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2
خبر کوتاه

برگزاری مسابقات کمربند طالیی بانوان

دومیــن دوره مســابقات کمربنــد طالیــی هیــات انجمــن هــای ورزشــی شهرســتان بــا حضــور شــش تیــم از باشــگاه سیدالشــهدا، 

ــاد برگــزار شــد کــه اختتامیــه  ــه، رزمنــدگان، معیــن و شــهید قدوســی  در ســالن ورزشــی تــالش نجــف آب پارســیان، مهدی

مســابقات و اهــدای احــکام و جوایــز بــا حضــور محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان، مهــری براتــی معــاون ورزش 

اداره و ســعید کیانــی رییــس هیــات انجمــن هــای ورزشــی شهرســتان انجــام شــد.

در پایــان ایــن مســابقات تیــم سیدالشــهدا موفــق بــه کســب مقــام اول و تیــم مهدیــه امیرآبــاد موفــق به کســب کاپ اخالق شــد.

دستگیری ٨6 معتاد متجاهر 
فرمانــده انتظامــی نجــف آبــاد از دســتگیری ۸۶ معتــاد متجاهر 
ــتان و  ــن شهرس ــش در ای ــرح آرام ــرای ط ــی اج ــارق ط و  س

تحویــل آنهــا بــه کمــپ هــای تــرک اعتیــاد خبــر داد.
ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی بیــان داشــت: طــرح ارتقــای 
امنیــت اجتماعــی بــا هــدف پیشــگیری از ســرقت هــای خرد و 
کاهــش جرائــم بــا شناســایی مناطــق جرم خبــر و آلــوده طرف 
ــاد اجــرا شــد ۱۰روز گذشــته در ســطح شهرســتان نجــف آب

ــیاری از  ــادان در بس ــن معت ــش ای ــه نق ــاره ب ــا اش ــری ب گوه
ــوت  ــا ق ــتان ب ــن شهرس ــرح در ای ــن ط ــا افزود:ای ــرقت ه س
در حــال اجــرا مــی باشــد و پلیــس بــه منظــور پیشــگیری از 
ــه  ــژه ای از جمل ــام تدابیــر وی ســرقت هــای منــزل در ایــن ای
افزایــش گشــت هــای محســوس و نامحســوس و کنتــرل 
ــش و  ــا آرام ــتور کار دارد ت ــز در دس ــابقه دار را نی ــارقان س س

ــود. ــظ ش ــام حف ــن ای ــردم در ای ــت م امنی
در راســتای اجــرای همیــن طــرح و طــی روزهــای اخیــر نیــز 
ــتان  ــاز در ســطح شهرس ــکاری غیرمج ــه قبضــه ســالح ش س

کشــف و تحویــل دســتگاه هــای مســئول شــده اســت.

مهنــدس خاکســار از برگــزاری طــرح قرآنی بهــار در بهــار در ایام 
مــاه مبــارک رمضــان ویــژه تمامــی مناطــق شــهری نجــف آبــاد 
خبــر داد. علیرضــا خاکســار بــا اشــاره بــه حدیــث امــام محمــد 
باقــر)ع(، کــه هرچیــزی بهــاری دارد و بهــار قــرآن، مــاه رمضــان 
اســت، افــزود بــا توجــه بــه تقــارن فصــل بهــار طبیعــت بــا بهــار 
قــرآن در ایــن ایــام، »بهــار در بهــار« بــه عنــوان شــعار  کلــی این 

طــرح قرآنــی تعیین شــد.
مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
ــان،  ــارک رمض ــاه مب ــول م ــک حل ــن تبری ــاد ضم ــف آب نج
جزئیــات طــرح فراگیــر قرآنــی ســطح مناطــق شــهری نجف آباد 

را تشــریح نمــود.
وی افــزود ســازمان فرهنگــی اجتماعــی بــا همکاری و مشــارکت 
ــه های  ــه، موسس ــام جمع ــر ام ــق، دفات ــی مناط ــاالن مذهب فع
ــهدای  ــره ش ــی، مقب ــی مذهب ــای فرهنگ ــی، مجموعه ه قرآن
گمنــام و.. در ایــام مــاه مبــارک رمضــان در مســاجد، حســینیه ها 
و حــرم شــهدای گمنــام  امیرآباد، ویالشــهر و یزدانشــهر مراســم 

جزءخوانــی برگــزار مــی کنــد.
مهنــدس علیرضــا خاکســار در ادامــه افــزود برگــزاری محافــل و 
کرســی های تــالوت در بوســتان و پارک هــای مناطــق شــهری 
از دیگــر بخش هــای ایــن طــرح اســت کــه طــی آن با مشــارکت 
موسســه قــرآن و عتــرت فــالح، از ۱۸ ،  ۲۵ و ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ 
بــه ترتیــب در پــارک کوســتان و کبیــرزاده ویالشــهر، و پــارک 
ملت)حــرم شــهدای غــواص امیرآبــاد(، و ۵ و ۹ اردیبهشــت مــاه 
در پارک هــای فیــروزه و اللــه محافــل قرآنــی بــا تــالوت قاریــان 
برتــر و  اجــرای مســابقات و دیگــر برنامــه هــای حــوزه قــرآن و 

عتــرت  برپــا خواهــد شــد.
ــت  ــوزه تربی ــای ح ــژه برنامه ه ــزاری وی ــار برگ ــا خاکس علیرض
فرزنــد و خانــواده بــا محوریــت تبییــن تعالیــم الهــی در 
ــای تحــت  ــی و کتابخانه ه ــای فرهنگ فرهنگســراها، مجموعه ه
پوشــش ســازمان فرهنگــی را از دیگــر بخش هــای تعلیمی طرح 

بهــار در بهــار دانســت و افــزود ایــن ویــژه برنامه هــا در محــدوده 
ــده  ــای مشــارکت کنن ــا شــرکت و حضــور نهاده ــز ب ــر مرک ه

تخصصــی بومــی آن تقویــت خواهــد شــد.
مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
نجــف آبــاد در انتهــا ضمــن بیــان اهــداف برگــزاری این طــرح در 
مناطــق مختلــف شــهری و بوســتان هــای هــر بخــش، تبلیغات 
شــهری و اطــالع  عمومــی ایــن طــرح فراگیــر قرآنــی بــه صورت 
ــب چــاپ و نصــب  ــه تفکیــک هــر منطقــه در قال عمومــی و ب
بنرهــای شــهری، پوســترهای اطالع رســانی و پوشــش در بســتر 

فضــای مجــازی و.. را تشــریح نمــود.

طرح قرآنی بهار در بهار

آزادسازی پنج هکتار اراضی کشاورزی
ــن  ــی ای ــس اداره اموراراض ــی ریئ ــدس قربان ــزارش مهن ــه گ ب
شهرســتان مرحلــه ششــم اجــرای احــکام تبصــره دو مــاده ۱۰ 
ــری اراضــی زراعــی و باغــی در شهرســتان  ــون حفــظ کارب قان
ــرا  ــاد اج ــین آب ــتای حس ــت روس ــش مهردش ــاد بخ ــف آب نج
ــاده ۱۰  ــره ۲ م ــکام تبص ــورد اح ــرا ۲۲ م ــن اج ــد. درای گردی
در روســتای حســین ابــاد مهردشــت ۴7۰۰۰ مترمربــع ازاراضی 
کشــاورزی بــه چرخــه تولیــد بازگشــت. ایــن اجــرا بــا حمایــت 
ــر  همــه جانبــه ریاســت دادگاه بخــش مهردشــت حضــور موث
یــگان امــداد فرماندهــی نیــروی انتظامــی شهرســتان کالنتــری 
ــداری و  ــکاری، اداره راه ــق هم ــه و ۱۵ ده ــای ۱۶ علویج ه
ــت ،  ــدار مهردش ــت، بخش ــش مهردش ــاده بخ ــل ج ــل نق حم
ــف  ــتان نج ــی شهرس ــالش اموراراض ــر ت ــکاران پ ــر و هم مدی

ــاد انجــام گردیــد. آب

کشف 6 کیلو هروئین در نجف آباد

ــور  ــال اینط ــا: *اص ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــخنگوی س س
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از کشــف ۶ کیلو گرم 
مــواد مخــدر از نــوع هروئیــن و دســتگیری یــک نفــر خبــر داد.  
ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی اظهــار کــرد: در پــی دریافــت 
گزارش هایــی مردمــی مبنــی بــر فعالیــت گســترده فــردی در 
امــر تهیــه و توزیــع مــواد مخــدر و پــس از تحقیقــات شــبانه 
ــواد مخــدر،  ــا م ــارزه ب ــس مب ــوران پلی روزی و تخصصــی مام
متهــم مذکــور شناســایی و بــه همــراه ایــن میــزان مــواد مخدر 

دســتگیر شــد.
گوهــری آرانــی بــا تأکیــد بــر برخــورد قاطــع بــا قاچاقچیــان و 
توزیــع کننــدگان مــواد مخــدر در ســال جدیــد از شــهروندان 
خواســت، بــرای ریشــه کن شــدن اعتیــاد هرگونــه اطالعــات و 
اخبــار در ایــن خصــوص را از طریــق شــماره تمــاس ۱۱۰ بــه 

پلیــس اطــالع دهنــد.

تجلیل راننده امانتدار
ــش  ــر خوی ــاد در دفت ــف آب ــهردار نج ــی ش ــوال امام عبدالرس
میزبــان ایــرج شــاهپوری راننــده امانتــدار نــاوگان حمــل ونقــل 

ــود . عمومــی ب
در این جلســه که تنی چند از مدیران شــهر نیز حضور داشــتند 
از ایشــان بدلیــل امانتــداری و پاکدســتی تجلیــل بعمــل آمــد.

 شــایان ذکــر اســت ایرج شــاپوری راننــده اتوبوس درحیــن انجام 
وظیفــه یــک قطعــه طال بــه ارزش یکصــد و پنجاه میلیــون ریال 
کــه از یکــی ازمســافرین دراتوبــوس جامانــده بــوده را پیــدا مــی 
کنــد و بــه ســازمان   حمــل و نقــل تحویــل داده کــه ایــن قطعه 
طــال بــه صاحــب آن بنــام خانــواده  دادخــواه تحویــل مــی گردد.

وضعیت کرونا  شهرهای استان
ــر اســاس گــزارش  وزارت بهداشــت وضعیــت شهرســتان های  ب
ایــن  اصفهــان در زمینــه شــیوع کرونــا شــیوع  اســتان 
بیمــاری در اســتان اصفهــان رو بــه افزایــش اســت بــه 
گونــه ای کــه تعــداد شــهرهای در وضعیــت قرمــز کرونــا 
نســبت بــه یــک هفتــه اخیــر افزایــش یافتــه و پنــج 
شــهر نیــز در وضعیــت زرد کرونایــی ثبــت شــده اســت.

در حــال حاضــر شهرســتان های نائیــن، نطنــز، شــهرضا، 
وضعیــت  در  امــروز  از  فریدونشــهر  و  چــادگان  ســمیرم، 
اســت. شــده  ثبــت  کرونــا  پرخطــر  بســیار  و  قرمــز 

همچنیــن شهرســتان های خــور و بیایانــک، اردســتان، مبارکــه، 
خوانســار و بوئیــن میاندشــت در وضعیــت نارنجی کرونا هســتند.

شــاهین  خمینی شــهر،  اصفهــان،  شهرســتان های 
فریــدن  فالورجــان،  لنجــان،  گلپایــگان،  میمــه،  و  شــهر 
هســتند. کرونــا  زرد  وضعیــت  در  نیــز  دهاقــان  و 

حاضــر  حــال  در  بهداشــت  وزارت  اعــالم  اســاس  بــر 
شهرســتان های آران و بیــدگل، کاشــان، تیــران و کــرون، برخــوار 
ــا ثبــت شــده اســت. ــاد نیــز در وضعیــت آبــی کرون و نجــف آب
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                                                                           رشد 25 درصدی گردشگری نوروزی در مهردشت
بخشــدار مهردشــت در جلســه شــورای اداری ایــن بخــش در ســال جدیــد باحضــور نماینــده تیــران و نجــف آبــاد در مجلــس، 
فرمانــدار نجــف آبــاد و روســای ادارات شهرســتان و بخــش مهــر دشــت گفــت: در تعطیــالت نــوروزی هــزارو ۲۰۰ گردشــگر از 
ــد کــه ایــن بازدید هــا  مراکــز گردشــگری و تفریحــی و تاریخــی ایــن بخــش در روســتا های دمــاب و هســنیجه بازدیــد کردن

درمقایســه بــا دو ســال گذشــته ۲۵ درصــد رشــد داشــته اســت.
ســعید ایوبیــان، کانســروا های تاریخــی هســنیجه و قلعــه ســنگ را درصــدر بازدیــد گردشــگران اعــالم کــرد و افــزود: اســتقرار 
ــداری از  ــه فرمان ــت ب ــش مهردش ــای بخ ــرای ارتق ــای الزم ب ــت و پیگیری ه ــش مهردش ــتان در بخ ــتقالل ادارات شهرس و اس

اولویت هــای ایــن بخــش اســت کــه بــرای تحقــق آن تصمیــم گیــری شــد.

دستگیری شرور مسلح
ــرد  ــک ف ــت: ی ــاد گف ــتان نجف آب ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــی  ــن اهال ــری در بی ــزاع و درگی ــه ن ــدام ب ــا اق ــه ب مســلح ک
نجــف آبــاد، رعــب و وحشــت ایجــاد کــرده بــود، در عملیــات 
ــری  ــم گوه ــرهنگ میث ــد. س ــتگیر ش ــس دس ــی پلی ضربت
ــر حضــور  آرانــی اظهــار کــرد: پــس از کســب خبــر مبنــی ب
ــری  ــام یک س ــس از انج ــرد و پ ــن ف ــه ای ــت مجرمان و فعالی
اقدامــات تخصصــی اطالعاتــی، مخفیــگاه ایــن فــرد متخلــف 
شناســایی و بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی، طــی یــک عملیات 
ــگاه او  ــرد شــرور دســتگیر  و از مخفی ــن ف ــق پلیســی ای موف
یــک قبضــه ســالح جنگــی و تعــدادی فشــنگ کشــف شــد.

پلمپ شش مرکز عرضه 
فرآورده های دامی

ــاد گفــت: در  رییــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان نجــف آب
ــر مراکــز تولیــد  ــا اجــرای طــرح تشــدید ب ــر ب ــاه اخی یــک م
وعرضــه فرآورده هــای خــام دامــی 77 مرکــز تذکــر کتبــی و 
درج در پرونــده داشــته انــد و ۶ مــورد نیــز بــا حکــم دادســتانی 

مهــر و مــوم شــدند.
ــر  ــدی غی ــه بســته بن ــه اینک ــاره ب ــا اش فضــل اهلل صالحــی ب
ــل مهــر و  ــت نکــردن شــرایط بهداشــتی از دالی مجــاز و رعای
ــان  ــا پای ــا ت ــزود: تشــدید نظارت ه ــوده اف ــز ب ــن مراک ــوم ای م

ــد داشــت. ــه خواه ــارک رمضــان ادام ــاه مب م

پروانه دار شدن طرح
 نهضت ملی مسکن

ــتان  ــازی شهرس ــس اداره راه و شهرس ــوالدی رئی ــی ف مرتض
نجف آبــاد اظهــار کــرد: در روزهــای پایانــی ســال ۱۴۰۰ 
ــه  ــه پروان ــش هزین ــل افزای ــری از تحمی ــور جلوگی ــه منظ ب
ســاختمانی ســال ۱۴۰۱ بــه متقاضیــان طــرح نهضــت ملــی 
ــکن و  ــت مس ــط معاون ــژه ای توس ــای وی ــکن، پیگیری ه مس
ــان و اداره  ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفه

ــد.   ــل آم ــه عم ــاد ب ــتان نجف آب ــازی شهرس راه و شهرس
ــن  ــات الزم همچنی ــام اقدام ــت:پس از انج ــان داش   وی اذع
تخصیــص متقاضیــان توســط بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی، 
تمامــی پروانه هــای ســاختمانی طــرح نهضــت ملــی مســکن 
شــهر نجــف آبــاد در قالــب ۱۵ جلــد )بلــوک( بــرای اراضــی 

بــه مســاحت ۸.۱ هکتــار اخــذ شــد.  

بازی هــای گوناگونــی در شهرســتان نجــف آبــاد رواج داشــت کــه 
بعضــاً بــا ورود و هجــوم ورزش هــای وارداتــی کارائــی خــود را از 

دســت دادنــد.
در روزگاری نه چندان دور در شــهر نجف آباد بازی هایی به صورت 
ایســتاده و گاه نشســته بین بچه ها و جوانان رواج داشــته اســت.

ــز در کار  ــا فعــال انجــام نمی شــود و آموزشــی نی ــازی ه ــن ب ای
نیســت کــه بچــه ها یــاد بگیرنــد و فقــط نامــی از آن را از بزرگان 
خــود شــنیده اند؛ از ایــن رو جشــنواره بازی هــای بومــی محلی به 
همــت هیــأت ورزش هــای روســتایی و بازی هــای بومــی محلــی 
اداره ورزش و جوانــان و ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی 
ــزار شــد. ــن شــهر برگ ــه ای ــارک الل ــاد در پ شــهرداری نجف آب

بازی هــای گوناگونــی در شهرســتان نجــف آبــاد رواج داشــت کــه 
بعضــاً بــا ورود و هجــوم ورزش هــای وارداتــی کارایــی خــود را از 
دســت دادنــد کــه از جملــه آ ن هــا ســنگ بــر یــک، الک دولــک، 
هفت ســنگ، خــروس جنگــی، تیرکمــون، غازقولنــگ، کفــش 
کفشــی، دوزبــازی و .. از جملــه بازی هــای محلی نجف آباد اســت 
ــود. ــی از کشــت و زرع ب کــه رواج کوچــه و میدان گاه هــای خال

ــان را  ــاط و هیج ــه روزگاری نش ــی ک ــی و محل ــای بوم بازی ه
ــی  ــای اجتماع ــو از آموزش ه ــرد، ممل ــه می ک ــردم هدی ــه م ب
ــان  ــذر زم ــا گ ــی ب ــود ول ــوم ب ــرز و ب ــن م ــدان ای ــه فرزن ب
ــه فضــای مجــازی و  ــم، جــای خــود را ب بازی هــای ســالم قدی
بازی هــای خشــن بــرای کــودکان داد و  انتظــار مــی رود متولیــان 
ــای  ــا احی ــده و ب ــدان ش ــوص وارد می ــن خص ــی در ای فرهنگ
ــد. ــروزی بازگردانن ــه ام ــه جامع ــم نشــاط را ب ــازی هــای قدی ب

بازی های بومی محلی در نجف آباد

همزمــان با روز جمهوری اســالمی ایران در راســتای زیباســازی 
و اهــداف مدیریــت شــهری مبنــی بــر ترویــج فرهنــگ عــزت، 
ــمی  ــی، در مراس ــدار مل ــدت و اقت ــت، وح ــتقالل، مقاوم اس
ــا حضــور  ــن پرچــم افتخــار مــی کنــم« ب ــه ای ــوان »ب ــا عن ب
مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف 
آبــاد، حجت االســالم ترکــی امــام جمعــه گلدشــت، فردوســی 
شــهردار گلدشــت، رئیــس و اعضــای شــورای اســالمی شــهر 
گلدشــت ، پرســنل نیــروی انتظامــی و پلیــس راهــور، فرمانــده 
ناحیــه مقاومــت بســیج امــام علــی)ع( و همچنیــن تعــدادی از 

مدیــران شــهری شــهرداری، پرچــم مرتفــع جمهوری اســالمی 
ایــران بــه اهتــزاز در آمــد.

ارتقــاع پایــه پرچــم نصــب شــده ۵۰متــر)۱۰ قطعــه ۵متــری(، 
جنــس بدنــه از فــوالد بــا روکــش گالوانیــزه و ضخامــت آن بــه 
شــکل چندوجهــی متناســب بــا ارتفاع و شــرایط جــوی منطقه 

طراحــی شــده اســت.
ــی اتوماتیــک میباشــد،جنس  همچنیــن دارای گیربکــس برق

ــد.  ــاد  ۱۱×۲۲ می باش ــه ابع ــتر و ب ــز پلی اس ــه نی پارچ

قهرمانی نجف آباد در رقابت های 
لیگ برتر 

در پایــان رقابــت هــای لیــگ دســته یــک پومســه بانــوان اســتان 
اصفهــان تیــم هیــات تکوانــدو شهرســتان نجــف آبــاد بــا کســب 
7۰ امتیــاز بــه مقــام قهرمانــی دســت یافــت، تیم شــهید غــازی با 
کســب ۲3 امتیــاز و تیــم باشــگاه فرهنگــی ورزشــی ملی پوشــان 
ــام هــای دوم و ســوم  ــه مق ــب ب ــه ترتی ــاز ب ــا کســب ۱۰ امتی ب
دســت یافتنــد و تیــم کوثــر بــا کســب 7 امتیــاز چهــارم شــد و در 
پایــان رقابــت هــای لیــگ برتــر پومســه بانــوان اســتان اصفهــان 
تیــم هیــات تکوانــدو شهرســتان نجــف آبــاد بــا کســب 3۸ امتیاز 
بــه مقــام قهرمانــی رســید، تیــم آکادمــی هنرهــای رزمــی جــالل 
بــا کســب ۱۴ امتیــاز و تیــم شــهید غــازی بــا کســب ۸ امتیــاز به 
مقــام هــای دوم و ســوم دســت یافتنــد و تیــم آمــوزش پــرورش 

فوالدشــهر بــا کســب ۴ امتیــاز چهــارم شــد.

اهتزاز پرچم مرتفع جمهوری اسالمی ایران
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ــده نیــروی  ــه فرمان دادســتان کل کشــور در نامــه ای خطــاب ب
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــت م ــظ حرم ــرورت حف ــر ض ــی ب انتظام
تاکیــد کــرد و اقدامات پیشــگیرانه بــرای ممانعــت از روزه خواری 

در مــال عــام و برخــورد بــا حرمــت شــکنان را خواســتار شــد.
ــه  حجت االســالم والمســلمین منتظــری در نامــه ای خطــاب ب
ســردار اشــتری فرمانــده نیــروی انتظامــی ضمــن تبریــک فــرا 
رســیدن مــاه مبــارک رمضان بــر ضــرورت حفظ حرمــت این ماه 
بــزرک تاکیــد کــرده و خواســتار اقدامات پیشــگیرانه در خصوص 
عــدم روزه خــواری در مــال عــام و برخورد با حرمت شــکنان شــد.

در این نامه آمده است:
بــا توجــه بــه وظایــف مصرحــه در اصــل هشــتم قانــون اساســی 
جمهــوری اســالمی و تکالیــف مقــرر در آئین دادرســی کیفری و 
لــزوم اهتمــام بیشــتر بــه فریضــه امر بــه معــروف و نهــی از منکر 
و حفــظ شــعائر دینــی، مــوارد ذیــل جهــت اطــالع و ابــالغ بــه 

مبــادی ذیربــط و عنداللــزوم اقــدام الزم اعــالم می گــردد:
 از طریــق رســانه هــای عمومــی حرمــت روزه خــواری در مــأ 
عــام و انظــار عمومــی مــورد تاکیــد قــرار گیــرد و کســانی کــه به 
هــر دلیــل روزه نیســتند می بایســت از تظاهــر بــه روزه خــواری 
خــودداری نماینــد و در صــورت ارتــکاب تحــت عنــوان اقــدام بــه 
جــرم مشــهود بــا آنــان برخــورد قانونــی الزم صــورت گیــرد و از 

آنجــا کــه اتومبیــل حریــم خصــوص تلقــی نمی شــود تظاهــر به 
روزه خــواری در خــودرو نیز مشــمول برخورد قانونــی خواهد بود.

ــر اماکــن عمومــی   موکــدا دســتور فرماییــد پلیــس نظــارت ب
ضمــن نظــارت بــر مراکز فــروش مــواد غذایی در ســطح شــهرها 
ــه هــای حمــل و نقــل، رویکــرد اصلــی خــود را  ــژه در پایان بوی
ــرار داده و در صــورت عــدم  ــی ق آمــوزش، تذکــر و ارشــاد قانون
تاثیــر اقدامــات پیشــگیرانه، برخــورد مناســب قانونــی بــا حفــظ 
ــای  ــتان ه ــت دادس ــی اس ــل آورد.  بدیه ــانی بعم ــت انس کرام
ــت از  ــکاری و حمای ــه هم ــف ب ــور موظ ــر کش ــرم سراس محت

ضابطیــن و آمریــن بــه معــروف خواهنــد بــود.

قیمت انواع زولبیا و بامیه مشخص شد
جلســه کمیتــه نــرخ گــزاری اتــاق اصنــاف شهرســتان نجــف آبــاد بــا حضــور سرپرســت اتــاق اصنــاف، نماینــده اداره صنعــت، 
معــدن و تجــارت ، ریاســت انجمــن حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان ، کمیتــه نــرخ گــزاری اتــاق اصنــاف، کمیســیون 
بازرســی اتــاق اصنــاف و ریاســت اتحادیــه قنــاد و بســتنی ســاز  و افــراد منتخــب اتحادیــه هــای مذکــور جهــت حضــور در 

جلســه،در محــل اتــاق اصنــاف برگــزار و قیمــت انــواع زولبیــا بامیــه مشــخص شــد.
مصوبات:

قیمت ۱ کیلو زولبیا بامیه درجه دو ۴۵۰۰۰۰ ریال
قیمت ۱ کیلو زولبیا و بامیه درجه یک ۵۲۰۰۰۰ ریال

الزم به ذکر است که تاییدیه واحد صنفی شیرینی فروشی درجه یک، صرفا باید از اتاق اصناف گرفته شود.

 ذخیره سد زاینده رود به 30٨ 
میلیون مترمکعب رسید

ــده رود 3۰۸  ــد زاین ــره س ــروز ذخی ــده رود: ام ــد زاین ــر س مدی
ــد  ــی س ــره فعل ــاظ ذخی ــه لح ــت. ب ــب اس ــون مترمکع میلی
ــر  ــم. اگ ــرب نداری ــن آب ش ــرای تأمی ــی ب ــده رود نگران زاین
مصــرف آب افزایــش یابــد، بــا توجــه بــه اینکــه تابســتان گرمی 
ــزرگ جوابگــوی  پیش بینی شــده، ســامانه آبرســانی اصفهــان ب

ــود. ــی مــردم نخواهــد ب نیــاز آب

برخورد با روزه خواری در مالء  عام 

شهدای دفاع مقدس در روز 15 فروردین

ــه ۱۰  ــراق ب ــث ع ــم بع ــی رژی ــی و هوای ــروی زمین ــورش نی ی
فــرودگاه نظامــی و غیرنظامــی کشــورمان در تاریــخ ســی ویکم 
شــهریورماه ســال ۱3۵۹ آغــاز شــد. ایــن یــورش صــدام موجــب 
ــا  ــا نیروهــای مســلح ایــران از ارتــش، ســپاه و بســیج ت شــد ت
ــاک  ــاع از خ ــرای دف ــایر ب ــی و عش ــب مردم ــای داوطل نیروه
میهــن وارد عمل شــوند. دفاع مقــدس گنجینه ای از ایســتادگی، 
اســتقامت و ازخودگذشــتگی مــردان و زنــان غیرتمنــد و متعهد 
ایــران در برابــر حملــه ناجوانمردانــه دشــمن بــه ایــن مــرز و بوم 
ــات  ــرای عملی ــا اج ــدگان ب ــال ها، رزمن ــول آن س اســت. در ط
ــاوز،  ــمن متج ــل دش ــود در مقاب ــان خ ــار ج ــف و ایث مختل
ایســتادگی کردنــد. در جریــان ایــن عملیات هــا، تعداد زیــادی از 
بهتریــن فرزنــدان ایــن آب و خــاک جــان خــود را تقدیم اســالم 
و انقــالب کردنــد. اســامی شــهدای دفــاع مقــدس در پانزدهــم 

فروردیــن مــاه عبــارت اســت از:
* شــهید جمشــید قلی زاده ) شهرســتان تهران( )۱3۶۰ ه. ش(

* شــهید اکبــر منصوری )اســتان اردبیــل، شهرســتان خلخال( 
)۱3۶۱ ه. ش(

* شــهید بهمــن عبــدی )اســتان اردبیــل، شهرســتان گرمــی، 
روســتای آغــداش( )۱3۶۲ ه. ش(

* شــهید حیــدر طاهــری )اســتان فــارس، شهرســتان بوانــات( 
)۱3۶۲ ه. ش(

ــرقی،  ــان ش ــتان آذربایج ــمتی )اس ــم حش ــهید ابراهی * ش

شهرستان سراب( )۱3۶۲ ه. ش(
* شــهید ابوالقاســم بــارورز )اســتان فــارس، شهرســتان جهرم، 

روســتای بــاب انــار( )۱3۶3 ه. ش(
* شــهید رمضانعلــی صانعــی )اســتان خراســان رضــوی، 

ه. ش(  ۱3۶3( ســبزوار(  شهرســتان 
* شــهید محمود رادمرد مســئول دفتر قضائی تیپ ویژه شــهدا 
)اســتان خراســان رضــوی، شهرســتان مشــهد( )۱3۶3 ه. ش(

* شــهید محمــد نجفــی کوتنائــی )اســتان مازنــدران، 
ش( ه.   ۱3۶۴( قائمشــهر(  شهرســتان 

ــوی،  ــان رض ــتان خراس ــاور )اس ــیدیان مج ــهریار جمش * ش
شهرســتان مشــهد( )۱3۶۴ ه. ش(

* شــهید ایــرج ولی پــور احمــدی )اســتان لرســتان، شهرســتان 
خــرم آبــاد( )۱3۶۵ ه. ش(

ــتان  ــدران، شهرس ــتان مازن ــی )اس ــد فتح الله ــهید محم * ش
ــده( )۱3۶۵ ه. ش( ــار کن ــتای کوهس ــکا، روس ن

ــل )اســتان بوشــهر، شهرســتان  * شــهید احمــد بحرانی تلقات
ــتان( )۱3۶۶ ه. ش( دشتس

گیــالن،  )اســتان  جعفری قدیم طبــع  حســین  شــهید   *
شهرســتان صومعــه ســرا( )۱3۶7 ه. ش(

* شهید غالم عباس احد )شهرستان تهران( )۱3۶7 ه. ش(
)اســتان  حاج علی عســگری  حســین  شــهید   *
اصفهــان، شهرســتان نجــف آبــاد( )137٨ ه. ش(

سفر ٨.5 میلیون زائر به مشهد 

معــاون هماهنگــی و مدیریــت امــور زائریــن اســتانداری 
خراســان رضــوی گفــت: بیــش از ۸ میلیــون و ۵۰۰ هــزار زائر و 
مســافر از روز مبعــث حضــرت رســول اکــرم صلی اهلل علیه وآلــه 
ــده اند. ــهد وارد ش ــه مش ــال ب ــاه امس ــان ۱3 فروردین م ــا پای ت

بلیت سینماها تا پیش از افطار 
نیم بها شد

 شــورای صنفــی نمایــش، تصویــب کــرد بلیــت ســینماها در 
ــا پیــش از افطــار، نیمــه بهــا شــود. مــاه رمضــان، ت

ــاعت ۱۹،  ــا س ــان، ت ــاه رمض ــور در م ــینماهای کش ــت س بلی
نیم بهــا شــد.

ــم را  ــن تصمی ــی، ای ــه ای ــش، در جلس ــی نمای ــورای صنف ش
ــرد.   ــب ک تصوی

در ایــن جلســه همچنیــن بــا  اکــران آنالیــن فیلــم »قدغــن« 
ــد. ــت ش ــی موافق ــامانه های اینترنت در س

»قدغــن« بــه کارگردانــی مجیــد مافــی یکــی از هفــت فیلــم 
ــت. ــرده سینماهاس ــان روی پ ــه هم زم ــت ک ــوروزی اس ــران ن اک

تزریق بیش از ٨6 هزاردز واکسن 
کرونا در کشور طی 24 ساعت گذشته

ــبانه روز  ــی وزارت بهداشــت، در ش ــط عموم ــالم رواب ــر اع بناب
گذشــته ۸۶ هــزار و 3۱۹ ُدز واکســن کرونــا در کشــور تزریــق 

شــده اســت.
تاکنــون ۶3 میلیــون و ۹۶۵ هــزار و ۶37 نفــر ُدز اول، ۵۶ 
میلیــون و ۹۵۴ هــزار و ۴۶۸ نفــر ُدز دوم و ۲۶ میلیــون و 3۱۵ 
ــا را در کشــور  ــوم واکســن کرون ــز ُدز س ــر نی ــزار و 3۲۵ نف ه

ــد. ــق کرده ان تزری
بــه ایــن ترتیــب مجمــوع واکســن های تزریــق شــده در کشــور 

بــه ۱۴7 میلیــون و ۲3۵ هــزار و ۴3۰ ُدز رســید.
ــا در  در شــبانه روز گذشــته ۸۶ هــزار و 3۱۹ ُدز واکســن کرون

کشــور تزریــق شــده اســت.
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ــازمان بهداشــت  ــا، س ــرون و دلت ــی امیک ــویه ترکیب ــس از س پ
جهانــی )WHO( اکنــون در مــورد دومیــن ســویه جهــش یافتــه 
ویــروس کرونــا کــه ســویه ترکیبــی از دو زیــر ســویه امیکــرون 

اســت، هشــدار داد.
ــان  ــه نش ــات اولی ــج مطالع ــرد: نتای ــالم ک ــازمان اع ــن س ای
ــد در  ــب جدی ــن نوترکی ــد ای ــرخ رش ــزان ن ــه می ــد ک می ده
مقایســه بــا زیرســویه BA.۲ بــه میــزان ۱۰ درصــد اســت. تاکنون 
ســه ویــروس ترکیبــی یــا نوترکیــب شناســایی شــده اســت؛ دو 
مــورد ترکیبــی از دلتــا و امیکــرون و ســومین ســویه ترکیبــی از 

ــر ســویه امیکــرون اســت دو زی
سویه های ترکیبی جدید کدامند؟

نتایــج تحقیــق آژانس امنیــت بهداشــتی بریتانیا )UKHSA( نشــان 
داد کــه در حــال حاضــر ســه ســویه ترکیبــی در حــال گــردش 
  XF و XD کــه  BA.۱ اســت. دو ترکیــب مختلــف دلتــا و زیرســویه

هســتند و ســومی XE اســت.
ــا و  ــوی دلت ــان فرانس ــد دودم ــام جدی ــی XD  ن ــویه ترکیب س
زیرســویه BA.۱ کــه حــاوی پروتئیــن اســپایک BA.۱ و بقیــه ژنوم 

دلتاســت.
ــا  ــویه BA.۱  و دلت ــان زیرس ــز از دودم ــی XF نی ــویه ترکیب س
ــاختاری از  ــای س ــپایک و پروتئین ه ــاوی اس ــه ح ــتان ک انگلس

ــت. ــوم آن از دلتاس ــی از ژن BA.۱ و بخش
ســویه ترکیبــی XE یــک دودمــان بــزرگ BA.۱ و BA.۲ در بریتانیا 
ــا  ــای ســاختاری از BA.۲ دارد ام و حــاوی اســپایک و پروتئین ه

بخشــی از ژنــوم آن از BA.۱ اســت.
گزارش هــا حاکــی از آن اســت کــه ســازمان بهداشــت جهانــی 
 XE ــاره ــه درب ــای اولی ــی یافته ه ــا برخ ــی ب ــته گزارش روز گذش

منتشــر کــرد.
در ایــن گــزارش آمــده اســت: ســویه نوترکیــب XE بــرای اولیــن 
ــش از ۶۰۰  ــد و بی ــایی ش ــه شناس ــا در ۱۹ ژانوی ــار در بریتانی ب
ــه  ــی گــزارش و تاییــد شــده اســت امــا ایــن یافتــه نیــاز ب توال

تاییــد بیشــتری دارد.

پیــش از ایــن، آژانــس بهداشــت ســازمان ملــل متحــد هشــداری 
در مــورد ویــروس نوترکیــب دلتــا و امیکــرون صــادر کــرده بــود.

از بین XD، XE و XF، کدام شدیدتر است؟
تــام پیکــوک، ویروس شــناس برجســته توضیــح داد کــه 
نوترکیب هایــی کــه حــاوی اســپایک و پروتئین هــای ســاختاری 
یــک ویــروس منفــرد )ماننــد XE یا XF( هســتند، احتماال مشــابه 

ــد. ــن خــود عمــل می کنن ــروس والدی وی
ــد  ــان، هلن ــد. در آلم ــر باش ــران کننده ت ــی نگ ــاید کم XD ش

ــاختاری  ــای س ــاوی پروتئین ه ــده و ح ــت ش ــارک یاف و دانم
دلتاســت و اگــر نوترکیبــی بســیار متفــاوت از والــد خــود عمــل 

ــود. ــد ب ــاال XD خواه ــد احتم کن
ــا  ــای آنه ــا وزیرمجموعه ه ــن نوترکیب ه ــه ای ــت: هم وی گف
بایــد بــه وضــوح بــرای بررســی رشــد بــه دقــت تحــت نظــر قــرار 
ــازی در  ــازی و مشخص س ــرای جداس ــی ب ــد و تالش های گیرن

صــورت امــکان انجــام شــود.
الهام شهریاری

                                                                    استان اصفهان در مکان سوم ورود و جذب گردشگر نوروزی
ــارس در مــکان ســوم ورود و جــذب  ــرکل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان:  اســتان اصفهــان بعــد از خراســان رضــوی و ف مدی
گردشــگر و مســافر نــوروزی در ســال جدیــد قــرار دارد، در ســطح اســتان اصفهــان بــا بســیج امکانــات و همــکاری و همیاری دســتگاه 
هــا و نهادهــای مربوطــه بهتریــن خدمــات بــه مســافران و گردشــگران نــوروزی ارائــه شــد.دو اســتان خراســان رضــوی و فــارس بــا 
توجــه بــه محدودیــت هایــی کــه بــرای آنهــا پیــش آمــده بــه نظــر می رســد دیگــر امــکان جــذب گردشــگر جدیــد را ندارنــد و از 
مســافران مــی خواهنــد ســفر خــود را بــه ایــن دو اســتان بــه تاخیــر بیاندازنــد ولــی اســتان اصفهــان با توجــه به پیــش بینــی و برنامه 
ریــزی هایــی کــه داشــته اســت همچنــان آمــاده پذیرایــی از مســافران و گردشــگران نــوروزی اســت.آمارهای گردشــگری در نــوروز 
۱۴۰۱ در اســتان اصفهــان نشــان از عبــور از تمامــی رکوردهــای پیشــین را دارد، یکــی از عوامــل مهــم توســعه گردشــگری »شــب 
مانــی« یعنــی متوســط اقامــت گردشــگر اســت کــه ایــن عــدد در ســطح اســتان اصفهــان بــه حــدود ســه شــبانه روز رســیده اســت.

  کمبود این ویتامین در بدن باعث 
کوری می شود!

ــک بیمــاری  ــا ســن ی ــط ب ــوال مرتب ــالل دژنراســیون ماک اخت
ــگا 3  ــرب ام ــیدهای چ ــود اس ــا کمب ــه ب ــت ک ــمی اس چش
مرتبــط اســت. تباهــی لکــه زرد یــا دژنراســیون ماکــوال یــک 
بیمــاری شــایع پزشــکی اســت کــه گــروه بزرگــی از جمعیــت 
را در ســنین ۴۰ ســال و باالتــر تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. 
زوال ماکــوال، ناحیــه  ای از شــبکیه اســت کــه مــی  توانــد منجر 

ــد مرکــزی شــود. ــه از دســت دادن دی ب
بررســی ۹ مطالعــه روی نــود هــزار نفــر نشــان داد کــه رژیــم 
غذایــی غنــی از اســیدهای چرب امــگا 3 با کاهــش 3۸ درصدی 
ــا ســن اســت.  ــه دژنراســیون ماکــوال مرتبــط ب ــال ب خطــر ابت
اســیدهای چــرب امــگا 3 چربــی هــای غیراشــباع چندگانــه ای 
انــد کــه ضــروری هســتند زیــرا بــدن مــا نمــی توانــد آنهــا را 
تولیــد کنــد و بایــد آن هــا را از رژیــم غذایــی بــه دســت آورد.

ــوع چربی هــا بیشــتر در ماهی هــای چــرب یافــت مــی   ــن ن ای
شــوند و فوایــد زیــادی بــرای ســالمتی دارنــد کــه بــه چربــی  

هــای خــوب نیــز معــروف هســتند.
عالئــم اولیــه دژنراســیون ماکــوال شــامل بینایــی مبهــم، تــاری 
و مختــل، مشــکل در خوانــدن یــا ضعــف در دیــدن جزئیــات 

ماننــد تشــخیص چهــره یــا تماشــای تلویزیــون اســت.
سمیه طالب

پرداخت مالیات نقل و انتقال 
خودرو آنالین شد

ــودرو  ــال خ ــل و انتق ــات نق ــور مالیاتی:مالی ــازمان ام ــس س رئی
از امــروز بــه صــورت آنالیــن دریافــت خواهــد شــد. بــر همیــن 
ــد  ــی و دو درص ــای داخل ــد از ارزش خودروه ــک درص ــاس ی اس
ــت می شــود. ــات دریاف ــوان مالی ــی تحــت عن خودروهــای واردات

ــرای دارو خبــر  ــر صمــت از حــذف ارز دولتــی ب معــاون وزی
داد و گفــت کــه هــدف وزارت صمــت کاهــش ۵۰ درصــدی 

ارزبــری در ایــن حــوزه تــا پایــان ســال اســت.
محمدمهــدی بــرادران در حاشــیه مراســم تفاهــم نامــه 
ــذا و دارو  ــت غ ــا صنع ــتای ارتق ــترک در راس ــکاری مش هم
بــا ســتاد توســعه زیســت فنــاوری معاونــت علمــی و فنــاوری 
ــرو نامگــذاری امســال،  ــرد: پی ــار ک ــوری، اظه ریاســت جمه
ــت  ــه معاون ــا مجموع ــت ب ــر صم ــه کاری وزی ــن جلس اولی
علمــی ریاســت جمهــوری برگــزار شــد و در آن جلســه 
مکلــف شــدیم تــا شــاخص های صنعتــی شــدن تولیــد 
دانــش بنیــان و شــاخص های دانــش بنیــان شــدن تولیــدات 

ــم. ــال کنی ــی دنب ــرد اصل ــوان دو راهب ــه عن ــی را ب صنعت
ــدود دو  ــاالنه دارو ح ــه ارزش واردات س ــان اینک ــا بی وی ب
ــا برخــی  ــا همــکاری ب میلیــارد دالر اســت، تصریــح کــرد: ب
در  شــده  انجــام  ســرمایه گذاری های  و  پتروشــیمی ها  از 
ــوژی و  همچنیــن همــکاری ســه  حــوزه داروهــای بیوتکنول
جانبــه وزارت بهداشــت، ســازمان غــذا و دارو و دفتــر صنایــع 
ــا  ــد ت ــت، واردات دارو می توان ــی وزارت صم ــی و داروی غذای

ــد. ــارد دالر کاهــش یاب ــک میلی ــادل ی ۵۰ درصــد، مع
ــای  ــه ای و بازاره ــای منطق ــه بازاره ــان اینک ــا بی ــرادران ب ب
خوبــی در ســطح جهــان بــرای داروهــای بــا کیفیــت ایرانــی 
ــه اینکــه تاکنــون ارز  ــا توجــه ب وجــود دارد، اظهــار کــرد: ب
ــر  ــح ب ــت ترجی ــاص می یاف ــه دارو اختص ــی ب ۴۲۰۰ تومان

ــی باشــد.  ــرای مصــرف داخل ــری ب ــن ارزب ــه ای ــود ک ــن ب ای
ــه  ــال آن ب ــی و اعم ــذف ارز ترجیح ــه ح ــه ب ــا توج ــا ب ام
روش هــای دیگــر می تــوان از ظرفیــت تولیــد دارویــی کشــور 

ــرد. ــتفاده ک ــز اس ــی نی ــی صادرات در بازاریاب
بــه گفتــه وی در تفاهــم نامــه ای بیــن وزارت صمــت و 
ســازمان غــذا و دارو مقــرر شــده هزینه هــای تحقیــق و 
توســعه تــا هفــت درصــد در قیمت گــذاری محصــوالت  
ــای  ــد واحده ــک می کن ــم کم ــن مه ــه ای ــود ک ــال ش اعم
صنعتــی هزینــه  بیشــتری را جــذب نیروهــای دانــش بنیــان 
کننــد. همچنیــن مقــرر شــده از ظرفیــت شــهرک های 

ــود. ــتفاده ش ــی اس صنعت

ارز دولتی دارو حذف شد

دومین ویروس ترکیبی کرونا ظهور کرد

زمان قطعی حذف یارانه نقدی 
اعالم شد

معــاون وزیــر نیــرو در حــوزه بــرق و انــرژی گفــت: بایــد قطعــا 
تــا دو ســال دیگــر یارانــه پــر مصــرف هــا قطــع شــود، دلیلــی 
نــدارد کــه مشــترکانی کــه الگــو مصــرف را رعایــت مــی کننــد 

متحمــل ضــرر شــوند.
ــد و  ــت تولی ــرازی قیم ــه نات ــان اینک ــا بی ــری ب ــون حائ همای
فــروش بــرق اولیــن مشــکل صنعــت بــرق اســت اظهــار کــرد: 
قیمــت فــروش بــرق بــه مشــترکان ۹۰ تــا ۱۰۰ تومان بــه ازای 
هرکیلــووات و قیمــت تامیــن آن ۲۵۰ تــا ۲۶۰ تومــان بــه ازای 
ــای  ــل بدهی ه ــرازی دلی ــن نات ــوده و ای ــووات ســاعت ب هرکیل

وزارت نیــرو بــه بخــش خصوصــی شــده اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مشــکل اقتصــاد صنعت بــرق همچنان 
باقــی اســت، گفــت: بــرای رفــع ایــن مشــکل در بودجــه ۱۴۰۱ 
نیــز منابــع و ظرفیت هــای خوبــی پیــش بینــی شــده اســت و 

امیدواریــم چالــش هــای صنعــت بــرق کاهــش یابد.
معــاون بــرق وزیــر نیــرو همچنیــن از تدویــن صــد برنامــه در 
ــدون  ــور ب ــرای عب ــرق ب ــت مصــرف ب ــن و مدیری بخــش تامی
خاموشــی از تابســتان ۱۴۰۱ خبــرداد و گفــت: تابســتان ســال 
گذشــته ۱۴ تــا ۱۵ هــزار مــگاوات کمبــود بــرق داشــتیم کــه 
ــا  ــده ب ــال آین ــرای س ــود را ب ــن کمب ــده ای از ای ــش عم بخ
احــداث ظرفیــت جدیــد نیروگاهــی جبــران مــی کنیم بخشــی 
از نیــاز را بــا ارتقــاء واحدهــای نیروگاهــی موجــود و قســمتی از 

ــا مدیریــت مصــرف تامیــن خواهیــم کــرد. آن را نیــز ب
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ــف نداشــت،  ــی و توق ــان خدمــت تعطیل ــان اینکــه جری ــا بی ــاد، ب ــوروزی شــهرداری نجــف آب ــی رئیــس ســتاد ن رســول صادق
گفــت: مســأله خدمــت بــه مــردم و هموطنــان و خدمــات دهــی بــه گردشــگران خارجــی در ایــام نــوروز از مهمتریــن برنامه هــای 
شــهرداری در حــوزه گردشــگری اســت و در همیــن راســتا تدابیــر متعــددی در نظــر گرفتــه شــده اســت. صادقــی در ادامــه 
تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه نیازهــای شــهر بــه خدمــات و اقدامــات شــهرداری، ۲۰۰ نفــر از کارکنــان خــدوم شــهرداری نجــف 
آبــاد در ۶۰۰شــیفت کاری بــرای خدمت رســانی بــه مســافران نــوروزی و ارائــه خدمــات هرچــه بهتــر بــه همشــریان و عالقمنــدان 
بــه بــاغ شــهر صفــوی، در ایــام نــوروز مشــغول بــه کار بودنــد. وی خاطرنشــان کــرد:۲۰۰ نفــر از کارکنــان شــهرداری نجــف آبــاد 
ــود  و  ــرای کارکنــان تعریــف شــده ب ــد کــه مجموعــا ۶۰۰ شــیفت کاري ب ــه صــورت ۲۴ ســاعته در ســه شــیفت فعــال بودن ب
ــد. ــوروزی برنامه ریــزی کردن ــان ن ــرای همــه مخاطبــان ،همشــهریان و میهمان در ۲۰ ســتاد اجرایــی در کمیته هــای مختلــف ب

بازدید از نوروزگاه جاجا

ــداری شهرســتان از  ــی سیاســی فرمان ــاون اجتماع ــد مع بازدی
نــوروزگاه جاجــا و عــرض خداقــوت بــه نیروهــای هــالل احمــر 

و دســت انــدرکاران ایــن مجموعــه

تالش برای پاسداری و حفظ 
دستاوردهای شهدا

تــالش مســئولین مــی بایســت معطــوف بــه پاســداری و حفــظ 
راه و دســتاوردهای شــهدا باشــد فرمانــدار شهرســتان تیــران و 
کــرون در آییــن غبارروبــی گلــزار شــهدای شــهر تیــران ضمــن 
تبریــک نــوروز مهــدوی بــه خانــواده شــهدا و همچنیــن آرزوی 
بهره بــرداری از فیوضــات مــاه شــعبان پیشــاپیش فــرا رســیدن 
مــاه پــر خیــر و برکــت رمضــان را تبریــک گفتنــد ایشــان بــا 
اشــاره بــه اینکــه خانــواده شــهدا همیشــه شــکرگزار خداونــد 
بودنــد و مشــکالت آنهــا را متزلــزل نکــرده و امیدآفرینــی بــه 
عنــوان عنصــر اصلــی تــالش امــروز خانــواده شــهدا و ایثارگران 
بــر ایجــاد روحیــه امیــد در جامعــه تاکیــد نمودنــد ایشــان بــا 
ــره  ــت و خاط ــاد حقیق ــد ی ــه بای ــوع ک ــن موض ــه ای ــاره ب اش
ــه  ــده نگ ــمن زن ــات دش ــان تبلیغ ــل طوف ــهادت را درمقاب ش
ــوان راه  ــه عن ــر ســبک زندگــی شــهدا ب ــل ب ــر تعام داشــت ب
امــروز و راهــکاری بــرای ســبک زندگــی امــروز عنــوان نمودنــد 
ایشــان در پایــان بــه مســئولین یــادآور شــدند کــه مهمتریــن 
وظیفــه امروز مســئولین پاســداری و حفــظ راه و دســتاوردهای 
شهداســت کــه ایــن عــزت و اقتــداری کــه امــروز در کشــور مــا 

حاکــم اســت مرهــون خــون شــهدای عزیــز اســت

جشنواره سبزه ها و رهاسازی ماهی ها و تخم مرغ های رنگی

باغ شهر صفوی چهارمین مقصد گردشگران استان اصفهان در بهارجان ها

ادامه از صفحه 1
ــه  ــان اینک ــا بی ــاد، ب ــف آب ــهردار نج ــی، ش ــول امام عبدالرس
اقدامــات گســترده و مؤثــری در خصــوص رونق گردشــگری در 
ایــن شــهر صــورت گرفته اســت، گفــت: امســال با شــعار »آمد 
بهار جان هــا« و بــا هــدف توســعه و رونــق صنعــت گردشــگری 
بــه اســتقبال ســال جدید رفتیــم و در ســطوح مختلــف تالش 
ــورد. ــم بخ ــه رق ــن زمین ــری در ای ــات مؤث ــا اقدام ــم ت کردی

ــت  ــر مدیری ــتمر و مؤث ــاط مس ــه ارتب ــه ب ــی در ادام امام
ــرد و  ــف اشــاره ک ــا رســانه های مختل ــاد ب شــهری نجــف آب
ــی بهــار جــان هــا   گفــت: پخــش مســتقیم برنامــه تلویزیون
ــبکه  ــما و ش ــی ش ــبکه مل ــن از ش ــم فروردی ــا پنج از اول ت
ــت  ــی ظرفی ــاد و معرف ــف آب ــهر نج ــان، از ش ــتانی اصفه اس
ــی  ــق رســانه مل هــا و جاذبه هــای گردشــگری شــهر از طری
بخشــی از فعالیت هــای رســانه ای مدیریــت شــهری در ایــام 

ــوده اســت. ــوروز ب ن
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه برگــزاری نمایشــگاه نجــف آبــاد 
ــن  ــرد: در ای ــح ک ــان، تصری ــوزه چهلســتون اصفه ــاغ م در ب
ــگران و  ــتانی ها، گردش ــم اس ــتقبال ه ــاهد اس ــگاه ش نمایش
مســافران نــوروزی داخلــی و خارجــی از نمایشــگاه نجــف آباد 
ــیقی  ــر موس ــگاه نظی ــن نمایش ــی در ای ــای اجرای و برنامه ه

ســنتی و نمایــش با موضــوع آداب و رســوم نجف آبــاد بودیم.
شــهردار نجــف آبــاد خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه بــا تدابیر 
در نظــر گرفته شــده از ســوی مدیریت شــهری، موفق شــدیم 
تــا رکــورد جدیــدی در ورود مســافران نوروزی و گردشــگران 
ــتیم  ــدوار هس ــانیم و امی ــت برس ــه ثب ــاد ب ــف آب ــه نج ب
ــم  ــهر بتوانی ــرای ش ــدار ب ــای پای ــتای درآمده ــه در راس ک
دســتاوردهای بیشــتری در حوزه گردشــگری داشــته باشــیم.

امامــی در ادامــه افــزود: تــا هشــتم فروردیــن مــاه براســاس 
اطالعــات ثبــت شــده در ســامانه جانــا، نجــف آبــاد بــا بیــش 
از ۱۲۲ هــزار بازدیــد از اماکــن گردشــگری، تاریخــی و 
ــه چهــارم  ــز، رتب تفریحــی پــس از اصفهــان، کاشــان و نطن

ــان را دارا اســت. جــذب گردشــگر در اســتان اصفه
ــف  ــهرداری نج ــوع ش ــای متن ــه برنامه ه ــاره ب ــا اش وی ب
آبــاد در ایــام نــوروز، اظهــار کــرد: بــاغ شــهر صفــوی 
ــع  ــگری، صنای ــای گردش ــیاری در حوزه ه ــای بس ظرفیت ه
ــی  ــترش و معرف ــد و گس ــه رش ــی دارد ک ــتی و فرهنگ دس
ــی  ــتاوردهای مهم ــاز دس ــد بسترس ــا می توان ــن ظرفیت ه ای
ــاد باشــد. ــرای شــهر نجــف آب ــت گردشــگری ب در حــوزه صنع

بازدید از آثار
 تاریخی و قدیمی تیران

اســتفاده از پتانســیل هــای گردشــگری شهرســتان بــه عنــوان 
پیشــران توســعه مــی بایســت مــد نظــر قــرار گیــرد در بازدیــد 
فرمانــدار از مجموعــه مســجد تاریخــی خــان و حمــام تاریخــی 
ایشــان بــر ایــن نکتــه تاکیــد نمودنــد کــه هــر چــه زودتــر مــی 
بایســت نســبت بــه فعــال ســازی مجموعــه هــای گردشــگری و 
حــذف موانــع جهــت جــذب گردشــگر توســط ســازمان میــراث 

فرهنگــی و گردشــگری اقــدام صــورت پذیــرد
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ــداد  ــه ام ــی کمیت ــای مردم ــارکت ه ــعه مش ــاون توس مع
ــته  ــان گذش ــاه رمض ــال ۱۴۰۰ و م ــت:در س ــان گف اصفه
ــتان  ــاره در اس ــان کف ــارد توم ــدود ۴ میلی ــوع ح در مجم
ــان  ــا بی ــری ب ــد.حمیدرضا طاه ــع آوری ش ــان جم اصفه
اینکــه 7۸ درصــد وجــوه جمــع آوری شــده تحــت عنــوان 
ــت: در  ــد اســت، گف ــارات غیرعم ــه کف ــوط ب ــارات، مرب کف
ــدود  ــوع ح ــته در مجم ــان گذش ــاه رمض ــال ۱۴۰۰ و م س
۴ میلیــارد تومــان کفــاره در اســتان اصفهــان جمــع آوری 
ــورت  ــه ص ــرعی ب ــط ش ــه ضواب ــت هم ــا رعای ــه ب ــد ک ش
ــزود:  ــرار گرفــت. وی اف ــار نیازمنــدان ق ــان و آرد در اختی ن
کفــارات جمــع آوری شــده توســط کمیتــه امــداد اصفهــان 
ــان و آرد  ــورت ن ــه ص ــرعی ب ــط ش ــه ضواب ــت هم ــا رعای ب
ــا بیــان  در اختیــار نیازمنــدان قــرار مــی گیــرد. طاهــری ب
گزارشــی از نحــوه و میــزان جمــع آوری کفــاره توســط ایــن 

نهــاد، اظهــار داشــت: کفــاره شکســتن غیرعمــد روزه برابــر 
یــک مدطعــام و بــه میــزان 7۵۰ گــرم گنــدم مــی باشــد و 
ــان  ــه مصــرف ن ــا معــادل قیمــت آن ب بایــد ایــن میــزان ی

ــد. ــدان برس نیازمن
ــدی روزه  ــتن عم ــاره شکس ــه کف ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
نیــز برابــر ۶۰مدطعــام اســت، ادامــه داد: بعضــی از مراجــع 
ــتفاده از  ــان اس ــدم، آرد و ن ــر گن ــالوه ب ــد ع ــم تقلی معظ

ــد. ــمرده ان ــاز ش ــز مج ــی را نی ماکارون
ــداد  ــه ام ــی کمیت ــای مردم ــارکت ه ــعه مش ــاون توس مع
اصفهــان گفــت: مــردم نیکــوکار اصفهــان مــی تواننــد بــرای 
ــز  ــاد و مراک ــن نه ــر ای ــه دفات ــود ب ــارات خ ــت کف پرداخ
ــماره  ــا ش ــا ب ــه و ی ــتان مراجع ــر اس ــوکاری در سراس نیک

ــد. ــدام کنن ــتوری ۵۰3۱۸۸77* اق ــد دس ــری ک گی

                                      کاهش 33 درصدی ازدواج و افزایش 22 درصدی طالق
بررســی داده هــای مرکــز آمــار ایــران نشــان می دهــد، در دهــه ۹۰ ازدواج 33 درصــد کاهش داشــت و طــالق ۲۲ درصد افزایش داشــت.

بررســی رونــد ازدواج و طــالق در دهــه ۹۰ نشــان می دهــد بــه ترتیــب 33 درصــد کاهــش و ۲۲ درصــد افزایــش داشــته اســت. بــر 
ــه ۵۵۶73۱ ازدواج رســید.  ــه در ســال ۹۹ ب ــت ک ــران، ۸۲۹۹۶۸ ازدواج در ســال ۹۱ صــورت گرف ــار ای ــز آم ــای مرک اســاس داده ه

همچنیــن ۱۵۰3۲۴ طــالق در ســال ۹۱ صــورت گرفــت کــه در ســال ۹۹ بــه ۱۸3۱۹3رســید.
رونــد کاهشــی ازدواج و افزایشــی طــالق در حالــی اســت کــه دولــت در الیحــه بودجــه ۱۴۰۱، بــرای حمایــت از قانــون جوانــی 
ــه  ــن بودجــه ب ــان ای ــارد توم ــت. بیــش از ســه هــزار و ۵۵7 میلی ــان بودجــه در نظــر گرف ــارد توم جمعیــت ۱۲ هــزار میلی

صــورت مشــخص و بــا ذکــر نــام برنامــه عنــوان شــد.

رمضان، ماه مهمانی خدا  ایران با تنها تیم میلیاردی جام 
جهانی همگروه شد!

ارزش بازیکنــان تیــم ملــی کشــورمان در بــازار فوتبــال 
ــت  ــه قیم ــی ک ــت، در حال ــون یوروس ــه ۸۰ میلی ــک ب نزدی
ــد! ــی رس ــورو م ــارد ی ــک میلی ــه ی ــس ب ــان انگلی ــی پوش مل

نوروبیون چیست؟
ــامل ب  ــروه ب، ش ــن گ ــه ویتامی ــی از س ــون ترکیب نوروبی
ــت،  ــد حمای ــک در فراین ــر ی ــه ه ــت ک ۱، ب۶ و ب ۱۲ اس
ــد  ــی کنن ــا م ــم و بازســازی اعصــاب نقــش مهمــی ایف ترمی
ــه  ــا – ب ــر درده ــد در کاهــش ســریع ت ــی توان ــن رو م و از ای
ــی،  ــال عصب ــرعت انتق ــود س ــر- ، بهب ــای کم ــژه درده وی
ــی  ــان حمایت ــده، درم ــازی اعصــاب آســیب دی تســریع بازس
ــراد  ــل اف ــا مث ــی ه ــی نوروپات ــواع پل ــه ان ــال ب ــاران مبت بیم
ــده  ــل برن ــرات تحلی ــوارد تغیی ــی و در م ــراد الکل ــی، اف دیابت
باشــد. داشــته  ســودمندی  اثــرات  فقــرات،  ســتون   در 

چــون نوروبیــون حــاوی مقادیــر درمانــی از هــر یــک از 
ترکیبــات ویتامینــی ب۱، ب۶ و ب۱۲ اســت)۱۰۰ میلــی 
ب۶،  ویتامیــن  گــرم  میلــی   ۱۰۰ ب۱،  ویتامیــن  گــرم 
توصیــه  رو  ایــن  از  ب۱۲(،  ویتامیــن  میکروگــرم   ۱۰۰۰
 مــی شــود تــا بــا نظــر پزشــک معالــج مصــرف شــود.

چند توصیه:
۱-تزریــق نوروبیــون بایــد بــه صــورت داخــل عضالنــی عمیــق 

ــود. انجام ش
۲-مصــرف  همزمــان  ویتامیــن  ب ۶ بــا لوودوپــا توصیــه  
نمی شــود، زیــرا اثــر ضــد پارکینســون  لوودوپا، حتی  بــا مصرف  
خوراکــی  ۵ میلی گــرم  ویتامیــن  ب ۶ معکــوس  می شــود.

یــک  کــه   Leber بیمــاری در   ۱۲ ب  3-ویتامیــن 
شــود. مصــرف   نبایــد  نیــز  اســت  مــادرزادی   اختــالل 
 ۴- مصرف آن  برای بیماران کلیوی و کبدی توصیه نمی شود.

دوز پیشنهادی:
ــه ۱  ــی، ماهان ــل تقویت ــوان مکّم ــه عن ــتفاده ب ــوارد اس در م

ــی( ــق عضالن ــق عمی ــی ۲ .)تزری ــول ال آمپ
مریم بدیهی

ویژه برنامه تلویزیونی بهار جان ها

رمضــان نــام نهمیــن مــاه، ســال قمــری اســت در ایــن مــاه 
ــی  ــان ماه ــت. رمض ــده اس ــب ش ــلمانان واج ــر مس روزه ب
مبــارک اســت، ماهــی کــه در آن قــرآن نــازل شــده اســت. 
ایــن مــاه در ایــران بــه گــواه تاریــخ بــه ماننــد جشــن ملــی 
پــاس مــی داشــتند و همیشــه هم به پیشــواز مــی رفتند زن 
هــا خانــه تمیــز مــی کردنــد و مرد هــا غبــار روبی مســاجد، 
ــر  ــمان ظاه ــاه در آس ــود م ــرار ب ــه ق ــبی ک ــان ش و از هم
ــا آب و آیینــه و ســبزه راهــی پشــت  ــواده هــا ب شــود، خان
بــام خانــه هــا مــی شــدند تــا هــالل را خودشــان ببیننــد.

ــی  ــوض م ــود را ع ــای خ ــه ه ــردم جام ــان م ــاه رمض م
کردنــد، مردهــا دســتی بــه صــورت مــی کشــیدند و زنــان 
چــادر هــای معــروف بــه عبــا را کــه تــا ســر پنجــه پاهــا را 
ــر  ــو را ب ــا نزدیــک زان ــد ت مــی پوشــاند و روبنــد هــای بلن
صــورت نقــاب مــی کردنــد. از رســوم ایرانیــان در ایــن مــاه 

ــه پیشــواز مــاه مبــارک رمضــان مــی رفتنــد: کــه ب
ــن و  ــا جش ــه ب ــوده ک ــمی ب ــدازان مراس ــوخ ان ــم کل مراس
ــات  ــدازی در ادبی ــوخ ان ــت ،کل ــوده اس ــراه ب ــادی هم ش
ــی  ــوش گذران ــادمانی و خ ــن ش ــای جش ــه معن ــی ب فارس
اســت. در ایــن روز بــه همــراه اعضــای خانــواده و فامیــل از 
خانــه بیــرون مــی رفتنــد و انــواع خــوراک هــا را در آن روز 

ــد. ــی خوردن ــد و م ــی پختن م
یکــی از آداب دیگــر ایرانــی هــا در ایــن مــاه آشــتی دادن 
دل هــا بــا یکدیگــر اســت چــون معتقدنــد کــه اگــر مومنــی 
ســه روز بــا کســی قهــر کنــد نمــاز و روزه اش مــورد قبــول 
خداونــد نیســت و تــا قبــل از شــروع مــاه رمضــان افــرادی 

کــه کدورتــی داشــتند آشــتی مــی دادنــد.
ــارک  ــاه مب ــن م ــی هــا در ای از آداب پســندیده دیگــر ایران
چــه موقــع ســحر و چــه موقــع افطــار همســایه هــا وظیفــه 

داشــتند اگــر غذایــی مــی پختنــد کــه بــوی زیــادی مــی 
ــد. ــا همســایگان خــود تقســیم کنن داد آن را ب

از مــوارد دیگــر کــه قدمــت زیادی دارد ســنت کیســه دوزی 
مــی باشــد. در آخریــن پنــج شــنبه یــا جمعــه مــاه رمضــان، 
ــد و هــر  ــان و دختــران در مســجد گــرد هــم مــی آمدن زن
خانــواده بــرای خــود کیســه ای می دوخــت و مقــداری پول 
در آن گذاشــته و دعــا مــی خواندنــد و در صندوقچــه نگــه 
مــی داشــتند بــه ایــن کیســه، کیســه برکــت مــی گفتنــد.

مــاه رمضــان، مــاه دعــای ربنــا، دعــای ســحر، ســفره افطار و 
نیایــش شــبانه اســت ایــن روزهــا بــاز هم تکرار شــده اســت 
امــا تکــراری کــه هیــچ وقت خســته کننــده نیســت . رمضان 
یکــی از مــاه هــای دوســت داشــتنی بــرای ایرانــی هاســت.

بــار خدایــا تویــی پــروردگار مــاه رمضــان ، ماهــی کــه در آن 
قــرآن را نــازل فرمــودی و آن را گــواه بندگانــت قــرار دادی 
بــه جهــت هدایــت. خدایــا ایــن مــاه را بــر مــا نــو کــن بــه 

ایمنــی و ایمــان و ســالمت. مــا را بپذیــر در ایــن مــاه.
اعمــال شــما مقبــول و دعــای شــما مســتجاب. التمــاس دعا
سمیه شریعتی

آیا مصرف شیر می تواند موجب 
تأخیر در بروز ساییدگی مفصل زانو شود؟

مطالعــات جدیــد مشــخص کــرده اســت کــه مصــرف شــیرکم 
 چــرب در زنــان، بــروز ســاییدگی زانو را بــه تأخیر مــی اندازد . 
ــنین  ــایع در س ــکل ش ــک مش ــو ی ــاییدگی زان ــروز و س آرت
ــت  ــد موجــب درد و محدودی ــاال اســت و میتوان متوســط و ب
حرکتــی در مفصــل زانــو شــود. ایــن بیمــاری در زنــان 
ــی  ــای مفصل ــیب ه ــی، آس ــود و چاق ــی ش ــده م ــتر دی بیش
ــی  ــاده روی در بعض ــر زی ــل در اث ــه مفص ــات وارده ب و ضرب
بیشــتر کننــد. را  آن  میتواننــد شــیوع   ورزش هــا هــم 
در مطالعــه ذکــر شــده تعــداد ۲۱۴۸ نفــر شــامل ۸۸۸ مــرد و 
۱۲۶۰ زن کــه مبتــال بــه ســاییدگی مفصــل زانــو بودنــد بــه 
مــدت ۴۸ مــاه مورد بررســی قــرار گرفتند. در این افــراد فاصله 
مفصلــی زانــو توســط رادیوگرافــی هــای متعــدد پیگیری شــد 
 و بدیــن وســیله پیشــرفت ســاییدگی انــدازه گیــری گردیــد. 
ــیر  ــرف ش ــه مص ــان هرچ ــه در زن ــان داد ک ــات نش مطالع
ــم  ــاییدگی ه ــروز و س ــرفت آرت ــرد پیش ــام گی ــتر انج بیش

ــود. ــی ش ــر م کندت
مریم بدیهی
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آبادنجف آباد

جنــگ نــرم بــه هــر گونــه اقــدام روانــی و تبلیغاتــی گفتــه مــی 
شــود کــه هــدف آن جامعــه یــا گــروه اســت و عمــده تفــاوت آن 
بــا جنــگ ســخت )نظامــی( ، عــدم درگیری و اســتفاده از ســالح 
ــرم از ســالح هــای  ــرا در جنــگ ن هــای نظامــی مــی باشــد زی
تبلیغاتــی ، اعتقــادی اســتفاده مــی شــود؛ بــه تعبیــر دیگرجنــگ 
ــای  ــات و ابزاره ــق و طراحــی شــده از تبلیغ ــرم اســتفاده دقی ن
ــد ،  ــر عقای ــذاری ب ــر گ ــه منظــور تاثی ــه آن اســت، ب ــوط ب مرب
فرهنــگ ، سیاســت ،احساســات ، تمایــالت ، رفتــار و مختصــات 
ــب  ــه موج ــی ک ــیوه های ــه ش ــل ب ــا توس ــمن ب ــری دش فک
پیشــرفت مقاصــد امنیــت ملــی مــی شــود. جنــگ نــرم مســئله 
ی نوینــی نبــوده و از ســبقه ی تاریخــی برخــوردار مــی باشــد، 
ــدان صــورت کــه در ابتــدا چهــره ی ســاده ای داشــته یعنــی  ب
بــه صــورت شــایعه پراکنــی،دروغ و اهانــت بــوده امــا بــا گذشــت 
زمــان و تحــوالت و پیچیدگــی هــای روز افــزون اجتماعــی، ایــن 
رویکــرد نیــز پیشــرفت نمــوده و از پیچیدگــی، ظرافــت و تاثیــر 
گــذاری بیشــتری برخــوردار گشــته اســت. جنــگ نــرم بــه هــر 
گونــه اقــدام روانــی و تبلیغاتــی گفتــه مــی شــود کــه هــدف آن 
جامعــه یــا گــروه اســت و عمــده تفــاوت آن بــا جنــگ ســخت 
ــی  ــای نظام ــری و اســتفاده از ســالح ه ــدم درگی ــی (، ع )نظام
ــی ،  ــای تبلیغات ــالح ه ــرم از س ــگ ن ــرا در جن ــد زی ــی باش م
ــر اســاس  اعتقــادی اســتفاده مــی شــودازآنجایی کــه دشــمن ب
تجربــه دریافتــه اســت کــه تغییــر نظــام و افــکار عمومــی، دیگــر 
بــه هیــچ عنــوان بــا روش هایــی از قبیــل جنــگ نظامــی و زور 

تحقــق نمــی یابــد؛ بــه طراحــی جنــگ نــرم و اشــاعه ی تفکــر 
لیبــرال دموکراســی پرداختــه و بــدان دلیــل کــه ایــن نــوع جنگ 
هنــوز هــم تاحــدودی در میــان مــردم ناشــناخته اســت، اکثــرا 
بــه خطــرات ایــن جریــان واقــف نیســتند و چــون جنــگ نــرم از 
ــا عــوام  ظرافــت خــاص و مراحــل متنوعــی برخــوردار اســت، ب
ــه دام آن  ــه آهســتگی پیــش مــی رود ناخــود آگاه ب فریبــی و ب
گرفتــار مــی شــوند. ایــن مقالــه پژوهشــی بــا هــدف آســیبهایی 
رســانه هــای مــدرن جنــگ نــرم و اثــرات ســوء آن بــر خانــواده 
تهیــه شــده اســت. ســوال اصلــی ایــن مقالــه : چــه آســیبهایی در 
جنــگ نــرم رســانه ای دشــمن،نهاد خانــواده را تهدیــد مــی کند؟ 
ــدات  ــن تهدی ــا ای ــه ب ــناخت و مقابل ــای ش ــوال فرعی:راهه و س
چگونــه اســت؟ روش کار در مقالــه حاضــر مبتنــی بــر مطالعــه 
منابــع کتابخانــه ای و بررســی آثــار و یافتــه هــا و تحلیــل هــای 
آمــاری دســتگاهها و نهادهــای فرهنگــی در حــوزه ارتباطــات و 
ــل جنــگ  ــرمSoft War در مقاب ــرم مــی باشــد. جنــگ ن جنــگ ن
ســختHard War یــک سلســله اقدامــات پیچیــده و پنهــان 
متشــکل از عملیــات هــای سیاســی، فرهنگــی و اطالعاتــی بــرای 
تحمیــل اراده گروهــی برگــروه یــا دولتــی بــر دولــت دیگــر بدون 
ــا ی ارتباطــی از  ــی اســت. رســانه ه ــای نظام اســتفاده از راه ه
قبیــل: رادیــو، تلویزیــون، ســینما، ماهــواره، اینترنــت، موســیقی، 
مطبوعــات، شــبکه هــای اجتماعــی و... همگــی از ابزارهــای اصلی 
جنــگ نــرم هســتند که بوســیله آنهــا گــروه مهاجم،کشــور هدف 
را مــورد هجــوم گســترده خــود قــرار مــی دهــد. امــروز یکــی از 

حــوزه هایــی کــه دشــمن بــرای تهاجــم فرهنگــی و رســانه ای 
خــود قــرار داده، نهــاد خانــواده اســت. بــا توجــه بــه ایــن مســاله 
ــکیل داده و  ــوری را تش ــر کش ــاس ه ــه و اس ــواده پای ــه خان ک
ــوزه  ــواده و آم ــه خان ــت بســتگی ب ــک مل ســعادت و شــقاوت ی
هــای آن دارد بنابــر ایــن، ایــن حــوزه در اولویــت نخســت تهاجم 
ــدازی انبوهــی  ــرم و خامــوش کشــور مهاجــم قــرار دارد. راه ان ن
ــبکه  ــل ش ــانه ای از قبی ــی و رس ــه اصطــالح فرهنگ ــز ب از مراک
ــوودی،  ــای هالی ــم ه ــد فیل ــاخت و تولی ــواره ای، س ــای ماه ه
شــبکه هــای اینترنتــی و اجتماعــی، آن هــم بــا تکیــه بــر تولیــد 
اثــار مخــرب و غیــر اخالقــی و پورنوگــراف ، نشــان از اهمیــت و 

ــن حــوزه دارد. ســرمایه گــذاری دشــمنان در ای
احمد شریعتی

قصه دنباله دار 
پرواز لیال

ــده  ــودم از جــام بلنــد شــدم مامــان مهــری گفــت “ ســبزی ها را ب مــن کــه ســبزی هــا را چیــده ب
ــد. “ســبد  ــره و  خیلــی آب نخورن ــا مــن ببــرم بشــورم و تــو مواظــب آِب باغچــه بــاش کــه ســر ن ت
را دادم مامــان و گفتــم :” باشــه مواظبــم” مامــان از پله هــا بــاال رفــت و بــه زهــره گفــت “ تــو هــم 
بیــا کمــک “. مــن کنــار باغچــه دوتــا از ریحان هــا را چیــدم همــان جــا شســتم و آب را بســتم و از 
ــدون اینکــه منتظــر  ــو و لقمــه کــردم  وب ــاال اومــدم. ســبزی را گذاشــتم وســط یــه تکــه ن پله هــا ب
بقیــه بشــم یــه گازه بــزرگ زدم بهــش . بــرای صبحانــه همــه اومدنــد. زهــره و مریــم هــر کــدام یــک 
ــا گفــت: “ مــی تونــی داروهــای مــن را امــروز  ــه باب ســمِت ســفره نشســته بودنــد. مامــان مهــری ب
ــاغ آبیــاری کنــم .  ــرم ب ــه   عصــر بایــد ب ــا علــی گفــت: “ امشــب دیروقــت میــام خون بگیــری؟” باب

بــده یکــی از بچــه هــا”
من گفتم:” من برات می گیرم مامان خودم هم بیرون کار دارم.”

مامان مهری: “ ممنونم پس تا ظهر به دستم برسون”
ــه اش ده ســال پیــش شــروع شــده  ــود کــه ســرگیجه داشــت .اولیــن حمل مامــان مهــری ســالها ب
بــود. اوایــل، خیلــی شــدت داشــت بــه حــدی کــه مامــان حتــی نمــی تونســت ســرش را تکــون بــده 
ولــی ســالها بعــد بــا مامــان مهــری بــه توافــق رســیده بودنــد. قــرار گذاشــته بودنــد کــه بــه کار کــردن 
مامــان کاری نداشــته باشــه و اجــازه بــده حداقــل شــام و ناهــار بچــه هــاش را بپــزه ولــی بیشــتر از 
آن را نــه  .مامــان هــم متعهــد شــده بــود کــه زود بــه زود جــا بــرای ایــن مهمــان ســنگین و ناخوانــده 
بــاز کنــه . حــاال هــر دو ســه مــاه یکبــار مامــان مهمــون داشــت . ســرش ســنگین میشــد و بــه زحمت 
از جــا بلنــد مــی شــد. هــر وقــت مــی آمــد درســت از وســط خــواب شــبانه ی مامــان پیــداش مــی 
شــد. مامــان میگفــت از راه کــه مــی رســه مــن و بغــل مــی کنــه و تــاب میــده و تــاب مــی ده. و بعــد 
دنیــا شــروع بــه چرخیــدن مــی کــرد ت. مامــان بــرای تمــام کــردن ایــن چرخــش بایــد از خــواب 
بیــدار مــی شــد. چشــمهاش را کــه بــاز مــی کــرد بایــد بــه مهمــان تــازه واردش خــوش آمــد مــی 
گفــت  و تــا صبــح مــی چرخیــد. صبــح چهــار دســت و پــا خــودش را بــه آشــپزخانه مــی رســوند 
و بــه زحمــت پیــِچ ســماور را تــاب مــی داد و بعــد همــون جــا ســرش را دو دســتی میگرفــت تــوی 
دوتــا دســتهاش . مــی خواســت دنیــا را نگــه داره ولــی زورش نمــی رســید. از یــک  هفتــه تــا یــک 
مــاه طــول می کشــیدتا دنیــای مامــان نچرخــه.  تــوِی ایــن مواقــع مــن و زهــره بودیــم کــه کارهــاِی 
خانــه را می کردیــم.  مامــان دیــروز بــرای ســرگیجه اش رفتــه بــود دکتر.دکتــر گفتــه بــود بــا ایــن 

داروهــا دیگــه دنیــا نمیچرخــه .
مریم بدیهی

به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان 

رمضان ، شهر عشق و عرفان است

رمضان ، بحر فیض و احسان است

رمضان ، ماه عترت و قرآن

گاه تجدید عهد و پیمان است

فرا رسیدن ماه مهمانی خدا مبارک

آسیب های رسانه های مدرن جنگ نرم و اثرات آن بر خانواده

 بازگشایی گلستان های علم و معرفت 

ــد  ــال جدی ــای س ــتین روزه ــت در نخس ــم و معرف ــای عل ــتان ه ــایی گلس ــن بازگش آیی
ــژه  ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــا حضــور مع ــزار گردید.ب ــاد برگ ــتان نجــف آب در شهرس
ــران  ــرورش اســتان و ســایر مدی ــوزش و پ ــر کل آم ــاون مدی ــاد، مع شهرســتان نجــف آب
شــهری در مدرســه دخترانــه شــهدای مکــه و هنرســتان دکتــر شــریعتی نجــف آبــاد آییــن 

ــد ــزار گردی ــن برگ ــدارس بصــورت نمادی بازگشــایی م

 تداوم جریان زاینده رود
 امکان پذیر نیست

ــان آب  ــداوم جری ــفانه ت ــان: متأس ــتانداری اصفه ــی اس ــی عمران ــور هماهنگ ــاون ام مع
ــن دوره کشــت کشــاورزان  ــرای ای ــر نیســت. ب ــاه امکان پذی ــا نیمــه خردادم ــده رود ت زاین
ــاورزان  ــار کش ــا در اختی ــد ت ــه ش ــر گرفت ــن آب در نظ ــر ممک ــان، حداکث ــرق اصفه ش
ــا هماهنگــی آب منطقــه ای و جهــاد کشــاورزی صــورت گرفــت. در  قــرار گیــرد و ایــن ب
جــدول منابــع و مصــارف زاینــده رود عــدد ۶۰ میلیــون مترمکعبــی را بــه تــاالب گاوخونــی 
ــد ۱7۰ میلیــون مترمکعــب باشــد. ــن عــدد کــم و بای ــد در حالیکــه ای تخصیــص داده بودن


