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8 صفحه
سال سیزدهم

قیمت: 3000 تومان

گرانی افسارگسیخته در بازار لوازم خانگی، با وجود سیاست های »دستوری« دولت همچنان ادامه دارد؛

بهانه تازه؛ افزایش دستمزدها!

 مدیرعامل شرکت نمایشگاه های
 استان اصفهان:

امسال سال شکوفایی 
صنعت نمایشگاهی است

کمک 101 میلیارد ریالی 
مردم اصفهان برای 

آزادی 9۶ زندانی

بهره برداری از پل معلق در روستای 
نساکوه لردگان تا چند روز آینده؛

جهادی های اصفهان 
به کمک شتافتند

سخنگوی صنعت برق استان مطرح کرد:

احتمال بازگشت 
 خاموشی ها 

در  روزهای گرم سال

در مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت پاالیش نفت اصفهان که با 73.12 درصد سهام حاضران 
برگزار شد، افزایش سرمایه این شرکت با 36.22 درصد از محل سود انباشته و همچنین از محل صدور سهام 

جدید از حدود 14 هزار میلیارد تومان به 19 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان در این مجمع که 24 فروردین ماه جاری برگزار شد،  گفت: پاالیشگاه 
اصفهان در ســال 1405 با اجرای برنامه های راهبردی 5 ســاله، یکی از هلدینگ های موفق پتروپاالیشی 

کشور خواهد شد.
محسن قدیری با بیان این که در قالب طرح بهبود فرآیند و بهینه ســازی ظرفیت پاالیشگاه اصفهان، طرح 
 )RHU( های مهمی در حال اجراست، واحد تصفیه گازوئیل و همچنین گوگرد زدایی از ته مانده برج های خأل
و راه اندازی واحد فرآیند شکست کاتالیستی بستر سیال )RFCC( در بندرعباس را از مهم ترین آنها اعالم 
کرد و افزود: این شرکت امســال برای این طرح ها 488 میلیون یورو و همچنین 3.4 هزار میلیارد تومان 

هزینه خواهد کرد.
وی از بهره برداری واحد تصفیه گازوئیل پاالیشــگاه اصفهان با تولید روزانه 100 هزار بشکه گازوئیل یورو 5 تا 
شهریور ماه امسال خبر داد و گفت: با راه اندازی این واحد، روزانه 200 تن گوگرد از گازوئیل تولیدی پاالیشگاه 
 اصفهان حذف خواهد شــد و غلظت گوگــرد در گازوئیل تولیدی ایــن شــرکت از PPM 8000 به کمتر از

 PPM 50 می رسد.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان، سودآوری این طرح را برای شرکت حدود 5.9 هزار میلیارد تومان 
)در صورت تداوم نرخ های فعلی( در ســال اعالم کرد و افزود: با بهره برداری از این طرح به ازای تصفیه هر 

بشکه گازوئیل تولیدی 7 دالر ارزش افزوده عاید شرکت خواهد شد.

قدیری ادامه داد: سود خالص پاالیشگاه اصفهان با راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل در مجموع 263 میلیون 
دالر خواهد بود و هزینه های انجام شده برای اجرای این طرح ملی پس از 4 سال برمی گردد.

وی، سودهی پارسال این شرکت را 13.2 هزار میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: با بهره برداری از واحد تصفیه 
گازوئیل پاالیشگاه اصفهان پیش بینی می شود 30 درصد به ســوددهی این شرکت افزوده شود و شرکت 

پاالیش نفت اصفهان یکی از شرکت های موفق بورسی نام گیرد.
 مدیر عامل شــرکت پاالیش نفت اصفهان در ادامه، پیشــرفت واقعی اجرای طرح گوگرد زدایی از ته مانده 
برج های خأل )RHU( را  37 درصد اعالم و بر اجرای سریع این طرح مهم تاکید کرد و گفت: با بهره برداری 
این طرح پاالیشگاه اصفهان دومین پاالیشگاهی خواهد بود که سوخت کشتی ها را تولید خواهد کرد و این 
طرح برای شرکت 214 میلیون دالر سودآوری دارد. به گفته قدیری، سرمایه گذاری های انجام شده برای این 

طرح، در مدت 5 سال بازگشت خواهد داشت.
وی  با بیان این که واحد فرآیند شکست کاتالیستی بستر سیال )RFCC( در بندرعباس ساخته خواهد شد 
گفت: با راه اندازی این واحد عالوه بر تولید روزانه 60 هزار بشکه بنزین یورو 5، سالیانه 350 هزار تن پروپیلن 
نیز تولید می شود.مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان، ضریب پیچیدگی پاالیشگاه اصفهان را در حال 
حاضر 5.2 اعالم کرد و افزود: با اجرای طرح های یاد شده ضریب پیچیدگی این شرکت به 8.5 می رسد و 

پتانسیل های بنیادی سهم شپنا افزایش خواهد یافت.
قدیری با بیان این که تمام تالش شرکت سرمایه گذاری در زنجیره ارزش طی برنامه 5 ساله برای سودهی 
بیشتر است ،گفت: با ساخت واحد RFCC و توسعه زنجیره ارزش فوق، ساالنه حدود 260 میلیون دالر سود 

خالص عاید شرکت می شود.

وی از موافقت هیئت مدیره این شرکت برای خرید زمین و ایجاد تاسیسات تانکفارم در بنادر جنوب خبر داد و 
تاکید  کرد: با سرمایه گذاری در این طرح امکان کسب درآمد از بازرگانی فرآورده های نفتی و خصوصا صادرات 

فرآورده های ویژه فراهم خواهد شد.
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: این شرکت، صنایع و کارخانه های مستقر در محدوده شاهین 
شهر با اجرای 80 کیلومتر خط ریلی به ایستگاه راه آهن »ورتون« متصل خواهند شد و این شرکت می تواند 

محصوالت خود را از طریق خطوط ریلی به سراسر کشور حمل کند.
قدیری گفت: با احداث این خط ریلی محصول واحد RHU پاالیشگاه اصفهان برای توسعه زنجیره ارزش به 

واحد RFCC در بندرعباس منتقل می شود.
وی در ادامه از تصویب استقرار استاندارد ISO1705 در پاالیشگاه اصفهان خبر داد و افزود: با استقرار این 
استاندارد، این شرکت به عنوان آزمایشگاه معتمد در زمینه فرآورده های نفتی و استانداردهای مرتبط استان 

محسوب می شود.
وی در ادامه به نام گذاری امســال به نام »سال تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین« از سوی مقام معظم 
رهبری اشاره کرد و افزود: از 36 هزار قطعه و تجهیزات مورد استفاده در پاالیشگاه اصفهان بیش از 90 درصد 

آن توسط متخصصان داخلی و شرکت های دانش بنیان داخلی سازی شده است. 
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با بیان این که در حال حاضر بیشتر کاتالیست های این پاالیشگاه 
و بسیاری از مواد شیمیایی مورد نیاز آن از طریق شــرکت های دانش بنیان تامین می شود، گفت: به تازگی 
کاتالیست واحد تبدیل کاتالیستی CRU پاالیشگاه اصفهان توسط شرکت های دانش بنیان تعویض و راه 

اندازی شده که کاتالیست آن کیفیت بسیار باالیی دارد.

در مجمع عمومی فوق العاده شرکت پاالیش نفت اصفهان مطرح شد:

شرکت پاالیش نفت اصفهان یکی از شرکت های موفق بورسی می شود

شرکت پاالیش 
نفت اصفهان یکی 

از شرکت های 
 موفق بورسی 

می شود

خط 2 متروی اصفهان به کجا رسید؟

شاید خیلی وقِت دیگر!

 بهره گیری هوشمندانه فوالد مباركه
 از فرصت طالیی تولید
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 افتتاح آزادراه شیراز اصفهان 
تا چند ماه آینده

سازماندهی 1500 گروه تربیتی 
در جشنواره نسل  فیروزه ای

3

سرمایه پاالیشگاه اصفهان به 19 هزار میلیارد تومان افزایش یافت

مستقل از شرق و غرب، پناهگاه مردم
در مراسم رژه روز ارتش در اصفهان و در بیان خصایص ارتش جمهوری اسالمی ایران مطرح شد:
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صهیونیست ها، مسجد ابراهیمی را بستند
رژیم صهیونیســتی، مســجد ابراهیمی را به دلیل اعیاد یهودی به مدت دو روز بســت.مقامات 
رژیم صهیونیستی روز گذشته مقرر کردند که  برای دو روز مسجد ابراهیمی را به روی مسلمانان 
ببندند.طبق گزارش پایگاه خبری »روســیا الیوم« مقامات رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته اند 
تا روز چهارشنبه از ورود نمازگزاران فلسطینی به مسجد ابراهیمی، به دلیل اعیاد یهودی ممانعت 
کنند.»غسان الرجبی« مدیر مسجد ابراهیمی تداوم گسترش نفوذ مقامات اسراییلی  به زور سالح 
در این مسجد و همچنین غصب بخش بزرگی از آن توسط نظامیان صهیونیست و بخشیدنش به 

شهرک نشینان را شدیدا محکوم کرده است.

»مارین لوپن« به اختالس متهم شد
دفتر مبارزه با فســاد مالی اتحادیه اروپا، »مارین لوپن« و پدرش را به همراه شماری از اعضای 
حزب این نامزد ریاســت جمهوری فرانســه، به اختالس ۶۲۰ هزار یورویی متهم کرده اســت.به 
نوشته روزنامه گاردین، این دفتر مبارزه با فساد مالی در گزارشی، مارین لوپن، کاندیدای ریاست 
جمهوری جناح راســت افراطی فرانســه، شــماری از اعضای حزب او و همچنین پدر لوپن را به 
اختالس متهم کرده اســت.در این گزارش آمده اســت، لوپن و هم حزبی های او هنگام عضویت 
در پارلمان اروپا، مبلغی معادل ۶۲۰ هزار یورو را صرف مصارف حزبی کرده اند. در این میان لوپن 
شــخصا به اختالس ۱۳۷ هزار یورویی متهم شــده است.بحث اســتفاده لوپن از وجوه عمومی 
اتحادیه اروپا برای مصارف شــخصی و حزبی از ســال ۲۰۱۸ مطرح بوده؛ اما انتشار این گزارش 
درست یک هفته قبل از برگزاری دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری فرانسه می تواند بر کارزار 

انتخاباتی او تاثیرگذار باشد.

درخواست 50 میلیارد دالری اوکراین از »جی 7«
مشاور اقتصادی رییس جمهوری اوکراین گفت، کی یف از کشورهای گروه هفت خواسته حمایت 
مالی ۵۰ میلیارد دالری ارائه داده و انتشــار اوراق قرضه بدون بهره برای کمک به احیای کســری 
بودجه مرتبط با جنگ اوکراین طی شش ماه آتی را بررسی کنند.به نقل از خبرگزاری رویترز، اوله 
اوستنکو، مشــاور اقتصادی رییس جمهوری اوکراین در سخنانی تلویزیونی گفت، این گزینه ها با 
جدیت مورد بحث قرار دارد.این مقام ارشد اوکراین گفت که کشورش از گروه  هفت می خواهد تا ۵۰ 
میلیارد دالر حمایت مالی تامین کنند و همچنین اوراق قرضه  بدون بهره در اختیار کی یف قرار دهند 
تا کسری بودجه مرتبط با جنگ را جبران کند.این درخواست ها در شرایطی مطرح می شود که حمله 
روسیه به اوکراین روز  گذشته وارد پنجاه و چهارمین روز خود شد. درگیری ها در اکثر شهرهای مهم 
اوکراین ادامه دارد و در تازه ترین تحوالت، دنیز شمیهال، نخســت وزیر اوکراین گفت که ماریوپل 

هنوز سقوط نکرده چون سربازان اوکراینی تا لحظه آخر مقاومت خواهند کرد.

مغز متفکر داعش به دام حشد شعبی افتاد
 مدیر اداری و مسئول مالی گروه تروریستی داعش در تقسیمات تروریست ها موسوم به »والیت 
شمال« در دام نیروهای حشد الشعبی عراق افتاده است.یک منبع آگاه به رسانه های عراقی گفت 
که یگان »امنیت پیشگیرانه« حشد الشعبی بعد از چند روز کار اطالعاتی و امنیتی توانست مغز 
متفکر اداری و مسئول مالی داعش در بخش موســوم به والیت شمال را دستگیر کند.روز شنبه 
نیز یکی از سرکردگان داعش در مسیر فرودگاه بغداد و در حین بازرسی ها در یک پاسگاه واقع در 
مسیر به دام نیروهای امنیتی هنگ ســوم تیپ یکم مکانیزه عراق افتاد؛ تروریستی که گفته شد 
مناصب فرماندهی در تشکیالت داعش داشته و یکی از چهره های مهم داعش در »والیت فلوجه 

بخش الجزیره« و نیز مدیریت جذب نیرو در »دیوان سربازگیری« داعش بود.

چرا بدهی خارجی ایران در مقایسه با دیگر کشورها بسیار اندک است؛

تقریبا هیچ
 اخیرا صحبت هایی در باره نرخ بدهی خارجی ایران نقل محافل شده و 
بسیاری تالش می کنند با تحلیل های نادرست ایران را کشوری بدهکار 
جلوه دهند، اما واقعیت چیز دیگری است.استقراض و فروش بدهی 
یکی از راه هایی است که کشورهای جهان در زمان کمبود بودجه به آن 
پناه می برند تا کسری خود را         در تامین منابع مالی در مصارف عمومی 
جبران کنند. بدهی عمومی یا خارجی کشورها همواره از دو جهت مورد 
بررســی قرار می گیرد؛ یکی ارزش ریالی یا ارزی این بدهی و دیگری 
نسبت آن به تولید ناخالص داخلی کشورها. اخیرا رهبر معظم انقالب 
در یکی از ســخنرانی های خود نرخ بدهی کشورمان را         نزدیک به صفر 
اعالم کردنــد و فرمودند: »این مســئله یکــی از موفقیت های نظام 
اسالمی است«.بر اســاس آمار داخلی و بین المللی با کمی اختالف 
البته ایران حدود ۸ میلیارد دالر بدهی خارجی دارد و در ادامه گزارش 
بیان می شود  که چگونه این بدهی در مقایسه با آمارهای بین المللی 

واقعا نزدیک به صفر است.

 بدهکارترین کشورهای جهان کدامند؟ 
به گزارش گلوبال فایر پاور، بدهکارترین کشــور جهان آمریکاســت. 
درواقع این کشــور ۳۰ تریلیون دالر معادل ۳۰ هزار میلیارد دالر بدهی 
دارد و باید گفت این بدهی به معنای آن است که هر نوزاد آمریکایی در 
بدو تولد 9۱ هزار و ۳۰۰ دالر بدهکار است. نسبت این بدهی به اشخاص 
بالغ در آمریکا هم ۲4۲ هزار و ۵۰۰ دالر به ازای هر نفر اســت. آمریکا 
۱.۲۵ برابر تولید ناخالص داخلی خود بدهی داشــت که این نســبت 
طی چند دهه گذشته ۲.۵ برابر شده اســت.پس از آمریکا، انگلیس 
با 9 تریلیون دالر که البته آمار آن مربوط به چند سال پیش است، در 
جایگاه بعدی قرار می گیرد. هر شــهروند انگلیسی بر اساس این آمار 

۱۲۷ هزار دالر بدهکار است.
آخرین آمار بدهی عمومی برای فرانســه به عنوان یکی از بزرگ ترین 
اقتصادهــای اتحادیه اروپا هم ۷.۳۲ تریلیــون دالر بوده که این آمار 
مربوط به ســال آخر سال ۲۰۲۱ اســت. با این حســاب هر شهروند 
فرانسوی ۸۷ هزار و ۲۰۰ دالر بدهی دارد. از این منظر فرانسه سومین 
کشور بدهکار جهان به شمار می رود.بر اساس آخرین آمارها مربوط به 
سال ۲۰۲۰، آلمان به عنوان بزرگ ترین اقتصاد اتحادیه اروپا ۵.4۷4 
تریلیــون دالر معادل ۶9 هزار دالر به ازای هر شــهروند بدهی خارجی 
دارد و در جایگاه چهارمین کشور بدهکار جهان قرار دارد.ژاپن، با 4.۷۷ 
تریلیون دالر بدهی، از یک منظر پنجمین کشور بدهکار جهان است و از 
یک منظر دیگر بدهکارترین کشور جهان به شمار می رود، هر شهروند 

ژاپنی در حال حاضر ۳۸ هزار دالر بدهکار است که البته آمار آن مربوط 
به مارس سال ۲۰۲۰ است.بر اساس آمار سال ۲۰۲۰ نرخ بدهی دولت 
چین هم ۲.۰9 تریلیــون دالر بوده، اما نکته حائــز اهمیت این میزان 
بدهی اختالف فاحش سرانه آن با دیگر کشورهای بدهکار جهان است. 
با تقسیم بدهی بر جمعیت مردم چین، به ازای هر نفر فقط ۱۳۲۶ دالر 

بدهی خواهیم داشتیم.

 جایگاه ایران در میان کشورهای جهانی از نظر بدهی خارجی
ایران با داشــتن کمتر از ۸ میلیارد دالر بدهی در جایگاه صد و دهمین 
کشور بدهکار جهان قرار گرفته است که نسبت به بدهی کشورهای باال 
تقریبا هیچ محسوب می شود. در مقایسه با شــهروندان کشورهایی 
نظیر سوئیس و ســنگاپور که بدهی باالی ۲۰۰ هزار دالر دارند و حتی 
نســبت به ســرانه بدهی مردم آمریکا که بیش از 9۱ هزار و ۳۰۰ دالر 
است، نرخ بدهی تنها 94 دالر به ازای هر شهروند در ایران نیز عمال صفر 

محسوب می شود.

ژاپن؛ بدهکارترین کشور جهان از زوایه ای دیگر
به گزارش ویژوال کاپیتالیســت همانطور که گفته شد، مقایسه میزان 

بدهی با تولید ناخالص داخلی کشورهای جهان یکی دیگر از راه های 
ارزیابی میــزان بدهکاری کشــورها و رتبــه آنها در مقایســه با دیگر 
کشورهای جهان است. از این منظر نرخ کل بدهی دولت ژاپن ۲.۵۷ 
برابر تولید ناخالص داخلی این کشــور یا به عبارت دیگر ۲۵۷ درصد 
بزرگی اقتصادی آن اســت که از این زاویه ژاپن بدترین شرایط را         در 
میان کشورهای جهان دارد.پس از ژاپن، سودان با نرخ بدهی خارجی 
۲.۱ برابر تولید ناخالص داخلی جایگاه دوم را         از آن خود کرده است.در 
میان کشورهای توسعه یافته، نیز ایتالیا با نرخ بدهی دولتی ۱۵9 درصد 
تولید ناخالص داخلی یکی از باالترین میزان بدهی در میان کشورهای 

جهان را         به ثبت رسانده است.
به گزارش ســیس دیتا، نرخ بدهی خارجی ایران بــه تولید ناخالص 
داخلی بر اساس آمار سال ۲۰۲۱، تنها یک درصد بوده و این رقم نسبت 
به آمار سال ۲۰۲۰، 4 دهم درصد کاهش داشته است.بنا بر آنچه گفته 
شد و همان گونه که رهبر معظم انقالب در سخنرانی خود تاکید کردند، 
هم از نظر میــزان بدهی که معادل کمتر از ۸ میلیارد دالر اســت و هم 
از نظر نســبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی که یک درصد 
برآورد می شود، در مقایسه با دیگر کشــورها، بدهی کشورمان تقریبا 

هیچ محسوب می شود.

رییس جمهور  خطاب به رژیم صهیونیستی گفت: کوچک ترین تحرک شما از نیروهای مسلح ما مخفی نیست و اگر حرکتی از سوی شما رخ دهد، مقصد نیروهای مسلح 
ما مرکز رژیم صهیونیستی خواهد بود.آیت ا... سید ابراهیم رییســی اظهار کرد: امام بزرگوار ما حکیمانه امروز را روز ارتش اعالم کردند. ارتش ما ارتش خداخواه، مردم 
دوست ،با بصیرت، مکتبی و دارای روحیه انقالبی است.وی افزود: میثاق با امام و همراهی با مردم بهترین جلوه بصیرت ارتش است . ارتش در دفاع مقدس بسیار خوش 
درخشید و عملیات های مختلفی را موفقیت آمیز در آسمان و دریا انجام دادند.رییس جمهور همچنین با بیان اینکه نام نام آوران ارتش هرگز فراموش نمی شود، گفت: 
تاریخ، همواره ارتش را به عنوان افتخارآفرینان کشور یاد می کند.وی تاکید کرد: همکاری و برادری ارتش و سپاه مثال زدنی است. نیروهای مسلح ایران توانمندی های 
بسیاری دارند. محوری ترین توانمندی این نیروهای مخلص ، مکتبی ، با مهارت و آموزش دیده، خطرپذیر بودن است که آماده اند با هر دشمنی مواجه شوند. مهم ترین 
مولفه قدرت در جمهوری اسالمی، مردم متدین دلداده به خدا هســتند، نیروهای مسلح ما آموزش دیده، مخلص و انقالبی هستند.رییسی افزود: نیروهای مسلح ما 
بعد از جنگ تحمیلی به بازسازی خود پرداختند و امروز توانمندی نظامی ما در جهان زبان زد است. رییس جمهور با یادآوری اینکه ارتش نیروی مجهز و آماده برای دفاع از 
کشور است و مورد اعتماد مردم خاطرنشان کرد: ارتش امیدآفرین است. آمادگی ارتش برای دشمن این است که بداند قدرت نیروهای مسلح ما قدرت بازدارندگی است. 

چهره روزهشدار قاطع رییس جمهور به اسراییل در رژه روز ارتش

جزئیات نشست مشترک دولت و مجلس
نشســت صمیمی دولت و مجلس با محوریت حل مشــکالت اساســی مردم، بررسی راه های 
افزایش و رونق تولید و راهکارهای افزایش همکاری دو قوه در سالن اجالس سران برگزار شد.این 
نشست به میزبانی قوه مجریه برگزار شد 
و رؤسای قوای مجریه و مقننه، اعضای 
هیئت دولت، نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی و معاونین پارلمانی وزرا حضور 
داشتند.وزیران نفت، صمت، کشاورزی، 
رییس سازمان برنامه و بودجه و معاون 
اول رییس جمهور به نمایندگی از دولت 
و رؤســای کمیســیون های اجتماعی، 
فرهنگی، صنایع، اقتصادی، کشاورزی، 
انرژی و جهش و رونق تولید به نمایندگی 
از مجلس شورای اســالمی به بیان نظرات، دغدغه ها و ارائه پیشــنهادات خود پرداختند.رییس 
مجلس شورای اسالمی و رییس جمهور سخنرانان پایانی این نشست صمیمانه بودند.حل مشکالت 
اساســی مردم، راه های افزایش و رونق تولید و راهکارهای افزایش همکاری دو قوه، محور اصلی 

سخنرانی های این نشست بود.

 جزئیات دیدار »علم الهدی« با مهاجران افغانستانی
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: مردم افغانســتان می توانند از طریق وحدت و انسجام 
در حوزه مسائل و مشکالت کشــور خود نقش آفرین و تاثیرگذار باشند و هم در منطقه و کشورهای 
اسالمی بتوانند به برادران و خواهران مظلوم و ستمدیده خود یاری رسانند.وی در دیدار با جمعی از 
مهاجران افغانستان ساکن در مشهد بر ضرورت ایجاد اتحاد و انسجام در جمعیت نیروهای متدین 
و نخبگان دینی افغانستان تاکید کرد.علم الهدی گفت: تشکل فاطمیون به  عنوان نمونه بارز و کاملی 
از اتحاد مجاهدان افغانستانی ثمرات و برکاتی داشت که نتایج آن فراتر از ملت افغانستان و مردم 
ایران، در سطح امت اســالمی و محور مقاومت زمینه بروز و ظهور پیدا کرده است. طبق این گزارش 
یکی از حاضران افغانستانی هم در این جلسه با اشاره به سخنان اخیر آیت ا...علم الهدی در خطبه 
های نماز جمعه هفته گذشته مشهد، اظهار داشت: ماحصل رصد ما از فضای مجازی نشان می دهد 
اخبار مربوط به سخنرانی اخیر شما مورد توجه مهاجران کشــورهای مختلف قرار گرفته و آنچه در 
خطبه ها مطرح شــد، موجی از امید را در دل مومنان ایجاد کرد و زمینه ساز خنثی سازی چند دهه 

ایران هراسی در کشور افغانستان شد.

دستور »الکاظمی« برای سفر یک تیم عراقی به ایران
نخست وزیر عراق یک تیم از وزارت برق این کشور را مکلف به سفر به ایران و حل مشکالت واردات 
گاز کرد.به تازگی نشست شورای وزارت انرژی عراق به ریاست مصطفی الکاظمی، نخست وزیر این 
کشور برگزار شد.الکاظمی در این دیدار یک تیم از وزارت برق عراق را مکلف به سفر به ایران و رایزنی 
در خصوص واردات گاز کرد.مسئوالن عراقی حاضر  در این جلسه توضیحات خود در خصوص اوضاع 
برق عراق در ماه های آینده را ارائه دادند.الکاظمی در این نشســت از تیم وزارت برق عراق خواست 
که با طرف ایرانی درخصوص فراهم کردن گاز به تفاهم برســند.بر اساس این گزارش، پیش از این 
عادل کریم، وزیر برق عراق در اظهاراتی گفت که گاز ایران برای نیروگاه های عراق مناســب است و 
 قیمت آن نیز قابل قبول است.وی همچنین گفت که عراق تا سال ها به گاز ایران نیاز خواهد داشت.

عادل کریم همچنین تاکید کرد که اوضاع برق عراق در تابستان امســال نسبت به سال های قبل 
بهتر خواهد شد.

کافه سیاست

سخنگوی وزارت خارجه: 

 امروز هم توافقی 
در دسترس نداریم

ســخنگوی وزارت خارجه ایران در پاســخ به 
ســوالی درباره مطلب منتشرشده در فضای 
مجازی مبنی بر اینکــه در مذاکرات در دولت 
قبل بحث تحریم ســپاه برطرف شــده بود، 
گفت: موضوعات باقی مانده در گفت وگوهای 
وین برای همه به صورت روشــن گفته شده 
است.ســعید حطیب زاده اظهــار کرد:طی ۱۱ 
ماه مذاکرات همواره گفتیم تــا زمانی درباره 
همه چیز توافق نشــود درباره هیچ چیز توافق 
نمی شود. امروز هم توافقی در دسترس نداریم 
که درباره آن صحبــت کنیم. موضوعاتی باقی 
مانده که به محض اینکه تمام شود می توانیم 
بگوییم توافق در دسترس است. علی جنتی، 
وزیر ارشــاد دولت یازدهم در توئیتی به انتقاد 
از تیم مذاکره کننده برجام در دولت سیزدهم 
پرداخت و نوشت: »گفته می شود یکی ازموانع 
توافق برای احیــای برجام مخالفت آمریکا با 
حذف سپاه پاســداران از فهرست تروریسم 
FTOاســت در حالی که در دولــت دوازدهم 
خارج ساختن مقام رهبری و نهادهای وابسته 
به رهبری از تحریم و حذف ســپاه از فهرست 
تروریسم به عنوان پیش شرط هرگونه مذاکره 
مورد توافــق آمریکاقرارگرفته بود.«وی ادامه 
داد: »باگذشت یک ســال از توقف مذاکرات 
احیای برجام هیئــت مذاکره کننــده نه تنها 
دستاورد جدیدی نداشته بلکه آنچه را که دولت 
دوازدهم درسایه ورزیده بودن دیپلمات های 
خود به دست آورده بود به طورکامل به دست 
نیاورده است زیرا آنان می دانستند برای احقاق 
حقوق ملت باچه زبانــی باقدرت های جهانی 

سخن بگویند.«

بین الملل

آگهی مزایده 

محمود صادقین- شهردار قهجاورستان  م الف:1301604

شهرداری قهجاورستان در نظر دارد بخشی از امورات خود را به شرح جدول ذیل و به صورت حجمی به شرکت های ذیصالح از محل بودجه ۱4۰۱ واگذار نماید.

قیمت کل )ریال(قیمت واحد )ریال(مدت فعالیتمقدار فعالیت )تقریبی(شرح فعالیتردیف

۳۰ روز۳۷۰/۰۰۰ متر مربع روزانهرفت و روب معابر )اصلی(۱

۱۵ روز۲۳/۵۰۰ متر مربع یک روز در میانرفت و روب معابر)فرعی(۲

۳۰ روز۱۵۰۰۰ متر مربع روزانهرفت و روب پیاده روها۳

۳۰ روز۱۱۰۰۰۰ متر مربع روزانهحفط و نگهداری و توسعه فضای سبز4

۳۰ روز۱۲ تن در ۲4 ساعت جمع آوری زباله۵

۳۰ روز۲ ساختمان روزانهحراست فیزیکی ابنیه های شهرداری۶

۳۰ روزیک متر مربع روزانهامور عمرانی و تأسیساتی جزئی۷

۳۰ روز۱ نفر روزانهاجرت کارکرد) در صورت نیاز(۸

۳۰ روز۱ نفر روزانهاجرت استاد کار )در صورت نیاز(9

۳۰ روز۲4 ساعتهجلوگیری از سد معبر و تخلفات شهری- پلیس ساختمان۱۰

جمع کل) به حروف و عدد(

۱- متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد و ارائه پیشنهادات از تاریخ ۱4۰۱/۱/۲4 لغایت ۱4۰۱/۲/۵ به کارپردازی شهرداری قهجاورستان مراجعه نمایند.
۲- برندگان اول، دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

۳- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
۵- زمان بازگشایی دوشنبه ۱4۰۱/۲/۵ ساعت ۱۳ عصر 

نوبت دوم

شهرداری بهاران در نظر دارد به استناد بند ۱ صورتجلسه شماره ۶۲ مورخ ۱4۰۰/۱۱/۲۷ شورای اسالمی شهر بهاران نسبت به فروش قطعه زمینی به مساحت ۳۱ متر 
مربع با مشخصات ذیل از طریق آگهی مزایده اقدام نماید.

آگهی مزایده )نوبت اول(

جواد نصری- شهردار بهارانم الف:1300019

چاپ دوم

مساحت- شماره پالک
قیمت پایه کارشناسی کاربریمتر مربع

هر متر مربع
سپرده شرکت در 

نشانیمزایده / ریال

۷/۳۰۰/۰۰۰۱۱/۳۱۵/۰۰۰مسکونی۳۱-
شهر بهاران، محله اجگرد، چهار راه بازار، 

خیابان امامزاده، فرعی اول غربی

متقاضیان می توانند به منظور آگاهی از شرایط مزایده و دریافت و تحویل اسناد 
مزایده از تاریخ درج آ گهی )سه شنبه ۱4۰۱/۰۱/۲۳ ( تا پایان وقت اداری روز 

شنبه مورخ ۱4۰۱/۰۲/۱۰ به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند.

زمان تحویل پیشنهادات: چهارشنبه مورخ ۱4۰۱/۰۲/۱4 
زمان بازگشایی پاکت پیشنهادات: پنجشنبه مورخ ۱4۰۱/۰۲/۱۵ 

تلفن تماس: ۰۳۱۳۷۲۵4۰۰۵ 
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رییس اتحادیه صنف عطار و سقط  فروشان اصفهان:

قیمت شکر 14 هزار تومان است
رییس اتحادیه صنف عطار و سقط  فروشــان اصفهان با بیان اینکه شــکر به طور فراوان در بازار توزیع 
شــده اســت، گفت: امســال این محصول به اندازه نیاز در اختیار مصرف کنندگان است. قیمت شکر 

برای مصرف کننده، هر کیلو ۱۴ هزار تومان 
است و متقاضی در هر نوبت خرید، امکان 
دریافت سه کیلوگرم شکر را دارد.محسن 
منتظری اظهار کرد: با وجود فراوانی شکر 
و نظارت موثر بر این بازار، استقبال مردم 
مناسب است و به میزانی که نیاز دارند این 
محصول را خرید می کنند. اکنون نظارت 
کافی بر شکر سهمیه صنعت وجود دارد و با 
استفاده از آن در تولید قند و پولکی و نبات، 
مشکالت کمتری در عرضه شکر  به وجود 

خواهد آمد.وی افزود: پیش از این، شکر ســهمیه تنظیم بازار بیشتر میان فروشگاه های خاص توزیع 
می شد و از هر فروشگاهی امکان خرید نبود. به همین دلیل کمبود و گاه بازار سیاه به وجود می آمد ولی 
امسال این مشکل در سطح خرده فروشی بر طرف شده است و با همت بسیج، به طور کنترل شده در 
اغلب مراکز خرید، این محصول عرضه می شود.وی افزود: امسال این محصول به اندازه نیاز در اختیار 
مصرف کنندگان است. قیمت شکر برای مصرف کننده هر کیلو ۱۴ هزار تومان است و هر متقاضی در هر 

نوبت خرید، امکان دریافت سه کیلوگرم شکر را دارد.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان مطرح کرد:

احتمال بازگشت خاموشی ها در  روزهای گرم سال
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با بیان اینکه اکنون برنامه ای برای اعمال خاموشی  مشترکان 
خانگی نداریم، گفت: برنامه مدیریت بار و مصرف صنایع اصفهان از ابتدای اردیبهشت ماه اجرا خواهد 
شد.محمدرضا نوحی اظهار داشت: استان اصفهان نزدیک به ۱۵۰۰ مگاوات کمبود انرژی دارد که باید 
آن را با مدیریت بار و مدیریت مصرف صنایع جبران کرد.وی ادامه داد: اگر با صنایع توافق شود هیچ 
گونه برنامه خاموشی برای مشترکان خانگی در حال حاضر نداریم؛ اما اگر مسائل دیگری مانند گرمای 
هوا و کمبود انرژی در سطح کشور به وجود آید آن زمان برنامه ریزی برای خاموشی های خانگی نیز 
خواهیم داشت.سخنگوی صنعت برق استان اصفهان با بیان اینکه مدیریت بار و مصرف برای صنایع 
بزرگ استان از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری اعمال خواهد شــد، خاطرنشان کرد: اکنون هیچ 
برنامه خاموشی برای مشترکان خانگی در دستور کار نیست؛ اما اگر مسائلی مانند گرمای شدید هوا، 
افزایش پیک مصرف و کمبود تولید داشته باشیم آن زمان برای اعمال خاموشی مشترکان خانگی 

نیز برنامه ریزی خواهد شد.
   

افتتاح آزادراه شیراز اصفهان تا چند ماه آینده
قطعه یک تا ۶ آزادراه شیراز اصفهان تا چند ماه آینده به بهره برداری می رسد.محمد هادی ایمانیه،  
استاندار فارس با بیان این که تکمیل مرحله ۶ آزادراه شیراز اصفهان، ۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، 
گفت: به زودی با سفر رییس سازمان برنامه و بودجه کشــور این اعتبار تامین شده و این آزادراه تا 

چند ماه آینده به بهره برداری می رسد.
ایمانیه افزود: در زمان حاضر تکمیل ۶ قطعه آزادراه در حال انجام است و کارگاه ها همه فعال هستند.

وی به ورودی آزادراه از سمت غرب شیراز به این شهر اشاره کرد و گفت: با زیر بار ترافیک رفتن این 
جاده، ۴۰ تا ۵۰ درصد بار ترافیکی به این ورودی منتقل می شود.

گرانی افسارگسیخته در بازار لوازم خانگی، با وجود سیاست های »دستوری« دولت همچنان ادامه دارد؛

بهانه تازه؛ افزایش دستمزدها!

گرانی  در سال جدید بازار لوازم خانگی را  مهسا نعمتی
هم تحت تاثیر قرار داده است. در حالی که 
لوازم خانگی در ماه های پایانی سال گذشته ۲۵ درصد افزایش قمیت 
داشت، موج گرانی دیگری لوازم خانگی را در شوک فرو برده است. این 
در حالی است که قبل از عید، معاون رییس جمهور تولید کنندگان لوازم 
خانگی را تهدید به آزاد سازی واردات کرد. محمد مخبر ۴ اسفند ۱۴۰۰ 
به تولیدکنندگان لوازم خانگی در خصوص عدم همکاری با ستاد تنظیم 
بازار هشدار داد. مخبر گفت: براســاس تصمیمات ستاد تنظیم بازار، 
چنانچه تولیدکنندگان داخلی لــوازم خانگی قیمت های خود را در بازار 
واقعی نکنند، برنامه ریزی الزم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز 
مردم باید انجام شــود. اما با وجود  این اولتیماتوم ها، خیز افزایش 

قیمت لوازم خانگی تولید داخل در بازار برداشته شده است.
 هر چند رییس جمهور در روزهای اخیر با صدور فرمانی به وزرا دستور 
ســاماندهی بازارها را داده  تا قیمت ها را به صورت قبل بازگردانند. در 
همین زمینه عباس تابش، معــاون وزیر صمــت در روزهای اخیر از 
تولیدکنندگان محصوالت لوازم خانگی در ایران، خواسته بود که به رغم 
افزایش چشمگیر نرخ دستمزد پرســنل و قیمت مواد اولیه مورد نیاز 
برای تولید قطعات تشــکیل دهنده محصوالت لــوازم خانگی، قیمت 

محصوالت خود را افزایــش ندهند. اما آنگونه کــه تولید کنندگان می 
گویند فعال امکان چنین اقدامی وجود نخواهد داشت. در همین زمینه 
مدیرعامل گروه صنعتی انتخاب الکترونیــک از افزایش قیمت مواد 
اولیه مورد نیاز برای تولید برخی از قطعات محصوالت لوازم خانگی در 
روزهای اخیر خبر داد. محمد حسین فهیمی با انتشار پیامی در صفحه 
توئیتر خود نوشت:همزمان با افزایش نامتعارف نرخ دستمزد در سال 
۱۴۰۱، قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید برخی از قطعات محصوالت 
لوازم خانگی افزایش یافته!کدام منطق و رویکــرد اقتصادی توصیه 
کرده که همزمان با افزایش نرخ دستمزد و قیمت مواد اولیه از افزایش 

منطقی و نامحسوس قیمت محصول نهایی جلوگیری شود؟
 دبیر انجمن صنایــع لوازم خانگــی ایران نیز  با اشــاره بــه افزایش
 قیمت هادر این بازار، اظهار کرد: یکسان ســازی نرخ ارز در دراز مدت 
گریز ناپذیر اســت و دولت باید از راه های دیگر این خأل را جبران کند. 
عباس هاشــمی با اشــاره به افزایش نرخ پایه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ 
تومان به بیش از ۲۳ هزار تومان، بیــان کرد: این افزایش هزینه، تاثیر 
مستقیم بر مواد اولیه و اجزا و قطعات وارداتی دارد.بدیهی است اقالمی 
که درصد قطعات و تجهیزات آنها بیشتر به واردات وابسته باشد، تاثیر 
بیشتری از این شرایط می پذیرند.در این شرایط وزارت صمت به عنوان 

متولی اصلی باید به کاهش حقوق ورودی مواد اولیه، اجزا و قطعاتی که 
تولید داخل آنها کمتر است و حقوق ورودی نسبتا باالیی دارند، اقدام 
کند.برای مثال این رقم را به همان چهار درصد پایه برســانند و ســود 

بازرگانی را صفر کنند.
کارشناسان بازار می گویند نقدینگی، اصلی ترین مشکل کنونی تولید 
کنندگان است و ناچار هستند برای تامین هزینه های جاری دست به 
افزایش قیمت ها بزنند. به عقیده کارشناسان، تعلل در خرید و مشکل 
رکود اقتصادی باعث انباشــت لوازم خانگی تولید شــده درانبار های 
کارخانه ها شــد و ســرمایه در گردش این شــرکت ها به شدت مورد 
آسیب قرار گرفت. این مســئله در کنار افزایش حقوق در سال جدید 
موجب تعدیل گسترده نیرو در این صنایع هم شده است. از سوی دیگر 
ساخت لوازم خانگی ایرنی با وجود تمام شعارها همچنان به شدت به 
واردات وابسته است به همین دلیل افزایش قیمت دالر در سال جدید 

هزینه های ساخت را افزایش داده است.
در نهایت به نظر می رسد مجموعه ای از عوامل شامل هزینه های تولید 
و عدم داشتن زیر ساخت های مناســب موجب شده تا به صورت دو 
طرفه هم تولید کنندگان در شرایط سختی باشند و هم خریداران قیمت 

های تحمیل شده را در بازار تاب نیاورند. 

معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: برخورد 
با گران فروشان در دستور کار قرار گرفت و به شکل جدی 
آغاز شد تا دست دالالن در باال رفتن قیمت ها کوتاه شود. 
امیررضا نقش در ستاد تنظیم بازار استان در استانداری 
اظهار داشت: بســته بندی مواد غذایی بهانه ای برای 

گران فروشی شده است که باید بازرسین و متولیان امر 
با افراد خاطی برخورد کنند.وی بیان داشت: بسته های 
مواد غذایی راهی برای سودجویی شده به طوری که از 
یک سو، گرم ذکر شده روی بسته ها با گرم واقعی فاصله 
دارد و با قیمت باالتر به فروش می رسد که جلوی این 
کار باید گرفته شود.معاون امور اقتصادی استانداری 
اصفهان از  اتمام یکصد تن گوشت گوسفندی در اصفهان 
خبر داد و خواســتار تامین آن و تخصیص سهمیه ای 
از سوی تهران به استان شــد و افزود: در حوزه تامین 
گوشت دام سنگین با مشــکل مواجه نیستیم و ۴۲۰ 

تن موجودی فعلی اســت و ۲۶۰ تن از ســهمیه ایام 
نوروز توزیع شده است.وی  از توزیع ۶۰۰ تن مرغ در ماه 
مبارک رمضان خبر داد و افزود: روزانه زیر ۲۰۰ تن مرغ 
در سطح استان توزیع می شــود.وی قیمت تصویب 
شده برای شکر را در این ستاد بین ۱۳ هزار تا ۱۳ هزار و 
۵۰۰ تومان عنوان کرد و گفت: جلسه فوق العاده ای برای 
تایید نرخ جدید و نحوه توزیع و رفع موانع گرفته و نتایج 
به تمام واحدها اعالم خواهد شد.نقش بیان داشت: 
۲۲۲ تن تخم مرغ قبل سال به اصفهان وارد کردیم که 

۱۰۴ تن آن تاکنون توزیع شده است.

معاون استانداری اصفهان:

برخورد با گران فروشان به شکل جدی اجرایی می شود

خبر  روز

همزمان با افزایش نامتعارف نرخ دستمزد در سال ۱۴۰۱، 
قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید برخی از قطعات 
محصوالت لوازم خانگی افزایش یافته!کدام منطق و رویکرد 
اقتصادی توصیه کرده که همزمان با افزایش نرخ دستمزد 
و قیمت مواد اولیه از افزایش منطقی و نامحسوس قیمت 

محصول نهایی جلوگیری شود؟

افزایش تقاضا برای خرید لباس دست دوم در کاشان
رواج خرید و فروش لباس های دست دوم در سال های اخیر و در شرایطی که خرید پوشاک مانند 
سابق اولویت اول مردم نیست، بیشتر موردتوجه کاشانی ها قرار گرفته است.مشکالت و فشار های 
اقتصادی سبب شده خرید لباس نو برای بســیاری از خانواده های کاشانی سخت و دشوار شود و 
فضای خرید و فروش لباس های دست دوم و بعضا دست چندم رونق بیشتری پیدا کرده است.

رصد و مشاهده برخی آگهی های ثبت شده در فضای مجازی نشان می دهد مایل به خرید و فروش 
پوشاک دست دوم هستند.افزایش سرسام آور  قیمت ها، به خصوص در حوزه پوشاک، خریداران 
لباس را راهی غرفه های موقت روز بازار ها کرده است تا با اندک پرداختی صاحب لباسی به اصطالح 
جدید شوند.تا همین چند ســال قبل فقط یک نفر و آن هم در مجاورت بازار بزرگ کاشان اقدام به 
فروش کت و شلوار های دست دوم و لباس های نظامی بدون اتیکت می کرد و اغلب مشتریانش 
را مردان مسن و یا کارگران ساختمانی بعضا مهاجر تشــکیل می داد که خرید را برای رفع نیازهای 
روزانه انجام می دادند.در حال حاضر افزایش تعداد عرضه کنندگان لباس های دست دوم، زمانی که 
قیمت های پوشاک صعودی شده، در کنار استقبال پررنگ مردم نشان می دهد این مدل از خرید و 
فروش به صرفه تر از خرید لباس نو است و روز به روز بر تعداد مشتریان افزوده می شود؛ به شکلی 
که هم اکنون تعدادی از این فروشندگان لباس دســت دوم در روز بازارهای شهر کاشان حضوری 

فعالیت می کنند.

     استقبال شهروندان از خرید لباس دست دوم
به گفته یکی از فروشندگان، لباس های دست دوم با استقبال خوب شهروندان مواجه شده و آنها را 
بر استمرار کسب شان ترغیب می کند.یکی از خریداران  پوشاک دست دوم درباره احوال و اوضاع  
این روزهای روز  بازار  می گوید: قدرت خرید مردم بسیار کمتر از سال های گذشته شده؛ حراج های 
فروشــگاه های بزرگ هم هیچ تاثیر مثبتی بر افزایش خرید طبقه ضعیف و متوسط جامعه ندارد 
و افرادی در این حراجی ها حضور پیدا می کنند که تمکن مالی بهتری دارند.وی می افزاید: زمانی 
که قدرت خرید لباس مناسب برای  رفتن به ســر کار و یا میهمانی را ندارم، مجبورم یا  لباس های 
قدیمی خود را تعمیر کرده و  یا سراغ فروشگاه لباس های ارزان قیمت  و حتی دست دوم بروم.یکی 
از فروشندگان لباس دســت دوم می گوید: بین قیمت لباس های دست دوم و نو اختالف زیادی 
وجود دارد و شرایط اقتصادی سبب شده مشــتریان برای خرید لباس دست دوم رغبت بیشتری 

داشته باشند، چراکه از نظر مالی توان خرید لباس نو را ندارند.

    بی توجهی به بهداشت لباس های دست دوم
 اما زمانی که از رواج و رونق خرید و فروش پوشــاک دســت دوم صحبت می شــود کمتر به نکته 
 مغفول آن که همان وضعیت بهداشــتی این پوشــاک است، توجه می شــود. موضوع مهمی که
  در این ماجرا و  در کنــار کاهش قدرت خرید مردم  و شــرایط اقتصادی کمتر دیده شــده و قطعا
  می توانند آســیب های جــدی و ناگواری برای مشــتریان لبــاس های دســت دوم به همراه
  داشــته باشــد.مدیر مرکز بهداشــت کاشــان با بیان اینکه از منظر قانون فــروش و عرضه انواع

  کفش و لباس زیر ممنوع بوده و در صورت مشــاهده برخورد جدی می شود، خاطر نشان می کند: 
شیوع بیماری های پوستی، آلرژی، گال، شپش و به ندرت بیماری های قارچی از جمله مخاطرات 
خرید و استفاده لباس های دست دوم است.وی ادامه می دهد: لباس های عرضه شده پیش از 
فروش حتما باید گندزدایی،شسته و اتو شده باشد و فاکتور خرید از مبادی معتبر مانند هالل احمر 
را به همراه داشته تا قابل رهگیری باشد.مدیر مرکز بهداشت شهرستان کاشان از جمع آوری بیش 
از ۴۵۰کیلو لباس دست دوم فاقد فاکتور خرید از سطح روز بازار شهر کاشان طی روز های گذشته 
خبر داده و اظهار می کند: از  فروشــندگان لباس های دســت دوم جمعه بازار کاشان درخواست 
شده مســتندات خود مانند فاکتور خرید را ارائه داده و در غیر این صورت لباس های آن ها توقیف 

و معدوم می شوند.

خبرخوان

کارشناس بازار خودرو:گزارش

مشکل بازار خودرو با واردت حل نمی شود
کارشناس و تحلیلگر بازار خودرو در مورد وضعیت و مشکالت پیش آمده در بازار خودرو گفت : مشکل بازار خودرو با واردت حل نمی شود  هر زمان ارز به کشور وارد 
شد، واردات هم آزاد می شود، ببینید حاال صادرات در کشور در وضع مطلوبی ندارد تا بتوان از جهت آن واردات انجام داد؛ البته شاید بگویید درآمد دولت که افزایش 
داشته و من هم این حرف را تایید می کنم، اما مسائل مهم تری پیش از خودروی سواری وجود دارد که دولت باید به آنها رسیدگی کند به خصوص در بخش های 
زیرساختی، انتظار این بود که این راهگشــایی ها تا ابتدای سال انجام شود، اما این اتفاق نیفتاد. امیرحســین کاکایی  افزود: این ایده وجود داشت که واردات 
به عوض صادرات در کشور انجام شود، اما منتقدان این طرح بر این باورند که اوال اجرای چنین طرحی به انحصاری تر شدن بازار خودرو منجر می شود، چون دست 
خودروسازان مطرح در واردات بازتر بود و دوم اینکه اصالکاالی تولید ایران هم در خارج کشور خواهان چندانی ندارد. وی با اشاره به تصمیم تعلیق واردات خودرو 
گفت:به نظر من در تعلیق واردات خودرو تصمیم درســتی اتفاق افتاد، این حرف من با توجه به وضعیت جنگ اقتصادی کشور که ما اکنون در آن قرار گرفته ایم، 
است. ببینید کشور را با احساسات نمی توان اداره کرد، اگر تمام موجودی ما یک میلیارد دالر باشد آیا صرفه با این است که ۵۰ هزار دستگاه خودروی ۲۰ هزار دالری 
وارد کنیم یا همین پول را قطعه بخریم و در داخل ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کنیم؟ در حالت اول تنها ۵۰ هزار نفر صاحب خودرو شده اند، اما در مدل دوم برای 
۵۰۰ هزار نفر خودرو تولید شده است. از طرفی باید دید که کدام سمت برای مردم منافع ایجاد می کند، اینکه خودروی لوکس برای یک دهک باالی درآمدی وارد 

شود یا کشور به سمت تولید تیبا و سمند برای قشری از مردم و یا تارا و شاهین برای قشر دیگر برود؟ 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های 
استان اصفهان:

امسال سال شکوفایی 
صنعت نمایشگاهی است

مدیرعامل شرکت نمایشــگاه های استان 
اصفهان با بیان اینکه سال ۱۴۰۱ را می توانیم 
سال شکوفایی صنعت نمایشگاهی بدانیم، 
گفت: متاسفانه تقویم بسیاری از سایت ها 
به صــورت کامل اجرا نشــد و مشــکالت 
دیگری  سبب شــد فعاالن نمایشگاهی به 

تدریج به مرز شکست برسند.
علیرضــا مرتضوی  با اشــاره بــه وضعیت 
نمایشــگاه ها، اظهار کرد: ســال گذشــته، 
روزگار خوبــی برای فعاالن نمایشــگاهی 
نبود. بسیاری از ســایت ها، برگزارکنندگان 
نمایشــگاه ها و کارکنــان ایــن صنعت به 
دلیل تعطیلی هایی که بــا اوج گیری کرونا 
 اتفــاق می افتاد، امیــد خود را از دســت 

داده بودند.
وی افزود: متاســفانه تقویم بســیاری از 
ســایت ها به صــورت کامــل اجرا نشــد 
و مشــکالت دیگری ســبب شــد فعاالن 
نمایشــگاهی به تدریج به مرز شکســت 

برسند.
نمایشــگاه های  شــرکت  مدیرعامــل 
اســتان اصفهان با اعتقاد بر اینکه ســال 
۱۴۰۱ را می توانیم ســال شکوفایی صنعت 
نمایشــگاهی بدانیم، تاکید کــرد: پس از 
دو ســال وقفه و کم کاری و برگزار نشــدن 
بسیاری از نمایشگاه های مهم و بین المللی 
و همایش های اقتصادی، امســال، سال 
رشــد دوباره اســت و معتقدم پس از یک 
دوره رکود، شــکوفایی رخ خواهد داد.وی 
با بیان اینکــه نمایشــگاه ویترین اقتصاد 
است، افزود: نمایشگاه مکانی برای نشان 
دادن توانمندی ها و عرضه داشته هاســت 
و همچنیــن اســتفاده و شــکل دادن به 
ظرفیت هــای جدید، در نمایشــگاه اتفاق 
می افتد. مرتضوی ابــراز امیدواری کرد که 
در سال جدید بتوان رونق اقتصاد و جایگاه 
واقعی صنعت نمایشگاهی را به مخاطبان 

نشان  داد.

شهرداری نایین باستناد مصوبه 1-8 شماره 78/6/395 مورخ 1400/12/23 شورای محترم اسالمی 

شهر نایین در نظر دارد نســبت به واگذاری حق بهره برداری از اماکن شهرداری شهر نایین را با قیمت 
پایه کارشناسی و با مشخصات جدول و پالن تفکیکی وکروکی محل که به پیوست می باشد را از طریق 

مزایده عمومی به فروش برساند.
لذا متقاضیان محترم می توانند تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه مورخ 1401/02/18 با تکمیل اسناد 
مزایده و مدارک مورد نیاز بــه انضمام یک فقره فیش واریزی نقدی به حســاب 0105850675005 
شهرداری نزد بانک ملی نایین به عنوان سپرده شرکت در مزایده را در دو پاکت جداگانه سربسته الک و 
مهر شده )در پاکت الف فیش واریز نقدی سپرده و در پاکت ب برگ پیشنهاد قیمت، فتوکپی شناسنامه، 

کارت ملی و دیگر اسناد مزایده( به دفتر حراست شهرداری نایین تحویل و رسید دریافت دارند.
شرایط مزایده: 

۱- متقاضی موظف است ظرف مدت هفت روز از تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادی قیمت، به امور مالی 
شهرداری مراجعه و از نتیجه مزایده مطلع و در صورت برنده شدن ظرف مدت هفت روز نسبت به انعقاد 
قرارداد اقدام نماید. عدم انعقاد قرارداد در مهلت مقرر انصراف تلقی شده و در این صورت سپرده تودیعی 

متقاضی به نفع شهرداری ضبط و متقاضی هیچگونه ادعایی نخواهد داشت. 
۲- کلیه هزینه ها و چاپ آگهی در روزنامه و سایر هزینه های مرتبط با موضوع بر عهده برنده مزایده می 

باشد و کمیسیون در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
۳- قیمت پیشنهادی بایســتی به عدد و حروف نوشته شــود و در صورت مبهم بودن مبلغ 

پیشنهادی، ناخوانا و مخدوش بودن به درخواست متقاضی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۴- متقاضیان خرید در صورت تمایل به منظور کســب اطالعات بیشتر می توانند به امور قراردادهای 

شهرداری مراجعه نمایند.
۵- رعایت منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت و شهرداریها در معامالت دولتی و 

شهرداریها مصوب دی ماه ۱۳۳7
۶- پیشنهاد دهنده باید تمام اســناد مزایده را بدون تغییر، حذف و یا قرار دادن شرط، امضاء نموده و 

به مزایده گزار تسلیم نماید.
7- متقاضیان بایستی کپی شناسنامه وکارت ملی و اسناد حقوقی شرکت خود را ضمیمه درخواست در 
پاکت )ب( ارائه نمایند و همچنین اشخاص حقوقی باید کپی  آگهی های تاسیس و آخرین تغییرات 
در مورد دارندگان امضاء مجاز پیشنهاد دهنده برای اســناد مالی و تعهد آور و گواهی کد اقتصادی نیز 

ضمیمه نمایند.
8- سپرده نفرات دوم و ســوم شــرکت کنندگان در مزایده تا تنظیم قرارداد واگذاری با برنده مسترد 

نخواهد شد. 

آگهی مزایده بهره برداری از اماکن شهرداری

حسن شفیعی – شهردار نایینم الف:1304866

نوبت اول
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در حاشیه تجمع مردم چهارمحال و بختیاری مطرح شد:

وزارت نیرو برای اجرای پروژه های آبی برنامه مدون داشته باشد

رییس صنف کشــاورزان چهارمحال و بختیاری با ابراز این عقیده که تونل 
گالب حیات زاینده رود را به خطر می اندازد، گفت: اجرای تونل گالب موجب 
می شود که حدود ۱۰۰ هزار سکنه ساکن در شهرستاهای بن و سامان مجبور 

به مهاجرت اجباری شوند و ۵۰ هزار شغل از دست برود.
مرتضی درخشــان در حاشــیه تجمع مــردم چهارمحــال و بختیاری در 
اعتــراض به اجــرای پروژه هــای غیرقانونی انتقــال آب از این اســتان 
در خصــوص آبگیــری تونــل گالب، اظهــار کــرد: تاکنــون هیچ گونــه 
مجــوز زیســت محیطی بــرای تونــل گالب صــادر نشــده اســت، 
متاســفانه به علت ســکوت ســازمان محیط زیســت کشــور، این تونل 
 بــدون اخــذ مجــوز زیســت محیطی و بــدون اجــازه به بهره بــرداری

 رسیده است.
رییــس صنف کشــاورزان چهارمحــال و بختیــاری افــزود: تونل گالب 
حیــات زاینــده رود را به خطــر می انــدازد، طبــق آخرین اســتعالماتی 
که در ســال ۱۴۰۰ توســط ســازمان محیط زیســت صورت گرفته است، 
اجــرای ایــن پــروژه کامــال رد شــده، مــردم چهارمحــال و بختیاری 
خواســتار این هســتند که مســئوالن کالن صــدای آن ها بشــنوند و از 
 اجرای پروژه هــای غیرقانونــی انتقــال آب در چهارمحــال و بختیاری

 جلوگیری کنند.

وی با اشــاره به اینکه پروژه های آبی مانند ســد و تونل کوهرنگ سه باید 
طبق موازین اجرایی شود، عنوان کرد: بدون اینکه این پروژه به مرحله اجرا 
رسیده باشــد، حقابه مردم پایین دست این ســد در حال انتقال است و 

سپس به بهانه پمپاژ آب، تونل گالب را آبگیری می کنند.
درخشان گفت: اجرای تونل گالب موجب می شود که حدود ۱۰۰ هزار سکنه 
ساکن در شهرستاهای بن و سامان مجبور به مهاجرت اجباری شوند و ۵۰ 

هزار شغل از دست برود.
رییــس صنــف کشــاورزان چهارمحــال و بختیــاری تاکیــد کــرد: 
بــا اجــرای تونــل گالب، تــاالب گاوخونــی نیــز بــا آســیب های 
کوسیســتمی مواجــه خواهــد شــد،  جــدی محیط زیســتی و ا
 زندگــی و معیشــت مــردم چهارمحــال و بختیــاری بــه زاینــده رود 

وابسته است.
وی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو باید برنامه مدونی برای اجرای پروژه های 
آبی در کشور داشــته باشــد، تا انتقال آب توجیه داشــته باشد، تصریح 
کرد: اکنــون وزارت نیــرو در برابر این پروژه ها ســکوت کرده اســت، در 
زمــان وزارت آقای چیت چیان وزیــر وقت، در وزارت نیرو، اعالم شــد که 
 این پروژه به هیــچ عنوان فعال نیســت، در حالی که خالف این مســئله

 ثابت شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری:

 سطح زیر کشت گلخانه های استان
 باید تا 4 سال آینده به 500 هکتار برسد

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: باید هدف گذاری برای توسعه گلخانه ها تا سطح ۵۰۰ هکتار تا 
چهار سال آینده در استان صورت بگیرد.غالمعلی حیدری در نشست بررسی طرح های سرمایه گذاری 
چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه گلخانه ها باتوجه به محدودیت منابع آبی و اشتغال باال 
در این حوزه باید در دستور کار سازمان جهادکشــاورزی قرار بگیرد، گفت: موانع پیش روی احداث و 
توسعه گلخانه ها باید برطرف شود.وی افزود: وزیر جهاد کشاورزی خواستار افزایش سطح زیر کشت 
گلخانه ها در این استان تا ۵۰۰ هکتار در چهار سال آینده شد و این وزراتخانه حمایت های الزم را در این 
راستا انجام می دهد، در پرداخت تسهیالت برای احداث گلخانه محدودیتی وجود ندارد.حیدری تاکید 
کرد: دیوان ساالری اداری موجب می شود تا سرمایه گذار رغبت چندانی به سرمایه گذاری نداشته باشد، 
باید هدف گذاری برای توسعه گلخانه ها تا سطح ۵۰۰ هکتار تا چهار سال آینده در استان صورت بگیرد.

 

 فراخوان تولید کنندگان محصوالت گلخانه ای 
برای مشارکت در نمایشگاه

رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: دومین نمایشگاه تخصصی، تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین اردیبهشت ماه امسال در شهرکرد برپا می شود.عطاء ا... ابراهیمی  اظهار کرد: تولید کنندگان 
گل، گیاهان زینتی، نهال، بذر، ماهیان زینتی و محصوالت گلخانه ای می توانند برای اختصاص غرفه با 
شماره ۰۹۱۳۵۸۵۳۰۰۶ و همچنین ۰۹۱۳۹۵۸۳۰۰۶ تماس بگیرند.دومین نمایشگاه تخصصی، تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرین از ۱۹ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
استان چهارمحال و بختیاری برپا می شود.ابراهیمی افزود: تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین محور 
تالش جهادگران عرصه کشاورزی در سال ۱۴۰۱ خواهد بود.فرمایشات معظم له در خصوص حوزه تولید، 
تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین محور تالش جهادگران عرصه کشاورزیاشــتغال و خودکفایی در 
کشاورزی و امنیت غذایی کشور برای وزارت جهادکشاورزی در گام دوم انقالب اسالمی حکم »منشور 

راهبردی تحول بنیادین کشاورزی« را دارد.
 

اجرای طرح توانمند سازی محالت کم برخوردار در بام ایران
مدیرعامل جمعیت هالل احمر چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با افتتاح صد و ششمین خانه 
هالل، طرح توانمند سازی محالت کم برخوردار در شهرکرد آغاز شد.کیانی  اظهار کرد: در این طرح، 
پنج محله کم برخوردار در شهرکرد به عنوان متولی اصلی ارائه خدمات در نظر گرفته شد.خانه های 
هالل معرف اصول و اهداف جمعیت هالل احمر است که با ساختار داوطلبی در سطح محالت، شهر ها 
و روستا ها توســط اعضای داوطلبان و خیران اداره می شود.آموزش از مهم ترین مولفه های هدف 
گذاری شده در آغاز به کار خانه های هالل اســت. این خانه ها راهی برای توانمندسازی و همچنین 

آگاه سازی ساکنان مناطق روستایی و شهری به شمار می روند.
 

ثبت حماسه مردم چهارمحال در تقویم رسمی کشور
با پیگیری های حجت االسالم جعفری، نماینده شهرســتان بروجن در مجلس شورای اسالمی و پس 
از سال ها تحقیق و پژوهش و ارائه مســتندات الزم، ۲۰ بهمن ۱۳۵۷ »سالروز بیعت مردم چهارمحال و 
بختیاری با امام )ره( و اعالم بیزاری از آخرین نخست وزیر پهلوی« در کارگروه نام گذاری روز های خاص 
دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی تایید و در نشست شورای عمومی کشور جهت درج در متن تقویم رسمی 

کشور به تصویب رسید. 

بام ایراناخبار
سنا

 ای
س:

عک

مفاد آراء
1/130 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 3646 مورخ 1400/11/18 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، خانم 
زهره اباذری به شناسنامه شــماره 848 کدملی 1199079571 صادره شهرضا 
فرزند حبيب اله در ششدانگ يکباب خانه به مساحت 60/28  متر مربع مفروزی 
از پالک شماره 3284 فرعی از 5000 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده 
 اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصلــه 15 روز آ گهی 
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 تســليم و پس از اخذ رســيد، 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 ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/30

م الف: 1294982  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

1/131 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 3614 مورخ 1400/11/14 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی، مالکيت 
خانم رضوان گنجعلی چم جنگلی به شناسنامه شماره 220 کدملی 1289360987 
صادره اصفهان فرزند عباسقلی در ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 331/93  
متر مربع )که ميزان 17/93 متر مربع عقب نشــينی آتی دارد( مفروزی از پالک 
شــماره 4730 فرعی از 5000 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک 
جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشــاعی 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، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/30

م الف: 1294947  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

1/132 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 3767 مورخ 1400/11/30 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی،آقای 
رحمت اله قاسمی  به شناسنامه شــماره 8 کدملی 4621884859 صادره فرزند 
حسينقلی در سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 107/74  متر 

مربع مفروزی از پالک شماره 364 فرعی از 4348  اصلی واقع در اصفهان بخش 
5 حوزه ثبــت ملک جنوب اصفهان بــه موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه و 
وکالتنامه از طرف وراث آقای حسن شفيعيان دستجردی )مالک رسمی( خريداری 

گرديده است.
- برابر رای شــماره 3768 مورخ 1400/11/30 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهــان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، خانم 
عصمت ملک محمد دستجردی  به شناسنامه شماره 68 کدملی 1288638558 
صادره اصفهان فرزند تقی در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ يکباب خانه به 
مساحت 107/74  متر مربع مفروزی از پالک شماره 364 فرعی از 4348  اصلی 
واقع در اصفهان بخش 5 حــوزه ثبت ملک جنوب اصفهان بــه موجب بيع نامه 
 عادی و مع الواســطه و وکالتنامه از طرف وراث آقای حسن شفيعيان 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، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/30

م الف: 1294921  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

1/133 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 3763 مورخ 1400/11/30 هيات اول موضــوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در 
واحد ثبتی حــوزه ثبت ملک جنــوب اصفهــان تصرفات مالکانــه بالمعارض 
متقاضی، آقای عباس مسعودی مرغملکی به شناســنامه شماره 3118 کدملی 
1285935519 صــادره اصفهان فرزنــد عليرضا در ششــدانگ يکباب خانه به 
مساحت 193/10  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 جعفر دهقانی دســتجردی )مالک رسمی( خريداری 

گرديده است. 
لذا به منظور اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 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، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/30

م الف: 1294904  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

1/134 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 3765 مورخ 1400/11/30 هيات اول موضوع قانون تعيين 

تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای نادر 
رمضانی به شناسنامه شماره 153 کدملی 5129438833 صادره فرزند ناصر در 
سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب خانه به مساحت 175/74  متر مربع مفروزی 
از پالک شماره 2802 فرعی از 5000 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده 

است.
- برابر رای شــماره 3766 مورخ 1400/11/30 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، خانم نفيسه 
ايزدی وصفی به شناسنامه شماره 60468 کدملی 1282436317 صادره اصفهان 
فرزند رمضانعلی در سه دانگ مشاع از  ششدانگ يکباب خانه به مساحت 175/74  
متر مربع مفروزی از پالک شماره 2802 فرعی از 5000 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، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/30

م الف: 1294429  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

1/135 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 3674 مورخ 1400/11/19 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی، آقای خليل 
کيوانداريان به شناسنامه شماره 27492 کدملی 1282202197 صادره اصفهان 
فرزند نادعلی در ششدانگ قســمتی از يکباب خانه به مساحت 36/52  متر مربع 
مفروزی از پالک شــماره 1 فرعی از 440 اصلی ) که با پالک 440 باقيمانده که 
به پالک 440/8 تبديل گرديده است » به موجب صفحه 123 دفتر 47 امالک«  
بنام متقاضی سابقه ی ثبت دارد توامًا تشکيل يکباب خانه را می دهد که متقاضی 
قصد تجميع آن را دارد( واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
به موجب بيع نامه عادی و مع الواســطه از طرف خانم خديجه آقا رضائی قينانی 

)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 
باشــند می توانند از تاريخ انتشــار اولين  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به اين اداره تســليم و پس از اخذ رســيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ تســليم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در 
 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت 

صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/30

م الف: 1293389  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

مفاد آراء
1/136 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 3927 مورخ 1400/12/07 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک جنــوب اصفهان تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی، 
آقای مهران گل کاريان به شناســنامه شــماره 1715 کدملی 1289024804 
صادره اصفهان فرزند بهرام در ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 60  متر مربع 
پالک شــماره 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 بانو محترم 
صانعی خوانساری )مالک رســمی( خريداری گرديده است.  لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور ســند 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. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/30

م الف: 1294602  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

1/137 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 3933 مورخ 1400/12/07 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی،خانم فريبا 
وحيد دســتگردی  به شناسنامه شــماره 23025 کدملی 1282699628 صادره 
اصفهان فرزند صادق بر دو دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان مسکونی و 
مغازه متصله  به مساحت 65/76  متر مربع مفروزی از پالک شماره 4335 اصلی  
واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 

مشاعی اوليه مفروز ثبتی  گرديده است.
- برابر رای شــماره 3934 مورخ 1400/12/07 هيات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی،آقای باقر 
علی اشرف دســتجردی  به شناسنامه شــماره 18776 کدملی 1282657100 
صادره اصفهان فرزند علی اکبر بر چهار دانگ مشاع از ششدانگ يکباب ساختمان 
مسکونی و مغازه متصله  به مســاحت 65/76  متر مربع مفروزی از پالک شماره 
4335 اصلی  واقع در اصفهان بخــش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای 

مالکيت رسمی 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، 
دادخواســت خود را به مراجع قضايی تقديــم نمايند. بديهی اســت در صورت 
 انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکيت صادر 

خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/30

م الف: 1294632  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان

بهره برداری از پل معلق در روستای 
نساکوه لردگان تا چند روز آینده؛

 جهادی های اصفهان 
به  کمک شتافتند

فرماندار لردگان گفت: پل معلق در روســتای 
نساکوه منطقه گرگر و سر قلعه این شهرستان تا 
چند  روز آینده به بهره برداری می رسد.بامیری 
اظهار کــرد: هم اکنون گــروه جهادی ققنوس 
اصفهان، ساخت پل معلق در روستای نساکوه 
لردگان را آغاز کردند.این گروه عالوه بر ساخت 
پل معلق، تکمیل ســرویس های بهداشتی و 
طرح های آبرســانی را در شهرســتان لردگان 

انجام خواهند داد.
فرماندار لــردگان افزود: یک فــرد  نیکوکار از 
تهران، هزینه های ساخت این پل را تقبل کرده و 
تا کنون ۸۵ درصد کار انجام شده است و تا چند 

روز آینده به بهره برداری می رسد.
وی گفت: تاکنون برای ســاخت پل معلق در 
روســتای نســاکوه حدود ۳۰۰ میلیون تومان 

اعتبار هزینه شده است.
 گفتنی اســت؛ مردم نساکوه عشــایر هستند

  و بــرای تحصیــل دانــش آمــوزان و خرید 
 مایحتــاج زندگی خــود باید به وســیله جره 
 )قر قــره وطنــاب( از رودخانه خرســان عبور

  کنند.نســاکوه، روســتایی از توابــع بخــش 
 مرکزی شهرســتان لــردگان در چهــار محال 
 و بختیاری اســت کــه در دهســتان میالس 

قرار دارد.
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کمک 101 میلیارد ریالی مردم اصفهان برای آزادی 9۶ زندانی 

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان اصفهان  گفت: طی چهارده روز، مهمانان ضیافت الهی در هجده آیین 
گلریزان حضوری و تلویزیونی، زمینه آزادی ۹۶ بدهکار مالی و محکوم به پرداخت دیات جرائم غیرعمد 

را فراهم کرده و ایــن مددجویان نیازمند 
را به آغــوش گرم خانواده بــاز گرداندند.
اسدا... گرجی زاده با اعالم این خبر  بیان 
کرد: طی چهــارده روز مهمانان ضیافت 
الهی در هجده آییــن گلریزان حضوری و 
تلویزیونی زمینه آزادی ۹۶ بدهکار مالی و 
محکوم به پرداخت دیات جرائم غیرعمد 
را فراهم کرده و ایــن مددجویان نیازمند 
را به آغــوش گرم خانواده بــاز گرداندند.
مدیر نمایندگی ســتاد دیه استان افزود: 

رمضان سال گذشته خیرین خداجو، زمینه آزادی ۶۶ زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کردند که امسال 
با توجه به عزم جدی همکاران ستادی نه تنها از میزان مجموع آزادی ها عبور کرده اند بلکه ماه ضیافت 
الهی به نیمه نرســیده با حمایت مادی و معنوی تا به امروز زمینه آزادی ۹۶ محکوم جرائم غیرعمد از 
سطح زندان های استان فراهم شده اســت.وی ، وجوه نقدی کمک شده را رقمی معادل ۶۵ میلیارد 
ریال عنوان کرد و گفت: ۳ میلیارد ریال هم در قالب تعهدات چک و ۳۴ میلیارد تومان در ردیف تعهدات 
تقبل شده که امید است با وصول مبالغ تعیین شده، زمینه آزادی جمعیت بیشتری از زندانیان تحت 

حمایت ستاد دیه فراهم شود.

رییس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان:

تغذیه آبخوان ها با پساب فاضالب، فرونشست را کنترل می کند
رییس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان گفت: استفاده از پساب های تصفیه شده  صنایع و 
فاضالب های خانگی، روشی مناسب برای کنترل نشست در داخل و اطراف محیط های شهری است.

مهرداد فرهادیان با بیان اینکه امروزه بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله ایران به دلیل نبود مدیریت 
صحیح منابع آب با مخاطرات طبیعی مانند فرونشست، خشکسالی، ســیل، کم آبی و … رو به رو 
هستند، اظهار داشت: بر پایه گزارش سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور بیالن منفی آب های 
زیرزمینی ایران باعث فرونشست زمین در حدود یک میلیون هکتار از عرصه های کشور در ۲۳۰ دشت 
حاصلخیز کشور شده است.این استاد دانشگاه افزود: یکی از راه هایی که در سطح دنیا برای مقابله با 
این مخاطرات به ویژه فرونشست زمین مطرح است، تغذیه مصنوعی آبخوان هاست که در کشورهای 
پیشرفته دنیا مانند آمریکا، انگلیس، کانادا، استرالیا، ژاپن و چین انجام می شود.رییس پژوهشکده 
محیط زیست دانشگاه اصفهان ابراز داشت: به طور عمده دو راهکار برای شارژ مجدد آب های زیرزمینی و 
تغذیه  آبخوان ها وجود دارد، نخست استفاده از روش های پخش و نگهداشت و ذخیره کردن سیالب در 
سطح زمین )آبخیزداری( به ویژه در زمین های دارای آبرفت های درشت دانه کشور برای ایجاد فرصت 
نفوذ آب به درون زمین و راهکار دوم استفاده از پساب های تصفیه شده صنایع و فاضالب های خانگی 
است.فرهادیان با بیان اینکه روش اول برای تغذیه مصنوعی آبخوان های موجود در دشت های کشور 
بسیار مفید است، خاطرنشان کرد: روش دوم برای کنترل نشست در داخل و اطراف محیط های شهری 
مناسب است.وی درباره کیفیت پساب برای تغذیه سفره های آب زیرزمینی، اضافه کرد: به استناد ماده 
پنج آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب در سال ۷۳، کیفیت پساب تصفیه شده در تغذیه آبخوان ها باید 
مطابق استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست در مصارف تخلیه به چاه های جاذب باشد.رییس 
پژوهشکده محیط زیست دانشگاه اصفهان درباره استفاده از پساب فاضالب در بخش کشاورزی و 
گیاهان مثمر نیز  تصریح کرد: استفاده پایدار از فاضالب در بخش کشاورزی نیازمند اعمال مدیریت 

صحیح مصرف، پایش کیفی و میکروبی اراضی آبیاری شده با فاضالب است.

نام شهر ورزنه به عنوان شهر تاالبی در کنوانسیون رامسر ثبت خواهد شد؛

نگاه جهانی به تاالب گاوخونی

شــهر ورزنه در مجاورت تاالب گاوخونی  پریسا سعادت
سال هاست که به واســطه خشکی این 
مرداب وضعیت خوبی ندارد. وضعیت معیشــتی مردم کشاورزی که 
سال هاست کسب و کارشان تعطیل شــده آنقدر وخیم است که اگر 
کمترین آبی به این منطقه برســد تنها صرف کشاورزی شده و چیزی 
برای گاوخونی باقــی نمی ماند. عالوه بر این طــرح های حمایتی از 
آبگیری گاوخونی مانند الیروبی رودخانــه و معابر آبی هم معموال به 
ندرت صورت مــی گیــرد و همین موجب هــدر رفت آب ناشــی از 

سیالب های منطقه می شود.
 در یک برآورد کلی، ورزنه هم اکنون شهری است که اگر چه روزگاری 
به واسطه وجود زاینده رود و گاوخونی جان و رونقی داشت ؛اما حاال 
خشکسالی موجب بهره برداری های بیش از حد توان ظرفیت زیست 
محیطی تاالب شــده و  وضعیت بحرانی کنونی را پدید آورده است در 
این شرایط که تقریبا تمامی کارشناسان و فعاالن محیط زیست نسبت 
به خشکی و نابودی گاوخونی هشدار می دهند ، اعالم شد قرار است 
نام شهر ورزنه به عنوان شهر تاالبی در کنوانسیون رامسر ثبت  شود. در 

واقع قرار است تاالب گاوخونی از سوی بزرگ ترین مجمع حمایت از 
تاالب های جهان دیده شود. این خبر را مدیرکل دفتر حفاظت و احیای 
تاالب ها گفته است. بر این اساس شــهرهای بندر خمیر در مجاورت 
تاالب بین المللی خورخوران استان هرمزگان و شهر ورزنه در نزدیک 
تاالب بین المللی گاوخونی استان اصفهان واجد دریافت عنوان شهر 

تاالبی شدند.
آرزو اشرفی زاده در خصوص انتخاب این شهرهای تاالبی اظهارکرد: بنا 
به آخرین گزارش کمیته مستقل مشورتی شهرهای تاالبی کنوانسیون 
رامسر، شهرهای بندر خمیر در مجاورت تاالب بین المللی خورخوران 
استان هرمزگان و شــهر ورزنه در نزدیکی تاالب بین المللی گاوخونی 
استان اصفهان، فرآیند اعتبارسنجی را با موفقیت طی کرده اند و واجد 
دریافت عنوان »شهر تاالبی« شدند. وی افزود: این کمیته گزینه های 
نهایی را از میان ۲۵ شــهر انتخاب و به صورت شــفاهی در خرداد ماه 
۱۴۰۱ به کمیته دائمی کنوانســیون رامســر ارائه خواهد کرد که پس از 
تصویب کمیته دائمی نام شــهرهای منتخب طی یک اطالعیه رسمی 
در وبسایت کنوانسیون درج خواهد شد.اشرفی زاده خاطرنشان کرد: 

اعضای متعهد کنوانسیون رامسر برای حفاظت و استفاده خردمندانه 
از تاالب های ســرزمین خود توافق کرده اند.  با در نظر گرفتن اهمیت 
شهرها و تاالب های شهری کنوانسیون رامسر طرح اعتبارسنجی شهر 
تاالبی در قطعنامه XII.۱۰ معرفی می شــود.وی افزود: این طرح 
داوطلبانه فرصتی را برای شــهرها به وجود آورده اســت که از طریق 
آن بتوانند تاالب های طبیعی یا انسان ســاخت شــهرهای خود را در 
 ســطح بین المللی معرفی کننــد و تالش های خــود را برای حفاظت

 و بهره بــرداری خردمندانه از تاالب هایشــان با دیگران به اشــتراک 
بگذارند.

 مدیرکل دفتــر حفاظــت و احیای تاالب هــا در پایان گفــت:  طرح 
اعتبارسنجی شهر تاالبی، شهرهای نزدیک، مجاور و وابسته به تاالب ها 
به خصوص تاالب های بــا اهمیت بین المللی را به برجســته کردن و 
تقویت ارتباط مثبت با این اکوسیستم های ارزشمند تشویق می کند. 
برای مثال از طریق افزایش ســطح آگاهی های عمومی در خصوص 
تاالب ها و مشــارکت در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های شهری 
به تقویت ارتباطات مثبت میان برنامه ریزی های شــهری در راستای 

حفاظت هر چه بیشتر از این زیست بوم های ارزشمند می پردازد.
کنوانسیون رامسر به عنوان اولین کنوانسیون مدرن جهانی در حفاظت 
یک زیستگاه ویژه مثل تاالب است و در حقیقت شبکه ای بین المللی 
اســت که حفاظت تاالب ها را در یک مقیاس فراملــی و با رویکردی 

طبیعت   محور نشانه گرفته است.
 کنوانسیون حمایت بین المللی گســترده ای دارد، در حال حاضر ۱۶۰ 
کشور عضو کنوانسیون هســتند و ۱۹۵۳ تاالب با اهمیت بین المللی 
نیــز ثبــت شــده اند)کتاب راهنمــای کنوانســیون( و ۲۳۴ تاالب 
حالت فرامــرزی دارند.چهارچوب بین المللی کنوانســیون رامســر 
در ایجاد ظرفیت نهادی برای شناســایی تاالب ها و بــرای همکاری 
بین کشــورهایی که تاالب هــای مشــترک دارند، کمــک می کند و 
دیپلماســی محیط زیســت را به وجود می آورد. وجود ساختارهای 
 نهادی کارا بــرای حفاظت از آب و برای اطمینــان از توزیع عادالنه آب 

ضروری است.
شــاید آنچه در قالب کمک های بین المللی توانست بخش هایی از 
دریاچه ارومیه را احیا کند باز هم  بتواند در مورد تاالب گاوخونی اجرایی 
شود؛ هر چند ریشه های خشکی این تاالب بسیار بیشتر و پیچیده تر 
از دریاچه ارومیه اســت؛ اما همین که توجه جهانی به سمت خشکی 
این تاالب معطوف شود شاید راهی باشد برای امید داشتن به زندگی 

دوباره در گاوخونی.

با مسئولان جامعه

مفاد آراء
1/138 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر رای شماره 3686 مورخ 1400/11/21 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
 ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی،  مالکيت آقای 
امين اله ميرزا باقريان به شناســنامه شــماره 432 کدملی 1288549393 صادره 
اصفهان فرزند رمضان در ششــدانگ يکباب مغازه به مســاحت 33/66  متر مربع 
مفروزی از پالک شماره 1 فرعی از 1959  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی 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 سند 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: 1401/01/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/30

م الف: 1294659  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

1/139 آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رای شماره 3965 مورخ 1400/12/09 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، آقای محمود ايزدی 
وصفی به شناسنامه شــماره 5 کدملی 1199672424 صادره فرزند غالمعلی در 
ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 23/39  متر مربع مفروزی از پالک شماره 4730 
فرعی از 5000  اصلی واقع در اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در 
ازای مالکيت رسمی مشــاعی اوليه مفروز ثبتی گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آ گهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشــند 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 تســليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضايی تقديم نمايند. بديهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/30

م الف: 1294665  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

1/140 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 140060302023001199 و 140060302023001200 و 
140060302023001201 و 140060302023001202هيــات اول موضــوع 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک مرکزی اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضيان مسعود پاک نژاد فرزند اصغر بشماره شناسنامه 2707 صادره از اصفهان 
به ميزان دو دانگ مشاع و محمد پاک نژاد فرزند اصغر بشماره شناسنامه 360 صادره 
از اصفهان به ميزان دو دانگ مشاع و مليحه پاک نژاد فرزند اصغر بشماره شناسنامه 
135 صادره از اصفهان به ميزان يک دانگ مشاع و عزت شهپری فرزند محمد باقر 
بشماره شناسنامه 46632 صادره از اصفهان به ميزان يک دانگ مشاع در يک باب 

خانه به مساحت 252/19 متر مربع مفروزی از پالک 3295 اصلی واقع در بخش 4 
اداره ثبت مرکزی اصفهان  محرز گرديده اســت. 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 تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت 

يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايی تقديم نمايند.
بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکيت صادرخواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/01/30

م الف: 1295062  حســين زمانی علويجه رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک 
مرکزی اصفهان   

مفاد آراء
1/141 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 0011 -  1401/01/08 هيات دوم  آقای ولی ا... شاملودشت 
پاگردی  به شناسنامه شماره 3 کدملي 6329891850  صادره فالرد  فرزند ا... مراد  
در ششدانگ يک باب مغازه به مساحت 18/57 متر مربع قسمتی از  پالک شماره 
1806 فرعی از 14  اصلي واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان 

از مورد ثبت دفتر امالک الکترونيکی 139920302025022286 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14

م الف: 1303318  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/142 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومــي در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شــود . در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مدت يکماه از تاريخ تســليم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضايي 

تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 15263 - 1400/12/17 هيات  ســوم آقای سيد ابراهيم 
حسينی عاشق آبادی  به شناسنامه شماره 62  کدملي 1290914761  صادره  فرزند  
حسين  در ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 136/70 متر مربع  پالک شماره 
66 اصلی  واقع در اصفهان بخش حوزه 14 ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از 

احمد ذوالفقاری ثبت در صفحه 480 دفتر 149 تائيد
رديف 2- راي شماره 0525 - 1401/01/20 هيات  سوم آقای سيد ابراهيم حسينی 
عاشق آبادی  به شناسنامه شماره 62  کدملي 1290914761  صادره  اصفهان فرزند 

حسين  ششدانگ يکباب ساختمان به مساحت 145/54 متر مربع  از پالک شماره 
66 اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملــک غرب اصفهان  از مالکيت 
مالک رسمی احمد ذوالفقاری طبق سند انتقالی 6046 مورخ 1350/06/07 دفترخانه 

103 اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14

م الف: 1303919  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/143 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آرا صادره هيــات هاي موضوع قانون تعيين تکليــف وضعيت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود . در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضيان 
اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تســليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از 

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شــماره 15649 - 1400/12/24 هيات  اول خانم فرشته مدنی  به 
شناسنامه شماره 745  کدملي 1199063754  صادره شــهرضا  فرزند  مسيح اله  
در سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 182/04 متر مربع 
قسمتی از   پالک شماره 954  فرعی از 16 اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت و سهم االرث عليرضا جوانی از حسينعلی جوانی 
و فاطمه جوانی و از مالکيت فرشته مدنی از سند شماره 44091  مورخ 1376/4/23 
دفترخانه شــماره 25 اصفهان و ســند 35954 مورخ 1399/8/27 دفترخانه 371 

اصفهان
رديف 1- راي شماره 15650 - 1400/12/24 هيات  اول آقای عليرضا جوانی  به 
شناسنامه شماره 1649  کدملي 1283040931  صادره  اصفهان فرزند حسين علی 
در سه دانگ مشاع از  ششدانگ يک باب ساختمان به مساحت 182/04 متر مربع 
قسمتی از  پالک شماره 954 فرعی از 16  اصلی  واقع در اصفهان بخش 14 حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان  از مالکيت  و سهم االرث عليرضا جوانی از حسينعلی جوانی 
و فاطمه جوانی واز مالکيت فرشته مدنی از سند شماره 44091 مورخ 1376/4/23 
دفترخانه شماره 25 اصفهان و ســند 35954 مورخ 1399/08/27 دفترخانه 371 

اصفهان 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14

م الف: 1304068  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

1/144 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشخصات متقاضي وامالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز در 
 روزنامه هاي تعيين شــده توســط اداره فرهنگ و ارشاد اســالمي لنجان آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001643 مورخ 1400/11/17 خانم محبوبه 
سليميان ريزی فرزند رحمت اله نسبت به ششدانگ يکباب خانه به مساحت 213/70 
 متر مربع  مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14

م الف: 1303686 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

1/145 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشخصات متقاضي وامالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز در 
 روزنامه هاي تعيين شــده توســط اداره فرهنگ و ارشاد اســالمي لنجان آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شــماره 140060302015001649 مــورخ 1400/11/18 خانم  فاطمه 
جعفريان ريزی فرزند علی نسبت به ششــدانگ يکباب مغازه به مساحت 13/75 
 متر مربع  مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شــهر بخش 9 ثبت اصفهان 

مع الواسطه خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14

م الف: 1303647 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

1/146 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشخصات متقاضي وامالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز در 
 روزنامه هاي تعيين شــده توســط اداره فرهنگ و ارشاد اســالمي لنجان آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند، مي توانند از تاريخ انتشــار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
اســت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند 

مالکيت صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140060302015001626 مورخ 1400/11/12 آقای محمدرضا 
جعفريان فرزند علی نسبت به ششدانگ يکباب مغازه به مساحت 21/29 متر مربع  
مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14

م الف: 1303678 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 



جواد خیابانی شبیه به گزارشگری اش در دنیای فوتبال، همچنان از گفتن جمالت محیرالعقول بدش نمی آید.  خیابانی به چهره ای خاص در صداوسیما و تا حدودی 
رسانه ها تبدیل شده است. او کارش گزارش فوتبال است و در بین گزارش هایش هم بعضا آن قدر خوراک به رسانه ها می دهد تا گزارشش را به چالش بکشند. با وجود 
این،  چندصباحی است به غیر از گزارشگری و مجری گری به ساختن برنامه های مستند هم رو آورده و فعالیتش را گسترش داده است.خیابانی که یکی از چهره های 
پرتکرار در قاب تلویزیون است، به تازگی درباره وضعیت تیم ملی در جام جهانی پیش رو اظهارنظر کرده و برای بازیکنان و کادر فنی آرزوی موفقیت کرده است. بخش 
مهم صحبت های او درباره دوگانگی به وجود آمده است که تیم ملی با این کادرفنی می تواند در جام جهانی موفق شود یا خیر.وی در پاسخ به این ابهام گفته است: »من 
برای تیم ملی آرزوی موفقیت می کنم و برایم فرقی نمی کند چه کسی سرمربی یا کاپیتان تیم باشد. برای من این مسئله مهم است که این لباس ملی و تیم کشورم 
در اختیار بچه هایی باشد که حق شان پوشیدن پیراهن تیم ملی است. پرچم مربیگری تیم ملی در اختیار کسی باشد که حقش مربیگری تیم ملی فوتبال است. من 
کسی نیستم که راجع به این مسئله نظر بدهم که چه کسی مربی شود و چه کسی نشود. هر کسی مربی یا بازیکن تیم ملی باشد؛ دوست دارم«. صحبت های جواد 
خیابانی درباره عدم اظهارنظر درمورد توانایی های سرمربی تیم ملی و البته دوست داشتن سرمربی، فارغ از اینکه چه کسی است، با اظهارنظراتش درباره کارلوس 
کی روش زمین تا آسمان متفاوت اســت. او یکی از مخالفان جدی کی روش بود و این موضوع را بار ها در تلویزیون بیان کرد و حتی به صورت مستقیم به او تاخت. 

خیابانی جمله معروفی هم درباره کی روش دارد که گفته: »کی روش مستشار بود نه عاشق ایران«. 

جواد خیابانی، فراموشی گرفته است؟

سه شنبه 30 فروردین  1401 / 17 رمضان 1443 / 19 آوریل  2022 / شماره 3509

واکنش »لوپتگی« به شکست ناامیدکننده مقابل رئال مادرید:

خیلی ناراحتم!
سرمربی سویا در خصوص شکست ناامیدکننده ای که متحمل شده، صحبت کرده است. جولین لوپتگی 
بر این باور است که ادواردو کاماوینگا باید در نیمه اول از زمین اخراج می شد. سویا در حالی که با نتیجه 0-2 
از رئال مادرید پیش بود، در نهایت اسیر عملکرد خیره کننده تیم آنچلوتی در نیمه دوم شد و بازی را با نتیجه 
3-2 واگذار کرد. جولین لوپتگی، سرمربی سویا در مصاحبه پس از بازی حاضر شد و در مورد عملکردی 
که تیمش ارائه کرد، توضیح داد: »بازی را واگذار کردیم و ارزیابی بدی از عملکردمان داریم، در نیمه اول 
خیلی بهتر از آنها بودیم و در نیمه دوم ضعیف تر از حریف ظاهر شدیم. انگار که هیچ کس حرکت کاماوینگا 
را ندید! کارت قرمز کامال مشخص بود و مادرید باید با اخراج او، بازی را 10 نفره به پایان می رساند. اگر با 
نتیجه 2-0 و یک یار بیشتر بازی ادامه پیدا می کرد، شرایط متفاوتی رقم می خورد، واقعا بدشانس بودیم.«

 

تایید شد؛
 بایرن با »یولیان ناگلزمان« ادامه می دهد

اولیور کان، مدیر باشگاه بایرن مونیخ، هر گونه شــایعه جدایی یولیان ناگلزمان از این تیم را رد کرد.بایرن 
هفته گذشته یک شکست تلخ و ناباورانه را در لیگ قهرمانان اروپا تجربه کرد و همین مسئله باعث شد که در 
روزهای اخیر انتقاداتی نسبت به یولیان ناگلزمان مطرح شود و حتی شایعاتی درباره آینده او به گوش برسد.

مدیر این باشگاه یعنی اولیور کان درباره ناگلزمان صحبت کرد و گفت: »ما می خواهیم تاکید کنیم که او کامال 
ما را متقاعد کرده و می خواهیم با ناگلزمان ادامه دهیم. او می داند چه چیزی برای ما مهم اســت، از جمله 
پیشرفت بازیکنان جوان که این مسئله را می توانید در بازی جمال موسیاال ببینید. او همچنین توانست سانه 
را به فرم خوب خود بازگرداند.این چیزی است که ما از او انتظار داریم. البته ما نیز به دنبال این هستیم که تیم را 
تقویت کنیم. می دانستیم که یولیان، مربی جوانی است و این چیزی بود که خودمان می خواستیم. همچنین 

می دانستیم که با چند شکست مواجه خواهیم شد و این بخشی از مسیری است که ما طی می کنیم.«
 

شگفت انگیز مثل »توخل«؛ هر دو ماه و نیم یک فینال!
چلسی که در دیدار یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا حذف تلخی را مقابل رئال مادرید تجربه کرده 
بود، در چارچوب نیمه نهایی جام حذفی انگلیس به مصاف کریستال پاالس رفت و در نهایت موفق شد با 
دو گل حریف خود را شکست دهد.پیروزی چلسی برابر کریستال پاالس و صعود این تیم به فینال جام 
حذفی باعث شد که برای اولین بار در تاریخ دو مربی آلمانی یعنی توماس توخل و یورگن کلوپ در بازی 
پایانی FA CUP رو در روی یکدیگر قرار بگیرند.همچنین توماس توخل باز هم به روند خیره کننده خود با 
چلسی ادامه داد. سرمربی آلمانی حاال در 15 ماه اخیر توانسته 6 بار تیمش را به فینال رقابت های مختلف 
برساند که حاکی از قابلیت های فوق العاده توخل است.نکته جالب دیگر به آمار عالی این سرمربی آلمانی 
در رقابت های نیمه نهایی برمی گردد که با پیروزی برابر کریســتال پاالس به آن تداوم بخشید. توخل در 

دوران مربیگری خود هر 11 نیمه نهایی که تیمش در آن حاضر بوده را پیروز شده است. 
   

داور هم مانع ما نشد، هنوز قهرمان نشده ایم
مدیر رئال مادرید داوری بازی برابر سویا را زیر ســوال برد و گفت که با همه موانع در نهایت پیروز شدند.

رئال مادرید در یک بازی به یادماندنی توانست سویا را در سانچس پیسخوان 2-3 شکست دهد و یک 
قدم دیگر به سمت قهرمانی بردارد. بازی با صحنه های داوری بحث برانگیزی همراه بود. قبل از گل اول 
سویا، رئالی ها اعتقاد داشتند برخورد توپ به دست دیگو کارلوس پنالتی است. کمی بعد سویا اعتراض 
داشت که کاماوینگا باید با دریافت کارت زرد دوم اخراج شود. گل دقیقه 73 وینیسیوس را داور به خاطر 
خطای هند مردود اعالم کرد در حالی که به نظر توپ به شــانه او برخورد کرده بود. در هر صورت رئال این 

بازی دشوار را با برتری به اتمام رساند.

بلگراد یا هانگژو؛ مقصد نهایی کشتی کجاست؟
کشتی ایران تا مهر ماه امسال به غیر از تورنمنت های بین المللی، چهار 
رویداد مهم را پیش رو خواهد داشت که جهانی صربستان و بازی های 
آسیایی از اهمیت زیادی برخوردار است. حال باید دید براساس چرخه 
تدوین شده کدام یک از ســتارگان کشتی ایران در این پیکارها حضور 

خواهند داشت.
کشتی ایران در سال 1۴01 روزهای پرکاری را پیش رو دارد، این رشته 
پر افتخار المپیکی عمده مســابقات مهم خود را در نیمه نخست این 
ســال به فاصله زمانی کمتر از 1۸0 روز برگزار خواهــد کرد. خوان های 
سخت کشتی ایران با سفر ملی پوشان به ســرزمین مغول ها شروع 
شده و تا اوایل شهریور با بازی های آسیایی 2022 هانگژو ادامه دارد. 
مســابقاتی که نامداران ایرانی در آن باید با رقبای آســیایی، جهانی و 

کشورهای حوزه جهان اسالم رقابت کنند.
فشــردگی مســابقات و کوتاه بودن مدت زمان حضور ملی پوشان در 
آوردگاه هایی مانند بازی همبستگی کشــورهای اسالمی، بازی های 
آسیایی و مســابقات قهرمانی جهان به گونه ای است که ملی پوشان 
این رشته باید در کمتر از 60 روز در سه تورنمنت بزرگ حضور پیدا کنند. 
کادر فنی با مسئوالن فدراسیون برای پیش گیری از فشار ملی پوشان و 
حضور قدرتمند در تمام تورنمنت ها اولویت بندی الزم را برای مسابقات 
مختلف انجام داده و ستاره های کشتی ایران به طور حتم در قالب 3 

تیم متفاوت به این مسابقات اعزام خواهند شد.

سفر به مغولستان؛ خوان نخست کشتی ایران
اوالن باتور، شهری مدرن و صنعتی در میان کشوری با طبیعت دست 
نخورده و روستاهای بکر. این شهر امســال میزبان پیکارهای کشتی 
قهرمانی آسیا خواهد بود که می توان نخســتین مقصد کشتی گیران 
ایرانی برشمرد. ســی و پنجمین دوره از رقابت های قهرمانی آسیا در 
حالی از 1۹ تا 2۴ آوریل 2022 )30 فروردین - ۴ اردیبهشت 1۴01( در 
شــهر اوالن باتور مغولستان برگزار می شــود که تیم ملی کشتی آزاد و 
فرنگی 27 فروردین ماه راهی این پیکارها شد. اوالن باتور را می توان 
نخســتین مرحله از آزمون ملی پوشــان و کادر فنی کشتی کشورمان 
برشــمرد. در حالی که در مرحله گذشته این رقابت ها در سال 2021 که 
در آلماتی قزاقستان برگزار شد؛ تیم کشتی فرنگی و آزاد ایران توانست 
با 17 مدال از جمله 7 طال، 5 نقره و 5 برنز با اقتدار در 2 بخش قهرمان 
این رویداد را به دست آورد که در صدد است تا در رقابت های پیش رو 

مجدد این جایگاه را تصاحب کند.
کشــتی فرنگی ایران 30 و 31 فروردین ماه با ترکیبی از ملی پوشــان 
جوان شــامل علی نوربخش، مهدی محســن نژاد، ایمان محمدی، 
شــاهین بداغی، محمدرضا مختــاری، عارف حبیب اللهی، رســول 

گرمسیری، ناصر علیزاده، مهدی بالی  و امیر قاسمی منجزی در اوزان 
55، 60، 63، 67، 72، 77، ۸2، ۸7، ۹7 و 130 کیلوگرم و سرمربی تیم 

ملی  محمد بنا، عازم مغولستان شد.
همچنین از طرف دیگر، ترکیب تیم ملی کشتی آزاد برای رقابت ها که 
سوم و چهارم اردیبهشت ماه در این شهر برگزار می شود را رضا مومنی، 
داریوش حضرتقلی زاده، رحمان عموزاد، محمدمهدی یگانه جعفری، 
یونس امامی، علی ســوادکوهی، محســن مصطفوی، امیرحســین 
فیروزپور، محمدحسین محمدیان و یدا... محبی تشکیل می دهد که 
بر اســاس چرخه انتخابی تیم ملی، نفرات اول رقابت های قهرمانی 

کشور، راهی این رقابت ها شدند.
این پیکارها بــرای همه نفــرات تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی 
کشورمان به دلیل اینکه نتایج آن در چرخه انتخابی تیم ملی تاثیر دارد، 
حائز اهمیت است. نفرات برتر قهرمانی آسیا شانس آن را دارند تا در 
ادامه و پشت سر گذاشتن رقیبان داخلی دوبنده تیم ملی را در یکی از 

پیکارهای قهرمانی جهان و یا بازی های آسیایی بپوشند. 

قونیه؛ گام دوم ماراتن سخت کشتی
پنجمین دوره بازی های همبستگی کشــورهای اسالمی از 1۸ تا 27 
مرداد ماه در 21 رشــته ورزشــی به میزبانی شــهر قونیه ترکیه برگزار 
می شــود. این رقابت هــا را می توان ماراتن ســخت دیگــری برای 

کشتی گیران ایرانی مطرح کرد. با توجه به حضور کشتی گیران مطرح 
کشــورهای جمهوری آذربایجان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، 
ترکیه میزبان، ایران و کشــورهای الجزایر و مصــر را می توان رقابت 
سختی را در بخش آزاد و فرنگی متصور شــد. این مسابقات امسال 
در حالی برگزار می شــود که کاروان ایران در 16 رشته از جمله کشتی 

حضور خواهند یافت.
 همچنین با توجه به میزبانی ترکیه در این دوره از مســابقات؛ حضور 
ستارگان نامداری از حدود ۴0 کشور مسلمان در این مسابقات و کشتی 
دور از انتظار نخواهد بود که برای آنان کسب مدال و جایگاه در این دوره 

از مسابقات بسیار حائز اهمیت است.
پیکارهای کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی سال 2022 جهان روزهای 1۹ تا 
27 شهریور 1۴01 در شهر بلگراد صربستان و پس از آن نیز رقابت های 
کشتی بازی های آســیایی 2022 هانگژو چین از 30 شهریور تا 2 مهر 

1۴01 برگزار خواهد شد.
همچنین با توجه به تحلیل علیرضا دبیر، رییس فدراســیون کشــتی 
مســابقات جهانی برای کشــورمان ارزشمند اســت و از سوی دیگر 
بازی های آسیایی نیز برای مدال آوری و کســب جایگاه ارزشمند در 
مقابل کشورهای آســیایی برای کشــورمان نیز ارزش دارد  و با توجه 
به زمان اندک این مســابقات، کادر فنی با ریکاوری به موقع از نفرات 

شاخص و شانس باالی مدال، بهره الزم را خواهد برد.

سوژه  روز

مهدی طارمی هستم، موثرترین بازیکن جهان!
مهاجم ایرانی پورتو بار دیگر با آمار خیره کننده خودش در صدر اخبار قرار گرفت.مهدی طارمی، مهاجم 
ایرانی پورتو این روزها به واسطه درخشش در ترکیب تیمش در صدر اخبار فوتبال پرتغال و اروپا قرار 
گرفته است. طارمی در جریان دیدار تیمش مقابل پورتیموننزه در هفته سی ام لیگ پرتغال عملکرد 
درخشانی داشت و چهره نخست تیمش در برتری 7-0 بود که سه گل زد و یک پاس گل هم داد تا 
ستاره بازی لقب بگیرد.  آماری جالب در خصوص طارمی وجود دارد و او با عملکردش در دیدار اخیر  
توانست در  رتبه نخست تاثیرگذارترین بازیکنان جهان قرار بگیرد. او 10 گل زده و ۹ پاس گل به نام 
خودش ثبت کرده و با 1۹ امتیاز باالتر از چهره های سرشناســی مثل امباپه، لواندوفسکی و هری 

کین قرار گرفته است.  
 

هشدار AFC به باشگاه ها:

 دوربین مربیان متخلف در لیگ قهرمانان آسیا مصادره می شود
کنفدراسیون فوتبال آســیا به تیم های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا هشدار داد که مقررات مربوط 
به فیلمبرداری از روی ســکوها را زیر پا نگذارند.کنفدراســیون فوتبال آســیا اعالم کرده است که 
دوربین های کادر فنی تیم های شــرکت کننده در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا را در صورت 
عدم رعایت قوانین مصادره می کند و همچنین جرائم اداری و مالی هم مشمول این تیم ها خواهد 
شد.مســئول آنالیز و فیلمبرداری باشــگاه ها موظف است جلیقه ای که توســط مسئول رسانه ای 
کنفدراسیون فوتبال آسیا توزیع می شــود را بر تن کند. این فرد همچنین باید با مسئول رسانه ای 
AFC برای اختصاص مکان مناسب فیلمبرداری و امضای فرمی مبنی بر اینکه تصویربرداری فقط 
برای اهداف فنی تیم است در ارتباط باشد.باشگاه ها حق ندارند از این فیلم ها و تصاویر به منظور بهره 
برداری تجاری یا غیر تجاری استفاده کنند و هرگونه تخلف از قوانین، نقض جدی حقوق رسانه ای 

AFC خواهد بود که با مجازات و جریمه روبه رو می شود.
 

قرارداد »صیادمنش« با هال سیتی قطعی می شود
باشگاه هال سیتی به دنبال قطعی کردن قرارداد مهاجم ایرانی اش است.سران باشگاه هال سیتی 
که از عملکرد اللهیار صیادمنش راضی هســتند و از ســازگاری او با هم تیمی هایش در این مدت 
کوتاه به وجد آمده اند، قصد دارند ایــن مهاجم ایرانی را برای مدت طوالنی تری در اختیار داشــته 
باشند. بر اساس گزارش نشــریه »هال دیلی میل« انگلیس، باشگاه هال سیتی قصد دارد قرارداد 
صیادمنش 20 ساله را در تابستان پیش رو قطعی کند. اللهیار پس از یک و نیم فصل بازی قرضی در 
زوریا لوهانسک اوکراین و درخشــش در این تیم، در پنجره نقل وانتقاالت زمستانی اخیر با قرارداد 
قرضی 6 ماهه از فنرباغچه به هال سیتی در لیگ دســته اول فوتبال باشگاهی انگلیس موسوم به 

چمپیونشیپ پیوست.
 

گران ترین بازیکنان گروه ایران؛ سوژه رسانه آمریکایی
تیم ملی فوتبال کشــورمان در قرعه کشــی جام جهانی 2022 قطر در گروه دوم بــا تیم های ملی 
آمریکا، انگلیس و برنده دیدار پلی آف اروپا)اســکاتلند-اوکراین/ولز( رقیب شد.در همین رابطه 
سایت »مدرن اسپورت« آمریکا به بررسی گران ترین بازیکنان گروه دوم و رقابت تنگاتنگ آنها در 
جام جهانی 2022 قطر پرداخت. این رســانه آمریکایی سردار آزمون، ستاره ملی پوش کشورمان را 
با ارزش 2۹.5 میلیون یورو، گران ترین بازیکن تیم ملی ایران معرفی کرد و به رقابتش با کریستین 
پولیشیچ، ستاره تیم ملی آمریکا اشاره کرد.این رسانه نوشت: سردار آزمون، ستاره تیم ملی ایران با 
پولیشیچ، ستاره تیم ملی آمریکا رقابت نزدیکی دارد و آیا این دو ستاره می توانند تیم های کشورشان 

به مرحله بعد برسانند؟

مستطیل سبز

وقتی علی منصور عصبانی می شود؛

 استادیوم خانگی
 محله برو و بیا شده!

علیرضا منصوریــان ضمن انتقاد شــدید از 
مســئولین آبادانی گفت: آقایان اســتادیوم 
خانگی ما را محلــه برو و بیــا کرده اند.مدتی 
می شود که مســابقات تیم های خوزستانی 
در مســابقات لیگ یک، لیگ دو و هم چنین 
جام حذفی در آبادان و به میزبانی استادیوم 
تختی آبادان برگزار می شود. استادیومی که در 
اختیار صنعت نفت است و طالیی پوشان نیز 
از مهمانان خود در این زمین پذیرایی می کنند. 
انجام مسابقات دیگر در این استادیوم باعث 
شده تا فشــار زیادی به چمن آن وارد شود و 
حاال عصبانیت شدید علیرضا منصوریان را به 
همراه داشته اســت.او که از این اتفاق بسیار 
ناراحــت و عصبانی به نظر می رســید ،گفت: 
بگذارید در همین ابتدا از هــواداران عزیزمان 
یک خواهش داشته باشــم که این مرتبه هم 
مثل دفعات قبل پشت باشگاه، من، کادر فنی  و 
بازیکنان مان باشند و بدانند با تصمیمات خلق 
الساعه که آقایان می گیرند صنعت نفت ضرر 
می کند. متاسفانه مسئوالن استان استادیوم 
ما را محله برو و بیا کرده انــد و هر چه فوتبال 
در هر سطحی اســت را در آن برگزار می کنند. 
اینطور که سنگ روی سنگ بند نمی شود.ما 
از ابتدا می دانســتیم  صنعت نفت مشکالت 
مالــی دارد؛ اما آن را با جــان و دل خریدیم و 
 درون خانــواده خودمــان حــل می کنیــم.

 اما این تصمیمی که می گیرند و تمام مسابقات 
استان خوزستان را به آبادان می آورند به ضرر ما 
و تیم است که به دنبال ارائه فوتبال روی زمین 
هستیم. به اتفاق کادر فنی از چمن استادیوم 
تختی دیدن کردیم و زمیــن مثل فرش ما رو 
نابود کرده اند.منصوریان در ادامه گفت: همین 
جا اعالم می کنم اگر مسابقه دیگری جز بازی 
نفت در زمین استادیوم تختی برگزار شود، من 
و کادرم از اینجــا می رویم و دیگر کار نخواهیم 
کرد. زمین چمــن خوبی که شــهر دارد یکی 
از معدود دارایی های بــا ارزش صنعت نفت 
اســت و با این تصمیمات رای بــه نابودی آن 

داده می شود.

فوتبال جهان

تبعات دیدار اســتقالل و نســاجی همچنــان برای 
اســتقاللی ها ادامه دارد. این تیم بعد از شکســت از 
حریف شمالی در جام حذفی و حذف از دور رقابت ها 
حاال در آستانه اتفاقات چالش برانگیز دیگری هم قرار 
گرفته است. بعد از این دیدار فرهاد مجیدی، سرمربی 
استقالل در صحبت های جنجالی به یک داور در دهه 
۸0 اشاره و درباره اش از واژه »شیتیل بگیر« استفاده 
کرد و مدعی شد همین شخص امروز در امر چیدمان 
داوران دخالت می کند.از سوی دیگر نیز تعداد دیگری 
از بازیکنان استقالل در پایان مسابقه به شدت درباره 
داوری این دیدار موضع گیری کــرده و صحبت های 
تندی را مطرح کردند. براساس همین، برخی رسانه ها 

از احتمال محرومیت دو بازیکن استقالل در آستانه 
دیدار با ســپاهان خبر دادند که به نظر می رسد در این 
بین کار وریا غفوری و روزبه چشــمی بیخ پیدا کرده و 
با توجه به گزارش ها، این دو نفر در آستانه محرومیت 
قرار گرفته اند تا پس از محرومیت سیلوا از حضور در 
دیدار مقابل سپاهان، درصورتی که چشمی هم محروم 
شود، استقالل برای این بازی با کمبود مدافع مواجه 
می شود.از سوی دیگر بعد از اظهارات مجیدی درباره 
داوران لیگ برتر و یک کارشناس داوری که عضو کمیته 
داوران هم هست، خداداد افشاریان خبر از شکایت از 
سرمربی استقالل داد. رییس کمیته داوران اعالم کرده 
بود شکایتی از سوی این کمیته علیه فرهاد مجیدی در 

کمیته انضباطی مطرح شده و قرار است به این موضوع 
رسیدگی شود. براساس شنیده ها درخصوص شکایت 
کمیته داوران علیه فرهاد مجیدی، لوایح دفاعیه کامل و 
مستدلی تهیه و آماده شده و قرار است کمیته حقوقی 
استقالل از سرمربی این باشگاه دفاع سفت و سختی 
را به عمل آورد تا از محرومیت وی در آســتانه دیدار با 

سپاهان جلوگیری به عمل بیاورد. 

استقالل بی دفاع مقابل سپاهان؟

1- دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان                                2- موضوع مناقصه: خرید تجهیزات به شرح جدول ذیل:

                                آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 1566 مورخ 1401/01/27 
 اداره کل نوسازی مدارس 

استان اصفهان

مجید نسیمی – سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان م الف:1305316

3- نشانی دریافت و تحویل اسناد مناقصه:
اصفهان – خیابان باغ گلدسته- مقابل درب شرقی بازار هنر- واحد پشتیبانی طرحها 

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان )تلفن تماس 2- 32222091 (
۴- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:

 الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه به مدت ۴ روز از انتشار آگهی از تاریخ 1401/01/30 
لغایت ســاعت 1۹ مورخ 1۴01/02/0۴ و بصورت الکترونیکی از طریق درگاه ســامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( www.setadiran.ir می باشد.
ب( مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ارسال پاکت 

الف و زونکن ارزیابی کیفی تا پایان وقت اداری مورخ 1401/02/18 می باشد.
ج( زمان گشایش پاکات ارزیابی کیفی ساعت ۸:30 صبح روز دوشنبه 1401/02/19 و 

پاکات الف و ب ، ساعت ۸:30 صبح روز سه شــنبه مورخ 1401/02/20 در محل سالن 
اجتماعات اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان می باشد. 

5- نوع تضمیــن قابل قبول شــرکت در مناقصه : الف( ســپرده )واریز به حســاب 
IR780100004061030607670085 به نام تمرکز وجوه سپرده نوسازی مدارس استان 

اصفهان بانک مرکزی ( ب( ضمانتنامه معتبر بانکی به نفع کارفرما به مدت 3 ماه 
6- مدت اعتبار پیشنهادها: یک ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی می باشد.

www.nosazimadaresisf.ir ضمنًا متن این فراخــوان در پایــگاه اینترنتــی 
 و iets.mporg.ir قابل رویت می باشد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکات ها از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. 

نوبت مناقصهمبلغ تضمین )ریال(شماره مناقصه سامانه ستادنوع تضمینمتراژموضوع مناقصهردیف
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نوبت اول



سه شنبه 30 فروردین  1401 / 17 رمضان 1443 / 19 آوریل  2022 / شماره 3509
توزیع بیش از 17 هزار قرص نان به مناسبت میالد امام حسن )ع(

مسئول منابع انسانی موکب گردان جهادی انصارالرضا از توزیع بیش از ۱۷ هزار قرص نان به مناسبت 
میالد امام حسن مجتبی )ع( در چهارباغ عباسی اصفهان خبر داد.میثم یزدانی گفت: بیش از ۳۰ سال 
است که هر ساله ســفره کرم امام حسن )ع( در اصفهان پهن می شود و امســال نیز در سالروز میالد 
ایشان، این سنت حســنه پابرجا بود.یزدانی  افزود: امســال بیش از ۱۱۰۰ نانوایی در اصفهان در شب 
میالد امام حسن)ع( نان رایگان توزیع کردند.به گفته یزدانی، عالوه بر نانوایی ها، امسال تصمیم گرفته 

شد که این کار را به صورت نمادین در برخی از مناطق اصفهان مانند چهارباغ عباسی هم انجام دهند.
 

سازماندهی 1500 گروه تربیتی در جشنواره نسل  فیروزه ای
سخنگوی جشــنواره نســل فیروزه ای در اصفهان گفت: یک هزار و ۵۰۰ گروه تربیتی در جشنواره نسل 
فیروزه ای سازماندهی شدند.حجت االسالم محسن مظاهری  اظهار کرد: جشنواره نسل فیروزه ای در 
ماه مبارک رمضان ویژه نونهاالن، نوجوانان و جوانان در سطح مساجد استان اصفهان آغاز شده است.در 
این جشنواره ، ۴۰ فعالیت در قالب هشت عرصه علمی و آموزشی، عبادی، فرهنگی، اجتماعی، تربیتی، 
ورزشی و تفریحی، سازندگی و خدمت رسانی در دســتور کار پایگاه های بسیج قرار دارد.به گفته وی، از 
پنج هزار و ۳۰۰ مسجد استان، ســه هزار باب جزو جامعه هدف این برنامه هســتند که تاکنون قریب 
به  ۱۷۰ هزار نفر از نوجوانان و جوانان را تحت پوشــش خود قرار داده اند.حجت االسالم مظاهری ازآغاز 
جشنواره یاد شده از ابتدای ماه مبارک رمضان خبردادو گفت: در این مدت ۷۰۰ کالس کمک درسی در 
سطح مساجد راه اندازی شده است و جامعه فرهنگیان استان نیز به صورت جهادی در این عرصه شرکت 
کردند.بیش از ۷۰۰ پایگاه سینما مسجد راه اندازی و در آن ها فیلم های ارزشی و فرهنگی روز سینمای 
ایران اکران شده است.همچنین جشنواره »روزه اولی ها« ویژه دختران پایه سوم و چهارم و پسران پایه 
هفتم و هشتم اجرا شــد که در شــهر اصفهان این برنامه به صورت متمرکز در میدان امام خمینی )ره( 
برگزار و در سایر شهرستان ها نیز برنامه های مشــابه اجرا شد که در مجموع قریب به ۴۰ هزار نفر در این 

برنامه ها شرکت کردند.
 

طی دو ماه اخیر انجام شد؛

BRT اجرای ۶0 تئاتر خیابانی در اتوبوس های
رییس اداره آموزش، معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت: شهروندان در ایام پیش 
از نوروز و فروردین ماه استقبال خوبی در اســتفاده از اتوبوس های BRT داشتند؛ از این رو نزدیک 
به ۶۰ تئاتر در این ایام در سه خط منتخب BRT اجرا شد.نرگس یال وردی اظهار کرد: اداره آموزش، 
معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان در طول ســال و با موضوعات مختلف و بسته به 
زمان برگزاری، اقدام به اجرای تئاترهای خیابانی در رده های سنی مختلف می کنند.وی افزود: در 
تئاتر خیابانی بازیگر به دور از تمام عناصر دست و پاگیر صحنه ای، در تالش است تا مخاطب خود را 
نسبت به موضوعی خاص به هیجان و گاه به تفکر و تعمق در آن مسئله وا دارد.رییس اداره آموزش، 
معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان ادامه داد: تئاتر خیابانی با هدف آشنایی مسافران 
اتوبوس های تندرو با رعایت قوانین و مقررات، اســتفاده صحیح از وســایل حمل و نقل عمومی، 
استفاده از ماسک، صحبت نکردن با تلفن همراه، رعایت نظم و مواردی از این دست اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان در ایام پیش از نوروز و فروردین ماه استقبال خوبی در استفاده از 
اتوبوس های BRT داشتند؛ از این رو نزدیک به ۶۰ اجرا در این ایام در سه خط منتخب BRT انجام 
شد. در نمایش خیابانی نیازی به طراحی لباس، نور، چهره آرایی و طراحی صحنه نیست و مخاطب 

به گونه ای دیگر با بازیگر و محتوای اجرا ارتباط برقرار می کند.
یال وردی گفت: بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته در ســال ۱۴۰۱ اجرای چندین پرفورمنس، 
تئاترهای خیابانی در ایستگاه های مترو و اتوبوس های BRT و اجراهای میدانی در سطح شهر را با 

موضوعات مختلف در دستور کار خواهیم داشت.

در مراسم رژه روز ارتش در اصفهان و در بیان خصایص ارتش جمهوری اسالمی ایران مطرح شد:

مستقل از شرق و غرب، پناهگاه مردم

مراسم رژه روز ارتش در اصفهان، روز گذشته با حضور 
مسئوالن استانی برگزار شد. 

سیدرضا مرتضوی، استاندار اصفهان در این مراسم اظهارکرد: باید اعتراف 
کنیم که امنیت و آرامش کنونی ناشــی از مجاهدت های ارتش، سپاه، 

نیروهای نظامی و انتظامی بوده است.
مرتضوی خاطرنشان کرد: تقدیم شــهدایی همچون شهیدان بابایی، 
فکوری و ستاری، گویای این مدعاست که تواضع، فروتنی، دوری از نام 
و نشان و آمادگی برای فداکاری و جانفشانی از ویژگی های بزرگ مردان 

ارتش است.
اســتاندار اصفهان افزود: حضور ارتش در عرصه هــای مختلف ایثار و 
شــهادت، تقدیم بیش از ۴۸ هزار شــهید و بیش از ۲۰۰ هزار جانباز و 
حرکت برای پایداری، اســتقامت و توانمندتر شدن نظام اسالمی یکی 

از عناصری است که می توان به آن اتکا کرد و ارتش را جنودا...نامید.
وی ادامه داد: اگر در رابطه با حصن رعیت بودن ارتش صحبت می کنیم 
به این معناست که در حال حاضر ارتش جمهوری اسالمی مستقل بوده 

و تنها شرق و غرب را مدیریت نمی کند.
مرتضوی با تاکید بر اینکه ارتش دارای استقالل است و مستقل از ایادی 
شرق و غرب اداره می شود، گفت: برخی از واژه ها در تاریخ سیاسی دنیا 

بسیار پر معناست که باری از کلمات را به دنبال دارد، وقتی از جنگ شش 
روزه اعراب با اسراییل حرف می زنیم، عنصر تحقیر در ذهن همه مردم 

و نظامیان دنیا شکل می گیرد.
وی همچنین با اعتقاد بر مولفه مردمی بودن ارتش، خاطرنشان کرد: با 
یادآوری مردمی بودن ارتش برخی رویدادهای گذشته در ذهن ما تداعی 
می شــود، مانند ایامی که ارتش در زلزله های مختلف این سرزمین در 
وقوع سیل و در دوران اخیر در فراگیری  کرونا در یک نگاه کامال اجتماعی 
و مردمی  به کمک مردم آمد و این یعنی »حصون الرعیه« بودن ارتش.

مرتضوی با بیان اینکه مردم در پرتو ارزش های اسالمی ارتش احساس 
آرامش و اطمینان می کنند، خاطرنشــان کرد: وجود این ارتش  باعث 
سکینه و آرامشی  در مردم می شود که در بزنگاه ها در کنار مردم هستند. 
وقتی درباره تجلی شــعار »ارتش فدای ملت« طی پنج دهه گذشــته 
صحبت می کنیم، می توانیم مصادیق بسیار زیادی را برای آن بشماریم.

ارتش، پناه مردم است
در مراسم رژه روز ارتش آیت ا... سید یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه 
اصفهان گفت: ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسالمی است. در سال 
۵۸ زمانی که برخی نادان ها در فکر این بودنــد که ارتش را منحل کنند 

امام )ره( در مقابل این افکار نادرست ایستادند و بیست ونهم فروردین 
را روز ارتش اعالم کردند و ارتش جمهوری اســالمی را ســربازان امام 

زمان دانستند.
امام )ره( همچنین دستور داد ارتشیان در خیابان های شهر های بزرگ 
رژه بروند و مردم هم از لشکر استقبال کنند که چقدر زیبا بود و آن هایی 
که مخالف بودند متوجه شدند که امام)ره( چه فکر اساسی کرد. درست 
است که سران ارتش آن زمان برخی نادرست و مخالف و یا غیر متدین 
بودند، اما بدنه ارتش، ملت مســلمان و جوانان در آن بحران به انقالب 
جمهوری اسالمی پیوند خوردند و خود را به دامان امام)ره( رساندند و 

دست بیعت به ایشان دادند.
طباطبایی نژاد گفت: بهتریــن تعریفی که برای ارتش اســالمی بیان 
شده همان اســت که امام علی )ع( به مالک اشتر فرمودند: حکومت 
گروه های مختلفی نیاز دارد، اصناف و کارگزاران حکومت می خواهند، 
اما بدان مالک که جنود ارتش در هر حکومتی به ویژه حکومت اسالمی 

حصون رعیت یعنی پناهگاه مردم است.
نماینده ولی فقیــه و امام جمعه اصفهان گفت: ســران و رهبران دینی 
حکومت، زینت آن ها ارتش مومن و پا به رکاب برای مقابله با دشمن و 
عزت برای دین و اسالم هستند، اکنون اگر عزتی به دست آوردیم و در 
جنگ تحمیلی با سربلندی به پیروزی رسیدیم و اجازه ندادیم دشمن 
به اهداف خود برســد به دلیل وجود ارتش، نیرو های مســلح، نیروی 
نظامی، انتظامی، سپاه و بسیج اســت که جنود اسالم هستند و عزت 

برای اسالم به ارمغان آوردند.

شکوه ایران؛ مدیون خون شهدا
در مراســم رژه روز ارتش در اصفهان، ارشــد نظامی آجا در استان های 
اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری هم گفــت: بزرگمردان و دلیران 
ارتشی با خودگذشتگی و جانفشــانی باعث افتخار برای ملت و کشور 
شدند و بی شک شــکوه ایران به مدد خون شهدا و رشادت و شکیبایی 

خانواده های آن هاست.
امیر سرتیپ دوم ســیاوش میهن دوست در مراســم روز ارتش اظهار 
داشت: ۲۹ فروردین روز ارتش و حماسه و یادآور رشادت دلیرمردانی 
اســت که با اقتدار جان خــود را در طبق اخالص قرار دادنــد تا از کیان 

جمهوری اسالمی دفاع کنند.
وی افزود: این بزرگمردان با از خود گذشتگی و جان فشانی باعث افتخار 
برای ملت و کشور شدند و بی شک شــکوه ایران اسالمی به مدد خون 

شهدا و رشادت و شکیبایی خانواده های آن هاست.

در سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷ مطالعات طرح اولیه خطوط اولویت دار قطار شهری 
اصفهان و حومه انجام پذیرفت و در سال ۱۳۷۹ بودجه احداث قطار شهری در پنج 
شهر کشور در مجلس شورای اســالمی به تصویب رسید. در سال ۱۳۸۰ طراحی 
تفصیلی خط شمال - جنوب به طول ۵.۱۲ کیلومتر صورت گرفت و عملیات اجرایی 
ساخت تونل آن آغاز شد، سپس با اضافه شدن خط ۷.۷ کیلومتر کاوه تا پاسداران، 

طول کل مسیر اولویت اول قطار شهری اصفهان به ۲۰.۲ کیلومتر رسید.

جابه جایی 25 هزار نفر در ساعت با خط 2 متروی اصفهان
سیدمحســن واعظی فر، مدیرعامل سازمان قطار شــهری اصفهان در این باره 
می گوید: در سال ۱۳۸۷ در راستای فعال سازی و بهره برداری از سایر مسیرهای 
موجود در شبکه حمل ونقل ریلی کالن شهر اصفهان، سازمان قطار شهری اصفهان 
و حومه نسبت به آگهی فراخوان و برگزاری مناقصه جهت انتخاب مدیریت طرح 
فاز مطالعاتی مرحله اول و دوم خط دو قطار شهری اصفهان به عنوان خط شرقی 
- غربی اقدام کرد.وی با بیان اینکه در دی ماه ســال ۱۳۸۸ قرارداد خط دو قطار 
شهری به شرکت مهندسان مشاور ستیران تنفیذ و اجرایی شد و تا سال ۱۳۹۰ ادامه 

یافت، اضافه می کند: بر این اســاس و پس از انجام اقدامات الزم برای انتخاب 
سایر مشاوران طرح، سرانجام در بهمن ماه ۱۳۸۹ مشارکتی از مشاوران داخلی و 
خارجی شامل مترا، پژوهش و سیسترا انجام و مطالعات مرحله یا فاز اول خط 
دو قطار شــهری اصفهان را آغاز کردند.وی با بیان اینکه طول مسیر خط دو قطار 
شهری اصفهان ۲۴.۷۵ کیلومتر با ۲۳ ایستگاه است، تصریح می کند: حدفاصل 
ایستگاه دارک تا ایســتگاه کهندژ، ۱۴.۶ کیلومتر با ۱۶ ایستگاه در حال اجراست.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان اضافه می کند: ۱۵ ایستگاه این خط در 
حال ساخت است که یک ایستگاه دیگر نیز در چند ماه آینده به مرحله اجرا خواهد 
رسید؛ این خط یک ایستگاه تبادلی به عنوان تنها ایستگاه متصل به خط یک قطار 
شهری اصفهان را نیز دارد.وی با بیان اینکه خط دو متروی اصفهان یک محل دپو 
دارد، تاکید می کند: طول مســیر تا دپو ۱.۴ کیلومتر است و این خط دارای واگن 
درون شهری سنگین اســت.واعظی فر تصریح می کند: حداکثر سرعت خط دو 
متروی اصفهان ۸۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود و پیش بینی می شود این خط در 
ساعت اوج، ۲۵-۱۷ هزار نفر در ساعت را جابه جا کند.وی با اشاره به ایستگاه های 
خط دو متروی اصفهان، خاطرنشان می کند: این خط از شمال شرق اصفهان از 

ایستگاه دارک آغاز شده است و با گذر از ایستگاه های حرم زینبیه، عاشق اصفهانی، 
عمان سامانی، الله، شاهد، طوقچی، ابن ســینا، امام علی )ع(، حافظ، آمادگاه، 
امام حسین )ع(، خلجا، چهارسو، شهید خرازی، کهندژ، جاوان، صمدیه، رهنان، 

پیام نور، ماربین و شمس به ایستگاه خمینی شهر می رسد.

پیشرفت 35 درصدی سیویل و سازه ها
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان با بیان اینکه سیویل و سازه که در اولویت 
فعلی اجرایی قرار دارد ۳۵.۹۷ درصد پیشــرفت داشته اســت، ادامه می دهد: 
ایستگاه حافظ تنها ایستگاهی است که عملیات عمرانی آن آغاز نشده و در شرف 
برگزاری مناقصه است.وی اظهار می کند: سازه ایستگاه حرم زینبیه بالغ بر ۷۷ 
درصد، سازه ایستگاه عاشق اصفهانی صددرصد، ســازه ایستگاه عمان سامانی 
حدود ۸۵ درصد، سازه ایستگاه الله بالغ بر ۹۶ درصد و سازه ایستگاه شاهد حدود 
۶۰ درصد پیشرفت داشته است.واعظی فر ادامه می دهد: سازه ایستگاه طوقچی 
بالغ بر ۳۴ درصد، ایستگاه آمادگاه حدود ۱۶ درصد، سازه میدان امام حسین )ع( 
بالغ بر ۲۰ درصد، سازه ایستگاه خلجا حدود ۵۲ درصد، سازه ایستگاه چهارسو بالغ 

بر ۶۲ درصد و سازه ایستگاه شهید خرازی بالغ بر ۸۰ درصد پیشرفت داشته است.
وی با بیان اینکه تونل های دارک تا میدان امام علی )ع( ۶۴.۱۵ درصد پیشرفت 
داشته است، می افزاید: تونل غربی ۴۳۵۸ متر و تونل شرقی ۴۶۶۳ متر پیشرفت 
داشته؛ حفاری تونل کهندژ تا میدان امام علی )ع( نیز با ۷۰۸ متر معادل ۳۲ درصد 

پیشرفت داشته است.

خط ۲ متروی اصفهان به کجا رسید؟

شاید خیلی وقِت دیگر!

خبرخوان

م
سنی

: ت
س

عک

گزارش

مفاد آراء
1/147 برابر رای شماره 140060302007005688 و 140060302007005690 
و140060302007005689 مورخ 14 / 12 / 1400 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک فالورجــان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقایان ســلمان 
محمدی حسین آبادی فرزند هاشم بشماره شناسنامه 3804  وکدملی 1290571376 
صادره اصفهان واحمد محمد ی حســین آبادی فرزند هاشــم به شناسنامه 2892 
وکد ملی 1290872473صادره از اصفهان وهاشــم محمدی حسین آبادی فرزند 
عبدالحسین بشناســنامه 15 وکدملی 1111591040 صادره از فالورجان بالسویه 
هر کدام دو دانگ مشــاع ازششــدانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی باکاربری 
زراعی به مســاحت 67 / 101 مترمربع پالک 19 اصلی واقع در کلیشاد خریداری 
مع الواســطه از مالک رسمی خانم کبری هاشــمی فرزند حیدرمحرزگردیده است 
لذا به منظور اطالع عموم مراتــب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشــود در 
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
وپس 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 وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد خواهد شد،
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14

م الف: 1303568  محمد علی ناظمی اشــنی  رئیس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

مفاد آراء
 1/148 برابــر رای شــماره 140060302007005289 مــورخ 11 / 11 /1400 
هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد 
ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای مهدی عســگری هویه فرزند هاشم بشماره شناسنامه و 
 کد ملی 1100169237 صادره از فالورجان در ششدانگ یک درب باغ به مساحت

 66 / 1412 مترمربع پالک 26 اصلی واقع در هویه خریداری مع الواســطه ازمالک 
رسمی آقای اسماعیل عسگری فرزند علی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/14

م الف: 1303464 محمد علی ناظمی اشنی  رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
تحدید حدود اختصاصی

1/149 شــماره نامه : 140185602024000609-1401/01/23 نظر به اینکه به 
موجب رای شــماره 140060302024001662 مورخ 1400/05/31 هیات قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب 
خانه به مساحت 99/80 متر مربع تحت شماره فرعی 2959  از اصلی 4348 مفروز 
و مجزی شده از شــماره 764 فرعی از اصلی مزبور  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
در مالکیت آقای علیرضا روشنی دستگردی فرزند براتعلی  به شماره شناسنامه 738 
و کدملی 6299557974 صادره گندمان مســتقر گردید و پرونده ثبتی فاقد سابقه 
تحدید حدود می باشد لذا به اســتناد تبصره ذیل ماده 13 قانون فوق الذکر و  طبق 
تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز شنبه مورخ 1401/02/31 ساعت 
9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد و به موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین اعالم می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات 
مالکین و مجاورین مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید 
حدود و فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و معترض طبق ماده 86  آئین نامه قانون 
ثبت باید از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره، ظرف یک ماه دادخواست خود را به 
مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی 
ارائه نماید، درغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه  

مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید 
و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد. 
تاریخ انتشار: 1401/01/30 م الف: 1302438 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان
تحدید حدود اختصاصی

1/150 شــماره نامــه : 140185602024000612-1401/01/23 چون تحدید 
حدود ششدانگ یک باب خانه پالک 4348/2982  واقع در بخش 5 ثبت اصفهان 
که طبق پرونده ثبتی به نام خانم معصومه امیدی فرزند محمد در جریان ثبت است 
و به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دســتور قسمت اخیر 
ماده 15 قانــون ثبت و طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود پــالک مرقوم در روز 
چهارشنبه مورخ 1401/02/28 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر 
در این آگهی در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترضین 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواســت به 
 مرجع ذیصالح قضائی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. 
تاریخ انتشار: 1401/01/30 م الف: 1301614 شبان رئیس منطقه ثبت اسناد 

و امالک جنوب اصفهان
فقدان سند مالکیت

1/151 شــماره نامــه: 140185602025000716- 1401/01/28 نظر به اینکه 
آقای  عبدالرضا نامداری بردشــاهی فرزند غالمعلیخان با ارائه درخواســت شماره 
25043772  مورخ 1400/11/23 و تســلیم دو برگ استشهادیه شهود شماره رمز 
تصدیق 292909 مورخ 1400/11/23 دفترخانه 335 اصفهان مدعی مفقود شدن 
سند مالکیت یک دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی 1041 فرعی از 14 اصلی 
واقع در بخش 14 اصفهان که در صفحه 37 دفتر 349 امالک ذیل ثبت 38206 و به 
شماره چاپی 008470 صادر و تسلیم گردیده و نامبرده اعالم نموده سند مالکیت به 
علت نقل مکان مفقود گردیده  و درخواست صدور سند المثنی نموده است. لذا مراتب  

به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود اسناد 
مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را 
کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی 
است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
 یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 
م الف: 1304838  ابوالفضل شهریاری نائینی مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان
فقدان سند مالکیت

1/152 شــماره نامــه: 140085602024014597- 1400/12/16 نظر به اینکه 
سند مالکیت المثنی یک سهم مشاع از سه هزار و صدو نود سهم پالک ثبتی شماره 
0 فرعی از 3021 اصلی واقــع در بخش پنج اصفهان به نــام مهناز حاجیان  تحت  
شــماره چاپی 619555 ه 98 دفتر الکترونیک 139920302024013491  ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده است  ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده 
1400/039779 مورخ 1400/12/02 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضا 
شهود آن ذیل شماره 140002155834000639 مورخ 1400/11/30 و رمز تصدیق  
186721 به گواهی دفترخانه 239 اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
آن به علت نامعلوم مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک 
فوق را نموده است  لذا مراتب  به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این 
اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بدیهی اســت اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور سند مالکیت 
المثنی طبق مقررات خواهد شــد. م الف: 1304181 مهدي شبان سرپرست 

واحد ثبتي حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان
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انتظار بازار آهن و فوالد برای تحقق مذاکرات وین از جمله اتفاقاتی است که در 
چند ماه اخیر این بخش را مانند دیگر بخش های اقتصادی با رکود ناشــی از 
بالتکلیفی روبه رو کرده است.بازار آهن طی چند ماه اخیر، در رکود قرار گرفته و 
ظاهرا انتظار برای برجام، این بازار را هم دچار کسادی کرده است. به طوری که 
در این مدت، خرید آهن آالت با انتظار فروشندگان تناسبی ندارد. در این حال 
فروشندگان هم تمایل چندانی به کاهش قیمت نداشتند و بیشتر آن ها ثبات 
را انتخاب کرده اند، در طرف دیگر هم فعاالنی قرار دارند که حتی قیمت را اعالم 
نمی کنند.بر این اســاس همان طور که انتظار می رفت با توجه به شرایط فعلی 
کشور، رشد نرخ روزانه آهن آالت که از ابتدای بهمن ماه آغاز شده بود، متوقف 
شد و بازار آهن در حال گذران تجربه ای از رکود است. با توجه به در پیش بودن 
مذاکرات وین کاهش خرید آهن آالت به دلیل عدم اطمینان نســبت به آینده 
مذاکرات، بازار کشش افزایش قیمت بیشتر را نداشته و اکنون در حالت تعلیق 

قرار گرفته است.

بازار آهن به کدام سو می رود؟
در حالی که مذاکرات ویــن، دلیل اصلــی وضعیت فعلی بــازار آهن قلمداد 
می شــود؛  اما ویروس کرونا و تبعات اقتصادی آن در این دو سال در وضعیت 
کنونی این بازار بی تاثیر نبوده است. ضمن آنکه شرایط تورم و نبود نقدینگی هم 
عاملی برای فقدان فعالیت هایی این چنینی بوده اســت.ازجمله تحلیل هایی 
که شرایط موجود را پیش بینی می کند آن است که قیمت محصوالت فوالدی 
در ادامه ســال میالدی افزایشــی خواهد بود، حتی اگر ایــن افزایش قیمت 
چندان چشمگیر نباشــد اما نمی توان آن را ریزشی یا کاهشی دانست. عده ای 
دیگر هم، تداوم کرونا و شیوع ســویه های جدید را از عواملی به شمار می آورند 
که بازارهای جهانی را در شرایط سکون قرار داده اســت. به گونه ای که باوجود 
کاهش قیمت ها، کمبود تقاضا در بازار آهن مشــاهده می شود.به این ترتیب 
یکی از عواملی که می تواند رونق بخش این بازار باشد پایان بحران همه گیری 
بیماری کرونا و آغاز فعالیت های عمرانی و ساخت وساز است. مورد دیگر، تغییر 
سیاســت کشــور چین در میزان تولید محصوالت فوالدی است. دولت چین 
اعالم کرده است که طی ســال آینده 10 درصد از حجم تولیدات فوالدی کاسته 
خواهد شــد. کاهش 100 میلیون تنی تولیدات فوالدی چین، تقویت بازار و در 
نهایت افزایش قیمت ها را در پی خواهد داشت.به عالوه بورس کاال نیز که کلید 
ایجاد تحرک در بازار آزاد اســت، بازار آهن را در انتظار میزان عرضه محصوالت 
و تعیین قیمت ها و همچنین میزان معامالت در بورس کاال فرو برده اســت تا 

الگوی عمل خویش قرار دهد. اما آنچه در حال حاضر بیش از هر دلیل دیگری 
بر شرایط بازار آهن ایران حاکم شــده، مذاکرات وین است که بازار را به حالت 
انتظار نگه داشته است و احتمال دارد پس از مشخص شدن نتایج در سراشیبی 
قرار بگیرد و کاهش محسوسی در قیمت آهن آالت اتفاق بیفتد.واضح است که 
می توان پس از مشخص شدن نتایج، چشــم انتظار تغییر در بازار فوالد و آهن 
باشــیم. چراکه بازار فوالد و آهن و قیمت محصوالتی مانند قیمت ورق استیل 
430، شمش، میلگرد، تیرآهن و هاش و ورق گالوانیزه به نتایج مذاکرات وین 
و همچنین سیاست های ابر قدرت ها بستگی دارد. بنابراین چنانچه مذاکرات 
وین آن چنان که باید پیــش رود، کاهش قیمت دالر را شــاهد خواهیم بود و 
پس از آن قیمت محصــوالت زنجیره فوالد کاهش خواهد یافت. کم شــدن 
قیمت ها، ســرمایه گذاری در صنایع معدنی و مسکن را رونق خواهد بخشید و 
این موضوع مازاد تولیدات فوالدی را به سوی خود جذب می کند.اما اکنون که 
هنوز مذاکرات وین به نتیجه قطعی نرسیده و با ابهامات زیادی همراه است، از 
آنجا که همه منتظر مشخص شدن نتایج هستند به همین جهت اقدام خاصی 

انجام نمی دهند و عمال خرید و فروش چشــمگیری اتفاق نمی افتد. زیرا دالر 
که یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده قیمت هاست نیز تحت تاثیر مذاکرات 
مدام در نوسان است و اگر نشست ها به نتیجه مثبتی برسد اثرات کاهشی در 

کلیه بازارها خواهد داشت.

نتیجه مذاکرات نقش تعیین کننده ای در بازار آهن دارد
مسئوالن و فعاالن بازار آهن در رابطه با تاثیر مذاکرات وین بر شرایط بازار آهن 

چه می گویند؟
بهرام شــکوری، عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار می کند: یکــی از نتایج مثبت 
دستیابی به توافق و رفع تحریم ها تســهیل امر تجارت با سایر کشورهاست که 
هزینه های گزاف صادرات را کاسته و به میزان ســود فوالدسازان می افزاید که 
نتیجه این جریان رونق اقتصاد و تجارت کشــور خواهد بود.وی خاطرنشــان 
می کند: اگرچه دســتیابی به مذاکرات وین تاثیرات مثبــت زیادی در اقتصاد 
کشور دارد؛ اما حتی اگر توافقی نیز صورت نگیرد ایران ضرر چندانی نخواهد کرد 

زیرا کشورهای بزرگی مانند چین و روسیه تمایل زیادی برای همکاری با ایران 
دارند که می تواند تاثیرات مثبتی در اقتصاد کشــور ایجاد کند.اکبر شمشیری، 
رییس اتحادیه دفاتر آهن فروشــی اصفهان نیز  با تاکید بــر تاثیر مذاکرات بر 
بازار آهن می گوید: در کل قیمت آهن آالت بستگی به نرخ دالر دارد و نرخ دالر 
هم وابسته به مذاکرات است. اکنون نسبت به دو هفته گذشته نرخ آهن نسبتا 
باالتر رفته است. تا پیش از ایام نوروز، به تبعیت از نرخ دالر، قیمت آهن افت 
بســیار زیادی تجربه کرده بود؛ اما از ســال جدید این کاهش نرخ، به تدریج 
متوقف شد.وی در پاسخ به این پرسش که در مقایسه با سال گذشته نرخ آهن 
در چه شرایطی قرار دارد؟ می گوید: آهن در بازه مذکور تفاوت قیمت محسوسی 
نداشته ولی به دلیل کاهش ساخت وســازها و بالتکلیفی بازارها مصرف آهن، 
کاهش داشته و بازار در رکود است. اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد بازار آهن 
به ثبات می رســد. نگران افت وخیز بازار نیســتیم بلکه منتظر نتیجه مذاکرات 
هســتیم که با ایجاد ثبات در ســکه و دالر، بازار آهن را هم به ثبات برســاند.

همچنین رضایی فر، فعال دیگر در بازار آهن با اشــاره به اینکه تحقق مذاکرات 
هم معنا با خروج از رکود در همه بازارها خواهــد بود، می گوید: فعال بازار آهن و 
ارز در حال طی کردن روزهایی مشابه همدیگر هستند.وی می افزاید: همان طور 
که دالر به دلیل انتشــار خبرهای مختلف به ویژه اخبار مرتبط با برجام در حال 
افت وخیز است، بازار آهن آالت هم به تبع از آن عمل می کند. به عالوه بازار آهن 
نیز متاثر از معامالت بورس کاال تمایل به افزایــش قیمت دارد زیرا این روزها 
شاخص های بورس رو به رشــد اســت و بر بازار آهن هم تاثیر گذاشته است.

این فعال تصریح می کند: نکته قابل تامل آن اســت که این بــازار با تقاضای 
زیادی روبه رو نیســت. انتظار برای مشخص شــدن نتیجه مذاکرات، کمبود 
ساخت وســازها و نبود نقدینگی از دالیل رکود این بخش محسوب می شود و 

امید می رود با تحقق برجام شرایط آن بهبود یابد.

حرف آخر
در پایان باید گفت که چنانچه مذاکرات به نتیجه برســد و تحریم ها لغو شود، 
بازار آهن آالت و فوالد از رکود و بن بستی که گرفتار آن شده است خارج خواهد 
شــد. آنگاه با خروج بازار آهن از شــرایط یخ زدگی، می توان بر مشکالت مازاد 
تولید و افزایش صــادرات تمرکز کرد. همچنین کاهش مصرف داخل ناشــی 
از انتظار برای مشــخص شــدن نتیجه برجام مرتفع خواهد شــد و در نهایت 
می توان در راستای ارتقای ســرمایه گذاری خارجی و افزایش تقاضای داخلی 

برنامه ریزی هایی داشت.

مدیر پروژه بازرسی و بازسازی شبکه فرسوده فاضالب اصفهان گفت: از سال ۹4 
تاکنون 110 نقطه آسیب دیده شبکه فاضالب این کالن شهر، بهسازی، رفع عیب و 
نوسازی شده است.محمدرضا جواهری افزود: این نقاط حادثه خیز قبل از وقوع 
حادثه شناســایی و برنامه ریزی و انجام عملیات اصالحی آنها توســط معاونت 
بهره برداری و توسعه فاضالب انجام شد.وی اضافه کرد: شبکه فاضالب اصفهان 
سه هزار و 700 کیلومتر طول دارد و با قدمت 55 ساله در بسیاری از نقاط با خوردگی 
و فرسودگی روبه روست. مدیر پروژه بازرسی و بازسازی شبکه فرسوده فاضالب 
اصفهان اظهارداشت: امتداد شمال و جنوب زاینده رود شامل خیابان های کمال 
اسماعیل، مشتاق اول و دوم در شمال و خیابان های نظر ، میر ، آبشار اول و دوم  
و اتوبان چمران، کنار گذر خیام، شهیدان غربی، شهیدان شرقی، کنار گذر چمران، 
امام خمینی، بوعلی سینا، ابن سینا، مطهری، بهشتی، طالقانی، صارمیه و خیابان 
پرســتار از جمله خیابان ها و محالتی بود که عملیات نامبرده در آن انجام گرفت.

مدیر پروژه بازرسی و بازسازی شبکه فرسوده فاضالب اصفهان خاطرنشان کرد:  

بر همین اساس در سال 86 مبلغ 200 میلیون یورو از محل سرمایه گذاری خارجی 
)فاینانس( برای شناسایی و بازسازی شبکه فاضالب اصفهان تخصیص یافت و 
مقرر شد در چهار قسط 50 میلیون یورویی این منابع در اختیار قرار گیرد و در نهایت 
شرکت هایی از کشورهای آلمان، ایران و چین برنده مناقصه شدند. در سال ۹0 پس 
از اخذ مجوزهای الزم از شورای اقتصاد، بانک مرکزی، گشایش اعتبار اسنادی آغاز 
و در نهایت سال 13۹4 عملیات بازسازی شبکه فرسوده اصفهان شروع شد.مدیر 
پروژه بازرسی و بازسازی شبکه فرســوده فاضالب اصفهان تصریح کرد: در این 
پروژه از روش های جدید و به روز استفاده کردیم و مسیرهای اصلی و فرعی شبکه 
فاضالب این کالن شهر بهسازی شد.در هفته های اخیر برخی نقاط پرتردد کالن شهر 
اصفهان به سبب فرسودگی و قدمت شبکه جمع آوری فاضالب دچار شکستگی و 
فرونشست شد. مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفته است که  300 
کیلومتر از شبکه فاضالب شــهر اصفهان به دلیل قدمت فرسودگی و خوردگی و 

مخاطرات ناشی از فرونشست زمین نیاز به بازسازی دارد .

مدیر اجرایی پروژه های ذوب آهن اصفهان با بیان این که پروژه های شــرکت 
براساس برنامه زمان بندی در حال اجرا هســتند و این که در سال گذشته اره و 
دریل سوم پروژه دریل و سه دستگاه ماشین CNC در کارگاه میانی نصب و راه 
اندازی شد، به بررسی اهم پروژه های توسعه ای شرکت پرداخت.مجید عبدالنبی 
جوزدانی گفت: بازسازی دفترکمیسیون معامالت کارخانه و تاالر دانش، بازسازی 
طبقه اول ودوم ســاختمان توحید، دیوارحفاظتی غربی به طــول 17000 متر، 
بازسازی محوطه ضلع شمالی ساختمانی توحید، ایرواشرهای سه گانه ساختمان 
آشپزخانه مرکزی کارخانه، پارکینگ وسیستم تصویری پارکینگ های مدیرعامل 
درضلع جنوبی ساختمان توحید،  بازسازی البی ســاختمان توحید،  بازسازی 
ساختمان مدیریت تحقیق وتوسعه )متالوژی سابق(، نصب دکل های انتظامات 
دیواره حفاظتی غربی کارخانه و بازسازی پارکینگ های ضلع شمالی ساختمان 
توحید از اهم پروژه هایی بود که در سال گذشته تکمیل و تحویل شد.وی از اجرای 
و تکمیل LF3 و پلنت 25000 نرمال مترمکعب اکسیژن درمرحله تکمیل عملیات 
نصب نیز در سال گذشــته خبر داد و افزود: طراحی تامین تجهیزات نصب و راه 
اندازی گیت های الکترو نیکی و نرم افزار فروش بلیت اینترنتی ورزشگاه فوالد 
شهر، روسازی آســفالت و کانال آبرو بتنی بارانداز مسیر ریلی انبار بندر عباس، 
عملیات پایپ جکینگ اتوبــان ذوب آهن به طول 80متــر، تامین، نصب و راه 
اندازی تجهیزات خط برق انبار ذوب آهن در منطقه ویژه اقتصادی بندر عباس، 
تامین، نصب واجرای ترانس ترکیبی انبار بنــدر عباس، طراحی تامین متریال 
ساخت و نصب پل هوایی عابرپیاده ترمینال آزادگان کارخانه و نصب و راه اندازی 
خط برق رســانی و تجهیز بارانداز انبار ذوب آهن در بندر عباس از سایر پروژه ها 
در سال گذشته بود که توسط همکاران اجرایی شد.جوزدانی از بازسازی LF1  و 
تکمیل راه اندازی آن، تکمیل و راه اندازی پســت 63کیلو ولت LF3و تکمیل و 

راه اندازی سیستم اعالم و اطفای حریق گوگرد زدایی در سال جاری خبر داد و 
گفت: تکمیل و راه اندازی بســته بندی ریل، احداث ۹ واحد ویالی چادگان، راه 
اندازی پروژه پلنت اکسیژن، اتمام و تحویل پروژه ساختمان انتظامات در دیوار 
غربی کارخانه، انتقال پساب زرین شهر به کارخانه فاز 2 ، تکمیل و تحویل پروژه 
تکمیلی برق رسانی آبیاری قطره ای، عملیات تکمیلی آناالیزرهای دودکش فوالد 
سازی، انتقال پساب فوالد شــهر ، واگذاری خطوط انتقال تصفیه خانه پساب 
کارخانه، تامین، حمل نصب و مونتاژ کلیه تجهیزات اجرای عملیات ساختمانی 
اجرای خط ورودی پمپ خانه و تست و راه اندازی پمپ خانه پساب فوالد شهر، 
راه اندازی و بهره برداری پروژه تصفیه خانه پساب)BOT( و اتصال ریلی ایستگاه 
پوالد به ایستگاه راه آهن زرین شهر از دیگر پروژه هایی است که در سال جدید 

اجرا خواهد شد.

مدیر فوالدســازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه در گفت وگوی ویژه خبری 
سیمای استان اصفهان با اشاره به بهره گیری هوشمندانه فوالد مباركه از فرصت 
طالیی تولید گفت: فوالد مبارکه عزم خود برای تحقق شــعار ســال را از آغازین 
روزهای قرن جدید جزم کرده و در تالش است تا بتواند تولید خود را با افزایش 
قابل قبولی نسبت به ظرفیت مشابه ســال ها و ماه های قبل ادامه دهد.قاسم 
خوشدل پور، مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه 
در گفت وگوی ویژه خبری که به صورت زنده از ســیمای استان اصفهان پخش 
شد، اظهار کرد: خوشبختانه عمده برنامه های تولیدی و اهداف پیش بینی شده 
سال 1400 فوالد مبارکه،با وجود چالش هایی همچون محدودیت های انرژی، 
شیوع ویروس کرونا و...، با درایت و برنامه ریزی مدیران این شرکت و همچنین 
تالش های شــبانه روزی کارکنــان واحدهای مختلف این مجموعه در ســطح 
قابل قبولی محقق شــد.وی افزود: با توجه به اینکه ســال 1401 به عنوان سال 
»تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین« نام گذاری شده و مقام معظم رهبری نیز 
در سال های اخیر تاکید زیادی بر مسئله تولید داشته  و از زوایای مختلفی به آن 
پرداخته اند، شرکت فوالد مبارکه در این راستا از ابتدای سال برنامه ریزی های الزم 

را داشته اند تا گام های موثری برای تحقق این مهم بردارد.

بهره گیری هوشمندانه از فرصت طالیی تولید
خوشدل پور با اشاره به نتایج حاصل شــده از کاهش محدودیت های انرژی به 
صنایع فوالدی در ابتدای سال جاری تصریح کرد: در چنین شرایطی فوالد مبارکه 
موفق شد حداکثر توان خود برای تولید را به کار گیرد و با برنامه ریزی های منظم 
و بهره گیری از توان متخصصان خود موفق به رکوردشکنی های متعدد  شد.وی 
عنوان داشت: به عنوان مثال، در ناحیه آهن ســازی شرکت فوالد مبارکه شاهد 
ثبت 3 رکورد در ایام تعطیالت نوروزی امســال بودیم و در ناحیه فوالدسازی و 
ریخته گری مداوم نیز شــاهد 3 رکورد پیاپی طــی 3 روز متوالی بودیم که این 
امر نشــان از ظرفیت و بهره وری باالی این مجموعه و همچنین تولیدی فراتر از 

ظرفیت های اسمی تجهیزات دارد.

تاثیر قابل توجه همکاری با شرکت های دانش بنیان در مسیر تولید
مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم شــرکت فوالد مبارکه با اشاره به 
رکوردزنی های نواحی نورد گرم، نورد سرد و فوالد سبا اضافه کرد: این موارد نشان 
می دهد فوالد مبارکه عزم خود برای تحقق شعار سال را از آغازین روزهای قرن 
جدید جزم کرده و در تالش اســت تا بتواند تولید خود را با افزایش قابل قبولی 
نسبت به ظرفیت مشابه سال ها و ماه های قبل ادامه دهد.وی با بیان اینکه یکی 
از عوامل مهم موفقیت های فوالد مبارکه در رکوردزنی ها، همکاری با شرکت های 
دانش بنیان است، عنوان داشت: در حال حاضر این همکاری براساس استفاده 
حداکثری از ظرفیت های موجود، به ویژه قطعات و تجهیزاتی اســت که توسط 

شرکت های دانش بنیان بومی سازی شده است.

برنامه ریزی فوالد مبارکه برای تامین کامل نیاز کشور
خوشدل پور با اشــاره به رفع کامل نیاز بازار داخلی توســط شرکت فوالد مبارکه 
بیان کرد: فوالد مبارکه به صورت کامل شرایط ساخت لوله های انتقال نفت و گاز 
را فراهم کرده و تختال موردنیاز آن را تولید می کند؛ در ســال جاری نیز با تکیه بر 

دانش و مهارت متخصصان داخلی، پروژه های لوله کشی را آزمایش می کنیم 
و به تولید انبوه می رسانیم؛ این مسئله نشان می دهد شرکت فوالد مبارکه برای 
تامین همه نیازهای کشور دارای برنامه است.وی با اشاره به رکوردزنی های ناحیه 
فوالدسازی و ریخته گری مداوم شــرکت فوالد مبارکه در آغازین روزهای سال 
جدید ابراز داشت: ثبت 3 رکورد متوالی 153، 155 و 160 ذوب طی 3 روز متوالی، 

کار ساده ای نیست و هر فوالدسازی قادر به انجام آن نخواهد بود.

وقتی تهدیدها به فرصت تبدیل می شوند
مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه ادامه داد: باید 
توجه داشت که هر ذوب، یک پاتیل و ظرف 200 تنی است که تولید مذاب، انتقال 
و در نهایت تولید تختال و ارســال آن به ناحیه نورد گرم را شامل می شود و یک 
فرآیند طاقت فرساســت؛ بنابراین برای ثبت این رکورد الزم بود برای دقیقه ها و 
حتی ثانیه ها نیز برنامه ریزی شود که در حقیقت همین گونه بوده است.وی تاکید 
کرد: با توجه به اینکه فوالد مبارکه در ماه های مختلف سال با محدودیت انرژی 
همچون برق و گاز مواجه است، سیاست ها و استراتژی های خود در تولید را نیز 
بر همین اساس تغییر داده و در دوره هایی که با محدودیت شدید انرژی مواجه 
است، اقدام به تعمیرات، بهینه سازی و افزایش ظرفیت ماشین آالت و تجهیزات 
کرده تا در ماه هایی همچون فروردین که محدودیت ها کاهش می یابد، بتواند از 

ظرفیت ها نهایت بهره را ببرد.

افزایش تولید به معنای افزایش مصرف آب نیست
خوشدل پور با اشاره به کاهش چشمگیر میزان مصرف آب فوالد مبارکه برای تولید 
ابراز داشت: خوشبختانه تولید و رکوردزنی در فوالد مبارکه با کمترین میزان مصرف 
آب محقق می شود و دلیل آن جایگزینی پساب های شهری به جای آب تازه است؛ 
بنابراین کمترین میزان برداشت آب از رودخانه را دارد و نمی توان افزایش تولید 
در این شرکت را به معنای افزایش مصارف منابعی چون آب دانست.وی در ادامه 
متذکر شد: آب موردنیاز فوالد مبارکه عمدتا از طریق پساب شهرهای اطراف آن 
تامین می شود که با تصفیه و بازچرخانی 7 تا 8 مرحله ای صورت می گیرد. این 
در حالی اســت که فوالد مبارکه با اجرای پروژه های هوشمندانه و دقیق درصدد 
است تا برداشــت آب از رودخانه را طی سال های آینده به صفر برساند و تمامی 
آب موردنیاز خود برای تولید محصوالت را از طریق پساب های شهری تامین کند.

آهن در کوره برجام

از سال ۹۴ تاکنون؛

۱۱۰ نقطه آسیب دیده شبکه فاضالب اصفهان نوسازی شد

پروژه های ذوب آهن براساس برنامه زمان بندی در حال اجرا هستند

مدیر فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه مطرح کرد:

بهره گیری هوشمندانه فوالد مباركه از فرصت طالیی تولید
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