
زور آهن به آلومینیوم نرسید

»خاله سوسکه« 
دوباره آمد 

درآستانه عید نوروز 

تساوی، بیش از همه به سود داماش بود

الوروف با مخالفان داخلی 
سوریه دیدار کرد  2

نقش مهم وزارت اقتصاد و بانک 
مرکزی در فساد بزرگ بانکی 28

 افزایش طول عمر به 150 سال 
5 با قرص های انگوری

دوران »بگم بگم« گذشته 
است

بامطرح شدن طرح  الحاق فوالد و ذوب آهن در مهم ترین نشست روز یکشنبه  

آشتی صنعتی چهارمحال و بختیاری و اصفهان 

محمد باقر قالیب��اف در گفتگو ب��ا یکی ازخبرگ��زاری ها با 
صراحتی کم نظیر درباره اته��ام زنی های جریان دولتی، نقد 
هاش��می و چالش های مدیریتی در کش��ور و...سخن گفت. 
شهردار تهران درباره وارد کردن برخی اتهامات به وی از سوی 
رسانه های منتس��ب به دولت، گفت: اگر کسی ثابت کرد که 
قالیباف حتی فعالیت اقتصادی شخصی مباح انجام می دهد...

 ارسال 150 اثر به جشنواره 
تجسمی آب استان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال و بختیاری 
گفت: تاکن��ون150 اثر از س��وی هنرمندان کش��ور به 
دبیرخانه جشنواره تجسمی آب ارسال شده است. حسین 
گنجی اظهار داشت: به پشتوانه هنرمندان عرصه هنرهای 
تجسمی و با حضور فعال هنرمندان و انجمن خوشنویسان 
و هنرهای تجسمی، نخستین جشنواره کشوری هنرهای 
تجسمی آب در سه رشته خوشنویسی، گرافیک و عکاسی 
برگزار می ش��ود. وی افزود: این جش��نواره در راس��تای 

حمایت از سرمایه حیاتی آب...

س: حمیدرضا نیکومرا/زاینده رود[
]عک
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مرغ یخ زده هم نتوانست
4

 جلوی پرواز قیمت هارا بگیرد

کاریکاتور
 زبانی بین المللی است5

جدال مدعی��ان فرار از چهارمین س��همیه س��قوط لیگ برتر 
 نتیجه ای به جز تساوی بدون گل برای آلومینیوم بندرعباس و 
ذوب آهن به همراه نداش��ت تا این تس��اوی، بیش از هر کسی 
به س��ود داماش رش��ت تمام ش��ود. هرچند که تس��اوی در 
بندرعباس نتیجه بدی برای ذوب آهن محس��وب نمی شود، 
ولی ذوبی ه��ا بازی رف��ت را در خان��ه به همین تی��م باخته 
بودند و اگر س��ه امتی��از ب��ازی روز یکش��نبه را از آلومینیوم 
می گرفتن��د، حسابش��ان ب��ا این تیم تس��ویه می ش��د. در 
هر صورت فاصله ی��ک امتی��ازی دو تیم در رتب��ه پانزدهم و 
 چهارده��م جدول لیگ حفظ ش��د ت��ا سرنوش��ت تیم های 
سقوط کننده به پنج هفته پایانی لیگ کشیده شود تا شاید با 
 توجه به بازی های سنگین داماش در مقابل تیم های مدعی و 

سه بازی خانگی ذوب آهن، فاصله تیم دوم اصفهان با تیم دوم 
گیالن جبران ش��ود. غیبت بازیکنان تأثیرگذاری مثل محمد 
صلصالی، علیرضا محمد و پیام صادقیان، کاظمی را مجبور کرد 
تا بعد از مدت ها دوباره به شفاعت اعتماد کند که خوشبختانه 
این مدافع باتجربه به خوبی در قلب خط دفاعی ذوب آهن راه 
را بر روی مهاجمان آلومینیوم بس��ت. عدم اس��تقبال مناسب 
هواداران آلومینیوم از این بازی حساس تیمشان، جو ورزشگاه 
را  تغییر نداد تا بازیکنان ذوب آهن با خیالی آسوده تر در مقابل 
تیم پرویز مظلومی بازی کنند. نکته مهم در مورد خط تهاجمی 
ذوب آهن، فرصت س��وزی های فوفانو، مهاجم ساحل عاجی 
این تیم است که با از دست دادن یک موقعیت مسلم گلزنی در 

مقابل داماش و...
6

چاره اندیشی برای مشکالت 
کشاورزان شمال اصفهان

لزوم افزایش بهره وری در 
صنعت حمل و نقل ریلی 

 85 درصد قراردادهای
 کار، موقتی است

»آرگو« با همکاری دولت 
ایران ساخته شده است 

آب ، نمایشگاه  بهاره 
شهرکرد را برد
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BOOK+سمسارها سرشان بدجور شلوغ است  3 بورس دست دوم فروشی ها دو جا بیشتر است؛ یکی خیابان حسین آباد که 
منتهی می شود به وحید و دیگری شهدا. هر دو پر هستند از اجناس دست دوم نو و 
کهنه که در بره کشون شب عید بازار داغی پیدا می کنند؛ کاسبی که این روزها و در 

سال های اخیر گویی جای خود را بهتر از همیشه در بین خانواده ها باز کرده است.
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آگهی مزایده
ش�هرداری دولت آباد در نظر دارد پللاک های کارگاهی واقع در 
منطقه صنعتی از طریق مزایده و قیمت کارشناسی به فروش برساند.

لللذا عاقمندان شللرکت در مزایده می تواننللد از تاریخ درج آگهی 
هملله روزه بجللز ایللام تعطیللل جهللت دریافللت اسللناد و مدارک 
مزایللده به شللهرداری مراجعلله و حداکثر تا پایان وقللت اداری روز 
 پنجشللنبه 1392/1/8 جهت تسلللیم مدارک به دبیرخانه شهرداری

اقدام نمایند.
محمد زارعان- شهردار دولت آباد

آگهی مناقصه عمومی

شماره 
مناقصه

نوع موضوع مناقصه
بودجه

برآورد 
)ریال(

مبلغ تضمین 
)ریال(

خرید یک دستگاه فیلتر پرس ممبرالی تصفیه خانه فاضالب 92-1-10
صفائیه مبارکه

87/800/000-جاری

خرید و نصب دیوار پیش ساخته توپر بتنی جهت دیوارکشی 92-1-11
اطراف زمین های تصفیه خانه فاضالب چادگان

28/325/000-عمرانی

2/630/000/000112/400/000جارینصب انشعاب آب و فاضالب و تعویض کنتور منطقه دو شهر اصفهان92-1-12

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه كارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/1/17
گشايش پاكات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1392/1/18

www.abfaesfahan.ir محل دريافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir :پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهای ذیل را مطابق جدول زیر از فروشللندگان 
ذیصاح انجام دهد و عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

شركت توزيع برق شهرس�تان اصفهان در نظر دارد: خدمات موردنیاز خود به شرح ذیل را 
باستناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه معامات شرکت، از طریق برگزاری مناقصه عمومی 

یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

بمنظور ارزیابی توان اجرای کار پیمانکاران متقاضی، از کلیه شرکت های ذیربط که ظرفیت آماده به کار 
در این زمینه دارند دعوت می شود:

1- اسناد ارزیابی مناقصه را از تاري�خ 1391/12/26 بمدت 10 روز كاری از طریق مراجعه حضوری 
به واحد مناقصات این شللرکت یا از طریق سللایت های زیر دریافت و حداكثر تا ساعت 9 صبح روز 
يكش�نبه مورخ 1392/1/18 به آدرس: اصفهان چهارباغ عباسللی- خیابان عباس آباد- ساختمان 
شماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه اول- امور تدارکات تحویل یا ارسال نمایند. جهت کسب 

اطاعات بیشتر با شماره تلفن: 2216102-0311 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائید.
http://tender.tavanir.org.ir 2- سایت اینترنتی معامات توانیر به آدرس
http://iets.mporg.ir 3- سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس

http://eepdc.ir 4- سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس
در ضمن پس از جلسه ارزیابی کیفی و انجام بررسی های الزم به شرکت هایی که در ارزیابی کیفی برنده 

شوند جهت تهیه ضمانتنامه و ارائه پیشنهاد قیمت اطاع رسانی خواهد شد. 
* به مدارک فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشللنهاداتی که بعداز انقضاء مهلت مقرر در تاریخ فوق 

واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

* هزینه درج آگهی مناقصه بعهده برنده یا برندگان مناقصه می باشد.
* سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شماره موضوع مناقصهردیف
مناقصه

تاریخ شروع 
توزیع اسناد

پایان مهلت 
تهیه اسناد

تاریخ جلسه 
ارزیابی کیفی

ساعت 
برگزاری

واگذاری بهره برداری 1
92/10191/12/2692/1/1792/1/1810جامع کرارج

واگذاری قسمت مالی و 2
92/10291/12/2692/1/1792/1/1810:15اداری امور برق غرب

مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1392/1/18

فراخوان عمومی 
دعوت به ارزیابی کیفی مناقصه گران

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
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چهره روزیادداشت

 مرتضوی بی گناه است
متهم ردیف دوم پرونده قضات کهریزک گفت: در حوادث س��ال88 من 

به عنوان دادیار، دستور بازداشت ها و اعزام به کهریزک را صادر کردم.
علی اکب��ر حی��دری فر قب��ل از آغ��از س��ومین جلس��ه دادگاه قضات 
 کهری��زک در جم��ع خبرنگاران در پاس��خ ب��ه خبرنگار مه��ر مبنی بر 
این که آیا ش��ما هم ادعای مرتضوی مبنی بر این که وی مرخصی بوده 
را تأیید می کنید، گفت: بله، ولی من مرخص��ی نبودم و از ابتدا تا انتهای 
حوادث حضور داشتم. وی رس��یدگی پرونده در دادگاه را رضایت بخش 

عنوان کرد و افزود: درمورد صالحیت دادگاه، اظهار نظر نمی کنم.

الوروف با مخالفان داخلی سوریه 
دیدار کرد 

وزیر امور خارجه روسیه، در مسکو با نمایندگان هیأتی از سوی مخالفان 
داخلی س��وریه دیدار و با آنان درم��ورد آخرین تحوالت در این کش��ور 

مذاکره کرد.
»س��رگئی الوروف« وزیر امور خارجه روسیه روز دوش��نبه در مسکو با 
نمایندگان مخالفان داخلی سوریه )کمیته هماهنگی ملی( دیدار و گفتگو 
کرد. سرپرستی هیأت مخالفان داخلی سوریه در سفر به روسیه برعهده 
»هیثم منا« هماهنگ کننده امور این کمیته در خارج است. وی در خصوص 
سفر این هیأت به مسکو به خبرنگاران گفت: ما قصد داریم آخرین روند 
اوضاع در س��وریه را با مقامات روسی مورد بحث و بررس��ی قرار دهیم و 
امیدواریم که به تصمیم گیری سیاسی در رابطه با سوریه دست پیدا کنیم.

 اخبارکوتاه

نقش مهم وزارت اقتصاد و بانک 
مرکزی در فساد بزرگ بانکی

دادستان کل کشور / حجت االسالم 
محسنی اژه ای

 اگر گم��رک، اقتصاد و دارایی، بان��ک ها و بانک مرکزی ب��ه وظایف خود
 به درستی عمل می کردند، این فساد رخ نمی داد و یا در این حد نبود.

یک فس��اد بانکی در سال90در کش��ور به وقوع پیوس��ت که برای همه، 
 جای تأس��ف دارد. در این زمینه برخورد کردیم، اما اگر آس��یب شناسی

نکنیم و برای پیش��گیری، اقداماتی انجام ندهیم باز تکرار می شود. بانک 
در وقوع این ج��رم14 تخلف را 
انجام داده بود ک��ه ثبت تقاضا 
بدون بررس��ی، اعتبارس��نجی 
نکردن، دقت نکردن در اسناد، 
نبود نظارت از س��وی ش��عبه و 
مدیرعامل بان��ک از مهم ترین 
این تخلفات است. بانک مرکزی 
نیز در این زمینه به وظایف خود 

عمل نکرده بود.
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کاهش قیمت خودرو از  امروز اعمال می شود

مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به کاهش500 هزار تا 4 میلیون تومانی قیمت محصوالت این 
شرکت، گفت: کاهش قیمت ها از امروز قابل اعمال است. جواد نجم الدین با اعالم این خبر 

اظهار داشت: قراردادهای اول اسفند به بعد نیز شامل این کاهش قیمت می شود.

ام��روز در ای��ن اصل ک��ه سیاس��تمان باید عین 
دیانتم��ان و دیانتمان عین سیاس��تمان باش��د 
 مش��کلی نداری��م. آنچه امروز مش��کل ب��ه نظر 
می رسد این است که  اکثر سیاس��تمداران دنیا 
سیاست را وسیله ای برای مکر و حیله می بینند 
که  این موضوع در مبانی دینی ما جایی ندارد. از 
 طرفی هم برخی سیاست را به عنوان بده بستان 
می شناس��ند؛ یعنی در یک بده بس��تان سیاسی 
با هم کار می کنند که این موض��وع هم واقعا در 
انقالب، نظام اس��المی و عالم سیاست در فضای 
اس��المی جایگاهی ن��دارد و لذا اگر بن��ده گالیه 

کردم، از این فضا بوده است. چرا در فضای سیاسی 
 کار به جایی می رس��د که رهب��ر معظم انقالب 
می فرمایند: »این کار خالف قانون، خالف شرع و 
خالف اخالق است«. واقعیت این است که عمده 
حرف های��ی که زده می ش��ود هم ح��رف هایی 
مغرضانه  است و هم این که صحت ندارد. اگر بنده 
بخواهم نسبت به این موضوعات و مسائل بی پایه 
و اساس واکنش نش��ان بدهم، صبح تا شب باید 
 نقش سخنگویی را ایفا کنم که این و آن را تکذیب 
می کند و اگر این کار را انجام بدهم آن وقت چه 
کسی می خواهد شهر را اداره کند؟ به هر حال این 

ش��هر بزرگ نیاز به تالش های زیادی دارد. کار، 
تالش و برنامه ریزی کردن، نی��از به یک آرامش 
روحی و روانی دارد تا بتوان ب��ا طمأنینه کارهای 
گسترده را پیش برد، لذا من خیلی خودم را داخل 
این مس��ائل نمی کنم و معتقدم گذش��ت زمان 
خیلی از مس��ائل را روش��ن می کند کما این که 
امروز به نظر من بخش��ی از این موضوعات روشن 

شده است.
خیلی وقت ها ممکن است بش��نوید که قالیباف 
سرمایه دار اس��ت،خوب اشکالی ندارد. اگر کسی 
توانست در این کشور ثابت کند که قالیباف حتی 

فعالیت اقتصادی ش��خصی مباح انجام می دهد 
من قبول می کنم، در حالی که بنده حتی فعالیت 
 اقتصادی ش��خصی مب��اح هم انج��ام نمی دهم، 
چرا که زمانی یک بچه رزمنده بوده ام و امروز هم 
هر کجا کار می کنم با دریافت حقوقم از همانجا 

ارتزاق می کنم.
 درباره فعالیت های شهرداری هم باید اشاره کنم 
 که هیچ مدیر عاقل و متعهدی در هر مجموعه ای

که کار کند، نمی تواند مدعی ش��ود که مجموعه 
تحت نظارت��ش هیچ گون��ه تخلفی ن��دارد. اگر 
اینچنین است پس این حجم میلیونی پرونده ها 
در قوه قضائیه برای چیست؟ پس حتما اشکاالتی 
وجود دارد و هیچ کس هم منکر وجود اشکاالت 
نیس��ت، اما در طول مدیریت بنده بر ش��هرداری 
تهران همه دس��تگاه های نظارت��ی و کنترلی و 
آنهایی که م��ی توانند تصمیم گیر باش��ند، مثل 
س��ازمان بازرسی کل کش��ور، دیوان محاسبات، 
شورای ش��هر تهران، س��ازمان حسابرسی کشور 
و وزارت اطالعات، چهار  س��ال متوالی است که 
ش��هرداری تهران را به عنوان دس��تگاه نمونه در 

مبارزه با فساد و تخلف معرفی می کنند.
 اگر امروز ش��هرداری تهران یک اش��کالی دارد و 
کس��ی می خواهد این ایراد را نگهدارد، سوءظن 
پیدا کند و در روز مبادا آن را مورد اس��تفاده قرار 
دهد، این کار با کدام یک از مبانی دین، احادیث، 
 روایات، ق��رآن و قانون س��نخیت دارد؟ هر کس 
این گونه اقدامات را انجام ده��د حتما باید بداند 
این کارها یک کار ش��یطانی اس��ت و بهتر است 
مردم و رس��انه ها چنین اقداماتی را تقبیح کنند. 
اگر اشکالی هم در جایی وجود دارد شایسته است 

که به دستگاه های نظارتی و قضائی اعالم شود.
 من فکر می کنم دوران بگم بگم دیگر گذش��ته 
و قدیمی ش��ده و جامعه هم از اه��داف این گونه 
رفتارها آگاه اس��ت و م��ردم از این گون��ه اعمال 

دوری می کنند.
 پایه و اس��اس آنچه که بن��ده در کار مدیریت به 
دس��ت آورده ام از دوران دف��اع مقدس اس��ت و 
حتی دانش��گاه اینقدر به من کم��ک نکرد. بنده 

اعتقادم بر این است که در کشور ما، هیچ چالشی 
مهم تر از چال��ش مدیریت نیس��ت. زمانی که به 
نیروی انتظامی رفتم بی��ش از10نفر با خودم به 
آنجا نبردم. حتی بودجه این نه��اد از 3/2 درصد 
از بودجه عمومی کش��ور به 3 درصد رس��ید، اما 
سازمان پلیس، نو شد و اتفاقات بسیار خوبی افتاد 
که مردم به پلیس نزدیک تر شدند و از وجود آن 
احساس آرامش و امنیت می کردند و این چیزی 

جز مدیریت نبود.
در حوزه اقتصاد، چالش اصلی، مدیریت اس��ت و 
این موضوع باعث شده که امروز از یک روستایی 
 که مشکل معیشت دارد گرفته تا یک سرمایه گذار

که برای س��رمایه گذاری با مش��کل مواجه شده 
اس��ت، همه در یک کالف س��ردرگم باش��ند. با 
 ای��ن وضعیت اگر ده ه��ا اقتصاد دان ه��م بیایند 
نمی توانند مش��کل کش��ور را حل کنند. درست 
 اس��ت که چالش اصلی م��ا اقتصادی اس��ت، اما 
راه حلش اقتصادی نیست. اینها همه در شرایطی 
است که درآمد کشور ما در یک دوره شش ساله 
افزایش چش��مگیری داشته اس��ت، اما باز هم با 
وجود فروش نفت120دالری با مش��کل مواجه 
می شویم و این چیزی نیست جز مدیریت غلط 

توأم با سیاست زدگی.
توس��عه ما باید توس��عه ای از جنس تعالی باشد، 
 نه توس��عه ای که صرفا جنبه م��ادی دارد. بنده 
هیچ وقت منکر تالش هایی که در گذش��ته شده 
اس��ت نیس��تم، اما جامعه ما یک جامعه اسالمی 
اس��ت و وقتی روابط، اس��المی می ش��ود که در 
سیاست، اقتصاد و فرهنگ نیز همه این موضوعات 
را لحاظ کنیم.  بنده معتق��دم نوع مدیریت من و 
نگاه آقای هاشمی بسیار متفاوت است و بر همین 
اساس شاید جزء اولین کسانی بودم که به ایشان 
و روند س��ازندگی در س��ال73 انتقاد کردم. این 
موضوع را به طور مفصل  زمانی با آقای هاش��می 
در میان گذاش��تم که در قرارگاه سازندگی بودم 
و مثالی هم برای ایش��ان از مدل ادامه جنگ در 
دوران دفاع مق��دس در به کارگی��ری نیروهای 

بسیجی در کنار دیگر سازمان ها آوردم.

سخنان صریح قالیباف درباره اتهام زنی ها، نقد هاشمی و چالش های مدیریتی در کشور

دوران »بگم بگم« گذشته است

محمد باقر قالیباف در گفتگو با یکی ازخبرگزاری ها با صراحتی کم نظیر  درباره اتهام زنی های جریان دولتی، نقد هاش�می و چالش های 
مدیریتی در کشور و...سخن گفت. شهردار تهران درباره وارد کردن برخی اتهامات به وی از سوی رسانه های منتسب به دولت، گفت: اگر 
کسی ثابت کرد که قالیباف حتی فعالیت اقتصادی شخصی مباح انجام می دهد، بنده می پذیرم، ضمن این که معتقدم دوران »بگم بگم« 

دیگر تمام شده است. در ادامه بخش هایی از این گفتگو را مرور می کنیم.  
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ابالغ وقت رسیدگی
8032 در خصوص پرونده کالس��ه 1749/91 خواهان مؤسس��ه مال��ی و اعتباری مهر با 
وکال��ت خانم ژیال ش��هریاری دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چک ب��ه طرفیت 1- فخری 
احم��دی فرزن��د مهدی 2- جم��ال آراء فرزند جعفر 3- قاس��م بکتاش��یان فرزند عباس 
3- حامد س��نونی فرزند ایرج تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 
92/3/18 ساعت 10 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاض��ای خواه��ان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 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 شود. 

دفتر شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
8033 کالسه پرونده: 61/91، شماره دادنامه: 2080، مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: ش��رکت خدمات زیارتی بعثت اصفهان، نشانی: اصفهان خ 
آل خجند ش��رکت خدمات زیارتی بعثت، وکیل: 1- فتح اله روح الهی 2- علی روح الهی 
نشانی: اصفهان حدفاصل چهارراه حکیم نظامی و خ خاقانی جنب ساعت تیک تاک طبقه 
دوم، خوان��ده: عباس طاهری مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه، گردش��کار: با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: 
در خصوص دادخواس��ت ش��رکت خدمات زیارتی بعثت اصفهان با وکالت فتح اله و علی 
روح الهی به طرفیت عباس طاهری به خواسته مطالبه مبلغ 2/000/000 ریال وجه یک 
فقره چک به ش��ماره 665698-85/9/29 عهده بانک صادرات ایران به انضمام خس��ارات 
دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی 
و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلس��ه شورا حاضر نشده و در قبال 
دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی بعمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز 

حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن 
دعوی به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 313 و 310 
قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال به عنوان اصل 
خواس��ته و پرداخت حق الوکاله طبق تعرفه و س��ی و هشت هزار ریال به عنوان خسارت 
دادرسی و پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 85/9/29 لغایت زمان وصول و ایصال 
آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د. و پس از آن 
ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی اصفهان می باشد. شعبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
8037 ش��ماره: 91-28 ب��ه موجب رأی ش��ماره 789 تاریخ 91/8/6 ش��ورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه ابوالقاسم خصافی مجهول المکان 
محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت 20/000/000 ری��ال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت چهل 
هزار ریال به عنوان خس��ارت دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
90/11/25 در حق خواهان اصغر مداحی گارماس��ه نش��انی محل اقامت: اصفهان کرس��گان 
فروش��گاه جنرال. صادر گردید. نیم عش��ر هزینه حق االجرا. م��اده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را ب��ه موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بده��د یا مالي معرفي کند که 
اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم 
کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار 
از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام 
یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر گردیده باش��د به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا 

شش ماه محکوم خواهد شد. شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

آگهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرضا

8025 پی��رو آگهی نوبتی قبلی وبموج��ب ماده14قانون ثبت ،تحدید حدود 
امالک ومس��تغالت زیرواقع دربخش یک ودوثبتی شهرضابه شرح ذیل انجام 

خواهد شد:
بخش یک(

1642 باقیمان��ده –اصغر صالحیان ش��هرضا وغیره فرزند محمد:شش��دانگ 
قس��متی از یکباب خانه که به انضمام پالک1645جمعا تش��کیل یکبابخانه 

راداده است.
شماره های فرعی از دو اصلی-  مزرعه فضل آباد

 11955- اس��بی ن��از طاه��ری جانبازل��و فرزن��د گنجعل��ی : شش��دانگ 
یکباب خانه.

13480- افسر قرقانی زاده فرزند کتل : ششدانگ یک باب خانه.
13557-سیاوش آقایان حسینی وغیره فرزند محمد رضا: ششدانگ قسمتی 
از یک باب خانه محل کوچه متروکه که به انضمام ششدانگ پالک 13443 

جمعا تشکیل یکبابخانه را داده است.
 13566- محم��ود ناظ��م وغی��ره فرزن��د عل��ی: شش��دانگ یکب��اب خانه 

نیمه تمام.
برای روزشنبه92/01/17

شماره های فرعی از سه  اصلی-  مزرعه موغان
835- مسعودخورشیدسوارش��هرضائی وغیره فرزندعباس:ششدانگ یکقطعه 

باغ.
1078- مسعود طاوسی وغیره فرزند محمد حسن: ششدانگ یکباب خانه.

2183- مجید صادقیان فرزند جمشید:ششدانگ یکبابخانه.
شماره های فرعی از چهار   اصلی-  مزرعه برزوک آباد

832- مهین نادری وغیره فرزندحسین:ششدانگ یکباب کارخانه.
2333- فردوس صداقت نژاد فرزند راه علی:ششدانگ یکباب خانه.
2477- حبیب اله ظهرابی فرزند فضل اله : ششدانگ یکباب خانه.

برای روزیکشنبه92/01/18
2537 – ابوالقاسم عسکریان خوب فرزند زالل : ششدانگ یکباب خانه.

2540 – محمود صانعی نژاد فرزند عزت اله : ششدانگ یکباب خانه.
2541 – رمضان پیکری فرزند محمد حس��ین : شش��دانگ یک قطعه زمین 

جای پی کنی شده.
2542 – ایران تقی زاده فرزند عبدالغنی : ششدانگ یکباب خانه.
شماره های فرعی از 23 اصلی-  مزرعه سود آباد

2436 – کرمعلی حیدر پور ش��هرضا  فرزند غالمرضا:شش��دانگ یک قطعه 
زمین جای پی کنی شده.

2440 – مه��دی عموه��ادی فرزن��د رض��ا قل��ی : شش��دانگ قس��متی از 
ی��ک قطع��ه زمی��ن مح��ل راه متروکه ک��ه به انضم��ام قس��متی از پالک 
 ه��ای 408 و 1265 جمع��ا تش��کیل ی��ک قطعه زمی��ن محص��ور را داده 

است. 
برای روزدوشنبه92/01/19

شماره های فرعی از33- اصلی مزرعه مهرقویه
81- محت��رم گالب��ی وغی��ره فرزندمحمدحسن:شش��دانگ یکقطعه زمین 

مزروعی محصور.

375- سهراب اسالمی فرزندحسین:ششدانگ یکقطعه زمین.
شماره های فرعی از 50  اصلی-  مزرعه  اله  آباد

2299 – حمیده آقاس��ی ش��هرضا فرزند حسینعلی :شش��دانگ قسمتی از 
یکباب خانه محل جوی متروکه که به انضمام شش��دانگ پالک 993 جمعا 

تشکیل یکباب خانه را داده است.
2306 – محسن صادق فرزند صادق : ششدانگ یک قطعه زمین.
2308 – حمیدرضا حفاری فرزند علیرضا : ششدانگ یکباب خانه.

2309 – مس��عود صدری پور ش��هرضائی فرزند رضا : شش��دانگ یک قطعه 
زمین 

2310 – جعفر قلی یوس��فی وغیره فرزند رضا: شش��دانگ یکباب ساختمان 
نیمه تمام.

برای روزسه شنبه92/01/20
شماره فرعی از53- اصلی مزرعه نسیم آباد

199- فریباانصاریپورفرزندبهرام:ششدانگ یکقطعه ملک.
شماره های فرعی از 176 اصلی-  اسالم  آباد

562 باقمان��ده – مهن��از فرهمندی دندلو فرزند امیر فرج : شش��دانگ یک 
قطعه زمین. 

691 – محمد صالحی فرزند بهبود علی  : ششدانگ یکباب خانه.
946 – زالی شیری فرزند بهمن یار : ششدانگ یک قطعه زمین.
947 – مرضیه شیری فرزند زالی  : ششدانگ یک قطعه زمین.

948 – خدیجه اسفندیاری فرزند شکراله : ششدانگ یک قطعه زمین.
949 – کوکب صفری فرزند سلیمان : ششدانگ یک قطعه زمین محصور.

برای روزچهارشنبه92/01/21
بخش دو(

266- اصلی آب وامالک مزرعه بلبالب وچاه عرب ازمزارع کرویه
محمدرض��ا مهرعلیان قصرچم��ی وغیره فرزندجالل:شش��دانگ آب وامالک 
مزرعه بلبالب وچاه عرب ازمزارع کرویه که پالک1ازآن مجزی گردیده است.
برای روزپنج شنبه92/01/22
تحدیدح��دود ب��ه ترتیب ازس��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وانج��ام خواهد 
ش��د، ل��ذا بموجب م��اده 14 قان��ون ثبت به صاحب��ان ام��الک ومجاورین 
اعالم می ش��ود که درروزوس��اعت مقرردرمحل حضوربهم رسانند، چنانچه 
 ه��ر ی��ک از صاحب��ان امالک ی��ا نماین��ده قانونی آنه��ا در موق��ع تحدید 
حدود حاضر نباش��ند مطابق ماده 15قانون ثبت ملک آنهابا حدوداظهارشده 
از ط��رف مجاوری��ن تحدی��د حدود خواه��د ش��د، اعتراض��ات مجاورین و 
صاحب��ان امالک ک��ه درموقع مقررحاضرنب��وده اند مطابق م��اده 20 قانون 
 ثب��ت از تاری��خ تنظیم صورتجلس��ه تحدید حدود فقط ت��ا 30 روز پذیرفته 
خواهد ش��د وطبق تبصره2 ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های معترضی 
ثبت ،معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره ب��ا تقدیم دادخواس��ت اعتراض خودبه مراجع ذیص��الح قضائی گواهی 
تقدیم دادخواس��ت رااخذ وبه این اداره ارائه نماید ضمنا چنانچه روز تحدید 
حدود با تعطیلی پیش بینی نش��ده ای مواجه گ��ردد عملیات تحدیدحدود 

روزبعد انجام خواهد شد.
تاریخ انتشار:91/12/22  

م الف/ 355
میر محمدی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا  

1- هنگام نظافت و گردگیری لوازم برقی کمتر از آب استفاده کنند.
2- ب��ه هن��گام نصب تابلو و قاب ب��ر روی دیوارها محل کوبیدن را ارزیاب��ی نموده تا به طور 

احتمالی بر روی سیم های برق زده نشود.
3- به هنگام شستش��وی فرش، موکت مراقب باش��ید نباید فرش و موکت نزدیک شبکه برق 

آویزان شود.
4- شستن یخچال و لوازم برقی با آب خطر برق گرفتگی را چند برابر افزایش می دهد.

5- به هنگام تعویض المپ ضرورت دارد از صندلی عایق استفاده کنیم.
6- کودکان بس��یار کنجکاوند و وس��ایل برقی برای آنها جالب است این وسایل را ازدسترس 

آنها خارج نمایید.
7- از قرار دادن اشیای سنگین و برنده روی سیم ها خودداری نمایید.

روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

در آستانه نو شدن طبیعت و نوروز باستانی دفتر مدیریت و 
 کنترل ضایعات شرکت با ارسال اطالعیه ای 

به خانواده ها توصیه کرد:



یادداشت

 احیای بیش از 8 هزار متر 
از اراضی موقوفه صاحب سلطان

 سرپرس��ت اوقاف و ام��ور خیریه شهرس��تان برخ��وار گف��ت: بیش از 
هشت هزارمتر مربع از زمین های موقوفه صاحب سلطان این شهرستان 
شناسایی و احیا شد. حجت االسالم مهدی قربانی اظهار داشت: موقوفه 
 صاحب س��لطان در این شهرس��تان احیا ش��د. وی با اش��اره به این که 
هش��ت هزار و 154 متر مربع از اراضی موقوفه صاحب س��لطان واقع در 
مزرعه خسروآباد برخوار احیا ش��د، افزود: کاربری این زمین، مزروعی و 
مذهبی است. سرپرس��ت اوقاف و امور خیریه شهرستان برخوار تصریح 
کرد: ارزش این زمین که توسط اداره اوقاف برخوار احیا شده، دو میلیارد 

ریال است.

 هدررفت 2 میلیارد متر مکعب آب 
در مناطق فاقد سد

معاون آبخیزداری اداره حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان 
اصفهان گفت: حدود دومیلی��ارد متر مکعب آب در مناطق فاقد س��د 
به هدر م��ی رود و باید ب��ا برنامه مناس��ب در جهت مهار و اس��تفاده از 
ای��ن منابع آبی گام برداش��ت. ابوطال��ب امینی در مراس��م افتتاح بند 
س��نگ و س��یمان دره انجیر انارک اظهار کرد: طبق آمار، 93 میلیارد 
متر مکعب جریان های س��طحی وجود دارد و فقط ح��دود 30 درصد 
از این جریان های س��طحی مهار ش��ده و تبدیل به س��یالب نمی شود. 
وی افزود: اگر بتوان برنامه ریزی مناس��بی ب��رای 70 درصد باقیمانده 
 این جریان های س��طحی انج��ام داد، می توان ش��اهد افزای��ش تولید 

70 میلیون تن محصوالت و اشتغال معادل کنونی آن بود.

 پنج هزار تاکسی گردشی 
به تاکسی متر تجهیز می شوند

مدیرعامل س��ازمان مدیری��ت و نظ��ارت ب��ر تاکس��یرانی اصفهان به 
ایس��نا گفت: طرح تجهیز تاکس��ی های گردش��ی اصفهان به دس��تگاه 
تاکسی متر از اواخر سال جاری اجرا می ش��ود و تا پایان خرداد ماه سال 
آینده پنج ه��زار تاکس��ی در اصفهان به دس��تگاه تاکس��ی متر تجهیز 
 خواهند ش��د. علیرض��ا تاجمی��ر ریاحی بیان ای��ن که در ح��ال حاضر

10 هزار و 200 تاکس��ی گردش��ی در س��طح ش��هر اصفهان با رنگ و 
پالک مخصوص تاکس��ی فعالی��ت می کنند، افزود: تنها 600 دس��تگاه 
از تاکس��ی های سطح ش��هر اصفهان فرس��وده اس��ت که به دلیل عدم 
اجرای تعهدات ش��رکت های خودروس��ازی، هنوز موفق ب��ه جایگزین 
 کردن خودروهای مناس��ب به جای این خودروها نشده ایم. وی به نصب 
تاکسی متر بر روی تاکسی های گردشی سطح شهر اصفهان اشاره کرد و 
ادامه داد: نصب تاکسی متر بر روی تاکسی های سطح شهر اصفهان تا قبل 

از پایان سال جاری آغاز خواهد شد.

 افتتاح طرح قطار سریع السیر 
اصفهان - تهران تا پایان سال ۹۳

مدی��رکل راه آه��ن اصفهان گف��ت: پیش بینی می ش��ود ط��رح قطار 
سریع السیر اصفهان- تهران تا پایان سال 93 افتتاح شود. حسن ماسوری 
با اشاره به قطار سریع السیر اصفهان-تهران، اظهار داشت: باید این طرح 
به علت توریستی بودن اصفهان هرچه زودتر به پایان برسد. وی ادامه داد: 
پیگیری قطار سریع الس��یر اصفهان به تهران مربوط به معاونت توس��عه 
ساخت است که به علت کمبود اعتبارات، در دستور کار باقی مانده است. 
مدیرکل راه آهن اصفهان تصریح کرد: طرح قطار سریع السیر اصفهان در 
فرصت مهر ماندگار تعریف شده بود که بیش بینی می شود تا پایان سال 
93 افتتاح شود. وی با اشاره به اش��اره به وضعیت راه آهن اصفهان گفت: 
با وارد کردن قطار ترانس ظرفیت های جدیدی را به وجود آورده ایم و در 

تالشیم که کیفیت کوپه های قطار را ارتقا دهیم.

گشتی در اخبار

لزوم افزایش بهره وری در صنعت 
حمل و نقل ریلی 

معاون امور عمرانی استانداری اصفهان 
مهدی جمالی نژاد

با راه ان��دازی مدیریت حم��ل و نق��ل و ترافیک، در اس��تانداری به 
دنبال افزایش س��طح نظارت و تعمیق سیاس��ت گ��ذاری در حوزه 
حمل ونقل هس��تیم. چندین سیاس��ت راهبردی در ح��وزه حمل و 
 نقل و ترافیک اتخاذ کردیم که امیدواریم با همکاری دس��تگاه های

متولی این سیاس��ت ها تحقق یابد. ارتقای سطح فرهنگی در استان 
 از طری��ق آم��وزش و برگ��زاری همایش ها، توس��عه و س��اماندهی 

سیس��تم های حم��ل و نقل 
جمع��ی و همگانی،پیگیری 
اصالح نقاط حادث��ه خیز به 
 منظور کاهش تلفات جاده ای

از الوی��ت هاس��ت. از دیگ��ر 
راهبرده��ای پش��تیبانی از 
سیس��تم حمل و نقل ریلی، 
قطارهای سریع السیر خواهد 

بود. 
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چهره روز
برخورد با فروشندگان مواد محترقه

سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی گفت: امسال شاهد کاهش چشمگیر 
مسائل مربوط به چهارشنبه آخر سال هس��تیم و برخورد ش��دیدتری با فروشندگان مواد 

محترقه انجام می شود.

۳
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تشکیل هیأت عالی 
نظارت بر انتخابات 

مدیر کل س��تاد مدیریت بحران اصفه��ان گفت: 76 هکت��ار از زمین های 
کشاورزی استان تحت آبیاری نوین و 17 هزار هکتار از زمین های کشاورزی 
سال گذشته با تانکر آبیاری ش��دند. منصور شیشه فروش در مراسم بازدید 
از بام شهر با اشاره به این که در این مجموعه گردشگری باید تمامی موارد 
استاندارسازی رعایت ش��ود، اظهار کرد: در هنگام  بارندگی احتمال ایجاد 
سیالب  وجود دارد که باید مهار شود. وی افزود: در پاییز و بهار این آب های 
روان سیالبی سبب می شود که خس��اراتی به مجموعه وارد و الزم است که 
سیل بند رعایت شود. مدیر کل س��تاد مدیریت بحران استانداری اصفهان 
تصریح کرد: این مکان موقعیت خوبی برای اس��تفاده از انرژی خورشیدی 
و نیز بادی دارد که باید در طراحی های ساخت این مجموعه در حد امکان 

برای تأمین انرژی از باد و خورشید استفاده کرد.

دبیر اجرایی هیأت عالی نظارت بر انتخابات شورای های اسالمی شهر و روستا 
در استان اصفهان به ایس��نا گفت:  هیأت عالی نظارت بر انتخابات شورای های 
اسالمی شهر و روستا تشکیل شد و تا یک هفته بعد از برگزاری انتخابات شوراها 
کارهای خود را انجام خواهد داد. ع��وض حیدرپور اظهار کرد: دبیرخانه هیأت 
عالی نظارت بر انتخابات ش��وراهای اسالمی شهر و روس��تا در استان اصفهان 
تشکیل و تجهیز شده، همچنین ناظران این شهرستان  در انتخابات مشخص و 
احکام آنها صادر شده است. وی با اشاره به برگزاری جلسات توجیهی گفت: در 
این جلسات سیر اقدامات ناظران و هیأت از 26 فروردین، یعنی زمان ثبت نام 
هیأت های اجرایی ت��ا 24 خرداد،یعنی برگزاری انتخابات توضیح داده ش��د. 
نماینده مردم شهرضا گفت: با توجه به احکام صادره شده برای ناظران و تشکیل 
هیأت عالی، این هیأت تا یک هفته بعد از انتخابات اقدامات الزم را انجام می دهد. 

مهم عوض کردن است؛ چه نو، چه کهنه 
 مم��دوح، یکی از مش��تریان پ��رو پا ق��رص این 
فروش��گاه هاس��ت. عید به عید اجناس��ش را با 
 کاالهای��ی دیگر ع��وض می کن��د. م��ی گوید:
 »مه��م ای��ن اس��ت ک��ه دکوراس��یون ع��وض

می شود، حاال چه نو چه دست دوم.«
بع��د از آن ک��ه ی��ک لوس��تر را در جعب��ه ای 
 ه��م ان��دازه اش ج��ا م��ی ده��د، در ای��ن باره 
 می گوی��د:» االن دیگر دوره خاطره ها گذش��ته. 
قبل ترها م��ادران و پدران ما دوس��ت داش��تند 
وسایلشان را نگه دارند و می رس��ید حتی به نوه 
و نتیجه شان، اما حاال عید که می شود خیلی ها 
اجناسشان را عوض می کنند. اصاًل مگر ما چقدر 
این وسایل مان را دیده ایم که با آنها خاطره داشته 

باشیم؟! عمده روزمان را که سر کار هستیم، بعد 
هم که می آییم خانه، خسته و کوفته لم می دهیم 
روی همین مبل ها؛ فوقش یکی، دوس��اعت. بعد 
هم خواب و دوباره روز از نو، روزی از نو. این است 
که اصاًل خاطره ای در کار نیس��ت ک��ه بخواهم 

نگرانش باشم کجا می رود!«

بره کشون سمسارها 
روحیه تنوع طلبی و پیروی از مد در ش��هروندان 
به یک عادت تبدیل شده که این عادت با اقتصاد 
خانواده ارتباط تنگاتنگ��ی دارد. مصرف زدگی و 
 تجمل گرایی در وس��ایل زندگی سبب می شود

 حرف��ه سمس��ارها ب��ه خان��ه موقت��ی کاالهای 
دس��ت دوم تبدیل ش��ود، به گون��ه ای که برای 

 خرید و فروش چنین کاالهایی از هرنوع که باشد 
می توان به امانت فروشان مراجعه کرد.

هرچند به خانه آوردن جنس ن��و، لطف دیگری 
 دارد، ام��ا گاه خریدن ل��وازم دس��ت دوم، حتی 

به صرفه تر هم می شود. 
داریوش،یکی دیگر از سمسارهاست که در مغازه 
خود کاالهای مختلفی دارد. وی می گوید: »از کار 
خود راضی نیستم و این فعالیت اقتصادی وجهه 
اجتماعی خوبی ندارد. بس��یاری از شهروندان به 
ما می گویند مفت خر! مردم ب��ه طور کلی تصور 
 می کنن��د ما اموالش��ان را مفت و غی��ر منصفانه 
می خریم، در حالی که برای مث��ال، مبلی که دو 
 سال کارکرده و فنرهایش از بین رفته، پارچه اش 
رنگ و رو رفته ش��ده، دیگر قیم��ت یک میلیون 

تومانی هنگام خرید را ندارد و بیشتر از 400 هزار 
تومان نمی ارزد. فروش��نده تصور می کند مقصر 
ض��رر600 هزارتومان��ی اش ما هس��تیم. مقصر، 
آنهایی هس��تند که اجن��اس بی کیفی��ت تولید 
می کنند. از ط��رف دیگر، ما هن��گام خرید، باید 
 به فکر فروش هم باشیم. از س��وی دیگر اجناس 
خریداری ش��ده گاهی ب��ه تعمی��ر و مرمت نیاز 

دارند.« 
وی ادامه م��ی دهد:»صرف نظ��ر از هزینه حمل 
ونقل و تعمیر این وس��ایل، هزینه اجاره مغازه و 
حقوق شاگردها هم به این مبلغ اضافه می شود. 
اگر این مبلغ را به قیم��ت کاال اضافه نکنیم، باید 
»کاسه چه کنم« به دست بگیریم. هرچند وسایل 
برقی فروخته شده در سمساری ها تا یک ماه پس 
از فروش در صورت خراب شدن حق بازگشت و یا 

تعمیر مجدد را به خریدار می دهد.«

کهنه هایی که رنگ نو می خورند 
اما در بین این همه جنس دس��ت دوم چه بسیار 
اوقاتی که می ش��ود چیزهایی ه��م پیدا کرد که 
مثل روز اولشان هستند. هادوی، سمسار دیگری 
در توضیح این نکته م��ی گوید: »خریدن مبلمان 
و لوازم چوبی دس��ت دوم، این خوب��ی را دارد که 
این جور ل��وازم، اگر س��الم مانده باش��ند، یعنی 
جواب شان را پس داده اند و حاالحاالها عمر می 
 کنند. فوقش روکش شان کثیف و کهنه شده که 
می توان آن را عوض کرد. اصلش چارچوب و زهوار 

مبل است که باید محکم باشد.«
در این جور حراج ها، وسایل و لوازم خانگی نهایتاً 
به قیمتی معامله می شوند که توافق هر دو طرف 
را دارد. این قیمت معم��والً کمتر از نصف قیمتی 
است که در بازار می توان همان جنس را نو خرید. 
مثاًل میز چهارنف��ره ای که به قیم��ت110 هزار 
تومان می فروش��ند، در بازار می توان به قیمتی 

بین200 تا 250 هزار تومان خرید.
یکی دیگر از مشتری ها می گوید: »اگر کسی در 
بنگاه های سمساری دنبال چنین میزی بگردد، 
اصاًل نمی تواند مطمئن باش��د که آن را به چنین 

قیمتی پیدا کند.«
در این میانه، برخی هم به دالیل دیگری اجناس 
خانه را به ح��راج می گذارند. محم��ودی، یکی 
از کسانی اس��ت که لوازم منزلش را در آپارتمان 
 خود در نزدیکی خواجو به حراج گذاشته است. او 
می گوید: »وسایل و لوازمی که به حراج گذاشته 
شده اند، حسابی آپارتمان را شلوغ کرده. راستش 

از این وس��ایلمان خسته ش��ده ایم. خوب است 
که آدم وقتی م��ی رود خانه نو، وس��ایلش را هم 
نو کند. این ج��وری هم نو بودن خانه به چش��م 
می آید و ه��م نو بودن وس��ایل...  دوس��ت دارم 
 دکوراس��یون جدیدی با آمدن س��ال نو داش��ته 
 باش��م. االن رن��گ ه��ای مد ع��وض ش��ده. این 
مبل هایی که دارم از مد افتاده. وقتی بهشان نگاه 

می کنم، یاد گذشته می افتم. 
من این را دوست ندارم... دوس��ت ندارم زیاد یاد 
روزهای گذش��ته بیفتم. آدم بای��د نگاهش رو به 

جلو باشد!«

تجمل گرایی یا تعویض 
در این بازار خرید و فروش دست دوم ها اکثر قریب 
به اتفاق سمس��اری ها خود را خریداری منصف 
 معرفی کردند که اجن��اس را به قیمت واقعی اش

می خرند. بیشتر آنها در پاس��خ به این سؤال که 

 آیا روی س��ر مال و جن��س می زنی��د؟ گفته اند: 
 »واقعیت ه��ا را می گویی��م و برخ��ی دیگر هم 
گفته اند که در بازار، این یک امر طبیعی است که 
جنس را ارزان تر از آنچه هست به دست بیاوری!« 
یکی از آنها می گوید: »کار ما این است که جنس 
را ارزان بخریم و ایده آل فروش��نده هم این است 
 که جن��س را گ��ران بدهد. م��ا فقط ب��ه کارمان 

می پردازیم !« 
کاری که در روزهای پایانی س��ال رواج بسیاری 
دارد و بازارش حس��ابی فعال اس��ت. چیزی که 
با حس تجم��ل گرایی و تعویض وس��ایل معرفی 

می شود... .

درآستانه عید نوروز 

سمسارها سرشان بدجور شلوغ است 

الدن  بورس دست دوم فروشی ها دو جا بیشتر است؛ یکی خیابان حسین آباد که منتهی می شود به وحید و دیگری شهدا. هر دو پر 
هستند از اجناس دست دوم نو و کهنه که در بره کشون شب عید بازار داغی پیدا می کنند؛ کاسبی که این روزها و در سال های ایرانمنش

اخیر گویی جای خود را بهتر از همیشه در بین خانواده ها باز کرده است.

آبیاری 76 هکتارزمین 
با تکنولوژی نوین

چاره اندیشی برای مشکالت کشاورزان شمال اصفهانسالمت کلیه را زیر ذره بین قرار دهید      

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوند دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گف��ت: به افراد باالی 30 س��ال توصیه می ش��ود که 
یک بار با تس��ت قندخون، ادرار و فش��ارخون خود از وضعیت 
س��المتی کلیه خود مطلع شوند. محمد س��وداوی در جمع 
خبرن��گاران اظهار ک��رد: تنها ب��ا انجام این س��ه آزمایش که 
هزینه اولی��ه آن به پنج ه��زار تومان هم نمی رس��د، می توان 
بیماری مزمن کلیوی ک��ه بار مالی بر بیمار وارد می س��ازد را 
 کنترل کرد. وی بیان کرد: در حال حاضر س��ه بیمارستان نور

علی اصغر)ع(، الزهرا)س( و امین و دو بیمارس��تان وابس��ته 
ب��ه تأمین اجتماع��ی از جمله ش��ریعتی و غرض��ی مجهز به 
بخش تخصصی و فوق تخصصی کلیه هستند. مسئول واحد 
فراهم آوری اعضای پیوند دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: 
این در حالی است که خیریه حضرت ابوالفضل)ع( تا سال 94 
مرکز درمانی ب��رای درمان و دیالیز بیماران کلیوی تأس��یس 
می  کند. وی تصریح کرد: با توجه به این که یکی از فاکتورهای 
تش��خیص، بیماران مزمن کلیوی بیماران دیابتی و پرفشاری 
خون هس��تند که در طول بیماری خود منجر به این بیماری 
می شوند، بنابراین چون توانس��تیم به کنترل و پیشگیری دو 
بیماری فوق دست یابیم، در بیماری مزمن کلیوی تا حدودی 
موفق بوده ای��م. رییس مرکز تحقیق��ات بیماری های کلیوی 
دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان در این نشست ادامه داد: 
در کمپینگ مردمی بیماری مزمن کلیوی که 24 اس��فندماه 
در پارک شهید رجایی اصفهان برپا می شود، یک سری فیش 

تخفیف آزمایش ساده بین مردم توزیع می شود.

ریی��س اتحادیه کش��اورزان ش��اهین ش��هر و میمه گفت: 
دولتم��ردان، نماین��دگان و دس��ت اندرکاران نظ��ام برای 
کشاورزان شمال اصفهان چاره اندیشی کنند. احمد بیدرام در 
حسینیه اعظم شاهین شهر در جمع کشاورزان شمال استان 
اصفهان با بیان این که حدود پنج هزار کشاورز در این ناحیه 
مشغول فعالیت هستند، اظهار داشت: حدود 450 حلقه چاه 
کشاورزی داریم که متأسفانه بر اثر خشکسالی های اخیر تنها 
50 حلقه آن فعال هستند. وی با بیان این که از هر کدام باید 

شش اینچ آب تخلیه شود، ادامه داد: هم اکنون از هر حلقه چاه 
تنها یک اینچ قابل برداشت است. رییس اتحادیه کشاورزان 
ش��اهین ش��هر و میمه خاطرنشان کرد: بیش��تر مشکالت 
کشاورزان این ناحیه بازپرداخت تسهیالت و کمبود آب برای 
کشاورزی است. وی با بیان این که دو حلقه کانال به نام های 
بل و حاجی آباد در سالیان گذشته حفر شده اند، تأکید کرد: 
ظرفیت کل آبی که به شهرستان اختصاص داده شده، حدود 
چهار متر مکعب بوده است. بیدرام اذعان داشت: متأسفانه 
تاکنون دو بار این کانال ها آبگیری ش��ده اس��ت. وی گفت: 
بیشتر کشاورزان حرفشان این اس��ت که اگر اعتباری برای 
این کانال ها هزینه کرده اند، چرا شرکت بانی پاسخگو نیست. 
رییس اتحادیه کشاورزان شاهین شهر و میمه با اشاره به این 
که کشاورزان از مسئوالن خواهان آب و ارایه تسهیالت برای 
کشت و کار و کشاورزی هستند، بیان داشت: پشتیبانی دولت 
از کش��اورزان و حمایت نهادهای بیمه گر سبب رونق هرچه 

بیشتر صنعت کشاورزی در استان می شود. 

روحی�ه تنوع طلب�ی و پیروی از 
مد در ش�هروندان به یک عادت 
تبدی�ل ش�ده ک�ه ای�ن عادت 
ب�ا اقتص�اد خان�واده ارتب�اط 
 تنگاتنگی دارد. مص�رف زدگی
و تجمل گرایی در وسایل زندگی 
سبب می شودحرفه سمسارها به 
خانه موقتی کاالهای دست دوم 
تبدیل شود، به گونه ای که برای 
خرید و ف�روش چنین کاالهایی 
م�ی ت�وان ب�ه امانت فروش�ان 

مراجعه کرد



چهره روزیادداشت

 مرغ یخ زده هم نتوانست
 جلوی پرواز قیمت هارا بگیرد

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان این که 
توزیع مرغ منجمد نیز نتوانست قیمت ها را در بازار کاهش دهد،گفت: 
چند نرخی ش��دن مرغ در بازار نتیجه اهمال و کم کاری در وظایف 

دستگاه های نظارتی است.
هدای��ت اهلل میر مراد زهی با بیان ای��ن که نبود  نظارت ب��ر بازار مواد 
پروتئینی هر روز قیمت ها را افزایش داده اس��ت، افزود: تا زمانی که 
سازمان تعزیرات حکومتی به اهمال در وظایف خود ادامه دهد باید 
منتظر باال رفتن قیمت ها و کاهش م��رغ در بازار در نتیجه احتکار از 

سوی سود جویان باشیم.
 نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس��امی با بیان ای��ن مطلب که 
نرخ مرغ باید طبق قیمت مصوب در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
عرضه شود، تصریح کرد: در صورتی که قیمت های مصوب، اجرایی 
 نش��ود باید به دنبال رد پای دالالن و کوتاه  کردن دست آنان در بازار 
مرغ باش��یم. وی با تأکید بر این که نبود هیچ گونه کمبود مرغی در 
بازار، افزایش قیمت آن را در هاله ای از ابهام قرار داده اس��ت، افزود: 
دالالن در شب عید سود  کانی را از آش��فتگی و هرج و مرج موجود 
 در بازار می برن��د. میرمراد زهی با بیان این ک��ه توزیع مرغ منجمد 
نیز نتوانس��ت قیمت ها را در بازار کاهش دهد گفت: زمانی اقدام در 
 جهت کاهش قیمت ها می تواند مؤثر واقع ش��ود که نظارت  ش��دید 

شود.

خبر ویژه

4
یارانه ۴۵۵۰۰تومانی ، شنبه قابل برداشت است

  سازمان هدفمندی یارانه ها اعام کرد: مرحله بیست و پنجم یارانه های نقدی مربوط به ماه پایانی سال۹۱
به ازای هر نفر45500 تومان، ساعت 24 روز جمعه بیست و پنجم اسفند ماه  به حساب بانکی سرپرستان 

خانوار واریز می شود و قابل برداشت خواهد بود. 
فوالد در سال 92 ارزان می شود

 محمد مسعود سمیعی نژاد/ مدیرعامل فوالد مبارکه

با توجه به این که امسال توانستیم از ظرفیت هایی که ساخته ایم،  استفاده 
کنیم، به نظر نمی رسد سال آینده با مشکل مواجه باشیم، این در شرایطی است 
که در ابتدای برنامه چهارم در دولت نهم، تولید فوالد نزدیک به۱0میلیون 
تن بود، اما هم اکنون با ظرفیت سازی صورت گرفته، ظرفیت تولید نزدیک 
به20 میلیون تن است. با توجه به بحران هایی که در بلوک غرب و تولید 
فوالد از سوی چین پیش آمده است، قیمت فوالد در سال آینده پایین می آید.

فوالد نقش آنچنانی در قیمت تمام شده ساخت مسکن ندارد؛ به این معنا که 
حداکثر نقش آن در گران ترین اسکلت های فلزی ساختمانی، تا 5 درصد 
قیمت تمام ش��ده ساختمان 
را تش��کیل می ده��د. بعد از 
گذش��ت یک س��ال، هر کوره 
فوالد هرمزگان بالغ بر۱5ذوب 
دارد، در حال��ی که مبارکه هر 
ک��وره 7 ذوب دارد و اگر فوالد 
هرمزگان و مبارک��ه وارد این 
طرح ها نمی شدند، این کوره ها 

راه نیفتاده بودند.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 999 | سه شنبه 22  اسفند  1391 |  29 ربیع الثانی 1434

85 درصد قراردادهای کار 
موقتی است

این که 85 درصد قرار داد های کار موقتی اس��ت، ناش��ی از 
 ضعف قانون نیست، بلکه از ضعف مجریان قانون است. اولیا 
علی بیگی رییس کانون عالی شوراهای اسامی کار سراسر 
کشور با بیان این مطلب گفت: از وزارت کار به ویژه معاونت 
رواب��ط کار انتظ��ار داریم تا ب��ه وظیفه ذاتی خ��ود در قبال 
قراردادهای موقتی عمل کند. وی تبصره یک ماده 7 قانون 
کار را یکی از مهم ترین مواد نیازمند اصاح دانست و گفت: 
خواسته ما شفاف سازی قرار داد های کار موقت است و معاونت 

روابط وزارت کار باید به این مسأله توجه جدی نشان دهد.

 کاهش۱۰ درصدی 
واردات پارچه به کشور

معاون اتحادیه نساجان استان اصفهان گفت: به علت افزایش 
نرخ دالر،۱0درصد واردات پارچه به کشور کاسته و موجب 
رونق نس��اجی های کشور ش��ده اس��ت. مرتضی منصوری 
با اش��اره به وضعیت پارچ��ه و قیمت  باالی پوش��اک اظهار 
داشت:70درصد پارچه های به کار رفته در پوشاک وارداتی 
هس��تندکه به علت گران ش��دن نرخ ارز، دیگر پارچه های 
وارداتی به کش��ور مقرون ب��ه صرفه نیس��ت. وی ادامه داد: 
خوشبختانه با وضعیت موجود، بازار نساجی در کشور رونق 
گرفته و پارچه هایی که در کش��ور تولید می شود نسبت به 
پارچه های وارداتی هزینه کمتری را به همراه داشته است. وی 
افزود: با کمبود پارچه ای که به دلیل خرید شب عید در کشور 
پیش آمده دوباره واردات پارچه به کشور صورت گرفته است. 

احتمال افزایش 2۰ درصدی 
دستمزد کارگران

سرپرست وزارت کار از مشخص  شدن رقم دستمزد کارگران 
در جلسه  ش��ورای عالی کار خبر داد و گفت: به احتمال زیاد 
دس��تمزد کارگران بین20 ت��ا 25 درصد افزای��ش می یابد. 
اس��داهلل عباس��ی اظهار کرد: اگر بخواهیم رقم��ی در نظر 
بگیریم باید جمیع جه��ات در نظر گرفته ش��ود، ضمن آن 
که تش��کل های کارگری و کارفرمایی در جلسات دوجانبه 
و حتی س��ه جانبه در این خصوص مذاکره کرده  و قرار ش��د 
تا به جمع بندی برس��ند. عباس��ی افزود: در جمع بندی هم 
اعام کرده ایم که احتمال دارد بین20 تا 25درصد، دستمزد 

کارگران تعیین شود. 

اخبار کوتاه

   تولید فوالد در کش��ور تا قبل از انقاب ب��ه رقمی معادل یک 
میلیون تن در سال می رسید و در ش��رایط فعلی توانسته ایم به 

تولید ساالنه ۱۶ میلیون تن دست یابیم. 
   بر اس��اس اهداف سال ۱۳۹4 و چش��م انداز ۱404 باید تولید 

فوالد در کشورمان به ترتیب ۳0 و 50 میلیون تن برسد. 
   یکی از برنامه های مهم کوتاه مدت س��ال آینده این ش��رکت 
راه اندازی واحد شماره سه کک سازی با ظرفیت تولید۹00 هزار 
تن است. با راه اندازی این پروژه هزینه خرید کک از خارج کشور 

به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد. 
    با خرید گسترده از معادن ذعال سنگ داخلی، بازار اقتصادی 

این صنعت نیز رونق می یابد. 
   میزان زغال س��نگ شناخته شده در کش��ور یک میلیون تن 
است.  مقدار احتمالی کشف این معادن یک میلیارد تن است که با 
 توجه به ظرفیت های موجود تولید فوالد در کشور، نیاز تولید آن تا 

چهار برابر افزایش می یابد. 
   برای رس��یدن به اهداف مدنظر تولید زغال س��نگ کشور به 

 چهار برابر رقم فعلی و سنگ آهن مورد نیاز، باید ساالنه به حداقل 
80 میلیون تن دست یابیم.

عدم خروج ارز از کشور با تولید ریل
   برای تولید ریل، توافق هایی با راه آهن جمهوری اسامی صورت 

گرفته که از سال ۹2 آماده تولید ریل هستیم. 
   تولید ریل مانع خروج مقادیری هنگفتی ارز از کشور می شود. 
   ایران س��االنه نیازمند حداقل ۱50 هزار تن ریل اس��ت که با 
راه اندازی خط نورد جدید در این شرکت تا حدودی نیاز کشورمان 

برآورده می شود.

راه اندازی کوره بلند 2 ذوب آهن تا پایان خرداد 92 
    با افتتاح و اجرای پروژه نورد ش��هید کاظمی این طرح میزان 

یک و نیم میلیون تن فوالد در سال تولید می شود. 
به دلی��ل هزینه بس��یار در تولید ف��والد از طریق ک��وره بلند در 
مقایسه با روش احیای مستقیم، هم اکنون در حال بررسی روش 

مناسب تر هستیم. 
    دو طرح نیروگاه برق با ظرفیت ۱۱0 مگاوات اوایل سال آینده 

مورد افتتاح قرار می گیرد. 
 

الحاق فوالد چهارمحال و بختیاری و ذوب آهن 
    ش��رکت ذوب آهن در نظر دارد برای حض��ور در عرضه تولید 

آهن اسفنجی،  فوالد چهارمحال و بختیاری را در اختیار بگیرد. 
-با الحاق فوالد چهارمحال وبختیاری ظرفیت تولید س��االنه این 
محصول به4/۶ میلیون تن می رس��د و شرایط برای ارتقای سهم 

تولید فوالدی کشور فراهم می شود. 
     با هدف تولید آهن اس��فنجی در س��ال آینده مجتمع فوالد 
 چهارمحال و بختیاری با ظرفیت تولید یک میلیون تن در س��ال 
زیر مجموع��ه کارخانه ذوب آه��ن اصفهان ق��رار می گیرد؛ چرا 
 که تولید فوالد بر اس��اس اس��تاندارهای جهانی ب��ا زیر ظرفیت 
پنج میلیون تن در سال غیرمنطقی و بدون توجیه اقتصادی است. 
     طرح های پایش آناین زیست محیطی از دیگر طرح های مورد 

اجرا در شرکت ذوب آهن اصفهان است. 
    عرضه بلوک 5۶ درصدی ش��رکت ذوب آهن اصفهان در بازار 
دوم فرابورس صورت می گیرد. این سهم چهارشنبه، 2۳ اسفند 

سال جاری روی میز فروش قرار می گیرد. 
    با واگذاری بلوک 5۶ درصدی این شرکت به بخش خصوصی، 
مش��کات بازنشس��تگان و مطالبات آنها تا چند م��اه آینده رفع 

می شود. 
    دولت بیش از 50 هزار میلیارد ریال از سهام بنگاه هایی مانند 
آلومینیوم ها، تولید زغال س��نگ، دخانیات و قس��متی از سهام 

خودرو را به صندوق بازنشستگی فوالد کشور واگذار کرده است.
 

خاموشی فیلترهای ذوب آهن در شب، صحت ندارد
    س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت اس��تان ناظر ب��ر تمامی 
فعالیت های این کارخانه است و خاموش بودن فیلترها در هنگام 

شب صحت ندارد.
    در س��ال ۱۳۹2 با همکاری دانش��گاه های صنعتی شریف و 
صنعتی اصفهان، طرح��ی برای عملیاتی ک��ردن کاهش میزان 
خروج آالینده های مضر این کارخانه مورد تحقیق و مطالعه قرار 

خواهد گرفت.
    انتقال آب به فات مرک��زی ایران نیز بحثی کارشناس��انه و 
اقتصادی اس��ت که درصورت تصویب و مش��خص شدن سهم و 
ش��رایط کارخانه ذوب آه��ن در اجرای این ط��رح نیز همکاری 

خواهیم نمود.   

بامطرح شدن طرح  الحاق فوالد و ذوب آهن در مهم ترین نشست روز یکشنبه 

آشتی صنعتی چهارمحال و بختیاری و اصفهان 

مدیرعامل ش�رکت ذوب آهن اصفهان روز یکش�نبه میزبان اهالی رس�انه بود. اردش�یر  گروه اقتصاد
سعد محمدی که به تازگی سکان مدیریت این شرکت را بعد از رفتن صفرعلی براتی بر عهده 
گرفته است، خیلی زود در برابر خبرنگاران قرار گرفت تا پاسخگوی سؤاالت آنان باشد. در 

ادامه به اختصار به برخی نکات در صحبت های وی اشاره خواهیم کرد.

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ
7999 ش��ماره ابالغیه: 9110100353404341، شماره پرونده: 9109980364900852، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911274، ش��اکی علی حس��ین بیات علیه خان��م عفت صابری 
فودانی به خواس��ته توهین به اش��خاص عادی و مزاحمت تلفن��ی و تهدید تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 108 دادگاه عمومی 
)کیفری( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفه��ان- طبقه همکف اتاق ش��ماره 258 ارجاع و به کالس��ه 
9109980364900852 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/2/11 و ساعت 10/30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف/ 17821 دفتر شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
8000 چون آقای محسن شیرعراقی فرزند بهرام شکایتی علیه آقای علی کریمی مبنی بر 
معاونت در فروش مال غیر مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910530 ک 102 این 
دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 92/2/1 ساعت 10:30 صبح تعیین شده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از 
متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمی��م مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م 

الف/ 17813 دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
8014 ش��ماره پرونده: 182/91، شماره دادنامه: 752، مرجع رسیدگی: شعبه 13 شورای 
ح��ل اخت��الف اصفهان، خواه��ان: آقای محمد توکلی نش��انی: فالورج��ان افجد خیابان 
ابوریحان کوچه شهید اسماعیل نوروزی پالک 59، خوانده: آقای فتح اله موسی الرضایی 
مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چک، با عنایت ب��ه محتویات پرونده و اخذ نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. 
رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای محمد توکلی به طرفیت آقای فتح اله موسی 
الرضایی به خواس��ته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک به شماره 485/243985 
به عهده بانک رفاه کارگران به انضمام مطلق خس��ارت قانونی- با توجه به بقای اصول 
مس��تندات در ید خواه��ان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که 
ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و این 
که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه حضور نیافته و هیچ گونه دفاعیات مستند و 
محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود اقامه و ابراز ننموده 

و لذا دعوی خواهان بر ش��ورا ثابت است لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت 
198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبل��غ 30/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 34/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید 83/9/17 تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د در حق 
خواه��ان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواه��ی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قاب��ل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. م الف/ 18503 شعبه 13 حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان

ابالغ اجرائیه
8018 ش��ماره پرونده: 9000400200400091/1، شماره بایگانی پرونده: 9000395/2، 
شماره ابالغیه: 9100510200403213، بدینوسیله به سید مرتضی مغیث بدهکار پرونده 
کالس��ه 9000400200400091/1 که برابر گزارش واحد ابالغ شناخته نگردیده اید  ابالغ 
می گردد که برابر س��ند رهنی 11555-88/3/28 دفتر 183 اصفهان بین شما و مؤسسه 
مهر بس��یجیان مبلغ 280/000/000 ریال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانکار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و 
به کالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18 آئی��ن نامه اجرائی مفاد 
اس��ناد رسمی بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محس��وب اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می 
گ��ردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخ��ت بدهی خود اق��دام و در غیر این صورت 
بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرایی نس��بت به مورد رهن مندرج در س��ند طبق 

 مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد شد. م الف/ 19704  اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8021 در خصوص پرونده کالس��ه 1368/91 خواهان مهدی کریمی س��هلوانی با وکالت 
س��میه اش��رفی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ س��ی میلیون ریال به انضمام مطلق 
خس��ارات به طرفیت حس��ن جعفری 2- عصمت غیور تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخه 92/2/23 س��اعت 16/30 تعیین گردیده. با توج��ه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد- اول ارباب- روبروی مدرس��ه نیلی پور- جنب 
س��اختمان صبا- پالک 57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 
23 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. خالویی- مدیر دفتر شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
8022 ش��ماره: 259/90 ش ح 14، به موجب رأی ش��ماره 1702 تاریخ 89/10/5 حوزه 

14 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان )و رأی ش��ماره 585-91 تاریخ 91/5/12 
شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان( که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای رستم 
محمودی برام نام پدر: طاهر مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ هفده میلیون 
ری��ال )17/000/000 ریال( از چک ش��ماره 653751-89/3/25 و مبلغ هفت میلیون ریال 
)7/000/000 ریال( از چک ش��ماره 653761-89/4/25 عهده بانک ملی و خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت اجرای حکم در حق محکوم له آقای مهدی کریمی 
با وکالت خانم سمیه اشرفی نش��انی محل اقامت: اصفهان خ نیکبخت ساختمان ماکان 5 
طبقه 4 واحد 44. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به 
را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب 
جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می 

شود. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
8023 آقای غالمرضا نصر اصفهانی دارای شناس��نامه شماره 98 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 7027/91 ح 10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان رضا نصراصفهانی به شناس��نامه 5638 در تاریخ 90/6/24 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 
دوپسر و چهار دختر و یک همسر دائمی به نام های ذیل: 1- علیرضا نصراصفهانی ش 
ش 125 )پس��ر متوفی(، 2- غالمرضا نصراصفهانی ش ش 98 )پس��ر متوفی(، 3- زهرا 
نصراصفهان��ی ش ش 40 )دختر متوفی(، 4- فاطم��ه نصراصفهانی ش ش 1373 )دختر 
متوف��ی(، 5- زیبا نصراصفهانی ش ش 1372 )دخت��ر متوفی(، 6- اعظم نصراصفهانی 

ش ش 9269 )دختر متوفی(، 7- عزت نصراصفهانی ش ش 28 )همس��ر متوفی( و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
8024 خانم رقیه کاظمی دارای شناس��نامه ش��ماره 115 به شرح دادخواست به کالسه 
6988/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و چنین توضیح 

داده که ش��ادروان س��تار کاظمی بشناس��نامه 136 در تاریخ 91/9/20 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: سه دختر و یک 
همس��ر دائمی به نام های ذیل: 1- مژگان کاظمی ش ش 89898 )دختر متوفی(، 2- مژده 
کاظم��ی ش ش 3315 )دختر متوفی(، 3- مرضیه کاظم��ی ش ش 1272389881 )دختر 
متوفی(، 4- رقیه کاظمی ش ش 115 )همس��ر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8026 در خصوص پرونده کالس��ه 1949/91 ش 11 خواهان جواد خدادادزاده با وکالت 
مصطفی نوروزی دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت فریبا شاه حسنی دهاقانی تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 92/2/8 ساعت 8/30 تعیین گردیده 

اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8027 در خصوص پرونده کالسه 1950/91 ش 11 خواهان سید محمد محمدیان با وکالت 
مصطفی نوروزی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت فریدون ابراهیمی تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 92/2/8 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی 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 نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8028 در خصوص پرونده کالسه 1144/91 خواهان شیرعلی محمدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه 1 فقره سفته به شماره 607711 و خسارات قانونی و تأخیر تأدیه و ... به 
طرفیت آرش زعفرانیان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخه 92/2/28 ساعت 
17 عصر تعیین گردیده. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان 
سجاد- اول ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57 کدپستی 
8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان- شعبه 23 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. خالویی- مدیر دفتر شعبه 23 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8029 در خصوص پرونده کالسه 2083/91 ش 33 خواهان اعظم شاه بندری دادخواستی 
مبنی بر انتقال س��ند به شماره انتظامی 799 ج 25- 551 ب 57 ایران 13 بانضمام مطلق 
خسارات به طرفیت تورج دهقانی و صادق مشرف زاده تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز 5 شنبه مورخ 92/2/26 ساعت 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 منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8030 در خصوص پرونده کالس��ه 91-2080 خواهان عباس��علی سلیمی با وکالت خانم 
مهنام بیک محمدی دادخواس��تی مبنی بر اعس��ار جهت تقس��یط محک��وم به )مبلغ چهل 
میلیون ریال( به طرفیت س��عید موحدی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه 
ش��نبه مورخه 92/1/27 ساعت 11 صبح تعیین گردیده. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد- اول ارباب- روبروی مدرس��ه نیلی پور- جنب 
س��اختمان صبا- پالک 57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 
32 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. دفتر شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
8031 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2074/91 ش 33 خواه��ان حام��د حقیق��ت پور 
دادخواس��تی مبنی بر الزام خواندگان در یکی از دفاتر اسناد رسمی در خصوص انتقال 
سند یک دس��تگاه موتورسیکلت سوپر جت رو LX تیپ 200 مدل 85 به شماره انتظامی 
83896- تهران 33 به طرفیت 1- جواد افش��اری 2- محمدرضا وفایی تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای روز 5 شنبه مورخه 92/2/26 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با 

توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
8034 شماره دادنامه: 1963، کالسه: 91-1286 ش ح 33، مرجع رسیدگی: شعبه سی و 
سوم شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای رمضان علی ترکان آدرس: اصفهان 
آپادانا اول کوچه باغ بهشت پالک 26 واحد 1، خواندگان: 1- شرکت ساختمانی آرین 
س��ازان بختیاری، 2- آقای سیدعلی بیباک هر دو مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 
16/000/000 ری��ال وجه چک ش��ماره 630799-86/5/1 عهده بانک صادرات ایران به 
انضمام مطلق خسارات قانونی، ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورای حل اختالف: در 
خصوص دعوی آقای رمضان علی ترکان فرزند حسن به طرفیت خواندگان 1- شرکت 
س��اختمانی آرین سازان بختیاری و 2- آقای سید علی بی باک به خواسته مطالبه مبلغ 
16/000/000 ریال وجه چک شماره 630799 مورخ 86/5/1 عهده بانک صادرات ایران 
کد 0097 به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید 
خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بان��ک محال علیه که داللت بر بدهی 
خواندگان و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اظهارات خواهان در 
جلس��ه رس��یدگی مبنی بر اینکه چک موردادعا را بابت طلب خود از شرکت ساختمانی 
آری��ن س��ازان به مدیریت خوانده ردی��ف دوم دریافت نموده و اینک��ه خواندگان علی 
رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده اند و 
مصون ماندن مدارک ابرازی خواهان از اعتراض لذا ش��ورا با استناد به مواد 310 و 
313 قانون آئین دادرس��ی مدنی و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
ب��ر محکومیت خواندگان ب��ه پرداخت مبلغ 16/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 86/5/1 
تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده 
اجرای احکام ش��وراها می باشد در حق خواهان بصورت تضامنی صادر و اعالم می 
نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف م��دت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 

شعبه می باشد. شعبه سی و سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
8035 شماره: 717/91 به موجب رأی شماره 1024 تاریخ 91/9/29 حوزه 28 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه حجت اله امیری 
مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ شش میلیون ریال بعنوان اصل خواسته 
و پرداخت س��ی هزار ریال بعنوان خسارت دادرسی و پرداخت تأخیر تأدیه از تاریخ 
1380/11/15 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق 
خواهان باقر توکلی قاشوقی نشانی محل اقامت: خ مدرس کوی باغ سهیل )کوچه 32( 
جنب مس��جد سبز پالک 79. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء 
محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند 
و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 28 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
8036 ش��ماره: 310/91 به موجب رأی شماره 1655 تاریخ 91/9/30 حوزه 7 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه امید ایزدپرست 
مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ س��ی میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و س��یزده هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرس��ی طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چک ش��ماره 918549-90/3/20 تا تاریخ اجرای 
حکم در حق محکوم له محمدحس��ین محمدی نش��انی محل اقامت: اصفهان خ گلستان 
ش��هرک کاوه. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي 
پرداخ��ت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از 
آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد 

صریحًا اعالم نماید. شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



یادداشت

گزارش خبری

کافه کتاب

خبر ویژه

عمو پورنگ در راه استرالیا
تهیه کننده برنامه »عمو پورنگ« با اشاره به اجرای این برنامه در ایام نوروز در شهرهای مختلف استرالیا 
دالیل قطع پخش این برنامه موفق در92 در تلویزیون ایران را تشریح کرد. مسلم آقاجان زاده گفت: 
امسال از 7تا 17 فروردین عمو پورنگ و امیرمحمد در استرالیا برای کودکان به اجرای برنامه می پردازند. 

5

»آرگو« با همکاری دولت ایران 
ساخته شده است 

بح��ث درب��اره ارتب��اط می��ان »آرگو« و 
رخدادهای س��ال های اخیر میان ایران و 
آمریکا، وارد فاز تازه ای شد. حاال و با افشای 
این خبر، بحث درباره سرچشمه های فیلم 
»آرگو« و ارتباطش با رخدادهای سال های 
اخیر میان ایران و آمریکا، وارد دوران تازه ای 
شده است. خبرگزاری ریا نووستی روسیه 
در گزارش��ی ضمن بر شمردن نقص های 
تاریخی فیلمنامه آن، نفس اهدای جایزه اسکار به این فیلم توسط همسر 
رییس جمهور آمریکا را زیر سؤال برد و این پرسش را مطرح کرد که »آیا 
میشل اوباما بانوی اول آمریکا، نام فیلم برنده اسکار را ندانسته از پاکت خارج 
کرد؟ و باید به یاد داشت که بن افلک از جمله حامیان اصلی ستاد انتخاباتی 
باراک اوباما در دو انتخابات گذشته بوده است«.  به گزارش کافه سینما به 
نقل از وطن امروز، در این گزارش با عنوان»آرگو؛ اسکار به فیلمی برگزیده 
یا سیاسی؟« همچنین درباره کوتاهی مسئوالن سینمایی ایران آمده است: 
دو سال پیش از اکران »آرگو«، جورج کلونی به منظور بازدید از محل سفارت 
سابق آمریکا در ایران، راهی تهران شد و مقامات سینمایی ایران نیز مجوز 
بازدید و عکسبرداری از این مکان را به وی دادند؛ امری که در فضاسازی های 

فیلم از ساختمان این سفارت به خوبی خود را به نمایش گذاشته است.

»خاله سوسکه« دوباره آمد 
سه عنوان کتاب جدید دیگر از مجموعه »قصه ای نو از افسانه« به قلم 

محمدرضا یوسفی توسط انتشارات پیدایش منتشر شد.
این س��ه کتاب، »خاله سوس��که«، »نوروز می آید« و »گل خندان« 
 ن��ام دارند که تصویرگری ش��ان توس��ط س��ارا خرامان انجام ش��ده 
است. مجموعه »قصه ای نو از افسانه« نگاهی تازه و دوباره به قصه هایی 
 اس��ت که کودکان، بارها آنها را ش��نیده اند، اما محمدرضا یوس��فی 
 این قصه ه��ا را ب��ا ماجراهایی تازه و ش��گفت انگیز بازنویس��ی کرده 

است.
ای��ن کتاب ه��ا ب��رای گروه س��نی ب 
و ج تهیه ش��ده اند. منبع قص��ه »خاله 
سوس��که«، متل ها و افسانه های ایرانی 
با گردآوری سید احمد وکیلیان، منبع 
»نوروز می آید« کتاب عمو نوروز نوشته 
صبحی مهتدی و منبع »گل خندان« 
نیز جل��د اول قصه های ایرانی نوش��ته 
انجوی شیرازی اس��ت. پیش از این سه 
کت��اب، عناوین »نمکی«، »راز س��یب 
س��رخ« و »بز زنگوله پا« با بازنویس��ی 

یوسفی از این مجموعه چاپ شده اند.

نوروز با نقاشان واقع گرا 
گروه فرهنگ - نوروزامسال، همزمان با شروع فصلی نو، 
نمایش��گاه های تازه ای در موزه هنرهای معاصر اصفهان 

گشایش می یابد.
 به رسم سال های گذشته نمایشگاه آثار نقاشی واقع گرا،

 با آث��اری از ش��اخص ترین هنرمن��دان این س��بک در 
گالری های 2 و ٣ گشایش می یابد.

دراین نمایش��گاه بیش از٣0 اثر از هنرمندانی چون رضا 
 بدرالس��ماء، محمد علی حدت، حس��ین زرگ��ر، پیمان 
شیخ االس��ام، عباس عقیلی، جاوید طباطبایی، مهدی 

قربانی و بهروز والیانی به نمایش درمی آید.
در گال��ری یک موزه نیز، نمایش��گاه آث��ار گنجینه موزه 

برگزار می شود.
موزه هنره��ای معاصر یک بار در س��ال آث��اری را که به 
گنجینه موزه اهدا شده اند، برای عاقه مندان به نمایش     
می گذارد. این نمایشگاه، پنجمین نمایشگاه آثار گنجینه  
موزه به ش��مار م��ی رود وجدیدترین آ ثار اهدا ش��ده به 

نمایش عمومی درمی آید.
در پنجمین نمایش��گاه گنجین��ه موزه، بی��ش از٥0 اثر 
نقاشی، خوشنویسی، گرافیک و سفال، در گالری یک به 

نمایش درمی آید.
 نمایش��گاه کاریکاتورنیزیکی ازنمایش��گاه هایی است که 

به صورت دوره ای در موزه هنرهای معاصر برگزارمی شود.
در نمایش��گاه کاریکات��ور ن��وروز امس��ال که ب��ا عنوان 
 »نمایشگاه کارتونیست های خط خطی در نصف جهان«

 برگ��زار م��ی ش��ود،72 اث��ر کاریکات��ور از بن��ام ترین 
کارتونیست های ایران که در ماهنامه خط خطی  به چاپ 

رسیده است، به نمایش گذاشته می شود.
عاقه مندان م��ی توانند آث��اری ازکامبی��ز درم بخش، 
مهدی تمیزی، کی��ارش زندی، جواد علیزاده، حس��ین 
صافی، فیروزه مظف��ری، جمال رحمتی، هادی حیدری، 
سلمان طاهری، نازنین جمش��یدی، پیام برومند،کیوان 
زرگری، وحید نیک گو، مجید صالحی، شهاب جعفر نژاد، 
وحید جعف��ری، علیرضا پاک نهاد، علی درخش��ی، علی 
جهانشاهی، علیرضا کریمی مقدم، علیرضا پاکدل،امین 
منتظری، احس��ان گنجی، فائ��زه علیدوس��تی، مهدی 
عزیزی، محسن ایزدی، س��عید بهداد، شهرام شیرزادی، 
سعید نوروزی، ش��یا توکلی و بس��یاری دیگر را در این 

نمایشگاه ببینند. 
این نمایشگاه ها 22 اسفند ماه91ساعت10صبح گشایش  
 می یابد و ت��ا 2٦ فروردین92برای بازدی��د عاقه مندان 

بر پاست.
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از شروع کار و توجه خودتان به گرافیک بگویید. 
من ازسال٦9 دارم کاریکاتورکار می کنم. رشته اصلیم هنر نبود 
و با این که خیلی عاقه داشتم دررشته  هنر تحصیل کنم ولی 
نشد. رشته مدیریت صنعتی را دردانشگاه خواندم، ولی بعد از 
آن کاما کارم شد هنر و آمدم درحیطه گرافیک و تصویرسازی. 
 درواق��ع ازگرافی��ک وارد تصویر س��ازی ش��دم. تا س��ال74 
تصویر س��ازی می کردم و بعد  شغل ثابتم ش��د گرافیک و در 

کنارش کاریکاتور هم کار می کردم.
ظاهرا در زمینه کار گرافیکی سبک خاصی را دنبال 

می کنید. چطور به این سبک و سیاق رسیدید؟
یک زمان بود ک��ه عده ای خودش��ان را غول ه��ای گرافیک 
اصفهان می دانستند، ولی بعد از آن نسلی آمدند که ایده های 
کاریکاتوری داشتند و نمی خواستند توی یک قالب و چارچوب 
خاص بگنجند. کارهای عجیب و غریبی کردند که مخاطب و 
ذهن مردم اصفهان را درگیر می کرد و باعث می شد مخاطب 
فکر کند ش��اید آن چیزهایی که تاحاال دی��ده گرافیک نبوده 

است. مثا یک کارت دعوت به من سفارش دادند. سال پیامبر 
 اعظم بود. یک تئاتر بزرگ داش��ت توی مصا اجرا می ش��د.

من کارت دعوت را ش��بیه آینه کردم. االن امکانات نقره کوب 
توی همه چاپخانه ها آمد ه، ول��ی آن وقت ها نبود و من با یک 
دس��تگاه دیگری این نقره کوبی را انج��ام دادم. قبل از آن هم 
پوستری را به همین روش نقره کوب کردم و دیده بودم که اصا 
 چنین دستگاهی توی ایران نیست. در مجموع حس می کردم

 باید به ش��عوربیننده احترام گذاش��ت. در طراح��ی گرافیکی 
می شود حرف الف را فقط با یک خط صاف نشان داد یا حرف 
ب را با یک تاش قلم. مخاطب این را م��ی تواند بفهمد. من در 
کار خودم سعی می کنم نه آنقدر طرح ثقیل باشد که کسی از 
 پس درک کردنش بر نیاید  و نه خیلی ساده نگر. همین که یک 
جرقه ای توی ذهن بیننده بزند کافیست و پیام را رسانده است. 
چه موضوعاتی معموال ذهن شما را برای خلق یک 

اثر کاریکاتور درگیر می کند؟
دور تادور ما پر از سوژه است. همیشه می گویند هنرمند یک 

قدم جلوتر از خودش را می بیند و می خواهد به بقیه هم نشان 
بدهد که با دید متفاوتی به اطرافشان نگاه کنند و راحت از کنار 

هرچیزی رد نشوند. 
خوب این س�وژه ها از چه طیفی هستند؟مس�ائل 

اجتماعی، فلسفی یا... ؟
قشر ما، شما و من کسانی هستیم که مطالعه می کنیم. کتاب و 
مقاله  می خوانیم و چیزهایی که می خوانیم ذهن ما  را درگیر 
می کند، ولی توی جامعه که می آییم چیز دیگری می بینیم. 
این تناقض ها مثل چرخ دنده هایی هس��تند که با هم درگیر 
شده و باعث باز تولید اثر هنری می شوند. کاریکاتور هنری است 
که یک دید جهانی دارد، مثل یک زب��ان بین المللی که  ذهن 
همه را درگیر م��ی کند. غالب آدم ها با مای��ه های طنز خیلی 

راحت ارتباط برقرار می کنند. 
من خودم معموال موضوعی را انتخاب می کنم که هرکسی هر 
جای دنیا  با آن موضوع ارتباط برق��رار کند؛ کاری که اگر یک 
کارگر شهرداری هم ببیند لبخند بزند و یک پزشک هم ببیند 

و از آن تأثیر بگیرد.
به شما لقب آزادترین کارتونیست را دادند، علتش 

چیست؟ 
شاید به این دلیل باشد که  من همه س��بک ها را چک کردم. 
کارتونیست ها اغلب با یک پرسوناژ کار می کنند و بعد از یک 
سال می فهمند که با یک ترکیب خاص نمی توانند به کار ادامه 
دهند. خیلی ازس��وژه ها را نمی شود این جوری کار کرد، شما 
 اگر یک طرح ثابت برای کاراکتره��ای آدم خودتان پیدا کنید

نمی توانید همان را به بچه، پی��ر یا حالت های مختلف تعمیم 
بدهید. من ازسال٦9 تا حاال که کاریکاتور کارمی کنم چنین 
روش��ی درپیش نگرفتم و ش��خصیتم را درکار به خطم دادم، 
بنابراین همه سبکی را امتحان کردم، حتی بعضی کارهایم را 
با دست چپ کشیدم که ش��اید ظاهر خوبی نداشت، ولی یک 
سادگی و بی آالیشی تویش بود و درگیر فرم نبودم، یک جور 
طرح بدوی به دست می آمد که جذابیت های خودش را داشت. 
درباره سوابق نمایش�گاهی، داوری یا فعالیت های 

دیگرتان بگویید.
من خودم را درگیر داوری نمی کنم، توی نمایشگاه های ایرانی 
هم شرکت نکردم، ولی در چند  نمایشگاه خارجی شرکت کردم 
که البته مقام نیاوردم. مهم ترینشان نمایشگاه آموریستیکایی 
ایتالیا بود. شرکت در این نمایش��گاه ها مربوط به خیلی وقت 
پیش است و ده س��ال اس��ت که در هیچ نمایشگاهی شرکت 
نکردم. همان ده سال پیش یک بارکارم درکاتالوگ نمایشگاه 

دوساالنه کاریکاتور تهران چاپ شد.
 آن وقت ها هم کمی داوری ها توی ذوقم خورد. کارها یم را به 
مجات هم می دادم، با کیهان کاریکاتور و نشریه صبح هم کار 
می کردم و بعد از آن از نشریه ها هم بیرون آمدم. توی تندر و 
جام اصفهان هم کار دادم و در اصفهان امروز هم چند اثر از من 

به چاپ رسیده است. 

مصاحبه با امیر رضا خوردآزاد کارتونیست و گرافیست 

کاریکاتور زبانی بین المللی است

نسترن  امیررضا خوردآزاد گرافیست وکارتونیس�ت اهل اصفهان است. او متولد سال1353 است و 
تحصیالت خود را دررشته مدیریت صنعتی به پایان برده، ولی به دلیل عالقه به گرافیک وهنر، مکارمی

فعالیت شغلی خود را برگرافیک متمرکزکرده است. توجه ویژه خوردآزاد به کاریکاتورتوانسته 
است بردریافت های گرافیکی اوهم تأثیر گذاشته وبه آثار او ویژگی هایی ممتاز ببخشد.
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تاسیس
7984 شماره: 3428/الف91/103. آگهی تاسیس شرکت نگین پرداز اسپادانا سهامی 
خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/11/26 تحت ش��ماره 49196 و شناس��ه ملی 
10260675136 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/11/26 از لحاظ امضاء 
ذی��ل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم 
در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع 
ش��رکت: 1- انجام خدمات کامپیوتری صرفًا س��خت افزار و ش��بکه، امنیت شبکه، 
 اتوماس��یون اداری و صنعتی و حسابداری، 2- برنامه نویسی اتوماسیون اداری و 
صنعتی و حس��ابداری، 3- مشاوره فن آوری اطالعات و تجهیزات سی ان سی 4- 
انعقاد قرارداد با ش��رکت های خصوصی و دولتی، داخلی و خارجی، 5- برگزاری 
نمایشگاه ها و سمینارها مرتبط با موضوع شرکت، 6- سرمایه گذاری و مشارکت با 
اشخاص حقیقی و حقوقی 7- خرید و فروش- صادرات و واردات انواع کاالهای مجاز 
بازرگانی 8- شرکت در مزایدات و مناقصات خصوصی و دولتی 9- اخذ و اعطای 
 نمایندگی ها به اشخاص حقیقی و حقوقی، داخلی و خارجی، 10- اخذ وام و تسهیالت از 
بانکه��ا و مؤسس��ات مال��ی صرف��ًا جه��ت تحق��ق اه��داف ش��رکت، 11- انجام 
س��ایر فعالی��ت ه��ای مرتبط با موض��وع ش��رکت در چارچوب قان��ون. 2- مدت 
ش��رکت: از تاری��خ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان 
اصفه��ان – ش��هر اصفه��ان – می��دان الل��ه مجتمع الل��ه کوچه ایثار- بن بس��ت 
ش��کوفه- پ��الک 110- کدپس��تی: 8197914156. 4- س��رمایه ش��رکت: مبل��غ 
1/000/000 ری��ال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم 
 ب��ا نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسس��ین ط��ی گواهی بانکی 
ش��ماره 873 مورخ 1391/10/11 نزد بانک ملی ش��عبه میدان امام حسین پرداخت 
گردیده اس��ت و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران 
ش��رکت: 1-5- آقای عباس زارعی تورانی به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم 
قدسیه زیالئی فرانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای عباسعلی زیالئی 
فرانی به سمت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای عباس زارعی تورانی به سمت مدیر 
عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد 
مالی تعهدآور و اوراق عادی و اداری ش��رکت به امضای مدیرعامل و رئیس هیأت 
مدیره همراه با مهر مهر شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل 
مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای 
حام��د زارعان آدرمنابادی ب��ه عنوان بازرس اصل��ی. 2-8- آقای فرهاد صبوری 
ب��ه عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 19049 آذری – رئیس اداره ثبت ش��رکتها و 

موسسات غیرتجاری اصفهان
 

تغییرات
7985 ش��ماره: 4052/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت مهندس��ی و ساختمانی 
رهیاب انرژی اسپادانا سهامی خاص به شماره ثبت 45480. به استناد صورتجلسه 
مجم��ع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 1391/11/1 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: 1- خانم مریم بصیر به عنوان بازرس اصلی، خانم فرشته کالهی 
به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- اعضاء هیئت 
مدیره به قرار ذیل می باش��ند: آقای محمد حس��ین انش��ائی و آقای شهرام میشل 
قش��قائی و آقای فواد زاهدی تا تاریخ 1393/11/1. 3- سمت اعضاء هیئت مدیره به 
قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدحس��ین انشائی به سمت رئیس هیئت مدیره و 
آقای شهرام میشل قش��قائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فواد زاهدی 
به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حس��ین انشائی به سمت مدیرعامل. 4- 
کلی��ه اوراق و اس��ناد مالی و تعه��دات و اوراق عادی و اداری ش��رکت با امضای 
مدیرعام��ل و رئیس هیئت مدیره متفقًا همراه با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود. در 
تاریخ 1391/11/30 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 مؤسسات واحد 

ثبتی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100351405413 ابالغی��ه:  ش��ماره   7986
9109980351400707، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910707، خواهان بانک صادرات 
اصفه��ان با نمایندگی عباس س��تاری دادخواس��تی به طرفیت خواندگان نوش��ین 
مهدوی و امید نهنگی و س��ید مس��عود یثربی و ش��رکت صنایع رابیتس و قاس��م 
دادخواه و ش��رکت سهیم اصفهان و زهرا اس��ماعیلی به خواسته تأمین خواسته و 
مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ 

چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 
اتاق ش��ماره 322 ارجاع و به کالس��ه 9109980351400707 ثبت گردیده که وقت 

رسیدگی آن 1392/2/10 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. شیرین کام- منشی 

شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7987 خانم اقدس کاظمی جزن آبادی فرزند حس��ین دادخواس��تی به طرفیت آقای 
ناصر محقق پور فرزند خلیل به خواس��ته طالق به این دادگاه تقدیم نموده است که 
به کالس��ه 9109980352300562 و به ش��ماره ردیف بایگانی 910583 ح/ 23 در 
دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت شده است و وقت رسیدگی روز 
شنبه مورخه 1392/2/7 ساعت 10/30 صبح تعیین شده است. از آنجا که خوانده 

مجهول المکان می باشد با دستور دادگاه و با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدن��ی مراتب در یکی از روزنام��ه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رس��یدگی 
فوق حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمایم به دفتر دادگاه مراجعه نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی است. 

نیازی شهرکی- مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100350205681 ابالغی��ه:  ش��ماره   7988
9109980350200911، شماره بایگانی ش��عبه: 910928،  خواهان شرکت عمران 
ش��هر جدید بهارستان به مدیریت مهندس محسن سخنوری دادخواستی به طرفیت 
خواندگان احمد ش��کیبایی و عباس نوری به خواسته قلع و قمع مستحدثات و خلع 
ید تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 
304 ارج��اع و به کالس��ه 9109980350200911 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1392/2/11 و س��اعت 11:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
 خوان��ده دوم و درخواس��ت خواهان و به تجوی��ز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. قربانی- مدیر 

دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
7989 کالس��ه پرونده: 911716 ح/ 26، وقت رس��یدگی: 92/2/4 س��اعت 9 صبح، 
خواه��ان: مریم حیات غیب��ی بلداجی فرزند ج��واد، خوانده: یاس��ر بلداجی فرزند 
فریدون، خواس��ته: مطالبه نفقه. خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
محلی آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر 

دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. ارژندی- مدیر 

دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
7990 کالس��ه پرونده: 910184 ح 19، وقت رسیدگی: 92/2/14 ساعت 8/30 صبح، 
خواهان: خانم فرحناز ریحانی تبریزی، خوانده: آقای اکبر هرندی فرزند محمدباقر، 
خواس��ته: مطالبه مهریه. خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که 
جهت رسیدگی به ش��عبه 19 دادگاه خانواده ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه 
و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار 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 دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرساند. 

پیرامون- مدیر دفتر شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار متهم
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100354203727 ابالغی��ه:  ش��ماره   7991
8909980365800894، شماره بایگانی شعبه: 910943، محاکم کیفری دادگستری 
شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در پرونده کالسه 8909980365800894 
برای اصغر استکی و فرامرز قاسمی و عباس استکی و میالد ابران به اتهام دشنامی 
و ای��راد جرح عمدی با چاقو تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این 
ش��عبه ارجاع و وقت رس��یدگی برای مورخه 1392/2/14 ساعت 10 تعیین گردیده 
اس��ت. ب��ا عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به مته��م و در اجرای 
مق��ررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت 
مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات 
رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف/ 17416  اسماعیلی- منشی شعبه 116 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
7992 خانم بهجت امیدی اسدآبادی فرزند ملک محمد به نشانی اصفهان دادخواستی 
به خواسته گواهی عدم امکان سازش به طرفیت آقای عباس اروجنی فرزند مقصود 
تقدیم که به این شعبه ارجاع و به کالسه 911627 ع/ 25 ثبت گردیده و آدرس خوانده 
 را مجهول المکان اعالم نموده اس��ت براساس دادخواست خواهان و حسب دستور 
دادگاه و ب��ه تجوی��ز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی یک نوب��ت در روزنامه 
کثیراالنتش��ار چاپ و منتش��ر می گردد و از خوانده دعوت می شود که برای روز 
92/2/8 س��اعت 10/30 جهت رسیدگی در دادگاه شعبه 25 دادگاه حقوقی اصفهان 
واق��ع در خیابان نیکبخت حاضر و در همین فرصت نیز جهت دریافت نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید. بدیهی اس��ت در صورت عدم 
حضور دادخواس��ت ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه غیابًا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. ضمنًا به خوانده ابالغ می گردد داور واجد شرایط خود را ظرف مدت یکماه 

به دادگاه معرفی نماید. دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
7993 کالس��ه پرونده: 911038 ح/ 26، وقت رس��یدگی: 92/2/22 س��اعت 11/30 
صبح، خواهان: منصوره لطیفی فرزند غالمرضا، خوانده: احمد راس��تی پور فرزند 
فتحعلی، خواس��ته: طالق. خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجه��ول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
محلی آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. ارژندی- مدیر 

دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7994 آقای عیدی محمد وزیرآباد با وکالت آقای سعید حاج هاشمی فرزند حسینعلی 
دادخواس��تی به طرفیت خانم مهری رضایی فرزند اسداله به خواسته تمکین به این 
دادگاه تقدیم نموده اس��ت که به کالسه 9109980352201543 و به شماره بایگانی 
911595 در ش��عبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت ش��ده و وقت رسیدگی 
مورخ 92/2/21 س��اعت 11/30 ظهر تعیین شده اس��ت. از آنجا که خوانده مجهول 
المکان می باش��د به دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در یکی از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رسیدگی فوق حاضر 
و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم به 
دفتر دادگاه مراجع��ه نماید. نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمی��م قانونی خواهد بود. 

افغانی- مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100353404380 ابالغی��ه:  ش��ماره   7995
9109980359800827، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910995، ش��اکی: آق��ای علی 

عظیم��ی بطرفی��ت علیرضا مالقلی پور به خواس��ته ضرب و ج��رح عمدی و ایراد 
جرح عم��دی با چاقو تقدی��م دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفه��ان نموده که 
 جهت رس��یدگی به ش��عبه 108 دادگاه عمومی )کیفری( شهرس��تان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان 
اصفهان- طبقه همکف اتاق ش��ماره 258 ارجاع و به کالسه 9109980359800827 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/2/21 و س��اعت 10 تعیین ش��ده اس��ت. 
به عل��ت مجهول المکان ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده 
73 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده 
پ��س از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کام��ل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق 
 جهت رس��یدگی حاضر گ��ردد. م ال��ف/ 18155 دفتر ش��عبه 108 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100353404381 ابالغی��ه:  ش��ماره   7996
9109980359800827، ش��ماره بایگانی شعبه: 910995، شاکی: آقای علی عظیمی 
بطرفیت مهدی هارونی به خواسته ضرب و جرح عمدی و ایراد جرح عمدی با چاقو 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 
108 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان- طبقه همکف اتاق شماره 
258 ارجاع و به کالس��ه 9109980359800827 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1392/2/21 و س��اعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انق��الب در ام��ور مدن��ی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یک��ی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 18154 دفتر 

شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100350805155 ابالغی��ه:  ش��ماره   7997
9109980350801047، ش��ماره بایگانی شعبه: 911099، خواهان تعاونی اعتباری 
ثامن االئمه به نمایندگی آقایان محمدحسین نظری و مسعود مهردادی دادخواستی 
به طرفیت خوانده علی ش��مس اکبتانی به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه هشتم دادگاه 
عموم��ی حقوقی شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و 
به کالسه 9109980350801047 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/2/18 و 
س��اعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. داوری- منش��ی شعبه هشتم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110460353600036 درخواس��ت:  ش��ماره   7998
9109980360000968، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911306، چون در پرونده کالسه 
9109980360000968 چون آقای جهان بخش کریمی اورگانی برای مهدی یوسفی 
و امین اس��تکی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و فحاشی و فحاشی به 
این ش��عبه ارجاع و وقت رس��یدگی برای مورخه 1392/2/14 س��اعت 9/30 صبح 
تعیین گردیده اس��ت. ب��ا عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به متهم 
در اج��رای مقررات م��اده 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در ام��ور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در 
وق��ت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در ص��ورت عدم حضور مطابق 
 مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف/ 17809 دفتر شعبه 110 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان



قهرمانی تیم واترپلو ماهان در لیگ برتر به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

خواسته  استقاللی ها برآورده شد
تاریخ دیدار اس��تقالل و س��پاهان در نیمه نهایی ج��ام حذفی از نهم 
فروردین ماه، به دهم این ماه تغییر کرد تا خواس��ته آبی پوشان تهران 

برآورده شود! 
برنامه دیدارهای نیمه نهایی جام حذفی فوتبال اعالم ش��د که بر این 
اساس، دیدار تیم های استقالل و سپاهان در تاریخ دهم فروردین سال 
92 در ساعت 18:50 در ورزش��گاه آزادی برگزار می شود. در حالی در 
برنامه جدید سازمان لیگ خواسته استقالل برآورده شده که سپاهان 
و استقالل در روزهای 13 و 14 فروردین در لیگ قهرمانان آسیا بازی 

دارند. 

  قهرمانی حفاری 
با درخشش کیوان مرادی

تیم ش��رکت ملی حفاری قهرم��ان لیگ برت��ر وزنه ب��رداری جوانان 
 ش��د. در پای��ان مرحل��ه دوم ای��ن رقابت ها که ب��ه میزبان��ی مناطق 
نفت خیز در اهواز برگزار شد، تیم شرکت ملی حفاری ایران با درخشش 
وزنه برداران��ش در اوزان 5۶، ۶2، 85 و 94 کیلوگ��رم با 1242 امتیاز 
روی س��کوی نخس��ت ایس��تاد و یک بار دیگر جام قهرمانی را باالی سر 
برد.  تیم ش��رکت ملی حفاری ایران درحالی برای پنجمی��ن بار متوالی 
قهرمان لیگ وزنه برداری جوانان ش��د که در لیگ بزرگس��االن هم طی 
 سه سال گذش��ته عنوان قهرمانی را به دست آورده است.  قهرمانی دسته 
۶2 کیلوگرم به کیوان مرادی، برادر کوچک تر سهراب و ایوب مرادی رسید. 

 علیرضا نصر، در مرحله سوم 
انتخابی تیم ملی

 س��ومین مرحله مس��ابقات انتخاب��ی تیم مل��ی تکوان��دو روز جمعه 
بیست و پنجم اسفند در حالی با حضور 3۶ هوگوپوش در خانه تکواندو 
برگزار می شود که در نهایت20 هوگوپوش برتر جواز حضور در مرحله 

بعدی اردوی تیم ملی را کسب خواهند کرد. 
در وزن یک، محمد کاظمی، علی ش��اکری، ابراهی��م مردانی و میثم 
باقری( به مصاف یکدیگر می روند.  در وزن دوم، هادی مستعان، سجاد 
مصطفوی، ابوالفضل یعقوبی، احس��ان نقی زاده و یاسین اکبر نتاج با 
یکدیگر به رقابت می پردازند. در وزن سوم، محمد خمسه، سعید امیری 
و مجید رجبی برای رسیدن به پیراهن تیم ملی تالش خواهند کرد.  در 
وزن چهارم، عباس شیخی، بهنام اسبقی، رضا حبیبی و صادق موسوی 
بر روی ش��یاپچانگ انتخابی تیم ملی حاضر می شوند.  در وزن پنجم، 
علیرضا نصر آزادانی، س��ید محمد رفیعی، میثم قهرمانلو، علی توری 
و بهنام بیات در اندیش��ه حضور در ادامه تمرینات تیم ملی با یکدیگر 
روبه رو خواهند شد.  در وزن ششم، بهزاد ایلخانی، محمد امامی، امید 
عمیدی، مس��عود حجی زواره، مهران عس��گری و پوری��ا عرفانیان در 
این دوره از رقابت ه��ای انتخابی حضور دارن��د.  در وزن هفتم، مهدی 
خدابخش��ی، یوس��ف کرمی، کوروش رجلی و احمد محمدی حضور 
دارند.  در وزن هش��تم، س��جاد مردانی، پیام قبادی، افش��ین ساکت، 
مرتضی ش��یری و علی مومنی با یکدیگر به رقاب��ت خواهند پرداخت.  
تکواندوکاران برتر ای��ن دوره از رقابت های انتخاب��ی، برای حضور در 
مرحله چه��ارم تمرینات تی��م ملی به منظور ش��رکت در مس��ابقات 
قهرمانی جه��ان مکزیک و بازی های کش��ورهای اس��المی اندونزی 

دعوت می شوند.

 سوشاک، تنها غایب سپاهان 
مقابل الغرافه

مصدومیت پاپی و بولکو برطرف شد تا سوشاک تنها غایب سپاهان در 
لیگ قهرمانان آسیا مقابل الغرافه باشد.  تیم سپاهان اصفهان در دیدار 
دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آس��یا روز چهارشنبه میهمان تیم 
الغرافه قطر است. سوش��اک که قبل از دیدار اول سپاهان مقابل النصر 
امارات از ناحیه همس��ترینگ پا دچار مصدومیت ش��د، در این دیدار 
غایب است. البته پزشکان سپاهان اعالم کردند سوشاک را همراه خود 

به قطر می برند تا کارهای درمانی را روی پای این بازیکن انجام دهند.

نمی گذاریم جبرئیل سیسه 
تکان بخورد

علی احمدی/ مدافع تیم فوتبال سپاهان  
با آنالیز الغرافه توسط کادر فنی، امیدوارم بازی های خوبی به نمایش 
بگذاریم و بازیکنان کلیدی الغرافه را از کار بیندازیم. الغرافه تیم خوب 
و با تاکتیک تیمی عالی اس��ت و با توجه به میهم��ان بودن ما در قطر 
برای پیروزی مقابل سپاهان به میدان 
می آید، اما ما ب��رای پیروزی و 
کسب سه امتیاز به میدان می 
رویم و با کسب این سه امتیاز 
کارمان برای تداوم صدرنشینی 
راحت تر می شود.  بازیکنان ما هم 
کم تجربه نیس��تند و فکر می کنم با 
آنالیز کادر فنی بازی های خوبی در آسیا 
به نمایش بگذاری��م و ب��رای از کار انداختن 

بازیکنان کلیدی آنها برنامه داریم. 

6
دیدار رهبر معظم انقالب با قهرمانان و مدال آوران جهانی
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اولین مدال تاریخ ایران در ماده 200 متر
در مسابقات دوچرخه س��واری قهرمانی آسیا، حس��نعلی ورپشتی 
با عملکردی قابل قبول با کس��ب مقام نایب قهرمانی و مدال نقره، 
اولین گردن آویز تاریخ دوچرخه س��واری ایران را در ماده 200 متر 

به گردن آویخت. 

رئال، تیم خالفکاران رانندگی است
یک روزنامه ورزشی رئال را تیم خالفکاران رانندگی 
معرفی ک��رد. در این گ��زارش، تخلف��ات رانندگی 
مسعود اوزیل، مارچلو و کریم بن زما و جریمه های 
باالی 500یورویی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

حمایت بکن باوئر از حضور رونی به بایرن
 بکن باوئر از شایعه حضور رونی در بایرن مونیخ استقبال 
کرده و گفته است: »خیلی خیلی خوشحال خواهم شد 
اگر وین رونی تصمیم بگیرد که فص��ل آینده  در بایرن 
حضور پیدا کند. آلمانی ها قدر او را به خوبی می دانند.«
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 ابرقویی نژاد دست 
هیأت رییسه را رو کرد

 خوش خدمتی 
به عرب ها، چرا؟

مدال نقره بر گردن مرادی، شمشیرباز اصفهانیپتروشیمی در آستانه قهرمانی  در بسکتبالپیروزی لیکرز بر شیکاگو در NBAبازیکنان ذوب آهن، حامی کودکان سرطانی

علی اکبر ابرقویی نژاد در مورد تصمیم هیأت  رییسه سازمان لیگ برای برگزاری 
دیدار تیم های استقالل و سپاهان در 10 فروردین، عنوان کرد:  این موضوع به 
کمیته مسابقات و مسئوالن اجرایی سازمان لیگ مربوط است و هیأت رییسه 
نمی تواند در این زمینه دخالت کند. هیأت رییسه درباره مسائل کلی تصمیم 
می گیرد و درباره جزییات و تاریخ دقیق برگزاری مسابقات این سازمان لیگ 
اس��ت که نظر می دهد.  وی در مورد این که علی کاظمی، دبیر سازمان لیگ 
 اعالم کرده هیأت رییس��ه تصمیم نهایی را برای برگزاری این بازی در تاریخ 
10 فروردین گرفته، یادآور شد: هیأت رییسه 14 اسفند جلسه ای برگزار کرده 
و درباره کلیات لیگ از جمله همزمانی بازی های دو هفته پایانی تصمیم گرفته 
است؛ مصوبات این جلسه هم در سایت سازمان لیگ وجود دارد. پس از این 

جلسه هم هیأت رییسه جلسه دیگری برگزار نکرده است.

سرپرس��ت تیم س��پاهان  با انتقاد از برنامه ریزی س��ازمان لی��گ برای بازی 
 با اس��تقالل در جام حذفی اظهار داش��ت: خوش خدمتی به اس��تقالل قابل 
پیش بینی بود، اما دیگر فکر نمی کردیم به عرب ها هم خدمت ش��ود. رسول 
خوروش افزود: با این برنامه ریزی، دش��منی با سپاهان هم برای ما محرز شد. 
سازمان لیگ اگر می خواست طبق میل خودش و استقالل این برنامه ریزی 
را انجام دهد، چرا دیگر از س��پاهان دعوت کرد به تهران بیاید؟ وی ادامه داد: 
در عرض 11 روز باید چهار مسابقه سنگین را برگزار کنیم. این برنامه ریزی را 
هم در حالی انجام داده اند که قوی ترین تیم گروه ما االهلی عربس��تان است 
 و در فاصله 11 روز بای��د دو بار با این تیم بازی کنیم. س��ازمان لیگ در تاریخ 
23 فروردین برای استقالل بازی با گهر را پیش بینی کرده، درحالی که بازی با 
گهر کجا و بازی های سخت سپاهان کجا! آیا این توهین به شعور مردم نیست؟

قایقران المپیکی ایران از شرایطش ناراضی است و از عملی نشدن 
وعده ها و بی توجهی مسئوالن انتقاد کرد. ش��ادی با اعالم این که 
 اگر نتواند در رقابت های بین المللی پیش رو مقامی کس��ب کند، 

نمی تواند جوابگوی مردم باشد.
قبل از ش��روع رقابت های المپیک و در پی برکنار احمد دنیامالی 
از ریاست فدراس��یون قایقرانی و حواش��ی دنباله دار آن، محسن 
ش��ادی، قایقران المپیکی ایران نیز غرق در این حاشیه ها شد و از 
بی عالقگی خود به حضور در المپیک بدون رییس فدراسیون مورد 

عالقه اش خبر داد. اما پس از این ماجرا با پادرمیانی برخی بزرگان 
و مسئوالن، شادی راضی به بازگش��ت به اردوهای تیم ملی شد. او 
نتیجه وقفه در تمرینات پیش از المپیکش را در نتایج کسب شده 
 خود در این رقابت ها دید، به طوری که وی در این رقابت ها نتایج 
ناامید کننده ای برای کاروان المپیک ایران کسب کرد و در جایگاه 
 بیست و سوم ایستاد. محسن ش��ادی پس از بازگشت از المپیک، 
چندماهی به مرخصی رفت و در اردوهای تیم ملی حضور نیافت تا 
این که در آخرین مرحله که هم اکنون نی��ز ادامه دارد، وی به اردو 

فراخوانده شد تا تمرینات خود را از سر بگیرد، اما این بار نه مرخصی، 
بلکه حضور مربی ایرانی در تیم ملی باعث شد تا وی با این بهانه از 
حضور در این اردوها سر باز زند و در کشاورزی به پدرش کمک کند. 
وی در گفتگو با ایسنا، با اعالم این که من درخواست مربی خارجی 
از فدراسیون کرده ام، گفت: سطح مربی ایرانی )افشین فرزام( پایین 
اس��ت و تجربه چندانی هم در عرصه مربیگری ندارد. وی قایقران 
نبوده و نمی تواند کمکی به من بکند؛ چرا که تمرینات او برای من 
جوابگو نیست. شادی با اشاره به این که من به فدراسیون پیشنهاد 
داده بودم با آقای »لیو« مربی چینی سابقم تمریناتم را انجام دهم، 
اظهار کرد: براساس هماهنگی که با فدراسیون داشتم، مذاکراتی 
با لیو انجام دادم و وی حاضر شد در ازای شش ماه تمرین با من در 
چین، 40 میلیون تومان پول بگیرد و حتی در هزینه خورد و خوراکم 

به من کمک کند، اما فدراسیون نپذیرفت. بعد از المپیک، پدربزرگم 
فوت کرد و من به مدت دو م��اه در کنار پدرم ب��ودم تا در کارهای 
کش��اورزی به او کمک کنم، اما طی این مدت رییس هیأت حتی 
یک بار هم از من سراغی نگرفت که چرا نیستی و حقوقم را پرداخت 
نکردند. وی چند ماهی است که با ما صحبت نمی کند و با من قهر 
است. قایقران طالیی کش��ورمان در بازی های آسیایی گوانگجو با 
اعالم این که اگر من نتوانم در رقابت های بین المللی پیش رو مقامی 
کسب کنم، نمی توانم جوابگوی مردم باشم، خاطرنشان کرد: من در 
رقابت های المپیکی شرکت کردم که حریفانم سطح باالیی داشتند، 
بنابراین برای این که من به آنها نزدیک شوم، باید با مربیان درجه 
یک دنیا کار کنم و قطعاً مربیان درجه سه و چهار ایرانی نمی توانند 

کمکی به من کنند.

قایقران المپیکی در زمین کشاورزی

شادی با »بیل« !

03

بازی امشب بارس��لونا و میالن در ورزشگاه 
مسعود 
نیوکمپ را باید فرصتی برای اعاده حیثیت افشاری

کاتاالن ها دانس��ت که بعد از سال ها یکه 
ت��ازی در فوتبال اروپ��ا و اللیگا امس��ال با جدای��ی گواردیوال و 
مش��کالتی که برای تیتو ویالنوا به وجود آمده، از فرم همیشگی 
 خارج ش��ده اند و دو شکس��ت متوالی ب��ه فاصله چن��د روز در 
ال کالسیکو نشان داد، رئال هرچند که در لیگ اسپانیا شانسی 
برای رسیدن به بارسا ندارد، ولی مورینیو و دستیارانش به خوبی 
با س��بک بازی آبی و ان��اری ها آش��نایی پیدا کرده اند و ش��اید 
رویارویی مجدد در لیگ قهرمانان اروپا بتواند فرصتی را در اختیار 
بارسا قرار دهد تا انتقام دو شکست متوالی را از رئالی ها بگیرد. اما 
صعود یاران مس��ی به مرحله بعد احتیاج به حذف میالن در این 
مرحله دارد که آن هم کاری س��خت و دشوار برای بارسلوناست. 
نمایش تحس��ین برانگیز میالن در بازی رف��ت و زدن دو گل به 
بارسلونا شرایط را به گونه ای رقم زده که امشب باید معجزه ای 
 اتفاق بیفتد تا میالنی های آش��نا به سیس��تم دفاعی کاتانچیو 
سه بار دروازه شان در مقابل مس��ی و تیمش باز شود تا بارسلونا 
جواز صعود به مرحله بعد را به دس��ت آورد. البته گلباران کردن 
تیم های حریف در ورزشگاه نیوکمپ شاید یک عادت دیرینه و 
تکرار شدنی برای بارسلونا باشد، اما شرایط یک ماه گذشته نشان 
داده که دیگر نمی توان با قاطعیت از صعود کاتاالن ها به مرحله 
بعد صحبت کرد. یک عقیده واحد در بین کارشناسان می گوید 
که بارسلونا تاوان اعتقاد به ویالنوا و نشستن به پای سرمربی بیمار 

تیمش را پس داده، وگر نه در همان روزهایی که تیتو بیماری اش 
عود کرد، حضور یک سرمربی بزرگ و مطرح بر روی نیمکت بارسا 
ش��اید ش��رایط را تغییر می داد. یوردی رورا، س��رمربی موقت 
 بارس��لونا که ت��ا بازگش��ت دوب��اره تیتو هدای��ت ای��ن تیم را 
بر عهده دارد، چهره شناخته شده ای در فوتبال دنیا نبوده و شاید 
همین پایین آمدن وزن و اعتبار نیمکت آبی و اناری ها انگیزه ای 
مضاعف در تیم های حریف ایجاد کرده باش��د. خبر خوش برای 
اسپانیایی ها گلزنی مسی در بازی شنبه شب در مقابل دیپورتیو 
الکرونیا بود که باز هم مطابق معمول ستاره آرژانتینی بارسلونا را 
از لحاظ گلزنی در 17 بازی پیاپی اللیگا رکورددار کرد و اگر مسی 
در بازی امشب هم بتواند روند گلزنی هایش را ادامه دهد، شاید 
کار میالن در همان نیمه اول تمام شود. البته شاگردان ماسیمو 
آلگری هم تیم دست و پا بس��ته ای نخواهند بود و پیروزی 2 بر 
صفر آنها در روز جمعه و در خانه جنوا شرایط این تیم را در رتبه 
سوم جدول سری آ حفظ کرد. میالنی ها اگر بتوانند فقط یک گل 
در نیوکمپ به ثمر برسانند، ش��رایط را برای صعود بارسا سخت 
خواهند کرد و شاید همین مسأله استرسی مضاعف در ساق های 
آبی و اناری پوشان ایجاد کند. زدن یک گل در هر نیمه و کشاندن 
کار صعود به وقت های اضافه هم ش��انس دیگر بارسلوناست تا 
شاید با پیروزی در این مسابقه، دوباره متحول شود و با رسیدن به 
مراحل پایانی، دوباره قدرت تیکی تاکا را به فوتبال جهان نشان 
دهد، البته به شرطی که آبیاتی، آمبروسینی، بواتنگ و الشهراوی 

در ترکیب میالن اجازه این کار را بدهند.

جدال مدعیان فرار از چهارمین س��همیه 
گروه 
سقوط لیگ برتر نتیجه ای به جز تساوی ورزش 

 بدون گل ب��رای آلومینی��وم بندرعباس و 
ذوب آهن به همراه نداشت تا این تساوی، بیش از هر کسی به سود 
داماش رشت تمام شود. هرچند که تساوی در بندرعباس نتیجه 
بدی برای ذوب آهن محسوب نمی شود، ولی ذوبی ها بازی رفت 
را در خانه ب��ه همین تیم باخته بودند و اگر س��ه امتیاز بازی روز 
یکشنبه را از آلومینیوم می گرفتند، حسابشان با این تیم تسویه 
می شد. در هر صورت فاصله یک امتیازی دو تیم در رتبه پانزدهم 
 و چهارده��م جدول لیگ حفظ ش��د ت��ا سرنوش��ت تیم های 
سقوط کننده به پنج هفته پایانی لیگ کش��یده شود تا شاید با 
 توجه به بازی های سنگین داماش در مقابل تیم های مدعی و 
س��ه بازی خانگی ذوب آهن، فاصله تیم دوم اصفهان با تیم دوم 
گیالن جبران ش��ود. غیبت بازیکنان تأثیرگ��ذاری مثل محمد 
صلصالی، علیرضا محمد و پیام صادقیان، کاظمی را مجبور کرد تا 
بعد از مدت ها دوباره به شفاعت اعتماد کند که خوشبختانه این 
مدافع باتجربه به خوبی در قلب خط دفاع��ی ذوب آهن راه را بر 
روی مهاجمان آلومینیوم بست. عدم استقبال مناسب هواداران 
آلومینیوم از این بازی حساس تیمشان، جو ورزشگاه را  تغییر نداد 
تا بازیکنان ذوب آهن با خیالی آس��وده ت��ر در مقابل تیم پرویز 
مظلومی بازی کنند. نکته مهم در مورد خط تهاجمی ذوب آهن، 
فرصت سوزی های فوفانو، مهاجم ساحل عاجی این تیم است که 
با از دست دادن یک موقعیت مس��لم گلزنی در مقابل داماش و 

حسن رودباریان، این بار هم یک تک به تک سرنوشت ساز را در 
مقابل دروازه مجتبی روشنگر از دست داد تا ذوبی ها برای گلزنی 
همچنان چشم امید به بازیکنانی مثل اسماعیل فرهادی و پیام 
صادقیان داشته باشند. مهاجم خارجی ذوب آهن در کنار محسن 
بیاتی نیا خرج زیادی بر روی دست باشگاه ذوب آهن گذاشته اند  
و اگر قرار باشد که برای گل نزدن هایشان اینطور روحیه تیم را به 
هم بریزند، پس بهتر است که از همان ابتدای بازی بر روی نیمکت 
 بنش��ینند تا الاقل جوانان ذوب آهن جور آنها را بکش��ند. نکته 
نگران کننده سیس��تم دفاعی ذوبی ها آنجایی ب��ود که با وجود 
 آگاهی از حض��ور بازیکن ش��وتزنی مثل می��داودی در ترکیب 
بندری ها، اینطور راحت در پشت محوطه جریمه به تیم حریف 
خطا دادند و ش��اید خ��وش ش��انس بودند که یکش��نبه روز بد 
میداودی و ضربات آزادش بود، وگرنه دروازه کاسپاروف با خطرات 
زیادی روبه رو می شد. ذوب آهن بعد از باخت تلخ خانگی به مس 
کرمان در طی سه هفته گذشته، بر اساس منطق فوتبالی تساوی 
در خانه حریفان و ب��رد در بازی های خانگی عم��ل کرده که دو 
تساوی بدون گل در مقابل سایپا و آلومینیوم در کنار سه امتیاز 
شیرین بازی با داماش، پنج امتیاز ارزشمند را به حساب ذوبی ها 
واریز کرده و شاگردان فرهاد کاظمی باید یکشنبه هفته آینده در 
ورزشگاه فوالدش��هر تیم س��ابق فرهاد کاظمی، یعنی پیکان را 
شکست دهند تا با توجه به بازی س��خت آلومینیوم در شهر قم 
بتوانند خودش��ان را به جایگاه چهاردهم جدول لیگ برسانند و 

الاقل خیالشان از بابت سقوط مستقیم کمی راحت شود.

ذوبی ها شاید 
خوش شانس بودند 
 که یکشنبه روز 
بد میداودی و 
ضربات آزادش 
بود، وگرنه دروازه 
کاسپاروف با 
خطرات زیادی 
روبه رو می شد

یک عقیده واحد 
در بین کارشناسان 
می گوید که 
بارسلونا تاوان 
اعتقاد به ویالنوا 
و نشستن به پای 
سرمربی بیمار 
تیمش را پس داده 
است

تساوی، بیش از همه به سود داماش بودتیکی تاکا در مقابل کاتانچیو

زور آهن به آلومینیوم نرسیدبارسا-میالن؛ آخرین فرصت کاتاالن ها



یادداشت

 ارسال 150 اثر 
به جشنواره تجسمی آب استان 

مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد اس��امی چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 
تاکنون150 اثر از سوی هنرمندان کشور به دبیرخانه جشنواره تجسمی 

آب ارسال شده است.
حس��ین گنجی اظهار داش��ت: به پش��توانه هنرمندان عرصه هنرهای 
تجس��می و با حضور فعال هنرمندان و انجمن خوشنویسان و هنرهای 
تجسمی، نخس��تین جشنواره کش��وری هنرهای تجس��می آب در سه 
رشته خوشنویس��ی، گرافیک و عکاسی برگزار می ش��ود. وی افزود: این 
جشنواره در راستای حمایت از س��رمایه حیاتی آب، دستیابی به اهداف 
توریستی و سیاحتی، معرفی این سرمایه عظیم و جذابیت های خدادادی 
و شناساندن محرومیت استان چهارمحال و بختیاری در استفاده از ذخایر 
ارزشمند آب استان اجرا می شود. گنجی، ارج نهادن به هنرهای معنوی و 
دینی اسام را از مهم ترین اهداف برگزاری این جشنواره برشمرد و گفت: 
حمایت و قدردانی از هنرمندان خوشنویس و تجس��می، ارتقا و ارتباط 
میان هنرمندان و تبادل اندیشه های هنری از دیگر اهداف برگزاری این 
جشنواره است. وی از ارسال بیش از150 اثر هنرمندان کشور به دبیرخانه 
جش��نواره خبر داد و افزود: با توجه به درخواست های هنرمندان، مهلت 
ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا نیمه فروردین ماه تمدید شد. گنجی 
ادامه داد: در بخش خوشنویسی با روش اجرای آزاد، هنرمندان می توانند 
موضوع مورد نظر را با گرایش نسخ، نستعلیق و شکسته در ابعاد50 در70 

و70 در100 ارسال کنند. 

خبر ویژه

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
علی امیری

سال آینده به هزار و500 ایثارگر و جانباز متقاضی احداث مسکن در 
شهرک منظریه شهرکرد زمین اهدا می شود.22 اسفندماه سال 58 
بنا بر فرمایش امام خمینی )ره( این نهاد با هدف خدمت به خانواده 
شهدا، جانبازان و ایثارگران تأسیس ش��د و اکنون با ترویج فرهنگ 

ایثار و شهادت به کار خود ادامه می دهد.
احیا، حفظ و گس��ترش فرهنگ ایثار و شهادت از جمله وظایف این 

نهاد است.
حفظ قداس��ت و نگهداری 
شایس��ته گل��زار ش��هدا، 
نامگذاری معاب��ر، میادین و 
مراکز فرهنگی و اجتماعی به 
نام شهدا و نصب یادمان های 
ش��هدا در کش��ور نیز امری 

ضروری است.

 اهدای زمین به1500 
ایثارگر متقاضی احداث مسکن

چهره روزیادداشت
اولین آدینه مهد استان در شهرستان سامان افتتاح شد

سعیدی، مدیر کل بهزیستی استان گفت: به منظور ایجاد انگیزه صحیح و به وجودآوردن 
سنگ زیربناي عقیدتي براي کودکان، با حضور امام جمعه و مسئولین شهرستان سامان، 

اولین آدینه مهد استان درمحل برگزاري نماز جمعه  شهر سامان افتتاح شد.
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به گ��زارش خبرنگار مهر، نمایش��گاه بهاره امس��ال 
ش��هرکرد در محل نمایش��گاه بین المللی شهرکرد 
برگزار شده و محل نمایشگاه ها فقط دارای یک سوله 

برای برگزاری نمایشگاه های مختلف است.
برگزاری نمایش��گاه و عدم توجه به زیرساخت ها و 
همزمان ش��دن آن با بارش باران، مش��کات بسیار 
زیادی برای تع��دادی از غرفه داران و م��ردم ایجاد 
کرده، به طوری که م��ردم بعد از خری��د و بازدید از 
نمایشگاه باید لباس های خود را برای پاک شدن از 

گل شستشو دهند.
هم اکنون نبود فضا در داخل س��وله اصلی برگزاری 
نمایشگاه موجب شده است مسئوالن نمایشگاه یک 
محل دیگر در کنار سوله اصلی برای تعدادی از غرفه 
داران)عرضه کنندگان مواد پروتئینی( در نظر بگیرند.

بارش ش��دید باران موجب ش��ده که محل تعدادی 
از غرفه داران پ��ر از آب و گل و الی ش��ود  و این در 
حالی اس��ت که این تعداد غرفه به علت ارایه کننده 
محصوالت پروتئینی از بیشترین بازدیدها برخوردار 

هستند.
وجود گل و الی و لغزنده بودن در این محل، مشکات 
بسیاری را برای مردم ایجاد کرده و از طرفی موجب 
کثیف شدن لباس های مردم و از طرف دیگر موجب 
ایجاد چهره زشت در نمایش��گاه شده است که لذت 

خرید شب عید را برای مردم کمتر کرده است.
 همچنین در طرف دیگر نمایش��گاه، ی��ک خودرو 

وظیفه فروش برنج هندی را بر عهده دارد.
صف های طوالنی در دو بخش خواهران و آقایان در 

دو طرف کامیون ایجاد شده است.

صف های طوالن��ی خرید برنج در حال��ی در اطراف 
 کامی��ون ق��رار دارد و مردم اق��دام به خری��د برنج 
می کنند که بارش ش��دید باران در این منطقه آغاز 

شده است.

 ارایه محص�والت فرهنگ�ی -هنری در 
نمایشگاه بهاره

در حالی که نمایش��گاه بهاره بیش��تر با هدف توزیع 
اقام اساس��ی خان��واده برپا م��ی ش��ود و از طرفی 
تعدادی از غرفه های نمایشگاه که بیشترین بازدید 
را توس��ط مردم دارن��د در محلی نامناس��ب)خارج 
از س��وله اصلی( بدون داش��تن سیس��تم گرمایش 
مناس��ب و در گل و الی ق��رار گرفته ان��د، در داخل 
 س��وله اصل��ی مش��اهده می ش��ود که بس��یاری از 

غرفه ها با جای بسیار مناسب در اختیار فروشندگان 
تابلوهای هنری و محصوالت فرهنگ��ی قرار گرفته 

است.
ای��ن در حالی اس��ت که ای��ن محص��والت باید در 
نمایش��گاه های هنری و تصویری و ن��رم افزارهای 
 دیجیت��ال عرض��ه ش��ود و غرف��ه دادن ب��ه ای��ن 
غرفه داران ضرورتی نداشت و عدم انجام آن موجب 
می شد فضای غرفه های دیگر بزرگ تر و از ازدحام 

مردم کاسته شود.

پر شدن کفش های خریداران از آب
 نبود جای پ��ارک در پارکینگ نمایش��گاه موجب 
شده است که ترافیک شدید در محل  جاده ورودی 
نمایشگاه ایجاد شود و بسیاری از مردم خودروهای 
خود را در منطقه ای بسیار دورتر از نمایشگاه پارک 

کنند و مسافت بسیار زیادی را بپیمایند.
یکی از بازدیدکنندگان نمایش��گاه بهاره شهرکرد با 
اعام نارضایتی از برگزاری نمایش��گاه امس��ال بیان 
داشت: مدیریت مناسبی در نمایشگاه وجود ندارد و 
مشکات زیادی برای من از ابتدای ورود به نمایشگاه 

تاکنون ایجاد شده است.
وی ادامه داد: مشکات بسیاری برای من و خانواده ام 
 از وضعیت پ��ارک خ��ودرو گرفته تا کثیف ش��دن 
لباس ها توسط گل و الی موجود در نمایشگاه ایجاد 

شده است.
وی با اشاره به برگزاری مطلوب نمایشگاه های عرضه 
اقام اساسی در استان های دیگر از جمله اصفهان، 
یادآور شد: در استان های دیگر غرفه ها را در فضای 
بزرگ ایجاد می کنند تا از ازدحام مردم در جلوی یک 
غرفه کم ش��ود و این در حالی است که در نمایشگاه 
بهاره ش��هرکرد تعداد بس��یار زیادی غرفه در ابعاد 
کوچک در سوله ایجاد کرده اند که این موجب شده 
است ازدحام در این نمایشگاه بسیار زیاد شود و تنفس 

کردن نیز در این نمایشگاه سخت شده است.
 یک��ی از خری��داران دیگ��ر نمایش��گاه با اش��اره به 
ضعف های موجود نمایش��گاه، ادامه داد: نبود محل 
مناسب پارک برای خودرو،  قرار گرفتن در ترافیک 
برای رس��یدن به نمایش��گاه، ازدحام باالی مردم در 
نمایشگاه و... از مهم ترین مش��کات موجود در این 

نمایشگاه است.

وی گفت: مس��ئوالن در قس��مت عرضه محصوالت 
پروتئینی برای گل و الی موجود  و جمع شدن آب در 
این محل فکری بکنند و شرایط  را برای خرید مردم 

در این محل بهتر کنند.
معاون توسعه داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
با بیان این که نمایشگاه های بهاره با نظارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت و توسط مجمع امور صنفی 
برگزار می شود، اظهار داشت: استقبال در سال جاری 
از نمایشگاه بهاره با توجه به نوسات قیمتی که در بازار 

حاکم بود، بسیار زیاد بوده است.
علیرضا جیان با بیان این که این مکانی که نمایشگاه 
 به��اره در آن برگزار ش��ده اس��ت برای نمایش��گاه 
بین المللی است، بیان داشت: برای برگزاری چنین 
نمایشگاه هایی که با استقبال بی نظیر مردم روبه رو 
است باید زیرساخت های بیشتری از قبیل سوله های 

بیشتر وجود داشته باشد.
 وی با اش��اره ب��ه این ک��ه جمعی��ت ورودی به این 
نمایش��گاه بی��ش از ظرفیت محل برگزاری اس��ت، 
بیان داشت: باید سوله های نمایش��گاه بین اللملی 
 در ای��ن منطق��ه افزای��ش پی��دا کن��د که نی��از به 

سرمایه گذار خصوصی در این بخش است.
 جی��ان با بی��ان این که جش��نواره ف��روش هم در 
فروش��گاه های بزرگ استان بر پاس��ت، عنوان کرد: 
فروشگاه ها تبلیغات گس��ترده ای در این زمینه در 

سال جاری نداشته اند.
 وی با اش��اره به  این که کنترل بازار بر مجریان بازار 
نیز سخت شده است، بیان داشت: در حال حاضر تا 
کنون12هزار تن برنج در این استان توزیع شده است 
که سهمیه این استان شش هزار تن بوده، اما به دلیل 
خرید بیشتر مردم استان این میزان برنج توزیع شده 

دو برابر شده است.
 جیان با بیان این که در سال جاری به تعهدات خود 
در راستای تأمین کاال عمل شده است، بیان داشت: 
درخواست ها و تقاضاهای بیش از حد مردم کمی کار 

را سخت کرده است.
 وی با اشاره بر این که برگزاری نمایشگاه بهاره موجب 
کاهش قیمت مواد پروتئینی از قبیل مرغ، گوشت و 
ماهی در بازار شده است، اذعان داشت: در نمایشگاه، 
اقام اساسی و مورد نیاز ش��هروندان موجود است و 
شهروندان به راحتی کاالهای خود را تهیه  می کنند.

تبدیل غرفه های نمایشگاه بهاره شهرکرد به برکه آب

آب ، نمایشگاه  بهاره شهرکرد را برد

تبدیل غرفه های نمایش�گاه بهاره به برکه آب، خرید م�ردم در گل و الی، صف های طوالنی خرید برنج در ب�اران، ازدحام باالی مردم در 
نمایش�گاه، صف طوالنی پش�ت خودپرداز، نبود محل پارک برای خودروها، وجود غرفه های ارایه کننده محصوالت فرهنگی -هنری در 

نمایشگاه و.... از مهم ترین حاشیه های نمایشگاه بهاره شهرکرد در روز گذشته بود.

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

احضار
7433 چ��ون خانم روح انگیز میرعالئی فرزند س��یدعلی ش��کایتی علیه آقای حبیب 
میرعالئ��ی مبنی بر ترک انف��اق مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 911112 ک 
115 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 92/2/24 ساعت 10 صبح تعیین شده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می 
ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر 
ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 16266 دفتر شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
7940 ش��ماره: 15958 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین بشماره پالک 315 
فرع��ی از 33- اصلی واقع در ش��هر نطنز جزء بخش 9 ح��وزه ثبتی نطنز بنام آقای 
عباسعلی مهربانی فرزند محمد و غیره در جریان ثبت می باشد بعلت اشتباه در نام 
خانوادگی مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 
15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 
1392/2/1 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی 
در محل حضور بهم رس��انند ضمنًا اعتراض��ات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 

شد. م الف/ 417 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تغییرات
7971 ش��ماره: 3906/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت رس��انا گس��تر زنده رود 
س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 42808 و شناس��ه ملی 10260606418. به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه و هیئت مدیره م��ورخ 1391/11/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقای ابراهیم محمدی هفش��جانی ب��ه عنوان بازرس 
اصلی، آقای علیرضا دهقانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 
ش��د. 3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باش��ند: خانم حمیده موحدی و آقای 
محمد قاسمی و آقای خسرو محمدی تا تاریخ 1393/11/10. 4- سمت اعضاء هیئت 
مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم حمیده موحدی به سمت رئیس هیئت مدیره 
و آقای محمد قاس��می به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای خسرو موحدی به 
سمت عضو هیئت مدیره و آقای خسرو موحدی به سمت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق 
و اس��ناد مالی و تعهدآور ش��رکت با امضای آقای خسرو موحدی و با مهر شرکت 
معتبر اس��ت. ضمنًا مدیرعامل مج��ری مصوبات هیأت مدیره می باش��د. در تاریخ 
1391/11/18 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و 
امضاء قرار گرفت. م الف/ 18458  آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسسات 

واحد ثبتی اصفهان

تاسیس
7972 شماره: 3338/الف91/103. آگهی تاس��یس شرکت شاهین شادکام بختیاری 
سهامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/11/17 تحت شماره 49133 و شناسه 
ملی 10260674418 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/11/17 از لحاظ 
امض��اء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 
عم��وم در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- 
موضوع شرکت: انجام کلیه کارهای خدماتی مانند نظافت- نظافت صنعتی به شرکت 
های خصوصی- عمومی- دولتی و همچنین انجام کلیه خدمات در امور رس��تورانها 
و تأمین مواد اولیه غذایی جهت ش��رکت ها مؤسسات دولتی و خصوصی. 2- مدت 
ش��رکت: از تاریخ ثب��ت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان 
اصفهان – ش��هر اصفهان – چهارراه قصر- خیابان ش��یخ بهایی- کوچه مجلسی- 
کدپستی 8135797591. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد 
سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 1/000/000 ریال 
توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 650 مورخ 1391/11/4 نزد بانک اقتصاد 
نوین ش��عبه نجف آباد پرداخت گردیده است. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای 
پروی��ز علی جانی به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای ش��اهرخ علی جانی  به 
س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- خانم نس��یم علی جانی به سمت عضو هیئت 
مدی��ره. 4-5- آقای پرویز علی جانی به س��مت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب 
گردیدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور ش��رکت با 

امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری 
با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش��رکت معتبر می باشد. 7- 

اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 8- بازرس 
اصل��ی و علی البدل: 1-8- آقای فرامرز داودی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای 
س��ید عزیز عظیمی یانچش��مه به عنوان بازرس علی البدل. آذری – رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تصمیمات
7973 شماره: 16528/ث-1391/11/23 آگهی تصمیمات شرکت حمل و نقل درون و 
برون ش��هری سپهر گشت اسپادانا با مسئولیت محدود، ثبت شده به شماره 27075 
و شناسه ملی 10260478043. برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
90/1/15 تصمیمات زیر در ش��رکت مذکور اتخاذ گردید: 1- مدت ش��رکت برای 5 
سال دیگر تمدید ش��د. 2- برابر سند صلح ش��ماره 111319-89/11/30 دفترخانه 
اسناد رسمی 21 شهرستان اصفهان خانم طاهره امینی پژوه فرزند حسن به کدملی 
1291465758 و ش��ماره شناسنامه 784 دارنده مبلغ پنجاه هزار ریال سهم الشرکه 
تمامیت سهم الش��رکه خود را به آقای س��یداصغر طباطبایی فرزند سید حسن به 

کدملی 1283812614 و ش��ماره شناس��نامه 11177 واگذار کرده از ش��رکت خارج 
گردید در نتیجه در س��رمایه ش��رکت تغییری حاصل نگردید. شرکاء فعلی و میزان 
س��هم الشرکه هر یک به این ترتیب می باشد آقای سید اصغر طباطبائی دارنده مبلغ 
نهصد و پنجاه هزار ریال س��هم الشرکه آقای سید اکبر طباطبایی دارنده مبلغ پنجاه 
هزار ریال س��هم الشرکه. 3- آقای س��ید اصغر طباطبایی به کدملی 1283812614  
و ش��ماره شناس��نامه 11177 به س��مت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل برای مدت 
5 س��ال انتخاب گردی��د و کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای 
مدیرعام��ل و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. امضای ذیل ثب��ت در تاریخ 91/11/23 
 تکمی��ل ش��د. م ال��ف/ 18544 آذری- رئی��س اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

غیرتجاری اصفهان

تغییرات
7974 ش��ماره: 3943/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت نگین همت ایرانیان سهامی 
خاص به شماره ثبت 40749 و شناسه ملی 10260584469. به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/11/7 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- ش��رکت 
مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید و رضا کیانی به مدت یک س��ال به س��مت 
مدی��ر تصفیه انتخاب گردید. نش��انی محل تصفیه خیابان بزرگمه��ر- خیابان رکن 
الدوله- کوچه شهیدطباطبایی- پالک 1- کدپستی: 8158643893 می باشد. در تاریخ 
1391/11/21 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و 
امضاء قرار گرفت. م الف/ 18588  آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسسات 

واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7975 ش��ماره: 3955/ت 91/103 آگه��ی تغییرات ش��رکت پخش م��واد غذایی جی 
کوثر س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 47598 و شناس��ه مل��ی 10260657158. به 
اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده م��ورخ 1391/11/15 تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د: 1- نام ش��رکت به پخ��ش مواد غذای��ی نوید س��المتی زنده رود 
تغیی��ر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردی��د. در تاریخ 1391/11/23 
ذی��ل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتج��اری ثبت و مورد تأیی��د و امضاء 
 ق��رار گرف��ت. م ال��ف/ 18552  آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7976 ش��ماره: 3939/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت آژین نقش اسپادان سهامی 
خاص به شماره ثبت 41186 و شناسه ملی 10260588940. به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 1391/11/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1- آقای میالد فرهادیان به عنوان بازرس اصلی، خانم زهرا شهبازیان به عنوان 
بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار 
زاینده رود جهت نش��ر آگهی های ش��رکت انتخاب ش��د. 3- اعض��اء هیئت مدیره 
به قرار ذیل می باش��ند: خانم مرج��ان فرهادیان و آقای س��یامک کریمی بختیاری 
و آق��ای بابک کل کوتی تا تاریخ 1393/11/12. 4- س��مت اعض��اء هیئت مدیره به 
قرار ذی��ل تعیین گردیدند: خانم مرجان فرهادیان به س��مت رئی��س هیئت مدیره و 
آقای س��یامک کریمی بختیاری به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بابک کل 

کوتی به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای بابک کل کوتی به س��مت مدیرعامل. 5- 
کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور ش��رکت با امضای یک نفر )مدیرعامل( همراه با 
مهر ش��رکت معتبر اس��ت. ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد. 
در تاری��خ 1391/11/21 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و 
 مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان
 

تصمیمات
7977 ش��ماره: 16913/ث-1391/11/25. آگهی تصمیمات ش��رکت راه و ساختمان 
بنا گس��تران نواندیش سپاهان سهامی خاص، ثبت شده به شماره 34386 و شناسه 
ملی 10860001064. برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیأت مدیره مورخ 
1391/11/24 تصمیمات زیر در ش��رکت اتخاذ گردید: زهرا کشاورزی خوابجانی با 
کدملی 1287124186 و کدپستی 8133954858 بسمت رئیس هیأت مدیره و محمدعلی 
کش��اورزی خوابجانی با کدملی 1281629812 و کدپس��تی 8133954858 بس��مت 
نائب رئیس هیأت مدیره و علیرضا کش��اورزی خوابجانی با کدملی 1287014763 
و کدپس��تی 8154934851 بس��مت مدیرعامل و عضو هیأت مدی��ره برای مدت دو 
س��ال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل 
و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. ضمنًامدیرعامل مجری مصوب��ات هیأت مدیره می 
باش��د. مریم ش��هیدی کاویانی با کدملی 1290773165 و کدپستی 8154934851 و 
اعظ��م ملک محمد ب��ا کدملی 1285497023 و کدپس��تی 8133954858 به ترتیب به 
س��مت بازرس اصلی و علی البدل ش��رکت برای مدت یکسال و روزنامه زاینده رود 
جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ 91/11/25 
 تکمی��ل گردید. م ال��ف/ 18684 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

غیرتجاری اصفهان

تغییرات
7978 شماره: 3971/ت 91/103 آگهی تغییرات کارگشا تجارت ایرانیان با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 46063 و شناسه ملی 10260640537. به استناد صورتجلسه 
مجم��ع عمومی ش��رکا م��ورخ 1391/11/9 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- موضوع 
شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: تولید و 
توزیع انواع لوله ها- مصالح ساختمانی و قطعات ساخته شده از الستیک و پالستیک 
و محص��والت پلیمری- انجام کلیه خدمات بازرگانی مجاز ش��امل خرید و فروش و 
صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- اخذ وام و تسهیالت از بانک ها و مؤسسات 
مالی و اعتباری صرفًا جهت اهداف شرکت- انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال 
از گمرکات کش��ور- مشارکت و س��رمایه گذاری- اخذ و اعطای نمایندگی و انعقاد 
قرارداد با ش��رکت های دولتی و خصوصی در داخل و خارج و هر گونه اموری که 
به نحوی با موضوع ش��رکت در ارتباط باشد. در تاریخ 1391/11/24 ذیل دفتر ثبت 
ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. آذری- 

رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7979 شماره: 4004/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی سپاهان دلتای 
کویر سهامی خاص به شماره ثبت 42134 و شناسه ملی 10260599113. به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/11/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- محل ش��رکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس ش��هر اصفهان ش��هرک سپاهان 
ش��هر بلوار شاهد مجتمع پردیس 10 طبقه 4 کدپس��تی 8179983349 تغییر یافت و 
ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح گردید. در تاریخ 1391/11/26 ذیل 
دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. 
م الف/ 18694  آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تاسیس
7980 ش��ماره: 3410/الف91/103. آگهی تاس��یس ش��رکت تجهیز صنعت سپنتا با 
مسئولیت محدود. شرکت فوق در تاریخ 1391/11/25 تحت شماره 49185 و شناسه 
ملی 10260674986 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/11/25 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: خرید و فروش- مواد 
ش��یمیایی آزمایش��گاهی و صنعتی- تجهیزات آزمایشگاهی و صنعتی- اتوماسیون 
اب��زار دقیق و تجهیزات هیدرولیکی و پنوماتیکی. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – شهر اصفهان – 

اتوبان چمران- کوی میثم – بوس��تان 3- پالک 47- کدپستی: 8193714766- تلفن: 
03115684842. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باش��د. 5- اولین 
مدیران ش��رکت: 1-5- خانم زهره فصیحی به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای 
امید رجبی جندابه  به س��مت عضو هیئت مدی��ره. 3-5- آقای امید رجبی جندابه به 
س��مت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت 
معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساس��نامه. آذری- رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تاسیس
7981 شماره: 3394/الف91/103. آگهی تاسیس شرکت فرآیند آفرینان نوین آسیا 
با مس��ئولیت محدود. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/11/23 تحت ش��ماره 49173 و 
شناس��ه ملی 10260674855 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/11/23 
از لح��اظ امض��اء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر 
جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: کلیه 
خدمات در زمینه های فرآیندهای پتروشیمی- خرید و فروش و صادرات و واردات 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- عقد قرارداد و مش��ارکت با کلیه اش��خاص حقیقی و 
حقوقی- ش��رکت در کلیه مزایده ها و مناقصات دولتی و خصوصی- اخذ و اعطای 
ش��عب و نمایندگی در سراسر کشور- اخذ وام و تسهیالت از کلیه بانکهای دولتی و 
خصوصی صرفًا جهت اهداف شرکت و به طور کلی هر گونه اموری که با موضوع 
ش��رکت در ارتباط باشد. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان – ش��هر اصفهان – بلوار کشاورز- روبروی 
رستوران بیستون- کوچه ش��فیعی- پالک 3- کدپستی: 8174876878. 4- سرمایه 
ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای سید 
جواد میرمحمدی به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای سید جواد میرمحمدی به 
س��مت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر می باشد. 
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساس��نامه. م ال��ف/ 18731 آذری- رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7982 ش��ماره: 3977/ت 91/103 آگه��ی تغیی��رات ش��رکت هلی��ا فرآین��د رازی 
س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 45875 و شناس��ه ملی 10260638812. به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق الع��اده مورخ 1391/10/4 تصمیم��ات ذیل اتخاذ 
ش��د: 1- محل ش��رکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس ش��هر اصفه��ان- کیلومتر 
56 جاده اصفهان ش��هرضا ش��هرک ش��یمیایی رازی- فاز س��وم- بلوار توسعه- 
خیابان کاوش��گران- فرعی دوم س��مت چپ- جنب کارخانه آساد شیمی- کدپستی 
8639111351 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بشرح فوق اصالح گردید. 
در تاری��خ 1391/11/24 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و 
 مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
7983 ش��ماره: 4138/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت تولی��دی بازرگانی پوالد 
زیست اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت 41058 و شناسه ملی 10260587573. 
به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 
1391/12/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای امیرحسین نصرتی به عنوان بازرس 
اصل��ی، آقای احمد منصوری حبی��ب آبادی به عنوان بازرس عل��ی البدل برای یک 
س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نشر آگهی 
های ش��رکت انتخاب شد. 3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای آرش 
پوالدخان و خانم نیوشا ضیغمی و آقای داود افراسیاب جونقانی تا تاریخ 1393/12/1. 
4- س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای آرش پوالدخان به 
سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نیوشا ضیغمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
آقای داود افراسیاب جونقانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرش پوالدخان به 
سمت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل 
و با مهر ش��رکت معتبر است. مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره می باشد. در 
تاریخ 1391/12/6 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید 
 و امضاء قرار گرفت. م الف/ 19173 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

واحد ثبتی اصفهان
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 افزایش طول عمر به 150 سال
 با قرص های انگوری

محققان در حال ساخت داروهایی هستند که با کند سازی فرآیند پیری 
می توانند به افراد کمک کنند طول عمرشان را به150 سال افزایش دهند.

این داروها نسخه های مصنوعی از رسوراترول - نوعی ماده شیمیایی آلی 
موجود در انگور قرمز- هستند و عقیده بر آن است که با افزایش فعالیت 
پروتئینی موسوم بهSIRT1، تأثیر ضد پیری دارند. ماده رسوراترول در 
پوست انگور قرمز یافت می شود. شرکت داروسازی GSK اکنون در حال 
آزمایش این دارو ها بر روی بیماران مبتال به دیابت نوع دو و پسوریازیس 

– نوعی بیماری پوستی شدید- است.
 دیوید س��ینکلیر اس��تاد ژنتیک دانش��گاه ه��اروارد می گوی��د: پیری 
می تواند در واقع یک رنج برگش��ت ناپذیر باش��د. به گفت��ه وی افزایش 
س��طح فعالیتSIRT1 موجب بهبود عملکرد س��لول های ما ش��ده و 
 موجب می شود کمتر تنبل شوند. تحقیقات پیش��ین بر روی موش ها،

زنبور عسل و پشه ها نش��ان داده بود ترکیبات دارای SIRT1 عمر این 
موجودات را افزایش می دهند. نتایج این تحقیقات درنش��ریه س��اینس 

منتشر شده است.
 دکتر سینکلر ادعا می کند آزمایش هایی را انجام داده اند که نشان می دهد 
این ترکیبات دارایSIRT1 تأثیر مستقیمی بر روی سالمتی  می گذارد.
 عالوه بر این، این ترکیبات نتایج امیدوار کننده ای در برخی آزمایش ها

بر روی بیماری های س��رطان، بیم��اری های قلبی-عروقی، نارس��ایی 
 قلبی، دیابت نوع دو، آلزایمر، پارکینسون، کبد چرب، اختالالت خواب و 
بیماری های التهابی مانند پسوزیاریس، آرتریت، آب مروارید، خستگی 

عضالنی، پوکی استخوان و کولیت از خود نشان داده اند.

روس ها  بیشترین سابقه را در تاریخ معاصر برای مومیایی 
کردن رهبران خود داش��ته اند و به همین خاطر حسابی 
شناخته شده هستند. کشورهای دیگر مانند چین و کره 

شمالی هم در این رابطه تجربه زیادی دارند. 
والدیمیر لنین

 جنازه بنیانگذار اتحاد جماهیر ش��وروی و تئوریسین و 
انقالبی کمونیست روسی از ژانویه سال1۹۲۴در موزه ای 
واقع در میدان سرخ مسکو به نمایش درآمده است. محل 
نمایش  جنازه او یکی از مش��هورترین نمادهای مس��کو 
به حس��اب می آید و کمونیس��ت ها آن را محلی مقدس 
می دانند. مومیایی کردن جنازه او مقدمه مومیایی شدن 
جنازه رهبران کمونیست  دیگر است. روش مومیایی کردن 
لنین به صورتی بوده است که جنازه او مانند یک مجسمه 
ساخته ش��ده از موم به نظر می رسد، ولی اکنون جنازه ها 

با روش های جدید، دیگر چنین حالتی پیدا نمی کنند. 
  ژوزف استالین

 جنازه دیکتاتور کمونیس��ت ش��وروی پ��س از مرگش 
مومیایی شد و در ۹ مارس سال1۹5۳در کناره جنازه لنین 
قرار گرفت. مقام های اتحاد جماهیر شوروی در۳1 اکتبر 
سال1۹۶1دستور برداشته شدن جنازه او را از این محل 
صادر کردند و در دوران استالین زدایی، جنازه او دفن شد.  

هو شی مین   
 جس��د این رهبر انقالبی ویتنام پس از مومیایی ش��دن 
در ۲۹ آگوس��ت 1۹۷5به نمایش درآمد. هو ش��ی مین 
اولین رییس جمهور جمه��وری دموکراتیک ویتنام بود. 
جنازه مومیایی ش��ده او در موزه هوش��ی مین در هانوی 

قرار گرفته است. 
مائو تسه تونگ )مائو زدونگ(  

 جنازه بنیانگذار جمهوری خلق چی��ن پس از مومیایی 
شدن،۹ سپتامبر سال 1۹۷۷ رونمایی شد. گفته می شود 
مائو خودش خواستار سوزانده شدن جنازه اش شده بود، اما 
مقام های چین توجه��ی به وصیت او نکردن��د. به خاطر 
تزریق فرمالدئی��د، بدن مائ��و مدتی پ��س از به نمایش 
درآمدن، پف کرد که باعث ش��وکه شدن مقام های محل 
نگهداری او شد. باد کردن جنازه او به قدری بود که عرض گردن 
مائو به اندازه سرش شد. جنازه این تئوریسین مارکسیسم 
لنینیسم و سیاست مدار انقالبی کمونیست در تاالر یادبود 

»فرمانده مائو« در میدان تیان من نگهداری می شود.

 همه رهبرانی که 
مومیایی شدند  -2+17

-4+16

خواندنی

دانستنی

عکس نوشت

 تعمیر خطوط
 انتقال برق در چین

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
اگر روزي بر من بگذرد و در آن روز دانش��ي نياموزم ك��ه مرا به خداوند 

نزديك كند ، طلوع آفتاب آن روز بر من مبارك مباد.
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»جو هوتو« کارش��ناس حیوانات است که برای اثبات 
یک فرضیه غلط، یک سال از زندگی اش را با بوقلمون ها 

گذرانده است. 
 کارشناس��ان بس��یاری در عرصه های مختلف کاری 
هستند که برای به دست آوردن نتایج تحقیقاتی خاص 
شرایط زندگی خود را عوض کرده وحتی تمام زندگی 
خود را وقف یک کار خاص می کنند. هوتو کارشناس 
حیوانات اس��ت که برای اثبات یک فرضیه غلط، یک 
س��ال از زندگی اش را با بوقلمون ها گذرانده است. او 
این کار را کرد تا نشان دهد بوقلمون ها حیوانات خنگی نیستند. او برای آن که بتواند وارد دنیای 
بوقلمون ها شود ابتدا چند تخم پیدا کرده و منتظر ش��د تا جوجه ها سر از تخم درآورند سپس 
مقابل آنها رفت تا شاید بتواند خود را به عنوان مادر به آنها ثابت کند. بعد از آن، دیگر مجبور بود 
آنها را پرورش دهد و برای این کار مجبور بود در کنار آنها روی خاک بخوابد و از روی زمین غذا پیدا 
کند.  او در این مدت توانست خود را به عنوان مادر به بیش از۲5 تا۳0 بوقلمون ثابت کند و پس 

از آن با انجام تحقیقات مختلف فهمید بوقلمون ها حیواناتی هستند که در اندازه خود باهوشند.

بس��یاری از رس��توران های دنی��ا دارای ویژگی های 
مخصوص خود هس��تند، اما برخی از این رستوران ها 
برای افراد خاص و یا با یک ویژگی بسیار جالب ساخته 
 شده اند. یکی از رس��توران های بس��یار جالب دنیا را 
 P.S.« می توان در تایوان پیدا کرد، این رس��توران که
Bu Bu« نام دارد برای افرادی س��اخته شده است که 
عالقه خاصی به خودرو دارند و دوست دارند غذایشان 
را نیز در خودرو بخورند.  این رس��توران برای اولین بار 
در سال1۹۹۹و توسط دو عاشق خودرو بازگشایی شد 
که تمامی غذاهای دنیا را در خودروی های مختلف سرو می کردند. از همان سال های ابتدایی، 
خودروهای نوستالژیک و محبوبی داخل رستوران قرار داده شد تا همه نوع سلیقه ای پوشش داده 
شود. هر خودرویی که وارد رستوران می شود ابتدا تمامی صندلی و موتور آن خارج شده و سپس 
میزهای غذاخوری داخل آن قرار می گیرد. نکته جالب اینجاس��ت ک��ه تمامی خودروها واقعی 
هستند و هیچ بدلی در آنها وجود ندارد.  صاحبان این رستوران قصد دارند در آینده خودروهای 

مدرن و گران قیمت را نیز وارد رستوران کنند تا فضای رستوران از حالت قدیمی خارج شود. 

رستورانی برای عاشقان خودرو یک سال زندگی به سبک بوقلمون

 ????

?????

فرماندار تهران به دو كانديدا

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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