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2
خبر کوتاه

خواص کندر برای سرفه و عفونت ریه و کرونا
ــاب و  ــش الته ــا کاه ــود  و ب ــه می ش ــا در ری ــت نایژه ه ــش عفون ــث کاه ــاه باع ــن گی ــی ای ــی و ضدباکتریای ــواص ضدالتهاب خ

ــردد. ــا بازگ ــامتی ریه ه ــه س ــود ک ــث می ش ــی باع ــای خون ــی رگ ه گرفتگ
کندر کمک کنده خوبی ست برای دفع خلط از ریه و به دستگاه تنفسی برای داشتن تنفسی بهتر می کند.

ــا مــزاج بلغــم و  ــراد ب ــه و اف ــا درگیــری ری ــا ســرماخورده ب ــی ی ــرای تنگــی نفــس، ســرفه، بیمــاران کرونای دمنــوش کنــدر ب
ــرد دارد. ــی شــکمی کارب چاق

طرز تهیه: دمنوش کندر خوراکی برای سرفه : مواد الزم کندر ۱ قاشق چایخوری آب جوش ۱ لیوان

کشف 3۶ تن شکر 
خارج از شبکه توزیع

ــتان  ــی اس ــده انتظام ــین فرمان ــمی فر جانش ــا هاش محمدرض
اصفهــان اظهــار داشــت: در پــی گــزارش هــای واصلــه مبنــی 
ــی  ــا هماهنگ ــاد، ب ــف آب ــاری در نج ــکر در انب ــوی ش ــر دپ ب
ــان اداره  ــی و بازرس ــن فرمانده ــوران ای ــی مأم ــع قضای مرج
صنعــت، معــدن و تجــارت، در بازرســی از ایــن انبــار ۳۶ تــن 
شــکر دولتــی بــه ارزش نهصــد میلیــون تومانــم کشــف و متهم 
ــد. ــی دادن ــل مراجــع قضای ــده تحوی ــا تشــکیل پرون مربوطــه را ب

هم اندیشی شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر

شهردار میزبان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
مهنــدس امامــی شــهردار بــا حضــور موســی مباشــری فرمانــدار 
ویــژه شهرســتان نجف آبــاد در جلســه ای بــا موضــوع پیگیــری 
ــر حشــمتی  ــان دکت ــهر، میزب ــات زیســت محیطــی ش مطالب
ــود. ــان ب ــتان اصفه ــت اس ــط زیس ــت محی ــر کل حفاظ مدی

در ایــن جلســه کــه بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ویــژه شهرســتان نجف آبــاد، محمــدی رییــس اداره حفاظــت 
از محیــط زیســت نجف آبــاد، مســئولین شــهری و معاونیــن 
مجموعــه شــهری همــراه بــود، دکتــر حشــمتی ضمن اشــاره 
بــر مهمتریــن موارد زیســت محیطــی مانند منطقــه حفاظت 
شــده و پــارک ملــی قمیشــلو، مفاهیــم مرتبــط بــا آالیندگی 
ــر  ــادن، ب ــای مع ــدد کاربری ه ــن مج ــوارض آن، تعیی و ع
انتــزاع بخش هــای مشــخص شــده و دچــار مناقشــه و 
ــود. ــد نم ــده تاکی ــام ش ــای انج ــوابق کاربری ه ــی س بررس

مهنــدس امامــی نیــز در ســخنانی پــس از تاکیــد بــر تعییــن 
تکلیــف زمین هــای شــمال نجف آبــاد، شــرایط ایجــاد 
پشــتوانه حمایتــی زیســت محیطــی در منطقــه قمیشــلو و 

ــود. ــریح نم ــازگار را تش ــای س ــنهاد تفرجگاه ه پیش
و  شــهری  تعارضــات  و  مشــکات  و  موانــع  مهمتریــن 

ــر اصــول  ــق ب ــی منطب ــه، درآمدزای زیســت محیطــی منطق
و قواعــد تعییــن شــده ویــژه گردشــگران، ســنجش بازدیــد 
ــری  ــده، پیگی ــخص ش ــق مش ــی از مناط ــی تخصص محیط
بهبــود عملکــرد نمایشــگر آالینده هــای جــوی شــهری 
ــرات  ــی خط ــوازی آن، بررس ــای م ــی عملکرده و پیش بین
مدیریــت  و  صنعتــی  شــهرک های  تولیــدات  انباشــت 
عملکــرد حفاظتــی محیــط زیســت از عمــده مــوارد مطــرح 

ــود. ــن جلســه ب شــده در ای

ــراه اعضــای  ــه هم ــاد ب ــهری نجف آب ــران ش ــهردار و مدی ش
شــورای اســامی شــهر نجف آبــاد در جلســه شــورای 

ــود . ــهری ب ــت ش ــران مدیری مدی
در ایــن جلســه پــس از تکریــم اصانــی از مســئولیت اماک 
شــهرداری نجف آبــاد و معارفــه بعنــوان مدیــر پــروژه متــرو 
ــد  ــئول جدی ــوان مس ــه عن ــی ب ــدس فقه ــهرداری ، مهن ش

ــه شــد . ــاد معارف امــاک شــهرداری نجف آب
مهنــدس  هم اندیشــی،  ایــن جلســه  دیگــر  بخــش  در 
موســویان معاونــت عمــران و .. در ســخنانی، مهمتریــن 
ــی و پروژه هــای شــاخص واحــد عمــران در  ــات عمران اقدام

مناطــق شــهری ماننــد بوســتان زندگــی، تقاطــع شــهدای 
دانشــجو، نورپــردازی پــل زندگــی، بــاغ بهشــت، پروژه هــای 
ترافیکــی ســطح شــهر، آســفالت معابــر، پردیــس ســینمایی، 
ــف را  ــق مختل ــور مناط ــه مح ــای محل ــهربازی و پروژه ه ش

تشــریح نمــود.
در ادامــه نیــز معاونیــن و مدیــران شــهری، اعضــای شــورای 
اســامی شــهر نیــز در مــورد مباحــث مطــرح شــده و 
مهمتریــن معضــات شــهری ماننــد تخصیــص مــوارد ســفر 
ــت  ــنجش کیفی ــری و س ــور، پیگی ــت جمه ــتانی ریاس اس
اجــرا پروژه هــای عمرانــی، ســرعت پیشــرفت پروژه هــا 
ــری  ــر، پیگی ــد، آســفالت معاب ــوارد جدی ــف شــدن م و تعری
ــد  ــدن درص ــخص ش ــب، مش ــگ های باصاح ــکات س مش
تحقــق مــوارد منشــور تعییــن شــده، آینده نگــری در مــوارد 
شــهری، جدیــت در پرداخــت بــه مســائل و نمودهــای 
فرهنگــی در پروژه هــا، و تقدیــر از دیدارهــای مردمــی 
شــهردار و تبییــن دســتاوردهای ایــن اقــدام، سامان بخشــی 
امــور پیمانــکاران و متصدیــان بخــش خصوصــی، معضــات 
زیســت محیطــی و امــور پســماند و فضــای ســبز  و. . از عمــده 
ــران  ــه مدی ــود ک ــه ب ــن جلس ــده در ای ــرح ش ــث مط مباح
ــه  ــوارد ب ــن م ــه ای ــخگویی ب ــش، در پاس ــر بخ ــوط ه مرب

ــد. ــخنرانی پرداختن ــراد س ای

فعالیت غیرقانونی 150کارگاه 
ضایعاتی در نجف آباد

ــاد در  ــف آب ــتان نج ــورای شهرس ــس ش ــوروزی ریی ــر ن اکب
ــاد  ــف آب ــفانه نج ــت: متاس ــتان گف ــورای شهرس ــه ش جلس
بارانــداز صنعــت پســماند اســتان شــده. کارگاه هــای بازیافتــی 
ــق  ــد و طب ــت کنن ــماند فعالی ــرکت پس ــر ش ــت نظ ــد تح بای
ــی  ــد ول ــا را ندارن ــون حــق اســتقرار در محــدوده شــهر ه قان
فعــًا ۱۵۰ کارگاه ضایعاتــی درســطح شــهر نجــف آبــاد فعالیت 

ــد. ــن دارن خــاف قوانی
ــر نشــان  ــم خاط ــاد ه ــهردار نجــف آب ــی ش عبدالرســول امام
کــرد: در بحــث ســگ هــای ولگــرد بــا فقــدان قانونــی مواجــه 
هســتیم زمانــی ســگ هــا اطــراف شــهرها بودنــد ولــی برخــی 
تحــت تاثیــر مباحــث احساســی اقــدام بــه غذادهی آنهــا کردند 
و راه ســگ هــا را بــه شــهرها بــاز نمودنــد و امــروزه بعضــاً در 
ــد و  ــی کنن ــت م ــه ای حرک ــورت گل ــه ص ــی ب ــر عموم معاب
شــهرداری هــا از ایــن بابــت با مشــکات زیــادی روبرو هســتند.

در ایــن جلســه از ضایعــات ســاختمانی، ضایعــات ســنگبری ها، 
رهــا کــردن فاضــاب بعضــی منــازل در معابــر، تعدد آرامســتان 
ــدوده  ــا در مح ــارک آنه ــنگین و پ ــین آالت س ــردد ماش ها،ت
شــهرها، فعالیــت چــاه هــای ذغالــی، تعــدد معــادن، نابســامانی 
وضعیــت وانــت بارهــا، تخریــب باغــات و تبدیــل آنها بــه صنایع 
بــه عنــوان معضــات زیســت محیطی شهرســتان نام برده شــد.

بازدید جمعی از مدیران از ساخت ایستگاه های جدید اتوبوس به روایت تصویر
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                    نجف آباد میزبان مسابقات دارت قهرمانی استان
مســابقات دارت قهرمانــی اســتان اصفهــان بــه میزبانــی نجــف آبــاد در ســالن شــهید حملــه داری مجموعــه ورزشــی انقــاب نجــف 

آبــاد بــا شــرکت ورزشــکاران حرفــه ای رشــته دارت برگــزار شــد.
ایــن رقابــت هــا بــا حضــور مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، امینــازاده معــاون توســعه امــور ورزش اداره کل 
ورزش و جوانــان اســتان، موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان نجــف آبــاد، نجفیــان رییــس کمیتــه دارت اســتان، کیانــی رییــس 
و الهــی نایــب رییــس و دیگــر اعضــای هیــات انجمن هــای ورزشــی شهرســتان   و روســاي هیــات هــای ورزشــی کاراتــه، کونــگ 

فــو، رزمــی و نایــب رییــس هیــات ورزش بیمــاران خــاص نجــف آبــاد برگــزار شــد.

ذخیره سد زاینده رود به 2۷۷ 
میلیون مترمکعب رسید

حســن ساســانی مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان 
اظهــار داشــت: ورودی آب بــه ســد زاینــده رود از ابتدای ســال 
ــون  ــوع ۹۱۵ میلی ــون در مجم ــاه ۱۴۰۰، تاکن ــر م ــی، مه آب
ــدت  ــد در م ــن س ــه ای ــی ک ــت در حال ــوده اس ــب ب مترمکع
مشــابه ســال گذشــته ۷۱۵ میلیون مترمکعــب و در بلندمدت، 
ــت. ــب ورودی داش ــون مترمکع ــک میلیــارد و ۲۷۸ میلی ی

ــدای  ــده رود از ابت ــد زاین ــه س ــه ورودی ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــال  ــابه س ــدت مش ــا م ــه ب ــون در مقایس ــی تاکن ــال آب س
گذشــته ۲۸ درصــد افزایــش دارد، افــزود: مقایســه ورودی آب 
ــد  ــا مشــابه بلن ــی ب ــی کنون ــده رود در ســال آب ــه ســد زاین ب
ــان حاکــی از کاهــش ۲۸ درصــدی ورودی آب  مــدت همچن

ــه ایــن ســد اســت. ب
ساســانی حجــم آب خروجــی از ایــن ســد مخزنــی را از ابتدای 
ــی تاکنــون ۸۶۳ میلیــون مترمکعــب اعــام کــرد و  ســال آب
گفــت: خروجــی از ســد در مــدت مشــابه ســال گذشــته ۵۵۷ 
ــارد و  ــک میلی ــدت ی ــب و در مشــابه بلندم ــون مترمکع میلی

۹۸ میلیــون مترمکعــب بــوده اســت.
داد:  ادامــه  اصفهــان  منطقــه ای  آب  مدیرعامــل شــرکت 
خروجــی از ســد زاینــده رود امســال نســبت بــه ســال گذشــته 
۵۵ درصــد افزایــش و در مقایســه بــا حجــم خروجــی در بلنــد 

ــد ــان می ده ــش نش ــد کاه ــدت ۲۱ درص م

برافراشته شدن پرچم عزای سرور و ساالر شهیدان

ادامه از صفحه 1
باحضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، 
ــی نجــف اشــرف، شــهردار و اعضــای  ــی لشــگر زره فرمانده
ــاد و جمعــی از مســئوالن و  شــورای اســامی شــهر نجــف آب
مــردم مومــن و والیتمــدار شهرســتان نجــف آبــاد پرچــم عزای 
ــاد  ــف آب ــهر نج ــکان ش ــه م ــهیدان در س ــاالر ش ــرور و س س

برافراشــته شــد.
در ایــن آییــن بــه صــورت همزمــان پرچــم هایــی بــا ابعــاد 
ــارک کوهســتان، ارتفاعــات  ــر در ســه مــکان پ ۹ در ۱۶ مت
ــاد و میــدان امــام حســین)ع(  کــوه هــای شــمالی نجــف آب

بــه اهتــزاز در آمــد.
 در ابتــدای ایــن آییــن ســخنگوی شــورای شــهر نجــف آبــاد 
بهــره منــدی از فضیلــت مــاه محــرم و عــزاداری بــرای ســید 
الشــهدا را یکــی از نقــات قــوت جمهــوری اســامی شــمرد 
ــاه  ــا م ــدا ب ــار داشــت: انقــاب اســامی از همــان ابت و اظه
ــامی  ــام اس ــتراتژیک نظ ــق اس ــوده و عم ــراه ب ــرم هم مح

عاشــورا و محــرم اســت.
ــه فرمــوده امــام  ــا اشــاره ب  اســماعیل آخونــدی در ادامــه ب
خمینــی)ره( بیــان کــرد: امــام خمینــی)ره( مــی فرماینــد، 
ــته  ــه داش ــده نگ ــام را زن ــه اس ــت ک ــر اس ــرم و صف مح
ــرازی و  ــر اف ــث س ــگ باع ــن فرهن ــدی از ای ــره من ــذا به ل
ــود. ــی ش ــور م ــامی و کش ــوری اس ــام جمه ــدگاری نظ مان

ــینی  ــی حس ــگ غن ــدی از فرهن ــرد: بهرمن ــه ک  وی اضاف
ــع  ــم طم ــده چش ــث ش ــرده و باع ــاوم  ک ــا مق ــا را در دنی م

ــود . ــام دور ش ــمنان از نظ دش
ــا  ــا اشــاره بــه اینکــه ســعادت مــا در زندگــی ب  آخونــدی ب
ــد  ــح کــرد:  انچــه مــی توان فرهنــگ حســینی اســت تصری
ملــت مــا را در چشــم جهانیــان عزیــز و مقتــدر کنــد مکتــب 
ــه  حســینی اســت  و اگــر زندگــی رنــگ حســینی گرفــت ن

تنهــا در آخــرت بلکــه در دنیــا ســعادتمند خواهیــم بــود .
 اســماعیل آخونــدی در پایــان بــا اشــاره بــه ســخنان شــهید 

ســلیمانی  گفــت: مــا ملت امام حســینیم و ملت امام حســین 
ــد. ــرار ده ــام حســین را ســرلوحه خــود ق ــب ام ــد مکت بای

ــخنانی  ــز در س ــاد نی ــف آب ــهردار نج ــم ش ــن مراس  در ای
ــه  ــا اشــاره ب ضمــن تســلیت فرارســیدن محــرم حســینی ب
اینکــه از اوایــل انقــاب در مــاه هــای محــرم و صفــر نظــام 
جمهــوری اســامی همــواره از خطــر هــا و مشــکات عبــور 
کــرده اســت بیــان کــرد: مــردم مــا بــا نجــوای یــا حســین بــا 
تمــام نابرابــری هــا  و ناجوانمــردی هــای دشــمنان همیشــه 

پیــروز میــدان هســتند.
 عبــد الرســول امامی افزود: شــناخت حســین زمــان و تبعیت 
از آن در مســیر پیشــرفت و درک کامــل دین نیــاز به بصیرتی 
عمیــق دارد و امیــد اســت کــه بــه آن بصیــرت دســت یابیــم.

ــژه  ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــن مع ــن آیی ــه ای  در ادام
شهرســتان نجــف آبــاد در ســخنانی بیــان کــرد: امیــد اســت 
خداونــد متعــال توفیــق عــزاداری خالصانــه ســرور و ســاالر 

شــهیدان را نصیبمــان کنــد.
ــر را در  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب  موســی مباشــری ام
ــه کــرد: نصــب پرچــم  محــرم بســیار مهــم دانســت و اضاف
عــزای حســینی در دهــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 
ــای  ــوان شــعار اســامی گوی ــه عن ــن و ب ــه صــورت نمادی ب

ــاه محــرم اســت. ــن موضــوع در م اهمیــت ای
 او اظهــار داشــت: هــر کــس قدمــی در مــاه محــرم در ایــن 
فضــای حــزن انگیــز بــردارد و پرچمــی درب منزلــش نصــب 
کنــد مــورد عنایــات حضــرت زهــرا قــرار گرفتــه و حضــرت 
زهــرا )س( دعــا گــوی اوســت و بــه منزلــه ایــن اســت کــه 

ــان او بخشــیده می شــود. تمــام گناه
 مباشــری بــا اشــاره بــه بــرکات قیــام امــام حســین تصریــح 
ــرای  ــام و ب ــاص تم ــا اخ ــز و راز، ب ــام پررم ــن قی ــرد: ای ک
ــدان  ــن ب ــوده و ای ــی ب ــامی و اله ــای اس ــاع از ارزش ه دف
ــین  ــام حس ــس ام ــد در مجال ــز بای ــا نی ــه م ــت ک معناس

ــیم. ــی باش ــزادار واقع ــته و ع ــی داش ــاص قلب اخ

ــی  ــارد تومان ــارت ۹00 میلی خس
ســیل در شهرســتان های اصفهــان

ــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری  منصــور شیشــه فروش مدی
ــا  ــان ب ــارس در اصفه ــگار ف ــا خبرن ــو ب ــان در گفت وگ اصفه
ــی  ــه وضعیــت ســیل در اســتان اظهــار داشــت: در پ اشــاره ب
فعالیــت ســامانه بارشــی چنــد روز اخیــر و جــاری شــدن ســیل 
ــتان  ــان در ۱۸ شهرس ــارد توم ــر۹۰۰ میلی ــغ ب ــاراتی بال خس

اســتان اصفهــان وارد شــد.
ــارد تومــان در بخــش کشــاورزی  ــزود: ســیل ۶۰۰ میلی وی اف
ــات،  ــار باغ ــی،۵۰ هکت ــار از اراضــی زراع ــزار هکت ــامل ۴ ه ش
ــد  ــور۱۰ واح ــد دام و طی ــل،۳۰ واح ــور عس ــی زنب ۵۰۰ کلن
ــره آب و  ــتخرهای ذخی ــوات و اس ــز قن ــی و نی ــرورش ماه پ

ــرد. ــارت وارد ک ــاورزی خس ــای کش کانال ه
شیشــه فروش بیــان کــرد: ســیل ســبب بــروز خســارت بــه ۹۸ 
کیلومتــر از راه هــای روســتایی و جــاده ای، ۶۱ دســتگاه ابنیــه 
ــایری، ۱۲۲۰  ــای عش ــر از ایل راه ــا،۲۱۳ کیلومت ــی و پل ه فن
ــر شــهری و روســتایی،  رأس دام و ۸۷۰ چــادر عشــایری، معاب
شــبکه آب روســتاها و ۷۵۰ واحــد مســکونی کــه ۲۵۰ واحــد 
روســتایی آن نیــاز بــه بازســازی دارد و مابقــی تعمیراتــی اســت.

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ادامــه بارش هــای پراکنــده رگبــاری و جریــان ســیل در جــاده 
کمشــچه بــه اردســتان و مدیریــت ترافیــک در عبــور خودروهــا 
ــره  ــی در محــدوده اراضــی زف خاطرنشــان کــرد: ســیل ناگهان
و فشــارک کوهپایــه جریــان یافتــه و در مســیر هدایــت شــد.

وی بــا اشــاره بــه انســداد محــور فرعــی نورآبــاد بــه سی ســخت 
در بخــش پادنــای علیــای ســمیرم بــه علــت ســیل بردگــی در 
محــل تنگــه و رانــش محــور گفــت: عوامــل راهــداری و بســیج 

ســازندگی بــرای بازســازی محــور حضــور دارنــد.
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خبر کوتاه خدمت رسانی بسیجیان نجف آباد در مناطق محروم سمیرم

مســئول گــروه جهــادی شــهید حججــی ناحیــه مقاومــت بســیج شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: در راســتای خدمــت رســانی بــه 
ــاد  ــه مــردم روســتا های محــروم علــی آب ــاد ب روســتا های محــروم ســمیرم، گــروه جهــادی ناحیــه مقاومــت بســیج نجــف آب

ســیور و مانــده گان در ۶۰ کیلومتــری جنــوب ســمیرم، ۱۰ روز خدمــات رایــگان ارائــه کردنــد.
احمــد ســعید فــر افــزود: ایــن گــروه طــی ایــن یــازه زمانــی و در ششــمین برنامــه ســال جــاری خــود، بــا حضــور ۱۵۰ جهادگــر 
ــی  ــرای خانواده هــای محــروم و ب ــزل مســکونی ب ــج من ــم ســاخته و پن ــه عال ــک خان بســیجی شــامل مهندســین عمــران، ی

سرپرســت بازســازی و ســاختند.

برگزاری سومین جلسه
 قرار گاه عفاف و حجاب

ســومین جلســه قــرار گاه عفــاف و حجــاب بــا موضــوع 
چگونگــی برخــورد بــا کمپیــن نــه بــه حجــاب اجبــاری و اقناع 
ســازی دانــش آمــوزان بــه ریاســت معــاون محتــرم اســتاندار و 
ــا حضــور نماینــده  ــاد و ب ــژه شهرســتان نجــف آب ــدار وی فرمان
محتــرم ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد و ســایر اعضــا در 
محــل اداره امــوزش و پــرورش برگــزار گردیــد. آقــای مباشــری 
ــن نهــاد بعــد از  ــر پذیرتری ــان داشــت: تاثی ــن جلســه بی در ای
خانــواده و چــه بســا فراتــر از آن آمــوزش و پــرورش و مدرســه 
ــت  ــت و تقوی ــی در تربی ــر رنگ ــش بســیار پ ــه نق ــد ک می باش
باورهــای دینــی ایفــا می کنــد و جهــت نهادینــه شــدن ارزش 
هــای معنــوی و انســانی در دانــش آمــوزان نیــاز بــه همــکاری 

از ســوی همــه آحــاد جامعــه و حتــی رســانه هــا می باشــد.

پلمب ۲ واحد آالینده در نجف آباد
ــت  ــب هش ــاد از تخری ــف آب ــت نج ــط زیس ــس اداره محی ریی
حلقــه چــاه زغــال  در منطقــه کهریزســنگ و گلدشــت و پلمب 
۲ واحــد آالینــده زیســت محیطــی در این شهرســتان خبــر داد.

ــی  ــی  مبن ــکایت مردم ــی ش ــزود: درپ ــدی اف ــد محم محم
ــال و  ــای زغ ــط چاه ه ــی توس ــط زندگ ــی محی ــر آالیندگ ب
ــرای شناســایی  بعضــی واحــد هــای صنعتــی، اقدامــات الزم ب
ــای  ــس از بررســی ه ــت و پ ــده صــورت گرف ــای آالین واحده
کارشناســی و صــدور اخطاریــه و بی توجهــی صاحبــان مشــاعل 
ــی و  ــروی انتظام ــداری، نی ــه  فرمان ــزارش مربوطــه ب ــوق، گ ف

ــه شــد. ــکاری ارای ــرای صــدور دســتور و هم ــتانی ب دادس
وی یــادآور شــد: تولیــد زغــال به هر روش  ســنتی بدون کســب 
مجوز الزم از اداره محیط زیســت  به علت آالیندگی و تولید گاز 
هــای خطرنــاک در فرآینــد ســوخت ناقص بــه عنــوان تهدیدی 
ــت. ــوع اس ــی ممن ــت عموم ــه وبهداش ــامت جامع ــه س علی

ــه  ــان اینک ــا بی ــان ب ــر اصفه ــات هال احم ــاون امدادونج مع
تاکنــون هیــچ مــورد فوتــی و مفقــودی بــر اثــر ســیل اخیر در 
اســتان اصفهــان گــزارش نشــده اســت، گفــت: همچنــان چهار 
ــهر،  ــدن، فریدون ش ــتان های فری ــر شهرس ــعبه هال احم ش
ــت نارنجــی و ســایر شــعب در  چــادگان و ســمیرم در وضعی

ــد. ــر می برن ــه س ــت زرد ب وضعی
داریــوش کریمــی اظهــار کــرد: ۱۵ شهرســتان اســتان 
شــامل اردســتان، کوهپایــه، نائیــن، میمــه، مبارکــه، شــهرضا، 
ــاد، دهاقــان، خوانســار، تیــران، فریــدن،  شاهین شــهر، نجف آب
ــر  ــای اخی ــی بارش ه ــهر ط ــمیرم و فریدون ش ــادگان، س چ

ــر ســیاب شــدند. درگی
وی افــزود: از روز یکشــنبه هفتــه گذشــته پس از اطاع رســانی 
ســازمان هواشناســی درخصــوص بارش هــای اخیــر، جلســه ای 
برگــزار شــد و بــا شــعب هال احمــر سراســر اســتان مکاتبــه 
ــورت  ــات ص ــات و مکاتب ــن جلس ــی ای ــت. درپ ــورت گرف ص
گرفتــه برخــی اقدامــات پیشــگیرانه از جملــه برگــزاری 
ــن  ــا و تدوی ــمت فرمانداری ه ــران از س ــت بح ــه مدیری جلس
ــوص  ــه خص ــط ب ــتگاه های مرتب ــه دس ــف هم ــرح وظای ش

ــد. ــام ش ــداری انج ــهرداری ها و راه ش
داریــوش کریمــی تصریــح کــرد: بــه شــعب عشایرنشــین نیــز 
ــی و مدیریــت بخشــداران  ــا حضــور میدان تاکیــد شــد کــه ب
ــق  ــه در مناط ــتان ک ــر در اس ــایر حاض ــه عش ــاران ب و دهی
مســتعد نظیــر کــف دره یــا مســیر رودخانــه ســاکن هســتند 
اطاع رســانی کننــد تــا جابه جــا و در مکان هــای امــن 

ســاکن شــوند.
آمادگی هالل احمر در راستای پاسخ گویی و خدمت رسانی

راســتای  در  هال احمــر  آمادگــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ــی  ــای عملیات ــه داد: تیم ه ــانی، ادام پاســخ گویی و خدمت رس
هال احمــر موظــف شــدند تجهیــزات خــود را بــه روز کننــد و 

ــوان شــارژ شــد. ــز در حــد ت ــت نی ــن جمعی ــای ای انباره
کریمــی گفــت: همــه اســتان طــی روز چهارشــنبه بــا توجــه 
بــه هشــدارهای اعــام شــده در وضعیــت نارنجــی قــرار گرفت 
و روز پنجشــنبه ابتــدا بــرای شــعب درگیــر بــارش و ســپس 
بــرای کل اســتان، هشــدار قرمــز بــه معنــی آماده بــاش 

صددرصــد، صــادر شــد.

ــارش در  ــر ب ــعب درگی ــته ش ــه روز گذش ــان اینک ــا بی وی ب
ــد و ســایر شــعب وضعیــت  ــه ســر می بردن ــز ب وضعیــت قرم
ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــه ک ــتند، اضاف ــی داش نارنج
ــار  ــان چه ــخگویی، همچن ــاری و پاس ــی روز ج ــا ط بارش ه
شــعبه شهرســتان های فریــدن، فریدون شــهر، چــادگان و 
ســمیرم در وضعیــت نارنجــی و ســایر شــعب در وضعیــت زرد 

ــد. ــر می برن ــه س ب
توزیع موادغذایی در مناطق تحت تأثیر سیل

وی تصریــح کــرد: بــه طــور کلــی تاکنــون بــه شــش شــهر و 
۷۶ روســتای اســتان اصفهــان بــه وســیله ۷۹ تیــم عملیاتــی 
شــامل ۸۹ پرســنل و ۲۳۵ نجاتگــر امدادرســانی شــده اســت. 
ــری ۶۶  ــا به کارگی ــای انجــام شــده ب ــن در عملیات ه همچنی
خــودرو، ۵۴ خــودروی گرفتــار در ســیاب رهاســازی و ۱۲۰ 

مــورد تخلیــه آب از منــازل انجــام شــده اســت.
ــان  ــتان اصفه ــر اس ــت هال احم ــاون امدادونجــات جمعی مع
ادامــه داد: ۴۸۳۳ نفــر در قالــب ۱۰۳۴ خانــواده درگیــر 
ســیاب اخیــر اســتان شــدند. ۱۱۶۹ نفــر اســکان اضطــراری 
ــر و  ــا ۶۸۵ نف ــادگان ب ــتان چ ــه شهرس ــد ک ــت کردن دریاف
ــکان  ــزان اس ــن می ــترین و کمتری ــر بیش ــا ۱۰ نف ــان ب دهاق

اضطــراری را داشــته اند.
وی بــا اشــاره بــه توزیــع ۱۸۷ بســته موادغذایــی در مناطــق 
تحــت تأثیــر اســتان اصفهــان، خاطرنشــان کــرد: به طورکلــی 
ــه مناطــق آســیب دیده از ســیل اخیــر در اســتان اصفهــان  ب
۹۳۰ پتــو، ۲۰۲ تختــه موکــت، ۴۵۴۲ کیلــو نایلــون، ۴۱ 

دســتگاه چــادر و ۵۹ کفــی چــادر ارســال شــده اســت.

سیل در استان اصفهان فوتی و مفقودی نداشت

سد دهق پس از بارش های اخیر آبگیری شد

در پــی بارش هــای سیل آســا اخیــر در نقــاط مختلــف 
ــی  ــز بارش هــای خوب ــان نی ــف اصفه کشــور مناطــق مختل
ــر خســارت های را  ــد ســیل اخی ــر چن ــت کردند.ه را دریاف
ــه  ــدها و اضاف ــی س ــری برخ ــا آبگی ــت ام ــراه داش ــه هم ب

شــدن بــه حجــم آب پشــت ســدهای کشــور آن روی دیگــر 
ــود. ــونی ب ــای مونس بارش ه

ــا  ــود، ب ــده ب ــک ش ــن خش ــش از ای ــه پی ــق ک ــد ده س
بارش هــای چنــد روز اخیــر آبگیــری شــد.

شناسایی پیکر ۳ شهید اصفهانی تازه  
تفحص شده دفاع مقدس

ــز  ــئول مرک ــی، مس ــیدمهدی طباطبای ــدار س ــرهنگ پاس س
ایثارگــران ســپاه حضــرت صاحب الزمــان )عــج( اســتان اصفهان 
ــازه  اظهــار کــرد: هویــت پیکــر مطهــر ســه تــن از شــهدای ت
ــان،  ــتان اصفه ــه اس ــق ب ــدس متعل ــاع مق ــده دف ــص ش تفح
شناســایی شــد. و  هویــت آنهــا  احــراز شــد و پیکرهــای مطهــر 
در روزهــای آینــده جهــت انجام مراســم تشــییع و خاکســپاری 

ــد. ــد ش ــل داده خواه ــا تحوی ــای آنه ــه خانواده ه ب
ــتان های  ــه شهرس ــق ب ــهدا متعل ــن ش ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــت: برنام ــتند، گف ــهر هس ــمیرم و خمینی ش ــاد، س نجف آب
تشــییع و خاکســپاری پیکرهــای مطهــر شــهدا متعاقبــاً 

اطاع رســانی خواهــد شــد.
محمدشــفیع جال آبادی«  »محمدرضــا  شــهید  بســیجی 
فرزنــد یــداهلل و بســیجی شــهید »حیدرعلــی فتوحــی« فرزنــد 
ــهید  ــیجی ش ــیدند و بس ــهادت رس ــه ش ــه ب ــی در فک کرمعل
»ســید عبدالجبــار موســوی« فرزنــد ســیدمحمدیار، در جزیــره 
ــش در  ــر پاک ــد و پیک ــل آم ــهادت نائ ــض ش ــه فی ــون ب مجن

ــد. ــر جــای مان منطقــه ب
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                                                                    نایب قهرمانی رسول پورعزیزی در مسابقات زورخانه ای قهرمانی

مســابقات مهارت هــای فــردی و تیمــی ورزش هــای زورخانــه ای قهرمانــی نونهــاالن کشــور گرامیداشــت شــهدای عملیــات مرصــاد 

در روز چهارشــنبه ۵ مــرداد مــاه ۱۴۰۱ در اســتان قــم برگــزار شــد.

کــه تیــم منتخــب اســتان اصفهــان بــا کســب ۲۷۹ امتیــاز بــا حضــور رســول پورعزیــزی از نجــف آبــاد موفــق بــه کســب مقــام 

قهرمانــی در رشــته تیمــی زورخانــه ای شــد و پورعزیــزی همــراه بــا تیــم اســتان در ایــن رقابــت هــا  موفــق به کســب نایــب قهرمانی 

انفــرادی در رشــته چــرخ تیــز نونهــاالن شــد.

آمار کرونا ؛ ۶2 فوتی و ۹۶۹۹ 
ابتالی جدید

ــار  ــوزش پزشــکی آم ــان و آم ــزارش وزارت بهداشــت، درم ــه گ ب
ــی  ــاعت منته ــا را در ۲۴ س ــروس کرون ــه وی ــاء ب ــد ابت جدی
ــج  ــن نتای ــه جدیدتری ــر پای ــی ب ــازه زمان ــن ب ــرد: در ای ــام ک اع
آزمایش هــای کرونــا در کشــور ۹۶۹۹ نفــر مبتــای جدیــد 
شناســایی شــد کــه بــا احتســاب ایــن تعــداد، مجمــوع مبتایــان 
بــه کرونــا در کشــور تــا امــروز بــه هفــت میلیــون و ۴۰۰ هــزار و 

ــیده اســت. ــر رس ۷۲۵ نف
از تعــداد بیمــاران بســتری در کشــور تاکنــون هفت میلیــون و ۸۲ 

هــزار و ۲۴۰ نفــر بهبودیافتــه و از بیمارســتان ترخیــص شــده اند.
در ۲۴ ســاعت گذشــته ۶۲ بیمــار مبتــا به کرونــا جان خــود را از 
دســت داد و بــا احتســاب ایــن آمــار از ابتــدا تاکنــون ۱۴۲ هــزار و 

۶۰ نفــر در کشــور بــر اثــر بیمــاری کرونــا جــان باخته انــد.
ــتری های  ــر بس ــده، ۱۶۷۲ نف ــایی ش ــان شناس ــمار مبتای از ش
بیمارســتان بــه شــمار می رونــد و ۱۲۷۱ نفــر از مبتایــان کرونــا 

ــژه بســتری هســتند. در بخــش مراقبت هــای وی

ــت و  ــترده اس ــیار گس ــا بس ــام کرب ــای قی ــخن از درس ه س
فصــول ایــن کتــاب معرفتــی و زیرفصــل هــای آن در هــر دوره و 
مقطــع زمانــی انســان ســاز بــوده و ســرمایه بزرگی بــرای جامعه 

بشــری بــه حســاب مــی آیــد.
انتقــال مفاهیــم انســان و جامعــه ســاز عاشــورا نیازمنــد انتقــال 
پیــام و تحلیلــی بــر آن و همچنیــن بهــره گیــری در زمــان حــال 
بــوده و از ایــن رو نقــش کارشناســان در حــوزه هــای مختلــف به 
ویــژه در عرصــه دیــن و مذهــب ضــروری و نبایــد مغفــول بمانــد.

ــت  ــرای انســان ســازی و تربی ــی ب ــب بزرگ ــام عاشــورا مکت قی
ــردار  ــون س ــرادی چ ــه اف ــوده ک ــی ب ــای بزرگ ــخصیت ه ش
ســلیمانی و دیگــر شــهدای انقــاب اســامی در همیــن مدرســه 
ــد  ــی بای ــان اســام و منتظــران واقع ــد و جه ــه ان ــت یافت تربی

ــن دانشــگاه باشــند. محصــل ای
هنــر، ادبیــات و قلــم نویســندگان بهتریــن ســرمایه بــرای انتقال 
مفاهیــم عاشــورا بــه حســاب مــی آیــد کــه نبایــد مغفــول بماند 
و ایــن ابــزار گســترده و اثرگــذار در خدمــت کارشناســان و اهالی 

ــرار گیرد. فرهنــگ ق
قیــام بــزرگ عاشــورا و گنجینــه فراگیــر درس و عبــرت هــای 

ــه در  ــت ک ــری اس ــه بش ــای جامع ــه اعت ــه مای ــن حادث ای
تســخیر قلــم، ادب و هنــر دینــی هنرمنــدان قــرار گرفتــه تــا 

بــه بهتریــن نــوع تبییــن شــود.
خیریــن هــم راســتا بــا هنرمنــدان عــاوه بــر بودجــه هــای 
ــه  ــری وارد عرص ــر هن ــدات فاخ ــت از تولی ــی در حمای دولت
شــده و ســبب انتقــال پیــام و مانــدگاری آن کــه برآینــد آن 

هدایــت جامعــه بشــری اســت، بشــوند.
هنر عاشورایی مصداق بارز انتقال پیام عاشورا

ــی  ــارز و تخصص ــق ب ــی از مصادی ــورایی و  آیین ــر عاش هن
ــته  ــه توانس ــد ک ــی آین ــاب م ــه حس ــورا ب ــوزه عاش در ح
ــام  ــام ام ــام قی ــاد و پی ــه ایج ــن عرص ــی در ای ــد دگرگون ان

حســین)ع( را بــه جامعــه بشــری منتقــل کننــد.
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــت اداره کل فرهن ــه سرپرس ــه گفت ب
اســتان اصفهــان، هنرهــای نمایشــی، شــبیه خوانــی، نقالــی، 
پــرده خوانــی، نقاشــی، خوشنویســی و شــعر و ادب در 
ــن  ــاالن ای ــه و فع ــرار گرفت ــام عاشــورا ق ــال پی خدمــت انتق
ــد. ــرده ان ــس ک ــری منعک ــوان هن ــا ت ــود را ب ــه ارادت خ عرص

»علــی تمنایــی» افــزود: نشســت هــای تخصصــی و تولیــدات 
ــر ظرفیــت  ــا ب ــری در حــوزه عاشــورا توانســته بن فاخــر هن
ــام  ــن پی ــته و بهتری ــه داش ــدی در جامع ــول ج ــود تح خ

ــد. ــوده ان ــا ب رســان کرب
وی شــعر محشــتم کاشــانی را از جملــه مصادیــق بــارز شــعر 
و ادب در ایــن عرصــه معرفــی کــرد و گفــت: در حــال حاضــر 
ــای  ــته و رویداده ــی داش ــی خوب ــش آفرین ــدان نق هنرمن
ــام  ــال پی ــرای انتق ــتان ب ــر اس ــری در سراس ــی و هن فرهنگ

عاشــورا برگــزار مــی شــود.

هنرمندان؛ پیام رسان درس های عاشورا

سهم ناچیز تاالب گاوخونی از بارندگی های اخیر
و  طبیعــی  محیط زیســت  معــاون  اکبــری  حســین 
تنوع زیســتی حفاظــت محیط زیســت اســتان اصفهــان، اظهار 
ــای  ــی از بارندگی ه ــی گاوخون ــاالب بین الملل ــرد: ســهم ت ک
اخیــر حدفاصــل روزهــای ششــم تــا هفتــم مردادمــاه بســیار 
ناچیــز بــوده اســت بــه طــوری کــه هیــچ ســیاب و روانابــی 
از شــاخه زاینــده رود و در محــل ایســتگاه هیدرومتــری شــاخ 
کنــار، وارد تــاالب بین المللــی گاوخونــی نشــده اســت.

ــی  ــدار کم ــی، مق ــای میدان ــاس پایش ه ــزود: براس وی اف
روانــاب از ســمت گردنــه مااحمــد نائیــن و از طریــق آبراهــه 
مجــاور کــوه ســیاه بــه شــمال تــاالب وارد شــده کــه موقــت 
ــات  ــود امکان ــل نب ــه دلی ــوده و ب ــم ب و حجــم آن بســیار ک
ســنجش، تعییــن میــزان دقیــق آن میســر نیســت و میــزان 
تخمینــی آن حــدود ۱۰ هــزار متــر مکعــب بــرآورد می شــود.

معــاون محیط زیســت طبیعــی و تنوع زیســتی حفاظــت 
محیط زیســت اســتان ادامــه داد: عــاوه بــر آن در روزهــای 
ــاه مــدت چنــد  ــاه، دو ســیاب کوت ششــم و هفتــم مردادم
ــی در  ــه خرگوش ــات قلع ــرق و ارتفاع ــمت ش ــاعته از س س
ــود  ــل نب ــه دلی ــه ب ــاالب شــد ک ــزد وارد شــرق ت اســتان ی
ــت. ــخص نیس ــق آن مش ــم دقی ــری، حج ــزات اندازه گی تجهی

وی ادامــه داد: از ســمت جنــوب و از طریــق رودخانه موســوم 
بــه »واز« آبــی از ســمت شهرســتان ایزدخواســت بــه علــت 
ــه پاییــن دســت ســرازیر نشــده اســت مگــر  وجــود ســد ب
ــمت  ــه س ــت ب ــن دس ــای پایی ــی از آبراهه ه ــه روان آب اینک
ــه علــت شــرایط بســیار  ــان یافتــه باشــد کــه ب ــاالب جری ت
ــی  ــاالب، ورود احتمال ــوب ت ــه جن ــور دسترســی ب صعب العب

ســیاب و حجــم آن مشــخص نشــده اســت.
اکبــری خاطرنشــان کــرد: در ســطح تــاالب گاوخونــی نیــز 

متأســفانه هیچ گونــه بارندگــی ثبــت و گــزارش نشــده، 
بررســی های بیشــتر و تکمیلــی میدانــی بــرای بــرآورد 
ــه تــاالب در حــال انجــام اســت ضمــن  حجــم وارد شــده ب
ــل  ــده قاب ــد روز آین ــا چن ــه ت ــواره ای ک ــر ماه ــه تصاوی آنک
دســترس خواهــد بــود، اطاعــات بیشــتر و درک بهتــری از 
ــه  ــده ب ــیاب وارد ش ــزان س ــاخص ها را از می ــا و ش نمایه ه
ــده رود و زیرحوضــه، مشــروط  ــاالب از شــاخه های غیرزاین ت
بــه اینکــه هــوا ابــری نباشــد، نشــان خواهــد داد کــه نتایــج 

ــد شــد. ــده مشــخص خواه ــه آین آن در هفت
وی افــزود: درمجمــوع براســاس بررســی های اولیــه میدانــی 
و اطاعــات دریافتــی، میــزان آبگیــری یــا افزایــش رطوبــت 
موقتــی و بســیار محــدود و لکــه ای تــاالب، ناشــی از 
بارندگی هــای اخیــر، کمتــر از یــک درصــد حداقــل میــزان 
نیــاز آبــی ســالیانه تــاالب، تخمیــن زده می شــود کــه موجب 
تأخیــر در خشــک شــدن کامــل تــاالب، بــا توجــه بــه عــدم 
ــود. ــزی آن می ش ــه غبارخی ــا و در نتیج ــت حقابه ه دریاف

از دست دادن بلندمدت حس 
بویایی و چشایی در برخی مبتالیان کرونا

بــه نقــل از مدیســن نــت، »ســونگ تــار تــو«، سرپرســت بخــش 
گــوش و حلــق و بینــی از بیمارســتان عمومــی ســنگاپور، 
ــی و  ــکان عموم ــرای پزش ــاال ب ــا احتم ــای م ــد: »یافته ه می گوی
متخصصــان گــوش و حلــق و بینــی در مشــاوره بیمــاران مبتا به 
ــد ۱۹ مناســب اســت.« ــی و چشــایی پــس از کووی اختــاالت بویای

ــه  ــا ب ــاران مبت ــایی در بیم ــی و چش ــس بویای ــرات در ح تغیی
کوویــد ۱۹ رایــج اســت و بــه طــور متوســط نیمــی از آنهــا ایــن 

ــد. ــزارش می کنن ــم را گ عائ
ــاه اول  ــه م ــاران در س ــر بیم ــی رود اکث ــار م ــه انتظ ــی ک در حال
پــس از عفونــت، حــس بویایــی یــا چشــایی شــأن بازیابــی شــود، 
گــروه عمــده ای از بیمــاران ممکــن اســت دچــار اختــال عملکرد 
طوالنــی مــدت شــوند کــه نیــاز بــه تشــخیص بــه موقــع، درمــان 

شــخصی و پیگیــری طوالنــی مــدت دارد.
در ایــن مطالعــه، تیــم تحقیــق داده هــای ۱۸ مطالعــه مشــاهده ای 

را کــه شــامل تقریبــاً ۳۷۰۰ بیمــار بــود، تجزیــه و تحلیــل کــرد.
ــت  ــه از دس ــد ک ــان می ده ــان نش ــی محقق ــازی ریاض مدل س
ــاران  ــد از بیم ــدود ۵.۶ درص ــت در ح ــن اس ــی ممک دادن بویای
کرونایــی ادامــه داشــته باشــد، در حالــی کــه ۴.۴ درصــد ممکــن 

اســت حــس چشــایی شــأن بهبــود نیابــد.
محققــان دریافتنــد تــا یــک مــاه پــس از عفونــت اولیــه، تنهــا ۷۴ 
ــی و ۷۹ درصــد حــس چشــایی  درصــد از بیمــاران حــس بویای
شــأن بازیابــی شــده بــود. پــس از شــش مــاه، ۹۶ درصــد حــس 
بویایــی شــأن و ۹۸ درصــد حس چشــایی شــأن بهبود یافتــه بود.

ــال  ــردان احتم ــه م ــبت ب ــان نس ــه در زن ــان داد ک ــا نش داده ه
بازیابــی حــس بویایــی و چشــایی کمتــر اســت. عــاوه بــر ایــن، 
ــا در  ــی شــدیدتری داشــتند ی ــه از دســت دادن بویای ــرادی ک اف
طــول عفونــت از گرفتگــی بینــی رنــج می بردنــد احتمــال 

ــود. ــی ش ــأن بازیاب ــی ش ــه حــس بویای ــری داشــت ک کمت
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ــی از محــل اعتبــارات تملــک دارایــی هــای ســرمایه ای ســال  ــه منظــور بررســی و تصویــب طــرح هــا و پــروژه هــای عمران ب

۱۴۰۱ شهرســتان و توزیــع اعتبــارات مذکــور ، جلســه کمیتــه برنامــه ریــزی شهرســتان بــه ریاســت مباشــری معــاون اســتاندار 

و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد و بــا حضــور جعفــرزاده معــاون امــور عمرانــی فرمانــداری، خانــم زرمهــر رئیــس گــروه 

تلفیــق ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان، بخشــداران و مســئولین دســتگاه هــای اجرایــی عضــو کمیتــه برنامــه ریــزی 

در محــل فرمانــداری برگــزار  گردیــد.

جزئیات طرح جدید مجلس
 برای مهریه

ابوالفضــل ابوترابــی نماینــده مــردم نجف آبــاد در مجلــس 
ــا اشــاره بــه قانــون جدیــد مهریــه، اظهــار  شــورای اســامی ب
ــه  ــده ک ــرح ش ــدا مط ــه ابت ــد مهری ــون جدی ــت: در قان داش
ــا دائمــا  ــد ی ــده دارن ــه عقــب مان اشــخاصی کــه اقســاط مهری
ــده ای  ــابق پرون ــکل س ــه ش ــر ب ــد دیگ ــی افت ــب م ــه عق ب
در دادگســتری بــرای ایــن فــرد تشــکیل نخواهــد شــد.

ــت  ــده اس ــر ش ــون ذک ــه در قان ــدی ک ــورد بع ــزود: م وی اف
ــم هــا دیگــر نیــازی نیســت در فرآینــد  ــن اســت کــه خان ای
ــادی را متحمــل مــی شــود  دادگاه و دادرســی کــه مــدت زی
ورود کننــد بلکــه مــی تواننــد درخواســت خــود را بــه اجــرای 
ــف  ــکام مکل ــرای اح ــد و اج ــه کنن ــتری ارائ ــکام دادگس اح

ــد. ــی کن ــن مــورد را صــدور اجرای اســت ای
ــت:  ــامی گف ــورای اس ــس ش ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــا قانــون جدیــد مجلــس فرآینــد دو یــا ســه ســاله ای کــه  ب
ــود را کاهــش  ــرای درخواســت مهریــه ب ــوان ب پیــش روی بان
ــرای  ــت ب ــه اس ــه عندالمطالب ــرعی ک ــورت ش ــه ص داده و ب

ــر شــود. ــم هــا راحــت ت خان
ــا ۱۴  ــد ت ــون جدی ــن در قان ــرد: همچنی ــح ک ــی تصری ابوتراب
ــا صــد ســکه از  ســکه معــاف از حــق ثبــت شــده اســت و ت
یــک و یــک دهــم درصــد و از ۱۰۰ تــا ۲۰۰ ســکه را دو درصد 
و از ۲۰۰ بــه بــاال را ۱۵ درصــد مالیــات در قانــون دیــده شــده 
اســت. یعنــی افــرادی کــه مــی خواهنــد ســند ازدواج خــود 
ــت  ــه حســاب دول ــی را ب ــد می بایســت مبلغ ــت کنن را دریاف
واریــز کننــد تــا بتواننــد ســند ازدواج خــود را دریافــت کننــد.

خانه ی تاریخی نوریان نجف آباد

ــل  ــار و اوای ــر دوره ی قاج ــه اواخ ــق ب ــان متعل ــه نوری خان
دوران پهلــوی در بافــت تاریخــی محلــه ی نصیــر مــی 
باشــد. مســاحت آن  حــدود ۱۲۰۰ متــر مربــع مــی باشــد 
ــه مســاحت  ــا شــاه نشــین ) ب کــه شــامل بخــش اصلــی ی
ــاری  ) در  ــوت کن ــش خل ــع( و بخ ــر مرب ــدودا ۸۰۰ مت ح
قســمت شــرق خانــه بــه مســاحت حــدودا ۴۰۰ متــر مربــع 
( و هشــتی ) بــه مســاحت ۱۶ متــر مربــع( مــی باشــد. خانــه 
ی نوریــان را بــه عنــوان اولیــن مکتب خانــه ی علــوم نجــف 
ــت  ــت در لیس ــرف ثب ــه در ش ــن خان ــند. ای ــاد می شناس آب

آثــار ملــی ایــران مــی باشــد.
آدرس خانــه تاریخــی نوریــان نجــف آبــاد :  خیابــان گلبهــار، 
کوچــه خواجــه نصیــر الدیــن طوســی، کوچــه شــهید 

ــن. محمــد معی
پیشینه ی تاریخی

همــان طــور کــه گفتیــم ایــن بنــا یــادگار دوران قاجــار مــی 
باشــد و  معمــاری و بافتــی  دارد کــه بســیار ارزشــمند مــی 
ــورت  ــا ص ــن بن ــاره ای ــی درب ــای مختلف ــی ه ــد. بررس باش
ــت و  ــی مرم ــد  در ط ــی ده ــان م ــه نش ــت ک ــه اس گرفت
ــش  ــا، بخ ــن بن ــر روی ای ــده ب ــام ش ــای انج ــازی ه بازس
هایــی بــه آن اضافــه شــده اســت. در ســال ۱۳۹۴بــه همــت 

ــرار گرفــت. شــهرداری مــورد مرمــت و بازســازی ق
بخش های مختلف خانه ی تاریخی

ــی  ــه از ورودی اصل ــی ک ــن، زمان ــهید معی ــه ی ش در کوچ
خانــه) در ضلــع جنوبــی(  نوریــان وارد خانــه مــی شــویم، ، 
بــه هشــتی ) داالن( بــزرگ مــی رســیم کــه بــا ســنگ هــای 
قلــوه ای کفپــوش شــده اســت.  ســپس بــا پیچشــی شــرقی 
ــی  ــاط اصل ــه حی ــران، ب ــی ای ــاری بوم ــا معم و متناســب ب
ــات  ــای ف ــه ه ــر خان ــبک اکث ــه س ــیم.  ب ــی رس ــه م خان
مرکــزی ایــران، باغچــه هــای قرینــه در  دو طــرف حیاط  در 
فاصلــه ی  فضــای ورودی بــا نشــیمن درونــی قــرار گرفتــه 
اســت کــه درختــان تــوت و انجیــر و انــار کــه بومــی نجــف 
آبــاد مــی باشــند، در آن هــا کاشــته شــده اســت. در محوطه 
ی حیــاط عــاوه بــر دو باغچــه ی قرینــه،  حوضــی قلبــی 
ــا و  ــان از صف ــه  نش ــود دارد ک ــز وج ــنگ، نی ــکل از س ش
صمیمیــت اهــل آن خانــه مــی باشــد و زیبایــی اصیلــی  بــه 

آن بخشــیده اســت. روبــروی هشــتی، جبهــه ی شــمالی یــا 
همــان شــاه نشــین دارای ۳ اتــاق مــی باشــد کــه بــا درهای 
مشــبک چوبــی  بــه هــم مرتبــط شــده اســت و  بــه شــکل 
بتــه جقــه شــبکه بــری شــده انــد. فاصلــه ی ایــن اتــاق هــا 
از کــف حیــاط ۸ پلــه مــی باشــد. در ضلــع جنوبــی حیــاط، 
ــبک  ــه س ــی ب ــای ختای ــات گل ه ــا تزیین ــی ب ــتون های س
کورنتــی، پنجــره ای بازشــو بــا شیشــه هــای الــوان، ســقف 
تزییــن شــده بــا تزیینــات قــواره بــری، ســاخته شــده اســت. 
ایــن قســمت در تابســتان مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفتــه 
اســت. در قســمت خلوتــی کنــار خانــه کــه از ســمت شــمال 
ــا دو  ــاط ، ب ــک حی ــه ی ــی دارد، ب ــه آن دسترس ــرقی ب ش
باغچــه ی قرینــه در طــول آن مــی رســیم کــه در مرکــز آن 
ــن  حــوض هشــت ضلعــی ســنگی ســاخته شــده اســت. ای
ــخ  ــن، مطب ــر زمی ــه زی ــور جداگان ــه ط ــوت ب ــه ی خل خان
خانــه و پنجــره هــای تزییــن شــده بــا شیشــه هــای رنگــی 
مشــرف بــه حیــاط دارد. همچینــی دارای مســیر دسترســی 
بــه پشــت بــام و اصطبــل نگهــداری حیوانــات  و اتــاق چــاه 

آب مــی باشــد.
مکتب خانه ی علوم

 پــس از بازســازی ایــن بنــا در ســال ۹۴، بــا اضافــه شــدن 
تجهیــزات خــاص آموزشــي و علمــي، اولیــن مکتــب خانــه 
علــوم نجــف آبــاد، بــا عنــوان مکتــب خانــه علــوم خواجــه 
ــوزان،  ــش آم ــتفاده  دان ــت اس ــي، جه ــن طوس نصیرالدی
دانشــجویان و دیگــر اقشــار مــردم ، در ســال ۱۳۹۵ افتتــاح 
شــد. ســپس، همزمــان بــا فراهــم شــدن زمینــه ی  نمایــش 
ــت تاریخــی  ــم، ماهی ــای عل ــای دنی ــوزش شــگفتی ه و آم
ــز  ــگری  نی ــه گردش ــک جاذب ــوان ی ــه عن ــان ب ــه نوری خان
ــگران  ــا گردش ــن بن ــاله ای ــه س ــت. و هم ــده اس ــظ ش حف

ــرد. ــی و خارجــی را مــی پذی داخل
مریم بدیهی

 هوای اصفهان سالم است 
براســاس اعــام ســامانه برخــط کنتــرل کیفیــت هــوا ســازمان 
ــون در  ــم اکن ــان ه ــهر اصفه ــوای کانش ــت، ه ــط زیس محی
ایســتگاه پایــش خیابان هــای احمدآبــاد و پرویــن بــا شــاخص 
۸۲، اســتانداری بــا شــاخص ۷۵، باهنــر با شــاخص ۵۵، بزرگراه 
ــا شــاخص ۵۷ و ورزشــگاه  ــا شــاخص ۸۴، فیــض ب خــرازی ب
میثــاق بــا شــاخص ۷۰ در وضعیــت زرد و قابل قبول ثبت شــد.

همچنیــن شــاخص کیفــی هــوا در ایســتگاه خیابــان رودکــی 
ــرای  ــالم ب ــی و ناس ــت نارنج ــن AQI ۱۴۹ وضعی ــا میانگی ب
گروه هــای حســاس را نشــان می دهــد و هفــت ایســتگاه 
پایــش هــوا در خیابان هــای انقــاب، ِجــی، بــاغ غدیــر، رهنــان، 

ــر قطــع اســت. ــرزا طاه فرشــادی، کاوه، می
ــا  ــجزی ب ــی س ــهر صنعت ــوای ش ــت ه ــت کیفی ــروز وضعی ام
شــاخص ۱۰۹ ناســالم بــرای گروه های حســاس، شــاهین شــهر 
ــا شــاخص ۹۲ در وضعیــت زرد و  ــا شــاخص ۵۶ و مبارکــه ب ب
قابــل قبــول ثبــت شــده و ایســتگاه های منطقــه صنعتــی دولت 
ــم قطــع اســت. ــاد و کاشــان دائ ــاد، خمینی شــهر، نجــف آب آب

شــاخص کیفــی هــوا از صفــر تــا ۵۰ هــوای پــاک، ۵۱ تــا ۱۰۰ 
هــوای ســالم، ۱۰۱ تــا ۱۵۰ ناســالم بــرای گروه هــای حســاس، 
۱۵۱ تــا ۲۰۰ ناســالم بــرای عمــوم، ۲۰۱ تــا ۳۰۰ بســیار 

ناســالم و ۳۰۱ تــا ۵۰۰ خطرنــاک اســت.
ــات  ــه غلظــت ترکیب ــاری اســت ک ــوا معی ــی ه شــاخص کیف
مختلــف آالینــده موجــود در هــوا نظیــر مونوکســید کربــن، دی 
اکســید گوگــرد، ترکیبــات نیتــروژن دار، اوزون و ذرات معلــق 
)ذرات کوچک تــر از ۱۰ میکرومتــر و ذرات کوچک تــر از ۲.۵ 
میکرومتــر( را کــه دارای حــدود مجــاز متفــاوت بــا واحد هــای 
مختلــف اســت بــه یــک عــدد بــدون واحــد تبدیــل می کنــد و 

وضعیــت آلودگــی هــوا را نمایــش می دهــد.
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                                                                       تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر جانباز شهید حاج محمد علی کریمی

پیکــر مطهــر جانبــاز شــهید محمــد علــی کریمــی بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد، برخــی 

ــار  ــزار شــهدای شــهر گلدشــت در کن ــرور تشــییع و در گل ــران و مســئولین شهرســتان و جمعــی از مــردم شــهید پ از مدی

همرزمــان شــهیدش آرام گرفــت.

شــهید کریمــی متولــد ۱۳۳۲ دارای ۷۰ درصــد جانبــازی بــود کــه پــس از ســال هــا تحمــل درد و رنــج دو روز پیــش بــه 

خیــل همرزمــان شــهیدش پیوســت.

ــر اجرایــی بخــش ایــدز ســازمان  ــا، معــاون مدی متیــو کاوان
ــری  ــگ خط ــن زن ــت: »ای ــا گف ــن یافته ه ــاره ای ــل، درب مل
ــدز  ــد ۱۹ پاســخ ای ــم کووی ــه بگویی ــان اســت ک ــرای جه ب
ــرده اســت«. ــل توجهــی از مســیر خــارج ک ــه طــور قاب را ب

از جملــه نگرانی هــا ایــن اســت کــه آزمایــش HIV در 
مکان هایــی کــه بــا موج هــای کوویــد درگیــر هســتند 
ُکنــد یــا متوقــف شــده اســت. عفونــت HIV در بخش هایــی 
از آســیا و اقیانــوس آرام، کــه در حــال رونــد نزولــی بودنــد، 

ــه اســت. ــش یافت افزای
ــد  ــدز مانن ــد ای ــوارد جدی ــه م ــاء ب ــی ابت ــش جهان کاه
ســال های قبــل در حــال کاهــش نیســت و هــدف ســازمان 
 HIV ــه ــاء ب ــورد ابت ــزار م ــر از ۳۷۰ ه ــرای کمت ــل ب مل
ــر اســاس  جدیــد تــا ســال ۲۰۲۵ را بــه خطــر می انــدازد. ب
ایــن گــزارش، ســال گذشــته حــدود ۶۵۰ هــزار نفــر بــر اثــر 
بیماری هــای مرتبــط بــا ایــدز جــان خــود را از دســت دادنــد.

نابرابری هــا بــرای زنــان و دختــران همچنــان در حــال 
افزایــش اســت. در کشــورهای جنــوب صحــرای آفریقــا، زنان 

و دختــران نوجــوان ســه برابــر پســران و مــردان در معــرض 
ابتــاء بــه HIV هســتند. بــه گــزارش آسوشــیتدپرس، ســال 
ــه  ــوان ب ــا زن نوج ــر ی ــک دخت ــه ی ــر دو دقیق ــته ه گذش

ــد. ــوده می ش ــدز آل ــروس ای وی
در همیــن حــال، ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه 
ــه اســت و کشــورهای  ــش یافت ــی کاه ــای بین الملل کمک ه
ــر از آنچــه  ــارد دالر کمت ــم و متوســط ۸ میلی ــد ک ــا درآم ب

ــد. ــار دارن ــت، در اختی ــاز اس ــه نی ــن بودج ــرای تأمی ب

بحران کووید باعث توقف مبارزه با ایدز شده است رونق  صنعت گردشگری  در 
 تیران و کرون 

رییــس اداره میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی 
ــت  ــظ باف ــا حف ــهری ب ــت ش ــت: مدیری ــرون گف ــران و ک تی
ــذاران  ــرمایه گ ــت از س ــا حمای ــهر و ب ــت ش ــی و هوی تاریخ
صنعت گردشــگری را در این شهرســتان رونق بخشــیده اســت.

ــت  ــزود: قدم ــا اف ــا ایرن ــو ب ــت و گ ــری در گف ــن مظاه محس
ــه  ــر تاریخــی ک ــرون و ۲۵۰ اث ــران و ک ــزار ســاله تی هفــت ه
۲۷ مــورد آن بــه ثبــت ملــی رســیده اســت از گنجینــه هــای 
ــن  ــع دســتی ای ارزشــمند در حــوزه میــراث فرهنگــی و صنای
شهرســتان بــه شــمار مــی رود کــه ایــن ظرفیــت در گذشــته 
ــگاه مدیریــت شــهری  ــه همــت ن ــده و امــروز ب ناشــناخته مان
ــه حــوزه صنعــت گردشــگری ســبب تقویــت آن شــده اســت. ب

ــهر  ــران، رضوانش ــهرهای تی ــهرداران در ش ــرد: ش ــان ک وی بی
ــه  ــی نســبت ب ــگاه متفاوت ــاران ن و عســگران و همچنیــن دهی
ــی  ــت تاریخ ــا ظرفی ــب ب ــی متناس ــعه محل ــته در توس گذش
ــی  ــار تاریخ ــوع آث ــن موض ــه ای ــد ک ــته ان ــگری داش و گردش

ــت. ــرده اس ــا ک ــتان را احی شهرس
رییــس میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری تیــران 
ــاغ تاریخــی و بکــر  و کــرون ادامــه داد: ۴۰ کیلومتــر کوچــه ب
طبیعــی در تیــران قابلیــت باالیــی را دارد که درهای ســنگی آن 
بــه ثبــت ملــی رســیده و دیوارهــای گلــی آن و پیــچ و خم های 
متنــوع حــال و هــوای خاصــی را بــه گردشــگران مــی بخشــد.

ــوزه  ــذاری در ح ــرمایه گ ــای س ــرح ه ــه ط ــان اینک ــا بی وی ب
ــال  ــا اقب ــگری ب ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ می
صاحبــان ســرمایه روبــرو شــده اســت، یادآورشــد: در برخــی از 
مواقــع بروکراســی ســخت اداری و رفتارهــای ســلیقه ای رونــد 

ــرو کــرده اســت. ــا چالــش هایــی روب پیشــرفت کار را ب

ــق از دانشــکده پزشــکی  ــم تحقی ــر، سرپرســت تی ــل هانت پ
ــت  ــورت محبوبی ــیلدهای ص ــت: »ش ــا، گف ــچ بریتانی نوروی
ــوند، در  ــس نمی ش ــع تنف ــرا مان ــد، زی ــدا کرده ان ــادی پی زی
مقایســه بــا ماســک هــای طبــی، برقــراری ارتبــاط طبیعی تر 
اســت و محافظــت در برابر پاشــیدن آب را فراهــم می کنند.«

ــادی در  ــواهد زی ــون ش ــا کن ــا ت ــزود: »ام ــه اف وی در ادام
ــد وجــود  ــی دارن ــدر نقــش حفاظت ــاً چق ــه واقع ــورد اینک م

ــت.« ــته اس نداش
بــرای ایــن مطالعــه، محققــان شــیلدهای صــورت را در 
ــد.  ــش کردن ــده آزمای ــگاهی کنترل ش ــای آزمایش محیط ه
ــه  ــد ک ــک »ماشــین ســرفه« اســتفاده کردن ــم از ی ــن تی ای
ــپس  ــزد. س ــک می ری ــر آدم ــنت را روی س ــرات فلورس قط
شــیلدهای صــورت را بــر اســاس نحــوه آلــوده شــدن آنهــا به 
ــد. قطــرات ســرفه شــبیه ســازی شــده درجــه بنــدی کردن

آزمایش هــای آزمایشــگاهی نشــان داد کــه تمــام شــیلدهای 
ــدام  ــا هیچ ک ــد، ام ــت می کنن ــدی محافظ ــا ح ــورت ت ص
ــرات  ــی قط ــر آلودگ ــت در براب ــی از محافظ ــطوح باالی س

ــتند. ــی نداش خارج

ــزرگ در کنــاره  ایــن یافته هــا نشــان داد کــه شــکاف های ب
هــای ایــن شــیلدها، و گاهــی اوقــات شــکاف هــای موجــود 
در پاییــن یــا بــاال، اجــازه مــی دهــد قطــرات تنفســی افــراد 

دیگــر بــه صــورت برســند.
ــرض  ــن در مع ــرار گرفت ــای ق ــه معن ــن ب ــت: »ای ــر گف هانت

ویروس هــای احتمالــی اســت.«
او خاطرنشــان کــرد شــیلدهایی کــه بیشــترین محافظــت را 
ارائــه می کردند در سراســر پیشــانی بســته بودنــد و به خوبی 
در اطــراف دو طــرف صــورت و زیــر چانــه امتــداد داشــتند.

شیلدهای صورت در ممانعت از شیوع کووید مناسب نیستند

انجام جهاد تبین در 
 شهرستان تیران

ــاد  ــام جه ــت انج ــبی جه ــت مناس ــر فرص ــرم و صف ــام مح ای
ــت. ــتان اس ــن در شهرس تبیی

فرمانــدار شهرســتان تیــران و کــرون، علــی محمــدی کیــا، در 
ــزاری  ــت برگ ــی جه ــای اجرای ــتگاه ه ــی دس ــه هماهنگ جلس
باشــکوه عــزاداری ســرور و ســاالر شــهیدان در اســتفاده از ایــن 
ــجام  ــاد انس ــن و ایج ــاد تبیی ــه جه ــام فریض ــت انج ــام جه ای

ــد. فرهنگــی در شهرســتان تاکیــد نمودن

ســرمایه گــذاری دهیــاری هــا در زمینــه معــادن باعــث ایجــاد 
درآمــد پایــدار مــی شــود فرمانــدار در بازدیــد از معــدن 
ــین  ــن تحس ــرون ضم ــش ک ــای بخ ــرکت دهیاریه ــنگ ش س
ســرمایه گذاری مولــد دهیاریهــا بــر لــزوم ایجــاد درآمــد پایــدار 

ــد. ــد نمودن ــا تاکی ــاه جهــت توانمندســازی دهیاریه ــراه ش ــه هم ــبکه ب ــر ش ــب مدی ــلیمانی نس ــر س دکت
از  شهرســتان  هــای  پایــگاه  امــور  مســئول  محمــدی 

پایگاههــای اورژانــس ۱۱۵ بازدیــد نمــوده و پرســنل حاضــر 
در شــیفت مشــکات پایــگاه هــا را بــا ایشــان مطــرح نمودند.
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آبادنجف آباد

خودروی میلیاردی قاچاق در 
گمرگ بازرگان توقیف شد

ســرهنگ بابــک فرشــباف اظهــار کــرد: در پــی اخبــار واصلــه 
مبنــی بــر ورود خــودروی قاچــاق از مــرز »بــازرگان« در 
شهرســتان »ماکــو«، رســیدگی بــه موضــوع بــه صــورت ویــژه 
ــی  ــادی انتظام ــت اقتص ــس امنی ــوران پلی ــتور کار مام در دس

ــت. ــرار گرف اســتان، ق
ــی پلیســی در  ــات فن ــی و اقدام ــا اشــراف اطاعات ــزود: ب او اف
ــدام  ــا اق ــایی و ب ــورد شناس ــواری ف ــتگاه س ــک دس ــت ی نهای

ــف شــد. ــس توقی ــی پلی ضربت
رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی انتظامــی اســتان ادامــه داد: 
ــودروی  ــه خ ــد ک ــخص ش ــودرو مش ــدارک خ ــی م ــا بررس ب
متوقــف شــده قاچــاق بــوده کــه بــا هماهنگــی مقــام قضایــی 

توقیــف و راننــده آن نیــز دســتگیر شــد.
ــا اشــاره بــه اینکــه ارزش ریالــی خــودروی توقیــف شــده   او ب
۱۷ میلیــارد ریــال بــرآورد شــده اســت، اظهــار داشــت: در ایــن 
ــرای ســیر مراحــل  ــده ب ــم دســتگیر و پرون ــک مته ــه ی زمین

قانونــی بــه مرجــع قضائــی ارســال شــد.
ــهروندان در  ــرد: ش ــد ک ــان تاکی ــباف در پای ــرهنگ فرش س
صــورت اطــاع از هــر گونــه فعالیــت غیرقانونــي، مراتــب را در 
اســرع وقــت از طریــق تلفــن ۱۱۰ بــه پلیــس اطــاع دهنــد و 
همچنیــن شــماره تلفــن ۱۹۷ پلیــس آمــاده دریافــت نظــرات، 
ــرد  ــز از عملک ــهریان عزی ــما همش ــر ش ــنهادات و تقدی پیش

پلیــس اســت.

خبر آمد ز مهی بوی خدا می آید
ماه داغ دل ما غرق نوا می آید

دل ببازید عزیزان که زمان الم است
ماه اشک و الم و کرب و بال می آید

ماه اشک های بی اختیار، ماه غمبار اسیران، ماه فریادهای 
خونین و ماه طنین مؤید صحرای عشق

 بر شما عاشوراییان تسلیت باد.

رمز جاودانگی عاشورا
زمــان مــی گــذرد؛ روزهــا از پــی روزهــا و ســال هــا از پــی ســال هــا. امــا حادثــه کربــا همــواره 
ــر  ــد. هرچــه زمیــن و زمــان کهنــه ت ــر مــی یاب ــی روح بخــش ت ــر و طراوت ــوه ای روشــن ت جل
مــی شــود، حماســه کربــا نوتــر مــی گــردد. راســتی رازش چیســت و رمــزش در کجــا نهفتــه 
اســت؟ چــرا ایــن حادثــه خــون رنــگ پدیــد آمــد؟ چگونــه شــد کــه اللــه هــای بوســتان رســالت 
ــورا همیشــه  ــدار اســت محــرم و عاش ــّق« پای ــدگار اســت چــون »ح ــر شــدند؟ ... کربامان پرپ
زنــده اســت چــون خــون و حماســه در رگ هــای غیرتمنــدان الهــی همــواره جوشــان اســت... در 
دیــدگاه حســین علیــه الســام شــهادت جلــوه ای از حیــات جاویــد اســت. هرچنــد حیات شــهید 
بــه ظاهــر قطــع مــی شــود، لیکــن زندگانــی و جاودانگــی اش در طــول زمــان در ســایه مــرِگ 
خــون رنگــش تضمیــن شــده اســت. ایــن اســت رمــز و راز جاودانگــی حســین علیــه الســام و 

ایــن اســت ریشــه مانــدگاری عاشــورا.
حسین احیاگِر آدم

ــرگ زار ســکوت و  ــه در م ــی ک ــز هســت. وقت ــِر آدم نی ــا وارث آدم نیســت؛ احیاگ حســین تنه
ســامت و ســازش، همــه مــی مردنــد و حّتــی تــه مانــده صــدای خویــش را نیــز مــی خوردنــد، 
او برخاســت، ســکوت را شکســت، خــاک را تکانــد و مرغــزار مــرگ را کاویــد. قبرســتاِن عافیــت 
را نبــش کــرد، پایــه هــای تردیــد را لرزانــد، بذرهــای بــاور را شــکوفاند و در اقلیــم اقتــداِر حیــاِت 
خدایــی انســان تمامــی زورمــداری و قــدرت مــداری خصم را فــرو پاشــاند. آدم را زنده کــرد و صا 
در داد کــه: تــو نمــرده ای؛ تــو زنــده ای تــو نمــی میــری. تــو اگــر نباشــی حیــات معنــی نــدارد.

ثارالّل بر خاک...
ثــاراهلّل بــر خــاک مــی ریــزد و بیابــان تــاب مــی آورد. افــاک از چــه روســت کــه چــون گــوی 

هــای ســرگردان در فضــای الیتناهــی رهــا نمــی شــوند؟!... دل خــوش دار کــه گنجــی گهرخیــز 
ــد. خــون خــدا در رگ هــای هســتی جریــان دارد. ایــن را  ــه ذخیــره گذاشــته ان را در عــرش ب
ــوی  ــت ب ــن«... کام ــم مؤمنی ــم اِْن ُکنت ــٌر لک ــَة اهلّل خی ــد دانســت. »بقّی ــک روز همــه خواهن ی
کربــا مــی دهــد، بــاز هــم کربــا... راســتی در پــس ایــن نــام چــه ســّر مکنونــی نهفتــه انــد؟... 
سرنوشــت هــر عاشــقی ســرباختن اســت و تــو مپنــدار کربــا شــهری اســت میــان شــهرها و نامی 
اســت میــان نــام هــا. آن جــا حریــم معشــوق اســت و آرزویــش جــز در ســر عّشــاق نیســت...
احمد شریعتی


