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قطر و امارات میزبان هاى بى طرف دیدارهاى ذوب آهن - االتحادبرپایى 2 نمایشگاه صنعت آموزش و چاپ و بسته بندى ذوب آهن اصفهان در صف اول مبارزه با تحریم استروایت «گاندو» از وزارت خارجه واقعى نیست ورزشاستاناستان جهان نما

حساسیت روى فرونشست فرودگاه اصفهان 
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ثبت 16 هزار کودك آزارى 
در نیمه دوم سال 97

اعزام اصفهانى ها  
به سرزمین وحى از 24 تیر

ملخ هاى مهاجر 
اصفهان را 

تهدید نمى کند

7

زمین لرزه 
مسجد سلیمان 

در اصفهان 
خسارت نداشت

مدیر کل مدیریت بحران اســتاندارى اصفهان 
گفت: زمین لــرزه 5/7 درجــه در مقیاس امواج 
درونى زمین که صبح دیروز در مســجد سلیمان 
اتفاق افتاد در مناطق شــهرى اســتان اصفهان 
از جمله مرکز استان احساس شــد اما خسارتى 
در بر نداشت. منصور شیشــه فروش در گفتگو 
با «ایرنــا» تصریح کرد: هیچ زمیــن لرزه اى در 

اصفهان به ثبت نرسیده است و...

2

روحانى: نشاط مردم اصفهان براى دولت حائز اهمیت استروحانى: نشاط مردم اصفهان براى دولت حائز اهمیت است
تقدیر رئیس جمهور از تخصیص آب براى کشت تابستانه در اصفهانتقدیر رئیس جمهور از تخصیص آب براى کشت تابستانه در اصفهان

2

کاهش آب هاى سطحى منطقه، پاى رئیس سازمان مدیریت بحران کشور را به یک مشکل بزرگ باز ک رده است

رژیم غذایى ایرانى ها
 8000 سال است 

تغییر نکرده

براى آخرین اصالحات در نقش جهـان عجله کنید
 بعد از تصمیم فدراسیون فوتبال و البته شوراى عالى امنیت ملى 
مبنى بر برگزار نشدن مسابقات فوتبال در صورت فراهم نبودن 
شرایط ورزشگاه ها، مسئوالن ســازمان لیگ با سفر به برخى 
شهر ها ورزشــگاه هاى میزبان تیم  هاى لیگ برترى را مورد 
نظارت و ارزیابى قرار داد ند. شــماره گذارى صندلى  ها، وجود 

گیت هاى الکترونیکى، فروش بلیت  ...
6

در صفحه 6 بخوانید

در صفحه 7 بخوانید

آتش نشانى اصفهان
 به تجهیزات

 و اعتبــار مالى 
نیاز دارد  علیمنصور به زودى 

معرفــــــــى مى کند

ف
دی
ر

شرایط قیمت پایه(ریال)اعیانعرصهپالك ثبتىنوع ملکنشانى ملککد  ملک
وضعیت سندکاربرىپرداخت

انتقال قطعىمسکونى نقد702,260,000,000 /2277 /949آپارتماناصفهان – نجف آباد -خیابان شریعتى -طبقه فوقانى شعبه مرکزى نجف آباد1  -5  -02  - 18399
انتقال قطعىمسکونىنقد542,180,000,000 /2677 /949آپارتماناصفهان – نجف آباد -خیابان شریعتى -طبقه فوقانى شعبه مرکزى نجف آباد2  -5  -02  - 28399
انتقال قطعىمسکونىنقد402,370,000,000 /2784 /949آپارتماناصفهان – نجف آباد -خیابان شریعتى -طبقه فوقانى شعبه مرکزى نجف آباد3   -5   -02   -38399
انتقال قطعىمسکونىنقد562,460,000,000 /2384 /949آپارتماناصفهان – نجف آباد -خیابان شریعتى -طبقه فوقانى شعبه مرکزى نجف آباد4   -5   -02   -48399

اصفهان – چهارباغ باال -خیابان نیکبخت –نرسیده به چهارراه 5   -6   -02   -58399
انتقال قطعىمسکونىنقد374,850,000,000 /26260 /4798آپارتماننیکبخت - مقابل دادگسترى 

اصفهان – خ شیخ بهایى - حد فاصل چهارراه اردیبهشت و چهارراه 6   -5   -02   -68399
تجارى – نقد8048,800,000,000 /47346 /66185 /1823ساختمانشهید بهشتى –جنب بن گل

انتقال قطعىمسکونى 

اصفهان – خ شیخ بهایى - حد فاصل چهارراه اردیبهشت و چهارراه 7 -5 -02 -78399
انتقال قطعىمختلطنقد9029,240,000,000 /65132 /1823زمینشهید بهشتى –جنب بن گل

انبارى - تجارى نقد2123,850,000,000 /98264 /738596ساختماناصفهان - خیابان ولى عصر -نرسیده به میدان امام على(ع)8 -4 -02 -88318
انتقال قطعى - ادارى

انتقال قطعىمسکونى نقد933,120,000,000 /9733119 /68آپارتماناصفهان – خ ملک شهر - خیابان مفتح - روبروى مجتمع ستاره 9 -4 -01 -98317
انتقال قطعىمسکونى نقد153,490,000,000 /20088120 /68آپارتماناصفهان – خ ملک شهر - خیابان مفتح - روبروى مجتمع ستاره 10 -4 -01 -108317
انتقال قطعىمسکونى نقد251,700,000,000 /573 /331آپارتماناصفهان – نجف آباد -خیابان قدس -کوچه زمانیان -کوچه صبا - پالك1 /115 -1 -01 -118315

انتقال قطعى مسکونىنقد197/2715,800,000,000-2370/159آپارتماناصفهان – خیابان باغ دریاچه  - بن بست فراز1-13 -01 -128302
(متصرف دارد)

بانک مهر اقتصاد استان اصفهان در نظر دارد تعدادى از امالك 
مازاد بر نیاز خود را به شــرح ذیل از طریق مزایده کتبى عمومى به فروش 
برساند. متقاضیان مى توانند جهت کســب اطالعات بیشتر ، بازدید امالك، 
دریافت برگ مزایده و درخواست شــرکت در مزایده و تسلیم پیشنهادات 
خود تا پایان وقت ادارى  روز شنبه مورخ 29   /04   /98  از ساعت 8 صبح الى 
18 بعدازظهر با شماره هاى ذیل تماس گرفته و جهت انجام امور مزایده با 

هماهنگى نماینده بانک اقدام نمایند. 

توضیحات و شرایط:
1- مبلغ پیشنهادى باید مشخص ، معین و بدون ابهام باشــد و در پاکت سربسته به 
وسیله پست پیشــتاز و یا به صورت مســتقیم به آدرس اصفهان ، پل آذر، ابتداى خ 
توحید، سرپرستى بانک مهر اقتصاد ،  طبقه ى چهارم ، مدیریت پشتیبانى و مهندسى 

ارسال گردد.
2- مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 درصد مبلغ پایه مزایده مندرج در آگهى 
مى باشد که باید توسط متقاضى به حساب مورد اشاره در فرم پیشنهاد قیمت واریز 
و رســید آن با قید ردیف و مشــخصات دقیق ملک مورد انتخابى متقاضى به صورت 

جداگانه تحویل گردد.

3- کلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش مى رسد.
4- هزینه آگهى مزایده و سایر هزینه هاى مرتبط از برندگان مزایده اخذ مى گردد.

5- تلفنهاى تماس جهت کسب اطالعات بیشتر و هماهنگى جهت بازدید از ملک عبارتند 
از : 03138100  داخلــى 135 و تلفن همــراه  09138756642 آقاى الماســى و 

09103622531  آقاى مستاجران  
6- بانک درقبول یا رد پیشنهادها مختار است.

7-به پیشــنهادهاى فاقد ســپرده و یا کمتر از مبلغ مقرر ، چک شــخصى و یا نظایر آن و 
همچنین به پیشنهادهاى فاقد امضاء ، مهر و امضاى مجاز(در اشخاص حقوقى)  ، مشروط ، 
مخدوش و پیشنهادهایى که پس از مهلت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

آگهى مزایـــدهآگهى مزایـــده              1818//0404//13981398

wwwwww..mebank.irmebank.ir

آگهى فراخوان شناسائى آگهى فراخوان شناسائى 
و انتخاب  سرمایه گذاران  شماره و انتخاب  سرمایه گذاران  شماره 32363236//9898/ص/ص

 مورخ  مورخ 1515//44//9898 همراه با ارزیابى کیفى در  شهر جدید فوالدشهر همراه با ارزیابى کیفى در  شهر جدید فوالدشهر

اداره امور شعب استان اصفهاناداره امور شعب استان اصفهان

یکى از آسیب ها در کشور توسعه نامتوازن است
معاون سیاسى امنیتى استاندار:
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عضو هیئت رئیســه مجلس گفت: هر زمان از اقدامات 
دولت درباره توزیع عادالنه کاالهاى اساسى ناامید شویم، 

طرح سئوال از «روحانى» و وزرا را کلید مى زنیم.
اکبر رنجبــرزاده گفت: انتظار داریم دولت با ســرعت و 
دقت، 14میلیارد دالر ارز دولتــى تخصیص یافته براى 
تهیه کاالهاى اساسى را با استفاده از شیوه اى عادالنه به 
دست مردم برساند. وى افزود: نمایندگان نگران هستند 
که مانند سال گذشــته پول از بیت المال خارج شود ولى 
به انحراف برود و به دســت مردم نرســد و سودجویان، 
واســطه ها و دالالن از ارز دولتى و شرایط به وجود آمده 

سوء استفاده کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: بهترین راهکار 
براى اینکه این 14میلیارد دالر ارز دولتى به دست مردم 
برسد این اســت که شــهروندان کاالبرگ الکترونیکى 
داشته باشند و افراد با مراجعه به فروشگاه ها کاالى مورد 
نیاز خود را تهیه کنند. رنجبرزاده با طرح این سؤال که چرا 
با گذشت چهار ماه از ســال هنوز دولت مصوبه مجلس 
درباره کاال هاى اساســى را اجرایى نمى کند، تأکید کرد: 
سال جارى سال بسیار حساسى است و نباید لحظه اى از 
آن غفلت کرد؛ بنابراین اگر دولت در اجراى این مصوبه 
مجلس تأخیر یا آن را نادرســت اجرا کند، طرح سئوال از 

رئیس جمهور و وزراى مربوطه را کلید مى زنیم.

رئیس اورژانس اجتماعى ســازمان بهزیستى کشور با بیان 
اینکه حدود 70 درصد از خشونت هاى خانگى مربوط به حوزه 
کودك آزارى است، گفت در نیمه دوم سال گذشته بیش از 16 

هزار مورد کودك آزارى به ثبت رسیده است.
رضا جعفرى سدهى درباره آمار کودك آزارى در سال جارى 
اظهار کرد: جمع بندى آمار سه ماهه نخست امسال در زمینه 
کودك آزارى در حال انجام اســت و هنوز تکمیل نشده اما 
براســاس آمار و داده هاى موجود، در گروه خشــونت هاى 
خانگى، کودك آزارى در رتبه نخســت است و در نیمه دوم 
سال گذشته بیش از 16 هزار مورد کودك  آزارى به ثبت رسیده 
است. بعد از کودك آزارى نیز همسرآزارى، سالمندآزارى و 

معلول آزارى داراى بیشترین آمار خشونت خانگى هستند. به 
گفته وى، کودکان و زنان به دلیل ضعف قواى جســمانى و 
وابستگى اقتصادى به سرپرستان از مهمترین گروه هاى در 

معرض خطر خشونت و سوء رفتار محسوب مى شوند.
رئیس اورژانس اجتماعى ســازمان بهزیستى کشور با بیان 
اینکه طبق آمار بین والدین، پدران بیشتر از مادران مرتکب 
خشونت مى شوند، گفت: پس از آن خشونت هایى است که از 
سوى والدین ناتنى صورت مى گیرد. همچنین در بین اشکال 
مختلف کودك آزارى، غفلت و بى توجهــى داراى فراوانى 
بیشتر است  و سپس کودك آزارى جسمى، روانى، عاطفى و 

در نهایت خشونت جنسى قرار دارد.

سئوال از «رئیس جمهور» 
دوباره کلید مى خورد؟
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انتقاد تند نماینده زاهدان 
از فراستى

علیــم یارمحمدى،   سینما آنالین |
نماینــده زاهــدان در مجلــس با انتقــاد از 
صحبت هاى مسعود فراســتى درباره خاندان 
ریگى و استفاده از لفظ «خاندان لعنتى ریگى» 
در تلویزیــون گفت: مردم ما بیــش از همه از 
صداوسیما گله مند هســتند و آگاهى مردم از 
ناآگاهى فراســتى دلیلى براى واکنش نشان 
ندادن از سمت آنهاست. مســعود فراستى هر 
نقدى به فیلم دارد، بگویــد، اما چرا 200 هزار 
نفر را به حساب یک نفر مى رنجاند؟ او افزود : 
چرا صداوسیما در این دوران حساس مملکت، 
تریبون را به دست افرادى بى مالحظه مى دهد 
که بارها بى توجه به مخاطــب، صحبت هاى 
نادرستى کرده و مردم و هنرمندان را رنجانده 

است؟ 

دومین کنسرت تتلو
 برگزار مى  شود؟

 مجله دوستان| طبق اعالم شرکت 
«آونگ»، کنســرت خواننــده جنجالى، امیر 
تتلو، 29 مرداد در اســتانبول برگــزار خواهد 
شد. تابستان ســال گذشــته، اولین کنسرت

تتلو قــرار بود در اســتانبول برگزار شــود که 
در آخریــن روزهــاى منتهى بــه برگزارى، 
بنا به دالیل نامعلومى کنسل شد. اما باالخره، 
نوروز امســال اولین کنســرت تتلو در تفلیس 
گرجستان برگزار شــد که حواشى زیادى هم 

داشت.

زمزم سالم است
 ایکنا | رئیس مرکز پزشکى حج و زیارت 
در ادامه در رابطه با سالمت آب زمزم نیز گفت: 
مطالبى که در فضاى مجازى در مورد ســالم 
نبودن این آب و وجود فلزات ســنگین در آن 
منتشر مى شود صحت ندارد و آب زمزم از نظر 

کیفیت سالم است.

صادرات شکر 
در قالب آب نبات؟!

رئیس اتحادیه نبات، آب نبات    ایسنا|
ریز و قند ریز در رابطه با تخلف صورت گرفته 
مبنى بر صادرات معادل 120 میلیون دالر شکر 
دولتى در قالب آب نبات گفت: تولیدات آب نبات، 
نبات و قنــد ریز واحدهاى صنفــى عضو این 
اتحادیه تمامًا در بازار داخلى به مصرف مى رسد 
و عموم این واحدها به صورت کارگاهى فعالیت 
دارند و توان تولید و صــادرات در حجم اعالم 

شده را ندارند. 

مهناز افشار بازگشت
  خبرآنالین| مهناز افشــار در واکنش 
به تمامى حواشــى که در فضاى مجازى علیه 
او به راه افتاده اســت، با انتشار عکسى اعالم 
کرد که در تهــران حضور دارد. ایــن بازیگر 
ســینما تصویرى از خود را در حالى که ســوار 
بر موتور در تهران است، در اینستاگرام منتشر 
کرد و در توضیح آن نوشــت: «ســالم وطن، 
ســالم تهران.» افشــار مدتى پیش در آلمان 
کارگاه بازیگرى برگزار کرده بود و حال با انتشار 
این عکــس نشــان داد که در تهران به ســر

مى برد.

مرگ هاى تصادفى
  تسنیم| بــر اســاس آمار ســازمان 
پزشــکى قانونى و پلیس راهنمایى و رانندگى 
طى دو ماهه اول امسال 2584نفر در تصادفات 
رانندگى جان خود را از دست داده اند و از متوسط 
تلفات روزانه 25 تا 41 نفر هشت  تا 9 نفر از آنها 

کودك هستند.

این تحریم آن تحریم نیست
 انتخاب| اسحاق جهانگیرى گفت: این تحریم 
با تحریم سال 90-91 تفاوت فاحشى دارد. شدت و حدت 
تحریم هاى امروز، نحوه اجراى آن و شرایط کشور با آن 
زمان تفاوت بســیارى دارد. این بار آمریکایى ها طورى 
تحریم کردند که حتى در فاصله هاى بســیار دورتر از 
خاك آنها در اهداف آنها اجرایى شود چینى ها، روس ها و 
کشورهاى شرق آسیا را وادار کردند تا با آنها همراه شوند.

یعنى بى خبرید؟!
 انتخاب|  روزنامه «جمهورى اســالمى» در 
یادداشتى خطاب به آیت ا... موحدى کرمانى امام جمعه 
تهران نوشت: آقایى که ســال ها خودش در این نظام 
از مســئوالن باال بوده اســت در تریبونى که متعلق به 
بیت المال اســت فریاد مى زند: آقا اگر با کلید نمى توانى 
این در را باز کنى با کلنگ بزن بشکن! (در بحث گرانى 
و دالیل آن مى فرماید). مثل اینکه ایشــان از تحریم ها 
و فروش نرفتن نفت و اوضاع اقتصــادى و بین المللى 
کشور کامًال بى خبر است و همه سنگ ها را بر سر دولت 

مى کوبد.

محکومیت 5 ایرانى در مصر 
 عصر ایران| دادگاهى در مصــر پنج ایرانى از 
جمله یک زن را به اتهام جاسوسى براى سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى در فاصله سال هاى 2012 تا 2016 به 
تحمل 15 ســال زندان محکوم کرد. دادگاه همچنین 
یک شهروند مصرى را نیز تحت عنوان همین اتهام به 
25 سال زندان محکوم کرده است. او متهم به دریافت 
پول از ایران براى ترویج مذهب شیعه در مصر بوده است!

روایت میشل اوباما از 
مراسم تحلیف ترامپ 

بانوى نخست سابق آمریکا از احساسش    ایسنا|
در جریان مراسم تحلیف «دونالد ترامپ» به عنوان رئیس 
جمهورى آمریکا گفت و افــزود، فرزندانش در جریان 
مراسم تحلیف ترامپ گریه مى کردند چون آنها خانه اى را 
که مدت هشت سال در آن ساکن بودند، ترك مى کردند. 
«میشل اوباما» گفت: آن روز، بسیار حساس بود. ما باید 
در مراسم مى نشستیم و به جمعیتى نگاه مى انداختیم که 
بازتاب کشور نبود و من باید در میان حاضران به عنوان 
معدود افراد رنگین پوست مى نشســتم. این واقعًا پر از 

احساس بود.

احضار دوباره سفیر انگلیس 
ســفیر انگلیس در تهــران دیروز   خبرآنالین|
( دوشــنبه) در وزارت خارجه حضور یافت. او در هنگام 
خروج از این وزارتخانه در پاســخ به سئوال خبرنگاران 
مبنى بر اینکه علت حضور وى در این وزارتخانه چه بوده 
اســت، گفت: فقط تجارت! احتماًال علت حضور مجدد 
سفیر انگلیس در تهران در وزارت خارجه مربوط به اقدام 
اخیر این کشور در توقیف نفتکش حامل نفت ایران بوده 
است. پنج شنبه هفته گذشته  نیز سفیر انگلیس در تهران 

به وزارت خارجه احضار شد.

واکنش چین به گام دوم ایران
ســخنگوى وزارت خارجــه چین در    فارس|
واکنش به تصمیم ایران براى ادامه روند کاهش تعهد به 
توافق هسته اى، همه طرف ها را به خویشتندارى دعوت 
کرد. «گنگ شانگ» با ابراز تأسف از عبور ایران از سطح 
برجامى غنى سازى، تأکید کرده است که مسئله هسته اى 

ایران باید از طریق دیپلماتیک حل و فصل شود.

عذرخواهى وزیر کشور
وزیر کشور گفت: مهمترین دلیلى که باعث   مهر|
ایجاد حاشیه نشینى در شهرها مى شود توجه نکردن به 
روستاها و روستاییان اســت. عبدالرضا رحمانى فضلى 
خاطرنشان کرد: از روستاییان بابت عقب افتادگى و عدم 
توسعه روستاها نســبت به شهرها عذرخواهى مى کنم. 
همه ما باید از اهالى روستاى محترم عذرخواهى کنیم 

چرا که در این زمینه کم کارى داشتیم.

خبرخوان

محمد مهاجرى، روزنامه نــگار اصولگرا گفت: یکى از 
تخصص هاى ما «زدن دکاِن دو نبِش فصلى» و پایین 
کشــیدن کرکره همین دکان پس از انتخابات اســت، 
دوســتان وقتى فهمیدند «جمنا» مغازه اى نیست که 
بتوان در آن کاسبى کرد، مغازه دیگرى براى کسب رأى 

در انتخابات افتتاح کردند.
وى ادامــه داد: در تهــران قدیــم، بِرندهایــى چون 
چلوکبابى «صداقت» وجود داشــت. اگر کسى مى آمد 
مغازه تازه اى مى زد، عنوان بِرند شــناخته شــده قبلى 
را تغییر مــى داد و نام مغازه اش را مثــًال «صداقت نو» 
مى گذاشــت. در واقع نو اصولگرایى هــم از این نوع و 

مغازه اى مقابل مغازه قبلى است.
سردبیر «خبرآنالین»  بازار اصولگرایى و اصالح طلبى را 
کاسبى دانست و اظهار داشت: هر دو جناح از روش سنتى 
مغازه دارى استفاده مى کنند و حتى تحلیل هاى آنها نه 

علمى بلکه با «چرتکه» انجام مى شود.

عضو فراکسیون نمایندگان والیى مجلس شوراى اسالمى 
با اشاره به برخى فسادهاى موجود در مجلس، عنوان کرد: 
براى استیضاح برخى وزرا در مجلس ما شاهد فسادهایى 

هستیم.
ابوالفضل ابوترابــى در گفتگو با «فــارس» ادامه داد: در 
استیضاح وزرا لیستى در مجلس داریم که آپارتمان هایى 
براى عدم استیضاح آن وزیر به نمایندگان داده شده یعنى به 

نمایندگانى آپارتمان داده شده که استیضاح از وزیر را منتفى 
کردند که این لیست به شوراى نگهبان هم داده شده است.

نماینده مردم نجف آباد در پاســخ به این سئوال که این 
لیست مربوط به دوره قبل اســت یا خیر، گفت: مربوط به 
دوره هاى قبل و همین دوره هم هست یعنى فقط مربوط به 

دوره   قبل (مجلس نهم) نیست.
این نماینده مجلس در ادامه افزود: لیســتى از این افراد 

در مجلس وجــود دارد که البته به شــوراى نگهبان هم 
داده شده اســت، در دوره قبل هم زیاد بود. بسیارى از رد 
صالحیت ها هم به همین دلیل بوده است. قرائن و شواهد 
را که مى بینیم متوجه مى شــویم که با توجه به گزارشات 
ارائه شده این موارد با گزارشات و مستند دیگر در شوراى 
نگهبان دستگاه هاى امنیتى نظامى انتظامى و اطالعاتى 

سازگار است.

اعضاى شبکه ســازمان یافته تقلب در آزمون سراسرى 
کنکور تجربى سال 98 توسط ســازمان اطالعات سپاه 

پاسداران سیستان و بلوچستان دستگیر شدند.
 سازمان اطالعات سپاه با انتشار اطالعیه اى از انهدام شبکه 
سازمان یافته اى 16 نفره که قصد تقلب در کنکور سراسرى 
سال 98 را داشتند خبر داد. در ادامه این گزارش آمده است 
که عوامل این باند با هوشیارى سازمان اطالعات استان 
شناسایى و با هماهنگى دستگاه قضا به جرم کالهبردارى از 
طریق فروش سئواالت کنکور، تقلب هوشمند و الکترونیک 

در آزمون سراسرى دستگیر شدند.
بر پایه ایــن اطالعیه پس از رصــد اطالعاتى تعدادى از 

مرتبطان و تیم پشتیبان که در یک منزل مسکونى مستقر 
بودند نیز دستگیر شدند. گفتنى است شبکه مذکور ضمن 
اقدام به بستن قرارداد با داوطلبان آزمون سراسرى با ایجاد 

شبکه اى متشــکل از آزمون دهندگان، برگزار کنندگان 
آزمون و ایجاد تیم پشتیبان اقدام به ایجاد باندى سازمان 

یافته براى تقلب کرده بودند.
همچنین در جزییات این خبر آمده است که شبکه مذکور 
با فروش دستگاه card phonefe به مبلغ ده میلیون تا 
20 میلیون تومان به آزمون دهندگان قول قبولى در آزمون 
پزشکى را به آنها داده بودند. در این بین افرادى از پرسنل 
آزمون که اقدام به خارج کردن سئواالت از بستر شبکه هاى 
اجتماعى از مخزن کرده بودند نیز پس از اقدامات اطالعاتى 
و با همکارى حراست دانشگاه دستگیر شدند  و در اختیار 

مقامات قضایى قرار گرفتند.

       پلیس اتریــش دو مرد، ســه زن، یک نوجــوان و پنج 
کودك ایرانــى را در حالى که در 
یخچال هاى یک قطار بارى بودند 
و کمک مى خواستند، نجات داد و 
آنها را به کمپى موقت فرســتاد.  
این 11 ایرانى قصد داشــتند از 
صربســتان به آلمان بیایند. آنها 
پس از آنکه حدود 40 ساعت را در 

قطار بارى پلمب شده سرکرده بودند با زدن و کوبیدن قطار 
باعث جلب توجه مأموران پلیس شدند.

پلیس اتریش گــزارش داد که دو مرد و ســه زن 32 تا 
39 ساله، یک پســر 17 ساله و 
پنج کودك چهار تا 12 ساله را در 

واگن قطار یافته است.
به گفته پلیس اتریش، ایرانى ها 
گفته انــد کــه قاچاقچیــان به 
دنبال آنها در یکى از کمپ هاى 
پناهندگان در صربستان آمدند و 
آنها را به ایستگاه قطار آوردند. قاچاقچیان براى بردن هر 

یک از آنان به آلمان 1000 یورو دریافت کرده اند.

حامد وحدتى نســب متولد 1352 اســت و به عنوان 
باستان شناســى کــه به موضــوع تکامل انســان
 عالقه مند است درباره رژیم غذایى ایرانى ها در طول 

تاریخ چندهزارساله این کشور مى گوید:
«اگر تا چند هزار ســال به عقــب بازگردیم عمومًا 
رژیم غذایى در فالت ایران مبتنى بــر گندم و جو  و 
پروتئین هاى حیوانى مانند بز و گوسفند است. در واقع 
مى توان گفت رژیم ایرانى ها در فالت مرکزى در بازه 
هفت تا هشت هزار سال گذشته تغییر چندانى نداشت. 
البته در مناطق مختلف کشــور میزان وابســتگى به 
پروتئین حیوانى و وابســتگى به گندم و جو متفاوت 
بود. حیوان به عنوان یک دارایى به حســاب مى آمد 
و اینگونه نبود که مدام از دارایــى خود براى خورد و 
خوراك استفاده کنند. شــکار مى کردند، اما حیوانات 
اهلى خود را براى خوراك اســتفاده نمى کردند. حتى 
اکنون نیز ایــن امر در میان مردمان زاگرس نشــین 
مرسوم است. نمى بینیم که یک خانواده روستایى بز 
خود را بکشد و شب کباب کند و بخورد. شاید در عزا، 
عروسى و مراسم هاى خاص این اتفاق بیافتد اما یک 
کار مرسوم و روزانه نیست. بیشتر رژیم غذایى آنها را 
گندم و جو، پنیر و فرآورده هاى لبنى تشکیل مى دهد.» 

سخنگوى وزارت خارجه در گفتگوى خود با خبرنگاران در 
نشست مطبوعاتى در پاسخ به سئوالى در ارتباط با سریال 
«گاندو» که این روزها از شبکه 3 سیما پخش مى شود و 
تصویرى که در این سریال از شخص وزیر خارجه و وزارت 
خارجه به نمایش گذاشته شــده چنانکه وزیر خارجه به 
عنوان شخصیتى غرب زده به تصویر کشیده شده است، 
گفت: مانده ام که چه بگویم و عجیب است آنچه در این 
سریال از وزارت خارجه، شخص وزیر و همکاران ما در 

این سریال نشان داده مى شود با واقعیت منطبق نیست.
موســوى ادامه داد: اســناد مذاکرات و مکاتبات وزارت 
خارجه در داخــل و خارج موجود اســت و اگر مى گفتند 
ما این اسناد را در اختیارشــان قرار مى دادیم که سریال 
واقعى تر باشــد. ســخنگوى وزارت خارجه افزود: این 
سریال از نظر جلوه هاى هنرى بد نیست و من آن را نگاه 
مى کنم ولى اگر رعایت تقوا در آن پررنگ تر بود سریال 

بهترى مى شد.
وى در مورد این اظهار نظر وزیر امــور خارجه مبنى بر 
اینکه تلویزیون نگاه نمى کند توضیح داد: آقاى ظریف 
کًال وقت نگاه کردن به تلویزیون ندارند. ایشان عمومًا 
صبح خیلى زود بیدار مى شــوند و بعد از نماز و عبادت 
اخبار روز و مقاالت منتشر شده در این زمینه را مطالعه 
مى کنند و حدود ساعت 7 صبح سر کار حاضر مى شوند. 
بنابراین وقت نگاه کردن به تلویزیون را ندارند. موسوى
 با خنده ادامه داد: نــه آنچه تلویزیون خانه همســایه 
نشــان مى دهد نه آنچه  تلویزیون خانه خودشان نشان

 مى دهد.

عزیزا... حاجى مشهدى، منتقد با سابقه و قدیمى سینما 
در برنامه این هفته سینما معیار که از رادیو گفتگو پخش 
مى شد با انتقاد از شرایط فعلى نقد در تلویزیون گفت: 
آنچه در یک دهه اخیر در نقدهاى تلویزیونى مى بینیم 
هیچ ارتباطى با نقد فیلم ندارد چون هیچ معیارى ندارد و 
به یک کلى گویى عامیانه بسنده مى شود که من فیلم 

را دوست دارم یا دوست ندارم.
به گــزارش «سینماســینما»، او در ادامه بــا انتقاد از 
رویکرد برنامه هاى سینمایى تلویزیون در حال حاضر 
گفت: درخشان ترین دوره نقد ســینما در برنامه هاى 

اکبرعالمى و على معلم بود که جنبه آموزشــى بسیار 
باالیى داشــت و براى مثال دوره هنــر هفتم عالمى 
از بســیارى از دوره هاى تحلیل فیلم در دانشــگاه ها 
پربارتر بود اما متأسفانه در برنامه «هفت» که به نظرم 
آشفته ترین برنامه سینمایى تلویزیون است هیچ تکثر 
اندیشه اى نبوده و انگار از قبل براى تحویل گرفتن یا 

کوبیدن یک فیلم تصمیم گرفته مى شود.
او در ادامه با مقایســه میان دوره هاى مختلف برنامه 
«هفت» گفت: من به «هفت» جیرانى از 20 نمره 14 

مى دهم، به گبرلو 11 و به «هفت» فعلى زیر 10.

رئیس جمهور ضمن تقدیر از وزارت نیــرو براى موافقت با 
تخصیص آب براى کشت تابســتان اصفهان، نشاط مردم 
این استان و همچنین گردشگران را براى دولت حائز اهمیت 
دانســت و ابراز امیدوارى کرد که با نزول رحمت الهى بتوان 

خدمات بیشترى به مردم ارائه کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانى وزارت نیرو، بروز خشکسالى در 
11 سال اخیر مشکالتى را در تأمین آب کشاورزى ایجاد کرده 
و موجب کاهش درآمد اقتصادى بخش زیادى از کشاورزان 
شده است. در حوضه آبریز زاینده رود عالوه بر این امر، با خشک 
شدن جریان آب در مسیر رودخانه و داخل شهر اصفهان، رونق 
صنعت گردشگرى و کسب و کارهاى مرتبط را نیز تحت تأثیر 
قرار داده بود که با دستور رئیس جمهور از اواخر سال گذشته 

تاکنون آب در این مسیر جارى شده است.
در سفر اخیر وزیر نیرو به استان اصفهان، درخواست تخصیص 
آب براى کشت تابستانه و حفظ وضعیت موجود توسط جمعى 
از کشاورزان، نمایندگان استان و استاندار مطرح شده بود که 
بدین منظور، موضوع در شوراى هماهنگى مدیریت حوضه 
آبریز زاینده رود مطــرح و در جهت بهبود وضعیت اقتصادى 
و جبران سال هاى گذشــته، براى اولین بار در 11 سال اخیر 
موافقت شد در سال آبى جارى عالوه بر تأمین آب کشت پاییزه، 
براى کشت تابستانه نیز آب تخصیص داده شود، به طورى که 
در پایان شهریورماه موجودى مخزن سد زاینده رود به کمتر از 

450 میلیون مترمکعب کاهش نیابد.
همچنین با هدف تقویت و ایجاد روحیه نشــاط شهروندان 
و رونــق گردشــگرى، آب در رودخانــه زاینــده رود تــا 
پایان تابســتان همچنــان جارى باشــد کــه در صورت 
بارش مناســب در ســال آبى آینده، جاى امیدوارى اســت 
که عالوه بــر تأمیــن حقابه کامــل کشــاورزان جریان 

پایدار آب در ایــن رودخانه تا پایان ســال جارى همچنان
 ادامه یابد. براساس این گزارش، طبق برنامه وزارت نیرو در 
سال رونق تولید و به منظور توجه جدى به معیشت کشاورزان 
زحمتکش، به تمامى استان ها ابالغ شده است که برنامه ریزى 

منابع آب با لحاظ درآمد اقتصادى مردم، خصوصًا اقشار کم 
درآمد صورت بگیرد.

این دو مســئله (موافقت بــا تخصیص آب براى کشــت 
تابســتان اســتان اصفهان و ابــالغ برنامه ریــزى منابع 

آب بــا لحاظ درآمــد اقتصادى مــردم به تمام اســتان ها)
اخیــراً طــى گزارشــى از ســوى وزیــر نیرو بــه رئیس 
جمهور ارســال شــده بــود کــه رئیس جمهــور در این

 زمینه در پى نوشت این نامه از وزارت نیرو تقدیر کرده است. 

تقدیر رئیس جمهور از تخصیص آب براى کشت تابستانه در اصفهان

روحانى: نشاط مردم اصفهان براى دولت حائز اهمیت است

مغازه دارى در سیاست ایران!

روایت «گاندو» از
 وزارت خارجه واقعى نیست

رژیم غذایى ایرانى ها
 8000 سال است تغییر نکرده

آپارتمان گرفتند تا استیضاح نکنند! 

انهدام شبکه تقلب پیشرفته کنکور

«هفت» آشفته  ترین برنامه سینمایى تلویزیون است

تالش 11 ایرانى براى ورود به آلمان با قطار بارى 
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جان باختن 
سارق کابل هاى برق 

فرماندهـی انتظامی شهرسـتان فالورجـان گفت: در 
پى  تماس یکى از شـهروندان مبنى بر فوت مشکوك 
فردى در یکى از روسـتاهاى این شهرسـتان بررسـى 
این موضوع در دسـتور کار پلیس آگاهـى قرار گرفت. 
سرهنگ حسن نیکبخت افزود: در بررسى هاى پلیس 
مشـخص شـد، فرد متوفى قصـد چیدن کابـل هاى 
تیرچراغ برق را داشته که پس از باال رفتن از آن با برق 
فشـار قوى برخورد مى کند و دچار بـرق گرفتگى مى 
شود و به علت سوختگى شدید به زمین سقوط کرده و 

در دم فوت مى کند.

آزمایش کنترل کیفی آب 
واحد اکیپ سیار کنترل کیفی آب استان در تاریخ نهم 
تیرماه در منطقـه 5 حضـور یافته و به منظـور گرفتن 
نمونه آب خیابان هاي رزمندگان، خیابان امین عرب و 
چاه هاي سطح منطقه نسبت به بررسی کلر باقیمانده، 
اختالط آب چاه ها با آب طرح اصفهان بزرگ، بازدید از 
محل تزریق کلر و نمونه گیري از آب سطح منطقه به 
خصوص محل هایی که در آخر شبکه توزیع آب واقع 
شـدند اقدام کردند. الزم به ذکر است عالوه برکنترل 
کیفی آب توسط اکیپ سیار ستاد شرکت آب وفاضالب، 
در این منطقه در دو نوبت صبح و عصر از نقاط مختلف 

شبکه توزیع هر روز نمونه برداري می شود.

به تعمیرکاران قطعه نمى دهند!
نایب رئیس فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم  خانگى 
گفت: بعضى از شـرکت ها کـه برندهـاى معروف هم 
هستند به تعمیرکنندگان قطعات نمى دهند و تعمیرکار، 
براى تعمیر وسیله اى که در مغازه دارد، باید از بازار آزاد و 
از طریق غیرمجاز قطعه آن را تهیه کند. علیرضا قندى 
اظهار کرد: در این صورت قیمت قطعه مورد نیاز باالتر 
از قیمت مصوب اسـت که این افزایش قیمت موجب 

نارضایتى مصرف کننده شده است.

دعوت به همپوشانى ذهن 
مـوزه هنرهـاى معاصـر شـهروندان را به نمایشـگاه 
ویدیـوآرت و چیدمـان «پراکندگى متن؛ همپوشـانى 
ذهن» دعوت مى کند. این نمایشگاه با آثار سه هنرمند 
رسـول معرك نژاد، کیانا محبوب و فهیمـه حقیقى تا 
21 تیرماه در گالـرى 3 موزه هنرهاى معاصر وابسـته 
به سـازمان فرهنگى، اجتماعى و ورزشـى شهردارى 
اصفهان برپاسـت. گفتنى اسـت؛ عالقه منـدان براى 
تماشـاى این چیدمان و ویدیـوآرت مى تواننـد تا 21 
تیرماه به محل موزه هنرهاى معاصـر واقع در خیابان 

استاندارى مراجعه کنند.

ورود واحد 320 مگاواتى 
نیروگاه به مدار 

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق اصفهان گفت: 
بـا وارد شـدن واحـد اول 320 مگاواتى بخـار نیروگاه 
اصفهان به مدار، تولید برق این نیروگاه با حداکثر توان 
از سر گرفته شد. بهمن نیکى افزود: با فعالیت واحدهاى 
اول و دوم 320 مگاواتى نیـروگاه اصفهان، هم اکنون 
تمامى واحدهـاى مولد بـرق حرارتى این نیـروگاه در 
مدار تولید قرار گرفته و در ساعات اوج مصرف برق، از 
حداکثر توان این نیروگاه براى پاسـخگویى به نیاز بار 

شبکه سراسرى برق کشور استفاده مى شود.

25 مورد غرق شدگى
مدیرکل مدیریت بحران اسـتاندارى اصفهان با اشاره 
به وقوع 25 مورد غرق شـدگى در رودخانه زاینده رود 
و کانال هاى منشـعب آن از ابتداى سال تاکنون اظهار 
کرد : 90 درصد این حوادث ناشى از بى احتیاطى مردم 
بوده که رودخانه را براى شـنا انتخـاب کردند. منصور 
شیشـه فروش افزود: رودخانه  زاینـده رود، کانال هاى 
منشعبه، سدها، منابع آبخیزدارى و استخرهاى ذخیره 
آب کشاورزى به هیچ وجه براى شنا کردن حتى براى 

کسانى که شنا بلد هستند مناسب نیست.

خبر

مدیر اداره حج و زیارت اســتان اصفهان گفت: از استان 
اصفهان 6760 نفر در قالب 47 کاروان راهى ســرزمین 

وحى خواهند شد.
غالمعلى زاهدى در گفتگو با «فارس» اظهار کرد: امسال 
از اســتان اصفهان 6760 نفر در قالب 47 کاروان راهى 
سرزمین وحى خواهند شد که از این بین 21 کاروان مدینه 

بعد و 26 کاروان مدینه قبل خواهند بود.
مدیر اداره حج و زیارت اســتان اصفهــان عنوان کرد: 
کاروان هاى مدینه بعد استان اصفهان از 24 تا 29 تیر و 
کاروان هاى مدینه قبل از 4 تا 9 مرداد اعزام خواهند شد، 
عوامل اجرایى استان ها همزمان با زائران اعزام مى شوند و 

فقط عوامل ستادى قبل از دیگران از مرکز اعزام و مستقر 
خواهند شد. وى شائبه کارشکنى مقامات سعودى را رد 
و خاطرنشان کرد: گروه هاى ستادى اعزام شده از ایران 

مشکل خاصى را گزارش نکرده اند.
زاهدى در تشــریح ممنوعیت هاى اعالم شده از سوى 
ســعودى ها بیان کرد: 14 مورد اقــالم دارویى ممنوعه 
که بیشــتر آنها اعتیادآور هســتند به کاروان ها ابالغ و 
اطالع رسانى شده است. مدیر اداره حج و زیارت استان 
اصفهان تصریح کرد: آموزش ها، معاینات پزشــکى و 
اقدامات اجرایى مورد نیاز انجام شده و روادید زائران در 

حال صدور است.

شهردار خمینى شهر گفت: در دو سال گذشته بیش از 400 
هزار متر زیرسازى، 100 کیلومتر جدولگذارى، بیش از 
300 هزار مترمربع آســفالت در شــمال شهر و شهرك 

منظریه اجرا شد.
على اصغر حاج حیدرى در مراســم افتتاح میدان پاکبان 
شهرك منظریه خمینى شهر اظهار کرد: ساکنین شهرك 
منظریه 25 سال با وجود پرداخت هزینه خدمات بدون 
هیچ گونه دریافــت خدماتى عمرانــى و خدماتى در آن 
ساکن شده بودند. وى افزود: در گذشته شهرك منظریه 
با جمعیتى بالغ بر 70 هزار نفــر به بیابانى که در آن فقط 
ساخت و سازهاى مسکونى وجود داشت شباهت داشت 

و حق مردم به دلیل اختالفات بین شهردارى با اداره راه و 
شهرسازى پایمال شده بود. 

حاج حیدرى گفت: از ابتداى سال تاکنون 150 هزار متر 
آسفالت همراه با زیرســازى و جدولگذارى معابر اصلى 
و فرعى در محالت منظریه اجرا شــده اســت. شهردار 
خمینى شــهر با اشــاره اینکه میدان پاکبان منظریه در 
راستاى اجراى توافقنامه و ارائه خدمات عمرانى به اهالى 
این شــهرك در مدت یک ماه انجام شــد، افزود: براى 
اجراى میدان پاکبان 10 هزار متر زیرسازى، 2000 متر 
جدولگذارى و 8700 متر آسفالت بااعتبارى حدود هفت 

میلیارد ریال هزینه شد.

افتتاح میدان پاکبان 
شهرك منظریه خمینى شهر

اعزام اصفهانى ها  به 
سرزمین وحى از 24 تیر

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، در خصوص 
وضعیت گازرســانى به واحدهاى صنعتــى و تولیدى 
مصوبه شــوراى اقتصاد، گفت: تا پایان سال 96 بعد از 
مصوبه شوراى اقتصاد مبنى بر گازرسانى به واحدهاى 
تولیدى و صنعتــى بالغ بر166واحد صنعتى، در ســال 
گذشته 141 و تا پایان اردیبهشت ماه سال جارى نیز پنج 

واحد تولیدى صنعتى، گازدار شده اند.
سید مصطفى علوى، با اشاره به اینکه، از لیست 2599 
واحد صنعتى فاقد گاز، بالغ بــر 907 واحد صنعتى فاقد 
امکان گازرسانى شناخته شــده اند، افزود: وجود برخى 
موانع و مشــکالت از جمله پیگیرى نکردن مالکان و 
همچنین صادر نشــدن مجوزهاى قانونى باعث  عدم 
امکان گازرســانى به واحدهاى تولیدى و صنعتى شده 

است.

وى، گفت: واحدهاى تولیدى و صنعتى که مسیر صعب 
العبور دارند یا مسافت زیادى با خطوط و شبکه هاى گاز 
دارند، گازرسانى به آنها مقرون به صرفه نیست، همچنین 
گلخانه هاى چوبى تا زمانى که به ســاختار فلزى تغییر 
نکند، امکان گازرســانى به آنها با توجه به عدم صدور 

مجوز از سوى سازمان ذى ربط  ایجاد نمى شود.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان، بیان داشت: 
ریخته گرى ها و سایر صنایعى که قادر به اخذ مجوزهاى 
زیست محیطى یا شــهردارى منطقه مربوطه نبوده و 
باید تغییر مکان یا کاربرى دهند، ریخته گرى هایى که 
داراى کوره برقى مى باشند، صنایع داخل شهرك هاى 
صنعتى که فاقد شبکه داخلى در محوطه شهرك هستند، 
طبق قانون امکان گازرسانى به این موارد تا مهیا نشدن 

شرایط الزم، ممکن نیست.

استاندار اصفهان در جلســه شوراى هماهنگى مدیریت 
بحران استان با اشــاره به اینکه مهمترین مسئله استان 
آب اســت، گفت: ریال به ریالى که براى حل مشکالت 
به اصفهان پرداخت شود یک ارزش افزوده براى کشور 

است. 
عباس رضایى افزود: در ایــن روزها برخى محله ها 48 

ساعت است که با کمبود و قطعى آب رو به رو هستند.
اســتاندار اصفهان خواســتار حل قطعى مشکالت آب 
در استان شــد و گفت: در انتظار کمک عملى از مرکز و 
مدیریت بحران کشــور براى حل مشکالت آبى استان 
هستیم. وى گفت: جارى شدن آب رودخانه با فرایندى 
نفسگیر و انرژى بر براى کشت کشاورزان مجدد انجام 

شده است.
رضایى با اشاره به مشکالت خشکســالى در اصفهان 
خطاب به رئیس ســازمان مدیریت بحران کشور گفت:  
ناژوان- ریه اصفهان -در حال نابودى اســت ،خواهش 

مى کنیم اصفهان ستیزى را کاهش دهید. 

شهردار گلشهر شهرســتان گلپایگان گفت: حدود 
15 طرح عمران شــهرى بزرگ وکوچک با اعتبار 
حدود دو میلیارد و 300 میلیون تومان در این شهر 

در حال اجراست.
على نیکبخت با اشــاره به اینکه کل بودجه امسال 
شهردارى گلشهر افزون بر 3/5 میلیارد تومان است 
که 66 درصــد عمرانى و 34 درصد جارى اســت، 
اضافه کرد: اعتبار این طرح هــا از محل اعتبارات 
داخلى شهردارى تأمین شده اســت و در مجموع 
حدود 40 درصد پیشرفت فیزیکى دارد. وى با اشاره 
به اینکــه روش هاى نوین آبیــارى براى مصارف 
فضاى سبز شــهر گلشهر از ســال هاى گذشته و 
امسال در دستور کار شــهر دارى قرار دارد گفت: 
اکنون نزدیک 70 درصد فضاى سبز 22 هکتارى 
این شهر، با روش هاى نوین آبیارى و لوله گذارى 
انجام مى شــود که این اقدام در صرفه جویى آب 

تأثیر گذار است.
شهردار گلشهر با اشــاره به اینکه این شهر با بیش 
از ده هزار نفر جمعیت در سال 81  از تجمیع چهار 
روستا تشکیل شــد، افزود: هنوز 300 معبر خاکى 
در این شــهر وجود دارد که همه ســاله مبالغى با 
توجه به بودجه کم شــهردارى هزینه مى شود اما 
کافى نیست و با توجه به مطالبات مردمى نیازمند 
همکارى دستگاه هاى ذیربط در این زمینه هستیم. 
نیکبخت،  کمبود امکانات ورزشــى و رفاهى، نبود 
شهرك صنعتى، اشتغال جوانان و کمبود آب هاى 
زیرزمینى را از دیگر نیازها و مشکالت شهر گلشهر 

عنوان کرد.

مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان با اشــاره به افزایش ملخ هاى مهاجر در کشور 
در ماه جارى گفت: ملخ هاى مهاجر که از کشــورهاى 
عربســتان و یمن به ایران آمده انــد اصفهان را تهدید
نمى کند زیرا اقدامات مناســبى از سوى هشت استان 

درگیر با این پدیده در کشور صورت گرفته است.
حســنعلى رحیمى در گفتگــو با «ایمنــا» اظهار کرد: 
ملخ هاى دریایى یا صحرایى که از کشــورهاى دیگر 
همچون عربســتان یا یمن به کشــور هجــوم آورده 
اند، به اســتان اصفهان نرســیده انــد.  وى گفت: تنها 
استان هاى سیستان و بلوچســتان، کرمان، هرمزگان، 
بوشهر، خوزســتان و کهگیلویه و بویراحمد در معرض 
خطر ملخ هاى مهاجر قرار گرفته اند، بقیه اســتان هاى 
کشور از جمله اصفهان در برابر ملخ هاى مهاجر تهدید 

نشــده اند اما همواره با ملخ هاى بومى و مربوط به اقلیم 
همان منطقه مبارزه مى کنند.

مدیر حفظ نباتات ســازمان جهاد کشــاورزى استان 
اصفهان خاطر نشــان کرد: ملخ هاى مهاجر به وسیله 
بادهاى موسمى به ایران منتقل شــده اند و هم اکنون 
در حال خروج از کشور هســتند پس از این نیز به هند 
و پاکســتان خواهند رفت. وى افزود: ملخ هاى بومى 
اصفهان از سال گذشته در این منطقه بوده اند اما امسال 
شرایط آب و هوایى موجب افزایش تعداد آنها نسبت به 

سال گذشته شده است.
رحیمى اضافه کرد: اقدامات مبــارزه با ملخ هاى بومى 
در شهرستان هاى میمه و برخوار (شاهین شهر)، تیران 
و کرون، لنجان و سمیرم با اســتفاده از انواع سم هاى 

شیمیایى در حال انجام است.

همایش شوراهاى شهر، شهرداران و دهیاران در سالن 
اجتماعات امامزاده ابراهیم هفتشویه با حضور مسئوالن، 
اعضاى شوراهاى شهر و روستا، نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شوراى اسالمى، بخشــداران، دهیاران و... 

برگزار شد.
معاون سیاسى امنیتى استاندار اصفهان در این همایش 
با تأکید بر اینکه اینگونه همایش ها باید به سوى گفتمان 
متقابل هدایت شــود و فقط مســئوالن متکلم وحده 
نباشــند، گفت: شهرســتان اصفهان با جمعیتى قابل 
توجه به خصوص جمعیت روستایى داراى ظرفیت هاى 
بسیار خوبى اســت که مى تواند توسعه اســتان را رقم 

زند.
حیدر قاسمى با بیان اینکه به آمایش سرزمینى تاکنون 
توجه نشده و یکى از آسیب ها در کشور، توسعه نامتوازن 
است، افزود: آمایش، مثلثى ســه ضلعى شامل انسان، 
محیط، منابع و امکانات اســت که اگر ارکان آن متوازن 
نباشد نگاه توسعه اى و آمایشــى نخواهد داشت که در 
حوزه شهرستان اصفهان هم کمتر به آن توجه شده است.

وى خطاب به دهیاران، شهرداران و اعضاى شوراهاى 
روستاها گفت: اگر امروز مسئولیت پذیرفتیم باید خود را به 
دانش و آگاهى مجهز کنیم و با دقت و کاردانى، کارها را 
انجام دهیم و چراغ راه باشیم و در حقیقت روستا مى تواند 

محور ارزشمند توسعه باشد.
■■■ 

فرماندار اصفهان نیز با قدردانــى از برگزارکنندگان این 
همایش گفت: اداره کشور و اداره امور مردم و نگهداشت 
پاسداشت ها، نتیجه مدیریت خوب مبتنى بر عقاید دینى 
ما بوده، که اگر در این راستا حرکت کنیم، جامعه اى پویا 

خواهیم داشت.
حسین سیســتانى که حدود یک ماه اســت به عنوان 
فرمانــدار اصفهان فعالیــت خود را آغاز کرده اســت با 
بیان اینکه دموکراسى و مردم ســاالرى دینى به برکت 
انقالب سال هاى چندانى نیســت که در کشور تحقق 
یافته، اظهار کرد: قانون شوراها از ســال 77 اجرا شد و 
اگر امروز دهیارى ها، شــوراها و... به هر دلیلى مشکلى 
دارند نباید ناامید شــوند. این در حالى است که به برکت 
انقالب اسالمى، مردم ساالرى دینى و سپردن کار مردم 
به مردم در کشور تثبیت شــده و ما به طور متوسط هر 
ســال یک انتخابات برگزار مى کنیم که نشان از عینیت 

دموکراسى دارد.

وى با بیان اینکه نباید چشــم به منابع دولتى داشــت، 
افزود: البته دولت مکلف اســت براى توسعه و متعادل 
کردن امتیازات شــهرها، امکاناتى را هر چند محدود در 
اختیار بگــذارد، اما باید از ظرفیت هاى بالقوه روســتاها 
پس از شناسایى اســتفاده شود و شــهرداران، اعضاى 
شوراها و دهیاران براى منطقه، برنامه داشته باشند و از 
سرمایه گذاران و بخش خصوصى، براى اشتغالزایى در 

روستا، استفاده شود.
سیستانى به اعضاى شوراها یادآور شد با فراگیرى قوانین 
در حوزه هاى مختلــف دانش خــود را افزایش دهند و 
افزود: اگر اعضاى شوراها به قوانین حقوقى آشنا باشند 
مى توانند از بروز مشــکالت جلوگیــرى کنند چرا که 
متأسفانه به دلیل آگاهى نداشــتن و البته کاستى ها در 
قوانین براى اعضاى برخى شــوراها، مشکالتى پیش

 آمد. 
■■■ 

مدیرکل دفتر امور روســتایى و شــوراهاى استاندارى 
اصفهان هم گفت: بدون شــک، دهیــاران و اعضاى 

شوراها، جبهه اول خدمت به روستاها هستند.
على رحمانى عنوان کرد: در کل کشــور 39 هزار روستا 
داریم که از این میزان 37 هزار و 59 روستا داراى دهیارى 
مى باشند. این در حالى اســت که استان اصفهان داراى 
1404 روستاست که 852 روستا داراى دهیارى هستند و 

646 روستا دهیار دارند.
وى سرانه روستایى در دولت تدبیر و امید را با 200 درصد 
افزایش 220 هزار تومــان اعالم کرد و افزود: ســرانه 
شهرى یک میلیون و 57 هزار تومان است و ما در نظام 

برنامه ریزى دچار خلل هستیم.
رحمانى تصریح کرد: ما به دهیار پاره وقت اعتقاد نداریم 

و دهیار باید تمام وقت باشد.
■■■ 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى هم 

اصلى ترین مشکل شهرستان اصفهان را آب زاینده رود 
و به تبع آن شرق اصفهان دانســت و گفت: نمایندگان 
مردم استان اصفهان در مجلس شوراى اسالمى و مجمع 
نمایندگان اســتان با همدلى، همواره پیگیر مسئله آب 

زاینده رود بوده اند.
ناهید تاج الدین با بیان اینکه اصفهان لیبل برخوردار بودن 
را دارد و همواره در ذهن مردم و مسئوالن کشور میدان 
نقش جهان و... نقش بسته اســت، گفت: حتى امروز در 
کوچه پس کوچه هاى چهارباغ هم شاهد عدم برخوردارى 
اصفهان هســتیم و این اوضاع در شرق اصفهان، وخیم 
است و حتى وقتى با مدیران کالن کشور در مورد شرق 
اصفهان حرف مى زنیم، چندان آن را باور ندارند. بنابراین 
باید با ترتیــب دادن بازدیدهایى بــراى مدیران کالن 
کشور، آنان را از این امر آگاه کنیم، تا تصمیمات مناسب 

گرفته شود.
تاج الدین تأکید کرد: در دولت هاى قبــل به زاینده  رود 

و به فالت مرکزى ظلم شــد در حالى کــه اگر تاالب 
گاوخونى خشــک شــود این امر 14 اســتان کشور را 
تهدید مى کند و باید به داد تاالب گاوخونى و زاینده رود

 رسید.
■■■ 

شــهردار اصفهان نیز در این همایش گفت: در ابتداى 
ورودم، محور فعالیت هاى عمرانى شهر اصفهان را شرق 
اصفهان قرار دادم به علت مظلوم بــودن این منطقه و 
اینکه شرق اصفهان مرکز آلودگى، ترافیک، آالیندگى 

و... است.
قدرت ا... نوروزى اولین آغاز براى شــروع راه ســازى را 
تکمیل گذر شــرق بیان کرد و گفت: تکمیل گذر شرق 
به معنى آبادانى، ایجاد زیرســاخت، کاهش تصادفات، 
کاهش مصرف سوخت است و همه اینها یعنى استفاده 
بهینه از امکانات و بدینسان حلقه حفاظتى شهر فعالیت 

خود را شروع کرد.
وى افزود: راه نجات روســتاها، ایجاد بزرگراه، شاهراه و 
اتصاالت منطقى است و اتوبان همت باید به گذر سیتى 
سنتر متصل شود تا مسیر 12 کیلومتر کوتاه شود و همه 
اینها در حقیقت محرك توسعه و دستاورد آبادانى براى 

مردم است.
شهردار اصفهان اظهار کرد: آب زاینده رود اولویت اول 
ماست نه براى ما و نه براى کشاورزى، بلکه براى تاالب 
گاوخونى و نجات همه انســان ها باید آب جارى باشد و 
این به قول حقوقدانان، یک تحصیل حاصل است و باید 
همه ما با هم هر کارى را براى جارى شدن آب و زاینده 
رود انجام دهیم و مسئوالن کشور نیز آب زاینده رود را به 
عنوان مسئله اول کشور مدنظر داشته باشند که در غیر 
این صورت خشکسالى گاوخونى مى تواند براى پایتخت 

نیز خطرآفرین باشد.
■■■ 

بخشــدار مرکزى اصفهان هم به عنــوان میزبان این 
همایش با خیرمقدم و تبریک دهه کرامت گفت: بخش 
مرکزى اصفهان 79 روستاى داراى شورا و دهیارى و سه 
شهر دارد  که امید است با تدبیر فرماندار اصفهان بتوانیم 

مشکالت روستاها را مرتفع سازیم.
علیرضا حســینى افزود: اگر عوارض سال هاى گذشته 
که از بخش مرکزى اصفهان به خزانه واریز شــده است 
و 2/5 میلیارد تومان اســت به بخش مرکزى بازگشت 
داده شود بخشى از مشــکالت روستاها برطرف خواهد

 شد.

کدام واحدهاى صنعتى مشمول گازرسانى نمى شوند 

«آب» براى اصفهان از «نان» شب هم واجب تر است اجراى 15 طرح عمرانى 
در گلشهر

ملخ هاى مهاجر اصفهان را تهدید نمى کند

معاون سیاسى امنیتى استاندار:

یکى از آسیب ها در کشور توسعه نامتوازن است
ساسان اکبرزاده
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:d6-1الف-1. مشخصات قطعات مسکونى و تجارى خدماتى مسکونى محله

شماره ردیف
سطح مساحت کاربرىقطعه 

زیربنا تعداد طبقاتتراکماشغال
زیربنا خالصناخالص

تعداد 
واحد 

مسکونى 
M-4

42615/952092/7617طبقه روى پیلوت1046/3850200مسکونى11534
42465/6251972/516طبقه روى پیلوت986/2550200مسکونى21535
42465/6251972/516طبقه روى پیلوت986/2550200مسکونى31536
42465/6251972/516طبقه روى پیلوت986/2550200مسکونى41537
42465/6251972/516طبقه روى پیلوت986/2550200مسکونى51538
42465/6251972/516طبقه روى پیلوت986/2550200مسکونى61539
42465/6251972/516طبقه روى پیلوت986/2550200مسکونى71540
42462/81970/2416طبقه روى پیلوت985/1250200مسکونى81541
43637/1752909/7424طبقه روى پیلوت1454/8750200مسکونى91548

43091/0252472/8221طبقه روى پیلوت1236/4150200مسکونى101549
42858/9252287/1419طبقه روى پیلوت1143/5750200مسکونى111550
42663/7252130/9818طبقه روى پیلوت1065/4950200مسکونى121551
42504/72003/7617طبقه روى پیلوت1001/8850200مسکونى131552
42381/2251904/9816طبقه روى پیلوت952/4950200مسکونى141553
42292/851834/2815طبقه روى پیلوت917/1450200مسکونى151554
424571965/616طبقه روى پیلوت982/850200مسکونى161555
42463/351970/6816طبقه روى پیلوت985/3450200مسکونى171556
42426/5751941/2616طبقه روى پیلوت970/6350200مسکونى181557
42333/1251866/516طبقه روى پیلوت933/2550200مسکونى191558
42296/2751837/0215طبقه روى پیلوت918/5150200مسکونى201559
42308/31846/6415طبقه روى پیلوت923/3250200مسکونى211560
42424/91939/9216طبقه روى پیلوت969/9650200مسکونى221561
42476/6251981/317طبقه روى پیلوت990/6550200مسکونى231562
42453/7251962/9816طبقه روى پیلوت981/4950200مسکونى241563
42464/71971/7616طبقه روى پیلوت985/8850200مسکونى251564
42776/652221/3219طبقه روى پیلوت1110/6650200مسکونى261565
42373/11898/4816طبقه روى پیلوت949/2450200مسکونى271566
42614/2252091/3817طبقه روى پیلوت1045/6950200مسکونى281567
42409/651927/7216طبقه روى پیلوت963/8650200مسکونى291568
42248/9251799/1415طبقه روى پیلوت899/5750200مسکونى301569
42091/0251672,8214طبقه روى پیلوت836/4150200مسکونى311575
42275182015طبقه روى پیلوت91050200مسکونى321576
42184/4751747/5815طبقه روى پیلوت873/7950200مسکونى331577
42452/551962/0416طبقه روى پیلوت981/0250200مسکونى341578
42604/1252083/317طبقه روى پیلوت1041/6550200مسکونى351579
42267/6751814/1415طبقه روى پیلوت907/0750200مسکونى361580

آگهى فراخوان شناسائى و انتخاب  سرمایه گذاران شماره آگهى فراخوان شناسائى و انتخاب  سرمایه گذاران شماره 32363236//9898/ص/ص
 مورخ  مورخ 1515//44//9898 همراه با ارزیابى کیفى در  شهر جدید فوالدشهر همراه با ارزیابى کیفى در  شهر جدید فوالدشهر

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر بر اساس مصوبه شماره 704 مورخ 98/4/16 
هیات مدیره این شرکت، در نظر دارد در چارچوب رویکرد شراکت عمومى–خصوصى 
نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شــرایط که از توانمندي فنی و مالی الزم مطابق 
ضوابط مقرر در اسناد ارزیابی کیفی و فنی ســرمایه گذار شرکت مادر تخصصى عمران 

شهرهاى جدید برخوردار باشند براي مشارکت اقدام نماید.
اطالعات کلى، شرایط مالى و قراردادى و برنامه زمانى ارزیابى کیفى:

1-موضوع : انتخاب ســرمایه گذار ذیصالح براى مشارکت در ساخت قطعات مسکونى و 
تجارى- خدماتى- مسکونى واقع در محله دیار6 برزن چهارم (D) شهر جدید فوالدشهر به 
شرح جداول "الف-1 و الف-2" بصورت درخواست تک پالك (با ذکر مشخصات و شماره 
پالك مورد نظر سازنده) یا چند پالك (با ذکر مشخصات و شماره پالکهاى مورد درخواست 
سازنده) و در صورت اعالم آمادگى ســرمایه گذار مشارکت همزمان در ساخت اماکن 

عمومى محله مندرج در جداول "ب-1 و ب-2" به شرح جداول پیوست.
2-نوع فراخوان: شناسائى و انتخاب سرمایه گذار

3-نام و نشانى دستگاه: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر، به نشانى فوالدشهر، بلوار 
ولی عصر، میدان ولی عصر، کد پســتی 8491741111، صندوق پســتی84915-167  تلفن 

03152630165 دور نویس: 03152624181.
4-مبلغ برآورد: مبلغ برآورد کلیه قطعات مندرج در جداول الف و ب با احتساب برآورد 

حدودى زمین و ساخت برابر با 22,000میلیارد ریال مى باشد.
5-نحوه مشارکت : آورده شرکت عمران شــهر جدید فوالدشهر زمین و عوارض پذیره 
پروانه و نظارت عالیه با کسر هزینه هاى ساخت و نظام مهندسى کاربرى غیر انتفاعى اماکن 
عمومى (در صورت اعالم آمادگى سرمایه گذار) و آورده متقاضى واجد شرایط سرمایه 

گذارى کلیه هزینه هاى خدمات مهندســى از جمله طراحى و نظارت، هزینه هاى اجراى 
کامل عملیات سفت کارى و نازك کارى، محوطه سازى، انشعابات و کلیه هزینه هاى بیمه 
ساختمانى و ســایر بیمه ها و ... تا بهره بردارى کامل و هزینه هاى ساخت و نظام مهندسى 

کاربرى غیر انتفاعى اماکن عمومى (در صورت اعالم آمادگى سرمایه گذار) مى باشد.
6-شرایط مشارکت کنندگان:

- اشخاص حقیقى یا حقوقى داراى پروانه انبوه سازى از وزارت راه و شهرسازى یا گواهینامه 
صالحیت پیمانکارى مرتبط از سازمان برنامه و بودجه.

-سایر اشــخاص حقیقى در صورت کســب امتیاز ارزیابى قابل قبول و در صورت انعقاد 
قرارداد مشارکت موظف به معرفى و اســتفاده از مجرى ذیصالح بر اساس قانون نظام 

مهندسى مى باشند.
- همکارى چند شــخص حقیقى یا حقوقى در قالب ثبت شرکت و اساسنامه مصوب براى 

شرکت در فراخوان ارزیابى و مشارکت.
ضمنًا دارا بودن توان مالى و فنى متناسب با موضوع مشارکت بر اساس اسناد ارزیابى کیفى 

در تمام شرایط فوق الذکر الزامى است.
7-مدت دوره مشارکت: متناسب با نوع پروژه تعیین مى گردد.

8- روش ها ، دستورالعمل ها و استانداردهاى اجرائى : 
نشریه شــماره 55(مشــخصات فنى عمومى کارهاى ســاختمانى ) ،  نشــریه شماره 
101(مشخصات فنى عمومى راه) ، نشریه شماره 120(آئین نامه بتن ایران) ، نشریه شماره 
128(مشخصات فنى عمومى تاسیســات) ، نشریه شماره 110(مشــخصات فنى عمومى 
تاسیسات برقى ) ، نشــریه شماره 303(مشــخصات فنى عمومى کارهاى خط لوله آب و 
فاضالب شهرى ) ، نشریه شماره 124(مشــخصات فنى عمومى مخازن آب زیر زمینى ) ، 

نشریه شماره 95 (مشخصات فنى نقشه بردارى) ، نشریه شماره 228 (آئین نامه جوشکارى 
ساختمان هاى ایران) ، مقررات ملى ساختمان ایران و کلیه بخشنامه ها و آئین نامه هاى که 

به تشخیص کارفرما با این پروژه مرتبط باشند.
9-دریافت اسناد اســتعالم ارزیابى کیفى: از روز سه شــنبه مورخ 98/4/18 لغایت روز 
پنجشنبه مورخ 98/4/20 از حوزه سرمایه گذارى و مشارکتهاى شرکت عمران شهر جدید 
Fooladshahr.ntoir.gov.فوالدشهر و یا دریافت از طریق وب سایت این شرکت به نشانى

ir  یا پایگاه ملى مناقصات به نشانى http://iets.mporg.ir صورت مى گیرد.
10-تحویل اسناد استعالم ارزیابى کیفى:تا ســاعت 12:00 روز پنجشنبه مورخ 98/5/3، به 

دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر تحویل شود.
11- زمان و محل بازگشایى پاکت ها: ســاعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ 98/5/5 در محل 

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر.
12-از سرمایه گذارانى که اسناد استعالم ارزیابى کیفى را دریافت نموده اند درخواست 
مى گردد چنانچه تمایل به تکمیل و ارائه اسناد جهت ارزیابى ندارند مراتب را به صورت 
کتبى حداکثر تا تاریخ 98/4/30 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به آدرس 

مندرج در بند 3 اعالم نمایند.
13-پس از دریافت مدارك  از سرمایه گذاران متقاضى طى حداکثر 10 روز نسبت به انجام 
ارزیابى کیفى و تهیه لیست کوتاه (ســرمایه گذارانى که حداقل امتیاز قابل قبول را کسب 
نمایند در لیست کوتاه قرار خواهند گرفت) اقدام مى گردد و دعوت نامه ارائه پیشنهاد 

براى سرمایه گذاران ، که در لیست کوتاه قرار  مى گیرند، ارسال خواهد شد.
14-مشخصات قطعات: 

42465/5751972/4616طبقه روى پیلوت986/2350200مسکونى371581
42259/851807/8815طبقه روى پیلوت903/9450200مسکونى381582
43177/1752541/7421طبقه روى پیلوت1270/8750200مسکونى391583
42860/6252288/519طبقه روى پیلوت1144/2550200مسکونى401584
42502/3752001/917طبقه روى پیلوت1000/9550200مسکونى411585
42772/452217/9618طبقه روى پیلوت1108/9850200مسکونى421586

42296/9105742/1584593/72705جمع
MV-4

43307/5264622طبقه روى پیلوت147045180مسکونى11542
43306/2852645/02822طبقه روى پیلوت1469/4645180مسکونى21543
43306/2852645/02822طبقه روى پیلوت1469/4645180مسکونى31544
43307/65752646/12622طبقه روى پیلوت1470/0745180مسکونى41545
43268/1252614/522طبقه روى پیلوت1452/545180مسکونى51570
42331/11251864/8916طبقه روى پیلوت1036/0545180مسکونى61571
44219/76253375/8128طبقه روى پیلوت1875/4545180مسکونى71572
43268/1252614/522طبقه روى پیلوت1452/545180مسکونى81573
43772/6653018/13225طبقه روى پیلوت1676/7445180مسکونى91574

13372/230087/51824070/014201جمع
M-8

824565,14921835/688182طبقه7798/4635280مسکونى11530
831493,727994/4233طبقه999835280مسکونى21531
837160,5533031/6275طبقه1179735280مسکونى31532

29593/593219,39982861/688691جمع
K-8

817056/57515161/4126طبقه3790/3550400مسکونى11529
K-6

65058433536طبقه144550300مسکونى11533
65026430836طبقه143650300مسکونى21547
64799411334طبقه137150300مسکونى31548

42521488212756106جمع
KV-6  تجارى مسکونى

1K118 تجارى
6130490111849777طبقه3728350300مسکونى

K- 5 تجارى مسکونى
1T63510077839856طبقه3359/0350250تجارى مسکونى
2T675141771181479طبقه4725/5150250تجارى مسکونى
3T685142821190179طبقه4760/5150250تجارى مسکونى
4T695131331094473طبقه4377/6450250تجارى مسکونى

17222/75166843057287جمع

شماره ردیف
سطح مساحت کاربرىقطعه 

زیربنا تعداد طبقاتتراکماشغال
تعداد واحد زیربنا خالصناخالص

مسکونى 
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:d6-2الف-2. مشخصات قطعات مسکونى و تجارى خدماتى مسکونى محله
شماره ردیف

سطح مساحت کاربرىقطعه 
تعداد واحد زیربنا خالصزیربنا ناخالصتعداد طبقاتتراکماشغال

مسکونى 
4-M

42311/9251849/5415طبقه روى پیلوت924/7750200مسکونى11587
42339/5251871/6216طبقه روى پیلوت935/8150200مسکونى21588
42369/5251895/6216طبقه روى پیلوت947/8150200مسکونى31589
42439/751951/816طبقه روى پیلوت975/950200مسکونى41590
42550/32040/2417طبقه روى پیلوت1020/1250200مسکونى51591
42701/652161/3218طبقه روى پیلوت1080/6650200مسکونى61592
42894/4252315/5419طبقه روى پیلوت1157/7750200مسکونى71593
43129/452503/5621طبقه روى پیلوت1251/7850200مسکونى81594
42541/5752033/2617طبقه روى پیلوت1016/6350200مسکونى91595

424081926/416طبقه روى پیلوت963/250200مسکونى101600
42332/651866/1216طبقه روى پیلوت933/0650200مسکونى111601
42419/2751935/4216طبقه روى پیلوت967/7150200مسکونى121602
42534/7752027/8217طبقه روى پیلوت1013/9150200مسکونى131603
42679/2752143/4218طبقه روى پیلوت1071/7150200مسکونى141604
42739/5252191/6218طبقه روى پیلوت1095/8150200مسکونى151605
42978/7752383/0220طبقه روى پیلوت1191/5150200مسکونى161606
44346/7253477/3829طبقه روى پیلوت1738/6950200مسکونى171607
42300184015طبقه روى پیلوت92050200مسکونى181608
42300184015طبقه روى پیلوت92050200مسکونى191609
42300184015طبقه روى پیلوت92050200مسکونى201610
42300184015طبقه روى پیلوت92050200مسکونى211611
42275/4751820/3815طبقه روى پیلوت910,1950200مسکونى221612
42282/351825/8815طبقه روى پیلوت912,9450200مسکونى231615
42300184015طبقه روى پیلوت92050200مسکونى241616
42300184015طبقه روى پیلوت92050200مسکونى251617
42300184015طبقه روى پیلوت92050200مسکونى261618
42714/62171/6818طبقه روى پیلوت1085/8450200مسکونى271619
42248/9251799/1415طبقه روى پیلوت899/5750200مسکونى281620
42250180015طبقه روى پیلوت90050200مسکونى291621
42250180015طبقه روى پیلوت90050200مسکونى301622
42250180015طبقه روى پیلوت90050200مسکونى311623
42229/751783/815طبقه روى پیلوت891/950200مسکونى321624
42235/651788/5215طبقه روى پیلوت894/2650200مسکونى331625
42250180015طبقه روى پیلوت90050200مسکونى341626
42250180015طبقه روى پیلوت90050200مسکونى351627
42250180015طبقه روى پیلوت90050200مسکونى361628
42964/5252371/6220طبقه روى پیلوت1185/8150200مسکونى371629
42560/052048/0417طبقه روى پیلوت1024/0250200مسکونى381630
42250180015طبقه روى پیلوت90050200مسکونى391631
42250180015طبقه روى پیلوت90050200مسکونى401632
42250180015طبقه روى پیلوت90050200مسکونى411633
42243/951795/1615طبقه روى پیلوت897/5850200مسکونى421634
42240/551792/4415طبقه روى پیلوت896/2250200مسکونى431635
42250180015طبقه روى پیلوت90050200مسکونى441636
42250180015طبقه روى پیلوت90050200مسکونى451637
42250180015طبقه روى پیلوت90050200مسکونى461638
42725/352180/2818طبقه روى پیلوت1090/1450200مسکونى471639

46215/3115538/392430/64770جمع

: D6-1 ب-1. مشخصات اماکن عمومى محله

مساحت کاربرىردیف
(مترمربع)

سطح 
اشغال 
(درصد)

تراکم  
(درصد)

تعداد 
طبقات

زیربنا 
خالص 

(مترمربع)

زیربنا 
ناخالص 
(مترمربع)

برآورد 
حدودى 

زمین(ریال)

برآورد حدودى 
ساخت(ریال)

207730301623/1623/1011,215,800,000مهد کودك1

آموزشى 2
7289408025831/25831/20116,624,000,000(دبستان)

1466707011026/21026/2024,628,800,000مذهبى3
177050100217701770038,940,000,000فرهنگى4
117140401468/4468/407,962,800,000درمانى5

199,371,400,000مجموع

M-5
54969/534141/27535طبقه روى پیلوت1656/5150250مسکونى11640
54716/993930/82533طبقه روى پیلوت1572/3350250مسکونى21641
54405/293671/07531طبقه روى پیلوت1468/4350250مسکونى31642
55696/434747/02540طبقه روى پیلوت1898/8150250مسکونى41643
54510/083758/431طبقه روى پیلوت1503/3650250مسکونى51644

8099/4424298/3220248/6169جمع
MV-4

43535/2452828/19624طبقه روى پیلوت1571/2245180مسکونى11596
44016/25321327طبقه روى پیلوت178545180مسکونى21597
44016/25321327طبقه روى پیلوت178545180مسکونى31598
43535/2452828/19624طبقه روى پیلوت1571/2245180مسکونى41599
45188/9954151/19635طبقه روى پیلوت2306/2245180مسکونى51613
45188/9954151/19635طبقه روى پیلوت2306/2245180مسکونى61614

11324/925480/9820384/784170جمع
KV-4تجارى مسکونى 

1K146 تجارى
460866/548693/2304طبقه24346/650200مسکونى

2K147 تجارى
460060/47548048/38300طبقه24024/250200مسکونى

48370/8120926/97596741/58605جمع
K-5 تجارى مسکونى

1T74 تجارى
5122321019468طبقه4077/4950250مسکونى

2T75 تجارى
51832515271102طبقه6108/4450250مسکونى

3T78 تجارى
52357919649131طبقه7859/7150250مسکونى

4T79 تجارى
5170271418995طبقه5675/6750250مسکونى

23721/37116459303/275395جمع
MT-6تجارى مسکونى

1T72 تجارى
64738/7764061/80828طبقه1128/2860360مسکونى

2T73 تجارى
64738/7764061/80828طبقه1128/2860360مسکونى

3T80 تجارى
65889/7025048/31635طبقه1402/3160360مسکونى

4T81 تجارى
65882/315041/9835طبقه1400/5560360مسکونى

5059/4221249/5618213/91126جمع

K-6 تجارى مسکونى

1T59 تجارى
63232277019طبقه1025/9245270مسکونى

2T60 تجارى
62804280419طبقه1038/5545270مسکونى

2064/476036557438جمع
MT-6 تجارى مسکونى

1T70 تجارى
64741/1284741/12828طبقه1128/8460360مسکونى

2T71 تجارى
64741/1284741/12828طبقه1128/8460360مسکونى

2257/689482/2659482/25656جمع

شماره ردیف
سطح مساحت کاربرىقطعه 

زیربنا تعداد طبقاتتراکماشغال
تعداد واحد زیربنا خالصناخالص

مسکونى 

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

مساحت کاربرىردیف
(مترمربع)

سطح 
اشغال 
(درصد)

تراکم  
(درصد)

تعداد 
طبقات

زیربنا 
خالص 

(مترمربع)

زیربنا 
ناخالص 
(مترمربع)

برآورد 
حدودى 

زمین(ریال)

برآورد حدودى 
ساخت(ریال)

مهد 1
3593303011077,91077,9019,402,200,000کودك

آموزشى 2
899540802719671960143,920,000,000(دبستان)

111770701781,9781,9018,765,600,000مذهبى3
679501002679679014,938,000,000فرهنگى4
111640401446,4446,407,588,800,000درمانى5

204,614,600,000مجموع

: D6-2 ب-2. مشخصات اماکن عمومى محله

م الف:525201
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وقت اجراى قرار تحریر ترکه
پیوست: 222 دارد- بدینوســیله اعالم مى نماید به موجب درخواست اسماعیل جعفرى به 
طرفیت وراث مرحوم باقر جعفرى قرار تحریر ترکه مرحوم باقر جعفرى طى شماره 144/98 
در شوراى حل اختالف باغبادران شعبه 2 حقوقى صادر و وقت اجراى قرار ساعت 16 مورخه 
98/5/9 تعیین گردیده است لذا از ورثه یا نماینده قانونى آنها، بستانکاران و مدیونین به متوفى 
و کســان دیگرى که حقى بر ترکه متوفى دارند تقاضا مى شود در موعد مذکور در محل این 
شورا واقع در باغبادران به ادرس خ امام حســین (ع) حاضر شوند عدم حضور مدعوین مانع 
اجراى قرار نخواهد بود. م الف: 523138 هدایتى- رئیس شعبه 2 حقوقى شوراى حل اختالف 

بخش  باغبادران (مجتمع شماره یک) /4/250
ابالغ قرار تأمین

قرار تامین خواسته- کالســه پرونده :98/ 109ش 4 ح شــماره قرار: 136- 5 / 3 / 98 در 
خصوص درخواست اقاى / خانم ســید احمد رهنما فرزند میرهادى بنشانى اصفهان جاده 
دولت آباد فلکه تاکسى رانى مقابل آتش نشانى خ 18 ك نشاط  خوانده گان 1 – غالمحسین 
شجاعى گشنیزجانى شاهین شهر خ دهخدا خ هشتم شرقى پ 45  و 2 – احمدرضا اعظمیان 
جزى دولت آباد گز خ فردوسى کوچه شهید مرادى پ109 دائر بر صدور قرار تامین خواسته 
000 / 400 / 50 ریال از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه متقاضى 
حسب قبض سپرده شماره 779261 نسبت به تودیع خسارات احتمالى معینه اقدام نموده است 
و اینکه شرایط و ارکان اجابت خواسته فوق فراهم مى باشد لذا مستندا به بند د ماده 108 قانون 
آیین دادرسى مدنى مبادرت به صدور قرار تامین خواسته مبنى بر توقیف50/400/000ریال 
از اموال خوانده مى نماید قرار صادره بالفاصله پس از ابالغ قابل اجرا بوده و قرار صادره ظرف 
مدت ده روز از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه مى باشد234904ضمنا با توجه به اظهارات 
خواهان در شرح دادخواست تقدیمى مبنى بر اینکه خوانده ردیف اول راننده خودروى مقصر 
حادثه بوده و خوانده ردیف دوم صرفا مالک خودروى مقصر حادثه مى باشــد و با این وصف 
دعوى مطالبه خسارت متوجه راننده است نه مالک مستفاد از ماده 89 قانون آیین دادرسى 
مدنى ناظر بر بند 4 ماده 84 آن قانون قرار رد درخواســت مطروحه بطرفیت خوانده ردیف 
دوم احمدرضا اعظمیان جزى را صادر و اعالم مى نماید که این قرار به لحاظ اطالق ماده 27 
قانون شورا هاى حل اختالف ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهى در محاکم 
حقوقى شاهین شهر خواهد بود . 518581/م الف ســعید مهدى پور– قاضى شعبه چهارم 

حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر /4/242 
ابالغ قرار تأمین

قرار تامین خواسته- کالسه پرونده :98 / 52 ش 5 ح شماره قرار: 85- 25 / 2/ 98 در خصوص 
درخواست اقاى / خانم نادعلى صفرى بنشانى اصفهان خ سپه ك تلفنخانه پ11  خوانده آقا / 
خانم مهدى کرار و محمد کرار  بنشانى مجهول المکان : خواهان دادخواستى به خواسته فوق 
به طرفیت خوانده در این شعبه اقامه و در خواســت رسیدگى و صدور قرار تامین خواسته  به 

استناد مدارك موجود در پرونده را نموده است که پس از قبول دادخواست در وقت فوق العاده 
با توجه به محتویات و مستندات پرونده به شرح زیر مبادرت به صدور قرار مى نماید قرارتامین 
خواسته نظر به اینکه خواهان با تقدیم دادخواست تقاضاى صدور قرار تامین خواسته به استناد 
دوفقره چک  / سفته  شماره 695483 – 31 / 5 / 94 و 695483 – 31 / 3 / 94 عهده بانک 
ملى شعبه عطار شاهین شهربه مبلغ 000 / 000 / 200 ریال که در مهلت مقرر قانونى برابر 
مقررات قانون تجارت / واخواست گردید درخواست وى را وارد تشخیص و مستندا به ماده 11 
قانون شوراهاى حل اختالف مصوب 29 / 2 / 87 مجلس شوراى اسالمى بند ج ماده 108 و 
مواد 115 و 116 از قانون آیین  دادرسى دادگاهاى عمومى و انقالب در امور مدنى قرار تامین 
و توقیف معادل مبلغ دویست میلیون ریال از اموال بالمعارض خواندگان متضامنا صادر مى 
گردد قرار صادره ظرف مدت ده روز از ابالغ قابل اعتراض در این شعبه مى باشد 517875/م 
الف مجتبى رضوانى – قاضى شعبه پنجم حقوقى شوراى حل اختالف شاهین شهر/ 4/243 

حصروراثت 
احمد حقیقت داراى شناسنامه شــماره 99 به شرح دادخواســت به کالسه 586/98 از این 
دادگاه درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمید حقیقت 
بشناسنامه 1278 در تاریخ 98/2/5 اقامتگاه دائمى خود را بدرود زندگى گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اســت به : 1. اکرم توکلى نجف آبادى ش ش  3412 (همسر متوفى)، 
2. عشــرت پناهى نجف آبادى ش ش 78(مادر متوفى) ، 3. احمد حقیقت ش ش  99 (پدر 
متوفى)، 4. هستى حقیقت ش ش 1081158603 ، (فرزند متوفى)، متوفى به غیر از نامبردگان 
ورثه دیگرى ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور را در یک نوبت آگهى 
مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد یا وصیتنامه از متوفى نزد او باشد از تاریخ نشر آگهى 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واالگواهى صادرخواهد شد. 522297/م الف رئیس شعبه 

10 حقوقى دادگاه شوراى حل اختالف نجف آباد /4/245
 اخطار اجرایى

شماره 1252/97 به موجب راى شماره 1469 تاریخ 97/12/6 حوزه دوم شوراى حل اختالف 
شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم علیه مسلم موگوئى به نشانى مجهول 
المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
1/345/000 ریال بعنوان هزینه دادرســى و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید تقدیم دادخواست 97/10/15 لغایت اجراى حکم و همچنین 
حکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ 750/000 ریال بعنوان  نیم عشر دولتى مى باشد.محکوم 
له: بانک انصار با وکالت آقاى محمد على رضایى به نشانى: اصفهان خ شمس آبادى جنب 
بنیاد شهید ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم 
علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتى 
که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایى خود را 

به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحًا اعالم نماید. 522353/م الف-شعبه دوم 
حقوقى شوراى حل اختالف نجف آباد /4/246

 ابالغ وقت دادرسى
خواهان زینب طاهرى  دادخواستى به خواسته الزام خوانده طالق به طرفیت خوانده مهدى 
محمدى به شوراى حل اختالف شعبه 1 شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 418/98 ثبت گردیده و وقت دادرسى به تاریخ 98/5/28 ساعت 11 تعیین گردیده 
علیهذا چون خوانده مجهول المکان داراى آدرس و نشــانى معینى نمى باشــد به تقاضاى 
خواهان به دستور رئیس شورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسى مدنى مراتب یکبار در یکى 
از روزنامه هاى کثیراالنتشار محلى آگهى مى شــود و به خوانده اخطار مى گردد که با نشر 
آگهى ظرف مدت یکماه به دبیرخانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسى تعیین شده حضور یابد بدیهى است درصورت عدم 
حضور شورا به خواسته ابالغ رســیدگى نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود. چنانچه 
نیاز به انتشار مجدد آگهى باشد فقط یک نوبت درج خواهد شد. 523018/ م الف شعبه اول 

شوراى حل اختالف نجف آباد /4/247
ابالغیه 

احضار متهم- شــماره: 9810103761801000تاریخ تنظیم : 5 / 1398/4 شماره پرونده 
: 97099883761800732 شــماره بایگانى : 970884 شعبه بازپرسى دادسراى عمومى و 
انقالب شاهین شهر اقاى بهزاد انارى نهاوند فرزند لطیف به نشانى مجهول المکان  متهم به 
دفاع از اتهام انتسابى به اتهام کالهبردارى رایانه اى به میزان 120/219/186ریال به موضوع 
شکایت خانم مریم حیدرى تحت تعقیب قرار دارد به علت مجهول المکان بودن مکان وى 
در اجراى  ماده 190 قانون آیین دادرسى کیفرى مى توانید یک نفر وکیل دادگسترى همراه 
خود داشته باشــید. با توجه به حضور مندرج در این ابالغیه به شما ابالغ که نامبرده شخصا 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار این آگهى در این شــعبه حاضر و از اتهام انتسابى دفاع نماید در 
غیر اینصورت تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد شد 518007 / م الف – شاهین برزن - باز پرس 

شعبه اول دادسراى عمومى و انقالب شاهین شهر / 4/244 
ابالغ رأى

 کالسه پرونده:116/98 شماره دادنامه:333-98/3/26 شعبه 8(گلبهار غربى) مرجع رسیدگى 
: شعبه هشتم شــوراى حل اختالف نجف آباد خواهان: جواد باقرى عسگرانى نشانى نجف 
آباد بلوار حجتى ك ربیعیان بلوار الله زار پالك 18 خوانده: بهروز یزدانى  به نشانى مجهول 
المکان موضوع: فک پالك یک دستگاه خودرو گردشگار: خواهان دادخواستى به خواسته 
فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت به کالسه فوق 
و جرى تشریفات قانونى در وقت مقرر جلسه ى شورا به تصدى امضاء کنندگان زیر تشکیل 
و با توجه به محتویات پرونده ختم رســیدگى اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور راى مى 
نماید. راى شورا درخصوص دعوى آقاى جواد باقرى عسگرانى بطرفیت آقاى بهروز یزدانى 

به خواسته فک پالك یک دستگاه  خودرو پراید –به شماره انتظامى ایران 23-226 ج 22 
مقوم به مبلغ  5/000/000 ریال  به انضمام هزینه هاى دادرســى و خسارات قانونى نظر به 
اینکه طبق اســتعالم پلیس راهور مبنى بر مالکیت خواهان و با توجه به محتویات پرونده و 
مستندات مبنى بر مبایعه ارائه شده لذا مستندا به ماده 219 قانون مدنى و 198و  519 قانون 
آئین دادرســى مدنى حکم به الزام خوانده به 1.فک پالك یک دســتگاه خودرو پراید – به 
شــماره انتظامى ایران 23- 226 ج 22 و پرداخت مبلغ 1/720/000 ریال بابت هزینه هاى 
دادرسى صادر و اعالم مى گردد  راى صادره غیابى و ظرف مدت  بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهى در همین شعبه و ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرنزدمحاکم عمومى دادگسترى 
نجف آباد مى باشد. 523025/م الف حسین گرامى-قاضى شعبه هشتم شوراى حل اختالف 

نجف آباد/4/248
 اخطار اجرایى

شــماره 947/97 به موجب راى شــماره 1285 تاریخ97/10/24 حوزه چهارم شوراى حل 
اختالف شهرســتان نجف آباد که قطعیت یافته اســت. محکوم علیه مجید پور عبدالهى 
به نشــانى مجهول المکان محکوم اســت به پرداخت مبلــغ 185/000/000 ریال  بابت 
اصل خواســته  و 2/412/000 ریال هزینه دادرســى و    خســارت تاخیردرتادیه از تاریخ 
چک93/5/25لغایت اجراى حکم در حق محکوم له اجرایى و معادل نیم عشردر حق صندوق 
دادگسترى توســط محکوم علیه اجرایى .محکوم له: سمیه براتى به نشانى: گلدشت خ امام 
کوچه ساحل 17511-85831ماده 34قانون اجراى احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبى براى 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالى معرفى کند که اجراى حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 
باشد و در صورتى که خود را قادر به اجراى مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایى خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالى ندارد، صریحاً اعالم نماید523063/م 

الف-شعبه چهارم شوراى حل اختالف نجف آباد /4/249
 تحدید حدود اختصاصى

چون تحدید حدود ششدانگ ملک پالك شماره 15265 فرعى  مجزى شده از 675 فرعى 
از 437 اصلى واقع در بخش 16 ثبت اصفهان که طبق پرونده هاى ثبتى و ســند انتقال بنام 
عباسعلى جعفریان جزى فرزند محمد رحیم در جریان ثبت است مى باشند و عملیات تحدید 
حدود قانونى آن به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت و بر طبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در صبح روز شنبه 15 / 5 / 1398 ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهى بــه کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار مى گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مالکین یا مجاورین 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدى تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد . تاریخ انتشار 18 / 4 / 1398 – 523295 /م الف ناصر صیادى ، رییس اداره ثبت اسناد و 

امالك شاهین شهر /4/251 

مدیر کل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان گفت: 
زمین لرزه 5/7 درجه در مقیاس امواج درونى زمین که صبح 
دیروز در مسجد سلیمان اتفاق افتاد در مناطق شهرى استان 
اصفهان از جمله مرکز استان احســاس شد اما خسارتى 
در بر نداشت. منصور شیشــه فروش در گفتگو با «ایرنا» 
تصریح کرد: هیچ زمین لرزه اى در اصفهان به ثبت نرسیده 
است و لرزه هایى که مردم این شهرستان به ویژه ساکنان 
ساختمان هاى بلند مرتبه صبح روز دوشنبه احساس کردند 
مربوط به زمین لرزه مسجد سلیمان است و جاى نگرانى 
نیســت. به گفته وى فاصله هوایى اصفهــان تا کانون 

زمین لرزه مسجد سلیمان 150 تا 200 کیلومتر است.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان تصریح کرد: 
در پى احساس لرزه هاى ناشى از زمین لرزه مسجد سلیمان 
در اســتان اصفهان بررســى هاى الزم از سوى مدیریت 
بحران اســتاندارى اصفهان انجام شــد و هیچ خسارتى 
گزارش نشــده اســت. مرکز لرزه نگارى دانشگاه تهران 
زمین لرزه اى به بزرگى 5/7 در عمق 17 کیلومترى زمین در 
ساعت 11 و30 دقیقه صبح دیروز در حوالى مسجد سلیمان 

در استان خوزستان ثبت کرد.
این زلزله که در عمق 17 کیلومترى زمین رخ داد؛ در اهواز، 
آبادان، ایذه، دزفول، باوى، کارون و برخى نقاط خوزستان 

احساس شد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذارى صدرتأمین و هیئت 
همراه ضمن حضور در ذوب آهــن اصفهان و بازدید از 
خط تولید و پروژه هاى مختلــف از جمله پروژه تزریق 
پودر زغال به کوره بلند با منصور یزدى زاده، مدیرعامل 
و تنى چند از مســئولین این شــرکت دیــدار و گفتگو 

کرد.
مدیرعامل شرکت ســرمایه گذارى صدرتأمین در این 
بازدید گفت: ذوب آهن یکى از نمادهاى اصلى عظمت 
و هویت صنعت این کشور است که دستاوردهاى بزرگى 
همچون تولید ریل و تربیت نیروى انســانى متخصص 

براى کشور به ارمغان آورده است.

غالمرضا سلیمانى مهمترین مشکل کنونى این شرکت 
را تأمین مواد اولیه و به ویژه سنگ آهن دانست و گفت: 
مجموعه دولت، سازمان تأمین اجتماعى، هلدینگ شستا 
و شرکت صدرتأمین  براى حل این مشکل عزم خود را 
جزم کرده اند و تصمیم اخیر دولت براى اختصاص سنگ 
آهن به این شرکت، یک گام مثبت است اما این مشکل 
باید ریشه اى حل شــود.  وى، ذوب آهن اصفهان را در 
صف اول مبارزه با تحریم و کاهش فشارهاى اقتصادى 
توصیف نمود و گفت: قطعاً کشور ما با همت پوالدمردان 
عرصه صنعت از این شــرایط ســخت عبــور خواهد 

کرد.

زمین لرزه مسجد سلیمان 
در اصفهان خسارت نداشت 

ذوب آهن اصفهان در صف 
اول مبارزه با تحریم است

معرفى شهردار باغبادران
طى مراسـمى با حضور على اصغر ذاکـرى هرندى، 
مدیرکل دفتر امور شـهرى و شـوراهاى استاندارى، 
شـهردار جدیـد شـهر باغبـادران معرفـى شـد. در 
ایـن مراسـم از زحمـات اردشـیر محمدى شـهردار 
پیشـین ایـن شـهر قدردانـى و حجـت ا... امینى به 
عنـوان شـهردار جدیـد شـهر باغبـادران معرفـى 

شد.

اخطار به 55 آرایشگاه
رئیس پلیـس امنیت عمومی اسـتان اصفهان گفت: 
این نیرو از 543 آرایشگاه زنانه در اصفهان بازدید کرد 
و در این رابطه براى 55 واحد صنفى متخلف اخطاریه 
پلمب صادر شـد. سرهنگ محمد حسـن اسماعیلى 
افـزود: در این بازدیدهـا همچنیـن، از متصدیان 72 
واحد صنفى متخلف که قوانین بهداشـتى وصنفى را 

نیز رعایت نکردند، تعهد کتبى دریافت شد.

تابستانه هاى هالل احمر
شـهریار انصـارى، رئیـس جمعیـت هـالل احمـر 
شهرسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه آمـوزش 
امداد و کمک هـاى اولیـه اولویـت اول برنامه غنى 
سـازى اوقات فراغت دوره تابسـتانه جمعیت هالل 
احمـر اسـتان اصفهـان بـوده اسـت، اظهـار کـرد: 
دوره آموزشـى ویـژه بـراى گـروه هـاى مختلف در 
دوره هـاى متفاوت اسـت، بـراى دوره مقدماتى 22 
ساعت براى دوره پایه 40 ساعت براى دوره عمومى 
امداد 80 سـاعت و دوره عمومى نجات 80 ساعت و 
دوره هاى تخصصى پیش بیمارسـتانى و پیشرفته را 

هم در بر مى گیرد.

راه اندازى مرکز رشد 
دانشگاه دولت آباد 

مدیـر مرکـز رشـد دانشـگاه آزاد اسـالمى واحـد 
دولت آبـاد از راه انـدازى مرکـز رشـد ایـن واحـد 
دانشـگاهى در تیرماه سـال  جـارى خبر داد. رسـول 
صادقى هـدف این مرکـز علمـى پژوهشـى را ارائه 
حمایت هـاى الزم از فارغ التحصیـالن دانشـگاهى 
بـراى تبدیـل ایده هـاى دانش بنیـان بـه محصول 

دانست.

خبر

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: نشست زمین 
در فرودگاه اصفهان از حساسیت برخوردار است و چنانچه 
مطالعات علمى انجام شود این سازمان براى جلوگیرى از 

این پدیده کمک مى کند.
اسماعیل نجار این مطلب را در پاســخ به مدیرعامل آب 
منطقه اى اصفهــان که گفت به دلیــل کاهش آب هاى 
ســطحى منطقه، زمین فرودگاه اصفهان طى سال هاى 

اخیر ساالنه 4 تا 5 سانتیمتر نشست کرده است، بیان کرد.
مســعود میر محمد صادقى، مدیرعامــل آب منطقه اى 
اصفهان در جلســه شــوراى هماهنگى مدیریت بحران 
اصفهان در استاندارى با ارائه گزارشى از تنش هاى آبى در 
این خطه اظهار کرد: به دلیل کاهش میزان بارندگى و کمبود 
آب در سال هاى گذشته در این استان، برخى مناطق با خطر 
فرونشست زمین مواجه شده است و هر سال زمین فرودگاه 
اصفهان 4 تا 5 سانتیمتر و سایر مناطق این استان 16 تا 18 
سانتیمتر فرو نشست کرده است. وى اقدام هاى الزم براى 
جلوگیرى از فرونشست زمین در مناطق حساس استان از 
جمله فرودگاه بین المللى شهید بهشتى اصفهان را  از سوى 

ستاد مدیریت بحران کشور خواستار شد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور هم انجام مطالعات 
بیشتر در این زمینه را خواستار شد و آمادگى این ستاد براى 
کمک به جلوگیرى از فرونشست زمین در فرودگاه اصفهان 

را اعالم کرد.

کاهش آب هاى سطحى منطقه، پاى رئیس سازمان مدیریت بحران کشور را به یک مشکل بزرگ باز ک رده است

حساسیت روى فرونشست فرودگاه اصفهان 
محل برپایى نمایشــگاه هاى بین المللى استان 
اصفهان واقع در پل شهرستان از امروز  تا 21 تیرماه 
میزبان دو نمایشگاه تخصصى «صنعت آموزش» 

و «چاپ و بسته بندى» خواهد بود.
هر دو عنوان نمایشگاهى که این هفته در اصفهان 
آغاز مى شوند با توجه به پتانسیل هاى بسیار مطلوب 
اصفهان در حوزه هاى آموزش و چاپ و بسته بندى 
برنامه ریزى و اجرایى مى شوند تا عالقه مندان به 

این دو بخش، نیازهاى خود را برطرف کنند.
هفتمین نمایشگاه تخصصى صنعت آموزش در 
2300 مترمربع فضاى نمایشگاهى و با حضور 38 
مؤسسه آموزشى از استان اصفهان برگزار مى شود. 
از شاخص ترین مؤسســاتى که در این نمایشگاه 
حضور دارند مى توان به قلم چى، فن آوران حکیم، 
برهان، دانش پژوهان، مجتمع فنى تهران و جهاد 
دانشگاهى دانشگاه صنعتى اصفهان اشاره کرد که 
هر یک نقش تأثیرگذارى در حوزه آموزش استان 
اصفهان دارند. ویژگى خاص هفتمین نمایشگاه 
تخصصى صنعت آموزش، همکارى و مشارکت 
ویژه دانشگاه هاى آزاد و مشارکت  مهدهاى کودك 
و آموزشگاه هاى علمى آزاد بوده است. همچنین 
مدارس غیرانتفاعى شاخص اصفهان نیز در کنار 
مؤسسات آموزش خصوصى و کمک آموزشى در 

نمایشگاه حضور دارند.
در کنار این نمایشــگاه، یازدهمین نمایشــگاه 
تخصصى صنعت چاپ، بسته بندى و ماشین آالت 
وابســته در 1400 مترمربع فضاى نمایشگاهى 

برگزار مى شود.
44 شــرکت و مؤسسه از اســتان هاى اصفهان، 
تهران، البرز، همــدان، گیالن و فــارس در این 
نمایشگاه حضور خواهند داشت و انواع ماشین آالت 
چاپ و ملزومات، چاپ ســیلک اسکرین، مهر و 
پالك، هولوگرام و لیبل ها، ماشین آالت بسته بندى 
و ملزومات، خدمات بســته بندى، ظروف و لوازم 
بسته بندى، لفافه هاى بســته بندى و سایر موارد 
مربوط به صنعت چاپ و بسته بندى را به نمایش 

مى گذارند.
عالقه مندان به بازدید از این دو نمایشگاه مى توانند 
از ساعت 17 تا 23 روزهاى 18 تا 21 تیرماه 98 به 
محل برپایى نمایشــگاه هاى بین المللى استان 

اصفهان واقع در پل شهرستان مراجعه کنند.

برپایى 2 نمایشگاه 
صنعت آموزش و 
چاپ و بسته بندى 

بر اثر انفجار مخزن ذوب شرکتى آزمایشى-تحقیقاتى در 
شهرك صنعتى اشترجان فالورجان روز دوشنبه شش نفر 
روانه بیمارســتان شــدند که یکى از مصدومان این حادثه 
دیروز جان خود را از دســت داد. محمد عسگرى، مسئول 
مدیریت بحران فالورجان با بیــان اینکه علت این حادثه 
توسط کارشناسان در دست بررسى است، افزود: مصدومان 
این حادثه توســط اورژانس به بیمارستان امام خمینى(ره) 
فالورجان منتقل شدند و حال عمومى پنج نفر از  آنان خوب 
گزارش شده است.  وى ادامه داد: با توجه به اینکه دستگاه هاى 
فنى این قبیل کارخانه ها قدیمى بوده نیاز است که موارد ایمنى 
حتماً رعایت شــود و اگر از لحاظ فنى مشکل دارد، برطرف 
شود؛ چراکه در ماه هاى گذشته نیز شاهد چنین حادثه هایى 
بوده ایم که نیاز است کارفرمایان و مدیران اجرایى شرکت ها 

به این موضوع  بیش از گذشته اهمیت دهند.

فوت یکى از مصدومان حادثه 
شهرك صنعتى فالورجان

آتش نشانى اصفهان به تجهیزات و اعتبار مالى نیاز دارد 

مانور بزرگ ســازمان آتش نشــانى و خدمــات ایمنى 
شــهردارى اصفهان در حضور اســماعیل نجار، رئیس 
سازمان مدیریت بحران کشور در محل سیلوى اصفهان 
برگزار شــد. در این مانــور، 200 نیروى آتش نشــان 
متخصص و پشــتیبان در قالب 15 خودروى ســبک و 
سنگین حضور داشتند. همچنین نجات مصدوم در ارتفاع، 
سرویس دهى برانکارد، عملیات ورود و خروج، عملیات 

نجات شخص از ارتفاع به وسیله رسکیو، اطفاى حریق 
سیلندر گاز در طبقات فوقانى ساختمان، نجات مصدوم با 
استفاده از خودرو نردبان، انجام عملیات ورزشى، اطفاى 
حریق و برش خودرو، عبور آتش نشانان از تونل حریق و 
اطفاى حریق کلبه از جمله عملیاتى بود که در این مانور 
توسط نیروهاى متخصص آتش نشان و پشتیبان اجرا شد.

شهردار اصفهان در مراســم مانور سازمان آتش نشانى 
گفت: سازمان آتش نشــانى اصفهان به حمایت و اعتبار 
مالى بیشترى نیاز دارد که در این زمینه سازمان مدیریت 

بحران مى تواند یارى رسان شهردارى اصفهان باشد. 
قدرت ا... نــوروزى خطاب به رئیس ســازمان مدیریت 
بحران کشــور اظهار کرد: امکانات و تجهیزات بهینه و 
به روز را در اختیار شــهر اصفهان و سازمان آتش نشانى 
قرار دهید تا روند خدمت رســانى در این شهر با وقفه رو 

به  رو نشود. 

رئیس شوراى اسالمى شهر اصفهان در خصوص آخرین 
وضعیت ساخت تئاتر شهر اظهار کرد: واحدهاى تجارى 
سینما همایون متعلق به شــهردارى است اما ساختمان 
سینما در انتهاى این زمین هاى تجارى متعلق به حوزه 
هنرى است، شهردارى قصد داشــت تاالر بزرگ شهر 
را در این زمین به بهره بردارى برســاند و براى این امر 
پیشــنهاداتى را به حوزه هنرى داد که مورد قبول واقع 

نشد.
فتح ا... معین تصریح کرد: شــهردارى به حوزه هنرى 
پیشنهاد کرد که زمین سینما را به شهردارى واگذار کند 
و به ازاى آن در هر نقطه از شــهر حتى 1/5 برابر قیمت 
زمین ســینما همایون  زمینى به حوزه هنرى واگذار کند 
که البته این پیشــنهاد مورد قبول حــوزه هنرى واقع

 نشد.

مزایده واحدهاى تجارى 
سینما همایون 
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 بعد از تصمیم فدراســیون فوتبال و البته شوراى عالى 
امنیت ملى مبنى بر برگزار نشــدن مسابقات فوتبال در 
صورت فراهم نبودن شــرایط ورزشــگاه ها، مسئوالن 
ســازمان لیگ با سفر به برخى شــهر ها ورزشگاه هاى 
میزبان تیم  هاى لیگ برترى را مــورد نظارت و ارزیابى 

قرار داد ند.
شماره گذارى صندلى  ها، وجود گیت هاى الکترونیکى، 
فروش بلیــت الکترونیکى و نصب دوربین مداربســته 
از ورودى ها تا داخل ورزشــگاه، چهار عاملى هســتند 
که فدراســیون فوتبال براى برگزارى مســابقات الزام 
کرده است. با بررسى هاى صورت گرفته، تاکنون فقط 
ورزشگاه آزادى تهران داراى شرایط خوب و قابل قبول 

براى برگزارى مسابقات بوده و سایر ورزش

ایرادهاى اساسى هستند که باید براى برگزارى مسابقات 
لیگ برتر برطرف شوند.

ورزشگاه آزادى با توجه به اینکه سال گذشته فینال لیگ 
قهرمانان آســیا را میزبانى کرده است، باالترین سطح 
Cاســتاندارد هاى AFC را دارد و در حــال حاضر براى 
میزبانى از بازى هاى خانگى استقالل و پرسپولیس در 
شرایط خوبى به ســر مى برد. ورزشگاه آزادى تنها براى 
رعایت الزامات جدید فدراسیون چند ایراد جزیى دارد که 
درحال برطرف شدن است و از این حیث مشکلى وجود 

نخواهد داشت.
این در حالى اســت که شرایط ســایر ورزشگاه ها براى 
استانداردســازى به هیچ وجه مناســب نیست، حتى 
ورزشگاه هاى مدرن و تازه تأسیسى مانند امام رضا (ع)، 

از این قاعده مستثنى نیستند و کم و کاستى هاى زیادى 
براى اخذ مجوز برگزارى مسابقات دارند. نکته قابل توجه 
این است که به غیر از ورزشگاه آزادى همه ورزشگاه ها 
از چهار عامل، در ســه مورد دچار ایراد هســتند. نقص 
در گیت هاى الکترونیکى، شــماره گذارى صندلى ها و 
بلیت فروشــى الکترونیکى در همه ورزشگاه ها (به غیر 
از آزادى) به صورت مشترك وجود دارد و تنها برخى از 
ورزشگاه ها از حیث نصب دوربین هاى مدار بسته اقدامات 

خوبى انجام داده اند. 
طبق اعالم رســانه ها، مهدى تاج، رئیس فدراســیون 
فوتبال به صورت رســمى اعالم کرده که مسابقات در 
ورزشگاه  هایى که الزامات فوق را رعایت نکرده باشند، 
برگزار نمى شود و از سوى دیگر شوراى عالى امنیت ملى 

براى آخرین اصالحات براى آخرین اصالحات 
در در نقش جهـاننقش جهـان عجله کنید عجله کنید

محمد مؤمنى

سرمربى ذوب آهن قرار اســت گزینه جانشینى 
مهاجم نیجریه اى را به باشگاه معرفى کند.

ذوب آهن که معموًال در فصل نقل و انتقاالت تیم 
پر سر و صدایى نیست، در پنجره تابستانى هم سعى 
داشته با حفظ اسکلت اصلى تیم فصل گذشته و 
ترمیم نقاط ضعف خــود را آماده فصل جدید کند 
و مهمترین جابه جایى هاى این تیم جدایى رشید 
مظاهرى و محمدرضا حســینى و بازگشت سه 

بازیکن سرباز این تیم از تراکتور است.
با وجود این ذوبى هــا مهاجــم نیجریه اى خود 
اوساگوآنا را هم از دست داده اند و حاال باید به دنبال 
یک جانشین براى این مهره کلیدى خود در فصل 

گذشته باشند.
در همین راســتا خبــر مى رســد منصوریان و 
دستیارانش مشــغول بررسى گزینه هاى مختلف 
براى خط حمله هســتند و فیلــم بازى هاى چند 
بازیکن را مورد بررسى قرار داده تا تصمیم خود را 
بگیرند و بازیکن مورد نظر را به مدیریت باشگاه 

معرفى کنند.
جانشــین اوســاگوآنا 100 در صد خارجى است 
گزینه هایــى از اروپــا و آفریقا مدنظــر ذوبى ها 
قرار دارد و باید دید روى کــدام بازیکن به جمع 
بندى مى رســند. الزم به ذکر اســت با توجه به 
محدودیت  هاى باشگاه قیمت این بازیکن کمتر 

از 250 هزار دالر خواهد بود.

کنفدراسیون فوتبال آسیا ورزشگاه هاى بى طرف 
براى رویارویى دو دیدار رفت و برگشت ذوب آهن 

برابر االتحاد عربستان را اعالم کرد.
چند سالى است که دیدارهاى نماینده هاى ایران با 
عربستان در لیگ قهرمانان آسیا به دلیل اختالفات 
سیاسى بین دو کشــور در زمین بى طرف برگزار 
مى شــود. دو تیم ذوب آهن و االتحاد عربستان 
در یک هشــتم نهایى لیگ قهرمانان آسیا باید به 

مصاف هم بروند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا مکان برگزارى دیدار دو 

تیم را اعالم کرد.
براســاس اعالم AFC دیدار رفت که 5  آگوست 
برگزار مى شود در ورزشــگاه آل مکتوم ابوظبى و 
دیدار برگشت در 12 آگوست در ورزشگاه العربى 

قطر برگزار خواهد شد.
ذوب آهن تنها نماینده ایران در یک هشتم نهایى 
است این درحالى اســت که االهلى و الهالل دو 

تیم دیگر عربستان به این مرحله راه پیدا کرده اند.

250 هزار دالر خواهد بود. 0از

علیمنصور به زودى 
معرفى مى کند

قطر و امارات 
میزبان هاى بى طرف 

دیدارهاى 
ذوب آهن - االتحاد

سعید نظرى

محســن مســلمان  در دیدار برابر پدیده و در غیاب 
چند بازیکن اصلى ســپاهان، بــاز در ترکیب اصلى 

قرار نداشت.
محسن مســلمان در پنجره زمستانى لیگ هجدهم 
و پس از مشــکالتى که در ذوب آهن داشت، یکى از 
خریدهاى امیرقلعه نویى براى تقویت تیمش در نیمه 
دوم فصل لقب گرفت؛ با وجود این نتوانست خود را به 
ترکیب اصلى طالیى پوشان برساند و فقط پنج بازى و 
266 دقیقه حضور با پیراهن سپاهان در نیم فصل دوم 
به نام او ثبت شد. این در حالى بود که او در ذوب آهن 
و در نیم فصل اول شرایط بهترى داشت و در 12 بازى 

994 دقیقه بازى به نامش رقم خورده بود.
مسلمان در ســپاهان پنج بار از ابتدا مقابل تیم هاى 
سپیدرود، پارس جنوبى جم، استقالل، ماشین سازى 
و استقالل خوزســتان وارد زمین شد ولى در تمامى 

سرنوشت در انتظارش بود و این بازى ها یک 

آن هم خروج از زمین با شروع نیمه دوم و یا در دقایق 
ابتدایى نیمه دوم بود.

هافبک سابق پرســپولیس اما با وجود اینکه شرایط 
خوبى در نیم فصل اول حضورش در سپاهان نداشت، 
با این تیم براى یک فصل دیگر تمدید کرد تا شــاید 
بتواند مانند دوران حضور در پرســپولیس بار دیگر به 

بازیکن اصلى براى تیمش بدل شود.
اخیراً که ســپاهان مقابل پدیده قرار گرفت، محسن 
مسلمان در شــرایطى بار دیگر نیمکت نشین بود که 
رسول نویدکیا و مهدى کیانى دو بازیکن اصلى در خط 
میانى بودند و این موضوع نشان مى دهد که مسلمان 
هنوز باید تالش زیــادى براى رســیدن به  ترکیب 

امیرقلعه نویى داشــته اصلى مدنظر 
باشد.

همانطور که در خبرها خواندید محمدحسین کنعانى 
زادگان مدافع خوزســتانى  و ملى پوش فوتبال ایران 
مذاکرات نهایى خود را با ایرج عــرب انجام داد و در 
نهایت پرسپولیســى شــد. این در حالى است که در 
روزهاى اخیر زمزمــه هاى زیادى دربــاره کنعانى 
زادگان به گوش مى رســید اما باالخره او تیمش را 
براى فصل آینده انتخاب کــرد و با عقد قراردادى به 

پرسپولیس پیوست.
پرسپولیس هفتمین تیم محمدحسین کنعانى زادگان 
در طول دوران حرفه اى فوتبال اوست. کنعانى زادگان 
در لیگ دوازدهم به پرســپولیس پیوست و زیر نظر 
مانوئل ژوزه و یحیى گل محمــدى به میدان رفت، 
این در حالى رقم خورد که او جزو بازیکنان ناشناخته 
سرخ ها به شمار مى رفت و تنها یک بازى براى این 

تیم انجام داد.
فصل بعد کنعانى زادگان بــه همراه دو بازیکن دیگر 
راهى بیرامار پرتغال شدند اما آنجا هم به توفیقى دست 
نیافتند و یک فصل ناموفق را در اروپا گذراندند. سپس 
نوبت به سربازى رســید؛ این مدافع خوزستانى 
در 20 سالگى به ســربازى رفت و لیگ هاى 
چهاردهم و پانزدهم را در ملوان سپرى کرد.
پس از آن در شرایطى که پرسپولیسى 
ها تصور مــى کردند کنعانى با 
آنها قرارداد دارد، او با مدیران 
وقت آن باشــگاه به توافق 
نرسید و دقایقى پس از ترك 

ساختمان باشگاه پرسپولیس در خیابان شیخ بهایى، 
در دفتر افشارزاده، مدیرعامل استقالل حاضر شد و به 
جمع آبى پوشان پیوست تا جنجالى ترین اتفاق دوران 

فوتبالى خود را رقم بزند.
در اســتقالل این بازیکن رباط پاره کــرد و تنها دو 
بازى براى تیم آبى پوش پایتخت انجام داد. ناکامى 
در استقالل ســبب شــد تا او دوباره به فکر انتخاب 
تیمى جدید باشــد؛ این بار ســایپا مقصد این مدافع 
میانى بلند قامت بود. حضور در تیم على دایى در لیگ 
هاى شــانزدهم و ثبت یک گل به خودى در مقابل 
پرســپولیس انتقادات زیادى را متوجه او کرد اما در 

همان زمان کنعانى به تیم ملى نیز دعوت شد.
تابستان 97 جایى بود که محمدحسین کنعانى زادگان 
از سایپا جدا شد و به تیم ماشین سازى تبریز پیوست. 
او ســتاره اصلى تیم رضا مهاجرى بود و موفق شد در 
آن تیم بدرخشد و بار دیگر به پیراهن تیم ملى برسد. او 
در زمستان پیشنهاداتى از تیم هایى چون تراکتور هم 
داشت اما ترجیح داد تا در ماشین بماند و با پیراهن این 

تیم فوتبالش را دنبال کند.
حاال کنعانى زادگان هفتمین تیم خود در هفتمین سال 
فوتبال حرفه اى اش را تجربه مى کند و امیدوار است 
به روند صعودى خود ادامه دهد و در پرســپولیس نیز 
بدرخشد و پیراهن تیم ملى را حفظ کند؛ البته پیش از 
آن او با رقباى درون تیمى باید نبرد کند و به فهرست 
نفرات اصلى برســد. او چند ســال پیش از عشق به 
رنگ قرمز، سپس رنگ آبى و حاال دوباره از عشق و 

عاشقى اش با سرخ رنگ ها حرف مى زند.

 کارلوس کى روش، سرمربى سابق تیم ملى هنوز ایران 
را از یاد نبرده است. او عالقه شدیدى به کشورمان دارد 
و هنوز با حســرت درباره جدایى اش از تیم ملى حرف 
مى زند. انگار مهر تیم ملى و ایران هنوز از دل کى روش 
بیرون نرفته و در البه  الى حرف هایش مدام مى گوید 

امیدوار است روزى به ایران بازگردد. 

کى روش با وجود اینکــه هزاران هــزار کیلومتر از 
ایــران دورتر اســت و در تیمــى مثل کلمبیــا و با 
امکاناتى بســیار بهتر و دستمزد بیشــتر کار مى کند 
با حســرت مى گوید دوســت داشــت در تیم ملى 
مى ماند؛ تیمى که براى ســاختنش سال ها زحمت

کشید.

نام او ثبت شد. این در حالى بود که او در ذوب آهن  به
2و در نیم فصل اول شرایط بهترى داشت و در 12 بازى 

بود. 994 دقیقه بازى به نامش رقم خورده
مسلمان در ســپاهان پنج بار از ابتدا مقابل تیم هاى 
سپیدرود، پارس جنوبى جم، استقالل، ماشین سازى 
و استقالل خوزســتان وارد زمین شد ولى در تمامى 

سرنوشت در انتظارش بود و این بازى ها یک

رسول نویدکیا و مهدى کیانى دو بازیکن اصلى در خط 
میانى بودند و این موضوع نشان مى دهد که مسلمان 
باید تالش زیــادى براى رســیدن به  ترکیب  هنوز

امیرقلعه نویى داشــته اصلى مدنظر 
باشد.

باز هم قرار است به نیمکت بچسبى؟

چقدر تیم عوض کرده اى پسر!

گل همه رنگش خوبه!

دل آقاى جنتلمن هنوز با ایران است

مدیرعامــل 
باشگاه سپاهان 

گفت:  کى روش 
اســتنلى در برزیل 

است و بحث این است 
که به ایران بیاید یا اصًال 

نیاید.
مسعود تابش در تازه ترین اظهارنظر 

خودش توضیحاتى را در مورد وضعیت تمدید 
قرار داد با مهاجم برزیلى فصل گذشته طالیى پوشان 

بیان کرد.  وى در خصوص روند مذاکرات با کى روش استنلى 
گفت:  یکى از گزینه هاى ما کى روش استنلى است و از ما براى 

تصمیم گیرى 48 ساعت فرصت خواسته است. او در برزیل است 
و بحث این است که به ایران بیاید یا اصًال نیاید.

تابش اضافه کرد: کى روش عنوان کرده اگــر به ایران بیایم در 
سپاهان بازى مى کنم اما اگر تا 48 ساعت  آینده به ایران نیاید ما با 

گزینه بعدیمان قطعاً توافق  مى کنیم.
با توجه به صحبت هاى تابش به نظر مى رسد که باید تا حدود 
زیادى بحث ادامه حضور کى روش در سپاهان را منتفى دانست. 

او هر روز از سپاهان و شاید فوتبال ایران دور و دورتر مى شود.

نقش جهان اصفهان شــهداى شگاه ها داراى  نیز روى این موضوع تأ کید داشته است.فوالد خوزستان و

مدیرعامــل 
باشگاه سپاهان 

گفت:  کى روش 
اســتنلى در برزیل 

است و بحث این است 
که به ایران بیاید یا اصًال 

نیاید.
مسعود تابش در تازه ترین اظهارنظر

خودش توضیحاتى را در مورد وضعیت تمدید 
قرار داد با مهاجم برزیلى فصل گذشته طالیى پوشان 

بیان کرد.  وى در خصوص روند مذاکرات با کى روش استنلى 
گفت:  یکى از گزینه هاى ما کى روش استنلى است و از ما براى 

8تصمیم گیرى 48 ساعت فرصت خواسته است. او در برزیل است 
وبحث ایناست که به ایرانبیاید یا اصًال نیاید.

تابش اضافه کرد: کى روش عنوان کرده اگــر به ایران بیایم در 
8سپاهان بازى مى کنم اما اگر تا 48 ساعت  آینده به ایران نیاید ما با 

گزینه بعدیمان قطعاً توافق  مى کنیم.
توجه به صحبت هاى تابش به نظر مىرسدکه باید تا حدود با

زیادى بحث ادامه حضور کى روش در سپاهان را منتفى دانست. 
او هر روز از سپاهان و شاید فوتبال ایران دور و دورتر مى شود.

کى روش از سپاهان دور و دورتر 
مى شود

طبق ادعاى برخى رسانه ها مدافع کنار 
گذاشته شده استقالل در مسیر بازگشت 
به اصفهان قرار دارد و در تالش است که 

این اتفاق بیافتد.
آرمین ســهرابیان، مدافــع مغضوب 
استقالل که توسط آندره ا استراماچونى 
از این تیم کنار گذاشته و مازاد اعالم شده 
است باید در فرصت کوتاه باقیمانده تیم 

فصل آینده خودش را مشخص کند.
البته برخى از عوامل باشگاه استقالل در 
تالش هستند تا مشکل این بازیکن را 
حل کنند و با گرفتن رضایت ســرمربى 
ایتالیایى مجوز بازگشت او به این تیم 
را بگیرند ولى اینطور به نظر مى رسد که 
باید کار او را با آبى ها تمام شده دانست.

شنیده مى شود ســهرابیان در تالش 
است تا به تیم ســابق خودش سپاهان 
برگــردد و در صورت قطعى شــدن 
جدایى اش از استقالل کادرفنى سپاهان 

هم روى او نظر مثبت دارد.
سپاهان سیاوش یزدانى و خالد شفیعى 
را از دســت داده و تنها ولسیانى را در 
پست دفاع میانى جذب کرده و با اینکه 
برنامــه اى براى جذب دفاع نداشــت 
ولى فرصت ایجاد شده براى بازگشت 
سهرابیان یک توفیق اجبارى براى این 

تیم است.
ســهرابیان پیش از رفتن  به استقالل 
سه فصل در سپاهان حضور داشته و از 
این تیم به فوتبال ایران معرفى شــده 
است. باید دید در مسیر عالقه او براى 
بازگشت، قلعه نویى نیز مایل به جذب او 

هست یا خیر.

آرمین دوست دارد بازگردد

سپاهان
 او را مى خواهد؟

 باشگاه پرسپولیس تأیید کرده که براى بازگشت مهدى 
طارمى با ایــن بازیکن مذاکراتى صــورت گرفته اما او 
احتماًال راهى لیگ هاى اروپایى خواهد شد و قراردادى 
بین طرفین امضا نمى شــود. این یک اعتراف تلخ است 
که آخرین بار بر زبان مهدى محمد نبى جارى شــده؛ 
عضو هیئت مدیره سرخپوشان که گویا پروژه بازگشت 
طارمى را هم خودش استارت زده بود. اینجاست که باید 
از متولیان باشگاه پرسپولیس پرسید چرا حرمت جایگاه 
این تیم را نگه نداشــتند و از بازیکنى براى بازگشــت 
دعوت کردند که با سهل انگارى و جفاکارى اش آن همه 

مصیبت براى سرخ ها درست کرد؟
در اینکه طارمى بازیکن خوبى است تردیدى وجود ندارد. 

مخصوصًا حاال که پرسپولیس در پیشانى خط 
حمله مشــکل دارد، حضور طارمى بیش از 
گذشته مى تواند مثبت باشد و شاید همین 
مسئله بسیارى از هواداران را وسوسه کرده 
باشد اما واقعیت آن است که او به باشگاهش 
خیانت کرده و نباید امروز فرش قرمز مقابل 
پایش پهن شود. دردناك تر از همه این است 
که آقایان فرش قرمز را پهن کردند اما آخرش 
خود بازیکــن خاطى افتخار نــداد و روى آن 
قدم نگذاشت. این اواخر حتى اخبار و شایعات 
زیادى وجود داشت در مورد اینکه طارمى جواب 

تلفن مدیران پرســپولیس را نمى دهد؛ اگر این 
مسئله درست باشد، آیا واقعًا نباید غصه خورد به حال 

باشگاهى با این عظمت که چنین بازیچه دست یک 
رفیق نیمه راه مى شود؟

در اصل آن کســى که باید زنگ مى زد طارمى بود 
و در باشگاه پرســپولیس کســى نباید جواب او را 
مى داد؛ در ایــران اما از زمین به آســمان مى بارد. 
مدیران فوتبال ما همه این هزینه ها را مى دهند که 
فقط مشتى منافع زودگذر به دست بیاورند و نتایج 

بهترى بگیرند؛ اما مگر پرسپولیس قهرمان سه دوره 
متوالى لیگ ایران نیســت؟ مگر این دو قهرمانى آخر 
بدون طارمى به دســت نیامده است؟ پس چطور هنوز 
این همه ضعف دارید و دست و دلتان مى لرزد؟ همین را 
مى خواستید؟ همین که زنگ بزنید و یکى مثل طارمى 
جواب تان را ندهد؟ بیچاره باشگاه هاى بزرگ ما که دست 

امثال شما امانت هستند.

پرسپولیس تا توانست ناز طارمى را کشید

شخصیت باشگاهتان را مفت نفروشید

احمد خلیلى
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هشت 1
بهشت

13 واحد آپارتمان ادارى با متراژهاى 
تقریبى 49،43 مترمربع

اصفهان- 
خیابان هشت بهشت- 

مابین چهارراه ملک و گلزار- 
جنب بن بست مهرداد

60 ٪ نقد همزمان با عقد 
قرارداد- 35 ٪ زمان تحویل 
واحد- 5 ٪ زمان انتقال سند 

آماده تحویل
7 واحد تجارى در تنوع متراژى تقریبى 

13 الى 43 مترمربع
 

شرکت توسعه و عمران امید یکى از معتبرترین شرکت هاى ساختمانى کشــور در نظر دارد؛ تعدادى از واحدهاى ادارى و تجارى 
خود، واقع در شهر اصفهان به شرح مشخصات جدول ذیل را از طریق مزایده عمومى و با شرایط واگذار نماید. متقاضیان مى توانند 
جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده و کسب اطالعات بیشتر همه روزه از ســاعت 8 الى 17 (بجز روزهاى پنج شنبه و جمعه) از 
تاریخ درج آگهى (98/04/18) لغایت ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 98/04/24 با شماره تلفن 88739483- 021 تماس گرفته و یا 
به آدرس دفتر مرکزى در تهران- میدان آرژانتین- خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)- خیابان هشتم- پالك 20- طبقه 4 واحد 
فروش و در استان به نمایندگى این شرکت به شرح آدرس ذیل مراجعه فرمایند. ضمنًا آخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت 16

 مورخ 98/04/24 و جلسه بازگشایى نیز در مورخ 98/04/26 در محل دفتر مرکزى برگزار خواهد شد.

آگهى مزایده
فروش واحدهاى ادارى و تجارى شرکت توسعه و عمران امید

مؤسســه دورموتور، دومین راند همایش خودرویى مولتى برند را در 
محل نمایندگى میلینیوم تیونینگ اصفهان برگزار کرد و موتورسواران 
و خودروسواران پس از طى مسیر حدود 25 کیلومترى بلوار شفق تا 
پیست اتومبیلرانى و موتورسوارى نقش جهان، در این محل به اجراى 
حرکات نمایشى پرداختند که با استقبال بسیار خوب عالقه مندان به 

این رشته، همراه بود.
مدیر مرکز خدمات خودرو و کارواش PTC اصفهان هدف از برگزارى 
این همایش را برقرارى ارتباط این مجموعه با هیئت اتومبیلرانى و 
اداره کل ورزش و جوانان، ایجاد نشاط و شادابى و تفریح سالم براى 
جوانان عالقه مند و... برشمرد و گفت: در این همایش صد خودروسوار 
و موتورسوار به صورت کارناوال مسیر دستگرد، دروازه شیراز، سى 
و سه پل، بوستان سعدى، پل وحید و اتوبان شهید خرازى تا پیست 
اتومبیلرانى نقش جهان به مسافت حدود 25 کیلومتر را طى کرده و در 
پیست اتومبیلرانى نقش جهان، به اجراى حرکات نمایشى پرداختند.
مهدى شایان با بیان اینکه مجموعه شرکت میلینیوم تیونینگ داراى 
سابقه 30 ســاله بوده و فعالیت خود را در امارات، دبى و... آغاز کرده 
است و در شهرهاى تهران، چابهار، اروند آبادان و اصفهان شعبه دارد، 
افزود: واردات و تأمین الستیک انواع خودروهاى سبک و سنگین از 
کشورهاى اندونزى، چین، آلمان و کره از اصلى ترین فعالیت هاى این 

شرکت به شمار مى رود.
وى اضافه کرد: ما نیز در مرکز خودرویى و کارواش PTC اصفهان 
به عنوان نماینده میلینیــوم تیونینگ که در بلوار کشــاورز، بعد از 
خیابان قائمیه، جاده کندرو، نرســیده به نبش بلوار شــفق قرار دارد 
خدماتى همچــون تعویض روغن، خدمات اســپرت داخل خودرو، 
کارواش (آب- بخار)، برق و باترى خــودرو، مکانیکى خودرو، بیمه 
شــخص ثالث و بدنه خودرو را ارائه مى دهیم و آمــاده عقد قرارداد 
و عقد تفاهمنامه با تخفیفــات ویژه به ارگان هــا و ادارات دولتى، 
تعاونى هــا و... هســتیم و حتى الســتیک خودرو با نــرخ مصوب
 دولتى را در این مجموعه به مشــتریان با تسلیم سند خودرو عرضه 

مى کنیم. 

***
مهران شعبانى، مدیر فروش مجموعه شرکت PTC اصفهان هم، این 
شرکت را واردکننده برندهاى GT رادیال اندونزى، کنتینانتال آلمان، لیگ 
لنزو تایوان، لوازم اتومبیلرانى اسپارکو و... به صورت انحصارى در ایران 
و البته در اصفهان اعالم کرد که الستیک خودرو را با نازل ترین قیمت به 

مشتریان عرضه مى کند.
***

کارشناس ورزش و جوانان اســتان اصفهان که در این همایش شرکت 
کرده بود هم به «نصف جهان» گفت: اینگونه همایش ها در ایجاد نشاط 
و شادى جوانان بسیار مؤثر است و مى تواند در مناسبت هاى مختلف با 

هماهنگى هاى الزم اجرایى شود.
سعید شریفى با قدردانى از برگزارکنندگان و اسپانسر این همایش افزود: 
این جوانان عالقه مند به رشته موتورسوارى و خودرویى، نیاز به دیده شدن 

دارند و مسئوالن مى توانند در این راستا، یاریگر باشند.
***

رئیس هیئت موتورســوارى و اتومبیلرانى استان اصفهان هم گفت: در 
این رشته مشکالت مالى هر روز بیشتر مى شود، با وجود اینکه این رشته 
ورزشى بسیار مهیج است و بیشتر مخاطبان آن جوانان هستند، متأسفانه 
با تورمى که به وجود آمده است هزینه وسایل ورزشى فوق العاده افزایش 
یافته است و در این راستا هیچ گونه حمایت مالى و تعرفه هاى تخفیفى 
وجود ندارد، کلیه ورزشکاران و مســئوالن که در رأس این امور در اداره 

ورزش هستند نیز خواستار حمایت هاى ویژه اى هستند.
احمد بازوبندى تأکید کرد: همکارى توأمان دستگاه هاى دولتى با هیئت 
موتورسوارى و اتومبیلرانى استان اصفهان و نیز حمایت آنان، منجر به رشد 
و شکوفایى هرچه بهتر و بیشتر این رشته و نیز افزایش آرامش در خیابان 

ها و هیجان در پیست خواهد شد.
***

مسئول کمیته موتورسوارى و اتومبیلرانى استان اصفهان هم خواستار 
همکارى بیشتر نیروى انتظامى و اخذ مجوز به موتورهاى سنگین شد 
و گفت: اصوًال موتورهاى ســنگین براى تردد در شــهر و حتى پیست 
اتومبیلرانى مشکل دارند و از سوى نیروى انتظامى از تردد آنها جلوگیرى 

مى شــود. در حالى که این موتورها همه ســنددار بوده و گمرکى آنها 
پرداخت شده اســت. اصغر مکتوبیان ادامه داد: عدم صدور مجوز تردد 
موتورسیلکت هاى سنگین از سوى نیروى انتظامى، موجب شده تا آنان 
علیرغم میل خود، در مسیر اتوبان تردد کنند و خطرات را به جان بخرند. 
این در حالى است که در دیگر شهرها، تردد اینگونه موتورها، مجاز است.

وى افزود: نیروى انتظامى مى گوید این موتورهاى سنگین را با یدك کش 
به پیست بیاورند که این امر چندان قابل اجرا نیست چرا که هزینه آن گران 

است و موتور دچار آسیب خواهد شد.
***

مدیر مؤسســه دورموتور که از برگزارکنندگان این همایش و حرکات 
نمایشى موتورسیکلت  سواران و خودروسواران در پیست اتومبیلرانى نقش 
جهان بود نیز گفت: ما از سال 95 تاکنون به عنوان یک مؤسسه خصوصى 

در رشته اتومبیلرانى و موتورسوارى فعالیت خود را استمرار داده ایم.
مجید امینیان اظهار کرد: هدف ما از برگــزارى این همایش و حرکات 
نمایشى در پیست اتومبیلرانى نقش جهان، تخلیه انرژى جوانان عالقه مند 
به خودروسوارى و موتورسوارى، جلوگیرى از دور دور کردن در خیابان ها، 
عدم برگزارى مسابقات در سطح شــهر و البته جمع بودن آنها در کنار 
یکدیگر بوده است. وى ادامه داد: معموًال ما در طول سال، چهار یا پنج 
همایش اینگونه را در شهر اصفهان برگزار مى کنیم که تاکنون نیز اثرات 

بسیار مثبتى داشته است.

امینیان افزود: این همایش اولین همایش در سال جارى و در شروع فصل 
تابستان است.

مدیر مؤسســه دورموتــور گفــت: در نظــر داریم به همــت هیئت
 اتومبیلرانــى و موتورســوارى اســتان اصفهــان، نمایشــگاهى را 
از 16 تا 25 مرداد ماه ســال جــارى در یکى از پارکینگ هاى ســطح 
شهر اصفهان برگزار کنیم که در این نمایشگاه موتورسیکلت، خودروهاى 

کالسیک، خوردوهاى آفرود و مدرن به نمایش گذاشته خواهند شد.
***

نیلوفر رمضانى، نایب رئیس مؤسسه دورموتور هم مى گوید: دورموتور، 

برگزارکننده مســابقات خودرویى و موتورســیکلت است که تحت 
نظر هیئت موتورســوارى و اتومبیلرانى اســتان اصفهــان فعالیت

 مى کند.
وى با بیان اینکه موتورسوارى و اتومبیلرانى ورزش جوانى است، گفت: 
امروز متأسفانه هیچگونه حمایت مالى در راستاى آموزش، برگزارى 
همایش، برپایى مسابقات و... از این رشته در استان اصفهان به عمل 
نمى آید و ما حتمًا باید براى برگزارى برنامه هایمان به اسپانسر تکیه 
کنیم. این در حالى است که مسئوالن باید از این ورزش جوان پسند، 

بیش از پیش حمایت کنند. 

به همت مؤسسه دورموتور؛

دومین راند همایش خودرویى مولتى برند اصفهان برگزار شد
ساسان اکبرزاده


