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(عج) استان اصفهان:

برگزاری کنگرهها و
بزرگداشتهای شهدا
باید ازحالت کلیشهای
و دولتی ،خارج شود
7

تعداد آگهیهای فروش شهاب سنگ در پلتفرمهای خرید و فروش آنالین
درحال افزایش عجیب و غریبی است؛

رییس اتحادیه صنف لوازم التحریر
اصفهان مطرح کرد:

شهاب سنگ؛  ۵۰میلیارد تومان ناقابل!
آگهی دهنده ای که موقعیت مکانی اش را سپاهان شهر اصفهان اعالم کرده است ،شهاب سنگ  ۱۹۵۰گرمی را  ۵۰میلیارد تومان میفروشد .فردین گفته که تکههای الماسی که
دراین سنگ وجود دارد بدون هیچ میکروسکوپ و آزمایشگاهی قابل مشاهده است .همچنین تکههای الماس  ۲.۳میلی متری پی درپی دربافت این شهاب سنگ وجود دارد

3

معاون بهرهوری اقتصادی اوقاف و امورخیریه استان:

عملیات عمرانی در ۴۱۳بقعه اصفهان
درحال انجام است

7

افزایش  ۳۰درصدی نرخ بلیت
برگشت مشهد به اصفهان
 ۹۸درصد مساحت اصفهان
درگیرخشکسالی شده است

عدم نظارت برقیمت
لوازمالتحریردر
فروشگاههای زنجیرهای
3

کارشناس هواشناسی:

پدیده جوی خاصی در
اصفهان تا هفته دوم
پاییزنخواهیم داشت
5

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

شمارمبتالیان به وبا
دراصفهان به  ۲۰نفر
افزایش یافت

3

5

«آزمون» و «طارمی»
قهرکردهاند؟!

رییس شورای شهراصفهان می گوید
کارخانه ریسباف نمیتواندکاربری
تجاری داشته باشد؛

5

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان

کالف سردرگم سرنوشت
«ریسباف»

6

می گوید :مردم نسبت به غذای عرضه

شده دررستورانها اعتماد داشته باشند؛

«تخلف» تایید نمی شود

7

با زایندهرود جاری شوید
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حفظ آب حفظ زندگی است
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وزیرارتباطات:

تصاویرماهواره خیام را با کیفیت خوب دریافت میکنیم
وزیرارتباطات و فناوری اطالعاتگفت :ماهواره خیام روزی  ۴باروگاهی اوقات  ۳بارازروی ایران عبور

بهشتیپور مطرح کرد :تغییرات ژئوپلیتیکی در قفقاز جنوبی چه تبعاتی دارد؟

میکند و ما تصاویر آن را با کیفیت خوب دریافت میکنیم .عیسی زارعپور ،وزیر ارتباطات و فناوری

مرزهای ایران ،خط قرمز است

اطالعات در گفتوگو با فارس ،درباره آخرین وضعیت ماهواره ایرانی خیام اظهار کرد :این ماهواره در
مدارقرارگرفته و تصاویرآن دریافت میشود ولی درمراحلکالیبراسیون یا درواقع تنظیمات عملکردی
ماهواره قرار دارد که مراحل آخر آن است.وی افزود :هم اکنون تصاویر ارسالی این ماهواره با کیفیت
نسبتا خوب دریافت میشود و اگرانشاءا ...اینکالیبراسیونها نیزانجام شود ،با دقتهاییکه جزو
مشخصات ماهواره اســت ،میتوانیم تصاویر آن را باکیفیت بهتری دریافت کنیم و بهرهبرداری از آن
شروع شود.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات بیان کرد :هم اکنون مراحل مختلف ماهواره خیام طی
میشود تا بتوانیم ازتصاویرباکیفیت ترآن دربخش هایگوناگونکشوراستفادهکنیم.

انتقاد «کنعانی» ازواکنش مسئوالن برخی کشورها درقبال
مسائل مربوط به ایران
ناصر کنعانی ،ســخنگوی وزارت امور خارجه در توئیتی در این باره نوشت :تعارض شرم آوری است
که سخنگویان رسمی و مســئوالن عالیرتبه دولتی که با اعالم و اعمال سیاست «فشار حداکثری»
و « تحریم های ویرانگر و خرد کننده» ،می خواســتند مردم ایران را به زانو درآورند ،امروز ســخن از
«غمخواری» و «هواداری» مردم ایران می زنند!از آن متعارضتر آنکه رسانه هایشان درگیری های
خیابانی ،تخریب و ویرانگری را تشویق و انگیزه های قومی را تحریک میکنند؛ اما شعار « زندگی»

همان طور که رهبری در جریان سفر اردوغان به تهران

تا کید کردند مخالف از بین بردن مرزهای تاریخی
هستیم ،مسئوالن کشور نیز طی روزهای اخیر بارها

به این مسئله تاکید کرده اند  ،این موضوع به نفع
آذربایجان هم نیست و مشکالت جدیدی را ایجاد
می کند

برای مردم ایران سرمی دهند!نفاق و ریاکاری دشمن اصلی ملت ایران پایانی ندارد!

عصبانیت «شارلی ابدو» ازدستی که تصویرحاج قاسم
را درسازمان ملل باال برد
هفتهنامه فرانسوی شارلی ابدو که به انتشار کاریکاتورهای ضد اسالمی و توهین آمیز به ادیان الهی
شهره است ،دراقدام موهن جدیدیکاریکاتوری را علیه آیتا ...رییسی منتشرکرده است.اینکاریکاتور
تصویری از آیتا...رییسی مشابه صحنهای که عکس سردار ســلیمانی را در صحن مجمع عمومی
سازمان ملل باال برد نشان می دهد و این دست را به خون آغشــته کرده است .کاریکاتور مورد اشاره
در برخی رسانههای غربی ضدایرانی بازتاب داشته و نشان می دهد دشمنان ایران از اقدام شجاعانه
آیتا ...رییسی ،رییس جمهور اســامی ایران در هفتاد و هفتمین اجالس سالیانه مجمع عمومی

یک کارشــناس مســائل بینالملل با تاکید بر این که تغییرات مرزهای

که دولت آذربایجان توانست مناطق اشغالی خودش را آزادکند و اکنون به

درجهت دسترسی آذربایجان به نخجوان و سپس آسیای مرکزی و سین

ژئوپلیتیکی مشکالت زیادی را درمنطقه قفقازجنوبی ایجاد میکند،گفت:

این صرافت افتادهکه جنوب ارمنستان و مرزمشترک ایران و ارمنستان را

کیانگ چین ایجادکند .بهشتی پورتاکیدکرد :آنچه ترکیه دنبال میکند در

ازبین رفتن مرزایران وارمنستان موضوع حساسی است و مسئولین ما به

اشغال کند آن هم به بهانه این که دسترسی آذربایجان به نخجوان فراهم

تعارض با منافع ایران ،ارمنستان و روسیه است همچنین با حاکمیت منافع

هیچ وجه این مسئله را قبول نمیکنند.حسن بهشتیپوردرگفتوگو با ایسنا

شود .وی ادامه داد :رییس جمهور آذربایجان رسما به نام منطقه مغری یا

ملی ارمنســتان هم تعارض دارد اگر چنین مسئله ای به وجود آید همان

درارزیابی خود ازتحوالت اخیرقفقازجنوبی و تاکید مســئوالنکشورمان

استان سیونیک ارمنستان ادعاهای ارضی را مطرحکرده است و این منطقه

اشتباهی خواهد بود که در سال  ۱۹۹۱رخ داد و بخشی از خاک آذربایجان

بر عدم تغییر مرزهای ژئوپلیتیکی اظهار داشــت :باید تحلیل درستی از

از نظر تاریخی جزوی از آذربایجان بوده در حالــی که اگر بحث تاریخی و

اشغال شد .اینکارشناس مسائل بینالملل با طرح این پرسشکه ایران

وضعیت فعلی داشته باشــیم که دچار افراط و تفریط نشویم و در نهایت

ادعاهای تاریخی باشــد خیلی از مباحثات ژئوپلیتیکی بر هم می خورد،

در چنین شرایطی باید چه کاری انجام دهد؟ گفت :همان طور که رهبری

بتوانیم تصمیم صحیحی اتخاذکنیم .توافقیکه میان جمهوری آذربایجان

ما  ۴۰کیلومتر مرز مشترک ایران و ارمنستان داریم که طی  ۲۰۰سال اخیر

در جریان سفر اردوغان به تهران تاکید کردند مخالف از بین بردن مرزهای

و ارمنستان درنوامبر ۲۰۲۰با وساطت روسیه انجام شد دارای  ۱۱ماده است

هم وجود داشته است .این کارشناس مسائل اوراسیا همچنین بیان کرد:

تاریخی هستیم ،مسئوالن کشور نیز طی روزهای اخیر بارها به این مسئله

که مفاد این توافق آتش بس را مشخص می کند ،این توافق تنها از ادامه

در واقع ما وارد موضوعات ادعاهای تاریخی نمی شویم آنچه واقعیت دارد

تاکید کرده اند  ،این موضوع به نفع آذربایجان هم نیســت و مشــکالت

جنگ جلوگیری کرد و برای این که طرفین به توافق برسند فقط کلیاتی را

این است که مرز تاریخی بسیار مهم است و از طریق مرز ایران و ارمنستان

جدیدی را ایجاد می کند .بهترین راه این است که آذربایجان و ارمنستان

ادعای فارس درباره امالک «علی کریمی»

درمتن توافق ذکرکردند؛ اما اگروارد جزییات می شدند احتماال اختالفات

دسترسی به جنوب و خلیج فارس فراهم می شود ضمن اینکه برای ایران

بند  ۹توافق نامه نوامبرمربوط به دسترسی آذربایجان و ارمنستان را ازطریق

بیشترمی شد.اینکارشناس مسائل بینالملل افزود :دربند دوم این توافق

مهم است که به قفقاز جنوبی و گرجستان دسترسی داشته باشد .کما این

مذاکره بررسی و حل کنند .وی ابراز کرد :بعید است طرف ارمنی هم نقض

خبرگزاری فارس مدعی شــد که علی کریمی با برنامهریزی اکثر امالک و داراییهای خود در ایران

به مسئله راه ارتباطی قره باغ به ارمنســتان از داالن شوشا-الچین اشاره

که طی این سال ها برای دسترســی آذربایجان به نخجوان کوچکترین

حاکمیت ملی اش را بپذیرد ،ازطرفی برای ایران دسترسی به قفقازجنوبی

شده و دربند  ۹توافق نیزدرباره دسترسی راه ارتباطی آذربایجان به نخجوان

ممانعتی به عمل نیامده است .وی اظهارداشت :اینکه دسترسی موجب

هم مهم است و این اتفاق روابط ایران و ارمنســتان را به هم می زند .هم

اشاراتی شده است .اما مشخص نکردندکه این دسترسی ازکجا بهکجا می

ازبین رفتن مرزایران و ارمنستان شود موضوع حساسی است و مسئولین

ایران نیاز به راه ارتباطی از طریق ارمنستان دارد البته از طریق آذربایجان با

سازمان ملل متحد به شدت عصبانی هستند و نمیخواهند آن صحنه به عنوان یک نماد ماندگارشود.
کشورهای غربی طی سالهای گذشته به ویژه پس از شهادت شهید سپهبد قاسم سلیمانی تالش
کردند تصویراین سردارجهان اسالم را به ویژه درشبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام سانسورکنند
که این باربا توجه به پخش زنده تصاویرسخنرانی رییس جمهورایران ازرسانه های دنیا ،ناکام ماندند.

را فروخته یا واگذار کرده است.بررسیهای اولیه خبرنگار فارس نشان میدهد علی کریمی بازیکن
سابق تیم ملی فوتبال بیشــتر امالک و داراییهای خود در ایران را قبل از خروج از کشور به فروش
رسانده یا مالکیت آنها را واگذارکرده است.مردم محلی لواسان خروج اکثریت اموال و وسایل ویالی
الکچری کریمی در خیابان صحرای ناران لواسان را تایید میکنند و پیگیریهای تکمیلی درباره این
موضوع ادامه دارد.

رود .آیا مسئله حاکمیتی است یا صرفا استفاده ازراه مواصالتی ارمنستان

ما به هیچ وجه قبول نمی کنند زیرا این اتفاق موجب اختالل در همکاری

روسیه می تواند ارتباط داشته باشد هم ازطریق ترکیه باکشورهای اروپایی

وترانزیتی را مد نظر دارد  .در واقع این جزییات در توافق نوامبر مشــخص

های میان ایران و ارمنستان می شود .از سوی دیگر سال های سال ترکیه

بنابراین با توجه به این که کشــورها به دنبال تنوع در راه ارتباطی از طریق

نشد .بهشتی پور تصریح کرد :اما آنچه به ایران مربوط می شود اینجاست

به دنبال این بودهکه ازطریق ۱۰کیلومترمرزمشترک به نخجوان مسیری را

مرزهایشان هستند این موضوع حائزاهمیت است.

خبر روز

توئیت «گروسی» درباره دیدارهایش با رییس سازمان انرژی اتمی
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درپیامی توئیتری به دیدارهای روزهایگذشته خود با رییس سازمان انرژی اتمی ایران پرداخت«.رافائلگروسی» مدیرکل
آژانس بینالمللی انرژی اتمی درپیامی توئیتری به دیدارخود با «محمد اسالمی» رییس سازمان انرژی اتمی ایران پرداخت.وی دراین پیام توئیتری نوشت« :دو
روز با محمد اسالمی ،معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران درباره تعامل مجددمان برای روشن شدن موضوعات پادمانی باقی مانده گفتوگو
داشتیم .کار زیادی پیش روی ما قرار دارد»«.رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز از شروع مجدد گفت وگوها بین این سازمان و جمهوری
اسالمی ایران خبرداده بود.گروسی طی پستی درصفحه توئیترخود نوشتکه با «محمد اسالمی» رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسالمی ایران دروین دیدار
کرده و بدینوسیله،گفت وگوهای دوجانبه ازسرگرفته شدند.وی توضیح دادکه دردیداربا اسالمی ،درباره ازسرگیریگفتوگوهای آژانس اتمی با تهران درباره مسائل
پادمانی حول برخی تاسیسات هستهای درایران رایزنیکرده است.رییس سازمان انرژی اتمی ایران نیزدرشصتو ششمینکنفرانس عمومی آژانس بینالمللی
انرژی اتمی درمقراین سازمان دروین طی سخنانی به تشریح مواضعکشورو برنامههای هستهای جمهوری اسالمی ایران پرداخت.

تالش آمریکا برای رصد
تحرکات هستهای روسیه
مقامهای آمریکایی گفتهاند دســتگاههای
اطالعاتی این کشور رصد تحرکات روسیه در
خصوص احتمال استفاده این کشور از سالح
هستهای در اوکراین را افزایش دادهاند.پنج
مقام سابق و فعلی آمریکا به پایگاه پولیتیکو
گفتهاند دســتگاههای اطالعاتــی آمریکا و

وزیر خارجه عراق:

کشورهای متحد این کشور تالشهای خود

ایران و عربستان درباره برخی نکات توافق کردهاند

وزیر خارجه عــراق در تازهترین اظهار نظر خود درباره

وزرای خارجه همچنان باز اســت.وزیر خارجه عراق

روند میانجی گری بغــداد در مذاکرات میان ایران و

پیش از این نیز در گفتوگو با شــبکه «رووداو» در

عربســتان گفت که دو طرف درباره بسیاری از نکات

پاســخ به این ســوال که وزارت خارجه عراق میان

به توافق دســت یافتهاند.فواد حسین در گفت وگو

ایران و عربســتان میانجیگری کــرد و عراق نقش

با خبرگزاری اســپوتنیک در حاشــیه نشست های

مهمی در این راســتا ایفا کرد ،این روند به کجا رسید

مجمع عمومی ســازمان ملل در این باره اظهار کرد:

گفت :شــما خودتان می گویید روند پس یعنی این

روند مذاکره ادامه خواهد یافت و شاید در دور بعدی

مسئله ادامه دارد .ایران و عربستان تاکنون پنج دور

در سطح افسران اطالعاتی انجام شود .ما امیدواریم

مذاکرات دربغداد برگزارکردند؛ اما این نشست ها در

که اوضاع بعد ازمرحله بعدی مذاکرات تغییرکند.

سطح اطالعاتی و امنیتی بود .من با دو طرف ایرانی

ویگفتکه ایران و عربستان درباره بسیاری ازنکات

و ســعودی دیدار داشــتم و تالش می کنیم که این

به توافق رسیدهاند.فواد حســین ادامه داد :در حال

نشست ها را به ســطح وزرای خارجه تغییر دهیم،

حاضر ،موضوع انجام بررســیهای بیشتر در سطح

این تالش ها اکنون ادامه دارد و باید منتظر بمانیم و

را بــرای زیرنظر گرفتن اقدامــات احتمالی
روســیه جهت استفاده از ســاح هستهای
در جنگ اوکراین شــدت بخشــیدهاند.این
مقامها با وجود این هشدار دادهاند نشانهها
از تصمیــم احتمالــی «والدیمیــر پوتین»،
رییسجمهور روسیه برای استفاده از چنین
ببینیمکه چه چیزی رخ می دهد.وی درپاسخ به این
سوال که چه زمانی نشست در سطح وزرای خارجه
برگزار می شود ،تاکید کرد :من پیش از این گفتم که
گفت وگوها ادامه دارد  ،دو طرف تاکنون پنج نشست
رسمی برگزارکرده اند؛ اما اوال این نشست ها درسطح
اطالعاتی بود و دوما محتوای آنها به طور رســمی
اعالم نشد .بگذار ببینیم که چه اتفاقی رخ میدهدو
ما اکنون با دو طرف درارتباط هستیم.

عکس روز

ســاحهایی ممکن است بســیار دیر بروز
کنند.اکثر هواپیماها و موشکهای متعارف
و راکتاندازهــای روســیه قادر بــه پرتاب
سالحهای هستهای تاکتیکی در اندازههای
کوچکتر هســتند .این ســا حها ،نسبت
به تســلیحات راهبردی مانند موشکهای
قارهپیما بــرای اســتفاد ههای هدفمند در
میدان جنگ طراحی شدهاند.
مقا مهــای آمریکایی گفتهاند تســلیحات
راهبردی ،قبل از استفاده نشانههای آشکارتر
و قابل رصدتری بروز میدهند .این موضوع
به معنی آن اســت کــه چنانچــه پوتین یا
فرماندهان نظامی او قصد نداشــته باشــند

مراسم خاکسپاری
«شینزو آبه» با حضور
مقامات ژاپنی و خارجی
مراسم خاکســپاری دولتی «شینزو
آبه» نخست وزیر سابق ژاپن با حضور
بیش از  ۴هزار مقــام خارجی و ژاپنی
در سایه تدابیر امنیتی شــدید برگزار
شــد .هزینه این مراســم که بیش از
 ۱.۶میلیارد ین معادل  ۱۱میلیون دالر
برآورد شــده ،انتقادات بسیاری را به
دنبال داشته است.

قبل از استفاده از سالحهای تاکتیکی دنیا را
از آن باخبر کنند ،آمریکا و متحدانش ممکن
است هرگز متوجه نشوند که نیروهای روسیه
قصد دارند از تسلیحات متعارف برای شلیک
بمبهای اتمی استفادهکنند.والدیمیرپوتین،
رییس جمهور روســیه اخیرا در ســخنرانی

بین الملل
محمد بن سلمان ،نخست وزیرهم شد
پادشاه عربستان سعودی در حکمی ،پسرش محمد بن سلمان (ولیعهد) را با حفظ سمت و به جای
خود ،به عنوان«نخست وزیر» منصوب کرد.این برای نخستین بار از دهه  50میالدی تاکنون است که
شخص دیگری غیر از پادشاه ،سمت نخست وزیر را برعهده می گیرد .در عربستان سعودی و عمان دو
کشور جنوب خلیج فارس ،معموال پادشاه ،همزمان نخست وزیر اســت .این اتفاق به معنی افزایش
قدرت شاهزاده محمد بن سلمان در«پادشاهی عربی سعودی» است .کسی که در سال های اخیر با
اختیاراتگسترده به حاکم واقعی و فعلیکشورتبدیل شده بود.با این حکم ،محمد بن سلمان باکسب
عنوان «نخست وزیری» به رهبری او جایگاه رسمیت داشته می شود.پادشاه سعودی (ملک سلمان)
همچنین در حکمی ،پسر دیگرش را به عنوان وزیر دفاع منصوب کرد.او وزیران نفت و خارجه را هم ابقا
کرد .پسرسوم پادشاه ،وزیرنفت و انرژی است.با این اتفاقات ،سه پسرپادشاه سعودی (ملک سلمان)
درچهارسمتکلیدی (ولیهدی ،نخست وزیری ،وزیردفاع و وزیرنفت) حاضرهستند.

واکنش «زاخارووا» به تشکرلهستان ازحمله آمریکا
به نورد استریم
ماریا زاخارووا ،سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه ،معتقد است اظهارات وزیرخارجه سابق لهستانکه از
ایاالت متحده به خاطرآسیب وارده به خط لوله نورد استریم  ۲روسیه تشکرکرده ،می تواند به عنوان یک
بیانیه رسمی در مورد حمله تروریستی تلقی شود.به نقل از تاس ،رادک سیکورسکی ،وزیر خارجه سابق
لهستان ،نمایندهکنونی اروپا ،ازایاالت متحده به خاطرحادثه درخط لولهگازروسیه (نورد استریم  )۲تشکر
کرده است.سه نشتی درخطوط لوله نورد استریم و نورد استریم ۲-درعرض چند ساعت ازیکدیگرکشف
شد .اولین آنها درنورد استریم  ۲درنزدیکی جزیره بورنهولم دانمارک شناسایی شد .پس ازآن ،دو نشت در
نورد استریم شناسایی شد .آژانس انرژی دانمارکگزارش دادکه مقدارزیادیگازبه دریا نشتکرده است.
به هواپیماها و کشتی ها دستور داده شده است که حداقل پنج مایل دریایی از محل حادثه دور باشند.
زلزله شناسان سوئدی بعدا گفتندکه دو انفجاررا درطول مسیرهای خط لوله درروزدوشنبه ثبتکردهاند.

کشته شدن  ۳سرکرده الشباب درعملیات ارتش سومالی
بهگزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه ،ارتش سومالی اعالمکرد ،طی عملیات امنیتی یگانهای نیروهای
ویژه در شهرک بوعو واقع در منطقه هیران در مرکز این کشــور ۳ ،تن از سرکردههای گروه تروریستی
الشبابکه یکی ازآنها خارجی است،کشته شدند.ارتش سومالی افزود :عبدالرحمن جیر ،محمد یوسف
و ابویحیی که دارای تابعیت آفریقای جنوبی اســت در عملیات نیروهای امنیتی کشته شدند.ارتش
سومالی اضافه کرد ،در این عملیات عناصر الشباب در شهرک بوعو و مناطق اطراف هدف قرار گرفت و
مقرآنها ازبین رفت .پیش ازاین دولت سومالی ازهالکت بیش از ۳۰عضوگروه تروریستی الشباب در
جریان عملیات ارتش اینکشورخبرداده بود.

تلویزیونی خود ضمن اشاره به اینکه آمریکا،
آلمان و دیگر کشــورهای غربی دســتوراتی
علیه روسیه به کییف میدهند ،تاکید کرد:
«تهدید کردن نیروگاه زاپروژیــا [با حمله به
این منطقه] یک تهدید اتمی اســت و مسکو
هم دارای سالح اتمی است؛ ما از همه ابزارها
برای محافظت از خاک روســیه اســتفاده
خواهیم کرد».

طالبان:

ازروسیه سوخت و غالت با تخفیف میخریم
یک مقام ارشد طالبان گفت که دولت طالبان در حال تنوع بخشیدن به شرکای تجاری خود است و از
مسکو برای خرید انرژی و غالت تخفیف دریافت کرده اســت.به گزارش تارنمای شبکه خبری تی آر
تی ترکیه ،حاجی نورالدین عزیزی سرپرســت وزارت بازرگانی و صنایع حکومت طالبان سهشنبه به
خبرگزاری رویترز گفت ،طالبان قرارداد موقتی را با روسیه امضا کردهاند که بر اساس آن مسکو بنزین،
گازوییل ،گاز و گندم برای افغانستان تامین میکند.عزیزی افزود :این وزارتخانه برای تنوع بخشیدن
به شرکای تجاری خود تالش میکند و روسیه به دولت طالبان تخفیفهایی بر مبنای قیمت متوسط
جهانیکاالها ارائهکرده است.

بامسئولان
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رییس اتحادیه صنف لوازم التحریر اصفهان مطرح کرد:

عدم نظارت برقیمت لوازمالتحریردرفروشگاههای
زنجیرهای

تعداد آگهیهای فروش شهاب سنگ در پلتفرمهای خرید و فروش آنالین درحال افزایش عجیب و غریبی است؛

رییس اتحادیه صنف لوازم التحریر اصفهان گفت :برخی مدارس و فروشگاههای زنجیرهای اقدام

شهاب سنگ؛  ۵۰میلیارد تومان ناقابل!

به برپایی نمایشگاه های لوازم التحریر در آستانه ســال تحصیلی میکنند که به ضرر فروشندگان
خرد است.سید محمدرضا اعتصامی ،اظهار کرد :امسال با توجه به نوع کاالها تورم  ۵۰تا  ۶۰درصدی را
در بازار لوازم التحریر شاهد هستیم.وی افزود :این قیمت ها از طریق بازرسان این اتحادیه به شدت
رصد می شود و مردم اگر از فروشگاه های رســمی خریداری کنند ،می توانند در صورت مشاهده
خالفی در زمینه قیمت ها به این اتحادیه اطالع دهند.رییس اتحادیه صنف لوازم التحریر اصفهان
با گالیه از آموزش و پرورش و ارگان هایی که خودســرانه اقدام به زدن نمایشگاه لوازم التحریر در

آگهی دهنده دیگری که موقعیت مکانی اش را سپاهان

شهر اصفهان اعالم کرده است ،شهاب سنگ ۱۹۵۰
گرمی را  ۵۰میلیارد تومان میفروشد .فردین گفته که

تکههای الماسی که در این سنگ وجود دارد بدون هیچ
میکروسکوپ و آزمایشگاهی قابل مشاهده است.
همچنین تکههای الماس  ۲.۳میلی متری پی در پی در

بافت این شهاب سنگ وجود دارد

آستانه مهر می کنند ،تصریح کرد :از  ۶۰۰عضو اتحادیه لوازم التحریر طی دو سال گذشته  ۸۵نفر به
دالیل مختلف از جمله کرونا و نمایشگاه هایی که به شکل خالف در مدارس برپا می شود ،تعطیل
شده اند و یا تغییر کاربری داده اند.وی اضافه می کند :طبق قانون ،مدارس حق کار اقتصادی ندارند،
این در حالی است که در آستانه فصل مدارس می بینیم که برخی از آنها ،اقدام به برپایی نمایشگاه
های لوازم التحریر و کیف و کفش می کنند و به کسب و کارهایی که شغلشان فروش لوازم التحریر
است ،ضربه می زنند.اعتصامی بیان کرد :این نمایشگاهها تنها به آموزش و پرورش ختم نمی شود
و فروشگاه های زنجیره ای هم در این ایام به اصطالح بره کشــان است؛ آنها بدون نظارت خاصی
اداره می شوند و معموال اجناس بنجل و بی کیفیت با قیمت های ارزان در آنها به فروش می رسد.

پرداخت  ۱۰۴میلیارد ریال تسهیالت دامدارکارت
به متقاضیان اصفهانی
فرادید

لحظه به لحظه به تعداد آگهیهای فروش شهاب سنگ

میگویدکه سنگ اش جاذبه آهنربایی ندارد .نقطه فرود سنگ با جی پی اس

درپلتفرمهای خرید و فروش آنالین افزوده میشــود.

مشخص شده و حاصل چندین سال فعالیت او دراین زمینه است.وی درگفت

تعداد آگهی دهندگان زیاد است و ازتمام نقاط ایران تصویرسنگی را به عنوان

وگو با فرادید میگویدکه خودش زمین شناس است و با دیگرهمکارانش این

شهاب سنگ منتشرکرده اند .همه آنها مدعی هستند که سنگ شان فضایی

شهاب سنگ را مورد بررسی قرار داده اند ،اما فعال به آزمایشگاههای خارجی

اســت و با دیگر ســنگها تفاوت دارد .هر کدام قیمت دلخواه خودشان را

آن را نشان نداده است .چراکه ترسیده به سنگش آسیب برسد.امیرتاکید دارد

میدهند ،اما تنها چیزی که در این بازار وجود ندارد ،مشتری است.به گزارش

که ۲۰میلیارد تومان قیمت زیادی برای یک شهاب سنگ با ویژگیهای منحصر

فرادید ،قیمتها از  ۱۰۰هزار تومان شروع میشــود .در این رابطه یک آگهی

به فرد و به این بزرگی نیست؛ اما حاضراست تخفیف ویژهای به خریدارنقدی

دهنده که ساکن شهر مشهد است تصویری از ســنگ خود منتشر کرده که

و موسسات علمی و تحقیقاتی بدهد.

خاصیت آهنربایی دارد.ویگفتهکه این نشانه شهاب سنگ بودن سنگهای
اوست .اما با این وجود حاضر است که سنگ اش را در ازای  ۱۹۰هزار تومان به
فروش برساند.با علیرضا واردگفت وگو شدم و ازاو پرسیدمکه چگونه اطمینان
دارد که سنگ او کهکشانی است .وی پاســخ داد که خودش این سنگ را در
اطراف مشهد پیداکرده و با آهنربا آنها را تستکرده است.آگهی دهنده دیگری
هم که ساکن اصفهان است و استدالل علیرضا را دارد ،تصویری از چند سنگ
بزرگ منتشرکرده وگفتهکه همه آنها خاصیت آهنربایی دارند؛ بنابراین حاضر
است هریک ازآنها را  ۵۰۰هزارتومان بفروشد.بخش دیگری ازفروشندگان،
شهاب سنگ قیمتهایی میلیاردی برای فروش سنگ شان تعیینکرده اند.
آنها مدعی شدند که قیمت سنگ شان بیش از اینهاست ،اما برای اینکه
بتوانند سنگکهکشانی شان را بفروشند قیمت پایین تری داده اند.یکی ازاین
آگهی دهندگان که ساکن تبریز است ،گفته که یک سنگ کهکشانی  ۱۰کیلو و
 ۵۰۰گرمی دارد و برای آن قیمت  ۲۰میلیارد تومان را در نظر گرفته است .امیر

نظرگرفته به اندازه یک سوم پول و ارزش واقعی اش نیست .شما تکههای
الماس را ببینید بعد قضاوتکنید.

کرده است ،شــهاب ســنگ  ۱۹۵۰گرمی را  ۵۰میلیارد تومان میفروشد.
فردین گفته که تکههای الماســی که در این ســنگ وجود دارد بدون هیچ
میکروسکوپ و آزمایشــگاهی قابل مشاهده اســت .همچنین تکههای
الماس  ۲.۳میلی متری پی درپی دربافت این شهاب سنگ وجود دارد.ازاو
میپرسیمکه آیا آزمایشگاه خاصی این سنگ را مورد بررسی قرارداده است؟
فردین ازکوره درمیرود و میگوید این سنگ به حدی شناسایی اش روشن
است که حتی بچه  ۹ساله هم میتواند آن را تشخیص بدهد ،چه برسد به
کارشناس .این شهاب سنگ به اندازهای قابل تشخیص استکه اگرعکس و
فیلم خالی اش را برای آزمایشگاه جهانی بفرستید ،شناسنامه صادرمیکنند.
به فردین میگویم چرا قیمت  ۵۰میلیارد تومانی را برای شهاب سنگش درنظر

سنگهایی که کهکشانی نیستند!
دکتر مســعود کیانی ،مدیر موسسه گوهرشناســی و شهابسنگشناسی
دانشگاه خوارزمی تهران درباره ســنگهای آگهی شده و آزمایش آنها در
پلتفرمهای آنالین مدتی قبل گفته بود که بــرای اولین بار در ایران آزمایش

موسسهگوهرشناسی تحسین تعریف شد و این آزمایشگاهها به طوررسمی
در این زمینه شناسنامههای مربوطه را صادر میکنند .طبق گفته وی ،از بین
تمام سنگهای ادعا شده ،این دو مرکزتاکنون درایران تنها اصالت  ۱۰۰شهاب
ســنگ را تایید کرده اند؛ بنابراین نمیتوان گفت که هر سنگی که در طبیعت
پیدا میشود و شکل متفاوتی دارد ،حتما شهاب سنگ است.مدیر موسسه
گوهرشناسی و شهابسنگشناسی دانشگاه خوارزمی همچنینگفته است
تعداد سودجویانیکه خود را به عنوانگوهرشناس و مرجع صدورشناسنامه
شهاب سنگ وگوهرمعرفی میکنند درحال افزایش است .ازهمین رو دکتر
مســعود کیانی گفته افرادی که خواهان صدور شناسنامه برای جواهر خود
باشند میتوانند صالحیت آزمایشگاه مورد نظر را استعالم و به مراکز معتبر
مراجعهکنند.

رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان اصفهان گفت :یکی از ظرفیت های مهم و ارزآور در
صنعت کشاورزی کشور و به ویژه اصفهان گیاهان دارویی است؛ اما هنوز زیرساخت های تخصصی در
این زمینه نداریم.محسن داداردرحاشیه سفربهکاشان درگفت وگو با بازاربا اشاره به ظرفیت های بالقوه
استان اصفهان در حوزه های مختلف صنعتی ،گردشــگری و  ...اظهار داشت :در صنعت کشاورزی نیز
استان اصفهان در حوزه های مختلف آن جزو سرآمدهای کشور است.وی با بیان اینکه استان اصفهان
در زمینه تولید محصوالت دامی جزو سه استان برتر کشور است ،ابراز داشت :این محصوالت در بخش
های مختلفی مثل شیر ،گوشت قرمز ،بوقلمون و شترمرغ و همچنین مرغ و تخم مرغ است.رییس
مرکزتحقیقات و آموزش جهادکشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه برای ماندگاری ظرفیت های باالی
کشاورزی و دامپروری استان اصفهان باید نیروی انسانی متخصص تربیت شود ،تصریحکرد :مرکزهای
تحقیقاتی و آموزشــی یکی از وظایفی که دارد در همین موضوع اســت.وی با اشاره به اینکه میانگین
سن کشاورزی در حال حاضر در کشور  ۵۵سال است ،خاطرنشان کرد :این یک زنگ خطر برای کشور
است چراکه تامین امنیت غذاییکشور احتیاج به نیروی انسانی جوان و پرانرژی دارد تا در کنارتجارب
بزرگان دراین حوزه بتوانند فعالیتکنند.داداربا اشاره به لزوم جوان سازی جمعیت و فعاالن درصنعت
کشاورزی و دامپروری گفت :تربیت نیروهای تحصیلکرده و متخصص در این حوزه با هنرستان های
تخصصیکشاورزی میسرمی شود.

معاون سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان مطرحکرد:

پیشبینی کاهش  ۳۵درصدی برداشت گردو ازباغات
شهرستان کاشان
معاون ســازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان گفت :پیشبینی میکنیم برداشــت گردو از باغات
شهرستانکاشان امسال نسبت به سالگذشته  ۳۵درصدکاهش یابد.رضا مظلومی با اشاره به اینکه یکی
از مرغوب ترین انواع گردو در سطح استان اصفهان از باغات شهرستان کاشان برداشت می شود ،اظهار
داشت :عمده این باغات درشهرهای برزک ،نیاسرو روستاهای مرق ،رحق و ارمک وجود دارد.وی با اشاره
به اینکه فصل برداشتگردو ازباغات شهرستانکاشان ازاوایل شهریورآغازمی شود ،ابرازداشت :تقریبا تا
اواخرشهریورفصل برداشتگردو درکاشان است.معاون جهادکشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه
پیش بینی میکنیم امسال ازباغات شهرستانکاشان حدود  ۷۰۰تنگردو برداشت شود ،تصریحکرد :این
مقدار حدود  ۳۵درصد کمتر از سال گذشته است.وی با اشاره به اینکه در سطح شهرستان کاشان بیش
ازپنج هزاربهره بردارازباغاتگردو وجود دارد ،افزود :یکی ازمهم ترین عللکاهش برداشتگردو نسبت
به سالگذشته مربوط به سرمازدگی درختانگردو به خصوص روستاها و شهرهایکوهستانی است.

استاندار اصفهان خبر داد:

استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران:

ارسال سوخت به لبنان
یک اقدام حاکمیتی و از
اختیارات دولت است

اســتاد حقوق انرژی دانشــگاه تهران گفت:
تبــادالت انــرژی به صــورت ارســال نفت و
یا گاز ،بــا مقاصد حاکمیتی انجام میشــود.
حاکمیت تصمیم میگیرد که به دولتی کمک
کند .این از اختصاصات آن دولت اســت و هر

مالحظه ای در مصرف آب کشاورزی می توان صرفه جویی کرد .استاندار اصفهان با اشاره به اینکه
بر این مبنا و با توجه به اهمیت موضوع طرح اجرای شهرک گلخانه ای شهر کمه شهرستان سمیرم
نهایی و مصوب شد ،تصریح کرد :این شهرک در زمینی به مساحت  ۱۰۰هکتار تاسیس می شود که
هم درزمینه اشتغالزایی دراین شهرستان اهمیت خاصی دارد و می تواند زمینه صادرات محصوالت
سمیرم را نیز فراهم کند.

فعاالن این بخش تحمیل شود و از این رو دامدار کارت بخشی از این بار مالی را جبران می کند.وی
با اشــاره به اینکه تاکنون بیش از  ۱۰هزار و  ۶۰۰واحد تولیدی دام و طیور برای دریافت دامدار کارت
به بانک معرفی شده اند ،گفت :جمع اعتبارات مالی برای متقاضیان دریافت دامدار کارت تاکنون
بیش از ۳۹۲میلیارد ریال بوده است.شریفی با اشاره به اینکه ازبین متقاضیان ثبت نام شده تاکنون
پنج هزار و  ۷۳۴واحد تولیدی در صنعت دامداری و کشاورزی واجد شرایط دریافت دامدار کارت
بوده اند ،تاکید کرد :به این افراد تاکنون بیش از  ۱۰۴میلیارد ریال تسهیالت حمایتی در قالب دامدار
کارت و مرغدار کارت در سطح استان اصفهان اعطا شده است.وی در بخش دیگری از سخنان خود
با اشاره به باالرفتن هزینه جاری برای فعاالن بخش دامداری گفت :به منظور هرگونه تغییر در قیمت
اقالم تولیدی در این حوزه اتحادیه های مرکزی رایزنی های الزم را با دولت انجام میدهند.معاون
توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی اســتان اصفهان با بیان اینکه تاکنون
دولت برای تغییر قیمت مصوب مرغ و تخم مرغ هیچ تصمیمی نگرفته است ،اظهار داشت :بر این
مبنا قیمت مصوب  ۵۹هزار و  ۸۰۰تومان برای هر کیلوگرم مرغ است که دولت تعیین کرده و هرگونه

مسئول سالن عملیات مرکزمدیریت راههای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهایکشورگفت :تا روزدوشنبه ،چهارم شهریورماه ،تردد درمحورنیشابوربه مشهد،
قوچان به مشهد ،تربت حیدریه به مشهد و تربت جام به مشهد روان بوده است.ایمان محرابی نیا درگفتوگو با ایمنا با بیان اینکه هیچ مشکل جوی خاصی دراین
محورها گزارش نشده است ،افزود :براساس پیش بینی سازمان هواشناسی احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک در برخی از محورهای استان خراسان رضوی
پیش بینی شده که منجر به کاهش شعاع دید در هنگام رانندگی میشود.
مسئول ســالن عملیات مرکز مدیریت راههای ســازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشــور گفت :تردد در استان خراســان رضوی از ابتدا تا سوم مهرماه،
 ۴۸درصد افزایش یافته اســت .افزایش تردد در محور نیشابور به مشهد  ۴۶درصد ،محور چناران به مشــهد  ۶۱درصد و محور تربت حیدریه به مشهد  ۲۱درصد
بوده اســت.محرابی نیا افزود :همچنین از ابتدا تا ســوم مهرماه یک میلیون و  ۸۳۲هزار وســیله نقلیه در کل کشــور تردد داشــته که نســبت به مدت مشابه
سال  ،۱۴۰۰افزایش  ۱۵درصدی داشته اســت .در روز ســوم مهرماه ،یک میلیون و  ۶۸۴هزار وسیله نقلیه در کشور تردد داشته که نســبت به روز دوم مهرماه،
کاهش پنج درصدی داشته است.

رییس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده استان عنوان کرد:

افزایش  ۳۰درصدی نرخ بلیت برگشت مشهد به اصفهان

کرد :تبادالت انرژی به صورت ارسال نفت و یا
گاز ،با مقاصد حاکمیتی انجام میشود .یک
حاکمیت تصمیم میگیرد که به دولتی کمک
کند این از اختصاصات آن دولت اســت و هر
کسی نمیتواند آن را زیرسوال ببرد.وی افزود:
مصلحت کشــور ایجاب میکند که کاالیی را با
قیمت ارزانتری به فروش برســاند و یا آن به
صورت رایگان به کشــور دیگری ارسال کرده و
در عوض امتیازاتی از آن کشــور دریافت کند.
استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران گفت :این
اقدام از اختیارات دولت است و اگر حتی قرار
باشد ارسال سوخت به لبنان مجانی انجام شود
نیزنمیتوان ازدولت خردهگرفت .بزرگیکردن
خرج دارد و هر دولتی میخواهد اقتدار و نفوذ
داشته باشــد باید هزینه کند.وی خاطرنشان
کرد :به این مسائل باید از دید حاکمیتی نگاه
کرد و پنجره باریک نگاه خودمان نمیتواند آن را

ل و نقل جاده
رییس اداره مسافرادارهکل راهداری و حم 
استان اصفهان با اشــاره به افزایش  ۳۰درصدی بلیت
برگشت مشهد به اصفهان ،گفت :پیشبینی میشود
امسال شاهد افزایش  ۵۰درصدی ســفر و مسافر به
مشهد مقدس باشیم.حسین بیغمیان در گفتوگو با
ایسنا ،با اشاره به اتمام ســفرهای اربعین ،اظهار کرد:
از روز یکشــنبه تا جمعه اعزام زائران به مشهد در حال
انجام اســت.وی با بیان اینکه قرار اســت روزانه بین

عکسخبر

توجیهکند.بهگزارش ایمنا ،درروزهای اخیریک
شبکه لبنانی به نقل از یک مسئول در سفارت
ایران دربیروت اعالمکردکه نفتکشهای ایرانی
حامل سوخت آماده هستند که طی یک یا دو

اســتاندار اصفهان از تصویب نهایی تاسیس شهرک گلخانه ای شــهر کمه در شهرستان سمیرم با

ای را یک موضوع مهم درصنعتکشاورزی دانست و ابرازداشت :با توسعهکشتگلخانه ای به مقدار

را از طریق ارز نیمایی دریافت می کنند ،گفت :این موضوع باعث شده است که یک بار مالی هم بر

افزایش  ۴۸درصدی تردد درمحورهای منتهی به مشهد

ارسال ســوخت توســط ایران به لبنان اظهار

المنار اعالم کرد که از روز شــنبه گذشــته یک

در بین مردم ،مسئوالن و فعالین محیط زیست مربوط به آب است ،اظهار داشت :از جمله مهم ترین

به اینکه واحدهای تولیدی و صنعتی مرغداری و دامداری پس از حذف ارز ترجیحی نهاده های دام

سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور اعالم کرد:

مــرادی در گفتوگــو بــا ایمنــا در خصوص

تاسیس شهرک گلخانهای درشهرستان سمیرم

راهکارها برای مدیریت این موضوع تغییر الگوی کشت است .وی ،ترویج و گسترش کشت گلخانه

است.معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره

کسی نمیتواند آن را زیر ســوال ببرد.حسن

هفته آینده به سمت لبنان حرکت کنند.شبکه

مساحت  ۱۰۰هکتارخبرداد.سیدرضا مرتضوی با اشاره به اینکه یکی ازمهم ترین دغدغه های موجود

بانکهاست ،ابراز داشت :بانک کشاورزی به عنوان بانک عامل پرداخت این تسهیالت معرفی شده

فروش بیش از این مقدار خالف است.

اظهار نظر روز

غفلت ازارزآوری طالی سبزدراستان اصفهان

مربوطه اعطا می شــود.وی با بیان اینکه این تســهیالت خارج از قوانین جاری اعطای تسهیالت

علمی ریاست جمهوری درموسسهگوهرکیپا مرکزرشد دانشگاه خوارزمی و

آگهی دهنده دیگری که موقعیت مکانی اش را سپاهان شهر اصفهان اعالم

امید شــریفی با اشــاره به اینکه یکی از مهمترین مطالبات و نیازهای دامداران سرمایه در گردش
بوده است ،اظهار داشت :بر این مبنا و به منظور پرداخت تسهیالت آسان دامدار کارت به متقاضیان

شهابسنگشناسی زیر نظر شبکه آزمایشــگاه فناوری راهبردی معاونت

شهاب سنگ  ۵۰میلیارد تومانی!

شهرستانها

گرفته است؟ وی تاکید میکند این قیمتی که او برای این شهاب سنگ در

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت :پنج هزار
و  ۷۳۴واحد دام و طیور در قالب دامدار کارت و مرغدار کارت ،تســهیالت حمایتی دریافت کردند.

هیئت رسمی لبنانی به تهران آمده است تا در
خصوص پرونده ســوخت و برق و کمکهای
ایران به لبنان با مسئوالن ایرانی رایزنیکند.این
شبکه لبنانی به نقل از یک مسئول در سفارت
جمهوری اسالمی ایران در بیروت اعالم کرد که
این هیئت لبنانی با مسئوالن مربوطه در وزارت
نیرو و نفت ایران رایزنی میکند.

برخورد با
عرضهکنندگان
روغن موتورهای
بدون شناسه کاال
از  ۱۵مهــر بــه بعــد روغــن
موتورهای بدون شناسه تولید
داخل و وارداتی که کد رهگیری
نداشته باشند ،کاالی تقلبی و
قاچاق محسوب میشوند.

 ۱۰۰تا  ۱۲۰دســتگاه اتوبوس از اصفهان به مشهد اعزام

افزود :قیمت بلیت رفت اصفهان به مشهد حدود ۲۰۰

شود ،گفت :بهطور معمول روزانه بین  ۳۰تا  ۴۰دستگاه

هزار تومان ،اما بلیت برگشــت  ۴۰۰هزار تومان است.

اتوبوس از اصفهان عازم مشهد میشود و قرار است تا

وی افزود :سال گذشته  ۶۳۹ســفر در قالب  ۱۲هزار و

روزجمعه اعزام زائران بهطورویژه انجام شــود.رییس

 ۷۳۸مسافر برای ایام شــهادت امام رضا(ع) انجام

اداره مسافرادارهکل راهداری و حملونقل جاده استان

شد و پیشبینی میشود امسال شــاهد افزایش ۵۰

اصفهان افزود :قراراست اتوبوس ازاصفهان بهطورخالی

درصدی سفرو مسافربه مشهد مقدس باشیم.رییس

به سمت مشهد عازم شــود ،چراکه مسافری نیست و

اداره مسافرادارهکل راهداری و حملونقل جاده استان

زائران برای بازگشت نیازمند ناوگان هستند.وی با بیان

اصفهان با اشاره به اینکه  ۹۹درصد زائران اربعین ازعراق

اینکه براســاس مصوبه موجود قیمت بلیت بازگشت

به اصفهان بازگشتهاند ،گفت :برای ایام اربعین ۴۴۱۸

مسافران از مشهد به اصفهان  ۳۰درصد افزایش یافته

سفر در قالب  ۱۰۵هزار و  ۴۸۵مسافر از اصفهان به مرز

اســت ،گفت :این افزایش قیمت بــرای جبران اعزام

مهران اعزام شدند که در برگشت  ۳۵۵۰سفر در قالب

خالی اتوبوسها از اصفهان به مشــهد است.بیغمیان

 ۱۱۳هزارو  ۴۲مسافرازمرزمهران به اصفهان انجام شد.
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ایران گردی

روستای چوپانان ،منظم ترین روستای خشتی ایران و جهان
روستای چوپانان یکی از روستای های بخش انارک در استان اصفهان است.

پشتبامها بخوابید و ستارهها نورانی آسمان را مشاهده کنید .البته در فصل

داخل خود میکشند.

از نکات قابلتوجه این اســت که شــما میتوانید بهراحتــی در دل باغها و

این روستا که بهعنوان منظمترین روســتای خشتی دنیا شناخته میشود،

بهار مراقب بارش بارانهای شدیدی بهاری باشید! بهقدری بارش بارانهای

این ریگها تا همین  ۳۰سال پیش هم بهعنوان یک بیابان جنزده و طلسم

زمینهای زراعی اطراف این روستا چادر زده و شــب را در دل کویر و بیابان

یکی از روســتاهای دیدنی ایران محسوب می شود .شــاید درباره ماسوله

بهاری در این روستا شدید است که از آب آن میتوان بهراحتی آب موردنیاز

شده شناخته میشــد که هر کس قدم به آن میگذاشت در داخل ریگها

بگذرانید .البته رعایت نکات ایمنی در خصوص جانــوران گزنده مانند مار و

بهعنوان روســتای پلکانی ایران مطالب زیبای خوانده باشید؛ اما روستای

یک سال کشاورزی را تامین کرد.

فرورفته و ناپدید میشــد .تا اینکه در ســال  ۱۹۹۷علی پارسا ،کویر شناس

عقرب الزامی است .با توجه به پاسگاه انتظامی مستقر در این روستا و اهالی

چوپانان در یک منطقه تخت و هموار ساختهشده است .اگر از باال نگاهی به

با توجه به آب مناسب کشاورزی در این روستا شما میتوانید انواع درختان را

ایرانی مقیم آمریکا به همراه رییس وقــت پارک ملی کویر ایران بر فراز این

خونگرم آن نگران موارد امنیتی نباشــید .آمار جرم و جنایت در این روســتا

این روستا بیندازید آن را شبیه به صفحه شطرنج مشاهده میکنید.

در این روستا مشاهده کنید .از انواع درختان نخل خرما تا درختان پسته و یا

کویر با هواپیما پرواز کرده و راز این کویر را و طلسم آن را شکستند.

تقریبا صفر بوده و چندین سال اســت که هیچ درگیری قومی و قبیلهای در

ساخت این روستا بهصورت منحصربهفرد بوده ،بهنحویکه شما اگر در داخل

حتی انار را میتوان در این روستا مشاهده کرد .وقتی وارد روستا شوید دیدن

کاروانسرای عباسی در نزدیکی روستای عباسآباد است .این کاروانسرا از

روستا رخ نداده است.

یک کوچه از این روستا قرار بگیرید میتوانید انتهای بخش شرقی یا انتهای

اینهمه درخت نخل خرما میتواند شمارا شــگفتزده کند .تقریبا در حیاط

دیگر جاذبههای گردشگری روستای چوپانان به شمار می رود .قدمت این

اهالی این روســتا بهشــدت در خصوص جذب گردشــگری دستودلباز

بخش غربی روســتا را مشــاهده کنید .درواقع هیچ کوچه بنبستی در این

خانهها شما میتوانید یک درخت نخل قدیمی را مشاهده کنید.

کاروانسرا به دوره شاهعباس صفوی برمیگردد .البته ساختمانهای این

هستند که ممکن است حتی شمارا به خانههای خود مهمان کنند .حتی اگر از

روستا وجود ندارد .خانههای این روستا بسیار قدیمی بوده و تقریبا مربوط

جمعیت روســتای چوپانان در آخرین سرشــماری در حدود  ۲۳۰۰نفر بوده

کاروانسرا در دوره قاجار به همت مشیرالملک بازسازی کامل میشود .این

خانههای روستا بهعنوان یک اقامتگاه استفاده کنید ممکن است یکشب

به  ۱۰۰سال پیش میشوند.

اســت .البته در فصلهای بهار و تابستان که تعداد گردشــگران این روستا

کاروان ســار امروزه در دل منطقه حفاظتشــده قرارگرفته است .در داخل

شما را مهمان خانهها و سفرههای گرم خود کنند.

روستای چوپانان نسبت به برخی از روســتاهای ایران روستای قدیمی به

بیشــتر میشــود جمعیت افراد روســتا نیز افزایش پیدا میکند .در فصل

این کاروانسرا یک قنات قدیمی وجود دارد که به دستور شاهعباس صفوی

در داخل روســتای چوپانان یک امامزاده وجود دارد که به دســت اســتاد

شمار نمیرود .این روستا در تاریخ  ۱۲۸۰هجری شمسی تاسیسشده است.

زمستان که کشاورزی و دامداری در روستا تعطیل میشود جمعیت کمتری

ساختهشده است.

محمدحسین نظریان که خود از اهالی این روستا بوده ،ساختهشده است.

قبل از احداث این روســتا در آن محل ،چاه آبی بود که دامداران و کشاورزان

در روســتا مانده و بقیه به شــهرهای اطراف مهاجرت میکنند تا دوباره در

خانههای ساختهشده در این روستا از نوعی خاک قرمز است که از دوردست

اســتاد نظریان در حدود  ۷۰ســال قبل در چندین نوبت در خواب مشاهده

از آن برای آبرسانی و آب دادن به گوســفندان خود استفاده میکردند .در

فصل بهار به روستا بازگردند .لهجه افراد این روستا به لهجه چوپونی معروف

مانند نگینی در دل کویر خودنمایی می کند .این روستا بااینکه در یک منطقه

میکند که نوری از آسمان به زمین محل امامزاده تابیده میشود .بعد از چند

سال  ۱۲۸۰خورشیدی چند نفر از شترداران و صاحبان گلههای شتر و گوسفند

است .البته این لهجه تقریبا تا  ۹۴درصد با لهجه فارسی شباهت دارد .اهالی

تخت و هموار ساختهشده؛ اما درواقع بر باالی یک بلندی بوده و در ارتفاع قرار

شب شخصی به خواب او آمده و اعالم میکند که در زمین امامزاده خانهای

تصمیمی میگیرند که در محل این چاه قناتی حفر کنند .پسازاینکه قنات

روستای چوپانان با گردشگران بسیار خونگرم و مهماننواز برخورد میکنند.

دارد .خانههای روستای چوپانان در تابستان با اســتفاده از بادگیرها خنک

را با یکی از فرزندان یکی از امامان ایجاد کند .استاد ناظریان که خود در بنایی

حفر شد مشخص شــد که مقدار آبدهی این قنات بسیار زیاد است و حتی

شما بهراحتی میتوانید با آنها صحبت کنید و از آنها برای مشاهده مناطق

میشود .البته شما در برخی خانهها میتوانید وسایل سرمایشی و گرمایشی

استاد بوده دستبهکار شده و با کمک اهالی روستا بنای این امامزاده را ایجاد

میتوان از آن برای مصارف کشاورزی نیز استفاده کرد.

اطراف روستا و جاذبههای گردشگری روستا کمک بخواهید.

پیدا کنید؛ اما لذت خوابیدن در ایوانهای این خانه و در کنار بادگیرها اتفاقی

میکنند .نکته قابلتوجه این است که بر اساس اظهارات اهالی روستا ،این

بهاینترتیب سنگ بنای روستای چوپانان گذاشــته میشود .بنیانگذاران

از جاذبههای گردشگری روستای چوپانان می توان به قلعه کبودان ،مسجد

شیرین است که ممکن است در هیچ روستای دیگری آن را تجربه نکنید .در

امامزاده بسیار شفادهنده بوده و تاکنون کرامتهای زیادی را از این امامزاده

اصلی این روستا درواقع شــتردارانی از انارک بودهاند که به شغل باربری در

جامع چوپانان ،بخش ریگ جن ،حوزه ابریشم ،کشکی ،حوض شیخ حسن،

این روستا تقریبا  ۱۲۰بادگیر فعال وجود دارد.

مشاهده کردهاند.

کشور مشغول شــدهاند .به علت هرج مرج ها و مشــکالت دوره قاجار این

حوض حاج مدرحیم ،برجکهای بادشکن دشــت ،کاروانسرای مشجری،

در خانههای روستایی شــما میتوانید از وسایل ســنتی و قدیمی استفاده

برای رفتن به روســتای چوپانان باید از جاده انارک به خوی استفاده کنید.

گلهداران تصمیم میگیرند که در منطقه ساکن و مستقر شوند.

چشمهسارهای گراز و کاروانسرای عباسی عباسآباد اشاره کرد .البته بیشتر

کنید .استفاده از پشتیهای رنگارنگ و پتوهای گلدوزی شده مواردی است

این روستا در کنار این جاده واقعشده و مسیر دسترسی به روستا بهصورت

اولین خاندانها در این روستا مستقر میشوند .هرکدام از این خاندان برای

گردشــگرانی که به این روستا ســفر میکنند اغلب به خاطر مشاهده کویر و

که هر گردشــگری را به خود جذب میکند .شما میتوانید در این خانههای

کامل آسفالته است .این روستا در فاصله  ۹۵کیلومتری از انارک واقعشده

آبیاری زمینهای خود بر اساس مقدار زمین و بزرگی خاندان خود مشخص

اقامت در یک روستای کویری به این منطقه میآیند.

قدیمی بهراحتی شب را تا صبح سپری کنید و با نسیم بهاری و هوای خوش

و فاصله آن تا نایین در حدود  ۱۶۲کیلومتر ،تا تهران  ۵۳۰کیلومتر ،تا اصفهان

میکند که چند روز از آب قنات را برای مصارف کشاورزی استفاده کنند.

ریگهای روان نزدیک این روستا که به ریگ جن معروف هستند از مهمترین

تابســتانی از خواب بیدار شــوید .در خانههای این

روستا در منطقهای کویری احداثشده درنتیجه این روستا در زمستان دارای

ریگهای روان در ایران به شمار میروند .مشــابه این ریگها در عربستان

تخت خواب یافت میشــود و شب را باید

و آفریقا دیدهشــده است .اگر شــناختی از این ریگها نداشــته باشید در

تشــکهای گرمونرم سپری

آبوهوای بسیار سرد بوده و در تابستان دارای آبوهوایی بسیار گرم است.
اگر در فصل تابســتان

به این روســتا ســفر کنید شبها

آنهــا فرورفته و ایــن ریگهــا مانند یک باتالق شــمارا

بــه

روســتا بهنــدرت

 ۲۹۰کیلومتر و تا یزد  ۲۰۰کیلومتر است.

با پتو و

کنید.

را میتوانید روی

مفاد آراء
 7/15آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آيين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي
و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
برابر آرا صــادره هيات هاي موضــوع قانون تعييــن تکليف وضعيت ثبتــي اراضي و
ساختمان هاي فاقد ســند رسمي مســتقر در واحد ثبتي منطقه غرب اصفهان تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضيان محرز گرديده اســت لذا مشخصات متقاضيان و امالک
مورد تقاضا به شــرح زير به منظور اطالع عمومي در دو نوبت بــه فاصله  15روز آگهي
مي شود  .در صورتي که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکيت متقاضيان اعتراضي
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره
ثبت اسناد و امالک تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يکماه از تاريخ تسليم اعتراض
دادخواست خود را به مرجع قضايي تقديم نمايد.
رديف  -1راي شــماره  1401/06/05 - 6403هيــات اول آقای اصغر جمشــیدیان
قلعه سفیدی به شناسنامه شماره  12کدملي  1290010404صادره اصفهان فرزند حاجی
اسمعیل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  158/80متر مربع پالک شماره 206
فرعی از  24اصلي واقع در اصفهان بخش  14حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت
صفحه  178دفتر  414و صفحه  122دفتر  575امالک
تاريخ انتشار نوبت اول1401/06/23 :
تاريخ انتشار نوبت دوم1401/07/07 :
م الف 1380273 :شهرياري رئيس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
مفاد آراء
 7/16آگهي موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای
فاقد سند رسمی و ماده  13آئین نامه قانون مذکور اداره ثبت اسناد وامالک خوروبیابانک

برابر آراء صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اســناد و امالک خوروبیابانک تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک
خوروبیابانک تسلیم و پس از اخذ رســید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،
دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
 .1راي شماره  140160302029000076مورخ  1401/05/03هيات ،آقای ابوالفضل

وهاب فرزند محمد به شــماره شناســنامه  2و کد ملی  5409874854صادره از خور
ششدانگ یک باب خانه به مساحت  366.74متر مربع قسمتی از پالک شماره  10فرعی
از  3287اصلی واقع در خور بخش  5حوزه ثبت ملک خوروبیابانک خریداری عادیمع
الواسطه ازمالک رسمی آقای جمال وهاب فرزند مال بابا
 .2راي شماره  140160302029000078مورخ  1401/05/08هيات  ،آقای مرتضی
قلی عظیمی فرزند مصطفی قلی به شــماره شناســنامه  77و کد ملی 5409736281
صادره از خور ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشــجر به مساحت 504مترمربع
پالک  2568اصلی واقع در خور بخش  5حوزه ثبت ملک خوروبیابانک خریداری عادی
مع الواسطه از آقای اسماعیل علیخانی فرزند تقی
 .3راي شــماره  140160302029000080مــورخ  1401/05/25هيــات ،

اعالم مفقودی

اعالم مفقودی

برگ سبز خودروی ســواری پ راید جی تی ایکس آی
مدل  1385به رنگ نوک مدادی متالیک به شماره پالک
ایــران  435-13ه  95و شــماره موتــور  1211559و
شــماره شاســی  S1412285758805و شناسه ملی
خــودرو  IRPC851V1IW758805بــه نام خانم
ملوک ص راف مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط
می باشد.

برگ ســبز خــودروی کامیونــت  -ون زامیــاد تیپ
 Z24NIMمــدل  1400به رنگ آبی به شــماره پالک
ای ران  358-31ص  51و شماره موتور M24878043M
و شماره شاسی  NAZPL140TM0655458و شناسه
ملی خودرو  NAZPL140TM0655458به نام آقای
فیروز شاکرمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط
می باشد.

آقای غالمحسن آزادی فرزند حسین به شماره شناسنامه  355و کد ملی 5409976126
صادره از خور  432سهم مشــاع از  504سهم ششــدانگ قنات و مزرعه کاظم آباد به
مساحت ششدانگ  48000مترمربع پالک  3394اصلی واقع در مزرعه کاظم آباد شمال
جندق بخش  6حوزه ثبت ملک خوروبیابانک خریداری عادی مع الواســطه از مالکین
رسمی مشــاعی آقای میرزا احمد طباطبایی فرزند میرزا هیبت اله و آقای هاشم آزادی
فرزند مهدی
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/06 /23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/07/07 :
م الف 1379328 :محمد علی بیطرف رئیس ثبت خوروبیابانک

اعالم مفقودی
کلیه مــدارک (برگ ســبز و ســند کمپانــی و کارت
ماشــین) خــودروی ســواری پــژو هــاچ بــک مدل
 1388بــه رنــگ ســفید  -روغنــی به شــماره پالک
ای ران  151-53د  56و شــماره موتور  14188044077و
شماره شاسی  NAAP03ED0AJ079235و شناسه
ملی خــودرو  IRFC88R2100079235به نام خانم
ســیما باقری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط
می باشد.

جامعه

بامسئولان
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مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان:

بیش از ۹۰درصد شکایت مردمی ازمراکزتهیه و توزیع
غذاست

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان می گوید :مردم نسبت به غذای عرضه شده در رستورانها اعتماد داشته باشند؛

مدیر گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان گفت :طی شش ماهه اول امسال بالغ بر  ۳هزار

«تخلف» تایید نمی شود

و  ۸۳۵مورد شکایات مردمی در سیستم رسیدگی به شــکایات ( )۱۹۰ثبت شده که  ۹۹.۶درصد
شکایات مردمی از مراکز تهیه و توزیع غذاست .سید مهدی میرجهانیان اظهار داشت ۵۵ :هزار و
 ۷۴۱مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی ۲۰ ،هــزار و  ۳۶۱اماکن عمومی ۸۹۰ ،اماکن بین راهی و هزار
سمها ازجمله اسب و االغ تاکید میکند :میزان آن درحدی نیستکه مردم
را نگرانکند.بهگفته وی،کشتارغیرمجازاسب و االغ وجود دارد اما بسیارکم
است و نگران کننده نیست ،مردم هم دقت کنند که از فروشگاههای مجاز
گوشت بخرند و درانتخاب رستورانهای بین راهی دقتکنند و به محصوالتی
که بسیار ارزان فروخته میشود شــک کنند ،مثال اگر کباب سیخی  ۱۰هزار
تومان فروخته میشود بدیهی استکه باید به آن شککرد.

خبرنگارایمنا با اشاره به انتشاراخباری درمورد مصرفگوشتهای غیرمجاز
در برخی از رستورانها اظهار میکند :صحت و ســقم این موضوع را تایید
نمیکنم چون در محدوده رستورانهای اســتان اصفهان نبوده است.وی
تصریح میکند :با اطمینانکامل میگویم تاکنون چنین مواردی دراصفهان
وجود نداشته و جای هیچ نگرانی نیست.مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان
یادآور میشــود :نظارت کامل بر روند سیستم رســتورانها بر عهده علوم
خرید و فــروش یا عرضــه گوشــتهای نامتعارف در
رستورانها ازگرازگرفته تا اسب و االغ ازمباحثی استکه

طی سالهای اخیر بسیار شنیده میشــود ،بهویژه در یک سال گذشته که با

نقدی در نظر گرفته شده نیز بازدارندگی چندانی ندارد .بهطوریکه شکار این

گرانی انواعگوشت روبهرو بودهایم اخباری مبنی براستفاده برخی ازرستورانها

حیوانات بهطور فراوانی انجام میگیرد .عدهای با توجیه جلوگیری از تخریب

ایمنا

و فست فودها ازگوشت این حیوانات منتشرشده است.شیوعگرازخواری و

باغات و مزارع ،وعدهای هم برای تفریح و وقتگذرانی و عالقهمندی به شکار،

سروگوشت این حیوان دررستورانهای تهران ،استفاده ازگوشت االغ دریکی

حتی برخی برای فروش گوشــت گراز ،شــکار این حیوان وحشی را انجام

از رســتورانهای آبدانان و دســتگیری عامل عرضه چنین گوشتی از جمله

میدهند و میگویند مشتریان زیادی برای گوشــت این حیوان وجود دارد.

اخباری است که هراز چند گاهی توجه مردم را به خود جلب میکند .اگرچه

جریانی که بر اساس گفته مســئوالن باوجود انگشتشمار بودن ،قابلانکار

مسئوالن چنین اتفاقاتی را بســیار نادر مطرح کرده و معتقدند اغلب شایعه

نیست و ضرورت نظارتهای بیشتری را ازسوی نهادهای مربوطه میطلبد.

است؛ اما موضوع قابلتوجه آن استکه همین موارد اندک نیزموجب نگرانی
مردم نسبت به غذاهای رستورانی شده اســت.اظهارات مسئوالنی همچون
حامد زارعی ،رییس سازمان دامپزشکی کشور در مورد عرضه گوشت اسب و
االغ بهجایگوشت قرمزدرمراکزیکه نظارت بهداشتی وجود ندارد وگفتههای
حسن اکبری ،معاون سازمان حفاظت محیطزیست دراین خصوصکهگاهی
اوقات بهصورت انگشتشمار در رستورانها تخلفاتی از قبیل خریدوفروش
گوشت حیوانات حیات وحش صورت میگیرد ،ضمنگرانی نرخ مواد غذایی
موجب شده است که مردم نسبت به گوشت مورد استفاده رستورانها ابهام
بیشتری داشته باشند .بهویژه اینکه به جز ناسالم بودن چنین گوشتهایی،
براساس احکام اسالمی خوردنگوشت یکسری ازحیوانات برای مسلمانان
حرام است و نمیتوان از آن بهعنوان غذای انسان استفاده کرد ،زیرا عوارض
جبرانناپذیری برای انسانها دارد.دراین میان بسیاری نیزبراین باورندکه با

تخلفات اندک اما قابلانکارنیست

پزشکی استکه نظارت دقیقی انجام میگیرد و حوزه دامپزشکی هم درحد
توان خود رستورانها را مدیریت میکند به خصوص ،نسبت به رستورانهای
معروف و برند که دارای مشتریان بیشتری هم هستند ،در طرحهای ویژه
مانند زمان اعیاد مختلف ،نظارت جدی تری انجام میگیرد.موحدی تاکید
میکند :بدون اغراق اعالم میکنم که اســتان اصفهان در حوزه بهداشــت
مواد غذایی جزو استانهای بسیار خوب کشور است .البته منکر تخلفات
نیستیم؛ اما شاهد تخلفات از سوی رستورانهای معروف نبودهایم ،حتی
رستورانهایکوچکترهم مشکالتی چون مصرفگوشتهای نامتعارف را
نداشتهاند شاید دررستورانهای خلوت با مواردی چون مصرفگوشتهای
تاریخ گذشته روبهرو بودهایم که به ســرعت گزارش شده و مراحل قانونی

تاکنون گزارشــی مبنی بر ســرو حیوانات حرام گوشــت از جملــه گراز در
رستورانهای تهران اعالم نشده است ،حتی دررستورانهای چینی ،هندی،
تایلندی ،کرهای ،لبنانی و ترک که در آن غذاهای خارجی سرو میشود نیز
استفاده ازاینگوشتها ممنوع است.وی با اشاره به اینکه جریمه استفاده از
حیوانات حرامگوشت دررستورانها برعهده وزارت بهداشت است ،میافزاید:
درراستای اجرای قوانین و مقررات ،دستورالعملهای ارزیابی صادرشدهکه
بازرسان به صورت نامحسوس و محسوس دراین خصوص عمل میکنند و
چنانچه واحدی دراینباره تخلف کند ،آن واحد پلمب خواهد شد.اما حامد
زارعی ،رییس سازمان نظام دامپزشکی با اعالم صحت عرضه گوشت تک

مدیرعامل هاللاحمراستان خبرداد:

اسکان اضطراری  ۱۰۵۲زائراربعین توسط هال لاحمر
استان اصفهان
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان اصفهان از اسکان اضطراری  ۱۰۵۲زائر اربعین توسط هاللاحمر
استان اصفهان خبرداد و اقدامات این سازمان طی اربعین سال جاری را تشریحکرد.محمدنوید متقی
با اشاره به اقدامات هاللاحمراستان اصفهان درمراسم پیادهروی اربعین سال جاری ،اظهارکرد:کاپوتاژ
چهار دستگاه آمبوالنس و یک دستگاه تریلر کشنده جهت اعزام به کشور عراق ،آمادهسازی خودروی
ارتباطات تیپ یک جهت استقرار در مرز مهران به منظور ایجاد ارتباط بیسیم به اینترنت بین تیمهای
عملیاتی دردوکشورو اعزام دو دستگاه آمبوالنس به خوزستان برای تقویت پایگاههای امداد و نجات دایر
درمسیرزائران ،ازبرنامههای انجام شده به منظورپشتیبانی سازمان هاللاحمراستان اصفهان ازمراسم
اربعین حسینی سال جاری بوده است.وی افزود :برنامهریزی جهت اعزام نجاتگران ،پزشکان و داوطلبان
تخصصی ازطریق هیئت پزشکی جمعیت هاللاحمربه منظوراستقراردرایستگاههای امدادی و درمانی
درطول مسیردرمانگاهها و آمادهسازی  ۴۲پایگاه امداد و نجات درراههای مواصالتی استان جهت اسکان
اضطراری و امدادرسانی به خودروهای هیئتهای اعزامی درصورت بروزحادثه و هماهنگی با فرمانداران
شهرستانها جهت اسکان اضطراری زائران درمسیرهای مواصالتی استان ازسایربرنامههای جمعیت
هاللاحمر استان اصفهان در راســتای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین ،بوده است.مدیرعامل
جمعیت هاللاحمراستان اصفهان با اشاره به اعزام داوطلبان شعب مناطقکم برخورداربه عتبات عالیات
در طرح رهسپاران عصر ظهور ،تصریح کرد :آموزش مباحث امدادی ،کمکهای اولیه و مخاطرات ویژه
اربعین به نجاتگران اعضای داوطلبان و جوانان ازطریق سامانه خادم و برگزاری دورههای آموزشی ضمن
خدمت برای پرسنل با عنوان مخاطرات اربعین درسامانه آذرخش ازبرنامههای این جمعیت بوده است.
وی با اشاره به برقراری اسکان اضطراری برای زوار حسینی طی اربعین سال جاری ،خاطرنشان کرد:
پایگاههای امداد و نجات استان دراین ایام ،شرایط اسکان اضطراری  ۱۰۵۲زائررا فراهمکرده است.

اجرای طرح «غربالگری رایگان» برای شناسایی مبتالیان
به اختالل اتیسم درکاشان
مدیرعامل مرکز توانبخشی سرای امید کاشان از اجرای طرح غربالگری رایگان کودکان برای شناسایی
مبتالیان به طیف اختالل اتیسم در این شــهر خبر داد.مریم خیامیپور در گفتوگو با ایسنا ،اظهار کرد:
امکان شناسایی اختالل اتیسم در سن کمتر از سه سال برای مداوا بیشتر است ،بنابراین برای اولین بار
طرح غربالگری رایگانکودکان با همکاری موکب «مضیف الرقیه» انجام شدکه یکی ازمراکزپرجمعیت
کاشان است.وی افزود :مدیرآموزشی مرکزطی هشت شب همراه با هشت نفرازدرمانگران وکارشناسان
گرایشهای روانشناسی درحیطههای تخصصی بینایی ،شنیداری و موسیقی درمانی ،آموزشی ،مباحث
ذهنی ،بازی درمانی ،هنردرمانی ،و بخش حرکتی _جسمی مشغول به فعالیت هستند.مدیرعامل مرکز
توانبخشی سرای امید کاشان ،تصریح کرد :کارشناسان مرکز توانبخشی سرای امید کاشان با حضور در
غرفه و پاسخگوییکامل به سوالهای خانوادهها ضمن ارائه خدمات غربالگری نسبت به آگاهی بخشی
و اطالع رسانی صحیح به خانوادههای مراجعهکننده اقدامکردند.خیامیپورگفت :فعالیتهایی ازجمله
غربالگری رایگانکودکان درحیطه اختالالت به ویژه اختالل طیف اتیسم شامل ارزیابی و مصاحبه بالینی،
تستهای تشخیصی مانند آزمونگیلیام ،تست نیوش  ،ATECآزمون رشد اجتماعی وایلند ،آزمونهای
تشخیصی اختالالت کودکی مانند CBCLبر حسب نیاز هر مراجع کننده انجام شد.مدیر انجمن اتیسم
کاشــان افزود :در اجرای این طرح ،سوالهای مراجعان بهطور کامل بررســی و پاسخ داده شد و برای
افزایش اطالعات و آگاهی بیشتر بروشورهای آموزشــی و کتابهای مرتبط در اختیار آنها قرار گرفت و
پخشکلیپهای آشنایی با اختالل اتیسم و اختاللهای دیگرازجمله این برنامهها بود.وی تاکیدکرد :در
مدت هشت شب اجرای این طرح ۳۰ ،خانواده خواستارمصاحبه و ارزیابی دقیق شدند .طرح غربالگری
رایگان هرماه یک روزدرمرکزاجرا میشودکه تاکنون  ۸۰خانواده ارزیابی شدهاند.

مطلوبیت کلرسنجی آب شهری و  ۹۸.۲دهم درصد کلرسنجی آب روستایی دیده شده است .مدیر
گروه بهداشت محیط مرکز بهداشت اصفهان تصریح کرد :بالغ بر  ۲۵هزار نمونه برداری میکروبی

وی با اشاره به  ۱۳۲مورد بازرسی بر رعایت پروتکلهای بهداشتی در شش ماهه اول امسال ،گفت:
همچنین  ۴۳مورد نظارت بر سیستمهای فاضالب و دفع فاضالب انجام شده است .میرجهانیان،
عمده چالشهای پیش روی بهداشت محیط را آب ،هوا ،آلودگی زیست محیطی و دفن فاضالب
و پساب ناشــی از تصفیه فاضالب عنوان کرد و افزود :در نیمه اول امسال همچون نیمه اول سال
گذشته هیچ روز پاکی نداشتیم و  ۱۲۸روز سالم در نیمه اول سال گذشته ثبت شده است که این
رقم در نیمه اول امسال به  ۹۴روز میرســد .وی گفت :باالترین آمار شکایات مردمی از وضعیت
زبالههای شهری گزارش شــده که در معابر عمومی شاهد سرریز شدن شــیرابههای هستیم که
خطر جدی برای بهداشت محیط است .میرجهانیان طرح جدید جمع آوری زباله را برای بهداشت
محیط ،غیر بهداشــتی خواند و گفت:تصاویر متعددی از تجمع زباله ها در سطح شهر به بهداشت
محیط گزارش شده است.
مدیر گروه بهداشــت محیط مرکز بهداشــت اصفهان ،تعداد نظارت بر مراکز بهداشــتی درمانی
بیمارستانها را در شش ماهه اول امسال بالغ بر  ۱۴۳مورد اعالم کرد و گفت ۴۵۰ :صنعت آلوده
کننده در شعاع  ۵۰کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد .وی به واردات قاچاق سمهای کشاورزی غیر
استاندارد از عراق و چین اشاره کرد و بیان داشــت :میزان مواد سمی خطرناک و فلزات سنگین
هشت محصول مهم کشــاورزی از جمله سیب ،پرتقال و پیاز و ســیب زمینی و ...از سوی جهاد
کشاورزی و وزارت بهداشت ارزیابی و مورد سنجش قرار میگیرد.

کارشناس هواشناسی:

رستورانها و مراکزعرضه غذا توضیح میدهد :قبال برای تشخیص مواردی
مشخص میشد که این گوشت نامتعارف است یا نه.مدیرکل دامپزشکی

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت :پدیده جوی خاصی تا هفته دوم مهر ماه در

که به آزمایشگاه سازمان دامپزشکی ارجاع داده میشد ازطریق استخوانها
استان اصفهان ادامه میدهد :پس ازمدتی به مسئلهگوشتهای چرخکرده
رسیدیمکه این نوع ازگوشت چگونه تشخیص داده شود تا آنکه ازحدود پنج
سال قبل دراستان اصفهان ازروشی مدرن تحت عنوان تایپینگ برای تعیین
نوع گوشت استفاده میشود که هر نوع از گوشــت چرخ کرده به سازمان
ارجاع داده میشود با این روش مشخص میشود ازچه مخلوطی تشکیل
شده است ،حتی اگر کوچکترین میزان از گوشت نامتعارف هم در داخل
حجم باالیی ازگوشت چرخکرده باشد قابل تشخیص است.

خبر روز

اخبار

سامانه آبرسانی انجام شده است و  ۴۲۲هزار مورد کلرسنجی صورت گرفته که  ۹۹.۳دهم درصد

پدیده جوی خاصی دراصفهان تا هفته دوم پاییز
نخواهیم داشت

انجامگرفته است.وی درپاسخ به راهکارهای شناساییگوشت غیرمجازدر

علیاصغر میرابراهیمی ،رییس اتحادیه رستوران داران دراینباره میگوید:

 ۲۹بازرسی از اماکن عمومی و  ۲هزار و  ۳۰۶بازرســی از اماکن بین راهی ۲ ،هزار و  ۲۰بازرسی از

روستایی گزارش شده است.

شــهرام موحدی ،مدیرکل دامپزشکی اســتان اصفهان نیز در گفتوگو با

گرفته تا ســایرحیوانات ،ممانعتکرد .حالآنکه به نظرمیرسد جریمههای

اشــاره کرد و گفت :بالغ بر  ۱۲۲هزار و  ۴۵۱بازرســی بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ۲۱ ،هزار و

از آب شــرب انجام گرفته که  ۹۹.۹۹درصد مطلوبیت میکروبی آب شرب شهری و  ۹۹.۸۲درصد

استفاده ازگوشت نامتعارف دراصفهان سابقه ندارد

اعمال جریمههای سنگین ،باید ازکشتارگونههای حیات وحشکشورازگراز

و  ۱۵۵سامانه آبرسانی در اســتان اصفهان وجود دارد .وی به آمار بازرسیها در نیمه اول امسال

مدیر گروه سالمت خانواده و جمعیت
دانشگاه علوم پزشکی:

«خوانسار» پیرترین شهر
دراستان اصفهان است
مدیرگروه سالمت خانواده و جمعیت دانشگاه
علوم پزشکی اصفهانگفت :درصد سالمندی در
کشور  ۱۰و نیم درصد است و در شهرستانهای
تابعه اســتان اصفهــان این رقم بــه  ۱۲و نیم

استان نخواهیم داشــت.ابراهیم هنرمند در گفتوگو با مهر اظهار داشت :تا اوایل هفته پیش رو
پدیده جوی خاصی نخواهیم داشت؛ اما از روز جمعه هشتم مهرماه احتمال کاهش دمای هوا دور
از انتظار نیست.وی با اشاره به استمرار جوی پایدار در سطح استان طی روزهای آینده ،خاطرنشان
کرد :آسمان اصفهان طی این مدت صاف تا کمی ابری پیش بینی می شود و در ساعات بعد از ظهر
وزش باد به نسبت شدید محتمل است.به گفته وی ،خوروبیابانک با دمای  ۳۷درجه سانتیگراد
باالی صفر و بویین و میاندشت با دمای هشت درجه سانتیگراد باالی صفر به ترتیب گرمترین و
خنکترین نقاط استان پیشبینی میشود.

مدیرکل مدیریت بحران استان:

 ۹۸درصد مساحت اصفهان درگیرخشکسالی شده است
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان گفت ۹۸ :درصد مساحت استان اصفهان درگیر خشکسالی شده و نیازمند چاره اندیشی جدی توسط مسئوالن هستیم.
منصورشیشه فروش با اشاره به اینکه پیش بینی میکنیم بارش باران در پاییز امسالکمتر ازمقدار نرمال باشد ،اظهار داشت :با این شرایط متاسفانه تنش آبی در
سطح استان اصفهان ادامه خواهد داشت.وی با بیان اینکه  ۹۸درصد استان اصفهان دچارخشکسالی شده است ،ابراز داشت :بارش های پاییزی امسال با تاخیر
آغازخواهد شدکه پیش بینی می شود آذرماه سرآغازبارش باران ها باشد.مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان با اشاره به اینکه امکان دارد دوران خشکسالی در
استان اصفهان ادامه و طوالنی شود ،تصریحکرد :ازاین رو به ادارات و دستگاه های اجرایی و خدماتی ابالغ شده است تا درمصرف برق و آب صرفه جوییکنند.وی با
بیان اینکه درپاییزامسال دما به طورمیانگین حدود یک تا یک و نیم درجه نسبت به مدت زمان مشابه درسالگذشته افزایش می یابد،گفت :هم استانی های عزیز
باید مدیریت درمصرف آب را به خوبی رعایتکنند چراکهکشورو استان اصفهان دارای تنش آبی است.شیشه فروش با اشاره به اینکه بارش های باران درتابستان
امسال ناشی ازجبهه مانسونی بوده است،گفت :این بارش ها تاثیرزیادی برروی منابع آبی ندارند و بیشتربه صورت سیالب محلی بوده اند.

درصد میرســد که شهرســتان «خوانسار» با
 ۲۱درصــد پیرترین شهرســتان و «برخوار» با

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی:

 ۹درصد جوانترین شهرســتان است .مرجان

شمارمبتالیان به وبا دراصفهان به  ۲۰نفرافزایش یافت

مشکوتی درگفتگو با ایرنا به مناسبت روزجهانی
سالمندان اظهار داشت :مهاجرت ،کاهش زاد
و ولد و عوامل اقتصادی و نبود زمینه اشــتغال

وباســت ،افزود :این میکروب از طریــق آب آلوده یا

ســبزی جات و تولید و توزیع یخ دقت شود که سالم

باعث شــده که خوانســار ،بویین و میاندشت

میوه و سبزی شسته نشده یا شسته شده با آب آلوده،

باشد ،اگر اطمینان نداشــتند آب را بجوشانند زیرا با

و اردســتان در شــمار باالترین آمار سالمندی

به بدن افــراد وارد و آنان را به بیمــاری مبتال میکند.

جوشــاندن آب ،میکروب از بین مــیرود و خاصیت

در اســتان اصفهان قرار بگیرند .وی ،جمعیت

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان ادامه داد:

بیماری زایی را از دســت میدهد.سخنگوی دانشگاه

از زمان ورود عامل بیماریزا به بدن تا بروز نشــانهها

علوم پزشکی اصفهان خاطرنشانکرد :بیماری التوریا

به طور متوسط  ۲تا سه روز طول میکشد و با توجه به

وبا یک بیماری فصلی است و فصل گرما که نیاز به آب

اینکه میکروب ویبریو داخل روده است با مدفوع دفع

افزایش مییابد مردم به هرعلتی دراستفاده آنکمتر

میشود و اگر دستها به خوبی شسته نشود ،آلودگی

دقت میکنند که این شــرایط باعث بروز این بیماری

سالمندی در اصفهان را  ۶۷۰هزار نفر عنوان کرد
و افزود :ســالمندی در ایران با شیب تندی رو
به افزایش است و در عرض  ۴۵سال ۱۰ ،سال
پیرتر شده اســت .مدیر گروه سالمت خانواده
و جمعیت دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان
افزود :در ســال  ۲۰۱۵کشــورها به سه دسته
 ۳۰درصد به بــاال ۱۰ ،تا  ۳۰و کمتــر از  ۱۰درصد
تبدیل شدند که جمعیت سالمندان ایران زیر
 ۱۰درصد بود  .این کارشناس تصریح کرد :ایران
تنها کشوری اســت که جمعیت سالمندی آن
با سرعت باال از زیر  ۱۰درصد به باالی  ۳۰درصد
رسیده استکه دالیل متعددی درسرعت باالی
سالمندی در کشور نقش دارد از جمله امید به
زندگی و کاهش زاد و ولد و پیشرفت امکانات
سالمندی .مشکوتی با اشاره به اینکه سالمندان
نیزبه سه دسته سالمند جوان ( ۶۰تا  ۷۰سال)،
میانسال ( ۷۰تا  )۸۰و سالخورده ( ۸۰سال به
باال) تقسیم بندی میشــود ،گفت :بالغ بر ۲۷
هزارنفرسالمند پرخطرداریمکه به حدود ۵.۷
دهم درصد رسیده اســت .به گزارش ایرنا ،بر
اساس سرشماری ســال  ۹۵از جمعیت ۷۹
میلیونی کشور ،هفت میلیون و  ۴۰۰هزار نفر
یعنی  ۹.۲۸درصد ســالمندند و پیش بینی
میشود شمار سالمندان ایران تا سال ۲۰۲۵
میالدی به  ۱۰درصد برسد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت :بر
اساس آخرین آمار تاکنون نتیجه آزمایش ابتال به وبا
برای  ۲۰نفر در استان اصفهان مثبت بوده است.پژمان
عقدک درگفتوگو با مهراظهارداشت :طبق آخرین آمار
تا پنجشنبه هفتهگذشته سی و یکم شهریورماه ،نتیجه
آزمایشهای ابتال به وبا برای  ۲۰نفر در اســتان مثبت
بوده؛ اما در هفته جاری تاکنون مورد جدید ابتال به وبا
گزارش نشده است.وی با بیان اینکه میکروب ویبریو

کلــرا  vibrion cholériqueعامل ابتــا به بیماری

عکس روز
همایش مشق
مهربانی درشیراز
در آستانه بازگشــایی مدارس،
هیئت ،گــروه های جهــادی و
عموم مردم برای ســومین سال
پیاپی با اجرای همایش مشــق
مهربانــی تعداد دو هزار بســته
شامل اقالم تحریر دانش آموزان
را جمعآوری و بین نیازمندان 30
منطقــه محروم اســتان فارس
توزیع کردند.

ایجاد میکند.عقدک افزود :دفــع مدفوع در صورت

میشود.عقدک با بیان اینکه تقریبا هر سال تعدادی

نبود فاضالب مناســب ،محیط را آلــوده میکند زیرا

ابتال به بیماری وبا داریم ،ابراز داشــت :برای مثال در

اســاس این بیماری آب آلوده و مواد مدفوعی است

سال  ۱۳۹۶نزدیک به  ۸۰۰مبتال به این بیماری درکشور

که میکروب در آنها وجــود دارد.وی توصیه کرد :در

شناسایی شــد درحالیکه امسال تاکنون درمجموع

استفاده آب برای آشــامیدن و شست وشوی میوه و

شمارمبتالیان درکشوربه  ۵۸نفررسیده است.

مستطیلسبز
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«آزمون» و «طارمی» قهرکردهاند؟!
آیا دو مهاجم تیمملی ،با هم قهرکردهاند؟ بهگزارش فوتبالی ،این مهم ترین شایعهای استکه بعد از
بازی تیم ملی مقابل سنگال ،مطرح شده است .درشرایطی که در تمرینهای قبل از بازی با سنگال،

باالتر از کولیبالی ،سیسه و دیینگ؛

عکس هایی از آزمون و طارمی کنار یکدیگر منتشر شده؛ اما در تصاویری که برخی رسانهها از لحظه

پروازتماشایی «سردار» برای گذر از حواشی

تعویض طارمی با آزمون منتشر کردهاند ،اینطور به نظر میرسد که طارمی ،زوجش در خط حمله تیم
ملی را تحویل نگرفته است.اتفاقی که ســوژه گمانهزنیها و شایعات مختلفی شده مبنی بر آنکه به
خاطر اتفاقات چند روز اخیر ،طارمی و آزمون دل خوشی از یکدیگر ندارند به خصوص آنکه بر خالف
طارمی که بعد از گلزنی مقابل اروگوئه ،حسابی خوشحال شــد ،آزمون اصال بابت گلزنی به سنگال،
شادی نکرد! درهرحال درلحظه تعویض و زمانیکه قرار بود آزمون به جای طارمی داخل زمین برود،
طارمی به ســمت آزمون نرفت و با او خوش و بش نکرد .البته شاید هم طارمی به خاطر اینکه وقت
تلف نشود ،به سمت آزمون نرفته باشد.

پیراهن «سادیو مانه» به این ملیپوش رسید!
محمد حسین کنعانیزادگان در پایان بازی پیراهنش را با ستاره سنگال و بایرنمونیخ تعویض کرد.
تیم ملی ایران در دومین بازی تدارکاتیاش در فیفادی سپتامبر به مصاف تیم قدرتمند سنگال رفت

سردار آزمون پس از جام جهانی  2014برزیل بود که

همانند بازی قبلی در ترکیب اصلی حضور داشت و در نیمه اول نمایش خوبی در خط دفاع ایران از

گروهی جام ملتهای آسیا با گلی که مقابل قطر پس از

که در پایان بازی با نتیجه یک بر یک پایان یافت .حسین کنعانیزادگان ،مدافع محبوب کیروش
خود نشان داد.دراین بازی تقابلکنعانی و سادیو مانه ،ستاره بایرن مونیخ و تیم ملی سنگال جذاب
بود .این دو بازیکن در نیمه اول چند برخورد با هم داشتند که در یکی از آنها استوک مانه به سر مدافع
ایران خوردکه لحظاتی بعد مانه ازاو دلجویی کرد .درپایان بازی حسین کنعانی پیراهنش را با سادیو
مانه عوض کرد تا یادگاری ارزشمندی از این بازی گرفته باشد.

تواناییهایش چشم کیروش را خیره کرد و او در مرحله
دریافت پاس تیموریان با چرخشی تماشایی و ضربهای
تمامکننده به ثمررساند ،نشان داد چه جواهرارزشمندی در
بیست سالگی به فوتبال ایران معرفی شده است

هشداربه انگلیس نسبت به قدرت تیم ملی ایران با «کیروش»
خبرنگار آفریقایی به تیم ملی فوتبال انگلیس نسبت به قدرت ایران با هدایت مرد پرتغالی هشدار
داد.تیم ملی فوتبال کشــورمان با هدایت کارلوس کی روش پرتغالی در دو بازی تدارکاتی اش در
اردوی اتریش نتایج خوبی را کسب کرد .این نتایج خوب تیم ملی زیرنظر کارلوس کی روش ،رقبای
ایران در جام جهانی 2022را به تکاپو انداخت.در این زمینه «اریک نجیرو» خبرنگار آفریقایی به سه
شیرها در زمینه ایران تحت هدایت کی روش هشدار داد و در صفحه توئیترش نوشت :ایران موفق
شد اروگوئه را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد .در دومین بازی دوستانه مقابل سنگال به نتیجه
تساوی یک بر یک رسید .انگلیس نباید کارلوس کی روش را در جام جهانی قطر دست کم بگیرد.
تیم ملی فوتبال کشــورمان تحت هدایت کارلوس کی روش قرار است در گروه دوم مسابقات جام
جهانی  2022قطر با تیم های ملی آمریکا ،انگلیس و ولز رقابت کند.

شوخی «کیروش» با سرمربی سنگال سوژه شد
شوخی ســرمربی تیم ملی ایران با همتای سنگالی اش سوژه شــد.تیم ملی فوتبال کشورمان در
دومین و آخرین بازی دوستانه اش در اردوی اتریش به مصاف سنگال قهرمان آفریقا رفت و در این
بازی به نتیجه تســاوی یک بر یک رضایت داد.کارلوس کیروش بعد از پایان بازی با آلیو سیسه،
سرمربی سنگال یک شــوخی کرد که این حرف های مربی پرتغالی سوژه مصری ها شد .نشریه
«المصری الیوم» در این زمینه ،نوشت :کارلوس کی روش سرمربی ســابق تیم ملی مصر بعد از
تساوی مقابل سنگال با هدایت تیم ملی ایران با آلیو سیسه شوخی کرد.
سرمربی سابق مصر،کارلوسکی روش به آلیو سیسهگفت :به من نگاهکن ،زمانیکه درفینال ،جام
ملت های آفریقا را از من گرفتی ،به خاطر تو موهایم ریخت .امروز به من رحم کن!

چهل و یکمین گل سردار آزمون برای تیم ملی فوتبال ایران گلی بود که
هیچ گاه از یاد این بازیکن و عالقه مندان به فوتبال نمیرود.
به گزارش «ورزش سه» ،پس از مصاف با سنگال خبری از اردوی تیم
ملی فوتبال ایران توسط کیکر منتشر شد که براساس آن سردار آزمون
به دلیل مصدومیت فرصت حضور در دیدار تدارکاتی برابر سنگال را از
دســت داده بود؛ با این حال مهاجم تیم ملی در تمرین روزهای اخیر
دیده شد و اگرچه مطابق انتظار در ترکیب اصلی قرار نگرفت ،ولی وقتی
کیروش احساس کرد که تیمش در رأس خط هجومی نیاز به تقویت
دارد ،درنگ نکرد و چند دقیقه پس از گل سنگال که با اشتباه مرتضی
پورعلیگنجی در دقیقه  55وارد دروازه حسینی شد سردار آزمون را به
جای مهدی طارمی وارد زمین کرد.
پیش از ورود ســردار آزمون به زمین مســابقه که در دقیقه  58اتفاق
افتاد ،مهدی طارمی جای کریــم انصاریفرد را در نوک خط آتش تیم
ملی فوتبال ایران گرفته بــود و این مهاجم در حالــی جای خود را به
سردار آزمون داد که بدون اینکه به سمت جانشین خود در مرکز زمین
بیاید ،از نزدیکیهای نقطه کرنر سمت راست خط دفاعی سنگال زمین
مسابقه را ترک کرد.
پس از گل سنگال ،حمالت تیم ملی فوتبال ایران برای زدن گل مساوی

تمرینات سپاهان با این دو بازیکن ،پرستارهترشد
بازگشت رامین رضاییان و امید نورافکن بیشک خبر خوشی برای کادر فنی سپاهان بوده است.سپاهانیها در اولین اردوی تیم ملی که با حضور بازیکنان داخلی
برگزارشد 5 ،بازیکن دراردو داشتندکه پیام نیازمند ،رامین رضاییان ،امید نورافکن ،محمدکریمی و شهریارمغانلو بودند .با پایان مرحله اول اردو ،نام شهریارمغانلو
و محمد کریمی از فهرست کارلوس کیروش خط خورد و پس از سفر ملیپوشان به اتریش هم نورافکن و رضاییان به دلیل صادر نشدن ویزا از سفر جا ماندند تا
حاال نیازمند تنها نماینده طالییپوشان اصفهانی در اردوی تیم ملی باشد؛ اردویی که با برگزاری دومین دیدار دوستانه مقابل سنگال به پایان رسید و بازیکنان به
تیمهای باشگاهی خود بازگشتند تا به سرعت آماده حضور در هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر شوند.با این حال اگر ویزای شینگن رامین رضاییان و امید نورافکن
صادر میشد این دو بازیکن در اتریش بودند و احتماال شانس باالیی هم برای قرار گرفتن در ترکیب تیم ملی در مصاف با سنگال داشتند ولی به هر ترتیب این
فرصت برایشان فراهم نشد تا به تمرینات سپاهان بازگردند و مورایس تمام ستارگانش را به استثنای نیازمند در اختیار داشته باشد .این اتفاق البته خبر خوشی
برای مورایس و دستیارانش بود که دفاع راست دیگری به جز رامین رضاییان ندارند و امید نورافکن هم به تمرینات بازگشت تا فرصت بیشتری در اختیار آنها قرار
بگیرد تا بیشتر با تواناییهای این بازیکن آشنا شوند.

شدت گرفته بود و پس از یک ارسال ناموفق که عرض دروازه شیرهای
ترنگا را طی کرد و به جایی نرسید ،احسان حاج صفی که روز خوبی را در

نشــان داد چه جواهر ارزشمندی در بیست ســالگی به فوتبال ایران

ورزشگاه موشن اینوست آرهنای اتریش پشت سر گذاشته بود ،این بار

معرفی شده است.

در حالی که توپ در حال خروج از خط عرضی زمین بود ،با ارسالی بلند

ستاره سابق زنیت سنپترزبورگ که پس از چند سال حاال در فوتبال

توپ را به تیرک دوم فرستاد؛ جایی که دروازهبان و مدافعین سنگال

آلمان به دنبال مطرح کردن نام خود اســت ،طی ســالهای گذشته

غافلگیر شدند و سردار آزمون با جایگیری مناسب و هوشمندانه خود

همواره پای ثابت موفقیتهای تیم ملی بوده است؛ از مقدماتی جام

توانست با پرشــی بلند گل تساوی را با یک ضربه ســر مطمئن باالتر

جهانی  2018روســیه و سه مســابقه مرحله گروهی این تورنمنت ،تا

از کولیبالی و سیســه و دروازهبان رقیب وارد دروازه ســنی دییپنگ،

مرحله مقدماتی جام جهانی قطر که گل او به عراق در جریان پیروزی

سنگربان سبزپوشان سنگالی کند.

یک بر صفر برابر شــاگردان کاتانچ که اتفاقا مانند دیدار برابر سنگال با

اما نکته قابل توجه این گل امتناع ســردار آزمون از برپایی جشن گل

پاس حاج صفی به ثمر رسید ،سرنوشت سرگروه را مشخص کرد و تیم

بود و او که روزهای ســختی را پیش از مصاف با ســنگال پشت سر

ملی به رهبری اسکوچیچ به مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی رسید؛

گذاشته بود ،به تشکر از احســان حاجصفی که زمینهساز گل او شده

جایی که بار دیگر شاهد درخشش آزمون در مسیر دومین صعود پیاپی

بود بسنده کرد و حلقه شادی گلی تشــکیل شد که متفاوتتر از رفتار

این مهاجم زهردار به جام جهانی بودیم.

او پس از چهل گلی بود که در گذشــته برای تیم ملی فوتبال ایران به

این روزها البته سردار آزمون پس از انتقال به فضای جدید در فوتبال

ثمر رسانده بود.

آلمان در تیم ســیوانه که روزهــای بحرانی را در بونــدس لیگا تجربه

ســردار آزمون پس از جام جهانی  2014برزیل بود که تواناییهایش

میکند ،شرایط خوبی ندارد ولی سردار آزمون همان مهاجمی است که

چشــم کارلوس کیروش را خیره کــرد و او در مرحلــه گروهی جام

کیروش همیشه پای او ایستاده است و در مصاف با سنگال هم یک

ملتهای آســیا با گلی که مقابل قطر پس از دریافت پاس آندرانیک

بار دیگر تواناییهایش را به رخ کشید.

خبر روز
سرمربی تیم هندبال گیتیپسند:

دروازه تیمملی ،مدعی جدید پیدا کرد
سیدحسین حسینی یکی از بهتری بازیکنان تیمملی
در دیدار مقابل ســنگال بود و با این نمایش خود را به
عنوان آلترناتیو علیرضا بیرانوند در جامجهانی مطرح
کرد.یکی از مهترین تغییرات ترکیب تیمملی نسبت
به بازی قبلی ،نیمکتنشینی علیرضا بیرانوند و حضور
سیدحسین حســینی در ترکیب بود .گلر استقالل در
حالی به قفس توری تیم ایران رســید که بیرانوند به
دلیل مصدومیت به نظر این بازی را از دســت داد؛ اما
ترجیح سیدحسین به عابدزاده باعث شد تا این تغییر
همچنان بااهمیت باشد .حســام زیتونینژاد ،مربی
گلرهای تیم امید ایران طی گفــت وگویی ،در تحلیل
عملکرد سیدحسین ،از او تمجید میکند و نمایش او
را «فوق العاده» میخواند .مربی تیم امید همچنین به
دو مشخصه حسینی اشاره کرده و به این سوال پاسخ
میدهد که چرا کارلــوس کیروش او را بــه عابدزاده

ترجیح داد؟ او در ابتــدای صحبتهایش گفت :مهم
ترین سوال این استکه چراکیروش به جای عابدزاده
از سیدحسین استفاده کرد؟ باتوجه به شناخت آقای
کیروش از ســنگال ،او تصور میکرد که سنگال روی
تک به تکها و ارســالها به موقعیت خواهد رسید و
به این خاطر به او بــازی داد .در ابتدای بازی طبیعی
بود که حسینی استرس داشــته باشد و این استرس

و تک به تک امــکان دارد گل بخوریم .بنابراین بحث
دیگر هم خروج سیدحســین اســت که بر آن تسلط
دارد .او دو خروج داشت که باتوجه به شرایط فیزیکی
بازیکنان سنگال ،اعتماد به نفس باالیی میخواست و
حسینی نشان داد که
تقابل با مهاجمان

در کنترل ارسالها و
بلندقامــت هم

تبحردارد.

که خواهان جدایی از منچستریونایتد و ترک اولدترافورد اســت .باشگاه های زیادی از اسپانیا گرفته تا

تیــم هندبال گیتیپســند فصل گذشــته در
نخســتین ســال حضور خود در این رشــته،

کارشناســان ایــن تیم بــرای فصــل جدید
رقابتهای لیگ برتر هندبال در این مسابقات
حضور دارد .باشگاه گیتی پســند که تیم خود
را از بازیکنان جوان تشــکیل داده اســت ،یک
هفته مانده به شروع مسابقات کیوان صادقی
را به عنوان ســرمربی تیم معرفی کرد .صادقی
سابقه ســرمربیگری در تیمهای ذوب آهن،
مسکرمان ،سپاهان ،پارس جنوبی و مدیریت
فنی تیم هندبال بزرگســاالن را دارد .سرمربی
تیم هندبال گیتیپسند در گفت و گو با «ایمنا»
در توضیح شــرایط تیمش گفت :بهتازگی تیم

باتوجه به حضورعابدزاده روی نیمکت بیشترهم شده

هندبال ذوبآهن منحل شد و سیستم کاری

بود و او میخواست از فرصتی که برایش پیش آمده

این تیم مشــخص نبود .با مدیریت باشــگاه

استفاده کند و این کار را هم کرد.زیتونینژاد در توضیح

گیتیپســند مذاکره کردیم و با توجه به برنامه

تصمیم کیروش اضافه کرد :حسینی یک نقطه قوت

چندین ســالهای که دارند ،هدایت این تیم را

خوبی دارد؛ جایگیری .برداشــت غیرتخصصی این

بر عهده گرفتم .بزرگ ترین مشــکل ما فوتبال

اســت که هر جا بود ،ضربه زده شد؛ اما اینطور نیست.

اســت زیرا اعتبار دیگر تیمها مثــل هندبال و

حسینی مهارت اجرای تاکتیک سیو تک به تک را دارد.

بسکتبال به این رشته اختصاص پیدا میکند.

این نیازمند تایمینگ خروج و مکث به موقع اســت و

عکس روز

در یک رشته ،بازیکنی مبلغی برابر با کل بودجه
یک تیم میگیرد و این اتفاق خوبی نیست که
ورزشی که  ۳۰ســال در آن فعالیت شده است
را به خاطر مشــکل مالی منحل کنند .اعتباری
که به باشگاه میرسد به فوتبال اختصاص پیدا
میکند و عادالنه نیست یک باشگاه میلیاردها

هدیه «نبی» به مدیر
تیم ملی فوتبال سنگال

زمان زیادی نیســت که کار با این تیم را شروع

مهدی محمد نبــی ،نایب رییس اول

کردیم ،خوشــبختانه مدیران باشگاه دیدگاه

فدراســیون فوتبال و مدیــر تیم ملی
در این بــازی پس از اتمام مســابقه
پرچم منقش به آرم فدراسیون فوتبال
و جامی از صنایع دســتی کشورمان
را بــه المین دیاتا ،مدیر تیم ســنگال
اهدا کرد.

چرا انتقال«رونالدو» به الهالل انجام نشد؟

عربستان به عنوان مقصد احتمالی این فوق ستاره  37ساله نام برده شدند اما در نهایت انتقالی صورت

هندبال شــود ،امــا بــا توجه بــه جمعبندی

دارد.وی افزود :کیروش میدانســت ما روی ارسال

فوتبالجهان

برای اولین سال حضور
درلیگ برترنمیتوانیم به
دنبال کسب مقام باشیم!
نتوانســت بهطور مســتقیم راهی سوپرلیگ

همینطور پخش کردن بدن که نیاز بــه انعطاف بدنی

تیموریان با چرخشی تماشــایی و ضربهای تمام کننده به ثمر رساند،

برای فوتبال هزینه کنــد ،اما چند میلیارد برای
بسکتبال و هندبال هزینه نکند .صادقی افزود:

خوبی نسبت به جوانان دارند و میخواهند به
مرور زمان سیر صعودی داشته باشند .باشگاه

الهالل در تابستان با پیشنهادی نجومی به سراغ کریســتیانو رونالدو آمد؛ اما در نهایت این فوق ستاره
در منچستریونایتد ماند.به گزارش وب سایت گل ،کریســتیانو رونالدو در تابستان به وضوح نشان داد

نگرفت وکریستیانو رونالدو اکنون برای یافتن جایگاهی ثابت درترکیب ابتدایی اریک تن هاخ با مشکل
رو به رو شده است .الهالل عربستان آماده بود تا پیش ازاتمام نقل و انتقاالت تابستانی ،پیشنهادی برای
خروج ازانگلیس بهکریستیانو رونالدو ارائه دهد؛ اما محرومیت این باشگاه عربستانی ازنقل و انتقاالت
پس از عقب نشینی محمد کانو از انتقال به النصر که باعث شد او همزمان با دو باشگاه مختلف قرارداد
داشته باشد ،مانع از توافق الهالل برای جذب فوق ستاره منچســتریونایتد شد .رییس باشگاه الهالل
عربستان درآخرین صحبت های خود درمورد عالقه به جذب رونالدو و اقدامات این باشگاهگفت :بله ما
باکریستیانو رونالدو مذاکرهکردیم .مشکل پول یا این دست مسائل نبود؛ اما این تصمیم و حکمکمیته
انضباطی بودکه مانع این بودکه قرارداد بازیکنانمان را ثبتکنیم .با وجود حکم محرومیتمان ،دست از
مذاکره با بازیکنان برنداشتیم اما ورود به مرحله نهایی مذاکرات را تا رفع محرومیت به تعویق انداختیم.

هزینه  ۲۲۰میلیارد دالری قطربرای میزبانی جامجهانی!
قطربرای میزبانی جامجهانی  ۲۲۰میلیارد دالرهزینهکردهکه این  ۴برابرکل رقمی استکه  ۷میزبان
جام جهانی داشتهاند .به نقل ازالجریره ،قطربه عنوان نخستینکشوردرخاورمیانه میزبان جام جهانی
خواهد بود .تا آغاز جام جهانی  ۲۰۲۲کمتر از دو ماه دیگر باقی مانده است و کشور قطر با وجود حرف
و حدیث های زیاد میزبانی این رقابت بزرگ را برعهده خواهد گرفت.قطر برای میزبانی جام جهانی
هزینه سرسام آوریکرده ،به طوریکه طبقگزارش الجزیره اینکشور ۲۲۰میلیارد دالرخرج ساخت
ورزشگاهها و زیرساختهاکرده است ،این درحالی استکه  ۷میزبان اخیرجام جهانی تنها  ۴۴میلیارد
دالربرای میزبانی این رقابت بزرگ هزینهکردهاند.به این ترتیبکشورقطربه تنهایی  ۴برابر ۷میزبان
اخیرجام جهانی هزینهکرده و این نشان میدهدکه به خوبی خود را آماده میزبانی ازبزرگ ترین رقابت
فوتبالی در جهان کرده است.در ادامه گزارش الجزیره آمده است :آمریکا برای میزبانی جام جهانی
 ۱۹۹۴نیم میلیارد دالرهزینهکرد ،این درحالی استکه فرانسه برای میزبانی جام جهانی  ۲.۳میلیارد،
ژاپن  ۷میلیارد ،آلمان  ۴.۳میلیارد ،آفریقای جنوبی  ۳.۶میلیارد ،برزیل  ۱۵میلیارد و روسیه هم در
جام جهانی اخیر ۱۱.۶میلیارد هزینهکردند.

آرژانتین دراندیشه شکست رکورد ایتالیا درجام جهانی
آلبی سلسته با برتری پرگل مقابل جامائیکا آماده شکســتن رکورد ایتالیا در جام جهانی می شود.
آرژانتین در دیداری تدارکاتی مقابل جامائیکا به پیروزی  3بر صفر دســت یافت.در این بازی لیونل
مسی موفق به ثبت دبل شد تا باز هم درخشش داشته باشد .دیگر گل این تیم توسط آلوارز زده شد.
آرژانتین با این پیروزی ،به سی و پنجمین بازی بدون شکست خود رسید و به رکورد شکست ناپذیری
ایتالیا نزدیک ترشدن.مسی و یاران می توانند درصورت ادامه این روند درجام جهانی قطررکورد 37
بازی شکست ناپذیری تیم ملی فوتبال ایتالیا را بشکنند.

گیتیپســند قصد دارد کیفیت مناسبی را ارائه

واکنش «رونالدو» به حذف پرتغال؛ انفجار!

برای ســال اول حضور آنچنان نمیتوانیم به

ستاره پرتغالی با یک جام دیگرخداحافظیکرد .درشرایطیکه همه چیزبرای صعود پرتغال به مرحله

دهد و در لیگ حضور داشته باشد ،فکر میکنم
دنبالکسب مقام باشیم.

نیمه نهایی لیگ ملت های اروپا مهیا بود ،اسپانیا باگل دقایق پایانی آلوارو موراتا مقابل پرتغال به برتری
 ۰-۱رسید تاکریستیانو رونالدو ازاضافهکردن یک جام دیگربهکلکسیون افتخارات خود محروم شود.
رونالدو پس ازاینکه دروازه تیمش بازشد ،بسیارعصبانی و ناراحت بود.

اخبار
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مدیرعامل خیریه حمایت از بیماران آسیب نخاعی اصفهان مطرح کرد:

نقش شهرداری درکاهش مشکالت معلوالن

مدیرعامل خیریه حمایت ازبیماران آسیب نخاعی اصفهانگفت :معلوالن مشکالت عدیدهای دارند ،البته

رییس شورای شهر اصفهان می گوید کارخانه ریسباف نمیتواند کاربری تجاری داشته باشد؛

کالف سردرگم سرنوشت «ریسباف

طی این سالها با همکاری شهرداری ،شورای شهر ،بهزیستی اســتان اصفهان و سایر ادارات بسیاری از
بزاده نایینی اظهارکرد :معلوالن حقوقی مساوی با سایرشهروندان
مشکالتکم شده است.سیدمحمود نقی 
دارند و مالیاتی برابربا سایرافراد جامعه میپردازند ،اما متاسفانه به علت شرایط خود و فراهم نبودن برخی

»

امکانات ،قادربه اســتفاده برابرازاماکن عمومی و ادارات نیستند.وی افزود :خیریه آسیبهای نخاعی و
سازمان بهزیستی به همراه سایرNGOهای معلوالن تالش میکنند تا لزوم وجود قوانینی را درحمایت از
معلوالن برای استفاده ازامکانات عمومی یادآوریکنند ،اما متاسفانه برخی اقدامات نظیرراهاندازی سامانه
حملونقل معلوالن ویژه معلوالن آسیب شدید ،هنوزبه سرانجام نرسیده است.مدیرعامل خیریه حمایت از
بیماران آسیب نخاعی استان اصفهان با بیان اینکه حقوق معلوالن نباید با تعویض مدیریتها تغییرکند یا از
بین برود ،تصریحکرد :درکشورهای پیشرفته موارد براساس منافع ملی وکلی ،حمایت و تقویت میشود؛
درکشورما هم امیدواریم سامانههای حملونقلی برای معلوالن راهاندازی شود.وی با تاکید برتعامل سازنده
سازمان بهزیستی استان اصفهان با این انجمن ،خاطرنشانکرد :معلوالن مشکالت عدیدهای دارند و قصد

شهرداری اصفهان اعالم آمادگی کرده که برای تاسیس موزه

اصفهان در کارخانه ریسباف کمک می کند .اما گویا باز هم

«اما» و «اگر»هایی وجود دارد .در همین راستا هم به تازگی
رییس شورای شهر اصفهان گفته :مدیریت شهری به دنبال

این استکهکارخانه ریسباف اصفهان به موزه تبدیل شود؛ اما

مشکالتی وجود داردکه اقدامات را مختل میکند

داریم همانطور که طی این سالها با همکاری شهرداری ،شورای شهر ،بهزیستی استان اصفهان و سایر
ادارات بسیاری ازمشکالتکم شده است ،اصفهان را درپنج سال آینده به شهردوستدارمعلول و سالمندان
بزاده با بیان اینکه خیریه حمایت ازبیماران آسیب نخاعی اصفهان ،امورمربوط به بازتوانی،
تبدیلکنیم.نقی 
توانبخشی،کاردرمانی ،حرکات اصالحی و ورزش را به صورت رایگان دراختیارمعلوالن قرارمیدهد و پذیرای
سایرمعلوالن ازشهرهای مختلفی نظیراهواز ،ایذه،گچساران و بوشهراست ،اضافهکرد :این موضوع به این
معنی است که خدمات موجود در اصفهان ،هرچند کم یا زیاد ،در بسیاری از استانهای دیگر وجود ندارد و
بزاده با بیان اینکه فیکسکردن یک مصدوم ۲۵
معلوالنگاهی مجبوربه مهاجرت به اصفهان هستند.نقی 
درصد ازآسیب نخاعیکم میکند ،تصریحکرد :هنگامیکه افراد درصحنه تصادف به مصدومی میرسند،
نباید او را ناگهان حرکت دهند ،بلکه باید منتظر آمبوالنس بمانند یا اگر شــرایط خطرناک است ،به آرامی
مصدوم را باکمک سایرافراد روی تختهای قراردهند و به چند متردورترازصحنه تصادف منتقلکنند.وی با
بیان اینکه رسانهها و سازمانهای متولی بایدکمککنندکه برای پیشگیری تالشکنیم تا عضوی به خیریه
آسیب نخاعی اضافه نشود،گفت :متاسفانه درهرماه ازسال  ،۱۴۰۰سه تا چهارنفرازسنین  ۱۸سال به باال،

در بالتکلیفی مانده و غرق در وعده ها شــده اســت.

سرگردانی برسربیتالمالی متروکه بین دو دستگاه دولتی ادامهدارشد؛

اصفهان درخواست کردیم تا هر چه سریعتر وضعیت این کارخانه روشن

کارخانه «ریســباف» را مــی گوییم که قــرار بود موزه

تا زمانی که با پیگیری و شکایت دو نماینده اصفهان ،جلسه کمیسیون

شــود.رییس شورای اســامی شــهر اصفهان تصریح کرد :در شورای

تاریخی شهراصفهان باشد ،درچهارباغ باال و درست مرکزموزه شهریکه

اصل  ۹۰برای مشخص شــدن مصوبه تبدیل کارخانه ریسباف اصفهان

گفتوگوی دولت و بخش خصوصی موضوع تبدیل کارخانه ریســباف

نبود موزه درآن با اخبارتعطیلی موزهها ،برای برند جهانیاش بیش ازهر

به موزه و تغییــر کاربری فرهنگی و تاریخی آن به عنــوان تنها بازمانده

به موزه مطرح شــد و بانک ملی اعالم آمادگی کرد با کمک و همراهی

چیز توی ذوق میزند .قرار بود خیلی زود ،موزه مرکزی اصفهانی باشد

کارخانههای ریســندگی قدیمی در تاریخ نوزدهم اردیبهشتماه ۱۴۰۱

شهرداری این کارخانه را به موزه تبدیل میکند ،اما مدیران فعلی وزارت

که موزهوار اعتبار تاریخی ایران اسالمی را در جهان حفظ کرده است.

برگزار شد.شــهرداری اصفهان اعالم آمادگی کرده که برای تاســیس

راه و شهرسازی تمایلی به این اقدام نداشــتند ،با وجود اینکه در زمان

داستان کارخانه ریسباف به کالف ســردرگم تبدیل شده است؛ هر بار

موزه اصفهان در کارخانه ریسباف کمک می کند .اما گویا باز هم «اما» و

مدیران گذشــته به همین دلیل با بانک ملی قولنامه نوشــته و بخش

مهمان رسانه ها می شود؛ گاهی پررنگ و گاهی هم کم رنگ .اما هست

«اگر»هایی وجود دارد .درهمین راستا هم به تازگی رییس شورای شهر

بسیاری از هزینهها را پرداخت کرده بودند.

و نیست! بانک ملی به عنوان یکی از مدعیان تملک کارخانه ریسباف،

اصفهان گفته :مدیریت شهری به دنبال این است که کارخانه ریسباف

نورصالحی تاکید کرده که کارخانه ریســباف نمیتواند کاربری تجاری

ســالهای زیادی از واگذاری آن به سازمان میراث فرهنگی خودداری

اصفهان به موزه تبدیل شــود؛ اما مشــکالتی وجود دارد که اقدامات را

داشــته باشــد و اضافه کرد که بر اساس شــنیدهها کارخانه ریسباف

میکرد ،رها شــدن کارخانه ریســباف و تخریب بخشهایی از این اثر

مختل میکند.محمد نورصالحی در خصوص تبدیل کارخانه ریسباف به

هیچگاه کاربری تجاری نداشته ،بلکه کاربری خدمات عمومی داشته

تاریخی به مرور زمان باعث شد قرارداد تملک کارخانه ریسباف اصفهان

موزه ،گفت :کارخانه ریسباف تنها کارخانه باقیمانده از دوران صنعتی و

است .امکان دارد در گذشته اقداماتی در این کارخانه انجام گرفته باشد

پس از دو ســال پیگیری ،بین مدیران عامل بانک ملی ایران و شرکت

توسعه ریسندگی و بافندگی در شهر اصفهان بوده که ثبت میراث شده

که در ازای آن هزینهای دریافت شــده ،اما به معنای تجاری بودن این

عمران و بهسازی شهری ایران به امضا برسد و در سال  ۹۶طی سندی به

است ،در حالی که سایر کارخانهها تخریب یا به مسکن تبدیل شدند.

بنا نبوده است.نورصالحی با بیان اینکه شــهر اصفهان به ویژه خیابان

شرکت بازآفرینی شهری منتقل شود و مسئولیت خرید و انتقال آن بر

وی ادامه داد :حدود  ۱۰سال پیش وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت

چهارباغ باال از کاربری تجاری اشباع و انواع مجتمعهای تجاری در این

عهده وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت .اما داستان ریسباف همین جا

توسط شرکت بازآفرینی شهری کارخانه ریسباف را که مالک آن بانک

خیابان ســاخته و ظرفیت تجاری آن تکمیل شــده است ،گفت :اینکه

تمام نشد .به دلیل اختالفات پرداختی و پروانه زمین معوض به بانک

ملی بود به تملک خود دربیاورد و تبدیل به موزه کند ،اما فرآیند توافق با

کارخانه ریسباف به موزه تبدیل شود و کاربری موزه داشته باشد ،مصوبه

ملی ،این اقدام ناتمام باقی ماند و معامله دچار اشــکال شد و  ۱۲سال

بانک به طول انجامید ،سال گذشته در شورای اسالمی شهر و شهرداری

کمیسیون ماده پنج است.

خبر روز

بامسئولان
فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان:

درنیمه نخست امسال؛

برگزاری کنگرهها و بزرگداشتهای شهدا باید ازحالت
کلیشهای و دولتی ،خارج شود

 ۱۳۶خودروی فرسوده از
معابراصفهان جمعآوری شد

فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) اســتان اصفهان گفت :الزم اســت در کنار برگزاری کنگرههای

مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری

بزرگداشــت شــهدا ،ســبک زندگی و منش آنان به عنوان اســوه برای اقشــار مختلف جامعه،
بهویژه جوانان در محالت تبیین شــود.
سردار مجتبی فدا اظهار کرد :در برپایی
برنامههای بزرگداشت شهدا باید زمینه
مشارکت مردم مناطق و محالت را فراهم
کنیم ،در واقع باید برگــزاری کنگرهها و
بزرگداشتهای شهدا از حالت کلیشهای
و دولتــی ،خارج شــوند.وی ادامه داد:
الزم اســت در کنار برگزاری کنگرههای
بزرگداشت شهدا ،سبک زندگی و منش
آنان به عنوان اسوه برای اقشار مختلف
جامعه ،بهویژه جوانان ،در محالت تبیین شود.فرمانده سپاه صاحبالزمان (عج) استان اصفهان با
بیان اینکه باید شهدا را برای جوانان و نوجوانان به عنوان شخصیتهایی دست یافتنی معرفی کنیم،
تاکید کرد :شهدا از همین محالت و کوچههای شهر به پا خاستند و جان خود را برای دفاع از امنیت
و عزت کشور و حفظ اسالم تقدیم کردند.
سردارفدا تصریح کرد :امروز ما در قبال خون شهدا باید به گونهای عمل کنیم که فرزندان و نوجوانانی
که بزرگ شــده عصر ترویج فضای مجازی هســتند ،در برابر حربه امپریالیسم و هجمه رسانهای
دشــمن که به دنبال معرفی الگوهای فانتزی ،ذهنی ،تخیلی ،هنری و ســینمایی به آنهاســت،
شهدای ایران را الگوی خود قرار دهند.وی اضافه کرد :یکی از راهکارهای تحقق این هدف مهم ،زنده
نگه داشتن یاد شهدا از طریق برگزاری یادوارههای شــهدا در مناطق و محالت است.فرمانده سپاه
صاحبالزمان (عج) استان اصفهان اظهارکرد :درکناربرگزاریکنگرههای بزرگداشت شهدا ازکارهای
فرهنگی ماندگار ،چون نگاشتن کتاب سیره و زندگی شــهدا ،امور هنری و نمایشی مرتبط ،نوشتن
مقالهها و دل نوشتهها در فضای مجازی ،ســاخت انواع کلیپ و مستند از خانواده شهدا ،سرودن
شعرهای آیینی مرتبط با شهیدان محلهها ،نباید غافل شویم.
سردار فدا با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس ،یک گنج بیپایان از ارزشهاست ،گفت :در بیان
روایتها از جنگ ،باید مراقبت کنیم که جای جالد و شــهید عوض نشــود؛ دشمن به دنبال تحقق
این هدف شوم اســت ،بنابراین باید برای نســل جوان ،ارزشها و باورها به درستی ترسیم و مانع
از تبدیل آنها به ضد ارزش شــویم.وی تاکید کرد :جلوگیری از تحریف و جابهجایی فرهنگها و
حمایت از پشتوانههای انقالب و اسالم ،رسالتی است که شهدا ،از ما مطالبه میکنند.فرمانده سپاه
صاحبالزمان (عج) استان اصفهان تصریح کرد :باید در سایه برگزاری کنگرههای بزرگداشت شهدا،
شرایط ایران در زمان هشت سال دفاع مقدس ،تحریمهای ظالمانه ،نقش و تاثیرگذاری رهبری و
هدایت جامعه ،عوامل دینی و اعتقادی مردم در پیروزی ایران ،مشارکت جوانان ،نقش مساجد و
روحانیت و فضای معنوی در اســتقامت و انگیزهبخشی به حضور مردم در صحنه مبارزه با دشمن،
برای جوانان تبیین شود.وی عنوان کرد :ترویج دست نوشتهها و وصایای شهدا به عنوان چراغ راه
مردم و تاکید بر انگیزههای حقیقی آنان برای مبارزه با دشمن که هیچ کدام برای مسائل مادی پا در
میان نگذاشتهاند ،بلکه برای دفاع از ارزشها ،قرآن ،اسالم ،حجاب و امنیت و عزت پرچم جمهوری
اسالمی جان خود را فداکردند ،ازجمله اقداماتی استکه باید درلوای برگزاریکنگرهها و یادوارههای
شهدا رخ دهد.ســردار فدا افزود :باید با ثبت و ضبط خاطرات شــهدا ،تدوین تاریخ شفاهی آنان،
بهروزآوری و ترسیم نقش یگانهای نظامی و انتظامی در دفاع مقدس و خاصه نقش مردم استان
در دفاع مقدس ،مانع از تحریف سوابق و تاریخ شویم.

شهرداری اصفهان با بیان اینکه درنیمه نخست
امســال در راســتای جمعآوری خودروهای
فرسوده رها شــده در معابر شهر ۵۱۳اخطاریه
صــادر و  ۱۳۶خودروی فرســوده رها شــده

براثرتصادف ،به خیریه آسیب نخاعی استان اصفهان افزوده شد.

مدیر منطقه دو شهرداری:

اولین کنگره سرداران و  ۶۰۰شهید منطقه  ۲برگزارمیشود
مدیرمنطقه دو شهرداری اصفهانگفت :اولینکنگره سرداران و  ۶۰۰شهید منطقه با رونمایی ازاپلیکیشن
«دوست شهید من» هشتم مهرماه برگزار میشود.محمد صیرفینژاد اظهار کرد :منطقه دو شهرداری
یکی ازمناطق حاشیهای شهرمحسوب میشودکه طی سالهایگذشته ازقطارتوسعه و پیشرفت عقب
مانده است ،این درحالی استکه شهروندان مومن ،انقالبی ،شریف و شهیدپرور دراین منطقه ساکن
هستند.وی با اشاره به روحیه ایثارگری و شهادتطلبی مردم این منطقه ،ادامه داد :شهروندان منطقه
دو دردوران دفاع مقدس شهیدان بسیاری را تقدیم انقالب اسالمیکردند؛ به عنوان مثال محله دهنو با
 ۱۶۷شهید ،محله برزان با  ۱۲۰شهید ،محله آفاران با  ۱۲۴شهید ازجمله محالت شاخص اصفهان هستند،
حتی به لحاظ تعدد شهداییکه درمحله آفاران ازمنطقه دو وجود دارد ،اسم خیابان را شهیدان نام نهادند.
مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان تصریح کرد :با توجه به تعداد باالی شهدا و خانواده شهیدان در این
منطقه برگزاریکنگره و بزرگداشت سرداران و شــهدای منطقه همراه با تجلیل ازخانواده  ۶۰۰شهید در
دستور کار قرار گرفت.وی خاطرنشان کرد :در این راستا طبق برنامهریزی انجام شده به مناسبت هفته
دفاع مقدس ،اولینکنگره و بزرگداشت سرداران و  ۶۰۰شهید منطقه دو شهرداری اصفهان هشتم مهرماه
(فردا)با سخنرانی سردارجوانی ،معاون سیاسی سپاه پاسدارانکه خود درگذشته ازساکنان این منطقه
بوده است ،درحاشیه پارک قلمستان برگزارمیشود.

معاون اداره اوقاف استان:

جامعه نیازمند وقف جدید براساس نیازهای روزاست
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان اصفهان گفت :خیران وقفهای جدید خود را به سمت اشتغال ،ازدواج ،مسکن و تحصیل
جوانان بهعنوان نیازهای روز جامعه سوق دهند.ولی ا ...روان افزود :امروز اماکن مذهبی و مسجد و حسینیه به اندازه کافی در استان وجود دارد و کمبودی در
این زمینه نداریم و از خیران دعوت میکنیم وقف های جدید خود را در راستای رفع نیازهای جوانان جامعه سوق دهند.وی ادامه داد :توجه به وقفهای جدید
در زمینه دانش بنیان و فناوریهای نو نیز جزو دغدغههای مردم ،مسئوالن و خانوادههاست و انتظار داریم که مردم وقفهای خود را در این راستا انجام دهند.
معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان اظهار داشت ۶۵ :وقف جدید از دهه وقف سال گذشته تا امسال در استان ثبت شده
است.به گفته وی ،استان اصفهان از نظر وقف در طیف «الف» استان های کشــور قرار دارد و در میزان فراوانی موقوفات و وقفهای جدید جزو استانهای
برتر کشور محسوب میشود.وی با بیان اینکه تبلیغات سوء در زمینه کاهش موقوفات در این استان به هیچ وجه صحت ندارد ،اضافه کرد :بیشترین فراوانی
موقوفات این استان در شهر اصفهان و شهرستانهایی همانند نجف آباد وجود دارد و استقبال و اقبال مردم هم روز به روز بیشتر شده است.

جمعآوری شــده اســت ،گفت :در این مدت
 ۵۶۵دستفروش و  ۲۲۱متکدی جمعآوری و

معاون بهرهوری اقتصادی اوقاف و امور خیریه استان:

ساماندهی شدند.روحا ...ابوطالبی درگفتوگو

عملیات عمرانی در ۴۱۳بقعه اصفهان درحال انجام است

با ایمنا ،ضمن ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل
پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری در
نیمه نخست امســال ،اظهار کرد :در این مدت
برای رفع و پیشــگیری از تخلف سد معبر ۱۵
هزار و  ۸۹۹تذکر و  ۴۰۳۵اخطاریه صادر و رفع
تخلف  ۱۴هــزار و  ۱۸۲متصــدی صنف انجام
شده است.وی ادامه داد :دربخش جلوگیری از
نصب تابلوهای غیرمجاز تعداد  ۳۱۶۹اخطاریه
صادر و  ۱۰۳۵مورد نصب تابلوی غیرمجاز رفع
تخلف شده اســت.ابوطالبی با بیان اینکه در
شش ماه نخست امسال درراستای جمعآوری
خودروهای فرســوده رها شــده درمعابرشهر
 ۵۱۳اخطاریه صادر و  ۱۳۶خودروی فرســوده
رها شده جمعآوری شــده است ،گفت :در این
مدت  ۵۶۵دســتفروش و  ۲۲۱نفر متکدی
جمعآوری و ساماندهی شدند.وی با بیان اینکه
درمدت نیمه نخست سال  ۱۴۰۱دربخشکنترل
ساختمان درراستای جلوگیری ازادامه فعالیت
و تعطیلی کارگاههای ســاختمانی متخلف یا
بدون مجوز و پروانــه از  ۶۵مورد احداث زمین
بایر جلوگیری شده است ،افزود :در این مدت
از افزایش طبقات  ۹۳۲ســاختمان ،تعمیرات
داخلی غیرمجــاز  ۱۸۷۹ســاختمان ،تبدیل
وضعیــت  ۷۶۳ســاختمان و فعالیت ۷۶۲۷
کارگاه ساختمانی متخلف نیز جلوگیری شده
است.ابوطالبی با اشــاره به اقدامات مدیریت
پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری در بخش
کنترل دفع ضایعات ســاختمانی سطح شهر
اظهار کرد :در این راســتا  ۷۵۱۶مورد اخطاریه
صــادرو  ۷۴۶کارگاه ســاختمانی متخلف نیز
تعطیل شده است.

معاون بهرهوری اقتصادی اوقاف و امورخیریه استان
اصفهان گفت :عملیات عمرانی در  ۴۱۳بقعه استان
اصفهان در حال انجام است که  ۶۷هزار متر مربع در
حال ساخت داریم و مابقی درحال مرمت است.
امیر حســین اســماعیلی پور در جمع خبرنگاران با
بیان اینکه حفظ عین موقوفــات از وظایف اوقاف و
امور خیریه است ،اظهار داشت :این اقدام در راستای
حفظ بازدهی و درآمد برای اجرای نیات واقفان انجام
میشــود.وی افزود :اجرای پروژههای عمرانی در
بقاع متبرکه نیز از دیگر برنامههای اوقاف است که با

عکس خبر
اصفهان درصدد
توسعه روابط
تجاری و دیپلماسی
با سنت پترزبورگ
معاون هماهنگی امور اقتصادی
اســتانداری اصفهــان از انعقاد
ســه تفاهمنامه میان اصفهان و
سنت پترزبورگ با هدف استفاده
از ظرفیت دیپلماســی و توسعه
ارتباطات تجاری میــان این دو
شهرخواهرخوانده ،خبرداد.

تعریف طرح جامع بقاع و ازمحل درآمد خود بقاع این

تومان هزینه عمرانی بقاع را تامینکردهایم ،افزود :به

طرحها اجرایی میشود.معاون بهره وری اقتصادی

همین میزان نیز کمک هزینه از ســوی خیران برای

اوقاف و امورخیریه استان اصفهان با بیان اینکه برای

بازسازی بقاع استان هزینه شده است.وی با اشاره

اجرای پروژههــای عمرانی در بقاع متبرکه اســتان

به اینکه عمــل به نیات واقفان یکــی از اصلی ترین

اصفهان هیئت امنا همکاری جدی دارند ،افزود :در

اقدامات اوقاف و امورخیریه است ،افزود :باید توجه

حال حاضردرسطح استان اصفهان  ۷۱۳بقعه داریم

داشت که در سالهای گذشته برخی از موقوفات به

که  ۴۱۳بقعه مشغول فعالیتهای عمرانی هستند

دلیل گذر زمان آسیب دیده و یا از بین رفته است و از

و  ۶۷هزار متر مربع در حال ســاخت داریم و مابقی

سال  ۹۲سرمایه گذاری و تغییر کاربری موقوفات را

در حال مرمت اســت.وی گفت :اولویت بندی برای

در دستور کار قرار دادیم.معاون بهره وری اقتصادی

اجرای پروژههای عمرانی اول بقعه ورواقهای اطراف

اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه در

آن است ،بعد سالن اجتماعات و زائرسراها و احداث

حال حاضر در حوزه تولید برق از انرژی خورشیدی و

واحدهای خدماتی و تجــاری دراولویتهای بعدی

راهاندازی مجموعههای تجاری سرمایهگذاری داریم،

است.اســماعیلیپور در ادامه با بیان اینکه در سال

افزود :این امر هم با درآمد موقوفات و هم با درآمد

گذشته از در آمد خود بقاع متبرکه حدود  ۳۰میلیارد

بخش خصوصی محقق شده است.

صاحب امتیاز :شرکت توسعه رسانه برتر زایندهرود
مدیرمسئول :بهمن زینالدین
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چاپخانه :نشر فرهنگ

رتبه3 :

ضریب کیفی روزنامه53.4 :

آدرس :اهواز .شهرک صنعتی شماره  .4چاپخانه نشر فرهنگ

مدیرعامل شرکت گاز استان مطرح کرد:

مسئول طرح نهضت ملی مسکن بهارستان:

بهره مندی بیش از  ۹۹.۵درصد جمعیت استان اصفهان از نعمت گاز

تا پایان سال یک هزارواحد مسکن به متقاضیان تحویل داده می شود

مدیرعامل شرکت گاز اســتان اصفهان گفت :تاکنون گازرسانی به  ۱۱۴شهر،
هزار و  ۶۵روستا و ۱۷هزار و  ۵۰۰واحد صنعتی و کشاورزی توسط شرکت گاز
استان اصفهان اجرایی شده است.
ابوالقاسم عســکری اظهار کرد :بازدید و بررسی تاسیســات ایستگاههای
تقلیل فشار گاز و خطوط شبکه و شیرهای گاز و برگزاری مانورهای منظم به
منظور شناسایی نقاط قابل بهبود از جمله اولویتهای کاری واحدها و ادارات
بهرهبرداری شرکت گاز استان اصفهان است تا با برنامهریزیهای انجام شده
و استفاده از توان و ظرفیت شــرکت ،تامین گاز پایدار ،مستمر و ایمن برای
مشترکان استان رقم بخورد.
وی با بیان اینکه ادارات گازرسانی اســتان اصفهان برای شروع فصل سرما
آمادگی الزم را دارند ،بیان داشــت :روابطعمومی این شــرکت با همراهی
واحد بهداشــت ،ایمنی و محیط زیســت ( )HSEو با اســتفاده از ظرفیت
رسانهها ،اطالعرسانیهای الزم را درباره مسائل ایمنی و مصرف بهینه انجام
خواهند داد تا پاییز و زمســتانی بدون حادثه همراه با استفاده بهینه از گاز
را سپری کنیم.
عسکری با اشــاره به اینکه بیش از  ۹۹.۵درصد جمعیت استان اصفهان از
نعمت گاز بهرهمند هســتند ،گفت :تاکنون گازرسانی به  ۱۱۴شهر ،هزار و ۶۵

روستا و ۱۷هزار و  ۵۰۰واحد صنعتی و کشاورزی توسط این شرکت اجرایی
شده است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان اصفهان تاکید کرد :الزم است آموزشهای
بیشتری در راستای ارتقای سطح توانمندی همکاران در جهت افزایش میزان
آگاهی برای مقاوم سازی شبکه و تاسیســات به منظور آمادگی الزم برای
تامین ایمن و مستمر گاز طبیعی در فصول سرد سال انجام شود.

ادامه عملیات اصالح شبکه فاضالب فوالدشهر
درمرحله دوم عملیات اصالح شبکه فاضالب فوالدشهر ،لوله گذاری فاضالب
بیش از  500متر از مسیر حدفاصل میدان دانشجو تا میدان معلم انجام شد.
به گزارش روابط عمومی آبفای فوالدشــهر ،این عملیات با لوله به قطر 600
میلیمتر در عمق  5.5متری انجام شد.
در مرحله اول این عملیات نیز درحد فاصل میــدان امیرالمومنین تا میدان
دانشجو بیش از  400متر عملیات لوله گذاری فاضالب به قطر  800میلیمتر
درعمق  5.5متری انجام شــد .این پروژه با اعتباری بالغ بر 45میلیارد در
حال انجام است و به منظور ایجادتعادل بار شبکه فاضالب فوالد شهرصورت
می گیرد .

مسئول طرح نهضت ملی مسکن بهارستان گفت :تا سه ماه آینده  ۵۰۰واحد

مســئول طرح نهضت ملی مسکن بهارســتان خاطرنشــان کرد :با دستور

به ثبت نام کنندگانی که وجه خود را واریز کرده اند تحویل داده میشــود و

ریاســت جمهوری بحث نهضت ملی مسکن را در شــهر بهارستان با جدیت

پایان سال نیز  ۵۰۰واحد دیگر آماده تحویل خواهد بود.

پیگیری کردیم و تا کنون بالغ بر  ۱۴۶هزار نفر در این طرح ثبت نام کردند ،اما

حمید صبوری خواه در پاسخ به گالیه  ۱۰هزار نفری که شش ماه است آورده

پاالیش ،احزار هویت و احراز شرایط چهارگانه زمان زیادی میبرد.

اولیه خود را که  ۴۰میلیون تومان است واریز کردهاند ،اما از روند کار بی خبر

وی با بیــان اینکه شهربهارســتان در طرح نهضت ملی مســکن پیشــرو

هستند ،گفت :نحوه ساخت نهضت ملی مسکن در شهر بهارستان به گونهای

اســت ،عنوان کرد :قرارداد هفت هــزار واحد در طرح نهضت ملی مســکن

اســت که تا ســه ماه آینده  ۵۰۰واحد و  ۵۰۰واحد دیگر هم تا پایان سال به

شهربهارستان بسته شده و  ۲۰درصد از ســه هزار و  ۴۰۰واحدی که در حال

این تعداد اضافه میشود و در مجموع یک هزار واحد تحویل واریز کنندگان

ساخت است ،پیشرفت فیزیکی داشتهاند.

وجه میشود.

صبوری خــواه تصریح کرد :عالوه بــر یک هزار واحدی که تا پایان امســال

وی افزود :شهروندان میتوانند با حضور در شهر جدید بهارستان و بازدید از

تحویل داده میشــود دو هزار واحد دیگر هم تا پایان ســال  ۱۴۰۲تحویل

سایت طرح نهضت ملی از روند و پیشرفت کار خبردار شوند.

متقاضیانی که وجه خود را واریز کرده اند ،تحویل داده خواهد شد.

هفتم تا یازدهم مهرماه  ۱۴۰۱صورت می گیرد؛

اصفهان؛ میزبان اولین رویداد ملی گردشگری  ۱۴۰۱در ایران

مدیرکل فنی و حرفهای اصفهان:

افزایش تفاهمنامهها با بخشهای مرتبط در اولویت اقدامات
فنی و حرفهای اصفهان است

و با حضور  ۳۱استان کشــور برپا شده است ۱۸۵ ،شــرکت و انجمن فعال
در حوزههــای مختلف از جمله صنایع دســتی و گردشــگری ،آژانسهای
مسافرتی ،شرکتهای سرمایهگذاری در صنعت گردشگری ،بومگردیها،
شهرداری استانها و بیمارستانهای فعال شهر اصفهان در حوزه گردشگری
سالمت و جامعه هتلداران حضور دارند.
با توجه به شــعار هفته گردشگری ســال  ۱۴۰۱که از ســوی وزارت میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی« ،رویش اندیشههای نو در گردشگری
ایران» عنوان شــده ،برای برگزاری نشســتها و میزگردهای تخصصی در
حاشیه این نمایشگاه و با هماهنگی ســایر نهادهای مربوط به گردشگری
امکان برپایی برنامههای جنبی مختلف در راســتای غنی کردن نمایشگاه
برنامهریزی شده است .از جمله این برنامهها میتوان به نشست تخصصی
نمایشگاه تخصصی گردشگری ،صنایع دستی و هتلداری در شهر گنبدهای
فیروزهای و قطب گردشگری و صنایع دستی ایران برپا میشود.
دوازدهمین نمایشگاه گردشگری ،صنایع دســتی و هتلداری اصفهان در
تاریخ هفتم تا یازدهم مهرمــاه  ۱۴۰۱در محل نمایشــگاه اصفهان واقع در
کمربندی شرق ،روبه روی منطقه روشندشت برگزار میشود.
در این دوره از نمایشــگاه گردشــگری که در فضایی بالغ بر  ۵۶۰۰متر مربع

گردشگری خوراک ایران ،اولین جشــنواره گز اصفهان ،برگزاری مسابقات
چوگان ،برگزاری نشست تخصصی گردشگری ســامت ،نشست میز ملی
صادرات صنایع دستی کشــور و نشست هیئت رییســه جامعه هتلداران
اشاره کرد.
عالقهمندان به بازدید رویدادهای نمایشــگاهی میتوانند در تاریخ هفتم تا
یازدهم مهرماه در ساعت  ۱۱الی  ۲۰به محل برگزاری نمایشگاه اصفهان واقع
در کمربندی شرق ،روبه روی منطقه روشندشت مراجعه کنند.

محور کاشان  -برزک تا پایان سال  1402به بهرهبرداری میرسد
رییس اداره راه و شهرسازیکاشان ضمن اشاره به اختصاص  ۲۱۰میلیارد تومان
ویژه حوزه راه به منطقهگفت :محورکاشان  -برزک تا پایان سال  ۱۴۰۲به صورت
کامل به بهرهبرداری میرسد.
مجتبی آراســته در گفتوگو با تسنیم ،اظهار داشــت :با پیگیریهای صورت
گرفته اعتبارات ویژه حوزه راهها و محورهای مواصالتی شهرســتان کاشــان
اختصاص پیدا کرد.
وی با بیان اینکه در سفر ریاست جمهور به استان اصفهان بیش از  210میلیارد
تومان اعتبار به حوزه راههای شهرستان کاشان اختصاص یافت ،افزود :محور
کاشان بادرود بیش از یک سال و نیم فعال است و امیدواریم تا پایان سال این
محور به صورت کامل و استاندارد مورد بهرهبرداری قرار بگیرد.
معاون مدیرکل و رییس اداره راه و شهرسازی شهرستانکاشان ،محورکاشان -
برزک را یکی ازمحورهای پرتردد این منطقه دانست و ابرازداشت :پیگیریهای
متعددی برای این محور انجام شــد و بخشــی از آن قابل بهرهبرداری است و

تخصیص یافته است.

بخش دیگر توسط پیمانکار در حال پیگیری است.

آراسته ضمن اشــاره به تخصیص اعتبار  30میلیارد تومانی ویژه اتصال محور

وی با بیان اینکه امیدواریم این محور به صورت کامل و استاندارد تا پایان سال

قمصر به آزادراه کاشــان  -اصفهان تصریح کرد :از جمله سیاستهای وزارت

 1402در اختیار شهروندان قرار بگیرد ،گفت :اعتبار تخصیص داده شده به این

راه و شهرســازی ،ارتقای ایمنی محورهای مواصالتی است و محورهای حوزه

محور  130میلیارد تومان است که با پیگیریهای صورت گرفته امیدواریم این

کاشان از اهمیت ویژهای برخوردار است و الزم اســت همه دستگاهها در این

اعتبار تخصیص پیدا کند .برای محور کاشان بادرود نیز  50میلیارد تومان اعتبار

زمینه همکاری داشته باشند.

مدیرکل فنی و حرفهای اصفهان گفت :با توجه به ضرورت و جایگاه آموزش
در ارتقای شغلی و مهارتی نیروی انســانی ،افزایش انعقاد تفاهمنامههای
همکاری با بخشها ،دستگاهها و شرکتهای مرتبط در اولویت برنامههای
این سازمان قرار گرفته است.
آرش اخوان طبســی افزود :این تفاهمنامهها در راستای افزایش بهرهوری
و تربیت نیروی انســانی مورد نیاز و همچنین صیانت از پایداری شــغلی،
تسهیل اشــتغال و جذب نیرو در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه بین
این ادارهکل و دیگر بخشها منعقد میشود.
وی اظهار داشت :شناســایی و اعالم نیازهای شــغلی واحدهای تولیدی،
ارزیابی و ارزشــیابی شــغلی به منظور آموزش مهارت مــورد نیاز ،معرفی
هدفگذاری شــده و نظاممند نیروی کار ماهر و مرتبط با نیازهای شــغلی،
اســتفاده از تمامی ظرفیتها و امکانات موجود طرفین تفاهم نامه با هدف
پرورش منابع انســانی توانمند و دارای تجارب فنــی مهارتی و حرفه ای از
موضوعات اصلی این تفاهمنامه است.
مدیرکل فنی و حرفهای اصفهان ،ارائه آموزشهای مهارتی با رویکرد تثبیت

مدیرکل فنی و حرفهای اصفهان همچنین با اشاره به اهمیت توسعه پوشاک

شغل و ایجاد اشتغال همچنین برنامه ریزی و اجرای دورههای آموزشی با

در استان گفت :به این منظور تفاهمنامهای با هدف توسعه پوشاک در منطقه

اولویت آموزش نیروهای مورد نیاز شرکتها و دستگاهها در راستای ارتقای

خورزوق از توابع شهرســتان برخوار منعقد شــده تا در این قالب دورههای

بهرهوری و فراهمســازی زمینه های الزم برای توسعه کیفی دوره های فنی

کوتاهمدت مهارتی ویژه تریکودوزان(پارچه دوزان) شهرستان ،سمینارها و

و حرفه ای برای افراد جویای کار را از دیگر اهــداف انعقاد این تفاهمنامهها

دورههای آموزشی با استفاده از برندهای معروف صنعت پوشاک به منظور

برشمرد.

گسترش این کسب و کار برگزار شود.

وی یادآور شــد :به این منظور در ســال جاری در اســتان تفاهمنامههای

وی یادآور شــد :همچنیــن در راســتای ارتقای مهارتهــای آموزش فنی

متعددی با بخشهایی از جملــه اتحادیه خدمات فنــی برق خودروهای

وحرفهای در شــهر اصفهان با اســتفاده بهینــه از تواناییهــا و ظرفیت ها،

سبک ،ســنگین وباتری ســازان شهرستان اصفهان،شــرکت شهرکهای

تفاهمنامهای بین ایــن ادارهکل و اتحادیه خدمات فنــی برق خودروهای

صنعتی از جمله واحدهای تولیدی پوشاک ،کشاورزی ،امور عشایر و دیگر

سبک ،سنگین وباطری سازان شهرستان اصفهان منعقد شده است.

دستگاهها منعقد شده است.

اخوان طبسی افزود :برنامهریزی و اجرای دورههای آموزشی مهارتی مورد

اخوان طبسی افزود :در راستای توانمندسازی افراد ساکن روستا و معرفی

نیاز شاغالن اتحادیه در قالب آموزش صنوف و افرادی که قصد ورود به عرصه

کســب و کارهای زودبازده و باالبردن توانایی مهارتی و اختصاص تسهیالت

حرف مرتبط با رستههای شــغلی اتحادیه را دارند درقالب آموزش دوگانه و

و ایجاد اشــتغال ،به تازگی تفاهمنامهای با بنیاد برکت در شهرستان نطنز

بهرهگیری از ظرفیت طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار از جمله اهداف

منعقد شده است.

این قرارداد کاری است.

وی با اشــاره به اینکه آموزش و ارتقای مهارت روستاییان از عوامل اساسی

مدیرکل فنی و حرفهای اصفهان همچنین از دیگر اقدامات صورت گرفته در

و مهم در تقویت و پایداری توســعه روســتایی است و ســاکنان روستاها

راستای توسعه آموزش و مهارت در استان به ایجاد مزرعه آموزشی و دوره

می توانند از طریــق آموزشهای مهارتی به منظور راهاندازی کســب و کار و

آموزشی کشت و کار زعفران درراستای ارائه آموزش های مهارتی کشاورزی

مشاغل خانگی باهدف اشتغالزایی اقدام کنند ،گفت :ارتقای سطح مهارتی

ویژه افراد جویــای مهــارت در زمین بایر مرکــز آموزش فنــی و حرفهای

روستاییان باید به گونهای باشد که آنها را به ســوی بهینهسازی روشهای

شهرستان به مساخت  ۲۴۰متر مربع اشاره کرد.

تولیدی و بهرهوری از امکانات موجود سوق دهد.

وی همچنین به برگزاری دورههای آموزشی ،مهارتی و ویژه عشایر شهرستان

اخوان طبسی افزود :در این راستا در مرحله نخســت این تفاهمنامه مقرر

شهرضا به منظور تاثیرگذاری آن بر ایجاد اشتغال ویژه این قشر اشاره کرد و

شد تا افراد مســتعد ایجاد مشاغل خانگی توســط بنیاد برکت شناسایی و

گفت :این مهم هم برای آیندهای نزدیک در دست بررسی و اقدام قرار دارد.

آموزشهای مهارتی را سپری و پس از دریافت گواهینامه مهارت با اعطای

اصفهان  ۵۴مرکز فنی و حرفهای دولتی و حدود یک هزار و  ۲۵۰آموزشگاه

تسهیالت توسط بنیاد ،زمینهساز ایجاد اشتغال در حرفههای مختلف باشند.

آزاد فعال بخش خصوصی دارد.

