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گالری امروز
سفرهای ناممکن

۲۴ خرداد  الی ۱۷ تیر

کنسرت روزبه نعمت الهی
30 خرداد

سالن سیتی سنتر

روز ملی لگ وگیاه؛
خريدن لگ و اكشتن لگ و 
گیاه  باعث احساس شادى 

و آرامش می  شود؛ پس امروز  
 ناگه ويژه اى به لگ و گیاه 

داشته باشیم!
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  حمله مگس ها! 

   تخلیه کودهای یک واحد بزرگ دامداری در زمین های کشاورزی 
 مردم روستاهای بهاران و مورنان در شرق استان را با  مشکل جدی  روبه رو کرده است  

  بررسی نوسانات آماری مسکن اصفهان در یک سال گذشته؛

به کجا چنین شتابان؟!
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مدیر کل ارشاد استان به تماشای 
نمایش »نقطه سرخط« نشست

7

سیاوش یزدانی رسما از سپاهان جدا شد؛

تخلفات بعد از احداث واحد 
صنعتی به شرکت شهرک ها 

ربطی ندارد

قائم مقام معاون شرکت شهرک های 
صنعتی استان اصفهان:

3

6

  مرگ دانش آموز مبارکه ای، خبرساز شد؛ 

ُمردن  به وقِت خرداد
به تازگی خبری تلخ از مرگ یک دانش آموز در شهرستان مبارکه، رسانه ای شده 
است. هر چند آموزش و پرورش و سازمان اورژانس استان اعالم کرده اند که علت 
فوت این دانش آموز در دست بررسی است؛ اما در سال های قبل هم موارد مشابهی وجود داشته که 
تعدادی از دانش آموزان به علت استرس و فشارهای ناشی از امتحانات، دچار  ایست قلبی شده اند. 

نمونه  هایی از این موارد در سال 95 و...
صفحه   5

نمایش شاید نجات بیابیم
کارگردان: میثم کیان
۲3 خرداد الی ۷ تیر

مجتمع فرهنگی استاد فرشچیان

25  تا 31 خرداد 98

                       

 دوشنبه 27 خرداد                       

چهارشنبه    29 خرداد                       

جمعه    31 خرداد                       

يکشنبه 26 خرداد                       

سه شنبه 28 خرداد                       

پنج شنبه 30 خرداد     

 

مقصد بعدی: استقالل
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باالخره ســفر پــر حــرف و حدیث »آبه شــینزو« 
نخســت وزیر ژاپن به ایران پایان یافت؛ اما برخالف 
پیش بینی هــای صورت گرفتــه، این مقــام ژاپنی 
نتوانست به اهداف سفر خود که ایجاد راهکاری برای 
مذاکره میان ایران و آمریکا بود، دست یابد. این سفر 
اگر چه مانند همه سفرهای دیپلماتیک به کشورمان 
با استقبال رسمی و لبخندها و تعارفات دیپلماتیک 
شروع شــد؛ اما در ادامه با حضور »آبه« و دیدار او با 
رهبر انقالب بخش های جدی تر خــود را عیان کرد. 
رهبر انقالب در دیدار با آبه شینزو  به صراحت اعالم 
کردند که »با آمریکا مذاکره نخواهند کرد و شخص 
ترامپ را شایسته مبادله هیچ پیامی نمی دانند«. در 
این دیدار نخست وزیر ژاپن تمام تالش خود را به کار 
گرفت تا مذاکره با آمریکا را گزینه ای مناســب برای 
رفع مشکالت و تنگناهای اقتصادی ایران معرفی کند؛ 
اما رهبر انقالب قاطعانه پاســخ دادند که ایران بدون 
مذاکره با آمریکا هم در حال پیشرفت است. حضرت 
آیت ا... خامنه ای بیان کردند که ما ژاپن را کشوری 
دوست می دانیم؛ اما آمریکا صالحیت اظهار نظر در 
مورد سالح هســته ای در دنیا را ندارد ؛ چرا که چند 
هزار کالهک هسته ای در انبارهای خود دارد. ایشان 
با اشاره به سخنان نخســت وزیر ژاپن مبنی بر اینکه 
آمریکا آماده مذاکرات صادقانه با ایران است، خطاب به 
آقای آبه گفتند: ما این حرف را اصال باور نمی کنیم زیرا 
مذاکرات صادقانه از جانب شخصی همچون ترامپ، 

صادر نمی شود.
روایت ژاپن از دیدار »آبه« با رهبر انقالب

تاکشی اوسوگا، ســخنگوی وزارت خارجه ژاپن در 
توضیحاتی درباره دیدار شینزو آبه نخست وزیر ژاپن با 
رهبر معظم انقالب اسالمی ایران گفت:» نخست وزیر 
ژاپن با رهبر ایران دیدار و گفت وگو کرد. این دیدار 50 
دقیقه طول کشید و در فضایی گرم و صمیمی انجام 
شد«. سخنگوی وزارت خارجه ژاپن در ادامه افزود: آبه 
گفته است هیچ کس خواهان درگیری نظامی نیست 
و او نگران تنش های اخیر است. همچنین ارزیابی آبه 
از ادامه همکاری ایران بــا آژانس انرژی اتمی مثبت 
بوده و او انتظار دارد تا ایران به اجرای توافق هسته ای 
ادامه دهد. سخنگوی وزارت خارجه ژاپن ادامه داد: 
آبه همچنین به خبرنگاران گفته اســت که کاهش 
تنش ها با مشکالت فراوانی روبه رو خواهد شد؛ اما من 
همچنان تالشــم را خواهم کرد. اگرچه ممکن است 

احساسات پیچیده ملی در همه طرف ها وجود داشته 
باشــد؛ اما برای رهبران کشــورها مهم است تا برای 
کاهش تنش ها مقاصد خود را بیان کرده و با یکدیگر 

در میان بگذارند.
آمریکا آماده مذاکره نیست!

رییس جمهور آمریکا روز پنجشــنبه با انتشار پیامی 
توئیتری در واکنش به ســفر آبه شینزو، نخست وزیر 
ژاپن به تهران و دیدار وی با حضرت آیت ا... خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی، گفت: تهران و واشنگتن 
هیچ یک برای توافق آماده نیستند. ترامپ در این پیام 
توئیتری نوشت: »اگرچه سفر نخست وزیر آبه به ایران 
برای دیدار با آیت ا...علی خامنه ای را بسیار قابل تمجید 
می دانم؛ اما من شخصا احساس می کنم که هنوز حتی 
برای فکر کردن به یک توافق ]بیــن ایران و آمریکا[ 
بسیار زود است، نه آنها ]برای توافق[ آماده اند و نه ما«.
بازتاب گسترده جواب منفی ایران به پیام 

مذاکره آمریکا
اگر چه نخست وزیر ژاپن در تحقق اصلی ترین هدف 

سفر خود، یعنی راضی کردن ایران به شروع مذاکرات 
با آمریکا ناکام ماند؛ اما رسانه های این کشور از سفر 
وی به ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین دستاوردهای 
دیپلماســی ژاپن یاد کردند. روزنامــه ژاپن نیوز در 
مطلبی نوشت: »سفر نخست وزیر به تهران با هدف 
کاهش تنش ها کار بسیار دشواری بوده، او همه تالش 
خود را به کار گرفته است. اگر بتواند از تنش ها بکاهد 
یک موفقیت بزرگ در پرونده دیپلماســی ژاپن ثبت 
خواهد شــد«. روزنامه ژاپن تایمز هم نوشــته است: 
»نخست وزیر ژاپن با رهبر ایران و رییس جمهوری این 
کشور در تهران دیدارهای مهمی انجام داد. او بیشتر 

روی این نکته متمرکز بود که کشــورش نمی خواهد 
شاهد درگیری نظامی و بی ثباتی در منطقه خاورمیانه 
باشد«. این نشریه ادامه داد: نخست وزیر ژاپن با این 
امید به ایران رفت که در کنــار کاهش تنش ها میان 
ایران و آمریکا بتواند ضمانتی بــرای حفظ برجام به 
دست آورد. به هر صورت این توافقی است که آمریکا 
به طور یکجانبه از آن خارج شده و ایران هنوز به آن 
پایبند است. این نشــریه تاکید کرد که آبه در تهران 
با مقام های ایران درباره تحریم های آمریکا و مسئله 
نفت نیز گفــت و گو کرد و اعالم کــرده که منطقه و 
ثبات آن برای ژاپن که بخش اعظمــی از نفت مورد 
نیازش را از آنجا تامین می کند، اهمیت فراوانی دارد. 
رســانه های عربی نیز با آب و تاب فــراوان به تحلیل 
این ســفر پرداختند. پایگاه خبری »الجزیره« قطر 
در گزارشــی ضمن بازتاب این سفر، نوشت: سفر آبه 
به ایران بار دیگر ثابت کرد که ایران در قلب تحوالت 
منطقه قرار دارد و به مذاکرات ایمان دارد و مقاومت 

هوشمندانه بی شک جواب می دهد.

»سارا سندرز« هم کاخ سفید را 
ترک می کند

سارا سندرز که به عنوان ســخنگوی کاخ سفید 
فعالیــت دارد و یکی از وفــاداران جدی رییس 
جمهوری آمریکا به شــمار می رود، قرار است در 
پایان ماه جاری میالدی ســمتش را ترک کند. 
ســندرز که از روزهای نخســت روی کار آمدن 
دونالد ترامپ با وی در کاخ ســفید بوده، به یک 
شخصیت و چهره ملی بدل شــده و جدیدترین 
فرد در میان مشاوران و مقام های ارشد آمریکایی 
محسوب می شود که کاخ سفید را ترک می کند. 
وی همچنین شغلش در ســمت سخنگوی کاخ 
سفید را افتخاری مادام العمری خواند اما گفت، 
تمایــل دارد تا زمانش را بــا فرزندانش بگذراند. 
ترامپ روز پنجشــنبه با اعالم خبر کناره گیری 
سندرز از ســمتش در توئیتر گفت: او یک مبارز 
است. ما زمان های سختی را کنار هم گذراندیم و 

او خشن اما خوب است.

معاون وزیر خارجه کویت:
 احتمال تعویق نشست بحرین 

وجود دارد
معاون وزیر خارجه کویت اظهار کرد، با توجه به 
انتخابات اسراییل و مسائل دیگر، احتمال تعویق 
برگزاری نشست اقتصادی منامه درباره موضوع 
فلســطین وجود دارد. خالد الجارا... در حاشیه 
مراسم ســفارت روســیه گفت که سخن گفتن 
درباره مشارکت یا عدم مشارکت کویت در نشست 
اقتصادی منامه زود اســت و هنوز دعوت نامه ای 
برای این نشست دریافت نکرده ایم. وی با اشاره به 
اینکه در صورت دعوت از کویت برای این نشست، 
درباره آن تصمیم گیری خواهیــم کرد، افزود: با 
توجه به انتخابات اسراییل و مسائل دیگر احتمال 
تعویق برگزاری این کنفرانس وجود دارد. نشست 
اقتصادی بحرین در روزهای ۲5 و ۲۶ ژوئن )۴ و 
5 تیرماه( در منامه بحرین برگزار خواهد شــد و 
طی آن وزیران اقتصاد به همراه سران شرکت های 
تجاری منطقــه ای و بین المللی حضــور دارند. 
این تالش ها توســط »جرد کوشنر« مشاور کاخ 
ســفید و داماد رییس جمهوری آمریکا به همراه 
»جیســون گرینبالت« نماینده آمریکا در امور 

خاورمیانه رهبری خواهد شد.

 پیشتازی »جانسون« 
برای نخست وزیری انگلیس

چهره محافظه کار و طرفدار سرسخت برگزیت در 
مرحله اول رای گیری برای انتخاب نخست وزیر 
آتی انگلیس، بیشترین رای را به خود اختصاص داد. 
در مرحله نخست رای گیری برای تعیین رهبری 
حزب محافظه کار و نخســت وزیر آتی انگلیس، 
بوریس جانسون، شهردار پیشــین لندن و وزیر 
خارجه سابق بریتانیا بیشترین رای را آورد. گفته 
شده در این مرحله از میان ۱0 نامزد اعالم شده، سه 
نفر حذف شدند. اگرچه بوریس جانسون بیشترین 
رای را در مرحله نخست رای گیری به دست آورده؛ 
اما رقیب اصلی او جرمی هانت، وزیر خارجه فعلی 
انگلیس اســت. با این حال فاصله دو نامزد اصلی 
برای رهبری حزب محافظه کار و نخســت وزیر 
آینده انگلیس در این مرحلــه از رای گیری قابل 
توجه بود و بوریس جانسون موفق به کسب ۱۱۴ 
رای و جرمی هانت تنها موفق به کسب ۴۳ رای شد. 
بوریس جانسون طرفدار اجرای برگزیت سخت و 
خروج بدون توافق از اتحادیه اروپاست و در مقابل 
جرمی هانت از خروج کشورش از اتحادیه اروپا با 

توافق دو جانبه حمایت می کند.

دست های خالی »آبه« !

سناریوی تکراری کشاندن 
ایران به جنگ نفت کش ها

انفجار دوباره دو نفت کش در 
دریای عمان، بــار دیگر آتش 
حمالت و لفاظی ها علیه ایران را در خاورمیانه 
شعله ور کرد. در حالی که ایران سرگرم پذیرایی 
از میهمان ژاپنی خود بود حمله به دو نفت کش 
در دریای عمان بار دیگر تنش ها در این منطقه 
را افزایش داد. آمریکا در ادعایی شــتاب زده 
ایران را مقصــر این حمالت خوانــد و ایران، 
قاطعانه ادعای بی اســاس آمریکا در ارتباط با 
حوادث ۲۳ خرداد تانکرهــای نفت کش را رد 
کرد.  رییس جمهور آمریــکا در ادعایی واهی، 
ایران را مسبب حمله به دو تانکر نفت در دریای 
عمان دانست. دونالد ترامپ، بامداد جمعه در 
توییتی خصمانه ایران را مسئول حمله به دو 
نفت کش در دریای عمان دانســت و نوشت: 
»ارزیابی آمریکا این اســت که ایران مسئول 
حمالت دریای عمان است«. مایک پمپئو، وزیر 
امور خارجه آمریکا نیز در خصوص حمله به دو 
نفت کش در دریای عمان مدعی شد: »تحلیل 
آمریکا این است که حمله  به نفت کش ها کار 
ایران بوده و ایران قصد دارد جریان نفت را دچار 
مشکل کند«. ســخنگوی وزارت امور خارجه  
کشــورمان در واکنش به اتهام زنی بی اساس 
آمریکا اظهار داشت: مسئولیت تامین امنیت 
تنگه هرمز، بر عهده جمهوری اســالمی ایران 
است و نشان دادیم که در ســریع ترین زمان 
ممکن به کمــک ملوانان کشــتی های دچار 
ســانحه رفتیم و آنها را نجات دادیم. موسوی 
افزود: ظاهرا برای آقای پمپئو و سایر دولتمردان 
آمریکایی متهم کردن ایران در حادثه مشکوک 
و تاسف بار برای نفت کش ها راحت ترین و ساده 
انگارانه ترین کار است. در حالی که نخست وزیر 
ژاپن برای کاهش تنش ها، با نفر اول جمهوری 
اسالمی ایران در حال دیدار است، چه کسی به 
دنبال اثرگذاری بر این تالش ها در منطقه است 

و چه کسانی از آن سود می برند؟! 
ســتاد فرماندهی مرکزی آمریکا )سنتکام( از 
اعزام ناوشکن »ماسون« به محل آتش سوزی 
اخیر دو نفت کش در دریــای عمان خبر داد. 
به گزارش ســایت شبکه روســیا الیوم، ستاد 
فرماندهــی مرکــزی آمریکا اعــالم کرد که 
ناوشــکن»USS MASON« را بــه محــل 
آتش سوزی دو نفت کش در دریای عمان اعزام 
کرده است. در بیانیه ستاد فرماندهی مرکزی 
آمریکا آمده است: ناوشکن ماسون به منظور 
کمک رسانی، در حال حرکت به سمت منطقه 
حادثه اســت و هیچ منافعی بــرای آمریکا در 
دخالت در جنگ جدیــد در خاورمیانه وجود 
نــدارد. همچنین نمایندگــی دائم جمهوری 
اســالمی ایران نزد ســازمان ملــل متحد به 
اظهــارات نماینده آمریکا در شــورای امنیت 
پاســخ داد:» اظهارات فتنه جویانــه نماینده 
آمریکا علیه ایران در جلسه ۲۳ خرداد شورای 
امنیت ســازمان ملل، نماد دیگری از عملیات 
روانی ایران هراسانه این کشور بود«. عالوه بر این 
محمد جواد ظریف در صفحه شخصی خود در 
توییتر نوشت: »اینکه ایاالت متحده فورا و بدون 
ذره ای شواهد عینی، به اتهام پراکنی علیه ایران 
دست می زند، کامال آشکار می کند که تیم B در 
حال حرکت به سوی یک نقشه جایگزین است. 
من چند ماه پیش دقیقا درباره همین سناریو 
هشدار دادم؛ نه به این دلیل که من یک پیشگو 
 باشــم، بلکه به این دلیل که من ذات تیمB را

 می شناسم.«

نقوی حسینی
عضو کمیسیون امنیت ملی:

رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه 
پاســخ های رهبر انقالب بــه ترامپ، آمریــکا را در 
زمینه نفس مذاکره خلع ســالح کرده است، گفت: 
آمریکایی ها فقط به دنبال مذاکره صوری هســتند. 
حشمت ا... فالحت پیشه با اشــاره به دیدار نخست 
وزیر ژاپن با مقام معظم رهبری گفت: پاســخ رهبر 
انقالب به پیام ترامپ مبتنی بر کاهش مناســبات 
سیاســی ایران و آمریکا به ویــژه در زمینه برجام 
بود. وی اظهارداشــت: نقض عهد در برجام از زمان 
»اوبامــا« آغاز شــد و در زمان ترامپ بــه اوج خود 
رســید. پاســخ های صریح مقام معظم رهبری به 
معنای پایان دیپلماسی نیست، بدین معناست که 
 اختالفات فی مابین با هر نســخه ای حل نمی شود.

 آمریکایی ها عمال یک رژیم مذاکره مهم مثل برجام 
را برهم زدند و در حال حاضر نیز ایران اطمینانی به 

این دولتمردان ندارد. 
رییس کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس تصریح کرد: این پیام، پیام صریحی بود، من 
معتقدم این پیام صریح به معنای شکست دیپلماسی 
نیست، بلکه به معنای واقع گرایانه تر شدن دیپلماسی 
و خروج دیپلماسی بین ایران و آمریکا از حالت حرف 

به عمل است.

 رهبرانقالب 
آمریکا را خلع سالح کرد

رییس کمیسیون امنیت ملی:

کافه سیاست

عکس  روز 

دیدار روحانی با رییس 
جمهور چین در قرقیزستان 
در حاشیه اجالس شانگهای

ایران دیگر به اروپا  دل خوش نخواهد کرد

پیشنهاد سردبیر:

عضو کمیســیون امنیت ملی مجلس گفت: 
»اینستکس« حتی اگر به صورت حداکثری 
هم عملیاتی شود، مشــکلی را حل نخواهد 
کرد. نقوی حسینی ادامه داد: غربی ها مدام 
اعالم می کنند که به تعهــدات خود پایبند 
بوده و به آنها عمل می کنند؛ اما در واقعیت 
هیچ خروجی نداشته اند و تنها فرصت ما را از 
بین خواهند بــرد؛ بنابراین انتظار بی نتیجه 
بــوده و از همیــن رو نیز دولت و دســتگاه 
دیپلماسی یک فرصت دو ماهه را در اختیار 
اتحادیه اروپا قرار دادند که اگر اروپایی ها از 
این فرصت دو ماهه نیز استفاده نکنند، ما دو 
اقدام دیگر را در دستور کار خود داشته و آنها 

را عملیاتی خواهیم کرد. 
وی خاطرنشــان کرد: به نظر می رســد که 
جمهوری اســالمی ایــران دیگــر منتظر 
اینســتکس نمانده و به دنبــال آن نخواهد 
رفت، حــال اروپا هرچقدر کــه می خواهد 
 وعده دهد؛ اما ایــران دیگر به آن دل خوش 

نخواهد بود.

 ایران دیگر به اروپا 
دل خوش نخواهد کرد

محمد عطریانفر
فعال سیاسی اصالح طلب:

نماینده مردم تهران اظهار کرد: اعضای مجمع باید 
انتقاد پذیر باشند، معنی ندارد که اگر کسی از آنها 

انتقاد کرد از او شکایت کنند. 
علی مطهری درباره علت و محور شــکایت با بیان 
اینکه هنوز چیزی به من ابالغ نشــده است، گفت: 
احتمال می دهم مســئله مرتبط به جمله ای باشد 
که گفته بودم اعضای مجمع استقالل فکری ندارند. 
من گفته بودم با توجه به اینکــه مجمع در قانون 
اساسی ما بازوی مشــورتی رهبری اســت و باید 
اعضای مجمع مشــاور خوب و کمکی برای رهبر 
باشــند؛ اما اغلب اوقات و در مســائل مهم اعضای 
مجمع به جای اینکه خودشــان فکر کرده و نظر و 
مشورت به رهبری بدهند، منتظرند ببیند رهبری 
چه می گویند بعد همان را تکــرار کنند که ظاهرا 
همین موضوع به عنوان توهین برای اعضای مجمع 
تلقی شده است. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس 
دهم ادامه داد: در حالی که این اظهارات بنده نوعی 
انتقاد است و شما نمی توانید انتقاد را به نام توهین 
تلقی کنید. ما می گوییم شما باید استقالل فکری 
داشته باشید و نظر خودتان را به رهبری ارائه کنید 
تا در نهایت ایشان تصمیم بگیرند، یا قبول می کنند 

یا نمی کنند

 اعضای مجمع
 باید انتقاد پذیر باشند

نماینده مجلس:

 یک فعال سیاســی صالح طلب درباره ائتالف 
انتخاباتی کارگزاران و علــی الریجانی گفت: 
فعالیت های انتخاباتی کارگزاران در چهارچوب 
فعالیت های مشترک اصالح طلبان شکل خواهد 
گرفت. این تصور که برخی به آن دامن می زنند و 
می گویند »ممکن است کارگزاران یک حرکت 
و رویکرد تک روی از خود بروز دهند«، سخن 
نادرستی است. محمد عطریانفر ادامه داد: آنچه 
برخی بیان می کنند، اگر خوش بینانه بنگریم 
بیشتر بر عدم درک روشن از شرایط داللت دارد، 
در واقع این افراد دوست دارند کارگزاران مسیر 
مستقلی برای خودش تعریف کند. در مقابل از 
نگاه بدبینانه بر می آید که هدف تخریب و به هم 
زدن تعادل سیاسی بین نیروهای موثر درون 
جبهه اصالحات است. این فعال سیاسی اصالح 
طلب درباره اظهارنظر عارف که گفته »راه خود 
را از فرصت طلبان جدا می کنیم« یادآور شد: 
این صحبت آقای عارف را باید یک نظر شخصی 
قلمداد کرد. ایشان باید منظور خود را از بیان 

تعبیر »فرصت طلبان« شفاف کنند.

اصالح طلبان از اعتدالیون 
جدا نمی شوند

پیشخوان

بین الملل

 سفر پر حرف و حدیث »آبه شینزو« بدون دستاورد به پایان رسید؛
لیست محرمانه 40 میلیون 

دالری

جهان علیه دالر

هم قدم با ایران

  ما ژاپن را کشوری دوست 
می دانیم؛ اما آمریکا صالحیت 

اظهار نظر در مورد سالح 
هسته ای در دنیا را ندارد

چهره ها

رضا رمضانی- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصه )مرحله اول(
شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به اســتناد مصوبه شورای اسالمی 
شهر به شــماره 550 مورخ ۱۳98/۳/۲۲ نســبت به انتخاب پیمانکار جهت 
روکش آسفالت معابر )ضلع شرقی بلوار دانشــگاه( در محدوده ناحیه یک با 
اعتباری بالغ بر 7/500/000/000 ریال از طریــق مناقصه عمومی به بخش 
خصوصی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت بعمل می آید 

جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارک و شــرکت در مناقصه ظرف مدت ده روز 
 از تاریخ انتشــار نوبت دوم این آگهی به شــهرداری آران و بیــدگل مراجعه 

نمایند.
الزم به ذکر اســت هزینــه درج آگهی به عهــده برنده مناقصه می باشــد و 

کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
م الف:499899

نوبت اول

رضا رمضانی- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصه )مرحله اول(
شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به اســتناد مصوبه شورای اسالمی 
شهر به شــماره 5۴9 مورخ ۱۳98/۳/۲۲ نســبت به انتخاب پیمانکار جهت 
روکش آسفالت معابر سطح شهر )معابر اصلی و فرعی( در محدوده ناحیه یک 
با اعتباری بالغ بر 7/500/000/000 ریال از طریق مناقصه عمومی به بخش 
خصوصی اقدام نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد شــرایط دعوت بعمل می 

آید جهت اطالع از شرایط، اخذ مدارک و شــرکت در مناقصه ظرف مدت ده 
 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شــهرداری آران و بیدگل مراجعه

 نمایند.
الزم به ذکر اســت هزینــه درج آگهی به عهــده برنده مناقصه می باشــد و 

کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
م الف:499900

نوبت اول

علیرضا کریمیان
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حذف قبض های کاغذی برق از مهر ماه
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

بازار

صندلی راحت نشین

آغاز مرحله دوم طرح شناسایی 
اصناف فاقدپروانه کسب

بر اساس اعالم مدیریت بازرســی و نظارت اصناف 
اســتان به موجب ماده ۵ قانون نظام صنفی مصوب 
سال ۱۳۹۲ ،پروانه کســب شامل مجوزی است که 
طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع یا 
ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای 
محل مشخص یا وسیله کسب معین داده می شود. 
این امر در حالی است که فعالیت واحدهای صنفی 
فاقد پروانه کسب به بســتری برای انجام تخلفات 
تبدیل شده است. بر این اساس از تاریخ ۱۹ خرداد 
طرح ویژه شناســایی صنوف فاقد پروانه کسب در 
شهرستان اصفهان در دستور کار بازرسان اصناف قرار 
گرفته اســت. واحدهای صنفی که اقدام به تشکیل 
پرونده در اتحادیه های صنفی نکنند، طبق ماده ۲۷ 
قانون نظام صنفی از فعالیت آنان جلوگیری می شود.

کمبود آرد را به اداره صمت 
گزارش دهید

معاون امــور معادن وصنایع معدنــی اداره صنعت، 
معدن و تجارت اســتان اصفهان گفت: مســئوالن 
شهرستان ها هرگونه کمبود آرد را به اداره کل صنعت، 
معدن و تجارت استان اصفهان گزارش دهند. مسعود 
صالحی  افزود: شهرستان هایی که با کمبود سهمیه 
آرد مواجه هســتند مکاتبات خود را با اداره صمت 
انجام دهند. وی درخصــوص کمبود ادارات صمت 
درشهرستان های اصفهان افزود: تمام ادارات ستادی 
ما به امور شهرستان های اصفهان رسیدگی می کنند.

دوسوم معامالت مسکن در 
کشور غیرمصرفی است

نماینده مردم مبارکه در مجلس، گفت: طرح مالیات 
عایدی مسکن از فرار مالیاتی جلوگیری می کند و اگر 
کسی بخواهد خانه بخرد و بدون هیچ ارزش افزوده ای 
آن را بفروشــد، باید مالیات دهد و مردم می توانند 
کلیات این طرح را مطالعه کنند. زهرا سعیدی گفت: 
تا سال 80 قانون مقابله با التهابات بازار مسکن وجود 
داشــت که از آن تاریخ به بعد این قانون حذف شد. 
وی بابیان اینکه در ۱80 کشور دنیا بحث مالیات بر 
عایدی مســکن وجود دارد، اظهار داشت: درحالی 
صحبــت از عدالت طلبی می کنیم کــه قانونی در 

خصوص مالیات بر عایدی مسکن وجود ندارد.

تا آخر خرداد مالیات سکه را 
ندهید، جریمه می شوید

معاون مالیات های مستقیم ســازمان امور مالیاتی 
گفت: عدم پرداخت مالیات تا پایان خرداد ۱۳۹8 یا 
عدم پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر، مشمول 
جریمه خواهد بود. نادر جنتــی اظهار کرد: تمامی 
خریداران سکه که در ســال ۹۷ نسبت به دریافت 
حداکثر ۲00 سکه از سیستم بانکی اقدام کرده اند، 
مشــمول مالیات مقطوع بوده و از نگهداری اسناد 
و مدارک موضوع قانون مذکور و تســلیم اظهارنامه 
مالیاتی معاف هســتند. اشــخاصی که در سال ۹۷ 
بیش از ۲00 سکه دریافت کرده اند، مشمول مالیات 
مقطوع نبوده و باید اظهارنامه مالیاتی مربوط به این 
فعالیت را تا پایــان خرداد ۱۳۹8 به ســازمان امور 

مالیاتی کشور تسلیم کنند. 

صندلی راحت نشین 
 T00716 لیون مدل

 75,000
تومان

 صندلی راحت نشین 
 NCH-1620 مدل

 76,000
تومان

 KA صندلی راحت نشین مدل 

 59,900
تومان

مســکن هم مانند خودرو، ارز و طال، به سرنوشت 
نامعلوم و مبهمی دچار شــد. ایــن وضعیت حاال 
دامنگیر مستاجران هم شده است و عمال خانه دار 
شــدن، به رویایی دســت نیافتنی برای بسیاری 
تبدیل شده است؛ با این وجود بررسی معامالت و 
قیمت ها طی یک ســال گذشته نشان می دهد که 
در برخی از مناطق، خانه ها ارزان تر شــده اند. این 
مســئله می تواند به دلیل رکود در خرید و فروش 
یا ازدیاد عرضه در این مناطق باشــد. بررسی آمار 
معامالت در شهر اصفهان نشان می دهد که افزایش 
قیمت ها در همه نقاط شــهر به یک اندازه نبوده و 
برخالف باور عمومی قیمت ها در مناطق شــمالی 
شــهر اصفهان با افزایش قیمت و حجم معامالت 
بیشتری مواجه بوده اســت. بر اساس آخرین آمار 
ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، میزان معامالت 
مسکن در سال گذشــته به جز در تهران در همه 
مراکز اســتان ها، کاهشی بوده اســت. اصفهان با 
رشد ۳۹/۵ درصدی در میان مراکز استان ها در رده 
سوم، بیشترین میزان افزایش قیمت ها را داشت؛ 
در حالی که سطح معامالت همچنان با رکود مواجه 
است. بر اســاس داده های ســامانه اطالعات بازار 
امالک ایران که بر اســاس ثبت معامالت امالک 
در هر اســتانی از ســوی وزارت راه و شهرسازی 
و معاونت مســکن و ســاختمان این وزارت خانه 
پشتیبانی می شود، در یک سال گذشته بیشترین 
معامالت صورت گرفتــه در اصفهان در منطقه ۵ 
و کمترین آنها در منطقه ۱0 ثبت شــده اســت. 
باالترین قیمت هر متر مربع منزل مســکونی نیز 
در اســفند ماه ســال ۹۷ نزدیک به هفت میلیون 
تومان به ثبت رسیده است. بر اساس اطالعات این 
سایت بیشترین معامالت هم در مردادماه سال ۹۷ 
و کمترین میزان در اردیبهشــت ماه امسال ثبت 
شده است. بررســی آمار این سایت نشان می دهد 
در اکثر مناطــق اصفهان، قیمت ها در مقایســه 
با سال گذشــته تقریبا دو برابر شــده است. این 
شــیب تند البته در مناطق جنوبی اصفهان بیشتر 
هم بوده اســت. قیمت هر متربع واحد مســکونی 
در مناطــق زینبیــه و مولوی در خــرداد ماه ۹۷ 
کمی باالتر از دو میلیون تومان بوده است که این 

عدد در اردیبهشــت ماه 
امسال 4.۵ میلیون تومان 
)نزدیک به دو برابر(شده 
و در محــدوده خیابــان 
بزرگمهر قیمت ها ســال 
گذشته از 4 میلیون آغاز 
و امســال در اردیبهشت 
به۹ میلیون تومان رسیده 

اســت. نکته قابل توجه در معامالت این محدوده، 
کاهش شــدید خرید و فروش است. در خرداد ۹۷ 
میزان معامالت این منطقه در شــاخص ۲0 قرار 
داشته که امسال این عدد به 6 کاهش یافته است. 
 در البه الی آمار می توان بــه رابطه معنادار میزان 
معامالت بــا افزایش ناگهانی قیمت ها هم رســید 
به عنوان مثال در منطقه 6 محدوده ســعادت آباد 
و فیض در حالی که قیمت ها در اســفند ماه سال 
گذشته بین 6 تا 8 میلیون تومان ثابت بوده است، 
با افزایش ناگهانی معامالت در اســفند و فروردین 

قیمت هــا به یــک باره 
افزایــش یافتــه و تا ۱0 
میلیون تومان در یک ماه 

هم افزایش یافته است.
 در میــان آشــفته بازار 
و خریــد و فروش هــای 
ز  ا برخــی  هیجانــی، 
مناطق اصفهان، وضعیت 
کم نوسان تری داشته اند؛ به عنوان مثال در منطقه 
۵ در محدوده فرح آباد و باغ دریاچه و حسین آباد 
نمودارها، ثبات قیمت ها همراه با شیب مالیم افت 
خرید و فروش را نشان می دهند؛ حتی در فروردین 
و اردیبهشت امسال قیمت ها در این مناطق کاهش 
هم داشته است. این وضعیت در مورد برخی دیگر 
از محدوده های اصفهان کامال برعکس بوده است 
در منطقه 8 در محدوده رزمندگان و خانه اصفهان 
از بهمن ماه ســال گذشــته به یک بــاره افزایش 
قیمت ها شروع شــده و تا نزدیک به سه برابر هم 

رسیده است؛ اما بیشــترین میزان کاهش قیمت 
خانه در محدوده پروین و احمد آباد به ثبت رسیده 
است؛ به طوری که قیمت ها از 8 میلیون تومان در 
آبان ماه به نزدیک 4 میلیون در فروردین امســال 
رسیده اســت؛ البته معامالت در این محدوده نیز 
کاهش قابل توجهی یافته و از شاخص ۱4 به زیر ۲ 

درصد رسیده است. 
این آمار و ارقام اگر چه نمی تواند به صورت دقیق 
گویای میزان قیمت ها و معامالت در ســطح شهر 
اصفهان باشــند؛ اما الگو و چشــم اندازی کلی از 
حجم و روند معامالت را نشــان می دهــد. بر این 
اســاس در همه مناطق اصفهان، تغییرات قیمتی 
یکســان نبوده اســت و حتی در برخی از مناطق 
می توان واحدهای مســکونی ارزان تری نسبت به 

قیمت های سال گذشته هم پیدا کرد.
 همچنین میل به خرید در مناطــق ارزان قیمت 
بیشتر است و به همین دلیل جهش های قیمتی در 

این قسمت ها بیشتر به چشم می خورد.

به کجا چنین شتابان؟!
  بررسی نوسانات آماری مسکن اصفهان در یک سال گذشته؛

رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان با بیان اینکه سامســونگ و هواوی دو برند مورد عالقه اصفهانی ها در 
بازار موبایل هســتند، گفت: با افت نرخ دالر در حال حاضر قیمت موبایل حدود ۱0 درصد کاهش یافته اســت. حسن 
میرشمشیری، در خصوص کاهش نرخ ارز و تاثیر آن بر بازار موبایل، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت گوشی برندهای 
سامســونگ، هواوی و آیفون کاهش یافته است؛ البته گوشی هایی که اکنون فروخته می شــود بعضا با نرخ دالر باالتر 
خریداری شده، با این وجود به دلیل بازار رقابتی با نرخ دالر روز و پایین، گوشی هایی تلفن همراه فروخته می شود. وی 
اضافه کرد: متاسفانه فروشندگانی که موبایل را با نرخ دالر باال خرید کرده اند و امروز نرخ دالر کاهش یافته، دچار ضرر 

می شوند و اگر محصول خود را عرضه نکنند، در فضای رقابت، بازار را از دست می دهند.

کاهش 10 درصدی 
قیمت موبایل در بازار

رییس اتحادیه فروشندگان 
تلفن همراه اصفهان: خبر

 

  عکس روز

عرضه مدل های EQB و EQE مرسدس بنز در دهه آینده
مرســدس بنز موج خودروهای برقی خود را پیش می برد و قرار است در سال های ۲0۲۱ 
و ۲0۲۲ به ترتیب مدل هــای EQB و EQE را عرضه کند. گفته می شــود EQB دارای 
نسخه ای با ایرودینامیک ارتقا یافته از بدنه جعبه ای GLB خواهد بود و طیف حرکتی بیش 
از 4۹۹ کیلومتر خواهد داشت. EQB به همراه نسخه ای هیبریدی شارژی به طیف مدل های 

GLB احتراق داخلی می پیوندد.

در یک سال گذشته بیشترین 
معامالت صورت گرفته در 

اصفهان در منطقه 5 و کمترین 
آنها در منطقه 10 ثبت شده است

قائم مقام معاون شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان:
تخلفات بعد از احداث واحد صنعتی به شرکت شهرک ها ربطی ندارد

قائم مقام معاون شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان گفت: تخلفات بعد از احداث واحد صنعتی به شرکت 
شهرک ها مربوط نمی شود، تعریف نوع صنایع در ناحیه صنعتی مربوط به وظایف شرکت شهرک هاست که این 
امر هم مجوزهای خاص خود را دارد؛ چرا که بســته به فاصله با مرکز شهرستان، ایجاد صنایع محدودیت دارد. 
عیسی بهمنی درخصوص وظایف این شرکت اظهار کرد: وظیفه شرکت شهرک های صنعتی را باید مدنظر داشت 
وهرگونه دایرشدن واحدهای صنعتی چه در مناطق صنعتی و چه خارج از آن بدون استعالمات ادارات مربوطه 
امکان پذیر نیست. وی افزود: اگر صنعتی امروز به آالیندگی رسیده در ابتدای کار آالینده نبوده است که توانسته 
مجوز راه اندازی را اخذ کند و به احتمال زیاد در مراحل توسعه ای آن صنعت منجر به آالیندگی شده. در اینجا 

شرکت شهرک های صنعتی حق خلعیت آنها را ندارد، بلکه این امر در حوزه وظایف اداره محیط زیست است. 

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر:
حذف قبض های کاغذی برق از مهر ماه

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر گفت: از نخستین روز از مهرماه سال جاری دیگر توزیع هیچ قبض کاغذی صورت 
نمی گیرد. غالمعلی رخشانی مهر اظهار داشت: افق برنامه حذف قبض های کاغذی این است که از نخستین روز از 
مهرماه سال جاری توزیع هیچ قبض کاغذی صورت نگیرد و ارسال قبض های الکترونیکی در مردادماه و شهریورماه 
سال جاری نیز به صورت آزمایشی انجام خواهد شد. در این زمان آموزشی اگر مشکالتی درباره اطالعات ما پیرامون 
تلفن همراه مشترکین همچنین توزیع قبض های الکترونیکی باشد، شناسایی و در جهت رفع آن اقدام خواهد شد. 
در تمامی استان ها سرشماره ای پیرامون انتقال اطالعات مشترکین برای قبوض الکترونیکی اعالم شده تا پس از ثبت 
اطالعات قبض الکترونیکی را روی تلفن همراه خود دریافت کنند. شهروندان می توانند جهت اعالم اطالعات خود 

پیرامون دریافت قبض الکترونیکی با سرشماره ۳۵۱۵0 تماس حاصل کنند.

۵ نکته برای جیب های خالی
در شــرایط بد اقتصادی چه باید 

کرد؟
شیوه های پس انداز کردن،اقتصاد 
زنان، مردان و کار،قانون ســرد 
اقتصاد و کانون گرم خانواده،رابطه 
کیفیــت گوشــت بــا اقتصاد 
خانواده،نقــش زنان عشــایر در 
اقتصــاد خانواده،عادات غذایی و 
اقتصاد خانواده از ویژگی های این 

اپ است.

اقتصاد خانواده

شن مالی
معرفی اپلیکی

روابط عمومی شهرداری گز برخوار

آگهی مناقصه واگذاری امور تنظیف، رفت و روب و جمع آوری پسماند شهر 
گز برخوار و نگهداری و حفاظت فیزیکی و پشتیبانی اماکن متعلق به شهرداری 

شهرداری گز برخوار در نظر دارد نسبت به واگذاری امور تنظیف، رفت و روب 
و جمع آوری و حمل پسماند شــهر گز برخوار و نگهداری و حفاظت فیزیکی و 
پشتیبانی اماکن متعلق به شهرداری برای ســال های ۱۳۹۹-۱۳۹8  از طریق 

مناقصه عمومی اقدام نماید.
بنابراین از کلیه شرکت های دارای رزومه کاری مرتبط و سابقه همکاری در زمینه 

یاد شده به منظور شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.
تذکرات: 

1- مدت انجام کار: از تاریخ ۱۳۹8/0۵/0۱ به مدت ۱۲ ماه شمســی )یک سال 
کاری( می باشد.

2- سپرده شرکت در مناقصه به دو روش:
الف( ضمانت نامه بانکی با اعتبار حداقل ۳ ماهه

ب( فیش واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری به شماره 0۱04۵۱6404008 
نزد بانک ملی ایران شعبه گز برخوار

3- دریافت اســناد مناقصه: واریز مبلغ یک میلیون ریال به حساب شماره 
0۱04۵۱6۳۹600۲ برای دریافت اسناد مناقصه الزامی است.

4- شرایط متقاضیان:
 الف( فقط اشخاص حقوقی واجد شرایط می توانند در این مناقصه شرکت نمایند.
ب( حداقل انجام یک قرارداد با موضوع مشــابه در یک شهرداری واقع در کشور 

الزامی است.
۵- مهلت دریافت اسناد: واجدین شــرایط می تواننــد جهت دریافت اسناد 
مناقصه از روز شنبه ۱۳۹8/0۳/۲۵ تا روز سه شنبه ۱۳۹8/0۳/۲8 به دبیرخانه 

شهرداری گز برخوار مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تحویل پیشــنهاد قیمت: پایان وقت اداری روز سه شنبه به تاریخ 

۱۳۹8/04/04 می باشد.
6- محل دریافت اسناد و قبول پیشنهادها: استان اصفهان- شهر گز برخوار 

ابتدای بلوار معلم- ساختمان شهرداری- دبیرخانه شهرداری می باشد.
الف( تحویل اســناد فقط در قبال ارائه فیش واریزی به حساب فوق الذکر انجام 

می گیرد.
ب( شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شرایط و کلیه تکالیف مقرر 
دراسناد مناقصه می باشد. شــهرداری گز برخوار در رد یا قبول کلیه پیشنهادها 

مختار است.
ج( سایر اطالعات و جزئیات در اسناد ذکر شده و مشــروح شرایط توسط اداره 

خدمات و ایمنی شهری شهرداری گز برخوار ارایه می گردد. 
شــرکت کنندگان باید کلیه مدارک را پس از امضا صاحبان، امضا شرکت و مهر 
مربوطه در پاکت هایی که از واحد دبیرخانه شهرداری دریافت نموده اند گذاشته و 
به صورت الک و مهر شده تحویل دبیرخانه شهرداری داده و رسید دریافت نمایند.

م الف:492937

نوبت دوم

مرضیه محب رسول

 

عدالت اجتماعی در سایه  
اجرای قانون مالیات ها

قانون مالیات های مســتقیم حاوی مقرراتی 
است که زمینه مناسبی را برای برقراری عدالت 
اجتماعی ،شــفافیت بیشــتر اقتصاد کشور، 
برچیدن روش تشــخیص علی الرأس، حذف 
مالیات تکلیفی، برقراری معافیت های مناسب 
برای ســرمایه گذاری به ویژه در مناطق کمتر 
توســعه یافته، ساده ســازی برخی مقررات و 
اصالح فرآیند رسیدگی، ساده سازی مقررات 
فصل مالیات بر ارث و هدفمند کردن معافیت 

اجاره امالک را فراهم می کند. 
از نکات مثبت قانون مالیات های مستقیم که 
هدف از اجرای آن، تنها شفاف سازی در مورد 
کسانی است که از پرداخت مالیات گریز دارند 

اجرا و برقراری عدالت اجتماعی است.
یکی از مواردی که در قانــون اهمیت ویژه ای 
دارد، برقــراری عدالــت و رقابــت ســالم در 
فعالیت های اقتصادی، برقراری شرایط یکسان 
برای فعاالن اقتصادی و فراهم آوردن شــرایط 
عادالنــه و غیرتبعیض آمیــز در صحنه های 
اقتصادی اســت که یقینا موجب فراهم آمدن 
شــرایط مناســب برای ســرمایه گذاری در 
فعالیت های اقتصادی، ایجاد شــرایط رقابتی 
و ســالم در نظام اقتصادی کشــور، سالمت و 
شــفافیت فعالیــت هــای مالی بنــگاه های 
اقتصادی شــده و یکی از جدی ترین موانع در 

سرمایه گذاری ها برطرف می شود. 
اجرای صحیح قوانین مالیاتی می تواند منجر به 
کاهش هزینه های وصول درآمدهای مالیاتی و 
بهبود شاخص های مربوط به فضای کسب و کار 
)کاهش زمان صرف شده برای پرداخت مالیات، 
برقراری عدالت اجتماعی، کاهش تعداد دفعات 
پرداخت مالیات، کاهش نرخ مالیات و ...( برای 

فعاالن اقتصادی شود.
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مفاد آراء
3/232  شماره صادره : 1398/15/564472-1398/2/21 آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی شهرســتان فریدن به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در 
 صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر

 خواهد شد.
1- برابر رای شماره 139860302012000076 مورخه 1398/02/11 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای علی میرزائی 
فرزند حیدر علی به شماره شناســنامه 423 صادره از بوئین و میاندشت در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی با حق الشرب طبق قانون توزیع عادالنه آبها و نحوه ملی شدن آن به 
مساحت 54001/50 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 221 اصلی واقع در 
داشکسن  حوزه ثبت فریدن جز بخش سیزده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای 

حیدر علی میرزائی محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/03/11
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/03/25

م الف: 483418 موسی الرضا امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدن
مفاد آراء

3/231  شماره صادره : 1398/15/562778-1398/2/11 آگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی شهرســتان فریدن به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
یکماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- برابر رای شماره 139860302012000044 مورخه 1398/02/05 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا مریدی فرزند 
یداله به شماره شناســنامه 3 صادره از چادگان در یک دانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی با حق الشرب طبق قانون توزیع عادالنه آبها و نحوه ملی شدن آن به 
مساحت 129214/85 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی از 56 اصلی واقع در 
اراضی روستای علی عرب حوزه ثبت فریدن جز بخش سیزده ثبت اصفهان خریداری از 

مالک رسمی آقای حیدر اعالئی محرز گردیده است.
2- برابر رای شماره 139860302012000045 مورخه 1398/02/05 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملــک فریدن تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی آقای علی مریدی 
منصوریه فرزند یداله به شماره شناسنامه 1 صادره از چادگان در یک دانگ و نیم مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حق الشرب طبق قانون توزیع عادالنه آبها و نحوه 
ملی شدن آن به مســاحت 129214/85 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 
از 56 اصلی واقع در اراضی روســتای علی عرب حوزه ثبت فریدن جز بخش سیزده ثبت 

اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای حیدر اعالئی محرز گردیده است.
3- برابر رای شماره 139860302012000046 مورخه 1398/02/05 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسینعلی مریدی 
منصوریه فرزند یداله به شماره شناسنامه 6 صادره از چادگان در یک دانگ و نیم مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حق الشرب طبق قانون توزیع عادالنه آبها و نحوه 
ملی شدن آن به مســاحت 129214/85 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 فرعی 
از 56 اصلی واقع در اراضی روســتای علی عرب حوزه ثبت فریدن جز بخش سیزده ثبت 

اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای حیدر اعالئی محرز گردیده است.
4- برابر رای شماره 139860302012000047 مورخه 1398/02/05 هیات اول/ دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
مریدی منصوریه فرزند یداله به شماره شناسنامه 48 صادره از چادگان در یک دانگ و نیم 
مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حق الشرب طبق قانون توزیع عادالنه آبها 
و نحوه ملی شدن آن به مساحت 1129214/85 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 1 
فرعی از 56 اصلی واقع در اراضی روستای علی عرب حوزه ثبت فریدن جز بخش سیزده 

ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای حیدر اعالئی محرز گردیده است.
تاریخ چاپ نوبت اول: 1398/03/11
تاریخ چاپ نوبت دوم: 1398/03/25

م الف: 484117 موسی الرضا امامی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فریدن
حصروراثت 

3/217 آقاي علیرضا احمدي محمدآبادي داراي شناسنامه شماره 596 به شرح دادخواست 
به کالسه 4/122/98 از این دادگاه درخواست گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان یحیي احمدي محمدآبادي فرزند حبیب متولد 1309/6/10 بشناسنامه 
442 و شماره ملي 6199275225 در تاریخ 98/1/8 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- صغري خانم قرباني فرزند زین العابدین 
به شماره شناسنامه 33 به عنوان همســر 2- فاطمه احمدي محمدآبادي فرزند یحیي به 
شماره شناسنامه 5 به عنوان دختر 3- معصومه احمدي محمدآبادي فرزند یحیي به شماره 
شناسنامه 16 به عنوان دختر 4-کبري احمدي محمدآبادي فرزند یحیي به شماره شناسنامه 
10 به عنوان دختر 5- جمیله احمدي محمدآبادي فرزند یحیي به شــماره شناسنامه 28 
به عنوان دختر 6- منیره احمدي محمدآبادي فرزند یحیي به شــماره شناسنامه 503 به 
عنوان دختر 7- فرزانه احمدي محمدآبادي فرزند یحیي به شماره شناسنامه 49 به عنوان 
دختر 8- علیرضا احمدي محمدآبادي فرزند یحیي به شماره شناسنامه 596 به عنوان پسر.
مرحوم داراي همسر، یک فرزند پســر و 6 فرزند دختر مي باشد. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتي درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهي مي نماید تا هرکسي اعتراضي دارد و یا 
وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.م الف: 495365 رئیس شعبه چهارم دادگاه شوراي 

حل اختالف آران و بیدگل )229 کلمه، 2 کادر(
مزايده اموال منقول

3/198  اجراي احکام حقوقي شعبه اول اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص 
پرونده اجرایي کالسه 963374 ج/ اول له 1- علیرضا حسن قلیاني 2- فرزاد حسن قلیاني 
3- شمس الســادات میرلوحي علیه آقاي علیرضا عنایتي ده سرخي مبني بر مطالبه مبلغ 
14/247/750/564 ریال بابت محکوم به و هزینه هاي اجرایي و حق االجراي دولتي در 
تاریخ 98/4/18 ســاعت 10/30 صبح در محل اجراي احکام دادگستري اصفهان طبقه 
زیرزمین اتاق 18 جهت فروش اموال توقیفي که توسط کارشناس رسمي دادگستري به 
شرح ذیل ارزیابي شــده و نظریه وي مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. 
طالبین خرید مي توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشاني اصفهان، خ آتشگاه، جنب 
داروخانه دکتر احمدي، شرکت ایمن اندیشــان مراجعه و از ملک بازدید و در روز مزایده با 
همراه داشتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملي در وجه اجراي 
احکام حقوقي در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. تســلیم مال پس ازپرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت و هزینه هاي 

اجرایي برعهده محکوم علیه مي باشد. مابقي ثمن معامله ظرف حداکثر یکماه پرداخت واال 
ده درصد واریزي به نفع دولت ضبط خواهد شــد. اوصاف ملک مورد مزایده: در خصوص 
اظهار نظر کارشناســي در مورد پرونده اجرایي کالســه 963372 مطروحه در شعبه اول 
 اجراي احکام مدني شهرستان اصفهان نظریه کارشناســي خویش را به شرح زیر اعالم 
مي دارم. پرونده مزبور مورد مطالعه قرار گرفت.  از سه فقره مجموعه سیستم هاي دوربیني 
مطرح در پرونده به کمک خواهان بازدید بعمل آمد. با فروشنده سیستم هاي مزبور یعني 
شرکت ایمن اندیشان زنده رود نیز صحبت گردید. مجموعه سیستم هاي دوربیني مزبور 
کاماًل نو و در بسته بندي اصل آن بودند. مبلغ دوازده میلیارد و هشتصد و ده میلیون ریال 
)12/810/000/000 ریال( مجموعه سیســتم هاي دوربیني ثبت شده در فاکتور مورخه 
1397/7/12 )فاکتور پیوست مي باشد( که توسط خواهان پرداخت شده مورد تایید مي باشد. 
آن مجموعه سیستم هاي دوربین صنعتي در درجه حرارت هاي بسیار باال جهت استفاده در 
کوره ها در صنایعي چون فوالد، شیشه سازي، سیمان و سرامیک سازي مورد استفاده قرار 
مي گیرد. آن مجموعه شامل تابلوي کنترل، سیستم حرکتي پنوماتیک، سیستم خنک کننده 
و نرم افزار کنترلي مي باشد که در ساخت آن از تکنولوژي هاي بسیار پیشرفته استفاده شده 
است. با توجه به اینکه دستگاه هاي مزبور نو و بسته بندي شده مي باشند و قیمت کارخانه 
امروز آنها نیز افزایش یافته و با توجه به افزایش احتمالــي تعرفه هاي گمرکي ابزارهاي 
دقیق الکترونیکي کامپیوتري وارداتي و همچنین بــا در نظر گرفتن افزایش نرخ تورم در 
دي ماه 1397 نسبت به مهرماه، قیمت روز آن ســه فقره مجموعه سیستم هاي دوربیني 
حدود چهارده میلیارد و نود و یک میلیون ریال ) 14/091/000/000 ریال( برآورد مي شود. 
مشخصات کلي: قابلیت مشاهده رنج وسیعي از درخشندگي شعله در تمامي مراحل از جرقه 
تا اشتعال یا احتراق کامل متد خنک کاري توسط گاز فشرده براي ممکن سازي کار دوربین 
و لنز در دماي بسیار باال در محفظه کوره مکانیسم محرک )رفت و برگشتي( پنوماتیک براي 
اشغال فضاي کمتر، وزن سبک و قابلیت اطمینان باال حفاظت اتوماتیک دوربین و اعالم 
خطا در حالت افت فشار هواي خنک کاري و یا قطع تغذیه برق دستگاه و ترک، محفظه کوره 
به طور اتوماتیک در این حالت ها قطع منبع هواي خنک کاري در صورت خروج سیستم 
دوربین از محفظه کوره به طور اتوماتیک جهت حفظ ایمني دستگاه و کاهش مصرف گاز، 
ارائه تصویر رنگي با کیفیت و وضوح باال، قابلیت اطمینــان باال و امکان تعمیر و تعویض 
 FOV 90 :حفره لنز ،HITV :کلیه قسمت هاي مختلف دستگاه، مشــخصات فني: مدل 
 TVL )ســطح افقي( 4، تعریف افقي mm :طول کانوني لنــز پین حفره ،)V 62 *h 77  (
SNR :50 db  ،540، خروجي ویدئو: PAL compite ،75   اهمV )P.P 0   .1( دیافراگم 
: قابل تنظیم از نظر الکتریکي، جک و ســیلندر پنوماتیکي دوربین: سیلندر بدون شافت با 
 ،kg 25 :وزن دستگاه برگرداننده پنوماتیک ،kg 18 :ون دوربین ،mm 600 کورمن حرکتي 
وزن جعبه: kg 15،  م الف: 427494 اجراي احکام حقوقي شعبه اول اصفهان  )664 

کلمه، 6 کادر(
مزايده اموال غیرمنقول

3/233 اجرای احکام حقوقی شعبه چهارم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالسه 960077 ج/4 له 1- شــهین دخت روحانی 2- هوشنگ وفایی و 
علیه 1- زهرا 2- علیرضا 3- محمدرضا 4- مسعود قوه عود 5- محمد علی هرندی زاده 
6- عفت بنائیان اصفهانی 8- سهیال کاغذی مبنی بر فروش پالک ثبتی 75 فرعی از 4794 
اصلی بخش 5 اصفهان بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق االجرای دولتی در تاریخ 
98/04/22 ساعت 8/30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین 
اتاق 18 خیابان شهید نیکبخت جهت فروش شش دانگ ملکی به پالک ثبتی شماره فوق با 
مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده است ملکی خواندگان و اکنون در 
تصرف مالکانه خواهان توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده نظریه 
وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نما ید. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز 
قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در روز  مزایده با همراه داشتن 
10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی 
 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشــنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 

هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشــد و مابقی ثمن ظــرف حداکثر یکماه 
پرداخت و اال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد. اوصاف ملک مورد مزایده: 
ملک واقع در اصفهان خیابان چهارباغ باال- خیابان بهار آزادی- نبش کوچه گلشــن به 
 شــماره ملک 4794/75 و شــماره ثبت 18735 از بخش 5 ثبتی اصفهان به استحضار

 می رســاند با توجه به شــرایط روز بازار و ارزش پروانه )فعلی و تمدیــد آن( مطابق نامه 
شماره 5/97/8189 مورخ 97/08/10 شــهرداری منطقه 5 اصفهان، گزارش زیر تقدیم 
می گردد: با عنایت بــه موارد فوق الذکر و لحاظ کردن کلیه موارد موثر بر کارشناســی از 
جمله محل، موقعیت، دسترس ها، برخالف مساحت، کاربری، شرایط روز بازار، وضعیت 
اســکلت قدیمی، ارزش پروانه فعلی و تمدید آن، وضعیت بنای احداث شده و کلیه موارد 
موثر در کارشناسی، نتیجه به شرح زیر اعالم می گردد: 1- ارزش روز شش دانگ عرصه 
پالک فوق الذکــر به متراژ 544 متر مربــع در مجموع برابــر 60/000/000/000 ریال 
معادل شــش میلیارد تومان برآورد و ارزیابی می گردد. 2- ارزش روز اســکلت اجرا شده 
برابر 1/000/000/000 ریال معادل یک صد میلیون تومــان برآورد و ارزیابی می گردد. 
3- ارزش روز پروانه مطابق نامه فوق الذکر از طرف شــهرداری محتــرم منطقه 5 برابر 
14/574/607/670 ریال برآورد می گردد. 4- ارزش روز بیمه ســازمان تامین اجتماعی 
2/186/191/150 ریال برآورد می گــردد. 5- ارزش روز خدمات مهندســی مربوط به 
سازمان نظام مهندســی 2/040/000/000 ریال برآورد می گردد. 6- ارزش روز تمدید 
پروانه مطابق نامه فوق الذکر از طرف شــهرداری محترم منطقه 5 برابر 485/518/680 
ریال برآورد می گردد. 7- ارزش روز خدمات مهندســی )خدمــات نظارتی( جهت تمدید 
پروانه به مدت 2 ســال مبلغ 340/000/000 ریال برآورد می گــردد. 8- با توجه به عدم 
تغییر در مفاد پروانه مابــه التفاوتی جهت بیمه ســازمان تامین اجتماعــی اخذ نخواهد 
 شــد. در مجموع ارزش واقعی پروانه با احتســاب مجموع ردیف های 3 و 4 و 5 و کســر 
 هزینه های ردیــف 6 و 7 و 8 فوق الذکر برابــر 17/975/280/140 ریال برآورد و اعالم 
می گردد. با توجه به مطالب فوق الذکر ارزش پایه روز این ملک شــامل عرصه و اسکلت 
اجرا شده و امتیاز پروانه در مجموع 78/975/280/140 ریال معادل هفت میلیارد و هشت 
 صد و نود و هفت میلیون و پانصد و بیست و هشــت هزار و چهارده تومان برآورد و اعالم 
می گردد. م الف: 427518 اجرای احکام حقوقی شعبه چهارم اصفهان )588 کلمه، 

6 کادر( 
ابالغ رای

3/245 شماره: 881/95 شماره دادنامه:7- 95/1/18 ، مرجع رسیدگی شورای حل اختالف 
حوزه اول به نشانی خمینی شهر خواهان: مصطفی کاظمی اندانی فرزند صفرعلی با وکالت 
حمید شفیعی نشانی: خمینی شهر خ مدرس محله میریان پالک50 ، خوانده: آقای حمیدرضا 
حاج هاشم خانی فرزند عزت اله نشانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه سفته ، رای 
شورا: در خصوص دادخواســت خواهان آقای مصطفی کاظمی اندانی فرزند صفرعلی با 
وکالت آقای حمید شفیعی به طرفیت خوانده آقای حمیدرضا حاج هاشم خانی فرزند عزت 
اله به خواسته مطالبه وجه یک فقره سفته به شماره 950552 به مبلغ 50/000/000 ریال 
به انضمام خسارات تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل شورا از توجه به 
وجود اصل سفته در ید خواهان و اینکه خوانده در مقابل ادعای خواهان دفاعی از خود به 
عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خویش به شــورا ارائه ننموده دعوی خواهان را وارد و 
ثابت دانسته مستنداً به مواد 307 و 308 و 309 قانون تجارت و مواد 1258 قانون مدنی و 
مواد 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
با احتساب خسارات تاخیر تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی از زمان تقدیم 
دادخواســت مورخه 94/10/14 تا زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
160/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 1/800/000 ریال به عنوان حق الوکاله 
وکیل در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20روز از تاریخ ابالغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و ســپس ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی شهرستان خمینی شهر می باشد. م الف: 489929  مظاهر حقیقی 

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )274 کلمه، 3 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/238 شماره: 81/98 حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:30 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/04/30 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سیدابوالفضل موسوی فرد ، 
نام پدر: سیدرضا ، نشانی: خمینی شهر خ بسیج روبروی بن بست 81 ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: محســن احمدی ، نام پدر: علی ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه 
چک ، دالیل خواهان: کپی چک و کپی گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.

 م الف: 490519 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)188 
کلمه، 2 کادر(

ابالغ وقت رسیدگی
3/240 شماره: 464/98 حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ســاعت 05:45 بعدازظهر روز یکشنبه 
مورخه 1398/04/30 ، مشــخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: نوراله هاشــمیان 
آدریانی ، نام پدر: عزیز ، نشانی: خمینی شهر بلوار امیرکبیر فرعی 95 ک اول سمت چپ 
؛ مشخصات خوانده: 1-نام و نام خانوادگی: علی بابایی ورنوسفادرانی ، نام پدر: قدمعلی ، 
2- نام و نام خانوادگی: بهزاد کیانی ، نام پدر: اسداله ، خواسته و بهای آن: کپی سند انتقال 
خودرو ، دالیل خواهان: کپی سند انتقال خودرو ، گردش کار: خواهان.خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی نموده اســت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواســت و 
مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نســخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد.

  م الف: 491512 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)201 
کلمه، 2 کادر(

ابالغ رای
3/241 کالسه پرونده:2198/97 ،شماره دادنامه:204 -98/2/11 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: امین حاجی هاشمی به نشانی:خمینی 
شهر خ شریعتی شــمالی کوی 145 پ3 ؛ خواندگان: 1-کاوه محمدیان نشانی: مجهول 
المکان 2-علی عادلی نشــانی: خمینی شهر خ شریعتی شــمالی ک147 پ2 ، خواسته: 
مطالبه وجه چک ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و 
جری تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای امین 
حاجی هاشمی به طرفیت آقایان 1-کاوه محمدیان 2-علی عادلی به خواسته مطالبه مبلغ 
200/000/000 ریال وجه 1 فقره چک به شماره 9521/797940-12 مورخ 97/2/20 به 
انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست مالحظه رونوشت 
مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خواندگان در جلســه 
مورخ 98/2/8 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشــان و با عنایت به نظریه مشورتی 
اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خواندگان و استصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی 

بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب 94/8/10 و مــواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجــارت و تبصره الحاقی مصوب 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 522 از 
قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت 
دانســته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل 
خواســته و پرداخت مبلغ 2/580/000 ریال بابت خســارات دادرسی و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اســتهالک کامل دین بر مبنای شاخص بهای 
کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان 
صادر و اعالم می گــردد. رای صادره غیابــی و ظرف مهلت 20روز پــس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی قابل 
تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 491530   ایمان 
 بختیاری قاضی شعبه هشتم شورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهر )357 کلمه، 

3 کادر(
مزايده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(

پرونــده:  شــماره   ،  139803902121000009 آگهــی:  شــماره   3 /242
139704002121000813 ، تاریــخ آگهی: 1398/03/13 ، آگهــی مزایده اموال غیر 
منقول پرونده اجرایی کالســه 9701091 ، تمامت مقدار هفتصد و شصت و نهـ  هزارم 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 6738 فرعی واقع در خمینی شهر 158 اصلی بخش 
14 ثبت اصفهان به آدرس خمینی شهر 700 دستگاه خیابان دستغیب بلوار شهید اعتصامی 
کوچه خیبر2 پالک1 که حسب نامه شماره 139885602006000350- 1398/01/24 
ثبت اسناد خمینی شهر تمامت هفتصد و شــصت و نهـ  هزارم دانگ مشاع از ششدانگ 
پالک مذکور به نام غالمرضا سیاه سردی فرزند موسی با مقدار دیگر پالک طبق صفحه 
دفتر امالک الکترونیکی 139620302006011491 ثبت و سند صادر گردیده و محدود 
است: شمااًل: دیوار به دیوار بطول )13/00( سیزده متر به شــماره پنج هزار و نهصد و نه 
فرعی ، شرقًا: دیوار به دیوار بطول )23/85( بیست و ســه متر و هشتاد و پنج سانتیمتر به 
شماره دو هزار و هشــتصد و هفت فرعی ، جنوبًا: درب و دیوار بطول )13/00( سیزده متر 
به کوچه ، غربًا: دیوار به دیوار بطول )23/85( بیست و سه متر و هشتاد و پنج سانتیمتر به 
شماره دو هزار  و هشتصد و پنج فرعی حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناس مقدار 
ملکی بدهکار با مقدار دیگر از پالک به مســاحت 310/05 مترمربع عرصه و حدود 600 
مترمربع اعیانی و به صورت یک باب ساختمان مشــتمل بر سه طبقه زیرزمین مسکونی 
 همکف اول زیرزمین بدنه سنگ دارای سرویس بهداشتی و یک اتاق و آشپزخانه همکف
 بدنه سنگ دارای سرویس بهداشــتی کابینت فلزی سیستم گرمایشی بخاری می باشد 
پالک فوق دارای اشــتراکات آب و برق و گاز بوده که مقدار ملکی غالمرضا سیاه سردی 
فرزند موسی از ششــدانگ پالک مذکور به انضمام قدرالســهم از مشترکات آب و برق 
و گاز که قبــاًل در مقابل طلب خانم فرزانه رحمتی و نیم عشــر اجرایــی متعلقه موضوع 
پرونده اجرایی کالســه 9701091  بازداشــت گردیده و به موجب گزارش کارشناس به 
مبلغ یک میلیارد و بیست و پنج میلیون و سیصد و سی و ســه هزار و هفتاد و هفت ریال 
)1/025/333/077 ریال( ارزیابی شده است که از ســاعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 
1398/04/18 در محل واحد اجرای اسناد رسمی خمینی شهر از طریق مزایده حضوری 
به فروش می رسد الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از 
حق انشعاب و یا اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی 
های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقداً وصول مــی گردد ضمنًا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد مزایده روز 

 اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. م الف: 494586 
  نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )490 کلمه، 5 کادر(

فقدان سند مالکیت 
2/243 شــماره نامه: 139885602006002490 ، تاریخ: 1398/03/20 ، آقای مهرداد 
محبی فرزند مرتضی به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است یکصد و دو ســهم و بیست و پنج صدم سهم مشاع از 357 سهم 
ششدانگ پالک شــماره فرعی 7715 از 75 اصلی واقع در خمینی شهر بخش 14 ثبت 
اصفهان که در دفتر 606 صفحه 411 مسبوق به ثبت و سند می باشد که در اثر جابه جایی 
مفقود شده است و چون درخواســت صدور المثنی ســند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس 
مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد 
شــد. م الف: 496213 نبی اله یزدانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 

)205 کلمه، 2 کادر(
ابالغ دادخواست وضمائم

3/205 بدینوســیله به آقاي فرود قرقانــي فرزند علي فعاًل مجهــول المکان ابالغ مي 
گرددکه خواهان رضا فاتح فرزند مرتضي به نشاني شهرضا خ حافظ شرقي ک 39 پ 11 
دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ شــصت میلیون ریال به این شورا تسلیم که بکالسه 
98/98 ش2 ح  ثبت و وقت رسیدگي براي روزشنبه مورخ  98/4/29 ساعت 4/45 عصر 
تعیین گردیده اینک حسب درخواســت خواهان و به تجویزماده 73 ق 0 آ 0 د 0 م مراتب 
یک نوبت دریکي از جراید کثیراالنتشــار آگهي مي شــودتا ازتاریخ انتشارظرف یک ماه 
بامراجعه به دبیرخانه شــوراي حل اختالف شماره دوحقوقي شــهرضا حاضرشوید و اگر 
 بعداً احتیاج به نشــرآگهي باشد یک نوبت منتشرخواهدشــدومدت آن ده روزخواهد بود. 
م الف: 496547 رئیس دبیرخانه شــوراي حل اختالف شــماره دو حقوقي شهرضا 

)124 کلمه، 1 کادر(
ابالغ رای

3/229 کالســه پرونــده:1025/95 ،شــماره دادنامــه:2640 -96/11/02 ،مرجــع 
رسیدگی:شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: حمیدرضا حاج حیدری، به 
نشانی: خمینی شهر خ شریعتی شمالی , وکیل: حسین حاج حیدری نشانی: خمینی شهر 
خیابان شریعتی شمالی روبروی رستوران نمونه دفتر وکالت بنی هاشمی ؛ خوانده: سعید 
سلگی رومشکانی نشــانی: مجهول المکان ، خواســته: مطالبه ،گردشکار: پس از ارجاع 
پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضاءقاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان آقای حمیدرضا حاج حیدری با وکالت 
حسین حاج حیدری بطرفیت خوانده سعید سلگی رومشکانی فرزند محمدباقر به خواسته 
مطالبه مبلغ 32/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 210534 مورخ 95/8/30 
بر عهده بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه امیرکبیر به انضمام هزینه دادرسی و خسارت 
تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه اصل 
چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه خوانده 
با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود بعمل 
نیاورده است شــورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مســتنداً به مواد 198و 515 و 522 
قانون آئین دادرســی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خوانده را به پرداخت 

مبلغ 32/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 1/200/000 ریال بعنوان هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت زمان پرداخت مطابق با نرخ 
تورم اعالمی بانک مرکزی و حق الوکالــه وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و 
ظرف مهلت بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی 
خمینی شهر می باشد. م الف: 494341 محمد رضایی قاضی شعبه دوم شورای حل 

اختالف شهرستان خمینی شهر )318 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

3/244 شماره صادره: 1398/42/568686- 1398/3/18 نظر به اینکه سه دانگ مشاع 
از ششدانگ پالک ثبتی شــماره 462 فرعی از 4479 اصلی واقع در بخش 5 اصفهان در 
صفحه 104 دفتر امالک جلد 878 به نام آقای روانبخــش جهانگیری چم پیری ثبت و 
سند مالکیت کاداستری به شماره چاپی 650824 ب 91 صادر گردیده و سه دانگ مشاع 
 از ششدانگ مورد ثبت در صفحه 191 دفتر امالک جلد 809 به نام خانم زهره محمودی 
چم پیری ثبت و ســند مالکیت کاداســتری به شــماره چاپــی 650825 ب 91 صادر 
گردیده اســت و ســپس بموجب ســند رهنی شــماره 152857 مورخ 1392/08/09 
 دفترخانه یک اصفهان تمامت مورد ثبت در رهن بانک صادرات قرار گرفته اســت. حال 
نامبردگان با ارائه درخواســت کتبی به شــماره وارده 24006010 مورخ 1398/03/01 
به انضمــام دو برگ استشــهادیه محلی کــه امضا شــهود آن ذیل شــماره 7206 و 
رمز تصدیــق 426716 و شــماره شناســه یکتــا 139802157024000038 مورخ 
1398/02/31 بــه گواهــی دفترخانــه 258 اصفهان رســیده اســت مدعی اســت 
که ســند مالکیت آن به علــت جابجایــی مفقود گردیده اســت و درخواســت صدور 
المثنای ســند مالکیت ملک فوق را نموده اســت  لــذا مراتب  به اســتناد تبصره یک 
اصالحی ذیل مــاده 120 آئین نامه قانــون ثبت در یک نوبت آگهی می شــود چنانچه 
 کســی مدعی انجام معامله نســبت به ملــک مرقوم یا وجود ســند مالکیــت نزد خود 
می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمائید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر 
اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. م الف: 497826 قویدل رئیس 

منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان )299 کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

3/237 شماره: 83/98 حل8 ، مرجع رسیدگی: شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف 
خمینی شهر به نشانی: خمینی شهرـ  بلوار پاســدارانـ  روبروی کوی مهستانـ  مجتمع 
شوراهای حل اختالف اصفهان، وقت رسیدگی: ساعت 04:15 بعدازظهر روز شنبه مورخه 
1398/04/30 ، مشخصات خواهان: 1-نام و نام خانوادگی: سیدابوالفضل موسوی فرد ، 
نام پدر: سیدرضا ، نشانی: خمینی شهر خ بسیج روبروی بن بست 81 ؛ مشخصات خوانده: 
1-نام و نام خانوادگی: رضا شیظر ، نام پدر: غالمعباس ، خواسته و بهای آن: مطالبه وجه 
چک ، دالیل خواهان: کپی چک و کپی گواهی عدم پرداخت ، گردش کار: خواهان.خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست 
و مســتندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می تواند با مراجعه به این شــورا نسخه 
 ثانی دادخواســت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. 
م الف: 490517 رئیس شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر)188 

کلمه، 2 کادر(
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افزایش 2 درصدی اهداکنندگان خون در اصفهان

پیشنهاد سردبیر:

اخبار

با مسئوالن

مدیرکل انتقال خون استان:
روزانه به ۳۵۰ واحد خون و 

فرآورده های خونی نیاز داریم
مدیرکل انتقال خون اســتان اصفهان گفت: به 
طور میانگیــن روزانه ۳۰۰ تــا ۳۵۰ واحد خون 
و فرآورده هــای خونی در اســتان اصفهان مورد 
نیاز اســت. مجید زینلی اظهار داشت: آن چیزی 
که اکنون مهم بوده و بر آن تاکید می شــود این 
اســت که اهدای هر واحد خون می تواند جان ۳ 
انسان را از مرگ حتمی نجات دهد و انتقال خون 
ایران در حال پیگیری برای پیش رفتن به سوی 
فرآورده های نوین انتقال خون و تهیه پالســما 
و پالکت به صــورت نوین و با توجــه به بهترین 
و پیشــرفته ترین تکنولوژی های دنیاســت. وی 
افزود: فراخوان اهداکننــدگان از طریق پیامک و 
یا از طریق تلفن در مواقع اورژانســی، استفاده از 
اهداکنندگان مستمر مرکز و همچنین استفاده 
از ذخایــر خونی در مواقع ضــروری از مهم ترین 

راهکارها به شمار می رود.

سرپرست معاونت نظارت و پایش اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان:
 حقابه تاالب گاوخونی

 تامین نشده است
سرپرســت معاونت نظــارت و پایــش اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان با بیان اینکه 
تاکنون حقابه زیســت محیطی تاالب گاوخونی 
تامین نشــده اســت، گفت: ســال های گذشته 
»خشکسالی« سرپوشی بود بر ندانم کاری ها؛ اما 
امســال بیش از دوهزار میلی متر در سرشاخه ها 
بارندگی شده و اگر حقابه گاوخونی تامین نشود، 
این وضعیت مایه گریستن است. حسین اکبری با 
اشاره به اینکه حقابه تاالب بین المللی گاوخونی، 
۱۷۶ میلیون مترمکعب است، تصریح کرد: حقابه 
گاوخونی حداقل نیاز آبی برای پایداری بخشی به 
این تاالب است که تا کنون تحقق نیافته است. وی 
ادامه داد: تعجب برانگیز است که چرا در سطح ملی 
و اســتانی هنوز بر این باور نیستند که اگر تاالب 
گاوخونی خشکید چه خطراتی استان، کالن شهر 
اصفهان، کشــاورزی، صنعت، جمعیت و امکان 
حیات در این منطقه را تهدید می کند، گاوخونی 
یک تاالب است با هزاران کارکرد و ارزش های تنوع 
زیستی و اکوتوریســمی که در صورت خشکی، 

تبعات آن بسیار وحشتناک خواهد بود.

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت 
آموزش و پرورش خبر داد:

آغاز صدور برگه های هدایت 
تحصیلی دانش آموزان از ۱۰ تیر

مدیرکل امور تربیتی و مشــاوره وزارت آموزش و 
پرورش، جزییات هدایت تحصیلی دانش آموزان 
را اعالم کــرد و گفت: صــدور برگه های هدایت 
تحصیلی پس از اعالم نتایــج امتحانات و از ۱۰ 
تیرماه انجام می شود. مسعود شــکوهی با بیان 
اینکه تاکیــد هدایت تحصیلی در ســال جاری 
همانند سال گذشــته، انتخابات آزادانه و آگاهانه 
دانش آموزان برای ورود به شاخه ها و رشته های 
تحصیلی است اظهار کرد: توزیع دانش آموزان در 
رشته های مختلف بر اساس توان استان و منطقه 
برای ایجاد ظرفیت رشــته ای با توجه به توانایی، 
انگیزه، استعداد، رغبت و شخصیت دانش آموزان 
انجام می شود. وی افزود: مشاوران بر اساس همه 
موارد بررسی شده ارزیابی نهایی را انجام داده و به 
محض آنکه کارنامه ها صادر شوند، تجزیه و تحلیل 

برای صدور نمونه برگ ها انجام می شود.

فرمانده انتظامی استان خبر داد:
انهدام یک باند کالهبرداری 

در اصفهان
فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از دســتگیری 
اعضای یک بانــد ۳ نفره کــه با ترفنــد فروش 
مجســمه طال از ۱۳ نفر در اســتان های مختلف 
کشــور کالهبرداری کرده بودند، خبر داد. سردار 
مهدی معصوم بیگی اظهار داشت: پس از شکایت 
یکی از شــهروندان مبنی بر اینکه فردی با ترفند 
فروش مجســمه طال، مبلغ ۵ میلیارد ریال از او 
کالهبرداری کرده و متواری شــده است، بررسی 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران اداره 
مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس آگاهی اصفهان 
قرار گرفت. وی در ادامه بیان داشــت: کارآگاهان 
پس از انجام اقدامات تخصصی موفق شدند محل 
اختفای این فرد کالهبردار را شناسایی و دستگیر 
کنند. فرمانده انتظامی استان اصفهان ابراز کرد: 
در بررسی های تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی 
مشخص شد این افراد در مجموع مبلغ ۱۶ میلیارد 
و 42۳ میلیون ریال از ۱۳ نفر در چندین اســتان 

کشور با این شیوه کالهبرداری کرده اند.

 تخلیه کودهای یک واحد بزرگ دامداری 
در زمین های کشاورزی،  مردم روستاهای 
بهاران و مورنان در شرق استان را با  مشکل 

جدی روبرو کرده است 
  حمله مگس ها!

هجوم مگس ها به روســتاهای بهاران و مورنان در 
شــرق اصفهان، اهالی را نگران کرده است. باقری، 
یکی از ساکنان روستا اظهار کرد: تخلیه کودهای 
یک واحد بزرگ دامداری در زمین های کشاورزی 
این منطقه که در مجاورت با منازل مسکونی قرار 
دارد باعث هجــوم مگس های آلوده بــه منازل و 
مغاره های روســتاهای بهاران و مورنان در شــرق 
اصفهان شده اســت. وی با اشــاره به اینکه شدت 
هجوم مگس ها تا حدی است که روزانه در هر منزل 
پالستیک های پر از مگس به بیرون انتقال می یابد 
افزود: وجود میکروب در این مگس ها پس از ســم 
زدایی سبب بروز بیماری های انگلی و پوستی برای 
اهالی شده است.  در این زمینه کارشناس بهداشت 
محیط مرکز بهداشت اصفهان علت هجوم مگس ها 
و بوی نامطبوع در شب را تخلیه کودهای دامداری 
در زمین های کشاورزی بیان کرد و گفت: پرونده این 
دامداری متخلف به مراجع قضایی ارسال شده است.

کشف ۹ میلیارد ریال سرقت 
منزل در اصفهان

سرپرست پلیس آگاهی اســتان اصفهان اظهار 
داشت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی 
بر سرقت منزل در جنوب شهر اصفهان، بررسی 
موضوع در دســتور کار کارآگاهان پلیس آگاهی 
استان قرار گرفت. سرهنگ حسین ترکیان تصریح 
کرد: کارآگاهان تحقیقات خود را دراین زمینه آغاز 
کرده و با انجام یک سری اقدامات تخصصی موفق 
شدند سارق را شناسایی و دستگیر کنند. این مقام 
انتظامی گفت: متهم دستگیر شده هنگامی که با 
مستندات پلیس مواجه شد به سرقت ۹ میلیارد 
ریال اموال از منازل شهروندان در منطقه جنوب 

شهر اصفهان  اعتراف کرد.

به تازگی خبری تلخ از مرگ یــک دانش آموز در 
شهرستان مبارکه، رســانه ای شده است. هر چند 
آموزش و پرورش و سازمان اورژانس استان اعالم 
کرده اند کــه علت فوت این دانش آموز در دســت 
بررســی اســت؛ اما در ســال های قبل هم موارد 
مشابهی وجود داشته که تعدادی از دانش آموزان 
به علت اســترس و فشارهای ناشــی از امتحانات 
دچار  ایست قلبی شده اند. نمونه  هایی از این موارد 
در ســال ۹۵ و در یکی از مدارس سمپاد آموزش و 
پرورش اصفهان، تبریز، خواف و ... روی داد. اغلب 
این دانش آموزان از ســوی خانواده ها و سیســتم 
نخبه پروری غیر استاندارد در مدارس استعدادهای 
درخشان و نمونه دولتی تحت فشــار زیادی قرار 
داشته اند. استرس یکی از اصلی ترین دالیلی است 
که در نوجوانان منجر به ایست قلبی و مرگ ناگهانی 
می شود. اگر چه اســترس، پدیده ای رایج در زمان 
تحصیل برای دانش آموزان اســت؛ اما گاهی عدم 
توانایی در مدیریت و از طرفی فشــار بیش از حد 
ناشــی از فاکتورهای محیطی و خانوادگی موجب 
ایجاد اختــالل در عملکرد دســتگاه های حیاتی 
بدن و در نهایت مرگ نوجوانان می شــود. عالوه بر 
فشارهای محیطی، برخی از دانش آموزان به دالیل 
فیزیولوژیکی و یا خانوادگی دچار اضطراب مزمن و 
یا افسردگی هستند. این افراد زمانی که در محیط 
و شرایط ناآرام مدرسه قرار می گیرند سالمتی شان 
به شدت تهدید می شود این اختالل البته معموال 
از ســوی خانواده ها جدی گرفته نمی شــود و به 
همین دلیل شــاهد مرگ های ناگهانی خودکشی 
و یا حمالت عصبی در میان دانش آموزان هستیم. 
بر اســاس جدیدترین آماری که از سوی آموزش 

و پرورش ارائه شــده، ۱۰ درصد دانش آموزان نیاز 
به خدمات روان شــناختی دارنــد و از اختالالت 
افســردگی و اضطراب رنج می برنــد. این وضعیت 
در حالی اســت که در ۱24 هزار مدرسه در سراسر 
کشور تنها 2۵ هزار نفر مشــاور وجود دارد. واضح 
است که در سیســتم آموزشــی که کمبود معلم 
و تخصص به معضلی الینحل تبدیل شــده اســت 
فاکتور سالمت روان دانش آموزان با ساده انگاری و 
تسامح روبه رو باشد! آن هم در شرایطی که اصوال 

بودجه خاص و درستی برای برنامه های تشخیصی 
و درمانــی در آموزش و پرورش وجــود ندارد. این 
مسئله موجب شده تا آمار خودکشی دانش آموزان 
نیز طی سال های اخیر به ســرعت افزایش یابد. بر 
اساس گزارش وزارت بهداشــت طی مطالعاتی که 
در ایران صورت گرفته، مشخص شده است که افراد 
بیکار، زنان خانه دار و دانش آموزان باالترین میزان 
خودکشــی را دارند. هر چند در سال های اخیر و با 
تغییرات تفکر شخص وزیر در رأس تصمیم گیری 

وزارت آموزش و پــرورش تمهیداتی برای کاهش 
فشــارهای روانی ناشــی از امتحانات و برنامه های 
تحصیلی بر دانــش آموزان اتخاذ شــد؛ اما به نظر 
می رسد با رفتن وزیر از این وزارتخانه بار دیگر موج 
فشارها در زمان امتحانات به مدارس کشور بازگردد؛ 
مســئله ای که اگر فکری جدی و کارشناسی برای 
رفع آن صورت نگیرد می تواند در آینده تعداد زیادی 
از دانش آموزان کشــورمان را در معرض تهدیدات 

سالمت جسمی و روانی قرار دهد.

ُمردن  به وقِت خرداد

مدیرکل دامپزشکی اصفهان گفت: بر اساس قانون، کشتارگاه دام 
در استان باید دارای واحد پیش ســرد برای حفظ سالمتی مردم 
باشد که در صورت نداشتن این مهم ، تعطیل خواهند شد. شهرام 
موحدی افزود: در زمان حاضر هفت کشتارگاه دام در استان اصفهان 
فاقد واحد پیش سرد اســت که تذکرها و اخطارهای الزم جهت 
ایجاد واحد پیش ســرد داده شــد و در صورت اجرایی نشدن این 

موضوع برای تعطیلی آنها اقدام می شود. وی با بیان اینکه بیشتر 
این کشتارگاه ها، صنعتی نیستند، زیر نظر شهرداری ها قرار دارند 
و تعداد کشتار در آنها محدود است، تاکید کرد: با توجه به اهمیت 
سالمتی مردم، الزم است که ایجاد واحد پیش سرد در آنها پیگیری 
و اجرایی شود. موحدی مکان این کشتارگاه ها را در کوهپایه، هرند، 
خور، داران، ســمیرم، دهق و علویجه اعالم کرد و اظهار داشــت: 

آخرین کشتارگاهی که به دلیل نداشتن واحد پیش سرد در استان، 
تعطیل شد در خوانسار بود و مقرر است، کشتارگاه داران نیز تا اوایل 
تیر امسال تعطیل شود. موحدی  تصریح کرد: اداره کل دامپزشکی 
اصفهان تا جایی که مقدور است برای ایجاد واحد پیش سرد به این 
کشتارگاه ها فرصت می دهد؛ اما نمی توانیم در حوزه سالمت مردم از 

نداشتن پیش سرد، چشم پوشی کنیم. 

مدیرکل دامپزشکی اصفهان:
کشتارگاه های بدون پیش سرد در اصفهان تعطیل می شوند

  مرگ دانش آموز مبارکه ای، خبرساز شد:  

شهرداری فالورجان

آگهی تجدید مناقصه
شهرداری فالورجان درنظر دارد به استناد مصوبه شماره ۵/۱۰۶ مورخ ۹8/۰2/۰8 شورای اسالمی شهر فالورجان نسبت  به اجرای پروژه زیر از طریق برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار نماید. 

م الف: 491964
معاون منابع انسانی و پشتیبانی

آگهی مزایده اجاره 
شماره )98-11( و )12-98(

جمعیت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد مکانهای زیر در شهر کاشان را از طریق برگزاری مزایده عمومی به صورت 
اجاره به مدت یک سال به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. عالقمندان به شرکت در مزایده می توانند ضمن بازدید از 
محل حداکثر تا تاریخ ۹8/4/۳ جهت دریافت اسناد مزایده با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال به حساب 
جام شماره ۱2244۱۱2/۹۱ با شناسه ۹۹۰۰۶8۰۱۶4۱2۷ بانک ملت کلیه شعب سراسر کشور به نام جمعیت هالل احمر 

به دبیرخانه جمعیت هالل احمر شهرستان کاشان واقع در خیابان بابا افضل مراجعه نمایند.

آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه جمعیت کاشان: حداکثر تا ساعت ۱2 روز پنجشنبه مورخ ۹8/4/۱۳ 
جمعیت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

هزینه کارشناسی مربوطه به عهده برندگان مزایده می باشد.
م الف: 499902

مدارس اصفهان؛ میزبان مسافران فرهنگی
رییس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش اســتان گفت: ســتاد اسکان فرهنگیان این 
استان برای جلب رضایت فرهنگیان امسال در ۳۷ پایگاه و ۱48۵ کالس مجهز در ۱84 مدرسه در استان 
آمادگی میزبانی از مسافران فرهنگی را دارد. کیوان امیرپور افزود: در شهر اصفهان  دو پایگاه در شمال و 
جنوب در نظر گرفته شده است. رییس اداره تعاون و امور رفاهی اداره کل آموزش و پرورش استان گفت: 
۱۱۰ مدرسه در شهر اصفهان هم پذیرای مسافران فرهنگی در تابستان امسال است. وی با اشاره به اینکه 
استفاده از امکانات اسکان، رفاهی و تفریحی مدارس ویژه فرهنگیان است افزود: در شرایط اضطراری با 
توجه به پر شدن هتل ها، میهمان سراها با هماهنگی ارگان های مربوط، افراد غیر فرهنگی نیز می توانند از 
این امکانات استفاده کنند. امیرپور ادامه داد: هر کالس برای ۵ تا ۷ نفر مسافر در نظر گرفته شده و ستاد 

اسکان فرهنگیان استان هر شب میزبان هفت هزار و 42۵ مسافر خواهد بود.

افزایش 2 درصدی اهداکنندگان خون در اصفهان
مدیرکل مرکز انتقال خون اســتان اصفهان گفت: از بین اهداکنندگان خون در اســتان اصفهان ۹۷ درصد 
 آن آقایان و ۳ درصد بانوان بوده و آمار کل اهداکنندگان خون نســبت به مدت مشــابه سال گذشته افزایش 
2 درصدی داشته اســت. مجید زینلی اظهار کرد: از اول ماه مبارک رمضان تا پایان این ماه بیش از ۱۳ هزار 
نفر جهت اهدای خون به مراکز انتقال خون استان مراجعه کردند که فقط ۱۰ هزار و 2۰۰ نفر موفق به اهدای 
خون شــدند. مدیرکل مرکز انتقال خون استان اصفهان ادامه داد: بیشــترین فعالیت مراکز انتقال خون در 
استان اصفهان مربوط به شهر اصفهان مرکز جامع انتقال خون میدان خواجو است که در شب های قدر به اوج 
خود رسیده بود. وی با اشــاره به آمار اهداکنندگان خون در استان اصفهان به تفکیک جنسیت گفت: از بین 
اهداکنندگان خون در استان اصفهان ۹۷ درصد آن آقایان و ۳ درصد بانوان بوده و آمار کل اهداکنندگان خون 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 2 درصدی داشته است.

اولین دبستان و پیش دبستانی کارآفرین، با همت معلم نیکوکار مدرسه ساز 
در اصفهان تاسیس و فعالیت خود را آغاز کرد. مجتبی مالاحمدی از دبیران 
آموزش و پرورش و مدرس دانشــگاه آزاد اسالمی، با تشریح اقدامات صورت 
گرفته در زمینه تاسیس و راه اندازی مدارس کارآفرین در سطح کشور اظهار 
کرد: با توجه به دغدغه ای که در زمینه کارآفرینی داشتم ،فعالیت خود را از 
اوایل دهه ۷۰ در سطح دبیرستان و دانشگاه آغاز کردم. وی گفت: در همین 

راستا یک تیم تحقیقاتی را با هزینه شخصی به کشورهایی که دارای آموزش 
مهارتی موفق بودند اعزام کردم و بعد از 4 سال پژوهش و تحقیق به این نتیجه 
رسیدیم که آموزش های مهارتی را از دبســتان و حتی قبل از آن آغاز کنیم. 
مالاحمدی ادامه داد: خوشبختانه توانســتیم در سال ۹۷ با همکاری وزارت 
آموزش و پرورش، ایده تاسیس مدارس کارآفرین را در اصفهان برای اولین 

بار استارت بزنیم.

تاسیس اولین دبستان خبر
 کارآفرین کشور 

در اصفهان

قیمت کارشناسی اجاره ماهیانهمکان اجارهردیف

100/000/000 ریالساختمان دو طبقه واقع در خیابان مالفتح اله پشت پارک مال فتح اله1

62/000/000 ریالیک باب مغازه واقع در خیابان باباافضل کاشان2 پروژه پیاده روسازی و جدول گذاری خیابان های سطح شهر فالورجان

محل پروژه: سطح شهر فالورجانمبلغ اعتبار پیش بینی شده: ۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالمدت پروژه : 4 ماه 

محل تامین اعتبار: شهرداری فالورجانتعدیل و مابه التفاوت مصالح: نداردنوع فهرست بها: ابنیه سال ۱۳۹8

کلیات عملیات اجرایی شامل:
۱.عملیات تخریب 

2.خاکبرداری با دست و ماشین
۳. تهیه و اجرای جداول بتنی و کانیو )وت پرس(

4.تهیه و اجرای بتن
۵.تهیه و اجرای بلوک فرش بتنی

 ۶.مــوارد پیش بینی نشــده مطابــق دســتور کارهای
 ابالغی

آخرین مهلت ارسال پیشــنهاد قیمت تا پایان وقت اداری 
روز یکشنبه مورخ ۹8/۰4/۰2 می باشد

 جهــت کســب اطالعات بیشــتر بــه ســایت اینترنتی
 www.falavarjan.ir مراجعه فرمایید.

پریسا سعادت
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موافقت چلسی؛
ساریبهیوونتوسمیرود

جیانلوکا دی مارزیو خبرنگار سرشناس ایتالیایی 
مدعی شد باشگاه چلسی با درخواست یوونتوس 
برای فســخ قــرارداد 
مائوریســیو ساری 
موافقــت کــرده 
و این مربــی روز 
 ) ز و یــر د جمعه)
رســما از آبی های 
لندن جدا خواهد شد؛ 

با  یوونتوس قرارداد امضا خواهد کرد. در سپس 
این گزارش آمده که مدیر ورزشی یوونتوس پس 
از سفر خودش به لندن در مالقات با مدیر اجرایی 
چلسی موفق شده بر سر فسخ قرارداد ساری در 
ازای پرداخت مبلغی به توافق برسد. ساری که در 
تابستان گذشته هدایت چلسی را بر عهده گرفت، 
توانست با این تیم، فاتح لیگ اروپا شود و به مقام 
سومی لیگ برتر دست یابد. دی مارزیو خبرنگار 
مشهور ایتالیایی همچنین مدعی شده که فرانک 

لمپارد جانشین ساری در چلسی خواهد شد.

کافو:
برزیلبدوننیمارهمقهرمان

کوپاآمهریکاست
نیمــار چندی پیش در آســتانه شــروع کوپا 
آمه ریکا در برزیل، در بازی دوســتانه سلسائو 
با قطر که برای آمادگی 
هر چه بیشــتر دو 
تیم جهت حضور 
در ایــن رقابت ها 
انجــام شــد، از 
ناحیــه قــوزک پا 
آسیب دید و در نهایت 
اعالم شد که به دلیل این آسیب دیدگی، کوپا 
آمه ریکا را از دست داده اســت. کافو، کاپیتان 
ســابق برزیل که رکورددار تعــداد بازی های 
 ملی برای سلســائو اســت، در این باره گفت:

» برزیــل بازیکن بزرگی را از دســت داده که 
یکی از مهم ترین بازیکنان تیم ملی ماســت. 
عدم حضور او، وضعیــت تاکتیکی تیم ملی را 
تغییر خواهد داد«. کافو در ادامه گفت:» تیته 
باید تیم را بدون او بسازد ولی من معتقدم عدم 
حضور نیمار باعث نمی شــود سلســائو نتواند 
بازی های فوق العاده ای انجام داده و در نهایت 

جام قهرمانی کوپا آمه ریکا را باالی سر ببرد«.

مالدنکرستاییچازتیمملی
صربستانجداشد

سایت رسمی فدراســیون فوتبال صربستان از 
پایان همکاری با مالن کرستاییچ و جست وجو 
برای انتخاب سرمربی جدید خبر داد. فدراسیون 
فوتبال صربســتان در 
بیانیه خود پیرامون 
کنار رفتن مالدن 
کرستاییچ از سمت 
تیم  سرمربیگری 
ملــی این کشــور 
نوشــت: کناره گیری 
مالدن کرستاییچ از سمت سرمربیگری تیم ملی 
فوتبال صربستان در نشست کمیته اضطراری 
این فدراســیون در بلگــراد صــورت گرفت. 
فدراسیون فوتبال صربستان و مالدن کرستاییچ 
برای پایان همکاری با یکدیگر به توافق دو طرفه 
رسیدند. این فدراســیون بالفاصله کار خود را 
برای انتخاب سرمربی جدید آغاز می کند. مالدن 
کرستاییچ به عنوان دستیار موسلین، سرمربی 
ســابق تیم ملی فوتبال صربستان به کادر فنی 
این تیم راه یافــت. او پس از اخراج موســلین 
در پاییز ســال 2017 به عنوان سرمربی جدید 

صربستان انتخاب شد.

جنگغولهایترکیهای
برایخریدماتا

مســئوالن دو باشــگاه ترکیــه ای فنرباغچه 
و گاالتاســرای پیشــنهادهایی را به خوان ماتا 
هافبــک اســپانیایی 
منچستریونایتد ارائه 
دادنــد. از قرارداد 
فعلی خــوان ماتا 
هافبک اسپانیایی 
منچســتریونایتد با 
این تیم، تنها هفته دو 
دیگر باقی مانده اســت و از این رو مسئوالن دو 
باشــگاه ترکیه ای فنرباغچه و گاالتاسرای قصد 
دارند برای برای جذب وی بــا مدیربرنامه های 
این هافبک اسپانیایی پای میز مذاکره بنشینند. 
سران تیم یونایتد پیشنهاد تمدید قرارداد یک 
ساله ای را به ماتا ۳1 ارائه کردند که این پیشنهاد 
مورد قبول وی قرار نگرفته اســت. ماتا در ۳2 
بازی که در فصل جاری برای شیاطین سرخ به 

میدان رفت، موفق به زدن ۶ گل شد.

هرکسی مسئول اجرای قول خودش است

پیشنهاد سردبیر:
فوتبال جهان

فرهادمجیدی،راهکیروشرا
ادامهمیدهد

در لیست پنجاه نفره فرهاد مجیدی برای تیم ملی 
امید، نــام دو ایرانی دو رگه که در باشــگاه های 
خارجی حضور دارند هم دیده می شود. بازیکنانی 
دو رگه که باید در روزهای اعالم شده خود را به 
مربیان تیــم امید معرفی کنند. یکــی از این دو 
بازیکن، آرش مجللی نام دارد که در تیم کرولی 
تاون انگلیس توپ می زند. نیما بحری هم برای 

تیم کاسکاول برزیل به میدان می رود.

سیاوش یزدانی رسما از سپاهان جدا شد؛
مقصدبعدی:استقالل

باشگاه سپاهان با انتشار اطالعیه ای ضمن تشکر 
از زحمات ســیاوش یزدانی در این تیم، خبر از 
جدایی رســمی وی داد. در بخشــی از اطالعیه 
ســپاهان آمده اســت: »با وجود مباحثی که در 
مورد جدایی سیاوش یزدانی ایجاد شد، الزم است 
از این بازیکن به خاطر دو سال حضور در سپاهان 
و تالشی که برای اعتالی نام سپاهان انجام داد، 
قدردانی کنیم؛ ضمن اینکه دِر باشــگاه به روی 
همه آنهایی که فکر می کننــد امکان همکاری 
دارند، باز است. از طرف دیگر شرایط تیم فوتبال 
ســپاهان به خاطر حضور در سه دوره مسابقات 
لیگ برتر، جــام حذفی و لیگ قهرمانان آســیا 
بسیار حساس است و در این مسیر به کمک همه 
سپاهانی ها نیاز داریم تا بتوانیم همچون گذشته 
دل هــواداران را شــاد کنیــم.« گفته 
می شود یزدانی با باشگاه استقالل 
مذاکراتی داشــته و احتماال فصل 
آینده پیراهن 
تیم  این 
را برتن 

 کند.

در حاشیه

همبازیهایکوبیاکهتاک
شهروندافتخاریارومیهشدند!

شهردار ارومیه با تقدیر از سرمربی و کاپیتان تیم 
ملی والیبال لهستان، عنوان شهروند افتخاری را 
به آنها اهدا کرد. تیم ملی والیبال لهستان با حضور 
ویتال هینن، سرمربی بلژیکی و پرحاشیه خود در 
ارومیه حضور دارند تا رقابت های هفته سوم لیگ 
ملت های 2019 را برگزار کنند. لهستانی ها اخیرا 
بعد از اظهارات زننده و تند کوبیاک، کاپیتان تیم 
ملی این کشور مورد توجه رسانه های جهان قرار 
گرفته اند. هرچند که فدراســیون جهانی به آنها 
توصیه کرد بابت اظهارات کوبیــاک از ایرانی ها 
عذرخواهی کنند؛امــا دیروزمحمد حضرت پور، 
شــهردار ارومیه طی مراســمی در ســاختمان 
شهرداری، عنوان شهروند افتخاری را به سرمربی 
و کاپیتــان تیم ملی والیبال لهســتان اهدا کرد. 
این اقدام شــهردار ارومیه بعد از حواشــی اخیر 

لهستانی ها کمی عجیب به نظر می رسید.

امیرعلیاکبری
وتمرینبارپرجنجالی

نخستین مبارز ایرانی سازمان هنرهای ترکیبی 
یواف سی، حریف تمرین مشهوری در تمریناتش 
دارد. امیرعلی اکبری چندی پیش با ســازمان 
ثروتمند هنرهــای رزمی یو اف ســی به توافق 
دســت پیدا کرد و بــه زودی در مســابقات این 
سازمان حاضر خواهد شــد؛ بنابراین این روزها 
 ســخت تمرین می کند تا با بهترین عملکرد در 
یو اف ســی حاضر باشــد. در همــه تمرینات، 
حمیدرضا امیری، رپر معروف به »حمید صفت« 
هم در کنار او حضــور دارد. حمیدررضا امیری 
صفت، پیش تر به دلیل قتل ناپدری اش در زندان 
بود. او در ششــم خرداد 97 با بررسی کمیسیون 

پزشکی پرونده و وثیقه ۶00 میلیونی آزاد شد.

غالمرضا محمدی ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد درباره انتقاداتی 
که به برگزاری انتخابی تیم ملی می شود، گفت: به انتخابی تیم ملی 
اعتقاد کامل دارم؛ اما باید شرایط فراهم باشد و زمان کافی هم در 
اختیار داشته باشیم و اینکه موجودیت فنی در اوزان دهگانه اجازه 
برگزاری یک رقابت جذاب را بدهد. در این فرصت هم می خواهیم 
جوان گرایی کنیم، هم رنکینگ بگیریم و هم انتخابی برگزار کنیم 

که امکان پذیر نیست.وی در خصوص انتقاداتی که به صحبت های 
او درباره آینده نگری کادر فنی و حواله دادن نتیجه گیری به المپیک 
2024 می شود، گفت: یک مربی حرفه ای اگر به کارش آگاه باشد، 
آینده را می بیند. من هم حرفه ای حرف زدم چون برای نتیجه گیری 
نیازمند زمان هستیم. نه اینکه در این فاصله کوتاه شعار بدهیم. باید 
دید چه چیزی را تحویل گرفتیم و چه چیزی می خواهیم.سرمربی 

تیم ملی کشتی آزاد افزود: کادر فنی آزاد و فرنگی از همه چیزشان 
گذشتند و کنار کشتی قرار گرفتند چون عاشق کشتی هستند اگر 
نمی آمدیم این 7، 8 ماه را هم از دست می دادیم. محمد بنا عاشق 
کشتی است؛ ما هم کشتی را دوســت داریم. حاال که شرایط بهتر 
شده است به موفقیت این تیم اعتقاد دارم و تمام تالش مان را انجام 

می دهیم تا بهترین نتیجه را کسب کنیم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد:
بهموفقیتتیمم،اعتقادکاملدارم

در روزهایی که بــه دلیل تحریم هــای همه جانبه 
آمریکا، شرایط اقتصادی دشواری بر کشور حکم فرما 
شده و بســیاری از اقشــار جامعه با مشکالت مالی 
دست وپنجه نرم می کنند، قراردادهایی در فوتبال 
کشور تنظیم می شــود که با این شرایط هم خوانی 
نداشته و به نظر می رسد که این رشته ورزشی، تافته 

جدا بافته است.
 اگرچــه ثبــت قراردادهــای نجومــی در میــان 
فوتبالیست ها مسئله جدیدی نیست و سال هاست 
که این اتفاق ها می افتد؛ به طوری که بازخوردهای 
بیرونی جامعه در قبال چرخش میلیاردی فوتبال و 
البته در امان ماندن از واکنش رقبا، باشگاه ها را برآن 
داشته تا قرارداد بازیکنان در شــرایط محرمانه ای 
رقم بخورد و معموال  اگر عدد و رقمی هم به بیرون 
درز پیدا کند، در صدد تکذیــب آن بر می آیند؛ اما 
هنوز قبول رقم هایی که بیــن تیم ها و بازیکنان رد 
و بدل می شــود، برای خیلی ها هضم نشدنی است؛ 
به خصوص اینکه بــه گفته محمدرضــا داورزنی، 
معاون وزیر ورزش و جوانان کشور در معرکه جنگ 

اقتصادی قرار گرفته است.
هنوز رقم توافقی میان مسئوالن فدراسیون فوتبال با 
مارک ویلموتس سرمربی جدید تیم ملی ایران هضم 
نشده که رقم یک میلیون و ششــصد هزار یورویی 
سرمربی جدید استقالل در رســانه های ایتالیایی 
مطرح شده؛ رقمی که البته از سوی مسئوالن باشگاه 

آبی پوشان تهرانی تکذیب شده ولی به نظر می رسد 
که همان رقم گفته شــده در رسانه های ایتالیایی را 
باید درست دانست. سرمربی دیگر تیم مطرح تهرانی 
که با این تیم در چند ســال گذشــته به افتخارات 
متعددی دست یافته است نیز خواستار دریافت تمام 
معوقات؛ همچنین افزایش میزان قراردادش شــده 
است. رقمی در حدود یک میلیون و 800 هزار یورو 
که البته گفته می شود که پیشنهاد چندان نامعقولی 
نیست.این رقم ها در حالی به روی کاغذ آمده است 

که این دوباشگاه مطرح پایتخت از طریق بیت المال 
ارتزاق می کننــد و گویا وزارت ورزش مشــکلی با 
این قراردادها ندارد و اهالی مســتطیل سبز نیاز به 

صرفه جویی در هزینه ها ندارند. 
شــرایط در دیگر تیم های مطرح نیز به همین روال 
است؛ ســپاهانی ها نه تنها با یک رقم نجومی، امیر 
قلعه نویی را به مانــدن در اصفهان ترغیب کرده اند 
که برای به کارگیــری بازیکنان نیز خوب پول خرج 
می کنند. هفته گذشــته بــود که ســعید آذری از 

توافق چهارمیلیاردی طالیی پوشــان با محمدرضا 
حســینی خبر داد. تراکتور سازی نیز همچون سال 
گذشته سرکیسه را شل کرده و خواهان به کارگیری 
ستاره هاست؛ به طوری که گفته شد رشید مظاهری 
با یک رقمی نزدیک به سیزده میلیارد تومان به این 

تیم پیوسته است.
درحالی اوضــاع در فوتبال کشــور بر وفــق مراد 
بوده و باشــگاه ها با قراردادهای نجومــی مربیان و 
بازیکنان را به اســتخدام خود در می آورند که وزیر 
ورزش و جوانان در نشســتی که اخیرا با روســای 
فدراسیون های ورزشی داشــت، از آنها درخواست 
کرد برنامه سال 98 را بر مبنای محدودیت اقتصادی 
تنظیم کــرده و معاون وزیــر ورزش وجوانان نیز از 
مدال آوران بازی های آســیایی که نســبت به عدم 
پرداخت پاداش هایشان شاکی بوده خواسته بودکه 
شــرایط کشــور را درک کنند. ایــن صحبت ها در 
شرایطی از ســوی مدیران ورزشــی کشور مطرح 
می شود که رشته های ورزشی مختلف امسال، سال 
پرکاری را پیش رو داشته و ورزشــکاران باید برای 
کسب سهمیه مهم ترین فســتیوال ورزشی دنیا به 
مصاف رقبا رفته تا با حضور در المپیک بتوانند برای 
ورزش کشور، افتخار آفرینی کنند؛ اما هیچ صحبتی 
درباره صرفه جویــی در فوتبال مطرح نمی شــود، 
ورزشــی که از آخرین افتخار آفرینی اش آن هم در 
عرصه آســیایی نزدیک به چهل سال می گذرد و در 
عرصه رقابت های جهانی نیز تنها به تساوی در مقابل 

تیم های بزرگ، دل خوش کرده است.

تافته جدا بافته
 صفرهای نجومی در فوتبال، همچنان می تازند؛

  قاب روز

گران ترین برادران فوتبالی جهان
با انتقال تورگان هازارد به بروسیا دورتموند و ادن هازارد به رئال مادرید، حاال فوتبال اروپا دو 
ستاره جدید دارد که برادر یکدیگر هستند؛ اما برادران فوتبالیست در قاره سبز کم نیستند 
و تعدادی از آنها ارزش بسیار زیادی دارند. برادران هازارد 125.5 میلیون یورو ارزش دارند. 
پس از آنها برادران پوگبا 105.5 میلیون یورو می ارزند. برادران هرناندز هم اندکی بیشتر از 

100 میلیون ارزش گذاری شده اند.

برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پرسپولیس چند روز پیش فهرست بازیکنان 
مورد نظرش را به باشگاه داد که در بین آنها نام مهدی طارمی، وحید امیری، 
علی نعمتی و ... دیده می شود. لیست ورودی و خروجی به دست مدیران 
پرسپولیس رســیده و آنها کار نقل و انتقاالت را انجام می دهند و یکی از 
بازیکنانی که شایعات زیادی مبنی بر بازگشــتش به پرسپولیس شنیده 
می شود، وحید امیری، هافبک ۳1 ساله لرســتانی باشگاه ترابزون اسپور 
ترکیه است. او پس از اینکه 2 فصل فوق العاده را همراه با پرسپولیس پشت 
سر گذاشت و به قهرمانی در لیگ برتر رسید و در جام جهانی 2018 روسیه 

هم بازی کرد، با عقد قراردادی 2 ســاله به ترابزون اسپور ترکیه پیوست؛ 
اما در این تیم شرایط خوبی را پشت ســر نگذاشت تا شایعات بازگشتش 
به پرسپولیس شنیده شود. او در صورتی که بخواهد به پرسپولیس بیاید، 
باید از مدیران تیم ترکیه ای رضایت نامه بگیرد که مانع بزرگی محســوب 
می شود. وحید امیری در اوایل حضور در سوپر لیگ ترکیه، بازی می کرد؛ 
اما نیمکت نشین شــد و اکنون وضعیت خوبی را سپری نمی کند؛ البته بر 
خالف امیری، شرایط مجید حسینی، مدافع سابق استقالل خوب است و 
به نظر می رسد در این تیم خواهد ماند و حتی به اللیگا لژیونر شود. طبق 

اعالم رسانه های ترکیه ای، قرارداد امیری برای 2 سال، یک میلیون و 540 
هزار یورو اســت که 750 هزار یورو برای این فصل اســت. همچنین یک 
رسانه ترکیه ای نوشت که وحید امیری مذاکرات خود را برای بازگشت به 
پرسپولیس انجام داده و احتمال دارد به این تیم بازگردد. الزم به ذکر است، 
امیری نتوانست در فوتبال ترکیه عملکرد خوبی داشته باشد و این روزها 
هم به نیمکت نشین تیمش تبدیل شده است تا آمار نیمکت نشینی او در 
فصل جاری بیشتر از چیزی که انتظار می رفت، باشد و باید دید امیری به 

پرسپولیس بازخواهد گشت یا خیر؟

مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان در حاشیه مجمع انتخاباتی هیئت اسکی استان اصفهان 
و در جمع خبرنگاران در رابطه با فصل تابســتان که عنوان یکی از اصلی ترین زمان های اوقات فراغت 
جوانان محسوب می شود، اظهار کرد: فصل تابستان، فصل اوقات فراغت جوانان و نوجوانان است، ما در 
اداره ورزش جوانان، یک مسئولیت تخصصی در حوزه ورزش داریم و یک مسئولیت در حوزه جوانان 

استان اصفهان. 
محمد سلطان حسینی با تاکیدبر ایجاد سامانه اوقات فراغت در اصفهان، خاطر نشان کرد: خوشبختانه 
چند سال پیش طرحی با محوریت استان اصفهان اجرا شد و در حال حاضر این طرح کشوری شده است. 
سامانه ای در حوزه اوقات فراغت در اصفهان تشکیل شد و برطبق این طرح، تمام دستگاه های اجرایی 
استان موظفند براساس مصوبات ستاد ســاماندهی اوقات فراغت در استان اصفهان، تمام برنامه های 
فراغتی شان در استان را در این سامانه بارگذاری کنند. مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان 
در پاسخ به سوالی مبنی بر شــایعه رفتنش از اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، بیان کرد: در 
این شش سالی که خدمتگزار ورزش اصفهانم، هرازگاهی اتفاقاتی می افتد و می گویند من باید بروم، 
به هرحال مسئولیتی را تقبل کردیم و تا هر زمانی که بخواهند در خدمت دوستان هستم. وی درباره 
پرداخت پاداش مدال آوران بازی های آسیایی با توجه به نظر استاندار اصفهان، گفت: استاندار قبلی 
قولی را دادند و ما به اندازه وســع و توانمندی اداره کل ورزش و جوانان مانند بسیاری از استان ها در 
اسفندماه ابالغ اعتباری را به هیئت های ورزشــی دادیم. بر طبق این ابالغ، باید به نفر اول ده میلیون 
تومان، نفر دوم هفت و نیم میلیون تومان و نفر ســوم پنج میلیون تومان پرداخت کنیم. اگر کسی در 

حوزه ای قول می دهد در حوزه اختیارات اداره کل ورزش و جوانان نیست.

مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان:

هرکسیمسئولاجرایقولخودشاست

مذاکرات پرسپولیس با وحید امیری تایید شد؛
ملیپوشایرانیباشگاهترابزوناسپورترکیه،سرخپوشمیشود؟

امیرقلعه نویی که پس از پایان یافتن این دوره از رقابت های 
لیگ برتر فوتبال و رقابت هــای جام حذفی، قراردادش را بار 
دیگر با تیم سپاهان تمدید کرد تا برای یک سال دیگر روی 
نیمکت این تیم اصفهانی بنشیند، در تور اروپاست و بعد از سفر 

به اسکاتلند به بلژیک رفته است. او امسال استراتژی برانکو را 
برای تیمش در نظر دارد. قلعه نویی می خواهد بیس تیمش را  
نگه دارد و باقی خریدهایش در نهایت ۱۵ نفر می شــوند. او با 
خرید محمدرضا میرحسینی تاکیدش به بازی فانتزی در فصل 
جدید را نشان داد. شاید تنها جایی که قلعه نویی از برنامه اش 
خارج شده باشد، جایی است که دســتیارانش نتوانستند 
ســیاوش یزدانی را نگه دارند. او امسال روی سه دفاع وسط 

بسته بود. اینکه زوج یزدانی، پورقاز بمانند و مهدی نژاد هم 
کمک شان باشد. 

قلعه نویــی درمصاحبه ای از شــرایط تیمــش درحالی 
که دور از آنهاســت، ابراز رضایت کرده بود. امیر در ســفر 
فرنگش برنامــه اردوی بلژیک را برای دو ســه هفته آینده 
 تیمش نهایی کرده و ســپاهان امســال جــای ترکیه به 

بلژیک می رود.

مدلتیمبندیازراهدورقلعهنویی!

توپ و تور

سمیه مصور
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مدیر کل ارشاد استان به تماشای نمایش »نقطه سرخط« نشست
پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

اخبار

مدیر کل ارشاد استان به تماشای 
نمایش »نقطه سرخط« نشست

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
با حضور در مجتمع فرهنگی هنری فرشــچیان 
به تماشــای نمایش » نقطه ســرخط« نشست. 
به گزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اســتان اصفهان، حجت االسالم و 
المسلمین محمدعلی انصاری پس ازتماشای این 
نمایش با حضور در جمع عوامل آن گفت: نمایش 
ارزشی می تواند پیام خوب فرهنگی داشته باشد 
و به عوامل این نمایش بــه دلیل محتوای خوب 
و ارزشــمند آن تبریک گفته و برای آ نها آرزوی 
موفقیت دارم. » نمایش نقطه سرخط«  از 16 تا 31 
خرداد ساعت 19 در مجتمع فرهنگی هنری استاد 
فرشچیان به کارگردانی مصطفی شیرخانی روی 
صحنه رفته است. گفتنی است؛ حضور مدیر کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در محل 
اجرای نمایش نقطه سرخط با حضور محمد علی 
جعفری، معاون امور هنری و سینمایی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان شامگاه 21 خرداد 

در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان انجام شد.

 میراث کهن اصفهان
 به روایت تصویر

مجموعه مســتند »میراث کهن 2« در شــبکه 
اصفهان در حال تولید و تهیه است.این مجموعه 
مستند به ســفارش ســازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری استان با هدف معرفی 
جاذبه های طبیعی و بوم گردی، میراث فرهنگی 
و صنایع دســتی بعضی از شهرستان های شرق 
استان اصفهان به آداب و رســوم، آواهای محلی 
و زبان و گویش این مناطــق می پردازد. طبیعت 
زیبای بکر هر شهرســتان،  وجــود تنوع قومی و 
مذهبی با اقوام مختلف)فــارس، ترک، لر، گرج، 
ارمنــی و عرب( و ادیــان مختلف )مســیحی و 
مســلمان( در کنار یکدیگر به صورت مسالمت 
آمیز زندگــی می کنند و در عیــن اختالف های 
فرهنگی وجوه تشابه فراوان دارند.در این مستند  
به فعالیت هایی در زمینه بوم گردی با هدف جذب 
گردشگر در این مناطق  که توسط بخش خصوصی 
آغاز شــده ، پرداخته شده اســت.این مستند به 
تهیه کنندگی و کارگردانــی مجید عکاف زاده و 
سید حســن حســینی، مدیرتولید و برنامه ریز 

محمدرضاشاهزمانی  تولید می شود.

استاندار اصفهان:
 شهدا، مظهر عزت و افتخار 

کشور هستند
اســتاندار اصفهــان با اشــاره به رشــادت ها و 
ایثارگری های شهدا ، جانبازان و رزمندگان اسالم 
در دفاع مقدس گفت : شهدا، مظهر عزت و افتخار 
جمهوری اسالمی هســتند چرا که امنیت امروز 
کشــور مرهون مجاهدت های آنان است.عباس 
رضایی در دیدار با خانواده شــهید عباس کوهی، 
آرامش و آســایش امروز ایران اسالمی را مدیون 
جانفشانی شــهدا دانســت و افزود: همه باید بنا 
به وظیفه ای که داریم ادامه دهنده راه شــهدا و 
پاســدار دســتاوردها و آرمان های واالی انقالب 

اسالمی باشیم.
رضایی در این دیــدار با تجلیل از اســتقامت و 
مقاومت خانواده شــهدا، یاد خاطره این شهیدان 
را گرامی داشت.شهید عباس کوهی، متولد 136۸ 
از روستای ابراهیم آباد خور و بیابانک بهمن سال 
گذشته در حمله انتحاری تروریست های تکفیری 
به اتوبوس حامل حافظان مرزهای میهن اسالمی 

در جاده خاش - زاهدان به شهادت رسید.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری:
 ماکت »ناو جماران« 

در منطقه ۱۰ نصب می شود
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
اظهار کرد: با هدف پاسداشــت خدمات نیروی 
دریایی ارتش، ماکت »ناو جماران« به طول 1۰ 
متر و با ارتفاع شش متر نصب خواهد شد.حسن 
موذنی تصریح کــرد: اصفهــان در دوران دفاع 
مقدس 23 هزار شــهید تقدیم نظام کرده که به 
منظور تکریم و پاسداشــت ایثارگران و شهدای 
دفاع مقدس امسال طراحی، ساخت و نصب »ابر 
یادمان دفاع مقدس« در دستور کار این سازمان 
قرار گرفته اســت. وی ادامه داد: این سازمان در 
سال جاری نســبت به طراحی، ساخت و نصب 
»ابر نماد چوگان« در شــهر اقدام می کند، البته 
نصب ایــن نمادها همراه با محوطه ســازی ویژه 

انجام خواهد شد.

با بســته شــدن آب رودخانه زاینده رود بار دیگر 
مســئله آبیاری درختــان و فضای ســبز به یکی 
از چالش های اساســی مدیریت شــهری تبدیل 
شده است؛ چالشــی که به طراوت و نشاط زندگی 
شهروندان گره خورده و نمی توان به سادگی از کنار 
آن عبورکرد. کمتر کسی را می توان یافت که بتواند 
اصفهان را بدون درختان بلنــدی که در کنار رود 
زاینده رود سر به فلک کشیده و زیبایی دوچندانی 
را برای شــهر به ارمغان آورده بودنــد، تصور کند. 
درکنار این درختان، چمن کاری هایی که قسمت 
اعظــم آن در کنار بزرگ تریــن رود فالت مرکزی 
ایران قرارگرفته نیز دیار گنبدهای فیروزه ای را از 
دیگر کالن شهرهای ایران متمایز کرده بود؛ اما به 
دنبال بروز خشکســالی های یک دهه اخیر، حفظ 
این رگه های حیاتی شهر با مشکالت جدی روبه رو 
شد؛ مشکالتی که  بخش گسترده ای از درختان و 

فضای سبز اصفهان را از بین برد.
آبیاری مساحت 3۸۰۰ هکتاری فضای سبز شهر 
در اختیار شهرداری قرار داشــت و این مهم بدون 
حضور زاینده رود، یکی از چالش های عمده مدیریت 
شهری طی  چند سال گذشته به شمار می رفت به 
خصوص اینکه 5۰ درصــد چاه هایی که منبع این 
آبیاری محسوب می شدند در پی خشکسالی، از بین 
رفتند. از این رو راهکارهای جایگزینی در دستور کار 

سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری قرار گرفت. 
استفاده از پساب تصفیه 
شده یکی از اقداماتی است 
که به گفتــه مدیرعامل 
سازمان پارک ها و فضای 
ســبز شــهرداری، برای 
حفظ سبزینگی و طراوات 

فضای سبز شهرداری به کار گرفته شده است.
صرفه جویی در مصرف آب، اســتفاده از گونه های 

کم آب بــر و آبیاری های 
شبانه از دیگر راهکارهایی 
اســت که توسط سازمان 
پارک هــا و فضای ســبز 
شــهرداری بــرا آبیاری 
فضای سبز به کار گرفته 
شده اســت. به طوری که 
فــروغ مرتضایی نــژاد از 
آماده بــاش تانکرهای آب رســان در تمام مناطق 

15 گانه شهرداری خبر می دهد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان با بیــان اینکه بدون جــاری بودن آب در 
رودخانه زاینده رود حفاظت از پارک ها و درختان 
شهر بسیار دشوار است، می گوید: فضای سبز شهر 
اصفهان میراث گذشــتگان است؛ چرا که رودخانه 
زاینده رود از صدها سال پیش جاری بوده و به لحاظ 
وجود آن هدایت مادی ها با طرح تقسیم شیخ بهایی 

انجام شد.
مرتضایی نــژاد می افزاید: در بافت شــهر اصفهان 
۷۰۰ کیلومتر مادی وجود دارد که در حاشیه آنها 
فضاهای دارای درخت شــکل گرفته است، از این 
رو باید برای حفاظت از ایــن میراث های گرانبها، 
شهرداری اصفهان با باالترین حد توان خود تالش 
کند؛ هرچند تاکنون نیز گام های خوبی برداشــته 

شده است.
 به گفته مدیرعامل ســازمان پارک ها و فضای سبز 
شهرداری، در راســتای اجرای طرح سازگاری به 
کم آبی در کنار اســتفاده از پساب تصفیه شده در 
سطح شــهر، کاشــت گونه های مقاوم به کم آبی 
نیز در دســتور کار قرار گرفته اســت به طوری که 
گونه های مقاوم به کم آبــی جایگزین بیش از 2۰ 
هکتار از چمن های پر آب شده است.مرتضایی نژاد 
ادامه می دهد: هوشمندسازی تاسیسات و بهسازی 
فرآیند توزیع آب و اصالح تجهیزات آب رســانی از 
دیگر اقدامات در راســتای ســازگاری با کم آبی و 

توسعه فضای سبز شهری بوده است.

آماده باش تانکرهای آب رسان در تمام مناطق شهرداری

مدیــر منطقه هشــت شــهرداری اصفهــان اظهار کــرد: طی 
ماه های گذشته مواردی که شــهروندان منطقه از طریق سامانه 
اطالع رســانی 13۷ و بازدیدهای میدانی و محلی درخواســت 
کرده بودند به نحو احسن و در اســرع وقت رسیدگی شده است.

سیدرسول هاشــمیان تصریح کرد: اصالح هندسی، روان سازی 
و ایمن سازی، احداث ایســتگاه اتوبوس، نصب استند دوچرخه و 

همسطح سازی گذرگاه های عابرپیاده از جمله مواردی است که در 
دو ماه گذشته به درخواست شهروندان پیگیری و اجرا شده است.
مدیر منطقه هشت شــهرداری اصفهان ادامه داد: با اجرای طرح 
ایمن سازی، کاهش سرعت و رنگ آمیزی سرعت گاه ها در بیش 
از 1۷ نقطه از نقاط حساس و حادثه خیز محالت 1۷ گانه که در 
بازه زمانی دو ماهه و با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و۴۰۰ میلیون 

ریال انجام شده است، شــهروندان منطقه می توانند با امنیت و  
اطمینان بیشــتری تردد کنند.وی خاطرنشــان کرد: با توجه به 
اهمیت استفاده مردم به خصوص جوانان از دوچرخه جهت انجام 
امور روزانه خود، اداره ترافیک منطقه اقدام به نصب پنج اســتند 
دوچرخه در فرهنگســراهای منطقه کرده که با استقبال خوب 

جوانان روبه رو شده است.

مدیر منطقه 8 شهرداری خبرداد:
ایمن سازی ۱۷ نقطه حادثه خیز محالت منطقه 8

  با بسته شدن آب زاینده رود بار دیگر چالش آبیاری فضای سبز رخ نمایی می کند؛  

در بافت شهر اصفهان ۷۰۰ 
کیلومتر مادی وجود دارد که 

در حاشیه آنها فضاهای دارای 
درخت شکل گرفته است

مزایده اموال منقول
3/234 اجرای احکام حقوقی شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
پرونده کالسه 972688 ج/6 له آقای غالمحسین شیرازی علیه 1- اکبر شیرازی 2- رضا 
شــیرازی مبنی بر مطالبه مبلغ 1/018/499/261 ریال بابت محکــوم به و هزینه های 
اجرایی و حق االجرای دولتــی در تاریخ 98/4/22 ســاعت 9/30 صبح در محل اجرای 
احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش ســواری هاچ بک به 
شماره انتظامی 283 ج 87 ایران – 67 توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل 
 ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانی پارکینگ امیر اصفهان نزد حافظ 
اموال مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت 
نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود تسلیم مال پس از پرداخت 
تمام بهای آن صورت خواهد گرفت. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد 
و مابقی ثمن ظــرف حداکثر یک ماه پرداخت واال ده درصــد واریزی به نفع دولت ضبط 
خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: سواری کار به شماره انتظامی 283 ج 87 ایران 67 
سیستم لیفان تیپ x 60 رنگ قهوه ای روشــن متالیک و شماره موتور 121000163 و 
شماره شاسی 8101327 با ظرفیت پنج نفر. ب: وضعیت وسیله نقلیه: از سواری کار فوق 
الذکر متوقف در پارکینگ بازدید و معاینه فنی و ظاهری بعمل آمد و در بررسی به عمل آمده 
خودرو از قسمت جلو و عقب آثار تصادف و ترمیم و تعمیر شده بود جلو پنجره شکسته، سپر 
جلو شکستگی دارد. راهنمای جلو چپ شکسته، آینه داخل جلو شکستگی دارد آینه پهلوی 
راست شکستگی دارد سپر عقب راست آثار مالیدگی و رنگ رفتگی نیاز به رنگ آمیزی دارد 
لبه گلگیر عقب راست آثار ضربه و نیاز به بررسی و پیگیری دارد چراغ جلو چپ شکسته سپر 
عقب آخر خودرو شکستگی دارد راهنمای روی سپر عقب شکسته و لبه گلگیر جلو راست 
خودرو آثار رنگ رفتگی دارد خودرو روندگی باالیی را نشان می دهد. موتور و گیریبکسش 
بنظر سالم رسید. الستیک ها درصد پنجاه درصد بهره وری- باطری فاقد کارایی نیمه تمام 
درست نگردیده است. نظر به کارشناسی در خصوص ارزیابی: با توجه به نوع خودرو و مدل 
آن و میزان کارایی و کارکرد آن و با توجه به شرایط موجود خودرو از نظر ظاهری و فنی در 
بند این نظریه در حال حاضر در بازار کنونی با توجه به شرایط ارزی ارزش ریالی خودرو در 
بازار کنونی معادل شش صد و شصت میلیون ریال 660/000/000 ریال برآورد می گردد.  

م الف: 427861 اجرای احکام حقوقی شعبه ششم اصفهان )445 کلمه، 4 کادر( 
مزایده اموال غیر منقول

3/235 اجرای احکام حقوقی شــعبه دوازده اصفهان در نظر دارد جلســه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 961595 ج/ 12 له خانم مرضیه بختیاری و علیه 1- آقای 
سید مهدی میر سید حسینی مبنی بر مطالبه مبلغ 110 عدد سکه بهار آزادی و 24 مثقال 
طالی ساخته شــده که در روز مزایده ارزیابی می گردد و مبلغ 70/073/778 ریال بابت 
هزینه های اجرایی و حق االجــرای دولتی در تاریخ 1398/4/17 ســاعت 12 صبح در 
محل اجرای احکام دادگســتری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق 18 جهت فروش 2/857 
سهم مشاع از پالک ثبتی 1285 فرعی از 18 اصلی بخش 14 اصفهان و 4 سهم مشاع از 
پالک ثبتی 2063 فرعی از 18 اصلی بخش 14 اصفهان متراژ فوق با مشخصات مندرج 
در نظریه کارشناسی که ذیال درج شده اســت ملکی مرحوم سید حسین سید میر حسینی 
اکنون در تصرف مالکانه ورثه می باشد توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل 
 ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 
می توانند ظرف 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشــانی فوق مراجعه و از ملک بازدید و در 
روز مزایده با همراه داشــتن 10 درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی 
در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شــرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین 
قیمت برنده مزایده خواهد شد. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد و مابقی 
ثمن حداکثر ظرف یکماه پرداخت واال ده درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شــد. 
اوصاف ملک مورد مزایده: 1- یک قطعه زمین پالک ثبتی شــماره 1285 فرعی از 18 
اصلی بخش 14 اصفهان به مساحت حدود 1840 متر مربع با کاربری مزروعی به نشانی 

 اصفهان- خیابان امام خمینی- خیابان امام رضا- فرعی 10- پالک ســوم ســمت چپ
 )بر خیابان( و به مختصــات x= 555635 UTM و y= 3616971 موقعیت این ملک 
در تصویر ماهواره ای ضمیمه گزارش با شــماره 1 جانمایی شده است و مالکیت آن بنابر 
گواهی شماره 139605802025002318 مورخ 96/2/14 حدود ثبت ملک غرب اصفهان 
متعلق به ورثه مرحوم سید حسین میر سید حسینی می باشــد که بررسی بیشتر در مورد 
مالکیت زمین مذکور در حوزه اختیارات آن مقام محترم قضایی می باشــد. ارزش قطعه 
 زمین موصوف با توجه به کاربری مزروعی و موقعیت ملک از قرار هر متر مربع 2/900/000 
)دو میلیون و نهصد هزار ریال( و بنابراین قیمت کل 1840 متر مربع زمین فوق الذکر جمعًا 
 به مبلغ 5/336/000/000 )پنج میلیارد و سیصد و سی و شش میلیون ریال( برآورد و اعالم 
 می گردد و سهم آقای سید مهدی میر سید حسینی یک سهم پسری یعنی 2/7 از 10 سهم 
می باشــد و با توجه به گزارش اولیه ارزش کل پالک ثبتی 18/1285 به مساحت 1840 
مترمربع مبلغ 5/336/000/000 ریال تعیین شده اســت لذا سهم آقای سید مهدی میر 
سید حسینی مبلغ 1/524/571/430 ریال معادل یکصد و پنجاه و دو میلیون و چهارصد 
و پنجاه و هفت هزار و یکصد و چهل و سه تومان ارزیابی می گردد. 2- قطعه زمین پالک 
ثبتی شماره 2063 فرعی از 18 اصلی بخش 14 اصفهان به مساحت حدود 1540 متر مربع 
با کاربری مزروعی به نشــانی اصفهان- خیابان امام خمینی- خیابان امام رضا- خیابان 
فضیلت- کوچه مرغداری و به مختصــات x= 555701 UTM و y= 3617987 قرار 
دارد. موقعیت این ملک در تصویر ماهواره ای ضمیمه گزارش با شــماره 2 جانمایی شده 
است و مالکیت آن بنابر گواهی شماره 139605802025002319 مورخ 96/12/14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان متعلق به ورثه مرحوم سید حســین میر سید حسینی و مرحوم 
خانم نرگس خاتون عسگری رنانی میباشد. ارزش قطعه زمین موصوف با توجه به کاربری 
زراعی و موقعیت ملک از قرار هر متر مربع 1/400/000 )یک میلیون و چهارصد هزار ریال( 
 و بنابراین قیمت کل 1540 متر مربع زمین فوق الذکــر جمعًا به مبلغ 2/156/000/000 
)دو میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون ریال( برآورد و اعالم می گردد و لذا سهم آقای 
سید مهدی میر سید حسینی 2/7 از 17 سهم می باشد و با توجه به گزارش اولیه سهم آقای 
سید مهدی میر سید حسینی از پالک ثبتی 18/2063 به متراژ حدود 1540 متر مربع مبلغ 
616/000/000  )ششصد و شانزده میلیون ریال( تعیین می گردد.  م الف: 468880 

اجرای احکام حقوقی شعبه دوازده اصفهان )682 کلمه، 7 کادر( 
اخطار اجرایی

3/246 شماره: 1345/97 حل4، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: علیرضا 
حیدریان ، نام پدر: حسین ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی: حمید قدیری ، نام پدر: محمدمهدی ، با وکالت عباس مهرابی و فرهاد قصری ، 
نشانی: خمینی شهر سه راه معلم مجتمع آوا ط2 واحد7، محکوم به:به موجب رای شماره 
2553 تاریخ 97/10/30 حوزه چهارم شــورای حل اختالف شهرســتان خمینی شهرکه 
قطعیت یافته اســت. محکوم علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/655/000 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت اجرای حکم 
در حق محکوم له و پرداخت مبلغ نیم عشر دولتی رای صادره غیابی است. ماده34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی 
کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشــد و در صورتی که خود قادر به 
اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 490507 عمار امیری آرانی 

قاضی شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر  )217 کلمه، 2 کادر(
اخطار اجرایی

3/247 شماره: 2774/97 حل2 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: شهرام 
جمشیدی ، نام پدر: فیروز ، نشــانی: مجهول المکان ؛ مشــخصات محکوم له: نام و نام 
خانوادگی: ســیدامین اله مصطفوی ، با وکالت عباس مهرابی و فرهاد قصری ، نشــانی: 
خمینی شهر خ کهندژ خ کانال شرکت مشاهیر صدر اصفهان، محکوم به:به موجب رای 

شماره 3782 تاریخ 97/10/26 حوزه دوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهرکه 
قطعیت یافته است. محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 182/000/000 ریال به 
عنوان اصل خواسته و مبلغ 3/565/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ سر رسید چکها لغایت زمان پرداخت و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
در حق محکوم له به انضمام پرداخت نیم عشر دولت ضمنًا در اجرای حکم تبصره2 ماده 
306 رعایت گردد. ماده34 قانون اجرای احــکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف اســت ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتی که خود قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید.  
م الف: 490510 محمد رضایی  قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر  

)221 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

3/248 شــماره: 880/95 شــماره دادنامه:12- 95/1/18 ، مرجع رسیدگی شورای حل 
اختالف حوزه اول به نشانی خمینی شهر خواهان: مصطفی کاظمی اندانی فرزند صفرعلی 
با وکالت حمید شفیعی نشانی: خمینی شــهر خ مدرس محله میریان پالک50 ، خوانده: 
آقای حمیدرضا حاج هاشم خانی نشــانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه وجه سفته ، 
رای شورا: در خصوص دادخواست خواهان آقای مصطفی کاظمی اندانی فرزند صفرعلی با 
وکالت آقای حمید شفیعی به طرفیت خوانده آقای حمیدرضا حاج هاشم خانی به خواسته 
مطالبه وجه یک فقره سفته به شــماره 950553 به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام 
خسارات تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل شورا از توجه به وجود اصل 
سفته در ید خواهان و اینکه خوانده در مقابل ادعای خواهان دفاعی از خود به عمل نیاورده 
و دلیلی بر برائت ذمه خویش به شــورا ارائه ننموده دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته 
مستنداً به مواد 307 و 308 و 309 قانون تجارت و مواد 1258 قانون مدنی و مواد 519 و 
522 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال با احتساب 
خسارات تاخیر تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی از زمان تقدیم دادخواست 
مورخه 94/10/14 تا زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 160/000 ریال 
به عنوان هزینه دادرســی و مبلغ 1/800/000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در حق 
خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در همین شعبه و سپس ظرف مدت 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی 
شهرستان خمینی شهر می باشد. م الف: 489931  مظاهر حقیقی قاضی شعبه اول 

شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )268 کلمه، 3 کادر(
اخطار اجرایی

3/249 شماره: 1503/97 حل3 ، مشــخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی: علیرضا 
رأفت ، نام پدر: تقی ، نشانی: مجهول المکان ؛ مشخصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: 
سیدامین اله مصطفوی ، نام پدر: محمد ، با وکالت عباس مهرابی ، نشانی: خمینی شهر سه 
راه معلم مجتمع آوا ط2 واحد7، محکوم به:به موجب رای شماره 2397 تاریخ 97/10/15 
حوزه سوم شورای حل اختالف شهرستان خمینی شــهرکه قطعیت یافته است. محکوم 
علیه محکوم اســت به: پرداخت مبلغ 25/500/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 1/358/000 ریال بابت خسارات دادرســی و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از تاریخ 
ســر رســید چک 97/4/14 و حق الوکاله وکیل لغایت اجرای حکم در حق محکوم له به 
انضمام پرداخت نیم عشــر دولت در حق صندوق دولت رای صادره غیابی است. ماده34 
قانون اجرای احکام: همیــن که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع 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 قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبــور صورت جامع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تســلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف: 490512 
 ایمان بختیاری قاضی شــعبه ســوم شــورای حل اختالف خمینی شــهر  )218 کلمه، 

2 کادر(

ابالغ رای
3/236 کالسه پرونده:2168/98 ،شماره دادنامه:392 -98/2/31 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
هشتم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: امین شیروی به نشانی:خمینی شهر خ 
کهندژ ایستگاه آقا ؛ خوانده: حبیب اله امیری نشــانی: مجهول المکان ، خواسته: مطالبه 
وجه چک ، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و جری 
تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شــورا ختم رسیدگی را اعالم و به 
شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای 
امین شیروی با وکالت عباس مهرابی به طرفیت آقای حبیب اله امیری به خواسته مطالبه 
مبلغ 21/000/000 ریال وجه 1 فقره چک به شــماره 058039 مورخ 95/12/28 عهده 
بانک صادرات به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست 
مالحظه رونوشــت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن و بــا توجه به عدم حضور 
خوانده در جلسه مورخ 98/2/30 و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب ایشان و با عنایت به 
نظریه مشــورتی اعضاء شورا و احراز اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به 
وصف تجریدی بودن اسناد تجاری مستنداً به مواد 9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای 
حل اختالف مصوب 94/8/10 و مواد 310 ، 311 ، 313 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198و 519 و 
522 از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را 
ثابت دانسته و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 21/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و پرداخت مبلغ 1/332/500 ریال بابت خسارات دادرسی و حق الوکاله و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک لغایت استهالک کامل دین بر مبنای شاخص 
بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظــرف مهلت 20روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین شورا و سپس ظرف مهلت 20 روز پس از انقضاء مدت واخواهی 
قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی خمینی شهر می باشد. م الف: 490514 
ایمان بختیاری قاضی شعبه هشتم شــورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )353 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ رای

3/239 کالسه پرونده:3784/97 ،شماره دادنامه:404 -98/03/05 ،مرجع رسیدگی:شعبه 
دوم شورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: ســیدابوالفضل موسوی فرد ، به نشانی: 
خمینی شهر دستگرد قداده خ بسیج روبروی بن بست81 ؛ خوانده: محسن مقدس مشعوف 
نشانی: مجهول المکان ، خواســته: مطالبه ،گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاءقاضی شورا 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در 
خصوص دادخواست خواهان آقای سیدابوالفضل موســوی فرد بطرفیت خوانده محسن 
مقدس مشعوف فرزند قهرمان به خواسته مطالبه مبلغ 130/000/000 ریال وجه دو فقره 
چک به شــماره هــای 8625/111276-90/6/30 و 8625/111278-90/10/20 بر 
عهده بانک ملی شعبه گذرنامه به شماره حســاب جاری 0107611421008 به انضمام 
هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان مالحظه 
اصل چک و گواهی عدم پرداخت در ید خواهان که ظهور در مدیونیت خوانده دارد و اینکه 
خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بر برائت ذمه خود 
بعمل نیاورده است شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص مستنداً به مواد 198و 515 و 522 
قانون آئین دادرســی مدنی و ماده 2 قانون صدور چک و تبصره آن خوانده را به پرداخت 
مبلغ 130/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ 2/715/000 ریال بعنوان هزینه 
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رســید چک لغایت زمان پرداخت مطابق با 
نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی در حق خواهان محکــوم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف مهلت 20روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا و ظرف مهلت بیست روز از 
 تاریخ انقضای مهلت واخواهی قابل اعتراض در محاکم حقوقی خمینی شــهر می باشد. 
م الف: 490521  ایمان بختیاری قاضی شــعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )292 کلمه، 3 کادر(

 نرگس طلوعی
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شروع کالس ها با انتخا ب شما

کارت های اشتراک تا 50 درصد 
تخفیف

کالس ورزش در آب  و سینکرو 
نایر و یوگا

طرف قرارداد با شرکت نفت و  
زیبا موج نوین

آموزش عمومی و نیمه خصوصی

انواع ماساژ

خیابان چهارباغ عباسی جنب ایستگاه 
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یادداشت

مطالعات نشان می دهد که عزت نفس پایین و تصویر ضعیف 
از خودمان، مشــکالت زیادی برای مان ایجــاد می کند و 
می تواند همه چیز را تحت تاثیر قرار دهد. در ادامه، رایج ترین 

دالیل عزت نفس پایین را بررسی می کنیم.
آیا شما هم نشــانه های فرد حســاس را دارید؟ حساسیت 
 بیش از حــد یکــی از دردناک ترین جنبه هــای عزت نفس

 پایین اســت. اگر از انتقاد عصبانی می شوید یا با هر حرف 
مستقیمی احساس نابودی می کنید، مهم است که از میزان 
حساسیت خود بکاهید. به فکر درمان عزت نفس پایین خود 
باشید و با کمک گرفتن از موارد زیر، وضعیت را تغییر دهید. 
به حرفی که زده می شود با دقت گوش کنید. به این ترتیب، 
قبل از اینکه احساس خاصی به شما دست بدهد می توانید 
ارزیابی کنید حرفی که زده می شــود درست است یا خیر. 
موضع خود را حفظ کنید. اگر از شــما انتقادی می شود که 
منصفانه نیست، بگویید که با آن مخالف هستید. اگر نکته 
درســتی در انتقاد وجود دارد ســعی کنید به جای اینکه از 
کوره در بروید، از آن چیزی یاد بگیرد. انتقاد سازنده دقیقا 
 چنین چیزی است؛ این امکان را فراهم می کند که از نکته
 ذکرشده استفاده کنید و خودتان را برای بهترشدن تغییر 

دهید. 
پاسخ دادن مکرر به چیزی که شما را ناراحت کرده است، تنها 
باعث می شود که این موضوع بیشتر در ذهن شما جا بگیرد؛ 

چیزی که هیچ کمکی به شما نمی کند.
میان ترس های واقعی و ترس های بی اساس تمایز بگذارید. 
اضطراب خود را براســاس واقعیت ها ارزیابــی کنید. برای 
مثال شاید فکر کنید تالش کردن برای ارتقا بی فایده است، 
زیرا فکر می کنید نمی توانید آن را به دســت بیاورید. اگر به 
واقعیت ها نگاه کنید، این حرف چقدر درســت است؟ برای 
اینکه اعتماد به نفس تان بیشتر شود با ترس هایتان روبه رو 

شوید.
عصبانیت احساسی طبیعی است اما هنگامی که عزت نفس 
پایینی داشته باشد، می تواند مخرب باشد. هنگامی که نسبت 
به خودتان افکار خوبی نداشته باشید، این باور در شما شکل 
می گیرد که افکار و احساسات شــما برای دیگران اهمیت 
ندارد و این باعث خشم سرکوب شــده ای در شما می شود. 
درنتیجه، هنگام رویارویی با چیزی ظاهرا کم اهمیت خشم 
بســیار زیادی از خود بروز می دهید.یاد بگیرید که چگونه 
می توان آرام بود. یک راه این است که احساس تان را پیش از 
اینکه به مرحله انفجار برسید آهسته آهسته بروز بدهید. اگر 
راه حل باال برای شما مناسب نیست، از موقعیتی که در آن 
قرار دارید، کناره گیری کنید. چند نفس عمیق و آرام بکشید 
تا ضربان قلب شــما کاهش پیدا کند و بدن تان به وضعیت 

آرامش بازگردد. کاری را بیش ازحد انجام ندهید. 
افرادی که عزت نفس پایین دارند، معموال خود را بیش ازحد 
متعهد می کننــد؛ به طوری که کنارآمدن با آن برای شــان 
ســخت و دشــوار می شــود. همچنین یکی از بزرگ ترین 
مشکالتی که افراد با عزت نفس پایین با آن روبه رو هستند 
این است که احســاس می کنند باید دیگران را خوشحال  
کنند تا دیگران آنها را دوست بدارند و به آنها احترام بگذارند. 
»نــه« گفتــن بــه دیگــران را یــاد بگیریــد. ارزش 
 شــما به تاییــدی کــه از دیگــران می گیرید، وابســته

 نیست.

 برای درمان عزت نفس پایین
 از این راه حل ها کمک بگیرید

 مهسا احمدی

عکس روز

دوخط کتاب

کلى، خصیصه فعال 
عشــق در درجــه اول 
نثار کــردن اســت، نه 

گرفتن.

»هنر عشق ورزیدن« 
اریک فروم

اصــا عشــق یعنى 
چیه؟

 عشــق فعــال بــودن 
است، نه فعل پذیرى؛ 
پایــدارى اســت، نــه 
بــه طــور  اســارت. 

دختر 21 ساله آمریکایی با شکستن رکورد جهانگردی، نامش را در کتاب 
رکوردهای گینس به ثبت رساند. »لکسی الفورد« توانست به 196 کشور 
جهان سفر کند و سفر خود را در کره شــمالی به پایان برساند. پدر و مادر 
لکسی، صاحب یک شرکت گردشگری در کالیفرنیا هستند و به همین دلیل 
امکان مسافرت به کشورهای مختلف برای لکسی به راحتی مهیا بوده است. 
لکسی تقریبا هر سال به 9 کشور سفر کرده است. به گفته وی، هدفش از این 
سفرها این بوده که نشان بدهد جهان آن طوری که رسانه ها نشان می دهند 

ترسناک نیست و می توان مهربانی را در هرگوشه ای از جهان دید.

دختر ۲۱ ساله در جهانگردی رکورد زد!

ناسا به تازگی اعالم کرده که از سال 2020 درهای ایستگاه فضایی بین المللی 
را به روی گردشــگران باز می کنــد و این زمینی ها را یــک قدم به تحقق 
رویای شان نزدیک خواهد کرد. ناسا برای اولین بار اعالم کرد که به شهروندان 
عادی امکان بازدید از »ایستگاه فضایی بین المللی« را می دهد. همچنین، 
ایستگاه فضایی به جز گردشــگری برای دیگر فعالیت های اقتصادی نیز در 
دسترس خواهد بود. این امکان در سال 2020 برای گردشگران فضا فراهم 
می شود.گردشگران می توانند با پرداخت 35 هزار دالر برای هر شب اقامت 

در ایستگاه فضایی بین المللی این سفر فضایی را تجربه کنند. 

 با ۳5 هزار دالر، یک شب در فضا بخوابید

»کرک اسمیت« 42 ســاله اهل اوهایو که 272 کیلوگرم وزن دارد، به قاچاق 
کوکائین و در اختیار داشتن غیرقانونی اسلحه متهم است. وی به خاطر وزنش 
نتوانست در دادگاه حضور یابد و به همین دلیل دادگاهش در آمبوالنس برگزار 
شد. در تمام مدت برگزاری دادگاه، او به دلیل تنگی نفس، نتوانست حرفی بزند. 
قاضی این دادگاه انگلیسی در یک حکم بی سابقه و با استناد به این موضوع که 
خروج اسمیت از داخل آمبوالنس می تواند سالمتی اش را به خطر بیندازد، او را 

به دو سال حبس در پشت آمبوالنس محکوم کرد.

دادگاهی که در آمبوالنس برگزار شد!

نمایی از جزیره های 
خصوصی ویژه افراد 

ثروتمند
مفهوم هتل، رستوران، 
ســوئیت، ویال، هواپیما، 
جزیــره خصوصــی و 
مواردی با عنوان شخصی 
و خصوصی با هزینه های 
بسیار باال طی چند سال 
اخیر بســیار باب شده 
است. البته بیشتر موارد 
فوق بــا هزینه های زیاد 
اســتفاده  مورد  اغلب 

عده ای خاص هستند. 

با عجیب ترین مکان های دنیا آشنا شوید)۲(
 باداب سورت، ایران: سنگ های آهکی زیبا که گودالی را برای خود در شمال ایران به وجود آورده اند، پدیده ای طبیعی هستند و 
به مدت هزاران سال عمر دارند. این گودال سنگ آهکی، حاصل ته نشین شدن کلسیم در آب است که دو حالت شیمیایی مختلف را به 

وجود می آورد. قرمز رنگ بودن آنها، به دلیل زیاد بودن زنگ آهن در این سنگ هاست. 
کوه های تیانزی، چین: این کوهستان که در شمال منطقه  هونان چین  قرار گرفته، شامل سنگ های آهکی بسیار زیادی است که 
با گیاه های متجمع و مه پوشیده شده اند. ماشین های کابلی می توانند شما را از فراز آن رد کنند. البته انتخاب بهتر این است که با قطار های 

متفاوت، از میان این مکان رازآلود گذر کنید و لذت ببرید.
خطوط نازکا، پرو: اشکال حیوانی و جغرافیایی  که روی دشت پامپا دا سان جوزه کشیده شده اند، منطقه ای رمزآلود را در آمریکای 
جنوبی پدید آورده اند. این خطوط و نقاشی ها، تنها از زاویه  هوایی دیده می شوند. برای دیدن آسان تر این شکل ها، برج هایی 100 متری 

نیز بنا شده است. 
مثلث برمودا، شمال اقیانوس اطلس:منطقه ای به بزرگی 500/000 متر مربع که سرشار از راز، معما و ترس است. جایی که به 
مثلث شیطان نیز معروف شده و در میان برمودا، فلوریدا و پورتو ریکا قرار دارد. پلیس دریایی ایاالت متحده، وجود چنین مکانی را شدیدا 

انکار می کند، با این حال، کشتی ها و هواپیما های زیادی بدون دلیل و سرنخ، در این مثلث ناپدید شده اند! 
جزیره  سوکوترا، یمن: این منطقه که جزیره سقطری هم نامیده می شود، جزیره ای جدا شده از آفریقا به حساب می آید و عمری 
به درازای 6 میلیون سال دارد همچنین به شکل فیلم های تخیلی است. تنوع گیاهی این جزیره، با تمامی جهان تفاوت دارد. این بدین 

معنی است که گیاهان و درختان این منطقه در هیچ جای جهان یافت نمی شوند؛ به خصوص گیاه مخصوص و باستانی خون اژدها.
 دست صحرا، شیلی:مجسمه ساز اهل شیلی به نام ماریو ایرازابال، یکی از زیباترین و عجیب ترین کارهایش را با استفاده از شن ها 
 و در صحرای آتاکامای شیلی انجام داد. این مجسمه  بزرگ، نشانی اســت از رنج یک انسان طرد شده که به طرز عجیبی بزرگ و جالب

 است.

وبگردی

 فراخوان همایش بین المللی اربعین
 اعالم شد

 فراخوان سومین همایش علمی بین المللی اربعین به سه زبان فارسی، 
عربی وانگلیسی اعالم شد. ســومین همایش علمی بین  المللی اربعین  
به منظور گســترش نگاه علمی به پدیده اربعین، بســط فرهنگ دینی 
به ویژه فرهنگ حســینی با تاکید بر اربعین و هم گرایی جهانی به ســه 
زبان فارسی، عربی و انگلیسی با همکاری ســتاد مرکزی اربعین برگزار 
می شــود. فراخوان ایــن دوره از همایش در شــاخه  های »بعد کالمی و 
فقهی اربعین«، »بعد جامعه شــناختی و روان شــناختی اربعین«، »بعد 
فرهنگی، تربیتی و رســانه های اربعین« و همچنین » زائران و میزبانان 
اربعین« اعالم شده است.سومین دوره همایش بین المللی با محورهایی 
همچون »اربعیــن و چالش های فرهنگی اســالمی در جهان معاصر«، 
»شیوه مواجهه رسانه ها با پدیده اربعین«، »شعائر حسین، ابعاد فقهی و 
اقتصادی«،  »بازتاب اربعین در ادب عربی و فارسی«،  »حوادث تاریخی در 
آیین اربعین«، »جامعه شناسی پدیده اربعین«،  »دیپلماسی عمومی در 
اربعین«،  »اربعین و مقاومت اسالمی«،  »ابعاد راهبردی اربعین«، »آینده 
پژوهی اربعین« و »جهانی ســازی اربعین« اســت که در بعد »کالمی و 
 فقهی اربعیــن« می توانند مقاالت خود را به دبیرخانه همایش ارســال

 کنند.

 آقازادگی و حقوق های نجومی
 از دردهای امروز ماست

یکصد و دهمین قسمت از سری برنامه های »بدون توقف« از شبکه سه 
سیما روی آنتن رفت. حجت االسالم والمســلمین محمد قمی، رییس 
ســازمان تبلیغات اسالمی در این برنامه با اشــاره به اینکه من هم یکی 
از مسئوالنم، ولی اجازه دارم به عنوان یک جوان انقالبی دغدغه هایم را 
بگویم و بعد خود من هم با همین حرف ها ارزیابی شــوم، اظهار داشت: 
یکی از دردهای ما دوری مســئوالن از مردم است، مسئوالن بین مردم 
نیســتند، لذا درد مردم را درک نمی کنند. سرمایه ها و فرصت هایی هم 
که بین مردم است نمی بینند جدی نمی گیرند. درد دیگر همین بساط 
آقازادگی اســت که خود آقایان هم به آن دامن زدند و حتما ریشه هایی 
هم داشته، مشــکل دیگر حقوق نجومی و امکانات این گروه است. وی 
ادامه داد: درد در مورد مســئوالن زیاد اســت. باید ســوال کنیم کدام 
مسئول شایســته بوده، صالح بوده، ســر جای خودش نشسته و درک 
درست و عمیقی از فرهنگ داشته اســت؟ درباره دستگاه های فرهنگی 
حرف می زنیم، به نظر من دســتگاه های فرهنگی اگر جای خودشــان 
را با مردم اشــتباه نگیرند، میــدان داری نکننــد و تصدی گری نکنند، 
 اتفاقا خیلی ثمرات و برکات بیشــتری می بینیم و زود بازده هم  خواهد

 بود.

دیدگاهخبر

اینستاگردی

»گالره عباسی« در فیلم دختر ایران

 گالره عباسی، با انتشار این عکس نوشــت: این هم قابی دیگه از روزهایی که گذشت. بوی گل 
محمدی از تو قاب می شــینه روی خاطراتم .همراه با آقای کورش تهامی عزیز و خانم آفرین 

نازنین. فیلم سینمایی دختر ایران به کارگردانی آقای اشکذری .عکس از آقای امیر جاللی.
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