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تدابیر شهرداری اصفهان برای کاهش عبور و مرور در شهر؛

 زندگی شهری مجازی

استفاده از خدمات غیرحضوری، مهم ترین   نرگس طلوعی
راهــکار بــرای کاهــش حضــور میدانی 
شهروندان در روزهایی است که بیماری کرونا، سالمت عمومی جامعه را 
تهدید می کند در همین راستا شهرداری اصفهان تالش کرده است تا با 
گسترش دامنه خدمات غیر حضوری خود از ترددهای غیر ضروری در 
سطح شهر جلوگیری کند. شهردار اصفهان با اشاره به این که بسیاری از 
امور اداری شهروندان با روزهای پایانی سال همزمان شده است، گفت: 
از آنجایی این روزها شهر اصفهان در شرایط ویژه ای قراردارد؛ ضروری 
است بسیاری از سفرهای شهری و امور اداری شهروندان که به صورت 
غیر حضوری قابل انجام اســت از طریق اینترنت و آنالین انجام شود.

قدرت ا... نوروزی با بیان اینکه امکان پرداخت قبوض عوارض شهرداری 
به صورت غیر حضوری و الکترونیکی فراهم شده است، افزود: به منظور 
کاهش تردد کارکنان با توجه به دستورات ســتاد بحران، سامانه هایی 
نظیر اتوماسیون اداری، گردش پروژه ها و… بر بســتر اینترنت ارائه و 
امکان دورکاری کارکنان فراهم شــده است.شهردار اصفهان ادامه داد: 
مقرر شده پرداخت عوارض خودرو، نوسازی عمران شهری، ثبت سهمیه 
خدمات مهندسی نظارت و طراحی، استعالم دفترخانه، عوارض کسب 
 و پیشه و پایان کار و ســفت کاری تا پایان اردیبهشت 99 تمدید شود و 
نرخ ها نیز طبق تعرفه های سال 98 محاســبه شود. وی اظهار کرد:بر 

اســاس آمار، دو درصــد  از مراجعه کننــدگان برای دریافــت پروانه 
ساختمانی به شهرداری رفت و آمد دارند،  اما برای همین میزان مراجعه 
هم ترتیبی اتخاذ شده تا شهروندان، امور مالی کسب پروانه را تا پایان 

سال و مابقی مراحل را تا تیر 99  انجام دهند.

امکان خرید تلفنی از بازارهای کوثر فراهم می شود
از آن جایی که تهیه مواد غذایی یکی از ضروریات زندگی شــهروندان 
است و آنها ناگزیر به تردد در سطح شهر هستند، مدیریت شهری اقدام 
به فراهم کردن زمینه های الزم برای انجام خرید تلفنی از بازارهای روز 
کوثر کرده است. شــهردار اصفهان با اشــاره به افزایش ساعات کاری 
فروشگاه های کوثر برای جلوگیری از شکل گیری تجمع در فروشگاه ها 
اظهار کرد: از روز شــنبه ســاعت کاری بازار کوثر از هشت صبح تا یازده 
شب یکســره خواهد بود تا امکانات رفاهی بیشتری برای مردم فراهم 
و از تجمعات جلوگیری شود.وی ادامه داد: همچنین به زودی پیامکی 
برای شهروندان ارسال می شود تا خریدها به گونه ای تنظیم شود که در 
فروشگاه ها تجمع نشود.نوروزی با بیان اینکه شهرداری اصفهان همه 
پیش بینی های الزم برای رعایت بهداشت و جلوگیری از ایجاد تجمع 
را کرده است، تصریح کرد: طبق هماهنگی با مخابرات تلفن چهاررقمی 
3553 برای سفارش تلفنی مشــتریان به بازارهای کوثر در نظر گرفته 

شده تا با ارسال پیام از سوی مردم کاالهای درخواستی آنها با پیک در 
منازل مشتریان تحویل داده شود و البته این امکان را برای کادر درمانی 
درگیر کرونا پیش بینی کردیم تا کاالهای مورد درخواســت در منازل به 
آنها تحویل داده شود و  شــش ماه بعد وجه را پرداخت کنند. وی ادامه 
داد: به زودی خرید تلفنی برای تعاونی کارگران و کارمندان شــهرداری 

هم اجرا می شود.

نوبت دهی مکانیزه مراکز معاینه فنی
 برخی دیگر از خدمات شهرداری هم به صورت اینترنتی به شهروندان 
در حال ارائه است که از آن جمله می توان به دریافت نوبت معاینه فنی 
خودرو، ثبت نام و درخواســت صدور پروانه های فعالیت و اشتغال در 
ســامانه حمل بار درون شهری شــهرداری اصفهان و پرداخت آنالین، 
درخواست تمدید پروانه های صادره و پرداخت آنالین آن، نامه نگاری 
از طریق اتوماسیون موجود در ســامانه حمل بار با شرکت های حمل و 
نقلی جهت ارائه خدمات غیرحضوری و حــذف حضور ارباب رجوع در 
سازمان حمل بار درون شهری اشاره کرد.همچنین شهروندان می توانند 
درخواست جا به جایی بار توسط اپلیکیشن باریار ۷۲۴ را بدون مراجعه 
حضوری و با پرداخت آنالین هزینه و گرفتن درخواست جا به جایی بار 

توسط راننده بدون مراجعه به سطح شهر انجام دهند.

مدیرعامل ســازمان آرامســتان های شهرداری 
اصفهان اظهار کرد: در فرهنگ ایران اسالمی زیارت 
اهل قبور به عنوان یکی از اعتقــادات فرهنگی و 
ســنت های دیرینه مورد توجه بوده و همیشه در 
آستانه ســال نو به ویژه پنجشــنبه و جمعه آخر 
سال و اولین روز سال مقید و پایبند به آن هستیم 
تا با زیارت اموات، آنان را نیــز از فاتحه و خیرات 
بهره مند و در شادی خود سهیم بدانیم.احمدرضا 
مرادی افــزود: با توجه به شــرایط خاص فعلی 
شیوع ویروس کرونا و با هدف پیشگیری از شیوع 
بیشــتر آن و نظر به اینکه تجمع بر مزار متوفیان، 
تهدید جدی برای سالمت بازماندگان است ضمن 
احترام به اعتقادات و ســنت های شــهروندان، 
انتظار می رود مردم از حضور و ازدحام در آرامستان 
باغ رضوان در این ایام بــه طور جدی پرهیز کرده 
و زیارت اموات را به بعد از عبــور از بحران کرونا و 
زمان مناســب دیگری موکــول کنند.مدیرعامل 
سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: تعطیلی این سازمان به عنوان یک سازمان 
خدمات رسان امکان پذیر نیست، زیرا اشخاصی 

که بستگان خود را از دست داده و داغدار هستند 
به ناچار باید برای انجام مناسک خاکسپاری به 
آرامســتان باغ رضوان مراجعه کنند.وی با بیان 
اینکه سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان با 
هدف حفظ سالمت شهروندان، مراجعه کنندگان و 
افزایش ایمنی افراد و بر اساس دستورالعمل های 
بهداشتی اقدامات الزم را در خصوص پیشگیری و 
مقابله با ویروس کرونا و عدم اشاعه این بیماری را 
با جدیت و اهتمام ویژه به عمل آورده است، گفت: 
گندزدایی و ضدعفونی تمام فضاها و مکان های 
عمومی خودروها و تجهیزات به کار گرفته شــده 
برای حمل، تغسیل، تکفین و تدفین متوفیان به 
صورت روزانه انجام و همه همکاران و پیمانکاران و 
مراجعان ملزم به رعایت موازین و اصول بهداشتی 
بر اساس دستورالعمل های ابالغی شده اند.مرادی 
ادامه داد: در همین راستا از بستگان متوفیانی که 
ناچار به حضور در آرامستان برای دفن اموات خود 
هستند، درخواست می شود از برگزاری مجالس 
ترحیم خودداری کرده و از تجمعات به طور جدی 

اجتناب کنند.

مدیر منطقه 9 شــهرداری اصفهــان اظهار کرد: 
برای پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونا در 
ســطح منطقه ٩ شــهرداری اکیپ ضدعفونی 
این منطقــه تمامــی اماکن عمومــی، ناوگان 
حمــل و نقل عمومــی، معابــر و بوســتان ها، 
پارک ها و وســایل بازی کودکان، ایستگاه های 
اتوبوس و جایگاه های ســوخت بنزیــن و گاز 
را ضدعفونــی و گندزدایی کردند.ســیدعباس 
روحانــی تصریح کرد: عالوه بــر اماکن عمومی 
از روزهای گذشــته محوطه عمارت منارجنبان 
و کوه آتشــگاه نیز توســط نیروهای شهرداری 
منطقه ٩ ضدعفونی و گندزدایی شده است.مدیر 
منطقه 9 شــهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: 
اتوبوس ها، تاکسی های درون شهری، ساختمان 
اداری منطقه، معابر، اماکن و فضاهای عمومی 
جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا توسط 
عوامل شــهرداری منطقه هــر روز در چند نوبت 
گندزدایی و ضدعفونی می شــود.وی ادامه داد: 
برای پیشگیری از شــیوع کرونا هنگام شب که 
میزان تردد کاهش می یابد، محل های عمومی، 

جایگاه های سوخت، خیابان ها و مکان های در 
معــرض آلودگی ضدعفونی می شــود.روحانی 
تاکید کرد: شــهرداری منطقه ٩ با بهره گیری از 
تمام ظرفیت ها و امکانات پشتیبانی و مدیریت 
بحران، برای مقابله با شــیوع کرونــا به حالت 
آماده باش درآمــده و با تمام تــوان و ظرفیت 
در حال خدمت رســانی به شــهروندان است.

وی افــزود: تالش می کنیــم فضاهای عمومی 
را در حد ممکــن عاری از این ویــروس کنیم تا 
شــهروندان این منطقه بدون نگرانی و با رعایت 
نکات بهداشتی در سطح منطقه رفت و آمد کنند.

مدیر منطقه 9 شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
بارگیری و تخلیه زباله ها، شست وشوی مخازن 
پســماند در تمام محله های منطقه ٩ با سرعت 
قابل توجهی در حال انجام است تا از این طریق 
شاهد زباله گردی نباشــیم، گفت: در این راستا 
از شهروندان خواســتار رعایت بهداشت فردی و 
بهداشت محیط و نظافت شــهر هستیم چرا که 
ریختن زباله در معابــر و خیابان باعث افزایش 

شیوع ویروس کرونا می شود.

مدیر عامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان مطرح کرد:

مردم از حضور و ازدحام در باغ رضوان خودداری کنند
مدیر منطقه 9 شهرداری اصفهان خبر داد:

محوطه منارجنبان و آتشگاه ضدعفونی شد

ایجاد منطقه صنفی فروشندگان سنگ در شهر اصفهان
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان اظهار 
کرد: برای اجرای پروژه منطقه صنفی فروشندگان سنگ، زمینی به وسعت ۱۴.۷ هکتار در ابتدای 
جاده حبیب آباد آماده سازی شده است.محمد مجیری افزود: در این راستا با بخشداری حبیب آباد 
و اتحادیه صنفی مذاکراتی شده و در حال دریافت مجوزهای الزم هستیم تا پس از اجرای این پروژه 
بالغ بر ۲۷۰ واحد صنفی سنگ فروشــی خرد در آن اســتقرار یابند.مدیرعامل سازمان ساماندهی 
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان با اشــاره به برنامه ریزی برای انتقال 
کارگاه های صنایع دستی اطراف میدان نقش جهان، تصریح کرد: در صدد احداث یک ناحیه صنفی 
تولید و عرضه صنایع دســتی اصفهان رو به روی بازار گل و گیاه ارغوان در زمینی به وســعت حدود 
۶۷ هکتار هستیم که ۱5 هکتار آن قابلیت احداث دارد و مابقی به صورت مجموعه های فرهنگی و 
تفرجگاهی قابلیت بهره برداری دارد، البته زمین در تملک شهرداری اصفهان و پروژه در حال مطالعه 
اســت.وی تاکید کرد: این پروژه می تواند به عنوان گالری ها، نمایشــگاه ها، فروشگاه های صنایع 
دستی و البته شهرک صنفی و کارگاهی بسیار زیبا از نظر طراحی، فضای سبز و یک مکان جاذب برای 
گردشگر داخلی و خارجی باشد که بتوانند از نزدیک با نحوه تولید صنایع دستی آشنا شوند و خرید 
خود را انجام دهند.مجیری ادامه داد: برای ایجاد ناحیه صنفی تولید و عرضه صنایع دستی اصفهان 
پیگیری های الزم با همکاری اتحادیه صنف صنایع دستی و معاونت صنایع دستی اداره کل میراث 
و گردشگری استان در حال انجام است تا در سال آینده پس از انجام مطالعات، اقدامات عملیاتی 
را آغاز کنیم.وی با اشاره به ساماندهی صنف پزشکان و مشاغل وابسته، گفت: پروژه مجتمع های 
صنفی پزشکان و مشاغل وابسته جهت احداث مجتمع های جدید و انتقال واحدهای پزشکی موجود 
در خیابان های آمادگاه، شمس آبادی، هشت بهشت غربی و محتشم کاشانی به منظور کاهش بار 
ترافیکی، دسترسی عادالنه به خدمات پزشکی و ساماندهی این مشاغل است.مدیرعامل سازمان 
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه مطالعات و 
بررسی مکان یابی زمین های متناسب پروژه مجتمع های صنفی پزشکان و مشاغل وابسته در حال 
انجام است، گفت: کمیته های فنی بین سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری، نظام پزشکی 
و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شده و از ابتدای سال 99 در سه نقطه شهر عملیات 
اجرایی احداث مجتمع های صنفی پزشــکان را آغاز خواهیم کرد.وی خاطرنشــان کرد: در شهرک 
شهید کشــوری، خیابان زینبیه روبه روی حرم زینبیه و زمین دیگری در خیابان امام خمینی )ره( 
جانمایی شده تا با همکاری سازمان نظام پزشکی آنها را به عنوان مطب پزشکان آماده سازی کنیم.

 رشد 51 درصدی 
تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در اصفهان

معاون شهرسازی و معماری شــهردار اصفهان اظهار کرد: تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده 
در شهرداری اصفهان در سال گذشــته برابر با دو هزار و ۷۱۷ فقره بوده  که در ۱۱ ماهه سال جاری با 
افزایش 5۱ درصدی به تعداد چهار هزار و ۱۰۱ پروانه ساختمانی رسیده است.سید احمد حسینی نیا 
افزود: متراژ پروانه های ساختمانی در ۱۱ ماهه امسال از ۲.8 میلیون مترمربع به ۴.۱ میلیون مترمربع 
رسیده و ۴5 درصد افزایش یافته است.معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان تصریح کرد: 
مدت زمان پاسخ به استعالمات در سال گذشته برابر با ۱5 روز بوده که در سال جاری به ۱۲ روز رسیده 
است.وی ادامه داد: تعداد پروانه صادره کمتر از 3۰ روز ســال 9۷ تعداد دو هزار و ۶9۱ فقره بوده که 
در ۱۱ ماهه سال جاری این تعداد به دو هزار و 8۷۶ پروانه رسیده است.حسینی نیا خاطرنشان کرد: 
شهرداری اصفهان در جهت بهبود شرایط بافت های فرسوده، تعداد دفاتر تسهیل گری خود را از دو 
دفتر طی سال گذشــته به ۱۰ دفتر در سال 98 رســانده تا با افزایش خدمت رسانی به ساکنان این 

محدوده، شرایط بهبود این محدوده ها را تسهیل کند.

تولید ماسک با همت دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی 
استان اصفهان و تولید کنندگان پوشاک

کمبود شدید ماسک و شیوع ویروس کرونا در استان اصفهان، فعاالن بخش خصوصی و دانشگاه ها 
را بر آن داشت تا در اقدامی قابل تقدیر و با هم گرایی و در جهت همراهی با مردم، برای فعال کردن 
چند واحد صنعتی و کارگاهی برای تولید انبوه ماسک با همدیگر همکاری داشته باشند.به گزارش 
روابط عمومی دانشــگاه علمی کاربردی اســتان اصفهان؛ بهزاد رضایی، سرپرست دانشگاه علمی 
کاربردی اســتان اصفهان، در این رابطه اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و کمبود ماسک 
در کشور، دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان سعی بر این داشته تا با استفاده از ظرفیت های 
موجود در کنار رشته های مهارتی از جمله رشته طراحی دوخت و کارگاه های مراکز در تولید ماسک 
و لباس های بیمارستانی به اســتان کمک کند.وی ادامه داد: سه مرکز علمی کاربردی ایران سپهر، 
جامعه اسالمی کارگران و آران و بیدگل که متولی رشته های طراحی دوخت هستند در زمینه تولید 
ماســک ورود کرده اند.سرپرست دانشــگاه علمی کاربردی اســتان اصفهان گفت: دانشجویان و 
عالقه مندان با رعایت نکات بهداشتی در محیط های استرلیزه طراحی و دوخت ماسک های پارچه ای 
را انجام می دهند که با کیفیت هرچه تمام تر در دســترس عموم قــرار گیرد.رضایی با بیان اینکه با 
دستور استانداری و معاونت اقتصادی استاندار در شرایط اضطراری کنونی، پروژه متمرکز بر تولید 
ماسک های بهداشتی به مرکز علمی کاربردی ایران سپهر واگذار شده است؛ گفت: کار تولید و تامین 
مواد اولیه این نوع ماسک به طور کامل در داخل استان اصفهان انجام می شود و مرکز ایران سپهر 
با به کارگیری  3۰ نیروی انســانی روزانه با تولید چند ده هزار ماسک و مرکز علمی کاربردی جامعه 
اسالمی کارگران با تولید روزانه هزار قطعه ماسک از هر دستگاه و در مجموع بالغ بر پنج هزار ماسک 
در محیطی بهداشتی و طبق استانداردهای جهانی فعال هستند و نمونه های اولیه این ماسک ها 
پیش از تولید انبوه مورد تایید معاونت بهداشت بوده است.وی ادامه داد: مرکز آران و بیدگل با توجه 
به وضعیت بحرانی و تســریع انتقال ویروس کرونا به صورت خودجوش و با همکاری مدرسین و 
دانشجویان مرکز به دوخت ماسک و لباس بیمارستانی پرداخته است.سرپرست دانشگاه علمی 
کاربردی استان اصفهان با بیان اینکه دانشــگاه علمی کاربردی متولی رشته های مهارتی در استان 
است، افزود: دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه علمی کاربردی تا کنون در فعالیت های جهادی 
پیش قدم بوده اند و امید داریم بتوانیم سهم کوچکی در کنترل و نابودی ویروس کرونا داشته و کشور 

ایران به لطف الهی بتواند از این دوران نیز به خوبی و با کمترین هزینه عبور کند.

اخبار

از آنجایی این روزها شهر اصفهان در شرایط ویژه ای 
قراردارد؛ ضروری است بسیاری از سفرهای شهری و امور 
اداری شهروندان که به صورت غیر حضوری قابل انجام 

است از طریق اینترنت و آنالین انجام شود

در شهر
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مفاد آراء
149 /12 آگهي مفاد آراء قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 

رسمي مستقر در ثبت دهاقان
مفاد آراء هيات حل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک دهاقان که در اجراي 
 ماده 1 قانون و ماده 8 آيين نامه صادر گرديده اســت و در اجراي ماده 3 قانون در دو نوبت

 به فاصله 15 روز از طريق روزنامه کثيراالنتشــار و محلي آگهي مي شــود تا شــخص يا 
اشخاصي که به آراء مذکور اعتراض داشته باشند در شهر از تاريخ انتشار آگهي و در روستاها 
 از تاريخ الصاق آگهي در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم

 و رســيد اخذ نمايد و معترض بايد ظرف يکماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت محل 
مبادرت به تقديم دادخواســت به دادگاه عمومي محل نمايد و گواهي تقديم دادخواســت 
را به ثبت محل ارائه نمايند. بديهي اســت در اينصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم 
قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نشــود يا معترض 
 گواهي تقديم دادخواســت به دادگاه محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور ســند
  مالکيــت خواهد نمــود. صدور ســند مالکيــت مانــع از مراجعــه متضرر بــه دادگاه

 نخواهد بود.
1- راي شــماره 139860302019000388-1398/09/12-  علی حســين پور فرزند 
ابوالقاسم ششدانگ يک باب خانه مسکونی و زيرزمين به مساحت 340/8 متر مربع مجزی 
شــده از پالک 38 فرعی از 130 اصلی واقع در نجف آباد دهاقان انتقــال عادی از طرف 
ابوالقاسم حسين پور چله دهاقانی و ناز بيگم تقوی دهاقانی و فاطمه حسين پور و زهره تقوی 

دهاقانی )مالکين رسمی(
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/12/10
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/12/25

م الف:776589 زهرا يعقوبي رئيس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان

فقدان سند مالكيت
12/152 نظر به اينکه ســندمالکيت ششــدانگ پــالک ثبتي شــماره : 2507 فرعي از 
50 - اصلي بخش يک که دردفتر 593 صفحه 52 به نام جنت ضيايی ثبت وســند صادرو 
تسليم گرديده اينک عليرضا تيموريان وکالتًا ازطرف ورثه باارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده  13982170200813082 - 28 / 9 / 98 به انضمام دوبرگ استشــهاديه محلی که 
امضاء شهودآن ذيل شماره 5051 - 13 / 12 / 98 به گواهي دفترخانه 427 شهرضا رسيده 
است مدعي است که ســندمالکيت آن به علت جابجايي مفقودگرديده است ودرخواست 
صدورالمثنای سند مالکيت ملک فوق رانموده لذامراتب به استنادتبصره يک اصالحي ذيل 
ماده 120آئين نامه قانون ثبت دريک نوبت آگهي مي شود چنانچه کسي مدعي انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم ياوجود سند مالکيت نزد خود مي باشد ازتاريخ انتشاراين آگهي ظرف 
مدت ده روز اعتراض خودراکتباًضمن ارائه اصل سندمالکيت ياسندمعامله به اين اداره تسليم 
ورسيداخذنمايدتامراتب صورتمجلس واصل سند مالکيت به ارائه کننده سندمستردگردد 
بديهي است اگرظرف مدت مقرراعتراضي نرســيديادرصورت اعتراض اصل سندمالکيت 
 ياســندمعامله ارائه نشــوداقدام به صدورســندمالکيت المثني طبق مقررات خواهدشد.

 م الف: 803111  سيد اسداله موسوی مديرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا 
فقدان سند مالكيت

12/150 شماره نامه: 139885602032002330-1398/12/20 نظر به اينکه سند مالکيت 
شش سهم مشاع از 432 سهم ششدانگ مزرعه سياالن  پالک ثبتی شماره 0 فرعی از 101 
اصلی عليا واقع در بخش 17 اصفهان ذيل ثبت 2305 در صفحه 275 دفتر 23 امالک به 
نام غالمرضا قاسمی صادر و تسليم گرديده است، ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی 
به شماره وارده: 32005124-98/12/20 به انضمام دو برگ استشهاديه محلی که امضاء 
شهود آن ذيل شماره: 20369-98/12/19 به گواهی دفتر خانه 51 اردستان رسيده است 
مدعی است که سند مالکيت آن به علت جابه جايی مفقود گرديده است و درخواست صدور 

المثنی ســند مالکيت ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره يک اصالحی ذيل 
ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مرقوم يا وجود ســند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکيت يا سند معامله به 
اين اداره تسليم و رسيد اخذ نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکيت به ارائه کننده 
سند مسترد گردد بديهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسيد يا در صورت اعتراض 
 اصل سند مالکيت يا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکيت المثنی طبق مقررات 
 خواهد شــد. م الــف:803042  ذبيــح الــه فدائــی رئيــس اداره ثبت اســناد و 

امالک اردستان 
فقدان سند مالكيت

12/151 شــماره نامه: 139885602033003547-1398/12/05  نظر به اينکه ســند 
مالکيت يک و دو دهم دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعيان قطعه زمين مزروعی و 
مشجر  پالک ثبتی شماره 314 فرعی از 51- اصلی به مســاحت 1321 متر مربع واقع در 
رهن جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز بشماره دفتر الکترونيک 139620302033002296 و 
تحت شماره چاپی 969541 سری د ســال 94 به نام مجيد طيبی فرزند احمد ثبت و صادر 
و تسليم گرديده است، سپس به موجب درخواســت وارده 139821702033000788-
1398/12/03 منضــم بــه دو برگ استشــهاديه که امضاء شــهود آن به شــماره يکتا 
139802155884000787 و رمز تصديق 586216 و شماره 66947 مورخ 1398/11/29 
که به تاييد دفترخانه اسناد رسمی 7 نطنز رسيده است مدعی مفقود شده سند مالکيت پالک 
 مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گرديده است و درخواست سند مالکيت المثنی ملک فوق را 
نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره يک اصالحی ذيل ماده 120 آيين نامه قانون ثبت  
در يک نوبت آگهی می شود چنانچه کســی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم يا 
وجود سند مالکيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 

خود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکيت يا ســند معامله به اين اداره تسليم و رسيد اخذ 
نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکيت به ارائه کننده سند مسترد گردد بديهی 
اســت اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســيد يا در صورت اعتراض اصل سند مالکيت 
 يا سند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور ســند مالکيت المثنی طبق مقررات خواهد شد. 

م الف: 803134 علی جوانی رئيس اداره ثبت و اسناد و امالک نطنز

آگهــی تغییــرات شــرکت حمــل و نقــل هجــرت 
 فالورجان ســهامی خــاص به شــماره ثبــت 617 

و شناسه ملی 10260118524 
به اســتناد نامه شــماره 21/53515 مــورخ 1398/08/11 اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان و صورتجلسه مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/07/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: - روزنامه کثیراالنتشــار زاینده رود جهت درج آگهی های 
شرکت تعیین شد. - تراز مالی سال 1397 به تصویب رسید. - موسسه 
حسابرسی دقیق تراز ســپاهان به شــماره ثبت 1588 و شناسه ملی 
10260191203 بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و نصراله موذنی به 
شماره ملی 1111082820 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال انتخاب گردیدند. اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فالورجان )798507(
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اعطای »برند اصفهان« به واحدهای صنفی نمونه
مشــاور عالی رییس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اعطای برند اصفهان بــه اصناف نمونه، موجب 

ایجاد حس رقابت بین واحدهای صنفی برای دریافت برند خواهد شــد.علی کرباســی زاده در 

نشست مشترک کمیسیون گردشگری و برند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف اصفهان با تاکید بر لزوم 

توسعه تقاضا و اندازه بازار در زمینه صنایع دســتی استان افزود: موقعیت جغرافیایی استان یکی 

از مزیت های گردشگری اصفهان است و حدود ۱۱ درصد جاده های کشور از اصفهان عبور می کند.

وی ادامه داد: توسعه صنعت گردشگری موجب افزایش قدرت خرید دهک های پایین جامعه و 

ایجاد رونق کسب و کار خواهد شد. 

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:

فرونشست، زیرساخت های شهری اصفهان را تهدید می کند
رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مســکن و شهرسازی با یادآوری اینکه بر اساس برآوردها 

و مطالعات، پدیده فرونشست زمین به دلیل استفاده بی رویه از آب های زیرسطحی بسیاری از 

کالن شهرها و شهرهای کشور را تهدید می کند، افزود: آثار پدیده فرونشست در جنوب و جنوب غربی 

تهران آثار فراوانی بر زیرساخت ها، ساختمان ها و المان های طولی همچون خطوط لوله، خطوط راه 

آهن و ... بر جای گذاشته است.بیت اللهی تصریح کرد: در کالن شهر اصفهان نیز پدیده فرونشست 

زمین، زیرساخت های شهری اصفهان را به طور جدی تهدید می کند.وی اعالم کرد: در بسیاری از 

مراکز شهری اصفهان، پدیده فرونشست باعث شده تا ساختمان های مسکونی دچار آسیب، ترک 

و شکاف شوند. همچنین، تاسیسات مهمی همچون استادیوم های ورزشی در معرض شکاف های 

ناشی از فرونشست زمین در این شهر بزرگ قرار گرفته اند که این آثار فرونشست عالوه بر تهران و 

اصفهان به تبع پایین آمدن آب زیرسطحی در بسیاری دیگر از شهرهای کشور نمایان است.

گرمی بازار خیران در سردی بازار اصفهان
مالک بازار موبایل اصفهان، از دریافت اجاره بهای فروردین مستاجرانش چشم پوشی کرد.رییس 

اتاق اصناف اصفهان می گوید: هر چند کرونا ویروس، امید بازاریان برای کسب و کار پایان سال را 

تبدیل به یأس کرده؛ اما این گونه کارهای خیر ، گرما بخش کسب و کارهای نیمه تعطیل این روزها 

شده است.رسول جهانگیری با اشاره به اینکه در بازار موبایل اصفهان، بیش از ۴۰ واحد تجاری فعال 

دارد از اشتغال به کار بیش از ۳۰۰ جوان در این بازار خبر داد و گفت: کرایه های این واحدهای تجاری 

از ۵ تا ۲۰ میلیون است که با کار خیر مالک بخشــیده شد.وی افزود: بعد از پایان ماجرای کرونا به 

دنبال حل مسائل و مشکالت مالیاتی و بیمه همه اصناف هستیم.

برای تعویق 3 ماهه اقساط به بانک ها مراجعه نکنید
رییس کل بانک مرکزی از صاحبان کسب و کارهایی که به تشخیص خود مشمول تعویق اقساط وام 

هایشان به مدت سه ماه می شوند،درخواست کرد از مراجعه به شعب بانک ها خودداری کنند و تاکید 

کرد بانک ها اطالع رسانی ضروری را خواهند داشت.عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی طی 

یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: از دغدغه های مهم اینجانب و مدیران 

محترم بانک ها خدمت رسانی به مردم با کمترین آســیب به همکاران تالشگر شعب و مردم عزیز 

است. ضمن تقدیر مجدد از همکاران عزیز بانکی که در هر شرایطی در خدمت مردم هستند با توجه 

به تصمیم شورای پول و اعتبار، حمایت دولت محترم و تعیین مصادیق فعالیت های آسیب دیده از 

شیوع کرونا، از صاحبان کسب و کارهایی که به تشخیص خود مشمول تعویق اقساط وام هایشان به 

مدت سه ماه می شوند تقاضا می کنم از مراجعه به شعب بانک ها خودداری کنند. 

تصمیمات بانک مرکزی در مورد تعویق وام ها و سررسید آنها هم نتوانسته از حجم نگرانی ها کم کند؛

تعویق پرداخت وام ها زیر سایه کرونا

قرار است بانک ها جریمه های دیر کرد و  مرضیه محب رسول
اقساط عقب افتاده مشتریان را تا پس از 
رفع شدن مشکل کرونا و احتماال تا دو ماه آینده در سال جدید پیگیری 
نکنند. از جمله مهم ترین تصمیم های گرفته شــده این است که برای 
صاحبان کسب وکارها به ویژه کسب وکارهای کوچک که به دلیل شرایط 
ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر شده و با مشکالت مالی مواجه 
شده اند اعم از اشــخاص حقیقی و حقوقی که مصادیق آن در مصوبه 
دولت تعیین خواهد شــد، اقســاط آن به مدت ســه ماه از اسفند تا 
اردیبهشت ماه به تعویق افتد، همچنین اقساط وام های قرض الحسنه 

کلیه اشخاص نیز شامل این طرح می شود.
 این اتفاق اما از ســوی برخــی از بانک ها چندان جــدی گرفته نمی 
شود و مشــتریان همچنان از پیگیری و در جریان بودن اقساط عقب 
مانده تسهیالت شاکی و نگران هستند  همین مسئله موجب شده تا 
ازدحام بیشتری در روزهای آخر ســال در بانک ها مشاهده شود چرا 
که بسیاری از افراد برای پیگیری تعلیق اقساطی که از سوی بانک ها 
برای آن اخطار صادر شده است مراجعه می کنند؛ اما رییس کل بانک 
مرکزی، از صاحبان کســب و کارها خواســت که برای تعویق ۳ ماهه 
اقســاط به بانک ها مراجعه نکنند.عبدالناصر همتی طی یادداشــتی 

در فضای مجازی از صاحبان کســب و کارهایی که به تشخیص خود 
مشمول تعویق اقساط وام هایشان به مدت سه ماه می شوند، خواست 
از مراجعه به شعب بانک ها خودداری کنند و تاکید کرد: بانک ها اطالع 
رســانی ضروری را خواهند داشــت؛ اما علی رغم این مسئله نگرانی 
از مبهم بــودن رفتار بانک هــا در قبال مشــتریان و دریافت کنندگان 
تســهیالت ادامه دارد به خصوص آنکه برخی از بانــک ها حاال برای 
مشــتریان خود اخطاریه هم صادر کرده اند. در همین رابطه حسینی، 
رییس یکی از بانک های کشور در مورد خبری که برای عدم پرداخت 
اقساط وام ها منتشر شد؛ اما بانک ها اخطار عدم پرداخت داده و یا از 
ضامن کم می کنند ، اظهار کرد: مصوبه شــورای پول و اعتبار مربوط به 

۱۵ اسفند ماه است.
حســینی تصریح کرد: اگر این صحبتی که مشتریان مطرح می کنند 
قبل از این تاریخ اســت، شامل این بخشــنامه نمی شود.وی با بیان 
اینکه این ابالغ بانک مرکزی به بانک ها نیز اعالم شده است ، افزود: 
حال برخی گالیه مند هستند که چرا برای عدم پرداخت قسط اسفند 
اخطاریه دریافت کردند که باید در جواب گفت ایــن اخطار مکانیزه و 
سیستمی است.حسینی گفت: در بخش نامه بانک مرکزی دو مطلب 
دیده شده است؛ یکی اینکه بدهی هایی که قبل از اول دی است شامل 

این بخشــنامه نمی شود و همین طور این بخشــنامه اقساط اسفند، 
فروردین و اردیبهشــت را شامل می شــود. وی افزود: هنوز خیلی از 
این اقساط سررســید نشده اســت که در مورد چرایی و چگونگی آن 
بحث داشته باشیم.حســینی در مورد اینکه برخی از مشتریان بانک 
ها بیان می کنند که برای اقساط اســفند نیز اخطاریه دریافت کردند، 
گفت: بسیاری از بانک ها بخشنامه را دریافت کردند؛ اما برخی از بانک 
ها تا بخش نامه به آن ها ابالغ شــود، چند روزی طول خواهد کشید. 
این اظهارات در حالی مطرح می شود که وام ها طبق مصوبات شورای 
پول و اعتبار می تواند شــامل تمامی وام های گروه خود از جمله وام 
ازدواج باشد.اما در مورد سایر وام ها که قرض الحسنه نیستند و روال 
عادی وام در شبکه بانکی را دارند مشــمول کسب وکارهای اقتصادی 
می شوند که به دلیل شــیوع ویروس کرونا دچار آسیب شده اند. مثل 
کســب وکارهایی مانند هتلداری، رستوران و یا ســایر بخش هایی که 
تحت تاثیر این جریان قرار داشته و کســب وکار آنها با مشکل مواجه 
شده است؛اما مسئوالن شبکه بانکی معتقدند افراد با حقوق ثابت اگر 
بتوانند در هر ماه  اقســاط خود را پرداخت کنند که بهتر است این کار را 
انجام دهند، چرا که در هر صورت این به تعویق افتادن وام زمان را برای 

آنها طوالنی تر خواهد کرد. 

 مسئوالن شبکه بانکی معتقدند افراد با حقوق ثابت اگر 
بتوانند در هر ماه  اقساط خود را پرداخت کنند که بهتر است 
این کار را انجام دهند، چرا که در هر صورت این به تعویق 

افتادن وام زمان را برای آنها طوالنی تر خواهد کرد

با مسئولان اقتصاد

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان گفت: جای هیچ نگرانی برای قیمت 
مرغ نیســت، ضمن اینکه با توجه به مازاد عرضه این 
محصول در بازار ناچار به جمع آوری بخشــی از مرغ 
عرضه شده از سطح بازار هستیم و نیازی به عرضه مرغ 
تنظیم بازاری در شب عید نیست.حسین ایراندوست 
با بیان اینکه قیمت گوشــت و مرغی که هم اکنون در 
بازار عرضه می شــود، پایین تر از نرخ گوشــت و مرغ 

تنظیم بازاری است، اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم مرغ 
تنظیم بازار ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان است، اما قیمت کنونی 
مرغ در بازار بسیار پایین تر از نرخ مصوب تنظیم بازار 
مرغ عرضه می شــود. مرغداران هنوز نسبت به نرخ 
مصوب دچار ضرر هســتند و مصرف کننده به نوعی 
بر سر سفره مرغدار نشسته اســت.وی افزود: پس 
از مصوب شــدن قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان برای هر 
کیلوگرم مرغ در بازار، قیمــت اغلب اجناس باال رفته 
اما نرخ مرغ همچنان افزایش نیافته اســت.معاون 
بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان تصریح کرد: شرکت پشتیانی امور دام جهاد 
کشاورزی هر کیلوگرم گوشت قرمز منجمد با کیفیت 
را با قیمت ۳۸ هزار تومان به تعاونی ها عرضه می کند 

و این مراکز خرید نیز هر کیلوگرم گوشــت قرمز را با 
قیمت ۴۰ هزار تومان به مشتریان خود می فروشند. 
شرکت پشتیبانی امور دام از همه سازمان ها و ادارات 
درخواست کرده که از طریق تعاونی های خود گوشت 
قرمز الزم تحت عنوان گوشت معیشتی را جذب کنند 
و بازارهای بزرگ نیز گوشــت قرمز با کیفیت و قیمت 
مذکور را عرضه می کنند.ایراندوست با بیان اینکه بازار 
با کمبود گوشت قرمز مواجه نیســت، اضافه کرد: در 
خصوص گوشت قرمز گرم هم مشکلی در بازار وجود 
ندارد و بسیاری از گاوداری های استان، خبر از افزایش 
تعداد گوساله های پروار و آماده کشــتار خود داده و 
درخواســت کرده اند که یا اجازه صادرات گوشت داده 

شود و یا خرید تضمینی از سوی دولت صورت بگیرد.

بازار از موجودی مرغ و گوشت قرمز اشباع است

رییس اتحادیه تلفن ثابت و همراه اصفهان:

با کاهش واردات از مبدأ روبه رو هستیم
رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان گفت: افزایش نرخ دالر در هفته های اخیر و کاهش تردد مردم در پی شیوع ویروس کرونا منجر 
به کاهش تقاضا برای خرید تلفن همراه در بازار شده است.حسن میرشمشیری ، اضافه کرد: مشکالتی در واردات تلفن همراه از کشورهایی همچون چین و امارات متحده 
عربی در پی شیوع ویروس کرونا به وجود آمده و با کاهش واردات گوشی موبایل از کشورهای مبدأ مواجه هستیم، افزایش قیمت دالر نیز مزید بر علت شده تا بازار تنش 
بیشتری را در شرایط کنونی تجربه کند.وی ادامه داد: البته بازار خرید و فروش موبایل همواره با این نوساناتی روبه رو است؛ اما شیوع ویروس کرونا تا حدودی مشکالت 
را تشدید کرده و با کاهش تقاضا برای خرید تلفن همراه در بازار مواجه شده ایم. با یک نگاه اجمالی به وضعیت بازار ما متوجه می شوید که همه فروشندگان واحدهای 
صنفی »نشسته اند« و خرید و فروشی صورت نمی گیرد. رییس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان تلفن ثابت و همراه اصفهان با اشاره به خروج برخی از برندهای 
شاخص تولیدکننده کاالی دیجیتال از بازار ایران به دلیل تحریم های ایاالت متحده، خاطر نشان کرد: خروج این برندهای تجاری در حوزه محصوالت و لوازم خانگی 
صورت گرفته و هنوز هیچ برندی از بازار موبایل ایران خارج نشده است؛ بازار موبایل ایران برای برندهای شاخص، بازار بسیار مناسب و هدفمندی است و پیش بینی 

می شود حضور پررنگ آنها با فشار کشورهای غربی تا حدودی کم رنگ شود؛ اما به نظر نمی رسد هیچ یک از آنها قصد خارج شدن از بازار موبایل ایران را داشته باشند.

تعطیلی بازار تبریز
بازاریــان تبریــز در راســتای 
کمــک بــه کنتــرل ویروس 
کرونا و یاری رساندن به گروه 
پزشکی استان به صورت کامال 
خودجوش اقدام به تعطیلی 

کسب و کار خود کردند.

وز عکس ر

ماسک صورت
بازار

  ماسک نقابی آنیپک 
مدل عسل 

قیمت: 13.300 تومان

  ماسک نقابی آنیپک
 مدل انار 

قیمت: 13.300 تومان

 ماسک نقابی آنیپک 
مدل آلوئه ورا 

قیمت: 13.300 تومان

 سقوط 25 درصدی قیمت نفت در 
هفته گذشته

کاهش تقاضا برای نفت به دلیل شــیوع ویروس کرونا و تالش های عربستان و متحدانش برای 
ســرازیر کردن مقادیر باالیی نفت به بازار موجب شــد تا نفت خام بدترین عملکرد هفتگی خود از 
زمان بحران مالی ســال ۲۰۰۸ را به ثبت 
برساند.همزمانی کم ســابقه دو شوک 
شــدید در بخش عرضه و تقاضا موجب 
ســقوط قیمت ها در بازار نفت شــده و 
تولیدکننــدگان خود را بــرای یک مازاد 
عرضه غیرمنتظره طی هفته های آینده 
آماده می کنند.ویروس کرونا همچنین 
موجب به راه افتادن ترس و وحشــت و 
موج فروش در سایر بازارها شده است.

این ویروس تاکنون دست کم ۱۳۸ هزار 
نفر را در سراســر جهان آلوده کرده و بیش از ۵ هزار نفر را به کام مرگ کشــانده است. این بیماری 
همچنین موجب اختالل در کسب و کارها، بازارها و زندگی روزمره شده است.همزمان با افت تقاضا 
تولید کنندگان عمده نفت در حال ارسال بشکه های نفت بیشتری به بازار هستند. عربستان بیش از 
۳۰ تانکر غول پیکر برای صادرات نفت خود طب هفته های آینده اجاره کرده و به طور ویژه پاالیشگاه 
های بزرگ نفت روسیه در اروپا و آسیا را هدف گذاری کرده است تا در رقابت بر سر به دست آوردن 

سهم بیشتر از بازار روسیه را شکست دهد.

 ضرر 80 میلیارد دالری 20 ثروتمند اول جهان 
در یک روز 

غرق شدن بورس آمریکا در تبعات شیوع ویروس کرونا که به از دست رفتن ۱۰ درصد ارزش بورس 
این کشور منجر شد، ۸۰ میلیارد دالر از ثروت ۲۰ ثروتمند برتر جهان را به باد داد.مجله فوربس گزارش 
داد: این افراد در سقوط ارزش شاخص های سهام بورس آمریکا در مجموع بیش از 7۸ میلیارد دالر 
ضرر کردند.جف بزوس، ثروتمندترین فرد جهان، بزرگ ترین بازنده ســقوط بورس آمریکا در این 
معامالت بود.این بنیان گذار شرکت آمازون شاهد سقوط 7 درصدی ثروت خود با سقوط ۸درصد 
ارزش سهام آمازون بود و ۸ میلیارد دالر ضرر کرد.برنارد آرنو، ثروتمند فرانسوی هم که سومین فرد 
ثروتمند جهان محسوب می شود نیز 7/7میلیارد دالر از ثروت خود را از دست داد.مارک زوکربرگ، 
مدیرعامل فیس بوک هم از این قاعده مستثنی نبود و ۵/7 میلیارد دالر از ثروت خود را از دست داد.

 رشد 105 درصدی تجارت خارجی
 ایران و اوراسیا

طی ۱۱ ماه سال جاری، میزان صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مجموع 
یک  میلیارد و ۲۴۴ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۲۱۰ دالر بوده که این مقدار در مدت مشابه سال ۹7، با میزان 
۵۵۰ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۹ دالر، رشد ۱۰۵ درصدی را به همراه داشته است.از سوی دیگر، تا بهمن ماه 
سال جاری، میزان صادرات ایران به کشورهای اوراسیا در مجموع یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون و ۵۳۶ 
هزار و ۲۱۰ دالر بوده که این مقدار در مدت زمان مشابه سال ۹7، به میزان ۵۵۰ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۹ 
دالر اعالم شده که رشدی بالغ بر ۱۰۵ درصد داشته است. گفتنی است، حجم واردات ایران از اوراسیا 
طی ۱۱ ماهه سال ۹۸ بالغ بر ۲ میلیون و ۸۱۱ هزار و ۲۲۸ تن است، که این حجم کاال در مدت زمان 

مشابه بالغ بر یک میلیون و ۲۰۴ هزار و ۳7۹ تن کاال بوده است. 

اخبار
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یکی از آرمان های بسیار بزرگ ایرانیان داشــتن صنعت ذوب آهن بود. با وجود 
مشکالتی که کشورهای خارجی با ایران داشتند حاضر به ارائه این تکنولوژی به 
کشورمان نبودند ؛اما در نهایت قرارداد احداث ذوب آهن اصفهان در سال 1344 
با کشور شوروی سابق منعقد شد و در سال 1346 کلنگ این شرکت عظیم تولید 
فوالد در اصفهان زده شد.احداث ذوب آهن در آن زمان و تحت شرایط حاکم بر 
آن دوران، بزرگ ترین پروژه صنعتی در کشور بود که ظرف مدت چهار سال کلنگ 
زنی شد و در ســال 1350 اولین بهره برداری از کوره بلند شماره یک ذوب آهن 
انجام گرفت وآرزوی ملی ایرانیان محقق شد. ذوب آهن اصفهان چشم همگان 
را به صنعت فوالد روشن کرد. این مهم به واقع شاهکار بزرگی برای صنعت فوالد 
کشور به شمار می رود که در اذهان مردم ایران زمین تا همیشه جاودانه است.با 
احداث ذوب آهن، استان اصفهان محور تولید فوالد ایران، قرار گرفت. گزینش 
اصفهان به این علت بود که این استان در مرکز کشور قرار داشت و با آسیب های 
مرزی کمتری مواجه بود و همچنین قرارگیری آن در کنار معادن که فاصله آن تا 
معدن یزد 200 تا 300 کیلومتر بود و قرار گیری در جوار رودخانه زاینده رود از سایر 
مزیت های آن بود. عالوه بر این مزایا، اصفهان شهر صنعتگران ماهر و زبردستی 
است که در زمینه های مختلف نقش آفرین بودند و تاریخ گواه این موضوع است.

در زمان ساخت ذوب آهن، کارشناسان روس هم حضور داشتند؛ اما محور اصلی 
کار در اختیار صنعتگران، کارگران ماهر و متخصصین و کارشناسان و مهندسین 
ایرانی بود که با احداث این شرکت خدمات بسیاری را به دیگر صنایع کشور ارائه 
داد. با ورود ذوب آهن به ایران و تولید 550 هزار تن که طرح اولیه روس ها بود، 

طبیعتا دو محور برای توسعه مورد توجه قرار گرفت :
1- توسعه ذوب آهن پس از بهره برداری اولیه 550 هزار تن بود، پس از آن متوجه 
شدند این کارخانه با امکانات و تجهیزات نصب شده توان افزایش تولید را دارد بر 
این اساس طرح توسعه ذوب آهن به میزان یک میلیون و ۹00 هزار تن افزایش 

یافت که گستره این موضوع در تمامی زمینه های خط تولید ذوب آهن بود.
2- از آنجایی که ایران، صنعت مادر ذوب آهن را داشت و در کنار آن صنایع کوچک 
تر تولید فوالد نیز وجود داشــتند، برنامه ریزی شد که تولید فوالد در آن مقطع به 
مرز 5 میلیون تن برسد. بدین منظور شــرکت های کوچک تر در شهر های دیگر 
پیش بینی شد که مقاصدی از جمله اشــتغال زایی و تولید فوالددر مناطق دور 
دست و همچنین توسعه صنعت را از شرق کشــور به غرب مورد توجه قرار داده 

بودند.
بنابراین در آن موقعیت ذوب آهن اصفهان بود که می توانست به توسعه صنعت 
فوالد در اقصی نقاط کشور کمک کند زیرا تنها مرکزی بود که با وجود حضور فعال 

سرمایه های انسانی متخصص، فرآیندهای طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری 
را به عنوان شاه کلیدهای توســعه فوالد در درون خود نهادینه ساخته بود. ذوب 
آهن اصفهان به عنوان شناسنامه تولید فوالد در کشور با استفاده از سنگ آهنی 
که از معادن استخراج می شد، پروفیل های ساختمانی اعم از تیرآهن، آرماتور، 
نبشی، ناودانی و… که محصول نهایی نورد بود،در سبد محصوالت خود قرار داد.

فرزندان ذوب آهن اصفهان :ذوب آهن اصفهان در توسعه فوالد و احداث صنایع 
مختلف نقش بی بدیلی داشــت که همگان بر آن واقف هستند؛این شرکت در 
ساخت سایر صنایع نقش مستقیم داشته اســت. از مهم ترین این صنایع می 

توان موارد زیر را برشمرد :
فوالد میبد یزد: ذوب آهن اصفهان طی دهه 70 و در زمان حضور مهندس صادقی 
در این شرکت، برای تولید چدن و احداث یک کوره بلند500 متر مکعبی، منطقه 
میبد یزد را انتخاب کرد. تعدادی از سهامداران برای احداث این واحد شروع به 

فعالیت کردند.
فوالد مبارکه: یکی دیگر از کارهایی که ذوب آهن اصفهان برای توسعه فوالد کشور 
انجام داد، نقش بارز آن در همکاری و ساخت بخشی از مجتمع فوالد مبارکه بود 
که طرح اولیه آن در بندرعباس پیش بینی شــده بود. در ابتدای انقالب مباحث 

بسیار زیادی مطرح شــد که این مجتمع در اصفهان با توجه به مزیت های این 
شهر ساخته شود که در نهایت مسئولین کشوری و وزارت صنایع و معادن وقت با 
تاسیس فوالد مبارکه در شهر صنعتی اصفهان به عنوان قطب تولید فوالد موافقت 
کردند و نیروی انسانی متخصص ذوب آهن به آنجا اعزام شد.به تدریج برنامه 
ریزی برای تولید 5 میلیون تن فوالد انجام شد و واحدهای فوالدی دیگر در قالب 
طرح های پنجگانه تاسیس شدند. فوالد سبا در جوار ذوب آهن با 700 هزار تن 
تولید، فوالد خراسان با 550 هزار تن ،فوالد میانه برای تولید 550 هزار تن آرماتور، 
اجرای برخی از طرح های توسعه فوالد مبارکه، فوالد خوزستان.همچنین طرح 
های بسیاری مقرر بود در ذوب آهن اصفهان انجام شود؛ اما شرکت ملی فوالد 
تصمیم گرفت طرح های پنجگانه را در شــهرهای مختلف اجرا کند لذا بازسازی 
مبارکه توسط همین شرکت، طرح ســبا و فوالد خراسان با سرمایه گذاری ذوب 
آهن اصفهان، فوالد میانه توسط خوزستان و در نهایت بازسازی فوالد خوزستان 

نیز به همین شرکت واگذار شد.
بنابراین نقش ذوب آهن اصفهان در توسعه فوالد کشور در چند بخش متمرکز شد 
که از جمله فوالد سبا برای تولید 700 هزار تن ورق با استفاده از آخرین تکنولوژی 
به روز دنیا جهت تولید اسلب یا تختال نازک بود این فرآیند، کاهش حجم سرمایه 

گذاری در واحد نورد را در پی داشت زیرا تولید ورق پیوسته انجام می گرفت بدین 
معنا که ماشین ریخته گری تختال نازک رامســتقیم روی استندهای نورد می 
فرســتاد و تولید ورق انجام می گرفت که رقم قابل توجهی صرفه جویی به دلیل 

پیوسته بودن تولید حاصل می شد.
فوالد خراسان:در سال 1381 تولید 550 هزار تن آرماتور در فوالد خراسان انجام 
شد. ســهامدار اصلی، این شرکت ســرمایه گذاری آن و ارائه خدمات و انتخاب 
پیمانکاران توســط ذوب آهن اصفهان انجام می گرفت. در این بخش نیز ذوب 
آهن با اعزام نیروی انســانی متخصص نقش اساسی در ساخت این مجموعه 

فوالدی داشت.
قروه و همدان:در ســال 1381 دو واحد دیگر که عمدتا نقش انتقال تکنولوژی 
تولید فوالد را بر عهده داشتند در قروه و همدان ایجاد شدند که واحدهای کوچک 
100 متر مکعبی با 70 تن تولید چدن بودند. در ایــن دو منطقه نقش ذوب آهن 
بسیار مهم بود به دلیل اینکه 4۹ درصد از سهام این دو واحد را شرکت ملی فوالد 
ایران داشــت. ذوب آهن اصفهان در راه اندازی این واحد ها از سه منظر نقش 
داشت : 1( شرکت ملی فوالد ایران سهامدار عمده برخی از واحدهای ساخته شده 
بود که ذوب آهن اصفهان نیز بخشی از این شرکت به شــمار می رفت.بنابراین 
نقش طراحی، سازندگی و اجرا را بر عهده گرفت. 2( درخشش تالشگران اولین 
شرکت عظیم فوالدی )ذوب آهن اصفهان ( برای توسعه فوالد کشور و حضور در 
صنایع مختلف به لحاظ استراتژیک بســیار مهم بود.3( به دلیل دارا بودن مواد 
اولیه )کک وآگلومره(، نقش تامین خوراک این کارخانه ها را در زمان بهره برداری 

بر عهده داشت.
فوالد خوزستان:در سال 1373 ذوب آهن اصفهان در زمینه اعزام نیروی انسانی 
متخصص به فوالد خوزســتان هم کوتاهی نکرد و هر ماه تعــدادی از نیروهای 
انسانی ماهر خود را برای راه اندازی و افزایش تولید فوالد در مجموعه خوزستان 

به این شرکت فرستاد.
فوالد آلیاژی یزد:در ســال1372 دانیلی ایتالیا،فوالد آلیاژی یزد را احداث کرد. 
زمان بهره برداری آن به دلیل نیاز مبرم به نیروی انسانی متخصص، ذوب آهن 
اصفهان بار دیگر نیروهای انسانی خود را طی قراردادی به این مجموعه اعزام کرد 
و پس از آموزش و تربیت نیروی انســانی متخصص بومی، ذوب آهنی های با 
غیرت به خانه خود بازگشتند و مجدد بر فعالیت های شرکت و تولید یک میلیون 
و ۹00 هزار تن، و پس از آن نیزطرح توسعه سه میلیون و 400 هزار تن متمرکز شدند 
و این طرح های توسعه توسط متخصصین کارخانه و پیمانکارانی که تربیت کرده 

بودند، ادامه یافت.

جوشش صنعت فوالد کشور از چشمه ذوب آهن اصفهان؛

فرزندان ذوب آهن اصفهان را در صنایع کشور بشناسید
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