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حسین زینلیان بروجنی

ش�اید جالب باشد که یک شبکه 
تلویزیون�ی ایرانی اصول دین را برای 
مخاطبین فرانسوی خود آموزش دهد، 
آن ه�م با زبان فرانس�وی و با حضور 
مجری�ان و عالمان فرانس�وی زبان و 
مسلط به ادبیات فرانسه و نه با حضور 

مترجم و یا هر گونه واسطه دیگر .
در عصری که اسالم عزیز آماج حمالت 
و اتهامات و س��یاه نمایی اس��ت ، ش��اهد 
گرایش روز افزون م��ردم در قلب اروپا به 
دین مبین اسالم هس��تیم و در مقابل به 
دلی��ل انحصار رس��انه ای دنی��ا و آپارتاید 
مطلق رسانه ای، بسیاری از مسلمانان اروپا 
و از جمله فرانس��وی زبان ها، از دسترسی 
به برنامه ه��ای تلویزیونی مفید و ضروری 
محروم اند و در مقابل با س��یلی از شبهات 
علیه اسالم مواجه. این مسئله درباره تازه 
مسلمان ها حادتر است و قطعا عطش این 
دس��ته به دریافت و تامین خوراک فکری 

دینی بیش از دیگران است.

پاتک در جنگ 
رسانه ای

برخ��الف آنچه تصور می ش��ود؛ جریان فیلم س��ازی در 
کشوری چون آمریکا، محصول »نگرش ها« نیست!

سینمایی مانند هالیوود، فرزند خلف نگرش »مسیحی- 
صهیونیستی« است که با سرانگشتان بخش فرهنگی سازمان 

جاسوسی ایاالت متحده موسوم به »سیا« اداره می شود.
نگرش مس��یحی- صهیونیس��تی به عنوان یک واقعیت 
فرهنگی- سیاسی، الگویی است که تمسک و نشانه روی بدان، 
موجب شده است، اوال؛ همه کارگزاران سینما و سینماگران 
آمریکایی، در یک داالن، به عنوان داالن سیاس��تها و ضوابط 
حرفه ای منبعث از نگرش مسیحی- صهیونیستی، تکاپو کنند.

مثال تاکید بر جنایت پیش��گی مسلمانان، بازتاب و تاثیر 
همان مولفه نگرش مسیحی- صهیونیستی است که غیریهود و 
ناباوران نسبت به تعالیم تورات [تورات تحریف شده]، جملگی 

افرادی پلشت و سزاوار نابودی اند!
دو: جز تعدادی انگشت ش��مار، هیچ یک از س��ینماگران 
هالیوودی، در برابر حاکمیت کشورشان قد راست نمی کنند.
چون اکثریت قریب به اتفاق آن س��ینماگران، به پیمان 
نانوشته مسیحیت صهیونیستی باور دارند. در نتیجه، حاکمیت 

همین ضرورت موجب ش��کل گیری 
برنامه ای  با عنوان "اصول عقاید اسالمی" 
در سیمای فرانسوی زبان شبکه جهانی سحر 
ش��ده اس��ت که در قالب ترکیبی با اجرای 
احمد دواجی به صورت زنده یکشنبه ها از 
ساعت 2:00 بامداد به وقت تهران به مدت 

30 دقیقه روی آنتن می رود.
در برنام��ه "اص��ول عقاید اس��المی" 
حجت االس��الم »اس��ماعیل بلم« که یک 
روحانی س��یاه پوس��ت اس��ت ب��ه عنوان 
کارش��ناس برنامه حضور م��ی یابد که فن 
بی��ان قوی و نفوذ کالم باال در کنار س��طح 
اطالعات و س��واد دینی قاب��ل قبول وی و 
حتی سیاه پوست بودنش )به عنوان سندی 
محکم و عینی مبنی بر مخالفت اس��الم با 
نژاد پرس��تی و هر گونه رفتار های زش��ت 
دیگری که در دنیای مادی غرب علیه رنگین 
پوستان رایج است( جذابیت خاصی به برنامه 

بخشیده است.
در کل مباحث بین مجری و کارشناس 

برنامه اصول عقاید اس��المی، یعنی آقایان 
دواجی و اسماعیل،  گرم و پر طراوت است. 
به این دلیل که هم مجری، فعال و با مطالعه 
است که می تواند به موقع وارد بحث شود و 
بحث را داغ یا تکمیل نموده و یا به مجاری 
خاص مد نظر مخاطبی��ن هدایت نماید و 
هم سخنران، یک خطیب حرفه ای و آشنا 

با ذائقه های مخاطبین است.
ای��ن نکته هم باید اضافه ش��ود که در 
بین کش��ورهای اروپایی، فرانس��ه یکی از 
کش��ورهایی اس��ت که جمعیت زیادی از 
مس��لمانان را در خود گنجانده اس��ت که 
اتفاقا بسیاری از ایشان سیاه پوست هستند 
و ازقضا  فرانسه یکی از دولت هایی است که 
بیشترین مبارزات را با مقدسات و آزادی های 
مسلمانان داش��ته و همیشه جنجال های 
زیادی به همین دلیل رخ داده اس��ت. البته 
ناگفته هم نماند که در بسیاری از کشورهای 
آفریقایی هم که دین مبین اس��الم جاری 
اس��ت، زب��ان اول یا حداقل زب��ان دوم آن 

ملت ها، زبان فرانسوی است و از این حیث 
هم پوشش شبکه سحر قابل توجه است.

در فضایی که گوش��ه ه��ای اندکی از 
آن ترس��یم شد، لزوم برنامه های معنوی و 
مذهبی برای مخاطبین کثیری که از همه 
نظر تحت فشار و در مضیقه هستند به شدت 
احساس می شود و شاید برنامه های شبکه 
س��حر از جمله همین اصول عقاید اسالمی 
در عین سادگی که دارند از مخاطبین بسیار 

باالیی برخوردار هستند.
از نکات س��اختاری و ظاهری مربوط 
به این برنامه باید به دکوراسیون و طراحی 
صحنه اشاره نمود که یک طراحی بر اساس 
معماری و کاش��ی کاری کامال اس��المی و 
ایرانی دارد. بر این اس��اس در واقع ش��اهد 
یک برنامه با س��اختار ایرانی- اسالمی زیبا  
هستیم که قطعا برای مخاطبین خارجی چه 
در آفریقا و چه در قاره اروپا دارای جلوه های 

خاصی است.
ضمنا در برنامه مذکور، میان برنامه هایی  

هم پخش می ش��ود که هم جنبه سیاسی 
دارد و هم عبادی و کامال مرتبط با موضوع 
برنامه است . کلیپ های مهیجی که از یک 
س��و ده ها و صد ها شبکه و کانال تلویزیونی 
دنیا را در کنار هم به تصویر می کشد و نشان 
می دهد که شبانه روز ، این کانال های وابسته 
به ابر قدرت ها چگونه افکار عمومی دنیا را از 
حقایق منحرف می کنند و ذهن مردم را به 
مادیات و فرضیات خودساخته غرب معطوف 
می کنند و خبری از معنویت و خداجویی 
و معارف ناب انبیای الهی در این رس��انه ها 
نیس��ت و بالفاصله بعد از آن، تصاویری از 
بی��ت اهلل الحرام که کانون معنویت و محور 
عالم امکان و قطب خداجویی مسلمین است 
با تکه هایی از ادعیه زیبایی که در زمینه آن 
پخش می شود و حکایت از آن دارد که دنیا 
توسط رسانه های وابسته به ثروت و قدرت 
از معنویات و حقایق الهی فاصله می گیرد و 
تنها راه نجات توسل و تمسک به ریسمان 

الهی است.
شاید مقصود از این کلیپ کوتاه هم این 
باشد که در دنیای رسانه ای امروز ، شبکه های 
تلویزیونی همچون سحر معدود هستند و با 
کوهی از مشکالت و محدودیت های همان 
ابر رسانه های دروغ گوی مدعی هم مواجه 
هستند، ولیکن نور و روشنایی منعکس شده 
از ان��وار الهی راه نج��ات و غلبه بر همه آن 
توطئه ها علیه بشریت است و گاهی اوقات 
برنامه های س��اده و اندکی همچون اصول 
عقاید اسالمی و برنامه های معارفی مشابه 
از شبکه سحر و سایر شبکه های وابسته به 
نظام جمهور اسالمی ایران ، در این میدان، 
جهادگونه مبارزه می کنند و صدای حق را 

به گوش امت اسالم می رسانند.

یکسانسازی!
 پژمان کریمی

به بهانه برنامه فرانسوی»اصول عقاید اسالمی« شبکه سحر

سیاسی ایاالت متحده، این امکان را به راحتی یافته است که 
از س��ینما، در جهت گسترش و بهسازی پایدار امنیت ملی 
آمریکا و موقعیت سیاس��ی و فرهنگی خود در سطح جهان، 
بهره گیرند. فیلم »آرگو« به عنوان محصول مش��ترک سیا و 
هالیوود مثال زدنی ترین فیلم، ظرف یک سال اخیر است! در 
این فیلم تاریخ س��رزمین مان به نفع دنیای استکبار تحریف 

می شود!
سوم اینکه؛  ایجاد جو همبندی و دغدغه مندی جدی میان 
اصحاب سینما در آمریکا، این شوق و امکان را به وجود آورده 
که سینماگران آمریکایی، در درون مرزها و نیز فرامرزها، به 
تعقیب هدفهای شبه فرهنگی مسیحی- صهیونیستی بپردازند.

چهارم: سینماگران آمریکایی می دانند مقصود و مطلوب 
چیس��ت، در نتیجه؛ در کنار یکدیگر، با خلق آثار هدفمند، 
دست به جریان س��ازی فرهنگی و سیاسی می زنند. چیزی 
که در س��ینمای ایران نش��انی از آن یافت نمی شود. یادمان 
بماند؛ تنها در پرتو جریان سازی است که اندیشه ای، رخصت 

مانایی می یابد.

از این رو، چرا باید تعجب کنیم وقتی س��ینمایی مانند 
سینمای آمریکا، کامال سازمان یافته و حرفه ای در مسیر ترویج 

ارزشهای جریان مسیحی- صهیونیستی تالش می کند؟!
ام��ا داالن سیاس��تها و ضوابط ما کجاس��ت؟ آیا چنین 

ضرورتی، طراحی شده است؟
پاسخ روشن است!

س��ینمای ایران، متأس��فانه هنوز از داالنی و از بستری 
مطمئن و جامع و تعیین کننده از حیث سیاس��تها و ضوابط 

استراتژیک بی بهره است!
سینماگران ما، پراکندگی را تجربه کرده اند! از نقطه نظر 
فکری یک دس��ت نیستند. نمی خواهم بگویم همه باید یک 
جور کار کنند! اما مس��لما، در س��ینمای جمهوری اسالمی، 
سینماگری که به مبانی نظام دینی و منافع ملی و مصلحت 
مردم، فکر نمی کند، نباید قدر بیند و بر صدر نشیند. سینمای 
ما بصیرت ندارد، تدبیر ندارد. سینمای بی بصیرت و سینمای 
بی تدبیر، نتیجه اش می ش��ود فیلم هایی که تاریخ کش��ور را 
تحریف می کند؟ مثل فیلم »استرداد«! فلسفه دفاع مقدس 
این فصل غرورآفرین تاریخ ایران را تحریف می کند؛ مثل فیلم 

»زمهریر«! نظام دینی را به زیر سؤال می برد؛ مثل فیلم »صد 
سال به این سالها«!

سینمای ایران نمی داند سال آینده باید به کجا برود؟ چه 
قله ای را هدف بگیرد؟

سینمای ایران نمی تواند جریان سازی کند چون نیروهای 
آن باورمند به نگرشی روشن و هدف توافق جمعی، نیستند 

در داالنی مشخص قرار نمی گیرند.
سازمان سینمایی کش��ور باید تکلیف سینمای ایران را 
روش��ن کند! باید نگرش یکس��ان ایجاد شود. یکسان سازی 
نگ��رش، یعنی شناس��ایی، تربیت حرفه ای و پش��تیبانی از 

صاحبان نگرش دینی! نگرش معطوف به نظام دینی!
یکسان س��ازی نگرش، با نگاه به ظرفیت فعلی سینمای 
ایران میس��ر نیست! سازمان س��ینمایی کشور باید کار را از 

استعدادهای جدید آغاز کند!
از این رو، نگرش یکسان و داالن سیاستها و ضوابط، دو 
ضرورت توأمان اس��ت که راهکار تحقق سینمای ملی ایران 

ارزیابی می شود!

پرونده ش��ما به اتهام ارت��کاب غیبت غیرموج��ه از تاریخ 
1392/2/1 تاکنون، در هیات بدوی رس��یدگی به تخلفات 
اداری کارمن��دان آموزش و پرورش اس��تان قزوین مطرح 
رس��یدگی است. مقتضی است ظرف یک ماه از تاریخ نشر 
ای��ن آگهی دفاعیه کتبی خود را به آدرس اداره کل مزبور 
)هیات بدوی( ارس��ال فرمائید، در غیر این صورت پس از 
پای��ان ظرف زمانی تعیین ش��ده طبق مقررات نس��بت به 

صدور رای مقتضی اقدام خواهد شد.

هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان 
آموزش و پرورش استان قزوین

آقای عمران مرنگی فرزند حق وردی
 دبیر آموزش و پرورش منطقه اسفرورین

آقای فرش��اد خمسه دارای شناس��نامه شماره 6021 به ش��رح دادخو.است به 
کالس��ه 275/43/92 ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان علی خمسه ترک بشناسنامه 51670 در تاریخ 
1392/5/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- فرش��اد خمس��ه شناسنامه ش��ماره 6021 صادره از تهران متولد 1349 نسبت 
پس��ر متوفی 2- فرش��ید خمسه شناسنامه ش��ماره 12055 صادره از تهران متولد 
1356 نسبت پسر متوفی 3- فرزانه خمسه ترک شناسنامه شماره 6019 صادره از 
تهران متولد 1346 نس��بت دختر متوفی 4- فرانک خمسه ترک شناسنامه شماره 
6020 صادره از تهران متولد 1348 نس��بت دختر متوفی 5- اکرم مشهدی شعبان 

شناسنامه شماره 167 صادره از تهران متولد 1321 نسبت مادر متوفی
اینک با انجام تشریفات 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 نخستین 

آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

رئیس شورای حل اختالف حوزه 43 شهرستان کرج

آقای مجتبی علیخانی دارای شناس��نامه شماره 17907 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 453/33/92/ح ش از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان عباس علیخانی به ش��ماره شناس��نامه 15 در 
تاریخ 1391/7/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1-مجتبی علیخانی به ش.ش 19709 متولد 1363 صادره از تهران )پسر متوفی(
2- محسن علیخانی به ش.ش 2475 متولد 1357 صادره از تهران )پسر متوفی(

3- منصوره علیخانی به ش.ش 4522 متولد 1353 صادره از تهران )دختر متوفی(
4- مریم علیخانی به ش.ش 15444 متولد 1367 صادره از تهران )دختر متوفی(
5- قدسی علیخانی به ش.ش 14 متولد 1337 صادره از دلیجان )همسر متوفی(

این��ک ب��ا انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در ی��ک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نش��ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد 

شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

رئیس شعبه 33 شورای حل اختالف فردیس

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور 

فوق الع��اده م��ورخ 92/3/8 ش��رکت مزبور ک��ه در تاریخ 
92/3/18 واصل گردید تعداد اعضای هیئت مدیره به س��ه 

نفر کاهش یافت و ماده اساس��نامه اصالح شد. محمدرضا 
مهراب��ی بی��ان ب��ه ش م 00453718300 و هاجر فضل 
زرندی ب��ه ک م 0046489177 و عب��اس ظفر دعاگو به 

ش م 0061450774 بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت 
دو سال تعیین شدند.

آگهی تصمیمات شرکت خوارزم ارتباط خاورمیانه 
سهامی خاص ثبت شده به شماره 112338 

و شناسه ملی 10101560184

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و  امالک کشور

انتقاد شیخ طادی از عدم حمایت مدیران از سینمای مقاومت
کارگردان س��ینما با اش��اره به حرکت های مستقل در س��ینمای ایران برای ارایه پیام صلح ومقاومت گفت: برخی از 
سینماگران که خودشان بر مسایل منطقه توجه داشتند ،به صورت مستقل مسائل را رصد کرده اند، مدیریت جمعی در 
س��ینما برای ارایه پیام صلح و مقاومت نیاز اس��ت.پرویز ش��یخ طادی کارگردان سینما در گفت و گو با سینماپرس درباره 
سینمای ایران و نقش آن در ارائه پیام صلح و دوستی در منطقه با توجه به تحوالت اخیر گفت: سینما به عنوان یک ابزار 
تصویری  و مهم می تواند موثر باش��د و س��ینمای جهان از این تاثیر به خوبی بهره برده اس��ت. موفقیت این رسانه در افکار 
عمومی، اصالح رفتارها و ایجاد رفتارها  قابل بحث و بررسی است.شیخ طادی در ادامه به ساخت مجموعه های مختلف در 
ایجاد فضای تاریخی و باورهای ماهوی در جامعه اشاره کرد و گفت: در برخی از کشورها با ساخت مجموعه های مختلف در 
جهت تاریخ سازی وهویت بخشی موفق عمل می کنند.  در مجموعه های کره ای شاهد هستیم به نوعی به  تاریخ سازی 
و  هویت بخشی مشغول هستند و جامعه را به یک باور ماهوی و هویتی می رساند. یا در مجموعه های چینی با اهداف از 
پیش تعیین شده برای جامعه فرهنگسازی صورت می گیرد و بر رفتار مردم تاثیرگذار هستند.کارگردان فیلم های تحسین 
شده »شکارچی شنبه« و »روزهای زندگی« درباره سینمای ایران و رصد کردن مسائل منطقه توضیح داد: سینما در ایران 
به صورت هدفمند حرکت نکرده اس��ت که بتواند بهره گیری مفیدی از آن صورت گیرد.متاس��فانه هیچ هدفگذاری دقیق 
اجتماعی ، سیاس��ی و اقتصادی نداش��ته اس��ت. قفل های جامعه و منطقه را مورد بررسی قرار ندادیم تا بتوانیم کلیدهای 
مناسب برای آن آماده کنیم کلیدهایی که ساختیم به صورت اتفاقی برخی از مشکالت را حل کرده است. در حوزه مدیریت 

هم برنامه مشخص و مدونی در این زمینه انجام نشده است.
وی در ادامه به حرکت های پراکنده سینماگران اشاره کرد و گفت: در سینمای ایران توسط برخی از سینماگران که 
خودشان بر مسایل منطقه توجه داشتند وبه صورت مستقل رصد کرده اند به صورت چریکی و پارتیزانی حرکت هایی صورت 
گرفته است. نگاه کردن به  اوضاع منطقه و جهان اسالم به صورت معدود و خودجوش از طریق سینماگران انجام شده است.

مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری گفت: مردم دچار تئاتر هراسی شده اند و قشر خاصی از مردم هستند که 
تئاتر می بینند. مردم از اینکه بخواهند تئاتر ببینند وحشت و هراس دارند، چرا که نمی دانند چه چیزی اجرا می شود.به 
گزارش تسنیم، رحمت امینی در نشست رسانه ای نخستین همایش سراسری تئاتر کاربردی، با اشاره به مشکالت تئاتر 
کشور اظهار داشت: چند مسئله در تئاتر کشور وجود دارد، مانند بودجه بسیار ناچیز تئاتر، عدم توسعه تاالر های نمایشی 
و بی توجهی به مسئله شغلی اهالی تئاتر که این مشکالت پس از سه دهه همچنان مطرح هستند. در این سال ها تعداد 
دانش��جویان و فعاالن تئاتر افزایش پیدا کرده اس��ت، اما این ضعف ها همچنان وجود دارند. مدیر مرکز هنرهای نمایشی 
حوزه هنری تصریح کرد: متاسفانه تئاتر در نهادهای اساسی و کلی و عمده کشور مورد توجه نیست، نه در مجلس و نه 
در دولت تئاتر به عنوان هنری که ضرورتش در جامعه حس شود مورد توجه قرار نمی گیرد و البته بخشی از معضالت 
تئاتر نیز به خود هنرمندان این عرصه بر می گردد که ارتباط خود را با مخاطبان و عالقه مندان بهبود نمی بخشند. تئاتر 
کاربردی از عواملی است که می تواند مشکالت تئاتر کشور  را کاهش دهد؛ این هنر در گام های نخست خود است و در 

جهان نیز در دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: همایش تئاتر کاربردی همچنین در راس��تای اهداف مرکز هنرهای نمایش��ی حوزه هنری مبنی بر 
بردن تئاتر درون اقشارمختلف مردم کشور برگزار می شود. مردم دچار تئاتر هراسی شده اند و قشر خاصی از مردم 
هستند که تئاتر می بینند. مردم از اینکه بخواهد تئاتر ببینند وحشت و هراس دارند، چرا که نمی دانند چه چیزی 
اجرا می شود، تئاتر کاربردی می تواند این ذهنیت را از بین ببرد. در حال حاضر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری قصد دارد
 »دفتر تئاتر بچه های مسجد« دوباره راه اندازی کند تا عالقه مندان به راحتی بتوانند عضو شوند و در عرصه تئاتر فعالیت کنند.

براب��ر صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی س��الیانه مورخ 
1391/6/20 ش��رکت فوق ثبت ش��ده به شماره 506 و به 
شناس��ه ملی 10720070110 تغییرات زیر در ش��رکت 

فوق صورت گرفته است:
1-س��ازمان حسابرس��ی بعنوان بازرس قانونی برای سال 

مالی 1391/12/30 انتخاب گردید.
2-روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

آگهی تغییرات شرکت کشاورزی 
و دامپروری سفیدرود )سهامی خاص(

حسین زاده
 مسئول ثبت شرکت های رشت

موضوع: انجام عملیات تعویض س��یم مس��ی با کابل خودنگه��دار فاز 16 در 
ح��وزه مدیریت برق مهریز )به روش خط گرم( را از طریق مناقصه عمومی به 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
لذا کلیه ش��رکت های پیمانکاری واجد ش��رایط، در ص��ورت تمایل می توانند 
از تاری��خ 1392/6/21 لغای��ت 1392/7/1 جهت تهیه اس��ناد مناقصه با ارائه 
معرفی نام��ه و فیش واریزی به مبلغ 212/000 )با احتس��اب ارزش افزوده( به 
حساب ش��ماره 0101822916006 بانک صادرات ش��عبه مارکار یزد به نام 
ش��رکت توزیع برق استان یزد به آدرس یزد- بلوار منتظر قائم- شرکت توزیع 
برق اس��تان یزد- امور بازرگانی مراجعه نمایند. در ضمن پیش��نهاددهندگان 
جهت پاس��خگویی به س��ؤاالت احتمالی با ش��ماره تلفن 0351-6248989 
تم��اس حاص��ل نماین��د. ذکر ش��ماره مناقص��ه روی پاکت الزام��ی و حضور 
پیش��نهاددهندگان در جلس��ه آزاد می باش��د. هزینه چاپ آگهی در روزنامه و 
کلیه کس��ورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باش��د. شرکت توزیع نیروی 
برق استان یزد در رد یا قبول کلیه پیشنهادها مختار است. الزم به ذکر اینکه:

1- محل اجرا: حوزه عمل امور برق شهرستان مهریز.
2- مدت اجرا: سه )3( ماه شمسی.

3- ضمانتنامه بانکی ش�رکت در مناقصه ب�ه: مبلغ کل 175/000/000 
)یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال(.

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها ساعت 9 صبح روز شنبه 1392/7/13 بوده و 
بازگشایی پیشنهادها نیز در ساعت 10 صبح روز شنبه 1392/7/13 با حضور 

اعضاء کمیسیون معامالت انجام می گردد.
مناقصه عمومی دومرحله ای )در دو جلسه برگزار می گردد( می باشد.

به پیش��نهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد 
از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 www.tender.tavanir.org.ir ضمنا این آگهی در سایت توانیر به آدرس
و پرتال جامع شرکت توزیع برق استان یزد قابل دسترسی می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
شرکت توزیع برق شماره: 148/603

 استان یزد

 دوم
نوبت

شرکت توزیع برق استان یزد

خان��م پروی��ن بهزادپور شناس��نامه ش��ماره 405 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 920199 از این شورا درخواست گواهی 
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان هوشنگ 
زارعی به شناس��نامه 610 در تاریخ 92/4/24 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به:
1- س��یامک زارعی ش ش 256 پسر 2-سپیده زارعی ش ش 

12368 دختر 3-پروین بهزادپور ش ش 405 همسر
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

رئیس شعبه 28 شورای حل اختالف شهر قزوین

مردم دچار تئاتر هراسی شده اند

خانم س��هیال عرب دارای شناس��نامه شماره 199 به ش��رح دادخواست به کالسه 
110 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان پرویز سرهنگی بشناسنامه 7 در تاریخ 89/2/4 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به 1- متقاضی )همسر متوفی( 
2- امیرمحمد س��رهنگی به ش��ماره شناس��نامه 32-026924-658. 3-علیرضا 
س��رهنگی به ش��ماره ملی 1-011214-658 )فرزندان ذک��ور متوفی( 4- ناصر 
س��رهنگی به ش��ماره شناس��نامه 307 )پدر متوفی( 5- طاهره عزت محسنی به 

شماره شناسنامه 41 )مادر متوفی(.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

شفتی- رئیس شعبه اول  دادگاه حل اختالف ایوانکی
443 م الف

آقای مهدی خانزاده فتوحی دارای شناس��نامه ش��ماره 864 به شرح 
دادخواس��ت ب��ه کالس��ه 920279 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی 
حصر وراث��ت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان فاطمه ثقفی 
به شناس��نامه307 در تاریخ 91/10/12 اقامت��گاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- محم��د خانزاده فتوحی ش ش 33 پس��ر 2- علی خانزاده فتوحی

 ش ش 712 پس��ر 3- مه��دی خان��زاده فتوحی ش ش 864 پس��ر 
4-حس��ین خانزاده فتوحی ش ش 212 پسر 5- رقیه خانزاده فتوحی 

ش ش 679 دختر
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد.

رونوشت آگهی حصر وراثت

رئیس شعبه 15 شورای حل اختالف شهر قزوین

در پرونده کالسه 920081/ اجرائی شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بوئین زهرا به پرداخت 143/730/887 
تومان و هزینه دادرسی اهواز فانوس محکوم اند در حق اسماعیل مجاور و نیم عشر دولتی در صندوق دولت کارسازی 
نماید که محکوم له جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای توقیف و فروش اموال غیرمنقول محکوم علیه به شرح 
و میزان کارشناس��ی ذیل را نموده اس��ت که این اجرا قصد دارد در مورخ 92/7/16 از ساعت -8- الی -9- صبح در 
محل ش��عبه اجرای احکام شعبه قدیم حقوقی دادگستری بوئین زهرا از طریق مزایده عمومی اموال ذیل را بفروش 
میرساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا پنج روز قبل از زمان مزایده از اموال مورد مزایده با هماهنگی 
این اجرا بازدید و در مزایده حضورا ش��رکت نمایند و خریدار می بایس��تی مبلغ ده درصد پیش��نهادی خود را نقدا 
پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یکماه به حساب سپرده دادگستری واریز نمایند و پس از تایید مزایده توسط دادگاه 
محترم صادر کننده حکم اموال به خریدار منتقل خواهد شد و در صورت عدم تایید مزایده مبلغ ده درصد واریزی 
به خریدار مس��ترد خواهد ش��د. و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز 
ننماید و یا اعالم انصراف نمایند مبلغ ده درصد پیش��نهادی خریدار پس از کس��ر هزینه های مزایده به نفع صندوق 
دولت ضبط و خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داش��ت مراس��م مزایده با رعایت مواد قانون اجرای احکام 
مدنی اجراء می گردد چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت و مکان مزایده برگزار 

خواهد شد اموال به شرح لیست پیوستی
31/000/0003/000/000 عددسالمکمد فلزی بایگانی مدارک1

1/500/000...9 عددسالمقفسه فلزی پیچ و مهره ای2

فریم پنجره از جنس یوپی وی سی به ابعاد  2/3* 1/5 متر و 6 دهنه3
 شیشه خور ساخت شرکت فیرات پن آلمان

 به ازای هر کیلوگرم 20/000 90 عددضایعات
ریال و هر فریم 20 کیلوگرم

36/000/000

15/000/0005/000/000 دستگاهنامشخصیخچال فریز دونار خزر4

کابینت ام دی اف آبدارخانه اداری قسمت پایین و باال و محتویات داخل 5
کابینتها

1/500/00012/000/000 به ازای هر متر8 مترسالم

12/000/0002/000/000 عددنامشخصاجاق گاز رو کابینتی دو شعله 6

12/000/0002/000/000 عددنامشخصدستگاه تصفیه آب سه فیلتره همراه با فیلتر آر او زیرکابینتی 7

115/000/00015/000/000 عددنامشخصیخچال ویترینی ساخت شرکت الکترو استیل8

بیل 500 کیلویی مختص نصب بروی تراکتور همراه با جکها و شیرآالت 9
هیدرولیکی

140/000/00040/000/000 عددسالم

120/000/00020/000/000 عددسالمبونکر سیمان 15 متر= مکعبی10

115/000/00015/000/000 عددسالمتانکر آب 5000 لیتری چرخدار11

2/000/000...40 عددسالمگالن های پالستیکی در احجام مختلف12

171/700/000جمع

)آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول(

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری بوئین زهرا - کاشی

و   92/100/6685 ش��ماره  ابالغی��ه  طب��ق 
92/100/6687 مورخ 92/5/26 وزیر محترم نیرو 
و به استناد احکام ش��ماره 91/45168/20/100 
م��ورخ 91/12/1 رئی��س مجمع عموم��ی آقایان 
احمد هجرانفر ک��د ملی 4322784747 و قربان 
رحمانی فر کدمل��ی 4322699375 به ترتیب به 
س��مت عضو اصلی و علی البدل هیئت مدیره برای 
مدت دو س��ال انتخاب ش��دند. ذی��ل دفتر ثبت 
شرکت ها در تاریخ 92/6/18 تکمیل امضا گردید.

آگهی تصمیمات شرکت
 آب و فاضالب استان قزوین

 )سهامی خاص( به شماره ثبت 
2339 به شناسه ملی 10861411760

حسن غالمحسینی-
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قزوین

خواه��ان/ خواهان ها زه��را امیرخان و فاطمه نیتی و علیرضا پازوکی و فرود نیتی و 
ش��هین پازوکی و مهرداد پازوکی و ش��هین نیتی و نیره پازوکی و ملوک کردوانی 
و مه��دی صادقی و بهزاد پازوکی و عل��ی نیتی و فاطمه امیرخان و طاهره کاظمی 
و لق��ا پازوکی و بهور پازوکی و حس��ین نیتی و منوچه��ر پازوکی و بهناز پازوکی و 
ایرج پازوکی و مینا پازوکی و محمد حس��ن امیرخان و اقدس کردوانی و ش��کوفه 
عبدالشاهی و محمدرضا امیرخان و مریم صادقی و لیلی امیرخان و مرضیه پازوکی 
دادخواس��تی به طرفیت خوانده/ خواندگان میالد ج��والن و رحیمه مقبلی و علی 
مقبلی و حس��ین مقبلی و نجات زندی و علی اکبر محسنیان و مرحوم محمدقاسم 
کمالی و حس��ن لش��کری و مهرعلی لش��کری و مرحوم یوس��ف جوالن و مرحوم 
میرزاآقا مقبلی و غضنفر شاه حس��ینی و حس��ین زندی و فرهاد جوالن و ش��هناز 
میرآخ��وری و رحمت اهلل زندی و میثم جوالن و قاس��م مقبل��ی و علی میراخوری 
و پرویز میراخورلو و حس��ین میراخورلو و جعف��ر جاویدی و نورالدین میراخورلو و 
رمضان میرآخوری و اش��رف مقبلی و گل آقا پیروی و فرشاد قوشچی و رضا کمالی 
و س��وری عطائی پور و مرحوم محمود قوش��چی و اکبر میراخورلو و اقدس زندی و 
فهیمه مقبلی و عباس مقبلی و محمدجوالن و شکراهلل کتی و علی کمالی و محمد 
قباخلو به خواس��ته مطالبه هزینه دادرسی و خلع ید و مطالبه اجرت المثل تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان گرمس��ار نموده که جهت رس��یدگی به شعبه اول 
دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان گرمسار واقع در استان سمنان- گرمسار- بلوار 
ش��هید بهشتی- دادگستری شهرستان گرمسار- کد پستی: 3581751157 تلفن: 
17-4224816 )ک��د0232( ارج��اع و به کالس��ه 9109982250200457 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/8/15و ساعت 10:00 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی 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 نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان گرمسار
444 م الف

گردش��کار- خواهان دادخواس��تی بخواس��ته طالق تس��لیم محاکم عمومی شهرستان 
گرمسار نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی گرمسار ارجاع شده است 
و در این خصوص قرار ارجاع امر به داوری صادر ش��ده است که به علت مجهول المکان 
ب��ودن خوانده و به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده مجهول المکان ظرف مهلت بیس��ت روز 
پس از تاریخ نش��ر آگهی داور اختصاصی خود را که واجد شرایط مندرج در ماده چهار 
آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق )مسلمان 
شناس��ایی نسبی نس��ایل ش��رعی، خانوادگی، اجتماعی- حداقل سن چهل سال تمام- 
متأهل- معتمد- عدم اش��تهار به فسق و فساد( را به شعبه اول دادگاه عمومی گرمسار 

اعالم نماید و اال دادگاه خود راساً اقدام به معرفی داور می نماید.

بابازاده- مدیر دفتر شعبه اول حقوقی گرمسار
445 م الف

آگهی ابالغ تعیین داور
کالسه پرونده: 910710

وقت حضور: ظرف مهلت 20 روز پس از رؤیت
خواهان: نرگس سلطانی فرزند حسین گرمسار نرسیده به ده نمک 

خوانده: نبی رضایی فرزند ضامن مجهول الملکان 
خواسته: طالق

یک قطعه زمین کش��اورزی به مس��احت 25 هکتار )بدون آب ( واقع در ضلع جنوب کیلومتر 18 
بزرگراه معلم )اصفهان -تهران ( جنب دانش��کده پدافند هوایی ، ش��مال مجموعه مهر و ش��هرک 

پردیس شاهین شهر را به منظور کشت گیاهان یکساله از طریق اجاره یکساله واگذار می گردد .
تاریخ بازدید : سه شنبه 26/ 6/ 1392 الی چهارشنبه 27/ 6/ 1392 از ساعت 8:30 الی 12 

آدرس : اصفهان ، کیلومتر 28 آزاد راه اصفهان تهران، شرکت صنایع هواپیما سازی ایران 
 تلفن تماس : 318 24 59  -  312 0

ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
روابط عمومی شرکت صنایع هواپیما سازی ایران )هسا(

آگهیمزایده


