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روسیه تسلط کامل بر »ماریوپل« را اعالم کرد
وزارت دفاع روسیه اعالم کرد پس از حدود ۳ ماه از آغاز جنگ در اوکراین، نیروهای این کشور به طور 
کامل بر شهر ماریوپل مسلط شدند.به نوشته خبرگزاری »رویترز«، در بیانیه این وزارتخانه آمده است 
که با تسلیم شدن آخرین نیروی اوکراینی باقی مانده در کارخانه فوالد آزوفستال و تسلط نیروهای 
روسی بر آن، ماریوپل به طور کامل تحت کنترل روسیه درآمد.این بیانیه همچنین می افزاید که »سرگئی 
شویگو« وزیر دفاع روسیه طی نامه ای رسمی، خبر تصرف کارخانه آزوفستال و سقوط شهر ماریوپل را 
به اطالع »والدیمیر پوتین« رییس جمهور این کشور رسانده است.»ایگور کناشنکوف« سخنگوی وزارت 
دفاع روسیه، با بیان اینکه ۵۳۱ شبه نظامی ملی گرای اوکراینی در کارخانه فوالد آزوفستال شامگاه 
جمعه سالح های خود را زمین گذاشته و تسلیم شدند، گفت: بدین شکل محاصره این منطقه بزرگ 
صنعتی به پایان رسیده و نیروهای روســی کنترل کامل آن از جمله تاسیسات زیرزمینی را به دست 
گرفتند.خبرگزاری »اسپوتنیک« به نقل از کناشنکوف نوشت: »آخرین گروه از جنگجویان گردان آزوف 
روز جمعه تسلیم شدند. در مجموع، ۲۴۳۹ جنگجوی آزوف و سرباز اوکراینی که در کارخانه آزوفستال 

مخفی شده بودند از تاریخ شانزدهم می به نیروهای روسیه تسلیم شده اند«.

محبوبیت »بایدن« همچنان در سراشیبی سقوط
نتایج نظرسنجی جدیدی نشان می دهد که میزان محبوبیت بایدن به پایین ترین حد خود در دوران 
ریاست جمهوری در ماه مه رسیده و در این میان، بدبینی عمیق تری در میان اعضای حزب دموکرات 
نسبت به وی دیده می شود.بر اساس نظرسنجی خبرگزاری آسوشیتدپرس و مرکز NORD برای 
تحقیقات مردمی آمده است، تنها ۳۹ درصد از بزرگساالن آمریکایی با عملکرد جو بایدن به عنوان 
رییس جمهوری این کشــور موافقند و از هر ۱۰ آمریکایی، دو نفر می گویند آمریکا در مسیر درست 
است یا اقتصاد خوبی دارد، در حالی که این میزان در اوایل ماه گذشته میالدی سه نفر بود.همچنین 
این میزان رضایت در میان دموکرات ها تنها ۳۳ درصد اســت و آنها می گویند این کشــور در مسیر 
درستی است، در حالی که در آوریل ۲۰۲۲ این میزان ۴۹ درصد بود.یافته های موجود نشان دهنده 
حسی از نارضایتی در کشوری است که با چالش های متعددی چون تورم، خشونت سالح، کمبود 
ناگهانی شیرخشک و پاندمی دامنه دار کرونا دست و پنجه نرم می کند. در این نظرسنجی همچنین 
مشخص شد که دو سوم از آمریکایی ها از نحوه رسیدگی بایدن به اوضاع اقتصاد کشورشان ناراضی 
هستند.در بخش دیگری از این نظرسنجی آسوشیتدپرس- مرکز NORD برای تحقیقات مردمی 
آمده، درصد دموکرات هایی که می گویند سیاست های بایدن کمک بیشتری به کشور کرده، از ۴۵ 
درصد به ۳۷ درصد کاهش یافته و فقط ۱۸ درصد می گویند که این اقدامات بیشتر برای آسیب به 

مردم بوده و همچنین ۴۴ درصد می گویند که تفاوتی نکرده اند.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی اذعان کرد:

آینده اسراییل در خطر است
نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به جدایی یکی دیگر از اعضای ائتالفش که 
احتمال فروپاشی کابینه را تشدید کرده، درباره آینده این رژیم اعالم خطر کرد.»غیداء ریناوی زعبی« 
از اعضای حزب مرتس از ائتالف حاکم خارج شد و اعالم کرد که در آینده نیز تمایلی برای حضور در 
کابینه ائتالفی نفتالی بنت ندارد.در واکنش به این رخداد، نخست وزیر رژیم صهیونیستی با تاکید بر 
اینکه نباید در شرایط کنونی صحنه سیاسی به سمت و سوی برگزاری انتخابات پارلمانی سوق داده 
شود، گفت: باید کابینه را حفظ کنیم و خارج شدن از ائتالف در این شرایط اشتباه است.وی افزود: با 
وجود اینکه شرایط دشوار است، اما آینده اسراییل نیز در خطر است. باید برای حفظ وحدت در داخل 
تالش کنیم و همه توان خود را به کار بگیریم.کابینه ائتالفی نفتالی بنت در روزهای اخیر با جدایی 
اعضای ائتالف در آستانه فروپاشــی قرار دارد و منابع صهیونیستی از آماده شدن مخالفان بنت به 

رهبری بنیامین نتانیاهو برای به دست گرفتن قدرت خبر می دهند.

شناورلجستیکیشهیدمهدویبهروزهایپایانیساختخودنزدیکمیشود؛

دومین شهر دریایی متحرک سپاه در  راه است
انتشار عکسی از شــناور لجستیکی درحال ســاخت شهید مهدوی در 
روزهای اخیر نشــان دهنده آن است که این شــهر دریایی متحرک به 
روزهای پایانی ســاخت خود نزدیک می شــود.ابتکار سپاه در ساخت 
شناورهای نیمه سنگین و ســنگین در گام اول به ساخت شناور شهید 
ناظری و به آب اندازی آن در سال ۱۳۹۵ انجامید. شناوری که با طول 
۵۵ متر، عرض ۱۴ متر و ارتفاع ۱۳ متری خود می  تواند برد عملیاتی این 
نیرو را تا ۱۰ هزار کیلومتر افزایش دهد. این شناور در طراحی خود یک 
شیوه خاص را در پیش گرفته که قادر است از طریق پایداری مناسب در 
دریا و حتی شرایط آب و هوایی نامناسب، با سرعت باال طی مسیر کرده و 
واژگون نشود.قابلیت حمل بالگرد، اژدرها و موشک های متعدد، از جمله 
قابلیت های این شناور نیمه ســنگین، اما چابک است، که نمونه ای از 
نقش آفرینی غیرتمندانه رزمندگان نیروی دریایی سپاه با این شناور را در 
ماجرای برخورد نیروی دریایی سپاه با ناوهای آمریکایی در دریای عمان 
شاهد بودیم.طراحی نســخه دریاپایه سامانه سوم خرداد سبب شد تا 
سپاه شناور شهید سیاووشی را طراحی و عملیاتی کند. شلیک موشک از 
سامانه سوم خرداد نصب شده روی شناور نیز نشان داد که تغییرات نرم 
افزاری و سخت افزاری الزم در موشک به خصوص جستجوگر آن لحاظ 
شده است تا شرایط ناپایدار سکو ،  مانع از شلیک صحیح موشک نشود.

در واقع در صورتی که شــناور دریایی حامل سامانه سوم خرداد در اکثر 
مناطق خلیج فارس در حدود ۸۰ تا ۱۱۰ کیلومتر از سواحل ایران فاصله 
بگیرد این سامانه قابلیت پوششی فراتر از ۲۰۰ کیلومتر از مرزهای ایران 
اسالمی را خواهد داشت و عمال پدافند آسمان ایران ، از جنوب کشور از 
عمق خلیج فارس آغاز می شود که می تواند در صیانت از تاسیسات مهم 
ساحلی ایران ،  در کنار پدافند مستقر در جزایر بسیار اثربخش باشد.با 
توجه به برد بسیار باالی سامانه های راداری مراقبتی و هشدار زودهنگام 
ایرانی، امکان دورتر کردن سامانه های پدافند موشکی به دورتر از ساحل 
به واسطه شناورهای دریایی فراهم می شود؛ امری که نیروی دریایی 
ارتش نیز با ناو »دنا« در ناوگان جنوب عملیاتی کرد. ناو شــهید رودکی 
نیروی دریایی سپاه با طول ۱۵۰ متر و پهنای بیش از ۲۲ متر به مثابه شهر 
دریایی متحرک جدیدی برای ایران است که با توجه به ماموریت های 
جدید ســپاه برای حضور در آب های آزاد و اقیانوس ها، فصل تازه ای از 
حضور سپاه در عرصه جدیدی را رقم زده است. این ناو پشتیبانی تجربه 
موفقی از تغییر کاربری شناور های تجاری به نظامی را در کشورمان نشان 
می دهد که در دنیا نیز نمونه های مشابهی از این تجربه وجود دارد. همان 
طور که آمریکایی ها با تغییر کاربری و بهسازی یک ناو ترابری توانستند 
 MV Ocean Trader شناور یواس ان اس لوئیس بی پولر و نیز شناور

را عملیاتی کنند، نیروی دریایی ســپاه نیز، تجربه موفق ساخت شناور 
شهید رودکی را به اثبات رساند.ســپاه در آبان ۱۳۹۹، شناور لجستیکی 
شــهید رودکی و ارتش در دی ماه ۱۳۹۹ شناور لجســتیکی مکران را 
موسوم به ناو بندر مکران رونمایی کردند و این دو شناور که تجربه خوبی 
از تغییر کاربری و بهسازی نظامی شناور های تجاری بودند، دانش ایران 
در این بخش را به رخ جهانیان کشیدند.موضوعی که در شرایط تحریمی، 
یک موفقیت بزرگ برای ایران به شــمار آمد و درعین حال، آرایه هایی 
از قدرت قابل اتکا را در آب های دور برای ایران مهیا ســاخت.قدرتی که 
به مدد آن ایران توانســت در اعزام یک ناوگروه به ماموریت ۱۳۳ روزه 
با ناوبندر مکران و ناوشکن سهند اقیانوس اطلس بدون هیچ توقفی، 
رکورد تازه ای در این میدان کســب کند.به تازگی انتشار تصویری از ناو 
شهید مهدوی در یک داک بهسازی و نوسازی شناوری در جنوب ایران 
)بندرعباس( نشان می دهد که این ناو پشــتیبانی نیز که حاصل یک 
تغییر کاربری حرفه ای کشتی فله بر و تبدیل آن به یک شناور لجستیکی 
نظامی است، مراحل پیشــرفت پروژه را به خوبی طی کرده و پاره ای از 
تجهیزات مخابراتی و راداری یکپارچه نیز روی آن نصب شده و امکانات 
جدیدی از تاسیسات عرشــه نیز در بر روی آن در حال بارگزاری است.

با به ثمر رسیدن ناو شــهید مهدوی، عمال نیروی دریایی سپاه عالوه بر 

قابلیت های رزمی که در حوزه های مختلف برخوردار خواهد شد، گستره 
تازه ای از توان ایفای ماموریت های دور دست را نیز به دست خواهد آورد 
تا بتواند با اطمینان خاطر و قــدرت متراکم تری، ماموریت های خود را 
به آب های آزاد و اقیانوس ها گســترش دهد. قدرتی که در کنار نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران می تواند تــوان بازدارندگی و 
سیادت دریایی ایران را به شکل بی سابقه ای ارتقا بخشد و تضمین کننده 
امنیت خطوط تجاری ایران و نیــز تامین کننده حقــوق دریانوردان و 
صیادان ایرانی در آب های آزاد باشد.به گفته سردار علیرضا تنگسیری 
فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، اما شناور های 
دیگری نیز در کالس های متعدد دیگر نیز، در سپاه با بهره گیری از دانش 
بومی در حال ساخت است که نمونه شناور های رده شهید سلیمانی از 
جمله آن هستند.فرمانده نیروی دریایی سپاه به تازگی همچنین خبر 
داده که سه شناور جدید نیز امســال به این نیرو ملحق خواهند شد که 
ناو های شــهید ناظری به طول ۵۵ متر و حاج قاسم سلیمانی به طول 
۶۵ متر توسط وزارت دفاع و سپاه و یک شناور دیگر هم توسط شرکتی 
دانش بنیان در حال ساخت اســت، که دارای موشک هایی با برد ۳۰۰ 
کیلومتر و ســطح به هوا با قابلیت حمل بالگرد و دارای سرعتی معادل 

۳۵ نات هستند.

رژیــم صهیونیســتی در جریــان ســازی تازه 
علیه ایــران و حزب ا...، یکــی از مقام های این 
جنبــش را متهم به گشــایش مســیر جدیدی 
برای انتقال ســالح از ایران به لبنان با استفاده 
از فرودگاه دمشــق کرده است.سخنگوی ارتش 
رژیم صهیونیســتی در ادامه اتهام زنی های این 
رژیم مدعی شده که »رضا صفی الدین« فرزند 
»هاشم صفی الدین« رییس شــورای اجرایی 
حزب ا... به وسیله هواپیماهای غیرنظامی که در 
فرودگاه دمشق فرود می آیند، از ایران به لبنان 

اسلحه قاچاق می کند.
 »رضا صفی الدین« همســر زینب ســلیمانی 
فرزنــد ســردار شــهید قاســم ســلیمانی 
است.»اویخای ادرعی« در بیانیه ای که بخشی 
از آن را بر روی صفحه شــخصی توئیتر خود قرار 
داد، ادعا کرد که مسیر انتقال تسلیحات از ایران 
به لبنان توســط این مقام حــزب ا... مدیریت 
می شود و هاشم صفی الدین از موقعیت باالی 

خود و زیرساخت های دولت لبنان برای کمک به 
پسرش در انتقال تسلیحات راهبردی از ایران به 
حزب ا... بهره می برد.  بــه دنبال پیروزی حزب 
ا... و »امــل« در انتخابــات اخیــر پارلمانی در 
لبنان، تل آویو تــالش دارد ضمن نادیده گرفتن 
تاثیــرات موفقیت ایــن دو جنبــش تاثیرگذار 
در منطقــه روابط ایران و لبنان - کشــوری که از 
پاییز ســال ۲۰۱۹ میالدی شــاهد بحران شدید 
اقتصادی و مالی است  را خدشه دار کند. ادعاها 

علیه ایران و لبنــان که روابط راهبردی بســیار 
مطلوبی با هم دارند، در حالی مطرح می شــود 
که رژیم صهیونیســتی خود بزرگ ترین تهدید 
برای صلــح و ثبات در منطقه اســت.اتهام های 
جدید علیه حزب ا...پس از آن مطرح می شود 
که این جنبش دوشنبه گذشته از آمادگی کامل 
خود بــرای رویارویی بــا هرگونه تحــرک رژیم 
صهیونیســتی به دنبال رزمایش ایــن رژیم در 
شمال ســرزمین های اشــغالی خبر داد.منابع 
خبری از آغاز بزرگ ترین رزمایش تاریخ جعلی 
رژیم صهیونیستی از دوشنبه گذشته خبر دادند. 
رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که بزرگ 
ترین رزمایش تاریخ ۷۴ ســاله این رژیم تحت 
عنوان »ارابه های آتش« برگزار می شود.البته با 
وجود برگزاری این رزمایش منابع صهیونیستی 
اذعان کردند که ارتش این رژیم به تازگی تاکید 
کرده که تمایلی بــرای ورود به جنگ علیه غزه یا 

حزب ا...را ندارد.

نقل قول روزجریان سازی جدید رژیم صهیونیستی علیه ایران 

زمان و مقصد سفر خارجی رییس جمهور مشخص شد
رییس جمهور به دعوت رسمی »هیثم بن طارق آل سعید« سلطان عمان و در رأس هیئتی بلندپایه، 
به این کشور سفر می کند.سید ابراهیم رییسی در تداوم دیپلماسی همسایگی دولت مردمی و برای 
گسترش تعامالت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، به دعوت رســمی »هیثم بن طارق آل سعید« 
سلطان عمان، روز دوشــنبه دوم خرداد)فردا( در رأس هیئتی بلندپایه عازم مسقط پایتخت این 
کشور خواهد شد.مالقات رسمی در کاخ العلم، دیدار دوجانبه با »هیثم بن طارق آل سعید« سلطان 
عمان، امضای چند سند همکاری، دیدار با ایرانیان مقیم و دیدار با تجار و فعاالن اقتصادی عمانی از 
جمله برنامه های سفر یک روزه آیت ا... رییسی به این کشور است.سفر رییس جمهور به مسقط، 
اولین سفر او به این کشور در دوره ســلطان جدید عمان و پنجمین سفر خارجی رییس جمهور در 
۹ ماه فعالیت دولت ســیزدهم است.گفتنی است؛ در راســتای ایجاد زمینه های گسترش روابط 
اقتصادی و تجاری ایران و عمان، هیئتی ۵۰ نفره از تجار و فعاالن اقتصادی ایران هفته گذشــته به 

این کشور سفر کردند.

آیا قانون انتخابات مجلس و شوراها تغییر می کند؟
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شــورای اسالمی تاکید کرد: کمیسیون بر 
اساس وظیفه ذاتی خود در حال بررسی طرحی است که به اصالح قانون انتخابات مجلس شورای 
اسالمی و انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا باز می گردد و پیش بینی می شود تا انتخابات 
پیش رو به سرانجام برسد.محمد صالح جوکار با اشاره به آخرین وضعیت الیحه جامع انتخابات بیان 
کرد: بنده در جریان نیستم که الیحه جامع انتخابات در دولت در چه مرحله ای قرار دارد، اما بر اساس 
وظیفه ذاتی که کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برعهده دارد، طرحی از سوی نمایندگان مجلس 
به کمیسیون ارائه شده است.وی در ادامه اظهار کرد: این طرح هم اصالح قانون انتخابات مجلس 
و هم اصالح قانون انتخابات شــوراها را در برمی گیرد. بررســی این طرح در دستور کار کمیسیون 
امورداخلی کشور و شوراها قرار دارد. اکنون در کمیسیون در حال بررسی آن هستیم و پس از اتمام 
به صحن مجلس خواهد رفت.نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: بنده پیش 
بینی می کنم که این طرح تا قبل از انتخابات مجلس دوازدهم و شوراها به نتیجه رسیده و تا آن زمان 

شاهد برگزاری انتخابات با قانون جدید باشیم.

 اعالم موضع آمریکا درباره آزادسازی دارایی های 
بلوکه شده ایران

»جیک سالیوان«، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در پاسخ به ســوالی درباره آزادسازی ۷ میلیارد 
دالر دارایی  های ایران در کره جنوبی بر ضرورت اجرای تحریم ها علیه ایران تاکید کرد.یک خبرنگار 
از سالیوان پرسید آیا آزادسازی دارایی های مسدودشده ایران در کره جنوبی جزو موضوعاتی است 
که در سفر »جو بایدن«، رییس جمهور آمریکا به کره جنوبی مطرح خواهد شد یا خیر؟!سالیوان در 
پاسخ گفت: »همان طور که می دانید، ما در سطوح فنی و کارشناسی به طور منظم با کره ای ها درباره 
این موضوعات رایزنی می کنیم. نمی دانم آیا این موضوع در دســتور کار گفت وگوی میان رؤسای 
جمهور دو کشور قرار دارد یا خیر.«وی سپس در پاســخ به این که موضوع آمریکا درباره آزادسازی 
دارایی های ایران چیســت، تصریح کرد: »دیدگاه ما این است که تحریم ها بایستی اجرا شوند و تا 
وقتی که ایران به پیشبرد برنامه هسته ای خود ادامه می دهد، ما باید با شرکا و متحدان مان همکاری 
کنیم تا اطمینان حاصل کنیم فشار اقتصادی علیه ایران به شکلی حفظ می شود که سرانجام آنها را 
به توافق بر سر توافق منصفانه و معقولی که االن در وین روی میز قرار دارد مجاب می کند.«اظهارات 
سالیوان درباره دارایی های ایران در کره جنوبی در حالی مطرح شده که مذاکرات رفع تحریم ها در 

وین از چند ماه پیش دچار وقفه شد. 

کافه سیاست

رییس جمهور:

 قرار است تصمیم های 
سختی بگیریم

رییس جمهور با بیان این که قرار اســت در 
کشور تصمیم های ســختی بگیریم، گفت: 
شــاید برخی موافق نباشــند؛ اما این نگاه 
نقادانه ما را به افق روشــنی که پیش روی 
اقتصاد است رهنمود می کند.وی ادامه داد: 
برای همگان روشن است که اقتصادی که 
حدود ۸۰ درصد آن دولتی است مشکالت 
زیادی دارد. همچنین برای همگان روشن 
است که باید بر اساس قانون اساسی عمل 
کنیم و در قانون اساسی بر اصل ۴۴ تاکید 

شده است.
 رییســی با اشــاره به برنامه های توســعه

 اظهــار کرد: در همــه برنامه های توســعه 
تاکید شده اســت که دولت نباید متصدی 
باشــد بلکه بایــد هدایتگــر، نظارت گر و 
حمایت گر باشــد و چنانچه دولت بخواهد 
موفق شود باید در این ســه مورد عمل کند 
نــه در دخالت هــا و تصدیگری ها. رییس 
جمهــور ادامه داد: ما دنبــال عبرت  گرفتن 
هســتیم باید با عبرت  گرفتن از گذشــته، 
 آینده را ترســیم کــرد چــه در حمایت از 
بخــش خصوصی و چه در توانمندســازی 
 این بخــش. از طــرف دیگر نبایــد دچار
  افراط و تفریط شــویم نگاه بایــد واقعی

 باشــد و بایدها و نبایدهــا را در این رابطه 
تنظیم کرد. بر این بایدها و نبایدها نیز همه 
باید ملتزم باشند و بیش از همه دولتمردان 

باید ملتزم باشند.
 وی با بیان این که برخی گمان می کنند اگر 
یک خصوصی ســازی دچار مشــکل شود 
کل فرآینــد باید متوقف شــود، گفت: این 
موضوع درســت نیســت بلکه این کشتی 
بایــد اصالح شــود و در این راســتا باید از 
دانشــگاه ها و فعاالن اقتصــادی به عنوان 
بازار کمک گرفته شــود. این موضوع مورد 
تاکید بنده اســت که هر کسی صاحب نظر 
محســوب می شــود؛ امــا نظرش بــا ما 
 متفاوت اســت حتما ابراز کند تــا به نقطه

 مشترک برسیم.

بین الملل

                 آگهی مناقصه عمومی شماره 1401/01/ن و 1401/02/ن 
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پیاده سازی ، نقشه برداری ، تهیه نقاط شمیم وتثبیت حدود 
اراضی وامالک دولتی و اخذ اسناد مالکیت تک برگی و 

تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به تک برگی اراضی و امالک 
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برگی و تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای به تک برگی 

اراضی و امالک دولتی واقع در شهرستانهای کاشان ، آران 
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یکشنبه 01  خرداد  1401 / 20  شوال 1443 / 22  می   2022 / شماره 3533
 اتاق تجربه راه و شهرسازی استان اصفهان
 محلی برای انتقال تجارب بازنشستگان 

رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: سالن اجتماعات 
این اداره کل برای بازنشستگان و پیشکســوتان این اداره کل مهیا شــده تا یک روز در هفته محلی 
برای دورهمی، انتقال تجربیات به نســل جوان و بیان خاطرات باشد.حســن کحال زاده با اشاره به 
لزوم بهره گیری از تجربیات پیشکسوتان و بازنشستگان اظهار داشــت: با پایان مهلت به کارگیری 
بازنشستگان در جایگاه های اداری این نکته پدیدار می شود که میراث گران بهای یک عمر بازنشستگان 
چگونه به نسل جوان انتقال داده شود.وی اذعان داشــت: عدم بهره گیری از این میراث در حقیقت 
نادیده گرفتن تجربیات یک عمر بازنشستگان است و بدون شک موجب بازگشت به دوران کم تجربگی 
و سعی و خطا می شود.  رییس اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
با بیان اینکه عبور و کم توجهی به استفاده از تجارب بازنشستگان موجب بروز مشکالت و ناکارآمدی 
می شود ، گفت: استفاده از اندوخته ها و دانسته های آنان مسیر رسیدن به اهداف سازمانی را هموارتر 
می سازد.  وی بیان داشت: براین اساس با هماهنگی و برنامه ریزی های به عمل آمده سالن اجتماعات 
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان مدتی است برای بازنشستگان و پیشکسوتان این اداره کل 
مهیا شده تا هر سه شنبه محلی برای دورهمی، انتقال تجربیات به نسل جوان و بیان خاطرات باشد.  

ابالغ تغییر تعرفه های گاز از اوایل خرداد
مدیر امور گازرسانی شرکت ملی گاز گفت: تغییر تعرفه های گاز امسال از اوایل خرداد ابالغ می شود تا مردم 
فرصت انجام اقدامات برای مدیریت مصرف را داشته باشند.سید جالل نورموسوی افزود: الزامات قانونی 
مثل بند »م« تبصره یک قانون بودجه درباره تعیین الگوی مصرف برای بخش های مختلف و بند »ک« 
تبصره ۱۵ درباره بخشودگی گاز خانوار های مستمند تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی وجود دارد که 
می گوید تعیین تعرفه برای مابقی بخش ها باید به گونه ای باشــد که این بخشودگی را جبران کند و غیر 
یارانه ای شود.وی گفت: شرکت ملی گاز از طریق وزارت نفت پیشنهادات خود را درباره تغییر تعرفه های گاز 
پرمصرف ها به دولت ارسال کرده؛ زیرا طبق بند »ب« ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها، تعیین تعرفه ها از 
اختیارات دولت است. اگر ابالغیه جدیدی به شرکت ملی گاز ارسال شود، برای ما الزم االجراست و آمادگی 
آن را داریم.نور موسوی ادامه داد: اگرچه سال گذشته  نسبت به سنوات پیش بسیار سرد بود، اما در تعرفه 
پارسال تغییراتی را در تعرفه ها داشتیم که با وجود ابالغ آن در دوم آذر، اثر قابل قبولی داشته است.وی گفت: 
تغییر تعرفه ها برای امسال زودتر ابالغ می شود تا هم مردم مطلع شوند و هم ما بتوانیم تشریح بیشتری 

انجام دهیم و اثربخشی آن را در بازیافت گاز و مصرف بهینه در بخش خانگی در دوره سرد شاهد باشیم.

چالش فرونشست زمین در اصفهان در سطح ملی پیگیری می شود
استاندار اصفهان گفت: مدیریت استان تمام چالش ها و معضالت منطقه مانند فرونشست زمین را در 
سطح ملی با جدیت و شدت تمام پیگیری می کند. ســیدرضا مرتضوی، در جلسه شورای برنامه ریزی 
استان اصفهان در استانداری افزود: الزم است دستگاه های متولی و ادارات کل استان نیز تنگناهای این 
خطه در موضوع آب، زیرساخت ها، مسکن و انرژی را با قوت از وزارتخانه های متبوع خود پیگیری کنند. وی 
با تاکید بر ضرورت ادامه پیگیری ها تا حصول نتیجه اظهار داشت: در کنار تمام اقدامات الزم، واقعیت ها 
باید به گونه ای مطرح شود که امنیت روانی جامعه را برهم نزند.  استاندار اصفهان تصریح کرد: دستگاه های 
اجرایی باید با انرژی ویژه و مضاعف برای تخصیص اعتبارات مصوب امسال بکوشند تا سبب اجرا و تکمیل 
طرح های مختلف استان شوند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه گفت: 
سامانه دوم آبرسانی اصفهان بدون هرگونه تخصیص جدید از حوضه آبریز زاینده رود باید جایگزین سامانه 
اول شود. مهدی طغیانی افزود: فعالیت سامانه کنونی تامین آب آشامیدنی اصفهان یا همان سامانه اول 
به گونه ای است که در طول مسیر خود، آب به صورت غیرقانونی برداشت می شود و مقدار برداشت مازاد، 

در طول فصل های سال نیز متفاوت است. 

نظارت های ذره بینی بر بازار اصفهان شدت می گیرد؛

نظارت و تخلف؛ دو روی سکه بازار

بیش از یک هفته از آزاد ســازی رسمی  مهسا نعمتی
قیمت ها در نتیجه حذف ارز ترجیحی از 
کاالهای مصرفی می گذرد. دولت پیش از آغــاز و اعالم قیمت های 
افزایش یافته، وعده نظارت ها و کنترل بــازار را داده بود و مردم هم 
چشــم انتظار بازرســان که جلوی تخلفات در حوزه های غذایی و به 
خصوص نان را بگیرند. با گذشــت چندین روز از اجرای این طرح اما 
رصد وضعیت نانوایی ها و فروش سایر کاالهای غذایی چندان رضایت 
بخش نیســت. هر چند حاال بســیاری از کمبود مواد غذایی از جمله 
روغن رفع شده؛اما همچنان قیمت ها در نقاط مختلف شهر اصفهان 
متغییر است و در نانوایی ها هم فروش نان با نرخ های مختلف انجام 

می شود. 
هر چند نانوایی های دولتی نان را با قیمت های یکسان می فروشند و 
شاید به همین دلیل شلوغ تر هم هستند؛ اما رویه نانوایی های آزادپز 
و نان فانتزی ها بدتر از همیشه اســت. همچنان در این مغازه ها نان 
با بهانه های سبوسدار شــدن و انواع افزودنی های دیگر با نرخ های 
متفاوتی ارائه می شود و البته که کیفیت نان هم همچنان محل بحث 

است. فانتزی پزها هم هر کدام نان های ساندویچی را با یک قیمتی 
عرضه می کنند و بهانه آنها نگرفتن سهمیه آرد به صورت مرتب است که 
آنها را مجبور می کند تا از بازار آزاد و با قیمت های باالتر آرد را بخرند.  در 
همین زمینه روابط عمومی مدیریت بازرسی و نظارت اصناف استان 
اصفهان اعالم کرده که بازرسی ها تشدید شده و ناظران در همه نقاط 
استان برای رصد بازار حاضر خواهند بود. گفته می  شود در این طرح 
که از جمعه آغاز شــده رصد فعالیت نانوایی ها زیر ذره بین بازرســان 
اصناف این شهرستان قرار گرفته است.هدف از این بازرسی ها بررسی 
نحوه خدمت رســانی این صنف بــه شــهروندان در خصوص رعایت 
وزن مصوب و قیمت عرضه این کاال، پایــش رعایت تعطیلی یک روز 
در هفته واحد های صنفی نانوایی و برخورد بــا دیگر تخلفات صنفی، 

بهداشتی است.
 در ســایر موارد هم وضعیت بهتر از این نیســت اگر چه هفته گذشته 
تعزیرات حکومتی اســتان اعالم کرد یک فروشــگاه زنجیره ای را به 
علت گران فروشــی روغن بســته؛ اما همچنان تخلفات زیر پوستی 
در فروشگاه ها در جریان اســت. هر چند که  مدیرکل صمت اصفهان 

گفته بیش از ۱۴ هزار بازرسی از بازار استان اصفهان انجام شده است.
امیر حسین کمیلی افزود: این بازرسی ها توسط ۲ هزار و ۴۹۹ بازرس 
در قالب یک هــزار و ۱۴۲ گروه در اســتان انجام شــده و در مجموع 
۸۶۴ پرونده در این زمینه تشکیل شده است.وی ادامه داد:بازرسان 
صنعت، معدن و تجارت و دســتگاه های مرتبط  از ابتدای این تصمیم 
مهم و سرنوشت ساز دولت، به صورت شــبانه روزی و مستمر در بازار 

حضور دارند.
مدیرکل صنعــت معدن و تجــارت اســتان اصفهان اظهار داشــت: 
گشــت های ویژه نظارت، پایش و بازرســی بر بازار در سطوح )انبار، 
ســردخانه، عمده فروش و خرده فروش( در این اســتان با اهداف 
رصد و مدیریت نظارت بر فرآیند تعیین و نحوه قیمت گذاری بر روی 
کاال توسط فروشــندگان به منظور ایجاد تعادل در بازار و خرید آسان 

شهروندان در حال انجام است.
وی اضافه کرد: نظارت بر توزیع موادغذایی و کاالهای اساسی، میوه و 
تره بار، عمده و خرده فروشی ها، انبارها، سوپر مارکت ها و واحدهای 
عرضه محصوالت کشاورزی در طول ســال و به صورت مستمر انجام 
می شود.کمیلی بیان کرد: در این طرح ضمن تشدید نظارت بر زنجیره 
تامین، توزیع و عرضه کاالهای اساسی به منظور حفظ آرامش و ثبات 
بازار، هرگونه تخلفات گران فروشــی، احتکار، عرضه خارج از شــبکه، 
تقلب، صادر نشدن صورت حساب، کم فروشــی و درج نشدن قیمت 
روی کاال، افزایش غیرقانونی قیمت و ایجاد التهاب در بازار مورد رصد 
مستمر بازرسان قرار دارد که با سرعت و اولویت پیگیری و با جدیت با 

این موارد برخورد می شود.
وی خاطرنشــان کرد: طرح مردمی ســازی یارانه ها به عنوان یکی از 
مهم ترین طرح های دولت اســت کــه باید تالش کنیــم این طرح به 
خوبی در کشور انجام شود و به طور قطع با سیاست هایی که دولت در 
پیش گرفته، شاهد بهتر شــدن وضعیت معیشتی مردم خواهیم بود.

کمیلی افزود:  پس از گذشت حدود ۱۰ روز از طرح ساماندهی یارانه ها 
می توان گفت که بازار در وضعیت مناســب و پایداری قرار دارد و همه 

کاالها به وفور یافت می شود.  
با توجه به گســتردگی اثرات آزاد ســازی قیمت ها به نظر می رســد 
نظارت هــا باید به صورت مســتمر تا ماه هــا ادامه پیدا کند .ســایه 
گران فروشــی و احتکار همچنان بر بازار ســنگینی مــی کند و مردم 
در برابــر مــوج گرانی ها و تخلفات بســیار آســیب پذیر هســتند به 
 همین دلیل نظارت می تواند جلوی فشــار مضاعــف به عموم مردم 

را بگیرد .

معــاون حمل ونقــل اداره کل راهــداری و حمل ونقل 
جاده ای استان اصفهان گفت: در حال حاضر ۶۷ نقطه 
پرتصادف در این استان شناسایی شــده که همه آنها 
آشکارسازی و ۲۹ مورد آنها نیز به طور کامل رفع شده؛ 
در ســایر این نقاط نیز اقدامات افزایش میدان دید به 
واسطه ترانشه برداری انجام شده است.»محمدعلی 
صلواتی« درپاسخ به این سوال که چقدر جاده سازی 

در کشور ما مطابق با استانداردهای جهانی است، اظهار 
کرد: مسئله میزان جاده سازی در کشور نیست؛ مسئله 
توسعه شــبکه های ریلی و هوایی در کنار جاده سازی 
اســت. به عنوان مثال هر ساله بیشــترین تصادفات 
فوتی در ماه شــهریور رخ می دهد که دلیل آن افزایش 
تردد در این ماه است. در این ماه به دلیل ایجاد سفرهای 
تفریحی که توسط مردم عادی و با سواری های شخصی 
انجام می شود، تصادفات افزایش می یابد.وی افزود: 
این در حالی است که بسیاری از این سفرهای تفریحی 
می تواند با قطار یا هواپیما و به وسیله تورهای مسافرتی 
انجام شود که متاسفانه این بعد قضیه در کشور ما گران 

اســت. دلیل گرانی آن نیز کمبود شــدید عرضه و باال 
بودن تقاضاست. به هر روی از نظر میزان کیلومتراژ راه، 
استان اصفهان دارای حدود ۱۲ هزار کیلومتر راه است 
که عمدتا نیز سطح ســرویس در آنها مناسب است.

وی با بیان اینکه توسعه ایمنی راه های موجود یکی از 
اتفاقات مهمی است که باید رخ دهد، گفت: باید نقاط 
پرتصادف اصالح و ســایر مقاطع راه نیز ایمن شــوند.
صلواتی در ادامه اضافه کرد: در حــال حاضر ۶۷ نقطه 
پرتصادف در استان اصفهان شناسایی شده که تمامی 
آنها آشکارسازی شــده و ۲۹ مورد آنها نیز به طور کامل 

رفع شده است.  

معاون اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خبر داد:

وجود ۶۷ نقطه پرتصادف در استان اصفهان

چهره روز

هشدار اکونومیست؛ فاجعه غذایی در راه است
در حالی که بحران غذایی بر جهان سایه افکنده و تولید و تجارت مواد غذایی در جهان تحت تاثیر عواملی 
مثل خشکسالی، تغییرات آب و هوایی، کمبود کود شیمیایی، گرانی نفت و جنگ اوکراین مختل شده، 
نشریه اقتصادی اکونومیست عکس روی جلد شماره جدید خود را به این موضوع اختصاص داده است 
.اکونومیست در مطلبی تحت همین عنوان البته با رویکردی جهت دار و با هدف مقصر نشان دادن روسیه 
نوشت: والدیمیر پوتین با حمله به اوکراین زندگی مردمانی دورتر از صحنه جنگ را نابود خواهد کرد و به 
معنایی ممکن است حتی خودش متاسف شــود. جنگ اوکراین به سیستم غذایی جهان آسیب زده؛ 
سیستمی که پیش تر در اثر شیوع کرونا، تغییرات آب و هوایی و شوک قیمت های انرژی ضعیف شده 
اســت. صادرات غالت و دانه های روغنی اوکراین عمدتا متوقف شده و صادرات روسیه نیز مورد تهدید 
قرار گرفته است. این دو کشــور در مجموع ۱۲ درصدی تجارت جهانی کالری را در اختیار دارند. از ابتدای 
سال ۲۰۲۲ قیمت گندم رشد ۵۳ درصدی داشته و تنها در یک روز در ماه می ۶ درصد به این رقم افزوده 
شده است.این گزارش افزود: دبیرکل سازمان ملل هشدار داده است طی ماه های آینده ممکن است با 
کمبود جهانی مواد غذایی مواجه شویم که می تواند سال ها طول بکشد. قیمت باالی کاالهای اساسی 
تعداد افرادی که نمی توانند مطمئن باشند به غذای کافی دسترسی پیدا کنند را از ۴۴۰ میلیون نفر به ۱.۶ 
میلیارد نفر افزایش داده است. حدود ۲۵۰ میلیون نفر در آستانه قحطی هستند. اگر جنگ اوکراین ادامه 
پیدا کند و عرضه مواد غذایی از روسیه و اوکراین محدود شود صدها میلیون نفر دیگر دچار فقر خواهند 
شد، ناآرامی های سیاسی گسترش پیدا خواهد کرد و کودکان  دچار نقصان می شوند و مردم گرسنگی 
می کشند.اکونومیست در پایان نوشت: پوتین نباید از غذا به عنوان سالح استفاده کند. کمبودها نتیجه 
غیرقابل اجتناب جنگ نیستند. رهبران جهان باید گرسنگی را به عنوان یک مشکل جهانی ببیند که الزم 

است به طور اضطراری  به آن پرداخت.

صنعت خودرو به بحران آب دامن می  زند؟
به گفته یک کارشناس، شــواهد موجود در اقتصاد ایران نشان می  دهد که بین توسعه صنعت خودرو 
و افزایش دامنه بحران آب کشور یک رابطه مستقیم و نیرومند وجود دارد.داریوش مختاری ، با بیان 
اینکه تبیین رابطه صنعت خودرو و بحران آب از نقطه آغاز تا پایان و بر روی یک محور پیوســته عبارت 
از مصرف منابع آب رودخانه  ها، آبخوان ها و پساب کالن شــهرها برای صنایع آب  بر فوالد، پدیدآوری 
فرآورده  های صنایع آب بر، مصرف باالی فرآورده  های صنایع آب  بر برای تولید ســالیانه چند میلیون 
دستگاه خودرو، تغییر کاربری اراضی شهری و ساخت معابر بزرگ در شهرها برای فراهم  کردن و مناسب  
سازی کالن شهرها برای مصرف تولیدات خودرو و در ادامه توسعه صنایع پتروشیمی برای تامین اقالم 
مصرفی سوخت، روغن و الســتیک و قطعات مورد نیاز خودروهای خریداری شده است، اظهار کرد:  
ضریب فزاینده بعدی عبارت از تاثیر بهای تولیدات صنعت خودرو بر افزایش سبد بهای خرده  فروشی 
کاالهاست.وی افزود: با توجه به اینکه نرخ تورم بر اساس درصد افزایش بهای سبد خرده  فروشی کاالها 
از جمله تولیدات خودرو محاسبه می  شود، هرگونه قیمت دستوری در تولیدات خودرو، یک افزایش 
ناگهانی در تورم پدید می  آورد. هنوز این رابطه با یک ضریب فزاینده در تشدید بحران آب همراه می  شود؛ 
به محض اینکه کالن شهرها به طور بی  رویه توسعه پیدا می   کنند، تقاضا برای نصب انشعابات اضافی 
و غیرضروری و جابه جایی منحنی تقاضا برای مصرف منابع آب شهری پدید می  آید.این کارشناس 
ارشد مدیریت منابع آب با بیان اینکه تبیین و کشف دقیق این رابطه و هم افزایی بین توسعه صنعت 
مصرفی خودرو و افزایش دامنه بحران آب، نیازمند ســنجش و ارزیابی کمی از حجم مواد اولیه مورد 
نیاز برای پدیدآوری تولیدات خودرو، حجم مصرف ســوخت، روغن و الستیک و سایر اقالم مصرفی 
چند ده میلیون دستگاه خودرو در حال سفرهای درون شهری در کشور، برآورد شمار خودروهای تک 
سرنشین و روزانه چند ده میلیون سفر اضافی در متن شهرهای بزرگ کشور، تاثیر احتکار و انبارداری 
صنعت خودرو در افزایش قیمت خودرو و تاثیر فزاینده قیمت های دستوری خودرو بر سطح عمومی 
قیمت های خرده فروشی )تورم قیمت ها( است، گفت: بر پایه اصول اقتصاد منابع، به محض رشد تورم 

در اقتصاد، گرایش به بهره  برداری از منابع طبیعی افزایش پیدا می  کند.

اخبار

معاون استانداری اصفهان:کافه اقتصاد

هزینه اختصاص ارز ترجیحی، معادل ایجاد 320 هزار تخت بیمارستانی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بیان اینکه از سال ۹۷ تا پایان ۱۴۰۰، دولت در مجموع پنجاه هزار میلیارد دالر به ارز ترجیحی تخصیص داده 
است، گفت: این مبلغ معادل افتتاح هشت هزار کیلومتر از آزادراه شرق و ایجاد ۳۲۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور است. امیررضا نقش  در نشست تخصصی 
مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها با حضور سازمان های مردم نهاد، اظهار کرد: از سال ۹۷ طی تصمیمی ارز ترجیحی اجرا شد که به اذعان بیشتر کارشناسان، 
نخبگان و اساتید اقتصادی کشور، اجرای آن اشتباه بوده است چراکه تفاوت قیمتی زیادی با ارز رسمی کشور داشت.وی ادامه داد: از ابتدای انقالب به دلیل شرایط 
کشور و جنگ تحمیلی ارز دو نرخی داشتیم، اما هیچ گاه این فاصله را تجربه نکردیم که این ارز به طیف وسیعی از کاالها تعلق بگیرد. به هر جهت این تصمیم گرفته 
شد و ارز ترجیحی از سال ۹۷ به عنوان ارزی که اقالم و کاالهای اساســی را تامین کند، شکل گرفت.معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان تصریح 
کرد: در ابتدا ارز ترجیحی به ۷۰۰ قلم کاال تعلق گرفت که بالفاصله دولت متوجه ایرادات، فسادها و رانت ها شد و سپس این ارز را به ۲۵ قلم کاال اختصاص داد و در 
نهایت سال گذشته به هفت قلم کاال که اصل آن نهاده های دام و طیور است، رسید.به گفته وی، غالت و نهاده ها برای هر کشوری جزو کاالهای استراتژیک و مؤثر 
در زنجیره تولید است و اثر خود را بر روی زنجیره می گذارد.نقش اضافه کرد: متاسفانه به جای اینکه ارز ترجیحی در اختیار مصرف کننده در انتهای زنجیره تولید 
قرار بگیرد به وارد کننده و تولیدکننده اختصاص داده می شد که همین موضوع پاشنه آشیل این طرح بود و رانت و فسادهای متعددی به دنبال داشت.وی تصریح 

کرد: از این رو دولت متوجه شد که ارز ترجیحی رانت بسیار زیادی ایجاد کرده و پرونده های قضایی آن همچنان باز است.

 جشنواره 
توت فرنگی 

جشــنواره تــوت فرنگــی 
اورامانات کرمانشاه در شهر 
شاهوی شهرستان روانسر 
با حضور مردم و کشاورزان 

برگزار شد.

وز عکس ر

نماینده مردم اصفهان: 

 معضل ارز ترجیحی 
میراث دولت روحانی است 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی با بیان اینکه معضل ارز ترجیحی 
میراث دولت روحانی اســت، گفت: دولت 
ســیزدهم برای ورود بــه روند حــذف ارز 
ترجیحی باید بسته های مکمل بازار مصرف 

را در نظر می گرفت.
مهدی طغیانی با اشــاره به اینکه آزاد کردن 
ارز و برداشــتن ارز ترجیحی قانونی بود که 
باید اجرا می شد، اظهار کرد: مجلس نحوه و 
ترتیب اجرای این قانــون را در اختیار دولت 
قرار داد، اما مهــم ترین مســئله در اجرای 
این قانون اطالع رســانی، گفت وگو و تبیین 
اهمیت و ضرورت حــذف ارز ترجیحی بود 
که به نظرم در این قسمت کوتاهی شد و این 
انتقاد به وزرای دولت وارد است که باید پیش 
از اجرای برنامه این اتفــاق می افتاد.وی با 
بیان اینکه نباید فراموش کنیم ارز ترجیحی 
میراث دولت قبل اســت که بر گردن دولت 
سیزدهم افتاده، افزود: دولت قبل باید این 
مسئله را جمع می کرد و البته حذف ارز را در 
برخی کاالها انجام داد، اما حذف ارز از چند 
کاالهای مهم و موثــر در زندگی مردم باقی 
ماند که دولت سیزدهم در ابتدای راه باید از 
سرمایه اجتماعی خودش برای اجرای این 
قانون خرج کند تــا کاری که قبال باید صورت 
می گرفت را انجــام دهد.عضو کمیســیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
کشور به چنین اصالحاتی در اقتصاد نیاز دارد. 
بخش زیادی از منابع کشــور در حوزه های 
مختلف به این صورت هدر می رود. برآوردی 
که وزارت جهاد ســازندگی در حوزه نهاده ها 
داشته این است که یک سوم ارزی که در این 
مسیر هزینه می کنیم در زنجیره هدر می رود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اسالمی تاکید کرد: ارز اختصاص داده شده 
به نهاده های دامی ۱۵میلیارد دالر اســت که 
یک ســوم آن یعنی پنج میلیارد دالر آن در 
زنجیره هدر می رود کــه این برای اقتصاد ما 

عدد کوچکی نیست.

عکس: مهر
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شرکت شیائومی نخستین کاهش درآمد ســه ماهه را در پی سیاست های قرنطینه سختگیرانه چین و 
کمبود جهانی قطعات که به فروش تلفن هوشمند لطمه زد، اعالم کرد.

شیائومی که بزرگ ترین سازنده تلفن هوشمند چین است، با ضعیف شدن اعتماد مصرفی در بازار داخلی که 
قرنطینه های گسترده ای را برای مقابله با موج جدید شیوع کووید تجربه کرد، سهم بازارش را به سامسونگ 
الکترونیکس و اپل باخت و ۷۳.۴ میلیارد یوان )۱۰.۹ میلیارد دالر( فروش در سه ماهه ژانویه تا مارس گزارش 
کرد که ۴.۶ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت؛ اما بهتر از پیش بینی فروش ۷۲.۵ 

میلیارد یوان از سوی تحلیلگران بود.
فروشندگان تلفن هوشمند چینی در بازار داخلی تحت فشار هســتند زیرا قرنطینه های کووید به تقاضای 
مصرف کننده و زنجیره تامین آسیب زده است. بزرگ ترین کارخانه های تراشه در شانگهای مجبور شدند تحت 
محدودیت های شدید برای جا به جایی کارکنان که از اواخر مارس به دنبال اجرای قرنطینه در این شهر اعمال 
شد، فعالیت کنند.در سطح جهانی، اعتماد مصرفی به دلیل تورم، مناقشه ژئوپلیتیکی و کمبود قطعات، صنعت 
تلفن همراه را متاثر کرد. اما مشکالت شیائومی در داخل چین باعث شد فاصله این شرکت با سامسونگ 
و اپل در سه ماهه نخست امسال که فروش جهانی تلفن هوشمند طبق آمار شرکت اینترنشنال دیتا، ۱۷.۸ 

درصد کاهش یافت، افزایش پیدا کند. 

آمار موسسه تحقیقاتی IDC نشان داد اوپو و ویوو که رقیبان چینی شیائومی هستند، افت شدیدتری را در این 
دوره تجربه کنند.شیائومی با احتساب افت ارزش سرمایه گذاری ها، در سه ماهه نخست ۵۸۷.۶ میلیون 
یوان ضرر متحمل شد در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۷.۸ میلیارد دالر سود کرده بود.ژائو هایجون، 
یکی از مدیران عامل شرکت SMIC هشدار داده بود قرنطینه و جنگ در اوکراین، ممکن است امسال حدود 
۲۰۰ میلیون دستگاه از فروش جهانی تلفن هوشــمند کم کند و عمده این افت فروش، مربوط به برندهای 

چینی خواهد بود.

مایکروسافت در جدیدترین ساخت ویندوز ۱۱ ، کاربران ویندوز ۱۱ پرو را مجبور می کند که یک حساب کاربری 
مایکروسافت ایجاد کرده و هنگام نصب این سیستم عامل به اینترنت وصل باشند.مایکروسافت در ویندوز 
اینستایدر ساهت ۲۲۶۱۶ هشــدار داده بود که به زودی نیاز به اتصال به اینترنت و ساخت حساب کاربری 
مایکروسافت برای نصب ویندوز ۱۱ پرو اجباری می شود. با این حال به نظر می رسد که این اجبار بسیار سریع تر 
از آنچه تصور می شد اعمال شده است و تنها کاربران نسخه Enterprise ویندوز ۱۱ می توانند بدون اتصال 
به اینترنت و داشتن حساب کاربری این سیستم عامل را نصب کنند. اگرچه دالیل داشتن حساب کاربری 
مایکروسافت و مزایای آن بسیار زیاد است؛ اما در هر صورت اضافه شدن یک اجبار جدید به نیازمندی های 
نصب ویندوز ۱۱ این سیستم عامل را از دسترس افراد بیشتری خارج نگه خواهد داشت. خوشبختانه هنوز 
برای کسانی که به دنبال به روز رسانی یا نصب ویندوز ۱۱ پرو بدون حساب کاربری مایکروسافت هستند هنوز 
امیدی وجود دارد. کاربران از زمان عرضه ساخت ۲۲۶۱۶ متوجه شدند که اگر در هنگام ورود به حساب کاربری 
مایکروسافت عبارت های اشتباه را پر کنید و پس از هشداری که به شما داده می شود گزینه Next را بزنید، 

از این مرحله عبور خواهید کرد.

کاوشگر اینسایت ناسا قرار است در تابستان امسال پس از چهار سال خدمت به کاوش های خود در 
مریخ پایان دهد.در جلسه ویژه پرسنل اصلی ماموریت InSight ،  تایید شد که افزایش مقدار گرد و 
غبار روی دو پنل خورشیدی ۷ فوتی کاوشگر به این معنی است که احتماال تا پایان تابستان امسال، 
 InSight کاوشگر ،digitaltrends متوقف می شــود.به گزارش InSight ماموریت علمی کاوشگر
با مجموعه ای از ابزار های علمی، بیش از ۱۳۰۰ مریخ لرزه را شناسایی کرده و همچنین این کاوشگر 
توانست مناطق زلزله خیز سیاره سرخ را شناسایی کند. به طور کلی، این ماموریت موفقیت بزرگی بوده 
است، زیرا کاوشگر طی دو سال اول استقرار خود توانست به اهداف اولیه اش دست یابد.لوری گلیز، 
مدیر بخش علوم سیاره ای ناسا گفت:»این کاوشگر درک ما از فضای داخلی سیارات سنگی را تغییر 
داده و زمینه را برای ماموریت های آینده فراهم کرده اســت. ما می توانیم آنچه را که در مورد ساختار 
درونی مریخ آموخته ایم روی زمین، ماه، زهره و حتی سیارات سنگی در دیگر منظومه های شمسی 
تطبیق دهیم.«کاوشگر InSight به دلیل انباشته شدن غبار روی صفحات خورشیدی خود به تدریج نور 
خورشید را مسدود کرده و به مرور قدرت خود را از دست داده است. هنگامی که در سال ۲۰۱۸ به مریخ 
رسید، این پانل ها در هر روز مریخی حدود ۵ هزار وات انرژی در ساعت دریافت می کردند، اما امروز 
آن ها حدود ۵۰۰ وات انرژی در ساعت در هر روز مریخی دریافت می کنند. ناسا با ارائه برخی زمینه ها 
می گوید این نوع سطوح انرژی به ترتیب ۱۰۰ دقیقه و ۱۰ دقیقه یک اجاق برقی را روشن می کند.بدتر 
شدن وضعیت به این معنی است که تیم تحقیقاتی اکنون در حال آماده شدن برای قرار دادن بازوی 
روباتیک کاوشگر در موقعیت استراحت خود معروف به»حالت بازنشستگی« در اواخر این ماه است. 

ثروتمندترین فرد جهان، از زمانی که در ماه گذشته از قصد خود برای خرید شبکه اجتماعی توئیتر 
خبرداد، بیش از ۴۹ میلیارد دالر ضرر کرده است.شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی اعالم کرد که 
ایالن ماسک، ثروتمندترین فرد جهان، از زمانی که در ماه گذشته از قصد خود برای خرید شبکه 
اجتماعی توئیتر خبرداد، بیش از ۴۹ میلیارد دالر ضرر کرده است.بر اساس شاخص میلیاردرهای 
بلومبرگ، مالک آمریکایی شرکت فضایی اسپیس ایکس و شرکت خودروسازی تسال همچنان 
در صدر فهرست ثروتمندان باقی مانده، اما دارایی او از اوایل آوریل تقریبا یک پنجم کاهش یافته 
و اکنون به ۲۰۹.۹ میلیارد دالر رسیده است.روز چهارشنبه، این رسانه ادعا کرد که ضرر ایالن ماسک 
تا حدی به دلیل کاهش قیمت سهام تسال بوده است که به پایین ترین سطح خود در سال جاری 
میالدی سقوط و وی را از حدود ۱۲.۳ میلیارد دالر محروم کرد.این رسانه تصریح کرد که کاهش 
شدید ارزش سهام تسال به دلیل نگرانی سرمایه گذاران در مورد برنامه های ماسک برای تامین 
مالی خرید توئیتر بوده است.بر اساس این گزارش، سهام تسال پس از افت ۱۹ درصدی در ماه 
آوریل، ۱۸.۵ درصد از ارزش خود را در ماه می از دست داد.این سهام در معامالت اخیر ۷ درصد 
کاهش یافتند، اما روز پنجشنبه بخشی از ضررها را جبران کردند و در حدود ساعت ۱۵:۰۰ به وقت 

گرینویچ با قیمت ۷۱۸.۵ دالر به ازای هر سهم معامله شدند.

وزارت دادگستری آمریکا موضع خود در قبال هکرهای قانونمند را بازبینی کرد و نرمش بیشتری نسبت 
به آنها نشان داد.هکرهایی که در تحقیقات امنیتی، حس نیت دارند، دیگر تحت قانون »کالهبرداری و 
سوءاستفاده رایانه ای« آمریکا، متهم نخواهند شد.وزارت دادگستری آمریکا تحقیقات امنیتی با نیت 
خوب را دسترسی به یک رایانه صرفا برای تست، تحقیقات یا اصالح یک حفره امنیتی یا آسیب پذیری 
که هیچ هدفی برای آسیب به اشــخاص یا جامعه ندارد، توصیف کرد.با این حال وزارت دادگستری 
آمریکا خاطرنشان کرد اجرای تحقیقات امنیتی، مجوزی برای افرادی که با سوءنیت عمل می کنند، 
نیست. به عنوان مثال کشف آسیب پذیری ها در  دســتگاه ها برای اخاذی از صاحبان آنها حتی اگر 
به عنوان تحقیق ادعا شود، نشان دهنده حسن نیت نیســت.بر این اساس در سیاست جدید وزارت 
دادگستری، به دادستان ها توصیه شده است با بخش جرائم رایانه ای و مالکیت معنوی واحد جنایی 
درباره کاربردهای ویژه هک قانونمند مشورت بگیرند.وزارت دادگستری تاکید کرد بعضی از فعالیت ها 
برای وارد کردن اتهامات کیفری فدرال، کافی نخواهد بود. این موارد شامل ایجاد پروفایل های جعلی 
در سایت های دوست یابی، ایجاد حساب های جعلی در وب سایت های استخدام، مسکن یا اجاره، 
استفاده از اسم مستعار در یک سایت شبکه اجتماعی، چک نتایج مســابقات ورزشی در محل کار، 
پرداخت قبوض در محل کار یا نقض محدودیت دسترسی قید شده در شرایط سرویس، هستند.تمامی 
دادستان های فدرال که می خواهند تحت قانون »کالهبرداری و سوءاستفاده رایانه ای«، اتهامی را وارد 
کنند، باید سیاســت جدید را دنبال کرده و پیش از اعالم اتهامات، با بخش جرائم رایانه ای و مالکیت 

معنوی واحد جنایی مشورت کنند.

طبق گزارش اسپیدتست، ایران در بخش اینترنت همراه در میانه رتبه بندی ماهانه قرار دارد. گزارش 
ماه آوریل )۱۲ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت( اسپیدتست که به تازگی منتشر شده نشان می دهد رتبه 

سرعت اینترنت ایران در این ماه، هم در بخش ثابت و هم همراه یک پله صعود کرده است.
این گزارش نشان می دهد در این ماه سرعت دانلود اینترنت همراه در ایران با اندکی ارتقا نسبت به 
ماه مارس، از ۲۴.۹۰ مگابیت بر ثانیه به ۲۴.۹۵ مگابیت بر ثانیه رسیده و این ارتقا باعث شده ایران 
در میان ۱۴۲ کشور در جایگاه هفتاد و سوم از حیث ســرعت اینترنت همراه بایستد. سرعت آپلود 

اینترنت همراه نیز ۹.۵۹ مگابیت بر ثانیه را نشان می دهد.
در بخش اینترنت ثابت نیز همین اتفاق افتاده و رتبه اینترنت کشــور یک پله بهبود یافته است. در 
این بخش سرعت دانلود از ۹.۹۵ مگابیت بر ثانیه به ۱۰.۲۳ مگابیت بر ثانیه رسیده و سرعت آپلود در 
این ماه نیز ۱.۵۹ مگابیت بر ثانیه است. بنابراین ایران توانسته از میان ۱۸۱ کشور به رتبه ۱۴۴ برسد. 
در این رده بندی، جایگاه اینترنت کشــورهایی مانند فلسطین، فیجی، آنگوال، لسوتو، تاجیکستان، 

بحرین و اوکراین نسبت به ایران بهتر است.
امارات و سنگاپور بهترین وضعیت اینترنت همراه و ثابت در جهان را دارند. امارات متحده عربی در 
ماه آوریل میانه سرعت دانلود ۱۳۴.۴۸ مگابیت بر ثانیه و میانه آپلود ۲۲.۳۶ مگابیت بر ثانیه را در 
بخش همراه به ثبت رسانده است. بعد از این کشور نیز قطر و نروژ قرار دارند.در بخش ثابت اما کشور 

سنگاپور با میانه ســرعت آپلود ۲۰۷.۶۱ مگابیت بر ثانیه، آپلود ۱۷۳.۳۲ مگابیت بر ثانیه و تاخیر ۴ 
میلی ثانیه ای بهترین عملکرد را در میان ۱۸۱ کشور جهان نشــان داده و شیلی و تایلند در رتبه های 

دوم و سوم این رده بندی ایستاده اند.
سرعت دانلود اینترنت همراه در ایران در آخرین رتبه بندی اسپیدتست در رده هفتاد و سوم از میان 
۱۴۲ کشور قرار گرفته است. در رتبه بندی اینترنت ثابت نیز ایران، جایگاه ۱۴۴ از میان ۱۸۱ کشور را 
به دست آورده است. در این رده بندی، وضعیت اینترنت ثابت کشورهایی مانند فلسطین، فیجی، 
آنگوال، لسوتو، تاجیکستان، بحرین و اوکراین نســبت به ایران بهتر است. فلسطین در گزارش این 

دوره در بخش ثابت ۱۲ پله صعود کرده است.

تاثیر منفی قرنطینه چین بر فروش شیائومی

مایکروسافت نصب ویندوز ۱۱ را برای کاربران جدید سخت تر می کند؛

حساب کاربری ایجاد کنید

 عملیات مریخ نورد InSight در مریخ پایان می یابد

ضرر 4۹ میلیارد دالری »ایالن ماسک« پس از پیشنهاد خرید توئیتر

   نرمش قانون در برابر هکرهای قانونمند!

اینترنت ثابت ایران از فلسطین بدتر است 

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

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابــر آرا صادره هيــات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رســمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات 
مالکانه و بالمعــارض متقاضيان محرز گرديده اســت لــذا مشــخصات متقاضيان و 
امالک مورد تقاضا به شــرح زيــر به منظور اطــالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله 15 
روز آگهــي مــي شــود . در صورتي که اشــخاص نســبت به صــدور ســند مالکيت 
متقاضيان اعتراضي داشــته باشــند مي توانند از تاريخ انتشــار اوليــن آگهي به مدت 
دو مــاه اعتراض خــود را بــه اداره ثبت اســناد و امالک تســليم و پس از اخذ رســيد 
 ظرف مــدت يکماه از تاريخ تســليم اعتــراض دادخواســت خود را بــه مرجع قضايي

 تقديم نمايد. 
رديف 1- راي شماره 13924 - 1400/11/19 هيات دوم خانم مرضيه بابائی به شناسنامه 
شماره 55608 کدملي 1280982632 صادره اصفهان فرزند اکبر  در  ششدانگ يک باب 
ساختمان به مساحت 119/43 متر مربع قسمتی از پالک شماره  28 اصلي واقع در اصفهان 
بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکيت غالمرضا خدادادی از ســند شماره 
36278 مورخ 1347/8/20 دفترخانه شماره 86 اصفهان از مورد ثبت صفحات 268 الی 

271 دفتر 54 امالک 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/16

م الف: 1319698  شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان 
مفاد آراء

3/2  آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آييــن نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

- رابر رای شماره 3645 مورخ 1400/11/18 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف 
وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت خانم عزت 
متقی  دستجردی به شناسنامه شــماره 6 کدملی 1288625421 صادره اصفهان 
فرزند عباس بر سه دانگ مشاع از ششدانگ يکباب خانه به مساحت 220/30 متر 
مربع مفروزی از پالک شــماره 74 فرعی از 4348 اصلی واقع در اصفهان بخش 5 

حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی اوليه مفروز ثبتی 
گرديده است. 

- برابر رای شــماره 3631 مورخ 1400/11/16 هيــات اول موضوع قانون تعيين 
تکليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعــارض متقاضی، مالکيت

 آقای يدا... توکل دستجردی به شناسنامه شماره 9 کدملی 1288530307 صادره 
اصفهان فرزند محمود در ســه دانگ مشاع از ششــدانگ يکباب خانه به مساحت 
220/30 متر مربع مفروزی از پالک شــماره 74 فرعــی از 4348 اصلی واقع در 
اصفهان بخش 5 حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکيت رسمی مشاعی 

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

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/16

م الف: 1320142  مهدي شبان رئيس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان
مفاد آراء

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

برابر آراء صادره هيئــت موضوع قانون تعييــن تکليف وضعيــت ثبتي اراضي و 
ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان لنجان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضي ذيل محرز گرديده اســت. لذا مشخصات متقاضي وامالک 
 مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عموم در دو نوبت بــه فاصله 15 روز در 
روزنامه هاي تعيين شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي لنجان آگهي ميشود 
در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند، مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت 2 ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يک ماه از تاريخ 

تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات ســند مالکيت 

صادر خواهد شد. 
1- راي شماره 140160302015000077 مورخ 1401/02/28  عباس سليميان 
ريزی فرزند امير نسبت به شــش دانگ يکباب خانه به مساحت 226/35 متر مربع 
مفروز از پالک 107- اصلي واقع در زرين شهر  بخش 9 ثبت اصفهان مع الواسطه 

خريداري شده از مالک رسمي ابوالفتح قهرمان
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/16

م الف: 1320371 مصطفي شمسي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان 
مفاد آراء

3/4 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت 
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شــماره  0623 14016030200700 مورخ 19 / 02 / 1401  هيات اول 
موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فالورجان تصرفــات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای جواد پورقاسمی فرزند حيدرعلی بشــماره شناسنامه 298 وکدملی 
1110792085 صادره از فالورجان درششدانگ يک باب خانه به مساحت 70 / 193 
مترمربع پالک 231 فرعی از 385 اصلی واقع در قهدريجان خريداری مع الواسطه 

ازمالک رسمی آقای قنبرفانی فرزند محمدحسين محرزگرديده است.
 لذا به منظور اطالع عمــوم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی ميشــود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکيت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولين آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم 
وپس از اخذ رســيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضايی تقديم نمايند . بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد . 
تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/03/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/16

م الف: 1320173 محمد علی ناظمی اشــنی  رئيس ثبت اســناد وامالک 
فالورجان

تحدید حدود اختصاصی
3/5 چون تحديد حدود ششدانگ يک قطعه باغ پالک ثبتی 185 فرعی از 9  اصلی 
واقع در  بخش 3 ثبت خوانسار به نام  خانم مريم قربانی فرزند حيدر در جريان ثبت 
اســت و عمليات تحديد حدود قانونی آن به عمل نيامده است. اينک بنا به دستور 
قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحديد حدود پالک مرقوم 
در روز شنبه مورخ 1401/03/21 ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد، 
لذا به موجب اين آگهی به کليه مجاورين اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در اين آگهی در محل حضور يابند و اعتراضات مالکين يا مجاورين مطابق ماده 20 
 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدی تا 30 روز پذيرفته خواهد شد.
 تاريخ انتشــار: 1401/03/01 م الف: 1320598  حبيب اکبري رئيس ثبت 

اسناد و امالک خوانسار

آگهی تغییرات شرکت زرین تراز زاینده رود 
سهامی خاص به شماره ثبت 2054 

و شناسه ملی 14008548587 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1400/03/01 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــد : زهرا جعفری به شــماره ملی 1130452298 به 
ســمت رئيس هيئت مديره و حسين حيدری هرســتانی به شماره 
ملی 1130171825به ســمت نايب رئيس هيئت مديره و به سمت 
مدير عامل و مهدی حيدری به شماره ملی 1130470296به سمت 
عضو هيئت مديره به مدت دو سال تعيين شدند . کليه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور شرکت از قبيل چک ، ســفته ، بروات ، قراردادها و 
عقوداسالمی با امضاء حسين حيدری هرستانی همراه با مهر شرکت 
معتبر می باشد. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری خمينی شهر )1320693(



یکشنبه 01  خرداد  1401 / 20  شوال 1443 / 22  می   2022 / شماره 3533

بیماران SMA باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرند
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: درمان بیماری SMA بار عاطفی، مالی 
و اجتماعی ســنگینی را به همراه دارد و این افراد و خانوده ها به حمایت بیشتری از سوی دولت 
نیاز دارند.»مهدی محمودخانی« درخصوص بیماری SMA، اظهار کرد: این یک بیماری با منشأ 
نخاعی است با درگیری عضالت اندام های تنفسی و حلقی در نهایت منجربه آتروفی این عضالت 

می شود.
وی با بیان اینکه بیماری SMA یک بیماری ژنتیکی است، مطرح کرد: استفاده از واژه )مادرزادی( 
در کشــور ما باعث این تصور اشتباه می شــود که مادر مســتقیما در بیماری فرزند دخیل است 
درحالی که این اصطالح اشتباه اســت و باید واژه )ژنتیکی( به کار برده شــود. بیماری ژنتیکی، 
محصول ژنتیکی پدر و مادر است.این متخصص جراحی مغز، اعصاب و ستون فقرات در خصوص 
درمان بیمــاری SMA گفت: تا بــه حال برای این بیمــاری درمان قطعی وجود نــدارد و داروی 
)اســپینرازا( تنها داروی تایید شده جهت درمان این بیماری اســت که احتمال رشد سلول های 
عصبی در نخاع را افزایش می دهد، اما درمان قطعی محسوب نمی شود. روش دیگر درمان این 
بیماری ژن تراپی اســت؛ در این روش ژنی را که موجب نقص در رشد ســلول های عصبی نخاع 
شده را تحریک می کنند که رشــد آن ها افزایش پیدا کند و بیماری عالج پذیر شود، اما این روش 

درحال حاضر در مرحله تحقیق است. 

ضرورت تشکیل رصدخانه علم و فناوری در اصفهان
رییس بنیاد نخبگان اســتان اصفهان گفت: تشــکیل رصدخانه علم و فنــاوری به منظور تقویت 
تولید دانش بنیان و جمع آوری و به روز رسانی اطالعات مجموعه های فناورانه در استان اصفهان 

ضروری است.
حســین ربانی اظهار کرد: رصدخانه خانه علــم و فناوری در مرحله اول بایــد اطالعات مربوط به 
مجموعه های علم و فناوری را جمع آوری و به طور مداوم به روز رســانی کند.رییس بنیاد نخبگان 
اســتان اصفهان تصریح کرد: داشتن اطالعات درســت و دقیق به عنوان نخستین ابزار با توجه به 
شرایط و وسعت استان اصفهان برای این فرماندهی ضروری است تا بتوان رصد درستی از اتفاقات 
و نقاط ضعف و قدرت داشــته باشــد، اما در زمان حاضر چنین چیزی وجود ندارد.به گفته وی؛ 
تاثیر این رصدخانه در زمینه تحقق شعار سال و تقویت تولید دانش بنیان نیز در استان از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است.ربانی عنوان کرد: امروز با توجه به رشــد خوبی که در زمینه علم و فناوری 
و شرکت های دانش بنیان در اســتان اصفهان رخ داده، الزم اســت هماهنگی در مورد اطالعات 
مجموعه های علمی و فناورانه انجام شود.این مسئول تصریح کرد: این ضرورت در گذشته چندان 
وجود نداشت، اما امروز برای استانی مانند اصفهان به عنوان یک ضرورت محسوب می شود.ربانی 
گفت: امروز مدل های مختلفــی در عرصه علم و فناوری وجود دارد کــه اطالعات دقیقی از آن ها 

نداریم و این رصد خانه باید با استفاده از بستر های نرم افزاری و به صورت دقیق طراحی شود.

رنگ بندی کرونایی استان اصفهان؛

12 شهرستان زرد است
در آخرین رنگ بندی کرونایی استان اصفهان، ۱۲ شهرستان زرد و ۱۰ شهرستان هم آبی هستند.

بر اساس اطالعات وزارت بهداشت، اردستان، بویین  میاندشت، چادگان، خمینی شهر، خوانسار، 
خور، دهاقان، ســمیرم، فریدن، فریدون شــهر، نایین و نطنز در وضعیت زرد کرونا و شهرستان 
های اصفهان، برخوار، تیران و کرون، شاهین شهر، شــهرضا، فالورجان، گلپایگان، لنجان، مبارکه 
و نجف آباد در شرایط آبی کرونا قرار دارند.رنگ آبی نشانه کم خطر، رنگ زرد، خطر متوسط، رنگ 
نارنجی، وضعیت پرخطر و رنگ قرمز به معنی نشــانه وضعیت خیلی پرخطر است.در این رنگ 

بندی، کاشان و آران  و بیدگل لحاظ نشده اند.

شدت آلودگی هوا تا روز سه شنبه ادامه دارد  و باد شدید و گرد و غبار دوباره استان را فرا خواهد گرفت؛

میهمانی که نمی رود!

اصفهان دوباره آلوده خواهد شــد؛ این بار  پریسا سعادت
آلودگی چند روز میهمان اصفهان است و تا 
روز سه شنبه هوا با گرد و غبار آمیخته اســت. مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان می گوید وزش باد شدید، خیزش گردوخاک، کاهش 
کیفیت هوا و دید افقی تا روز سه شنبه در اکثر مناطق استان اصفهان وجود 
خواهد داشت  و رعایت موارد ایمنی، الزامی خواهد بود. شکستن درختان، 
اختالل در تردد های شهری و بین شهری، آسیب به سازه های ساختمانی  
و کاهش دید رخدادهایی است که در روزهای آینده انتظار آن خواهد رفت؛ 
اما آنچه بیشتر آسیب رسان خواهد بود درگیری مردم عادی با این حجم 
از آلودگی است. شدت آالینده ها در روزهای آینده به حدی است که حتی 
اگر مردم در خانه هــم بمانند تفاوتی در میزان آســیب دیدن آنها از این 
وضعیت نخواهد داشت . کارشناسان می گویند یا باید مردم از دستگاه 
های گران هواساز در خانه بهره ببرند یا به شدت رفت و آمد و جریان هوای 
آزاد را در خانه محدود کنند؛کاری که در عمل انجام آن ممکن نخواهد بود . 
کارشناس بهداشــت هوای مرکز بهداشت اســتان اصفهان گفته است: 
ریزگردها در کوتاه مدت می توانند باعث ایجاد بیماری های قلبی، تنفسی 
و آلرژی شــوند به همین دلیل باید برای کاهش اثــرات آلودگی هوا بر 
سالمت انسان توصیه های بهداشتی در زمان افزایش آلودگی هوا درنظر 
گرفته شــود.  فرید حســامی ، اظهــار کرد: در اثــر تغییــرات اقلیم و 

خشکسالی های طوالنی مدت در منطقه و فعال شدن کانون های ریزگردها 
آلودگی هوا به عنوان یک مسئله اجتناب ناپذیر باعث مشکالتی در کشور 
شــده و حتی جامعه غیرصنعتی را نیز درگیر کرده است.وی با اشاره به 
تشــدید پدیده گردوغبار در برخی فصول ســال، افــزود: ریزگردها در 
کوتاه مدت می توانند باعث ایجاد بیماری های قلبی، تنفسی و آلرژی شوند 
به همین دلیل باید برای کاهش اثرات آلودگی هوا بر ســالمت انسان، 
توصیه های بهداشــتی در زمان افزایش آلودگی هوا درنظر گرفته شود.

کارشناس بهداشــت هوای مرکز بهداشت اســتان اصفهان، پیامدهای 
آلودگی هوا برای گروه های آسیب پذیر جامعه مانند کودکان، سالمندان، 
مادران باردار و افراد دارای بیماری های قلبی و تنفسی را زیان بارتر دانست 
و خاطرنشان کرد: در زمان آلودگی هوا به افراد توصیه می شود از فعالیت 
در فضای باز خودداری کنند و اگر ناگزیر به حضور در هوای آزاد هستند، 
ضمن استفاده از ماسک مناسب، زمان فعالیت را به حداقل کاهش دهند.

وی، ماسک مناسب افزایش آلودگی هوا را N۹۵ یا FFP۲ معرفی کرد و 
گفت: در صورت دسترسی نداشتن به این ماسک ها از ماسک های کاغذی 
نیز برای کاهش ورود گردوغبار به ریه ها استفاده شود. همچنین به افراد 
به ویژه مبتالیان به مشکالت تنفسی توصیه می شود از ورزش در فضای 
باز مانند پیاده روی در پارک خودداری کنند، در خانه یا محیط های بسته 
بمانید و درها و پنجره ها را بسته نگه دارید و در صورت امکان در مکان های 

بسته از سیستم تهویه مطبوع اســتفاده کنید.حسامی، باال نگه داشتن 
شیشه های خودرو در زمان آلودگی هوا را از دیگر راهکارهای کاهش اثرات 
منفی این پدیده بیان کرد و افزود: اگر مبتال به آسم هستید یا نشانه هایی 
مانند کوتاهی نفس، سرفه و خس خس کردن و درد قفسه سینه در فرد 
مشاهده شد باید برنامه درمانی خود را دنبال کند و اگر نشانه ها تشدید 
یافت باید با پزشک مشورت شــود. همچنین افراد در زمان آلودگی هوا 
حتما مایعات، میوه و سبزیجات را بیشتر مصرف کنند.وی، خودداری از 
انجام فعالیت هایی که منجر به افزایش آلودگی هوا می شــود را از دیگر 
توصیه های کاهش اثرات آلودگی هوا اعالم کرد و گفت: فعالیت هایی مانند 
روشن کردن آتش و ایجاد گرد و غبار نیز در زمان اوج گیری آلودگی ممنوع 
است و افراد می توانند از طریق رسانه های جمعی یا نرم افزار اطالع رسانی 
شاخص های آلودگی سازمان حفاظت محیط زیست به شکل ساعتی از 
کیفیت هوا با خبر شوند.کارشناس بهداشت هوای مرکز بهداشت استان 
اصفهان درباره ورود آلودگی هوا به داخل فضاهای بسته نیز تاکید کرد: با 
تداوم شرایط آلوده، گرد و غبار وارد فضاهای بسته نیز خواهد شد به همین 
دلیل افرادی که دچار آسم و بیماری های حاد تنفسی هستند می توانند از 
دستگاه های جدید تصفیه هوا استفاده کنند ؛اما این دستگاه ها نیز بسیار 
گران هستند و به دلیل مکش هوا از بیرون محیط خانه، بی نقص نیستند 

و تنها نقش یک مسکن را ایفا می کنند.

د  یجا ا باعث  نند  ا می تو ه مدت  تا کو در  ریزگردها 
بیماری های قلبی، تنفسی و آلرژی شوند به همین دلیل 
باید برای کاهش اثرات آلودگی هوا بر سالمت انسان 
توصیه های بهداشتی در زمان افزایش آلودگی هوا درنظر 

گرفته شود

با مسئولان جامعه

رییس کل دادگستری اســتان اصفهان گفت: عدالت 
قضایی و عدالت اقتصادی دو مقوله ای است که باید 
تقویت شــود و نقطه مقابل این دو جبهه محتکران و 
معاندان قرار دارند و در مقابله با دشمنان این دو جبهه 
چشم امید مردم به دستگاه عدلیه است.جعفری در 
جمع قضات و کارکنان حوزه های قضایی مهردشت و 
تیران و کرون شرایط فعلی کشــور را نیازمند یک فهم 
مشترک همگانی دانســت و بیان داشت: با اقدامات 
مهم اصالحی و اقتصادی که اکنون دولت آغاز کرده و 

در راستای حل مشکالت اقتصادی کشور و معیشتی 
مردم است، با یک فهم مشترک و همکاری همگانی 
مردم و مســئوالن می توان به اهداف عالی آن رسید.

وی افزود: دستگاه قضایی از این طرح که در راستای 
تحقق امر رهبــر انقالب و برقــراری عدالت اجتماعی 
صورت می پذیرد، همه جانبه و قاطعانه حمایت می کند 
و امید است در کنار همراهی و موقعیت سنجی مردم 
فهیم این طرح بزرگ که ضــرورت اجرای آن حتی در 
دولت های قبل نیز احساس می شــد به سرانجامی 
موفق و نافع به حال مردم منجر شود.جعفری یادآور 
شــد: عدالت قضایی و عدالت اقتصادی دو مقوله ای 
است که باید تقویت شود و نقطه مقابل این دو جبهه 
محتکران و معاندان قرار دارند و در مقابله با دشمنان 

این دو جبهه چشم امید مردم به دستگاه عدلیه است 
و بی شک همکارانم در سطح حوزه های قضایی استان 
بی مالحظه و با قاطعیت، دقت و ســرعت با مظاهر و 
مبادی فساد مبارزه بی امان خواهند داشت و به معنای 
واقعی نقش آفرین این میــدان خواهند بود.رییس 
کل دادگستری اســتان اصفهان در بخش دیگری از 
سخنانش منابع و سرمایه انسانی را مهم ترین محور 
در پیشــبرد اهداف نظام اعالم و خاطرنشان ساخت: 
نیروی انسانی سالم، توانا و شایسته مهم ترین سرمایه 
و محور در پیشبرد اهداف عالی نظام محسوب می شود 
و بر همین اساس دادگستری استان با اولویت تامین 
کمبودها بــر اســاس نیازســنجی الزم برنامه ریزی 

عملیاتی را در دستور  کار دارد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان:

عدالت قضایی و اقتصادی باید تقویت شود

رییس جمهور در 
نمایشگاه بین 

المللی کتاب تهران
رییس جمهور از سی و سومین 
نمایشــگاه بین المللــی کتاب 

تهران بازدید کرد.

سخنگوی آتش نشانی اصفهان خبر داد:

حبس شدن 5نفر در دیواره های پرتگاهی کوه صفه
سخنگوی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان از حبس شدن پنج نفر در دیواره های 
پرتگاهی کوه صفه، خبر داد.»فرهاد کاوه آهنگران«  اظهار کرد: در پی تماس شــهروندان گزارش 
حبس شــدن پنج نفر در دیواره های پرتگاهی گذر کسری به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اطالع داده 
شد.وی افزود: بالفاصله اکیپ تخصصی نجات در ارتفاع و کوهســتان مستقر در ایستگاه ۱۲، به 
محل حادثه اعزام شد.سخنگوی آتش نشــانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان تصریح کرد: 
پس از عملیات تخصصی نجات در ارتفاع با طناب و تجهیزات، با رعایت اصول ایمنی، افراد از ارتفاع 
به محل امن منتقل شدند و موارد ایمنی الزم به آن ها توصیه شد.سخنگوی آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری اصفهان در توصیه به شهروندان خاطرنشان کرد: کوه پیمایان هرگز از مسیرهای 

فرعی و ناامن برای به صعود به کوه، استفاده نکنند.

سارق طالهای پیرزن شهرضایی دستگیر شد
رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان از دستگیری فردی که با ضرب و شتم 
زنی کهنســال، طالجات وی به ارزش ۱۰ میلیارد ریال را سرقت کرده و متواری شده بود، خبر داد.  
حسین ترکیان اظهار داشت: در پی شکایت زنی کهنسال به کالنتری مرکز شهرستان شهرضا منبی 
بر اینکه فردی با مراجعه به منزل وی، او را مورد ضرب و شــتم قرار داده و طالجاتش را به سرقت 
برده است پرونده در اختیار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت و کارآگاهان پیگیری موضوع 
را به صورت تخصصی در دســتور کار خود قرار دادند.وی افزود: مامــوران پس از حضور در محل 
وقوع سرقت و انجام یک سری اقدامات پلیسی و هوشمندانه سرانجام رد پای یکی از افراد غیر 
بومی که دارای چندین فقره سابقه سرقت بود را در این ســرقت به دست آورده و با پیگیری های 
تخصصی دریافتند وی در شهرستان شیراز حضور دارد.رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: 
کارآگاهان پس از اطالع از حضور متهم در شهر شیراز با هماهنگی مرجع قضایی به این شهر رفته 
و با همکاری کارآگاهان پلیس آگاهی این شــهر، فرد سارق را طی یک عملیات ضربتی دستگیر 
کردند.وی ادامه داد: متهم که در ابتدا منکر حضور خود در شهرســتان شهرضا و هر گونه جرمی از 
ســوی خود بود در مواجهه با مدارک و مستندات مســتدل پلیس نهایتا به سرقت طالجات زنی 

کهنسال در این شهرستان اعتراف کرد.

بازداشت 17 مرد خیال پرداز 
اعضای باند ۱۷ نفره یک شرکت هرمی در شهر جدید پرند از سوی ماموران پلیس دستگیر شدند.

ســرهنگ علی زنگنه، فرمانده انتظامی شهرســتان رباط کریم درباره جزییات این پرونده گفت: 
»کارآگاهان پلیس آگاهی شهرســتان رباط کریم با فعالیت های اطالعاتی و کسب گزارش های 
مردمی مبنی بر تبلیغات گســترده یک شــرکت هرمی که در زمینه بازاریابی شبکه ای غیرمجاز 
فعالیت می کند، بررســی موضوع را در دســتور کار خود قرار دادند. ماموران بــا انجام اقدامات 
اطالعاتی و تحقیقات پلیســی اعضای ۱۷ نفره این باند کالهبرداری را شناسایی کردند. آنها پس 
از هماهنگی با مقام قضایی همگی متهمان را در ۲ واحد مســکونی در شهر پرند که محل فعالیت 
این افراد بود، دستگیر کردند.«فرمانده انتظامی شهرســتان رباط کریم با اشاره به کشف مقادیر 
زیادی جزوات آموزشــی و لوح فشرده از متهمان، از تشــکیل پرونده و تحویل این افراد به مرجع 
قضایی خبر داد.وی با اشــاره به اقدامات مقابله ای پلیس با شرکت های هرمی، گفت: »فعالیت 
این گونه شــرکت ها هیچ گونه وجهه قانونی  و شــرعی ندارد. خوش بــاوری و عدم اطالع افراد از 
جوانب  و پیامدهای عضویت در شرکت های هرمی، ایجاد امید کاذب پولدار شدن، سطحی نگری 
افراد جوان و بی تجربه و وسوسه زود پولدارشــدن از مهم ترین علل افزایش فعالیت افراد در این 

شرکت هاست«. 

وز عکس ر

خبر روزاخبار

رییس مجمع خیران مدرسه ساز استان:
نیکوکاران اصفهانی هشت هزار 

کالس درس  ایجاد کردند
رییس مجمع خیران مدرســه ســاز استان 
اصفهــان گفت:  بیش از هشــت هــزار روز 
از تاســیس این مجمع می گــذرد و در این 
مدت بیش از هشت هزار باب کالس درس 
با کمک نیکوکاران در اســتان ساخته شده 
اســت.مجتبی مال احمدی افــزود: مجمع 
خیران مدرســه ساز اســتان اصفهان سال 
۱۳۷۸ تاسیس شد و با این حساب هر روز و 
حتی روزهای تعطیل هم یک کالس درس  

تقدیم آموزش و پرورش شده است.
وی با اشــاره به تعهــد و توجه ویــژه و بی 
نظیرنیکوکاران به آموزش و پرورش استان 
اصفهــان، ادامه داد: هم اینــک ۲۹۰ پروژه 
فعال و غیر فعال آموزشی و در حال ساخت 
یا تعهدات و توافقات با خیران در این استان 

وجود دارد.
رییس مجمع خیران مدرســه ســاز استان 
اصفهــان اظهار داشــت: ۶۰ پروژه توســعه 
فضاهای آموزشــی در اســتان اصفهان  در 
مرحلــه  طراحی و ۳۵۰ پــروژه هم در حال 
توافق نامه و عقــد تفاهم نامه با ســازمان 
نوسازی مدارس اســتان اصفهان قرار دارد.

وی با اشــاره به برگزاری نشســت هایی با 
اعضای خیران مدرســه ســاز، اضافه کرد: 
حــدود ۳۰۰ درصد رشــد در جــذب خیران 
و عقد تفاهــم نامه های جدیــد از آبان ماه 
سال گذشــته داشــتیم و خیران ضرورت 
حضور بیش از پیش را بــا توجه به وضعیت 
اقتصــادی کشــور دریافتند.مــال احمدی 
گفت: اصفهان بــه عنوان اولین اســتان با 
دستور اســتاندار، نهضت هنرستان سازی 
 را در دستور کار شــورای آموزش و پرورش

 قــرار داد.وی خاطرنشــان کــرد: اولیــن 
جلســه مجمع خیران مدرسه ساز با فعاالن 
اقتصادی و نیکوکاران در خصوص ســاخت 
حدود ۲۰ تا ۳۰ هنرســتان در این اســتان 
صورت گرفت و رایزنی های الزم انجام شد و 
تفاهم نامه ساخت پنج هنرستان نیز انجام 

شده است.

معاون سالمت اداره کل دامپزشکی اصفهان نسبت به احتمال بروز بیماری مشترک و خطرناک تب خونریزی دهنده کریمه کنگو )CCHF( در این استان هشدار 
داد و خواستار انجام اقدامات پیشگیرانه در واحدهای دامداری شد.علیرضا ادیبان افزود: تا کنون موردی از بیماری تب کریمه کنگو در استان اصفهان مشاهده نشده 
است؛ اما دامپزشکی به دامداران توصیه می کند که نسبت به انجام اقدامات پیشگیرانه از قبیل سم پاشی دام و جایگاه های نگهداری دام اقدام شود.وی با بیان اینکه 
امکان بروز این بیماری در فصل گرم سال افزایش پیدا می کند به همین دلیل باید مراقبت ها و اقدام های پیشگیرانه الزم انجام شود، اضافه کرد: تب کریمه کنگو نوعی 
بیماری ویروسی است که از طریق گزش دام توسط نوعی کنه بروز می کند و تاکنون در استان شیوع بیماری تب کریمه کنگو گزارش نشده است.معاون سالمت اداره 
کل دامپزشکی اصفهان ادامه داد: برای جلوگیری از ابتال به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو نیاز است رعایت نکات بهداشتی به ویژه در افرادی که با الشه 
)گوشت( ارتباط دارند، جدی گرفته شود.به گفته وی، مردم باید گوشت قرمز را از مراکز مجاز تهیه کنند و در این زمینه توجه به مهر دامپزشکی و برچسب الصاقی بر 
روی الشه، رعایت نظافت و بهداشت فردی ضروری است.وی به دامداران توصیه کرد از جداسازی و له کردن کنه های موجود روی بدن دام با دست خودداری کنند.

ادیبان خاطرنشان کرد: مردم از کشتار غیرمجاز دام پرهیز کرده و از تماس با دام مشکوک و یا آلوده به کنه اجتناب کنند، همچنین گوشت استحصال شده باید دست 
کم ۲۴ ساعت و آالیش خوراکی شامل دل، قلوه، جگر، کله و پاچه ۴۸ ساعت در دمای صفر تا چهار درجه سانتیگراد نگهداری شود.

دامپزشکی اصفهان درباره بروز تب کریمه کنگو هشدار داد



رییس و دبیر سابق یک فدراسیون  ورزشــی به اختالس متهم شــده اند و پرونده آنها در دادگاه کیفری منجر به صدور »قرار جلب به دادرسی« شده است.با 
شکایت سازمان بازرسی کل کشور از رییس و دبیر سابق یکی از فدراسیون های ورزشی، پرونده آنها منجر به صدور قرار جلب منتج به رسیدگی در دادگاه شده 
است.اتهام اولیه وارده به این دو نفر در ابتدای رسیدگی در دادســرا، تضییع منابع مالی فدراسیون، تحصیل مال از طریق نامشروع، اختالس و تصرف غیر در 
منابع فدراسیون بوده است که پرونده در رســیدگی اولیه در دادســرا منجر به صدور قرار منع تعقیب به نفع این دو متهم شده؛ اما با اعتراض سازمان بازرسی 
به قرار صادره، پرونده به دادگاه کیفری ۲ مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران ارجاع و در نهایت علیه ایــن دو متهم در موضوع اتهامی اختالس، قرار جلب به 

دادرسی صادر شده است.
براساس این حکم، رییس سابق این فدراسیون که از فدراسیون های مهم و پایه ورزشی است، به دلیل ۲ مورد اختالس ارزی و دبیر این فدراسیون نیز به اتهام 
۳  مورد اختالس ارزی ناشی از ماموریت های خارجی مجرم شناخته شده  و پرونده جهت رسیدگی قضایی با صدور جلب دادرسی به دادگاه ارجاع داده شده 

است.گفتنی است؛ حکم صادره قضایی قطعی است.

اختالس رییس و دبیر یک فدراسیون
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رده بندی ارزشمندترین باشگاه های فوتبال جهان از سوی فوربس؛

بارسلونا؛ با ارزش ترین باشگاه دنیا
فوربس رده بندی جدید۲۰ باشگاه فوتبال با ارزش جهان را منتشر کرد. مجله فوربس رده بندی جدید ۲۰ 
باشگاه فوتبال با ارزش جهان را منتشر کرد. گزارشی که نشان می دهد که پس از شروع مجدد فعالیت 
فوتبال بعد از همه گیری کرونا، تیم ها در کسب درآمد روند صعودی داشتند. تحلیل ها حاکی از آن است که 
فعالیت های تیم های باشگاهی در جهان بهبود یافته است و باشگاه ها نسبت به دو سال گذشته که همه 
گیری اعالم شد ۳۰ درصد رشد مالی داشته اند. در واقع شیوع ویروس کرونا در جهان باعث شد بسیاری 
از باشگاه های ورزشی و خصوصا فوتبال با کاهش درآمدهای خود مواجه شوند و حاال رفته رفته باشگاه ها 
در پی جبران این ضررها هستند.فوربس، بارسلونا را در رتبه اول رده بندی خود منتشر کرد که ارزش آن ۴ 
میلیارد و ۷۶۰ میلیون دالر است. آبی و اناری های کاتاالن همچنان از رقیب خود، رئال مادرید که با ارزش 

۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دالر در رده دوم قرار دارد، پیشی گرفتند و در صدر قرار دارند. 
 

»دی ماریا« رسما از PSG جدا شد
هافبک آرژانتینی پاری سن ژرمن رسما از این تیم جدا شــد. خبرها از توافق او با یوونتوس حکایت 
می کند.به نقل از اکیپ، باشگاه پاری سن ژرمن رسما جدایی آنخل دی ماریا را اعالم کرد. این باشگاه 
فرانسوی اعالم کرد که قرارداد دی ماریا تمدید نخواهد شد و  این بازیکن از تیم جدا می شود. خبرها 
 A حاکی از توافق دی ماریا با یوونتوس است و به نظر می رسد که او فصل بعد را در رقابت های سری
به میدان خواهد رفت. دی ماریا در سال ۲۰1۵ از منچستر یونایتد جدا شد تا پیراهن پاری سن ژرمن را 

برتن کند. او روزهای خوبی را با تیم پاریسی تجربه  و جام های زیادی کسب کرد.
 

قطری ها به دنبال تغییر تابعیت »ادمیلسون«
فدراسیون فوتبال قطر قصد دارد که تابعیت ستاره بلژیکی الدحیل را تغییر دهد تا او بتواند در جام جهانی 
۲۰۲۲ به میدان رود.ادمیلسون، یکی از ستاره های نام آشنای لیگ ستارگان قطر است. این بازیکن در 
سال های اخیر عملکرد بسیار خوبی در الدحیل داشته و همواره از بازیکنان کلیدی  و تاثیر گذار تیمش 
بوده است. فدراسیون فوتبال قطر قصد تغییر تابعیت این بازیکن بلژیکی- برزیلی را دارد تا او بتواند با 
پیراهن این کشور در جام جهانی ۲۰۲۲ به میدان برود. قطر به عنوان میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ نخستین 

حضورش در جام جهانی را تجربه می کند و امید زیادی دارد که حداقل به مرحله بعد صعود کند.
 

تبریک »کورتوا« به »نونو«
سنگربان رئال مادرید کسب جایزه زامورا را به سنگربان سویا تبریک گفت.تیبو کورتوا فصل بسیار خوبی 
را با رئال مادرید پست سرگذاشت؛ اما این سنگربان ســویا بود که جایزه زامورا را به دست آورد. نونو 
در ۳1 بازی که برای سویا به میدان رفت تنها ۲۴ گل دریافت کرد، این درحالی است که کورتوا  ۲۹ گل 
دریافت کرد.کورتوا گفت: به نونو تبریک می گویم. او دوست خوب من است. براین باور هستم که او در 

بازی پایانی فصل به میدان نمی رود تا بتواند این جایزه را به دست آورد. به هر حال تبریک می گویم.
 

مورینیو: سخت است مثل »فرگوسن« باشم
سرمربی تیم رم ایتالیا عنوان کرد اگر بخواهد مانند فرگوسن باشد باید تا ۷۹ سالگی در رم بماند و این کار 
بسیار دشواری است.سرمربی سابق چلسی در اولین فصل خود در یونایتد، جام اتحادیه و در ادامه جام 
خیریه و لیگ اروپا را کسب کرد. قبل از او لوئیس فن خال توانست جام حذفی را به دست بیاورد که آن 
عنوان اولین قهرمانی یونایتد بعد از فرگوسن بود.  ژوزه مورینیو قبل از دیدار با تورینو گفت: من در حال 
حاضر ۵۹ سال سن دارم، بنابراین ۲۰ سال اگر در یک تیم باشم ۷۹ ساله می شوم که خیلی زیاد است.  

برترین های هفته بیست وهشتم لیگ برتر فوتبال؛

اصفهانی ها و فوالد با بیشترین سهم
در هفته ای که حســاس ترین بازی آن نیمه تمام ماند، دو تیم اصفهانی و فوالد بیشــترین سهم را در بین 

برترین های هفته داشتند.
در هفته بیست وهشتم لیگ برتر، سپاهان مقابل شهرخودرو به یک پیروزی آسان خانگی دست یافت تا 
به لطف نیمه تمام ماندن دیدار تراکتور و پرسپولیس به رتبه دوم جدول صعود کند. استقالل نیز که قهرمانی 
خود را هفته گذشــته قطعی کرده بود، مقابل آلومینیوم اراک به نتیجه تساوی  رسید. در قعر جدول نیز هر 
سه تیم نفت مسجد سلیمان، فجرسپاسی و شــهرخودرو مقابل حریفان خود شکست خوردند تا اختالف 

امتیاز دست نخورده باشد.
در ادامه مروری خواهیم داشت بر برترین های هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال:

بازی هفته: سپاهان 3- شهرخودرو صفر
پرموقعیت ترین و یکی از پرگل ترین بازی های هفته بیست وهشتم دیدار سپاهان و شهرخودرو بود؛ دیداری 
که گل های زیبایی هم به همراه داشت و اگر مهاجمان ســپاهان دقت می کردند گل های بیشتری نیز در 

این بازی به ثمر می رسید.

تیم هفته: فوالد
فوالد در این هفته پیروزی خارج از خانه با ارزشی مقابل پیکان کسب کرد. در بین هشت تیم نخست 

جدول در این هفته تنها همین پیکان بازنده بود که این موضوع ارزش کار فوالد را نشان می دهد.

سرمربی هفته: جواد نکونام )فوالد(
جواد نکونام، پس از شکســت خانگی هفته گذشته تیمش مقابل 
استقالل به خوبی فوالد را ریکاوری کرد و با شکست پیکان که البته 
با گل دقایق پایانی به دســت آمد،توانســت ناکامی هفته گذشته را 

جبران کند.

دروازه بان هفته: حبیب فرعباسی )ذوب آهن(
یک کلین شیت به ارزش سه امتیاز برای حبیب فرعباسی، دروازه بان ذوب آهن 

در بــازی مقابل فجرسپاســی او را در صدر گلرهــای هفته بیست وهشــتم قرار داد. 
فرعباسی با درخشش مقابل فجرسپاسی نقش ویژه ای در پیروزی مهم تیمش داشت.

مدافع هفته: محمد قریشی )ذوب آهن(
محمد قریشی که گل ســه امتیازی ذوب آهن در دیدار با فجرسپاســی را به ثمر رساند 
بهترین مدافع هفته بود. او در روزی که دروازه تیمش هم بسته ماند، هشت قطع پاس، 

۹ دفع توپ و 1۴ نبرد موفق داشت تا بهترین بازیکن زمین در این دیدار لقب بگیرد.

هافبک هفته: محمد کریمی )سپاهان(
هافبک خالق سپاهان در روزی که نسبت به بازی های قبل کمی جلوتر بازی می کرد هم 
گل زد و هم پاس گل داد تا برترین بازیکــن هفته هم لقب بگیرد. کریمی در بازی مقابل 

شهرخودرو ۵۲ پاس صحیح و سه نبرد موفق هم ثبت کرد.

مهاجم هفته: سعید صادقی )گل گهر(
وینگر چپ گل گهر در بازی مقابل نفت مســجد ســلیمان باز هم درخشــید و بارها مدافعان نفت مسجد 
سلیمان را اذیت کرد که حاصل آن تنها یک پاس گل بود. با این وجود او پنج پاس کلیدی، 1۰ نبرد موفق و 

دو تکل موفق هم در طول بازی داشت تا بهترین بازیکن زمین شود.

گل هفته: آیاندا پاتوسی )فوالد(
در این هفته دو گل ضربه ایستگاهی توسط آیاندا پاتوسی، هافبک فوالد و گادوین منشا، مهاجم مس در 
کنار گل محمد کریمی، هافبک سپاهان که روی پاس فوق العاده مغانلو به ثمر رسید کاندید بهترین گل های 

هفته بودند که در نهایت گل پاتوسی به عنوان گل برتر انتخاب شد.

سوژه  روز

مقصد بعدی »مهدی قائدی« از نگاه رسانه های عربی
سایت دبی اسپورت و کوره ۳۶۵ پیش بینی کردند که مهدی قائدی در تابستان االهلی را ترک کند 
و راهی الغرافه قطر شود.قائدی در تابستان ســال قبل بعد از درخشش در استقالل راهی شباب 
االهلی امارات شد. پیش بینی می شــد که االهلی پلی برای حضور قائدی در فوتبال اروپا باشد؛ 
اما این بازیکن نتوانســته که انتظارات را در تیم اماراتی برآورده کند. مهدی علی، سرمربی االهلی 
اعتقادی به مهدی قائدی ندارد و به ندرت از این بازیکن در ترکیب اصلی استفاده می کند.دو سایت 
دبی اسپورت و کوره ۳۶۵ پیش بینی کردند که قائدی در تابستان پیش رو االهلی را ترک کند. این 

دو سایت عربی از الغرافه به عنوان جدی ترین مشتری وی یاد کردند.
 

نمی توانستم مانع برگزاری بازی تراکتور و پرسپولیس شوم!
ناظر بازی تراکتور و پرسپولیس در مورد حواشی دیدار ناتمام تراکتور و پرسپولیس از هفته بیست 
و هشتم لیگ برتر اظهار داشت: گزارش مربوط به این مسابقه را برای سهیل مهدی و سازمان لیگ 
ارسال کردم تا در مورد این مسابقه تصمیم گیری شود.غالمرضا سلیمانی  در مورد اظهارات مسئوالن 
باشگاه پرسپولیس مبنی براینکه با توجه به پر شدن ظرفیت ورزشگاه یادگار امام و سنگ اندازی به 
یحیی گل محمدی و آنالیزور این تیم نباید اجازه برگزاری این مسابقه داده می شد، گفت: مسئولیت 
پر شدن ظرفیت ورزشگاه بیش از درصد مصوب برعهده شورای تامین استان است و به ما ارتباطی 
ندارد. خود سازمان لیگ هم برگزاری مســابقات را برعهده شورای تامین هر استان گذاشته و این 
شورا می تواند در مورد حضور تماشاگران با درصدی که خودشــان اعالم کردند و همچنین مسائل 

امنیتی تصمیم گیری کنند. این موضوع به مسئول برگزاری مسابقه ارتباطی ندارد.
 

مجیدی، دروازه بان استقالل را به تیم ملی امید نداد
تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال کشــورمان تهران را به مقصد عراق برای برگزاری دیدار دوستانه ترک 
کرد  تا ملی پوشان فوتبال مهیای مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال آسیا شوند.در شرایطی که از سوی 
مهدوی کیا، علیرضا رضایی و سینا ســعیدی فر به عنوان دروازه بان به اردوی تیم امید فراخوانده 
شده اند؛ اما مجیدی اجازه حضور علیرضا رضایی را در اردوی تیم امید نداد. این در حالی است که 
مجیدی بعد از بازی با آلومینیوم اراک اعالم کرد که با هماهنگی مهدوی کیا بازیکنانش را به اردوی 

تیم ملی اعزام خواهد کرد.
 

کاپیتان پرسپولیس در نقش ستاره فرانسوی!
هواداران تراکتور در بازی برابر پرســپولیس بارها به امید عالیشــاه توهین و سنگ پراکنی کردند.

دیدار جنجالی پرســپولیس و تراکتور در حالی نیمه تمام ماند که تکلیف نتیجه این دیدار را کمیته 
انضباطی مشخص خواهد کرد. 

امید عالیشاه، کاپیتان پرسپولیس در این دیدار که سابقه بازی برای تراکتور را در کارنامه خودش 
دارد، بارها قبل و حین بازی مورد بی احترامی هــواداران رقیب قرار گرفت و چند بار هم موقع زدن 
ضربات کرنر و یا پرتاب اوت هدف پرتاب سنگ از ســوی هواداران حاضر در ورزشگاه یادگار امام 
تبریز بود. عالیشاه در چند مرتبه اولی که به سویش سنگ پرت کردند، واکنشی نشان نداد ولی در 
نیمه دوم ناگهان از کوره در رفت و چند ســنگی را که به داخل زمین و به سوی او پرت کرده بودند را 
با عصبانیت به بیرون از زمین پرت کرد و همین موضوع هم باعث اعتراض تراکتوری ها شد. حتی 
مدیران تراکتور هم در اقدامی عجیب همه اتفاقات زشت و زننده ورزشگاه یادگار امام را به خاطر این 
حرکت امید عالیشاه دانستند، درحالی که همه آن هایی که در ورزشگاه حاضر بودند و آن هایی که 
حتی از تلویزیون این دیدار را مشاهده می کردند، می دانستند امید مقصر این ماجرا نبود و هواداران 

تراکتور قبل از شروع بازی اقدام به پرتاب سنگ و توهین کرده بودند.

مستطیل سبز

ادامه ماجرای جعل امضا 
در فدراسیون ژیمناستیک

یکی دیگــر از رؤســای ســابق فدراســیون 
ژیمناستیک از جعل شــدن امضایش در این 
فدراســیون خبر داد و گفت که وزارت ورزش و 
سازمان بازرســی پیگیر این موضوع هستند.
فدراســیون ژیمناســتیک در حالی در دوران 
سرپرستی به سر می برد که طی یک هفته اخیر 
با حاشــیه ای جدید مواجه شــده؛ حاشیه ای 
که البته پیرامون تعدادی از رؤسای قبلی این 
فدراسیون شکل گرفته است.چند روز قبل بود 
که خبر جعل امضای احمد محتشمی، رییس 
سابق فدراسیون ژیمناســتیک در خبرگزاری 
تسنیم منتشر شد . حاال خبر می رسد این اتفاق 
برای جعفر درویش زاده یکی دیگر از رؤســای 
سابق این فدراسیون نیز رخ داده است؛ خبری 
که درویش زاده آن را تایید می کند.درویش زاده 
در این باره به خبرنگار تســنیم گفت: زمانی که 
دوران تصدی احمد محتشــمی در فدراسیون 
تمام شد، دکتر اشــکان اردیبهشت مسئولیت 
کمیته پزشکی را بر عهده داشت. بعد از حضور 
من در فدراسیون، اردیبهشت چند وقت نیز با ما 
کار کرد، ولی به دلیل شرایط کاری اش در کرج 
به آنجا رفت و ما فرد دیگری را انتخاب کردیم و 
به او حکم دادیم؛ درست مثل حکمی که برای 
همه کمیته ها صادر می شــود، نه اینکه قرارداد 
ببندیم.رییس سابق فدراســیون ادامه داد: به 
نفر جدید به عنوان مسئول کمیته پزشکی ابالغ 
دادیم. باید توجه کرد که حکــم با قرارداد فرق 
می کند. او آن زمان حتی حضــور فیزیکی در 
فدراسیون نداشت و شرایط کاری اش ایجاب 
می کرد که در شهر دیگری باشــد. در واقع آن 
فرد، آن زمان در کاشان بود و هر سه چهار ماه که 
می آمد و کارها را انجام می داد.وی با بیان اینکه 
قراردادی وجود نداشته و هر گونه جعل امضا به 
معنای سرقت در امانت، سرقت در اسناد و عدم 
صداقت است، گفت: امضای من در یک قرارداد 
جعل شده و خودم هم حضور پیدا کردم و این 
مسئله را دیدم. آنهایی که دست به این کار زدند، 
حتی با کارهایی که انجام داده و مســتنداتی 
که برای خودشان درست کرده اند، چیزی هم 
دریافت کرده و بدتر اینکه فدراســیون از طرف 

بیمه ۳۰۰ میلیون جریمه شده است.

فوتبال جهان

وز عکس ر

مسابقات درگ 
قهرمانی کشور

مرحله اول مسابقات درگ 
قهرمانی کشــور بــا حضور 
گران در پیســت  تماشــا
مجموعــه  اتومبیلرانــی 

ورزشی آزادی برگزار شد.

ورزشــکاران رشــته دوچرخه ســواری که سابقه 
محرومیت ناشی از دوپینگ دارند به مدت ۵ سال 
پس از پایان مــدت محرومیت خــود نیز امکان 

مربی گری نخواهند داشت.
فرزاد شارکی،   قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه 
با دوپینگ )ایران نادو( در خصوص اینکه آیا فردی 
که مرتکب دوپینگ شده است، پس از پایان مدت 
محرومیت خود امــکان مربیگــری دارد یا خیر، 
تصریح کرد: این مســئله در مورد رشــته ورزشی 
دوچرخه سواری متفاوت است و صرفا در این رشته 
ورزشــی فردی که مرتکب دوپینگ و محرومیت 
ناشی از آن شــده، به مدت پنج سال پس از پایان 

مدت محرومیت نیز امکان مربیگری ندارد.
وی ادامه داد: در رشــته دوچرخه ســواری، فردی 
در حــال مربیگــری بود کــه ســابقه محرومیت 
ناشــی از دوپینگ داشــت و از اتحادیــه جهانی 

دوچرخه سواری )یو. سی. ای( استعالم گرفتیم.
قائم مقام دبیرکل ســتاد ملی مبــارزه با دوپینگ 
)ایران نادو( ادامه داد: بر اســاس اعالم اتحادیه 
جهانی دوچرخه ســواری، قوانین این اتحادیه به 
گونه ای اســت که اگر ورزشکاری مرتکب دوپینگ 
شود به مدت ۵ ســال پس از پایان محرومیتش 
حــق مربی گری ندارد و بر همین اســاس ســال 
گذشــته در نامــه ای بــه فدراســیون دوچرخــه 

ســواری اعالم کردیم این قانــون اتحادیه جهانی 
دوچرخه سواری است و باید رعایت شود.

شارکی تاکید کرد: این قانون صرفا مربوط به رشته 
دوچرخه سواری اســت و در مورد سایر رشته های 

ورزشی چنین مسئله ای وجود ندارد.

نقره داغ دوچرخه سواران دوپینگی

عکس: فارس
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حضور بازار گیاهان دارویی اصفهان در نمایشگاه بین المللی
مدیر بازارهای روز سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان گفت: 
انواع گیاهان دارویی و روغن های گیاهی ارگانیک و عرقیجات در غرفه این بازار در دهمین نمایشگاه 
بین المللی گل و گیاه، گیاهان دارویی، گالب و عرقیجات عرضه می شود.مجید صادقی اظهار کرد: با 
توجه به افزایش روزافزون نیاز شهروندان به گیاهان دارویی، مقرر شد بازار گیاهان دارویی اصفهان 
در دهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، گیاهان دارویی، گالب و عرقیجات شرکت کند.وی با بیان 
اینکه غرفه بازار گیاهان دارویی اصفهان در نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و گیاهان دارویی حدود 
۲۰۰ مترمربع مساحت دارد، گفت: انواع گیاهان دارویی، روغن های گیاهی ارگانیک و عرقیجات با 
هدف معرفی دقیق و اصولی محصوالت و آشنایی شهروندان با محصوالت گیاهی، در این غرفه عرضه 
می شود.مدیر بازارهای روز ســازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان با بیان اینکه هدف اصلی از حضور بازار گیاهان دارویی در دهمین نمایشگاه بین المللی گل و 
گیاه، گیاهان دارویی، گالب و عرقیجات، ترویج فرهنگ و شناخت بیشتر و نحوه صحیح استفاده از 
محصوالت گیاهی است، خاطرنشان کرد: اطالع رسانی میزان استفاده، زمان مصرف، نحوه مصرف 

و موارد مصرف گیاهان دارویی از اهداف این بازار برای حضور در این نمایشگاه است.
 

معاون شهردار خبر داد:
توسعه 30 محله شهر اصفهان در سال 1401

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان گفت: در بودجه سال جاری به ۳۰ محله در قالب اجرای 
پروژه محله محور با نگاه به توسعه محله ها در رویکردهای مختلف توجه ویژه شده است.

وحید مهدویان در نشست تخصصی »محرومیت زدایی محالت با رویکرد بازآفرینی شهری« اظهار 
کرد: یکی از نکات قابل تامل در شهرهای کشورهای در حال توسعه، تعادل نداشتن و تمرکز شدید 
در شهرنشینی است، از این رو در این شــهرها همواره تعداد محدودی از محله ها در رفاه و آسایش 
بوده است و در نقطه مقابل، تعداد بسیار زیادی از ساکنان در مناطق شهری از رفاه و آسایش قابل 
قبولی برخوردار نیستند.وی ادامه داد: در ایران نیز به موازات رشد شهرنشینی، گسترش محالت کم 
برخوردار و سکونت گاه های غیررسمی از پدیده های فراگیر شهر معاصر بوده است. وی خاطرنشان 
کرد: کالن شهر اصفهان طی ۱۰۰ سال اخیر باالترین میزان صنعتی شدن و سریع ترین رشد جمعیت را 
داشته است به گونه ای که جمعیت اصفهان در ۱۰۰ سال گذشته از ۸۰ هزار نفر به دو میلیون نفر رسیده 
و این میزان از صنعتی شدن افسار گسیخته و شهرنشینی بدون شهر گرایی سبب ایجاد محله های 
محروم شده است که مشخصه بارز آنها فقر و بیکاری است. مهدویان ادامه داد: بر اساس مطالعات 
انجام گرفته در معاونت شهرسازی و معماری در ارتباط با تحلیل فضایی فقر شهری در اصفهان، ۳۰ 
محله دارای کیفیت مناسب، ۳۵ محله دارای کیفیت نسبتا مناسب و سایر محله های شهر اصفهان 

در وضعیت متوسط و نامناسب قرار دارد.

تحقق شهرسازی مشارکتی، اولویت شهرداری اصفهان
مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان با تاکید بر ضرورت تحقق مدیریت واحد شــهری گفت: نگاه 
فعلی مدیریت شهری این است که شهرسازی را با مشــارکت مردم محقق کنیم، لذا ضرورت دارد 
الگوی شهرسازی مناسب به مردم ارائه دهیم. احمد رضایی در نشست تخصصی »محرومیت زدایی 
محالت با رویکرد بازآفرینی شهری«، اظهار کرد: عمده انتظارت شهروندان در حوزه مسائل شهری 
از شهرداری است در حالی که این مجموعه مسئولیت بخشی از مسائل را برعهده دارد.وی با تاکید 
بر ضرورت تحقق مدیریت واحد شهری، افزود: در صورت تحقق این مهم شهردار اصفهان به معنای 
واقعی کلیددار شهر خواهد بود. مدیر منطقه پنج شــهرداری اصفهان تصریح کرد: شهرداری های 
مناطق تالش می کنند تا از بافت تاریخی و گذشته محالت حفاظت کنند، اما این سوال مطرح است 

که آیا مابقی دستگاه ها با این نگاه فعالیت می کنند یا ادبیات دیگری را پیش گرفته اند؟.

در مراسم سالگرد شهدای حادثه خاش در گلستان شهدا مطرح شد؛

اصفهان؛ سرزمین مردان حماسه ساز

سردار سالمی در یادواره شهدای لشکر ۱۴ امام حسین )ع( اظهار کرد: 
اصفهان، سرزمین مردان و مردمان حماسه ساز است.

فرمانده کل سپاه پاســداران در یادواره شهدای لشکر ۱۴ امام حسین 
)ع( و سالگرد شــهدای حادثه خاش در گلستان شــهدای اصفهان 
گفت: کردســتان از هزاران شــهید اصفهانی خون رنگ است، به ویژه 
در سال های اول پیروزی انقالب، جوانان این دیار بودند که کردستان 
سربلند را از اسارت تجزیه طلبان وابسته با اجنبی نجات دادند؛ مردان 
اصفهانی بودند که در کنار سایر رزمندگان محاصره آبادان را شکستند 
و به فرمان تاریخی امام راحل جامه عمل پوشــاندند، آن ها در طریق 
القدس بســتان را آزاد کردند، در فتح المبین شوش و دزفول را از زیر 

آتش درآورند و در بیت المقدس فاتحان خرمشهر بودند.
سردار حسین ســالمی افزود: فرماندهان شهیدی در اینجا آرمیده اند 
و شــما مردم در اینجا آن ها را تا عرش بدرقه کردید، شهیدان کاظمی، 
خــرازی، ردانی پور، علی رضائیان، میثمی و هزاران شــهید ســربلند 
متنعم در جوار حضرت حق هستند، آن ها در رمضان، خیبر و والفجر ها 

حماسه های جاویدانی آفریدند.
وی با بیان اینکــه اجر خانواده های شــهدا به طور قطــع کمتر از اجر 
شهیدان شــان نیست، گفت: کسی که شهید می شــود به آرزوی خود 

می رسد و آن هایی که می مانند، آرزوهای شــان را برای خداوند هدیه 
می کنند و این ایثار بزرگ تری است.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با بیان اینکه انصافا اصفهان 
شهر و سرزمین جهاد اســت، افزود: اصفهان صفحه زیبای شهادت، 
میدان و صحنه فداکاری، تجلی گاه وعــده صادق الهی و جلوگاه روح 
بلند مردان و زنانی اســت که اگر قرن هــا آرزو می کردند  ای کاش در 
رکاب امام و ائمه اطهار )ع( در آن صحنه های سخت و غم انگیز بودند، 
در این سال های باشــکوه مقاومت و جهاد به این وعده و آرزوی خود 

وفا کردند.
سردار سالمی با اشــاره به اینکه تمام کوچه ها و خیابان های این شهر 
و شهر ها و روستا های اطراف آن با نام شهدا مزین است، گفت: جهاد 
لباس عزت اســت و اگر ملتی لباس جهاد را از تن به در آورد به تعبیر 
حضرت علــی )ع( خداوند بر او لباس ذلت می پوشــاند، پس اولین 
بشــارت ما به خانواده های شــهدا که ضامن عزت همه ما شــده اند، 
این است که بنای عظیم نظام شکوهمند اســالمی بر استخوان های 

مستحکم آن ها بنا شده است.
وی افزود: دشمن هر روز بخشی از سیاستش را در اثر استقامت شما 
مردمان در قبرســتان تیرگی و ناکامی و شکست دفن می کند؛ آن ها 

می دانند که چگونه جوانانی از میان ما بر می خیزند و شمشیر جهاد بر 
کمر می بندند و خانواده و اهل بیت شان را به خداوند می سپارند و در 
سنگر ها می نشینند تا سیاست یک شیطان را با شکست مواجه کنند.

فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: این ملت در اوج تنهایی در این نظام 
جهانی در مقابل ائتالف شــیاطین این چنین پابرجا، پایدار و باشکوه، 

جلوه جالل الهی را در مقابل دشمنان به نمایش می گذارند.
سردار سالمی با بیان اینکه شــهید خرازی یک اسطوره تکرارناشدنی 
است، تصریح کرد: اگر این جوانان نبودند، داستان این شکوه و جالل، 

این امنیت و عزت، اقتدار، افتخار و پیشرفت نوشته نمی شد.
وی با اشاره به اینکه دشــمن می داند کجا را نشــانه بگیرد، گفت: در 
تاریــخ، کشــوری در محاصره و تحریم جهانی و در فشــار سیاســی 
قدرت های باطل ده ها سال بایستد و دست های دشمن را ببندد، پیدا 

نمی شود و این نعمت الهی است.
فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه ما در حال پیمودن راه های 
بزرگ هستیم و صبح نزدیک است، خاطرنشــان کرد: آمریکا امروز 
گرفتار و مانده است نه می تواند داخل و نه خارج از کشور را اداره کند، 
شکست در یمن، فرار از افغانستان، خروج تدریجی از عراق، این ها همه 

زوال دشمن است، پس در صحنه می مانیم.

رییس کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای 
اســالمی شــهر اصفهان گفت: شــهر اصفهان از نظر 
صنعت به دلیل مسئله خشکی زاینده رود و نبود آب 
با افزایش آلودگی و کاهش توسعه کشاورزی مواجه 
است، بنابراین بهترین بخش قابل توجه برای اصفهان 
میراث و بافت تاریخی و توسعه گردشگری با متولی 
مستقل است.رســول میرباقری با اشاره به اهمیت 
احیای بافت تاریخی در شهر اصفهان، اظهار کرد: برای 
احیای بافت تاریخی شــهر اصفهان از قبل مدیریت 

واحدی وجود نداشت و هر منطقه ای از شهرداری به 
تناسب میزان بافت تاریخی و میراث فرهنگی در این 
خصوص اقداماتی را انجام داده است.وی ادامه داد: 
راهبردها و دغدغه اصلی حفظ میراث تاریخی، توسعه 
بازدیدها و گردشگری است و مدیریت شهری و برای 
تحقق این مسئله از پایتخت و اصفهان پیگیری های 
الزم را انجام می دهد و متولی آن به طور موقت شورای 
عالی اســتان یا در نهایت معاونت بافــت تاریخی و 
گردشــگری اســت که در اصفهان فعالیت می کند.

رییس کمیسیون عمران معماری و شهرسازی شورای 
اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر بافت 
تاریخی شهر اصفهان بسیار گسترده است، اگر تمام 
بافت تاریخی در یک منطقه شــهر اصفهان استقرار 

داشت وجود یک شــهردار برای بافت تاریخی کافی 
بود، اما در منطقه یک، ســه، پنج و بسیاری از مناطق 
شهر اصفهان بافت و میراث تاریخی وجود دارد و این 
بافت ها و آثار تاریخی در یک مکان متمرکز نیســت 
و در شهر پراکنده اســت.وی با تاکید بر اینکه وجود 
یک متولی مستقل برای احیای بافت تاریخی شهر 
اصفهان مزیت های فراوانی دارد، گفت: این نســخه 
در یزد اجرا شده، زیرا بافت تاریخی یزد در یک مکان 
متمرکز شــده است، در حال حاضر شــهر اصفهان از 
نظر صنعت به دلیل مسئله خشکی زاینده رود و نبود 
آب با افزایش آلودگی و کاهش توســعه کشاورزی 
مواجه است، بنابراین بهترین بخش قابل توجه برای 

اصفهان میراث تاریخی و توسعه گردشگری است.

عضو شورای شهر مطرح کرد:

مزیت های متولی مستقل برای احیای بافت تاریخی اصفهان

جهاد لباس عزت است و اگر ملتی لباس جهاد را از تن 
به در آورد به تعبیر حضرت علی )ع( خداوند بر او لباس 
ذلت می پوشاند، پس اولین بشارت ما به خانواده های 
شهدا که ضامن عزت همه ما شده اند، این است که 
بنای عظیم نظام شکوهمند اسالمی بر استخوان های 

مستحکم آن ها بنا شده است

شورای شهر در هفته ای که گذشت؛

بهسازی ناوگان اتوبوسرانی اصفهان
» ایجاد بسترهای سرمایه گذاری در زمینه پایداری و هوشــمندی«، » تصویب ۲۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار برای بهسازی ناوگان اتوبوســرانی اصفهان«، »ضرورت تبدیل اصفهان به قطب شرکت های 
دانش بنیان«، » آخرین فرصت برای حمایت از گروه ترانه«، » لزوم نظارت بر درآمدها و هزینه های 
شهرداری اصفهان«، » مجریان قانون با افراد هنجارشکن برخورد جدی و قانونی داشته باشند« و 

... از مهم ترین اخبار شهری اصفهان در هفته ای بود که گذشت:

آماده ایجاد بسترهای سرمایه گذاری در زمینه پایداری و هوشمندی هستیم
محمد نورصالحی، رییس شــورای اســالمی شــهر اصفهان گفت: آماده ایجاد بســترهایی برای 
سرمایه گذاری و مشارکت در تولیدات مرتبط با پایداری و هوشمندی شهر و ایجاد دفتر نمایندگی 

اتحادیه جهانی انرژی در اصفهان هستیم.

تصویب 200 میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی ناوگان اتوبوسرانی اصفهان
محمدرضا فالح، رییس کمیسیون حمل ونقل و هوشمندسازی شورای اسالمی شهر اصفهان با تاکید 
به تالش های انجام شده توسط مدیریت شهری برای تقویت ناوگان اتوبوسرانی، گفت: در کمیسیون 
تلفیق شورای اسالمی شهر اصفهان مصوبه ای به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان برای نوسازی و بهسازی 

بخشی از ناوگان اتوبوسرانی اختصاص داده شد.

ضرورت تبدیل اصفهان به قطب شرکت های دانش بنیان
محمد نورصالحی، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: اصفهان قابل مقایسه با دیگر استان ها 
نیست و در واقع اولین استان در حوزه شرکت های دانش بنیان، اشتغال و تولیدات دانش بنیان است 

و امیدواریم بتواند به عنوان قطب این نوع تولیدات و شرکت ها قلمداد شود.

لزوم نظارت بر درآمدها و هزینه های شهرداری اصفهان
حجت االسالم منوچهر مهروی پور، رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی 

شهر اصفهان گفت: درآمدها و هزینه های شهرداری اصفهان باید مورد نظارت شورای ششم باشد.

رسیدگی به مشکالت شهر اصفهان با تعامل و هم فکری
رییس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: کمتر از ۹ ماه از 
دوران فعالیت شورای ششم و مدیریت جدید شــهری می گذرد و این فرصت خوبی است که گام 

مهمی در تعامل، ارتباط فکری و فهمی در مسیر رسیدگی به مشکالت شهر اصفهان برداریم.
مجید نادراالصلی در نشســت تخصصی »محرومیت زدایی محالت با رویکرد بازآفرینی شهری«، 
اظهار کرد: رویکرد کمیســیون ویژه آب و مناطق محروم شورای اسالمی شــهر پیگیری مسائل و 
مشکالتی اســت که در اصفهان وجود دارد و نیازمند آن است که به صورت ویژه، دقیق و کاربردی به 

آن توجه شود.
وی با تاکید بر اینکه اصفهــان جایگاه ویژه و بزرگی دارد که خود بهترین حالل برای رفع مســائل و 
مشکالتش است، تصریح کرد: شــهر خود را فارغ از آن نمی داند که از اندیشه های موثر و اقداماتی 
که انجام شده اســت، بهره نبرد.رییس کمیســیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی 
شهر اصفهان ادامه داد: نشســت تخصصی اخیر  برای محرومیت زدایی محالت به همت معاونت 
شهرسازی شهرداری در زمان تشکیل این کمیسیون پیشنهاد شد؛ از این رو با توجه به حساسیتی 
که پیرامون مناطق کم برخوردار اصفهان وجود دارد، بررسی متقابل و چندجانبه این مهم در دستور کار 
قرار گرفت.وی اظهار کرد: در این جلسه با تعامل مطالبی مطرح شد تا در حوزه بافت فرسوده مناطق 

کم برخوردار به جمع بندی و فهم مشترک برسیم.

با مسئولان

خبر روزشورا

شهردار خبر داد:

آغاز به کار سامانه های 
 شفافیت و سوت زنی
 در شهرداری اصفهان

شــهردار اصفهان از آغاز به کار سامانه شفافیت 
خبر داد و گفت: ســامانه ســوت زنی نیز فعال 
شده است و شهروندان می توانند تبلیغات آن 
را در سطح شهر مشاهده کنند.علی قاسم زاده 
در برنامه رادیویی »سالم اصفهان«، اظهار کرد: 
به منظور ارائه خدمات شایســته به شهروندان 
سامانه ســوت زنی طراحی و آغاز به کار کرد و 
مردم تبلیغات آن را در شــهر مشاهده خواهند 
کرد.وی ادامه داد: بر این اســاس شهروندان 
هنــگام مراجعــه بــه بخش هــای مختلف 
شهرداری، در صورت مشــاهده تخلف یا اینکه 
احساس کردند خدمات خوبی ارائه نمی شود یا 
در مقابل خدمات، هزینه و رقم اضافی دریافت 
می شود، می توانند موضوع را از طریق سامانه 
سوت زنی اطالع دهند.شهردار اصفهان تصریح 
کرد: شــهروندان می توانند از طریق شــماره 
تلفن ۳۸۹۰ یا با مراجعه به درگاه الکترونیکی 
شهرداری به نشــانی Isfahan.ir به سامانه 
ســوت زنی وارد شــوند و موضوع را منعکس 
کنند، در ایــن صورت بالفاصله دســتگاه های 
نظارتی ورود خواهند کرد و حتی نتیجه به خود 
شهروندان نیز ارائه می شــود.وی خاطرنشان 
کرد: در صورتی که از طریق اطالعات شهروندی 
بتوانیم خالف و یا اشــتباهات در شهرداری را 
کنترل کنیم، شهروند مورد تشویق قرار می گیرد 
و هدایایی نیز به وی داده می شود.قاسم زاده از 
راه اندازی سامانه شفافیت نیز خبر داد و گفت: 
شــهروندانی که عالقه مند هســتند در جریان 
مسائل شهرداری قرار گیرند،  می توانند تمام این 
موارد را در سامانه شفافیت رصد کنند.شهردار 
اصفهان با بیان اینکه اگر شهروندان تمایل دارند 
در جریان ریز تصمیمات داخل شهرداری قرار 
گیرند، می توانند به ســامانه شفافیت مراجعه 
کنند، خاطرنشــان کرد: این ســامانه به مردم 
کمک می کند که اگر نکاتی دارند یا احســاس 
می کنند در فرآیند اجرایی و مالی ما اشتباهاتی 
در حال رخ دادن اســت آن را انعکاس دهند تا 

روز به روز روند خدمات رسانی دقیق تر باشد.

معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان گفت: در راستای توسعه زیرساخت های گردشگری و تفریحی از سوی مدیریت شهری مقرر شد سرمایه گذاران عرصه هتل سازی 
تنها با پرداخت یک درصد عوارض، مجوز و پروانه ساخت هتل در اصفهان را دریافت کنند.محسن رنجبر، پیرامون تعیین مصوبه تخفیف ۹۹ درصدی عوارض ساخت هتل 
در اصفهان از سوی شورای اسالمی شهر اصفهان، اظهار کرد: یکی از ضعف های ما در موضوع زیرساخت در اصفهان موضوع اسکان مسافران و گردشگرانی است که به این 
شهر وارد می شوند، به گونه ای که در ایام نوروز مجبور می شویم به سمت وسوی ظرفیت هایی که برای این موضوع و کاربری تعریف نشده است، پیش رویم که این مکان ها 
ضمن نداشتن کیفیت و امنیت مناسب، شیوه مهمان نوازی خوبی نیست.وی با بیان اینکه نمی توان از برخی محل ها همچون باغ فدک، مدارس و سالن های ورزشی به 
عنوان ظرفیت واقعی بهره گرفت، اما برای ظرفیت های اضطراری مناسب هستند، افزود: در ایام نوروز و پیک های سفر و تعطیالت در ابتدا باید بتوانیم زیرساخت های 
اسکان را تامین کنیم و یکی از موارد قابل اهمیت سرمایه گذاران این حوزه، این است که هزینه ساخت هتل کاهش یابد، در همین راستا شهرداری اصفهان می تواند عوارض 
مرتبط با این کار را تا سطح قابل توجهی کاهش دهد.معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان تصریح کرد: شهرداری از سرمایه گذاران می خواهد که زیرساخت های اصلی 

و با کیفیت در زمینه هتل و محل اقامت را ایجاد کنند، در مقابل بخش قابل توجهی از هزینه های چشمگیر مرتبط با عوارض شهرداری از آنها دریافت نشود. 

خبر خوش شهرداری اصفهان برای سرمایه گذاران عرصه ساخت هتل

سفر وزیر فرهنگ 
قطر به اصفهان

وزیر فرهنگ کشــور قطر، شــیخ 
عبدالرحمن بن حمد بن جاســم 
آل ثانی و هیئت همراه، پنجشنبه 
۲۹ اردیبهشت ماه به اصفهان سفر 
کردند. استاندار اصفهان، سید رضا 
مرتضوی و دیگر مسئولین استانی 
در فــرودگاه اصفهان به پیشــواز 
رفتند و این ســفر برای شناخت 
بیشتر اصفهان و استحکام بخشی 

روابط صورت گرفته است.
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در اولین همایــش »تجلیل از برترین های بورس کاال« شــرکت فوالد مبارکه، با 
کسب رتبه اول ازنظر حجم و ارزش عرضه محصوالت در بورس کاال طی سال 1400، 
تندیس شرکت برتر ازلحاظ ارزش در بورس کاال را دریافت کرد و مورد تقدیر قرار 
گرفت.سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، تندیس »شرکت برتر 
ازلحاظ ارزش در بورس کاال« را به محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه 
اهدا کرد. ثبت باالترین فروش اعتباری به منظور حمایت از صنایع پایین دســت 
به خصوص خودروسازان و تولیدکنندگان لوازم خانگی و همچنین حضور به عنوان 
بزرگ ترین عرضه کننده تلفیقی به منظور تامین نیاز بازار داخل از محل واردات ورق، 
ازجمله دالیل این انتخاب اعالم شد.محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکه، در این همایش اظهار کرد: به دنبال سیاســت های دولت مبنی بر کنترل 
قیمت ها در بازار و در بورس کاال، سیاســت فوالد مبارکه افزایش ارائه محصوالت 
فوالدی در بورس کاال، پوشــش کل ترازها و کنترل قیمت هاســت.وی افزود: از 
ابتدای شــکل گیری دولت جدید، با وجود اینکه ورق فــوالدی کاالیی بوده که با 
کمبود آن در بازار مواجهیم، قیمت های آن تغییر نکرده است.مدیرعامل شرکت 
فوالد مبارکه با اشاره به بازدهی سهام شرکت ها در بورس کاال گفت: شرکت فوالد 
مبارکه ارزشی نزدیک به 360 هزار میلیارد تومان دارد و اگر بازدهی سهام فوالد و 
سهامی از این دست را با سهام بازارهای موازی مقایسه کنیم، شاهد آن خواهیم 
بود که بازدهی آن بیش از یک دهه )در میان مدت و بلندمدت(، بیش از بازارهای 
موازی همچون مسکن، طال و ارز بوده است.وی ادامه داد: سهام فوالد در مقایسه با 

بازارهای خود در بازه زمانی یکسان، رشــد 3 برابری داشته و این بازدهی مدیون 
سودآوری این شرکت و شرکت های مشــابه از این دست است.طیب نیا با بیان 
اینکه مجموعه هایی مثل فوالد مبارکه گاهی مورد انتقاد قرار می گیرند، خاطرنشان 
کرد: این در حالی اســت که اگر به عنوان مثال همین ارزش بازار سهام، به شکل 
سپرده در بانک گذاشته شود، سود سالیانه بیشتری خواهد داد، اما بازار سرمایه، 
بازار سهام و بورس کاال باید حفظ شود و همه ما باید در حفظ و حراست از آن کوشا 
باشیم. حفظ این بازار بیش از هرچیز نیازمند اعتمادسازی مردم، عملکرد مثبت 
و حمایت از عملکرد مثبت چنین مجموعه هایی است.وی اذعان داشت: عوامل 
مختلفی در اقتصاد و صنعت دخیل هستند و فوالد مبارکه به عنوان صنعتی بزرگ، 
از مســئوالن و دولت محترم انتظاراتی دارد. عوامل مختلفی بر عملکرد ما دخیل 
است، اما تصمیمات مسئوالن و قانون گذاران دغدغه ماست و بر ثبات اقتصادی 
تاثیر می گذارد؛ بنابراین انتظار ما به عنوان سربازان خط مقدم جبهه صنعت این 
است که مســئوالن به عنوان فرماندهان این جبهه، هدایت گری و تنظیم گری را 
متقبل شوند.مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، خواســتار  رعایت حقوق مردم در 
اقتصاد شد و گفت: انتظار می رود تصمیم گیران به سمتی حرکت کنند که صنایعی 
همچون فوالد مبارکه با تعارض در تصمیمات مواجه نشوند و تصمیماتی که عملکرد 
این صنایع و بازار سهام را مورد هجمه قرار می دهد اصالح شود، چراکه تصمیماتی 
که در وزارتخانه های صمت، نیرو، راه و... اتخاذ می شــوند، عملکرد شرکت های 

بزرگ را تحت الشعاع قرار می دهند.

مجید ضیایــی، مدیرعامل مس شــهید باهنر و هیئت همــراه ضمن حضور در 
ذوب آهن اصفهان با مهندس ایرج رخصتی، مدیرعامل ذوب آهن و تنی چند از 
مسئولین این کارخانه دیدار و گفت وگو کردند.رخصتی در این نشست ضمن اشاره 
به سوابق ذوب آهن اصفهان در رشد و توسعه بخش های گوناگون کشور گفت : این 
صنعت مادر به عنوان اولین تولید کننده فوالد در ایران بر پایه دانش فنی و تجربه 
پیشگامان خود در جای جای این مرز پر گهر منشأ خیر و برکت است.وی افزود 
: از هر کسی که افتخار کار کردن در ذوب آهن اصفهان را تجربه کرده است،سوال 
کنید به نوعی از احساس تعلق خاطر  خود به این صنعت کلیدی کشور  سخن می 
گوید. کارخانه عظیمی که در صنایع، استراتژی تعریف کرده،ساخته و به بهره برداری 
رسانده است.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در ادامه به پروژه ریخته گری مداوم 
قالب های مسی با همکاری شرکت مس شهید باهنر و شرکت دوارت از شرکت 
های زیر مجموعه ذوب آهن پرداخت و تصریح کرد : این مجموعه ها از توانمندی 
های بسیاری در بخش های مختلف برخوردار هستند و می توانند با تعامل و هم 
افزایی بیشتر این تجهیز حساس که مورد نیاز صنایع کشور است و هم اکنون وارد 
می شود را با تکیه بر دانش و تجربه داخلی بومی سازی کنند و خودکفایی دیگری 
را در تاریخ صنعت به ثبت برسانند.این مقام مسئول خاطر نشان کرد : ریخته گری 
مداوم قالب های مسی به عنوان یکی از نیازمندی های استراتژیک صنعت فوالد 
کشور و سپس صادرات آن، نوید بخش آینده روشنی در عرصه بومی سازی خواهد 
بود.رخصتی بیان کرد : خنک کننده های مســی در دیواره های کوره بلند در مس 
باهنر ریخته گری شد و پس از  آن فورم های هوای دم کوره بلند ساخته شد و هم 
اکنون نیز ساخت قالب های مسی در دستور کار قرار دارد که البته این اقدام توسط 
شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن از شرکت های اقماری توانمند این 

مجموعه در سال گذشته نیز کلید خورد که می تواند با شرکت مس شهید باهنر در 
این زمینه تعامل داشته باشد.

مجید ضیایی، مدیر عامل مس شهید باهنر نیز ضمن تبریک رکوردهای درخشان 
ذوب آهن اصفهان در اواخر سال گذشته و همچنین قطع وابستگی ایران با تولید 
محصول دارای ارزش افزوده بــاالی ریل در این مجتمــع عظیم صنعتی اظهار 
داشــت: مس شــهید باهنر به عنوان صنایع جنبی مس با ظرفیت تولید ساالنه 
65 هزار تن آلیاژهای مختلف مسی به صورت ورق، تسمه،لوله و مقاطع مختلف 
مســی و برنجی جایگاه بســیار خوبی را در تامین نیاز داخل و صادرات دارد.وی 
افزود: شرکت مس شهید باهنر با توانایی تولید مس آلیاژی و همچنین ذوب آهن 
اصفهان به عنوان اولین تولید کننده فوالد در ایران با دارا بودن کارگاه های ساخت 
مجهز، گزینه های بسیار خوبی برای ساخت قالب های مسی به شمار می روند.

مدیرعامل شرکت مس شهید باهنر اشاره داشت : به فرمایش مقام معظم رهبری 
تحریم ها،فرصت های بزرگی را برای ایران اسالمی رقم زد تا جوانان و مهندسین 
خالق این مرز و بوم قطعات و تجهیزاتی که در لیست تحریم دشمن قرار داشت 
را غرور آفرینانه در همین مرز و بوم بسازند و برای رشد و توسعه ایران عزیزمان به 
کار بگیرند.در این جلسه مقرر شد کار گروه مشترکی از ذوب آهن  اصفهان،مس 
شهید باهنر و شرکت دوارت برای تدوین طرح این پروژه تشکیل شود و سپس 
این پروژه بزرگ به سرعت در ریل اجرا قرار گیرد.  شایان ذکر است جلسه با مهرداد 
توالییان، معاون بهره برداری و علیرضا رضوانیان، معاون برنامه ریزی و توســعه 
ذوب آهن اصفهان و همچنین بازدید از کوره بلند شماره سه،بخش فوالدسازی 
وکارگاه تولید ریل نیز از جمله برنامه های مدیرعامل مس شــهید باهنر و هیئت 

همراه در ذوب آهن بود.

در اولین همایش تجلیل از برترین های بورس کاال صورت گرفت؛

انتخاب فوالد مباركه به عنوان شركت برتر از لحاظ ارزش در بورس كاال
 بومی سازی قالب های مسی با مشارکت ذوب آهن اصفهان

 و مس شهید باهنر

یمنا
ع: ا

منب
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منب
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