
 پندارِ بهتر یک میلیونی ها مالیات نمی دهند
 در 
صعب العالجی

کاسه دولتی زیر نیم کاسه مالیات گریزها
 تردد  در جاده های برفی تنها

3 با زنجیر چرخ
 عیدی کارگران  را

4 بهمن ماه بدهید 2
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 از »کتک خوردن در مدارس «
  تا » اخراج دختران محجبه«
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 شهر جدید بهارستان
 توسعه می یابد

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: شهر جدید 
بهارستان در آینده نزدیک توسعه کمی و کیفی می یابد.

محمود محمودزاده در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل 
ش��هر جدید بهارس��تان با تقدیر از تالش های محس��ن 
سخنوری ،مدیرعامل سابق ش��رکت عمران شهر جدید 

بهارستان، پروژه های در دست اقدام...

 پلیس موظف به
 شماره گذاری خودروها شد

 طال  70 تومان
 باال رفت

دبی��ر انجم��ن خودروس��ازان  ای��ران از ال��زام پلیس به 
شماره گذاری خودروها بدون هرگونه اعمال نظر براساس 
مصوبه جدید هیات دولت خب��ر داد.احمد نعمت بخش 
اظهار داشت: پیش از این پلیس با تفس��یر به رای قانون 
ش��ماره گذاری خودرو در وظایف س��ازمان های مسوول 
در رابطه با صدور مجوز ش��ماره گذاری خودروها دخالت 
می کرد. وی افزود: در مصوبه جدید هیات دولت در تاریخ 
ششم بهمن ماه به صراحت ذکر شده که پلیس موظف به 

شماره گذاری خودروهایی است که...

بهای طال در ایران علیرغم کاه��ش ارزش آن در بازارهای 
 جهانی ح��دود 70 تومان باال رفت. دی��روز هر گرم طالی

 18 عیار در بازار تهران 89 ه��زار و247 تومان معامله می 
شود که نشان دهنده افزایش  69 تومانی آن نسبت به چند 
روز گذشته  است. همچنین امروز نرخ دالر 5 تومان افزایش 

یافت و یورو بدون تغییر بوده است.
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هنرمندان با شهدا
پیمان دوباره  می بندند

مدی��ر کل اداره ارش��اد اصفهان با بی��ان اینکه 
پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر در اصفهان به 
مدت 10 روز برگزار می شود، گفت: این جشنواره 
با حضور اصحاب هنر در گلستان شهدا و با بیعت 
 هنرمن��دان با آرمان ه��ای امام و ش��هدا از روز 

پنج شنبه 17 بهمن ماه آغاز می شود.
محمد قطبی ظهر ر نشست خبری با خبرنگاران 
پیرامون برگزاری پنجمین جشنواره فیلم فجر 
اصفهان اظهار داشت: با وجود نا امیدی هایی که 

به دلیل هزینه ها در ارتباط با برگزاری جشنواره 
فجر در اصفهان وجود داش��ت این جش��نواره 
همانند سال های گذش��ته در اصفهان برگزار 
می شود. وی با اش��اره به اینکه از سوی وزارت 
ارش��اد 20 فیلم در اختیار شهرس��تان ها قرار 
گرفته که اسامی 19 فیلم مشخص شده است، 
افزود : در ابتدا قرار بود هر فیلم در یک سانس به 
روی پرده برود اما با رایزنی های الزم در نهایت 
قرار شد که در هر روز دو فیلم و هر کدام در سه 

سانس در سینما س��پاهان اکران ش��ود. مدیر 
کل اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی اصفهان با 
اش��اره به اینکه تیم داوری انتخاب ش��ده اند و 
این فیلم ها در 5 بخش به طور مستقیم داوری 
می ش��ود، تاکید کرد: بهترین بازگر زن و مرد، 
بهترین کارگردان، فیلم و فیلمنامه توسط داوران 
برگزیده  و از آنها تقدیر می شود و یک فیلم نیز 
 به عنوان فیل��م برگزیده از نگاه م��ردم انتخاب

 می شود.

همزمان با افتتاح پنجمین جشنواره فیلم فجر در استان

افتتاح تونل انتقال آب به زاینده رود در دهه فجر 
مش��اور وزیر نیرو از افتتاح 18 طرح آبی کشور 
در دهه فجر امس��ال خبر داد و گفت: 17 طرح 
کوچک تامی��ن آب، یک پ��روژه اضطراری آب 
رسانی و تونل انتقال آب به زاینده رود از جمله 
این طرح ها اس��ت. محمد حاج رس��ولی ها از 
 آماده افتتاح بودن 18 طرح بخش آب کشور با 
سرمایه گذاری دو هزار و 414 میلیارد ریالی در 

دهه فجر امسال خبر داد. مشاور وزیر نیرو گفت: 
هدف از اجرای این طرح ها تامین آب ش��رب، 
صنعت و کشاورزی، تغذیه مصنوعی سفره های 
آب زیرزمینی؛ مهندسی رودخانه ها، سواحل و 
احداث تاسیسات مطالعات پایه منابع آب است.

مش��اور وزیر نیرو افزود: س��د تاریک در استان 
گیالن با هدف تولید انرژی برقابی...

مدیر اجرایی سبد کاالیی از مردم درخواست 
کرد تا وق��ت خ��ود را در صف ه��ای طوالنی 
دریافت سبد کاال تلف نکنند و گفت: اگر مردم 
اعتراضاتی در این زمینه داش��تند، می توانند 

به ش��ماره تلفن 124 مرتبط با س��ازمان های 
صنعت، معدن و تجارت سراس��ر کشور اطالع 
 دهند، ضمن این که می توانند از طریق سایت

 س��بد کاال، از نزدیک ترین فروش��گاه عرضه 

کننده کاال به محل زندگی خود اطالع حاصل 
کنند.بهمن حاج علی در خصوص شیوه تداوم 
توزیع سبد کاالیی گفت: توصیه اکید ما به مردم 

44این است که با توجه به بازه 15 روزه ... 4
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شهرداری تودشک در نظر دارد نسبت به فروش 11 پالک زمین تجاری در محله تودشک و 9 

پالک زمین مسکونی  در محله تودشکچوئیه از طریق آگهی مزایده اقدام نماید . متقاضیان 

میتوانند جهت دریافت اس�ناد و دریافت مدارک مزایده از تاریخ 1392/11/15 لغایت 

1392/11/30 به شهرداری مراجعه نمایند . 

الزم به ذکر است مبالغ تقسیط نخواهد شد و هزینه های  انتشار آگهی ، کارشناسی و ... به 

عهده برندگان مزایده می باشد .

سید محمد قاضی عسگر شهردار تودشک 

آگهی مزایده نوبت اول 

www.shabakieh.com

شبکیه
6205197-6205196

د!!!
لطفا کمر بندهای  ایمنی  خود را ببندی

ی باور نکردنی 
سرعت

ز اینترنت پرسرعت شما 
ه نیا

پاسخی ب

ط تلفن نداشته باشید
حتی اگر خ

با کمترین تعرفه ، کیفیت باال و نصب سریع 
اینترنت پر سرعت بی سیم 



اخبار کوتاهيادداشت

تبیین کارکردها ی مجلس خبرگان 
رهبری  در »انديشه سیاسی اسالم«

عضو مجلس خب��رگان رهبری گف��ت: تبیین کارکرده��ا و وظایف 
مجلس خبرگان رهبری از اهداف برگزاری همایش »اندیشه سیاسی 

اسالم« است.
 آیت اهلل سید ابوالحسن مهدوی در حاشیه برگزاری جلسه هماهنگی 
دس��تگاه های این اس��تان برای همایش »اندیش��ه سیاسی اسالم« 
اظهار داش��ت: تبیین کارکردها و وظایف مجل��س خبرگان رهبری 
به دلیل اهمیت و جایگاه خاص آن در نظام جمهوری اسالمی ایران 
امری ضروری است و از مهمترین اهداف برگزاری همایش »اندیشه 

سیاسی اسالم« در استان هاست.
وی خاطرنش��ان کرد: مجلس خب��رگان رهبری وظیف��ه بزرگی در 
انتخاب رهبری و نظارت بر اس��تمرار صفات رهب��ری دارد، لیکن به 
دلیل محرمانه بودن جلسات، مردم و حتی فرهیختگان جامعه کمتر 

با فعالیت های آن ها آشنایی دارند.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: همین آسیب در صحن علنی 
مجلس خبرگان مطرح و مصوب شد تا به منظور آشنایی بیشتر مردم 
با مجلس خبرگان و پاسخگویی به شبهات به وجود آمده در جامعه 
در هر استان همایش »اندیشه سیاسی اسالم« برگزار شود که 29 و 
 30 بهمن ماه، استان اصفهان میزبان اعضای مجلس خبرگان خواهد 

بود.

فرماندار جديد لنجان معرفی شد
با حضور اس��تاندار اصفهان، س��ید محسن س��جاد، فرماندار جدید 

شهرستان لنجان معرفی شد.
 امام جمعه زرین ش��هر در آیین معارفه با تبری��ک دهه فجر گفت: 
وقوع انقالب اس��المی و براندازی نظام طاغوت به ما یاد داد جایگاه 
والیت کجاس��ت.وی افزود: تبلور اس��تفاده از مبانی محکم اسالمی 
 در قانون اساس��ی و ج��ای جای نظ��ام مقدس جمهوری اس��المی

 مشهود است.
باقریان با طبیعی دانس��تن تغییر و تح��والت مدیریتی گفت: مهم 
 این اس��ت که امروز همه برای کارآمد نش��ان دادن نظام اسالمی در 

عرصه های مختلف تالش کنیم. 

پاسخگويی روايی به مساله مهدويت 
سواالت مغرضانه را اصالح می کند

رییس حوزه علمی��ه اصفهان گفت: پاس��خگویی روایی به مس��اله 
مهدویت سواالت مغرضانه را اصالح می کند.

 آیت اهلل حس��ین مظاهری در دی��دار اعضای دبیرخان��ه چهارمین 
همایش سراس��ری گفتم��ان مهدویت با اب��راز خرس��ندی از ایده 
برگزاری این گونه همایش ها در سراس��ر کش��ور به وی��ژه اصفهان، 
این حرکت را کاری مقدس دانس��ته و افزود: این اقدام ش��رط هایی 
 الزم دارد ک��ه امی��دوارم به دس��ت ش��ما جامع��ه عمل پوش��انده 

شود.
وی، ارایه یک مهدویت علمی و واقعی در مقابل مهدویت دروغین را 
از جمله شروط برگزاری این گونه همایش ها بیان کرد و ادامه داد: در 
این همایش نباید قصه ها و مطالبی که دور از ذهن جوانان است و آلت 

دست دشمنان قرار می گیرد ارایه کرد.
رییس ح��وزه علمیه اصفه��ان با تاکید ب��ر لزوم توجه به س��واالت 
و پاس��خ هایی ک��ه در ای��ن زمین��ه ارای��ه می ش��ود تصری��ح کرد: 
اس��تفاده از ه��زاران روایت موج��ود پیرامون مهدوی��ت و مواظبت 
 در ن��وع پاس��خگویی، س��واالت مغرضان��ه را نی��ز اص��الح خواهد

 کرد.
آیت اهلل مظاهری با اشاره به عالقه مراجع معظم تقلید قم به موضوع 
مهدویت، خواستار بهره گیری از ظرفیت ارزشمند آنان در برگزاری 

این همایش شد.
گفتنی اس��ت؛ چهارمی��ن همایش سراس��ری گفتم��ان مهدویت 
با محوریت آثار حض��رت آیت اهلل صاف��ی گلپایگانی، اردیبهش��ت 
س��ال آینده ب��ه میزبان��ی نه��اد نمایندگی مق��ام معظ��م رهبری 
 در دانش��گاه صنعت��ی اصفه��ان در ای��ن دانش��گاه برگ��زار 

می شود.

دولت در اجرای نظرات دلسوزانه 
مراجع معظم مصمم است

 جلس��ه هی��ات دول��ت ی��ک ش��نبه گذش��ته ب��ه ریاس��ت
 حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی برگزار شد و اعضای دولت 
درباره مهمترین مسایل و مباحث روز کش��ور به بحث و تبادل نظر 

پرداختند.
رییس جمهور در این جلسه، پس از ارایه گزارش اسحاق جهانگیری از 
دیدار با مراجع عظام تقلید در قم، از طرف خود و دولت از حمایت های 
جدی مراجع تقلید از دولت تش��کر و سپاس��گزاری ک��رد و گفت: 
 نس��بت به پیگیری و اجرای نظرات دلس��وزانه آن بزرگواران مصمم

 هستیم.
روحانی افزود: مراجع تقلید شخصیت های بلندمرتبه، دارای موقعیت 
معنوی و نفوذ اجتماعی هستند و عالوه بر راهنمایی ها، توجه و دعای 

آنان نیز برای دولت بسیار مهم است.
رییس جمهور ضمن مغتنم دانس��تن ارتباط نزدیک دولت و مراجع 
 و حوزه های علمی��ه، ابراز امی��دواری کرد که ای��ن رابطه صمیمی 

روز به روز بیشتر و صمیمانه تر شود.
در این جلسه، پس از ارایه گزارش مربوط به هدفمندسازی یارانه ها، 

برخی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی مطرح و تصویب شد.
اصالح اساس��نامه صندوق توس��عه دریای��ی و تصوی��ب آیین نامه 
اجرایی قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت 

جهادکشاورزی از دیگر مصوبات جلسه هیات دولت بود.

کلینتون از سنا خواست تحريم های 
بیشتری علیه ايران تصويب نکند

هیالری کلینتون از اعضای سنای امریکا خواست تحریم های جدید 
علیه ایران تصویب نکنند.

هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه پیشین امریکا در نامه  مورخ
 26 ژانویه بر حمایت اولیه اش از آنچه وی»تحریم های فلج کننده« 
علیه برنامه هس��ته ای ایران خواند تاکید کرد و پس از آن به اعضای 
س��نای امریکا گفت که طرح پیش��نهادی تحریم ها علیه ایران این 
 خطر را به همراه دارد که اگر توافق نهایی نتواند در چارچوب زمانی 
ش��ش ماهه حاصل ش��ود، این طور به نظر برس��د که امریکا اشتباه 

کرده است.
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بیشاز۳۳۰۰پروژهروستاییدرسراسرکشورافتتاحمیشود

با حضور معاون اول رییس جمهور به طور هم زمان بیش از 3 هزار و 300 پروژه روستایی در سراسر کشور افتتاح می 
شود. جهانگیری  به همراه وزرای کشور، بهداشت، درمان و  آموزش پزشکی، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، آموزش و 

پرورش و راه و شهرسازی، معاون اجرایی رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد به چابهار آمده اند.
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 برگزاری گردهمايی 
اصالح طلبان استان 

 اشتون: به گفتگو
 ادامه می دهیم

 همزمان با دهه فجر و ایام خجس��ته پی��روزی انقالب اس��المی، گردهمایی
 اصالح طلبان اس��تان اصفهان با حضور دستیار ارش��د رییس جمهور برگزار 
 می ش��ود.به گزارش مهر، این گردهمایی با هدف هم افزایی و هم اندیش��ی

اصالح طلبان استان اصفهان همزمان با برگزاری جشن پیروزی انقالب اسالمی 
در دهه فجر برگزار خواهد شد.چندین مقام کشوری و استانی دولت تدبیر و 
امید از جمله حجت االسالم علی یونسی )مشاور و دستیار ارشد رییس جمهور 
در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی(،جمعی از خانواده شهدا و فعاالن و 
مبارزان پیروزی انقالب اسالمی در استان اصفهان از جمله میهمانان ویژه این 
گردهمایی خواهند بود.در این همایش که روز 17 بهمن ماه برگزار می شود، 
اعضا و هواداران احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصالحات استان اصفهان 

از مناطق و شهرستان های مختلف استان حاضر خواهند بود.

کاترین اش��تون اعالم کرد که گروه 1+5 در مذاکرات هس��ته ای با ایران تا هر 
زمانی که الزم باش��د برای رس��یدن به یک توافق » بس��یار دشوار«گفت وگو 
 خواهد کرد، حت��ی اگر این کار ب��ه مفهوم تمدید ضرب االجل 6 ماهه ش��ان

 باش��د.رییس سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپ��ا در گفت وگو ب��ا روزنامه  وال 
اس��تریت ژورنال در حاش��یه  کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که توافق نهایی 
 باید جامعه بین المللی را مطمئ��ن کند که برنامه  هس��ته ای ایران صلح آمیز

 است.
اشتون عالوه بر آن مذاکرات با ایران را  بسیار دش��وار خواند و گفت: همه این 
را به شما خواهند گفت که این مذاکرات بس��یار دشوار است. ما در این زمینه 
هیچ تضمینی نداریم و برای رسیدن به یک توافق درست تا هر زمانی که الزم 

باشد وقت می گذاریم.

رییس شورای فرهنگی نهاد ریاس��ت جمهوری با اشاره به 
برخی بداخالقی های موجود در کشور نسبت به دولت اظهار 
داش��ت: دولت باید شرح صدر داشته باش��د و در مقابل این 
بداخالقی ها با خوش اخالقی برخورد کند.حجت االس��الم 
والمسلمین س��یدرضا اکرمی، اظهار داشت: ما نباید نگران 
این بداخالقی ها باشیم؛ چراکه در جامعه ما فضای باز برای 
آزادی بیان و پس از بیان وجود دارد.وی با بیان این که »باید 
در مقابل بداخالقی ها و بی اخالقی ه��ای موجود در جامعه، 
با اخالق برخ��ورد کرد«، افزود: ما باید بیش��تر با یکدیگر به 
 گفت وگ��و بپردازیم تا بداخالقی ه��ا در جامعه کاهش یابد؛

 در غی��ر این ص��ورت باید ش��اهد افزای��ش بی اخالقی ها و 
بداخالقی ها در جامعه باش��یم.رییس شورای فرهنگی نهاد 
ریاس��ت جمهوری گفت: به نظر من دولت باید شرح صدر 
داش��ته باش��د و هرچه می تواند در جهت آگاه سازی مردم 

اهتمام بورزد و به همه آنچه بر زبان می آورد نیز عمل کند.
وی در پایان ادامه داد: به زبان آوردن برخی مسایل در شرایط 
کنونی توقعات اضافی نس��بت به دولت به وجود می آورد و 
منجر به ایجاد بداخالقی در جامعه می شود. اگر دولت به امور 
مربوط به خود اهتمام ورزد و در مقابل بداخالقی های موجود 
در جامعه با خوش اخالقی برخورد کند، قطعا شاهد موفقیت 

دولت خواهیم بود.

عضوکمیسیون اقتصادی و بازرگانی دفتر مشورتی مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام گفت: توافقات هسته ای، امید به 

بهبود وضعیت اقتصادی کشور را افزایش داده است.
امیرضا حس��نی در همایش » بررس��ی تحوالت بازار پول و 
سرمایه« در اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: اگر توافقات 
 ژنو انجام نمی ش��د اوضاع اقتصادی ایران بس��یار س��خت 
می ش��د چراکه ایران تنها امکان فروش نفت به تنها شش 
کش��ور دنیا را داش��ت.وی افزود: ش��اید نتوان امید به رفع 
کامل تحریم ها داش��ت و اتفاقات آینده را پیش بینی کرد 
اما با توافقات انجام شده در بحث هسته ای امید برای بهبود 

وضعیت اقتصادی در کشور شکل گرفته است.
حس��نی تاکید کرد: موضوع توافق ژنو بازار و اقتصاد کشور 
را تح��ت تاثیر خود ق��رار داد و حتی هرگون��ه حرکت وزیر 
امورخارجه و س��فرهای وی ب��ر این موضوع تاثیر داش��ت 
 اما اکنون که دوره ش��ش ماه��ه توافقات آغاز ش��ده توجه

 به این گونه مسایل کمرنگ تر شده است و سرمایه گذاران 
جهانی تنها منتظر آینده محتوای این توافقات هس��تند تا 

ببینند آینده بازار را به چه سمت و سویی حرکت دهند.
وی ابراز داشت: پیش بینی می کنیم که بعد از این شش ماه 
که توافق ژنو در حال اجرا است شش ماه بعدی نیز به همین 

شکل ادامه یابد .

معاون س��تاد امر به معروف و نهی از منک��ر اصفهان گفت: 
کسب وکار ما باید به دور از فریب و نیرنگ بوده و اسالمی باشد 

و این خود بهترین امر به معروف و نهی از منکر است.
حجت االس��الم محمد زارعان درباره ارزیابی خ��ود از تاثیر 
امر به مع��روف و نهی از منک��ر در س��ازمان های مردم نهاد 
 تصریح کرد: با توجه به این که اصناف و هیات و موارد دیگر

 فعالیت شان به سبک زندگی می رسد باید پذیرفت فعالیت 
آن ها اثر مستقیم دارد.وی با اشاره به این که نهی از منکر و 
امر به معروف عام بوده و باید مطرح ش��ود، ادامه داد: چیزی 
که می تواند بر موضوع سبک زندگی اثر زیادی داشته باشد 
اصناف بوده که با س��الم و خوش برخ��وردی کار خود را به 
بهترین نحو انجام دهد.معاون تشکل های مردمی ستاد امر 
به معروف و نهی از منکر اس��تان اصفهان با بیان این که باید 
اصناف و تشکل های مردم نهاد ما از دروغ، کذب و رشوه دور 
باشند، بیان کرد: این خود بهترین امر به معروف و نهی از منکر 
بوده و در زندگی مردم اثر مستقیم دارد.وی ابراز کرد: انتظار 
مردم این است که در قرض الحسنه ها پول اسالمی و حالل 
بگیرند نه سودهای کالن بگیرند و ما در این خصوص به این 
سمت و سو بوده و شاید این حرکت ما حدی آرام بوده که به 
چشم نیامده اما همت جدی مسووالن را می طلبد تا بتوان به 

این خواستگاه رسید.

کارشناس سیاسی سپاه حضرت صاحب الزمان)عج( اصفهان 
گفت: انقالب اسالمی به مس��لمانان و حق طلبان منزلت و 
جایگاه جهانی داد. رمضانعلی غالمرضایی در جمع مردم و 
بسیجیان شهر حنا از توابع شهرستان سمیرم اظهار داشت: 
بازگشت منزلت و جایگاه مسلمانان، نقطه آغاز اسالم هراسی 
و افزایش تالش دشمنان برای ایجاد اختالف و تفرقه در بین 
مسلمانان است.وی خاط نش��ان کرد: انقالب اسالمی ایران 
به رهبری حضرت امام خمینی)ره( یک انقالب منحصر به 
فرد در غرب آسیا و خاورمیانه بود که توانست معنای عزت و 

کرامت انسانی را بازگرداند و احیا کند.
این کارشناس سیاسی به نقش خطیر و مدبرانه رهبری در 
انقالب اسالمی اش��اره کرد و افزود: پایداری و استقامت این 
نظام به برکت وجود رهبری، والیت فقیه و مردم س��االری 
دینی اس��ت.غالمرضایی درس گرفتن از تاریخ را برای همه 
جوامع، تجربه ای مفید برش��مرد و اظهارداش��ت: امروزه با 
وجود هزاران رسانه ، سایت و شبکه های ماهواره ای، دانستن 
حق و حقیقت به وس��یله بصیرت، دقت و حرکت در مسیر 

معنویت ممکن است.
ش��هر حنا با افزون بر پنج هزار جمعی��ت در 30 کیلومتری 
 شرق س��میرم و 195 کیلومتری جنوب شرق اصفهان واقع 

است.

کمیسیون ستادریاست جمهوری سپاه

دولت در برابر بداخالقی ها
خوش اخالق باشد

توافقات هسته  ای اقتصاد 
را بهبود می دهد 

کسب  و کار  بايد به دور از 
فريب و نیرنگ باشد

انقالب اسالمی به مسلمانان 
منزلت داد
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عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: راهنمای آموزشی 
پس از ورود به مدرسه در آن هوای سرد تمام دانش آموزان را به صف 
کرد و بدون هیچ دلیلی همه را با ش��یلنگ کتک زد به طوری که از 

شدت سرما این شیلنگ تکه تکه  شد.
 ابوالقاسم خسروی سهل  آبادی نماینده مردم زاوه و تربت حیدریه 
در مجلس شورای اسالمی و عضو کمیس��یون آموزش مجلس در 
خصوص خاط��رات دانش  آم��وزی در دوران قب��ل از انقالب اظهار 
داشت: انقالب در شهرستان تربت حیدریه 43 روز قبل از 22بهمن 
یعنی 9 دی ماه 1357 به پیروزی رس��ید؛ در واقع در این روز مردم 
این شهرستان با تقدیم 10 شهید، مجسمه شاه را به پایین کشیدند.

وی افزود: در این روز مردم توانس��تند کل امور شهرستان از جمله 
ش��هربانی،  ژاندارمری را در اختیار گرفته و تمام عوامل طاغوت را 
از ش��هر خارج کنند و در واقع افتخار طالیه داری پیروزی انقالب 

اسالمی در این شهرستان اتفاق افتاده است.
نماینده مردم زاوه و تربت حیدریه در مجلس شورای اسالمی عنوان 
کرد: در دوران قبل از انقالب بنده دانش آموز مقطع سوم راهنمایی 
بودم و یکی از خاطرات بنده از آن زمان، انشاهای دانش آموزان بود 

که با حال و هوای انقالب سازگار بود.
وی ادامه داد: در کالس درس و مدرسه برخی دانش آموزان موافق و 
طرفدار حکومت طاغوت و تعداد زیادی هم طرفدار پیدایش انقالب 
اسالمی و تفکرات امام )ره( بودند به طوری که برخوردهای لفظی 

و فیزیکی نیز بی��ن آن ها صورت می گرفت.خسروی س��هل آبادی 
گفت: بس��یاری از دانش  آموزان عامل توزیع اطالعیه های امام )ره 
 ( به صورت خانه به خانه بودند و این اطالعیه ها را به دس��ت مردم 

می رساندند.
وی اضافه کرد: در برخی اوقات نیز ما ب��ا دانش آموزانی که مخالف 
انقالب اسالمی و تفکرات امام)ره( بودند صحبت می کردیم و از نحوه 
اداره کش��ور و این که مردم باید بر سرنوشت خود حاکمیت داشته 

باشند، مطالبی را مطرح می کردیم.

عکس مزار ش�هید دوران دفاع مقدس، همان عکس 
نمايشنامه شهید روی ِسن است

عضو کمیسیون آموزش مجلس بیان داشت: یکی دیگر از خاطرات 
به یادماندنی در دوران دانش آموزی، طراحی یک نمایشنامه ای بود 
که در اوایل پیروزی انقالب اسالمی در مدارس و روستاهای مختلف 

اجرا می کردیم.
 وی اف��زود: این نمایش��نامه ک��ه 8 نف��ر ایفای نق��ش می کردند

 بر این اس��اس بود که عده ای از منافقین قصد داش��تند تعدادی از 
بچه های انقالبی را به شهادت برساندند که بنده در این نمایشنامه 

نقش مادر شهید را اجرا می کردم.
 خسروی س��هل آبادی تصری��ح ک��رد: آن موضوع��ی ک��ه باع��ث 
به خاطر ماندن این خاطره و نمایشنامه در ذهن بنده شد شهادت 

دانش آموزی بود که دراین نمایش��نامه نقش فرد ش��هید را بازی 
می کرد.

وی افزود: در دوران جنگ تحمیلی، از ما 8 نفری که در اولین اعزامی 
به جبهه در مناطق جنگی حضور پیدا کردیم ،شهید محمدزاده در 

عملیات والفجر مقدماتی به شهادت رسید.
نماینده مردم زاوه و تربت حیدریه خاطر نش��ان ک��رد: به عبارتی 
نقش این ش��هید نوعی آگاهی و انتخاب در آن بود و اکنون عکسی 
که بر مزار این شهید نقش بسته است همان عکسی است که در این 
نمایشنامه و روی ِسن در واقع به صورت نمایش توسط منافقین به 

شهادت می رسد.

مدير مدرس�ه 10 دانش آموز دختر مدرسه را به دلیل 
محجبه بودن اخراج کرد

خسروی سهل آبادی با بیان این که در دوران قبل از انقالب شهرستان 
زاوه با داشتن 8 روس��تا و 75 هزار جمعیت یک مدرسه راهنمایی 
 بیشتر نداش��ت،  گفت: در آن دوران 10 دختر از جمع این روستاها

به صورت مختلط با پس��رها در این مدرسه مشغول تحصیل بودند 
که پس از مدتی مدیر مدرسه این تعداد دانش آموز دختر را به دلیل 

محجبه بودن از مدرسه اخراج کرد.
وی ادامه داد: در واقع ای��ن 10 دانش آموز دخت��ر از دانش آموزان 
نمونه ای بودند که به دلیل رفتار خش��ونت آمیز این مدیر مدرس��ه 

مجبور به ترک تحصیل شدند.

راهنمای آموزش�ی، دانش آم�وزان را ب�ه صف کرده 
و با شیلنگ کتک می زد

نماینده مردم زاوه و تربت حیدریه در مجلس ش��ورای اس��المی با 
اشاره به دیگر رفتارهای مسووالن مدرسه در دوران قبل از انقالب در 
مدارس نسبت به دانش آموزان اظهار داشت: به یاد دارم در روزهای 
قبل از انقالب یک روزی که وارد مدرس��ه شدم همه دانش آموزان 
مضطرب و گریه می کردند و بنده نیز بدون دلیل مانند آن ها شروع 

به گریه کردم.
وی افزود: بعد از مدتی فهمیدم که راهنمای آموزش��ی قرار اس��ت 
 به مدرس��ه بیاید و تم��ام دانش آم��وزان از ترس این ف��رد راهنما

 گریه می کنند و هوا نیز بسیار سرد بود.
 خسروی س��هل آبادی عنوان کرد: راهنمای آموزش��ی پس از ورود

 به مدرسه در آن هوای سرد تمام دانش آموزان را به صف کرد و بدون 
هیچ دلیلی همه را با شیلنگ کتک زد به طوری که از شدت سرما 
این شیلنگ تکه تکه  شد و این رفتارهای خاص در آن زمان صورت 

می گرفت.

بازگويی خاطرات دوران قبل از انقالب 

توزيع سبد کاال بحران از»کتکخوردندرمدارس«تا»اخراجدخترانمحجبه«
اقتصادی ايجاد می کند

امام جمع��ه اصفه��ان گفت: توزیع س��بد کاال می��ان همه 
مردم بحران اقتصادی ایجاد می کند. آیت اهلل س��ید یوسف 
طباطبایی نژاد در دیدار جمعی از اثرگذاران صنعت و معدن 
اس��تان اصفهان بر لزوم اولویت بندی در کارها تاکید کرد و 
گفت: بسیاری از مشکالت به وجود آمده در اقتصاد و صنعت 
ما به دلیل عدم توجه به اولویت هاست.وی، تاسیس بانک های 
متعدد خصوصی را عاملی برای مشکالت اقتصادی و به تبع 
آن مشکالت صنعت دانست و ادامه داد: بانک های خصوصی 
بعضا با ورود به فضای داللی س��ودهای باالیی به سپرده ها 
می دهند و با جذب نقدینگی مردم، صندوق بانک های دولتی 
را جهت واگذاری وام به صنعت و معدن خالی می کنند.عضو 
مجلس خبرگان رهبری تصریح ک��رد: دولت باید به منظور 
تشویق کارآفرینان و فعاالن بخش صنعت و معدن، زمین های 
بیابانی را به صورت رایگان در اختیار تولید کننده قرار داده و 
در واگذاری امتیازاتی چون برق و آب و مالیات در چند سال 

نخست تاسیس مشمول تخفیف باشند.
وی بی تدبیری در کارها را باعث عقب ماندگی امور کش��ور 
دانس��ت و گفت: پرداخت یارانه به هم��ه خانواده ها و توزیع 
سبد کاالیی به مردم در زمانی که کشور با مشکالت اقتصادی 
فراوانی دس��ت و پنجه ن��رم می کند، نتیج��ه ای جز ایجاد 

بحران های اقتصادی در پی نخواهد داشت.
امام جمعه اصفهان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از کارهایی که 
برای بانک ها ایجاد مشکل می کند، واگذاری وام های بخش 

صنعت به افرادی است که توان بازپرداخت آن ها را ندارند.
آیت اهلل طباطبایی نژاد اف��زود: برخی افراد با زیرکی چندین 
ش��رکت را به نام خود ثبت می کنند و برای هر کدام از آن ها 
درخواس��ت وام می دهن��د و بانک ها نیز ب��دون اطمینان از 
قدرت بازپرداخت اقساط، با چک دو نفر به عنوان ضامن وام 
را پرداخت می کنند که این امر عالوه بر ایجاد مشکالت مالی 
برای بانک، در صورت عدم پرداخت اقساط، منجر به مشکالت 

فراوان برای شخص و خانواده و نزدیکانش می شود.
 وی، صنعت و صنعتگری را یک فن دانس��ت و گفت: ش��ما

 به عنوان بزرگان صنعت استان باید کسانی را که قصد ورود 
 به این بخش دارند، راهنمایی و با مش��کالت پیش رو آشنا

 کنید.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان از نحوه واگذاری معادن 
به افراد انتقاد ک��رد و گفت: معادن جزو انف��ال و بیت المال 
اس��ت و پیدا کردن معدن نباید صرفا مالکی برای مالکیت 

آن معدن باشد.

ذره بین



یادداشت

شهری

حمل و نقل برون شهری 
کاشان سامان ندارد

نداشتن صورت وضعيت حمل و نقل مسافر براي وسايل نقليه 
عمومي كه در خطوط برون شهري تردد مي كنند يك اشكال 
قانوني است و در صورتي كه خداي ناكرده هرگونه مشكلي 
 پيش بيايد هي��چ كس جوابگو نيس��ت و اين امر ناش��ي از

 بي ساماني حمل و نقل برون شهري شهرستان است.
سرپرست حمل و نقل روستايی اداره كل پايانه های استان 
اصفهان در گفت وگو با خبرنگا روزنام��ه زاينده رود  گفت: 
تاسيس پايانه حمل و نقل روستايي در بخش برزك اولين 
اقدام در خصوص س��اماندهي حمل و نقل بين ش��هري در 
شهرس��تان مي باش��د.باقر كياني با بيان اين كه هيچ گونه 
س��اماندهي در خطوط حمل ونقل برون شهري شهرستان 
 كاش��ان وجود نداش��ته اس��ت يادآور شد: تاس��يس پايانه

 حمل و نقل روستايي و شهري اقدامي در جهت ساماندهي 
حمل و نقل بين شهري مي باش��د.وي تصريح كرد: شرايط 
تاسيس پايانه حمل و نقل ش��هري براي شهرهاي كوچك 
شهرستان سخت بوده و صرفه اقتصادي ندارد و بهتر است 
به كمك پايانه هاي روستاي حمل و نقل مسافر بين شهري 
خود را ساماندهي كنند.كياني تردد تاكسي ها با پالك »ت« 
كه اكنون زيرنظر شهرداري ها در خطوط بين شهري فعاليت 
 مي كنند را غيرقانوني دانس��ت و گفت: هرگونه مش��كلي 

در اين خصوص پيش بيايد هيچ كس جوابگو نمي باشد.
وي داشتن صورت وضعيت براي وسايل حمل و نقل عمومي 
مسافر را به منزله بيمه كردن خس��ارت هاي احتمالي ذكر 
كرد و افزود: تا زماني كه راننده براي بيمه سرنشين قرارداد  
 نداش��ته باش��د هيچ كس جوابگو مش��كالت پي��ش آمده
  نم��ي باش��د.كياني تصريح كرد: س��واري هاي ش��خصي

  در صورتي م��ي توانند در خط��وط بين ش��هري اقدام به 
جابه جايي مسافر كنند كه تحت پوشش پايانه حمل و نقل 
روستايي قرار گرفته و طبق برنامه زمان بندي دفتر اقدام به 

جابه جايي مسافر كنند.
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کوه نخودی به منطقه تفرجگاهی تبدیل می شود
     معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان اظهار داشت: طرحی برای تبديل كوه نخودی به منطقه 
تفرجگاهی تهيه شده است كه از ابتدای سال آينده اجرايی می شود. محسن رنجبر گفت: پارك طبيعی 
شرق با بيش از ۱۰۰ هكتار فضای سبز به عنوان كمربند سبز در كنار گذر شرق اصفهان عمل می كند. 

3

كم و بيش همه ما شاهد بوده ايم زن و 
فرزانه 
متین فر

ش��وهرهايی كه اگر چ��ه در كنار هم 
هستند ولی بسيار از هم فاصله دارند .

در حقيقت ب��ه دليل ع��دم درك صحيح نيازها و ش��خصيت 
يكديگر نه تنها صميميتی بين آن ها نيس��ت بلك��ه به اجبار 
در كنار هم زندگی می كنن��د كه اين اجبار می تواند ناش��ی 
از تعصب��ات اجتماعی مثل اعتقاد به ناشايس��ته بودن طالق ، 

حمايت از فرزندان و مشكالت معيشتی و … باشد .
نارضايتی زن و ش��وهر از يكديگر عالوه بر اين ك��ه بر لذت از 
زندگی و موفقيت ه��ای اجتماعی ، ش��غلی و اقتصادی تاثير 
 منفی می گذارد ، گاهی متاسفانه به مشكالت اخالقی نيز منجر 
می گردد . راس��تی چه عواملی باعث می شود آن همه رعايت 
احترام و حفظ حريم و حرمت ها ، فداكاری ها و مهربانی های 
دوران نامزدی و عقد پس از مدتی به دلس��ردی ، خس��تگی و 
مش��اجره های مختلف منجر شود.يك اس��تاد دانشگاه گفت: 
مشاجره و جر و بحث شامل انتقاد ش��ديد، اگر كنترل نشود، 
می تواند ارتباط ميان زوجين را دچار مخاطره كند و حتی باعث 

بروز بيماری های جسمی شود.
 قادر باس��تانی، نويس��نده و مدرس علوم ارتباطات اجتماعی

 اظهار داش��ت:در يك پژوه��ش علمی، طی دو ده��ه بيش از 

 دويس��ت زوج با اس��تفاده از بررس��ی تغييرات فيزيولوژيك 
به هنگام ارتب��اط كالمی مورد مطالعه ق��رار گرفتند كه نتايج 
جالبی به همراه داش��ت. در اين پژوهش مش��خص ش��د، در 
مشاجره زن و ش��وهرها، تحقير طرف مقابل باعث می شود كه 
ضربان قلب مخاطب دو يا سه ضربه در دقيقه افزايش پيدا كند 
و مردی كه به طور مرتب از تحقير استفاده می كند، احتمال اين 
كه همسرش به بيماری های سرماخوردگی و آنفلوآنزا، التهاب 
مثانه و عفونت قارچی و عوارض معدی، روده ای مبتال ش��ود، 
بيشتر است.وی با مهم دانستن آموزش مهارت های ارتباطی 
به جوانان، خاطرنش��ان كرد: به عنوان مث��ال در نظر بگيريد 
كه مردی يادش رفته اس��ت كه فرزندش را از مدرسه بياورد. 
همسر او، به جای گفتن اين كه »تو خيلی آدم بی مسووليت و 
بی فكر و بی خيالی هستی« كه نوعی حمله به شخصيت طرف 
مقابل است، می تواند بگويد وقتی كه از مدرسه زنگ زدند كه 
 دنبال بچه نرفته ای،بس��يار ناراحت و عصبانی ش��دم ، كاش 

زنگ موبايلت را تنظيم كنی كه ديگر فراموش نكنی.
      چرا زن و شوهرها دعوا می کنند

يكی ديگر از علل مش��اجره و دعوا بين همسران، تالش برای 
تغيير دادن رفتارهای يكديگر اس��ت، وقتی يكی از همسران 
درصدد تغيير رفتار ش��ريك زندگی اش برمی آيد، ناخودآگاه 

باعث می ش��ود كه شريكش از خود مقاومت نش��ان دهد كه اين 
مقاومت و سپر دفاعی در دست گرفتن باعث جرو بحث در زندگی 

می شود.
       کی دعوا کنیم

 نمی ش��ود يك زمان مش��خص را به عنوان مناس��ب ترين زمان 
جر و بحث و مش��اجره ذكر كرد، اما بايد اين مس��اله را يادآوری 
 كرد كه زن و مرد در ص��ورت امكان در حضور والدين ش��ان، در 
مهمانی ه��ای خانوادگی و دوس��تانه، مقابل فرزندان ش��ان، در 
اماكن عمومی و در زمانی كه سر كار هس��تند از مشاجره دوری 

كنند و اجازه ندهند كه مسايل 
و مش��كالت زندگ��ی از حريم 

خصوصی شان تجاوز كند.
      من نه تو

هن��گام ج��ر و بح��ث تالش 
كنيد از جم��الت » پيام من« 
اس��تفاده كنيد تا از جمالت » 
پيام تو «. جمالت در بردارنده 
» پي��ام م��ن « يعن��ی اين كه 
از احساس��ات و هيجان��ات 
خودتان صحب��ت كنيد، مثال 
من حاال احساس خوبی ندارم، 
زمانی كه از جمالتی اس��تفاده 
می كنيم ك��ه همس��رمان را 
 م��ورد خطاب ق��رار می دهيم
  مانن��د ت��و درس��ت رفت��ار
  نم��ی كن��ی بالفاصل��ه باعث

 می ش��ود كه ش��ريك مان در حالت دفاعی قرار بگيرد و از خود 
مقاومت نش��ان دهد و به جای آن كه اوضاع آرام شود، بيشتر به 

سمت تنش پيش رود.
      بعد از دعوا بنویسید

نامه نوشتن بعد از پايان دعوا و مش��اجره در برخی از مواقع برای 
آرام شدن س��نگين جو حاكم در خانه بس��يار مفيد است. گاهی 
اوقات تنها گذاشتن همس��رمان بعد از جر و بحث در آرام كردن 
اوضاع مفيد است، به خصوص در برخی از مشاجره ها كه بعد از آن 

زن و شوهر نياز به زمان دارند
      کی آشتی کنیم

آنچه بعد از مش��اجر ه ها بايد در نظر گرفت، زمان مناس��ب برای 
آشتی كردن اس��ت. زن و ش��وهر ابتدا بايد به خود اجازه دهند تا 
هيجانات شان فروكش كند زيرا وقتی در اوج هيجانات هستند، 
 رابطه بين قش��ر عال��ی مغز ) كورتك��س ( با قس��مت مغز ميانی
  ) مغ��ز اوليه ( قطع می ش��ود ك��ه در اين مواقع ف��رد رفتارهای

 بدون فكر می كند در اي��ن اوقات هيچ ك��دام از زوج ها نبايد به 
آشتی كردن روی آورد بلكه بايد به خود و همسرشان زمان دهند 
و خود را آرام كنند و بعد از فروكش كردن احساس��ات با در نظر 

گرفتن مواضع طرف مقابل، مصالحه و مذاكره را آغاز كنند.

راه حل های موثر در دعواهای زن و شوهری

کوچه پس کوچه های تفاهم 

مشاجره زن و شوهرها »بیماری« به دنبال دارد

نارضایتی  زن و شوهر 
 از یكدیگر عالوه بر 

این که بر لذت از 
زندگی و  موفقیت های 

اجتماعی ، شغلی و 
 اقتصادی تاثیر

  منفی می گذارد
 گاهی متاسفانه به 

مشكالت اخالقی نیز 
منجر  می گردد

یادداشت

شهر جدید بهارستان توسعه می یابد
مديركل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: شهر جديد بهارستان در 
آينده نزديك توسعه كمی و كيفی می يابد.محمود محمودزاده در مراسم 
توديع و معارفه مديرعامل شهر جديد بهارس��تان با تقدير از تالش های 
محسن سخنوری ،مديرعامل سابق شركت عمران شهر جديد بهارستان، 
پروژه های در دست اقدام شهر بهارس��تان را مهم دانست و اظهار داشت: 
با تكميل پروژه مسكن مهر بهارستان جمعيت اين شهر به ۱۰۰ هزار نفر 
خواهد رسيد.وی ادامه داد: با افزايش جمعيت شهر بهارستان و ترانزيتی 
بودن، اين محور ظرفيت چنين بار ترافيكی را ندارد و بايد در جهت تكميل 
هر چه سريع تر پروژه متروی اصفهان، بهارستان تالش كرد.محمودزاده 
خاطرنشان كرد: در سال آينده شاهد جهش كيفی و رشد و توسعه شهری 
در اين شهر خواهيم بود.وی تصريح كرد: در كنار توسعه شهر بهارستان 
بايد به فكر هويت فرهنگی و شهری نيز بود.در اين مراسم، حسن روانفر 
از سوی معاون وزير و مديرعامل ش��ركت عمران شهرهای جديد كشور 

به عنوان مديرعامل شركت عمران شهر جديد بهارستان منصوب شد.

 تردد در جاده های برفی تنها
 با زنجیر چرخ

رييس مركز كنترل ترافيك راهنمايی و رانندگی با اش��اره به بارش برف 
در جاده های ۱۱ اس��تان كش��ور تاكيد كرد: تردد در اين جاده ها تنها با 
زنجير چرخ ممكن است.سرهنگ محمدحسين حميدی، رييس مركز 
كنترل ترافيك راهنماي��ی و رانندگی از ادامه بارش ب��رف در جاده های 
 كشور خبر داد.وی گفت: برابر آخرين اخبار دريافتی در اكثر محورهای

 استان های گيالن، مازندران، مركزی، خراس��ان رضوی، كرمان، بارش 
برف در جريان است. رييس مركز كنترل ترافيك راهور همچنين افزود: 
آزاد راه قزوين - كرج و گردنه كوهين در استان قزوين،خلخال – اسالم در 
استان اردبيل، اردستان – نطنز در استان اصفهان، قيدار- ابهر در استان 
زنجان، گردنه اسد آباد در استان همدان، محور سلفچگان در استان قم 
نيز با بارش س��نگين برف روبه رو هس��تند.وی با بيان اين كه رانندگان 
مراقب لغزندگی جاده ها باشند، تاكيد كرد: به علت بارش سنگين برف در 

جاده های فوق الذكر، تردد تنها با زنجير چرخ ممكن است.

اوایل انقالب سالی ۵ هزار زن باردار 
می مردند، امروز 3۰۰ نفر

كامران باقری لنكرانی گفت: پس از پيروزی انقالب، ايجاد شبكه بهداشتی 
در سراسر كشور موجب كنترل اكثر بيمارهای واگير و كاهش چشمگير 
مرگ مادران و كودكان شد اما امروز بايد بر چالش های اقتصاد سالمت، 

افزايش سالمندی و افزايش بيماری های غير واگير فائق شويم.
كامران باقری لنكرانی در مورد مهمترين دس��تاوردهای نظام س��المت 
در طی 35 سال گذش��ته اظهار داش��ت: به هر حال ما در شاخص های 
 عمومی بهداشت ارتقای درخور توجهی داشته ايم.رييس مركز تحقيقات 
سياست گذاری سالمت گفت: در س��ال 55 طبق آمار نزديك به 5 هزار 
نفر از زنان باردار حين زايمان يا هفته های بعد از زايمان فوت می كردند 
در حالی كه جمعيت آن روز ايران 35 ميليون نفر ب��ود اما امروزه تعداد 
مبتاليان به عوارض بارداری و زايمان و فوت به كمتر از 3۰۰ نفر در سال 

رسيده است در حالی كه جمعيت امروز 79 ميليون نفر است.

اخبار کوتاه
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شرکت مناقصه گزار: شركت برق منطقه ای اصفهان 

))پرداخت آب بهاء ارائه خدمات به شمارا آسانتر می كند ((

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ) ریال ( موضوع مناقصه شماره مناقصه  

1/883/800/000 ریال خرید 4343 میلیون کیلو وات ساعت انرژی  الکتریکی از نیروگاه اصفهان و هسا برای سال 1393 920/1009

210/000/000 ریال اجرای پروژه های سرمایه گذاری و بهینه سازی نیروگاه اصفهان و هسا در سال 920/10101393

 آگهی  مناقصه های  عمومی 
شماره 920/1009 و 920/1010

 آگهی  مناقصه  عمومی
   یک مرحله ای شماره 192/1891

 روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت 
آب و فاضالب روستائی استان چهار محال و بختیاری 

 روابط عمومی شرکت 
برق منطقه ای اصفهان 

 مبلغ و ن�وع تضمین ش�رکت در مناقصه : ضمانت نام�ه بانكی ب�ا مبالغ فوق الذك�ر در وجه
 شركت برق منطقه ای اصفهان 

 تاریخ و محل فروش  اسناد مناقصه : از روز سه ش�نبه  مورخ 92/11/15 لغایت روز یک شنبه 
 مورخ 92/11/27 - به آدرس اصفهان خيابان چهار باغ باال شركت برق منطقه ای اصفهان امور 

تداركات و انبار ها ) تماس در صورت نياز در ساعات اداری با شماره تلفن 0311-6277687(
مبلغ خرید اسناد  مناقصه : جهت هر جلد از اس�ناد مبلغ 200/000 ریال واریز شده به حساب 
جاری سيبا بشماره 2175090216009 بانک ملی با شناس�ه پرداخت 100005 بنام شركت برق 

منطقه ای اصفهان 
مهلت و محل تحویل پاکات مناقصه  : حداكثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 92/12/12 به 

آدرس : اصفهان خيابان چهار باغ باال ، دبير خانه شركت برق منطقه ای اصفهان 
زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 92/12/12 - سالن 

كميسيون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتيبانی شركت برق منطقه ای اصفهان 
شرایط مناقصه : 

* به پيشنهادهائی كه فاقد سپرده یا امضاء ، مشروط و مخدوش بوده  و یا  پس از انقضاء مدت 
مقرر در آگهی واصل شود مطلقا ترتيب اثرداده نخواهد شد .

* سایر اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
ضمنا می توانيد این آگهی را در سایتهای اینترنتی زیر مشاهده كنيد .

 www.erec.co.ir                http://iets.mporg.ir                                           www.tavanir.org.ir

مناقصه گذار : شركت آب و فاضالب روستائی استان چهار محال و بختياری 
الف ( مشخصات پروژه : اجرای عمليات حفاری یک حلقه چاه به روش دستی 
در مجتمع روستائی ارمند از توابع شهرستان لردگان با مبلغ برآورد  تقریبی 
367/865/906 ریال را طبق فهارس بهاء ابنيه و چاه سال 1392 بدون تعدیل 

مدت اجراء : سه )3( ماه .
ب( مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه 10/000/000 ریال دارای سه ماه اعتبار 
 ج ( صالحیت مورد نیاز : ش�ركتهای حفاری و اش�خاص حقيقی دارای تجربه 

مقنی گری 
د( محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه : شهر كرد ، بلوار طالقانی - مجتمع 

ادارات  شركت آب و فاضالب روستائی - اداره امور حقوقی و قرار دادها 
ن( اطالعات كامل در اسناد مناقصه موجود می باشد 

و( مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ این آگهی لغایت 1392/11/17 تاریخ 
تحویل اسناد 92/11/27 مدت اعتبار پيشنهاد قيمت 90 روز از تاریخ پيشنهاد 
این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس iets.mporg.ir درج 

گردیده است . تلفن: 7یا 0381-2235186  
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آب و فاضالب روستائی استان چهار محال بختیار ی

 نوبت اول



اخبار کوتاهيادداشت

 پلیس موظف به
 شماره گذاری خودروها شد

دبیر انجمن خودروسازان  ایران از الزام پلیس به شماره گذاری خودروها 
بدون هرگونه اعمال نظر براساس مصوبه جدید هیات دولت خبر داد.

احمد نعمت بخش اظهار داش��ت: پیش از این پلیس با تفسیر به رای 
قانون شماره گذاری خودرو در وظایف سازمان های مسوول در رابطه با 

صدور مجوز شماره گذاری خودروها دخالت می کرد.
وی افزود: در مصوبه جدید هیات دولت در تاریخ شش��م بهمن ماه به 
صراحت ذکر شده که پلیس موظف به شماره گذاری خودروهایی است 
که تاییدیه آن ها از سوی سازمان استاندارد و محیط زیست صادر شده 
اس��ت. نعمت بخش با بیان این که دیگر پلیس نمی تواند به بهانه های 
مختل��ف و برخالف نظر مراجع مس��وول ش��ماره گذاری خودروها را 
متوقف کند، تصریح کرد:  مصوبه جدید هیات دولت به پیشنهاد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و برای مقابله با اقدامات خالف واقع پلیس در 

شماره گذاری خودروها تهیه شده است.

پیگیری حل مشکالت بازنشستگان 
در دستور کار قرار گیرد

 اس��تاندار اصفهان با اش��اره به این که بازنشس��تگان س��رمایه های 
اجتماعی و گنجینه های جامعه هستند، گفت: مدیران دستگاه هاي 
اجرایي باید پیگیری حل مشکالت بازنشستگان را در دستور کار خود 
قرار دهند.رس��ول زرگرپور با بیان ضرورت تکریم بازنشستگان، ابراز 
داشت: نیروی انسانی بزرگ ترین و با ارزش ترین دارایی و سرمایه هر 
سازمان محسوب می شودکه باید در حفظ حرمت آن ها همت کنیم. 
اس��تاندار اصفهان بازنشس��تگی را آغاز فرهیختگی، بالندگی، تکامل 
انسان و سیر آغاز بهره وری از تجارب سودمند این افراد دانست و گفت: 

این قشر ارزشمند جامعه، چراغ راه آیندگان هستند. 
استاندار اصفهان با تاکید بر این که مدیران دستگاه هاي اجرایي باید 
پیگیری حل مشکالت بازنشستگان را در دستور کار خود قرار دهند، 
افزود: اولویت بازنشستگان در اعطاي وام و در صورت امکان اختصاص 
کمک های غیرنقدی به آن ها باید در برنامه هاي مدیران دستگاه هاي 
اجرایي قرار گیرد . وی تاکید کرد: دعوت از بازنشستگان حداقل یکبار 
در سال به منظور تجلیل از آن ها باید مورد توجه مدیران دستگاه هاي 

اجرایي قرار گیرد.

 کارگران اصفهانی
 فقیر تر از قبل شده اند

دبیر اجرایی خانه کارگر استان اصفهان گفت: کارگران اصفهانی فقیرتر 
از سال قبل شده اند و بیانگر این امر وضعیت سخت معیشت آنان است.

اصغر برشان اظهار داشت: امس��ال کارگران اصفهانی همانند تمامی 
کارگران کشور سال سختی را گذراندند چرا که دستمزد آنان بر اساس 
تورم 36 درصدی پرداخت نشد.وی با اش��اره به شعار سال » حماسه 
سیاس��ی و اقتصادی« افزود: نباید فراموش کرد ک��ه جامعه کارگری 
در صف اول تحقق ش��عار حماسه سیاس��ی قرار گرفت اما در مباحث 
اقتصادی مورد بی توجه��ی قرار گرفته   اند.دبی��ر اجرایی خانه کارگر 
استان اصفهان بیان داش��ت: به عبارت بهتر کارگران اصفهانی فقیرتر 
از سال قبل ش��ده اند و بیانگر این امر وضعیت س��خت معیشت آنان 
است.برشان یادآور ش��د: اعتقاد دارم ممانعت از افزایش نرخ دستمزد 
بر اس��اس میزان تورم س��االنه به دلیل افزایش تورم در جامعه فقط 
 بهانه جویی بی اساس است چرا که افزایش دستمزد طبق محاسبات 
کارشناسی ش��ده فقط 15 درصد بر گرانی اجناس اثر می گذارد.وی 
ادامه داد: مش��کالت وعواملی همچون افزایش قیم��ت دالر،کمبود 
نقدینگی بهره های کمر شکن بانکی ،تحریم ها و همچنین گشایش 
125 درص��دی اعتب��ارات ارزی واردات��ی اثراتی به مرات��ب بیش از 
 دستمزد کارگران بر تولید کارخانجات وارد کرده اما متاسفانه دیواری 
کوتاه تر از این قشر زحمتکش وجود نداشته و حق واقعی آنان همچنان 

اجحاف می شود.

قانون استفاده از مجری باصالحیت 
بايد اجرايی شود

ریی��س س��ازمان نظام مهندس��ی س��اختمان اس��تان اصفه��ان بر 
ضرورت اج��رای قانون اس��تفاده از مجریان با صالحیت در س��اخت 
 و س��ازها تاکید کرد. علی پزش��کی اظهار داش��ت: بر اس��اس قانون، 
شهرداری ها در هنگام صدور پروانه های ساختمانی موظف به ثبت نام 
مجری با صالحیت در آن هستند.وی تصریح کرد: در حال حاضر این 
اقدام در شهرداری اصفهان صورت نمی گیرد و در نتیجه در تابلوهای 

نصب شده در محل ساخت و سازها نیز نام مجری قید نمی شود.
 رییس س��ازمان نظام مهندسی اس��تان اصفهان اس��تفاده از مجری 
دارای صالحیت در امر س��اخت و س��از را ضامن به کارگیری مصالح 
استاندارد و اس��تفاده صحیح از مصالح خواند.وی افزود: افزایش عمر 
ساختمان و رعایت موارد ایمنی ساختمان از جمله منافع استفاده از 

مجریان با صالحیت برای مردم است.
پزشکی با بیان این که مس��کن به عنوان یکی از گران ترین کاالهایی 
اس��ت که یک فرد در زندگی خود آن را می خرد، گفت: اس��تفاده از 

مجری ذی صالح در ساختمان سازی به نفع مردم است.

11 پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری 
به بهره برداری می رسد

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان اصفهان گفت: همزمان 
با دهه مبارک فج��ر، تعداد 11 پروژه منابع طبیع��ی و آبخیزداری در 
10 شهرس��تان از توابع اس��تان اصفهان به بهره برداری می رس��د. ، 
محمدحسین ش��املی افزود: به منظور حفاظت آب و خاک عملیات 
 بادام کاری به صورت دیم در س��طح 350 هکتار و عملیات مکانیکی

 به مقدار یک هزار و 410 متر مکعب انجام شده است.
وی با اش��اره به پدیده بیابان زایی گفت: بهترین ش��یوه بیابان زدایی 
گس��ترش پوش��ش گیاهی اس��ت بنابراین بدین منظور در سطحی 
 معادل 220 هکت��ار عملیات نهال کاری در اراضی بیابانی اجرا ش��ده

 است. 
 وی هدف از اجرای پروژه ه��ای فوق را مقابله با خشکس��الی، تغذیه
  س��فره ه��ای آب زیرزمین��ی، تلطی��ف ه��وا و تامین علوف��ه مراتع

 برشمرد.
 ش��املی تاکید ک��رد: 11 ط��رح مذک��ور با مبل��غ هش��ت میلیارد و

 520 میلیون ریال در شهرس��تان های چ��ادگان، لنجان، نجف آباد، 
خوانسار، اصفهان، نایین، آران و بیدگل، کاشان، نطنز و شاهین شهر 

و میمه اجرا شده است.

افتتاح تونل انتقال آب به 
زاينده رود در دهه فجر 

 عیدی کارگران
 را بهمن ماه بدهید

مشاور وزیر نیرو از افتتاح 18 طرح آبی کش��ور در دهه فجر امسال خبر داد و 
گفت: 17 طرح کوچک تامین آب، یک پروژه اضطراری آب رسانی و تونل انتقال 

آب به زاینده رود از جمله این طرح ها است.
 محمد حاج رس��ولی ها از آماده افتتاح ب��ودن 18 طرح بخش آب کش��ور با 
س��رمایه گذاری دو هزار و 414 میلیارد ریالی در دهه فجر امس��ال خبر داد. 
مشاور وزیر نیرو گفت: هدف از اجرای این طرح ها تامین آب شرب، صنعت و 
کشاورزی، تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی؛ مهندسی رودخانه ها، 
سواحل و احداث تاسیسات مطالعات پایه منابع آب است.مشاور وزیر نیرو افزود: 
سد تاریک در استان گیالن با هدف تولید انرژی برقابی به ظرفیت سه مگاوات، 
تونل انتقال آب خدنگستان با هدف انتقال ساالنه 65 میلیون متر مکعب آب از 
سرشاخه های دز به حوضه زاینده رود،خط دوم لوله آب رسانی از مخازن پیالف 

به مخازن گورت و...  از طرح های آماده افتتاح هستند.

رییس کانون عالی شوراهای اسالمی کار سراسر کشور از کارفرمایان خواست 
تا عیدی و پاداش پایان سال کارگران را تا بهمن ماه به دست آن ها برسانند.

اولیا علی بیگی ، اظهار داشت: موضوع عیدی کارگران به پیشنهاد شورای عالی 
انقالب فرهنگی به مجلس ارایه شد و در سال 1370 به تصویب مجلس رسید.

وی ادامه داد: به موجب این قانون همه کارفرمایان موظف هستند که دو ماه 
حداقل حقوق کارگران و حداکثر س��ه ماه حداقل حقوق را به عنوان عیدی و 
پاداش به آن ها پرداخت کنند.به گفته علی بیگ��ی مبنای پرداخت عیدی و 
پاداش کارگران، مصوبه سال 1370 مجلس است و نیاز نیست که همه ساله در 

شورای عالی کار بررسی شود.
علی بیگی رقم عیدی امس��ال کارگران را با احتس��اب دو ماه حداقل حقوق، 
974 هزار تومان و با احتساب سه ماه حداقل حقوق یک میلیون و 461 هزار 

تومان ذکر کرد.

4
۱۵۰۰ هکتار از باغات انار شهرضا سرما خوردند 

مدیر اداره جهاد کشاورزی شهرضا گفت: با توجه به سرمای شدید امسال 1550 هکتار باغات انار شهرستان شهرضا 
دچار سرمازدگی شده اند.  عبدالرضا تاکی اظهار داشت: باتوجه به بارش برف و برودت شدید هوا در این شهرستان، 

در روزهای اخیر مزارع گندم و جو و باغات انار شهرستان دچار سرمازدگی زمستانه شده اند.
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     نظر دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی همواره مالی��ات را اصلی ترین راهکار 
دولت برای کنار گذاش��تن پول نفت عنوان کرده است . به اعتقاد 
وی مالیات پاک ترین درآمدی است که یک دولت می تواند آن را به 

اقتصاد خود تزریق کند.
در این گزارش تصریح شده نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی 
یکی از شاخص هایی است که جایگاه مالیات را در اقتصاد یک کشور 
نشان می دهد. این نسبت طی سال های مختلف در ایران همواره 
کمتر از هشت درصد بوده که نشان دهنده  میزان باالی اختالف ها 
بین ایران و کشور های توسعه یافته ای از جمله آلمان، انگلستان و 
فرانسه اس��ت که در آن ها نس��بت مذکور حدود 20 تا 30 درصد 
است و حتی در بعضی از کش��ور های اروپایی این رقم به باالی 30 
درصد نیز می رسد. البته هستند کشور های آسیایی و همسایه ای 

مانند کره جنوبی و ترکیه نیز که این نس��بت در کشورشان حدود 
20 درصد است.

     راهکار آقای وزير
 اکنون این پرس��ش پیش می آید ک��ه آیا آقای وزی��را قتصاد که

 این همه بر طبل مالیات می کوبد، طرحی هم برای دریافت مالیات 
دارد . این درحالی است که پیشتر طیب نیا گفته بود: از آن جایی که 
یکی از منابع عظیم درآمدی که می تواند جایگزین مناسبی برای 
درآمدهای پرنوسان نفتی باشد، مالیات است. این منبع به ویژه باید 
با توجه به دو اثر عمده و فزاینده آن مد نظ��ر قرار گیرد؛ اوال توجه 
به مالیات جز با رونق تولید داخلی میسر نیست، ثانیا رونق کسب 
و کار و تولید داخلی خود منجر به افزایش پایه مالیاتی و به تبع آن 
درآمدهای مالیاتی می شود.درعین حال بنا برگزارش های رسیده 
در الیحه پیشنهادی بودجه سال 93 مجموع درآمدهای مالیاتی 

با احتس��اب مالیات بر واردات 66 هزار و 97 میلی��ارد تومان بوده 
که س��هم مالیات بر ارزش افزوده از کل این مبلغ، 15 هزار و 317 

میلیارد تومان است.
      بازهم راحت ترين گزينه يعنی کارمندان وکارگران 

درعین حال این که قرار باشد سهم مالیات دربودجه سالیانه کشور 
افزایش یابد این پرسش رابه وجود می آورد که این مالیات باید از 
کجاتامین شود ؛آیا قرار است بازهم سراغ راحت ترین گزینه یعنی 
کارمندان وکارگران رفته وبا افزایش پایه مالیاتی آنها خاطرمان را از 
وصول درآمدهای مالیاتی جمع کنیم یا این که قرار است راه دیگری 
برویم که شاید اندکی دشوارتر باشد اما باعث می شود که از فشار 

مضاعف به حقوق بگیران کاسته شود.
     فراريان مالیاتی

ام��ا درحال��ی ک��ه ه��ر س��اله 
میزان مالی��ات حق��وق بگیران 
افزایش م��ی یابد و بن��گاه های 
اقتصادی ش��ناخته شده مدعی 
هس��تند ک��ه مالی��ات بی��ش از 
 ای��ن توانش��ان را م��ی گی��رد، 
بخش های��ی از اقتصاد هس��تند 
که درس��ایه ویا بهتر است بگویم 
 درتاریک��ی ب��ه کارش��ان ادامه 
می دهند بدون این که یا مالیات 
 بدهند یا آن قدر ان��دک مالیات

  می دهن��د که اصال به حس��اب 
 نمی آید  شاید اگر دولت سراغ این

 بخش ها ک��ه به آن ه��ا فراریان 
مالیاتی می گویند بروند، بهترین 

 گزینه را برای افزایش س��هم مالیات در اداره کش��ور یافته باشند.
دراین خصوص یک کارش��ناس اقتصاد با اش��اره به این که امکان 
تحقق درآمد 66 هزار میلیارد تومانی مالیات در بودجه 93 وجود 
دارد، گفت: فرار مالیاتی در اصناف زیاد اس��ت و 10 هزار میلیارد 
تومان فرار مالیاتی، معادل کل مالیات از شرکت هاس��ت.رحمانی 
 در پاسخ به این سوال که با توجه به نبود اطالعات دقیق در صنوف، 
فرار مالیاتی چگونه اس��ت، تصریح کرد: بله این موضوع در صنوف 
بیشتر مشهود است و شرکت ها به دلیل شفاف بودن ترازهای مالی 

در بورس کمتر از پرداخت مالیات فرار می کنند.
     گروه 3هزار نفری مالیات گريز

یک نماینده مجلس با انتقاد از وجود گروه 3 هزار نفری مالیات گریز 
در کشور گفت: در این گروه 300 پزشک وجود دارد که هر کدام از 
آن ها ماهیانه یک میلیارد تومان درآمد دارند.ایرج ندیمی نماینده 
مردم گفت: براساس اطالعات جامعی که به دست ما رسیده است، 
3 هزار نفر در کش��ور با درآمدهای نجومی از مالیات فرار می کنند 
و معروف به گروه »مالیات گریز« شده اند که تعداد قابل توجهی از 
آنان  فوتبالیست ها و متخصصان پزشکی هستند که متاسفانه هیچ 

مالیاتی نیز بابت این درآمدها پرداخت نمی کنند.

حقوق تا يك میلیون تومان مالیات ندارد

بررسی بودجه 93

در اصفهان کاسه دولتی زیر نیم کاسه مالیات گریزها

بهره های بانکی، چرخه صنعت 
را  کند کرده است 

عضو ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان گفت: افزایش نرخ 
بهره های بانکی یکی از مهمترین آسیب های وارده به بخش 
صنعت بوده و س��بب کاهش درآمد های تولید کنندگان در 
اصفهان شده است. احمدعلی عاملی با اشاره به ویژگی های 
صنعتی اصفهان اظهار داش��ت: اصفهان ش��هر مولد و شهر 
کار آفرینان است و در حال حاضر صنایع بزرگی در اصفهان 
فعالیت می کنند.وی با بیان این که اصفهان مرکز فعالیت های 
بخش خصوصی و به ویژه بخش مولد و تولیدی کشور است، 
اضافه کرد: صنعتگران، تولید کنندگان و مولد ها در اصفهان 
بیشترین مالیات ها را در کشور پرداخت می کنند اما اصفهان 

کمترین میزان بودجه را از دولت دریافت می کند.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر این که وابستگی 
بودجه به نفت باید کاهش پیدا کند، تصریح کرد: بودجه باید 
به بخش مالیات بر درآمد متمرکز شود و این موضوع راهکاری 

موثر برای پایداری درآمد در سطح شهر ها و استان ها است.
وی با اش��اره به این که در صورتی که بودجه بر روی بخش 
مالیات بر درآمد متمرکز شود، پایداری درآمد ها در اصفهان 
تحقق پیدا می کن��د، ادامه داد: چرا که اصفهان بیش��ترین 
 مالیات را در س��طح کش��ور پرداخت می کند.عاملی با بیان

  این ک��ه همچنین متمرکز ش��دن بودجه ب��ر روی مالیات 
بر درآمد س��بب ذخیره های نفت��ی می ش��ود، تاکید کرد: 
قیمت نفت با نوسانات بازار جهانی تغییر پیدا می کند.وی به 
ضرورت توجه جدی دولت به بخش تولید و صنعت در استان 
اصفهان اش��اره کرد و افزود: افزایش ن��رخ بهره های بانکی 
یکی از مهمترین آسیب های وارده به بخش صنعت است و 
بهره های بانکی سبب کاهش درآمد های تولید کنندگان در 
اصفهان شده است.عضو شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
حمایت دولت از بخش صنعت و تولید اصفهان سبب رونق 
اقتصادی، اشتغال زایی و کاهش نرخ تورم می شود.وی  اظهار 
داشت: در ش��رایط فعلی اکثر بخش های تولیدی و صنعتی 
برای فعالیت های خود از تسهیالت بانک ها و موسسات مالی 

و اعتباری استفاده می کنند.
عاملی با بیان این که بخش صنعت و تولید برای استفاده از 
این تس��هیالت باید بین 20 تا 30 درصد بهره بدهند، ادامه 
 داد: بهره ه��ای بانکی نیز تنها س��بب افزای��ش درآمد های 
موسس��ات مالی و اعتباری و بانک ها و کاه��ش درآمد های 

بخش های تولیدی و صنعتی می شود.

تولید؟

3 هزار نفر در کشور 
با درآمدهای نجومی 

از مالیات فرار 
می کنند و معروف به 
گروه »مالیات گريز« 

شده اند که تعداد 
قابل توجهی از آنان  

فوتبالیست ها و 
متخصصان پزشکی 

هستند

مدیرعامل ش��رکت مخابرات استان 
 گروه 
زاينده رود

 
گرامیداش��ت  ضم��ن  اصفه��ان 
فرارس��یدن ای��ام مبارک��ه دهه فجر 
اظهار داش��ت: در ای��ن راس��تا و با توجه ب��ه ارای��ه عملکرد و 
 دس��تاوردهای انقالب 526 پ��روژه مخابراتی ب��ا ارزش ریالی

 437 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد  رسید. 
حسین کشایی افزود: تاس��یس و توسعه ظرفیت سوئیچ مراکز 
تلفن با 29 پروژه، تاسیس و توسعه تلفن ثابت از طریق کافوی 
نوری با 26 پروژه، توس��عه ش��بکه تلفن همراه ب��ا 55 پروژه، 
ظرفیت سازی و توس��عه پورت پرس��رعت دیتا با 232 پروژه، 
افزایش ظرفیت ارتباط بی��ن مراکز مخابراتی ب��ا 46 پروژه از 
طرح های آماده بهره برداری ش��رکت مخابرات استان در دهه 

فجر است.
وی اضافه کرد: اجرای دکل تلفن هم��راه با 18 پروژه، افزایش 
 ظرفیت باط��ری و اجرای تغذیه نی��روی مراکز و س��ایت ها با 
 55 پروژه، تاسیس و بهس��ازی س��اختمان مراکز مخابراتی با

 13 پروژه، توسعه ارتباطات فیبر نوری و توسعه و تقویت شبکه 
کابل با 20 پروژه، از دیگر پروژه های مخابراتی آماده بهره برداری 
شرکت مخابرات استان اصفهان با اعتبار معادل 437 میلیارد 

ریال در دهه فجر امسال است.
ضريب نفوذ تلف�ن همراه در اصفه�ان 130 درصد 

است
مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان با بیان این که برخی 
خدمات و سوئیچ های ش��بکه IP در اصفهان آماده شده است، 
اظهار داشت: س��وئیچی با ظرفیت 500 هزار شماره مبتنی بر 

شبکه های نس��ل آینده آماده نصب و راه اندازی در اردیبهشت 
سال آینده اس��ت.وی در خصوص ضریب نفوذ تلفن همراه در 
اس��تان اصفهان نیز بیان داش��ت: اس��تان اصفهان بیش از دو 
میلیون و 300 هزار مشترک تلفن ثابت، چهار میلیون و 230 
هزار مش��ترک تلفن همراه که ضریب نفوذ آن در سطح استان 
84.49 درصد و در سطح شهر اصفهان 130 درصد است دارد.

کش��ایی با بیان این که در س��ال 93 با عنوان بهب��ود و ارتقای 
 کیفی��ت در خدم��ت م��ردم هس��تیم، اضاف��ه ک��رد: بیش از

 15 سرویس و خدمات متنوع از طریق شبکه مخابرات به مردم 
ارایه می ش��ود که تمام آن ها به صورت اتوماتیک قابل انجام و 

هزینه بسیاری از آن ها رایگان است.
وی در خصوص حذف پیش ش��ماره شهرس��تان ها در استان 
اصفهان نیز اظهار داشت:  ش��رکت مخابرات استان از نظر فنی 
مش��کلی برای حذف پیش ش��ماره اس��تان ندارد اما این یک 
 موضوع کش��وری اس��ت که باید به صورت ملی تصمیم گیری

 شود.
با شهرداری اختالفی نداريم/ شهرداری دنبال پول 

بیشتر است
مدیرعام��ل ش��رکت مخاب��رات اس��تان اصفهان با بی��ان این 
که ش��رکت مخابرات اس��تان اختالف��ی با ش��هرداری ندارد، 
افزود: مخابرات س��ازمانی خدمات رسان اس��ت که برای انجام 
فعالیت هایش باید از ش��هرداری مجوز دریافت کند اما ممکن 
است شهرداری تمایلی به دادن مجوز نداشته باشد و یا به دنبال 
دریافت هزینه های سنگین باشد که در هر دو صورت مخابرات 

نمی تواند به انجام فعالیت  بپردازد.

همزمان با گرامیداشت ايام اهلل دهه مبارک فجر؛

526 پروژه مخابراتی با اعتبار 437 میلیاردی بهره برداری می شود

اين روزها با ادامه بررسی جزيیات بودجه 93 سقف حقوق معاف از مالیات، يك میلیون تومان 
 پیمان 
فتاحی

درماه تعیین شد اما  با شرايط نظام مالیاتی کشور که سال هاست  ندای لزوم بازنگری و اصالح 
آن می رود  آيا بايد باز مدتی طوالنی را برای تحقق عدالت اجتماعی در اين بخش طی کنیم؟ 
وضعیتی که در آن با  66  هزار میلیارد درآمد مالیاتی،50هزار میلیارد فرار مالیاتی وجود دارد 
و اين که نکندکاسه دولتی زير نیم کاسه مالیات گريزها اس�ت.از مالیات گريزانی چون فوتبالیست ها گرفته که 
ريیس سازمان امور مالیاتي کشور برايشان در اخبار پیغام داشت تا کسانی که در بنگاه های اقتصادی با زيرکی و 
روش های خاص از زير بار پرداخت مالیات ها می گريزند. بخشی از آسیب های اين موضوع  بی عدالتی ای است 

که  دامان کارمندان و اقشار ضعیف حقوق بگیر را می گیرد.

  شرکت مخابرات استان 
از نظر فنی مشکلی 

برای حذف پیش شماره 
استان ندارد اما اين يك 

 موضوع کشوری
  است که بايد به

 صورت ملی 
تصمیم گیری شود

مدی��ر اجرای��ی س��بد کاالی��ی از م��ردم درخواس��ت ک��رد 
ت��ا وق��ت خ��ود را در صف ه��ای طوالن��ی دریاف��ت س��بد 
کاال تل��ف نکنن��د و گف��ت: اگ��ر م��ردم اعتراضات��ی در این 
زمینه داش��تند، م��ی توانند به ش��ماره تلف��ن 124 مرتبط با 
س��ازمان های صنع��ت، مع��دن و تج��ارت سراس��ر کش��ور 
 اطالع دهن��د، ضمن ای��ن که م��ی توانن��د از طریق س��ایت

 س��بد کاال، از نزدی��ک ترین فروش��گاه عرضه کنن��ده کاال به 
محل زندگی خ��ود اطالع حاص��ل کنند.بهمن ح��اج علی در 
خصوص ش��یوه تداوم توزیع س��بد کاالیی گفت: توصیه اکید 
ما به مردم این اس��ت که با توجه به ب��ازه 15 روزه ای که برای 
دریافت س��بد کاال پیش بینی ش��ده اس��ت، وقت خ��ود را در 
صف های طوالنی تل��ف نکنن��د، چراکه توزیع س��بد کاالیی 
ت��ا پای��ان دوره پان��زده روزه ادام��ه خواه��د داش��ت و هیچ 

محدودیتی وجود ن��دارد و ممکن اس��ت تمدید ش��ود. مدیر 
اجرایی طرح س��بد کاال اف��زود: مراجعه تدریج��ی و با آرامش 
به ش��بکه های توزیع سبد کاال از س��وی مردم سبب می شود 
 تا بار ترافیک��ی در دریافت این س��بدها کاهش یاب��د و دولت 
خدمات رس��انی بهتری به مردم داشته باش��د، ضمن این که 
افرادی که جزو جامعه مشمول دریافت سبد کاال هستند که در 
اطالعیه های قبلی به صورت مشروح بیان شده است، می توانند 

به مرور به شبکه های توزیع منتخب مراجعه کنند.
وی تصریح ک��رد: این ذی نفعان می توانن��د از طرق مختلف و 

با همراه داش��تن کارت های یارانه نقدی و کارت ملی به مراکز 
مراجعه کنند؛ اما قب��ل از مراجعه، از طریق ارس��ال پیامک به 
سامانه های 5000499 و نیز 700799 از ذی نفع بودن در این 
طرح اطمینان حاصل کنند. به گفته حاج علی، اگر در ش��بکه 
های توزیع اشکاالتی وجود داشت و یا مردم شکایاتی داشتند، 
می توانن��د هرگونه نارضایتی و نارس��ایی را از طریق ش��ماره 
تلفن 124 س��ازمان حمایت و س��ازمان های صنعت، معدن و 
تجارت در سراسر کشور ارایه دهند.وی اظهار داشت: از سوی 
دیگر جامعه هدف دریافت کننده س��بد کاالیی تعریف شده و 

کاالهای مورد نیاز این مشموالن نیز به میزان کافی تامین شده 
 اس��ت و توزیع نیز در دامنه زمانی تعریف شده، صورت خواهد 

گرفت.
مدیر اجرایی طرح سبد کاال خاطرنشان کرد: در روزهای اول که 
سامانه زیر بار می رود، ممکن است ازدحام وجود داشته باشد، 
اما دلیلی ندارد مردم وقت خود را تلف کنند و بنابراین به تدریج 
مراجعه کنند چراکه تا زمانی که کل جمعیت تعریف شده، سبد 
کاال نگیرند موظف هستیم که کاالرسانی کنیم و فروشگاه ها نیز 

موظف به توزیع کاال هستند.
وی اظهار داش��ت: م��ردم م��ی توانند ب��ا مراجعه به س��ایت 
YARANEHKALA.IR از نزدیک ترین فروشگاه محل 

زندگی خود اطالع یافته و به آن جا مراجعه کنند.

توزيع سبد کااليی تمديد می شود 

وقت  خود را در صف های طوالنی تلف نکنید 



یادداشت

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نطنز گفت: به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر، نمایشگاه عکس و نمایشگاه 
هنرهای تجسمی از ۳ هنرمند نطنزی افتتاح شد.علی مشربی بادی اظهارداشت: نمایشگاه عکس از نصراهلل 

شهنازی عکاس اریسمانی و نمایشگاه هنرهای تجسمی آثار رضا کشمیری و محمد ابراهیمی افتتاح شد.
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افتتاح نمایشگاه عکس و هنرهای تجسمی در نطنز
هفتیادداشت

رنگهابهتالطممیافتند
نمایشگاه نقاشی با عنوان »تالطم رنگ ها« 
ت��ا 17 بهمن م��اه در کتابخان��ه مرکزی 
اصفهان دایر است.در این نمایشگاه ۳6 اثر 
از آثار نقاشی پگاه مظاهری در سبک رئال 
در معرض تماش��ای عالقه من��دان قرار 
می گیرد.مظاه��ری در خص��وص ای��ن 
نمایشگاه گفت: این آثار درباره موضوعات 
مختلفی همچ��ون پرت��ره و منظره تهیه 
شد ند.وی درباره س��بک طراحی این آثار افزود: مداد رنگی، مداد پاستل، 
آبرنگ و سیاه قلم از جمله سبک های مختلفی هستند که در این نقاشی ها 
مورد استفاده قرار گرفته اند.گفتنی است، نمایشگاه » تالطم رنگ ها« از 12 
تا 17 بهمن ماه و در ساعات 9 صبح تا 12 و 16 تا ساعت19 بعد از ظهر در 

گالری شماره یک کتابخانه مرکزی اصفهان دایر  است.

عنوانباغازیشهیدسردارکتاب
»شقایقعاشق«منتشرشد

 با همکاری و مش��ارکت باشگاه فرهنگی 
ورزش��ی گیتی پس��ند و س��ازمان بسیج 
ورزشکاران اس��تان اصفهان کتاب سردار 
شهید حسن غازی با عنوان شقایق عاشق 
منتشر شد. به نقل از روابط عمومی باشگاه 
صنایع گیتی پسند، این روزها نام سردار 
ش��هید حس��ن غازی ش��هید ش��اخص  
ورزشکار در سال 92 بیش از هر زمان دیگر 
شنیده می شود.برگزاری یادواره این شهید و شهدای ورزشکار باعث شد تا 
در اذهان عمومی نام آن سروقامتان رشید اسالم دوباره متداعی شود.اکنون 
با همت باشگاه فرهنگی ورزشی گیتی پسند و سازمان بسیج ورزشکاران 
اصفهان کتاب شقایق عاشق که مجموعه خاطرات مربوط به شهید حسن 
غازی در آن جمع آوری شده، منتشر شده است.این کتاب که توسط زینب 
 عطائی به ن��گارش درآم��ده، ش��امل مجموع��ه خاط��رات همرزمان و

 هم بازی های این سردار رشید اسالم بوده که به خوبی خصوصیات  اخالقی 
شهید حسن غازی را نمایانگر است.

پویش4افتتاحشد
نمایشگاه گروهی عکس پویش ۴ کاری از 
دانش��جویان مرکز علمی کاربردی واحد 
زرین شهر است در گالری خانه هنرمندان 

اصفهان به نمایش گذاشته است.
این نمایشگاه شامل 21 اثر از آثار رخساره 
ایران��ی، احمدرضاباق��ری، س��حرخانی، 
ش��هاب خوانس��اری، النازصفایی، اعظم 
فاتحی، فیروزه قانی، محدثه کریمی، زهره 
موسایی، زهرا موس��وی، الهام نصر و مهران شکرانی می باشد که زیر نظر 

استاد مهدی ارسطویی با موضوع آزاد کار شده است .
ش��ایان ذکر اس��ت، نمایش��گاه عکس »پویش۴« امروزدر گالری خانه 

هنرمندان اصفهان جهت بازدید عموم دایر می باشد. 

مردمیآرایصدردر»هاقصه«
نشست

     ش��مارش آرای مردم��ی س��ینماهای 
نمایش دهنده فیلم های جشنواره فیلم 
فج��ر در پایتخت در روز اول جش��نواره 
 حاکی از آن اس��ت که فیل��م »قصه ها« 

در صدر جدول قرار دارد.
نخستین روز از سی و دومین جشنواره 
بین المللی فیلم فج��ر در حالی به پایان 
رس��ید که مردم در سینماهای مختلف 
سطح کش��ور به تماش��ای آثار حاضر در این رقابت س��ینمایی نشستند 
 اما در ش��هر تهران که شمارش آرای مردمی از س��وی خانه سینما انجام 
می گیرد در روز نخست فیلم »قصه ها« به کارگردانی رخشان بنی اعتماد 
با 2۸/۳ درصد ،باالترین میانگین را در میان آرا ی مردمی دارد. گفتنی است 
که فیلم های »خط ویژه« ب��ه کارگردانی مصطفی کیایی با ۰۴/۳ درصد، 
فیلم »چند متر مکعب عشق« به کارگردانی جمشید محمودی با 79/2 
درصد و فیلم »میهمان داریم« به کارگردانی محمدمهدی عس��گرپور با 

۵۰/2 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

فیلم5۰ازبیشاکران
جشنوارهعماردراردستان

دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار شهرستان 
اردس��تان از اک��ران بی��ش از ۵۰ فیل��م 
چهارمین جشنواره عمار تا پایان دهه فجر 

در شهرستان اردستان خبر داد.
 ه��ادی فقرائ��ی در جم��ع خبرن��گاران 
رس��انه های گروهی ب��ا بیان ای��ن که در 
تاریخ ایران اسالمی برخی از رخدادها در 
نقطه اوج ق��رار دارند که هی��چ گاه نباید 
به فراموشی س��پرده شوند، اظهارداش��ت: یکی از این رخدادها دهه فجر 
انقالب اسالمی است.وی انقالب اسالمی ایران را یادگار امام )ره( دانست 
و افزود: امروز در دنیا از نظام جمهوری اسالمی ایران که بنیان گذار آن امام 
خمینی)ره( بوده با عظمت و افتخار یاد می شود و نقش امام راحل بسیار 

بی نظیر و برجسته است.

بازدیدساالنه
2۰هزارهندیازایران

تولیدپیشآغاز
»آقاجوناختراع«

سرکنسول جمهوری اسالمی در حیدرآباد هند گفت: ساالنه ۴۰ هزار گردشگر 
ایرانی از هندوستان بازدید می کنند، اما تنها 2۰ هزار نفر گردشگران هندی از 

ایران بازدید می کنند که این رقم در حوزه گردشگری ناچیز است.
حسن نوریان اظهار داشت: نمایشگاه جاذبه های گردشگری اصفهان همزمان 
با آغاز جشن های سی و پنجمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی، در سالن 
اجتماعات موزه س��االرجونگ حیدرآباد هند با حضور چاندانا خان، قائم مقام 
 وزارت توریسم و باستان شناسی هند و سرکنسول ترکیه در حیدرآباد افتتاح 

شد.
گفتن��ی اس��ت؛ نمایش��گاه جاذبه ه��ای گردش��گری اصفه��ان از 12 ت��ا 
 16 بهمن )اول ت��ا پنجم ماه فوری��ه (در موزه س��االرجونگ حی��در آباد برپا 

است.

     پیش تولید تله فیلم »اختراع آقاجون« از 1۰ بهمن در موسسه سینمایی نمای 
باز سپاهان آغاز شد.این فیلم، سومین اثر از س��ه گانه »آن روزها«در ژانر کودک 
اس��ت که پیش از این، دو فیلم»ماشین حس��اب آقاجون« و »دوربین عکاسی 
آقاجون«آن ساخته شده است. گفتنی است این فیلم به کارگردانی میالد جرموز و 
تهیه کنندگی حمید محمدی، براساس فیلمنامه ای از مسعود جزایری و مدیریت 
تولید حامد حسینی ساخته می شود. تاکنون حضور احسان نوروزی به عنوان مدیر 
صدابرداری، فرشاد فهیمی: دستیار اول کارگردان و بازیگردان، مسعود جزایری: 
طراح صحنه و لباس، شهاب کازرونیک برنامه ریز، اردالن محمدی:دستیار برنامه 
ریز، الدن رحمتی:منشی صحنه، اعظم محمدخانی: عکاس، الهام باطنی: دستیار 
برنامه ریز، حمید نعمت الهی: جانشین تولید، مهدی دهقان: تدوینگر،و...دراین 

اثر قطعی شده است. 

سینمای جهان

فیلیپ سیمور هافمن بازیگر مشهور امریکایی و برنده اسکار در ۴6 سالگی درگذشت.
به گزارش مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، بنا به گزارش ها این بازیگر شناخته شده  به دلیل مصرف باالی دارو در 

آپارتمانش در نیویورک جان باخت.
جنازه فیلپ س��یمور هافمن که جای��زه بهتری��ن بازیگر مرد اس��کار را برای ب��ازی در نقش تروم��ن کاپوتی 
کس��ب کرده بود، در حمام خانه اش و در حالی که یک س��رنگ احتم��اال هرویین در بازوی چپ��ش بود، پیدا 
 ش��د. به گفته پلیس  6 بس��ته خالی هرویین و دو بس��ته هنوز مصرف نش��ده در نقاط مختل��ف آپارتمان وی 

پیدا شد.
یکی از دوس��تان هافمن وقتی وی دنبال بچه هایش نرفت، به پلیس زنگ زد.هافمن در گذشته برای ترک مواد 
مخدر بستری شده بود و به مدت 2۳ سال پاک زندگی کرد. با این حال او در سال 2۰12 دوباره اسیر مواد شد و 

پس از آن یک دوره 1۰ روزه را برای پاک شدن پشت سر گذاشت.وی سه فرزند دارد.
هافمن که یکی از محبوب ترین بازیگران نس��ل خود بود برای بازی در فیلم »جنگ چارلی ویلس��ون« در سال 

2۰۰7، فیلم »شک« در سال 2۰۰۸ و »استاد« در سال 2۰12 نیز نامزد دریافت اسکار نقش مکمل شده بود. 

ب��رای فیل��م »غرب او در س��ال 2۰۰۰ 
2۰۰۳ برای »س��فر واقع��ی«، در س��ال 
و در س��ال 2۰12 روز دراز به ش��ب« 
فروش��نده« نام��زد ب��رای »م��رگ یک 
جای��زه  تونی شده بود.جورج دریاف��ت 
در »عی��د م��ارس« کلونی که با هافمن 
 2۰11 س��ال  هم بازی ب��ود درباره در 
هیچ چی��ز نمی توان ای��ن واقع��ه گفت: 
است.در همین حال گفت. واقعا دردناک 

بسیاری از مردم خبر مرگ او بر اثر مصرف مواد و به ویژه هرویین را رد می کنند و همسایگانش تاکید می کنند 
که او خیلی خودمانی در محل زندگ��ی می کرد و مثل یک فرد معمولی رفت و آمد داش��ت و رفتارش بس��یار 

دوستانه و عادی بود.هافمن در مجموعه »بازی های گرسنگی« بازی کرده است و در قسمت جدید این مجموعه 
 با عنوان »بازی های گرسنگی: گرفتن آتش« که اواخر سال 2۰1۳ اکران ش��د در نقش پلوتارخ هیونبی ظاهر

 شده است. 
او در قسمت سوم این مجموعه نیز که اکنون در مراحل پس از تولید است، حضور دارد.این بازیگر دو هفته پیش 
در جشنواره فیلم ساندنس نیز حضور یافته بود و در این جشنواره با فیلم »بسته خدا« حضور داشت. این فیلم را 
جان اسالتری کارگردان »مد من« کارگردانی کرده است. او در فیلم »مرد خیلی تحت تعقیب« نیز بازی کرده 

بود که در جشنواره ساندنس به نمایش درآمد.
وی مدتی ب��ود قصد کارگردان��ی فیلمی با عن��وان »ازکیل م��اس« را داش��ت و امی آدامز و جی��ک حیلنهال 
 نیز به تازگی ب��ه این پروژه پیوس��ته بودن��د و قرار بود در جش��نواره فیل��م برلین ب��رای این فیل��م بازاریابی

 شود.
فیلیپ سیمور هافمن متولد 1967 در نیویورک بود و در رشته هنر تحصیل کرده بود. او اولین بار در سال 1991 

با بازی در مجموعه »قانون و فرمان« شبکه ان .بی.سی بازی کرده بود. 

فیلیپسیمورهافمندرگذشت

هنرهفتم

مدیرسینماقدساصفهان:

سببهافیلمپایینمحتوای
اجتنابمردمازسینماهااست

مدیر س��ینما قدس اصفهان گفت: دلیل مردم از نرفتن به 
سینما هزینه زیاد بلیت نیست بلکه سطح محتوای پایین 

فیلم ها است که مردم را جذب نمی کند.
منصور نورپور در گفت وگو با فارس در اصفهان اظهار داشت: 
طرح سالم سینما که در آن دو روز در سال سینماها به طور 
رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد، طرح مناسبی نیست.

وی اف��زود: این طرح در نخس��تین روز اج��رای خود تنها 
سینماداران را با خسارات های زیادی روبه رو کرد که امید 

است در آن بازنگری شود.
مدیر سینما قدس اصفهان گفت: سینمای ایران در بخش 
فیلم سازی ضعیف است و مس��ووالن باید بدانند که دلیل 
نرفتن مردم به سینما هزینه بلیت سینما نیست بلکه این 
فیلم های ضعیف سینما است که مردم را از رفتن به سینما 

منصرف می کند.
 1۰ بهمن ماه در تقویم ایرانیان با عنوان روز آشتی با سینما 
نام گرفت. در ای��ن روز افراد زیادی به س��ینماها آمدند تا 
بگویند هنوز فرهنگ و هنر ایران زمین برایشان ارزشمند 

است.
اصفهان نیز به اس��تقبال این روز رفت و درب سینماهای 
خود را به روی هنردوس��تان ب��از کرد، اگر چ��ه برخی از 
سینماداران سانس های ش��لوغ خود را تعطیل کردند که  
تا حدی جلو  ازدحام جمعیت را گرفته باش��نددر این روز  
 عده ای پس از مدت ها طعم تماشای س��ینما را چشیدند
  ام��ا اکث��ر س��ینماداران رضای��ت کاف��ی را از ای��ن روز

 نداشتند.
هجوم  و خسارت دیدن سینماها از دالیل این عدم رضایت 
بود اما در این بین مردمی نیز بودند که رفتن به سینما در 
این روز را تنها یک وقت تلف ش��ده عنوان کردند و گفتند 
فیلم هایی که هم اکنون در سینماها اکران می شود، ارزش 

دیدن ندارد.
اما نکته حایز اهمیت این است که مس��ووالن باید بدانند 
ش��کاف فرهنگی به وجود آمده با رای��گان کردن خدمات 
فرهنگی حل نمی شود، بلکه این باالبردن سطح محتوایی 

است که می تواند مخاطب را اغنا کند.
به همین دلیل مس��ووالن باید چاره ای بیاندیش��ند برای 
افرادی که تماشای سریال های ماهواره ای را به گذران یک 

روز در سینما ترجیح می دهند.

فریبرز راهدان در نشس��ت خبری پنجمی��ن همایش بین المللی 
ادیان توحیدی اظهار داشت: اصفهان از سالیان دور محل زندگی 
ادیانی همچون کلیمیان، مسیحیان، زرتشتیان است و با توجه به  
ویژگی های خاص این ادیان دبیرخانه ادیان توحیدی در اصفهان 

شکل گرفت.
وی با اشاره به این که فعالیت های مش��ترک میان ادیان پیشینه 
دوری در کشور ما دارد، افزود: 112 سال پیش مرکز گفت وگوی 
میان ادیان در اصفهان وجود داش��ته است و مجله ای مشترک به 
نام »االسالم« منتشر می شده است که سال آینده مندرجات این 
نش��ریه در نمایش��گاه بین المللی کتاب رونمایی می شود. مرکز 
مطالعات اسالمی دفتر تبلیغات با اشاره به این که اصفهان شهری 
بین المللی در حوزه ادیان محس��وب می شود، بیان داشت: بر این 
اصل وجود نگاهی فراملی به ادیان ،ضروری است و با توجه به این که 
پایتخت فرهنگی جهان اسالم بیشترین خواهرخوانده های کشور 
را دارد دبیرخانه ادیان توحیدی در اصفهان به همت دفتر تبلیغات 

اسالمی تاسیس شد و مورد استقبال بسیاری قرار گرفت.
وی ادامه داد: بنا به اقتضائات ادیان، توسعه فعالیت های دبیرخانه 
در گس��تره بین المللی ش��کل گرفته و محور فعالیت های ما نیز 

موضوعات علم��ی فرهنگی و توجه به مش��ترکات می��ان ادیانی 
اس��ت.راهدان با بیان این که باورهای مش��ترک فراوانی همچون 
منجی گرایی میان تمام ادیان وجود دارد، گفت: چاره جویی برای 
چالش های مشترک مانند استفاده ابزاری از دین برای خشونت در 
سطح جهان از اهداف برپایی دبیرخانه ادیان توحیدی و برگزاری 
چنین همایش هایی است و الزم است محیطی را فراهم کنیم که 
پژوهشگران ادیان در محیطی مناسب گفت وگویی علمی در این 
زمینه انجام دهند.وی با اشاره به این که نشست های فصلی به شکل 
تخصصی در طول س��ال میان نمایندگان ادیان برگزار می شود، 
 ابراز داش��ت: در این نشس��ت ها موضوعی واحد به بحث گذاشته 
 می شود تا دیدگاه ها را به یکدیگر نزدیک کنند که معموال ثمره این
  همای��ش ها برگ��زاری همایش س��الیانه ادیان توحیدی اس��ت.

دبیر پنجمین همایش بین المللی ادیان توحیدی درباره ویژگی های 
پنجمین همایش بین المللی ادیان توحیدی بیان داش��ت: حضور 
نماین��دگان و هیات ه��ای ادی��ان توحیدی ب��ا لباس های خاص 
 و مخص��وص خ��ود، ارایه پیام از س��وی  ح��وزه علمی��ه اصفهان 
آیت اهلل مظاهری به این همایش، حضور بیش از ۳۰۰ نفر از پیروان 
ادیان، حضور س��ازمان ها و نهاده��ای مرتبط کش��وری از جمله 

دانش��گاه ادیان و مذاهب، س��ازمان ارتباط و فرهنگ اس��المی و 
حضور نمایندگان اقلیت های دینی در مجلس نهم از ویژگی های 
بارز این همایش اس��ت.وی با بیان این که  فراخوان مقاالت علمی 
 برای این همایش هر دو سال یک بار برگزار می شود اظهار داشت: 
هر ساله پیروان ادیان نظرات و دیدگاه های خود را با توجه به موضوع 
همایش بیان می کنند و ماحصل این دیدگاه ها در ویژه نامه ای ارایه 
می شود و هر دو سال یک بار در کنار این گفت وگوها، مقاالت علمی 

که قبال برای آن ها فراخوان داده ایم نیز ارایه می شود.
باتعبیرهمزیستیمسالمتآمیزادیانموافقنیستم

 دبیرخانه ادیان توحیدی گفت: پنجمین همایش ادیان توحیدی 
به شکل بین المللی با حضور نمایندگانی از ادیان توحیدی سراسر 
جهان 17 بهمن ماه در هتل عباسی اصفهان برگزار می شود.رییس 
دبیرخانه ادیان توحیدی با اشاره به این که ارتباط با ادیان ظرافت 
خاصی دارد، بیان داش��ت: ارتباط میان ادی��ان مختلف در قرآن 
توصیه شده است و سیره اهل بیت )ع( نیز مبتنی بر ارتباط با ادیان 
مختلف بوده اس��ت بنابراین باید این مدل اسالمی را در ارتباطات 
میان ادیان  قوت ببخشیم.وی با بیان این که بسیاری از مشکالت 
ادیان به دلیل عدم ش��ناخت صحیح آن ها از یکدیگر است، گفت: 
شایعات نادرست بسیاری درباره ادیان وجود دارد که صحیح نیست 
به طور مثال بس��یاری از افراد، زرتش��تیان را آتش پرست و ثنوی 
پرست معرفی می کنند و این در حالی است که در ارتباط با آن ها 
متوجه می شویم که چنین چیزی صحیح نیست و آن ها به خدای 
 یگانه اعتقاد دارند و همین مساله درباره پیروان دین اسالم و سایر

 دین ها نیز صادق اس��ت.دبیر همایش ادیان توحیدی با اشاره به 
این که با تعبیر همزیستی مسالمت آمیز ادیان موافق نیست، بیان 
داشت: این مساله بدان معناست که پیروان ادیان کاری به یکدیگر 
نداشته و در کنار هم اما بدون ارتباط زندگی کنند در حالی که ما 
در قالب دبیرخانه مشارکت تعالی بخش پیروان را مدنظر  داریم و 
مردم ایران با فرهنگ باالی خود زندگی در کنار پیروان دیگر ادیان 

را سال هاست پذیرفته اند.
وی اضافه کرد: این مشارکت به اندازه ای است که مسیحیان ایران 
به احترام 2۸ صفر، امسال عید کریسمس خود را با یک هفته تاخیر 
و هم زمان با م��اه مبارک ربیع االول برگزار کردن��د و در طول این 
سال ها نیز هرگونه توهین به دین اسالم را محکوم کرده اند و ما نیز 

متقابال چنین رابطه ای با آن ها داریم.
ارزانی تصریح کرد: این نکته قابل اهمیت است که ارتباط با ادیان 
دیگر به معنای زیر س��وال بردن آموزه های دینی نیس��ت بلکه ما 
معتقد به شناخت دیگر ادیان و هم افزایی در زمینه های مشترک 

هستیم.

رونماییازمندرجاتنشریهمشترکادیانتوحیدیباقدمتیکقرن

پیشینه 112 ساله مرگز گفت وگوی میان ادیان در اصفهان

 

در آیین اختتامیه نخستین جشنواره ش��عر انقالب در گلپایگان، 
نفرات برتر این جشنواره معرفی شدند.

 مراسم اختتامیه نخستین جشنواره شعر انقالب و نغمه های اصیل 
ایرانی با معرفی آثار برتر و اجرای موسیقی زنده سنتی توسط گروه 

صبا در تاالر اندیشه اداره ارشاد گلپایگان برگزار شد.
 رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گلپایگان در این آیین اظهار 
داشت: از مهمترین تهدیدات دشمنان هجمه به فرهنگ و ادبیات 

فاخر فارسی است و در این ش��رایط وظیفه ما این است که با تمام 
وجود به تقویت زبان خود و تشکل های ادبی کمک کنیم.

محمد حسین محمدی فشارکی افزود: بهترین راه برای مقابله با 
تهاجم و هجمه فرهنگی دشمن، الگوسازی برای جوانان و تولید آثار 
ومحصوالت فاخر فرهنگی در حوزه شعر و ادبیات، صنایع دستی، 

تئاتر و سینما است.
وی بیان کرد: نخستین جشنواره شعر انقالب اسالمی با مشارکت 
 ش��هرداری و فرهنگ و ارش��اد اس��المی گلپایگان به مناس��بت

 فرا رسیدن س��ی وپنجمین بهار انقالب اس��المی برگزار شد و از 
ش��هرهای مختلف اس��تان اصفهان ۴6 اثر به دبیرخانه جشنواره 
ارسال شده است. اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی گلپایگان با تقدیر 
از همکاری مطلوب و زحمات داوران گفت: داوران این جش��نواره 
ابوالقاس��م طالبی، رضا فیروزی، قاس��م اش��راقی وزین العابدین 
 زهری از پیشکس��وتان و اساتید شهرس��تان در حوزه شعر و ادب

 بودند.
وی خاطرنشان کرد: از 21 شاعر شرکت کننده در جشنواره علیرضا 
طاهری نیا از گلپایگان موفق به کسب رتبه نخست، احمد مشجری 
از کاشان رتبه دوم و علی سلیمانی از شهر اصفهان با آرای داوران 

موفق به کسب رتبه سوم شدند.

     

به مناس��بت دهه مبارک فجر ، نمایشگاه و جش��نواره بزرگ 
فرهنگی ذوب آهن اصفهان  ، ازتاریخ 12 لغایت ۳۰ بهمن ماه 
در محل مجموعه فرهنگی اداری ش��رکت، واقع در بلوار شفق 

اصفهان برگزار می شود.
 مدی��ر روابط عمومی ش��رکت ب��ا اع��الم این مطل��ب گفت :

به منظور گرامیداشت ایام خجسته دهه مبارک فجر پیروزی 
انقالب اس��المی ایران، برای اولین بار نمایش��گاه و جشنواره 

بزرگ فرهنگی ش��رکت همراه با برنامه های متنوع فرهنگی، 
موس��یقی، س��خنرانی و تئاتر و... به مدت 2۰روز ، از س��اعت 
 9صب��ح لغای��ت 21 در س��الن اجتماع��ات مرک��ز فرهنگی،

 اداری شرکت واقع در بلوار شفق اصفهان برگزار  می گردد. 
 وی گف��ت: در مراس��م وی��ژه جش����نواره ب��ر اس����اس

 برنامه ریزی های صورت گرفته ، هر ش���ب جمعی از اعضای 
خانواده بزرگ ذوب آه��ن حضور خواهند داش��ت ضمن این 
که س��ه ش��ب از برنامه جش��نواره اختصاص به خانواده های 
معزز ش��هدا ، ایثارگران ، جانب��ازان و آزادگان دارد.مهندس 
کجباف همچنین به برگزاری نمایش��گاه بزرگ در حاشیه این 
جشنواره اش��اره کرد و گفت : در این نمایشگاه  با برخورداری 
بیش از 2۰ غرفه ، عرضه و فروش محصوالت مختلف فرهنگی، 
غذایی و لبنی ، آجیل ، لوازم خانگی و مبلمان، لوازم کامپیوتر 
و الکترونیکی، پالس��کو ، آژان��س هواپیمای��ی و... با تخفیف 
 1۰ تا ۵۰ درصد ص��ورت می گی��رد و عم���وم همک��اران و 
خانواده ه���ای آن ها م��ی توانند از این نمایش��گاه در طول 
برگزاری جشنواره بازدید کنند.وی ازجمله برنامه های ویژه این 
جش��نواره را  اختصاص غرفه کودک و نوجوان با برنامه متنوع 

فرهنگی ویژه کودکان و همچنین حضور عشایر ذکرکرد.

رویدادادبیدرگلپایگان

انقالبشعرجشنوارهنخستینبرترنفراتمعرفی
بهمنظورگرامیداشتایامخجستهدههمبارکفجر

برگزارينمایشگاهوجشنوارهبزرگفرهنگیذوبآهن
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اخبار کوتاهیادداشت

 روی خط ورزش و جوانان
 شهرضا

مس��ابقات آمادگ��ی جس��مانی بانوان 
شهرضایی به مناسبت گرامیداشت دهه 

فجر برگزار شد.
مس��ابقات آمادگی جس��مانی بانوان با  

شرکت 69 نفر در قالب 10 تیم در چهار 
رده سنی به مناسبت گرامیداشت دهه 
فجر در سالن شهید طحانی برگزار که 
در پایان تیم های آریا)الف(،آری��ا)ب( و حجاب)ب(مقام های اول تا 

سوم را به خود اختصاص دادند.
     مسابقات آمادگی جسمانی آقایان

مسابقات آمادگی جسمانی آقایان با ش��رکت 51 نفر در قالب 8 تیم 
در چهار رده سنی به مناسبت گرامیداشت دهه فجر در سالن شهید 
طحانی برگزار که در پایان تیم های گ��روه 22 توپخانه به مقام اولی 
 رس��ید هیات هاکی دوم شد و باش��گاه پارس به مقام سومی بسنده

 کرد.
     شهرضا میزبانی مسابقات دارت استان اصفهان

مسابقات دارت استان اصفهان با شرکت 30 نفر در دو بخش آقایان 
و بانوان  به صورت دوره ای در س��الن ش��هید جهانمردی ش��هرضا 

برگزار شد.
 در پایان مس��ابقات احمدرضا حب��ادی) ش��هرضا(،علیرضا ایزدی

) نجف آباد(،محمد اعرابی) زرین شهر( و در بخش بانوان بهناز قربانی 
)اصفهان(،مهشید محسن زاده)ش��هرضا( و الهام ترکیان) اصفهان ( 

مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

 تیم ماهان را می توان قهرمان
 نیم فصل دانست

سرمربی تیم اسکواش بانوان فوالد ماهان 
گفت: از هم اکنون می توان تیم ماهان را 
قهرمان نیم فصل نخست مسابقات لیگ 

برتر اسکواش دانست.
الهه موالدوس��ت اظهار داش��ت: هفته 
پایانی دور رف��ت لیگ برتر اس��کواش 
بانوان باشگاه های کشور نیز به میزبانی 
هیات گلس��تان برگزار ش��د که تیم فوالد ماهان در سر رقابت خود 

توانست به سه پیروزی متوالی دست یابد.
وی ادامه داد: ماهانی ها در نخستین دیدار خود توانستند با قدرت تیم 

مدعی فوالد یزد را با نتیجه 3 بر صفر شکست دهند.
به گفته وی، در پایان نیم فصل مس��ابقات لیگ برتر اسکواش بانوان 
تیم تهران با انج��ام پنج بازی و 13 امتیاز در ص��در قرار گرفته وتیم 
 فوالد ماه��ان با 12 امتی��از و یک ب��ازی کمتر در تعقی��ب این تیم

 است.

پایان مسابقات بدمینتون آزاد استان 
مراس��م فینال و اختتامیه دومین دوره 
مسابقات بدمینتون آزاد استان اصفهان 
ی��ادواره زنده ی��اد علی غیاث��ی برگزار 

گردید.
مراس��م فینال و اختتامیه دومین دوره 
مسابقات بدمینتون آزاد استان اصفهان 
یادواره زنده یاد عل��ی غیاثی)عضو تیم 
منتخب اس��تان اصفهان( به مناس��بت گرامیداش��ت دهه مبارک 
 فجر با حض��ور64 بازیکن بدمینت��ون باز اصفهانی)خمینی ش��هر،

نجف آباد،سمیرم،شاهین شهر،اصفهان،شرکت پاالیش نفت،شرکت 
هواپیما سازی ایران هس��ا و ش��رکت ذوب آهن اصفهان( در سالن 
 تخصصی بدمینتون ورزش��گاه ش��هید س��جادی اصفه��ان برگزار

شد .

سپاهان و ذوب آهن در بهمن ماه 
مساوی نمی کنند!

به گزارش ایمنا هرچند که ورود دوباره 
موج سرما کاهش دماي هوای اصفهان 
در چن��د روز اخیر را به همراه داش��ته 
اس��ت، بیس��ت و ششمین ش��هرآورد 
فوتبال اصفهان هم در یک روز بس��یار 
سرد از ماه بهمن برگزار می شود اما نکته 
جالب این که تاریخ بازی های این دو تیم 
در لیگ برتر نشان می دهد که از چهار بازی انجام شده در یازدهمین 
 ماه س��ال هیچ ک��دام با نتیجه تس��اوی ب��ه پایان نرس��یده و حتما
  ی��ک برن��ده را از بی��ن س��پاهان و ذوب آه��ن معرف��ی ک��رده

 است.
همین مس��اله می تواند هواداران هر دو تیم را امی��دوار کند تا الاقل 
شاهد یک بازی جذاب از سوی تیم های مورد عالقه شان باشند که در 

نهایت نتیجه هم به سود یکی از این دو تیم رقم بخورد. 
س��پاهان قبل از این در دور رفت اولین دوره لیگ و در دور برگشت 
لیگ دهم موفق شد که در بهمن ماه با ذوب آهن بازی کند و این تیم 

را هم شکست دهد.
 در مقابل ذوب آهنی ها هم دس��ت کمی از حریف نداش��ته اند و در 
بازی های دور برگش��ت لیگ های نهم و دهم در دو بازی خود در ماه 
بهمن موفق به کسب پیروزی مقابل سپاهان شده اند تا از این لحاظ 
کفه ترازوی بازی در ماه بهمن در شرایطی مساوی قرار داشته باشد 
به این ترتیب تیم پیروز در بازی روز جمعه می تواند نس��بت به تیم 

حریف در زمینه بردهای بهمنی جلو بیافتد.

 استعفای نوری  صفا از حضور
 در هیات مدیره جدید سپاهان 

عضو هیات مدیره باش��گاه س��پاهان از 
سمت خود استعفا کرد.

وی تنها عض��وی از هیات مدیره جدید 
باشگاه سپاهان بود که در دوره قبل نیز 

در هیات مدیره حضور داشت.
بدین ترتیب منوچهر نیک فر، حس��ین 
کفعمی، مه��رزاد خلیلیان،  محمدرضا 
عطایی چهار عضو هیات مدیره این باش��گاه را تشکیل می دهند که 

باید منتظر معرفی عضو جدید هیات مدیره بود.

سپاهان و رسالتی که بر دوش دارد

 »دربی زنده رود« نبردی
به شرط زنده ماندن

 دربی اصفهان در پیش اس��ت و با توجه به ش��رایط حساس
 هر دو تیم ذوب آهن و سپاهان تنها پیروزی می تواند به کمک 
این دو تیم بیاید.سپاهان برابر پرسپولیس شکست خورد تا 
امیدهایش را برای قهرمان��ی در روزی که تمام حریفان این 
 تیم در صدر جدول امتیازات را بذل و بخش��ش کرده بودند

 تا حدودی کم رنگ شده ببیند.
جدای از مساله داوری که سپاهان در بازی برابر پرسپولیس 
با آن مواجه شد این تیم به هیچ عنوان نتوانست بازی خوبی 
را از خود به نمایش بگذارد و در تمام خطوط با مشکل مواجه 
بود به نحوی که این تیم حتی یک موقعیت نصف و نیمه نیز 

نتوانست مقابل دروازه پرسپولیس ایجاد کند.
اما نکته ای که در حرکات برخی بازیکنان سپاهان پیدا بود، 

غروری بود که دست و پا بست شان کرده بود.
سپاهان مانده و پنج بازی فینال گونه با تیم های ذوب آهن، 
مس کرمان، س��ایپا، ملوان و نفت تهران که به ظاهر و روی 
کاغذ نمی تواند بازی های س��ختی برای س��پاهان باش��د و 
درصورتی که این تیم خودش باش��د می توان��د در تمام این 
دیدارها با توجه به بازگش��ت مصدومانش پی��روز از میدان 

خارج شود.
 س��پاهان اگر تمام این پنج ب��ازی را موفق ش��ود با پیروزی

 پشت س��ر بگذارد به طور حتم با توجه به دیدارهای سخت 
حریف��ان این تی��م در باالی ج��دول به ویژه اس��تقالل که 
هم اکنون در صدر جدول قرار دارد می تواند پنجمین قهرمانی 
پیاپی خود را در پایان فصل ب��ه ارمغان بیاورد که اگر چنین 
اتفاقی رخ دهد اتفاقی بی نظیر در فوتبال نه تنها ایران بلکه 

کم نظیر در دنیا رخ داده است.
تغییرات مدیریتی س��پاهان ک��ه منجر به رفت��ن ترابیان و 
آمدن خلیلیان شد نباید روی کادر فنی و بازیکنان این تیم 
تاثیرگذار باشد و بازیکنان این تیم باید به رسالتی بزرگ تر که 

همانا قهرمانی در پایان فصل است بیاندیشند.
 دربی اصفهان در پیش اس��ت و با توجه به ش��رایط حساس 
هر دو تیم ذوب آهن و سپاهان تنها پیروزی می تواند به کمک 
این دو تیم بیاید و بازیکنان ای��ن دو تیم درصورتی که قصد 
داشته باش��ند در پایان لیگ سربلند باش��ند باید تنها برای 
پیروزی در میدان حاضر ش��وند چراکه تساوی هیچ دردی 
را از این دو تیم دوا نمی کند و س��پاهان را از قهرمانی جداو 

ذوب آهن را نیز به سقوط نزدیک تر می کند.

زاویه

6
کوه گشت بانوان آران و بیدگلی

اداره ورزش و جوانان شهرستان آران و بیدگل با همکاری هیات کوهنوردی آران و بیدگل به مناسبت 
گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر کوه گشت بانوان را با حضور 100 نفر از همشهریان برگزار کرد که مسیر 

پایانی این کوه گشت به امامزاده طاهر ختم گردید.

 نشس��ت مجم��ع خی��ران ورزش��یار اس��تان اصفهان ب��ا حضور
 محمد سلطان حسینی برگزار گردید.

در ادامه جلس��ات پربار مجمع خیران ورزش��یار اس��تان اصفهان 
اعضای این مجمع میزبان محمد سلطان حسینی مدیرکل ورزش 
و جوانان استان اصفهان بودند.این نشست با تالوت آیاتی از کالم 
 اهلل مجید آغاز شد که پس از تالوت قرآن، محمد سالمتیان، رییس 
هیات مدیره مجمع خیران ورزشیار استان اصفهان، دیگر اعضای 

مجمع را با رزومه خوب آن ها معرفی کرد.
 پ��س از معرف��ی اعض��ای مجم��ع خی��ران ورزش��یار توس��ط 
محمد س��المتیان اصغر تجدد یکی دیگر از اعضای مجمع اظهار 
داشت:ما آمده ایم که سرانه فضای ورزشی را در استان اصفهان ارتقا 
دهیم و این را باید بگویم در این استان نزدیک به 800 نفر خیر وجود 
دارد و اگر ما بتوانیم 10 درصد از این خیران را به امر ورزشگاه سازی 
تشویق کنیم کمک بسیار بزرگی به ورزش کشور و استان کرده ایم.

محمد سلطان حس��ینی مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان 
پس از صحبت های تج��دد گفت:خیلی خوش��حالم که در جمع 
خیران ورزشیار استان اصفهان هستم و ما باید به کسانی که از وقت 
و مال خود برای توسعه ورزش می گذرند افتخار کنیم،در این جمع 
 اش��خاص بزرگی همچون محمدرضا س��اکت وجود دارد و اگر ما

 10 نفر همچون مدیرعامل باش��گاه فرهنگی ورزشی فوالدماهان 
در ورزش اصفهان داشته باشیم اثرات بس��یار مطلوبی در ورزش 

بر جای خواه��د ماند، من هم ب��ه نوبه خود خیل��ی مایلم که این 
مجمع شکل سریع تری برای رس��یدن به اهداف بگیرد.وی ادامه 
داد:استان اصفهان بیشترین خیر را در س��طح کشور دارد که این 
خصلت نیکو از نیاکان به فرزندان رسیده است و بنده و همکارانم در 
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان هرگونه همکاری را با این 
مجمع خواهیم داشت.وی تصریح کرد:این را می دانم که محمود 
گودرزی وزی��ر ورزش و جوانان اهمیت وی��ژه ای به بحث خیرین 
ورزش��یار می دهد،مطمئن باش��ید که اهداف و سیاست مجمع 
 خیران ورزشیار استان اصفهان را برای وزیر ورزش و جوانان تشریح 
می کنم،همچنین رسول زرگرپور، استاندار اصفهان خیلی راغب 
است که در جلسات مجامع خیرین حضور داشته باشد که حضور 
استاندار نتایج خوبی را برای پیش��رفت اهداف این مجمع خواهد 

داشت.
وی در پای��ان افزود:بنده به عنوان متولی ورزش اس��تان هدفمان 
این اس��ت که حداقل یک نفر را به جامعه ورزش اضافه کنیم تا از 

ناهنجاری های جامعه کاسته شود.
محمدرضا ساکت ،نایب رییس هیات مدیره مجمع خیران ورزشیار 
استان اصفهان ضمن آرزوی موفقیت به سلطان حسینی در سمت 
مدیرکلی ورزش و جوانان اس��تان اصفهان گفت:وجود خیران در 
حوزه های کتابخانه سازی،مدرسه سازی و... به فرهنگ تبدیل شده 
اما در حوزه ورزش این گونه نمی باش��د .پیشنهاد می کنیم که در 

وزارت ورزش و جوانان واحدی با عنوان واحد جلب مشارکت ها و 
امور خیرین وجود داشته باشد .

وی ادام��ه داد:از آنجایی که نی��ل به اهداف عال��ی مجمع خیران 
ورزشیار نیاز به قوانین حمایتی دولت دارد،این مجمع پیشنهاداتی 
را جهت اعمال در قانون بودجه سال 93 و یا سایر بخش های قانونی 
رسمی دولت ارایه داده است که می توان به افزودن عنوان وزارت 
ورزش و جوانان در بن��د 14 قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده،طرح 
معافیت اماکن و فضاهای ورزش��ی خیرس��از از پرداخت عوارض 
شهرداری و انشعابات،افزودن نام اماکن و فضاهای ورزشی و وزارت 

ورزش و جوانان در ماده 172 قانون مالیاتی و... اشاره کرد.
 س��اکت پیرام��ون حفظ و 
نگهداری اماکن ورزش��ی 
که توسط خیران ورزشیار 
احداث می ش��ود،گفت:در 
بحث حف��ظ و نگه��داری 
اماک��ن ورزش��ی بای��د به 
صورت هیات امنایی عمل 
کنیم ک��ه ای��ن برگرفته از 
مجمع خیران مدرسه ساز 
می باش��د ک��ه اماکنی که 
باالی 50 در ص��د خیران 
 در تکمیل آن س��هم دارند 
هی��ات  ص��ورت  ب��ه 
امنای��ی اداره ش��ود.وی 
در پای��ان گفت:پ��روژه 

های خانه کش��تی و خانه اس��کواش و 3 پروژه دیگر آماده افتتاح 
 اس��ت که با آمدن محم��ود گ��ودرزی وزی��ر ورزش و جوانان این 

پروژه ها به صورت رسمی افتتاح خواهند شد.
پس از صحبت های ساکت،رس��ول نظری، دبی��ر مجمع خیران 
ورزشیار اس��تان اصفهان ضمن تبریک به سلطان حسینی اظهار 
داشت:طبق اساس��نامه مجمع خیران ورزشیار مدیرکل ورزش و 

جوانان عضو حقوقی این مجمع می باشد.
وی ادامه داد:مجمع خیران ورزشیار تجربه عزیزانی است که نزدیک 
به دو دهه در امر مدرسه سازی حضوری فعال داشتند و مهمترین 
 دغدغه اعض��ای این مجمع همگان��ی کردن ورزش می باش��د تا 

جامعه ای سالم داشته باشیم.
دبیر مجمع خیران ورزش��یار اس��تان اصفهان از سلطان حسینی 
خواس��ت همکاری الزم را خودش و همکارانش در اداره کل با این 

مجمع داشته باشند.
در پایان جلسه دیگر اعضای مجمع همچون علی لبافان و میرلوحی 
نظرات و پیشنهادات خود را ارایه دادند که در این بین علی لبافان 
به شدت از سیدحس��ین محمودیه، معاونت فنی مهندسی اداره 
کل ورزش و جوان��ان اس��تان اصفه��ان که در شناس��نامه کردن 
 پروژه های نیمه تمام تالش وافری را انجام داد تش��کر و قدردانی 

کرد.

همدلی مسوول ورزش و خیران  اصفهان

آمده ایم تا سرانه فضای ورزشی را  ارتقا دهیم
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مسابقات اسکی 
قهرمانی کشور 

 مربیان غایب 
حق شرکت ندارند

محمود یسلیانی در جمع خبرنگاران این شهرستان اظهار داشت: با برگزاری 
مسابقات کشوری اس��کی آلپاین در رده های س��نی نونهاالن و نوجوانان به 
میزبانی شهرستان فریدونشهر، پیست اسکی این شهرستان در روزهای 16 و 
17 بهمن شاهد بزرگ ترین رخداد در ورزش اسکی استان است.وی ادامه داد: 
 اسکی بازان شرکت کننده از سراسر کشور امروز وارد شهرستان فریدونشهر

 می شوند وفردا و پنج شنبه شرکت کنندگان در ماده های مارپیچ کوچک و 
بزرگ با هم به رقابت می پردازند.رییس اداره ورزش و جوانان فریدونشهر اضافه 
کرد: پیست اسکی فریدونشهر در روزهای 15، 16 و 17 بهمن ماه سال به دلیل 

برگزاری مسابقات کشوری تعطیل است.
پیست اسکی فریدونشهر تنها پیست اسکی اس��تاندارد استان اصفهان و  در 
180کیلومتری غرب اس��تان در منطقه ای کوهس��تانی و در سه کیلومتری 
مرکزشهرس��تان فریدونش��هر واقع در ارتفاعات موس��وم به گردنه روستای 

چغیورت قرار گرفته  است.

رییس کمیته آمادگی جسمانی و ایروبیک استان اصفهان گفت: با مربیانی که 
به هردلیل غیر موجه در دوره بازآموزی ایروبیک شرکت نکردند، برخورد خواهد 
شد.سیروس سمیعی اظهار داش��ت: هدف کمیته از برگزاری دوره بازآموزی، 

یکسان سازی قوانین این رشته برای مربیان ایروبیک است.
وی با بیان این ک��ه مربیان همه رش��ته ها و به طور خاص مربی��ان ایروبیک 
 باید به روز باش��ند و طبق یک الگو ورزش��کاران را تمرین دهند، تصریح کرد:

 از این رو این دوره بازآموزی را زیرنظر فدراسیون برای مربیانی که مدرک درجه 
سه ایروبیک داشتند، برگزار کردیم.

رییس کمیته آمادگی جسمانی و ایروبیک استان اصفهان با بیان این که حضور 
 مربیان فعال در باش��گاه ها در این دوره الزامی بود، تاکید ک��رد: با افرادی که

 به هر دلیل غیرموجه در دوره بازآموزی ایروبیک حضور نداش��تند، برخورد 
خواهد شد و برای مدتی از کار معلق می شوند.همچنین این مربیان حق حضور 

در کالس های بازآموزی و ارتقای سطح را پیدا نمی کنند.

کی روش: تویِ ذوقم خورده شد
سرمربی تیم ملی ایران اعتقاد دارد فوتبال آسیا به اندازه 
الزم پیشرفت نکرده اس��ت.او می گوید زمانی که برای 
بار دوم برای فعالیت به این قاره بازگشته در »ذوقش« 

خورده است.

پیروزی الکویت مقابل الشرطه عراق
تیم فوتبال الکویت کویت با برتری مقابل الشرطه عراق یک گام به 
مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا 
نزدیک ش��د.تنها گل تیم الکویت را در بازی مقابل الشرطه جواد 

نکونام در دقیقه 63 به ثمر رساند.

 بازسازی نیوکمپ  با 600 میلیون یورو 
باشگاه بارسلونا اسپانیا قصد دارد با بودجه ای 600 میلیون یورویی ورزشگاه مشهور 
نیوکمپ را بازسازی کند که در این طرح ظرفیت این ورزشگاه به 105 هزار نفر 
افزایش خواهد یافت.قرار است کار بازسازی نیوکمپ از ماه می 2017 آغاز و در 

فوریه 2021 به پایان برسد.

 به عنوان 
متولی ورزش استان 

 هدفمان این است 
 که حداقل یک

  نفر را به جامعه 
 ورزش اضافه کنیم 
تا از ناهنجاری های 

 جامعه کاسته 
شود

چهره نمایی فینالیست ها

سه تیم در حسرت دیدن جام!
ورزش و فجر

پایان مسابقات شنای نونهاالن پسر استان
چهره فینالیست های جام بیست و هفتم امروز با انجام دو دیدار در 

شهرهای تهران و تبریز مشخص می شود.
 در این بازی ها استقالل و فوالد برای فتح دو جام در یک فصل برنامه 
دارند و تراکتورسازی و مس کرمان جهت جبران ناکامی های خود 
در لیگ به فکر قهرمانی در این جام هستندبرنامه دیدارهای پایانی 

مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور به این شرح است.
 سه شنبه - 15 بهمن 92

مرحله نیمه نهایی
      تراکتورسازی تبریز - فوالد خوزستان، ساعت 14:30، ورزشگاه 

یادگار امام )ره( تبریز
     استقالل تهران - مس کرمان، ساعت 17، ورزشگاه آزادی تهران

در ادامه اشاره ای گذرا به 26 فینال گذشته مسابقات فوتبال جام 
حذفی باشگاه ها شده است:

سال 1355: ملوان بندرانزلی 4 - تراکتورسازی تبریز یک
سال 1356: استقالل تهران 2 - هما تهران صفر

سال 1365: خیبر خرم آباد صفر - ملوان بندرانزلی 2
سال 1366: پرسپولیس تهران یک - ملوان بندرانزلی صفر

سال 1367: شاهین اهواز 5 - ملوان بندرانزلی 3
سال 1369: ملوان بندرانزلی صفر - استقالل تهران صفر
سال 1370: پرسپولیس تهران 2 - ملوان بندرانزلی یک

سال 1372: سایپا تهران یک - جنوب اهواز یک 
سال 1373: تراکتورسازی تبریز یک - بهمن تهران 2

سال 1374: استقالل تهران 5 - برق شیراز یک

فصل 75 - 1374: برق شیراز یک - بهمن تهران یک )در ضربات 
پنالتی برق شیراز به پیروزی 3 برصفر رسید(

فصل 78 - 1377: پرسپولیس تهران 2 - استقالل تهران یک
فصل 79 - 1378: بهمن تهران یک - استقالل تهران 3

فصل 80 - 1379: فجر ش��هید سپاس��ی ش��یراز 3 - ذوب آهن 
اصفهان یک

فصل 81 - 1380: استقالل تهران 4 - فجر شهید سپاسی شیراز 3
فصل 82 - 1381: ذوب آهن اصفهان 4 - فجر شهید سپاسی شیراز 

4 )در ضربات پنالتی ذوب آهن به پیروزی 4 بر3 رسید( 
فصل 83 - 1382: استقالل تهران 2 - سپاهان اصفهان 5

فصل 84 - 1383: صبا تهران 2 - ابومس��لم مشهد 2 )در ضربات 
پنالتی صباباتری به پیروزی 4 بر 2 رسید(

فصل 85 - 1384: سپاهان اصفهان 2 - پرسپولیس تهران 2 )در 
ضربات پنالتی سپاهان به پیروزی 4 بر 2 رسید(

فصل 86 - 1385: صباباتری تهران صفر - سپاهان اصفهان 4
فصل 87 - 1386: استقالل تهران 3 - پگاه گیالن یک

فصل 88 - 1387: ذوب آهن اصفهان 5 - راه آهن شهرری 2
فصل 89 - 1388: پرسپولیس تهران 4 - فوالدگستر تبریز یک

فصل 90-1389: پرسپولیس تهران 4 - ملوان بندرانزلی 3
فصل 91-1390: استقالل تهران صفر )4( - شاهین بوشهر صفر 

)یک(
 فصل 92-1391: پرس��پولیس تهران 2 )2( - سپاهان اصفهان 2 

)4(

مسابقات قهرمانی شنای نونهاالن پسر استان اصفهان به مناسبت 
دهه فجر تحت عنوان یادواره شهید محمد براتی در استخر انقالب 

برگزار گردید.
نتایج انفرادی رده سنی این مسابقات به این شرح است.

رده سنی زیر رده سنی زیر7 سال50 متر کرال سینه:
1(ش��ایان باق��ری)آزادی( 2(طاه��ا رس��تمی)فریدن( 3(متین 

بارانی)مروارید(
رده سنی زیر 7 سال50 متر قورباغه

1(طاها رس��تمی)فریدن( 2(محمد عبدالهی)مقاومت( 3(آرمین 
ترابی)انقالب(

رده سنی زیر 7 سال 50 متر کرال پشت
1(آرمین ترابی)انقالب( 2(مسعود کرمی)مقاومت( 3(امیرکیان 

صفوی)شناگر آزاد(
رده سنی زیر 7 سال50 متر پروانه

1(طاه��ا رس��تمی)فریدن( 2(آرمی��ن ترابی)انق��الب( 3(ایمان 
صادقی)انقالب(

رده سنی زیر 8 سال50 متر کرال سینه
1(سپهر واثقی)قصر موج( 2(آرمین تمدنی)شناگر آزاد( 3(یوسف 

تیغ ران)مقاومت(
رده سنی زیر 8 سال50 متر قورباغه

 1(مهیار حاج هاش��می)قصر موج( 2(آرمین تمدنی)شناگر آزاد( 
3(سپهر واثقی)قصرموج(

رده سنی زیر 8 سال50 متر کرال پشت

 1(س��پهر واثقی)قصرموج( 2(مهدیار حاج هاش��می)قصر موج(
 3(یوسف تیغ ران)مقاومت(

رده سنی زیر 8 سال50 متر پروانه
 1(س��پهر واثقی)قصرموج( 2(مهدیار حاج هاش��می)قصر موج(

 3(آرمین تمدنی)شناگر آزاد(
رده سنی زیر 9 سال 50 متر کرال سینه

1(ایلیا زرین کمر)قصر م��وج( 2(رضا گلش��اهی)فریدن( 3(فراز 
صباغی فر)مقاومت(

رده سنی زیر 9 سال50 متر قورباغه
1(ایلیا زرین کمر)قصر موج( 2(رضا گلش��اهی)فریدن( 3(مهدی 

یارمحمدی)مقاومت(
رده سنی زیر 9 سال50 متر کرال پشت

 1(ایلیا زری��ن کمر)قصرم��وج( 2(پارس��ا حس��ینی)قصر موج( 
3(فراز صباعی فر)مقاومت(

رده سنی زیر 9 سال 50 متر پروانه
 1(ایلیا زری��ن کمر)قصرم��وج( 2(محمد پیری)خمینی ش��هر(

 3(عماد شهرام فر)شناگر آزاد(
رده سنی زیر 10 سال50 متر کرال سینه

1(وحید درخشنده)مقاومت( 2(حسین سلیمی)فریدن( 3(محمد 
نعمتی)خمینی شهر(

رده سنی زیر 10 سال50 متر قورباغه
1(پویا آقایی)مقاومت( 2(وحید درخش��نده)مقاومت( 3(محمد 

سلطانی)مقاومت(
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 مفاد آراء نوبت دوم  
اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تكليف وضعيت  تعيين  قانون  924هيات موضوع 

فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012001677  رای  برابر   -1
مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
آقاي غالمحسين صادقي دمنه فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 10 صادره 
از در يك باب خانه به مساحت 192.45 مترمربع مجزي شده از پالك 1فرعي 
از4 اصلي. واقع در  دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي حسن صادقی محرز 

گرديده است.
2-  برابر راي شماره139260302012001720 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم ام البنين 
صفري طراري فرزند صفر علي بشماره شناسنامه 628 صادره از در يك باب 
خانه به مساحت 216/38مترمربع  مجزي شده از پالك 12 و 1628 فرعی از 
محمد  غالمرضا  آقاي/  رسمي  مالك  از  خريداري  داران  در   واقع  12اصلي  

شريفی محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012001726.  راي  برابر   -3
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
غالمرضا محمد شريفي فرزند محمد جواد بشماره شناسنامه 109 صادره از 
از  و مجزي شده  مفروز  مترمربع   77.56 به مساحت  باب  ساختمان  يك  در 
پالك12 و 1628فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از مالكيت خودش  

محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات   .139260302012001707 شماره  راي  برابر   -4
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
زهره رحيمي فرزند رحيم بشماره شناسنامه 36 صادره از در يك باب خانه 
به مساحت 138.92 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 2396 فرعي از12 
مرادی محرز  آقاي مجتبی  مالك رسمي  از  داران خريداري  در   واقع  اصلي  

گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012001867.  راي  برابر   -5
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  دولت 
سازمان   ( پرورش  و  آموزش  وزارت  نمايندگی  به  ايران   اسالمی  جمهوری 
آموزش و پرورش استان اصفهان(  در يك باب مدرسه  به مساحت 263.33 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك29 فرعي از 12 اصلي واقع در  داران 

خريداري از  مالكين متعدد محرز گرديده است.
6- برابر راي شماره 139260302012001880 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عيدي 
محمد زماني مياندشتي فرزند محمدمهدي بشماره شناسنامه 26 صادره از در 
از پالك4  به مساحت 194.70 مترمربع  مفروز و مجزي شده  باب خانه  يك 
فرعي از149 اصلي واقع در  مياندشت خريداري از مالك رسمي آقاي/  محمد 

مهدی زمانی  محرز گرديده است.

7- برابر راي شماره139260302012001888 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي/خانم 
ابوالقاسم يارعلي داراني فرزند حسين بشماره شناسنامه 19 صادره از در يك 
باب خانه به مساحت 403 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي 
از مالك رسمي آقاي محمد نوروزی  . واقع در  داران خريداري  از12 اصلي 

محرز گرديده است.
8- برابر راي شماره139260302012001877. هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 

ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم عزت 
به  خانه  باب  يك  در  از  صادره   77 شناسنامه  بشماره  کمال  فرزند  رضائي 
مساحت 238.17 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 1 فرعي از 4 اصلي  

واقع در دامنه خريداري از مالك  آقاي علی اکبر کريمی محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012001716  راي  برابر   -9
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
شيرنجون فرخ وند فرزند پير علي بشماره شناسنامه 889 صادره از در يك 
باب خانه به مساحت 230.33 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 12فرعي 
از12 اصلي. واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي رجبعلی شيخ دارانی 

محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012001713 شماره  راي  برابر   -10
مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
آقاي عليرضا فرخ وند فرزند لطفعلي بشماره شناسنامه 1173 صادره از در 
يك باب خانه به مساحت 126.72 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 12 
فرعي از12اصلي واقع در  داران خريداري از مالك آقاي محمد سليمانی محرز 

گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012001700.  راي  برابر   -11
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي/
خانم رمضان محمد شريفي داراني فرزند محمد جواد بشماره شناسنامه 57 
صادره از در يك باب خانه به مساحت 285.93 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از پالك 12 فرعي از12 اصلي واقع در داران خريداري از مالك  آقاي/ ولی اله 

خزائی محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012001657  راي  برابر   -12
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
رجبعلي قنبري داراني فرزند حسينعلي بشماره شناسنامه 50 صادره از دريك 
قطعه زمين مزروعي به مساحت 103200.95 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 1. فرعي از8 اصلي  واقع در آشجرد خريداري از مالكين متعدد رسمي از 

جمله وراث حاج محمد آقا رشيدی محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012001697  راي  برابر   -13
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
سيد محمد صالحي فرزند سبزوار بشماره شناسنامه 342 صادره از در سه 
دانگ مشاع از  يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 101298 مترمربع پالك 3 
فرعي از 58 اصلي واقع در  دهكلبعلی خريداري از مالك رسمي  خودش  محرز 

گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012001686 شماره  راي  برابر   -14
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
مهناز حقي فرزند محمدمهدي بشماره شناسنامه 17325 صادره از در يك باب 
خانه/ به مساحت 180.21 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك258 فرعي 
از 12 اصلي  واقع در داران خريداري از مالك رسمي آقاي نعمت اله کاويانی 

محرز گرديده است.
15- برابر راي شماره139260302012001885هيات اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
علي  آقاي  متقاضي  بالمعارض  مالكانه  فريدن تصرفات  ملك  ثبت  ثبتي حوزه 
اله بشماره شناسنامه 2159 صادره از در يك باب   اکبر کريمي فرزند قدرت 
از پالك 1 فرعي  به مساحت 108.02 مترمربع مفروز و مجزي شده  مغازه  
محرز  کريمی  مصطفی  آقاي  مالك  از  خريداري  دامنه   در   واقع  از4اصلي  

گرديده است.
قانون  اول موضوع  هيات  راي شماره 139260302012001710  برابر   -16

تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 

واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمود رضا مهدوي فرزند محمد جواد بشماره شناسنامه 3 صادره از در يك 
باب خانه/ به مساحت 485.75 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك6 فرعي 
از2اصلي  واقع در  دامنه  خريداري از مالك رسمي آقاي محمد جواد مهدوی  

محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012001693  راي  برابر   -17
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
مجتبي فرح بخش فرزند محمد علي بشماره شناسنامه 4587 صادره از درچهار 
دانگ مشاع از يك باب خانه به مساحت 297.30 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از پالك 1 فرعي از 206 اصلي واقع در  افوس  خريداري از مالك رسمي آقاي/ 

محمد علی فرح بخش  محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012001695  راي  برابر   -18
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
از دردو دانگ  زهره غفاري فرزند مرتضي بشماره شناسنامه 3768 صادره 
مشاع از  يك باب خانه به مساحت 297.30 مترمربع مفروز و مجزي شده از 
پالك 1. فرعي از 206اصلي  واقع در  افوس خريداري از مالك رسمي آقاي/ 

محمد علی فرح بخش محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012001689 شماره  راي  برابر   -19
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
محمد علي فرح بخش فرزند خير اله بشماره شناسنامه 134 صادره از در يك 
باب خانه به مساحت 973.30 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1 فرعي 
از206 اصلي واقع در افوس  خريداري از مالك رسمي آقاي ابو الفضل کيخائی 

محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012001853  راي  برابر   -20
مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
دولت جمهوری اسالمی ايران به نمايندگی وزارت آموزش و پرورش ) سازمان 
آموزش و پرورش استان اصفهان( در يك باب  مدرسه به مساحت 228.04 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك29 فرعي از 12. اصلي واقع در  داران 

خريداري از مالكين متعدد رسمي محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012001680  راي  برابر   -21
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
غالمحسين صادقي دمنه فرزند ابوالقاسم بشماره شناسنامه 10 صادره از در 
از پالك1  به مساحت 253.02 مترمربع  مفروز و مجزي شده  باب خانه  يك 
فرعي از 4اصلي  واقع در  دامنه خريداري از مالك رسمي آقاي حسن صادقی. 

محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012001723  راي  برابر   -22
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
مليحه صانعي فرزند حسين آقا بشماره شناسنامه 161 صادره از در يك باب 
از پالك 2/13فرعي  خانه به مساحت 213.64 مترمربع مفروز و مجزي شده 
از12 اصلي واقع در داران خريداري از مالكيت رسمي متقاضی محرز گرديده 

است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012001891  راي  برابر   -23
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم 
خديجه جعفري فرزند حسين بشماره شناسنامه 1403 صادره از در يك باب 
از پالك12 فرعي  به مساحت 101.45 مترمربع  مفروز و مجزي شده  خانه  
محمد  شكراله  آقاي  رسمي  مالك  از  خريداري  داران.  در   واقع  از12اصلي  

صالحی محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012001874 شماره  راي  برابر   -24

تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
جعفر نوروزي فرزند صفر بشماره شناسنامه 36 صادره از در يك باب خانه به 
مساحت 120.11 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك 12 فرعي از 12 اصلي  
واقع در  داران خريداري از مالك  آقاي ابوالفضل نصيريان محرز گرديده است.

قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012001870  راي  برابر   -25
مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
آقاي فضل اله عباسي اسكندري فرزند احمد بشماره شناسنامه 135 صادره از 
اصفهان در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 
101298 مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 3 فرعي از58 اصلي  واقع در 

دهكلبعلی خريداري از مالكيت رسمي  متقاضی محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره  راي139260302012001671  برابر   -26
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك فريدن تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي 
حسين مسائلي فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 856 صادره از اصفهان در يك 
باب خانه به مساحت 244.69 مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك1. فرعي از 
 64 اصلي واقع درچادگان خريداري از مالك  آقاي شهرام عباسی محرز گرديده 

است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012001865  راي  برابر   -27
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در 
متقاضيدولت  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  ثبتي حوزه  واحد 
سازمان  پرورش)  و  آموزش  وزارت  نمايندگی  به  ايران  اسالمی  جمهوری 
آموزش و پرورش استان اصفهان( در يك باب  مدرسه به مساحت 265.26 
مترمربع مفروز و مجزي شده از پالك29 فرعي از12 اصلي واقع در  داران 

خريداري از مالكين متعدد رسمي محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات   139260302012001856 شماره  راي  برابر   -28
مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
دولت جمهوری اسالمی ايران به نمايندگی وزارت آموزش و پرورش ) سازمان 
آموزش و پرورش استان اصفهان( در يك باب مدرسه  به مساحت 264.52 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك29. فرعي از12 اصلي  واقع در داران 

خريداري از مالكين رسمي متعدد محرز گرديده  است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره139260302012001851  راي  برابر   -29
مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
دولت جمهوری اسالمی ايران به نمايندگی وزارت آموزش و پرورش)سازمان 
 241.64 به مساحت  مدرسه  باب  يك  در  اصفهان(  استان  پرورش  و  آموزش 
مترمربع  مفروز و مجزي شده از پالك 29 فرعي از12 اصلي واقع در  داران 

خريداري از مالكين رسمي متعدد محرز گرديده است.
قانون  موضوع  اول  هيات  شماره1391114402012001859  راي  برابر   -30
مستقر  رسمي  سند  فاقد  ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعيت  تكليف  تعيين 
متقاضي  بالمعارض  مالكانه  تصرفات  فريدن  ملك  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در 
دولت جمهوری اسالمی ايران به نمايندگی وزارت آموزش و پرورش ) سازمان 
آموزش و پرورش استان اصفهان ( در يكباب مدرسه به مساحت 256/54 متر 
مربع  مجزي شده از پالك 29 فرعي از 12 اصلي واقع در داران خريداري از 

مالكين رسمي  متعدد  محرز گرديده است.       
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
تسليم  تاريخ  از  ماه  اخذ رسيد، ظرف مدت يك  از  تسليم و پس  اداره  اين  به 
در  است  نمايند.بديهي  تقديم  قضايي  مراجع  به  را  خود  دادخواست  اعتراض، 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 92/10/30  تاريخ انتشار نوبت دوم :   92/11/15

رئيس ثبت فريدن-محمد سلمانی

 

مفاد آرا 
938 شماره 92/30/60/33/وآگهی مفاد آراء قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی هيات حل اختالف مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالك اردستان 
که در اجرای ماده يك قانون مذکور توسط هيات حل اختالف مستقر در اداره 
ثبت اسناد و امالك اردستان صادر گرديده و در اجرای ماده 3 قانون مذکور 
در 2 نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه های کثير االنتشار محلی آگهی 
ميشود تا شخص يا اشخاصی که به آرای مذکور اعتراض دارند از تاريخ اولين 
آگهی ظرف مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك اردستان 
تسليم و رسيد اخذ نمايند و از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت 
گواهی  و  نموده  محل  عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقديم  به  مبادرت  ماه  يك 
تقديم دادخواست اخذ و به ثبت اردستان تسليم نمايند در اين صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حكم قطعی دادگاه است . در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد و يا معترض گواهی تقديم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل را ارائه نكند ثبت اردستان مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد ضمنا 

صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متزرر به دادگاه نيست . 
رای شماره 13926030232000327 تاريخ 1392/10/1 آقای سيد خالق هاشمی 
اونجی فرزند سيد هاشم ششدانگ يك باب مرغداری به مساحت 14804/88 متر 
مربع بر روی قسمتی از مزرعه ظفر قند پالك 1 اصلی و 3 فرعی از اصلی مرقوم 

واقع در دهستان برزاوند بخش 17 ثبت اصفهان 

م الف 453 تاريخ انتشار نوبت اول : 1392/10/30 
تناريخ انتشار نوبت دوم : 1392/11/15 

خير اله عصاری رييس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان 

حصر وراثت 
به  دادخواست  به شرح   88 دارای شناسنامه شماره  مهياری  علی  آقای   1038
و  نموده  وراثت  گواهی حصر  درخواست  اين شورا  از   10 5561/92ح  کالسه 
چنين توضيح داده که شادروان يداله مهياری  بشناسنامه 75 در تاريخ 92/9/15 
آن مرحوم منحصر  الفوت  گفته ورثه حين  زندگی  بدرود  دائمی خود  اقامتگاه 

است به يك پسرو دو دختر و يك همسر  به نامهای ذيل : 1- علی مهياری  ش 
ش 88 )فرزند(. 2- ليال مهياری  ش ش 28 )فرزند(. 3- نجمه مهياری  ش ش 
5147 )فرزند(. 4- طيبه مهياری ش ش 29099 )همسر(. و الغير. اينك با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف 
يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف 13589 شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

 تغییرات 
بندی  عايق  شرکت  در  تغييرات  آگهی   103/92/2616/24 شماره   110
شناسه  و   169 شماره  به  شده  ثبت   ) خاص  سهامی   ( ميمه  گستر  ماهان 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  برابر   10260043696 ملی 
نسبت   . است  آمده  عمل  به  نامبرده  شرکت  در  ذيل  تغييرات   1392/11/01
 15 ماده  نتيجه  در  و  گرديد  تصميم  اتخاذ  اساسنامه   15 ماده  اصالح  به 
از  شرکت  سرمايه  اصالحی   15 ماده   : گرديد  اصالح  شرکت  اساسنامه 
افزايش ريال  ميليون  پنجاه  و  يكصد  مبلغ  به  ريال  ميليون  يكصد   مبلغ 

 يافت .حسين نوروز - رئيس ثبت ميمه 

تغییرات 
توسعه  شرکت  در  تغييرات  آگهی   92/10/30-92/11404/140 شماره   1041

افق ارتباطات مدرن با مسئوليت محدود ، ثبت شده بشماره 31484 و شناسه 
مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  برابر     10260520420 ملی 
گرديد  اضافه  ذيل  موارد  اساسنامه   2 ماده  به موضوع  شرکت   1392/10/22
باشد  نمی  فعاليت  پروانه  صدور  و  اخذ  منزله  به  ذيل  فعاليت  موضوع  ثبت   :
فرآوری و اکتشافات  و استخراج کليه مواد معدنی – مديريت اجرايی کسب و 
کار پس از کسلب مجوز از مراجع ذيصالح امضای ذيل ثبت در تاريخ 92/10/30 
تكميل شد .  منصور آذری – رئيس اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاری 

اصفهان 

انحالل شرکت 

106  شماره 92/11171/140-1392/10/23 آگهی انحالل شرکت صنايع دستی 
ملی  شناسه  و   17994 بشماره  شده  ثبت   ،   ، خاص  سهامی  رانيار  اصفهان 
10260389061  برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 92/10/21 
شرکت فوق منحل اعالم گرديد و محمد تقی امين نيا به کد ملی 0383194601 
بسمت مدير تصفيه برای مدت يكسال انتخاب گرديد و نشانی محل تصفيه در 
اصفهان  ميدان يكسال انتخاب گرديد و نشانی  محل تصفيه در اصفهان ميدان 
قيام خيابان هاتف پاساژ جعفری طبقه فوقانی پالك 22/3 تلفن 0311-2643121 
تاريخ 92/10/24  در  ثبت  ذيل  امضای   . تعيين گرديد  کد پستی 8155734125 
تكميل گرديد.م الف 12498  منصور آذری رئيس اداره ثبت شرکتها و موسسات 

غير تجاری اصفهان 

تصمیمات 

105 شماره 92/11/1/92/11297/140  آگهی تصميمات در شرکت پويا پوالد 
ميزدج سهامی خاص ، ثبت شده بشماره 25149 و شناسه ملی 10260459235 
مديره  هيات  و  العاده   فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسات   برابر 
مورخ 92/0/1/11 تصميمات زير در شرکت اتخاذ گرديد : 1- صفی اله رئيس 
فيل آبادی به کد ملی 4679657758 بسمت رئيس هيات مديره و حسام صالحی 
احسان  و  مديره  هيات  رئيس  نايب  بسمت   ملی4679828201  کد  به  فارسانی 
صالحی فارسانی به کد ملی 4679401788  بسمت مدير عامل و عضو هيات 
مديره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 

شرکت با امضای مدير عامل و رئيس هيات مديره و با مهر شرکت معتبر است 
ضمنا مدير عامل مجری مصوبات هئيت مديره می باشد .2- داراب احمدی با کد 
ملی 4679374229 و داريوش اميدی با کد ملی 4679706430 به ترتيب بسمت 
بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت يكسال انتخاب شدند . روزنامه 
زاينده رود جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گرديد . 3- مرکز اصلی شرکت 
در اصفهان به بلوار کشاورز کوچه 111 پالك 6 کد پستی 8177797534 انتقال 
يافت و ماده 4 اساسنامه اصالح گرديد 4- ماده 37 اساسنامه بدين شرح اصالح 
گرديد : کليه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء اشخاصی که هيات 
مديره تعيين می کند با مهر شرکت معتبر است ك امضای ذيل ثبت در تاريخ 

92/11/1 تكيمل گرديد .  م الف 13068منصور آذری رئيس اداره ثبت شرکتها و 
موسسات غير تجاری اصفهان 

اجرائیه

 9201972/2 بايگانی:  شماره   9204011163000013/11 پرونده:  شماره   109
بازرگانی  شرکت  به  بدينوسيله   139205102004003438 ابالغيه:  شماره 
ماکوئيان به شماره ثبت 22410 ثبت شرکتها ی اصفهان بنشانی اصفهان خانه 
اصفهان تابلو کوی فروغ کوی الدن بن بست بهار پالك 68 بدهكار پرونده به 
اصفهان  پست  اداره  ابالغ  مامور  گزارش  برابر  که   9201972 بايگانی  شماره 
آدرس مذکور شناخته نگرديده ابالغ مقدور نشده می گردد که برابر سند رهنی 

استان  بانك  پست  و  شما  بين  شيراز   -225 دفتر  در  تنظيمی   89/2/20-6127
و  سود  ريال   765000000 مبلغ  و  طلب  اصل  بابت   450000000 مبلغ  فارس 
به  اين  از  که   92/1/20 تاريخ  تا  تاديه  تاخير  ريال خسارت   554051095 مبلغ 
بعد خسارت روزانه مبلغ 3317671 ريال تا روز تسويه حساب اضافه ميشود 
به انضمام هزينه های اجرايی به پست بانك استان فارس بدهكار می باشيد که 
از  نموده پس  اجرائيه  بستانكار درخواست صدور  پرداخت وجوه  اثر عدم  بر 
تشريفات قانونی اجرائيه به شماره 9101873 در اجرای ثبت شيراز تشكيل و به 
اين اجرا نيابت داده شده  لذا طبق ماده 18 آيين نامه اجرايی مفاد اسناد رسمی 
بشما ابالغ می گردد از تاريخ انتشار اين آگهی که تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب 
است فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد 
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام در غير اين صورت بدون 
انتشار آگهی  ديگری عمليات اجرايی طبق ماده واحد اصالحی ماده 34 قانون 
ثبت وحذف ماده 34 مكررا از طريق ارزيابی مورد وثيقه ششدانگ پالك شماره 
539 فرعی از 9967 واقع در بخش 16 ثبت فارس ظرف دو ماه از تاريخ قطعيت 
ارزيابی به مزايده گذاشته و طلب بستانكار وصول خواهد شد . م الف: 13535 

اسدی – رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

تغییرات 

ماشين  دشت  سبز  شرکت  تغييرات  آگهی   92/103 4424/ت   : شماره   108
سهامی خاص به شماره ثبت 42982 وشناسه ملی 10260608175 به استناد 
صورتجلسه هئيت مديره مورخ 1392/07/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد 1- بنا به 
تفويض اختيار حاصله از مجمع عمومی  فوق العاده مورخ 1392/7/18 به هيئت 
مديره در خصوص افزايش سرمايه ضمن رعايت کليه تشريفات قانونی سرمايه 
شرکت از محل تبديل مطالبات حاصل شده و از طريق صدور سهام جديد از 
مبلغ 1000000 ريال به مبلغ 5000000000 ريال منقسم به پانصد هزار سهم با 
نام ، به ارزش هر سهم 10000 ريال افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گرديد  در تاريخ 1392/10/17 ذيل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غير 
تجاری ثبت و مورد تاييد و امضا ء قرار گرفت . منصور آذری – رئيس اداره 

ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
انتقالی موسسه مشاوره حقوقی و وکالت  107 شماره 70/الف 92/103 آگهی 
داراب عزيزی به موجب نامه شماره 103/92/1317/29 مورخ 1392/06/25 و 
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/6/4 مرکز اصلی 
واحد   79 ثبت  شماره  به  عزيزی  داراب  وکالت  و  حقوقی  مشاوره  موسسه 
اول   – باال  باغ  چهار  اصفهان   – اصفهان  استان  نشانی  به  شهر  خمينی  ثبتی 
کد پستی   – واحد 10   – ساختمان شماره 10- طبقه سوم   – خيابان شريعتی 
شماره  تحت  اداره  اين  در  و  يافت  انتقال   09131251855 تلفن   8173998576
4005 به ثبت رسيده و در تاريخ 1392/11/1 از لحاظ امضاء ذيل دفاتر تكميل 

گرديده و جهت اطالع عموم آگهی می  گردد  
منصور آذری – رئيس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

ابالغ رای 

: 92/9/27  مرجع  : 1408تاريخ  : 861/92 شماره دادنامه  111 کالسه پرونده 
رسيدگی : شعبه 7 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : غالمرضا يزدانی با 
وکالت فرزانه طباطبايی  نشانی :اصفهان – خ ارتش – بلوار کشاورز – خ نستوه 
 – ميانی  توحيد   : بنشانی  مظاهری  فاطمه  و  طباطبائی  فرزانه   : وکيل  پ 169  
مجتمع ياس - ط اول – واحد 104خوانده : شهزاد آصف  مجهول المكان خواسته 
: مطالبه وجه دو فقره سفته به مبلغ چهار ميليون تومان به انضمام خسارات 

به  عنايت  با   : .گردشكار  الوکاله وکيل  تاديه حق  و  تاخير  و  دادرسی  و هزينه 
اعالم  ضمن  شورا  محترم  اعضای  مشورتی  نظريه  اخذ  و  پرونده  محتويات 
ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای می 
نمايد. رای قاضی شورا : در خصوص دعوای غالمرضا يزدانی با وکالت فاطمه 
مظاهری به طرفيت شهزاد آصف  بخواسته مطالبه مبلغ 40/000/000ريال ) 
چهار ميليون تومان ( ريال وجه سفته  / سفته های به شماره خزانه داری کل 
0143822 ) سری ی ( 0143823 ) سری ك (  به انضمام مطلق خسارات قانونی 
ذمه  اشتغال  در  ظهور  که  خواهان  يد  در  مستندات  اصول  بقای  به  عنايت  با 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده 
در جلسه رسيدگی و مصون ماندن خواسته از هر گونه تعرض و تكذيب ، شورا 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده ، لذا به استناد مواد 307 و 309 
قانون تجارت و مواد 522و198و515  و 519 قانون آئين دادرسی دادگاههای 
مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محكوميت  بر  حكم  مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی 
40000000 ريال بابت اصل خواسته و 102000 ريال بابت هزينه دادرسی و 
حق الوکاله وکيل بر مبنای تعرفه قانونی و همچنين خسارت تاخير تاديه از تاريخ 
تقديم دادخواست 92/6/18 لغايت تاريخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ 
اعالمی از سوی بانك مرکزی جمهوری اسالمی ايران بر عهده اجرای محترم 
احكام می باشد  در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غيابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در اين شورا و ظرف 
بيست روز پس از نقض مهلت واخواهی قابل تجديد نظر خواهی در دادگاههای 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد .  م الف 13610قاضی شعبه هفت  شورای 

حل اختالف  اصفهان 

ابالغ رای 

مرجع    92/10/30  :  1531  : دادنامه  شماره   1028/92  : پرونده  کالسه   112
رسيدگی : شعبه 5 شورای حل اختالف اصفهان خواهان : تعاونی اعتباری ثامن  
با وکالت آقايان محمد حسين نظری و حسين کبيری وکيل :احمد انصاری آدرس 
: ميدان آزادی –ابتدای هزار جريب ساختمان فراز طبقه اول واحد 5   خوانده 
ريال  ميليون  پنج  و  مبلغ سی  مطالبه   : المكان خواسته  اصغر وشمه مجهول   :
بانضمام کليه  خسارات دادرسی  - شورا با عنايت به محتويات پرونده ختم 
قاضی  رای   . نمايد  رای می  مبادرت بصدور  آتی  بشرح  و  اعالم  را  رسيدگی 
: در خصوص دعوی تعاونی اعتبار ثامن با وکالت احمد  شورای حل اختالف 
ميليون  پنج  و  مبلغ سی  آقای اصغر وشمه بخواسته مطالبه  بطرفيت  انصاری 
صادرات  بانك  بعهده   479/688732 شماره  چك  وجه   )  35000000( ريال 
بانضمام مطلق خسارات قانونی  با توجه  به بقای اصول مستندات در يد خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانك محال عليه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه خوانده با توجه 
به ابالغ قانونی نشر آگهی در جلسه رسيدگی حاضر نگرديده و اليحه دفاعيه 
ای به اين شعبه ارايه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت 
بابت اصل  ميليون ريال 35000000 ريال خوانده  پنج  مبلغ سی و  پرداخت  به 
خواسته و يكصد و چهارده هزار ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين خسارت 
که  تاريخ وصول  تا    92/5/3 موصوف  رسيد چك  تاريخ سر  از  تاديه  تاخير 
محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانك مرکزی بر عهده اجرای احكام 
ميباشد و هزينه حق الوکاله وکيل و نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نمايد  رای صادره غيابی و ظرف مهلت  20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل  از  اين شعبه می باشد و پس  در 
تجديد نظر خواهی در محكام عمومی حقوقی اصفهان می باشد .  قاضی شعبه 

پنجم   شورای حل اختالف  اصفهان 
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پزشکان امریکایی در بررس��ی های جدید آزمایشگاهی 
دریافتند نوع��ی باکت��ری  مس��موم کننده موادغذایی 

می تواند در بروز بیماری ام اس نقش داشته باشد.
به گزارش ایس��نا، گروهی از پزشکان دانشکده پزشکی 
»ویل کرنل« در بررس��ی هایی ک��ه روی موش ها انجام 
دادند مشاهده کردند ماده سمی تولیدشده توسط گروه 
نادری از باکتری »کلوستریدیوم« می تواند آسیب هایی 
ش��به ام اس در مغز ایج��اد کند.تاکن��ون در مورد علت 
دقیق بیم��اری ام اس اطالعاتی به دس��ت نیامده اما به 
نظر می رس��د که ترکیبی از فاکتورهای زیست محیطی 
و ژنتیکی در ب��روز این بیماری موثر هس��تند.این گروه 
مطالعاتی در بررس��ی های پیش��ین خود دریافته بودند 
گروهی از باکتری  کلوستریدیوم تولیدکننده سم در بدن 
زنان جوان مبتال به ام اس وجود دارد.در بررس��ی جدید 
مش��اهده ش��د که نوع خاصی از باکتری کلوستریدیوم 
ماده س��می تولید می کند که می تواند از طریق خون به 
مغز آسیب برس��اند.»جنیفر لیندن«، محقق ارشد این 
مطالعه گفت: یافته های به دست آمده حایز اهمیت است 
زیرا در صورت تایید شدن نقش این ماده در بروز ام اس 
می توان با استفاده از واکسن یا آنتی بادی ها از پیشرفت 

این بیماری جلوگیری کرد.

ربات ها صاحب شهر 
اختصاصی می شوند

بر اس��اس برنامه ریزی های صورت گرفته، فاز نخس��ت 
پروژه شهر– پارک رباتیک کره جنوبی تا سال 2015 به 
بهره برداری می رس��د.ایده س��اخت یک ش��هر– پارک 
رباتیک نخستین بار در س��ال 2007 مطرح شد، اما به 
دلیل بروز برخ��ی مش��کالت، افتتاح فاز نخس��ت این 
مجموعه عظیم در س��ال 2012 محقق نش��د.با جذب 
سرمایه گذار و تامین بودجه، پروژه شهر– پارک رباتیک 
بار دیگر ب��ه جریان افتاده و پیش بینی می ش��ود که فاز 

نخست تا سال 2015 به بهره برداری برسد.
این مجموعه عظیم رب��ات محور که مش��ابهی بر روی 
زمین ندارد، در مساحتی به وسعت 300 هکتار احداث 
خواهد شد و فاز اول شامل احداث پارک رباتیک مجهز 
به تجهیزات سرگرمی و تفریحی و مراکز آموزشی است.

 ارتباط باکتری غذایی 
با »ام اس«

ابریابنده های جدید سرطان را 
بشنا سید

محققان آلمانی با دست کاری ژنتیکی مگس های میوه، این حشرات را 
به سیستم بو کشیدن سلول های سرطان تبدیل کرده اند.

حس بویای��ی بس��یاری از حیوان��ات از پرقدرت ترین حس��گرهای 
 ش��یمیایی نی��ز قوی ت��ر هس��تند؛ در ح��ال حاض��ر از توانای��ی

 منحصربه فرد سگ ها و حتی زنبور عسل برای شناسایی بیماری های 
مختلف استفاده می شود.

تحقیق��ات ص��ورت گرفته توس��ط محققان دانش��گاه کنس��تانس 
ب��ه سرپرس��تی دکت��ر »جیووان��ی گالیس��یا« نش��ان م��ی دهد، 
 مگ��س می��وه ع��الوه ب��ر توانای��ی ب��و کش��یدن و تش��خیص 
سلول های س��رطانی از سلول س��الم، قادر به جداس��ازی پنج خط 
منحصربه فرد از سلول های سرطان سینه نیز هست.این قابلیت نشان 
می دهد که مگس میوه از حس بویایی به مراتب قوی تر از سگ های 

زنده یاب برخوردار است.
برخالف س��گ، مگس میوه قادر به برقراری ارتباط با انسان نیست، 
بنابراین باید ش��یوه ای مناس��ب برای س��یگنال دهی توس��ط این 
 حش��ره کوچک در زمان بو کش��یدن س��لول های س��رطانی اتخاذ 

شود.
محققان با دست کاری ژنتیکی، ویژگی ای در بدن مگس میوه ایجاد 
کردند که در صورت تماس گیرنده های بویایی حشره با مقادیر بسیار 
کم از ی��ک مولکول منفرد با ب��وی خاص، تغییر رن��گ داده و حالت 

فلورسنت پیدا می کند.
 پیش بینی می ش��ود در آینده نزدیک از مگس های می��وه ابربویاب

 به عنوان روش��ی اس��تاندارد و مطمئن برای تش��خیص زودهنگام 
سرطان استفاده شود.

کلیک

بدون داش��تن ش��ناخت ش��خصی و گس��ترده و گاه محرمانه 
نمی توان از دوستی صمیمانه سخن راند.

توجه به طبیعت صمیمیت یا دوستی صمیمانه میان زن و مرد 
نخستین نکته  مهم در رابطه آن هاس��ت. یک رابطه مبتنی بر 
صمیمیت با دیگر روابط بر اساس شش عامل با اهمیت تفاوت 
می یابد. این عوامل عبارتند از شناخت، توجه، وابستگی دوطرفه، 
تقابل، اعتماد و تعهد.بدون داشتن شناخت شخصی و گسترده و 
گاه محرمانه نمی توان از دوستی صمیمانه سخن راند. اطالعاتی 
که طرفین در مورد تاریخچه  زندگی و س��لیقه های شخصی به 
هم می دهند و بس��یاری از موضوعات خصوصی ک��ه با هم در 
میان می گذارند، شناخت دوطرفه از یکدیگر را تکمیل کرده و 
عمق بیشتری می بخشند.نزدیکی و صمیمت همچنین موجب 
می شود که طرفین برای یکدیگر اهمیت داشته باشند، دلسوزی 
به خرج دهند، به هم توجه کنندو احس��اس همدلی بیشتری 
نسبت به یکدیگر نشان دهند. رابطه  صمیمانه و دوستانه موجب 
می شود که زندگی دو نفر با هم آمیخته ش��ود و اعمال هریک 

بر دیگری تاثیر گذارد. وابس��تگی دوجانبه به این ترتیب شکل 
می گیرد و نش��ان دهنده تاثیر دوجانبه طرفین بر هم و نیازی 
است که به یکدیگر دارند. این دلبستگی نیرومند، متنوع و اغلب 
دارای تداوم اس��ت و رفتارهای طرفین را شکل می دهد.عامل 
بعدی سازنده  صمیمیت یعنی تقابل به دنبال وابستگی دوجانبه 
شکل می گیرد. از این جا به بعد طرفین یکدیگر را نه به صورت 

افراد مجزا بلکه به صورت یک زوج می بینند که خواسته ها و آمال 
مشترکی دارند و از درهم آمیختگی زندگی های هم باخبرند. در 
حقیقت در این مقطع است که »من«های مجزای طرفین تبدیل 
به یک »ما«ی مشترک می شود و برای نخستین بار از »زندگی 
ما، آینده  ما، رابطه  ما، خانه  ما و…« س��خن ب��ه میان می آید.

این تبدیل »من«ها به یک »ما«ی مش��ترک یک نقطه عطف 
بااهمیت در تاریخ رابطه صمیمانه یا دوس��تی و عشق به شمار 
می آید. اعتماد عامل استحکام بخش بعدی یک رابطه صمیمی 
است. بدون اعتماد صحبت از عشق، دوستی و هرگونه همکاری 
یا تقابل درازمدت یک رابطه دوطرفه ی��ا ازدواج غیرقابل تصور 
است. معموال اعتماد زمینه ساز بروز و حضور عدالت و احساس 
برابری در رابطه است و فقدان آن موجب زوال تقابل و احساس 
نزدیکی و رشد بی اعتمادی می ش��ود که مانند موریانه رابطه را 
از درون تخریب کرده یا از هم می پاش��دو باالخره آخرین عامل 
سازنده  یک رابطه صمیمی، احساس تعهد و پایبندی به طرف 

مقابل است. 

عناصر سازنده  صمیمیت در ازدواج یک لقمه شعر
درویشی و عاشقی به هم سلطانیست

گنجست غم عشق ولی پنهانیست  
ویران کردم به دست خود خانه  دل

چون دانستم که گنج در ویرانیست
»موالنا «

یک دانش��مند روس از 
اق��دام فضان��وردان این 
کشور در کاشت برخی 
از محصوالت زراعی در 

فضا خبر داد.
به نق��ل از پایگاه خبری 
مزم��ز، یک دانش��مند 
روس افش��ا ک��رد ک��ه 
ای��ن  فضا ن��وردان 
 کش��ور موفق ش��ده اند، محصوالت زراعی را درفضا کش��ت 

کنند.
این دانشمند روس در این باره توضیح داد که این فضانوردان 
اقدام به کاش��ت نخود فرنگ��ی، گندم و برخی س��بزیجات و 
میوه جات در فضاپیمایی کرده اند که با آن به فضا سفر کرده  

بودند.

روز جهان��ی س��رطان فرصتی برای 
همگام ش��دن با جهان برای اصالح 
باورهای غلط در مورد سرطان است.

 باورهای غلطی که پذیرش و درمان 
سرطان را از آنچه که هست دشوارتر 
کرده است. به همین دلیل مقابله با 
سدهای فرهنگی و باورهای نادرست 
در مورد سرطان ضروری به نظر می 
رسد. امروزه باورهایی در میان مردم 
جامعه رواج یافته اس��ت ک��ه اگر از 
دیدگاه علمی به آن ه��ا بنگریم این 
باورها آن قدر تاسف بار و ناخوشایند 
نیس��تند. صحبت در مورد سرطان 
 ممک��ن اس��ت در بعض��ی جوامع و

 فرهنگ ها دشوار باشد، اما مواجهه 

صریح با ای��ن موضوع م��ی تواند به 
بهب��ود نتای��ج در س��طوح ف��ردی 
اجتماعی و سیاست گذاری ها منجر 

شود. 
ابتال به سرطان در بیشتر مردم یک 
تغیی��ر و تح��ول ب��زرگ در زندگی 
اس��ت که با احساس��ات ناخوشایند 
ترس،اضطراب ،نا امیدی و عصبانیت 

هم��راه اس��ت. در بعض��ی از جوامع 
س��رطان هنوز به عنوان ی��ک تابو و 
لکه ننگ شناخته می شود که منجر 
به انزوای فرد مبتال می شود و همین 
رفتار از سوی جامعه باعث می شود 
که اف��راد مبتال از پذی��رش بیماری 

خود سرباز بزنند. 
دیدگاه منف��ی جامع��ه بحث های 
آگاهی بخ��ش در مورد س��رطان  را 
در درون خود خف��ه می کند وباعث 
پایداری دوره ه��ای ترس و ناآگاهی 
در جامعه می شود که همچون سدی 
مانع از هوشیار ش��دن مردم نسبت 
به اهمیت پیش��گیری و تش��خیص 

زودرس سرطان می شود. 

 روس ها در فضا 
کشاورزی می کنند

پنداِر بهتر در صعب العالجی
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مدیر عامل شرکت برق منطقه ای اصفهان گفت: ش��رکت برق منطقه ای 
اصفهان، اس��تان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری را ش��امل می شود 

و در همین زمینه 10 پروژه به مناسبت دهه فجر به بهره برداری می رسد.
  رسول موسی رضایی در نشس��ت خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به 
طرح هایی که در دهه فجر آماده بهره برداری اس��ت، اظهار داشت: کارنامه 
 صنعت برق کشور بسیار درخشان است و با دوران قبل از انقالب قابل قیاس 

نیست.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان ادامه داد: شرکت برق منطقه ای 
اصفهان، اس��تان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری را شامل می شود و 
 در همین زمینه طرح های بسیاری را به مناسبت دهه فجر به بهره برداری 
می رس��انیم.این مس��وول با بیان این که در دهه مبارک فجر پروژه هایی 
با اعتباری بال��غ بر 150 میلی��ارد تومان افتتاح می ش��ود، افزود: پس��ت 
63.230 کیلوولت محتش��م کاش��انی با اعتب��ار 30 میلی��ارد تومان در 
کاشان، پس��ت 20.63 کیلوولت بعثت با اعتباری بالغ بر 9 میلیارد تومان 
در اصفهان، خط 400 کیلو ولت اصفهان - لردگان ب��ا اعتبار 70 میلیارد 
تومان، خط کابلی نقش جهان برای تغذیه پس��ت بعثت با اعتباری بالغ بر 
3.5 میلیارد تومان و چند طرح دیگر در اس��تان چهارمحال و بختیاری از 
 طرح های شرکت برق منطقه ای اصفهان هس��تند که در دهه فجر افتتاح 

می شوند.
وی یادآور شد: امروز تمام نقاط کش��ور برق دارند، تمامی روستاهایی که 
باالی 20 خانوار در آن ها ساکن هستند دارای شبکه برق رسانی هستند و 

از نعمت برق بهره می برند.

موسی رضایی تاکید کرد: کشور ما از لحاظ تولید و توزیع برق در دنیا رتبه 
14 و در منطقه رتبه اول را داراست. این مسوول ضمن ابراز خرسندی از این 
که در توزیع برق 100درصد خودکفا هس��تیم، خاطرنشان کرد: در بحث 

فوق توزیع 98 درصد و در انتقال و تولید برق 90 درصد خودکفا هستیم.
        مردم در مصرف برق صرفه جویی کنند تا مشکلی پیش نیاید

مدیرعامل ش��رکت برق منطق��ه ای اصفهان ب��ا اعالم این که ب��ا توجه به 
ش��رایط اس��تان لزوم صرفه جوی��ی در مصرف ب��رق به خوبی احس��اس 
می ش��ود، اضافه کرد: از تمام مردم می خواهیم حداکث��ر صرفه جویی در 
 مصرف برق را به خصوص در تابس��تان 93 داش��ته باش��ند تا با مش��کلی

 روبه رو نشویم.
وی در پاس��خ ب��ه س��وال خبرن��گاری در ارتب��اط ب��ا احتم��ال قطع��ی 
و خاموش��ی در آین��ده نی��ز گف��ت: ب��ا توج��ه ب��ه برنامه ریزی ه��ا 
و ط��رح  هایی که داری��م امیدواری��م این اتف��اق رخ نده��د و تمام تالش 
 خ��ود را انج��ام می دهی��م ک��ه هیچ گون��ه خاموش��ی وج��ود نداش��ته

 باشد. موسی رضایی تصریح کرد: حدود 60 درصد مصرف برق استان برای 
مصارف صنعتی است و به همین دلیل بیشتر مصرف برق استان به صنعت 

تعلق دارد.این مسوول یادآور شد: اس��تفاده از المپ های کم مصرف در 
کاهش مصرف برق اس��تان اصفهان نقش زیادی ندارن��د و دلیل آن هم 
این موضوع است که بیشتر مصارف برق اصفهان در بخش صنعت است.

      نیروگاه های اس�تان اصفهان، 22 میلیارد کیلو وات ساعت 
انرژی تولید  می کنند

مدیرعامل ش��رکت برق منطقه ای اصفهان گفت: نیروگاه های اس��تان 

 اصفه��ان 22 میلیارد کیلو وات س��اعت انرژی تولی��د می کنند که حدود
 11 درصد کل کشور  است.

وی افزود: دو نیروگاه ش��هید منتظری و نیروگاه اصفهان می توانند هم با 
مازوت و هم با گاز کار کنند اما هنگامی که سوخت مازوت استفاده می شود 
آلودگی ایجاد می شود که برای حل این مش��کل در زمان هایی که مشکل 
تامین گاز برای استان وجود ندارد از گاز در این نیروگاه ها استفاده می شود.

 موس��ی رضایی اذع��ان داش��ت: در ارتب��اط ب��ا اس��تفاده از انرژی های 
ن��و نی��ز طرح ه��ا و برنامه ه��ای زی��ادی پیش بینی ش��ده، تس��هیالت 
ویژه ای برای اس��تفاده کنن��دگان از انرژی خورش��یدی در نظ��ر گرفته 
 ش��ده و در حال شناس��ایی م��زارع باد ب��رای اس��تفاده از توربی��ن بادی

 هستیم.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای اصفهان:

افتتاح 10 پروژه شرکت برق در دهه فجر 
 بیشترین مصرف برق اصفهان، صنعتی است
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