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اقتصادی فرهنگی  نامه  هفته 

سـه شنبه هـای هر هفته منتشـر می شود

نجف آباد

2
درخشش دانشجویان پزشکی دانشگاه 

آزاد اسالمی واحد نجف آباد

3
بررسی اقدامات انجام شده در طرح 

نهضت ملی مسکن

3
ایران در جایگاه نخست تولید زعفران در 

جهان قرار دارد

6
بهره برداری از طرح توسعه کاشی آسیا تا 

پایان سال جاری

2

اصفهان نماد فرونشست
محققان ســازمان زمین شناسی 
ایــران، اســتان اصفهــان را بــه 
پرمخاطره تریــن  عنــوان 
ــت  ــاد فرونشس ــه و نم منطق
کرده انــد.  نام گــذاری  کشــور 

4

باغ شهر صفوی
ــاغ شــهر صفــوی   ــوان ب عن
ــی   ــعار اصل ــوان ش ــه عن ب
طــرح نشــانگان تجــاری 
آبــاد  گردشــگری نجــف 

ــت. ــده اس ــاب ش انتخ

آگهی مزایده عمومی

 مدیریت آموزش و پرورش نجف آباد
 به استناد مجوز شماره103 

مورخ 1401/10/20 در نظر دارد بهره برداری از 
بوفه های استخر والیت و مجموعه ورزشی فتوت هر 
کدام  به مساحت 20 متر مربع واقع در بلوار شهید 

محسن حججی مجموعه ورزشی استخر والیت و 
خیابان رجایی مجموعه وزشی فتوت را از طریق 

برگزاری مزایده عمومی به صورت اجاره یکساله به 
متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. عالقه مندان به 
شرکت در مزایده می توانند ضمن بازدید از محل در 
ساعات اداری از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته 
جهت دریافت شرایط مزایده و تحویل فرم پیشنهاد 
خود به کارشناسی تربیت بدنی آموزش و پرورش 
نجف آباد واقع در نجف آباد خیابان دکتر شریعتی 

مقابل فرمانداری مراجعه و اقدام نمایند.
 قیمت پایه اجاره بهای ماهیانه بر اساس نظر 

کارشناس رسمی دادگستری 31/000/000 ریال
 تعیین گردیده است.

کارشناسی حقوقی و امالک آموزش و پرورش نجف آباد
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پایان راز قتل پس از ۲۹ سال 
 

رئیــس پلیــس آگاهــي فرماندهــي انتظامــي اســتان از دســتگیري 
ــی  ــای جعل ــت ه ــا هوی ــال ب ــا ۲۹ س ــه ب ــراری ک ــل ف ــک قات ی
ــن  ــان ای ــمندانه کارآگاه ــات هوش ــرد در عملی ــی ک ــی م زندگ
پلیــس خبــر داد.  و  بیــان داشــت: شــامگاه ۲۴ فروردیــن ســال 
۱۳۷۲ در پــی تمــاس تلفنــی شــهروندان بــا مرکــز فوریــت هــای 
پلیســی ۱۱۰ مبنــی بــر وقــوع قتلــی در خیابــان بزگمهــر شــهر 
اصفهــان مامــوران اداره تجســس کالنتــری ۱۴ و تشــخیص هویت 

بالفاصلــه در محــل حضــور یافتنــد.
وی افــزود: در تحقیقــات اولیــه کارآگاهــان مشــخص شــد مقتــول 
یــک جــوان ۲۳ ســاله اســت کــه پــس از درگیــری بــا یــک جــوان 
۲۲ ســاله دیگــر بــر اثــر ضربات چاقــو توســط او به قتل می رســد.

ــواهد از  ــن و ش ــام قرائ ــه  تم ــا اینک ــزود: ب ــان اف ــرهنگ تُرکی س
ــا ایــن  فــوت شــدن فــرد قاتــل حکایــت مــی کــرد گفــت امــا ب
وجــود پرونــده ایــن قتــل همچنــان بــاز بــوده و معمــای آن بــرای 

کارآگاهــان هنــوز حــل نشــده باقــی مانــده بــود.
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــی انتظام ــی فرمانده ــس اگاه ــس پلی رئی
گفــت: ســال هــا از ایــن ماجــرا مــی گذشــت تــا اینکــه کارآگاهان 
اداره مبــارزه بــا جرایــم جنایــی پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان 
بــا اشــرافیت و هوشــمندی بــاالی خــود قاتــل فــراری را کــه بــا 
هویــت جعلــی در یکــی از اســتان هــای جنوبــی کشــور در شــغل 
جوشــکاری مشــغول کار بــود شناســایی و بــه ۲۹ ســال زندگــی 

مخفــی متهــم پایــان دادنــد.
ــدارک و  ــر م ــه در براب ــم ک ــه داد: مته ــی ادام ــام انتظام ــن مق ای
مســتندات مســتدل و محکــم پلیــس قــرار گرفتــه بــود بــه ناچــار 
لــب بــه اعتــراف بــاز کــرد و عنــوان کــرد، شــب حادثــه در خیابان 
بزرگمهــر بــا دوســتم مشــغول قــدم زدن بــودم کــه متوجــه شــدم 
جوانــی بــی جهــت بــه مــا خیــره شــده اســت. مــن بــه ســمت او 
رفتــم و بــی جهــت بــا او درگیــری لفظــی پیــدا کــردم و کار مــا 

بــه فحــش و ناســزا کشــید.
در ایــن بیــن مــن چاقویــی کــه همیشــه همراهــم بــود را در آورده 
و چنــد ضربــه بــه پهلــو و ســینه او زدم، مرد جــوان بــر روی زمین 
افتــاده بــود و خــون زیــادی هــم داشــت از او مــی رفــت، حســابی 
ترســیده بــودم مــن اصــاًل قصــد کشــتن او را نداشــتم و فقــط مــی 
ــه  ــم چــرا کار ب ــا نمــی دان ــم ام ــه او گوشــمالی بده خواســتم ب
اینجــا کشــیده شــد. دوســتم کــه ایــن صحنــه را دیــد گفــت: بیــا 
زود از اینجــا برویــم چنــد نفــری کــه آن حوالــی بودنــد مســافتی 
را بــه دنبالمــان آمدنــد امــا مــا توانســتیم از دستشــان فــرار کنیم.

همــان شــب وســایلم را جمــع کــرده و بــه یکــی از اســتان هــای 
جنوبــی رفتــم و بعــد هــم بــا همــکاری یکــی از دوســتانم اســمم 
بــه عنــوان فــرد فــوت شــده در ســامانه هــای هویتــی ثبــت شــد 
و در تمــام ایــن ســال هــا بــا هویــت جعلــی زندگــی جدیــدی را 
بــرای خــودم درســت کــرده بــودم و اصــاًل فکــر نمــی کــردم کــه 
روزی توســط پلیــس شناســایی شــوم تــا اینکــه باالخــره بعــد از 

۲۹ ســال کارآگاهــان پلیــس بــه ســراغم آمدنــد.
ــا هوشــمندی و تیزهوشــی  ــان اینکــه ب ــا بی ــان ب ســرهنگ تُرکی
بــاالی کارآگاهــان پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان راز ایــن پرونده 
قتــل باالخــره بعــد از ســال هــا پایــان یافــت اظهــار داشــت: پــس 
از اینکــه متهــم صراحتــاً بــه قتل جــوان ۲۳ ســاله در ســال ۱۳۷۲ 
اعتــراف کــرد وی بــرای انجــام اقدامــات قانونــی و رســیدگی بــه 

جــرم خــود تحویــل مرجــع قضائــی شــد.

محققــان ســازمان زمین شناســی، اصفهــان را پرمخاطره تریــن 
منطقــه و نمــاد فرونشســت کشــور نام گــذاری کرده انــد. 
برخــی شــهروندان در مناطقــی کــه شــدت پیشــرفت 
ــه ســکوت  ــد: شــب ها ک فرونشســت بیشــتر اســت، می گوین
ــنویم. ــوار را می ش ــوردن دی ــَرک خ ــدای تَ ــت، ص ــتر اس بیش

ــان  ــه دشــت اصفه ــه هم ــان ک فرونشســت در اســتان اصفه
را در بــر گرفتــه اســت، چندســالی بــه بحــران تبدیــل شــده 
ــن  ــداوم ای ــورت ت ــان در ص ــه کارشناس ــق گفت ــت و طب اس
وضعیــت ســاالنه بــا ۱۲ تــا ۱8 ســانتی متر فرونشســت 

ــود. ــم ب ــه خواهی مواج
بــا تــداوم ایــن شــرایط و عــدم جــاری شــدن آب در رودخانــه 
ــر در  ــل مؤث ــن عوام ــی از مهم تری ــوان یک ــده رود به عن زاین
پیشــگیری از ایــن بحــران و از ســوی دیگــر تأثیــر ۲۰ســاله 
ــش  ــش از پی ــی بی ــا بی توجه ــده رود ب ــتر زاین ــکی بس خش
ــب  ــی شــاهد تخری ــن بحــران، در ســالهای آت ــه ای نســبت ب
خانه هــای مــردم، ابنیه هــای شــاخص و تاریخــی و در نهایــت 

اصفهــان زیبــا  خواهیــم بــود.
مهــدی طغیانــی، نماینــده مــردم اصفهــان در مجلس شــورای 
ــی  ــای تاریخ ــت در بن ــار فرونشس ــاهده آث ــا مش ــالمی ب اس
ــخصاً  ــار، مش ــه دوره قاج ــق ب ــای متعل ــید«، بن ــجد س »مس

ــیدن  ــد: رس ــان می گوی ــت در اصفه ــران فرونشس ــاره بح درب
فرونشســت و آثــار و پیامدهــای آن به بناهــای تاریخی کابوس 
مــا بــود کــه به تدریــج شــواهد آن بــر بناهــا و ســایر ابنیه هــای 
ــوع  ــن موض ــد ای ــر می رس ــود، به نظ ــان می ش ــی نمای تاریخ
ــیم  ــه داد آن نرس ــع ب ــر به موق ــه اگ ــت ک ــدار اس ــک هش ی
ــری  ــا بی تدبی ــت تاریخــی ب ــوان امان ــان به عن ــوزه اصفه باغ م
از بیــن خواهــد رفــت. در حــوزه مدیریــت منابــع آب 
شهر اصفهان ساالنه 1۲ تا 18 سانتی متر نشست می کند

زمین شناســی  دانشــکده  اســتادتمام  قاضی فــرد،  اکبــر 
دانشــگاه اصفهــان گفــت: باتوجــه بــه اینکــه کل شــهر 
ــت  ــت اس ــرض فرونشس ــق آن در مع ــر مناط ــان و اکث اصفه
و ایســتگاه های اندازه گیــری GPS نشــان می دهــد بیــن 
۱۲ تــا ۱8 ســانتی متر شــهر در حــال فرونشســت اســت ایــن 
فرونشســت مســلماً بی تأثیــر بــر بخشــی از تخریب هــای 
ــدر  ــه داد: هرچق ــت.وی ادام ــوده اس ــی نب ــای تاریخ ابنیه ه
برداشــت آب از ســطح شــهر بیشــتر شــود و ســطح آب 
ــاهد نشســت و بازشــدگی بیشــتر  ــد ش ــت کن ــی اف زیرزمین
ــای  ــی خانه ه ــی و حت ــای تاریخ ــب ابنیه ه ــا و تخری ترک ه

ــود. ــم ب ــردم خواهی م

اصفهان نماد فرونشست زمین در ایران

حمیدرضــا نیک یــار رئیــس دانشــکده پزشــکی دانشــگاه 
ــار دانشــجوی  ــت چه ــاد از موفقی آزاد اســالمی واحــد نجف آب
ــر  ــای برت ــب رتبه ه ــگاهی در کس ــد دانش ــن واح ــکی ای پزش
ــته  ــجویان رش ــرد: دانش ــار ک ــر داد و اظه ــد خب ــک درص ی
ــه کســب رتبه هــای یــک  ــاد موفــق ب پزشــکی واحــد نجف آب
ــون  ــرش در آزم درصــد به منظــور اســتفاده از تســهیالت پذی

ــدند. ــال ۱۴۰۲ ش ــتیاری تخصصــی پزشــکی س دس
وی افــزود: از مجمــوع ۱8 دانشــجوی پزشــکی از ۱۴ دانشــکده 
پزشــکی دانشــگاه آزاد اســالمی، کســب چهار ســهمیه توســط 
دانشــجویان دانشــکده پزشــکی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
نجف آبــاد بــه نام هــای حدیــث نــادری ســامانی، محمــد 
ــزاده  ــد ســتار و ســحر منظــوری امام ــت، ناهی مســیح عبودی

درخــور قدردانــی و ســتایش اســت.

رئیــس دانشــکده پزشــکی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
نجف آبــاد گفــت: پیــرو برگــزاری آزمــون جامــع علــوم پایــه و 
پیــش کارورزی در شــهریور ۱۴۰۱ و بــر اســاس اعــالم وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی نیــز نفیســه بــارور زاده 
دانشــجوی رشــته پزشــکی ایــن واحــد دانشــگاهی بــا تــالش 
و پشــتکار بــا کســب نمــره ۱۵۶ موفــق بــه کســب رتبــه ۲۳ 

کشــوری در آزمــون جامــع علــوم پایــه پزشــکی شــد.
نیک یــار ادامــه داد: تســهیل ادامــه تحصیــل دانشــجویان ممتاز 
و اســتعداد های درخشــان در مقاطــع باالتــر بــا اخــذ رتبــه ۲.۵ 
درصــد برتــر کشــوری از آزمــون جامــع علــوم پایــه و پیــش 
ــتیاری  ــون دس ــرکت در آزم ــه ش ــاز ب ــکی، مج کارورزی پزش
ــتند. ــانی هس ــروی انس ــرح نی ــاز ط ــل از آغ ــی قب تخصص

درخشش دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد نجف آباد

با کسب رتبه های برتر در آزمون های کشوری
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

ایران در جایگاه نخست تولید زعفران جهان

تجلیل از نانوایان نمونه   

در جلســه کارگــروه آرد و نــان ایــن شهرســتان موســی مباشــری 
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد از تعــداد 
۱۰ نفــر از نانوایــان نمونــه شهرســتان تجلیــل و بــا اهــدای لــوح 

تقدیــر و هدایایــی ایشــان را مــورد تفقــد قــرار داد .
ــای  ــغل ه ــی از ش ــی یک ــه نانوای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــری ب مباش
ــکات شــرعی،  ــت ن ــا رعای ــد ب ــان بای مقــدس اســت گفــت: نانوای
ــا مــردم  مســائل بهداشــتی و حســن خلــق و برخــورد مناســب ب
ــد. ــم نماین ــهروندان را فراه ــت ش ــات رضای ــوع موجب ــاب رج و ارب

نماینــده عالــی دولــت بــا بیــان ایــن کــه نانوایــان شهرســتان نجف 
ــا اخــالق هســتند، از  ــن و ب ــاد، انســان  هایی ســختکوش، متدی آب
ــریف  ــردم ش ــه م ــانی ب ــت رس ــان در خدم ــالش و کوشــش آن ت

شهرســتان قدردانــی کــرد.

بازدید از موسسه فرهنگی قرآن و عترت 

ویــژه  فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون  مباشــری  موســی 
و  االســالم  حجــت  همــراه  بــه  آبــاد  نجــف  شهرســتان 
المســلمین حســناتی امــام جمعــه نجــف آبــاد در موسســه 
فرهنگــی قــرآن و عتــرت نجــف آبــاد حضــور یافــت و بــا 
اهــداف و برنامــه هــای ایــن واحــد آموزشــی آشــنا شــد.

فرمانــدار همچنیــن در جلســه ماهانــه مدیــران مجتمــع آموزشــی 
غیــر انتفاعــی مــدارس علــم الهــدی و بنــت الهــدی وابســته بــه 
حــوزه علمیــه نجــف آبــاد شــرکت و نظــرات مدیــران ایــن واحــد 

آموزشــی را اســتماع نمــود.
وی ضمــن تقدیــر و تشــکر از برنامــه ریــزی و اجــرای برنامــه های 
ــات  ــال تجربی ــی، انتق ــای آموزش ــن واحده ــی ای ــی تربیت فرهنگ
ــه ســایر مــدارس را  ــن موسســه ب ــان طرحهــای ابتــکاری ای و بی
راهگشــا و موثــر دانســت و در راســتای رفــع مســائل و مشــکالت 
ــتور  ــکار و دس ــور راه ــای آموزشــی مذک ــن موسســه و واحده ای

الزم را صــادر نمــود.

ــل  ــاد در مح ــف آب ــتان نج ــکن شهرس ــورای مس ــه ش جلس
ســالن جلســات شــهید حــاج احمــد کاظمــی فرمانــداری بــه 
ریاســت موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه 

ــاد تشــکیل شــد. شهرســتان نجــف آب
در ایــن جلســه روســای ادارات راه و شهرســازی و بنیــاد 
مســکن انقــالب اســالمی شهرســتان گــزارش اقدامــات انجــام 
شــده در خصــوص طــرح نهضــت ملی مســکن را ارائــه نمودند 
ــرد  ــون عملک ــتان پیرام ــئولین شهرس ــایر مس ــن س همچنی
ــد. ــر پرداختن ــادل نظ ــه بحــث و تب ــه ب ــن زمین ــود در ای خ

در پایــان مباشــری ضمــن تشــکر از آغــاز عملیات ســاختمانی 
پــروژه ۵۷۷ واحــدی نجــف آبــاد خواســتار تســریع در رونــد 
ــایر  ــکن در س ــی مس ــت مل ــای نهض ــروژه ه ــا و پ ــرح ه ط

شــهرهای شهرســتان شــد.

بررسی اقدامات انجام شده در طرح نهضت ملی مسکن

کاشــت زعفــران دراصفهــان، ســابقه ای طوالنــی تــر از دیگــر 
ــی  ــا ب ــته ب ــای گذش ــه ه ــا در ده ــور دارد ام ــهرهای کش ش
ــادرات  ــروش و ص ــد، ف ــر، تولی ــن ام ــه ای ــبت ب ــی نس توجه

ــران دچــار ضعــف مقطعــی شــد. زعف
در طــول ســالیان گذشــته، بــار دیگــر بــا برگــزاری جشــنواره 
ــان  ــتان اصفه ــمند در اس ــت ارزش ــن کش ــف، ای ــای مختل ه
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و بــا توجــه بــه کــم آبــی در 
اســتان، روز بــه روز بــه بــر ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول 

صادراتــی افــزوده مــی شــود.
هــم اکنــون ایــن محصــول در شهرســتان های نطنــز، تیــران 
و کــرون، نجــف آبــاد، آران و بیــدگل، شــاهین شــهر و میمــه، 
اردســتان و کاشــان کشــت مــی شــود و بــا توجــه بــه اینکــه با 
زعفــران، گیاهــی کــم آب بر و بــا بازدهــی اقتصادی باال اســت، 
ــن محصــول  ــاه جایگزی ــن گی در شــرایط خــاص اصفهــان ای
ــت. ــده اس ــا ش ــتان ه ــن شهرس ــر در ای ــات و آب ب صیفی ج

ــا اشــاره  در ایــن ارتبــاط مدیــر جهــاد کشــاورزی اصفهــان ب
ــه اینکــه مطابــق برآوردهــای کارشناســی ضریــب کیفیــت  ب
زعفــران اصفهــان نســبت بــه خراســان باالتــر اســت،  اظهــار 
ــذاری در  ــرمایه گ ــد س ــی ده ــان م ــوع نش ــن موض ــرد: ای ک
ــرای  ــی را ب زمینــه صــادرات زعفــران اصفهــان، ارزآوری خوب

ــه همــراه خواهــد داشــت. اصفهــان و کشــور نیــز ب
ضرورت حمایت های دولتی برای قطع دست دالالن از 

بازار زعفران
مهــرداد مردامنــد بــه ضــرورت حمایــت هــای دولتــی بــرای 
ــازار و پشــتیبانی از کشــاورزان  قطــع دســت دالالن از ایــن ب
در ایــن ارتبــاط اشــاره کــرد و گفــت: بــرای صــادرات بهتــر، 
نیازمنــد اصــالح چرخــه صادراتــی و موانــع قانونــی هســتیم، 
ــا افزایــش قیمــت دالر کشــاورز  ــی اســت کــه ب ــن در حال ای
ضــرر مــی کنــد چراکــه واســطه هــا زعفــران را بــه ریــال از 

کشــاورز مــی خرنــد و بــه دالر مــی فروشــند.
وی بــا تاکیــد بــر رتبــه نخســت زعفــران ایــران و اصفهــان در 
دنیــا نســبت بــه کشــورهای رقیبــی کــه تــالش دارنــد ایــن 
بــازار را از ایــران بگیرنــد، تصریــح کــرد: هنــوز در زمینــه ایــن 
ــم و  ــرده ای ــذاری نک ــرمایه گ ــی س ــه خوب ــول ارزآور ب محص
ــه  ــی اســت کــه بخشــی از کیفیــت محصــول ب ــن در حال ای
نــوع آب و هــوا و حاصلخیــزی خــاک برمــی گــردد و شــرایط 
بــه خوبــی در کشــورمان و بــه ویــژه اصفهــان فراهــم اســت.

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اصفهــان با اشــاره بــه اینکه 
درایــن راســتا یکــی از شــهرهایی کــه کشــت زعفــران در آن 
مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، بــادرود واقــع درشهرســتان 
ــا  ــدود ۱۲۰ ب ــون ح ــم اکن ــت: ه ــت، گف ــدگل اس آران و بی
اهکتــار از اراضــی بــادرود بــه کشــت زعفــران اختصــاص دارد 
و در ســال جــاری ســطح زیرکشــت ایــن محصــول ۳۰ درصــد 
نیــز افزایــش یافتــه اســت کــه موجــب افزایــش اشــتغالزایی 

خواهــد شــد.
ضرورت فرآوری و بسته بندی زعفران

ــت:  ــن محصــول گف ــرآوری ای ــه ضــرورت ف ــاره ب ــا اش وی ب
ایــن گیــاه بــرای درمــان ســرطان، افســردگی، کــم خونــی و 
بیماری هــای قلبــی، پوســت و تقویــت حافظــه موثــر اســت و 
الزم اســت در زمینــه محصــوالت فــراوری شــده دارویــی نیــز 

وارد عمــل شــویم.
ــول  ــن محص ــدی ای ــته بن ــف بس ــت ضعی ــد از کیفی مرادمن
ــا  ــا دنیــا ســخن گفــت و تصریــح کــرد: بایــد ب در مقایــس ب
ــته  ــراوری و بس ــای ف ــاخت ه ــرمایه گذاران زیرس ــذب س ج

ــدی مناســب هــم ایجــاد شــود. بن
سمیه طالب
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بــا مشــاوره متخصصــان حــوزه نشــانگان تجــاری شــهری و بــا 
ــه  ــاغ شــهر صفــوی  ب ــوان  ب ــات  گســترده، عن انجــام مطالع
ــگری  ــاری گردش ــانگان تج ــرح نش ــی  ط ــعار اصل ــوان ش عن

ــاد انتخــاب شــده اســت. نجــف آب
بــه همیــن منظــور و در جهــت احیــاء مجموعــه صفــوی بــاغ 
شــهر زیرســاخت هایــی در نظــر گرفتــه شــده از جملــه مهــم 
تریــن و شــاخص تریــن ایــن زیرســاخت هــا مســیری هفــت 
ــاغ  ــه ب ــگری کوچ ــیر گردش ــوان مس ــت عن ــری تح کیلومت

زندگــی مــی باشــد.
محــور تفریحــي گردشــگری کوچــه باغــی و زندگــی، مســیری 
اســت متناســب بــا گردشــگری بــدون خــودرو از طــرح هــای 
کالن گردشــگری نجــف آبــاد بــه عنــوان طوالنــی تریــن کوچه 
بــاغ احیــا شــده بــا کاربــری هایــی ماننــد تفریحــی، ورزشــی، 
مراکــز گردشــگری، اقامتــی چــون هتــل و رســتوران و دیگــر 
ــرض  ــر و ع ــول ۷ کیلومت ــه ط ــی ب ــی تفریح ــات رفاه امکان
شــصت متــر کــه از محــل هفــت لتــی و پنــج لتــی شــروع و 
بــه یادمــان شــهدای نجــف آبــاد در خیابــان آیــت اهلل طالقانــی 

ختــم مــی شــود.
 یکــی از قنــات هــای رســیده بــه نجــف آبــاد در محــل خیابــان 
ســاحل غربــی )منطقــه پنــج نجــف آبــاد( یــا هفــت لتــی بــه ۷ 
رشــته یــا جــوی مســاوی تقســیم شــده تــا باغــات ایــن منطقه 

و مســیر پــروژه را آبیــاری کنند.
در پــروژه کوچــه بــاغ زندگــی حدفاصــل »ســاحل« تــا بخــش 
»آب ســوری« در ســه فــاز، بخــش »بیشــه« پیــش بینی شــده 
ــون  ــری چ ــود عناص ــا وج ــروژه ب ــش از پ ــن بخ ــت. در ای اس
درختــان تنومنــد و قدیمــی چنــار، نهرهــای آبیــاری منشــعب 
ــکان  ــه و ... ام ــار، ب ــادام، ان ــار از ب ــای سرش ــاغ ه ــی، ب از ۵ لت
ــی، ســکوهای مشــرف  ــتراحت خانوادگ ــاد مســیرهای اس ایج

بــه نهرهــا، امــکان تهیــه و ســرو کبــاب ســیخ انجیری)غــذای 
ســنتی و ثبــت ملــی شــده نجــف آبــاد( فراهــم آمــده اســت. 
ــه( باقــی مانــده،  ــه )پنــگ خان وجــود یکــی از دو حــوض خان
ــش  ــن بخ ــفندان، در ای ــرای گوس ــتالژیک چ ــای نوس نماده
ــوزه  ــگری در ح ــد گردش ــده برن ــل کنن ــای تکمی از فاکتوره
ــد. ــی آین ــاب م ــه حس ــی ب ــاری بوم ــنتی و معم ــذای س غ

ــاغ  ــی کوچــه ب ــه اظهــار داشــت بخــش انتهای ایشــان در ادام
ــیر ۷  ــن مس ــای ای ــا انته ــوری« ت ــس از »آب س ــی پ زندگ
ــود .  ــی ش ــناخته م ــاد« ش ــد آب ــام »محم ــه ن ــری ب کیلومت
شــمال ایــن منطقــه بــه جــوی خــارون و جنــوب آن بــه بیابان 
هــای جــوزدان مــی رســد. باغــات ایــن منطقــه بــا ســه لــت 
آب، قنــات و چنــد حلقــه چــاه ســیرآب شــده و دو ســوم باغات 
جنــوب شــهر را شــامل مــی شــود. بــادام ایــن منطقــه قابــل 
توجــه و مرغــوب اســت و عمــده محصــول بــادام شــهر از ایــن 

باغــات بدســت مــی آیــد.
در ایــن بخــش بــا رویکــرد محافظــت از تمامــی بافــت کوچــه 
ــک،  ــون کوش ــری چ ــود عناص ــبز موج ــای س ــا و فض ــاغ ه ب
نمونــه ای از بــرج هــای کبوترخانــه، حــوض آب، مســیر 
دوچرخــه ســواری، مســیر پیــاده روی، رســتوران هــای ســنتی، 
اقامتــگاه، پــل زندگــی و بــاغ ایرانــی پیــش بینــی شــده اســت.

وی در پایــان بیــان کــرد در ایــن طــرح کــه بــه عنــوان طوالنی 
تریــن کوچــه بــاغ طبیعــی کشــور از آن یاد می شــود عــالوه بر 
تعبیــه مســیرهای دسترســی محلــی جهــت تــردد خودروهــای 
ــی چــون ورزش صبحگاهــی و ایســتگاه هــای  ســواری، اماکن
تندرســتی، آب انبــار و آبنمــای ســه لتــی، کافــه گالــری بــرج، 
ــاه و ماهــی،  ــای م ــه ه ــی، برک ــای چوب ــاالر آب، عمــارت ه ت
منظــرگاه، میــدان نقــش گل، آمفــی تئاتــر، گلخانــه گیاهــان 
ــی شــده اســت. ــش بین ــدان دوســتی و ... پی گرمســیری، می

باغ شهر صفوی  بهره برداری سه پروژه عمرانی

ــژه شهرســتان  ــدار وی موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمان
ــهرک  ــرکت ش ــل ش ــواری مدیرعام ــدس س ــا مهن ــاد ب ــف آب نج
ــف  ــی ۲ نج ــهرک صنعت ــان در ش ــتان اصفه ــی اس ــای صنعت ه
ــد.   ــد کردن ــن شــهرک بازدی ــروژه ای ــد اجــرای ســه پ ــاد از رون آب
ــف  ــتان نج ــژه شهرس ــدار وی ــن فرمان ــد همچنی ــن بازدی در ای
ــتان  ــی اس ــای صنعت ــهرک ه ــرکت ش ــل ش ــر عام ــاد و مدی آب
ــرد  ــا رویک ــاوری ب ــهرک فن ــداث ش ــوص اح ــان در خص اصفه
ــیدند. ــق رس ــه تواف ــاد ب ــف آب ــتان نج ــان در شهرس ــش بنی دان

گفتنــی اســت پــروژه هــای در دســت احــداث شــامل: ســردرب 
اصلــی، جــاده ورودی و منبــع آب شــهرک صنعتــی بــوده کــه در 

دهــه فجــر بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.

مراقب آگهی های جعلی استخدامی باشید

یکــی از شــگردهای کالهبــردارن ســایبری ، درج آگهی هــای 
جعلــی اســتخدامی بــا عناویــن مختلفــی همچــون کار در منــزل 
، اســتخدام تایپیســت اســتخدام بــه صــورت دورکاری بــا درآمــد 
بــاال و کارکــم  مــی باشــد و بــا اســتفاده از ایــن ترفنــد قربانیــان 
را ترغیــب بــه ارســال مــدارک و واریــز وجــه مــی کننــد و پــس از 

دریافــت وجــه دیگــر پاســخگوی شــخص نمــی باشــند 
ــاد  ــل از اعتم ــی شــود قب ــه م ــی توصی ــان گرام ــه هموطن ــذا ب ل
بــه اشــخاص درج کننــده چنیــن آگهــی هایــی ، هویــت آنهــا را 
احــراز کننــد واز ارســال هرگونــه مــدارک هویتــی و واریــز وجــه 

ــان خــودداری کننــد. ــه حســاب آن ب

شعار برند گردشگری نجف آباد 
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ــوری  ــی کش ــه علم ــو کمیت ــی ، عض ــد طباطبای ــر احم دکت
مقابلــه بــا کرونــا، ادامــه داد: متاســفانه برخــی به دلیــل واهمه 
از بیمــاری بــه مراکــز درمانــی مراجعــه می کننــد و اصــرار بــه 
دریافــت داروی ضــد کرونــای رمدســیویر دارنــد کــه ایــن دارو 
بایــد در مرکــز درمانــی و زیــر نظــر کادر درمــان تزریــق شــود. 
مــردم بایــد بــه دنبــال ایــن باشــند کــه اســتفاده نــا بــه جــا 
از دارو را کنــار بگذارنــد. متاســفانه اســتفاده از آزیترومایســین 
)نوعــی آنتی بیوتیــک( بــه عنــوان داروی کرونــا در بیــن برخی 
مــردم رایــج شــده اســت؛ بــه شــکلی کــه قبــل از مراجعــه بــه 
ــه  ــد؛ درحالیک ــن دارو می کنن ــرف ای ــه مص ــدام ب ــک اق پزش
آزیترومایســین تنهــا در صورتــی کــه برخــی عــوارض عفونــی 
ــرف  ــفانه مص ــود. متاس ــز می ش ــد، تجوی ــده باش ــاد ش ایج

ــه  ــت نســبت ب ــا ســبب شــده مقاوم ــه آنتی بیوتیک ه بی روی
ــت،  ــر اس ــا موث ــه در عفونت ه ــی ک ــای اصل آنتی بیوتیک ه
ــان  ــرای درم ــز ب ــق ســرم و ســفازولین نی ایجــاد شــود. تزری
کرونــا جایگاهــی نــدارد. همچنیــن اصــرار بــه انجــام ســی تی 

اســکن کار اضافــه اســت و بایــد نهــی شــود.
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم اســتفاده از ماســک،   عــدم حضــور در 
مجامــع شــلوغ و حفــظ فاصله گــذاری فیزیکــی، اظهــار کــرد: 
متاســفانه برخــی افــراد حتــی بــا وجــود ابتــال بــه بیمــاری از 
منــزل خــارج می شــوند امــا بایــد بنــا را بــر ایــن گذاشــت کــه 
فــرد مبتــال تــا پنــج روز در خانــه اســتراحت کنــد و به شــرط 
عالمــت نداشــتن از خانــه خــارج شــود تــا ایــن اقدامــات بــه 

تدریــج باعــث قطــع زنجیــره انتقــال بیمــاری شــود.

رونمایی از کتاب عبور از دجله با آزیترومایسین خوددرمانی نکنید

ــا حضــور موســی مباشــری معــاون اســتاندار و  طــی مراســمی ی
ــردار پورجمشــیدیان  ــاد، س ــتان نجــف آب ــژه شهرس ــدار وی فرمان
معــاون هماهنــگ کننــده نیــروی زمینی ســپاه پاســداران، ســردار 
محمــدی فرمانــده لشــکر 8 نجــف اشــرف و ســرداران رشــید زاده 
و پورعــرب و همچنیــن تعــدادی از همســران و مــادران شــهدای 
شهرســتان نجــف آبــاد از دهمیــن کتــاب کارنامــه عملیاتی لشــکر 

8 نجــف اشــرف رونمایــی شــد.
شــایان ذکــر اســت کــه کتــاب عبــور از دجله توســط ســتاد تدوین 
ــگر  ــر پژوهش ــر نظ ــرف زی ــف اش ــکر 8 نج ــی لش ــه عملیات برنام
ــادی، عملکــرد لشــکر 8 نجــف اشــرف  حســین موحــدی نجف آب
ــان  ــا پای ــن ۱۳۶۳ ت ــدر از فروردی ــی ب ــی - خاک ــات آب در عملی
اســفند همــان ســال را در ۴۵۶ صفحــه بــه تحریــر در آورده اســت.

قبض های نجومی برای مشترکان پرمصرف 

مســلم رحمانــی بــا اعــالم خبــر افزایــش تعرفــه گازبهــای 
ــرد:   ــار ک مشــترکان خانگــی پرمصــرف و بســیار پرمصــرف، اظه
ــای  ــدول تعرفه ه ــکان اول ج ــدن ۳ پل ــت مان ــه ثاب ــه ب ــا توج ب
ــکان،  ــن ۳ پل ــن ۶۴ درصــد از مشــترکین در ای ــرار گرفت گاز و ق
می تــوان گفــت بیــش از ۶۰ درصــد از مشــترکین بخــش خانگــی، 
ــود و  ــد ب ــد نخواهن ــای جدی ــه در قبض ه ــش تعرف ــاهد افزای ش
ــف در  ــمول تخفی ــتورالعمل ها مش ــی دس ــت برخ ــا رعای ــی ب حت

ــد شــد. ــز خواهن ــا ســقف ۴۵ درصــد نی ــا ت پرداخــت گاز به
وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر، وضعیــت بــرای مشــترکین 
پرمصــرف و بســیار پرمصــرف اصــاًل خوشــایند نخواهــد بــود و بــا 
توجــه بــه اعمــال تعرفه هــای جدیــد بــرای پلکان هــای ۴ تــا ۱۲، 
ایــن مشــترکین پرمصــرف هســتند کــه بایــد بــه صــورت جــدی 
نگــران گازبهــای صــادره در قبض هــای جدیــد باشــند.آن دســته 
از مشــترکین خانگــی کــه مصــرف گاز آن هــا در ماه هــای ســرد 
ســال نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل کمتــر شــود، بــه ازای 
هــر یــک درصــد کاهــش، مشــمول تخفیــف پــاداش صرفه جویــی 
گازبهــای صورتحســاب همــان دوره خواهنــد شــد کــه ایــن 
ــا  ــاب آن ه ــا در صورتحس ــد گازبه ــقف ۴۵ درص ــا س ــف ت تخفی

ــل اعمــال اســت. قاب

یکــی از نقاشــان معاصــر معتقــد اســت کــه انســان  امــروزی 
بــه نوعــی بیمــاری مبتــال شــده اســت کــه مــی تــوان ایــن 
ــی حوصلگــی.  ــرد: - نامیــد: احســاس فزاینــده ب ــام ب طــور ن
نارضایتــی و بــی تفاوتــی. شــاخص هــای ایــن بیماری اســنت. 
بــه عقیــده او، عاملــی کــه انســان را در مقابــل آن ایمــن مــی 
ــر  ــس دارای تفک ــر ک ــت. ه ــیدن اس ــه اندیش ــد، خالقان کن
ــر و برخــی  ــه برخــی کمت ــاوت ک ــن تف ــا ای خــالق اســت ب
بیشــتر خــالق انــد ولــی هیــچ کــس نیســت کــه مطلقــا فاقــد 
آن باشــد. مــا انســان هــا در دوران کودکــی ماهیتــا خــالق و 
بــاز مــی اندیشــیم ولــی هــر قــدر کــه بزگتــر مــی شــویم بــر 
اســاس خواســته هــای بزرگترهــا، افــکار خالقانــه مــا کمتــر 

میــدان فعالیــت  پیــدا مــی کنــد. 
 تعریف تفکر خالق

 ســازمان جهانــی بهداشــت، تفکــر خــالق را یــک مهــارت می 
ــه تصمیــم گیــری  ــه حــل مســاله و هــم ب ــد کــه هــم ب دان
ــت،  ــر خالقی ــی دیگ ــد. در تعریف ــی کن ــک م ــب کم مناس
ــش  ــا، بین ــه ه ــا، نظری ــده ه ــد ای ــرای تولی ــرد ب ــی ف توانای
هــا یــا اشــیاء جدیــد و بدیــع و بازســازی مجــدد در علــوم و 
ســایر زمینــه هاســت. تعاریــف دیگــری هــم وجــود دارد بــرای 

خالقیــت کــه عبارتنــد از:

۱. ســیالی توانایــی تولیــد ایــده هــای فــراوان، نشــلن دهنــده 
ــودن تفکــر فــرد اســت. ســیالی یکــی از اجــزاء  ــر ب ســیال ت
تفکــر خــالق محســوب میشــود، خــود یکــی از مراحــل حــل 
ــارش فکــری  مســاله اســت. یکــی از مراحــل حــل مســاله ب
ــاز نگــه مــی  ــال ب ــه ذهــن خــود را کام ــن مرحل اســت در ای
ــا  ــوع محدودیتــی ت ــدون در نظــر گرفتــن هــر ن ــا ب ــم ت داری

آنجــا کــه میســر بــود راه حــل مطــرح کنــد. 
ــادی  ــر ع ــع و غی ــای بدی ــده ه ــق ای ــی خل ــکار: توانای ۲. ابت

ــت.  ــالق اس ــر خ تفک
ــا،  ــده ه ــر، پدی ــن آوردن تصاوی ــه ذه ــی ب ــل: توانای ۳. تخی
ــری کــه  ــد و.... اعــم از تصاوی ــده هــا، عقای ــط، ای اشــیاء، رواب
ــز  ــه هرگ ــری ک ــد و تصاوی ــود دارن ــده و وج ــده ش ــال دی قب

ــد.  ــا وجــود نداشــته ان ــده نشــده ی دی
ــب و  ــوع از جوان ــک موض ــی ی ــری: از ارزیاب ــاف پذی ۴. انعط
زوایــای مختلــف. بســیاری از افــراد بنــا بــه عــادت یــاد گرفتــه 
انــد کــه یــک موضــوع را فقــط از یــک جنبــه بــا یــک بعــد 

نــگاه کننــد. 
متن کامل مقاله را در سایت خبری تحلیلی دیباگران بخوانید

الهام شهریاری

مهارت تفکر خالق
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از ســوی مجمــع فعــاالن جمعیــت ســالله قلعــه ســفید شــهر 
گلدشــت محفلــی بــا عنــوان گردهمایــی بــا موضــوع  بحــران 
ــینیه  ــده  در حس ــد آین ــن تهدی ــت بزرگتری ــش جمعی کاه
قلعــه ســفید بــا حضــور جمعــی از مــردم و مســووالن 

ــاد برگــزار شــد. شهرســتان نجــف آب
ــدار  در ایــن جلســه کــه مباشــری معــاون اســتاندار و فرمان
ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد و فردوســی شــهردار گلدشــت 
نیــز حضــور داشــتند ، یکــی از اســاتید دانشــگاه در ســخنانی 
ــک  ــده نزدی ــی کشــور در آین ــه بحــران جمعیت ــا اشــاره ب ب
ــه  ــا ســرعت بســیار باالیــی ب اظهــار داشــت: جمعیــت مــا ب
ســوی پیــری در حرکــت اســت و در ۱۰ ســال آینــده ایران از 
پیرتریــن کشــورهای دنیاســت لــذا بایــد تــا دیر نشــده فکری 
ــم. ــه حــال رشــد و جــوان شــدن جمعیــت بکنی اساســی ب

او در جــواب بــه افــرادی کــه می گوینــد برخــی کشــورهای 
ــا  ــا اروپ ــا ب ــری م ــت: پی ــتند، گف ــر هس ــز پی ــی نی اروپای

تفــاوت دارد، جمعیــت اروپــا در مــدت ۱۰۰ ســال پیــر 
ــر  ــیده و پی ــول کش ــال ط ــا  ۳۰ س ــت م ــا جمعی ــد ام ش
ــدارد. ــکان جانشــینی جمعیــت وجــود ن شــدیم و دیگــر ام

 ســید مهــدی صــدری اضافــه کــرد: اگــر یــک نفر بــاالی ۶۵ 
ســال برایــش مشــکلی پیــش بیایــد و نیــاز بــه اطرافیانــش 
ــر  ــال ۱۲ نف ــاالی ۶۵ س ــر ب ــر نف ــه ازای ه ــال ب ــد، فع باش
هســتند امــا در ســال ۱۴۳۰ بــه ازای هــر نفــر ۶۵ ســاله ۲ 

نفــر وجــود خواهــد داشــت!
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره بــه ۱۳ میلیــون نفــر جــوان 
در ســن ازدواج و ســیاه چالــه جمعیتــی در کشــور تصریــح 
کــرد: متأســفانه ســن ازدواج بــاال رفتــه و جوانــان حاضــر بــه 
ازدواج نیســتند در حالیکــه برخــی از اســتان هــای ایــران در 
ــز در  ــان نی ــی هســتند و اســتان اصفه ــه جمعیت ســیاه چال

رتبــه پنجــم قــرار دارد.

ویــژه  فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون  مباشــری  موســی 
شهرســتان نجــف آبــاد بــه همــراه جعفــر زاده معــاون 
عمرانــی فرمانــداری از کارخانــه کاشــی آســیا بازدیــد کــرد. 
شــرکت کاشــی آســیا در منطقــه صنعتــی منتظریــه نجــف 
آبــاد واقــع شــده و بــا ظرفیــت اســمی تولیــد ســالیانه ســه 
میلیــون متــر مربــع کاشــی و ســرامیک فعالیــت مــی کنــد.

نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان در ادامــه بازدیــد 
ــرکت  ــن ش ــعه ای ــرح توس ــیا از ط ــی آس ــرکت کاش از ش

مدیرعامــل  حســنی  آورد.  عمــل  بــه  بازدیــد  نیــز 
شــرکت کاشــی آســیا بیــان داشــت: در طــرح توســعه 
تعــداد دو خــط جدیــد بــه مجموعــه اضافــه می شــود 
نفــر   ۱۰۰ بکارگیــری  قابلیــت  صــورت  ایــن  در  کــه 
شــد. خواهــد  فراهــم  شــرکت   در  مســتقیم  نیــروی 

ایــن  مســئولین  فعالیــت  از  تشــکر  ضمــن  مباشــری 
حــل  و  پیگیــری  بــرای  را  الزم  دســتور  شــرکت 
نمــود. ارائــه  آن  توســعه  طــرح  مشــکالت  و  مســائل 

حضور دو کماندار نجف آباد در اردوی تیم 
ملی تیراندازی

ــا کمــان کــه از روز گذشــته در  ــدازی ب ــی تیران ــم مل در اردوی تی
جزیــره کیــش آغــاز شــده، رویــا نوریــان بــه عنــوان بازیکــن تیــم 
ملــی ریکــرو و امیــن پیرعلــی بــه عنــوان مربــی تیــم ملــی در ایــن 

ــد. اردو حضــور دارن
ــره  ــا کمــان از ۱8 دی مــاه در جزی ــدازی ب اردوی تیــم ملــی تیران

کیــش آغــاز شــده و تــا ســوم بهمــن ادامــه دارد.

تشییع و خاکسپاری شهید گمنام 

مراســم تشــییع و خاکســپاری پیکــر مطهــر شــهید گمنــام دوران 
ــا حضــور جمــع کثیــری از مــردم شــهید پــرور  دفــاع مقــدس ب
ــن  ــد. در ای ــزار ش ــهر گلدشــت برگ ــاد و ش ــتان نجــف آب شهرس
مراســم که مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه شهرســتان 
نجــف آبــاد بــه همــراه تعــدادی از مســئولین و کارکنــان ادارات و 
نهادهــای شهرســتان حضــور داشــتند بــا وجــود بارندگــی شــدید 
ــر  ــهدا پیک ــروان راه ش ــتاقان و ره ــی مش ــت اله ــزول رحم و ن
پــاک ایــن شــهید را از پــارک خلیــج فــارس گلدشــت تــا گلــزار 
شــهدای مرکــزی شــهر بــه صــورت پیــاده تشــییع کردنــد و پــس 
ــا طــی مســافت  ــی ب ــن مراســم بصــورت کاروان خودروی از آن ای
ــام  ــهید گمن ــان ش ــتان و یادم ــارک کوهس ــا پ ــری ت ۵ کیلومت
ــن اســتقبال  ــار گــرم تری ــن دی ــه مــردم ای ادامــه یافــت و اینگون
را از مهمــان خــود بــه نمایــش گذاشــته و روزی بیــاد ماندنــی در 

تاریــخ شــهر گلدشــت ثبــت نمودنــد.

بهره برداری از طرح توسعه کاشی آسیا تا پایان سال جاری

اصفهان رتبه پنجم سیاه چاله جمعیتی!
گلدشت

گلدشت
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فرمانــدار تیــران و کــرون گفــت: مشــارکت اجتماعــی 
توســط  شهرســتانی  ســازی های  تصمیــم  در  جوانــان 

یابــد. افزایــش  اداری  دســتگاه های  مســئوالن 
ــان  ــاماندهی جوان ــتاد س ــه س ــا، در جلس ــی محمدی کی عل
ــان از  ــی جوان ــرد: مشارکت بخش ــار ک ــرون، اظه ــران و ک تی
ــان  ــوده و بایــد دغدغه هــای آن اهمیــت خاصــی برخــوردار ب

ــت. ــر گرف را در نظ
ــص  ــراد دارای تخص ــگان و اف ــری از نخب ــزود: بهره گی وی اف
ــق اتفاقــات زیرســاختی و فعالیــت  ــه توســعه و رون جــوان ب

نرم افــزاری کمــک می کنــد.
فرمانــدار تیــران و کــرون ادامــه داد: در برنامه هــای پیــش رو 

ــان  ــان و مشــارکت آن و برنامه ریزی هــای آینــده نقــش جوان
دیــده شــود.

ــورد  ــان را م ــه جوان ــی ب ــتغال و هویت بخش وی ازدواج، اش
تأکیــد قــرار داد و گفــت: بــا تشــکیل مجمــع خیــران 
ــد  ــورد تأکی ــان م ــرای جوان ــه ب ــداث خان ــاز اح مسکن س

ــد. ــد ش ــام خواه ــن کار انج ــوده و ای ب
ــارز  ــق ب ــن و مصادی ــاد تبیی ــه موضــوع جه ــا ب  محمدی کی
آن اشــاره کــرد و گفــت: برگــزاری کرســی های آزاداندیشــی 
ــتاوردهای  ــانی از دس ــگاه ها و اطالع رس ــدارس و دانش در م
ــن  ــرای تبیی ــی ب ــر فرصت ــه فج ــت و ده ــالب الزم اس انق

دســتاوردهای نظــام  اســت.

کاهش ناهنجاری های اجتماعی

مدیــرکل فرهنگــی و اجتماعــی اســتانداری اصفهــان گفــت: 
ــوزه  ــای ح ــرد برنامه ه ــی رویک ــای ایجاب ــگیری و فعالیت ه پیش
اجتماعــی اســتان در دوره جدیــد مدیریــت قــرار دارد و در کاهــش 
ــا  ــب ب ــوع و متناس ــه متن ــد برنام ــی بای ــای اجتماع ناهنجاری ه

ــه شــود. ــه ارائ شــرایط جامع
ــداری  ــروه فرمان ــه کارگ ــیه جلس ــر در حاش ــعود مهدویان ف مس
ــی،  ــیب های اجتماع ــوزه آس ــرد: در ح ــار ک ــرون اظه ــران و ک تی
ــی  ــی و انتظام ــتگاه های امنیت ــای دس ــی از برنامه ه ــه یک مقابل
ــی و  ــای فرهنگ ــگیری و فعالیت ه ــار آن پیش ــه در کن ــت ک اس

ــود. ــال می ش ــی دنب ــوزه اجتماع ــی در ح ایجاب
ــان  ــاد و قاچاقچی ــای فس ــالن بانده ــا عام ــورد ب ــزود: برخ وی اف
توســط نهادهــای امنیتــی در حــال انجــام بــوده، ولــی در حــوزه 
نهادهــای فرهنگــی و اجتماعــی رویکــرد آمــوزش و اقنــاع مــورد 
ــد داشــت. ــازنده تری خواه ــر و س ــاب بهت ــه بازت ــه اســت ک توج

ــرکل فرهنگــی و اجتماعــی اســتانداری اصفهــان،  ــه گفتــه مدی ب
در کاهــش ناهنجاری هــای اجتماعــی بایــد برنامــه متنــوع و 
ــن  ــی در ای ــای متول ــه و نهاده ــه ارائ ــا شــرایط جامع متناســب ب

ــد. ــی کنن ــه نقش آفرین عرص
وی ارائــه برنامــه در حــوزه اوقــات فراغت، آمــوزش، توانمندســازی 
ــالش در  ــت: ت ــد و گف ــم خوان ــی را مه ــاط اجتماع ــاد نش و ایج
ایــن حــوزه منجــر بــه کاهــش آســیب های اجتماعــی و بــه نوعــی 
رفتــار ایجابــی بــوده کــه نوجــوان و جوانــان را در برابــر تهدیدهای 

اجتماعــی مصــون نگــه مــی دارد.
ــالل  ــدر و اخت ــواد مخ ــه م ــاد ب ــرد: اعتی ــه ک ــر اضاف مهدویان ف
روانــی مثــل افســردگی از جملــه آســیب های اجتماعــی هســتند 
ــه  ــا بیشــتر پرداخت ــه آن ه ــد ب ــی بیشــتری دارد و بای ــه فراوان ک
ــد. ــا راهکارهــا کاهــش یابن شــود و عوامــل گرایــش شناســایی و ب

وی بــا بیــان اینکــه نــرخ اعتیــاد بــه مــواد مخــدر در گــروه ســنی 
۱۵ تــا ۶۴ ســال ۲.۴ درصــد اســت، تصریــح کــرد: ایــن شــاخص 
ــاف  ــن اوص ــا ای ــان ب ــوده و اصفه ــد ب ــور ۵.۳ درص در کل کش
ــد. ــد همیــن آمــار نیــز کاهــش یاب ــی دارد، امــا بای وضعیــت خوب

مدیــرکل فرهنگــی و اجتماعــی اســتانداری اصفهــان، خاطرنشــان 
کــرد: آمــوزش و اقدامــات پیشــگیرانه نقــش مهمــی در کاهــش 
نــرخ ابتــال بــه مــواد مخــدر دارد کــه بایــد بــه آن بــر اســاس یــک 

ســند مشــخص در هــر منطقــه پرداختــه شــود.
ــن  ــی در ای ــای مردم ــت نهاده ــری از ظرفی ــر بهره گی مهدویان ف
ــردم  ــادآور شــد: فعال ســازی نقــش م ــد و ی حــوزه را مهــم خوان
در حــوزه اجتماعــی می توانــد بازخــورد خوبــی در کاهــش 

ــد. ــته باش ــکالت داش ــا و مش ناهنجاری ه

افزایش مشارکت اجتماعی جوانان در تصمیم سازی ها
تیران وکرون

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
شهرســتان تیــران و کــرون، گفــت: امســال هیــچ اعتبــار ملــی 
و اســتانی نداشــته ایم و تنهــا از اعتبــارات ســفر رئیس جمهــور 
ــار تاریخــی اختصــاص  ــرای مرمــت آث ۶۰۰ میلیــون تومــان ب

یافتــه اســت.
محســن مظاهــری دربــاره اعتبــارات مــورد نیــاز بــرای مرمــت 
آثــار تاریخــی، اظهــار کــرد: اعتبــارات تخصیصــی بــرای مرمــت 
آثــار تاریخــی بــه هیــچ وجــه کافــی نیســت، بــه طــوری کــه 
امســال تنهــا ۶۰۰ میلیــون تومــان بــرای مرمــت قلعه قمیشــلو 
ــا  ــن بن ــرای مرمــت ای ــه ب ــی ک ــه شــد، در حال در نظــر گرفت

نزدیــک بــه ۲ میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز اســت.
وی بــا بیــان اینکــه آثــار تاریخــِی نیاز بــه مرمت در شهرســتان 
تیــران و کــرون منحصــر بــه قلعــه قمیشــلو نمی شــود، گفــت: 

ــور  ــارات ســفر رئیــس جمه ــود از اعتب ــرر شــده ب امســال مق
۱۱ میلیــارد تومــان بــرای مرمــت ایــن آثــار تخصیــص یابــد. 
ــت  ــه مرم ــاز ب ــه نی ــتان ک ــی شهرس ــار تاریخ ــیاری از آث بس
ــا  ــج و ب ــه تدری ــم هســتند ب ــی ه ــت مل ــد و ثب اساســی دارن

ــده اند. ــی ش ــار تخریب های ــاران دچ ــارش ب ب
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
شهرســتان تیــران و کــرون، تصریــح کــرد: امســال تــا کنــون 
یک دهــم از اعتبــار مــورد نیــاز مرمــت آثــار تاریخــی تخصیــص 
ــتانی  ــی و اس ــار مل ــچ اعتب ــال هی ــت. امس ــرده اس ــدا ک پی
نداشــته ایم و تنهــا از اعتبــارات ســفر رئیس جمهــور ۶۰۰ 
میلیــون تومــان بــرای مرمــت آثــار تاریخــی اختصــاص یافتــه 

اســت.

امسال اعتبار ملی و استانی برای مرمت ابنیه تاریخی نداشته ایم

تیران وکرون
رئیس اداره میراث فرهنگی تیران و کرون:

تیران وکرون
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ــم و  ــیار مه ــل بس ــه عوام ــاک از جمل آب و خ
ــی  ــات و کشــاورزی م ــه جهــت حی ضــروری ب
باشــد و فرســایش آن بخصــوص در بخــش 
کشــاورزی موجــب کاهــش تولیــدات کشــاورزی 
اســت کــه بــه موجــب آن امنیــت غذایی انســان 
ــرار  ــر ق ــده را تحــت تاثی و ســایر موجــودات زن
ــه چالــش  مــی دهــد. فرســایش خــاک از جمل
هایــی اســت کــه جهــان نــگاه ویــژه ای بــه آن 
دارد و حتــی یــک روز را در تقویــم جهانــی بــه 
عنــوان روز فرســایش خــاک نــام گــذاری کــرده 
انــد کــه یــاد آور اذهــان عمومــی مــردم باشــد.

فرســودگی خــاک، از بیــن رفتگــی مــداوم خاک 
ســطح زمیــن اســت کــه در طــی آن خــاک بــه 
کمــک عوامــل انتقال دهنــده از مکانــی به مکان 
دیگــر حرکــت مــی کنــد. ایــن رونــد منفــی یــا 
ــاق  ــاد اتف ــر آب و ب ــی نظی ــورت طبیع ــه ص ب
ــه جهــت  ــا غیــر طبیعــی کــه ب مــی افتــد و ی
ــد.  ــی باش ــاورزی م ــاک کش ــی در خ تخصص
در جریــان فرســایش خــاک کشــاورزی، زمیــن 
ــد و  ــی ده ــت م ــود را از دس ــزی خ حاصلخی

ــان مــی شــود.  ــه بیاب ــل ب تبدی
از جمله نکاتی که در فرسایش خاک، به 
خصوص در بخش کشاورزی نقش دارد و 

باید بدان توجه کرد :
*عــدم مدیریــت زمیــن هــای کشــاورزی نظیــر 
شــخم زدن هــای بیــش از انــدازه و غیــر اصولــی

شــخم زدن خــاک باعــث کشــت و زراعــت 
موفــق بــرای کشــاورز خواهــد شــد، بــه دلیــل 
ــرم کــه در نتیجــه ی  ایجــاد خــاک همــوار و ن
ــری رشــد  ــاه در شــرایط مســاعد ت ــذر گی آن ب
خواهــد کــرد ولــی شــخم زدن هــای بــی رویــه 

و غیــر اصولــی در جهــت خــالف پایــداری 
ــه  ــه ب ــد ک ــی کن ــت م ــت حرک ــط زیس محی
موجــب آن ســاختار خــاک تخریــب می شــود و 
میکروارگانیســم هــای موجــود در خــاک از بیــن 
خواهــد رفــت و فرســایش خــاک، حاصلخیــزی 

ــرد.  ــز از بیــن خواهــد ب خــاک را نی
*روش های آبیاری های قدیمی

*کشــت گیاهــان بــدون پوشــش دهــی کافــی 

ــمتی از  ــه قس ــی و ذرت ک ــیب زمین ــر س نظی
ــد. ــی گذارن ــه م ــاک را برهن خ

ــه  *جایگزیــن بیــش از حــد کــود شــیمیایی ب
ــی جــای کــود حیوان

گیاهــان بــرای رشــد و نمــو خــود نیــاز بــه مــواد 
مغــذی دارنــد کــه ایــن مــواد را از خــاک تامیــن 
ــای  ــه کشــت ه ــه ب ــا توج ــی ب ــد ول ــی کنن م
مکــرر و متعــدد اســتفاده از کــود ضــروری مــی 

باشــد. بــا توجه بــه اینکه کود شــیمیایی بیشــتر 
ــا مصــرف  ــرد، ام ــرار مــی گی مــورد اســتفاده ق
ــه  بــی رویــه و غیــر اصولــی آن بــدون توجــه ب
نیــاز خــاک کــه بــا آزمایــش خــاک ایــن مــورد 
مقــدور مــی باشــد؛ موجــب آن شــده کــه خاک 
بــه میــزان قابــل توجهــی  PH آن تغییــر پیــدا 
کنــد حساســیت و جــذب خــوب خود را نســبت 
بــه مــوارد مغــذی از دســت بدهــد و در نهایــت 

فرســایش خــاک را شــاهد خواهیــم بــود.   
راهکار در جهت تالش و مبارزه با این 
روند زیست محیطی که نیازمند همت 

عالی می باشد:
۱-کشت محصوالت کشاورزی بدون شخم زدن

ــیاردهی  ــه ش ــطحی ک ــای س ــخم زدن ه ۲-ش
ــی باشــد ســطحی روی خــاک م

۳-اصالح روش های سیستم آبیاری
ــر زمیــن  ــه صــورت عمــود ب ــاه ب ۴-گشــت گی

ــای شــیب دار ه
۵-اســتفاده از مالــچ هــای آلــی و مصنوعــی در 

ســطح خــاک
خــاک منشــا پیدایــش حیــات و تمــدن و برکت 
و نعمــت اســت، هــر ســانتی متــر خــاک از ۱۰۰ 
ــرد انســان در  ــان مــی ب ــا ۱۰ هــزار ســال زم ت
ــد  ــا ارزش خداون ــت ب ــن نعم ــاک ، ای ــر خ براب
ــده اســت، در جهــت  مســئول اســت .خــاک زن

نگــه داشــتن آن تــالش کنیــم.
سمیه شریعتی

خاک منشا پیدایش حیات، تمدن، برکت و نعمت 

هــدف از آمــوزش مهارت هــای زندگــی ارتقــا 
ســطح ســازگاری افــراد بــا خودشــان و ســپس 
بــا محیــط و دیگــران اســت. مهارت هــای 
زندگــی بــه افــراد یــاد می دهــد کــه در 
موقعیت هــای پرخطــر و چالش هــای زندگــی 
چگونــه رفتــار کننــد و توانایــی حــل مســاله و 

ــد. ــت می آورن ــه دس ــری را ب تصمیم گی
مهارت هــای زندگــی تجربــی یــا اکتســابی بــه 
ــی  ــول زندگ ــان ها در ط ــد. انس ــت می آی دس
خــود مهارت هایــی را بــه صــورت تجربــی بــه 
دســت می آورنــد و برخــی از مهارت هــا را 

ــد.  ــه دســت می آورن ــوزش ب ــا آم ــز ب نی
اهداف آموزش مهارت های زندگی:

* تقویت اعتماد به نفس
* تقویت روحیه مشارکت  و همکاری

* رشد و تقویت عواطف انسانی
* ایجاد روحیه مقاومت در برابر تبلیغات مسموم

* تامین سالمت مهارت های ارتباطی
* کمک به شناسایی و بیان احساسات 

* تقویت روحیه همزیستی و مسالمت آمیز
* ساختن یک شهروند متعادل و مقبول اجتماع

* ارتقا سازگاری فرد با خودش و محیط و دیگران 
مهارت های مهم زندگی

شــناخت  توانایــی   : خودآگاهــی   *
خصوصیــات، نقــاط قــوت و ضعف، خواســته ها  

و ترس و انزجار خودمان.
* تصمیم گیــری : توانایــی تصمیم گیــری 

ــی. ــای زندگ ــائل و چالش ه ــر در مس موث
* همدلی : توانایی درک  دیگران در شــرایطی 

ــت.   ــته اس ــرار نداش ــرد در آن ق ــال ف ــه قب ک
ــی:  ــن و جرات افزای ــه گفت ــارت ن * مه
ــا  ــته های متضــاد ب ــا خواس ــه ب ــی مقابل توانای

خواســته هایمان
ــه  ــع را ب ــرد وقای ــالق: اینکــه ف ــر خ * تفک

ــد. نوعــی دیگــر ببنی
تحیلــی  توانایــی   : انتقــادی  تفکــر   *

اســت. تجــارب  و  اطالعــات 
ــرل  ــی کنت ــترس : توانای ــا اس ــه ب * مقابل

ــترس زا. ــرایط اس ــات در ش ــش هیجان واکن
ــم  : خشــم یکــی  ــرل خش ــارت کنت * مه
ــراد اســت کــه  ــات اف ــن هیجان از قدرتمندتری
ــرل آن دچــار مشــکل هســتند. ــوال در کنت معم
ــن  ــای بی ــر و مهارت ه ــاط موث * ارتب
فــردی: توانایــی برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران 

ــاده رویی  ــا گش ب
ــت  ــی اس ــس : احساس ــه نف ــاد ب * اعتم
ــد و تصویــری  کــه افــراد در مــورد خــود دارن

مثبــت و واقعــی را از خــود می ســازند.
احمد شریعتی

بهبود وضعیت حیات بشر با آموزش مهارت های زندگی 


