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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 6 اردیبهشت 1400
شماره 150 

2
خبر کوتاه

 استان اصفهان بدون شهرستان قرمز کرونایی

 جدیدتریــن رنــگ بنــدی شهرســتان هــای اســتان اصفهــان زیرمجموعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بجــز کاشــان و آران 
و بیــدگل در همــه گیــری کوویــد ۱۹

نایین ، بوئین و میاندشت ، چادگان ، سمیرم ، فریدونشهر ، نطنز در وضعیت نارنجی )پرخطر(
اصفهــان ، فالورجــان ، فریــدن ، تیــران و کــرون ، خــور و بیابانــک ، دهاقــان ، لنجــان ، اردســتان ، خوانســار ، شــهرضا ، مبارکــه 

در وضعیــت زرد )خطــر متوســط(
 برخوار ، خمینی شهر ، شاهین شهر ، گلپایگان ، نجف آباد در وضعیت آبی )خطر کم(

 آیا نگاه مردم به پزشکان
 منفی است؟

رئیــس نظــام پزشــکی شهرســتان نجــف آبــاد از دالیــل 
می گویــد. پزشــک  و  بیمــار  شــده  مخــدوش   رابطــه 

ــی  ــد: »نمی شــود عل ــان می کن ــادی بی یاســر صالحــی نجف آب
ــد  ــه بای ــت ک ــی هس ــرد. ظرائف ــی ک ــن قضاوت ــالق چنی االط
درمــورد آن صحبــت کــرد. اولیــن مطلــب همــان بحــث هزینــه 
درمــان اســت، دولــت بایــد بــرای ســالمتی و درمــان بیمــاران 
ــد. و متاســفانه  ــد نمی کن ــه بای ــان ک ــی آنچن ــد ول ــه کن هزین

ــد.  ــن خــال را از چشــم پزشــک می بین بیمــار ای
ــی  ــت اســت. به لحــاظ فن ــورد بحــث کیفیــت ویزی ــن م دومی
ــرح  ــک ش ــما ی ــد از ش ــدا بای ــک ابت ــت پزش ــان ویزی در زم
حــال کامــل بگیــرد کــه بعضــا بیشــتر از ۱۰-۱۵ دقیقــه زمــان 
می بــرد، در ایــن میــان بــه درد دل هــای شــما گــوش کنــد و بــا 
شــما همراهــی و همدلــی کنــد، بعــد از آن شــما را معاینه کند، 
ســپس بــا همفکــری شــما روش درمــان را انتخــاب کنــد، بعــد 
بــه شــما آمــوزش بدهــد کــه چــه کارهایــی بکنیــد یــا نکنیــد، 
داروهای تــان را چگونــه مصــرف کنیــد، مجــددا کــی مراجعــه 
کنیــد. امــا بعضــا مــا می بینینــم کــه در کشــور مــا در زمــان 

ویزیــت کمتــر چنیــن اتفاقــی می افتــد.«

ثبت نام خبرنگاران برای حضور در نمایشگاه تهران

علت تغییر رنگ آب زاینده رود 
آلودگی نفتی نیست

ســیدی پــور، مدیــر محیط زیســت و کیفیــت منابــع آب 
ــه،  ــای اولی ــق پایش ه ــان: طب ــه ای اصفه ــرکت آب منطق ش
تغییــر رنــگ آب رودخانــه بــه علــت آلودگــی نفتــی و روغنــی 
نیســت امــا بــرای ســاعاتی باعــث کــدورت بــاالی آب در پشــت 
 ســد آبشــار شــده بــود کــه بــه مــرور غلظــت آن کاهــش یافت.

حجــم مــاده تخلیــه شــده متمرکــز و زیــاد نبــوده امــا 
می رســد  نظــر  بــه  و  بــود  شــده  آب  کــدورت  ســبب 
باشــد. شــده  تخلیــه  تانکــر  یــک  توســط  مــواد  ایــن 

شورای فرهنگ عمومی از مهم ترین جلسات شهرستان است

ــاد اســالمی  ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان نجــف آبــاد ، اولین جلســه  شــورای فرهنــگ عمومی 
ــی رئیــس  ــه میزبان ــد ب ــاد در ســال جدی شهرســتان نجــف آب

ــاد  برگــزار شــد. شــورای فرهنــگ عمومــی   نجــف آب
در ابتــدای ایــن جلســه حجــت االســالم و المســلمین حســناتی 
ــی شهرســتان  ــگ عموم ــه و رئیــس شــورای فرهن ــام جمع ام
ضمــن آروزی قبولــی طاعــات و عبــادات در مــاه پربرکت رمضان 
،  در خصــوص اهمیــت شــبهای قــدر ســخنانی را ایــراد نمــود .

نماینــده ولــی فقیــه در شهرســتان نجــف آباد با اشــاره بــه اینکه 
ــده کمــال وپــرواز و ســعادتمندی اســت  شــب قــدر ، شــب زن
افــزود :  بــزرگان مــا یــک ســال را برنامــه ریــزی  مــی کردنــد تــا 
بتواننــد فضیلــت  شــب قــدر را قــدر بداننــد و آن را درک کنند .

ــر  ــد ب ــن تاکی   حجــت االســالم و المســلمین حســناتی ضم
اینکــه در شــب قــدر بــه انســان فرصــت داده می شــود تــا ســال 
گذشــته خــود را مــرور و تحلیــل کــرده و بــرای ســال پیــش رو 
در محضــر خــدا و بــا عنایــت حضــرت حــق برنامه ریــزی کنــد ؛  
افــزود :  تقدیــر امــور اجبــار نیســت ؛ اراده اســت و  قرار اســت در 
شــب قــدر انســانها برنامــه ریزی کننــد و  قــدر و منزلت خــود را 

بفهمنــدو  امــور خــود را بــا برنامــه ریــزی تقدیــر  کننــد .

حجــت االســالم و المســلمین حســناتی  بــا اشــاره بــه اینکــه  
شــورای فرهنــگ عمومــی  از مهــم ترین جلســاتی اســت  که در 
شهرســتان اتفــاق افتــاده و قــرار اســت  کار فرهنگــی نــاب انجام  
شــود  افــزود :  هماهنگــی امور فرهنگی شهرســتان بــا محوریت 
شــورای فرهنــگ عمومــی در یــک جــا بایــد رصــد شــود و آفتها 
و نقــاط ضعــف و آســیبها بررســی شــود و نقــاط قــوت تقویــت 
شــود  و ایــن میســر نســیت جــز  بــا هماهنگــی و  بــا رویکــرد 
مشــورت و همدلی و مشــارکت کلیه دســتگاه های شهرســتان .

ــگ  ــورای فرهن ــای ش ــروه ه ــوص کارگ ــه  در خص وی در ادام
عمومــی مطالبــی را عنــوان نمــود و گفــت : ایــن کارگــروه ها در 
ابتــدا هشــت کارگــروه بــود کــه با بررســی پیشــنهادات دســتگاه 

هــا در  ۵ کار گــروه  خالصــه شــد .
ــاد  ــگ و ارش ــس  اداره فرهن ــوی رئی ــوح موس ــن ل ــید حس س
اســالمی و دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی ضمــن قدر شناســی 
ــدی  ــع بن ــی از جم ــه گزارش ــن ارائ ــاء و ضم ــور اعض از حض
کارگروههــای شــورای فرهنــگ عمومــی از دســتگاه هــای عضــو 
خواســت تــا کل برنامــه هــای ســال خــود را در قالــب ۵ کارگروه 
ارائــه نماینــد و تاکیــد کــرد  اصــل برنامــه ها بــر  محــور خانواده 

نمونــه شــکل گیــرد .

ــاد اســالمی  ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقل از ســتاد خبری ســی و ســومین 
نمایشــگاه بیــن المللــی کتــاب تهــران، ایــن کار با هــدف تعامل 
بهتــر و بیشــتر مدیریــت برگزاری نمایشــگاه بــا اصحاب رســانه، 
ــوص  ــترده در خص ــه و گس ــه لحظ ــق و ب ــانی دقی اطالع رس
ــات و  ــرای خدم ــزی الزم ب ــگاه و برنامه ری ــای نمایش رویداده
تســهیالت رفاهــی الزم بــرای ســهولت فعالیــت همکاران رســانه 

ــرد.  ــورت می  گی ای ص
ــام  ــده در ای ــه ش ــر گرفت ــات در نظ ــر اســت خدم ــه ذک الزم ب
نمایشــگاه بــه آن دســته از همــکاران رســانه ای ارائه خواهد شــد 

کــه ثبت نــام خــود را در ایــن ســامانه قطعــی کــرده باشــند. 
طبــق شــیوه نامه در نظــر گرفتــه شــده، ثبــت نــام و خدمــات 
ویــژه اصحــاب رســانه، شــامل فعــاالن تمــام رســانه های مکتوب 
ماننــد روزنامه هــا، نشــریات و جرایــد و رســانه های غیرمکتــوب 
از جملــه خبرگزاری هــا و پایگاه هــای خبــری اســت کــه دارای 
مجــوز فعالیــت از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و فعالیــت 

گســترده و مســتمر در ســه مــاه گذشــته باشــند. 
الزم بــه تاکیــد اســت زمــان ثبت نــام تــا ۹ اردیبهشــت اســت و 
بــه هیــچ عنــوان قابــل تمدیــد نخواهــد بــود . مطابق شــیوه نامه 

ثبــت نــام اصحــاب رســانه، خبرنــگاران هــر رســانه بــه صــورت 
ــرادی  ــای انف ــت نامه ــه ثب ــد و ب ــام کن ــت ن ــد ثب ــی بای گروه

رســیدگی نخواهــد شــد. 
اصحاب رسانه میتوانند با مراجعه به نشانی 

https://survey.porsline.ir/s/haSeVaB نســبت به 
ــد. ــدام نماین ــه اق ــن زمین ــام در ای ــت ن ثب

ــی کتــاب تهــران از 2۱  سی وســومین دوره نمایشــگاه بین الملل
تــا 3۱ اردیبهشــت در محــل مصــالی امــام خمینــی)ره( بــه دو 

شــکل حضــوری و مجــازی برگــزار می شــود.

قیمت آرد افزایش پیدا کرد ؟

ــدم از  ــی گن ــد تضمین ــرخ خری ــد ن ــت در ســال جدی دول
کشــاورزان را تــا ۱2 هــزار و ۵۰۰ تومــان افزایــش داد. گرچــه 
ــد  ــن رون ــرد ای ــالم ک ــدم کاران اع ــی گن ــاد مل ــس بنی رئی
تاثیــری بــر افزایــش قیمــت نــان و آرد نمی گــذارد، امــا پــس 
ــف و صنعــت از  ــرای صن ــدم ب ــم قیمــت گن ــن تصمی از همی

ــید. ــان رس ــزار توم ــه ۱2 ه ــان ب 2۷۰۰ توم
ــدی  ــل ۵۷ درص ــش حداق ــان از افزای ــی ها نش ــال بررس ح

قیمــت آرد دارد.
بــر  مســتقیم  تاثیــری  متعاقبــا  گنــدم  نــرخ  افزایــش 
ــی،  ــان، ماکارون ــه آرد، ن ــته از جمل ــوالت وابس ــت محص قیم

... گذاشــت. و  کیــک  بیســکوئیت، 
ــک بســته آرد  ــد ی ــغ خری ــه مبل ــوان ب ــال می ت ــوان مث به عن
ــن  ــخ ۵ فرودی ــه در تاری ــرد ک ــاره ک ــی اش ــول ۴۰ کیلوی ن
۱۴۰۱ برابــر بــا 3۸۵ هــزار تومــان بــود. نــرخ همیــن 
ــان رســید.  ــزار توم ــه ۶۰۵ ه محصــول در دوم اردیبهشــت ب
بنابرایــن قیمــت آرد در کمتــر از یــک مــاه رشــد ۵۷ درصــدی 

ــرد. ــه ک را تجرب

حجه االسالم و المسلمین حسناتی در اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی سالجاری
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                                                                           تیراندازی به خودروی فرمانده ارشد سپاه در زاهدان

 در شــلیک بــه خــودروی حامــل ســردار الماســی فرمانــده تیــپ ۱۱۰ ســپاه سیســتان و بلوچســتان، محافــظ او یعنــی محمــود 
آبســاالن بــه شــهادت رســید و بــه ســردار آســیبی نرســید.

این حادثه در یک ایست بازرسی در زاهدان روی داد.
سردار الماسی در صندلی عقب اتومبیل بوده و در این حادثه جراحتی ندیده و سالم هستند.

محافظی که به شهادت رسید محمود آبساالن  پسر سردار آبساالن است .

مهنــدس رســول موســویان معــاون امــور زیربنایــی و حمــل 
ونقــل شــهری شــهرداری نجــف آبــاد در اســتمرار جریــان 
خدمــت و بــه مناســبت آغــاز عملیــات اجرایــی پــروژه بلوار 
کشــاورز گفــت در ادامــه تکمیــل دسترســی های خــارج از 
ــاد و در راســتای مدیریــت ترافیــک شــهری  مرکــز نجف آب
ــیرهایی  ــعه مس ــا توس ــداث ی ــا اح ــن ب ــش از ای ــه پی ک
ــده  ــال ش ــهدا دنب ــان ش ــه خیاب ــر و ادام ــوار فج ــد بل مانن
ــا عــرض پنجــاه و  ــوار کشــاورز ب ــود، عملیــات اجــرای بل ب

پنــج متــر در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
ــردد شــمال  موســویان در ادامــه افــزود در حــال حاضــر ت
بــه جنــوب نجف آبــاد و بالعکــس، بــه چنــد مســیر خــاص 
ــا،  ــه اســتفاده از آن ه ــچ و خــم محــدود شــده ک ــر پی و پ
ــت  ــژه در باف ــه وی ــهری ب ــک ش ــدید ترافی ــاز تش زمینه س

ــت. ــده اس ــاد ش ــزی نجف آب مرک
ــاورز  ــری کش ــش کیلومت ــوار ش ــداث بل ــه داد اح  وی ادام
ــوب و شــمال شــهر و بالعکــس را  ــای جن ــه کمربندی ه ک
بــا گــذر از چندیــن تقاطــع بــه هــم وصــل خواهــد کــرد، 
ــود کــه در آن  الگویــی جایگزیــن بدیــن منظــور خواهــد ب
ــی دسترســی های  ــر پیش بین ــوار فجــر، عــالوه ب مشــابه بل
ــیر  ــت، دو مس ــت و برگش ــدروی رف ــد کن ــی و دو بان محل

تندرو نیز در نظر گرفته شده است.
 معــاون امــور زیربنایــی و حمــل و نقــل شــهری شــهرداری 
نجــف آبــاد گفــت رونــد احــداث بلــوار کشــاورز کــه نقــش 
ــعه  ــهر و توس ــز ش ــی مرک ــار ترافیک ــش ب ــی در کاه مهم
مناطــق مختلــف خواهــد داشــت، در چندیــن فــاز در 
دســت اجــرا قــرار گرفتــه و بــا عــرض ۵۵متــر، کمربنــدی 
ــد. ــل می کن ــر متص ــه یکدیگ ــهر را ب ــمالی ش ــی و ش جنوب

 موســویان ادامــه داد فــاز یــک حدفاصــل کمربنــدی 
ــر  ــول 2۸۰۰مت ــه ط ــی ب ــان امام خمین ــا خیاب ــی ت جنوب
عملیاتــی گردیــد و فــاز دوم آن حدفاصــل بلــوار بهارســتان 

ــده اســت. ــاز گردی ــهداء آغ ــوار ش ــا بل ت

احداث بلوار کشاورز نجف آباد پرداخت 46 هزار میلیارد ریال 
کمک مالیاتی به شهرداری های اصفهان 
ــزار  ــته ۴۶ ه ــال گذش ــان: س ــی اصفه ــور مالیات ــرکل ام مدی
میلیــارد ریــال کمــک مالیاتــی از محــل مالیــات ارزش افــزوده 
ــن اســتان پرداخــت شــد. ــه شــهرداری هــا و دهیــاری هــای ای ب

ــه   از میــان کل مبلــغ اختصاصــی، 3۵ هــزار میلیــارد ریــال ب
حســاب ۱۱2 شــهرداری، ۱۰ هــزار میلیــارد ریــال بــه حســاب 
۸۴۹ دهیــاری و ۹۵۰  میلیــارد ریــال به حســاب 2۸ فرمانداری 
ــز شــده اســت. ــان واری ــای اســتان اصفه ــای شهرســتان ه ه

 چنیــن اعتبــاری نقــش مهمــی در پیشــرفت کار پــروژه هــای 
شــهرداری هــا و دهیــاری هــا دارد که دولــت از محــل اعتبارات 
مالیــات ارزش افــزوده بــه ایــن نهادهــا اختصــاص مــی دهــد.

جذب سرمایه گذار و مشارکت مردمی

نشســت ارائــه عملکــرد مدیریــت دفتر ســرمایه گــذاری و جذب 
مشــارکت های مردمــی بــا حضــور قربانعلــی مومنــی رییــس و 
اعضــای پارلمان شــهری، عبدالرســول امامی شــهردار نجــف آباد، 
معاونین شــهردار، جمشــید اســماعیلی مدیر دفتر سرمایه گذاری 
و جــذب مشــارکت های مردمــی شــهرداری نجــف آبــاد و 
کارشناســان ایــن دفتــر در محــل خزانــه شــهرداری برگزار شــد.

ــای  ــروژه ه ــل از پ ــی کام ــه گزارش ــن ارائ ــماعیلی ضم اس
انجــام شــده و در حــال انجــام دفتــر مشــارکت هــا توضیــح 
مبســوطی در خصــوص پروژه هــای پیشــنهادی داد و گفــت 
ــد  ــارکتی بای ــای مش ــروژه ه ــر راه پ ــع س ــکاالت و موان اش
رفــع شــود و در حــال انجــام پیگیری هــای الزم در خصــوص 
رفــع مشــکالت موجــود در جهــت بــه ثمــر رســیدن پــروژه 

هــای نیمــه تمــام هســتیم.
 در ادامــه ایــن نشســت عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف 
ــرمایه گذاری  ــای س ــت فرصت ه ــه لیس ــتار تهی ــاد خواس آب
نجف آبــاد و انتشــار آن شــد و گفــت بســتر کــه آمــاده شــد از 

ســرمایه گذاران اســتان و شهرســتان بــرای شــرکت در یــک 
همایــش کلــی ســرمایه گذاری دعوت بــه عمل خواهیــم آورد.

 در ادامــه قربانعلــی مومنــی رئیــس شــورای اســالمی شــهر 
ــزرگ و  ــای ب ــارک ه ــرای پ ــری ب ــت فک ــاد گف ــف آب نج
محلــه ای بشــود کــه بــا مشــارکت و ورود بخــش خصوصــی 

ــا ایجــاد شــود. جذابیــت بیشــتری در آنه
 مومنــی در ادامــه خواســتار ایجــاد کمیتــه حــل مشــکالت 

قراردادهــای مشــارکتی در شــهرداری نجــف آبــاد شــد.
 در ادامــه اعضــای شــورای اســالمی پیشــنهاد افزایــش 
نظــارت در جهــت فعــال تــر شــدن پــروژه هــای مشــارکتی 
ــل  ــارت کام ــری مســتمر و نظ ــد و درخواســت پیگی را دادن
ــرداری شــدند. ــره ب ــا به ــد اجــرا  ت جهــت تســهیل در رون

 همچنین اعضای شــورای اســالمی خواســتار تسهیل دریافت 
پیشــنهادات پــروژه هــای مشــارکتی از ســمت مــردم شــدند.

سفر به کربال را الکچری نکنید!
ــات  ــات عالی ــه عتب ــران ب ــزام زائ ــه در اع ــال وقف ــد از 2 س بع
بــه دلیــل شــیوع کرونــا، زائــران بــا چالــش قیمت هــای 
نجومــی مواجــه شــده اند و یــک حســاب و کتــاب سرانگشــتی 
ــت  ــوان پرداخ ــه ت ــار جامع ــیاری از اقش ــد بس ــان می ده نش
ــت و  ــت رف ــت بلی ــل قیم ــد. حداق ــی را ندارن ــای فعل هزینه ه
ــاز  ــان آغ ــون توم ــه نجــف از ۵ میلی ــران ب ــرای ته برگشــت ب
می شــود و بــه حــدود ۹ تــا ۱۰ میلیــون تومــان نیــز می رســد.

بــه عبــارت دیگــر هزینــه بلیت بــرای یک خانــواده ۴ نفــره بین 
2۰ تــا ۴۰ میلیــون تومــان آب میخــورد! همچنــان این پرســش 
بــرای مــردم باقــی اســت که چــرا ســفر بــه شــهرهایی ماننــد 
اســتانبول کــه مســافت آن چنــد برابــر مســافت بیــن تهــران تا 
نجــف اســت بــا نصــف هزینه ســفر بــه عتبــات امکانپذیر اســت!

رفع تصرف اراضی دولتی 
ــت:  ــاد گف ــتان نجــف آب ــازی شهرس ــس اداره راه و شهرس ریی
ــن  ــی ای ــی مل ــار از اراض ــش از 33 هکت ــته، بی ــال گذش در س
ــد  ــان از ی ــارد توم ــر ۷۰ میلی ــغ ب ــی بال ــه ارزش ــتان ب شهرس
ــت:  ــد.وی گف ــترد ش ــال مس ــه بیت الم ــارج و ب ــان خ متصرف
تیم هــای گشــت و مراقبــت یــگان حفاظــت اراضــی ملــی بــه 
صــورت شــبانه روزی عرصه هــای دولتــی را مورد رصــد و پایش 
قــرار می دهنــد و بــه محــض مشــاهده هرگونــه تخلــف بــر روی 
اراضــی ملــی بــا متخلفــان برخــورد قانونــی صــورت می گیــرد.

مالقات مردمی مهندس امامی 
در منطقه دو جهت بررسی و پیگیری 

مشکالت شهروندان
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خبر کوتاه بررسی عدم شفافیت مالی اتاق بازرگانی با تحقیق و تفحص مجلس

نماینــدگان مجلــس امــروز بــا طــرح تحقیــق و تفحــص از اتــاق بازرگانــی بــا هــدف بررســی فســاد اقتصــادی و عــدم شــفافیت 

مالــی در ایــن نهــاد موافقــت کردنــد.

ــت و  ــی از حــق عضوی ــد باالی ــاد درآم ــن نه ــی، ای ــاق بازرگان ــص از ات ــق و تفح ــرح تحقی ــان ط ــارات طراح ــاس اظه ــر اس ب

همچنیــن ســهم مصــوب از درآمــد مالیاتــی و ارزش صــادرات و تجــارت خارجــی کشــور دارد امــا هیــچ خدمتــی بــه فعــاالن 

ــت. ــده اس ــم ش ــی ه ــای سیاس ــاً وارد فعالیت ه ــد و بعض ــه نمی ده ــی ارای ــش خصوص بخ

خانواده های دارای 3 فرزند وام 
مسکن می گیرند

بانــک مرکــزی دســتورالعمل تســهیالت قرض الحســنه »ودیعــه 
ــد  ــای فاق ــرای خانواده ه ــکن« ب ــاخت مس ــا س ــد ی ــا خری ی
مســکن کــه از ســال ۱3۹۹ بــه بعــد صاحــب فرزنــد ســوم یــا 
بیشــتر شــده یــا می شــوند را بــه بانک هــای عامــل ابــالغ کــرد. 
ــت آن  ــوده و بازپرداخ ــان ب ــون توم ــن وام 2۰۰ میلی ــغ ای مبل
ــا اعتبارســنجی  حداکثــر 2۰ ســال اســت. بانک هــا مکلفنــد ب
متقاضیــان و گرفتــن ســفته از متقاضــی یــا یــک ضامــن معتبر 

تســهیالت را پرداخــت کننــد.

در ایــن نوبــت کــه در حضــور حجــت االســالم حســناتی نماینده 
مقــام معظــم رهبری)مدظلــه( و امــام جمعــه نجــف آبــاد برگزار 
ــتاد  ــواری، اس ــا ان ــوان علیرض ــاری نوج ــالوت ق ــس از ت ــد پ ش
ــرآن  ــالوت ق ــظ و ت ــه اجــرای بخــش حف موســی معتمــدی ب
پرداخــت. در مســابقه حفــظ قــرآن، حاضریــن آیــه ای تــالوت 
ــماره  ــریفه، ش ــه ش ــالوت آن آی ــن ت ــدی ضم ــتاد معتم و اس

صفحــه، و ســر صفحــه هــای بعــدی و قبلــی آن را بیــان مــی 
کــرد و در بخــش دیگــر بــا تعامــل شــرکت کننــدگان مســابقه 
درک مفاهیــم و شــأن نــزول آیــات تــالوت شــده را اجــرا نمــود.

مؤسســه  گــروه  خوانــی  جمــع  اجــرای  از  پــس 
بــه  خزایــی  وحیــد  اســتاد  فــالح،  عتــرت  و  قــرآن 
پرداخــت. بقــره  مبارکــه  ســوره  پایانــی  آیــات  تــالوت 

کرسی تالوت یادمان شهداء نجف  آباد

مراسم احیا شب های قدر 1400 در نجف آبا د

نگران کننده ترین سال آبی ایران 
در پیش است

ــازمان  ــران س ــت بح ــی و مدیری ــی پیش بین ــز مل ــس مرک رئی
هواشناســی اعــالم کــرده اســت از ابتــدای ســال زراعــی نســبت 
بــه ســال گذشــته تاکنــون 2۹درصد کاهــش بارندگی داشــتیم. 
ادق ضیاییــان گفتــه در فروردین مــاه امســال نســبت بــه 
ســال گذشــته تاکنــون ۸۸درصــد کاهــش بارندگــی داشــتیم.

ــن ســال های  ــه یکــی از نگران کننده تری ــن ک ــه  ای ــا توجــه ب ب
آبــی را تجربــه می کنیــم، بایــد نیازهــای اساســی مان را 
برطــرف کنیــم و در عیــن حــال مصــرف آب را در مــوارد 
ــه  ــی ک ــم. نیازهای ــع کنی ــم و قط ــش دهی ــروری کاه غیرض
فــرع هســتند، مثــل شســتن حیــاط و خــودرو و حتــی 
پرکــردن اســتخرها. مــا در کالنشــهرهایی مثــل تهــران 
اســتخرهای خصوصــی زیــادی داریــم. اینهــا نبایــد بــا 
آب شــرب پــر شــوند. در ایــن شــرایط بایــد از چنیــن 
ــم. ــی کنی ــه چشم پوش ــوم جامع ــع عم ــه نف ــتفاده هایی ب اس

شانس خانه دار شدن در طرح 
نهضت ملی مسکن چقدر است؟

ــع مســکن در طــرح  قیمــت تمــام شــده ســاخت هــر مترمرب
نهضــت ملــی را حداقــل ۴.۵ میلیــون تــا شــش تــا ۶.۵ میلیون 
ــی  ــای عدد های ــاط پ ــی نق ــد.در بعض ــرآورد کرده ان ــان ب توم
مثــل هفــت تــا ۱۰ میلیــون و حتــی ۱۰ تــا ۱۵ میلیــون تومان 
در میــان اســت. قیمــت تمــام شــده ســاخت یــک واحــد ۱۰۰ 
متــری در شــهر های جدیــد هــم حــدود ۱.۵ میلیــارد تومــان 
ــن  ــود ای ــق ش ــت موف ــم دول ــرض کنی ــر ف ــود. اگ ــد ب خواه
ــا ۷۰۰ میلیــون تومــان کاهــش دهــد. کســی کــه  مقــدار را ت
وام ۴۵۰ میلیــون تومانــی دریافــت کــرده بایــد 2۵۰ میلیــون 
ــورت  ــذارد.در ص ــط بگ ــخصی وس ــوان آورده ش ــان به عن توم
اضافــه شــدن هزینه هایــی مثــل زیرســاخت، رقــم آورده هــم 

بــاال خواهــد رفــت.

 سواری مدیرعامل شرکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان شد

بــا حکــم معــاون وزیــر صمــت و مدیرعامــل شــرکت شــهرک 
هــای صنعتــی کشــور، رســول ســواری بــه عنــوان مدیرعامــل 
شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اصفهــان منصــوب شــد.

 از جملــه ســوابق وی مدیر روابط عمومی شــرکت شــهرک های 
ــی  ــی صنعت ــهرکها و نواح ــور ش ــر ام ــان، مدی ــی اصفه صنعت
ــور  ــر ام ــران، مدی ــان ، تی ــهر، لنج ــی ش ــاد ، خمین ــف آب نج
شــهرک ها و نواحــی صنعتــی غــرب اســتان اصفهــان می باشــد.
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                                                                  نجف آباد، میزبان اردوی تیم ملی اسکیت اعزامی به مسابقات آسیایی
اردوی تیــم ملــی اســکیت فــری اســتایل کشــور جهــت اعــزام بــه بــازی هــای آســیایی 2۰22 هانگژو چیــن ذبــه میزبانی شهرســتان 
نجــف آبــاد در ســالن ورزشــی موهبــت مجموعــه ورزشــی آزادی زیــر نظــر احســان حبیــب آبــادی و فرزانــه ایوبــی مربیــان تیــم ملی 

از نجــف آبــاد بــا حضــور ۱2 بازیکن)کــه ۹ نفــر ایــن بازیکنــان از نجــف آبــاد هســتند( در حــال برگــزاری اســت.
اسامی بازیکنان حاضر در اردوی تیم ملی :

لعیا عربی، ترانه احمدی، رومینا سالک، رضا لسانی، امیرمحمد سواری، محمدامین عباسیان،
 علی شجاعی، ریحانه مصطفایی، سبحان خسروانی )از نجف آباد(
زهرا صادقیان و مژده شعبانی )از البرز( و بهداد تقوی )از تهران(

 تعدد شکستگی لوله در اصفهان 
می تواند ناشی از آثار فرونشست باشد

ــی  ــن شناس ــازمان زمی ــر کل س ــالمی، مدی ــا اس ــر رض  دکت
ــه  ــتگی لول ــدد شکس ــان: تع ــی اصفه ــواد معدن ــافات م و اکتش
دراصفهــان و گــودال هــای ایجــاد شــده اخیــر در خیابــان هــا می 
توانــد ناشــی ازآثــار مخــرب فرونشســت باشــد. کارشناســان آبفــا 
علــت فروریــزش هــای متنــاوب اخیــر در اصفهــان را پوســیدگی 
لولــه هــای بتنــی بدنبــال ایجاد اســید ســولفوریک )ترکیــب آب و 
گاز H2S( که خاصیت خورندگی بســیار زیــاد دارد عنوان کردند.

ــادی در  ــده ابع ــاد ش ــودال ایج ــا، گ ــان آپادان ــزش خیاب در فروری
حــدود ۷ متــر در 2 متــر در چهــار و نیــم متــر داشــت کــه اگــر 
آنهــا را درهــم ضــرب کنیــم و در وزن مخصــوص خــاک کــه 2 
ــرای حجــم  ــن ب ــم عــددی در حــدود ۱2۶ ت اســت ضــرب کنی
خــاک ایــن قســمت بــه دســت مــی آیــد و ســوال ایــن اســت کــه 

ایــن مقــدار خــاک کجــا رفتــه اســت؟
در هیــچ کــدام از دو مــورد اخیــر شکســتگی لولــه اثــری از نشــت 
گاز »H2S«  ندیدیــم کــه اگــر اینچنیــن بــود هنــگام کار بیــل 
ــی  ــوی نامطبوع ــا ب ــت ی ــی گرف ــورت م ــتعال ص ــی اش مکانیک
ــن  ــوده و در ای ــن نب ــن چنی ــا ای ــت ام ــی گرف ــرا م ــه را ف منطق
خصــوص گزارشــی هــم ندیدیــم. بــه جــای اینکــه زاینــده رود بــه 
کانــال آبرســانی تبدیل شــود برقــراری جریــان دائمــی رودخانه به 
عنــوان اصلــی تریــن منبــع تغذیه کننــده آبخــوان ضروری اســت.

ادامه از صفحه 1
عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد گفــت ویــژه 
برنامه هــای نــوروزی مجموعــه شــهری نجــف آبــاد بــا 
ــای  ــوروزگاه ه ــن ن ــا” در بی ــان ه ــار ج ــد به ــوان “آم عن

برگــزار شــده در اســتان مقــام دوم را کســب نمــود.
ــور و  ــته و پرش ــزاری شایس ــه برگ ــاره ب ــن اش ــی ضم امام
ــوروز  ــوی در ن ــهر صف ــاغ ش ــوروزی ب ــنواره ن ــاط  جش نش
ــاد  ۱۴۰۱ اظهــار کــرد: ســتاد  نــوروزی شــهرداری نجــف آب
ــگری  ــانه ای و گردش ــی، رس ــای فرهنگ ــژه برنامه ه ــا وی ب
ــا  ــدی و ب ــورت ج ــه ص ــود را ب ــفندماه کار خ ــل اس از اوای
ــات و  ــزاری جلس ــی و برگ ــای تخصص ــه ه ــکیل کمیت تش
ــوروز۱۴۰۱  ــام ن ــاز نمــود. و در ای ــدد آغ ــای متع نشســت ه

در عرصــه هــای شــهری ماننــد برگــزاری ویــژه برنامــه هــا و 
ــت. ــاخص داش ــردی ش ــوروزی عملک ــافران ن ــی از مس میزبان

ــدار  ــای فرمان ــه صحبته ــتناد ب ــا اس ــاد ب ــهردار نجــف آب  ش
ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد و اســتاندار اصفهــان در جلســه 
ــوروز و در  ــام ن ــول ای ــزود: در ط ــتان اف ــوروزی اس ــتاد ن س
ــتاد  ــا” س ــان ه ــار ج ــد به ــای “آم ــه ه ــژه برنام ــب وی قال
نــوروزی و ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
ــه و  ــی ۱۱۵۰ برنام ــوع  برپای ــا مجم ــاد توانســت ب نجــف آب
از آن در رتبــه بنــدی  بازدیــد  بیــش از 2۷2۰۴۹ نفــر 

ــد. ــب کن ــام دوم را کس ــتان مق ــوروزگاه در اس ن
ــا اســکان بیــش  ــام ب ــن ای ــاد در ای ــه داد نجــف آب  وی ادام
از 2۷2۰۴۹ نفــر از مســافرین نــورزی در اســتان بعــد از 
ــت. ــرار گرف ــارم ق ــگاه چه ــز، در جای ــان، نطن ــان، کاش اصفه

رتبه دوم نوروزگاه استان برای نجف آباد

شیخ بهایی، نابغه ای از تاریخ مفاخر

شــیخ بهــاء الدیــن محمــد عاملــی، یکــی از بــزرگان و مفاخــر 
ــم هجــری  ــرن یازده ــل ق ــم و اوای ــرن ده ــغ اواخــر ق و نواب
ــش در  ــراد روزگار خوی ــن اف ــی از جامع تری ــد. او یک می باش
وســعت معلومــات و تنــوع اطالعــات بــوده و از ایــن نظــر در 
میــان فقهــا و دانشــمندان جایــگاه برجســته ای پیــدا کــرده 
اســت. شــیخ بهایــی نــه تنهــا در فقــه و حکمــت و ریاضیــات 
ــاالت و  ــد کم ــه واج ــته، بلک ــت داش ــث دس ــت و حدی و لغ

حایــز علــوم معقــول و منقــول هــم بــوده اســت.
 شــیخ بهائــی در ســال ۹۵3 ه.ق)۱۵۴۶(میــالدی در بعلبــک 
ــد الصمــد  ــد عب ــدر وی، شــیخ حســین فرزن ــد شــد. پ متول
حارثــی یکــی از شــاگردان فقیــه نامــدار شــیعه،مرحوم 
شــهید ثانــی اســت. پــس از شــهادت شــهید ثانــی، در ایــام 
ــه در  ــی ک ــکنی های ــا و کارش ــختگیری ه ــی، در اثرس جوان
امــور شــیعه در جبــل عامــل پیــش آمــده بود،بــه ایــران آمــد. 

ــه ایــران آمــد.  شــیخ بهایــی نیــز همــراه پــدر ب
بــا  اســتعداد فطــری کــه داشــت،  اثــر ذکاوت و  او در 
بهره گیــری از فضایــل پــدر و محیــط علمــی ایــران توانســت 
ــت  ــری به دس ــر تبح ــداول عص ــای مت ــش ه ــوم و دان در عل
آورد. شــیخ بهایــی در ســال ۹۹۶ هجــری قمــری بــه ســمت 
شیخ االســالمی اصفهــان، پایتخــت جدیــد شــاه عبــاس اول، 
تعییــن شــد و تا زمــان وفاتش ایــن منصب را برعهده داشــت.

تالیفــات او را بیــش از ۱۰۰جلــد کتــاب مــی داننــد. همچنین 
ــی،  ــم ستاره شناس ــه عل ــی ب ــیخ بهای ــات ش ــاس خدم ــه پ ب
ــیخ  ــوم و ش ــال »نج ــام او س ــه ن ــال 2۰۰۹ را ب ــکو س یونس

بهایــی« نامگــذاری کــرد.
آثار شیخ بهایی

* معروفترین اثر شیخ بهایی، کتاب کشکول است. 
ــرد:  ــام ب ــا ن ــوان از اینه ــات معــروف شــیخ مــی ت *از مثنّوی

ــا ســوانح ســفر الحجــاز« ــوا ی ــان و حل »ن

* اربعین حدیث شیخ بهایی 
ــاب  ــر، کت ــه نث ــی ب ــیخ بهای ــای ش ــن کتاب ه *از مهم تری
»جامــع عباســی« اســت.البته شــیخ قبــل از بــه پایــان 
رســاندن کتــاب از دنیــا رفــت و شــاگردش، نظام الدیــن 
ســاوجی، کار تکمیــل و نــگارش آن را برعهــده گرفــت. 

»حدائق الصالحیــن«  و  »حبل المتیــن«  *»مفتاح الفــالح«، 
هــم از دیگــر تألیفــات ایــن نویســنده و فقیــه اســت.

بنیانگذار مکتب هنری صفویه 
در عــرف مــردم ایــران، شــیخ بهائــی بــه مهــارت در ریاضــی 
ــاری  ــه معم ــت، چنانک ــروف اس ــی مع ــاری و مهندس و معم
مســجد امــام خمینــی در اصفهــان و مهندســی حصــار نجــف 
و طــرح ریــزی کاریــز نجــف آبــاد اصفهــان را بــه او نســبت 
ــات شــبانه روز  ــن اوق ــا تعیی ــن ب ــد. شــیخ همچنی ــی دهن م
ــجد  ــه ی مس ــمت قبل ــن س ــاب و تعیی ــایه ی آفت از روی س
امــام بــه یکــی از مهم تریــن و قدیمی تریــن اختالفــات 
دانشــمندان عصــر خــود پایــان داد. یــک نمونــه از اقدامــات 
ــالت  ــان مح ــده رود درمی ــیم آب زاین ــی، تقس ــیخ بهای ش
مختلــف شــهر اصفهــان و روســتاهای مجــاور رودخانــه اســت 
کــه هنــوز هــم بــه همــان ترتیــب اعمــال مــی شــود. یکــی 
دیگــر از کارهــای شــگفت کــه بــه بهائــی نســبت مــی دهنــد، 
ســاختمان گلخــن گرمابــه ای کــه هنــوز در اصفهــان مانــده 
و بــه حمــام شــیخ بهائــی یــا حمــام شــیخ معــروف اســت.

ــال  ــرده  اســت. م ــت ک ــادی تربی ــی شــاگردان زی شــیخ بهای
صــدرای شــیرازی و مــال محمــد تقــی مجلســی اول، شــیخ 
جــواد بغدادی،مــال محمــد محســن بــن مرتضــی بــن 
محمــود، و مــال محمدباقــر بــن محمــد مؤمــن خراســانی، از 
شــاگردان  او بــه شــمار مــی رونــد کــه در فلســفه و حکمــت 
ــد. ــرآمد بودن ــوم س ــی و نج ــول و ریاض ــه و اص ــی و فق اله

مقبره شیخ بهایی، در جوار مرقد امام رضا )ع(
 شــیخ بهایــی در ســال ۱۰3۱ ه.ق )۱۶2۴.م( در شــهر 
ــهر  ــودش در ش ــت خ ــر وصی ــا ب ــت و بن ــان درگذش اصفه
مشــهد، در جــوار مرقــد امــام رضــا )ع(. هم اکنــون قبــر وی 
در یکــی از رواق هــا کــه بــه نــام خــودش معــروف مــی باشــد، 

ــد. ــی کنن ــارت م ــر او را زی ــادی قب ــران زی ــرار دارد و زائ ق
ــت  ــام روز بزرگداش ــه ن ــت ب ــوم اردیبهش ــران روز س در ای
ــی ثبــت شــده اســت. ــم مل ــی و روز معمــار در تقوی شــیخ بهای
احمد شریعتی

 رویکرد مسجد محوری  اساس  
حرکت های فرهنگی درشهر است

ــی  ــی و ورزش ــی ، اجتماع ــازمان فرهنگ ــی س ــاون اجتماع مع
شــهرداری اصفهــان در دیــدار بــا حجــه االســالم والمســلمین 
ــاجد و  ــور مس ــه ام ــیدگی ب ــر رس ــر دفت ــک زاده مدی کوچ
ــجد  ــردی مس ــر رویک ــه ب ــق ۱۵گان ــر مناط ــیولین دفات مس
محــوری در حرکــت هــای فرهنگــی ســازمان فرهنگــی ، 

ــرد. ــد ک ــان  تاکی ــهرداری اصفه ــی ش ــی و ورزش اجتماع
ســعید امامــی گفــت: گــزارش مســاعدت هــا به مســاجد ســطح 
ــن  ــاری در ای ــای آم ــل داده ه ــال ۱۴۰۰ و تحلی ــهر در س ش
زمینــه بــا مســیولین امــور مســاجد به اشــتراک گذاشــته شــده 
و در جهــت اقدامــات آتــی تصمیمــات مناســبی گرفتــه شــد .

وی افــزود : هــم افزایــی بیــن ســازمانها قطــع راهگشاســت و بــا 
رویکــرد مشــارکتی بــه نتایج  بســیار مطلوبــی خواهیم رســید .

امامــی گفــت:  از شــش ماهــه دوم  ســال ۱۴۰۰ مســاعدت بــه 
مســاجد ســطح شــهر  شــیب صعــودی بســیار خوبــی گرفتــه و 
بــا بودجــه مناســبی کــه شــورای شــهر در ایــن رابطــه تصویــب 
کــرده امیدواریــم گامــی هــر چنــد کوچــک در زمینــه آبادانــی 

مســاجد برداشــته شــود.

اخراج 10 تا 40 درصدی کارگران 
اصفهانی با افزایش دستمزد

رئیــس اتــاق اصنــاف اســتان اصفهــان: بــرای حمایــت از 
ــود؛  ــت ش ــا تثبی ــرل و قیمت ه ــورم کنت ــد ت ــروی کار، بای نی
ــورت  ــروی کار ص ــری از نی ــت موثرت ــورت حمای ــن ص در ای
امســال  دســتمزد ها  و  حقــوق  اینکــه  ضمــن  می گیــرد. 
ایــن  افزایــش پیــدا کــرده اســت. درواقــع  غیرمنطقــی 
ــد  ــش تولی ــع بخ ــه نف ــه ب ــتمزد ها ن ــوق و دس ــش حق افزای
ــه نفــع کارگــر و کارفرمــا. کارگاه هــای تولیــدی  ــه ب اســت و ن
ــتند.  ــرو داش ــل نی ــد تعدی ــا ۴۰ درص ــدود ۱۰ ت ــان ح اصفه
ــه تولیدکننــده و کاســب تحمیــل شــده  هزینه هــای زیــادی ب
ــد  ــب نمی توان ــده و کاس ــر، تولیدکنن ــوی دیگ ــت و از س اس
تأمیــن کنــد. را  بفروشــد و هزینــه هایــش  را  کاالیــش 



w
w
w.
di
ba
ga
ra
n7

.ir

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 6 اردیبهشت 1400
شماره 150 

6
خبر کوتاه

دستگیری سارق ۷0میلیون ارز دیجیتال
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد، از دســتگیری عامــالن ســرقت ۷۰ میلیــون تومــان ارز دیجیتــال یکــی از شــهروندان 

در عملیــات مامــوران ایــن فرماندهــی خبــر داد.
ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی بیــان داشــت: در پــی ســرقت گوشــی یکــی از شــهروندان و دسترســی ســارقان بــه داده هــای 
موجــود در تلفــن همــراه مالباختــه، کارشناســان پلیــس فتــا بــا انجــام یــک ســری تحقیقــات تخصصــی، ســرانجام عامــل اصلــی 

ایــن ســرقت کــه دوســت شــاکی بــود را شناســایی و بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی دســتگیر کردنــد.
گوهــری اضافــه کــرد: بــه شــهروندان توصیــه مــی کنیــم داده هــا و منابــع مالــی خــود را پیــش دیگــران بازگــو نکــرده و از ذخیره 

فایــل هــای ارزشــمند خــود بــر روی تلفــن همــراه جــدا خــود داری کننــد.

 امکان ویرایش اطالعات متقاضیان 
طرح ملی مسکن اصفهان فراهم شد

معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی اســتان 
اصفهــان: از یکــم اردیبهشــت ۱۴۰۱ امــکان ویرایــش اطالعــات 
متقاضیــان طــرح نهضــت ملــی مســکن فراهــم شــده و افــراد 
می تواننــد نســبت بــه اصــالح شــهر محــل درخواســت 
ــد. ــدام کنن ــود اق ــات خ ــخصات و اطالع ــا مش ــکن و ی  مس

مــردم اســتان اصفهــان کــه متقاضــی طرح هــای ملــی مســکن 
ــر شــهر  ــد، پیــش از تغیی ــام نمودن ــه ثبــت ن ــدام ب ــوده و اق ب
محــل درخواســت خــود بــه »اطالعیــه ثبت نــام از متقاضیــان 
ــخ 2۰ دی ۱۴۰۰ منــدرج در  ــه تاری ــی مســکن« ب نهضــت مل

ســامانه توجــه کننــد.

مناطق محروم در دل نصف جهان 
پشــتکوه منطقــه ســخت گذر و کم برخــوردار اســتان، بــا 
ــهر  ــتان فریدونش ــع در شهرس ــری واق ــزار نف ــت ۶ ه جمعی
اســت کــه حــدود ۶۰ روســتا در ایــن مناطــق قــرار دارد 
و جاده هــای ایــن روســتاها در فصــل زمســتان مســدود 
ــش  ــا نفت ک ــت ب ــل نف ــد و حم ــکان رفت وآم ــود و ام می ش
 یــا انتقــال کپســول گاز بــه ایــن مناطــق وجــود نــدارد.

دولت هــای  در  اصفهــان:  اســتاندار  مرتضــوی،  ســیدرضا 
ــه  ــد ک ــود کردن ــات وانم ــا تبلیغ ــوری ب ــه ط ــته همیش گذش
اصفهــان برخــوردار اســت و همیــن امــر موجــب شــده 
اســت مــا همیشــه در زمینــه بودجــه در رده هــای آخــر قــرار 
ــه  ــا چگون ــت، م ــران اس ــن ته ــان معی ــر اصفه ــته ایم؛ اگ داش
ــن  ــا ای ــن انتظــار م ــن را محقــق کنیــم؛ بنابرای ــرار اســت ای ق
ــود. ــوض ش ــان ع ــتان اصفه ــه اس ــگاه ب ــن ن ــه ای ــت ک  اس

ــه  ــوار، میم ــردم برخ ــده م ــی نماین ــینعلی حاجی دلیگان حس
ــا  ــا ب ــن محرومیت ه ــی از ای ــس: کس ــهر در مجل و شاهین ش
خبــر نیســت و نمی داننــد کــه اصفهــان نیــز محرومیــت دارد، 
ایــن مســأله بایــد بــه طــرق مختلــف بــه رخ کشــیده شــود و 
حداقــل صــدا و ســیما مســتندهایی بســازد تــا مــردم اســتان از 

ــوند. ــر ش ــا باخب محرومیت ه

نماینــده مــردم نجــف آبــاد، تیــران و کــرون از تدویــن طرحی 
ــا عنــوان تاســیس ســازمان ملــی اقامــت بــرای ســاماندهی  ب

افاغنــه در کشــور در 3۶ مــاده خبــر داد.
ابوالفضــل ابوترابــی ادامــه داد: طــی ســال هــای اخیــر چندین 
بــار سیاســت مــا نســبت بــه افغانســتان تغییــر یافــت، 
ــود  ــه ســال هــای اول انقــالب ب ــوط ب سیاســت نخســت مرب
کــه عنــوان سیاســت اســتقبال گــرم را داشــت؛ بعــد از مدتــی 
سیاســت بــه طــرد افغان هــا تغییــر پیــدا کــرد کــه متاســفانه 
ــه  ــده و ب همچنــان نیــروی انتظامــی در همــان سیاســت مان

تحــوالت جدیــد واقــع بینانــه نــگاه نمــی کنــد.
ــرد:  ــح ک ــم، تصری ــس یازده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــرآورده نکــرد و اگرچــه طبــق  سیاســت طــرد، انتظــارات را ب
آمــار، حــدود 2۷ میلیــون از مــردم افغــان از ایران طرد شــدند 
امــا واقعیــت آن اســت کــه ایــن کار بیهــوده ای بــود، چراکــه 
ــه داخــل افغانســتان می فرســتیم و  از طرفــی افغــان هــا را ب
از ســویی دیگــر دوبــاره آنهــا بــه ایــران بــاز مــی گردنــد و در 
واقــع ایــن رونــد بــه نوعــی تبدیــل بــه یــک اشــتغال بــرای 

نیــروی انتظامــی و آمادگــی آن هــا شــده اســت.
ابوترابــی سیاســت ســوم را سیاســت ســاماندهی افغــان هــا بــر 
ــر اســاس ایــن سیاســت،  مبنــای اقامــت دانســت و گفــت: ب
بایــد اقامــت افــراد تحــت نظــارت صــورت مــی گرفــت کــه 

ثبــت نــام افاغنــه در مــدارس، زیباتریــن دســتوری بــود کــه 
مقــام معظــم رهبــری در ایــن خصــوص صــادر کردنــد.

ایــن نماینــده مــردم در مجلــس، از تدویــن طرحــی بــا عنــوان 
تاســیس ســازمان ملــی اقامــت خبــر داد و گفــت: ایــن طــرح 
ــالم  ــه زودی اع ــد و ب ــه ش ــس ارائ ــه مجل ــات رئیس ــه هی ب
ــور  ــه طــرح مذک ــی اســت ک ــن درحال ــی شــود ای وصــول م
ــر اســاس آن، اقامت هــا دســته  در حــدود 3۶ مــاده بــوده و ب

بنــدی شــده اســت.
حضور 5 میلیون افغانستانی در ایران

وی در تشــریح جزئیــات طــرح مذکــور، بیــان داشــت: درحــال 
حاضــر حــدود ۵ میلیــون مهاجــر افغان در کشــور وجــود دارد 
کــه بــه نظــر می رســد آمــار آنهــا بیــش از ایــن هــا اســت امــا 
در طــرح تاســیس ســازمان ملــی اقامــت، افــراد بایــد یکســاله، 
ســه ســاله و هفــت ســاله مصاحبــه شــده و در ایــن ســازمان 

چهــره نــگاری و انگشــت نــگاری شــوند.
ابوترابــی ادامــه داد: افاغنــه در ایــران بایــد حــق بیمه، اشــتغال 
و گواهینامــه را داشــته باشــند و اگــر تخلفــی را مرتکب شــدند 
نیــز از کشــور طــرد شــوند ضمــن آنکــه دورنمــای افغانســتان 

دورنمــای مثبتی نیســت.
وی تصریــح کــرد: اگــر بتوانیــم ایــن مهاجریــن را مهــار کنیــم 
بزرگتریــن هنــر را کردیــم چراکــه امکان بیــرون کــردن آنها از 
کشــور بعیــد اســت و اگــر افاغنــه را بیــرون کنیــم بــه جهــت 
طوالنــی بــودن مــرز ایــران و افغانســتان آنهــا بازهــم به کشــور 

بــاز مــی گردنــد و ایــن اقــدام، بــه نوعــی دور باطــل اســت.
نماینــده نجــف آبــاد، تیــران و کــرون در مجلــس خاطر نشــان 
ســاخت: در کشــورهایی کــه ماننــد ایران به ســمت کنهســالی 
ــرت  ــزم مهاج ــد از مکانی ــد بای ــی کنن ــت م ــری حرک و پی
ــت  ــه فرص ــود را ب ــالی خ ــد کهنس ــا تهدی ــرد ت ــتفاده ک اس
تبدیــل کننــد لــذا مــا نیــز بــا توجــه بــه تعــدد کارخانــه هــا 
و کارگاه هــای مختلــف در کشــور، نیازمنــد نیــروی کار ســاده 
هســتیم کــه بایــد از ایــن فرصــت نهایــت اســتفاده را ببریــم.

لزوم ساماندهی مهاجرین افغانستانی

راه های تشخیص محصوالت تراریخته
در محصــوالت کشــاورزی ارگانیــک تمــام مراحــل کاشــت، 
داشــت، برداشــت از هیــچ گونــه فراینــد شــیمیایی اســتفاده 
نمــی کننــد محصــول طبیعــی اســت و هیــچ نــوع آســیب 
نــه بــه انســان و نــه محیــط زیســت وارد نمــی کنــد البته در 
صــورت نبــود آلودگی شــیمیایی هنگام تولیــد در صورتی که 
محصــوالت تراریختــه مراحــل طبیعــی محصــوالت ارگانیک 
را طــی نمــی کنــد و دســتکاری ژنتیکــی اتفــاق مــی افتــد 
محصــوالت تراریختــه بایــد دارای برچســب مشــخص باســد 
تــا خریــدار بــا آگاهــی از نــوع محصــول مــواد مصرفــی خود 
را انتخــاب کنــد چــون از لحــاظ طعــم مــزه و ظاهــر نمــی 
تــوان بــه ایــن موضــوع پی بــرد فقــط از طریق آزمایشــگاهی 
ایــن مــورد میســر اســت و بــرای مــردم عــام تنهــا از طریــق 
برچســب روی محصــول تشــخیص اتفــاق مــی افتــد

مضــرات محصــوالت تراریختــه بســیاری از طرفــداران 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد هســتند ک ــه معتق محصــوالت تراریخت
افزایــش جمعیــت جهــان ایــن راهــکار کمــک شــایانی بــه 
کمبــود مــواد غذایــی در جهــان خواهــد کــرد و در جهــت 
ــیاری  ــی و بس ــواد غذای ــدن م ــازه مان ــن ت ــا و همچنی ارتق
ــاد  ــر و اعتق ــه تفک ــی ب ــد ول ــر ش ــه ذک ــر ک ــوارد دیگ م
ــان  ــت و انس ــط زیس ــرای محی ــرات ب ــر خط ــی دیگ برخ
بیشــتر از فوایــد ایــن نــوع محصــوالت اســت بــا توجــه بــه 

ــه محصــوالت     ــاد نســبت ب ــای زی ــی ه ــن موضــوع نگران ای
شــامل:

واکنــش الرژیــک بــدن و جلوگیــری از آن یکــی از چالــش 
ــده  ــوارد محــدود کنن ــی از م ــم اســت چــون یک ــای مه ه
زندگــی و یــا حتــی کشــنده می باشــد البته در طی ســالهای 
اخیــر اســتاندارد هــای آلــرژی زایــی محصــوالت تراریختــه 
ــت ورود ژن  ــده اس ــن ش ــی تدوی ــت غذای ــت امنی در جه
هــای انتقالیبــه غــذا ســلول هــای انســان و اثــرات منفــی آن
سمیه شریعتی

اسکان ۲500 مسافر نوروزی در 
دانشگاه آزاد نجف آباد

ــا  ــاد گفــت:  ب سرپرســت دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجف آب
ــن دانشــگاه از اســفند  ــوروزی در ای ــتاد اســکان ن تشــکیل س
ــکان  ــرای اس ــبی ب ــات مناس ــکاران، امکان ــالش هم ۱۴۰۰ و ت
هم زمــان ۱۱۰ خانــواده آمــاده شــد و از 2۸ اســفند تــا پایــان 
تعطیــالت نــوروز ۱۴۰۱، حــدود ۵۰۰ نفــر از همــکاران خانواده 
بــزرگ دانشــگاه آزاد اســالمی به اتفــاق خانــواده و همراهــان در 
ایــن واحــد دانشــگاهی پذیــرش  شــدند و درمجمــوع بالغ بــر 2 

هــزار و ۷۰۰ نفــر اســکان مهمــان داشــتیم.
فریــد نعیمــی افــزود: منطقــه نجف آبــاد به عنــوان قطــب 
ــان در مســیر اتصــال محــور  ــرب اســتان اصفه گردشــگری غ
ــور و  ــرب کش ــه غ ــور ب ــمالی کش ــتان های ش ــی اس مواصالت
خوزســتان اســت کــه همواره مــورد اســتقبال مســافران نوروزی 
و گردشــگران اصفهــان قــرار می گیــرد. دانشــگاه آزاد اســالمی 
ــا رتبــه جامــع  ــاد به عنــوان یکــی از دو واحــد ب واحــد نجف آب
مســتقل دانشــگاه آزاد اســالمی در زمینــی بــه مســاحت بالغ بــر 
هــزار و 2۰۰ هکتــار و زیربنــای 3۰۰ هــزار مترمربــع به عنــوان 
بزرگ تریــن مجموعــه آمــوزش عالــی در مرکــز ایــران بــوده و 
اکنــون بیــش از 2۱ هــزار دانشــجوی شــاغل بــه تحصیــل دارد.
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                                                                   برگزاری مسابقه تیراندازی با تفنگ در ماه مبارک رمضان
 مســابقه تیرانــدازی بــا تفنــگ ویــژه عمــوم مــردم بــه مناســبت والدت امــام حســن مجتبــی)ع(   در ســالن تیرانــدازی شــهید 

حججــی بــا شــرکت 3۰ نفــر برگــزار شــد.
ایــن مســابقه پــس از آمــوزش و ســخنرانی ملکــی مربــی درجــه یــک تیرانــدازی شهرســتان  و آشــنایی مقدماتــی بــا تفنــگ 
بــادی و نحــوه تیرانــدازی بــا حضــور ســمیه رهبــری نایــب رییــس هیــات تیرانــدازی شهرســتان انجــام شــد کــه در انتهــای 

مســابقه بــا اهــدای لــوح و جوایــز نقــدی از نفــرات اول تــا ســوم تقدیــر بــه عمــل آمــد.
یاسین بهرامیان- مقام اول 
حمید صالحی- مقام دوم 

محمدمهدی پیش یار- مقام سوم 

رئیــس دادگســتری تیــران و کــرون گفــت: مداخــالت 
روانشناســی و میانجــی گــری قضــات و اعضــای شــوراهای 
حــل اختــالف ســبب کاهــش حکــم طــالق در ایــن 

ــت. ــده اس ــتان ش شهرس
ــران و  ــن تی ــل از خیری ــت تجلی ــی در نشس ــجاد پناه  س
ــن  ــد ای ــم غیرعم ــان جرائ ــزان آزادی زندانی ــرون و گلری ک
شهرســتان در محــل اردوگاه فرهنگــی و تربیتــی امــام 
خمینــی)ع( افــزود: جلســات روانشناســی و غربالگــری 
پیــش از طــالق و مداخلــه و میانجی گــری در پرونــده هــای 
قضایــی موجــب رفــع دعــوا و ادامــه زندگــی در بیــن زن و 

ــت. ــده اس ــوهر ش ش
وی بیــان کــرد: کســب مهارت هــای زندگــی و همســرداری 
پیــش از ازدواج و در حیــن زندگــی مشــترک مانــع از دعــوا 
و درخواســت طــالق می شــود کــه دســتگاه هــای فرهنگــی 

و رســانه هــا بــه ایــن موضــوع بپردازنــد.
رئیــس دادگســتری تیــران و کــرون  ادامــه داد: کــم رنگــی 

ــه پیامدهــای  ــح و ســازش و گذشــت در جامع فرهنــگ صل
ــای  ــده ه ــکیل پرون ــه تش ــذارد ک ــای می گ ــه ج ــدی را ب ب

ــه آن اســت. ــم از جمل ــش ورودی محاک ــی و افزای قضای
ــان  ــرای آزادی زندانی ــن ب ــالش خیری ــه ت ــاره ب ــا اش وی ب
ــال  ــارد ری ــته ۶ میلی ــال گذش ــت: س ــد گف ــم غیرعم جرائ
ــران  ــبه تی ــن و کس ــی، خیری ــاالن صنعت ــکاری فع ــا هم ب
ــی آزاد  ــن مال ــدادی از محکومی ــع آوری و تع ــرون جم و ک
شــدند و امســال نیــز بــه بیــش از ۱۰ میلیــارد ریــال بــرای 

ــم. ــاز داری ــد نی ــی از بن رهای
ــواده و  ــت خان ــدن سرپرس ــی ش ــی، زندان ــه پناه ــه گفت ب
ــی آن  ــرای اهال ــادی را ب ــدان آســیب های زی ــادر فرزن ــا م ی
ــکان  ــران آن ام ــع جب ــی از مواق ــه در برخ ــه را دارد ک خان
پذیــر نیســت بــه همیــن دلیــل کمــک بــه آزادی زندانیــان 

ــی دارد. ــت خاص اهمی
وی بــه فعالیــت خیریــن تیــران و کــرون در امــر مدرســه و 
مسجدســازی، کمــک بــه نیازمنــدان و ایتــام اشــاره کــرد و 
اظهارداشــت: مــردم ایــن خطــه همــواره بــرای رفــع نیازهای 
ــه  ــع خیری ــاد مجم ــد و ایج ــته ان ــارکت داش ــه مش جامع
ــش در  ــراد خیراندی ــن اف ــی بی ــم افزای ــرای ه شهرســتانی ب

ــف ضــرورت دارد. ــای مختل حــوزه ه
در ایــن نشســت بــه مناســبت ســالروز میــالد امــام حســن 
مجتبــی)ع( و روز تکریــم خیریــن از مدیــران خیریــه هــا و 
افــراد فعــال در ایــن عرصــه تجلیــل و کمــک هــای مردمــی 

بــرای آزادی زندانیــان جرائــم غیرعمــد جمــع آوری شــد.

کاهش صدور حکم طالق در تیران و کرون  مرغ یک پا دارد  !!!!
و  اوآمدنــد  نــزد  مالنصرالدیــن  دوســتان  روزگاری  روزی 
گفتنــد: » ای مــال حاکــم شــهر عــوض شــده و حاکــم جدیــد 
ــه ای تهیــه کنــی و  ــر هدی ــد هــر چــه زودت آمــده اســت بای

ــروی. ــد ب ــم جدی ــزد حاک ن
مال گفت: این وسط به من چه می رسد؟ 

یکــی گفــت: تــو ریــش ســفید و بــزرگ مــا هســتی . هدیــه 
را مــا تهیــه مــی کنیــم  یــک مــرغ چــاق و گنــده می پزیــم. 

تــو آن را نــزد حاکــم ببــر.
مــال گفــت: پــس دو تــا بپزیــد. یکــی هــم بــرای زن و بچــه ی 
مــن. آخــر مــن فــردا بایــد ریــش گــرو بگــذارم.آن هــا قبــول 
ــا دو مــرغ بریــان نــزد مــال آمدنــد.  کردنــد. فــردای آن روز ب
ــی  ــر را در ظرف ــرغ دیگ ــه گذاشــت و م ــی را در خان ــال یک م
ــاد. در راه مــال هــوس کــرد و یکــی از  ــه راه افت گذاشــت و ب
پاهــای مــرغ را خــورد. وقتــی نــزد حاکــم رســید مــرغ را بــه 
ــت و  ــی اس ــپز خوب ــن آش ــت : زن م ــه داد و گف ــم هدی حاک

ایــن مــرغ را بــرای شــما هدیــه فرســتاده اســت.
ــا دارد. گفــت:  ــگاه کــرد و دیــد کــه یــک پ حاکــم مــرغ را ن
حتمــا زن شــما مــی خواســته از دســت پخــت خــود مطمئــن 

شــود و یــک پــای مــرغ را خــورده اســت.
مــال از پنجــره نگاهــی بــه غازهــای حاکــم کــرد کــه همگــی 
ــه ی  ــان هم ــه قرب ــت: ن ــد و گف ــا ایســتاده بودن ــک پ روی ی
مــرغ هــا یــک پــا دارنــد. مرغــان شــما هــم یــک پــا دارنــد. 

ــان بیاییــد و ببینیــد. خودت
حاکــم کنــار پنجــره آمــد. در همیــن موقــع یکــی از نوکــران 
ــی  ــا همگ ــد وغازه ــا دوی ــال غازه ــه دنب ــی ب ــا چوب ــم ب حاک
ــد و گفــت:  امــا ایــن  ــد. حاکــم خندی ــا مــی دویدن روی دوپ

ــد! ــا دارن غازهــا همگــی دوپ
مــال فکــری کــرد و گفــت: اوال اگــر بــا ایــن چــوب بــه دنبــال 
ــرض  ــر ق ــای دیگ ــم دو پ ــما ه ــد ش ــی دویدن ــم م ــما ه ش
مــی گرفتیــد و مــی دویدیــد. دومــا مــن ایــن مــرغ را زمانــی 

ــود. گرفتــم کــه در آرامــش روی یــک پــا ایســتاده ب
مریم بدیهی

زنده نویسی آیاتی از کالم اهلل مجید

ــه  ــان برنام ــارون میزب ــرج خ ــت ب ــی هف ــه تاریخ  مجموع
ــود. ــم ب ــرآن کری ــی از ق ــی آیات ــده نویس زن

در ایــن ویــژه برنامــه کــه بــا همــکاری ســازمان فرهنگــی 
ــان  ــن خوشنویس ــهرداری و انجم ــی ش ــی و ورزش اجتماع
نجف آبــاد برگــزار شــد، پــس از تــالوت آیاتــی از کالم 
ــان  ــی قاری ــوان و جمع خوان ــاری نوج ــط ق ــد توس  اهلل مجی
ــرآن و عتــرت فــالح، اســاتید و اعضــاء انجمــن  موسســه ق
ــاد آیــات قــرآن کریــم را بــه صــورت  خوشنویســان نجف آب

ــد. ــگارش درآوردن ــه ن ــده ب زن
ــی)ع(،  ــرت عل ــهادت حض ــی ش ــعرخوانی و دکلمه خوان ش
ــپاس از  ــوح س ــداء ل ــرت و اه ــاب حض ــام و الق ــگارش ن ن
طــرف مهنــدس خاکســار مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجف آبــاد بــه اســاتید 

ــود. ــی ب ــه زنده نویس ــن برنام ــای ای ــر بخش ه دیگ

کاهش تصادفات در تیران و کرون

ــش 3۸  ــرون از کاه ــران و ک ــی تی ــده انتظام فرمان
ــرون شــهری و ۵۷  ــای ب ــاده ه درصــدی تصادفــات در ج
درصــدی درون شــهری در ایــام نــوروز امســال در مقایســه بــا 
پارســال در ایــن شهرســتان خبــرداد. ســرهنگ یوســف بهــرام 
ــی و  ــتگاه های ایمن ــاد ایس ــدگان، ایج ــداری رانن ــور قانونم پ
ــس را  ــای پلی ــن نظارت ه ــا و همچنی ــوروزگاه ه ســالمت و ن
در کاهــش حــوادث ترافیــک موثــر اعــالم کــرد. وی بــا اشــاره 
بــه طــرح آرامــش پلیــس در ارتقــا امنیــت ایــن خطــه ادامــه 
ــش و  ــد کاه ــه درص ــرقت س ــوع س ــام وق ــن ای داد: در همی

کشــفیات نیــز ۱۷ درصــد رشــد داشــت

افزایش بارندگی در تیران و کرون

مدیــر جهــاد کشــاورزی تیــران و کرون اظهارداشــت: 
در ســال زراعــی امســال)مهرماه پارســال تاکنــون( 2۶3 میلــی 
متــر بارندگــی در ایــن شهرســتان ثبــت شــده کــه در مقایســه 

بــا ســال گذشــته افزایــش ۵۸ میلــی متــری داشــته اســت.
ــتان را 22۰  ــن شهرس ــی در ای ــال بارندگ ــط نرم وی متوس
میلــی متــر اعــالم کــرد و یادآورشــد: بــا توجــه به خشکســالی 
و کاهــش بــارش در ســال های گذشــته ســفره های زیــر 

ــد. ــارش نیــاز دارن ــه بیــش از ایــن حــد ب زمینــی ب
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آبادنجف آباد

ــگاه آزاد  ــری دانش ــاط تصوی ــته ارتب ــی رش ــجوی کارشناس ــادی، دانش ــف آب ــی نج ــدی باران مه
اســالمی واحــد نجف آبــاد و طــراح پوســتر جشــنواره قلــم۶ ، دربــاره  ســابقه فعالیتــش در زمینــه 
ــت  ــک و طراحــی فعالی ــه گرافی ــه در زمین ــال اســت ک ــت: حــدود ۱2 س ــتر گف طراحــی پوس
ــن زمینــه  می کنــم کــه بیشــتر روی طراحــی پوســتر و طراحــی لوگــو تمرکــز داشــتم و در ای
تخصــص دارم. دو هفتــه گذشــته هــم لوگــوی طراحــی شــده بنــده در فراخــوان طراحــی لوگــو 

کانــون تئاتــر و نمایــش دانشــجویی انتخــاب شــد و رتبــه نخســت را کســب کــرد.
بارانــی بــا اشــاره بــه مفاهیــم و نمادهــای بــه کار رفتــه در ایــن طراحــی عنــوان کــرد: در ایــن 
پوســتر از المان هایــی اســتفاده شــده کــه از طراحــی بــرای نشــریات می آیــد. کاله دانشــجویی 
کــه ســمبل دانشــجو اســت و قلمــی در دســت کــه از کنــار آن اســلیمی بــه عنــوان نمــاد رویــش 
ــش و  ــت روی ــک حال ــگ ســبز رشــد کرده اســت. اســلیمی در مبحــث گرافی ــا رن و پیشــرفت ب
پیشــرفت را تداعــی می کنــد. در پــس زمینــه تعــدادی لکــه رنگــی اســتفاده شــده اســت کــه در 
آن لکه هــا آرم محــو شــده دانشــگاه آزاد بــه صــورت نمادیــن وجــود دارد کــه ارتبــاط جشــنواره 

ــا دانشــگاه آزاد را نمایــش می دهــد. ب
وی ادامــه داد: در خبــر رونمایــی از پوســتر جشــنواره آمده اســت که بیش از ۷۰ طرح بــه دبیرخانه 
جشــنواره رفتــه و داوری شــده اســت. اشــخاصی کــه ایــن طــرح را داوری کرده اند قطعا خودشــان 
ــا در نظــر گرفتــن تمــام زوایــا ایــن طــرح تاییــد شده اســت. در ایــن زمینــه فعالیــت دارنــدو ب

بارانــی در پایــان تاکیــد کــرد: فقــط می دانســتم کــه جشــنواره نیازمنــد پوســتر اســت و  تنهــا 
ابعــاد پوســتر در شــیوه نامه ذکــر شــده بــود. تنهــا بــرای محــک زدن خــودم در ایــن رقابــت، آن 

چیــزی کــه خــودم برداشــت کــردم را بــرای ایــن کار طراحــی کــردم.

قصه دنباله دار 
پرواز لیال

زهــره رو بــه مــن و مریــم گفت:”اینجــا چی؟ایــن خونــه. اینجــا هــم ارزش بــازی تیمــی را نداشــت؟ خواهــر 
و بــرادر هــم همــدل نبودنــد؟ مامــان و بابــا چــی؟ “

مامــان مهــری پریــد وســط حــرف شــون و گفــت:” بچــه هــا تمومــش کنیــد هــر کــس هــر جــور کــه 
دوســت داره میتونــه بــرای آینــده اش تصمیــم بگیــره. مــا هیــچ کــس را اجبــار بــه مونــدن نمــی کینــم.” 
بابــا علــی گفــت:” لیــال جــان پــول جهیزیــه ات را بهــت میــدم باهــاش هــر کار دوســت داشــتی بکــن. مــن 
نمیخواهــم هیــچ وقــت پشــیمون شــدِن بچــه هــام را ببینــم . میخواهــم کــه  شــماها همیشــه خوشــبخت 

باشــید هــر کجــا کــه هســتند.”
بابــا علــی گفــت:” لیــال جــان پــول جهیزیــه ات را بهــت میــدم باهــاش هــر کار دوســت داشــتی بکــن. مــن 
نمیخواهــم هیــچ وقــت پشــیمون شــدِن بچــه هــام را ببینــم . میخواهــم کــه  شــماها همیشــه خوشــبخت 
باشــید هــر کجــا کــه هســتند.زهه و مریــم، شــما هــم اگــه هــر زمانــی شــرایش را داشــتید و تصمیــم بــه 

مهاجــرت گرفتیــد ، اگــر زنــده بــودم هــر کمکــی کــه بتونــم بهتــون مــی کنــم.”
بعد رو به مامان مهری کرد گفت:” من دیگه باید برم . مهری چیزی نیاز نداری؟”

مامان مهری گفت:” نه ممنون.”   و بعد ساکت شد.
من آهسته گفتم :” ریشه ی من اینجاست. همه ی شما در برد  و باخت من شریکید.”

پاشدم و از پله ها پایین رفتم . روی همون  موزاییک همیشگی نشستم. و دست در خاک کرد م .
مامــان مهــری  آهســته بــه زهــره و مریــم گفــت:” بچــه هــا کمــک کنید تــا وســایل ســفره را جمــع کنیم. “

زهــره و مریــم مشــغوِل جمــع کــردِن ســفره شــدند .  صــدای پــای یــک نفــر داشــت نزدیکتــر مــی شــد و 
بعــد مامــان مهــری گفــت:” بایــد قبــل از رفتنــت  ترتیــِب یــه مهمونــِی بــزرگ را بدیــم. “ نشســت کنــارم 

و دســتهاش را دورم حلقــه کــرد و گفــت” مــن بهــت افتخــار مــی کنــم دختــرم.”
 گفتــم:” مامــان چــه جــوری میتونــی بــه مــن افتخــار کنــی در حالــی کــه بعــد ازرفتنــم  نمیتونــی ببینــی 
مــن کجــام دارم چــه کار میکنــم؟ چــی میخــورم؟ اصــال چــه جــوری شــدم!مهمونی بگیــر ولــی نــه بــرای 
اینکــه افتخــار کنــی. ایــن مهمونــی جشــن نیســت . وداعه!ختــِم. ختــمِ  لیــال. همــه ی مــا حتــی مــن اون 
لیــال را بدرقــه میکنیــم. اون لیالیــی کــه میــره دیگــه معلــوم نیســت ِکــی برگرده!اصــال وقتــی لیــال میــره 
بعــدش کی؟چــه کســی؟ بــر مــی گــرده. هــر بــار کــه میــرم بایــد همــه تــون را خــوِب خــوب نــگاه کنــم 
چــون احتمالــش هســت کــه خدایــی نکــرده آخریــن نــگاه  باشــه. انوقــت حســرت همیشــگی اش باهــام 
ــان  ــرای مــن هــم ســخته مام ــون مــی کــردم. ب ــر نگاهت ــره ت ــان داشــتم و خی ــه کــه کاش زم مــی مون
شــماها بــا یــه نفــر خداحافظــی مــی کنیــد  مــن بــا یــه فامیــل خداحافظــی مــی کنــم. بجــز ایــن ،بایــد 

بــا یــه خونــه ،یــه کوچه،یــه میدون،یــه شــهر و یــه کشــور هــم خداحافظــی کنــم. “
مامــان مهری:”عوضــش بــا ادمهــای جدیــد و دوســتهای جدیــد آشــنا میشــی. اونجــا هــم میتونــی خاطــره 
ــه  ــاری ک ــه دســت بی ــد را ب ــای جدی ــی چیزه ــی تون ــی م ــا وقت ــادت باشــی تنه ــرای خودت.ی بســازی ب
چیزهــای قدیمــی را از دســت بــدی. بایــد دســتهات خالــی باشــه تــا بتونــی پرشــون کنــی. نتــرس دختــرم. 
همــه ی خاطــرات تــو اینجــا منتظــرت هســتند. بــرو تــا بــه دســت بیاری.حــاال کــه تصمیــم گرفتــی دلهــره 

بــه خــودت راه نــده. مصمــم بــرو جلــو.”.
مریم بدیهی

 پروردگارا پس تو از کرم اعمال خیر ما را بحد کامل بپذیر و 

مقبول درگاهت بگردان و از ما بکرمت درگذر و ما را مشمول 

عفو و مالطفت و آمرزش خود و حقیقت خوشنودی خویش 

قرار ده. ای خدا دعای مرا اجابت کن و به تضرع و زاریم ترحم 

فرما و بر ذلت و خواریم و اعتماد و توکلم بر حضرتت رحم آر. 

و من تسلیم فرمان توام و امید نجاح و رستگاری و سالمت و 

شرافت و نیل به مقصد جز به حضرتت و از درگاه کرمت ندارم

طرح دانشجوی واحد نجف آباد، پوستر برگزیده جشنواره قلم شد

درخشش جهانی تکواندوکاران نجف آباد
ــهر  ــی ش ــه میزبان ــان ب ــی جه ــای پومســه قهرمان ــت ه ــن دوره رقاب در دوازدهمی
گویانــگ کــره جنوبــی بــا شــرکت ۷۶۰ ورزشــکار از ۶3 کشــور از روز پنــج شــنبه 
۱ الــی ۴ اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۱ برگــزار شــد، تکوانــدوکاران نجــف آبــاد همــراه بــا 
تیــم ملــی در بخــش بانــوان و آقایــان موفــق بــه کســب دو مــدال نقــره تیمــی و 

یــک مــدال برنــز انفــرادی شــدند.
ــا حضــور  ــران ب ــم ای ــوان، تی ــان 3 نفــره بان ــت هــای تیمــی نوجوان ــان رقاب در پای
فاطمــه ســلمانی زاده تکوانــدوکار نجــف آبــاد و ســاناز تقــی پــور و شــیما نســاجی 
موفــق بــه کســب مــدال نقــره شــد و فاطمــه ســلمانی زاده نماینــده پومســه بانــوان 
ــی  ــوان ســومی قهرمان ــه عن ــا ۱۷ ســال ب ــرادی در رده ســنی ۱۵ ت در بخــش انف

جهــان دســت یافــت.
تیــم 3 نفــره آقایــان بــاالی ســی ســال بــا حضــور علــی نادعلــی تکوانــدوکار نجــف 
آبــاد و دو تکوانــدوکار اصفهانــی دیگــر حســین بهشــتی و علــی ســلمانی موفــق بــه 

کســب مــدال نقــره شــد.

تشکیل کارگروه سالمت و امنیت غذایی
کارگــروه ســالمت و امنیــت غذایــی شهرســتان بــه ریاســت سرپرســت فرمانــداری 
ویــژه شهرســتان و بــا حضــور رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان و ســایر اعضــاء در 

محــل ســالن اجتماعــات شــبکه بهداشــت و درمــان برگــزار گردیــد.
ــالمت  ــت س ــه اهمی ــر ب ــتند: نظ ــان داش ــری بی ــای مباش ــه آق ــن جلس  در ای
ــد  ــی باش ــتان م ــم در شهرس ــای مه ــروه ه ــی از کارگ ــروه یک ــن کارگ ــه ای جامع
کــه کلیــه اعضــا بایــد مصوبــات مربوطــه را اجــرا و گــزارش آنــرا در جلســه بعــدی 
ارائــه نماینــد. همچنیــن بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع واکسیناســیون ســرخک و 
ســرخچه و همچنیــن فلــج اطفــال کلیــه ادارات و دســتگاه هــا بــا شــبکه بهداشــت 

ــد. ــول نماین ــکاری الزم را معم ــان هم و درم

ستاد اقدام مشترک تنظیم بازار
ــروز   ــگی ام ــا روال همیش ــق ب ــازار مطاب ــم ب ــترک تنظی ــدام مش ــتاد اق ــه س جلس
بــه ریاســت معــاون برنامــه ریــزی و توســعه فرمانــداری ویــژه برگــزار گردیــد. در 
ایــن جلســه ضمــن بررســی مصوبــات جلســه قبــل، نحــوه توزیــع اقــالم دولتــی و 

ــرار گرفــت. ــازار مــورد بحــث و تبــادل نظــر ق ــر ب چگونگــی نظــارت ب


