
دیدگاه ها و مدیریت های اعمال شده 
در بحث آب باید فراملیتی باشد

کارهای ممنوع در 
خانه تکانی

اقتصاد، مهم ترین محور دویست و هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسالمی

بررسی طرح های انتقال آب در استان چهارمحال و بختیاری

 طرح داناب به طور رسمی 
در استان اصفهان آغاز شد 4

نمایش کاروان  کامیون های 
بدون راننده در ژاپن 87

4

10 هزار تن برنج 
8در استان توزیع شد

کاندیداتوری حق هر کسی 
نیست

 الیحه بودجه ۹۲ با رویکرد اقتصادی 
یا تاکتیک انتخاباتی

بنی ص��در فکر می کرد اگ��ر مردم 11 میلی��ون رأی به او 
داده اند آزاد است که هر کاری انجام دهد، اما کشوری که 
نظامش والیی است و مردمش شهدای فراوانی در راه حفظ 
انقالبشان داده اند، چنین رفتاری را بر نمی تابند و به همین 
دلیل نباید فراموش کرد شرایط تحریم امروز بدتر از دوران 

جنگ تحمیلی نیست و می شود آن را مدیریت کرد.

 اجرای ۲1 کیلومتر 
شبکه فاضالب در استان

از ابتدای س��ال جاری تاکن��ون21 کیلومتر ش��بکه 
وکلکتور فاضالب در ش��هرهای ش��هرکرد، فرخشهر، 
 هفش��جان و نقن��ه  اجرای��ی ش��ده ک��ه مجموع��ا

 26 میلی��ارد ری��ال  ب��رای این ط��رح هزینه ش��ده 
است و تا پایان آذر ماه سال جاری270هزار نفر جمعیت 
 ش��هری اس��تان معادل52 درصد در قالب هفت شهر 
تحت پوش��ش خدمات فاضالب قرار گرفته و92 هزار 
فقره انشعاب فاضالب به مردم واگذار شده است. با این 

موارد تاکنون 909کیلومتر شبکه جمع آوری...

2

2

دختر بچه ای که اگر بازی کند
8

 می میرد! 

مذاکره مستقیم با آمریکا
بیشتر ژست است2

از اهمی��ت آب همین ب��س که خداون��د منان در کت��اب خود 
فرموده: » آب مایه حیات اس��ت«. انسان هم به خوبی این قضیه 
را دریافته و همه می دانند هر جامعه ای که بخواهد توسعه پیدا 
کند و رش��د نماید، به آب نیاز دارد؛ زیرا انجام ه��ر کار و فرآیند 
هر فعالیتی در جامعه منوط به تأمین آب است. تنها منبع اصلی 
تولید و عرضه آب در این جهان طبیعی، بارندگی است و میزان 
آب تولید ش��ده بس��تگی به مقدار عرضه بارش ها دارد. در این 
راس��تا اس��تان چهارمحال و بختیاری با توجه به ش��رایط ویژه 
جغرافیای��ی، توپوگرافی و اقلیمی از نظر می��زان و نوع بارش در 

کشور حائز اهمیت بوده است.)میانگین های بارش در دنیا، ایران 
و استان عبارتند از:850، 250 و560 میلیمتر در سال و مناطق 
شمال غرب و قس��متی از غرب اس��تان چهارمحال و بختیاری 
بیش از1200 میلیمتر در سال اس��ت(. عضو هیأت علمی مرکز 
تحقیقات جهادکش��اورزی چهارمحال و بختیاری گفت: در دنیا 
انتقال آب بین حوضه ای به عنوان یک مسأله مهم و با حساسیت، 
مورد طرح و بررسی قرار می گیرد که بنا بر دالیل اقلیمی و شرایط 

خاص توپوگرافی در مناطق مختلف با توجه به رشد علم و...

ضرورت اقدام برای حفظ 
محیط سبز 

تبلیغات انتخابات در 
مدارس ممنوع است

اصفهان رتبه نخست تولید 
سنگ کشور را داراست

 جشنواره ملی شعر کودک
  باید بین المللی شود

امیدوارم رییس جمهور 
آینده باحیا باشد
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زمین های کشاورزی اصفهان هر روز صنعتی تر می شوند

ادامه در صفحه 7

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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اصفهان، شهر معین در آبگرفتگی پس از تهران

 هراس دشمنان از عبارت 
»بیداری اسالمی« است 

 » ائتالف های سیاسی
  در
 جمهوری اسالمی ایران« 

»بیش از 150 مورد آب گرفتگی معابر اصفهان داشتیم«
مدیریت متمرکز حاکم نمی تواند 
تمام مشکالت کشور را حل کند   3

 ۴۸ گروگان ایرانی همچنان
24 در سالمت کامل به سر می برند

3

 حمایت از رسانه ها 
5به سبک جدید 

اگر به بیداری اسالمی قائل  نیستید، 
به صراحت بیان کنید 

سوت جام حذفی با وجود مخالفت 

تکرار دوئل اصفهان و خوزستان

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شللورای اسللامی در نامه ای سرگشاده 
خطاب به رییس جمهور از اظهارات روز گذشته وی درباره بیداری اسامی انتقاد کرد. در 
ادامه بخشی از این نامه را می خوانید: »با اهدای سام و آرزوی توفیق برای جناب عالی، 
به عرض می رساند بیانات حضرت عالی در اجاس جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها و 

بیداری اسامی، مغایر اهداف و فلسفه برگزاری این اجاس به نظر می رسید.

 » بی خود و بی جهت«
  روی پرده است

»بی خود و بی جهت« تازه ترین فیلم عبدالرضا کاهانی  
 اسللت که پس از شللانتاژهای خبری -که وی در مقام 
تهیه کننده، نویسنده و کارگردان به راه انداخته بود- به 

چشم آمد و به نوعی مشهور شد.
او در اولین فیلللم تلخ و اندوه بللارش »20« با بازیگران 
مشهور و خوش سابقه ای چون پرویز پرستویی، علیرضا 
خمسه، حبیب رضایی و  مهتاب کرامتی همکاری کرد؛ 
فیلمی که قابلیللت برانگیختن همللدردی مخاطب را 
داشت و کاهانی را به عنوان کارگردانی اجتماعی مطرح 
سللاخت. در اثر بعدی اش »هیچ« به سللراغ داسللتانی 

عجیب و کم نظیر رفت؛ 

س: مهر[
]عک

2

6

ذوب آهن را من قهرمان کردم
6

 به تیم پاداش می دهند!

برنامه های دینی و معرفتی در رأس 
برنامه های صداوسیما قرار بگیرد7

رهبر معظللم انقاب اسللامی در دیللدار صدها تن از اسللتادان، 
 نخبگان و اندیشمندان شرکت کننده در اجاس جهانی »اساتید 
دانشگاه های جهان اسام و بیداری اسامی«، ضمن تبیین اهمیت 
عنوان »بیداری اسامی«، تحلیلی جامع درخصوص جایگاه اسام 
و شریعت اسامی و همچنین مردم در کشورهای انقاب کرده و 

آسیب ها و خطرات پیش روی آنها ارایه کردند. 
ایشان با اشللاره به نقش خواص و اندیشمندان جامعه در سعادت 
 و نجات ملللت ها، تأکید کردنللد: از این منظر، اجاس »اسللاتید 
دانشگاه های جهان اسللام و بیداری اسامی« از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.رهبر انقاب اسامی شللرط اصلی نقش آفرینی 
اساتید، نخبگان و فرزانگان برای حرکت جامعه به سمت سعادت 
و نجات را اخاص، شجاعت، هوشیاری، کار و تاش و نبود طمع 

دانستند و خاطرنشان کردند: بیداری اسامی و رسوخ این بیداری 
در امت اسللامی، حادثه بزرگی اسللت که امروز دنیا با آن مواجه 
و در برخی کشللورها نیز منجر به انقاب و تغییر رژیم های فاسد 
شده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای، بیداری اسامی را عمیق و 
گسترده خواندند و با اشاره به هراس دشمنان از عبارت »بیداری 
اسامی«، افزودند: آنها تاش بسیاری می کنند تا عنوان »بیداری 
اسللامی« برای حرکت عظیم کنونی در منطقه به کار نرود؛ زیرا 
دشمنان از بروز اسام حقیقی و واقعی به شللدت وحشت دارند. 
ایشان تأکید کردند: آنها از اسللام برده دالر، اسام غرق در فساد 
و اشللرافی گری و اسللامی که در توده مردم امتداد ندارد، نگران 

نیستند...
2

 اصفهان
 به جشنواره فجر نرسید

کیومرث پوراحمد 
در دادگاه

اصالح قانون انتخابات 
راهگشای امور کشور است

 صنعت کفش
 صنعتی سبز است

توصیه هایی برای 
موفقیت زنان در جامعه
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فرماندار تهران
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را از پا درآوردن
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سوت قطار شهری  کی در گوش اصفهان می پیچد؟

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان این که 
این فرماندهی برنامه های ویژه ای برای کاهش آلودگی هوا 

دارد، اظهار کرد: یکی از راهکارها اجرای طرح زوج و فرد 
خودروهاست.  این طرح که از دو سال پیش در کالنشهر 

اصفهان به اجرا در آمده با قوت و شدت بیشتری...

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

دوازدهمین دوره مس��ابقات لیگ برتر فوتبال ایران در 
حالی با برگزاری 153 مسابقه به ایستگاه نیم فصل رسید 
که بر خالف دوره های قبلی باید لیگ امسال را تورنمنتی 
جداگانه نسبت به لیگ های قبلی دانست. حضور تیم ملی 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی و خرده فرمایشات 
کارلوس ک��ی روش تقریباً لیگ را از رون��ق خارج کرد و 
 تعطیالت ح��دودا 20 روزه در بین هفت��ه های مختلف 

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک

12

4

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

بحث اصالح قانون انتخابات بحث داغ هفته گذش��ته مجلس 
شورای اسالمی بود. بحث بر س��ر اصالح قانون انتخابات بحث 
تازه ای نیس��ت. این بحث در ادوار گذش��ته مجلس نیز مطرح 
ش��ده، اما هربار با مخالفت های��ی روبه رو بوده ک��ه مانع از به 
ثمر رس��یدن آن ش��ده اند. با این وجود، نمایندگان مجلس بر 
تصویب این طرح اصرار داش��تند. پیش از این وقتی جزئیاتی 
از طرح اصالح قانون منتش��ر شد، س��خنگوی شورای نگهبان 
اعالم کرد که ب��ا این تغییرات مخالفت خواه��د کرد، اما پیش 
از تصویب کلیات این طرح رییس مجلس جلس��ه ای با رییس 
و حقوقدانان ش��ورای نگهبان در ای��ن زمینه برگ��زار کرد تا 

ابهامات دراین باره را رفع کند. با این وجود، این طرح در خود 
مجلس نیز موافقان و مخالفان زیادی داش��ت. روز یکش��نبه 
هفت��ه گذش��ته )12 آذر( طرح اص��الح قان��ون انتخابات در 
 مجلس مطرح ش��د و کلی��ات آن به تصویب رس��یدتا مجلس 
یک ق��دم به تغیی��ر قانون انتخاب��ات نزدیک تر ش��ود. جالب 
اینجاس��ت که در حالی نمایندگان مل��ت در مجلس در حال 
تصویب کلیات طرح اصالح قان��ون انتخابات بودند که محمود 
احمدی ن��ژاد در همایش قوه مجریه در قانون اساس��ی به این 

طرح تاخت و آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد.
2

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

 هر روز تعطیلی
 800 میلیارد خسارت
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آزمايشگاه كنترل مـــواد غذايي 
معــاونت غدا و داروي دانشگاه 
گفت:  تهران  پزشكي  علـــوم 
مصرف زياد سوسيس و كالباس 
كه براي ماندگاري بيشتر به آن 
براي  مي شود  افزوده  نيترات 

سالمت دستگاه گوارش مناسب نيست و از طرفي مصرف بيش از حد 
آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان شود. روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، مصرف نوشابه هاي گازدار و حضور كمرنگ 

گروه شير و لبنيات در برنامه...

ــد از درگيری با  ــه بع جوانی ك
دختری جوان او را به قتل رسانده 
و جسدش را به آتش كشيده بود، 
با حكم دادگاه به قصاص محكوم 
شد. صبح روز چهارم ارديبهشت 
ماه امسال زن ميانسالی با حضور 

در كالنتری مدعی شد دخترش به نام مينا از روز گذشته برای ثبت نام در 
باشگاه بدنسازی از خانه خارج شده ولی...

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سخنگوی اقتصادی دولت:
شاخص تورم از آذرماه 
کاهش می یابد
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 جامعه    صفحه 4

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

مدير كل امور روستايي چهارمحال 
ــتا در  و بختياري گفت: 52 روس
شهرستان هاي هفتگانه اين استان 
فاقد راه مناسب روستايي هستند. 
ــزود: 669  ــي اف ــوش رضاي داري
ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار 

ــت تا اين تعداد روستا از راه مناسب روستايي برخوردار شوند.  الزم اس
وي اظهارداشت: امسال 11 ميليارد ريال از اعتبارات نهضت آسفالت به 

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

رئیس دیوان عدالت اداری خبرداد:
5 قاضي، مأمور بررسی پرونده بقائي

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

و آغاز شایعات جدید
ــند اصفهان در پايان هفته  تيم فوتسال گيتي پس
پنجم ليگ برتر با 15 امتياز بر صدر جدول تكيه 
زده است. اما در ديدار آخر اين تيم آنچه كه مورد 
ــاگردان عليرضا  توجه قرار گرفت اين بود كه ش
ــاري تن به  ــت مقابل راه س افضل در نيمه نخس
ــر چند فرصت هاي  ــاوي بدون گل دادند، ه تس
مناسبي براي گشودن دروازه حريف داشتند، اما 
بين نيمه حسين شمس سرمربي سابق كشورمان 
ــت و در پايان  ــندي ها رف ــه رختكن گيتي پس ب
مسابقه نماينده اصفهان با حساب 6 بر يك زمين 
ــال  ــرك كرد عليرضا افضل در فوتس ــازي را ت ب
كشورمان مربي بزرگي محسوب مي شود و حتي 
ــت يافته  با فوالد ماهان به قهرماني ليگ برتر دس
ــال گذشته  ــت. اين مربي اصفهاني نيز در س اس
ــتر  ــكاندار تيم فيروز صفه اصفهان بود و بيش س
بازيكنانش اصفهاني و ناشناس بودند كه در پايان 
عليرضا افضل چند بازيكن جوان از جمله مهرداد 
ــفي، قدرت بهادري و حسن  جابري، حميد يوس
ــي كرد. اما  ــال معرف ــي را به جامعه فوتس لوالك
صحبت اينجاست كه عليرضا افضل با اين سابقه 
ــين شمس  ــان در امر مربيگري چرا حس درخش
ــاني هاي  ــه رختكن تيمش برود و كهكش بايد ب

گيتي پسند را به آرامش دعوت كند.
ــال پيش زماني كه علي طاهري مديرعامل  دو س
ــي ديگر از  ــين افضلي يك ماهاني ها بود و حس
ــرمربي كنوني ماهان نيز هدايت  مربيان جوان، س
ــم را به مقام  ــت، اين تي ــن تيم را برعهده داش اي
قهرماني جام باشگاه هاي آسيا رساند اما در طول 
مسابقات حسين شمس از روي سكوها نظاره گر 
ــازي ماهاني ها بود و عنوان مديرفني اين تيم را  ب
ــان قهرماني ماهان به  ــيد كه در پاي يدك مي كش
ــابق كشورمان رقم خورد و نام علي  نام مربي س
طاهري و حسين افضلي با وجود حسين شمس 

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزیادداشت

  هیأت رییسه مجلس 
خبرگان رهبری انتخاب شد

پس از تمدید ریاس��ت آی��ت اهلل محمدرضا مه��دوی کنی در مجلس 
خبرگان، اعضای این مجلس، هیأت رییسه خبرگان رهبری را انتخاب 

کردند. 
پس از سخنرانی پیش از دستور دو تن از نمایندگان مجلس خبرگان 
رهبری، موضوع بعدی این اجالسیه که انتخابات رییس و هیأت رییسه 

این مجلس بود، در دستور کار قرار گرفت.
پس از رأی گیری از مجموع 70 رأی مأخ��وذه، آیت اهلل مهدوی کنی 
مجدداً با 64 رأی به عنوان ریاست مجلس خبرگان رهبری برای مدت 
دو سال دیگر انتخاب ش��د.  همچنین رأی گیری برای انتخابات نواب 
رییس، منش��ی های هیأت رییس��ه و کارپردازهای مجلس خبرگان 
انجام ش��د.  پس از ش��مارش آرای اعضای حاضر در مجلس خبرگان 
 رهبری، آیت اهلل هاش��می ش��اهرودی به عن��وان نای��ب رییس اول، 
آیت اهلل یزدی به عنوان نایب رییس دوم، آی��ت اهلل دری نجف آبادی 
و حجت االسالم و المس��لمین س��ید احمد خاتمی به عنوان منشی و 
حجج االس��الم رییسی و حس��ینی بوش��هری به عنوان کارپردازهای 
مجلس خبرگان رهبری انتخاب ش��دند.  به گ��زارش مهر، رأی گیری 
 برای انتخاب رییس و اعضای هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری هر 
دو سال یک بار برگزار می شود و طی آن رییس و اعضای هیأت رییسه 

این مجلس با رأی اعضا انتخاب می شوند. 

رونمایی از ماکت پهپاد آتراتوس
دانشجویان گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد از ماکت 
پهپاد آتراتوس که یک پهپاد »دست پرتاب« با قابلیت فرود توسط چتر 
اس��ت، پرده برداری کردند که این هواپیمای رادیو کنترل در مواردی 
مانند جنگل بان��ی، مدیریت ترافیک ش��هری و فعالیت های نظامی و 

نقشه برداری کاربرد دارد.
ماکت و دفترچه های فنی هواپیمای رادیو کنترل )پهپاد( دانشجویان 
گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد با نام آتراتوس در این 
دانشگاه رونمایی شده که این پهپاد دست پرتاب توسط چتر فرود می 
آید و در مواردی مانند جنگلبانی و رصد آتش سوزی جنگل ها، مدیریت 

ترافیک شهری، فعالیت های نظامی و نقشه برداری نیز کاربرد دارد.

مشایی: زنده باد بهار
اسفندیار رحیم مشایی با بیان این که بهار به ما درس آفریدن می دهد و 
در بهار ما شاهد رویش هستیم، تصریح کرد: در جهان آنچه اصل است، 
رویش است؛ اگرچه ریزشی وجود دارد، رویش مجدد به ریزش پیش 

از خود نیاز دارد.
ریی��س دبیرخان��ه جنب��ش غیرمتعهدها طی س��خنانی در مراس��م 
کاشت نهال صلح و دوس��تی و افتتاح بوس��تان غیرمتعهدها با حضور 
رییس جمهور، درخت را حلقه اتصال زمین و آسمان عنوان کرد و گفت: 
در جمع شما عزیزان به صورت نمادین صلح و دوستی، برادری و برابری 
جهانی ملت ها را در سرزمین ایران مهد تمدن و زندگی باشکوه انسانی 
با هم پاس می داریم؛ چرا که پاس داشت ارزش ها، خوبی ها، لطف و صفا 

باید همگانی باشد.
وی ادامه داد: بشریت اگرچه به ناچار حیات را در زمین با پراکندگی آغاز 
کرده، اما این به پراکندگی و تفرق اصالت نمی دهد؛ زیرا روند حیات و 

حرکت انسانی نشان می دهد که پراکندگی موقتی است. 

 امروز زمان عافیت طلبی 
اصالح طلبان نیست

یک عضو مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام گفت: اگ��ر اصالح طلبان 
برخورد منفعالنه با انتخابات ریاس��ت جمهوری داشته باشند، امیدی 
به ش��نیدن صدای آنه��ا در آینده نخواه��د بود و پ��ازل قدرت طلبی 

فرصت طلبان با ناامیدی یا عافیت طلبی اصالح طلبان کامل می شود.
محمدرضا عارف در ادامه، با تبیین مفه��وم اصالح طلبی، صبر و امید 
را دو ویژگی مهم برای این جریان دانس��ت و اظهار کرد: از دیدگاه من 
اصالح طلبی در ذات خود یک فرآیند تدریجی و زمان بر است. کسانی 
که به دنبال این هس��تند که یک ش��به همه چیز تغییر کند و اهداف 
اصالح طلبی در مدت کوتاهی میس��ر ش��ود، اصالح طلبی را درس��ت 

درک نکرده اند. 

سقوط قیمت ارز ادامه می یابد
سخنگوی اقتصادی دولت با اعالم دالیل ریزش قیمت ها در بازار ارز، 
از تداوم س��قوط قیمت ارز در بازار در روزهای آینده خبر داد و گفت: 
عرضه گس��ترده ارز مهم ترین عامل کاهش قیمت ها در بازار بوده، اما 
کاهش برخی التهابات ناشی از فشارهای تحریم ها نیز در این باره مؤثر 
بوده است. سید شمس الدین حسینی در حاشیه همایش ملی رسانه، 
مردم و اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت بازار ارز 
گفت: گشایش هایی در بازار ارز صورت گرفته و بانک مرکزی بر اساس 
این گشایش ها و منابع ارزی که استحصال شده، تالش کرده که عرضه 

ارز را در ماه ها و روزهای پایانی سال افزایش دهد.

 اخبارکوتاه

کاندیداتوری حق هرکسی 
نیست

رییس مجلس خبرگان رهبری
 آیت اهلل محمدرضا مهدوی کنی 

بنی صدر فکر می کرد اگر مردم 11 میلیون رأی به او داده اند آزاد است 
که هر کاری انجام دهد، اما کش��وری که نظامش والیی است و مردمش 
 ش��هدای فراوانی در راه حفظ انقالبش��ان داده اند، چنین رفت��اری را بر

نمی تابند و به همین دلیل نباید فراموش کرد شرایط تحریم امروز بدتر 
 از دوران جنگ تحمیلی نیست و می شود آن را مدیریت کرد. من دخالت 
نم��ی کن��م ک��ه چه کس��ی 
کاندیدا شود یا نشود، اما قطعاً 
کاندیدات��وری حق هر کس��ی 
نیس��ت. بهتر اس��ت کس��انی 
کاندیدا شوند که بر اساس قانون 
توانایی ها و صالحی��ت الزم را 
دارند تا وقت ش��ورای نگهبان 
هم ب��رای بررس��ی صالحیت 

کاندیداها گرفته نشود.
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تار و پود اقتصاد کشور با فعالیت بانک ها درهم تنیده شده است

رییس جمهور در جلسه با مدیران عامل بانک ها که روز گذشته برگزارشد، گفت: تار و پود اقتصاد 
کشور با فعالیت بانک ها درهم تنیده شده و افزایش س��رمایه و توان وام دهی بانک ها، یکی از 

احکام پیش بینی شده در الیحه بودجه ۹۲ است. 
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ضرورت اقدام برای 
حفظ محیط سبز 

تبلیغات انتخابات در 
مدارس ممنوع است

در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم 
انقالب اسالمی دو اصله نهال غرس کردند. حضرت آیت اهلل خامنه ای سپس در 
سخنانی، گیاه و درخت را برای هر کشور و مجموعه بشری مایه برکت و آبادانی 
خواندند و با اشاره به سفارش اسالم، به کاشت و نگهداری درختان و همچنین 
جلوگیری از قطع آن، خاطرنش��ان کردند: گالیه ای که از مسئوالن مرتبط با 
موضوع درخت و درختکاری وجود دارد، این است که گاهی صدها درخت در 
جاهایی که نباید قطع بشوند، قطع می ش��وند. ایشان افزودند: عالوه بر غصب 
زمین های اطراف شهرها و آبادی ها و از بین رفتن پوشش گیاهی توسط برخی 
افراد سودجو که سبزی این مناطق را به سیمان و ساختمان های بلند مرتبه 

تبدیل می کنند، مجموعه جنگل های کشور نیز در معرض تهدید قرار دارد.

وزیر آموزش و پرورش از ممنوعیت تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره ریاست 
جمهوری در مدارس کشور خبر داد. حمیدرضا حاجی بابایی درباره تبلیغات 
انتخابات ریاس��ت جمهوری در مدارس کش��ور گفت: مدارس کشور مجاز به 
تبلیغات درباره انتخابات ریاس��ت جمهوری نیس��تند و اگر مدرسه ای دست 
به این گونه فعالیت ها بزند، تخلف کرده اس��ت. وی افزود: جایگاه مدارس به 
گونه ای نیست که افراد و کاندیداها  بخواهند از این فضا برای تبلیغات انتخاباتی 
استفاده کنند و چنانچه معلمان و مدیران مدارس اقدام به تبلیغات کنند، تخلف 
کرده و قطعاً با آنها برخورد می شود. حاجی بابایی همچنین در پاسخ به سؤال 
دیگری درباره تعیین تکلیف بیمه طالیی بازنشستگان فرهنگی توضیح داد: 

این موضوع را وزیر تعاون باید پاسخ دهند.

رییس مجلس درباره امکان مذاکره مستقیم با آمریکا بر سر 
مسائل هسته ای ایران، گفت: مذاکره مستقیم با آمریکا، بیشتر 
ژست است تا فعل سیاسی. باید دید رفتار آمریکایی ها در این 
 مذاکرات اخیر چگونه بوده اس��ت؛ مثال مذاکره مس��تقیم و 
غیر مس��تقیم یعنی چ��ه؟ در گفتگو با 1+۵ ه��م مذاکرات 
مس��تقیم با آمریکایی ها در جریان بوده است. آقای جلیلی، 
کشورهای دیگر و آمریکایی ها هم بوده اند.  خب، این هم نوعی 
مذاکره مستقیم است. اگر آمریکا بخواهد مشکلی را حل کند، 
 دعوا بر سر جا و جمعیت نیست؛ باید حرف خود را درست کند. 
الریجانی ادامه داد: آمریکایی ها اگر می خواهند رفتارشان را 
با ما عوض کنند، باید ببینیم آی��ا در آن مذاکرات رفتار خود 
با طرف ایران��ی را تغییر داده اند ی��ا خیر. وی درب��اره پایان 
زمان سرپرس��تی طریقت منفرد بر وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی در هفتم فروردین۹۲ و غیر قانونی بودن 
ادامه سرپرس��تی او بر وزارتخانه، تصریح کرد: من   در دیدار 
با برخی مسئوالن دولتی که به مجلس آمده بودند، گفتم هر 
چه سریع تر وزیر مورد نظر را معرفی کنند و حتی اعالم کردم 
همزمان با معرفی وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات برای 
کسب رأی اعتماد الزم، دولت وزیر پیشنهادی خود را برای 

احراز پس وزارت بهداشت معرفی کند که نکردند. 

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت: هر کس در قب��ال خرج های 
میلیاردی دولتی ها در همایش های انتخاباتی س��کوت 

کند،  قطعاً به نظام جمهوری اسالمی جفا کرده است.  
عوض حیدرپ��ور با بیان مطلب فوق، خاطر نش��ان کرد: 
برگزاری چنین همایش هایی خ��الف نظر رهبر انقالب 
در زمینه جلوگیری از اسراف است. برای کسانی هم که 
خودش��ان را پیرو خط امام و رهبری می دانند، سکوت 
کردن جایز نیس��ت و باید در این گونه م��وارد فریاد زد. 
موضع گیری نس��بت به چنین اتفاقاتی همواره از سوی 

کسانی انجام شده که به دولت منتقدند. 
از همی��ن رو، از جریان پای��داری که همس��و و در یک 
راستا با دولت است نمی توان انتظاری داشت که موضع 
خاصی بگیرند. وی در ادامه در پاس��خ به این س��ؤال که 
هدف از برگزاری چنین همایش هایی چیس��ت، اظهار 
داشت: در آس��تانه انتخابات، این همایش ها در راستای 
تقویت و پیروز کردن کاندیدای جریان نزدیک به دولت 
 و حلقه انحرافی اس��ت. برگزاری این همایش ها یک کار 
 غیر قانونی و در مسیر خالف منافع ملی است. دولتی ها

نیز با این اقدام سیاس��ی به دنبال بهره برداری س��وء از 
فضای انتخابات هستند. 

عضو شورای ش��هر تهران می  گوید: اولین خیانتی که به 
احمدی نژاد شد را مجلس هفتم انجام داد؛ چون مجلس 

کاماًل زیر دست احمدی نژاد قرار گرفت.
حس��ن بیادی، عضو ش��ورای ش��هر تهران با حضور در 
دانش��گاه امام صادق)ع( در م��ورد موض��وع برنامه »از 
انتخابات 84 تا انتخابات 88«، به س��خنرانی پرداخت. 
وی در ابتدای سخنان خود با اش��اره به ائتالف آبادگران 
اظهار داشت: ما در سال 81، 60 نفر را برای شهردار شدن 
انتخاب کرده بودیم و بر روی آنان بح��ث کردیم، اما در 
این60 نفر حرفی از آقای احمدی نژاد نبود، ولی در آخر 
و در آن س��ال ما آقای احمدی نژاد را به عنوان شهردار 

انتخاب کردیم. 
همچنین با رویکردی که ش��هرداری در آن زمان داشت 
آقای برادران به آقای خاتمی نامه نوش��ت که ش��کایت 
به شهرداری کاهش یافته و این نش��ان می داد که ما به 
هدفمان در ش��هرداری نزدیک ش��دیم. جریانات فعال 

سیاسی حال حاضر تمامیت خواه هستند.
 ائتالف ۲+1 در اصل ۲-1 اس��ت.  راه را قانون اساس��ی 
مشخص کرده، اما این حرکات تمامیت خواهانه است. ما 
در لیست انتخاباتی جبهه آبادگران برای انتخابات شورای 

شهر با جناح ها کار نداریم؛ با افراد کار داریم. 

عضو فراکس��یون روحانیون مجلس با بیان ای��ن که غرب از 
قدرت شیعیان در عراق هراس دارد، به حمله موشکی به حرم 
امامین عسکرین )ع( اشاره کرد و گفت: هدف ازحمله به اماکن 

شیعیان در عراق، تضعیف دولت مالکی است.
س��ید محمد مهدی پور فاطمی در واکنش به خنثی شدن 
حمله موش��کی به حرم امامین عس��گریین )ع(در سامرای 
 عراق، اظهار داش��ت: گروه های تروریس��تی س��عی دارند با 
سوء استفاده از ناآرامی های عراق، اماکن مذهبی در شهرهای 
س��امرا، بغداد، کربال و نجف را مورد هدف قرار دهند تا از این 
طریق بر دامنه بحران در این کشور بیفزایند. نماینده مردم 
دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
غرب اقدامات تروریستی ضد ش��یعیان را ساپورت می کند، 
تصریح کرد: قدرت تأثیرگذاری شیعیان در معادالت منطقه ای 
و به ویژه عراق، غرب و به خصوص آمریکا را به صرافت انداخته 
تا با حمایت از گروه های تروریستی وابسته به القاعده، مانع از 
تأثیرگذاری شیعیان در تحوالت بغداد شوند. وی با اشاره به 
انفجار چند روز گذشته در کربال نیز ادامه داد: آنچه در کربال و 
بین الحرمین به وقوع پیوست، اجرای دقیق یک نقشه از پیش 
طراحی شده از سوی کشورهای غربی و برخی محافل نزدیک 

به دولت های مرتجع عرب منطقه بوده است.

نقد انتخاباتمجلس بین الملل

مذاکره مستقیم با آمریکا 
بیشتر ژست است

 هرکس سکوت کند
 به نظام جفا کرده است

امیدوارم رییس جمهور 
آینده باحیا باشد

حمله به اماکن شیعیان با 
هدف تضعیف دولت مالکی

الیح��ه بودجه س��ال ۹۲ کل کش��ور در حالی به 
مجلس تقدیم ش��د ک��ه برخالف نظرع��ده ای از 
 کارشناس��ان ک��ه آن را کاغ��ذ پ��اره ای بی��ش 
نمی دانند، عده ای دیگر آن را الیحه ای همراه با 
ظرافت و دقت و زیرکی خاصی تلقی می کنند. از 
نظر این افراد، الیحه بودجه س��ال آینده که با 84 
روز تأخیر به مجلس تقدیم ش��د، به دلیل وجود 
برخی اع��داد و ارق��ام موجود در جداول، ش��ائبه 
انتخاباتی ب��ودن این الیحه بودج��ه را قوت داده  
است؛ اعداد و ارقامی که بر اساس آن اعتبارات نهاد 
ریاست جمهوری نسبت به سایر نهادهای خارج از 

دولت  افزایش چشمگیری پیدا کرده است.
س��ند این مدعا جداولی همچون جدول باالست 
که روز پیش پس از انتشار در سایت های خبری 

واکنش های خاصی را به همراه داشت.
بنابر این جدول، دولت در حالی خواستار افزایش 
8۲ درصدی بودج��ه نهاد ریاس��ت جمهوری در 

الیحه بودجه س��ال 1۳۹۲ کل کش��ور ش��ده که 
بودجه دس��تگاه های غیر دولتی به شدت کاهش 

یافته است.
دول��ت در الیحه بودجه س��ال 1۳۹۲ خواس��تار 
افزایش 8۲درصدی بودجه نهاد ریاست جمهوری 
ش��ده، در عین حال بودجه دس��تگاه های خارج 
از دولت به ش��دت کاه��ش یافته اس��ت. بودجه 
نهاد ریاس��ت جمهوری و زیرمجموعه های آن در 
قانون بودجه امسال ۳7۵ میلیارد تومان تصویب 
ش��ده، اما در حالی که کل س��قف بودجه جاری 
دولت در الیحه س��ال آینده نسبت به سال جاری 
۲0 درصد افزایش یافته، افزای��ش اعتبارات نهاد 
ریاست جمهوری به 68۲ میلیارد تومان قابل تأمل 
اس��ت. تحلیل نمایندگان در م��ورد علت این امر 
متفاوت است؛ برخی آن را ناشی ازاختالفات بین 
دولت با مجلس و سایر دس��تگاه ها و برخی دیگر 
دلیل آن را مباحث انتخاباتی و سیاسی می دانند.

دولت قصد جو س�ازی علیه مجلس را 
دارد

غالمرضا تاجگردن در گفتگ��و با خانه ملت گفت: 
احتماالً علت افزایش 8۲ درصدی اعتبار دولت در 
بودجه سال آینده، لغو مصوبه طرح مهر کار آفرین 

است که توسط مجلس غیر قانونی اعالم شد.
نماین��ده م��ردم گچس��اران در مجلس ش��ورای 
اس��المی  ادامه داد: دولت قصد دارد با این اقدام 

منابع مورد نیاز برای این مصوبه را تأمین کند.
نایب رییس کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس 
 با اش��اره ب��ه این ک��ه دولت ب��ا این اق��دام قصد 
سیاسی کاری دارد، افزود: دولت با کاهش اعتبار 
مجلس در الیحه بودجه سال آینده، قصد دارد پس 
از تغییر اعتبار مربوط به این قوه توسط نمایندگان، 

فضایی علیه مجلس ایجاد شود.
وی تأکید کرد: نگاه دولت نسبت به برخی دستگاه ها 
با نگاه مجلس متفاوت است، بنابراین برخی اعمال 

سلیقه ها طبیعی است.
اما مسأله قابل توجه تر کاهش ۳8 درصدی اعتبار 
شورای عالی امنیت ملی به نفع دبیرخانه جنبش 
عدم تعهد است که بر این اساس، دولت10 میلیارد 
تومان اعتبار برای دبیرخانه جنبش عدم تعهد در 

نظر گرفته است.
ج��دای از لزوم توجه ب��ه این دبیرخان��ه به دلیل 
ریاس��ت ایران بر جنبش عدم تعه��د و نقش این 
کش��ور در تحقق اهداف آن، مدیریت جدید این 
دبیرخانه را اسفندیار رحیم مش��ایی، کاندیدای 
احتمالی دولت برای انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آینده برعهده دارد؛ فردی که مس��ئولین کشوری 
و مردم حساس��یت های وی��ژه ای نس��بت به او 
 پیدا کرده ان��د. بنابراین، این امر باعث ش��ده که 

واکنش ها نسبت به این الیحه افزایش پیدا کند.

الیحه بودجه در حمایت از یک کاندیدای 
خاص نوشته شده است

بر این اساس، محمد قس��یم عثمانی در گفتگو با  
خانه ملت نی��ز »طرح مهر کارآفری��ن« را یکی از 
دالیل افزایش اعتبار نهاد می داند و برسیاس��ی و 

انتخاباتی بودن این الیحه تأکید  دارد.
عض��و کمیس��یون برنامه،بودج��ه و محاس��بات 
 مجلس شورای اسالمی با اش��اره به الیحه بودجه 
سه دوازدهم گفت: تنخواه درخواست شده از طرف 
رییس جمهور بسیار فراتر از هزینه های مورد نیاز 
دولت در این س��ه ماه اس��ت که این ام��ر باید در 
جلسات کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد. 
نماینده مردم بوکان در مجلس ش��ورای اسالمی 
با بیان این که به نظر می رس��د که کاهش بودجه 
شورای نگهبان و مجلس سیاسی باشد ادامه داد: 
این مسأله شائبه سیاسی بودن افزایش اعتبارات 

نهاد ریاست جمهوری را نیز تقویت می کند. 
عثمان��ی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه بنابراین ج��دول، 
اعتبارات نه��اد هایی ک��ه رفتاره��ای فراقانونی 
رییس جمه��ور را دنبال نکرده ان��د کاهش یافته 
 اس��ت، تصریح کرد: سیس��تم انقباضی در مورد 
دستگاه هایی غیر از دس��تگاه های دولتی اعمال 
شده، این درحالی است که در الیحه بودجه سال 
آینده تنها 80 میلیارد تومان برای سفرهای استانی 

رییس جمهور و پیش بینی وعده های قابل طرح 
در این سفرها در نظر گرفته شده است.

این نماینده مجلس نهم با اشاره به انتخاباتی بودن 
این الیحه، گفت: با توجه به اعداد و ارقام موجود و 
کلیات الیحه این شائبه به وجود می آید که بودجه 
دولت به سمت حمایت مس��تقیم و غیر مستقیم 
از یک کاندیدای خاص و پی��روزی یک جریان بر 

جریان دیگری پیش می رود.

اج�ازه تضییع حق�وق دس�تگاه ها را 
نخواهیم داد

از نظر ارس��الن فتحی پور نیز کاه��ش اعتبارات 
 مجلس و ش��ورای نگهبان با توجه ب��ه انتخابات 
پیش رو و نقش این دو نهاد بر این انتخابات صحیح 

و منطقی نیست.
رییس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای 
اس��المی با بیان این که قرار بود در بودجه س��ال 
آینده اعتبار دس��تگاه ه��ا متمرکز ش��ود، گفت: 
اعتبارات دستگاه ها در الیحه بودجه سال ۹۲ باید 
به دقت مورد بررس��ی های قرار گیرد؛ زیرا ممکن 
است اعتباردر نظر گرفته شده برای نهاد ریاست 
جمهوری مجموع اعتبارات تمامی دس��تگاه های 

دولتی باشد.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و بخش آهوراند در 
مجلس تأکید کرد: جهت صرف هزینه های مربوط 
به انتخابات ریاست جمهوری از منابع وزارت کشور 
استفاده می شود، بنابراین باید میزان اعتبار وزارت 

کشور در این الیحه مورد بررسی قرار گیرد.
وی  با بیان این ک��ه با س��نجش و ارزیابی اعتبار 
نهادها س��عی خواهیم کرد تا حق هیچ دستگاهی 
ضایع نشود، تأکید کرد: مسئولین دولتی باید در 
جلسات بررسی الیحه بودجه علت این افزایش و 

کاهش اعتبارات را توضیح دادند.
حال ب��ا توجه ب��ه تأکی��دات مکرر رهب��ر معظم 
انق��الب در خصوص وح��دت ق��وا و جلوگیری از 
ایجاد تنش��ی که موج��ب خیانت می ش��ود الزم 
است که مس��ئوالن ما دقت الزم را به عمل آورند 
 که با اقداماتی سیاس��ی و لجبازی هایی ناشی از 
منفعت طلبی، فضای کش��ور را که ت��ا انتخابات 

آینده نیاز به آرامش دارد متشنج نکنند.

بهارستان نشینان مطرح کردند؛

الیحه بودجه ۹۲ با رویکرد اقتصادی یا تاکتیک انتخاباتی
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چهره روزیادداشت

دالر در مرز3000 تومان؛
 سکه یک میلیون و 200 هزار تومان

در روزهای گذش��ته قیمت دالر با100تومان کاهش قیمت3150 
تومان و س��که طرح جدید با10 هزار تومان کاه��ش، یک میلیون و 

290هزار تومان تعیین قیمت شد.
بر این اساس دالر در بازار تهران دیروز با100 تومان کاهش،3150 
تومان و سکه طرح جدید با10 هزار تومان افت قیمت، یک میلیون 
و 290 هزار تومان قیمت گذاری شده اس��ت و به نظر می رسد سیر 
نزولی قیمت سکه و دالر در بازار باز هم ادامه داشته باشد. همچنین 
خبرگزاری تس��نیم گزارش داد: دیروز بازار آزاد ارز متأثر از مسائل 
مختلف داخلی و خارجی با سقوط شدید مواجه گردید و هر دالر در 

بازار آزاد بین سه هزار تا3150 تومان بین صرافی ها مبادله می شد.
بر اس��اس این گزارش اکثر صرافی ه��ای میدان فردوس��ی تهران، 
قیم��ت دالر را از روی تابلوه��ای خ��ود حذف کردن��د. این گزارش 
می افزاید: تعداد اندکی از صرافی هایی که قیمت دالر را روی تابلوهای 
خود3150 یا نهایتا3250 )یک مورد( درج ک��رده بودند از خرید و 
فروش دالر صرف نظر می کردند. بر اس��اس این گزارش قیمت سکه 
نیز در بازار آزاد دیروز بر اساس تابلو صرافی یک میلیون و200 هزار 
تومان تا یک میلیون و250 هزار تومان عرضه می شد که نشان از اُفت 
قیمت نس��بت به روزهای قبل دارد وتمام این نشانه هابیانگر هدایت 
نقدینگی سرگردان جامعه از طال و سکه به سمت بازار سرمایه است.

خبر ویژه

4
وانت نیسان CNG؛پر عیب ترین خودرو

درگزارش بهمن ماه شرکت بازرسی کیفیت استاندارد ایران در خصوص کیفیت خودرو، وانت مزدا تک کابین 
محصول شرکت بهمن موتور در صدر و وانت پیکان محصول شرکت ایران خودرو تبریز در انتها قرار گرفته اند. 

در بخش وانت، شاهد افزایش25/6درصدی تولید در مقایسه با ماه قبل هستیم.
 یارانه مطبوعات 

هفته آینده پرداخت می شود
معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد/ محمدجعفر محمدزاده

ما لیست هایمان را برای معرفی جهت دریافت یارانه مطبوعات آماده کرده  
و انش��اءاهلل به میزان اعتباری که به ما ابالغ شود، نشریات مندرج در این 

لیست ها را تا قبل از سال برای دریافت یارانه معرفی می کنیم.
بر اس��اس آخرین صحبتی که با وزیر ارشاد داش��ته ام، اعتبار این یارانه 
تقریبا مراحل نهای��ی را برای تخصیص طی می کند. ای��ن را می توانم به 
صورت قطعی بگویم که تا پایان س��ال، حداقل بخش��ی از این یارانه به 
مطبوع��ات پرداخ��ت خواهد 
ش��د. به این منظ��ور، ضرایب 
کمی و کیفی همه نش��ریات 
اس��تانی و سراس��ری ک��ه به 
صورت منظم منتشر می شوند 
و اع��الم وصول کام��ل دارند، 
محاسبه شده است و امیدوارم 
بتوانیم هفته آینده این یارانه را 

به آنها پرداخت کنیم.
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 طرح داناب به طور رسمی 
در استان اصفهان آغاز شد

 گ�روه اقتص�اد - همزمان ب��ا روز مل��ی آب، ط��رح ملی
دانش آم��وزی نج��ات آب)دان��اب( در اس��تان اصفهان به 
ص��ورت نمادین آغ��از ش��د. در این مراس��م زن��گ آب در 
مدرس��ه راهنمایی هفتم محرم از مدارس ناحیه 5 اصفهان 
وبا حضور700 دانش آم��وز و جمعی از مدی��ران، معاونین 
 و کارشناس��ان اداره کل آم��وزش و پ��رورش و ش��رکت

آب منطقه ای اصفهان نواخته شد.
الزم به ذکر است این طرح در سال دوم اجرا در استان اصفهان 
است و پس از جلسه هماهنگی در تاریخ 1391/010/28و 
ابالغ شیوه نامه اجرای طرح در سال جدید از طریق آموزش و 
پرورش، اجرای طرح در این روز به صورت نمادین آغاز گردید. 

افزایش تعداد قطارهای 
مسافری اصفهان به ۱۶ رام قطار

گروه اقتصاد - مدیرکل راه آهن اصفهان از افزایش تعداد 
قطارهای مسافری در ایام پیک نوروزی به 16 رام قطار خبر داد.

حسن ماسوری با اشاره به اقدامات اجرایی اداره کل راه آهن 
اصفهان در آستانه نوروز92، اظهار داشت: پیش بینی می شود 
با ظرفیت ایجاد شده، حدود پنج درصد افزایش جابه جایی 
مسافر در نوروز امس��ال را در این اداره کل شاهد باشیم. وی 
افزود: تشکیل ستاد مرکزی و ستاد ایستگاه ها برای کنترل و 
نظارت بر تردد ایمن قطارها، اع��زام به موقع آنها و کنترل بر 
کیفیت عملکرد و نوع واگن های مسافری از تمهیدات ویژه ای 
است که هر ساله برای رفاه حال مسافران اندیشیده می شود.

اصفهان رتبه نخست تولید 
سنگ کشور را داراست

استاندار اصفهان با اش��اره به رتبه نخست استان اصفهان در 
تولید سنگ کش��ور از آمادگی کامل این استان برای اجرای 
مراودات با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه خبر داد.

علیرضا ذاکر اصفهان��ی در دیدار با فعاالن صنعت س��نگ و 
خاک نس��وز در ش��هرک علمی تحقیقاتی اصفهان، گفت: 
استان اصفهان رتبه نخست تولید سنگ کشور را با اختالف 
بسیاری نسبت به سایر اس��تان ها داراست. وی تصریح کرد: 
صنعت س��نگ اصفهان به لحاظ تعداد کارخانجات و معادن 
بی ش��مار و برخورداری از نیروی انس��انی متخصص، رتبه 

نخست کشوری را دارد.

اخبار کوتاه

وی به نقش کلی��دی و تأثیرگ��ذار م��ردم اصفه��ان در پیروزی 
انقالب، هش��ت س��ال دف��اع مق��دس و عم��ران و س��ازندگی و 
 تقدیم ده ها هزار ش��هید، جانباز و آزاده اش��اره کرد و ب��ا انتقاد از 
کم لطفی ها و نامهربانی های دولت و مجلس شورای اسالمی و عدم 
پرداخت حق و حقوق مردم شهر و استان اصفهان گفت: براساس 
 برنامه ریزی های مس��ئوالن کش��ور، قرار بود از محل هدفمندی 
یارانه ها حمل و نقل عمومی کالن ش��هر اصفهان تقویت شو، ولی 
متأسفانه نه تنها این امر تحقق نیافت بلکه از پرداخت بودجه ها و 
اعتباراتی که حق مسلم مردم استان و شهر اصفهان بود نیز دریغ 
نمودند و از این بابت هزینه س��نگینی متوجه مردم اصفهان شده 

است.
عضو شورای عالی استان ها تقدیم یک نسخه از پیش نویس لوایح 
برنامه های توسعه و بودجه عمومی کشور به این شورا توسط دولت 
را مورد تأکید قرار داد و افزود: براساس قانون، دولت موظف است 
الیحه بودجه عمومی کل کشور را قبل از ارسال به مجلس شورای 
اسالمی برای بررسی و ارایه پیشنهادات به شورای عالی استان ها 

تقدیم نماید، ولی متأسفانه چندین سال است که این امر محقق 
نشده و این تخلف از قانون است. 

230هکتار زمین کش�اورزی مجاور اصفهان صنعتی 
شد

یک عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: الحاق230 هکتار از 
اراضی کشاورزی اصفهان به شهرک صنعتی محمود آباد با وجود 

مخالفت مراجع ذیربط انجام شد.
وحید فوالدگر با اش��اره به این که جلوگیری از بارگذاری صنعتی 
در ش��عاع50 کیلومتری ش��هر اصفهان و افزایش این محدوده به 
100کیلومتر همواره توسط کارشناسان ذیربط مطرح شده است، 
اظهار داشت: متأسفانه بیشتر تصمیم گری ها در خصوص توسعه 
شهر اصفهان در سطح ملی انجام می شود، اما دود آن به چشم مردم 
این شهر می رود. وی با اشاره به الحاق230 هکتار از اراضی اصفهان 
به شهرک صنعتی محمود آباد تصریح کرد: اگرچه مسئوالن این 
ش��هر همواره به دنبال تصمیمات منطقه ای در خصوص توس��عه 

شهر اصفهان هس��تند، اما با وجود مخالف مراجع ذیربط شورای 
برنامه ریزی استان تحت فشار مرکز با الحاق230 هکتار از اراضی 
کشاورزی به ش��هرک صنعتی محمود آباد موافقت کرد. این عضو 
شورای اسالمی ش��هر اصفهان با بیان این که الحاق این اراضی به 
ش��هرکت صنعتی محمود آباد، در حالی انجام می شود که توسعه 
صنایع در شعاع50 کیلومتری شهر اصفهان بر خالف قانون است، 
تصریح کرد: اداره کل محیط زیست، ش��هرداری اصفهان و سایر 
مراجع ذیربط با توس��عه این شهرک مخالف هس��تند. فوالدگر با 
بیان این که مس��ئوالن استان باید پاس��خگوی معضالت ناشی از 
این توسعه در آینده باشند، ادامه داد: اتفاقات اخیر شرق اصفهان 
 ناشی از بارگذاری صنعتی نادرست در سال های گذشته بر حوضه 
زاینده رود بود و مس��ئوالن باید به معضالت آت��ی بارگذاری های 

صنعتی در شهر اصفهان توجه داشته باشند.

رفع مشکالت طرح تفصیلی شهر اصفهان
علیرضا نصراصفهانی به ابالغ بازنگری طرح تفصیلی شهر اشاره کرد 
و گفت: متأسفانه این طرح مش��کلی از مردم رفع نکرده و با وجود 

مشکالتی در آن، کار مردم معطل مانده است.
وی لزوم تجدید نظر در بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان را مورد 
تأکید قرار داد و اظهار امیدواری کرد: مسئوالن امر نسبت به رفع 
اشکاالت فراگیر و بعضا غیرقابل توجیه این طرح اقدام نمایند. عضو 
شورای اسالمی ش��هر اصفهان به بررسی بودجه سال آینده کشور 
در مجلس شورای اسالمی اشاره کرد و کمبود آب را به عنوان یک 
بحران در این شهر مورد اش��اره قرار داد و تصریح کرد: در صورت 
تداوم این روند، آب شرب مردم هم با مشکل جدی مواجه خواهد 
شد. وی با بیان این که با هرگونه بی توجهی به اصفهان در بخش آب، 
کل کشور متضرر خواهد شد، بر لزوم توجه جدی مسئوالن بر این 
بخش تأکید کرد و گفت: اگر مشکل کمبود آب در اصفهان جدی 
گرفته نش��ود و بودجه ها و اعتبارات الزم در این بخش اختصاص 
نیابد، مشکالتی عدیده ای در بخش های مختلف برای کل کشور 
 ایجاد خواهد شد. علیرضا نصراصفهانی به افزایش مراجعات مردم به 
ش��هرداری های مناطق برای دریافت پروانه ساخت در ایام پایانی 
سال اشاره کرد و این امر را باعث ایجاد ترافیک در شهر و ازدحام در 
شهرداری ها دانست و گفت: با توجه به حجم باالی مراجعات، ایجاد 
تمهیدات برای برون رفت از این مش��کالت ضروریست. وی انجام 
 بخشی از امور مربوط به صدور پروانه در سال جاری در شهرداری ها

 را ضروری بیان کرد و افزود: مس��ئوالن ش��هرداری های مناطق 
می توانند کارهای اداری مربوط به پروانه های ساختمانی را به سال 

بعد موکول کنند تا ترافیک و رفت و آمدها کاهش یابد. 

اقتصاد، مهم ترین محور دویست و هفتاد و چهارمین جلسه شورای اسالمی

زمین های کشاورزی اصفهان هر روز صنعتی تر می شوند

عباس حاج رسولیها در دویست و هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورا، مشکالت و معضالت  گروه 
شهر و استان اصفهان را تشریح و با اشاره به بررسی بودجه سال آینده کشور در مجلس شورای اقتصاد

 اس�المی تصریح کرد: تکمیل زیرساخت های اس�تان و توس�عه حمل و نقل عمومی، اجرای
پروژه های آب رسانی، جاری ش�دن آب در رودخانه زاینده رود و تکمیل و بهره برداری از پروژه قطار شهری باید 

در اولویت نمایندگان مجلس در بودجه قرار گیرد.
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ابالغ وقت دادرسی
7434 کالسه پرونده: 1385/90 ح/ 6، وقت رسیدگی: 92/2/1 ساعت 9/30 صبح 
یکشنبه، خواهان: س��تاد اجرایی فرمان امام )ره(، خواندگان: زهره یزدان پناه، 
اصغر س��عادت، س��عید جبار زارع، حمیدرضا جبار زارع، خواسته: ابطال سند 
رسمی 15074 دفترخانه شماره 108 اصفهان در خصوص پالک ثبتی 26/533 
بخ��ش 2 ثبت اصفه��ان- ابطال معامالت ف��ی مابین ورث��ه کازرونی، خواهان 
دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 6 
ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و 
در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرساند. فانی- مدیر دفتر شعبه 6 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار متهم
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100354203590 ابالغی��ه:  ش��ماره   7438
9109980364901277، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 911042، محاک��م کیفری 
دادگس��تری شهرس��تان اصفهان به موجب کیفرخواس��ت در پرونده کالس��ه 
9109980364901277 برای علی س��لیمانی و عم��اد براتی به اتهام ایراد جرح 
عمدی ب��ا چاقو و ض��رب و جرح عمدی تقاض��ای کیفر نموده که رس��یدگی 
به موضوع به این ش��عبه ارجاع و وقت رس��یدگی ب��رای مورخه 1392/1/27 
س��اعت 11 تعیی��ن گردیده اس��ت. با عنایت ب��ه مجهول المکان ب��ودن و عدم 
دسترس��ی ب��ه مته��م و در اجرای مق��ررات م��واد 115 و 180 قان��ون آئین 
دادرس��ی دادگاه ه��ای عموم��ی و انقالب در ام��ور کیفری مرات��ب یک نوبت 
منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مق��رر در دادگاه حاضر 
گ��ردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رس��یدگی غیابی 
 بعمل خواهد آمد. م الف/ 15843 اس��ماعیلی- منشی شعبه 116 دادگاه عمومی

جزایی اصفهان

حصر وراثت
7803 آقای محمدعلی مؤذنی نیا دارای شناس��نامه ش��ماره 113-016014-9 
به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 961/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت 
گواه��ی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان علی مؤذنی 
نی��ا بشناس��نامه 92 در تاریخ 1391/11/5 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی 
گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- زه��را موذنی فرزند 
عباس ش ش 3 )همس��ر دائمی متوفی(، 2- حس��ن مؤذنی نی��ا فرزند علی ش 

ش 4547 )فرزن��د(، 3- محمدعلی مؤذن��ی نیا فرزند علی ش ش 016014-9-
113 )فرزن��د(، 4- احمدرض��ا مؤذنی نی��ا فرزند عل��ی ش ش 60 )فرزند(، 5- 
حس��ینعلی مؤذنی نیا فرزند علی ش ش 2204 )فرزند(، 6- فاطمه زهرا مؤذنی 
نی��ا فرزن��د علی ش ش 14712 )فرزند(، 7- رباب��ه مؤذنی فرزند علی ش ش 1 
)فرزن��د(، 8- معصومه مؤذنی فرزند عل��ی ش ش 4 )فرزند(، 9- عزت مؤزنی 
فرزن��د عل��ی ش ش 826 )فرزن��د(، 10- اکرم مؤذنی نی��ا فرزند علی ش ش 3 
)فرزن��د( 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 کس��ی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یک 
 ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم شورای

حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
7804 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1226/91 خواه��ان حمی��د عاب��دی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد قبادی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای مورخ 92/2/24 س��اعت 16 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به 
 مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان براب��ر ماده 73 قانون

آئی��ن دادرس��ی مدن��ی مرات��ب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قب��ل از وقت 
 رس��یدگی ب��ه این ش��عبه واقع در اصفه��ان ابت��دای خیابان آتش��گاه مجتمع 
ش��ماره 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 27 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7805 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1160/91 خواه��ان حمی��د عاب��دی 
دادخواس��تی مبن��ی بر مطالبه ب��ه طرفیت حم��زه علی محم��دی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 92/2/10 س��اعت 3/45 تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 
73 قان��ون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید منتش��ر تا خوان��ده 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 دادخواست و ضمائم 
را اخ��ذ نمایی��د. در ص��ورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7806 در خصوص پرونده کالسه 1061/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حمیدرضا رمضانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز س��ه ش��نبه مورخه 92/2/17 س��اعت 5/30 عصر تعیین گردیده. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
ارباب- روبروی مدرس��ه نیلی پور- جنب س��اختمان صبا- پالک 57 کدپستی 
8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان- ش��عبه 15 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7807 در خصوص پرونده کالسه 1158/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حس��ین افش��اری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخ 92/2/10 س��اعت 3/30 تعیین گردیده اس��ت. ب��ا توجه به مجهول 
الم��کان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر م��اده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه 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 شود. 
شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7808 در خصوص پرونده کالسه 1162/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت افس��انه س��عیدی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخ 92/2/10 س��اعت 4 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 شعبه 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 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 39 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
7809 ش��ماره: 13315 آگه��ی اب��الغ اجرائی��ه پرونده کالس��ه 91/24-1142 
بدینوسیله به آقای کرامت اله س��لطانی فرزند خداقلی به شناسنامه شماره 56 
صادره س��میرم ساکن سمیرم خیابان قدس روبروی بیت العباس مغازه لوازم 
یدکی فروش��ی که برابر گزارش مأمور ابالغ ب��ه علت عدم حضور امکان ابالغ 
واقعی به نامبرده مقدور نگردیده اس��ت ابالغ می ش��ود که: براس��اس قرارداد 
داخلی ش��ماره 133482-1386/9/3 تنظیمی در بانک ملی ش��عبه سمیرم شما 

ضمانت وام شرکت ساختمانی دهان سپهر سمیرم را نموده اید که مبلغ شصت 
و پنج میلیون و دویس��ت و س��ی هزار و هفتصد و هف��ده ریال )65/230/717 
ریال( باب��ت اصل طلب و خس��ارات تأخیر تأدیه تا تاری��خ 1391/4/27 که از 
ای��ن به بعد روزانه 29919 ریال بانضم��ام هزینه های متعلقه به آن اضافه می 
گردد به بانک مذکور بدهکار می باشید که اجراییه کالسه 1142-91/24 صادر 
و در اجرای ثبت اس��ناد و امالک س��میرم در جریان رس��یدگی می باش��د لذا 
به اس��تناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی مصوب 1387 مراتب 
ی��ک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخه 91/12/16 جهت ابالغ 
به ش��ما چاپ و منتش��ر می گردد و ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار آگاهی 
 عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. م الف/ 246 موس��وی- رئیس ثبت اس��ناد 

و امالک سمیرم

حصر وراثت
7810 آق��ای علی اکبر قاس��می با وکالت ماه منیر ش��مس دارای شناس��نامه 
ش��ماره 1395 به ش��رح دادخواست به کالس��ه 6790/91 ح 10 از این دادگاه 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان 
صدیقه قاس��می بشناس��نامه 53 در تاری��خ 1391/8/20 اقامت��گاه دائمی خود 
ب��درود زندگ��ی گفته ورث��ه حین الف��وت آن مرحوم منحصر اس��ت به: چهار 
پس��ر و یک مادر به ش��رح ذیل: 1- عل��ی اصغر قاس��می ش ش 698 فرزند، 
2- عل��ی اکبر قاس��می ش ش 1395 فرزند، 3- حس��ینعلی قاس��می یک لنگی 
ش ش 3137 فرزن��د، 4- ه��ادی قاس��می ش ش 748 فرزن��د، 5- معصوم��ه 
قاس��می یک لنگی ش ش1603 مادر و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد 
و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 
 ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7811 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2009/91 خواه��ان دانی��ال ش��هربان 
دادخواس��تی مبنی بر فس��خ قرارداد عادی مورخ 87/12/10 و هزینه دادرسی 
و ... ب��ه طرفیت پیوند مقصودی فرد تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
مورخ 92/2/15 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. ب��ا توجه به مجهول 
الم��کان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر م��اده 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 شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
 می ش��ود. خالویی – مدیر دفتر ش��عبه 8 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7812 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2004/91 خواهان س��ید مجید مفضلی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وج��ه 1 فقره چک به مبلغ پن��ج میلیون تومان و 
هزینه دادرس��ی و غیره به طرفیت مهدی بلورفروش تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای مورخ 92/2/9 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه 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 شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
خالویی – مدیر دفتر ش��عبه 8 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7813 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1999/91 خواهان س��ید مجید مفضلی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه س��فته به طرفیت مهدی بلورفروش تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 92/2/4 س��اعت 10/30 صبح تعیین گردیده 

اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد اول ارباب روبروی مدرسه نیلی پور مجتمع شماره یک اصفهان 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 شود. شعبه 45 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7814 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2114/91 خواهان خدابخش دوس��ینی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت مصطفی فیروزی تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای مورخه 92/1/27 ساعت 8/30 تعیین گردیده. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر 
ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد- اول 
ارباب- روبروی مدرس��ه نیلی پور- جنب س��اختمان صبا- پالک 57 کدپستی 
8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان- ش��عبه 6 ش��ورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7815 در خصوص پرونده کالسه 1856/91 خواهان مهدی خدایی دادخواستی 
مبن��ی بر الزام به انتقال س��ند اتومبیل ب��ه طرفیت 1- علیرضا ش��فیعیون 2- 
ش��هرام مظاهری تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 
92/2/2 س��اعت 9/30 تعیین گردیده. 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 شعبه واقع در اصفهان 
خیابان آتش��گاه مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7816 کالسه پرونده: 588/91، ش��ماره دادنامه: 1982، مرجع رسیدگی: شعبه 
11 ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: غالمرضا تاجمیر ریاحی نش��انی: 
اصفهان خ آتش��گاه نصرآباد کوی قدس پش��ت ورزش��گاه پ��الک 12، وکیل: 
مصطفی مستأجران نشانی: فالورجان خ میثم مجتمع تجاری زاینده رود ط دوم 
واحد اول، خوانده: سعید امیرحاجیلو مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه یک 
فق��ره چک و دو فقره فاکتور به مبلغ 26/380/000 ریال به انضمام خس��ارات 
دادرس��ی و تأخیر تأدیه. گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت 
آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی 
شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی 
قاضی شورا: در خصوص دعوی غالمرضا تاجمیر ریاحی به وکالت مصطفی 
مس��تأجران به طرفیت سعید امیر حاجیلو خواس��ته مطالبه مبلغ 20/000/000 
ریال بابت یک فقره چک به ش��ماره 915343 و مبلغ 6/380/000 ریال بابت دو 
فقره فاکتور به ش��ماره های 2749 و 2886 نظر به بررس��ی محتویات پرونده 
و اظهارات وکیل خواهان به ش��رح دادخواس��ت تقدیمی و عدم حضور خوانده 
علیرغم ابالغ قانونی لذا ش��ورا دعوی خواهان را مقرون به صحت دانس��ته و 
مس��تند مواد 198-519-522 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی و مواد 310 و 313 
قان��ون تجارت حکم به محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ 26/380/000 ریال 
بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 42/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل و هزینه نش��ر آگهی طبق تعرفه و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررس��ید چک 90/7/15 و تاریخ تقدیم دادخواس��ت 91/4/5 بابت فاکتورها تا 
اجرای حک��م در حق خواهان صادر و اعالم می گ��ردد. رأی صادره غیابی و 
ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باشد و 
پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخوا هی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی شورای حل 

اختالف اصفهان



اتاق موسیقییادداشت

هفت

»ماهی و گربه« تجربه جدید شهرام مکری 
شهرام مکری، کارگردان و نویسنده »ماهی و گربه« با اعالم خبر پایان فیلمبرداری فیلمش 
این اثر را نس��بت به کار اولش متفاوت و تجربه گرا دانس��ت. فیلمنامه این فیلم توسط خود 

شهرام مکری نوشته شده است. 
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اصفهان:

 جشنواره ملی شعر کودک 
باید بین المللی شود

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان گفت: جشنواره ملی 
ش��عر کودک باید به سمت جشنواره 
بین المللی حرکت کند. حجت االسالم 
محمد قطبی در آیین افتتاحیه شهر 
کودک در تاالر ش��یخ بهای��ی، اظهار 
کرد: اداره ارشاد اس��تان اصفهان در 
نظر دارد حداکثر ت��وان خود را برای 
رونق بخشی به شعر کودک در دستور کار برنامه های خود قرار دهد. وی 
افزود: کودک، عزیزترین نسل نو خواس��ته ماست که مملکت و جامعه 
آینده را می سازد. مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان با بیان 
این که کودکان پایه ریز فرهن��گ و هنر در آینده  هس��تند، ادامه داد: 
کودکان می توانند گروه هدف ارزشمندی باشند که شعر کودک از این 
گروه خاص سرچشمه می گیرد. وی تصریح کرد: وظیفه ماست که از این 
جشنواره ها و همایش هایی ش��بیه آن در حوزه های مختلف به صورت 
جدی دفاع کنیم. قطبی با بیان این که روند رشد و توسعه شعر کودک 
باید توس��عه پیدا کند، تأکید کرد: جشنواره ملی ش��عر کودک باید به 

سمت جشنواره بین المللی حرکت کند. 

قصه های صمدبهرنگی  به روایت 
صدا

قصه های صمد بهرنگی با صدای پیام دهکردی، مهدی پاکدل، الهام پاو  ه نژاد 
و فاطمه نقوی ضبط شده و حسین علیزاده برای آن موسیقی ساخته است؛ 

این مجموعه شهریورماه سال آینده منتشر می شود. 
22 قصه صمد بهرنگی چون »اولدوز و کالغ ها، اولدوز و عروسک سخنگو، 
حسن کچل، یک هلو هزار هلو، ماهی س��یاه کوچولو و ...« به همت بعضی 
بازیگران تئاتر خوانده شده و حسین علیزاده، آهنگساز این مجموعه است؛ 
مجموعه ای که از سوی مؤسس��ه فرهنگی- هنری خورش��ید آوا منتشر 

می ش��ود. بابک چمن آرا، مدیر مؤسس��ه 
خورشیدآوا از انتش��ار مجموعه قصه های 
صم��د بهرنگی همزم��ان با س��المرگ او 
)نهم شهریور ماه( خبر داد. موسیقی این 
مجموعه، آن گون��ه که حس��ین علیزاده 
می گوید بر ساده پردازی استوار است؛ به 
این معنی که نه قرار است قصه ها به صورت 
اپرا اجرا شود و نه نمایش رادیویی. از سوی 
دیگر امکانات کمی ب��رای تولید این گونه 
آثار به قدری کم است که ناچاریم از حداقل 

امکانات حداکثر استفاده را بکنیم.
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با برگزاری بزرگداش��ت مس��عود جعفری جوزانی 
و تقدیر از ملکه رنجبر و تش��ویق بی امان حاضران 
در س��الن برای مس��عود جعفری جوزانی، سومین 
جشنواره ملی فیلم کوتاه حس��نات در اصفهان به 
پایان رسید.  در این مراسم که  سالن آمفی تئاتر تاالر 
فرشچیان میزبان آن بود، حسین موالیی، مدیرعامل 
کانون حس��نات و رییس جش��نواره فیلم حسنات 
اظهار کرد: جشنواره هر س��ال بزرگ تر و بزرگ تر 
می شود و این باعث خوشحالی است، اما با یک بخش 
خصوصی و خیریه نمی توان این جش��نواره را اداره 
 کرد و در س��ال های آینده نمی توان رشد و توسعه 

داد.
وی با بیان این که شهردار اصفهان قول مساعد برای 
برگزاری این جش��نواره داده بود ام��ا هنوز اجرایی 
نش��ده اس��ت، افزود: این جشنواره بس��یار بزرگ و 
مهم بود؛ چراکه از 29 استان کشور یک هزار اثر به 
دبیرخانه جشنواره رسید که در نوع خود بی نظیر بود.

موالیی با اش��اره به این ک��ه من ی��ک خواهش از 
فیلمنامه نویس��ان جوان دارم، ادامه داد: امیدوارم 
که فیلم س��ازان ب��ه ارزش های انس��انی بیش��تر 
توج��ه کنن��د؛ چراک��ه ای��ن ارزش ه��ا ماندگارتر 
خواهند بود و احس��ان و نیکوکاری نیز یکی از این 
ارزش های واالی انس��انی خواهد ب��ود. مدیرعامل 
کان��ون حس��نات و ریی��س جش��نواره تصری��ح 
 ک��رد: از هم��ه ارگان ه��ای دولت��ی و خصوص��ی 
درخواس��ت دارم ک��ه ای��ن جش��نواره نی��از ب��ه 
س��رمایه گذاری بیش��تری دارد و م��ا می توانیم با 
سرمایه گذاری بیشتر، بس��یار بهتر و باشکوه تر این 

جشنواره را برگزار کنیم. 

فیلمی که اساس�ش بر معیارهای کشور خود 
نباشد،  فیلم خوبی نیست

»زاون قوکاسیان اگر در گاراژ خانه اش هم جشنواره 
برگزار کن��د، از بهترین جش��نواره های ما هم بهتر 
می شود«،  این سخنان ابتدایی جعفری  جوزانی در 
کلیپ پخش شده از او است. جعفری جوزانی گفت: 
من معتقدم فیلمی که پایه و اساسش بر معیارهای 

کشور خود بنا نباشد، نمی تواند فیلم خوبی باشد.
وی با بی��ان این ک��ه منظ��ورم از کش��ور نه حس 
ملی گرای��ی و نه حس قومی��ت برتر اس��ت، افزود: 
ملیت یعنی فرهنگ و گذش��ته خ��ود و فیلمی که 
با فرهنگ و گذش��ته مردمانش رقم خورده باش��د 

ماندگار خواهد بود. 
کارگردان س��ینما و تلویزی��ون کش��ورمان ادامه 
داد: س��ینما جای گفتن صحبت ها و فلس��فه های 

پیچیده نیس��ت، بلکه باید فیلم س��از فیلمی ارایه 
دهد ک��ه در عین س��ادگی لذت بخش نیز باش��د؛ 
چراکه سینما جای لذت اس��ت و زمانی که فیلمی 
ملی می س��ازیم باید بتوانیم یک ملت را به س��ینما 
بکشانیم، وگرنه فیلم ما فیلم نیست. پس از پخش 
این صحبت ها، جعفری جوزانی با تش��ویق بی امان 
سالن آمفی تئاتر فرشچیان به روی صحنه آمد. او و 
دخترش سحر جعفری جوزانی هنگامی که بر روی 
 صحنه قرار گرفتند، به صورت ایس��تاده و به مدت 

10 دقیقه تشویق شدند.

از این همه عشق شگفت زده شدم
س��پس مس��عود جعفری جوزانی پش��ت تریبون 
ق��رار گرفت و گفت: یک��ی از خوش ترین س��اعات 
جشنواره ای ام در کل جهان، امروز و در اصفهان بوده 
است.  وی با بیان این که من شگفت زده شده ام از این 
همه عشق و عالقه، افزود: امروز در اصفهان امیدوار 
ش��دم به وطنم ایران و قطعاً تا آخری��ن پیام در این 
کش��ور خواهم ماند و هر لحظه می فهمم که چقدر 
این کشور ارزشمند اس��ت و ممنونم از اصفهان و از 

مردمش که این گونه به من لطف دارند.

هنرمندان مانند رانت خواران چاق نیستند
در ادامه برنامه حسن کامران، نماینده مردم اصفهان 
به روی صحنه رفت و گفت: اصفهان شهر هنر است. 
تخت فوالد این ش��هر تمام مکتب ها از رئالیس��م تا 
مکتب فلس��فی اصفهان را در خ��ود دارد و مکتب 
اصفهان، همه ایران ک��ه نه، همه جه��ان را همراه 
خود خواهد کرد. وی با اشاره به این که در اصفهان 
حتی م��ردم در خانه های خود ه��م ذوق هنری به 
خرج می دهند، تصریح کرد: از جوان��ان و از فضای 
جوان این جش��نواره می خواهم که هن��ر را در راه 
عدالت قرار دهند. نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسالمی بیان کرد: هنرمندان همیشه هم درد 
مردمانشان بوده اند و خواهند بود و مانند رانت خواران 

چاق نیستند، بلکه مانند مردم الغر هستند.

در ادامه جشنواره در اولین بخش، بهترین فیلم ها از 
نگاه داوران به شرح زیر بودند:

»خواب عمیق« ساخته یاشار منوچهری، »به رنگ 
چادر مادرم« س��اخته زهرا کاظم��ی و »یک روز« 
ساخته فخرالسادات فاطمی برنده پنج میلیون ریال 
وجه نقد و 10 میلیون ریال کمک به س��اخت فیلم 

بعدی دریافت کردند.
در بخش بعدی جوایز بهترین فیلمنامه ها به ترتیب 
زیر اعالم شد: نس��یم محمدی فارس��انی به خاطر 
فیلمنامه »ارغ��وان«، »جایی میان بهش��ت« علی 
مدهوشیان و عیس��ی عبدالهی و بهترین فیلمنامه 
 از ن��گاه داوران نیز نصیب »خواب آلبالو «س��اخته

سیده گلزار رضوی شد. هیأت داوران در این بخش 
را محمد علی نجفی، ناهید طباطبایی و علی خدایی 

تشکیل می دادند.
بهترین فیلم مستند از نگاه داوران بخش مستند این 

جشنواره به ترتیب زیر است:
»اتاق 328« ساخته فرشاد هاشمی، »فصل غمناک 
زندگی« س��اخته بابک س��راب و بهترین فیلم این 
بخش »سرزمین سرد« ساخته شهریار صیرفیان بود.

هی��أت داوران در این بخ��ش را نیز روی��ا نونهالی، 
اردزند، احمد طالبی نژاد و غالمرضا مهیمن تشکیل 

می دادند.
اما در بخش پایانی و برگزیدگان فیلم های داستانی 

به قرار زیر بودند:
»رهایی« ساخته مرتضی بالیده و »سکوت« ساخته 
مهرداد حسنی هر دو به صورت مشترک سوم شدند.

»روز ولنتاین« میرعباس فتاحی نیز در جایگاه دوم 
قرار گرفت و »ش��یر تلخ« ناصر ضمی��ری به عنوان 

بهترین فیلم داستانی انتخاب شد. 
بهترین کارگردانی فیلم داس��تانی نیز به فرش��ته 

پرنیان برای فیلم »بعد از کالس« تعلق گرفت.
هیأت داوران را در این بخش عباس گنجوی، وحید 
موس��ائیان، بهنام بهزادی و س��ید ابراهیم میر شاه 
جعفری تشکیل می دادند که در بیانیه خود مشکالت 
فیلم های داستانی را با نگاهی طنز آمیز بیان کردند 

که در زیر قسمتی از آن آورده شده است:
به نام خدا

حتما ش��ما جوانان بهتر از ما جا می خورید زمانی 
که یک نفر با صدای نخراشیده و قوی وسط آهنگ 
می آید و موس��یقی فارس��ی را معرفی می کند و به 
اصطالح می گوی��د، ارنجمنت ب��ای خواننده و این 
س��ؤال پیش می آید چرا باید یک موس��یقی ایرانی 
با این لحن و به زبان خارجی معرفی شود. ماجرای 
تیتراژها نیز در این جشنواره داستان مشابهی پیدا 
می کند و کالفه می شویم و می گوییم بابا بی خیال 
از اول اینترنش��نال پرفیش��نال پرداخت می شود. 
جان ما بگذارید فیلم شما اول دیده شود و اگر قرار 
ش��د به خارجه برود، آنگاه برایش تیت��راژ خارجی 
و پرفیش��نال بگذارید. ما نمی دانی��م چرا یک فیلم 
کوت��اه 20 دقیقه ای یک تیت��راژ آغازی��ن و پایانی 
چهار دقیقه ای و سینمایی دارد و ضعف مهم دیگر 
فیلم های امسال، صدا و صداگذاری بود که این نشان 
می دهد صدا و صداگذاری در یک فیلم تا چه اندازه 
اهمیت دارد. 120 فیلم در بخش فیلم های مستند 
بررسی شد، آن هم در جشنواره ای اصفهانی که در 
مقابل هر گزی که به م��ا می دادند، چندین فیلم در 
برابرمان می گذاش��تند، اما به دلیل وجود این همه 
انرژی از دوستان خوب، این سختی ها به فراموشی 

سپرده می شد.
به گزارش ایسنا، در این مراس��م هدایای اهدایی به 
برگزی��دگان از طرف بنیاد س��ینمایی فارابی تقبل 

شده بود. 

سومین جشنواره حسنات پایان یافت

انتقاد طنازانه هیأت داوران از فیلم ها
قوکاسیان اگر در گاراژ خانه اش جشنواره برگزار کند، از بهترین ها بهتر است
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تأسیس
7829 ش��ماره: 3064/الف 91/103 آگهی تاسیس ش��رکت ایده پردازان مهر 
س��پاهان با مس��ئولیت محدود. ش��رکت فوق در تاری��خ 1391/10/19 تحت 
ش��ماره 48940 و شناس��ه ملی 10260672186 در این اداره به ثبت رسیده 
و در تاریخ 1391/10/19 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 شرکت: انجام امور مربوط به طراحی و استقرار نظام های 
مدیریت مش��ارکتی و تعالی س��ازمانی- کلیه تکنیک های مهندسی صنایع در 
س��ازمان های دولتی و خصوصی پس از کس��ب مجوز از مراجع ذیصالح. 
2- م��دت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 
1-3- اس��تان اصفهان – شهر اصفهان – سپاهانشهر- خیابان خوارزمی 1- 
خیابان پگاه- پالک 13- کدپستی: 8179918636- تلفن: 03116531648. 4- 
سرمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- آقای سید صالح رجایی باغسرخی به سمت رئیس هیئت مدیره. 5-2- 
آقای س��ید صالح رجایی باغسرخی به س��مت مدیر عامل به مدت نامحدود 
انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
ش��رکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات 
مدیرعامل: طبق اساسنامه. م الف/ 17553 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7831 ش��ماره: 3589/ت 91/103. آگهی تغییرات شرکت مقدم صنعت بسپار 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 46578 و شناسه ملی 10260646401. به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومی ش��رکا مورخ 1391/10/9 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د: 1- آقای ابراهیم اکبری مقدم با پرداخ��ت مبلغ 2/700/000/000 
ریال به صندوق ش��رکت س��هم الش��رکه خود را به مبلغ 2/735/000/000 
ری��ال افزایش داد. خانم خدیجه امامی آرندی با پرداخت مبلغ 270/000/000 
ریال به صندوق ش��رکت سهم الش��رکه خود را به مبلغ 285/000/000 ریال 
افزایش داد. آقای اس��ماعیل اکبری مقدم به ش��ماره مل��ی 5658874483 به 
شماره شناس��نامه 3703 تاریخ تولد 1355/1/4 فرزند نوروزعلی با پرداخت 
مبلغ 30/000/000 ریال به صندوق ش��رکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در 
نتیجه سرمایه ش��رکت از مبلغ 50/000/000 ریال به مبلغ 3/050/000/000 
ری��ال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اص��الح گردید. در تاریخ 
1391/10/21 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد 
تأیید و امضاء قرار گرفت. آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان

انحالل
7832 ش��ماره: 15950/ث-1391/11/4. آگه��ی انحالل ش��رکت گرما آفرین 
چهلس��تون با مسئولیت محدود، ثبت شده به ش��ماره 32121 و شناسه ملی 
10260526668. برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 91/11/1 
ش��رکت فوق منحل اعالم گردید و جعفر طوقیان به کدملی 1280970881 و 
کدپستی 8136995951 بسمت مدیر تصفیه برای مدت یکسال انتخاب گردید 
و نش��انی محل تصفیه در اصفهان خیابان کاش��انی جنوبی کوچه حش��مت 
پالک 10-کدپس��تی 8136995951 تعیین گردی��د، امضای ذیل ثبت در تاریخ 
91/11/4 تکمیل گردید. م الف/ 17774 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و 

مؤسسات غیرتجاری اصفهان

تأسیس
7834 خالصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت خدماتی و تأسیساتی جوشقان 
فروزان )سهامی خاص( شناس��ه ملی: 14003241852. 1- موضوع شرکت: 
انج��ام کلیه فعالیت های بازرگانی از قبیل صادرات و واردات خرید و فروش 
تهی��ه و توزیع کاالهای مجاز بازرگانی اخذ تس��هیالت از بانک های دولتی و 
خصوص��ی صرفًا جهت تحقق اهداف و انج��ام کلیه امور مربوط به ترخیص 
کاال ش��رکت در مناقصات و مزایده های خصوصی و دولتی سرمایه گذاری 
دولت��ی و خصوصی و اخذ نمایندگی از ش��رکت های خصوصی انجام امور 

خدمات��ی از قبیل طراحی و نظارت و اجرا در زمینه های امور س��اختمانی و 
راه اندازی طراحی و اجرای فضای س��بز مربوط به درختکاری و طرح های 
فضای س��بز جدول بندی و آذین بندی میادی��ن و خیابان ها انجام خدمات 

گاز رس��انی و لوله گذاری آب و گاز و نصب علمک گاز و نصب انشعاب گاز 
و کنتورخوانی آب و برق و گاز و تلفن و توزیع صورت حساب های مربوط 
و هر گونه اموری که به نحوی با موضوع شرکت در ارتباط باشد. 2- مرکز 
اصلی ش��رکت: جوش��قان قالی- خیابان نیاز- جنب مس��جد حجت )عج(، 3- 
س��رمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم بر یکصد سهم ده هزار ریالی 
که طبق گواهی بانک تجارت جوش��قان تمامی آن به حس��اب واریز گردیده. 
4- مدت ش��رکت از تاریخ تأس��یس به مدت نامحدود. 5- مدیران و صاحبان 
امضاء: الف: آقای س��ید رضا کرمانی فرزند سید معین به عنوان رئیس هیئت 
مدیره، ب: آقای س��ید معین کرمانی فرزند آقاصدر به عنوان نایب رئیس. ج: 
آقای س��ید میراحمد کرمانی به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال 
انتخاب ش��دند و کلیه اس��ناد مالی و تعهدآور ش��رکت با امضا مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود. 6- سید روح اله 

سراجی و خانم فاطمه افروز به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل 
شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. زرگری- کفیل ثبت جوشقان

ابالغ رأی
7836 ش��ماره پرون��ده: 744/91، ش��ماره دادنامه: 1135، ش��ماره بایگانی: 
744/91، خواهان: امید مس��تأجران به نشانی اصفهان خیابان آتشگاه خیابان 
ق��دس کوچه آزادان پالک 39، خوانده: حمیدرضا یزدانی به نش��انی اصفهان 
چهارراه رزمندگان خیابان رزمندگان خیابان اصفهان ویال س��اختمان مارال 
واحد یک، خواس��ته: مطالبه، گردشکار: ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی 
قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای امید مس��تأجران ب��ه طرفیت آقای 
حمیدرضا یزدانی به خواس��ته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال بابت دو فقره 
س��فته به ش��ماره خزانه داری کل 721977 و 376502 به انضمام خسارت 
تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی بشرح دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست با 
توجه به محتویات پرونده و بقاء اصل دو فقره سفته در ید خواهان که داللت 
بر اش��تغال ذمه خوانده دارد و خوانده با ابالغ قانونی در جلس��ه دادرس��ی 
حاضر نش��ده و دفاعی به عمل نیاورده است ش��ورا دعوی خواهان را ثابت 
تش��خیص و مس��تند به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 307 و 308 و 309 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 38/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خس��ارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت 

زمان وصول توس��ط اجرای اح��کام در حق خواهان صادر و اعالم می دارد 
و اجرای احکام مکلف اس��ت خسارت تأخیر تأدیه را براساس شاخص بانک 
مرکزی محاسبه و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید. و در خصوص 
خوانده دوم )قرار تأمین خواس��ته( به دلیل عدم ابالغ به خواهان جهت تودیع 
خس��ارت احتمالی پرون��ده در این خصوص مفتوح می باش��د. رأی صادره 
غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
بوده و پس از بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی 
اصفهان می باش��د.م الف/ 19435  ش��عبه 26 حقوقی ش��ورای حل اختالف 

اصفهان

تغییرات
7837 ش��ماره: 3743/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت فردوس آذین پارس 
سهامی خاص به شماره ثبت 42673 و شناسه ملی 10260604984. به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 1391/10/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقای یحیی امامی پور به عنوان بازرس اصلی، 
آقای جالل جمشیدی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب شد. 3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باشد: آقای حسن داودی 
ف��رد و آقای همایون داودی مفرد و آقای امید باجالن تا تاریخ 1393/10/28. 
4- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن داودی 

فرد به س��مت رئی��س هیئت مدیره و آق��ای همایون داودی مفرد به س��مت 
نائ��ب رئیس هیئت مدیره و آقای امید باجالن به س��مت عضو هیئت مدیره و 
آقای همایون داودی مفرد به س��مت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اسناد مالی 
تعهدآور ش��رکت با امضای مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر است. ضمنًا 
مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد. در تاریخ 1391/11/4 ذیل 
دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار 

گرفت. آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
7838 ش��ماره: 3214/الف91/103. آگهی تاسیس ش��رکت فنی مهندسی آرتا 
صنعت برنا س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/11/4 تحت شماره 
49051 و شناسه ملی 10260673421 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
1391/11/4 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر تکمی��ل گردیده و خالصه اظهار نامه 
آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: انجام کلیه امور مربوط به 
تست های غیرمخرب- عملیات حرارتی و تنش زدایی- سیویل- تأمین نیروی 
انس��انی موقت- نظافت کارگاه- تهیه و تأمین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذا- 
خدمات محوطه سازی- تولید و توزیع و خرید و فروش و صادرات و واردات 
کلی��ه کاالهای مجاز بازرگانی- تحصیل وام و اعتبارات از بانک های داخلی و 
خارجی صرفًا جهت تحقق موضوع شرکت- عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و 
حقوقی- ش��رکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی- اخذ و اعطای 
نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچه که با موضوع شرکت مرتبط 
باش��د و همچنین تأمین تجهی��زات جهت راه اندازی خط��وط تولید. 2- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان 
اصفهان – شهر اصفهان – خیابان جی- نبش خیابان شهدای امیر- ساختمان 
امیر- طبقه سوم- کدپستی 8159653879- تلفن: 09390137333. 4- سرمایه 
شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد 
یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 1/000/000 ریال توسط موسسین طی 
گواهی بانکی ش��ماره 284 مورخ 1391/10/2 نزد بانک صادرات ش��عبه جی 
پرداخت گردیده اس��ت. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای رسول رشیدی 
ده رشیدی به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای ساالر عالسوند جوادی 
به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای س��لیمان عالسوند جوادی به 
سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای رسول رشیدی ده رشیدی به سمت مدیر 
عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و 
اس��ناد مالی تعهدآور به امضای مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر می باشد. 
7- اختی��ارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 
8- ب��ازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای داود کاردارپور به عنوان بازرس 
اصلی. 2-8- خانم زهره رش��یدی به عنوان بازرس علی البدل. آذری – رئیس 

اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات
7839 شماره: 3684/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت آروین معادن سپاهان 
سهامی خاص به شماره ثبت 42135 و شناسه ملی 10260599092. به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور فوق العاده و هیئ��ت مدیره مورخ 
1390/7/15 تضمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقای حمی��د آذری پور به عنوان 
ب��ازرس اصلی، آقای حمیدرضا مجدی بفروئ��ی به عنوان بازرس علی البدل 
 برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود
جهت نش��ر آگهی های شرکت انتخاب ش��د. 3- ترازنامه و حساب های سود 
و زیان س��ال مالی منته��ی ب��ه 1389/12/29 به تصویب رس��ید. در تاریخ 
1391/11/1 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد 
تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 17720 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها 

و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
7840 ش��ماره: 3196/الف91/103. آگهی تاس��یس شرکت مهندسی ره آورد 
مواد آپادانا سهامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/11/3 تحت شماره 

49043 و شناس��ه مل��ی 10260673299 در این اداره به ثبت رس��یده و در 
تاری��خ 1391/11/3 از لح��اظ امضاء ذی��ل دفاتر تکمیل گردی��ده و خالصه 
اظه��ار نامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می و 
کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: انجام کلیه 
خدمات تحقیقاتی صنعتی- امور بازرگانی از قبیل صادرات و واردات- خرید 
و فروش- تولید، تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- اخذ تس��هیالت 
از بان��ک های دولتی و خصوصی صرفًا جهت تحقق اهداف ش��رکت- انجام 
کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کش��ور- شرکت در مناقصات 
و مزایدات خصوصی و دولتی- مش��ارکت و سرمایه گذاری در شرکت های 
دولت��ی و خصوصی- اخذ و اعطای نمایندگی از ش��رکت های خصوصی و 
دولت��ی- انجام کلیه خدمات تحقیقاتی و مهندس��ی از قبی��ل طراحی- نظارت 
و هرگونه اموری که با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 2- مدت شرکت: از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان 
– ش��هر اصفهان – خیابان چهارباغ باال خیابان کاخ سعادت آباد غربی کوی 
15 پالک 37 کدپس��تی: 8163884691. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقس��م به یک هزار س��هم 1/000 ریالی که تعداد هش��تصد س��هم با 
نام، تعداد دویس��ت س��هم بی نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توسط 
موسسین طی گواهی بانکی ش��ماره 53/56420/114 مورخ 1391/11/2 نزد 
بانک تجارت شعبه ش��هرک علمی تحقیقات اصفهان پرداخت گردیده است و 
الباقی سرمایه در تعهد صاحبان س��هام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- آقای س��ید میالد حس��ینی به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای 
مهران کیانی نیا به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای امیر مسعود 
پروانیان به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای امیرمس��عود پروانیان به 
س��مت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
کلی��ه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور ب��ه امضای مدیرعام��ل و رئیس هیأت 
 مدی��ره و اوراق ع��ادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت 
معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت 
مدی��ره می باش��د. 8- بازرس اصل��ی و علی البدل: 1-8- آقای س��ید مهدی 
میرقادری ب��ه عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای محس��ن صنایعی به عنوان 
بازرس علی البدل. آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان 

فقدان سند مالكیت
7841 نظر به اینکه ورثه آقاي حس��ین جعفرپور ش��هرضا باستناد دو برگ 
استش��هادمحلي که هویت وامضاءشهود رس��مًاگواهي شده و باارائه گواهي 
حصروراثت وفرم 19 مالیاتي مربوطه مدعي مفقود ش��دن س��ند مالکیت یک 
دانگ مش��اع از ششدانگ پالک 5962 / 1 شده که سندمذکورذیل ثبت 65949 
درصفحه 427دفتر398 بنام حسین جعفرپور شهرضا ثبت گردیده اینک ورثه 
نامبرده درخواس��ت صدور س��ندمالکیت المثني نموده اند که دراجراي ماده 
120آئی��ن نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر 
کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اش��اره اي نشده 
ویا مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باش��د مي بایست ظرف مدت ده  
روز پ��س از انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجع��ه وادعاي خود را ضمن 
ارائه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تس��لیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرس��دویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره 
ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد 
کرد .در صورت ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر 
وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني 
واصل س��ند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد 

وامالک شهرضا

اعالم مفقودی
7833 برگ کمپانی خودروی س��واری ش��خصی سیس��تم ول��وو )کامیون 
کشنده( به شماره موتور TD121G121611312 و شماره شاسی 805116 
 و ش��ماره انتظام��ی 289 ع 68 ای��ران 23 مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار

ساقط است. 



اسامی دانش آموزان ممتاز دبستان دخترانه ستایش 
)شهر جدید بهارستان(

با تشکر از 
سرکار خانم جوانی مدیریت محترم، خانم ها قریشی، رجبی، حسینی، سخنور، مراد زاده، معاونین گرامی، خانم موهبت مربی پرورشی، خانم سنجری مربی بهداشت، خانم استاد مربی ورزش 
و خانم ها قبادی، نیکبخت، آقایی، همتی، یعقوبی، امیری، مظفری، زارعی، موحدی، ترک چریک، خندان، عاشوری، اسکندری، خراسانی، آموزگاران محترم و آقایان انصاری و دهقان سرایدار 

و خدمتگزار مدرسه.
اعضاء انجمن اولیاء و مربیان
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یادداشت

 نظارت محتوایی بر 
برنامه های کانون های مساجد 

مدی��رکل فرهن��گ و ارش��اد 
اسالمی چهارمحال و بختیاری 
گفت: با تش��کیل گروه ارزیابی، 
بر برنامه های کانون های مساجد 
استان، نظارت محتوایی می شود.

حس��ین گنج��ی در گفتگ��و با 
خبرنگار فارس در ش��هرکرد با 
اش��اره به برنامه های سال آینده 
کانون های مساجد استان اظهار 
داش��ت: تش��کیل گروه ارزیابی 
برای بررس��ی، ممیزی و نظ��ارت محتوای��ی و ش��کلی برنامه های 
کانون های مساجد، یکی از مهم ترین اقدامات این اداره  کل در حوزه 

کانون های مساجد است.
وی ایجاد تمهی��دات الزم برای بهره گی��ری از نیروه��ای متعهد و 
متخصص در راس��تای تقوی��ت آفرینش های فرهنگ��ی و هنری در 
کانون های مساجد را ضروری برشمرد و گفت: تولیدات گوناگون در 
قالب معیارهای ارزشی و تخصصی، ضرورت ایجاد ابتکار و خالقیت 
در عرصه تولیدات متنوع و متعدد فرهنگی را شامل می شود و تالش 
ما بر این اس��ت تا این زمینه مهم را در اس��تان فراهم کنیم. گنجی 
افزود: تعامل فعال و اثربخش در راستای استفاده از ظرفیت رسانه در 
بهینه کردن برنامه ها و فعالیت های کانون مساجد از اهمیت باالیی 

برخوردار است و در این حوزه تمام تالش خود را به کار می گیریم.

خبر ویژه

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب
اصغر یزدانی 

 
 از ابت��دای س��ال ج��اری تاکن��ون21 کیلومت��ر ش��بکه وکلکتور 
فاضالب در شهرهای ش��هرکرد، فرخشهر، هفشجان و نقنه  اجرایی 
 ش��ده که مجموعا26 میلی��ارد ریال  ب��رای این طرح هزینه ش��ده 
اس��ت و تا پایان آذر ماه س��ال جاری270هزار نفر جمعیت شهری 
اس��تان معادل52 درصد در قالب 7 ش��هر تحت پوش��ش خدمات 
فاضالب قرار گرفته و92 هزار فقره انشعاب فاضالب به مردم واگذار 

شده است.
ب��ا ای��ن م��وارد تاکن��ون 
909کیلومتر شبکه جمع آوری 
و84 کیلومت��ر خ��ط انتقال  
فاضالب در شهرهای استان 
اجرا شده است  که می توان 
امیدوار بود مشکالت اساسی 
 م��ردم در ای��ن زمینه حل 

شود. 

 اجرای 21 کیلومتر 
شبکه فاضالب در استان 

چهره روزیادداشت
ده هزار تن برنج در استان توزیع شد

رییس اداره تنظیم بازار سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: ده 
هزار تن برنج در استان توزیع شد.جهانبخش مرادی افزود: این میزان با قیمت کیلویی 
3850تومان از طریق عمده فروشان و فروشگاه های منتخب، از ابتدای اسفند توزیع شد.
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تکنول��وژی، آب را از        ادامه از صفحه  یک:
مناطق پر بارش و ک��م جمعیت به مناطق کم بارش 
 و پر جمعی��ت از روش های مختلف و با اس��تفاده از
 س��ازه های انتقال آب همانن��د کانال ه��ا، لوله ها،

قنات ها، تونل ه��ا ضمن رعایت قوانی��ن و مقررات 
موجود منتقل می نمایند.

رحی��م علیمحم��دی افزود: مه��م تری��ن قوانین و 
مقررات موجود در کشور و سازمان های بین المللی 
)یونسکو( مورد تأیید و تصویب دوائر مختلف که برای 
اجرای طرح های انتقال آب باید قبل از اجرا رعایت 
 شوند ش��امل این موارد اس��ت: حوضه های مبدأ و

تأمین کننده آب، نباید مش��کل کمبود آب داشته 
باش��ند، حوضه های مقصد باید نهایت صرفه جویی 
و بهره برداری را انجام داده و تم��ام راه های جبران 
کس��ری آب را در حوض��ه های خود اعم��ال نموده 
باش��ند، در طرح های انتقال آب بین حوضه ای باید 
کلیه مسائل و نکات علمی، فنی، اقتصادی، اجتماعی 
و زیس��ت محیطی در حوضه های مبدأ، مقصد و در 
حد فاصل آنها رعایت شده باشد. وی تصریح کرد: از 

دیگر قوانین انتقال آب بین حوضه ای می توان به این 
 موارد اش��اره کرد: روش های انتقال آب و سازه های

 مورد اس��تفاده و پیش بینی ش��ده، خس��ارتی را به 
حوضه های مبدأ وارد نکند، حوضه های مقصد و مبدأ 
باید برنامه جامعی را تدوی��ن و اجرا نمایند تا حوضه 
های اصلی آبخیز تقویت شده و از حیز انتفاع خارج 
نگردند، طرح ها و پروژه های زیربنایی و نیازمند آب 
به محل سرش��اخه ها و حوضه ه��ای آبخیز منتقل 
 گردند، درآمد حاص��ل از انتقال و ف��روش آب، بین 
حوضه های مبدأ و مقصد به طور عادالنه تقسیم شود، 
دیدگاه ها و مدیریت های اعمال ش��ده می بایستی 
فراملیتی بوده و از دخالت دادن مس��ائل سیاس��ی 
جدا جلوگیری گردد. علیمحم��دی تصریح کرد: از 
سال 1386 تا به حال در اس��تان خشکسالی ممتد 
وجود دارد، این در حالی است که هیچ طرح جامعی 
به منظور کاهش اثرات زیانبار این پدیده طبیعی در 
منطقه اجرا نش��ده و کمتر از عوام��ل و بهره برداران 
استفاده ش��ده اس��ت.  وی ادامه داد: ذخیره آب در 
منطقه تنها به دو صورت انجام می شود: یکی بارش 

برف در منطقه و برودت هوا و دیگری ذخیره برف از 
زمستان تا اواخر بهار و حتی تابستان، به گونه ای که 
در سال های قبل از 1386 ارتفاع متوسط برف باقی 
مانده در اوایل بهار در س��طح حوضه آبخیز، یک متر 
بوده است، اما از سال1386 با شروع خشکسالی این 
ارتفاع به کمتر از بیست و پنج صدم متر رسیده است. 
علیمحمدی تصریح کرد: سد زاینده رود حجمی در 
حدود 1/2میلیارد مترمکعب  دارد که دریافت کننده 
 آب حوضه آبریز خود و آب های منتقل شده توسط

تونل های ش��ماره یک، دو و س��ه کوهرنگ و تونل 
 چش��مه لنگان اس��ت. به گفت��ه وی، آمار ش��رکت 
آب منطقه ای اصفهان بیانگر آن اس��ت که از س��ال 
1386 تا به حال مخزن سد در اوایل بهار )فروردین 
ماه( پر نش��ده اس��ت. از طرفی به دلیل عدم وجود و 
ذخیره برف در س��طح حوضه تونل های انتقال آب 
با یک س��وم ظرفیت خود؛ یعنی حدود نود تا یکصد 
میلیون مترمکعب آب در سال )هر تونل( به جای 250 
تا300 میلیون مترمکعب در س��ال آب را به حوضه 
 زاینده رود منتقل نموده اس��ت )یعنی ه��ر کدام از 

تونل ها با یک سوم ظرفیت خود عمل نموده اند(.
علیمحمدی اظهار داشت: این ظرفیت  اضافه بر حجم 
مخزن سد زاینده رود است، چون با گرم شدن هوا و 
ذوب برف ها در فصول بهار، تابس��تان و پاییز ضمن 
ذوب تدریجی ب��رف های ذخیره ش��ده در منطقه، 
توسط س��ازه های اجرا ش��ده به حوضه زاینده رود 
منتقل می گردند، حال محاسبه کنید چنانچه حجم 
مخزن سد به طور میانگین ششصد میلیون مترمکعب 
در س��ال و آورد تونل ها، یک سوم باشد؛ یعنی بیش 
از پنجاه درصد پیش بینی ها تحقق نیافته و هر سال 

حوضه زاینده رود دارای بیالن منفی بوده است.
به گفته وی، رودخانه زاینده رود با توجه به ش��رایط 
خاص زمین شناس��ی و توپوگرافی آن، خصوصا در 
استان چهارمحال و بختیاری قابلیت زهکشی خوبی 
 دارد، به گونه ای که آمار اندازه گیری ش��ده شرکت 
آب منطقه ای اصفهان در ایستگاه های دبی سنجی 
سد تنظیمی زاینده رود )ورودی به استان چهارمحال 
و بختیاری( و پل زمانخان)خروجی رودخانه از استان 
چهارمح��ال و بختیاری( بیانگر آن اس��ت که حجم 
آب ورودی ب��ا حجم آب خروجی از اس��تان واقع در 
زیردست سد زاینده رود در سال، تقریبا برابر هستند. 
در طول این ب��ازه، بحث راندم��ان انتقال آب مطرح 
 است و بر اساس قوانین هیدرولیکی و هیدرولوژیکی 
جریان های روباز، معم��وال دبی خروجی باید از دبی 
ورودی کمتر باش��د. علیمحمدی ادامه داد: به دلیل 
شرایط خاص توپوگرافی رودخانه از نظر وجود شیب 
تند و مقدار دبی جری��ان و خودپاالیگ��ی رودخانه 
براساس مطالعات انجام شده توسط محققین مختلف 
تا به حال هیچ گونه گزارشی دال بر آلودگی جریان 
آب در رودخان��ه قبل از پل کل��ه و باغبهادران اعالم 
نشده است. تنها یک حادثه در سال1387 در نزدیکی 
روستای چلوان )برخورد یک بلدوزر با لوله انتقال نفت 
به پاالیشگاه اصفهان( رخ داده که باعث آلودگی کل 
منطقه گردید. به گفته وی، فضای سبز ایجاد شده در 
حاشیه رودخانه زاینده رود باعث ایجاد فضای مناسب 
تفرجگاهی برای مردم کل منطقه خصوصا ساکنان 
استان اصفهان ش��ده اس��ت. همچنین گستردگی 
استان اصفهان و عبور توده ها از این منطقه به سمت 
استان و شهر اصفهان، باعث تصفیه بهتر و لطافت هوا 
در استان اصفهان و تقویت آبخیزداری و جلوگیری از 

فرسایش در منطقه می شود. همچنین ایجاد اشتغال 
مولد نموده و از مهاجرت های ب��ی رویه جلوگیری 

می کند.
وی به احداث تونل انتقال آب گالب اشاره کرد و افزود: 
تونل انتقال آب گالب با ظرفیت22/5 مترمکعب در 
ثانیه آب را از سد تنظیمی زاینده رود )حجت آباد( به 
باالدست شهر رضوانشهر به طول 25 کیلومتر منتقل 
می نماید که عملیات اجرایی آن از سال1384شروع 
شده و تا به حال کارگاه های موجود در منطقه فعال 
بوده و هستند. علیمحمدی اظهار داشت: فاز یک این 
تونل به طول 10/5کیلومتر حفاری و الینینگ شده 
که آب را به تونل دسترسی گالب منتقل می نماید. 
فاز دو تونل به طول 15کیلومتر، در حال حاضر در سه 
محل از س��مت خروجی تونل)رضوانشهر، خمیران 
و حد فاصل آنها( کارگاه ها فع��ال و در حال حفاری 
هس��تند و کارگاه چهارم نیز در مح��ل گالب آماده 

حفاری است.
به گفته وی، در سال های خشکسالی دبی متوسط 
رودخانه زاینده رود کمتر از ده مترمکعب در ثانیه بوده 
است، لذا براساس مطالب ارایه شده دلیل خاصی برای 
تغییر مسیر رودخانه زاینده رود و جابه جایی محل 
تصفیه خانه آب شرب اس��تان اصفهان که با هزینه 
گزافی در س��ال1380به بهره برداری کامل رسیده 

است، وجود ندارد.
علیمحمدی به تونل س��وم کوهرنگ اش��اره کرد و 
گفت: این تونل ب��ه طول 24 کیلومتر ب��رای انتقال 
255 میلیون مترمکعب آب در س��ال طراحی شده 
که عملیات اجرایی آن از س��ال 1373 شروع شده و 
هنوز به اتمام نرسیده اس��ت.  وی تصریح کرد: تونل 
س��وم کوهرنگ نیازمند احداث س��د کوهرنگ سه 
)سد بتنی دوقوس��ی به ارتفاع130 متر و گنجایش 
مخزن365میلی��ون مترمکع��ب( روی رودخان��ه 
کوهرنگ و در پایین دس��ت تونل های شماره یک و 
دو ق��رار دارد که تاکنون تنها جاده های دسترس��ی 
به جایگاه سد احداث ش��ده و عملیات اجرایی سازه 
اصلی سد شروع نشده است. علیمحمدی افزود: در 
سال های خشکسالی نباید انتظار عملکرد و آورد قابل 
توجهی آب از تونل سوم کوهرنگ به حوضه زاینده رود 
را داشت، بنابراین تأثیر قابل مالحظه ای در افزایش 
دبی متوسط رودخانه در سال های خشکسالی ندارد.

بررسی طرح های انتقال آب در استان چهارمحال و بختیاری

دیدگاه ها و مدیریت های اعمال شده در بحث آب باید فراملیتی باشد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
7817 کالس��ه پرونده: 1394/91، شماره دادنامه: 1971، مرجع رسیدگی: شعبه 
هش��ت ش��ورای حل اختالف، خواهان: محمدرضا یزدخواس��تی فرزند اصغر 
نش��انی: اصفهان خ سروستان کوچه شهید کالهدوزان پالک 42 واحد 1، وکیل: 
ابراهی��م جاللی نش��انی: اصفهان خ آپادانا دوم بعد از مس��جد کاظمیه پالک 47 
دفتر وکالت آقای حس��ین ادیب، خواندگان: 1- آس��یه امی��ن الرعایا فرزند اکبر 
2- منصور م��کارم پور هر دو مجهول المکان، خواس��ته: محکومیت خواندگان 
ب��ه نحو تضامنی به پرداخت مبلغ س��ی و پنج میلیون ری��ال بابت یک فقره چک 
به ش��ماره 1306/352412/48-91/6/30 بانک ملت به انضمام هزینه دادرس��ی 
و ح��ق الوکاله و خس��ارت تأخیر تأدی��ه. با عنایت به محتوی��ات پرونده و اخذ 
نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورای ح��ل اختالف: در خصوص دعوی 
آقای محمدرضا یزدخواس��تی با وکالت ابراهیم جاللی به طرفیت 1- آسیه امین 
الرعایا 2- منصور مکارم پور به خواس��ته مطالبه مبلغ 35/000/000 ریال وجه 
چک به شماره 1306/352412/48 مورخ 91/6/30 به عهده بانک ملت به انضمام 
مطلق خس��ارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات 
در ی��د خواه��ان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علی��ه که ظهور در 
اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د 
که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکومیت خواندگان متضامن��ًا به پرداخت مبلغ 
35/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه های نشر آگهی و 42/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در 
تأدیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف )91/6/30( تا تاریخ اجرای حکم 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 باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 

باشد. شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110420350300503 اجرائی��ه:  ش��ماره   7818
9009980350301286، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901286، بموجب درخواس��ت 
اج��رای حکم مربوط��ه ب��ه ش��ماره 9110090350303668 و ش��ماره دادنامه 
مربوط��ه 9109970350300231 محک��وم علی��ه س��ید جالل میر ن��ام پدر: تقی 

مجه��ول المکان محکوم اس��ت ب��ه: پرداخ��ت مبل��غ 329/000/000 ریال بابت 
اص��ل خواس��ته و پرداخت مبل��غ 6/630/000 ری��ال بابت هزینه دادرس��ی و 

پرداخت خس��ارات دیرک��رد از تاریخ سررس��ید در خصوص چ��ک و پرداخت 
خسارات دیرکرد از تاریخ مطالبه )تاریخ گواهی عدم پرداخت های صادره( لغایت 
زمان پرداخت براس��اس ش��اخص اعالمی و پرداخت حق الوکاله وکیل براساس 
تعرفه قانونی در حق محکوم له رحمت اله رافعیان نام پدر: غالمحس��ین نش��انی: 
اصفهان خ س��روش خ عس��گریه خ فرس��ان ک شمش��اد پ 26. و پرداخت مبلغ 
16/450/000 ری��ال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت. محکوم علیه 
مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن 
را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي 
کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را 
ق��ادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظ��رف مهلت ده روز صورت جمع دارایي 
خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اع��الم نماید هرگاه 
ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم 
و پرداخت محکوم به ب��وده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قسمتي 
از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید 
ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد 
به قانون اج��راي احکام مدنی و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و 
همچنی��ن مفاد قانون نح��وه اجراي محکومیت هاي مالي مص��وب 10 آبان 1377 

توجه نمائید. هاشمی- مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
7819 نظر به اینکه آقایان 1- حجت س��نایی 2- حمید قاضی عس��گر 3- حمید 

مظاهر به اتهام ایراد جرح با چاقو و پاش��یدن اس��پری حس��ب شکایت آقای 
مهران صدری فرزند مرتضی از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 911154 
ب 15 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عموم��ی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ ت��ا ظرف یک ماه از 
تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از 
یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 19244  
دفتر شعبه 15 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار متهم
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110110362200602 نام��ه:  ش��ماره   7820
9109980362202340، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 912382. در پرونده کالس��ه 
912382 د3 آقای رضا س��لمانی کرچگانی فرزند فرام��رز به اتهام ترک انفاق 

موضوع ش��کایت مهناز جعفری طادی فرزند حس��ن تحت تعقیب می باش��د. با 
توجه به مجهول المکان بودن نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی 
عموم��ی و انقالب در امور کیف��ری مراتب یک نوبت در یک��ی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی آگهی می گردد تا ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی در شعبه 
س��وم دادیاری دادسرای عمومی وانقالب مجتمع چهار اصفهان واقع در خیابان 
کهندژ حاضر و از اتهام انتس��ابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد 
مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. م الف/ 19242  مش��ایخی- دادیار شعبه 

سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار متهم
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110110362200621 نام��ه:  ش��ماره   7821
8909980362202835، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 892842. در پرونده کالس��ه 
892842 د3 آق��ای حس��ین زینی فرزن��د منصور به اتهام ب��ی احتیاطی در امر 
رانندگ��ی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع ش��کایت س��میه کاوه 
فرزند رجبعلی تحت تعقیب می باش��د. با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده 
و ب��ه تجویز ماده 115 قانون آئین دادرس��ی عموم��ی و انقالب در امور کیفری 
مرات��ب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می گردد 
تا ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی 
وانقالب مجتمع چهار اصفهان واقع در خیابان کهندژ حاضر و از اتهام انتسابی 
دفاع نماید. در صورت ع��دم حضور در موعد مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ می 

گردد. م الف/ 19241  مش��ایخی- دادیار شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان

احضار
کالس��ه  پرون��ده  در  اینک��ه  ب��ه  نظ��ر  د/28   911817 ش��ماره:   7822
9109980364701783 این دادیاری آقای حمیدرضا مدرس اس��فه فرزند عباس 
به اتهام خیانت در امانت حس��ب ش��کایت خانم مهری رادمنش با وکالت آقایان 
حس��ن صرامی فروشانی و احمد مرادی از طرف این دادیاری تحت تعقیب است 
و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده است بدین 
وس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مراتب 

ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه 28 دادیاری 
به آدرس اصفهان خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 دادس��رای اصفهان جهت 
پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یک ماه 
از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 19245 شعبه 28 

دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار متهم
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100362001585 ابالغی��ه:  ش��ماره   7823
9109980362001024، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911043، در پرونده کالس��ه 
محمدعل��ی  ش��عبه  ای��ن   1 د/   911043 بایگان��ی  و   9109980362001024
 نی��ک بخت ب��ه اتهام مزاحمت تلفنی تح��ت تقیب قرار گرفته اس��ت. با عنایت به 

مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور کیفری ب��ه نامبرده ابالغ می گردد تا در 
موع��د 30 روز پس از نش��ر آگهی جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در این ش��عبه 
حاض��ر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رس��یدگی 
غیابی به عمل خواهد آمد. م الف/ 19259  شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان

ابالغ
7824  نظر به اینکه آقای عباس میرزایی به اتهام کالهبرداری حس��ب ش��کایت 
آقای ابوالفضل موس��وی نژاد و خانم مریم ابراهیمی از طرف این دادس��را در 
پرون��ده کالس��ه 911758 د 27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه 
معلوم نب��ودن محل اقامت او ممک��ن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 
قانون آیین دادرس��ی دادگاهه��ای عمومی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب به 
نامب��رده ابالغ تا ظرف یکم��اه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 27 دادیاری 
دادسرای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، در 
ص��ورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول 
 خواهد ش��د. م الف/ 19258 ش��عبه 27 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادس��رای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
7825 نظر به اینکه آقای عبدالصاحب داودی فرزند عبدالمهدی به اتهام مشارکت 
در کالهبرداری حس��ب ش��کایت آقای طه کرباس��ی فرزند اصغر از طرف این 
دادس��را در پرونده کالس��ه 911075 ب 15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 
115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور کیفری مراتب 
به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 15 بازپرسی 
دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر 
ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد ش��د. م الف/ 19257 دفتر شعبه 15 بازپرسی مجتمع شماره دو 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970353800736 دادنام��ه:  ش��ماره   7826
9009980360000982، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901321، ش��اکی: خانم زهرا 
جوادی به نش��انی خانه اصفهان بلوار اطلس ش��رقی بن بست الله پ 92، متهم: 
آق��ای رس��ول مزروعی به نش��انی مجهول المکان، اتهام: ش��روع به س��رقت، 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به اتخاذ رأی می 
نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای رس��ول مزروعی فرزند حیدر فعاًل 
مجهول المکان دایر بر س��رقت وسایل منزل خانم زهرا جوادی که عبارت است 
از س��رویس چینی غذاخوری شصت نفره، سرویس کالس��که ای کامل و چرخ 
خیاطی و گلدوزی و آرام پز دو عدد و سرویس آشپزخانه دو دست و سرویس 
آرکوپال بیس��ت و چهار نفره و سرویس نس��وز و سرویس مرغی کامل و غذا 
س��از و بخارپز و پنکه پایه دار کنترلی و س��رویس غذاخوری پیرکس بیست و 
چهار نفره و اتوبخار و دیگ بزرگ روحی هفت عدد و اجاق گاز فشار قوی سه 
عدد و سینی بزرگ مسی دو عدد و دیگ بزرگ مسی سه عدد و قابلمه کوچک و 
بزرگ پانزده عدد و آبکش بزرگ ده عدد و کپس��ول گاز بوتان پنج عدد و تشت 
بزرگ دوازده عدد نظر به ش��کایت مطروحه و کیفرخواست صادره و اظهارات 
مطلع و متواری بودن متهم اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به 
ماده 661 قانون مجازات اسالمی حکم بر محکومیت متهم به تحمل یکسال حبس 
و پنجاه ضربه شالق تعزیری و رد اموال مسروقه در حق شاکیه صادر و اعالم 
م��ی نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در 
همین دادگاه می باشد. م الف/ 19256 توانگر- رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

ابالغ
7827 نظ��ر ب��ه اینکه آقای مس��عود امیری فرزند پرویز به اته��ام تحصیل مال 
به نحو نامش��روع حسب ش��کایت آقای مجتبی فرد فرزند مرتضی از طرف این 

دادس��را در پرونده کالس��ه 912036 د 27 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 
115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور کیفری مراتب 
ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 27 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، در 
ص��ورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول 
 خواهد ش��د. م الف/ 19255 ش��عبه 27 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادس��رای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970354701705 دادنام��ه:  ش��ماره    7828
ش��عبه:  بایگان��ی  ش��ماره   ،8909980358301470  ،8909980358301307
891578، 900236، ش��کات: 1- آقای حس��ن جنتیان به نش��انی خ امام خمینی 
ش��هرک قدس بلوک 114 واحد 8، 2- آقای منصور خدایی به نشانی عاشق آباد 
خ گلستان شهدا ک مطهری پ 52، 3- آقای سید مهدی بنی طبا به نشانی عاشق 
آباد ک ش ابراهیم جاللی پ 3 س��مت راس��ت، 4- آقای امیر ابراهیمیان س��ید 
محسن حسینی به نش��انی خ امام خمینی عاشق آباد مجتمع مسکونی غربی بن 
بس��ت نسترن منزل هوشنگ کرمی، 5- آقای ابراهیم خسروی به نشانی شاهین 
شهر جهاد آباد خ امام ک هاتف پ 7، متهمین: 1- آقای مصطفی کریمی 2- آقای 
حمید خوش نویس��ان 3- آقای حس��ین کریمی 4- آقای حمید خوش نویس��ان 
همگی به نش��انی مجهول المکان 5- آقای رضا اسالمی به نشانی خ امام خمینی 
ش��هرک قدس بل��وک 65 واحد 2، اتهام ها: 1- عضویت در ش��رکت های هرمی 
به منظور اخالل در نظام اقتصادی کش��ور 2- عضویت در ش��رکت های هرمی 
به منظور اخالل در نظام اقتصادی کش��ور، گردش��کار: دادگاه پس از بررسی 
محتویات پرونده به ش��رح زیر مبادرت به ص��دور رأی می نماید. رأی دادگاه: 
در خصوص اتهام متهمین 1- رضا اس��المی فرزند لهراسب 2- حسین کریمی 
3- مصطفی کریمی 4- حمید خوشنویس��ان ردیف های دوم الی چهارم مجهول 
المکان دایر بر اخالل در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت در شرکت هرمی 
موضوع کیفرخواس��ت دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان دادگاه از توجه به 
شکایت ش��اکیان خصوصی و گزارش و تحقیقات مأمورین انتظامی و بازپرس 
محترم دادس��را و مالحظه جینولوژی متهم ردیف چه��ارم و اقرار متهم ردیف 
اول در دادس��را و عدم حضور و دفاع از ناحی��ه هیچکدام از متهمین در مرحله 
رس��یدگی اتهام انتسابی را محرز و مسلم می داند مستنداً به ماده واحده الحاق 
ی��ک بند و یک تبصره به قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصادی کش��ور 
متهم ردیف اول را با رعایت ماده 22 از قانون مجازات اس��المی به لحاظ فقدان 
س��ابقه کیفری به ده میلیون ری��ال جزای نقدی بدل از حبس و بیس��ت میلیون 
ری��ال جزای نقدی دیگر بابت دو برابر پورس��انت دریافتی و هر یک از متهمین 
ردیف دوم الی چهارم به تحمل یکس��ال حبس تعزیری و پرداخت پنجاه میلیون 
ری��ال جزای نقدی در حق صندوق دولت و مضافًا متهمین ردیف دوم و س��وم 
به رد مبلغ ده میلیون ریال در حق ش��اکی حس��ن جنتیان و متهم ردیف چهارم 
به پرداخت س��ی میلیون ریال در حق س��ید مهدی بنی طباء محکوم می گردند. 
در خصوص مابقی ش��اکیان با توجه به عدم حضور و عدم کفایت ادله ش��رعی 
و قانون��ی حکم بر برائت متهمین صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و 
ظرف مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف 
مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. 

م الف/ 19254 مفیدیان- رئیس شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

تغییرات
7830 ش��ماره: 3642/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت آزما هنر یکتا سهامی 
خاص به ش��ماره ثب��ت 41170 و شناس��ه مل��ی 10260588730. به اس��تناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده م��ورخ 1391/10/23 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د: 1- شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و مجتبی قدسی 
برای مدت هفت ماه به س��مت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نش��انی محل تصفیه 
اصفهان، خیابان اس��تانداری- خیابان فرش��ادی- کوچه انوری- پالک 24 طبقه 
اول کدپس��تی: 8146713613 می باش��د. در تاریخ 1391/10/27 ذیل دفتر ثبت 
ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثب��ت و مورد تأیید و امض��اء قرار گرفت. 

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان



غذای حجیم و س��نگین و فعالیت بدنی شدید موجب می شود 
که خون رس��انی هم به عضالت دیواره مع��ده و هم به عضالت 
اسکلتی بدن دچار اختالل گردد. مطالعات نشان می دهد که غذا 
خوردن پیش از ورزش، موجب می شود شما بهتر وزن کم کنید، 
 زیرا پس از غذا، بدن تا حدود 4 ساعت کالری بیشتری مصرف 
می کند، بنابرای��ن چنانچه بعد از غذا، ورزش کنید بدن ش��ما 
انرژی بیشتری می سوزاند، اما به یاد داشته باشید منظور از غذا 
یک وعده غذایی کوچک و سبک و منظور از ورزش یک فعالیت 
بدنی س��بک و مالیم اس��ت. دیواره معده ی��ک بافت عضالنی 

است که با انقباض خود موجب مخلوط شدن غذا با آنزیم های 
گوارشی شده و به هضم غذا کمک می کند. این بافت عضالنی 
برای انجام عمل خود نیاز به خون و اکسیژن کافی دارد. غذای 
 حجیم و س��نگین و فعالیت بدنی ش��دید موجب می شود که 
خون رسانی هم به عضالت دیواره معده و هم به عضالت اسکلتی 
بدن دچار اخت��الل گردد، بنابراین اگر تصمی��م دارید ورزش و 
فعالیت بدنی خود را به زمانی پس از ص��رف غذا موکول کنید، 
به یاد داشته باشید که کمتر و سبک تر غذا بخورید و همچنین 

فعالیت سنگین نداشته باشید.

براس��اس تحقیقات، بیش از یک 
میلیون زن باردار مبتال به سفلیس 
هس��تند که اگر در زمان درس��ت 
تش��خیص داده و درمان ش��ود، از 
ع��وارض آن جلوگیری می ش��ود.

 ANSA به گزارش خبرگ��زاری
ایتالیا، بی��ش از یک میلیون نفر  از 
زنان باردار در سراسر جهان مبتال 
به سفلیس هستند. براساس این گزارش این بیماری می تواند باعث مشکالت جدی برای 
سالمتی و حتی منجر به مرگ کودک شود. بر این اساس، این عفونت می تواند باعث مرگ 
نوزاد این مادران شود که با تشخیص زودهنگام و درمان، می توان از این اتفاق جلوگیری 
کرد. اگر چه نس��بت این زنان در آفریقا30درصد ثبت شده و در اروپا و منطقه مدیترانه تا 
70 افزایش یافت. گزارش این مطالعه در مجله پزش��کی PLOS منتشر شده است و در 
آن تالش برای حصول اطمینان از دسترس��ی به مراقبت زود هنگام پیش از تولد خواسته 

شده است.

اگر چه از نظر زیست شناختی اندازه 
مغز زنان از مردان کوچک تر است، 
اما یافت��ه های جدید دانش��مندان 
نش��ان می دهد مغز زنان در تکمیل 
و اتمام ی��ک کار، اثربخش تر عمل 

می کند.
همیشه برای دانش��مندان این یک 
 راز بود ک��ه اگرچه ان��دازه مغز زنان

8 درصد کوچک تر از مغز مردان اس��ت، اما چرا زنان از نظر هوش��ی تفاوتی نسبت به مردان 
ندارند. عصب شناسان دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس و دانشگاه مادرید اسپانیا دریافته اند 
که مغز زنان اثربخش تر کار می کند و از این رو برای اتمام یک کار به نورون و انرژی کمتری 
نیاز دارند. این نتایج بر اساس آزمایش های روانشناس��ی بر روی 59 زن و 45 مرد 18 تا 27 

ساله انجام شده است.
آنها دریافتند در مغز زنان، هیپوکامپ که نقش مهمی را در حافظه، هوش و احساس��ات ایفا 
 می کند در هنگام انجام یک کار، نس��بت به مغز مردان، مصرف انرژی بس��یار کمتری دارد و 

سلول های مغزی کمتری را در گیر می کند.
این مطالعه دریافته است زنان در استدالل قیاسی و برخی مهارت های عددی عملکرد بهتری 
نسبت به مردان دارند. زنان همچنین بهتر از مردان می توانند یک موقعیت متغیر را پیگیری 

کنند، این در حالی است که عملکرد مردان در هوش فضایی بهتر از زنان است.
ارتباط مثبتی بین شکل هیپوکامپ و عملکرد شناختی در مردان وجوددارد، در حالی که برای 

زنان این ارتباط منفی است.
 »تره ور روبینز« استاد عصب ش��ناختی دانش��گاه کمبریج گفت: اندازه کوچک تر می تواند 
نشان دهنده فشردگی شدید سلول های عصبی یا سیگنال دهی فعال بیشتر بین آنها باشد؛ 

این امر یعنی این سلول ها اثربخش تر کار می کنند.
به گفته وی این تحقیقات حاکی از آن اس��ت که در زنان هرچه اندازه هیپوکامپ کوچک تر 
 باش��د عملکرد مغزی بهتر اس��ت و اندازه یک س��اختار لزوما به معنای چگونگی عملکرد آن 

نیست.
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تنبل ترین ملت های دنیا

در پژوهشی جهانی که توسط نش��ریه علمی النست انجام و به نتایج 
تحقیقات سازمان بهداشت جهانی اس��تناد شده است، مردم کشور 
»مالت«، تنبل ترین مردم دنیا ب��وده و رتبه اول این فهرس��ت را به 
خود اختصاص داده اند. یک پنج��م مرگ و میرها در این کش��ور به 
سبب تنبلی و بی تحرکی است، زیرا دوری از تحرک بدنی سبب بروز 

امراض قلبی می شود.
 نتیج��ه این پژوهش نش��ان می ده��د، پ��س از مالت، س��وازیلند با 
69 درصد، عربستان با 68/3 درصد، صربستان با 68 درصد و انگلیس 

با63/3 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.
نداش��تن تحرک بدنی، عامل19/2درصد از م��رگ و میرها در مالت 
اس��ت و این عامل در انگلیس17درصد، در آمریکا10/8درصد و در 

یونان 4/2درصد است.
آنچه در این فهرس��ت توجه خواننده را بیش از هر چیز به خود جلب 
می کند، قرار گرفتن نام کشورهای پیش��رفته و صنعتی مانند ژاپن، 
انگلستان و ایتالیا در کنار کشورهای فقیری مانند نامیبیا و سوازیلند 
است. در این فهرس��ت، نام کش��ورهای ثروتمندی مانند عربستان، 
کویت و امارات در کنار نام کشورهایی مانند ترکیه، آرژانتین و مالزی 
به چشم می خورد که از یکسو نشان دهنده ناهمگونی میان کشورهای 
یادشده است و از طرف دیگر بیانگر آن است که تنبلی و کم تحرکی 
مردم کش��ورهای جهان تحت تأثی��ر عوامل دیگری غی��ر از ثروت، 

پیشرفت، فقر و عواملی از این دست است.
در این تحقیق گس��ترده، منظور از تنبلی این اس��ت که از س��ه نوع 
فعالی��ت روزانه؛ یعن��ی30 دقیق��ه پی��اده روی آرام در روز )در پنج 
مرحله(،20 دقیقه فعالیت بدنی )در س��ه مرحله( یا آمیزه ای از این 

دو اجتناب شود.

قفسه های فروشگاه ها و سوپرمارکت ها پر از اسپری ها و 
مواد مختلف برای شستشوی لوازم خانه است؛ اسپری ها 
و موادی که هر کدام وظیفه خاصی دارند و نمی توان از 

یکی به جای دیگری استفاده کرد.

به اس�تقبال س�ال نو بروید و نه به پیش�واز 
بیماری

یکی به سرش دستمال بس��ته و گرد و غبار سطح باالی 
کتابخانه و کمده��ا را می گیرد، دیگری ماس��ک زده و 
کاشی های آشپزخانه را با اس��پری تمیز می کند، یکی 
از همسایه ها تا کمر از پنجره خم شده و شیشه ها را برق 
می اندازد و آخرین نفر هم روی پشت بام ایستاده و سعی 

می کند فرش را درست و مرتب لبه بام پهن کند!
 همه مشغولند و این روزها اگر هنگام راه  رفتن در کوچه 
و خیابان کمی دقت کنید، حتما یک��ی دو نمونه از این 
نوع کارها را خواهید دید؛ کارهایی که قرار اس��ت برای 
استقبال از سال نو باش��د و نه رفتن به پیشواز بیماری. با 
این حال، متأسفانه خیلی ها  یادشان می رود خانه تکانی 
چیست و با چه هدفی انجام می ش��ود. برای همین هم 
گاهی سالمتش��ان را نادی��ده می گیرند و فق��ط به فکر 

تمیزکردن و شستن و پاک کردن لوازم خانه هستند.

 ترکیب چند شوینده ممنوع!
قفسه های فروشگاه ها و سوپرمارکت ها پر از اسپری ها و 
مواد مختلف برای شستشوی لوازم خانه است؛ اسپری ها 
و موادی که هر کدام وظیفه خاصی دارند و نمی توان از 
یکی به جای دیگری استفاده کرد. البته بعضی مشتریان 
وقتی کاالی مورد نظرش��ان را پیدا نمی کنند، ابتکار به 
خرج می دهن��د و با خرید یکی دیگر از مواد ش��وینده و 
اضافه کردن چند قطره استون، مایع ظرفشویی یا مواد 

دیگر به آن، کارشان را پیش می برند.
این در حالی اس��ت که متخصصان هش��دار می دهند و 
می گویند حتما قبل از اس��تفاده از ه��ر محصول، نحوه 
استفاده از آن را بخوانید و مطابق آن عمل کنید. آنهایی 
هم که فکر می کنند خودشان استادند و بهتر از کارخانه 
سازنده شیوه استفاده از محصول را می دانند، خوب است 
نظرش��ان را تغییر دهند و تا از نحوه مصرف آن مطمئن 

نشده اند، کاری نکنند.
 همچنی��ن یادتان باش��د هیچ وقت هن��گام کار با مواد 
ش��وینده و پاک کننده ، بچه ها را کنار این مواد و مایعات 
تنها نگذارید، ش��اید همان چند دقیق��ه  کوتاه که تصور 
می کنید اتفاقی نخواهد افتاد، کودک یکی از این مواد را 

به اشتباه بخورد یا آن را روی بدنش بریزد.

 تا می توانید از این مواد کمتر استفاده کنید
»کمی مایع سفیدکننده به اضافه مقداری جوهر نمک!« 
از نظر بعضی ها این ترکیب، تأثیری فوق العاده دارد و با 
استفاده از آن می توانند خانه ای تمیزتر از دیگران داشته 
باش��ند، در حالی که متخصصان تأکی��د می کنند این 
ترکیبات می تواند بسیار دردسرساز شود و به هیچ عنوان 

نباید این مواد را با هم مخلوط کرد.
 بسیاری از مواد ش��وینده و ضدعفونی کننده، ترکیبات 
گازی هس��تند که با اس��تفاده از ماس��ک هم نمی توان 
استنشاق آنها را کنترل کرد، بنابراین توصیه می شود تا 

حد امکان از این گونه مواد استفاده نکنید.
  به هیچ وجه نباید مواد شوینده مختلف را با هم مخلوط 
کنید. البته بعضی از افراد تص��ور می کنند چنین کاری 
برای نظافت بهتر و کامل تر به آنها کمک خواهد کرد، در 
حالی که بسیاری از آنها دچار بیماری شده و مشکالتی 

در این زمینه برایشان ایجاد می  شود.
 بس��یاری از خانم ه��ای خان��ه دار ه��م فک��ر می کنند 
هیچ کاری از دستش��ان س��اخته نیس��ت و باید مقدار 
زیادی مایع ش��وینده و ضدعفونی کننده استفاده کنند 
تا خانه ش��ان تمیز ش��ود و مثل گل برق بزند، اما  بهتر 
اس��ت برای نظافت از ترکیباتی که بوی تن��دی دارد و 
محرک است، استفاده نکنید و به جای آنها شوینده های 
غیرمح��رک را به کار ببری��د. توصیه می ش��ود آنها که 
ناچارند از مواد شوینده محرک � که معموال بوی تندی 
هم دارد � استفاده کنند، باید در محیطی کار نظافت را 
انجام دهند ک��ه تهویه خوبی برقرار اس��ت و هوا جریان 
دارد. بهتر اس��ت کس��انی که آلرژی های تنفسی دارند 
این گونه کارها را انجام نداده و از فردی دیگر برای نظافت 
کمک بگیرند. این موضوع به ویژه در محیط های بسته 
و سرپوشیده مانند حمام و س��رویس  بهداشتی اهمیت 
بیشتری پیدا می کند و استفاده از این گونه مواد می تواند 

آنها را دچار عالئم بیماری کند.

لباس ها را دو مرتبه آب بکشید
این روزها در بازار، انواع مواد شوینده و ضدعفونی کننده 
با عطره��ای مختلف به فروش  می رس��د؛ عط��ر گل ها و 
 انواع میوه ها که باعث ش��ده اس��ت بعض��ی از خانم های 
خانه دار مقدار بیش��تری از این مواد برای تمیزکردن به 

کار ببرند.
این مواد به هر ش��کلی که مورد اس��تفاده قرار بگیرند و 
وارد ریه انسان ش��وند، هم موجب بروز عالئم حاد مانند 
تنگی نفس خواهند شد و هم می توانند نشانه های پایداری 
ایجاد کنند که اثرش تا مدت ها باق��ی می ماند، بنابراین 
اس��تفاده بیش از حد از این م��واد ب��ه هیچ وجه توصیه 
نمی شود و در صورتی که مجبور به استفاده بیش از حد از 
این مواد شدید حتما لباس هایتان را دو مرتبه به صورت 

کامل آب بکشید.

کارهای ممنوع در خانه تکانی
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دانستنی

خواندنی

اخبار کوتاه

سازمان توسعه فناوری صنعتی و انرژی نوین 
ژاپن )NEDO( کاروان��ی از کامیون های 
بدون راننده و صرفه جویی کننده در انرژی 
را آزمایش کرد. این سازمان چهار کامیون را 
در جاده قرار داد، به طوری که اولین کامیون 
توسط یک انسان هدایت می شد و به دنبال 
آن سه کامیون خودمختار حرکت می کردند.

این کاروان با موفقیت از فناوری های هدایت 
با فرم��ان، حفظ س��رعت و آگاه ش��دن از 
اطالعات استفاده کرد. س��رعت کامیون ها 
در این آزمون80 کیلومتر بر س��اعت بود و 
مسافت بین هر یک، چهار متر گزارش شده 
است. یکی از اهداف کلیدی تمرین کامیون های این س��ازمان، مشاهده این موضوع بود که این 
وسایط نقلیه تا چه اندازه از لحاظ انرژی کارآمد هستند. نیروی کششی با نگاه داشتن کامیون ها 
در خط مستقیم و فاصله چهار متری آنها از یکدیگر کاهش یافت و این امر موجب مقاومت پایین تر 
هوا و در نتیجه کاهش مصرف سوخت تا 15درصد یا بیشتر شد. به دلیل تکنولوژی های به کار رفته 
در طراحی این کامیون ها، آنها باید می توانستند موانع موجود بر سر راهشان را شناسایی کنند. یک 
رادار میلی موجی و رادارهای لیزری مادون قرمز برای شناسایی این موانع به کارمی  رفتند.همچنین 
دوربین ها و این رادارها به کامیون ها در شناسایی خطوط سفید جاده کمک می کردند.سازمان 

توسعه و فناوری ژاپن امیدوار است نسخه عملی سیستم رانندگی خودکار را تا سال 2020 آماده کند.

تابستان فصل بازی و جنجال های کودکانه 
 اس��ت و صدای بچه ها تمام خیابان ها را پر 
می کند، اما تنها یک دختر بچه اس��ت که 
باید تمام سال را پشت پنجره به تماشای 
بازی دیگر کودکان بگذراند.»سارا لریمور« 
دختر بچه 7 س��اله ای است که در یکی از 
ش��هرهای کالیفرنیا زندگی م��ی کند. او 
به یک��ی از نادرتری��ن بیماری ه��ای دنیا 
 مبتالس��ت ک��ه »cystinosis« نامیده 
 می ش��ود و از ع��رق ک��ردن او جلوگیری 
می کند.  این دختر، زمانی که ش��روع به 
بازی در آفتاب کند تنها چند دقیقه طول 

می کشد تا سرش گیج برود و نقش بر زمین شود. این حالت او گاهی اوقات تا حد مرگ نیز پیش 
می رود و ممکن است جانش را از دست بدهد. شرایط بیماری او ایجاب می کند که  او روزانه 33 

قرص، یک آمپول، 14 قطره چشمی و هفت وعده غذای مقوی مصرف کند. 
در صورتی که هر کدام از این داروها فراهم نش��ود او ممکن است خیلی زود جانش را از دست 
بدهد. پزشکان می گویند زمانی که او به 15سالگی برسد باید روزانه80 قرص مختلف مصرف 
کند و البته در این س��ن نیاز به یک کلیه دارد، چرا که تا آن زمان کلیه اش حتما از کار خواهد 
افتاد. این بیماری تنها دو هزار نفر را در سراسر دنیا به خود مبتال کرده است که البته برای سارا 

تقریبا بسیار وخیم است.

دختر بچه ای که اگر بازی کند، می میرد! نمایش کاروان  کامیون های بدون  راننده   در ژاپن

امام حسن عسکری )ع(:
 نعمت را جز کسی که سپاسگزار است، نشناسد. 
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ورزش پیش از غذا یا پس از غذا؟

زنان باردار مراقب سفلیس باشند

مغز زنان، اثربخش تر از مغز مردان!؟
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آگهی مناقصه

م الف/ 19447 امـــور قــــــراردادها

شركت آب منطقه ای اصفهان در نظر دارد بهسازی و آسفالت جاده دسترسی 
به سد سوم كوهرنگ از سه راهی چندار تا كارگاه را از طریق مناقصه عمومی با 
شرایط و مشخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از مناقصه گرانی 

که تمایل به حضور در مناقصه فوق را دارند دعوت به همکاری می گردد:
مبلغ پايه: حدود 5522056550 )پنج میلیارد و پانصد و بیست و دو میلیون و 

پنجاه و شش هزار و پانصد و پنجاه ریال( براساس فهارس بهای پایه سال 1388
حداقل رتبه پیمانكار: 5 راه و ترابری

محل اجراء: استان چهارمحال و بختیاری شهرستان کوهرنگ- منطقه بیرگان
مدت اجراء: 6 ماه

اعتبار  مدت  مناقصه،  در  شرکت  تضمین  مبلغ  و  نوع  مناقصه،  اسناد  تهیه  هزینه 
پیشنهادها و مکان و زمان تحویل پیشنهادها در دعوتنامه و اسناد مناقصه مشخص 

می شود.
واجدین شرایط از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی حداکثر به مدت 10 روز مهلت 
پرتال مناقصات شرکت در سایت  از طریق  و  آمادگی کتبی  اعالم  به  دارند نسبت 
WWW.ESRW.ir و ارائه مدارک ثبتی و رتبه بندی خود اقدام نمایند. پس از 
تعیین فهرست کوتاه مناقصه گران از آنها جهت خرید اسناد مناقصه دعوت به عمل 

خواهد آمد.
بلوار آئینه خانه- جنب هالل احمر-  نشانی مناقصه گزار: اصفهان- پل خواجو- 
 81646-76473 کدپستی  قراردادها-  دفتر  اصفهان-  ای  منطقه  آب   شرکت 

صندوق پستی 391.
تلفن تماس: 5-6615360 داخلی 121 و 122   فاكس: 6611073
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