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2
خبر کوتاه کشف 19۰۰تن نهاده دامی در نجف آباد

جانشــین فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان گفــت: مامــوران آگاهی شهرســتان نجف آبــاد در بازرســی از یک انبــار بیش هــزارو ۹۰۰ 
تــن نهاده هــای دامــی بــه ارزش ۲۵ میلیــارد تومــان کشــف کردند.

ســرهنگ محمــد رضــا هاشــمی افــزود: ایــن نهاده هــای دامــی قاچــاق و احتــکار بــوده و خــارج از شــبکه عرضــه می شــده اســت. یــک 
نفــر نیــز در ایــن زمینــه دســتگیر و تحویــل مراجــع قضایی شــد.

نجــف آبــاد نیــوز: اختصــاص ارز دولتــی بــه نهــاده هــای دامــی، زمینــه ســاز چنیــن تخلفــات گســترده ای، هــم زمان بــا کمبــود و گرانی 
شــدید نهــاده هــای دامی شــده اســت.

خواص بادام 
یکــی از محصــوالت بــاغ هــای شهرســتان نجــف آبــاد بــادام مــی باشــد. بــه واســطه نــوع آب و 
هوالــی نجــف آبــاد کــه بیشــتر گــرم و خشــک مــی باشــد درختــان بــادام در ایــن منطقــه بــه 
خوبــی رشــد مــی کننــد و بــه بــاروری مــی رســند. در ایــن شهرســتان انــواع بــادام هــا کشــت 

مــی شــود ماننــد بــادام کاغــذی ، بــادام دامــادی، بــادام ربــی ، مامائــی و. ...
بــادام از جملــه آجیــل هــای بســیار خوشــمزه مــی باشــد کــه خــواص زیــادی بــرای ســامتی 
دارد. بــادام بــه دلیلــی داشــتن فیبــر فــراوان بــرای بــه کاهــش وزن کمــک مــی کنــد و باعــث 

ســم زدایــی بــدن مــی شــود. 
بــادام شــیرین خــواص خوراکــی دارد و نــوع تلــخ آن بیشــتر بــرای تهیــه روغــن اســتفاده مــی 
شــود. شــیر بــادام نیــز ماننــد شــیر حیوانــی لذیــذ اســت و مــی توانــد جایگزیــن خوبــی بــرای 
آن درافــرادی کــه نمــی تواننــد شــیرحیوانی مصــرف کننــد باشــد. خــال بــادام هــم بــه عنــوان 

چاشــنی فــوق العــاده در غذاهــا مــی باشــد.
ــا مغزهــای دیگــر سرشــار از ترکیبــات مفیــد و مــواد مغــذی مــی باشــد.  ــادام در مقایســه ب ب
ــی  ــر و چرب ــن و فیب ــم ، پروتئی ــن E و فســفر ، کلســیم ، آهــن ، منیزی ــی از ویتامی ــع غن منب
هــای ســالم اســت. همچنیــن روی ، مــس ، نیاســین و ســلنیوم نیــز در آن یافــت مــی شــود و 

مــی توانــد یــک میــان وعــده خیلــی خــوب باشــد.
بــادام بــه دلیــل داشــتن ارش غذایــی بــاال و طعــم خوبــش در رژیــم غذایــی بســیاری از افــراد 

اســتفاده مــی شــود.
در اینجا برخی از خواص بادام را به صورتن بسیار مختصر بیان می کنیم.
* تنظیم سطح کلسترول * تقویت سامت مغز   

* جلوگیری از بیماری های قلبی * بهبود سامت استخوان  

* مراقبت از پوست * تقویت دستگاه ایمنی  
* تنظیم فشار خون * کاهش التهاب   

* جلوگیری از سرطان * افزایش تولید انرژی   
* مصرف بادام در زمان بارداری * جلوگیری از دیابت   

* جلوگیری از یبوست * کاهش وزن   
الهام شهریاری

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و هیــات 
همــراه، نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد، 
فرمانــده لشــکر ۸ نجــف اشــرف، مدیــرکل بنیــاد شــهید و امور 
ــت،  ــهر گلدش ــه ش ــام جمع ــان، ام ــتان اصفه ــران اس ایثارگ
شــهرداران و اعضــاء شــوراهای اســامی شــهرهای نجــف 
ــتان  ــردم شهرس ــده م ــر نماین ــس دفت ــت، رئی ــاد و گلدش آب
ــور  ــهید و ام ــاد ش ــس بنی ــامی، رئی ــورای اس ــس ش در مجل
ایثارگــران شهرســتان، معتمدیــن، ایثارگــران و اقشــار مختلــف 
ــا ســعادت شــمس  مــردم بــه مناســبت گرامیداشــت میــاد ب
ــرت  ــوس حض ــم ط ــرو اقلی ــوس خس ــس النف ــموس انی الش
ــو  ــه ویدئ ــن موســی الرضــا )ع( طــی برنام ــی ب اباالحســن عل
کنفرانســی بــا حضــور معــاون رئیــس جمهــور و ریاســت عالــی 

ــه  ــگ مجموع ــور، کلن ــران کش ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش بنی
ــزار  ــه مســاحت ۵ ه ــاد ب ــار نجــف آب فرهنگــی توابخشــی ایث
ــر  ــزار و۸۰۰ مت ــر ۲ ه ــغ ب ــی بال ــر بنای ــا زی ــع و ب ــر مرب مت
مربــع در جنــب بیمارســتان تخصصــی اعصــاب و روان شــهید 
ــی  ــدی ط ــم اوح ــن مراس ــد. در ای ــن زدن ــه زمی ــی را ب رجای
ســخنانی از اهتمــام مجدانــه مســئوالن شهرســتان نجــف آبــاد 
و اســتان اصفهــان باالخــص در راســتای ایجــاد مجموعــه هــای 
ــازان  ــه کاهــش تالمــات جانب ــردی در راســتای کمــک ب کارب
ــی  ــدس راع ــن مهن ــد. همچنی ــکر نمودن ــر و تش ــزز تقدی مع
بــا تبریــک میــاد بــا ســعادت خســرو اقلیــم طــوس حضــرت 
ــام  ــر از اهتم ــا )ع( و تقدی ــی الرض ــن موس ــی ب ــن عل اباالحس
مجدانــه معــاون رئیــس جمهــور و ریاســت عالــی بنیــاد شــهید 

و امــور ایثارگــران کشــور در دیــدار چنــد روز قبــل ایشــان از 
ــه منظــور اجــرای  ــاد و تحقــق قــول ایشــان ب شــهر نجــف آب
ــا خواســته  ــروژه هــای زیرســاختی باالخــص در محوریــت ب پ
ــتان  ــتان و شهرس ــز اس ــران عزی ــازان و ایثارگ ــی جانب عموم
بــر ضــرورت ارائــه خدمــات بنیادیــن بــه ســفیران بــی بدیــل 
ایثــار و شــهادت تاکیــد و تصریــح نمودنــد و آنــرا یــک تکلیــف 
برشــمردند. شــایان ذکــر اســت ایــن مراســم همزمــان در ســه 
اســتان تهــران، یــزد و اصفهــان برگــزار گردیــد کــه در اســتان 
ــتان  ــوق در شهرس ــه ف ــگ مجموع ــر کلن ــاوه ب ــان ع اصفه
نجــف آبــاد، کلنــگ مرکــز فرهنگــی جانبــازان خمینــی شــهر 
و مجتمــع مســکونی ۹۰ واحــدی ســردار شــهید حــاج قاســم 
ــر زمیــن زده شــد. ــز ب ــژه شــهدای فاطمیــون نی ســلیمانی وی

کلنگ زنی مجموعه فرهنگی توابخشی ایثار
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یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل 
از پایــگاه اطاع رســانی نهــاد کتابخانه هــای عمومــی کشــور، یازدهمیــن دوره جشــنواره 
کتابخوانــی رضــوی توســط نهــاد کتابخانه هــای عمومــی کشــور و بــا همــکاری بنیــاد فرهنگــی 
هنــری بیــن المللــی امــام رضــا علیه الســام و معاونــت امــور فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی در راســتای اشــاعه و ترویــج فرهنــگ منــور رضــوی، گســترش فرهنــگ کتاب خوانــی، 
شناســایی و معرفــی کتــاب هــای فاخــر مرتبــط بــا فرهنــگ و ســیره اهــل بیــت)ع(، بــا اضافــه 

شــدن بخــش ویــژه حضــرت مهدی)عــج( برگــزار مــی شــود.
در یازدهمیــن دوره ایــن جشــنواره در کنــار رشــته هــای نقاشــی، پویــش کتابخــوان، مســابقه 
چهارگزینــه ای و داســتانک نویســی، رشــته هــای شعرســرایی، پویــش »بــرای امــام زمانــم« و 
قصــه گویــی اضافــه شــده و بــرای جلب مشــارکت بیــش از پیــش ناشــران و کتابــداران دو بخش 
حمایــت از چــاپ و انتشــار منابــع برتــر و نیز مروجــان فرهنگ رضوی در نظر گرفته شــده اســت.

منابع معرفی شده در یازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی
در فراخــوان یازدهمیــن دوره جشــنواره کتابخوانــی رضــوی ۶ عنــوان کتــاب در ســه رده ســنی 
»کــودک«، »نوجــوان« و »جــوان و بزرگســال« معرفــی شــده اســت. در رده »کــودک« )۴ تــا 
ــدی  ــید مه ــر س ــا)ع(« اث ــام رض ــی ام ــای »زندگ ــن ۱۳۹۶-۱۳۸۸( کتاب ه ــال، متولدی ۱۲ س
ــر زهــرا عبــدی  ــان)ع(« اث ــام زم ــک و »مجموعــه ۱۴ معصــوم: ام ــی از انشــارات کتاب مهاجران
ــد در دو رشــته  ــد مــی توانن ــه من ــی شــده اســت. کــودکان عاق از انتشــارات جمکــران معرف

نقاشــی و پویــش کتابخــوان بــه ازای هــر دو کتــاب، شــرکت کننــد.
در رده ســنی نوجــوان )۱۳ تــا ۱۷ ســال، متولدیــن ۱۳۸۷-۱۳۸۳( کتــاب هــای »بــرای ضامــن 
ــدری  ــر غامرضــا حی ــارت ایشــان« اث ــام رضــا)ع( و زی ــاره ام ــو، ۵۵ پرســش و پاســخ درب آه
ــر فریبــا کلهــر از انتشــارات  ــه نشــر و »ده قصــه از امــام زمان)عــج(« اث ابهــری از انتشــارات ب
ــی  ــان م ــود. نوجوان ــد ب ــی رضــوی خواه ــن دوره جشــنواره کتابخوان ــع یازدهمی ــی، مناب قدیان
ــرایی،  ــه ای، شعرس ــابقه چهارگزین ــوان، مس ــش کتابخ ــی، پوی ــته نقاش ــش رش ــد در ش توانن

ــه ازای هــر دو کتــاب شــرکت کننــد. ــم و قصــه گویــی ب ــرای امــام زمان پویــش ب
همچنیــن »چشــمه هــای بهشــت: گزیــده عیــون اخبــار الرضــا)ع(« اثــر محمــد هــادی زاهــدی 
ــر  ــه نشــر و »پرســش و پاســخ هــای دانشــجویی: مهدویــت )دوران ظهــور(« اث از انتشــارات ب
ــی رضــوی در رده  ــن جشــنواره کتابخوان ــع یازدهمی ــارف، مناب ــر از انتشــارات مع ــم کارگ رحی
ــد در شــش  ــی توانن ــود. بزرگســاالن م ــد ب ــال( خواه ــاالی ۱۸ س ــوان بزرگســال )ب ــنی ج س
رشــته پویــش کتابخــوان، چهارگزینــه ای، شعرســرایی، داســتان کوتــاه )داســتانک، دل نوشــته 
و متــن ادبــی(، تولیــد آثــار هنــری، قصــه گویــی شــرکت کننــد. همچنیــن کتابــداران عاقــه 

منــد مــی تواننــد در بخــش مرّوجــان فرهنــگ رضــوی و نیــز نویســندگان و ناشــران عاقه منــد 
مــی تواننــد در بخــش چــاپ و انتشــار شــرکت کننــد.
بخش های یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی

ایــن جشــنواره در دو بخــش »فــردی« و »خانوادگــی« در بســتر الکترونیــک برگــزار می شــود. 
عاقه منــدان می تواننــد بــا مطالعــه منابــع مرتبــط، بــه صــورت فــردی یــا خانوادگــی از طریــق 
ــنواره  ــانی www.samakpl.ir در جش ــه نش ــی ب ــک کتابخوان ــابقات الکترونی ــامانه مس س

شــرکت کننــد.
 در بخــش »فــردی« افــراد عاقه منــد می تواننــد متناســب بــا رده ســنی خــود ضمــن مطالعــه 
کتاب هــا در هــر یــک از رشــته هــای جشــنواره شــرکت کننــد. در بخــش »خانوادگــی« نیــز 
ــه بخــش  ــا مطالعــه کتــاب هــا، ب ــا رده ســنی خــود ب ــواده  می تواننــد متناســب ب اعضــای خان

خانوادگــی ســایت مراجعــه کــرده و در هــر یــک از رشــته هــای مســابقه شــرکت کننــد.
ــی  ــردی و خانوادگ ــای ف ــی از قالب ه ــد در یک ــی توانن ــا م ــدگان در مســابقه تنه شــرکت کنن
شــرکت کننــد. همچنیــن شــرکت کننــدگان بخــش خانوادگــی دو بــار وارد مرحلــه قرعه کشــی 
ــایت  ــر را در س ــورد نظ ــاب م ــت کت ــا ماک ــل pdf و ی ــد فای ــی توانن ــد.دارند، م ــد ش خواهن
ــاد  ــی نه ــروه تخصص ــد کارگ ــام داوری و تائی ــس از انج ــر پ ــای برت ــد. کتاب ه ــذاری کنن بارگ
ــی  ــنواره های کتاب خوان ــتفاده در جش ــا اس ــد و ی ــرای خری ــور ب ــی کش ــای عموم کتابخانه ه

مــورد حمایــت قــرار مــی گیرنــد.
مهلت شرکت در جشنواره

ــان ۱۴۰۰  ــا ۱ آب ــوی ت ــی رض ــنواره کتابخوان ــن جش ــرکت در یازدهمی ــه ش ــدان ب عاقه من
ــد.  ــال کنن ــنواره ارس ــه جش ــه دبیرخان ــود را ب ــار خ ــد آث ــت دارن فرص

 www.samakpl.ir  ــه آدرس ــع ب ــل مناب ــت فای ــرای دریاف ــد ب ــی توانن ــدان م ــه من عاق
مراجعــه و یــا بــه منظــور دریافــت امانــی – فیزیکــی کتاب هــای جشــنواره بــه کتابخانه هــای 

عمومــی سراســر کشــور مراجعــه کننــد.
نشانی دبیرخانه

تهــران، بلــوار کشــاورز، تقاطــع فلســطین، خیابــان شــهید کبکانیــان، خیابــان شــهید 
طباطبایی رفیعــی، نبــش کوچــه شــهید نــوری )کامبیــز(، پــاک ۱۸، معاونــت توســعه 

امــور فرهنگــی. ترویــج کتابخوانــی و  اداره کل  ترویــج کتابخوانــی،  کتابخانه هــا و 
 samak@iranpl.ir :شماره  تماس: ۸۸۹۵۱۴۹۳ - رایانامه

شرایط مسابقه را می توانید در سایت https://najafabad.farhang.gov.ir مشاهده نمائید.

                      مجمع خیرین ازدواج شهرستان نجف آباد 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد اولیــن جلســه مجمــع خیریــن ازدواج شهرســتان نجــف آباد با 

حضــور محمدامیــن موحــد رییــس ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان و رییــس اداره ورزش و جوانان، گــودرزی مســوول امور جوانــان اداره 

ورزش و جوانــان شهرســتان و جمعــی از مســوولین موسســات خیریــه و فعالیــن حــوزه ازدواج در محــل اداره ورزش و جوانــان برگزار شــد.

 در ایــن جلســه ضمــن ارائــه گــزارش هــر یــک از اعضــای جلســه در خصــوص فعالیــت هــا و نحــوه ارائــه خدمــات، پیرامــون هــم افزایی 

و هماهنگــی خیریــن جهــت ارائــه خدمــات منســجم و موثــر بــه زوجهــای جــوان بحــث و تبادل نظر شــد.



w
w
w.
di
ba
ga
ra
n7

.ir

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی
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4
خبر کوتاه نایب قهرمانی تیم دختران کیا نجف آباد 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد  در پایــان فصــل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ مســابقات لیــگ برتــر 
فوتســال بانــوان اســتان اصفهــان رده ســنی نونهــاالن تیــم دختــران کیــا نجــف آبــاد بــه مقــام نایــب قهرمانــی رســید.

اختتامیــه مســابقات لیــگ برتــر فوتســال بانــوان اســتان اصفهــان رده ســنی نونهــاالن در روز ســه شــنبه اول تیــر مــاه ۱۴۰۰ 
برگــزار شــد. کــه تیــم پرســپولیس شــاهین شــهر عنــوان قهرمانــی ایــن مســابقات را کســب کــرد و کیــا نجــف آبــاد و هیــات 
فوتبــال درچــه بــه مقــام هــای دوم و ســوم دســت یافتنــد. ایــن مراســم بــا حضــور نرگــس قدوســی معــاون ورزش بانــوان اداره 

کل ورزش و جوانــان، دادخــواه دبیــر و چینســری نایــب رییــس هیــات فوتبــال اســتان برگــزار شــد.
اســامی تیــم کیــا نجــف آبــاد : یلــدا عجمــی، فاطمــه حیــدری، فاطمــه رجایــی، بیتــا عظیمــی، کیمیــا مــرادی، رهــا یزدانــی، 
ــکرانی، آزاده  ــب ش ــامانی، زین ــیخ س ــه ش ــاری، فاطم ــه افش ــا، حنان ــت پیم ــتی دش ــی، هس ــه اجال ــد، غزال ــتی مجاه هس
ــی : عظیمــه شــکرانه -  ســرمربی : مرجــان احمــدی ــر فن ــی -  مدی ــرادی - سرپرســت : مهســا بیگدل ــدا م مباشــرزاده، آی

1۶  تکنولوژی جدید که آینده جهان را متحول می کنند 
شــاید روزی فکــر مــی کردیــم کــه بــا ســفینه بــه مریــخ ســفر 
ــه نحــوی در حــال تغییــر اســت  ــوژی ب کنیــم. امــروزه تکنول
کــه مــی تــوان گفــت رویاهــای دوران کودکــی مــان در حــال 

تحقــق یافتــن اســت. 
در ایــن مقالــه ۱۶ تکنولــوژی را معرفــی مــی کنیــم کــه مــا را 

بــه ۲۰ ســال آینــده مــی بــرد.
1- هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ 

شــبیه ســازی هــوش انســان را هــوش مصنوعــی مــی گوینــد. 
ماشــین هایــی کــه مثــل انســان فکــر کننــد و کارهــای او را 
تقلیــد کننــد. ربــات هــا نمونــه ایــی از ایــن ماشــین هــا اســت. 
ــین  ــی ماش ــوش مصنوع ــد ه ــای جدی ــوژی ه ــی از تکنول یک
لرنینــگ مــی باشــد. ماشــین هایــی کــه بــه طــور خــودکار یــاد 
مــی گیرنــد ماننــد یــک انســان بــدون دخالــت و برنامــه ریــزی 

انســان بــه دانــش و علــم خــود اضافــه کننــد. 
2- اینترنت اشیا تکنولوژی برای یکپارچه شدن  

اینترنــت اشــیا سیســتمی از اشــیا متصــل بــه اینترنــت اســت 
کــه قــادر بــه جمــع آوری و انتقــال داده هــا از طریــق شــبکه 
ــه هــا و  هــای بــی ســیم و بــدون دخالــت انســان اســت. خان
اشــیا آن در آینــده ایــی نــه چنــدان دور هوشــمند مــی شــوند. 
هوشمندســازی باعــث رشــد اینترنــت اشــیا مــی شــود. اشــیا 
بــه طــور پیوســته در حــال جمــع آوری وانتقــال داده هســتند 
ــگ  ــی و بی ــوش مصنوع ــوژی در ه ــرفت تکنول ــث پیش و باع

دیتــا نیــز مــی شــود.
3- از لباس های هوشمند تا ساخت انسان فرامرزی

در آینــده نــه چنــدان دور لبــاس بــه بهبــود عملکــرد و زندگــی 
ســالم تــر، ایمــن تــر و کارآمــد تــر انســان کمــک مــی کنــد. 
پیشــرفت ایــن تکنولــوژی تــا جایــی پیــش خواهــد رفــت کــه 
بــا ادغــام ژن هــا بتــوان موجــودات جدیــدی بــه اســم انســان 

هــای عظیــم و یــا فرامــرزی خلــق کــرد.
4- بیگ دیتا و آنالیز پیشرفته اطالعات

بــا آنالیــز داده مــی تــوان داده هــای بــدون ســاختار و پیچیــده 
و بســیاری از مســایل غیــر ممکــن را حــل کنیــم. در کل آنالیــز 
داده هــای کان بــرای تصمیــم گیــری بهتــر و حرکــت هــای 

اســتراتژیک تجــاری مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. 
5- بالکچین و تحول تجارت آینده 

ــی معامــات را باکچیــن مــی گوینــد. کــه در  ثبــت دیجیتال
ــرای ثبــت ایــن  حــال حاضــر از ارز دیجیتالــی بیــت کویــن ب
معامــات اســتفاده مــی شــود. ایــن روشــی فــوق العــاده بــرای 

احــراز هویــت، ذخیــره امیــن و محاقظــت از داده هــا اســت.
6- رایانش ابری ) تجیزه داده به صورت هوشمند ( و 

ذخیره آنالین اطالعات 
اطاعــات در هــر کجــای از دنیــا باشــد بــرای ذخیــره ســازی 
تنهــا از طریــق اینترنــت ذخیــره، بازیابــی، منتقــل مــی شــود. 
ــره وری و  ــکاری، به ــود هم ــای بهب ــه معن ــری ب ــش اب رایان

کاهــش قابــل توجــه هزینــه هــا اســت.
7- احاطه دنیای واقعی با واقعیت مجازی

ــه ایــی در واقــع همــان واقعیــت مجــازی  شــبیه ســازی رایان
مــی باشــد. کــه فــرد در یــک محیــط ســه بعــدی مصنوعــی 
ــک و  ــد عین ــی مانن ــای الکترونیک ــتگاه ه ــتفاده از دس ــا اس ب
ــی  ــه م ــی را تجرب ــای واقع ــی ورای دنی ــور در محیط ... حض
کننــد. واقعیــت افــزوده در حقیقــت حــس کــردن یــک نمــای 
ــدارد.  ــود ن ــه وج ــت در حالیک ــود اس ــار خ ــی در کن طبیع
ــوژی هــای واقعیــت مجــازی، واقعیــت افــزدوه  ترکیــب تکنول

ــود.  ــاالت خ ــی در خی ــی زندگ ــی یعن ــت ترکیب و واقعی
8- دوقلوهای دیجیتالی،همزاد هوشمند در دنیای آینده

ــا  ــد ی ــول فرآین ــه محص ــم را ک ــک جس ــی ی ــخه دیجیتال نس
ــد.  ــی گوین ــال م ــوی دیجیت ــت دوقل ــی اس ــتم واقع اکوسیس
ــر روی جســم  ــی کــه ب ــوژی امــکان آزمایــش های ــن تکنول ای

واقعی بسیار گران یا پرمخاطره باشد را فراهم می آورد.
9- اینترنت با سرعت نور

نســل پنجــم و ششــم اینترنــت بــه معنی اتصــال جهانی ســریع 
تــر، پایدارتــر و دقیــق تــر اســت. و دنیــا را متحــول مــی کنــد.

10- جهش ژنتیکی موجودات و ژنومیک
تکنولــوژی جدیــد در حــال تغییــر ســاختار ژنتیکــی موجودات 
زنــده مــی باشــد. ایــن جهــش DNA هــا مــی توانــد بیمارهــای 

خطرنــاک ماننــد ســرطان را بهبود ببخشــد.
11- همکاری انسان و ربات ها 

ربــات هــا بــا کمــک هــوش مصنوعــی کارهــای زیــادی را مــی 
ــه  ــادر ب ــی ق ــده حت ــا در آین ــات ه ــد. رب ــام دهن ــد انج توانن

خلــق آثــار هنــری نیــز مــی باشــند.
12- تغییر ارتباط انسان ها با سیستم های دیجیتال

ــا و  ــتم ه ــای سیس ــه ه ــه نمون ــی هم ــای اجتماع ــبکه ه ش
ــادالت  ــاط و تب ــه ارتب ــی باشــد. ک ــال م ــای دیجیت ــه ه برنام
بیــن افــراد را ســاده کــرده اســت. ایــن رونــد در آینــده مــدل 
هــای تجــاری را نیــز تغیــر زیــادی خواهــد داد. حتــی مشــاغل 

ســنتی دســت خــوش ایــن تغیــر خواهنــد شــد.
13-هواپیماهای بدون سر نشین و تغیر آینده نظامی ارتش ها 

ــودکار  ــورت خ ــه ص ــق راه دور و ب ــه از طری ــی ک هواپیماهای
خلبانــی مــی شــوند. ماموریــت هــای جســتجو، اطفــا حریــق ، 

حمــل و نقــل و ... از ایــن طریــق انجــام خواهــد شــد. 
14- محاسبات و رایانه کوانتومی

ــات را در  ــد اطاع ــی توانن ــط م ــروزی فق ــای ام ــه  ه رایان
ــه هــای کوانتومــی  ــدازه بیــت رمزگــذاری کننــد امــام رایان ان
ســاختاری کامــا متفــاوت دارنــد. سیســتم هایــی بــا قــدرت و 
ســرعت غیــر قابــل تصــور هســتند و در مقابــل آن تکنولــوژی 

امــروز مــا ماننــد عصــر حجــر مــی باشــد. 
15- چاپ سه بعدی و چهار بعدی و ساخت مواد طبیعی

ــدل  ــق م ــواد و ماطب ــه م ــه الی ــه ب ــرار دادن الی ــا ق ــر ب چاپگ
دیجیتــال طراحــی شــده اشــیاه ســه بعــدی خلــق مــی کنــد. 
ــرژی  ــر ان ــر اث ــاپ شــده ب ــدی شــی چ ــار بع ــاپ چه و در چ
هــای ورودی خارجــی ماننــد نــور، دمــا و ... بــه ســاختار دیگــر 

تبدیــل مــی شــود.
16-  فناوری نانو و علم مواد 

نانــو قســمتی از فنــاوری در مــورد کنتــرل و ســاخت مــواد در 
مقیــاس اتمــی و مولکولــی اســت و خالق اجســام شــگفت انگیز 
ــونده ــم ش ــگرهای خ ــد نمایش ــی مانن ــد. محصوالت ــی باش م
سمیه طالب
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ترافیک شهرستان نجف آباد

                                                                 درخشش کاراته کاهای نجف آباد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد کاراتــه کاهــای باشــگاه سیدالشــهدای نجــف آبــاد بــه 

مربیگــری مهــدی معیــن در مســابقات کاراتــه کاتــا مجــازی جــام مــوالی عرشــیان اســتان اصفهــان موفــق بــه کســب ۵ مــدال 

طــا، ۵ مــدال نقــره و ۴ مــدال برنــز در بخــش کاتــای انفــرادی وکاتــای تیمــی مجــازی شــدند.

بــا حضــور خــدام حــرم رضــوی، معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و هیــات همــراه، 
نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد، شــهردار و اعضــاء شــورای اســامی شــهر نجــف 
آبــاد، مســئوالن نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی در شهرســتان و اســتان اصفهــان، معتمدیــن 
و اقشــار مختلــف مــردم بــه مناســبت گرامیداشــت میــاد بــا ســعادت شــمس الشــموس انیــس 
النفــوس خســرو اقلیــم طــوس حضــرت اباالحســن علــی بــن موســی الرضــا )ع(، زیــارت مجــازی 
ــیه  ــد. در حاش ــزار گردی ــاد برگ ــف آب ــهر نج ــهدای ش ــان ش ــل یادم ــرت از مح ــرم آن حض ح
ایــن مراســم مهنــدس راعــی بــا تبریــک والدت بــا ســعادت حضــرت ثامــن الحجــج علــی ابــن 
ــرم از  ــاران ح ــرم رضــوی و خادمی ــان ح ــت خادم ــه منقب ــاره ب ــن اش ــا )ع( ضم موســی الرض
شــغل خادمــی بــه عنــوان اکمــال عشــق تــام معنــوی نــام بردنــد کــه در آن خــادم فــارغ از هــر 
گونــه پســت، جایــگاه شــغلی و شــانیت اجتماعــی، خــود را بــه عنــوان خــادم زائــران خســرو 
اقلیــم طــوس حضــرت اباالحســن علــی بــن موســی الرضــا )علیــه آالف تحیــه و الثنــا( مقیــد 
مــی ســازد و تمــام اهتمــام خــود را در راســتای خشــنودی زائــران امــام رئــوف بــکار مــی بنــدد. 
ایشــان بــا تبییــن فضائــل نهفتــه در عشــق بــه خانــدان عصمــت و طهــارت باالخــص حضــرت 

رضــا )ع( عشــق بــه اهــل البیــت را یــک تفضــل الهــی برشــمردند

زیارت مجازی حرم امام رضا)ع( از محل یادمان شهدا شهر نجف آباد

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا 
حضــور معــاون عمرانــی فرمانــدار، بخشــداران محتــرم بخــش 
هــای تابعــه، روســای پلیــس راهــور و پلیــس راه شهرســتان، 
شــهرداران شــهرهای تابعــه شهرســتان، نماینــدگان دســتگاه 
ــن شــورای ترافیــک در  هــای خدمــت رســان و ســایر مدعوی
ــن  ــد. در ای ــزار گردی ــاد برگ ــف آب ــتان نج ــداری شهرس فرمان
نشســت مهنــدس راعــی، بــر اهمیــت کاهــش آمــار تصادفــات 
ــا  ــد. ایشــان ب ــد نمودن ــهری تاکی ــرون ش ــاده ای درون و ب ج
بیــان آمارهــای احصــاء شــده اســتانی و شهرســتانی، رویکــرد 
شــورای ترافیــک شهرســتان حائــز اهمیــت خواندنــد و 
ــع  ــه رف ــص در زمین ــادی باالخ ــت جه ــک مدیری ــتار ی خواس
مشــکات و نواقــص راه هــای مواصاتــی خــارج از شــهرها بــا 

ــد. ــز گردیدن ــه خی ــاط حادث ــت نق محوری
 رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان، بــا ضــروری بــر شــمردن 
رونــد اجرایــی طــرح ایمــن ســازی محــور حادثــه خیــز جــاده 
ــاون  ــابیر«؛ مع ــاده س ــوم »ج ــوزدان مرس ــه ج ــاد ب ــف آب نج
ــا همراهــی  ــاد را مکلــف نمودنــد ب عمرانــی شــهردار نجــف آب
ــی و  ــتای طراح ــوزدان در راس ــهردار ج ــاور و ش ــرکت مش ش
تدویــن جــدول زمانــی بــه منظــور تســریع در فراینــد تکمیــل 

نهایــی طــرح بــا همــکاری و همراهــی اداره هــای آب منطقــه 
ــاورزی،  ــاد کش ــاده ای، جه ــل ج ــل و نق ــداری و حم ای، راه
ــی  ــع طبیع ــزداری و مناب ــت، آبخی ــط زیس ــت از محی حفاظ
و هماهنگــی مســئوالن قضایــی شهرســتانی اقــدام الزم را 
ــدار منعکــس  ــی فرمان ــاون عمران ــه مع معمــول و نتیجــه را ب

نماینــد. در ادامــه حاضریــن بــر طبــق دســتور کار جلســه بــه 
تبییــن رویکردهــای دســتگاه هــای متبــوع خــود در موضــوع 
ــا کاهــش تصــادات و رفــع  ــه ب راهکارهــای عملیاتــی در مقابل

نقــاط حادثــه خیــز بــه تبییــن کام پرداختنــد.

ــر  ــاون وزی ــژاد مع ــی ن ــر جمال ــور دکت ــنبه ۹۹/۶/۱۹ باحض ــت چهارش ــاغ بهش ــه ب  مجموع
ــهری و  ــتانی، ش ــئولین اس ــور و مس ــای کش ــاری ه ــا و دهی ــهرداری ه ــازمان ش ــس س و ریی
شهرســتان  کلنــگ زنــی شــد و درجلســه  تهــران بــا دکتــر محســن کوشــش تبــار  مدیــرکل 
ــه طــرح ایــن مجموعــه در جهــت  ــی تمــام مراحــل ارای دفتــر امــور اقتصــادی و خدمــات مال
دریافــت تســهیات قــرض الحســنه از ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری های کشــور و ســاخت 

ــاد صــورت پذیرفــت. ــاغ بهشــت نجــف آب مجتمــع فرهنگــی تفریحــی ب
ــوان و  ــتفاده بان ــل اس ــری قاب ــی و هن ــی ، آموزش ــاخت های فرهنگ ــعه زیرس ــتای توس در راس
ــاز  ــوان در دو ف ــی از باغ بان ــت در بخش ــه باغ بهش ــداث مجموع ــا، اح ــای خانواده ه ــر اعض دیگ

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــی در دس ۱۸۰۰متر مربع

آغــاز عملیــات اجرایــی یکــی از ایــن فازهــا بــا اقداماتــی ماننــد اجــرای فونداســیون و ســتون ها 
ــی  ــت خانوادگ ــوان اس ــژه بان ــه وی ــه ک ــای یک طبق ــن فضاه ــت و در ای ــده اس ــی ش عملیات
اســتفاده خواهنــد شــد، امکاناتــی مانندســالن هــای ورزشــی تخصصــی بانــوان، ایروبیک، ســونا و 
جکــوزی مراکــز تفریحــی و آموزشــی، فروشــگاه هــای تولیــدات، مجموعــه کاس های آموزشــی 
و ســایر زیرســاخت هــای ویــژه بانــوان و فضاهــای ویــژه کــودکان پیــش بینــی  شــده اســت.

ــزی  ــن ری ــات بت ــاه ۱۴۰۰عملی ــخ هشــتم خردادم ــن ، در تاری ــر زمی ــزی  زی ــن ری ــس از بت پ
فوندانســیون کــف ایــن مجموعــه بــا ۵۰۰ تــن بتــن صــورت پذیرفــت  و در تاریــخ ۳۱ خردادمــاه 
پــس از  مرحلــه آرماتوربنــدی و قالــب بنــدی ســتون هــا ، ۲۰۰ تــن بتــن ریــزی دیــوار حائــل 

و ســتونها صــورت پذیرفــت.

مجتمع فرهنگی تفریحی باغ بهشت نجف آباد
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۶
خبر کوتاه

حضور داوران نجف آباد در استاژ داوران تکواندو

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد ۲ نفــر از داوران تکوانــدو نجــف آبــاد مجیــد عــرب و ســعید 

غامــی در اســتاژ داوری کیوروگــی اســتان   کــه در خانــه تکوانــدو اصفهــان برگــزار شــد حضــور یافتنــد.

در ایــن اســتاژ داوری تعــداد ۴۹ داور از اصفهــان، خمینــی شــهر، شــاهین شــهر، شــهرضا، نجــف آبــاد،  بهارســتان، مبارکــه، کوشــک و 

درچه شــرکت داشــتند.

هــر کاری زمــان خاصــی دارد کــه در صــورت گذشــتن از آن 
زمــان دیگــر آن تاثیــر خــود را نخواهــد داشــت. بــه طــور مثــال 
خــوردن دارو در یــک زمــان مشــخصی مــی توانــد اثــر مطلــوب 
خــود را بگــذارد کــه اگــر از آن زمــان بگــذرد دیگــر اثــر خــود 

را از دســت خواهــد داد.
نمــاز هــم از ایــن قانــون مســتثنا نمــی باشــد و اگــر در وقــت 
ــد  ــی را خواه ــژه ای ــرات وی ــود تاثی ــده ش ــود خوان ــان خ و زم

داشــت.
نماز اول وقت از دیدگاه قرآن 

ســوره مریــم آیــه ۵۹ : اّما پــس از آنــان، فرزندان ناشایســته ای 
روی کار آمدنــد کــه نمــاز را تبــاه کردنــد، و از شــهوات پیــروی 
نمودنــد؛ و بــه زودی )مجــازات( گمراهــی خــود را خواهند دید!

ــه  ــه معامل ــه تجــارت و ن ــی کــه ن ــه ۳۷ : مردان ــور آی ســوره ن
آنهــا را از یــاد خداونــد و بــر پــا داشــتن نمــاز غافــل نمــی کند.

بــر نمازگزارانــی  : پــس وای  آیــه ۴ و ۵  ســوره ماعــون 
کننــد. مــی  انــگاری  ســهل  خــود  نمــاز  در  کــه، 

ســوره انعــام آیــه ۹۲ : و بــر نمازهــای خویــش، مراقبــت مــی 
کننــد!

نماز اول وقت در احادیث و روایات 
امــام علــی )ع( : کســانی کــه از نمازشــان غفلــت مــی ورزنــد 
یعنــی وقــت هــای آن را ســبک مــی شــمارند. ) وســائل 

 الشــیعة، ج ۴، ص ۱۱۳(
امــام صــادق ) ع( : بــه هنــگام ظهــر درهــای آســمان گشــوده 
ــد  مــی شــود و بادهــای )رحمــت( وزیــده مــی شــود و خداون
بــه مخلوقاتــش نظــر مــی کنــد« کــه در مــورد بقیــه نمازهــا 
نیــز بــه همیــن صــورت اســت.) وســائل  الشــیعة، ج ۷، ص ۶۶ (

ــد  ــر آن همانن ــر آخ ــت ب ــت اّول وق ــادق )ع ( : فضیل ــام ص ام
فضیلتــی اســت کــه آخــرت بــر دنیــا دارد. ) ثــواب األعمــال و 

ــال، ص ۳۶ ( ــاب األعم عق
آثار اخروی نماز اول وقت

ــای  ــن نمازه ــد: ای ــی فرمای پیامبراکــرم)ص( : خــدای شــما م
ــا را در  ــن نمازه ــی ای ــس کس ــت، پ ــه اس ــه فریض ــج گان پن
ــرا  ــد، روز قیامــت م ــر او نمای وقتــش بجــا آورد و محافظــت ب
ــر عهــده مــن اســت کــه او را وارد  ــات خواهــد کــرد. و ب ماق
بهشــت کنــم، و کســی کــه در وقتــش نمازهــا را بجــا نیــاورد 
و محافظــت بــر او نکنــد، در ایــن صــورت بــر مــن اســت کــه 
ــم او را  ــر بخواه ــم، و اگ ــی کن ــذاب م ــم او را ع ــر بخواه اگ
ــال، ص ۲۹( ــاب األعم ــال و عق ــواب األعم ــایم. )ث ــی بخش م

و همچنیــن مــی فرماینــد : بنــده ای )نمازگــزار( کــه اهتمــام 

و مواظبــت بــه اوقــات نمــاز نمایــد، و مواضــع آفتــاب را بــرای 
ــرای او  وقــت نمــازش دّقــت کنــد، مــن ضمانــت مــی کنــم ب
ــدوه  ــع همــوم و درد و ان ــع و رف ــرگ را و دف ــی در دم م راحت
و نجــات از آتــش جهنــم را«.)بحاراألنــوار، ج ۸۰، ص ۹ (

امــام باقــر)ع(: هــر مؤمنــی محافظــت بــر نمــازش نمایــد، و او 
را در وقتــش بجــا آورد، از انســان هــای غافــل شــمرده نمــی 

ــی، ج ۳، ص ۲۷۰ ( ــود«.)الکافی، ج ۳، ص ۲۷۰الکاف ش
برآورده شدن حاجات

ــد  ــا خداون ــران ب ــه عم ــی ب ــکری)ع(  :موس ــن عس ــام حس ام
ــاداش  ــید:خدایا! پ ــش پرس ــروردگار خوی ــت و از پ ــخن گف س
کســی کــه نمــازش را اّول وقــت مــی خوانــد چیســت؟ خداونــد 
تبــارک و تعالــی فرمود:خواهــش و خواســته او را بــرآورده مــی 
ــوار، ج  ــم« )بحاراألن ــاح مــی گردان ــر او مب ــم و بهشــت را ب کن

۱۳، ص ۳۲۷ (
ورود به بهشت و دوری از جهنم

امــام محمــد باقــر )ع(   :هــر کــس نمــاز واجــب را در حالــی 
کــه عــارف بــه حــق آن اســت در وقتــش بخوانــد، بــه گونــه ای 
کــه چیــزی دیگــر را بــر آن ترجیــح ندهــد، خداونــد بــرای وی 
برائــت از جهنــم مــی نویســد کــه او را عــذاب نکنــد، و کســی 
کــه درغیــر وقتــش بــه جــا آورد در حالــی کــه چیــزی دیگــر 
را بــر آن ترجیــح دهــد، خداونــد مــی توانــد او را ببخشــد یــا 

عذابــش کند.)وســائل الشــیعه، ج ۳، ص ۸۱، ح ۲۳ (
مصون ماندن از بالیای دنیا

پیامبــر اکــرم)ص( : هنگامــی کــه خداونــد ســبحان، از آســمان 
آفــت نــازل کــرد حاملیــن قــرآن، رعایــت کننــدگان خورشــید، 
یعنــی کســانی کــه اوقــات نمــاز را مراعــات کننــد، و مســاجد را 
آبــاد مــی ســازند از ایــن آفــت در امانند«.)مســتدرک  الوســائل، 

ج ۳، ص ۱۴۹ (
خاموش شدن آتش گناهان

پیامبــر اکــرم)ص( : وقــت هــر نمــاز فــرا مــی رســد، فرشــته 
ای در میــان مــردم نــدا ســر مــی دهــد برخیزیــد، بــه وســیله 
ــد،  ــم کردی ــان فراه ــه خودت ــاه را ک ــش گن ــان، آن آت نمازت

خامــوش کنید«.)صــدوق، أمالــی، ص ۴۹۶ (
دعای خیر

ــرود، ســفید  ــاال ب ــر)ع( : هــرگاه نمــاز در اّول وقــت ب امــام باق
ــه او  ــردد و ب ــی گ ــاز م ــش ب ــوی صاحب ــه س ــان ب و درخش
خطــاب مــی کنــد:از مــن مواظبــت نمــودی خــدا تــو را حفــظ 

کند...«.)وســائل  الشــیعة، ج ۴، ص ۱۰۸ (
راندن شیطان

ــیطان را  ــوت ش ــک الم ــرگ مل ــگام م ــادق )ع( : هن ــام ص ام
)در آن هنــگام کــه مــی خواهــد ایمــان انســان هــا را بگیــرد( 
ــع  ــد، دف ــات( نمــاز مــی کن ــه )اوق از کســی کــه محافظــت ب
ــه اال الّل و ان محمــداً  ــد و شــهادتین »اشــهد ان ال ال مــی کن
رســول الّل« را در ایــن حالــت بــه او تلقیــن مــی کنــد«.) مــن 

ــه، ج ۱، ص ۱۳۷ ( ــره الفقی الیحض
رفع گرفتاری ها

ــای  ــت ه ــه وق ــه ب ــت ک ــده ای نیس ــرم )ص( : بن پیامبراک
ــه  ــن ک ــر ای ــد، مگ ــت بده ــید اهمی ــای خورش ــاز و جاه نم
ــت مــی کنم:برطــرف شــدن  ــرای او ضمان مــن ســه چیــز را ب
ــه هنــگام  گرفتــاری هــا و ناراحتــی هــا، آســایش و خوشــی ب
مــردن و نجــات از آتــش. )ســفینه البحــار، ج ۲، ص ۴۲(

رضایت و خشنودی خداوند
امــام صــادق)ع( : اول وقــت، خشــنودی خداســت و آخــر آن، 
ــاه.” ۶  ــو نمــی باشــد مگــر از جهــت گن ــو خداســت، و عف عف
ــل، تأخیــر نمــاز موجــب خشــم خداســت چــرا کــه  و در مقاب
ــا  پیامبــر اکــرم)ص( بــه حضــرت علــی)ع( فرمودند:“نمــاز را ب
وضــوی کامــل و شــاداب در وقتــش بــه جــای آور کــه تأخیــر 
انداختــن نمــاز بــدون جهــت، باعــث غضــب پــروردگار اســت.

ــوار،  ــه، ج۱، ص۲۱۷، ح۶۵۱ ؛ بحاراالن ــره الفقی ــن ال یحض ) م
ج۷۹، ص۳۵۱، ح۲۳  (

احمد شریعتی

فضیلت و اهمیت خواندن نماز اول وقت 

بمناســبت هفتــه قــوه قضائیــه و ســالروز عــروج آیــت الل دکتــر بهشــتی، شــهید بیــن الملــل 
محمــد منتظــری و ۷۲تــن از یارنشــان هماننــد ســال هــای گذشــته مراســم تجدیــد میثــاق بــا 
آرمان هــای  امــام خمینــی )ره( و انقــاب اســامی بــا حضــور مــردم و مســئولین  دریادمــان و 
گلــزار شــهدای نجــف آبــاد صــورت پذیرفــت کــه پــس از اقامــه نمــاز ظهــر و عصــر ، مراســم 

بزرگداشــت هفتــه  قــوه قضائیــه و شــهدای هفتــم تیــر برگــزار شــد.
ــاد ، مــردم و مســئولین ضمــن  پــس  از مراســم نمــاز وحــدت در یادمــان شــهدای  نجــف آب
حضــور در گلــزار شــهدا، بــا آرمــان هــای واالی شــهدای گرانقــدر، امــام شــهداء و منویــات مقــام 
ــی و  ــار گل و غبارروب ــا نث ــد میثاقــی مجــدد نمــوده و ب ــی( تجدی ــه العال معظــم رهبری)مدظل

فاتحــه بــر مــزار شــهدا یــاد ایشــان را گرامــی داشــتند.

بزرگداشت هفته قوه قضائیه و شهدای هفتم تیر
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                                     تجلیل از قهرمانان ورزش رزمی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد برنامــه تجلیــل از قهرمانــان رزمــی شهرســتان بــه مناســبت 

دهــه کرامــت در محــل باشــگاه ورزشــی بنیــاد آیــت الل خامنه ای بــا حضور محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانان و ســعید 

کیانــی رییــس هیــات ورزش هــای رزمــی شهرســتان همــراه بــا اهــدای مــدال و هدایایــی برگزار شــد.

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و مدیــر اداره آب و فاضــاب شهرســتان و تیــم 
ــه شــده شــبکه آبرســانی  ــدل هیدرولیکــی مطالع ــاز دوم طــرح م ــد اجــرای ف ــی از رون اجرای
شــهر نجــف آبــاد کــه در حــد فاصــل بلــوار شــهدای غربــی تــا محلــه فیروزآبــاد ایــن شــهر بــه 
طــول ۹۱۰ متــر بــا لولــه پلــی اتیلــن بــه قطــر ۲۵۰ میلــی متــر در حــال انجــام مــی باشــد، 

بازدیــد کردنــد. 
در ایــن بازدیــد مدیــر آبفــا و کارشناســان اجــرای طــرح ضمــن تشــریح اهــداف اجــرای ایــن 
ــک و ســه آن  ــه تبییــن دغدغــه هــای جــاری در مســیر اجــرای طــرح و فازهــای ی طــرح، ب
پرداختنــد و خواســتار پیگیــری موثــر در راســتای بــر طــرف نمــودن ایــن مســائل گردیدنــد. 
ســپس مهنــدس راعــی، از تــاش هــا و خدمــات ارزشــمند پرســنل خــدوم آبفــا شهرســتان 
ــاد باالخــص مناطــق کــم  ــرور شهرســتان نجــف آب ــه مــردم شــهید پ در راســتای آبرســانی ب
برخــوردار تقدیــر نمودنــد. ایشــان همچنیــن بــر تســریع رونــد اجــرا و اتمــام ایــن طــرح جهــت 
حــل مشــکل شــهروندان جنــوب نجــف آبــاد تاکیــد موکــد نمودنــد. در ادامــه رئیــس شــورای 
ــر  ــن طــرح ب ــاز ســوم ای ــد اجــرای مراحــل اجــرای ف ــد از رون اداری شهرســتان ضمــن بازدی
همــکاری مســئوالن اداری و اجرایــی شهرســتان باالخــص مدیریــت شــهری بــه منظــور تســریع 
در رونــد اجــرا تصریــح نمودنــد. شــایان ذکــر اســت مــدل هیدرولیکــی مطالعــه شــده شــبکه 
ــرح  ــن ط ــی ای ــرای نهای ــد اج ــاز طراحــی شــده و رون ــه ف ــاد در س ــهر نجــف آب ــانی ش آبرس
ــی رفــع  ــل قبول ــه میــزان قاب ــاد را ب مشــکل عــدم تامیــن فشــار شــبکه آب جنــوب نجــف آب
مــی نمایــد کــه تاکنــون فــاز اول ایــن طــرح کامــا اجــرا شــده و رونــد اجــرای فــاز ســوم نیــز 
حــدود  ۷۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته و اجــرای فــاز دوم ایــن طــرح نیــز از ۲۹ خــرداد 

مــاه ســال جــاری آغــاز گردیــده اســت.

بازدید  فرماندار ویژه شهرستان از چند پروژه در حال اجرای آبفا 

بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، مدیرکل 
ثبــت اســناد و امــاک اســتان اصفهــان و هیــات همــراه، بخشــدار 
ــامی  ــوراهای اس ــای ش ــهرداران و اعض ــت، ش ــش مهردش بخ
شــهرها و روســتاهای بخــش، ائمــه جمعــه و مســئوالن قضایــی، 
اداری و اجرایــی، نظامــی و انتظامــی بخــش مهردشــت، خیریــن 
و معتمدیــن و اقشــار مختلــف مــردم آییــن افتتاح ســاختمان اداره 
ثبــت اســناد و امــاک بخــش مهردشــت شهرســتان نجف آبــاد در 
هفتــه قــوه قضاییه برگــزار گردیــد. در این مراســم مهنــدس راعی، 
بــا گرامیداشــت هفتــه قــوه قضائیــه و بزرگداشــت یــاد و خاطــره 
ــر بهشــتی و  ــر، باالخــص شــهیدان دکت ــرافراز ۷ تی شــهدای س
محمــد منتظــری ضمــن تقدیــر از حاضریــن بــه واســطه حضــور 
در ایــن مراســم و آغــاز بــه کار رســمی اداره مســتقل ثبــت اســناد 
و امــاک بخــش مهردشــت و ارائــه خدمــات بــه مــردم زحمتکش 
ــی  ــر بهبهان ــای دکت ــری ه ــا و پیگی ــت ه ــن بخــش، از حمای ای
مدیــرکل ســابق ثبــت اســناد و امــاک اســتان اصفهــان )معــاون 
ــردم  ــده م ــاک کشــور( نماین ــناد و ام ــت اس ــس ثب ــد رئی جدی
شهرســتان در مجلــس شــورای اســامی، آقــای نــادری مدیــرکل 
ثبــت اســناد و امــاک اســتان اصفهــان و خیــران فرهیختــه بخش 
ــه  ــاره ب ــن اش ــان ضم ــد. ایش ــکر کردن ــر و تش ــت تقدی مهردش
پیگیــری هــای مجدانــه الزم در راســتای تســریع تکمیــل دیگــر 
دفاتــر ادارات بخــش در ســایت اداری بخــش مهردشــت بــه عنوان 
یــک ضــرورت موثــر از کلنــگ زنــی ســاختمان اداره تعــاون کار و 
ــاه اجتماعــی در آینــده نزدیــک و ســپس اداره امــور مالیاتــی  رف
ــود در  ــول خ ــر ق ــا ب ــتند م ــار داش ــد و اظه ــر دادن ــش خب بخ
راســتای کاهــش دغدغــه عمومــی ســاکنان بخــش بــا محوریــت 
ــه  ــه مرکــز شهرســتان ب ــردد هــای عمومــی ب کاهــش میــزان ت
منظــور پیگیــری امــور جــاری ایشــان بــوده و هســتیم . انشــاا... به 
توفیــق الهــی و همــت همــه اعضــاء شــورای اداری شهرســتان و 

اســتان بتوانیــم هرچــه ســریع تــر شــاهد افتتــاح مجموعــه هــای 
اداری و اجرایــی ســایر دســتگاه هــای اداری و اجرایــی در ســایت 
اداری بخــش مطابــق بــا رویــه تقنیــن شــده در بــازه زمانــی برنامه 
ریــزی شــده کمــا فــی الســابق باشــیم. درادامــه حجــت االســام و 
المســلمین افتخــاری ضمن تبییــن رویدادهــای تاریخی شــهادت 
مظلومانــه شــهید دکتــر بهشــتی و یــاران ارزشــمند امــام خمینی 
ــه هــای  ــد کاســتن از دغدغ ــر رون ــر، ب ــم تی ــه هفت )ره( در حادث
عمومــی ســاکنین بخــش مهردشــت در راســتای پیگیــری امــور 
ســاده اداری و اجرایــی ایشــان تاکیــد نمودنــد. در انتهــا مهنــدس 
نــادری، مدیــرکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اصفهان بــا تقدیر 
ــی،  ــاب بهبهان ــژه جن ــه وی ــئوالن ب ــکاری مس ــی و هم از همراه
ــاد و تیــران و کــرون  نماینــده مــردم شهرســتان هــای نجــف آب

در مجلــس شــورای اســامی و خیریــن گرامــی در زمینــه تجهیــز 
و تکمیــل محــل اداری ثبــت اســناد و امــاک بخــش مهردشــت 
قدردانــی و تشــکر کردنــد. ایشــان در ادامــه بــا تبییــن ضــرورت 
ــل  ــد تکمی ــردم و مســئوالن در راســتای رون ــه م ــام مجدان اهتم
نقشــه هــای کادســتر محیــط بــر مبنــای نقشــه هــای یــو تــی ام 
شــمیم بــه بررســی مشــروح موضــوع پرداختنــد و خواســتار دقت 
ــتان باالخــص  ــاک شهرس ــناد ام ــت اس ــان اداره ثب ــر کارکن نظ
ــت  ــا رعای ــه ب ــور محول ــان بخــش مهردشــت در انجــام ام کارکن
اصــل مستحســن تکریــم اربــاب رجــوع گردیدنــد. در انتها بــا ذکر 

صلــوات جلســه اتمــام پذیرفــت.

افتتاح ساختمان اداری ثبت اسناد و امالک بخش مهردشت
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خبر کوتاه

تکریم و معارفه نایب رییس هیات والیبال

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد دمراســم تکریــم فرزانــه عموعلــی اکبــری کــه بــه مــدت ۳۰ 
ســال در ســمت نایــب رییــس هیــات والیبــال شهرســتان نجــف آبــاد فعالیــت نمــود، در روز ســه شــنبه اول تیــر مــاه ۱۴۰۰ در محــل 

اداره ورزش و جوانــان انجــام شــد.
ایــن مراســم بــا حضــور محمدامیــن موحد رییــس و مهــری براتــی معــاون ورزش بانــوان اداره ورزش و جوانان، محمدحســین خیرالهی 
رییــس هیــات والیبــال و دیگــر اعضــا و مســوولین کمیتــه هــای بانــوان هیــات برگــزار شــد. و پرویــن طهماســبی بــه عنــوان نایــب 

رییــس جدیــد هیــات والیبــال شهرســتان معرفــی و ابــاغ خــود را دریافــت کــرد.

بــا پیشــرفت روز افــزون تکنولــوژی و شــبکه هــای اجتماعــی ، ســامت روح و روان نوجوانــان 
ــل ذکــر  ــه قاب ــن نکت ــه ای ــد. البت ــدا مــی کن ــان در شــبکه هــای اجتماعــی اهمیــت پی و جوان
اســت کــه شــبکه هــای اجتماعــی تمامــی افــراد و گــروه هــای ســنی را درگیــر کــرده اســت. 
امــا میتــوان بیــان کــرد کــه شــبکه هــای اجتماعــی خــود مشــکاتی دارنــد و باعــث شــده اســت 
کــه ســامت روان افــراد را درگیــر نمایــد و آن را تحــت تاثیــر خــود قــرار دهــد. در ادامــه چنــد 
نکتــه کلیــدی را بــرای مراقبــت از ســامت روان در شــبکه هــای اجتماعــی بیــان مــی کنیــم.

1- حضور در دنیای واقعی
همــه افــراد بایــد در کنــار اســتفاده از دنیــای مجــازی در دنیــای واقعــی و ارتبــاط هــای واقعی با 
دوســتان و افــراد حضــور داشــته باشــند و فضــای مجــازی جایگزیــن دنیــای واقعی آن ها نشــوند.

2- مهربان بودن 
مهربــان بــودن در دنیــای مجــازی بدیــن معنــی کــه از کلمــات مناســب وعبــارات خــوب ، تنــد 

و منفــی صحبــت نکــردن و ...
3- ایمن بودن

ــرای آن در اختیــار خــود شــما مــی  اســتفاده از شــبکه هــای مجــاری و تعییــن حــد و مــرز ب
باشــد و در شــرایط امــن و حفــظ شــده از آن اســتفاده نمائیــد. 

4- رفتار آگاهانه
منابــع و گــروه هــای مختلفــی در شــبکه هــای اجتماعــی اســت کــه بســیاری از آن هــا آموزنــده 
اســت و مــی توانــد ســامت روان بــه همــراه داشــته باشــد. امــا در کنــار آن مــوارد منفــی زیــاد 
و ناپســندی نیــز وجــود دارد کــه مــی توانــد ســامت روان را تهدیــد کنــد کــه بایــد از آن دوری 
کــرد. بــرای همیــن بایــد بــه شــکل آگاهانــه انتخــاب کنیــم کــه حــاالت روانــی و ســامتی مــا 

ارتقــا پیــدا کنــد.

5- دوری از اخبار بد
دنبــال کــردن اخبــار بــد و آزار دهنــده تاثیــر منفــی بســیاری بــر روی انســان دارد. پــس بــه 
ــرای خــود تعییــن کنیــد. ــه از اخبــار منفــی را از خــود دور کنیــد. مرزهایــی ب صــورت آگاهان
زهرا رضایی

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد بــه اتفــاق جــواد حجتــی ریاســت و جمعــی 
از اعضــای شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد، ســرهنگ پاســدار حجــت الل صفرپــور فرمانــده 
ناحیــه مقاومــت بســیج نجــف آبــاد معاونیــن شــهردار و جمعــی از مدیــران ســتادی شــهرداری 
نجــف آبــاد بــا احمدبراتــی رئیــس دادگســتری شهرســتان نجــف آبــاد و علــی زارع دادســتان 

عمومــی و انقــاب نجــف آبــاد و مجموعــه دادگســتری دیــداری بعمــل آوردنــد.
ایــن دیــدار بــه مناســبت ســالروز عــروج آیــت الل دکتــر بهشــتی، شــهید بیــن الملــل محمــد 
منتظــری و ۷۲ تــن از یارنشــان)در هفتــم تیرمــاه ۱۳۶۰ بــر اثــر انفجــار بمــب در محــل دفتــر 
ــه  ــات مجموع ــل از زحم ــه و تجلی ــوه قضائی ــه ق ــوری اســامی( و هفت ــزب جمه ــزی ح مرک

دادگســتری صــورت پذیرفــت.
نامگــذاری هفتــه اّول تیرمــاه بــه عنــوان هفتــه قوه قضائیــه ، در تاریــخ ۱۳۷۳/۴/۲۷ در شــورای 
فرهنگــی عمومــی مطــرح شــد و بــه تصویــب رســید و در ایــن هفتــه بــا اعــام برنامــه هایــی 
، اقشــار مختلــف جامعــه بــا وظایــف، عملکــرد و خدمــات قــوه قضائیــه و سیاســت هــای آن 

بیشــتر آشــنا مــی شــوند.
عناوین روزهای هفته قوه قضاییه 1400 بدین شرح نامگذاری شده اند :

ــا اجــرای ســند تحــول ،  پشــتیبانی قضایــی از تولیــد و رفــع  ــت در گام دوم انقــاب ب  عدال

ــازش  ــح و س ــرم ، صل ــکاران،  پیشــگیری از ج ــم هم ــردم و تکری ــت م ــظ کرام ــع ،  حف موان
ــه و  ــوق عام ــت از حق ــن، حمای ــای نوی ــاوری ه ــان ،  هوشــمند ســازی و فن و اصــاح مجرم

ــای ســامت اداری ــا فســاد و ارتق ــارزه ب ــت رســمی،  مب ــت مالکی تثبی

دیـدار با ریاست دادگستری و دادستـان نجف آباد

سالمت روح و روان نوجوانان و جوانان در شبکه های اجتماعی

ــه  ــر خیری ــور در دفت ــا حض ــراه ب ــات هم ــتان و هی ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
ــک والدت  ــدار و ضمــن تبری ــه دی ــن خیری ــا ای ــات امن ــا هی ــق ب ــام رضــا )ع( ده حضــرت ام
حضــرت علــی ابــن موســی الرضــا )ع( و دهــه کرامــت بــا ایشــان در موضــوع برنامــه هــای آتــی 
ــر  ــن نشســت مهنــدس راعــی، ضمــن تقدی ــه بحــث و گفتگــو نشســتند. در ای ــه ب ــن خیری ای
از فعالیــت موثــر و ســازنده خیریــه هــای متعــدد شهرســتان باالخــص خیریــه هــای دایــر در 
بخــش هــای شهرســتان بــر ضــرورت برنامــه ریــزی گســترده در زمینــه توســعه راه همگانــی و 
آگاهــی بخشــی عمومــی تصریــح نمودنــد. ایشــان بــا بیــان ایــن موضــوع کــه خیریــن ســرمایه 

هــای اجتماعــی و خیریــه هــا اســتوانه هــای ســتبر اعتمــاد اجتماعــی هســتند از رونــد پیگیــری 
ــه حضــرت امــام رضــا )ع( در تحقــق یکــی از  ــه هــای شهرســتان باالخــص خیری شــده خیری
مطالبــات اجتماعــی مــردم بخــش مهردشــت در دسترســی آســان تــر و کوتــاه تــر بــه مبــادی 
ــد. در ایــن جلســه مراحــل تکمیــل نهایــی جــاده خیرســاز  ــر و تشــکر نمودن ــی تقدی مواصات
دهــق/ میمــه بــا محوریــت خیریــه حضــرت امــام رضــا )ع( در حــال پیگیــری، اجــرا و تکمیــل 

نهایــی مــی باشــد مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

دیدار فرماندار ویژه شهرستان با هیات امنا خیریه حضرت امام رضا )ع( 
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                                   معارفه مسوول سازمان آمادگی جسمانی و ایروبیک

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد جلســه معارفــه لیــا رحمانــی بــه عنــوان مســوول ســازمان 

آمادگــی جســمانی و ایروبیــک شهرســتان نجــف آبــاد بــا حضــور محمدامیــن موحــد و مهــری براتــی رییــس و معــاون ورزش بانــون 

اداره ورزش و جوانــان محمــود هادیــان و فریبــا لســانی رییــس و نایــب رییــس هیــات ورزش هــای همگانــی شهرســتان در محــل اداره 

برگــزار شــد.

ــتان و  ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــت مع ــه ریاس ب
ــداران  ــدار، بخش ــی فرمان ــی و اجتماع ــاون سیاس ــور مع ــا حض ب
بخــش هــای تابعــه، مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان، 
شــهرداران شــهرهای تابعــه شهرســتان و ســایر مســئوالن مدعــو، 
کمیســیون ســامت و امنیــت غذایــی شهرســتان در محل ســالن 
اجتماعــات اداره بهداشــت و درمــان شهرســتان نجــف آبــاد برگزار 
گردیــد. در ایــن نشســت مهنــدس راعــی،  بــر ضــرورت اهتمــام 
ــتی در  ــای بهداش ــه ه ــیوه نام ــت ش ــتای رعای ــه در راس مجدان
راســتای مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیماری پاندمیــک کرونا 

در ســطح شهرســتان تاکیــد نمودنــد. 
ــی از  ــان نکات ــا بی ــه ب ــتان در ادام ــورای اداری شهرس ــس ش رئی
جملــه: برگــزاری جامــع و موفــق آزمــون سراســری کنکــور ورود 
ــت دانشــگاه آزاد اســامی  ــا محوری ــای کشــور ب ــه دانشــگاه ه ب
واحــد نجــف آبــاد، ســامان بخشــی موثــر بــه طــرح جمــع آوری 
ســگ هــای باصاحــب، تــاش در راســتای تامیــن آب آشــامیدنی 
ســالم در ســطح شــهرها و روســتاهای تابعــه شهرســتان، تصریــح 
در موضــوع پیگیــری مجدانــه آزمایــش هــای میکــروب شناســی 
و کلــر ســنجی آب شــبکه انتقــال آب آشــامیدنی شــهرها و 
ــل  ــر تکمی ــر در ام ــری موث ــتان، پیگی ــه شهرس ــتاهای تابع روس
رونــد واکسیناســیون کرونــا مطابــق بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام 
پذیرفتــه بــر مبنــای جوامــع هــدف، پیگیــری موثــر در راســتای 
ــد دخانیــات در شــهر  ــد اجــرای طــرح شــهر و روســتای فاق رون
نجــف آبــاد و روســتای حســین آبــاد، رصــد دقیــق و همــه جانبــه 
موضــوع آنفوالنــزای فــوق حــاد پرنــدگان توســط مدیریت شــبکه 
دامپزشــکی شهرســتان، همراهــی اعضــاء محتــرم شــورای اداری 
شهرســتان در جهــت تکمیــل پرونــده ســامت کارکنــان تحــت 

پوشــش در ســامانه ســامت بــا همــکاری مدیریت محترم شــبکه 
ــت و  ــان بهداش ــه رابط ــر ب ــتان، تذک ــان شهرس ــت و درم بهداش
ســامت اعضــاء شــورای اداری بــه منظــور آگاه ســازی در راســتای 
ــه وزن  ــی و اضاف ــم تحرک ــاد ناشــی از ک ــا خطــرات ح ــه ب مقابل
پرســنل و رونــد صعــودی گســترش بیمــاری هــای شــایع فشــار 
ــکاس  ــتار انع ــاره و خواس ــت و ... اش ــون، دیاب ــی خ ــون، چرب خ
ــورای اداری  ــرم ش ــاء محت ــه اعض ــه کلی ــام پذیرفت ــات انج اقدام
ــدار  ــی فرمان ــرم سیاســی و اجتماع ــاون محت ــه مع ــتان ب شهرس
ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــرم ش ــر محت ــه مدی ــد. در ادام گردیدن
شهرســتان بــا تبییــن موضوعــات دســتور کار جلســه بــر ضــرورت 

ــردی و جمعــی در شهرســتان  ــت و ســیادت از بهداشــت ف صیان
ــا اعــام  ــا محوریــت دســتگاه هــای اداری و اجرایــی تاکیــد و ب ب
خبــر نارنجــی بــودن رنــگ بنــدی شهرســتان افزودنــد: در صــورت 
عــدم رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی مصــوب ســتاد ملــی 
مدیریــت کرونــا، بــی تردیــد مــوج پنجــم همــه گیــری بیمــاری 
پاندمیــک کرونــا بســیار ســهمگین تــر از فــاز هــای پیشــین ایــن 
بیمــاری عمــل مــی نمایــد. در ادامــه اعضــای حاضــر بــه تبییــن 
ــا  رویکردهــای ســازمانی خــود در راســتای دســتور کار جلســه ب

محوریــت مقولــه هــای تبییــن شــده پرداختنــد.

سالمت و امنیت غذایی شهرستان نجف آباد

دادســتان نجف آبــاد گفــت: مقابلــه جــدی و قاطــع بــا برخــی 
ــوت و  ــا ق ــتان ب ــتگاه های اداری شهرس ــد دس ــدان فاس کارمن
بــدون هیــچ ماحظــه ای ادامــه خواهــد داشــت و طی یک ســال 
ــتگاه  ــن دس ــف در چندی ــد متخل ــدود ۹کارمن ــا ح ــر ب اخی
برخــورد شــده و همیــن موضــوع بــه اذعــان مدیــر ارشــد یکــی 
از همیــن دســتگاه ها، زمینه ســاز رشــد چنــد میلیــاردی 
ــت. ــرده اس ــم ک ــاره را فراه ــورد اش ــه م ــای مجموع درآمده

ــه در  ــوه قضایی ــه ق ــبت هفت ــه مناس ــه ب ــوری ک ــی زارع ن عل
ــوه  ــه داد: ق ــت، ادام ــخن می گف ــانه س ــاب رس ــع اصح جم
ــردم  ــف م ــار مختل ــرای اقش ــدی ب ــة امی ــه روزن ــه ب قضایی
تبدیــل شــده و انعــکاس مشــکات دســتگاه های مختلــف بــه 
ایــن مجموعــه، نشــان از رشــد اعتمــاد شــهروندان دارد. بنــده، 
دوشــنبه هــر هفتــه حوالــی ۸ صبــح تــا ۱عصــر، بــدون هیــچ 
ــی دارم  ــات عموم ــردم ماق ــف م ــار مختل ــا اقش ــطه ای ب واس
کــه بــه طــور متوســط، در هــر جلســه بیــش از ۴۵نفــر حضــور 

ــد. ــدا می کنن پی
ــای  ــی از رویکرده ــوان یک ــه عن ــه ب ــاء حقوق عام زارع از احی
مهــم قوه قضاییــه در ســال های اخیــر نــام بــرد و ادامــه 
ــه  ــوان ب ــتان، می ت ــوع در شهرس ــن موض ــق ای داد: از مصادی
ــا،  ــوع کرون ــوا، موض ــی ه ــا آلودگ ــه ب ــد مقابل ــواردی مانن م
مدعیــان طــب ســنتی، ســاماندهی کــودکان کار، ســاماندهی 
کارخانه هــای  احیــاء  حادثه خیــز،  مواصاتــی  محورهــای 
ــری  ــظ کارب ــدی، مشــکات آب شــرب شــهروندان و حف تولی

ــرد. ــاره ک ــاورزی اش ــی کش اراض

ــان  ــه موضــوع مدعی ــی ب ــام قضای وی از الگــو شــدن ورود مق
اســتانی  اباغیه هایــی  صــدور  و  کشــور  در  طب ســنتی 
ــت: در  ــار داش ــر داد و اظه ــوص خب ــن خص ــی در همی و مل
ــی  ــری اراض ــظ کارب ــون حف ــاده۱۰ قان ــره۲ م ــوص تبص خص
ــد  ــا تاکی ــر کاربری ه ــگیری از تغیی ــر پیش ــه ب ــاورزی ک کش
تغییــر  از  بــا همــکاری جهاد کشــاورزی شهرســتان  دارد، 
ــال  ــاورزی در یک س ــی کش ــار اراض ــل ۶۵هکت ــری حداق کارب
ــاران  ــان دهی ــه اذع ــوع ب ــده و در مجم ــری ش ــر جلوگی اخی

برخــی روســتاهای شهرســتان، شــاهد کاهــش قیمــت اراضــی 
کشــاورزی و تضعیــف انگیــزه دالالن بــرای خــرد کــردن ایــن 

اراضــی هســتیم.
دادســتان نجف آبــاد در پایــان خاطرنشــان کــرد: در انتخابــات 
اخیــر، بــه جــز چنــد تخلــف مــوردی کــه تاثیــر قابــل توجهــی 
در ســامت و امنیــت انتخابــات نداشــت، هیــچ مــورد خاصــی 

در شــعب رای گیــری مشــاهده یــا گــزارش نشــد.

تداوم برخورد قاطع با فساد اداری در نجف آباد
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کسب مقام سوم بهار طاهری در مسابقات ووشو

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد بهــار طاهــری در مســابقات ووشــو انتخابــی جوانــان اســتان 
اصفهــان موفــق بــه کســب مقــام ســوم شــد.

ایــن رقابــت هــا در خانــه ووشــو اصفهــان بــا حضــور ۱۸ نفــر در بخــش ســاندا در دو وزن ۴۸ و ۵۲ کیلــو از شهرســتان هــای اصفهــان، 
شــاهین شــهر، لنجــان، نجــف آبــاد و کاشــان برگــزار شــد کــه از نجف آبــاد زینــب قدیریــان و بهار طاهــری بــه مربیگری آســیه امامی 

شــرکت داشــتند. و حانیــه زمانــی بــه عنــوان مربــی تیــم را همراهــی مــی کرد.
در این مسابقات آسیه امامی به عنوان سرداور قضاوت کرد.

بارهــا   ) )عــج  مهــدی  حضــرت  واقعــی  دلــدادگان 
بایــد  هایــی  ویژگــی  چــه  کــه  پرســند  مــی  خــود  از 
کیســت؟  منتظــر  و  چیســت  انتظــار  باشــند؟  داشــته 
هســتیم؟  واقعــی  منتظــران  مــا  کــه  بدانیــم  کجــا  از 
منتظــران واقعــی کســانی هســتند کــه تمامــی رفتــار و 
ــر  ــک منتظ ــد. ی ــته باش ــار داش ــت از انتظ ــان حکای حرکاتش
ــاه  ــه لحظــه در انتظــار اســت.  وی اهــل گن واقعــی لحظــه ب

ــد.  ــی باش ــا نم ــه دنی ــته ب ــت و دلبس نیس
در اینجــا برخــی از وظایــف منتظــران واقعــی را خواهیم گفت:

۱- معرفت و شناخت امام
در روایــات آمــده اســت کــه هــر کــس بمیــرد و امــام زمانــش 
را نشناســد بــه مــرگ جاهلیــت مــرده اســت. معرفــت خــود بر 
دو گونــه اســت: معرفــت تاریخــی بــه ایــن معنــا کــه بدانیــم 
نــام پــدر امــام زمــان چیســت؟ وی امــام چنــدم اســت؟ دوران 
غیبــت صغــری و کبــری چگونــه اســت؟ و معرفــت شــناخت 

نورانیــت و مقــام واالی امــام زمــان ) عــج(
۲- محبت و دوست داشتن امام زمان ) عج ( 

ــی اســت کــه در ســوره  امــام زمــان ) عــج ( جــز همــان قرب
ــر دوســت داشــتن آنهــا تاکیــد شــده اســت. ــه ۲۳ ب شــوری آی

۳- ایجاد سنخیت با امام زمان ) عج (
منتظــران واقعــی ســعی مــی کننــد کــه هــر چــه بیشــتر از 
نظــر فکــری، روحــی و عملــی خــود را بــه امــام زمــان ) عــج 

( نزدیــک نماینــد. 
ــرای ظهــور از راه امــر  ۴- آمــاده کــردن محیــط  و جامعــه ب

بــه معــروف و نهــی منکــر
۵- مرتبــط شــدن بــا دیگــر منتظــران و ایجــاد روحیــه انتظــار 
ــن  ــران و همچنی ــه در دیگ ــن روحی ــت ای ــن تقوی و همچنی

کمــک بــه رفــع شــبهات دربــاره امــام زمــان ) عــج (
 ، ندبــه  دعــای  ماننــد  هایــی  زیــارت  خوانــدن   -۶
بــا آن حضــرت  ارتبــاط  بــرای   ... و  یاســین  آل   ، عهــد 
ــرای امــام زمــان ) ع ( و  ــواب عبــادات ب ــه نمــودن ث ۷- حوال
ــرای ســامتی پســر فاطمــه ) س ( ــه دادن ب همچنیــن صدق

۸- صبــر و شــکیبایی و امیــد و انتظــار بــرای ظهــور و 
دیگــران  در  امیــدواری  ایجــاد  همچنیــن 

۹- داشتن آمادگی رزمی دائمی
در نهایــت منتظــر واقعــی در تمامــی لحظــات زندگــی خــود 
بــه گونــه ایــی عمــل مــی کنــد کــه گویــی امــام زمــان ) عــج 

( حضــور دارد. پــس چنیــن شــخصی هیــچ گاه فکــر گنــاه و 
معصیــت را در خــود راه نمی دهد و از هیــچ واجبی فرو گذاری 
نمــی کنــد. هرکســی هــم چنیــن شــخصی را ببینــد متوجــه 
مــی شــود کــه محبــت واقعــی آقــا در دل او جاگرفتــه اســت.
سمیه شریعتی

ــک  ــت: در ی ــاد گف ــتان نجف آب ــتری شهرس ــس دادگس ریی
ــش از  ــال جاری، بی ــه س ــة قوه قضایی ــه هفت ــی ب ــال منته س
۱۰۶هــزار پرونــده در مجموعــه دادگســتری شهرســتان مــورد 
ــال  ــه س ــبت ب ــداد نس ــن تع ــه ای ــه ک ــرار گرفت ــیدگی ق رس
ــزار  ــدود ۲۱ و ۱۲ ه ــب ح ــه ترتی ــل ب ــال قب ــل و دو س قب

ــده رشــد داشــته اســت. پرون
ــا  ــه ب ــوه قضایی ــه ق ــری هفت ــت خب ــی در نشس ــد برات احم
ــی  ــای فیزیک ــا و فض ــداد نیروه ــدن تع ــت مان ــه ثاب ــاره ب اش
ایــن مجموعــه در ایــن مــدت گفــت: در حــال حاضــر ورودی 
ــاه  ــر م ــتان در ه ــتری شهرس ــی دادگس ــای حقوق پرونده ه
نزدیــک بــه ۱۷۴ مــورد اســت کــه ایــن میــزان در خصــوص 
ــعب  ــوص ش ــورد و در خص ــه ۲۰۳م ــری ب ــای کیف پرونده ه
دادیــاری بــه بیــش از ۲۱۳ مــورد می رســد کــه در هــر 
ــاالی  ــداد ب ــل تع ــه دلی ــا ب ــی م ســه بخــش همــکاران قضای
ــی  ــی فعالیت ــد ط ــعب، مجبورن ــت ش ــا و محدودی پرونده ه
جهــادی و گاه شــبانه روزی، چندیــن برابــر متوســط جهانــی، 

بــه پرونده هــای ارجاع شــده رســیدگی کننــد.
ــتری  ــعب دادگس ــای ش ــودی پرونده ه ــط موج ــی متوس برات
ــاری بیــش  ــورد و در شــعب دادی ــر ۶۰۰ م ــغ ب ــاه بال را در م

از ۶۵۶مــورد دانســت و ادامــه داد: تاکنــون حــدود ۱۰۵هــزار 
ــام الکترونیــک  نفــر از جمعیــت شهرســتان در ســامانه ثبت ن
ــن  ــه ای ــد ک ــی کرده ان ــا، نام نویس ــه ثن ــوم ب ــی موس قضای
میــزان بــا توجــه بــه لــزوم ثبت نــام افــراد بــاالی ۱۸ســال در 

ایــن ســامانه، تــا نقطــة مطلــوب فاصلــه زیــادی دارد.

ــت:  ــان داش ــان اذع ــتان در پای ــتری شهرس ــس دادگس ریی
گســترش اســتفاده از ایــن ســامانه، اباغ هــای حضــوری کــه 
بــا مشــکات زیــادی از جملــه خدشــه دار شــدن آبــروی افــراد 
در پــاره ای مــوارد و بی اطــاع مانــدن اشــخاص از احضار هــا و 
احــکام صــادر شــده همــراه می شــد را کنــار خواهــد گذاشــت.

رسیدگی به 1۰۶هزار پرونده در دادگستری نجف آباد

منتظران حضرت مهدی ) عج (
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                                   انتخاب و دعوت 3 بوکسور نجف آباد
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد مســابقات بوکــس انتخابــی رده ســنی نوجوانــان و جوانــان 
جهــت اردوی آمــاده ســازی تیــم منتخــب اســتان و شــرکت در مســابقات کشــوری در روز دوشــنبه ۳۱ خــرداد مــاه در ســالن ورزشــی 
مــادر شهرســتان خمینــی شــهر برگــزار شــد کــه از تیــم نجــف آبــاد عرفــان امیرخانــی، ابوالفضــل داودی و  محمدرضــا عشــقی بــه 
اردوی اســتان دعــوت شــدند.در ایــن مســابقات علــی رییســی رییــس هیــات بوکــس شهرســتان نجــف آبــاد بــه عنــوان داور حضــور 

داشــت. اســامی تیــم اعزامــی نجــف آبــاد
رده نوجوانان : عرفان امیرخانی، سجاد بهرامی و ابوالفضل داودی
رده جوانان: احمدرضا اصانی، محمدرضا عشقی، دانیال ناصری

مربیان: احمد صالحی، امید بنی جمالی، مهران عسگری، محمد داودی

مدیــر آبفــای شهرســتان گفــت: در حــال حاضــر، آب مــورد نیــاز شــهر نجف آبــاد از ســمت اصفهــان 
بــه مخــزن پــارک کوهســتان انتقــال داده شــده و از آن جــا طــی چندیــن مســیر بــه نقــاط مختلــف 
شــهر تزریــق می شــود کــه ایــن موضــوع باعــث شــده در اوج مصــرف، آب در جنــوب شــهر از فشــار 

کمــی برخــوردار باشــد یــا شــهروندان بــا مشــکل قطعــی آب مواجــه شــوند.
جــواد کاظمــی از تامیــن تمامــی آب نجف آبــاد از ســامانه اول آب رســانی اصفهان از محــل تصفیه خانه 
بابــا شــیخ علی گفــت و ادامــه داد: در حــال انجــام مطالعاتــی هســتیم کــه بــه شــکلی، یک خــط لوله 

آب جنــوب بــه شــمال در شــهر اجــرا کنیــم تــا این مشــکل بــرای همیشــه برطرف گــردد.
کاظمــی از فرســودگی شــبکه توزیــع آب در برخــی مناطــق و وجــود لوله هــای قدیمــی پلیــکا در 
برخــی نقــاط ســخن گفــت و بــا اشــاره بــه اقدامــات در دســت اجــرای آبفــا بــرای اصــاح شــبکه های 
ــه  ــدی عادالن ــور بهره من ــه منظ ــع ب ــبکه توزی ــار ش ــم فش ــتای تنظی ــه داد: در راس ــوده ادام فرس
شــهروندان از آب شــرب، مجموعــه تجهیزاتــی بــا عنــوان تله متــری در نقــاط مختلــف شــبکه از جمله 
مخــازن، ورودی هــا و نقــاط مهــم نصــب شــده کــه بــا تنظیــم آن هــا در زمان هــای اوج مصــرف، تاش 

می شــود آب در تمامــی شــبکه شــهر جریــان داشــته باشــد.
وی از وجــود پنــج شــهر و چهــارده روســتا بــه عنــوان زیرمجموعه هــای آبفــای شهرســتان خبــر داد و 
اذعــان داشــت: بــه دنبــال یکپارچه ســازی آبفــا شــهری و روســتایی در ســال های اخیــر، رحمت آبــاد 
ــتفاده  ــهر اس ــه مســکن مهر فوالدش ــن از خــط لول ــش از ای ــا پی ــه ت ــوزدان ک ــار ج ــور در کن و فیل
می کردنــد، بــه شــبکه سراســری اســتان اصفهــان متصــل شــده و بخــش قابــل توجهــی از مشــکات 

ســاکنان ایــن نقــاط از کیفیــت و فشــار آب شــرب، برطــرف گردیــد.

اعــام ادامــه پیگیری هــای بــرای جــذب اعتبــار و اجــرای شــبکه پایدار آب شــرب برای روســتای اشــن 
در بخــش مهردشــت آخریــن مطلبــی بــود که کاظمی بــا بیــان آن افــزود: در کنــار برنامه ریــزی برای 
ــاد،  ــه مخــزن دهــق، تــاش داریــم روســتاهای نهضت آب ــاد ب ــداب و علی آب اتصــال روســتاهای خون

حاجی آبــاد و جال آبــاد را هــم بــه شــبکه شــرب شهرســتان متصــل کنیــم.

تالش برای حل اساسی مشکل فشار آب در جنوب نجف آباد

ــتان  ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــت مع ــه ریاس ب
نجــف آبــاد و بــا حضــور معــاون سیاســی و اجتماعــی فرماندار، 
اعضــا و  مدعویــن، جلســه شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد 
ــا رعایــت شــیوه نامــه هــای  ــاد ب مخــدر شهرســتان نجــف آب
بهداشــتی مصــوب ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری 
از بیمــاری کرونــا در فرمانــداری شهرســتان تشــکیل گردیــد. 
در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، ضمــن تبریــک هفتــه مبــارزه 
ــردم  ــد حضــور م ــی تردی ــان داشــتند: ب ــواد مخــدر، بی ــا م ب
ســربلند ایــران و باالخــص مــردم نجیــب و شــریعتمدار 
شهرســتان شــهیدپرور نجــف آبــاد دیــار علــم، ایمــان و 
ایثــار در انتخابــات ۲۸ خردادمــاه، برگــی بــی نظیــر در 
ــم مناســبت هــای سیاســی اجتماعــی شهرســتان ثبــت  تقوی
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد: ب ــه افزودن ــان در ادام ــد. ایش نمودن
امــروزه موضوعــات مــورد بحــث بــه دلیــل حضــور نیروهــای 
ــن  ــر تبیی ــی ت ــت تخصص ــی بایس ــرده در ادارات م تحصلیک
ــه  ــی ب ــای اداری و اجرای ــتگاه ه ــا و دس ــازمان ه ــردد و س گ
ــری  ــر ت ــی از اســتراتژی موث ــی و اطاعات ــزار ارتباطات مــدد اب
در تبییــن مســائل باالخــص موضوعــات اجتماعــی و فرهنگــی 
ــن در  ــی رود حاضری ــار م ــذا انتظ ــند، ل ــی باش ــوردار م برخ
ــا،  ــه ه ــا، کمیت ــژه کمیســیون ه ــه وی ــداری ب جلســات فرمان
ــر در موضوعــات  ــا تســلط ژرف ت کارگــروه هــا و شــوراهای ب
دســتورات جلســات از پویایــی و اِشــراف تــام تــر بــر موضوعات 
تخصصــی برخــوردار باشــند و نســبت بــه طــرح مباحــث بــه 
شــکل بنیادیــن تــر ضمــن ارائــه راهبردهــا و راهکارهــای موثر 
در پیونــد بــا نظــام مشــارکت بیــان مســتند و مســتدل، بهــره 
بگیرنــد. رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان بــا تحلیــل برنامــه 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــت هفت ــرای  گرامیداش ــده ب ــام ش ــزی انج ری
مــواد مخــدر کــه از ۱ تیــر تــا ۱۰ تیرمــاه مــی باشــد بــه ســایر 
اعضــاء شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر شهرســتان 
ــات شــورای هماهنگــی  ــا مصوب ــد، متناســب ب ــف نمودن تکلی
مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان بــه منظــور ارائــه برنامــه هــای 
موثــر و دارای بازخــورد از قبیــل برگــزاری کاس هــا و کارگاه 

هــای آموزشــی، برنامــه هــای پیشــگیری از گرایــش بــه مــواد 
مخــدر اعــم از ســنتی و صنعتــی، انجــام مســابقات ورزشــی، 
برگــزاری نمایشــگاه هــای مجــازی، ســاخت هدفمنــد موشــن 
ــا مصــرف  ــه ب ــارزه آگاهان ــپ و ... در راســتای مب ــراف، کلی گ
مــواد مخــدر و آثــار فــردی و اجتماعــی ســوء آن اقــدام الزم 
ــا مــواد  صــورت پذیــرد. رئیــس شــورای هماهنگــی مبــارزه ب
مخــدر شهرســتان بــا تبییــن ایــن نکتــه کــه امــروزه بیشــتر از 
هــر زمــان دیگــر هژمــون ســلطه طعــم تلــخ شکســت از مــردم 
ــر از  ــل ت ــر و مضمح ــوم ت ــیده و مغم ــران را چش ــرافراز ای س

هــر زمــان دیگــر بــه دنبــال راهکارهایــی بــرای تحقــق اهــداف 
ــه تباهــی کشــاندن جامعــه و  ــی الخصــوص ب شــوم خــود عل
ــوس و  ــای محس ــیوه ه ــری از ش ــره گی ــا به ــوان ب ــل ج نس
نــا محســوس اباحــه گــری، اعتیــاد، تزریــق یــاس و ناامیــدی 
ــزم  ــا ع ــی باشــد، از مســئوالن شهرســتان خواســتند ب و ... م
جــدی در تعامــل بــا مــردم شهرســتان باالخــص خانــواده هــا 
در راســتای مبــارزه آگاهانــه بــا مــواد مخــدر بــا تمــام وجــود 
اقــدام نماینــد. ایشــان همچنیــن بــا بیــان شــعار امســال  تحت 
عنــوان یاریگــران زندگــی - مشــارکت اجتماعــی- پیشــگیری 
از اعتیــاد، بــر ضــرورت اهمیــت مســئولیت اجتماعــی همگانــی 
ــح و  ــاد تصری در راســتای ریشــه کــن ســاختن جرثومــه اعتی
افزودنــد: انتظــار مــی رود دســتگاه هــای متولــی ضمــن اطاع 
ــویق  ــابقه و تش ــزاری مس ــا برگ ــه ب ــاد جامع ــه آح ــانی ب رس
جامعــه هــدف خــود در امــر آگاه ســازی بیــش از گذشــته گام 
ــا اجرایــی نمــودن طــرح و پیشــنهادهای حــوزه  برداشــته و ب
مبــارزه بــا مــواد مخــدر از ظرفیــت و پتانســیل ســازمان هــای 
مــردم نهــاد اســتفاده شایســته تــر بنماینــد. نماینــده دولــت 
ــوزش و  ــای آم ــت اداره ه ــه اهمی ــاره ب ــن اش ــه ضم در ادام
ــان شهرســتان اظهــار داشــتند: ایــن  پــرورش و ورزش و جوان
دو اداره بــا جامعــه هدفــی کــه در اختیــار دارنــد مــی تواننــد 
بــا آمــوزش هایــی کــه اجــرا مــی نماینــد در کاهــش میــزان 
آســیب هــای مبــرز و مســتتر اجتماعــی اقدامــات چشــمگیر 
صــورت بخشــند. در ادامــه هریــک از حاضریــن ضمــن تاییــد 
ســخنان فرمانــدار  بــا تبییــن تمهیــدات اتخــاذ شــده ســازمان 
ــان  ــاری خانم ــتن از آالم بیم ــود در راه کاس ــوع خ ــای متب ه
ســوز اعتیــاد و مبــارزه موثــر بــا مصــرف مضمــوم مــواد مخــدر 
صنعتــی و ســنتی در جوامــع بــه تبییــن موضــوع پرداختنــد.

مبارزه آگاهانه با مواد مخدر
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برگزاری مسابقه مجازی کاشت و نقاشی گل و گیاه 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد مســابقه مجــازی کاشــت و نقاشــی گل و گیــاه بــه همــت 
هیــات کونــگ فــو و هنرهــای رزمــی نجــف آبــاد در دو رده ســنی برگــزار شــد کــه در بیــن ۱۰ شــرکت کننــده نفــرات برتــر اعــام شــد.

رده نونهاالن
زهرا امینی )نجف آباد( -  نفر اول

 مهتاب صالحی)نجف آباد( -  نفر دوم
 رده سنی بزرگساالن

 نیلوفر عیدی)نجف آباد -  نفر اول
یکتا کاویانی)شهرضا( - نفر دوم

ــداد  ــر تع ــم و پ ــم مه ــی از جرای ــرقت یک س
علیــه مالکیــت کــه قدمتــی بــه بلنــدای 
تاریــخ مالکیــت بــر امــوال دارد. اگرچــه یکــی 
ــازات  ــرقت و مج ــگاری س ــرم ن ــداف ج از اه
از  ارعــاب مرتکبیــن و دیگــران  ســارقین، 
اگرچــه  و  اســت  مذکــور  جــرم  ارتــکاب 
ــت  ــظ امنی ــی حف ــوان متول ــه عن ــس ب پلی
تدابیــری  کاربســت  بــه  موظــف  جامعــه 
امــا  اســت.  ســرقت  از  جلوگیــری  بــرای 
اقداماتــن مالــکان امــوال خــود در پیشــگیری 
ــه  ــت. آنچ ــر اس ــر و کارآمدت ــرقت موثرت از س
در ایــن قســمت متذکــر مــی شــویم حاصــل 
ــد  ــی توانی ــه م ــت ک ــی اس ــارت انتظام از تج
ــلما  ــد. مس ــری کن ــرقت جلوگی ــوع س از وق
مســافرت هــا و خالــی شــدن منــازل فرصتــی 
ــه ســارقان مــی  ــکاب جــرم ب ــرای ارت ــا ب مهی
ــی از  ــد نیم ــر بدانی ــال اگ ــن ح ــا ای ــد، ب ده
دزدی هــا توســط آماتورهــا صــورت مــی 
ــاده  ــه س ــد نکت ــت چن ــا رعای ــا ب ــرد، تنه گی
مــی تــوان مانعــی بــر ســرقت هــا د. در غیــر 
ــه  ــم تجرب ــما ه ــت ش ــن اس ــورت ممک اینص
تلــخ افــرادی کــه خانــه شــان بــه ســرقت رفته 
را تکــرار کنیــد  و از ایــن بــه بعــد انگیــزه ای 
بــرای رفتــن بــه ســفر نداشــته باشــید. بــرای 
اینکــه بتوانیــد خانــه تــان را از خطــر ســرقت 
در امــان نگــه داریــد بایــد نکاتــی کوچــک امــا 

ــد. ــت کنی ــفر رعای ــل از س ــروری را قب ض
راهنمــای زیــر مــی توانــد بــه شــما در 

ایــن زمینــه کمــک کنــد: 
نکتــه 1 : اگــر در خانــه گاوصنــدوق نداریــد، 
ــرای نگهــداری اشــیا گــران قیمــت خــود از  ب
صنــدوق امانــت بانــک هــا و بــرای نگهــداری 
وجــه نقــد از عابــر بانــک اســتفاده نمائیــد. در 
غیــر اینصــورت بــه کســی از نزدیــکان مــورد 

ــت بســپارید. ــان خــود امان اطمین
ــین  ــا ماش ــد ب ــی خواهی ــر م ــه 2 : اگ نکت
ــه  ــر اســت ک ــد، بهت ــفر بروی ــه س ــان ب خودت
وســایل را داخــل پارکینــگ بــه ماشــین 
ــی زود،  ــح خیل ــه صب ــا اینک ــد ی ــل کنی منتق
ــین  ــل ماش ــا را داخ ــدان ه ــرعت چم ــه س ب
قــرار دهیــد و حرکــت کنیــد. طوالنــی شــدن 
جریــان انتقــال چمــدان هــا بــه ماشــین و در 
ــرای  ــا ب ــدان ه ــرار دادن چم ــد ق ــرض دی مع
ــودن  ــی ب ــی، چــراغ ســبز خال دقایقــی طوالن
خانــه شــما را بــرای ســارقان روشــن مــی کند

ــد  ــای فاق ــوازم گرانیه ــه ل ــه 3: چانچ نکت
ــا  ــد از آنه ــرش داری ــل ف ــریال مث ــماره س ش
عکــس تهیــه کنید و آنهــا را در جــای مطمئن 
نگهــداری کنیــد بــا گرفتــن عکــس و نگهداری 
فاکتــور خریــد، شناســنامه ای تهیــه کنیــد تــا 
درصــورت ســرقا، شناســایی امــوار مکشــوفه از 

ــه آســانی صــورت بگیــرد. ســارقان ب
ــه 4 : اگــر کــه باالجبــار اشــیاه قیمتــی  نکت
مثــل طــا، ســکه، ارز، وجــه نقــد و اوراق 
بهــادار در منــازل خــود نگــه مــی داریــد، بــه 
ــات را  ــی و طاج ــایل قیمت ــه وس ــچ وج هی
ــد.  ــان نکنی ــان پنه ــاق خــواب ت در کشــور ات

ــارقان  ــتر س ــد بیش ــی ده ــان م ــه نش تجرب
قبــل از اقــدام بــه ســرقت ، محــل مــورد 
ــان  ــا اطمین ــد و ب ــر دارن ــت نظ ــر را تح نظ
ــه  ــب خان ــگام صاح ــت زودهن ــدم بازگش از ع
ــی  ــس فرصــت کاف ــی شــوند پ ــزل م وارد من
ــرک  ــه س ــای خان ــه ج ــه هم ــه ب ــد ک دارن
ــب  ــر غال ــه نظ ــه ب ــی ک ــی جاهای ــد حت بکش
مــردم بــرای پنهــان کــردن طاجــات مناســب 
اســت. )مثــل داخــل کیســه برنــج یــا در 
گلــدان گل، یــا فریــزر و از ایــن قبیــل ( اگــر 
ــات  ــدن طاج ــکان گذارن ــه ام ــچ وج ــه هی ب
ــراد  ــا اف ــک ی ــات بان ــی در امان ــیاه قیمت و اش
ــت از  ــر اس ــت بهت ــا نیس ــوق مهی ــورد وث م
ــد و  ــه نق ــداری وج ــل نگه ــان دادن مح نش
ــا ارزش و گرانیهــا  طــا و جواهــرات و اشــیا ب
ــه همســایگان و کســانی کــه مــورد اعتمــاد  ب
ــه  ــا ب ــداری آنه ــن از نگه ــتند و همچنی نیس

ــد. ــودداری نمائی ــا خ ــورت یکج ص
ــاق  ــا، ات ــه ه ــیاری از خان ــه 5 : در بس نکت
نشــیمن پنجــره ای رو بــه ســوی خیابــان دارد 
ــوار  ــا دی ــان ب ــرو آپارتم ــوار راه ــه دی ــا اینک ی
اتــاق نشــیمن مشــترک اســت. اگر تلفــن خانه 
شــما در کنــار ایــن پنجــره قــرار دارد، قبــل از 
ســفر، صــدای زنــگ آن را کــم یــا قطــع کنید. 
بلنــد بــودن صــدای زنــگ و بــی پاســخ مانــدن 
تلفــن بــرای چنــد روز متوالــی، ســارقان را از 
ــد. ــی کن ــع م ــه مطل ــودن شــما در خان نب

ــزل،  ــودن من ــی ب ــع خال ــن در مواق همچنی
روشــن گذاشــتن چــراغ یــک اتــاق بــه مــدت 
ــدم  ــر ع ــی ب ــود گواه ــتمر خ ــی و مس طوالن
ــر  ــس بهت ــت. پ ــزل اس ــراد در من ــود اف وج
اســت در نزدیــک پنجــره هــای رو بــه بیــرون 
ــنایی  ــرای روش ــر دار ب ــای تایم ــپ ه از الم
ــد. ــتفاده کنی ــب اس ــوص در ش ــه خص ــازل ب من

نکتــه 6: قفــل هــا و کلیدهــا رمــز ورود 
ــر  ــتند. اگ ــما هس ــه ش ــه خان ــا ب ــه ه غریب
ــه  ــای خان ــل ه ــا و قف ــض کلیده ــد تعوی قص
ــه کلیدســازی مراجعــه کنیــد  ــد، ب ــا را داری ت
کــه مــورد اعتمــاد شــما باشــد. عــاوه بــر آن 
در زمــان ســفر بــرای آب دادن بــه گلــدان هــا 
و مراقبــت از خانــه از ســپردن کلیــد خانــه بــه 
همســایه هایــی کــه بــه طــور کامــل بــا آنهــا 
ــه  ــد چــرا ک ــد خــودداری کنی آشــنایی نداری
بســیاری از ســرقت هــای مربــوط بــه خانــه ها 
توســط شــخصی انجــام مــی شــود کــه کلیــد 
منــزل شــما را دارد و یــا بــه نوعــی بــه دیگران 
ــرده  ــا ک ــی ج ــه و ب ــاده انکاران ــان س اطمین
ــد. ــتفاده کنی ــی اس ــای کتاب ــل ه ــد. از قف ان

ــی  ــل های ــد در مح ــرار کلی ــه 7 : از ق نکت
ماننــد جاکفشــی و ســایر محلهایــی قابــل 

دسترســی خــودداری نمائیــد. 
نگتــه 8: اگــر بــه دلیــل داشــتن گلــدان بــا 
ــزل را  ــد من ــت کلی ــی الزم اس ــوان خانگ حی
ــه یکــی از  ــد، حتمــا هــم ب ــه شــما ســر بزن ب
همســایگان مــورد اطمنیــان ) یــا امیــن محــل 
( و هــم یکــی از بســتگان نزدیــک مــورد وثوق 
کلیــد دهیــد نــه فقــط بــه یکــی از ایــن افــراد. 

ــر افزایــش ضریــب امنیــت،  ایــن کار عــاوه ب
ــان  ــما منزلت ــود ش ــود در نی ــی ش ــث م باع
پاتــوق دیگــران نشــود. همچنیــن حتــی اگــر 
بــه افــرادی کــه کلیــد منــزل داده ایــد کامــا 
ــت  ــم الزم اس ــاز ه ــا ب ــتید ام ــن هس مطمئ
ــل و  ــفر قف ــت از س ــس از بازگش ــه پ بافاصل

ــد. ــض کنی ــزل خــود را تعوی ــد من کلی
نکتــه 9 : اگــر فاصلــه ای بیــن در و قــاب آن 
ــری از ورود دزدان  ــرای جلوگی ــود دارد، ب وج
ــر  ــزی پ ــه ای فلزیفل ــا ورق ــاالک، آن را ب چ
کنیــد. اگــر لــوالی درتــان رو بــه بیــرون نصب 
ــادی  ــک زی ــدن دزدان کم ــه وارد ش ــده، ب ش
ــویی  ــان کش ــره منزلت ــر پنج ــد. اگ ــی کن م
ــه  ــا لول ــم و ی ــوب محک ــه چ ــک تک ــت، ی اس
یــی مناســب، بــه انــدازه لنگــه پنجــره ای کــه 
ــه  ــو ب ــی شــود، از وســط پنجــره بازش ــاز م ب
ــاز  ــن کار از ب ــا ای ــد و ب ــه دهی ــاب آن تکی ق
ــد. ــری کنی ــارج جلوگی ــره از خ ــدن پنج ش

ــیاری از  ــی بس ــوران تبلیغات ــه 10:  مام نکت
شــرکت هــا ، رســتوران هــا و آموزشــگاه هــا، 
تراکــت هــای تبلیغاتــی را از الی در خانــه 
بــه داخــل مــی اندازنــد. نکتــه قابــل ذکــر در 
اینجــا ایــن اســت کــه وقتــی شــما مدتــی در 
ــی  ــا همانجــا باق ــن کاغذه ــه نیســتید، ای خان
مــی ماننــد و بــه ســارقان ایــن عامــت را مــی 
دهنــد کــه خانــه شــما خالــی اســت. بنابرایــن 
قبــل از رفتــن بــه ســفر از یکــی از همســایگان 
مــورد اعتمادتــان بخواهیــد کــه هــر روز ایــن 

ــردارد. ــا را از الی درب کاغذه
هــا،  پنجــره  کلیــه  مقابــل   :  11 نکتــه 
ــاه  ــای کوت ــیو و روی دیواره ــا، پاس نورگیره
حفــاظ مقــاوم و مطمئــن نصــب کنیــد. بــرای 
ــات همکــف  ــات باالخــص در طبق ــه طبق کلی
و دریچــه مســیر لولــه هــای تاسیســاتی 
ــتاندارد  ــم و اس ــای محک ــل ه ــاختمانی قف س
ــام را  ــرو و پشــت ب ــد. درب راه اســتفاده کنی

ــد. ــن نمائی ــی ایم ــرده ای ــاظ ن ــا حف ب
نکتــه 12 : در صورتــی کــه بیــرون منزل شــما 
ــپ  ــا نصــب الم ــی باشــد، ب ــد روشــنایی م فاق
روشــنایی محــل را تامین نمائیــد. بهترین گزینه 
بــرای روشــنایی درب منــزل اســتفاده ار المــپ 
هــای حــس گــر اســت کــه بــه محــض نزدیــک 
شــدن اشــخاص و یــا تشــخیص کوچــک تریــن 
ــه  ــی ب ــرای مدت ــی در محــدوده خــود، ب حرکت

طــور خــودکار روشــن مــی شــوند.
ــه  ــال ورود ب ــه احتم ــی ک ــه 13 : نقاط نکت
ــر  ــاوه ب ــی رود را ع ــارق م ــزل توســط س من
ــا حفــاظ هــای آهنــی ایمــن ســازی  اینکــه ب
ــل از  ــه کنرت ــز ب ــا مجه ــد، حتم ــی نمائی م
طریــق دوربیــن مــدار بســته نیــر باشــد. شــما 
بــا ایــن کار حتــی مــی توانیــد در هــر جــای 
ــت  ــه اینترن ــال ب ــا اتص ــید ب ــه باش ــا ک دنی
تصاویــر دوربیــن هــای نصــب شــده در منــزل 
را مشــاهده کنیــد و از راه دور اوضــاع را کنترل 
و معایبــش را برطــرف نمایئــد و هنــگان خروج 
از منــزل کلیــد آن را بــاز نماییــد. اگــر منزلتان 
را بــه اینگونــه سیســتم هــای حفاظتــی مجهز 

کــرده ایــد، حتمــا جعبــه ســیم هــای را 
ــدم  ــن ق ــا در اولی ــرا دزده ــد، زی ــان کنی پنه
پــس از ورود بــه منــزل درصــد قطــع کــردن 

ــتند. ــزل هس ــی من ــیم کش س
نکتــه 14 : در صــورت خــروج از منــزل، 
ــا  ــزل اکتف ــی من ــتن در خروج ــه بس ــا ب تنه
ــاق  ــزل، ات ــه درهــای داخــل من نکــرده و کلی
از ســارقان  نفــوذ  راه  تــا  نمــوده  را قفــل 
ســلب شــود و شــرایط زمانــی و محیطــی 
ــود. ــر ش ــخت ت ــا س ــتجو آن ه ــرای جس ب

ــما  ــراف ش ــای اط ــه ه ــر خان ــه 15 : اگ نکت
ــا  ــا در مجــاورت آنه ــی از ســکنه اســت ب خال
مشــغول ســاختمان ســازی هســتند الزم 
اســت کــه حتــی المقــدور از مســافرت صــرف 
نظــر کنیــد و یــا شــخص مــورد اطمینانــی در 
ــه طــور موقــت ســکونت کنــد  منــزل شــما ب
زیــرا در چنیــن شــریاطی الزم اســت از منــزل 

ــه عمــل کنیــد. خــود مراقبــت بیشــتری ب
نکتــه 16: وانمــود کنیــد همیشــه یــک نفــر 
ــا اســتفاده از سنســورهای  در خانــه اســت ) ب
در  را  خانــه  چــراغ  قیمــت  ارازن  برقــی 
ــن  ــوش و روش ــب خام ــی مناس ــل زمان فواص
هشــدار  سنســورهای  از  همچنیــن  کنیــد 
دهنــده درب و پنجــره اســتفاده کنیــد. (

ــگ را  ــای پارکین ــر شیشــه ه ــه 17 : اگ نکت
ــه  ــد ک ــد بفهمن ــم توانن ــا نی بپوشــایند، دزده
ــر.  ــا خی ــت ی ــزل اس ــما در من ــل ش اتومبی
حتــی اکــر اتومبیلتــان در پارکینــگ نیســت، 
در پارکینــگ را حتمــا قفــل کنیــد و اگــر 
ــد  ــی کنی ــافرت م ــار مس ــا قط ــا ی ــا هواپیم ب
و اتومبیــل تــان قــرار اســت در پارکینــگ 
بمانــد حتمــا قفــل پــدال و فرمــان زده و درب 

ــد. ــل نمایی ــان را قف ــل ت اتومبی
نکتــه 18 : ممکــن اســت قبــل از ســفر، 
غریبــه هــا بــرای تعمیــرات یــا نظافــت زیــاد 
بــه خانــه شــما رفــت و آمد کننــد برنامه ســفر 
ــد ــان نیاوری ــر زب ــا ب ــل آن ه خــود را در مقاب
.فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد  
معاونت اجتماعی

گام های پیشگیری از سرقت منزل
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                                   انحراف تیبا در نجف آباد حادثه ساز 
براثر انحراف یک دستگاه خودروی سواری تیبا در بلوار جمهوری نجف آباد جمعه شب پنج نفر مصدوم شدند.

مدیــر روابــط عمومــی مرکــز حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان جمعــه شــب در گفــت و گــو بــا خبرنــگار ایرنــا گفــت: 
این حادثــه ســاعت ۲۱ و ۵ دقیقــه بــه اورژانــس اعــام و دو واحــد امــدادی بــه محــل اعــزام شــدند.

عبــاس عابــدی افــزود: پنــج نفــر شــامل یــک زن، دو پســر بچــه و دو دختــر بچــه در ایــن حادثــه رانندگــی مصــدوم و پــس از دریافــت 
خدمــات اولیــه درمانــی بــه بیمارســتان فاطمــه الزهــرا)س( نجف آبــاد منتقل شــدند.

علت بروز این حادثه توسط پلیس راهور در دست بررسی است.
شهرستان ۳۰۰ هزار نفری نجف آباد در ۳۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.

دادســتان نجف آبــاد گفــت: متاســفانه بیشــتر اصنــاف نجف آبــاد، 
ــر عملکــرد زیرمجموعــه خــود در موضوعــات  نظــارت خاصــی ب
مختلــف ندارنــد و بــه همیــن دلیــل، دیگــر دســتگاه ها مجبــور به 

رســیدگی تخلفــات انجــام شــده می شــوند.
ــای  ــر اجــرای محدودیت ه ــف نظــارت ب ــوری، از ضع ــی زارع ن عل
ــوص  ــت: در خص ــرد و گف ــام ب ــه ای ن ــوان نمون ــه عن ــی ب کرونای
ــی  ــا تخلفات ــز ب ــازی نی ــای مج ــکنانه در فض ــات هنجارش تبلیغ
مواجــه هســتیم کــه در ســایه ضعــف نظارت هــا شــکل گرفته انــد. 
البتــه دادســتانی بــا همــکاری پلیــس فتــا و اماکــن بــه صــورت 
ــن  ــق ای ــی مصادی ــا برخ ــه ب ــرده و قاطعان ــدا ک ــدی ورود پی ج
تخلفــات برخــورد داشــته اند و ایــن رونــد در آینــده نیــز بــا قــدرت 

ادامــه خواهــد داشــت.
زارع در خصــوص برخــی دیگــر از مصادیــق هنجار شــکنی 
ــه  ــی، ب ــای عموم ــگ گردانی در فضاه ــت: س ــز گف ــی نی اجتماع
عنــوان تهدیــد بهداشــت عمومــی جامعــه و مختل کننــدۀ آرامش 
شــهروندان محســوب می شــود و دادســتانی بــر پایــه گزارش هــای 
ــه صــورت  ــی و بســیج ب ــروی انتظام ــکاری نی ــا هم ــی و ب مردم

ــه می کنــد. ــده مقابل ــن پدی ــا ای قاطــع ب
ــرح  ــرب و ج ــدر، ض ــداری موادمخ ــن، نگه ــرقت، توهی وی از س
ــری  ــای کیف ــی پرونده ه ــن فراوان ــوان باالتری ــه عن ــادف ب و تص
ــاء  ــه داد: در راســتای احی ــرد و ادام ــام ب دادســتانی شهرســتان ن
ــاط  ــال شــهروندان، برخــی نق ــظ جــان و م ــه و حف ــوق عام حق

ــان  ــه قهدریج ــوزدان ب ــاده ج ــد ج ــتان مانن ــز شهرس حادثه خی
ــابه در  ــات مش ــک، اقدام ــده ای نزدی ــده و در آین ــازی ش ایمن س

مــورد جــادۀ نجف آبــاد بــه جــوزدان کــه از کنــار شــرکت موســوم 
بــه ســابیر عبــور می کنــد، انجــام خواهــد گرفــت.

نظارت  اصناف نجف آباد، ضعیف است

بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، امــام جمعــه نجــف آبــاد، شــهردار و 
ــه مناســبت  ــاد، معتمدیــن و اقشــار مختلــف مــردم ب اعضــاء شــورای اســامی شــهر نجــف آب
ــوس  ــم ط ــرو اقلی ــوس خس ــس النف ــموس انی ــمس الش ــعادت ش ــا س ــاد ب ــت می گرامیداش
ــان زحمتکــش  ــات پاکبان ــه الســام از خدم ــن موســی الرضــا علی ــی ب حضــرت اباالحســن عل
شــهرداری نجــف آبــاد و خانــواده هــای معــزز ایشــان در محــل ســالن شــهروند بــا اهــداء گل 

ــا  تقدیــر صــورت پذیرفــت. در حاشــیه ایــن مراســم مهنــدس راعــی، ضمــن تبریــک والدت ب
ــوان  ــه عن ــی ب ــن موســی الرضــا )ع( از شــغل پاکبان ــی اب ســعادت حضــرت ثامــن الحجــج عل
ــان  ــان را امین ــد و ایش ــام بردن ــا ن ــا و پوی ــعه پای ــتای توس ــاغل در راس ــن مش ــمند تری ارزش
اجتمــاع و معتمدیــن همــگان برشــمردند و افزودنــد: صیانــت از کرامــت پاکبانــان نــه تنهــا یــک 

ــی اســت. ــی کــه یــک تکلیــف همگان مســئولیت اداری و اجرای

جشن زیرسایه خورشید14۰۰
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شاگرد اولی نجف آباد در نسخه نویسی الکترونیک
مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان اصفهــان گفــت: در بیــن شهرســتان هــای اســتان اصفهــان، نجــف آبــاد بــا پوشــش ۸۰ درصــدی، 

بهتریــن عملکــرد را در پیــاده ســازی طــرح نســخه نویســی الکترونیکــی داراســت.
حســین بانــک متوســط ایــن موضــوع در اســتان را ۱۸ درصــد دانســت و بــا تاکیــد بــر ارائه آمــوزش های نــرم افــزاری برای پزشــکان و 
موسســه هــای مربوطــه بــه منظور رشــد نســخه نویســی الکترونیکــی ادامه داد:چهــار هــزار و ۸۶۰ موسســه در اصفهــان طرف قــرارداد 

اداره کل بیمــه ســامت هســتند کــه ایــن اســتان پس از تهــران از لحــاظ تعداد، بیشــترین مراکز طــرف قــرارداد را در کشــور دارد.
بانــک خاطــر نشــان کــرد: چــاپ دفاتــر بیمــه ســامت همگانــی از ابتــدای اردیبهشــت، دفاتــر بیمــه روســتاییان و شــهر های زیــر ۲۰ 
هــزار نفــر جمعیــت از ابتــدای خــرداد و دفاتــر ســایر بیمه شــدگان از ابتــدای تیــر متوقــف شــده گفــت بیمه شــدگان بــرای دریافــت 

خدمــات درمانــی از ُکــد ملــی خــود اســتفاده می کننــد.

شــب قبــل عــراق حملــه ای غافلگیرانــه تــدارک دیــده بــود تــا 
بــا نفــوذ از ذوالفقاریــه، کار آبــادان را تمــام کنــد. پلــی بســیار 
ــة  ــرض از رودخان ــه ای کم ع ــرعت در نقط ــه س ــرفته را ب پیش
ــع  ــد. همــان موق ــرده و وارد شــده بودن ــاژ ک بهمن شــیر مونت
ــه  ــت، متوج ــی داش ــا اوراق ــه آن ج ــورانی« ک ــی س »دریاقل
شــده و ســوار بــر دوچرخــه فاصلــة ۹کیلومتــری انبــارش تــا 

ــد. ــادان را رکاب می زن ــپاه آب س
بــا خبــری کــه دریاقلــی می رســاند، مــردم عــادی و نیروهــای 
ســپاه و بســیج بــه ســرعت جلــوی نفــوذ عراقی هــا را گرفتــه و 
آن هــا را تــار و مــار می کننــد. ســورانی کــه متولــد یان چشــمه 
ــود، همــان شــب ترکــش خــورده و بیســت  در چهار محــال ب
ــران در ســن بیســت وچهار  ــه ته ــال ب ــد در حــال انتق روز بع
ســالگی در قطــار شــهید شــد. برخــی اقــوام دریاقلــی کــه بــه 
»ناجــی آبــادان« نیــز مشــهور شــده، در شهرســتان نجف آبــاد 
ــم  ــدی فیل ــهرام اس ــم ش ــش ه ــدی پی ــده اند. چن ــاکن ش س
»شــب واقعــه« را بــا موضــوع همیــن حماســه و بــازی حمیــد 
فرخ نــژاد در نقــش دریاقلــی ســورانی ســاخت و چندیــن 

ســیمرغ از جشــنوارۀفجر گرفــت.
تجهیــزات ســبک و نیمه ســنگین ایــن طــرف ســاحل در 
حــال انتقــال بــه ســپاه آبــادان بــود ولــی کســی ســراغ لودرها 
ــان را  ــر و از پل ایســتگاه هفــت خودم ــم باالت ــت. رفتی نمی رف
رســاندیم کنــار لودر هــا. در حــدی نــو و تمیــز کــه بــه نظــرم 
از گمــرک خرمشــهر آورده بودنــد. جثــة بزرگ شــان، نوبرانــه 
بــود و در آن قحطــی امکانــات، جهــاد نجف آبــاد را یــک تــکان 
ــا  ــده ب ــای پنچر ش ــان، تایره ــا عیب ش ــی داد. تنه ــی م اساس
ترکــش بــود. قــرار شــد برگردیــم مقــر جهــاد و بــا تجهیــزات 

ــم. ــل کنی ــا را منتق ــا لودر ه ــم ت ــری برگردی پنچر گی
ــود کــه  ــه وانتــی محکــم و ســریع احتیــاج ب ــرای ایــن کار ب ب
از پــِس تــردد در مســیر ناهمــوار و گل آلــود نخلســتان ها 
ــم.  ــل کنی ــاش منتق ــودر را باه ــر ل ــم تای ــاد و بتوانی ــر بی ب
ــی  ــیمرغ اهدای ــت س ــه وان ــتیم ک ــهری داش ــک خمینی ش ی
ذوب آهــن تحویلــش بــود ولــی نــه جــرات آمــدن داشــت و نــه 
اطمینــان تحویــل دادن. احمــد حجتــی خیلــی محکــم بــا این 
ــا  ــری ی ــرد: »خــودت می ــام حجــت ک ــن اتم ــر ذوب آه کارگ
ماشــین رو میــدی؟« و او هــم دومــی را انتخــاب کــرد. پنــج 
ــن،  ــر ســاحل بهمن شــیر؛ م ــم ســمت خطرناک ت ــری رفتی نف
ــه ای و  ــب، محمد رضــا پورپون ــدی طال ــی، مه ــی امام حیدر عل
ــودر  ــر ل ــه ای از درآوردن تای ــچ تجرب ــری. هی ــم منتظ ابولقاس
ــم  ــن ن ــود. زمی ــد ب ــان جدی ــز برایم ــه چی ــتیم و هم نداش
ــج  ــت، پن ــاال می رف ــک ب ــه َج ــانتیمتری ک ــر س ــت و ه داش
برابــرش زمیــن را گــود می کــرد. بــه هــر ســختی بــود، اولیــن 
ــری گذاشــتیم  ــار نف ــرده و چه ــر را از محــورش خــارج ک تای
ــا الســتیکش حــدود  ــی ب ــگ ۴۵۰کیلوی ــیمرغ. رین ــب س عق
ــن کار را  ــوه ای ای ــا چــه ق ــم ب ــی نمی دون ــن میشــه ول ــک ت ی
می کردیــم. اآلن اگــه ۲۰نفــر هــم بشــیم، فکــر نکنــم چنیــن 
وزنــه ای بزنیــم. مشــکل بزرگ ترمــان، شــلیک خمپــاره 
ــرای  ــا گ ــی ب ــور و گاه ــی ک ــه گاه ــود ک ــراق ب ــة ع و توپخان
ــد،  ــروع می ش ــه ش ــش ک ــی زد. آت ــان را م ــان اطراف م دیده ب

ــه. ــادی بش ــرایط ع ــا ش ــا ت ــر لودر ه ــم زی می رفتی
مرحلــة بعــدی، پنچر گیــری بــود کــه در آن هــم ناشــی بودیم. 
بچه هــا بــه رســم ماشــین های ســنگین شــروع کــرده بودنــد 
ــا از رینــگ جدایــش کننــد.  ــک روی الســتیک ت ــه زدن پُت ب
کار کــه گــره خــورد، رفتنــد ســراغ بچه هــای شــرکت نفــت 
ــردن  ــدون جدا ک ــوص و ب ــتگاهی مخص ــا دس ــم ب ــا ه و آن ه
ــت  ــه اصطــاح حال ــد. ب ــگ، پنچــری گرفتن ــتیک از رین الس
ــوی خــروج  ــاده ای، جل ــق م ــا تزری ــس« داشــتند و ب »تیوپ ل
هــوا از تایــر گرفتــه می شــد. بعضــی لودرهــا یــک تایــر پنچــر 

ــت  ــت و بر گش ــرویس رف ــد س ــی چن ــة برخ ــتند و واس داش
ــه  ــع مشــکل می شــد را بافاصل ــه رف ــدام ک ــر ک داشــتیم. ه
ــوری  ــا ط ــن نخل ه ــر. از بی ــمت مق ــه س ــم ب راه می انداختی
ــته  ــد را داش ــن دی ــمن کمتری ــان دش ــه دیده ب ــم ک می رفتی
ــِر  ــی س ــم ول ــد نبودی ــودر بل ــی ل ــدام رانندگ ــه. هیچ ک باش

بــردن ایــن غول هــا دعوامــون می شــد.
ــه  ــی داشــتیم ک ــر حــدود یک ســاعت فرصــت رانندگ ــا مق ت
بــه نوبــت تقســیم اش می کردیــم. انتقــال هشــت لــودر، 
حــدود پانــزده روز زمــان بــرد ولــی ارزش اش را داشــت. 
ــه  ــا ب ــد. بچه ه ــا ش ــت و خود کف ــان گرف ــاد ج ــاد نجف آب جه
ــبانه روزی  ــادی و ش ــی، طــوری جه ــزات غنیمت کمــک تجهی
جبهــة  تمــام  در  کارهایشــان  آوازۀ  کــه  می کردنــد  کار 
جنــوب پیچیــد. شجاعت شــان بــه تجهیــزات می چربیــد 
و ســخت ترین اقدامــات مهندســی مثــل زدن خاکریــز و 
ــد.  ــام می دادن ــاط انج ــن نق ــنگر را در خطرناک تری ساخت س
ــاد  ــای جه ــی از خوب ه ــین رجای ــا و عبدالحس ــین پارس حس
ــهید  ــا ش ــان بعده ــه همه ش ــد ک ــا بودن ــور کاره ــن ج در ای
ــاد هــم آمــد و بعدهــا چنــد دستگاه شــان  شــدند. لودرهــا زی
را دور از چشــم بقیــة یگان هــا بردنــد نجف آبــاد. اولیــن 
لــودری کــه قبــل از ایــن لودرهــا بــه دســت بچه هــای 
نجف آبــاد رســیده بــود را حســین پارســا از پاالیشــگاه آبــادان 
ــی  ــا آن در جاهای ــود و ب ــه ب ــت گرفت ــه هــزار مصیبــت امان ب
ــرۀ  ــت و جزی ــتگاه هف ــتگاه دوازده، ایس ــه، ایس ــل فیاضی مث

ــی زد. ــنگر م ــا س ــرای رزمنده ه ــو ب مین
موقــع انتقــال لودرهــا، یک بــار مــرگ را بــه چشــم دیــدم. تایــر 
جــدا شــده و آمــادۀ خــارج کردن بــود. مــن جلویــش را گرفته 
و بقیــه هــواِی طرفیــن اش را داشــتند. همــان موقــع توپخانــة 
عــراق شــروع کــرد بــه ریختــن آتــش. همــه فــرار کردنــد زیــر 
لــودر و مــن مانــدم بــا تایــری کــه کج شــد به ســمت ســینه ام. 
دســت هام را حائــل کــردم و شــروع کــردم بــه داد زدن.

* یا ابوالفضل!
* ابوالفضل بُکَشَتت!

* اشهد ان ال اله اال الل!
* التماس دعا!

ــگی ام  ــخره بازی های همیش ــاب مس ــه حس ــتغاثه هام رو ب اس
ــد. زورم تمــوم شــد و  ــد و حتــی نگاهــم نکردن گذاشــته بودن
تایــر خیلــی آروم روی ســینه ام جــا خــوش کــرد کــه اگــر بــا 
ــرد.  ــود، قفســة ســینه را خــرد می ک ــده ب همــان ســرعت آم
ــه  ــف ب ــی خفی ــا صدای ــردم ب ــاال و شــروع ک ــد ب نفســم نیوم
ــی  ــا موقع ــا ت ــه. بی انصاف ه ــم ائم ــردن اس ــهد و ب ــن اش گفت
ــد و  ــاور نکردن ــم، ب ــوش رفت ــد و از ه ــع ش ــدام قط ــه ص ک
بــه مسخره بازی شــان ادامــه دادنــد. دقیقــة نــود، حیــدر 
ــد.  ــر درآورده بودن ــر تای ــرم از زی ــک اه ــه کم ــده را ب سیاه ش
ــق  ــت تزری ــد نوب ــینه و چن ــش س ــاعت مال ــک س ــد از ی بع
ــا چنــد روز قفســة  ــا. ت ــه دنی ــه حلقــم، برگشــتم ب آب قنــد ب
ســینه ام درد می کــرد و نفســم بــاال نمی اومــد. هفته هــا 

می گذاشــتندم وســط و می خندیدنــد.
ــد.  ــاد نش ــب جه ــی نصی ــم ول ــم آوردی ــا را ه ــی از لودره یک
ــود کــه گذاشــتیم آخــر از  ــودری چرخ زنجیــری ب بین شــان ل
همــه منتقــل اش کنیــم. از پــل ایســتگاه هفــت که رد شــدیم، 
یکــی از اون مشــدی های گــروه مرتضــی قربانــی]۱[ جلویمــان 
را گرفــت. یقــه اش تــا حوالــی نــاف بــاز بــود و لولــة کاش را 
گرفتــه بــود ســمت مان. بــا لهجــة غلیــظ اصفهانــی و ادبیــات 
ــم، اون  ــون بودی ــو نخ ت ــی گفــت: »از اول ت خــاص چاله میدون
همــه لــودر نــوش جون تــون ولــی ایــن یکــی مــال ماســت!« 
کار از درگیــری لفظــی بــه تیر هوایی کشــیده شــد و ســه چهار 
ــتادیم  ــم فرس ــی را ه ــودر. یک ــوی ل ــم جل ــری خوابیدی نف
دنبــال احمــد حجتــی. احمــد چنــد دقیقــه ای بعــد از مرتضــی 
قربانــی رســید و بــا اصــراری کــه از ایــن اصفهانی هــای 
کردیــم. خوشحال شــان  و  اومــد  کوتــاه  دیــد،  زرنــگ 

]۱[  فرمانــدۀ لشــکر۲۵کربا کــه در حــال حاضــر نیــز مشــاور 
ســتاد کل نیروهــای مســلح اســت.

»یکی از مبارزان انقالبی نجف آباد«؛ »انتشارات مهر زهرا«

حماسۀ لودری جهاد سازندگی نجف آباد در آبادان
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                                   11 شهر اصفهان در وضعیت نارنجی کرونا
آرش نجیمــی ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا اشــاره بــه آخریــن وضعیــت شــیوع کرونــا در اســتان اصفهان بر اســاس 

اعــام وزارت بهداشــت گفــت: متأســفانه بــا رونــد صعودی شــیوع کرونــا در اســتان اصفهــان رو به رو هســتیم.
او بــا بیــان اینکــه بــر اســاس آخریــن وضعیــت رنــگ بنــدی شــهر های اســتان اصفهــان در زمینــه شــیوع کرونــا ۱۱ شهرســتان در 
وضعیــت نارنجــی ثبــت شــده اســت، تصریــح کــرد: در حــال حاضــر شهرســتان های اصفهــان، شــهرضا، لنجــان، مبارکــه، ســمیرم، 

کاشــان، نطنــز، شــاهین شــهر و میمــه، فاورجــان، خمینــی شــهر و نجــف آبــاد در ایــن شــرایط قــرار دارنــد.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان همچنیــن بــه قــرار گرفتــن وضعیــت شــیوع کرونــا در ۱۲ شهرســتان اســتان اصفهــان 
بــا رنــگ بنــدی زرد ایــن بیمــاری اشــاره کــرد و گفــت: شهرســتان های اردســتان، آران و بیــدگل، بوییــن میاندشــت، ناییــن، خــور و 

ــه و  ــی فقی ــزز ول ــده مع ــتان و نماین ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــور مع ــا حض ب
ــام  ــداد ام ــه ام ــرکل کمیت ــت مدی ــاون حمای ــور مع ــای پنجــی پ ــاد، آق ــه نجــف آب ــام جمع ام
خمینــی )ره( اســتان اصفهــان، رئیــس دفتــر نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای 
ــان  ــای ایش ــواده ه ــان و خان ــور نوعروس ــا حض ــو ب ــئوالن مدع ــد از مس ــی چن ــامی و تن اس
مراســم اهــداء جهیزیــه بــه اهتمــام کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( شهرســتان نجــف آبــاد 
ــن مراســم حجــت االســام و  ــد. در ای ــزار گردی ــال برگ ــارد ری ــر ۴ میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ب
ــواده پرداختنــد  ــده خان ــون ارزن ــان در تحکیــم کان ــه تبییــن نقــش زن المســلمین حســناتی ب

ــه در  ــار در جلس ــای حض ــه ه ــه زوج ــرآن ب ــات ق ــات و آی ــث، روای ــه احادی ــتناد ب ــا اس و ب
راســتای توفــق موضــوع مستحســن ازدواج بــه نکاتــی ذی قیمــت اشــاره نمودنــد. در حاشــیه 
ــن الحجــج  ــا ســعادت حضــرت ثام ــک والدت ب ــا تبری ــی، ب ــدس راع ــای مهن ــن مراســم آق ای
ــا و  ــل زوج ه ــگاه ممــدوح و نقــش هــای متقاب ــه تبییــن جای ــن موســی الرضــا )ع( ب ــی اب عل
زوجــه هــا در برابــر یکدیگــر پرداختنــد و از خانــواده و ارزش و قداســت ازدواج در آمــوزه هــای 
ــز در آســتانه  ــام عزی ــز کــه در ایــن ای ــان عزی ــرای حاضریــن در جلســه و ســایر جوان دینــی ب
برقــراری پیونــد مقــدس آســمانی ازدواج هســتند آرزوی ســامتی و بهــروزی مســتمر نمودنــد.

 اهداء جهیزیه 2۰ نو عروس 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  شهرســتان نجــف آبــاد ، رئیــس 
ــر رئیــس دادگســتری  ــا حضــور در دفت ــه ب ــوه قضایی ــه منظــور هفتــه گرامیداشــت ق اداره  ب

نجــف آبــاد بــا ایشــان دیــدار و گفــت و گــو کــرد .
ــک  ــاد ضمــن تبری ــگ و ارشــاد اســامی نجــف آب ــس اداره فرهن ــدار رئی ــن دی ــدای ای در ابت
گرامیداشــت هفتــه قــوه قضاییــه و یــاد و خاطــره شــهید دکتــر بهشــتی و ۷۲ یــار باوفایــش 
، در ســخنان کوتاهــی بــه نقــش مهــم فرهنــگ و هنــر در جامعــه در جهــت کاهــش آســیب 
ــری و  ــای فرهنگــی و هن ــت ه ــا و فعالی ــت ه ــزود : ظرفی ــود و اف ــاره نم ــی اش ــای اجتماع ه
گســتردگی آن در نجــف آبــاد بســیار زیــاد اســت و   ایــن شهرســتان بــا توجــه بــه دارا بــودن 
هنرمنــدان توانمنــد و وجــود مراکــز فرهنگــی هنــری متعــدد و فعــال یکــی از شهرســتان هــای 

و.یــژه اســتان اســت  .
وی بــا اشــاره  بــه گســتردگی ایــن فعالیــت هــا در حــوزه هــای مختلــف فرهنگــی و هنــری 
و رســانه ای افــزود: رســانه هــا نیــز نقــش مهمــی در آگاه ســازی اقشــار مختلــف جامعــه در 

ــد . ارتقــای فرهنگــی و بازدارنــده  جــرم و جنایــت دارن
ــوان  ــه عن ــری مســاجد را  ب ــای فرهنگــی هن ــون ه ــوح موســوی  وجــود کان ســید حســن ل
ســنگری قــوی در شهرســتان در جهــت مبــارزه بــا تهاجــم فرهنگــی عنــوان نمــود و گفــت : 
نیروهــای جــوان کانــون هــای مســاجد نقــش مهمــی در ایــن مبــارزه دارنــد و  در دوران شــیوع 

بیمــاری کرونــا توانســتند در جهــت تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر مواســات 
و همدلــی  اقشــار نیازمنــد جامعــه گام هــای موثــری بردارنــد.

وی اظهــار امیــدواری کــرد بــا همــکاری  دو دســتگاه بتوانیــم نقــش موثرحــوزه فرهنــگ ، هنــر 
و رســانه را بیــش از پیــش ارتقــاء بخشــیم .

احمــد براتــی رئیــس دادگســتری نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه آســیب هــای اجتماعــی موجــود در 
جامعــه ، فرهنــگ ســازی را یکــی از عوامــل موثــر در کاهــش آســیب هــا دانســت و افــزود بــا 
بــاال بــردن آســتانه تحمــل افــراد و بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای فرهنگــی هنــری موجــود و 

برنامــه ریــزی هــای خاقانــه مــی تــوان بــزه هــای موجــود را کاهــش داد .
وی احقــاق حــق را همــواره از آرمــان هــای جامعــه بشــری دانســت و حفــظ کرامــت مــردم را 

از جملــه وظایــف مهــم ایــن دســتگاه  برشــمرد .
در ایــن دیــدار علــی زارع دادســتان شهرســتان نجــف آبــاد نیــز ضمــن گرامیداشــت ســالروز 
شــهادت دکتــر بهشــتی افــزود : قــوه قضاییــه بــرای عملکــرد بهتــر و احقــاق حقــوق مــردم بــه 

همراهــی و همــکاری  مــردم  و همــه ی هنرمنــدان نیازمنــد اســت .
ــخ  ــه ، در تاری ــوه قضائی ــه ق ــوان هفت ــه عن ــاه ب ــه اّول تیرم ــذاری هفت ــت نامگ ــی اس گفتن

۱۳۷۳/۴/۲۷ در شــورای فرهنگــی عمومــی مطــرح و بــه تصویــب رســید .

فرهنگ سازی عامل موثر در کاهش آسیب ها

صنــدوق  گفــت:  نجف آبــاد  پــرورش  و  آمــوزش  مدیــر 
طبــق  نجف آبــاد،  پــرورش  و  آمــوزش  قرض الحســنه 
ــدارد و  ــن اداره ن ــا ای ــی ب ــه ارتباط ــود هیچ گون ــنامه خ اساس
مــا از کوچک تریــن حقــی بــرای دخالــت یــا اعمــال نظــر در 

فعالیت هــای ایــن مجموعــه برخــوردار نیســتیم.
ــا قرض الحســنه  ــا ب ــاط م ــت: ارتب ســید رضا موســوی زاده گف
قرض الحســنه های  دیگــر  هماننــد  پــرورش،  و  آمــوزش 
ســطح شــهر اســت و مدیــر اداره، از لحــاظ قانونــی هیچ گونــه 
ــد  ــدارد. همانن ــدوق ن ــال نظــری را در صن ــا اعم حــق رای ی

ــوق از  ــر حق ــی کس ــا گواه ــی ب ــر کس ــا، اگ ــر صندوق ه دیگ
ایــن مجموعــه تســهیات بگیــرد، امــکان پرداخــت اقســاط از 

محــل حقــوق پرســنل اداره وجــود خواهــد داشــت.
ــه ســابقه عضویــت برخــی روســای  ــا اشــاره ب موســوی زاده ب
قبلــی اداره در ترکیــب هیات مدیــره ایــن صنــدوق طــی 
ــگاه  ــان در جای ــان حضورش ــاوت از زم ــی متف ــای زمان بازه ه
مدیریتــی، ادامــه داد: تمامــی اعضــای هیات مدیــره ایــن 
و  درســتکار  معتمــد،  چهره هایــی  عنــوان  بــه  صنــدوق 
ــتوانه  ــه پش ــه ب ــن مجموع ــتند و ای ــرح هس ــنام مط خوش

ــان شــاغل و بازنشســته عضــو صنــدوق  ــاد فرهنگی تعــداد زی
و مدیریــت صــورت گرفتــه، توانســته پیشــرفت قابــل توجهــی 

ــد. ــته باش داش
وی در پایــان خاطــر نشــان کــرد: در اساســنامه ایــن صنــدوق 
ذکــر شــده کــه در صــورت انحــال صنــدوق، امــوال باقیمانده 
ــار  ــاد، در اختی ــت نجف آب ــه وق ــر امام جمع ــا نظ ــد ب می توان

آمــوزش و پــرورش قــرار بگیــرد.

آموزش و پرورش نجف آباد، هیچ صندوق قرض الحسنه ای ندارد
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : 09122268823 - 42646861    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد ما در زیر بار سختي ها و مشکالت و دشواري ها قد خم 
نمي کنیم.

ما راست قامتان جاودانه تاریخ خواهیم ماند.
تنها موقعي سرپا نیستیم که یا کشته شویم، و یا زخم 

بخوریم و به خاک بیفتیم
و اال هیچ قدرتي پشت ما را نمي تواند خم کند.

شهید بهشتی
روز قوه قضائیه مبارک 

شهید حسن آیت
 شــهید حســن آیــت فرزنــد محمدرضــا از نــوادگان دختــری مرحــوم آقــا ســید علــی مجتهــددر 

ســوم تیرمــاه در نجــف آبــاد درســال ۱۳۱۷ ده بــه دنیــا آمــد
در ســال هــای ۴۰ و ۴۵ موفــق بــه دریافــت فــوق لیســانس جامعــه شناســی و لیســانس حقــوق 

شــد فعالیــت هــای سیاســی خــود را از از ابتــدای جوانــی شــروع کــرد
و بــا ظهــور امــام خمینــی از فعــاالن انقابــی شــد در مجلــس خبــرگان اول بــه عنــوان نماینــده 
مــردم اصفهــان نقــش تعالــی بــه گرفــت و در اولیــن دوره مجلــس شــورای اســامی از ســوی 

مــردم تهــران بــه نمایندگــی انتخــاب گردیــد.
همســر شــهید آیــت می گویــد: منافقیــن از ماه هــای پیــش از تــرور شــهید آیــت، وی را تهدیــد 

ــد و در تشــریح آن حادثــه روایــت می کنــد: می کردن
در بهمــن و اســفند ۱۳۵۷ منافقیــن او را تهدیــد کردنــد. یــک شــب کــه تهدیــد تلفنــی شــدیم، 

بــه خانــه نرفتیــم؛ ولــی بعــد دیدیــم کــه بــه ایــن صــورت نمی شــود. می گفــت:
ــد؟« امــا دل مــن شــور مــی زد.  ــه مان »چــه معنــا دارد؟ مگــر می شــود همیشــه بیــرون از خان
اولیــن تهدیــد را گروهــک منافقیــن کــرده بــود، بعــد از آن هــم نبــود کــه روزی علیــه آیــت، در 

روزنامــه  مجاهــد چیــزی ننویســند.
شهید حسن آیت

ــد روزی  ــدم. چن ــردم و می خوان ــاز می ک ــودم ب ــز را خ ــای تهدیدآمی ــع، نامه ه ــیاری از مواق بس
قبــل از تــرور شــهید آیــت، همســایه دیــوار بــه دیــوار مــا نــزد مــن آمــد و گفــت:

»دو تــا موتــور ســوار آمدنــد، از جلــوی خانــه شــما رد شــدند و از الی در خانه تــان بــه داخــل 
نــگاه کردنــد. وقتــی مــن پرســیدم بــا چــه کســی کار داریــد فــرار کردنــد.«

شــب قبــل از تــرور هــم داشــتیم شــام می خوردیــم کــه یــک نفــر زنــگ زد و محســن گوشــی 

را برداشت. آن شخص گفته بود: »بابات خانه است؟«
ــن و محســن نگــران  ــود. م ــرده ب ــرد قطــع ک ــه آن ف ــد ک ــه چــه بگوی ــود ک ــده ب محســن مان

ــرد نشــود«. ــان س ــم نیســت، غذایت ــت: »مه ــت گف شــدیم و آی
ــه یــاد  ــود کــه آیــت شــهید شــد. روزهــای تاریخــی را همیشــه ب فــردای آن روز، ۱۴ مــرداد ب

ــود. داشــت، آن روز هــم روز مشــروطیت و چنــد روز بعــد از مــاه رمضــان ب
صبحانــه را آمــاده کــردم و صدایــش زدم، صبحانــه را کــه خــورد، قاســم راننــده آیــت نیــز آمــد. 

قاســم در حــال بســتن چفــت در خانــه بــود کــه آن اتفــاق افتــاد.
به کمر قاسم هم تیری زدند که بعداً متوجه شدم قطع نخاع شده است.

همســر شــهید آیــت از در گفــت و گــو بــا رســانه هــا پیرامــون ایــن شــهید اینگونــه گفتــه بــود: 
آیــت در مــال حــرام و شــبه ناک، بیــش از حــد حســاس و ســختگیر بــود.

ــن  ــج ای ــرادر شــهید آیــت، ســید علــی آیــت نقــل می کنــد: »یکــی از نتای در همیــن راســتا ب
اعتقادات،ایــن بــود کــه ســال ها بعــد و در موقــع تدویــن قانــون اساســی آیــت را بــر آن شــد کــه 
اصــل ۴۹ قانــون اساســی را کــه عبــارت اســت ازاینکــه: »دولــت موظــف اســت کــه ثروت هــای 

ناشــی از ربــا، غضــب، رشــوه، اختــاس، ســرقت، قمــار،
ــوات و  ــای م ــروش زمین ه ــی، ف ــات دولت ــا و معام ــات و مقاطعه کاری ه ــتفاده از موقوف سوءاس

مباحــات اصلــی و دائــر کــردن اماکــن فســاد و ســایر مــوارد غیــر مشــروع را گرفتــه
و بــه صاحبــان اصلــی آن هــا رد کنــد. در صــورت معلــوم نبــودن صاحبــان آن  هــا بــه بیت المــال 

بدهــد.« بــا فکــر و ابتــکار شــخصی و بــا دســتخط خــود تنظیــم کنــد
ــون اساســی  ــه امضــای تــک تــک اعضــای مجلــس خبــرگان قان و در جلســات غیــر رســمی ب

ــه تصویــب نماینــدگان مجلــس خبــرگان برســاند کــه بعــداً نیــز در جلســه رســمی ب
قانون اساسی می رسد.«

ــی مصــدق الســلطنه و  ــره حقیق ــران ،چه ــی ای ــر نهضــت مل ــاه ب ــات وی نگرشــی کوت از تالیف
ــی باشــد. ــران م ــخ سیاســی ای درســهایی از تاری

 فرشته وکیلی


