین در روزهای 
پر تردد باشیم. البته این پیست تازه تأسیس بوده و 
با توجه به این موضوع امکانات بدی ندارد، ولی باید 
توسعه یابد که شنیده ایم نماینده مردم فریدونشهر 
در مجلس شورای اس��المی قول هایی در این زمینه 
داده اند. «وی اضافه می کند: »گفته شده قرار است 
سایرامکانات ورزشی برای ورزش های غیر زمستانه 
هم در این مکان دایر ش��ود. اگر ای��ن اتفاق رخ دهد 
بسیار عالی می شود؛ امکاناتی نظیر ورزش بیلیارد و 
بولینگ، بنابر این الزم است که به وضعیت پارکینگ 

و جاده هم رسیدگی کنند.«
حمید مؤذنی، نفر اول این جش��نواره که از اصفهان 
رفته بود، از جاده و مس��یر راضی است ولی امکانات 
رفاهی را ضعی��ف ارزیابی می کن��د: »زمانی که ما 
به س��مت پیس��ت حرکت کردیم صبح زود بود و به 
ترافیک بر نخوردیم، ام��ا از نظر امکان��ات رفاهی با 
مش��کل مواجه بودیم و برای تهیه غذا مجبور شدیم 
به شهر برویم. به همین خاطر فکر می کنم امکانات 
رفاهی پیست اسکی فریدونشهر وضعیت خوبی ندارد 

و باید توسعه یابد.«

قول هایی برای سال 92
به گفته رییس هی��أت ورزش های همگانی، محمد 
علی اس��فنانی نماینده مردم فریدونشهر، فریدن و 
 چادگان چندی پیش در جلس��ه ای که با ش��رکت 
زاینده رود استان اصفهان داش��ته، قول هایی برای 
توس��عه و تجهیز بیشتر پیست اس��کی فریدونشهر 
داده است که قرار است در س��ال 9۲ اجرایی شود.

یکی از این قول ها دوبانده کردن جاده برای کاهش بار 
ترافیکی است که در صورت تحقق این وعده، بخشی 
از مشکالت برطرف می شود. برای توسعه اتاق های 
پذیرایی و افزایش سرویس بهداشتی هم وعده هایی 

داده شده که امید است عملی شود.

کندی خدمات امدادرسانی
 ریی��س کمیت��ه گردش��گری ورزش��ی در هی��أت 
ورزش های همگانی اس��تان اصفه��ان باریک بودن 
جاده را عمل نگ��ران کننده و اصلی ب��رای خدمات 
امدادرسانی اعالم می کند و ادامه می دهد: با توجه 

به بعد مسافت پیست اسکی تا فریدونشهر و ترافیک 
ناش��ی از یک بانده بودن جاده، خدمات امدادرسانی 
با کن��دی صورت می گی��رد. مجید دان��ش مبرهن 
اضاف��ه می کند: برای پیش��گیری و مقابل��ه با بروز 
حادثه و مصدوم ش��دن افراد، بای��د بودجه ای برای 
تهیه تعدادی تخت حمل بیمار )بک بورد( که بسیار 
پیشرفته تر از برانکارد اس��ت در نظر بگیرند. بدین 

ترتیب س��رعت حمل و انتقال مصدوم��ان افزایش 
می یابد. از ط��رف دیگر با تجهیز مراک��ز بهداری در 
تأسیس��ات پیس��ت، به خصوص در فصل زمستان 
و برگزاری جش��نواره ها و مس��ابقات زمس��تانی تا 
 حد زیادی نیاز حمل بیمار به فریدونش��هر برطرف 
می گردد. وی تعداد آمبوالنس های موجود در پیست 
را ناکافی می داند و می گوید: گاهی سه نفر مصدوم را 
با یک آمبوالنس حمل می کنند و نیاز است به تعداد 

آمبوالنس ها اضافه شود.

تجهیزات کافی در صورت بروز حوادث
اما رییس هیأت ورزش های همگانی فریدونش��هر 
تجهیزات موجود در پیست در صورت بروز حادثه را 
رضایت بخش توصیف می کند: هالل احمر از صبح 
اول وقت تا عصر اینجاس��ت و ات��اق مخصوص برای 
شبکه بهداش��ت و درمان هم وجود دارد. آمبوالنس 
 هم مرتب رفت و آمد می کند و تنها مش��کل، جاده 
یک بانده و باریک است که امیدواریم قول هایی که 

برای تعریض جاده داده اند جامه عمل بپوشد.

کندی خدمات امداد رسانی

دو بانده شدن پیست فریدونشهر؛ از وعده تا عمل

180 کیلومتر که به طرف غرب اصفهان حرکت کنید، به پیست اسکی فریدونشهر می رسید؛ یک جاده باریک و دوطرفه  سمیه 
که در روزهای شلوغ و در زمان برف و برگزاری جشنواره های ریز و درشت زمستانی با ترافیک سنگین گره خورده است. مسرور 

روز جمعه این پیست میزبان برگزاری ششمین دوره جشنواره تندیس برفی بود و جمعیت قابل قبولی برای شرکت در آن 
به فریدونشهررفته بودند، اما مشکل عمده مراجعه کنندگان به پیست فریدونشهر که تنها پیست برفی اصفهان است کمبودپارکینگ، ترافیک 
و خدمات رفاهی است. جاده ای که به پیست منتهی می شود باریک و دوطرفه است، درحالی که با توجه به استقبال مردم از ورزش های زمستانی 

و برف بازی و نیز جمعیت استان اصفهان که تنها این پیست را در اختیار دارند، می طلبد که جاده عریض تر و دوبانده شود.

مس�احت پارکینگ پیس�ت 
بس�یار ک�م اس�ت و مراجعه 
کنن�دگان ب�رای پی�دا کردن 
جای پ�ارک ب�ا مش�کل روبه 
رو م�ی ش�وند؛ چ�را ک�ه جا 
برای پارک ماش�ین کم است. 
ی�ک بان�ده ب�ودن ج�اده هم 
مزید بر علت ش�ده تا ش�اهد 
 ترافیک س�نگین در روزهای 

پر تردد باشیم

ذوب آهن برای 
فرار قطعی از 

 کابوس سقوط 
باید به جایگاه 
سیزدهم لیگ 

چشم داشته باشد 
که فعال در اختیار 

داماش 30 امتیازی 
است

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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1- موضوع مناقصه: تهیه، حمل و پخش مقدار دویس��ت و پنجاه تن MC و حمل و پخش و کوبیدن مقدار س��ی هزار تن بتن 
آسفالتی در سطح معابر و خیابان های اصلی و فرعی محالت و برزنهای شهر جدید فوالدشهر و محدوده توسعه آن در مسکن مهر.

2- مناقصه گزار: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1391/12/2 تا پایان وقت اداری مورخ 1391/12/6 و از طریق مراجعه به 
پایگاه اینترنتی WWW.OMRANPOOLADSHAHR.COM یا http://iets.mporg.ir و یا به شرکت عمران 

شهر جدید فوالدشهر به نشانی: بلوار ولی عصر- میدان ولی عصر، تلفن: 0334-2630161-5
4- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گش�ایش آن: مهلت تحویل پیش��نهاد قیمت تا پایان وقت اداری مورخ 
91/12/17 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر بوده و زمان گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت در تاریخ 91/12/19 

در محل شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر می باشد. 
5- مبلغ برآورد: هفت میلیارد و سیصد و هشتاد و پنج میلیون )7/385/000/000( ریال.

6- نوع و میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سیصد و هفتاد میلیون )370/000/000( ریال بصورت ضمانت نامه بانکی 
در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه و یا فیش واریزی به حساب 

شماره 2173690205004 سیبا بانک ملی بنام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر.
7- مدارک موردنیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضوری: ارائه معرفینامه کتبی.

تذکر: داش�تن حداقل پایه پنج راه و ترابری )گواهینامه صالحیت معاونت برنامه ری�زی و نظارت راهبردی( 
جهت شرکت در مناقصه الزامی است. 

آگهی تجدید مناقصه
شماره: 91/11215/ص مورخ 91/11/29

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

نوبت دوم

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 2015 مورخ 91/11/25 شورای اسالمی 
شهر آران و بیدگل نسبت به فروش 4 قطعه زمین واقع در شهرک هالل بشرح ذیل با قیمت پایه کارشناسی 
با شرایط خاص از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل می آید جهت 
اطالع از شرایط، اخذ مدارک و شرکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این 
آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
1- قطعه زمین ش��ماره یک با کاربری صنعتی به متراژ 786 م.م با قیمت پایه کارشناسی از قرار متری 

575/000 ریال.
2- قطعه زمین ش��ماره دو با کاربری صنعتی به متراژ 818 م.م با قیمت پایه کارشناس��ی از قرار متری 

530/000 ریال.
3- قطعه زمین شماره س��ه با کاربری صنعتی به متراژ 808 م.م با قیمت پایه کارشناسی از قرار متری 

520/000 ریال.
4- قطعه زمین شماره چهار با کاربری صنعتی به متراژ 761 م.م با قیمت پایه کارشناسی از قرار متری 

565/000 ریال. 

آگهی مزایده

مهدی عموزاده – شهردار آران و بیدگل



یادداشت

 بیش از۴۰پروژه عمرانی درمانی
 در دستور ساخت دانشگاه قرار دارد

 معاون توس��عه مدیریت و منابع دانش��گاه علوم پزش��کی ش��هرکرد از 
بهره برداری از شش پروژه عمرانی و درمانی در استان خبر داد.

دکتر حمید رئیسی اظهار داشت: بیش از۴۰پروژه عمرانی درمانی دیگر 
استان نیز در دستور ساخت قرار دارد. وی با بیان این که ساخت فاز دوم 
پروژه بیمارستان آیت اهلل کاشانی ش��هرکرد پیشرفت قابل مالحظه ای 
داشته، خاطرنشان کرد: مرکز بهداش��تی - درمانی منجرمویی، دوباب 
پانسیون و نقلیه س��رایداری و خانه پزش��ک مرکز مال خلیفه، اورژانس 
۱۱۵ فرخشهر، مرکزبهداشتی درمانی فرخشهر، پایگاه بهداشتی درمانی 
چلگرد و مرکز بهداشتی - درمانی شماره ۳ شهرکرد از جمله پروژه های 
افتتاح شده در دهه فجر بوده است. وی تصریح کرد: ساخت بیمارستان 
بروجن نیز پیشرفت خوبی داشته، ولی این بیمارستان تا پایان سال۹۱ به 
بهره برداری نخواهد رسید. رئیسی در خصوص تعداد پروژه های عمرانی - 
درمانی سال آینده گفت: پروژه های در دست اجرا شامل سفت کاری فاز ۲ 
بیمارستان کاشانی شهرکرد، سفت کاری و نماسازی توسعه بیمارستان 
لردگان، ساخت کلینیک درمانی فارس��ان و فوریت های بین جاده ای در 
شهرستان های استان است. وی ادامه داد: ساخت دوباب پروژه بیمارستانی 
شهرکرد و لردگان، ساخت۲۰۰ خوابگاه در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
و ۱۴ واحد مس��کن متخصصین نیز در دس��تور کار قرار دارد. وی افزود: 
ساخت۱۱ باب مرکز بهداش��تی- درمانی شهری و روستایی در شهر ها و 

روستاهای استان انجام شده و یا در دست ساخت است.

خبر ویژه

معاون شهرداری بروجن/اسماعیلی 

 دیدگاه و نظرات خانواده ش��هدا باید به گوش مسئولین رسانده تا بتوان 
با این کار اندکی از مش��کالت آنها را حل کرد، چرا ک��ه نظام جمهوری 
اس��المی هرچه دارد از برکت خون شهیدان است. ش��هدا برای استقرار 
و حفظ نظام جمهوری اس��المی جان خود را در این راه از دست داده اند 
و ما باید برای حرمت خون این ش��هیدان ارزش قائل ش��ویم و برگزاری 
یادواره شهدا کار بزرگ و ارزشمندی است و این می تواند حداقل کاری 
 باشد که دین خودمان را نسبت به خانواده شهدا کمتر کنیم.برای حفظ 
ارزش های اسالم باید راه این 
ش��هدا را ادامه دهیم و پایبند 
اص��ول و پش��تیبان رهبرمان 
باش��یم ت��ا دول��ت و نظامی 
همیش��ه موفق داشته باشیم. 
شهیدان افتخار نظام جمهوری 
اس��المی هس��تند وهم��ه ما 
مدیون آن بزرگواران هستیم .

 دیدگاه و نظرات خانواده شهدا 
باید به گوش مسئولین رسانده شود

چهره روزیادداشت
55 موقوفه در چهارمحال و بختیاری ثبت شده است

مدیرکل اوقاف و امور خیری��ه چهارمحال و بختیاری از ثب��ت۵۵ موقوفه در این 
استان در سال ۹۱ خبر داد. حجت االسالم والمس��لمین محمد طباطبایی اظهار 
داشت: از ابتدای امسال بیش از۱۰ هزار متر مربع فضای عمرانی ایجاد شده است.
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گزارش خبری

 ثبات و نظم کشور 
مرهون ولی فقیه است

امام جمع��ه موقت ش��هرکرد گفت: نظم و ثبات کش��ور 
مره��ون وج��ود رهب��ر معظ��م انق��الب و رهنمودهای 

کارگشای ایشان است.
حجت االس��الم ابوالحس��ن فاطم��ی در خطبه های نماز 
جمعه این هفته شهرکرد که در مصالی بزرگ این شهر 
برگزار شد، ضمن س��فارش نمازگزاران به تقوای الهی و 
پرهیز از گناه اظهار داش��ت: تقوا و پرهی��زکاری یکی از 
مهم ترین اموری اس��ت که انس��ان های مؤمن باید به آن 
توجه ویژه ای داش��ته باش��ند و همواره با کارهای نیک، 
تقوای خود را تقویت کنند.مدیر حوزه علمیه ش��هرکرد 
ادامه داد: تقوا و پرهیزکاری بهترین ابزار و وسیله ای است 
که به واسطه آن می توان از دام گناهان در امان ماند و به 
مقام قرب الهی دست پیدا کرد. فاطمی در ادامه با تسلیت 
وفات حضرت معصومه)س(، تصریح کرد: به برکت وجود 
این بانوی گرامی، قم به یکی از مراکز بزرگ دینی جهان 
اسالم تبدیل شده است. امام جمعه موقت شهرکرد با بیان 
این که سرنوشت ایران اس��المی با اسالم و مذهب شیعه 
پیوند خورده است، گفت: شهید مرتضی مطهری در کتاب 
»خدمات متقابل ایران و اسالم«، این موضوع را به خوبی 
تشریح کرده است. فاطمی بر ضرورت اجرای هرچه بهتر 
احکام و تعالیم مذهب شیعه در کشور تأکید کرد و افزود: 
امروز ایران اسالمی افتخار آن را دارد که زیر پرچم اسالم 
و مذهب شیعه قرار گرفته و برهمین اساس ضروری است 
تا قدر این نعمت الهی را دانس��ت و در اجرای هرچه بهتر 

احکام این دین مبین اهتمام ویژه ای به کار گرفت.
وی با اشاره به تمدن کهن ایران، اظهار داشت: این تمدن 
کهن باید سبب ش��ود تا ما بصیرت و جهان بینی خود را 
ارتقا دهیم و در مقابل حق و حقیقت تواضع کرده و غرور 
نداشته باش��یم. فاطمی به نزدیک ش��دن ایام عید نوروز 
اش��اره کرد و گفت: باید در برپایی مراسم شادی و اعیاد، 
انضباط اخالقی و اسالمی خود را رعایت کنیم، چراکه در 

غیر این صورت مورد قهر خدا قرار می گیریم.
امام جمعه موقت ش��هرکرد بر ض��رورت حفظ وحدت و 
همدلی مسئوالن تأکید و تصریح کرد: اگر بحث و تبادل 
نظری بین مسئوالن وجود دارد باید در چارچوب معین و 
قانونی مطرح شده و منجر به هرج و مرج در کشور نشود.

وی ادامه داد: با وحدت و همراهی دس��ت به دس��ت هم 
می دهیم تا مشکالت و مسائل اقتصادی و معیشتی کشور 

را برطرف کنیم. 

 مدیر امور برق شهرستان بروجن گفت: 
گروه 
همزمان با دهه مبارک فجر امس��ال ۱۶ شهرستان 

پروژه برق رسانی با اعتباری افزون بر۱۱ 
میلیارد و۶۰۰ میلیون ریال افتتاح و به بهره برداری  رسید.

مهندس جمال علیدادی برق رسانی مسکن مهر بروجن، فردانبه  
و ش��هرک الهیه، برق دارنمودن شهرک مجلس��ی، برق رسانی به 
متقاضیان شهری و روس��تایی، اصالح ترانس روستاهای گلوگرد 
و آورگان،تعوی��ض تابلوه��ای توزیع، بهینه س��ازی ش��بکه های 
برق بروجن، فرادنبه و گندمان را از جمله پ��روژ ه های اجرایی در 
شهرستان بروجن عنوان کرد. وی اصالح و پایداری شبکه، باال بردن 
قابلیت اطمینان شبکه، بهینه سازی شبکه های فرسوده،توسعه 
شبکه برق رسانی روستایی، تعمیرات و نوسازی شبکه های موجود، 
ایجاد قدرت مانور و برق رس��انی به متقاضیانی که نیاز به احداث 

شبکه برق رسانی دارند را از اهداف اجرای این پروژه ها دانست.
مهندس علیدادی احداث ۲۵ هزار شبکه فشار ضعیف و متوسط، 
احداث۱۱دستگاه ترانس هوایی، بهینه سازی و رفع حریم۲۸۰۰ 
متر شبکه ونصب۱۴مجموعه کت اوت را از اقدامات انجام شده برای 
اجرای ۱۶پروژه برق رسانی در شهرستان بروجن همزمان با دهه 

مبارک فجر امسال بیان کرد.
شهرستان بروجن با جمعیت بیش از ۱۱۹ هزار نفر در۶۲ کیلومتری 
شهرستان شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد و 
امور برق این شهرستان، ۴۲ هزار مش��ترک برق را در بخش های 

خانگی، کشاورزی، تجاری و صنعتی تحت پوشش دارد.  

برق رسانی به 7۳7 روستای چهارمحال و بختیاری در 
۳۴ سال گذشته

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری 
گفت :۷۳۷روس��تا از ابتدای پیروزی ش��کوهمند انقالب اسالمی 
تاکنون در حوزه فعالیت این ش��رکت برق دار ش��ده اند. مهندس 
رحمت اله حمامیان افزود: تا پیش از انقالب اسالمی، ۹ روستا در 
این اس��تان برق دار بود و هم اکنون۷۳۷ روستا از نعمت روشنایی 
 برق بهره مند هستند و با پایان یافتن تأمین برق روستاهای باالی

۲۰ خانوار، در حال برق رس��انی به روس��تاهای ب��االی۱۰ خانوار 
هستیم.

وی گفت: تمام روستاهای استان برق دارشدند مگر روستاهایی که 
صعب العبوربوده  و جاده دسترسی ندارند که پیش بینی شده این 

روستاها هم با انرژی خورشیدی هرچه زودتر برق دارشوند.
 حمامیان افزود: امسال شش روس��تای استان  با استفاده از انرژی 
خورشیدی برق دار ش��دند و تخصیص اعتبارات  مناسب می تواند 
شتاب بیشتری به برق دار کردن روستاهای صعب العبور و برقراری 

تعادل میان عرضه و تقاضای انرژی برق بدهد.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری 
خاطر نشان کرد: بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی۱۰ هزار 
کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط هوایی و ۳۷۱ کیلومتر شبکه 
فشار ضعیف و متوسط زمینی احداث شده و این درحالی است که 
پیش از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، طول خطوط زمینی 
۸۳۰ کیلومتر و هوایی به دو کیلومتر می رسید. حمامیان با اشاره به 

رشد ۸ درصدی تعداد مشترکین برق نسبت به سال گذشته افزود: 
در حال حاضر این شرکت، خدمات رسانی به۲۸۰ هزار مشترک برق 
در بخش های خانگی، کشاورزی، تجاری و صنعتی را بر عهده دارد.

اس��تان چهارمحال و بختیاری ب��ا جمعیت بی��ش از ۸۹۵ هزار و 
۲۰۰ نفر از جمله مناطق کوهستانی فالت مرکزی ایران محسوب 

می شود . 
 

بهینه سازی شبکه های برق اردل با احداث ۸۳۰۰ متر 
کابل خودنگهدار

مدیر امور برق شهرس��تان اردل گفت: با احداث۸۳۰۰ متر کابل 
خودنگهدار، شبکه های برق شهرستان اردل اصالح و بهینه سازی 
شد. مهندس حس��ین ریاحی افزود: همزمان با دهه فجر انقالب 
اس��المی با اعتباری بیش از ش��ش میلی��ارد و۳۲۰ میلیون ریال 
و اجرای پنج پروژه برق رس��انی و بهینه س��ازی، شبکه های برق 
 شهرس��تان اردل پایدار و تقویت ش��د. وی برق رسانی به شهرک 
مازه گلی،بهینه سازی شبکه برق روستاهای شیخ محمود و سرخون 
و احداث ش��بکه در منطقه میانکوه و اردل را از جمله پروژه های 

اجرایی بیان کرد.
ریاحی احداث۱۴۰۰متر شبکه فشار متوس��ط، نصب۷۰۰ تیر و 
جابه جایی پست هوایی در روستای سرخون را از اقدامات صورت 
گرفته برای اصالح و بهینه سازی شبکه های برق شهرستان اردل 
عنوان کرد. شهرس��تان اردل با بی��ش از ۵۳ هزارنفر جمعیت در 
۷۰ کیلومتری شهرکرد مرکز اس��تان چهارمحال و بختیاری قرار 
 دارد و امور برق این شهرس��تان به ۱۳ هزار و۳۰۰مشترک برق در 
بخش های خانگی، کش��اورزی،تجاری و صنعتی خدمات رسانی 

می کند.  

اتمام عملیات اجرایی رینگ دو فیدر در شلمزار
مدیر امور برق شهرستان کیار گفت : عملیات اجرایی رینگ فیدر  ۵ 

و ۱۲ شلمزار در این شهرستان به اتمام رسید.
 مهرداد رحیم پور برق رس��انی به دادگستری ش��لمزار و تعویض 
مقره های شبکه روستایی سر تنگ محمودی را از دیگر پروژه های 

اجرایی در دهه مبارک فجر امسال بیان کرد.
وی اعتبار هزینه ش��ده برای اجرای این پروژه ه��ا را۵۰۰ میلیون 

ریال عنوان کرد.
 شهرس��تان کیار با جمعیت بیش از ۵۸ هزار نفردر۳۶ کیلومتری 
شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد که امور برق 
این شهرستان به۲۰ هزار مشترک در بخش های خانگی، صنعتی، 

کشاورزی و تجاری خدمات رسانی می کند.

شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری 

افتتاح ۱۶ پروژه برق رسانی در بروجن
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ابالغ اجرائیه
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110420350900454 اجرائی��ه:  ش��ماره   7546
9109980350900055، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910056، بموجب درخواست 
اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه مربوطه 9109970350900542 
محکوم علیهم 1- زهرا شیرزاد نشانی: اصفهان خ هاتف جنب دبیرستان سالمت 
کوی طبیب اصفهانی بن بس��ت اول سمت راست س��اختمان جابرزاده واحد 3، 
2- حس��ین هیبت الهی 3- حس��ن هیبت الهی هر دو مجه��ول المکان محکومند: 
1- متضامن��ًا ب��ه پرداخت مبلغ چهارص��د میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 
مبل��غ 8/079/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق 
تعرف��ه قانونی و پرداخت خس��ارات تأخیر تأدیه وفق آخرین ش��اخص اعالمی 
بانک مرکزی تا زمان اجرا از تاریخ سررس��ید چک در حق محکوم له محمدعلی 
دلفروزی نش��انی: اصفهان خ هاتف کوی مشیر س��رای بازرگان پ 7 با وکالت 
پدرام داوری نش��انی: اصفهان فلک��ه فیض ابتدای خ میر مجتمع گلس��تان ط 2 
واحد 4. بع��الوه پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت حق االجرا. محکوم علیه 
مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 
آن را ب��ه موقع اجرا گذارد. 2- ترتیب��ي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي 
معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي 
ک��ه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم 
نماید هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اج��راي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن ب��راي فرار در پرداخت اموال 
خ��ود را معرف��ي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خ��ود بدهید بنحوي که 
اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 
اجراي احکام مدني میباش��د به قانون اجراي احکام مدنی و قانون آیین دادرسي 
مدني مص��وب 79/1/21 و همچنین مف��اد قانون نحوه اج��راي محکومیت هاي 
 مال��ي مص��وب 10 آب��ان 1377 توجه نمائید. دفتر ش��عبه نه��م دادگاه عمومی

حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7549 در خصوص پرونده کالس��ه 1940/91 خواهان محس��ن کدخدایی نجف 
آبادی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه بخشی از خس��ارت به طرفیت جواد لطیفی 
خوراس��گانی فرزن��د محمدعلی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز 
یکشنبه مورخ 92/2/22 س��اعت 10/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه 

واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7550 در خصوص پرونده کالسه 1588/91 خواهان مهرداد تربیت دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال 180 س��هم مشاع از پالک ثبتی 405/1785 واقع در بخش 
16 اصفهان به طرفیت س��عید طاهرزاده و فاطمه مالئی تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 92/2/8 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7551 در خص��وص پرونده کالس��ه 1942/91 ش 33 خواه��ان نرگس زمانی 
دادخواس��تی مبن��ی ب��ر پرداخ��ت مبل��غ 44/500/000 ریال باب��ت صدور و 
ظهرنویس��ی ی��ک فقره چک به ش��ماره 934644 مورخ 91/11/20 با احتس��اب 

تأخی��ر در تأدیه از سررس��ید چ��ک لغایت اج��راء حکم و هزینه دادرس��ی به 
طرفی��ت مرضیه مؤذن��ی- عبدالرضا میرصی��دزاده تقدیم نموده اس��ت. وقت 

رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 92/2/3 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع 
ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم 
را اخ��ذ نمایی��د. در صورت ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7552 در خصوص پرونده کالس��ه 1985/91 خواهان آقای محمدرضا محسنی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه خس��ارت به طرفیت آقای جمش��ید صالحی تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز یکش��نبه مورخ 92/2/1 ساعت 10 صبح 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 

خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوان��ده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7553 در خصوص پرونده کالس��ه 1939/91 ش 33 خواهان فرود حس��ن پور 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال س��ند خودرو پراید به شماره 989023 س 
46 مقوم به علی الحس��اب 50/000/000 ریال به طرفیت افس��انه فصاحت تقدیم 
نموده است. وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 92/2/2 ساعت 12 تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
براب��ر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه 
مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی 
 و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7554 در خصوص پرونده کالس��ه 1922/91 خواهان حمید بدیعی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه 1 فقره چک و هزینه دادرسی و... به طرفیت طاهره فروغی 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 92/1/24 ساعت 12 ظهر تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می ش��ود. خالویی- مدیر شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7555در خصوص پرونده کالس��ه 1956/91 ش 33 خواهان علیرضا شاهزیدی 
دادخواس��تی مبنی بر تقاض��ای صدور حکم بر الزام خوان��دگان به حضور در 
دفتر اس��ناد رس��می و انتقال قطعی سند یک دس��تگاه خودروی وانت پیکان به 
ش��ماره انتظامی 13-123 ن 84 به نام اینجانب مقوم به مبلغ 20/000/000 ریال 
به احتس��اب هزینه دادرس��ی به طرفیت اکبر آبرون- زیب��ا کریمی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگی برای روز 5 ش��نبه مورخ 92/2/5 ساعت 10 صبح تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
براب��ر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده 

قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه 
مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی 
 و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای

حل اختالف اصفهان

تأسیس
7587 ش��ماره: 3113/الف 91/103 آگهی تأس��یس ش��رکت ایمن صعود نوین 
س��پاهان با مس��ئولیت محدود. ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1391/10/21 تحت 
ش��ماره 48977 و شناس��ه ملی 10260672585 در این اداره به ثبت رسیده و 
در تاری��خ 1391/10/21 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمی��ل گردیده و خالصه 
ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می آگهی می 
ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: فروش- نصب و راه اندازی- سرویس و نگهداری 
و بازس��ازی آسانس��ور. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- 
مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان – خیابان هشت 
بهشت شرقی کوچه 22 بهمن بن بست نرگس پالک 78 کدپستی 8157886861. 
تلفن: 03112659920. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 
5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای مسیب گنجعلی چم جنگلی به سمت رئیس 
هیئت مدیره. 2-5- آقای علی روس��تایی چمکاکا به س��مت عضو هیئت مدیره. 
3-5- آقای علی روستایی چمکاکا به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب 
گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با 
امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باشد. 
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساس��نامه. آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
7588 ش��ماره: 3110/الف 91/103 آگهی تأسیس ش��رکت تجهیزات آسیا مهر 
بد با مس��ئولیت محدود. ش��رکت ف��وق در تاریخ 1391/10/21 تحت ش��ماره 
48976 و شناس��ه ملی 10260672551 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1391/10/21 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن 
به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1- موضوع 
ش��رکت: خرید و فروش- تهیه و توزیع تجهیزات پزشکی در صورت لزوم پس 
از کس��ب مجوز از مراجع ذی صالح- ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی 
و خصوص��ی- اخذ و اعطای نمایندگی از ش��رکت ه��ای دولتی و خصوصی و 
شرکت های داخلی و خارجی- صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی. 
2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 3-1- 
اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان – خیابان ارتش- بهداری لشکر کوچه شهید 
کریم��ی پالک 81 کدپس��تی 8174764593 تلفن: 03116284990. 4- س��رمایه 
ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای 
مهدی شرافتی به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم عاطفه کریمی نوکابادی 
به س��مت عضو هیئت مدیره. 3-5- خانم عاطفه کریمی نوکابادی به سمت مدیر 
عام��ل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارن��دگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت 
معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساس��نامه. آذری- رئیس اداره 

ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7589 ش��ماره: 3600/ت 91/103 آگه��ی تغیی��رات ش��رکت خدماتی آس��مان 
نی��ک ایرانی��ان س��هامی خ��اص ب��ه ش��ماره ثب��ت 47729 و شناس��ه مل��ی 
10260658427. به اس��تناد صورت جلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده مورخ 
 1391/10/8 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د: 1- ش��رکت مذک��ور در تاریخ فوق 
منحل اعالم گردید و آقای س��لمان افش��اری برای مدت یکس��ال به سمت مدیر 
تصفی��ه انتخ��اب گردید. نش��انی محل تصفی��ه- اصفهان خیابان س��جاد نبش 
کوچه ش��هید غالمعلیان پالک 6 کدپس��تی 8167685373 می باش��د. در تاریخ 
1391/10/24 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتج��اری ثبت و مورد 
تأیی��د و امضاء قرار گرفت. آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
کاران  کیمی��ا  ش��رکت  تغیی��رات  آگه��ی   91/103 3624/ت  ش��ماره:   7590
عه��د عتیق ب��ا مس��ئولیت مح��دود به ش��ماره ثب��ت 46212 و شناس��ه ملی 
10260642524. ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ش��رکا م��ورخ 
1391/10/19 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د: 1- نام ش��رکت به کیمی��اکاران 
عتی��ق تغییر یاف��ت و ماده مربوط��ه در اساس��نامه اصالح گردی��د. در تاریخ 
1391/10/26 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتج��اری ثبت و مورد 
 تأیی��د و امضاء قرار گرفت. آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7591 ش��ماره: 3638/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت مقدم صنعت بس��پار 
با مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثبت 46578 و شناس��ه ملی 10260646401. 
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ش��رکا م��ورخ 1391/10/9 تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د: 1- نوع ش��رکت از با مس��ئولیت محدود به س��هامی خاص 
تبدیل گردید. 1-1- اساس��نامه ش��رکت مش��تمل بر 63 م��اده و 11 تبصره به 
تصویب رس��ید. 2-1- س��رمایه ش��رکت مبلغ 3/050/000/000 ریال منقس��م 
 به س��ه ه��زار و پنجاه س��هم 1/000/000 ریالی که تعداد س��ه ه��زار و پنجاه 
س��هم با نام می باش��د ک��ه مبلغ ف��وق تمامًا پرداخ��ت گردیده اس��ت. 1-3- 
اعض��اء هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال به ق��رار ذیل انتخ��اب گردیدند: خانم 
خدیج��ه امامی آرندی به س��مت رئیس هیئ��ت مدیره ، آقای اس��ماعیل اکبری 
 مقدم به س��مت نائب رئیس هیئت مدی��ره، آقای ابراهیم اکبری مقدم به س��مت 
عض��و هیئت مدی��ره، آق��ای ابراهیم اکبری مق��دم به س��مت مدیرعامل، 1-4- 
کلی��ه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امض��ای مدیرعامل یا رئیس 
هیئ��ت مدیره منفرداً همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 5-1- آقای مهدی 
 صادق��ی هاردنگی به عنوان بازرس اصلی،خانم مول��ود رضایی صیدآبادی به 
عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مال��ی انتخاب گردیدند. 6-1- روزنامه 
کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین ش��د. در تاریخ 
1391/10/26 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید 
و امض��اء قرار گرفت. م ال��ف/ 17566  آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 

مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
7592 ش��ماره: 3148/ال��ف 91/103 آگهی تأس��یس ش��رکت کاواک توس��عه 
پارس��یان با مسئولیت محدود. شرکت فوق در تاریخ 1391/10/27 تحت شماره 
49004 و شناس��ه ملی 10260672872 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1391/10/27 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه آن 
به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1- موضوع 
ش��رکت: انجام کلیه فعالیت های بازرگانی از قبیل ص��ادرات و واردات- خرید 
و ف��روش- تولی��د و تهیه و توزیع کلی��ه کاالهای مجاز بازرگان��ی- اخذ وام و 
 تس��هیالت از بانکها و موسس��ات دولتی و خصوصی جهت شرکت- انجام کلیه
ام��ور مرتب��ط به ترخی��ص کاال از گمرکات کش��ور- ش��رکت در مناقصات و 
مزای��دات و کلیه معام��الت دولتی و خصوصی – انجام ام��ور خدماتی از قبیل 
طراح��ی- مش��اوره و نظارت و اجرا در زمینه امور س��اختمانی و راهس��ازی 
و محوط��ه س��ازی و فضای س��بز و سدس��ازی و آبرس��انی و کش��اورزی 
 و دامپ��روری و طب��خ و توزی��ع غ��ذا. 2- م��دت ش��رکت: از تاری��خ ثب��ت به
مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان – 
خیابان دشتس��تان جنوبی- کوچه درستکار- بن بست ماکان پالک 39 کدپستی 
8156146735 تلفن 03112502473. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 10/000/000 
ریال می باشد. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- خانم لیال محمودیان اصفهانی 
به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای محمدمهدی هنرمندیان به سمت عضو 
هیئت مدی��ره. 3-5- آقای محمدمهدی هنرمندیان به س��مت مدیر عامل به مدت 
نامح��دود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی 
و تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل و رئی��س هیأت مدیره و اوراق عادی و 
اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باشد. 7- اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساس��نامه. آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان



محققان آلمانی دستکش هوشمندی طراحی 
کرده اند که با کمک چندین حس��گر، قادر به 
رهگیری حرکات دس��ت و تش��خیص حروف 

نوشته شده در هواست.
سیستم دستکش تایپ airwriter با رهگیری 
وضعیت و حرکات دس��ت کاربر، کلمه نوشته 
شده در هوا را تش��خیص داده و می تواند برای 
تایپ متون در رایانه یا نوش��تن پی��ام کوتاه یا 
ایمیل در تلفن همراه بدون نیاز به اس��تفاده از 
صفحه کلید، مورد استفاده قرار گیرد. به گفته 
»کریستوف اما« دانش��جوی دکتری مؤسسه 
تکنولوژی کارلسروهه )KIT(  و طراح دس��تکش تایپ، نوشتن در هوا با کمک دستکش، مانند 
استفاده از یک پد یا صفحه کلید نامرئی بوده و از قابلیت تعامل با سیستم های دیگر برخوردار است. 

حسگرهای به کار رفته در این دستکش، تمامی حرکات دست را ثبت کرده و سیستم رایانه ای
س��یگنال های مربوطه را به متن تبدیل می کنند. دس��تکش تایپ از طریق حروف بزرگ اول 
هر جمله می تواند یک جمله کامل را تش��خیص دهد. دس��تکش تایپ جایزه 81 هزار دالری 
 تحقیقات دانشگاهی گوگل را از آن خود کرده است و محققان قصد دارند در مرحله بعدی عالوه بر 

کوچک سازی این سیستم، امکان تطبیق دستکش با عینک واقعیت افزوده گوگل را نیز فراهم کنند.

ساکنان شهر سن آنتونیو دا پالتین برزیل با 
وزیدن باد شدید، ش��اهد برخاستن50 هزار 
عنکبوت و پدیده ای مشابه بارش عنکبوت از 
آسمان بودند. حدود40 هزار گونه عنکبوت 
در سراسر جهان شناس��ایی شده اند که تنها 
 23 گونه دارای اجتماعات��ی مانند زنبورها یا 
مورچه ها ب��وده و جزء خان��واده نادر عنکبوت 
اجتماعی  محسوب می شوند. تعداد عنکبوت های 
ماده ب��ه نر10به یک اس��ت و در ه��ر کلونی 
تا50 هزار عنکبوت زندگی می کنند. شبکه 
عظیم تور ساخته شده توس��ط عنکبوت ها 
می تواند از زمین تا باالی درخت کشیده شده 
یا معادل20 متر ارتفاع داش��ته باشد. »مارتا 
فیشر« زیست ش��ناس و متخصص عنکبوت 
در دانش��گاه پارن��ا، رویداد ب��ارش عنکبوتی 
 را یک پدیده طبیعی در ای��ن منطقه عنوان 
 Anelosimus م��ی کن��د. عنکب��وت
"eximius از خان��واده عنکب��وت اجتماعی

  به طور معمول در بین درختان دیده می شود
 و در هن��گام غروب و ش��ب با س��اخت یک 
 تار عنکبوت عظیم، اقدام به ش��کار حشرات 
می کند.  وزش بادهای قوی باعث کنده شدن 
تور عظیم و به ه��وا برخاس��تن آن به همراه 
هزاران عنکبوت می شود که منظره ای مانند 

باران عنکبوتی ایجاد می کند.
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 3عامل که رنج جدایی را 
کاهش می دهد

معموال اولین واکنش بسیاری از افراد پس از آن که می فهمند رابطه 
مشترکشان به بن بست رسیده است، انکار آن است. حتی گاهی اوقات 
افراد تمام ت��الش خود را برای حفظ رابطه انج��ام می دهند و انرژی 
 روانی زیادی صرف این موضوع می کنند، ول��ی باز هم به مرحله ای 

می رسند که دیگر ادامه رابطه برایشان ممکن نیست.
هرچند زندگی پس از طالق برای مرد و زن ب��ا چالش های جدی و 
سخت همراه است، ولی حقیقت این است که بعد از جدایی هنوز هم 
زندگی جاری اس��ت و باید این حقیقت را بپذیرن��د. رویارویی با این 
حقیقت و چگونگی دس��ت و پنجه نرم کردن با پایان یک رابطه )نه 

پاک کردن آن( به چندین عامل بستگی دارد:

1     شبکه حمایتی دوستان، خانواده و...
حضور خانواده و دوستان و تمایل ش��ما برای کمک گرفتن از آنها و 
توانایی آنها برای کمک کردن از نکات مؤثر اس��ت که در صورت دارا 

بودن شبکه حمایتی می توانید:
   در موقع نیاز کسی را کنار خود داشته باشید.

   دوستان و خانواده می توانند به حرف هایتان گوش کنند، بدون 
این که سعی داشته باشند احساسات ناشی از فقدان و جدایی همسر 

سابقتان )غم و اندوه( را کوچک و بی اهمیت جلوه دهند.
   دوستان و خانواده می توانند با گوش کردن به احساسات، عقاید 
و نیازهایتان پذیرای شما باشند. طرح موارد ذکرشده از طرفی برای 
افزایش آگاهی خانواده افراد طالق گرفته مهم اس��ت تا زمینه های 
مناسب را فراهم کنند و از طرف دیگر برای افراد طالق گرفته نیز مهم 
است تا اگر با نبود این موارد مواجهند، آن را به عنوان چالشی در نظر 

بگیرند که نیاز به توجه و اصالح دارد.

2      نگرش واقع بینانه نسبت به خود و موضوع طالق
داشتن نگرش واقع بینانه نسبت به موضوع طالق مهم است. آگاهی و 
پذیرفتن این امر که جدایی، الزاما شکست نیست، بلکه تغییر شرایط 
است و فرد برای تجربه ای تازه آماده می شود. داشتن چنین نگرشی 
نسبت به طالق راهی است برای شروع یک نقشه عملی که مشکالت 
و موانع پیش روی شما را نشان می دهد و به ش��ما می گوید از کجا 

باید شروع کنید.

3      احساس مسئولیت
 ممکن اس��ت بعد از جدایی، احس��اس ان��زوا و تنهایی و احس��اس 
بی ارزشی و درک نشدن را تجربه کنید، از سوی دیگر همسری ندارید 
که او را مسبب این احساسات ناخوشایند بدانید. اگر بخواهید کسی 
حرف ش��ما را بفهمد، درکتان کند و حمایتتان کند باید مسئولیت 
احساسات، رفتارها و افکارتان را بر عهده بگیرید و برای تغییر شرایط 
اقدام کنید. این نگرش، پادزهری در برابر افسردگی و ناامیدی است. 
احساس مسئولیت، زمینه افزایش اعتماد به نفس را فراهم و افراد را از 
حالت قربانی بودن خارج می کند. داشتن احساس مسئولیت و نگرش 
واقع بینانه نس��بت به جدایی باعث می شود که تسلیم بخت و اقبال 
نباشیم. یادمان باشد که ما قربانی نیازها، رفتارها، افکار و احساسات 

خودمان هستیم.

 پرتاب کوچک ترین 
تلسکوپ فضایی به آسمان

محققان کانادایی می گویند آماده سازی کوچک ترین تلسکوپ فضایی 
جهان که یک مکعب با اضالع فقط20 سانتیمتر مربع است به اتمام رسیده 

و این تلسکوپ آماده پرتاب است .
این ماهواره که در مؤسس��ه مطالعات هوافضای دانشگاه تورنتو طراحی 
و س��اخته ش��ده، کوچک ترین ماهواره س��تاره شناسی س��اخته شده 
تاکنون اس��ت و قرار است روز دوش��نبه از مرکز فضایی س��انیش داوان 
در هند به فضا پرتاب ش��ود. در ای��ن مأموریت که BRITE ن��ام دارد، 
ماهواره دانش��گاه تورنتو و همچنی��ن دو ماهواره دوقل��وی دیگر که آنها 
 نیز در کانادا طراحی و در اتریش مونتاژ ش��ده اند به فضا پرتاب می شوند

 تا نش��ان دهن��د حتی یک تلس��کوپ بس��یار کوچ��ک نیز م��ی تواند 
به ارتق��ای دانش فضایی انس��ان کمک کند. آزمایش��گاه پ��رواز فضایی 
دانش��گاه تورنتو، نمونه کانادایی از ماهواره های دوقلو را س��اخته است. 
کوردل گرانت مدیر سیس��تم های ماه��واره ای این آزمایش��گاه گفت: 
 نش��ان داده ایم می توان نانو ماهواره ها را در زمان کوت��اه و با هزینه ای

که بس��یاری از دانش��گاه ها، ش��رکت ها و س��ازمان ها به آن دسترسی 
دارند، ساخت. وی افزود: س��اخت و آزمایش یک نانو ماهواره می تواند از 
شش ماه تا چند سال طول بکش��د، اما هدف ما دو سال یا کمتر است. به 
 گفته گرانت، در سراسر جهان دانش��مندان و شرکت هایی که ایده های

بزرگی برای آزمایش ه��ای فضایی دارند، اما ام��کان تأمین بودجه برای 
فضاپیماهای بزرگ ندارند، اکنون می توانند با این نانوماهواره ها ایده خود 
را محقق شده ببینند.این ماهواره در مأموریت خود بر روی درخشان ترین 

ستاره ها در آسمان از  صورت فلکی شکارچی متمرکز خواهد شد. 

رکورده��ای مختلف��ی روزان��ه در مقابل چش��مان 
مسئولین گینس به ثبت می رس��د، اما برخی از آنها 
بس��یار ش��گفت انگیز و عجیب و غریب هستند. این 
رکوردها گاهی اوقات تنها یک باربه ثبت می رس��ند، 
چرا که افراد زیادی نیس��تند که توانای��ی تکرار آن را 

داشته باشند. 

شلیک شیر از چشم   
در سال 2004 یک   
مرد ترکیه ای به نام 
»محمد یلمیز« یک 
رکورد منحصر به فرد 
را ب��ه ن��ام خودش 
ثبت کرد. او توانست 
یک مقدار شیر را از 
چشمانش به سمت 
لیوانی در فاصله دو متر و70 سانتیمتری پرتاب کند و 
این رکورد عجیب را به نام خودش ثبت کرد. این جوان 
28 ساله ابتدا شیر را از بینی خود به چشمش رساند و 

سپس آن را به بیرون پرتاب کرد. 

 بزرگ ترین تومور خارج شده از بدن 
س��ال2010  در   
پزشکان آرژانتینی 
کار  ب��ه  دس��ت 
خطرناک��ی زدند و 
توانس��تند پس از 
چهار ساعت عمل 
طاقت فرس��ا، یک 
تومور24 کیلوگرمی 
را از بدن یک خانم خارج کنند. این خانم 54 ساله که 
نامش اعالم نشده است نزدیک به 18ماه این تومور را 
با خودش حمل می کرده است و البته پس از این عمل 
 توانس��ت یک زندگی ش��اد را آغاز کند. ای��ن تومور 
بزرگ ترین غده ای اس��ت که تا به حال از یک انسان 

خارج شده است. 

 قوی ترین زبان دنیا 
 »بریت��ون توماس« 
 کس��ی اس��ت ک��ه 
قوی ترین زبان دنیا 
را دارد. او تا به حال 
توانسته است چندین 
بار رکورد خود را در 
بلند کردن وس��ایل 
سنگین با  زبان جا به جا 
کند. او در آخرین تالش خود توانست در رم یک وزنه 
12کیلوگرمی را با زبانش بلند کند. او البته گفته است 
که قصد دارد ربانش را ب��رای یک وزنه20 کیلوگرمی 

آماده کند. 

خوردن بیشترین مغزگاو   
 یکی از معروف ترین 
رکورددارهای ژاپنی 
ب��ه ن��ام »تاک��رو 
کوبایاشی« چندین 
س��ال اس��ت که در 
مس��ابقات خوردن 
ش��رکت می کند و 
رکوردهای مختلفی 
را به ثبت می رس��اند. او نزدیک به ش��ش سال است 
رکورد خوردن هات داگ را در دست دارد و البته یک 
رکورد عجیب دیگر نیز دارد. کوبایاش��ی توانسته در 
مدت 15 دقیقه، هش��ت کیلوگرم مغز گاو را بخورد و 

این رکورد منحصر به فرد را به نام خودش ثبت کند. 

 بزرگ ترین جسم خارج شده از سر 
در س��ال 1998   
ف��ردی ب��ه ن��ام 
»مای��کل هیل« با 
دوس��تش درگی��ر 
شد و مورد اصابت 
چاقو ق��رار گرفت. 
دوست او چاقو را از 
پش��ت س��ر وارد 
 س��رش و در همان حال رهایش کرد. مایک س��ریع 
 به بیمارس��تان مراجعه ک��رد و پس از چند س��اعت 
 عمل نفس��گیر چاقو به راحتی از س��ر او خارج ش��د. 
دلیل اصلی زنده ماندن او، آسیب نرسیدن به مغز در 
پی اصاب��ت چاقو اس��ت. البت��ه او این روزه��ا دچار 
س��ردردهای مختلف می ش��ود، ولی به هر حال زنده 

مانده است. 

 بیشترین عنکبوت روی بدن 
 »ت��ام بوچان��ان« 
پس��ر بچه ای است 
که رکورد بیشترین 
تعداد عنکبوت روی 
ب��دن را در دس��ت 
دارد. او به مدت30 
ثانیه بی��ش از 125 
عنکب��وت را روی 
بدن خودش تحمل 
کرد. در این رکورد، او از عنکبوت های طالیی استفاده 
کرد که شاید س��می نباش��ند، اما نیش آنها می تواند 
دردهای ش��دید و همچنین ورم را به دنبال داش��ته 

باشد.

 رکوردهای 
عجیب و غریب  +16-2

+12-3

خواندنی

فناوری

دانستنی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

در نگاه نخست، اینترنت مجموعه عظیمی از اطالعات محسوب می شود، اما در حقیقت »اثر کوین 
بیکن« )Kevin Bacon effect(  کنترل اینترنت را برعهده دارد و در این حالت هر وب سایت 

تنها با 19 کلیک به صفحه دیگر متصل می شود.
 یک فیزیکدان مجارستانی مدعی است، وجود برخی سایت های بزرگ باعث می شود که صفحات 
اینترنتی بیش از حد انتظار به یکدیگر متصل شوند و این اثر که پاشنه آشیل دنیای آنالین محسوب 

می شود، خطر حمالت اینترنتی را افزایش می دهد.
نتایج تحقیق »آلبرت السزلو باراباس��ی« فیزیکدان مجارستانی نخس��تین بار در سال 1999 
میالدی در مجله »نیچر« منتشر شد و با تکمیل تحقیقات در مجالت معتبر دیگری نیز به چاپ 
 رسید. محققان الگوریتم هایی را طراحی کردند که تمامی لینک ها به وب سایت های مختلف را 
جمع آوری کرده و با دنبال کردن مقاصد و تکرار چند باره این فرآیند، موفق به شناسایی »اثر کوین 
بیکن« شدند. نتایج به دست آمده نشان می دهد، هر صفحه اینترنتی تنها از طریق چند کلیک 
 small world( می تواند به صفحات دیگر متصل شود و این حالت به نام خاصیت دنیای کوچک

property(  شناخته می شود که می تواند خطر حمالت اینترنتی را افزایش دهد.

کارشناسان بر این باورند که توزیع گسترده آیفون 5 و همکاری شعبات شرکت های مخابراتی در 
سراسر جهان موجب شد این محصول پرفروش ترین گوشی هوشمند جهان شود. 

 »نیل ش��اه«)Neil Shah( مدیر تحلیل های مرکز Strategy Analytics در این خصوص 
 گفت: در فصل چهارم س��ال 2012 میالدی تقریبا 27/4 میلیون دس��تگاه از گوشی هوشمند 
آیفون 5 اپل در سراسر جهان به فروش رسید. این گوشی طی مدت یاد شده توانست13درصد از 
کل گوشی های هوشمندی که وارد بازار شده بودند را به خود اختصاص دهد و برای نخستین بار 

عنوان پرفروش ترین گوشی هوشمند جهان را به دست آورد. 
 وی در ادامه توضیح داد: طراحی نمایشگر لمسی باکیفیت، عرضه گسترده و مناسب محصول 
در کش��ورهای مختلف و فعالیت ش��عبات مختلف اوپراتوره��ا در جریان توزی��ع این محصول 
مهم ترین عواملی بودند که موفقیت آن را تضمین کردند. در کنار آیفون 5 شرکت اپل همچنین 
17/4 میلیون دس��تگاه آیفون 4S را وارد بازار کرد تا 8 درصد بازار جهانی گوشی های هوشمند 
هم در اختیار این گوش��ی قرار گیرد. دو گوش��ی آیفون 5 و آیفون 4S هم اکنون محبوب ترین و 

پرفروش ترین گوشی های هوشمند در بازار جهانی محسوب می شوند.

پول از جمله مواردی اس��ت که تمامی انسان ها به نوعی آن 
را دوس��ت دارند، چرا که می توانند با استفاده از آن مایحتاج 
زندگی را تهیه کنند و زندگی خود را س��ر و سامانی بدهند.

خانواده»رافائل فلمر« البته کامال متفاوت هستند و به هیچ 
عنوان دوست ندارند پولی داشته باش��ند و یا از پول استفاده 
کنند. آنها تنها در مواردی که دیگر اوضاع بسیار سخت باشد 

به سمت پول می روند. 
این جوان 29 ساله در آلمان به دنیا آمده است و البته خانواده 
ای بسیار غنی نیز داشته است. او در یکی از رشته های بسیار 
خوب دانشگاهی تحصیل کرده است و از همین رو می تواند 
شغل پردرآمدی داشته باشد، اما هیچ عالقه ای به پول ندارد.

به گفته خودش از چند س��ال پس از دانش��گاه متوجه شده 

است که نکات مهم زیادی در دنیا وجود دارد که دیگر مجالی 
برای فکر کردن به پول باقی نمی گذارد. او و همسرش تمام 

تالششان را می کنند تا از پول استفاده نکنند.

آنها برای این که بتوانند بدون پول زندگی کنند باید در قبال 
خریدهایش��ان کار کنند. او به همراه همس��رش اگر بخواهد 
سبزی بخرد چند س��اعتی در سبزی فروش��ی کار می کند 
ولی پولی پرداخت نمی کند، همچنین در خانه نیز کارهای 

ساختمان را انجام می دهند، اما اجاره پرداخت نمی کنند. 
او حتی یک بار توانسته است از آلمان تا آمریکا را که بیش از 
هزار یورو خرج دارد تنها با150یورو سفر کند که در طول راه 
مجبور بوده اتوبوس بش��وید، کشتی تمیز کند و حتی برخی 

مواقع نگهبانی بدهد.
او همچنین گفته است که قصد دارد فرزندش را نیز بدون پول 
بزرگ کند تا به همه نشان دهد که تمام دنیا خرج پول برای 

زندگی راحت تر نیست.

پرفروش ترین گوشی هوشمند جهان؟خطر پاشنه آشیل دنیای آنالین

خانواده ای که پول دوست ندارند

پیرمرد روستایی روسی 
در حال حمام
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با دستکش جادویی، روی هوا تایپ کنید!
 بارش باران عنکبوت

 در آسمان برزیل
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