
اقامتگاه های بومی ، اعضای شورای شهر،  رای به ماندن دکتر ندادند؛
مسافرخانه می شوند؟

 بنگاهداري بانک ها به کجا
 مي انجامد؟ 

جای خالی اسطوره هاي 
معاصر در اصفهان

قهرمانی ذوب آهن را، نشانه 
رفته اند
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عضو ارش��د تیم مذاکره کننده هس��ته ای گفت: بحث 
مصاحبه با دانش��مندان و بازرس��ی از مراک��ز نظامی 
به طور کام��ل منتفی اس��ت؛ ولی در چارچ��وب رویه 
 های��ی ک��ه پروت��کل الحاق��ی پی��ش بین��ی ک��رده

 گفت وگوهای ما ادامه دارد.
عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای،  
قبل از ورود به محل نشست وزرای امور خارجه ایران و 
آمریکادر ژنو  با بیان اینکه این موضوعات و مسایلی است 

که همچنان به دنبال راهکار هستیم، گفت: امیدواریم 
نشست امروز به پیدا کردن راهکارها کمک کند.

وی اف��زود: نشس��ت ام��روز در س��طح وزرای 
 خارج��ه ای��ران و امری��کا دو جانب��ه خواهد ب��ود؛ اما

 هلگا اش��مید هم به نمایندگ��ی از ۱+۵ حضور خواهد 
یافت.

عراقچی گفت: امیدوار هستیم که برخی از موضوعات 
که هنوز درباره انها نتوانستیم به راه حلی برسیم...

مصاحبه با دانشمندان و بازرسی از مراکز نظامی 
منتفی است

یکشنبه  10 خرداد    1394 | 12 شعبان   1436      شمار ه  1595   / 8  صفحه  |    قیمت:500 تومان روزنامه فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی  و ورزشی

رای��زن ه��ای اقتص��ادی 30 س��فارت جمه��وری اس��امی ای��ران در 
کش��ورهای مختلف، به منظور ش��رکت در نشس��ت هم اندیش��ی بررس��ی 
 فرص��ت ه��ای تج��اری وی��ژه اس��تان اصفه��ان، ب��ه ای��ن اس��تان س��فر

 کردند.  
این نشست با همکاری ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان، 
نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان، استانداری اصفهان و اتاق بازرگانی 

برگزار شد. 
در ای��ن نشس��ت، رایزن ه��ای اقتصادی کش��ورهایی چ��ون ن��روژ، مالزی، 
ترکیه، هندوس��تان، اس��پانیا، هلند، ازبکس��تان، قزاقس��تان، تاجیکستان، 
اک��وادور، آذربایجان، مراک��ش، زالندنو، س��ریانکا، فرانس��ه، کنی��ا، ژاپن، 
 مکزی��ک، لبن��ان، گرجس��تان، هلن��د، فرانس��ه و لهس��تان حض��ور

 داشتند. 
تشکیل جلسه همفکری در محل استانداری اصفهان، اتاق بازرگانی، بازدید از 
کاروانسرای تاریخی مادرشاه، مجتمع فوالد مبارکه و اصفهان گردی از دیگر 

برنامه های این گروه بود.   
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اس��تان اصفهان در این نشست 
با بیان این که این ش��رکت س��االنه اقدام به س��ازماندهی و برگزاری پاویون 
ملی ایران در نمایش��گاه های معتبر جهان، اعزام هیأت ه��ای تجاری جهت 
بازدی��د از نمایش��گاه های تخصصی س��ایر کش��ورها و هم چنی��ن برگزاری 
جلسات تجاری با صاحبان صنایع کش��ورهای هدف می کند افزود: برگزاری 
موفق پاویون ملی ایران در کش��ورهای اتریش، امارات متحده عربی، بلژیک، 
پاناما، ترکمنس��تان، ترکیه، چین، عربستان س��عودی، عمان، فرانسه، قطر، 
مال��زی، اندونزی، مجارس��تان و هن��د، اعزام هی��أت تجاری به کش��ورهای 
اس��پانیا، امارات متحده عربی، آمری��کای مرکزی، باروس، چین، روس��یه، 
هن��د و مالزی و همچنی��ن اخذ نمایندگ��ی انحصاری از مراکز نمایش��گاهی 
قطر، ام��ارات، پاناما، عم��ان، چین، ترکمنس��تان و اتحادیه توس��عه تجارت 
 خارجی مالزی از جمله فعالیت هایی است که در کارنامه این شرکت به چشم 
می خورد. رسول محققیان، اعام  کرد: در س��ال 92 و 93 نمایشگاه اصفهان 

میزبان بیش از ۵0 هیأت خارجی بوده است.
وی با اشاره به نقش رایزن های اقتصادی در توس��عه اقتصاد بین الملل اضافه 
کرد: با وجود ظرفیت های وسیع و بی نظیر ایران عزیز در زمینه های مختلف 
اعم از صنای��ع غذایی، فرش و صنایع دس��تی، گردش��گری، صنعت، خدمات 
فنی-مهندسی، کش��اورزی، پزشکی، هس��ته ای، نانو و بیوتکنولوژی، صنایع 
هایت��ک و دیگر زمینه ه��ا نقش رایزن��ان اقتصادی و فرهنگی س��فارت های 
 جمهوری اسامی ایران، برای تبیین و احیای فرصت های تجاری کشور، نقشی

 بی بدیل اس��ت. وی با اعام این که ش��اهد حضور بعضاً غریبانه شرکت های 
ایرانی در نمایش��گاه های خارج از کشور هس��تیم، تصریح کرد: گاه برخی از 
رایزنان محترم تنها به بازدید از نمایشگاه و حضور در چند غرفه ایرانی، بسنده 
 می کنند و کلید زدن ارتباطات اقتصادی و تجاری مشارکت کنندگان ایرانی با

 شرکت ها و مسووالن خارجی را به خود غرفه دارانی می سپرند که یا با ادبیات 
و نحوه ش��کل دهی این ارتباط بیگانه اند و یا راه و مسیر صحیح این ارتباط را 
نمی دانند و چون دس��تاوردهای الزم را به دس��ت نمی آورند، گاهاً از حضور 

مجدد در نمایشگاه های بین المللی سرباز می زنند. 
وی یادآور شد: ما نمی توانیم ماهِی بخش خصوصی را در درپای نمایشگاه و یا 
بازار خارجی، رها کنیم. بخش خصوصی، شاید تولیدکننده خوبی باشد؛  اما در 
بسیاری از موارد، رایزن و مذاکره کننده خوبی نیست و به مأمن و تکیه گاهی 

به نام سفارت نیاز دارد. 
چشم انداز تشکیل پاویون ایران در 5 قاره جهان

مدیرعامل ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان، مهم ترین 
چش��م ان��داز ش��رکت در س��ال ۱404 و در عرصه بی��ن المل��ل را برگزاری 

پاویون جمهوری اس��امی ایران در ۵ قاره جهان دانس��ت و افزود: با احداث 
نخس��تین ش��هرک نمایش��گاهی ایران در اصفهان که تا س��ال 97 تکمیل و 
بهره برداری خواهد ش��د و حرفه ای تری��ن مرکز نمایش��گاهی ایران خواهد 
بود، زمین��ه ای برای نمای��ش هر چ��ه بهتر فعالی��ت تاش��گران اقتصادی 
کش��ور، و بس��تری مناس��ب برای حضور مش��ارکت کنن��دگان خارجی در 
 نمایش��گاه های داخلی و نیز بازدید هیأت ه��ای بین الملل��ی فراهم خواهد

 شد. 
وی با اش��اره به تأثیر نمایش��گاه ها در رونق اقتصادی کش��ورها خاطر نشان 
س��اخت: با توجه به نقش رایزنان اقتصادی در توس��عه صادرات و رشد تولید 
و همچنین جایگاه حس��اس، ارزنده و کارآمد بخش اقتصادی س��فارت ایران 
در دیگر کشورها کامًا مش��خص اس��ت که همکاری و حمایت های رایزنان 
اقتصادی و استفاده از رهنمودهای آنان تا چه حد می تواند به رشد اقتصادی 
 کش��ور کمک کرده و حضور ای��ران در بازاره��ای مصرف جهان��ی را تثبیت

 سازد.   
به گفته وی، ایجاد ارتباط با بخش خصوصی فعال در کش��ورهای مختلفی که 
به کاال و خدمات و یا بازار مصرفی کش��ور ایران نیاز دارند، ایجاد پل ارتباطی 
تولیدکنندگان ایرانی با مس��ووالن، تجار، بازرگانان و س��رمایه گذاران خارج 
از کش��ور، تهیه بانک ه��ای اطاعاتی ق��وی و جامع از مجموع��ه های فعال 
و توانمند کش��ورها، در اختی��ار قرار دادن بان��ک های اطاعات��ی کاربردی، 
توسعه روابط خارجی و ایجاد زیرس��اخت های الزم برای گسترده تر ساختن 
دایره ارتباطی فع��االن بخش خصوصی کش��ور با همتایان خ��ود در خارج از 
 ایران، ایجاد ارتباط مس��تقیم با مراجع اقتصادی کش��ور، اتاق های بازرگانی،

  خانه ه��ای صنعت و مع��دن و مراکز نمایش��گاهی، ش��ناخت و اس��تفاده از 
ظرفی��ت ه��ای اقتص��ادی بخ��ش خصوص��ی در خ��ارج از ای��ران، 
هدای��ت بخ��ش خصوص��ی در جه��ت ایج��اد و شناس��ایی بازاره��ای 
جدی��د ب��دون اکتف��ا ک��ردن ب��ه حف��ظ بازاره��ای فعل��ی، انتظ��ارات 
 واقع��ی بخ��ش خصوص��ی از رای��زن ه��ای اقتص��ادی س��فارت ه��ا

 است. 

انتظار بخش خصوصی از رایزن های اقتصادی چیست؟

شهردار
 برکنار شد



دادستان کل کشور:

تاکنون گزارش تخلفی در زمینه 
انتخابات به قوه قضائیه نرسیده

سید ابراهیم رییسی تاکید کرد: اگر مورد تخلفی از سوی 
وزارت کش��ور به ما اعالم ش��ود، ما به س��رعت رسیدگی 
می کنیم؛ چرا که سرعت رس��یدگی یکی از ضمانت های 

اجرای قانون در کشور است.
به گزارش مهر، حجت االسالم س��ید ابراهیمی در حاشیه 
همایش فرمانداران سراس��ر کش��ور در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: در قانون یکس��ری اقدامات پیشگیرانه تعریف 
شده است که ستاد انتخابات وزارت کشور و فرمانداران آن 
را رعایت خواهند کرد و همچنین نقش رس��انه ها به ویژه 
رسانه ملی در آش��نا کردن مردم به حقوق شان و در آشنا 

کردن کاندیداها به وظایف شان بسیار مهم است.
وی افزود: من وقتی با برخ��ی کاندیداها صحبت می کنم، 
معلوم می ش��ود ک��ه برخی ب��ا قانون آش��نا نیس��تند و 
خط قرمزهای قانون را متوجه نبوده اند و مرتکب تخلفاتی 

شده اند که البته غرضی هم نداشته اند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه نقش رسانه ملی و رسانه ها 
در روشنگری حقوق کاندیداها و مردم پررنگ است گفت: 
شفاف کردن خط قرمزها از جمله وظایف رسانه ها است و 

باید برای مردم این موضوع تبیین شود.
حجت االسالم رییسی افزود: ستاد انتخابات وزارت کشور 
تمهیداتی در این زمینه دارد تا برای پیشگیری از تخلفات، 
اقداماتی انجام دهد تا اصاًل کس��ی مرتکب تخلف نش��ود 
و ما دوس��ت داریم حتی یک پرونده در مجموعه قضایی 

نداشته باشیم.
وی تاکید کرد: نق��ش اولی که برای دادس��تان ها خواهد 
بود، پیشگیری از تخلفات اس��ت و اگر تخلفی انجام شد، 
قانونگ��ذار می گوید باید ه��م به ص��ورت فوق العاده و هم 
خارج نوبت، رس��یدگی و آثار آن نیز ظاهر ش��ود که این 
تخلف رسیدگی شده است تا بتواند نقش اجرایی قانون را 
پررنگ کند.دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه آیا امروز فضای سیاسی کشور را رصد می کنید و 
گزارشی از تخلفات تبلیغات زودهنگام به دست دادستانی 
رسیده است یا خیر؟ تاکید کرد: اگر موردی از سوی وزارت 
کشور اعالم ش��ود، ما رس��یدگی می کنیم چرا که مجری 
انتخابات را وزارت کشور می دانیم و اگر به دستگاه قضایی 
اعالم کنند، ما سریع رس��یدگی می کنیم چرا که سرعت 
رسیدگی، یکی از ضمانت های اجرای قانون در کشور است.

حجت االس��الم رییس��ی اف��زود: دس��تگاه قضای��ی در 
هم��ه زمینه ه��ا اس��تقالل دارد، ام��ا چ��ون مج��ری 
انتخاب��ات، وزارت کش��ور اس��ت، طبیعت��اً تخلف��ات از 
 کانال آنها، بررس��ی و س��پس به دس��تگاه قضایی ارسال

 می شود.

اولین جلسه ش��ورای عالی راهبردی پروژه نقش و عملکرد دولت در دفاع 
مقدس به ریاس��ت »مرتضی بانک« معاون کل نه��اد و نماینده دولت در 
پروژه، سردار رس��ول یاحی مسوول پروژه و س��ایر اعضا برگزار شد.یاحی 
درخصوص عمق، گس��تره و اهداف پروژه توضیحاتی ارائ��ه کرد و اظهار 
داشت: این پروژه بخش مهمی از پروژه سازمان موزه انقالب اسالمی است 

که احداث ان به دستور مقام معظم رهبری آغاز شده است.
بانک نیز در این جلس��ه تأکید کرد: این پروژه می توان��د ابعاد نهفته ای از 
تاریخ دفاع مقدس را برای نس��ل های آینده بازگو کند و تجربیات ارزنده 
مدیریت کشور در زمان بحران گسترده را با توجه به محدودیت ها گوناگون 
و ش��رایط غیرعادی به مدیران آینده کش��ور انتقال دهد.معاون کل نهاد 
ریاس��ت جمهوری افزود: برای پژوهش��گران نیز این پروژه منبع علمی و 
موثق خوبی خواهد بود.در این جلس��ه مقرر شد در س��طح قوه مجریه در 
همین راستا ستادهایی مرتبط در هر یک از دستگاه ها و نهادها برای انجام 

این کار مهم تشکیل شود.

معاون سیاس��ی وزیر کش��ور با بیان اینکه باید فرهنگ رقابت سالم 
در جامعه گسترش یابد گفت: همه از جمله دولت و دیگران باید در 

انتخابات بی طرف باشند.
مقیمی در همایش فرمانداران سراسرکشور با بیان اینکه تحت هیچ 
شرایطی نباید اجازه دهیم از امکانات دولتی و بیت المال له یا علیه 
کسی استفاده شود تصریح کرد: اگر قرار باشد از بیت المال استفاده 
شود همه باید استفاده کنند. این موضوع باید مورد توجه مسووالن 
باشد و ما آن را در جهت حفظ حقوق مردم می دانیم و وزارت کشور 
در ص��ورت تخلف هیچ اغماضی نخواهد داش��ت و برخ��ورد قانونی 

خواهد کرد.
معاون سیاس��ی وزیر کش��ور در پای��ان تاکید کرد: امی��دوارم همه 
مجریان و ناظرین دقت کنند تا قانون رعایت شود و هیچ چیزی جز 
 قانون مالک قرار نگیرد. همه داوطلبین به طور یکس��ان نگریس��ته

 شوند.
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وزیر کشور گفت: گردهمایی ها و تجمع هایی که مورد وفاق 
رهبری، دولت و ملت اس��ت، لزومی ندارد ب��ه کف خیابان 

کشیده شود.
به گ��زارش تس��نیم، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکش��ور 
در همایش سراسری فرمانداران سراس��ر کشور با تأکید بر 
لزوم تالش برای برگزاری انتخاباتی سالم در سال 94 گفت: 
میزان اعتماد و توجه مردم به دولت و حاکمیت به برگزاری 
س��الم انتخابات وابسته اس��ت و اگر انتخابات از منظر مردم 
خدشه دار باشد و احس��اس کنند برگزاری انتخابات توسط 
مس��ووالن اعم از دس��تگاه های اجرایی، انتظامی، قضایی، 
امنیتی و تبلیغاتی دچار خدش��ه شده اس��ت توجه شان به 

حاکمیت کم خواهد شد.
وی افزود: به دنبال این هستیم تا عدالت انتخاباتی که همان 
اجرای صحیح قانون است، به طور کامل برقرار شود. به دنبال 
این هس��تیم که مردم با امنیت و آرامش پای صندوق های 
رأی بروند و در این میان هر کس صالحیت های الزم را دارا 
بود و خود را در معرض مردم قرار داد و مردم به آن رأی دادند 

از نظر ما نماینده خواهد بود.
وزیر کش��ور با اش��اره به نزدیکی انتخابات مجلس شورای 
اس��المی و خبرگان رهبری گفت: این روزها بهانه جویی ها 
زیاد می ش��ود و برخی در صدد اس��تفاده از ت��وان دولت و 
دستگاه ها در جهت استفاده از منافع خود برمی آیند تا ازاین 

طریق خود را در معرض دی��د مردم قرار دهن��د. باید تمام 
تالش خود را ب��ه کار گیریم که از ظرفی��ت دولت در جهت 

انتخابات، فرد یا گروهی استفاده نکنند.
رحمانی فضلی خط��اب به فرمانداران سراسرکش��ور گفت: 
باید مرتبا این مس��ائل را رصد کنی��م و جمع بندی ها را به 
وزارت کش��ور ارجاع دهیم. بی تردید هر گونه تخلف توسط 
 دستگاه های اجرایی باید رصد شود و قانون به طور کامل اجرا

 شود.
وزیر کش��ور تأکید ک��رد: از زمان ش��روع قانون��ی تبلیغات 
انتخاب��ات، برگزاری تجمع ه��ای قانونی هی��چ منعی ندارد 
اما هر گونه اقدامی که موجب ایجاد التهابات سیاس��ی شود 
 وجاهت قانونی ندارد و باید با چنین اقداماتی برخورد قاطع

 شود.
وی ادام��ه داد: گردهمایی ها و تجمع هایی ک��ه مورد وفاق 
رهب��ری، دولت و ملت اس��ت لزومی ندارد ب��ه کف خیابان 
کشیده شود. موضوعی مانند مساله هسته ای که جنبه ملی 
دارد کسی نمی تواند به عنوان موافق یا مخالف در کف جامعه 

تجمع یا گردهمایی در خصوص آن برگزار کند.
هیچ گونه مجوزی برای مس��ائلی که مورد وفاق عینی قرار 

گرفته است صادر نخواهیم کرد.
وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت ه��ای خ��ود به مس��اله 
سوءاس��تفاده از ظرفیت های قومیتی اش��اره ک��رد و گفت: 

اس��تفاده از ظرفیت قومیت ها و اقلیت ه��ا در جهت منافع 
ش��خصی به ویژه در انتخاب��ات پذیرفته نیس��ت و تحریک 
قومیت ه��ا که موج��ب ایجاد تش��نج در جامعه می ش��ود، 
بی تردید سایه آن بر وحدت و انسجام ملی تأثیر می گذارد و با 

چنین مسائلی برخورد جدی خواهیم داشت.
وزیر کشور ادامه داد: سوء استفاده از ظرفیت اقوام خط قرمز 
اس��ت و با این موضوع برخورد قاطعی خواهیم داشت البته 
خط قرمزهای وزارت کشور برای برگزاری انتخابات یک ماه 
 پیش از برگزاری انتخابات در سال 94 به طور رسمی اعالم 

خواهد شد.
وی با اش��اره به وج��ود برخی مش��کالت از جمل��ه کم آبی 
و ریزگرده��ا در اس��تان هایی مانند اصفه��ان، آذربایجان، 
سیس��تان و بلوچستان، گفت: همه دس��تگاه ها تالش خود 
را انجام می دهند تا این موضوعات را مرتفع کنند؛ اما اجازه 
نخواهیم داد چنین مسائلی مورد سوء استفاده برخی افراد 
در انتخابات قرار گیرد و موجب ایجاد تنش در جامعه شود. 
باید از هر موضوعی که به صالح منافع ملی نیست جلوگیری 

شود.
رحمان��ی فضل��ی تصری��ح ک��رد: برخ��ی بداخالقی ه��ا 
و اتهام��ات ن��اروا و ط��رح موضوع��ات غیرواق��ع ک��ه 
آبروی اف��راد و گروه ه��ا را مورد ه��دف ق��رار می دهد باید 
توس��ط وزارت کش��ور ب��ه عن��وان دس��تگاه اجرای��ی و 
 ش��ورای نگهبان به عن��وان دس��تگاه نظارتی م��ورد توجه

 قرار گیرد. 
متاسفانه اس��تفاده از تجهیزات و فناوری ها که باید موجب 
خیر شود، در برخی موارد با اس��تفاده های نادرست موجب 
ایج��اد معضالت��ی در جامعه می ش��ود. به وی��ژه در هنگام 
برگزاری انتخابات که برخی با اس��تفاده از ای��ن فناوری ها 
در فضای مج��ازی به راحتی تهمت می زنن��د و آبروی افراد 
را می برند. هر ک��س در این خصوص مورد ظل��م قرار گیرد 
وزارت کش��ور به عنوان دس��تگاه اجرایی چنین مواردی را 

پیگیری می کند.
وزیر کش��ور با بیان اینکه در موضوعات مختلف با ش��ورای 
نگهبان به عنوان دس��تگاه نظارت��ی به توافق رس��یده ایم، 
گفت: حتما باید قان��ون مالک عمل قرار گی��رد و انتخابات 
سالم برگزار ش��ود. موضوع برگزاری انتخابات سالم قانونی 
 و درس��ت مورد تاکی��د وزارت کش��ور و ش��ورای نگهبان

 است.
وی با اشاره به فرمایش��ات مقام معظم رهبری در خصوص 
اینکه انتخابات به عن��وان حق الناس باید م��ورد توجه قرار 
گیرد، گفت: امیدواریم وزارت کشور به عنوان صیانت کننده 
اصلی در مقابل مردم و ش��هدا در اجرای انتخابات روسفید 

باشد.

وزیر کشور در همایش سراسری فرمانداران؛

همدلی ها، نباید به کف خیابان کشیده شود
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ایران هنوز چهارمین بنزین ارزان 
دنیا را دارد!

با وجود افزایش اخیر قیمت بنزین، ای��ران همچنان یکی از 
ارزان ترین بنزین های دنیا را دارد و تنها در سه کشور ونزوئال، 
عربستان و کویت مردم بهای کمتری نسبت به ایرانی ها برای 
خرید بنزین می پردازند. با افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین 
در ایران بهای هر گالن بنزین در این کشور به ۳ هزار و ۷۸۰ 
تومان یعنی 1/14۷دالر رسیده است که بر این اساس ایران 
از نظر عرضه بنزین ارزان در جایگاه چهارم جهان قرار گرفته 
است. به نوشته تسنیم، قیمت هر گالن بنزین در ونزوئال تنها4 
۰/۰ دالر، در عربستان سعودی ۰/45دالر و در کویت ۰/۷9 

دالر برآورد شده است.

مزایده سرخابی ها برای فراموش کردن 
قیمت گوشت و مرغ است

دادکان، رییس سابق فدراس��یون فوتبال در مورد واگذاری 
دو تیم استقالل و پرسپولیس گفته: همان طور که سال قبل 
هم گفتم، این واگذاری هیچ گاه انجام نخواهد شد و همه این 
مزایده ها برای سرگرمی مردم است. کسانی که در فرابورس و 
سازمان های مربوط به این واگذاری کار می کنند هم می دانند 
که این کار انجام نخواهد شد و هدف از آن صرفاً سرگرم کردن 

مردم و فراموش کردن قیمت گوشت، مرغ و حبوبات است.

 تحقیق و تفحص از »مجلس« 
کلید خورد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی خانه ملت، 
از تهیه طرح تحقیق و تفحص از »مجلس« خبر داد.حس��ن 
کامران، نماینده مردم اصفهان با بی��ان اینکه بر هزینه های 
مجلس کس��ی نظارت ن��دارد، گفت: بن��ا دارم از» مجلس« 
تحقیق و تفحص انجام دهم.وی افزود: تابه حال از »مجلس 
شورای اسالمی« تحقیق و تفحص صورت نگرفته و امیدوارم 
همکاران در این راستا همکاری کنند.عضو کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: کسی به ساخت 
و سازهای مجلس هم نظارت نمی کند.وی ادامه داد: هزینه 
اولیه دیوارکشی اطراف مجلس ۷/5میلیارد تومان اعالم شده 
بود اما به 11 میلیارد تومان افزایش یافته است!نماینده مردم 
اصفهان تصریح کرد: همان ش��رکت »ثام��ن عرش« که من 
تذکر دادم و گفتم چرا خارج از تشریفات دیوارکشی مجلس 
را به او داده اید، از این پروژه کنار گذاشته شده چرا که مبلغ 

۷/5میلیارد تومان کم بوده است.

نمونه سواالت فرم درخواست 
عضویت در القاعده

تمام کس��انی که قصد عضویت در گروه تروریس��تی القاعده 
را داشته اند، باید فرمی مشتمل بر سواالت متعدد را تکمیل 
می کردند که در آن از مس��ایل دنیوی و اخروی تا آرزوهای 
شخصی افراد مورد س��وال قرار گرفته است.به گزارش پایگاه 
خبری شبکه العالم، در بین اس��ناد متعددی که در مجتمع 
مسکونی اسامه بن الدن س��رکرده القاعده در پاکستان پیدا 
شد، فرم درخواست ملحق شدن به گروه تروریستی القاعده به 
چشم می خورد که مانند هر فرم درخواست شغل دیگری ابتدا 
با جزئیاتی درباره مشخصات فردی آغاز می شود؛ اما آخرین 
سوال در این بخش درباره تعیین اشخاصی است که در صورت 
»شهادت« اعضا، باید با آنها تماس برقرار کرد.القدس العربی با 
 انتشار بخشی از این »فرم در خواست عضویت« نوشت: به نظر

 می رسد که هدف از برخی سواالت در این فرم، ارزیابی آرا و 
دیدگاه های دینی درخواست کننده و میزان تمایل وی برای 
مشارکت در اقدامات تروریستی اس��ت؛ در حالی که برخی 
سواالت دیگر دامی برای جذب افراد، جهت به کارگیری آن 
ها در انجام حمالت بوده اس��ت. در زیر برخی از این پرسشها 

را می بینید:
- قصد داری تا کی در عرصه اقدامات جهادی باقی بمانی؟

- چه هدف هایی را می خواهی در مسیر جهاد محقق کنی؟
- دوست داری در چه زمینه ای مطالعه کنی؛ علمی یا ادبی؟

- آیا هی��چ ی��ک از کارکن��ان و ی��ا کارشناس��ان در زمینه 
 ش��یمی و ی��ا ارتباط��ات و ی��ا در ه��ر عرص��ه دیگ��ری را 

می شناسی؟
- انواع گذرنامه هایی را که در اختیار داری، مش��خص کن و 
آیا در این س��فر خود از گذرنامه واقعی و یا جعلی اس��تفاده 

کرده ای؟
- آیا به انجام عملیات انتحاری تمایل داری؟

هزینه زندگی در زندان بیشتر است 
یا تهران؟

هفته گذشته، حبیب کاش��انی خزانه دار شورای شهر تهران 
در جلس��ه ش��ورا، هزینه زندگی در ش��هرهای ب��زرگ را با 
زندان مقایس��ه کرد. او گف��ت  قوه قضایی در زن��دان رجایی 
 ش��هر ماهی یک میلیون و 95۰ هزار تومان خرج هر زندانی

 می کن��د، در حالی ک��ه االن کارگ��ران ۷12 ه��زار تومان 
حقوق م��ی گیرن��د. این عضو ش��ورای ش��هر در راس��تای 
همین بح��ث مطرح   ب��ه خبرآنالین گف��ت: در بازدیدی که 
از زندان رجایی ش��هر کرج داش��تم، مس��ووالن این زندان 
اعالم کردن��د هر زندان��ی روزی 6۷ هزار توم��ان خرج روی 
دست س��ازمان زندان ها می گذارد؛ یعنی مخارج هر زندانی 
ماهانه ی��ک میلی��ون و 95۰ ه��زار تومان می ش��ود که به 
 مراتب از میزان دریافتی حداق��ل کارگران و کارمندان باالتر
  است.در همین رابطه دو س��ال پیش علی ولی نیا ، مدیر کل

 زن��دان ه��ا و اقدام��ات تامین��ی و تربیت��ی اس��تان 
کرم��ان ب��ه مه��ر گفت��ه ب��ود ک��ه هزین��ه نگه��داری 
 روزان��ه ه��ر زندان��ی قری��ب ب��ه پنج��اه ه��زار توم��ان 

است.

شنیده ها 

 برگزار ی جلسه  بررسی 
نقش دولت ، در دفاع مقدس

دولت و دیگران، باید در 
انتخابات بی طرف باشند

معاون امور بین الملل و حقوق بشر دوس��تانه جمعیت هالل  احمر، با 
اشاره به آخرین وضعیت امدادرسانی کشورمان به مردم یمن، از بررسی 
ش��رایط برای احداث پایگاه امدادی ایران در جیبوتی برای کمک به 

مردم یمن خبر داد.
شهاب الدین محمدی عراقی ، با اشاره به فرود موفقیت آمیز هواپیمای 
حامل کمک های امدادی جمهوری اس��المی ایران به مردم یمن در 
فرودگاه جیبوتی، اظهار داش��ت: س��ه نفر از همکاران ما همراه با این 
پرواز به جیبوتی اعزام ش��ده اند تا شرایط این کش��ور را بررسی کرده 
و جمع بندی کنند تا در صورت لزوم، پای��گاه امدادی جمعیت هالل  
احمر جمهوری اس��المی ایران برای مردم یمن، در کش��ور جیبوتی 

احداث شود.
وی افزود: این هی��ات بازدیدهایی از بخش ه��ای مختلف جیبوتی از 
جمله اردوگاه های آوارگان یمنی در این کش��ور و نظارت بر ارس��ال 
بخش��ی از کمک های امدادی ما به این اردوگاه ها خواهند داشت و با 
مقامات کشور جیبوتی و سازمان ملل متحد نیز دیدار و گفتگو خواهند 
کرد تا در صورت امکان و لزوم، نس��بت به احداث این پایگاه  امدادی 

اقدام شود.
معاون امور بین الملل و حقوق بشردوس��تانه جمعی��ت هالل  احمر، 
درباره وضعیت ارس��ال کمک های غذایی جمهوری اسالمی ایران به 
مردم یمن از طریق جیبوت��ی، گفت: تالش ما این بوده و هس��ت که 
کمک های امدادی به سرعت به دست مردم یمن برسد و اولویت ما نیز 
ارسال کمک ها به صورت مستقیم بوده است؛ اما در شرایطی که این 
مساله با مشکل مواجه شد، کشور جیبوتی را انتخاب کردیم که مرکز 
کمک رسانی سازمان ملل و برنامه جهانی غذا )وابسته به سازمان ملل 

متحد( است.
محمدی عراقی افزود: این نهادها، کمک های ما را دریافت کرده اند و 
تشریفات قانونی برای تضمین ارس��ال کمک های کشورمان به مردم 

یمن توسط این نهادها نیز انجام شده است.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت »کشتی نجات« در کشور جیبوتی 
گفت: تا جایی که اطالع دارم، تخلیه بار این کشتی تمام شده و مدت 

اجاره این کشتی توسط جمعیت هالل  احمر نیز به پایان رسیده و در 
حال حاضر از مأموری��ت بعدی آن اطالع ندارم، اما همه سرنش��ینان 

ایرانی آن به کشور بازگشته اند.
بر اس��اس این گ��زارش، آخری��ن نفرات مس��تقر در کش��تی نجات 
دیروز پس از دریاف��ت تضمین های الزم از مس��ئوالن برنامه جهانی 
غذا ب��رای تحویل کمک ه��ا به هالل احم��ر یمن، ب��ا هواپیمایی که 
 کمک های امدادی کشورمان را به جیبوتی منتقل کرده بود، به تهران

 بازگشتند.
پیش از این نیز جمهوری اس��المی ای��ران برای ارس��ال کمک های 
امدادی داروی��ی و غذایی به مردم جنگ زده یمن ب��ا اعزام هواپیمای 
امدادی اق��دام کرده بود ک��ه به دلیل برخی کارش��کنی ه��ا، مجوز 
ف��رود در ف��رودگاه جیبوتی ص��ادر نش��د، اما پ��رواز روز گذش��ته 
ب��ا وج��ود ت��الش س��عودی ها ب��رای ممانع��ت از ف��رود هواپیمای 
ایرانی، ب��ا موفقی��ت و پ��س از ص��دور مجوزه��ای الزم با عب��ور از 
 آس��مان کش��ورهای عمان، س��ومالی و یمن، در جیبوت��ی به زمین 

نشست.

عض��و ارش��د تی��م مذاک��ره کننده 
هس��ته ای گفت: بح��ث مصاحبه با 
دانش��مندان و بازرس��ی از مراک��ز 
نظامی به طور کامل منتفی اس��ت؛ 
ول��ی در چارچ��وب روی��ه هایی که 
 پروت��کل الحاقی پی��ش بینی کرده

 گفت وگوهای ما ادامه دارد.
عب��اس عراقچ��ی، عضو ارش��د تیم 
مذاکره کنن��ده هس��ته ای،  قبل از 
ورود ب��ه محل نشس��ت وزرای امور 
خارجه ایران و آمریکادر ژنو  با بیان 
اینکه این موضوعات و مسایلی است 
که همچنان به دنبال راهکار هستیم، 

گفت: امیدواریم نشست امروز به پیدا کردن راهکارها کمک کند.
 وی افزود: نشس��ت امروز در س��طح وزرای خارجه ایران و امریکا دو جانبه خواهد بود؛ اما

 هلگا اشمید هم به نمایندگی از 1+5 حضور خواهد یافت.
عراقچ��ی گف��ت: امی��دوار هس��تیم ک��ه برخ��ی از موضوع��ات ک��ه هن��وز درب��اره 
 انها نتوانس��تیم ب��ه راه حل��ی برس��یم، در گفتگوهای ی��ک روزه امروز س��رانجامی پیدا 

کند.
وی در پاس��خ به این س��وال که دیروز اعالم کردید که ایران قاطعانه موضوع دانشمندان 
و بازرس��ی از مراکز نظام��ی را رد کرده اس��ت ام��ا برخی مناب��ع غربی ام��روز گفته اند 
که یک��ی از دش��وارترین موضوعات م��ورد اختالف همی��ن موضوع اس��ت، گفت: بحث 
مصاحبه با دانش��مندان و بازرس��ی از مراک��ز نظامی به ط��ور  کامل منتفی اس��ت ولی 
 در چارچوب روی��ه هایی ک��ه پروتکل الحاق��ی پیش بینی ک��رده گفتگوهای م��ا ادامه

 دارد.
 عراقچ��ی گفت:  هنوز هی��چ توافقی به دس��ت نیامده اس��ت ، گفتگو ها و بح��ث ها ادامه

 دارد.
وی افزود: نحوه اج��رای پروتکل الحاقی از موارد مورد اختالف اس��ت که در حال صحبت 

درباره آن هستیم.

مصاحبه با دانشمندان و بازرسی از مراکز نظامی بررسی شرایط برای احداث پایگاه امدادی ایران در جیبوتی
منتفی  است



یادداشت

 میانگین باالی زنان سرپرست خانوار
 کمیته امداد اصفهان 

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان گفت: در حال 
حاضر ۶۲ هزار و ۵۳۳ خانوار در استان اصفهان زن سرپرست خانوار 
دارند که زیر پوشش کمیته امداد بوده و این آمار از میانگین کشوری 
باال تر است.مهدی مجلس آرا پیرامون بحث حمایت از زنان سرپرست 
خانوار در اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: جمعیت افراد زیر پوشش 
کمیت��ه امداد امام خمینی)ره( در اس��تان اصفه��ان 9۶ هزار و 11۶ 
خانوار هستند که از این تعداد ۶۲ هزار و ۵۳۳ خانوار، زن سرپرست 
خانوار به شمار می رود.وی افزود: از این تعداد 4۳ هزار و ۶01 خانوار 
فوت سرپرس��ت، 10 هزار و ۵99 خانوار طالق، 4 هزار و 9۳8 خانوار 
زندانی و متارکه و  سه هزار و ۵9۵ سرپرست بیمار را شامل می شوند 
و باید گفت که این آمار در استان اصفهان از میانگین کشوری باالتر 

است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان بیان کرد: از سال 
گذش��ته تاکنون 1۲ درصد به جمعیت افراد زیر پوش��ش کمیته امداد 
اصفهان در بخش زنان مطلقه سرپرس��ت خانوار اضافه شده و ورود این 
افراد سیس��تم کمیته امداد را جوان کرده است؛  اما درصد کمک به این 
افراد توسط خیران کم است. میانگین پرداخت مستمری کمیته امداد 
امام خمینی)ره( اس��تان اصفهان به کل زنان مطلقه سرپرس��ت خانوار 

ماهانه هفت میلیارد تومان است.
وی درباره وضعیت زنان سرپرس��ت خانوار ایتام در استان گفت: کمیته 
امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان برای تمام بچه های زیر 18 سال و 
دانشجویان زیر ۲۵ سال این خانوارها در قالب طرح اکرام ایتام، حامی پیدا 
می کند.خوشبختانه مشکالت ما در این زمینه بسیار کم بوده و متوسط 
حامیان به هر یتیم ماهانه 1۶0 هزار تومان است و خود کمیته امداد هم 
مستمری و خدمات به صورت ماهانه به این افراد پرداخت می کند تا آن ها 

را در سطح نرم متوسط جامعه نگه دارد.
مجل��س آرا بیان ک��رد: ب��رای زنان سرپرس��ت خان��وار زیر 4۵ س��ال 
بیم��ه تأمی��ن اجتماع��ی لح��اظ ش��ده و ت��ا زمانی ک��ه آنها به س��ن 
۵۵ س��الگی می رس��ند، ای��ن مس��اله اجرای��ی می ش��ود ت��ا زن��ان 
 سرپرس��ت خان��وار، پ��س از آن، مس��تمری بگیر تأمی��ن اجتماع��ی

 شوند.
وی اظهار داشت: همچنین کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان 
با هزینه خود و بخشی از س��نوات مردم دیگر زنان زیر پوشش کمیته را 
بیمه تأمین اجتماعی کرده و سال گذش��ته 1۵ میلیارد و ۵00 میلیون 
تومان برای پرداخت بیمه تأمین اجتماعی این زنان هزینه ش��ده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان اصفهان با بیان اینکه تمام 
زنان سرپرست خانوار از بیمه کمیته امداد بهره مند هستند و کمیته امداد 
برای اشغال این زنان فعالیت می کند، تصریح کرد: هر زن سرپرست خانوار 
یا فرزندان آن ها که کار و حرفه ای آموخته باش��ند، تا سقف 1۵ میلیون 

تومان وام بدون سود برای توسعه شغل خود دریافت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: برای زنان سرپرستی که فاقد مهارتی باشند، کمیته 
امداد با هزینه خود کالس های آموزشی بلند مدت ۶ ماهه برگزار می کند 
و باید گفت که در حال حاضر ۳9 هزار نفر از افراد زیر پوشش کمیته امداد 
 امام خمینی)ره( استان اصفهان در طرح اشتغال این کمیته، مشغول کار

 هستند.

شهردار اصفهان برکنار شد
 س��قائیان نژاد ش��هردار اصفهان در جلسه شورای ش��هر اصفهان با 
رای گیری از میان اعضا بعد از استیضاح، با رای 14 عضو شورای شهر 

مبنی بر مخالفت با ادامه فعالیت وی برکنار شد.
 به گزارش مهر، جلس��ه استیضاح ش��هردار اصفهان صبح دیروز و با 
حضور شهردار در جلسه علنی شورای شهر اصفهان با حضور اعضای 

شورا برگزار شد.
در ای��ن جلس��ه س��وال کنن��دگان از ش��هردار ک��ه در جلس��ه 
 هفته گذش��ته س��واالت خود از ش��هردار را مطرح ک��رده بودند، از 
پاسخ های شهردار به سواالت خود قانع نش��ده بودند و دیروزبعد از 
بحث هایی که در این مورد در جلسه شورای شهر صورت گرفت در 
نهایت با رای گیری در این جلسه، سید مرتضی سقائیان نژاد، شهردار 
اصفهان، برکنار شد.گفتنی است؛ س��قائیان نژاد با 14 رای مخالف 
ادامه فعالیت و هفت رای موافق ادامه فعالیت از این سمت برکنار شد.

۲۵ درصد خیران مدرسه ساز اصفهان 
بانوان هستند

اس��تاندار اصفهان، یکی از قوی ترین و نخستین مجموعه های خیران 
اس��تان اصفهان را خیران مدرسه س��از عنوان کرد و گف��ت: خیران 
مدرسه س��از در یک جمع 800 نفره در ۲4 شهرستان استان اصفهان 
خدمت می کنند، که ۲۵ درصد از این تعداد را بانوان تشکیل می دهند.

رسول زرگرپور در هفدهمین جشنواره خیران مدرسه ساز استان که با 
رویکرد گسترش عدالت آموزشی برگزار شده، اظهار داشت: بنده افتخار 
می کنم که استاندار استانی هستم که در مقوله خیران با ۶00 موسسه 
خیریه بزرگ الگویی برای کل کشور ایران است. وی یکی از قوی ترین 
و نخستین مجموعه های خیران استان اصفهان را خیران مدرسه ساز 
عنوان کرد و افزود: خیران مدرسه ساز در یک جمع 800 نفره در ۲4 
شهرستان استان اصفهان خدمت می کنند که ۲۵ درصد از این تعداد 
را بانوان تشکیل می دهند.اس��تاندار اصفهان بیان کرد: از سال 8۵ تا 
9۳ ، در این مجمع 4 هزار و 1۳7 پروژه با ۲۵ هزار باب کالس تحویل 
جامعه شده، که در سال 9۳ مجمع خیران مدرسه ساز استان اصفهان 
با ساخت 4۳ پروژه و ۲۳۲ کالس و زیر بنای ۳1 هزار و ۵10 متر مربع 
و س��ایر ملزومات رکورد خوبی را از خود به جای گذاشت. وی با بیان 
اینکه اس��تان برخوردار اصفهان در برخی موارد از استان های محروم 
کش��ور نیز پایین تر بوده، تصریح کرد:  در شهرس��تان خور و بیابانک 
بیمارستانی وجود نداشته و همچنین سرانه ورزشی استان اصفهان یک 
دوم میانگین کشوری بوده و وجود مدارس تخریبی و اجاره ای از دیگر 
مواردی است که می توان در این باره به آن اشاره کرد.زرگرپور با اشاره 
به اینکه 400 مدرسه استان اصفهان، محلی برای نمازخانه نداشته و 
به همین تعداد نیز مدرس هایی وجود دارد ک��ه تجهیزات الزم برای 
نمازخانه را در اختیار ندارند که البته برای جبران این نقیصه تصمیماتی 
گرفته شده، گفت: خیران می توانند در این راستا نیز ایفای نقش کرده و 

امیدوار هستیم خدمات این مجمع ادامه داشته باشد.

وام مسکن ۶۰ میلیونی سبب افزایش 
غیرمستقیم قیمت مسکن می شود

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان گفت: وام مسکن ۶0 میلیون 
تومانی در کالنشهرها تنها س��بب افزایش قیمت مسکن خواهد شد 
و تاثیری در رونق بازار مس��کن ندارد.احمد توال اظهار کرد: بر اساس 
آخرین دستورالعمل ابالغی در راستای افزایش وام مسکن تا سقف ۶0 
میلیون تومان برای کالن شهرها این تصمیم نه تنها موجب خانه دار 
شدن مردم نمی شود؛ بلکه تاثیری در رونق بازار مسکن نخواهد داشت.

وی بیان داش��ت: وام ۶0 میلیون تومانی به افرادی اختصاص می یابد 
که ۲0 میلیون تومان به مدت یکسال سپرده گذاری کنند و پس از یک 
سال نیز در صورتی می توانند اقدام به خرید واحد مسکونی کنند که 
تنها 40 درصد مبلغ را از طری��ق وام و  ۶0 درصد مابقی را خود تامین 

کنند.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن اصفهان خاطرنش��ان کرد: به عنوان 
مثال فردی که وام ۶0 میلیون تومانی دریافت می کند،  باید یک واحد 
مسکونی به ارزش 180 تا ۲00 میلیون تومانی خریداری کند تا این وام 
به وی تعلق گیرد. وی گفت: شاید این ضابطه برای افراد متفرقه مناسب 
باشد و موجب رفع مشکل  1۵ تا ۲0 درصد افراد متقاضی مسکن شود 

اما مشکلی از انبوه سازان را حل نخواهد کرد.
توال با اش��اره به اینکه برای ایج��اد انگیزه در خری��داران باید طرحی 
همچون طرح اسکان سال 77 به مرحله اجرا گذاشته شود ادامه داد: 
یک انبوه س��از اگر بخواهد برای هر واحد ۲0 میلیون تومان س��پرده 
 گذاری کندبای��د حداقل ۲ میلیارد تومان س��پرده نزد بانک داش��ته

 باشد ؛ بنابراین سرمایه گذار با توجه به اینکه سود سپرده خود را به طور 
حتم بر روی قیمت خانه محاسبه خواهد کرد در نتیجه به صورت غیر 

مستقیم قیمت مسکن گران می شود.
وی گفت: تصویب پرداخت تسهیالت ۶0 میلیون تومانی مسکن تنها به 
علت اهرم فشار انبوه سازان و پیگیری های دولت بوده و به نظر می رسد 

تاثیری در رونق بازار نداشته باشد.
دبیر انجمن انبوه سازان مسکن گفت: برای خرید یک واحد مسکونی 
تازه ساخت 100 متری حداقل هزینه مورد نیاز بیش از 1۵0 میلیون 
تومان اس��ت و عمال هیچ فردی نمی تواند با وام 80 و یا ۶0 میلیونی 

خانه دار شود.

اتحادی��ه مهمانپذیره��ای اصفهان اخط��ار پلمپ 
اقامتگاه های بوم گردی را داده اس��ت؛ اما مدیرکل 
میراث فرهنگ��ی اصفهان می گوید ی��ک ماه دیگر 
فرصت گرفته ایم تا این اقامتگاه ها مجمع مستقلی 

تشکیل دهند.
به گزارش مهر، انگار قرار نیست خانه های بوم گردی 
روی خوش ببینند. همان خانه های س��نتی که به 
عنوان اقامتگاه بومی در برخی از شهرها مانند کاشان، 
اصفهان، روستای گرمه، گلستان و ... تشکیل شده تا 
وقتی گردشگران خارجی به ایران می آیند، در یک 
خانه کامال سنتی اقامت کنند. از غذای سنتی مردم 
همان اهالی بخورند و با آداب و رسوم آنها آشنا شوند. 
در طول س��ال های اخیر این خانه های بومی آنقدر 
فعالیت کرده اند که حاال اقامتگاهی مانند آتشونی را 
گردشگران خارجی بشناسند یا اگر کسی به کاشان 
می رود سراغ خانه نقلی را بگیرد و در کلبه ترکمن 

گلستان اقامت کند.
این اقامتگاه ها نه هتل هس��تند نه مهمانپذیر. آنها 
 دس��تورالعملی دارند که در آن نوش��ته اگر کسی

 می خواهد وارد گروه اقامتگاه های بوم گردی شود، 
باید غذای محلی به مس��افر بده��د و خانه اش را به 

سبک و سیاق همان محل تزیین کند.
 تعداد آنها رو به افزایش است؛ به طوری که قرار شده 

حتی افرادی در قشم و هنگام نیز به آنها بپیوندند. اما 
این اقامتگاه ها هر چند روز یک بار تهدید به پلمپ 
می شوند آن هم از س��وی اتحادیه های هتلداری و 

مهمانپذیر.
وس�ایل ت�ان را جم�ع کنید چ�ون پلمپ

 می شوید
به تازگی نیز اخطار پلمپی برای خانه نقلی آمده و در 
آن نوشته که چون مدارک خانه در اختیار اتحادیه 
مهمانپذیرها نیست پلمپ می شوید، بنابراین اقدام 
به جمع کردن وسایل کنید. چون هر مجموعه ای 
که فعالیت اقتصادی می کند، باید جواز کسب داشته 
باش��د. در این باره، اکبر رضوانیان مالک خانه نقلی 
توضیح بیشتری می دهد و می گوید: فعالیت بومی 
تطبیقی با مهمانپذیر ندارد. ما س��اختار مخصوص 
خود را داریم و می توانیم جامعه یا اتحادیه مستقل 

خود را داشته باشیم. 
 چن��دی پی��ش دس��تورالعمل ضوابط س��اخت و

 به��ره ب��رداری از اقامتگاه ه��ای بوم گ��ردی به ما 
ابالغ شد ولی سوال مان این اس��ت که این چه نوع 
دستورالعملی است که معاونت گردشگری و کمیته 

طبیعت گردی در اجرای آن هماهنگ نیستند. 
 مش��کل مان را با کمیت��ه طبیعت گ��ردی مطرح

 می کنیم؛ ولی آنها فقط وعده پیگیری می دهند.

وی ادامه داد: با توجه به نوع خدمات پذیرایی و اقامتی 
که به گردشگران می دهیم، متفاوت از مهمانپذیر و 
هتل هستیم؛ بنابراین نمی توانیم عضو این اتحادیه ها 
باشیم. آنها اساسنامه متعلق به خودشان را دارند که با 

اساسنامه یک اقامتگاه بومی همخوان نیست.
مدرک هم فرستادیم؛ ولی جواز ندادند

 اقامت��گاه آتش��ونی در روس��تای گرمه نی��ز یکی از
 قدیمی ترین اقامتگاه های بوم گردی اس��ت که در 
سال 9۳ توانس��ته حدود ۳00 گردش��گر خارجی را 
جذب کند. مازیار آل داوود مدیریت این اقامتگاه را بر 
عهده دارد می گوید: اماکن قبل از عید اخطار پلمپ 
داد چون الزم اس��ت که اتحادیه ای داش��ته باشیم. 
آنقدر به ما فش��ار آوردند که مجبور ش��دیم مدارک 
مان را به اتحادیه مهمانپذیره��ای اصفهان بدهیم تا 
 برای مان جواز کسب صادر کنند هر بار پولی نیز از ما 

می گرفتند؛  اما هنوز مجوز کسب ندادند.
روستای گرمه

فریدون الهی��اری، مدیرکل میراث فرهنگی اس��تان 
اصفهان نی��ز در این باره م��ی گوید: اقامت��گاه های 
بوم گردی در گذش��ته ذیل اتحادی��ه مهمانپذیرها 
قرار گرفت��ه بودند؛ البته در اس��تان اصفهان. ش��اید 
هم تفاهم و تواف��ق داخلی مورد نظر بوده باش��د. اما 
زمانی که دیدیم مالکان اقامتگاه های بومی نس��بت 
به این موضوع معترض هستد پیش��نهاد کردیم که 
مجمعی تش��کیل دهند. ام��ا برخی از مس��ائل بین 
خودش��ان هنوز حل نش��ده اس��ت. در ای��ن مدت 
چندی��ن ب��ار اتحادی��ه مهمانپذیرها اخط��ار داده 
 اس��ت که مدارکش��ان را برای عضوی��ت در اتحادیه

 بفرستند. 
تا اینکه در نهایت جلسه ای با آنها برگزار کرده و اعالم 
کردیم که در این موارد سخت گیری نکرده و در بحث 
هزینه های صدور پروانه نیز فشار وارد نکنند. چون اگر 
قرار باشد که آنها بتوانند با هم مجمع تشکیل دهند 
می توان از طریق س��ازمان صنعت و معدن نسبت به 

تشکیل این مجمع اقدام کرد.
وی ادام��ه م��ی ده��د: بح��ث ب��ر س��ر این اس��ت 
که اقامت��گاه های بوم��ی معتقدند باید مس��تقل از 
اتحادیه هتل��داران و مهمانپذیرها باش��ند. ما هم با 
ای��ن موض��وع موافقیم ول��ی باید خودش��ان به یک 
جمع بندی نهایی برس��ند. م��ا هم آم��اده ایم که به 
آنها کمک کنیم. ب��ا این حال اکنون ب��رای آنها یک 
 ماه دیگرفرصت گرفته ایم که مش��کالت شان را حل

کنند.

اخطار پلمپ به اقامتگاه های بوم گردی؛

اقامتگاه های بومی ، مسافرخانه می شوند؟

یادداشت

اخبار کوتاه
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چهار س��ال از آخرین تصمیم مجلس براي رس��یدگي به وض��ع معاینه فن��ي خودروها مي 
گذرد. اس��فند س��ال89 بود که در ذیل رس��یدگي به قانون جرائ��م راهنمای��ي و رانندگي، 
مصوبه اي از س��وي نماین��دگان مجلس هش��تم به تصویب رس��ید که بر اس��اس آن، زمان 
 معافی��ت خودروه��اي صف��ر کیلومت��ر از معاین��ه فني، از دو س��ال ب��ه پنج س��ال افزایش

 یافت.
در ش��رایطی که معاین��ه فن��ي دوره��اي خودروه��ا در کاهش گازه��اي آالینده وس��ایل 
نقلی��ه متح��رک س��همی۳0 درص��دی دارن��د، براس��اس آم��ار ای��ن تصمی��م مجل��س 
 ش��ورای اس��المی، یکي از اصلي تری��ن عوام��ل بحراني ش��دن آلودگي هواي کالنش��هرها

 بود.
 در چهارس��الی که گذش��ت اگرچه برخي نمایندگان مجلس به صورت انفرادي نس��بت به 
لزوم اصالح این قان��ون اظهارنظرکردند؛ اما نظر مثب��ت نمایندگان و تأکید آنان به تس��ریع 
 در اصالح معافیت پنج ساله س��بب نشدگام مؤثري در زمینه تغییر ش��رایط موجود برداشته

 شود. 
در حال حاضر خدم��ات معاینه فني در کش��ور داراي نواقص و ایراداتي اس��ت.کمال علیپور 
خنکداري، عضو کمیسیون عمران مجلس در این باره گفت: پیشنهاد درنظر گرفتن مدت زمان 
سه سال براي معاینه فني خودرو در کمیسیون عمران و در حضور مسووالن شهرداري و ستاد 
معاینه فني خودرو مطرح شده، اما تغییراتي ازجمله آموزش به شهرداري ها براي اجراي صحیح 
 قانون معاینه فني و همچنین الزام ش��هروندان به انجام به موق��ع معاینه فني خودرو ضروري

 است.
وی تاکید کرد: مدت زمان نخستین مراجعه خودروها به مراکز معاینه فني از پنج به سه سال 
 باید تغییر کند؛ اما بعد از نخستین مراجعه به مراکز معاینه فني، مراجعه هر ساله به نفع مردم

 نیست.
 وي ادام��ه داد: واقعی��ت آن اس��ت ک��ه ب��ا رعای��ت اس��تانداردها در تولی��د خودروه��ا 
نی��ازي نیس��ت ک��ه خودروه��اي ت��ازه تولی��د ش��ده کمت��ر از س��ه س��ال معاین��ه فني 
ش��وند؛ از آنجای��ي ک��ه ش��هرداریها ه��م ای��ن اق��دام را ب��ه ش��رکت ه��اي خصوص��ي 
 واگ��ذار نک��رده ان��د، انج��ام معاین��ه فن��ي در م��دت زم��ان کوت��اه ام��کان پذی��ر

نیست.

در س��ال 94 بی��ش از س��ال گذش��ته مش��کالت پی��اده روها 
رص��د و پیگی��ری م��ی ش��ود ت��ا اس��تانداردهای الزم در همه 
پی��اده روه��ای اصفه��ان رعای��ت ش��ود.امروزه فضاه��ای 
 پی��اده روی ش��هری یک��ی از مه��م تری��ن فضاهای ش��هری و 
 عرص��ه های عموم��ی در ش��هرها هس��تندکه از آنها ب��ه عنوان

 حیاتی ترین عضو شهر یاد می شود.
  پی��اده روه��ا معاب��ري در ش��هرها هس��تند ک��ه ب��راي تامین

 دسترسي هاي پیاده طراحي مي ش��وند و در امتداد و به موازات 
س��واره رو قرار مي گیرند و طراحي صحیح آنه��ا نقش موثری بر 
 افزایش کاربري، ایمني و دسترسي عابران پیاده به ویژه معلوالن

 دارد. 
مسائلي که در مسیر حرکت پیاده اختالل ایجاد مي کنند، بخشي 
مربوط به خصوصیات فیزیکي معابر هستند و بخشي دیگر به موانع 
فیزیکي موجود برمي گردد که هر یک از موارد باید شناسایی شود.

نیازهاي اصلي عابران پیاده در شهر متفاوت است و از مسیرهاي 
پیاده روي ایمن و راحت، وجود س��رپناه و محل نشستن، محیط 
تمیز و جذاب، دسترسي به وسایل حمل و نقل عمومي، مناظر و 
جذابیت هاي بصري براي تماش��ا هنگام پیاده روي را شامل می 

شود.
در طراح��ي پی��اده روه��ا بای��د به ای��ن نکت��ه توجه ک��رد که 
 مس��یرهاي پیاده روي باید قابل اس��تفاده براي همه شهروندان

 باش��د. در صورت��ي ک��ه در پی��اده رو پل��ه موج��ود اس��ت، در 
کن��ار آن رمپي با ش��یب مناس��ب ب��راي عب��ور اف��راد معلول 
موجود باش��د، همچنین کف س��ازي پیاده رو ب��ه صورتي انجام 
گیرد ک��ه اف��راد نابین��ا نی��ز قابلی��ت اس��تفاده از پی��اده رو را 
 داش��ته باش��ند.در کنار ایس��تگاه ه��اي حمل و نق��ل عمومي

 پل ه��اي ارتباطي موجود باش��د ت��ا عاب��ران پی��اده بتوانند از 

 پی��اده رو به ایس��تگاه ه��اي حمل و نق��ل عمومي دسترس��ي
 یابند.

س��ال هاس��ت که در پیاده روهای ش��هر اولویت تردد ب��ا موتور 
 س��یکلت هاس��ت و عابران پیاده ت��ردد آس��ان و ایمن��ی را در 
پیاده روها س��پری نمی کنند و پیاده روها با وجود موانع متعدد، 
برای عابران پیاده ناامن شده است، بنابراین به کارگیری اقدامات 
و راهکارهای موثر برای بازیابی هویت از دس��ت رفته پیاده روها 
 و ایجاد گذرهایی برای عبور ایمن عابران پیاده در ش��هر ضروری

 است.
امسال ۲۲ میلیاردتومان اعتبار برای پیاده روسازی پیش 

بینی شده است
معاون عم��ران ش��هري ش��هرداري اصفه��ان گفت: در س��ال 
ج��اری ۲۲ میلیارد توم��ان اعتب��ار برای اج��رای پ��روژه های 
پیاده روس��ازی معابر اصفهان پیش بینی ش��ده اس��ت.علیرضا 
قاري قرآن تاکی��د می کند: امس��ال پروژه های پیاده روس��ازی 
 در هم��ه مناط��ق پان��زده گانه ش��هر اصفه��ان انج��ام خواهد 

شد
 ب��ه گفت��ه وی، پی��اده روس��ازی از س��ال ه��ای گذش��ته در

 بودجه های عمرانی شهر اصفهان در سه بخش نوسازی، احداث، 
بهسازی و اصالح با عنوان ساماندهی پیاده روها معابر مورد توجه 

قرار گرفته است.
 معاون عمران شهري ش��هرداري اصفهان با اش��اره به اینکه این

 پ��روژه ه��ا ب��ر اس��اس مش��خصات فن��ی انج��ام می ش��ود، 
م��ی گوی��د: در اج��رای پ��روژه ه��ای پی��اده روس��ازی معابر 
نکاتی همچ��ون فراه��م کردن ش��رایط ب��رای عب��ور نابینایان 
 و معل��والن و رف��ع س��د معب��ر م��ورد توج��ه ج��دی ق��رار

 می گیرد.

 چهارسال پس از آخرین تصمیم مجلس براي رسیدگي به وضع معاینه فني؛ 

خودروها همچنان هوای شهر را آلوده می کنند
اختصاص ۲۲ میلیارد تومان برای پیاده روهای شهر ؛

بازیابي هویت از دست رفته پیاده روهاي نصف جهان 

برج های کبوتر اصفهان 

آرشیو



يادداشت

گشتی در اخبار

نرخ سود، صدای بورسی ها را درآورد
برخی تحلیلگران بورس��ی مطرح می کنند که عدم اجرای درست 
مصوبه نرخ سود بانکی توس��ط نظام بانکی کشور، باعث شده است 
کاهش نرخ سود س��پرده های بانکی تاثیری بر بهبود وضعیت بازار 

سرمایه نداشته باشد.
تحلیلگران بازار سرمایه انتظار داشتند که با کاهش نرخ سود بانکی، 
وضعیت بازار سرمایه بهبود یابد و افت های مداوم شاخص کل بورس 
 متوقف ش��ود، اما این انتظار محقق نش��د. این کارشناسان مطرح 
 می کنند که انتظار بازار س��رمایه کاهش��ی بی��ش از ارقام مصوب

 سود بانکی بود تا تحرکی در بازار سرمایه ایجاد شود، اما این اتفاق 
نیافتاد.

بررس��ی آمارهای بورس نش��ان می دهد ش��اخص کل به عنوان 
دماسنج بازار سرمایه در اردیبهش��ت ماه امسال که مصوبه کاهش 
 نرخ س��ود س��پرده های بانکی اجرایی ش��د، با کاهش��ی سه هزار

  و ۳۱۴ واح��دی هم��راه ش��ده اس��ت و در آخری��ن روز این ماه 
بر روی عدد ۶۳ هزار و ۷۰۳ واحد قرار گرفت، این در حالی اس��ت 
که هنوز اثری از کاهش نرخ س��ود بانکی بر بازار سرمایه مشاهده 

نشده است.
از سوی دیگر، برخی از کارشناسان و تحلیلگران بورس می گویند، 
باز هم باید منتظر ماند؛ اما واقعیت این است که مصوبه کاهش نرخ 
س��ود بانکی تاثیری بر بورس ندارد، و افت های ش��اخص و کاهش 

ارزش سهام شرکت های بورسی همچنان ادامه دار است.
حتی اقدامات اخیر مسووالن سازمان بورس برای حمایت از این بازار 
و شفاف سازی، نتوانست تاثیری بر متغیرهای بورسی داشته باشد و 

به نظر می رسد که برنامه ها کارساز نبوده است.
این کارشناسان مطرح می کنند که اگر موسسات مالی غیرمجاز، 
بانک های خصوصی و حتی بانک های دولتی به درس��تی نرخ های 
س��ود را اجرایی کنند، ممکن اس��ت این کاهش، تاثیراتی بر نرخ 

بورس بگذارد.
اما واقعیت این است که نرخ سود بانکی نه تنها توسط نظام بانکی 
کشور به درستی اجرایی نمی ش��ود؛ و با ارقام و محاسبه سازی ها 
نرخ های دیگری عملیاتی می شود، بلکه نرخ های مصوب شورای 
پول و اعتبار بر اساس واقعیت نیس��ت؛ و متولیان با نگرانی نسبت 
به اینکه پول ه��ا از بازار پولی خارج ش��ده و به س��ایر بازارها رفته 
 و به س��وداگری دامن بزند، کاهش ن��رخ ها را ب��ا احتیاط مصوب 

می کنند.
حس��ن قالیباف اصل، در پاس��خ به ای��ن که برخ��ی از تحلیلگران 
بازار س��رمایه پیش بینی می کردند که با کاهش نرخ سود بانکی، 
وضعیت ب��ازار س��رمایه بهبود یابد، ام��ا این اتف��اق نیافتاد،گفت: 
وقتی بحث از کاهش نرخ س��ود بانکی اس��ت، این کاهش باید به 
درستی صورت گیرد. در گذش��ته هم چنین بود، نرخ بهره ای که 
 اعالم ش��ده بود، با آنچه که اجرایی می ش��د، ب��ا یکدیگر متفاوت

 بود.
مدیرعام��ل ب��ورس و اوراق به��ادار تهران، ب��ر اینکه نرخ س��ود 
بای��د براس��اس واقعیت کاه��ش یاب��د، تصری��ح کرد: اگ��ر نرخ 
س��ود بانک��ی ب��ه ص��ورت واقع��ی کاه��ش یاب��د، اث��رات خود 
را ب��ر بازاره��ای مال��ی خواه��د گذاش��ت؛ و فع��االن اقتص��ادی 
 متوج��ه آن خواهن��د ش��د. از س��وی دیگ��ر، آنچ��ه توس��ط

 نظام بانکی اجرایی می ش��ود، باید براس��اس مصوبات و نرخ های 
تعیین شده باشد.  

وی خاطرنشان کرد: ممکن است نرخی به صورت نسبی برای اجرا 
ابالغ ش��ود، اما آنچه در واقعیت و عمل اتفاق می افتد، رقم دیگری 
باشد؛ اما برای اینکه آثار کاهش نرخ سود در بازارهای مالی نمایان 
شود، باید نرخ های ابالغی را رعایت کنند. اگر کاهش نرخ سود بانکی 

اتفاق می افتد باید در واقعیت کاهش یابد.
 این مقام مس��وول در بورس ته��ران بیان کرد: نبای��د کاهش نرخ

 س��ود بانک��ی فق��ط ب��ه ص��ورت اس��می کاه��ش یاب��د 
 بلک��ه آنچ��ه بان��ک ه��ا آن را اج��را می کنن��د بای��د واقع��ی

 باشد.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1595   may31  ,2015  |  8 Pages

با وجودی ک��ه تم��ام فع��االن اقتص��ادی، اع��م از دولتی و 
بخش خصوصی، تالش خ��ود را برای رفع کمب��ود نقدینگی 
 کش��ور که امروز به یک چالش عمده تبدیل ش��ده؛ متمرکز 
کرده ان��د، کمب��ود نقدینگی و تش��دید رک��ود اقتصادی در 
س��ال های اخیر عملکرد بخ��ش های مختل��ف اقتصادی از 
جمله بانک ه��ا را به عن��وان عامل اصلی تح��رک اقتصادی 
 و تامی��ن کنن��ده نقدینگ��ی الزم جهت س��رمایه در گردش 

بنگاه ها را تحت تاثیر نامطلوب قرار داده است.
گرچ��ه بانک ه��ا باید ب��ه بان��ک داری و تامین مناب��ع مالی 
 مورد نی��از فعاالن اقتصادی مش��غول باش��ند، و بن��گاه ها و 
ش��رکت ها نیز به کار تولید و ارائه خدمات م��ورد نیاز؛ اما به 
نظر می رس��د تحریم ها، افزایش مطالبات، ت��ورم، عمیق تر 
 شدن رکود، در کنار کاهش نرخ سود بانکی و خروج سرمایه از 
بانک ها ب��رای ورود به بازارهای زودبازده، زمینه ای ش��ده تا 
شبکه بانکی با توجیه تامین بخش��ی از هزینه های درآمدی 
خ��ود، راه بنگاهداری را پیش بگیرند؛ این درحالی اس��ت که 
بانک مرکزی با صدور دس��تورالعملی، هرگونه واسطه گری و 
فعالیت های مالی خارج از چارچوب نظام بانک داری را برای 

بانک ها ممنوع کرده است.
البته بیش از 2۰ س��ال از ای��ن موضوع می گ��ذرد که تاکید 
ش��ده بانک ها نباید بنگاه داری کنند؛ ام��ا بخش عمده ای از 
دارایی بانک ها به ش��رکت های س��رمایه گذاری شان رفته 
 تا جایی ک��ه دارایی های این ش��رکت ه��ا از س��رمایه اکثر 

بانک ها بیشتر شده است.
به همین دلیل کارشناس��ان اقتصادی، به گس��ترش فعالیت 
این بنگاه ها و عدم برخورد مناس��ب با آنها را ب��ا دیده تردید 
نگریس��ته و معتقدند؛ در شرایطی که کش��ور با رکود تورمی 
 مواجه اس��ت ای��ن نوع فعالی��ت ها ن��ه تنها بخ��ش تولید را

از پای در می آورد، بلکه اقتصاد را به نابودی می کشاند.
حال اینکه چرا در ایران بس��یاری عالقه مند ب��ه ایجاد بانک 
هس��تند و بانک ها نیز عالقه مند به حض��ور در فعالیت های 
اقتص��ادی و بن��گاه داری، مربوط به مش��کالت س��اختاری 
 اقتص��اد اس��ت؛ وگرن��ه قان��ون تج��ارت ح��وزه فعالی��ت

ش��رکت ها را مش��خص کرده به طوری که نبای��د یک فعال 
اقتصادی هم بانکداری و هم بنگاه داری کند.

از دیدگاه کارشناس��ان اقتص��ادی، این عملکرده��ا، مبنای 
فعالی��ت خود را س��ود ی��ا ارزش اف��زوده حاص��ل از تجارت 
قرار می دهن��د. در نتیج��ه، فعالیت های مول��د، میان مدت 
و بلندمدت کمت��ر مورد توجه ق��رار می گیرد و کس��انی که 
 دسترس��ی بیش��تری به منابع مال��ی دارند، نوع��ی انحصار 
چند جانبه ایجاد می کنند و امکان رقابت، فعالیت های مولد 

را کاهش می دهند.

به همین دلیل بانک مرکزی، در دوره ه��ای مختلف همواره 
بر ض��رورت پرهی��ز از بن��گاه داری بان��ک ها تاکید داش��ته 
اس��ت، بنابراین نظ��ام بانکی کش��ور باید به طور اساس��ی و 
 زیربنای��ی ب��ه س��مت اص��الح س��اختار پی��ش رود. یعنی 
حوزه های مشارکت، سپرده گذاری، تسهیالت و غیره کامال 
تفکیک و به عبارت دیگر شرح وظایف جدیدی برای بانک ها 

تدوین شود.
البته برخی کارشناسان در نقد بنگاه داری بانک ها معتقدند، 
توان تس��هیالت دهی بانک ها ب��ه دالیل مختلف��ی از جمله 
انباش��ت مطالبات معوق و قفل شدگی، بخش چشم گیری از 

منابع کاهش یافته است.
احمد حاتمی ی��زد، از روش هایی نظیر ف��روش اموال مازاد و 
خروج بانک ه��ا از بنگاه داری برای تقویت ت��وان بانک ها یاد 
کرده و می گوید: در ش��رایط فعلی یکی از مشکالت بانک ها، 
تحمیل برخی ش��رکت ها از س��وی دولت به عنوان بدهی به 
بانک هاست که این رویه با هدف رهایی بانک ها از بنگاه داری 

در تضاد است.
 وی اف��زود: عم��وم بان��ک ه��ا ترجیح م��ی دهند ک��ه وارد 
میدان بنگاه داری نش��وند و برای دریافت طلب دولتی، پول 
دریاف��ت کنند؛ چرا ک��ه بانک ه��ا از ش��رکت داری به دلیل 
مشکالت بسیاری که ایجاد می شود، هراس��ان هستند و در 
صورتی که مواردی وجود داش��ته باشد که برای ایجاد رانت و 
ش��رایط خاص این رویکرد اتخاذ شده باشد، باز هم نمی توان 

آن را به کل بانک ها تعمیم داد.
به اعتقاد این کارش��ناس بانک��ی، بانک ها زمان��ی می توانند 
در برنامه دول��ت برای خ��روج از رک��ود به ارائه تس��هیالت 
بپردازن��د که مناب��ع کافی برای این کار داش��ته باش��ند، اما 
 ش��رایط اقتص��ادی کش��ور به نحوی اس��ت ک��ه انتظ��ار از
 بانک ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز تولید بسیار باال است.

بنابراین به نظر می رس��د؛ ب��ا اینکه بانک ه��ا از پرداخت وام 
اس��تقبال می کنند، اما با توج��ه به قفل ش��دن منابع بانکی 
 نزد بدهکاران، منابع چندانی ب��رای این کار در اختیار ندارند،

 از این رو فش��ار بیش از حد به بانک ها تنها یک راه پرریسک 
 را پی��ش پ��ای آن ها می گ��ذارد، ک��ه آن هم منف��ی کردن 
حساب شان نزد بانک مرکزی است و این موضوع نیز خلق پول 

و در نهایت رشد تورم را به همراه خواهد داشت.
 از طرفی، وضعی��ت تراز مالی بنگاه های اقتصادی نیز نش��ان 
می دهد که در شرایط فعلی مس��اله اصلی سرمایه در گردش 
اس��ت. به همین دلیل پرداخت وام برای س��رمایه در گردش 
از س��وی بانک ها می تواند با بازپرداخت کوتاه مدت مشکل 
واحدهای اقتصادی را حل، و مسیر خروج از رکود را با سرعت 

بیشتری طی کند.

یک کارش��ناس دیگر ح��وزه بانک نیز می گوی��د: هم اکنون 
سیستم بانکی ما مستقیم در سرمایه گذاری وارد می شود و به 
سرمایه گذار واقعی که منجر به رونق تولید در کشور می شود 

نیز تسهیالت نمی دهد.
محمدحسن اعتضادی، با اشاره به فعالیت حدود ۷۰۰ موسسه 
مالی و اعتباری در کشور، گفت: در هیچ نظام و قواعد بانکداری 
نیامده که بانک ها خود شرکت تاسیس و سرمایه های خود را 

گردشی به این شرکت ها وارد کنند.
 وی ادامه داد: این موسس��ات به راحتی ام��ور بانکی را انجام 
می دهند و س��ودهای کالن می برن��د؛ اما نرخ س��ود پایین 
تس��هیالت و تحریم ها، درآمدهای بانک ها را کاهش و آنها را 
در مسیری قرار داده که نهایتا به نابودی اقتصاد ختم می شود.

این استاد دانشگاه با تاکید بر آنکه باید بنگاه داری از سیستم 
بانکی حذف ش��ود، گفت: منابع مالی بانک ه��ا، به جای آنکه 
 صرف تولید و رونق اقتصاد کش��ور ش��ود، س��ر از بنگاه ها و 
شرکت های تابعه در می آورد که عالوه بر ایجاد رانت خواری 

و فساد، مطالبات را نیز افزایش می دهند.
۱5 درص��د کل  اف��زود: ه��م اکن��ون بی��ش از  وی 
نقدینگ��ی م��ا در اختی��ار ۶ موسس��ه مال��ی غیرمج��از 
اس��ت، اما اینکه چ��را  ای��ن موسس��ات پلمپ نمی ش��وند 
 و س��رمایه ه��ای آنه��ا ب��ه س��مت بان��ک ه��ای دولت��ی 

نمی رود، جای سوال دارد.

شرح وظیفه جديد برای بانک ها تعريف شود؛

بنگاهداري بانک ها به کجا مي انجامد؟ 
مديريت اروپا بربازار 

محصول ملی ايران
 رییس ش��ورای مل��ی زعف��ران، ب��ا بی��ان اینکه 
درحال حاضر اروپا مدیریت بازار جهانی زعفران را 
در دست دارد، گفت: این بازار، متعلق به ایران است 

و باید در اختیار ما باشد.
غالمحسین ش��افعی، در مورد مباحث مطرح شده 
مبنی بر قاچاق پی��از زعفران ایران به افغانس��تان 
اظهارداشت: مطمئنا ما قادر به جلوگیری از کشت 

زعفران در کشورهای دیگر نیستیم.
وی با بیان اینک��ه در حال حاض��ر محصولی مثل 
مواد مخدر در دنیا رد و بدل می شود، افزود: امکان 
جلوگیری کامل از قاچاق پیاز زعفران وجود ندارد 
و اگر بیش از ۹۰ درصد تولید این محصول متعلق 
به ایران و کش��ور ما خاس��تگاه آن در جهان است؛ 
پس ما باید به س��مت مدیریت ب��ازار این محصول 

حرکت کنیم.
رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کش��اورزی 
ایران اضافه ک��رد: به اعتقاد ش��ورای ملی زعفران، 
با توجه به تس��لطی که ایران بر بازار این محصول 
دارد، حتی قادر به مدیریت زعفران تولید ش��ده در 
افغانستان است؛ بدین معنا که اگر ما کل مدیریت 
فروش زعفران را در دست داشته باشیم، می توانیم 
محصول افغانس��تان را نیز بخریم و آن را مدیریت 

کنیم.
ش��افعی با اش��اره به اینکه ایران باید مدیریت بازار 
جهانی طالی سرخ را در دس��ت بگیرد، گفت: هم 
اکنون مدیری��ت بر بازار زعفران و رابطه مس��تقیم 
توزی��ع کننده با مص��رف کننده نهایی، دس��ت ما 

نیست.
 رییس ش��ورای ملی زعفران ایران، ب��ا بیان اینکه 
در حال حاضر اروپا مدیریت بازار جهانی زعفران را 
در دست دارد، اظهارداشت: اصول کار این است که 
ما شیوه ای را دنبال کنیم تا بتوانیم رابطه مستقیم با 

مصرف کننده جهانی به  وجود آوریم.
 ش��افعی، در مورد راه ح��ل این موض��وع نیز گفت:

 شورای ملی زعفران در این زمینه طرحی جامع ارایه 
 کرده و یکی از آنها  این اس��ت که ما در مرحله اول 

برند ملی زعفران ایران را تدوین کنیم.
وی با اشاره به اینکه باید برند ملی زعفران ایران به 
 دنیا شناسانده ش��ود، تاکید کرد: همچنین ما باید 
برند ملی زعف��ران را برای مص��رف کننده جهانی 
ضمانت کنیم؛ بدین معنا که مصرف کننده اطمینان 
یابد این محصول باکیفیت، عاری از هرگونه تقلب و 

آلودگی میکروبی است.

زولبیا و بامیه رمضان، 
کیلويی ۱۰ هزار تومان 

وضعیت رو به رشد بازار 
جهانی نفت

علی بهره مند، گفت: براساس موافقت اتاق اصناف ایران، قیمت هر 
کیلوگرم زولبیا و بامیه برای عرضه در ماه مبارک رمضان، ۱۰ هزار 

تومان تعیین شده است.
رییس اتحادیه قنادان، افزود: نرخ نامه به تمامی قنادی ها ارس��ال 

شده است و هیچ کس حق فروش بیش از این قیمت را ندارد.
وی تصری��ح کرد: قیمت زولبیا و بامیه در س��ال گذش��ته ۸5۰۰ 
تومان ب��ود، اما امس��ال به دلی��ل افزای��ش قیمت م��واد اولیه و 
 دستمزدها، اتحادیه برای این نوع شیرینی نرخ ۱۱ هزار تومان را 
پیش��نهاد داد؛که اتاق اصناف با افزایش قیمت به ۱۰ هزار تومان 

موافقت کرد.
بهره مند گفت: بازرس��ان اتحادیه، بازار را تح��ت کنترل خواهند 
 داش��ت تا بتوان رضایت م��ردم را فراه��م کرد؛ البت��ه مردم هم

 می توانند گران فروشی ها را معرفی کنند.

دو تن از مقامات اوپک از وضعیت روبه رش��د بازار جهانی نفت خبر 
دادند.

دو تن از مقامات اوپک که خواستند نامی از آنها ذکر نشود، در آستانه 
نشست آتی سازمان اوپک، گفتند:  اکنون زمانی را سپری می کنیم 
که تقاضا جهانی در حال افزایش یافتن است و با کاهش در عرضه 

می شود قیمت جهانی نفت را تقویت کرد.
در همین حال، یکی از مقامات اوپک گفت: وضعیت تقاضا جهانی 
روبه بهبود اس��ت و تنها کمی کاهش در عرضه وجود دارد و قیمت 

جهانی نفت روبه افزایش است.
هم چنین یکی از دیگر از مقامات اوپک تصریح کرد که در نشست 
جاری انتظار نمی رود که اوپک تولید خ��ود را کاهش دهد و انتظار 
براین اس��ت که بیشتر کش��ورهای عضو به تولید خود بدون تغییر 

ادامه دهند.

  رواب��ط عمومی بانک مل��ی ای��ران، دراطالعیه ای درمورد علت کس��ر 
پنج هزار تومان تحت عنوان آبونمان ساپتا، از حساب برخی از مشتریان 
 این بانک اعالم ک��رد که ب��رای ارایه خدم��ات پیامکی به مش��تریان،
  مبلغ ده ه��زار توم��ان در س��ال در دونوب��ت از آنان دریاف��ت خواهد

 شد.
 براس��اس این اطالعی��ه که در س��ایت بانک ملی ایران منتش��ر ش��د، 
با توجه به کسر مبلغ 5۰ هزار ریال تحت عنوان آبونمان ساپتا از حساب 
برخی از مشتریان دریافت کننده س��رویس پیامکی بانک ملی ایران در 
چند روز اخیر، جهت آگاهی مشتریان و تنویر افکار عمومی درخصوص 
جزئیات و نحوه کسر مبلغ یادشده مواردی به شرح ذیل اعالم می شود:

 مبلغ مزبور از حس��اب مش��تریانی کس��ر ش��ده اس��ت ،که بر اساس 
اطالع رس��انی قبلی که طی چندین نوبت از طریق رسانه های ارتباطی 
مختلف اعم از ارسال پیامک، سایت بانک و جراید کثیراالنتشار صورت 
گرفته بود، در بازه زمانی تعریف ش��ده انصراف خ��ود را از دریافت این 
س��رویس اعالم کرده و تمایل به دریافت پیامک ب��رای تمامی عملیات 

بانکی خود را  همچون گذشته داشته اند .
 دراین اطالعی��ه آمده اس��ت: بانک ملی ای��ران در س��ال ۱۳۹۳ مبلغ 
2۴ میلیارد تومان هزینه ارسال پیامک به اپراتورها پرداخت کرده و این 
مبلغ برای س��ال ۱۳۹۴ حدود 5۰ میلیارد تومان برآورد شده است؛ که 
به دلیل هزینه باالی این خدمت جهت برق��رار ماندن آن و برخورداری 
 مشتریان بانک از این س��رویس، تصمیم گرفته شد مش��ابه تعدادی از 
بانک ها، این س��رویس در دو س��طح عموم��ی و ویژه دس��ته بندی و 
س��رویس عمومی به صورت رای��گان به مش��تریان ارائه ش��ده و برای 
س��رویس ویژه که ش��امل ارس��ال پیامک برای تمامی عملیات بانکی 
 مشتریان می باشد، آبونمان ساالنه به مبلغ ۱۰۰ هزار ریال در دو نوبت 

) هر نوبت 5۰ هزار ریال( اخذ شود.
ش��ایان ذکر اس��ت با توجه به امکان عدم اطالع برخی از مش��تریان از 
تغییر نحوه ارایه این خدمت، مش��تریانی که تا پایان خرداد ماه س��ال 
 جاری اقدام به انصراف از خدمت مزبور نمایند، مبلغ آبونمان کسر شده 

)5۰ هزار ریال ( به حساب آنان برگشت داده خواهدشد.

وزیر نیرو با برش��مردن برخی دالیل تاثیرگذار بر شوری رودخانه کارون 
گفت: ۱۴ سال خشکسالی مستمر در کشور رخ داده است.

حمید چیت چیان، گفت: با مصرف آب به شیوه گذشته دچار محدودیت 
کشت خواهیم شد؛ و باید ش��یوه آبیاری غرقابی را به تحت فشار تبدیل 
کرد. ب��ه صورت کل��ی، در زمین��ه آب و کش��اورزی نیازمن��د بازنگری 
 در سیاس��ت  ها و برنامه  ها هس��تیم که این مس��اله بارها م��ورد تاکید

 رهبر معظم انقالب بوده است.
وزیر نیرو اظهارداشت: اگر شیوه کش��ت صیفی  جات به صورت گلخانه  
 ای شود، میزان محصول و درآمد کشاورزان کاهش نمی  یابد و با اعمال

 روش  های نوین آبیاری تا ۹۴ درصد در میزان مصرف آب صرفه  جویی 
می شود.

وی به ۱۴ سال خشکسالی مستمر در کشور اش��اره کرد، و افزود: تاریخ 
ایران نشان نمی  دهد که چنین دوره خشکسالی طوالنی را تجربه کرده 
باشیم؛ میزان بارندگی در خوزستان امسال نسبت به متوسط سال  های 

گذشته ۴5 درصد و نسبت به پارسال ۴۰ درصد کاهش دارد.
چیت  چیان بیان داش��ت: از نظر منابع آب دچ��ار محدودیت و مضیقه 
هستیم، که بخشی از این مشکل به لحاظ ذخیره  سازی در پشت سدها 
برطرف ش��ده؛ و بخش��ی دیگر خارج از اختیار و کنت��رل مدیران منابع 
آب است، اما برای تأمین آب شرب و کش��اورزی نهایت تالش ها صورت 

می گیرد.
وزیر نیرو گفت: س��د کرخه برای این احداث ش��ده بود ک��ه ۷ میلیارد 
مترمکعب آب را ذخیره کند، که نه تنها این میزان جمع نشده، بلکه در 
2۳ سال بهره  برداری هرگز آب ذخیره ش��ده در آن فراتر از 2/۹ میلیارد 

متر مکعب نبوده است.
وی درباره ش��وری رودخانه کارون به عنوان بزرگ ترین رودخانه کشور 
گفت: در خصوص کیفیت آب رودخانه کارون، سازمان حفاظت محیط 
زیس��ت مس��وولیت دارد که مطالعاتی در این زمینه داش��ته؛ و شورای 
حفاظت کیفی رودخانه کارون در خوزستان تش��کیل شده است، امید 
می رود در نتیجه ای��ن مطالعات بت��وان وضعیت رودخان��ه کارون را به 

وضعیت مطلوب برگرداند.

پاسخ بانک ملی، درباره کسر آبونمان 
ارسال پیامک به مشتريان

 خشکسالی، کم آبی 
و بحران آب

????????

????????

روزنامه فرهنگی،اجتماعی، سیاسی ، اقتصادی و ورزشی | شماره 1595 | یکشنبه  10  خرداد 1394 | 12 شعبان   1436

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 732 | پنجشنبه4اسفند 1390 |1  ربیع الثانی 1433

؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

3

نوبت چاپ  اول 

    آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 7352 مورخ 94/3/6   

1-دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق.

3- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف(مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت 3 روز از انتشار آگهی از تاریخ 94/3/9 لغایت پایان وقت اداری مورخ 94/3/11

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 94/3/24
ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز دوشنبه مورخ 94/3/25 در محل سالن جلسات

د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاما بایستی با سقف رتبه پیمانکار مطابقت داشته باشد.
ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی براساس بخشنامه سر جمع )100/6405 مورخ 89/2/4( می باشد.

4- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه: اصفهان – خیابان باغ گلدسته – مقابل درب شرقی بازار هنر – اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 
)امور قراردادها جهت دریافت اسناد مناقصه و دبیرخانه جهت تحویل پاکات مناقصه(  )تلفن تماس: 32222889(

5- نوع تضمین قابل قبول شرکت در مناقصه: الف( سپرده )واریز به حساب شماره 2173060202008 بانک ملی(                      ب( ضمانتنامه معتبر بانکی 
6- مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.

متن این مناقصه در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل رویت می باشد.
ضمناً شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابی آنان تکمیل شده باشد.

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
م الف: 6607      

    آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست   

م الف:6377       اداره کل راه آهن اصفهان 

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نس�بت به ارزیابی کیفی 
پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه یک مرحله ای به شرح زیر اقدام نماید.

1-2- داشتن گواهی صالحیت پیمانکاری و صالحیت ایمنی پیمانکاری از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعالیت 
شرکت )مندرج در اساسنامه( با موضوع مناقصه فوق الزامی است.

3- مهلت و محل دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 94/03/12 با در دست داشتن معرفی نامه 
کتبی به نشانی: اصفهان – جاده شیراز – بعد از ترمینال صفه – ایستگاه راه آهن – امور قراردادها 

4- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 94/03/30 به نشانی: دبیرخانه امور اداری.
5-  هزینه اسناد: مبلغ )200/000( ریال

HTTP://IETS.MPORG.IR 6- دریافت اسناد ارزیابی از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

پس از انجام ارزیابی کیفی، از پیمانکاران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کس�ب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به 
عمل خواهد آمد.

اداره کل راه آهن اصفهان 

نوبت  دوم

مدت اجرامحل اجراموضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

یکسالاصفهانخدمات امور اداری143/94/2

عنوان پروژهردیف
 مدت 

قرارداد

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 

)به ریال(

 مبلغ برآورد اولیه به ریال 

)براساس فهرست بها سال 94(
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مناقصه

اول315/000/0002/597/138/284 ماهتکمیل مدرسه 6 کالسه طباطبایی فریدونشهر1

اول316/000/0003/103/414/609 ماهاحداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چادگان2

اول313/000/0002/002/403/177 ماهتکمیل مدرسه حائری همگین دهاقان3

اول627/000/0006/670/143/481 ماهتکمیل مدرسه زاغ آباد خمینی شهر 4

اول418/000/0003/534/812/209 ماهاحداث کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دهاقان5

اول315/000/0002/771/973/979 ماهتکمیل مدرسه حدادی دهنو ناحیه 65

اول627/000/0006/803/316/210 ماهاحداث ساختمان فرمانداری بوئین و میاندشت7

نوبت دوم 



یادداشت یادداشت

هفت هنر

 نشست بررسی جایگاه زنان کشور
 در مقایسه با آرمان های امام )ره(

 نشستی تخصصی با عنوان بررس��ی جایگاه زنان کشور در مقایسه با
 آرمان های حضرت امام خمینی )ره( از سوی موسسه تنظیم و نشر 
آثار حضرت امام خمینی )ره( برگزار می شود.مسوول روابط عمومی 
موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی )ره(  ضمن اعالم این 
خبر گفت: در آنچه که در قالب آثار مکت��وب از حضرت امام بر جای 
مانده، ایشان همواره نسبت به جایگاه رفیع زنان در جامعه و اهمیت 
نقش واالی آنان در تربیت نسل های آینده تاکید فراوانی داشتند و این 
جمله معروف ایش��ان که فرمودند از دامان زن مرد به معراج می رود، 
گویای این مساله است.بیات افزود: اما همزمان با فرارسیدن بیست و 
ششمین سالگرد ارتحال ایشان، موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام 
خمینی )ره( نسبت به برپایی یک نشست تخصصی با موضوع جایگاه 
زنان کشور در مقایس��ه با آرمان های حضرت امام اقدام نموده است.

وی ادامه داد: این نشست با حضور و سخنرانی خانم دکتر گنجی عضو 
هیأت علمی دانشگاه اصفهان برگزار می ش��ود.وی خاطرنشان کرد: 
این مدرس دانشگاه تحقیقات و پژوهش های متعددی را در ارتباط با 
موضوع این نشست در کارنامه علمی خود دارد.گفتنی است؛ این مراسم 
روز۱۱ خرداد ماه از س��اعت ۱۸ لغایت ۲۰ در محل نگارس��تان امام 
خمینی )ره( واقع در میدان فیض، روبه روی پل خواجو برگزار می شود.

»مهران دوستی«
 هنوز هم برنامه اجرا می کند

تهیه کننده برنامه رادیویی »کاف��ه رادیو« از پخش برخی بخش های 
اجرای زنده یاد مهران دوستی در این برنامه خبر داد.مهدی شاه رضایی، 
تهیه کننده برنامه »کافه رادیو« گفت: قرار است این برنامه که از جمله 
برنامه های ثابت مرحوم مهران دوستی بود به صورتی دیگر، با اجراهای 
ضبط شده از آن زنده یاد، پخش شود.وی افزود: بر همین اساس، هر 
پنج شنبه س��اعت ۱5 الی ۱6 گزیده ای از بهترین برنامه های مرحوم 
دوستی از شبکه رادیویی جوان تقدیم ش��نوندگان خواهد شد تا در 

شب های جمعه یادی از این مجری توانا رادیو کنیم.

کتاب »آوای بندگی« منتشر می شود
کتاب »آوای بندگی« نوشته رضا جدیدی درباره نماز، به زودی منتشر 
می شود. رضا جدیدی، دبیرستاد اقامه نماز استان اصفهان ، اظهار کرد: 
آوای بندگی در ۲5۰ صفحه در برگیرنده بیش از ۱۰ مقاله درباره نماز و 
تأثیرهای معنوی آن در فرد و جامعه است.وی افزود: نماز در جبهه، نماز 
در اسارت، نماز در دانشگاه، نماز شهید، نماز شهید رجایی، نماز شهید 
خرازی و... از مهمترین مقاالت مطرح شده در این کتاب است.وی بیان 
کرد: این کتاب قرار است به زودی توسط شهرداری اصفهان با تیراژی 
 افزون بر دو هزار جلد منتش��ر ش��ود که توزیع آن نیز رایگان خواهد

 بود.

  هنرمندان به نمایشگاه
 صنایع دستی می آیند

تعدادی از هنرمندان صنایع دس��تی در ش��هرهای مختل��ف حضور در 
نمایشگاه ۲۰ خرداد را به خاطر پولی ش��دن و عدم اسکان، تحریم کرده 

بودند؛ اما این تحریم ها با فراهم آمدن تسهیالتی شکسته شد.
به گزارش مهر، هر سال همزمان با روز جهانی صنایع دستی)۲۰ خرداد(، 
نمایشگاهی در س��الن نمایش��گاه های بین المللی تهران برگزار می شود. 
امسال هم قرار است نمایشگاه صنایع دس��تی از ۲۰ تا ۲5 خردادماه برپا 
شود. شرایطی هم برای این نمایشگاه در نظر گرفته شده؛ از جمله این که 
هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه باید به ارائه صنایع دستی صرفا 

ایرانی بپردازند و کاالها از بسته بندی خوب و باکیفیتی برخوردار باشند.
همچنین شرکت کنندگان در این نمایش��گاه  باید دارای اقالم تبلیغاتی 
چون کاتال��وگ و بروش��ور و س��ایت و لوح فش��رده باش��ند. همچنین 
کارشناسان معاونت صنایع دس��تی در هر استان، کار قیمت گذاری روی 
فرآورده های دس��تی را انجام می دهند و باید روی تمامی کاالها، قیمت 

نصب شود.
مطابق اطالعیه ای که مرکز روابط عمومی س��ازمان می��راث فرهنگی و 
صنایع دستی برای ثبت نام هنرمندان اعالم کرده، معاونت صنایع دستی 
قرار است، امسال، برخالف سال های گذشته، تنها هزینه فضا و غرفه سازی 
را در اختیار هنرمندان بگذارد. همچنین این معاونت عالوه بر س��همیه 
محدود تعیین شده برای مش��ارکت هنرمندان اس��تان ها، در نظر  دارد 
تعدادی غرفه با امکانات متعارف چون موکت و صندلی را به صورت آزاد 
و از قرار متری ۷5 هزار تومان در اختیار هنرمندان اس��تان های مختلف 
قرار دهد.پس از انتشار این اطالعیه، تعدادی از هنرمندان واکنش نشان 
دادند و شرکت در نمایشگاه صنایع دستی را تحریم کردند و گفتند چگونه 
معاونت صنایع دستی این روز را جش��ن می گیرد و حضور هنرمندان را 
مایه مباهات خود می داند اما شرایط شرکت در این نمایشگاه را برای آنان 
فراهم نمی کند؟! هنرمندانی که از اس��تان های محروم و راه های دور به 
تهران می آیند چگونه هم هزینه رفت و آمد خ��ود را بپردازند هم اقامت 
و خورد و خوراک خود را؟!همه این اما و اگرها موجب ش��د تا هنرمندان 
به معاونت صنایع دستی نامه بنویسند و شرکت در نمایشگاه روز جهانی 
صنایع دستی را تحریم کنند؛ اما به گفته نیما ذاکری سعید، هنرمند فعال 
در زمینه چرم، روز چهار شنبه، ششم خرداد ماه جلسه ای با حضور بهمن 
نامورمطلق، مع��اون و پویا محمودیان مدیرکل توس��عه صادرات صنایع 
دستی کشور برگزار و قرار شده تا معاونت نامبرده هزینه اسکان هنرمندان 
شش اس��تان محروم چون کهکیلویه و بویراحمد، بوش��هر، خوزستان و 
سیس��تان و بلوچس��تان را فراهم آورد تا هنرمندان این استان ها بتوانند 
در این نمایشگاه ش��رکت  و آثار خود را ارائه کنند.به نظر می رسد وقتی 
متولیان فرهنگی و مسووالن سازمان میراث فرهنگی از اقتصاد مقاومتی و 
صادرات غیرنفتی سخن می گویند زمینه های الزم برای رونق گردشگری 
و حمایت از صنایع دستی را هم فراهم آورند. حمایت از صنایع دستی به 
معنی تامین مواد اولیه و گسترش بازارهای فروش و معرفی و تبلیغ است. 
نسل امروز زمانی به فرآورده های دستی و هنرهای سنتی خود عالقه مند 
می شود که آن را بشناس��د و بر س��ازمان صدا و سیماست که ببا ساخت 

مستند و فیلم این ارزش ها را به جوانان معرفی کند.

دکتر بهمن نامور مطلق گفت: اس��طوره ها بر مبنای 
 نیازه��ای همگان��ی و جهان��ی هم��ه آدم ها ش��کل 
می گیرند و موجب می شوند نیازی در درون ما با یک 
روایت بیرونی ارتباط برقرار کند و در هر دوره به یک 

پاسخ تازه به این نیاز احتیاج داریم.
به گزارش ایمنا،  معاون صنایع دستی سازمان میراث 
فرهنگی و صنایع دستی کش��ور در پنجمین نشست 
شناخت و بررسی اس��طوره- ش��هر با موضوع تجلی 
اس��طوره های معاصر که به همت کمیته گردشگری 
شهرداری اصفهان در حمام تاریخی دردشت برگزار 
شد، اظهار داش��ت: عده ای معتقدند در دوره معاصر 
نمی توانیم اسطوره داشته باشیم و عده ای اعتقادی 

برعکس دارند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی بیان کرد: اگوست پونت 
معتقد است اسطوره ها به این دلیل شکل می گیرند 
که انس��ان اولیه توان تبیین جهان و خود را نداشته و 
به همین دلیل به افس��انه ها پناه برده و اس��طوره ها 
ماحصل جهل بشر هس��تند و با افزایش فهم انسان، 
اس��طوره ها از بین رفته اند و دیگر نیازی به اسطوره 

نداریم و به همین دلیل اسطوره معاصر وجود ندارد.
وی افزود: ماکس مولر هم می گوید زبان انس��ان در 
 دوران کودک��ی اش کام��ل نبوده و ب��ه همین دلیل

 نمی توانس��ته تحوالت طبیع��ی را توضیح دهد و در 
نتیجه از زبان روزمره برای این کار استفاده می کرده 

و وقتی می خواسته بگوید خورش��ید غروب کرد، به 
دلیل نداشتن واژه غروب، می گفته خورشید خوابید.

نامور مطلق ادامه داد: مولر معتقد اس��ت نس��ل های 
بع��دی فکر کردن��د که از نظر نس��ل های گذش��ته، 
خورش��ید انس��ان بوده که می خوابیده است. امروزه 
زبان رش��د کرده و در نتیج��ه دیگر به اس��طوره نیاز 

نداریم.
وی افزود: از نظر روالن بارت اسطوره های معاصر در 
جامعه غرب مانکن ها هستند که برای سوء استفاده از 
انسان و سوق دادن او به سمت مصرف گرایی طراحی 

شده اند.
این استاد دانش��گاه گفت: ما به اسطوره های معاصر 
نیاز داریم و جامعه ای که اسطوره تولید نکند و مقلد 
اس��طوره های دیگران باش��د، از درون دچار هجمه، 
رخوت و خمودگی می شود. اسطوره ها باعث انسجام 
جامعه می شوند و برای تجلیل از خوبی و تنبیه بدی 

به اسطوره های معاصر نیاز داریم.
وی افزود: ما هنر اسطوره س��ازی نداریم و نهادهای 
رسمی مثل صدا و سیما به دلیل آشنا نبودن با شیوه 
های اسطوره س��ازی باعث تخریب اس��طوره ها می 
شوند. ما نیاز به اسطوره هایی معاصر با شکل زندگی 
نزدیک به خودم��ان داریم. از طرف دیگر به واس��طه 
اس��طوره ها می توانی��م رخدادهای ب��زرگ تاریخی 

کشورمان را حفظ کنیم.

نامور مطلق گفت: ما با اسطوره های معاصر احساسات 
مان را تخلیه م��ی کنیم و از تخری��ب درونی جامعه 
جلوگیری می ش��ود و به نوعی کاتارسیس مورد نظر 

ارسطو اتفاق می افتد.
وی اف��زود: ماج��رای پیدا ش��دن اجس��اد غواصان 
 دوران جن��گ از همین جمله بود ک��ه مردم از طریق

 ش��بکه های اجتماعی خودش��ان را تخلی��ه کردند. 
 اگر جامعه احساس��اتش را از طریق اسطوره ها بیان

 می کرد، دچ��ار این همه مش��کل از قبیل اختالس، 
 خرید و فروش مدرک دانش��گاهی و مشکالت دیگر

 بود.
این استاد دانشگاه بیان کرد: داعش تاریخ را تخریب 
می کند، چون تاریخ انباشتگی تجربه انسانی است و 
تخریب تاریخ به معنای برگش��ت به دوره غیرانسانی 

می باش��د و تجربه های 
تاریخی مخالف رفتارهای 
وحشیانه تاریخی هستند.

اضاف��ه ک��رد: در  وی 
ادبیات، هنرهای نمایشی 
و س��ینمایی، هنره��ای 
هنره��ای  معم��اری، 
فضاه��ای  و  تجس��می 
شهری می توان اسطوره 
سازی کرد. برای مثال من 
هر روز برای رفتن به سر 
کار باید از بزرگراه همت 

عبور کنم و این موج��ب عالقه من به ش��هید همت 
شده است.

نامور مطلق گفت: فضای ش��هری بزرگ ترین امکان 
برای اسطوره سازی اس��ت. اصفهان در دوران جنگ 
یکی از استان های شاخص در حماس��ه سازی بوده 
و باید روی ش��خصیت هایی چون خ��رازی، همت و 
 کاظمی س��رمایه گذاری کند و با ساخت مجسمه از 

آن ها اسطوره سازی کند.
 وی اف��زود: اصفه��ان بضاع��ت اس��طوره س��ازی از

 ش��خصیت های ورزش��ی، هنری  همچون اس��تاد 
فرشچیان، استاد عالقمندان قلمزن و شخصیت های 

علمی، اقتصادی و سیاسی اش را دارد.
این اس��تاد دانش��گاه بیان کرد: ما رخدادهای هنری 
اسطوره س��از در اصفهان کم داریم، گرچه برگزاری 
هفته های گردشگری در این زمینه قدم های خوبی 

بود.

دکتر نامور مطلق: 

جای خالی اسطوره هاي معاصر در اصفهان

اگر جامعه احساساتش 
 را از طریق

   اسطوره ها بیان
 می کرد، دچار این 

همه مشکل از قبیل 
اختالس، خرید  فروش 

مدرک دانشگاهی و 
مشکالت دیگر بود
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای 
3/197 کالسه پرونده: 373/93ش2ح شماره دادنامه: 128 مرجع رسیدگی: شعبه دوم 
 – اصفهان  نشانی:  مومن  علی  آقای  خواهان:  نجف آباد  اختالف  حل  شورای  حقوقی 
خ.شیخ صدوق شمالی – نبش کوی شهید احمدی – پالک49- کدپستی 81647-33155 
خ.امام-   – نجف آباد  نشانی:  دو  هر  معین  آزاده  خانم   - منتظری  بهناز  خانم  وکیل: 
دفتروکالت خوانده: آقای جعفر لطفی نشانی: نجف آباد –  روبروی مجتمع پارسیان – 
خ.فرخی – بن.بست نشاط – پالک10 خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای علی مومن با وکالت خانم بهناز منتظری 
و خانم آزاده معین به طرفیت آقای جعفر لطفی دائر بر مطالبه مبلغ 6/745/000 ریال 
و محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه نظر به اظهارات 
را  خوانده  وکالت  خواهان  که  داشته  اذعان  که  تقدیمی  دادخواست  در  خواهان  وکیل 
مذکور  پرونده  در  که  نموده  قبول  نجف آباد   4/900127 کالسه  تجدیدنظر  پرونده  در 
خواسته خوانده مطالبه مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون ریال بوده و خواسته دعوی 
تقابل به تقدیم یکصد و هشتاد میلیون ریال بوده که حق الوکاله مرحله تجدیدنظر هر 
دو خواسته با توجه به وجود دو وکیل در مرحله تجدیدنظر هر کدام 192000 تومان 
توسط  تجدیدنظر  مرحله  دادرسی  هزینه  بابت  مبلغ 3945000  پرداخت  به  توجه  با  و 
خواهان خواهان در مجموع محقق دریافت مبلغ 5/865/000 ریال بوده و با عنایت به 
اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در شورا حاضر نشده و دلیلی بر رد ادعای خواهان 
ارایه ننموده لذا شورا مستنداً به مواد 519و515و198 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
انقالب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانصد و  عمومی و 
هشتاد و شش هزار و پانصد تومان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ شانزده هزار 
تومان بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر در تادیه از تاریخ 93/4/16 و 
پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد 
ماده  به  مستنداً  حقانیت خواهان شورا  احراز  عدم  لحاظ  به  مابقی خواسته  به  نسبت 
1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شورا و به مدت بیست روز 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی شهرستان نجف آباد می باشد.م الف:960  از آن  پس 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد 
ابالغ رای 

3/198 کالسه پرونده: 226/93 شماره دادنامه: 92-94/3/3 مرجع رسیدگی: شعبه سوم 
 – کهریزسنگ  نشانی:  لطفی  امین  خواهان:  نجف آباد  شهرستان  اختالف  حل  شورای 
خ.ولیعصر – خ.شهید بهشتی – بن.بست 14-پالک141 خواندگان: 1- مرتضی یوسفی 
2- رسول طاهری هر دو به نشانی: مجهول المکان خواسته: تقاضای صدور حکم الزام 
به انتقال سند یک دستگاه خودرو سواری پیکان جوانان به رنگ قرمز نارنجی مدل 1356 
پالک13-873-62 گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق 
و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. در تاریخ 1394/2/22 در وقت 
فوق العاده جلسه شعبه سوم شورای حل اختالف نجف آباد به تصدی امضاءکنندگان 
ذیل تشکیل است پرونده کالسه 226/93 تحت نظر است مالحظه می گردد پرونده معد 
را  پرونده ختم رسیدگی  اوراق و محتویات  با بررسی جمیع  صدور رای می باشد.لذا 
اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور و انشاء رای می نماید. رای شورا: در خصوص 
دعوی امین لطفی به طرفیت مرتضی یوسفی – رسول طاهری به خواسته الزام به تنظیم 
سند رسمی انتقال یک دستگاه خودرو سواری پیکان جوانان به رنگ قرمز نارنجی مدل 
1356 دادگاه نظر به مستندات تقدیمی که داللت بر انتقال مالکیت مال موضوع خواسته 
اینکه تحت  به  نظر  و  استعالم 131162873  به جواب  توجه  با  و  به خواهان می باشد 
تصرف خواهان می باشد و دعوی بر معارض بودن آن اقامه و ابراز نشده و نظر به عدم 
دفاع موجه و موثر خواندگان دعوی مطروحه را محرز و ثابت تشخیص مستنداً به ماده 
219 قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان مرتضی یوسفی و رسول طاهری )به 
میزان سهم االرث( و تنظیم سند رسمی انتقال موضوع خواسته و یک دستگاه خودرو 
سواری پیکان جوانان به رنگ قرمز نارنجی مدل1356. رای صادره حضوری ظرف 
مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم حقوقی دادگستری نجف آباد 

می باشد.م الف:961 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد 

ابالغ وقت دادرسی 
انتقال سند  الزام خوانده به  3/199 خواهان داریوش موگویی دادخواستی به خواسته 
به طرفیت خوانده سحر ملکی حسین آبادی به شورای حل اختالف شعبه 5 شهرستان 
نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع به شماره --- ثبت گردیده و وقت دادرسی 
المکان  مجهول  خوانده  چون  علیهذا  گردیده  تعیین  5عصر  ساعت   94/4/13 تاریخ  به 
برابر  شورا  دستور  به  خواهان  تقاضای  به  باشد  نمی  معین  نشانی  و  آدرس  دارای 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یکبار در روزنامه های رسمی کثیراالنتشار 
محلی آگهی میشود و به خوانده اخطار میگردد که با نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 
دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم اقدام نماید 
و در جلسه دادرسی تعیین شده حضور یابد بدیهی است در صورت عدم حضور شورا 
به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود چنانچه نیاز به انتشار 
مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد.م الف:963 شعبه پنجم حقوقی شورای 

حل اختالف نجف آباد
ابالغ وقت رسيدگی

 3/200 شماره درخواست: 9410463641000004 شماره پرونده: 9209983641901250
شماره بایگانی شعبه: 940181 حسب محتویات پرونده کالسه 940181ک102 آقایان 
اقتصادی  نظام  در  کالهبرداری)اخالل  به  متهم  نوروزی  مهدی  و  نوروزی  مرتضی 
کشور از طریق عضوگیری در شرکت هرمی( با توجه به مجهول المکان بودن نامبرده 
امور  در  انقالب  و  عمومی  دادگاههای  دادرسی  آیین  قانون   115 ماده  استناد  با  و 
 1394/08/12 جلسه  در  می شود  دعوت  نامبرده  از  و  آگهی  نوبت  یک  مراتب  کیفری 
مورخ ساعت: 09:00 صبح در شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی زرین شهر جهت دفاع 
و  رسیدگی  غیابًا  دادگاه  حضور  عدم  صورت  در  شوند  حاضر  رسیدگی  و  خود  از 
مبادرت به صدور رای می نماید.م الف:204 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان 

لنجان)زرین شهر(
ابالغ وقت رسيدگی

دادخواستی  اساس  صادق  خواهان  81/94ش5  کالسه  پرونده  خصوص  در   3/201
مبنی بر مطالبه مبلغ 2/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت حمیدرضا 
سیستانی اصفهانی تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 94/4/14 
ساعت 8/30 تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.

م الف:5542 شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

3/202 کالسه پرونده: 686/93 شماره دادنامه: 102-94/1/25 مرجع رسیدگی: شعبه 13 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: محمدرضا صانعی وکیل: 1- امیرحسین مهرداد 
امراللهی 2- رضا فروزان مهر هر دو به نشانی اصفهان – دولت آباد – برخوار – جنب 
دادگستری برخوار خواندگان: 1- اصغر مختاری اندوانی 2- حمید ناصری هر دو به 
نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده 
استعانت  با  رسیدگی  ختم  اعالم  محترم شورا ضمن  اعضای  مشورتی  نظریه  اخذ  و 
از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست محمدرضا صانعی با وکالت امیرحسین مهرداد امراللهی و رضا 
مطالبه  خواسته  به  ناصری  حمید  و  اندوانی  مختاری  اصغر  طرفیت  به  مهر  فروزان 
مبلغ 20/000/000 ریال و جه یک فقره چک به شماره 774321-92/6/17 عهده بانک 
صادرات به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و 
مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در 
جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی 
از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را  ابرازی نیز حکایت  نیاورده و مستندات  به عمل 
حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198و519و522 قانون 
آیین دادرسی مدنی و مواد 315و310و309و307و249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خواندگان به طور تضامنی به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و 

پرداخت 240/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه 
بانک مرکزی  نرخ شاخص  ایصال آن طبق  لغایت زمان وصول و  تاریخ 92/6/17  از 
از  در حق خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
الف:5013 شعبه 13 حقوقی شورای  بود.م  این شعبه خواهد  در  واخواهی  قابل  ابالغ 

حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

3/203 کالسه پرونده: 684/93 شماره دادنامه: 103-94/1/25 مرجع رسیدگی: شعبه 
امیرحسین   -1 وکیل:  صانعی  محمدرضا  خواهان:  اصفهان  اختالف  حل  شورای   13
مهرداد امراللهی 2- رضا فروزان مهر هر دو به نشانی اصفهان – دولت آباد – برخوار 
 -2 اندوانی  مختاری  اصغر   -1 وکالت خواندگان:  دفتر   – برخوار  دادگستری  جنب   –
به  با عنایت  به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک  حمید ناصری هر دو 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای محمدرضا صانعی با وکالت امیرحسین مهرداد امراللهی 
و رضا فروزان مهر به طرفیت اصغر مختاری اندوانی و حمید ناصری به خواسته مطالبه 
مبلغ 40/000/000 ریال وجه 2فقره چک به شماره های 774323-92/10/17و774324-
92/12/17 به عهده بانک صادرات شعبه بزرگمهر به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خواندگان 
علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و 
از خود  به دعوی خواهان  اعتراض نسبت  مقام  دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به 
مواد 313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خواندگان به طور تضامنی به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت 250/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چکهای موصوف )92/10/17و92/12/17( 
و  غیابی  صادره  رای  مینماید  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن 
قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:5016 شعبه 13 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
ابالغ رای 

3/204 کالسه پرونده: 1907/93ش6 شماره دادنامه: 3191-92/12/20 مرجع رسیدگی: 
احمدی فرزند عباس نشانی:  اکبر  اختالف اصفهان خواهان:  شعبه ششم شورای حل 
پ7   – الزمان  کوچه صاحب   – قائم  کوی   – خ.15خرداد   – اتوبان چمران   – اصفهان 
خوانده:  دادگستری  جنب   – برخوار   – آباد  دولت  نشانی:  امراللهی  امیرحسین  وکیل: 
حیدرعلی حق شناس فرزند محمد نشانی: مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای اکبر 
احمدی با وکالت امیرحسین امراللهی به طرفیت آقای حیدرعلی حق شناس به خواسته 
مطالبه مبلغ 11/250/000 ریال وجه یک چک به شماره 358199 به عهده بانک ملی ایران 
بلوار شریعتی مبارکه به انضمام مطلق خسارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن 
نیافته و هیچگونه الیحه  ابالغ قانونی در جلسه حضور  اینکه خوانده علی رغم  دارد و 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به 
مواد 313و314 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 11/250/000 ریال بابت اصل خواسته و 175/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و 320/000 ریال هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/4/1( تا تاریخ اجرای 
حکم در حق خواهان صادر و اعالم مینماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم 
محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.م الف:5017 شعبه ششم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ رای 
رسیدگی:  مرجع   94/1/31-124 دادنامه:  شماره   1450-93 پرونده:  کالسه   3/205
 – اصفهان  نشانی  کاظمی  اسماعیل  اصفهان خواهان:  اختالف  نهم شورای حل  شعبه 
اتوگالری پارسا خوانده: مجتبی الدور نشانی  نبش سه راه نبوی منش –  خ.آتشگاه – 
مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو پراید مدل 1390 
به شماره انتظامی 991ب41ایران53 به انضمام مطلق خسارات قانونی. گردشکار: پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای اسماعیل کاظمی به 
طرفیت آقای مجتبی الدور به خواسته الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه خودرو 
پراید مدل 1390 به شماره انتظامی 991ب41ایران53 به انضمام مطلق خسارات قانونی 
قرار دارد و  امضاء خوانده در ذیل آن  قولنامه قطعی مورخ 92/4/12 که  به  با توجه 
اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مبنی بر اینکه خودرو مذکور را از خوانده خریداری 
و ثمن معامله را کامل پرداخت نمودم ولیکن تاکنون نسبت به انتقال سند اقدامی ننموده 
و پاسخ استعالم انجام شده از معاونت راهور به شماره 1413/6/41991 مورخ 93/9/1 
که خوانده را مالک خودرو اعالم نموده و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه 
حضور نیافته و الیحه ای ارائه ننموده شورا دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته 
آیین دادرسی  قانون  قانون مدنی و ماده 198  به مواد 10و219و220و231  استناد  با 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به تعویض پالک به نام خواهان و حضور در دفترخانه 
شماره  به   1390 مدل  پراید  خودرو  دستگاه  یک  رسمی  سند  انتقال  و  رسمی  اسناد 
انتظامی 991ب41ایران53 به نام خواهان و پرداخت مبلغ 180/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ 320/000 ریال بابت هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

می باشد.م الف:5024 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
ابالغ رای 

رسیدگی:  مرجع   93/11/30-2159 دادنامه:  شماره   1130-93 پرونده:  کالسه   3/206
شعبه نهم شورای حل اختالف اصفهان خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه به نمایندگی 
 – بزرگمهر  –میدان  اصفهان  نشانی:  مهردادی  مسعود  و  توکلی  نظری  محمدحسین 
ابتدای خ.بزرگمهر – سرپرستی تعاونی اعتبار ثامن االئمه وکیل: شهزاد احمدی نشانی: 
طبقه3-  ماکان3-  اداری  تجاری  ساختمان   – پلیس  چهارراه   – خ.توحید   – اصفهان 
نشانی:  به  دو  هر  پسندیدزاده  کاوس   -2 عاشوری  حسین   -1 خواندگان:  واحد15 
مطلق  انضمام  به  چک  وجه  ریال   31/000/000 مبلغ  مطالبه  خواسته:  مجهول المکان 
خسارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. رای قاضی شورای 
نمایندگی محمدحسین  به  االئمه  ثامن  اعتبار  حل اختالف: در خصوص دعوی تعاونی 
حسین  آقایان  طرفیت  به  احمدی  شهزاد  وکالت  با  مهردادی  مسعود  و  توکلی  نظری 
به خواسته مطالبه مبلغ 31/000/000 ریال وجه چک  عاشوری و کاوس پسندیدزاده 
به شماره 19427 مورخ 92/5/6 به عهده بانک صادرات شعبه حسین آباد به انضمام 
ید  در  مستندات  اصول  بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی،  مطلق خسارات 
خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
دعوی  لذا  ننموده  ارایه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض  مقام  در 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310و313 قانون تجارت 
به  خواندگان  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون  198و515و519و522  و 
نشر  هزینه  و  خواسته  اصل  بابت  ریال   31/000/000 مبلغ  پرداخت  به  تضامنی  نحو 
آگهی طبق تعرفه قانونی و 180/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )92/5/6( تا 
تاریخ اجرای حکم درحق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

میباشد.م الف:5025 شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



یادداشت
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 کمک بزرگ کفاشیان
 به بالتر

دونده اصفهانی در 
مسابقات قهرمانی آسیا 

به میدان می رود

کفاش��یان تقریبا چیزی نزدیک به 13 درصد آرای پیرمرد سوییس��ی را، برایش 
جمع کرد.

علی کفاش��یان تنه��ا 1۰ روز قبل بود ک��ه در ته��ران و با هزین��ه دولتی کمیته 
 مل��ی المپی��ک ای��ران، توانس��ت وزن��ی بیش��تر در انتخاب��ات فیف��ا پی��دا

 کند. 
رییس فدراسیون ایران در جو زدگی ورزش کشور برای مالقات با رییس کویتی 
کمیته المپیک آسیا، توانست از هزینه هایی که دولت برای این بازی ها پرداخت ، 
میزبان 1۵ کشوری باشد که باید قول نهایی شان را می دادند که قرار است به بالتر 

رای بدهند و این قول را دادند. 
کفاش��یان در ته��ران توانس��ت لی��در منطق��ه ای ب��رای 1۵ رای قطع��ی 
به بالتر باش��د ، ای��ن آرا به اضاف��ه تک رای خ��ودش، یعنی 1۶ رای در کیس��ه 
بالت��ر. بالت��ر، در روز انتخ��اب 133 رای آورد . ای��ن یعن��ی کفاش��یان تقریبا 
 چی��زی نزدی��ک ب��ه 13 درص��د آرای پیرم��رد سوییس��ی را برای��ش جم��ع

 کرده است.

با تصمیم فدراسیون دو و میدانی، دونده اصفهانی در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت 
می کند. تیم ملی دوومیدانی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی 

چین برگزار می شود، روز یکشنبه راهی این کشور خواهد شد.
با اعالم کادر فنی تیم ملی دو و میدانی، رضا قاسمی، ملی پوش اصفهانی، در دو ماده 
1۰۰ و 2۰۰ متر با حریفانش به رقابت خواهد پرداخت. قاس��می سرشناس  ترین 
دونده دوهای سرعت ایران است؛ که سابقه حضور در المپیک و بازی های آسیایی 
را دارد، اما در این دو رویداد به عنوانی دست پیدا نکرده است. مریم طوسی )دوهای 
2۰۰ و 4۰۰ متر(، س��پیده توکلی )هفت گانه( و فاطمه خیاطی )پرتاب دیسک(، 
کیوان قنبرزاده )پرش ارتفاع(، سبحان طاهرخانی )پرش طول(، احسان حدادی و 
محمود صمیمی )پرتاب دیسک(، پژمان قلعه نویی )پرتاب چکش(، مسلم نیادوست 
)1۵۰۰ متر(، حس��ین کیهانی )3 هزار متر با مانع(، سجاد هاشمی و مهدی زمانی 
)4۰۰ متر( س��ایر دونده های اعزامی ایران به این مسابقات هستند.مسابقات دو و 
میدانی قهرمانی آسیا از سیزدهم تا هفدهم خردادماه در ووهان چین برگزار می شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال؛

 دیر یا زود گلوله  آخر شلیک 
می شود

سرمربی تیم ملی ایران، گفت: باالخره یکی از این  
روزها مثل بازی با عراق گلوله آخر شلیک می شود 
و شما از پا درمی آیید. یک روزی خواهد رسید که با 
وجود بازیکنان جوان، یک نتیجه بد بگیرید؛ و تمام 
دوس��تان من )مربیان ایرانی( بگویند که کی روش 
مربی بدی است. من و کفاشیان با هم توافق کردیم 
که واقعا دیگر آمادگی ادام��ه دادن به این بازی را 

نداریم.
کارلوس کی روش، با بیان اینکه جام جهانی برای 
این تیم از امروز آغاز می ش��ود آن هم درحالی که 
مش��کالت مالی و س��ربازی بازیکنان پابرجاست، 
گفت: اگر ش��هامت دارند بگویند اشتباه می کنم، 
تا در مسیر درس��ت قرار بگیرم.وی  درباره غیبت 
تعدادی از ملی پوش��ان، ضمن بی��ان مطلب فوق 
اظهار کرد: متاس��فانه این واقعیتی است که با آن 
روبه رو هستیم. بعد از دو س��ه ماه قول دادن برای 
 حل بعضی مسایل هنوز مشکالت مالی و سربازی 
س��ر جای خود بوده و ادامه کار دشوار است. وقتی 
تعادل در اجرای برنامه نداشته باشید، وقتی صلح 
کلی وجود ندارد، این دش��وار است که کارها ادامه 
داشته باشد.سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با بیان 
اینکه االن وظیفه مس��ووالن است که به قول خود 
عمل کنند، تاکید کرد: در چند ماه گذشته صدها 
ساعت جلسه داشتیم. مسووالن با تمام وجود قول 
دادند که مشکالت حل ش��ود. االن زمان این است 
که این قول ها را عملی کنند. جام جهانی برای ما 
از امروزشروع می شود. وی اضافه کرد: اگر بنده به 
تکرار این مش��کالت ادامه دهم مطمئن هستم در 
آخر شخصی می آید و مرا پس��ر بد فوتبال معرفی 
می کند. البته برای من مهم نیست و من به دفاع از 
منافع ملی فوتبال ای��ران ادامه خواهم داد؛ چرا که 
باید در مس��یری که پیش رو داریم، بهترین نتایج 

را کسب کنیم.

با آغاز لیگ جهانی والیبال ۲۰۱۵؛

تب والیبال باال می  گیرد

پست جدید وزیر ورزش برای 
مدیرعامل استقالل 

وزیر ورزش و جوانان در جلسه اش با مدیرعامل باشگاه استقالل، 
پستی جدید به وی پیشنهاد کرد. 

در جلس��ه  ی محم��ود گ��ودرزی، وزی��ر ورزش و جوان��ان 
 با بهرام افش��ارزاده، پس��تی جدید به وی پیش��نهاد ش��د؛ که 
مدیرعام��ل اس��تقالل آن را پذیرف��ت. براین اس��اس و با حکم 
 گ��ودرزی، افش��ارزاده ب��ا حفظ س��مت ب��ه عن��وان مدیرکل 

حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان فعالیت خواهد کرد.
 پی��ش از ای��ن حمیدرضا گرشاس��بی، مدی��رکل فعل��ی اداره 
ورزش و جوانان استان تهران، این مسوولیت را برعهده داشت؛ 
اما چون دوشغله محسوب می شد، پست مدیرکلی حوزه وزارتی 
وزارت ورزش و جوانان به افشارزاده س��پرده شد. این در حالی 
است که افشارزاده مسوولیت سنگینی در استقالل دارد و ادامه 

همکاری او با این باشگاه در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

 استقالل و پرسپولیس روی
 زمین نمی ماند

مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان تهران، با اشاره به پیشنهاد 
این اداره کل برای دراختیار گرفتن سرخابی ها گفت: ما موظفیم 
استقالل و پرسپولیس را از این حالت خارج کنیم و نمی شود این 

دو تیم روی زمین بماند.
حمیدرضا گرشاسبی، درباره درخواس��ت اداره ورزش و جوانان 
اس��تان تهران برای در اختیار گرفتن اداره دو تیم اس��تقالل و 
پرسپولیس اظهار کرد: این دو تیم در جامعه، شور و نشاط ایجاد 
می کنند و ما هم اعالم آمادگی کردیم که اگ��ر اداره آن را به ما 

بسپارند، آنها را سامان بدهیم!
 وی در پاس��خ به این س��وال که » آیا کار اداره ورزش و جوانان 
تیم داری است؟« تاکید کرد: خیر، اصال و ابدا؛ ولی وقتی این دو 
تیم در چهار مرحله در مزایده واگذار نشده است، نمی شود که 
 آنها روی زمین بماند، ما اعالم آمادگ��ی کردیم تا واگذاری این 

دو تیم، اداره آن را بر عهده بگیریم.
مدیر کل اداره ورزش و جوانان افزود: می دانیم اداره اس��تقالل 
و پرسپولیس سخت اس��ت و دردس��ر دارد؛ ولی وظیفه ما این 
نیست که راحت پشت میز بنش��ینیم، ما موظفیم این دو تیم را 
از این حالت خارج کنیم.گرشاسبی، خاطرنشان کرد: استقالل 
و پرسپولیس از زمانی که به سازمان تربیت بدنی واگذار شدند، 
آس��یب دیدند. با این حال االن پیشکس��وتان هم آماده کمک 
هستند. من راحت طلبی را دوست ندارم و اعالم آمادگی کردیم 
که اگر اس��تقالل و پرس��پولیس را به ما بدهند، از این وضعیت 

خارج می شویم.

استقالل را
 اجاره می کنیم

مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل گفت: اگر برند باشگاه به اجاره 
گذاشته شود، حاضر هستم با دوستان به صورت دو، سه ساله برند 
باشگاه را اجاره کنیم.علی فتح اهلل زاده مدیرعامل پیشین باشگاه 
استقالل، درباره عدم واگذاری استقالل و پرسپولیس به بخش 
خصوصی در مزایده چهارم افزود: ممکن است دیگران را سرکار 
گذاشته باشند؛ اما واقعیت این است که استقالل و پرسپولیس 
لطمات جبران ناپذیری از بحث خصوصی سازی خوردند. زمانی 
که مدیرعامل اس��تقالل بودم و موضوع خصوصی سازی مطرح 
شد، بازیکنان سرم ریختند و خواستار دریافت  پول شان شدند. 
آن زمان من لطمه خوردم و این فصل هم بهرام افشارزاده دچار 
مشکالتی شد. این دو باشگاه برای مردم هستند و پس از انقالب 

چند نفر به تنهایی اداره استقالل را برعهده گرفتند. 
وی ادامه داد: زمان ریاست هاشمی طبا، در سازمان تربیت بدنی 
وقتی که سعید فائقی معاون او بود، در ش��ش سال مدیریتم بر 
باشگاه استقالل یک ریال هم از دولت پول نگرفتیم. ما به همراه 
آقامحمدی و میرولد به سختی تیم را اداره کردیم. شما می توانید 
از هاشمی طبا بپرسید که آیا یک ریال پول از سازمان تربیت بدنی 
گرفتیم یا نه. در شش س��ال مدیریتم بر باشگاه استقالل عالوه 
برکس��ب افتخارات مختلف با مربیگری مرحوم ناصرحجازی به 

نایب قهرمانی آسیا رسیدیم.
مدیرعامل پیشین باش��گاه اس��تقالل، با بیان اینکه با من برای 
مدیرعاملی استقالل صحبت نشده اس��ت ؛ تصریح کرد: و هنوز 
هم کس��ی تکلیف تیم را نمی داند. با توجه به اینکه اس��تقالل و 
پرسپولیس شرکت محسوب می ش��وند، به صورت قانونی برای 
وزارت اقتصاد و دارایی هس��تند و آنها باید هیات مدیره باشگاه 
را انتخاب کنند؛ در این بین برخی اف��راد می خواهند توپ را به 
زمین وزارت ورزش و جوانان بیاندازن��د و می گویند این دو تیم 
در اختیار این وزارت خانه هس��تند، در صورتی که برای وزارت 
اقتصاد هستند و طیب نیا، وزیر اقتصاد رییس مجمع استقالل و 
پرسپولیس است.فتح اهلل زاده، خاطر نشان کرد: منتظر هستیم 
که ببینیم برنامه وزارت ورزش چیست. اگر برند باشگاه به اجاره 
گذاشته شود، حاضر هستم با دوستان به صورت دو، سه ساله برند 
باشگاه را اجاره کنیم.وی با اش��اره به انتخاب سرمربی و لیست 
بازیکنان فصل آینده تیم، اضافه کرد: وقتی می خواهیم در مزایده 
اجاره برند باشگاه شرکت کنیم، به این معنی است که سرمربی 
و لیس��ت بازیکنان را آماده کرده ایم.مدیرعامل پیشین باشگاه 
اس��تقالل  درپایان افزود: گزینه داخلی ما برای س��رمربیگری  
9۵ درصد علیرضا منصوریان است؛ ولی به دنبال مربی خارجی 
در حد رایکوف قدی��م و کارلوس کی روش جدید هس��تیم. اگر 
نتوانس��تیم مربی خارجی درجه یک جذب کنیم، به اعتقاد من 

امثال منصوریان از مربیان درجه دو بهتر هستند.

بازیکنان پرسپولیس دست خالی 
باشگاه را ترک کردند 

تعدادی از بازیکنان پرسپولیس بدون اینکه بتوانند با مسووالن 
این باشگاه صحبتی داشته باشند، محل باشگاه را ترک کردند. 

چند نفر از بازیکنان پرس��پولیس مانند محس��ن بنگر، به محل 
این باشگاه رفتند تا برای مش��خص شدن تکلیف شان جلسه ای 
با محمدحس��ین نژادفالح، قائم مقام باشگاه پرسپولیس داشته 
باشند؛ اما این اتفاق رخ نداد.بازیکنان بعد از مراجعه به ساختمان 
باش��گاه، متوجه شدند که هیچ یک از مس��ووالن پرسپولیس از 
 جمله نژادفالح، در باش��گاه حض��ور ندارند؛ به همی��ن خاطر با 
دست خالی و بدون اینکه خواسته های خود را مطرح کنند، محل 
باشگاه را ترک کردند.چند نفر از بازیکنان پرسپولیس هم تلفنی 
پیگیر کار خود بودند که آنها هم موفق نشدند با مسووالن باشگاه 

صحبت کنند.
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مطرح ش��دن برخی ح��رف و حدیث ها درب��اره تخلفات 
احتمالی در لیگ دس��ته اول، ب��ار دیگر این س��وال را به 
وجود آورده که باالخره کدام نهاد مسوول رسیدگی به این 
موضوع اس��ت. کمیته انضباطی، کمیته اخالق یا کمیته 

صیانت از سالمت مسابقات.
تکلیف کمیته انضباطی تا حدودی مشخص تر است؛ و این 
نهاد بر اساس شکایت هایی که دریافت می کند و مدارک 
و مستنداتی که در اختیارش قرار می گیرد اقدام به صدور 
آرایی می نماید که ممکن است توام با مجازات هایی فردی 
یا دسته جمعی برای اش��خاص حقیقی و حقوقی فوتبال 
باش��د. اما اطالعات موردنی��از برای ص��دور رای نهایی را 
کمیته اخالق باید در اختیار کمیته انضباطی قرار دهد یا 
کمیته صیانت از سالمت س��ازمان لیگ؟ یعنی کدام نهاد 
باید وظیفه بخ��ش تحقیقاتی پرونده را به عهده داش��ته 
باشد؟ کمیته اخالق هرچند س��ال ها به اشکال و نام های 
دیگری در فدراس��یون فعالیت می کرد، اما در اصل وجود 
خارجی نداشت و جای خالی آن مدت ها بود در فدراسیون 
فوتبال احساس می شد؛ تا اینکه باالخره به شکلی رسمی 

و قانونی طبق اساسنامه تشکیل یافت. 
پس از تاسیس کمیته اخالق و انتصاب رییسی جدید برای 

آن، دیگر ادامه فعالیت نهادهایی مثل ستاد منشور اخالقی 
یا کمیته نظارت و ارزشیابی بی معنی جلوه می نمود. اما به 
فاصله کوتاهی پس از تاسیس کمیته اخالق در فدراسیون، 
نهاد دیگری با عنوان کمیته صیانت از سالمت مسابقات، 
در س��ازمان لیگ تشکیل ش��د که پس از تشکیل کمیته 
اخالق معلوم نبود دقیقا قرار اس��ت چ��ه وظیفه ای را در 

فوتبال کشور ایفا کند.
این ابهام و بالتکلیفی وقتی بیشتر عیان شد که روسای این 
دو نهاد به ظاهر موازی، که خودشان هم دقیقا نمی دانند 
مرز وظایف شان کجا از هم جدا می ش��ود، در چند نوبت 
با هم دچار درگیری لفظی رس��انه ای ش��دند؛ هرچند که 
در دعوای محمدزاده و علیپور، به نظر می رس��ید که حق 
بیش��تر با اولی باش��د؛ زیرا کمیته اخالق طبق اساسنامه 
فدراسیون تشکیل شده و وظیفه مبارزه با فساد به شکلی 
قانونی و تعریف ش��ده به آن محول ش��ده بود. در مقابل، 
فلس��فه وجودی کمیته صیانت از س��المت سازمان لیگ 

کامال مبهم است. 
ب��ه همی��ن دلی��ل ب��ه م��وازات تش��کیل کمیت��ه 
 اخ��الق در فدراس��یون و احتم��اال ب��رای آنک��ه نم��اد

 منش��ور اخالقی در ایران هم چنان بخش��ی از رس��الت 
خطیر مبارزه با فس��اد را عهده دار باش��د، کمیته صیانت 
از سالمت هم در حالی در س��ازمان لیگ تشکیل شد که 
به نظر می رسد ش��رح وظایفش با آنچه کمیته اخالق به 
عهده گرفت��ه تداخل آش��کاری دارد. این م��وازی کاری، 
پس از جنگ رسانه ای چندی پیش روس��ای دو کمیته، 
کامال علنی شد؛ تا نه فقط اهالی فوتبال که احتماال حتی 
خود تصمیم گیرندگان فدراس��یون و سازمان لیگ هم به 
درستی ندانند که هر یک از این کمیته ها چه وظایفی را به 
عهده دارند و وقتی شائبه ای درباره تبانی به وجود می آید 
کدامیک باید به آن رس��یدگی نموده و ب��رای آن پرونده 

تشکیل دهد؟

در صورت قهرمان��ی ذوب آهن ممکن اس��ت هجمه ها و 
موج اصفهان ستیزی بیش از پیش علیه فوتبال این دیار و 

فدراسیون نشینان اصفهانی راه بیفتد.
 ذوب آه��ن در دی��داری حس��اس و نفس گیر ب��ه مصاف 
نفت در تهران م��ی رود؛ ت��ا اصفهانی ها پ��س از مدت ها 
آقایی در فوتبال کش��ور را از س��ر گرفته و در هر دو جام 

موفق باشند.
قهرمانی تیم های سپاهان و ذوب آهن در هر دو جام لیگ 
برتر و حذفی می تواند نقطه عطفی در فوتبال اصفهان بوده 

و این شهر را بیش از پیش بر سر زبان ها بیندازد.
پس از س��پاهان، هم اکنون نوبت تیم خوب و یک دس��ت 
ذوب آهن اس��ت، تا از اعتبار فوتبال اصفهان به ویژه پس 
 از اتفاقات و حواش��ی اخیر تبریز دفاع کرده و اصفهانی ها 
یک بار دیگر ب��ه همگان ثابت کنند، هیچ مزد و پاداش��ی 
بی ت��الش و زحم��ت ب��ه دس��ت نیام��ده و پرداختن به 
صحبت های بی اس��اس نمی تواند از ارزش  قهرمانی های 
این دو تیم در نگاه واقع بینانه افرادی که به خوبی فوتبال 
را درک ک��رده و نگاهی دور از تعص��ب و تعلقات رنگی به 

حواشی دارند، کم کند.

هجمه ای که علیه اصفهانی ها و س��پاهان پس از قهرمانی 
این تیم در لیگ رخ داد، سبب ش��د قهرمانی این تیم در 
سایه قرار بگیرد؛ و یکی از تیم هایی که در این میان به زعم 
خودش متضرر ش��د همین تیم نفت تهرانی بود که حاال 
باید به مصاف دیگر نماین��ده اصفهان، یعنی ذوب آهن در 

فینال جام حذفی برود.
در دی��دار فینال گون��ه لیگ برت��ر بین تراکت��ور و نفت و 
 در هیاه��وی ایجاد ش��ده پ��س از آن ب��ازی، بازیکنان و 
کادر فنی نفت نس��بت به حوادث پ��س از پایان آن دیدار 
اعتراض داشتند، در حالی  که مشخص نبود این اعتراضات 
بر چه مبنایی صورت گرفت؛ چرا که بازیکنان تیم تهرانی 
در آن بازی برای قهرمانی نیاز به کسب پیروزی داشتند و 
زمانی که تیمی برای قهرمانی باید پیروز شود، پس نتیجه 
سپاهان در ش��هری دیگر چه تاثیری می تواند روی بازی 
آنها داشته باشند مگر اینکه اهداف غیر فوتبالی برای آنها 

مهم بوده باشد.
همان نفت زخم خورده در برابر ی��ک تیم اصفهانی مانند 
 س��پاهان باید برابر تیمی دیگر از این ش��هر قرار بگیرد و

 باتوج��ه ب��ه هجم��ه ای ک��ه علی��ه اصفهانی ه��ای 
فدراسیون نش��ین راه افتاده، باید نگران حوادث غیرقابل 
پیش بینی که ممکن است کفه ترازو را به سود نفت تهران 

کند، بود.
 ممکن اس��ت خواس��ته ی��ا ناخواس��ته، ب��رای اینکه دل 
تیم نفت تهران به دس��ت بیای��د و برای اینک��ه این موج 
اصفهان س��تیزی تا حدودی کاهش یابد ش��اهد مسائلی 
باشیم تا خدای نکرده با اس��تفاده از اتفاقات غیر فوتبالی 

دست ذوب آهن از کسب جام حذفی کوتاه بماند.
 در این می��ان مس��ووالن و کادر فنی ذوب آه��ن باید به 
طور کامل هوشیار بوده و تمام اتفاقات ریز و درشت را رصد 
کنند، تا مبادا جریانات غیر فوتبال��ی بخواهد بر قهرمانی 

محتمل این تیم اثر بگذارد.

قهرمانی ذوب آهن را نشانه رفته اندمبارزه با فساد  در هاله ای از ابهام ��

 

تیم ملی والیبال ایران س��ومین حضور خ��ود در لیگ جهانی 
را  با برگزاری دیدار مقابل آمریکا به طور رسمی آغاز می کند. 
این جدال مهیج، تب والیبال را در کش��ورمان ب��ار دیگر باال 

خواهد برد.
لیگ جهان��ی والیبال 2۰1۵ ک��ه از چندی پیش آغاز ش��ده 
است، بامداد روز یکش��نبه با برگزاری دیدار تیم های آمریکا 
و ایران ادام��ه خواهد یاف��ت. رویارویی این دو تیم در ش��هر 
لس آنجلس از گروه B دور مقدماتی لیگ جهانی اس��ت؛ که 
تب والیبال را در ایران بار دیگر باال خواه��د برد. در این گروه 
تیم های لهستان و روس��یه نیز حضور دارند که تیم لهستان 
هر دو بازی ابتدای��ی برابر حری��ف را پیروز شد.فدراس��یون 
 A جهانی والیبال که سطح یک این مس��ابقات را به دو گروه
و B تقس��یم کرده اس��ت، تیم های برتر دنیا را در این گروه ها 
گنجانده اس��ت، که در این بین گروه B به مراتب از ش��رایط 
دشوارتری نسبت به گروه A برخوردار است؛ به همین خاطر 
کار تیم ملی ای��ران در قیاس ب��ا دو دوره قبلی ک��ه در لیگ 
جهانی حضور یافته بود به مراتب دش��وارتر اس��ت و صعود از 
 این گروه و راه یافتن به جمع ش��ش تیم برت��ر مرحله کاری 

بس دشوار خواهد بود.

در گروهی که ای��ران قرار دارد، آمریکا قهرمان س��ال 2۰14 
لیگ جهانی برای دفاع از عنوان قهرمانی با حریفان می جنگد؛ 
که ش��اگردان کواچ،یکش��نبه نخس��تین بازی خ��ود را برابر 
این تیم برگ��زار می کنند. لهس��تان، قهرم��ان آخرین دوره 
مس��ابقات قهرمانی جهان در این گروه حضور دارد و روسیه، 
قهرم��ان المپیک 2۰12 لن��دن هم در تالش اس��ت ناکامی 
 دوره قبل خود در لی��گ جهانی و قهرمانی جه��ان را جبران

 کند.
والیبال کالسیک در انتظار ایران

تیم مل��ی والیبال آمری��کا ب��دون تردید یک��ی از قطب های 
والیبال دنیا بوده، که والیبالی کالسیک و قدرتی را به نمایش 
می گذارد. این تیم از س��رویس های فوق العاده ای برخوردار 
اس��ت و حریفان را با همین حربه تحت فش��ار قرار می دهد. 
ش��اگردان جان اس��پرو، در دیدار خود با ایران نی��ز با همین 
حربه به می��دان می آیند و چش��م به هر 3 امتیاز نخس��تین 
بازی خانگی دارند؛ این در حالی اس��ت که تیم ایران هم روی 
امتیازگیری در این بازی حس��اب باز کرده ت��ا در هفته های 
 پیش رو ش��انس خود را ب��رای صع��ود از این گ��روه باال نگه

 دارد.

دیدار تیم ملی والیبال ایران و آمریکا
تیم ملی آمریکا که سال گذشته عنوان قهرمانی لیگ جهانی 
را کس��ب کرده بود، تاکنون در 1۷ دوره لیگ جهانی حضور 
داش��ت و دو بار هم م��دال طالی ای��ن مس��ابقات را به خود 
اختصاص داد. یک مدال نق��ره و دو برنز دیگر نیز از افتخارات 
 این تیم اس��ت. تیمی که س��ه بار هم مدال طالی المپیک را 
 کسب کرد.این تیم از بازیکنان با تجربه ای برخوردار است، که

 متئو اندرس��ون از جمله آنهاس��ت. با این حال تیلور ساندر، 
که عنوان ارزش��مندترین بازیکن سال گذش��ته لیگ جهانی 
 را کس��ب کرده بود، هم این ب��ار یکی از آمری��کا خواهد بود. 
به این جمع باید کالرک، دیوید لی، کریستین سن و ... را نیز 

اضافه کرد.
سومین تجربه ایران

در آنس��وی میدان تیم ایران قرار دارد. تیمی که سال گذشته 
پدیده لیگ جهانی ش��د و با ایس��تادن در رده چهارم، دنیا را 
ش��گفت زده کرد. ایران س��ومین حضور خود را در این لیگ 
تجربه می کند و به دنبال این است برای دومین بار خود را به 
جمع شش تیم برتر برساند؛ با این حال کار بسیار دشوارتری 
نسبت به دو دوره قبل دارد و باید در این راه توقعات را متعادل 

کرد.
دیدار تیم ملی والیبال ایران و آمریکا

تیم ملی ایران قبل از سفر به آمریکا در کشورهای فنالند و چک 
 تشکیل اردو داد و با این کش��ورها نیز دیدارهایی برگزار کرد؛

 با این حال به نظر می رس��د از تدارکات ضعیف تری در قیاس 
با دو سال گذش��ته برخوردار بوده اس��ت. مصدومیت غفور و 
محمودی و دور بودن هر دو بازیکن پش��ت خط زن تیم ملی 
از آمادگ��ی آرمانی و پس از آن آس��یب دیدگی فرهاد ظریف، 

نگرانی هایی را ایجاد کرده است.
تیم ای��ران در این ب��ازی باید روی دریافت ه��ای خود تمرکز 
بیشتری داشته باشد، تا بتواند به کس��ب امتیاز در این بازی 
امیدوار باشد. ایران در مس��ابقات قهرمانی جهان برابر آمریکا 
 پیروز ش��ده بود و در مس��ابقات جام قهرمان��ان قاره ها نیز با 
خولیو والسکو، نخستین برد رسمی خود برابر این تیم را کسب 
کرده بود. از سویی دیگر سال گذش��ته در جریان دیدارهای 
تدارکاتی دو تیم در لس آنجلس، تیم ایران یک بار برابر آمریکا 
پیروز شده بود، که در نتیجه،  این باور را در بین بازیکنان تیم 
ملی ایجاد کرده که حتی در ل��س آنجلس هم می توان مدافع 

عنوان قهرمانی را شکست داد.
برنامه دیدارهای آمریکا و ایران به شرح زیر است:

 آمریکا - ایران، ش��نبه 9 خردادماه، س��اعت 19:1۰ به وقت 
محلی -  صبح یکش��نبه 1۰ خردادماه، ساعت ۶:4۰ صبح به 

وقت تهران
 آمریکا - ایران، یکش��نبه، 1۰ خردادماه - س��اعت 1۶:1۰ به 
وقت محلی - دوش��نبه 11 خردادماه، ساعت 3:4۰ بامداد به 

وقت تهران.

استقالل  و پرسپولیس
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مفاد آرا
تعیـین  قانون  اجرایی  نامه  آیین   13 ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  3/119آگهی 

تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیئت  صادره  آراء  برابر 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد  و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه 
های زاینده رود و اصفهان امروز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند ، می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع 
صالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض ، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
ریزی  خادمیان  مهدی   93/10/28 مورخ   139360302015007488 شماره  رای   –  1
از  یکبابخانه به مساحت 197/27 مترمربع مفروزی  فرزند نوروز نسبت به ششدانگ 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
2 - رای شماره 139360302015007519 مورخ 93/10/29  کیومرث جوادی چرمهینی 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 255/26 مترمربع مفروزی از پالک 
379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی اسفندیار قاسمی.
فرزند  ادیبی سده  مریم   93/10/29 مورخ   139360302015007529 رای شماره   -  3
از پالک  به مساحت 92/65 مترمربع مفروزی  یکبابخانه  به ششدانگ  قربانعلی نسبت 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
4 - رای شماره 139360302015007541 مورخ 93/10/30  اکبر سلیمیان فرزند حسین 
 -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   136/08 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  رمضانی  عبداله   93/12/20 مورخ   139360302015007838 شماره  رای   -  5
فرزند یداله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 103/42 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
6 - رای شماره 139360302015007855 مورخ 93/12/23 حبیب اله مختاری ریزی 
فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 44/85 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
7 - رای شماره 139360302015007856 مورخ 93/12/23 مریم براتی ریزی فرزند 
پالک  از  مفروزی  مترمربع   172/58 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  به  نسبت  محمد 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
8 - رای شماره 139360302015007857 مورخ 93/12/23  قربانعلی حیدری چرمهینی 
فرزند علی نسبت به ششدانگ یک درب باغ به مساحت 693/42 مترمربع مفروزی از 
ثبت   10 بخش  چرمهین  بیگم  مریم  مزرعه  در  واقع  اصلی   -  370 از  فرعی   26 پالک 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حسن امینی چرمهینی.
9 - رای شماره 139360302015007858 مورخ 93/12/23  زهرا احمدیان ریزی فرزند 
حسن نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 44/85 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
10 - رای شماره 139360302015007859 مورخ 93/12/23  ماه سلطان کریمی ریزی 
فرزند حبیب اله نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 135/01 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
11 - رای شماره 139360302015007861 مورخ 93/12/23  فاطمه مهدی زاده ریزی 
فرزند قاسم نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 218/68 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
رجائی  رضا  احمد   93/12/23 مورخ   139360302015007863 شماره  رای   -  12
فرزند عباس نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان تجاری به مساحت 197/07 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
13 - رای شماره 139360302015007865 مورخ 93/12/23 حسینعلی جباری ریزی 
مترمربع   86/69 مساحت  به  ساختمان  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  رمضانعلی  فرزند 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
14 - رای شماره 139360302015007867 مورخ 93/12/23 احمد ترکی سامانی فرزند 
قربانعلی نسبت به ششدانگ یکبابخانه به مساحت 170/44 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
15 - رای شماره 139360302015007868 مورخ 93/12/23 رسول واعظ توکلی فرزند 
از پالک  به مساحت 195/92 مترمربع مفروزی  یکباب خانه  به ششدانگ  احمد نسبت 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  سبکتکین  علی   93/12/24 مورخ   139360302015007882 شماره  رای   -  16
 248/53 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  عباس  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
17 - رای شماره 139360302015007883 مورخ 93/12/24  زهرا صادق زاده ریزی 
 248/53 مساحت  به  یکبابخانه  ششدانگ  از  مشاع  دانگ  سه  به  نسبت  امراله  فرزند 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
ریزی  خداوردی  93/12/24 رضا  مورخ  رای شماره 139360302015007884   -  18
 154/44 به مساحت  یکبابخانه  از ششدانگ  دانگ مشاع  پنج  به  نسبت  فرزند رمضان 
اصفهان  ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی   مترمربع 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
19 - رای شماره 139360302015007885 مورخ 93/12/24  مریم ثابت فرزند حسین 
نسبت به یک دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 154/44 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
ریزی  سلیمیان  عباس   93/12/24 مورخ   139360302015007888 شماره  رای   -  20
از  مفروزی  مترمربع  به مساحت 50/06  مغازه  یکباب  به ششدانگ  نسبت  علی  فرزند 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
21 - رای شماره 139360302015007890 مورخ 93/12/24 حسین آقایی ریزی فرزند 
احمد نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 205/11 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
22 - رای شماره 139360302015007891 مورخ 93/12/24  گوهر خدابخشی ریزی 
فرزند مرتضی نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 125/82 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
23 - رای شماره 139360302015007893 مورخ 93/12/24 مرتضی سلیمیان ریزی 
فرزند شعبانعلی نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 302/96 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
نوروزیان  ابوالقاسم   93/12/24 مورخ   139360302015007894 شماره  رای   -  24
ریزی فرزند علی اصغر نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 133/69 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
25 - رای شماره 139360302015007896 مورخ 93/12/24 سعید خدابخشی فرزند 
فتح اله نسبت به 3/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/73 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.

26 - رای شماره 139360302015007897 مورخ 93/12/24 مهین خدابخشی فرزند 
نصراله نسبت به 2/5 دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 130/73 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  وردی  اله  عذرا   93/12/24 مورخ   139360302015007900 رای شماره   -  27
ابراهیم نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182/11 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
احمد  28 - رای شماره 139360302015007901 مورخ 93/12/24 فرخنده اسمعیلی 
مترمربع   213/15 مساحت  به  خانه  یکباب  به  ششدانگ  نسبت  امیرقلی  فرزند  آبادی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
29 - رای شماره 139360302015007902 مورخ 93/12/24  فاطمه بیگی فرزند مهدی 
نسبت به  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 41/07 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
30 - رای شماره 139360302015007903 مورخ 93/12/24  احمد رضا نیک نام فرزند 
محمود نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 229/90 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
31 - رای شماره 139360302015007904 مورخ 93/12/24 محمد فتحی زاده ریزی 
فرزند علی نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 322/54 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
32 - رای شماره 139360302015007905 مورخ 93/12/24  هاجر عزتی ریزی فرزند 
احمد نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182/44 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  جوادی  مجتبی   93/12/24 مورخ   139360302015007906 شماره  رای   -  33
فرزند محمود نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 182/44 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  جعفری  93/12/27 صدیقه  مورخ   139360302015007918 رای شماره   -  34
فرزند احمد  نسبت به  یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 186/05 
ثبت   9 زرین شهر بخش  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106-  از  مفروزی  مترمربع 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رمضان پناهی ریزی.
35 - رای شماره 139360302015007919 مورخ 93/12/27 غالم عبدی ریزی فرزند 
رمضان  نسبت به پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 186/05 مترمربع 
اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی   -106 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی رمضان پناهی ریزی.
رجائی  مهدی  محمد    93/12/27 مورخ   139360302015007920 شماره  رای   -  36
مترمربع   25/97 به مساحت  یکباب ساختمان  به  ششدانگ  نسبت  فرزند رضا  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
37 - رای شماره 139360302015007921 مورخ 93/12/27 علیمراد رضائی حیدری 
فرزند محمد  نسبت به  چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/34 
ثبت   9 زرین شهر بخش  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106-  از  مفروزی  مترمربع 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی فرج اله حاتمی.
38 - رای شماره 139360302015007922 مورخ 93/12/27  زلیخا اله بیگی حیدری 
فرزند مهراب  نسبت به  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/34 
ثبت   9 زرین شهر بخش  آباد  کمال  در  واقع  اصلی  پالک 106-  از  مفروزی  مترمربع 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی فرج اله حاتمی.
39 - رای شماره 139360302015007923 مورخ 93/12/27 مجید محمودی درویشانی 
فرزند بهرام نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/08 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
کله  شهریاری  محمود   93/12/27 مورخ   139360302015007924 شماره  رای   -  40
مسیحی فرزند احمد نسبت به  ششدانگ یک درب باغ  به مساحت 1940/65 مترمربع 
مفروزی از پالک 351- اصلی واقع در قریه کله مسیح بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی احمد شهریاری کله مسیحی.
ریزی  بیگی  مرتضی   93/12/27 مورخ   139360302015007928 شماره  رای   -  41
فرزند مراد علی نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 252/62 
مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
42 - رای شماره 139360302015007929 مورخ 93/12/27  اکرم بیگی ریزی فرزند 
حسن نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 252/62 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
چرمهینی  امینی  باقر   93/12/27 مورخ   139360302015007930 شماره  رای   -  43
فرزند محمد نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 457/49 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
44 - رای شماره 139360302015007932 مورخ 93/12/27 مهدی سلیمیان ریزی 

مترمربع   198/02 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به   نسبت  کاظم  محمد  فرزند 
مفروزی از پالک 105- اصلی واقع در جعفرآباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی عطاری ریزی.
زمان  ایزدی  مهرداد   93/12/27 مورخ   139360302015007933 شماره  رای   -  45
آبادی فرزند رمضان نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 19/15 مترمربع 
مفروزی از پالک 106- اصلی واقع در کمال آباد زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی خدارحم رمضانی ریزی.
عطائی  حسن  سید   93/12/27 مورخ   139360302015007934 شماره  رای   -  46
کچوئی فرزند سید ابراهیم نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 135/23 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  مرادی  راضیه   93/12/27 مورخ   139360302015007937 شماره  رای   -  47
فرزند محمد علی نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/12 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
کله  سلطانی  اله  نبی   94/01/29 مورخ   139460302015000067 شماره  رای   -  48
مترمربع   440/59 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  علی  فرزند  مسلمانی 
مفروزی از پالک 348- اصلی واقع در کله مسلمان بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی علی سلطانی.
امراله  49 - رای شماره 139460302015000068 مورخ 94/01/29 علی شیخ فرزند 
نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 176/38 مترمربع مفروزی از پالک 1943- 

اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 
رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی.

جعفریان  شهربانو    94/01/29 مورخ   139460302015000069 شماره  رای   -  50
چرمهینی فرزند سبزعلی نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 421/99 مترمربع 
مفروزی از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی علی یار تقی زاده چرمهینی .
جعفری  غالمرضا   94/01/29 مورخ   139460302015000070 شماره  رای   -  51
به مساحت 547/14 مترمربع  یکباب خانه  به  ششدانگ  فرزند حیدر نسبت  چرمهینی 
مفروزی از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی قاسم علی محمدی.
ابوالفضل روائی ریزی  52 - رای شماره 139460302015000073 مورخ 94/01/30 
فرزند عزیز نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 197/33 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  جعفرآباد  در  واقع  اصلی   -105 پالک 

خریداری شده از مالک رسمی شکراله اسماعیلی .
ملک  عزیزی  علیرضا   94/01/30 مورخ   139460302015000074 شماره  رای   -  53
مترمربع   132/61 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به   نسبت  ابراهیم  فرزند  آبادی 
الواسطه  مع  اصفهان  ثبت   9 بخش  آباد  ملک  در  واقع  اصلی   -320 پالک  از  مفروزی 

خریداری شده از مالک رسمی عبداله عزیزی ملک آبادی.
54 - رای شماره 139460302015000076 مورخ 94/01/30  زهره پرنیان خوی فرزند 
ابراهیم نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 125/66 مترمربع مفروزی از پالک 
1943- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی محمد علی معظم باباشیخعلی.

فرزند  پدرام  رجبعلی   94/01/30 مورخ   139460302015000078 شماره  رای   -  55
قاسم نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 413/99 مترمربع مفروزی از پالک 
379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی قاسم علی محمدی.
56 - رای شماره 139460302015000079 مورخ 94/01/30  مریم حیدری باباشیخعلی 
فرزند امراله نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 123/56 مترمربع مفروزی از 
پالک 1943- اصلی واقع در باباشیخعلی بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی عباس سلیمی باباشیخعلی.
چم   رمضانی  حسن   94/01/30 مورخ   139460302015000081 شماره  رای   -  57
مترمربع   392/39 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به   نسبت  علی  فرزند  علیشاهی 
اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی   -106 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی یداله جعفری ریزی.
 58 - رای شماره 139460302015000082 مورخ 94/01/30 فردوس السادات موسوی نژاد

ریزی فرزند سید عبداله نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 187/21 مترمربع 
اصفهان  ثبت   9 بخش  زرین شهر  آباد  کمال  در  واقع  اصلی   -106 پالک  از   مفروزی 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی حیدر صفوی ریزی.
59 - رای شماره 139460302015000083 مورخ 94/01/31  قاسم خان علی بیگی بنی 
فرزند نعمت اله نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 223/86 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
60 - رای شماره 139460302015000085 مورخ 94/01/31 صالح امیری چرمهینی 
مفروزی  مترمربع  به مساحت 488/35  خانه  یکباب  به  ششدانگ  نسبت  فرزند محمد 
از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی حسین امینی چرمهینی.
خلیلی  پیر  ابراهیم   94/01/31 مورخ   139460302015000086 شماره  رای   -  61
چرمهینی فرزند اسماعیل نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1019/58 مترمربع 
ثبت اصفهان مع  آباد چرمهین بخش 10  از پالک 375- اصلی واقع در گنج  مفروزی 

الواسطه خریداری شده از مالک رسمی خداداد امینی چرمهینی.
 62 - رای شماره 139460302015000087 مورخ 94/01/31 علی محمدی حسین آبادی

مترمربع   148/02 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به   نسبت  حسن  محمد  فرزند 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
63 - رای شماره 139460302015000089 مورخ 94/01/31  شهناز قاسمی چرمهینی 
فرزند خداداد نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 363/34 مترمربع مفروزی 
از پالک 379/1- اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی باقر ابن علی چرمهینی.
64 - رای شماره 139460302015000090 مورخ 94/01/31 عباس فرشیدور فرزند 
نوروز نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 598/19 مترمربع مفروزی از پالک 
379/1- اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی نوروز آخربگوی چرمهینی.
ابراهیمی  اسماعیل   94/01/31 مورخ   139460302015000092 شماره  رای   -  65
چرمهینی فرزند محمد نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 288/36 مترمربع 
مفروز از پالک 23 فرعی از 370 - اصلی واقع در مریم بیگم چرمهین بخش 10 ثبت 

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمود حسن پور چرمهینی.
66 - رای شماره 139460302015000093 مورخ 94/01/31  مصطفی فرشیدور فرزند 
عباس نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 250/44 مترمربع مفروزی از پالک 
379/1- اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی نوروز آخربگوی چرمهینی.
67 - رای شماره 139460302015000094 مورخ 94/01/31  پیمان خوباز کرد فرزند 
یوسف علی نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 152/61 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
68 - رای شماره 139460302015000098 مورخ 94/01/31  احمد رضا عباسی فرزند 
قاسم نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 183/53 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
69 - رای شماره 139460302015000099 مورخ 94/01/31  محمد علی صادق خو 
فرزند صادق نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 154/81 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
70 - رای شماره 139460302015000100 مورخ 94/01/31  حبیب اله حصیری ریزی 
فرزند مهدی نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179/71 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
71 - رای شماره 139460302015000102 مورخ 94/01/31  حیدر کریمی چرمهینی 
فرزند رضا نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 179/83 مترمربع مفروزی از 
الواسطه  ثبت اصفهان مع  آباد چرمهین بخش 10  امین  در  واقع  پالک 379/1- اصلی 

خریداری شده از مالک رسمی نوروز آخربگوی چرمهینی .
72 - رای شماره 139460302015000210 مورخ 94/02/30  بهروز جوشن چرمهینی 
فرزند مصطفی نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 467/27 مترمربع مفروزی 
از پالک 379- اصلی واقع در نصیرآباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی عباس ابراهیمی.
73 - رای شماره 139460302015000219 مورخ 94/02/30  رقیه نصیری فرزند فتح 
مترمربع  به مساحت 26/28  مغازه  یکباب  از ششدانگ  دانگ مشاع  یک  به   نسبت  اله 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
صباغی  غریبعلی   94/02/30 مورخ   139460302015000220 شماره  رای   -  74
چرمهینی فرزند محمد نسبت به  پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 
26/28 مترمربع مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
75 - رای شماره 139460302015000214 مورخ 94/02/30  اله داد نصیری چرمهینی 
فرزند عبدالحسین نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 270 مترمربع مفروزی 
از پالک 379/1- اصلی واقع در امین آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی محمد امینی چرمهینی .
ریزی  دشتی  مرتضی   94/02/30 مورخ   139460302015000224 شماره  رای   -  76
فرزند محمد رضا نسبت به  ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 133/43 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
77 - رای شماره 139460302015000226 مورخ 94/02/30  معصومه هاشمی ریزی 
فرزند سید علی اکبر نسبت به  چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
ثبت   9 بخش  شهر  زرین  در  واقع  اصلی   -107 پالک  از  مفروزی  مترمربع   170/25

اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
78 - رای شماره 139460302015000227 مورخ 94/02/30  عبداله فراشیان فرزند 
حاجتعلی نسبت به  دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 170/25 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
79 - رای شماره 139460302015000228 مورخ 94/02/30  معصومه جعفریان ریزی 
فرزند فتح اله نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 256/46 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
80 - رای شماره 139460302015000231 مورخ 94/02/31  فاطمه نظری ریزی فرزند 
ابراهیم نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174/61 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  توانگر  مرتضی   94/02/31 مورخ   139460302015000232 رای شماره   -  81
علی نسبت به  سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 174/61 مترمربع 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
فرزند  تقی  پور  مهناز  82 - رای شماره 139460302015000234 مورخ 94/02/31  
از پالک  مترمربع مفروزی  به مساحت 205/05  یکباب خانه  به  ششدانگ  تقی نسبت 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان .
فرزند  حیدریان  صفر   94/02/31 مورخ   139460302015000235 شماره  رای   -  83
محمود نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 502/98 مترمربع مفروزی از پالک 
371/1- اصلی واقع در خشک آباد چرمهین بخش 10 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی خدامراد و اله مراد فرزندان حاجی عیدی صادقی چرمهینی.

84 - رای شماره 139460302015000236 مورخ 94/02/31  سید روح اله موسوی 
 280/38 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به  نسبت  عباس  سید  فرزند  قاسمی  قلعه 
مترمربع مفروزی از پالک 134 و 135 فرعی از 121 - اصلی واقع در قلعه قاسم زرین 
شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی محمد شرافت 

قلعه قاسمی.
حسن  عباسی  محمد   94/02/31 مورخ   139460302015000243 شماره  رای   -  85
آبادی فرزند علی نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 118/73 مترمربع مفروزی 
از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری 

شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
86 - رای شماره 139460302015000244 مورخ 94/02/31  فاطمه بیگی فرزند مهدی 
نسبت به  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 34/51 مترمربع مفروزی از پالک 107- 
اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک 

رسمی ابوالفتح قهرمان.
ریزی  عباسی  گوهر    94/02/31 مورخ   139460302015000245 شماره  رای   -  87
فرزند حسین نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 153/45 مترمربع مفروزی از 
پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده 

از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
88 - رای شماره 139460302015000250 مورخ 94/02/31  پوران هاشمی بنی فرزند 
میرزا آقا نسبت به  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 132/81 مترمربع مفروزی از پالک 
107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از 

مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
سبکتکین  رمضانعلی   94/02/31 مورخ   139460302015000257 شماره  رای   -  89
مترمربع   441/28 مساحت  به  خانه  یکباب  ششدانگ  به   نسبت  شهباز  فرزند  ریزی 
مفروزی از پالک 107- اصلی واقع در زرین شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خریداری شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان.
تاریخ انتشار نوبت اول:  روز  یک شنبه  مورخ  94/03/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: روز  یک شنبه  مورخ  94/03/24
محمد رضا رئیسی زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک لنجان

فقدان سند مالكيت
نظر به اینکه آقاي ورثه عصمت همت بارائه دو برگ استشهاد محلي که هویت و امضاء 
شماره  دوم  المثني  سندمالکیت  شدن  مفقود  مدعي  است  شده  گواهي  رسمًا  شهود 
840254 مي باشند که سند مذکور پالک 1/477 ذیل ثبت 230 در صفحه 428 دفتر 2 
بنام وي ثبت و صادر شده است سپس نامبرده تمامت مالکیت خود را به موجب سند 
16731–33/11/19 دفتر سه شهرضا به عبدالعلي جلي شهرضا انتقال داده و نامبرده 
هم بموجب سند شماره 16991–33/11/19 دفترسه شهرضا مالکیت خود را به عصمت 
خانم همت انتقال داده سپس نامبرده تقاضاي صدور سند المثني نموده که سند المثني 
شماره 162449 به نام وي صادرشده و همچنین ورثه وي هم تقاضاي صدور سند 
مالکیت  نامبرده درخواست سند  اینک  است  آن هم صادر شده  که  نموده  المثني دوم 
المثني سوم نموده است که در اجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق 
به آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده روز پس از انتشار این آگهي اعتراض خود را با مدارک مثبت تسلیم نماید واگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نگردد اداره 
ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد نمود .واگر 
سند مالکیت یا سند معامله ارائه گردد صورت جلسه مبني بر وجود آن نزد معترض 
در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد 

خواهد شد.میرمحمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
ابالغ اجرایيه

 3/191 شماره نامه: 139404902135000038 شماره پرونده: 139304002135000050/1
شماره بایگانی شعبه: 9300054 بدینوسیله به شما آقای علی حسن پور فرزند محمد 
ساکن   2928966447 ملی  شماره  و  بوکان  از  صادره   23712 شناسنامه  شماره 
حسین  فرزند  خزائی  محمد  آقای  که  می شود  ابالغ  کشه  روستای  نطنز  شهرستان 
شماره ملی 1230018948 جهت وصول مبلغ 19/000/000 ریال به استناد چک شماره 
901/24319310 مورخ 1393/06/25 علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی 
به کالسه 9300054 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1393/09/17 مامور 
محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 
18 آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ چاپ این آگهی که روز ابالغ محسوب 
می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.

م الف:33 مجتبی شادمان کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز 
ابالغ اجرایيه

 3/192 شماره نامه: 139404902135000034 شماره پرونده: 139304002135000048/1
فرزند  وند  مومی  محمد  آقای  شما  به  بدینوسیله   9300052 شعبه:  بایگانی  شماره 
منتظذی  بلوار  نطنز  شهرستان  ساکن  نطنز  از  صادره   122 شناسنامه  شماره  مهدی 
محمود شماره شناسنامه  فرزند  بیلری  محمود  آقای  که  می شود  ابالغ  آژانس  جنب 
از آقای محمد خزائی  از کهنوج به شماره ملی 5369618046 به وکالت  782 صادره 
ریال   111/000/000 مبلغ  وصول  جهت   1230018948 ملی  شماره  و  محمد  فرزند 
نطنز  شعبه  سپه  بانک   1391/10/10 مورخ  789181س15  شماره  چک  موجب  به 
اداره  این  در   9300052 کالسه  به  اجرایی  پرونده  و  نموده  صادر  اجرائیه  شما  علیه 
تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1393/09/02 مامور محل اقامت شما به شرح متن 
مفاد  اجرا  نامه  آیین   18 ماده  طبق  بستانکار  تقاضای  به  بنا  لذا  نشده  شناخته  سند 
و چنانچه  آگهی می شود  زاینده رود  کثیراالنتشار  در روزنامه  مرتبه  یک  فقط  اجراییه 
نسبت  می گردد  محسوب  ابالغ  روز  که  آگهی  این  چاپ  تاریخ  از  روز  ده  مدت  ظرف 
یافت.م الف:32  خواهد  جریان  اجرایی  عملیات  ننمایید  اقدام  خود  بدهی  پرداخت   به 

مجتبی شادمان کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز
ابالغ اجرایيه

 3/193 شماره نامه: 139404902135000032 شماره پرونده: 139304002135000049/1
نسرانی  ظفره  مسلم  آقای  شما  به  بدینوسیله   9300053 شعبه:  بایگانی  شماره 
 1239883072 ملی  شماره  نطنز  از  صادره   4 شناسنامه  شماره  ا...  رحمت  فرزند 
محمد  آقای  که  می شود  ابالغ  نرگس  گل  مسکونی  مجتمع  نطنز  شهرستان  ساکن 
استناد چک شماره 430/741197  به  خزائی فرزند حسین شماره ملی 1230018948 
علیه شما  ریال   12/000/000 مبلغ  به  نطنز  بانک صادرات شعبه   1393/03/30 مورخ 
تشکیل  اداره  این  در   9300053 کالسه  به  اجرایی  پرونده  و  نموده  صادر  اجرائیه 
متن  شرح  به  شما  اقامت  محل  مامور   1393/09/02 مورخ  گزارش  طبق  و  شده 
مفاد  اجرا  نامه  آیین   18 ماده  طبق  بستانکار  تقاضای  به  بنا  لذا  نشده  شناخته  سند 
و چنانچه  آگهی می شود  زاینده رود  کثیراالنتشار  در روزنامه  مرتبه  یک  فقط  اجراییه 
نسبت  می گردد  محسوب  ابالغ  روز  که  آگهی  این  چاپ  تاریخ  از  روز  ده  مدت  ظرف 
یافت.م الف:31  خواهد  جریان  اجرایی  عملیات  ننمایید  اقدام  خود  بدهی  پرداخت   به 

مجتبی شادمان کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز
اخطار اجرایی

3/195 شماره: 87/93ش3 به موجب رای شماره 485 تاریخ 93/11/2 شعبه 3 شورای 
حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است محکوم علیه نادر قلی بابادی 
به نشانی مجهول المکان  محکوم است به انتقال سند رسمی یک دستگاه اتومبیل پیکان 
سواری به شماره انتظامی 13-324ج38 مدل 1383 در حق محکوم له فریبا مختاری به 
نشانی فیروزآباد – خ.اول مولوی – پالک20- 8517716151 و نیم عشر دولتی. ماده 
34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع به اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند، باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید.

م الف:957 شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد
ابالغ وقت رسيدگی و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم

 3/196 آقای مسلم گوروئی دادخواستی به طرفیت مسلم عیدی وندی - بیتا عیدی وندی
به خواسته انتقال سند تقدیم که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کالسه 337/93 
است  گردیده  اعالم  مجهول المکان  فوق الذکر  خوانده  اینکه  به  نظر  است.  گردیده  ثبت 
آیین  قانون   73 ماده  تجویز  به  شورا  موافقت  و  خواهان  درخواست  حسب  مراتب 
دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقالب یک مرتبه در یکی از جراید کثیراالنتشار درج 
و از خوانده فوق دعوت می گردد که در جلسه رسیدگی روز دوشنبه مورخ 94/4/15 
و  ضمائم  و  دادخواست  ثانی  نسخه  واال  شوند  حاضر  رسیدگی  جهت   6/15 ساعت 
 وقت رسیدگی ابالغ شده محسوب و از طرف شورا تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد.

م الف:956 دبیر شورای حل اختالف یزدانشهر



امام رضا عليه  السالم :
ما اهل بيت، وع��ده  هاى خود را ب��راى خودمان، 
بدهى و ِدين حساب مى  كنيم، چنانكه رسول اكرم 

صلى  اهلل  عليه  و  آله چنين مى  كردند.

اسپيکري که با یک شمع 
روشن می شود

تکنيک های همسان کردن پرده، مبلمان و فرش
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همس��ان کردن مبل و فرش و پرده ها در فضای پذیرایی یکی 
از دل مش��غولی های خانم های خانه دار اس��ت. به دلیل تنوع 
 رنگ ه��ا و مدل های مبل و ف��رش و پرده ش��اید انتخاب برای

 خانم های خانه دار کمی سخت باشد.
1- انتخاب یک رنگ مش�خص برای همسان کردن مبل 

و فرش و پرده
اگر از رنگ سفید برای رنگ دیوار ها و سقف فضای تان استفاده 
 کرده اید،  برای از بی��ن بردن حس کس��الت و یکنواختی فضا

 می توانید از یک رنگ واحد و پر جلوه برای  کردن مبل و فرش و 
پرده اتاق تان استفاده کنید.

 ام��ا دق��ت کنی��د ک��ه رن��گ ه��ا نبای��د دقیق��ا یکس��ان 
رن��گ ف��وق  عک��س  مانن��د  توانی��د  م��ی   باش��ند، 

 پرده ها بافت دار یا کمی روشن تر از رنگ کوسن ها باشند.
2- پرده ، عناصر روح بخش دکوراسيون منزل شما

اگر برای دکوراسیون منزل مبلمانی با رنگ های روشن در نظر 
گرفته اید، پس بهتر است برای  همس��ان کردن مبل و فرش و 
پرده در  دکوراسیون داخلی اتاق تان از رنگ های شاد برای پرده 
یا فرش استفاده کنید، اما دقت داش��ته باشید که فقط یکی از 
این دو عنصر را با رنگ های متضاد و خیلی چش��م گیر انتخاب 
کنید، به طور مثال در عکس باال با استفاده از رنگ شاد پرده ها 
 به فضا انرژی تزریق شده، اما در فرش از رنگ آبی که بر روکش

 صندلی ها و گل کوسن ها نیز وجو د دارد استفاده شده است.
 رنگ های زرد و سفید برای  همسان کردن مبل با پرده مناسب 
است که عاشق نور خورشید و خانه آفتابی هستند؛ زیرا که نور 

خورشید را به خوبی به داخل خانه هدایت می کنند.
3- طرح و بافت در دکوراسيون منزل شما

اگر می خواهید که فضای صمیمانه تری را تجربه کنید ازهمسان 
کردن مبل و فرش و پرده در دکوراس��یون منزل تان اس��تفاده 
کنید، می توانید پرده های تان را از پارچه های طرح دار انتخاب 
کنید؛ ولی به علت طرح دار بودن از یک��ی  از رنگ های خنثی 

منزل تان برای رنگ پرده استفاده کنید.
4- مبل و فرش و پرده تکميل کننده زیبایی دکوراسيون 

داخلی منزل شما
همس��ان ک��ردن مب��ل و ف��رش و پ��رده بس��یار ب��ر 
گ��ذار  تاثی��ر  ش��ما  من��زل  داخل��ی  دکوراس��یون 
 هس��تند، ه��ر چ��ه ق��در انتخ��اب رن��گ خوب��ی ب��رای

 پرده ها و مبل مان داشته باشید این زیبایی فقط با انتخاب یک 

 فرش مناس��ب تکمیل خواهد ش��د. برای مبل همسان با پرده 
 م��ی توانید مانن��د عکس ب��اال از یک��ی از رنگ ه��ای پارچه و
 کوسن های مبل تان الهام بگیرید. از فرش های روشن نترسید.

درست است که در نظر اول تمیز کردن آن کاری دشوار به نظر 
می آید؛ اما نمی ت��وان از جلوه و زیبایی که ب��ه فضای داخلی و 

دکوراسیون منزل تان می بخشند به سادگی گذشت.
5- هماهنگی رنگ مبل و فرش و پرده در دکوراس�يون 

منزل
اگر خواه��ان فضایی با حس و حال کالس��یک و آرامش بخش 
هس��تید، از تنالیته رنگ های گرم اس��تفاده کنید. و از ترکیب 
تمام رنگ هایی که انتخاب کرده اید در جزییات مبل و فرش و 
 پرده بهره ببرید. در سبک کالسیک برای عمق دادن به فضا تمام

 رنگ ها در بافت ها و شکل های مختلف می توانند در منزل شما 
تکرار شوند. در این صورت فضای کالسیک زیبایی را می توانید 

در منزل خود تجربه کنید.
6- ترکيب های رنگی دکوراسيون منزل در مبل و فرش 

و پرده
اگر مایل هس��تید تا در فضای داخلی خانه خ��ود تفاوت ایجاد 

کنید، می توانید مانند عکس باال تمام رنگ هایی که برای ست 
 کردن مبل و فرش و پرده در دکوراس��یون من��زل تان انتخاب

 کرده اید به کار ببرید. این کار مهارت زیادی می خواهد اما اگر 
نتیجه خوب از آب درآید، بسیار هیجان انگیز است. مانند عکس 
باال می توانید چند مبل با رنگ های مختلف و فرشی با تناژهای 
رنگی متفاوت و پرده ای از ترکیب رنگ های مختلف منزل را در 

کنار همسان کنید.
7- فرش ایرانی تاثيری متفاوت در دکوراس�يون منزل 

شما
برای این که فضای اتاق تان را از کس��الت و بی روح بودن خارج 
 کنید، بهترین گزینه اس��تفاده از فرش های پ��ر نقش ایرانی با

 رنگ های بسیار شاد اس��ت. فضاهایی را که اغلب دکوراسیون 
کرم و قه��وه ای دارند را ب��ا فرش های ایران��ی زیباتر می کنند 
و برای این که فضا جذاب تر باش��د می توانید از کوس��ن هایی 
زیبا با نق��ش مایه های هم��ان فرش ها اس��تفاده کنید. فرش 
ایرانی پر نقش و نگار و پر از رنگ اس��ت سعی کنید در کنار آن 
 از پارچه های س��اده تر اس��تفاده کنید تا فضا سنگین و شلوغ

 نشود.
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 چگونه سبک زندگی مان 
را تغيير دهيم

شاید این عادت ها را در طول س��ال ها انجام داده باشید، ولی حاال 
زمان آن رس��یده که این عادت ها را ترک کنید. هفت عادت بسیار 

کوچکی که به شما آرامش می بخشد.
زمانی که از خ�واب بيدار می ش�وید، تختخ�واب تان را 

مرتب کنيد
باید این کار را درس��ت و مرتب انجام دهید. این کار دو مزیت اصلی 
برای ش��ما دارد. اول اینکه بالفاصله پس از بیدار ش��دن یک کار را 
درست انجام داده اید و در طول روز نیز تاثیر آن کار را خواهید دید. 
دومین مزیت آن این است که پس از سپری کردن یک روز پرتالطم 
 و بازگش��ت به منزل، تختخواب تمیز و مرتب به ش��ما حس خوبی
می دهد. ظاهر مرتب آن شما را یاد موفقیت صبح خواهد انداخت.

 هر چيز را سر جای خودش بگذارید
مهم نیس��ت در طول روز از چه چیزهایی اس��تفاده می کنید؛ مهم 
 این است که همه چیز را س��ر جای خودش بگذارید. آیا واکس زدن 
کفش هایتان تمام شده است؟ پس همین حاال واکس و فرچه را سر 
جای خود بگذارید. ظرف های آش��پزخانه را در کابینت مخصوص 
خود ق��رار دهید. کتاب ها را نیز س��ر جای خودش��ان در قفس��ه یا 
کتابخانه قرار دهید. ش��ک نکنید به محض اینکه به این کار عادت 
کنی��د، تاثیرات آن را در زندگ��ی عادی خود خواهی��د دید.امورات 
زندگی تان می توانید به راحتی سامان دهی کنید و از طرف دیگر، 

هر وقت به چیزی احتیاج داشتید دم دست است.
آشغال ها را قبل از خواب جمع کنيد  

آیا می دانستید که کیسه پالستیک زباله در سال ۱۹۵۷ ساخته شد؟ 
آیا می دانستید باید از آن برای جمع کردن زباله ها استفاده کنید؟! 
این کار  پنج دقیقه هم طول نمی کش��د. اغلب ما شب ها خسته ایم 
و توان انجام کاری را نداریم. ظرف ها در ظرفش��ویی ریخته شده و 
لباس ها نیز در کف زمین افتاده است. احتماال مجله و روزنامه ای که 
خوانده اید نیز بر روی میز افتاده است. یکی از اتفاقات رایج زندگی 
اکثر ما همین صحنه است که اغلب آن را به روز بعد موکول می کنیم.

روز بعد هم می آید. صبح زود به جای اینکه برنامه آتی را مرور کنیم، 
باید ذهن خود را معطوف به انجام کارهای روز قبل کنیم. ش��اید به 

همین دلیل همیشه زمان کم می آوریم!
برنامه روزانه خود را یادداشت کنيد

برنامه روزانه خود را یادداش��ت کنید. به یاد داشته باشید که نیازی 
نیست کارهای جزیی را بر روی آن بنویسید ؛ بلکه تنها مسائل مهم 

را یادداشت کنید.
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی ، اقتصادی و ورزشی 

درحالی که بازار لوازم جانبی دیجیتال همیش��ه 
داغ و پررونق است، محصوالتی با طراحی متنوع 
 و متفاوت همیش��ه طرف��داران خ��اص خود را 

دارند. 
در همین راس��تا به تازگ��ی یک اس��پیکر قابل 
حمل جدید به بازار معرفی ش��ده ک��ه در واقع 
ترکیبی از هنر و تکنولوژی اس��ت.  این اسپیکر 
به گونه ای طراحی ش��ده اس��ت ک��ه در آن یک 
 ش��مع انرژی الزم را برای پخش موسیقی فراهم 

می کند.
 این محصول ب��دون نیاز به هر کاب��ل یا باطری 
می تواند انرژی خود را از انرژی حرارتی شمع به 
کمک مبدل های دما –الکتریکی تامین کند. این 
در حالی است که بدنه شیشه ای آن می تواند نقش 
یک جاش��معی زیبا را هم ایفا کند. کاربران این 
اسپیکر می توانند با اس��تفاده از بلوتوث، موبایل 
هوش��مند خود را با این اس��پیکر مرتبط کرده و 
در نهایت موسیقی دلخواه ش��ان را از این طریق 

گوش کنند.
این اب��زار را مخترعی ب��ه نام »دیدی��د گینلوکا 
گامبا« اختراع کرده اس��ت. این اسپیکر ساختار 
بی سیم داش��ته و طراحی س��اده و مدرنی دارد. 
این اسپیکر در واقع ش��اعرانه ترین اسپیکر دنیا 
است که می تواند با اس��تفاده از انرژی یک شمع 
به مدت پنج س��اعت از طریق بلوتوث موسیقی 
پخش کند. جالب است بدانید که اجزای مختلف 
این اسپیکر به صورت دستی و از چوب، سرامیک 
و شیشه س��اخته ش��ده اند و در دو رنگ سفید و 
سیاه به بازار عرضه خواهد ش��د. خریداران این 
اسپیکر همچنین می توانند از گزینه های متنوعی 
مانند انتخاب نوع س��رامیک به کار رفته یا درج 
 نام یا جمل��ه  مورد عالقه ش��ان روی آن هم بهره 

ببرند.
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