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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 11   خرداد 1400
شماره 109 

2
خبر کوتاه درخشش دختران پومسه کار نجف آباد در کشور

در مســابقات مجازی پومســه آزاد کشــور، دختران شــرکت کننده از نجف آباد موفق به کســب یک طال، یک نقره و دو نشــان برنز شــدند.

ــه  ــال، فاطم ــا ۱۴ س ــرد و در رده ۱۲ ت ــدا ک ــت پی ــال دس ــان ط ــه نش ــادی ب ــف آب ــتانی نج ــحر باس ــال، س ــر از ۱۲س در رده کمت

حجتــی نجــف آبــادی بــه نشــان برنــز دســت پیــدا کــرد. فهیمــه ســلمانی زاده، مربیگــری ایــن دو پومســه کار را بــر عهــده داشــت.

در رده ۱۵ تــا ۱۷ ســال هــم زهــرا خانیــان بــه مربیگــری ربابــه خانیــان بــه گــردن آویــز نقــره دســت پیــدا کــرد..

ادامه از صفحه 1
بــا حضــور اعضــاء شــورای اداری شهرســتان و بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه 
ــت دســتورالعمل  ــا رعای ــاد ب ــن جلســه شــورای اداری شهرســتان نجــف آب شهرســتان، دومی

هــای بهداشــتی مصــوب برگــزار گردیــد. 
در ایــن جلســه پــس از قرائــت کالم وحــی و اســتماع ســرود جمهــوری اســالمی ایــران، صلــوات 
خاصــه حضــرت علــی ابــن موســی الرضــا )ع( پخــش و در ادامــه کلیــپ بیانــات حضــرت امــام 

خمینــی )ره( بــا موضــوع مشــارکت آگاهانــه در انتخابــات ریاســت جمهــوری پخــش گردیــد.
در ادامــه حجــت االســالم و المســلمین حــاج آقــا حســناتی، نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام 
جمعــه نجــف آبــاد پــس از حضــور در جایــگاه بــه تبییــن ضــرورت هــا و اهمیــت هــای فراینــد 
ــد و ضــرورت  ــاره نمودن ــو اش ــن س ــه ای ــان تاســیس آن ب ــام اســالمی از زم ــات در نظ انتخاب

حضــور حداکثــری در ایــن فراینــد را بــه صــورت مشــروح متذکــر گردیدنــد
. ایشــان همچنیــن بــه جایــگاه ارزشــمند خدمــت بــه مــردم و گــره گشــایی از امــورات جــاری 
جامعــه مســلمین اشــاره و از انتخابــات بــه عنــوان عامــل عــزت بخشــی و اقتــدار آفریــن ملــی 
ــر اهمیــت  ــر از فعالیــت هــای مســئولین اداری و اجرایــی شهرســتان ب ــا تقدی ــد و ب ــام بردن ن
ــل  ــرا عام ــد و آن ــات تاکی ــری در انتخاب ــارکت حداکث ــتای مش ــی در راس ــد مل ــاق متزای وف
ــد. ــا هژمــون ســلطه عنــوان کردن دلگرمــی نیروهــای جبهــه مقاومــت بیــن الملــل در مبــارزه ب

ایشــان بــا بیــان اهمیــت پاســخگویی بــا روی گشــاده بــر پویایــی و پایایــی اخالقــی و اجتماعــی 
کارگــزاران نظــام اســالمی در پاســخگویی مبتنــی بــر رعایــت تکریــم اربــاب رجــوع اشــاره و بــر 
مبــارزه بــا هرگونــه تفرقــه افکنــی و ایجــاد موانــع غیــر قانونــی در امــور جــاری مــردم تصریــح 

ــوع نمودند. موض
 در ادامــه دکتــر غیــور، مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان ضمــن پخــش محتواهــای 
ــه میــزان  ــا و ارائ ــه تبییــن آمارهــای احصــا شــده در مــوج چهــارم بیمــاری کرون تصویــری ب
ــاری در  ــت ج ــد وضعی ــد و از رون ــتان پرداختن ــان شهرس ــراد تحــت درم ــد اف ــات و درص تلف
موضــوع واکسیناســیون عمومــی جامعــه هــدف شهرســتان گزارشــی جامــع بــرای حضــار ارائــه 
ــر رعایــت مســتمر  ــار دیگــر مــردم شــریف شهرســتان و مدعویــن در جلســه را ب ــد و ب نمودن
ــه و پیشــگیری از  ــی مدیریــت مقابل و موکــد شــیوه نامــه هــای بهداشــتی مصــوب ســتاد مل

بیمــاری پاندمیــک کرونــا توصیــه اکیــد و ســفارش موثــر نمودنــد. 
در ادامــه جلســه حــاج آقــا قیصــری دبیــر ســتاد اقامــه نمــاز شهرســتان و مدیــر دفتــر امــام 
جمعــه معــزز نجــف آبــاد بــا حضــور در جایــگاه ضمــن تقدیــر از حضــور حاضریــن بــر ضــرورت 
و اهمیــت اقامــه فریضــه واجــب نمــاز، باالخــص اقامــه نمــاز جماعــت اول وقــت در ادارات و 
اماکــن عمومــی شهرســتان بــا رعایــت کامــل شــیوه نامــه هــای ســتاد ملــی کرونــا تاکیــد و 
ــه  ــای نوآوران ــری از رویکرده ــره گی ــا به ــاز ادارات ب ــه نم ــوراهای اقام ــزاری ش ــتار برگ خواس
ــا اســتمرار اقامــه نمــاز جماعــت در دســتگاه هــای اداری و اجرایــی  تشــویقی در محوریــت ب
ــاز  ــه نم ــورای اقام ــدگان ش ــی نماین ــی میدان ــاز بازرس ــر از آغ ــد و خب ــتان گردیدن شهرس

ــد. ــر شهرســتان دادن شهرســتان از دســتگاه هــا، ســازمان هــا و دوای
ــات مقــام معظــم رهبــری   پــس از ســخنان دبیــر ســتاد اقامــه نمــاز شهرســتان کلیــپ بیان
ــوراهای  ــمین دوره ش ــات شش ــری در انتخاب ــور حداکث ــت حض ــا محوری ــی( ب ــه العال )مدظل
اســالمی شــهر و روســتا و همچنیــن ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری اســالمی 
ــتان  ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــی، مع ــدس راع ــه مهن ــش و در ادام ــران پخ ای
ــات  ــالروز عملی ــاه س ــوم خردادم ــن، س ــر از حضــور حاضری ــن تقدی ــگاه حاضــر و ضم در جای
ــت  ــات بی ــتان در عملی ــرافراز شهرس ــهید س ــاد ۱۰۹ ش ــک و ی ــهر را تبری ــازی خرمش آزادس

ــتند. ــی داش ــدس را گرام المق
 در ادامــه کســب بالــغ بــر ۹۵ درصــد آراء ماخــوذه در ســوریه توســط بشــار اســد را تبریــک 

گفتنــد.

رئیــس شــورای اداری شهرســتان، بــا بیــان اینکــه انتخابــات رکن رکیــن اســالمیت و جمهوریت 
نظــام اســت بــر ضــرورت مشــارت حداکثــری جنــاح هــای سیاســی و اقشــار مختلــف مــردم 
در آن تاکیــد نمودنــد و بــا اشــاره بــه ثبــت نــام ۲۵۴ دواطلــب حضــور در شــوراهای اســالمی 
شــهر و ۱۳۵ داوطلــب حضــور در شــوراهای اســالمی روســتا در شهرســتان، خبــر از برگــزاری 
انتخابــات شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا در ۶ شــهر و ۱۴ روســتای تابعــه شهرســتان در 
۲۸ خــرداد دادنــد و افزودنــد: بــه حمــد اهلل بــا تــالش هــا و پیگیــری هــای گســترده مســئوالن 
شهرســتان شــاهد افزایــش ۲۰ درصــدی صنــدوق هــای اخــذ رای نســبت بــه ســنوات گذشــته 
در شهرســتان هســتیم کــه شــامل ۲۱۶ شــعبه ثابــت و ۲ شــعبه ســیار در پیونــد بــا رعایــت 
ــا در جغرافیــای  ــه و پیشــگیری از بیمــاری کرون ــات ســتاد ملــی مدیریــت مقابل موکــد مصوب

شهرســتان مــی باشــیم.
 رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان، بــر بســیج همــه امکانــات دســتگاه هــای اداری، اجرایــی، 
ــردم شــریف و  ــی شــکوهمند و شایســته م ــزاری انتخابات ــی در راســتای برگ ــی و انتظام نظام
ــرورت  ــر ض ــاره و ب ــاد اش ــف آب ــریعتمدار نج ــتان ش ــص شهرس ــالمی، باالخ ــران اس ــم ای فهی
گســترش امیــد اجتماعــی و شــور و شــعف انتخاباتــی در شهرســتان تصریــح نمودنــد. فرمانــدار 
ــامی  ــار اس ــاه و انتش ــرداد م ــوری از ۷ خ ــت جمه ــای ریاس ــات کاندیده ــاز تبلیغ ــر از آغ خب
ــت  ــروع فعالی ــاه و ش ــرداد م ــتاها در ۱۷ خ ــهرها و روس ــالمی ش ــوراهای اس ــای ش کاندیده
ــد و اظهــار داشــتند   ــا پایــان ۲۶ خــرداد مــاه دادن تبلیغاتــی ایــن عزیــزان از ۲۰ خردادمــاه ت
ــات  ــه تخلف ــیدگی ب ــژه رس ــی وی ــعبه قضای ــک ش ــدات الزم ی ــاذ تمهی ــا اتخ ــک ب ــم این ه
انتخاباتــی بــا همــکاری مســئوالن قضایــی شهرســتان تشــکیل گردیــده اســت و از همــه مــردم 
شــریف شهرســتان درخواســت مــی نماییــم کــه اکیــدا از تخریــب کاندیدهــای جــدا ممانعــت 
نمــوده و بــا انتخــاب فــرد اصلــح نســبت بــه تحقــق حــق همگانــی خــود در تعییــن سرنوشــت 
ــد. ایشــان همچنیــن در خصــوص تســهیل  ــی و ترقــی مبــادرت ورزن ــه ســمت تعال جامعــه ب
ــر  ــع تولیــد نکاتــی راهبــردی بیــان و ب ــد ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی و رفــع موان رون
ضــرورت همــکاری همــه دســتگاه هــا بــه ویــژه آمــوزش و پــرورش، ورزش و جوانــان بــا شــبکه 
بهداشــت و درمــان در راســتای اجــرای طــرح واکسیناســیون کوویــد ۱۹ تصریــح موکــد نمودند. 
رئیــس شــورای اداری شهرســتان بــا تبییــن خصایــل مدیریــت جهــادی بــر ضــرورت نظــارت 
ــا مفاســد اداری و  مســتمر بــر عملکــرد کارکنــان دســتگاه هــای اجرایــی و مقابلــه مجدانــه ب
ــد در  ــی تاکی ــپهر اجتماع ــازی س ــاع س ــن و اقن ــه مراجعی ــب ب ــخگویی مناس ــن پاس همچنی
خصــوص ممانعــت از نارضایتــی هــای عمومــی بــر ضــرورت احصــاء فــوری مســایل و مشــکالت 
و ارایــه راهکارهــای بــرون رفــت از آن از تاکیــد مصــرح نمودنــد و از ســایر کارگــزاران خواســتند 

نســبت بــه رعایــت حقــوق شــهروندی جامعــه هــدف، مصرانــه اهتمــام ورزنــد. 
در پایــان  جلســه شــورای اداری مذکــور در محــل تــاالر شــهروند فرهنگســرای خــارون شــهر 

نجــف آبــاد بــا قرائــت صلــوات خاتمــه یافــت
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ــتاندار و  ــاون اس ــت مع ــه ریاس ــاد ب ــف آب ــتان نج ــرورش شهرس ــوزش و پ ــورای آم ــه ش جلس
فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد، شــهردار 
نجــف آبــاد، مدیــر اداره هــای آمــوزش و پــرورش، آبفــا و رئیــس  شــورای اســالمی شــهر نجــف 

آبــاد و ســایر اعضــاء جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان برگــزار گردیــد.
در ایــن نشســت مهنــدس راعــی، بــا تبییــن جایــگاه مبــرز و ارزنــده ســاحت تعلیــم و تعلــم در 
جوامــع از ضــرورت آگاهــی بخشــی موثــر و فاقــد ســوگیری بــه افــراد رای اولــی باالخــص در 
آســتانه برگــزاری انتخــاب ســال جــاری تصریــح نمــود و از اعضــاء حاضــر در جلســه خصوصــا 
مدیریــت آمــوزش و پــرورش نجــف آبــاد خواســتند بــا ارائــه برنامــه ای راهبــردی بــه منظــور 
ــه  ــه کمــک مولف ــه صــورت محیطــی و ب ــی ب ــوزان رای اول ــش آم ــگ دان تحقــق حضــور پررن

هــای جــاری در فضــای مجــازی از جملــه شــبکه شــاد اقــدام الزم را معمــول نماینــد.
در ادامــه رئیــس شــورای اداری شهرســتان بابیــان اثــر بخشــی نقــش دانــش آمــوزان در نهادینه 
ــه  ــیرین و از هم ــع آب ش ــی باالخــص مناب ــع طبیع ــر از مناب ــره وری موث ــگ به ــردن فرهن ک
ــر  ــوان گوه ــه عن ــرف، از آب ب ــوی مص ــالح الگ ــمت اص ــه س ــا ب ــواده ه ــت خان ــر هدای مهمت
ــاری  ــال ج ــده در س ــاذ گردی ــای اتخ ــه ه ــه برنام ــل ب ــه تفضی ــرد و ب ــات نامب ــمند حی ارزش
ــع آب در  ــی مناب ــرف عموم ــره وری مص ــش به ــا افزای ــت ب ــتان در محوری ــرم تابس و دوران گ

ــن موضــوع پرداخــت. ــه تبیی شهرســتان ب
در ادامــه هریــک از اعضــاء بــه تبییــن رویکردهــای ســازمانی متبــوع خــود باالخــص در ارتبــاط 

بــا دســتورکار جلســه بــه بیــان موضــوع پرداختنــد.
ــی،  ــر در مســابقات علم ــای برت ــه ه ــز رتب ــده حائ ــوزان برگزی ــش آم ــدادی دان ــا از تع در انته
فرهنگــی، ورزشــی بــه نمایندگــی از ســایر دانــش آمــوزان تقدیــر و تشــکر صــورت پذیرفــت و 
همچنیــن از معلمــان و دانــش آمــوزان برگزیــده جشــنواره »آب و زندگــی« بــا اهــداء لــوح هــای 

تقدیــر و هدایایــی نفیــس قدردانــی صــورت گرفــت.

شورای آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد 

بررسی مسایل حوزه راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد
مهنــدس قــاری قــرآن، مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بــه همــراه آقایــان پارســایی 
معــاون امــالک و حقوقــی، زاغیــان معــاون مســکن و ســاختمان و بنائیــان معــاون شهرســازی و 
ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا حضور در نشســت بررســی و رســیدگی 
ــه  ــه مســائل اجرایــی و دغدغــه هــای عمومــی در حــوزه اداره راه و شهرســازی شهرســتان ب ب
ــاون  ــا مع ــاد و در همراهــی ب ــژه شهرســتان نجــف آب ــدار وی ــاون اســتاندار و فرمان ریاســت مع
عمرانــی فرمانــدار، بخشــداران بخــش هــای تابعــه شهرســتان، شــهرداران شــهرهای گلدشــت و 
نجــف آبــاد، روســای اداره هــای راه و شهرســازی و بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی شهرســتان 

و ســایر مدعویــن شــرکت نمودنــد. 
ــص  ــه باالخ ــن در جلس ــور حاضری ــر از حض ــن تقدی ــی، ضم ــدس راع ــت مهن ــن نشس در ای
ــتان از  ــای شهرس ــن پتانســیل ه ــا تبیی ــراه ب ــات هم ــازی اســتان و هی ــرکل راه و شهرس مدی
جملــه نقــاط قــوت و فرصــت هــای جــاری، بــه رویکــرد هــای حمایتــی از جامعــه هــدف بــه 
ــای راه و  ــر ضــرورت اجــرای طــرح ه ــن اشــاره و ب ــر و محرومی خصــوص اقشــار آســیب پذی

ــد. ــد کردن ــن تاکی ــه صــورت بنیادی ــر ب ــیب پذی ــروم و آس ــق مح ــازی در مناط شهرس
 ایشــان بــا تبییــن ضــرورت آگاهــی افــکار عمومــی در خصــوص ضــرورت حضــور در انتخابــات 
ــای رای  ــدوق ه ــای صن ــراد واجــد شــرایط در پ ــک اف ــه حضــور یکای ســال جــاری نســبت ب
تصریــح و ایــن احســاس مســئولیت را یــک رویکــرد وطــن خواهانــه و حــق طبیعــی شــهروندی 
برشــمردند و از حاضریــن در جلســه و مــردم شــریف شهرســتان خواســتند تــا در یــک وفــاق 
ــه آرمــان هــای معمــار کبیــر  ــات ۲۸ خردادمــاه جــاری شــرکت نمــوده و ب جمعــی در انتخاب

انقــالب اســالمی ایــران، حضــرت امــام خمینــی )ره( لبیــک گوینــد. 
در ادامــه ایــن نشســت، مســائل و مشــکالت جــاری در شــهرهای تابعــه شهرســتان باالخــص دو 
شــهر نجــف آبــاد و گلدشــت کــه پیــش از نشســت توســط اعضــاء حاضــر در جلســه بــه صــورت 
میدانــی بازدیــد گردیــده بــود، از زبــان شــهرداران محتــرم آن تبییــن، اظهــار و توصیــف گردیــد 
و درخواســت هایــی بــه منظــور پاســخگویی موثــر میهمانــان بــه مطالبــات جوامــع هــدف نیــز 

مطــرح گردیــد.
ــه اجــرای  ــر از فعالیــت هــای صــورت پذیرفتــه در زمین ــرآن، ضمــن تقدی ــاری ق ــه ق  در ادام
موفــق طــرح هــای عمومــی اداره راه و شهرســازی در ســطح شهرســتان بــا تبییــن رونــد جــاری 
در وزارتخانــه متبــوع بــه بررســی دغدغــه هــای بیــان شــده و چگونگــی کمــک بــه رفــع آنهــا 
پرداختنــد  و خطــاب بــه هیــات همــراه نکاتــی را بــه منظــور رفــع مســائل و مشــکالت عنــوان 

شــده ابــالغ نمودنــد.

                      تجلیل از سمن ورزش دوستان ذوالفقار

مراســم تجلیــل از ســازمان هــای مــردم نهــاد جوانــان برتــر اســتان اصفهــان تحــت عنــوان »عــزم جوانــی« بــا حضــور ســید محمــد 

طباطبایــی مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان، معاونیــن اداره کل، عبــاس مقتدایــی نماینده مــردم اصفهان در مجلس شــورای 

اســالمی و نایــب رییــس اول کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســالمی، وحیــد رجبــی رئیــس ســازمان 

بســیج ورزشــکاران در روز پنجشــنبه ۶ خــرداد ۱۴۰۰ برگــزار شــد. کــه از موسســه مــردم نهــاد ورزش دوســتان ذوالفقــار نجــف آبــاد بــه 

دبیــری ســعید کیانــی تجلیل شــد.
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درپــی درخواســت همــکاری  آتــش نشــانی تیــران مبنــی برغــرق شــدن فــردی در ســد خمیــران  
اکیــپ  غواصــی ســازمان آتــش نشــانی شــهرداری نجــف آبــاد  متشــکل از چهــار نفــر غــواص بــا 

ــد. ــه اعزام گردی ــه محــل حادث ــزات کامــل ب تجهی
آتشــیار حســنعلی امیــر کاوه سرپرســت  ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری 
نجــف آبــاد بــا اظهــار تأســف گفــت: در ایــن حادثــه جــوان ۱۷ ســاله ای کــه بــا دوســتان خــود 
در حــال شــنا کــردن در آب هــای  ســد خمیــران بودنــد در آب غــرق شــده  بــود کــه پــس 
از رســیدن تیــم غواصــی و تجســس در آب، جســدفرد مذکــور کشــف و از آب خــارج گردیــد.

 امیــر کاوه اشــاره کــرد  بــا توجــه بــه فــرا رســیدن فصــل تابســتان و گرمــاو اشــتیاق بــه شــنا 
ــال  ــه، ســد هــا و اســتخر هــا و کان کــردن توصیــه میگــردد افــراد  از شــنا کــردن در رودخان

هــای کشــاورزی جــدا خــودداری نماینــد.

مرگ جوان 17ساله در سد خمیران

قتل کاسب بازار نجف آباد در یک باغ

 فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: روز پنــج شــنبه ۶ خــرداد ۱۴۰۰، ماموریــن کالنتــری ۱۷ گلدشــت از یــک 
مــورد مــرگ مشــکوک در یکــی از باغــات حاشــیه شــهر نجــف آبــاد مطلــع و ســریعا ماموریــن گشــت کالنتــری بــه همــراه 

اکیــپ بررســی پلیــس آگاهــی بــه همــراه بازپــرس ویــژه قتــل در محــل حاضــر شــدند.
ــا هویــت معلــوم در  ــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: مامــوران مشــاهده نمودنــد شــخصی ب ســرهنگ محمــد حســین باباکالنــی ب
بــاغ شــخصی خــود توســط شــخص یــا اشــخاصی بــه قتــل رســیده کــه اقدامــات الزم جهــت شناســایی قاتــل یــا قاتلیــن بــا 

همــکاری بســیار خــوب مقــام قضایــی در دســت اقــدام مــی باشــد کــه نتیجــه متعاقبــا اعــالم خواهــد شــد.

 هزینه های ثبت نام مدارس نجف آباد، شفاف شود
رییــس اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجف آبــاد گفــت: اگــر بخواهیــم صادقانــه و بــر اســاس 
واقعیــات ســخن بگوییــم، بایــد اذعــان کنیــم کــه بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی بودجه هــای دولتــی، 

بــدون کمــک مالــی خانواده هــا امــکان مدیریــت مــدارس وجــود نــدارد.
ســید رضا موســوی زاده در جمــع اصحــاب رســانه اعــالم داشــت: هرجــا بــا مــردم روراســت بوده ایــم 
و صادقانــه مشــکالت و محدودیت هــا را شــرح داده ایــم، مــردم نیــز اســتقبال کــرده و در حــد تــوان 
کمــک کرده انــد. واقعیــت ایــن اســت امســال کــه مــدارس مــا بهترین وضعیــت ســرانه در چند ســال 
اخیــر را داشــتند، حداکثــر دو و نیــم میلیــون تومــان بــرای هزینه هــای یک ســاله آن هــا اختصــاص 
داده شــد کــه بــا توجــه بــه تــورم شــدید موجــود، ایــن میــزان بــه هیــچ وجــه کفــاف هزینه هــای 

جــاری مــدارس را نمی دهــد.
موســوی زاده اضافــه کــرد: طبــق قانــون اخــذ اجبــاری هرگونــه وجهــی در زمــان ثبت نــام غیرقانونــی 
اســت ولــی بــا توجــه بــه مجمــوع شــرایط موجــود، مدیــران مــدارس چــاره ای جــز تامیــن بخــش 

عمــدۀ هزینه هــای جــاری و عمرانــی مدرســه از محــل وجــوه دریافتــی زمــان ثبت نــام ندارنــد.
وی خاطــر نشــان ســاخت: البتــه بخشــی از مبالــغ مربــوط بــه کتاب هــا، مجالت و بیمــه بــوده ولی در 
مجمــوع بــه مدیــران مــدارس تاکیــد شــده کــه محــل هزینه کــرد مبالــغ دریافتــی در ســال قبــل را با 

همــکاری و نظــارت انجمن هــای اولیــاء و مربیــان، بــه طــور شــفاف بــرای خانواده هــا تشــریح کنند.
تاکیــد بــر گرفتــن حداقــل هزینــه ممکــن از خانواده هــا و لحــاظ کــردن شــرایط اقتصــادی والدیــن 
دیگــر مطلبــی بــود کــه موســوی زاده بــا تشــریح آن اذعان داشــت: هماننــد ســال های گذشــته، اجازه 
نخواهیــم داد هیــچ دانش آمــوزی بــه دلیــل ناتوانــی در پرداخــت هزینه هــای مربــوط بــه ثبت نــام، 
ــد و مــدارس موظفنــد تمامــی دانش آموزانــی کــه در کروکی شــان هســتند را  از تحصیــل جــا بمان

ــد. ــام کنن ثبت ن
نیــاز بــه نصــب تجهیــزات ایمنــی ماننــد دوربین هــای مداربســته بــه دلیــل تعطیلی هــای متعــدد 
کرونایــی، لــزوم خریــد تجهیــزات آموزشــی ویــژه شــرایط آمــوزش غیر حضــوری، الــزام تجهیــز بــه 
امکاناتــی ماننــد مخــزن آب و پمــپ بــه دلیــل مشــکالت مربــوط بــه افــت فشــار شــبکه، نیــاز بــه 
تامیــن مــواد و دســتگاه های ضدعفونــی و فرســودگی قابــل توجــه زیرســاخت ها و تجهیــزات مــدارس 

ــش  ــق افزای ــوان مصادی ــه عن ــا ب ــاد از آن ه ــرورش نجف آب ــوزش و پ ــر آم ــه مدی ــود ک ــواردی ب از م
ــرد. ــاد ک ــدارس ی ــت م ــداری و مدیری ــای نگه هزینه ه

ــا توجــه بــه تــداوم خشکســالی ها، کشــت های گلخانــه ای توســعه قابــل  در چنــد ســال اخیــر و ب
توجهــی در ســطح شهرســتان پیــدا کــرده بــه طوری کــه، در حــال حاضــر ۸۳هکتــار گلخانــه در 

شهرســتان داریــم کــه ســالیانه بیــش از ۱۷هــزار تــن انــواع محصــوالت را تولیــد می کننــد.
ــد  ــت: همانن ــب گف ــن مطل ــالم ای ــا اع ــتان ب ــانه شهرس ــاب رس ــع اصح ــی در جم ــن صالح حس
شهرســتان تیــران و کــرون، فلفــل دلمــه ای مهم تریــن محصــول گلخانــه ای نجف آبــاد را تشــکیل 
می دهــد کــه بــا توجــه بــه کیفیــت باالتــر و هزینــه تمام شــده کمتــر در مقایســه بــا دیگر کشــورها، 

توانســته بــازار خــوب صادراتــی را در روســیه بــه دســت بیــاورد.
ــه  ــت: صرف ــیه گف ــه ای روس ــل دلم ــن فلف ــران در تامی ــدی ای ــدود ۱۰درص ــهم ح ــی از س صالح
اقتصــادی بــاال، صادراتــی بــودن تولیــدات و ارائــه تســهیالت بانکــی دولــت از جملــه عوامــل توســعه 

کشــت گلخانــه ای در شهرســتان هســتند.

توسعه سریع کشت گلخانه ای در نجف آباد
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فراخوان بیست و هشتمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران

                                                                    توانمندی بانوی معلول نجف آبادی در صنایع دستی

ــدازی کــرده و  ــه کمــک تســهیالت بهزیســتی، فروشــگاه و آموزشــگاه صنایــع دســتی راه ان ــادی، ب ــوی معلــول نجــف آب بان

ــوزش داده اســت. بیــش از ۴۰ هنرجــو را آم

متقــی نیــا کــه سرپرســت خانــواده اســت، ســال ها پیــش در دوران کودکــی یــک دســت خــود را بــر اثــر حادثــه ای در چــرخ 

گوشــت از دســت داده و اآلن بیــش از ۷ ســال اســت کــه در رشــته صنایع دســتی بــه خصوص مینــا کاری امرار معــاش می کند.

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان گفــت: نجف آبــاد، در بخش هــای مختلــف بــه عنــوان رتبــه برتــر 
اســتان و حتــی کشــور در تولیــد محصــوالت کشــاورزی و دامــی شــناخته می شــود.

حســن صالحــی گفــت: ســالیانه بیــش از ۶هــزار تــن گوشــت بوقلمــون در شهرســتان تولید می شــود 
کــه ایــن میــزان، رتبــه اول اســتان و کشــور را از ایــن لحــاظ بــه نجف آبــاد اختصــاص داده و در تولیــد 

تخم مــرغ و شــیر نیــز بــه ترتیــب ســالیانه ۱۳هــزار تــن و ۱۳۵هــزار تــن تولیــد داریــم.
صالحــی از وجــود بیــش از ۴۵۰هــزار کلنــی زنبورعســل در شهرســتان گفــت و بــا اشــاره بــه تولیــد 
ســالیانه حداقــل ۲۵۰۰تــن عســل ادامــه داد: در بخــش تولیــدات لــوازم زنبــورداری نیــز جایــگاه اول 

کشــور را بــه خــود اختصــاص داده ایــم و در بخــش ماهیــان زینتــی، با تولید ســالیانه ۹میلیــون قطعه 
انــواع ماهــی، در جایــگاه دوم اســتان قــرار گرفته ایــم.

اشــاره بــه وجــود بیــش از ۵۳۰۰هکتــار باغــات در ســطح شهرســتان، آخریــن مطلبــی بــود کــه مدیر 
ــادام در شهرســتان  ــاغ ب ــا بیــان آن اعــالم داشــت: ۲هــزار هکتــار ب جهــاد کشــاورزی شهرســتان ب
وجــود دارد کــه ســالیانه چهــار هــزار تــن بــادام تولیــد می کنــد کــه بیشــتر آن صــادر می شــود و از 
۱۴۰۰هکتــار انــار نیــز ســالیانه شــش هــزار تــن انــار تولیــد شــده و از ۳۸۰هکتــار باغــات انگــور نیــز 

بیــش از ۲۶۰۰تــن محصــول در ســال تولیــد می گــردد.

جایگاه ویژه نجف آباد در تولید محصوالت کشاورزی

رییــس دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجف آبــاد گفــت: بــه دنبــال تغییــر کاربری ســاختمان نیمــه کاره 
بیمارســتان ایــن واحــد دانشــگاهی و تبدیــل آن بــه مجموعــه ای فرهنگــی، گردشــگری و اقتصــادی 

. هستیم
امیررضــا نقــش در حاشــیه نشســت مطبوعاتی اعالم داشــت: ایجاد ایــن بیمارســتان ۲۰۰تخت خوابی، 
ســال ۷۵ موافقــت اصولــی گرفتــه و عملیــات اجرایــی آن نیــز تــا ســال۷۹ ادامــه داشــته ولــی بعــد از 

آن بــه دلیــل ناتوانــی دانشــگاه از تامیــن هزینه هــای ساخت وســاز، کار متوقــف شــد.
نقــش اضافــه کــرد: از ســال ۹۶ نیــز بــه دلیــل توســعه زیرســاخت های بیمارســتانی در شهرســتان، 
وزارت بهداشــت مجــوز ســاخت ایــن مجموعــه را تمدیــد نکــرد و در حــال حاضــر طــی مذاکــرات و 

رایزنی هــای متعــدد، بــه دنبــال تغییــر کاربــری ایــن مجموعــه هســتیم.
ــر همســطح شــهدای  ــرای اجــرای تقاطــع غی ــد مزاحمــت ب ــن ســاختمان نیمــه کاره را فاق وی ای
دانشــجو و طــرح ریل بــاس دانســت و خاطــر نشــان کــرد: در مــورد تقاطــع غیرهمســطح، بــه مقداری 
آزادســازی از ســوی دانشــگاه نیــاز بــود کــه انجــام شــده و در موضــوع ریل بــاس نیز پــس از اختصاص 
رایــگان بیــش از ۳۷هکتــار از اراضــی دانشــگاه بــه دپــوی اصلــی خــط و احــداث ۲ایســتگاه، منتظــر 
ــا مشــارکت شــهرداری های شــهرهای  ــرداری ب تکمیــل مراحــل تشــکیل شــرکت ســاخت و بهره ب

واقــع در مســیر و دانشــگاه هســتیم تــا همکاری هــای مــورد انتظــار را ارائــه دهیــم.

وعده تغییر کاربری برای اسکلت 25ساله بیمارستان نجف آباد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف ابــاد بــه نقــل از  واحــد 
ــزاری بیســت و هشــتمین جشــنواره  ــتاد برگ ــای تجســمی، س ــانه اداره کل هنره ــات و رس ارتباط
ــان ۱۵ تــا ۲۴ ســاله ایــران دعــوت مــی کنــد تابســتان  ــان ایــران، از جوان هنرهــای تجســمی جوان

امســال در ایــن رویــداد شــرکت کننــد.
رشــته های هنــری حاضــر در جشــنواره  بیســت و هشــتم :ارتبــاط تصویــری )پوســتر(، تصویرســازی، 
خوشنویســی )نســتعلیق(، طراحــی، عکاســی، کاریکاتــور )کارتون(، مجسمه ســازی، نقاشــی، نگارگری 

)نقاشــی ایرانــی، گل و مــرغ، تذهیــب( و هنرهــای جدیــد )ویدیــو آرت، چیدمــان و ...(
بیســت و هشــتمین جشــنواره هنرهــای تجســمی جوانــان ایــران، بــا رعایــت کامــل پروتــکل هــای 
بهداشــتی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا و در نظــر گرفتــن ســالمت همــه هنرمنــدان و اســتادان، بــرای 

ــار در تهــران و بــه صــورت آنالیــن برگــزار خواهــد شــد. دومیــن ب
شرایط ثبت نام:

متولدیــن یــک فروردیــن ۱۳۷۶ تــا بیســت و نهــم اســفند ۱۳۸۵، حائــز شــرایط ســنی شــرکت در 
جشــنواره خواهنــد بــود. همــه داوطلبــان در مرحلــه ثبــت نــام، الزم اســت تصویــر کارت ملــی یــا 
صفحــه اول شناســنامه خــود را در ســایت، بارگــذاری نماینــد. هــر متقاضــی حداقــل ۵ و حداکثــر ۱۰ 
اثــر، از بهتریــن آثــار خــود را فقــط در یکــی از رشــته هــای جشــنواره، در ســایت بارگــذاری نمایــد. 
حجــم هــر فایــل ارســالی، حداقــل ۱ و حداکثــر ۶ مگابایــت باشــد. موضــوع، انــدازه، تکنیــک و ســال 
خلــق اثــر، در مرحلــه اول ثبــت نــام و ارســال آثــار بــه ســایت، آزاد اســت. اعــالم شــماره حســاب و 

شــماره شــبا متعلــق بــه هنرمنــد ثبــت نــام کننــده در ســایت جشــنواره.
مقررات برگزاری کارگاه:

۱ . زمــان آمــاده شــدن بــرای شــروع کالس هــا و نصــب نــرم افــزارadobe connect  و تســت های 
مرتبــط: ۶ تــا ۸ مرداد

۲ . زمان برگزاری کارگاه های آنالین: ۹ تا ۱۲ مرداد، ساعات: ۱۰ تا ۱۳ و ۱۴.۳۰ تا ۱۷
۳ . زمان تحویل فایل نهایی آثار برای داوری: ۱۲ مرداد، ساعت ۱۷

ــای  ــق شــده عکــس هــای مناســب از زوای ــر خل ــد از اث ــر خــود، بای ــرای داوری اث ــدان ب ۴ . هنرمن

ــرار دهنــد. ــه جشــنواره ق ــد و در اختیــار دبیرخان مختلــف بگیرن
۵ . تمامــی شــرکت کننــدگان بایــداز لــپ تــاپ و یــا کامپیوتــری کــه مجهــز بــه وب کــم و میکروفون 

فعــال باشــد و همچنیــن اینترنــت دارای ســرعت بــاال بــرای حضــور در کارگاه ها اســتفاده کنند.
۶ . ســتاد جشــنواره، مبلغــی را بــرای تهیــه بخشــی از لــوازم مــورد نیــاز کارگاه، برای پذیرفته شــدگان 

نهایــی جشــنواره واریــز خواهــد نمود.
۷ . ســتاد جشــنواره، مبلــغ ۲ میلیــون ریــال را بــه عنــوان ورودی، بــرای پذیرفتــه شــدگان نهایــی 

جشــنواره واریــز خواهدکــرد.
۸ . آثار خلق شده توسط هنرجویان، متعلق به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مربوطه است و 
بایــد پــس از پایــان جشــنواره به آنها واگذار شــده و رســید تحویل به دبیرخانه جشــنواره ارســال شــود.

۹ . تصمیم گیری درباره موارد پیش بینی نشده، بر عهده دبیر جشنواره خواهد بود.
جوایز این دوره از جشنواره شامل :

در هــر رشــته، هیــات داوران، یــک نفــر را بــه عنــوان برگزیــده انتخــاب و تندیــس جشــنواره، لــوح 
افتخــار و مبلــغ ۵۰ میلیــون ریــال را بــه ایشــان اعطــا مــی کنــد. به تمامــی راه یافتــگان به جشــنواره، 
گواهــی شــرکت اعطــا خواهــد شــد. تمامــی راه یافتــگان جشــنواره، بــه عضویــت مؤسســه توســعه 

هنرهــای تجســمی معاصــر، درخواهنــد آمــد.
ــد،  ــد ش ــر خواه ــاه ۱۴۰۰ منتش ــرداد م ــدای خ ــنواره ابت ــن جش ــوان ای ــت، فراخ ــی اس گفتن
آخریــن مهلــت ثبــت نــام در ســایت: دوشــنبه ۲۱ تیــر )حداکثــر تــا ســاعت ۱۶( داوری 
آثــار و انتخــاب هنرجویــان: ۲۶ تــا ۲۹ تیــر، اعــالم اســامی پذیرفتــه شــدگان: ۲ مــرداد، 
ــا ۱۲  ــازی: ۹ ت ــای مج ــان کارگاه ه ــروع و پای ــرداد، ش ــنبه ۹ م ــازی جشنواره:ش ــه مج افتتاحی
مــرداد، داوری نهایــی آثــار:  ۱۳ مــرداد، اختتامیــه مجــازی جشــنواره: جمعــه ۱۵ مــرداد .

عالقــه منــدان و هنرجویــان باید در ســایت جشــنواره  www.yafestival.ir ثبت نــام کنند، انتخاب 
هنرجویــان از روی فایــل آثــار ثبتــی خواهد بود. شــرکت کنندگان مــی توانند جهــت دریافت اطالعات 
بــا دبیرخانــه جشــنواره با شــماره تلفــن هــای : ۶۶۹۴۶۹۱۰ - ۶۶۹۴۶۹۱۱  تماس بگیرند یــا به آدرس 
: تهــران، خیابــان کارگــر شــمالی، باالتــر از بلــوار کشــاورز، خیابــان صدوقــی، پــالک ۱۷مراجعــه کنند.
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ــن  ــت: ای ــاد گف ــف آب ــد نج ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــی و مهارت ــای عموم ــاون آموزش ه مع
جشــنواره بــه همــت مرکــز آموزش هــای آزاد و مهارتــی و بــا همــکاری باشــگاه پژوهشــگران جــوان 
و نخبــگان دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد علــوم و تحقیقــات بــا هــدف گســترش فرهنــگ تحقیــق 
ــزار شــد. ــوزان سراســر کشــور برگ ــش آم ــی دان ــش مهارت هــای علمــی و عمل و پژوهــش و افزای

شــهال روزبهانی افزود: ســامان احمدی و شــایان مؤمنی دانش آموزان دبستان پسرانه دوره دوم و مهدی 
رمضانــی و مهــدی فتحــی دانش آمــوزان متوســطه پســرانه دوره دوم ســمای واحد نجف آبــاد موفق به 
کســب رتبه هــای برتــر در ســومین دوره جشــنواره پروژه هــای دانش آموزی فرهیختگان جوان شــدند.

رویــداد  به عنــوان  جــوان  فرهیختــگان  دانش آمــوزی  پروژه هــای  جشــنواره  گفــت:  وی 
بــزرگ علمــی و پژوهشــی دانش آمــوزی ۲۹ تــا ۳۱ اردیبهشــت ۱۴۰۰ به صــورت مجــازی 
بــا حضــور بیــش از دو هــزار و ۴۰۰ دانش آمــوز از ۱۵ اســتان کشــور در قالــب ۵۲۰ گــروه 
برگــزار شــد. متوســطه  دوم  و  اول  دوره  دبســتان،  تحصیلــی  مقطــع  در ســه  پژوهشــی 

روزبهانــی افــزود: عضویــت در باشــگاه پژوهشــگران جــوان و نخبــگان دانشــگاه آزاد اســالمی، ارائــه 
ــد  ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــاوری دانش ــد و فن ــز رش ــت مرک ــوزی و حمای ــر دانش آم ــاالت برت مق
ــی ابداعــات و اختراعــات از  ــه مســابقات جهان ــوم و تحقیقــات از طرح هــای منتخــب و اعــزام ب عل
ــگان جــوان اســت. ــوزی فرهیخت ویژگی هــای برجســته دوره ســوم جشــنواره پروژه هــای دانش آم

درخشش در جشنواره دانش آموزی فرهیختگان جوان

کشته و زخمی شدن 4نفر در تصادف جاده 

رییــس پلیــس راه اســتان از تصــادف ۲ ســواری پــژو در محــور نجــف آبــاد بــه تیــران و فــوت راننــده یکــی از خودروهــا و زخمــی 

شــدن ۳ سرنشــین دیگــر خبــر داد.

ــا ســرعت مجــاز و  ســرهنگ اصغــر زارع، علــت کارشناســی ایــن تصــادف را در دســت بررســی اعــالم کــرد و گفــت: راننــدگان ب

مطمئنــه رانندگــی کننــد، هنــگام خســتگی و خــواب آلودگــی در مکانــی امــن توقــف و پــس از رفــع خســتگی بــه ادامــه مســیر 

بپردازنــد و از عجلــه و شــتاب اکیــدا خــودداری کننــد.

کشف 139 کیلو تریاک از یک باغ در نجف آباد
ســرهنگ »محمدرضــا هاشــمی فــر« در گفــت و گــو بــا خبرنگار پایــگاه خبري پلیــس، بیان داشــت: 
مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر اصفهــان از نگهــداری محمولــه ای افیونــی در یــک بــاغ در 

شهرســتان »نجــف آبــاد« مطلــع و بالفاصلــه وارد عمــل شــدند.
وي افــزود: پــس از انجــام هماهنگــی هــای الزم از محــل مــورد نظــر بازرســی شــد کــه ۸۲ کیلــو 
تریــاک در بازرســی از الســتیک زاپــاس یــک اتوبــوس کــه در اطــاق بــار یــک وانــت پیــکان بــود و 
۵۷ کیلــو و ۴۰۰ گــرم تریــاک در اطــاق بــاغ جاســاز شــده بــود کشــف و یــک دســتگاه وانــت پیــکان 

نیــز توقیــف شــد.
جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه در مجمــوع ۱۳۹ کیلــو و ۴۰۰ گرم 
تریــاک کشــف شــد، ادامــه داد: در ایــن خصــوص یــک ســوداگر مــرگ دســتگیر و پــس از تشــکیل 

پرونــده بــرای اقدامــات قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل داده شــد.
وی خاطــر نشــان کــرد: نیــروي انتظامــي شــبانه روز و در اقصــي نقــاط کشــور بــا ســوداگران مــرگ 
و قاچاقچیــان افیونــي برخــورد قاطــع و قانونــي مــي کنــد و هرگزاجــازه جــوالن و سرکشــي بــه آنــان 

نخواهــد داد.

بازدید از پروژه های عمرانی

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد بــه اتفــاق معاونیــن، مدیــران مناطــق مربوطه 
و جمعــی از مدیــران ســتادی شــهرداری از پــروژه هــای عمرانــی دردســت اقــدام و روبــه اتمــام 

شــهرداری بازدیــدی چنــد ســاعته بعمــل آوردنــد .
ــد از  ــاد و بع ــع صالح آب ــی مســجد جام ــه از نزدیک ــی ک ــت اهلل امین ــوار آی ــات احــداث بل عملی
ــوار شــهید صیــاد شــیرازی آزادگان آغــاز شــده اســت  ــا تقاطــع بل ــوار جمهــوری ت تقاطــع بل
مــورد بازیــد واقــع شــد،  احــداث ایــن بلــوار عــالوه بــر حــل بســیاری از مشــکالت ترافیکــی 

ــد. ــد گردی ــاد و آزادگان خواه ــتر صالح آب ــق بیش ــاز رون ــهر، زمینه س ــدوده از ش ــن مح ای
زمیــن ورزشــی روبــاز ســالمت منطقــه چهار)یزدانشــهر( بــه مســاحت ۴۵۰۰ مترمربــع و زمیــن 
ورزشــی ســالمت منطقــه ســه )ویالشــهر( )شــامل بتــن ریــزی، شــیب بنــدی، زمیــن چمــن 
ــال و بســکتبال، نصــب حصــار  ــن والیب ــن اســکیت، زمی ــال ســاحلی، زمی ــن فوتب طبیعی،زمی

محوطــه و روشــنایی، آســفالت و پیــاده روســازی اطــراف ورزشــگاه( بازدیــد شــدند.
احــداث بلــوار شــش کیلومتــری کشــاورز، دیگــر پــروژه بعــدی مــورد بازدیــد بــود ، الزم بذکــر 
مــی باشــد بلوارکشــاورز بــا عــرض پنجــاه و پنــج متــر مــی باشــد کــه کمربنــدی هــای جنــوب 

و شــمال شــهر و بالعکــس را بــا گــذر از چندیــن تقاطــع بــه هــم متصــل مــی نمایــد عــالوه 
بــر پیــش بینــی بلــوار شــش کیلومتــری ، کمربندی هــای جنــوب و شــمال شــهر و بالعکــس 
ــوار دسترســی های  ــن بل ــرد ، در ای ــد ک ــم وصــل خواه ــه ه ــع ب ــن تقاط ــذر از چندی ــا گ را ب
محلــی و دو بانــد کنــدروی رفــت و برگشــت و دو مســیر تنــدرو نیــز در نظــر گرفتــه خواهــد 
شــد وطراحــی آن بــه شــکلی انجــام شــده کــه امــکان اتصــال آن بــه جــادۀ فوالدشــهر نیــز در 

آینــده وجــود داشــته باشــد.
در ادامــه نیــز بازدیــدی در محــل مســیر کوچــه بــاغ زندگــی و پــل زندگــی انجــام شــد، فــاز 
ــروژه  ــول پ ــر ط ــت کیلومت ــوع هف ــر از مجم ــزار و ۴۰۰ مت ــی یک ه ــاغ زندگ ــه ب ــه کوچ س
ــی  ــای مختلف ــا و جاذبه ه ــم اندازه ــه چش ــت ک ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــگری را ب گردش
ــد  ــی، بان ــی، پل هــای چوب ــاغ ایران ــه، ســاختمان کوشــک، ســردرب ب ــرج کبوترخان ــه ب از جمل

ــود. ــی ش ــامل م ــی ش ــای چوب ــی و پل ه ــای مصنوع ــاده رو، برکه ه ــد پی ــه و بان دوچرخ
ــه  ــه س ــا در منطق ــای آپادان ــه زمینه ــده در مجموع ــام ش ــای انج ــز از فعالیته ــان نی در پای

ــد. ــد ش ــهر( بازدی ــهرداری )ویالش ش
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ــه  ــي کتابخان ــه میزبان ــدگاه روانشناســي( ب اولیــن کارگاه آموزشــي خودآگاهــي )خودشناســي از دی
شــبخ بهایــي نجــف آبــاد با همــکاري لیــال جعفــري، کارشــناس ارشــد مشــاوره خانــواده و مشــارکت 

کتابــداران و اعضــاي کتابخانــه هــاي شهرســتان پلتفــرم اســکاي روم برگــزار شــد.
جعفــري در ابتــداي کارگاه بــه ارائــه توضیحاتــي در مبحــث مــورد نظــر پرداختــه و عنــوان کــرد: براي 
اینکــه بتوانیــم زندگــي خــوب و موفقــي داشــته باشــیم. بایــد مهــارت  هــا و توانایــي  هــاي مختلفــي 
داشــته باشــیم. مهــارت  هــاي زندگــي عبارتنــد از توانایــي رفتــار ســازگارانه و مثبــت کــه افــراد را 
قــادر مــي  ســازد تــا بــه  طــور مؤثــر بــا نیازهــا و چالــش هــاي روزمــره برخــورد نماینــد. یکــي از مهــم  
تریــن عواملــي کــه بــه انســان کمــک مي کنــد زندگــي خــوب و موفقــي داشــته باشــد، ایــن اســت 

کــه خــود را بشناســد و از آنچــه هســت، شــاد و راضــي باشــد. مهــارت خودآگاهــي یکــي از مهــارت 
هــاي زندگــي اســت کــه بــه فــرد کمــک مي کنــد شــناخت بیشــتري نســبت بــه خــود، خصوصیات، 

نیازهــا، اهــداف، احساســات، نقــاط قــوت و ضعــف و... خــود داشــته باشــد.
در پایــان حاضــران و شــرکت کننــدگان در نشســت ســواالت خــود را مطــرح نمودنــد کــه از ســوي 
لیــال جعفــري بــه آنهــا پاســخ داده شــد. کارگاه آموزشــي خودآگاهــي دوشــنبه هــر هفته ســاعت ۱۱ 

از پلتفــرم اســکاي روم اداره کتابخانــه هــاي شهرســتان نجــف آبــاد بــه آدرس
 fnajafabad/https://www.skyroom.online/ch/isfahanpl1 

براي عموم عالقه مندان برگزار مي شود.

توانمندی بانوی معلول نجف آبادی در صنایع دستی     

ــدازی کــرده و  ــه کمــک تســهیالت بهزیســتی، فروشــگاه و آموزشــگاه صنایــع دســتی راه ان ــادی، ب ــوی معلــول نجــف آب بان

ــوزش داده اســت. بیــش از ۴۰ هنرجــو را آم

متقــی نیــا کــه سرپرســت خانــواده اســت، ســال ها پیــش در دوران کودکــی یــک دســت خــود را بــر اثــر حادثــه ای در چــرخ 

گوشــت از دســت داده و اآلن بیــش از ۷ ســال اســت کــه در رشــته صنایــع دســتی بــه خصــوص مینــا کاری امــرار معــاش 

می کنــد.

کارگاه آموزشي خودآگاهي از منظر روانشناسي 

تجلیل از فعاالن ورزش زورخانه ای 

هیــات ورزش زورخانــه ای و کشــتی پهلوانــی بــه مناســبت گرامیداشــت روز فرهنــگ پهلوانــی و 
ورزش زورخانــه ای در روز شــنبه  ۸ خــرداد ۱۴۰۰ در محــل زورخانــه شــهدای شــهرداری نجــف آباد 
ویــژه برنامــه ای همــراه بــا تجلیــل از فعــاالن ورزش زورخانــه ای شهرســتان نجــف آبــاد  و اجــرای 

ورزش زورخانــه ای برگــزار کــرد.
ایــن برنامــه بــا حضــور ســرهنگ وحیــد رجبــی مســوول تربیــت بدنــی ســپاه صاحــب الزمان)عــج( 
و رییــس بســیج ورزشــکاران اســتان اصفهــان، محمــد امیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان 
شهرســتان نجــف آبــاد، حســن مهرابــی رییــس هیــات پهلوانــی و زورخانــه ای، محمدرضــا مهدیــه 
رییــس هیــات بدنســازی و پــرورش انــدام، ســعید کیانی مســوول بســیج ورزشــکاران و رئیس هیات 
ورزش هــای رزمــی شهرســتان، ســرهنگ امینــی معــاون هماهنــگ کننــده لشــکر زرهــی ۸ نجــف 
اشــرف، ســجاد معیــن کارشــناس ورزش اداره ورزش و جوانــان، منصــور جعفــری نائــب رئیس هیات 
ورزش هــای زورخانــه ای شهرســتان تیــران و کــرون، محســن قاســمی رئیــس شــورای اســالمی 
شــهر کهریزســنگ، اعضای هیات، مرشــدان، مدیــران و پیشکســوتان ورزش زورخانه ای شهرســتان، 
ســیدضیاء رضــوی از دانشــگاه آزاد اســالمی نجــف آبــاد و از هنرمندان پیشکســوت شهرســتان، عماد 

عباســیان معــاون بازرســی پایــگاه مقاومــت بســیج شــهید بهشــتی برگزار شــد.

ضرب و جرح یک محیط بان در قمیشلو
محیــط بــان رضاقلــی خســروی از محیــط بانــان پــارک ملــی و پناهــگاه حیــات وحــش قمیشــلو 
شــامگاه چهارشــنبه پنجــم خــرداد مــاه این گشــت زنــی در ایــن منطقه مــورد حمله شــکارچیان 

غیرمجــاز قــرار گرفــت. شــکارچیان بــا ضربــات چــوب ایــن محیــط بــان را مصــدوم کردند.
مرتضــی جمشــیدیان فرمانــده یگان حفاظت محیط زیســت اســتان اصفهــان گفت: دو شــکارچی 
غیرمجــاز پــس از تجــاوز بــه حریــم منظقــه قمیشــلو در حــال تعقیــب و گریــز، با یکــی از محیط 

بانــان پــارک ملــی درگیــر و او را مــورد ضــرب و جــرح قراردادند.
ــس بیمارســتان  ــه اورژان ــه ب ــان منطق ــر محیط بان ــان توســط دیگ ــه محیط ب ــان اینک ــا بی وی ب
شــاهین شــهر منتقــل شــد، افــزود: ایــن محیــط بــان شــب گذشــته در بیمارســتان بســتری بوده 
و بــه دلیــل شکســتگی ســر و بینــی اقدامــات درمانــی الزم بــرای ایشــان انجــام شــد و پــس از 

اینکــه تــا حــدودی بــه وضعیــت مناســب رســید از بیمارســتان مرخــص شــد.
فرمانــده یــگان حفاظتــی محیــط زیســت اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه متخلفــان و ضاربــان 
شناســایی شــدند و مــورد پیگــرد قانونــی هســتند و از طریــق مراجــع قضائــی رونــد دســتگیری 

ــود. ــام می ش ــا انج آنه
جمشــیدیان خاطرنشــان کــرد: بــه دلیــل خشکســالی وحــوش علفخــوار بــه مــزارع اطراف پــارک، 
بــرای دسترســی بــه آب و علوفــه پنــاه می برنــد و ایــن امــر برخــی از متخلفــان شــکار و صیــد را 

بــه تعــدی بــه ایــن مناطــق ترغیــب می کنــد.
ایــن دومیــن حادثــه درگیــری و ضــرب و شــتم محیط بانــان پــارک ملــی و پناهگاه حیــات وحش 
قمیشــلو توســط شــکارچیان غیرمجاز در ۱۷ روز گذشــته اســت، ۲۱ اردیبهشــت ســال جاری نیز 

بــر اثــر درگیــری مســلحانه شــکارچیان دو محیط بــان مصدوم شــدند.
پــارک ملــی و پناهــگاه حیــات وحــش قمیشــلو در شــمال شهرســتان هــای نجف آبــاد و تیــران و 
کــرون، بــا مســاحت ۱۱۳ هــزار هکتــار، یکــی از قدیمــی تریــن مناطــق حفاظــت شــده در ســطح 
ــه  ــه دوزیســت و۳۱ گون ــده، دو گون ــه پرن ــه پســتاندار، ۸۱ گون جهــان اســت کــه دارای ۲۸ گون

خزنــده اســت.

ــح گــران قیمــت و تزئینــات آن چنانــی برخــوردار  ــاد، از مصال ســاختمان مســجد جامــع نجــف آب
نبــود. بــه نظــر مــی رســد بــرای بنــا و ســاختمان مســجد، بودجــه چندانــی اختصــاص 
نیافتــه بــود. دیوارهــا، گــچ کشــی و کــف شبســتان نیــز از گــچ پوشــیده شــده بودنــد.

ســتون هــای شبســتان همــان طورکــه گفتــه شــد، از ســنگ، ســاروج، خشــت وآجــر ســاخته شــده 
بودنــد و از ســتون ســنگی خبــری نبــود. نقــل شــده کــه بــرای ســاختن شبســتان بــه دلیــل نبــود 
لــوازم کافــی، ابتــدا بــرای هــر ســتون چاهــی بــه عمــق حدود ســه متــر حفــر کــرده، بنایان بــه داخل 

آن شــده و بــا ســنگ و آجــر، ســتونی تــا ارتفــاع نیــم متــر از زمیــن ســاخته و بــاال مــی آورده انــد.
ــاخته  ــتان را س ــدی شبس ــای گنب ــقف ه ــته و س ــن نشس ــر روی زمی ــتونها، ب ــام س ــس از اتم پ
ــا  ــد. ســپس دیواره ــده و خــارج کــرده ان ــس از آن کارگــران خــاک داخــل شبســتان را کن ــد. پ ان
بــا کاه گل وگــچ تعمیــر شــدند. ایــن شــیوه معمــاری و اجــرا، مدیــون تــالش و هنرنمایــی اســتاد 
ــای هنرمنــدی بــود کــه در ســاخت هــای ســقف هــای شبســتانی معــروف بــوده اســت. رضــا، بّن
»مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد« به قلم »فضل اهلل خلیلی«؛ کاری از انتشارات مهر زهرا

روایتی از ساخته شدن مسجد جامع نجف آباد

در برنامــه بازرســی تیــم نظارتــی قــوه قضائیــه کــه بــا حضــور رضائــی دادســتان فیروزکــوه، رضائــی 
سرپرســت تیــم بازرســی، محمــدی از دادگســتری اصفهــان، نوریــان معــاون تجدیــد نظــر، براتــی 
رئیــس دادگســتری نجف آبــاد، زارع دادســتان نجــف آبــاد و قناعــت کار رئیــس اداره بهزیســتی انجــام 
شــد، بازرســین از مراکــز توانبخشــی معلولیــن ذهنــی و جســمی حرکتــی شــهید صدوقی نجــف آباد 

و مرکــز درمــان اقامتــی اعتیــاد بانیــان جــوان بازدیــد کردنــد.
علیرضــا قناعــت کار، بــا اشــاره بــه رونــد فعالیــت مراکــز بهزیســتی در نجــف آبــاد، گفــت: تقویــت 

ــر باشــد. ــر عملکــرد بهینــه مراکــز موث ــد ب نظارت هــا در ســطوح مختلــف می توان
ــن بازدیدهــا از نظــر بازرســین رضایــت بخــش توصیــف شــد و از  ــط عمومــی، ای ــه گــزارش رواب ب

خدمــات شایســته ایــن مراکــز تقدیــر و تشــکر صــورت گرفــت.  

حضور تیم بازرسی قوه قضائیه در شهرستان نجف آباد
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
به مناسبت قیام خونین 15 خرداد

ــم  ــره غ ــرداد خاط ــزده خ ــیدن پان ــرا رس ــا ف ب

انگیــز و حماســه آفریــن ایــن روز تاریخــی 

ــرداد را  ــزده خ ــن روز پان ــود، م ــی ش ــد م تجدی

ــرای همیشــه عــزای عمومــی اعــام مــی کنــم. ب

امام خمینی )ره(

ــی مــی  ــوی مــن خودنمای ــی شــان جل ــدام الغــر و لبــاس هــای آنچنان ــا ان ــران فامیــل ب دخت
کردنــد و بــا یکدیگــر پــچ پــچ  مــی کردنــد و مــی خندیدنــد در حالــی کــه نگاهشــان متوجــه 
ــه  ــن گون ــواده ام در ای ــا وجــود اصــرار خان ــود حتــی ب ــن موضــوع باعــث شــده ب ــود. ای مــن ب
مجالــس حاضــر نشــوم. بــه جــز ایــن بــرای خریــد لبــاس هــم بــا مشــکل روبــرو مــی شــدم، هــر 

فروشــگاهی کــه مــی رفتــم لباســی انــدازه هیــکل مــن را نداشــت . 
آرزوی الغــری برایــم تبدیــل بــه یــک رویــای دســت نیافتنــی شــده بــود و بــه دنبــال یــک راه 
حــل بــرای ایــن موضــوع مــی گشــتم. فکــر الغــری مــدام از ســرم مــی گذشــت تــا اینکــه از 
شــانس بــدم بــا یکــی از دوســتان قدیمــی ام بــه نــام آرزو کــه زمانــی از مــن هــم چــاق تــر بــود 

در خیابــان روبــرو شــدم.
از او پرســیدم : چطــور توانســته ایــی اینقــدر الغر بشــوی؟ جوابی به مــن نداد و گفت بعــدا برایت 
تعریــف مــی کنــم. شــماره تلفــت همراهــش را گرفتــم و قــرار گذاشــتیم کــه همدیگــر را ببینیم.

وقتــی دیدمــش نخســتین پرســش مــن در بــاره الغــری اش بــود. آروز گفــت شــش ماهــی اســت 
کــه شیشــه مصــرف مــی کنــم. بــا توجــه بــه اصــرار آرزو هــوس کــردم شیشــه مصــرف کنــم و 

روز بعــد بــه خانــه اش رفتــم و بــا هــم پــای بســاط نشســتیم.
ــودن آن گفــت و یــادم داد کــه چطــور از ایــن مــواد  ــاره از فوایــد شیشــه و بیخطــر ب آرزو دوب
اســتفاده کنــم . پــس از مصــرف چنــد ســاعتی حالــت و احســاس عجیبــی داشــتم، فکــر کنــم 
منــگ شــده بــودم، بــه هــر حــال در نخســتین مصــرف حــس خوبــی داشــتم، ولــی تفریــح بــه 

یــک عــادت تبدیــل شــد و کمــی الغــری احســاس کــردم. 
غذایــم فــوق العــاده کــم شــده بــود و کــم کــم آثــار اعتیــاد در مــن ظاهــر مــی شــد. بــرای خرید 
شیشــه از جیــب پــدرم و کیــف مــادرم پــول مــی دزدیــم تــا از ایــن مــاده مخــدر تهیــه کنــم.

ــه مــن ظنیــن شــده و  ــدرم نســبت ب چنــد ماهــی کــه از اعتیــادم گذشــت ، متوجــه شــدم پ
دیگــر پــول تــوی جیبــش نمــی گــذارد. بــه هــر حــال بایــد جــوری مــوادم را تامیــن مــی کــردم. 
یــک روز از فشــار خمــاری از خانــه بیــرون زدم و در خیابــان پرســه مــی زدم کــه نــگاه هــای 

معنــی دار یــک جــوان مغــازه دار توجهــم را  جلــب کــرد.
کــوروش وقتــی فهمیــد اعتیــاد بــه شیشــه دارم بــه مــن گفــت خــودش هــم بــه شیشــه اعتیــاد 

دارد. بــه همیــن خاطــر از مــن خواســت بــرای مصــرف بــه خانــه اش بــروم.
ــدم خمــاری فشــار مــی آورد و نمــی  ــی وقتــی دی مــن قبــول نکــردم او هــم اصــرار نکــرد ول

ــا شیشــه بکشــم. ــه اش رفتــم ت ــه خان ــم تحملــش کنــم قبــول کــردم و ب توان
ایــن رفــت و آمدهــا ادامــه پیــدا کــرد تــا اینکــه یــک روز چهــره واقعــی کــوروش برایــم آشــکار 
شــد و در یــک حالــت بــی خبــری بالیــی بــه ســرم آمــد کــه همیشــه ار آن وحشــت داشــتم. در 

باتالقــی فــرو رفتــه بــودم کــه هــر چقــدر دســت و پــا مــی زدم بیشــتر در آن فــرو مــی رفتــم.

بیایید در مورد اعتیاد فکر کنیم...
اعتیاد : 

۱ - باعث تباه شدن مغزهای فعال جوانان بک ملت است.
۲-  اســلحه ای اســت کــه جوانــی، نشــاط و خالقیــت و اراده و حتــی هویت فرد را نشــانه می رود.

۳- بر باد دادن ثروت مادی و انسانی یک ملت است .
۴- تزریق مرگ در شریان های جامعه است.
۵- کانون گرم خانواده را متالشی می کند.

۶- انسان را به جاده تباهی و ناامیدی می کشاند.
در یک جمله اعتیاد یعتی تبدیل هستی به نیستی

 فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد - معاونت اجتماعی

داستان یک اشتباه پر تکرار

چهار حادثه وحریق همزمان
در پــی تمــاس همزمــان شــهروندان بــا ســامانه ۱۲۵ ســتاد فرماندهــی ســازمان آتــش نشــانی ، 
۴ حادثــه و حریــق اعــالم کــه آتــش نشــانان  ازایســتگاه هــای مربوطــه بــه محــل حادثــه اعــزام 

گردیدند.
ــی شــهرداری  ــات ایمن ــش نشــانی و خدم ــرکاوه سرپرســت ســازمان آت آتشــیار حســنعلی امی

ــاره افــزود: ــاد در ایــن ب نجــف آب
مــورد اول آتــش ســوزی یــک دســتگاه خــودرو ســواری در پارکینــک منــزل مســکونی واقــع 
در خیابــان شــریعتی بــود، کــه بــا اعــزام دو دســتگاه اطفاییــه و تــالش آتــش نشــانان حریــق 
اطفــاء گردیــد. ایــن حادثــه یــک نفــر مصــدوم داشــت کــه تحویــل نیروهــای اورژانــس گردیــد.

ــوار شــهید حججــی کــوی  ــع در بل ــزل مســکونی واق ــه من ــار ب ــه م ــورد دوم ورود یــک حلق م
ــود  خوارزمــی ب

مــورد ســوم ســقوط نوجــوان بازیگــوش از نورگیــر طبقــه دوم منــزل مســکونی واقــع در خیابــان 
ــه منــزل پســر بچــه  کــه  ــا اعــزام خــودرو نجــات و وارد شــدن ب ــود کــه ب مجاهــد شــمالی ب

متاســفانه دچــار مصدومیــت شــده بــود  تحویــل عوامــل اورژانــس گردیــد.
مــورد چهــارم حبــس یــک نفــر داخــل حمــام  منــزل مســکونی واقــع در خیابــان قــدس غربــی 

بــود کــه بــا اعــزام آتــش نشــانان بــه محــل فــرد نجــات یافــت.

همکار گرامی جناب آقای قاسم صادقی خبردرگذشت »جوان ناکام آصف صادقی برادر زاده عزیزتان « چنان سنگین و جانسوز اسـت کـه بـه 
دشواری بـه باور می نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره ای جز تسلیم و رضا نیست. 

خداوند قرین رحمتش فرماید. 
این غم را به شما تسلیت می گوییم. از طرف هفته نامه فرهنگی اقتصادی دیباگران 


