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آذربایجانی مدیر کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان اصفهان شد

اصغــر آذربایجانــی بــا حکــم وزیــر فرهنــگ و ارشــاد بــه عنــوان مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
اســتان اصفهــان منصــوب شــد. آذربایجانــی ازعناصــر خوشــنام فرهنگــی اســتان اصفهــان و از تهیــه 
کننــدگان صــدا و ســیمای مرکــز اصفهــان اســت کــه پیــش از ایــن نیــز قائــم مقــام شــبکه اصفهــان 
بــود. وی در دوران شــهرداری مرتضــی ســقائیان نــژاد بــه عنــوان ســردبیر روزنامــه اصفهان زیبــا و پس 
از آن بــه عنــوان مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری اصفهــان منصــوب شــد و در ادامــه مســیر مدیریــت 
رضــا امینــی، توانســت ایــن روابــط عمومــی را متحــول و بــه یــک روابــط عمومــی پویــا و کارآمــد 

ــل کند. تبدی
ســپس در دور چهــارم شــورای اســامی شــهر بــه پارلمــان شــهر نصــف جهــان راه یافــت و پــس از آن 

به صــدا وســیما بازگشــت.
رمضانعلــی  والمســلمین  االســام  حجــت  ازایــن،  پیــش  تــا  گــزارش،  ایــن  بــر  بنــا 
توانســت در  بــود کــه  ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان  معتمــدی مدیــرکل فرهنــگ و 
ارائــه نمایــد. مــدت مدیریــت خــود خدمــات زیــادی حــوزه فرهنــگ و هنــر اصفهــان 
دارد. ایشــان  بــرای  روزافــزون  موفقیــت  آرزوی  تبریــک،  ضمــن  دیباگــران   نامــه  هفتــه 

توجه ویژه مدیریت شهری به طرح های عمرانی
عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد : 

ادامه در صفحه 3
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2
خبر کوتاه

تغییر مدیریت خادم الشهداء نجف آباد

هیأت امناء مجموعه فرهنگی خادم الشهدا نجف آباد با انتشار پیامی از تغییر مدیریت این مجموعه خبر داد.
در ایــن متــن، بــا اشــاره بــه فعالیــت نزدیــک بــه ده ســاله ایــن مجموعــه، اعــام شــده کــه علــی شــکری از مدیریــت خــادم 

الشــهدا تودیــع و بــه جــای او مهــدی شــرفی معارفــه شــده اســت.
ــه  ــان ب ــه دوســتان و همراه ــای شــبانه روزی کلی ــا تاش ه ــدت ب ــن م ــه در ای ــن مجموع ــده: »ای ــام آم ــن پی در بخشــی از ای
جایگاهــی مقبــول و مناســب در ســطح شهرســتان رســیده اســت؛ بــی شــک ایــن موفقیــت مدیــون عنایــات اهــل بیــت)ع( و 

شــهدا و کمــک تــک تــک دوســتان بزرگــوار اســت.«

خانواده ها چقدر یارانه می گیرند؟
ــه  ــم ب ــم؛ نمی خواهی ــرا کنی ــون را اج ــد قان ــا بای ــی: م رئیس
ــه را  ــا قبــا یاران قشــر ضعیــف جامعــه فشــاری وارد شــود. م
بــه واردکننــدگان می دادیــم کــه ایــن مســئله باعــث رانــت و 
فســاد می شــد حــاال مــا می خواهیــم ایــن یارانــه را بــه مــردم 
بدهیــم و عمــا حــذف ارز ترجیهــی نداریــم بــه ۳دهــک اول 
ــزار  ــد ۳۰۰ ه ــه بع ــای ۴ ب ــان؛ دهک ه ــزار توم ــری ۴۰۰ه نف
تومــان دریافــت می کننــد. قیمــت نــان دارو و بنزیــن بــه هیــچ 

عنــوان گــران نمــی شــود.
دهک یک تا 3

خانواده ۲ نفره: ۸۰۰ هزار تومان
خانواده ۳ نفره: یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
خانواده ۴ نفره: یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

خانواده ۵ نفره: ۲ میلیون تومان
دهک 4 تا ۹

خانواده ۲ نفره: ۶۰۰ هزار تومان
خانواده ۳ نفره: ۹۰۰ هزار تومان

خانواده ۴ نفره: یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان
خانواده ۵ نفره: یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

قطار حومه ای نجف آباد 

ارتباط خوب آموزش و پرورش و شهرداری بسیار 
سازنده و کارگشا خواهد بود

بــه پاسداشــت ۱۲ اردیبهشــت ســالروز بزرگداشــت مقام شــامخ 
معلــم عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد بــه اتفــاق محمد 
حســن آســیابانی عضو شــورای اســامی شــهر و رســول صادقی 
مشــاور شــهردار بــه دیــدار ســید رضــا موســوی زاده در محــل 

مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجــف آبــاد رفــت.
موســوی زاده کــه پذیــرای شــهردار نجــف آبــاد بــود ضمــن 
تبریــک عیــد ســعید فطــر گفــت ارتبــاط خــوب آمــوزش و 
پــرورش و شــهرداری بســیار ســازنده و کارگشــا خواهــد بود.

 وی ادامــه داد در چنــد ســال اخیــر و دوران کرونــا آمــوزش 
ــم  ــرورش دوران ســختی را پشــت ســر گذاشــت. تصمی و پ

گیــری در دوران کرونــا خیلــی ســخت بــود.
 در ادامــه شــهردار نجــف آبــاد گفــت دوســت داریــم قطــار 
آمــوزش و پــرورش همیشــه در حرکــت باشــد مــردم شــهر 
قــدردان و متوجــه هســتند و بــا تمــام وجــود احســاس مــی 
کننــد که چه کســی کار مــی کند و چه کســی کار نمی کند.

ــما  ــات ش ــم از زحم ــود می دانی ــه خ ــزود وظیف ــی اف  امام
تشــکر کنیــم و  وظیفــه همــه اســت هــر چــه از دســتمان 
ــش  ــا دان ــم ت ــد از ظرفیــت شــهر اســتفاده کنی ــر مــی آی ب
آمــوزان بهتــری تربیــت شــوند نهایتــاً ایــن دانــش آمــوزان 
ــن شــهر و مملکــت هســتند. هســتند کــه آینــده ســازان ای

ــش  ــر خوی ــاد در دفت ــف آب ــهردار نج ــی ش ــول امام عبدالرس
میزبــان دکتــر ابوالفضــل ابوترابی نماینــده مردم شهرســتان های 
نجف آبــاد و تیــران و کــرون و   مهنــدس حمیدرضــا شــیروانی 

مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد فوالدشــهر بــود.
ــی و  ــن جلســه مهنــدس موســویان معــاون امــور زیربنای در ای
حمــل و نقــل شــهری و تنــی چنــد از مدیــران ســتادی حضــور 
داشــتند پیشــنهاد اتصــال ریلــی دو شــهر فوالدشــهر و نجــف 
ــر و  ــاون وزی ــد مع ــورت تایی ــد درص ــرر ش ــرح و مق ــاد مط آب
مدیرعامــل شــرکت مــادر تخصصــی شــهرهای جدیــد مشــاور 

طــرح توســط شــرکت عمــران گرفتــه شــود.
همچنیــن طــرح ۱۱۰۰ هکتاری مجاور مســکن مهر فوالدشــهر 
کــه در حریــم نجف آبــاد اســت و مالکیــت آن بــا شــرکت عمران 

اســت در جلســه مطــرح و مقــرر شــد در جلســات آتــی جمــع 
بنــدی شــود.

همایش سوارکاری در نجف آباد

ــت  ــدود دویس ــرکت ح ــا ش ــوارکاری ب ــش دو روزه س همای
اســب از شهرســتان نجــف آبــاد و دیگــر نقــاط کشــور، 
ــدی  ــاد در کمربن ــف آب ــران نج ــگاه کارگ ــی ورزش ــه میزبان ب

ــد. ــزار ش ــهر، برگ ــن ش ــمالی ای ش
در ایــن همایــش، ۶۰ اســب از نجــف آبــاد و ۱۴۰ راس اســب 
از دیگــر نقــاط کشــور، از نژادهــای عــرب، تــرک، کــرد و دره 

شــور شــرکت داشــتند.

پیگیری معضالت اجتماعی
ســخنگوی شــورای شــهر نجــف آبــاد گفــت: جلســه  علنــی این 
ــده  ــا حضــور اعضــای شــورا،  ســرهنگ گوهــری فرمان شــورا ب
انتظامــی شهرســتان  همراهــان و چند تــن از مدیران شــهرداری 

ــکیل شد. تش
ــت  ــدم رعای ــر ع ــی نظی ــزود: موضوعات ــدی اف ــماعیل آخون اس
شــئونات اســامی، ناامنــی در پارک هــا، نزاع هــای دســته 
جمعــی، ســگ گردانی، ایجــاد آلودگــی صوتی برای همســایگان 
پارک هــا از جملــه موضوعاتــی بــود کــه توســط اعضــای شــورا 

بیــان شــد. 
وی گفــت: معضــات دیگــری همچــون وجــود تکــدی گــران در 
ســطح شــهر، رفتــار هــای هنجــار شــکن توســط برخــی موتــور 
ســیکلت ســواران، پدیــده دود کــردن اســفند در برخــی چهــار 

راههــا از دیگــر مســائلی بــود کــه بــه آن اشــاره شــد.
ــه کــرد: در ادامــه  ــاد اضاف  ســخنگوی شــورای شــهر نجــف آب
ــوارد  ــک از م ــر ی ــورد ه ــتان در م ــی شهرس ــده انتظام فرمان

ــرد. ــه ک ــي را ارائ توضیحات
وی ادامــه داد: در ایــن جلســه ســرهنگ صادقــی معــاون 
ــرورت  ــاد ض ــتان نجف آب ــی شهرس ــده انتظام ــی فرمان اجتماع

ایجــاد یــک نمایشــگاه دائمــی بــرای ارائــه آمــوزش هــای الزم به 
شــهروندان را مطــرح نمــود و مقــرر شــد برخــي از معضــات بــا 

همــکاری شــهرداری و نیــروی انتظامــی مرتفــع گردد.

اولین نشست فصلی کانون های 
آگهی و تبلیغات نجف آباد

ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اســامی شهرســتان نجــف آبــاد اولیــن نشســت فصلــی 
کانــون هــای آگهــی و تبلیغــات شهرســتان بــا حضــور 
اداره  اجتماعــات  ســالن  محــل  در  کیمنــش  دکتــر 
شــد. برگــزار  آبــاد  نجــف  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ 

مباحــث  پیرامــون   کیمنــش  دکتــر  نشســت  ایــن  در 
دارایــی ، مالیاتــی و قوانیــن اداره کار  مطالبــی را ارئــه 
نمــود و بــه صــورت پرســش و پاســخ مباحثــی مطــرح شــد.

در جلسه مشترک شورای شهر و فرماندهی انتظامی نجف آباد
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ادامه از صفحه 1
ــد همــراه  ــان اینکــه در ســال جدی ــا بی ــی، ب عبدالرســول امام
ــاد  ــردم نجف آب ــه م ــت ب ــار خدم ــاهد به ــا، ش ــار جان ه ــا به ب
هســتیم، اظهــار کــرد: ۲۶ پــروژه فرهنگــی، مشــارکتی و عمرانی 
ــت،  ــان خدم ــاد در حــال انجــام اســت و جری در شــهر نجف آب
از همــان ابتــدای دوره جدیــد مدیریــت شــهری بــا برنامه ریــزی 
کارشناســی و اســتفاده از دیدگاه هــای نخبــگان، کارشناســان و 

ــرده اســت. ــاز ک صاحب نظــران کار خــود را آغ
وی بــا بیــان اینکــه حرکــت جریــان شــهر نجف آبــاد، 
کان برنامــه ای در راســتای خدمــت بــه مــردم این شــهر تاریخی 
اســت، افــزود: حرکــت جریــان خدمت در راســتای جریان شــهر 
ــا  ــا احیــای پروژه هــای تعطیــل شــده و نیمه تعطیــل شــهر ب ب
قــوت در حــال انجــام اســت و شــاهد اتفاقــات خوبــی در 

ــود. ــم ب ــت خواهی ــان خدم ــتای جری ــاد در راس نجف آب
شــهردار نجف آبــاد بــه عملیاتــی شــدن کان پروژه هــای 
عمرانــی نظیر »بوســتان زندگی«، تقاطع غیرهمســطح شــهدای 
ــاد اشــاره و خاطرنشــان  دانشــجو و کشــتارگاه صنعتــی نجف آب
ــاد پروژه هــای  کــرد: در همــه پنــج منطقــه شــهرداری نجف آب
متعــددی در حــال انجــام اســت و همزمــان در حــال پیشــرفت 
هســتند؛ در تــاش هســتیم تــا در کمتریــن زمــان ممکــن و بــا 

بهتریــن کیفیــت، ایــن پروژه هــا را بــه اتمــام برســانیم.
ــات  ــی از موضوع ــار مباحــث عمران ــد کــرد: در کن امامــی تاکی
ــه تاریخــی  فرهنگــی و تفریحــی غفلــت نشــده و احــداث خان
علــم، پردیــس ســینمایی امیــد و فرهنگ ســرای کوثــر ازجملــه 
اقداماتــی اســت کــه در حــوزه فرهنگی تفریحــی در حــال انجام 
اســت؛ امیدواریــم در ســال جدیــد شــاهد رونــق فرهنــگ و هنــر 

در ایــن شــهر فرهنگی وهنــری باشــیم.
ــت و  ــردار نیس ــت تعطیل ب ــان خدم ــه جری ــان اینک ــا بی وی ب

مدیریــت شــهری، توجــه ویــژه ای بــه طرح هــای عملیاتــی دارد، 
گفــت: در حوزه مشــارکتی نیز شــهر کتــاب، رســتوران راه چوبی، 
ــای در  ــه پروژه ه ــوی از جمل ــاغ صف شــهربازی سرپوشــیده و ب
حــال اجــرا اســت و اخبــار پیشــرفت و اتمام ایــن پروژه هــا مرتباً 

بــه اطــاع مــردم شــریف نجف آبــاد خواهــد رســید.
ــرای  ــرمایه گذار ب ــذب س ــرورت ج ــه ض ــاد ب ــهردار نجف آب ش
شــهر و اقدامــات شــهرداری در ایــن راســتا اشــاره کــرد و افــزود: 
ــرای  ــران ب ــگان و صاحب نظ ــردم، نخب ــرات م ــا و نظ دیدگاه ه
ــت،  ــان خدم ــت. در جری ــم اس ــیار مه ــهری بس ــت ش مدیری
رویکــرد مــا برمبنــای توجــه بــه نیازهــای مــردم و اســتفاده از 
تمــام ظرفیت هــای ممکــن بــرای رشــد و تعالــی شــهر پرافتخار 
ــک،  ــده نزدی ــم در آین ــت و امیدواری ــاد اس ــی نجف آب و تاریخ
ــان خدمــت و تاش هــای مســتمر خادمــان  مــردم ثمــره جری
خــود را در مدیریــت شــهری بــه صــورت ملمــوس شــاهد باشــند.

                                                                            فوتی های روزانه کرونا تک رقمی شد
 ۳۰ اســتان کشــور مــرگ و میــر صفــر  و یــک داشــته انــد. مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت بهداشــت: تــا کنــون 
۶۴ میلیــون و ۳۵۱ هــزار و ۴۰۳ نفــر ُدز اول، ۵۷ میلیــون و ۵۷۸ هــزار و ۱۹۶ نفــر ُدز دوم و ۲۷ میلیــون و ۸۳ هــزار و ۶۴۱ 
نفــر، ُدز ســوم واکســن کرونــا را تزریــق کــرده انــد و مجمــوع واکســن هــای تزریــق شــده در کشــور بــه ۱۴۹ میلیــون و ۱۳ 
هــزار و ۲۴۰ ُدز رســید.  متاســفانه در طــول ۲۴ ســاعت گذشــته، ۷ بیمــار کوویــد۱۹ جــان خــود را از دســت دادنــد و مجمــوع 
جــان باختــگان ایــن بیمــاری بــه ۱۴۱ هــزار و ۱۳۸ نفــر رســید. در شــبانه روز گذشــته بــه غیــر از کرمــان بــا ۲ نفــر فوتــی و 
اســتانهای خراســان رضــوی، آذربایجــان شــرقی، البــرز، همــدان و گیــان بــا یــک فوتــی، در ۲۵ اســتان کشــور هیــچ مــوردی 

از مــرگ و میــر بیمــاران کوویــد۱۹ ثبــت نشــده اســت.

توجه ویژه مدیریت شهری به طرح های عمرانی
آخرین وضعیت طرح ملی مسکن 

در شهرستان نجف آباد

ــتان  ــازی شهرس ــس اداره راه و شهرس ــوالدی رئی ــی ف  مرتض
نجــف آبــاد در خصــوص مجموعــه اقدامــات ایــن اداره در 
ــت  ــرح نهض ــرد: در ط ــار ک ــاختمان اظه ــکن و س ــوزه مس ح
ملــی مســکن ســهم در نظــر گرفتــه شــده بــرای شــهر نجــف 
آبــاد حــدود ۱۰ هــزار واحــد اســت کــه مرحلــه تامیــن زمیــن 
ــت.   ــدام اس ــت اق ــتانی در دس ــای شهرس ــق ظرفیت ه از طری
 وی بــا بیــان اینکــه پــروژه طــرح اقــدام ملــی مســکن 
شهرســتان نجــف آبــاد در شــهرهای دهــق، علویجه، نجــف آباد 
و جــوزدان در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت اذعــان داشــت: 
ایــن طــرح در شــهرهای دهــق و علویجــه بــه صــورت واگــذاری 
ــل  ــود را تحوی ــن خ ــان زمی ــده، متقاضی ــام ش ــی انج گروه
گرفته انــد و اکنــون در مرحلــه اجــرای ســفت کاری اســت، لــذا 
ــب احــداث می شــود. ــن قال ــداد ۲۸ واحــد مســکونی در ای تع

ــان  ــاد بی ــف آب ــتان نج ــازی شهرس ــس اداره راه و شهرس رئی
ــه نبــود زمیــن در محــدوده شــهر نجــف  ــا توجــه ب داشــت: ب
آبــاد بــرای اجــرای طــرح اقــدام ملــی مســکن، تامیــن زمیــن با 
اقــدام جهــادی و از طریــق مطالعــه کلیــه پرونده هــای قدیمــی 

واگــذاری در شهرســتان، انجــام پذیرفــت.
 وی افــزود: بــر ایــن اســاس در یکــی از پرونده هــای واگــذاری 
ــده در  ــور ش ــی محص ــار از اراض ــه ۱۰ هکت ــد ک ــخص ش مش
توافقــات بعــدی از واگــذاری اولیــه خــارج شــده لــذا بــا تــاش 
و پیگیــری ایــن اراضــی بــا ارزش بیــش از ۲۰۰ میلیــارد 
تومــان بــه دولــت بازگردانــده شــد  و در مرحلــه اخــذ پروانــه 
ــد مســکونی  ــن ۶۰۰ واح ــت تامی ــه جه ــاختمانی اســت ک س

طراحــی شــده اســت.
ــرح  ــن ط ــن زمی ــتای تامی ــت: در راس ــان داش ــوالدی بی  ف
نهضــت ملــی مســکن شــهر دهــق ،  حــدود چهــار هکتــار بــه 
شــهر الحــاق شــد، همچنیــن مراحــل نهایــی تعییــن کاربــری 
۲۰ هکتــار از اراضــی طــی شــده و در نوبــت طــرح در شــورای 

برنامــه ریــزی اســتان اصفهــان اســت.
 وی ادامــه داد: در شــهر علویجــه نیــز زمیــن بــه میــزان کافــی 
در محــدوده شــهر موجــود بــوده و مرحلــه تامیــن زمیــن بــرای 
شــهر گلدشــت بــه مســاحت ۲۵ هکتــار در دســت اقــدام اســت.

دیدار شهر

ــی  ــات مردم ــت و ماق ــان خدم ــیر جری ــخگویی در مس پاس
مهندســی امامــی شــهردار نجــف آبــاد در منطقه ۳) ویاشــهر( 

و بررســی و پیگیــری مشــکات شــهروندان 

حقیقت وجودی انسان مقام و عنوان های دنیوی نیست

اجباری بودن سرشماری اتباع
ــران  ــاکن ای ــتانی س ــاع افغانس ــماری اتب ــور: سرش ــر کش وزی
آغــاز شــده اســت و در تاشــیم تــا در یــک زمــان محــدودی 

ــود. ــل ش ــماری تکمی سرش
ــدم همــکاری،  ــوده و در صــورت ع ــاع ب ــرای اتب سرشــماری ب
حضــور ایــن اتبــاع در کشــور غیرقانونــی اســت و مــا ناچاریــم 

ســختگیری کنیــم.

نماینــده  حســناتی  مصطفــی  حجت االسام والمســلمین 
ولی فقیــه و امام جمعــه شهرســتان نجف آبــاد در جلســه اخــاق 
ــی  ــران اجرای ــه و مدی ــور هیئت رئیس ــا حض ــه ب ــرآن ک در ق
ــت:  ــد، گف ــزار ش ــاد برگ ــد نجف آب ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش
ارتبــاط و انــس بــا قــرآن در تمــام شــئونات زندگــی انســان تأثیر 
بســیار بســزایی دارد و در زندگــی شــخصی، اجتماعــی و حتــی 
مســئولیت های اجتماعــی ماننــد چــراغ راهــی اســت که انســان 

ــد.  ــاری می کن ــداف ی ــبرد اه را در پیش
وی گفــت: حقیقــت وجــودی انســان ها، پســت، مقــام و 
عنوان هــای دنیــوی نیســت؛ بلکــه حقیقتــی اســت کــه باعــث 

ــد. ــر انســان ســجده کنن ــز در براب ــتگان نی ــده فرش ش
وی گفــت: همان گونــه کــه بســیاری از مواقــع مجالــس تولــد و 
گرامیداشــت برپــا می شــود بــرای قــرآن نیــز در شــب های قــدر 
کــه شــب تولد قــرآن اســت بایــد آیین های بزرگــی برگزار شــود.

ــزوده  ــث اف ــرآن را باع ــا ق ــینی ب ــاد هم نش ــه نجف آب امام جمع
ــت  ــان ها و دوری از جهال ــه انس ــم ب ــت و عل ــور هدای ــدن ن ش
ــام و  ــزود: حقیقــت وجــودی انســان، پســت و مق دانســت و اف
عنوان هــای دنیــوی نیســت؛ بلکــه حقیقتــی اســت کــه باعــث 
شــده فرشــتگان نیــز در برابــر انســان ســجده کننــد، انســان ها 
ــه ممــات پــس بایــد در ایــن  ــرای حیــات آفریــده  شــده اند ن ب
دنیــا کــه همــان مزرعــه آخــرت اســت، خــوب کشــت کننــد تــا 

ــوند. ــد ش ــدی از نتیجــه آن بهره من ــی اب در زندگ
وی تکریــم را یکــی از بزرگ تریــن رســالت های دانشــگاه و 

مجموعه هــای بزرگــی آموزشــی دانســت و بیــان کــرد: تکریــم 
نیــاز بــه هزینــه مــادی نــدارد؛ بلکــه بــا تواضــع بایــد ایــن کار 
را انجــام داد، انســان های کریــم بســیار متواضع انــد و آثــار ایــن 

تواضــع در تمــام اطرافیــان آنهــا نیــز ســاری و جــاری اســت.
حســناتی ادامــه داد: مشــخصه یــک جامعــه ســالم و رشــدیافته، 
داشــتن یــک نظــام تعلیــم و تربیــت زنــده و پیشــرفته اســت تــا 
از ایــن راه انســان هایی آزاده، مســتقل، خــاق ، مبتکر و تاشــگر 
در اجتمــاع پــرورش یابنــد و بــدون توّجــه بــه نقــش آمــوزش 

همــراه بــا پــرورش نمی تــوان بــه چنیــن مقصــودی رســید.
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خبر کوتاه

»موسیقی برای روح همانند ورزش برای بدن است.« 
افالطون

ــه  ــد ب ــده بای ــزی ورزی ــتن مغ ــرای داش ــد ب ــان معتقدن محقق
موســیقی گــوش داد. فوایــد درمانی موســیقی بســیار زیاد اســت. 
ایــن موســیقی اســت کــه احساســات مــا را تحریــک می کنــد، 
ــه  ــات ب ــب اوق ــد و اغل ــی می کن ــودی غن ــا مل ــا را ب ــی م زندگ
مــا کمــک می کنــد تــا بــر احساســات بــد خــود غلبــه کنیــم. 
دانشــمندان در چندیــن تحقیــق از مزایــای بــی شــمار گــوش 
دادن بــه موســیقی و تأثیــرات آن بــر فشــار خون، ضربــان قلب و 
کاهــش یــا مدیریت اســترس، ابــراز احساســات، تقویــت حافظه، 
ــی  ــمی و حت ــی جس ــهیل توان بخش ــات و تس ــود ارتباط بهب
ــد  ــه برخــی از فوای ــر ب ــد. در زی ــدن گفته ان ســطح اکســیژن ب
گــوش کــردن بــه موســیقی و تاثیــرات آن اشــاره مــی کنیــم.  
ــات و  ــز و احساس ــرد مغ ــر عملک ــیقی ب ــر موس تاثی

ــان  ــاری انس ــی و رفت ــت روح وضعی
بــه نظــر مــی رســد گــوش دادن بــه موســیقی کمــک مــی کند 
تــا فــرد به راحتــی به شــرایط روحــی واحساســاتش سروســامان 
دهــد. ولــی حتــی تاثیــرات ایــن هنــر از آن هــم فراتــر مــی رود 
و بــر مغــز و حافظــه و حتــی عملکــرد آن هــا هــم تاثیــر مــی 
گــذارد. در زیــر بــه برخــی از مــوارد تاثیــر آن اشــاره مــی کنیــم.

* کاهــش اضطــراب: شــواهد بســیاری نشــان می دهــد اگــر در 
موقعیــت اضطــراب  آوری گیــر افتــاده باشــید، بــا گــوش دادن به 

موســیقی تــا حــد زیــادی آرام می شــوید. 
* یــک موســیقی توانایــی تســکین درد را دارد. در حــدی کــه بــا 

بعضــی از آرام بخــش هــای ســبک قابل مقایســه اســت.
* انــرژی بخشــیدن : موســیقی هــای دارای ریتــم ســریع مــی 
ــای  ــت ه ــام فعالی ــا را در انج ــتقامت م ــه و اس ــد حوصل توانن

ــد.  ــش دهن ــی افزای ورزش
* کمــک بــه یادگیری: موســیقی مــی تواند مغــز را تحریک کند 
ویــک عامــل انگیــزه بخــش بــرای ادامــه دادن فعالیــت ها باشــد.

* بهبــود حافظــه : گــوش دادن بــه موســیقی مــی تواند بــه افراد 
بــرای داشــتن حافظــه ی قوی کمــک کند.

* ابزاری برای به اشتراک گذاشتن عشق و احساسات 
* کمک به درمان افسردگی

* ســالم تــر نگــه داشــتن قلــب: گــوش دادن بــه موســیقی بــا 
توجــه بــه شــدت و نــوع آن مــی توانــد بــر ضربــان قلــب، تنفس 

و حتــی فشــار خــون نیــز تاثیــر چشــمگیری داشــته باشــد. 
* خستگی شما را دور می کند.

* تاثیــر موســیقی بــر جنیــن:  پخش موســیقی موجــب تقویت 
سیســتم شــنیداری و مغز جنین می شــود. شــنیدن موسیقی در 
ســه ماهه دوم بارداری بر سیســتم شــنیداری کودکان تاثیر دارد.

* تاثیــر موســیقی بــر طعــم غــذا و هضــم بهتــر آن:  محققــان 
ــر  ــا ب ــه تنه ــف ن ــه شــنیدن موســیقی های مختل ــد ک دریافتن
اعصــاب و وران انســان تاثیرگــذار اســت بلکــه نــوع موســیقی نیز 

در درک متفــاوت انســان از غــذا تاثیــر دارد.
ــرات  ــن تاثی ــی از جالبتری ــخصیت: یک ــد ش ــیقی و رش * موس
موســیقی بــر مغــز، ایــن اســت کــه انتخــاب آهنگ هــای مــورد 

ــد. ــراد شــکل می ده ــه شــخصیت اف ــه ب عاق
الزم بــه توضیــح نیســت کــه انتخــاب ریتــم موســیقی هــم بــه 
انــدازه  خــود  موســیقی مهــم اســت. بدیهــی اســت کــه نــه بــا 
موســیقی اســتاد شــجریان و ســمفونی بتهوون می شــود بر روی 
تردمیــل دویــد و نــه بــا موســیقی هــاردراک، می تــوان اســترس 
اتــاق عمــل را از بیــن بــرد! اگــر خســته، گرفتــه و افســرده ایــد، 
ــی  ــرژی بخــش را پل ــاد و ان ــای ش ــیقی ه ــوم از موس ــک آلب ی
کنیــد. ملودی هــای موجــود در آهنگ هــای مــورد عاقــه تــان 
می تواننــد ارتباطــات دلپذیــر عاطفــی و آرامــش بخــش برایتــان 
ایجــاد کننــد. گــوش دادن روزانــه بــه موســیقی باعــث می شــود 
کــه مســیر های جدیــدی بیــن نورون هــای عصبــی ایجــاد شــود 

و تاثیــرات شــگرفی را در زندگــی ایجــاد کنــد.
مریم بدیهی

 عرضه نان فانتزی تا پایان اردیبهشت با قیمت قبل از افزایش

اتحادیــه نــان هــای حجیــم و نیمــه حجیــم اســتان اصفهــان در نامــه ای بــه اعضــای خــود اعــام کــرده اســت بــا توجــه بــه 

اینکــه اکثــر واحدهــا ســهمیه آرد دولتــی در اردیبهشــت را دریافــت کــرده انــد، تــا پایــان ایــن مــاه قیمــت هــا بایــد طبــق 

روال قبــل باشــد.

 ایــن اتحادیــه همچنیــن قیمــت هــای قبلــی اعامــی در نامــه ۱۲ اردیبهشــت خــود را ابطــال کــرده اســت و اعــام نمــوده 

اســت قیمــت هــای جدیــد پــس از ســیر مراحــل قانونــی ابــاغ خواهــد شــد.

کشف یک و نیم میلیارد لباس 
قاچاق در نجف آباد

 ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
نجــف آبــاد از توقیــف یــک محمولــه البســه خارجــی قاچــاق 
ــوران  ــات مام ــان در عملی ــارد توم ــم میلی ــک و نی ــه ارزش ی ب

ایــن فرماندهــی خبــر داد.
ــی شهرســتان نجــف  ــوران انتظام ــان داشــت: مام گوهــری بی
آبــاد در راســتای اجــرای دســتورالعمل برخــورد بــا خودروهــای 
شــوتی کــه در زمینــه حمــل کاالهــای خارجــی قاچــاق فعالیت 
مــی کننــد با رصــد هوشــمندانه خــود تعــداد ۴ دســتگاه از این 
خودروهــا را شناســایی و  در یــک عملیات هماهنگ و منســجم 
آنهــا را در محــور مواصاتــی شهرســتان  متوقــف و در بازرســی 
ــای خارجــی  ــاس ه ــواع لب ــه ای از ان ــده محمول ــه عمــل آم ب

قاچــاق کشــف کردنــد.
در همیــن رابطــه نیــز چهــار نفــر دســتگیر و ضمــن تشــکیل 

پرونــده تحویــل مراجــع قضایــی شــده انــد.
نجــف آبــاد نیــوز: یکــی از مهــم تریــن نقــص هــای کشــور در 
ــا قاچــاق، سرنوشــت کاالهــای کشــف شــده  ــه ب عرصــه مقابل
اســت بــه طــوری کــه در بیشــتر مــوارد، ایــن اقــام بــا طــی 
چرخــه ای طوالنــی تــر و بــا حاشــیه ســود کمتــر، دوبــاره بــه 

بــازار مصــرف بــاز مــی گردنــد.
رهبــر انقــاب، بارهــا مطالبــه داشــته انــد کــه کاالی قاچــاق، 
بــه شــکلی )آتــش زدن( نابــود شــود تــا انگیــزه ای بــرای تکــرار 

قاچــاق باقــی نمانــد.

ــی  ــتگاه های اجرای ــز دس ــتخدامی متمرک ــون اس ــن آزم نهمی
کشــور در ســال ۱۴۰۱ ویــژه رشــته های شــغلی آمــوزش 
ــزاران  ــور ه ــا حض ــری( ب ــی و دبی ــوزش ابتدای ــرورش )آم و پ
ــتی  ــتورالعمل های بهداش ــت دس ــا رعای ــرد ب ــب زن و م داوطل
مقابلــه بــا شــیوع بیمــاری کرونــا و بازدیــد مســئوالن ازجملــه 
فرمانــدار، امــام جمعــه، رؤســای دانشــگاه، رؤســای ادارات آموزش 
ــد. ــزار ش ــامی برگ ــگاه آزاد اس ــای دانش ــرورش و ... در واحده و پ

بــه گفتــه مســئوالن آمــوزش و پــرورش اکثــر ظرفیــت 
ــوان  ــه عن ــوده و ب ــروم ب ــق مح ــرای مناط ــدگان ب پذیرفته ش

آمــوزگاران ابتدایــی بــه خدمــت گرفتــه می شــوند.
ــرورش،  ــوزش و پ ــتخدامی آم ــون اس ــش آزم ــن بخ ــم تری مه
منابــع آن اســت کــه معمــوال همــراه بــا انتشــار دفترچــه ثبــت 
نــام آزمــون، منتشــر می شــود. ایــن منابــع بــه طــور کلــی، بــه 
دو دســته عمومــی و اختصاصــی تقســیم می شــوند کــه منابــع 
عمومــی در تمــام رشــته ها یکســان هســتند. نکتــه مهمــی کــه 
ــود دارد،  ــرورش وج ــوزش و پ ــتخدامی آم ــون اس ــورد آزم در م
ــا  ــگ ب ــب و هماهن ــد متناس ــان بای ــی متقاضی ــته تحصیل رش

عنوان شغلی آنها باشد.
بیــش از ۵۹۳ هــزار نفــر، متقاضــی نهمیــن دوره آزمــون 
اســتخدامی دســتگاه های اجرایــی بــوده کــه از ایــن تعــداد ۵۰۰ 
هــزار و ۴۷ نفــر شــامل ۳۶۳ هــزار و ۸۰۷ نفــر زن و ۱۳۶ هــزار و 
۲۴۰ نفــر مــرد متقاضــی شــرکت در آزمــون رشــته های شــغلی 

آمــوزش و پــرورش هســتند.
ــرورش در ۲۲۳ شهرســتان و  ــوزش و پ ــون اســتخدامی آم  آزم
۳۴۶ حــوزه امتحانــی در سراســر کشــور برگــزار شــد کــه بخــش 
ــد. ــام ش ــامی انج ــگاه آزاد اس ــی دانش ــا میزبان ــادی از آن ب زی

آزمون استخدامی آموزش و پرورش

تاثیرات موسیقی بر زندگی و رفتار انسان

معارفه رئیس جدید اداره منابع 
طبیعی شهرستان نجف آباد

جلســه تودیــع  و معارفــه رؤســای قدیــم و جدیــد اداره منابــع 
طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار شــد.

ــی و  ــی دادســتان عموم ــا حضــور گرام ــه ب ــن جلســه ک در ای
انقــاب شهرســتان و مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
اســتان اصفهــان و نماینــده ولــی فقیــه در اداره کل متبــوع در 
ــف  ــتان نج ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــر مع دفت
آبادبرگــزار شــد، مباشــری فرمانــدار ویــژه شهرســتان پــس از 
توضیحــات و گــزارش مهنــدس کاظمــی مدیــر کل  و حقیقــی 
رییــس اداره شهرســتان از عملکــرد اداره ابــراز رضایــت کــرد و 
ــر نمــود. ســپس از زحمــات و تاشــهای بابــک حقیقــی تقدی

ــمت  ــه س ــور ب ــوام پ ــی ق ــد عل ــی محم ــن در حکم همچنی
ــزداری شهرســتان نجــف  ــع طبیعــی و آبخی رییــس اداره مناب

ــاد منصــوب شــد آب
در ادامــه مدیــر کل منابــع طبیعــی و همراهان ضمــن حضور در 
جمــع کارکنــان اداره شهرســتان بــا آنــان دیــدار و گفتگــو کرد.

هوای ناسالم  5 کالنشهر 

ــط  ــازمان حفاظــت محی ــم س ــر اقلی ــوا و تغیی ــی ه ــز مل مرک
ــه  ــهد ب ــرج و مش ــان، ک ــهرهای اصفه ــوای کانش ــت: ه زیس
شــرایط  در   ۱۰۵ و   ۱۴۴  ،۱۳۲ شــاخص های  بــا  ترتیــب 
ــا شــاخص ۱۵۵  ــرای گروه هــای حســاس و تهــران ب ناســالم ب
ــت. ــالم اس ــیار ناس ــا و اراک بس ــام گروه ه ــرای تم ــالم ب ناس

بــه  تبریــز  و  شــیراز  کانشــهرهای  هــوای  همچنیــن 
اهــواز  کانشــهر  و   ۶۶ و   ۸۸ شــاخص های  بــا  ترتیــب 
دارد. قــرار  خطرنــاک  شــرایط  در   ۳۹۶ شــاخص  بــا 

به میزبانی دانشگاه آزاد اسالمی و با شرکت هزاران نفر  در دومین روز 



خبرکوتاه

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی
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هماهنگــی ویــژه برنامــه هــای دهــه کرامــت در دفتــر مدیــر 
ــهرداری  ــی ش ــی و ورزش ــی اجتماع ــازمان فرهنگ ــل س عام

نجــف آبــاد برگــزار شــد.
در ایــن جلســه بــا حضــور علیرضــا خاکســار، ابراهیــم 
والیتــی، محمدمهــدی فردوســی، عبدالرضــا ابراهیمــی، ســید 
علــی طباطبایــی، محمدحســن آســیابانی، ابراهیــم رضایــی، 
مصطفــی حیــدری، هــادی قاســمی و خانــم کاظمیانــی 
ــام  ــاد ام ــت و می ــه کرام ــای ده ــه ه ــژه برنام ــون وی پیرام

ــد. ــزی ش ــه ری ــث و برنام ــا)ع( بح رض
ــوی از ۱۶  ــدام رض ــا ورود خ ــد ب ــام ش ــه اع ــن جلس در ای
خــرداد عمــا ویــژه برنامــه هــای دهــه کرامــت آغــاز شــده 
ــرک  ــم متب ــا پرچ ــدام ب ــور  خ ــون حض ــی چ ــه های و برنام
رضــوی در یادمــان هــای شــهداء مناطــق مختلــف شــهری 
ــا  ــدار ب ــهر(، دی ــهر و یزدانش ــاد، ویاش ــف آب ــاد، نج )امیرآب
ــتان ها،  ــی و بیمارس ــز درمان ــهداء، مراک ــای ش ــواده ه خان
ــام  ــدان ام ــای می ــه ه ــژه برنام ــه، وی ــش کوچ ــی پوی برپای
خمینــی)ره( }باغملــی{ ماننــد اجتمــاع عاشــقان دهــه 
ــده،  ۹۰ امــام رضــا)ع(، اجــرای گروهــی ســرود ســام فرمان

ــد. ــد ش ــرا خوه ــری و.. اج ــی مت نقاش
ــت و  ــنبه در گلدش ــج ش ــا)ع( پن ــام رض ــاد ام ــن می جش

جمعــه و شــنبه در نجف آبــاد، برگــزاری کرســی های تــاوت 
ــرا)س(،  ــه الزه ــینیه فاطم ــهداء و حس ــای ش ــان ه در یادم
جشــن هــای خانوادگــی مناطــق از دیگــر مــوارد ایــن دهــه 
بــود کــه ضمــن تشــریح جزئیــات برپایــی آن هــا، بــر جشــن 
ــده،  ــی ش ــش بین ــای پی ــت ه ــی فعالی ــودن تمام ــور ب مح
ــم  ــار ک ــژه اقش ــدس وی ــهد مق ــی مش ــز زیارت ــدارک جوای ت
درآمــد، بیمــاران و ســالمندان و ایجــاد تنــواع و خاقیــت در 

بخــش هــای جشــن زیــر ســایه خورشــید تأکیــد شــد.

                                                                   زمان قطعی سفر رئیس جمهور به اصفهان هنوز مشخص نیست
سرپرســت امــور هماهنگــی روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل اســتانداری اصفهــان گفــت: زمــان دقیــق ســفر رئیــس جمهــور بــه 
اصفهــان هنــوز مشــخص نیســت. احمدرضــا ضیایــی ادامــه داد: بــه تازگــی در شــبکه هــای مجــازی اخبــاری مبنــی بــر ســفر آیــت 
اهلل دکتــر ســید ابراهیــم رئیســی بــه اســتان اصفهــان در پایــان هفتــه جــاری منتشــر شــده کــه صحــت نــدارد. وی تصریــح کــرد: 
ســفر رئیــس جمهــور بــه اســتان اصفهــان در آینــده نزدیــک انجــام خواهــد شــد، ولــی هنــوز زمــان دقیــق آن مشــخص نیســت و در 
صــورت مشــخص شــدن زمــان دقیــق آن ، از طریــق رســانه هــای رســمی بــه هــم اســتانی هــای عزیــز اطــاع رســانی مــی شــود. 
ضیایــی همچنیــن ادامــه داد: ســامانه ســامد بــا شــماره تلفــن ۱۱۱ امــاده دریافت درخواســت هــا، مطالبــات، پیشــنهادها و انتقادهای 

شــهروندان مــی باشــد.

ساخت اتوکالو های صنعتی

شــرکت پتــرو صنعــت تــاراز مســتقر در شــهرک صنعتــی نجــف 
آبــاد موفــق بــه بومــی ســازی کامــل دانــش طراحــی و فــن آوری 
ســاخت و تولیــد اتــوکاو صنعتــی بــا رعایت اســتاندارد هــای بین 
المللــی شــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه اغلب صنایع کشــور 
دســتگاه هــای اتــوکاو مــورد نیــاز خــودرا در شــرایط تحریــم و 

باهزینــه بســیار ســنگین از کشــورهای خارجــی وارد مــی کنند.

هماهنگی زیر سایه خورشید

رهایی از اضطراب امتحان 

ــی باشــد. همــه  ــی م ــت هیجان ــک حال ماهیــت اضطــراب ی
مــا در بیشــتر موقعیــت هــای زندگــی دچــار اضطــراب مــی 
شــویم کــه بخشــی از آن طبیعــی مــی باشــد. همــه ی دانــش 
ــی  ــرب م ــان مضط ــع امتح ــجویان در موق ــوزان و دانش آم
شــوند کــه بخشــی از آن طبیعــی مــی باشــد. اضطــراب در 
امتحــان حتــی مفیــد و ســودمند هــم مــی باشــد زیــرا باعــث 
ســطح انگیــزش ، هوشــیاری و تمرکــز ذهــن مــی شــود و بــه 
ــرد شــخص کمــک  ــود عملک ــی و بهب ــش ســطح کارای افزای

مــی کنــد. 
سبب شناسی اضطراب امتحان 

ــخصیتی،  ــی، ش ــل خانوادگ ــون عوام ــیاری همچ ــل بس عوام
آموزشــگاهی، شــناختی و تحصیلــی در آن موثــر مــی باشــد.

کــه بــه عوامــل مهــم آن مــی پردازیــم.
۱.  عدم آگاهی کافی
۲. عوامل آموزشگاهی

۳. تجربیات منفی قبلی
۴. عوامل شخصیتی
 ۵. عوامل خانوادگی

۶. افکار منفی 
 ۷. ســایر عوامــل .... : عواملــی همچــون عــدم حضور مســتمر 
در کاس، نداشــتن دقــت کافــی  در جلســات مطالعــه، 
دشــواری مطالــب درســی، نــوع امتحــان، گــم کردن یاداشــت 

هــا، وجــود چنــد امتحــان در یــک روز، بیمــاری یــا کســالت 
ــدن و  ــه ش ــت پاچ ــی، دس ــواب کاف ــتن خ ــمی، نداش جس

ــل.  ــرای تحصی ــی ب ــزه کاف ــه و انگی نداشــتن عاق
عالیم و نشانه های اضطراب امتحان 

* عائــم شــناختی: بــه عنــوان نمونــه: » مــن بایــد باالتریــن 
ــد نیســتم «، » دارم  ــرم «،» هیــچ ســوالی را بل نمــره را بگی

خــودم را گــول مــی زنــم «.
* عائــم عاطفــی و هیجانــی: عبارتنــد از : دلهــره ، یــاس و 
خشــم و تــرس و غمگینــی و احســاس آســودگی بــه محــض 
پایــان یافــت امتحــان ، گاه گریــه کــردن نیــز بــه عنــوان یک 
ــده  ــراد دچــار اضطــراب امتحــان دی ــی در اف واکنــش عاطف

مــی شــود. 
* نشــانه هــای رفتــاری: همچــون  بیقــراری، بــازی کــردن بــا 
ــرزش و  ــا ســرعت قــدم زدن، تنــش حرکتــی، ل انگشــتان، ب
حتــی ســوء مصــرف دارو ومــواد و رفتارهایــی کــه در نهایــت 

نتیجــه معکــوس دارنــد . 
* عائــم و نشــانه هــای فیزیولوژیــک: ماننــد تعریق، خشــکی 
دهــان، اســهال، تکــرر ادرار، افزایــش ضربــان قلــب، احســاس 
ــاه شــدن تنفــس، خیــس شــدن کــف دســت  گیجــی، کوت
ــاس  ــتفراغ، احس ــوع، اس ــی، ته ــش عضان ــردرد، تن ــا، س ه

ضعــف یــا ازحــال رفتــن و لــرزش. 
* ســایر عائــم و نشــانه هــا : عملکــرد ضعیــف در امتحــان 
بــا وجــود فهــم کامــل مطالــب در کاس درس یــا بــه هنــگام 
مطالعــه ، بازخوانــی مکــرر ســواالت امتحانــی بــه منظور درک 
درســت آنهــا ، بــدون جــواب گذاشــتن ســواالت و بــه خاطــر 
آوردن پاســخ هــا بافاصــاه پــس از تــرک جلســه امتحــان 
از جملــه مســائلی اســت کــه افــراد دچــار اضطــراب امتحــان 

مــی شــوند . 
ادامه دارد....

الهام شهریاری

نصف شدن پژو در برخورد با پراید!
دو خــودروی پرایــد و پــژو در میــدان مــرد بختیــاری الیگــودرز 
بــا هــم برخــورد کردنــد کــه در ایــن حادثــه و در اتفاقــی نــادر 
خــودرو پــژو دو نیمــه شــد. در ایــن حادثــه یــک نفــر مصــدوم 
ــن شــهر  ــام جعفــر صــادق)ع( ای ــه بیمارســتان ام شــد کــه ب

انتقــال داده شــد. علــت حادثــه در دســت بــررس اســت.

اعالم تعرفه ویزیت پزشکان 
بنابر مصوبه هیات وزیران بخش دولتی

 ویزیت پزشکان و دندانپزشکان در ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان
 ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص ۲۹ هزار تومان

 ویزیت فوق تخصص ۳۵ هزار و ۲۰۰ تومان
در بخش خصوصی

 ویزیت پزشکان و دندانپزشکان عمومی ۶۹ هزار تومان
 ویزیت پزشکان و دندانپزشکان متخصص ۱۰۴ هزار تومان

ویزیت فوق تخصص و فلوشیپ ۱۳۲ هزار تومان

افزایش خروجی سد زاینده رود
منطقــه ای  آب  شــرکت  بهره بــرداری  و  حفاظــت  معــاون 
ــرق  ــزارع ش ــارم م ــت چه ــاری نوب ــدف آبی ــا ه ــان: ب اصفه
ــد  ــی س ــه، خروج ــار جانب ــه چه ــم کمیت ــان و تصمی اصفه
ــره  ــزان ذخی ــد. می ــش می یاب ــنبه افزای ــج ش ــده رود از پن زاین
ــب اســت و  ــر مکع ــون مت ــده رود ۳۹۵ میلی ــی ســد زاین کنون
ــود. ــد ب ــده رود خواه ــد زاین ــدت ۱۰ روز  از س ــه م ــازی ب رهاس

مسدود شدن وجوه حساب  
چک برگشتی ها

مدیــرکل روابط عمومــی بانک مرکــزی: اجــرای آزمایشــی ایــن 
ــی  ــی و خصوص ــک دولت ــط ۲۵ بان ــده توس ــه آین ــرح هفت ط
ــه  ــا ۲ هفت ــم ت ــده ه ــک  باقی مان ــود. ۵ بان ــی می ش عملیات
ــه ایــن طــرح متصــل می شــوند. موضــوع مســدودی  آینــده ب
ــته چک،  ــراد دارای دس ــاب اف ــوه حس ــدودی وج ــع مس و رف
برنامــه ای پیچیده  ســت کــه بــرای هــر کــدام از این هــا، 

ــد. ــام می دادن ــد انج ــت بای ــدود ۱۵۰ تس ــا ح بانک ه
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قاری قرآن خدمت به هم استانی هایش را به معاونت وزیر ترجیح داد
ــز  ــس مرک ــر و رئی ــاون وزی ــوان مع ــه عن ــرآن  ب ــاری ق ــا ق ــازی  علیرض ــکن  و شهرس ــر راه،مس ــم وزی ــا حک ــه ب ــی ک در حال
تحقیقــات و پژوهش هــای وزارت راه ،مســکن و شهرســازي منصــوب شــده بــود ،بــا درایــت و پیگیری هــای اســتاندار  اصفهــان 
و برخــی بــزرگان  در خصــوص ایــن اداره کل حســاس، علیرضــا قــاری قــرآن  مجــدداً بــا حکــم وزیــر راه،مســکن و شهرســازی 

بــه عنــوان  مدیــرکل راه ،مســکن و شهرســازی اســتان اصفهــان منصــوب شــد . 
ــری و رئیــس مرکــز تحقیقــات و پژوهش هــای وزارت راه ،مســکن و شهرســازی  ــت وزی ــا معاون ــرآن ب ــاری ق ــن وجــود ق ــا ای ب

خداحافظــي مــی کنــد و بــه کارش در اصفهــان ادامــه مــی دهــد.
قاری قرآن دارای مدرک دکترای عمران و بیش از دودهه مدیریت عمرانی و شهرسازی کان می باشد.

ویروس کرونا ریشه کن نخواهد شد 
شرایط طالیی ایران برای کنترل کرونا

رئیــس مرکــز تحقیقــات ویروس شناســی دانشــگاه علــوم 
ــا تمــام نشــده  پزشــکی شــهید بهشــتی گفــت: پاندمــی کرون
ــدی از  ــه جدی ــت وارد مرحل ــوان گف ــاید بت ــط ش ــت و فق اس
پاندمــی شــده ایم. شــاید مرحلــه کنترلــی کرونــا کــه در 
ــاری،  ــیوع بیم ــری و ش ــورها در اوج درگی ــیاری از کش آن بس

بســتری های بــاال و مرگ ومیــر بــاال نیســتند.
ــال  ــک انتق ــر ترافی ــره پ ــاهد زنجی ــزود: ش ــی اف ــا ناج علیرض
ویــروس در بســیاری کشــورها نیســتیم و در مرحلــه آرام تــری 
ــر  ــن خط ــد چی ــورها مانن ــی از کش ــا در بعض ــم ام ــرار داری ق
ــروس  ــن فکــر کــه وی ــان وجــود دارد. ای ــن بیمــاری همچن ای
ریشــه کن شــده و می شــود، اشــتباه اســت. ایــن چنیــن اســت 
کــه شــاید چین هــم از اســتراتژی کرونــای صفر منصرف شــود.

ــا  ــروس کرون ــرل وی ــرای کنت ــران ب ــی ای ــرایط طای وی از ش
ــت  ــی از فعالی ــطح پایین ــون در س ــت: هم اکن ــر داد و گف خب
ویــروس کرونــا هســتیم و بهتریــن زمــان بــرای تکمیــل 
ــردن پوشــش  ــاال ب دوره واکسیناســیون، دوزهــای تقویتــی و ب

واکسیناســیون در دانش آمــوزان اســت

 رهبر انقالب: وضعیت 
خودروسازان تعریفی ندارد

ــا  ــی و ب ــد داخل ــی کــه تولی ــه کاالهای قاچــاق و واردات بی روی
ــر  ــر قلــب تولیــد کشــور اســت. ب ــد، خنجــری ب کیفیــت دارن
اســاس آمارهــای کارشناســان، هــر یــک میلیــارد دالر واردات 
ــاک و  ــش، پوش ــد کف ــی مانن ــد داخل ــاس دارای تولی از اجن
ــغلی در  ــت ش ــزار فرص ــی ۱۰۰ ه ــه تعطیل ــی، ب ــوازم خانگ ل
ــرف  ــن ح ــازها از ای ــه خودروس ــود. البت ــر می ش ــور منج کش
سوءاســتفاده نکننــد زیــرا وضــع آنهــا تعریفــی نــدارد و مقصود، 

ــد. ــا کیفیــت دارن آن جاهایــی اســت کــه تولیــد خــوب و ب

شورای مدیران ارشد شهر شهرداری نجف آباد 

 معتمدی مدیرکل کتابخانه های 
عمومی استان اصفهان شد

ــای  ــه ه ــاد کتابخان ــرکل نه ــی دبی ــدی رمضان ــم مه ــا حک  ب
ــه  ــدی ب ــی معتم ــام رمضانعل ــت االس ــور، حج ــی کش عموم
ــتان  ــی اس ــای عموم ــه ه ــوان سرپرســت اداره کل کتابخان عن
ــس  ــدی پی ــام معتم ــت االس ــد. حج ــوب ش ــان منص اصفه
ــگ و  ــرکل فرهن ــوان مدی ــه عن ــن از ۱۳ خــرداد ۱۳۹۹ ب از ای

ــرد. ــت می ک ــان فعالی ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس ارش

با حضور فرماندهی و معاونین نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد 

 فستیوال بازی های مادر و فرزند
ــازی  ــه ب ــد توســط کمیت ــادر و فرزن ــای م ــازی ه فســتیوال ب
ــتان  ــی شهرس ــای همگان ــات ورزش ه ــودکان هی و ورزش ک
ــز روان  ــر در مرک ــعید فط ــد س ــبت عی ــه مناس ــاد ب ــف آب نج
شــناختی نیکــو )کــودکان اوتیســم( برگــزار شــد. هــدف ایــن 
ــادران  ــن م ــرک بی ــزه و تح ــاط، انگی ــش نش ــتیوال افزای فس
و فرزنــدان اُتیســم و ارتقــای آگاهــی از اهمیــت مهــارت 
هــای پایــه و ارتباطــی بیــن مــادران و فرزنــدان بــود. در 
ــادران  ــن م ــی بی ــای گروه ــازی ه ــواع ب ــتیوال ان ــن فس ای
ــد. ــرا ش ــد اج ــای هدفمن ــتفاده از روش ه ــا اس ــدان ب و فرزن

ــاد  ــران مدیریــت شــهری شــهرداری نجــف آب شــورای مدی
در تــاالر فرزانــگان فرهنگســرای خــاوران میزبــان ســرهنگ 
گوهــری فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد و هیبــت 

همــراه بــود
ــل  ــن المل ــور بی ــات و ام ــر ارتباط ــدری مدی ــی حی مصطف
شــهرداری نجــف آبــاد گفــت در ابتــدا عبدالرســول امامــی 
شــهردار نجــف آبــاد ضمــن خیرمقــدم و خــوش آمــد گویــی 
بــه حاضــران اعــام داشــت در حــال برنامه ریــزی هســتیم 
تــا در شــش ماهــه اول ســال تعــدادی از پروژه هــای 
عمرانــی را بــه پایــان برســانیم و بتوانیــم بــا برنامــه ریــزی 
مطلــوب در پایــان هــر فصــل تعــدادی از پــروژه هــای نیمــه 

تمــام را بــه افتتــاح برســانیم.
ــم  ــه داد برآنی ــاد ادام ــف آب ــهردار نج ــت ش ــدری گف  حی
ــا  ــد ت ــف کنی ــدی را تعری ــروژه هــای مشــارکتی جدی ــا پ ت
بتوانیــم نســبت بــه جــذب ســرمایه گــذاران جدیــد اقــدام 
نماییــم و در کنــار پــروژه هایــی کــه در بودجه تعریف شــده 
اســت پــروژه هــای مشــارکتی قابــل توجهی داشــته باشــیم.

ــه رشــدی  حیــدری گفــت امامــی ادامــه داد وضعیــت رو ب
ــده  ــرار ش ــتگاه ها برق ــن دس ــی بی ــات خوب ــم و ارتباط داری
ــا وجــود حجــت االســام والمســلمین حســناتی  اســت و ب
ــتند  ــتان هس ــدت در شهرس ــور وح ــه مح ــه ک ــام جمع ام
خیلــی از مســائلی کــه در شــهرهای دیگــر مــی بینیــم در 

ــاد نیســت. نجــف آب
ــا  ــاد در ادامــه گفــت م ــزود شــهردار نجــف آب  حیــدری اف
بــرای اجــرای بعضــی از مســائل و مــوارد قانونــی و بعضــی 
از اعمــال قوانیــن حضــور نیــروی انتظامــی را در کنــار خــود 
نیــاز داریــم تــا بتوانیــم مدیریــت خوبــی را اعمــال کنیــم.

ــف  ــهرداری نج ــل ش ــن المل ــور بی ــات و ام ــر ارتباط  مدی
ــران ســتادی  ــران مناطــق و مدی ــاد گفــت در ادامــه مدی آب
شــهرداری مــواردی همچــون ســاخت و ســازهای غیرقانونی 
ــع  ــرد، جم ــای دوره گ ــر و خودروه ــد معب ــات، س در باغ
ــا  ــرای دام ه ــی، چ ــاع خارج ــاً اتب ــان خصوص آوری متکدی
در میادیــن و پــارک هــا، ایجــاد مزاحمــت موتــور ســواران 
ــارک  ــی، پ ــوال عموم ــایل ام ــرقت وس ــا، س ــارک ه در پ
اتومبیــل هــا در پیــاده رو هــا، تــردد کامیــون هــای ســنگین 
در ویاشــهر و یزدانشــهر، اصــاح نقــاط ترافیکــی و حادثــه 
ــه  خیــز، تصــادف هــای پیــش آمــده در ورودی گلدشــت ب
ــگ  ــر، س ــا در معاب ــل ه ــل اتومبی ــارک دوب ــهر، پ ــا ش وی
گردانــی در پــارک هــا و خیابــان هــا، ســرقت امــوال 
ــن  ــا، تامی ــی همچــون شــیراالت درب دستشــویی ه عموم
امنیــت محــور بیشــه و ســرقت امــوال در ایــن محــور، اعــام 
آمادگــی در خصــوص تهیــه خــودرو ثبــت خــودکار تخلفات، 
ســرقت در کشــتارگاه، رفــع مشــکل در پــاک خوانــی 
موتــور ســیکلت هــای متخلــف، خســارت ناشــی از حضــور 
ــات  ــا و تاسیس ــاخت ه ــه زیرس ــنگین ب ــای س ــین ه ماش
شــهری، ســاماندهی جمعــه بــازار هــا و شــنبه بــازار هــا را 
مطــرح و پیرامــون آن بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد.

حیــدری افــزود در ادامــه ایــن نشســت ســرهنگ گوهــری 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد پیرامــون مســائل 
ــرر  ــت و مق ــر نشس ــادل نظ ــث و تب ــه بح ــده ب ــرح ش مط
ــروی  ــهرداری و نی ــکاری ش ــا هم ــائل ب ــی از مس ــد برخ ش

انتظامــی حــل شــود.
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                                                                   صعود کوهنوردان باشگاه همدالن رها نجف آباد به قله هزار کرمان
تعــداد ۱۷ کوهنــورد باشــگاه همــدالن رهــا نجــف آبــاد بــه سرپرســتی محمــد رضایــی در یــک برنامــه ســه روزه از ۱۱ الــی 

۱۳ اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۱ بــه قلــه ۴۵۰۱ متــری َهــزار کرمــان صعــود کردنــد.
کردنــد. دیــدن  نیــز  ماهــان  شــاهزاده  بــاغ  و  رایــن  تاریخــی  ارگ  از  هــزار  قلــه  بــه  صعــود  از  پــس  و 

اسامی نفرات صعود کننده :
ــی  ــم اله ــورانی، میث ــن س ــا، مســلم شیاســی،  امی ــد نی ــام وحی ــه صالحــی، اله ــدی، مرضی ــی، اعظــم نورمحم ــه فقه ریحان
ــور و محمــد  ــدداداش پ ــدم(، مصطفــی کریمــی، محمــد خیرالهــی، شــهرام حشــمی، مجی ــه ق دوســت، احمــد صالحــی )ت

ــرقدم( ــت و س رضایی)سرپرس

ــای  ــاری ه ــد بیم ــی توان ــروژن م ــید نیت ــی دی اکس آلودگ
ــود سیســتم  ــد. بهب ــژه آســم را تشــدید کن ــه وی تنفســی ب
هــای حمــل و نقــل، پیــاده روی و دوچرخــه ســورای باعــث 

ارتقــای کیفیــت هــوا مــی شــود.
آلودگــی هــوا و عــوارض ناشــی از آن ماننــد ســرطان ریــه و 
بیمــاری هــای قلبــی، در هــر دقیقــه ۱۳ نفــر را مــی کشــد. 
ســوزاندن ســوخت هــای فســیلی از قبیــل نفــت، گاز و 

ذغــال ســنگ را متوقــف کنیــم.
افزایــش دمــا بــه دلیــل تغییــرات آب و هوایــی باعــث 
ســردرد، ســرگیجه، خســتگی، تهــوع و اســتفراغ مــی شــود. 
ــا و  ــدام ه ــه ان ــد باعــث آســیب ب ــی توان ــای شــدید م گرم

ــرگ شــود ــی م حت
ــک بحــران بهداشــتی اســت. آلودگــی  ــوا ی بحــران آب و ه
هــوا بــر ســامت مــا و کــره زمیــن تأثیــر مــی گــذارد. بیــش 
از ۹۰ درصــد مــردم هــوای ناســالم ناشــی از ســوزاندن 

ــد. ســوخت هــای فســیلی را تنفــس مــی کنن

نقش مردم، مسئولین و سمن ها در دستیابی به انرژی پاک
تجلیل از معلمان گلدشت

بــه مناســبت روز معلــم، حجت االســام ترکــی 
امــام جمعــه گلدشــت، مهنــدس فردوســی شــهردار گلدشــت، 
رییــس و اعضــای شــورای اســامی شــهر گلدشــت، بــا حضــور 
در مــدارس شــهر گلدشــت از زحمــات فعــاالن عرصــه تعلیــم 
و تربیــت تقدیــر و تشــکر نمودنــد. در ایــن ماقــات صمیمانــه 
فردوســی شــهردار گلدشــت ضمــن عــرض تبریــک روز معلــم 
و تجلیــل از جایــگاه رفیــع معلــم ، از تاش هــای فرهنگیــان 

در راســتای هدایــت و ارشــاد نســل کنونــی تجلیــل کــرد.

اجزای  ساز تار

پوست 
ــا  ــی و ی ــره تودل ــار از ب ــاز ت ــورد اســتفاده در س پوســت م
بزغالــه تودلــی مــی باشــد کــه دبــاغ آن را در فصــل هــای 
ــات  ــد از خصوصی ــی کن ــازار م ــه ب ــتان روان ــز و زمس پایی
پوســت بایــد بــدون ســفیدک باشــد، بــدون چربــی باشــد، 
یــک دســت باشــد، و در هنــگام قرارگیــری در جلــوی نــور، 

ــی روی آن ایجــاد نشــده باشــد. ــد دباغ ــی در رون زدگ
پوســت در ایجــاد صــدا دهــی تــار نقــش حســاس و مهمــی 

دارد پــس ذکــر چنــد نکتــه خالــی از لطــف نیســت:
* پوســت بزغالــه در مقابــل رطوبــت مقــاوم تــر مــی باشــد 
ولــی صــدای پوســت بزغالــه از بــره خشــک تــر مــی باشــد.

ــل مصــرف  ــا قاب ــد ت ــد حداقــل ۱ ســال بمان * پوســت بای
ــرای تهیــه ســاز باشــد. ب

* در هنــگام اســتفاده از پوســت نبایــد آن را از عــرض 
ــل اینکــه در صــدا دهــی پوســت  ــه دلی ــم ب اســتفاده کنی

ــذارد. ــی گ ــر م اث
ــت  ــای پوس ــون در الب ــت از توت ــداری پوس ــرای نگه * ب
ــه  ــا ب ــت و ی ــدن پوس ــوراخ ش ــری از س ــرای جلوگی ــا ب ه
ــرد. ــری ک ــوان جلوگی ــی ت ــا م ــی آن ه ــاح بیدزدگ اصط

* هنــگام پوســت کشــی قســمت ضخیــم تــر پوســت بــرای 
نقاره و قســمت نازک تر برای کاســه ســاز اســتفاده می شود.

چوب
چــوب در جهــت ســاختن قالــب اولیــه ســاز یعنــی کاســه 

ــوب  ــوان از چ ــی ت ــه م ــود ک ــی ش ــتفاده م ــته اس و دس
ســنجد، جنگلــی، گــردو و حتــی ریشــه بعضــی از درختــان 
اســتفاده کــرد ولــی بهتریــن و مرغــوب تریــن چــوب، چوب 
تــوت اســت کــه شــامل تــوت سیاه)شــاتوت( توتــت ســفید، 
تــوت نــرک امــا بهتریــن آن تــوت ســیاه اســت کــه تهیــه 
نــوع مرغــوب آن کمیــاب و مشــکل اســت چــون اســتفاده 
از ایــن چــوب در ســاخت تــار زیبــا در مــی آیــد در مقابــل 
آفــات چــوب مقاومــی اســت و رگــه هــای روی چــوب بــه 
ــوب  ــا چ ــه ب ــی ک ــد و صدای ــی کن ــزون م ــی کار اف زیبای
تــوت ســاخته مــی شــود منحصــر بــه فــرد اســت حکمتــی 

کــه اســتادان قدیــم بــدان دســت یافتــه انــد.
استخوان 

خــرک در تــار هــای بــا کیفیــت معمــوال از جنس اســتخوان 
شــاخ اســتفاده مــی شــود. کــه روی دســته و شــیطانک بــه 
طــول ۵ و ارتفــاع ۲ ســانتی متــر اســتفاده مــی شــود کــه با 
۲ پایــه کوچــک روی پوســت کاســه قــرار مــی گیــرد که در 
واقــع ســیم هــای تــار هــر یــک جداگانــه از شــیار هــای کم 
عمــق بــر روی خــرک عبــور مــی کنــد. و یــا در شــیطانک 
ــورد اســتفاده  ــی شــود.  اســتخوان م ــه اســتفاده م ــار ک ت
ــد تکــه تکــه ودارای یــک ســری خطــوط  ــار بای در ســاز ت
ــدون شــک پاســتیک اســت. ــود ب باشــد اگــر یکدســت ب
سمیه شریعتی

تجلیل از معلمین مدارس بخش 
کرون و شهر عسگران

در همایشــی از معلمــان مــدارس بخــش کــرون و شــهر 
عســگران در شهرســتان تیــران و کــرون تجلیــل شــد.

در ایــن همایــش فرمانــدار شهرســتان تیــران و کــرون ضمــن 
عــرض تبریــک هفتــه گرامیداشــت مقــام معلــم، اظهــار کــرد: 
جوامــع امــروز به دنبــال پیشــرفت و توســعه بــر مبنــای 
فرهنــگ خــود هســتند و بــر اســاس آن مولفه هایــی را 

ــد. ــم مــی کنن تنظی
ــای  ــه ه ــی از مولف ــه یک ــان اینک ــا بی ــا ب ــی محمــدی کی عل
ــوزش  ــوزش اســت، گفــت: آم پیشــرفت و توســعه، بحــث آم
ــز اهمیــت اســت کــه در بعــد  در بعــد مــادی و معنــوی حای
ــای  ــرفت ه ــاب پیش ــس از انق ــزاری پ ــخت اف ــادی و س م

ــده اســت. ــام ش ــازی  انج ــه س ــه مدرس ــی در زمین خوب
ــلی را  ــان نس ــوی، معلم ــد معن ــه بع ــه داد: در زمین وی ادام
پــرورش داده کــه امــروز مایه افتخار کشــور هســتند و از جمله 
آن هــا مــی تــوان از شــهدای گرانقدر، مهندســان، دانشــمندان 
و پزشــکان فعــال در داخــل و خــارج کشــور یــاد کــرد.
فرمانــدار شهرســتان پیشــرفت  هــای کشــور را حاصــل تفکــر 
ــزود:  ــت و اف ــده دانس ــم دهن ــانی تعلی ــروی انس ــب نی مناس
فرهنــگ هــای نامطلوبــی در ســال هــای گذشــته وارد فرهنگ 
ــا آگاهــی و شــفاف ســازی از  و حــوزه آموزشــی مــا شــد و ب

ــه عمــل آمــد. ــد پیشــرفت آن جلوگیــری ب رون

نواختن زنگ معلم سپاس در 
تیران و کرون

ــن  ــم نواخت ــرون در مراس ــران و ک ــتان تی ــدار شهرس فرمان
ــاس  ــاج عب ــه ح ــه دختران ــپاس در مدرس ــم س ــگ معل زن
ــعه  ــرفت و توس ــای پیش ــت:  بن ــار داش ــران اظه ــی تی امین
هــر کشــوری آمــوزش اســت و ایــن آمــوزش نیازمنــد ابعــاد 
ســخت افزاری و نرم افــزاری اســت. علــی محمــدی کیــا 
افــزود: هفتــه بزرگداشــت مقــام معلــم فرصتــی اســت بــرای 
تکریــم علــم و جایــگاه معلــم کــه ایــن تکریــم نشــان دهنــده 

ــت. ــه اس ــوغ جامع بل
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نجف آبادنجف آباد

مــــدیرکل بــــرنامه ریزی و بــــودجه شــهرداری اصفهــان در حاشــیه برگــزاری کارگــروه اظهــار 
ــان  ــهرداری اصفه ــال در ش ــان امس ــهر اصفه ــت کان ش ــازی فرونشس ــی و مدل س ــرد: بررس ک
ــل  ــی عل ــدف بررس ــا ه ــروژه ب ــن پ ــه ای ــان اینک ــا بی ــح ب ــدی آصال ــد. مه ــد ش ــام خواه انج
فرونشســت و ارائــه راهکارهــای عملیاتــی به منظــور ممانعــت از فرونشســت تعریــف شــده اســت، 
افــزود: مســئله فرونشســت موضوعــی جــدی بــرای شــهر اصفهــان محســوب می شــود؛ چــرا کــه 
ــز اهمیــت اســت. او ادامــه داد: ایــن مطالعــه توســط یــک تیــم  نشــان و بیــش از گذشــته حائ
ــه ای،  ــرکت آب منطق ــهری همچــون ش ــان ش ــایر ذی نفع ــکاری س ــا هم مجــرب پژوهشــی و ب
ســازمان میــراث فرهنگــی و ســازمان زمین شناســی تــا پایــان ســال جــاری اجــرا خواهــد شــد. 

ــرای مشــاهده میــزان آســیب فرونشســت طراحــی ســامانه ای ب
ــرد:  ــار ک ــه اظه ــن جلس ــز در ای ــان نی ــهر اصفه ــت ش ــل فرونشس ــی عل ــروژه بررس ــری پ مج
ــه دور از  ــه ب ــف می شــود؛ نخســت اینک ــت تعری ــه دو عل ــات و مدل ســازی فرونشســت ب مطالع
هیاهــو و مســائل رســانه ای مرتبــط بــا فرونشســت، شــناختی از عمــق فاجعــه نداریــم؛ چراکــه 
ــن  ــر روی زمی ــاهده ب ــه قابل مش ــد زلزل ــت و مانن ــن اس ــر زمی ــا در زی ــیب ها و خرابی ه آس
نیســت. مســعود مجــرب ادامــه داد: بنابرایــن اولیــن مواجهــه بــا مســئله فرونشســت به صــورت 
کلــی شــناخت ایــن پدیــده بــا توجــه بــه اقلیــم، مســائل خــاک و نــوع بارگــذاری شــهری اســت 
ــروژه بررســی و مدل ســازی فرونشســت کان شــهر اصفهــان در درجــه  کــه هــدف از تعریــف پ
ــح  ــل فرونشســت شــهر اصفهــان تصری ــروژه بررســی عل ــر اســت. مجــری پ نخســت همیــن ام
ــه یــک مدل ســازی علمــی از  ــی و رســیدن ب ــن مســئله بحران کــرد: بررســی ابعــاد مختلــف ای
ــن و  ــا روی ســاختمان ها، عکس گرفت ــرا صــرف مشــاهده ترک ه اهــداف مهــم دیگــر اســت؛ زی
حــرف زدن، شــناخت حاصــل نمی شــود.او ادامــه داد: ارائــه راهکارهــا و تعییــن افــق چشــم اندازها 
در مراحــل آخــر اتفــاق خواهــد افتــاد. حــال الزم اســت در ایــن عرصــه یــک پنــل اختصاصــی 
ــرای مدیریــت شــهری تعریــف کنیــم کــه میــزان نفــوذ فرونشســت زمیــن را متوجــه شــود؛  ب
ــد  ــر بحــران کمــک کن ــه مدی ــه ب ــود ک ــار طراحــی می ش ــن ب ــرای اولی ــامانه ای ب ــن س بنابرای
ــهر  ــت ش ــل فرونشس ــی عل ــروژه بررس ــری پ ــد. مج ــاهده کن ــرآورد و مش ــیب را ب ــزان آس می
اصفهــان تصریــح کــرد: از روش هــای جدیــد و بــه روز در ایــن عرصــه اســتفاده خواهیــم کــرد؛ در 
ایــن راســتا ســعی کرده ایــم بــرای اولیــن بــار تمــام داده هــای مربوطــه بــه فرونشســت از منظــر 
ــور و  ــورت جهش مح ــت وب به ص ــامانه تح ــک س ــازی ی ــد از مدل س ــردآوری و بع ــهری را گ ش

ــم. ــه کنی ــران تهی ــازی مدی ــرای تصمیم س ــور ب مکان مح

واکاوی پدیده فرونشست اصفهان با پارامترهای مختلف
در ادامـــــه، عــضـــو هیـــــئت عـــــلمی دانــــشگاه آزاد اســــامی نــجف آبــــاد اظهــار کــرد: 
ــروژه تحــت  ــاره فرونشســت زمیــن در اختیــار مجــری پ اطاعــات ژئوتکنیکــی مــورد نیــاز درب
ــن راســتا جلســه  ــادی گفــت: در ای ــرار داده شدهاســت. هــرام ن ــان ق عنــوان شــرکت زمین بنی
کارگــروه مشــترک بــا حضــور نماینــدگان ارگان هــای مختلــف اجرایــی شــهر به منظــور مشــورت 

ــزار شــده اســت.  ــروژه و پیشــرفت آن برگ ــر پ ــرای اجــرای بهت و هم اندیشــی ب
ــم و  ــوای انجــام ایــن پــروژه بایــد تغییــر شــکل قائ ــه طــور کلــی در ل وی خاطرنشــان کــرد: ب
افقــی نقــاط مختلــف شــهر را بــه دســت آوریــم و عاملــی کــه ســبب ایــن تغییــر شــکل شــده 
ــی  ــل اصل ــوان عام ــی به عن ــطح آب زیرزمین ــت س ــا، اف ــی م ــه پیش بین ــم ک ــخص کنی را مش
ــراز کــرد: همچنیــن در ایــن  اســت کــه بایــد بــه صــورت علمــی ایــن مهــم اثبــات شــود. او اب
پــروژه آثــار فرونشســت روی تمــام ســطوح زندگــی شــهری مــا همچــون زیرســاخت ها، راه هـــــا، 
تـــأســیــــسات شـهــــری، ســاختمان هــــای عمومــی هــــمچون مــدارس و بیمارســتان ها و 
ادارات و ... بررســی خواهــد شــد. ناظــر علمــی پــروژه بررســی علــل فرونشســت شــهر اصفهــان 
ــی  ــه ناش ــت ک ــدی اس ــیب های ج ــاخت ها از آس ــازه ها و س ــکل س ــر ش ــرد: تغیی ــد ک تأکی
ــت و  ــوار اس ــوان اصفهان-برخ ــی آبخ ــطح آب زیرزمین ــت س ــالی و اف ــت، خشک س از فرونشس
ــروز  ــوع کرد.ام ــن موض ــرای ای ــوان ب ــی آن نمی ت ــل اصل ــردن عام ــز برطرف ک ــچ کاری ج هی
... تــرک  ســاختمان های بتنــی ارگان هــای عمومــی همچــون بیمارســتان ها، مــدارس و 

ــت. ــده اس ــا ش ــوب آن ه ــرویس دهی مطل ــع از س ــد و مان خورده ان

قصه دنباله دار 
پرواز لیال

مــن دوبــاره دســتی الی موهــای خــودم  بــردم و  نگاهــی بــه اطــراف کــردم  و گفتــم :” کوچــه هــای بــدون مارکــی کــه همــه شــان پــراز خاطــره بودنــد. ۲۰ســال از بهتریــن لحظــات عمرمــان 
را در ایــن شــهر رفتیــم و آمدیــم . مریــم اگــر واقعــا قصــد رفتــن داری از زود  بــرو. هــر چــه کمتــر خاطــره داشــته باشــی ســبک تــر ســفر مــی کنــی . “

مریم:”همیشــه آرزوم بــود خلبــان بشــم. اگــه اینجــا بمونــم نمیتونــم بــه آرزوم برســم . اصــا خلبــان هــم نــه پلیــس یــا راننــده کامیــون یــا هــر چیــزی دیگــه! تــو فکــر کــن بــدون محدودیــت 
بتونــی انتخــاب رشــته و بعــدش انتخــاب شــغل بکنــی. مــن دلــم میخواســت ار بچــه گــی کاس رقــص بالــه میرفتــم. همیشــه وقتــی طبــق عادتــم روی نــوک پنجــه هــام راه مــی رفتــم دوســتم 
بهــم مــی گفــت تــو ســاخته شــدی بــرای رقــص بالــه. شــاید اصــا ایــن یــه اســتعداد خدایــی در مــن بــوده. اســتعدادی کــه اگــه اینجــا بمونــم شــکوفا نمیشــه.روی ســر پنجــه ی یــک  پــات مــی 
ایســتی و اون یکــی پــات را تــوی هــوا صــاف مــی کشــی بــاال و دســت هــات را بــه حالــت مــی بــری جلــو و ســرت را بــه عقــب خــم مــی کنــی و بعــد پــات را زمیــن میــزاری و شــروع مــی کنــی 

بــه چرخیــدن و چرخیــدن تــا بــه بــی وزنــی مــی رســیدی.”
گفتــم”اره در مــورد ایــن حــق بــا توســت از بچــه گــی عــادت داشــتی روی نــوک پنجــه راه مــی رفتــی . مامــان خیلــی دنبــال کاس بالــه بــرات گشــت ولــی یــه نفــر تــو اداره تربیــت بدنــی بــه 

مامــان گفتــه بــود:” خانــم خجالــت بکشــید رقــص حرامــه” در حالــی کــه فقــط اســمش حــرام بــود ولــی حرکاتــش هیــچ کــدوم حــرام نبودنــد.”
 رسیدیم سر خیابان و یه تاکسی گرفتند به طرف مرکز شهر.

وقتــی رســیدیم داخــل کوچــه خانــم شــکری ، زِن همســایه روبرویــی مــان بــا دختــر دوســاله اش دم در خانــه شــان ایســتاده بودند.اســمش نازنیــن بــود و داشــت بــا دوچرخــه اش بــازی مــی 
کرد.خانــم شــکری  هــم مواظبــش بــود. بــا مریــم ایســتادیم و بــا خانــم شــکری ســام و احوالپرســی کردیــم و بعــد وارد خانــه شــدیم. زهــره و مامــان مهــری نشســته بودنــد تــوی ایــوان  زهــره  

داشــت  کتــاب میخونــد و مامــان هــم داشــت ترمــه دوزی میکــرد. هــر دو ســام کردیــم و مامــان جــواب داد.
مــن رفتــم تــوی اتاقــم و  بعــد از عــوض کــردن لباســهام رفتــم از تــوی کشــوی کمــدم  یــه کلیــد برداشــتم. یــه کلیــد قدیمــی زنــگ زده  . اومــدم  روی ایــوان و بــه مامــان گفتــم:” مــن میــرم 

تــوی زیرزمیــن . “
از پلــه هــا پاییــن رفتــم. ورودی زیرزمیــن ســمت راســت پــر بــود از شیشــه هــای گاب مامــان مهــری و ســمت چپــش هــم دبــه هــای ترشــی لیتــه را گذاشــته بــود. انتهــای زیــر زمیــن یــه 
کمــد کوچــک کــه بــه کمــد چایــی خــوری معــروف بــود گذاشــته بودنــد . ایــن کمــد دســت ســاز پــدر بــزرگ خدابیامــرزم بــود کــه بــرای جهیزیــه ی مامــان مهــری ، بــا دســتهای خــودش 
ســاخته بــودو ســالها بــود کــه در اختیــار مــن بــود. دیوارهــای زیرزمیــن همیشــه نــم میــداد و مــی ریخــت . بابــا علــی چنــد بــار روی آنــرا گــچ و ســیمان کشــیده بــود ولــی چــون کاهگلــی بــود 
گــچ بــه خــودش نمــی گرفــت و دوبــاره میریخــت. بابــا مــی گفــت بایــد کا خــراب بشــه و دوبــاره بــا آجــر ســاخته بشــه. مریــم همیشــه بــه بابــا اصــرار مــی کــرد کــه ایــن خونــه را بفروشــه و 
یــه آپارتمــان لوکــس بخــره ولــی بابــا عــای هیــچ وقــت حاضــر نمــی شــد . مــی گفــت:” مــا بچــه ی خشــت و ِگلیــم . تــوی آپارتمــان دوام نمــی اریــم.” زیرزمیــن بــوی نــم میــداد و مــن عاشــق 
ایــن بــو بــودم. اون وقتهــا کــه کولــر نداشــتیم مامــان مهــری تابســتانها از گرمــا بــه زیــر زمیــن پنــاه مــی آورد و ظهرهــای گــرم تابســتان  را بــا یــه پنکــه دســتی تــوی زیرزمیــن مــی خوابیــد. 
هنــوز دیــوار هــا داشــتند خــور و پــف مامــان مهــری را پخــش مــی کردنــد. بجــز ایــن صــدای شــینطنت هــای مــن و زهــره هــم ضبــط شــده بــود کــه وقــت خــواِب مامــان مــی رفتیــم دور و بــر 

مامــان مهــری و بــا شــکمش بــازی مــی کردیــم. 
مریم بدیهی

نماز غذای روح است و همان طور که بهترین غذا آن است 

که جذب بدن شود.

بهترین عبادت هم نمازی است که جذب روح شود

یعنی با نشاط و حضور قلب انجام گیرد و آثار آن در رفتار 

نمازگزار ظاهر شود.

تشکیل کارگروه ویژه فرونشست در شهرداری اصفهان


