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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی
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2
خبر کوتاه

ــان  ــران و دستفروش ــدی گ ــاماندهی متک ــش و س ــه پای جلس
ــاون  ــرزاده مع ــه ریاســت مهنــدس جعف ــی شهرســتان ب خیابان
امــور عمرانــی فرمانــداری و بــا حضــور  دکتــر گرامــی دادســتان 
شهرســتان و ســایر اعضــاء کارگــروه ، در محــل ســالن جلســات 

ــد. ــداری برگــزار گردی فرمان

در ایــن جلســه جعفــرزاده ضمــن بررســی مصوبــات جلســه قبل 
، بــر اجرائــی شــدن آنهــا تاکیــد و بیــان داشــتند بــا توجــه بــه 
ــف مشــخص  ــرح وظای ــا ش ــف ب ــای مختل ــتگاه ه حضــور دس
ــک از  ــر ی ــه ه ــری مجدان ــتار پیگی ــور خواس ــروه مذک در کارگ
ــایر ادارات در  ــا س ــل ب ــکاری و تعام ــو و هم ــتگاه های عض دس

ــات شــدند. اجرایــی شــدن مصوب
ــیمای  ــازی س ــتان ، پاک س ــتان شهرس ــه دادس ــه جلس در ادام
شــهر را از ایــن افــراد متکــدی ضــروری برشــمرد و تصریــح کرد: 
حضــور ایــن افــراد تنهــا خالصــه در تکدی گــری نمی باشــد و بــا 
بررســی های صــورت گرفتــه محــرز اســت حضــور ایــن افــراد در 
ــری  ــای دیگ ــات و ناهنجاری ه ــن و ....  ، تبع ــا ، میادی چهارراه ه

را نیــز بــه دنبــال دارد.

اگر چاه های غیرمجاز مسدود نشود رودخانه زاینده رود احیا نخواهد شد
ــا بیــان اینکــه تاکنــون یــک هــزار و ۴۸۹ حلقــه چــاه غیــر مجــاز حریمــی در  مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان ب
ــه زاینــده رود  بخــش مرکــزی و شــرق اصفهــان مســدود شــده اســت، گفــت: اگــر چاه هــای غیرمجــاز مســدود نشــود رودخان

احیــا نخواهــد شــد.
در دیــدار مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان بــا شــماری از کشــاورزان و حقابــه داران ورزنــه، فرمانــدار و امــام جمعــه 
ایــن شهرســتان نیــز حضــور داشــتند. در ایــن جلســه نماینــده کشــاورزان شــرق اصفهــان و تعــدادی از کشــاورزان خواســته های 
خــود را مطــرح کردنــد. اعــالم زمــان توزیــع آب بــرای کشــت پاییــزه، مسدودســازی چاه هــای حریمــی و اصــالح کانال هــا و 
تغییــر شــبکه های آبیــاری بــه لـَـت و مقســم )شــبکه میراب هــای قدیــم( و پرداخــت خســارت نکاشــت از جملــه خواســته های 

کشــاورزان ورزنــه در ایــن جلســه بــود.

حقوق شهریور بازنشستگان بدون 
افزایش پرداخت شد

ــود  ــه ب ــش گفت ــد روز پی ــی چن ــن  اجتماع ــل تأمی مدیرعام
کــه حقــوق شــهریور بازنشســتگان بــر اســاس احــکام جدیــد 
از آن اســت کــه  پرداخــت می شــود. گزارش هــا حاکــی 
ــدون  ــاه بازنشســتگان هــم ماننــد گذشــته و ب ــن م حقــوق ای

ــت. ــده اس ــز ش ــوق واری ــش حق افزای

جلسه معاون خدمات شهری با مدیران و مسئولین فنی

در ایــن جلســه کــه اولیــن جلســه پــس از انتصــاب 
ــهری  ــات ش ــاون خدم ــمت مع ــه س ــی ب ــدس صادق مهن
مســئولین  و  پرســنل  بــود،  آبــاد  نجــف  شــهرداری 
فضــای ســبز مناطــق، کارشناســان فنــی، تأسیســات و 
امــور بــرق مناطــق مختلــف نجــف آبــاد در ســخنانی 
ــات  ــع خدم ــش رو و موان ــکالت پی ــوارد، مش ــن م مهمتری
نمودنــد. مطــرح  را  شــهروندان  بــه  بهینــه  رســانی 

ــکر از  ــن تش ــخنانی ضم ــی در س ــول صادق ــدس رس مهن
فعالیــت و عملکــرد خالصانــه تمامــی عزیــزان در ایــن حــوزه، 
ــن  ــش ای ــت ک ــنل زحم ــر و پرس ــه مدی ــی ب ــار بخش اعتب
ــراد  ــگاه شــخصی و عملکــردی اف ــه جای ــرام ب عرصــه و احت
ــش  ــه و افزای ــده روحی ــت کنن ــوارد تقوی ــن م را از مهمتری

انگیــزه در راســتای ارتقــاء عملکــرد و نیــل بــه اهــداف عالــی 
ــت دانســت. ــن معاون ای

ــس از  ــاد پ ــف آب ــهرداری نج ــهری ش ــات ش ــاون خدم مع
دریافــت نقطــه نظــرات حاضریــن در جلســه، ابــراز امیدواری 
ــا رفــع مــوارد مطــرح شــده، تیــم خدمــات شــهری  کــرد ب
ــه  ــداف مجموع ــا اه ــو ب ــدل و همس ــجم، یک ــورت منس بص
مدیریــت شــهری در  خدمــات رســانی بــه شــهروندان بیــش 

از پیــش موفــق باشــد.
ــب  ــپاس از کس ــانه س ــه نش ــی ب ــدس صادق ــا مهن در انته
ــوردی  ــه در رشــته کوهن ــن ســورانی ک افتخــار توســط امی
ــر و تشــکر شــد. ــد شــده تقدی ــه دماون ــح قل ــه فت ــق ب موف

تخصیص زمین و مسکن پس از 
تولد فرزند سوم قطعی شد

ــن و  ــه تخصیــص زمی ــوط ب ــی مرب ــه اجرای ــن نام ــت آیی دول
ــرد. ــب ک ــد ســوم را تصوی ــد فرزن ــس از تول مســکن پ

ــه  ــه هســتند ک ــن آیین نام ــی مشــمول ای ــا در صورت خانواره
ــون  ــب قان ــس از تصوی ــوار پ ــا بیشــتر آن خان ــد ســوم ی فرزن
حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیــت، متولــد و دارای ســابقه 
ســکونت در شــهر مــورد تقاضــا براســاس دســتورالعمل وزارت 
ــی  ــه اجرای ــن نام ــاده )۱( آیی ــوع م ــازی موض راه و شهرس
قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضه مســکن باشــد.

پایش و ساماندهی متکدی گران و دستفروشان خیابانی

سویه جدید امیکرون از راه رسید

ــه ســرعت در  ــام »BA.۴.۶«، ب ــا ن ــرون ب ــد امیک ســویه جدی
ــی  ــردن م ــدا ک ــیوع پی ــال ش ــکا در ح ــاالت متحــده آمری ای
باشــد و اکنــون نیــز تاییــد شــده اســت کــه ایــن ســویه در 

ــن اســت. ــال گســترش یافت ــا در ح بریتانی
ــه  ــد BA.۴.۶ چگون ــاًل مشــخص نیســت کــه ســویه جدی کام
ــوع نوترکیــب باشــد. پدیــد آمــده، امــا ممکــن اســت یــک ن

 مرگ حدود 100 ایرانی در 
راهپیمایی اربعین امسال در عراق

ســفیر ایــران در عــراق گفــت: در راهپیمایــی اربعیــن امســال 
ــتن  ــاده ای ، داش ــوادث ج ــر ح ــه خاط ــن ب ــی از زائری برخ
ــود را از  ــان خ ــودن ج ــال ب ــا کهنس ــه ای و ی ــاری زمین بیم
دســت داده انــد ، تعــداد ایــن افــراد حــدود ۱۰۰ نفــر اســت، 
ــال ۱۳۹۸  ــه در س ــی ک ــن اربعین ــه آخری ــبت ب ــه نس البت

ــرده اســت . ــدا ک ــم کاهــش پی ــن رق ــزار شــد ای برگ

ــش از ۹۵  ــان : بی ــتان اصفه ــان اس ــدم و ن ــه گن ــر کمیت دبی
درصــد از نانوایی هــای اســتان اصفهــان از دســتگاه کارت خــوان 

ــد. ــتفاده می کنن ــمند اس هوش
از ۴ هــزار و ۴۶۰ واحــد نانوایــی اســتان ۴ هــزار و ۲۰۰ واحــد بــه 

ایــن دســتگاه مجهــز شــده اند.
ــف  ــکان رصــد ۷ تخل ــا ام ــن دســتگاه در نانوایی ه ــا نصــب ای ب
ــامل  ــه ش ــود دارد ک ــهمیه وج ــاس س ــر اس ــروش ب ــل ف مث
تراکنش هــای کمتــر از ۳۰ تراکــم در ســه شــیفت و یــا بســیار 
باالتــر و فــروش اجبــاری نــان کنجــد دار و فــروش در زمان هــای 

ــک اخطــار ارســال می شــود. ــت پیام ــارف در ســه نوب نامتع
اســتفاده از کارت خوان هــا قدیمــی و فــروش تعــداد بیشــتر نــان 
از آنچــه مشــتری درخواســت می کنــد و رعایــت نکــردن وزن و 
اســتفاده از کنجــد از بیشــترین تخلفــات اعــالم شــده در ســامانه 

۱۲۴ اســت

تجهیز ۹۵ درصد از نانوایی ها به کارتخوان هوشمند
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                                                                             6 بیمار مبتال به وبا در استان اصفهان بهبود یافتند

ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان : ۶ بیمــار مبتــال بــه وبــا در ۲ تــا ســه هفتــه گذشــته در اســتان شناســایی شــدند 

کــه پــس از درمــان، بهبــود یافتنــد و اکنــون مشــکلی ندارنــد. ایــن افــراد از عــراق بازگشــته بودنــد و نتیجــه آزمایــش )اِلتــور( 

آنهــا مثبــت شــده بــود.  امیدواریــم بیــن افــرادی کــه بــه تازگــی از عــراق بازمــی گردنــد مــورد مثبتــی از ابتــال بــه وبــا نداشــته 

ــد، در صــورت  ــاز می گردن ــی کــه از عتبــات عالیــات ب ــه موقــع شناســایی و درمــان شــوند. زائران باشــیم و اگــر هــم باشــد ب

داشــتن عالئــم بیمــاری، خــود را قرنطینــه و اگــر شــدت بیمــاری آنهــا زیــاد اســت بــه پزشــک مراجعــه کننــد

بیــان لطیــف، ســاده، روان و جذابیــت کالم، ویژگــی های شــعر 
شــهریار اســت. البتــه گاه در کنــار بیان لطیــف و ادیبانــه، دیده 
مــی شــود شــاعر بــا شــجاعت، پروایــی از کاربــرد اصطالحــات 
عامیانــه نــدارد و تصاویــر زیبــای کالمــی را بــا جمــالت محاوره 
ای در مــی آمیــزد و از اینکــه ادیبــان، ســطح شــعرش را نــازل 
بپندارنــد نمــی هراســد. ایــن تلفیــق شــاعرانه، از ویژگــی هــای 
ــد  ــه تحــول و تجدی ــد ب شــعر شــهریار اســت. شــهریار معتق
ــی در بیشــتر  ــن نوگرای ــار ای ــود و آث ــی ب حیــات در شــعر ادب
اشــعارش دیــده مــی شــود. او از کاربــرد مضامیــن نــو، پروایــی 

نداشــت و در ایــن زمینــه، نــوآوری هــای فراوانــی دارد.
ــد  ــای شــعر فارســی -مانن ــواع گونه ه شــهریار در ســرودن ان
قصیــده، مثنــوی، غــزل، قطعــه، رباعــی و شــعر نیمایــی- نیــز 
ــزل  ــا در غ ــر گونه ه ــتر از دیگ ــا بیش ــت. ام ــر داشته اس تبح
ــه  ــوان ب ــروف او می ت ــای مع ــه غزل ه ــود و از جمل ــهره ب ش
ــت«  ــه قربان ــم ب ــدی جان ــت« و »آم ــای رحم ــی ای هم »عل
اشــاره کــرد. شــهریار نســبت بــه علــی بــن ابی طالــب ارادتــی 
ــه  ــبت ب ــیاری نس ــیفتگی بس ــن ش ــت و همچنی ــژه داش وی

حافــظ داشته اســت.
شعر در خدمت دین

شــهریار، شــعر را هنرمندانــه بــه خدمــت گرفته بود تــا مذهب، 
ملــت و میهــن خــود را بــه جهانیــان معرفی کنــد. شــعر او، گاه 
ــمان  ــه آس ــرد، ب ــی ب ــعرهای دور و دراز م ــه ش ــده را ب خوانن
هــای عرفــان و انســانیت کامــل، پــرواز مــی دهــد و عالــم هایی 
باالتــر از ایــن عالــم ظاهــری را کــه خــود درک کــرده اســت به 
او نشــان مــی دهــد. گاه نیــز خواننــده را دگرگــون مــی کنــد 
و او را وا مــی دارد بــی اختیــار بــه روزگار حســرت خــود، بــه 
ــای از دســت  ــای محــال، فرصــت ه ــداری روزگار، آرزوه ناپای
ــک  ــت اش ــی نیس ــاز آمدن ــه ب ــته ای ک ــر آن گذش ــه و ب رفت

بریــزد و همــه گذشــته تلــخ و شــیرین خــود را در آن ببینــد. 
در واقــع، هــر یــک از شــعرهای شــهریار، پــرده ای از ســوز و 
ســازها و افــت و خیزهــای زندگــی او را نشــان مــی دهــد و از 

وطــن، اجتمــاع و تاریــخ ســخن مــی گویــد.
شهریار و پرواز تا بی نهایت

روح پــاک شــهریار، ایــن شــاعر آزاده، در بامــداد ۲۷ شــهریور 
ــم  ــید. جس ــر کش ــروردگارش پ ــارگاه پ ــوی ب ــه س ۱۳۶۷، ب
خســته و نحیــف او، بــا احترامــی کــم نظیــر، بنابــر وصیتــش 
در مقبــرة الشــعرای تبریــز بــه خــاک ســپرده شــد کــه مدفــن 
بســیاری از شــاعران و هنرمنــدان آن دیــار اســت. امــا بــدون 
شــک، شــعرهای او و آهنــگ صــدای گیرایــش کــه همــراه بــا 
موضوعــات تغییــر مــی کــرد و شــنونده را کامــاًل دگرگــون می 
ســاخت و قیافــه آرام او، همچنــان در خاطــر همــه مــردم ایــن 

مــرز و بــوم، زنــده و جاویــد خواهــد مانــد.

ویژگی شعر شهریار دستگیری 26سارق و کشف 
60کیلو تریاک در نجف آباد

ــاد از دســتگیری ۲۶  ــی شهرســتان نجــف آب ــده انتظام فرمان
ــواع ســرقت در اجــرای بیســت  ــره ان ســارق و کشــف ۶۴ فق
و دومیــن طــرح ارتقــای امنیــت اجتماعــی محلــه محــور در 

ــر داد. ــن شهرســتان خب ای
ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی بــا اشــاره بــه کشــف شــصت 
ــواد مخــدر  ــروش م ــرده ف ــتگیری دو خ ــاک و دس ــو تری کیل
ــن  ــرای ای ــوران در اج ــی افزود:مام ــع زمان ــن مقط در همی
طــرح موفــق بــه شناســایی و دســتگیری ۲۶ ســارق و کشــف 
ــواد  ــروش م ــواع ســرقت، دســتگیری ۶ خــرده ف ــره ان ۶۴ فق
مخــدر و کشــف ۲ کیلــو انــواع مــواد مخــدر و جمــع آوری و 
ــه مراکــز تــرک اعتیــاد شــدند. معرفــی ۵۳ معتــاد متجاهــر ب

گوهــری تصریــح کــرد: کشــف ۲ قبضــه ســالح جنگــی 
ــنگ  ــدادی فش ــاز ، تع ــر مج ــکاری غی ــالح ش ــه س ، ۳ قبض
ــف ۲  ــن کش ــه همچنی ــن رابط ــم در ای ــتگیری ۵ مته و دس
ــرقتی و  ــیکلت س ــور س ــتگاه موت ــودرو و ۶ دس ــتگاه خ دس
ــگاه  ــر از مخفی ــروقه دیگ ــوال مس ــی ام ــل توجه ــر قاب مقادی
ســارقان دســتگیر شــده از دیگــر نتایــج اجــرای این طــرح بود

 برنامه ریزی برای توزیع آب کشت 
پاییزه منوط به بارش ها است

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان: طــرح جامــع آب 
حوضــه زاینــده رود در حــال مطالعــه اســت و پــس از تکمیــل 
ــاز  ــی آن آغ ــات اجرای ــرو عملی ــد وزارت نی ــات و تایی مطالع

خواهــد شــد.
ــب،  ــون مترمکع ــده رود ۱۸۹ میلی ــد زاین ــی س ــره کنون ذخی
ورودی بــه ســد ۹ مترمکعــب بــر ثانیــه و خروجــی آن ۲۴ متــر 
مکعــب بــر ثانیــه اســت کــه بــا ایــن میــزان حجــم آب امــکان 

ــیم. ــته باش ــم داش ــاه را نمی توانی ــع آب در آبان م توزی
براســاس اعــالم هواشناســی بارش هــای دی و بهمــن امســال 
نرمــال و اســفندماه باالتــر از نرمــال خواهــد بــود و برنامــه منابع 
و مصــارف وزارت نیــرو بــرای ســال آبــی ۱۴۰۱- ۱۴۰۲ هنــوز 
تنظیــم نشــده و در مهرمــاه پــس از بررســی دقیق تــر شــرایط 
ــه  ــن برنام ــی، ای ــای احتمال ــی و بارش ه ــای هواشناس و الگوه
تهیــه و بــه اســتان ابــالغ خواهــد شــد و بــر اســاس آن بــرای 
ــرد. ــم ک ــزی خواهی ــارف برنامه ری ــف مص ــای مختل بخش ه

به مناسبت روز شعر وادب فارسی و روز بزرگداشت استاد سید حسین شهریار

کیفیت حضور زنان بـــه دو شــکل، مســتقیم و غیرمســتقیم، در 
ایــن دوران خالصــه می گــردد. در شــکل مســتقیم، اگرچــه زنــان 
از حضــور در صحنــه و خــط مقــدم معــاف بودنــد ولــی با شــروع 
ــت تدافعــی همــگان  جنــگ شــهرها و حمــالت موشــکی، حال
خصوصــاً زنهــا بیــش تــر گردیــد، چــون در ایــن رزم بــی امــان از 
ســوی ارتــش عــراق مــورد حملــه ي موشــکی واقــع شــده بودنــد.

حتــی در اوایــل جنــگ، ایــن زنــان شــیردل خرمشــهر و 

ــه ي  ــوم ناجوانمردان ــه در هج ــد کـ ــزه بودن ــنگرد و هوی سوس
دشــمن درکنــار مــردان خــود قــدم بـــه قــدم بــا بعثی هــا درگیر 
ــه  ــش هــم مای ــدن دشــمن از جــان خوی شــدند ودر عقــب ران
نهادنــد. در شــکل غیرمســتقیم، زنــان حکایــت ۷۰ َمــن مثنــوی 
دارنــد کـــه چگونــه بــا کارهــای خدماتــی و پشــتیبانی خــود در 

ــد. ــات دلگرمــی رزمنــدگان را فراهــم نمودن ــه، موجب عقب

زن ها در دفاع مقدس
به مناسبت آغاز جنگ تحمیلی و شروع هفته دفاع مقدس



w
w
w.
di
ba
ga
ra
n7

.ir

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 29  شهریور 1401
شماره 167 

4
خبر کوتاه  پرشدگی سدها به 4۰ درصد رسید

ــا  ــی ت ــدای ســال آب ــع آب، از ابت ــه مناب ــات پای ــر مطالع ــار اعالم شــده توســط دفت ــن آم براســاس آخری
نوزدهــم شــهریورماه، حجــم آب پشــت ســد زاینــده رود اکنــون بــه ۱۹۴ میلیــون مترمکعــب رســیده کــه 
برابــر ۱۶ درصــد از حجــم ســد بــوده و نســبت بــه ســال گذشــته ۲۱ درصــد کاهــش را ثبــت کــرده اســت.

همچنیــن میــزان بارندگــی تجمعــی اســتان اصفهــان از ابتــدای ســال آبــی ۱۱۱.۲ میلی متــر بــوده کــه 
نســبت بــه ســال آبــی گذشــته شــش درصــد و متوســط درازمــدت ۲۸ درصــد کاهــش داشــته اســت.

دیدار فرماندار ویژه نجف آباد 
با خیرین ورزش

موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه نجــف آبــاد 
در جلســه خیریــن ورزشــی حاضــر و بــا آنهــا دیــدار و گفتگــو 
نمــود درایــن دیدارصمیمــی ابتــدا موحــد رئیــس اداره ورزش 
ــر و  ــن در احــداث ،تعمی ــان گزارشــی از فعالیــت خیری و جوان
ــن ورزشــی  ــگاه خیری ــه نمــود آن ــز فضــای ورزشــی ارائ تجهی

شهرســتان نظــرات و دیــدگاه هــای خــود را بیــان نمــود.
ــات بســیار  ــه موســی مباشــری ضمــن تشــکر از اقدام در ادام
ــه مســائل فرهنگــی ورزشــی  ــن ورزشــی،توجه ب خــوب خیری
ــت  ــروری دانس ــور ض ــت را از ام ــات فراغ ــازی اوق ــی س و غن
کــه مــورد رضایــت خداونــد متعــال اســت و از همــه خیریــن 

ــد. ــالش نماین ــه ت ــن زمین خواســت همچــون گذشــته در ای
در ایــن جلســه  پیشــنهاداتی  از ســوی خیریــن جهــت ســاخت 

دو مجموعــه ورزشــی ارائه شــد.

ــاح  ــعی در افتت ــات س ــت خدم ــود کیفی ــا و بهب ــرای ارتق ب
و دایــر کــردن موتورالنــس در شهرســتان هــای بــزرگ 
داریــم و تــا کنــون موفــق شــده ایــم یــک دســتگاه اتوبــوس 
ــی  ــان باالی ــه دارای مصدوم ــی ک ــرای حوادث ــس ب آمبوالن

ــم. ــتند،تهیه کنی هس
ــس  ــس اورژان ــدری رئی ــاد حی ــر فره ــت دکت ــن نشس در ای
ــان  ــتان اصفه ــوادث اس ــت ح ــتانی و مدیری ــش بیمارس پی
گفــت: طــی یــک ســال گذشــته از شــهریور مــاه ۱۴۰۰ تــا 
ــت انجــام شــده  ــش از ۳۱۱ ماموری ــاه ۱۴۰۱،بی ــهریور م ش
ــت.در  ــس اس ــا اورژان ــاس ب ــون تم ــک میلی ــه ی ــه نتیج ک
ــق  ــی موف ــای قلب ــات احی ــورد عملی ــته ۱۶۰ م ــال گذش س
انجــام شــده اســت کــه دارای اهمیــت باالیــی اســت؛ چراکــه 
هــر یــک دقیقــه تاخیــر در شــروع ماســاژ قلبــی،۱۰ درصــد 
از شــانس زنــده مانــدن بیمــار را کــم مــی کند.حیــدری هــم 
چنیــن اظهــار داشــت: بــه عــالوه۳۶ مــورد کمــک بــه زایمان 
مادرانــی کــه فرصــت کافــی بــرای رســیدن بــه بیمارســتان 
نداشــته انــد نیز،صــورت گرفتــه اســت.وی تصریــح کرد:بــرای 
ــر  ــاح و دای ــات ســعی در افتت ــت خدم ــود کیفی ــا و بهب ارتق
کــردن موتورالنــس در شهرســتان هــای بــزرگ داریــم و تــا 
کنــون موفــق شــده ایــم یــک دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس 
ــی هســتند،تهیه  ــان باالی ــی کــه دارای مصدوم ــرای حوادث ب
کنیم.رئیــس اورژانــس پیــش بیمارســتانی اصفهــان در 
ــان  ــا در شــهر اصفه ــگاه ه ــی و محــل پای خصــوص جانمای
ادامــه داد:بخاطــر محدودیتــی کــه وجــود دارد،حــق انتخــاب 
ــرای  ــتا ب ــن راس ــم؛در ای ــا را نداری ــگاه ه ــل پای ــرای مح ب
بهینــه کــردن محــل پایــگاه هــا،۴ مــورد از پایــگاه هایــی کــه 
در مراکــز آتــش نشــانی بــوده انــد را ،بــه محــل هــای دیگــر 
ــداد  ــئله ام ــت:در مس ــدری گف ــاد حی ــل کردیم.فره منتق

رســانی دو عنــوان زمــان و هــدف دارای اهمیــت اســت؛امداد 
بــه بیمــار بایــد در زمــان اســتاندارد انجــام شــود؛هم چنیــن 
ــی  ــد اقدامات ــرای بهبــود کیفیــت امــداد رســانی بای ــرای ب ب
ــد آدرس  ــده بای ــاس گیرن ــرد تم ــرد،از جمله:ف ــورت گی ص
ــرای مــردم فرهنــگ  ــد ب صحیــح بدهــد و ایــن موضــوع بای
ــر  ــا ب ــد م ــن مســئله تاکی ــه در راســتای ای ســازی شــود ک
ــریع و  ــرای تس ــه ب ــت ک ــا اس ــه ه ــذاری کوچ ــماره گ ش
تســهیل در رونــد امــداد رســانی هــم مــردم ایــن اطالعــات 
را بداننــد و هــم شــهرداری بایــد در اختیــار مــا بگــذارد تــا 
ــا  ــردن آدرس شــویم.البته م ــدا ک ــه پی ــق ب ــر موف راحــت ت
بــرای بهبــود ایــن رونــد در حــال رایزنــی بــا مراکــز مربوطــه 
بــرای دریافــت لوکیشــن دقیــق هســتیم.وی افــزود:در 
ــل  ــه مح ــدادی ب ــای ام ــم ه ــیدن تی ــان رس ــوص زم خص
ــس،از  ــداد آمبوالن ــص و تع ــروی متخص ــود نی ــه کمب حادث
ــه تاخیــر رســیدن امدادگــری شــده اســت  ــی ب ــل اصل دالی
و میانگیــن زمــان رســیدن بــه حــوادث در ۶۰ درصــد 
ــا اســتاندارد انجــام مــی شــود کــه  ــق ب ماموریــت هــا مطاب
ــهر  ــت دقیقه،کالنش ــک هش ــهرهای کوچ ــان در ش ــن زم ای
هــا ۱۲ دقیقــه و جــاده هــا ۱۴ دقیقــه اســت.رئیس اورژانــس 
دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان اصفهــان در ادامــه گفــت:در 
ســالهای اخیــر آمبوالنــس جدیــد وارد شــبکه نشــده اســت 
ــر  ــود عم ــای موج ــس ه ــدادی از آمبوالن ــون تع ــم اکن و ه
ــران  ــازی و جب ــه ســعی در بازس ــد ک ــال دارن ــاالی ۱۵ س ب
ــس  ــتگاه آمبوالن ــون ۱۶۰ دس ــتیم.هم اکن ــص هس ــن نق ای
فعــال در ۱۶۱ پایــگاه اورژانــس اصفهــان موجــود اســت و بــه 
ازای هــر ســه دســتگاه آمبوالنــس فعــال بایــد یــک دســتگاه 

ــس رزرو وجــود داشــته باشــد. آمبوالن

راه اندازی اورژانس موتوری برای نخستین بار در اصفهان

بازدید فرماندار ویژه نجف آباد 
تمرین تیم ملی اسکیت فری استایل

ــف  ــژه نج ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــری مع ــی مباش موس
ــا حضــور  ــه همــراه جمعــی از مســئولین شهرســتان ب ــاد  ب آب
در ســالن مجموعــه ورزشــی آزادی نجــف آبــاد بــا تیــم ملــی 

ــد. ــدار کردن ــری اســتایل دی اســکیت ف
موحــد رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان و اســتاد 
حبیــب آبــادی مربــی ایــن تیــم گزارشــی از اقدامــات و نحــوه 
تمریــن تیــم مذکــور ارائــه نمودنــد آنــگاه موســی مباشــری از 
تــالش هــای جــدی حبیــب آبــادی و اعضــا تیــم تقدیــر نمــود.

تعطیلی موقت جایگاه گاز شهرداری نجف آباد
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت حمل ونقــل بــارو مســافر 
شــهرداری نجف آبــاد گفــت: در حــال حاضــر جایــگاه 
ــی و  ــص فن ــل نق ــه دلی ــهر ب ــوب ش ــدی جن CNG کمربن

نیــاز بــه استانداردســازی تعطیــل اســت تــا پیمانــکار 
ــات  ــینی عملی ــن حس ــس از اربعی ــاب و پ ــه انتخ مربوط

ــود. ــاز ش ــگاه آغ ــن جای ــازی ای استانداردس
 CNG ــگاه ــاد دو جای ــی گفــت: شــهرداری نجف آب رضــا رضای
دارد کــه نیــاز بــه استانداردســازی داشــت، امــا تعطیلــی هــر 

دو جایــگاه در یــک برهــه زمانــی ممکــن نبــود.
وی افــزود: در فــاز نخســت، جایــگاه CNG امــام یزدان شــهر 
استانداردســازی شــد و در حــال ارائــه خدمــت بــه شــهروندان 

. ست ا

 تعطیلی ۵0 درصدی فست فود 
فروشان در اصفهان

ــل  ــه دلی ــان: ب ــان اصفه ــود فروش ــت ف ــه فس ــس اتحادی رئی
ــد  ــه خری ــی اســتقبال، نســبت ب ــواد غذای ــش قیمــت م افزای

ــرده اســت. ــدا ک ــان کاهــش پی ــود در اصفه فســت ف
ــوده  ــه رو ب ــری قیمــت روب ــش دو براب ــا افزای ــی ب ــالم غذای اق
ــم  ــرار گرفته ای ــرایطی ق ــد. در ش ــد ندارن ــوان خری ــردم ت و م
کــه مــردم از لحــاظ تــوان مالــی بــه دو دســته بــاال و پاییــن 
ــدارد،  ــه متوســطی وجــود ن ــی طبق ــه عبارت تقســیم شــده ب
افــراد در طبقــه ثروتمنــدان و یــا در طبقــه فقــرا قــرار گرفتــه 
ــه، از  ــن جامع ــه پایی ــرای طبق ــد ب ــدرت خری ــه ق به طوری ک

دســت رفتــه اســت.
ــت،  ــده اس ــم ش ــف حاک ــن صن ــه در ای ــودی ک ــود رک باوج
ــزوده می شــود و  ــا بیشــتر اف ــر انصرافی ه ــذرد ب هرچــه می گ
تعــداد بیشــتری ترجیــح بــه تعطیلــی می دهنــد به طوری کــه 
ــان،  ــاالن اصفه ــد فع ــدود ۵۰ درص ــر، ح ــال اخی ــک س دری

ــد. ــل کرده ان تعطی

در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی، به مناسبت 26 شهریورماه، روز اورژانس و فوریت های پزشکی 
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                                                                   ورود موج ضعیف بارشی به اصفهان از روز سه شنبه

ــاد  ــی وزش ب ــر، گاه ــش اب ــف افزای ــوج ضعی ــوذ م ــا نف ــنبه ب ــان: از روز سه ش ــی اصفه ــی اداره کل هواشناس ــناس پیش بین کارش

 نســبتاً شــدید و در مناطــق شــمال غربــی و غــرب و نیمــه جنوبــی اســتان بارش هــای خفیــف و پراکنــده دور از انتظــار نیســت.

بیشــینه دمــای هــوای شــهر اصفهــان ۳۵ و کمینــه فــردا صبــح ۱۸ درجــه ســانتی گراد و بــادرود بــا ۳۷ و بوئیــن میاندشــت بــا ۶ 

ــود. ــی می ش ــتان پیش بین ــاط اس ــن نق ــن و خنک تری ــب گرم تری ــه ترتی ــانتی گراد ب ــه س درج

ساماندهی زاینده رود با 14 
میلیارد تومان اعتبار

مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان: ۱۴ میلیــارد 
ــه زاینــده رود تعریــف  ــرای پــروژه ســاماندهی رودخان تومــان ب
شــده اســت، در ســفر ریاســت جمهــوری یکــی از پروژه هایــی 
ــده رود  ــه زاین ــاماندهی رودخان ــم س ــرده بودی ــف ک ــه تعری ک
ــرای  ــریعاً ب ــتور داد س ــرو دس ــر نی ــتا وزی ــن راس ــود و در ای ب
 ســاماندهی رودخانــه نســبت بــه اخــذ مــاده ۲۳ اقــدام شــود.

تاکنــون یــک هــزار و ۴۸۹ حلقــه چــاه غیــر مجــاز حریمــی در 
بخــش مرکــزی و شــرق اصفهــان مســدود شــده اســت، اگــر 
چاه هــای غیرمجــاز مســدود نشــود رودخانــه زاینــده رود احیــا 

نخواهــد شــد.

کالس اولی ها 3۰ و 31 شهریور مدرسه می روند

معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش و پــرورش اعــالم 
کــرد کالس  اولی هــا ۳۰ و ۳۱شــهریور بــه مدرســه می رونــد. 
ــر  ــه خی ــح ب ــه »صب ــه در برنام ــی ک ــدی کاظم ــد مه محم
ــاره بازگشــایی  ــه ســؤاالتی درب ــرد، ب ــت می ک ــران« صحب ای
ــی،  ــت آموزش ــا، عدال ــری کرون ــرایط همه گی ــدارس در ش م
جــذب فرهنگیــان بازنشســته و مهــارت آمــوزی در آمــوزش 
متوســطه پاســخ داد و گفــت: امســال در روز دوم مهــر زنــگ 
آغــاز ســال تحصیلــی و زنــگ ایثــار و مقاومــت در مــدارس 
زده می شــود. مهــر امســال بعــد از ۲۵مــاه تعطیلــی مــدارس 
سراســر کشــور بازگشــایی خواهنــد شــد. دانش آمــوزان 
کالس اولــی در روزهــای ۳۰ و ۳۱ شــهریورماه بــرای شــرکت 

ــت. ــد رف ــه خواهن ــه مدرس ــکوفه ها ب در جشــن ش
 وی افــزود: امســال ۹۰۰هــزار فرهنگــی و ۱۶میلیون و۳۰هزار 
ــن  ــه از ای ــد ک ــدا می کنن ــدارس حضــور پی ــوز در م دانش آم
ــتند.  ــران هس ــد پس ــران و ۵۱درص ــد دخت ــداد ۴۹درص تع
امیدواریــم بــا همراهــی همــه مــاه مهــر بــا نشــاط آغازشــود 
و در طــول ســال تحصیلــی نیــز بتوانیــم در راســتای ارتقــای 
کیفیــت آمــوزش، اجــرای برنامه هــای تحولــی را بــه خوبــی 
پیــش ببریــم.« کاظمــی بــا توصیــه بــه دانش آمــوزان 
متوســطه بــرای تزریــق دوز یــادآور و تکمیــل واکسیناســیون 
گفــت: »در خــرداد امســال بیــش از ۸۵درصــد دانش آمــوزان 
ــرده  ــت ک ــود را دریاف ــن خ ــال دوز دوم واکس ــاالی ۱۲س ب

بودنــد. بــا توجــه بــه اســتمرار شــرایط شــیوع کرونــا بــا وجود 
ایــن دانش آمــوزان از ماســک اســتفاده کننــد و کالس هــای 
درس نیــز بایــد از تهویــه هــوای مناســب برخــوردار باشــند. 
ــال  ــر ۱۲س ــوزان زی ــم دانش آم ــه می کنی ــن توصی همچنی
ــن  ــت واکس ــای وزارت بهداش ــه تأییدیه ه ــه ب ــا توج ــم ب ه
مناســب خــود را تزریــق کننــد. امــا واکسیناســیون اجبــاری 

نیســت.
 به گفتــه او، ۱۴فروردیــن امســال و پــس از بازگشــایی 
مــدارس بــه  مــدت ۲مــاه، ۹۴درصــد دانش آمــوزان در 
ــن و شــروع  ــا وجــود ای ــد ب ــای درس حضــور یافتن کالس ه
افزایــش مبتالیــان و  پیــک جدیــد کرونــا مــا شــاهد 
اوج گیــری آن نبودیــم و دلیــل آن رعایــت دســتورالعمل های 
بهداشــتی توســط فرهنگیــان و دانش آمــوزان بــود. براســاس 
ــوزش  ــرورش، در آم ــوزش و پ ــئول در آم ــن مس ــالم ای اع
ــوزان رخ  ــری دانش آم ــرای یادگی ــکالتی ب ــوری مش غیرحض
ــن  ــران ای ــرای جب ــی ب ــرورش برنامه های ــوزش و پ داد. آم

ــت. ــه اس ــر گرفت ــئله درنظ مس
 در تابســتان امســال و به صــورت رایــگان دانش آموزانــی 
کــه نتوانســته بودنــد حــد نصــاب را در دوره تحصیلــی خــود 
کســب کننــد، در طــرح تعمیــق و تثبیــت یادگیــری شــرکت 

کردنــد تــا مشــکالت یادگیــری آنــان رفــع شــود.

 چه کسانی نباید
 واکسن آنفلوانزا بزنند؟

ــا  ــراد خــاص داشــته و ب ــی در اف ــر باالی ــرگ و می ــزا م آنفلوان
زدن واکســن آنفلوانــزا، افــراد از مــرگ و میــر ناشــی از آنفلوانــزا 
ــا  ــا ی ــر روی کرون ــن ب ــن واکس ــود و ای ــد ب ــان خواهن در ام

ــدارد. ــری ن ــرماخوردگی اث س
واکسن آنفلوانزا فقط روی ویروس آنفلوانزا موثر است. 

ــرای  اواخــر شــهریورماه و مهرمــاه هــر ســال بهتریــن زمــان ب
ــزا اســت. تزریــق واکســن آنفلوان

خانــم هــای بــاردار، افراد بســیار چــاق ، افــراد مســن و کودکان 
زیــر ۵ ســال ، کادر درمــان، افــراد بــا بیمــاری هــای زمینــه ای، 
ــه  ــی ک ــی و کودکان ــیمی درمان ــی و ش ــص ایمن ــاران نق بیم
مجبــور بــه اســتفاده از آســپرین هســتند جــزو افــراد پرخطــر 
در آنفلوانــزا محســوب مــی شــوند کــه تزریــق واکســن بــرای 

آنهــا واجــب اســت.

تعویض شناسنامه های قدیمی اجباری شد
ــاره لــزوم تعویــض  رئیــس ســازمان ثبــت احــوال کشــور درب
شناســنامه هــای قدیمــی )جلــد قرمــز( گفــت: همــه 
شــهروندان کشــور بایــد در ســریع تریــن زمــان ممکــن بــرای 
تعویــض شناســنامه هــای قدیمــی و اخــذ شناســنامه جدید 
اقــدام کننــد چــرا کــه در آینــده بــا شناســنامه هــای قدیمی 
ــوند. ــی ش ــه م ــکل مواج ــا مش ــات ب ــت خدم ــرای دریاف ب

هاشــم کارگــر در ایــن بــاره گفــت: قطعــا الــزام بــرای جدیــد 
ــی  ــازه زمان ــه ب ــا آنک ــود دارد و ب ــا وج ــنامه ه ــردن شناس ک
ــض  ــدم تعوی ــورت ع ــراد در ص ــده، اف ــف نش ــرای آن تعری ب
ــی  ــکل م ــار مش ــات دچ ــت خدم ــرای دریاف ــنامه، ب شناس
ــه  ــهروندان هرچ ــه ش ــت ک ــن اس ــه ای ــذا توصی ــوند؛ ل ش
ــد را  ــای جدی ــنامه ه ــد و شناس ــه کنن ــر مراجع ــریع ت س
ــود  ــی ش ــث م ــوع باع ــن موض ــه ای ــرا ک ــد چ ــت کنن دریاف
ــد و مشــکلی  ــت کنن ــات دریاف ــر خدم ــت ت ــور راح در کش
بــرای آنهــا ایجــاد نشــود و از ســوی دیگــر پایــگاه اطالعاتــی 

ســازمان ثبــت احــوال نیــز کامــل تــر شــده و کار بــرای ارائــه 
خدمــات الکترونیــک بــه شــهروندان نیز تســهیل می شــود.

کاهش 40 درصدی خرید مرغ

ــان:  ــفید در اصفه ــت س ــندگان گوش ــه فروش ــس اتحادی رئی
ــد شــهروندان  ــوان خری ــث شــده ت ــرغ باع ــش قیمــت م افزای
کاهــش یابــد و میــزان خریــد مــرغ نســبت بــه ســال 
یافتــه  کاهــش  درصــد   ۴۰ الــی   ۳۰ حــدود  گذشــته 
اســت. البتــه گــرم شــدن هــوا در چنــد مــاه گذشــته 
باعــث میــزان جوجه ریــزی در مرغداری هــا شــده بــود و 
ــزان  ــا می ــدن جوجه ه ــف ش ــت از تل ــرای ممانع ــداران ب مرغ
شــدن  بهتــر  بــا  و  بودنــد  داده  کاهــش  را  جوجه ریــزی 
ــت  ــد یاف ــش خواه ــزی افزای ــزان جوجه ری ــوا می ــرایط ه ش
ــد. ــدا کن ــش پی ــدودی کاه ــا ح ــا ت ــت قیمت ه ــن اس و ممک

نایــب رئیــس اتحادیــه گوشــت ســفید اســتان اصفهــان: گپــس 
ــه ۵۸  ــان ب ــی ۲۹ هــزار توم ــرغ از کیلوی از افزایــش قیمــت م
هــزار ۹۰۰ تومــان، ۱۰ درصــد از مــردم اصفهــان دیگــر تــوان 
خریــد مــرغ را ندارنــد و ۹۰ درصــد هــم ماننــد گذشــته مــرغ 
ــد در حــال بازگشــت  ــد خری ــداری نمی کننــد، امــا رون را خری

بــه شــرایط ســابق اســت.
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ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان  مدیرعامــل 
ــی  ــه فرهنگ ــان کرد:مجموع ــاد خاطرنش ــهرداری نجف آب ش
و  اقــالم  تأمیــن  بخش هــای  در  نجف آبــاد  شــهرداری 
مایحتــاج خدماتــی و تدویــن سلســله برنامه هــای فرهنگــی 
ــراق  ــر در کشــور ع ــه مراســم و موکب هــای دای ــا ب موکب ه

خدمت رســانی کــرده اســت.
ــودک،  ــه مهدک ــردن غرف ــا ک ــزود: برپ ــار اف ــا خاکس علیرض
ــودک  ــی ک ــز و صندل ــه می ــز آن ب ــوان و تجهی ــه نوج غرف
و نوجــوان و مربــی، برگــزاری انــواع بازی هــای فکــری، 
ــن  ــی از مهم تری ــای آموزش ــی و کالس ه ــی و آموزش حرکت

اقدامــات ویــژه موکب هــای نجف آبــاد بــود.
خاکســار تصریــح کــرد: تدویــن برنامه هــای فرهنگــی-

ــی  ــراز اول و مداح ــاتید ط ــخنرانی اس ــد س ــی همانن مذهب
ویــژه  و  تخصصــی  نشســت های  بیــت،  اهــل  ذاکــران 
ــارت اربعیــن از مهم تریــن بخش هــای انجــام  برنامه هــای زی
شــده در موکب هــای شــهدای نجف آبــاد، فاطمه الزهــرا 

)س( و دیگــر موکب هــای همجــوار آن بــوده اســت.
ــه  ــرداری جهــت تهی ــم تخصصــی تصویرب ــدارک تی وی از ت
ــای  ــزاری برنامه ه ــز، برگ ــب و تجهی ــل نص ــتند از مراح مس

مذهبــی و خدمت رســانی موکــب داران بــه زائــران حســینی 
ــات  ــر داد و گفــت: ســال های گذشــته اقدام ــن خب در اربعی
گســترده و مهمــی در موکب هــای شهرســتان نجف آبــاد 
ــف آن،  ــکاس ضعی ــه انع ــه ب ــا توج ــا ب ــد، ام ــام می ش انج
ــبکه های  ــی و ش ــانه مل ــت در رس ــش مثب ــی و نمای معرف
ــای  ــا برنامه ریزی ه ــال ب ــه امس ــت ک ــود نداش ــازی وج مج
ــاد از صفــر  انجــام شــده تمــام اقدامــات موکب هــای نجف آب
تــا صــد پوشــش خبــری و تصویــری داده شــد و مســتندی 

ــود. ــن می ش ــی تدوی ــانه مل ــت پخــش در رس جه
ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری نجف آبــاد افــزود: ارائــه گزارش هــای روزانــه 
ــس  ــورت عک ــه ص ــری ب ــزارش تصوی ــه گ ــا، تهی از موکب ه
از  اســتوری  و  موشــن  ســاخت  کوتــاه،  کلیپ هــای  و 
فعالیت هــای انجــام شــده، تعامــل و ارتبــاط زنــده از طریــق 
بســتر شــبکه های اجتماعــی، مصاحبــه بــا مســئوالن و 
ــری  ــش خب ــم، پوش ــر در مراس ــادی حاض ــران نجف آب زائ
دیگــر  از  شهرســتان  موکب هــای  مذهبــی  برنامه هــای 
ــراق  ــهری در ع ــت ش ــه مدیری ــی مجموع ــات فرهنگ اقدام

ــود. ب

 کرونا، دیگر عاملی برای تعطیلی مدارس نخواهد بود

مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان : بــه هیــچ عنــوان نبایــد تعطیلــی دوســاله کرونــا تکــرار شــود چــرا کــه آســیب های 
جبــران ناپذیــری را بــه آمــوزش و پــرورش و دانش آمــوزان در حیطــه  هــای آموزشــی و پرورشــی وارد می کنــد و کالس هــا بــا 

رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی از اول مهــر بــه صــورت حضــوری دایــر خواهنــد شــد.
 ایجــاد فضاهــا و فرصــت  هــای مناســب بــرای بعــد تربیــت بدنــی در دســتور کار اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان 

اســت و در ایــن زمینــه فضاهــای ورزشــی در حــال گســترش اســت.
طرح تعمیق و تثبیت یادگیری باید به صورت فرآیندی در طول سال نیز ادامه پیدا کند

شهر قرمزی در کشور وجود ندارد
ــت:  ــانی وزارت بهداش ــالع رس ــی و اط ــط عموم ــز رواب   مرک
بــر اســاس آخریــن بــه روز رســانی هــا، تعــداد شــهرهای بــا 
وضعیــت قرمــز هماننــد هفتــه گذشــته، در عــدد صفــر مانــد 
و تعــداد شــهرهای بــا وضعیــت نارنجــی از ۳۵ بــه ۲۰ شــهر 
کاهــش یافت.همچنیــن تعــداد شــهرهای بــا وضعیــت زرد از 
۳۴۲ بــه ۲۵۷ و تعــداد شــهرهای بــا وضعیــت آبــی از ۷۱ بــه 

۱۷۱ شــهر رســید.

فعالیت رسانه ای شهرداری در موکب های نجف آباد

عمود زاده قهرمان جهان شد
ــتی آزاد  ــرم کش ــال وزن ۶۵ کیلوگ ــوزاد در فین ــان عم رحم
قهرمانــی جهــان بــه مصــاف جــان دیاکومیهالیــس از آمریــکا 
رفــت و قاطعانــه بــا نتیجــه ۱۳ بــر ۸ حریــف را شکســت داد 

و بــا ۲۰ ســال ســن بــه مــدال طــال رســید.
ــره  ــدال نق ــی، محمــد نخــودی، رضــا اطــری م حســن یزدان
ــابقات  ــز مس ــدال برن ــی م ــس امام ــین زارع  و یون و امیرحس
را کســب کردنــد. کامــران قاســم پــور هــم شــب گذشــته بــا 

ــه طــال رســید. شکســت کاکــس ب

در کنــار تو نامم ســالمت اســت، ســعادت اســت. دلم همســایگی 
خداســت. روحــم درد هــای شــفاگرفته اســت. دلــم را برهنــه بــر 
دســت گرفتــه ام و روبــه روی تــو نماز شــده ام. قبله را جز ســوی 
ــج را جــز  ــه رن ــم پاســخ ســؤال های آغشــته ب ــو نمی دان ــگاه ت ن
صــدای آینــه زار خانــه ات نمی دانــم. پاییــزی کــه چهــار فصــل 
غزل هــای مــن اســت در زیــارت رحیمانــه تــو بــه هــم می ریــزد. 

ــه  ــو ب ــار ت ــد، در کن ــه ان ــرو ریخت ــن ف ــه در م ــی ک برگ های
شاخســاران خویــش بــر می گردنــد. تــو مــرا بشــکوفان. تــو مــرا 
جــواب بــاش. تــو مــرا در بــاران بهبــود زندگانــی حــل کــن. مــن 
بــه اعجــاز اجــدادی تــو ســخت پابنــدم. مــن بــه رنــگ آســمان 
قصــرت اعتقــاد دارم. بــه گنجشــک های زیارتــگاه تو مؤمنــم. دل 
ــند ــرق می رس ــه ش ــه بادی ــه ب ــی ک ــد، جاده های ــی من ان خوش

اگر خسته دلی به آقا سالم کن!
به مناسبت شهادت امام رضا )ع(

نشت نفت در نجف آباد
 به همت سارقان

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان بــا اشــاره بــه 
نشــت لولــه نفــت در نجف آبــاد گفــت: در ایــن حادثه ســارقان 
ــه  ــال ســرقت نفــت از خــط ۳۲ اینــچ نفــت از امیدی ــه دنب ب
ــته  ــون نتوانس ــد و چ ــان بودن ــگاه اصفه ــه  پاالیش ــواز ب اه
ــود. ــده ب ــاری ش ــام ج ــت خ ــرده و نف ــا ک ــد، آن را ره بودن

ــال ۵۵۰  ــت انتق ــه ظرفی ــاره ب ــا اش ــه فروش ب ــور شیش منص
ــس از  ــه پ ــت: بالفاصل ــط گف ــن خ ــکه در روز ای ــزار بش ه
ــه  ــوط لول ــرکت خط ــل ش ــوع، عوام ــدن موض ــخص ش مش
ــم و  ــال کردی ــی را ارس ــای فن ــدند و کمک ه ــزام ش ــت اع نف
در مــدت ۷ ســاعت لولــه تعمیــر و نشــتی در اراضــی دانشــگاه 

ــاد برطــرف شــد. آزاد نجــف آب
ــش از  ــته بی ــه روز گذش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه فروش ب شیش
ــه داد:  ــد، ادام ــع آوری ش ــوده جم ــای آل ــون خاک ه ۲۰ کامی
ــال  ــه وجــود پاالیشــگاه و خطــوط انتق ــا توجــه ب ــان ب اصفه
ــود و  ــیب می ش ــار آس ــاً دچ ــذرد گاه ــه از آن می گ ــت ک نف
ــار در منطقــه خمینی شــهر خــط  در یــک مــاه گذشــته دو ب
ــه  ــل فرســودگی شکســتگی داشــت ک ــه دلی ــازوت ب ــه م لول
مــازوت وارد خــاک  شــده بــود و پلیــس بــا اعمــال محدودیــت 

ترافیکــی بازســازی خــط انجــام شــد.
ــه صــورت  ــت ب ــه ضــرورت دارد وزارت نف ــان اینک ــا بی وی ب
ــد،  ــام ده ــای الزم را انج ــه برنامه ریزی ه ــن زمین ــژه در ای وی
تصریــح کــرد: روزانــه بیــش از ۱۲۰۰ تانکــر ســوخت از 
ــات  ــد، تأسیس ــدا می کن ــال پی ــتان انتق ــه ۱۴ اس ــان ب اصفه
نفتــی، پاالیشــگاه، خطــوط انتقــال نفــت از ایــن اســتان عبــور 
می کنــد و بایــد وزارت نفــت نســبت به رصــد و پایش مســتمر 
ــد. ــزی کن ــت و برنامه ری ــوادث دق ــر ح ــه از نظ ــوط لول خط
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                                                                     اردوی آماده سازی و انتخابی تیم ملی اسکیت
مرحلــه پنجــم اردوی آمــاده ســازی و انتخابــی تیــم ملــی اســکیت فــری اســتایل کشــور بــه میزبانــی شهرســتان نجــف آبــاد و 
زیــر نظــر مربیــان تیــم ملــی احســان حبیــب آبــادی و فرزانــه ایوبــی از نجــف آبــاد از  در ســالن ورزشــی موهبــت در مجموعــه 

ورزشــی آزادی  بــا حضــور تعــداد ۱۷ نفــر از ملــی پوشــان )۹ دختــر و ۸ پســر( در حــال برگــزاری اســت.
اعضای تیم ملی :  دختران :

رومینا سالک، ترانه احمدی، زهرا باقرزاده و مژده شعبانی
پسران :

رضا لسانی، امیرمحمد سواری، نیما مختاری و سبحان خسروانی

 طــی جلســات و آموزش هــای ترویجــی کــه در مرکــز 
اســتان و شهرســتان های نجــف آبــاد، مبارکــه و اردســتان بــا 
حضــور فعــاالن عرصــه پــروش طیــور برگــزار شــده، ضمــن 
ــگیری  ــای پیش ــوص راه ه ــگارا، در خص ــاری آن ــی بیم معرف

ــکات مهمــی بیــان شــده اســت. و کنتــرل ایــن بیمــاری ن
دکتــر محمــد باقــر مقــدس مدیــرکل دفتــر بهداشــت 
کــرم  و  زنبورعســل  طیــور،  بیماری هــای  مدیریــت  و 
ــه تخصصــی  ابریشــم ســازمان دامپزشــکی کشــور در کمیت
پــرورش  همــکاری  اســت  گفتــه  طیــور  بیماری هــای 
دهنــدگان، دامپزشــکان شــاغل در ایــن بخــش، اتحادیه هــا و 
تشــکل های مربوطــه بســیار پــر اهمیــت و در واقــع یکــی از 
ــت. ــر اس ــال حاض ــاری در ح ــرل بیم ــارزه و کنت ــای مب راه ه

وی در ادامــه، واکسیناســیون گله هــای مولــد و رعایــت 
ســازمان  اصلــی  راهبــرد  را  زیســتی  امنیــت  اصــول 
دامپزشــکی کشــور در کنتــرل و مدیریــت بیمــاری آنــگارا در 
ــه نقــش عقیــم  ــا توجــه ب طیــور صنعتــی بیــان داشــته و ب
ــر  ــور، ب ــای طی ــواع بیماری ه ــرل ان ــود در کنت ــازی ک س
ــت. ــرده اس ــد ک ــم تاأکی ــن مه ــری ای ــدن حداکث ــی ش عملیات

ــر ســعید راعــی رئیــس شــبکه دامپزشــکی  ــن دکت همچنی
ــن و  ــور ناظری ــا حض ــه ای ب ــتان در جلس ــتان اردس شهرس
مســئولین فنــی بهداشــتی واحدهــای پــرورش مرغ گوشــتی 
ــور  ــت طی ــدگان صنع ــد کنن ــی از تولی ــذار و جمع و تخمگ
ــای  ــتی از گله ه ــک روزه گوش ــه ی ــه جوج ــت تهی ــر اهمی ب
ــع  ــریع و به موق ــزارش س ــده و گ ــینه ش ــادر واکس ــرغ م م
بــروز بیمــاری، شناســایی آن و رعایــت اصــول قرنطینــه ای- 

ــد داشــته اســت. بهداشــتی)امنیت زیســتی( تأکی
ــور  ــلیمانی پ ــد س ــر محم ــز، دکت ــه نی ــتان مبارک در شهرس
ــاد شــده،  ــکات ی رئیــس شــبکه دامپزشــکی ضمــن بیــان ن

خطــاب بــه مرغــداران گفتــه اســت گله هــای درگیــر 
ــتند  ــی نیس ــی اختصاص ــم بالین ــگارا دارای عالئ ــاری آن بیم
ــه و  ــک نقط ــدگان در ی ــع پرن ــده، تجم ــای ژولی ــی پره ول
شــروع ناگهانــی تلفــات از عالئــم ایــن بیمــاری اســت و الزم 
اســت هــر گونــه تلفــات مشــکوک در مرغــداری فــوری بــه 

ــود. ــالع داده ش ــکی اط ــبکه دامپزش ــتی و ش ــر بهداش ناظ
و  هماهنگــی  به منظــور  هــم  جداگانــه ای  نشســت های 
اطــالع رســانی بیمــاری آنــگارا بــا حضــور ناظــران بهداشــتی 
کلینیســین های  صنعتــی،  طیــور  پــرورش  واحدهــای 
طیــور و جمعــی از پــرورش دهنــدگان در شهرســتان نجــف 
ــر عبــاس بدیعــی  ــاد برگــزار شــده کــه طــی آن هــا دکت آب
رئیــس اداره بهداشــت و مدیریــت بیماری هــای طیــور 
دامپزشــکی اســتان اصفهــان نیــز رعایــت اصــول بهداشــتی 
و قرنطینــه ای، تهیــه جوجــه از مــزارع مــرغ مــادر واکســینه 
ــای  ــن راهکاره ــم تری ــود را از مه ــازی ک ــم س ــده و عقی ش
پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری آنــگارا بویــژه در مــزارع 

ــت. ــته اس ــالم داش ــتی اع گوش

نکات مهم بهداشتی برای پیشگیری از بیماری آنگارا
خدمات تعیین تکلیف

 زیربنایی و روبنایی

ــه تعییــن تکلیــف  شــهرداری هــا و راه و شهرســازی موظــف ب
خدمــات زیربنایــی و روبنایــی اراضــی در زمــان واگــذاری هســتند

ــات  ــرای خدم ــف اج ــن تکلی ــژه تعیی ــه وی ــدار در جلس فرمان
زیربنایــی و روبنایــی منطقــه کارگاهــی تیــران بــا اشــاره بــه عدم 
شــفافیت در خصــوص تعییــن میــزان ســهم متقاضیــان در زمان 
ــتگاه های  ــرای دس ــان ب ــن زم ــن تعیی ــی ضم ــذاری اراض واگ
ــی  ــات زیربنای ــه طــرح اجــرای خدم ــت ارائ خدمات رســان جه
بــر لــزوم برنامــه ریــزی شــورای شــهر تیــران و شــهرداری جهت 

ســاماندهی منطقــه کارگاهــی تاکیــد نمودنــد.

ارتباط بین صنعت و دانشگاه

ایجــاد ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه بــا توجــه بــه ظرفیــت 
شــهرک صنعتــی ســنگ رضوانشــهر ضروری اســت

ــهرک  ــع در ش ــنگبری واق ــد س ــد از واح ــدار در بازدی فرمان
ــه  ــبت ب ــد نس ــوژی جدی ــتفاده از تکنول ــا اس ــه ب ــی ک صنعت
ــورهای  ــه کش ــادرات ب ــی و ص ــای تزیین ــنگ ه ــراوری س ف
اروپایــی اقــدام می شــود ضمــن تحســین تــالش صنعتگــران 
ــرآوری  ــوژی ف ــانی تکنول ــت به روزرس ــنگ در جه ــوزه س ح
ــان و  ــش بنی ــای دان ــد ه ــا واح ــاط ب ــزوم ارتب ــر ل ــنگ ب س
حضــور در عرصــه توســعه را جــزو ضروریــات توســعه و 

ــد. ــان نمودن ــتان اذع ــع شهرس ــرفت صنای پیش

 همایش پیاده روی جاماندگان
  اربعین حسینی

ــن  ــا نورالدی ــزاده باب ــای امام ــت امن ــؤول هیئ ــه مس ــه گفت ب
ــدگان اربعیــن حســینی روز  اشــن همایــش پیــاده روی جامان
گذشــته در روســتای اشــن بــا حضــور جمعــی از مــردم ایــن 

روســتا برگــزار شــد.
ســید مصطفــی قریشــی بــا اشــاره بــه اســتقبال مــردم مومــن 
ــن  ــراف از ای ــتاهای اط ــن و روس ــتای اش ــدار روس و والیتم
همایــش اظهارداشــت: مــردم عــزادار فاصلــه یــک کیلومتــری 
روســتا تــا امامــزاده بابــا نورالدیــن را پیــاده روی کردنــد و در 
ــه  ــام حســین علی ــزاداران ام ــان و ع ــز خادم طــول مســیر نی
ــی  ــان راهپیمای ــس از پای ــب و پ ــی دو موک ــا برپای ــالم ب الس
نیــز بــا توزیــع غــذای گــرم بــه میــزان ۳۵۰۰ نفــر از بــرادران 

ــد و خواهــران شــرکت کننــده پذیرایــی کردن

ای رســول خاتــم ســالم و درود خداونــد بــر تــو بــاد ای فرســتاده 
خوبی هــا،، ای مهربانتریــن فرشــته خــاک، تــو از ملکوت آســمان 
بــه زمیــن فــرا خوانــده شــدی تــا انســان را با معنــای واقعــی اش 
آشــنا کنــی، تــو آفتــاب روشــن حقیقــت بــودی در شــام تیــره 
زندگــی، از مشــرق دلهــا برآمــدی و صدهــا افســوس کــه اکنــون، 

آســمان تبــدار غــروب جانگداز توســت.
آه خدایــا کدامیــن زبــان و کدامیــن قلــم یــارای بیــان و نوشــتن 
گوشــه ای از غــم عظمــای رحلــت سراســر حــزن و انــدوه پیغمبر 

گرامــی اســالم، آن خورشــید درخشــان آســمان نبوت و چشــمه 
جوشــان تقــوی را دارد، او کــه نمونــه یــک انســان کامــل و دارای 
همــه خصوصیــات انســانی و اســالمی بــود، کدامیــن قلــم اســت 
کــه از تــو بــه صورتــی بایســته و شایســته یــاد کنــد؟ یــا محمــد 
)ص(از رحلــت تــو چــه بگوئیم و چه بنویســیم که براســتی وصف 
ایــن غــم بــزرگ، ایــن رحلــت جانگــذار و وصــف کبــری و داهیــه 
ــان می گنجــد؟ ــن بی ــم و کدامی ــن قل ــوان کدامی عظمــی در ت

درود خداوند بر تو باد ای فرستاده خوبی ها
به مناسبت رحلت پیامبر اکرم)ص( 
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آبادنجف آباد
به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی)ع(

رسول اکرم صلی  اهلل علیه و آله و سلم فرمود:
چون فرزندم حسن را به زهر شهید کنند مالئکه ی 

آسمان های هفت گانه بر او گریه کنند و همه چیز بر او 
بگرید حتی مرغان هوا و ماهیان دریا. هرکه بر او بگرید 
دیده اش کور نشود روزی که دیده ها کور می شود و 

هرکه در مصیبت او اندوهناک شود اندوهناک نشود دل 
او در روزی که دل ها اندوهناک شود و هرکه در بقیع او 
را زیارت کند قدمش بر صراط ثابت گردد روزیکه قدم 

ها بر آن لرزان است.

 بوی مهربانی

بــوی مهــر، بــوی مهربانــی، بــوی لبخند، بــوی درس و مدرســه و شــوق کودکانه در پیــاده روها، 
بــوی نمــره هــای بیســت، بــوي دفتــر حســاب و مشــق هــای ناتمام، بــوی دوســتی و محبــت ...

پاییــز بــا خــود شــور مــی آورد و قاصــدک هــا خبــر بازگشــایی مــدارس مــی دهنــد، درختــان 
آمــاده مــی شــوند تــا بــا شــوق، بــرگ هــای رنگارنگشــان را چــون کاغذهــای رنگــی بــر ســر 
ــوه  ــای انب ــاخه ه ــر ش ــارها ب ــد و س ــد بریزن ــي رون ــه م ــه مدرس ــتاقانه ب ــه مش ــی ک کودکان

درختــان صــف کشــیده انــد، تــا آوازهــای گرمشــان را بدرقــه کننــد.
نســیم، نفــس هــای معطــرش را هــر صبــح بــر گونــه هــای ســرخابی کودکانــه شــان مــی دمــد 
تــا خــواب را در ســایه هــای کوتــاه دیــوار جــا بگذارنــد و مشــتاقانه تــا حیــاط منتظــر مدرســه 
بدونــد دیوارهــای آجرنمــای مدرســه را سراســر شــور و شــوق پــر کــرده اســت . کالســها بــا 

آغــوش بــاز در آســتانه درهــا ایســتاده انــد تــا میهمانــان خــود را در آغــوش بکشــند
ــا در نفــس هــای  ــه مــی شــوند ت ــد و پروان ــه هــاي ســیاه جــان مــی گیرن ــر تخت واژه هــا ب

ــد ــرم نماین ــرزان کالس را گ ــای ل ــد و فض ــرواز کنن ــودکان پ ــان زده ک هیج
ــوق و  ــره، ش ــر دله ــی سراس ــه، روزهای ــاز مدرس ــای آغ ــن روزه ــی دارد ای ــور و حال ــه ش چ
اضطــراب، روزهــای مهــر و مدرســه، روزهایــی کــه خیابانهــا ســرخوش هیجــان لبریــز صداهای 

کودکانــه جــاری در پیــاده روهاینــد
روزهایــی کــه عشــق هــر ســحر، عاشــقانه از پشــت پنجــره کالس هــا ســرک مــی کشــد تــا 
بــا باالآمــدن آفتــاب، تنشــان را در نفــس هــای معطــر کــودکان شســت وشــو دهنــد. روزهایــی 
کــه آفتــاب بــه شــوق مدرســه رفتــن هــر صبــح زودتــر از آواز خــروس هــا بیــدار مــی شــود. 

روزهایــی کــه مــاه، بــاالی ســر دفترهــای مشــق بــه خــواب مــی رود
امــروز اولیــن روز از مــاه مهــر و شــروع فصل پاییز، ماه تحصیل، تالش، مشــق و مدرســه اســت ..

 آغاز سال تحصیلی، آغاز سفر در مسیر دانستن و فهمیدن مبارک

راهکارهای غذایی برای ایمن شدن در برابر آنفلوآنزا

ــق واکســن  ــر تزری ــالوه ب ــای ســالمت وزارت بهداشــت، ع ــوزش و ارتق ــر آم ــالم دفت ــر اع بناب
بــرای گروه هــای پرخطــر، اســتفاده از هفــت مــاده غذایــی بــرای بهبــود عالئــم ایــن بیمــاری 

ــر باشــد: ــد موث ــه آن می توان ــال ب ــی پیشــگیری از ابت و حت
* ماست های پروبیوتیک * سیر     

* شکالت تیره * چای   
* آجیل * فلفل قرمز  

* ماهی قزل آال


