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8 صفحه
سال چهاردهم

قیمت: 5000 تومان

گاوخونی همچنان تشنه است ؛ 

 ۲۰ سال محرومیت از حقابه!
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 روند نام گذاری معابر شهر اصفهان 
الکترونیکی می شود

پیش بینی افزایش 30 درصدی صادرات 
اصفهان  به روسیه

خیلی دور، خیلی نزدیک!
پاالیشگاه اصفهان 

سودآورترین شرکت 
پاالیشی بورسی کشور 

شناخته شد

 بهره برداری و کلنگ زنی
  25 طرح آموزشی،
  پرورشی و ورزشی

 در اصفهان

حرکت 500 خانوار 
 اصفهانی به سمت

 »زباله صفر«
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یک اصفهان شناس و تاریخ پژوه مطرح کرد:

4اصفهان، مقدمه  ایران شناسی

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مزایده 

محمد مهدی احمدی- شهردار مبارکه

علیرضا مختاری – دهیار روستای کرچگان 

م الف: 145۰8۲۲

م الف: 1451۲87

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری مبارکه

نوبت اول

نوبت اول

شرایط شرکت در مناقصه:
1- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ارائه ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی 
بابت سپرده شــرکت در مناقصه به مبلغ 815/000/000 ریال بحساب سیبای 

0105193396003 بنام شهرداری مبارکه 
2- شــرکت کنندگان بایســتی رعایت قانون منع مداخله کارکنــان دولت در 

معامالت را نمایند.
3- مهلت دریافت اسناد: متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی در روزنامه 
و سامانه »ستاد« تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 جهت 

دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند.

4- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: مناقصه گران بایستی پیشنهادات خود 
را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ 1401/12/06 در سامانه ستاد 

بارگذاری نمایند.
5- زمان بازگشــایی پیشــنهادات: ســاعت 14 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 
1401/12/07 با حضور اعضای کمیســیون عالی معامالت در محل ساختمان 

شهرداری خواهد بود.
6- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد.

7- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده 
است.

دهیاری روستای کرچگان باستناد مصوبه شورای اسالمی روســتای مذکور در نظر دارد پارکینگ حمل و نقل ماشین آالت سنگین واقع در گردنه علیمردان 
روستای مذکور را با قیمت پایه کارشناسی و مشخصات مشروحه ذیل را از طریق مزایده به صورت اجاره به متقاضیان دارای شرایط الزم واگذار نماید. کلیه عالقمندان 
می بایست ضمن واریز مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 0105901421007 بانک ملی به نام دهیاری روستای کرچگان جهت دریافت اسناد مزایده به امور مالی 

دهیاری ها واقع در بخشداری باغبهادران مراجعه نمایند. آخرین مهلت تسلیم مدارک ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1401/11/30  می باشد.

صدای گسسته شدن تار و پود پوسیده صنعت نساجی در اصفهان به گوش می رسد؛

به نظر می رسد بحث واردات بنزین جدی شده و 
هشدارها در این زمینه هرروز بیشتر می شود؛

پرونده باز بسته!

صرفه جویی در مصرف گاز 

 مراسم رونمایی از اولین ورق فوالد زنگ  نزن 
 در جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا که توسط

  فوالد مبارکه اصفهان بومی سازی شده، با
 حضور وزیر صمت در اصفهان برگزار شد؛

هدف گذاری جدید فوالد مبارکه: 
 پیشگامی در تولید محصوالت

 با ارزش افزوده باالتر
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رتبه: 3    ضریب کیفی روزنامه: 53.4

نشســت خبری مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری 
شهرداری اصفهان ظهر ســه شــنبه در باغ طوبی اصفهان و با 
حضور اهالی رســانه برگزارشــد. روح ا... ابوطالبی در این نشست به مسئله 
کارتن خواب ها، معتادان متجاهر و متکدیان به عنوان یک معضل مهم شهری 
پرداخت و در این باره به صورت مفصل درباره اقدامات شــهرداری درخصوص 
جمع آوری و ســاماندهی کارتن خواب هــا، متکدیــان و معتادین متجاهر 

توضیحاتی داد که در ادامه صحبت های وی در این زمینه را می خوانید: 
  جمع آوری این افراد وظیفه ذاتی شــهرداری نیســت؛ امــا در این زمینه 
همکاری می کنیم و در پی جلساتی که با فرمانداری اصفهان برگزار شده در یک 
ماه اخیر طرح جمع آوری معتادان متجاهر و متکدیان در این کالن شــهر اجرا 
شد. با توجه به فصل سرما و اینکه این افراد شب ها در مکان های بی دفاع مانند 
زیر پل ها بیتوته می کردند و روزانه سرقت های خردی اتفاق می افتاد که بتوانند 
مواد و خوراک خود را تامین کنند، شهرداری اصفهان برای کمک و جمع آوری 

این افراد اعالم آمادگی کرد.
 عدم وجود همدلی میان دســتگاه های ذی ربط مانع مهمی در ساماندهی 
کارتن خوابی بوده اســت که در این دوره به ســهم خود تالش کردیم این مانع 
برطرف شود، مقرر شد در سال 1402 بودجه خاصی برای موضوع تکدی گری 
در شهر اصفهان تخصیص داده شود که در این موضوع به جلب مشارکت سایر 

شهرهای اطراف نیز اقدام شد.
 برای جمع آوری و انتقال کارتن خواب ها به کمپ استقالل الزم بود که موانع 
قانونی برطرف شود، در یک ماه گذشته 350 کارتن خواب که به طور عمده معتاد 

متجاهر بودند، از مناطق مختلف شهر جمع آوری و به کمپ منتقل شدند.
 شــهرداری برای جمع آوری این افراد حکم قانونی گرفت، تالش می کنیم 
کارتن خواب ها را در محیط های باز ســطح شــهر نداشته باشــیم و از این رو 

نیروهای ما اکنون روزانه شهر را رصد می کنند.
 آمار دقیقی از شمار کارتن خواب ها، معتادان متجاهر و متکدیان نداریم، این 
افراد بیشتر در منطقه 14 شهرداری و مناطق حاشیه شهر هستند و به  ندرت در 

مناطق 2 و 3 و مرکز شهر به صورت روزانه دیده می شوند.
 آمار افراد کارتن خواب در شــهر اصفهان و متکدیــان در فصل های خاص و 
شرایط خاص متغیر است و به همین خاطر از شمار متکدیان و کودکان خیابانی 

که به طور عمده مهاجر و اتباع هستند، آمار دقیقی نداریم.
 حدود ۹0 درصد کودکان خیابانی اتباع و 10 درصد آنان از شــهرهای اطراف 

اصفهان به این شهر مهاجرت کردند.
علت اینکه تعداد متکدی در شهر اصفهان بعضا زیاد است اما این متکدیان 
یا از اتباع بیگانه یا مهاجرین شــهرهای دیگر هســتند و به ندرت)خیلی کم( 
متکدی اصفهانی می بینید، این است که مردم اصفهان خوب پول می دهند! 
کمک کردن مردم اصفهان از روی ِعرق مذهبی بســیار زیاد است و این سبب 
می شود که متکدیان از محل تکدی گری درآمد قابل توجهی داشته باشند. البته 
ما هم به کرات تاکید کرده ایم که مردم به جای کمک بــه متکدیان، به کمیته 
امداد و خیریه های موثــق و معتبر کمک کنند که البته بنــا به دلیلی که گفتم، 

کمک به متکدیان در اصفهان همچنان زیاد است  
 تکدی گران افــراد مســتحق نیســتند، گروه هایی که دســتگیر می کنیم 

درآمدهایی با عددهای قابل توجهی دارند و برخــی از این کودکان خیابانی به 
طور عمده افرادی هستند که توسط لیدرهایی دسته بندی و هدایت می شوند.

 طی چند ماه اخیر لیدر و دسته متکدیان را با حکم قضایی دستگیر کردیم 
که از اتباع بیگانه بودند و همه این ها بدون مجوز وارد شده و در نقاط مختلف و 
چهارراه های شــهر ســاکن شــدند و زن هــا و بچه هــا را برای تکــدی گری 
می فرستادند. درواقع آقایانی بودند که خودشان در خانه استراحت می کردند 

و زن و بچه خود را برای تکدی گری به خیابان می فرستادند!
 شهر اصفهان در سال های گذشــته با معضل کمبود مرکز نگهداری ماده 16 
معتادان متجاهر روبه رو بود، به رغم اینکه ایجــاد چنین مرکزی وظیفه ذاتی 
شهرداری نیست؛ اما این مهم را یک تکلیف دانسته و با احداث کمپ باغ فدک 

ورود کردیم تا یک معضل اساسی شهر اصفهان برطرف شود.
 در کمپ باغ فدک که بــرای نگهداری معتــادان متجاهر آقا ایجاد شــده 
کارگاه های آموزشی تعبیه شده که این افراد پس از خروج از کمپ به سمت و 
ســوی اعتیاد بازنگردند. این کمپ که 700 نفر ظرفیت دارد 18 بهمن امسال با 
حضور مقامات کشوری و استانی افتتاح خواهد شد و به طور همزمان نیز مرکز 

قلعه شور به بانوان در موضوع مرکز ماده 16 اختصاص می یابد.
 2 مرکز ماده 16 استان اصفهان هم اینک در قلعه شور و کمپ کرامت مبارکه 
زیر نظر سپاه است که این دو مرکز با توجه به آمار معتادان متجاهر شهر اصفهان 

ظرفیت پذیرش همه معتادان را ندارد.
 برای کاهش تخلفات شهری و معضالت از معتمدین و اتحادیه ها و اصناف 
کمک می گیریم،طی سالیان گذشته مرجع و مرکزی برای نگهداری متکدیان 
و کودکان کار وجود نداشت و دختران و پسران کمتر از 18 سال تحویل بهزیستی 

می شدند و این عمال مشکل را برطرف نمی کرد.
 با پیگیری های انجام شــده ســاختمانی در خیابان جــی - مهدیه برای 
نگهداری دختران و پســران کمتر از 18 ســال تجهیز شــده و به زودی افتتاح 
می شود. کودکان بر اساس دسته بندی های سنی و اقتصادی در این مکان تحت 
درمان و آموزش های الزم قرار می گیرند و اگر خانواده های آنها از پذیرش این 
کودکان اجتناب کنند، با نظارت مجامع قضایی، کودک در این مکان می ماند و 
درباره پدر و مادر جرم انگاری می شود. شــهرداری برای این طرح که بی شک 

نتایج قابل توجهی خواهد داشت هزینه زیادی را متقبل شده است.
 تخلفات شهری در کالن شهر اصفهان را به حداقل رساندیم، با طرحی که در 
ناژوان اجرا کردیم دست فروشانی که به ظاهر دست فروش بودند؛ اما در کنار 
این ها مواد مخدر و … می فروختند، با کمک نیروی انتظامی در شمال ناژوان 

جمع آوری شدند.
 پرتنش ترین مرکز در شــهرداری اداره کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری 
اصفهان است. نیروهای ما با اســترس باید به گونه ای عمل کنند که نارضایتی 
مردمی ایجاد نشود.  در این راستا ســامانه تخلفات شهری و هوشمند سازی 
امور تخلفات شــهری تهیه و به صورت آزمایشی در چند منطقه )مناطق 5، 6 و 
13( در حال اجراست و تالش می کنیم که سال آینده به همه مناطق تسری پیدا 
کند. بحث هوشمندسازی در این زمینه، برای اولین بار در کشور در اصفهان اجرا 
 می شــود. این ســامانه به  تمام نرم افزارهای مرتبط در شــهرداری اصفهان 

متصل است . 

شرکت مخابرات استان اصفهان در پی انتشار گزارش ها و انتقادات مردم کاشان درباره 
مشکالت مشترکین در ارتباط با مراکز پاسخگویی 118 که مستقیم به اصفهان متصل 
می شد و مردم معطل می شدند، جوابیه ای صادر کرده است.به گزارش خبرنگار ایمنا، 
در پی انتشار گزارش ها و انتقادات مردم کاشان درباره مشکالت مشترکان در ارتباط با 
مراکز پاسخگویی 118، متن جوابیه ای از سوی معاون تجاری و امور مشتریان شرکت 
مخابرات استان اصفهان نسبت به دغدغه مردم کاشان منتشر شد. یکی از مشکالت 
شهر کاشان که گالیه شهروندان را در پی داشــته، عدم پاسخ گویی مناسب »118« 
است.علی هاشمی طاهری، رییس شورای اسالمی شهر کاشان نامه ای خطاب به 
مدیرکل مخابرات استان اصفهان نوشته بود که متن آن به شرح ذیل است:»مدیرکل 
محترم مخابرات استان اصفهان با سالم و احترام پس از حمد خدا و درود و صلوات 
بر نبی مکرم اسالم و خاندان پاک مطهر ایشان بدین وسیله به استحضار می رساند از 
زمانی که پاسخگویی 118 به مراکز استان ها انتقال پیدا کرد شهروندان محترم کاشانی 
را با مشکالت عدیده ای مواجه کرده که هرروز و هر ساعت اعتراض شدید خود را به 
مسئوالن کالن این شهر از جمله امام جمعه محترم، فرماندار، شورای اسالمی شهر 
اعالم می دارند، مراتب اعتراض چندین مرتبه اعالم شــده ولی وقتی گذاشته نشده 
است.لذا مستدعی است دستور فرمایید نســبت به انتقال پاسخگوی 118 به حوزه 
شهرستان کاشان اقدام عاجل صورت پذیرد. در جوابیه ای که از طرف معاون تجاری 
و امور مشتریان شرکت مخابرات استان اصفهان نسبت به دغدغه مردم کاشان آمده 
است و در پی شکایت های متعدد مردم کاشان و اعالم نارضایتی گسترده شهروندان 

کاشان نســبت به جابه جایی مرکز پاســخگویی 118 مخابرات و عدم پاسخگویی 
به موقع و صحیح اپراتورهای مستقر در اصفهان بود، شــورای اسالمی شهر کاشان 
مراتب را به صورت شفاهی و کتبی به اطالع مدیران اداره مخابرات در کاشان و اصفهان 
رسانده است که اداره کل مخابرات اصفهان با ارائه دالیلی همچون سیاست های کلی 
شرکت مخابرات ایران، درخواســت فوق الذکر را غیرقابل اجابت دانست. «بنا بر این 
گزارش از سوی دیگر مکاتبات و پیگیری های مستمر شورای اسالمی شهر کاشان 
در خصوص انتقال مرکز پاسخگویی 118 زمان زیادی را به خود اختصاص داده است. 
برای پیگیری این موضوع در نشست های مختلف که عالوه بر اعضای شورای اسالمی 
شهر، فرماندار ویژه به همراه معاونان، شــهردار و مدیر مرکز آمار و فناوری اطالعات، 
مسئوالن دســتگاه های اجرایی نظیر معاون مخابرات استان، رییس و معاون اداره 
مخابرات شهرستان حضور داشتند این مشکل از طرف مسئوالن بررسی  شده بود.در 
این جلسات، ضمن تشریح الزامات اجرای فیبر نوری به عنوان زیربنای تحقق شهر 
هوشمند، اقدامات مدیریت شهری طی این دوره در این زمینه ارائه شده بود و یکی از 
کارهایی که قابلیت پیگیری داشت، انتقال مرکز پاسخگویی 118 از اصفهان به کاشان 
است. نشست های شورای اسالمی شــهر با موضوع شهر هوشمند برگزار می شود و 
یکی از الزامات هوشمند ســازی توجه به زیرساخت هاست و الزم به ذکر است که از 
ابتدای کار شهردار کاشان حسن بخشنده امنیه، سازمان فاوا تشکیل شد که در جهت 
ایجاد زیرساخت ها گام هایی برداشته شود و همچنین از شهرهای موفق که در ایجاد 

زیرساخت ها گام های برداشته اند الگوبرداری می شود.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان در نشســت اعضای شورای انسجام بخشی 
شرکت های تابعه وزارت نیرو در اصفهان با مدیرکل پدافند غیرعامل وزارت نیرو بر 

لزوم مطالعات پدافندی در اجرای پروژ های آب و فاضالب تاکید کرد.
حسین اکبریان در این نشست با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص 
پدافند غیرعامل، گزارشی از اقدامات و عملکرد این شرکت در حوزه پدافند غیر 
عامل ارائه کرد.وی در ادامه این نشست اظهار داشت: در آبفای استان اصفهان 
مطالعات و بررســی های الزم در زمینه پدافند غیرعامل در پــروژه های آب و 
فاضالب انجام شده و در دستور کار این شــرکت قرار دارد.در ادامه این نشست 
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: وزیر نیرو بر 
رعایت حفظ جان مردم در حین خدمات رسانی شرکت های تابعه وزارت نیرو در 
 HSE سطح کشور تاکید بسیاری دارد و براین اساس باید تمام الزامات ایمنی و
در حین اجرای پروژه ها رعایت شود.سید اعتضاد مقیمی افزود: باید به صورت 

جهادی شاخص های ایمنی در تمام فرآیندها به خوبی ارزیابی و بررسی شود 
و تمام فرآیندها از لحاظ کمی و کیفی تحت کنتــرل قرار گیرند تا وقوع حوادث 
کاهش یابد.وی به کاهش حوادث در بخش آب و آبفا اشاره و اعالم کرد: مقرر شد 
کار گروهی جهت نظارت بر چگونگی فعالیت پیمانکاران از لحاظ رعایت مباحث 
ایمنی و HSE تشکیل شود تا شاهد کاهش حوادث از سوی فعالیت هایی که از 
سوی پیمانکاران در این بخش ها صورت می گیرد، باشیم.مدیرکل دفتر مدیریت 
بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو اظهار داشت: سطح بندی تاسیسات از لحاظ 
مباحث پدافندی یک تکلیف است و باید در تمام شرکت های تابعه وزارت نیرو 
انجام شود چرا که این امر از بروز تهدیدات و آسیب های طبیعی و انسان ساخت 
جلوگیری به عمل می آورد.در پایان این جلسه هر کدام ازمدیران شرکت های 
تابعه وزارت نیرو در استان اصفهان به مباحثی در خصوص پدافند غیرعامل در 

تاسیسات و اماکن مورد نظر پرداختند.

مدیرکل پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان در نشست خبری با اصحاب رسانه و در پاسخ به این سوال که چرا تعداد متکدیان در اصفهان که عمدتا هم از اتباع بیگانه و مهاجرین هستند، این قدر زیاد است:

مردم اصفهان خیلی خوب کمک می کنند!

مدیر عامل آبفای استان مطرح کرد:جوابیه شرکت مخابرات استان اصفهان به دغدغه مردم کاشان

لزوم مطالعات پدافندی در اجرای پروژه های آب و فاضالب

آگهی مناقصه 

شهرداری خوانسار م الف:1450244

شهرداری خوانسار به استناد مصوبه 164 مورخ 1401/02/24 شورای اسالمی شــهر، در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات تکمیل دیوار ساحلی رودخانه اصلی 
شهر خوانسار از محل اعتبار دولتی و شــهرداری به شرح جدول زیر اقدام نماید. ضمنًا پرداخت بخشــی از اعتبار از طریق اسناد خزانه اخزا 101 با محاسبه قدرت 

خرید انجام می گردد. آگهی فراخوان  عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در راستای واگذاری و تامین پک های لوازم انشعاب به سرمایه گذار اقدام 

به شناسایی و ارزیابی تولیدکنندگان لوازم انشعاب به شرح جدول زیر  کرده است. 

شرایط:

1- پیشنهاد دهندگان می بایست دارای صالحیت فنی رتبه بندی راه و ساختمان در 
رشته مرتبط باشند.

2- پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ ضمانت نامه را به حساب 0105۹22۹86005 
بعنوان ضمانت شرکت در مناقصه واریز و یا ارائه ضمانت نامه بانکی با اعتبار 3 ماهه 

به مبلغ مذکور در وجه شهرداری خوانسار اقدام نمایند.
3- متقاضیان می بایســت جهت شــرکت در مناقصــه صرفًا به ســایت اینترنتی 

setadiran.ir )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( مراجعه و ثبت نام نمایند.
 4- مهلت دریافــت اســناد در ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولــت به آدرس

 setadiran.ir تا تاریخ 1401/11/16 می باشد.
5- پیشــنهاد دهندگان از تاریخ 1401/11/10 لغایت پایان وقــت اداری 1401/11/26 

مدارک ذیل را در پاکت الک و مهر شده شامل:
الف( محتوی برگ استعالم و ضمانتنامه پیمانکار.

ب( مدارک و اسناد شرکت شامل: )تصویر اساسنامه- گواهی صالحیت فنی- آخرین 

تغییرات دارندگان امضاء مجاز- تصویر شناسنامه وکارت ملی دارندگان امضاء مجاز(
ج( محتوی برگ پیشنهاد قیمت بر اساس شرایط عمومی پیمان و فهرست بها همراه 
با آنالیز بهای موارد و یا قیمت مقطوع »کلیه کسورات به عهده پیمانکار می باشد« را 

تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری نمایند.
6- زمان بازگشایی پیشنهادات رسیده روز پنجشنبه مورخ 1401/11/27 می باشد.

7- متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات به دفتر فنــی مراجعه و یا با تلفن 
57770847 شهرداری تماس حاصل فرمایند.

8- در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده مناقصه تا مدت یک هفته از بازگشایی 
پاکتها، شهرداری سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین 

ترتیب با نفرات دوم و سوم  اقدام خواهد شد.
۹- شــهرداری در رد و یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه آگهی 

بعهده برنده مناقصه می باشد.
10- پیمانکار برنده مناقصه می بایست تنها از معدن سنگ شهرداری نسبت به خرید 

سنگ مورد نیاز اقدام نماید.

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه معامالت شرکت اتاق 292: تاساعت 13:00روز دوشنبه به تاریخ 1401/12/1
تاريخ گشايش اسناد فراخوان : ازساعت 8:00 روزسه شنبه به تاریخ 1401/12/2

WWW.abfaesfahan.irمحل دريافت اسناد: سايت اينترنتی شركت آب و فاضالب استان اصفهان 
WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گويا:  8-6680030 3 -  031 )  داخلی 388  (

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه به ریالاعتبار به ریالشرحردیف

اجرای شفته ریزی پی دیوار ساحلی1

20/000/000/0001/000/000/000 اجرای دیوار با نمای گلچین و نصب لوله بار باکان2

اجرای بندکشی3 موضوع فراخوانشماره فراخوان 

شناسایی و ارزیابی کیفی و فنی تولیدکنندگان دریچه فاضالبی چدن خاکستری 25  سانتی متری ، 314 -4 –401
c250 ,D400 دریچه چدنی آب )30*40 ( ،دریچه آب )40*50 ( ، دریچه منهول فاضالبی

شناسایی و ارزیابی کیفی و فنی تولیدکنندگان شيرآالت برنزي شامل ) شير انشعاب ، شير قطع و وصل ، شير يكطرفه و شير ربع گرد(315 – 4 - 401

شناسایی و ارزیابی کیفی و فنی تولیدکنندگان محفظه شير قطع و وصل ، حوضچه كنتور و اتصاالت پلی 316 – 4 – 401 
اتیلن فشار قوی و کمربند پلی اتیلن ناف فلنچ برنجی  جهت سایز های ½ و ¾ و 1 اینچ   

نوبت دومنوبت اول

مدت انجام کار )ماه(برآورد )ریال(رتبه مورد نیازعنوان پروژه

516/300/073/5454 ابنیهاجرای اسکلت بتنی مجموعه اداری سالن ورزشی محله شیخ آباد

 دهیاری
 روستای کرچگان 



رییس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان کاشان:

هدف ما به صفر رساندن تلفات ناشی از تصادفات جاده ای است

رییس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرســتان کاشان گفت: به 
صفر رساندن تلفات ناشــی از تصادفات جاده ای آرمان ماست که برای 
تحقق آن باید تالش کنیم و هرچه می توانیم آحاد مردم را در این مسیر 
آگاه سازیم زیرا که بر اساس آموزه های الهی می دانیم، نجات جان یک 
انسان هم برای مان همچون حیات بخشی به کل انسان هاست.علی اکبر 
آقایی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، ضمن گرامیداشــت ایام ا... بهمن و 
پیروزی انقالب اسالمی ایران، اظهار کرد: کسب مجدد رتبه اول در ارزیابی 
عملکرد شــش ماهه ادارات حوزه راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
اصفهان توســط اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان کاشان 
یکی از اتفاقات خوبی بود که رقم خورد.وی اضافه کرد: به صفر رســاندن 
تلفات ناشــی از تصادفات جاده ای آرمان ماست که برای تحقق آن باید 
تالش کنیم و هرچه می توانیم آحاد مردم را در این مســیر آگاه سازیم 
زیرا که بر اســاس آموزه های الهی می دانیم، نجات جان یک انسان هم 
برای مان همچون حیات بخشی به کل انسان هاست.رییس اداره راهداری 
و حمل ونقل جاده ای شهرستان کاشــان از تالش راهداران از بازگشایی 
تمامی محورهای برف گیر حوزه استحفاظی شهرستان کاشان خبر داد 
و اضافه کرد: منظر آرایی و ایجاد هره خاکی در مقاطع پرتگاهی مســیر 

روستای سرنج تا زیرگذر شهدای گمنام واقع در محور بزرگراهی مشهد 
اردهال-کاشــان ازجمله کارهای بود که انجام شــده است.آقایی ادامه 
داد: جلسات رصد تصادفات شهرستان کاشان در فرمانداری شهرستان 
پیگیری می شود و بازدید مشترک از پایانه مسافربری شهرستان کاشان 
و آموزش توسط معاونت اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای و کارشناسان 

پلیس راه صورت می گیرد.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری جلسه رصد تصادفات راه های برون شهری 
با حضور معاونت فنی و عمرانی فرمانداری ویژه شهرســتان کاشــان، 
فرماندهان پلیس راه آزادراه کاشان _ اصفهان و قم _ کاشان، مسئوالن 
آزادراه، ســازمان آتش نشــانی و هالل احمر در محــل اداره راهداری و 
حمل ونقل جاده ای شهرستان کاشان صورت گرفت.رییس اداره راهداری 
و حمل ونقل جاده ای شهرستان کاشان افزود: عملیات شن و نمک پاشی 
و برف روبی در محورهای حوزه استحفاظی شهرستان کاشان و همچنین 
گشت زمستانی و عملیات شن و نمک پاشی محور قزاآن توسط راهداران 
انجام می شود.آقایی با اشاره به بازدید دوره ای شهرستان، ادارات صمت، 
میراث فرهنگی، بهداشت، نفت و ستاد اقامه نماز از مجتمع های خدماتی 
رفاهی بین جاده ای تاکید کرد: در بعضی مواقع برف شــدید و عملیات 

شبانه روزی برف روبی و شن و نمک پاشــی محور کامو _ قهرند توسط 
راهداران انجام می شود. همچنین عملیات خط کشی، محور اردهال )از 
پل راوند تا مشــهد اردهال(، محور روستایی استرک _ جوشقان، محور 
روستایی نشلج محور کاشــان _ قمصر به اتمام رسید.وی تصریح کرد: 
اجرای عملیات خاک ریزی در محل تقاطع استرک با محور کاشان-مشهد 
اردهال جهت ایمن سازی تقاطع انجام شده است و پاک سازی و نظافت 
حریم در محور قدیم کاشان-قم نیز صورت گرفت، همچنین آشکارسازی 
و هدایت ترافیکی محور اردهال جهت خط کشی مسیر توسط راهداران 
انجام می شــود.رییس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان 
کاشان با اشــاره به اجرای روکش آسفالت بخشــی از تقاطع روستای 
استرک-جوشــقان اضافه کرد: اصالح طرح هندســی تقاطع به شکل 
میدان با مشارکت و همکاری بخشــدار محترم بخش مرکزی کاشان و 
نیز لکه گیری محور روستایی قه و سار انجام شد همچنین تعویض لوله 
آبرو محور آب شیرین جاده قدیم قم _کاشان صورت گرفته است.آقایی 
در پایان از نیاز به تعداد ســه نفر نیروی کار )یک نفر راننده کامیون و دو 
نفر اپراتور لودر( جهت استخدام در اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 

شهرستان کاشان خبر داد.

استاناخبار  
یکشنبه 16 بهمن 1401 / 14 رجب 1444 / 5  فوریه  2023 / شماره 3741

معاون استاندار اصفهان:

برق ۲۲ روستای اصفهان وصل شد
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان گفت: با همکاری مدیریت بحران اســتانداری و 
شهرستان ها برق روستا هایی که بر اثر بارش ها قطع شده بود، وصل شــد.مهران زینلیان با اشاره به 
بارش های شدید طی روز های گذشته در استان اصفهان، اظهار کرد: هر چند که بارش ها موجب شادی 
مردم عزیزمان شد، اما مشکالت و مسائلی را هم ایجاد کرد که از جمله آن قطع برق ۲۲ روستا بود.وی 
ادامه داد: بیشترین میزان بارش برف و باران در روز های گذشته از شهرستان های فریدن، فریدونشهر 

و روستا های اطراف گزارش شد که سبب مسدود شدن مسیر ۶۲ روستا هم شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری اصفهان بیان کرد: با تالش دســتگاه های مرتبط از جمله 
مدیریت بحران استانداری و شهرستان ها برق روســتا ها وصل شد و امدادگران هم برای بازگشایی 
راه های استان در تالش هستند.زینلیان با اشاره به اینکه بارش شــدید برف در استان چهارمحال و 
بختیاری به ویژه در شهرستان کوهرنگ مشــکالتی را برای اهالی ایجاد کرده، گفت: چندین دستگاه 
لودر، کمپرســی، تیغ برف روبی و گریدر به منظور بازگشایی مســیر و راه های ارتباطی به این استان 

ارسال شد.
 

 بررسی مشکالت فعاالن اقتصادی نایین در جلسه مشترک
 با وزیر صمت

فعاالن اقتصادی نایین در نشست مشترک با وزیر صمت، مشکالت خود را مطرح کردند.وزیر صنعت، 
معدن و تجارت درجلســه با فعاالن اقتصادی نایین گفت: واحد های موثری در حوزه کاشی، قطعات 
خودرو و صنایع مختلف دراین شهرســتان مستقر شــده اند.رضا فاطمی امین با بیان این که تولید 
در کشور حرکت رو به رشــدی دارد، افزود: در روز چهارشــنبه درقالب میزخدمت جلسه ای با فعاالن 
اقتصادی شهرستان برگزار ومسائل و مشــکالت آنان را بررسی می کنیم.ضعف زیر ساختی در حوزه 
مشــکالت گمرک، برق و گاز واحد های صنعتی از مسائل مطرح شده در جلســه کوتاه وزیر صمت با 

فعاالن اقتصادی و نمایندگان حوزه های مختلف صنعت بود.
 

برگزاری ۵۵۰ برنامه فرهنگی و اجتماعی در شهر ها و 
روستا های شهرستان لنجان

در ایام ا... دهه فجر ۵۵۰ عنوان برنامه فرهنگی و اجتماعی در شهر ها و روستا های شهرستان لنجان 
برگزار می شــود.فرماندار لنجان به شــاخص ترین طرح ها اشــاره کرد و گفت: ۶۶ طرح عمرانی در 
حوزه های مختلف صنعتی، کشاورزی، اشتغال زایی، مسکونی و خدماتی با اعتبار و هزینه ای افزون بر 
۴۳۲ میلیارد تومان افتتاح و اجرای آن ها آغاز می شود.حمیدرضا محمدی فشارکی افزود: براساس 

آمار ارائه شده با افتتاح این طرح ها بیش از ۳۰۳ نفر به صورت مستقیم مشغول کار می شوند.
 

برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در ۲۹ مسجد برخوار
آیین معنوی اعتکاف در ۲۹ مسجد شهرســتان برخوار برگزار می شود.رییس اداره تبلیغات اسالمی 
شهرستان برخوار گفت: امسال در ۱۷ مســجد اعتکاف ویژه عموم خواهران و برادران و ۱۲ مسجد به 
اعتکاف دانش آموزی اختصاص یافته است.حجت االسالم جعفری با اشاره به ثبت نام ۸۰۰ دانش 
آموز در مراســم معنوی اعتکاف، گفت: دانش آموزان دختر در ۵ مســجد و دانش آموزان پسر در ۷ 

مدرسه معتکف می شوند.
وی گفت: امسال در ۷ شهر دولت آباد، دســتگرد، خورزوق، سین، حبیب آباد، کمشچه وشاپور آباد و 

روستای محسن آباد مراسم معنوی اعتکاف برگزار می شود.

مرگ خاموش جوان دارانی
مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی اصفهان از مرگ یک نفر و مسمومیت سه نفر در 
حوادث گازگرفتگی خبر داد.عباس عابدی اظهار کرد: ســاعت ۱۵:۳۶ پنجشنبه حادثه مسمومیت با 
گاز CO به علت وجود اشــکال در بخاری به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد.وی با بیان اینکه این 
حادثه در خیابان نواب داران رخ داد، ادامه داد: یک مرد ۲۵ ساله در پی این حادثه جان خود را از دست 
داد.مدیر روابط عمومی اورژانس و فوریت های پزشکی اصفهان به حادثه دیگری هم اشاره و اضافه 
کرد: ساعت ۱۷:۴۸ پنجشنبه ، حادثه مسمومیت با گاز CO به علت خارج شدن دودکش آب گرم کن 
به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد.عابدی با بیان اینکه این حادثه در محله زینبیه اصفهان رخ داده 
بود، افزود: سه نفر شامل یک زن ۴۱ ساله و دو کودک ۵ و ۱۱ ساله در این حادثه مسموم و برای دریافت 

اقدامات درمانی بیشتر به بیمارستان حضرت زهرای زینبیه منتقل شدند.
 

 توقیف دو خودروی شوتی با ۷ میلیارد ریال کاالی قاچاق
 در شاهین شهر

دو خودروی شوتی که کاالی قاچاق به ارزش ۷ میلیارد ریال حمل می کردند، شناسایی و توقیف شدند.
فرمانده انتظامی شهرســتان شاهین شــهر و میمه با اعالم این خبر گفت: در راستای طرح مبارزه با 
قاچاق کاال، ماموران انتظامی شهرستان هنگام کنترل خودرو های عبوری در محور شاهین شهر به میمه 
دو دستگاه سواری پژو پارس و پژو ۴۰۵ شوتی و قاچاق بر را توقیف کردند.سرهنگ بهزاد ثابت راسخ 
افزود: در بازرسی از خودرو های توقیفی بیش از ۱۵۰۰ پارچه انواع ظروف و وسایل آشپزخانه و بیش از 
۱۵ هزار عدد لوازم التحریر خارجی قاچاق و فاقد مدارک گمرکی کشف شد.این مقام انتظامی گفت: 

در این رابطه دو نفر متخلف برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
 

بارش برف و خسارت به زیرساخت های فریدونشهر
راه ارتباطی ۷ روستای گردنه کلوسه به علت بارش بیش از یک ونیم متر برف مسدود است.فرماندار 
فریدونشهر گفت: محور های فرعی ۳۰ روستا در بخش موگویی نیز مسدود است که راهداران مشغول 
بازگشایی این محور ها هستند.محمد جواد صفا افزود: در اثر بارش برف اخیر که ارتفاع آن در برخی 
مناطق به بیش از یک متر رســید خدمات زیرساختی شامل آب آشــامیدنی، برق، گاز و تلفن دچار 
اختالل شد که با تالش دستگاه های خدمات رسان این اختالل برطرف شده است.وی افزود: روستای 
تهلگی تنها روستایی است که مشــکل قطعی تلفن دارد و از طریق شهرستان چادگان خدمات تلفن 
ثابت دریافت می کند. همچنین دهیار روستای قلعه سرخ گفت:بارش برف سنگین در روستای قلعه 
سرخ فریدونشهر که ارتفاع آن به بیش از یک متر رســیده، موجب ریزش بنای حسینیه این روستا 

شد.اسماعیل گشول افزود: این حادثه هیچ گونه تلفات جانی نداشته است.
 

امدادرسانی هالل احمر فریدن به تانکر سوخت ۳۲ 
هزارلیتری

با امداد رسانی امدادگران هالل احمر، تانکر ســوخت ۳۲ هزارلیتری بنزین که به دلیل لغزنده بودن 
مسیر دچار انحراف شد، به مسیر بازگشت.رییس جمعیت هالل احمر فریدن گفت: طی بارش برف 
در فریدن، یک تانکر حمل سوخت ۳۲ هزارلیتری بنزین در مسیر روستای اسکندری به شهرکرد به 
دلیل لغزنده بودن مسیر دچار انحراف شــد که با حضور امدادگران هالل احمر این تانکر رهاسازی و 
به مسیرخود ادامه داد.محمدهادی رستمی با اشــاره به آمادگی امدادگران افزود: با تالش ۲ ساعته 
پرسنل و امدادگران جمعیت هالل احمر فریدن امدادرسانی و رهاسازی الزم جهت ادامه مسیر این 

تانکر حمل سوخت انجام شد.

سوژه روز

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج 
اردستان:

اقتدار نظام جمهوری 
 اسالمی ایران در دنیا

 زبانزد است
فرمانده ناحیه مقاومت بســیج اردستان گفت 
امروز اقتدار نظام جمهوری اسالمی در دنیا زبانزد 
اســت و در همه عرصه های علمــی، فرهنگی، 
پزشــکی، نظامی، نانوتکنولوژی و ... نیز حرفی 
برای گفتــن داریــم.روح ا... صنعــت کار عصر 
پنجشنبه در آیین عطرافشانی مزار شهدا ضمن 
گرامیداشت دهه فجر و یاد و خاطره شهدا، اظهار 
داشــت: به برکت خون شهداســت که انقالب 
اسالمی ما طی ۴۴ سال پیش به پیروزی رسید 
و تا به امروز نیــز این پیروزی ادامــه دار بوده و 

خواهد بود.
وی افزود: خوب است که از شهدای قبل از انقالب 
نیز یاد کنیم، شــهید مدرس که اهل شهرستان 
اردستان هست از جمله شهدای قبل از انقالب بود 
که با زهر و شکنجه دژخیمان رضاشاه به شهادت 
رســید.فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان 
خاطرنشان کرد: شهدای قبل از انقالب همچون 
شهید نواب هســتند که مقام معظم رهبری در 
مورد این شهید فرمودند که جرقه های انقالب را 
ایشان در دلم زد و بنیانگذار جمهوری اسالمی نیز 
بیشترین تعریف و تمجید در مبارزه با رژیم ستم 

شاهی را از شهید مدرس عنوان می کرد.
وی بیان کــرد: ۴۴ ســال از شــکوهمندترین 
انقالب ســده های اخیر و بزرگ تریــن انقالب 
قرن بیستم و قرن های متمادی اخیر می گذرد و 
انقالب اسالمی همچنان استوار ایستاده است.
صنعت کار با اشــاره به اینکه گلباران تمثال امام 
خمینی )ره( در این شهرستان انجام شد، تصریح 
کرد: حقیقتا اگر امام خمینی )ره( نبود این جمع 
ما و یادمان ها بر جمهوری اسالمی نمی گذشت و 
این امام )ره( بود که راه و رسم را به ما نشان داد 
و سربازانی همچون شهید سلیمانی ها در این راه 
تربیت شدند.صنعت کار خاطرنشان کرد: امروزه 
پرچم جمهوری اسالمی در همه عرصه ها از جمله 
علمی، فرهنگی، پزشکی، نظامی، نانوتکنولوژی 
و ... بلنــد بوده و همه این افتخــارات از آن امام 

راحل و شهداست.

بهره برداری و کلنگ زنی ۲۵ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی در اصفهان  با مسئولان
همزمان با افتتاح ۱۱۰۰ طرح آموزشی و پرورشی در کشور، ۲۵ طرح آموزشی، پرورشی و ورزشی در استان اصفهان افتتاح و کلنگ زنی شد.مدارس شهید لندی 
و شهید چمران ناحیه ۳ اصفهان، مدرســه ابوریحان ناحیه ۶ اصفهان، مدارس امام صادق)ع(، علی آباد، دزج و دولت آباد در دهاقان، مدرسه شهید اسدی 
در مهردشت، پژوهش سرای گلخنی در زواره، مدرسه زنده یاد حاج موسی تمدن در شــهر خورزوق برخوار، ۳ مدرسه در خوروبیابانک، ۴ مدرسه در سمیرم، 
خوابگاه رحمت تیران و کرون و سالن ورزشی اردوگاه شهید باهنر نایین از جمله طرح هایی بود که به بهره برداری رسید.همچنین کلنگ ساخت یک مدرسه در 
تیران و کرون، ۲ مدرسه در فالورجان و ۳ مدرسه در برخوار زده شد.مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان در مراسم افتتاح طرح های آموزشی و پرورشی 
اظهار کرد: باید در آموزش و پرورش و نهاد های دیگر مفاهیم انقالب اسالمی را به دانش آموزان انتقال دهیم و یکی از مهم ترین لوازم در انتقال این مفاهیم، 

مدارس هستند.محمدرضا ابراهیمی تاکید کرد: وقتی که مدرسه ای در شأن دانش آموز باشد، علم و تربیت بهتری صورت خواهد گرفت.

عکس: فارس

عکس  خبر روز

اعزام تیم ۵ نفره 
از هالل احمر 

اردستان به منطقه 
زلزله زده خوی

رییــس جمعیت هــالل احمر 
اردستان گفت: یک تیم پنج نفره 
از جمعیت هالل احمر اردستان 
به منطقه زلزله زده شهرســتان 

خوی اعزام شدند.

با  اصالح طرح هندسی تقاطع به شکل میدان 
مشارکت و همکاری بخشدار محترم بخش مرکزی 
کاشان و نیز لکه گیری محور روستایی قه و سار 
انجام شد همچنین تعویض لوله آبرو محور آب 

شیرین جاده قدیم قم _کاشان صورت گرفته است

مدیــر روابــط عمومــی اداره کل منابــع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان اصفهــان گفــت: ۱۰ پروژه 
منابع طبیعی این اســتان در دهه فجر امســال به 

بهره برداری می رسد.
عباس قاســمی رامشه با اشــاره به ۱۰ پروژه مورد 
بهره برداری همزمان با دهه فجر امسال، اظهار کرد: 
این پروژه ها شــامل دو طرح آبخیزداری ســنگی 
مالتــی و گابیون، یک طرح کنتــرل هرزآب و یک 

طرح پخش سیالب است.
وی افزود: پروژه های ســنگی مالتی و گابیون در 
شهرستان های اردســتان و چادگان، طرح کنترل 

سرریز پخش سیالب در شهرستان کاشان و طرح 
کنترل هرز آب ها در شهرســتان نایین بهره برداری 

می شود.
مدیر روابــط عمومــی اداره کل منابــع طبیعی و 
آبخیزداری اســتان اصفهان ادامــه داد: همچنین 
دو پــروژه نهــال کاری و مراقبــت و آبیــاری در 
شهرستان های اصفهان و برخوار و سه طرح احداث 
بادشکن غیرزنده در شهرستان های خور و بیابانک، 

نایین و آران و بیدگل به بهره برداری می رسد.
وی درباره آغــاز طرح توســعه جنگل با کاشــت 
بذر در شهرســتان ســمیرم همزمان با دهه فجر، 

خاطرنشــان کرد: برای این طرح هــا بالغ بر ۱۶۹ 
میلیارد و ۲۷۱ میلیون ریال هزینه شده است.

گفتنی است؛ استان اصفهان با مساحت ۱۰ میلیون 
و ۷۰۰ هزار هکتــار دارای حــدود ۹ میلیون هکتار 
عرصه های طبیعی و ملی اســت که شش میلیون 
هکتار مرتع، ۴۰۳ هزار هکتار جنگل و ســه میلیون 

هکتار بیابان را شامل می شود.

بهره برداری از ۱۰ طرح منابع طبیعی اصفهان در دهه 
فجر امسال
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زنگ خطر به صدا درآمده و هشدارها هرروز جدی تر 
از قبل می شود. به تازگی هم رییس انجمن صنفی 
سی ان جی هشدار داد که اگر دولت برنامه ای در این 
با مشکل مواجه  به زودی  باشد  نداشته  خصوص 

خواهیم شد 

به دنبال تصویب واردات خودروهای کارکرده؛

دبیر انجمن واردکنندگان: قیمت ها در بازار خودرو کاهشی 
می شود

به اعتقاد دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، واردات خودروهای کارکرده، همان تصمیمی است که نمایندگان 
مردم در مجلس در جهت حمایت از مردم و معیشت خانواده ها اتخاذ کرده اند؛ واردات این خودروها قطعا 
تاثیر مثبتی در کاهش قیمت  خودروها در بازار خواهد داشت.به گزارش ایسنا، کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی، در جلسه روز دوشنبه )۱۰ بهمن(، واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت 
سال را تصویب کرد.با توجه به اینکه قیمت این خودروها ارزان تر از قیمت  صفر آن هاست و خدمات پس از 
فروش را هم تضمین می کند، از نظر کمیسیون صنایع می تواند در کنار تداوم واردات خودروهای نو، مفید 
واقع شود. با توجه به اینکه طی سال های ممنوعیت واردات خودرو که سرعت قیمت خودروهای خارجی 
در بازار ایران سریع بوده و روندی صعودی داشته است؛ گمانه زنی ها بر این است که با واردات خودروهای 
کارکرده که قیمتی پایین تر از قیمت نو آن ها دارد و همچنین تحقق وعده وزارت صمت مبنی بر واردات ۲۰۰ 
هزار دستگاه خودرو وارداتی تا پایان بهار ۱۴۰۲ )۱۰۰ هزار دستگاه تا پایان سال ۱۴۰۱ و ۱۰۰ هزار دستگاه تا 
خرداد ماه سال آینده( می تواند به کنترل قیمت  خودروهای خارجی در بازار کمک کند.البته موضوع واردات 
خودروهای کارکرده )دست دوم( در حالی به تصویب کمیسیون صنایع مجلس رسیده که در همان ابتدای 
تصویب آزادسازی و از سرگیری واردات خودرو به کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن اعالم خبر 
آزادسازی واردات خودروها، تصریح کرد: بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ به اتمام 
می رسد، دیگر تمدید نخواهد شد و مجدد واردات همچون روال سابق طبق ضوابط قبلی انجام می شود. 
اما این نکته را فراموش نکنیم که واردات خودروهای دست دوم همچنان ممنوع خواهد بود.در این رابطه 
)تصویب واردات خودروهای کارکرده(، مهدی دادفــر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو- در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: یقینا واردات خودروی دست دوم بسیار به نفع مردم خواهد بود و منجر به کاهش شدید 
قیمت ها در بازار خودرو خواهد شد. وی تصریح کرد: زمانی که تولیدکنندگان و واردکنندگان اقدام موثری 
در کاهش قیمت به نفع مردم انجام ندهند، قطع به یقین مجلس بایستی وارد عمل شود. افزایش هزینه 
خانواده یکی از دالیل اصلی نارضایتی مردم است، بنابراین نهادی بایستی پیگیر رضایت مندی مردم باشد و 
چه جایی بهتر از وکالی مردم در مجلس. حمایت از تولید نباید به وسیله نارضایتی و افزایش هزینه خانواده 
)از منظر خرید خودرو( باشد؛ فلذا راهکار دیگری برای حمایت ازتولید نیاز است که گویی پیدا شده.دادفر 
ضمن تاکید بر اینکه خودروهای وارداتی در بورس کاال عرضه می شوند و واردکننده تنها از سود ۱۰ الی ۱۵ 
درصدی تکلیفی برخوردار است، گفت: مصرف کننده، خودرو را به بهای دلخواه دولت خریداری خواهد 
کرد و  مابه التفاوت قیمت خودرو تا مبلغ کشف شده در بورس نیز به حساب دولت خواهد رفت. بنابراین 
از آنجا که دولت حاضر به کاهش درآمد خود نخواهد بود، عمال مصرف کننده و واردکننده بازنده های اصلی 

این معامالت خواهند بود و سود سرشار وارد چرخه دولت خواهد شد.
 

وزیر اقتصاد خبر داد:

بخشودگی جرائم بیمه خودروها از شنبه
وزیر اقتصاد با اشاره به اســتفاده یک میلیون نفر صاحبان وسایل نقلیه از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم 
بیمه شخص ثالث در آبان ماه گفت: برای بار دیگر یک بازه زمانی ۳۵ روزه از ۱۵ بهمن تا ۱۹ اسفند ماه برای 
استفاده از این بخشودگی برای صاحبان تمام وسایل نقلیه در نظر گرفته شده است.سیداحسان خاندوزی 
اظهار کرد: صاحبان وسیله نقلیه که نتوانسته اند بیمه شخص ثالث خودرو خود را تمدید کنند، طبق ماده ۲۴ 
قانون بیمه شخص ثالث باید برای تمام طول دوره ای که خودروی آنها فاقد بیمه نامه بوده جریمه پردازند؛ 
برای کمک به حال مردم در شرایط اقتصادی که قرار داریم و ترویج فرهنگ در حوزه بیمه گری، با معافیت 
و بخشودگی جرائم بر اساس پیشنهاد بیمه مرکزی موافقت کردیم که از صبح روز گذشته )۱۵ بهمن ماه 
تا ۱۹ اسفندماه( به مدت حدود ۳۵ روز تمام مالکان وســایل نقلیه ای که در طول ماه های گذشته فاقد 
بیمه نامه بودند، بدون اینکه نیازی به پرداخت جریمه باشد بتوانند از تمام امکانات شبکه بیمه استفاده کنند.

با مسئولان 

به نظر می رسد بحث واردات بنزین جدی شده و هشدارها در این زمینه هرروز بیشتر می شود؛

پرونده باز بسته!

زنگ خطر واردات بنزین از مدت ها پیش  زینب ذاکر
به صدا درآمده اســت. درواقع این روزها 
دستاورد ایران در صادرات بنزین به راحتی از دست رفته و با وجود اینکه 
حتی یک لیتر هم بنزین صادر نمی شود، گمانه زنی ها هم برای واردات 
بنزین از سر گرفته شده اســت.البته ایران تا قبل از سال ۹8 واردکننده 
بنزین بود ولی از ۹8 تا ۱۴۰۰ تحت تاثیر ۳ عامل »بهره برداری از پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس«، »اصالح قیمت بنزین« و »شیوع کرونا« به جمع 
صادرکنندگان بنزین پیوست، ولی باز هم ورق برگشت و در صورت تداوم 
روند فعلی، از سال های بعد مجبور به واردات بنزین و گازوییل خواهیم 
بود. هرچند در خصوص صادرات هم، تابستان امسال خبرگزاری »مهر« 
در گزارشی نوشت که به گواه آمار صادرات بنزین هم اکنون چیزی نزدیک 
به صفر است. مسئوالن شرکت ملی پاالیش و پخش صادرات بنزین را 
توقف کرده اند تا حجم ذخایر اســتراتژیک بنزین بهبــود پیدا کند؛ اما 
وضعیت مصرف به گونه ای رقم خورده است که به نظر می رسد حداقل در 
کوتاه مدت با این روند امید به صادرات بنزین نخواهیم داشت و در بلند 
مدت نیز اگر مصرف کنترل شود ممکن است با آمدن پاالیشگاه شهید 
سلیمانی دوباره به صادرکننده بنزین تبدیل شــویم ولی اکنون مسئله 
تامین بنزین برای مصرف روزانه اســت.با توجه به شرایط حال حاضر 

کشور، افزایش قیمت بنزین دور از ذهن است بنابراین کنترل مصرف با 
افزایش قیمت صورت نخواهد گرفت؛ به همین خاطر به نظر می رســد 
شــرکت ملی پاالیش و پخش چاره ای ندارد به جــز واردات بنزین اما 
موضوع اینجاست که در بودجه سال جاری ارزی برای واردات بنزین در 
نظر گرفته نشــده ؛ بنابراین موضوع تهاتر نفت بــا بنزین محتمل ترین 
سناریوی پیش رو است.چندروز قبل مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید 
شــرکت ملی پاالیش دریک برنامه تلویزیونی گفت: اگــر با این روند 
مصرف بنزین را ادامه بدهیم، نیمه دوم ســال آینده به یک وارد کننده 
بنزین تبدیــل می شــویم.همچنین مدیرعامل شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی هم خبر از آمار و ارقامی عجیب در زمینه مصرف بنزین 
داد و گفت: از ابتدای دی ماه به طور میانگین روزانه حدود ۱۱۱ میلیون لیتر 
بنزین در کشور مصرف شده که برای فصول سرد سال عددی بی سابقه 
است و نســبت به دوره مشابه پارســال حدود ۱۶ درصد افزایش نشان 
می دهد.علی اکبر نژادعلی اضافه کرد: مصرف بنزین کشور تنها در بعضی 
از روزهای پر تردد در فصل تابستان به این اعداد می رسید، اما ثبت این 
ارقام در زمســتان که تردد خودروها و ســفرهای بین شهری به نحوی 
قابل مالحظه  کاهش می یابد، بی سابقه بوده و امسال تنها سالی است که 
برخالف روند سال های گذشته، مصرف در زمستان کاهش نیافته است.

در نهایت اینکه زنگ خطر به صدا درآمده و هشدارها هرروز جدی تر از قبل 
می شود. به تازگی هم رییس انجمن صنفی سی ان جی هشدار داد که 
اگر دولت برنامه ای در این خصوص نداشــته باشد به زودی با مشکل 
مواجه خواهیم شد و پرونده واردات بنزین باز می شود.محسن جوهری 
گفت: به تازگی فعالیت کلیه جایگاه های سی ان جی کشور آغاز شده و 
هیچ محدودیتی در عرضه وجود ندارد ؛امــا محدودیت های تامین گاز 
جایگاه ها و قطعی قریب به یک ماهه حدود ۳۰ درصد جایگاه ها در کشور 
موجب انصراف خیلی از ســرمایه گذاران برای ورود به این حوزه شــده 
اســت.جوهری با بیان اینکه تعطیلی جایگاه های سی ان جی در این 
مدت به دلیل محدودیت های گازی خسارت زیادی را به جایگاه ها وارد 
کرد، ادامه داد: از رییس جمهوری درخواست کرده ایم که دستور پرداخت 
خسارات وارده به جایگاه داران را صادر کند، رسیدگی به این موضوع به 
وزارت نفت محول شده اســت.وی با تاکید بر اینکه اتفاق اخیر منجر به 
کاهش سرمایه گذاری در حوزه ســی ان جی خواهد شد، گفت: شاهد 
هستیم که تعدادی از ســرمایه گذاران دیگر تمایلی برای حضور در این 
صنعت ندارند.جوهری افزود: اگر دولت تمهیداتی را برای این موضوع در 
نظر نگیرد، در آینده ای نه چندان دور با مشکالتی مواجه خواهیم شد و 

پرونده واردات بنزین مجدد باز می شود.

خبر روز 

نحوه محاسبه گاز مصرفی هتل ها تغییر کرد
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از مصوبه این کمیسیون برای تغییر در نحوه محاسبه گاز مصرفی 
هتل ها و مراکز گردشگری خبر داد.حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به نشست کمیسیون تلفیق اظهار 
کرد: در این جلسه تا تبصره ۱۰ الیحه بودجه سال آینده مورد بررسی قرار گرفت.وی افزود: در جریان 
بررسی این مواد، اعضای کمیسیون تلفیق مصوب کردند تا نحوه محاسبه نرخ گاز مصرفی هتل ها و 
مراکز گردشگری تغییر کند.عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، 
مراکز گردشــگری و مراکز آب درمانی به جای محاسبه به عنوان واحدهای تجاری و صنعتی به عنوان 
واحدهای خدماتی محاسبه خواهند شد.حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: همچنین بر اساس مصوبه 
اخیر در مناطقی که گازکشی سراسری همچون استان سیستان و بلوچستان انجام نشده، نرخ برق 

مصرفی هتل ها و مراکز گردشگری و مراکز آب درمانی همانند مراکز خدماتی محاسبه خواهد شد.
 

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور:

ورود ارز به کشور معاف از مالیات شد
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در بخشــنامه ای خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور 
گفت: هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند با اظهار ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اسکناس ارز به 
کشور وارد کند و هیچ یک از دستگاه های امنیتی انتظامی و گمرک حق ممانعت از آن را ندارد.در بخشنامه 
ابالغی »داود منظور«، خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: ورود ارز اعم از اسکناس 
و حواله معاف از مالیات است.این بخشنامه می افزاید: هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند با اظهار 
ارز در گمرکات ورودی، به هر میزان اســکناس ارز به کشــور وارد کند و هیچ یک از دستگاه های امنیتی 
انتظامی و گمرک حق ممانعت از آن را ندارد.در ادامه بخشنامه مذکور قید شده است: بانک مرکزی وزارت 
امور اقتصادی و دارایی نیروی انتظامی و سایر دســتگاه های مرتبط موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا ورود 
ارز، تسهیل و فعاالن در این حوزه نگران موضوع مالیات و برخورد نظارتی پیرامون واکاوی منشا سرمایه 
نشوند.در این بخشنامه تاکید شده است: اعتبار این مصوبه از تاریخ ابالغ تا پایان آبان ماه ۱۴۰۲ خواهد بود.

 
وزیر کار:

به دنبال کاهش نرخ بیکاری کشور هستیم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اهتمام ویژه دولت برای کاهش نرخ بیکاری کشور خبر داد و گفت: برای 
این منظور، نیازمند تدوین اطلس اشتغال استان ها هستیم.سید صولت مرتضوی با اشاره به اینکه بیکاری 
یکی از معضالت مهم کشور است، اظهار کرد: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند برای حل این مشکل 
باید مانند دوران دفاع مقدس قرارگاه تشکیل دهیم.وی با بیان اینکه به دنبال این هستیم که نرخ بیکاری 
کشور را به میزان زیادی کاهش دهیم، اظهار کرد: برای ایجاد اشتغال و به تبع آن محرومیت زدایی و افزایش 
بهره وری، به همکاری بخش خصوصی نیاز داریم.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از منابع خوبی که در بودجه 
سال آینده برای اشتغال زایی در نظر گرفته شده یاد کرد و با بیان اینکه تسهیالت تبصره ۱۶ و ۱8 در بودجه 
سال آینده ادغام شده است، خاطرنشان کرد: تقاضا داریم مجلس نیز این اعتبارات را همان طور که در الیحه 
دولت آمده به تصویب برساند. زیرا هر گونه تغییر در آن باعث ناتمام ماندن طرح های اشتغال زایی خواهد 
شد.مرتضوی با بیان اینکه این منابع با اختیارات وسیع استانداران به استان ها داده می شود، تصریح کرد: ۷۰ 
درصد این منابع با نظر شورای برنامه ریزی استان ها اختصاص می یابد و برای ۳۰ درصد دیگر که ملی است 
حتما ایجاد توازن در استان ها را مدنظر خواهیم داشت.وی، نکته مهمی که در ایجاد اشتغال باید مدنظر قرار 
گیرد را تدوین اطلس اشتغال استان ها متناسب با اسناد آمایش سرزمینی و ظرفیت هر منطقه دانست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی دیگر از ملزومات ایجاد اشــتغال در کشور را توجه به موضوع آموزش 
و استفاده بیشتر از مراکز فنی و حرفه ای و دانشگاه های فنی اعالم کرد و گفت: برای اشتغال متاهالن هم 
امتیازات ویژه ای ازجمله آموزش رایگان و … را در برنامه داریم. به عالوه در بودجه سال ۱۴۰۲ بنا داریم برای 

متاهالن دارای دو فرزند، بیمه سهم کارفرما به صورت متمرکز توسط دولت پرداخت شود.

برای نخستین بار؛کافه اقتصاد

پاالیشگاه اصفهان سودآورترین شرکت پاالیشی بورسی کشور شناخته شد
مدیرعامل هلدینگ پتروپاالیش اصفهان گفت: برای نخستین بار پاالیشگاه اصفهان به عنوان سودآورترین شرکت پاالیشی بورسی کشور معرفی شد.محسن قدیری 
با اشاره به گزارش عملکرد پاالیشگاه اصفهان در زمینه سودآوری به عنوان یک شرکت بورسی اظهار داشت: ضمن ابراز خرسندی باید یادآور شوم که در ۹ ماهه سال 
۱۴۰۱ موفق به کسب ۲۶ هزار میلیارد تومان سود خالص شده ایم.وی افزود: سود هر ســهم در این دوره نسبت به دوره مشابه سال مالی گذشته ۱۷۳ درصد رشد 
داشته است که با این میزان رشد، پاالیشگاه اصفهان در بین شرکت های پاالیشی و نفتی پذیرفته شده در بورس رتبه اول را به خود اختصاص داده است.مدیرعامل 
هلدینگ پتروپاالیش اصفهان اضافه کرد: با وجود یکسان بودن روند کاهشی تفاوت نرخ نفت خام با نرخ فرآورده های نفتی )Crack Spread( بین شرکت های 
پاالیشی که منجر به زیان شرکت هایی همانند پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت الوان و پاالیش نفت تبریز در مقایسه عملکرد سه ماهه سوم سال جاری با سه 
ماهه سوم سال گذشته شده ، شرکت پاالیش نفت اصفهان در این دوره در سود ناخالص ۴۰ درصد نیز رشد داشته است.وی تصریح کرد: بازده شرکت پاالیش نفت 
اصفهان به نسبت سرمایه اولیه از بدو بورسی شدن و از ۱۴ سال گذشته بهترین عملکرد را در سال جاری به خود اختصاص داده است.قدیری ابراز داشت: همه این 
دستاوردها در سایه همت پرسنل خدوم و زحمتکش به ویژه هیئت مدیره و مدیران و رؤسای شرکت به واسطه حسن تعلق خاطر به شرکت پاالیش نفت اصفهان 

به دست آمده است.

پیش بینی افزایش ۳۰ درصدی 
صادرات اصفهان  به روسیه

به گــزارش ایرنا، بر اســاس نتایج یک پژوهش 
با عنوان » نگاهــی به تاثیر جنگ بــا اوکراین بر 
تجــارت خارجی روســیه « کــه در شــماره ۷۶ 
ماهنامه »پیشرفت«، نشــریه سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اصفهان منتشــر شده، آمده است 
که زمینه افزایش هر چه بیشتر مراودات تجاری 
کشور و استان با روسیه وجود دارد.بر اساس این 
گزارش، نگاهی به آمار منتشــر شــده در سایت 
گمرک جمهوری اسالمی ایران نشان می دهد که 
در هشت ماه نخست امسال بالغ بر ۴۶۷ میلیون 
دالر کاال به روسیه صادر شده و روسیه بعد از چین، 
عراق، امارات، ترکیه، هند، افغانستان، پاکستان، 
عمان، اندونزی و تایلند یازدهمین مقصد کاالهای 
صادراتی از ایران بوده اســت.طبق آمــار فوق و با 
توجه به میزان صادرات انجام شــده طی هشت 
ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ و مقایســه آن با صادرات 
ســال ۱۴۰۰، انتظار می رود صادرات به روسیه در 
سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد 
افزایش یابد.همچنین بر اســاس آمار دریافتی 
از گمرک اصفهان، میزان کل صــادرات از گمرک 
استان به روسیه در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۹ میلیون دالر 
بوده، اما در هشــت ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ به ۷.8 
میلیون دالر رسیده اســت بنابراین انتظار می رود 
صادرات به روســیه از گمرکات اســتان در سال 
جاری به حدود ۱۲ میلیون دالر برسد که نسبت به 
سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

همچنین آمار صادرات اصفهان به روسیه، نشانگر 
اهمیت سهم فرش و محصوالت لبنی در ترکیب 
صادرات اســتان به روسیه در ســال ۱۴۰۰ است؛ 
اما مقایسه ترکیب کاالهای صادراتی اصفهان به 
روسیه در سال جاری گویای تغییر قابل مالحظه 
ترکیب کاالهای صادراتی از گمرکات اســتان به 
روسیه و افزایش ســهم کاالهای صنعتی است.
میزان صادرات از طریق گمرکات استان اصفهان به 
روسیه رشد بیشتری نسبت به کشور داشته است 
و پیش بینی می شود در سال جاری به حدود ۱۲ 
میلیون دالر برسد که نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از 
۳۰ درصد افزایش خواهد یافــت؛ اما این میزان 
رشد در مقایسه با افزایش چشــمگیر مراودات 
تجاری برخی از دیگر کشــورها به ویــژه ترکیه با 

روسیه کمتر از حد مورد انتظار ارزیابی شده .

برداشت پرتقال 
از باغات شهر 

»مارب« در یمن

عکس   روز 

رییس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان گفت: حدود 
۴۰ درصد صنعت نســاجی کشــور در اصفهان واقع 
است اما مشکالت نمی گذارد که پارچه های تولید 
داخل به بازار رقابتی با چین و کــره و اندونزی وارد 
شود.حســن تقی زاده در گفت و گو با خبرنگار بازار 
اظهار کرد: حدود ۴۰ درصد صنعت نساجی کشور در 
اصفهان واقع است و دو هزار واحد کارگاهی کوچک و 
متوسط در این حوزه فعالیت می کنند؛ اما مشکالت 
نمی گذارد که پارچه های تولید داخل به بازار رقابتی 
با چین و کره و ژاپن و اندونزی وارد شود.وی افزود: 

در حال حاضر تنها تولید داخل ما ختم می شود به 
پارچه های مصرفی برای لباس های بیمارستانی و 
روپوش مدارس و در مابقی موارد وابسته به واردات 
یا پوشاک قاچاق هســتیم.رییس اتحادیه پارچه 
فروشان اصفهان بیان کرد: همین موضوع، بازدهی 
این صنعت را به حداقل رسانده و نساجی اصفهان را 
رو به کما برده است.وی تاکید کرد: باال و پایین رفتن 
تعرفه های واردات که منجر به وارد آمدن شــوک به 
بنیان این صنعت ارزان شده است از جمله مهم ترین 
علل این کاهش بازدهی در صنعت نســاجی تلقی 

می شود که باعث شــده کارخانجات نتوانند آنچنان 
که باید به زنده نگه داشتن صنعت حساس پوشاک 
یاری برسانند.تقی زاده گفت: این موضوعی است که 
بر حمایت های انجام شده یا وعده داده شده نیز مهر 
بی رنگی می زند تا گسستن تار و پود پوسیده صنعت 
نســاجی ایران در آینده ای که شاید چندان هم دور 

نباشد، اجتناب ناپذیر شود.

صدای گسسته شدن تار و پود پوسیده صنعت نساجی در اصفهان به گوش می رسد؛

خیلی دور، خیلی نزدیک!
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مفاد آراء 
11/86 آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سندرسمی شهرستان گلپایگان
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمانهاي فاقد سندرسمی شهرســتان گلپایگان به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است در صورت انقضاي مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1-  رای شماره 2316 و 2317- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم لیلي شاهپري 
به شناسنامه شماره 780 كدملي 1219422142صادره گلپایگان فرزند نوروز علي در یك 
دانگ مشاع و آقاي سیدكریم حسیني به شناسنامه شماره 33 كدملي 1219341762صادره 
گلپایگان فرزند سیداحمد در پنج دانگ مشاع از ششــدانگ ساختمان به مساحت 55.68 
مترمربع مجزی شده از  پالك 110  فرعي از 472 اصلي واقع دربخش 1 محرز گردیده است.

2- رای شــماره 2315- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم بتول هل اتائي فرزند 
سید محمد بشماره شناسنامه 15 صادره از خوانسار در ششدانگ ساختمان به مساحت 99.48 

مترمربع مجزی شده از پالك 496 فرعي از 1 اصلي واقع دربخش2 محرز گردیده است.
3- رای شماره 2314- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي درویش قانوني فرزند 
محمداسماعیل بشماره شناســنامه 773 صادره از خوانسار در ششدانگ مغازه به مساحت 
160.70 مترمربع مجزی شــده از پالك 3 فرعي از 4740  اصلــي واقع دربخش1 محرز 

گردیده است.
4- رای شماره 2311 و 2367- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدصادق 
یوسفي به شناسنامه شماره 3 كدملي 1219384577 صادره گلپایگان فرزند غالمعلي در 
سه دانگ مشاع و خانم مریم محمدنقي به شناسنامه شماره 448 كدملي 1229438947 
صادره خوانسار فرزند محمد علي در سه دانگ مشــاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 
 148.82 مترمربع مجزی شــده از پــالك 483فرعي از 3 اصلي واقــع دربخش2 محرز 

گردیده است.
5- رای شــماره 2310- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم شــادیه شهیدي به 
شناسنامه شماره 1400 كدملي 0061622362 صادره تهران فرزند حسینعلي در ششدانگ 
زمین مزروعی به مســاحت 1958.67 مترمربع مجزی شــده از پالك  1982 اصلي واقع 

دربخش1 محرز گردیده است.
6-  رای شــماره 2309- تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضي آقــاي عباس گلکار به 
شناسنامه شماره 327 كدملي 1219297836 صادره گلپایگان فرزند محمدعلي در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 223.51 مترمربع مجزی شده از پالك 647 اصلي واقع دربخش 1 

محرز گردیده است.
7- رای شــماره 2308- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالحسین قنبري 
به شناسنامه شماره 3 كدملي 4172431011 صادره الیگودرز فرزند ابراهیم در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 256.71 مترمربع مجزی شده از پالك 2460 اصلي واقع دربخش1 

محرز گردیده است.
8-  رای شــماره 2307- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقــاي بهرام كاظمي به 
شناسنامه شــماره 4 كدملي 1219734365 صادره گلپایگان فرزند حسین در ششدانگ 
مغازه به مساحت 52 مترمربع مجزی شده از پالك 5 فرعي از4194 اصلي واقع دربخش1 

محرز گردیده است.
9-رای شماره 2306- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مرتضي فروغي به كدملي 
1220039128 صادره خوانسار فرزند نظرعلي در ششــدانگ ساختمان به مساحت 128 

مترمربع مجزی شده از پالك4041 اصلي واقع دربخش1 محرز گردیده است.
10-رای شــماره 2305- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حمید حســابي به 
شناسنامه شماره 1686 كدملي 1219898953 صادره گلپایگان فرزند ابراهیم در ششدانگ 
ساختمان به مســاحت 210 مترمربع مجزی شــده از پالك 6 فرعي از 2433 اصلي واقع 

دربخش1 محرز گردیده است.
11-رای شــماره 2304- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقــاي میثم ابراهیمي به 
شناسنامه شماره 799 كدملي 1219443311 صادره گلپایگان فرزند فضل اله در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 165.75 مترمربع مجزی شده پالك شماره 1فرعي از 522 اصلي واقع 

دربخش 1 خریداری مع الواسطه از كمیل قاسمی محرز گردیده است.
12-رای شــماره2303- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي عیســي صالحي به 
شناسنامه شماره 10614 كدملي 4170096304 صادره مركزي فرزند صفرعلي در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 269.76 مترمربع مجزی شده از پالك 4202  اصلي واقع دربخش 

1 محرز گردیده است.
 13- رای شماره2302- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي سیدمحمد ابطحي به 
شناسنامه شماره44 كدملي 1219609765 صادره گلپایگان فرزند سیدكاظم در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 158.02مترمربع مجزی شده از پالك 2 فرعي از3871 اصلي واقع 

دربخش1محرز گردیده است.
14- رای شــماره2301- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حســین عبیري به 
شناسنامه شــماره 15 كدملي 1219628093 صادره گلپایگان فرزند عباس در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 196.95مترمربع مجزی شــده از پالك 2552 اصلي واقع دربخش 

1 محرز گردیده است.
15- رای شــماره 2300- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي اكبر اسدي به 
شناسنامه شــماره 25 كدملي 1219203491 صادره گلپایگان فرزند حیدر در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 99.47 مترمربع مجزی شده از پالك شماره  1فرعي از 3844  اصلي 

واقع دربخش 1 محرز گردیده است.
16- رای شماره2299- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم مژگان بهرامي به كدملي 
5560315109 صادره تهران فرزند عباس در ششدانگ مغازه به مساحت 48.83 مترمربع 

مجزی شده از پالك شماره 2410 فرعي از 5  اصلي واقع دربخش 4 محرز گردیده است.
17- رای شــماره2297- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقــاي روح اله جمالي به 
شناســنامه شــماره 37 كدملي 1219765058 صادره گلپایگان فرزند باقر در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 230.37 مترمربع مجزی شده از پالك 1 فرعي از 3627  اصلي واقع 

دربخش1 محرز گردیده است.
18- رای شــماره 2296 و 2295- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم نســترن 
حســني به كدملي 1210134055 صادره گلپایگان فرزند اكبر در ســه دانگ مشــاع و 
خانم ســیده عصمت صالحي به شناسنامه شــماره 4780 كدملي 4171575494 صادره 
الیگودرز فرزند ســید حسین در ســه دانگ مشــاع از ششدانگ ســاختمان به مساحت 
 209.78 مترمربــع  مجزی شــده از پالك 20 فرعــي از 1755 اصلــي واقع دربخش1 

محرز گردیده است.
19- رای شــماره 2291- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدمهدي تدین 
فرزند علي اكبر بشماره شناســنامه 565 صادره از گلپایگان فرزند علي اكبر در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 191.43 مترمربع مجزی شــده از پالك 52 فرعي از 4 اصلي واقع 

دربخش2  محرز گردیده است.
20- رای شماره 2290 و 2292- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سمیه شبان 
فرزند مهدي بشماره شناسنامه 337 صادره از گلپایگان درسه دانگ مشاع و آقای ابوالفضل 
پهلواني به شناسنامه شماره 5223 كدملي 0056672871 صادره تهران فرزند غالمحسین 
در سه دانگ مشاع از ششدانگ انباری و پاركینگ به مساحت 74.63 مترمربع مجزی شده 

از پالك 47 اصلي واقع دربخش 1 محرز گردیده است.
21- رای شــماره 2288و2289- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي ابوالفضل 
پهلواني فرزند غالمحسین بشماره شناســنامه 5223 صادره از تهران درسه دانگ مشاع و 
خانم سمیه شبان به شناسنامه شماره 337 كدملي 1219427055 صادره گلپایگان فرزند 
مهدي در سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به مساحت 291.11 مترمربع مجزی شده 

از پالك 47 اصلي واقع در بخش 1 محرز گردیده است.
22- رای شماره2287- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد زاهدي فرزند 
ابوالفضل بشماره شناسنامه 297 صادره ازگلپایگان در ششــدانگ ساختمان به مساحت 

107.02 مترمربع مجزی شــده از پالك 1 فرعي از3712  اصلــي واقع دربخش1محرز 
گردیده است.

23- رای شــماره 2286- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي فضل اله ابراهیمي 
فرزند محمود بشماره شناسنامه 22 صادره از گلپایگان در ششدانگ ساختمان به مساحت 
214 مترمربع مجزی شده از پالك شــماره 311 فرعي از 9 اصلي واقع دربخش2 محرز 

گردیده است.
24- رای شــماره2285- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سپیده غیاثي فرزند 
رضا بشماره شناسنامه 23005 صادره از تهران در ششدانگ ساختمان به مساحت 138.66 
مترمربع مجزی شده از پالك شماره 695 فرعي از 4 اصلي واقع دربخش2 محرز گردیده 

است.
25- رای شماره2280 و 228 و2282 و2283- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي 
سعید صادقي فرزند محمدصادق بشماره شناسنامه 21 صادره از گلپایگان در یك سوم دانگ 
مشاع و آقاي ابراهیم صادقي به شناسنامه شماره 16232 كدملي 1218691581 صادره 
گلپایگان فرزند محمدصادق در یك سوم دانگ مشــاع و خانم مریم صادقي به شناسنامه 
شماره 16930 كدملي 1218698608 صادره گلپایگان فرزند محمدصادق در یك ششم 
دانگ مشاع و خانم مرضیه صادقي به شناسنامه شــماره 18594 كدملي 1218715278 
صادره گلپایگان فرزند محمدصادق در یك ششــم دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان به 
مساحت 28.82 مترمربع مجزی شــده از پالك 926 اصلي واقع دربخش 1 محرز گردیده 

است.
26- رای شــماره2279- تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضي مدیریــت آموزش و 
پرورش گلپایگان در ششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت 3014.47 مترمربع مجزی 
 شــده از پالك 6 فرعــي از 74 اصلــی و پــالك  75 اصلــي واقع دربخــش 1 محرز 

گردیده است.
27- رای شــماره 2277- تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضي آقــاي علیرضا 
آقامحمدي فرزند محمدعلي بشــماره شناســنامه 72 صادره ازگلپایگان در ششــدانگ 
مغازه بــه مســاحت 24.84 مترمربــع مجزی شــده از پــالك شــماره 1830فرعي 
 از 6 اصلــي واقع دربخــش4 خریداری از مالك رســمی محمدعلــی آقامحمدی محرز 

گردیده است.
28- رای شماره 2276- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مهدي ساساني فرزند 
علي اكبر بشماره شناسنامه 135صادره از ری در ششدانگ ساختمان به مساحت 1008.74 
مترمربع مجزی شده از پالك شماره 20فرعي از 16 اصلي واقع دربخش3 محرز گردیده 

است.
29- رای شــماره2043- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقــاي مهدي قلمي به 
شناسنامه شماره 16274كدملي 1218692006 صادره گلپایگان فرزند یداله در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 195.74مترمربع مجزی شده از پالك 1725فرعي از 1 اصلي واقع 

دربخش2 محرز گردیده است.
30- رای شــماره2376و2377- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم شــهربانو 
 غفاري به شناســنامه شــماره 15 كدملي 1219308481 صادره گلپایگان فرزند رضا در 
سه دانگ مشاع و آقاي ابراهیم عسگري به شناسنامه شماره 15397 كدملي 1218683171 
صادره گلپایگان فرزند ابوالقاســم در سه دانگ مشاع از ششــدانگ ساختمان به مساحت 
126.91 مترمربع مجزی شده از پالك2 شماره فرعي از 707 اصلي واقع دربخش 1 محرز 

گردیده است.
31- رای شــماره2400- تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمدرضا مصدقي 
به شناسنامه شماره 9كدملي 1219322644 صادره گلپایگان فرزند حسین در ششدانگ 
ساختمان به مساحت 192.56 مترمربع  مجزی شــده از پالك 387 فرعي از1 اصلي واقع 
دربخش2خریداري با مبایعه نامه عادي سهم االرث رسمی و قولنامه از مورث خود حسین 

مصدقی محرز گردیده است.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/11/16

م الف: 1442870 محمد سلمانی رئیس ثبت اسناد و امالك گلپایگان     

مفاد آراء
11/87 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت آباد 
برخوار بخش 16 ثبت اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی  و اسناد عادی 
تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است 
لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند  
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 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 اســناد مالکیت صادر خواهد شد. صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
برابر رای شماره 140160302018001349 مورخ 1401/10/05 و کالسه پرونده 
1400114402018000030 بنام آقای باقر نفری ولندانی فرزند علی اکبر به  شماره 
شناسنامه 54  کدملی 1199671525 صادره از اصفهان نسبت به ششدانگ یک باب 
کارگاه صنعتی به مساحت 97/47 متر مربع  احداثی بر روی قسمتی از پالک 313 
اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت آباد برخوار بخــش 16 حوزه ثبت برخوار طبق 
 سند رسمی ابتیاعی به شــماره 30767 مورخ 1398/10/17 دفترخانه 151 برخوار

 به نام متقاضی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/01
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/16

م الف: 1441843 محمدرضا بیکیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار  
مفاد آراء

11/88 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 3702 مورخ 1401/10/19 هیــات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مالکیت خانم 
اکرم یوسفی دیزیچه به شناسنامه شماره 2739 کدملی 5418854747 صادره فرزند 
خیراله  در  ششدانگ قسمتی از یکباب خانه به مساحت 95/61 متر مربع پالک شماره 
 44 فرعی از 4796  اصلی که با پالک 4796/2189 تواما تشــکیل یکباب خانه را 
می دهند) که متقاضی قصــد تجمیع پالک 4796/44 با پــالک 4796/2189 را 
دارد(  واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان در ازای مالکیت 
رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است )و متقاضی به موجب مشروحه شماره 
140129497 مورخ 1401/9/13 اعالم نموده ملــک مورد تقاضا در مدت چندین 
سال در تصرف نامبرده بوده و ابعاد ملک، هیچ گونه تغییری ننموده و تجاوزی نیز به 
مجاورین صورت نگرفته و چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به ابعاد و مساحت مورد 

تقاضا ادعایی مطرح نمایند شخصا پاسخگو می باشد(.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین  آگهی به مدت دو ماه 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/11/16
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/01

م الف: 1451311  مهدي شبان رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

میراث و گردشگری4یکشنبه 16 بهمن 1401 / 14 رجب 1444 / 5  فوریه  2023 / شماره 3741

یک اصفهان شناس و تاریخ پژوه مطرح کرد:

اصفهان،مقدمهایرانشناسی
نماد اصفهان متعلق به پیشا تاریخ است و نشــان می دهد که ما ملت ریشه داری 
هستیم. این نماد نه در حوزه تاریخ تعریف می شود، نه در حوزه دین و نه در حوزه 
علم؛ یعنی نه به تاریخ، نه به دین و نه به علم نیــازی ندارد؛ درحالی که آقایان فکر 

می کنند باید مورد تایید علم یا دین و یا تاریخ قرار بگیرد!
فهمیدن این موضوع کار ساده ای نیست و باید بدانند این یک نماد برآمده از اسطوره 
است. ما نمی توانیم با تاریخ، با علم و با مذهب به سراغ یک امر اسطوره ای برویم و 
یک امر اسطوره ای الزاما بی منطق نیست، ولی منطق خودش را دارد. تاریخ، منطق 
خودش را دارد و علم نیز منطق خودش را. منطق علم را نباید به اسطوره وارد کنیم 
و منطق دین را هم نباید به اسطوره وارد کنیم. وقتی کسی درباره اسطوره صحبت 
می کند شنونده  او باید قبول کند که اســطوره متعلق به دوران کودکی انسان است، 
دومین نکته این اســت که هر ملتی برای خودش نمــادی دارد که هرکدام دالیل 

خودشان را دارند؛ اما با دالیل اسطوره ای و نه علمی یا دینی و یا تاریخی.
وی تاکید می کند: بگذارید یکم آذر روز اصفهان بماند، روزی که نمادش همان تصویر 

اسطوره ای نقش بسته بر سردر بازار قیصریه است.
جمله های باال حاصل بخشی از گفت وگوی مان با دکتر مهدی کیوان است که با تاریخ 
و در تاریخ زیسته است و اعتقاد دارد که اصفهان هویتی دارد که این هویت از تاریخ 

گرفته می شود و کسی که اصفهان را بشناسد ایران را خواهد شناخت.
وی می گوید: تاریخ سرگذشت حرکت انسان است و اگر تاریخ نباشد حرکت تعطیل 
است. تاریخ، حرکت اندیشه انسان به طرف آزادی است؛ اما چند صدسال است که 
ما تاریخ نداریم چون ورق نخورده است. سپس تاکید می کند که: سعی کنید تاریخ 

خود را بشناسید، فکر کردن را بیاموزید، فکر کردن همراه با مطالعه را بیاموزید... 
با دکتر مهدی کیوان، اصفهان شناس و تاریخ پژوه به گفت وگو نشستیم.

سوال اول را با این موضوع شروع کنم که چه شد به تاریخ عالقه مند شدید؟
مدت هاست که آدم ها به رشته ای که می روند عالقه ندارند و هستند افراد بسیاری 
که شغل هایشان به خاطر پول انتخاب می کنند، اما آن زمان که من تاریخ را انتخاب 
کردم هنوز هم آدم ها به عالقه خودشان توجه می کردند و تاریخ عالقه من بود و نسل 
ما نسل سوم روشنفکران اصفهان به شمار می رفت. آن موقع ما هنوز حق انتخاب 
داشتیم و هنوز عالقه یکی از عوامل پذیرفتن شــغل آینده بود و حتی اگر پزشک 
می شدیم به این خاطر بود که می دیدم پزشــک یک بیمار را شفا داده است. مِن 
معلم تاریخ هم در سیکل اول دوره دبیرستان معلمی داشتم به نام »حسن وفایی« 
که معلم تاریخ ما و شخصیت برجسته ای بود، در دوره دوم دبیرستان معلمی به نام 
»جم نژاد«، در دوره کارشناسی استادی به نام »سید فخرالدین شادمان«، در دوره 
فوق لیسانس »دکتر عباس زریاب خویی« و »نصرا... فلسفی« همگی سبب شدند 

که من همیشه به تاریخ عالقه  داشته باشم.
و رشته تاریخ را به دلیل همین عالقه انتخاب کردید؟

بله و البته به این دلیــل که من تحت تاثیر و نیازی که فکــر می کردم جامعه  ما به 
دانستن تاریخ خودش دارد به رشته تاریخ وارد شدم. برای اینکه آن زمان بااینکه 
جوان بودم ولی تشخیص می دادم که مردم ما تاریخ خود را نمی دانند و تاریخ چیزی 
است که باید آن را کشف و بررسی کرد درحالی که تاریخی که در کتاب ها نوشته شده 
را فاتحان جهان می نویســند، اما تاریخ این نیســت. شــاید ممکن است جنبه 
بزرگنمایی داشته باشد و بگویند کیوان می گوید در سن ۱۲ سالگی به این پی برد که 
ما باید تاریخ خودمان را بدانیم! اما واقعا شاید چنین بوده است و من فکر می کردم 
ما تاریخ خود را نمی دانیم و این تاریخ، تاریخ نیست. تاریخ، قصه نیست. تاریخ، فهم 
است، شعور است و هرکسی می تواند تاریخ را بفهمد و من به عالقه ام رسیدم. اگر 
ما در جاده تاریخ خودمان قرار داشتیم به این روز نیفتاده بودیم. من سعی می کنم 

ساده حرف بزنم؛ اما حرف جدی را نمی شود ساده تر از این گفت مگر اینکه نگفت.
اینکه شما از نسل سوم روشنفکران هستید منظورتان  هم مسلک بودن با اعضای 

حلقه اصفهان است؟
بله؛ تعدادی دورهم جمع شدند و مجله جنگ اصفهان را راه اندازی کردند که حدود 
۱۷ شماره منتشر شد. اشخاصی مانند ابوالحسن نجفی، محمد حقوقی، هوشنگ 
گلشیری، احمد گلشیری، جلیل دوستخواه، احمد میرعالیی، محمود نیکبخت، 
احمد اخوت، محمد کلباسی، فریدون مختاریان و چند نفر دیگر مثل حسام الدین 
نبوی نژاد که البته او بعد آمد و به این ترتیب جنــگ را راه انداختند. جنگ اصفهان 
،اولین مجله ای بود که غیر از مسائل ایران، مســائل اروپایی را نیز مطرح می کرد 
و به مباحث داستان نویســی، ســینما، تئاتر می پرداخت. قبل از جنگ اصفهان، 
روزنامه »مکرم« در اصفهان منتشر می شــد، علی امینی هم روزنامه »سپاهان« 
را منتشــر می کرد و مجله »فرهنگ« هم وجود داشت و عبدالهادی حائری کتاب 
تاریخ فرهنگ را بر اساس مجله فرهنگ نوشت. این روزنامه ها خیلی خوب بودند 
و در دوره ای که نه رادیو و نه تلویزیون بود، نقش مهمی در آغاز جریان نســل سوم 

روشنفکران ایفا کردند.
خانواده شما جزو نسل اول و دوم روشنفکران نبودند؟

قبل از نسل ســوم روشــنفکران، دو دوره منورالفکر داریم که منورالفکرهای اول 
مانند »سید جمال الدین واعظ« ملقب به »صدرالواعظین« یا »صدرالمحققین« 
که متجدد یعنی تجددخواه بودند و حاصل کار آن ها مشروطیت بود. بعد در زمان 
رضاشاه طبقه دیگری شکل گرفتند که به آن ها روشنفکر می گفتند، البته منورالفکر 
ترجمه معادلی برای واژه فرنگی آن است ولی کلمه روشنفکر در زمان رضاشاه از واژه 
فرنگی »انتلکتوئل« پیدا می شود که نمایندگی آن ها بچه هایی بودند که برای اولین 
بار دانشگاه دیدند ازجمله مرحوم جالل الدین همایی، میرزاده عشقی، محمدتقی 
بهار، سید حسین تقی زاده، محمدحســین جمال زاده، فرخی یزدی، محمدعلی 
فروغی و دیگران بودند که عمویم سید مجتبی کیوان جزو نسل دوم روشنفکران بود.

شما اسطوره شناسی را هم در دانشگاه اصفهان تدریس کردید. مهم ترین اسطوره های 

اصفهان از دیدگاه شما کدامند؟
من اسطوره شناس نیستم؛ اما تنها کسی هســتم که آن زمان در دانشگاه اصفهان 
تدریس اسطوره شناسی داشتم. امروز اسطوره شناسی را قبول ندارند و می گویند 
بیهوده است! درحالی که در قرآن هم اسطوره وجود دارد؛ شکل گیری اصفهان  هم 
با اسطوره آمیخته است؛ یعنی ساختن آن توسط اسکندر یا جمشید. در خوِد کلمه 
اصفهان نیز اسطوره وجود دارد به این صورت که وقتی حضرت سلیمان از آسمان 
عبور می کرد به وزیر خود گفت »آصف، هان« نام وزیر جناب ســلیمان »آصف« و 
»هان« یعنی ببین. در نام قدیم اصفهان یعنی »جی« یا »کی« یا »گی« نیز اسطوره 
نهفته است. روی کوه صفه نیز جایگاه اساطیر اســت، کاوه آهنگر یک شخصیت 
اسطوره ای اهل اصفهان است و گفته می شــود که گنج فریدون در اصفهان است، 
اصفهان با شخصیت اسطوره ای گودرز هم ارتباط دارد. بناهای تاریخی اصفهان هم 
به آن وجه اســطوره ای داده مانند پل های اسطوره ای آن، حتی در علوم و هنرهای 
اصفهان نیز جنبه اســطوره ای وجود دارد، در مورد زاینده رود یا زنده رود و زرینه رود 
نیز وجه اسطوره شناسی وجود دارد. بسیاری از مباحث اساطیری اصفهان در کتاب 
»محاسن اصفهان« نوشته »حسین مافرخی« یا در کتاب »اخبار اصفهان« نوشته 
»حافظ ابونعیم« اشاره شــده اند؛ اما مهم ترین آن ها نماد اصفهان اســت که روز 
اصفهان بر اساس این اسطوره تعیین شده و در خصوص این نماد یکم آذر یا یکم 

ماه قوس نامیده شد.
از علت نامیدن یکم آذرماه به عنوان روز اصفهان صحبت کنید.

اردیبهشت ماه ســال ۱۳۸۴ بعد از اعالم فراخوانی که عنوانش »هم اندیشی برای 
نام گذاری روز نکوداشت اصفهان« بود بسیاری از بزرگان تاریخ و ادب اصفهان در 
منزل زنده یاد استاد محمد مهریار که فرد سرشناسی بود، تاریخ و ادبیات تدریس 
می کرد و اصفهان شــناس بزرگی بود حضور پیدا کردند و یکــم آذر را به عنوان روز 
اصفهان تصویب کردند که مورد تایید شــورای شــهر نیز قرار گرفت. در آن جلسه 
البته من حضور نداشــتم؛ اما افرادی مانند دکتر ســیروس شفقی، محمدرحیم 
اخوت، شاهین ســپنتا، حشمت ا... انتخابی، عبدالحســین ساسان، محمدباقر 

کتابی، جمشید مظاهری، احمد تویسرکانی و عده ای دیگر حضور داشتند و نتیجه 
این شد که زایچه شهر اصفهان در ماه آذر انجام شده اســت. نماد آن همان است 
که در دوران صفویه در دو طرف باالی ســردر بازار قیصریه به صورت کاشــی کاری 
ایجادشده است که تصویر فرد درحال تیرانداختن با ســر انسان و بدن شیر و دم 
اژدها نشــان می دهد. درواقع بازار قیصریه بازار خاورمیانه بــود و روزانه ۲۰ ملیت 
برای تجارت از آن رفت وآمد می کردند و این نماد هم آنجــا نصب بود که البته آن 
 زمان نماد اصفهان نبود ولی خوشبختانه سالم باقی ماند و به عنوان نماد اصفهان 

پذیرفته شد.
تاریخ از نظر شما چه تعریفی دارد؟

تاریخ سرگذشت حرکت انسان است و اگر تاریخ نباشد حرکت تعطیل است. چه 
موقع تاریخ داریم؟ وقتی حرکت داشته باشیم؛ اما چند صدسال است که ما تاریخ 
نداریم چون ورق نخورده است. تاریخ، حرکت انسان است، حرکت اندیشه انسان 
به طرف آزادی؛ یعنی برای انسان شدن باید از انسان طبیعی عبور کرد و تاریخی که 
ما می گوییم تاریخ تحول است و این تحول، مبانی دارد. خیلی ها تاریخ را به معنای 
وقایع نگاری درس می دهند؛ اما من وقایع نگار نیستم. درواقع اولین کسی هستم 
که گفت اصفهان باید شناخته شود، اصفهان با نام سمبلی از ایران شناخته می شود 
چون تنها شهر فالت مرکزی ماست که کنار زاینده رود واقع شده و تقریبا زاینده رود 
به ما اطمینان می داد که بتوانیم کشــاورزی کنیم یعنی تنها رودی است که تقریبا 
در تمام سال جاری بود و به همین دلیل است که ماه قوس را برای زایچه اصفهان 
انتخاب کردند. به همین دلیل آن کسی که اصفهان را شناخت ایران را می شناسد، 
اما این مسئله به این معنا نیست که اصفهان مرکز پایتخت جهان اسالم است. البته 
اصفهان در نوع خود بی نظیر اســت و از روزگار آل بویه هر موقع ایران نام آور شده، 
اصفهان پایتخت آن بوده است یعنی در زمان آل بویه، سلجوقیان و صفویه. اگرچه 
بعدها به خصوص از دوره قاجاریه اصفهان کم کم از رونق می افتد ولی همچنان نقش 
فرهنگی سیاسی خود را حفظ کرده و هنوز نقش حساسی دارد. اصفهان هویتی دارد 

که این هویت از تاریخ گرفته می شود.
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اصفهان میزبان بزرگترین اعتکاف دانش آموزی کشور
معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان از برگزاری بزرگترین اعتکاف دانش آموزی کشور در اصفهان 
خبر داد.حجت االسالم سید حسین مؤمنی از برگزاری بزرگترین اعتکاف دانش آموزی کشور به میزبانی 
اصفهان خبر داد و گفت: در ایالم البیض ماه رجب، ۵۶ مسجد در سراسر استان میزبان بیش از ۱۰ هزار 
دانش آموز معتکف هستند.او اظهار کرد: در این اعتکاف بیش از ۶۰۰ طلبه و مبّلغ خواهر و برادر طرح امین 
که در خط مقدم حوزه تبلیغات دانش آموزی استان فعال هستند در کنار دانش آموز قرار می گیرند و حین 
برگزاری مراسم اعتکاف رجبیه، مباحث تبیینی و اعتقادی را برعهده می گیرند و حلقه های معرفتی برگزار 
می کنند.معاون تهذیب و تبلیغ حوزه علمیه اصفهان افزود: برنامه ریزی شده که دانش آموزان معتکف 
بیشتر با مسائل عمیق اسالمی آشنا شــوند و ضمن آگاهی از فرهنگ اسالمی ایران، باور ها و اعتقادات 
ایرانی اسالمی نوجوانان هم تقویت شود.حجت االسالم سید حسین مؤمنی ادامه داد: به ملبغان طرح 
امین تاکید شده در طول سه روز اعتکاف به شبهات و ســؤاالتی که ذهن نوجوانان دانش آموز را به خود 
مشغول ساخته، به صورت کامل و جامع پاسخ دهند.او بهترین نقطه اتصال مبلغان دینی با نوجوانان و 
جوانان را طرح امین اعالم و اظهار امیدواری کرد: مسئوالن حکومتی و متولیان حوزوی به اجرای کامل 

طرح و دغدغه ها و خواسته های طالب امین بیشتر اهمیت دهند.
 

شیشه فروش مطرح کرد:

بهره برداری از نیروگاه خورشیدی هزار مگاواتی اصفهان در سال ۱۴۰۲
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به بهره برداری نیروگاه برق خورشیدی اصفهان در سال 
۱۴۰۲ گفت: با افتتاح این نیروگاه بخشــی از ظرفیت تولید برق در استان اصفهان تامین خواهد شد.منصور 
شیشه فروش با بیان اینکه موضوع استفاده از انرژی های پاک در تولید برق توسط صفحه های خورشیدی با 
توجه به شرایط اقلیمی استان در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: در حال حاضر تنها ۵۰ مگاوات انرژی 
خورشیدی در استان تولید می شود که با احداث و بهره برداری هزار مگاوات انرژی پاک در آینده ای نزدیک به 
ظرفیت تولیدات برق استان افزوده خواهد شد.وی درباره مطالعات و محاسبات عملیات بزرگترین نیروگاه 
متمرکز خورشــیدی در اصفهان افزود: مجموعه ۶۰۰ مگاواتی نیروگاه خورشــیدی در شهرستان کوهپایه با 
ســرمایه گذاری فوالد مبارکه و حدود ۴۵۰ مگاوات نیز در سایر مناطق مدنظر اســتان اصفهان با مشارکت 
و ســرمایه های دیگر شرکت ها اجرایی می شــود.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان با اشاره به 
بهره برداری نیروگاه برق خورشیدی اصفهان در سال ۱۴۰۲ گفت: با افتتاح این نیروگاه بخشی از ظرفیت تولید 
برق در استان اصفهان تامین خواهد شــد.وی با بیان اینکه استان اصفهان بر اساس موقعیت جغرافیایی و 
اقلیمی از روزهای آفتابی بیشتری برخوردار است، تاکید کرد: خواستاریم وزارت نیرو و شرکت توانیر از اکنون 
برای تامین کمبود برق استان پیگیری های الزم را انجام دهند و نیز از سرمایه گذاران حمایت کنند تا آن ها بتوانند 
اقدامات این پروژه عملیاتی را اجرایی کنند و نیز برای تسریع و بهره مندی طرح ها، اعتباراتی مدنظر قرار دهند.

 

انجام بیش از ۲۴۰ هزار عملیات امدادرسانی در ۱۰ ماهه سال جاری
سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان از انجام بیش از ۲۴۰ هزار عملیات امدادرسانی در ۱۰ 
ماهه سال جاری خبر داد.فرهاد حیدری در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان 
دی ماه، کارشناسان اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان به ۲۴۰ هزار و ۱۶۶ ماموریت امدادرسانی اعزام 
شدند که از مجموع آنها ۱۷۴ هزار و ۹۰۲ مورد مربوط به حوادث غیرتصادفی و ۶۵ هزار و ۲۶۴ مورد حوادث 
رانندگی بوده است.وی افزود: در این مدت از مجموع حوادث رانندگی منجر به جرح در سطح استان ۴۶ هزار 
و ۹۵ مورد در مناطق شهری و ۱۹ هزار و ۱۶۹ مورد در نقاط جاده ای استان رخ داده است.سرپرست اورژانس 
پیش بیمارستانی استان اصفهان تصریح کرد: در این مدت ۴۰۴ مورد مسمومیت با مونوکسید کربن به ۱۱۵ 
استان اصفهان گزارش شد که از این تعداد، ۳۷۸ نفر با دریافت خدمات اورژانس پیش بیمارستانی در محل 
حادثه درمان یا توسط واحدهای امدادی اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند و از مجموع مسموم شده ها 

۲۶ نفر جان خود را از دست دادند.

اخبار

گاوخونی همچنان تشنه است ؛ 

 ۲۰ سال محرومیت از حقابه!

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان حیات گاوخونی را به طور صد در صد به جاری بودن زاینده 
رود وابسته دانســت و گفت: اکنون ۹۹ یا ۱۰۰ درصد تاالب خشک است و 
فقط بخشــی از نیمه شــمالی آن در الیه های زیرین مرطوب است، چون 
حقابه ای دریافت نکــرده و بارندگی قابل توجهی نیــز در منطقه رخ نداده 
است.حسین اکبری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه متاسفانه در چند 
ســال اخیر تاالب گاوخونی حقابه ای دریافت نکرده و بارندگی های اخیر 
هم تاثیر چندانی در وضعیت این تاالب نداشته است، اظهار کرد: شاید در 
حد ۹۹ یا ۱۰۰ درصد تاالب خشک است و فقط بخشی از نیمه شمالی آن در 
الیه های زیرین مرطوب است، وگرنه تاالب خشک است، چون حقابه ای 
دریافت نکرده و تاکنون بارندگی قابل توجهی که ایجاد روان آب سطحی کند 
نیز در منطقه رخ نداده است.معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان شرایط تاالب گاوخونی را 
بحرانی دانست و گفت: تاالب گاوخونی در پایین ترین نقطه حوضه آبریز 
زاینده رود واقع شده و طی تقریبا ۲۰ سال اخیر، حقابه واقعی دریافت نکرده 
است. در نیمه دوم ســال ۹۸ مقدار مختصری آب به تاالب رفت ولی اصال 
مطابق با نیازهایش نبود و می توان گفت هیچ حقابه ای دریافت نکرد.وی 
افزود: به طور میانگین بین ۱۰۰  تا ۲۵۰ میلی متر بر ثانیه نیز پساب و آب های 
کشاورزی به تاالب رســیده که در بهبود وضعیت تاالب اصال موثر نیست و 
حداقل اســت، درحالی که حقابه تاالب از بارش ها به صورت میانگین بر 
اساس مطالعات دانشــگاهی، ۱۷۶ میلیون متر مکعب در سال محاسبه 
شــده اســت، اما از این مقدار هیچ حقابه ای به تاالب گاوخونی نرسیده و 

شرایط تاالب به ســمت خشــکی صد در صد و کامل رفته است. از طرف 
دیگر، باز و بسته شــدن رودخانه در زمانی که آب برای کشاورزی باز بود تا 
سد رودشتین می رسد که ۸۵ کیلومتر تا  تاالب گاوخونی فاصله دارد، و از 
آنجا وارد کانال های کشاورزی می شد، یعنی عمال از سد رودشتین آبی به 
سمت تاالب نمی رفت.اکبری ادامه داد: محلی که آب به تاالب گاوخونی 
می رسد ایستگاه هیدرومتری شــاخه کنار است، براساس شاخص های 
آن بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلی متر آب یا پســاب در تابســتان کمتــر و در فصل 
پاییز یا زمستان که تبخیر کمتر است بیشتر، پساب یا آب های کشاورزی 
جاری بوده، وگرنه عمال هیچ آبی به تاالب نرسیده است. بنابراین خشکی 
زاینده رود، در واقع خشکی صد در صدی تاالب گاوخونی را در پی دارد، چرا که 
تاالب گاوخونی آورده دیگری از نظر جریان های سطحی ندارد.وی تصریح 
کرد: مطالعات دانشگاه نشان می دهد که حتی اگر وضعیت بارش ها هم 
خوب شود، سایر جری انهای سطحی)به غیر از زاینده رود( آن هم به شرط 
شکل گیری سیالب، فقط ۴ درصد می تواند در حیات تاالب گاوخونی موثر 
باشــد و می توان گفت حیات گاوخونی به طور صد در صد به جاری بودن 
زاینده رود بستگی دارد.معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اجرای طرح های پژوهشی و 
پایشی و پروژه های اجرایی در خصوص تاالب گاوخونی از سوی این اداره 
کل، گفت: محیط زیست در تمام سطوح مختلف اســتانی و ملی پیگیر 
حقابه این تاالب بوده است. طرح جامع احیای رودخانه زاینده رود و تاالب 
بین المللی گاوخونی در دستور کار قرار گرفته و پیش نویس این طرح در 
حال آماده شدن است تا هماهنگی های بین بخشی و بین دستگاه های 

مختلف انجام شود، ضمن اینکه احیای رودخانه زاینده رود و تاالب گاوخونی 
به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است. مدیریت استان هم به شدت دنبال 
این موضوع هستند تا پیش نویس این طرح تدوین و به ستاد هماهنگی 
و مدیریت تاالب های کشور ارجاع شود. با تصویب این طرح، یک نقشه راه 
و مسیر درست و مشخص و اقداماتی که مورد نیاز است به صورت یک سند 
تصویب می شود تا در جهت حفظ و احیای تاالب و زاینده رود باشد.وی با 
اشاره به اینکه در ۴ تا ۵ سال اخیر، طی ۴ پروژه مختلف از سد رودشتین تا 
تا نزدیک تاالب گاوخونی را در حدود ۷۱ کیلومتر، به صورت غیرپیوســته و 
براساس اولویت ها، الی روبی بستر انجام دادیم و به منظور رفع و برداشتن 
موانع و تسهیل جریان این کار صورت گرفت. این پروژه هایی که اجرا شده 
باعث شد حداقل آب کشاورزی و پساب موجود به سمت تاالب جاری شود 
تا درصدی بتواند قسمت های شــمال تاالب را رطوبت بخشی کند. این کار 
اقدام موثری بوده که مقداری رطوبت تاالب را حفظ کند و تا حدی از تبدیل 
شدن به کانون گرد و غبار جلوگیری کند.اکبری ادامه داد: اگر پرندگان از نظر 
تعداد و تنوع در تاالب گاوخونی کم شده اند به دلیل خشکی تاالب است و به 
زهاب و پساب ربطی ندارد، اتفاقا در قسمتی که رطوبت وجود دارد می توان 
پرندگان را دید و این نشان می دهد که پساب و زهاب، اگرچه جای حقابه 
را نمی گیرد، اما در مسیری که به ســمت تاالب می رود مقداری پاالیش و 
تصفیه طبیعی انجام می شود و زیست بوم آبی آنجا را از مرگ صد در صد 
نجات می دهد، چون اگر همین رطوبت هم نبود پرندگان نبودند، اگرچه به 
تعداد و تنوع گذشته نیست.به گفته وی، وقتی در بستر رودخانه آب جاری 
نباشد، بر اثر تبدیل پوشش گیاهی و موانعی که ایجاد می شود، حتی اگر 
آبی رهاسازی شود به تاالب نمی رسد، بنابراین به منظور تسهیل جریان و 
رفع موانع، الیروبی صورت گرفت که پروژه ای بسیار موثر بود، ضمن اینکه 
به صورت کلی بستر زاینده رود نیز نیاز به الیروبی اساسی دارد.معاون محیط 
زیست طبیعی و تنوع زیســتی اداره کل حفاظت محیط زیست استان با 
تاکید بر اینکه باید ذخیره آبی باشد تا آب به تاالب گاوخونی برسد، تصریح 
کرد: آب شرب اولویت اصلی است که باید تامین شود، تاالب گاوخونی هم 
آورده دیگری جز زاینده رود ندارد، بنابراین تالش می شود از طریق احیای 
زاینده رود و پایداری جریان آب در زاینده رود، تاالب گاوخونی هم احیا شود.

وی با بیان اینکه برای آبرسانی به تاالب گاوخونی اول باید آبی وجود داشته 
باشد، افزود: آبرسانی از جای دیگر آن هم با کانال ممکن نیست. در گذشته 
که بارندگی ها شدید می شد از طریق یک رودخانه سطحی و خشکی که در 
استان فارس وجود دارد سیل از سمت جنوب تاالب به گاوخونی می آمد، 
اما به تدریج بر اثر خشکسالی و احداث سد ایزدخواست و برداشت های در 
مسیر، دریافت قابل توجهی از این طریق نیز برای تاالب وجود ندارد.اکبری 
خاطرنشان کرد: طبق قانون حفظ اکوسیستم های تاالبی، محیط زیست بنا 
به تعاریفی که دارد اقداماتی برای احیای تاالب گاوخونی انجام داده است. از 
جمله اجرای طرح های پژوهشی و تهیه بانک اطالعات پایه که در این راستا 
چندین پروژه پژوهشی در چند سال اخیر انجام داده ایم، ۴ پروژه الیروبی 
و ۳ پایش از جمله غبارســنجی و غبارریزی منطقه انجام داده ایم و ایجاد 
دوربین های بر خط برای حفاظت از تنوع زیســتی تاالب از جمله اقدامات 

انجام شده از این محل است.
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ریل ملی در چالش نوسانات تولیدی
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با مسئولان
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عک

مفاد آراء
11/89 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
- برابر رای شــماره 3781 مورخ 1401/10/27 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی مالکيت 
خانم مدينه محمد قاسمی به شناسنامه شماره 120 کدملی 1199765562 صادره 
شهرضا فرزند امراله  در 14/4 حبه مشــاع از 72 حبه  ششدانگ  يکباب خانه به 
مساحت 72/60 متر مربع مفروزی از پالک شماره 3053 اصلی  واقع در اصفهان 
بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه 

مفروز ثبتی گرديده است. 
- برابر رای شــماره 3778 مورخ 1401/10/27 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی مالکيت 
آقای محمدرضا ناطقيان به شناسنامه شماره 128 کدملی 1199745294 صادره 
فرزند کريم  در 57/6 حبه مشاع از 72 حبه  ششــدانگ  يکباب خانه به مساحت 
72/60 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 3053 اصلی  واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رســمی مشاعی اوليه مفروز 

ثبتی گرديده است. 
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/01

م الف: 1449850  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

11/90 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي 
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- برابر رای شــماره 3756 مورخ 1401/10/22 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی مالکيت 
آقای عبدا... ميرزائی به شناســنامه شــماره 11 کدملی 6339631088 صادره 
فرزند عليجان  در ســه دانگ مشاع از  ششدانگ  يکباب ســاختمان به مساحت 
209/02 متر مربع مفروزی از پالک شماره 131 فرعی از 4483  اصلی  واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع 
الواسطه از طرف آقای حسينعلی علی اشرف دستجردی )مالک رسمی( خريداری 

گرديده است.
- برابر رای شــماره 3757 مورخ 1401/10/22 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی مالکيت 
خانم گل صنم ميرزائی به شناســنامه شــماره 7 کدملی 6339652492  صادره 
فرزند حســن  در سه دانگ مشــاع از  ششدانگ  يکباب ســاختمان به مساحت 
209/02 متر مربع مفروزی از پالک شماره 131 فرعی از 4483  اصلی  واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بيع نامه عادی و مع 
الواسطه از طرف آقای حسينعلی علی اشرف دستجردی )مالک رسمی( خريداری 

گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شــود 

در صورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 

تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/01

م الف: 1451084  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

11/91 آگهی موضوع مــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانــون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 140160302026016813 مــورخ 1401/10/14  موضوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانی فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی مالکيت آقای ســيد ناصر مير باقری  دهاقانی به شناسنامه شماره 136 
کدملی 5129595475 صادره فرزند سيد جواد در ششــدانگ يکباب ساختمان 
به مساحت 240/27  متر مربع پالک شــماره 6 فرعی از 15177 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالک شــمال اصفهان بموجب سيســتم 
جامع امالک ســند الکترونيکی شــماره هــای 139720302026020228 و 

139720302026020230 و 1
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. )آدرس اداره 

ارشاد: خيابان آبشار دوم بعد از پل غدير سمت راست خيابان شهيد آوينی( 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/12/01

م الف: 1451301 موسوی رئيس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
تحدید حدود اختصاصی

11/92 شــماره نامه : 140185602024012309-1401/11/09 چون تحديد 
حدود ششدانگ يکبابخانه پالک شماره 4448/29 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام خانم زهرا گلشن فرزند محمد آقا در جريان 
ثبت است و عمليات تحديد حدود قانونًا به عمل نيامده اينک بنا به دستور قسمت 
اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز 
دوشنبه مورخ 1401/12/08 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 
20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد 
شد. تاريخ انتشار: 1401/11/16  م الف: 1450157 شبان رئيس منطقه ثبت 

اسناد و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/93 شــماره نامه: 140185602210008668- 1401/11/09 مقدار 6 حبه 
مشاع از 72 حبه شش دانگ پالک ثبتی 405 فرعی از 2249 اصلی )پالک 405 
فرعی باقيمانده بوده اســت پس از مجزی شــدن قطعات 420 الی 501 فرعی(  
واقع در بخش 6 ثبت اصفهان در صفحه 177 دفتر 181 ذيل شماره ثبت 45617 
به نام خانم  مهين پريش سابقه ثبت و ســند مالکيت دفترچه ای به شماره چاپی 
330647 دارد ســپس از طرف نامبرده مقدار 1/44 حبه مشــاع طی سند انتقال 
قطعی به شــماره 7987 مورخ 92/02/26 به غير انتقال يافته سپس نامبرده  با 

ارائه درخواســت کتبی به انضمام دو برگ استشــهاديه که امضاء شهود آن ذيل 
شناســه يکتا  1401021504850001385 و رمز تصديــق 6540825  مورخ 
1401/09/28 شماره ترتيب 14760 تنظيمی دفترخانه 414 اصفهان درخواست 
صدور ســند مالکيت المثنی ملک فوق مذکور را نموده اند. لذا مراتب  به استناد 
تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می 
شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت 
نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا 
ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد 
تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده ســند مسترد گردد 
بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق 
مقررات خواهد شد. م الف: 1450930 ناصر صيادی صومعه مدير واحد ثبتی 

حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان
فقدان سند مالکیت

11/94 شماره نامه: 140185602210008505- 1401/11/05 مقدار 21 سهم 
مشاع از 60  ســهم شــش دانگ پالک ثبتی 69  فرعی از 2188  اصلی  واقع در 
بخش 6 ثبت اصفهــان در صفحه 103 دفتر 53  ذيل شــماره ثبت 7547 به نام 
آقای سيد مرتضی حسينی پزوه  سابقه ثبت و سند مالکيت دفترچه ای به شماره 
چاپی 206945  دارد سپس نامبرده بموجب گواهی انحصار وراثت 5137 مورخ 
1389/11/20 شعبه 10 حصر وراثت شــورای حل اختالف اصفهان فوت نموده 
وراث حين الفوتش عبارتند از فاطمه نجفی خاتون آبادی زوجه و محمد و ســيد 
احمد و ســيد حســين و فاطمه و عفت و عزت و عصمت و صديقه و سيد علی و 
سيد محمود و عباسعلی شهرت همگی حسينی پزوه می باشند و همگی وراث به 
غير از عباسعلی )فرزند ( و فاطمه نجفی خاتون آبادی زوجه  و با ارائه درخواست 
کتبی به انضمام دو برگ استشــهاديه که امضاء شــهود آن ذيل شناســه يکتا  
140102150177003920 و رمز تصديق 654958 و شــماره ترتيب 101463  
مورخ 1401/06/21 تنظيمی دفترخانه 21 اصفهان درخواست صدور سند مالکيت 
المثنی ملک فوق مذکور را نموده اند. لذا مراتب  به اســتناد تبصره يک اصالحی 
ذيل ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی 
مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود سند مالکيت نزد خود می باشد 
از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل 
سند مالکيت يا سند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمائيد تا مراتب صورت 
مجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مســترد گردد بديهی است اگر 
ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت يا سند 
معامله ارائه نشود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1450959 ناصر صيادی صومعه مدير واحــد ثبتی حوزه ثبت ملک 

جنوب شرق اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

11/95  شماره نامه: 140185602033004155- 1401/11/09 چون تمامی 
ششــدانگ يکباب حصار و بوم کند داخل آن معروف سر گريه پالک ثبتی 670  
فرعی از 128- اصلی جزء بخش 10 نطنز که  طبق ســوابق و پرونده ثبتی به نام 
خانم هما صادقپور فرد فرزند رضا در جريان ثبت اســت و عمليات تحديد حدود 
قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دســتور قسمت اخير ماده 15 قانون 
ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 
1401/12/10  ســاعت 11 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
اين آگهی به کليه مجاوريــن اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در اين 
آگهی در محل حضور يابنــد و اعتراضات مالکين يا مجاوريــن مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.

تاريخ انتشار:1401/11/16  م الف: 1451207 رحمت اله شاهدي مدير واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک نطنز

ابالغ تعیین وقت افراز
11/96 شــماره نامــه: 140185602033004202 -1401/11/11  نظــر باينکه 
آقای علی باغبادی فرزند عباس احدی از مالکين مشــاعی پــالک 662 فرعی از 
53- اصلی واقع در افوشته شــهر نطنز جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز تقاضای افراز 
سهم مشاعی خود را درپالک مرقوم به طرفيت ســاير مالکين به اسامی آقای بابک 
کبيری منش فرزند رضا و خانم ها شــمس کبيری منش فرزنــد محمود و مرجان 
کبيری منش فرزند رضا و ســيده مينا طاهری فرزند سيد حســين را نموده است و 
بموجب درخواســت وارده 140121702033006102 مورخ 1401/11/11 اعالم 
نموده از مالکين مشاعی پالک مرقوم به اسامی ذکر شــده آدرسی ندارد و تقاضای 
آگهی اخطاريــه نامبردگان نموده لذا باســتناد قانون افراز و فروش امالک مشــاع 
مصوب آذر ماه ســال 1357 ساعت 10 صبح روز چهارشــنبه مورخ 1401/12/03 
جهت عمليات افراز تعيين گرديده است بدينوسيله از کليه مالکين مشاعی دعوت می 
گردد در موعد مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند بديهی است عدم حضور، 
 مانع از رسيدگی نخواهد شد. تاريخ انتشــار: 1401/11/16 م الف: 1451222 

رحمت اله شاهدی مدير واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز 

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود هوشمند پرتو توان 
به شناسه ملی 14007080994 و به شماره ثبت 59195 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/10/14 
تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد آقای امیر محمــد زعفرانی به شــماره ملی 
1270374826 با تبدیل مبلــغ 24،000،000،000 ریال از محل مطالبات 
حال شده خود، ســهم الشــرکه خود را به مبلغ 25،000،000،000 ریال 
افزایش داد و آقای علی کاظمی به شماره ملی 1100059441 با تبدیل مبلغ 
24،000،000،000 ریال از محل مطالبات حال شده خود، سهم الشرکه خود 
را به مبلغ 25،000،000،000 ریال افزایش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از 
مبلغ 2،000،000،000 ریال به مبلغ 50،000،000،000 ریال افزایش یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح شــد. لیست شرکاء: آقای علی کاظمی 
 کدملی 1100059441 دارای 25،000،000،000 ریال ســهم الشرکه - 
آقای امیر محمد زعفرانی کدملی 1270374826 دارای 25،000،000،000 
ریال سهم الشرکه اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )1448870(

آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود مهندسی آسمان آسانبر پویا 
به شناسه ملی 10260539344 و به شماره ثبت 33419 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1401/10/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: شــعبه اصفهان یک شــرکت به آدرس: اســتان اصفهان، شهرستان 
 برخوار، بخش حبیب آباد، روســتای شــهرک صنعتــی دولت آباد، خیابان شــهریار، 
 بــن بســت اول، پــالک 0، طبقــه همکــف کدپســتی : 8341660057 تعیین و 
آقای علی مرزنگوشی به شماره ملی 1274111234 به سمت مدیر شعبه تعیین شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

اصفهان )1448473(

 آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارگران شهرداری مبارکه
 به شناسه ملی 10260057734 و به شماره ثبت 61 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399/12/20 و نامه شماره 8917 مورخ 
26/8/1401 اداره تعاون مبارکه تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به آدرس 
استان اصفهان، شهرســتان مبارکه، بخش مرکزی، شــهر مبارکه، قلعه، خیابان 
)ســماء(، بلوار فتح المبین، پالک 0، ســاختمان بازارچه محلی شهرداری، طبقه 
همکف به کد پســتی: 8481618659 تغییر یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالک 

استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه )1448472(



ادعایجالبرونالدو:پاهایمیکمیلیاردیورومیارزند!
مک کنی در فصل 21-2020 پس از پیوستن به یوونتوس شانس بازی در کنار رونالدو را در ترکیب 
این تیم پیدا کرد. این ســتاره پرتغالی یک فصل بعد تصمیم گرفت از یوونتوس جدا شــود و به 
منچســتریونایتد برگردد و دو ماه قبل نیز با فسخ قراردادش با این باشــگاه از لیگ برتر رفت تا 
تجربه حضور در خاورمیانه را با پوشیدن پیراهن النصر به دست آورد. مک کنی هم در پنجره نقل 
و انتقاالت زمستانی از یوونتوس جدا شد و به لیدز یونایتد پیوســت تا از این به بعد در لیگ برتر 
انگلیس به میدان برود. این باشــگاه ویدئویی از این بازیکن تهیه کرده و از او خواسته که درباره 
اتفاقات پشــت پرده دوران فوتبالش صحبت کند و یکی از خاطــرات جالب او مربوط به رونالدو 
اســت. این هافبک آمریکایی در این ویدئو گفت: »یک داســتان خوب با رونالدو دارم. روزی او 
در حال ماســاژ گرفتن بود و من از کنارش رد شــدم و گفتم خدای من! پاهایت افتضاح به نظر 
می رسند. او لبخندی به من زد و گفت دوست من، این پاها یک میلیارد یورو می ارزند. من هم به 
او گفتم درست می گویی، باید برای آنها احترام قائل شد.«مک کنی حاال چهارمین آمریکایی تیم 
لیدز است. او قرار است در کنار تایلر آدامز و برندن آرونسون بازی کند و جسی مارش هم هدایت 

این تیم را برعهده دارد.
 

فقطرئالمادریدمیتواندامباپهوهالندرابخرد
خاویر تباس، رییس اللیگا، معتقد است که تنها باشگاهی که در اسپانیا توانایی خرید ارلینگ هالند 
و کیلیان امباپه را دارد رئال مادرید است. به گزارش »ورزش سه«، بحث حضور هالند و امباپه در 
فوتبال اسپانیا همچنان ادامه دارد. این در حالی است که این دو بازیکن تابستان گذشته مسیر 
دیگری را انتخاب کردند. بســیاری تصور می کردند که کار انتقال امباپه به رئال مادرید تمام شده 
؛اما این ستاره فرانســوی تصمیم گرفت قراردادش را با پاری سن ژرمن تمدید کند و همچنان به 
حضورش در پاری سن ژرمن ادامه دهد.از سوی دیگر، هالند نیز مورد توجه رئال و بارسلونا بود و 
هر دو شرایط این بازیکن را زیر نظر داشتند و حتی مذاکراتی هم برای به خدمت گرفتن او انجام 
دادند که در نهایت موفقیت  آمیز نبود و این ســتاره نروژی ترجیح داد راهی منچسترسیتی شود. 
با این حال، صحبت از حضور این دو بازیکن در فوتبال اســپانیا همچنان ادامه دارد و حاال رییس 
اللیگا اظهارنظر جالبی را درباره شرایط مالی دو باشگاه بارسا و رئال مطرح کرده است. تباس در 
پاسخ به ســوالی درباره احتمال انتقال هالند و امباپه به اللیگا به الچیرینگیتو گفت: »اگر هالند 
و امباپه زمانی بخواهند به اســپانیا بیایند، تنها رئال مادرید اســت که توانایی به خدمت گرفتن 
آنها را دارد.«به نظر می رسد که معضالت و شــرایط مالی دشوار بارسا باعث شده که رییس اللیگا 

این باشگاه را تا چند سال آینده در جایگاهی که بتواند بازیکنان بزرگی را به خدمت بگیرد نبیند.
 

نامزدجدید»پیکه«بعدازمدتهاازخانهبیرونآمد
پس از اینکه شکیرا در آهنگ جدیدش حســابی از پیکه و نامزد جدیدش انتقاد کرده و جنجال 
زیادی بر پا کرده بود، کالرا چیا، نامزد 2۳ ســاله پیکه به خانه پدر و مادرش برگشت تا از حواشی 
دور بماند.شکی باقی نمانده که شــکیرا در آهنگ انفجاری جدیدش مستقیما پیکه و نامزدش را 
هدف قرار داده است. او به سن کالرا اشاره کرده و گفته که »من به اندازه دو تا 22 ساله می ارزم«، 
و در جای دیگر با اشــاره به خودش و کالرا گفته »تو فراری را با رنو تویینگو و رولکس را با کاسیو 
عوض کردی.«گفته می شود پس از انتشار این آهنگ در ماه گذشته، کالرا به خانه مادر و پدرش 
در اسپانیا نقل مکان کرد تا از چشمان کنجکاو رسانه ها دور باشــد. اما اکنون به زندگی سابقش 
برگشته و با پیکه در حال خروج از پنت هاوس این بازیکن سابق بارسلونا دیده شد. فیلم دوربین ها 
نشــان می دهد که کالرا عینک آفتابی سفید به چشــم دارد و با پیکه در ماشین می خندد و حال 

ظاهری خوبی دارد.

خبر  روز

بازیکن سابق پرسپولیس مطرح کرد:

پرسپولیسنیازبهشوکدارد
مهدی سیدصالحی می گوید هماهنگی ترکیب 
پرســپولیس به دلیــل رفتن لوکادیــا به هم 
خورده و این تیم نظم سابق را ندارد.به گزارش 
ایسنا، سیدمهدی سیدصالحی، مهاجم سابق 
پرسپولیس در خصوص تساوی بدون گل این 
تیم برابر آلومینیوم اراک در هفته هجدهم و از 
دست دادن صدر جدول گفت: بازی چنگی به 
دل نزد و خوب نبود. بســیاری از تیم ها مقابل 
تیم های مدعی مثل پرســپولیس بــازی را 
می بندند و در این شــرایط با اخراج بیرانوند، 
کار شــاگردان یحیی سخت تر شــد. ترکیب 
پرسپولیس طوری بود که می خواست از سرعت 
عمری، تکنیک عالیشــاه و ســرزنی دیاباته 
استفاده کند که البته موفق نشد.وی ادامه داد: 
دیاباته هنوز آمادگی کامل و چابکی قرار گرفتن 
در خط حمله و زنده کــردن توپ های مرده را 
ندارد. پرسپولیس ســعی کرد موقعیت های 
زیادی ایجاد کند؛ اما بسته بودن تیم حریف و 
10 نفره شدن پرسپولیس، نگذاشت خیلی در 
این امر موفق باشــد و حاصل آن هم از دست 
دادن اختــالف ۵ امتیازی در صــدر جدول و 
سپردن آن به سپاهان بود.سیدصالحی درباره 
دلیل نتیجه نگرفتن سرخ ها در دو دیدار اخیر 
عنوان کرد: ترکیب پرســپولیس بعد از رفتن 
لوکادیا به هم خورده و ثبات ندارد. به هر دلیلی، 
دیگر اثری از اسدبیگی، سعید صادقی و لوکادیا 
نیست و گل محمدی هنوز نتوانسته هماهنگی 
قبلی را ایجاد کند. ترکیب پرســپولیس بعد از 
رفتن مهاجم هلندی دستخوش تغییرات شده 
و هارمونی خود را از دســت داده است. زمان 
خوبی برای این اتفاق نبود ؛اما گل محمدی باید 
در تمرینات این موضوع را حل کند و به ترکیب 
ایده آل و صد البته جدید خود برسد.این بازیکن 
سابق پرسپولیس در خصوص سه روز تعطیلی 
تمرین این تیم و به میدان رفتــن امیدها در 
دیدار هفته بعد برابر صنعت نفت آبادان طبق 
دســتور یحیی گل محمدی عنوان کرد: به هر 
حال بازیکنانی جذب شــده اند که سرمربی از 
آن ها انتظار دارد. آرامش از پرسپولیس رفته و 
هر مربی ای برای مقابله با این مشکل، راه حل 

خاص خود را دارد. 

فوتبال جهان

وز  عکس ر

گلشماره697:
مسیبازهمباالتر
ازرونالدو

لیونل مســی با گلزنی مقابل 
مون پلیه، رکوردی که پیش از 
این در اختیار کریس رونالدو 

بود را از آن خود کرد.

یک پیشکسوت:

باسرمربیانیکهتوهینمیکنندبرخوردشود
پیشکسوت باشگاه فوالد معتقد است همچنان جالی خالی شیمبا در تیم نکونام احساس می شود.افشین حاجی پور در گفت و گو با ایسنا، اظهارکرد: فوالد برای 
لیگ بیست و دوم توانست به اندازه فصل های قبل که با پنجره بسته مواجه بود، بازیکنان خوبی را جذب کند اما همان طور که قبال هم گفته ام به نظرم شیمبا، 
موسی کولیبالی و پاتوسی سه بازیکن تاثیرگذار برای فوالد بودند و به نظرم شیمبا گل های حساسی در بازی های حساس برای فوالد به ثمر می رساند و اکنون 
واقعا نبود این بازیکن در تیم فوالد قابل احساس است. وی در ادامه با اشاره به حاشــیه های این روزهای فوتبال ایران و عصبانیت مربیان تیم ها در نشست 
های خبری، گفت: متاسفانه سرمربیان برخی تیم ها در نشست های خبری خیلی راحت فدراسیون فوتبال، کمیته داوران و سایر ارکان فوتبال را زیر سوال می 
برند و به نظر مدیریت ضعیف و غیرفوتبالی باعث این موضوع است. باید با این مربیان به صورتی برخورد شود که به خودشان اجازه ندهند به مرجع باالدستی 

به راحتی توهین کند. این مربیان هم نباید یادشان برود که الگوی جوانان زیادی هستند و این حرف ها می تواند تاثیر بدی روی همین جوانان داشته باشد.

فدراسیون های فوتبال استرالیا و نیوزیلند، میزبانان 
مشترک جام جهانی فوتبال زنان از فیفا خواستند 
تا گزارشــی مبنی بر معرفی ســازمان گردشگری 
عربســتان ســعودی به عنوان حامی رسمی جام 
جهانی زنــان 202۳ را فــورا شفاف ســازی کند.به 
گزارش ایسنا به نقل از RNZ، توافقی که با »ویزیت 
سعودی« به عنوان حامی جام جهانی فوتبال زنان 
202۳ صورت گرفته توسط گروه های حقوق بشری 
مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا پادشاهی عربستان 

به نقض حقوق بشر متهم است.
 فدراسیون های فوتبال استرالیا و نیوزیلند، میزبانان 
مشــترک جام جهانی زنان 202۳ گفتند که در این 
زمینه با آنها مشورت نشــده و مایوس هستند.آنها 

به ســازمان جهانی فوتبال نامه نوشتند. در همین 
حال عفو بین الملل این مورد را »استثمار شرم آور« 

ورزش نامید.
جام جهانی زنــان از 20 جوالی تا 20 آگوســت در 
چند شــهر اســترالیا و نیوزیلند برگزار می شــود و 
برگزارکنندگان بر این باورند که این مسابقات رکورد 
2 میلیارد بیننده را خواهد شکست.قرارداد اسپانسر 
که هنوز به طور رسمی اعالم نشــده بخشی از یک 
ساختار مشارکت تجاری جدید است که فیفا ایجاد 
کرده تا به برندها اجازه دهــد به طور خاص از بازی 

زنان حمایت کنند.
در حالی که جزئیات این توافق فاش نشده است، 
برخی ادعا می کنند که تقویت قابــل توجهی برای 

زنان ایجاد می کند و پول حاصــل از آن مجددا در 
فوتبال سرمایه گذاری می شود. در سال 2020، لیگ 
فوتبال زنان در عربستان راه اندازی شد و ماه گذشته 
عربستان ســعودی میزبان و برنده یک تورنمنت 
فوتبال زنان در چهار کشــور شد تا برای اولین بار در 

رنکینگ جهانی زنان فیفا حضور یابد.

فیفازیرتیغانتقادبهخاطرتوافقمالیباعربستانسعودی
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فدراسیونفوتبالبهانتخابمربیایرانیبرایتیمملی
چراغسبزنشانداد؟

مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال توضیحاتی در مورد انتخاب سرمربی تیم ملی ارائه کرد.به گزارش 
خبرنگار ایمنا، پس از خداحافظی رسمی کارلوس کی روش از هدایت تیم کشورمان به نوعی تایید شد 
که این مربی پرتغالی با تیم ملی قطر به توافق رسیده است و عنابی ها را در مسابقات پیش روی این 
تیم یعنی جام ملت های آسیا هدایت خواهد کرد. با این تفاسیر به نظر می رسد این روزها مسئوالن 
فدراسیون فوتبال و در رأس آن مهدی تاج در حال رایزنی برای انتخاب سرمربی جدید تیم ملی باشند.

امیرمهدی علوی، مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال، در مورد اینکه احساس می شود فدراسیون 
فوتبال اقبال بیشتری برای انتخاب سرمربی ایرانی برای هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان دارد، اظهار 
کرد: »به صورت کلی نگاه فدراســیون فوتبال، اعضای هیئت رییسه، تصمیم گیران و تصمیم سازان 
فوتبال به ظرفیت های فوتبال کشور مثبت است. امیدوارم با چنین نگرشی روندی فراهم شود تا از این 
ظرفیت ها استفاده کنیم. در فوتبال ایران چهره هایی نامدار جوانی مثل وحید هاشمیان که به صورت 
کلی یک فرضیه بزرگ برای فوتبال کشور اســت، داریم. مهدی رحمتی ها، جواد نکونام ها، علیرضا 
منصوریان ها که چهره های باتجربه ای هستند می بینیم نفراتی مثل محمد ربیعی ها هم آمده اند. این 
اتفاق بسیار خوب است.«وی افزود: »در هر دو حوزه مربی داخلی یا خارجی موافقان و منتقدانی وجود 
دارد. ممکن است مربی خارجی نکات مثبتی داشته باشد یا منفی، طبیعی است روی مربی داخلی هم 
همین نگاه وجود دارد؛ اما یکی از مباحث بسیار حائز اهمیت در خصوص موضوع مربی خارجی بحث 
انتقال مباحث مالی است. در گذشته دیده ایم فدراسیون فوتبال اندوخته ای داشته که نتوانسته آن را به 
حساب مربی خارجی منتقل کند و مشکالتی به وجود آمده است. تیم های باشگاهی نیز همین حالت 
را دارد.«مدیر روابط عمومی فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: »در مورد رقم مربیان مسائلی گفته 
می شود. همین کارلوس کی روش اگر به هر تیمی برود مشخص می شود چقدر دریافتی است و در 
ایران چه شرایطی داشته باید همه این نکات و مباحث افکار عمومی و به خصوص نخبگان فوتبال کشور 
مدنظر قرار بگیرد. علی کفاشیان همیشه به جمله ای اشاره داشت که از آن الهام می گیرم. او می گفت 
به صورت کلی سرمربی تیم ملی بزرگساالن هر کشوری باید فردی باشد که افکار عمومی و مردم او را 
بخواهند. چگونه یک مربی فنی مقبول در سطح جامعه می تواند مراحل رشد را طی کند و دارای جایگاه 
شود و در دل مردم جای بگیرد. قطعا در این حالت بین بازیکنان هم اتفاق خوبی خواهد افتاد.«علوی 
در خصوص اینکه آیا در جلسه 2۳ بهمن اعضای هیئت رییسه در خصوص انتخاب مربی بحث خواهد 
شد، عنوان کرد: »این جلسه را در روز 2۳ بهمن و سالروز فاجعه تلخ شهدای چوار خواهیم داشت. در 
جلسه هیئت رییسه در همان شهر برگزار می شود. با توجه به برنامه ریزی های حوزه مسئولیت های 
اجتماعی فدراسیون جلسه در آن شهر برگزار می شود و حتمًا بحث در مورد سرمربی تیم ملی یکی از 

مواردی است که در این جلسه و جلسات آتی در مورد آن صحبت می کنیم.«

کافه ورزش

فلسفه خصوصی ســازی از ابتدا این بود که فوتبال ایران 
دست از جیب دولت بردارد و زیر چتر بخش خصوصی برود 
تا مدیریت درآمد جانشین مدیریت هزینه بشود و بخش 
خصوصی روی هزینه ها و ریخت و پاش های فوتبال کنترل داشته باشد 
و مانع این ریخت و پاش ها بشود؛ اما روش غلطی که سازمان خصوصی 
ســازی برای خصوصی کردن استقالل و پرســپولیس در پیش گرفت، 
باعث شد در ظاهر دست سرخابی ها از جیب دولت دربیاد در عوض به 
جیب مردم برود و هزینه ها در این دو باشگاه چند برابر بشود.به گزارش 
طرفداری، هوادارانی که به حساب دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در 
فرابورس پول ریختند، امیدوار بودند شرایط در این دو باشگاه بهتر شود 
؛اما وضعیت اقتصادی دو تیم و بدهی ها و بحران های مالی دو باشگاه 
نشان می دهد شرایط در هر دو تیم بدتر شده و ادامه این روند می تواند 
حیات اســتقالل و پرســپولیس را به خطر بیندازد. هزینه ها در این دو 
باشگاه چنان باال رفته که پرداختش واقعا از عهده مولتی میلیاردها هم 
خارج است. فقط کافی است به تعداد قراردادهایی که در باشگاه استقالل 
بسته شده نگاه کنید. این باشگاه در ابتدای فصل جاری خریدهای بی 
رویه ای در بازار نقل و انتقاالت داشت؛ بیش از نیاز خودش در خط حمله 
بازیکن خرید و به بازیکن های خودش پول های سرســام آوری داد و 
امروز با بحران ترافیک در خط حمله و همچنین بحران پرداخت مواجه 
است. اوضاع در این باشگاه به حدی اسفناک است که این تیم حتی نمی 
تواند بازیکنان مازاد خودش را کنار بگذارد چرا که این بازیکنان قراردادهای 
چند ده میلیاردی بستند و پرداخت پول شــان برای استقالل در شرایط 
فعلی اصال ممکن نیست.شرایط در پرسپولیس از این هم بدتر است. اگر 
چه پرسپولیس خرید اضافی نداشته و فنی تر از استقالل خرید کرده و تا 
اینجای فصل مطابق نیازهایش یار گرفته اما در این باشگاه هم دستمزدها 
به شکل سرسام آوری باال رفته و هزینه ها چند برابر شده و در کمال تعجب 
مدیریت باشگاه هیچگونه مقاومتی برای جلوگیری از این افزایش بی 
رویه دستمزدها نداشته است.اگر باشگاه استقالل پولش را با خرید بی 
رویه بازیکن دور ریخته، پرسپولیس هم با باال بردن هزینه ها به صندوق 
مالی خودش آسیب زده است. در این باشگاه دستمزدها چند برابر شده 
و هزینه ها به حدی باال رفته که افزایش مجددش در فصل آینده می تواند 
یک بحران مالی شدید برای این باشگاه به وجود بیاورد. باشگاهی که طی 
دو فصل گذشــته هزینه های خودش را به خصوص در بخش پرداخت 
دستمزد به بازیکنان، به شکل خوبی کنترل کرده بود، حاال به شکل یک 
فنر جهش داشته و هزینه هاش به شکل سرسام آوری افزایش پیدا کرده 
و چند برابر شده است.به اسنادی که از باشگاه پرسپولیس به دست مان 
رسیده توجه کنید. باشگاه پرسپولیس در لیگ بیستم حدود 120 میلیارد 

تومان بابت دستمزد بازیکنان و کادرفنی خودش هزینه کرده است. در 
لیگ بیست و یکم این هزینه ها به حدود 160 میلیارد تومان می رسد که با 
توجه به تورم، افزایش معقولی داشته است ولی امسال به شکل ناگهانی 
دستمزد بازیکنان و کادرفنی پرسپولیس به بیش از 280 میلیارد تومان 
می رسد که این مبلغ با آپشن های سهل الوصولی که باشگاه پرسپولیس 
در قراردادها گذاشته و رقم آپشن ها روی هم بیش از 10۵ میلیارد تومان 
است، در مجموع به ۳86 میلیارد تومان می رسد. بله ۳86 میلیارد تومان 
فقط دستمزد بازیکنان و کادرفنی پرســپولیس برای یک فصل است.

جالب اینجاست مدیرعامل باشگاه پرســپولیس کسی که متهم ردیف 
اول این افزایش بی رویه دستمزدهاســت، وقتی در برنامه فوتبال برتر 
حاضر می شود، با لحن تمسخرآمیزی ادعا می کند دست ایجنت ها را 
در پرسپولیس کوتاه کرده و دالل ها دیگر در نقل و انتقاالت پرسپولیس 
نقشی ندارند. اگر این ادعا درست باشد، باید دست ایجنت ها را بوسید که 
وقتی در پرسپولیس نقش داشتند، دستمزدها از 120 میلیارد تومان در 
سال به 160 میلیارد تومان در سال رسید اما در سالی که دست شان قطع 
شده، مدیریت پرسپولیس 160 میلیارد را تبدیل به ۳86 میلیارد تومان 
کرده تا ایجنت ها رو سفید بشوند.استقالل هم از مدیریت خودش آسیب 

شدیدی دیده است. تفاوت در باشگاه استقالل و پرسپولیس فقط این 
است که مدیریت در استقالل تغییر کرده و بعد از رفتن مصطفی آجورلو، 
علی فتح ا... زاده بخشی از حیف و میل شدن ها و ریخت و پاش ها را به 
رسانه ها کشانده اما در پرسپولیس هنوز مدیریت تغییر نکرده و درست به 
همین دلیل مدیریت فعلی می تواند ژست پیروزمندانه بگیرد و در حالی 
که اعداد و ارقام از افزایش بی رویه هزینه ها خبر می دهد، ادعا کند دست 
ایجنت ها را قطع کرده. معلوم نیســت به جای دســت های قطع شده 
ایجنت ها، چه دست هایی سبز شده که هزینه ها در پرسپولیس نزدیک 
به سه برابر افزایش داشته است.رسانه طرفداری طی روزهای آینده اسناد 
به دست آمده از هر دو باشگاه استقالل و پرسپولیس را منتشر می کند 
تا حقایق پشت پرده این خصوصی سازی غلط که باعث آسیب بیشتر به 
دو باشگاه سرخابی شده برای هواداران هر دو باشگاه روشن بشود. اما 
آیا قرار است این مسیر غلط خصوصی سازی همچنان ادامه پیدا کند؟ 
آیا قرار از روز اول این بوده که دست استقالل و پرسپولیس از جیب دولت 
دربیاید و به جیب مردم برود تا ریخت و پاش ها و هزینه ها بیشتر شود؟ 
یک نفر باید به این سوال ها پاسخ بدهد و یک راهکار تازه برای برون رفت 
دو باشگاه از بحران های اقتصادی بیشتر داشته باشد. آیا کسی هست؟

 خریدهای بی رویه در استقالل، دستمزدهای اضافه در پرسپولیس؛

 ایجنت ها رو سفید شدند!
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مدیر منطقه ۴ شهرداری:

ضلعشرقیکانالجیشیرساماندهیمیشود
مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان گفت: در حال حاضر کارگاه سازمان عمران شهرداری جهت زیرسازی 
ضلع شرقی کانال جی شیر، در این محدوده مستقر و فعال شده است و امیدواریم بتوانیم آن را حدفاصل 

خیابان مشــتاق تا پل عارف به بهره برداری 
برسانیم.محســن زمانــی در گفت وگو با 
خبرنگار ایمنا، با اشاره به ساماندهی ضلع 
شــرقی کانال جی شــیر، اظهار کرد: طی 
سال های گذشته، ضلع غربی این کانال از 
ورودی مشتاق تا انتهای آن که وارد محدوده 
شهرداری منطقه ۱۵ می شــود، فعال بوده 
است و شاهد تردد خودروها در آن هستیم.

وی با اشــاره به گالیه مندی ساکنان ضلع 
شرقی کانال جی شیر از نبود ساماندهی در 

این محدوده گفت: با توجه به اینکه طرف دیگر کانال ساماندهی شده ، شهرداری منطقه چهار اصفهان در این 
راستا، اقداماتی را جهت ساماندهی ضلع دیگر کانال، طی چند ماه گذشته آغاز کرده است.مدیر منطقه چهار 
شهرداری اصفهان از تملک و آزادسازی اراضی در امتداد ضلع شرقی کانال جی شیر خبر داد و گفت: در این 
محدوده، امالکی در تصرف شهروندان بود که ضرورت ساماندهی کانال، آزادسازی این امالک بود.وی با بیان 
اینکه شرکت آب منطقه ای اصفهان نیز مدعی و متولی بخش دیگر حریم این کانال است، افزود: با هماهنگی 
بین شهرداری و این شرکت توانستیم بدون تجاوز به حریم کانال، آن را ساماندهی کنیم.زمانی تصریح کرد: 
در حال حاضر کارگاه سازمان عمران شهرداری جهت زیرسازی این محدوده، مستقر و فعال شده است و 
امیدواریم تا دو ماه آینده عملیات آسفالت نیز انجام شود و بتوانیم آن را حدفاصل خیابان مشتاق تا پل عارف 
به بهره برداری برسانیم.مدیر منطقه چهار شهرداری اصفهان با بیان اینکه با اجرای این پروژه، دسترسی به 
محدوده ضلع غربی کانال جی شیر و منطقه ۱۵ و دسترسی شهروندان به خیابان مشتاق فراهم می شود، 
افزود: این مهم نه تنها باعث رضایت خاطر شهروندان خواهد شد بلکه به لحاظ حس بصری، مبلمان شهری 

و زیباسازی اطراف کانال جی شیر نیز اقدام خوبی اتفاق خواهد افتاد.
 

رییس اداره هماهنگی ارتباطات شهرداری:

روندنامگذاریمعابرشهراصفهانالکترونیکیمیشود
رییس اداره هماهنگی ارتباطات شهرداری اصفهان گفت: روند نام گذاری معابر شهر در آینده نزدیک 
به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.عرفان امینی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: حرکت 
شهرداری اصفهان به سوی هوشمندســازی خدمات در این کالن شــهر و ضرورت پیشرفت در این 
زمینه باعث شد تا مدیریت شهری گام دیگری در جهت هوشمندسازی بردارد و در آینده نزدیک روند 
نام گذاری معابر شهر به صورت الکترونیکی انجام شود.وی با اشاره به اینکه تالش ها برای الکترونیکی 
شدن فرآیند نام گذاری از چند ماه قبل آغاز شده است، گفت: سرعت گرفتن امور مربوط به نام گذاری، 
کاهش دغدغه شــهروندان برای تکمیل پرونده ها و کاهش ترددهای غیرضروری بخشی از مزایای 
الکترونیکی شدن روند نام گذاری کوچه ها و خیابان های کالن شهر اصفهان است.رییس اداره هماهنگی 
ارتباطات شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: در جلسه آموزشی سامانه منام که با حضور مسئوالن امور 
ارتباطات مناطق پانزده گانه شهرداری برگزار شد، نحوه چگونگی کار با این سامانه ارائه شد تا شهروندان 
در آینده نزدیک بتوانند اطالعات و درخواست های خود در این رابطه را از طریق فضای مجازی ارسال 
و با دریافت کد رهگیری تا زمان رســیدن به نتیجه دنبال کنند.وی با تاکید بر اینکه مسائل مربوط به 
شورای نام گذاری از ابتدای ارسال درخواست تا زمان نصب تابلو باید به صورت جدی توسط مسئوالن 
امور ارتباطات پیگیری شود، ادامه داد: تمام تالش شهرداری بر این است که نام گذاری معابر به صورت 

اصولی و با همراهی شهروندان انجام گیرد.

با مسئولان

شهردار اصفهان خبر داد:

حرکت ۵۰۰ خانوار اصفهانی به سمت »زباله صفر«

شهردار اصفهان گفت: در حال حاضر حدود ۵۰۰ خانوار در اصفهان به سمت 
»زباله صفــر« حرکت می کنند و برای راه اندازی پویشــی برای تشــویق 
شهروندان برای حرکت به سمت زباله صفر و کاهش پسماند اعالم آمادگی 
کرده اند.به گزارش خبرنگار ایمنا، علی قاســم زاده اظهار کرد: شهرداری در 
این دوره مدیریت شهری بیشــتر در زمینه اجرای برنامه های مناسبتی، 
ملی و مذهبی نقش تسهیل گری دارد و سعی می کند خود به عرصه اجرای 
برنامه ها ورود پیدا نکند، در این راستا نیز در نظر داریم برگزار کنندگان مراسم 
و اعیاد ماه رجب و دهه فجر را که به کمک شــهرداری نیاز دارند، همیاری 
کنیم.وی ادامه داد: طبق آخرین آمارها بیش از ۷۰۰ مسجد، NGO، انجمن 
و هیئت مذهبی برای برگزاری جشــن در این ایام از شــهرداری اصفهان 
درخواست کمک کردند که بر این اساس آماده حمایت از این افراد هستیم.

شهردار اصفهان با اشاره به ضرورت آذین بندی شهر به مناسبت ایام ا... دهه 
فجر برای مهیا کردن فضای شاد در ســطح شهر، تصریح کرد: پیش بینی 
برگزاری جشن و نور افشانی در نقاط مختلف شهر ویژه ایام ا... دهه فجر 
انجام شده است، البته در دل محالت نیز شاهد برگزاری جشن های مردمی 

و محلی به صورت پرشور خواهیم بود.

اصالحومرمتدرزهایانبساطوانقباضپلدوطبقهامامخمینی)ره(
قاسم زاده با اشاره به اصالح و مرمت درزهای انبساط و انقباض پل دوطبقه 
امام خمینی )ره( که باعث ایجاد حوادث برای خودروهای در حال تردد شده 
است، گفت: اصالح و مرمت درزهای انبساط، از جمله فعالیت های عمرانی 
است که در راستای حفظ و نگهداری و تعمیرات پل ها انجام می شود، در این 
راستا واحد تعمیر و نگهداری شهرداری اصفهان پس از بررسی تمام پل ها، 

نقشه ای را برای اصالح و تعمیرات پل های سطح شهر تهیه کرده است.وی 
ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی ها، قرار است تا عید نوروز اصالح و مرمت 
درزهای انبســاط و انقباض پل دو طبقه امام خمینی )ره( انجام می شود.

شهردار اصفهان تصریح کرد: ۷۴ درز انبساطی روی پل دو طبقه امام خمینی 
)ره( وجود دارد که سال ۹۹ تعداد ۱۲ مورد و ســال ۱۴۰۰ تعداد شش مورد 

اصالح شده است و تعدادی نیز تا پایان امسال اصالح خواهد شد.

طرحهایجدیدجمعآوریزبالهدرراهاست
وی با اشاره به تغییر تقویم جمع آوری زباله و مشکالت پیش آمده به ویژه برای 
مناطق شمال شهر و مناطق کم برخوردار تصریح کرد: برآورد ما از ارزیابی ها 
و آخرین تحلیل ها و جمع بندی های نظرات، این است که طرح جمع آوری 
زباله بر اساس روزهای زوج و فرد هفته، طرح موفقی بوده است، در این راستا 
مطالعات میدانی نیــز از میزان جمع آوری زباله در قالــب اجرای این طرح 
انجام شده که موید موفقیت این طرح است.قاسم زاده با بیان اینکه اصفهان 
نسبت به دیگر شهرهای کشــور در زمینه جمع آوری پسماند پیشتاز است، 
چراکه همچون دیگر شهرها از سطل های بزرگ که محل انباشت زباله ها در 
طول روز بوده است، استفاده نمی کند، خاطرنشان کرد: به زودی طرح های 
جدیدی در شیوه جمع آوری زباله خواهیم داشت که در مسیر تفکیک پسماند 
اقدامات مؤثری به شــمار می رود.وی اظهار کرد: بر این اســاس سیستم و 
نرم افزاری را در روزهای آینده به مردم اعالم می کنیم که خارج از زمان های 
جمع آوری پسماند خشک در شب ها، شهروندان جهت مراجعه شهرداری به 
در منازل آنها برای دریافت پسماند خاص َتر که مبدا شیرابه نیز بوده است، 
تماس گرفته و شــهرداری به نوعی این پسماند را از شــهروندان خریداری 

می کند.شهردار اصفهان گفت: در حال حاضر حدود ۵۰۰ خانوار در اصفهان به 
ســمت »زباله صفر« حرکت می کنند، این خانوارها برای راه اندازی پویشی 
برای تشویق شهروندان جهت حرکت به سمت زباله صفر و کاهش پسماند 
نیز اعالم آمادگی کرده اند، البته این به معنی مصرف نکردن خوراکی نیست، 
بلکه مدیریت پسماند و نحوه استفاده از پسماندهای تر به نحو مطلوب مطرح 
است.قاسم زاده اضافه کرد: طی تحقیقی که جهاد دانشگاهی اصفهان برای 
اداره کل ارتباطات و روابط بین الملل شهرداری اصفهان انجام داده است، ۶۰ 
درصد مردم از اجرای طرح جدید جمع آوری زباله اعالم رضایت داشته اند، ۳۰ 

درصد بی تفاوت و ۱۰ درصد اعالم نارضایتی کرده اند.

ورودجدیشهرداریاصفهانبهبازآفرینیبافتفرسودهشهری
وی با اشــاره به ضرورت اجرای پروژه ها در محالت شهر اصفهان و ارتقای 
ســطح کیفیت زندگی در دل محالت گفت: در ادوار گذشته آنگونه که الزم 
بوده اســت، به محالت شهر پرداخته نشده و بیشــتر تمرکز مدیران قبلی 
شهر به معابر اصلی بوده است، اما طی یکســال گذشته محله محوری در 
مدیریت شهری جدی گرفته شده  و بر این اساس ۳۰ محله در سال ۱۴۰۱ 
به لحاظ محرومیت و مشکالت در دســتور کار ارتقای کیفیت زندگی قرار 
گرفته و در حال احیاست.شــهردار اصفهان افزود: ســال آینده با توجه به 
شدت محرومیت، ارتقای کیفیت زندگی در محالت در اولویت قرار می گیرد 
و بر این اساس یک بسته اعم از موضوعات زیبا سازی، پروژه های عمرانی، 
مباحث فرهنگی، اجتماعی و ترافیکی در آنها اجرایی می شود.قاسم زاده با 
بیان اینکه طرح بازآفرینی بافت های فرســوده به عنوان یک کار اساسی و 
ریشه ای در زمینه محالت شکل گرفته است، تصریح کرد: شهرداری اصفهان 
در این زمینه به طور جدی ورود کرده و قرار است بافت های فرسوده شهری با 
کمک مردم به عنوان ضلع اول، شهرداری ضلع دوم و سرمایه گذار ضلع سوم 
تجمیع، تفکیک و نوسازی شود و مردم هر محله در خانه های نو در همان 
محل ساکن شوند، به این نحو که زمین ها و خانه های غیرقابل سکونت در 
محالت از سوی مردم، پیگیری و اعطای مجوزهای الزم برای ساخت از سوی 
شــهرداری و بخش خصوصی به عنوان کمک کننده در زمینه ساخت وساز 
منازل نو، سه ضلع یاد شده را ایجاد کرده و در نهایت در دل همان محالت، 

مسکن های نوساز، پایدار و ایمن به مردم تحویل داده می شود.

طرحابتداییبازآفرینیمحلهمنارجنبانتهیهشدهاست
شهردار اصفهان با اشــاره به بعضی از اراضی مزاحم شــهروندان در محله 
منارجنبان گفت: زمین های بایری که در محله منارجنبان وجود دارد، بیشتر 
خارج از محدوده شهری بوده و زمین های کشاورزی محسوب می شوند، 
لذا شرایط خاص خود را دارد، البته طرح الحاق اراضی زمین های کشاورزی 
این محله به محدوده شــهری را به کمیســیون ماده ۵ استانداری ارسال 
کرده ایم.قاســم زاده افزود: یکی از محالتی که در منطقه ۹ اصفهان، طرح 
ابتدایی بازآفرینی آن تهیه شده، محله منارجنبان با محوریت گردشگری 
است، محالت دیگر نیز به ترتیب در اولویت بازآفرینی قرار می گیرند،بنابراین 
امیدواریم با حمایت اســتان، اقدامات خوبی در زمینــه محله منارجنبان 

انجام دهیم.

خبر روز 

۴۴برنامهفرهنگی،اجتماعیوورزشیدرمنطقه۱۰
اجرامیشود

مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان از برگزاری ۴۴ برنامه فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی در ایام ا...
دهه فجر و برای قشــرهای مختلف مردم در محالت این منطقه خبر داد.به گــزارش ایمنا، داوود 
بحیرایی اظهــار کرد: در این ایام مردم و مراکــز فرهنگی و هنری شــهرداری اصفهان، خود را برای 
برگزاری جشن های سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اســالمی ایران آماده می کنند.وی با اشاره 
به چهل وچهارمین سالگرد پیروزی انقالب اســالمی ادامه داد: بر این اســاس برنامه ریزی شده 
اســت که ۴۴ برنامه در قالب ۲۰ عنوان در ایام ا... دهه فجر انقالب اســالمی در منطقه ۱۰ شهرداری 
اصفهان برگزار شود؛ این برنامه ها از دوازدهم بهمن آغاز شــده و تا بیست ودوم بهمن ادامه خواهد 
داشت.مدیر منطقه ۱۰ شــهرداری اصفهان اضافه کرد: برگزاری جشن »پدر و پسر« با حضور پدران 
و پسران ساکن در این منطقه و هنرمندی هنرمندان ملی، برپایی نمایشگاه دستاوردها و تولیدات 
شرکت های دانش بنیان با نام »ایران من«، اجرای میدانی برنامه های فرهنگی، سرود و نورافشانی 
در میادین زرین کوب، شهید فهمیده و تاالر از ســاعت ۱۸ تا ۲۱ در روزهای هجدهم تا بیست ویکم 
بهمن، برپایی مســابقه فکری با عنوان »به وقت هیجان« در مدارس دوره متوسطه این منطقه از 
مهمترین برنامه هایی است که در منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان به مناسبت ایام ا... دهه فجر انقالب 
اسالمی برگزار می شود.وی خاطرنشــان کرد: برپایی نمایشگاه و بازارچه هنرهای دستی، برگزاری 
اردو، جشن دست های رنگی، ایستگاه انقالب، نمایشگاه محصوالت فرهنگی، ترنم حماسه، کودکان 
انقالب، آذین بندی و چراغانی معابر و خیابان ها، برگزاری جشنواره های مختلف، مسابقات متنوع 
فرهنگی و نورافشانی از دیگر برنامه های منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان در ایام چهل وچهارمین سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی ایران خواهد بود.
 

در چهاردهمین نشست »امام رضایی ها«؛

آزادی۴۵زندانیمحکومانمالیدراستاناصفهان
در آستانه میالد امام علی )ع( و در چهاردهمین نشست »امام رضایی ها« ۴۵ زندانی با کمک های 
خیران از زندان های استان اصفهان آزاد شدند. بنابر اعالم پایگاه اطالع رسانی اداره کل زندان های 
استان، درچهاردهمین نشســت خیرین امام رضایی در اداره کل زندان های اســتان، با کمک ۲۴ 
میلیاردی خیران ۴۵ زندانی اززندان های استان آزاد شــدند.در این نشست همچنین ۱۵۰ میلیون 
ریال به معیشت و اشتغال خانواده های آن ها اختصاص یافت.مدیر عامل خیریه امام موسی )ع( 
در این نشست گفت: در ۱۳ نشست امام رضایی در زندان های استان تا کنون ۱۷۲ زندانی با مبلغ ۷۱ 
میلیارد تومان بدهی از زندان های استان آزاد شده اند.وطنی افزود: از این میزان ۴۰ میلیارد تومان 
گذشت شاکی، ۱۱ میلیارد تومان آورده مددجو، ۸۸۰ میلیون تومان وام خیریه، ۶.۵ میلیارد تومان 
وام ستاددیه، ۱۰ میلیارد تومان کمک خیرین در نشســت امام رضایی ها و ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 

تومان نیز کمک بالعوض ستاد دیه استان بوده است.
  

مسجدامام)ره(تا۱۷بهمنماهتعطیلاست
در ســالروز والدت حضرت علی )ع( بازدید از بنا های تاریخی اســتان اصفهان رایگان بود.مدیرکل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: طی برنامه ریزی و هماهنگی های انجام شده 
با معاونت میراث فرهنگی کشور، روز گذشته هم زمان با والدت امیرالمؤمنین علی )ع(، تمام بنا های 
تاریخی اســتان اصفهان به صورت رایگان میزبان گردشــگران، عالقه مندان و دوستداران تاریخ و 
فرهنگ بود.علیرضا ایزدی افزود: بنا های تحت پوشش اداره کل میراث فرهنگی استان در این روز 
فعال بوده و آماده بازدید بودند.وی گفت: با توجه به برگزاری مراســم مذهبی اعتکاف در مســجد 

تاریخی امام )ره(، این بنای تاریخی از روز جمعه ۱۴ تا روز دوشنبه ۱۷ بهمن ماه تعطیل است.

طرحجامعشهراصفهانتاپایانسالآیندهابالغمیشوداخبار
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان، روند تدوین برنامه )طرح( جامع شهر اصفهان را تشریح کرد و گفت: طبق دستور معاون عمرانی استانداری این اداره کل راه 
و شهرسازی مکلف شد تا اردیبهشت ماه سال آینده مرحله دوم را آغاز کند و تا پایان سال ۱۴۰۲ مراحل تصویب و ابالغ را انجام دهد.وحید مهدویان در گفت وگو با خبرنگار 
ایمنا، در خصوص طرح جامع شــهر اصفهان اظهار کرد: عقد تفاهم نامه همکاری تهیه برنامه جامع اصفهان با رویکرد نوین در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ با حضور معاون وزیر 
راه و شهرسازی انجام شد.وی افزود: فرآیند انتخاب مشاور برنامه جامع از خردادماه تا مهرماه ۱۳۹۷ به طول انجامید و در نهایت شرکت مهندسان مشاور نقش محیط 
انتخاب شد.معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان با بیان اینکه اعالم عمومی برنامه جامع با رویکرد نوین در مهرماه ۱۳۹۷ انجام شد، خاطرنشان کرد: تشکیل 
شورای راهبری برنامه جامع با ۱۷ عضو بر اساس مصوبه وزارت راه وشهرسازی متشکل از نهادهای دولتی، بخش خصوصی بخش عمومی و سمن ها انجام شد و رییس 
شورای راهبری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری انتخاب شد تا یکی از اعضای شورای اسالمی شهر، در رأس کار باشد.وی با بیان اینکه دبیر اداری شورای راهبری 
برنامه جامع اداره کل راه وشهرسازی و دبیر اجرایی، شهرداری اصفهان شده است، گفت: ذیل شورای راهبری، شش کمیسیون کالبدی و زیرساخت، اقتصادی، فرهنگی و 

اجتماعی، حکمرانی شهری، محیط زیست شهری و حمل ونقل تشکیل شد.

به مناسبت چهل وچهارمین سالگرد 
پیروزی انقالب برگزار می شود؛

اجرای۱۱عنوانبرنامهدر
پایانههایپنجگانهاصفهان

مدیرعامــل ســازمان پایانه های مســافربری 
شهرداری اصفهان، ویژه برنامه های دهه فجر ۱۴۰۱ 
این سازمان را تشریح کرد.ابوالفضل توکلی اظهار 
کرد: سازمان پایانه های مســافربری شهرداری 
اصفهان، به مناســبت فرارسیدن چهل وچهارمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، ۱۱ عنوان برنامه 
را در ســطح پایانه های پنج گانه نصف جهان اجرا 
می کند.وی اضافه کــرد: از جمله ایــن برنامه ها 
نواختن زنگ انقالب همزمان با سراسر کشور در 
سطح پایانه های برون شهری اصفهان به مناسبت 
ورود تاریخی امام خمینــی )ره( در روز دوازدهم 
بهمن بود؛ همچنین از این تاریخ تا بیســت ودوم 
بهمن ماه اعالم پیام های انقالب در سطح پایانه ها 
به مناسبت دهه فجر توسط سیستم های صوتی 
انجام می شــود.مدیرعامل ســازمان پایانه های 
مسافربری شهرداری اصفهان با بیان اینکه جشن 
مهربان ترین پدر در نمازخانه ســاختمان سازمان 
پایانه ها برگزارشــد، خاطرنشان کرد: اجرای گروه 
ورزش باســتانی با عنوان »مرد میدان« همزمان 
با ســالروز والدت حضرت علی )ع( با همکاری 
معاونت ورزشی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری اصفهان نیز در روز پانزدهم بهمن 
در پایانه مسافربری کاوه انجام  شد.وی اضافه کرد: 
تئاتر خیابانی با عنوان »بدون شرح« با همکاری 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان در روزهای شانزدهم و هجدهم بهمن در 
پایانه مسافربری کاوه انجام می شود.توکلی تاکید 
کرد: از جمله دیگر برنامه های سازمان پایانه های 
شهرداری اصفهان در دهه فجر می توان به اجرای 
تئاتر خیابانی با عنوان »بدون شرح« مورخ هفدهم 
بهمن در پایانه مسافربری صفه، دیدار و تجلیل از 
پیشکســوتان انقالب در ناوگان حمل ونقل برون 
شــهری در روز هجدهم بهمن در منزل شخصی 
آن ها و اجرای ویــژه برنامــه »از جنس غیرت« 
به مناسبت ســالروز بیعت ایل بختیاری با امام 
خمینــی )ره( با همــکاری معاونــت فرهنگی و 
اجتماعی شهرداری منطقه ۱۳ در روز بیستم بهمن 

در پایانه مسافربری زاینده رود اشاره کرد.

اجرای»پیلهامدر
کرمابریشم«در
تاالرهنراصفهان

یــک نویســنده و کارگــردان 
هنرهای نمایشی گفت: داستان 
و جریان مجموعه»پیله ام در کرم 
ابریشم« در رابطه با مردی است 
که ادعا می کنــد تمام اتفاق ها و 
حوادثی که پیرامونش می افتند 

را سابق بر این دیده است.

عکس   خبر

مدیــرکل هماهنگــی و برنامه ریزی امــور عمرانی 
شهرداری اصفهان با اشــاره به تعیین پیمانکار ۱۵۵ 
پروژه در معاونت عمران شهری توسط این اداره کل، 
گفت: این پروژه هــا در قالب احــداث تقاطع و پل، 
خیابان سازی، احداث ساختمان اداری و خدماتی، 
اجرای آســفالت معابر اصلی و فرعی و دیگر موارد 
بوده اســت.محمد عبادی در گفت وگــو با خبرنگار 
ایمنا، اظهار کرد: از ابتدای ســال جاری تاکنون ۱۵۵ 
پروژه در معاونت عمران شــهری توســط اداره کل 
هماهنگــی و برنامه ریزی امور عمرانی شــهرداری 
تعیین پیمانکار و قرارداد آن منعقد شده است که مبلغ 
این قراردادها در مجموع ۹۰۰ میلیارد تومان است.وی 

با اشــاره به تنوع پروژه های معاونت عمران شهری 
ادامه داد: این پروژه ها در قالب احداث تقاطع و پل، 
خیابان سازی، احداث ساختمان اداری و خدماتی، 
اجرای آسفالت معابر اصلی و فرعی، پروژه های تعمیر 
و نگهداری، احداث اماکن ورزشی، ایجاد پارکینگ، 
ســاماندهی و جدول گذاری معابر، پیاده روسازی، 
احداث پارک، فضای سبز، تاسیســات زیربنایی و 
آب رسانی اســت.مدیرکل هماهنگی و برنامه ریزی 
امور عمرانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه تعدادی 
از این پروژه های از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
تعیین پیمانکار شده است، خاطرنشان کرد: بعضی 
از پروژه ها نیــز از طریق واگذاری به ســازمان های 

شهرداری اصفهان، تعیین پیمانکار شده است.عبادی 
اضافه کرد: در راســتای کاهش مشکالت اجرایی و 
رفع نواقص طرح های عمرانی پیش از اجرای پروژه، 
کمیته فنی فاز دو در حوزه معاونت عمران شــهری 
شهرداری اصفهان، با دعوت از تمام ذی نفعان پروژه 
به ویژه معاونت هــای فرهنگی، خدمات شــهری، 
حمل ونقل و ترافیک، سازمان آتش نشانی و مناطق 

مربوطه تشکیل می شود.

از ابتدای سال  جاری انجام شد؛

تعیینپیمانکار۱۵۵پروژهدر»عمرانشهری«اصفهان



مراسم رونمایی از اولین ورق فوالد زنگ نزن در جنوب غربی آسیا 
و شمال آفریقا که توسط فوالد مبارکه اصفهان بومی سازی شده، 
با حضور ســیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در کارخانه فوالد 
مبارکه اصفهان برگزار شد. ورق فوالد زنگ نزن برای اولین بار در غرب آسیا و شمال 
آفریقا در فوالد مبارکه طراحی و تولید شد. این محصول کاربرد زیادی در صنعت 
کشور دارد و سال های گذشته همه نیاز کشور به این محصول راهبردی از خارج 

تامین می شد.

تولید ورق فوالد زنگ نزن، افتخاری برای کشور است
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم با بیان اینکه ایران در بین ۱۰ کشور برتر 
تولید کننده فوالد قرار دارد، گفت: ایران در تولید ماهانه فوالد در نوامبر سال میالدی 
گذشته رتبه هفتم دنیا را کسب کرد.»سید رضا فاطمی امین« اظهار داشت: صنعت 
فوالد در ایران به عنوان صنعت پیشرفته و بالغی است و ساالنه بیش از ۳۰ میلیون 
تن فوالد در کشور تولید می شــود.وی افزود: باید در راستای تولید محصوالت با 
ارزش افزوده باال که کارکرد ویژه ای دارند، حرکــت کنیم.وزیر صنعت، معدن و 
تجارت ادامه داد: تولید این محصوالت نه تنها نیاز کشور را تامین می کند و سود 
باالیی دارد، از ارزش افزوده باالتری برخوردار است و به ما قدرت و اقتدار اقتصادی 
می دهد.وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشــت: برای برخــورداری از اقتدار 
اقتصادی در دنیا باید محصوالتی تولید کنیم که کشورهای کمتری توان تولید آنها 
را داشته باشند.وی خاطرنشان کرد: تولید این محصوالت به ما کمک می کند تا 
در واردات وابستگی کمتری داشته باشیم و در عرصه بین المللی و صادرات هم 
قدرت اقتصادی بیشتری را برای کشور کســب کنیم.وی ادامه داد: امروز تولید 
محصولی را در فوالد مبارکه جشن می گیریم که ارزش افزوده باالتری دارد ولی اگر 
از زاویه دیگر نگاه کنیم این محصول عالوه بر ارزش افزوده باالتر باعث اقتدار کشور 
می شود. امیدواریم حرکتی که در کشور آغاز شده ادامه داشته تا با کمک بخش 
صنعت و سایر بخش های کشور به مردم عزیزمان بیشتر از قبل خدمت کنیم.وزیر 
صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت درصدد ایجاد توازن در زنجیره فوالد، 
از اکتشاف و استخراج تا گندله و ورق فوالدی و توجه ویژه به تولید محصوالت با 
ارزش افزوده باالست.فاطمی امین افزود: بهبود زندگی مردم و نقش آفرینی در 
اقتصاد بین المللی جزو اهداف ماست و تولید محصوالتی که کمتر کشورهای جهان 
توانایی تولید آن را دارند، به ما قدرت می دهد.تولید ورق فوالد زنگ نزن در فوالد 

مبارکه به ما قدرت و اقتدار بین المللی خواهد داد.

فوالد مبارکه الگوی امیدآفرینی و خنثی کردن نقشه های دشمن در کشور است
سیدرضا مرتضوی، اســتاندار اصفهان نیز در آیین رونمایی از ورق فوالد زنگ نزن 
تولید شــده در فوالد مبارکه اظهار داشت: پیشــرفت های بسیاری طی ۴۳ سال 
گذشــته در بخش های مختلف از جمله صنعت فوالد با با تالش دانشــمندان و 
مهندسان انجام شده و اصفهان از دیرباز در همه زمینه ها نقش آفرینی قابل توجهی 
داشته است.وی ادامه داد: حوزه فوالد به عنوان یکی از زمینه هایی است که اصفهان 
در آن پیشگام بوده و فوالد مبارکه توانسته در سال های گذشته تولید خود را به بیش 
از ۱۰ میلیون تن برساند.استاندار اصفهان با بیان اینکه اصفهان از ظرفیت های علمی 
و فناوری باالیی برخوردار است و از دیرباز به عنوان مهد صنعت، هنر و فرهنگ کشور 
بوده، گفت: فوالد مبارکه الگوی امیدآفرینی و خنثی کردن نقشه های دشمن در 
کشور است.وی بیان کرد: امروز اصفهان میزبان بســیاری از مسافران و بیماران 

کشورهای مختلف است که این استان را برای درمان و سالمت انتخاب می کنند.

هدف گذاری جدید فوالد مبارکه، پیشــگامی در تولید محصوالت با ارزش 
افزوده باالتر است

اما محمدیاســر طیب نیا؛ مدیرعامل فوالدمبارکه درخصــوص تولید جدید این 
شرکت گفت: تا امروز افتخار فوالد مبارکه رشد کمی محصوالت فوالدی بوده؛ اما 
هدف گذاری جدید این شرکت پیشــگامی در تولید محصوالت با ارزش افزوده 
باالتر است که تولید ورق فوالد زنگ نزن یک نمونه از آن محسوب می شود. این 
محصول حداقل 5 تا 6 برابر ارزش افزوده باالتری دارد. ارزش این محصول ۳ هزار 
تا 5 هزار دالر نسبت به محصوالت عادی است که نهایتا ارزش افزوده آنها 8۰۰-
7۰۰ دالر است. کشورهای صنعتی عمدتا مصرف کننده این محصول هستند. در 
کشورهای صنعتی تولید این محصول، مصرف آن به ازای هر نفر ۱5 تا 2۰ کیلوگرم 
است که در کشور ما به ازای هر نفر یک کیلوگرم است وامیدواریم بتوانیم با تولید 
این محصول، خودمان را به میانگین جهانی که 6 کیلوگرم مصرف به ازای هر نفر 
هست، برسانیم. مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه همچنین گفت: این مجموعه 
ایجاد 2 هزار شغل را تا ســال آینده هدف گذاری کرده است.وی اظهار کرد: فوالد 
مبارکه به عنوان مجموعه ای پیشران به دنبال تشخیص نیاز کشور است و همواره 
به الزامات رشد اقتصادی تاکید دارد.طیب نیا بیان کرد: فوالد مبارکه شبکه ای از 
سه هزار و 5۰۰ کارگاه، تامین کننده و شرکت های دیگر را تحت پوشش دارد و این در 
حالی است که با محدودیت های زیادی در زمینه انرژی روبه رو بوده و با استفاده 

از ظرفیت های موجود رکوردهای خوبی را در تولید فوالد خام به ثبت رسانده است.
وی اضافه کرد: فوالد مبارکه در تالش است تا با رشد 2۰ درصدی در زمینه تولید، 
نقش خود را در ارتقای جایگاه ایران به خوبی ایفا کند.وی افزود: چشم انداز فوالد 

مبارکه در گام دوم انقالب، تبدیل شدن به الگوی ملی بنگاه داری است.
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بازار

مراسم رونمایی از اولین ورق فوالد زنگ نزن در جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا که توسط فوالد مبارکه اصفهان بومی سازی شده، با حضور وزیر صمت در اصفهان برگزار شد؛

هدف گذاری جدید فوالد مبارکه: پیشگامی در تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر

مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا:

ورق فوالد زنگ نزن محصولی کامال 
بومی و دانش بنیان است

بهمن خلیلی، مدیر عملیات مجتمع فوالد سبا در حاشیه آیین 
رونمایی از ورق فوالد زنگ نزن شرکت فوالد مبارکه گفت: از 
یک سال پیش فاز مطالعاتی تولید ورق فوالد زنگ نزن را با 
استفاده از شرکت های دانش بنیان و توانمندی های داخلی 
در مجتمع فوالد سبا آغاز کردیم تا خوشبختانه توانستیم در 
سالی که به ســال تولید و دانش بنیان مزین است به جمع 

معدود کشورهای تولید کننده این ورق فوالدی بپیوندیم.

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه از این پس می تواند 
طیف وسیعی از فوالدهای پر آلیاژ را 

تولید کند
غالمرضا سلیمی، معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه در 
حاشــیه آیین رونمایی از ورق فوالد زنگ نزن این شرکت گفت: 
تولید ورق فوالد زنگ نزن نشــان می دهد از این پس شرکت 
فوالد مبارکه می تواند طیف وســیعی از فوالدهای پر آلیاژ را در 
کشور تولید کند تا از واردات این محصوالت جلوگیری به عمل آید.
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