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2
خبر کوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــس  ــوح موســوی رئی ــاد ســید حســن ل شهرســتان نجــف آب
اداره  بــا رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان دیــدار 

و گفــت و نمــود .
ــک  ــدار ضمــن تبری ــن دی ــوح موســوی در ای ســید حســن ل
ــا  ــرای آنه ــتان  ب ــاف شهرس ــه اوق ــه مجموع ــف ب ــه وق هفت

ــود . ــت نم آرزوی موفقی
ــاف  ــس اداره اوق ــی ریی ــلمین صادق ــام و المس ــت االس حج
ــود  ــه نم ــاف ارائ ــای اوق ــت ه ــی از  فعالی ــتان گزارش شهرس
ــه تاکیــد کــرد: انســان ها  ــگاه ارزشــمند صدق ــا بیــان جای و ب
ــه   ــه جاری ــه صــورت صدق ــد کمــک هــای خــود را ب می توانن

کــه همــان وقــف اســت بدهنــد .
ــی  ــاد فرهنگ ــکاری دو نه ــا هم ــرد ب ــدواری ک ــار امی وی اظه
مذهبــی  شهرســتان بتوانیــم در راســتای توســعه و گســترش 
فعالیــت هــای فرهنگــی و دینــی گام هــای موثــری برداریــم .

در پایــان ایــن دیــدار روســای اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــئولین  ــی از مس ــراه جمع ــه هم ــه ب ــور خیری ــاف و ام و اوق
شهرســتان بــا حضــور در گلــزار شــهدای نجــف آبــاد بــه مقــام 
ــاع مقــدس ادای  شــامخ شــهدای انقــاب و هشــت ســال دف

احتــرام نمودنــد .
ــنبه 20  ــه ش ــی روز س ــداد فرهنگ ــن روی ــت ای ــی اس  گفتن
ــد. ــام ش ــف انج ــه وق ــن روز از هفت ــا نهمی ــان ب ــاه همزم مهرم

نخستین نشست کمیته فرهنگی هنری ستاد مبارزه با مواد مخدر
نخســتین جلســه کار گــروه فرهنگــی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــا حضــور  نمایندگانــی از شــهرداری،  آمــوزش و پــرورش، 
فرماندهــی نیــروی انتظامــی، دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آبــاد  و فرماندهــی ناحیــه مقاومت بســیج در محــل اداره فرهنگ 
و ارشــاد اســامی شهرســتان برگــزار شــد .ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان هــدف 
از ایــن نشســت را شناســایی فعالیــن فرهنگــی دســتگاه هــای عضــو کار گــروه در حــوزه مــواد مخــدر عنــوان نمــود و افــزود 
ــا مــواد مخــدر تشــکیل شــد. ــه منظــور تولیــد و تامیــن محتــوای فرهنگــی در راســتای  مبــارزه فرهنگــی ب : ایــن کمیتــه ب

در ایــن نشســت از تهیــه بســته فرهنگــی آموزشــی جهــت جلوگیــری از ســوء مصــرف مــواد مخــدر ، شناســایی جامعــه هــدف 
، لــزوم تهیــه و تدویــن بســته جامــع فرهنگــی در راســتای جلوگیــری از مــوازی کاری بحــث و تبــادل نظــر شــد .

در ایــن جلســه همچنیــن  بــر لــزوم تهیــه بانــک اطاعاتی آســیب هــای اجتماعی بــرای شناســایی جامعه هــدف تاکیــد نمودند .

جشنواره روستا ها و عشایر دوستدار کتاب
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد، جلســه توجیهــی دبیرخانــه جشــنواره 
عشــایر دوســتدار کتــاب بــا حضــور مجیــد میرزایــی بخشــدار 
مرکــزی ، ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی ، صفــری دهیــار روســتای جال آبــاد و جمعی 
ــم روســتای  ــری حضــرت قائ ــون فرهنگــی هن از اعضــای کان
ــد . ــزار گردی ــاه برگ ــر م ــنبه 19 مه ــاد روز دوش ــال آب ج

ابتــدای جلســه  مجیــد میرزایــی بخشــدار مرکــزی  در 
گزارشــی از وضعیــت روســتا ارائــه نمــود و ضمــن اســتقبال از 

ایــن نشســت همــکاری خــود را در توســعه فرهنــگ کتــاب و 
ــود . ــام نم ــی اع کتابخوان

ــگ  ــس اداره فرهن ــوح موســوی رئی ــه ســید حســن ل در ادام
و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد در ســخنان کوتاهــی  هــدف از 
ــاب  ــاخت های کت ــعه زیرس ــنواره را  توس ــن جش ــزاری ای برگ
و فرهنــگ مطالعــه در مناطــق روســتایی و عشــایر دوســتدار 
کتــاب اعــام نمــود و افــزود : بــرای ترویــج و توســعه فرهنــگ 
ــد از  ــایر بای ــتایی و عش ــق روس ــی در مناط ــاب و کتابخوان کت

ــه  شــود . ــره گرفت ــی به ــی و محل ــای  بوم ظرفیت ه

در ایــن جلســه کانــون فرهنگــی و هنــری حضــرت قائــم بــه 
ــتدار  ــایر دوس ــتاها و عش ــنواره روس ــه جش ــوان دبیرخان عن
ــه  ــی ک ــنواره و اقدامات ــورد جش ــد و در م ــی ش ــاب معرف کت

ــد . ــر گردی ــادل نظ ــرد بحــث و تب ــام گی ــد انج بای
ــدار ،  ــکل از فرمان ــه ای متش ــد دبیرخان ــرر ش ــن مق همچنی
ــده اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی ، رئیــس  بخشــدار، نماین
اداره نهــاد کتابخانــه هــا ، مســئول کانــون و دو نفــر فعــال در 

ــی تشــکیل شــود . ــاب و کتابخوان عرصــه کت

دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی با رئیس اداره اوقاف

بازدید  از کتابخانه شهیدان فتاح الجنان
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد ، ســید حســن لــوح موســوی همزمان با 
فرارســیدن 23 مهــر مــاه روز جهانــی عصــای ســفید بــا حضور 
ــا رئیــس  ــاد ب ــان نجــف آب ــاح المن ــه شــهیدان فت در کتابخان
کتابخانــه و جمعــی از کارکنــان آن دیــدار و گفــت و گــو کرد .

بنیانگــذار و مســئول کتابخانــه  ایــن دیــدار  ابتــدای  در 
ــه  ــه ارائ ــان شهرســتان ،  گزارشــی از وضعیــت کتابخان نابینای
نمــود و افــزود ایــن کتابخانــه  در ســال 1391 راه انــدازی شــد 
و هــم اکنــون 1900 کتــاب بــا خــط بریــل و  16000 کتــاب 
صوتــی  دارد کــه بــه صــورت حضــوری و غیــر حضــوری بــه 

ــد . ــه خدمــات مــی نمای سراســر کشــور ارائ
قربعلــی گفــت : علیرغــم وجــود  مشــکات مالــی و محدودیت 
ــه  ــن کتابخان ــل در ای ــای بری ــه کتابه ــود در تهی ــای موج ه
ــی  ــای صوت ــورت فایله ــه ص ــب ب ــازی کت ــاده س ــکان پی ام
ــد . ــی ده ــرار م ــار روشــندالن ق ــب را در اختی ــود دارد و کت وج

ــوزه  ــه در ح ــن مجموع ــای ای ــه ه ــژه برنام ــه وی وی  از جمل
ــای  ــای شــطرنج و  کارگاه ه ــزاری  کاس ه ــان را برگ نابینای
ــوان  ــندل  عن ــودکان روش ــژه ک ــد وی ــا نم ــفالگری و کار ب س
ــا  ــا فع ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــه ب ــا توج ــزود:  ب ــود و اف نم

ــال اســت . ــه فع ــا نیم ــن کاس ه بعضــی از ای
ــاد  ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــوی رئی ــوح موس ــن ل ــید حس س
ــن  ــتن ای ــندی از داش ــار خرس ــا اظه ــاد ب ــف آب ــامی نج اس
چنیــن کتابخانــه فعــال و پویــا در شهرســتان و ضمــن تبریــک 
روز جهانــی عصــای ســفید بــه همــه ی روشــندالن  و تشــکر و 
قدردانــی از تــاش مســئول کتابخانه افــزود: ایــن اداره حمایت 
خــود را در زمینــه فرهنگــی هنــری و برگــزاری جشــنواره های 
فرهنگــی هنــری جهــت عزیــران روشــن دل اعام مــی نماید .

ــه نابینایــان  ــه قربعلــی  بنیانگــذار کتابخان گفتنــی اســت یدال
نجــف آبــاد و از شــاعران ، نویســندگان و فعالیــن فرهنگــی و 

هنــری شهرســتان نجــف آبــاد مــی باشــد.

پیام رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی  
 به مناسبت هفته خوشنویسی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــس  ــوی ریی ــوح موس ــن ل ــاد ، سیدحس ــف آب ــتان نج شهرس
اداره در پیامــی ، هفتــه خوشنویســی را بــه تمامــی هنرمنــدان 
خوشــنویس تبریــک گفــت . متن پیام به شــرح ذیل می باشــد:

ــدون شــک هنــر خوشنویســی یکــی از برتریــن هنــر هــای  ب
ــادی  ــای متم ــال ه ــت س ــس از گذش ــه پ ــت ک ــامی اس اس

ــت و  ــودار اس ــی برخ ــی خاص ــر زندگ ــی و س ــوز از تازگ هن
ــال  ــای فع ــاد همــواره یکــی از قطــب ه شهرســتان نجــف آب
ــدان شــاخص  ــه هنرمن ــه ب ــتان اســت ک خوشنویســی در اس

ــد . ــی بال ــر خــود م ــن عرصــه ب ــر افتخــار ای وپ
تمــام  بــه  را  خوشنویســی  هفتــه  فرارســیدن  اینجانــب 
پیشکســوتان ، هنرمنــدان و اســاتید خــوش ذوق و بــا اخــاق 

خوشــنویس نجــف آبــاد کــه همــواره خــوش درخشــیده انــد؛ 
ــت  ــاش و هم ــا ت ــدوارم ب ــم و امی ــی نمای ــرض م ــک ع تبری
همــه ی هنرمنــدان عزیــز ایــن دیــار شــاهد توســعه و ارتقــای 

ــیم . ــامی باش ــی اس ــر ایران هن
سیدحسن لوح موسوی
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان نجف آباد

 به مناسبت روزجهانی عصای سفید
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                                                                         بازدید سرپرست فدراسیون اسکیت از تمرینات تیم ملی فری
ــادی و  ــر نظــر احســان حبیــب آب ــاد زی ــان نجــف آب ــا حضــور بازیکن ــری اســتایل کشــور ب ــی اســکیت ف ــم مل ــات تی  تمرین
فرزانــه ایوبــی ســرمربی و مربــی تیــم ملــی فــری اســتایل از نجــف آبــاد در ســالن ورزشــی موهبــت برگــزار مــی شــود. فریبــا 
مــددی سرپرســت فدراســیون اســکیت بــا حضــور محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان، وحیــد کرمپــور 
و حســین حیــدری رییــس هیــات اســکیت اســتان و شهرســتان اصفهــان،  براتــی معــاون ورزش بانــوان اداره ورزش و جوانــان 
شهرســتان آرش رســتمیان دبیــر کمیتــه فنــی هیــات اســکیت اســتان و علیرضــا پورشــبان    از تمرینــات تیــم ملــی اســکیت 
فــری اســتایل بازدیــد کــرد. در ایــن بازدیــد پیرامــون مســابقات بــرون مــرزی آســیایی 2022   و اهــداف و رونــد تمرینــات 

تیــم ملــی بحــث و گفتگــو شــد.

آیین افتتاح نمایشگاه خوشنویسی

فرونشست سالیانه 12 سانتیمتر دشت نجف آباد
ــه بررســی آخریــن وضعیــت فرونشســت  ــا انتشــار یــک اینفوگرافیــک، ب خبرگــزاری ایمنــا، ب
ــق  ــه طب ــی ک ــاس و در حال ــن اس ــر همی ــت. ب ــه اس ــان پرداخت ــف اصفه ــاط مختل در نق
اســتانداردهای جهانــی، فرونشســت یــک ســانتیمتر در ســال بــه عنــوان شــرایط بحرانــی در 

ــت دارد. ــانتیمتر فرونشس ــالیانه دوازده س ــاد س ــف آب ــت نج ــده، دش ــه ش ــر گرفت نظ
بررســی 3۵ محدوده مطالعاتی )دشــت( به لحاظ ســطح آب زیرزمینی و فرونشســت در اســتان 
اصفهــان حاکی اســت که از این تعداد هشــت محدوده آزاد، 1۷ محــدوده ممنوعه و 10 محدوده 
ممنوعــه بحرانــی بوده و آثار فرونشســت زمین در این 2۷ دشــت ممنوعه مشــاهده شــده اســت.

بــر اســاس نتایــج مطالعــات اخیــر ســازمان زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی کشــور، دشــت 
اصفهــان بــه ویــژه مناطقــی کــه از زاینــده رود تغذیــه می کــرده اســت، نواحــی شــمال شــهر 
اصفهــان و منطقــه رهنــان، فــرودگاه شــهید بهشــتی، کوهپایــه و همچنیــن شــهرهای دامنــه، 
ــیار  ــار بس ــت مهی ــجزی و دش ــهرضا، س ــگان، ش ــوار، خوراس ــه، برخ ــان، ورزن ــتان، کاش اردس

متأثــر از پدیــده فرونشســت هســتند.
ــار  ــار شــمالی، مهی ــی دشــت های مهی ــه بحران ــات 10 محــدوده ممنوع ــن مطالع ــه ای ــر پای ب
جنوبــی، کاشــان، گلپایــگان، اصفهــان- برخــوار، اردســتان، خالدآبــاد، دامنــه، مورچــه خــورت و 

ــن هســتند. ــر فرونشســت زمی ــاد را شــامل می شــود کــه همگــی درگی نجف آب

ــن  ــاد آیی ــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
افتتــاح نمایشــگاه خوشنویســی در نجــف آبــاد بــا حضــور براتــی رئیــس دادگســتری  ، حبیبــی 
رئیــس میــراث فرهنگــی ، توالیــی مدیــر عامــل ســازمان رفاهــی تفریحــی شــهرداری  ، لــوح 
موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی و جمعــی از هنرمندان خوشــنویس شهرســتان 

با هدف بزرگداشت هفته خوشنویسی برگزار شد .
ســید حســن لــوح موســوی بــا اشــاره بــه فرارســیدن هفتــه خوشنویســی از برگــزاری برنامــه 
ــه خوشنویســی  ــه  مناســبت هفت ــر داد و گفت:ب ــه خوشنویســی در شهرســتان خب ــای هفت ه
ــات و  ــده نویســی آی ــزاری زن ــاح  نمایشــگاه خوشنویســی و برگ ــه افتت ــی از جمل ــه های برنام

ــا میــاد حضــرت رســول اکــرم )ص( برنامــه ریــزی شــده اســت. روایــات همزمــان ب
ــار  ــگاه از آث ــن نمایش ــت : ای ــاد گف ــف آب ــان نج ــن خوشنویس ــس  انجم ــم رئی ــن مراس در ای
ــاد  ــگ و ارش ــکاری اداره فرهن ــا هم ــاد و ب ــف آب ــان نج ــن خوشنویس ــاء انجم ــاتید و اعض اس

ــت. ــده اس ــزار ش ــاد برگ ــف آب ــهرداری نج ــی ش ــی تفریح ــازمان رفاه ــامی و س اس
ــر  ــه 40 اث ــا ارائ ــن نمایشــگاه از 2۵ لغایــت 30 مهــر مــاه و ب ــزود ای اســتاد امیــر جعفــری اف
فاخــر و ارزشــمند خوشنویســی در محــل خانــه تاریخــی مهرپــرور بــه نشــانی : خیابــان امــام 

خمینــی )ره( ،کــوی شــهید باســتانی در معــرض دیــد عاقــه منــدان قــرار گرفتــه اســت .
وی افــزود : از دیگــر برنامــه هــای هفتــه خوشنویســی بخــش زنــده نویســی اســت کــه همزمان 
بــا میــاد باســعادت پیامبــر اکــرم )ص(روز جمعــه ســی ام مهرمــاه جهــت عاقــه منــدان بــه 
ــاز  ــای بهداشــتی و در فضــای ب ــکل ه ــل پروت ــت کام ــا رعای ــوی  ب ــر قدســی و معن ــن هن ای

برگــزار خواهــد شــد.

 فرمانــده انتظامــی شهرســتان گفــت: در اجــرای بیســت و یکمیــن طــرح ارتقــای امنیــت 
ــی  ــای کمک ــری، نیروه ــوران کانت ــکاری مام ــا هم ــه ب ــاد ک ــف آب ــور نج ــه مح ــی محل اجتماع
ــدند. ــت ش ــم بازداش ــش از 6۷ مته ــد، بی ــام ش ــی انج ــای تخصص ــس ه ــداد و پلی ــگان ام از ی

ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی افــزود:  در ایــن طــرح 1۸ نفــر متهــم تحــت تعقیــب مراجــع قضایی 
و فــراری، 6 نفــر ســارق خــودرو و موتورســیکلت و 10 نفــر ســارق اماکــن خصوصــی دســتگیر شــدند 
کــه از مخفیــگاه آن هــا دو خــودرو، چهــار موتورســیکلت و پانــزده دریچــه فاضــاب کشــف و متهمان 

بــه بیســت و یــک فقــره ســرقت اعتــراف کردند.
گوهــری از دســتگیری 33 نفــر معتادیــن متجاهــر و خــرده فــروش مــواد مخــدر در ایــن طــرح خبــر 
داد و بــا اشــاره بــه ادامــه ایــن طــرح در آینــده بــا هــدف افزایــش آرامــش و امنیــت شــهروندان گفت: 

از مخفیــگاه ایــن متهمــان ۷00 گــرم انــواع مــواد مخــدر کشــف گردید.

دستگیری 67متهم در طرح ارتقای امنیت نجف آباد
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خبر کوتاه آزادسازی پنج هکتار اراضی کشاورزی در نجف آباد

در راســتای اجــرای تبصــره 2 مــاده 10 قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغــی و بــا هماهنگــی دادســتانی و نیــروی 

انتظامــی شهرســتان، 21 مــورد تخریــب ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز در اراضــی کشــاورزی شهرســتان، اجــرا شــد.

ــه چرخــه تولیــد کشــاورزی را حــدود پنــج  ــی رییــس امــور اراضــی شهرســتان، مجمــوع مســاحت اراضــی بازگشــته ب قربان

هکتــار عنــوان داشــت و اضافــه کــرد: اجــرای ایــن احــکام قلــع و قمــع، در منطقــه محمــد آبــاد نجــف آبــاد و حســن آبــاد 

قلعــه ســفید انجــام گرفــت.

فرمانــده بســیج ســازندگی نجــف آبــاد گفــت: از ابتــدای ســال تــا امــروز حــدود شــش هــزار 
بســته معیشــتی در بیــن خانوارهــای محــروم شهرســتان نجــف آبــاد تقســیم شــده اســت. در 
همیــن مــدت، پانصــد بســته لوازم التحریــر نیــز بیــن دانش آمــوزان نیازمنــد توزیــع شــده اســت.

احمــد ســعید فــر اظهــار کــرد: قرارگاه هــای محرومیــت زدایــی و اقتصــاد مقاومتــی در تمــام 
مناطــق محــروم بــا حضــور گروه هــای جهــادی تشــکیل شــد. از ابتــدای ســال تــا بــه امــروز 
حــدود 11 خانــه روســتایی مناطــق محــروم شهرســتان بــا همــکاری کمیتــه امــداد و خیــران 

نوســازی شــده اســت.
ــه امــروز حــدود پنــج کارگاه  ــا ب ــاد از ابتــدای ســال ت وی افــزود: بســیج ســازندگان نجــف آب
اقتصــاد مقاومتــی بــرای اشــتغال زایی خانواده هــای محــروم شهرســتان ایجــاد کــرده و در هفتــه 
دفــاع مقــدس نیــز دو خانــه روســتایی بــه ارزش 1۵0 میلیــون تومــان بازســازی شــده اســت.

ــا  ــرای الیروبــی قنــات روســتای گلــدره ت ــاد ادامــه داد: ب ــده بســیج ســازندگی نجــف آب فرمان
امــروز بــا کمــک خیــران و جهــاد کشــاورزی 1۵0 میلیــون تأمیــن اعتبــار شــده و رونــد اجرایــی 

آن آغــاز شــده اســت.

توزیع شش هزار بسته معیشتی در نجف آباد

ــدر  ــواد مخ ــفیات م ــته، کش ــاه گذش ــش م ــی ش ــت: ط ــتان گف ــی شهرس ــی انتظام فرمانده
ــا  حــدود ســی و ســه درصــد رشــد داشــته و در موضــوع دســتگیری ســارقین احشــام نیــز ب
ــم. ــوده ای ــان مشــابه ســال گذشــته مواجــه ب ــدت زم ــا م ــش ۵4درصــدی در مقایســه ب افزای

ــی،  ــروی انتظام ــه نی ــه مناســبت هفت ــری ب ــی در نشســت خب ــری آران ــم گوه ســرهنگ میث
اعــام داشــت: کشــف ســاح و مهمــات جنگــی و ســاح شــکاری غیرمجــاز نیــز بــه ترتیــب ۸ 

و 13 درصــد رشــد داشــته اســت.
گوهــری از رشــد هشــت درصــدی اعتمــاد شــهروندان بــه پلیــس بــر اســاس آخریــن 

نظرســنجی هــا ســخن گفــت و اظهــار داشــت: در موضــوع جرایــم فضــای مجــازی هــم شــاهد 
ــم. ــوده ای ــده هــا و افزایــش 29درصــدی کشــف و دســتگیری متهمــان ب رشــد 6۸درصــدی پرون

کاهــش ســی درصــدی انتقــادات و صــد درصــدی شــکایات از پلیــس دیگــر خبــری بــود کــه 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان بــا بیــان آن اعــام داشــت: دســتگیری بانــد متجــاوزان بــه عنــف 
و ســرقت مســلحانه بــا حداقــل چهــارده فقــره ســرقت و دســتگیری بانــد ســارقین ماینــر بــه 
ارزش تقریبــی شــش میلیــارد تومــان از دیگــر اقدامــات هفتــه هــای اخیــر نیــروی انتظامــی 

نجــف آبــاد محســوب مــی شــوند.

رشد 33درصدی کشف مواد مخدر در نجف آباد

تکریم و معارفه معاونین خدمات شهری و شهرسازی و معماری

آییــن تکریــم و معارفــه معاونیــن خدمــات شــهری و شهرســازی و معمــاری در ســالن 
اجتماعــات شــهرداری مرکــزی برگــزار گردیــد.

در ایــن برنامــه کــه قربانعلــی مومنــی رییــس و جمعــی از اعضــای شــورای اســامی 
ــاد ، معاونیــن ، مدیــران مناطــق ، مدیــران عامــل  شهر،عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آب
ســازمان هــای وابســته و جمعــی از مدیــران  ســتادی حضــور داشــتند از زحمــات مهنــدس 
مجیــد شــفیعی کــه درســمت معــاون شهرســازی بودنــد، و مهنــدس محمــد مهــدی فردوســی 
ــا  ــه جــای آن ه ــد و ب ــه عمــل آم ــر ب ــد، تقدی ــات شــهری بودن ــاون خدم ــه در ســمت مع ک

ــد. ــه گردیدن ــی معارف ــن ایوب ــدس امی ــی و مهن ــرداد محلوج ــدس مه مهن
ــزی شــهری و دانشــجوی  ــه ری ــدس محلوجــی ۵2 ســاله دارای کارشناســی ارشــد برنام مهن
ــاع از رســاله ( مــی باشــد کــه در ســوابق کاری ایشــان  ــزی شــهری ) دف دکتــری برنامــه ری

ایــن مــوارد دیــده مــی شــود:
مسئول حراست مناطق یک وپنج شهرداری اصفهان

مسئول شهرسازی مناطق یک وپنج شهرداری اصفهان
معاون شهرسازی منطقه هشت شهرداری اصفهان

عضو هیئت مدیره شرکت عمران فوالد شهر
معاون شهرسازی شرکت عمران فوالد شهر
مدیر اجرایی ساخت مسکن مهر فوالد شهر

مدیر کل هماهنگی ونظارت بر ضوابط شهر سازی شهرداری اصفهان
معاون وقائم مقام شهرداری دولت آباد

مهنــدس ایوبــی 46 ســاله دارای کارشناســی ارشــد جغرافیــا و برنامــه ریــزی روســتایی کــه در 
ســوابق کاری ایشــان ایــن مــوارد دیــده مــی شــود:

سرپرست امور پارک ها و فضای سبز
مسئول ناحیه ویاشهر

معاون سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری نجف آباد
کارشناس فضای سبز معاونت خدمات شهری

مدیرعامل سازمان موتوری شهرداری نجف آباد
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                                                                صعود کوهنوردان باشگاه فردان به قله سنبران

کوهنــوردان باشــگاه فــردان نجف آبــاد بــه سرپرســتی اکبــر دبیــری در یــک برنامــه دو روزه موفــق بــه صعــود بــه قلــه 41۵0 
متــری ســنبران بلندتریــن قلــه اســتان لرســتان شــدند.

نفرات شرکت کننده :
اکبر دبیری)سرپرست(، وحید همایونی)مربی و مسوول فنی(، علی سلیمان نژاد)جانشین سرپرست و سرقدم(،

احمد دبیری)عکاس(، علی میرزاخانی، حمید رجایی، محمد روشنایی، محمدرضا رضازاده)ته قدم(،
بابک روزبهانی، عباسعلی فخاری زاده، میثم رحیمی، رضا موسویان، محسن موسویان، زهرا آیت)گزارش نویس(،

 ملیحه آیت)مسئول کمک های اولیه( ، مهسا محمدی، النا محمدی، مهناز کاظمی، خدیجه رضایی

ــه  ــا ب ــک کرون ــاری پاندمی ــگیری از بیم ــه و پیش ــت مقابل ــتانی مدیری ــتاد شهرس ــه س جلس
ــوای  ــاء ش ــور اعض ــا حض ــتان و ب ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــرم اس ــاون محت ــت مع ریاس
ــد. در ایــن  ــاد برگــزار گردی ــداری نجــف آب تامیــن شهرســتان و دیگــر اعضــاء ســتاد در فرمان
نشســت مهنــدس راعــی، ضمــن تبریــک ســالروز والیــت و امامــت حضــرت اباصالــح المهــدی 
)عــج(، بــر اهتمــام مجدانــه مســئولین محتــرم شهرســتان نســبت بــه اجــرای دقیــق مصوبــات 
ســتاد ملــی و تســریع در اجــرای کامــل طــرح واکسیناســیون کرونــا در ســطح جامعــه هــدف 

ــوزان شهرســتان  ــش آم ــل طــرح واکسیناســیون دان ــر ضــرورت تکمی ــح و ب شهرســتان تصری
تاکیــد موکــد نمودنــد. ایشــان بــا بیــان اینکــه، موضــوع واکسیناســیون بــه منظــور بازگشــایی 
کامــل مــدارس یکــی از دغدغــه هــای اصلــی خانــواده هــا و مســئوالن ذی ربــط مــی باشــد، 
بــر تــداوم رعایــت مصرانــه شــیوه نامــه هــای بهداشــتی ابــاغ شــده از ســوی مراجــع ذی ربــط 
تصریــح و خواســتار اتخــاذ تمهیــدات الزم بــه منظــور تبلیغــات محیطــی هدفمنــد و ترغیــب 
ــد. ــه منظــور اجــرای جامــع طــرح واکسیناســیون عمومــی در شهرســتان گردیدن ــی ب همگان

اجرای طرح کامل واکسیناسیون کرونا در سطح جامعه 

برگ های پاییزی نجف آباد، جمع نمی شوند

معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری نجــف آبــاد گفت:عــدم جمــع آوری بــرگ هــای پاییزی در 
پــارک هــای ســطح شــهر در چنــد ســال اخیر جــز برنامــه های شــهرداری بــوده و خوشــبختانه 

مــورد اســتقبال خــوب شــهروندان هــم قــرار گرفته اســت.
امیــن ایوبــی ادامــه داد:امســال نیــز بــرگ هــای پاییــزی پــارک هــای کوهســتان، ملــت، اللــه، 

ــاغ  ــت و چهارب ــن، بهش ــزارگل، نگی ــگان، ه ــجو، فرهیخت ــرزداده، دانش ــا، کبی ــروزه، گل ه فی

نجــف آبــاد و مســیر کوچــه بــاغ زندگــی جمــع آوری نخواهــد شــد و فقــط مســیر هدایــت آب 

هــای ســطحی پاکســازی خواهــد شــد.

نخستین دیدار مردمی با سی و دومین شهردار نجف آباد
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کسب مدال برنز پدرام قصری در مسابقات کشتی قهرمانی کشور

ــاد در مســابقات  ــاد، پــدرام قصــری کشــتی گیر نجف آب ــان شهرســتان نجــف آب ــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوان ب

کشــتی فرنگــی قهرمانــی نونهــاالن کشــور همــراه بــا تیــم اســتان موفــق بــه کســب مــدال برنــز وزن ۷۵ کیلوگــرم شــد.

این مسابقات به میزبانی شهرستان کوهدشت استان لرستان در برگزار شد.

صبح گاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی

ادامه از صفحه 1
ــتان پیشــین  ــی زارع دادس ــزار شــد، عل ــاد برگ ــالن شــهروند نجف آب ــی س ــه میزبان در مراســمی ب
ــاد، حــدود یک ســال زودتــر از ایــن جایــگاه تودیــع و بــه جــای او حســین گرامــی معارفــه  نجف آب

شــد.
در ایــن برنامــه کــه بــا حضــور اکثــر مدیــران ارشــد شهرســتان، دادســتان کل اســتان اصفهــان و 
برخــی از اقشــار مــردم برگــزار شــد، احمد براتــی رییس دادگســتری شهرســتان در ســخنان کوتاهی 
ضمــن خوش آمدگویــی بــه حاضریــن، از تاش هــای علــی زارع در جایــگاه دادســتانی نجف آبــاد، بــه 
صــورت ویــژه تقدیــر کــرد و ادامــه داد: در ایــن مــدت بــا معضات خاصــی ماننــد کرونا و اغتشاشــات 

اجتماعــی مواجــه بودیــم کــه زارع بــه خوبــی توانســت ایــن شــرایط را مدیریــت کنــد.
قلبی ترین کار دادستان در نجف آباد

علــی زارع نــوری دادســتان پیشــین نجف آبــاد کــه از ایــن بــه بعــد در جایــگاه مستشــار دادگاه 
کیفــری شــماره یــک اصفهــان خدمــت خواهــد کــرد، دومیــن ســخنران ایــن مراســم بــود کــه 
ــتگاه های  ــتان و دس ــئوالن شهرس ــکاران، مس ــی هم ــکر از تمام ــن تش ــش ضم در صحبت های
ــم  ــد، اس ــت کنن ــاد صحب ــا در نجف آب ــد از کرون ــی بخواهن ــا، وقت ــا مدت ه ــت: ت ــف گف مختل
ــتاد  ــتانی س ــی و اس ــات مل ــوز مصوب ــه هن ــرایطی ک ــده در ش ــد آورد. بن ــتان را خواهن دادس
کرونــا در خصــوص تجمع هــا اعــام نشــده بــود، بــرای حفــظ ســامت و جــان شــهروندان، بــه 
صــورت میدانــی بــه صحنــه آمــدم و از اختیاراتــم بــرای کنتــرل ایــن بحــران اســتفاده کــردم 

کــه مــورد پســند مــردم نیــز قــرار گرفــت.
ــا  ــوع کرون ــی اش در موض ــای میدان ــود، از نظارت ه ــیده ب ــکی پوش ــت مش ــه یک دس زارع ک
ــه  ــرد و اضاف ــام ب ــاد ن ــن کارش در نجف آب ــر در کشــور و قلبی تری ــی کم نظی ــوان اقدام ــه عن ب
کــرد: یکــی دیگــر از اقدامــات شــاخص انجــام شــده در طــول دو ســال و یــک مــاه حضــورم 
ــا همــکاری دســتگاه های  ــه موضــوع محیط زیســت ب ــه ب ــاد، ورود قاطعان در دادســتانی نجف آب
مربوطــه اســت کــه طــی آن بــا بســیاری تخلفــات و متخلفــان، برخــورد قاطــع صــورت گرفــت.

وی ادامــه داد: در معارفــه ام، دو قــول دادم؛ رســیدگی ویــژه بــه احیــاء حقــوق عامــه و مقابلــه 
ــاد در ایــن مــدت و طــی  ــه لطــف خــدا، مــردم نجف آب ــا فســاد اداری و کارمنــدان فاســد. ب ب

ــه خوبــی طعــم عدالــت را در ایــن موضوعــات چشــیدند. اقداماتــی کم ســابقه، ب
از تهمت ها، قضاوت ها و تخریب ها هراسی نداشتم

اشــاره بــه ورود بــه موضــوع کاشــی اصفهــان و احیــاء و توســعه رونــد تولیــد ایــن مجموعــه بــا 
همــکاری تمامــی مســئوالن، دیگــر مــوردی بــود کــه دادســتان پیشــین نجف آبــاد بــا تشــریح 
ــاد!  ــار نجف آب ــا وق ــز، نجیــب و ب ــردم عزی ــار داشــت: م ــاد اظه ــردم نجف آب ــه م آن، خطــاب ب
مــن بــه عنــوان ســرباز کوچــک شــما، آن چــه در تــوان داشــتم را در مســیر حــل مشــکات تان 
بــه کار بســتم و همــه شــما تاییــد می کنیــد کــه هــر جــا بــه حضــور مــن نیــاز داشــتید، در 

کنارتــان بــودم.
ــه  ــن را ب ــر م ــتم و اگ ــا، هراســی نداش ــا و تخریب ه ــا، قضاوت ه ــرد: از تهمت ه ــه ک زارع اضاف
ــاد  ــه ایــن خاطــر اســت کــه شــاگرد مکتــب مــردم نجف آب شــجاعت و اقتــدار می شناســند، ب

هســتم.
ایــن مقــام قضایــی، از هشــت ســال و پنــج مــاه حضــورش در مســئولیت های مختلــف قضایــی 
ــاد ســخن گفــت و ضمــن حالیــت خواســتن از عمــوم مــردم خاطــر نشــان کــرد:  در نجف آب
پیونــد قلبــی عجیبــی بیــن مــن و مــردم ایــن شــهر شــکل گرفتــه و همین جــا اعــام می کنــم 

ــم. ــم بزن ــان، حرفــی نمی توان ــل مهرورزی ت کــه در مقاب
زارع، صحبت هایش را با این شعر مورد عاقه اش به پایان برد:

در نظربازی ما، بی خبران حیرانند             من چنینم که نمودم، دگر ایشان دانند
همه از رفتن زارع ناراحت اند

ــه نقــش  ــا اشــاره ب ــود ب ــدار شهرســتان دیگــر ســخنرانی ایــن جلســه ب مجتبــی راعــی فرمان
ــزاری  ــات و برگ ــون اغتشاش ــتان هم چ ــاص شهرس ــرایط خ ــت ش ــی زارع در مدیری ــم عل مه
ــردم، از  ــف م ــار مختل ــتان و اقش ــئوالن شهرس ــی مس ــرد: تمام ــه ک ــات، اضاف ــالم انتخاب س
ــدت،  ــن م ــود، ناراحــت هســتند. در ای ــادی ب ــای زی ــر و برکت ه ــه منشــاء خی ــن زارع ک رفت
برخــی مشــکات چندین ســاله شهرســتان، بحــران کرونــا، مقابلــه جــدی بــا جرایــم، موضــوع 
ــه  ــا کمیت ــان، معضــل ســاکنان گلدشــت ب ــواده زندانی ــت از خان آســیب های اجتماعــی، حمای
امــداد و موضوعــات زیســت محیطی از جملــه مــواردی بودنــد کــه بــا همــکاری و ورود قاطعانــه 

دادســتان، تــا حــدود قابــل توجهــی حــل و فصــل شــدند.
علــی اصفهانــی دادســتان اصفهــان، در ادامــه ایــن برنامــه، خاطــر نشــان کــرد: در طــول چهــار 
ــا حــدودی از آرمان هــای انقــاب  ــران غربگــرا، ت ــه دلیــل عملکــرد برخــی مدی دهــه اخیــر ب
ــوه، در  ــه ق ــر س ــئوالن ه ــر مس ــال حاض ــدا در ح ــف خ ــه لط ــی ب ــم ول ــه بودی ــه گرفت فاصل

ــم. ــاب بازگردی ــای انق ــه آرمان ه ــند ب تاش
ــی از پیگیــری اجــرای ســند تحــول در قــوه قضاییــه و مشــارکت دادن بیشــتر مــردم  اصفهان
در امــور بــه عنــوان راهبردهــای مهــم قوه قضاییــه نــام بــرد و ادامــه داد: علــی زارع در طــول 
مســئولیتش، اقدامــات بســیار خوبــی در موضــوع حقــوق عامــه و مقابلــه بــا کرونــا داشــت و در 
آینــده نیــز از تجربیــات و توانمندی هــای او در دادگاه کیفــری اســتان کــه یکــی از مهم تریــن 
ــوب  ــم محس ــنگین و مه ــم س ــیاری از جرای ــه بس ــیدگی ب ــع رس ــتان و مرج ــای اس دادگاه ه

ــرد. ــم ک می شــود، اســتفاده خواهی
ــرای علــی زارع از ســوی دســتگاه های مختلــف و  ــت متــن تقدیرنامه هــای آمــاده شــده ب قرائ
ــن جلســه  ــای ای ــن بخش ه ــاد، آخری ــد نجف آب ــتان جدی ــی دادس ــای حســین گرام صحبت ه

ــد. ــکیل می دادن را تش
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                                                                   برگزاری مسابقه گلبال بانوان نجف آباد و اصفهان

مســابقه دوســتانه گلبــال بانــوان بیــن دو تیــم نجــف آبــاد و اصفهــان بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه تربیــت بدنــی و روز 

جهانــی عصــای ســفید بــه همــت هیــات نابینایــان و کــم بینایــان شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار شــد.

ایــن مســابقه در در ســالن ورزشــی انقــاب بــا حضــور محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان برگــزار شــد  کــه در 

پایــان تیــم گبــال بانــوان نجــف آبــاد بــا نتیجــه 11 بــر ۷ پیــروز شــد.

چگونه می توان از بیماری های ناشی از چاقی در امان بود؟
همــه ایــن بیمــاری هــا را بــه راحتی مــی توان تحــت کنتــرل درآورد چــرا که بــه اعتقــاد متخصصان، 

کاهــش ۵ تــا 20 درصــد وزن بــدن موجــب از بیــن رفتــن بســیاری از ایــن عوامل خطر می شــود. 
بیشــترین طــول عمــر، بیشــترین ســامتی، کمتریــن شــیوع بیمــاری هــای قلبــی- عروقــی، دیابــت 
و انــواع ســرطان زمانــی اســت کــه شــاخص تــوده بــدن افــراد در دامنــه طبیعــی 24/9- 1۸/۵ باشــد. 
پــس ایــن موضــوع خیلــی مهــم اســت کــه نظــارت بیشــتری بــه وزن خودمــان داشــته باشــیم. ولــی 

چگونه؟
خیلــی از افــراد نظــارت و کنتــرل خوبــی بــر روی وزن خــود ندارنــد و پــس از مــدت ها غفلــت متوجه 
مــی شــوند کــه وزنشــان خیلــی بــاال رفتــه اســت. عــده زیــادی از افــرادی کــه دچــار اضافه وزن شــده 
انــد یــا چــاق هســتند معمــوال بــه ایــن واقعیــت توجــه کافــی نمــی کننــد کــه ایــن وزن اضافــه، یک 
شــبه بوجــود نیامــده اســت و طبیعتــاً نبایــد هــم انتظــار داشــت کــه در مــدت کوتاهــی  ایــن اضافــه 

وزن یــا چاقــی رفــع شــود.
ایــن افــراد بــه ورزش هــای بســیار ســنگین غیــر منظــم و غیــر اصولــی، حذف شــام یــا ناهار یاهــردو، 
مصــرف مکمــل هــای کاهــش وزن و نظایــر آن رو مــی آورنــد. متاســفنه هرچنــد کــه برخــی از ایــن 
روش هــا باعــث مــی شــوند کــه وزن کــم شــود ولــی ایــن روش هــا مضــرات متعــدد و خطرنــاک و 

اکثــرا غیــر قابــل برگشــتی بــرای بــدن دارنــد.
بــرای مثــال بســته بــه نــوع روش انتخــاب شــده،  مشــکات گوارشــی، صفــراوی، چیــن و چــروک 
پوســت، خســتگی، ضعــف، کاهــش توان بدنــی و فکــری، عــدم تمرکز، مشــکات مفصلــی و... ممکن 

اســت پیــش بیاید. 
فرامــوش نکنیــم کــه بــا موضــوع ســامت رو بــه رو هســتیم. تصمیــم در مورد شــیوه اصــاح تغذیه و 

کنتــرل وزن، یکــی از مهمتریــن تصمیــم هــای زندگــی شــما برای حفظ ســامتی اســت. 
روش های کاهش وزن ) لطفا آگاهانه انتخاب کنید.(

چرا کمربند الغری نه؟
یکــی از رایــج تریــن روش هــای الغــری اســتفاده از کمربنــد الغریســت. کــه دو نوعنــد: حرارتــی و 
لرزشــی کــه هیچکــدام باعــث ســوزانده شــدن چربــی هــا نمــی شــوند و تاثیــری در کاهــش وزن 

حقیقــی ندارنــد.
چرا بالن و حلقه معده نه ؟

بالــن معــده باعــث برگشــت اســید معــده )تــرش کــردن( مــی شــود کــه مشــکات کوتــاه مــدت و 
خطــرات دراز مدتــی را متوجــه فــرد مــی کنــد. 

چرا جراحی الغری نه؟
هیــچ عمــل جراحــی بــی عارضــه نیســت. بــه خصــوص جراحــی روی بافــت چریبــی کــه بــا خطرت 
و عــوارض گاه مرگبــاری نظیــر آمبولــی چربــی همــراه اســت. در واقــع در میــان روشــهای الغــری، 

عــوارض جراحــی بــرای کاهــش وزن از همــه بیشــتر اســت.
چرا طب سوزنی؟

چون تنها تاثیرطب سوزنی در کاهش اشتهاست، آنهم در دوره ای که استفاده می شود.
چرا قرص الغری نه؟

1. چــون الغــر شــدن بــا رص الغــری مثــل نمــره گرفتــن بــا تقلــب اســت و لطــف و لــذت چندانــی 
نــدارد، الغــر شــدن بــا تــاش فــردی بســیار لذتبخــش اســت و باعــث افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و 

رضایت درونی می شود.

2. قــرص الغــری تاثیــرات منفــی و مخربــی بــر جســم و روان شــما مــی گــذارد. تاثیراتــی ماننــد 

عصبــی شــدن بــی دلیــل، مشــکات قلبی، مشــکات گوارشــی و کاهــش وزن شــما را بر طــرف نمی 

کنــد و عــادت هــای شــما را تغییــر نمــی دهــد چــون تاثیــر قــرص الغــری موقتــی اســت

3. بــرای ایــن کــه الغــر شــدن نــدارد. الغــر شــدن مســییر میانبــر ندارد.کاهــش وزن یــک اتفــاق 

جادویــی نیســت کــه بــا قــرص و داروی الغــری اتفــاق بیفتــد.

مسولیت انتخاب درست با شماست

روشــهای الغــری و کاهــش وزن بســیارند و ایــن شــما هســتید کــه مســولیت انتخــاب درســت را بــه 

عهــده داریــد. در یــک رژیــم صحیــح بــا تامیــن تمــام نیازهــای بــدن عــاوه بر عــدم تحمل عــوارض، 

مــا شــما را در یــک جــاده ســامتی قــرار خواهیــم داد. 

الهام شهریاری 

روش های کاهش وزن

ــر افــکار، احساســات و بــدن فــرد تأثیــر  افســردگي یــک اختــال روان شــناختي اســت کــه ب
مــي گــذارد و ممکــن اســت بــا مشــکات بدنــي ماننــد مشــکات خــواب، اشــتها، انــرژي، میــل 
ــردگي  ــد افس ــت. هرچن ــان اس ــل درم ــا قاب ــد ام ــراه باش ــر هم ــدد دیگ ــوارد متع ــي و م جنس
غالبــاً بــا احســاس غمگینــي همــراه اســت ولــی بــا آن متفــاوت اســت. هرچنــد محــرک هــاي 
فشــارزاي روانــي مــي تواننــد باعــث افســردگي شــوند امــا رویدادهــاي فشــارزاي روانــي زندگــي 
تنهــا عامــل ایجــاد افســردگي محســوب نمــي شــود. هــر فــردي مــي توانــد مســتعد ابتــا بــه 
افســردگي باشــد هــر چنــد بعضــي افــراد بیشــتر در معــرض خطــر ابتــا قــرار دارنــد. بیشــتر 
افــراد افســرده بــه درمــان، جــواب مثبــت مــي دهنــد لــذا افــراد دچــار افســردگی محکــوم بــه 
تحمــل رنــج و ناراحتــي نیســتند. فــرد مبتــا بــه افســردگی تصــور مــي کنــد هیــچ کــس مبتــا 
بــه افســردگي نیســت و تنهــا اوســت کــه از ایــن بیمــاري رنــج مــي بــرد. بــه هــر حــال امــروزه 

افســردگي اختالــي اســت کــه در سراســر دنیــا رایــج اســت.
دکتر الهام شکرانه 

افسردگي چیست؟
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد

ــا  ــئله ب ــل مس ــگاه ح ــی دانش ــت های تخصص ــله نشس ــته در سلس ــلیمانی روز گذش ــاس س عب
موضــوع »پدیــده خشکســالی و فرونشســت زمیــن در حوضــه آبریــز زاینــده رود« کــه بــه همــت 
ــا همــکاری دانشــگاه آزاد  اندیشــکده های علمــی راهبــردی بســیج اســاتید اســتان اصفهــان و ب
اســامی ناحیــه شــرق اصفهــان بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد، اظهــار کــرد: دائمــی شــدن 
زاینــده رود کار آســانی نیســت، الزم اســت برداشــت های غیــر مجــاز نیــز کنتــرل شــود، اصــاح 
الگــوی کشــت در جلوگیــری از فرونشســت و کمــک بــه دائمــی شــدن زاینــده رود مؤثــر اســت.

گیاهان کم آب بر در ایران کشت شود
وی افــزود: بایــد بپذیریــم کــه ایــران اکنــون بــه منطقــه ای خشــک تبدیــل شــده اســت و بایــد 
ــه کاشــت گیاهــان مقــاوم بــه خشکســالی بپــردازد. اســتان های مجــاور اصفهــان محصوالتــی  ب
همچــون برنــج و هندوانــه کشــت می کننــد کــه نــه تنهــا مصــرف چندانــی نــدارد بلکــه آب بــری 

زیــادی نیــز دارد، بنابرایــن اصــاح الگــوی کشــت امــری ضــروری اســت.
استفاده از پساب آب شرب راهکاری چالش برانگیز در مقابله با کم آبی

ــتفاده از پســاب آب  ــت: اس ــاور گف ــین مش ــال آب در مهندس ــای انتق ــد طرح ه ــناس ارش کارش
ــت  ــت، الزم اس ــی اس ــم آب ــا ک ــه ب ــز در مقابل ــش برانگی ــای چال ــی از راهکاره ــز یک ــرب نی ش
ــا  ــردد ام ــوان برگ ــه آبخ ــه حوض ــاب ها ب ــه پس ــد ک ــه ای باش ــه گون ــا ب ــت گذاری ه سیاس
متأســفانه اســتفاده از پســاب شــهرهای مختلــف اکنــون بــه منبــع درآمــدی بــرای شــرکت های 
ــوان  ــه آبخ ــه بازگشــت پســاب ب ــی اســت ک ــن در حال ــده اســت، ای ــل ش ــه ای تبدی آب منطق

ــد. ــری کن ــت جلوگی ــت از فرونشس می توانس
ــا اشــاره بــه برداشــت 360 میلیــون متــر مکعــب در ســال از منابــع آب زیرزمینــی  ســلیمانی ب
اســتان اصفهــان اضافــه کــرد: ســالیانه 400 میلیــون متــر مکعــب آب شــرب، در 14 شهرســتان 
ــن  ــه پســاب، ورود ای ــز ب ــن آب نی ــل ۷0 درصــد ای ــا فــرض تبدی اصفهــان مصــرف می شــود، ب
ــدن  ــور ش ــری از ک ــت و جلوگی ــکل فرونشس ــل مش ــه ح ــژه ای ب ــک وی ــا کم ــه آبخوان ه آب ب

ــد. ــوان می کن آبخ
فرونشست در نجف آباد همچون زلزله است

وی تصریــح کــرد: فرونشســت در نجــف آبــاد بــه قــدری قابــل مشــاهده و واضــح اســت کــه بــه 
نظــر می رســد در ایــن منطقــه زلزلــه اتفــاق افتــاده اســت. اصفهــان نیازمنــد پلیــس آب اســت. 
ــا در  ــه تنه ــال آب ن ــای انتق ــی باشــد. طرح ه ــه آن مل ــگاه ب ــد ن ــی اســت و بای آب ســرمایه مل

ــران بلکــه در کشــورهایی همچــون اســترالیا نیــز انجــام می شــود. ای
آبیاری تحت فشار، آب های زیرزمینی را هم از بین برده است

ــار  ــت فش ــاری تح ــت: آبی ــاور گف ــین مش ــال آب در مهندس ــای انتق ــد طرح ه ــناس ارش کارش
در اصفهــان یکــی از دالیلــی بــوده کــه بــا وجــود کاهــش مصــرف آب در کشــاورزی، از تغذیــه 
ســفره های زیرزمینــی جلوگیــری کــرده اســت، ایــن در حالــی اســت کــه همزمــان ســطح زیــر 
کشــت نیــز افزایــش یافتــه و در واقــع طرح هــای کشــاورزی اجــرا شــده فقــط بــه آبخــوان ضربــه 

وارد کــرده اســت.

به مناسبت هفته وحدت
مـــــژده ای دل کــه مـهــیــن آیـت یــزدان آمــد

مــشــعــل راه هـدا خـتــم رســـوالن آمـد
تـا زنـــده پـــرچـــم تــوحـیــد بـهـر بـــام و دری

بـهـر نــابـودی اصــنـــام شــتــابـان آمــد
مـسـلـمـیـن را بـده از قـول خــــداونـــد نــویـــد

اشــرف خـلـق جـهـان نـیـر تــابـــان آمـد
هفته وحدت مبارک

گام های امنیت ساز؛گام هفتم : پیشگیری از سرقت های مالی و وجه نقد
در هنگام استفاده از فناوریهای نوین همواره مراقب باشید

ــت  ــن اس ــه ممک ــراد ی ک ــب اف ــز مراق ــردن رم ــک و وارد ک ــر بان ــتفاده از عاب ــگام اس * هن
ــید. ــد باش ــما ببینن ــور ش ــز عب ــد رم بخواهن

* رمز عبور را به هیچ وجه در اختیار کسی نگذارید.
* از یادداشت کردن رمز عابر بانک بر روی ان خودداری کنید.

* در حفظ و نگهداری کارتهای عابر بانک بر روی ان خودداری کنید.
* در حفظ و نگهداری کارت های عابر بانک دقت کنید.

* موجودی حساب های خود را در بازه زمانی مناسب کنترل کنید.
* سامانه پیامکی را برای حسابهای خود فعال کنید.

* هرگونه برداشت از حساب خود به خصوص مبالغ پایین دقت کنید.
* از انجام عملیات بانکی به پیشنهاد افراد غیر مطمئن بپرهیزید.

* مشخصات حساب بانکی خود را به هیچ وجه از طریق پیامک ارسال نکنید.
* بــه پیامــک هــای اغــوا کننــده تحت عناویــن مختلف برنده شــدنه در قرعه کشــی توجــه نکنید.

* اگــر کســی بــه هــر بهانــه ای از شــما درخواســت کــرد کــه اجــازه بدهیــد برایــش پولــی بــه 
حســاب شــما واریــز کننــد و او از طریــق حســاب شــما اقــدام بــه برداشــت کنــد بــه هیــچ وجــه 
نپذیریــد تــا طعمــه ســو اســتفاده از کارت هــای ســرقتی و کاهبــرداری هــای اینترنتــی نشــوید.

* به جای حمل پول نقد سعی کنید از کارت های عابر بانک استفاده کنید.
* هنگام حمل پول  نقد، طاجات، اسناد یا سایر اموال قیمتی احتیاط کنید.

* بــرای جابــه جــای پــول حتــی االمــکان از چــک هــای بیــن بانکــی یــا حوالــه جــات تلفنــی 
و اینترنتــی اســتفاده نمائیــد.

* هنــگام صــدور چــک مــوارد ایمنــی را رعایــت کنیــد. هرگــز چــک ســفید امضــاع صــادر نکنید.
* اجازه ندهید افراد نامطمئن از موجودی حساب و اطاعات بانکی شما مطلع گردند.

* فریب ظاهر اراسته افراد را نخورید.
* از سرمایه گذاری در شرکت ها و موسسات غیر قانونی اکیدا خودداری کنید.
* معامات و قرار داد های خود را در مراکز رسمی و قانونی  به ثبت برسانید.

* برای اطمینان از اصالت یک سند  باید از مرجع صدور ان استعام کنید.
* به هیچ عنوان مدارک خود را در اختیار افراد غیر اشنا  قرار نداهید.

* ضمانــت افــرادی را کــه خــود و خانــواده شــان را بــه صــورت کامــل نمیشناســید قبــول نکنید.
ــه ای از شــما درخواســت پرداخــت وجــه  ــه هــر بهان * فریــب اگهــی هــای تبلیغاتــی را کــه ب

ــد نخوریــد. حتــی مبلغــی انــدک را دارن
ــک وموسســات اعتبــاری و قــرض الحســنه کهمــورد تاییــد  ــق بان ــرای دریافــت وام از طری * ب

بانــک مرکــزی هســتند اقــدام کنیــد.

اصفهان نیازمند پلیس آب است


