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2
خبر کوتاه

موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان  
نماینــده  ابوترابــی  بــه همــراه دکتــر  ای کــه  درجلســه 
مــردم در مجلــس شــورای اســامی ومســئولین اســتانی و 
شهرســتانی آب و فاضــاب و همچنیــن شــهردار و شــورای 
اســامی علویجــه در شــهرداری علویجــه تشــکیل شــده 
ــه و  ــی علویج ــهرک صنعت ــهرداری و ش ــکاری ش ــود برهم ب
ــود ــد نم ــتان تاکی ــتان و شهرس ــاب اس ــئولین آب و فاض مس

دکتــر ابوترابــی نیــز بــا عنایــت بــه انعقــاد قــرارداد متقابــل بیــن 
شــرکت آب و فاضــاب اســتان بــا شــهرداری علویجــه در ســال 
گذشــته خواســتار جلــب همــکاری ســرمایه گــذاران شهرســتان 
ــئولین  ــه مس ــن جلس ــد در ای ــه ش ــهرداری علویج ــط ش توس
ــد  ــردم شــهرنیز تاکی اســتانی در خصــوص نحــوه مشــارکت م

کردنــد.

استقبال از پردیس عیدی وندی نایب قهرمان کوراش آسیا 
ــان آســیا  ــاد کــه در مســابقات کــوراش قهرمانــی جوان مراســم اســتقبال از پردیــس عیــدی ونــدی بانــوی ورزشــکار نجــف آب

موفــق بــه کســب مــدال نقــره شــد.
ــان، مومنــی رییــس و  ــژه شهرســتان، موحــد رییــس اداره ورزش و جوان ــدار وی ــا حضــور مباشــری معــاون اســتاندار و فرمان ب
دیگــر اعضــای شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد، صادقــی معــاون خدمــات شــهری شــهرداری و  رییــس هیــات ورزش هــای 
همگانــی، کاویــان پــی و محمــودی رییــس و دبیــر هیــات ووشــو، فــروغ رضایــی مربــی پردیــس عیــدی ونــدی، عابــدی مســوول 

انجمــن کــوراش و دیگــر اعضــای هیــات ووشــو شهرســتان و جمعــی از ورزشــکاران و خانــواده عیــدی ونــدی برگــزار شــد.

ناشران نسبت به دریافت اعالم 
وصول آثار خود اقدام کنند 

تســهیل در دسترســی به کتــاب، ایجاد بســتری کارآمد عمومی 
بــرای متمایــل شــدن مخاطــب بــه خریــد مجــازی و حضــوری 
ــاب  ــروش کت ــع و ف ــاح توزی ــت و اص ــی ها، تقوی از کتابفروش
ــت.  ــی ها اس ــد از کتابفروش ــامانه خری ــداف س ــور از اه در کش
ــه  ــامانه ب ــن س ــود را در ای ــات خ ــد اطاع ــی ها بای کتابفروش
روز کننــد و فهرســت کتاب هــای خــود را ثبــت کننــد. البتــه 
قابــل ذکــر اســت کتــاب هایــی کــه اطاعــات آن هــا مطابــق بــا 
بانــک اطاعاتــی خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران باشــد، قابلیــت 

ثبــت در ایــن ســامانه را دارنــد. 
ــروش  ــرای ف ــی ب ــتر دائم ــی بس ــد از کتابفروش ــامانه خری س
ــه  ــت ک ــران اس ــر ای ــی های سراس ــط کتابفروش ــاب توس کت
ــور فرهنگــی وزرات  ــت ام ــه تســهیات از ســوی معاون ــا ارائ ب
فرهنــگ و ارشــاد اســامی، فعالیــت خــود را شــروع کــرده و 
مبلــغ 10 میلیــارد توامــن یارانــه بــرای کتابفروشــی ها در ایــن 

طــرح در نظــر گرفته شده اســت. 
کتابفروشــی ها می تواننــد از طریق ســایت ketab.ir در ســامانه 
ــرای کســب اطاعــات  خریــد از کتابفروشــی ثبت نام کننــد و ب
بیشــتر از ســاعت ۹ تا 1۸ با شــماره ۹100۹۸۹۸ تماس بگیرند.

 تکریم و معارفه معاون خدمات شهری شهرداری نجف آباد

آییــن تکریــم و معارفــه  معــاون خدمــات شــهری شــهرداری 
نجــف آبــاد در ســالن فرزانــگان فرهنگســرای خــارون برگــزار 

گردید.
در ایــن برنامــه جمعــی از اعضــای شــورای اســامی شــهر، 
عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد ، معاونیــن شــهردار 
ــازمانهای  ــل س ــران عام ــه  ، مدی ــران مناطــق پنجگان ، مدی

وابســته و جمعــی از مدیــران ســتادی حضــور داشــتند.
در ایــن برنامــه پــس از تــاوت قــرآن کریــم مدیــران مرتبــط 
بــه ایــراد ســخنرانی پرداختنــد و در ادامــه از زحمــات امیــن 
ایوبــی  ) کــه از تاریــخ 11 شــهریورماه  1400 معــاون 
ــد ) و ایشــان بعنــوان  ــر گردی ــد ( تقدی خدمــات شــهر بودن
سرپرســت معاونــت ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی 
شــهرداری نجــف آبــاد معرفــی شــدند (  و  رســول صادقــی 
) کــه از تاریــخ   21 مهرمــاه 1400 در ســمت مشــاور عالــی 
ــات  ــاون خدم ــت مع ــوان سرپرس ــه عن ــد ( ب ــهردار بودن ش

شــهری معارفــه گردیــد.
ــا  ــد جغرافی ــی ارش ــی کارشناس ــن ایوب ــدس امی مهن
ــد  ــوان کارمن ــه عن ــال ۷۹ ب ــزی شــهری  از س ــه ری و برنام
ــد و در  ــهری گردی ــت ش ــه مدیری ــبز وارد عرص ــای س فض

ــود ؛ ــی ش ــده م ــوارد دی ــن م ــان ای ــوابق کاری ایش س
۸2 سرپرست واحد امور پارکه ا و فضای سبز

۸4 مسئول فضای سبز و پارکها
۸۹ مسئول ناحیه ۳ )ویاشهر(

۹0 معاونت سازمان رفاهی تفریحی شهرداری
ــبز  ــای س ــوری و فض ــات موت ــازمان خدم ــت س ۹2سرپرس

ــزی ــهرداری مرک ش
۹۳ مدیرعامل سازمان خدمات موتوری

۹۶ کارشــناس فضــای ســبز حــوزه معاونــت اجرایــی و 
خدمــات شــهری

1400 تاکنون معاون خدمات شهری
مهندس رسول صادقی با مدرک  کارشناسی ارشد 

مدیریت  و در سوابق کاری ایشان این موارد دیده می شود؛
- عضو مجمع خیرین ورزشیار

- عضو هیات رئیسه هیات فوتبال
- جانشین فرمانده پایگاه مقاومت بسیج مالک اشتر

- فرمانده پایگاه مقاومت بسیج آیت اهلل ایزدي
- مشاور عالي شهردار نحف آباد

- مدیریت اداری مالی جایگاه سی ان جی شهرداری اصفهان
- مسئول درآمد شرکت فنی مهندسی نیک اندیش

- مدیر پارکینگ های شهرداری اصفهان
- رئیس هیات ورزش هاي همگاني شهرستان نجف آباد

- رئیس ستاد نوروزي شهرداري نجف آباد
- سرپرست شرکت عمران سازان

- مدیر فني باشگاه ذوب آهن اصفهان
- مدیریت پارک حاشیه ای هوشمند شهرداری اصفهان

- سرپرست طرح ترافیک شهرداری اصفهان با حفظ سمت
ــرو  ــرکت مت ــک ش ــط ی ــای خ ــتگاه ه ــور ایس ــس ام - رئی

ــان ــه اصفه منطق
ــان  ــه اصفه ــرو منطق - رئیــس ســیر و حرکــت شــرکت مت

ــا حفــظ ســمت ب

تاکید به نماز جماعت در مدارس

ــور  ــا حض ــاد ب ــرورش نجف آب ــوزش و پ ــورای آم ــه ش جلس
ــه شهرســتان حجت االسام والمســلمین حســناتی  ــام جمع ام
و معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه نجف آبــاد موســی 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــردم در مجل ــده م ــری و نماین مباش

ــد.  ــزار ش ــی برگ ــل ابوتراب ابولفض
مســائل  مــورد  در  حســناتی  حجت االسام والمســلمین 
ــم  ــادات و موضــوع مه ــت اعتق ــوزان و تقوی ــاری دانش آم رفت
ــی از  ــد نمــود. ابولفضــل ابوتراب ــدارس تاکی ــت م ــاز جماع نم
ــز  ــری نی ــی مباش ــرده و موس ــر ک ــاز تقدی ــن مدرسه س خیری
ــی در  ــه پورسپاس ــل مدرس ــه تکمی ــیدن ب ــرعت بخش ــر س ب
ــای  ــروع پروژه ه ــرای ش ــهرداری ب ــکاری ش ــهر و هم ویاش
ــئولین ادارات و  ــور مس ــتار حض ــرد و خواس ــد ک ــد تاکی جدی
ــد.  ــدارس ش ــایی م ــه بازگش ــتان در برنام ــای شهرس نهاده تسریع در پروژه فاضالب شهرعلویجه

با الیحه دولت ۵ میلیون اتباع 
خارجی ساماندهی می شوند

ابولفضــل ابوترابــی نماینــده مــردم شهرســتان تیــران و 
کــرون در مجلــس شــورای اســامی گفــت: دولــت و مجلــس 
ــال  ــه دنب ــرت ب ــی مهاج ــازمان مل ــکیل س ــه تش ــا الیح ب
ســاماندهی مهاجــران در قالــب چارچوبــی مشــخص هســتند. 
بــا تشــکیل ســازمان ملــی مهاجــرت، مهاجرانــی کــه تاکنــون 

ســاماندهی نشــده اند، ســاماندهی می شــوند. 
درحــال حاضــر حــدود 5 میلیــون مهاجــر در کشــور حضــور 
دارای  و  شناخته می شــوند  ســازمان  ایــن  در  کــه  دارنــد 
یــک شناســه ملــی می شــوند و به وســیله آن شناســایی 

می شــوند.
ــاس آن  ــر اس ــی دارد و ب ــه جهان ــازمان هایی تجرب ــن س چنی
ــک  ــت ی ــا اقام ــه آن ه ــوند و ب ــایی می ش ــران شناس مهاج

ــود.  ــاله داده می ش ــد س ــا چن ــاله ی س

امین عابدینی رسول صادقی



خبرکوتاه

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 22 شهریور 1401
شماره 166 

3

w
w
w.
di
ba
ga
ra
n7

.ir

                                                                            کشف 7 قبضه سالح جنگی و شکاری غیر مجاز در نجف آباد
ســرهنگ  میثــم گوهــری آرانــی، فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد بیــان داشــت: در پــی اخبــار واصلــه 
ــه  ــیدگی ب ــد، رس ــی کنن ــاز م ــر مج ــاح غی ــداری س ــه نگه ــدام ب ــاد اق ــف آب ــتان نج ــرادی در شهرس ــه اف ــر اینک ــی ب مبن
ایــن موضــوع در دســتور کار مامــوران فرماندهــی انتظامــی ایــن شهرســتان قــرار گرفــت. مامــوران پــس از اینکــه 
ــد  ــرار دادن ــی ق ــورد بازرس ــا را م ــل ه ــن مح ــی ای ــوز قضای ــذ مج ــا اخ ــد ب ــایی کردن ــراد را شناس ــن اف ــکونت ای ــل س مح
ــدند. ــف ش ــاز کش ــر مج ــکاری غی ــلحه ش ــه اس ــی و 2 قبض ــت جنگ ــلحه کل ــه اس ــات 5 قبض ــن عملی ــه ای ــه در نتیج  ک

وی بــا اشــاره بــه دســتگیری ۷ نفــر در ایــن ارتبــاط و تحویــل آنهــا بــه مرجــع قضایــی عنــوان داشــت: داشــتن ســاح غیــر 
مجــاز عــاوه بــر اینکــه برابــر قانــون جــرم اســت و بــرای دارنــدگان آنهــا مجــازات تعییــن شــده زمینــه ســاز بــروز درگیــری ، 

قتــل و ناامنــی در جامعــه اســت و پلیــس قاطعانــه بــا حامــان و دارنــدگان ایــن گونــه ســاح هــا برخــورد مــی کنــد.

مدتــی اســت کــه در رســانه های کشــور خبرهایــی در مــورد 
ــرو هســتیم. در  فرونشســت زمیــن و بحــران ایــن مســاله روب
ــه  ــه نام ــماره های از هفت ــم در ش ــعی داری ــتا س ــن راس همی

بهایــن موضــوع بپردازیــم.
ــر  ــن، تاثی ــت زمی ــی فرونشس ــا در بررس ــدف م ــتر ه بیش
ــای  ــر فضاه ــت. حف ــده اس ــن پدی ــان در ای ــت انس فعالی
ــراه  ــه هم ــهری ب ــق ش ــوص در مناط ــه خص ــی ب زیرزمین
اســتفاده غیــر اصولــی از منابــع آب زیرزمینــی از رایج تریــن 

ــتند.  ــن هس ــت زمی ــی فرونشس ــل غیرطبیع دالی
کارشناســان حــوزه علــوم متعقدند کــه علم مکانیک ســنگ، 
مکانیــک خــاک مخصوصــا در مناطــق شــهری بــه مــا کمک 
ــزان نشســت ناشــی از پدیده هــای طبیعــی  ــا می ــد ت می کن
ــزان  ــا می ــد ت ــک می کن ــن کم ــم. هچنی ــش دهی را کاه
ــی  ــای زیرزمین ــر فضاه ــر حف ــر در اث ــن در اث نشســت زمی
نظیــر متــرو بــه حداقلی تریــن شــرایط ممکــن برســد. 

نگران کننده ترین عامل فرونشست زمین 
ــی در مســاله فرونشســت  ــن نگران در حــال حاضــر مهم تری
زمیــن ناشــی از اســتفاده غیراصولــی از آب هــای زیرزمینــی 
ــذاری  ــیر بارگ ــاز بش ــی و دست س ــازه های طبیع ــت. س اس
ســطح زمیــن را افزایــش داده و وزن پیکــره خــاک زمینــه 
ــتر  ــه بس ــش ب ــن تن ــی آورد و ای ــش را به وجودم ــاد تن ایج

ــود.   ــاک وارد می ش خ
ــاختار  ــک س ــه ی ــت ک ــی اس ــه گونه ای ــاک ب ــاختار خ س
ــکیل  ــد تش ــی و جام ــای خال ــت و از فضاه ــل اس متخلخ
ــد  ــر شده باش ــا آب پ ــی ب ــای خال ــی فض ــت و وقت شده اس
باعــث می شــود خــاک بــار را تحمــل کنــد.  حفر چــاه زمینه 
تخلیــه ایــن آب را فراهــم می کنــد و بحــران زمانــی شــروع 
ــر  ــی کمت ــای زیرزمین ــه آب ه ــه آب ورودی ب ــود ک می ش
ــی  ــراز آب زیرزمین ــت ت ــه اف ــد و زمین ــی باش از آب خروج
ــل و  ــدن خل ــی ش ــای ته ــه معن ــن ب ــود و ای ــا می ش مهی
فــرج خــاک از آب و جایگزیــن شــدن آن بــا هــوا می شــود. 
ــاک وارد  ــه آب و خ ــش از آن ب ــا پی ــه ت ــی ک ــزان تنش می
ــه خــاک وارد می شــود و  می شــد، در حــال حاضــر فقــط ب
ایــن زمینــه تخریــب خــاک را فراهــم می کنــد و حفره هــای 
ــد و  ــش می یاب ــاک کاه ــم خ ــده و حج ــه ش ــود تخلی موج
گســترش کاهــش حجــم خــاک زمینــه فرونشســت را فراهم 

کــرده و نگرانــی زیــادی را بــه دنبــال خواهــد داشــت. 
عوامل نشدید بحران فرونشست زمین 

ــز  ــای آبری ــور در حوضه ه ــت های کش ــایر دش ــت س وضعی
ــه  دیگــر بهتــر از زاینــده رود نیســت و فرونشســت زمیــن ب
ــت. ــرح شده اس ــی مط ــای اساس ــی از بحران ه ــوان یک عن

رضــا اســامی، مدیــر کل ســازمان زمیــن شناســی و 

می کنــد:  بیــان  اصفهــان  اســتان  معدنــی  اکتشــافات 
ــار  ــات وآث ــن تاسیس ــری در کمی ــن، خط ــت زمی فرونشس
ــه از  ــت های بی روی ــد برداش ــت و بای ــان اس ــی اصفه تاریخ

حوضــه آبریــز زاینــده رود قطع شــود. 
ــریع  ــی و س ــه ناگهان ــه ک ــده زلزل ــن مانن ــت زمی فرونشس
اســت نیســت و یــک حرکــت بطنــی و آرادم دارد و در طــول 
ــیار  ــه بس ــود را ک ــرب خ ــرات مخ ــی اث ــه آرام ــال ها ب س
ــه  ــذارد و از آن ب ــا می گ ــه ج ــت ب ــر اس ــه ویرانگرت از زلزل

ــود. ــوش یادمی ش ــه خام ــا زلزل ــرطان ی ــوان س عن
ــا ممکــن اســت انســان از ســلول های ســرطانی  ــا مدت ه ت
در بــدن اطاعــی نداشته باشــد و زمانــی متوجــه شــود کــه 
ــه پیشــگیری ها  ــا در صورتی ک ــر باشــد ام ــان دی ــرای درم ب
به موقــع صــورت گیــرد قابــل کنتــرل و شــاید درمــان باشــد. 
بــرای فرونشســت زمیــن هــم تقریبــا همیــن مســاله صــدق 
می کنــد. زمانــی کــه الیه هــای خــاک دراثــر برداشــت 
ــرات آن  ــد و اث ــت رخ می ده ــدند فرونشس ــم ش آب، تحکی
در بعضــی از مناطــق و دشــت ها به صــورت ترک هــا و 
ــروز  ــاختمان ها ب ــای س ــن و دیواره ــه روی زمی ــکاف ها ب ش

می کنــد. 
فرونشســت زمیــن بــا وجــود حرکــت آرام آن خطرناک تریــن 
و غیرقابــل برگشــت ترین اســت. اثــرات چیــزی ماننــد زلزلــه 
ــا  ــرگ آبخوان ه ــه م ــا دردشــتی ک ــد اســت ام ــل تجدی قاب
اتفــاق افتاده باشــد و الیه هــای ریزدانــه خــاک تحکیــم 

ــود.  شده باشــند دیگــر ادامــه حیــات ممکــن نخواهدب
ــا آب  ــته ب ــهری وابس ــدن ش ــک تم ــکیل ی ــی و تش زندگ
اســت و اگــر دشــتی ســفره های زیرزمنــی خــود را از 
ــت  ــکل اس ــی در آن مش ــات و زندگ ــد، حی ــت داده باش دس
ــل ســکونت کــردن و زندگــی در یــک  و فرونشســت غیرقاب
دشــت اســت و تــرک بــر ســاختمان ها از جملــه شــایع ترین 

ــت. ــن اس ــت زمی ــارت فرونشس خس
ــم  ــن تحکی ــت زمی ــارت های فرونشس ــر از خس ــی دیگ یک
الیه هــای خــاک اســت کــه نفوذپذیــری خــاک بســیار کــم 
ــای  ــد در الیه ه ــارش آب نمی توان ــورت ب ــود و در ص می ش
خــاک نفــوذ کنــد وآب جــاری می شــود و ســیل رخ می دهد. 
زمیــن  فرونشســت  دلیــل  عمده تریــن  پایــان  در 
برداشــت های بیــش از حــد آبخــوان اســت و اگــر تــراز آب 
ورودیبــه آبخــوان از تــراز خروجــی کمتــر و یــا حتــی برابــر 

ــد. ــاق رخ می ده ــن اتف ــان ای ــرور زم ــه م ــد ب باش
مقاله کامل تر را در ســایت تحلیلــی خبری دیباگران بخوانید
سمیه طالب

بحران خاموش، فرونشست در اصفهان بازار لوازم التحریر آماده ماه مهر

اعتصامــی، رئیــس اتحادیــه کتــاب و لــوازم التحریــر اصفهــان:
جنــس بــه انــدازه کافــی در بــازار وجــود دارد و لوازم التحریــر 
اجنــاس  کیفیــت  و  هســتند  فــروش  آمــاده  فروش هــا 
تضمیــن شــده، قیمــت لوازم التحریــر ایرانــی و خارجــی 
نســبت بــه ســال گذشــته حــدود ۶0 درصــد افزایــش 
ــه  ــوط ب ــت مرب ــش قیم ــترین افزای ــه بیش ــت ک ــته اس داش
ــت. ــوده اس ــداد ب ــر و م ــد دفت ــی مانن ــر اصل ــوازم التحری ل

اســتان  اصنــاف  نظــارت  و  بازرســی  مدیــر  فشــارکی، 
هــدف  بــا  مــدارس  بازگشــایی  آســتانه  در  اصفهــان: 
ــش،  ــف و کف ــر، کی ــه لوازم التحری ــد عرض ــر رون ــارت ب نظ
ــایی  ــژه بازگش ــی وی ــرح نظارت ــدارس، ط ــرم م ــاک و ف پوش
مــدارس از 1۷ شــهریورماه اجــرا و تــا تاریــخ 15 مهــر 
ــه دارد ــتان ادام ــر اس ــان در سراس ــورت همزم ــه ص ــاه ب م

رتبه نخست استان اصفهان در 
تعداد معادن فعال کشور

اســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  مدیــرکل  کمیلــی، 
رتبــه  بــودن  دارا  بــا  اصفهــان  اســتان  اصفهــان: 
بــرای 12 هــزار  فعــال کشــور  تعــداد معــادن  نخســت 
اســت. کــرده  ایجــاد  مســتقیم  اشــتغال  نفــر   2۳0 و 

در یــک ســال اخیــر ۶2 پروانــه بهره بــرداری صنعتــی در 
ــا هــزار و 142 میلیــارد  ــزی فابریکــی ب بخــش محصــوالت فل
تومــان ســرمایه گذاری و اشــتغال زایی بــرای هــزار و ۹۹2 نفــر، 
ــین  ــاخت ماش ــه س ــی در زمین ــرداری صنعت ــه بهره ب ۶1 پروان
ــی  ــارد تومان ــرمایه گذاری 521 میلی ــا س ــزات ب آالت و تجهی
ــت. ــده اس ــادر ش ــر ص ــزار و 20۸ نف ــرای ه ــتغال زایی ب و اش

 شهریه مدارس غیردولتی
 چقدر است؟

ــدی  ــی: رتبه بن ــز غیردولت ــدارس و مراک ــازمان م ــس س رئی
ــهریه   ــود، ش ــاز می ش ــال آغ ــر امس ــی از مه ــدارس غیردولت م
مــدارس غیردولتــی از 4 میلیــون تومــان شــروع شــده و تــا ۳5 
میلیــون و ۶00 هــزار تومــان اســت. البتــه ایــن میــزان بــرای 

شــهریه ثابــت و فــوق برنامــه درســی اســت.
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خبر کوتاه رکود شدید در بازار خودرو حاکم است

ــی چــون مذاکــرات برجامــی و  ــان: دالیل ــه فروشــندگان خــودرو اصفه ــی، رئیــس اتحادی علیرضــا جلوان
ــدن  ــر ش ــود ارزان ت ــا وج ــازار ب ــون ب ــا اکن ــت. ام ــده اس ــت ش ــش قیم ــث کاه ــودرو باع ــی خ قرعه کش
خــودرو، راکــد و خریــد و فــروش بــه صفــر رســیده اســت.  دلیــل وارد نشــدن خریــداران بــه ایــن بــازار، 
انتظــار بــرای تحقــق مذاکــرات و کاهــش بیشــتر قیمت هــا و انجــام واردات اســت. مــردم صبــر کرده انــد 
تــا خودروهــای خارجــی وارد شــود ســپس خریــد کننــد. اگــر برجــام امضــا نشــود و وارداتــی هــم صــورت 
ــورت  ــی رود و در ص ــاال م ــا ب ــاز، قیمت ه ــرکت های خودروس ــدات ش ــود تولی ــه کمب ــه ب ــا توج ــرد ب نگی

ــزش بیشــتر قیمت هــا وجــود دارد. توافــق هــم احتمــال ری

زنگ ایثار در آغازسال تحصیلی 
مدارس اصفهان نواخته می شود.

ــان:  ــتان اصفه ــران اس ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــرکل بنی مدی
ــی کــه انجــام شــده اســت در نظــر  ــه هماهنگی های باتوجــه  ب
داریــم، نه تنهــا زنــگ مهــر را بــا اشــاره بــه دفــاع مقــدس بلکــه 
ــار را در  ــگ ایث ــز زن ــدس نی ــاع مق ــه دف ــن روز هفت در آخری

برنامــه آغــاز ســال تحصیلــی داشــته باشــیم.
ــل های  ــی و نس ــل فعل ــوی نس ــری و معن ــای فک ــد نیازه بای
تأمیــن کنیــم و فرهنــگ آمــوزش، تربیــت و  بعــدی را 
به خصــوص فرهنــگ ایثــار و شــهادت را در بیــن نســل جــوان 
ــای  ــی گام ه ــوزش در شــرایط کنون ــر آم ــم و در ام ــا دهی ارتق

ــم. ــری را برداری ــر و بهت مؤث

ــی  ــدن دریاچه های ــاد خشک ش ــه هفت ــر ده ــا از اواخ تقریب
ــون  ــم، هام ــان، نمــک ق ــگان، جازموری ــه، بخت ــد ارومی مانن
و ... آشــکار شــد کــه دالیــل متعــددی دارد و هــر کــدام در 

ــت. ــل بررسی اس ــود قاب ــای خ ج
ــع  ــود مناب ــانه ایی، وج ــای رس ــزارش ه ــتناد گ ــه اس ــا ب ام
ــی از  ــاید یک ــا ش ــن دریاچه ه ــف ای ــوم در ک ــزرگ لیتی ب
ــل در  ــا و تعل ــدن آن ه ــه خشک ش ــی ب ــه ناکاف ــل توج دالی

ــد.  ــای آن باش احی
چند دریاچه در ایران خشک شده است؟

ســاید نتــوان آمــار دقیــق از دریاچه هــای خشک شــده 
ــل  ــه دلی ــا ب ــی از آن ه ــا برخ ــت آورد ام ــران به دس در ای
اکولوژیکــی دارای اهمیــت زیــادی هســتند. بزرگ تریــن 
ــا  ــن روزه ــه ای ــت ک ــه اس ــه ارومی ــن آن، دریاچ و مهم تری
ــتان  ــون در اس ــه هام ــد. دریاچ ــر را می کش ــای آخ نفس ه
ــو،  سیســتان و بلوچســتان، دریاچــه بختــگان، کافتــر، مهارل
ــان  ــارس، دریاچــه جازموری طشــک و پریشــان در اســتان ف
ــاالب  در جنــوب کرمــان و غــرب سیســتان و بلوچســتان، ت
گاوخونــی اصفهــان، حــوض ســلطان و دریاچــه نمــک 
دریاچه هــای  مهم تریــن  جملــه  از  و...  قــم  اســتان  در 
ــن دریاچــه نمــک  ــن بی ــران اســت. در ای خشک شــده در ای
قــم، دریاچــه ارومیــه و تــاالب حــوض ســطان از مهم تریــن 

ــتند.  ــوم هس ــی لیتی ــع غن مناب
»لیتیوم« ارزش خشک شدن دریاچه ها را دارد؟

فلــز لیتیــوم یکــی از فلزهــای گرانبهاســت کــه در ســال های 
دارد.  جهانــی  بازارهــای  در  را  زیــادی  تقاضــای  اخیــر 
اســتخراج ایــن فلــز کــه بیشــتر از آب شــور اقیانــوس و کــف 
دریــا به دســت می آید در عمــق نیــم متــری و برخــی از 
دریاچه هــای خشــک شــده بــه ســهولت به دســت می آید. 
ــاده تر  ــز س ــن فل ــت ای ــا برداش ــدن دریاچه ه ــک ش ــا خش ب
ــدت  ــد م ــا در بلن ــر، ام ــم  هزینه ت ــه ک ــود والبت ــد ب خواه
ــت و  ــد داش ــتم خواه ــر اکوسیس ــادی ب ــیار زی ــرات بس تاثی

ــرگ  ــه م ــه منزل ــا ب ــا و تاالب ه ــرگ بســیاری از دریاچه ه م
طبیعــت و خالــی از ســکنه شــدن منطقــه درگیــر ایــن رونــد 

را در پی خواهدداشــت. 
بررســی وضعیــت حمایــت از محیط زیســت بــه حــدی 
جــدی اســت کــه کشــوری ماننــد ســوئد بزرگ تریــن 
ــل کرده اســت  ــا را از ســال 1۹۶۷ تعطی ــدن طــای اروپ مع
ــی  ــر معدن ــتفاده از ذخای ــوزه اقتصــاد اس ــه در ح در حالی ک

ــت.  ــروری اس ــم و ض ــیار مه بس
ســوئد ترجیــح داده اســت بــه جــای درآمدزایــی از راه معــادن 
در صنعــت گردشــگری ســرمایه گذاری کنــد تــا بتوانــد 
ــتر  ــه بیش ــی ک ــد و زمان ــظ کن ــود را حف ــت خ محیط زیس
نقــاط زمیــن بــا مشــکل کم آبــی و فرونشســت روبروهســتند 

ــد.  ــری داشته باش ــت بهت ــور وضعی ــن کش ای
ــوب  ــیل های خ ــود پتانس ــا وج ــت ب ــوان گف ــان می ت درپای
ــم در دل  ــک ق ــه نم ــه، دریاچ ــه ارومی ــد دریاچ ــران مانن ای
ــن حــوزه  ــق گردشــگری در ای ــی از طری ــر و... درامدزای کوی

ــود. ــد ب ــر خواه ــم منطقی ت ــر و ه ــم پایدارت ه
مقالــه کامل تر را در ســایت تحلیلی خبــری دیباگران بخوانید 
احمد شریعتی

چرا دریاچه های ایران خشک می شوند؟

درصدد تأمین نیروی انسانی 
دستگاه های اجرایی فریدن هستیم

عباســی، فرمانــدار فریــدن: درصــدد هســتیم تــا طــی مکاتباتی 
ــان  ــا کارکن ــه ی ــم ک ــری کنی ــتانی پیگی ــتگاه های اس ــا دس ب
دســتگاه های اجرایــی بــه منطقــه بازگردنــد و یــا پســت 
ــتخدام  ــد اس ــروی جدی ــوان نی ــا بت ــود ت ــی ش ــه خال مربوط
ــت اول  ــی اولوی ــورت بومی گزین ــن ص ــه در ای ــه البت ــرد ک ک
شهرســتان خواهــد بــود.  یکــی از مشــکات شهرســتان در فقر 
منابــع انســانی ایــن اســت کــه برخــی افــراد بــا امتیــاز  فریــدن 
اســتخدام شــده  امــا بعــد از مدتــی بــه دالیــل مختلــف انتقالــی 

گرفتــه و از شهرســتان خــارج شــدند.

حداقل هزینه لوازم التحریر یک بچه مدرسه ای!
ــا  ــال ب ــه س ــا س ــد ز تقریب ــت و بع ــک اس ــاه نزدی ــر م مه
ــرم  ــر گ ــد لوازم التحری ــب خری ــدارس ت ــدن م ــوری ش حض
ــوازم باعــث شده اســت  ــاالی ایــن ل شده اســت، امــا قیمــت ب
ــه آن  ــرای تهی ــی را ب ــغ باالی ــود مبل ــور ش ــا مجب خانواده ه

ــد. ــر بگیرن در نظ
ــی  ــن و حت ــد آنای ــی ســاده در ســایت های خری ــک بررس ی
ــه  ــر ب ــت لوازم التحری ــه قیم ــد ک ــگاه ها نشــان می ده فروش

ــاال رفته اســت.  ــی ب شــکل عجیب
ــد و  ــی خری ــای فصل ــاده در بازارچه ه ــذاری س ــت و گ گش
ــر در  ــر دفت ــه ه ــد ک ــان می ده ــر نش ــروش لوازم التحری ف
ــاز می شــود کــه در  ــان آغ ــت از 1۸ هــزار توم ــن حال کمتری
ســایت های فــروش اینترنتــی داخلــی بســیار باالتــر اســت و 
بــرای یــک دفتر 200 بــرگ 105 هــزار تومان بایــد هزینه کرد. 
ــت  ــاال اس ــبت ب ــن نس ــه همی ــز ب ــت افزار نی ــت نوش قیم
ــود  ــاز می ش ــی آغ ــای ایران ــان در برنده ــزار توم و از 10 ه
و در خودکارهــای خارجــی تــا 100 هــزار تومــان هــم 
ــی  ــت در برخ ــن اس ــا ممک ــن قیمت ه ــه ای ــد.  البت می رس

ــد.  ــر باش ــی کمت ــبتا کم ــتان ها نس شهرس
ــه و کادر  ــه، محل ــه مدرس ــته ب ــز بس ــه نی ــرم مدرس یونیف
آموزشــی در بهتریــن حالــت بــرای دبســتان و پیش دبســتان 
از ۳00 هــزار تومــان شــروع می شــود و در مقاطــع باالتــر تــا 
۶00 هزارتومــان هــم می رســد. یــک جفــت کفــش ورزشــی 

ــان می باشــد. ــاالی 400 هــزار توم ــا ب متوســط هــم تقریب

در کنــار ایــن اقــام کیــف و کوله هــای مدرســه نیــز قیمــت 
ــی 400  ــل از ۳00 ال ــد داخ ــای تولی ــد. کیف ه ــی دارن باالی
تومــان شــروع می شــود و تــا یــک میلیــون تومــان می رســد. 
ــی اســت.  ــرک و خارجــی هــم ناگفتن قیمــت کیف هــای ت

بــا ایــن اوصــاف در خوشــبینانه ترین حالــت ممکــن والدیــن 
بایــد بــرای تامیــن مایحتــاج فرزنــد خــود حداقــل 1 میلیون 
و 500 هــزار تومــان در نظــر بگیــرد البتــه ایــن هزینــه فقــط 
ــال و  ــول س ــای ط ــت و هزینه ه ــروری اس ــایل ض ــرای وس ب
یــا مــوارد غیــر ضــروری محاســبه نشده اســت ضمــن اینکــه 
ــد از ســایت های آنایــن  ــر اســاس شهرســتان و عــدم خری ب

ــه شده اســت.  ــر گرفت در نظ
زهرا طاهری

یک واحد تولیدی چسب در 
شهرضا طعمه حریق شد

اســتانداری  بحــران  مدیریــت  مدیــرکل  شیشــه فروش، 
ــه  ــه طعم ــن حادث ــن در ای ــر بنزی ــزار لیت ــان: 10 ه اصفه
ــش  ــرایت آت ــع از س ــه موق ــدام ب ــا اق ــا ب ــد، ام ــق ش حری
بــه کارخانه هــای مجــاور پیشــگیری شــد. همــواره بــه 
بایــد  کــه  کرده ایــم  توصیــه  صنعتــی  شــهرک های 
ــه  ــا توج ــد و ب ــی کنن ــق پیش بین ــای حری سیســتم های اطف
ــود  ــه وج ــار ب ــوزی در انب ــی آتش س ــوا گاه ــای ه ــه گرم ب
می آیــد و بایــد واحدهــای تولیــدی الزامــات ایمنــی در 

انبارهــا را رعایــت کننــد 
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                                                                   4۰ درصد مشکل فعاالن اقتصادی اصفهان مربوط به بانک ها است
مدیــر کل ســرمایه گــذاری اســتانداری اصفهــان: 40 درصــد مشــکل فعــاالن اقتصــادی اســتان مربــوط بــه بانــک هــا و 40 درصــد در 

ارتبــاط بــا محیــط زیســت، مالیــات، تامیــن اجتماعــی، شــرکت شــهرک هــا و آب، بــرق و گاز اســت.
بالــغ بــر ۸0 درصــد مصوبــات ســتاد از ســوی ارگان هــای مربوطــه اجرایــی می شــود و در صــورت ســرپیچی بــه عنــوان تــرک فعــل 

بــه دادســتانی معرفــی می شــود.
بجــز یــک تــا دو بانــک، بانــک هــا همراهــی خوبــی داشــتند، بدنبــال طــرح  مشــکل  فعــاالن اقتصــادی بــا بانــک هــا در ســتاد 

تســهیات و رفــع موانــع تولیــد، امــروزه شــاهد کاهــش مشــکات هســتیم.
 تاکنــون ۳ مــورد ســرپیچی بانــک هــا از مصوبــات داشــتیم کــه بــا طــرح در هیــات خبــرگان بانکــی و بررســی در هیــات انتظامــی 

مســتقر در بانــک مرکــزی، برخــورد قانونــی بــا مدیــران متخلــف انجــام مــی گیــرد.

 التیام جاماندگان اربعین با پیاده روی 
به سمت گلستان شهدای اصفهان

ــداهلل  ــقان اباعب ــل عاش ــینی خی ــن حس ــا اربعی ــان ب همزم
الحســین )ع( در اصفهــان بــا زمزمــه »یــا لیتنــا کنــا معکــم« 
همــراه بــا زائــران میلیونــی پیــاده وری اربعیــن از ســه مســیر 
ــرد.  ــد ک ــت خواهن ــهدا حرک ــتان ش ــمت گلس ــه س ــی ب اصل
ــی  ــی و پذیرای ــای فرهنگ ــیرها موکب ه ــن مس ــول ای در ط

ــود. ــد ب ــران خواهن ــم زائ ــیل عظی ــان س میزب
مســیر شــماره 1: چهــارراه نوربــاران، میــدان بزرگمهــر، 
گلســتان شــهدا ،  مســیر شــماره 2: میــدان فیــض بــه ســمت 
ــان  ــدان آزادی، خیاب ــماره ۳: می ــیر ش ــهدا، مس ــتان ش گلس

ــهدا ــاد، گلســتان ش ــعادت آب س

تولید روزانه 17 تن زباله عفونی در استان اصفهان

و  محیــط  بهداشــت  کارشــناس  شــماعی زواره،  احمــد 
ــت:  ــان گف ــت پســماند بیمارســتان های اســتان اصفه مدیری
ــز و  ــی، تی ــه عفون ــن زبال ــه 1۷ ت ــن روزان ــور میانگی ــه ط ب
برنــده در بیمارســتان ها و مراکــز ســرپایی شهرســتان هــای 
خمینی شــهر، لنجــان، مبارکــه، فاورجــان، تیــران و کــرون 
ــه 12  ــود ک ــد می ش ــان تولی ــتان اصفه ــاد در اس و نجف آب

ــود.  ــازی می ش ــوکاو بی خطرس ــتکاه ات ــا دس ــن آن ب ت
روزانــه 5 تــن زبالــه در مراکــز ردمــان ســرپایی ماننــد 
ــه  ــود ک ــد می ش ــگاه ها تولی ــا، آزمایش ــا، مطب ه کلینیک ه
ــط اجرایــی پســماندهای ایــن مراکــز  ــر اســاس ضواب ــد ب بای
یــا  مجــاور  بیمارســتان های  بی خطرســازی  خدمــات  از 
ــازی  ــرای بی خطرس ــزی ب ــایت های مرک ــا س ــی و ی منطقه ای

ــد.  ــتفاده کنن ــود اس ــماندهای خ پس
بــر اســاس ضوابــط و روش های مدیریــت اجرایی پســماندهای 

ــه  ــف ب ــان موظ ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــکی، دانش پزش
ــای  ــازی زباله ه ــداری و بیخطرس ــع آوری، نگه ــک، جم تفکی
بیمارســتانی اســت و بعــد از عادی ســازی آن هــا، شــهرداری 
ــه حمــل و دفــع نهایــی ایــن پســماندها هســتند.  موظــف ب
ــزات آزمایشــگاهی  ــن دســتگاه ها و تجهی ــوکاو از مهمتری ات
ــا اســتفاده از حــرارت بخــار آب تحــت فشــار،  ــه ب اســت ک
ــد  ــن فرآین ــی ای ــرد دارد. در ط ــازی کارب ــرای استریل س ب
ــق حــرارت بخــارآب  ــی از طری ــردن اشــکال حیات ــا نابودک ب
تحــت فشــار و یــا مــواد غیرمتحــرک کــه شــامل روش هایــی 
ــد.  ــود می کن ــت، ناب ــیمایی اس ــیمایی و غیرش ــون ش همچ

ــرا  ــت زی ــم اس ــیار مه ــی بس ــای عفون ــازی زباله ه بی خطرس
رهاســازی ایــن قبیــل زباله هــا تهدیــدی جــدی بــرای 
ــت.  ــت اس ــن محیط زیس ــه و همچنی ــردم و جامع ــامت م س
سمیه طالب

بازدید از مرکز درمانی در 
حال ساخت روستای اشن

ــف  ــای نج ــتان ه ــردم شهرس ــده م ــی نماین ــل ابوتراب ابوالفض
آبــاد و تیــران و کــرون در مجلــس شــورای اســامی بــه همــراه 
ســعید ایوبیــان بخشــدار مهردشــت از مرکــز درمانــی خیرســاز 
و در حــال ســاخت روســتای اشــن کــه توســط عبــاس ناظمــی 
پیمانــکار افتخــاری و در دســت احــداث اســت بازدیــد کردنــد.

در ایــن بازدیــد ابوترابــی جهــت رفع مشــکات و ادامه پــروژه با 
آقــای ناظمــی بحــث و تبادل نظــر کردنــد و قول مســاعد داد تا 
انشــااهلل هــر چــه ســریعتر ایــن پــروژه بــه بهره بــرداری برســد.

ابوترابــی همچنیــن بــا تشــکیل جلســه در ســالن گلــزار 
شــهدای اشــن بــا حضــور رئیــس و معاونیــن آبفــای مهردشــت، 
ریاســت شــورای بخــش مهردشــت، اعضای شــوراهای اســامی 
روســتاهای اشــن، گلــدره، دمــاب و خیرآبــاد و همچنیــن 
دهیــاران روســتاهای مذکــور پیرامــون پــروژه عظیم آب شــرب 
از ســد کــه از ســه راه علــی آبــاد کلنــگ زنــی و شــروع شــده 
بحــث و گفتگــو کردنــد و ایــن جلســه مصوباتــی نیــز داشــت 
تــا بــا تأمیــن اعتبــار الزم رونــد اجرایــی آن ســرعت بیشــتری 
داشــته باشــد و آرزوی دیرینــه مــردم دهســتان اشــن محقــق 

شــود و از آب آشــامیدنی ســالم بهــره منــد شــوند.

راه اندازی نخستین پاتوق فیلم کوتاه در اصفهان
محمــد طباطبایی،رئیــس انجمــن ســینمای جــوان اســتان 
ــی در تولیــد فیلــم  اصفهــان، گفــت: اصفهــان ظرفیــت باالی
ــت  ــور اس ــم در کش ــای مه ــی از قطب ه ــاه دارد و یک کوت
ــی  ــی و جهان ــا در تمــام دوره از جشــنواره های مل کــه تقریب

ــده اند.  ــه ش ــام و رتب ــه مق ــق ب موف
ــت  ــان از ســال 1۳۶4 فعالی ــوان اصفه ــینمای ج انجمــن س
خــود را آغــاز کــرده و تبدیــل بــه یــک الگــوی جــوان بــرای 

ــت.  ــینما شده اس س
ــی پرهزینــه اســت و آمــوزش در آن نیــز بــا  ســینما مقوله ای
ــی  ــهرها حت ــیاری از ش ــرو اســت و بس ــاال روب ــای ب هزینه ه
ســینما ندارنــد، امــا فیلــم کوتــاه ظرفیتــی بــرای ســینمای 
ــینما  ــد از س ــه بتوانن ــت ک ــم کرده اس ــان فراه ــران و جه ای

برخــوردار باشــند.
ــر ســینمای جــوان در شــهرهای  در اســتان اصفهــان 4 دفت
اصفهــان، نجف آبــاد، خمینی شــهر و کاشــان جایزهــای 
مهــم ملــی و جهانــی را کســب کرده اند کــه برخــی از 

ــد از: ــا عبارتن آن ه
ــم و  ــن فیل ــزه بهتری ــز جای ــم عزی ــش فیل ــال پی * ۳ س

کارگردانــی فســتیوال ملــی خاورمیانــه
ــا  ــود را جابج ــرس خ ــای دکل و ت ــش فیلم ه ــال پی * 2 س

ــران  ــاه ته ــم کوت ــزد جشــنواره فیل ــد نام می کن
ــاه در  ــم کوت ــده فیل ــان و ... نماین ــو، ماج ــم ضــد، لئ * فیل

ــر جشــنواره فج
ــم  ــوق فیل ــزاری پات ــه اول برگ ــت رتب ــان توانسته اس اصفه
کوتــاه را در کشــور به دســت آورد و تهــران از اصفهــان 
ــا  ــاه بســیار موفــق برپ ــوق فیلــم کوت الگــو گرفتــه و ۸۶ پات

کرده اســت. 

ــر اســت  ــز بی نظی ــت کانون هــای عکــس اصفهــان نی فعالی
ــن تشــکل  ــن و موفق تری ــی 12 ســال از بزرگ تری ــا قدمت و ب
ــی و  ــتیوال های مل ــه در فس ــت ک ــران اس ــی در ای عکاس

ــه شــده اند.  ــب رتب ــه کس ــق ب ــی موف جهان
ــی انجمــن ســینمای جــوان کشــف و  ــی از اهــداف اصل یک
پــرورش اســتعدادهای جــوان و بیشــتر بیــن 1۶تــا ۳0 ســال 
ــن  ــو وارد انجم ــا 12 هنرج ــن 100 ت ــال بی ــر س ــت. ه اس
ــد و  ــدرک می گیرن ــا م ــوم آنه ــک س ــدود ی ــوند و ح می ش
ــد.  ــدا می کنن ــم را پی ــاخت فیل ــی س ــا توانای ــی از آن ه نیم
در اصفهــان دانشــگاه های متعــدد ســینمایی ماننــد دانشــگاه 
ــردی رشــته های فیلمســازی و عکاســی  ســپهر، علمــی کارب
را دارنــد و بعــد از آمــوزش در ایــن فضاهــا بــار تولیــد آن هــا 
ــال ۶4   ــت. از س ــوان اس ــینمای ج ــن س ــده انجم ــه عه ب
انجمــن ســینمای جــوان بــه حمایــت از فیلمســازان جــوان 

پرداخته اســت. 
احمد شریعتی

هیچ دانش آموزی در اصفهان از 
تحصیل و ثبت نام باز نخواهد ماند

ــان:  ــتان اصفه ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم ــی، مدی ابراهیم
تــاش مــا ایــن اســت کــه هیــچ دانش آمــوزی بــدون تحصیــل 
ــد  ــوز بای ــک دانش آم ــی ی ــم حت ــر بدانی ــد و اگ ــی نمان باق
ــری الزم  ــداده، پیگی ــام ن ــن کار را انج ــرده و ای ــام می ک ثبت ن

ــم داد. ــام خواهی ــام را انج انج
دانش آموزانــی کــه اقــدام بــه ثبت نــام کتــب درســی نکرده  انــد 
بــا مراجعــه بــه مدرســه خــود، اقدامــات الزم را بــرای ثبت نــام 
کتــب انجــام دهنــد تــا اول مهــر بــا در دســت داشــتن کتــاب 

وارد مدرســه شــوند.
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علیرضــا خاکســار، مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ــاد مراســم پیــاده روی اربعیــن  و ورزشــی شــهرداری نجف آب
ــرد و  ــراق را تشــریح ک ــاد در ع ــهر نجف آب ــای ش و موکب ه
گفــت: مجموعــه فرهنگــی شــهرداری در دو بخــش تامیــن 
ــای  ــه برنامه ه ــن سلس ــی و تدوی ــاج خدمات ــام و مایحت اق
فرهنگــی موکب هــا، در موکب هــای دایــر در کشــور و 

عــراق خدمات رســانی می کنــد. 
قســمتی از بودجــه مــورد نیــاز و بحــث مالــی ایــن اقدامــات 
ــودن  ــود. برپانم ــن می ش ــی تامی ــای مذهب ــق خیره از طری
غرفــه نوجــوان، غرفــه مهدکــودک و همچنیــن تجهیــز غرفــه 
بــا اقامــی ماننــد میــز و صندلــی مناســب کــودک و نوجوان، 
ــی و آموزشــی، کاس هــای  ــواع بازی هــای فکــری، حرکت ان
ــای  ــن بخش ه ــوی و ... از مهم تری ــم معن ــی و مفاهی آموزش
اســت.  نجف آبــاد  موکب هــای  بــرای  مجموعــه  ایــن 
ــه ســخنرانی  ــی از جمل ــن برنامه هــای فرهنگــی مذهب تدوی
اهل بیت علیه الســام،  ذاکریــن  مداحــی  اســاتید، 
ــارت اربعیــن  ــژه برنامه هــای زی نشســت های تخصصــی و وی
ــن  ــه ضم ــود ک ــی ب ــمت های توضیح ــن قس و .... مهم تری
ــن  ــزود برنامه هــای تدوی تشــریحی چگونگــی انجــام آن،  اف
ــاد، موکــب  شــده فرهنگــی در موکب هــای شــهدای نجف آب

فاطمه الزهــرا)س( برپــا خواهدشــد. 
تیــم تخصصــی تصویربــرداری بــرای تهیــه مســتند حرفــه ای 
ــی  ــای مذهب ــزاری برنامه ه ــز، برگ از مراحــل نصــب و تجهی
و خدمات رســانی موکــب داران بــه زائــران حســینی در 
اربعیــن تــدارک دیده شــده و طــی ســال های گذشــته 
اقدامــات گســترده و مهمــی در موکب هــای شهرســتان 
صــورت می گرفــت ولــی بــا توحــه بــه انعــکاس ضعیــف آن، 
عمــا معرفــی و نمایــش نمایــش مثبتــی در رســانه ملــی و 
ــا برنامــه  شــبکه های مجــازی وجــود نداشــت کــه امســال ب
ــاد  ــای نجف آب ــات موکب ه ــی اقدام ــده تمام ــزی انجام ش ری
از صفــر تــا صــد پوشــش خبــری و تصویــری و مستندســازی 

شــده و در نهایــت مســتندی جهــت پخــش در رســانه ملــی 
تدویــن خواهدشــد.

ــه  ــا، تهی ــه از موکب ه ــای روزان ــزارش ه ــه گ ــار ارائ  خاکس
گــزارش تصویــری بــه صــورت عکــس و کلیــپ هــای 
ــاه، ســاخت موشــن و اســتوری از فعالیت هــای صــورت  کوت
گرفتــه، تعامــل و ارتبــاط زنــده از طریــق بســتر شــبکه های 
ــادی  ــن نجف آب ــئولین و زائری ــا مس ــه ب ــی، مصاحب اجتماع
ــی  ــای مذهب ــری برنامه ه ــش خب ــم، پوش ــر در مراس حاض
موکب هــای شهرســتان و.. از دیگــر اقدامــات فرهنگــی 

ــت. ــراق دانس ــهری در ع ــت ش ــه مدیری مجموع
ــل  ــزود از مح ــود اف ــخنان خ ــی س ــش نهای ــان در بخ  ایش
تأمیــن مالــی خیرهــای نجف آبــاد، مــواردی چــون کپســول 
آتش نشــانی، جــارو و ســطل زبالــه پدالــی، پاســتیک 
زبالــه، کتــاب و اقــام فرهنگــی ماننــد لــوازم التحریــر، مــداد 
ــال  ــس از ارس ــداری و پ ــت خری ــه یادداش ــی، دفترچ رنگ
ــرار  ــاد ق ــهر نجف آب ــای ش ــار موکب ه ــراق، در اختی ــه ع ب

ــت. ــد گرف خواه
سمیه شریعتی

 موج مهاجرت از ایران در راه است؟
ــن  ــا ای ــد ب ــود. حــاال برخــی از کارشناســان می گوین ــان 2۳2 کشــور 5۳ ب ــران در ســال 2020 و از می ــه مهاجرفرســتی ای رتب

شــرایط اقتصــادی و اجتماعــی احتمــاال مــوج جدیــدی از مهاجــرت را پیــش رو داشــته باشــیم.
برخــی مهاجــرت کرده انــد و برخــی میــل بــه مهاجــرت دارنــد. افــرادی کــه اگــر شــرایط مهاجــرت بــرای آنهــا فراهــم شــود، 
رفتــن را بــه مانــدن ترجیــح می دهنــد. رصــد خانــه مهاجــرت ایــران در پیمایشــی بــه بررســی و مقایســه میــل و تصمیــم بــه 

ــف پرداخــت. ــای مختل مهاجــرت گروه ه
بر اساس این پیمایش میل به مهاجرت استارتاپی ها 4۳ درصد و تصمیم به مهاجرت آنها 50 درصد است. 

عامل اصلی این گروه ها برای مهاجرت از کشور، بی ثباتی اقتصادی و ناامیدی از اصاح امور کشور است

جزئیات طرح جدید مجلس 
برای متاهل ها 

حســن نــوروزی عضــو کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس: 
ــر و  ــر دخت ــاس اگ ــر اس ــه ب ــم ک ــن کرده ای ــی را تدوی طرح
پســری ۹ مــاه زیــر یک ســقف نبودنــد، بتواننــد طــاق بگیرند.

اگــر خانمــی مهریه خود را اخذ کرده اما 10 الی 15 ســال اســت 
کــه همســرش وی را طــاق نمــی دهــد، بتوانــد طــاق بگیــرد.

ــد  ــد، بای ــی ده ــرش را دارد و نم ــه همس ــردی مهری ــر ف اگ
زندانــی شــود و فــردی هــم کــه اســتطاعت پرداخــت مهریــه 
ــد. ــت کن ــرش را پرداخ ــی همس ــد و بده ــد کار کن ــدارد، بای را ن

اگــر زن اثبــات کنــد کــه همســرش دارد و مهریــه اش را نمــی 
دهد،اگــر فــرد نداشــت و زن آن فــرد قبــول داشــت چــرا بایــد 

آن فــرد را زندانــی کنیــم.
اگــر فــرد قبــل و بعــد از طــاق اموالــی را بــه نــام کســی کــرده 
باشــد و ایــن موضــوع بــرای دادگاه روشــن شــود،آن فــرد مــورد 

ــرار گیرد جریمــه ق

حضور بخش فرهنگی مجموعه مدیریت شهری نجف آباد 
در مراسم اربعین حسینی

اجرای طرح ارتقای امنیت 
اجتماعي محله محور در نجف آباد

ــتگیري 2۶  ــاد«از دس ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــواع ســرقت در اجــرای بیســت و  ســارق و کشــف ۶4 فقــره ان
دومیــن طــرح ارتقــای امنیــت اجتماعــی محلــه محــور در ایــن 

شهرســتان خبــر داد .
ــا اعــام ایــن خبــر بیــان  ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی« ب
داشــت: مرحلــه دیگــری از طــرح ارتقــای امنیــت اجتماعــی بــا 
هــدف برخــورد بــا ســارقان و خــرده فروشــان مــواد مخــدر، بــا 
اســتفاده از حداکثــر ظرفیــت یــگان هــای فرماندهــی انتظامــی 

شهرســتان نجــف آبــاد بــه اجــرا گذاشــته شــد.
وی افــزود: مامــوران در اجــراي ایــن طــرح موفــق به شناســایی 
ــرقت،  ــواع س ــره ان ــف ۶4 فق ــارق و کش ــتگیری 2۶ س و دس
ــو  ــواد مخــدر و کشــف 2 کیل ــروش م ــرده ف دســتگیری ۶ خ
انــواع مــواد مخــدر و جمــع آوری و معرفــی 5۳ معتــاد متجاهــر 

بــه مراکــز تــرک اعتیــاد شــدند.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد تصریــح کــرد: کشــف 
2 قبضــه ســاح جنگــی ، ۳ قبضــه ســاح شــکاری غیــر مجــاز 
، تعــدادی فشــنگ و دســتگیری 5 متهــم در ایــن رابطــه 
ــور  ــتگاه موت ــودرو و ۶ دس ــتگاه خ ــف 2 دس ــن کش همچنی
ــروقه  ــوال مس ــی ام ــل توجه ــر قاب ــرقتی و مقادی ــیکلت س س
ــج  ــر نتای ــده از دیگ ــتگیر ش ــارقان دس ــگاه س ــر از مخفی دیگ

ــود. ــن طــرح ب اجــرای ای
ــس از  ــان پ ــه متهم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــام انتظام ــن مق ای
ــع  ــه مرج ــی ب ــات قانون ــام اقدام ــرای انج ــده ب ــکیل پرون تش
ــس  ــا پلی ــردم ب ــکاري م ــدند از هم ــل داده ش ــي تحوی قضای
ــکر و  ــا تش ــت ه ــز مأموری ــت آمی ــرای موفقی ــتای اج درراس
ــوع  ــا وق ــط ب ــار مرتب ــه اخب ــا هرگون از شــهروندان خواســت ت
جرایــم و مــوارد مشــکوک را در اســرع وقــت بــه مرکــز فوریــت 

ــد ــاع دهن ــي 110 اط ــاي پلیس ه

مــا در کشــوری زندگــی می کنیــم کــه تــورم همــواره یکــی 
از دغدغــه بــوده اســت و بــرای حــدود 4 دهــه متوالــی اســت 
کــه تــورم مثــل ســایه اقتصــاد ایــران را دنبــال می کنــد. در 
ــرخ  ــد ن ــعی کرده ان ــا س ــرخ دولت ه ــال ها ن ــن س ــام ای تم
تــورم را مهــار کننــد امــا نســبتا از انجــام آن عاجــز بوده اند و 
ایــن تــورم گاهــی اوقــات بیــش از حــد می شــود و مشــکات 

ــرای دولــت و جامعــه به وجودمــی آرود.  زیــادی را ب
عمومــی  ســطح  افزایــش  میــزان  معنــای  بــه  تــورم 
مفهومــی  ایــن  اســت.  مشــخص،  بــازه  قیمت هــادر 
ــه عمــوم مــردم اســت کــه بعــد  پرکاربــرد در زندگــی روزان
نوســانات اقتصــادی در چندیــن ســال اخیــر رخ داده اســت و 
شــهروندان عــادی عــادت بیشــتری دارنــد تــا در مــورد ایــن 
مقولــه صحبــت کننــد. وقتــی تــورم وجــوددارد کــه قیمــت 
ســبدی از محصــوالت و ســرویس ها افزایــش یافته باشــد. 

تاثیرات متداول تورم بر افراد و کسب و کارها
1- کاهش قدرت خرید

ــرمایه گذاری  ــه س ــا ب ــب و کاره ــراد و کس ــب اف 2- ترغی
ــردن ــرج ک وخ

۳-  تورم خود موجب ایجاد تورم می شود
4- هزینه وام گرفتن افزایش می یابد.

5-  هزینه وام گرفتن را کاهش می دهد.
۶- بیکاری را کاهش می دهد!

۷- باعث افزایش رشد اقتصادی می شود
۸- باعث افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی می شود

۹-  تقویت یا تضعیف ارز کشور؟
سخن پایانی

ــراه  ــه هم ــادی را ب ــیب های زی ــع آس ــتر مواق ــورم در بیش ت
و  اقتصــاد، کســب وکار، زندگــی مــردم، مســکن  دارد. 
بســیاری دیگــر از ایــن مــوارد تحــت تاثیــر تــورم مــی توانــد 
وضعیتــی اســف بار پیداکنــد. تــورم کنتــرل شــده می توانــد 
ــورم  ــا ت ــود. ام ــادی ش ــق اقتص ــث رون ــد و باع ــوب باش خ
ــه یــک ابرتــورم تبدیــل شــود  ــد ب خــارج از کنتــرل می توان

ــگ اســت.  ــن رابطــه پررن ــردم درای و نقــش م
مقاله کامل تر را در ســایت تحلیلی خبــری دیباگران بخوانید
الهام شهریاری

تاثیر افزایش نرخ تورم بر زندگی مردم
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ــراق در  ــفارت ع ــی س ــزن فرهنگ ــر، رای ــد حمیدالمظف امج
ــگاه آزاد  ــس دانش ــی، رئی ــد نعمت ــا فری ــدار ب ــران در دی ای
اســامی واحــد نجف آبــاد بــر لــزوم تدریــس بــه زبــان 
ــی  ــجویان عراق ــرای دانش ــه ب ــام ترجم ــدون نظ ــی و ب فارس
ــرش دانشــجو را  تاکیــد کــرد و مجــوز رســمی و کتبــی پذی
ــع  ــد جام ــامی واح ــگاه آزاد اس ــل دانش ــر بین المل ــه مدی ب

مســتقل نجف آبــاد اعطــا کــرد. 
ــاد یکــی از معتبرتریــن  دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آب
دانشــگاه های ایــران در پذیــرش دانشــجویان عراقــی اســت و 
بایــد کاس هــای ایــن دانشــجویان بــه صــورت حضــوری و بــا 

دانشــجویان ایرانــی و بــه زبــان فارســی برگزارشــود.
ــاد  ــداد دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آب تع
حــدود 21 هــزار نفــر بــوده کــه در ۳1۳ رشــته مختلــف و در 

مقاطــع دکتــری تخصصــی، دکتــری حرفه ایــی، کارشناســی 
و  ناپیوســته  کارشناســی  پیوســته،  کارشناســی  ارشــد، 
کاردانــی مشــغول بــه تحصیــل هســتند و دوره هــای آمــوزش 
ــل  ــی قاب ــان عراق ــرای دانشــجویان و متقاضی ــاه مــدت ب کوت

ارائــه اســت. 
ــن  ــگاهی از بزرگ تری ــد دانش ــن واح ــزی ای ــه مرک کتابخان
 11 دارای  و  می شــد  محســوب  کشــور  کتابخانه هــای 
دانشــکده مصــوب شــامل دانشــکده حقــوق، علــوم انســانی، 
الهیــات و معارف اســامی، فنــی و مهندســی، پرســتاری 
و مامایــی، پزشــکی، مهندســی مــواد، مهندســی بــرق، 
ــر، معمــاری و شهرســازی،  مهندســی عمــران، دانشــکده هن

ــت.  ــی اس ــر و کارآفرین کامپیوت
الهام شهریاری

                                                                      بررسی روند پیشرفت پروژه فاضالب شهردهق
  موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان بــه همــراه نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی، 

مســئولین آب و فاضــاب اســتان و شهرســتان و اعضــای شــورای اســامی و شــهردار دهــق در محــل ایــن شــهرداری برگــزار 
شــد برهمــکاری ســرمایه گــذاران محلــی در اجــرای ایــن پــروژه تاکیــد کــرد. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه شــرکت آب و 
فاضــاب اســتان تعهــد دارد هزینــه اجــرای 50 درصــد از پــروژه فاضــاب شــهردهق را پرداخــت کنــد خواســتار همــکاری 
جــدی شــرکت مجــری طــرح شــد. در ادامــه دکتــر ابوترابــی خواســتار مشــارکت شــهرک صنعتــی دهــق و ســرمایه گــذاران 

ایــن بخــش در اجــرای پــروژه در قابــل دریافــت ســهم از پســاب در مــدت زمــان معیــن شــد

انســان از آغــاز بــه صــورت جمعــی زندگــی مــی کرده اســت 
ــر دیگــران اثــر  کــه در درجــه اول از دیگــران تاثیــر و گاه ب
ــه حــدی  ــا دیگــران ب ــد ب ــع پیون مــی گــذارد، بعضــی مواق
اتفــاق مــی افتــد کــه فردیــت خــود را از دســت داده و دچــار 

از خــود بیگانگــی مــی شــود. 
ــی  ــه جوان ــی ب ــان کودک ــذار می ــه گ ــن مرحل ــی ای نوجوان
ــش و  ــدر روانشناســی دوره تن ــال، پ ــتنلی ه ــر اس ــه تعبی ب
طوفــان اســت دوره مهــم در زندگــی انســان، در واقــع تولــد 
دوبــاره دیگــری اســت. معمــوال نوجوانــی از 11 ســالگی آغــاز 
ــن دوره از  ــوان در ای ــه دارد. نوج ــالگی ادام ــدود 1۹ س و ح
کودکــی جــدا شــده و بــه ســوی مســئولیت پذیــری جوانــی 
پیــش مــی رود بــه همیــن علــت تغییــرات جــدی و ســریع، 
از مســائل مهــم ایــن دوره مــی باشــد. در ایــن دوران نوســان 
رفتــاری بســیار زیــادی اتفــاق مــی افتــد و حــاالت درونــی 
نوجــوان مــداوم در حــال تغییــر اســت. گاهــی تغییــرات در 
نوجــوان تــا حــدی اســت کــه تحمــل شــرایط برایش ســخت 
ــد  ــرات بای ــن تغیی ــود از ای ــی ش ــن م ــر ممک ــی غی و حت
دریافــت کــه ایــن دوره تــا بــه چــه انــدازه بــرای پیشــگیری 
ــور  ــر و حض ــت دارد و تاثی ــوان اهمی ــش در نوج ــن چال ای
ــرا  ــار نوجــوان مــی طلبــد، زی ــواده هــا را در کن جــدی خان
گســتردگی و دوام روابــط در محیــط خانــواده هــا از عمقــی 
برخــوردار اســت و بــه گونــه ای اســت کــه در هیــچ یــک از 
گــروه هــای اجتماعــی وجــود نــدارد و نســبت هــای فرزنــد، 

پــدر، مــادر، خواهــر، بــرادر هرگــز از بیــن نمــی رود.
از جملــه علــل و عواملــی کــه موجــب گرایــش بــه اعتیــاد در 
نوجــوان مــی شــود کــه بررســی و کنــکاش آن مــی توانــد در 

بهبــود ایــن چالــش کمــک کند:
ــوارد  ــی در م ــا نگران ــرس ی ــوان: ت ــراب در نوج 1- اضط
وشــرایط روزمــره، بــر اســاس تحقیقــات بــه عمــل آمــده 25 
درصــد افــراد بیــن 1۳ تــا 1۸ ســال تحــت تاثیــر اضطــراب 

قــرار دارنــد. 
ــن  ــوان در ای ــوان: نوج ــی در نوج ــانات خلق 2- نوس
ــد و  ــی کن ــر م ــال فک ــک بزرگس ــد ی ــه مانن دوران گاه ب
ــا  ــه دارد، گاه ب ــای کودکان ــد و گاه رفتاره ــی کن ــار م رفت
ــا  ــی شــود و ی ــی و افســردگی م ــار ناراحت ــاق دچ ــک اتف ی
ــه  ــاگاه بســیار تــاش مــی کنــد در جهــت رســیدن ب ــه ن ب
مطلــوب خــود کــه جهــت ایــن نوســانات حمایــت و توجــه 

ــد. ــی طلب ــن را م والدی
ــه در  ــری ک ــل دیگ ــه عوام ــت : از جمل ــران هوی 3- بح

ــدان توجــه داشــت هویــت فــردی اســت.  ــد ب ــان بای نوجوان
ســواالتی بــه ماننــد مــن کیســتم؟ االن کجــا قــراردارم؟ چــه 
مســیری را بایــد طــی کنــم؟ هــدف مــن در آینــده چیســت؟

دوره  در   : نوجوانــی  در  همســاالن  از  پیــروی   -4
ــروی از  ــود و پی ــی ش ــر م ــدی ت ــا ج ــتی ه ــی دوس نوجوان
دوســتان افزایــش پیــدا مــی کنــد و از جملــه مــواردی کــه 
ــه آن دقــت داشــت فشــار همســاالن در ایــن دوران  بایــد ب
مــی باشــد کــه موجــب بــروز ناهنجــاری هــای اجتماعــی از 
ــز توجــه  ــه نی ــن زمین ــه در ای ــی شــود ک ــاد م ــه اعتی جمل
والدیــن را مــی طلبــد. کــه در ایــن دوران انتخــاب دوســت 

ــد. ــی کن ــدا م ــت پی ــی اهمی در نوجوان
ــه مــوازات رشــد از  ــی: ب ــی در نوجوان ۵- اســتقالل مال
نوجوانــی بــه ســمت جوانــی نیــاز هــای اقتصــادی نوجــوان 
افزایــش مــی یابــد کــه در ایــن زمینــه اســتقال مالــی، بــه 
نوجــوان اعتمــاد بــه نفــس و انگیــزه مــی دهــد کــه خــودش 
ــوان  ــی در نوج ــتقال طلب ــد. اس ــت کن ــش را مدیری اموال
ــد،  ــری کن ــم گی ــور تصمی ــی ام ــود در برخ ــی ش ــث م باع

باورهــا و ارزش هــای خــود را بیــان کنــد. 
و در آخــر: اعتیــاد از جملــه مــواردی اســت کــه هــر فــردی 
را درگیــر مــی کنــد و نوجوانــی یکــی از ســنین پــر خطــر 
مــی باشــد. اضطــراب، افســردگی، حســاس بــودن، اســتقال 
ــی،  ــرت هورمون ــوان، تغیی ــی در نوج ــد طلب ــی و تائی طلب
ــه  ــر از جمل ــوارد دیگ ــیاری م ــاالن و بس ــروی از همس پی
نــکات قابــل اهمیــت در دوران نوجوانــی، بــه ســمت چالشــی 
چــون اعتیــاد مــی باشــد، نیــاز اســت کــه والدیــن بــه ایــن 

دوره اهمیــت کافــی بدهنــد. 
سمیه شریعتی

نوجوان، اعتیاد و نقش خانواده در پیشگیری از آن
جلسه مدیران مدارس و مسئولین 

آموزش و پرورش 

موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان 
در گردهمایــی مدیــران مــدارس ومســئولین آمــوزش و پــرورش 
مهردشــت بــه همــراه دکتــر ابوترابــی نماینــده مردم شهرســتان 
ــت  ــدار مهردش ــان بخش ــامی و ایوبی ــورای اس ــس ش در مجل
شــرکت و در ســخنانی خواســتار برنامــه ریــزی مناســب 
ــائل  ــه مس ــه ب ــد و توج ــی جدی ــال تحصیل ــروع س ــرای ش ب
فرهنگــی ،تکمیــل کادر آموزشــی ،توجیــه دانــش آمــوزان 
ــه  ــد. در ادام ــی ش ــال تحصیل ــن س ــای آغازی ــاء در روزه و اولی
دکتــر ابوترابــی گزارشــی از نحــوه اختصــاص اعتبــار در اختیــار 
نماینــده شهرســتان کــه در ســال جدیــد بــه آمــوزش و پــرورش 
اختصــاص یافتــه اشــاره و گفــت مبلــغ 1۹ میلیــارد از اعتبــار در 
ــص و از طــرف  ــرورش تخصی ــوزش و پ ــه آم ــار خــود را ب اختی
وزارت آمــوزش و پــرورش ســه برابــر ایــن مبلــغ بــه شهرســتان 
ــن  ــوزان بی ــش آم ــار دان ــاس آم ــر اس ــه ب ــت ک ــاص یاف اختص
مناطــق دو شهرســتان نجــف آبــاد و تیــران کرون تقســیم شــده 

اســت.

اعطای مجوز پذیرش دانشجوی عراقی به دانشگاه آزاد نجف آباد

بازدیداز شرکت سپیدنخ گلدشت

موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه شهرســتان 
بــه همراه تعــدادی از مســئولین از کارخانه ســپیدنخ گلدشــت 
بازدیــد و درجریــان میــزان و چگونگــی تولیــد آن قــرار 
ــه طــول  ــه مــدت 2 ســاعت ب گرفــت. در ایــن بازدیــد کــه ب
انجامیــد از دوبخــش شــرکت مذکــور و انبــار هــا بازدیــد و بــا 
کارشناســان و مدیــران واحــد هــای تولیــدی آن گفتگــو کــرد.

مدیــران واحــد تولیــدی خواســتار همــکاری مســئولین ادارات 
شهرســتان و شــهرداری گلدشــت در رفــع موانــع تولیــد ایــن 
واحــد شــد. کارخانــه ســپیدنخ ۷00 نفــر پرســنل دارد کــه در 

ســه شــیفت کاری بــه تولیــد انــواع نــخ مــی پــردازد

شناسایی 877 بیمار جدید کووید1۹
ــت:  ــانی وزارت بهداش ــاع رس ــی و اط ــط عموم ــز رواب مرک
ــر دز اول، 5۸  ــزار و ۶4۸ نف ــون و 4۹ ه ــون ۶5 میلی ــا کن ت
میلیــون و 441 هــزار و ۹۳۳ نفــر ُدز دوم و ۳1 میلیــون و ۶5 
هــزار و ۹14 نفــر،دز ســوم و باالتــر واکســن کرونــا را تزریــق 
کــرده انــد و مجمــوع واکســن هــای تزریــق شــده در کشــور 
ــزار و 4۹5 دز رســید. در شــبانه  ــون و 55۷ ه ــه 154 میلی ب
روز گذشــته 1۶ اســتان کشــور، بــدون مــرگ و میــر بــوده انــد 
و 10 اســتان نیــز، فقــط یــک مــورد مــرگ و میــر بیمــاران 

کوویــد1۹ داشــته انــد.
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : 0۹1222۶۸۸2۳ - 42۶4۶۸۶1    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آبادنجف آباد باز عاشوراییان پیدا شدند
باز هم سوداییان شیدا شدند
اربعین غصه های گل کجاست

اربعین ناله بلبل کجاست
اربعین عشق، عباست چه شد

اربعین، فریاد احساست چه شد
اربعین حسینی بر عاشقان تسلیت باد

توصیه های طب سنتی در خصوص پیاده روی اربعین

زیــاد دیــده ایــم کــه برخــی در طــی ایــن ســفر دچــار ضعــف یــا گرمازدگــی مــی شــوند یــا 
بعــد از ســفریا حیــن ســفر بیمــار مــی شــوند کــه بــا رعایــت برخــی نــکات قابــل حــل اســت.

در طول سفر
* ســعی کنیــد غــذای شــور و تنــد نخوریــد. و  هنــگام پیــاده روی نبایــد معــده تــان زیــاد پــر 
باشــد، پــس بــه قاعــده غــذا بخوریــد. هنــگام پیــاده روی آب را جرعــه جرعــه بنوشــید. بــه ایــن 
ترتیــب هــم کمتــر تشــنه مــی شــوید و هــم آب بــه خوبــی جــذب انــدام هــا مــی شــود. امــا 

نوشــیدن آب زیــاد و یکبــاره، آن را بــه ســرعت وارد مثانــه و دفــع مــی کنــد.
* اگــر احتمــال مــی دهیــد بــه آب آنجــا حساســیت نشــان مــی دهیــد، مقــدار کمــی ســرکه 
بــه آبــی کــه مــی نوشــید اضافــه کنیــد. بــرای رفــع ســریع تشــنگی مــی توانیــد مقــداری آلــو، 

تمرهنــدی یــا قــره قــروت همــراه خــود ببریــد.
*  از پیــاده روی کــردن طوالنــی خــودداری کنیــد. بعــد از دو یــا ســه ســاعت پیــاده روی حتمــا 
اســتراحت کنیــد، پاهــا را دراز کــرده وکفــش هــا و جــوراب هــا را دربیاوریــد و ســاق و کــف پــا 
و انگشــتان را ماســاژ دهیــد. ایــن کار جریــان خــون را بــه رگ هــا و عضــات پــای شــما برمــی 

گردانــد و از گرفتگــی عضــات پــا و تــاول زدن انگشــتان جلوگیــری مــی کنــد.
* اگــر دچــار تــاول پــا شــدید، بــا یــک ســوزن تمیــز تــاول را ســوراخ کــرده تــا مایــع آن کامــا 

خــارج شــود ســپس روی آن پــودر گلنــار ) گل انــار فارســی( بپاشــید.
* هر روز انگشتان وکف پا را چرب کنید و در زمان استراحت پاها را تا زانو بشویید.

* غذاهــای چــرب و ســرخ کردنــی در طــول مســیر فــراوان اســت و شــما را جــذب خــود مــی 
کنــد امــا ســعی کنیــد در خــوردن آنهــا زیــاده روی نکنیــد و غذاهــای ســالم تــر را انتخــاب 

کنیــد.  بــا کــم خــوری و صحیــح خــوری خــود را از یبوســت دور نگــه داریــد.
پیشگیری از بیماری ها در پیاده روی اربعین

* حتمــا بــه طــور مرتــب دســت هــا را بــا آب و صابــون بشــویید. هرجــا برایتــان مقــدور بــود 
آب نمــک قرقــره کنیــد و بینــی را نیــز بــا آن شســت و شــو دهیــد.

* پیاز، سیر و زیتون اگر به دست آوردید بخورید! و آب خیلی سرد ننوشید.
* وقتی بدنتان خیلی گرم است صبر کنید کمی حرارت بدن کاسته شود سپس آب بنوشید.

* چند لیمو ترش تازه با خود ببرید و هر روز یک دانه از آن را نصف کرده و آب آن را بمکید.
* از ماسک استفاده کنید یا بینی و دهان خود را با پارچه ای نازک بپوشانید.

* ســعی کنیــد بیشــتر آب معدنــی بخوریــد. از موکــب هــای مربــوط بــه هــال احمــر کمــک 
ــا قــرص هــای مســکن و  بخواهیــد و در صــورت نیــاز آنتــی بیوتیــک، ضــد عفونــی کننــده ی

ســرماخوردگی و... بگیریــد.
لباس مناسب برای پیاده روی اربعین

* لباس تنگ و چسبان و با جنس پاستیکی نپوشید و از لباس نخی و نازک استفاده کنید.
ــا دار اســتفاده  ــد از شــورت پ ــی توانن ــرق ســوز شــدن م ــری از ع ــرای جلوگی ــا ب ــم ه * خان
کننــد و  بــرای بــاال تنــه هــم پیــش از پوشــیدن لبــاس زیــر خــود یــک زیرپــوش مردانــه نــازک 

بپوشــند تــا دچــار عــرق ســوز شــدن ســینه و زیربغــل و... نشــوند.
* بــرای پیشــگیری از عــرق ســوز شــدن بــه نقــاط حســاس خــود روغــن بنفشــه، آب لیمــو، 

خیــار یــا پوســت خیــار، روغــن نباتــی یــا وازلیــن، بمالیــد.
* بهتــر اســت کفــش نپوشــید و از دمپایــی هــای پاســتیکی بــا زیــره پهــن و نــرم اســتفاده 
ــره مناســب و دارای  ــد ورزشــی، بازی ــش بای ــید کف ــی پوش ــش م ــه کف ــی ک ــد. در صورت کنی

منافــذ بــرای تنفــس پــا باشــد.

سینمای ایران بعد از انقالب

بــا پیــروزی انقــاب، در ابتــدا ایــن تصــور مطــرح شــد کــه حاکمیــت دینــی بــا ســینما ســر 
ــا  ــا ب ــن ســرزمین حــذف خواهــد شــد؛ ام ــات فرهنگــی ای ــدارد و ســینما از حی ســازگاری ن
ــا تأییــد فیلــم گاو ســاخته داریــوش  ســخنان رهبــر انقــاب ایــن ذهنیــت برطــرف شــد و ب
مهرجویــی از طــرف ایشــان، بعنــوان ســینمایی ســالم، تلقــی شــد و تازهــای در مــورد آینــده 

ســینمای ایــران پدیــد آمــد؛ امــا بهرحــال برخوردهــا متفــاوت بــود.
بــا پیــروزی انقــاب وزارت فرهنــگ و هنــر در وزارت علــوم ادغــام شــد. در روز نخســت دســتور 
بازگشــایی ســینماها صــادر شــد و بســیاری از آثــار انقابــی یــا حتــی اســتعماری بــه نمایــش 
درآمــد. دفتــر کمپانــی هــای خارجــی در اول ســال 1۳5۸ تعطیــل شــد. در جلســه مشــترک 
شــورای تهیــه کننــدگان، واردکننــدگان، ســینماداران و هنرمنــدان در تیرمــاه 1۳5۸، تصمیــم 
بــر ایــن گرفتــه شــد کــه از ورود هــر نــوع فیلــم خارجــی جلوگیــری شــود. و ســپس پروانــه 

نمایــش فیلــم هــای ایرانــی کــه از ســال 5۸ تــا 5۹ مجــوز گرفتــه بودنــد لغــو شــد.
بعــد از انقــاب ممیــزی نیــز ویژگــی هــای تــازه ای یافت. در ســال های نخســت پــس از انقاب 
در جریــان تنــش هــای حــاد سیاســي، ســینما بــه نــازل تریــن حــد خــود از لحــاظ کمــی و 
کیفــی رســید. تولیــد فیلــم تحــت تأثیــر بی ثباتــی سیاســي، تغییــر مداوم مســؤوالن و نوســان 
معیارهــای ممیــزی و در نتیجــه عدم امنیت در ســرمایه گــذاري، ورود فیلم هــای خارجی رونق 
یافتــه بــود. در ایــن بیــن، تعــدادی از تولیدکننــدگان فیلــم هــای ایرانــی تــاش کردنــد تولیــد 
فیلــم را بــار دیگــر بــه جریــان اندازنــد. بــه گونــه ای کــه بــا آرمــان هــای اســامی نیــز انطبــاق 
داشــته باشــد. فیلــم هــای برزخــی هــا، فریــاد مجاهــد، ســرباز اســام و ... حاصــل این تاشــند.

بعــد از ســال 1۳۶0 مجموعــه امــور سیاســي، فرهنگــي، اقتصــادی و صنفــی ســینما تحــت 
ــای خارجــي،  ــم ه ــت ورود فیل ــا محدودی ــت آن ب ــر مثب ــت و تأثی ــرار گرف ــت ق نظــارت دول
حــذف عــوارض ســنگین از فیلــم هــای داخلــي، نظــم بخشــیدن بــه ارتبــاط میــان صاحبــان 
ســینما و صاحبــان فیلــم، پرداخــت وام بانکــی بــه تهیــه کننــدگان و بســیاری مــوارد دیگــر 
خــود را نشــان داد. اصاحــات انجــام شــده متأثــر از اراده عــام ســینماگران ایرانــی بــود. امــا 
ــه بخشــی از آن در بحــث  ــی داشــت ک ــز در پ ــی نی ــات منف ــن سیاســت ســینمایی تبلیغ ای

ممیــزی قابــل توجــه مــی باشــد.
بــه تدریــج از ســال 1۳۶4 با ایجــاد رابطه مناســب تر میان سیاســتگذاران و ســینماگران، آثاری 
خلــق شــد که توانســت نظــر منتقدان و روشــنفکران را نیز بخــود جلب نماید و بــا اقبال عمومی 
نیــز مواجــه شــد و در عین حال ســینمای ایران را در ســطح جشــنواره های جهانــی مطرح کند.

دهــه شــصت فوران کارهای درخشــان نســل دوم ســینمای جدید ایرانــی اســت. در ابتدای دهه 
هفتــاد بــا تصمیــم دولــت، یارانــه حذف شــد. رویــداد دیگر این ســال تأســیس مؤسســه رســانه 
هــای تصویــری بــه عنــوان ســازمان دهنــده فعالیــت هــای قانونــی شــبکه ویدئویــی کشــور بود. 
ایــن اتفــاق در پــی آزادســازی ویدئــو مطــرح شــد. در ایــن دوره حضــور فیلــم هــای ایرانــی در 
جشــنواره هــای جهانــی و کســب جایزه بــرای مدیریت ســینمایی بخــودی خود ارزشــمند نبود.

ــرای  ــه ب ــه در آن دادگاه صالح ــد ک ــه ش ــینما ارائ ــون س ــنویس قان ــال 1۳۷۹، پیش در س
ــن اســتراتژی ســینمای  ــای ســینمایی پیشــبینی شــده اســت. همچنی ــه خطاه رســیدگی ب
ایــران در برنامــه پنــج ســاله ســوم توســعه انتشــار یافــت. ویژگــی و مشــخصه ایــن دوره کــه 

ــی باشــد. ــه م ــد از دوم خــرداد مشــهور اســت، بحــث ســنت و مدرنیت ــه ســینمای بع ب


