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آخرین وضعیت پرونده هلیاخاطره تلخ مادر المپیکى قایقرانى ایران مشکل جدى تر برق در زمستان امسال استانجهان نما جهان نما

دولت بازار 
مرغ را رها 
کرده است

اصفهان هم مثل خوزستان تشنه است
3

3

2

2

ماجراى حضور نهنگ در 
ساحل بوشهر!

چند درصد 
درآمد مستأجران 
هزینه اجاره مى شود؟

گذرگاه هاى عابر پیاده 
اصفهان روشن مى شوند
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فوالد مبارکه انتقال 
1000 کیلومترى نفت 
کشور را محقق کرد

نایب رئیس انجمن صنفى مرغداران گوشتى با تاکید 
بر این که قیمت مرغ باید اصالح شود، گفت: اکنون 

سودجویى هایى که در مسیر توزیع مرغ 
انجام مى شود، عالوه بر تولید کننده، 
مصرف کننده را نیز متضرر کرده و ...

با تولید 400 هزار تن تختال  API براى انتقال 1000
کیلومترى نفت کشــور، پروژه مهم و استراتژیک 
انتقال نفــت خام گوره به جاســک کــه به گفته 
رئیس جمهور مه مترین طــرح از نظر امنیت ملى، 
اقتصاد و انرژى کشــور اســت به صورت رسمى 

افتتاح گردید.
اهمیت استراتژیک و حیاتى پروژه انتقال نفت خام 
از گوره به جاسک در دوره هاى مختلفى بیان شده 
اما آنچه به نظر درباره این پروژه مهم ایرانى مغفول 
مانده، نقش شــرکت فوالد مبارکه در اجراى آن 

است ...

همایش تحلیل وضعیت اقتصادى ایران و اثرات آن بر بازار 
سرمایه و افتتاح شعبه دوم سوپرمارکت مالى در اصفهان 
(iBshop) به میزبانى کمیسیون سرمایه گذارى و توسعه 
زیرساخت ها هفته گذشته در اتاق بازرگانى اصفهان برگزار 
شد. دکترمحمودرضا خواجه نصیرى، مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره شرکت تأمین سرمایه تمدن، نایب رئیس 
سابق هیئت مدیره شــرکت بورس اوراق بهادار و مدیر 
سابق نظارت بر بورس هاى سازمان بورس اوراق بهادار 
و همچنین دکتر مسعود گلشیرازى رئیس اتاق بازرگانى 
اصفهان از ســخنرانان این همایش بودند و در پایان این 
مراسم نیز دکتر خواجه نصیرى به همراه مهندس مجتبى 
کاروان رئیس کمیسیون مسئولیت هاى اجتماعى و نایب 
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانى ایران و 
دکتر صمدى رئیس دانشکده اقتصاد و علوم ادارى دانشگاه 
اصفهان به سئواالت خبرنگاران و فعاالن اقتصادى حاضر 

در جلسه پاسخ دادند. 

درگاه کامل خدمات بازار سرمایه
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شــرکت تأمین سرمایه 
تمدن در این همایش با اشاره به اینکه این مراسم به منظور 
افتتاح دومین شعبه ســوپرمارکت مالى به عنوان درگاه 
کامل خدمات بازار سرمایه کشور در اصفهان برگزار شده 
است، اظهار کرد: ما اولین شعبه سوپر مارکت مالى را با علم 
به اینکه اصفهان از هر نظر بســترى بسیار مستعد براى 
طراحى و اجراى ایده هاى جدید در حوزه مالى و توسعه 

است، بیش از یکسال گذشــته با حضور آقاى نوروزى، 
شهردار اصفهان در این شهر افتتاح کردیم. 

دکتــر محمودرضا خواجه نصیــرى افزود: مــا باید در 
پیش بینى هاى خودمان از فضاى اقتصادى آینده به این 
موضوع به عنوان یکى از آپشن هاى مهم توجه کنیم که 
تجربه ثابت کرده بسیارى از دولت ها در دوره اول استقرار 
خود تورم را راحت تر کنترل کردند و اساساً ما در فضاى 
اقتصادى کشورمان اگر از رکود و تورم، رشد اقتصادى، 
رشد بازارها، تشکیل سرمایه و هر فاکتور دیگرى صحبت 
مى کنیم باید دوره هاى کوتاه مدت را و نوسان اعداد در 
این دوره ها را با دوره هاى مثًال ده ساله مقایسه کنیم و  

میانیگین بگیریم و ببینیم چقدر فرق مى کند.
خواجه نصیرى در ادامه در خصوص بحث نقدینگى گفت: 
به کرات با مشکالت اساســى در سطح نقدینگى کشور 
همراه بودیم و تصمیم ســازى هاى ما بر رشد نقدینگى 
تأثیرگذار بوده و رشد نقدینگى مستقیماً بر همه فاکتورهاى 

بازار تأثیرگذار است.

هدف از تشکیل سوپر مارکت مالى
 خواجه نصیرى در خصوص هدف از تشــکیل و افتتاح 
سوپر مارکت مالى اظهار کرد: سوپرمارکت مالى یکى از 
ابعاد سیستم ارائه خدمات مالى تأمین سرمایه تمدن با این 
هدف تشکیل شد که بتوانیم در بازار سرمایه کشور تنه به 
تنه بانک ها به مردم خدمات ارائه کنیم و به همین منظور 
با ارتقاى حوزه دیجیتال، حوزه پاسخگویى به مشتریان، 
آى بى شــاپ و... به مرحله اى رسیدیم که سعى کردیم 

گسترده تر شویم؛ یعنى مدل هاى فیزیکى، نیمه فیزیکى، 
راه دور، راه نزدیک، شعب و... را گسترش دهیم و این تفکر 
به ذهنمان رسید که بتوانیم طیف کاملى از خدمات مالى 
را در محل ارائه دهیم و در اتمسفر خدمات مالى کشور به 

اندازه بازار پول جا داشته باشیم.
وى در ادامه افزود: تصمیم گرفتیــم همانطور که االن 
شــرکت ســرمایه تأمین تمدن و خیلى از شرکت ها و 
نهادهاى مالى به لحاظ منابع از بســیارى از بانک هاى 
کشور بزرگ تر هستند، ما هم، اسباب بزرگى را آماده کنیم 
و به همین منظور با افتتاح این شــعب و ساختارها سعى 

کردیم تمام خدمات مالى را ارائه دهیم.
مدیرعامل تأمین ســرمایه تمدن درباره خدماتى که این 
شــعب ارائه مى دهد هم توضیح داد: مردم به شــعب ما 
مراجعه کرده و از آیتم هاى مختلف سرمایه گذارى استفاده 
مى کنند، مثل صندوق هاى در آمد ثابت، صندوق هاى 
ســهامى و... و در کنار اینها ما یکسرى خدمات تکمیلى 
نیز به آنها ارائه مى کنیم مانند خدمات بیمه، کارت هاى 

تخفیف، کارت هاى اعتبارى و...
وى در ادامه اضافه کرد: عالوه بر اینها در سوپرمارکت مالى 
هر شهرى، فرصت هاى سرمایه گذارى که وجود دارد را 
براى کمک و تأمین مالى پیدا مى کنیم و در حوزه خدمات 
مشتریان شــرکت ها در بخش تولید، توسعه و تشکیل 

سرمایه ثابت فعالیت مى کنیم.
خواجــه نصیرى با اشــاره بــه اینکه بازار هــدف این 
ســوپرمارکت هاى مالى همان شهرســتانى است که 
شعبه در آن قرار دارد، گفت: ما بسترى تمام الکترونیکى 

فراهم کردیم که سراســر کشور را پوشــش مى دهد و 
سوپرمارکت هاى مالى که تاکنون افتتاح کردیم با استقبال 
رو به رو شــده و براى شهرى به وســعت اصفهان اگر 
بخواهیم خدمات کامل ارائــه بدهیم باید در مکان هاى 

مختلف این شعب را بنا کنیم.
خواجه نصیرى با اشــاره به اینکه دومین سوپر مارکت 
مالى اصفهان، چهاردهمین ســوپر مارکت مالى کشور 
اســت، گفت: از همین االن طبق یک تعهد نانوشــته 
دو برابــر منابعى که جذب ســوپرمارکت مالى اصفهان 
مى شود را به پروژه هاى اصفهان اختصاص مى دهیم و 

آنها را تأمین مالى کنیم.
وى بیان کرد: نکته اساسى که وجود دارد این است که با 
سرمایه گذارى در این سوپرمارکت ها، افراد به خیلى نکات 
پى خواهند برد از جمله اینکه شــاید اصًال نمى دانستند 
مى توانند به جاى اینکه پولشــان را در بانک بگذارند، در 
صندوق هاى درآمد ثابت ما سرمایه گذارى کنند و سود 
روزشمار دریافت کنند. مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن 
در خصوص این سود روزشــمار توضیح داد: در این سود 
روزشمار افراد هر روزى که بخواهند مى توانند پول خود 
را برداشت کنند و هر شب پولشان را در حساب هایشان 
بدون سود بخوابانند؛ مى توانند از این طریق سودشان را 

سپرده کنند.
خواجه نصیرى همچنین تصریح کرد: این افراد مى توانند 
از طریق شعب ما در بازار سرمایه و سهام سرمایه گذارى 
کنند؛ برخالف افرادى که مستقیماً سرمایه گذارى کردند 
و ضرر کردند و نقدشــوندگى در بازار به دست نیاوردند؛ 

اگر بازار دچار مشکل شد و نتوانســتند پولشان را از بازار 
خارج کنند ما آیتم هایى داریم که مى توانند پولشــان را 
هر روز یا هر لحظه اى فارغ از شرایط بازار دریافت کنند 

و خارج شوند. 
وى درباره اینکه آیا مدل مشابهى با این سوپرمارکت ها در 
کشورهاى اروپایى و خارجى وجود داشته که این سیستم 
پیاده شــده از آنها اقتباس شده باشــد یا اینکه این یک 
نوآورى کامًال ایرانیزه است نیز گفت: بانک هاى تجارى 
و سرمایه گذارى دنیا عمدتاً کارى که انجام مى دهند این 
است که  به سمت این موضوع حرکت مى کنند که تمام 
خدمات را بتوانند به صورت متمرکز ارائه کنند که به آنها 
چنل هاى چندکاره اى مى گویند که در این حوزه وجود 
دارد و ما هم از همان مدل ها استفاده کردیم و دنبال این 
هستیم که شرکت تأمین سرمایه تمدن را در قامت یک 

بانک بین المللى درآوریم.
مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن در خصوص کارآفرینى 
و اشتغالزایى این مجموعه هم عنوان کرد: در حال حاضر 
حداقل 50 تا 60 نفر به صورت مستقیم و شاید دو سه برابر 
آن به صورت غیرمستقیم در شعب ما مشغول به فعالیت 
هستند؛ ضمن اینکه با بسترى که براى توسعه کارآفرینى و 
کسب و کار در شهرها فراهم مى کنیم هر چقدر که شرکت 
و کارخانه جدید تولید شود و توسعه پیدا کرده و  نیرو جذب 

کند ما هم در آن اشتغالزایى شریک هستیم. 
وى در خصوص افق درنظر گرفته شده براى این مجموعه 
اظهار کرد: تأمین سرمایه تمدن به لحاظ سرجمع خدمات، 
منابع تحت مدیریت و ســایز اندازه تأمین ســرمایه، در 

کشور اول است و چهار ســال متوالى فعال ترین تأمین 
سرمایه کشــور بودیم و از اینجا به بعد با خودمان رقابت 
مى کنیم؛ بنابر این، آنچه هســت رقابت با سایر تأمین 
سرمایه ها نیست، دسترســى به معیارهاى یک تأمین 
سرمایه بین المللى اســت. خواجه نصیرى تصریح کرد: 
در برنامه داریم که هرجایى که الزم بود، توجیه داشــت 
و ارزش افزوده ایجاد مى کرد ســوپرمارکت مالى داشته 
باشیم؛ برخالف سیستم بانکى که اول شعبه مى زنند و بعد 

به این فکر مى کنند که این شعبه الزم بود یا نه.

 رشد 14 پله اى اصفهان 
رئیس اتاق بازرگانى اصفهان هم در این همایش با اشاره 
به اینکه الزم اســت با برنامه ریزى مناسب آنچه امروزه 
اقتصاد کشــور ما را تهدید مى کند مدیریت کنیم، اظهار 
کرد: در این صورت قطعاً مى توانیم این دوره را به سرانجام 
برسانیم؛ اما هرگونه تعلل و فرصت سوزى تبعات و اثرات 
جبران ناپذیــرى براى اقتصاد ملى ما بــه همراه خواهد 

داشت.
دکتر مسعود گلشیرازى با اشاره به اینکه اصفهان دو سال 
پیش رتبه 26 را از حیث شــاخص هاى محیط کسب و 
کار داشت و جزو چهار پنج اســتان آخر کشور بود، افزود: 
به همین دلیل طى یک برنامه فشرده و تشکیل شوراى 
گفتگوى دولت و بخش خصوصى، هم پیمان شدیم که در 
جهت بهبود شاخص هاى محیط کسب و کار در اصفهان 
تالش کنیم و هرچند به نقطه مطلوب نرسیدیم اما رشد 
14 پله اى را در دو سال گذشته در این زمینه تجربه کردیم. 
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مدیرکل مدیریت بحران استاندارى: وزارت نیرو اقدام جدى صورت دهد

ابهام بزرگ در انتخاب 
یونیفرم المپیک

عادل بر مى گردد
محمد مهدى فروردین، رئیس فراکسیون ورزش مجلس گفت:  قرار 
شده است دوستان در صداوسیما مسئله بازگشت عادل فردوسى پور به 
برنامه نود را بررسى کنند و ان شاء ا... در دولت آینده شاهد بازگشت 
فردوسى پور باشیم. عالقه داشتیم همان اول کار آقاى عادل فردوسى 

پور به برنامه 90 برگردد اما با تاخیر مواجه شد.
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در صفحه 8 بخوانید

در صفحه 2 بخوانید

API با تولید 400 هزار تن تختال فوالدى 

علت افزایش 
قیمت مبلمان در 

بازار اصفهان 

به مردم خوزستان آدرس غلط مى دهند
فوالدگر: مشکل آبى خوزستان ناشى از انتقال آب به اصفهان نیست

3

فرزاد فرزین:
ممنوع التصویرم

کاهش کشت و توسعه گیاهان دارویى اصفهان احتمال ریاست روحانى  بر مجمع تشخیصاستان جهان نما

کارخانه ذوب آهن
چـگونه سـهم
 اصفهان شد؟

پرده اى از بازى 2 ابرقدرت شرق و غرب
در زمین ایراِن پیش از انقالب

طرح هاى
زیبایى که
قرار نبود
 دیــده

 شود!

دومین سوپر مارکت مالى اصفهان افتتاح شد

مرضیه غفاریان



02جهان نما 4091شنبه  2 مرداد  ماه   1400 سال هجدهم

نایب رئیــس انجمن صنفى مرغداران گوشــتى با تاکید 
بر این که قیمت مــرغ باید اصالح شــود، گفت: اکنون 
سودجویى هایى که در مســیر توزیع مرغ انجام مى شود، 
عالوه بر تولید کننده، مصرف کننده را نیز متضرر کرده و 
متأسفانه هیچ اقدام کنترلى در این رابطه توسط مسئوالن 

انجام نمى شود، دولت موضوع مرغ را رها کرده است.
حبیب اسدا... نژاد اظهار کرد: قیمت مرغ باید اصالح شود، 
براى استمرار تولید و حفظ پایدارى آن، همچنین جلوگیرى 

از ضرر تولید کنندگان الزم است قیمت مرغ افزایش یابد.
وى افزود: اکنون هزینه هاى تولید با توجه به افزایش قیمت 
نهاده ها افزایش یافته است، بنابراین باید قیمت مرغ افزایش 

یابد، در واقع سیاست گذارى هاى دولت منجر به افزایش 
قیمت مرغ شده است. نایب رئیس انجمن صنفى مرغداران 
گوشتى کشور گفت: همچنان تأمین نهاده ها با مشکالتى 
مواجه است برخى مرغداران بیش از 40 روز است هزینه 
نهاده را به دولت داده امــا آن را دریافت نکرده اند و مجبور 

شده اند نهاده مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.
اسدا... نژاد اضافه کرد: تولید کنندگان و واحدهاى پرورش 
مرغ، تولیداتشــان را به رغم زیان دهى با قیمت مصوب 
عرضه مى کنند، اما در مسیر توزیع مرغ سوء استفاده هاى 
زیادى مى شود و قیمت مرغ براى مصرف کننده افزایش 

یافته است.

گزارش تکان دهنــده وزارت راه از ســهم اجاره بهاى 
یک واحد مســکونى از درآمد خانوار نشان مى دهد که 
در تهران و کالن شهرها 64 درصد از درآمد مردم براى 

اجاره خانه مصرف مى شود.
در ســال 99، ســهم متوســط اجاره بهاى یک واحد 
مســکونى 75 مترى از درآمد خانوارهاى شــهرى، در 
تهران و کالن شــهرها 64 درصد، در مراکز استان ها 
و شــهرهاى باالى 200 هزار نفر جمعیت 59 درصد و 
در شهرهاى زیر 200 هزار نفر جمعیت 49 درصد بوده 
است. سال گذشته متوسط درآمد ماهیانه خانوار در تهران 
و کالن شهرها هشــت میلیون و 149 هزار تومان، در 

مراکز استان ها و شهرهاى باالى 200 هزار نفر جمعیت، 
پنج میلیون و 326 هزار تومان و در شهرهاى زیر 200
هزار نفر جمعیت، چهار میلیون و 793 هزار تومان بوده

 است.
با این حال، متوسط اجاره ماهیانه یک واحد مسکونى 75
مترى در تهران و کالن شــهرها به پنج میلیون و 250
هزار تومان، در مراکز استان ها و شهرهاى باالى 200

هزار نفر جمعیت به سه میلیون و 150 هزار تومان رسیده 
است و این ارقام نشان مى دهد سهم اجاره بها از درآمد 
خانوار در سال 99 در مناطق یاد شده به ترتیب 64 و59

درصد بوده است.

دولت بازار مرغ را 
رها کرده است

چند درصد درآمد مستأجران 
هزینه اجاره مى شود؟

سرنوشت پرده کعبه 
امسال نیز همزمان با آغاز رسمى  ایسنا|
مناسک حج پرده کعبه به رســم هر سال، شبانه 
تعویض شــد. به گفته مقامات مســجدالحرام، 
پرده کعبه از 670 کیلوگرم ابریشم مرغوب، 120
کیلوگرم نخ طال و 100 کیلوگرم نخ نقره درست 
شده است. حدود 200 نفر هنرمند، خیاط و صنعتگر 
در تهیه این پرده مشارکت داشــته اند . پرده هاى 
قدیمى معموال یا به رؤساى کشورها هدیه داده و یا 

در موزه هاى عربستان نگهدارى مى شود.

عجیب ترین میزبانى 
عربســتان ســعودى در   خبر آنالین |
تصمیمى غیرقابل پیش بینى، در حال بررسى یک 
پیشنهاد میزبانى مشــترك براى رقابت هاى جام 
جهانى 2030 است و کشور ایتالیا در صدر لیست 
آنها قرار دارد.گفته مى شود یک شرکت بین المللى 
که دفتر مرکزى آن در آمریکا واقع شده، مسئولیت 

مشاوره به طرف سعودى را بر عهده دارد. 

ممنوع التصویرم
در روزهاى گذشــته اخبارى  ایران آرت |
مبنى بر ممنوعیت فرزاد فرزین از فعالیت در شبکه 
نمایش خانگى منتشر شــد که ساترا آن را به طور 
تلویحى تأیید کرد اما این خواننده اکنون مى گوید 
که حدود چهارسال است که در تلویزیون هم اجازه 
فعالیت نــدارد. فرزین به تازگى قطعــه زخم را با 
ترانه اى از روزبه بمانى اجرا کرده که با واکنش هاى 

مختلفى همراه شده است.

سیالبى در انتظار ماست
نتایج تحقیق دانشــمندان ناسا و  بهار |
دانشگاه هاوایى هشدار مى دهد که زمین ممکن 
است در اواسط دهه 2030 به دلیل تغییرات مدار ماه، 
سیالب بى سابقه اى را تجربه کند. نیروى جاذبه ماه، 

آب در اقیانوس ها را به سمت خود مى کشد. 

هشدار داده بودیم اما...
ایلنا | ســحر تاجبخش، رییس سازمان 
هواشناســى کشــور گفت: ما در بهمن ماه سال 
گذشته مســاله کم آبى را به خصوص در مناطق 
جنوبى کشورمان اعالم کرده بودیم. به ویژه براى 
استان هاى سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و 
جنوب فارس تاکید داشــتیم که این اتفاق خواهد 

افتاد. 

فردا هم زندگى ادامه دارد!
نجمان پیش بینى مى  کنند سیارکى  مهر |
به قطر 220 متر و با سرعت 8 کیلومتر بر ثانیه امروز 
2 مرداد ماه از کنار زمین عبور مى  کند. البته به نوشته 
نشریه دیلى استار احتمال بسیار کمى وجود دارد که 

این سیارك عظیم با زمین برخورد کند.

41 تیربرق شکست
41 اصله پایه برق فشار متوسط در پى  رکنا |
وزش تندباد و بارش باران در بخش جلگه چاه هاشم 
دلگان در استان سیستان و بلوچستان دچار خسارت 
شد. مدیربرق دلگان گفت: شش گروه عملیاتى از 
همان ساعات اولیه بحران، در منطقه حضور داشتند 
اما با توجه به باتالقى بودن منطقه عملیات ترمیم 

شبکه با کندى پیش مى رفت.

«مهشاد» و «ریحانه»
ایسنا| اعضاى شــوراى اسالمى شهر 
ـان به نام دو خبرنگار  تهران با نامگذارى دو خیابـ
فقید خبرگزارى هاى ایسنا و ایرنا که اخیرا در حادثه 
واژگونى اتوبوس در بازدید از دریاچه ارومیه جان 
خود را از دست دادند یعنى مهشاد کریمى و ریحانه 
یاسینى موافقت کردند. این دو خیابان رو به روى 

یکدیگر و در نزدیکى منزل این دو خبرنگار است.

چینش مخفیانه کابینه 
باشگاه خبرنگاران جوان | ناصر ایمانى 
فعال سیاسى اصولگرا، درباره ترکیب کابینه سیزدهم 
گفت: سید ابراهیم رئیسى در حال حاضر به صورت 
کامال مخفیانه براى تشــکیل دولت ، ترکیب کابینه 
مدیران و وزراى آینده کشــور برنامه ریزى مى کند 
و تا امروز هم مقهور فشــارهاى جانبى نشــده و در 
تالش است تا به صورت آزادانه براى این امر تصمیم 

بگیرد.

وضع نگران کننده است
دکتر حســین کرمانپور، یک پزشک  ایسنا|
اورژانس درباره وضعیت شیوع کرونا در تهران گفت: 
در حال حاضر بیمارستان ها پر، نگران کننده و خسته 
کننده هستند. روزانه ده ها تماس داریم که دنبال تخت 
براى بسترى بیمار هستند و حتى گاهى کف اورژانس 
هم پتو پهن مى کنند که بیمــار نرود. در تهران صف 
طویلى است و در شهرستان ها هم به نظر نمى رسد 
که بهتر از اینجا باشد. شدیدا تخت کم است و بیشتر 
هم جوانان گرفتار مى شوند. بدتر از همه اینکه گاهى 
یک فامیل باهم مى آیند. در عروســى 50 تا 60 نفر 

باهم بوده اند و همه باهم مبتال شده اند.

عادل بر مى گردد
محمــد مهــدى فروردیــن،   خبرفورى |
رئیس فراکســیون ورزش مجلس گفت:  قرار شده 
است دوستان در صداوســیما مسئله بازگشت عادل 
فردوسى پور به برنامه نود را بررسى کنند و ان شاء ا... 
در دولت آینده شاهد بازگشــت فردوسى پور باشیم. 
عالقه داشتیم همان اول کار آقاى عادل فردوسى پور 

به برنامه 90 برگردد اما با تاخیر مواجه شد.

انتظار دارد جایزه بگیرد!
فداحســین مالکى، نماینــده مردم  ایسنا|
زاهدان در جریان جلسه علنى مجلس شوراى اسالمى 
بیان کرد: مردم خود شاهد مباحث میان بنده و آقاى 
نمکى در زاهدان بودند. مگر من به آقاى نمکى چه 
مطلبى گفتم که ایشــان با بیان ســخنان نامناسب 
احساسات میلیون ها ایرانى را جریحه دار کرد؟  امروز 
باالترین آمار فوتى کشور مربوط به استان سیستان 
و بلوچستان است و  آقاى نمکى انتظار دارد که مردم 
به او جایزه دهند در حالى که باید شهامت داشته و از 

مردم عذرخواهى کند. 

احتمال ریاست روحانى 
بر مجمع تشخیص 

محمد عطریانفر، فعال سیاسى   خبر آنالین |
اصالح طلب و عضو حزب کارگزاران سازندگى درباره 
آینده سیاسى حسن روحانى مى گوید: با صالحیتها و 
قابلیتهایى که در آقاى روحانى سراغ دارم فکر مى کنم 
که رهبرى درصورت اعالم تمایل وى و توافق ایشان 
عالوه بر مسؤلیت عضویت او در مجمع تشخیص چه 
بسا در دوره اى که مسؤلیت آقاى صادق الریجانى 
تمام شود، بنا باحراز صالحیت و قابلیت هاى منحصر 
به فرد آقاى روحانى در قیاس با اعضاى فعلى مجمع، 
ریاســت را به عهده آقاى روحانى واگــذار خواهند

 کرد.

پیام تبریک نظامى- فوتبالى
به دنبال قهرمانى تیــم فوتبال فجر  ایسنا|
شهید سپاسى شیراز در مسابقات لیگ یک و صعود 
این تیم به مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور، فرمانده 
کل سپاه پاسداران انقالب اسالمى، با صدور پیامى، 
این موفقیت را تبریک گفت. پیش از این نیز، رئیس 
سازمان بسیج مستضعفین، با صدور پیامى، پیروزى 
تیم فوتبال فجر شهید را تبریک گفته بود. تیم فوتبال 
فجر شهید سپاسى، شامگاه دوشنبه 28 تیر و با کسب 
پیروزى در مصاف با گل ریحان البرز، ضمن کسب 
عنوان قهرمانى لیگ یک، بعد از هشــت سال جواز 
حضور در رقابت هــاى لیگ برتر فوتبــال ایران را 

کسب کرد.

خبرخوان

اعتراض عمومى به لباس هاى طراحى شــده کاروان 
ایران در المپیک، باعث شــد تا مدیران کاروان تصمیم 
جدیدى براى پوشش کاروان ایران در مراسم افتتاحیه 

بگیرند. 
کیکاوس ســعیدى دبیرکل کمیته ملى المپیک اعالم 
کرد که در راســتاى احترام به افــکار عمومى، تصمیم 
گرفته شد تا ورزشکاران کاروان ایران با لباس ورزشى 
به جاى لباس رسمى در مراســم رژه حضور پیدا کنند. 
لباسى که کمپانى «ملند موژ» آن را تهیه کرده و تعدادى 
از ورزشکاران حاضر در فرودگاه، پیش از پرواز به توکیو 

آن را به تن داشتند.
طراحان لباس ایرانى که از قضا شرکت کننده در رقابت 
طراحى لباس براى کاروان المپیک ایران در رقابت هاى 
المپیک توکیو 2020 بوده اند، از هفته پیش با انتشــار 
استورى ها و پست ها و رونمایى از طرح هایشان، نسبت به 
طرح قبول  شده کاروان ایران ابراز نارضایتى و اعتراض 
کرده اند؛ این طراحان جمعى از چهره هاى مشــهور در 
حوزه مد و لباس ایران هستند که فراخوان کارگروه مد 
و لباس وزارت ارشاد در تیرماه سال 1398 آن ها را گرد 
هم آورده تا ایده هاى خود را به یک پوشش شکیل براى 

کاروان ایران در المپیک توکیو به داورى بگذارد.
با انتشــار تصاویر مربوط بــه البســه کاروان ایران در 
رقابت هاى المپیک توکیــو 2020، موجى از اعتراض 
فضاى مجازى را فرا گرفته اســت، نمایش طرح هاى 

شرکت کننده در مســابقه طراحى لباس کاروان ایران 
در المپیک نشــان مى دهد آن چه که بر تن ورزشکاران 
زن ایرانى به عنوان «مانتوى فیــروزه اى» و آن چه به 
عنوان لباس رسمى بر تن ورزشکاران مرد «کت و شلوار 

ســرمه اى» رفته، بهترین طرح هاى ارائه شده در این 
فراخوان نبوده اند.

متن هاى اعتراضى انگاشته شــده توسط طراحان که 
اغلب در صفحات اینســتاگرامى خود این کار را انجام 

داده اند، به مــواردى از جمله شــرایط ُگنگ برگزارى 
رقابت، موضوع داورى، تغییر شــرکت کنندگان، تغییر 
جاى داور و شرکت کننده، گم شدن پوشه طراحى یکى 
از شــرکت کنندگان و ... که موضــوع انتخاب بهترین 
طراح براى لباس کاروان ایران را زیرسوال مى برد اشاره 

داشته است.
مجید نامى عضو هیات مدیره انجمن نســاجى با انتشار 
نامه اى سرگشــاده خطاب به صالحــى امیرى رئیس 
کمیته ملــى المپیک و عباس صالحى وزیر ارشــاد، به 
انتقاد از نحوه انتخاب طرح برگزیده کاروان ایران براى 
رقابت هاى المپیک توکیو پرداخته اســت؛ وى در این 
نامه به مواردى از جمله بدســلیقگى، تخصص، رانت، 
البى گرى و ... اشاره کرده که به عقیده وى این مسائل 
منجر به انتخــاب فاجعه بار بــراى کاروان در المپیک 

شده اند.
همه این اتفاقات در شرایطى اســت که انتشار تصاویر 
لباس هاى ورزشــى و یونیفرم هاى رژه اغلب کشورها 
در المپیک 2020، نشــان دهنده تفاوت آشکار کیفى 
و زیباشناســانه بین آن چه که ایرانیان بــر تن دارند با 

دیگران است.
نکته ســوال برانگیز این اســت که چرا ایــن طرح در 
هفته هاى پیش از اعزام کاروان ایــران به رقابت هاى 
توکیو به نمایش گذاشته نشــده تا در صورت نقدهاى 

احتمالى تغییراتى در آن داده شود.

ابهام بزرگ در انتخاب یونیفرم المپیک

طرح هاى زیبایى که قرار نبود دیده شود!

مهسا جاور در دوره گذشته بازى هاى المپیک که به میزبانى 
ریودوژانیروى برزیل برگزار شد تنها نماینده زنان قایقران 
بود که از رسیدن به فینال بازماند و درنهایت با رده بیست و 
هشتمى از مسابقات خداحافظى کرد. اندکى بعد از المپیک، 
جاور همسر محسن محمدسیفى قهرمان ووشو جهان از 
قایقرانى کناره گیرى کرد و حاال آن ها صاحب فرزند دختر 
هستند. او چندین ماه است که تصمیم گرفته باردیگر به 
ورزش حرفه اى و قایقرانى برگردد تا بازهم مدعى حضور 

در مسابقات و بازى هاى مهم بین المللى باشد.

مهســا جاور درباره مهم ترین خاطره یا تجربه اى که از 
حضور در ریو داشت مى گوید:  خاطره من از المپیک غم 
انگیزترین خاطــره بود چون که من در مســابقات دیدم 
کشورها چقدر پیشــرفته هســتند و براى ورزشکاران و 
مربیان چه برنامه ریزى هایى کردند. جاى مخصوص براى 
تمرین جاى مخصوص براى استراحت ورزشکار و مربى 
ایجاد شده بود اما تیم ما فقط من و مربى ام بودیم و شرایط 
سختى داشتیم. همه سعى کرده بودند بهترین شرایط را 

داشته باشند.

فیلمى از فائزه هاشــمى در فضاى رســانه اى منتشر 
شــده اســت که در گفتگو بــا روزنامه شــرق درباره 
نامه نگارى هایش با محســن هاشــمى در انتخابات 
صحبت کرده است که این بخش از گفتگو را  مى خوانید.

پس از آن مناقشــه و نامه نگارى که با برادرتان 
درباره مواضع شما درباره ترامپ و آمریکا داشتید، 
قبل از رسانه اى شدن نامه ها با شما تماس گرفت؟
(خنــده)، خیر تماس نگرفت. خانمش ســر به ســر ما 

مى گذاشت و مى گفت نامه هایتان را از این به بعد من 
رد و بدل مى کنم، چرا در رسانه ها به هم حرف مى زنید. 
خودش تماس نگرفت. ما هر شــب خانه بابا و مادرمان 
همدیگر را مى بینیم، زیرا همه به مادر سر مى زنیم ولى 
چیزى نگفت. من نامه را در رســانه ها دیدم که منتشر 
شده است. من هم که پاسخ دادم به او چیزى نگفتم و در 
رسانه ها منتشــر کردم. همدیگر را هم که دیدیم، دعوا 
نکردیم. او خندیــد و من هم خندیدم. مــن چون نامه 
نوشتم، آرامش داشتم و اگر نامه را نمى نوشتم، به خاطر 

حرفهایى که گفته بود، پوست از کله اش مى کندم.
موقعى که بابا فوت کرد، محســن بدش نمى آمد که ما 
را کنترل کند و اختیار خانواده را حتى از لحاظ مســائل 
سیاسى و حرف ها و فعالیت هاى ما بدست بگیرد. یکى 
دوبار نیز به من گیر داد که چرا همچنین حرفى زدى و 
مى خواهى سر همه ما را به باد بدهى که دعوا کردیم. به 
او گفتم که بابا کارى به کار من نداشت. تو چرا به خودت 
اجازه مى دهى به من بگویى چى بگویم و چى نگویم. 

همین یکى دوبار بود و ادامه پیدا نکرد.

این روزهــا تصویرى در شــبکه هاى اجتماعى از پرش 
نهنگ در نزدیکى ساحل بوشهر پربازدید شده که مدیرکل 
حفاظت محیط زیست این استان مى گوید: این کار، یک 
جلوه ویژه تصویرى است و چنین اتفاقى در واقعیت روى 

نداده است.
فرهاد قلى نژاد افزود: به لحــاظ علمى نهنگ هیچ وقت 
به این نزدیکى نمى آید و نهنگ هایى که در خلیج فارس 

هستند توانایى پرش ندارند.
او ادامه داد: مناطق کم عمق ســاحلى مانند آنچه که در 
سواحل استان، به ویژه سواحل شمالى شاهد آن هستیم، 
محل هاى مناسبى براى حضور پستانداران دریایى بزرگ، 
مانند وال یا نهنگ نیســت و این جانوران در مناطقى که 

داراى عمق مناسب باشد، حضور دارند.
سعید نوذرى، رئیس اداره روابط عمومى و امور رسانه اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر هم که از زاویه اى 
دیگر به این تصویر توجه کرده است، با اشاره به خالقیت 
هنرمندانه طراح این ایده، براى جلب توجه جامعه به مساله 
مهم محیط زیست و گونه هاى دریایى شایسته حمایت، 
گفت: این اثر کوتاه تنها یک جلوه ویژه تصویرى است که 
به راحتى با استفاده از نرم افزار هاى ایجاد جلوه هاى ویژه 

و حتى برخى برنامه هاى تلفن همراه قابل ساختن است.

ســخنگوى صنعت برق گفت:  برآورد همکاران ما این 
هست که امسال در زمستان حدود 230 میلیون مترمکعب 
سوخت معادل نیاز داریم. اگر بخواهیم فشار بیاوریم که 
مصرف را قطع کنیــم باز هم 210 میلیــون مترمکعب 
سوخت نیاز هســت که این هم باز نارضایتى هاى خاص 

خودش را به همراه دارد.
مصطفى رجبى مشــهدى  افزود: گازى که معموال ما در 
زمســتان تحویل مى گیریم زیر صد میلیون مترمکعب 
اســت. یعنى حدود 40 تا 50 درصد از سوخت مورد نیاز 
گازى است که تحویل مى گیریم و براى بقیه اش سوخت 
مایع مصرف مى کنیم. البته ما لجستیک و توان تامین این 

حجم از سوخت  مایع را نداریم.
رجبى مشهدى با اشاره به کاهش ذخیره سوخت مایع در 
زمستان گذشته به کمتر از یک روز گفت: این درحالى است 
که طبق مقرراتى که پدافند غیرعامل اعالم مى کند ما باید 

به اندازه ى 45 روز سوخت ذخیره داشته باشیم.
ســخنگوى صنعت برق گفت:چیزى حــدود 20 درصد 
نسبت به سال گذشته کمتر ذخیره سوخت داریم و قطعا با 
توجه به موضوعاتى که در حوزه محیط زیست در زمستان 
مطرح مى شــود حتما تنگناهاى ما در زمســتان بیشتر 

مى شود.

خاطره تلخ مادر المپیکى قایقرانى ایران 

دعواى فائزه هاشمى و برادرش 

ماجراى حضور نهنگ 
در ساحل بوشهر!  

مشکل جدى تر برق 
در زمستان امسال     

مناقصات و مزایدات:جهت دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به نشانى  www.msc.irلینک مناقصات 
و مزایدات بخش خرید و تامین کنندگان مراجعه و طبق راهنماي موجود، نسبت به انتخاب مناقصه مورد 

نظر از طریق سیستم ارتباط با تأمین کنندگان (SRM) اقدام نمائید.
 سایر فراخوان ها: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانى   www.msc.irبخش اطالعیه ها، فراخوان مربوطه 

مراجعه بفرمایید.

آگهى فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان

کد آگهى: 29-1400روابط عمومى شرکت فوالدمبارکه

مهلت ارسالموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
مدارك

مدیریت
مرتبط

مناقصه 1
خرید مواد 1400/05/15تأمین 200 هزار تن کنسانتره مورد نیاز فوالد مبارکه48535430عمومى

اولیه

مناقصه 2
قراردادهاى 1400/05/22پروژه خرید تجهیزات مخازن سوخت جایگاه مرکزى48529200عمومى

توسعه

مناقصه 3
پروژه نصب و راه اندازى تجهیزات مخازن سوخت 48529201عمومى

قراردادهاى 1400/05/22جایگاه مرکزى
توسعه

مناقصه 4
انجام عملیات تعمیرات و بازسازى تأسیسات و 48533329عمومى

قراردادهاى 1400/05/08تجهیزات مکانیکى خطوط تولید شرکت فوالد مبارکه
خرید
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چند درصدمان سالمندیم
10 درصد از جمعیت استان اصفهان را سالمندان تشکیل 
مى دهند. مدیرکل بهزیستى استان اصفهان گفت: پیش 
بینى مى شود که شمار سالمندان ایران تا سال 2050 به 
بیش از 30 درصد برسـد. ولى ا... نصر، سالمندان تحت 
پوشش بهزیستى در 32 مرکز شـبانه روزى استان را 28 

هزار نفر عنوان کرد.

ابالغیه  صادر نشده
رئیس اتحادیه نانوایان استان اصفهان گفت: قیمت نان 
در اصفهان تا زمان صدور ابالغیه به اتحادیه ثابت است. 
محمود پهلوان زاده اظهار داشت: از ابتداى سال جارى با 
افزایش گام به گام نرخ نان مواجه بوده ایم و با گران شدن 
ناگهانـى نرخ نـان در 27 تیرماه سـال جـارى در تهران 

مواجه شدیم.

آزمایش سالمت آب 
آزمایشـگاه و کنترل کیفى آبفا منطقه لنجان نسـبت به 
انجام بیش از1280موردکلرسنجى ازشهرها وتعداد2570 
مـورد کلرسـنجى ازروسـتاهاى تابعه لنجـان و بیش از 
145مورد آزمایش میکروبى آب شهرها وروستاها ، اقدام 
کرده است. انجام بیش از27مورد آزماى فیزیکوشیمیایى 
شهرهاى مبارکه وشهرضا، درآزمایشگاه آبفا لنجان انجام 

شده است.

تعویض فیلتر تصفیه خانه 
عملیات تعویـض یـک الیـه از فیلترهاى تصفیـه خانه 
آب گلپایگان انجام شـد. بـه گزارش روابـط عمومى آبفا 
گلپایگان، این عملیات در واحد فیلتراسـیون تصفیه خانه 
آب انجام شد. در این عملیات بستر متشکل از الیه سیلیس 
در تمامى حوضچه هاى واحد فیلتراسیون تعویض شد و 
حدود 150 تن سـیلیس در مدت ده روز از حوضچه هاى 

فیلتراسیون تخلیه گردید و سیلیس جدید جایگزین شد.

اقدام برقى
به پیشـنهاد دبیر انجمن اسـالمى اصناف و بازار استان 
اصفهان، بازاریان و کسـبه بـازار مسـگرهاى اصفهان 
المپ هـاى پرمصرف خـود را تعویـض و اضافـه ها را 
خامـوش کردنـد. عباسـعلى عباسـى افـزود: در بـازار 
مسگرهاى اصفهان از المپ هاى قلمى خاص قدیمى 
فوق پرمصرف اسـتفاده مى شـد که به پیشنهاد انجمن 
اسـالمى بازار اصفهـان و هماهنگى بـا اداره بـرق این 
المپ ها با المپ هاى LED کم مصرف که به همان 

میزان روشنایى دارد تعویض شد.

درچهارباغ هنرمند شوید
واحـد آمـوزش حـوزه هنـرى اسـتان اصفهـان بـراى 
بهره مندى عموم مـردم از کالس هـاى آموزش هنرى 
این بار با قراردادن محل ثبت نام خـود در گذر فرهنگى 
چهاربـاغ اصفهـان، روبـروى خیابـان آمـادگاه، کنـار 
نهرفرشـادى اقدام به ثبت نـام هنرجویان رشـته هاى 
مختلف هنرى نمود. براى افرادى که نخستین بار است 
در کالس هاى آموزشـى حوزه هنرى اسـتان اصفهان 
ثبت نام مى کنند تخفیف ده درصدى گذاشته شده است.

خبر

دبیر اتحادیه صنایع مبل استان اصفهان از افزایش 130 
درصدى قیمت مبل در بازار اســتان اصفهان در ســال 

جدید خبرداد.
ســید مجید اعتصامى گفت: بزرگتریــن دغدغه فعلى 
صنف تولید و فروش مبل در بازار اصفهان کمبود چوب و 
افزایش بى منطق قیمت آن است. او افزود: این دو مشکل 
اساسى، قیمت مبل تولیدى در بازار اصفهان را در سال 
جدید نســبت  به دو سال گذشــته 130 درصد افزایش 

داشته است.
دبیر اتحادیه صنایع مبل استان اصفهان: در حال حاضر 
قیمت هر سرویس مبل در بازار از 25  تا 40 میلیون تومان 

به مشتریان فروخته مى شود.
اعتصامى بیان کرد: مسئله کمبود چوب واحد هاى صنفى 
این حوزه ناشى از این است که 50 درصد چوب مصرفى 
در صنعت مبل  از کشور هاى ارمنستان و گرجستان وارد 
بازار مى شــود که کیفیت مناســبى نیز ندارند اما قیمت 
باالیى دارند و بخش دیگر آن تولید و توزیع مبل در داخل 

کشور است که به دست دالالن افتاده است.
او اضافه کرد: کاهــش 60 درصدى مراســم ازدواج و 
جشن ها به خاطر تورم و مشکالت اقتصادى باعث شده 
تا مردم دیگر مانند قبل قدرت خرید مطلوبى در بازار مبل 

از خود نشان ندهند.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: گذرگاه هاى عابر 
پیاده کالن شهر اصفهان براى نخستین بار در کشور روشن 
مى شوند. محمدرضا محمدى اظهار داشت: هدف از اجراى 

طرح کاهش تصادفات عابران پیاده است.
رئیس پلیس راهور اســتان اصفهان گفت: تاکنون بیش از 
20 نقطه در مناطق 15 گانه اصفهان با همکارى شهردارى 
اصفهان به صورت پایلوت به سیستم روشنایى مجهز شده 
است که در تعدادى از گذرگاه ها با تاریکى هوا، روشن خواهند 
شــد و تعدادى دیگر با نزدیک شدن هر عابر پیاده به محل 
ورودى گذرگاه، به صورت هوشمند و اتوماتیک روشن شده 

و عابر مى تواند با ایمنى و آرامش خاطر عبور کند.

وى با بیان اینکه در آینده نزدیک 80 گذرگاه دیگر اصفهان 
نیز به این سیستم مجهز خواهد شد، بیان کرد: کمبود دید و 
روشنایى در گذرگاه هاى هم سطح عابران پیاده معموًال یکى 
از اصلى ترین علل بروز تصادفات عابر و خودرو اســت که 
کانالیزه کردن محل عبور عابران و ایجاد روشنایى متمایز 
در محل تردد از راهکارهاى مهم کاهش این نوع حوداث به 
شمار مى رود. محمدى در بخش دیگرى از صحبت هاى خود 
با اشاره به کنترل ترافیک هسته مرکزى شهر اصفهان توسط 
پلیس دوچرخه سوار بیان کرد: پلیس همواره در چهارچوب 
قانون  از توسعه 777 کیلومتر مسیر دوچرخه سوارى ایمن و 

استاندارد حمایت مى کند.

گذرگاه هاى عابر پیاده اصفهان 
روشن مى شوند

علت افزایش قیمت مبلمان در 
بازار اصفهان 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و 
امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
راى شماره 1026مورخه 1400/02/25خانم اعظم مهدیه نجف آبادى فرزند قربانعلى 
نسبت به ششــدانگ یکبابخانه  به مســاحت 159/25 مترمربع مجزى شده از پالك 
شــماره 551 اصلى   واقع در قطعه 3 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضى 
مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02 -تاریخ انتشار 
دوم:1400/05/17 - 1167595/ م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى  - سرپرست  

واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /4/433 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

برابر آراء صادره هیئتهاى اول و دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى نجف آباد تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا مشــخصات متقاضیان و امالك مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و 
امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 

دادخواست خود را به مرجع قضایى تقدیم نمایند 
آراء  شــماره 1100 و 1101 مورخه 1400/02/26خانم وجیهه رحیمیان  نجف آبادى 
فرزند یداله نسبت به دو دانگ مشــاع و آقاى مجید نبى فرزند عباسعلى نسبت به چهار 
دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه  نیمه ساز  به مساحت 321/35مترمربع مجزى شده 

از پالك شماره 603   اصلى واقعى در قطعه 5 از بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان - 
متقاضى مالک رسمى  مشاعى مى باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02-تاریخ 
انتشــار دوم : 1400/05/17 - 1167608 / م الف - حجت اله کاظم زاده اردستانى-  

سرپرست  واحد ثبتى حوزه ثبت ملک نجف آباد از طرف آفرین میر عباسى /4/431

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یک قطعه ملک   پالك  شماره 1057 واقع در قطعه 5 نجف آباد  بخش 
11 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتى به نام مهرى معینى و مهدى کاظمى  فرزندان 
غالمرضا و عبدالحسین در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضى ثبت تحدید 
حدود  به عمل نیامده اینک بنابه دســتور قســمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزدوشنبه مورخ  1400/05/25ساعت 
8 صبح در محل شــروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصــادف با تعطیلى عملیات 
تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین 
اخطارمى گرددکه در روزوســاعت مقرردرمحــل حضوریابند.اعتراضــات مالکین یا 
مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى تاسى (30)

روزپذیرفته خواهدشد. تاریخ انتشار: 1400/05/02  -   1168221/ م الف - رئیس ثبت 
اسنادوامالك نجف آباد  - مهدى صادقى وصفى /4/429 

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ یک قطعه ملک  مشجر غیر محصور  پالك  شماره 2 و 5 فرعى از 1585 
غیره واقع در قطعه 2 بخش 11 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتى به نام  احمد على 
نقى پور نجف آبادى ( و غیره) فرزند  محمد حســین  در جریان ثبت است به علت عدم 
حضور متقاضى ثبت تحدید حدود  به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 
قانون ثبت و برطبق تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روزســه شنبه مورخ 
1400/05/26 ساعت 8 صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف 
با تعطیلى عملیات تحدید حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمى گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات 
مالکین یا مجاورین مطابق ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورت  مجلس تحدیدى 
تاسى (30)روزپذیرفته خواهدشــد. تاریخ انتشار: 1400/05/02  -   1168224/ م الف 

-     سرپرست  ثبت اسنادوامالك نجف آباد  - حجت اله کاظم زاده /4/430

مدیرکل مدیریت بحــران اســتاندارى اصفهان گفت: 
یکى از شــدیدترین شــرایط کم آبى در استان اصفهان 
همانند خوزستان حاکم است و ضرورت دارد وزارت نیرو 
تمهیدات ویژه اى را براى احیــاى رودخانه زاینده رود و 
تأمین حق آبه هاى قانونى کشــاورزى و زیست محیطى 

انجام دهد.
منصور شیشــه فروش عنوان کرد: 320 روستاى استان 
همچنان با تانکر آبرســانى مى شــود و استان اصفهان 
همانند استان خوزستان در شدیدترین خشکسالى به سر 
مى برد و حدود 380 روستا و 57 شهر که در طرح آبرسانى 
اصفهان بزرگ هستند ســاکنان آن مواجه با کمبود آب 

شرب هستند.
شیشه فروش با بیان اینکه بسیارى از محالت اصفهان با 

تانکر آبرسانى مى شوند، افزود: کل مساحت استان مواجه با 
خشکسالى است، کم بارشى، باال بودن میانگین دما نسبت 
به نرمال طى زمستان و بهار و افزایش 2 تا 3 درجه اى دما، 
افزایش تبخیر، کاهش پوشش برف، کاهش رطوبت خاك 

از اثرات خشکسالى است.
مدیرکل مدیریت بحران استاندارى اصفهان با بیان اینکه 
در سال زراعى جارى شــدیدترین خشکسالى در استان 
اصفهان اتفاق افتاده است، گفت: از تأثیرات آن افزایش 
کانون هاى گرد و غبار است به شــکلى که از اول سال 
تاکنون 29 روز، روزهاى ناسالم در استان داشته ایم و بعد 
از 10 ماه آب براى مدت محــدودى جریان پیدا کرد که 

تأثیرى بر سفره هاى آب هاى زیرزمینى ندارد.
وى با تأکید بر اینکه ضرورت دارد با توجه به تهیه نقشه 

راه مدیریت زاینــده رود وزارت نیرو به جد وارد شــود و 
رودخانه زاینده رود و تاالب گاوخونــى را احیا کند، بیان 
کرد: انتظارمان از محیط زیست کشور و وزارت نیرو آن 
است که در اجراى طرح هاى تأمین آب استان اقدام جدى 
کنند که این پهنه سرزمین گرفتارى هاى آن رفع شود و 
به صورت ویژه بسته هایى را براى احیاى رودخانه زاینده 

رود در نظر بگیرد.
وى خاطرنشان کرد: یکى از شدیدترین شرایط کم آبى در 
استان اصفهان همانند خوزستان حاکم است و ضرورت 
دارد وزارت نیرو تمهیدات ویژه اى را براى احیاى رودخانه 
زاینده رود و تأمین حق آبه هاى قانونى کشاورزى و زیست 
محیطى انجام دهد و با تسریع در اجراى طرح هاى تأمین 

آب به استان اصفهان کمک کند.

مدیرکل مدیریت بحران استاندارى: وزارت نیرو اقدام جدى صورت دهد

اصفهان هم مثل خوزستان
 تشنه است

محمد صیرفیان، از پیشکســوتان صنعت فرش و اهدا 
کننده فرش ایران به سازمان ملل درگذشت.

صیرفیان نام برندى تجارى از فرش اصفهان اســت که 
توســط رضا صیرفیان بنیانگذارى شد. فرش صیرفیان 
از نفیس ترین و محبوب ترین قالى هاى ایرانى به شــمار 
مى رود که دو تخته از آن در کاخ نیاوران و یک تخته در 

سازمان ملل متحد نگهدارى مى شود.
خاندان صیرفیان، خانواده اى سرشناس در اصفهان است 
که در ابتدا به پیشه صرافى اشتغال داشتند. رضا صیرفیان 
به هنر فرش عالقه بســیارى داشــت و به جمع آورى 
فرش هاى هنرى مى پرداخت. این عالقــه وافر او را بر 
آن داشت که خود نسبت به تولید فرش هاى نفیس اقدام 
کند. بنابراین با تهیه بهترین مواد اولیه طبیعى و به خدمت 
گرفتن برجسته ترین اســاتید طراح و بهترین بافندگان 
شــروع به بافت فرش هاى ظریف کرد. طولى نکشــید 

که فرش صیرفیان در میان تجار و مردم، شهرت زیادى 
یافت. به مرور فرزندان او به نیز به این هنر روى آوردند. 

محمد صیرفیان از فرزندان حاج رضا صیرفیان است که 
براى اعتالى این هنر در ایران تالش بسیارى کرد. وى به 

علت عوارض ناشى از کهولت سن درگذشت.
کریم صیرفیان پور، طــراح فرش و بــرادرزاده محمد 
صیرفیان در گفت و گو با ایمنا اظهــار کرد: مرحوم پدر 
و عمویم با یکدیگر همکارى کردنــد و نام صیرفیان را 
به عنوان سمبل هنرى فرش دســتباف ایران در جهان 
گســترده کردند که تا امروز به نیک نامى شناخته شده 

است.
صیرفیان پور تصریــح کرد: عمویم فرش هاى بســیار 
هنرى و ریزبافت طراحى کرد که یــک نمونه از آنها در 
سازمان ملل متحد است و شعر سعدى "بنى آدم اعضاى 
یکدیگرند که در آفرینش ز یک پیکرند" روى آن نقش

 بسته است.
وى اضافه کرد: عمر پر برکت او ازبین ســال هاى 1300 
تا 1400 بود و یــک قرن زندگى کرده و منشــأ خیرات 

بسیارى بودند.

اهدا کننده اصفهانى فرش به سازمان ملل درگذشت

دادستان عمومى و انقالب اصفهان از انجام مصاحبه 
روانشناختى با نوجوانان حاضر در کلیپ قدرت نمایى با 

سالح سرد و خانواده آن ها خبر داد.
على اصفهانى با اشــاره به انجام مصاحبه با نوجوانان 
حاضر در کلیپ قدرت نمایى با سالح سرد اظهار داشت: 
در پى شناسایى دختران نوجوانى که کلیپ درگیرى آنها 
در فضاى مجازى منتشر شده بود، با انجام دعوت در 

حوزه دادسراى عمومى و انقالب مصاحبه روانشناختى 
با ایشان و خانواده هایشان انجام شد.

وى افزود: در این مصاحبه ها ضمــن تبیین مباحث 
ساختارى، قانونى و تربیتى دستورات مقتضى به منظور 
جلوگیرى از آسیب هاى اجتماعى و مخاطرات ثانویه 
مرتبط با موضوع صادر شد و این افراد با اخذ تعهدات 
الزم به طى دوره هاى آموزشى و تربیتى هدایت شدند.

آخرین وضعیت پرونده هلیا

دادستان عمومى و انقالب اصفهان از تشکیل پرونده 
کیفرى و برخورد با فرد تهیه کننده محتواى توهین 

آمیز در رابطه با بحران آب در خوزستان خبر داد.
على اصفهانــى، با تاکید بــر روابــط اجتماعى و 
فرهنگى میان مردم شــریف و خونگرم خوزستان 
و اصفهان، اظهار کرد: پیوندهــاى عمیق میان دو 
استان مستحکم تر از آن اســت که برخى نادانى ها 

و جهالت ها بتواند پایه هاى ایــن ارتباط تاریخى را 
متزلزل کند.

وى افزود: در همین راستا پس از انتشار کلیپ توهین 
آمیز در خصوص بحران آب خوزســتان، بالفاصله 
دستور احضار تهیه کننده کلیپ صادر و ضمن اعالم 
عذرخواهى مشــارالیه، پرونده قضایى موضوع در 

جریان رسیدگى قرار گرفت.

برخورد با تهیه کننده محتواى توهین آمیز در 
رابطه با بحران آب خوزستان

نماینــده ســابق مــردم اصفهــان درمجلــس 
گفت:درخصوص وضعیت کم آبى درخوزســتان به 
مردم این استان آدرس غلط مى دهند زیرا فقط نیم 
میلیارداز13میلیاردو 800 میلیــون مترمکعب آب 

خوزستان به اصفهان مى آید.
حمیدرضا فوالدگر با اشاره به مسائل توزیع آب و بى 
آبى ها در دو استان خوزستان و اصفهان اظهار داشت: 
خوزستان در حالى که پرآب ترین استان کشور است 
و طبق آمار رســمى وزارت نیرو 13 میلیارد و 800 
میلیون متر مکعب آب در 10 ســد این استان وجود 
دارد، دچار مشکل آب شــرب و توزیع آبرسانى شده 

است.
وى ادامــه داد: چرا بایــد اینگونه تلقى شــود که 
مشکالت آبى استان خوزســتان ناشى از انتقال آب 
است، در حالى که کل آب منتقل شده از طریق تونل 
اول و دوم کوهرنگ تقریبًا نیــم میلیارد متر مکعب 

بوده و کافى اســت که این مقدار را با 13 میلیارد و 
800 میلیون متر مکعب آب ذخیره استان خوزستان 

مقایسه کنید.
نماینده ســابق مردم اصفهان در مجلس شــوراى 
اســالمى خاطر نشــان کرد: در حال حاضر ذخیره 
پشت سد زاینده رود 350 میلیون متر مکعب است و با 
این حساب به مردم خوزستان آدرس غلط مى دهند 
که مشــکالت آبى آنها ناشــى از انتقال به استان 

اصفهان است.
وى با بیان اینکه استان اصفهان همیشه در شرایط 
بحرانى و حساس یارى رسان خوزستان بوده است، 
گفت: فرزندان اصفهان در راه دفاع از ایران و اسالم 
و در خاك این استان شهید و یا جانباز شدند و اکنون 
نیز خوزستان را از خودشان مى دانند، بنابراین این کم 
لطفى به استان اصفهان است که مردم خوزستان را 

در برابر مردم اصفهان قرار دهند.

به مردم خوزستان آدرس غلط مى دهند

رئیس اداره بهره بــردارى اداره کل منابع طبیعى و 
آبخیزدارى اســتان اصفهان گفت: کشت گیاهان 
دارویى در ســال جارى بــه علت نبــود بودجه و 

خشکســالى از 3000 هکتار به 500 هکتار کاهش 
مى یابد.

 آبتین میرطالبى با بیان اینکه طرح کشــت و توسعه 
گیاهان دارویى اظهار داشت: برنامه اى براى کشت 

و توسعه گیاهان دارویى در سال 1400 در اصفهان 
نداریم زیرا بودجه ندادند و از سوى دیگر مراتع استان 

درگیر خشکسالى است.
وى ابراز داشــت: بهره بــردار نیز 
با توجــه به خشکســالى فراگیر و 
کاهش درآمد، توان کشــت ندارد 
و از این رو کشت و توسعه در 500 
هکتار از مراتع استان هنوز صد در 
صد نیســت و به مراجعه و سرمایه 
گذارى بهره برداران بستگى دارد؛ 
البته دولت براى توســعه گیاهان 
دارویى (زعفــران و گل محمدى 
...) تســهیالت خوبى مى دهد که 
براى افرادى که مزرعه دارند مناسب است اما کشت 
گیاهان در مراتع و عرصه هــاى طبیعى با توجه به 
اینکه شرایط وابسته به طبیعت بوده، در خشکسالى و 

نبود منابع آب طبیعى، اقتصادى نیست.

کاهش کشت و توسعه گیاهان دارویى اصفهان 
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جمعه 25 اسفند 1351، کارخانه ذوب آهن اصفهان با حضور 
نخست وزیر شوروى رسماً گشــایش یافت. اما این رخداد 
صرفًا یک افتتاحیه ســاده نبود بلکه در سال هاى سپرى 
شــده تا این روز، آنقدر فراز و فرود در مسیر ذوب آهن دار 
شدن(!) ایران پدید آمد و افتتاح این کارخانه را در برهه هایى 
به رویا نزدیک کرد که باعث شد مراسم روز 25 اسفند نیم 
قرن پیش، با سروصداى فراوان و تبلیغات زیاد همراه شود. 
شاید باورش سخت باشد اما حتى رگه هایى از جنگ سرد دو 

ابرقدرت شرق و غرب هم در این ماجرا هویدا بود!
■■■

انتشــار آگهى دولتى براى پیشــنهاد مناقصه موسســه 
ذوب آهن / 11 دى ماه 1306:

«نظر به این که مقدار کافى مواد ســنگ آهن و ذغال در 
مملکت یافت گردیده، دولت علیه ایران در نظر گرفته است 
که تاسیس کارخانه ذوب آهن کند و به این وسیله به ایجاد 
صنایع آهن مبادرت ورزد. موسسه صنایع آهن عبارت خواهد 
بود از کارخانه ذوب آهن، فوالدسازى و المینوآرهاى مربوط 
آن که جمعًا 20 میلیون کیلوگرم در سال محصول آهنى و 

فوالدى به عمل آورند...»
انتشار آگهى مناقصه ساخت کارخانه ذوب آهن در زمستان 
1306 با امضاى امیر لشکر عبدا...امیر طهماسب، وزیر فوائد 
عامه و ویکتور امانوئل، مهندس و مستشار فنى دولت علیه 
ایران، امیدها براى آغاز پروسه ساخت کارخانه هاى معظم در 
ایران را زنده کرد. یک سال پیش تر، در مهرماه سال 1305، 
مستوفى الممالک نخســت وزیر وقت در برنامه ارائه شده 
دولتش به مجلس شــوراى ملى قول داد در ایران کارخانه 
ذوب آهن تاسیس کند. اما 45 سال دیگر باید مى گذشت 
تا «دولت علیه ایران» باالخره آرزویش براى تاسیس یک 

کارخانه ذوب آهن در کشور را محقق کند!
8 روز پیش از انتشــار آگهى مناقصه دولت براى تاسیس 
کارخانه ذوب آهن در جراید 11 دى ماه 1306، قانون «کوتاه 
کردن زمان مناقصه ابزار و ساختمان ذوب آهن» در سومین 
روز همان ماه به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده بود. بر 
اساس تک  ماده واحده این قانون، «مدت مناقصه لوازم و 
ساختمان مؤسسه ذوب آهن از تاریخ انتشار اعالن کمتر از 

چهار ماه نخواهد بود».
14 دى ماه 1306 از ســوى وزارت خارجه آگهى مناقصه 
کارخانه ذوب آهن ایران در روزنامه هاى آلمان، فرانســه 
و انگلستان منتشر شد اما شــخص یا دولتى براى ساخت 
تاسیســات ذوب آهن در ایران اعــالم آمادگى نکرد. این 
موضوع ماند تا  باالخره در سال 1316 (یعنى 2 سال مانده 
به آغاز جنگ جهانى دوم) آلمــان ها که با رضا خان روابط 
حسنه اى برقرار کرده بودند موافقت کردند در ایران کارخانه 

ذوب آهن تاسیس کنند.
در نخستین نشست شوراى تازه تشــکیل شده اقتصاد در 
روز دوم اردیبهشت ماه 1316 با حضور محمود جم نخست 
وزیر وقت، درباره قرارداد تاســیس کارخانه ذوب آهن در 
کرج توســط کمپانى «دماگ – کــروپ» آلمان گفتگو 
شد. متعاقب این نشست، دهمین نشست شوراى اقتصاد 
ساعت 17  اول تیر ماه 1316 در حضور رضاخان برگزار و 
درباره پروژه ساختن ذوب آهن ایران بحث شد. 23 مهر ماه 
1316، پهلوى اول فرمان بنیان کارخانه ذوب آهن در کرج 
را صادر کرد و حدود 1200 کارگر بــراى اجراى این طرح 

استخدام شدند.
رضا نیازمند، معاون وزیر اقتصاد در دهه40 و از پایه گذاران 
توسعه صنعتى در ایران مى نویسد: «هر کس پیشنهاد ایجاد 
کارخانه ذوب آهن و آوردن صنعت فوالد به ایران را در ذهن 
رضاشاه انداخته باشد، سبب شد قبل از جنگ جهانى دوم، 
رضاشاه با آلمان ها قراردادى ببندد تا یک کارخانه 15 هزار 
تنى ذوب آهن در ایران احداث کنند. بــا انعقاد این قرارداد 
آلمان ها ساخت ماشین آالت مورد نیاز این کارخانه را شروع 
کردند و محل نصب آن را در ورامین تعیین کردند. همه چیز 
مهیاى کلنگ زنى نخستین کارخانه ذوب آهن در ایران بود 
و رضاخان را به ورامین دعوت کردند تا به این شهر مجاور 
تهران سفر کند و فرمان ساخت این کارخانه را صادر کند. 
وقتى رضاشاه به محل رسید، متوجه شــد تمام آن ناحیه 
از زمین هاى سبز و خرم از کشــاورزى پوشیده است. او از 
اینکه این منطقه را براى ایجاد ذوب آهن انتخاب کرده اند، 
عصبانى مى شود و با عصبانیت دستور مى دهد محل ایجاد 
این کارخانه را عوض کنند تا به کشاورزى صدمه وارد نیاید. 

متصدیان امر پس از جســت وجو در اطراف تهران، کرج 
را که دهکده کوچکى بود بــراى نصب کارخانه ذوب آهن 
مناسب مى بینند و با تایید رضاشاه، تصمیم گرفتند احداث 
این کارخانــه را در کرج آغاز  کنند. در آلمان هم ســاخت 

ماشین آالت کارخانه ذوب آهن شروع شد.»
این در حالى است که در خاطرات ابوالحسن ابتهاج (که بعدها 
به ریاست سازمان برنامه کشور رسید)  تاکید شده کرج جاى 
مناسبى براى تاسیس این کارخانه نبود: « امضاى قرارداد با 
این شرکت که از بزرگ ترین شرکت هاى صنعتى آلمان بود  
با عجله و بدون مطالعه کافى انجام شــد و در نتیجه محل 
نامناسبى در کرج براى آن کار در نظر گرفتند...  بعدها نماینده 
دماگ  - کروپ به یکى از کارشناسان ایرانى گفت تاسیس 
ذوب آهن در کرج به این دلیــل امکان پذیر نبود که معادن 
شمال ایران به اندازه کافى سنگ آهن نداشت و تنها مصرف 
دو سال کارخانه را تامین مى کرد. گذشته از آن زغال سنگ 
این ناحیه براى مصرف کوره هاى ذوب آهن مناسب نبود. 
وقتى از نماینده شرکت آلمانى پرسیدم چطور چنین محلى 
انتخاب شده است نماینده شرکت آلمانى مى گوید به ما گفتند 
شاه دستور داده محل کارخانه باید همین جا باشد و ما نیز به 

ناچار قبول کردیم.»
«عجله» و عدم مطالعــه کافى بــراى راه انداختن یکى 
از مهمترین کارخانه هاى کشــور، در خاطــرات «امان ا...

جهانبانى»، مســئول راه اندازى کارخانه ذوب آهن کرج و 
رئیس وقت اداره صنایع کشــور نیز  به خوبى آشکار است: 
«وقتى رضاشاه براى مسابقات اسب دوانى به ترکمن صحرا 
مى رفت از من که براى مشایعت شاه رفته بودم، مى پرسد که 
کار ذوب آهن(کرج) چطور شد؟ من پاسخ مى دهم: مشغول 
هستیم، رضاشاه مى گوید تا من از سفر برمى گردم باید این 
کار تمام شده باشد. من نمى دانستم چطور این کار را 10 روزه 
تمام کنم؛ به هر حال شب و روز با نمایندگان  دماگ -  کروپ 
مذاکره کردند و قرارداد ذوب آهــن را در کرج، با هزینه 23 
میلیون مارك، امضا کردند. بدون اینکــه واقعًا بدانند چه 

کار مى کنند.»

طلسم تاسیس ذوب آهن با آغاز جنگ دوم
آغاز جنگ جهانى دوم همه رشــته ها را پنبه کرد. آلمان با 
تمام قوا وارد جنگ با کشورهاى اروپایى شد و طبیعتاً هیتلر 
به هر چه فکر مى کرد به ساخت کارخانه ذوب آهن در ایران 
نمى اندیشید. اما در همان آغازین روزهاى جنگ دوم که 
نبرد بین قدرت ها ى جهانى هنوز گسترش نیافته بود، حمل 
ماشین آالت ذوب آهن از آلمان به ایران از راه دریا آغاز شد. 
گفته مى شود8500 تن از مواد و لوازم کارخانه ذوب آهن به 
ایران وارد هم شد اما شدت گرفتن جنگ بین قدرت هاى 
جهانى این برنامه را با مشکل مواجه کرد.  نیازمند مى نویسد: 
«ماشین آالت از بندر هامبورگ در آلمان روى کشتى ها قرار 
داده شد و به طرف مدیترانه به راه افتاد. وقتى ماشین آالت 
به نزدیکى سواحل مصر رسید، ارتش انگلیس ماشین آالت 
و وسایل کارخانه ذوب آهن را در راه مصادره کرد و به مصر 
انتقال داد و نگذاشتند این تجهیزات به ایران برسد و کارخانه 
ساخته شود. این ماشــین آالت در تمام چهار سال دوران 

جنگ جهانى دوم در بیابان رها شده بود.» 
جنگ که تمام شــد، دولت وقت ایران، ترتیب حمل این 
ماشــین آالت به کشــور را داد و چندین تن ماشین آالت 
زنگ زده و فرسوده به ایران وارد و در سوله هایى که در کرج 
براى ذوب آهن ساخته بودند، انبار شد. اما غیر قابل استفاده 
بودن این تجهیزات باعث شد تا ساخت کارخانه ذوب آهن 
به کلى فراموش شود. در سال 1331 کمپانى کروپ آلمان 
موافقت کرد پروژه ساختن ذوب آهن در ایران را یک بار دیگر 
دنبال کند، ولى بانک جهانى درخواست اعطاى وام براى 

سرمایه گذارى در پروژه ذوب آهن را رد کرد.
در اولین روزهاى  اسفند 1337 نمایندگان کروپ دوباره به 
تهران آمدند و مدت 10 روز با مقامات سازمان برنامه مذاکره 
کردند. این مذاکرات به منظــور برنامه ریزى براى احداث 
مرحله اول صنعت ذوب آهن در مدت 4 سال بود که سازمان 

برنامه اعالم کرد براى این کار اعتبارى در اختیار ندارد!
اردیبهشت 1338 اعالم شد یک گروه دیگر از کمپانى کروپ 
به ایران سفر کرده اند تا ادامه مذاکرات تاسیس ذوب آهن را 
پیش ببرند و حتى وزارت اقتصاد آلمان موافقت کرد اعتبارى 
به مبلغ 360 میلیون مارك در اختیار ایــران قرار دهد اما 
وقتى موضوع پرداخت اولین پیش قسط مطرح شد، وزارت 
صنایع و معادن (که بعد از سازمان برنامه متولى  احداث ذوب 

آهن شده بود) تصمیم گرفت این مبلغ را از فروش تعدادى 
کارخانه تامین کند که پر واضح بود بــه راحتى به فروش 

نخواهند رفت و بنابراین پولى هم در کار نخواهد بود! 
 در سال1339 اعالم شد کار ساختمان ذوب آهن ایران در 
ازنا یا کرمان احداث خواهد شد اما این برنامه هم عقیم ماند. 
یک گزارش منتشر شده در دهه 50 نشان مى دهد کمپانى 
دماگ  - کروپ در مدت 30سال بیش از 100 بار در چارچوب 
هیأت هاى مختلف به ایران آمد یــا از ایران نمایندگانى به 
آلمان رفتند و چندین بار نیز قراردادهایى براى مطالعه و طرح 
و غیره منعقد کردند اما کار به جایى نرسید و موضوع تاسیس 

ذوب آهن هر بار به فراموشى سپرده شد.

سنگ اندازى ابرقدرت غرب
اوایل دهه40 براى بار چندم موضوع تاســیس ذوب آهن 
توسط آلمان در ایران مطرح شــد و یک بار دیگر هیاتى از 
کارخانه کروپ آلمان به ایران آمدند و درباره ساخت کارخانه 
ذوب آهن مشغول مذاکره شــدند. رضا نیازمند مى نویسد: 
«هنوز مذاکرات به نتیجه نرسیده بود که در نهایت تعجب 
از آلمان به هیات مذاکره کننده دســتور داده شد بالفاصله 
مراجعت کنند. آنها رفتند و مذاکرات بى نتیجه ماند. متوجه 
نشدیم پشــت پرده قضیه چیســت و چرا آلمانى ها بدون 
اینکه مذاکرات را به نتیجه برســانند، ایران را ترك کردند. 
باز مدتى گذشــت و این داستان مســکوت ماند تا اینکه  
مجدداً از کروپ آلمان دعوت شد که براى مذاکره به ایران 
بیایند.این بار ساخت یک کارخانه بزرگ تر با ظرفیت تولید 
بیشتر ذوب آهن مطرح بود... مذاکرات مدتى طول کشید 
و ســرانجام قرارداد آماده شد. ســاعت 9 روز بعد قرار بود 
کارشناسان آلمانى به وزارت صنایع بیایند و شخص وزیر 
صنایع و معادن در حضور روزنامه نگاران و عکاسان، قرارداد 
را رسمًا امضا کند. آن روز همه آماده بودند، اما هر چه صبر 
کردیم، هیات آلمانى پاى امضاى قرارداد نیامد. این موضوع 
را از متصدى هتل پرسیدند که گفت دیشب آلمان ها لوازم 
خود را جمع کردند، حساب هتل را دادند و ساعت 10 شب 
به کشورشان رفتند! بعدها که علت این رفتار را جویا شدم، 
فهمیدم از دفتر رئیس جمهور آلمان به آنها تلفنى دســتور 
داده اند که قرارداد را امضا نکنید و فورى به آلمان برگردید. 
کارشناســان آلمانى حتى گفته بودند هواپیمایى که ما را 
به ســرعت از ایران خارج کند، وجود ندارد که دولت آلمان 
هواپیمایى اختصاصى فرستاده و آنها را روانه آلمان کرده بود. 
چندى بعد معلوم شد رئیس جمهور آمریکا به رئیس جمهور 
آلمان تلفن کرده و گفته کارشناسان شما به ایران رفته اند 
تا قرارداد تاسیس ذوب آهن امضا کنند! اگر اینها قرارداد را 
امضا کنند، ما آهن هاى تولیدى مان را که در شیکاگو تولید 
مى کنیم، نمى توانیم بفروشیم. دستور بدهید اینها برگردند 
و اینها هم برگشتند بدون اینکه قرارداد حاضر و آماده را به 

امضا برسانند.»
عبدالحمید شــیبانى، اولین مدیر عامل ذوب آهن هم به 
کارشکنى کارشناسان آمریکایى در این امر اشاره مى کند: 
«آمریکایى ها مى گفتند احداث ذوب آهن بر خالف منافع 
ایران است، اما در واقع رقابت در عرصه صنعت سبب مشاوره 

غیر واقعى از سوى مشاوران غربى مى شد». 
البته مطابق با اســناد وزارت امور خارجــه، دولت ایران در 
ابتدا از آمریکایى ها خواستار تاسیس کارخانه ذوب آهن در 
ایران شده بود که مورد موافقت قرار نگرفت و به این ترتیب 
همکارى با غرب براى ساخت کارخانه ذوب آهن در ایران با 

شکست کامل مواجه شد.
بن بست در ســاخت کارخانه ذوب آهن در ایران به جایى 
رسید که حتى مجله طنز «توفیق» نیز در 17 خرداد 1341 
به این مسئله پرداخته و نوشت: « بر هر فردى از افراد واضح 
و مبرهن اســت که صالح ما در نداشتن چنین کارخانه اى 
مى باشد چون ما وقتى کارخانه ذوب آهن وارد کنیم قاعدتا 
خیلى از کاالهاى مورد احتیاجمان را خودمان باید بسازیم 
و آن وقت کشور ما متأسفانه از صورت یک بازار هر دمبیل 

براى کشورهاى بزرگ، خارج مى شود!»

دور زدن دوستان قدیم
بى حاصل ماندن مذاکرات تاسیس ذوب آهن در ایران به 
دست دوستان غربى(!)، پهلوى دوم را به صرافت انداخت که 

رویش را از غرب برگردانده و به شرق چشم بدوزد.
حکومت شــاه از همان روزهاى آغازین اســتقرارش به 
عنوان متحد آمریکا و در ابعادى وســیع تر به عنوان متحد 

غرب در منطقه مطرح بود. در تمام دوران حکومت شــاه، 
هزاران کارشناس غربى در ایران حضور داشتند و واردات 
از کشورهاى اروپایى و آمریکا به باالترین میزان خودش 
رسیده بود اما شکســت مذاکرات تاسیس ذوب آهن با آن 

کشورها، پاى شوروى را به ایران باز کرد. 
ورود ابرقدرت شــرق به برنامه هاى صنعتى ایران آن هم 
در حالى که رقابت جهانــى روس ها و آمریکایى ها در اوج 
خودش قرار داشت، یک برگ برنده مهم براى شوروى در 
معادالتش با غرب محسوب مى شد. شاه که دلخور از رفتار 
غربى ها بود در 31 خرداد 1344 به منظور انعقاد قراردادهاى 
اقتصادى به شوروى ســفر کرد. روس ها که مى دیدند در 
رقابت با غرب فرصت مناسبى به دست آمده تا یک گام مهم 
از دنیاى مقابلشان و مشخصًا آمریکا جلو بیافتند، استقبال 
گرمى از هیئت ایرانى به عمل آوردنــد و خبرگزارى ها و 
مطبوعات شوروى از هیچ تعریف و تمجیدى درباره شخص 
شاه ابا نکردند! آنها خوب مى دانستند چگونه باید نقششان را 

در این پرده از نمایش جنگ سرد ایفا کنند.
البته رضا نیازمند معتقد اســت ســفر شــاه به مســکو و 
همکارى اش با روس ها باجى بود که او به حزب توده داد تا 
آنها را ساکت کند اما برخى هم اعتقاد دارند شاه به این دلیل با 
مسکو گرم گرفت که از طریق آنها بتواند حامیان پرچم سرخ 
در داخل را ساکت کند. عده اى هم قضیه را ساده تر از باج 
دادن به مخالفان چپ رو داخلى و یا دهن کجى به متحدان 
غربى دانسته و همه چیز را به تصمیم مجدد دولت در سال 
1343 مربوط مى دانند که اعالن مناقصه ذوب آهن ایران 
را در جراید مهم جهان منتشر و درخواست احداث کارخانه 
ذوب آهن را مطرح کرد و نهایتًا پیشــنهاد  اتحاد جماهیر 
شوروى به دلیل آنکه از همه بهتر و از لحاظ اقتصادى مقرون  

به صرفه تر بود مورد قبول ایران واقع شد.
یک دیدگاه دیگر هم معتقد است گرم تر شدن روابط ایران 
و شوروى در واقع چراغ سبز آمریکایى ها به ایران در قالب 
سیاست جدید دولت کندى مبنى بر تنش زدایى کشورهاى 

اقمارى ایاالت متحده با همسایگانش بوده است. 
در هر حال دلیل سفر 13 روزه پهلوى دوم به اتحاد جماهیر 
شــوروى هر چه بود، او در سرزمین شــوراها یک پیمان 
همکارى صنعتى با دولت مسکو بســت که طى آن قرار 
شــد روس ها در ایران ذوب آهن ایجاد کنند. عالوه بر آن 
یک کارخانه ماشین سازى هم در اراك بسازند و یک خط 
لوله گاز از چاه هاى نفت در جنوب ایران تا رودخانه ارس در 
مرز شوروى با ایران بکشند. البته مذاکرات درباره تاسیس 
ذوب آهن محرمانه بود اما باالخره در شرایطى که رقابت 
اطالعاتى شــدیدى میان ابرقدرت هاى شرق و غرب در 
جریان بود و هر کدام از آنها به طریقى از تصمیمات دیگرى 
مطلع مى شد، در این مورد هم آمریکایى ها با رصد رفت و 
آمد مکرر کارشناسان روس به ایران خبردار شدند که قرارداد 

مهمى بین ایران و شوروى منعقد شده است.
آمریکا تالش کرد از جزئیات قرارداد مطلع شود و شاید حتى 
جلوى اجراى آن را بگیرد اما موفق نشد و متعاقب سفر دو 
هیئت عالى رتبه روس به تهران در 12 شهریور و 13 مهر ماه 
1344باالخره در ساعت11 صبح روز 22 دى ماه همین سال 
قرارداد نهایى تاسیس ذوب آهن ایران توسط اتحاد جماهیر 

شوروى در مسکو به امضاء نمایندگان دو کشور رسید.
در اعالمیه مشترك ایران و شوروى، بعد از ارائه توضیحاتى 
درباره چگونگى مذاکرات بین دو طرف آمده است: « کارخانه 
ذوب آهن در نزدیک شهر اصفهان نصب خواهد گردید و 
ظرفیت ســاالنه آن در مرحله اول 500 الى 600 هزار تن 
فوالد خواهد بود که در مرحله دوم به یک میلیون الى یک 
میلیون و 200 هزار تن در ســال توسعه خواهد یافت. این 
کارخانه مجموعه اى را تشکیل خواهد داد که شامل کوره 
مرتفع و فوالدریزى به طریقه مداوم و دستگاه هاى نورد و 
کارخانه هاى کک سازى و شــیمیایى و تهیه مواد نسوز و 
تعمیرگاه ها و آزمایشگاه و معادن آهن و ذغال سنگ و سایر 

تاسیسات مربوطه خواهد بود.»   
داریوش شهیدى، یکى از مدیران عامل شرکت ذوب آهن 
درباره مشارکت روس ها در تاســیس این کارخانه معتقد 
است: «ساخته شــدن ذوب آهن طى 4 الى 5 سال پدیده 
نادر و شگرف بود. دلیل این امر متعدد است، شوروى ها به 
خاطر رقابت در مراودت صنعتى ایران که بیشتر با غرب بود، 
عالقه مند بودند تجربه اى موفق و قوى ارائه کنند؛ بنابراین 
کارشناســان و مدیران خوبى را به ایران مى فرســتادند.
 شوروى ها مى خواستند در برابر آمریکایى ها که با شوروى 

موافقت نداشتند، تجربه یک الگوى موفق را ارائه دهند.»
روس ها همچنین برنامه ریزى گسترده اى براى آموزش 
تکنســین هاى ایرانى پایه ریزى کردند. در شــروع کار 
ذوب آهن به امر آموزش اهمیت بسیار داده مى شد به طورى 
که بیش از 300 نفر از افراد در مشاغل حساس جهت آموزش 
تخصصى به شوروى سابق اعزام شــدند و تحت آموزش 

تئورى و عملى قرار گرفتند.
وراى همه دلخوشــى هایى که حکومت شــاه به روس ها 
داشت، امیر اســدا...علم، یار غار شــاه و محرم اسرار او در 
خاطراتش فاش کرده که پهلــوى دوم هنگامى که براى 
مذاکرات به شــوروى ســفر کرده بود از واکنش دوستان 
غربى اش در قبال همکارى ایران و شــوروى براى ساخت 
ذوب آهن نگران بوده است. علم از روزى مى نویسد که او 
وشاه تنها در محل اقامتشان در مسکو قدم زده و در این باره 
حرف مى زدند: «هر دو نفر در باغ بودیم و رادیوهاى کوچک را 
در جیب خودمان باز کرده بودیم که امواج گیرنده را خراب کند. 
خیلى آهسته فرمودند: فکر مى کنى دوستان ما بگذارند این 
کار عملى شود؟ عرض کردم، هزار مرتبه هم از آمریکایى ها 
و انگلیسى ها و آلمانى  ها این کارخانه را خواسته ایم، نداده اند. 
اگر هم بدهند، در مقابل دالر مى خواهند. در صورتى که ما 
به این ها گاز مى دهیم، گازى که 50 سال مفت سوخته است. 

پس در این زمینه حق ایراد ندارند...»

اصفهان کعبه آمال شد
آنطور کــه در تاریخچه دلیل انتخــاب اصفهان به عنوان 
محل احداث کارخانه ذوب آهن آمده است، پیش از احداث 
کارخانه، متخصصان شوروى با سفر به شهر اصفهان، این 
شهر را از لحاظ استحکام طبقات زمین، زلزله، تأمین آب، 
انرژى، خطوط ارتباطى، عوامل فنى و اقتصادى و اجتماعى 
مورد بررسى قرار دادند. در نهایت ناحیه اى در 45 کیلومترى 
جنوب غربى اصفهان در شــمال قریه ریز و 5 کیلومترى 
زاینده رود در کنار جاده اصفهان - شهرکرد موسوم به دشت 
طبس براى این کار انتخاب شد. دسترسى به مواد خام به 
ویژه سنگ آهن نیز از دیگر امتیازات اصفهان بود. بى تردید 
در کنار عوامل محیطى و جغرافیایى، پیشینه صنعتى نیز در 
انتخاب اصفهان به عنوان محل احداث ذوب آهن مؤثر بود. 
البته در انتخاب مکان به مسائل زیست محیطى توجه نشد. 
رضا نیازمند هم درباره علت انتخــاب اصفهان به عنوان 
محل تاسیس ذوب آهن ایران مى نویسد: «براى کارخانه 
ذوب آهن مقدار زیادى آب الزم بود، از این رو اصفهان که 
رودخانه زاینده رود از وســط آن مى گذشــت، براى محل 

تاسیس ذوب آهن انتخاب شد.»
صبح روز 23 اسفند 1346، مراســم آغاز احداث کارخانه 
ذوب آهن با حضور شــاه و تقریبًا تمام مقامات لشکرى و 
کشورى در اصفهان برگزار شد. در این مراسم که با تبلیغات 
فراوان همراه بود، شاه و همسرش با پرتاب سکه هاى طال و 
نقره (!) به محل گودبردارى شده احداث کوره بلند ذوب آهن 
فرمان ساخت این کارخانه را 40 سال بعد از اعالن رسمى 

مناقصه آن صادر کردند.

چالش هاى پیش رو
در فاصله آغاز به کار ساخت کارخانه تا افتتاح آن، مجریان 
این طرح با چالش ها و مشــکالت فراوانى رو به رو شدند. 
اولین مشــکل جدى در بناى کارگاه هاى ساختمانى، غیر 
استاندارد بودن سیمان تولیدى در ایران بود. طى قراردادى 
که بین شرکت ذوب آهن و شرکت سهامى سیمان اصفهان 
بسته شد، قرار شد سیمانى با مشخصات فنى مورد نیاز در 
ساخت ذوب آهن که از اســتحکام کافى برخوردار باشد از 
سوى این شرکت تولیدى سیمان در اختیار سازندگان ذوب 

آهن قرار گیرد.
اما در سال 1347 حادثه ریزش ستون ها و مشاهده ترك هاى 
عمیق در کنستاکسیون هاى بتونى آن هم فقط چند ساعت 
پس از بتون ریزى، کیفیت سیمان هاى تولیدى این شرکت 
را زیر سوال برد. سه تن از کارشناسان شوروى در آغاز سال 
1348 براى اظهار نظرهاى کارشناسى از کارخانه سیمان 
و مراحل ساخت و تولید ســیمان سفارشى بازدید کردند و 
ایراداتى فنى از آن گرفتند. بــا این وجود در گزارش نهایى 
که طرف ایرانى منتشــر کرد علت حادثه به مسائل فنى و 
نه سیمان مصرفى مربوط شده است. سال بعد نیز کارخانه 
ســیمان از تحویل به موقع کاال امتناع  ورزید که این امر 

موجب شکایات و درگیرى هاى حقوقى بین دو طرف شد.

آغاز رفت و آمد روس ها به اصفهان
روز جمعه 16 فروردین 1347 و در حالى که معادن سنگ 
آهن نزدیک به اصفهان با همکارى اتحاد جماهیر شوروى 
در حال اســتخراج بود، الکسى کاســیگین نخست وزیر 
شوروى در رأس هیئت همراهش به اصفهان سفر کرد تا از 
مراحل ساخت کارخانه ذوب آهن بازدید کند. او در این بازدید 
گفت که میزان آهن موجود در سنگ آهن معادن ایران ده 
درصد بیشتر از سنگ آهنى است که در شوروى وجود دارد. 

سربرآوردن شهرك فوالدشهر
در طول 5 ســالى که کار احداث ذوب آهن دنبال مى شد، 
کارشناســان اتحاد جماهیر شــورورى به طور مرتب بین 
ایران و اصفهان و اتحاد جماهیر شوروى در حرکت بودند. 
همین باعث شد شهرکى در 5 کیلومترى ذوب آهن با هدف 
اسکان شاغالن مهاجر این کارخانه و نیرو هاى متخصص 

روس بنا شود.
این شهرك که «آریا شــهر» (و بعدها فوالدشهر) خوانده 
مى شد در گردهمایى آرشیتکت هاى دنیا در مکزیکوسیتى 
در سال 1975 برنده جایزه نخســت شهرسازى دنیا شد. 
احداث فوالدشــهر با محله هاى پنج تا شش هزار نفرى و 
کوى هایى نزدیک به 25 هزار تا 35 هزارتن پیش بینى شد. 
فوالدشهر به فرم مارپیچ است که همه مرکزهاى برزن ها و 
کوى ها را به یکدیگر پیوند مى دهد و شبکه راه ها در داخل 
هر کوى براى رفت و آمد کودکان به کودکستان و دبستان 
و یا رفت و آمد سالمندان به فروشگاه ها نیازى به گذشتن از 
راه هاى اتومیبل رو نداشت. هم چنین خودروها مى توانستند 
پس از گذشتن از نزدیک به 200 متر به جاده هاى پیرامون 
برزن رسیده و به شبکه اصلى رفت و آمد ماشین وارد شوند. 
افزون بر این 4200 هکتار فضاى سبز و یک هتل بزرگ با 

400 اتاق در این شهرك احداث شد.

روز موعود
باالخره در روز 23 دى ماه  1350 کوره بلند شــماره یک 
کارخانه ذوب آهن اصفهان راه اندازى شد و نخستین شمش 
چدن در دى ماه 1351 ریخته شد، اما کوره بلند رسماً در 23 

اسفند ماه 1351 شروع به تولید کرد.
بعد از موفقیت آمیز بودن مراحل نخســت تولید آهن، روز 
جمعه 25 اسفند 1351 آلکسى کاسیگین، رییس شوراى 
وزرا (نخست وزیر) اتحاد جماهیر شــوروى براى دومین 
بار در چهار ســال پیش از آن و این بار در راس یک هیات 
24 نفره به منظور افتتاح کارخانه ذوب آهن وارد اصفهان 
شد. براى مراســم افتتاح کارخانه ذوب آهن، پروپاگانداى 
فروانى از جانب رژیم ترتیب داده شده بود و کاسیگین  در 
این مراسم در جمع 35 هزار کارگر، کارمند و مهندس ایرانى 
و روسى شــاغل در کارخانه ذوب آهن اصفهان سخنرانى 
کرد. او در البالى تعریف و تمجیدهاى دیپلماتیکش(!) به 
موضوع مهمى هم اشاره کرد که نشان مى داد استراتژى 
روس ها در نفوذ به یکى از مهمترین پایگاه هاى غرب در 
جهان تا چه میزان براى آنها از اهمیت برخوردار بوده و آن 
را الگویى براى حرکت به قلــب اردوگاه هاى دیگر غرب 

مى دانند. 
نخست وزیر شوروى در این باره گفت: «با توجه به تجربیاتى 
که ظرف مدت 50 سال یعنى دوره صنعتى کردن شوروى 
اندوخته شده است اینک شوروى یک پایگاه و یک ضامن 
صنعتى کردن براى کشورهاى دیگر به شمار مى رود و با 
استفاده از این تجارب مى توان همکارى ها در رشته نفت و 

ماشین سازى را توسعه داد...».
اینکه روس ها تا چه حد توانســتند در بســط و گسترش 
این سیاســت در جهان موفق شــوند، بحث جدایى است 
اما تردیدى وجود ندارد پروســه پیچیده تاسیس کارخانه 
ذوب آهن در ایران که نهایتاً به دست روس ها تحقق یافت 
و متعاقب آن مشارکت فعال تر دولت شوروى در پروژه هاى 
اقتصادى و حتى نظامى ایران (که متحد بى چون و چراى 
غرب محسوب مى شد) چنان به مذاق آنها خوش آمده بود 
که تصمیم گرفته بودند عین همان را در ابعادى جهانى هم 

پیاده کنند.
عصر جنگ ســرد، عصر رقابت دو ابرقدرت جهانى بود و 
تاسیس کارخانه ذوب آهن در ایران یعنى نفوذ یکى از آنها 
به حیاط خلوت دیگرى که روس ها را یک امتیاز از آمریکا 
پیش مى انداخت و چشم هایشان را براى ادامه عقب راندن 

غول غرب تیزتر مى کرد.

کارخانه ذوب آهن چگونه سهم اصفهان شد؟
پرده اى از بازى 2 ابرقدرت شرق و غرب در زمین ایراِن پیش از انقالب

مهران موسوى خوانسارى
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غرب خوابش را هم نمى دید که پهلوى دوم 

براى ساختن ذوب آهن در ایران دست از 

یاران قدیمى بشوید و به دشمنش رو کند. 

شاه اما این کار را کرد و پاى شوروى را هم 

به ایران باز کرد. غرب وقتى چشمانش را 

گشود که نخست وزیر شوروى در ایران 

بود و مى خواست کارخانه ذوب آهن را در 

اصفهان افتتاح کند. این ها تیترهاى روزنامه 

اطالعات پنجشنبه 24 اسفند 1351 است؛ 

یک روز پیش از مراسم پر زرق و برق 

افتتاحیه. آمریکا و متحدانش دیر فهمیدند 

که در جنگ سردشان با رقیب قدر، این یک 

پرده را به روس ها باخته اند   

روز جمعه 16 فروردین 1347 و در حالى که معادن سنگ آهن 
نزدیک به اصفهان با همکارى اتحاد جماهیر شوروى در حال 

استخراج بود، الکسى کاسیگین نخست وزیر شوروى در رأس 
هیئت همراهش به اصفهان سفر کرد تا از مراحل ساخت کارخانه 
ذوب آهن بازدید کند. او را در این تصویر در حال بازدید از میدان 

نقش جهان مى بینید

 بعد از مذاکرات فراوان قرار بود کمپانى کروپ 
آلمان در دهه اول قرن گذشته، کار ساخت 
ذوب آهن را در کرج آغاز کند اما سیاست 

هیتلر در جهان گشایى هایش به جایى رسید 
که بیشترین ظرفیت این کمپانى مهم تاریخ 

فوالدسازى جهان در آن روزگار به ساخت سالح 
اختصاص یابد تا برنامه احداث ذوب آهن در 
ایران هم به بعد از جنگ موکول شود. در این 

تصویر مالقات گوستاو کروپ و هیتلر را مشاهده 
مى کنید. کوستاو و پسرش آلفرد کمپانى کروپ 
را در جریان دو جنگ جهانى اداره کردند و کلیه 
تجهیزات و امکانات را براى جنگ آلمان تهیه و 

تولید مى کردند.

میرزا حسن خام مستوفى الممالک، دومین نخست وزیر عصر پهلوى اول، در سال 
1305 خورشیدى در برنامه ارائه شده دولتش به مجلس شوراى ملى قول داد در ایران 

کارخانه ذوب آهن تاسیس کند اما این آرزو نیم قرن بعد تحقق یافت

رضا نیازمند، بنیانگذار سازمان گسترش و نوسازى 

صنایع ایران معتقد است آمریکا در راه ساخت 

کارخانه ذوب آهن در ایران توسط آلمان کارشکنى 

مى کرد که باعث شد نگاه ها در داخل کشور به سوى 
شوروى برگردد

 اولین آگهى مناقصه ساخت ذوب 
آهن در ایران که 11 دى ماه 1306 
توسط دولت در روزنامه اطالعات 

منتشر شد اما تا 
نیم قرن بعد، تاسیسات ذوب آهن به 

ایران راهى پیدا نکرد
 توضیحات امیرعلى شیبانى درباره  کارخانه ذوب آهن ایران به

 بازدید کنندگانى از مجلسین شورا و سنا در اصفهان. شیبانى در نیمه 

دوم دهه 40 به مدیریت عامل سازمان ذوب آهن منصوب شد که تا زمان 

انقالب در ایران این مقام را عهده دار بود. او سال 93 در لندن درگذشت

 ساختمانى که روزگارى قرار بود نخستین کارخانه ذوب آهن ایران 

در کرج باشد امروز از سن 80 سالگى گذشته و بقایاى آن هنوز هم پابرجاست. 

این ساختمان در سال 1386 به ثبت ملى رسیده است
اینجا آغازین روزهاى حیات فوالدشهر است؛ 
شهرى که پیش از انقالب آریاشهر نام داشت و 

براى اسکان شاغالن مهاجر کارخانه ذوب آهن و 
نیرو هاى متخصص روس بنا شد
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026004763 مورخ 1400/04/01 هیات سه آقاى رمضان 
متولیان به شناسنامه شــماره 89 کدملى 5759766252 صادره فریدن فرزند محمد 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 147,64 مترمربع پالك شماره 2354 
و 2355 فرعى از 15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اســناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167351 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/389

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت 

شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى  شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامــات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004971 مــورخ 1400/04/20 رضا فخر فرزند 
حسنعلى بشماره شناسنامه 71 صادره از اصفهان بشماره ملى 1288676832 در سه 
دانگ یکباب کارگاه نجارى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 28 فرعى از 
اصلى 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 666/67 مترمربع. خریدارى 

مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى حاج عباس نظمى انصارى. 
2ـ راى شــماره 140060302027004970 مــورخ 1400/04/20 اکبر فخر فرزند 
حسنعلى بشماره شناسنامه 38724 صادره از اصفهان بشماره ملى 1282314696 در 
سه دانگ یکباب کارگاه نجارى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 28 فرعى 
از اصلى 15316 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 666/67 مترمربع. خریدارى 
مع الواسطه بصورت عادى از مالک رســمى حاج عباس نظمى انصارى. تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/05/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167422 

- مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/391

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026003445 مورخ 1400/03/11 هیات دو آقاى مهدى 
حبیب اللهى خوراسگانى به شناسنامه شــماره 452 کدملى 1291462422 صادره 
خوراسگان فرزند حسن بصورت ششــدانگ یکباب مغازه به مساحت 75 مترمربع از 
پالك شــماره 268 فرعى از 452 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و 

امالك شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167447 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/393

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت 

شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى  شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامــات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027005006 مــورخ 1400/04/21 مهدى نادریان 
فرزند غفور بشماره شناسنامه 32307 صادره از اصفهان بشماره ملى 1282252003 

در یک و نیم دانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعى احداثى بر روى قسمتى از قطعه 
زمین پالك 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 1123/10 مترمربع. 

خریدارى طى سند رسمى.  
2ـ راى شماره 140060302027005013 مورخ 1400/04/21 محمدرضا نادریان 
فرزند مهدى بشماره شناسنامه 2950 صادره از اصفهان بشماره ملى 1288377452 
در یک و نیم دانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعى با کاربرى کشــاورزى احداثى بر 
روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

1123/10 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
3ـ راى شــماره 140060302027005014 مــورخ 1400/04/21 ریحانه نادریان 
فرزند مهدى بشماره شناسنامه 5486 صادره از اصفهان بشماره ملى 1292583320 
در یک و نیم دانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعى با کاربرى کشــاورزى احداثى بر 
روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10408 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 

1123/10 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. 
4ـ راى شــماره 140060302027005015 مــورخ 1400/04/21 منیــژه کیانى 
هاشمى اصفهانى فرزند عباس بشماره شناسنامه 29064 صادره از اصفهان بشماره 
ملى 1282218174 در یک و نیم دانگ یکباب یک قطعه زمین مزروعى با کاربرى 
کشاورزى احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 10408 واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 1123/10 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى. تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1400/05/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167475 - 

مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/395

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت 

شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى  شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامــات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027001246 مورخ 1400/02/04 حمید رفیعى دولت آبادى 
فرزند حمیدرضا بشماره شناسنامه 15036 صادره از اصفهان بشماره ملى 1292860014 
در ششدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 34 فرعى از 
اصلى 11548 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 250/97 مترمربع. خریدارى 
مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى مشاعى مى باشــد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/02 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167552 - مهدى 

صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/397

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت 

شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى  شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامــات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004440 مورخ 1400/04/06 على حیدرى کبریتى 
فرزند حبیب بشماره شناســنامه 2 صادره از کوهپایه بشماره ملى 5659699421 در 
ششدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 1 واقع در بخش 
18 ثبت اصفهان به مساحت 200 مترمربع. خریدارى طى سند رسمى.  تاریخ انتشار 
نوبت اول: 1400/05/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167580 

- مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/401

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت 

شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى  شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامــات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.

1ـ راى شــماره 140060302027001714 مــورخ 1400/02/12 جالل طریقت 
خاکســار فرزند نادعلى بشــماره شناســنامه 3010 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1286769345 در یکدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 43996 فرعى از اصلــى 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
178/46 مترمربع. خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رسمى محمودـ  

فروغـ  جالل شهرت همگى طریقت خاکسار فرزندان نادعلى. 
2ـ راى شــماره 140060302027001716 مورخ 1400/02/12 محمود طریقت 
خاکســار فرزند نادعلى بشــماره شناســنامه 1030 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1286915406 در یکدانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین 
پالك 43996 فرعى از اصلــى 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 
178/46 مترمربع. خریدارى مع الواســطه بصورت عادى از مالک رسمى محمودـ  

فروغـ  جالل شهرت همگى طریقت خاکسار فرزندان نادعلى.
3ـ راى شماره 140060302027001717 مورخ 1400/02/12 فروغ طریقت خاکسار 
فرزند نادعلى بشماره شناسنامه 784 صادره از اصفهان بشماره ملى 1286556163 
در چهار دانگ یکباب ساختمان احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 43996 
فرعى از اصلى 15190 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 178/46 مترمربع. 
خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى محمودـ  فروغـ  جالل شهرت 
همگى طریقت خاکسار فرزندان نادعلى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/02 - 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167607 - مهدى صادقى - رییس 

منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/403

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت 

شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حســب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید 
انتقال عادى و یا ســهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى  شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین 
انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و 
ارایه گواهى مبنى بر طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامــات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعى دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004998 مــورخ 1400/04/21 علــى امینــى 
خوراسگان فرزند کریم بشــماره شناســنامه 5427 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1283756021 در ششــدانگ یکباب انبار احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین 
پالك 9614 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 242/95 مترمربع. خریدارى 
طى سند رسمى. تاریخ انتشــار نوبت اول: 1400/05/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 
1400/05/17 - م الف: 1167619 -مهدى صادقى وصفى - رییس منطقه ثبت اسناد 

و امالك شرق اصفهان /4/405

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026004761 مورخ 1400/04/01 هیات آقاى مسعود 
منصورى به شناسنامه شماره 12535 کدملى 1292053453 صادره اصفهان فرزند 
محمدرضا  نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 253,87 مترمربع پالك 
شــماره 125 فرعى از 99 اصلى واقع در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالك 

شمال اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167633 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/407

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت 

شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر 
طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در 
صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شــماره 140060302027004381 مــورخ 1400/04/05 محمود امینى 
قلعه نوئى فرزند حسین بشــماره شناســنامه 3742 صادره از اصفهان بشماره ملى 
1293402631 در ششــدانگ یکباب خانه احداثى بر روى قســمتى از قطعه زمین 
پالك 5428 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به مســاحت 75/75 مترمربع. خریدارى 

مع الواسطه بصورت عادى از مالک رسمى حاج عباس خوراسگانى فرزند محمود و على 
دانشمند فرزند حاج محمدرضا. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167688 - مهدى صادقى - رییس منطقه ثبت 

اسناد و امالك شرق اصفهان /4/409

آگهى ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در ثبت 

شرق اصفهان
در اجراى ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنى بر تایید انتقال 
عادى و یا سهم مفروزى متقاضى صادر گردیده در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  
شود تا شخص یا اشــخاصى که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهى مبنى بر 
طرح دعوى اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعى دادگاه خواهد بود و در 
صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1ـ راى شماره 140060302027004358 مورخ 1400/04/05 مسعود فخارى نژاد 
فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 50685 صادره از اصفهان بشماره ملى 1282427806 
در ششدانگ یکباب واحد کارگاهى تولید آجر و گرم  سازى که بصورت یک قطعه زمین 
محصور مى باشد احداثى بر روى قسمتى از قطعه زمین پالك 16 واقع در بخش 18 
ثبت اصفهان به مساحت 2003/46 مترمربع. خریدارى مع الواسطه بصورت عادى از 
مالک رسمى آقاى ابراهیم ایمانى شیخ آبادى فرزند نعمت اله .. . تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167703 - مهدى 

صادقى - رییس منطقه ثبت اسناد و امالك شرق اصفهان /4/411

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026001096 مورخ 1400/01/25 هیات چهار آقاى على 
افشارى به شناسنامه شماره 31 کدملى 1229899601 صادره خوانسار فرزند بمانعلى 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 139,15 مترمربع پالك شماره 7 فرعى از 
15177 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که 

خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167723 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/413

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شــماره 140060302026003441 مورخ 1400/03/11 هیات دو آقاى احمد 
عسگرى به شناسنامه شماره 35 کدملى 1189891719 صادره فرزند محمد حسین 
بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 137,72 مترمربع از پالك شماره 164 
و 163 فرعى از 14915 اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال 

اصفهان که خود متقاضى مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تســلیم 
نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایى تقدیم نمایند. بدیهى است در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1400/05/02 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167961 - رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان - موسوى /4/416

فقدان سندمالکیت
خانم فاطمه شــعبانى کلوگرد فرزند عبدالصالح باستناد دوبرگ استشهادیه محلى که 
هویت و امضاء شهود در دفترخانه 226 شــاهین شهر رسما گواهى شده مدعى است 
سند مالکیت خود بشماره 280459 سرى د سال 97 را که بمیزان ششدانگ به شماره 
پالك ثبتى 74676 / 301 واقع در بخش 16 حوزه ثبتى اصفهان شاهین شهر که به 
شماره دفتر الکترونیک 13982002035007054 بنام فاطمه شعبانى کلوگرد ثبت و 
صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند قطعى 37034 مورخ 29 / 03 / 1398 دفترخانه 
429 شاهین شهر به او انتقال قطعى یافته است و معامله دیگرى هم انجام نشده است 
به علت پارگى قابل استفاده نمى باشد . چون درخواســت سند المثنى گردیده ، طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام 
معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را 
به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 1167493/م 

الف - عباسعلى عمرانى - مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر /4/424

به موجب ماده 11 قانون ثبت اسناد و امالك و ماده 59 اصالحى آیین نامه مربوط به 
امالکى که در سه ماهه چهارم سال 1399 تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شده و همچنین 
شماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه طبق آراى هیات نظارت آگهى آنها باید تجدید 

گردد مربوط به حوزه ثبتى میمه را به شرح ذیل آگهى مینماید.
شماره هاى فرعى از شماره یک اصلى میمه

712- آقاى رضا زاهدى فرزند منصور تمامى هفت ســهم و نیم مشاع از 60 سهم 
ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 3375/20متر مربع در دشت لتیان .

6142- مرتضى هاشــمیان فرزند عباس تمامت دو سهم و یک دوم سهم از هفت 
سهم ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 458/40 متر مربع در دشت سنجد 

آستانه . 
-12961- خانم کشور نژادنیکفرزند مرتضى شناســنامه شماره 41 میمه  تمامت 

ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 4009 متر مربع در میمه .
شماره هاى فرعى از 57 اصلى دولت آباد . 

 10- آقاى غالمرضا پاکزاده شناسنامه شــماره1 میمه فرزند حاجى خان نسبت به 
یک دانگ و نیم مشاع و آقاى فرزاد پاکزاده فرزند خدارحم شناسنامه شماره 42 میمه 

نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 4281/80 
متر مربع در مزرعه دولت اباد 

15- آ قاى غالمرضا پاکزاده شناسنامه شماره1 میمه فرزند حاجى خان نسبت به دو 
دانگ مشاع و آقاى فرزاد پاکزاده فرزند خدارحم شناسنامه شماره 42 میمه نسبت 
به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 5040/30 متر 

مربع در مزرعه دولت اباد 
57- آقاى غالمرضا پاکزاده شناسنامه شماره1 میمه فرزند حاجى خان نسبت به دو 
دانگ مشاع و آقاى فرزاد پاکزاده فرزند خدارحم شناسنامه شماره 42 میمه نسبت 
به چهار دانگ مشاع از ششــدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 3042/80 متر 

مربع در مزرعه دولت اباد. 
63- آقاى غالمرضا پاکزاده شناسنامه شــماره1 میمه فرزند حاجى خان نسبت به 
یک دانگ و نیم مشاع و آقاى فرزاد پاکزاده فرزند خدارحم شناسنامه شماره 42 میمه 
نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 1817/10 

مترمربع در مزرعه دولت اباد. 
شماره هاى فرعى از 67اصلى حسن رباط.

1028- آقایان سعید یاورى و مهدى یاورى شناسنامه ها به ترتیب 10و1036 میمه 
فرزندان حسن بالمناصفه و مشاعا تمامى سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین 

محصور به مساحت 466 متر مربع در حسن رباط
 شماره هاى فرعى از شماره 89 اصلى جقدوى الى بید. 

63- آقاى علیرضا توکلى فرزند محمد على تمامى یک ســهم مشاع از چهار سهم 
ششدانگ یکدرب باغ موستان به مساحت 2584/45 متر مربع . 

شماره هاى فرعى از شماره 151 اصلى . 
18- آقایان على وحســین و رضا ومحمد و خانم فاطمه شــهرت همگى عابدى 
فرزندان حسن کما فرض اهللا تمامت ششــدانگ قطعه زمین مزروعى به مساحت 

9907/53 متر مربع در ونداده 
شماره هاى فرعى از 152 اصلى مراوند

10- آقاى مجتبى بانى ابیانه تمامت ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 76/49 متر 
مربع در مراوند . 

لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اســناد و امالك چنانچه کسى نسبت به امالك 
مندرج در این آگهى اعتراض (واخواهى ) داشــته باشــد نســبت به آن هایى که 

تقاضاى ثبت پذیرفته شده از تاریخ انتشار اولین نوبت این آگهى ظرف مدت90روز 
دادخواست واخواهى (اعتراض ) خود را تسلیم این اداره نموده و رسید دریافت دارد 
ضمنا معترض بایســتى از تاریخ تســلیم اعتراض ظرف مدت یک ماه مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مراجع قضائى نموده و گواهى طرح دعوى اخذ و به این اداره 
تسلیم نماید در صورتى که قبل از انتشــار این آگهى دعوایى اقامه شده باشد طرف 
دعوا بایستى گواهى دادگاه را مشعر بر جریان طرح دعوا ظرف مدت مرقوم تسلیم 
نماید اعتراضات یا گواهى طرح دعوى که بعد از انقضاى مدت مرقوم واصل شــود 
بال اثر اســت و مطابق ماده 16 و تبصره ماده 17 قانون ثبت رفتار خواهد شد ضمنا 
طبق ماده 56 آیین نامه قانون ثبت حقــوق ارتفاقى در موقع تعیین حدود و صورت 
مجلس تحدید قید و واخواهى صاحبان امالك ومجاورین نسبت به حقوق ارتفاقى 
مطابق ماده 20 قانون ثبــت و اصالحى آن پذیرفته خواهد شــد این آگهى در دو 
نوبت و به فاصله (30)روز از تاریخ اولین نوبت انتشــار در روز نامه درج و منتشــر 
مى شــود .تاریخ انتشــار نوبت اول : 1400/05/02 - تاریخ انتشــار نوبت دوم: 
1400/06/01 - م الــف: 1165766 - رییس اداره ثبت اســناد و امالك میمه -

 مهدى ذکاوتمند جزى /4/291

آگهى نوبتى مربوط به سه ماهه اول سال 1400



دیدگاهدیدگاه 07074091 سال هجدهمشنبه  2  مرداد  ماه   1400

آگهى تحدید حدود عمومى سال 1400 مربوط به اداره ثبت اسناد و 
امالك شاهین شهر

شماره : 140021702035014866 
تاریخ : 1400/04/27 

پیرو آگهى هاى نوبتى قبلى و بموجب دســتور مواد 14 و 15 قانــون ثبت تحدید حدود 
ششدانگ هر یک از امالك مشروحه ذیل واقع در بخش یازده و شانزده حوزه ثبتى شاهین 

شهر بترتیب در روزهاى تعیین شده ذیل آن در محل وقوع شروع و بعمل خواهد آمد
بخش یازده حوزه ثبتى شاهین شهر ( الحاقى از ثبت شهرستان نطنز )

285 اصلى – مزرعه هینى کلهرود
107 و 108 و 110– آقاى عزت اله حسین پور کلهرودى فرزند على به شماره شناسنامه 
10 صادره از نطنز و غیره ... ششــدانگ یکباب حصار جنب کوچه شــماره 107 فرعى و 
شش قطعه زمین مزروعى متصل بهم به وزن هیجده من شاه از باغ حاجى اسمعیل شهره 
شماره 110 فرعى و دو قطعه زمین مزروعى و مشجر متصل بهم بوزن نه من شاه معروف 
به باغ حاجى اسمعیل شهره شماره 108 فرعى از 285 اصلى واقع در مزرعه هینى کلهرود 
بخش یازده حوزه ثبتى شهرستان نطنز الحاقى به ثبت شــاهین شهر ( روز شنبه مورخ 

( 1400/05/30
131 و 145 – آقاى عزت اله حســین پور کلهرودى فرزند على به شماره شناسنامه 10 
صادره از نطنز و غیره ... ششــدانگ هر یک از یک قطعه زمین مزروعى و مشجر در باغ 
محصور حاجى على دهلرى شهره شــماره 145 فرعى مقدار آن ده من شاه بذرافشان و 
قطعه زمین مزروعى و مشجر بوزن چهار من شاه شماره 131 على مدد شهره شماره 131 
فرعى از 285 اصلى واقع در مزرعه هینى کلهرود بخش یازده حوزه ثبتى شهرستان نطنز 

الحاقى به ثبت شاهین شهر ( روز شنبه مورخ 1400/05/30 )
153 و 158 و 161 – آقاى عزت اله حسین پور کلهرودى فرزند على به شماره شناسنامه 
10 صادره از نطنز و غیره ... ششــدانگ یکباب حصار و بهاربند شماره 153 فرعى و دو 
قطعه زمین مزروعى بمساحت پنج من شاه بذرافشــان در باغ دم حاجى آقا شهره شماره 
158 فرعى و قسمتى مفروز از سمت غربى باغ محصور مزروعى بوزن ده من شاه معروف 
به باغ حاجى آقا شهره شماره 161 فرعى و سه دانگ مشاع از ششدانگ قسمتى مفروز از 
طرف شرقى یکدرب باغ محصور مزروعى بمساحت چهار من شاه بذرافشان در باغ حاجى 
آقا شماره 161 فرعى از 285 اصلى واقع در مزرعه هینى کلهرود بخش یازده حوزه ثبتى 

شهرستان نطنز الحاقى به ثبت شاهین شهر ( روز دوشنبه مورخ 1400/06/01 )
168 و 180 و 198 – آقاى عزت اله حسین پور کلهرودى فرزند على به شماره شناسنامه 
10 صادره از نطنز و غیره ... ششدانگ هر یک از ســه قطعه زمین مزروعى بمساحت ده 
من شاه بذرافشان در باغ مشهدى قاسم و مهدى نظر شهره شماره 168 فرعى و سه قطعه 
زمین مزروعى و مشجر البعض بمساحت شــش من شاه بذرافشان در باغ ابراهیم حاجى 
على شهره شــماره 180 فرعى و یک قطعه زمین مزروعى و مشــجر در باغ کره شهره 
بمساحت شش من و نیم شاه بذرافشان شماره 198 فرعى از 285 اصلى واقع در مزرعه 
هینى بخش یازده حوزه ثبتى شهرستان نطنز الحاقى به ثبت شاهین شهر ( روز دوشنبه 

مورخ 1400/06/01 )
بخش شانزده حوزه ثبتى شاهین شهر

437 اصلى – اراضى مزرعه جز
923 – آقاى منوچهر برومند فرزند علیرضا به شماره شناســنامه 10 صادره از اصفهان 
احدى از ورثه مرحوم عصمت خانم برومند جزى فرزند مرتضى قلى شماره شناسنامه 3295 
و غیره ششدانگ یک قطعه ملک واقع در گزبرخوار بخش شانزده حوزه ثبتى شاهین شهر ( 

روز چهارشنبه مورخ 1400/06/03 )
998 - آقاى حسین کنعانى جزى فرزند حسن به شماره شناسنامه 17 صادره از اصفهان 
احدى از ورثه مرحوم حسن کنعانى و غیره ششدانگ قطعه زمین واقع در صحراى جز شهر 

گزبرخوار بخش شانزده حوزه ثبتى شاهین شهر ( روز چهارشنبه مورخ 1400/06/03 )
1382 - آقاى منوچهر برومند فرزند علیرضا به شــماره شناسنامه 10 صادره از اصفهان 
احدى از ورثه مرحوم عصمت خانم برومند جزى فرزند مرتضى قلى شماره شناسنامه 3295 
و غیره ششدانگ یک قطعه ملک واقع در گزبرخوار بخش شانزده حوزه ثبتى شاهین شهر ( 

روز چهارشنبه مورخ 1400/06/03 )
3186- آقاى اصغر اســفندیارى جزى فرزند محمد شماره شناســنامه 65133 صادره 
اصفهان و غیره ششدانگ قطعه ملک واقع در صحراى جز شهر گزبرخوار بخش شانزده 

حوزه ثبتى شاهین شهر ( روز چهارشنبه مورخ 1400/06/03 )
440 اصلى – اراضى مزرعه فیروزآباد

83 - آقاى منصور اعظمیان جزى فرزند حیدر به شماره شناسنامه 518 صادره از اصفهان 
و غیره ششدانگ قطعه ملک واقع در مزرعه فیروزآباد گزبرخوار بخش شانزده حوزه ثبتى 

شاهین شهر( روز شنبه مورخ 1400/06/06 )
443 اصلى –  اراضى صحراى رحمت آباد

351/1 - خانم نصرت زمانى جزى فرزند محمدعلى به شماره شناسنامه 8 صادره از یک 
مرکزى برخوار ششدانگ قطعه ملک واقع در صحراى رحمت آباد شهر گزبرخوار بخش 
شانزده حوزه ثبتى شــاهین شهر ( در راستاى استاندارد ســازى پالك ها پالك 351/1 
فرعى به 3088 فرعى از 443 اصلى تبدیل شده است ) ( روز شنبه مورخ 1400/06/06 )

437 – خانم نصرت زمانى جزى فرزند محمدعلى به شــماره شناسنامه 8 صادره از یک 
مرکزى برخوار و غیره ششدانگ قطعه ملک واقع در صحراى رحمت آباد شهر گزبرخوار 

بخش شانزده حوزه ثبتى شاهین شهر( روز شنبه مورخ 1400/06/06)
764 – آقاى کسرى رسولى جزى فرزند ناصر شماره شناسنامه 1270387049 صادره از 
اصفهان ششدانگ قطعه زمین مزروعى واقع در صحراى رحمت آباد شهر گزبرخوار بخش 

شانزده حوزه ثبتى شاهین شهر ( روز شنبه مورخ 1400/06/06 )
لذا بموجب این آگهى و باستناد ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورین اعالم 
مى گردد که تحدید حدود پالك هاى فوق در روز هاى تعیین شــده بترتیب از ساعت 9 
صبح شروع و در صورت مصادف شدن با تعطیلى روز بعد از آن بعمل خواهد آمد از صاحبان 
امالك و مجاورین یا نماینده قانونی آنها از طریق این آگهى دعوت مى شود در وقت مقرر 
در محل حضور یابند در صورت عدم حضور تحدید حــدود مطابق با ماده 15 قانون ثبت 

با حدود اظهار شــده از طرف مجاورین بعمل خواهد آمد ضمنا" در صورتى که صاحبان 
امالك و مجاورین در موعد مقرر در محل حاضر نباشــند و نیز معترضین مى توانند وفق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي اعتراض خود را ظرف مدت 
30 روز کتبا" و مستقیما" به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
گواهى مشعر بر طرح دعوى از دادگاه صالحه اخذ و به این اداره تحویل نمایند در غیر این 
صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وي می تواند به دادگاه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات 

ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد./.
تاریخ انتشار :  1400/05/02 – م الف: 1167952 - عباسعلى عمرانى - رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالك شاهین شهر /4/415

فقدان سندمالکیت
خانم شهناز تراکمى زاده با تسلیم دوبرگ استشهاد شهود مدعى مفقود شدن سند مالکیت 
به شماره سند 210658 میزان ششــدانگ پالك 39507 / 301 واقع در بخش 16 ثبتى 
اصفهان در دفتر 487 ص 130 به نامش صادر و تســلیم گردیده بازداشت و رهن ندارد و 
نحوه ى گم شدن اساب کشى اعالم شــده . چون درخواست سند المثنى گردیده ، طبق 
تبصره یک اصالحى ماده 120آ . ق . ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام 
معامله یا وجود سند مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشــار آگهى تا ده روز اعتراض خود را 
به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى تسلیم خواهد شد . 1167320/م الف - 

عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شهر /4/425
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ابالغ اخطاریه ماده 101
شماره پرونده : 1 / 139904002141000296 شماره بایگانى : 9900494 شماره ابالغیه 
: 140005102141000563 تاریخ صــدور : 27 / 4 / 1400 آگهى ابالغ اخطاریه ماده 
101 – اموال غیر منقول بدین وسیله به وراث مرحوم فرشاد قادرى : مریم قادرى و فدرا 
قادرى و فرنوش قادرى و شیوا درویشى هفشجانى و منظر امجدى و نسیم قادرى و فرینا 
قادرى ساکن شاهین شهر – خیابان نظامى فرعى یک غربى پالك 67 طبقه اول – ابالغ 
واقعى میسرنگردید ابالغ مى شود خانم شیوا درویشى هفشجانى که جهت وصول مهریه 
ى خود علیه شما اجرائیه صادر نموده پالك هاى ثبتى 5253 فرعى از 301 اصلى و 6484 
و 6422 و6483و6441 فروعات 409 اصلى را توقیف نموده لذا بنا به تقاضاى بستانکار 
بشما ابالغ مى گردد که : ششدانگ 1 – پالك ثبتى 5253 / 301 واقع در بخش 16 ثبت 
اصفهان به مبلغ 000 / 000 / 500 / 23 ریال دومیلیاردو ســیصد و پنجاه میلیون تومان 
2و 3 پالك هاى 6484 / 409 و 409 / 6422 واقــع در بخش 16 ثبت اصفهان هرکدام 
به مبلغ (000 / 000 / 000 / 8 ) ریال هشــت میلیارد ریال 4 – پالك 6483 / 409 واقع 
در بخش 16 ثبت اصفهان به مبلــغ ( 000 / 000 / 000 / 10 ) ریال ده میلیارد ریال 5 – 

پالك 6441 / 409 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان به مبلغ 000 / 000 / 500 / 8 ریال 
ارزیابى گردیده اســت لذا چنانچه به مبلغ ارزیابیهاى مذکور معترض مى باشد اعتراض 
کتبى خودرا ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکى دستمزد 
کارشناس تجدید نظر به مبلغ 000 / 000 / 120 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید . ضمنا 
به اعتراضى که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکى دســتمزد کارشناس تجدید نظر باشد 
ترتیب اثر داده نخواهد شــد.  . 1167331/م الف - عباسعلى عمرانى – مدیر واحد ثبتى 

حوزه ثبت ملک شاهین شهر /4/426
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین  نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

راى شماره 140060302026004379 مورخ 1400/03/25 هیات سه آقاى على کاظمى 
به شناسنامه شماره 70628 کدملى 1282447831 صادره اصفهان فرزند حسین نسبت به 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 250 مترمربع پالك شماره 466 فرعى از 14874 
اصلى واقع در اصفهان بخش 5 اداره ثبت اسناد و امالك شمال اصفهان که خود متقاضى 

مالک رسمى میباشد
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  شود در صورتى که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شــمال اصفهان واقع در 
اصفهان میدان الله ابتداى خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویى تسلیم نموده و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایى 
تقدیم نمایند. بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/05/02 - تاریخ انتشار 
نوبت دوم: 1400/05/17 - م الف: 1167571 – رئیس اداره ثبت اســناد و امالك شمال 

اصفهان - موسوى /4/399

تحدید حدود اختصاصى
چون ششدانگ  پالك  شماره یک فرعى از  شماره پالك 77 اصلى واقع در قطعه یازده 
نجف آباد  بخش 11 ثبت اصفهان که طبق پرونــده ثبتى به نام  خانم اطهر  نورمحمدى 
نجف آبادى   فرزند ناصر قلى در جریان ثبت اســت به علت عــدم حضور متقاضى ثبت 
تحدید حدود  به عمل نیامده اینک بنابه دستور قسمت اخیرماده 15 قانون ثبت و برطبق 
تقاضاى نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ 1400/05/25 ساعت 9 
صبح در محل شروع وبه عمل خواهد آمدودر صورت مصادف با تعطیلى عملیات تحدید 
حدودروز بعد انجام مى پذیرد.لذا بموجب این آگهى به کلیه مالکین ومجاورین اخطارمى 
گرددکه در روزوساعت مقرردرمحل حضوریابند.اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق 
ماده 20قانون ثبت ازتاریخ تنظیــم صورت  مجلس تحدیدى تاســى (30)روزپذیرفته 
خواهدشد. تاریخ انتشار: 1400/05/02-   1168227/ م الف - رئیس ثبت اسناد و امالك 

نجف آباد  -  حجت اله کاظم زاده /4/428

در هیاهوى انتخابات ریاست جمهورى امسال یکى از رویدادهایى 
که در حجم انبوه اخبار چندان به چشــم نیامد، شکل گیرى «ستاد 
کانون هاى مردمى فرهنگى هنرى مســاجد» بود که در راستاى 
حمایت از آیت ا... رئیســى شــکل گرفت و تأثیر خاصى در فضاى 

انتخابات داشت.
این ستاد که در میانه ایام تبلیغات انتخاباتى کار خود را با انتشار یک 
بیانیه عمومى آغاز کرد، در تبیین واقعیــت وجودى خود آورده بود: 
«زنان و مردان و جوانان و اعضاى کانــون هاى مردمى فرهنگى 
هنرى مســاجد، َعلَِم تحول را از مســاجد بلند کرده اند و خواستار 
تحقق عدالت در سایه کرامت انســانى هستند و بار دیگر همچون 
صدر اسالم، همچون دوران شــکوهمند انقالب،  همچون دوران 
پر غرور دفاع مقدس مسجد را پایگاه حرکت انقالبى و تحولى خود 

قرار داده اند.»
همانگونه که در نام این ســتاد آمده اســت، این مجموعه کامًال 
«مردمى» بوده و به صورت خودجوش، خیزش خود را آغاز کردند و 

به نقطه مطلوب رساندند.
کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد کشور که سال هاست در ذیل 
و بدنه مساجد شکل گرفته اند، مجموعه افرادى را به عضویت خود 
درآورده اند که عمدتًا از قشر جوان و نوجوان بوده و هر یک دستى 
بر جوشش فرهنگ و هنر و یا عالقه اى بر توسعه آن دارند تا در کنار 
پایگاه هاى بسیج، نقش عالى و متعالى مساجد در حل و رفع مسائل 

گوناگون جامعه را به یک باور عمومى تبدیل کنند. 
در تشریح کنش و واکنش این تشکل هاى مردمى مسجد محور، 
ساعت ها مى توان گفت و نوشت ولى خالصه تمام جمالت مى تواند 
این باشد که این مجموعه کانون ها علیرغم برخوردارى از کمترین 
حمایت ها، بیشترین نقش و تأثیر را در رویدادها و فرایندهاى مختلف 
ایفا نموده اند که در یک نمونه مى توان به هنر و توان آنان در جمع 
آورى و توزیع کمک هاى مؤمنانه اشــاره کرد که ضیافتى کریمانه 
را در سطح شهرها و روستاهاى کشــور پدیدار نمود و در لبیک به 
فرمایشات رهبر معظم انقالب، ســعى کردند تا رنج و آالم ناشى از 
سختى هاى اقتصادى و معیشــتى را براى نیازمندان به نقطه قابل 

تحمل برسانند.
با این توصیف باید به این باور رسید که چرا استفاده از ظرفیت مساجد 
باید به عنوان یک اصل بدیهى در کشــور ما پذیرفته شــده باشد. 
شاید به همین واسطه هم بود که شــوراى عالى انقالب فرهنگى 
در هجدهم اســفند 1371 براى مقابله با تهاجم فرهنگى و احیاى 

نقش واقعى فرهنگى و تبلیغى مســاجد و استفاده بهینه از امکانات 
و تأسیسات دستگاه هاى دولتى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى را 
موظف کرد که هیئتى را در راستاى هدایت و سازماندهى فعالیت هاى 
فرهنگى و هنرى در مساجد ایجاد کند. این هیئت بعد از شکل گیرى و 
فعالیت به ستاد هماهنگى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد شهرت 
یافت ولى این «ستاد تحت نظر دولت» با «ستاد مردمى» فوق الذکر 

فاصله بسیار دارد.
ســتاد هماهنگى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد کشور، پس از 
فراز و نشــیبى طوالنى، در پایان دوره اول دولت «حسن روحانى» 

و تحت ریاست حجت االســالم و المسلمین «حمید 
رضا ارباب ســلیمانى» طى دوازده ســال مستمر، به 
ارائه فعالیتى مؤثر و کارگشــا در حــوزه فرهنگ و هنر 
مساجد مشــغول بود. اما در پایان ایام انتخاباتى دوره 
قبلى ریاســت جمهــورى، ظاهــراً به ایــن دلیل که 
کانــون هــاى فرهنگى هنرى مســاجد کشــور در 
فعالیت هاى انتخاباتى خود از «ابراهیم رئیسى» حمایت 
کرده اند و میلیون هــا رأى را بــراى او به صندوق ها 
هدایت کرده اند، مورد غضب قرار گرفت و نه تنها رئیس 
محبوب این ستاد از کار بر کنار شد، بلکه دوران بى ثباتى 
براى این مجموعه ناظر بر کانون هاى فرهنگى هنرى 
آغاز شد تا هر آنچه در گذشــته حاصل شده بود، دوباره 

پنبه شود.
ستاد کانون هاى فرهنگى هنرى مســاجد کشور، با 
حضور «حبیب رضا ارزانى» به عنوان رئیس جدید خود، 

در گردونه کارى موظف و فارغ از ثبات علمى و عملیاتى مورد نیاز، 
چنان به حاشیه رفت و سرگرم نمایش هاى تبلیغاتى و تدوین اقدامات 
عدد محور ساختگى شد، که فراموش کرد در عرصه انتخابات سال 

جارى، مى تواند و باید که یکه تاز میدان باشد.
در اساسنامه این ستاد «مقابله با تهاجم فرهنگى دشمنان» به عنوان 
یکى از اهداف تشکیل آن مطرح شده است و بعد از این مقدمه باید 
پرسید که نقش ستاد کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد کشور در 
سال جارى و در دورانى که تمام دشمنان داخلى و خارجى بر طبل 

عدم شرکت در انتخابات کوبیدند، چه بود و چه کرد؟
اعضاى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد بنا به تمایل و تصمیم 
خود در زمان تبلیغات انتخاباتى به این جمع بندى رسیدند که از یکى 
از کاندیداها حمایت کنند. طبیعتاً از ستاد ناظر بر فعالیت کانون هاى 

فرهنگى مساجد که از بودجه دولتى نیز بهره مند است، همراهى با 
این میل و تصمیم را طلب نمى کنیم، ولى ستاد مذکور مى توانست تا 
قبل از معرفى کاندیداها و حتى قبل از آغاز دوران تبلیغات انتخاباتى، 
کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد کشور را به سمت تالش براى 
افزایش میزان مشــارکت مردم در انتخابات ترغیب کند. کارى که 
متأسفانه انجام نداد و خود را با یک عالمت سئوال بزرگ مواجه کرد.

اگر کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد با تشکیل یک ستاد «مردمى» 
و در ایام تبلیغات انتخاباتى نسبت به یک کاندیدا اعالم حمایت کردند، 
ستاد دولتى کانون هاى فرهنگى هنرى مساجد کشور مى توانست 

از پتانسیل کانون هاى ذیربط براى تبلیغ و تبیین لزوم مشارکت در 
انتخابات استفاده نماید؛ ولى سکون و رکود این مجموعه بزرگ ترین 

سئوالى است که باید در برابر آن پاسخگو باشند.
به طور قطع اعضاى کانون هاى فرهنگى مساجد در سراسر کشور، 
به عنوان افرادى مذهبى و انقالبى بــر لزوم نقش آفرینى در زمینه 
تشویق مردم و توجیه آنان براى لزوم مشارکت فعال در انتخابات، 
فعالیت مؤثرى داشــته اند ولى نکته در اینجاســت که نقش ستاد 
هماهنگ کننده و ناظر بر عملکرد این کانون ها در عرصه انتخابات 

چه بوده است؟
آیا ســتاد کانون هــاى فرهنگى هنرى مســاجد کشــور که از 
بودجه اى چند ده میلیاردى براى ساماندهى فعالیت در مساجد بهره 
مند است، نمى توانست در یک اقدام حداقلى، بسته هاى تبلیغاتى اعم 

از فیلم و عکس و پوستر را تهیه و تولید نموده و به صورت گسترده 
در اختیار کانون هاى زیرمجموعه خــود قرار دهد تا آنان بتوانند در 
فرایند تالش براى افزایش مشارکت مردم، دغدغه کمترى داشته 
باشند و حداقل در بخش عمده اى از هزینه هاى خود صرفه جویى 

و هم افزایى کنند؟ 
بیش از 26 هزار کانون فعال در سراســر کشور یک ارتش چند صد 
هزار نفرى پا به رکاب را ایجاد کرده است که ورود و حضور آنان در 
عرصه هاى مختلف، بر میلیون ها نفر از مردم ایران تأثیر مستقیم و 
غیرمستقیم ایجاد مى کند؛ ولى نکته این است که وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمى و ستاد ذیل آن، براى ایجاد مشارکت 
فعال این ارتش انقالبى و فرهنگى در ترغیب مردم 
براى حضــور در انتخابات چه بســترى را فراهم و 

دسترسى به چه ملزوماتى را میسر کرد؟
در بیــن واژه ســازى هــاى مختلف اعــم از رواق و 
شبســتان و فهما و... به عنوان عمده عملکرد ســتاد
 کانون هاى فرهنگى مساجد، کدام کلیدواژه رسانه اى 
در رسانه هاى متعلق به ستاد فوق الذکر بازنشر گسترده 
پیدا کرد؟ مگر نه این است که این ستاد مى توانست تمام 
هّم و غّم خود را بر این موضوع متمرکز کند که حداقل 
با استفاده از عرصه رسانه هاى تحت اختیار، تولیدات 
محتوایى فاخر و قابل تأمل را براى بازنشــر در فضاى 

مجازى به مخاطبین مسجدى خود عرضه نماید؟
ستاد دولتى مورد نظر که براى کوچک ترین امور خود به 
انتشار پوستر و رونمایى از آن مى پردازد، آیا نمى توانست 
نسبت به انتشار و توزیع یک مجموعه پوستر ویژه انتخابات مبادرت 
نماید تا حداقل کانون هاى مســجدى را براى تبلیغات محیطى خود 

براى افزایش مشارکت در انتخابات همراهى نماید؟ 
وقتى که مسئولین این ســتاد بر خدمات رسانى به کانون هاى زیر 
مجموعه، از طریق فضاى مجازى همــواره تأکید مى کنند، میزان 
تولیدات این ستاد و رسانه هاى وابسته آن، چه میزان بوده است؟ آیا 
اصًال کارى در خور شمارش و عدد به فرجام رساندند؟ کدام کانال 
و گروه و صفحه این ســتاد در فضاى مجــازى در عرصه افزایش 
مشــارکت مردم فعالیت کرد و به تأمین و توزیع محتوا براى ارتش 

فرهنگى و انقالبى خود مبادرت نمود؟  
در شرایطى که در کوچک ترین شهرهاى کشور، بسیارى از نهادها 
و مراجع دولتى و غیر دولتى با نصب بیلبوردهاى بزرگ و بازنشــر 

سخنان مقام معظم رهبرى در ترغیب مردم مبنى بر لزوم حضور و 
مشارکت فعال در انتخابات نقش آفرینى کردند، آیا ستاد کانون هاى 
مساجد کشور این حداقل فعالیت را در محل ساختمان اصلى خود 

به فرجام رساند؟
در سال گذشته و وقتى که ســتاد ناظر بر کانون هاى فرهنگى 
هنرى مســاجد کشور نســبت به خرید یک ســاختمان بیست 
میلیاردى و اســتقرار جمع کثیرى از کارمندان خود در ساختمان 
جدید مبــادرت نمود، این گمانه ایجاد شــد که خلوت ســازى 
ســاختمان اصلى به منظور تهیه فضاى الزم بــراى برگزارى 
جلســات محفلى حامیان یکى از کاندیداهاى انتخابات صورت 
گرفته است و وقتى این ظن تقویت شد که ستاد مذکور علیرغم 
برخوردارى از خبرگزارى مســتقل، نســبت به راه اندازى یک 
وبسایت خبرى و برگزارى 30 مراســم رونمایى پر طمطراق از 
صفحات استانى ســایت جدید اقدام نمود؛ چه بسا این عملیات 
به عنوان ترفندى براى افزایش توان و بستر رسانه اى براى یک 
کاندیداى خاص ارزیابى شــد. تغییر ناگهانى مسئول دبیرخانه 
استان تهران ستاد مذکور که از هواداران سر سخت آیت ا... رئیسى 
بود، تمام گمانه ها را به این باور رساند که هدف گذارى انتخاباتى 
مورد نظر حول محور یکى از افراد اصالح طلب است که در مقابل 

این کاندیدا قد َعلَم خواهد کرد.
فهرست مورد تأیید شوراى نگهبان که منتشر شد، شاید تمام برنامه 
ریزى هاى صورت گرفته در این ستاد را از بین برد و شوك ناشى از 
آن به گونه اى بود که دغدغه اصلى کشور در خرداد ماه گذشته که 
مبتنى بر فعالیت در راستاى افزایش حضور عمومى در انتخابات بود 
را به محاق فراموشى کسانى برد که در ستاد کانون هاى فرهنگى 

هنرى مساجد نقش مستقیم داشتند.
با پایان انتخابات و مشخص شدن نام رئیس جمهور آینده، ماراتن 
سخت و نفسگیر روابط عمومى ستاد مورد نظر آغاز شد که از یک 
سو به تالش براى مصادره تشکیل ســتاد «مردمى» کانون هاى 
فرهنگى مساجد به نام خود پرداخت و از ســوى دیگر جمع آورى 
معدود اخبار و تولیدات رسانه اى را در دستور کار قرار داد تا از آن به 
عنوان عملکرد انتخاباتى براى ارائه به افراد نزدیک به آیت ا... رئیسى 
و سایر ارکان مؤثر کشور استفاده شود و تثبیت ساختار مدیریتى فعلى 
را به ارمغان آورد. ساختارى که براى تقویت صداقت و تقوا در آن، به 
شدت نیازمند تغییر و تحول در حوزه تعامل با کانون هاى فرهنگى 

هنرى مساجد است. 

انفعال انتخاباتى در ستاد کانون هاى فرهنگى مساجد

به موجب ماده 11 قانون ثبت اســناد و امالك و ماده 59   اصالحى  آیین نامه  
مربوط به امالکى که در سه ماهه اول ســال 1400 تقاضاى ثبت آنهاپذیرفته 
شده و همچنین شــماره هاى از قلم افتاده و نیز آنچه که به موجب آراى هیات 
نظارت و اختیارات تفویضى باید آگهى  نوبتى  آن تجدید شــود به شــرح ذیل 

آگهى مى شود :
ردیف الف )  امالکى که تقاضاى ثبت آنها پذیرفته شــده یا در آگهى هاى قبلى از 
از قلم افتاده است و مدت اعتراض نســبت به آنها نود روز از تاریخ اولین انتشار این 

آگهى میباشد
13943/7 سید اصغر شــیردلى فرزند ماشا اله ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 
124/74 متر مربع تحت  پالك 13943/7  مجزى شده از 13943/1  واقع در بخش 

5  ثبت اصفهان 
ردیف ب)  امالکى که به موجب راى هیات محترم نظــارت یا اختیارات تفویضى 

آگهى آنها تجدید میگردد = ندارد
لذا به موجب ماده 16 قانون ثبت اسناد و امالك چنانچه کسى نسبت به ملک مندرج 

در این آگهى اعتراضى داشته باشدباید نسبت به تقاضاى مندرج در ردیف الف ازتاریخ 
انتشار اولین آگهى نوبتى تا 90 روز و نسبت  به ردیف  ب ازتاریخ انتشار آگهى نوبتى 
تا 30 روز اعتراض خود را به این اداره تسلیم نماید  ودر صورتیکه قبل از انتشار این 
اگهى اقامه  دعوى شده باشــد طرف دعوى  باید گواهى مشعر به جریان دعوى را  
ظرف مدت مرقوم تســلیم نماید گواهى یا اعتراضات طرح دعوى که بعد از انقضاء 
مدت مذکور واصل گردد بال اثر و مطابق قســمت اخیر مــاده 16 و 17 قانون ثبت 
حقوق ارتفاقى و حدود ملک را هنگام تحدید حدود و در صوتمجلس تحدیدى قید 

و واخواهى صاحبان امالك و مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى این امالك 
مطابق با ماده 20 قانون ثبت و تبصره 2 ماده واحده قانــون تعیین تکلیف پرونده 
هاى معترضه ثبت پذیرفته خواهد شــد  این اگهى نسبت به ردیف الف در دو نوبت 
به فاصله 30 روز و نســبت به امالك ردیف ب در یک نوبت منتشر مى شود .تاریخ 
اولین نوبت انتشــار: 1400/05/02 -تاریخ دومین نوبت انتشار:  1400/06/01 -
 م الف: 1168216 - رییس ثبت اسناد و امالك منطقه شمال اصفهان - سید اسداله 

موسوى/4/427 

آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1400 اداره ثبت اسناد و امالك  شمال اصفهان

ایرج ناظمى



صاحب امتیاز: شرکت رسانه گستر نصف جهان

فرهنگى، اجتماعى،اقتصادى و سیاسى

ستوده کســى اســت  که از گذرگاه دنیاى زودگذر به نیکنامى گذرد 
و خوشــبخت کســى اســت  که توشــه ســراى آخرت پیش فرستد و 
از خــوف خــدا بــه اعمــال نیکــو شــتابد و در آن روزهــا، کــه 
مهلتش داده انــد، از پاى ننشــیند و در طلب خشــنودى خداوند رغبت 
نشان دهد و در گریز از خشم او چاالکى ورزد. امروز که در دنیاست 
در اندیشه فرداى قیامت باشد و پیش از آنکه رخت از این جهان بکشد، 

موال على (ع)احوال آخرتش را به عیان بنگرد.
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نوبت دوم

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق292 : تا ساعت  13:00روز شنبه به تاریخ  1400/05/16
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: ازساعت 08:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1400/05/17

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
3 -  031(داخلی 395 ) شماره تلفن گویا:  6680030-8

آگهی برگزاري مناقصه عمومی 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان
نام روزنامه: روزنامه نصف جهان

تاریخ انتشار: 1400/05/02

محل تامین موضوع مناقصهشماره مناقصه
اعتبار

برآورد
(ریال )

مبلغ تضمین
(ریال )

اجراى خط انتقال فاضالب محله لنج و باقیمانده 400-2-101/2
29،588،035،735978.000.000جارىشبکه جمع آورى فاضالب زیباشهر(با ارزیابى کیفى)

لوله گذارى شبکه جمع آورى فاضالب منطقه 400-2-112
10،260،177،724398.000.000جارىشاهین شهر و گز(با ارزیابى کیفى)

اجراى شبکه جمع آورى فاضالب شهرك 400-2-113
80،136،714،3721.800.000.000جارىچشمه توتى منطقه دو اصفهان(با ارزیابى کیفى)

نوبت اول

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در نظر دارد تعداد 19 دستگاه خودروى 
سبک اسقاط و تعداد 20 دســتگاه خودروى ســنگین از قبیل وانت، سوارى، 
مینى بوس و اتوبوس و الشه خودروهاى اسقاط را در شهرستان هاى اصفهان و آران 
و بیدگل، اردستان و زواره، فریدن ،تیران و کرون، شاهین شهر و میمه، کاشان، 
پیربکران، چادگان، شــهرضا، نایین، بادرود و بویین میاندشت از طریق سامانه 
ستاد ایران (www.setadiran.ir) به مزایده بگذارد. شرکت هاى داراى مجوز 
اسقاط در سراسر کشور مى توانند با مراجعه به سایت مذکور، ضمن مطالعه شرایط 

و جزئیات در سامانه نسبت  به شرکت در مزایده اقدام نمایند. 
تلفن تماس: 03137108728 کارشناسى امین اموال

تاریخ مزایده: 29 تیرماه لغایت 12 مردادماه 1400

 آگهى مزایده عمومى

م.الف:1168193اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

بــا تولید 400 هــزار تــن تختــال  API براى انتقــال 1000
کیلومترى نفت کشــور، پروژه مهم و اســتراتژیک انتقال نفت 
خام گوره به جاســک که به گفته رئیس جمهور مه مترین طرح 
از نظر امنیت ملى، اقتصاد و انرژى کشور است به صورت رسمى 

افتتاح گردید.
اهمیت اســتراتژیک و حیاتى پروژه انتقال نفت خام از گوره به 
جاسک در دوره هاى مختلفى بیان شــده اما آنچه به نظر درباره 
این پروژه مهم ایرانى مغفول مانده، نقش شرکت فوالد مبارکه 
در اجراى آن است چراکه کلیدى ترین عنصر اجراى این پروژه، 
لوله هاى انتقال نفت اســت که انتقال این ماده معدنى را ممکن 
مى ســازد اما از آنجا که نفت خام قابل انتقال بــا این پروژه جزو 
نفت هاى ترش(اســیدى به دلیل وجود گوگرد باال) محســوب 
مى شود، تنها امکان اســتفاده از فوالدهاى ویژه با آلیاژى خاص 
وجود دارد که به طور کلى از آن ها به عنوان فوالدهاى API یاد 

مى شود.

فوالد مبارکه براى انتقال نفت در شرایط تحریم، 
از خروج 500 میلیون یورو ارز جلوگیرى کرد

در این طرح که تامین مالى دو میلیارد یورویى را به همراه داشته، 
از تولیدات شرکت فوالد مبارکه استفاده و به همین دلیل عالوه 
بر صرفه جویى ارزى 500 میلیون یورویى، براى 10 هزار نفر به 
صورت مستقیم و 30 هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال زایى 

شده است.
یکى از مزایاى راهبردى انتقال نفت از گوره به جاســک کاهش 
ریسک فروش نفت ناشــى از موقعیت جغرافیایى خلیج فارس و 
تنگه هرمز اســت که با اجراى این پروژه استمرار صادرات نفت 
خام تضیمن و با متنوع سازى پایانه هاى صادراتى ریسک صادرات 

نفت کشور کاهش خواهد یافت.

فوالد مبارکه در بین 6 فوالدساز برتر جهان قرار 
گرفت

پس از تحریم هــاى ایاالت متحده آمریکا علیــه ایران، فروش 
کاالهاى مهم و اســتراتژیک از جمله این نوع فوالد و مشتقات 
آن نظیــر ورق هاى فــوالدى و... به ایران ممنوع شــد و عمال 
قابلیت اجرایى شــدن پروژه انتقال نفت گوره به جاسک از میان 

رفت.
به بیان دیگر مهم ترین طرح ایران از نظــر امنیت ملى، اقتصاد 
و انرژى، تنها با یک ممنوعیت فروش زمین گیر شــد. در همین 
زمان بود که شرکت مهندسى و توسعه نفت درصدد بومى سازى 
این محصول اســتراتژیک برآمد اما از آنجا که ساخت این نوع 
فوالد تنها از عهده 5 فوالدســاز برتر و پیشرفته جهانى در حوزه 
فوالد مانند شرکت هاى پوسکو (کره جنوبى)، دیلینگر (آلمان)، 
آرسلور میتال (لوکزامبورگ)، بائو اســتیل (چین) و اُتکال (هند) 
بر مى آمد که پس از این 5 فوالدساز، شــرکت فوالد مبارکه به 
عنوان ششمین فوالدساز دنیا موفق به تولید این نوع ورق خاص 

شد. 
پس از برگزارى جلســات متعــدد فنى و آزمایشــات مختلف، 
شرکت فوالد مبارکه براى اولین در ایران موفق شد فوالد مورد 
نیــاز بــراى آغــاز و بهره بــردارى از این پــروژه ملــى را با 
کیفیــت فوق العــاده تولید و نــام خود را بــار دیگــر در میان 
برتریــن و پیشــرفته ترین شــرکت هاى فــوالدى جهــان 

مطرح کند.

کیفیت ورق فوالد مبارکه همتراز استانداردهاى 
جهانى

در همین خصوص على کالکى، رئیس بازرســى و حفاظت فنى 
شرکت مهندســى و توســعه نفت، درباره کیفیت محصوالت 
فــوالد مبارکه اظهار کرد: کیفیت محصوالت اســتفاده شــده 
شــرکت فوالد مبارکه در پروژه اســتراتژیک انتقال نفت خام 
از گوره به جاســک اگر از  کیفیت محصــوالت اروپایى و چینى 
باالتر نباشــد، کمتــر نبوده و همتــراز اســتانداردهاى جهانى 

است.
وى با بیان اینکه تولید این محصول راهبردى توسط فوالد مبارکه 
به نوعى وابستگى ایجاد شده در این حوزه به کشورهاى خارجى 
را بر طرف کرد، گفت: اگر فوالد مبارکه قادر به تولید این محصول 
نبود عمال ما امکان اجراى این پروژه را نداشــتیم. بنابراین تولید 
این محصول توسط فوالد مبارکه براى ما بسیار حائز اهمیت است. 
اکنون اعتماد به نفسى که در مجموعه فوالد مبارکه ایجاد شده 
است، مى تواند کشور را از نظر محصوالت فوالدى اینچنینى در 

وضعیت مناسبى قرار دهد.
رئیس بازرسى و حفاظت فنى شــرکت مهندسى و توسعه نفت 
ضمن تشکر از پرســنل فوالد مبارکه گفت: مى توان ادعا کرد با 
تجربه  اى که اینجا به وجود آمد و با تجهیزات و امکانات موجود 
بهترین نتیجــه را از وضعیت تولید داخل گرفتیم و این بســیار

 امیدوار کننده است.

تأخیر در اجراى پــروژه انتقال نفــت به دلیل 
تحریم ها

عباس اکبرى محمدى، معاون بهره بردارى شرکت فوالد مبارکه 
نیز با اشــاره به اهمیت اجراى پروژه انتقال نفت گوره به جاسک 
گفت: تولید فوالد مورد نیاز این پروژه توسط فوالد مبارکه چنان 
حائز اهمیت اســت که عالوه زمینه ســازى براى اجراى یکى 
از مهم ترین پروژه هاى اســتراتژیک  کشــور در فاصله زمانى و 
کیفیت مناســب، از خروج حداقل 500 میلیون یورو ارز از کشور 

نیز جلوگیرى کرد.
وى با بیان اینکه تامین ورق مورد نیاز براى ساخت  لوله هاى انتقال 
نفت، کلیدى ترین اقدام در اجراى این پروژه ملى بود، گفت: پیشتر 
شــرکت نفت براى تامین این ورق اقدام کرده بود که على رغم 
تامین اعتبار مورد نیــاز، طرف هاى خارجى بــه دلیل تحریم از 
فروش و تحویل این ورق به ایران خــوددارى کرده و عمال این 

پروژه معطل ماند.

تولید 400 هزار تن تختال API شاه بیت انتقال 
نفت گوره به جاسک

معاون بهره بردارى شــرکت فوالد مبارکه گفت: با همتى که در 
فوالد مبارکه انجام شد، اسلب مورد نیاز براى این ورق طراحى و 
پس از انجام تست هاى مورد نیاز در کارخانه تولید ورق و تبدیل 
ورق به لوله، فرایند تولید انبوه محصول آغاز شد. در نهایت بیش از 
400 هزار تن تختالAPI مناسب براى محیط گاز ترش به عنوان 
ماده اولیه و به نوعى قلب تپنده این پروژه تولید شد. بنابراین فوالد 

مبارکه با تولید این اسلب اقدام بسیار مهمى را به انجام رساند.
اکبرى محمدى اضافه کرد: باید توجه داشت که حتى در صورت 
پرداخت این مبلغ هنگفت به شــرکت هاى خارجــى، به دلیل 
وضعیت تحریمى ایران ورق یا اسلب این حوزه به ایران تحویل 

داده نمى شد.
وى تصریح کرد: در حــال حاضر توانمنــدى تولید تختال هاى 
گاز ترش و اســلب هاى ویــژه اى که براى خطــوط نفت و گاز 
استفاده مى شــود، صرفا در فوالد مبارکه وجود دارد. تولید چنین 
محصوالتى به دانش فنى باال و خط تولید پیشرفته نیاز دارد که 

هر دو در فوالد مبارکه وجود دارد.

تحقق گام دوم انقالب با لبیک فوالد مبارکه به 
رهبر انقالب

معاون بهره بردارى شــرکت فــوالد مبارکه ادامــه داد: یکى از 
دغدغه ها و پیگیرى هاى مقام معظــم رهبرى براى پروژه هاى 
ملى انجام این پروژه در سریع ترین زمان بود که با لبیک شرکت 
فوالد مبارکــه پروژه انتقــال نفت خام از گوره به جاســک روز 
پنجشنبه 31 تیرماه 1400 توســط رئیس جمهور محترم افتتاح 

گردید.
غالمرضا ســلیمى، مدیر ناحیــه فوالدســازى و ریخته گرى 
مداوم شــرکت فوالد مبارکه با اشاره اهمیت بســیار زیاد پروژه 
انتقال نفت گوره به جاسک براى کشــور اظهار کرد: اگر فوالد 
مبارکه نبود، امکان اجــراى پروژه مهم و اســتراتژیک انتقال 
نفت گوره به جاســک به دلیل تحریم ها وجود نداشت بنابراین 

این شــرکت آغازگر اجــراى این پــروژه ملى و اســتراتژیک 
بود.

وى با بیان اینکه پیش از تولید این نوع تختال در فوالد مبارکه، 
تامین ورق هــاى مورد نیاز این پــروژه تنهــا از طریق واردات 
امکان پذیر بود، گفت: از آنجا که ســاخت تختال مورد نیاز براى 
پروژه انتقال نفت گوره به جاســک تختالى ویژه و مناسب براى 
حمل نفت ترش اســت، به آلیاژ هاى خاصى نیز براى تولید این 
محصول نیاز است. این در حالى است که فوالد مبارکه به دلیل 
تحریم ها با مشکل تامین فروآلیاژهاى مورد نیاز براى تولید این 

نوع محصول مواجه بود.
مدیر ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى مداوم شرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشــان کرد: پروژه انتقال نفت گوره به جاســک یک کار 
گروهى در ســطح ملى بود که فوالد مبارکه با تولید تختال هاى 

مورد نیاز آن، آغازگر عملیات اجرایى آن محسوب مى شود.
سلیمى افزود: در ابتداى امر که از فوالد مبارکه براى ساخت این 
نوع محصول استعالم گرفته شــد، این ذهنیت وجود داشت که 
به دلیل ویژگى این تختال ها و نبود قابلیت تولید آن در کشــور، 
فوالد مبارکه نیــز احتماال قادر به تولید ایــن محصول نخواهد 
بود و این یعنى تمام تناژ مورد نیاز این پــروژه باید از خارج وارد 

مى شد.

فوالد مبارکه صادرکننده تختال API مى شود
وى ادامه داد: بنابراین یکى از نــکات مثبت تولید این محصول 
در فوالد مبارکه، جلوگیرى از خروج ارز از  کشور و نهادینه شدن 
دانش تولید این گریــد فوالدى براى اولین بار در ایران اســت. 
همچنین باتوجه به تجربه حاصــل از تولید این تختال در فوالد 
مبارکه، قابلیت تولید سایر گریدهاى باالتر تختال هاى API نیز 

در این شرکت وجود دارد.
مدیر ناحیه فوالدسازى و ریخته گرى مداوم شرکت فوالد مبارکه 
با بیان اینکه دانش فنى براى تولید گریدهاى API  تنها در اختیار 
کشورهاى محدودى اســت، گفت: با تولید 430 هزار تن تختال 
ویژه براى پروژه ملى انتقال نفت خام از گوره به جاسک، اکنون 
این فناورى در ایران نیــز وجود دارد. به عالوه نهادینه شــدن 
فناورى تولید این نوع محصول در کشور، باعث افزایش سوددهى 
برخى شــرکت هاى ایرانى و امکان صــادرات این محصول به 

کشورهاى مختلف جهان گردید.

امکان تولید گریدهاى پیشرفته فوالدى توسط 
معدود فوالدسازان جهان

محمد هیزم بُر، مدیر متالوژى و روش هاى تولید شــرکت فوالد 
اکسین خوزستان، نیز که مســئولیت نورد تختال هاى تولیدى 
در شرکت فوالد مبارکه و تولید ورق جهت تولید لوله هاى مورد 
نیاز براى پروژه مهــم انتقال نفت خام از گوره به جاســک را بر 
عهده داشت، اظهار کرد: فوالد استفاده شده در این پروژه از نظر 
گرید فوالدى جزو فوالدهاى ویژه (API) محســوب مى شود 
که پیشتر از کشــورهاى اروپایى مانند آلمان و کشورهایى مانند 
چون کره و چین وارد مى شد.وى افزود: تولید این گرید فوالدى 
(High-Tech) که جزو گریدهایى بــا تکنولوژى پیشــرفته
محسوب مى شود در هر شرکت فوالدســازى ممکن نیست اما 
با تالش هاى متعدد، براى اولین بار در شــرکت فوالد مبارکه به 

تولید شد.

فوالد مبارکه انتقال 1000 کیلومترى نفت کشور را محقق کرد
API با تولید 400 هزار تن تختال فوالدى 


