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2
خبر کوتاه

طنین صلوات خاصه امام رئوف ) ع ( در همایش بزرگ پیاده روی
 بمناســبت هفتــه ســامت و بــه همــت خــادم یــاران و یــاوران رضــوی کانــون هــای تخصصــی ورزش و ســامت همایــش پیــاده 

روی خانوادگــی   صبــح جمعــه برگــزار شــد.
در ایــن همایــش برنامــه هــای مختلفــی اجــرا شــد کــه صلــوات خاصــه حضــرت امــام رضــا ) ع ( هــم صــدا اجــرا و بــه محضــر 

آن امــام همــام تقدیــم شــد.
ــان ، شــبکه بهداشــت و  ــا همــکاری و همــت هیــات ورزشــهای همگانــی،اداره ورزش و جوان در ایــن همایــش پــر شــور کــه ب
درمــان و دیگــر کانونهــای تخصصــی برگــزار شــد، ســامت شــرکت کننــدگان توســط اکیــپ هــای ســنجش ســامت بررســی 
شــد و بــه قیــد قرعــه هدایایــی کــه مزیــن بــه تبرکــی حضــرت رضــا )ع( بــود  بــه تعــدادی از شــرکت کننــدگان تقدیــم شــد.

 نظارت و بازرسی از 
کشتارگاه های مرغ نجف آباد

بمنظــور بازرســی و نظــارت بیشــتر از نحــوه کشــتار و توزیــع 
ــروه مشــترکی متشــکل از سرپرســت  ــرم، گ ــرغ گ گوشــت م
ــده بســیج اصنــاف و نماینــدگان قــرارگاه  اتــاق اصنــاف، فرمان
شــهید امانــی شهرســتان نجــف آبــاد نیمــه شــب پنج شــنبه از 
ســاعت ۱۲  تــا ســاعت ۴ بامــداد از کشــتارگاههای مــرغ درســا 

و دانیــال واقــع در حومــه شهرســتان بازدیــد کردنــد.
بــه گفتــه براتیــه سرپرســت اتــاق اصناف شهرســتان نجــف آباد 
هــدف ایــن گــروه نظــارت بــر  ســهمیه هــای دریافتــی، رونــد 
توزیــع و برخــورد بــا تخلفــات احتمالــی کشــتارگاه هــای مــرغ 
اســت کــه در همیــن بازدیــد منجــر بــه تنظیــم یــک پرونــده 
تخلــف  مســتند بــه بنــد قانونــی عرضــه خــارج از شــبکه شــد.

ــر رعایــت دقیــق قوانیــن و قیمــت هــای  وی ضمــن تاکیــد ب
ــان  ــت: بازرس ــردم اظهارداش ــاج م ــاس و مایحت ــوب اجن مص
اتــاق اصنــاف در کنــار ســایر بازرســان و عوامــل مرتبــط بطــور 
ــا اجنــاس مــورد نیــاز مــردم  شــبانه روزی تــاش می کننــد ت
در اختیــار فروشــگاه هــا قــرار گیــرد و بــا قیمــت مصوب ســتاد 

تنظیــم بــازار بــه دســت آنــان برســد.

رئیس دادگستری شهرستان نجف آباد منصوب شد

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی 

ــس  ــوان رئی ــه عن ــی را ب ــجاد پناه ــه س ــوه قضایی ــس ق رئی
دادگســتری شهرســتان نجــف آبــاد منصــوب کــرد و از تــاش 

ــر شــد. ــس پیشــین تقدی ــی رئی ــد برات ــای احم ه
بــر اســاس حکــم رئیــس قــوه قضاییــه ســجاد پناهی کــه پیش 
از ایــن رئیــس دادگســتری تیــران و کــرون بــود را بــه عنــوان 
رئیــس دادگســتری شهرســتان نجــف آبــاد و رئیــس شــعبه اول 

دادگاه حقوقــی و دادرس البــدل کیفــری منصــوب کــرد.
ــاد حجــت االســام  در حکــم رئیــس دادگســتری نجــف آب
محســنی اژه ای بــر ضــروت رســیدگی ســریع و قاطعانــه بــا 

مجرمــان و رســیدگی بــه ســتمدیدگان تاکیــد شــد.
معــاون منابــع انســانی دادگســتری کل اســتان اصفهــان در 
ــل و  ــاد تعام ــس دادگســتری نجــف آب ــه رئی ــم معارف مراس
همــکاری بــرای کاهــش جــرم و آســیب هــای اجتماعــی را 

مــورد تاکیــد قــرار داد.
ــی،  ــای دولت ــت ســازمان ه ــزود: از ظرفی رضــا ســجودی اف
ــرم و  ــوع ج ــش وق ــرای کاه ــای ب ــانه ه ــا و رس ــمن ه س
ــا  ــد شــد ت ــردم اســتفاده خواه ــوزش و توانمندســازی م آم
اینکــه شــاهد کاهــش بــزه و وقــوع جــرم در جامعــه باشــیم.

وی از مــردم خواســت تــا مشــارکت اجتماعــی خــود را مثــل 
گذشــته داشــته باشــند و بــا همــکاری دیگــر نهادهــا شــاهد 
کاهــش ورودی دادگاه هــا و افزایــش صلح و ســازش باشــیم.

معــاون منابــع انســانی دادگســتری کل اســتان اصفهــان بــا 
اشــاره بــه تــاش هــای صــورت گرفتــه در آزادی زندانیــان 
جرائــم غیرعمــد خاطرنشــان کــرد: اســتان اصفهــان در کل 
کشــور رتبــه اول را در ایــن خصــوص دارد کــه مصــداق بــارز 

مشــارکت مردمــی مــی باشــد.

عرضه به قیمت جدید روغن، مرغ، 
تخم مرغ و لبنیات تولید قبل

ــت در  ــر صم ــات وزی ــارت و خدم ــاون تج ــاه میرزایی، مع ش
ــات ســتاد  ــران کل صمــت اســتان ها، مصوب ــه مدی ــه ای ب نام

ــازار را اعــام کــرد. تنظیــم ب
ــن و  ــان تأمی ــتای جری ــت: در راس ــده اس ــه آم ــن نام در ای
ــرغ،  ــت م ــی، گوش ــن نبات ــی )روغ ــای اساس ــع کااله توزی
تخم مــرغ و لبنیــات( مطابــق تصمیمــات ســتاد تنظیــم بــازار 
کشــور از تاریــخ اجــرای قیمت هــای مصــوب جدیــد مطابــق 
اعامیــه شــماره ۲ آن ســتاد، ضــروری اســت ترتیبــی اتخــاذ 
شــود کــه کاالهــای مذکــور اعــم از تولیــد قبــل از تاریــخ ۲۲ 
اردیبهشــت ۱۴۰۱ و بعــد از آن تاریــخ بــا قیمت هــای جدیــد 
ــای  ــقف قیمت ه ــت س ــارت الزم در رعای ــده و نظ ــه ش عرض

جدیــد اعامــی، بــه عمــل آیــد.

راهیابی دو ورزشکار نجف آبادی 
به تیم منتخب بوکس استان اصفهان

ــر  ــت یاس ــمت راس ــرات س ــادی نف ــف آب ــکار نج دو ورزش
ــس  ــی بوک ــابقات قهرمان ــی در مس ــد هارون ــی ومحم مومن
اســتان اصفهــان بــا کســب مــدال طــا بــه مربیگــری احمــد 
ــس  ــب بوک ــم منتخ ــه تی ــی ب ــه راهیاب ــق ب ــی موف صالح
ــت شــرکت در مســابقات کشــوری در سیســتان  اســتان جه

ــدند. ــی ش ــم مل ــی تی ــتان و انتخاب و بلوچس

به مناسبت هفته سالمت، همراه با اهدای جایزه، از باغملی تا پارک کوهستان

تجلیل از فرهنگیان نمونه
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                                                                            صفر تا صد یارانه های جدید
افــراد می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت  https://iran-bssc.ir/dahak و بــا واردکــردن متوســط درآمد ماهیانــه )تومان(، 
اســتان محــل ســکونت، تفکیــک شــهری و روســتایی، متــراژ محــل ســکونت )مترمربــع(، وضعیــت مالکیــت محــل ســکونت و 
ــوار از وضعیــت دهــک خــود مطلــع شــوند. در ایــن شــاخص آمــاری، دهــک اول کم درآمدتریــن گــروه و  تعــداد اعضــای خان

دهــک دهــم پردرآمدتریــن گــروه از خانوارهــا هســتند.
افــرادی کــه بــه هــر نحــوی بــه دهک بنــدی خــود اعتــراض دارنــد می تواننــد از طریــق ســامانه جامــع رفــاه ایرانیــان در وزارت 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه آدرس  https://hemayat.mcls.gov.ir اعتــراض خــود را ثبــت کننــد و اگــر اطاعات 

اعامــی تأییــد شــود، یارانــه آن هــا جبــران خواهــد شــد.

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از کشــف بیــش از 
۱۳ تــن کاالی اساســی احتــکار شــده بــه ارزش ۲ میلیــارد 
و ۲۰۰ میلیــون ریــال در عملیــات مامــوران انتظامــی ایــن 

فرماندهــی خبــر داد.
ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی گفــت: بــا اعــام گزارشــی 
ــک  ــی در ی ــای اساســی و مصرف ــکار کاال ه ــر احت ــی ب مبن
ــرح  ــرای ط ــداوم اج ــتای ت ــوع در راس ــن موض ــار، ای انب
ــارزه  ــکار، مب ــوم احت ــده ش ــا پدی ــه ب ــگیری و مقابل پیش
ــم اقتصــادی و  ــت، نظ ــدگان امنی ــم زنن ــا بره ــه ب مقتدران
ــوران  ــران و مفســدان اقتصــادی در دســتور کار مام محتک

ــت. ــرار گرف ق
ــان از صحــت  ــس از اطمین ــی پ ــوران انتظام ــت: مام او گف
و  قضائــی  مرجــع  هماهنگــی  دریافتــی،  گزارش هــای 
همراهــی نماینــده اداره صمــت در محــل حاضــر شــدند که 
ــن کاالی  ــش از ۱۳ ت ــده بی ــه عمــل آم در بازرســی های ب
ــکر  ــد و ش ــن، قن ــامل آرد، روغ ــده ش ــکار ش ــی احت اساس
ــد. ــف ش ــال کش ــون ری ــارد و ۲۰۰ میلی ــه ارزش ۲ میلی ب

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد درباره دســتگیری 
متهــم ایــن پرونــده  گفــت: کشــفیات بــه دســت آمــده در 
ایــن عملیــات بــه صــورت غیرقانونــی دپــو و احتــکار شــده 
ــک  ــاط ی ــن ارتب ــه در ای ــت ک ــی اس ــن در حال ــود و ای ب
ــده تحویــل مراجــع  نفــر دســتگیر و پــس از تشــکیل پرون

قضایــی شــد.
ــای  ــر تاش ه ــد ب ــا تاکی ــان ب ــی در پای ــام انتظام ــن مق ای

مســتمر پلیــس در برخــورد بــا محتکــران و مخــان نظــام 
اقتصــادی از مــردم خواســت در صــورت اطــاع از هرگونــه 
احتــکار و قاچــاق کاال، مراتــب را از طریــق ســامانه ۱۱۰ بــه 

پلیــس اطــاع دهنــد.

کشف 13 تن کاال های اساسی احتکار شده  رهاسازی100 متر مکعب آب در 
خرداد برای کشاورزان غرب اصفهان

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری اصفهــان: کاهــش 
یکصــد و ۳۰ میلیــون متــر مکعــب بارندگی هــا برخــاف 
ــر مکعــب  ــون مت ــود ۵۰ میلی ــا، و همچنیــن کمب پیش بینی ه
منابــع از محــل پمپــاژ تونــل ســوم کوهرنــگ کــه در کل از یک 
میلیــارد و یکصــد میلیــون مترمکعــب آب پیش بینــی شــده و 
در حــال حاضــر تنهــا ۹۷۰ میلیــون مترمکعــب از میــزان پیش 

بینــی شــده محقــق شــده اســت.
یکصــد میلیــون متــر مکعــب آب در چنــد مرحلــه در خــرداد 
ــاد  ــاورزان، جه ــف کش ــن صن ــق بی ــاس تواف ــر اس ــاه و ب م
کشــاورزی و آب منطقــه ای، بــا رعایــت خــط قرمــز آب شــرب 
اصفهــان بــزرگ و بــر مبنــای عدالــت توزیــع و تخصیــص آب 

ــود. ــازی می ش ــاورزان رهاس ــن کش مابی
کشــاورزان غــرب هنــوز کشــت رســمی خــود را آغــاز 
ــان و درختچه هــای  ــا نجــات درخت ــه اول م ــد و دغدغ نکرده ان

ــت. ــه اس ــن منطق خسارت کالن سرمازدگی به باغ های اصفهانای
ذخایر استراتژیک استان اصفهان 

کامال اشباع است
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری اصفهــان : 
هیــچ مشــکلی در تأمیــن کاالهــای اساســی نداریــم و ذخایــر 
ــر  ــی ذخای ــت و حت ــباع اس ــا اش ــتان کام ــتراتژیک اس اس
کاالهــای اساســی  بیش تــر از نیــاز مــردم یعنــی تــا چنــد مــاه 

ــدارد. ــده مشــکلی ن آین
الزم نیســت مــردم نگــران موجــودی کاالهــای اساســی باشــند، 
ایــن کاالهــا بــر اســاس نــرخ تعییــن شــده ای کــه باالتــر هــم 

نخواهــد رفــت، عرضــه خواهــد شــد.
همــان ۴ قلــم کاالی اساســی کــه ســتاد تنظیــم بــازار کشــور، 
نــرخ آن را تعییــن کــرد، در حــال توزیــع اســت و جــای نگرانی 

وجــود نــدارد و در ذخایــر اســتان مشــکلی وجــود نــدارد.

 شکر گران  فروان می شود
دانایــی، دبیــر انجمــن صنفــی صنایــع قنــد و شــکر:  قیمــت 
ــد  شــکر در ســال ۱۴۰۱ یکســان ســازی شــد و قیمــت جدی
شــکر بــرای ســال جــاری ۱۸۰۰۰ تومــان بــه ازای هــر 

ــد. ــن ش ــه تعیی ــرم درب کارخان کیلوگ
ــکر  ــد و ش ــات قن ــد، کارخانج ــای جدی ــت ه ــاغ قیم ــا اب ب
ــازار  ــه ب ــا ســرعت روان ــزه را ب ــدر پایی ــدات شــکر از چغن تولی
مــی کننــد بــه طــوری کــه از شــنبه شــکر پاییــزه بــه صــورت 

ــی شــود. ــازار عرضــه م گســترده در ب
 پیش از این قیمت شکر ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان بود

رئیــس اداره مدیریــت بحــران و کاهــش مخاطــرات بخــش 
ــان  ــتان اصفه ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــاورزی س کش
ــون عمــده خســارات وارده  ــدای امســال تاکن ــت: از ابت گف
بــه بــاغ هــای اســتان بــر اثــر ســرمازدگی بالــغ بــر 

ــد. ــی باش ــان م ــارد توم ۱۵۰۰میلی
ــون  ــال تاکن ــدای امس ــت: از ابت ــیدی گف ــعلی جمش عباس
عمــده خســارات وارده بــر اثــر ســرمازدگی بالــغ بــر 
۱۵۰۰میلیــارد تومــان در حــدود ۲۰هزارهکتــار از باغ هــای 
ــه  ــارت آن ب ــده خس ــه عم ــد ک ــان می باش ــتان اصفه اس

ــت. ــوده اس ــردو  ب ــو و گ ــو، آل ــته، زردآل ــادام، پس ب
شهرســتان های  در  خســارت ها  بیشــترین  افــزود:  وی 

خوانســار، ســمیرم، مبارکــه، لنجــان، خمینــی شــهر، نجــف 
ــوده اســت. ــتان ب ــدگل و اردس ــان، آران و بی ــاد، اصفه آب

اخیــر  بارندگی هــای  اثــر  در  جمشــیدی  گفتــه  بــه   
ــورد  ــی دو م ــز یک ــتیم بج ــاورزان نداش ــه کش ــارتی ب خس
ــی وارد  ــارت کم ــه خس ــگان ک ــک و گلپای ــور وبیابان در خ

ــت. ــده اس ش
رئیــس اداره مدیریــت بحــران و کاهــش مخاطــرات بخــش 
ــان  ــتان اصفه ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــاورزی س کش
ادامــه داد: عمــده خســارات وارده در طــی ایــن دو مــاه در 

ــت. ــوده اس ــا ب ــا باغ ه ــرمازدگی خصوص ــر س اث
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ســید رضــا مرتضــوی، اســتاندار اصفهــان در جلســه  شــورای گفــت  و گــوی دولــت و بخــش خصوصــی: شــرایط ســفر رییــس 
جمهــور بــه اصفهــان بــه احتمــال زیــاد بــرای ۲ هفتــه آینــده فراهــم خواهــد شــد امــا نمی تــوان در ایــن زمینــه قولــی داد. 
از آقــای رییــس جمهــور خواهــش کردیــم کــه یــک ســفر ۲ روزه بــه اصفهــان و شهرســتان های مختلــف ایــن اســتان داشــته 

باشــند کــه ایشــان هــم قبــول کردنــد.
اقشــار مــردم  ایــن اســتان نیــاز بــه جلســه های مختلــف بــا رییــس جمهــور و وزرا دارنــد؛ تــاش می کنیــم کــه ایــن برنامــه 

محقــق شــود امــا برنامــه ریــزی در ایــن زمینــه بــر عهــده نهــاد ریاســت جمهــوری اســت.

هشدار کمیته نان و گندم به 
نانوایی ها در اصفهان

ــزوم  ــه ل ــه ب ــا توج ــت: ب ــده اس ــه آم ــن کمیت ــه ای در اطاعی
ــد  ــا تاکی ــای کاری، ب ــت ه ــام نوب ــان در تم ــواع ن ــن ان تامی
مجــدد بــر نصــِب تابلــوی مشــخصات بــر ســردرِ واحــد نانوایــی 
ــورت  ــوب، در ص ــای مص ــت ه ــن قیم ــت وزن و آخری و رعای
ــه  ــی و ب ــم فروش ــی، ک ــران فروش ــون گ ــی چ ــراِز تخلفات اح
ویــژه، رعایــت نکــردِن ســاعات پخــت، تعطیلــی غیــر مجــاز و 
کاهــِش ظرفیــِت مصــوِب پخــت، در شــرایط کنونــی، هرگونــه 
ــا  تخلــف بــه منزلــه اخــال در نظــام اقتصــادی محســوب و ب

ــی شــود. ــی م ــی و تعزیرات آن، برخــورِد قضای

مرکز روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت بهداشت:
 بــر اســاس آخریــن بــه روز رســانی هــا، وضعیــت هیــچ یــک از 
شــهرهای کشــور، قرمــز نیســت. همچنیــن تعــداد شــهرهای بــا 

وضعیــت نارنجــی از ۴ بــه ۰ شــهر رســید. 
 تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۳۱۹ به ۲۵۹ شهر رسید و تعداد 
 شــهرهای بــا وضعیــت آبــی از ۱۲۵ به ۱۸۹ شــهر افزایــش یافت. 

قرمز: ۰ شهر
نارنجی: ۰ شهر
زرد: ۲۵۹ شهر
آبی: ۱۸۹ شهر

در هفتــه ۱۱۶ همــه گیــری کوویــد ۱۹ در ایران، فوت ناشــی 
از ایــن بیمــاری در پنــج اســتان کشــور صفــر بــوده و در ۲۸ 
اســتان نیــز کاهــش بیمــاران بســتری گــزارش شــده اســت.

شهر قرمز و نارنجی نداریم

ثبت نام یارانه معیشتی شگرد جدید کالهبرداری

بیش از 50 درصد کولبران دارای 
مدارک باالی لیسانس هستند

۱۰ درصــد زنــان پــاوه، اورامــان و مریــوان کولبرند؛ بیشترشــان 
نیــز سرپرســت خانوارند.

کرمپــور نماینــده کرمانشــاه در شــورای عالــی اســتان ها: 
بیــش از ۵۰ درصــد کولبــران دارای مــدارک لیســانس و فــوق 
لیســانس هســتند. کولبــری کــه فــوق لیســانس ریاضــی بــود 
بــه خاطــر حمــل تلویزیــون ال.ســی.دی در مــرز کشــته شــد. 
آیــا اگــر ایــن افــراد مشــکل معیشــتی نداشــته باشــند حاضرند 

جــان شــان را بــه خطــر بیندازنــد؟

افتتاح نمایشگاه های رنگ و رزین 
و اصفهان پالست

در آیینــی بــا حضــور مهنــدس امیــر حســین کمیلــی رئیــس 
ســازمان صمــت اســتان اصفهــان نهمیــن نمایشــگاه تخصصــی 
دوازدهمیــن  و  هــای صنعتــی  پوشــش  و  رزیــن  رنــگ، 
نمایشــگاه اصفهــان پاســت درمحــل نمایشــگاه هــای دائمــی 

ــاح شــد. ــی  افتت ــن الملل بی

برگزاری هشتمین جلسه شورای 
شهرستان نجف آباد

ــاد  ــف آب ــتان نج ــامی شهرس ــورای اس ــه ش ــتمین جلس هش
عصــر امــروز بــه میزبانــی شــورای اســامی و شــهرداری 

ــد. ــکیل ش ــوزدان تش ج
در ایــن جلســه کــه بــا حضــور معــاون دفتــر امــور روســتایی 
اســتانداری اصفهــان، رؤســای شــوراهای اســامی شــهر هــا و 
اعضــای شــورای شهرســتان برگــزار شــد ابتــدا اکبــر نــوروزی 
ریاســت شــورای شهرســتان در ســخنانی ضمن خوشــامدگویی 
بــه اعضــای حاضــر در جلســه اظهــار داشــت: برخــی از مســائل 
ــه  ــی هم ــاش و همدل ــا ت ــد ب ــتان را بای ــات شهرس و موضوع

مســووالن شهرســتان و اســتان پیگیــری و مرتفــع کــرد.

رئیــس پلیس فتــا اســتان اصفهان از شــگرد جدید کاهبــرداری 
ــه  ــه معیشــتی« ک ــام یاران ــوان »ثبت ن از شــهروندان تحــت عن
می توانــد بــه ســرقت اطاعــات هویتــی و برداشــت غیرمجــاز از 

حســاب بانکــی کاربــران منجــر شــود، خبــر داد.
ســرهنگ ســیدمصطفی مرتضــوی اظهــار کــرد: پــس از اعــام 
ــان،  ــه هم وطن ــتی ب ــه معیش ــای یاران ــر اعط ــی ب ــت مبن دول
ــای  ــایت ها و درگاه ه ــی س ــا طراح ــودجو ب ــراد س ــی از اف برخ
ــردن از  ــا شــیوه های مختلــف و بهــره ب ــد ب جعلــی، ســعی دارن
ــد. ــرداری از شــهروندان کنن ــه کاه ب ــدام ب مهندســی اجتماعــی اق

وی ادامــه داد: در ایــن شــیوه از کاهبــرداری مجرمــان با ارســال 
ــبکه های  ــان ها و ش ــل، پیام رس ــک، ایمی ــق پیام ــام از طری پی
اجتماعــی تحــت عنــوان »ثبت نــام یارانــه معیشــتی« کاربــران 
را فریــب داده و از تکمیــل ظرفیــت درخواســت واجدین شــرایط 

ــد. ــر می دهن خب
پیرامــون شــگرد  اصفهــان  اســتان  فتــا  پلیــس  رئیــس 
ــی  ــن پیام هــا حــاوی لینک های ــح کــرد: ای ــرداران، تصری کاهب

بــا عنــوان »ثبت نــام یارانــه جدیــد معیشــتی« بــوده و از 
کاربــران می خواهنــد تــا بــا کلیــک و ورود بــه صفحــه یــا ســایت 
موردنظــر، اطاعــات هویتــی و بانکــی خــود را به صــورت کامــل 

ثبــت کننــد.
وی در توصیــه ای بــه شــهروندان گفــت: الزم اســت کــه مــردم 
در فرآینــد ثبت نــام و ارائــه اطاعــات جهــت یارانه هــا بــه دفاتــر 
مجــاز و معتبــر پیشــخوان خدمــات دولتــی مراجعــه و از ورود 
بــه لینک هــا و ســامانه های متفرقــه و نامعتبــر و همچنیــن درج 

اطاعــات هویتــی و بانکــی خــودداری کننــد.
ــه  ــورت مواجه ــهروندان در ص ــزود: ش ــوی اف ــرهنگ مرتض س
بــا هرگونــه تمــاس تلفنــی، پیامــک یــا لینــک ارســالی جهــت 
ــق  ــوع را از طری ــت موض ــهام عدال ــاری س ــام کارت اعتب ثبت ن
ســایت پلیس فتا بــه آدرس www.Cyberpolice.ir بخش 
مرکــز فوریت هــای ســایبری، قســمت ثبــت گزارش هــای 
ــن دســت اعمــال  ــا ای ــا ب ــد ت ــان بگذارن ــا در می ــا م ــی ب مردم

ــی شــود. ــه برخــورد قانون مجرمان
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                                                                     قهرمانی تیم نجف آباد در مسابقات جوجیتسو قهرمانی 

مســابقات قهرمانــی جوجیتســو انتخابــی اســتان اصفهــان در خانــه جــودو اصفهــان  در ســه اســتایل فایــت، نــوازا و کاتــا  برگزار شــد،  

کــه در پایــان تیــم شهرســتان نجــف آبــاد بــه مربیگــری و سرپرســتی ایمــان کاظمــی موفــق بــه کســب مقام اول شــد.

مراســم اهــدای حکــم و مــدال قهرمانــی مســابقات  بــا حضــور محمدامیــن  موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان، ســعید  کیانــی 

رییــس هیــات انجمــن هــای ورزشــی نصرالــه عربیــان رییــس هیــات جــودو و چهــارده معصومــی نایــب رییــس انجمــن جوجیتســو 

اســتان  و نایــب رییــس هیــات جــودو شهرســتان در باشــگاه منتظــری انجــام شــد.

محاسبه معوقات تعرفه های 
پرستاران از دی ماه

ــتاری:  ــام پرس ــازمان نظ ــس کل س ــی، ریی ــرزا بیگ ــد می محم
معوقــات تعرفه هــای پرســتاران از دی مــاه محاســبه می شــود.

پرســتاران ایرانــی، ســرآمد در دنیــا هســتند. ایــن خواهــش را از 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی داریــم کــه بــا ایــن جوانــان مــدارا 

کننــد تــا مجوزهــای اســتخدامی صــادر شــود. 
در حــال حاضــر ۷۰ درصــد پســت های ســازمانی وزارت بهداشــت 

ــت. خالی  اس

بمب ساعتی اصفهان، هرلحظه در آستانه ترکیدن

کارشناســان زمین شناســی و ســازه امــروز بــر ایــن باورنــد که 
خطــر فرونشســت زمیــن در اصفهــان و تخلیــه کامــل آبخوان 
ــت. ــاعتی اس ــب س ــون بم ــوار همچ ــان - برخ ــت اصفه دش

ــده  ــوع پدی ــه وق اگرچــه طــی ســال های گذشــته نســبت ب
فرونشســت زمیــن در اصفهــان هشــدار داده شــد، امــا 
متأســفانه طــی یــک ســال گذشــته نشــانه های ایــن ســرطان 
ریزش هــای  و  ترک هــا  قالــب  در  را  خــود  پیشــرونده 
ــا  ــت. آماره ــرده اس ــان ک ــان نمای ــهر اصفه ــف در ش مختل
ــق  ــن در مناط ــت زمی ــرخ فرونشس ــی از ن ــداد متفاوت و اع

مختلــف اصفهــان منتشــر شــده و مطابــق آخریــن آمــار نــرخ 
ســاالنه فرونشســت زمیــن در اصفهــان ۱۸ ســانتیمتر اســت.

متأســفانه امــروز شــاهد آثــار فرونشســت زمیــن و ترک هــای 
ــای  ــا و پل ه ــان و بناه ــهر اصفه ــف ش ــاط مختل آن در نق
ــای  ــانه ترک ه ــه نش ــتیم. اگرچ ــهر هس ــن ش ــی ای تاریخ
ــه  ــی، سی وس ــل چوب ــو، پ ــل خواج ــن در پ ــت زمی فرونشس
پــل، مارنــان، میــدان نقش جهــان، مســجد امــام)ره(، مســجد 
حکیــم، مســجد ســید، شــهرک نیــروی هــوا، شــهرک کاوه، 

ــان اســت. ــه وضــوح نمای ــه اصفهــان و .... ب خان

واریز کمک معیشتی ماه اول به 
حساب همه مشموالن قبلی

رئیــس جمهــور در جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت:  
کمــک معیشــتی مــاه اول بــه حســاب همــه مشــموالن قبلــی 
ــتند،  ــی هس ــدی فعل ــر در دهک بن ــی تجدیدنظ ــه متقاض ک

واریــز شــود.
ــغ  ــذا مبل ــردم اســت ل ــاری م ــه خوداظه ــر اعتمــاد ب  اصــل ب
کمــک معیشــتی مــاه اول، بــه حســاب ایــن افــراد نیــز واریــز 
ــان از ســوی  ــد درخواســت متقاضی ــه محــض تأیی ــا ب شــود ت
دســتگاه های مســئول، ایــن مبلــغ توســط آنهــا قابــل برداشــت 
ــموالن،  ــایر مش ــد س ــز همانن ــی نی ــای آت ــردد و در ماه ه گ

بتواننــد مبلــغ کمــک معیشــتی را دریافــت نماینــد.
ــاه اجتماعــی موظــف اســت حداکثــر   وزارت تعــاون،  کار و رف
ــه  ــی و نتیج ــت ها را بررس ــن درخواس ــاه، ای ــک م ــرف ی ظ

ــد. ــام نمای ــوار اع ــتان خان ــه سرپرس ــی را ب نهای

 ریاست جدید اداره تعاون کار 
و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد 

بزودی معرفی می شود

ــال  ــس از ۱۹ س ــزی پ ــد مغ ــدس محم ــت مهن دوران خدم
ــید. ــان رس ــه پای ــاد ب ــف آب ــه در نج ــات صادقان ــاش و خدم ت

 مغــزی ریاســت اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان 
نجــف آبــاد را بمــدت ۱۹ ســال بــر عهــده داشــت و بــه جامعــه 
ــن مــدت ۱۰ ســال بعنــوان  کارگــری خدمــت کــرد کــه از ای
بــازرس کار و ۹ ســال نیــز رئیــس اداره بــود. جانشــین مغــزی 
تــا چنــد روز آینــده معرفــی خواهــد شــد و تــا معرفــی ریاســت 
جدیــد وی همچنــان نظــارت و  سرپرســتی اداره را عهــده دار 
اســت. مهنــدس محمــد مغــزی اخیــرأ بعنــوان معــاون روابــط 
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــاه اجتماع ــاون کار و رف کار اداره کل تع

مشــغول بــه کار شــده اســت.
هفتــه نامــه دیباگــران  بــرای ایــن مدیــر خــدوم آرزوی 
ســربلندی و موفقیــت دارد و همانطــور که در شهرســتان منشــأ 
خدمــات خوبــی بــود امیــد اســت در جایــگاه معاونــت اداره کل 
اســتان نیــز مدافــع حقــوق کارگــران و کارفرمایــان عزیز باشــد..

چگونه خود را برای امتحان آماده کنیم!
 توصیــه های عمومــی: در کاس درس حضوری مســتمر 
داشــته باشــید، حضورمنظــم، مســتمر و بــا آمادگــی قبلــی 
در کاس بخشــی از راهــی اســت کــه در جهــت آماده شــده 
بــرای امتحــان طــی مــی کنیــد. در طی جلســات حضــور در 
کاس مشــخص کنیــد کــه چــه مطالبــی را بــرای امتحــان 
ــر  ــه خاط ــات را ب ــزاری امتحان ــخ برگ ــد. تاری ــاد بگیری ی
بســپارید و ســعی کنیــد تــا آن زمــان مطالــب حفــظ کنیــد.

ــما  ــاش ش ــد: ت ــز کنی ــه دروس پرهی ــدن عجوالن  از خوان
ــا  ــرم را ب ــک ت ــده در ی ــس ش ــب تدری ــه مطال ــرای اینک ب
عجلــه در روز قبــل امتحــان یادبگیریــد، نتیجــه زیــادی در 
بــر نخواهــد داشــت. روز یــا شــب امتحــان زمانــی نیســت 
ــن کار  ــد. ای ــرا گیری ــب را ف ــه مطل ــن هم ــد ای ــه بتوانی ک
ــدت  ــه ای دراز م ــی برنام ــد. ط ــی کن ــته م ــما را خس ش
خــود را بــرای امتحــان آمــاده کنیــد و حتــی در طــول تــرم 

ــب درســی در تمــاس باشــید. ــا مطال پیوســته ب
رهایی از اضطراب امتحان

ــدن از روشــی صحیــح اســتفاده  ــرای درس خوان  ب
ــع  ــزی مان ــه چی ــد ک ــه کنی ــی مطالع ــد: در موقعیت کنی
تمرکزتــان بــر روی مطالــب درســی نشــود. از کلیــه منابــع 
ــب  ــر مطال ــری بهت ــه یادگی ــد ب ــی توانن ــه م ــود ک موج
درســی کمــک کننــد اســتفاده کنیــد. اگــر مطلبــی را نمــی 
فهمیــد آن را از اســتادتان یــا افــراد گــروه مطالعــه بپرســید. 
ــید،  ــوالی را در کاس بپرس ــه س ــتید ک ــل نیس ــر مای اگ
ــر کارش اســت  ــه در دفت اســتادتان را در طــی ســاعاتی ک
ببنیــد و ســوال خــود را مطــرح کنیــد. بیشــتر معلمــان از 

ــوند. ــی ش ــحال م ــان خوش ــکاوی شاگردان ش کنج
 از اســتادتان بپرســید کــه ســواالت از کــدام بخــش هــای 

کتــاب و حــاوی چــه مطالبــی اســت.

 اولویــت را در نظــر داشــته باشــید: اگــر درس 
ــه  ــد ک ــزی کنی ــه ری ــه ای برنام ــه گون ــد ب ــکل داری مش
ــه آن اختصــاص دهیــد. اگــر تشــکیل  وقــت بیشــتری را ب
خانــواده داده ایــد در دوره ای کــه بــرای امتحانــات آمــاده 
مــی شــوید بــه آن هــا بگوئیــد کــه روزهــای ســختی را در 
پیــش رو داریــد و اگــر شــاغل هســتید برنامــه ســبک تــری 
بــرای مطالعــه روزانــه تهیــه کنیــد یــا اینکــه روزهــای باقــی 

ــد. ــا امتحــان را مرخصــی بگیری ــده ت مان
 ســواالت امتحانــی طــرح کنیــد و بــه آنهــا پاســخ دهیــد: 
برگــزاری یــک امتحــان تمرینــی بــه ویــژه در روز قبــل از 
امتحــان و بــا شــرایطی حتــی المــکان شــبیه بــه امتحــان 

واقعــی اضطــراب شــما را کاهــش مــی دهــد.
ــد و از  ــرور کنی ــل را م ــای قب ــرم ه ــی ت ــواالت امتحان  س
اســتادتان بخواهیــد نمونــه ســواالت قبــل را حتمــا به شــما 
نشــان دهــد و اینطــور بــا کــم و کیــف ســواالت امتحانــی 

آشــنا مــی شــوید
الهام شهریاری
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خبر کوتاه

فوتبالیست نجف آبادی در رقابت های فوتبال ناشنوایان المپیک برزیل
تیــم ملــی فوتبــال ناشــنوایان مــردان ایــران حاضــر در بیســت و چهارمیــن دوره المپیــک تابســتانی ناشــنوایان ۲۰۲۱ برزیــل بــا 
حضــور محمــد قائــدی از نجــف آبــاد بــه عنــوان دروازه بــان تیــم ملــی موفــق بــه صعــود به جمــع ۸ تیــم برتر ایــن رقابت ها شــد.

 بــه گفتــه قــادر تیمــوری ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ناشــنوایان کشــور :  » فوتبالیســت هــای ناشــنوا در مرحلــه مقدماتــی، 
ســه بــرد برابــر تیــم هــای هلنــد، ایتالیــا و برزیــل داشــتند کــه بــا ایــن پیــروزی هــا بــه عنــوان صدرنشــین از گــروه خــود صعــود 
کردنــد و در جمــع هشــت تیــم برتــر قــرار گرفتنــد« و در آخریــن بــازی مرحلــه مقدماتــی بــا حضــور محمــد قائــدی ســنگربان 
تیــم بــه مصــاف تیــم کامــرون رفــت کــه در پایــان بــا نتیجــه ۶ بــر صفــر بــه پیــروزی رســید  در ایــن دیــدار، قائــدی در اولیــن 

بــازی ملــی خــود بــه مــدت ۹۰ دقیقــه از ســنگر تیــم ملــی حفاظــت کــرد.

  کشف 5۶ دستگاه ماینر قاچاق
ــی  ــوران انتظام ــت: مام ــی گف ــری آران ــم گوه ــرهنگ میث س
فرماندهــی انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد بــا انجــام اقدامــات 
ــال در ۶ کارگاه  ــر مجــاز ارز دیجیت تخصصــی از اســتخراج غی
ــود  ــتور کار خ ــوع را در دس ــی موض ــع و  بررس ــه مطل متروک

ــد. ــرار دادن ق
او مــی گویــد: مامــوران پــس از تکمیــل تحقیقــات خــود طــی 
هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی بــه همــراه کارشناســان اداره برق 
از ایــن کارگاه هــا بازدیــد کردنــد کــه در مجمــوع ۵۶ دســتگاه 
ماینــر قاچــاق کــه به صــورت غیرمجــاز در حــال اســتخراج  ارز 

دیجیتــال بودنــد را کشــف کردنــد.
ــای  ــاد ارزش ماینر ه ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــارد  ــه  ۹ میلی ــان مربوط ــی کارشناس ــر ارزیاب ــوفه را براب مکش
ریــال اعــام کــرد و گفــت:  در ایــن رابطــه ۶ نفــر دســتگیر و 
پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام اقدامــات قانونــی تحویــل 

مرجــع قضائــی شــدند.
ســرهنگ آرانــی گوهــری گفــت: مبــارزه بــا اســتخراج ارز هــای 
ــه صــورت مســتمر در دســتور کار ایــن  دیجیتــال غیرمجــاز ب
فرماندهــی قــرار دارد و در ایــن راســتا چنانچــه شــهروندان از 
ــع هســتند  ــه مطل ــن زمین ــاز اشــخاص در ای ــت غیرمج فعالی
می تواننــد موضــوع را از طریــق شــماره تلفــن ۱۱۰ بــه پلیــس 

اعــام کننــد.

ــور  ــا حض ــهری ب ــازی ش ــورای مناسب س ــه ش ــن جلس  اولی
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه نجف آبــاد، معــاون عمرانــی 
ســالن  در  دولتــی  دســتگاه های  نماینــدگان  و  فرمانــدار 

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــن شهرس ــداری ای فرمان
ــا بکارگیــری توانایی هــای  توســعه هــر جامعــه را متناســب ب
ــایر  ــد س ــوالن مانن ــرد: معل ــار ک ــت و اظه ــه دانس آن جامع
ــه راحتــی در فضاهــای شــهری  ــد ب ــراد جامعــه حــق دارن اف
بــه ویــژه معابــر و پیاده روهــا تــردد کننــد و در ایــن رابطــه بــا 

مشــکل و مانعــی مواجــه نباشــند.
ــر وظایــف شــهرداری و دیگــر  ــا تاکیــد ب موســی مباشــری ب
ــام  ــد تم ــی بای ــتگاه های اجرای ــه دس ــزود: هم ــتگاه ها، اف دس
تــاش خــود را در راســتای رفــع این مشــکات بــه کار گیرند.

ــه  ــاره ب ــا اش ــز ب ــاد نی ــتان نجف آب ــتی شهرس ــس بهزیس رئی
ــا  ــازی ب ــئله مناسب س ــت:  مس ــوع، گف ــن موض ــت ای اهمی
توانمندســازی معلولیــن ارتبــاط مســتقیم دارد و زمانــی کــه 
ایــن مهــم بــه درســتی انجــام پذیــرد، خوداتکایــی و اســتقال 

ــود. ــم می ش ــوالن فراه ــرای معل ــبی ب نس
ــه  ــد ب ــهری بای ــط ش ــه داد: محی ــت کار ادام ــا قناع علیرض

ــی  ــمی- حرکت ــول )جس ــه معل ــود ک ــی ش ــه ای طراح گون
ــف شــهری  ــاط مختل ــه نق ــد ب ــی بتوان ــه خوب ــان( ب و نابینای
دسترســی پیــدا نمایــد؛ تســهیاتی کــه آنــان را قــادر ســازد 
بــدون کمــک دیگــران در اجتمــاع زندگــی کــرده و بــه 

ــد. ــاب نماین ــاب و ذه ــادگی ای س
وی خاطرنشــان کــرد: بســیاری از دســتگاه های اجرایــی 
هنــگام ســاختن مراکــز و اماکــن جدیــد بســیاری از اصــول و 
ــت نکــرده و دسترســی  اســتانداردهای مناسب ســازی را رعای

ــا مشــکل مواجــه مــی کننــد. آســان معلــوالن را ب
ــه بررســی اصــول  ــاد ب رئیــس بهزیســتی شهرســتان نجف آب
از  ادامــه  در  و  پرداخــت  مناسب ســازی  اســتانداردهای  و 
دســتگاه های مختلــف و میــزان موفقیــت آنهــا در امــر 

مناسب ســازی نــام بــرد.
طبــق مصوبــات کمیتــه مشــورتی برگــزار شــده بــا انجمن های 
معلولیــن، منطقــه ای در شهرســتان بــه عنوان پایلــوت انتخاب 
و بــه همــت شــهرداری ایــن منطقــه در حــال مناســب ســازی 
ــایر  ــرح در س ــن ط ــت، ای ــورت موفقی ــه در ص ــد ک می باش

نقــاط شهرســتان نیــز اجرایــی می شــود.

ارتباط مستقیم مناسب سازی شهر با 
توانمندسازی معلوالن

مضرات محصوالت تراریخته
معتقــد  تراریختــه  محصــوالت  طرفــداران  از  بســیاری 
ــه افزایــش جمعیــت جهــان ایــن  ــا توجــه ب هســتند کــه ب
راهــکار کمــک شــایانی بــه کمبــود مــواد غذایــی در جهــان 
ــدن  ــازه مان ــاء ت ــت ارتق ــن در جه ــرد و همچنی ــد ک خواه
مــواد غذایــی و بســیاری مــوارد دیگــر کــه ذکــر شــد ولــی 
ــط  ــرای محی ــاد برخــی دیگــر خطــرات ب ــر و اعتق ــه تفک ب
ــوالت  ــوع محص ــن ن ــد ای ــتر از فوای ــان، بیش ــت و انس زیس
ــاد  ــای زی ــی ه ــوع نگران ــن موض ــه ای ــه ب ــا توج ــت ب اس

ــامل: ــه محصــوالت GMO  ش نســبت ب
* واکنــش الرژیــک بــدن و جلوگیــری از آن یکــی از چالــش 
ــده  ــوارد محــدود کنن ــی از م ــم اســت چــون یک ــای مه ه
ــی  ــه در ط ــد. البت ــی باش ــنده م ــی کش ــا حت ــی و ی زندگ
ــی محصــوالت  ــرژی زای ــر اســتاندارد هــای آل ســالهای اخی
ــن شــده اســت. ــی تدوی ــه در جهــت امنیــت غذای تراریخت

*  ورود ژن هــای انتقالــی بــه غــذا، ســلول هــای انســان و 
اثــرات منفــی آن

* راه پیــدا کــردن ژن هــای محصول GMO بــه محصوالت 
ــاورزی سنتی کش

ــوالت  ــن محص ــتفاده از ای ــود ، اس ــوارد موج ــم م ــی رق عل
یکــی از راهکارهــای در حــال توســعه اســت بــه طــوری کــه 
ســطح زیــر کشــت ایــن محصــوالت رو بــه افزایــش اســت 

ــه  ــز ب ــای زیســت محیطــی را نی ــی ه ــن حــال نگران ــا ای ب
همــراه دارد کــه حتمــا توجــه بــه اســتاندارد هــا و ارزیابــی 

هــای دقیــق و ســختگیرانه ایــن محصــول را مــی طلبــد.
سمیه شریعتی

برگزاری رزمایش دو روزه الی بیت 
المقدس در نجف آباد

ــش  ــن رزمای ــت: ای ــاد گف ــف آب ــه نج ــپاه ناحی ــده س فرمان
بــا شــعار بســیج پــاره تــن مــردم اســت برگــزار شــد.

ــدس  ــت المق ــردان بی ــزود: ۸ گ ــی اف ســرهنگ هوشــنگ نواب
ــدف از آن  ــه ه ــتند ک ــور داش ــش حض ــن رزمای ــر در ای وکوث
بــاال بــردن ارتقــا رزمــی وهماهنگــی بســیجیان اســت.

دعوت ابوالفضل کیماسی در 
اردوی منتخبین ترامپولین کشور 

طبــق اعــام فدراســیون ژیمناســتیک جمهوری اســامی ایران،
ابوالفضــل کیماســی ژیمناســت شهرســتان نجف آباد بــه اردوی 
ــوت شــد. ــن بزرگســاالن کشــور دع ــن ترامپولی ــم منتخبی تی

ــتان  ــاه ۱۴۰۱ در اس ــت م ــی ۲۷ اردیبهش ــن اردو از ۲۰ ال ای
ــت. ــزاری اس ــال برگ ــد در ح ــهر الون ــن ش قزوی

عــرض تبریــک و آرزوی موفقیــت هــای بعــدی بــرای 
ایــن ورزشــکار شایســته شهرســتان
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                                                                    حضور نجف آباد در اردوی تیم ملی اسکیت فری استایل کشور 
دومیــن مرحلــه اردوی تیــم ملــی اســکیت فــری اســتایل کشــور جهــت اعــزام بــه بــازی هــای آســیایی ۲۰۲۲ هانگــژو چیــن 
همــراه بــا انجــام تســت آمادگــی جســمانی در مرکــز ســنجش و آمادگــی جســمانی آکادمــی ملــی المپیــک زیــر نظــر احســان 
حبیــب آبــادی و فرزانــه ایوبــی مربیــان تیــم ملــی از نجــف آبــاد  بــا حضــور ۱۲ بازیکــن در تهــران برگــزار شــد. کــه جــواد 
محمــدی مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان، مجیــد هنرجــو و نصیــری رییــس و نایــب رییــس فدراســیون اســکیت، 
مریــم وفاخــواه نایــب رییــس بانــوان فدراســیون، محســن هنرجــو مدیــر تیــم هــای ملــی اســکیت، بخارایــی دبیــر فدراســیون 
و شــهرام اکبــری سرپرســت کمیتــه اینایــن فــری اســتایل بــا حضــور در محــل تمریــن تیــم ملــی از رونــد تمرینــات آمــاده 
ــه احمــدی، رومینــا  ــادی حاضــر در اردوی تیــم ملــی : لعیــا عربــی، تران ــد. اســامی بازیکنــان نجــف آب ســازی بازدیــد کردن

ســالک، ریحانــه مصطفایــی، رضــا لســانی، امیرمحمــد ســواری، محمدامیــن عباســیان، علــی شــجاعی، ســبحان خســروانی

نورصالحــی در نشســت علنــی شــورای شــهر  محمــد 
ــاظ  ــه لح ــی ب ــت فردوس ــت: گرامیداش ــان اظهارداش اصفه
اقدامــات و کارهــای زیــادی کــه در توســعه فرهنــگ فارســی 
ــرورت دارد. ــت ض ــان داش ــق ایرانی ــان عای ــن بی و همچنی

ــات فردوســی  ــزود: اقدام ــان اف رئیــس شــورای شــهر اصفه
منشــا وحــدت و انســجام درونــی و هماهنگــی بیــن ایرانیــان 

و همچنیــن همدلــی بــرای ترویــج معــارف اســامی شــد.
اینکــه زبــان فارســی منشــا وحــدت و  بیــان  بــا  وی 
ــگ  ــترش فرهن ــرد: گس ــح ک ــت، تصری ــی اس ــجام مل انس
ــوزه  ــن ح ــر ای ــز ب ــه و تمرک ــه هم ــد توج ــی نیازمن فارس
ــرده  ــت ک ــل حمای ــان اصی ــتا از زب ــن راس ــا در ای ــت ت اس
بشــویم. بیگانــه  زبــان  ورود  و  فراموشــی  از  مانــع  و 

نورصالحــی بــر آمــوزش و حفــظ ایــن زبــان تاکیــد کــرد و 
یادآورشــد: مدیریــت شــهری و شــورای اســامی شــهر نیــز 

در ایــن خصــوص نقــش و ماموریــت دارنــد.
ایجاد موزه بزرگ اصفهان

ــوس و  ــراث ملم ــان و می ــی اصفه ــت تاریخ ــه ظرفی وی ب
ــان  ــت: اصفه ــرد و اظهارداش ــاره ک ــهر اش ــوس ش غیرملم
ــوده  ــن حــوزه ب ــی در ای ــن الملل ــی و بی دارای پتانســیل مل
کــه بــا همــکاری دیگــر نهادهــا بایــد از آن حفاظــت و ایــن 

ــود. ــی ش ــمند معرف ــوی ارزش ــی و معن ــراث فرهنگ می

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــهر اصفه ــامی ش ــورای اس ــس ش رئی
ــباف  ــه ریس ــت: کارخان ــان گف ــزرگ اصفه ــوزه ب ــاد م ایج
ــاد در  ــف آب ــان و نج ــده اصفه ــکاری نماین ــا هم ــان ب اصفه
ــه شــرکت  ــذاری ب ــرای واگ ــس ب کمســیون اصــل ۹۰ مجل
بازآفرینــی و تبدیــل بــه مــوزه در حــال پیگیــری مــی باشــد.

ــاد  ــکان ایج ــی ام ــن اقدام ــا چنی ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
بســتر مــوزه ای و معرفــی ظرفیــت هــای اصفهــان فراهــم و 
جــای خالــی ایــن موضــوع در ایــن دوره از شــورای اســامی 

شــهر پــر خواهــد شــد.
و  کــرد  اشــاره  پهلوانــی  ورزش  روز  بــه  همچنیــن  وی 
ایــن  و  ورزش  فرهنــگ  ترویــج  و  توســعه  یادآورشــد: 
ــش و  ــان همای ــه در اصفه ــته ورزشــی ضــرورت دارد ک رش
ــت. ــه اس ــورت گرفت ــوص ص ــن خص ــی در ای ــای بزرگ رویداده

ایجاد موزه بزرگ اصفهان شاخص هوای اصفهان در  ۶   ایستگاه 
قرمز  است

محمــود مــزارع کارشــناس امــور آزمایشــگاه حفاظــت محیــط 
ــوا در  ــت ه ــت: کیفی ــار داش ــان اظه ــتان اصفه ــت اس زیس
ایســتگاه های پایــش آنایــن ناســالم بــرای عمــوم شــهروندان 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه قطعی هفــت ایســتگاه پایــش در خیابان های 
ــاب و  ــان، انق ــر، کاوه، رهن ــرزا طاه ــر، می ــاغ غدی ــی، ب ج
ــن در  ــوا همچنی ــی ه ــاخص کیف ــرد: ش ــه ک ــگاه، اضاف دانش
 AQI ۱۲۰ ایســتگاه خیابــان احمدآبــاد بــا ۱۳۲ و پرویــن بــا
ــا  ــی ب ــان رودک ــای حســاس و در خیاب ــرای گروه ه ــالم ب ناس
ــد. ــان می ده ــول( را نش ــل قب ــت زرد )قاب AQI ۶۳ وضعی

کارشــناس امــور آزمایشــگاه حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
اصفهــان، افــزود: امــروز وضعیــت کیفیــت هــوای شــهر 
صنعتــی ســگزی بــا شــاخص ۹۲، شــاهین شــهر بــا شــاخص 
۷۱ و در مبارکــه بــا شــاخص ۵۲ در وضعیــت قابــل قبول ثبت 
ــت  ــی دول ــه صنعت ــتگاه های منطق ــه ایس ــن اینک ــده ضم ش
آبــاد، خمینی شــهر، نجــف آبــاد و کاشــان دائــم قطــع اســت.

شــاخص کیفــی هــوا  معیــاری اســت کــه غلظــت ترکیبــات 
ــن،  ــر مونوکســید کرب ــده موجــود در هــوا نظی ــف آالین مختل
ــروژن دار، اوزون و ذرات  ــات نیت ــرد، ترکیب ــید گوگ دی اکس
معلــق ) ذرات کوچک تــر از ۱۰ میکرومتــر و ذرات کوچک تــر 
ــا  ــاوت ب ــاز متف ــدود مج ــه دارای ح ــر( را ک از ۲.۵ میکرومت
واحدهــای مختلــف اســت بــه یــک عــدد بــدون واحــد تبدیــل 

ــد. ــش می ده ــوا را نمای ــی ه ــت آلودگ ــد و وضعی می کن

معارفه معاون فرمانداری
 تیران و کرون

 مهنــدس امیــر عــرب بــه عنــوان معــاون برنامــه ریــزی و امور 
عمرانــی فرمانــداری شهرســتان تیــران و کــرون معرفــی شــد.
فرمانــدار شهرســتان در ایــن جلســه عنــوان کــرد: در دولــت 
ــت و  ــزه اس ــر انگی ــال و پ ــای فع ــه نیروه ــاز ب ــی نی مردم
ــردم  ــع م ــه نف ــت ب ــه خدم ــخ ب ــاد راس ــه اعتق ــانی ک کس
و سیاســت های دولــت داشــته باشــند بایــد بــا روحیــه 
 جوانگرایــی در الیه هــای مختلــف دولــت مدنظــر قــرار بگیــرد.
علــی محمــدی کیــا افــزود: از همیــن رو آقــای مهنــدس عــرب 
ــال بســیج  ــو فع ــای اقتصــادی عض ــا حوزه ه ــنا ب ــی آش جوان
مهندســی و از خانــواده ایثارگــران بــه عنــوان معــاون برنامــه 
ریــزی و امــور عمرانــی فرمانــداری شهرســتان منصــوب شــد.

بازدید فرماندار تیران و کرون از 
کشتارگاه مرغ شهرستان 

علــی محمــدی کیــا فرمانــدار شهرســتان تیــران و کــرون بــه 
ــدن  ــت و مع ــاورزی، صنع ــاد کش ــای ادارات جه ــراه رؤس هم
و شــبکه دامپزشــکی شهرســتان شــب گذشــته از کشــتارگاه 
صنعتــی طیــور ثمیــن شهرســتان بازدیــد کردنــد و در جریــان 

نحــوه کشــتار و توزیــع مــرغ قــرار گرفتنــد.
ــا اشــاره  در حاشــیه ایــن بازدیــد فرمانــدار تیــران و کــرون ب
ــواد  ــه م ــازار و عرض ــرل ب ــت کنت ــووالن جه ــاش مس ــه ت ب
غذایــی مــورد نیــاز مــردم اظهارداشــت: فرآینــد آمــاده ســازی 
ــوده  ــان ب ــه در جری ــدون وقف ــور ب ــام طی ــای خ ــراورده ه ف
ــت  ــور در وضعی ــودن طی ــود ب ــاظ موج ــتان از لح و شهرس

ــی اســت.. مطلوب

ســر و کلــه اپیدمــی تــک فرزنــدی در خانــواده هــای مــا از 
جایــی پیــدا شــد کــه گمــان کردیــم بــا داشــتن فقــط یــک 
بچــه هــم خودمــان بــه عنــوان والــد ســود مــی کنیــم و هــم 
فرزنــد یکــی یــک دانــه مــان مــزه زندگــی را مــی فهمــد. 
ــه طــور  غافــل از اینکــه تــک فرزنــدی معایبــی دارد کــه ب
جــدی مــی توانــد مزایــای آن را تحــت تأثیــر قــرار بدهــد. 
زمانــی، هــر خانــواده ای کــِم کــم، ســه چهــار فرزند داشــت 
ــا  ــا همیــن ســه چهــار ت ــول معــروف ب ــه ق آن هــم اگــر ب
جنسشــان جــور مــی شــد. صــد البتــه کــه بــزرگ کــردن 
ــات  ــا امکان ــم، ب ــای ســنی ک ــه ه ــا فاصل ــا بچــه ب ــد ت چن
ــا  ــی ه ــود و بعض ــانی نب ــن کار آس ــرای والدی آن دوران ب
هــم بــرای رفــع و رجــوع کــردن نیازهایشــان مجبــور مــی 
ــتند.  ــبی بفرس ــال کار و کاس ــه دنب ــا را ب ــه ه ــدند بچ ش
تحصیــل و دانشــگاه آنهــا هــم کــه بمانــد. درســت در ایــن 
موقعیــت بــود کــه رســانه هــا تبلیــغ  داشــتن فرزنــد کمتــر 
ــد و منافــع  ــرای زندگــی بهتــر را جــدی تــر دنبــال کردن ب
فرزنــد کمتــر داشــتن را بــه صــورت دو جانبــه یعنــی هــم 

ــد. ــدان ترویــج کردن ــرای فرزن ــرای والدیــن و هــم ب ب
تک فرزندی چه مشکالتی را به دنبال دارد؟

مثــل اکثــر قصــه هــای زندگــی، قصــه تــک فرزنــدی  هــم 
بــدون سراشــیبی نبــود. وقتــی بچــه هایــی کــه تــک فرزنــد 
خانــواده بودنــد از آب و ِگل در آمدنــد و یــا بــه ســراغ 
ــی از آن  ــائل ناش ــی از مس ــد، خیل ــان رفتن ــی خودش زندگ
ــورد  ــد م ــه چن ــن مســائل ب ــه ای ــرد. از جمل ــی ک خودنمای

ــر اشــاره مــی کنیــم: زی
ــت  ــی * پش ــرای همدل ــر ب ــت کمت ــکنندگی * فرص * ش
ــودن ــن ب ــر ذره بی ــر * زی ــادابی کمت ــر * ش ــی کمت گرم

تک فرزندی هیچ جنبه مثبتی ندارد؛
ــن  ــه ای ــدی ب ــک فرزن ــب ت ــاره معای ــردن درب ــت ک صحب
معنــی نیســت کــه تــک فرزندهــا افــراد موفقــی نخواهنــد 
بــود یــا همــه آنهــا لــوس و نازپــرورده خواهنــد شــد. تــک 

ــای  ــه ه ــه بچ ــبت ب ــه نس ــتند ک ــادی هس ــای زی فرزنده
ــم از آب در  ــر ه ــی ت ــر و اجتماع ــاق ت ــدی خ ــد فرزن چن
آمــده انــد. امــا مســئله ای کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه 
ــی  ــان م ــه فرزندم ــه ب ــی ک ــر چیزهای ــم در براب ــا ببینی م

ــم. ــی گیری ــی را از او م ــه چیزهای ــم چ دهی
ــه  ــتید، توج ــدی هس ــک فرزن ــدار ت ــم طرف ــما ه ــر ش اگ
ــایش  ــان آس ــه فرزندت ــت ب ــن اس ــه ممک ــه گرچ ــد ک کنی
بیشــتر، تحصیــل در مدرســه بهتــر، دانشــگاه بهتــر، کاس 
ــد  ــر بدهی ــای دیگ ــی چیزه ــتر، و خیل ــه بیش ــای متفرق ه
ــت:  ــد گرف ــم را از او خواهی ــی مه ــز خیل ــک چی ــی ی ول
داشــتن خواهــر و برادرانــی کــه امــروز و فــردا پشــت و پنــاه 
او باشــند. واقعــاً آیــا داشــتن بهتریــن امکانــات و رتبــه هــای 
علمــی و شــغلی بــه تحمــل یــک لحظــه تنهایــی و احســاس 

نداشــتن یــک پشــتوانه امــن مــی ارزد؟  
ــه،  ــوم خال ــا مفه ــم ت ــا دهی ــدآوری به ــه فرزن ب
ــتانی  ــدگان داس ــرای آین ــو ب ــی و عم ــه، دای عم

ــود. ــی نش تخیل
واحد سامت خانواده و جمعیت- شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان نجف آباد

تک فرزندی با روان فرزند شما چه کار می کند؟
به مناسبت هفته ملی جمعیت
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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
بســي رنج بردم بدین سال سي

عجم زنده کردم بدین پارســي

پي افکندم از نظــم کاخي بلند

که از باد و بــاران نیابد گزند

خراب گردد  آباد  بناهاي 

ز بــاران و از تابش آفتاب

روز بزرگداشــت حکیم ابوالقاســم فردوسی گرامی باد 

ادامه از صفحه 1
ــت  ــان خدم ــت جری ــی  در حرک ــرح عمران ــی شــدن ۲۲ ط ــاد از عملیات ــهردار نجــف آب ش
نجــف آبــاد خبــرداد و گفــت: تکمیــل و اســتمرار پیشــرفت پروژه هــای بــزرگ شــهر نجــف 
ــا  ــان خدمــت ت ــا قــوت ادامــه دارد و جری ــاد در ســال جدیــد نیــز ماننــد ســال ۱۴۰۰ ب آب

ــد شــد. ــل نخواه ــا تعطی ــن پروژه ه ــان ای پای
عبدالرســول امامــی، شــهردار نجــف آبــاد بــا بیــان اینکــه در ســال جدیــد همــراه بــا بهــار 
جان هــا شــاهد بهــار خدمــت بــه مــردم نجــف آبــاد هســتیم، گفــت: ۲۲ پــروژه فرهنگــی، 
ــان خدمــت نجــف  ــاد در حــال انجــام اســت، جری ــی در شــهر نجــف آب مشــارکتی و عمران
آبــاد از همــان ابتــدای دوره جدیــد مدیریــت شــهری بــا برنامــه ریزی کارشناســی و اســتفاده 
ــت. ــرده اس ــاز ک ــود را آغ ــران کار خ ــب نظ ــان و صاح ــگان، کارشناس ــای نخب از دیدگاهه

 وی بــا بیــان اینکــه حرکــت جریــان شــهر نجــف آبــاد، کان برنامــه ای اســت در راســتای 
خدمــت بــه مــردم ایــن شــهر تاریخــی، اظهــار کــرد: حرکــت جریــان خدمــت در راســتای 
جریــان شــهر بــا احیــای پروژه هــای تعطیــل شــده و نیمــه تعطیــل شــهر بــا قــوت در حــال 
انجــام اســت و شــاهد اتفاقــات خوبــی در نجــف آباد در راســتای جریــان خدمــت خواهیم بود.

 امامــی بــه عملیاتــی شــدن کان پروژه هــای عمرانــی نظیــر »بوســتان زندگــی« نجــف آبــاد، 
تقاطــع غیرهمســطح شــهدای دانشــجو و کشــتارگاه صنعتــی نجــف آبــاد اشــاره کــرد و گفت: 
در همــه پنــج منطقــه شــهرداری نجــف آبــاد پروژه هــای متعــددی همچــون بلــوار آیــت اهلل 
امینــی، بلــوار کشــاورز، زیرگــذر شــهدای کارگــر، فرهنگســرای کوثــر، پــل زندگــی، محوطــه 
ســازی میــدان نجــف اشــرف، ســاختمان بــاغ بهشــت، شــهرک آپادانــا، ســاختمان ایرانــی، 
مجموعــه زمیــن هــای ورزشــی ســامت، دسترســی جنوبــی آرامســتان جدیــد، جایــگاه پمپ 
بنزیــن ویاشــهر در حــال انجــام اســت و همزمــان در حــال پیشــرفت هســتند و در تــاش 
 هســتیم در کمتریــن زمــان ممکــن و بــا بهتریــن کیفیــت ایــن پروژه هــا را بــه اتمام برســانیم.

 وی خاطرنشــان کــرد: در کنــار مباحــث عمرانــی از موضوعــات فرهنگــی و تفریحــی غفلــت 
نشــده اســت و احــداث خانــه تاریخــی علــم و پردیــس ســینمایی امیــد از جملــه اقداماتــی 
اســت کــه در حــوزه فرهنگــی تفریحــی در حــال انجــام اســت و در ســال جدیــد امیــدوار 

هســتیم شــاهد رونــق فرهنــگ و هنــر در شــهر فرهنگــی هنــری نجــف آبــاد باشــیم.
ــت  ــردار نیســت و مدیری ــان خدمــت تعطیــل ب ــان اینکــه جری ــا بی ــاد ب  شــهردار نجــف آب
ــح کــرد: در حــوزه مشــارکتی  ــی دارد، تصری ــه طرح هــای عملیات ــژه ای ب شــهری توجــه وی
نیــز رســتوران راه چوبــی و شــهربازی سرپوشــیده از جملــه پروژه هایــی هســتند کــه در حــال 
اجــرا هســتند. اخبــار پیشــرفت و اتمــام ایــن پروژه هــا نیــز بــه صــورت مرتــب بــه اطــاع 

مــردم شــریف نجــف آبــاد خواهــد رســید.


