رئیس حوضه آبریز رودخانه زاینده رود اعالم کرد:

بهره برداری از طرحهای اجرایی حوضه زاینده رود تا  2سال آینده

طرحهــای اجرایــی در حوضــه زاینــده رود در اســتانهای
اصفهــان و چهــار محــال بختیــاری تــا دو ســال آینــده بــه

بهــره بــرداری میرســد.
رئیــس حوضــه آبریــز رودخانــه زاینــده رود و حوضههــای

 5بازدید میدانی و  9مصوبه برای خدمت رسانی به مردم خوانسار حاصل سفر چهارم کاروان خدمت آبفا

اخبار کوتاه
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اشتباهی مرگبار در اصفهان

استفاده از
سوخت مازوت در
اصفهان اشتباه است

رئیس شــورای شــهر اصفهان گفت :اســتفاده از ســوخت
مــازوت در اصفهــان اشــتباه اســت و اصفهــان نبایــد بــا

دیگــر کالنشــهرها مقایســه شــود.
محمــد نورصالحــی ،بــا اشــاره بــه تشــدید دوبــاره آلودگــی
هــوا در روزهــای اخیــر و ارائــه راه حــل بــرای ایــن مشــکل
گفــت :بــه رغــم همــه اعتراضــات در پاالیشــگاه اصفهــان
ســوخت مــازوت بــه صــورت محــدود بــه دســتور برخــی
مســئوالن شــروع شــده اســت .این تصمیم اشــتباه اســت
و اصفهــان نبایــد بــا دیگــر کالنشــهرها مقایســه شــود.
وی افــزود :آنگونــه کــه گفتــه میشــود در اجــرای قانــون
هــوای پــاک بیشــتر از  ۱۰درصــد دســتگاهها بــه تکالیــف
خــود عمــل نکردهانــد .صنایــع و دســتگاههایی کــه
در ایــن زمینــه تکلیــف خــود را انجــام ندادهانــد بایــد
شناســایی شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه انتظــار مــا ایــن اســت کــه وضعیــت
آب بــا حساســیت دنبــال شــود ،گفــت :شــرایط ایجــاب
میکــرد کــه در بودجــه  ۱۴۰۱بــرای پایــداری آب زاینــدهرود
ردیفــی دیــده شــود کــه تاکنــون پیــش بینــی نشــده اســت.
گرچــه کارگروههایــی در تهــران بــه دســتور رئیــس جمهــور
در حــال فعالیــت هســتند ،امــا امیدواریــم اقدامــی عملــی
در ایــن راســتا انجــام شــود.

کمبودراننده
حمل و نقل مسافردراصفهان

رییــس اداره مســافر اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل
جــاده اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه تعــداد راننــدگان
بخــش حمــل و نقــل مســافر در اســتان اصفهــان حــدود
 ۱۵درصــد کاهــش پیــدا کــرده اســت افــزود :بخــش
حملونقــل مســافر در اســتان اصفهــان بــه دلیــل شــیوع
کرونــا بازیــان گســترد ه و کاهــش درآمــد شــدید مواجــه
شــده اســت.تعدادی از مالــکان هــم بــه همیــن دلیــل
خودروهــای خــود را فروختنــد و یــا واگــذار کردنــد و یــا در
کارخانههــای صنعتــی مشــغول فعالیــت شــدند و تعــداد
زیــادی از راننــدگان هــم تغییــر شــغل دادنــد و فعالیــت در
بخــش حملونقــل بــار را انتخــاب کردنــد.
حســین بیغمیــان ،افــزود :فعالیــت در بخــش حملونقــل
جــادهای بــا توجــه بــه وضعیــت کنونــی و گرانــی قطعــات و
الســتیک و روغــن صرفــه اقتصــادی بــرای ایــن افــراد نــدارد
و بیشــتر آنهــا بــه همیــن دلیــل ماشــینهای خــود را در
صنایــع فرســتادند.
وی اضافــه کــرد :در صــورت تشــکیل ســتاد نــوروزی در
ســال جــاری و لغــو محدودیتهــای تــردد در ایــام نــوروز،
بــا کمبــود راننــده و نــاوگان اتوبوســی در اســتان اصفهــان
مواجــه خواهیــم شــد.
بیغمیــان افــزود :اســتان اصفهــان درزمینــه نــاوگان
حملونقل مسافر و راننده در کشور مقام اول را به خود
اختصــاص داده اســت ،امــا نســبت بــهپیــش از شــیوع
کرونــا تعــداد ســفرهای اســتان حــدود  ۲۵درصــد و تعــداد
مســافران حــدود  ۳۵تــا  ۴۰درصــد کاهــش داشــته اســت.

 ۱۲شهردراصفهان
به لیست ثبتنام نهضت
ملی مسکن اضافه شد

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان گفــت۱۲ :
شــهر دیگــر بــه لیســت شــهرهای اســتان اصفهــان جهــت
ثبــت نــام طــرح نهضــت ملــی مســکن اضافــه شــد .بــر
ایــن اســاس امــکان ثبتنــام بــرای شــهرهای دولتآبــاد،
کمشــچه ،حبیبآبــاد ،ناییــن ،خالدآبــاد ،بــادرود،
نیکآبــاد ،محمدآبــاد ،دهاقــان ،ســمیرم ،بیــده و حنــا
فراهــم شــده و متقاضیــان میتواننــد بــا مراجعــه بــه
ســامانه در ایــن شــهرها اقــدام بــه ثبــتنــام کننــد.
علیرضــا قاریقــرآن افــزود :از  ۲۸مهرمــاه کــه ثبتنــام
طــرح جهــش تولیــد مســکن آغــاز شــد تــا کنــون حــدود
 ۱۹۳هــزار نفــر در اســتان اصفهــان متقاضــی بهــرهمنــدی
از مزایــای ایــن طــرح بــوده و اقــدام بــه ثبتنــام کردنــد.
بیشــترین اســتقبال مربــوط بــه شــهر جدیــد بهارســتان بــا
بیــش از  ۷۳هــزار ثبتنامــی بــوده اســت ،تــا کنــون در
شــهر جدیــد فوالدشــهر بیــش از  ۲۱هــزار نفــر و در شــهر
جدیــد مجلســی نیــز بالــغ بــر ســه هــزار و  ۶۰۰نفــر بــرای
طــرح نهضــت ملــی مســکن ثبــت نــام کردنــد.
وی با اشــاره به اینکه برنامه این اســتان در طرح نهضت
ملی مســکن معادل  ۵.۸درصد نســبت به کشــور اســت
گفــت :برایــن اســاس در ســطح اســتان اصفهــان بــرای
یــک ســال نیــاز بــه ســاخت  ۵۰هــزار و  ۹۹۲واحــد اســت
کــه ایــن عــدد بــرای چهــار ســال بــه بیــش از ۲۰۳۹۶۷
هزار واحد میرسد.

جنــوب غربــی کشــور ،بــا اشــاره بــه اینکــه طرحهــای بلنــد
مــدت هــم تــا  ۵ســال آینــده بــه بهــره بــرداری میرســد
گفــت :مدیریــت یکپارچــه ســازی حوضــه زاینــده در
برنامههــای کوتــاه مــدت ودراز مــدت در کارگــروه احیــای
زاینــده رود بــه تصویــب رســیده اســت.
هوشــنگ مالیــی افــزود :ایــن کارگــروه بــه ریاســت معــاون
رئیــس جمهــور در جلســات مختلــف نقشــه راه احیــای
زاینــده رود را تصویــب کــرده کــه در بهــار امســال در
شــورای عالــی آب نیــز تصویــب شــد.
وی بــا بیــان اینکــه اقدامــات انجــام شــده بایــد مبتنــی بــر
نقشــه راه باشــد گفــت :طرحهــای اجرایــی در اســتانهای
اصفهــان ،یــزد و چهــار محــال و بختیــاری بــا محوریــت این

حوضــه در حــال انجــام اســت.
مالیــی افــزود :مطالعــات شــفاف حوضــه در یــک دهــه
بــا حضــور شــرکت آلمانــی و مدیــران آب منطقــهای
اســتانهای اصفهــان و چهارمحــال و بختیــاری انجــام
شــده اســت.
وی شــفاف ســازی حکمرانــی آب ،توزیــع عدالــت ،رعایت
حقــوق مصــرف کننــدگان و ســهم حقابــه داران و ســهم
آب بــر ،تامیــن آب شــرب و آب صنایــع اســتانها را
از موضوعــات حوضــه زاینــده رود بیــان کــرد و گفــت:
مهمتریــن بخــش احیــای زاینــده رود اســت بــه ایــن معنــی
کــه بــا ایجــاد شــرایطی زاینــده رود بصــورت ملمــوس احیــا
شــود.

رئیــس حوضــه آبریــز رودخانــه زاینــده رود و حوضههــای
جنــوب غربــی کشــور بــا بیــان اینکــه مطالعــات جامــع
تخصیــص آب در بخشهــای شــرب و کشــاورزی و
صنعــت بایــد احصــا شــود گفت:بــا توجــه بــه شــرایط
اقلیمــی منطقــه بایــد تعادلــی بیــن بخشهای آشــامیدنی
و صنعــت و شــرایط منابــع و مصــارف برقــرار شــود.
مالیــی افــزود :بــرای کمــک بــه معیشــت کشــاورزان هــم
بــا حضــور اســتانداران اســتانهای حوضــه زاینــده رود،
وزارت کشــاورزی و نیــرو نیــز طرحهایــی در ســطح ملــی
تصویــب شــده اســت .امســال در حوضــه زاینــده رود
بارشهــا در مقایســه بــا بلنــد مــدت  ۲۵تــا  ۳۰درصــد
کاهــش داشــته اســت.

امــام جمعــه خوانســار ،در نشســت مشــترک
اعضــای کاروان خدمــت شــرکت آب و
فاضــاب اســتان اصفهــان و مســئوالن
شهرســتان خوانســار از رونــد رو بــه رشــد
خدمــات رســانی آبفــای اســتان اصفهــان در
ســال هــای اخیــر قدردانــی کــرد وگفــت :بــا
ســرمایه گذاری های انجام شــده ،امروز دیگر
از قطــع مکــرر و طوالنــی آب در شهرســتان
خوانســار شــبیه آنچــه در دهــه  1380وجــود
داشــت خبــری نیســت و مــردم بــه آب
شــرب پایــدار و بــا کیفیــت دسترســی دارنــد.
حجــت االســام خواجــه کریمــی ،بــه موضــوع
شــبکه گــذاری فاضــاب در شــهر خوانســار
اشــاره کــرد و گفــت :ایــن رونــد در ســه ســال
اخیــر ســرعت زیادتــری گرفتــه و امیدواریــم بــا
تکمیــل شــبکه جمــع آوری و انتقــال فاضالب
و همچنیــن اســتقبال مــردم از خریــد
انشــعاب فاضــاب ،ایــن طــرح نیــز بــه طــور
کامــل اجرایــی شــود.
وی افــزود :موفقیــت هریــک از دســتگاه هــای
اجرایی در خدمت رسانی به مردم ،به منزله

سرعت خدمات آبفای استان اصفهان به مردم قابل ستایش است

موفقیــت نظــام جمهــوری اســامی و تحقــق
آرمــان هــای بلنــد انقــاب بــه شــمار مــی رود.
مدیرعامــل آبفــای اســتان اصفهــان نیــز
بــا بیــان ایــن کــه یــک دهــه پیــش ،مــردم
خوانســار بــا قطــع مکــرر و جیــره بنــدی آب
مواجــه بودنــد گفــت :خوشــبختانه پــس از
بازســازی شــبکه فرســوده آب ،زون بنــدی
شــبکه و اجــرای ســامانه هــای تلــه متــری و
تلــه کنتــرل ،میــزان هــدر رفــت آب در شــهر
خوانســار از  62/5بــه  27درصــد کاهــش
یافــت و بــا اجــرای طــرح هــای انتقــال و
احــداث تصفیــه خانــه اضطــراری ،درحــال
حاضرمشــکلی در تامیــن آب شــرب پایــدار
شــهروندان وجــود نــدارد.
هاشــم امینــی همچنیــن بــه مشــکالت اجــرای
شــبکه جمــع آوری و احــداث تصفیــه خانــه
فاضــاب شــهر خوانســار بــا توجــه بــه شــرایط
توپوگرافــی و بافــت ســنگی زمیــن اشــاره کــرد
و گفــت :فقــط در ســال گذشــته قــرارداد
اجــرای  55کیلومتــر شــبکه جمــعآوری
فاضــاب در ایــن شــهر منقعــد شــد کــه

ساخت سرای سالمندان در دهاقان

حکمتاله زمانی
پژوهش و تحقیق

ازآنجاییکــه هــر قــوم و گروهــی از بشــر همــواره از
تولــد تــا بســیاری از مقاطــع حیــات ،مرهــون الطــاف
و بزرگــواری پــدر و مــادر خویــش اســت و ازآنجاییکــه
انســان از بــدو خلقــت پشــتوانهای بــه نــام والدیــن
داشــته اســت ،رعایــت حرمــت و شــخصیت و مقــام و
منزلــت پــدر و مــادر در تمــام فرهنگهــا بــه صــورت یــک
اصــل مســلم درآمــده اســت! انســانها همــواره چــه در
حیــات والدیــن و حتــی پــس از ممــات آنهــا دیونــی را
از آنــان بــدوش میکشــند؛ خصوصــا اینکــه تــا زمانــی
کــه پــدر و مــادر در حیاتانــد انجــام وظیفــه نســبت بــه
آنهــا جــزو فرایــض و مســلمات میباشــد .آنکــه بیشــتر
در بیــن آیینهــا و فرهنگهــا بــه ایــن حقــوق و وظایــف
پرداختــه ،پیامبــران بــزرگ و خصوصــا دیــن مبیــن اســام
اســت.
در زمینــه حقــوق پــدر و مــادر بایــد گفــتکــه امــروزه
بشــر بــا تحــوالت و میــل بــه پیشــرفتهای ظاهــری،
بســیاری از وظایــف خــود را فرامــوش کــرده و در دنیایــی
از غفلــت ســردرگم ،مبانــی متعــددی را بــه فراموشــی
ســپرده اســت .خــب! ایــرادی مختصــر از جهــات مختلف
هســت! اگرچــه امــروزه گاهــی ب ُعــد مســافت و دوری از

همدیگــر و یــا بــه دلیــل مأموریتهای مختلــف ،برخالف
میــل باطنــی باعــث ایــن تمایــز شــده ،اما تعــدادی نیز به
دلیــل غفلــت دچــار ایــن مشــکل شــدهاند ،از ایــن جهــت
در جمــع والدیــن خــود نبودهانــد .بــه نظــر میرســد،
ســاختن بنیانهایــی کــه بتوانــد از ایــن اولیــاء یــا والدیــن
نگهــداری و حفاظــت و مراقبــت نمایــد الزم اســت.
نگارنــده :اینــک رشــته کالم را بــه دســت یکــی از
سرشناسان محل «آقای حاج عبدالحسین احمدیان»
کارمنــد بازنشســته علــوم پزشــکی میســپارم:
«داســتان از ایــن قــرار اســت :توســط دوســتم آقــای
علیرضــا عبدالباقــی بــه مــن (احمدیــان) خبــر رســید کــه
آقــای حــاج حســن امیــری عطاآبــادی ســاکن شــیراز ،یــک
قطعــه ملــک بــه مســاحت  4500مترمربــع بــه کارهــای
خیریــه اختصــاص داده اســت کــه پــس از بحــث و تبادل
نظــر و طــی چنــد نشســت در شــیراز و دهاقــان بــا حضــور
جمعــی کــه بــا ایشــان داشــتیم ،ســرانجام در نشســت
آخــر ،پــروژه ســرای ســالمندان بــه منظــور نشــر فضایــل
اخالقــی بــه بــار نشســت! بنــده بــه حکــم وظیفــه الزم
میدانــم کــه از ایشــان سپاســگزاری کنــم! اهــداء زمیــن

انتظارمردم برای ارزانی طال

رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر اصفهــان بــا تأکیــد بــر اینکــه بــازار در انتظــار
ریــزش شــدید قیمــت طــا و ســکه اســت ،گفــت :بــا توجــه بــه کاهــش نــرخ ارز،
اونــس جهانــی و نتیجــه مثبــت از مذاکــرات ویــن قیمــت طال و ســکه در روزهای

خالق کتاب بی نقطه

خدیجهسلطانپور
گروه اصفهان

علــی سلحشــوری متولــد ســال  ۱۳۱۴زاده
یکــی از روســتاهای محــروم چهارمحــال
بختیــاری بــه نــام «بیــدکل از توابــع
فارســان» تــا ســن  ۳۴ســالگی ،زندگــی
کوچنشــینی داشــت .روحیــه نوجــو،
اندیشــمند و خواســتار دگرگونــی ،او را
از زندگــی عشــایری بــه دامــن صنعــت و
زندگــی کارگــری کشــاند .در  ۳۰ام تیرمــاه
 ۱۳۴۸بــه اســتخدام ذوب آهــن اصفهــان
درآمــد .در ایــن محیــط فناورانــه ،بــر آن شــد

اهداء کننده زمین

بــرای اجــرای پــروژه ،خــودش یــک ابتــکار بــود! کــه در دو
طبقــه ،ســوِییت چهارتختــه ،بــا ظرفیــت  60نفــر ،اتــاق
فیزیوترابــی ،اتــاق معاینــه پزشــک ،ســالن اجتماعــات،
کتابخانــه و غیــره پیشبینــی شــده اســت ».

آینــده نزولــی خواهــد بــود .هوشــنگ شیشـهبران بــا بیــان اینکــه ایــن روزها همه
چیــز بــرای کاهــش قیمــت طــا و ســکه در حــال رقــم خــوردن اســت ،افــزود:
قیمــت اونــس جهانــی روز گذشــته بــا ۳۲دالر کاهــش نســبت به هفته گذشــته
بــه  ۱۷۹۸دالر رســید و امــروز نیــز بــه دلیــل تعطیلــی بــازار جهانــی در همیــن
رقــم ثابــت مانــد .وی افــزود :از طرفــی نــرخ دالر ایــن روزهــا کاهشــی شــده ،بــه

گفتوگو با علی سلحشوری ،شاعری نوگرا با سبکی منحصر به فرد
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تاکنــون  50درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته
اســت و هــم اکنــون  1200انشــعاب فاضــاب
در خوانســار نصــب شــده اســت.
وی از تصفیــه خانــه فاضــاب خوانســار بــه
عنــوان یکــی از تصفیــه خانــه های پیشــرفته و
دارای فنــاوری روز دنیــا نــام بــرد و از شــهرداری
و صنایــع مســتقر در شهرســتان دعــوت کــرد
تــا از ظرفیــت پســاب ایــن تصفیــه خانــه بــرای
توســعه فضــای ســبز و صنعــت و همچنیــن
ایجاد اشــتغال در شهرســتان اســتفاده کنند.
اضافــه مــی شــوددرحال حاضــر دو شــهر

و  18روســتا تحــت پوشــش امــور آب و
فاضــاب شــهر خوانســار هســتند و تاکنــون
 8500انشــعاب آب در شــهر خوانســار،
 1100انشــعاب آب در شــهر ویســت و 6000
انشــعاب آب در روســتاهای ایــن منطقــه
نصــب شــده اســت.
گفتنــی اســت :اعضــای کاروان خدمت آبفای
اســتان اصفهــان در چهارمیــن ســفر خــود
بــه شهرســتان هــا ،روز چهارشــنبه  15دی
مــاه جــاری بــا ســفر بــه شهرســتان خوانســار
از تصفیــه خانــه هــای آب و فاضــاب،

کــه خوانــدن و نوشــتن مکتبــی خــود را بــه
زیــور مــدرک شــهریها در آورد.پــس ،بــا
شــرکت در آزمــون متفرقــه در ســال ،۱۳۵۰
موفــق بــه کســب گواهینامــه ششــم ابتدایی
کــه در آن زمــان مدرکــی معتبــر بــود ،شــد.
او اکنون در زرین شهر اصفهان به نیکنامی
روزگار میگذراند.
علاقه شما به ادبیات
از چه زمانی شروع شد؟
نــام حــق آغــاز هــر کار مــن اســت  /نــام ایــزد
نقطــه پــرگار مــن اســت  //مــن زخــود چیــزی
ندارم در نهان  /هر چه دارم من ز دادار من
اســت از کودکــی بــا توجــه بــه عالقــه وافــری
کــه بــه شــعر داشــتم حرفهایــم را مــوزون ادا
میکــردم ،ســواد نداشــتم و امــکان تحصیــل
بــه دلیــل کمبــود امکانــات نبــود .خوانــدن
و نوشــتن برخــی کلمــات را از اشــخاص
باســوادی کــه اطرافــم بــود فــرا گرفتــم.
کار ایــزد باشــد اینجــا ،مــن قلــم را میزنــم /
عشق میسازد اساسش من رقم را میزنم
از هــر فرصتــی بــرای مطالعــه بهــره میبــردم

و بعــد از خوانــدن چندیــن جلــد کتــاب،
بیــش از چهــار هــزار بیــت شــعر از شــاعران
بــزرگ حفــظ نمــودم .رفتــه رفتــه بــر آن

شــدم تــا اشــعار خــود را مکتــوب و بــه چــاپ
برســانم.
چند کتاب نوشته و چاپ کردهاید؟
مــن هشــت کتــاب چــاپ شــده دارم .اولیــن
کتابــم بــه نــام طوفــان عشــق در ســال ۱۳۸۱
چــاپ شــد ،ســیمای عشــق (ســال ،)۱۳۸3
آوای زردکــوه (ســال  ،)۱۳۸6فرزنــد عشــق
(ســال  ،)۱۳۹۰گلــزار شــعر (ســال ،)۱۳۹۳
اســرار آمــال (ســال  ،)۱۳۹۴کتــاب آوای
اَردم (ســال  ،)۱۳۹۴پیــام عشــق (ســال
.)۱۳۹۶
در چه قالبهایی شعر سرودهاید؟
آثــار چــاپ شــده مــن در قالبهــای غــزل،
قصیــده ،مســمط ،ترجیــع بنــد ،ترکیببنــد،
مثنــوی ،چهارپــاره ،رباعــی ،دوبیتــی و تــک
بیــت هســتند.
در مورد سبک و ایده جدیدی
که به کار بردید و تصمیم به
سرودن اشعار بدون نقطه
کردید توضیح بدهید:
مــن از روی فرهنــگ لغــت ،تمــام لغــات
بــدون نقطــه رو اســتخراج و یادداشــت
کــردم .و اشــعاری ســرودم کــه تمامــا از
حــروف و کلمــات بــدون نقطــه ،در ســه
ســبک دوبیتی ،شــاهنامه و موالنا هســتند.
این اشعار در کتاب  ۱۶۰صفحهای با عنوان
اســرار آمــال در ســال  ۱۳۹۴بــه چــاپ رســید.
کتابــی دیگــری دارم بــا نــام آوای اَردم (آوای

روســتاهای خــم پیــچ و رحمتآبــاد و همچنین
ایســتگاه پمپــاژ حســن آبــاد بازدیــد کــرده
و در نشســت مشــترک بــا مســئوالن ایــن
شهرســتان راهکارهــای خدمــت رســانی بهتــر
بــه مــردم شهرســتان را مــورد بررســی قــرار
دادنــد کــه حاصــل آن  9مصوبــه در زمینــه
توســعه شــبکه هــای آب و فاضــاب ،احــداث
فــاز اصلــی تصفیــه خانــه آب خوانســار،
احــداث مخــزن  300متــر مکعبــی روســتای
خــم پیــچ و اصــاح شــبکه آبرســانی روســتای
رحمــت آبــاد بــود.

نگارنده :با عنایت به جایگاه ضروری برای سالمندان،
اگــر فکــر و ایــده ارزشــمند بــه پشــتوانه آن همــراه نباشــد
معضــات و مشــکالت تحمیلــی بــه بــار مـیآورد .هــر چنــد
در تاریخچــه شــهر دهاقــان ،کمکرســانی یــک امــر ســاری
و جــاری بــوده اســت .از ایــن جهــت الزم دانســتیم نســبت
بــه افــراد ســخی بــه ویــژه همشــهریهای محتــرم در ســایر
شهرســتانها نیــز اشــارهای داشــته باشــیم .در طرحهــای
بــزرگ ،روحیــه همدلــی ،همفکــری و همــکاری عامــل
اصلــی موفقیــت اســت.
شــایانذکر اســت بــه منظــور توســعه پــروژه مذکــور،
زمینــی بــه مســاحت  1000مترمربــع «توســط
هیئتامنــاء» خریــداری گردیــد کــه بــه آن افــزوده شــد.
در ضمــن یــاد خیــری از خانــواده شــریعت دهاقانــی (حــاج
مهــدی ،حــاج محمــود و حــاج احمــد) داشــته باشــیم کــه
بــا اختصــاص مبلــغ یــک میلیــارد تومــان ،بــه ایــن پــروژه
ابــراز محبــت نمودهانــد.
مــکان موردنظــر ،جنــب شــهر دهاقــان ،مزرعــه خلــف
دزجــا ،در میــان باغــات وســیع شهرســتان دهاقــان اســت
کــه یــک دهــه قبــل ( )1391در اختیــار هیئــت امنــاء قــرار
گرفــت .لــذا بــا اســتعانت از خداونــد متعــال ،در ســاخت
پــروژه ،آینــدگان خواهنــد گفــت« :بهشــتی در میــان
بهشــت آفریــده اســت!»

طــوری کــه امــروز در صرافــی ملــی قیمــت فــروش دالر بــه رقــم  ۲۶هــزار و ۸۳۸
تومــان رســید .وی گفت:خوشــبختانه خبرهــای مثبــت مذاکــرات ویــن باعــث
شــده تــا قیمــت دالر کاهشــی شــود کــه طبیعتــا ًتأثیــر آن بــر نــرخ طــا و ســکه
نیــز تأثیرگــذار بــوده اســت خبــر آزاد شــدن  ۵میلیــارد دالر از منابــع ارزی بلوکــه
شــده ایــران نیــز خبــر خوبــی بــرای اقتصــاد کشــور محســوب میشــود.

هنــر) کــه در ایــن کتــاب ،تمــام مصرعهــای
اول ،کلمــات بــدون نقطــه و مصرعهــای
دوم نقطــه دار هســتند .دل آرامــم ،کالمــم
ســاده و گــرم  /بیانــم همچنــان بــا مهــر و هــم
نرم  //حسودی دور ،در کار و مرامم  /ز کار
یــاوه گویــی میکنــم شــرم
آثار چه شاعرانی را بیشتر مطالعه
میکنید و در سرودن تحت تأثیر کدام
شاعر هستید؟
مــن اشــعار همــه شــاعران از جملــه موالنــا،
ســعدی ،حافــظ و خیــام رو میپســندم امــا
بــه اشــعار فردوســی عالقــه خاصــی دارم
فردوســی زبــان فارســی رو زنــده کــرد ،کتــاب
شــاهنامه تاریــخ ،ادبیــات و شناســنامه
ایــران اســت و همــه شــاعران بــه نحــوی از
فردوســی الهــام گرفتهانــد.
چه شد که به این نتیجه رسیدید
که سرودههایتان را چاپ کنید؟
گاهــا اشــعاری را از شــاعران میخوانــدم
کــه ابیــات خیلــی ضعیفــی بودنــد وقتــی
بــا اشــعار خــودم مقایســه کــردم متوجــه
توانایــی خــودم شــدم بنابرایــن تصمیــم بــه
نوشــتن و چــاپ گرفتــم.
موضوعات و مضامین اشعار شما
بیشتر چیست؟

ســرودههایم بیشــتر دارای مضامیــن
عشــقورزی ،درســتکاری ،دادجویــی و
باورمنــدی بــه خالــق توانایــی ســت کــه

همیــار محرومــان اســت؛ و موضوعــات
و مضامینــی انســان گرایانــه همچــون
آزادگــی ،دلدادگــی ،دانــش آموختگــی،
یــادآوری جایــگاه واال امــا فرامــوش شــده
کارگــر ،نکوهــش دورویــی ،حیلــه ورزی و...
و دغدغه میهن
الهی داورم ،ای کردگارم
نگه دار این زمینِ زرنگارم
توصیه شما به جوانان چیست؟
مــن در همــه کتابهایــم خطــاب بــه جوانــان
اشــعاری دارم و بــه آنهــا توصیــه کــردم کــه
قــدر بهــار عمــر کــه همــان جوانیســت
بداننــد و در راه کســب علــم و دانــش کوشــا
باشــند .ای جوانــان ایــن جوانــی چنــد روزی
بیــش نیســت  /میخــورد تیــر ندامــت هــر
کــه دور اندیــش نیســت
به علاقمندان به شعر
و شاعری چه توصیهای دارید؟
جوانانــی کــه طبــع شــعر دارنــد بایــد
کتابهــای بســیاری در ایــن زمینــه مطالعــه
کننــد کتابــی هســت بــا عنوان فنــون بالغت
و صناعــات ادبــی اثــر جــال الدیــن همائــی
کــه دســتورات شــعری بســیاری دارد حتمــا
ایــن کتــاب رو تهیــه و مطالعــه کننــد .در
انجمنهــای شــهر شــرکت کننــد و نســبت
بــه ایــن محافــل ادبــی بــی تفــاوت نباشــند.
برای استاد علی سلحشوری شاعر توانمند
لنجــان آرزوی ســامتی و شــادکامی داریــم.

دوشنبه 20دیماه 1400
سال هشتم
شماره 1728

روزنامه صبح ایران

اصفهان

3

در شهر

اتمام فاز یک
طرح نور خدمت
در شهرستان چادگان

مدیــر امــور بــرق شهرســتان چــادگان از اتمــام
فــاز یــک طــرح نــور خدمــت در  ۱۲روســتای
بخــش چنــارود شــمالی وجنوبــی بــه تعــداد
 ۱۱۵دســتگاه چــراغ ال ای دی و جایگزینــی
بــا چراغهــای  ۵۰وات بخــار ســدیم خبــر داد
وگفت :هدف از این اقدام بهســازی روشــنایی
معابــر روســتاها ،مدیریــت واصــاح مصــرف
بــرق در بحــث روشــنایی معابــر ،ســرعت
بخشــی بــه خدمــات رســانی در راســتای رفــع
خاموشــیها ،کاهــش هزینههــای نگهــداری
و تعمیــرات بــا توجــه بــه نــرخ خرابــی پاییــن
چــراغ هــای ال ای دی ،کاهــش اثــرات زیــانآور
زیســت محیطــی بــا هــدف حــذف المــپ هــای
گازی بخــار جیــوه و بخــار ســدیم و بهبــود
کیفیت روشنایی و پخش نور در معابر است.
مجتبــی یــادگاری افــزود :طــرح نــور خدمــت در
شهرســتان چــادگان بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۲۰۰
میلیــون ریــال اجــرا گردیــده اســت .

تشکیلدبیرخانه
چهرهماندگارتبلیغی
دراصفهان

معــاون فرهنگــی تبلیغــی دفتــر تبلیغــات
اســامی اصفهــان از تشــکیل دبیرخانــه
دائمــی چهــره مانــدگار تبلیغــی در اصفهــان
خبــر داد وگفــت :در راســتای طــرح موفــق
معرفــی چهرههــای شــاخص و مانــدگار تبلیغــی
اصفهــان در ســال هــای گذشــته ،دبیرخانــه
دائمــی آن بــا محوریــت دفتــر تبلیغــات
اســامی اصفهــان تشــکیل شــد.
حجت االســام حامد اهتمام گفت :دبیرخانه
چهــره هــای شــاخص و مانــدگار تبلیغــی بــه
میزبانــی دفتــر تبلیغــات اســامی اصفهــان
و بــا مشــارکت نهادهــای حــوزوی از جملــه
مرکــز مدیریــت حــوزه علمیــه اصفهــان ،مرکــز
رســیدگی بــه امــور مســاجد ،ســازمان بســیج
طــاب و روحانیــون ،شــورای سیاســتگذاری
ائمــه جمعــه ،ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه
تشــکیل و اولیــن جلســه آن بــا حضــور
رؤسای این نهادها برگزار شد.

پلمب  ۴واحد آالینده
دراصفهان

در اجــرای مصوبــات کمیتــه اضطــرار آلودگــی
هــوا و پایــش شــبانه واحدهــای آالینــده شــرق
اصفهــان ،بــه  ۵واحــد اخطــار داده و  ۴واحــد
آالینــده هــم پلمــب شــد.
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت اصفهان
گفــت :بــا توجــه بــه آالیندگــی واحدهــای
صنعتــی در شــرق اصفهــان ،کارشناســان ایــن
اداره دیشــب از ایــن منطقــه بازدیــد کردنــد.
محمــود قهرمانــی افــزود  :در بازدیــد
کارشناســان واحدهــای آجرپــزی مســتقر در
شــرق ،واحدهــای قیــر ،ایــزوگام و ریختــه گــری
پایــش و در نتیجــه بــرای  ۵واحــد آالینــده ،
اخطــار زیســت محیطــی صــادر شــد و دو واحــد
آجرپزی ،یک واحد تولید آسفالت و یک واحد
بســته بنــدی قیــر بــه دلیــل شــدت آالیندگــی
در شهرســتانهای اصفهــان و کوهپایــه
بــه اســتناد حکــم قضایــی پلمــب شــدند.
وی افــزود :منطقــه شــرق اصفهــان بــا وجــود
داشتن اکوسیستم شکننده زیست محیطی،
محــل فعالیــت واحدهــای دارای شــرایط
آالیندگــی بــاال اســت کــه میــراث بــی توجهــی به
مســائل زیســت محیطی در استقرار واحدهای
صنعتی در دهههای قبل میباشد.

نمایشگاهخوشنویسی
در اصفهان

مدیــر کل میراثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدســتی اســتان اصفهــان از برگــزاری
نمایشــگاه خوشنویســی گلســتان هنــر در
گالــری نقــش خانــه هنرهــای ســنتی اصفهــان
خبــر داد و گفــت ۱۸ :هنرمنــد برجســته
خوشنویســی در این نمایشــگاه بیش از  ۶۰اثر
هنــری خــود را در قالــب نســتعلیق ،شکســته
نســتعلیق ،محقــق ،ثلــب و نقاشــیخط بــه
نمایــش گذاشــته انــد .علیرضــا ایــزدی افــزود:
آثــاری بــا مضامیــن ادبــی و دینــی همــراه بــا
قطعهبنــدی ،تذهیــب ،تشــعیر و طالانــدازی
هنرمنــدان خوشــنویس و تذهیـبکار اصفهان
در ایــن نمایشــگاه بــه نمایــش در آمــده اســت.

