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اقتصادی فرهنگی  نامه  هفته 

سـه شنبه هـای هر هفته منتشـر می شود

نجف آباد

4
پرشدگی سدهای استان اصفهان 

فقط 4 درصد است

5
فرونشست نامتقارن، خطرپذیری اصفهان 

را بیشتر کرده است 

6
برنامه میز خدمت جهادی در پایگاه های 

نماز جمعه نجف آباد 

7
نشست تخصصی احیای بافت های 

فرسوده در نجف آباد 

3

همایش جهاد تبیین 
ــا  ــن ب ــاد تبیی ــش جه همای
حضــور ســردار فــدا فرمانــده 
ســپاه صاحــب الزمــان )عــج( 
ــزار  ــهروند برگ ــالن ش در س

شــد.
3

بروز موج هشتم کرونا

ــروه  ــا گ ــوزان ی ــش آم دان
هــای دیگــر کــه بخواهنــد 
بــه صــورت دســته جمعــی 

واکســن تزریــق کننــد 

کسب رتبه برتر  اداره نهضت سواد اموزی مدیریت آموزش و پرورش 
نجف آباد در بین 4۱ منطقه استان و انتخاب خانم فریده بهارلویی 
به عنوان آموزش دهنده پویا و برتر نهضت سواد آموزی  نجف آباد
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اختصاص ۲۷۰تن قیر رایگان به نجف آباد 

 

مرتضــی فــوالدی رئیــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان نجــف 
ــن  ــهری ای ــی ش ــوزه بازآفرین ــای ح ــوص پروژه ه ــاد در خص آب
ــن  ــت دار ای ــای اولوی ــی از پروژه ه ــرد: یک ــار ک ــتان اظه شهرس
حــوزه، احــداث مدرســه در بافــت فرســوده شــهر نجــف آباد اســت 
کــه پیگیری هــای ویــژه ای در ایــن خصــوص بعمــل آمــده اســت.  
ــرا  ــداث فرهنگس ــروژه اح ــودن پ ــارکتی ب ــه مش ــاره ب ــا اش وی ب
شــهر نجف آبــاد گفــت: پیگیری هــای الزم در ایــن خصــوص 
ــن  ــار ای ــهرداری اعتب ــه ش ــی ک ــت و در صورت ــده اس ــل آم بعم
ــا آن  ــروژه را مشــخص کنــد، راه و شهرســازی هــم متناســب ب پ

را بعمــل مــی آورد.   پیش بینی هــای الزم 
ــت فرســوده  ــر باف ــفالت معاب ــت آس ــوالدی در خصــوص وضعی ف
ایــن شــهر عنــوان کــرد: یکــی از مشــکالت بافت هــای فرســوده 
وجــود معابــر خاکــی بــود و ایــن معابــر آســفالت نشــده شــرایط 
نامطلوبــی را بــرای زندگــی مــردم ایجــاد کــرده بــود کــه بــه لطف 

خــدا اقــدام ویــژه ای در ایــن رابطــه بعمــل آمــد.  
وی گفــت: بــه منظــور آســفالت معابــر فاقــد آســفالت در محــالت 
هــدف بازآفرینــی شــهری شهرســتان نجــف آبــاد در مجمــوع ۲۶۸ 

تــن قیــر اختصــاص یافــت.  
رئیــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان نجف آبــاد بــا بیــان 
اینکــه ایــن میــزان قیــر بــه شــهرداری ها تحویــل و تمامــاً مصــرف 
شــده اســت اذعــان داشــت: ۳۳ تــن قیــر بــرای شــهر دهــق، ۵۲ 
ــهر  ــه ش ــن ب ــاد و ۵۰ ت ــن نجف آب ــه، ۱۳۳ ت ــهر علویج ــن ش ت
گلدشــت تخصیــص یافتــه اســت و آســفالت معابــر بافــت فرســوده 

ایــن شــهرها اجــرا شــده اســت.  
ــر  ــفالت معاب ــور آس ــر بمنظ ــل قی ــرد: تحوی ــان ک وی خاطرنش
ــز آن  ــردم عزی ــردد م ــی در ت ــهری، ایمن ــعه ش ــتای توس در راس
ــتانداردهای  ــه اس ــیدن ب ــا و رس ــردد خودروه ــود ت ــق، بهب مناط

ــت.   ــه اس ــام پذیرفت ــوب انج مطل

فرزانه عموعلی اکبری به عنوان دبیر 
کمیته داوران هیات بدمینتون 

ــه  ــس کمیت ــی ریی ــه خان ــید قلع ــوی فرش ــی از س ــی حکم ط
داوران هیــات بدمینتــون اســتان اصفهــان،  فرزانــه علــی اکبــری 
از شهرســتان نجــف آبــاد بــه عنــوان دبیــر کمیتــه داوران هیــات 

ــون اســتان منصــوب شــد . بدمینت

ــگ و ارشاداســالمی  ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا حضــور  ــن ب ــاد تبیی ــش جه ــاد همای ــتان نجــف آب شهرس
ــتان  ــج( اس ــان )ع ــپاه صاحــب الزم ــده س ــدا فرمان ــردار ف س
ــاد و  ــان و اعضــای شــورای اداری شهرســتان نجــف آب اصفه
بــه همــت ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه ناحیــه، حوزه بســیج 
ادارات و پایــگاه بســیج آیــت اهلل ایــزدی شــهرداری نجــف آباد 

در ســالن شــهروند فرهنگســرای خــارون برگــزار شــد.
ــوح موســوی رئیــس   در ایــن همایــش کــه  ســید حســن ل
ــان اداره فرهنــگ و ارشــاد  ــه همــراه جمعــی از کارکن اداره ب
اســالمی شــرکت نمودنــد ؛ موســی مباشــری رئیــس شــورای 
تامیــن و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد ضمــن تشــکر 
از هوشــیاری کامــل مــردم و پشــتیبانی مســئولین در حــوادث 
ســه مــاه گذشــته کشــور و نــاکام گذاشــتن مطامــع دشــمنان 
ــاد تبییــن گفــت  ــه فلســفه جه ــا اشــاره ب ــاد  ب در نجــف آب
ــا تشــکیل قــرارگاه فرهنگــی فعالیت هــای خوبــی در حــال  ب
ــوب  ــو مطل ــه نح ــنگری را ب ــث روش ــت و بح ــری اس پیگی

دنبــال خواهیــم کــرد.
مباشــری در ادامــه در خصــوص اهمیــت جهــاد تبییــن اظهــار 
داشــت در شــرایط فعلــی کــه دشــمنان قســم خــورده نظــام 
ــیه  ــه حاش ــرای ب ــود را ب ــالش خ ــعی و ت ــه س ــالمی هم اس
کشــاندن جامعــه بــه کار بردنــد نیــاز جهــاد تبییــن و 

ــود. ــی ش ــل احســاس م ــش از قب روشــنگری بی
در ادامــه ســردار فــدا فرمانــده ســپاه صاحــب الزمــان )عــج( 

ــی  ــه بررس ــه  ب ــان جلس ــوان مهم ــه عن ــان  ب ــتان اصفه اس
ــالب  ــه انق ــار ده ــالمی در چه ــران اس ــای ای ــرفت ه پیش
پرداخــت و گفــت امــام آمــد و بــدون شــلیک یــک تیــر نظــام 
شاهنشــاهی را ســاقط کــرد، هنــر امــام ایــن بــود کــه فلســفه 

ــه جــا کــرد. و مثلــث قــدرت را جــا ب
ــه دســتاوردهای علمــی و نظامــی کشــور نیــز  ســردار فــدا ب
اشــاره کــرد و اظهــار داشــت ســرعت و رشــد علمــی مــا از اول 
انقــالب تــا کنــون ۴۰ برابــر شــده اســت لــذا دشــمنان تمــام 
تــالش خــود را کردنــد تــا مــا را شکســت دهنــد و جلــو ایــن 

رشــد را بگیرنــد
ســردار فــدا در پایــان در مــورد خــواص گفــت امروز بــه برکت 
شــما مــردم بــه وضعیــت بســیار خوبــی رســیده ایم و بســیج 
یعنــی همیــن مــردم و مــردم هــم یعنــی بســیج امــا در مــورد 
ــردرگمی  ــار س ــواص دچ ــی از خ ــم برخ ــد بگوی ــواص بای خ

شــدند و در ایــن آزمــون نمــره قبولــی نگرفتنــد.

همایش جهاد تبیین

شــهردار نجــف آبــاد : بــه مناســبت شــهادت حضــرت فاطمــه 
زهــرا)س( و ســومین ســالگرد شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی 
ــق شــهیدش ســردار شــهید حــاج احمــد کاظمــی در  و رفی
روزهــای ۱۲ تــا ۱۵ دی مــاه ۱۴۰۱ نجــف آبــاد معطــر و مزین 

بــه ورود کاروان شــهدای جنــگ تحمیلــی خواهــد بــود.
وی افــزود بــا ورود کاروان اهالــی بهشــت از عصــر دوشــنبه 
ــاز  ــهیدم” آغ ــق” ش ــای “رفی ــه ه ــژه برنام ــاه، وی ۱۲ دیم
ــاد،  ــف آب ــی از نج ــش های ــییع در بخ ــس از تش ــده، و پ ش
بــه محــل یادمــان شــهداء نجــف آبــاد ختــم خواهــد شــد. 
ــی چــون  ــه های ــژه برنام ــز وی ــان شــهداء نی در محــل یادم
ــی بهشــت  شــب شــعر، و مراســم گرامیداشــت کاروان اهال
پیــش بینــی شــده کــه بــه صــورت زنــده از صــدا و ســیمای 

جمهــوری اســالمی پخــش خواهــد شــد.
شــهردار نجــف آبــاد در پایــان ویــژه برنامــه هــای فرهنگــی 
هنــری ماننــد اجــرای ســرود، مداحــی و روضــه دهــه 
فاطمیــه در یادمــان شــهداء و بزرگداشــت ســالگرد شــهادت 
ــنبه  ــج ش ــی در روز پن ــد کاظم ــاج احم ــهید ح ــردار ش س
ــوان  ــه عن ــرا)س( را ب ــه الزه ــینیه فاطم ــی حس ــه میزبان ب
قســمتی دیگــر از ویــژه برنامــه هــای میزبانــی کاروان اهالــی 

ــرد. ــام ب بهشــت ن

 نجف آباد میزبان کاروان اهالی بهشت

با حضور سردار فداء فرمانده سپاه صاحب الزمان )عج( و  به دعوت قرارگاه فرهنگی شهرستان
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غذاهایی که در وعده شام نباید استفاده شوند

ابوالفضل کیماسی در
 اردوی تیم ملی ترامپولین

طبــق دعوت فدراســیون ژیمناســتیک کشــور، ابوالفضل کیماســی 
از شهرســتان نجــف آبــاد بــه اردوی منتخبیــن ترامپولیــن 
بزرگســاالن کشــور و انتخابــی مســابقات جهانــی باکــو دعوت شــد 
و در حــال حاضــر در ایــن اردو حضــور دارد. ایــن اردو از 9 تــا ۲۰ 
دی مــاه ۱۴۰۱ در جزیــره کیــش در حــال برگــزاری مــی باشــد.

بروز رسانی و استاندارد سازی جایگاه 
CNG شهرداری گلدشت

ــل از  ــه نق ــت ب ــهرداری گلدش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
رئیــس هیئــت مدیــره ســازمان مدیریــت حمــل و نقل شــهرداری 
ــگاه  ــزات جای ــی ،  تجهی ــطح ایمن ــا س ــور ارتق ــت ، بمنظ گلدش
زیــر نظــر بازرســین اداره کل  اســتاندارد اســتان و شــرکت ملــی 
ــه  ــن ب ــه اصفهــان و همچنی ــرآورده هــای نفتــی منطق پخــش ف
منظــور ارتقــا ســطح کیفیــت جایــگاه از لحــاظ لــوازم مصرفــی در 
کمپرســورها و تجهیــزات مرتبــط ، توســط شــرکت مجــاز ، بــروز 

رســانی و اورهــال شــد.
ابراهیــم رضایــی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع اظهارداشــت: همــه 
لــوازم و تجهیــزات ایــن جایــگاه نوســازی و آمــاده خدمــت رســانی 

بــه مــردم شــد.
او افــزود: بــرای اســتاندارد ســازی و اورهــال ایــن جایــگاه بیــش از 

یکصــد میلیــون تومــان هزینــه شــده اســت..
محمــدی کیــا از روحانیــون مســاجد خواســت تــا بــا نــگاه علمــی 
و جامــع بــه دغدغــه هــای فرهنگــی و موانــع پیــش روی حضــور 
جوانــان در مســاجد، بــه رفــع چالش هــای اجتماعی کمــک کنند.

گلدشت

ــا  ــاد ب مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان نجــف آب
اشــاره بــه آغاز پیــک هشــتم کرونا اظهارداشــت: خوشــبختانه 
تــا کنــون در شهرســتان مــورد خاصــی مشــاهده نشــده امــا 
همچنــان از مــردم تقاضــا داریــم توصیــه و دســتورالعمل های 

بهداشــتی را رعایــت کننــد.
دکتــر غالمحســین ســلیمانی نســب افــزود: مرکــز بهداشــت 
ــرای  ــته پذی ــد گذش ــاد همانن ــف آب ــم در نج ــی قائ و درمان

ــورت  ــت و در ص ــا اس ــن کرون ــق واکس ــرای تزری ــزان ب عزی
ــز در  ــن بیمــاری در شهرســتان مراکــز دیگــری نی شــیوع ای

ــه خواهــد شــد. نظــر گرفت
او همچنیــن بــرای دانــش آمــوزان یــا گــروه هــای دیگــر کــه 
بخواهنــد بــه صــورت دســته جمعــی واکســن تزریــق کننــد 
اعــالم کــرد: بــرای ایــن عزیــزان عــالوه بــر مرکــز قائــم مراکــز 

دیگــر نیــز در نظــر گرفتــه مــی شــود .

بروز موج هشتم کرونا منتفی نیست
توصیه مدیر شبکه بهداشت بر رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مقابله با موج هشتم کرونا

شــام از وعــده هــای غذایــی اصلــی اســت کــه نبایــد حــذف 
ــواد  ــاب م ــود، انتخ ــی ش ــی توجه ــورد آن ب ــا در م ــود ی ش
ــر کیفیــت خــواب تاثیــر  غذایــی نامناســب در وعــده شــام ب
ــی  ــای گوارش ــی ه ــس و ناراحت ــث رفالک ــذارد و باع ــی گ م
مــی شــود. بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکالت بهتــر اســت از 

ــر در وعــده شــام خــودداری شــود. ــی زی مصــرف غذای
۱. شــکالت تلــخ: شــکالت تلــخ دارای خــواص زیــادی اســت 
ــر کیفیــت خــواب تاثیــر  امــا مصــرف آن پیــش از خــواب، ب
ــه  ــت ک ــن اس ــن و تئوبرومی ــرا دارای کافئی ــی دارد زی منف
سیســتم عصبــی را تحریــک مــی کنــد و باعــث مــی شــود 

ــی فعــال کنــد. ــرای مــدت طوالن مغــز ب
ــز  ــای قرم ــت ه ــز: گوش ــت قرم ــاوی گوش ــی ح ۲. موادغذای
ــت  ــع از فعالی ــد مان ــادی دارن ــن زی ــه پروتئی ــت اینک ــه عل ب
ــراد  ــواب اف ــدت خ ــت و م ــر کیفی ــوند و ب ــی ش ــی م گوارش
ــد در وعــده شــام  ــه همیــن دلیــل نبای ــر مــی گــذارد ب تاثی

ــود. مصــرف ش

۳. پنیــر: اگرچــه پنیرهــا زیــاد مضــر نیســتند، ولــی مصــرف 
پنیــر و غذاهــای حــاوی آن مــی توانــد باعــث ســنگینی معده 

و مشــکالت خــواب شــود.
ــیر  ــی س ــاده غذای ــک م ــد ی ــی توان ــتنی م ــتنی: بس ۴. بس
ــا  ــتنی ه ــتر بس ــا بیش ــد، ام ــام باش ــده ش ــرای وع ــده ب کنن
حــاوی چربــی هــای اشــباع شــده، قندهــا و مــواد افزودنــی 
ــر روی افزایــش وزن و کیفیــت خــواب تاثیــر  هســتند کــه ب

ــذارد. ــی گ م
۵. پاســتا: پاســتا منبــع غنــی کربوهیــدرات اســت و مصــرف 
ــد  ــال باش ــز فع ــدن و مغ ــه ب ــی از روز ک ــر زمان ــرای ه آن ب
ایــده آل و مناســب اســت امــا خــوردن پاســتا در شــب 
ــر کیفیــت خــواب  باعــث احســاس ســنگینی مــی شــود و ب
ــر  ــری دریافتــی از پاســتا ب تاثیــر مــی گــذارد همچنیــن کال

ــذارد. ــی گ ــر م ــدن تاثی ــم و وزن ب متابولیس
زهرا طاهری
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ــه  ــراد جامع ــای اف ــف باوره ــرب و تضعی ــگ غ ــا رواج فرهن ب
ــرو  ــدآوری روب ــرس از فرزن ــا ت ــوان ب ــای ج ــیاری از زوج ه بس
هســتند. در گذشــته مــردم فرزنــد را هدیــه الهــی می دانســتند 
ــود رزق و روزی  ــا خ ــد ب ــه فرزن ــد ک ــاد بودن ــن اعتق ــر ای و ب
بــه همــراه دارد و فرزنــد را ســرمایه می دانســتند. بــرای 
زوجیــن جــوان دغدغه هایــی ماننــد تربیــت فرزنــد، مشــکالت 
ــاق مجــزا و ... مانعــی  ــی ماننــد ات اقتصــادی، نداشــتن امکانات

ــت.  ــدآوری اس ــرای فرزن ب
البتــه ایــن نگرانی هــا طبیعــی اســت امــا دلیلــی بــرای حــذف 
ــی  ــورت ذات ــه ص ــان ها ب ــه انس ــت. هم ــاله نیس ــورت مس ص
ــن را  ــش والدی ــه نق ــد و از اینک ــدآوری دارن ــه فرزن ــل ب تمای
ــدآوری بیشــتر از  ــد. مســاله فرزن ــذت می برن داشــته باشــند ل

آنچــه اقتصــادی باشــد فرهنگــی اســت. 
اینکــه افــراد بــه دنبــال رفــاه هســتند باعــث شــده اســت کــه 

افــراد از لحــاظ فکــری احســاس کننــد که فرزنــدآوری نــه تنها 
باعــث آرامــش نمی شــود بلکــه آرامــش را نیــز ســلب می کنــد 

و ایــن باعــث ایجــاد تــرس و فوبیــا در جامعــه می شــود.
ــی  ــرایط رفاه ــا ش ــد ت ــر بمانن ــد منتظ ــت نبای ــراد هیچ وق اف
ایــده آل بــرای آن هــا ایجــاد شــود و ســپس اقــدام بــه 
فرزنــدآوری کننــد زیــرا هیچ وقــت آن موقعیــت ایجــاد 
ــذر  ــا در گ ــات م ــات و توقع ــه احساس ــرا همیش ــود زی نمی ش
ــاال مــی رود. افــراد  زمــان در حــال تغییــر اســت و انتظــارات ب
بــه جــای اینکــه منتظــر ایجــاد شــرایط رفاهــی ایــده آل بمانند 

ــد.  ــت کنن ــاد و مدیری ــرایط را ایج ــد ش بای
زوجیــن بایــد بــه کارکردهای مثبــت فرزنــدآوری توجه داشــته 
باشــند. فرزنــدآوری از لحــاظ روحــی موجــب نشــاط و شــادابی 

افــراد می شــود و بــه اســتحکام خانــواده کمــک می کنــد. 
سمیه طالب

برای بچه دار شدن رفاه کامل الزم است؟

مدیــر دفتــر تأسیســات آبــی شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان، 
احســان اهلل امینیــا تشــریح آخریــن وضعیــت ذخایــر ۶ ســد 
اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: ذخیــره ســد مخزنــی زاینــده 
رود بــا ظرفیــت یــک میلیــارد و ۲۳۵ میلیــون مترمکعــب بــه 

۱۵۰ میلیــون مترمکعــب رســید.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حجــم ســد زاینــده رود ســال گذشــته 
در چنیــن روزی ۱۶۶ میلیــون مترمکعــب بــود، افــزود: ذخیــره 
کنونــی ســد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال آبــی گذشــته 9 
ــا بلنــد مــدت )۵۱ ســاله( ۷۵ درصــد  درصــد و در مقایســه ب

کاهــش نشــان می دهــد.
ــدت مشــابه  ــا م ــگان در مقایســه ب ــه داد: ســد گلپای وی ادام
ــد  ــا بلن ــه ب ــش و در مقایس ــد افزای ــته ۱۸ درص ــال گذش س
ــاچ  ــره آق ــد ق ــت. س ــه اس ــش یافت ــد کاه ــدت ۴۴ درص م
ســمیرم در مقایســه بــا ســال گذشــته وضعیــت مطلوب تــری 

را نشــان می دهــد.
وی بــه وضعیــت ســد حنــا ســمیرم اشــاره و خاطرنشــان کــرد: 
ــدت مشــابه ســال گذشــته  ــه م ــن ســد نســبت ب ــره ای ذخی
۱۰ درصــد و در مقایســه بــا بلنــد مــدت ۵۷ درصــد کاهــش 

ــد. ــان می ده نش
مدیــر بهره بــرداری و نگهــداری از تأسیســات آبــی شــرکت آب 
منطقــه ای اصفهــان همچنیــن بــه وضعیــت ســد خمیــران در 
مجــاورت شــهر تیــران اشــاره کــرد و گفــت: ایــن ســد نســبت 
ــد مــدت ۴۱ درصــد  ــن بلن ــه ســال گذشــته کــه و همچنی ب

کاهــش حجــم دارد.
ــار  ــار، اظه ــکل خوانس ــد باغ ــت س ــه وضعی ــاره ب ــا اش وی ب
داشــت: ایــن ســد ۳۴ درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

گذشته افزایش نشان می دهد. 
ــه اینکــه ظرفیــت ســدهای اســتان یــک  ــا اشــاره ب امینــی ب
ــت:  ــراز داش ــت، اب ــب اس ــون مترمکع ــارد و ۵۵۰ میلی میلی
مجمــوع حجــم آب مخــازن ســدهای اســتان هــم اکنــون ۱۸۵ 
میلیــون مترمکعــب اســت درحالــی کــه ســال گذشــته چنیــن 

ــود. روزی ذخایــر ایــن ســدها ۱9۶ میلیــون مترمکعــب ب
وی بــا بیــان اینکــه ذخایــر ســدهای اســتان نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال قبــل پنــج درصــد و در مقایســه بــا بلنــد مــدت 
۷۱ درصــد کاهــش نشــان می دهــد، اضافــه کــرد: هــم اکنــون 

میــزان پرشــدگی ســدهای اســتان بــه ۱۴ درصــد می رســد.

پرشدگی سدهای اصفهان ۱4 درصد است

تقویت سواد رسانه ای 
مانع از ناامیدی در جامعه

ــس اداره  ــه رئی ــم و معارف ــت تکری ــا، در نشس ــی محمدی کی عل
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان تیــران و کــرون، اظهارکــرد: 
ــا پیشــرفت و رشــد نفــوذ شــبکه های اجتماعــی و اینترنــت در  ب
کشــور بایــد تصمیــم گیــری کیفــی در اطالع رســانی و نشــر اخبار 
صــورت می گرفــت کــه متاســفانه ایــن اقدام بــه حد مناســب نبود.

ــت  ــه هجــوم جمعی ــانه ای منجــر ب ــود ســواد رس ــزود: نب وی اف
ــدون آگاهــی و دانــش در فضــای مجــازی  ــران ب ــادی از کارب زی
ــه  ــر ب ــر منج ــن ام ــه ای ــود ک ــی می ش ــبکه های اجتماع و ش
آســیب هایــی شــده کــه از جملــه آن ناامیــدی و نشــر شــایعه و 

ــکار عمومــی اســت. ــف اف تحری
ــانه ای  ــواد رس ــای س ــه داد: ارتق ــرون ادام ــران و ک ــدار تی فرمان
ــرای آگاهــی بخشــی در شــناخت اخبــار کــذب و واقعــی الزم  ب

ــی توجــه باشــیم. ــه آن ب ــد نســبت ب ــوده و نبای ب
ــن  ــی در ای ــای آموزش ــکیل دوره ه ــرد: تش ــان ک وی خاطرنش
راســتا و تشــکیل شــورای اطــالع رســانی بــرای آگاهــی بخشــی 

ــت. ــی الزم اس ــای اجتماع ــش ناهنجاری ه و کاه
محمــدی کیــا اذعان کرد: بهره گیری از ظرفیــت عمومی و مردمی 
در توســعه فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری الزم بــوده کــه باید از 
آن بــرای اعتــالی شــاخص های فرهنگــی شهرســتان بهــره بــرد.

ــت اداره  ــدی ریاس ــی در تص ــال صالح ــت از اقب ــن نشس در ای
ــی  ــل و عل ــرون تجلی ــران و ک ــالمی تی ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  جدیــد  رئیــس  به عنــوان  معینــی 

ــد. ــی ش ــتان معرف ــن شهرس ــالمی ای اس

تیران وکرون

چند روش موثر برای تسکین گلودرد
ــد  ــا ح ــودرد را ت ــم گل ــر عالئ ــات زی ــام اقدام ــا انج ــوان ب می ت

ــش داد: ــادی کاه زی
* غرغره آب نمک 

* استفاده از قرص های مکیدنی حاوی منتول 
* تسکین درد با داروهای بدون نسخه مانند آسپرین یا ناپروکسن 

* خوردن عسل
* نوشیدن آب

* استفاده از دستگاه های مرطوب کننده
اگــر درد گلــو بخصــوص هنــگام بلــع شــدید بــود و بــا تــب بــاال، 
ــه  ــد حتمــا ب ــا احســاس تهــوع همراهــی کــرد، بای اســتفراغ و ی

پزشــک مراجعــه کنیــد
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

ــادی، عضــو کارگــروه تخصصــی فرونشســت اســتان  بهــرام ن
ــیند  ــرو بنش ــه ف ــورت یکپارچ ــه ص ــن ب ــر زمی ــان: اگ اصفه
آســیب آنچنانــی نخواهیــم داشــت امــا خطــر زمانی اســت که 

ــن نمــی رود. زمیــن یکپارچــه پایی
فرونشســت در شــهر اصفهــان نامتقــارن اســت و یــک جــای 
شــهر فــرو می نشــیند و جــای دیگــر فرونشســت وجــود نــدارد 
و ایــن همــان خطــری اســت کــه در بیــن شــهرها، اصفهــان را 

خطرپذیرتــر کــرده اســت.
ــش  ــا چرخ ــرک ی ــروز ت ــب ب ــارن موج ــت نامتق فرونشس
ــت در  ــالف فرونشس ــن اخت ــا ای ــت ام ــده اس ــازه ها ش در س

ــت و از  ــر اس ــت خطرناک ت ــر اس ــه طوالنی ت ــازه هایی ک س
ایــن جهــت خطــوط انتقــال آب یــا خطــوط انتقــال ســوخت 

ــد. ــرار دارن ــیب ق ــرض آس در مع
ــرد  ــالم ک ــال 9۸ اع ــور در س ــرداری کش ــه ب ــازمان نقش س
ــواره  ــر ماه ــتفاده از تصای ــا اس ــت ب ــرخ فرونشس ــر ن حداکث
ای در دشــت اصفهــان اصفهــان۱۸.۴ ســاتی متــر اســت امــا 
ســازمان زمیــن شناســی خــرداد ۱۴۰۰ تــا خــرداد ۱۴۰۱ بــا 
ابــزار دقیــِق جــی پــی اس بــا خطــای یــک میلی متر،میــزان 
فرونشســت اصفهــان را ۱۵ ســانتی متــر اعــالم کــرد اســت که 

ایــن اعــداد و ارقــام نگــران کننــده اســت

فرونشست نامتقارن، خطرپذیری اصفهان را بیشتر کرده است

ضرورت بازسازی بافت های فرسوده
ــی  ــداف اساس ــان ها از اه ــرای انس ــی ب ــط زندگ ــعه محی توس
نوســازی و بهســازی بافت هــای فرســوده شــهری اســت کــه در 
قالــب اهــداف اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی قــرار می گیرند. 
بــه جــای گســترش بیــش از حــد ســاخت و ســاز در زمین های 
بکــر و حاشــیه شــهر، بهتر اســت بــرای جلوگیــری از هدررفتن 
ــه دورن  ــد را ب ــاختمان های جدی ــادی، س ــرمایه های اقتص س
ــاره  ــازی دوب ــازی و نوس ــا بهس ــرد و ب ــی ب ــای قدیم بافت ه
آن هــا را احیــا کــرد. بــا بررســی ابعــاد بحــران در بافــت قدیمــی 
شــهرها ضــرورت بهســازی، نوســازی و ســاماندهی بافت هــای 

ــد.  قدیمــی شــهری اهمیــت می یاب
از طرفــی معمــوال ســاختمان های قدیمــی و فرســوده جمعیــت 
زیــادی را در خــود ســکونت داده اســت و اتفاقــات تلــخ 
گذشــته ماننــد زلزلــه بــم ناشــی از عــدم مقاومــت ایــن نــوع 
ــز  ــاختمان ها در مراک ــه س ــن نمون ــت. از ای ــاختمان ها اس س
دولتــی، بیمارســتان ها و ... نیــز دیــده می شــود و ایــن خــود بــر 
ــد. ــوده می افزای ــت فرس ــازی و بهســازی باف ضــرورت مقاوم س

ضرورت اجتماعی بهسازی و نوسازی شهر
بافت هــای فرســوده عــالوه بــر داشــتن ارزش هــای نــادر زیبایی 
و تداعــی خاطــرات جمعــی و هویت بخشــی بــه شــهرها، هنــوز 
در بســیاری از شــهرها محــل ســکونت و معیشــت میلیون هــا 
نفــر از افــراد هســتند. ایــن بافت هــا در عیــن ارزش معنــوی در 
مقابــل بالیــای طبیعــی تهدیــد بــه شــمار می آینــد. در ضمــن 
ــار  ــی دچ ــروز زندگ ــای ام ــه نیازه ــخگویی ب ــه در پاس این ک
ــن مناطــق  ــاکنان ای ــزه س ــا انگی ــایی هایی هســتند. تنه نارس

داشــتن یــک ســرپناه اســت. 
ــکن  ــت مس ــودن قیم ــم ب ــل ک ــه دلی ــت ب ــم بضاع ــراد ک اف
در ایــن مناطــق ســاکن می شــوند. در پــی آن بی ثباتــی 
ــد  ــا و رون ــن محله ه ــی در ای ــادی و فرهنگ ــی، اقتص اجتماع

ــد. ــش می یاب ــهری افزای ــت ش ــب باف ــودگی و تخری فرس
ضرروت اقتصادی بهسازی و نوسازی شهر

ــد و  ــرار دارن ــهر ق ــز ش ــتر در مرک ــی بیش ــای قدیم بافت ه
معمــوال بــازار را در خــود جــای داده اســت بــه همیــن دلیــل 

ــد.  ــی دارن ــازات خوب ــی و امتی ــت مکان موقیع
امتیازات اقتصادی بازسازی بافت های قدیمی:

* ســهولت دسترســی بــه تمــام نقــاط شــهر و خدمات رســانی 
آســان از مرکــز شــهر

ــتی و  ــع دس ــعه در صنای ــد و توس ــای رش ــود زمینه ه * وج
ــی ــه جغرافیای ــر ناحی ــی در ه بوم

* وجود توان بالقوه مناسب برای توسعه مناطق مسکونی
ــا  ــی در مقایســه ب ــات و تاسیســات زیربنای ــودن امکان * دارا ب

ــهر ــیه ش ــر حاش ــای بک زمین ه
عــدم توجــه بــه ســاماندهی محیــط و شــرایط زندگی امــروزی، 
محیط هــای تاریخــی را خالــی از ســکنه می کنــد و ایــن 
ــی از  ــد و خال ــن، فاس ــای ناام ــه محله ه ــل ب ــا تبدی محیط ه
ــل  ــد و اصی ــال و اقشــار پردرآم ســکنه می شــود. ســاکنان فع
جــای خــود را بــه مهاجرین فقیــر از نظــر اقتصــادی و فرهنگی 
می دهنــد و ایــن خــود مهم تریــن ضــرورت توجــه بــه ســیمای 
بافــت تاریخــی را نشــان می دهــد. از طرفــی بــرای پیشــگیری 
از بــروز انــواع بزهــکاری اجتماعــی و عــدم واگــذاری بافت هــای 
قدیمــی بــه فعالیت هــای ضعیــف اقتصــادی موجــب کاهــش 

ارزش هــای فرهنگــی نهفتــه در آن می شــود. 
احمد شریعتی

به مناسبت روز ملی ایمنی دربرابر زلزله و کاهش اثرات بالیای طبیعی

مساجد مبدا فعالیت های فرهنگی 
مردمی محسوب می شوند

ــع  ــرون در جم ــران و ک ــتان تی ــدار شهرس ــا فرمان ــدی کی محم
ائمــه مســاجد تیــران و کــرون گفــت: مســجد مبــدا فعالیــت هــای 
ــان و  ــن جری ــد ای ــی شــوند و بای ــی محســوب م فرهنگــی مردم

ــد. ظرفیــت ارزشــمند تــداوم یاب
وی بــا اشــاره بــه اتفاقــات اخیــر کشــور و نقــش مســاجد در جذب 
نســل جدیــد اظهارداشــت: مســاجد جــز مهمتریــن ظرفیــت های 
اجتماعاتــی ایــران بــه حســاب مــی آیــد کــه بســیاری از کشــورها 

از چنیــن پتانســیلی بــی بهره هســتند.
فرمانــدار شهرســتان تیــران و کــرون بــا اشــاره بــه وجــود مســاجد 
ــزود: در دوران  ــتایی اف ــهری و روس ــف ش ــای مختل ــه ه در محل
پــس از کرونــا ایــن مراکــز دینــی مبــدا اجتماعــات و شــکل گیری 
مجــدد جمعیــت عمومــی کشــورمان بودنــد و در دیگــر نقــاط دنیا 

چنیــن ظرفیتــی وجــود نداشــت.
وی ادامــه داد: پتانســیل فرهنگــی فعــال در مســاجد بایــد تقویــت 
شــود کــه با توجــه به پیشــینه ایــن مراکــز در شــروع فعالیت های 
فرهنگــی مردمــی، ایــن جریــان و ظرفیــت ارزشــمند تــداوم یابــد.

دوری از بی توجهی به نیازهای مردمی
 و دغدغه های فرهنگی

ــورمان  ــه کش ــمن علی ــازی دش ــان س ــه جری ــاره ب ــا اش وی ب
ــا در  ــی توجهــی هــای م ــح کــرد: طمــع دشــمن از روی ب تصری
ــی و  ــای اجتماع ــه ه ــی و دغدغ ــا مردم ــه نیازه ــور ب درون کش
فرهنگــی ایجــاد شــد. بــا وجــود تذکــرات متعــدد رهبــر انقــالب 
در خصــوص مســائل فرهنگــی و رســیدگی بــه آن هــا امــا برخــی 
از متولیــان بــی توجــه کنــار ایــن توصیــه هــا گذشــتند و امــروز 

ــرار داده اســت. ــورد هــدف ق ــا را م دشــمن ســرمایه انســانی م
محمــدی کیــا از روحانیــون مســاجد خواســت تــا بــا نــگاه علمــی 
و جامــع بــه دغدغــه هــای فرهنگــی و موانــع پیــش روی حضــور 
جوانــان در مســاجد، بــه رفــع چالش هــای اجتماعی کمــک کنند.

تیران وکرون

پرونده اغتشاشات برای شما 
تشکیل شده است!

کالهبــرداری بــه اســم  ســامانه ثنــا  هنــوز در صــدر کالهبــرداری 
ــایت  ــچ س ــا هی ــامانه ثن ــت. س ــوده اس ــای آل ــق لینک ه از طری
مشــخصی نــدارد و اگــر بــرای شــما پیامکــی مبنــی بــر »ابالغیــه 
ــده  ــکیل ش ــما تش ــرای ش ــات ب ــده اغتشاش ــا »پرون ــد« ی جدی
ــک  ــی پیام ــه تمام ــد چراک ــی نکنی ــد، اعتنای ــال ش ــت« ارس اس
هایــی کــه مربــوط بــه قــوه قضائیــه و تشــکیل پرونــده باشــد بــا 

ــرای مخاطــب ارســال می شــود. سرشــماره ADLIRAN ب
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ــالگرد  ــا س ــاه ب ــم دی م ــه نه ــی روز جمع ــال تالق ــه دنب ب
حماســه بصیــرت و میثــاق امــت بــا والیــت، برنامــه برقــراری 
ــهر  ــه ش ــه کلی ــاز جمع ــای نم ــگاه ه ــت در پای ــز خدم می
هــای شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار شــد. مباشــری معــاون 
اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد بــه همــراه 
شهرســتان،  اجرایــی  دســتگاههای  و  ادارات  مســئولین 
ــه و اعضــای شــورای اســالمی شــهر نجــف  شــهرداران تابع
ــت  ــز خدم ــراری می ــه و برق ــاز جمع ــا حضــور در نم ــاد ب آب

بــوده و در  جهــادی پاســخ گــوی ســواالت حاضریــن 
ــورد مســائل و مشــکالت مطــرح شــده دســتورات الزم را  م
صــادر نمودنــد. در ایــن برنامــه پناهــی رئیــس دادگســتری 
شهرســتان بــه همراه تعــدادی از قضــات در خصوص مســائل 
ــه  ــای الزم را ارائ ــل ه ــردم راه ح ــی م ــکالت حقوق و مش
دادنــد. ایــن میــز خدمــت در شــهرک یزدانشــهر و شــهرهای 
ــد. ــرار گردی ــز برق ــق و علویجــه نی گلدشــت، جــوزدان، ده

برنامه میز خدمت جهادی در پایگاه های نماز جمعه

ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــس اداره میراث فرهنگ رئی
ــدازی  ــور راه ان ــزی به منظ ــاد از برنامه ری ــتان نجف آب شهرس
ــع  ــه دائمــی صنایع دســتی در شــهر گلدشــت از تواب بازارچ

ــر داد. ــاد خب ــتان نجف آب شهرس
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان اصفهــان، علیرضــا 
مســئولین  بــا  مشــترک  نشســت  حاشــیه  در  حبیبــی 
و مدیــران شهرســتان کــه بــا حضــور علیرضــا ایــزدی 
صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  مدیــرکل 
اســتان اصفهــان همــراه بــود بــا اعــالم ایــن مطلــب گفــت: 

ــاهد  ــه زودی ش ــده ب ــزی انجام ش ــا برنامه ری ــبختانه ب خوش
راه انــدازی بازارچــه دائمــی صنایع دســتی در بــاغ شــهر 

ــود. ــم ب ــت خواهی گلدش
ــه  ــی ب ــا زمین ــد ت ــرر ش ــت مق ــن نشس ــه داد: در ای او ادام
مســاحت ۲۰۰۰ مترمربــع توســط شــهرداری گلداشــت 
صنایع دســتی  دائمــی  بازارچــه  راه انــدازی  به منظــور 
ــگری  ــی، گردش ــپس اداره میراث فرهنگ ــود و س ــذار ش واگ
و صنایع دســتی نســبت بــه راه انــدازی ایــن بازارچــه دائمــی 

ــد. ــام ده ــات الزم را انج اقدام

کشف ۸ خودرو و موتورسیکلت مسروقه 

ــن  ــل و پنجمی ــرد: چه ــار ک ــی اظه ــم گوهری آران ــرهنگ میث س
ــوران  ــط مأم ــور توس ــت محله مح ــای امنی ــرح ارتق ــه از ط مرحل
ــد. ــته ش ــرا گذاش ــه اج ــاد ب ــتان نجف آب ــی شهرس ــی انتظام فرمانده

وی افــزود: در ایــن طــرح تعــداد ۱۲ نفــر از مجرمــان تحــت تعقیب 
مراجــع قضائــی و همچنیــن ۱۴ نفــر ســارق دســتگیر شــدند، کــه 
منجر به کشــف پنج دســتگاه خودرو و ســه دســتگاه موتورســیکلت 
ــواع ســرقت از ایــن ســارقان شــد. مســروقه و کشــف ۲9 فقــره ان

ــن  ــرد: در ای ــح ک ــاد تصری ــتان نجف آب ــی شهرس ــده انتظام فرمان
طــرح عالوه بــر کشــف دو قبضــه ســالح شــکاری غیرمجــاز، یــک 
قبضــه کلــت جنگــی و دســتگیری ســه متهــم در ایــن خصــوص، 
تعــداد ۱۰ نفــر از خــرده فروشــان مــواد مخــدر نیــز دســتگیر کــه 
ــواع مــواد  ــن متهمــان ۱۲ کیلوگــرم ان در بازرســی از مخفیــگاه ای

مخــدر کشــف شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه متهمــان دســتگیر شــده پــس از تشــکیل 
پرونــده بــرای انجــام اقدامــات قانونــی بــه مرجــع قضائــی تحویــل 
داده شــدند، خاطرنشــان کــرد: هــدف فرماندهــی انتظامــی 
ــور،  ــت محله مح ــای امنی ــرای طرح ه ــاد از اج ــتان نجف آب شهرس
افزایــش آرامــش و امنیــت شــهروندان اســت، در ایــن خصــوص از 
مــردم می خواهیــم در صــورت مشــاهده هرگونــه مــوارد مشــکوک 
مراتــب را از طریــق تمــاس بــا شــماره ۱۱۰ بــه پلیس اطــالع دهند.

دز یادآور واکسن را تزریق کنید

 ۵ XBB ــد، ســویه ــی ده ــی بهداشــت هشــدار م ســازمان جهان
امیکــرون بدخیــم تــر از نــوع دلتــا اســت و میــزان مــرگ و میــر 
ــی  ــری طــول م ــان کمت ــدت زم ــه آن دارد. م ــری نســبت ب باالت
ــات  ــی اوق ــد و گاه ــدید برس ــدت ش ــه ش ــت ب ــا وضعی ــد ت کش

ــدارد. ــم واضحــی وجــود ن عالئ
واکسیناســیون اقــدام بســیار ســاده و بــرای همــه بــه آســانی قابــل 
ــار  ــم یکب ــت ک ــه دس ــم ک ــا داری ــردم تقاض ــت و از م ــام اس انج
ــا را تزریــق کننــد و اگــر فــردی امســال،  در ســال واکســن کرون
واکســن کرونــا را تزریــق نکــرده حتمــا بــه ایــن کار اقــدام کنــد.

ــن ســخنگوی  ــاک آیی ــدرام پ ــارات پ ــر اســاس اظه ــن ب همچنی
ــا مشــاهده ســه  ــوزش پزشــکی، ب ــان و آم وزارت بهداشــت، درم
ــال ورود  ــرون، احتم ــد امیک ــویه های جدی ــه زیرس ــال ب ــورد ابت م

ــه کشــور تقویــت شــده اســت. ــا ب مــوج هشــتم کرون

راه اندازی بازارچه دائمی صنایع دستی 

گلدشت
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ــدای  ــران و کــرون گفــت: از ابت ــاد کشــاورزی تی ــر جه مدی
ــن  ــی در ای ــر بارندگ ــی مت ــون ۷۰ میل ــال تاکن ــز امس پایی
شهرســتان بــه ثبــت رســیده کــه نســبت بــه زمــان مشــابه 

ــد افزایشــی داشــته اســت. ســال قبــل رون
بــه آغــاز ســال زراعــی  بــا اشــاره  مهــدی آرپناهــی 
از اول پاییــز تــا پایــان تابســتان ســال بعــد،  جدیــد 
ــت. ــش یاف ــال افزای ــای امس ــزان بارندگی ه ــرد: می اظهارک

ــی در  ــر بارندگ ــی مت ــون ۷۰ میل ــه تاکن ــان اینک ــا بی وی ب
ایــن شهرســتان بــه ثبــت رســیده، افــزود: بیشــترین بــارش 
در بخــش کــرون بــوده کــه در یــک هفتــه گذشــته بیشــتر 

بــارش بــرف بــوده اســت.
مدیــر جهــاد کشــاورزی تیــران و کــرون ادامــه داد: بــا توجــه 
بــه خشکســالی های پیاپــی در گذشــته ذخایــر زیــر زمینــی 
ــده  ــرو ش ــی روب ــم آب ــکالت ک ــا مش ــوات ب ــا و قن و چاه ه
ــا  ــزان بارندگی ه ــش می ــا افزای ــا ب ــران آن ه ــه جب ــد ک بودن

ــرف انجــام می شــود. ــژه ب ــه وی ب
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه مشــکالت خشکســالی کشــور، 
نیازمنــد تغییــر روش هــای کشــاورزی بوده ایــم کــه در 
تیــران و کــرون توســعه کشــت گلخانــه ای و گیاهــان 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــوص ص ــن خص ــی در ای داروی
آرپناهــی خاطرنشــان کــرد: بــا افزایــش بارندگی هــا عــالوه بر 
جبــران کمبــود منابــع ســفره های زیــر زمینــی بــه توســعه 
ــد. ــک می کن ــم کم ــش ه ــن بخ ــدات ای ــاورزی و تولی کش

آلودگی هوا جان شهروندان را به خطر 
انداخته است

ــه  ــالمی: زمین ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــردم اصفه ــده م نماین
مســأله آب و آلودگــی هــوا همــه نماینــدگان یک صــدا هســتند و 
در ایــن زمینــه اتفاق نظــر وجــود دارد و قانــون خوبــی هــم تدویــن 
و تصویــب شــده کــه بــه شــکل قابــل قبولــی اجــرا نشــده اســت.

آلودگــی هــوا جــان شــهروندان اصفهــان را بــه خطر انداخته اســت 
و آســیب های روحــی و جســمی فراوانــی بــه همراه داشــته اســت، 
ــای  ــت و نامالیمت ه ــوء مدیری ــاب س ــن ت ــش از ای ــان بی اصفه

مســؤوالن را نــدارد.
 در دولــت ســابق ســرمایه گذاری قابل توجهــی بــرای بهینــه 
کــردن و توســعه نیروگاه هــا صــورت نگرفــت و همیــن امــر ســبب 
ــا  ــی ب ــر فعل ــم وزی ــد و امیدواری ــرق می ش ــی ب خاموشــی و قطع
روحیــه جهــادی خویــش بتوانــد ایــن عقب ماندگی هــا را در 

ــرژی جبــران کنــد. صنعــت ان

۱۹ شهر در شرایط آبی

بــر اســاس آخریــن اعــالم وزارت بهداشــت در زمینــه رنــگ بنــدی 
ــتان  ــک شهرس ــا، ی ــیوع کرون ــوص ش ــور در خص ــهرهای کش ش
ــت زرد و ۱9  ــتان در وضعی ــار شهرس ــی، چه ــت نارنج در وضعی

ــا ثبــت شــده اســت. شهرســتان نیــز در وضعیــت آبــی کرون
بــر ایــن اســاس شهرســتان نائیــن در وضعیــت نارنجــی و پرخطــر 

شــیوع کرونــا ثبــت شــده اســت.
همچنیــن شهرســتان های اردســتان، بوئیــن میاندشــت، چــادگان 
و فریــدن نیــز در وضعیــت زرد و نســبتاً پرخطــر کرونــا قــرار دارد.

خــور  خوانســار،  بیــدگل،  و  آران  اصفهــان،  شهرســتان های 
و بیابانــک، دهاقــان، تیــران و کــرون، برخــوار، فریدونشــهر، 
ــهرضا،  ــاد، ش ــف آب ــز، نج ــان، نطن ــگان، کاش ــان، گلپای فالورج
ســمیرم، لنجــان، مبارکــه، شــاهین شــهر و میمــه و خمینی شــهر 

ــت. ــده اس ــت ش ــا ثب ــی کرون ــت آب در وضعی
ــت  ــتان در وضعی ــتانی در اس ــچ شهرس ــوز هی ــی اســت هن گفتن

ــه اســت. ــرار نگرفت ــا ق ســفید کرون

ــا بهــره گیــری  نشســت تخصصــی احیــای بافــت فرســوده ب
از آمــوزه هــای زلزلــه بــم بــا حضــور اعضــای ایــن ســتاد بــه 
ریاســت موســی مباشــری و عبدالرســول امامــی دبیــر ســتاد 
ــی ســفیر  ــر همت ــی چــون دکت ــی و حضــور مهمانان بازآفرین
ــرای  ــر اج ــارت ب ــس اداره نظ ــی رئی ــر لقمان ــم، دکت ــهر ب ش
ــم  ــرکار خان ــی اداره کل، س ــکن و بازآفرین ــای مس ــرح ه ط
دکتــر اســکندری نماینــده شــرکت بازآفرینــی شــهری وزارت 
راه و شهرســازی، اکبــر نــوروزی رئیــس شــورای شهرســتان و 
ــای ادارات  ــهرداران و روس ــتان، ش ــوراهای شهرس ــای ش اعض

ــزار شــد. ــگان فرهنگســرای خــارون برگ درســالن فرزان
موســی مباشــری رئیــس ســتاد بازآفرینــی و فرمانــدار ویــژه 
شهرســتان نجــف آبــاد گفــت کشــور مــا یکــی از ۱۰ کشــور 
اول دنیــا از لحــاظ اتفاقــات و بالیــای طبیعــی اســت و 
ضــرورت احیــای بافــت هــای فرســوده بــر کســی پوشــیده 
ــرای  ــه بــم را داریــم و بایــد ب ــه زلزل نیســت چــرا کــه تجرب
ــت  ــدی در باف ــورت ج ــه ص ــه ب ــد ک ــا و درس باش ــا مبن م

ــای فرســوده وارد شــویم. ه
وی افــزود در شهرســتان نجــف آبــاد ۷۰۰ هکتــار و در شــهر 
ــه  ــود دارد ک ــوده وج ــت فرس ــار باف ــاد ۴۵۷ هکت ــف آب نج
عــدم رســیدگی بــه وضعیــت آنهــا جــدای از مســائل امنیتــی 

مســائل و مشــکالت اجتماعــی و اقتصــادی در بــر دارد.
در ادامــه عبدالرســول امامــی دبیــر ســتاد بازآفرینــی 
شهرســتان و شــهردار نجــف آبــاد گفــت در خصــوص احیــای 
ــودن  ــزه، محــرک نب ــود انگی ــا کمب ــای فرســوده ب ــت ه باف
بســته هــای تشــویقی دولــت، تداخــل اســناد، تعــدد مالکیــن 
ــی  ــای تاریخ ــت ه ــا باف ــوده ب ــای فرس ــت ه ــارض باف و تع

مواجــه هســتیم.
ــم ضمــن تشــکر از  ــی ســفیر شــهر ب ــر همت ــه دکت در ادام
ــان  ــادی در زم ــف آب ــان نج ــی هموطن ــای مردم ــک ه کم
ــود  ــاک خ ــرات دردن ــی خاط ــس از بازگوی ــم پ ــران ب بح
ــت  ــخت گف ــات س ــردم در آن لحظ ــت م ــه و وضعی از زلزل
ــه بحــث مقاوم ســازی ســاختمان هــا و  خواهــش می کنــم ب
نظــارت بــر آنهــا نــگاه ویــژه داشــته باشــید و از شــهرداران 
ــر ســاخت و ســاز هــا  خواســت نظــارت محکــم و دقیقــی ب

ــد. اعمــال کنن
ــکندری  ــر اس ــم دکت ــت خان ــن نشس ــدی ای ــخنران بع س
ــه  ــود ک ــهری وزارت راه ب ــی ش ــرکت بازآفرین ــده ش نماین
درخصــوص ایمنــی و تــاب آوری پاییــن شــهرها، ناپایــداری 
فرادســتی،  قوانیــن  شــهری،  بازآفرینــی  اهــداف  هــا، 
ــی، تســهیالت و تشــویق هــای  ــات اجرای ــا و اقدام رویکرده
دولتــی، ســاختار ســتاد و تقویــت برنامــه اقــدام مشــترک بــه 

ــت. ــخن پرداخ ــراد س ای
ــهرداری  ــازی ش ــاون شهرس ــی مع ــر مهلوج ــه دکت در ادام
نجــف آبــاد در خصــوص اشــکاالتی کــه در رابطــه بــا احیــای 

ــه ایــراد ســخن پرداخــت. بافــت فرســوده وجــود دارد ب
ــای بافــت  ــه مــواردی کــه در مســیر احی ــزود از جمل وی اف
ــتیم  ــه هس ــا آن مواج ــاد ب ــف آب ــهر نج ــوده ش ــای فرس ه
عبارتنــد از تضــاد قوانیــن موجــود، کــم کاری و بروکراســی 
ــودن  ــم ب ــهیالت، ک ــت تس ــرای پرداخ ــا ب ــخت بانک ه س
ــاد بافــت فرســوده،  ــه علــت تعــدد و مقــدار زی تســهیالت ب
همپوشــانی بافــت فرســوده و ابنیــه تاریخــی و تراکــم 

ــوده ــت فرس ــود در باف ــس موج نامتجان

نشست تخصصی احیای بافت فرسوده

افزایش بارندگی در تیران و کرون
تیران وکرون
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گیاهــان دارویــی از جملــه صنایــع زیــر مجموعه 
کشــاورزی، در کنــار مصــرف خوراکــی و غذایــی 
نقــش ویــژه ای در درمــان و کاهــش اثــرات 
سراســر  در  گیاهــان  ایــن  دارد،  بیماری هــا 
ــی را  جهــان تولیــد می شــود و مشــتریان فراوان

ــه خــود اختصــاص داده اســت. ب
ــه  بطــور کلــی بیشــترین ســطح زیــر کشــت ب
گیاهانــی چــون آنغــوزه، باریجــه، گل محمــدی، 
شــیرین بیان، موســیر، زیــره ســیاه، کــور و 
محصــوالت کــم آب بــر دیگــر اختصــاص دارد، 
ــد  ــزان تولی ــن می ــا در ســال گذشــته باالتری ام
مربــوط بــه زیــره ســبز، گشــنیز، رازیانــه ســیاه 

ــود. ــل ب ــه، شــوید و فلف دان
امــا در اســتان اصفهــان کــه در صنایــع مختلــف 
کشــاورزی از جملــه پیشــتازان کشــور بــه 
شــمار مــی رود، در زمینــه گیاهــان دارویــی نیــز 
ــا دارا  ــن خطــه ب ــی دارد، ای ــای فراوان ظرفیت ه
بــودن ۵۶۳ هــزار هکتــار، ۳.۵ درصــد از اراضــی 
کشــاورزی کشــور را بــه خــود اختصــاص داده و 
بــا دارا بودن شــرایط متنــوع آب و هوایــی، تولید 
انــواع محصوالت کشــاورزی در آن میســر اســت.

بیــش از ۳۵ نــوع انــواع گیاهــان دارویــی از 
ــبز،  ــره س ــران، زی ــدی، زعف ــه گل محم جمل
ــی،  ــم گل ــاع، مری ــک، نعن ــاه، زرش ــن گی زری
کاســنی، موســیر، رازیانــه، آلوئــه ورا و بیدمشــک 
ــش از ۲۴  ــن خطــه کشــت می شــود و بی در ای
ــه  ــن زمین ــرآوری در ای ــی ف ــرکت تخصص ش
دارویــی  شــرکت  و ۱۵  می کننــد  فعالیــت 

معتبــر ملــی در ایــن اســتان از جملــه مصــرف 
ــود. ــوب می ش ــی محس ــان داروی ــدگان گیاه کنن

از آنجــا کــه بیشــتر گیاهــان دارویــی از جملــه 
ــود،  ــوب می ش ــر محس ــم آب ب ــوالت ک محص
گســترش کشــت آنهــا در اســتان اصفهــان 
ــش  ــا چال ــی و ب ــکالت آب ــا مش ــواره ب ــه هم ک
ــی  ــت، م ــه روس ــزون رو ب ــالی روز اف خشکس
توانــد راه حــل مناســبی بــرای افزایــش تولیــد، 
بهــره وری اشــتغال زایی و همچنیــن کســب 

ــد. ــر باش ــورهای دیگ ــای کش بازاره
البتــه ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه خــام 

فروشــی بــه دیگــر کشــورها یکــی از معضــالت 
صنعــت گیاهــان دارویی در کشــورمان به شــمار 
مــی رود کــه بایــد جــای خــود را بــه فــرآوری و 
ارائــه محصــوالت کامــل شــده نهایــی بــه دیگــر 
ــم  ــدام بتوانی ــن اق ــا ای ــا ب ــد ت ــورها باش کش
ارزآوری بیشــتر را رقــم بزنیــم و از ســوی دیگــر 

اشــتغال زایــی نیــز تحقــق یابــد.
ــی  ــور باغبان ــس ام ــس زاده ریی ــا ریی احمدرض
ســازمان جهــاد کشــاورزی اصفهــان گفــت: 
تولیــد گیاهــان دارویــی در ایــن اســتان بــه ســه 
ــایر  ــران و س ــدی، زعف ــی گل محم ــته کل دس

ــود، در  ــدی می ش ــیم بن ــی تقس ــان داروی گیاه
گل محمــدی ســه هــزار و 9۵۰ هکتــار از اراضی 
ــاص  ــاه اختص ــن گی ــه ای ــه ب ــاورزی منطق کش
دارد کــه نتیجــه آن برداشــت ســاالنه ۱۲ هــزار 

تــن اســت.
وی اظهارداشــت: کاشــان، شــاهین شــهر و 
میمــه، گلپایــگان و ســمیرم بیشــترین مناطقــی 
ــی  ــا کشــت م ــاه در آنه ــن گی ــه ای هســتند ک
شــود، از ســوی دیگــر رتبــه ســوم کشــوری ایــن 
محصــول بــه اســتان اصفهــان اختصــاص دارد و 
امســال در مقایســه بــا ســال گذشــته ۲۰ درصد 

ــته ایم. ــد داش ــش تولی افزای
تیــران  نطنــز،  شهرســتان های  همچنیــن 
و کــرون، نجــف آبــاد، کاشــان و اردســتان 
ــت  ــش کش ــتان را در بخ ــهم اس ــترین س بیش
زعفــران بــه خــود اختصــاص داده انــد و میــزان 
تولیــد ایــن گیــاه گــران قیمــت در ســال جــاری 
نســبت بــه ســال قبــل حــدود ۱۰ درصــد 

ــت. ــته اس ــش داش افزای
ــد  ــی می توان ــان داروی ــت گیاه ــت کش صنع
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــان ب ــتان اصفه در اس
ــرفت  ــی پیش ــه خوب ــف ب ــی مختل آب و هوای
ــر و  ــورهای دیگ ــه کش ــادرات ب ــه ص و زمین
اشــتغال زایــی روز افــزون را فراهــم کنــد. بــه 
گفتــه وی افزایــش واحدهــای صنایــع تبدیلــی 
ــه  ــات آن ب ــه ضروری ــت از جمل ــن صنع در ای
شــمار مــی رود و حمایــت تســهیالتی از آن هــا 
ــورد توجــه باشــد. ــل م ــد بیــش از قب ــز بای نی

گیاهان دارویی گامی در جهت اصالح الگوی کشت

ــم  ــزاری مراس ــرای برگ ــی ب ــه هماهنگ جلس
ــت  ــهر گلدش ــام در ش ــهید گمن ــییع ش تش
در ســالن گلــزار شــهدای مرکــزی ایــن شــهر 

ــد. ــکیل ش تش
شــهردار  فردوســی  کــه  جلســه  ایــن  در 
گلدشــت، رضایــی معــاون شــهرداری، جمعــی 
گلدشــت  مذهبــی  هیئــات  مســووالن  از 
و مســووالن پایــگاه هــای بســیج حضــور 
داشــتند ابتــدا امــام جمعــه گلدشــت در 
ــهید  ــن ش ــکوه ای ــییع باش ــر تش ــخنانی ب س
گمنــام تأکیــد کــرد و اظهارداشــت: مطمئنــم 
مــردم شــهید پــرور گلدشــت در تشــییع پیکر 
مطهــر شــهید گمنــام حضــور حداکثــری 

ــت. ــد داش خواهن
ــار و شــهادت در  ــگ ایث ــد فرهن ــزود: بای او اف
ــه  ــد نهادین ــل جدی ــژه نس ــردم بوی ــن م بی
شــود و نســل جــوان مــا بــا آرمان هــای 

ــوند. ــنا ش ــتر آش ــهدا بیش ــالب و ش انق
حجت االســالم قاســم ترکــی افــزود: نیــاز 
ــییع  ــیر تش ــی در مس ــات مذهب ــت هیئ هس
ــز  ــردم عزی ــب از م ــی موک ــا برپای ــهید ب ش

ــد. ــی کنن پذیرای
ــا  ــه ب ــن جلس ــز در ای ــت نی ــهردار گلدش ش

اشــاره بــه آمادگــی شــهرداری بــرای هرگونــه 
ــهید  ــر ش ــر مطه ــییع پیک ــکاری در تش هم
گمنــام اظهارداشــت: برای خاکســپاری شــهید 
گمنــام در ایــن شــهر کمیتــه مرکزی شــهدای 
ــد  ــهر گلدشــت بازدی ــار از ش ــد ب ــام چن گمن
ــد  ــنهادی را تأیی ــای پیش ــکان ه ــد و م کردن

نمی کردنــد تــا اینکــه در آخریــن بازدیــد 
مــکان فعلــی در پــارک کوهســتان بــرای 
خاکســپاری پیکــر مطهــر شــهید تأییــد شــد.

ــزود:  ــی اف ــدی فردوس ــد مه ــدس محم مهن
مجموعــه زمیــن هــای شــمال شــهر در آینــده 
بعنــوان یکــی از اماکــن شــلوغ و پــر جمعیــت 

گلدشــت خواهــد بــود لــذا تصمیــم بــه 
خاکســپاری شــهید و ســاخت مقبــره شــهید 
گمنــام در ارتفاعــات شــمالی شــهر گلدشــت 
گرفتیــم و بــه یــاری خداونــد مراحــل مختلف 
اداری تشــییع شــهید در کمتــر از ۱۰ روز بــه 

تصویــب رســید و انجــام شــد.
او اضافــه کــرد: مراســم تشــییع روز ۵ شــنبه 
ــزار  ــمت گل ــه س ــارس ب ــج ف ــارک خلی از پ
شــهدای گلدشــت انجــام خواهــد شــد و 
ســپس بــه ســمت پــارک کوهســتان و مقبــره 

شــهید گمنــام حرکــت می کنیــم.
مهنــدس فردوســی بــه ســایر برنامه هــای 
تشــییع نیــز اشــاره کــرد و گفــت: پیکــر 
مطهــر شــهید شــهید شــب ۵ شــنبه قبــل از 
ــوان  ــزار شــهدای گلدشــت بعن مراســم در گل
معــراج شــهید میهمــان عزیــزان خواهــد 
ــود و مــردم شــریف گلدشــت می تواننــد در  ب
ــد. ــرکت کنن ــام ش ــهید گمن ــا ش ــم وداع ب مراس

او بــه مشــخصات شــهید گمنــام نیــز اشــاره و 
تصریــح کــرد: ایــن شــهید واالمقــام ۲۵ ســاله 
ــان ســال ۶۳  ــدر در آب ــات ب اســت و در عملی
ــهادت  ــع ش ــه رفی ــه درج ــه ب ــرق دجل در ش

نائــل آمــده اســت.

آماده استقبال از میهمان 25 ساله

گلدشت


