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2
خبر کوتاه

مادر شهید »مجتبی حبیب  الهی« آسمانی شد

 حاجیــه خانــم نصرالهــی مــادر شــهید مجتبــی حبیــب الهــی پــس از ســال هــا فــراق، در ســن 80 ســالگی بــر اثــر کهولــت 

ســن، در مــاه میهمانــی حــق، بــه فرزنــد شــهیدش پیوســت و پــس از تشــییع در جنــت الشــهدای نجــف آبــاد در آغــوش خــاک 

ــخ 2 اســفندماه 1364 در  ــان 1337چشــم به جهــان گشــود و در تاری ــخ 29 آب ــد. شــهید مجتبــی حبیــب الهــی در تاری آرمی

ــه شــهادت رســید.یادش گرامــی و راهــش پــر  ــر اثــر اصابــت ترکــش، ب عملیــات والفجــر8 در منطقــه عملیاتــی فــاو عــراق ب

رهــرو بــاد.

 نشست جشنواره خوشنویسی 
مهر و ماه

ــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  ــه گــزارش رواب ب
شهرســتان نجــف آبــاد اولیــن نشســت پیگیــری برنامــه هــای 
جشــنواره خوشنویســی مهــر و مــاه در ســال جــاری بــا حضــور 
کارشناســان اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی ،  اعضــای هیئــت 
رئیســه انجمــن خوشنویســان و مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی 
اجتماعــی شــهرداری  در محــل فرهنگســرای خــارون برگــزار 
ــی در  ــزی  نهای ــه ری ــد  برنام ــرر ش ــه مق ــن جلس ــد. در ای ش
ــارک  ــاه مب ــد از م ــنواره  بع ــزاری جش ــوه برگ ــوص نح خص

رمضــان بررســی شــود .
ــد  ــی ش ــه بررس ــن جلس ــه در ای ــی ک ــه های ــر برنام از دیگ
برگــزاری برنامــه زنــده نویســی بــا حضــور هنرمنــدان 
ــذر  ــتان در محــل گ ــتان و اس ــاخص شهرس ــنویس و ش خوش
ــت  ــزاری ضیاف ــراه برگ ــه هم ــاد ب ــف آب ــر  نج ــگ و هن فرهن
ــن  ــه ای ــاری ک ــگاه از آث ــزای نمایش ــن برگ ــار و همچنی افط

ــود . ــد ب ــوده ان ــق نم ــم خل ــن مراس ــدان در ای هنرمن

فعالیت های قرآنی در بهار قرآن

تجلیل از مقام شهدای روحانی 
حریم رضوی 

بــه نقــل از روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
اســتان اصفهان،  مراســم تجلیل از مقام شــهدای روحانی حریم 
رضوی شــهیدان حجج االســام محمــد اصانــی و محمدصادق 
برگــزار گردیــد. دارایــی در گلســتان شــهدای اصفهــان 

زورخانه گردی ماه مبارک رمضان

مراســم نکوداشــت آییــن کهــن زورخانــه گــردی در مــاه مبارک 
ــی  ــه ای و پهلوان ــاالن ورزش زورخان ــل از فع ــان و تجلی رمض
در  محــل زورخانــه شــهدای شــهرداری نجــف آبــاد همــراه بــا 

ــد. ــزار ش ــه ای برگ ــرای ورزش زورخان اج
ایــن مراســم بــا حضــور جــال زهرایــی رییــس و دیگــر اعضــای 
ــه ای و کشــتی پهلوانــی اســتان، محمــد  هیــات ورزش زورخان
ــان شهرســتان نجــف  امیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوان
آبــاد، حســن مهرابــی رییــس هیــات ورزش هــای زورخانــه ای 
ــول  ــان، رس ــی اداره ورزش و جوان ــاور حقوق ــتان و مش شهرس
ــی،  ــات همگان ــس هی ــهردار و ریی ــی ش ــاور عال ــی مش صادق

محمدرضا مهدیه رییس هیات بدنسازی و پرورش اندام،
ــات  ــی  مســوول بســیج ورزشــکاران و رییــس هی ســعید کیان
انجمــن هــای ورزشــی، ئمحمدرضــا انصــاری و پیمــان ایــزدی 
نایــب رییــس و دبیــر هیــات ورزش هــای زورخانــه ای شهرســتان،

ــاد،  ــای نجــف آب ــه ه ــران، مرشــدان و ورزشــکاران زورخان مدی
کهریزســنگ، قلعــه ســفید، گلدشــت، جــوزدان، پیشکســوتان 
ورزش زورخانــه ای شهرســتان، فرماندهــی پایگاه هــای مقاومت 
ــای  ــات ورزش ه ــس هی ــب ریی ــری نای ــور جعف ــیج، منص بس

ــه ای شهرســتان تیــران و کــرون انجــام شــد. زورخان

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره  فرهنــگ و ارشــاد  اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد ؛ رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد  بــا اشــاره بــه فرارســیدن مــاه مبــارک 
ــا  ــی ب ــای مختلف ــه ه ــران برنام ــار ق ــزود : در به ــان اف رمض
ــرت در شهرســتان  ــران و عت همــکاری موسســات فرهنگــی ق

برگــزار مــی شــود.
ســید حســن لــوح موســوی بــا تاکید بــر ترویــج فرهنــگ قرآنی 
در بیــن مــردم بــه ویــژه کــودکان و نوجوانان افــزود : مــاه مبارک 
رمضــان فرصــت بســیار مناســبی اســت تــا بتوانیــم در راســتای 
توســعه و  گســترش فعالیــت هــای قرآنــی گام هــای موثــری 

برداریم.
رئیــس اداره و دبیرشــورای فرهنــگ عمومــی برگــزاری محفــل 
ــا  ــارک رمضــان ب ــاه مب ــاز م ــه مناســبت آغ ــرآن ب ــا ق ــس ب ان
ــیرینی و  ــع ش ــن و توزی ــزاری جش ــواده ،  برگ ــت خان محوری
شــربت  بــه مناســبت میاد امــام حســن مجتبــی )ع( ، برگزاری 
محفــل انــس بــا قــرآن ،  برگــزاری جشــن میــاد امــام حســن 
)ع(  بــا محوریــت جوانــان ،  تجلیــل و اهــدای عیــدی بــه مربیان 
مجوعــه دارالقــران ، توزیــع بســته های معیشــتی ، قرائــت روزانه 
یــک جــز از قــرآن بــا محوریــت کــودکان و نوجوانــان ،  برگزاری 
ــای  ــره ه ــل از چه ــه و بزرگداشــت و تجلی ــی روزان ــزء خوان ج
قرآنــی و قرعــه کشــی روزانــه ، برگــزاری جــزء خوانــی بــا حضور 
قاریــان برجســته اســتانی ،  برگــزاری مراســم احیا و ویــژه برنامه  

هــای قرانــی ، طــرح تفســیر 10 دقیقــه ای دو آیــه از هرجــزء 
ویــژه جوانــان  ، قرائــت روزانــه یــک جــز از قــرآن بــا محوریــت 
بانــوان ،  تــاوت قــرآن درپــارک هــا و فضای ســبز  ســطح شــهر 
بــا محوریــت کــودکان ونوجوانــان ،  تــاوت روزانــه یــک جــز از 
قــرآن توســط قاریــان نوجــوان شهرســتان ،  برگــزاری محفــل 
انــس بــا قــرآن در محــل مســجد جامــع نجــف آبــاد  ، برگــزاری 
محفــل انــس بــا قــرآن بــه صــورت روزانــه در محــل حســینبه 
اعظــم نجــف آبــاد از جملــه فعالیــت هــای مهــم قرآنــی  مراکــز 
تحــت پوشــش ایــن اداره عنــوان نمــود و گفــت : ایــن برنامــه ها 
بــه همــت دارالقــران قلعــه ســفید ، موسســه فرهنگــی قــرآن و 
عتــرت مشــکات ،  موسســه قرآنــی فــاح در پنج نقطه از شــهر ،  
کانــون فرهنگــی هنــری آیــت الــه ایــزدی  و  موسســه دارالقرآن 

العظیــم برگــزار مــی شــود. 

»قرآن، کتاب امید و آرامش«

ــداد  ــن روی ــان بزرگ تری ــاه رمضــان 1401 میزب ــران در م ته
قرآنــی کشــور خواهــد بــود. نمایشــگاه قــرآن کریــم  بــا شــعار 
ــه ای دوســاله،  ــد و آرامــش« پــس از وقف ــاب امی ــرآن، کت »ق
آمــاده  تهــران  مصلــی  در  حضــوری  به صــورت  امســال 

ــردم اســت ــوی از م ــی معن پذیرای
اهتمــام دولــت ســیزدهم و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
در ارتقــاء و اعتــاء فرهنــگ غنــی قــرآن و عتــرت در جامعــه 
ــی  ــی عمل ــوان الگوی ــی به عن ــه اندیشــه هــای قرآن و توجــه ب
و جریان ســاز، مبنــای تحــوالت و نوآوری هــای نمایشــگاه 
ــی و  ــای محتوای ــی بخش ه ــا تمام ــه ت ــرار گرفت ــال ق امس
اجرایــی آن براســاس ایــن نگــرش هــا طراحــی و در معــرض 

ــرد. ــرار بگی ــگان و آحــاد جامعــه ق ــد و اســتفاده نخب دی
از  کریــم  قــرآن  بین المللــی  نمایشــگاه  بیســت و نهمین 
 1401 اردیبهشــت  هفتــم  تــا  فروردیــن  بیســت وهفتم 
مصــادف بــا چهاردهــم تــا بیســت وپنجم مــاه مبــارک 

رمضــان در مصــای تهــران برگــزار خواهــد شــد.
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                                                                            برگزاری استاژ کاراته سبک شوتوکان 

 اســتاژ کاراتــه بــه بــه همــت ســبک شــوتوکان FSK اســتان اصفهــان در نجــف آبــاد  بــا حضــور جمعــی از هنرجویــان کاراتــه 
ــا و ســامان حســینی در بخــش  ــان در بخــش کات ــد نوری ــا تدریــس وحی ــاد، ویاشــهر و یزدانشــهر ب باشــگاه هــای نجــف آب

کومیتــه همــراه بــا انجــام تمریــن تکنیــک هــا و کاتــا برگــزار شــد.
ایــن اســتاژ بــا حضــور شــهرام کاظمــی رییــس هیــات کاراتــه شهرســتان، مســعود براتیــه نماینــده ســبک در اســتان، دهقــان 

دبیــر هیــات کاراتــه، مقدســی از پیشکســوت هــای هیــات کاراتــه شهرســتان و تنــی چنــد از مربیــان کاراتــه اجــرا شــد.

  ajp tour مســابقات بیــن المللی جوجیتســو برزیلی لیــگ
NO GI و GI ــش ــه در دو بخ ــور ترکی ــی کش ــه میزبان ب

این مســابقات در تاریخ 18 و 19 مارچ )29 و 30 اســفندماه 
ــد ــزار ش ــتانبول برگ ــهر اس ــه ش ــور ترکی 1400( در کش

در  آبــاد  نجــف  از  پــی  کاویــان  محمدجــواد  کــه 
برنــز مــدال   GI مبــارزات  در  هــا  رقابــت  ایــن 
و در مبــارزات NO GI موفــق بــه کســب مــدال نقــره شــد.

عــرض تبریــک بــه ایــن ورزشــکار شایســته شهرســتان نجــف 
آبــاد و آرزوی موفقیــت هــای روزافــزون بــرای ایشــان

کسب دو مدال نقره و برنز در مسابقات بین المللی

دوست و همکار گرامی 
جناب آقای حامد بهلول

 ضایعه درگذشت پدر مهربانتان 
را به شما و خانواده عزیزتان 
تسلیت عرض می کنیم. باشد 
که این پیام تسلی بخش روح 

غمگین شما باشد.
تحریریه هفته نامه دیباگران

قهرمانی در مسابقات هندبال ساحلی قهرمانی آسیا 
دومیــن دوره مســابقات هندبــال ســاحلی نوجوان پســر آســیا به 

میزبانــی تهــران برگزار شــد
 کــه تیــم ایــران بــا حضــور مصطفــی انتشــاری از نجــف آبــاد بــا 
قهرمانــی در ایــن رویــداد ســهمیه دیدارهــای جهانــی را کســب 
ــواز  ــان ج ــاالن و نوجوان ــابقات بزرگس ــر مس ــم برت ــرد. دو تی ک
حضــور در مســابقات جهانــی هندبــال ســاحلی  که در مــاه ژوئن 

ــد. ــان برگــزار می شــود را کســب کردن در یون
عــرض تبریــک بــه ایــن هندبالیســت شایســته شهرســتان نجف 

آبــاد و آرزوی موفقیــت هــای روزافــزون بــرای ایشــان

باورهای نادرست دلیل استقبال 
کم خانواده ها از واکسیناسیون کودکان

ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان گفــت: بــا وجــود 
ــرای  ــال ب ــا 11 س ــنی 9 ت ــروه س ــام  گ ــاه از اع ــه 4 م اینک
دریافــت واکســن گذشــته امــا تــا کنــون تنهــا 12 درصدآنهــا 
ــد و در گــروه ســنی  دوز اول واکســن خــود را دریافــت کرده ان

ــد. ــا 8 ســال ۵.22 درصــد دوز اول را زدن ۵ ت
ــتان  ــا در اس ــت کرون ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــدک، ب ــان عق پژم
اصفهــان در فروردیــن 1401، گفــت: در حــال حاضــر بــا 
رونــد افزایــش مبتایــان بــه کرونــا در اســتان اصفهــان روبــرو 
هســتیم کــه اگــر ایــن رونــد ادامــه پیــدا کنــد شــاهد افزایــش 

ــود. ــم ب ــز خواهی شــهرهای قرم
عقــدک بــا اشــاره بــه پیــک ششــم کرونــا و میــزان مــرگ و 
میــر پاییــن در ایــن مــوج، گفــت: علــت  اصلــی کاهــش مرگ 
ــه  ــود ک ــرون ب ــروس اومیک ــود وی ــی خ ــت ذات ــر خاصی و می
برخــاف نــوع دلتــا ســرایت پذیــری زیــاد امــا مــرگ و میــر 
کمتــری دارد و دومیــن دلیــل کاهــش مــرگ و میــر واکســینه 
شــدن تعــداد زیــادی از مــردم بــود، و تعــداد زیــادی از افرادی 
ــد. کــه دوز ســوم واکســن خــود را نیــز دریافــت کــرده بودن

ــان اینکــه در حــال حاضــر حــدود 37.37 درصــد  ــا بی وی ب
دریافــت  را  واکســن خــود  دوز ســوم  اســتان  جمعیــت 
کرده انــد، خاطرنشــان کــرد: در گــروه ســنی 9 تــا 11 
ــنی  ــروه س ــن گ ــام ای ــاه از اع ــه 4 م ــود اینک ــا وج ــال ب س
ــا  ــون تنه ــا کن ــا ت ــده ام ــپری ش ــت واکســن س ــرای دریاف ب
ــت  ــود را دریاف ــن خ ــراد دوز اول واکس ــن اف ــد ای 12 درص
ــا ۵.22  ــز تنه ــال نی ــا 8 س ــنی ۵ ت ــروه س ــد و در گ کرده ان
درصــد دوز اول واکســن خــود را دریافــت کرده انــد کــه ایــن 

ــت. ــایند نیس ــام خوش ــداد و ارق اع
ــنی را  ــروه س ــن دو گ ــم در ای ــیار ک ــه بس ــل مراجع وی دلی
ــرای تزریــق واکســن عنــوان  باورهــای نادرســت خانواده هــا ب
کــرد و گفــت: در حــال حاضــر چیــزی حــدود ۵00 تــا 600 
هــزار نفــر در اصفهــان تاکنــون بــرای دریافــت واکســن 
ــن اســت  ــه ممک ــد ک ــاور دارن ــده ای ب ــد، ع ــه نکرده ان مراجع
تزریــق واکســن زمینــه را بــرای ابتــا بــه کرونــا در کــودکان 
ــت  ــیار نادرس ــاور بس ــن ب ــم ای ــد بگوی ــه بای ــد ک ــم کن فراه
اســت چــرا کــه واکســن باعــث تحریــک سیســتم ایمنــی بدن 
و واکنــش آن در برابــر ویــروس می شــود و بــه هیــچ عنــوان 
فــرد بــا واکســن زدن بــه ایــن ویــروس مبتــا نخواهــد شــد.

محفل قرآنی پارک کوهستان

ــان  ــای رمض ــژه برنامه ه ــه وی ــی مجموع ــل قرآن ــن محف  اولی
ــد. ــزار ش ــتان برگ ــارک کوهس 1443 در پ

ــا مشــارکت ســازمان فرهنگــی  ــی کــه ب ــن محفــل نوران در ای
ــرآن  ــه ق ــاد و موسس ــهرداری نجف آب ــی ش ــی و ورزش اجتماع
ــا اســتقبال روزه داران  ــزی و اجــرا و ب ــاح طــرح ری ــرت ف و عت
برگــزار شــد در ابتــدا قاریــان نوجــوان در چنــد بخش بــه تاوت 

ــد. ــد پرداختن ــی از کام اهلل مجی بخش های
تفســیر آیــات تــاوت شــده و پخــش کلیــپ قرآنــی و کام مقام 

معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( پیرامــون اهمیت تــاوت و عمل 
ــرآن از دیگــر  ــات ق ــه دســتورات الهــی، و قرائتــی چنــد از آی ب

بخش هــای ایــن محفــل قرآنــی بــود.
در قســمت دیگــر برنامــه ُجنــگ قرآنــی بــا بخش هایــی ماننــد 
مســابقه حضــوری شــرکت کننــدگان، اجــرای نمایــش تعالیــم 
قرآنــی، قرعه کشــی و اهــداء جایــزه و.. اجــرا شــد.اضافه می شــود 
محفــل بعــدی ایــن مجموعــه، پنج شــنبه 2۵ فروردیــن 1401 

در محــل پــارک کبیــرزاده ویاشــهر برگــزار خواهــد شــد.
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سه شنبه 23 فروردین 1400
شماره 148 

4
خبر کوتاه بازدید اعضای کمیته تنظیم بازار نجف آباد از اصناف شهرستان

ــازار شهرســتان متشــکل از کارشناســان ادارات صمــت، تعزیــرات، جهــاد کشــاورزی   صبــح امــروز اعضــای کمیتــه تنظیــم ب
و  بازرســان اتــاق اصنــاف بــا حضــور در بــازار از تعــدادی واحــد  نانوایــی, لبنیاتــی، قنــادی و فروشــگاه مــواد غذایــی بازدیــد 
ــد: ــام ش ــی انج ــای قانون ــرات الزم را داده و برخورده ــوارد تذک ــع آن م ــه رف ــبت ب ــرده و نس ــت ک ــف را ثب ــوارد تخل  و م

تعداد بازرسی و بازدید : 79
مورد تعداداخطار کتبی:  2 اخطار جهت حرمت شکنی ماه مبارک رمضان

تعداد اخطار شفاهی: 0
تعداد پلمپ: 0

تعداد پرونده جهت ارسال به اداره تعزیرات: 2 مورد

 تداوم جریان زاینده رود 
امکان پذیر نیست

اصفهــان: اســتانداری  امــور هماهنگــی عمرانــی   معــاون 
ــاه  ــا نیمــه خردادم ــده رود ت ــان آب زاین ــداوم جری متأســفانه ت
ــرق  ــاورزان ش ــت کش ــن دوره کش ــت.برای ای ــر نیس امکان پذی
ــا در  ــد ت ــه ش ــر گرفت ــن آب در نظ ــر ممک ــان، حداکث اصفه
اختیــار کشــاورزان قــرار گیــرد و ایــن بــا هماهنگــی آب 
منطقــه ای و جهــاد کشــاورزی صــورت گرفــت.در جــدول 
منابــع و مصــارف زاینــده رود عــدد 60 میلیــون مترمکعبــی را 
ــن  ــد در حالیکــه ای ــی تخصیــص داده بودن ــاالب گاوخون ــه ت ب

ــد. ــب باش ــون مترمکع ــد 170 میلی ــم و بای ــدد ک ع

افزایش یک ماهه سال تحصیلی 
هنوز تصویب نشده است

روابــط عمومــی شــورای عالــی آموزش و پــرورش: وزیــر آموزش 
و پــرورش نامــه ای بــه شــورای عالــی آمــوزش و پرورش ارســال 
ــی  ــه ســال تحصیل ــاه ب کــرده کــه در صــورت امــکان یــک م
اضافــه شــود، اگــر در شــورای عالــی ایــن موضــوع تأییــد شــود 
مصــوب خواهــد شــد در غیــر ایــن صــورت چیــزی بــه عنــوان 

افزایــش یــک ماهــه ســال تحصیلــی نخواهیــم داشــت.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری اصفهــان بــا اشــاره 
ــن  ــرح ب ــرای ط ــا اج ــان ب ــتان اصفه ــدی اس ــت ج ــه مخالف ب
ــن موضــوع مخالفیــم چــون آن را  ــا ای ــاً ب بروجــن گفــت: قطع
یــک کار غیرکارشناســی و نادرســت و برخــاف مصوبــات قبلــی 
ــم. ــی آب می دانی ــت کشــور و شــورای عال ــی امنی شــورای عال

ــن بروجــن  ــب اجــرای طــرح ب ــاره تصوی ــان درب ــران زینلی مه
اظهــار کــرد: اطاعــات دقیقــی در ایــن بــاره نداریــم یعنی رســماً 
چیــزی بــه اســتان اعــام نشــده امــا بــر اســاس شــواهد، ایــن 
خبــر درســت اســت یعنــی تصمیــم گرفته انــد کــه ایــن خــط 

انتقــال آب اجــرا شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هیــچ تفاوتی بیــن نیازهای بــن- بروجن 
در چهارمحــال و بختیــاری و زیــار - ورزنــه در اصفهــان وجــود 
ــان  ــا در اصفه ــرادران م ــن ب ــی بی ــچ تفاوت ــت: هی ــدارد، گف ن
و چهارمحــال و بختیــاری نیســت امــا بایــد مشــکل درســت و 
اصولــی حــل شــود. بــه دلیــل نبــود پشــتوانه کارشناســی و فنی 
و مغایــرت بــا مصوبــات مراجــع ذیصاح درگذشــته، این طــرح را 
نادرســت می دانیــم و بــه طــور کلــی می تــوان گفــت کــه وزارت 
نیــرو یــک رویکــرد درســت و منطقــی در پیــش نگرفتــه اســت.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری اصفهــان بــا انتقــاد 
ــش آب  ــرای حــل چال ــی ب ــه جامع ــرو برنام ــه وزارت نی از اینک
نــدارد، خاطرنشــان کــرد: امنیتــی کــردن فضــا برای پیــش بردن 
پروژه هــا کار بســیار نادرســت و غیرمنطقــی بــوده و الزم اســت 
کــه موضــوع بــا تدبیــر همــه جانبــه و مبتنــی بــر عدالــت حــل 
ــرای فــات  ــم کــه مســاله آب ب ــن باوری ــر ای شــود چــرا کــه ب

ــزی و حــل شــدنی اســت. ــل برنامه ری ــران قاب مرکــزی ای
زینلیــان بــا اظهــار نگرانــی از در پیــش گرفتــن رویکــرد بســیار 
نادرســت در وزارت نیــرو دربــاره اجــرای طرح هــای انتقــال 
آب، افــزود: از عملکــرد وزارت نیــرو و نتایــج آن نگرانیــم. جــای 
تأســف دارد کــه متولیــان امــر بــدون در نظــر گرفتــن ســوابق 
ــال  ــرو در قب ــدات وزارت نی ــام تعه ــدم انج ــم ع ــرح و علیرغ ط
مــردم، تصمیــم گیــری می کننــد و تمــام و توانمــان را بــه کار 
می گیریــم و همــه درخواســتمان ایــن اســت کــه قانــون اجــرا 

شود و این اتفاق نیفتد و باید از آن جلوگیری شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه وزیــر نیــرو بــه قول هــای خــود دربــاره 
اصفهــان عمــل نکــرده اســت، گفــت: انتظــار داریــم نماینــدگان 
ــه مطالبــه گــری از  مــردم اصفهــان بایــد هوشــیارانه نســبت ب
مســئوالن مرتبــط اقــدام نمــوده و دربــاره ایــن تصمیــم از وزارت 
نیــرو ســوال کننــد چــون حــل بحــران آب راهکارهــای درســت 

و منطقــی دارد و دســت کــم بایــد افــق آینــده روشــن باشــد.
ــه  ــان هم ــتانداری اصفه ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
ــن مشــکل مســئول دانســت  ــی را در حــل ای ــای دولت ارگان ه
ــت  ــه دس ــت ک ــه ارگان هاس ــه هم ــن وظیف ــرد: ای ــد ک و تاکی
ــدام  ــی اق ــر کارشناس ــام نظ ــوع و اع ــن موض ــرای تبیی ــم ب ک
کننــد زیــرا اصــاً منطقــی نیســت کــه بــدون در نظــر گرفتــن 
ــد. ــر بدهن ــان نظ ــرای اصفه ــی و از راه دور ب ــای میدان واقعیت ه

زینلیــان میــزان آبــی کــه قــرار اســت در طــرح انتقــال آب بــن 
بروجــن برداشــت شــود را چنــد برابر نیــاز آب شــرب این منطقه 
دانســت و گفــت: عــدد 40 تــا ۵0 میلیــون متــر مکعــب آبــی که 
قــرار اســت در قالــب ایــن طــرح انتقــال یابــد چندیــن برابــر نیاز 
آب شــرب منطقــه اســت و اطاعــات مــا نشــان می دهد کــه آب 
منتقــل شــده قــرار اســت بــرای توســعه صنعــت اســتفاده شــود 
و متأســفانه در ایــن خصــوص هــم هیچکــس پاســخگو نیســت.

از عملکرد وزارت نیرو و نتایج آن نگرانیم!

ارائه نتایج نظرسنجی ایام نوروز 14۰1
مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
نجــف آبــاد طــی مصاحبــه ای افــزود بــه اســتناد نتایــج بدســت 
ــوروز  ــام ن ــه در ای ــنجی ک ــای نظرس ــل فرم ه ــده از تحلی آم
ــط  ــا توس ــان ه ــار ج ــد به ــنواره آم ــان جش ــز میزب در مراک
بازدیدکننــدگان )مهمانــان و شــهروندان( تکمیــل شــده، 
ــاد  ــد و زی ــاد 34/7۵درص ــی زی ــه خیل ــدی در مرحل رضایتمن

ــت. ــوده اس ــد ب 29/66درص
ــه  ــژه برنام ــرای وی ــد اج ــه رون ــاره ب ــا اش ــار ب ــا خاکس علیرض
ــت: در طــول  ــوروز 1401، گف ــا ن ــار جــان ه ــد به ــوروزی آم ن
ــن(  ــم فروردی ــا یازده ــنواره )دوم ت ــن جش ــزاری ای ــدت برگ م
تعــداد بیــش از 11۵0 برنامــه در ســطح مراکــز و مناطــق 
مختلــف شــهری اجــرا و طــی همیــن مــدت بیــش از 272049 

ــد. ــته ان ــد داش ــر از آن بازدی نف
ــنجی  ــروژه نظرس ــد پ ــریح رون ــن تش ــار ضم ــدس خاکس مهن
ــورزی افــزود، طــی ایــن روزهــا،  ــام برگــزاری جشــنواره ن در ای
ــنل  ــیفت و پرس ــای ش ــط نیروه ــنجی توس ــای نظرس فرم ه
ــم  ــرس” تقدی ــن بپ ــای اطــاع رســانی “از م در محــل کانتره
ــه مســئول مربوطــه  ــن شــده، و پــس از تکمیــل آن، ب حاضری
تحویــل و تمامــی آن هــا جمــع آوری و آرشــیو شــدند. نحــوه و 
میــزان رضایــت از اطاع رســانی جشــنواره، درصــد رضایتمندی 
از برنامه هــای برگــزار شــده در مراکــز گردشــگری و تفریحــی، 

تــور گردشــگری، کارنــاوال شــادی و.. تنــوع برنامــه هــا، میــزان 
افزایــش شــادی و نشــاط در مــردم، رضایــت از خدمــات و 
ــف  ــهروندان و پوشــش مناطــق مختل ــا ش ــورد پرســنل ب برخ
ــن  ــرار گرفتــه در ای شــهری از دیگــر مــوارد مــورد ســنجش ق
نظرســنجی بودنــد کــه مهنــدس خاکســار ضمــن تشــریح آن 
افــزود میــزان اســتقبال در مناطــق شــهری ماننــد پــاک فیــروزه 
و کبیــرزاده کــه امســال بــرای اولیــن بــار در آن هــا برنامــه اجــرا 

شــد نیــز بــه طــور جداگانــه بررســی و پایــش شــد.
مهنــدس خاکســار در توضیــح بیشــتر این فــرم ها اعام داشــت، 
در ایــن برگــه هــا، مــوارد مورد ســنجش بصــورت تفکیک شــده 
و بخــش بــه بخــش از شــخص کســب و در نهایــت یــک ســوال 
کلــی دربــاره میزبــان رضایتمنــدی ایشــان از ویــژه برنامــه هــای 
نــوروزی مطــرح شــده اســت. پــس از وارد کــردن داده هــا در نرم 
افــزار spss، و  بررســی خروجــی هــای آن، نتایــج هــر بخــش 
بصــورت درصــد و تعــداد اشــخاص مشــخص شــد. بــه اســتناد 
ایــن خروجــی هــا و بــرآورد مــوارد کلــی میــزان رضایتمنــدی 
شــهروندان بــه ترتیــب خیلــی خــوب بــا 34/7۵درصــد، خــوب 
ــم و   ــد ک ــط، ۵/39درص ــد متوس ــد،  22/88درص 29/66درص

7/78درصــد ضعیــف ارزیابــی شــده اســت.

فرسایش خاک در ایران ۷ برابر 
میانگین جهانی است

پیــروان، رئیــس گــروه تحقیقــات و مهندســی حفاظــت از آب 
ــان 2,2  ــاک در جه ــایش خ ــالیانه فرس ــن س ــاک: میانگی و خ
تــن در هکتــار اســت ایــن در حالیســت کــه در ایــران متوســط 
ــه بررســی ها  ــا توجــه ب ســالیانه فرســایش خــاک در کشــور ب
اخیــر حــدود 16,۵ تــن در هکتــار اســت و ایــن نشــان می دهــد 
کــه بیــش از 7 برابــر میانگین جهانــی در ایران خاک فرســایش 
ــات  ــا تصمیم ــاورزی ب ــی کش ــیعی از اراض ــود.حجم وس می ش
مقطعــی از دســت رفتــه اســت و تحــت عنــوان تولیــد مســکن 
ــه  ــده ن ــئله در آین ــن مس ــده اند ای ــذار ش ــی واگ ارزان، قانون
چنــدان دور امنیــت غذایــی کشــور را بــه مخاطــره می انــدازد.

 یوتیوب مفیدترین و اینستاگرام 
مضرترین شبکه اجتماعی

بــه تازگــی نتایــج یــک تحقیــق جالــب درمــورد اثــرات 
شــبکه های اجتماعــی روی ســامت روانــی افــراد و بــه 
خصــوص جوانــان منتشــر شــده کــه حقایــق مهمــی را نشــان 
می دهد.طبــق تحقیقــات انجمــن بهداشــت بریتانیــا بــر 
ــی  ــبکه اجتماع ــج ش ــال، پن ــا 24 س ــرد 14 ت روی 1479 ف
پرکاربــرد بــر اســاس اثــرات مثبــت و منفــی )عواملــی همچــون 
شــده اند. رتبه بنــدی  و...(  تنهایــی  افســردگی،  اضطــراب، 

طبــق ایــن نتایــج کــه آن را در عکــس مشــاهده مــی کنیــد، 
بــرای کاربــران در ایــن رنــج ســنی، شــبکه اجتماعــی یوتیــوب 
ــت! ــده اس ــناخته ش ــن ش ــتاگرام مضرتری ــن و اینس مفیدتری
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                                                                    نیازمند خودروی ایمن و کیفی هستیم نه لوکس و فاخر
ســردار ســید کمــال هادیان فــر رئیــس پلیــس راهــور انتظامــی کشــور در خصــوص نظــر پلیــس دربــاره بحــث واردات خــودرو اظهــار 
داشــت: بایــد کشــور بــه ســمت خودکفایــی بــرود و محصــول خــوب، کیفــی و ایمــن داشــته باشــد، امــا اگــر شــما بــه ســال های قبل 
توجــه کنیــد مشــاهده می کنیــد کــه یکــی از شــاخصه هــای بســیار مهمــی کــه باعــث شــد تعــداد کشــته های تصادفــات رانندگــی 
از 27 هــزار نفــر بــه زیــر 17 هــزار نفــر برســد واردات خودروهــای اســتاندارد و ایمــن بــه داخــل کشــور بــوده اســت چــرا کــه مــا 
نیازمنــد اســتفاده از خودروهــای کیفــی و ایمــن هســتیم البتــه نــه خودروهــای لوکــس و عامــل تفاخــر و لــذا واردات خــودرو می تواند 
تــا بخشــی بــازار رقابــت در بیــن خودروســازان داخلــی ایجــاد کنــد. وی تصریــح کــرد: اگــر واردات وجــود نداشــته باشــد خودروســاز 
داخلــی رقابتــی نــدارد و همــه ناگزیــر هســتند محصولــی بخرنــد به نــام محصــول بی کیفیــت و ناایمــن. ســردار هادیانفر خاطرنشــان 

کــرد: نظــر پلیــس همــان نظــر رئیس جمهــور  اســت کــه کار خوبــی اســت تــا بخشــی از واردات خــودرو آزاد شــود.

دور ریز نان، هدر رفت آب و کم 
آبی و فرونشست زمین

ــز  ــان هــای دور ری ــرای ن ــران فقــط ب ــی در ای ــزان آب مصرف می
حداقــل 3,۵ میلیــارد مترمکعــب در ســال اســت)هر ایرانــی بطور 
متوســط در ســال 110 تــا 1۵0 کیلوگــرم نــان مصــرف مــی کند. 
بــراورد شــده اســت کــه بیــن 2۵ درصــد تــا 30 درصــد نــان در 
کشــور مــا دور ریــز مــی شــود(. بعبارتــی دیگــر مــا ایرانــی هــا هر 
ســال معــادل 1,۵  برابــر آب فعلــی دریاچــه ارومیــه را دور مــی 
ریزیــم البتــه نــه آب شــور کــه از نــوع آب شــیرین را!!! «مقابلــه بــا 
کــم آبــی را از خودمــان شــروع کنیــم خواهشــا، کســی بفکرمــان 

نیســت جــز خودمــان«

زوج های همسن بیشتر 
جدا می شوند؟

ــا در  ــاب آوری زوج ه ــار، ت ــز آم ــای مرک ــاس گزارش ه ــر اس ب
زندگــی مشــترک رشــد مثبــت یک ونیم درصــدی داشــته 
ــرایط  ــا و ش ــیوع کرون ــخت ش ــال های س ــود س ــا وج ــت ب اس
ــدت  ــول م ــن ط ــترین میانگی ــا بیش ــا ب ــادی، م ــخت اقتص س
ــورد ازدواج  ــم.   در م ــه رو  بوده ای ــته روب ــال گذش ازدواج در4س
ــزارو817  ــدد 71ه ــال1396 ع ــن در س ــردان همس ــان و م زن
مــورد ثبــت شــده کــه در ســال1400 ایــن عــدد تــا پاییــز بــه 
49هــزارو786 مــورد رســیده و طــاق نیــز در ایــن گروه ســنی 
ــورد رســیده اســت. ــزارو۵34 م ــه 1۵ه ــورد ب ــزارو947 م از 19ه

 2.3 میلیون نفر متقاضیان نهضت 
ملی مسکن تایید شدند 

  معــاون وزیــر راه و شهرســازی دربــاره پاالیــش ثبت نــام 
ــه پیامــک  ــی مســکن گفــت: کســانی ک ــدگان نهضــت مل کنن
دریافــت کرده انــد، مــدارک خــود را بــه صــورت حضــوری بــرای 
تشــکیل پرونــده بــه آدرس اعــام شــده در پیامــک تحویــل دهند 

ــه بانــک معرفــی شــوند. ــرای واریــز آورده 40 میلیونــی ب ــا ب ت

ادامه از صفحه 1
ــر از  ــن تقدی ــاد، ضم ــف آب ــهردار نج ــی، ش ــول امام عبدالرس
و  کارکنــان  شــهری،  مدیریــت  تاش هــای  و  فعالیت هــا 
ــرای  ــازی و اج ــاده س ــاد در آم ــف آب ــهرداری نج ــای ش نیروه
ویــژه برنامه هــای شــهرداری نجــف آبــاد در ایــام نــوروز، گفــت: 
خوشــبختانه بــا تدابیــر در نظــر گرفته شــده و برنامــه ریزی هایی 
کــه صــورت گرفــت نجــف آبــاد چهارمیــن شــهر اســتان اصفهان 
از نظــر بازدیــد مســافران نــوروزی بــود و رکــورد چند ســال اخیر 

در ایــن زمینــه شکســته شــد.
ــه برنامــه ریزی هــای گســترده  ــا اشــاره ب امامــی در ادامــه ب
مدیریــت شــهری از چنــد مــاه قبــل از فرارســیدن ایــام نوروز 
ــوروزی،  ــای ن ــژه برنامه ه ــرای بســتر ســازی و طراحــی وی ب
اظهــار کــرد: 200 نفــر از کارکنــان خــدوم شــهرداری 
نجــف آبــاد در 600 شــیفت کاری بــرای خدمت رســانی 
ــه  ــر ب ــه بهت ــات هرچ ــه خدم ــوروزی و ارائ ــافران ن ــه مس ب
ــام  ــوی، در ای ــهر صف ــاغ ش ــه ب ــدان ب ــریان و عاقمن همش
ــزان  ــن عزی ــه ای ــه از هم ــد ک ــه کار بودن ــغول ب ــوروز مش ن

ــم. ــی می کن ــد قدردان ــام دادن ــه انج ــی ک ــت زحمات باب
وی بــا اشــاره بــه رشــد بــی ســابقه بازدیــد مســافران 
ــت  ــرد: حرک ــان ک ــوی، خاطرنش ــهر صف ــاغ ش ــوروزی از ب ن
ــعه و  ــذاری در خصــوص توس ــدف گ ــا ه ــت ب ــان خدم جری
رشــد زیرســاخت ها و برنامه هــای شــهر نجــف آبــاد در 
ــت  ــوروزی توانس ــافران ن ــذب مس ــگری و ج ــوزه گردش ح
اتفاقــات خوبــی را در ایــن حــوزه در نــوروز ســال 1401 رقــم 
بزنــد و امیــدوار بــه دســتاوردهای بیشــتر در ادامــه ســال در 

ــن عرصــه هســتیم. ای
ــوروزگاه  ــاد در ن ــف آب ــور نج ــه حض ــاد ب ــف آب ــهردار نج ش
چهلســتون اصفهــان و ارائــه ظرفیت هــای گردشــگری و 
صنایــع دســتی شــهر در ایــن نمایشــگاه اشــاره کــرد و گفــت: 

خوشــبختانه شــاهد اســتقبال ویــژه مخاطبیــن از نمایشــگاه 
ــیاری از  ــم و بس ــان بودی ــتون اصفه ــاد در چهلس ــف آب نج
گردشــگران و مســافران نــوروزی داخلــی و خارجــی حاضــر 
ــاد  ــای نجــف آب ــژه برنامه ه در چهلســتون از نمایشــگاه و وی

ــد.  اســتقبال کردن
ــهر  ــوروزی در ش ــافران ن ــمگیر مس ــکان چش ــی از اس  امام
ویــژه  در  گردشــگران  و  مــردم  حضــور  و  آبــاد  نجــف 
ــاغ شــهر صفــوی خبــر داد و تصریــح  برنامه هــای نــوروزی ب
ــتیم  ــا« توانس ــد بهارجان ه ــای »آم ــژه برنامه ه ــرد: در وی ک
رضایــت مخاطبیــن را جلــب کــرده و شــاهد اســتقبال 
برنامه هــای  ویــژه  از  نــوروزی  مســافران  و  همشــهریان 

ــم. ــوروزی بودی ن
وی بــا بیــان اینکــه ظرفیت هــای مختلــف شــهر نجــف آبــاد 
نظیــر صنایــع دســتی، هنرهــای ســنتی، موســیقی محلــی، 
ــه  ــاط شــهر ب ــی در اقصــی نق ــای محل ــش و خوراکی ه نمای
ــعه  ــد و توس ــرد: رش ــار ک ــد، اظه ــه گردی ــگران ارائ گردش
ــت شــهری  زیرســاخت های گردشــگری و برنامه هــای مدیری
بــرای جــذب گردشــگران و ســرمایه گــذاران ایــن عرصــه بــا 

قــوت ادامــه خواهــد داشــت.

موفقیت حرکت جریان خدمت در برنامه های نوروزی

موثر بودن تدابیر حرکت جریان خدمت در جذب گردشگران نوروزی 
قربانعلــی مؤمنــی، رئیــس شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد بــا 
تقدیــر از اقدامــات شــهرداری نجــف آبــاد در بســتر ســازی، اطــاع 
ــاغ شــهر صفــوی،  رســانی و اجــرای ویــژه برنامه هــای نــوروزی ب
گفــت: انتخــاب شــعار »آمــد بهارجان هــا« و برنامــه ریــزی بــرای 
فعالیت هــای نــوروزی حــول محــور ایــن شــعاد اقدامــی شایســته 
ــه  ــا اشــاره ب ــه ب ــود. وی در ادام ــاد ب ــوروز در نجــف آب ــرای ن ب
ــاد از  ــف آب ــهرداری نج ــای ش ــه ریزی ه ــا و برنام فعالیت ه
ماه هــای قبــل از فرارســیدن ســال جدیــد بــه منظــور آمــاده 
ــردن و  ــاده ک ــرد: آم ــار ک ــوروز، اظه ــرای ن ــهر ب ــازی ش س
ــاد  ــهدای نجف آب ــان ش ــر یادم ــی نظی ــازی فضاهای بســتر س
ــای  ــارون، خانه ه ــرج خ ــت ب ــی، هف ــهید حجج ــزار ش و م
تاریخــی نجــف آبــاد، بوســتان ها و اماکــن گردشــگری شــهر 
ــترده در  ــق و گس ــانی دقی ــاع رس ــوروز و اط ــش از ن از پی
ــوروزی از اقدامــات مفیــد و اثرگــذار  خصــوص برنامه هــای ن

ــوده اســت. ــوروز ب ــرای ن ــاد ب مدیریــت شــهری نجــف آب
ــا بیــان اینکــه  ــاد ب رئیــس شــورای اســامی شــهر نجــف آب
حرکــت جریــان خدمــت اثرگــذاری خــود را در جــذب 
گردشــگران و ثبــت رکــورد اســکان و بازدیــد مســافران 
نــوروزی در نجــف آبــاد بــه خوبــی نشــان داده اســت، تصریــح 
کــرد: فرآینــد اطــاع رســانی کــه از ســوی اداره ارتباطــات و 
امــور بیــن الملــل شــهرداری و شــورای اســامی شــهر نجــف 
ــت در  ــورت گرف ــوروزی ص ــای ن ــوص برنامه ه ــاد در خص آب

ــوده اســت. ــر ب جــذب گردشــگران مؤث
مؤمنــی ادامــه داد: تــدارک دیــدن واحد هایــی در ورودی هــا 
بســته های  ارائــه  منظــور  بــه  نقــاط مختلــف شــهر  و 

گردشــگری و بروشــورهای راهنمــای گردشــگران نــوروزی و 
ــق در  ــا همــه ســایق و عای طراحــی برنامه هــا، متناســب ب
زمــان بندی هــای متنــوع از جملــه نقــاط قــوت برنامه هــای 

ــاغ شــهر صفــوی محســوب می شــود. ــوروزی ب ن
وی بــه اســتقبال گردشــگران و هــم اســتانی ها از نمایشــگاه 
نجــف آبــاد در بــاغ مــوزه چهل ســتون اصفهــان اشــاره کرد و 
گفــت: ارائــه توانمندی هایــی نظیــر صنایع دســتی، موســیقی 
ســنتی، نمایــش و تئاتــر بــا محوریــت آداب و رســوم نجــف 
ــن  ــای ای ــه ه ــه جاذب ــی از جمل ــای محل ــاد و خوراکی ه آب

نمایشــگاه بــود کــه بــا اســتقبال مخاطبیــن مواجــه شــد.
ــان  ــاد خاطرنش ــف آب ــهر نج ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
در  گردشــگری  صنعــت  توســعه  بــه  توجــه  کــرد: 
شــهر نجــف آبــاد بــا اتــکا بــه ظرفیت هــای تاریخــی 
توانمنــدی  از  اســتفاده  همچنیــن  و  شــهر  تمدنــی  و 
مــردم شــریف شــهر نجــف آبــاد از رویکردهــای مهــم 
بــود. خواهــد  جــاری  ســال  در  شــهری  مدیریــت 

 اجرای طرح زوج و فرد در هسته 
مرکزی کالن شهر اصفهان

ــان : در  ــتان اصفه ــی اس ــی و رانندگ ــس راهنمای ــس پلی رئی
اجــرای مصوبــات شــورای ترافیــک اســتان؛ طــرح زوج و فــرد 
در هســته مرکــزی کان شــهر اصفهــان ، از دوشــنبه عصــر 22 

فروردیــن از ســاعت 16 الــی21 اجــرا خواهــد شــد.

بخشیده شدن جرائم تسهیالت 
بانکی برای کشاورزان خسارت دیده 

مدیــر شــعب بانــک کشــاورزی اصفهــان: کشــاورزان متحمــل 
خســارت خشکسالی در ســال زراعی گذشــته در استان اصفهان 
مشــمول بخشــودگی ســود و جرائــم تســهیات شــده اند.

نتیجه نداشتن ایده همساز با 
محیط زیست از سال 13۷2 تا 1400 

مساحت جنگلی کشور نزدیک به 1۵ درصد کم شده
پنهه آبی کشور 31 درصد کم شده

مساحت مراتع کشور 14درصد کم شده
مساحت اراضی کشاورزی ایران 10درصد بیشتر شده
مساحت اراضی انسان ساخت 142 درصد  بیشتر شده

 مساحت اراضی بایر کشور 3درصد بیشتر شده



w
w
w.
di
ba
ga
ra
n7

.ir

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 23 فروردین 1400
شماره 148 

6
خبر کوتاه

تفاهم نامه ساخت مدرسه 12 کالسه در نجف آباد
ــاد  ــف آب ــتان نج ــع شهرس ــوزدان از تواب ــهر ج ــاب کاس درس در ش ــا 12 ب ــی ب ــه ابتدای ــاب مدرس ــاخت یک ب ــه س توافقنام
اصفهــان امضــا شــد. ایــن مدرســه بــا مشــارکت خّیریــن نیکــوکار نجــف آبــادی ســاخته مــی شــود و بــه نــام مدرســه حضــرت 

ــام گــذاری خواهــد شــد. ابوالفضــل )ع( ن
ــه مســاحت تقریبــی 2200 مترمربــع احــداث  ــه زیربنــای 1200 مترمربــع و در زمینــی ب ســاختمان آموزشــی ایــن مدرســه ب
ــاون  ــتان، مع ــدارس اس ــازی م ــت اداره کل نوس ــه، سرپرس ــن مدرس ــاخت ای ــه س ــای توافقنام ــه امض ــد. در جلس ــد ش خواه
مشــارکت های مردمــی ایــن اداره کل، مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجــف آبــاد، جمعــی از خّیریــن و برخــی دیگــر از 

مســئولین شهرســتان حضــور داشــتند.

 تزریق واکسن خللی در روزه داری 
ایجاد نمی کند

مســؤول بیماری هــای واگیــر مرکــز بهداشــت اصفهــان دربــاره 
روزه داری و واکسیناسیون:واکســن، جنبــه تغذیــه نــدارد و 
تزریــق آن بــر اســاس آنچــه کــه از ســوی مراجــع دینــی اعــام 
شــده اســت خللــی در روزه داری ایجــاد نمی کنــد.در 2 هفتــه 
اخیــر شهرســتان های قرمــز اســتان اصفهــان افزایــش یافــت، 
همه گیــری بیمــاری کوویــد-19 همچنــان تغییــر رنــگ و اُفــت 
و خیزهایــی خواهــد داشــت، امــا بــا توجــه بــه واکسیناســیون 
اکثــر جمعیــت کشــور، تاطم هــای ایــن بیمــاری ماننــد پنــج 

مــوج اول نخواهــد بــود.

 »هشدار زرد« هواشناسی اصفهان 
در باره شرایط جوی استان 

اداره کل هواشناســی اســتان اصفهــان دربــاره وزش بــاد و گــرد 
ــنبه  ــا روز چهارش ــنبه ت ــد از روز دوش ــش دی ــاک و کاه و خ

هفتــه جــاری در اســتان »هشــدار زرد« صــادر کــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، احتمــال شکســتن درختــان فرســوده 
و نهال هــا، آســیب رســیدن بــه ســازه های موقــت ماننــد 
گلخانه هــا و تابلوهــای تبلیغاتــی، گــرد و خــاک و کاهــش دیــد 

و کاهــش کیفیــت هــوا وجــود دارد.
در ایــن اطاعیــه بــه شــهروندان توصیــه شــده اســت تــا بــرای 
ــدید،  ــاد ش ــر وزش ب ــی در اث ــارت احتمال ــری از خس جلوگی
ــت از  ــاختمانی و حفاظ ــازه های س ــردن س ــم ک ــرای محک ب
ــژه  ــرور بوی ــای غیرض ــدام و از تردده ــاورزی اق ــت کش صنع

ــد. ــودداری کنن ــالمندان خ س

نماینــده مــردم نجــف آبــاد، تیران و کــرون در مجلس شــورای 
ــروژه  اســامی،  اظهــار امیــدواری کــرد امســال کلنــگ دو پ
بــزرگ بــه ارزش 16 هــزار میلیــارد تومــان به زمین زده شــود.
ابوالفضــل ابوترابــی، اعــام کــرده بزرگــراه نجــف آبــاد-

فاورجان-اصفهــان بــا بــرآورد هزینــه 3هــزار میلیــارد تومــان، 
در اواخــر ســال 1400 ردیــف ملــی گرفتــه و ریــل بــاس نجف 
ــان،  ــارد توم ــزار میلی ــه ارزش 13ه ــز ب ــان نی ــه اصفه ــاد ب آب

ــی اســت. آمــاده کلنــگ زن
ابوترابــی همچنیــن از تقاطــع غیر همســطح شــهدای دانشــجو 
ــه  و مرکــز جامــع ســرطان )اراضــی نظامــی شــمال شــهر( ب
عنــوان دیگــر طــرح هــای عمرانــی شــاخص شهرســتان یــاد 

کــرده اســت.
ســنگین،  العــاده  فــوق  آزادســازی  و  اجرایــی  هزینــه 
ــودن  ــر ب ــی، درگی ــاص اداری و عمران ــای خ ــی ه پیچیدگ
ــدم  ــا در نقاطــی خــارج از شــهر و احتمــال ع ــن طــرح ه ای
ــدد  ــاور و تع ــهرهای مج ــئوالن ش ــی مس ــکاری و همراه هم
ــی طــرح  ــگ زن ــای عمــل نشــده در خصــوص کلن ــده ه وع
هــای مذکــور طــی ســال هــای قبــل، از جملــه نگرانــی هایــی 

اســت کــه مــی توانــد ایــن کلنــگ زنــی هــا را بــه سرنوشــت 
دیگــر طــرح هــای نیمــه تمــام کشــور تبدیــل کنــد.

ــرح  ــن ط ــر دارای چندی ــال حاض ــاد در ح ــف آب ــهر نج ش
آزاد و  بیمارســتان دانشــگاه  نیمــه کاره ماننــد  عمرانــی 
ــی  ــه نوع ــه ب ــت ک ــتری اس ــه روی دادگس ــتان روب بیمارس

ــد. ــده ان ــی ش ــار تاریخ ــه آث ــل ب تبدی
پــروژه مشــارکتی فاضــاب ایــن شــهر نیــز بــا وجود پیشــرفت 
بــه نســبت خــوب در چندیــن ســال پیــش، مدتــی اســت بــه 
دلیــل کمبــود اعتبــارات دولتی و عدم اســتقبال شــهروندان از 
خریــد انشــعاب، بــا نوعــی رکــود و توقــف مواجــه شــده اســت.

وعده 16هزار میلیاردی برای نجف آباد

»شب خوانی« آیینی فراموش شده

ــاعت و  ــرق و س ــوز ب ــه هن ــش ک ــال پی ــد س ــن چن ــا همی ت
دیگــر ابــزاِر مــدرِن ســنجِش زمــان ، وجــود نداشــت، مردمانی 
ــه  ــاعت و دقیق ــال و س ــاه و س ــاِب روز و م ــه حس ــد ک بودن
ــا  ــا ب ــذرِ روزگار، و ی ــر گ ــی ب ــه ای متک ــا تجرب را داشــتند. ب

ــر و دســتک. ــاب و دفت حســاب و کت

یکــی از ایــن آدمهــا »شــب خــوان « نامیــده میشــد و کارش 
شــب خوانــی بــود ! در ســحرگاهان مــاه رمضــان کــه رادیــو و 

ســاعت و بــرق و .... نبــود.
کســی بــود کــه مــردم را بــه موقــع بــرای خــوردِن ســحری 
بیــدار کنــد، پیــش ازآنکــه دیــر شــود . او کــه صدایــی خــوش 
داشــت، ســاعتی پیــش از اذان صبــح، بــر پشــت بامی مشــرف 
ــه  ــا آوای خوشــش دعــای ســحر را ب ــادی میرفــت و ب ــه آب ب

بانــگ بلنــد میخوانــد.
مــردم کــم کــم بــه صدایــش بیــدار شــده ، ســحری خــورده و 
کــم کــم آمــاده ی اذان مــی شــدند. وقــت اذان هــم او ، اذان 
صبــح را هــم میگفــت و ســپس دعــای هــر روز را مــی خوانــد 

و اینگونــه بــود روزگارِ نچنــدان دورِ مــردِم ســرزمیِن مــن !
»احمد فرهادی پور«؛ دهکده ی سالمندان احسان
موسسه خیریه امداد سالمندان نجف آباد

خواص حریره بادام 
ــی از 10  ــوان یک ــه عن ــادام ب ــال ب نه
نهــال پــر فــروش مــی باشــد، و بــادام 
ــواع  ــه دارای ان ــد ک ــوه مفی ــن می ای
ــا،  ــن ه ــواع پروتئی ــدرات ، ان کربوهی
ــی  ــواد معدن ــا و م ــن ه ــواع ویتامی ان
مــی باشــد در صنعــت شــیرینی پــزی، 
بهداشــتی و زیبایــی و.... بســیار مــورد 

ــه اســت.  توج
و  مفیــد  بســیار  از غذاهــای  یکــی 
ــل خوشــمزه  ــن آجی ــه از ای ــوی ک مق
ــادام  ــره ب ــرد حری ــه ک ــوان تهی ــی ت م
ســنی  گــروه  بــرای  کــه  اســت، 
بزرگســاالن  و  کــودکان  نــوزادان، 
ــده  ــرای مع بســیار مناســب اســت و ب
هــای حســاس نیــز مفیــد اســت.

حریره بادام خواص درمانی بسیار 
زیادی دارد از جمله آن :

چــروک  و  چیــن  از  جلوگیــری   *

بــادام  اینکــه  دلیــل  بــه  پوســت؛ 
دارای بــادام  حریــره  در  موجــود 

* در درمان یبوست 
*رفع بی خوابی

* کاهــش LDL )کلســترول بــد( و 
افزایــش HDL )کلســترول خــوب(

* تقویت مغز 
* رشد دندان های کودک

ــازی  ــا و بازس ــتخوان ه ــت اس * تقوی
ــا ــتخوان ه اس

* تنظیم اشتهاء 
* درمان گلودرد و سرفه

انواع حریره بادام 
ــرای  ــی و مفیــد ب ــره انتخــاب عال حری
ــران  ــه نگ ــه همیش ــت ک ــی اس مادران
ــی  ــتند ول ــود هس ــوزادان خ ــه ن تغذی
ــام  ــرای تم ــه آن را ب ــان باشــد ک یادت
ــره  ــید .حری ــته باش ــنی داش ــروه س گ

بــادام بــه شــیوه هــای مختلــف آمــاده 
ــه  ــد تهی ــی توانی ــه م ــود ک ــی ش م
کنیــد و از آن اســتفاده و لــذت ببریــد. 
خصوصــا در مــاه مبــارک رمضــان مــی 
ــه عنــوان افطــاری از حریــره  توانیــد ب

ــادام اســتفاده کنیــد. ب
* حریره بادام برای نوزادان

* حریره بادام برای بزرگساالن 
* حریره بادام رژیمی و  .........

سمیه شریعتی

اکران فیلم سینمایی موقعیت 
مهدی ویژه جامعه ایثارگری نجف آباد

ــم ســینمایی موقعیــت  به مناســبت مــاه مبــارک رمضــان، فیل
ــواده معظــم شــهدا و ایثارگــران شهرســتان  مهــدی ویــژه خان
ــنبه  ــن و پنج ش ــنبه 30 فروردی ــای سه ش ــاد، روزه ــف آب نج
اول اردیبهشــت در فرهنگســرای خــارون بــه نمایــش گذاشــته 

می شــود. 
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                                                                    تولید بیش از 8 هزار تن ماهی سال گذشته در اصفهان
مدیــر شــیات و امــور آبزیــان ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اصفهــان، محمدرضــا عباســی گفــت: هــر ســال نزدیــک بــه 
600 هــزار بچــه ماهــی در اســتخرهای ذخیــره آب توزیــع مــی شــود و تولیــدی کــه از ایــن مقــدار حاصــل مــی شــود بیــن 
800 تــا هــزار تــن ماهــی گرمابــی اســت کــه در بــازار اســتان، اســتان هــای دیگــر یــا عــراق توزیــع و صــادر مــی شــود، بــه 

طــور کلــی در ســال گذشــته در اســتان اصفهــان بیــش از هشــت هــزار تــن ماهــی تولیــد شــده اســت.
وی ظهــار کــرد: اســتخرهای ذخیــره آب زیــادی بــه صــورت پراکنــده در اســتان اصفهــان وجــود دارد، بــا توجــه به خشکســالی 
هایــی کــه در چنــد ســال اخیــر وجــود داشــته، ایــن اســتخرها توســط کشــاورزان ایجــاد شــده اســت کــه عــاوه بــر ذخیــره 

آب، در آن هــا ماهــی نیــز مــی تــوان تولیــد کــرد.

ــناتی،  ــی حس ــام مصطف ــت االس حج
ــاد  ــف آب ــه در نج ــی فقی ــده ول نماین
در آئیــن تجلیــل از مقــام شــهدای 
روحانــی حریــم رضــوی کــه بــا حضــور 
ــی،  ــران و خارج ــاب ای ــئوالن، ط مس
اتبــاع خارجــی در  و  اقشــار مــردم 
گلســتان شــهدای اصفهــان برگــزار 
شــد، ضمــن تشــکر از دســت اندرکاران 
گفــت:  مراســم  ایــن  برگــزاری 
ــر از  ــهیدان، کمت ــاد ش ــت ی گرامیداش

ــت. ــهادت نیس ش
ــه  ــود هم ــا وج ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
حجت االســام حســناتی بــا اشــاره 
حــرم  در  تروریســتی  جنایــت  بــه 
مطهــر رضــوی بیــان داشــت: جنایــت 

کــوردالن و مــزدوران تفکــر تکفیــر در 
حریــم مقــدس رضــوی در مــاه مبــارک 
شــهادت  بــه  منجــر  کــه  رمضــان 
و مجــروح شــدن فعــاالن حــوزوی 
عرصــه جهــاد و تبلیــغ شــد، قلــب 
ملــت شــریف ایــران را جریحــه دار کرد.

امــام جمعــه نجــف آبــاد در ادامــه 
تروریســتی  اقــدام  ایــن  افــزود: 
رذالــت  و  زبونــی  اوج  تکفیــری  و 
دشــمنان دیــن و میهــن را در مواجهــه 
ــدان  ــران و فرزن ــا انقــاب اســامی ای ب
غیــور حوزه هــای علمیــه، بیــش از 

پیــش برمــا ســاخت.
وی تصریــح کــرد: جنایــت تروریســتی 
در حــرم مطهــر رضــوی یک ســناریوی 
از پیــش برنامه ریــزی شــده بــود تــا در 

ــه  زمانــی کــه کشــور و منطقــه نیــاز ب
وحــدت دارد، زمینــه تفرقــه بیــن مردم 
آورد. فراهــم  را  افغانســتان  و  ایــران 

ــد  ــا تاکی ــاد ب ــف آب ــه نج ــام جمع ام
ــه  ــن عمامــه افتخــارش ب ــر اینکــه ای ب
ایــن اســت کــه خونیــن شــده و حیــات 
مجــدد پیــدا کنــد، افــزود: تاریــخ 
ــهیدی  ــون ش ــو از روحانی ــیعه ممل ش
اســت کــه در جبهه هــای مختلــف 

نهاده انــد. قــدم 
وی در پایــان تاکیــد کــرد: قطعاً شــهید 
اصانــی  حجت االســام  از  اصانــی 
بــرای جامعــه کارآمدتــر خواهــد بــود و 
طــرح روحانیــت هراســی دشــمنان ره 

بــه جایــی نخواهــد بــرد.
نماینــده ولــی فقیــه در نجــف آبــاد بــا 
اشــاره بــه اینکــه دســت قــدرت الهــی 
ــه را  ــرای ایجــاد تفرق نقشــه دشــمن ب
ــل  ــود تبدی ــد خ ــه ض ــرد و ب ــا ک برم
کــرد، گفــت: دولــت افغانســتان و علمــا 
ــت  ــن جنای ــد ای ــر ض ــنت ب ــل س اه
اباغیــه صــادر کردنــد و دســت قــدرت 
الهــی ایــن نقشــه را بــر ضــد خودشــان 
ــت  ــتر ام ــاد بیش ــث اتح ــرده و باع ک

اســامی شــد.
بــه  آئیــن آقــای مهــرداد  ایــن  در 
نمایندگــی از مهاجــران افغانســتانی بــا 
قرائــت بیانیــه ای، از همبســتگی مــردم 
ــرد. ــد ک ــی تمجی ــاع خارج ــران و اتب ای

شهادت رمز عزت، وحدت، بصیرت و عامل حیات ماست افزایش 40 میلیونی قیمت سمند در 
یک روز!

 21 یکشــنبه  امــروز  ایران خــودرو  محصــوالت  قیمــت 
ــی  ــون تومان ــا چهــل میلی ــن 1401 نوســانی چهــار ت فروردی

ــرد. ــه ک را تجرب
ــا چهــار میلیــون تومــان افزایــش بــه 373  ــا تیــپ یــک ب دن

میلیــون تومــان رســید. 
پــژو 206 تیــپ دو امــروز 20 میلیــون تومــان گــران تــر شــد 

و بــا قیمــت 282 میلیــون تومــان بــه فــروش رســید. 
ــت، 300  ــش قیم ــان افزای ــون توم ــا 40 میلی ــمند EF7 ب س

ــه شــد. ــان معامل ــون توم میلی
ــا 33 میلیــون تومــان افزایــش  ســمند EF7 دو گانــه ســوز ب

قیمــت بــه 3۵۵ میلیــون تومــان رســید.

 نظارت بر تامین و توزیع نان 

فرمانــدار شهرســتان در جلســه کارگــروه آرد و 
نــان ضمــن تاکیــد بــر لــزوم دقــت و نظــارت بیشــتر در رونــد 
تامیــن و توزیــع نــان در شهرســتان خواســتار ارائــه طــرح هــای 
تشــویقی جهــت افزایــش کیفیــت نــان در شهرســتان شــدند 
ایشــان ضمــن اشــاره بــه اینکــه وظایــف دبیرخانــه آرد و نــان از 
صنعــت و معــدن بــه جهــاد کشــاورزی منتقــل شــده خواســتار 
تدویــن برنامــه جامــع نظــارت واحدهــای نانوایــی بــا همــکاری 

مجمــع امــور صنفــی و بســیج اصنــاف شــدند

خشم !!!
ــي  ــر و برخ ــل تغیی ــر قاب ــل خط ــي از عوام ــد برخ هرچن
ــات  ــن احساس ــن و مضرتری ــرب تری ــی از مخ ــم یک خش
بدنــی اســت . نوواکــو در کتابــش : »کنتــرل خشــم : 
ــد »  ــی گوی ــی « م ــان تجرب ــک درم ــعه ی ــاب و توس ارزی
ــترس زا  ــای اس ــت ه ــی در موقع ــط خودگوی ــم توس خش
ــه وجــود مــی  ــا ب ــر آن ه ــرد و تحــت تاثی شــکل مــی گی
ــه  ــاند ک ــی رس ــات م ــه اثب ــوی ب ــی ق ــا دالیل ــد « او ب آی
ــی  ــورد موقعیت ــر شــما در م ــع خشــم ، نحــوه ی تفک منب
خــاص اســت . امــر تحریــک آمیــز موجــب عصبانیــت شــما 
ــم را  ــی خش ــده و تهاجم ــات آزار دهن ــود ، جم ــی ش نم
ــترس زا  ــخت و اس ــای س ــت ه ــزد ، موقعی ــی انگی ــر نم ب
منجــر بــه خشــم نمــی شــود . آن چــه کــه موقعیــت هــای 
ــد ،  ــی کن ــم م ــه خش ــل ب ــترس زا را تبدی ــاک و اس دردن
ــت  ــه عل ــراد را ب ــکار اف ــن اف ــت . ای ــی شماس ــکار منف اف
ــورد  ــما م ــه ش ــبت ب ــر الزم نس ــدی و غی ــاد آزار عم ایج
مامــت قــرار مــی دهنــد . افــراد را متخطــی و منحــرف از 
قوانیــن رفتــاری مناســب و منطقــی مــی یابنــد . اگــر شــما 
ــا  ــاً شــما را آزار و ی ــه ایــن فکــر باشــید کــه افــراد عمدت ب
مــورد حملــه قــرار مــی دهنــد ، و شــما قربانــی رفتــار غیــر 
ــی  ــکار منف ــورت اف ــن ص ــتید ، در ای ــا هس ــول آن ه معق
ــن عمــل مــی  ــار بنزی شــما درســت مثــل کبریتــی در کن
ــد  ــی کنن ــروز م ــرکات ب ــن تح ــه ای ــان ک ــر زم ــد . ه کن
ــورت  ــه ص ــم ب ــد ، خش ــاع ننگاری ــی دف ــود را ب ــما خ ، ش
ــر  ــت در براب ــد . روش مصونی ــی کن ــروز نم ــرارادی ب غی

اســترس بــه شــما مــی آمــوزد کــه چگونــه ریلکــس کنیــد 
ــن  ــازید ،در عی ــود دور س ــراه آن از خ ــه هم ــش  را ب و تن
ــی  ــد ه ای  م ــازگاری دهن ــکار س ــاد اف ــه ایج ــه ب ــال ک ح
ــد کــه مــی تواننــد جایگزیــن عکــس العمــل هــای  پردازی
خشــمناک کهنــه شــما شــوند . در روش مصونیــت در برابــر 
ــرای کنتــرل خشــم وجــود دارد : اســترس ، پنــج مرحلــه ب

1( یادگیری مهارت های کسب آرامش 
2( ایجاد سلسله مراتب خشم 

3( ایجــاد افــکار ســازگاری دهنــده بــرای هــر یــک از مــوارد 
سلســله مراتب شــما 

4( کاربــرد مهــارت هــای غلبــه بــر خشــم در طــول تجســم 
صحنــه هــای سلســله مراتبتــان 

۵( تمرین مهارت های غلبه بر خشم در زندگی واقعی
الهام شهریاری

  فعالیت تعاونی ها باید تخصص 
محور و بر مبنای قانون باشد

ــدار در دیــدار اعضــای هیئــت مدیــره تعاونــی  فرمان
گلخانــه داران و مجموعــه ســازمان تعــاون روســتایی بــا اشــاره 
ــه اهمیــت گســترش زنجیــره ارزش محصــوالت کشــاورزی  ب
ــا ارزش  ــای ب ــره ه ــوالت در زنجی ــعه محص ــژه توس ــه وی ب
اقتصــادی بــاال و مبتنــی بــر بازارســازی بــرای خدمــات 
دانش بنیــان بــر ضــرورت تخصــص محــوری و ایجــاد اشــتغال 
پویــا و همچنیــن قانــون مــداری در رونــد فعالیــت تعاونی هــا 

ــد تاکیــد نمودن

تشکیل قرارگاه های 
محرومیت زدایی روستایی 

ــا  ــتایی ب ــی روس ــت زدای ــای محرومی ــرارگاه ه ق
محوریــت دهیاری هــا و معتمدیــن تشــکیل گــردد.

ــترک  ــه مش ــرون در جلس ــران و ک ــتان تی ــدار شهرس فرمان
دهیــاران و مســئولین فنــی و مالــی بخــش مرکــزی و روســای 
ــاون و  ــداد بهزیســتی و اداره کار تع ــه ام ــاد مســکن کمیت بنی
رفــاه اجتماعــی شهرســتان ضمــن تاکیــد بــر ارائــه طــرح هــای 
اشــتغالزایی در روســتاهای بخــش توســط دهیــاران بــر ضرورت 
تشــکیل قــرارگاه محرومیــت زدایــی بــا محوریــت دهیاری هــا 
ــد  ــد نمودن ــده تاکی ــاه آین ــک م ــدت ی ــرف م ــن ظ و معتمدی
ایشــان بــا اشــاره بــه لــزوم قانون مــداری دهیــاران و توجــه بــه 
مــردم داری در برخــورد بــا اربــاب رجــوع بــر ضــرورت برنامــه 
ریــزی جهــت اجــرای طــرح جهــش تولیــد مســکن در حــوزه 
ــاد  ــت ایج ــه دول ــی ک ــت های ــتفاده از ظرفی ــا اس ــتایی ب روس

نمــوده تاکیــد نمودنــد
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : 09122268823 - 42646861    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد

ــان  ــه اصفه ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــاد ب ــگاه آزاد نجف آب ــی دانش ــت علم ــو هیئ ــادی، عض ــرام ن به
بیــش از 10 ســال بــرای تأمیــن آب فرصــت نــدارد، گفــت: در طراحــی خطــوط متــرو موضــوع 
ــن  ــوب ای ــرات نامطل ــوان اث ــان می ت ــن در اصفه ــده، همچنی ــه نش ــر نگرفت ــت در نظ فرونشس

ــرد. ــاهده ک ــای گاز را مش ــه لوله ه ــهری ازجمل ــات ش ــر تأسیس ــده را ب پدی
وی دربــاره تأثیــر نشســت زمیــن بــر خطــوط آب و گاز و خطــوط متــرو، اظهــار کــرد: ســازه های 
مختلفــی بــر روی دشــت اصفهــان قــرار دارد کــه به طــور متوالــی تحــت اثــر فرونشســت زمیــن 

قــرار دارنــد و الزم اســت اثــرات فرونشســت بــر روی آنهــا بررســی شــود.
ــا  ــیراز ت ــدوده دروازه ش ــان در مح ــرو اصفه ــک مت ــط ی ــال خ ــور مث ــه ط ــح داد: ب وی توضی
خیابــان امــام خمینــی)ره( را در نظــر بگیریــم، در میــدان آزادی بــا توجــه بــه نزدیکــی بــه بســتر 
ســنگی، نشســت ناچیــز اســت، امــا بــا حرکــت بــه ســمت شــمال شــهر شــاهد افزایــش ضخامــت 
الیه هــای عمــق خــاک تــا حــدود 180متــر خواهیــم بــود و محاســبات در حالــت خوش بینانــه 

نشــان دهنده نشســت تقریبــی 8۵ ســانتیمتری در بخــش شــمالی اصفهــان اســت.
ــوب افــت شــدید آب زیرزمینــی و  ــرات نامطل ــر، اث ــزود: درحالی کــه طــی ســال های اخی وی اف
ــر وقــوع ســیاب، ســازه ها، تأسیســات زیرزمینــی و شــریان های  درنتیجــه فرونشســت زمیــن ب
حیاتــی ازجملــه راه هــا، راه آهــن، فــرودگاه و لوله هــای انتقــال ســوخت مشــاهده می شــود، امــا 
ــن  ــن تدوی ــت زمی ــر فرونشس ــازه ها در براب ــی س ــرای طراح ــی ب ــی و بین الملل ــه مل آیین نام
ــب  ــدم تخری ــی و ع ــرل آب زیرزمین ــه کنت ــزام ب ــم آن ال ــل مه ــاید دلی ــت و ش ــده اس نگردی

ــرات آن اســت. ــار اث ــای مه ــه ج محیط زیســت ب
تاثیر فرونشست زمین بر لوله های انتقال آب

ــذار  ــاب اثرگ ــا فاض ــال آب ی ــای انتق ــر لوله ه ــد ب ــت می توان ــا فرونشس ــه آی ــاره اینک وی درب
باشــد، گفــت: ایــن پدیــده می توانــد اثرگــذار باشــد. ممکــن اســت اثــر پدیــده فرونشســت ســبب 
ــا  ــای آب و ی ــتی لوله ه ــه نش ــاالت و در نتیج ــت اتص ــش و شکس ــکل، جدای ــر ش ــاد تغیی ایج
فاضــاب شــود. بایــد توجــه داشــت کــه خــط لولــه فاضابــی کــه از منطقــه شــهری بــه ســمت 
شــمال شــهر مــی رود همــواره از یــک ســری مقاطــع منفــک تشــکیل شــده کــه در طــول مســیر 
ــا نشســتی آب و فاضــاب، فرونشســت موضعــی در ســطح  ــاز شــود و ب ممکــن اســت درزهــا ب

زمیــن رخ دهــد.
ــهری  ــات ش ــر تأسیس ــت ب ــوب فرونشس ــرات نامطل ــوان اث ــز می ت ــان نی ــزود: در اصفه وی اف
ــوص  ــن خص ــی در ای ــش دقیق ــت پای ــه الزم اس ــرد ک ــاهده ک ــای گاز را مش ــه لوله ه ازجمل
ــای آب و گاز و ...  ــرودگاه، لوله ه ــن، ف ــا، راه آه ــاختمان ها، راه ه ــام س ــون تم ــود و اکن ــام ش انج

ــد. ــرار دارن ــت ق ــار فرونشس تحت فش
اثر نامطلوب فرونشست بر سازه ها و بناهای تاریخی

وی دربــاره برخــی صحبت هــا دربــاره نشســت مدرســه چهاربــاغ اصفهــان، اظهــار کــرد: 
بــر  فرونشســت  نامطلــوب  اثــر  نشــان دهنده  تحلیل هــای صــورت گرفتــه  و  محاســبات 

ــن در  ــت زمی ــس فرونشس ــت، اطل ــی اس ــای تاریخ ــازه ها و بناه ــر س ــه ب ــاختمان ها ازجمل س
ــت  ــرخ فرونشس ــاالنه ن ــده س ــری ش ــر اندازه گی ــای مقادی ــر مبن ــان ب ــف اصفه ــق مختل مناط
توســط ســازمان نقشــه برداری و ســازمان زمین شناســی تهیــه شــده اســت و همچنیــن جهــت 
تخمیــن میــزان فرونشســت کلــی زمیــن در نقــاط مختلــف اصفهــان ازجملــه بافــت تاریخــی از 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــددی اس ــای ع مدل ه
ــوب و مخــرب افــت آب زیرزمینــی و فرونشســت به صــورت مســتقیم و  ــرات نامطل متأســفانه اث

غیرمســتقیم بــر تمامــی ارکان شــهر در حــال وقــوع اســت.
بیش از 10 سال برای تأمین آب فرصت نداریم

ــورده  ــرک خ ــه ت ــاختمانی ک ــه در س ــر اینک ــاد ب ــا اعتق ــک ب ــران و ژئوتکنی ــری عم ــن دکت ای
ــدارد،  ــود ن ــی وج ــکان زندگ ــت ام ــه آب نیس ــاختمانی ک ــا در س ــرد، ام ــی ک ــوان زندگ می ت
بنابرایــن الزم اســت ضمــن پذیــرش واقعیت هــا و هشــدارهای جــدی کاهــش منابــع و وابســتگی 
ــی، ســرمایه گذاری الزم جهــت بهینه ســازی مصــرف آب و ایجــاد  ــه آب هــای زیرزمین شــدید ب

ــرد. ــد تأمیــن آب صــورت پذی ــع جدی مناب
وی تصریــح کــرد: یــا امــروز یــا هیچ وقــت، اصفهــان بیــش از 10 ســال بــرای تأمیــن آب فرصــت 
ــرمایه گذاری کان  ــی و س ــیج عموم ــده بس ــان باقیمان ــت در مدت زم ــن الزم اس ــدارد بنابرای ن

بــرای تأمیــن منابــع آب انجــام شــود.
احمد شریعتی

قصه دنباله دار 
پرواز لیال

مــن  مــی خواســتم خبــر قبــول شــدنم را هــر چــه زودتــر اعــام کنــم . بــا خوشــحالی زیــادی 
گفتــم:” راســتی امــروز جــواِب درخواســِت بورســیه ام هــم اومــده . قبــول شــدم.” صــدای جیــِغ 
مریــم و خنــده ی بابــا و مامــان بــه همــراه ِ تبریکهایــی کــه همــه بــا هــم می گفتنــد. لپهــای 
مامــان آتیــش گرفتــه بــود ولــی خوشــبختانه خــودش بــا اشــکهاش آن  آتیــش را خامــوش کــرد 
دوبــاره لبهــاش را خــورد وگفــت:  “ کجــا قبــول شــدی؟” جــواب دادم: “ آلمــان قبــول شــدم.”

بابــا علــی  دوبــاره در حالــی کــه ســبیلش عــرض صورتــش را پــل زده بــود ، گفــت: “ تــو باعــِث 
افتخــار مایــی دختــرم آفریــن”

 مامان مهری: “ حاال کی قراره بری؟”
لیا: “ تا سپتامبر حدوداً ۵ ماِه دیگر”

مریم:”مــن هــم دنبالــت میــام. اصــا کنکــور را اینجــا نمــی دم. یکراســت میــام آنجــا دانشــگاه. 
خــوش بــه حالــت لیــا راحــت میشــی. لیــا تــو را خــدا بــرا منــم یــه کاری بکــن. مــن دوســت 

نــدارم وقتــم را ســر کنکــور دادن هــدر بــدم”
 گفتم: “ باید  اول زبانت را تمام کنی بعد خودم کارهات را می کنم”

بابا علی: “ پول چقدر می خواهد از کجا می خواهی بیاری؟”
“دانشــگاه کــه هزینــه نــداره چــون بورســیه شــدم ولــی خــوب یــه مقــدار پــول بــرای اول کار 

ــداز دارم “ ــم خــودم پس ان ــم ه ــاز دارم.یک نی
بابا با نیش خندی گفت” چند صد میلیون پس انداز داری؟”

ــه صــد نمی رســه ولــی حیفــه اگــر ولــش کنــم. ایــن چنــد ســال هــر چقــدر کاس  لیــا: “ ب
خصوصــی گرفتــم و کار کــردم پولــش را پــس انــداز کــردم. باالخــره ایــن موقعیــت نصیــب 

ــاِر  ــا درکن ــم اونج ــم میتون ــاله برمیگردون ــرم. یک س ــرض می گی ــه.  ق ــی ش ــی نم هرکس
ــم .” ــم بکن ــم کار ه درس

زهره:” تصمیم داری بری؟”
گفتم:” چاره ای نیست . مجبورم برم”

زهره: “ منظورت چیه چاره ای نیست؟ “
گفتــم: “  اینجــا هیــچ امیــدی بــه آینــده نــدارم .  دلــم میخــواد ادامــه تحصیــل بــدم و دکتــرا 
بگیــرم و بعــد یــه شــغل خــوب پیــدا کنــم بــا یــه درآمــد خــوب  . مــن مجبــورم بــرم چــون 
اینجــا ســواد داشــتن تنهــا کافــی نیســت. بیــن یــه دختــر ســواد دار و یــه پســر باســواد الویــت 
بــا پســرها ســت .  تــوی هــر اداره ای کــه رفتــم   همشــون بــا روی خــوش اســتقبال کردنــد 
و بــه بــه و چهچــه کردنــد کــه احســنت چــه معدلــی چــه رشــته ای چــه دانشــگاهی. بعــد از 
تــوی کشــوی زیــر میزشــون یــه فــرم ســفید ســبک کشــیدند بیــرون و دو دســتی گذاشــتند 
ــاره اش کننــد و  ــا  بعــد از رفتنــم پ جلــوی مــن و گفتنــد کــه لطفــا ایــن فــرم را پــر کنــم ت
بندازنــد ســطل آشــغال.بعضی هاشــون هــم گفتنــد .هنــوز اعــام نکردنــد کــه نیــروی جدیــد 
اســتخدام کننــد.  مجبــورم چــون خیلــی از درس خونــده هــای قبــل از مــن هنــوز بعــد از ســالها 
بیکارنــد. یــا بیــکار شــدند. و متاســفانه ایــن تنهــا دلیلــم نبــود. میــل بــه زندگــی و زنــده بــودن 
در مــن شــدیده زهــره. مــی خواهــم زندگــی کنــم و از تمــام چیزهایــی کــه خــدا بــه مــن داده 
لــذت ببــرم. از هــوش و اســتعدادم ، از دانشــی کــه خــودم تــاش کــردم و بــه دســتش آوردم، 
از جوانــی ام کــه دیگــه برنمــی گــرده . از انســان بودنــم زهــره . چــاره ای نبــود زهــره ! دیگــه 
چنــد جــا بایــد آزمــون ورودی میــدادم و رد مــی شــدم . وقتــی هــم کــه همــه ی شــرایط را 

داشــتم و قبــول میشــدم  و مــی رفتــم بــرای مصاحبــه .
مریم بدیهی

به مناسبت تولد امام حسن مجتبی)ع(
شمس عفت زگریبان، قمر آورده برون

نخله ي فاطمه، اول ثمر آورده برون
بوالحسن را حسني داده خداوند و حسن

از افق، رخ پي اهل نظر آورده برون
آمد آن ماه که ماه رمضان کرد دو نیم
چون نبي معجز شق القمر آورده برون

اصفهان 1۰ سال برای تأمین آب فرصت دارد


