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2
خبر کوتاه

 میانگین سن طالق دهه هشتادی ها به 1۵ سال رسید

میانگیــن ســن طــاق بــرای زنــان در کل کشــور حــدود ۳۳ ســال بــوده اســت. بــه شــکل جزئی تــر بایــد گفــت میانگیــن ســن 
طــاق در متولــدان دهــه ۵۰ حــدود ۳۱ ســال بــوده و در دهــه ۶۰ حــدود ۳۰ ســال بــوده اســت.

میانگیــن ســن طــاق بــرای متولــدان نیمــه اول و دوم دهــه ۷۰ نیــز بــه ترتیــب ۲۲ ســال و ۱۸ ســال و بــرای نیمــه اول دهــه 
۸۰ بــه حــدود ۱۵ ســال رســیده اســت. 

ــی  ــان زندگ ــن زم ــراد کمتری ــن اف ــاط دارد و ای ــی مشــترک ارتب ــان زندگ ــت ازدواج و مدت زم ــا کیفی ــد مســتقیما ب ــن رون ای
مشــترک را داشــته اند.

بانک تجارت قلعه سفید پلمپ شد!
 بانــک تجــارت باجــه قلعــه ســفید، توســط کانتــری گلدشــت 
بــه علــت نداشــتن معیارهــای امنیتــی کافــی، پلمــپ گردیــد! 
ــن  ــت در همی ــهر گلدش ــورای ش ــو ش ــک عض ــل از ی ــه نق ب
راســتا طــی مذاکــرات صــورت گرفتــه توســط اعضــای شــورا 
ــک تجــارت شــعبه کاشــی ، مقــرر شــد صبــح  ــا رئیــس بان ب
ــزار  ــارت برگ ــک تج ــتی بان ــا سرپرس ــه ای ب ــنبه جلس پنجش

ــد. ــع نماین شــده و مشــکات موجــود را ســریعاً رف

معارفه مسئول کانون خدمت رضوی

طرح کارت نان؛ یارانه 4 هزار 
تومانی نان برای هر ایرانی در یک ماه

در حالــی کــه از چنــد هفتــه گذشــته خبر اجــرای طــرح کارت 
نــان در کشــور جســته و گریختــه منتشــر شــده بــود، اســتاندار 
ــا کارت  ــان ب ــه ن زنجــان گفتــه طــی ۲ مــاه آینــده طــرح ارائ
ــوت  ــه صــورت پایل ــد اســتان دیگــر ب ــه در زنجــان و چن یاران
ــن  ــه در ای در کشــور اجــرا می شــود. محســن افشــارچی گفت
طــرح مــردم بــا قیمــت پاییــن نــان خــود را از نانوایی هــا تهیــه 
می کننــد و کارت می کشــند و در ادامــه یارانــه نــان بــر حســب 
میــزان فــروش بــه نانوایــان پرداخــت می شــود. در ایــن طــرح 
ــر  ــه ب ــد بلک ــت نمی کنن ــه ای دریاف ــر آرد یاران ــا دیگ نانوانی ه
ــر  ــرد. ب ــق می گی ــا تعل ــه آن ه ــه ب ــان، یاران ــروش ن ــای ف مبن
اســاس بودجــه ســالجاری، دولــت چهــار هــزار میلیــارد تومــان 
ــرار باشــد،  ــان اختصــاص داده کــه اگــر ق ــه ن ــه عنــوان یاران ب
ایــن یارانــه بــه صــورت در کارت نــان منظــور شــود، بــا توجــه 
ــدود  ــه ح ــور، ماهان ــی کش ــدود ۸۴ میلیون ــت ح ــه جمعی ب
ــرد  ــق می گی ــان تعل ــه ن ــرد یاران ــر ف ــه ه ــان ب ــزار توم ۴ ه
ــر  ــه ه ــد نظــر باشــند، ب ــد م ــم درآم ــت دهــک ک ــر هف و اگ
ــد ــاص می یاب ــان اخص ــه ن ــان یاران ــه ۵.۵۰۰ توم ــرد ماهان ف

پاسخگویی در مسیر جریان خدمت
 با حضور مهندس امامی شهردار نجف آباد میز خدمت شهرداری نجف آباد 

بــا حضــور ســید محمــد حســین امامــی معــاون کانــون خدمت 
رضــوی اســتان اصفهــان، حجت االســام والمســلمین مصطفــی 
حســناتی نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعه نجــف آباد، موســی 
مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف 
آبــاد، پــدر شــهید مدافــع حــرم محســن حججــی و جمعــی از 
خادمیــاران رضــوی و معتمدین شهرســتان نجف آباد در جلســه 
ای کــه بــه میزبانــی دفتــر امــام جمعــه نجــف آبــاد برگزار شــد. 
آقــای ابراهیــم والیتــی، از ایثارگــران و مدیــران موفــق منطقه به 
ســمت مســئول کانــون خدمــت رضــوی شهرســتان نجــف آبــاد 

منصــوب و از خدمــات حجــت االســام ســلطانی تقدیــر شــد.
در ایــن آییــن حجت االســام والمســلمین مصطفــی حســناتی، 
ــرای مدیــر  ــاد ضمــن آرزوی ســامتی ب امــام جمعــه نجــف آب
ــه الســام  ــم اهــل بیــت علی ــون گفــت : حری ــن کان ســابق ای
کانــون نــور اســت و یکــی از بــرکات ایــران اســامی و توفیقــات 
ــی و   ــارگاه ملکوت ــوری اســامی، وجــود ب نظــام مقــدس جمه
پربرکــت هشــتمین اختــر تابنــاک امامــت، حضــرت امــام رضــا 

ــن آب و خــاک اســت. )ع( در ای
وی اضافــه کــرد: ایجــاد طــرح خدمــت رضــوی یکــی از ابداعــات 
بســیار عالــی ســید مظلومــان، ابراهیــم رئیســی بــود که پــس از 
چندیــن ســال مــا هم اکنــون متوجــه گســتردگی و زیبایــی کار 
ایشــان شــده ایــم،  چــرا کــه در هر محلــه و روســتای ایــران می 

توانیــم خدمتگــزار اهل بیــت عصمــت و طهارت)ع( باشــیم. 
ــز در  ــان نی ــتان اصفه ــوی اس ــت رض ــون خدم ــاون کان  مع
ایــن جلســه ضمــن تشــکر از زحمــات حجــت االســام 
ــت :  ــرده، گف ــرای نامب ــامتی ب ــلطانی و آرزوی س ــدی س مه
ابراهیــم والیتــی یکــی از برجســته تریــن رزمنــدگان و مدیــران 
نجف آبــادی اســت و پــس از ابتــای مدیــر پیشــین دفتــر بــه 

بیمــاری بارهــا بار مســئولیت ایــن نهاد بــه وی پیشــنهاد و اصرار 
ــرد. ــول مســئولیت ک ــروز قب ــه خوشــبختانه ام شــد ک

ســید محمــد حســین امامــی افــزود: امیدواریم حرکــت جهادی 
رو بــه رشــد در کانــون خدمــت رضــوی نجــف آبــاد کــه یکــی 
از مهمتریــن و بزرگتریــن کانونهــای فعــال اســتان اصفهــان بــا 
بیــش از ۷۰۰ خادمیــار رضــوی اســت، همچنــان رشــد یابــد و 
مــا در آینــده نیــز شــاهد اقدمــات مثمــر ثمــر و حــرکات در خور 

توجــه ایــن کانــون باشــیم.
ابراهیــم والیتــی مســوول کانــون خدمــت رضــوی شهرســتان 
نجــف آبــاد نیــز در ایــن جلســه ضمــن التمــاس دعــای خیــر از 
حضــار و مــردم نجــف آبــاد و اســتمداد از درگاه حضــرت رضا)ع(، 
ــاران شــهر  ــکاری خادمی ــا مســاعدت و هم ــدوارم ب ــت: امی گف
شــهیدان بتوانیــم در اشــاعه فرهنــگ رضــوی در ایــن نقطــه از 
کشــور، تکلیفمــان را بــه بهتریــن شــکل ادا کنیــم و فــردا روز، 

روســفید باشــیم.
هفتــه نامــه دیباگــران  برای ایــن چهره مردمــی و خــدوم آرزوی 
ســامتی و موفقیــت در خدمــت بــه مــردم شــریف شهرســتان 

نجــف آبــاد را دارد.

در سال گذشته 1474 نوزاد از 
مادران 10 تا 14ساله متولد شده اند

ــوال،  ــت اح ــازمان ثب ــاری س ــزارش آم ــن گ ــر تازه تری بناب
طــی ســال گذشــته ۶۹ هــزار و ۱۰۳ نــوزاد از مــادران گــروه 
ــوزده ســاله متولــد شــده اند کــه گــروه ســنی  ــا ن ســنی ده ت
ــزار و ۴۷۴  ــداد ه ــن تع ــوند و از ای ــوب می ش ــر محس پرخط
ــده اند*. ــد ش ــاله متول ــارده س ــا چه ــادران ده ت ــوزاد از م  ن

براســاس ایــن گــزارش، مــادران گــروه ســنی ۲۰ تــا ۲۴ ســاله 
نیــز در مجمــوع ۱۹۶ هــزار و ۴۰۲ نــوزاد بــه دنیــا آورده انــد.

براســاس جــداول آماری ســازمان ثبت احوال، میــزان زاد و ولد 
در ماه هــای پایانــی ســال ۱۴۰۰ نســبت بــه ماه هــای پایانــی 
ســال ۱۳۹۹ در همــه گروه هــای ســنی شــتاب گرفتــه اســت.

   گشت مشترک  اکیپ بازرسی 
اتاق اصناف در بخش مهردشت

ــت  ــاق ریاس ــاف باتف ــاق اصن ــی ات ــترک بازرس ــت مش گش
ــت  ــت، ریاس ــدار مهردش ــت ، بخش ــی مهردش دادگاه عموم
کانتــری ۱۵ دهــق، نماینــده شــورای اســامی شــهر دهــق  
ــی از  ــن بازرس ــد. ای ــزار ش ــان برگ ــارک رمض ــاه مب ــژه م وی
واحدهــای صنفــی مختلــف در ســطح شــهر دهــق بــا هــدف 
رصــد وپایــش قیمتهــا ونظــارت بــر اجــرای شــیوه نامــه هــای 
ــده  ــد پرون ــم چن ــه تنظی ــر ب ــد و  منج ــام ش ــتی انج بهداش
ــی : گرانفروشــی،  ــای قانون ــه بنده ــی مســتند ب ــف صنف تخل
کــم فروشــی، عــدم درج قیمــت ، بهداشــتی گردیــد کــه بــه 

ــی شــدند. مراجــع ذیصــاح معرف
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                                                                           دستگیری عوامل اصلی درگیری فیزیکی پارک الله نجف آباد
 فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از دســتگیری عوامــل اصلــی نــزاع پــارک اللــه شــهر نجــف آبــاد خبــر داد. »ســرهنگ 
میثــم گوهــری آرانــی « در تشــریح ایــن خبــر افــزود : چنــد نفــر جــوان شــب گذشــته در محــل پــارک اللــه بــه دالیلــی کــه 
در دســت بررســی اســت بــا یکدیگــر درگیــر و بــا ایجــاد ناامنــی ، آرامــش شــهروندان مســتقر در پــارک را بــه هــم زدنــد کــه 
مامــوران پلیــس ایــن فرماندهــی بــه محــض اطــاع ســریعا در محــل حاضــر و تعــداد ۷ نفــر را دســتگیر و بــه مقــر انتظامــی 
بردنــد. »گوهــری آرانــی« در ادامــه بیــان داشــت : متهمیــن پــس از تشــکیل پرونــده جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه مرجــع 
قضایــی معرفــی شــدند . ایــن مقــام انتظامــی در پایــان امنیــت شــهروندان را خــط قرمــز پلیــس دانســت و هشــدار داد کــه 
هــر گونــه ایجــاد ناامنــی در محــات و پارک هــا بــا برخــورد قاطــع پلیــس مواجــه و از اجــرای طــرح هــای ویــژه پاکســازی و 

ارتقــای امنیــت اجتماعــی در تفرجگاههــای شهرســتان خبــر داد .

سرپرست فرمانداری مبارکه 
منصوب شد

ــان علیرضــا  ــا حکــم ســید رضــا مرتضــوی اســتاندار اصفه  ب
فرمانــداری شهرســتان  بــه عنــوان سرپرســت  حســینی 
معــاون  کوهپایــه،  فرمانــدار  شــد.  منصــوب  مبارکــه 
هماهنگــی امــور عمرانــی فرمانــداری اصفهــان، بخشــدار 
اســت.. حســینی  ســوابق  جملــه  از  اصفهــان  مرکــزي 

صحن علنی شورای اسالمی

ــتان  ــازی شهرس ــس اداره راه و شهرس ــوالدی رئی ــی ف مرتض
ــای  ــیاری و تاش ه ــت، هوش ــا دق ــرد: ب ــار ک ــاد اظه نجف آب
بعمــل آمــده در ســال ۱۴۰۰، بیش از ســی و ســه هکتــار اراضی 

ملی این شهرستان از ید متصرفان خارج شد.  
 وی بــا بیــان اینکــه ارزش تقریبــی ایــن اراضــی ۷۰۰ میلیــارد 
ریــال بــوده کــه بــه بیــت المــال بازگردانــده شــده اســت گفــت: 
صیانــت از اراضــی دولتــی یکــی از اولویــت هــای این اداره اســت 

کــه بــا هــدف حفــظ حقــوق بیــت المــال اجــرا می شــود.  
رئیــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان نجــف آباد خاطرنشــان 
کــرد: تیم هــای گشــت و مراقبــت یــگان حفاظــت اراضــی ملــی 
ــن  ــی ای ــای دولت ــبانه روزی و مســتمر عرصه ه ــه صــورت ش ب
شهرســتان را مــورد رصــد و پایــش قــرار می دهنــد و بــه محــض 
مشــاهده هرگونــه تخلــف بــر روی اراضــی ملــی بــا متخلفــان 

برخــورد قانونــی صــورت می گیــرد.  
 وی در خصــوص اقدامــات حقوقــی اداره راه و شهرســازی 
ــت  ــا سیاس ــو ب ــت: همس ــان داش ــاد اذع ــتان نجف آب شهرس
گذاری هــای معاونــت اماک و حقوقــی اداره کل راه و شهرســازی 
اســتان اصفهــان و تاش هــای بعمل آمــده در ایــن اداره ۴۲ فقره 
رای مثبــت قضایــی )لــه دولــت( در مراجــع قضایــی اخــذ شــد.  

یارانه جدید 1۵0 هزار تومانی به 
حساب چه افرادی واریز شد؟

ــارک  ــاه مب ــت م ــک  معیش ــی کم ــزار تومان ــه ۱۵۰ ه یاران
 ۵۲۰ و  ۳۸هــزار  و  میلیــون   ۱۱ حســاب  بــه  رمضــان 
ــان  ــواده مددجوی ــز شــد. خان خانوارهــای شناسایی شــده واری
کمیتــه امــداد، ســازمان بهزیســتی جــزء نخســتین گروه هــای 
دریافت کننــده یارانــه کمــک معیشــتی مــاه رمضــان خواهنــد 
بــود همچنیــن زنــان سرپرســت خانــوار نیــز مشــمول دریافت 
ایــن یارانــه خواهنــد بود.افــرادی کــه در دهک هــای یــک تــا 
ــت  ــدگان دریاف ــاد جامان ــال زی ــه احتم ــن ب ــار و همچنی چه
ســهام عدالــت بخــش دیگــری از کســانی هســتند کــه یارانــه 

ــاه رمضــان را دریافــت خواهنــد کــرد. کمــک معیشــتی م

ضیافت افطاری مدیر کل 
بهزیستی استان اصفهان با دختران 

مرکز شهید مرتضوی نجف آباد
دکتــر نصــر مدیــر کل بهزیســتی اســتان بــه همــراه جمعــی از 
معاونیــن و مدیــران ایــن اداره، معاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه 
شهرســتان نجــف آبــاد بــه اتفــاق معاونیــن، ریاســت و کارکنان 
اداره بهزیســتی شهرســتان نجــف آبــاد و جمعــی از خیریــن در 
ضیافــت افطــاری میهمــان دختــران مرکــز شــهید مرتضــوی 
نجــف آبــاد بودنــد و روزه خــود را در جمــع ایــن عزیــزان افطــار 
کردنــد. قبــل از ایــن آییــن دکتر نصــر باحضور در مرکز پســران 
حضــرت علــی اکبــر بهزیســتی نجــف آبــاد بــا ایــن عزیــزان نیز 
ــت. ــان نشس ــای آن ــای صحبت ه ــک پ ــرد و از نزدی ــدار ک دی

جلسه مجمع نمایندگان استان 
اصفهان با حضور استاندار

بــا  اصفهــان  اســتان  نماینــدگان  مجمــع  جلســه 
شــد. برگــزار  وی  معاونیــن  و  اســتاندار   حضــور 

موضــوع آب و مباحــث اخیــر انتقــال آب از جملــه محورهــای 
گفتگــو در ایــن جلســه بــوده اســت.

 زاینده رود تا ۵ اردیبهشت 
جریان دارد

وحیــدا، عضــو هیئــت مدیــره نظــام صنفــی کشــاورزان 
ــده رود  ــوز آب زاین ــه هن ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه اس
بــرای نوبــت ســوم تحویــل کشــاورزان شــرق اصفهــان 
ــابه دوره  ــاً مش ــوم تقریب ــن دوره س ــت: ای ــت، گف ــده اس نش
ــه  ــده رود ب ــون مترمکعــب آب زاین گذشــته و حــدود ۴۵ میلی
ــت. ــد داش ــان خواه ــت ماه جری ــا ۵ اردیبهش ــدت ده روز ت م

بازدید از معاونت خدمات شهری 

رفع تصرف ۷۰۰ میلیارد ریالی زمین خواری
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خبر کوتاه فرمانداران از فعالیت جریان انقالبی در شهرستان ها حمایت کنند

معــاون سیاســی، امنیتــی اســتانداری اصفهــان گفــت: هشــت ســال گذشــته بــا نــگاه مســؤوالن بــه غــرب، ظرفیــت کشــور در 
برخــی مــوارد معطــل مانــد و فلــج شــد و موقعیت هایــی کــه می توانســتیم اســتفاده کنیــم بــر بــاد رفــت، نــگاه و زاویــه دیــد 
حاکــم بــر قــوه مجریــه بایــد تغییــر کنــد و نــگاه ایــن دولــت، نــگاه اربــاب  و رعیتــی بــه مــردم نیســت بلکــه نــگاه خــادم و 

مخــدوم اســت.
توصیــه می کنــم بــه فرمانــدار جدیــد اتــاق فکرهــای متعــدد تشــکیل دهــد و بــه مســائل فرهنگــی توجــه کنــد و ایــن دولــت، 

دولــت انقابــی اســت و جریــان انقابــی شهرســتان در دوران فرمانــداری شــما بایــد بــه اوج فعالیــت خــود برســد.

میانگین فوت ناشی از کرونا در 
اصفهان به یک نفر در روز رسید

ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان: میانگیــن فــوت 
ناشــی از کرونــا در اســتان در یــک هفتــه اخیــر بــه یــک نفــر 
ــا، ایــن  در روز رســید در حالــی کــه در اوج مــوج ششــم کرون
رقــم حــدود ۲۰ نفــر در روز بــود. تعــداد مــرگ و میــر ناشــی 
از کرونا)قطعــی و مشــکوک( در یــک هفتــه اخیــر در اســتان  
هشــت نفــر و تعــداد مــرگ و میــر قطعــی در ۱۱ روز گذشــته 
۱۱ نفــر بــوده اســت. تعــداد بیمــاران بدحــال بســتری در بخش 
مراقبــت هــای ویــژه نســبت بــه زمــان اوج پیــک ششــم کرونــا 

کــه حــدود ۱۷۰ نفــر بــود بــه یــک پنجــم رســیده اســت.

یــک معلــم نابینــای اهــل نجف آبــاد اصفهــان کــه در مــدارس 
عــادی و اســتثنایی مشــغول تدریــس اســت و در شــرایط 
کرونایــی هــم دســت از کار نکشــید، بــار دیگــر پشــتکار و ایثــار 

ــد. ــو می کن ــان را بازگ معلم
یــداهلل قربعلــی متولــد ســال ۱۳۴۳ نجــف آبــاد اصفهــان اســت. 
او در اثــر بیمــاری ارثــی در ســن ۱۰ ســالگی نابینا شــده و دارای 
مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــته ادبیــات اســت و در مدارس 
عــادی و اســتثنایی تدریــس کــرده و در ســال ۱۳۸۷ بــه عنــوان 

معلــم نمونــه کشــوری انتخاب شــده اســت.
قربعلــی از چگونگــی نابینــا شــدنش می گویــد:» در ۱۰ ســالگی 
نابینــا شــدم، هرچنــد کــه قبــل از آن هــم از ضعــف بینایــی رنج 

مــی بــردم و در مــدارس عــادی نتوانســتم تحصیــل کنم.«
ــال  ــه در س ــد ک ــی گوی ــرورش م ــوزش و پ ــه آم او از ورودش ب
ــی اســتخدام و  ــه صــورت پیمان ــرورش ب ۱۳۶۳ در آمــوزش و پ
از ســال ۱۳۶۷ کــه فــارغ التحصیــل دانشــگاه شــدم همزمــان بــا 
کار در مــدارس نابینایــی اســتان، بــه مــدارس عــادی هــم بــرای 
ــم در مــدارس  تدریــس ادبیــات مــی رفتــم. مــن پــس از دیپل
ــد در مقطــع  ــه بع ــردم و از ســال ۶۷ ب ــس می ک ــی تدری ابتدای

متوســطه مشــغول بــه کار شــدم.
ایــن معلــم روشــندل تصریــح مــی کنــد: »کار مــن در مــدارس 
اســتثنایی بــه جــز تدریــس ادبیــات، تدریــس زبــان و کارهــای 
پرورشــی و مشــاوره ای بــرای بچه هــای نابینــا در مــدارس عــادی 
هــم بــود کــه بــه ایــن کار آمــوزش تلفیقــی گفتــه مــی شــود. 
بــه ایــن صــورت اســت کــه تعــدادی از دانــش آمــوزان نابینــا در 
مــدارس عــادی ثبــت نــام مــی کنند و مــا بــه عنــوان نمایندگان 
اداره آمــوزش و پــرورش اســتثنایی بــرای پیگیــری امــور مدارس 
عــادی مراجعــه می کنیــم و بــه هــر دانش آمــوزی چنــد ســاعت 
ــا  ــوز نابین ــش آم ــه دان ــر ب ــه دبی ــی شــود ک اختصــاص داده م
سرکشــی کــرده و مشــکات مربــوط بــه وی را رفــع مــی کنــد.«

قربعلــی در ادامــه بیــان می کنــد: »مــن در طــول دوره کاری غیر 
از کارهــای آموزشــی بــه کارهــای پرورشــی مــدارس هــم مــی 
پرداختــم و در بســیاری از مــدارس نجــف آبــاد بــه عنــوان مربــی 
ســرود شــعر ســرود مــی ســراییدم و در آهنــگ ســازی و اجــرای 
ســرود و شــرکت در مســابقات دانــش آمــوزان آنهــا را راهنمایــی 
مــی کــردم. عــاوه بــر ایــن از ســال ۱۳۶۸ بــه بعــد بــه آمــوزش 
جانبــازان نابینــا در شهرســتان نجــف آبــاد هــم پرداختــم کــه 
ــن  ــردم و حاصــل آن راه یافت ــی ک ــس م ــاز تدری ــرای ۵ جانب ب

همــه جانبــازان بــه آموزش هــای عالــی بــود.«
ــی  ــار ادب ــتن آث ــعر و نوش ــرودن ش ــد: »س ــی کن ــد م وی تاکی
ــه هــای مــن اســت و ۴۰۰  ــد از دیگــر عاق و مقــاالت در جرای
ــرای چــاپ  ــاده ســازی ب ــم در حــال آم ــه از ســرایش های قطع

اســت. همچنیــن ســفرنامه ای بــا نــام »خســی در بــزم یــار« از 
مــن توســط انتشــارات توانمنــدان چــاپ شــده اســت. در ســال 
۱۳۸۷ نیــز بــه عنــوان معلــم نمونــه کشــوری انتخــاب شــدم.«

ایــن معلــم ادامــه مــی دهــد:» یکــی از اهــداف مهم من تشــکیل 
کتابخانــه ویــژه نابینایــان در شهرســتان نجــف آبــاد اســت که در 
ســال ۱۳۷۸ ایــن کتابخانــه را ایجــاد کــردم. ایــن کتابخانــه هــم 
اکنــون بــا نــام کتابخانــه شــهیدان فتــاح الجنــان تحت پوشــش 

شــهرداری و بــا نظارت مــن فعالیــت دارد.«
ــاص  ــای خ ــرای بچه ه ــه ب ــی ک ــوص اقدام ــی در خص قربعل
انجــام مــی داده، عنــوان مــی کنــد:» در ســال ۱۳۹۳ بازنشســته 
شــدم، ولــی همچنــان بــا آمــوزش و پــرورش اســتثنایی و عــادی 
ــا حــدی  ــم ت ــا ه ــم. در خصــوص دوران کرون همــکاری می کن
کــه مــی شــد از امکانــات فضــای مجــازی اســتفاده کــرد، از آن 
اســتفاده می کنــم. امــا مــن یکــی از کارهایــی کــه قبل از شــروع 
ــن کار در  ــودم و ای ــدام کــرده ب ــه انجــام آن اق ــا نســبت ب کرون
ــود، در دوره  ــد ب ــوزان مفی ــرای دانش آم ــی ب ــی خیل دوره کنون
ای کــه بــرای دوســتان جانبــاز تدریــس مــی کــردم، دو دانــش 
آمــوز جانبــاز نابینــا داشــتم کــه اینهــا عــاوه بر چشــم از دســت 
ــل را  ــد و حتــی نمی توانســتند کتابهــای بری هــم محــروم بودن
بخواننــد. بــرای اینکــه بتواننــد محتــوای کتــاب ویادداشــت های 
داخــل کاس را مــورد اســتفاده قــرار دهنــد، اقــدام بــه ضبــط 
مطالبــی مــی کــردم کــه در کاس یــک دانــش آمــوز نیــاز دارد. «

وی در مــورد کار در مــدارس عــادی مــی گویــد: »بــرای دانــش 
آمــوزان بینــا کــه بتواننــد از کاس مــن بهتــر اســتفاده کننــد، 
معمــوالً قبــل از رفتن بــه کاس مطالبی را که نیــاز دانش آموزان 
اســت بــر روی تابلــو داشــته باشــند روی برگــه مــی نوشــتم و از 
دانــش آمــوزی می خواســتم تــا مطالــب را روی تابلــو همزمان با 
تدریــس بنــده بنویســد و ایــن ارتبــاط تنگاتنــگ باعــث شــد که 
دانش آمــوزان خیلــی راحت تــر بــا مــن ارتبــاط برقــرار کننــد.«
احمد شریعتی

روایت تلخ و شیرین معلمی از جنس ایثار

افزایش قیمت قند و شکر

افزایــش ۱۰۰ درصــدی قیمــت شــکر و ۸۳ درصــدی قیمــت 
قنــد در ۷ مــاه گذشــته

اعطای عنوان»سقای افتخاری« 
آبفای استان اصفهان به راننده شرکت 

واحد اتوبوسرانی

حمیــد رضــا ابراهیمیان راننده شــرکت واحــد اتوبوســرانیهنگام 
ســرویس دهــی بــه شــهروندان متوجــه فرونشســت زمیــن در 
خیابــان شــهید قدوســی )آپادانــا اول( شــهر اصفهــان شــد و بــا 
ــی  ــقوط احتمال ــان و س ــزش خیاب ــع از ری ــیر، مان ــتن مس بس

خودروهــا بــه داخــل حفــره شــد.
وی ســپس بــا پلیــس راهنمایی و رانندگی و مســئوالن شــرکت 
واحــد اتوبوســرانی تمــاس گرفــت و آن هــا را در جریــان قــرار 
داد، بررســی هــای بیشــتر نشــان داد علــت فرونشســت زمیــن، 
فرســایش و شکســتگی خــط انتقــال فاضــاب غــرب بــه شــرق 

اصفهــان بــا ۵۰ ســال قدمــت بــود.
ــه  ــاس وظیف ــه پ ــان ب ــتان اصفه ــاب اس ــرکت آب و فاض ش
شناســی ایــن راننــده، بــا اهــدای لــوح تقدیــری عنــوان 

ــرد. ــا ک ــه وی اعط ــاری« را ب ــقای افتخ »س

تأسیس سازمان ملی مهاجرت در مجلس کلید خورد
ابوالفضــل ابوترابــی نماینــده مــردم نجف آبــاد در مجلــس 
شــورای اســامی گفــت: طــرح تأســیس ســازمان ملــی 
قالــب ۳۶ مــاده در مجلــس کلیــد خــورد. مهاجــرت در 

وی افــزود: ایــن طــرح بــه دنبــال ســاماندهی مهاجــران بــه کشــور 
ــت. ــه آنهاس ــف ب ــای مختل ــدت زمان ه ــا م ــت ب ــای اقام و اعط

ــار  ــس شــورای اســامی اظه ــاد در مجل ــردم نجف آب ــده م نماین
داشــت: ایــران جــزو ســه کشــور اول جهــان در پذیــرش مهاجــران 
کشــورها بــه ویــژه کشــورهای همســایه اســت و از آنجایــی کــه 
ــی  ــای داخل ــر جنگ ه ــاً درگی ــا عموم ــایه م ــورهای همس کش
هســتند، مــا بایــد ســاماندهی الزم را در این زمینه داشــته باشــیم.

ابوترابــی خاطرنشــان کــرد: ما در حــوزه تابعیت، قوانین مشــخصی 
داریــم امــا در بحــث اقامــت، آخریــن قانــون مصــوب در ایــن بــاره 
مربوط به ســال ۱۳۱۰ اســت و پس از آن ما قانون و دســتورالعمل 
شــفاف و مشــخصی در بحــث اقامــت بــه مهاجــران نداشــته ایم.

وی افــزود: مــا در طــرح تأســیس ســازمان ملی مهاجرت بــه دنبال 
آن هســتیم تــا مهاجــران بــه کشــور را بــا دادن اقامت ســاماندهی 
کنیــم، چــرا کــه این اقدام مزایــای زیــادی را برای ما به همــراه دارد.

نماینــده مــردم نجف آبــاد در مجلس  اظهار داشــت:  وقتی مهاجران 
ســامدندهی شــده و اقامــت به آنهــا داده شــود، امکان اخــذ مالیات 
از آنهــا نیــز وجــود دارد،  مضــاف بــر اینکــه در ایــن طــرح زمینــه 
بــرای ســرمایه گذاری مهاجــران در کشــور نیــز فراهم شــده اســت.

ابوترابــی خاطرنشــان کــرد: بــه خاطــر نبــود دســتورالعمل 
ــور  ــه ط ــال و ب ــوان مث ــه عن ــت، ب ــرای دادن اقام ــخص ب مش
خــاص افاغنــه در ایــران کار می کننــد، پــول بــه دســت 
ــرمایه گذاری  ــا س ــرده و در آنج ــه ب ــه ترکی ــا آن را ب ــد ام می آورن
ــران  ــاماندهی مهاج ــا س ــم ب ــا می توانی ــد و م ــرج می کنن و خ
ــم. ــم کنی ــروه فراه ــن گ ــرای اســتفاده از ســرمایه ای ــه را ب زمین
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                                                                  میانگین فوت ناشی از کرونا در اصفهان به یک نفر در روز رسید
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان: میانگیــن فــوت ناشــی از کرونــا در اســتان در یک هفتــه اخیر به یــک نفر در روز رســید 

در حالــی کــه در اوج مــوج ششــم کرونــا، ایــن رقــم حــدود ۲۰ نفــر در روز بود.
تعــداد مــرگ و میــر ناشــی از کرونا)قطعــی و مشــکوک( در یــک هفتــه اخیــر در اســتان  هشــت نفــر و تعــداد مــرگ و میــر قطعــی 

در ۱۱ روز گذشــته ۱۱ نفــر بــوده اســت.
تعــداد بیمــاران بدحــال بســتری در بخــش مراقبــت هــای ویــژه نســبت بــه زمــان اوج پیــک ششــم کرونــا کــه حــدود ۱۷۰ نفــر بــود 

بــه یــک پنجــم رســیده اســت.

همایش یک روزه ساماندهی 
عرضه فراورده های آرایشی بهداشتی

 ایــن همایــش بــا حضــور دکتر غیــور مدیر شــبکه ، کارشناســان 
غــذاو داروی اســتان و شهرســتان ، نماینــدگان صنــف و نماینــده 
ــان  ــت متصدی ــط جه ــت محی ــئول بهداش ــت ، مس اداره صم
فــروش فــراورده هــای آرایشــی بهداشــتی  برگــزار شــد.

ــه همــت  ــن همایــش کــه ب ــه ذکــر اســت در حاشــیه ای الزم ب
ــود،  ــده ب ــزار ش ــت برگ ــبکه بهداش ــذا و داروی ش ــت غ معاون
نمایشــگاهی از اقــام غیــر مجــاز جمــع آوری شــده نیــز برپــا شــد.

فرمانــدار نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه ســرعت کنــد پــروژه فاضــاب 
ایــن شــهر گفــت: زیرســاخت هــا بــرای چنیــن پــروژه ای فراهــم 
ــش  ــارکت بخ ــی و مش ــارات دولت ــک اعتب ــا کم ــا ب ــت ام نیس
خصوصــی امــکان بهــره بــرداری و اجــرای ســریع تــر ایــن پــروژه 

فراهــم خواهــد شــد.
ــال ۱۳۷۵  ــاد از س ــاب نجف آب ــع آوری فاض ــبکه جم ــرح  ش ط
شــروع شــد و از مجمــوع ۵۰۰ کیلومتــر تــا ســال ۹۲ فقــط ۲۷ 
کیلومتــر لولــه گــذاری شــبکه و ۳۰ درصــد تصفیــه خانــه اجــرا 
شــد و پــس از ســال ها توقــف، با مشــارکت مســتقیم شــهروندان 
ــش از ۲۳۰  ــال بی ــول ۶ س ــه و در ط ــر گرفت ــال ۹۲ از س در س

کیلومتــر لوله گــذاری انجــام شــد.
ــد  ــی جدی ــتارگاه صنعت ــوص کش ــری در خص ــی مباش موس
ــتانه  ــن طــرح در آس ــه اول ای ــت: مرحل ــز گف ــن شــهر نی ای
ــع راه  ــاده دسترســی مان ــود ج ــا نب ــرداری اســت ام ــره ب به

ــن طــرح شــده اســت. ــدازی ای ان
ــی  ــات اجرای ــل ســال ۱۳۹۴ عملی  مباشــری ادامــه داد: اوای
ــه در   ــه مرحل ــامل س ــاد ش ــف آب ــی نج ــتارگاه صنعت کش
ــه وســعت ۱۰ هکتــار آغــاز شــد. مشــکل مذکــور  زمینــی ب
موضــوع توســط مدیریــت شــهری و معاونــت عمرانــی 
فرمانــداری در حــال پیگیــری اســت تــا هــر چــه زودتــر ایــن 
مانــع رفــع  شــود  وگام اول کشــتارگاه صنعتــی نجــف آبــاد 

به بهره برداری برسد.
ــه اینکــه تکمیــل مراحــل دوم و ســوم ایــن  ــا اشــاره ب وی ب
ــه  ــح کــرد: ۲ مرحل ــز در دســتور کار اســت، تصری ــروژه نی پ
ــت  ــتار را دارد؛ ظرفی ــات کش ــی خدم ــه تکمیل ــر جنب دیگ
ــی از  ــوان یک ــه عن ــت و ب ــد باالس ــن واح ــتار دام در ای کش
کشــتارگاه هــای بــزرگ اســتان مطــرح اســت کــه بــا تکمیــل 
و بهــره بــرداری از کل ایــن مجموعــه، امــکان فــراوری خــون 
و الشــه حیوانــات، پــودر اســتخوان و ایجــاد ارزش افــزوده از 

مابقــی کشــتار فراهــم خواهــد شــد.
معــاون اســتاندار اصفهــان یادآورشــد: اعتبــار ایــن پــروژه از 
محــل  بودجــه هــای اســتانی و نیــز اعتبــارات عمرانــی دفتــر 

رهبــر معظــم انقــاب تامیــن شــده اســت.

ُکندی فاضالب و معطلی کشتارگاه نجف آباد

فواید روزه برای سالمتی
ــه  ــدن ب ــرای ســامتی ب ــد روزه ب از نظــر پزشــکی و علمــی فوای
ــت  ــدن، تقوی ــی ب ــت دســتگاه ایمن ــات رســیده اســت. تقوی اثب
فعالیت هــای مغــز، پیشــگیری از بیماری هــای قلبــی و عروقــی، 
کاهــش خطــر ابتــا بــه دیابــت و ســرطان برخــی از فوایــد روزه 

بــرای ســامتی هســتند.
بیشــتر افــراد روزه را بــه عنــوان یــک وظیفــه دینی و شــرعی انجام 
ــرای ســامتی  می دهنــد. امــا فقــط افــراد کمــی از فوایــد روزه ب
آگاه هســتند. اگــر روزه داران تمــام نــکات ایمنــی و پزشــکی روزه را 
رعایــت کننــد، روزه یــک تمریــن خــوب بــرای حذف ســموم بدن 
و کاهــش قنــد و ذخایــر چربــی خــون اســت. در ایــن نوشــتار ۸ 
مزیــت روزه داری بــرای ســامتی کــه از نظــر علمــی ثابــت شــده، 

عنــوان شــده اســت.
۱- تقویــت دســتگاه ایمنــی بــدن: روزه داری دســتگاه ایمنــی 
بــدن را تقویــت می کنــد. هنــگام روزه داری، بــدن بســیاری 
ــا قدیمــی را بازیافــت  ــده ی از ســلول های ایمنــی آســیب دی
می کنــد. ایــن فرآینــد منجــر بــه تولیــد ســلول های ایمنــی 
ــاوه  ــتند. ع ــر هس ــر و فعال ت ــه قوی ت ــود ک ــد می ش جدی
ــای آزاد و حــذف  ــا کاهــش رادیکال ه ــن، روزه داری ب ــر ای ب
ســموم از بــدن، دســتگاه ایمنــی بــدن را بهبــود می بخشــد. 
ــرد  ــت عملک ــه تقوی ــز : روزه ب ــای مغ ــت فعالیت ه ۲-  تقوی
ــزی و  ــزی ســکته مغ ــس از آســیب مغ ــودی پ حافظــه، بهب
کمــک بــه رشــد نورون هــا کمــک می کنــد. عــاوه بــر ایــن، 
ــاری  ــا بیم ــط ب ــرات مرتب ــر تغیی ــز در براب ــلول های مغ از س
پارکینســون و آلزایمــر محافظــت می کنــد. مطالعــه روی 
موش هــا نشــان می دهــد کــه روزه می توانــد از کاهــش 

حافظــه نیــز جلوگیــری کنــد.
روزه   : عروقــی  قلبــی  بیماری هــای  از  پیشــگیری    -۳
می توانــد بــه انســان کمــک کنــد تــا قلــب خــود را از 
بیماری هــای قلبــی دور نگــه دارد. امــا چگونــه ممکــن 
ــد. روزه  ــود فشــار خــون کمــک می کن ــه بهب اســت؟ روزه ب
عمدتــا بــا کاهــش فشــار خــون سیســتولیک عمــل می کنــد. 
۴-  مقاومــت در برابــر ســرطان: بــر اســاس مطالعــات متعدد، 
روزه داری در مبــارزه بــا ســرطان موثــر اســت. روزه گرفتــن 

ــاد  ــش ایج ــا کاه ــرطان را ب ــه س ــا ب ــر ابت ــد خط می توان
لنفــوم، کاهــش رشــد تومــور، و مقاومــت در برابــر گســترش 

ــد.  ــش ده ــرطانی کاه ــلول های س س
۵- کاهــش خطــر ابتــا بــه دیابــت: روزه بــه کاهــش خطــر 
ــد. تحقیــق دیگــری  ــوع ۲ کمــک می کن ــت ن ــه دیاب ــا ب ابت
کــه بــر روی موش هــای دیابتــی انجــام شــده اســت، نشــان 
ــه جلوگیــری از آســیب کلیــه ناشــی از  می دهــد کــه روزه ب
ــت  ــرای دیاب ــن روزه داری ب ــد؛ بنابرای ــک می کن ــت کم دیاب

نــوع ۲ مفیــد اســت.
۶-  ارتقــای متابولیســم: روزه بــه دســتگاه گــوارش اســتراحت 
ــود. روزه  ــی می ش ــوای گوارش ــد ق ــث تجدی ــد و باع می ده
ــال  ــک انتق ــن، ی ــی نفری ــطح نوراپ ــت س ــن اس داری ممک
ــه  ــد ک ــش ده ــون افزای ــان خ ــی، را در جری ــده عصب دهن
ــد  ــد. فوای ــود می بخش ــز بهب ــما را نی ــم ش ــتم متابولیس سیس

۷-  کاهش وزن: روزه نقش مهمی در کاهش وزن دارد. 
۸-  افزایــش طــول عمــر: میــزان طــول عمــر بــا روزه تقویــت 
می شــود. بــا افزایــش ســن، متابولیســم بــدن ضعیــف 
می شــود. ایــن موضــوع منجــر بــه از بیــن رفتــن بافــت بــدن 
ــوند.  ــر می ش ــف و پی ــز ضعی ــدن نی ــلول های ب ــود. س می ش
ــا فرآینــدی  ــدن ب ــر ب ــد، ســلول های پی ــا اگــر روزه بگیری ام
ــم  ــپس متابولیس ــوند. س ــه می ش ــاژی« تجزی ــام »اتوف ــه ن ب
ــود.  ــد می ش ــری کن ــد پی ــه، رون ــود. در نتیج ــت می ش تقوی
سمیه طالب

ریزش آوار روی 4 کارگر 
ساختمانی در نجف آباد 

ــس اســتان اصفهــان گفــت:  ــدی ســخنگوی اورژان عبــاس عاب
ســاعت ۱۰ و ۱۳ دقیقــه پنجشــنبه ۱۸ فروردیــن ۱۴۰۱ حادثه 
ریــزش آوار دیــوار در حــال ســاخت روی کارگــران ســاختمانی 

بــه اورژانــس اصفهــان اطــاع داده شــد.
عابــدی بــا اشــاره بــه وقــوع ایــن حادثــه در یکی از شــرکت های 
شــهرک صنعتــی ۲ نجــف آبــاد )در جــاده فوالدشــهر(، گفــت: 
چهــار مــرد ۱۸ تــا ۴۸ ســاله در ایــن حادثــه مصــدوم شــدند 
کــه حــال عمومــی شــان خــوب اســت و بــه بیمارســتان فاطمه 

الزهــرای نجــف آبــاد انتقــال داده شــده انــد.

 توزیع مرغ های  اهدایی

ــام حســن  ــم اهــل بیــت ام ــاد کری بمناســبت می
ــه  ــب کمــک کریمان ــرغ در قال ــدد م ــزار  ع ــی )ع(، ۲ ه مجتب
ــه  ــه خیری ــان ب ــی اصفه ــاق بازرگان ــران و ات ــط صنعت گ توس
ــد. ــداء ش ــرون اه ــران ک ــاد و تی ــای نجف آب ــتان ه ــای شهرس ه

 ســید رضــا حســینی مســوول دفتــر نمایندگــی اتــاق بازرگانی، 
صنایــع و معــادن کشــاورزی اصفهــان در شهرســتانهای نجــف 
ــال های  ــا س ــق ب ــت: مطاب ــراز داش ــرون  اب ــران وک ــاد و تی آب
ــش  ــت پوش ــدان تح ــه نیازمن ــک ب ــب کم ــته و در قال گذش
خیریه هــا و بهزیســتی تعــداد ۲ هــزار عــدد مــرغ  بــه خیریه هــا 
ــته های  ــوان بس ــه عن ــام ب ــایر اق ــار س ــا در کن ــد ت ــدا ش اه

کریمانــه  بــه نیازمنــدان اهــداء شــود.
ــاق و  ــن ات ــی اعضــای ای وی  ارزش هربســته معیشــتی  اهدای
خیریه هــا را ۴ میلیــون ۵۰۰ هــراز  ریــال بیــان کــرد و گفــت: 
ایــن تعــداد بســته هــای حمایتــی شــامل برنــج ، مــرغ ،روغن ، 
رب گوجــه فرنگــی ، حبوبــات ، خرمــا و ماکارانــی اســت کــه  تا 
پایــان مــاه مبــارک رمضــان بین افــراد بــی بضاعــت و نیازمندان 
 تحــت پوشــش بهزیســتی و خیریه هــا  تقســیم خواهــد شــد.

ــرای  ــان  ب ــی اصفه ــاق بازرگان ــت: ات ــان گف ــینی در پای حس
ــد  ــی کن ــغ نم ــی دری ــچ تاش ــدان از هی ــتگیری نیازمن دس
ــای  ــود گام ه ــان خ ــا همنوع ــی ب ــیر همدل ــواره در مس و هم

خیرخواهانــه برداشــته اســت.
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خبر کوتاه کشاورزی در ایران به زودی تعطیل می شود

احــد وظیفــه، رئیــس مرکــز ملــی اقلیــم ســازمان هواشناســی: زمانــی کــه ذخیــره آب از ۱۵۰۰ مترمکعــب در ســال بــرای هــر نفر 
کمتــر شــود، می گوینــد دچــار تنــش آبــی شــده ایم، وضعیتــی کــه مــا هــم بــه آن دچاریــم و اگــر رعایــت نکنیــم، تنش هــای 
ــن موضــوع اســت. ــد، نشــان دهنده همی ــی کــه در اصفهــان و خوزســتان پیــش آم ــه بحــران می شــود. قضایای ــل ب ــی تبدی  آب

کشــاورزی باالترین مصرف آب را در ایران دارد. بیش از ۸۸ درصد آب تجدیدپذیر کشــور برای شــرب و صنعت و کشــاورزی مصرف 
 می کننــد در حالی کــه در دنیــا می گوینــد ۴۰ تــا ۴۵ درصد نباید بیشــتر مصرف شــود. همین امر باعث تخریب ســرزمین می شــود.

کشــاورزی اگــر بــا همیــن وضعیــت ادامــه یابــد، مجبــور بــه تعطیلــی خواهــد شــد. بــه هرحــال وقتــی کــه آبــی نیســت، میــزان 
برداشــت محصــول کــم می شــود. بارندگــی نباشــد، دیــم از بیــن مــی رود. اگــر بــه همیــن رونــد پیــش برویــم، شــاید بــه یکــی 

دو دهــه نرســد کــه کشــاورزی را در برخــی مناطــق تعطیــل کنیــم

 پخت کیک ۸ متری در دهق
ــو  ــه وزن ۱۵۰ کیلوگــرم، ۶۵ کیل ــن کیــک ب ــرای پخــت ای  ب
ــرم  ــوز، ۱۲ کیلوگ ــرم م ــد، ۳۵ کیلوگ ــک تول ــان کی ــرم ن گ
ــه و ۲۰۰  ــرم خام ــه، ۷۰ کیلوگ ــواع ژل ــرم ان ــردو، ۴ کیلوگ گ
ــن کیــک بعــد از نمــاز  شــاخه گل طبیعــی اســتفاده شــد. ای
مغــرب و عشــا در امامــزاده تقــی بــن محســن بــن موســی بــن 
جعفــر )ع( بیــن ۱۵۰۰ نفــر از زائــران و نمازگــزاران توزیع شــد.

جلسه کمیته راهبردی پروژه 
های عمرانی و مشارکتی

جلســه کمیتــه راهبــردی پــروژه هــای عمرانــی و مشــارکتی بــا 
حضــور فردوســی شــهردار گلدشــت، رضایــی معــاون شــهردار و 

دیگــر مدیــران شــهری شــهرداری برگــزار شــد.
ریــزی  برنامــه  فردوســی،  مهنــدس  جلســه  ایــن  در 
و  قــوت  و  ضعــف  نقــاط  پایــدار،  و  منســجم  بــی 
شهرســازی  و  عمــران  اســتراتژیک  عوامــل  همچنیــن 
دادنــد. قــرار  تحلیــل  و  تجزیــه  و  بررســی  مــورد  را 

ــدادی از  ــراه تع ــه هم ــت ب ــهردار گلدش ــه ش ــس از جلس پ
ــرفت  ــت پیش ــن وضعی ــهرداری از آخری ــهری ش ــران ش مدی

ــد. ــد کردن ــرا بازدی ــال اج ــی در ح ــای عمران ــروژه ه پ

و  شــهروندان  بــه  رســانی  خدمــت  جریــان  ادامــه  در   
ــای  ــتان ه ــازمان آرامس ــدازی س ــکیل و راه ان ــت تش درجه
ــف  ــهردار نج ــی ش ــول امام ــاد عبدالرس ــف آب ــهرداری نج ش
آبــاد و ابراهیــم زارعــان رئیــس آرامســتان هــای نجــف 
ــهر  ــامی ش ــورای اس ــای ش ــس و اعض ــان رئی ــاد میهم آب
 نجــف آبــاد در صحــن علنــی شــورای اســامی شــهر بودنــد.

ــهرداری  ــتان ش ــس آرامس ــهردار و رئی ــه ش ــن جلس  در ای
نجــف آبــاد بــه ترتیــب در خصــوص رونــد تشــکیل ســازمان 
آرامســتان هــا و اخــذ مجوزهــای الزم و لــزوم تحــت پوشــش 
قــرار دادن تمــام آرامســتان هــای موجــود در شــهر و 
ــد. ــی پرداختن ــه توضیحات ــه ارائ ــد ب ــت واح ــال مدیری  اعم

 پــس از اســتماع و اتمــام توضیحــات  اعضــای شــورا 

ــازمان  ــکل گیری س ــوص ش ــود را در خص ــرات خ ــه نظ نقط
ــه  ــات ســازمان ب ــت کلی ــد و در نهای ــان نمودن آرامســتانها بی

ــید. ــهر رس ــورای ش ــب ش تصوی
ــه  ــن جلســه حضــور مســئوالن خان ــای ای ــر رویداده  از دیگ
کارگــر شــعبه نجــف آبــاد در صحن علنی شــورا بــود که ضمن 
معرفــی خــود در ایــن نشســت بــه ارائــه توضیحاتــی پیرامــون 
ــد. ــود پرداختن ــوذ خ ــت نف ــکیات تح ــای تش ــت ه  فعالی

 در ادامــه، کمیســیون های تخصصــی  بودجــه و فنــی تشــکیل 
ــات  ــت و مصوب ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــه م ــوارد مطروح و م
الزم اخــذ شــد و برخــی بــرای بررســی مجــدد بــه کمیســیون 

هــای مربوطــه ارجــاع شــد

تشکیل سازمان آرامستان های نجف آباد 

داستان ضرب المثل
در روزگاران قدیــم یــک روزشــاه و وزیــر خســته و کوفتــه از 
شــکار بــر مــی گشــتند. در راه بــه یــک روســتای ســر ســبز 

و آبــاد رســیدند. 
پادشــاه و وزیــرش کنــار جــوی آبــی، زیــر درخــت میــوه ای 
ــی  ــد. از قضــا اهال ــع کنن ــا کمــی خســتگی رف نشســتند ت
ده از آمــدن شــاه و وزیــرش خبــر دار شــدند و بــه کدخــدا 
ــر  ــاه و وزی ــان ش ــا میزب ــروز ده م ــد وگفتند:«ام ــر دادن خب

شــده اســت.«
کدخــدا فــوراً بــه اهالــی ده دســتورات الزم را داد، بــه طوری 
کــه در کمتــر از یــک ســاعت یکــی از روســتاییان برای شــاه 
و وزیــر غــذا آورد، دیگــری شــربت، آن یکــی کبــاب و چنــد 
نفــری هــم ســاز و دهــل زنــان بــه نــزد آنــان رفتنــد و بــه 

خوبــی و محترمانــه پذیرایــی کردنــد.
بــا اینکــه شــاه و وزیــرش بــه خاطــر از دســت دادن 
شــکار ناراحــت و خســته بودنــد، امــا بــا دیــدن ایــن همــه 
پذیرایــی و سرســبزی و آدم هــای مهربــان خوشــحال شــدند 
ــه  ــد از آنک ــر، بع ــاه و وزی ــد. ش ــوش کردن ــکار را فرام و ش
حســابی خســتگی شــان درآمــد، بلنــد شــدند و از روســتا 
ــه وزیــرش کــرد و گفــت: »فکــر  ــد. شــاه رو ب دیــدن کردن
نمــی کــردم وســط ایــن بیابــان، روســتایی بــه ایــن آبــادی 

ــد.« ــته باش ــود داش ــی وج ــوش آب و هوای و خ
وزیــر گفــت: »بــی شــک ایــن ده کدخــدای خوبــی دارد و 

مردمــش قانــون مــدار هســتند.«
شــاه گفــت: »رعایــت قانــون و کدخــدای خــوب، بــا 

دارد!« ارتباطــی  چــه  روســتا  آبادانــی  و  سرســبزی 
ــا  ــد ت ــت بدهی ــن فرص ــه م ــال ب ــک س ــت: »ی ــر گف وزی

ــم.« ــما را بده ــواب ش ج
شــاه قبــول کــرد. وزیــر رو کــرد بــه اهالــی و گفــت: »شــاه 
از دیــدن روســتای آبــاد و پربرکــت شــما خیلــی خوشــحال 
ــن  ــی ای شــده اســت. فکــر مــی کنــم هریــک از شــما اهال
روســتا، آدم هــای بــا فهــم و شــعوری هســتید. بــه همیــن 
خاطــر، شــاه دســتور داده ایــن روســتا نیــازی بــه کدخــدا 
نــدارد و مــردم خودشــان مــی تواننــد روســتا را بچرخاننــد. 
ــدا  ــما کدخ ــه ی ش ــد، هم ــه بع ــروز ب ــت از ام در حقیق
هســتید.« اهالــی روســتا ، خوشــحال شــدند و شــاه و وزیــر 
ــا  ــب ه ــوار اس ــد و س ــع کردن ــان را جم ــایل ش ــم وس ه

ــه طــرف کاخ برگشــتند. شــدند و ب
ــاری  ــئول آبی ــادت، مس ــق ع ــدا طب ــردای آن روز کدخ  ف
ــاور  ــیم آب را بی ــه ی تقس ــت: »برنام ــرد و گف ــدا ک را ص
ــک از  ــدام ی ــاغ ک ــه ب ــد ب ــه بای ــروز آب رودخان ــم ام ببین

ــرود؟« ــتا ب ــی روس اهال
میــرآب، لبخنــدی زد و گفــت: » همــان طــوری کــه شــاه 

ــتم و  ــدا هس ــک کدخ ــودم ی ــرای خ ــن ب ــتور داده، م دس
ــتم.« ــاری نیس ــؤول آبی ــر مس دیگ

ــریع  ــر! س ــای پس ــت: » آه ــرد و گف ــدا ک ــرش را ص و پس
ــاغ  ــه طــرف ب ــه را ب ــردار و آب رودخان بیــل و کلنگــت را ب

ــت.« ــان بفرس خودم
ــرد و  ــا ک ــم کارش را ره ــیابان ه ــد، آس ــه بع از  آن روز ب

ــتم.« ــدا هس ــتم، کدخ ــیابان نیس ــن آس ــت: »م گف
ــن  ــت: »م ــرد و گف ــاز نک ــی اش را ب ــوا در دکان نانوای نان

ــتم.« ــوا نیس ــر نان ــتم و دیگ ــدا هس کدخ
ــون و برنامــه ی قبلــی  هیــچ کــس حاضــر نشــد طبــق قان
ــه  ــرد ک ــی ک ــر م ــس فک ــر ک ــرد. ه ــش بب ــان را پی کارش
خــودش کدخداســت و بقیــه بایــد بــه دســتورهای او گــوش 
بدهنــد و عمــل کننــد. بــه ایــن ترتیــب، کارهــا اصــا پیــش 
نمــی رفــت. آب رودخانــه و بــه هیــچ باغــی راه پیــدا نکــرد 
و همیــن طــوری فقــط هــدر مــی رفــت. هیــچ کــس حاضــر 
نبــود حــرف دیگــری را گــوش کنــد. هــر کــس بــه دیگــری 
ــد.  ــرا نمی ش ــم اج ــتوری ه ــچ دس ــی داد و هی ــتور م دس
ــا یکدیگــر دعــوای شــان شــد. همــه ی اهالــی  اهالــی ده ب

ده فرمانــده و کدخــدا شــده بودنــد.
یــک ســال بــه همیــن صــورت پیــش رفــت. ســال بعد، شــاه 
و وزیــرش دوبــاره بــه طــرف آن ده آبــاد راه افتادنــد. وقتــی 
ــد.  ــاخ در آوردن ــب ش ــیدند، از تعج ــتا رس ــه روس آن دو ب
ــوه  ــای پرمی ــاغ ه ــری از آن روســتای سرســبز و ب ــچ اث هی
و آبــاد نبــود. مــردم روســتا همــه ضعیــف و الغــر و کثیــف 
شــده بودنــد. نــه حمامــی حمامــش را گــرم می کــرد و نــه 
نانوایــی تنــورش را. شــاه خیلــی ناراحــت شــد. بــه وزیــرش 
گفــت: »چــه بــر ســر ایــن روســتا آمــده؟ چــرا دیگــر از آن 

همــه شــادی و آبــادی و نعمــت خبــری نیســت؟«
وزیــر گفت:» وقتی همه کدخدا باشــند، ده ویران می شــود«

ــرای آنهــا  ــی روســتا را جمــع کــرد و قصــه را ب ــر، اهال وزی
گفــت. بعــد هــم بــه همــه دســتور داد کــه مثــل گذشــته 

ــه کار و فعالیــت مشــغول شــوند .  زیرنظــر کدخــدا ب
مریم بدیهی

مربیان نجف آبادی تیم ملی
 فری استایل

احســان حبیــب آبــادی و فرزانــه ایوبــی مربیــان اســکیت نجف 
آبــاد بــه عنــوان مربیان تیــم ملی فری اســتایل منصوب شــدند.

ــی  ــور ط ــکیت کش ــیون اس ــس فدراس ــو ریی ــد هنرج مجی
ــم  ــی تی ــوان مرب ــه عن ــادی را ب ــب آب ــان حبی ــی احس حکم
ملــی آقایــان اســکیت فــری اســتایل شــاخه اســپید اســالوم 
و فرزانــه ایوبــی را بــه عنــوان مربــی تیــم ملــی بانــوان اســکیت 
 اینایــن فــری اســتایل شــاخه اســپید اســالوم منصــوب کــرد.

با آرزوی موفقیت برای این دو مربی شایسته شهرستان

استقبال از بانوان هیمالیانورد 
شهرستان نجف آباد

ــه  ــرف قوق ــاد اش ــف آب ــتان نج ــورد شهرس ــوی کوهن ــه بان س
ای، زهــره ســلیمانی و خدیجــه ســرباز همــراه بــا تیــم باشــگاه 
اورســت اصفهــان بــه سرپرســتی امیــن دهقــان هیمالیــا نــورد 
ــاد  ــار در شهرســتان نجــف آب ــرای اولیــن ب اســتان اصفهــان ب
ــه ۵۵۳۴  ــت و قل ــپ اورس ــس کم ــه بی ــود ب ــه صع ــق ب موف

ــال شــدند. ــا شــرق نپ ــار در منطقــه هیمالی متــری کاالپات
در مراســمی بــا حضــور جعفــرزاده معــاون عمرانــی فرمانــداری 
ــری  ــد و مه ــن موح ــاد، محمدامی ــف آب ــتان نج ــژه شهرس وی
ــزاد  ــان، به ــاون ورزش اداره ورزش و جوان ــس و مع ــی ریی برات
پناهــی مســوول تربیــت بدنــی اداره آمــوزش و پــرورش، محمد 
ــات  ــس هی ــب ریی ــس و نای ــی ریی ــم کریم ــی و مری چاوش
کوهنــوردی، مســعود شــریف و محمدرضــا ابطحــی مســوولین 
ــات  ــای هی ــر اعض ــی و دیگ ــی و کوهپیمای ــای فن ــه ه کمیت
کوهنــوردی شهرســتان، مســوولین باشــگاه هــای کوهنــوردی، 
پیشکســوتان و کوهنــوردان شهرســتان از ســه بانــوی کوهنورد 
نجــف آبــاد اشــرف قوقــه ای، زهــره ســلیمانی و خدیجه ســرباز 
ــه  ــک منطق ــار و آیلندپی ــل کاالپات ــود قل ــه صع ــق ب ــه موف ک

هیمالیــا شــده بودنــد اســتقبال کردنــد.
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                                                                    پلمپ دو واحد صنفی اتاق اصناف
بــه نقــل از روابــط عمومــی اتــاق اصنــاف شهرســتان نجــف آبــاد، گشــت مشــترک بازرســی از واحد هــای صنفــی شهرســتان 
ــا هــدف برخــورد  ــاد متشــکل از  ادارات اماکــن و شــبکه بهداشــت و درمــان انجــام شــد. در ایــن بازدیدهــا کــه ب نجــف آب
ــود و  ــارک رمضــان و ســایر تخلفــات صنفــی صــورت گرفــت، دو واحــد صنفــی فســت ف ــاه مب ــا م ــا متخلفیــن مرتبــط ب ب
ــد. ــاح ش ــع ذیص ــل مراج ــی تحوی ــل قانون ــیر مراح ــت س ــان جه ــده آن ــپ و پرون ــتی( پلم ــک )بهداش ــد نم ــه تولی  کارخان

براســاس ایــن گــزارش در اکیــپ دوم گشــت و بازرســی اتــاق اصنــاف نیــز کــه بــا هــدف نظــارت، پایــش، رصــد قیمتهــا و 
ــه  ــی گرانفروشــی و عــدم ارائ ــه بندهــای قانون ــف صنفــی مســتند ب ــده تخل ــد پرون ــن انجــام شــد، چن ــا متخلفی برخــورد ب

ــد. ــی گردی ــل مراجــع قانون ــور تنظیــم و تحوی فاکت

ــروغ  ــتارگان پرف ــل س ــام از خی ــه الس ــی علی ــام مجتب ام
اســت. او بــه »کریــم اهــل بیــت« شــهرت دارد. رفتــار 
ــان  ــد و جهانی ــی زن ــوج م ــخ م ــینه تاری ــه او در س کریمان
ــردی  ــی دارد. ف ــر وام ــه تحّی ــار را ب ــم و دین سرگشــته دره
ــام  ــه الس ــی علی ــام مجتب ــت ام ــینان خدم ــادر نش از چ
ــرت  ــد، حض ــاز کن ــار نی ــه اظه ــل از آنک ــد. قب ــرفیاب ش ش
ــد.  ــه او بدهن ــت، ب ــه هس ــه در خزان ــه هرچ ــود ک ــر فرم ام
وقتــی بــه ســراغ خزانــه رفتنــد، مبلــغ بیســت هــزار درهــم 
یافتنــد و همــه را بــه ســائل نیازمنــد دادنــد. مــرد ســائل کــه 
از رفتــار ســخاوتمندانه امــام بــه شــگفت آمــده بــود، عــرض 
ــاز  ــا نی ــد ت ــن فرصــت ندادی ــه م ــرا ب ــن! چ ــای م ــرد: آق ک
ــم؟ امــام  خــود را بیــان کنــم و در مــدح شــما ســخن بگوی

ــود: ــخش فرم در پاس
»مــا گروهــی هســتیم کــه بخششــهایمان تــازه و بــی درنــگ 
صــورت مــی گیــرد.« امــام مجتبــی علیــه الســام در جــود و 
کــرم از همــگان ســبقت گرفتــه بــود؛ آن چنــان کــه بــا بــذل 
و بخششــهای خداپســندانه، دســت از دارایــی هــای خویــش 
ــم مــی  مــی کشــید و همــه را در راه خشــنودی خــدا تقدی
ــه  ــی آن حضــرت ب ــی اعتنای ــع بیانگــر ب ــن، در واق ــرد. ای ک
ــد:  ــورد نوشــته ان ــن م ــود. در همی ــا ب ــده دنی مظاهــر فریبن
ــار  ــه الســام در طــول عمــر خــود، دوب ــام مجتبــی علی »ام
ــرد و  ــرج ک ــدا خ ــود را در راه خ ــی خ ــوال و دارای ــاِم ام تم
ســه بــار ثــروت خــود را بــه دو نیــم تقســیم کــرد و نصــف 
ــرای خــود نگهداشــت و نصــف دیگــر را در راه خــدا  آن را ب

ــه فقیــراِن  بخشــید.« امــام مجتبــی علیــه الســام نســبت ب
ــوف و  ــب رئ ــز قل ــل نی ــوردگان جاه ــب خ ــی و فری فرهنگ
ــب دشــمنان  ــر فری ــر اث ــا ب ــان داشــت. گرچــه آنه دل مهرب
ــد؛  ــی کردن ــام برخــورد م ــا ام ــی ب ــی حرمت ــی و ب ــا هّتاک ب
امــا امــام هیچــگاه از ســخنان بیهــوده آنــان غضبنــاک نمــی 
شــد و بــا لطــف و مهربانــی آنهــا را نــوازش مــی کــرد و بــه 
رفــع نیازهایشــان همــت مــی گماشــت. آنــان نیــز بــا دیــدن 
ــد و در  ــه حیــرت مــی افتادن ــه امــام ب برخوردهــای خاضعان
انــدک مــّدت از گفتــه هــای خویــش ندامــت مــی جســتند و 
اظهــار پیشــمانی مــی کردنــد. نمونــه بــارز فروتنــی امــام بــا 
فقــر زدگان فرهنگــی و دیــن باختــگان بــی هویـّـت، ماقــات 
بــا آن مــرد شــامی اســت کــه جریانــش در متــون تاریخــی 

بیــان شــده اســت.
احمد شریعتی

کرامت و بخشندگی امام حسن مجتبی)ع(  ساماندهی سگ های 
 بالصاحب در تیران و کرون

فرمانــدار شهرســتان تیــران و کــرون در نشســت کمیتــه 
ســاماندهی ســگ هــای بــدون صاحــب تیــران و کــرون گفــت: 
پیمانــکار مجــری ایــن اقــدام بایــد پناهــگاه را بــرای نگهــداری 
ســگ هــای جمــع آوری شــده درســطح شــهر آمــاده کند.علــی 
محمــدی کیــا بــا بیــان اینکــه شــهرداری تیــران و رضوانشــهر 
ــن دو  ــع آوری ســگ های باصاحــب از ســطح ای ــرارداد جم ق
ــهرداری  ــزود: ش ــد، اف ــد کرده ان ــکار منعق ــا پیمان ــهر را ب ش
ــد هــر  ــز بای ــی نی ــا و شــهرک های صنعت عســگران، دهیاری ه

چــه زودتــر بــرای ایــن امــر اقــدام کننــد. 
ــن  ــان در ای ــدل یکس ــی و م ــم افزای ــاد ه ــه داد: ایج وی ادام
امــر موجــب انســجام در جمــع آوری ایــن حیوانــات در شــهرها 
شــده و از ورود بقیــه ســگ ها بــه اماکــن مســکونی جلوگیــری 

خواهــد شــد.
فرمانــدار تیــران و کــرون از ایجــاد آبشــخور و محــل تغذیه برای 
حیوانــات در بیابــان هــا و اطــراف شــهر خبــرداد و اظهارداشــت: 
ایــن اقــدام موجــب حفــظ چرخــه محیــط زیســت و از طرفــی 

از ورود آنــان بــه مناطــق مســکونی جلوگیــری می کنــد.
وی یادآورشــد: نبــود تغذیــه بــرای آن هــا در شــهر و روســتا از 
ورود و زندگــی مــدام در مناطــق مســکونی جلوگیــری می کند.

ــات و تغذیــه آن هــا،  ــرای حمایــت از حیوان وی اضافــه کــرد: ب
مــواد غذایــی در اماکــن مــورد پیــش بینــی قــرار گیــرد.

محمــدی کیــا بــه روش نویــن بــرای جلوگیــری از ورود 
ــپر  ــت: س ــرد و گف ــاره ک ــه مناطــق مســکونی اش ــات ب حیوان
ــه  ــت ک ــوص اس ــن خص ــان در ای ــش بنی ــرح دان ــی ط صوت
ــن موضــوع از آن  ــر ای ــه ب ــا انجــام مطالع بخشــداری کــرون ب
بــرای جلوگیــری از ورد ســگ هــا ولگــرد بــه شــهر جلوگیــری 

ــرد. ــد ک ــتفاده خواه دروغ و پنهان کاری در ازدواجاس
دروغ و پنهــان کاری در ازدواج همیشــه مشــکل ســاز 
ــی  ــن وارد م ــط زوجی ــر رواب ــی را ب ــرات منف ــوده و تاثی ب
ــد  ــی کنن ــم ازدواج م ــا ه ــرد ب ــه زن و م ــی ک ــد . زمان کن
ــا  ــد کــه زندگــی خــود را ب ــع دارن هــر کــدام ازز آنهــا توق
ــذار در  ــر گ ــم و تاثی ــائل مه ــد و مس ــروع کنن ــت ش صداق
ــن  ــد در ای ــی نکنن ــر مخف ــده را  از یکدیگ ــته و آین گذش
میــان دروغگویــی و پنهــان کاری آرامــش زندگــی شــان را 
از بیــن مــی بــرد . در بعضــی از مــوارد زوجیــن گمــان مــی 
کننــد اگــر واقعیــت فــاش شــود طــرف مقابــل را از دســت 
خواهنــد داد و یــا بــا واکنــش شــدیدی مواجــه مــی شــوند 
، بــه همیــن ســبب تصمیــم بــه پنهــان کاری مــی گیرنــد .  
بــه ایــن موضــوع توجــه کنیــد  کــه پنهــان کاری بــه مــرور 
زمــان  بــه دروغ تبدیــل مــی شــود و زمانــی کــه حقیقــت 

فــاش شــود ، شــرایط از کنتــرل خــارج گــردد . 
چه مسائل و چیزهایی را نباید در ازدواج پنهان کرد ؟

۱.مسائل مالی 
۲.روابط جدی قبل از او 

۳.بیماری خاص 
۴.مسائل جدی در رابطه با خانواده شما

۵.اخاق و رفتار
۶.اعتیاد 

۷. خیانت
پیامد های دروغ و پنهان کاری چیست ؟ 
*  باعث جدایی و تمام شدن رابطه می شود 

* ایجاد شک و بی اعتمادی
* آسیب های روانی

* ایجاد احساسات منفی در فرد 
 شایع ترین دالیل دروغ و پنهان کاری در ازدواج به شرح 

زیر می باشد .
۱. بی اهمیت دانستن موضوع

۲. وجود شخص سلطه گر در رابطه
۳. ترس از دست دادن 

راز پنهان شده را چگونه بازگو کنیم ؟ 
۱.به سرعت مسئله را بازگو نکنید

۲. مدعی نباشید 
۳. از نفر سوم استفاده کنید

۴. در جای مناسب صحبت کنید
تاثیر خدمات روانشناسی بر پنهان کاری در ازدواج  

ــدن  ــاش ش ــس از ف ــر پ ــی اگ ــان کاری حت  دروغ و پنه
ــر  ــی ب ــای مخرب ــود ، پیامده ــر نش ــز منج ــی نی ــه جدای ب
ــن شــرایط  ــه در ای ــذارد . ک ــی گ روی رابطــه زناشــویی م
ضــروری اســت کــه از یــک روانشــناس متخصــص کمــک 
ــد . از  ــازی کنی ــاره بازس ــود را دوب ــه خ ــا رابط ــد ت بگیری
ــا  ــد ت ــی کن ــما کمــک م ــه ش ــر روانشــناس ب ســوی دیگ
ــته  ــود داش ــی مشــترک خ ــه در زندگ ــی ک ــان کارهای پنه
ایــد را هرچــه ســریع تــر و بــا کمتریــن آســیب بــه همســر 
ــر  ــی هن ــی حام ــاوره روانشناس ــز مش ــد . مرک ــود بگویی خ
ــا در هــر کجــا کــه  ــا کــرده ت ــن امــکان را مهی زندگــی ای
ــا  ــز ب ــن مرک ــات ای ــی از خدم ــورت تلفن ــه ص ــتید ب هس

ــوید .  ــد ش ــی بهرمن ــت عال کیفی
الهام شهریاری

بازیافت پسماند شهری و 
روستایی تیران و کرون

فرمانــدار  عمرانــی  و  ریــزی  برنامــه  معــاون 
مرکــزی  بخــش  پســماند  گفــت:  کــرون  و  تیــران 
نجــف  بیــن  مشــترک  همــکاری  بــا  شهرســتان  ایــن 
شــد. خواهــد  بازیافــت  و  تفکیــک  لنجــان  و  آبــاد 
شــهرام آذرپــی ادامــه داد: پســماند مناطــق روســتایی و 
ــن و ســپس  ــخص دف ــی مش ــرون در محل ــهری بخــش ک ش

ــد. ــد ش ــت خواه ــر روی آن کاش ــی ب ــای گیاه گونه ه
ــرد و  ــاره ک ــا اش ــه ه ــدا زبال ــک از مب ــه ضــرورت تفکی وی ب
اذعــان داشــت: در آینــده برنامــه ریــزی بــرای بازیافــت زبالــه 

آن مناطــق در قالــب شــرکت خــاص انجــام مــی شــود.
بــه گفتــه معــاون برنامــه ریــزی و عمرانــی فرمانــدار تیــران و 
کــرون، بازیافت زباله ها و بازآفرینــی برخی از مواد دور ریختنی 
ــد هــم دارد. ــط زیســت، ایجــاد درآم ــر حفــظ محی ــاوه ب ع
وی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه شــعار ســال از روش هــای 
ــتان  ــی شهرس ــف مدیریت ــای مختل ــان در حوزه ه ــش بنی دان

مثــل بازیافــت اســتفاده خواهــد شــد.

مقام سوم نجف آباد در مسابقات 
جودو قهرمانی

ــی  ــابقات قهرمان ــاد در مس ــف آب ــتان نج ــودو شهرس ــم ج تی
جوانــان اســتان اصفهــان جــام مــوالی عرشــیان بــا کســب ۲ 
ــام  ــب مق ــه کس ــق ب ــرادی موف ــوم انف ــام س ــام اول، ۱ مق مق

ســوم تیمــی شــد.
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آبادنجف آباد

بــه گــزارش اداره ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری نجــف آبــاد در پانزدهمیــن روز از مــاه 
مبــارک رمضــان مراســم تکریــم و معارفــه مدیریــت امــور مالــی و ذیحســابی شــهرداری نجــف 

آبــاد  در ســالن فرزانــگان فرهنگســرای خــارون انجــام شــد.
همزمــان بــا میــاد دومیــن اختــر آســمان امامــت و والیــت امــام حســن مجتبــی علیــه الســام 
ــهر،  ــامی ش ــورای اس ــای ش ــور اعض ــا حض ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــن روز از م و در پانزدهمی
عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد و معاونیــن و مدیــران شــهرداری، ناصــر مهدیــه مدیــر 
امــور مالــی و ذیحســابی شــهرداری نجــف آبــاد مــورد تکریــم قــرار گرفــت و جعفــر صالحــی در 

همیــن پســت معارفــه شــد.
ــن  ــوان اولی ــه عن ــاد ب ــژاد عضــو شــورای اســامی شــهر نجــف آب  مهنــدس حســن یوســفی ن
ســخنران ایــن جلســه گفــت از فرصــت هــا اســتفاده کنیــم و بــه مــردم خدمــت کنیــم. بــه گفتــه 

بــزرگان ارزش خدمــت بــه خلــق از تمــام مســتحبات باالتــر اســت.
 وی ادامه داد اعتماد مسئولین را پاس بداریم و خدمتگزار صدیقی برای مردم باشیم.

ــن آرزوی  ــه ضم ــخنران جلس ــن س ــوان دومی ــه عن ــاد ب ــف آب ــهردار نج ــه ش ــه جلس در ادام
قبولــی طاعــات و عبــادات و تبریــک میــاد ســبط اکبــر رســول مکــرم اســام )ص( 
ــت  ــر در خدم ــه از عم ــردم آن چ ــه م ــت ب ــرای خدم ــت ب ــی اس ــا فرصت ــئولیت ه ــت مس گف
ــت. ــان اس ــود زی ــدا نب ــق خ ــه خل ــت ب ــه در خدم ــت و آنچ ــود اس ــت س ــردم گذش ــه م  ب

 وی ادامــه داد ردای خدمــت زود از روی دوش مــا برداشــته مــی شــود پــس از ایــن زمــان بایــد 
حداکثــر اســتفاده را کــرد.

ــه خاطــر همــه تــاش هایشــان تشــکر می کنیــم و   امامــی در ادامــه گفــت از آقــای مهدیــه ب
بــرای ایشــان آرزوی موفقیــت داریــم و بــه آقــای صالحــی کــه دارای کوله بــار خوبــی از تجربــه 
ــا  ــد و همــکاری ب ــه خاطــر اینکــه لطــف کردن ــم و از ایشــان ب ــدم مــی گوی ــر مق هســتند خی

مجموعــه را پذیرفتنــد تشــکر مــی کنــم.
 در پایــان بــه پــاس خدمــات مدیریــت قبلــی لــوح سپاســی توســط شــهردار و اعضــای شــورای 

اســامی شــهر بــه ایشــان اعطــا شــد.

قصه دنباله دار 
پرواز لیال

اونجــا بهــم گفتنــد الویــت بــا اســتخداِم آقایــون اســت. اونهــام راســت میگفتــن وقتــی کار بــه انــدازه 
ــا شیرهاســت.  ی کافــی بــرای همــه نیســت مجبــوری شــیر یــا خــط کنــی ولــی همیشــه الویــت ب
چــون شــیرها میخواســتند زن بگیرنــد . مــا میتونســتیم بشــینیم تــوی خونــه و ظــرف بشــوریم و غــذا 
بپزیــم و اینجــوری ســر کار بودیــم.  آنوقــت تــوی فــرم  ثبــت نــام مدرســه ی بچــه هامــون تــو فایــِل 
شــغِل مــادر بنویســیم خانــه دار. خانــه داری کــه نــه حــق داشــت نــه حقــوق و نــه بیمــه نــه مرخصــی 
ولــی شــاغل حســاب مــی شــد. مــن بــرای شــغل خانــه داری آمــوزش ندیــده بــودم. بــرای رکاب زدن 

تــوی حیــاط خونــه دوچرخــه ســواری یــاد نگرفتــم. “
مریــم پریــد وســط حرفــم و گفت:”مــن هــم دلــم میخواهــد کاس رقــص بــرم. از بچــه گــی رقــص 
بالــه را دوســت داشــتم. یکــی از دوســتهام دلــش مــی خواســت مــی تونســت بــره  ورزشــگاه  و فوتبــال 
تماشــا بکنــه. اون یکــی دوســتم نرگــس ، همــون کــه فوتبالیســته ، دلــش مــی خواســت میتونســت 
ــد  ــم؟ چــرا نبای ــی. چــرا نری ــچ محدودیت ــدون هی ــال ب ــی فوتب ــره مســابقات جــام جهان ــه روزی ب ی
دلمــون بخــواد ؟کــدوم آدم عاقلــی نمــی خواهــد کیفیــت زندگیــش را باالتــر ببره؟حــق بــا لیــا ســت. 

دنبــال آرزوهامــون بایــد بریــم . دنبــال بهتــر کــردن کیفیــت جوانــی و زندگیمــون بایــد باشــیم.”
زهره گفت:”مطمینی با رفتنتون کیفیت زندگیتون بهتر میشه؟ “

 بعــد ســرش را باالتــر گرفــت و  مســتقیم تــو چشــمهای مــن  نــگاه کــرد و گفــت:” بــازِی وســطی 
را یادتــه؟”

منتظــِر جوابــم نشــد و ادامــه داد:” تــو اون بــاز یــه بازیکــن بــود بــه اســم نخــودی! مــاِل هــر دوتــا تیــم 
بــود. بــا هــر دو گــروه داخــِل زمیــن بــود اصــا همیشــه وســط بــود نفــرات و تیــم هــا عــوض میشــدند 
ــازی  ــا ب ــود. تنه ــاِل خــودش ب ــت گلــش م ــی نخــودی تکــون نمیخــورد . گاهــی کــه گل میگرف ول
میکــرد. تهــا گل میگرفــت و تنهــا ازش اســتفاده میکــرد در آخــر هــم تنهــا مــی بردیــه برنــده ی تنهــا 
بــود. نــه تــویِ  لــذت بــرِد ایــن گــروه شــریک بــود و نــه تــویِ غــم  باخــِت اون یکــی تیمــش. در عیــِن 
حــال هــم بــرده بــود هــم باختــه بــود. بــراِی یــه دســته از هــم گروهــی هــاش غصــه میخــورد و بــرای 
یــه دســته دیگــه ناراحــت بــود. نمیتونســت از گلهایــی کــه گرفتــه بــرای بقیــه بــذل و بخشــش بکنــه. 
همــدل نبــود یــا نداشــتنخودی هیــچ کــدام از تیــم هــا نبــود نــه ایــن بــود و نــه آن یــه آأم بــه دو تــا 
گــروِه مقابــل هــم کــه تــوی هــر دو بــازی میکــرد جنــگ کــه میشــد نمیتونســت طرفــداری کنــه اگــه 
میکــرد از یــه طــرف طــرد میشــد. برنــده میشــدی ولــی تنهایــی . مــن میدونــم کــه همــه ی اونهایــی 
کــه رفتنــد خوشــبخت میشــند ولــی تنهــا خوشــبخت میشــند. مــن میگــم چــاره ای  داشــتند حتمــا. 

اگــر بــودی همــه بــا هــم راهــش را پیــدا میکریــدم.”
ــا موندمــون هــم همــدل نمــی  ــا ب ــا انتخــاب درســت را کــرده زهــره م ــه نظــرم لی ــم گفت:”ب مری
شــیم.زهره تــو از کــدام هــم تیمــی هــا داری حــرف میزنــی؟االن شــدیم هــم تیمی؟اونجــا کــه کیــِف 
مــن را تــوِی خیابــان زدنــد و در خواســِت کمــک کــردم کــدام یکــی از ایــن هــم تیمــی هــا کمکــم 
کردنــد؟ کدامیــک از ایــن هــم تیمــی هــا وقتــی تقاضــاِی آب کــردم یــه لیــوان آب بــه مــن دادند؟بــه 
هــم تیمــی هامــون بــی تفــاوت شــدیم همــه داریــم انفــرادی بــازی مــی کنیــم. اینجــا دیگــه حتــی 
خســرو و شــیرین هــم دیگــه  تــوی یــک تیــم بــازی  نمیکننــد میرنــد تــو تیمــی کــه نفعشــون بیشــتر 
باشــه. االن مدتهاســت کــه اونهــا هــم دارنــد مقابــل هــم بــازی میکننــد. اینجــا دیگــه هیــچ تیمــی 
نمونــده . اونهایــی کــه موندنــد فقــط کاِه خودشــون را چســبیدند کــه بــاد نبــره. غافــل بشــی کاه 

کــه کاهــه خودتــم بــاد مــی بــره . مــن هــم میخــوام تیمــم را عــوض کنــم .”
مریم بدیهی

به مناسبت شب های قدر

شبی که در آن خطاب می آید: کجایند جوانمردان شب خیز 

که در آرزوی دیدار، بی خواب و بی آرام بوده اند و در راه عشق 

شربت بال نوشیده اند، تا خستگی ایشان را مرهم گذاریم 

و اندر این شب قدر ایشان را با قدر و منزلت گردانیم؛ که 

امشب، شب نوازش بندگان است و وقت توبه گنهکاران.

تکریم و معارفه مدیر امور مالی و ذیحسابی شهرداری

تراریخته چیست؟
 GMO-  بــا نــام محصــوالت تــراژن بــا عامــت اختصــاری  Transgenic  تراریختــه
GM- GE کــه طــی ســال هــای اخیــر بــه شــدت مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت، فــن 
آوری مهندســی ژنتیــک، بــه گونــه ای کــه در واقــع ســاختار ژنتیکــی دســت کاری مــی 
شــود تــا از طریــق تزریــق ژن خصوصیــت مــورد نظــر در محصــول ایجــاد و یــا حــذف 
ــد  ــد ایجــاد شــود. در جهــان تولی ــت در طبیعــت نمــی توان ــن حال مــی شــود کــه ای
ــه شــده اســت. در  ــه کار گرفت ــه ب ــش از ۲۰ ســال اســت ک ــه بی محصــوالت تراریخت
گیاهــان هــدف از انجــام ایــن فراینــد افزایــش مقاومــت گیــاه در برابــر آفــات، بیمــاری 
هــا، و حشــرات مقــاوم، مقاومــت در برابــر ســموم، مقاومــت در برابــر شــرایط نامناســب 
ــواد  ــدن م ــازه مان ــان، ت ــش زم ــیل، افزای ــرما، س ــا، س ــالی ه ــر خشکس ــی نظی محیط
غذایــی مــی باشــد. ایــن روش در جهــت مشــکل کمبــود غــذا در جهــان مــی باشــد و 

انقــاب عظیمــی اســت در تولیــد محصــوالت کشــاورزی.
ــده محصــوالت،  ــد کنن ــن تولی ــکا بزرگتری ــی کشــور آمری ــای جهان ــر اســاس آماره  ب
ــه مــی باشــند.  ــده محصــوالت تراریخت ــن مصــرف کنن ــی بزرگتری و کشــورهای اروپای
ــن مصــرف  ــب بزرگتری ــه ترتی ــادا ب ــد، کان ــن، هن ــل، آرژانتی ــکا، برزی کشــورهای آمری
ــور  ــر ۱۹۰ کش ــال حاض ــند. در ح ــی باش ــان م ــه جه ــوالت تراریخت ــدگان محص کنن

ــه محصــوالت هســتند. ــن گون ــدگان ای ــان مصــرف کنن جه
بیشــتر محصــوالت ترایختــه جهان ذرت ســویا و پنبه می باشــد که پایــه ترکیباتی مانند 
روغــن، شــیرین کننــده و ســایر مــواد کاربــردی در بســیاری از محصــوالت عرضــه شــده 
مــی باشــند نمونــه دیگــر محصــوالت یونجــه، کانــوال، کدو،گنــدم، میــوه و .. مــی باشــد. 

ادامه دارد...
سمیه شریعتی


