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2
خبر کوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی 
ــری  ــون سراس ــا آزم ــان ب ــاد همزم ــف آب ــتان نج شهرس
ــی در  ــون خوشنویس ــور ، آزم ــطح کش ــی در س خوشنویس
ــط  ــی و از خ ــف خوشنویس ــطوح مختل ــاد در س ــف آب نج
ــد . ــزار گردی ــی  برگ ــاز در ســه روز متوال ــا  ممت ــی ت مقدمات

ــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف  ــس اداره فرهن ری
ــری  ــط تحری ــش خ ــون در دو بخ ــن آزم ــت : ای ــاد  گف آب
ــط ،  ــی ، متوس ــای  مقدمات ــت  و در دوره ه ــط درش و خ
ــری در ســه ســطح  ــاز و خــط تحری ــی و ممت خــوش ، عال
ــش از  ــرکت بی ــا  ش ــرفته   ب ــی و پیش ــی ، تکمیل مقدمات
ــد . ــزار ش ــر خوشنویســی برگ ــدان هن ــه من ــر از عاق 50 نف

ســید حســن لــوح موســوی افــزود : ایــن آزمــون بــه همــت 
ــارت  اداره  ــا نظ ــاد  و ب ــف آب ــان نج ــن خوشنویس انجم
فرهنگ و  ارشــاد اســامی در  ســه روز متوالی  چهارشــنبه 
، پنجشــنبه و جمعــه ، 28 و 29 و 30 اردیبهشــت  از 
ــری  ــی هن ــع فرهنگ ــی ١9 در محــل مجتم ــاعت ١4 ال س
ــای  ــکل ه ــل پروت ــت کام ــا رعای ــاد  و ب آســمان نجــف آب

بهداشــتی برگــزار شــد.
مســئول انجمــن خوشنویســان نجــف آبــاد هــدف از 
برگــزاری ایــن آزمــون را ارتقــاء ســطح خوشنویســی 
هنرجویــان انجمــن و عاقمنــدان بــه ایــن رشــته مقــدس 
اعــام نمــود و افــزود در ایــن آزمــون از ســن 8 تا 50 ســاله 

حضــور داشــتند و ایــن نشــان از  عاقــه ی هنرمنــدان بــه 
ــت . ــی اس ــر خوشنویس هن

امیــر جعفــری افــزود آزمــون هــای خوشنویســی بــه 
منظــور اعطــاء مــدرک معتبــر انجمــن خوشنویســان ایــران 
بــه هنرجویــان در ایــن شهرســتان برگــزار مــی شــود و هــر 
ــوی   ــر معن ــن هن ــه ای ــدان ب ــه من ــداد عاق ــه تع ــال  ب س

ــد . افزایــش مــی یاب

تورم اجاره بهای مسکن در فروردین 14۰1 به 5۰ درصد رسید

ــش  ــمی را پوش ــات رس ــا معام ــه تنه ــور ک ــتغات کش ــاک و مس ــات ام ــت معام ــامانه ثب ــزی از س ــک مرک ــای بان  آماره

می دهــد، نشــان می دهــد تــورم نقطــه ای اجــاره بهــای مســکن در مناطــق شــهری کشــور از 3١ درصــد در بهــار و تابســتان 

ــی، در  ــه عبارت ــن ســال جــاری رســیده اســت. ب ــه 50 درصــد در فروردی ــاه ١400 و ب ــا آبان م ــه 55 درصــد ت ســال ١399 ب

ــد. ــت کرده ان ــول پرداخ ــان ١399 پ ــتر از آب ــد بیش ــد 55 درص ــه جدی ــک خان ــاره ی ــرای اج ــتاجران ب ــاه مس آبان م

تقدیر از پهلوانان و پیشکسوتان 
ورزش باستانی در اصفهان

ویــژه برنامــه »ضــرب و زنــگ« بــا محوریــت تجلیــل از پهلوانان 
ــک  ــه ی ــرب از درب« در منطق ــگ و ض ــاز »زن ــب امتی صاح
شــهرداری اصفهــان، در زورخانــه علــی قلــی آقــا برگــزار شــد.

ــان صاحــب  ــل از پهلوان ــان و تجلی ــر، یادم ــوح تقدی ــدای ل اه
ــن  ــای ای ــگ از درب« از دیگــر بخــش ه ــاز »ضــرب و زن امتی
ــک شــهرداری  ــه ی ــر منطق ــا حضــور مدی ــه ب ــود ک مراســم ب

ــت.  ــان و عضــو شــورای اســامی شــهر، انجــام گرف اصفه
مجتهــد پهلــوان »ســید مرتضــی مســتجاب الدعــوه«، پهلــوان 
ــی  ــاج »مصطف ــوان ح ــی«، پهل ــود عقیل ــید »محم ــاج س ح
ــوان  ــیرانی«، پهل ــی ش ــاج »عل ــوان ح ــیرانی«، پهل اورک ش
ــور«،  ــر ماه آور پ ــاج »اکب ــوان ح ــاران«، پهل ــن ی ــاج »حس ح
ــاج  ــوان ح ــادق« و پهل ــوان ص ــن پهل ــاج »محس ــوان ح پهل
»علــی یکدانــه« از پهلوانانــی بودنــد کــه در ایــن مراســم از آنها 
تجلیــل شــد. الزم بــه ذکــر اســت، امتیــاز »ضــرب و زنــگ از 
درب« نوعــی امتیــاز ویژه اســت که از ســوی فدراســیون ورزش 
هــای زورخانــه ای و کشــتی پهلوانــی بــه پهلوانــان دارای حــد 

ــود. ــا می ش ــاز اعط ــاب امتی نص
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برگزاری آزمون خوشنویسی در نجف آباد

 انجمن مینی گلف ایران عضو 
رسمی فدراسیون جهانی

احمدرضــا دلیــران فیــروز رئیــس انجمــن مینــی گلــف 
جمهــوری اســامی ایــران بــا اعــام ایــن خبــر اظهارداشــت: 
ــی  ــه مل ــد کمیت ــس از تأیی ــران پ ــف ای ــی گل ــن مین انجم
گلــف  فدراســیون  بین الملــل  واحــد  تــاش  و  المپیــک 
جمهــوری اســامی پــس از ١5 ســال تــاش توانســت بطــور 

ــد. ــی درآی ــیون جهان ــت فدراس ــه عضوی ــمی ب رس

 دستگیری سارق سابقه دار
ابوالفضــل توکلی،مدیرعامــل ســازمان پایانه هــای مســافربری 
شــهرداری اصفهــان: ایــن ســارق در چنــد روز گذشــته، اقــدام 
ــای  ــه یکــی از پایگاه ه ــاِر حــاوِی روزنام ــه ســرقت بســته ب ب
خبــری اســتان از محوطــه پایانــه کــرده بــود. پــس از 
دســتگیری و تحویــل او بــه یــگان انتظامــی پایانــه و بررســی 
ســوابق، مشــخص شــد ایــن فــرد از ســارقان ســابقه داِر 
ســرقت از اماکــن بــوده و چندیــن مــورد ســرقت از پایانه هــا 

نیــز در گذشــته از وی ســر زده اســت. 

 امکان ثبت نام جداگانه مجردانی 
که تاکنون یارانه نمی گرفتند

ــا:  ــه ه ــازی یاران ــازمان هدفمندس ــخنگوی س ــینی، س حس
ــی  ــد م ــی کردن ــت نم ــه دریاف ــون یاران ــه تاکن ــی ک مجردان
ــه  ــام یاران ــه ثبــت ن ــه ســایت نســبت ب ــا مراجعــه ب تواننــد ب
بــه صــورت مســتقل اقــدام کننــد امــا مجردانــی کــه پیــش از 
ایــن یارانــه دریافــت مــی کردنــد نمــی تواننــد یارانــه خــود را 

ــد. ــوار جــدا کنن از سرپرســت خان

با اجرای سرود  سالم فرمانده توسط ابوذر روحی درگلزار شهدا نجف آباد
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بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــی  ــای فرهنگ ــون ه ــئول کان ــاد ، مس ــف آب ــتان نج شهرس
ــع 200 بســته گوشــت  ــاد از توزی ــری مســاجد نجــف آب هن
در راســتای  توزیــع کمــک هــای مومنانــه در بیــن خانــواده 

ــر داد . ــد شهرســتان خب هــای نیازمن
محمــد قانعــی فــر افــزود : بــا هماهنگــی کانون هــای 
و  و همــکاری  آبــاد  نجــف  فرهنگــی هنــری مســاجد  
ــه  ــم و برنام ــه )س( ق ــرت خدیج ــه حض ــارکت مؤسس مش
تلویزیونــی ســمت خــدا  200 بســته گوشــت نــذری در 
بیــن نیازمنــدان  و اقشــار آســیب پذیــر شــهرهای گلدشــت، 

ــد . ــع ش ــهر  توزی ــهر و یزدانش ویاش
ــف  ــاجد نج ــری مس ــی هن ــای فرهنگ ــون ه ــئول کان مس
ــا  ــاجد ب ــری مس ــی هن ــای فرهنگ ــون ه ــزود:  کان ــاد اف آب
بهره گیــری از ظرفیت هــا و کارکردهــای اجتماعــی مســاجد، 

بــا اجــرای طــرح »نــذر قربانــی« و توزیــع گوشــت بیــن فقــرا 
و نیازمنــدان تاکنــون در یــازده مرحلــه ایــن پویــش شــرکت 
نمــوده انــد و حــدود ١700 بســته گوشــت را بیــن نیازمنــدان 
انــد. نمــوده  توزیــع  اقشــار کــم درآمــد شهرســتان  و 

                                                                            فروش مرغ یک سوم شد!
رئیــس اتحادیــه مــرغ و ماهی فروشــان: حــدود یــک هفتــه از حــذف یارانــه مــرغ گذشــته امــا در همیــن مــدت کوتــاه فــروش 

ایــن محصــول در فروشــگاه ها بــه یــک ســوم رســیده اســت.
اگــر اوضــاع بــه همیــن صــورت ادامــه یابــد بســیاری از واحدهــای پروتئینــی ُخــرد ناگزیــر بــه تعطیلــی خواهنــد شــد حتــی 

ــه دلیــل افزایــش قیمــت نهاده هــا تعطیــل می شــوند. برخــی واحدهــای تولیــدی کوچــک هــم ب
ایــن طــرح بــرای مصــرف کننــده و فروشــنده بــه خصــوص آن کســب و کارهایــی کــه ملــک اجــاره ای دارنــد صــرف اقتصــادی 

نــدارد چراکــه بــا توجــه بــه کاهــش تقاضــا و افزایــش اجــاره و دســتمزد قــادر بــه ادامــه فعالیــت نخواهنــد بــود.
ــد  ــه خری ــل ب ــه تمای ــد از جامع ــا ١0 درص ــرغ، تنه ــت م ــن قیم ــا ای ــرد: ب ــه ک ــان اضاف ــرغ و ماهی فروش ــه م ــس اتحادی رئی

ــد. ــی می رون ــن غذای ــال جایگزی ــه دنب ــر ب ــد دیگ ــت و 90 درص ــد داش خواهن

مدرســه صفــا بــه بهانــه درس تعلیمــات اجتماعــی میزبــان 
میــز خدمــت شــهردار نجــف آبــاد و هیئــت همــراه بــود.

ــل  ــن المل ــور بی ــات و ام ــر ارتباط ــدری مدی ــی حی  مصطف
ــوزان کاس ســوم  ــش آم ــاد گفــت دان شــهرداری نجــف آب
ــه  ــی ب ــه های ــی نام ــود را ط ــات خ ــا مطالب ــه صف مدرس
شــهردار نجــف آبــاد نوشــته بودنــد کــه شــهردار نجــف آبــاد 
وقتــی نامــه هــای دانــش آمــوزان کاس ســوم را در کارتابــل 
خــود مشــاهده کــرد بــر خــود فــرض دانســت کــه در جمــع 
ــم رســاند و مشــکات مطــرح شــده  ــه ه ایشــان حضــور ب
در نامــه هــای آنهــا را از نزدیــک رســیدگی و پاســخ بدهــد.

وی اعــام کــرد هــدف از برگــزاری میــز خدمــت در 
مدرســه و در جمــع دانــش آمــوزان ابتدایــی در ابتــدا 
ــتی  ــوارد درخواس ــه م ــیدگی ب ــوزان و رس ــم دانش آم تکری
و مطالبــات آنهــا بــود و دادن ایــن درس بــه دانــش آمــوزان 
بــود کــه بچــه هــا بداننــد اگــر نامــه ای نوشــتند و موضــوع 
ــد و از ایــن ره  ــد حتمــا جــواب مــی گیرن را پیگیــری کردن

ــود. ــت ش ــا تقوی ــودن در آنه ــر ب ــس موث آورد ح
ــه و  ــه صادقان ــیار کودکان ــا بس ــه ه ــزود نام ــدری اف  حی
ــی  ــهردار مطالبات ــود و از ش ــده ب ــته ش ــه نوش مطالبه گران
مثــل تکمیــل زودتــر شــهربازی پــارک کوهســتان، تکمیــل 
ــه  ــه چال ــس ســینمایی خــارون، رســیدگی ب ســریعتر پردی
ــع آوری  ــفالت، جم ــری آس ــه گی ــر و لک ــطح معاب ــای س ه
بــه موقــع زبالــه هــا، تقویــت نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی 
ــای  ــتان ه ــاد بوس ــوده، ایج ــاوگان فرس ــردن ن ــه روز ک و ب
ــه  ــیدگی ب ــطحی، رس ــای س ــع آب ه ــاح دف ــی، اص محل

ــتند. ــا داش ــه داری ه ــی حمل ــه میراث ــت خان وضعی
 مدیــر اداره ارتباطــات شــهرداری ادامــه داد اولیــای مدرســه 
از وقــت گــذاری شــهردار نجــف آبــاد بــرای کــودکان 
سپاســگزاری کردنــد و خوشــحال بودنــد شــهردار پــای درد 

ــت. ــوزان نشس ــش آم و دل دان
ــا اهــدای  ــاد در پایــان ب  حیــدری افــزود شــهردار نجــف آب
گفــت  و  کــرد  تشــکر  و  تقدیــر  کــودکان  از  جوایــزی 
ــاد شــهری  ــاد، نجــف آب دانش آمــوزان عزیــز شــهر نجــف آب
اســت کــه بیشــترین شــهید کشــور را نســبت بــه جمعیــت 
ــم و  ــی کنی ــت زندگ ــا امنی ــا ب ــا م ــد ت ــهیدان رفتن دارد ش
ــا  ــد ت ــا رفتن ــت ه ــن نیمک ــم و از پشــت همی درس بخوانی
ــوزگاران  ــن آم ــا همی ــد و ب ــه کنن ــا هدی ــه م ــت را ب امنی
ســروکار داشــتند و تربیــت شــدند و همیــن تربیــت باعــث 
شــد از جانشــان بگذرنــد و امنیــت را برای کشــور بــه ارمغان 
بیاورنــد امیــدوارم طــوری درس بخوانیــد کــه زیبنــده شــهر 

شــهیدان باشــید و بــا درس خوانــدن و پشــتکار تــان راه آن 

ــش شــهدا و خــدای شــهدا  ــد و پی ــه دهی شــهیدان را ادام

شــرمنده نباشــیم.

میز خدمت شهردار نجف آباد در جمع دانش آموزان افزایش 2۵ درصدی قیمت بستنی 
از فردا اول خرداد

ــد 20  ــب عی ــوه ش ــتنی و آبمی ــه بس ــزود: اتحادی ــوده اف آزم
درصــد افزایــش قیمــت داشــت کــه بعــد از آن کل کاال هــا دو 
برابــر شــد و دوبــاره در کل اصنــاف وابســته مجبــور بــه افزایش 

قیمــت بــه خصــوص در محصــول بســتنی شــدیم.
وی دربــاره تاثیــر ایــن افزایــش قیمــت بــر کســادی ایــن صنف 
ــی  ــان تعطیل ــت: آنچن ــران گف ــکاری کارگ ــال آن بی ــه دنب و ب
ــه  ــی ک ــا مغازه های ــته ایم، ام ــف نداش ــن صن ــا را در ای مغازه ه
بــرای مثــال چنــد کارگــر داشــتند، مجبــور بــه تعدیــل نیــرو 
شــده اند. چــون افزایــش قیمت هــا باعــث کســادی بــازار 

آن هــا شــده اســت.

میهمان مادر

نتایج ششمین دوره انتخابات 
هیات مذهبی مساجد

ــاجد  ــی مس ــات مذهب ــورای هیئ ــات ش ــمین دوره انتخاب ش
شهرســتان نجــف آبــاد همزمــان با سراســر کشــور روز گذشــته 

برگــزار شــد.
در ایــن انتخابــات 20 نفــر نامــزد بــا هــم رقابــت کردنــد و در 
ــخص  ــدل مش ــای علی الب ــر اعض ــی و 3 نف ــر اصل ــان 7 نف پای
ــید زاده،  ــدی رش ــی، مه ــل آیت ــید جلی ــان س ــدند:  آقای ش
محمــد رضــا جعفــری، ولــی الــه اســدی فــرد، داود کیماســی، 
علــی شــکری و رســول فتــاح المنــان نفــرات اصلــی و مصطفی 
ــوان  ــز بعن ــعیدافضل نی ــارغ و س ــی ف ــرافیلیان، محمدتق اس

ــدند. ــی ش ــدل معرف ــای علی الب اعض

افتتاح بزرگترین مرکز آموزشی 
تخصصی اتیسم کشور در اصفهان

ــور  ــم کش ــی اتیس ــوزش تخصص ــز آم ــروژه مرک ــن پ بزرگتری
ــوزش و  ــر آم ــان، وزی ــتاندار اصفه ــور اس ــا حض ــان ب در اصفه

ــد. ــاح ش ــتانی افتت ــؤوالن اس ــایر مس ــرورش و س پ
ــن مــدارس تخصصــی در  ــن مدرســه یکــی از کــم نظیرتری ای
ســطح جهــان اســت کــه دارای زمیــن بــازی چمــن مصنوعــی، 
ــاق کار  ــک، ات ــاق تاری ــای درس، ات ــی، کاس ه ــن تاتم زمی

ــره اســت. ــی و غی ــار درمان ــاق گفت ــی، ات درمان

صبحانه الکچری با پنیر کیلویی 
2۵ میلیون تومانی!

پنیــر االغ تولیدشــده در حاشــیه تهــران، کیلویــی 25 میلیــون 
ــه می شــود. ــان فروخت توم

در  انجم آبــاد  روســتای  االغ در  پــرورش  مزرعــه  یــک  در 
حاشــیه منطقــه ١8، محصــوالت متنــوع تولیدشــده و به دســت 

مشــتری های خــاص می رســد.
»احمــد رضــا شــهرکن«، جــوان شــاغل در روســتای انجــم آباد 
ــو در حــدود  ــی هــر کیل ــازار جهان ــد: پنیــر االغ در ب مــی گوی

ــا هــزار یــورو خریــد و فــروش می شــود هــزارو 250 دالر و ی
بعــد از گرفتــن ســفارش، حــدود 3 مــاه طــول می کشــد کــه 

پنیــر تولیــد و بــه دســت مشــتری برســد
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شــهردار نجــف آبــاد گفــت: در مســیر جریــان خدمــت، پــروژه 
ــاخص  ــروژه ش ــه 22 پ ــی از جمل ــت اهلل امین ــوار آی ــداث بل اح
عمرانــی فعــال و در دســت اقــدام شــهرداری نجــف آبــاد اســت 
کــه بــا 70 درصــد پیشــرفت بــا برنامــه ریــزی جدیــد عملیــات 

اجرایــی آن ســرعت گرفتــه اســت.
ــمالی  ــگ ش ــک رین ــوار ی ــن بل ــت: ای ــی گف ــول امام عبدالرس
جنوبــی اســت کــه کمربنــدی شــمال را بــه کمربنــدی جنوبــی 
ــهرک  ــی ش ــهیل در دسترس ــث تس ــد و باع ــی کن ــل م متص
آزادگان بــه بافــت مرکــزی شــهر مــی شــود. اتصــال رینــگ های 
بلوارجمهــوری و بلــوار شــریعتی از دیگــر مزیتهــای دسترســی و 

اتصــال ایــن بلــوار اســت.
وی ادامــه داد: قبــاً اتصــال شــهرک آزادگان بــه بافــت مرکزی از 
طریــق خیابــان آیــت اهلل ایزدی و ســپس بلــوار بهشــتی امیرآباد 
ــش  ــیر، افزای ــول مس ــش ط ــث افزای ــه باع ــد ک ــن می ش تامی
مصــرف ســوخت، آلودگــی هــوا و مباحــث ترافیکــی مــی شــد 

حــال بــا توجــه بــه اجــرای بلــوار آیــت اهلل امینــی و اتصــال آن به 
بلــوار صیاد شــیرازی در شــهرک آزادگان، دسترســی به شــهرک 
آزادگان تســهیل مــی گردد.بــا احــداث ایــن بلــوار زمان ســفر در 

حــدود ١0 دقیقــه کاهــش پیــدا مــی کنــد.
ــر و  ــا طــول مســیر ١800 مت ــروژه ب ــن پ ــه داد: ای ــی ادام امام
ــد ســواره رو ١0/5  ــر شــمالی، دو بان ــه 3۶ مت عــرض خــط بدن
متــری، رفیــوژ 4 متــری پیــاده رو و جــوی و جــدول 5 متــری در 

هــر طــرف و دارای دو تقاطــع چــراغ دار مــی باشــد.
ــم  ــا حج ــوار ب ــن بل ــت: ای ــان گف ــاد در پای ــف آب ــهردار نج ش
خاکبــرداری ۶0 هــزار متــر مکعــب دارای طــول جــدول گــذاری 
ــع و  ١١000 متــر طــول و ســطح آســفالت 40 هــزار متــر مرب
ــغ  ــر در حــال احــداث اســت و مبل ــا ١800 مت ــر ب ــی براب طول
نهایــی جهــت تکمیــل ایــن پــروژه حــدود ١7 میلیــارد تومــان 

ــت. ــی( اس ــازی و اجرای )آزادس

احترام گذاشتن به فرزندان

ــدان یکــی از اساســی ترین مباحثــی اســت کــه همــواره مــورد توجــه روانشناســان و کارشناســان  ــه فرزن احتــرام گذاشــتن ب
تعلیــم و تربیــت بــوده اســت. 

ــه  ــی ک ــه مهم ــد. نکت ــرام نگذارن ــه او احت ــی ب ــند ول ــته باش ــت داش ــود را دوس ــد خ ــت فرزن ــن اس ــن ممک ــی از والدی بعض
ــرای  ــما ب ــت ش ــه الزم اس ــت، بلک ــی نیس ــد کاف ــتن فرزن ــت داش ــه دوس ــت ک ــن اس ــد ای ــت کنن ــه آن دق ــد ب ــن بای والدی
 او احتــرام قائــل باشــید. احتــرام بــه کــودک و نوجــوان بــه همــان انــدازه اهمیــت دارد کــه دوســت داشــتن او. 

اگر میخواهید سخن شما روی فرزندتان تاثیر داشته باشد باید به او احترام بگذارید و برایش حریم قائل شوید

دستگاه های دولتی باید حریم زاینده 
رود را آزاد کنند

معــاون اســتاندار اصفهــان: تمامــی دســتگاه های دولتــی بایــد 
تــا شــهریور امســال حریــم و بســتر رودخانــه زاینــده رود را آزاد 
ــاد  ــامی نجف آب ــگاه آزاد اس ــراز دانش ــه غی ــد.  ب ــازی کنن س
ــرورش،آب و  ــم از آموزش وپ ــی اع ــتگاه های اجرای ــی دس تمام
ــم   ــرک حری ــه ت ــدام ب ــوالد مبارکــه اق فاضــاب، ذوب آهــن، ف
ــوط  ــراز تأسیســات مرب ــد و  به غی ــده رود کرده ان ــه زاین رودخان
ــتند  ــو هس ــی دارای تابل ــه همگ ــا ک ــانی و آبگیره ــه  آبرس ب
ــا  آخــر تابســتان جــاری  تمامــی بخش هــا منتقل شــده اند و ت
ــه نخواهیــم داشــت. هیــچ تأسیســات دولتــی  در حریــم رودخان ــط  ــات و رواب ــی ارتباط ــهرداری روز جهان ــتی در ش ــی نشس ط

ــورای  ــخنگوی ش ــدی س ــماعیل آخون ــور اس ــا حض ــی ب عموم
ــامی  ــورای اس ــی ش ــان منش ــها محمودی ــهر، ش ــامی ش اس
توســط عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد بــا اهــدای لــوح 
تقدیــر بــه پرســنل اداره ارتباطــات و امــور بیــن الملل شــهرداری 
و مســئولین روابــط عمومــی آتــش نشــانی و ســازمان فرهنگــی 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد گرامی داشــته شــد.

ســخنگوی  آخونــدی  اســماعیل  نشســت  ایــن  در 
شــورای اســامی ضمــن تبریــک ایــن روز و تشــکر از 
ــاب و  ــا بازت ــی ه ــط عموم ــرد رواب ــت عملک ــن گف حاضری
ــا  ــم ب ــن مه ــر ای ــت و اگ ــهرداری اس ــرد ش ــی عملک خروج
دقــت همــراه نباشــد بازتــاب مطلــوب شــکل نخواهــد 
اســت. کار شــما  اهمیــت  بــر  دلیلــی  ایــن  و  گرفــت 

ــد  ــر باش ــال ت ــی فع ــط عموم ــه رواب ــه داد هرچ  وی ادام
ــر  ــه پویات ــازمان مربوط ــه س ــت ک ــن اس ــده ای ــان دهن نش
توجــه  بــا  و  موشــکافانه  هــم  مــردم  اتفاقــا  و  اســت 
دهنــد. مــی  قــرار  نظــر  مــد  را  عملکردهــا  بیشــتری 

 ایشــان افــزود مســئولیت شــما مســئولیت بســیار بــزرگ و 
مهمــی اســت که ضمــن اطاع رســانی امور همزمــان فرهنگ 

ــی  ــوازات فعالیت های ــه م ــی بایســت ب ــد م ســازی مــی کنی
ــم. ــانی کنی ــاع رس ــاع اط ــت اط ــام اس ــال انج ــه در ح ک

در ادامــه شــها محمــودی گفــت انتظــارات و مطالبــات مردم 
بــه حــق و باالســت از آن ســو مشــکات شــهرداری هــم زیــاد 
اســت. لــذا بــا فضاســازی خــوب و نشــان دادن خوب مســائل 
و بــا یــک برنامــه مــدون مــی تــوان مدیریــت افــکار داشــته 
ــذرد. ــاده بگ ــائل س ــد از مس ــی نبای ــط عموم ــید. رواب باش

ــت  ــاد گف ــهردار نجــف آب ــی ش ــول امام ــه عبدالرس  در ادام
خدمــت بــه خلــق همــه جــا ارج و قــرب دارد، امــا خدمــت 
در ایــن شــهر، توفیــق خاصــی مــی خواهــد و انصافــاً 
ــه  ــا ب ــه اســت ام ــت خالصان ــی خدم ــد در پ ــت جدی مدیری
توصیــه رهبــری کــه گفتنــد اگــر کاری مــی کنیــد اطــاع 
ــم  ــی خواه ــما م ــد، از ش ــردم بدانن ــا م ــد ت ــانی کنی رس
بــا اطــاع رســانی صحیــح حــق مطلــب را ادا کنیــد.

ــکر  ــما تش ــود از ش ــه خ ــه نوب ــن ب ــت م ــان گف  وی در پای
مــی کنــم ارتباطــات رگ مشــارکت مــردم را تحریــک مــی 
ــکات  ــال مش ــده و ح ــن کنن ــردم تعیی ــور م ــد و حض کن
اســت لــذا از تــک تــک دوســتان تشــکر مــی کنــم.

گرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی 

پیشرفت 7۰درصدی بلوار آیت اهلل امینی 

تخلیه 100 مدرسه در اصفهان به 
دلیل فرونشست زمین

ــتان  ــران در اس ــط خی ــه توس ــان: 330 مدرس ــتاندار اصفه اس
ــائل  ــه مس ــن ب ــا پرداخت ــت، ب ــده اس ــاخته ش ــان س اصفه
ــود. ــم ب ــی خواهی ــت زدای ــع محرومی ــه رف ــادر ب ــی ق فرهنگ

یکصــد مدرســه در ایــن اســتان بدلیل فرونشســت تخلیه شــده 
و توســعه مــدارس در مناطــق محــروم بایــد در اولویــت باشــد.

 حقابه شهر اصفهان از زاینده رود 
چه می شود؟!

ــان:  ــهر اصفه ــورای ش ــت ش ــط زیس ــیون محی ــس کمیس رئی
بیــش از ١00 میلیــون مترمکعــب حقابه شــهر اصفهان اســت و 
ــود! ــه نمی ش ــه آن پرداخت ــون آب ب ــا پیرام در تصمیم گیری ه

۶0هزارهکتــار  آن،  حریــم  بــا  اصفهــان  مســاحت 
اســت ســبز  فضــای  آن  ۶درصــد  حــدود  کــه   اســت 

درحالــی کــه 50ســال پیــش نیمــی از شــهر را فضــای ســبز 
ــادی  ــش از 30م ــان بی ــد.  در اصفه ــکیل می دادن ــات تش وباغ
بــه طــول 330کیلومتــر داریم،درحالــی کــه بســیاری از 
شــهرهای دنیــا کمتــر از ایــن میــزان را میــراث محیــط 
ــعه  ــد. توس ــار می کنن ــه آن افتخ ــد وب ــود می دانن ــتی خ زیس
شــهر در 50ســال اخیــر ســبب از بیــن رفتــن باغات شــده، این 
فضــای ســبز باقــی مانده،همــان باغاتی اســت که در گذشــته از 
زاینــده رود تغذیــه می کــرده اســت. فضــای ســبز شــهر اصفهان 
بــر اســاس طومــار شــیخ بهایی حقــی از رودخانــه دارد کــه بایــد 
ادا شــود. در ســال های گذشــته ده هــا میلیــارد تومــان هزینــه 
کردیــم تــا بــا تانکــر،آب فضــای ســبز شــهر را تأمیــن کنیــم.

 گرد و خاک امروز هوای اصفهان 
منشأ داخلی دارد

ــی  ــی اداره کل هواشناس ــناس پیش بین ــی، کارش ــیه آقای آس
ــروز در  ــاک، ام ــرد و خ ــوده گ ــوذ ت ــل نف ــتان اصفهان:دلی اس
بیشــتر مناطــق گــرد و غبــار منجــر بــه کاهــش دیــد و کیفیت 
هــوا می شــود، ایــن شــرایط در نیمــه شــرقی و شــمالی اســتان 
تــا اواســط روز پنجشــنبه تــداوم خواهــد داشــت. انتظــار داریــم 
ــروز باشــد،  ــروز و ام ــر از دی ــردا نســبتاً بهت ــان ف هــوای اصفه
امــا همچنــان غبــار را خواهیــم داشــت. گــرد و خــاک دو روز 
ــاک  ــرد و خ ــت، گ ــی داش ــأ خارج ــان منش ــته در اصفه گذش
ــا  ــود، ام ــف می ش ــروز متوق ــاً از ام ــی تقریب ــأ خارج ــا منش ب
ــه،  ــارش در منطق ــت و ب ــود رطوب ــاد و نب ــل وزش ب ــه دلی ب

ــوند.. ــال می ش ــم فع ــی ه ــاک محل ــرد و خ ــای گ کانون ه
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                                                                     دعوت علی نادعلی به اردوی تیم ملی پومسه 
کادر فنــی تیــم هــای ملــی پومســه اســامی نفــرات دعــوت شــده بــه اردوی تیــم ملــی را بــرای حضــور در اردوی آمــاده ســازی اعــام 
کــرد. در پایــان رقابــت هــای آزاد قهرمانــی پومســه کشــور بــه منظــور شناســایی برتریــن هــا جهــت راهیابــی بــه اردوی تیــم هــای 

ملــی آقایــان و بانــوان بــه میزبانــی هیــات تکوانــدو اســتان اصفهــان برگــزار شــد. 
احمــد اخاقــی ســرمربی و سیدحســین موســی نیــا مربــی تیــم ملــی پومســه آقایــان  اســامی نفــرات راه یافتــه بــه اردو را اعــام 

کردنــد کــه علــی نادعلــی تکوانــدوکار نجــف آبــاد در لیســت دعــوت شــده هــای اردوی تیــم ملــی پومســه حضــور دارد.
مرحله اول اردوی تیم های ملی پومسه آقایان و بانوان تا ششم خرداد ماه در استان اصفهان ادامه دارد.

اسامی دعوت شده ها در بخش آقایان :
رده سنی 3١ تا 40 سال -  حسین بهشتی، علی نادعلی نجف آبادی، میاد یعقوبی و اکبر فروزان

دیدار رئیس انجمن مینی گلف 
کشور با شهردار اصفهان

در  دیــدار احمدرضــا دلیــران فیــروز رئیــس انجمــن مینــی گلــف 
فدراســیون گلــف ایــران بــا قاســم زاده شــهردار اصفهــان پیرامون 
توســعه ورزش مینــی گلــف در اســتان اصفهــان رایزنــی و تبــادل 

ــد. نظر ش
در ایــن دیــدار کــه شــهاب گزیــن زاده دبیــر کمیتــه حقوقدانــان 
انجمــن مینــی گلــف فدراســیون گلــف نیــز حضــور داشــت بــر 

اســتفاده از امکانــات ورزشــی شــهرداری اصفهــان تاکیــد شــد.

صدور ۸ میلیارد جریمه توسط تعزیرات 
ــت: از  ــاد گف ــتان نجــف آب ــی شهرس ــرات حکومت ــس تعزی ریی
ابتــدای ســال جدیــد تاکنــون بــه 784 پرونــده دربخــش هــای 
مختلــف کاال و خدمات و قاچاق کاال و بهداشــت رســیدگی شــده 
ومتخلفیــن ایــن  پرونــده هــا بــه 8میلیــارد و ســیصد میلیــون 

تومــان جــزای  نقــدی محکــوم شــده انــد.
ســعید بانــی زاده بــا اشــاره بــه مصــاده امــوال قاچــاق بــه نفــع 
دولــت و معدوم ســازی بخشــی از کاالهــای غیربهداشــتی پرونده 
هــای مذکــور ادامــه داد:از ابتــدای ســال جــاری بــا تشــکیل 3١ 
تیــم  نظارتــی با همــکاری ادارات صمــت ، جهاد کشــاورزی ، اتاق 
اصنــاف و بســیج  نظــارت های خودمــان را افزایــش داده ایــم و از 
203 واحــد صنفــی بازرســی بعمــل آمــده کــه 94 واحــد صنفی 
بــه علــت تخلــف وعــدم رعایــت مقــررات صنفــی بــه پرداخــت 
ــد. جریمــه و اخطــار محکــوم و77 مــورد هــم تذکــر گرفتــه ان

ــده مســن )قدیمــی(  ــره پرون ــرد: 480 فق ــه ک ــی زاده اضاف بان
طــی ســال گذشــته در ایــن اداره در دســت رســیدگی بــوده کــه 
ایــن تعــداد بــه صفــر کاهــش یافتــه و در حــال حاضر رســیدگی 

بــه پرونــده هــا بــه روز مــی باشــد.
ــی،گران  ــم فروش ــه ک ــانی ک ــرای کس ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــه کاال  ــع کاال و عرض ــاع از توزی ــاع و امتن ــی،احتکار، اخف فروش
خــارج از شــبکه توزیــع داشــته باشــند، خــارج از نوبت رســیدگی 
و رای صــادر مــی کنیــم، گفــت: در ایــن مــدت ١5 تــن روغــن 

و مقــداری شــکر و برنــج احتــکاری کشــف شــده کــه  پــس از 
رســیدگی و اجــرای مراحــل قانونــی درنقــاط مختلــف شــهر بین 
مــردم توزیــع گردیــده اســت. روزانــه ١2 تیم بــا همــکاری ادارات 
ــرات  ــاف و بســیج و تعزی ــاق اصن ــاد کشــاورزی، ات صمــت، جه
حکومتــی  از کلیــه واحــد هــای صنفی، عمــده فــروش، خدماتی 
ــرد. ــی گی ــورت م ــارت ص ــی و نظ ــان  بازرس ــرده فروش و خ

ــان  ــاد در پای ــتان نجــف آب ــی شهرس ــرات حکومت ــس تعزی ریی
خاطــر نشــان کــرد: از مــردم شــریف و عزیــز شهرســتان تقاضــا 
داریــم هرجــا مواجــه با گرانفروشــی وکم فروشــی، احتــکار و عدم 
عرضــه کاال مواجه شــدند بــا تلفن هــای ١24 اداره صمــت و١35 
تعزیــرات اطــاع دهنــد تــا بســرعت رســیدگی و برخــورد شــود.

تکریم سید رضا موسوی زاده مدیر 
آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد 

آییــن تکریــم ســید رضا موســوی زاده مدیــر آمــوزش و پرورش 
شهرســتان نجــف آبــاد بــا حضــور مصطفــی درســتکار ریاســت 
اداره ارزیابــی عملکــرد و رســیدگی بــه شــکایات اداره کل 
آمــوزش و پــرورش و نورالــه رضایــی سرپرســت اداره حراســت 
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان برگــزار گردیــد. 
در ایــن جلســه عیــدی محمــد طرقــی بــه عنــوان سرپرســت 
مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجف آباد معرفی شــد.

 انتصاب سرپرست اداره کل بازرسی 
کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی

بــا حکــم دکتــر عبدالملکــی وزیــر تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی 
مهنــدس احمــد رضــا پرنــده سرپرســت اداره کل بازرســی کار 

ایــن وزارتخانــه شــد.
ز جملــه ســوابق کاری پرنــده می تــوان بــه  بــازرس کار 
اســتان اصفهان)نظــارت بــر اجــرای مقــررات قانــون کار، حقوق 
ــل  ــع ح ــی مراج ــوادث، کارشناس ــی ح ــط کار، بررس کار، رواب
اختــاف کار( ، مــدرس قانــون کار، کارشــناس صاحب نظــر در 
مســائل کار، ایمنــی بررســی حــوادث و بیماری هــای ناشــی از 
کار کشــوری، معاونت هــای مختلــف اداره کل تعــاون، کار و رفــاه 
ــی  ــرکل آســیب های اجتماع ــان، مدی ــی اســتان اصفه اجتماع
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، مدیــر اجتماعــی اداره کل 

تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان اشــاره کــرد.
ــده  ــدس پرن ــرای مهن ــت ب ــامتی و موفقی ــن آرزوی س  ضم
می تــوان بــه جــرأت گفــت ایــن انتصــاب باتوجــه بــه ســوابق 
کاری و تحصیلــی نامبــرده یکــی از بهترین انتصابــات در  وزارت 

کار اســت.

کهنسالی یکی از مراحل رشد انسان است

ــاد  ــژه شهرســتان نجــف آب ــدار وی معــاون اســتاندار و فرمان
ضمــن تبریــک هفته خانــواده؛ وظیفه دســتگاه هــای دولتی 
در حفــظ کرامــت و منزلــت ســالمندان را مهــم دانســت و 
ــب  ــای مناس ــاد فض ــتگاه در ایج ــر دس ــرد ه ــت: عملک گف
ــع نیازهــای ایشــان،  ــاش در صــدد رف ــرای ســالمند و ت ب
گامــی اســت در راســتای ایجــاد احســاس مفیــد و کارآمــد 
ــری  ــرای جلوگی ــت ب ــی اس ــالمند و تاش ــرای س ــودن ب ب
از ابتــا بــه افســردگی و احســاس ناتوانــی در ایشــان.

ــر دســتگاه  ــای ه ــه ه ــه برنام ــه ضمــن مطالب  وی در ادام
ــور  ــت حض ــالمندان، از اهمی ــی س ــند مل ــوص س در خص
ســالمندان در جامعــه گفــت و افــزود: کهنســالی یــک 
ــد  ــل رش ــی از مراح ــی و یک ــترک همگان ــت مش سرنوش
انســان اســت؛ ســالمندان بــه ظاهــر پیــر و ناتــوان شــده اند 
و بــه عبارتــی بــه مرحلــه بــاز نشســتگی رســیده انــد، امــا 
واقعیــت ایــن اســت کــه ایــن افــراد توانایی هــای بســیاری 
ــا را  ــد آنه ــکان می توانن ــه تناســب ســن و ام ــه ب ــد ک دارن
مــورد اســتفاده و بهــره بــرداری قــرار دهنــد و اســتفاده از 
تجــارب ســالمندان، اســتفاده از راه و روش هــای امتحــان 

شــده و مطمئــن اســت.

شهرســتان  بهزیســتی  اداره  رئیــس  نشســت  ایــن  در 
نجف آبــاد نیــز  بــا اشــاره بــه اهمیــت ســالمندان و 
خانــواده گفــت: در محــور خانــواده ســالم و موفــق، اهمیــت 
و تکریــم ســالمندان از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و 
ــش  ــدان، نق ــده فرزن ــی و تربیت کنن ــوان مرب ــواده بعن خان
ــم ســالمندان  بســزایی را درآمــوزش و فرهنگ ســازی تکری

در جامعــه ایفــاد می کنــد. 
ــت و  ــی نیس ــان زندگ ــران و پای ــالمندی بح ــزود: س وی اف
نشــاط در جمعیــت ســالمندی اهمیــت باالیــی دارد. از ایــن 
ــواردی  ــالمندان و م ــی س ــند مل ــه س ــه ب ــا توج ــد ب رو بای
از قبیــل مناســب ســازی فضــای شــهری، ایجــاد فرهنــگ 
تکریــم ایشــان و همچنیــن ایجــاد برنامــه هــای فرهنگــی و 

تفریحــی بــرای ســالمندان تاکیــد داشــت.
قبیــل  از  موضوعاتــی  در خصــوص  نشســت  ایــن  در   
شناســایی ســالمندان موفــق شهرســتان و اســتفاده از 
ــا، ایجــاد فضــای مناســب تفریحــی آموزشــی  تجــارب آنه
کانــون  از  بهــره وری  و  انــدازی  راه  ســالمندان،  بــرای 
بازنشســتگان شهرســتان و ... بحــث و گفتگــو  تبــادل نظــر 

ــد. ش

به مناسبت هفته ملی جمعیت



w
w
w.
di
ba
ga
ra
n7

.ir

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 3 خرداد 1400
شماره 154 

6
خبر کوتاه

اصفهان سومین شهرستان پرجمعیت کشور
مرکــز آمــار: جمعیــت کل کشــور در ســال ١400، حــدود 84 میلیــون و 55 هــزار نفــر محاســبه شــده اســت کــه شــامل 42 

میلیــون و 4۶7 هــزار نفــر مــرد و 4١ میلیــون و 588 هــزار نفــر زن اســت.
تعــداد کل خانوار هــای کشــور 2۶ میلیــون و 384 هــزار خانــوار بــرآورد شــده کــه 20 میلیــون و 37۶ هــزار خانــوار در نقــاط 

ــد. ــوار هــم در نقــاط روســتایی ســاکن بوده ان شــهری و ۶ میلیــون 8 هــزار خان
ــر و  ــزار نف ــون و ۶١9 ه ــه میلی ــا س ــهد ب ــر، مش ــزار نف ــون و 39 ه ــا 9 میلی ــران ب ــتان های ته ــا، شهرس ــاس برآورده ــر اس ب
ــد. ــمار می رون ــه ش ــال ١400 ب ــران در س ــتان های ای ــر پرجمعیت تریــن شهرس ــزار نف ــون و ١78 ه ــا دو میلی ــان ب  اصفه

  کشف 2تن شکر خارج از شبکه 
توزیع در نجف آباد

فرمانده انتظامی نجف آباد از کشــف 2 تن شــکر، خارج از شــبکه 
توزیــع بــه ارزش 400 میلیون ریال در این شهرســتان خبر داد.

ــی  ــوران انتظام ــزود: مام ــی اف ــری آران ــم گوه ــرهنگ میث س
هنــگام گشــت زنی در ســطح حــوزه اســتحفاظی خــود بــه یــک 
دســتگاه وانــت نیســان مشــکوک و خــودرو را متوقــف کردنــد.

ــن شــکر  ــا بیــان اینکــه در بازرســی از ایــن خــودرو 2 تُ وی ب
قاچــاق فاقــد مــدارک قانونی کشــف شــد، گفــت: در این راســتا 
ــل داده شــد. ــی تحوی ــه مرجــع قضای ــر دســتگیر و ب ــک نف ی

ــت،  ــردم خواس ــاد از م ــتان نجف آب ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــت  ــه فعالی ــدام ب ــه اق ــانی ک ــکار کاال و کس ــه از احت چنانچ
غیرقانونــی اقتصــادی می کننــد اطــاع پیــدا کردنــد، بافاصلــه 
ــه  ــای پلیســی ١١0، موضــوع را ب ــت ه ــز فوری ــق مرک از طری

ــد. پلیــس اطــاع دهن
قربانعلــی مومنــی در نشســت شــورای اســامی شــهر نجــف 
آبــاد در خصــوص مــوارد و مســائل فاضــاب شــهر بــا حضــور 
ــادل  ــه بحــث و تب ــاد ب ــور آب و فاضــاب نجــف آب ــر ام مدی
نظــر پرداخــت و خواســتار همــکاری بیشــتر بیــن شــورا و آبفا 
بــه جهــت رســیدن بــه درصــد باالتــری از ســطح رضایتمندی 

مــردم شــدند.
ــن  ــده در صح ــرح ش ــوارد مط ــر م ــزود: از دیگ ــی اف  مومن
ــای  ــت ترانشــه ه ــدون کیفی ــم ب ــی شــورا مشــکل ترمی علن
باقــی مانــده آب و فاضــاب بــود کــه شــورای شــهر خواســتار 
نظــارت بیشــتر بــر عملکــرد پیمانــکار از طــرف آبفــا و ســرعت 
ــاری  ــل از حف ــای حاص ــه ه ــم ترانش ــد ترمی ــتر در رون بیش

ــر شــهر شــد. فاضــاب در ســطح معاب
ــن  ــده در ای ــرح ش ــوارد مط ــر م ــت: از دیگ ــان داش وی بی
ــدم  ــانی، ع ــبکه آبرس ــودگی ش ــه فرس ــوان ب ــت می ت نشس

فــروش مــازاد پســاب بــه ذوب آهــن، ســرعت در اجــرای پروژه 
بــه جهــت کــم کــردن هزینــه هــای فرصــت، افــت فشــار آب 
ــرد. ــاره ک ــهر اش ــای ش ــمت ه ــی از قس ــهر و بعض در ویاش

در ادامــه نشســت مهنــدس کاظمــی بــه ســفر اخیــر ریاســت 
جمهــوری بــه اســتان و احتمــاالً شهرســتان نجــف آباد اشــاره 
ــری  ــل و همفک ــک تعام ــاب ی ــث فاض ــت:در بح ــرد و گف ک
بایــد بشــود تــا اگــر رئیــس جمهــور بــه نجــف آبــاد آمــد از 
آنجــا کــه اجــرای شــبکه فاضــاب در شــهرهای اطــراف بدون 
گرفتــن هزینــه ی اجــرا از مــردم انجــام شــده بتوانیــم بودجــه 
ادامــه طــرح را مطالعــه کنیــد و از ضایــع شــدن حــق مــردم 

جلوگیــری کنیــم.
ــل  ــدازی ســامانه دوم تون ــا اتصــال و راه ان ــت: ب کاظمــی گف
گاب در تامیــن آب شــرب شهرســتان و روســتاهای اطــراف 

مشــکلی نخواهیــم داشــت.

بررسی موارد و مسائل فاضالب شهر

مطالعه برتر
ــت  ــی روش نادرس ــای تحصیل ــی ه ــل ناکام ــی از عوام  یک
مطالعــه اســت. عوامــل زیــادی بــرای موفقیــت در تحصیــل 
ــون  ــی همچ ــل مهم ــوان از عوام ــی ت ــه م ــود دارد ک وج
ــی  ــی مهم ــوان عوامل ــی ت ــه م ــود دارد ک ــل وج در تحصی
ــتکار و  ــاش و پش ــوده،  ت ــر و کارآزم ــم ماه ــون معل همچ
ــرد. ــام ب ــی و.... ن ــب خانوادگ ــط مناس ــودن ، محی ــدی ب ج

* مطالعه با درک باال 
*  موثرخوانی

* مهارتهای خواندنی
بســیاری از ناکامــی ها)درتحصیــل( بــه خاطــر بــد مطالعــه 
کردن و ندانســتن اصول و روش های مطالعه درســت اســت.

* در مطالعــات خــود بایــد تنــوع ایجــاد کــرد بایــد ســاعتی 
را صــرف مطالعــه نمــود، نبایــد همــه وقــت را بــرای انجــام 
یــک کار صــرف کــرد. کمــی طالعــه آزاد داشــتن موثــر مــی 
ــردن  ــتراحت ک ــی اس ــان خوب ــه هم ــوع ب ــی تن ــد. کم باش
اســت. اگــر فعالیتهــای متنوعــی داشــته باشــیم فکــر 

ــری دارد. ــی باالت کارآی
* همیشــه بایــد یادداشــتی مهــم بــه همــراه داشــت کــه از 

آن اســتفاده کــرد.
* در یادگرفتن مطالب نباید وسواس داشته باشیم.

ــد  ــی باشــد بای ــر م ــکان پذی ــم ام ــا قل ــد ب ــدن مفی * خوان
در هنــگام مطالعــه کــردن یاداشــت کــرد و یــا بــا اســتفاده 
ــا شــبرنگ قســمت هــای مهــم را رنگــی کــرد. از ماژیــک ی

ــرداری  ــه ب ــد خاص ــردن بای ــه ک ــگام مطالع ــا هن * حتم
ــود. ــام ش انج

ــد ســواالتی را طــرح و  ــی کنی ــه م ــه مطالع ــی ک * در حال

پاسخ دهید.
ــد باعــث شــادابی جســم و  ــع کنی ــد و مطال * وضــو بگیری

روح انســان مــی شــود.
* خواندان دعای پیش از مطالعه مفید می باشد .

ــید  ــته باش ــه داش ــش مطالع ــه، پی ــل از مطالع ــا قب * حتم
ــی ســطحی. حت

ــخص  ــرداری، و مش ــت ب ــی، یاداش ــکات اساس ــتن ن * نوش
ــد اســت.  ــب مهــم بســیار مفی کــردن مطال

* مــکان مطالعــه، روشــن بــودن فضــای مطالعــه، هــم بایــد 
بــه آن توجــه کــرد.

ــر اســت طــرح هــا و برنامــه هــای مطالعــه خــود را  * بهت
ــم بیشــتر  ــا تاشــمان ه ــم ت ــان بگذاری ــران در می ــا دیگ ب

ــام دادن آن. ــودبرای انج ش

الهام شهریاری

هیچ شهرستانی در وضعیت 
نارنجی نیست

ــدی در  ــن رنگ بن ــام وزارت بهداشــت در آخری ــر اســاس اع ب
ــا درحال حاضــر ١2 شهرســتان در اســتان  زمینــه شــیوع کرون
ــی و ١2 شهرســتان در وضعیــت زرد  ــا وضعیــت آب اصفهــان ب
کرونایــی ثبــت شــده اســت. وضعیــت شهرســتان های اســتان 

اصفهــان در زمینــه شــیوع کرونــا بــه شــرح ذیــل اســت:
بــر اســاس اعــام وزارت بهداشــت شهرســتان هــای اردســتان، 
بوئیــن میاندشــت، تیــران و کــرون، چــادگان، خوانســار، 
خمینی شــهر، خــور، دهاقــان، ســمیرم، فریــدن، فریدون شــهر، 
نائیــن و نطنــز در وضعیــت زرد و خطــر متوســط کرونــا هســتند.

همچنیــن در حــال حاضــر  اصفهــان، آران و بیــدگل، کاشــان، 
ــان،  ــهرضا، فاورج ــهر، ش ــرون، شاهین ش ــران و ک ــوار، تی برخ
گلپایــگان، لنجــان، مبارکــه، نجف آبــاد در وضعیــت آبــی کرونــا 
ــدی  ــگ بن ــام رن ــاس اع ــت؛ براس ــی اس ــد.  گفتن ــرار دارن ق
جدیــد هیــچ شهرســتانی در اســتان اصفهــان در وضعیــت قرمز 

و نارنجــی کرونــا ثبــت نشــده اســت.

پنجشنبه ۵ خردادماه تعطیل نیست
بــه دنبــال تغییــر روز عیــد فطــر و حلــول مــاه شــوال در روز 
سه شــنبه ١3 اردیبهشــت، تعطیاتــی کــه پیــش از آن در 
ــو افتــاده اســت. پیــش  ــود یــک روز جل ــم ثبــت شــده ب تقوی
از ایــن پنجشــنبه 5 خردادمــاه بــه دلیــل شــهادت امــام 
ــا حــاال شــهادت  ــود ام جعفــر صــادق تعطیــل اعــام شــده ب
امــام جعفــر صــادق درحــال حاضــر بــا جابــه جایــی در تقویــم 
قمــری بــه ۶ خردادمــاه یعنــی روز جمعــه تغییــر کــرده اســت.

بنابرایــن پنجشــنبه 5 خردادمــاه تعطیــل رســمی نبــوده و روز 
ــود. ــوب می ش ــادی محس ع

نشست مشترک شورای اسالمی شهر و مدیریت آبفای شهرستان نجف آباد

آرامش در بازار روغن نباتی

عبدالرحیــم گلســتانی، رئیــس اتحادیــه تولیدکننــدگان روغــن 
نباتــی: بــا افزایــش تولیــد روغــن نباتــی، تولیــد ایــن محصــول 
ــن  ــازار روغ ــش در ب ــه و آرام ــی گرفت ــازار پیش ــای ب از تقاض
نباتــی برقــرار شــد. مشــکل توزیــع روغــن نباتــی در سراســر 
ــایی های  ــه زودی برخــی نارس ــده و ب ــز برطــرف ش کشــور نی

ــود ــرف می ش ــز برط ــود نی موج
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                                                                       قلمه زنی 35هزار اصله گل وگیاه برای تقویت فضای سبز شهر
ــاز یــک نهالســتان ایــن  ــه  ف ــا تجهیــز گلخان ــاد گفــت: ب مدیرعامــل ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهرداری خرم آب
ســازمان، قلمه گیــری از انــواع گل وگیــاه و درختــان مثمــر آغــاز شــده؛ به طوری کــه حــدود 35هــزار اصلــه قلمــه از انــواع گل، 
گیــاه و درخــت قلمــه زده اســت.»احمد بیرانونــد« اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه نگــه داری و توجــه ســازمان ســیما، منظــر و فضــای 

ســبز شــهرداری خرم آبــاد بــه نهالســتان اکنــون ایــن ســازمان شــروع بــه گلدان گیــری در گلخانــه فــاز دو کــرده اســت.
وی گفــت: بــا توجــه بــه تولیــد گل و گیــاه در نهالســتان ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهرداری خرم آبــاد در امــر تولید 
گل، گیــاه و درختــان بــه مــرز خــود کفایــی رســیده اســت و از لحــاظ درآمدزایــی نیــز توانســته ایم بــه ایــن ســازمان کمــک 
کنیــم. وی تصریــح کــرد: بــا تجهیــز گلخانــه فــاز یــک نهالســتان ایــن ســازمان، قلمه گیــری از انــواع گل هــا گیــاه و درختــان 

مثمــر آغــاز شــده، به طوری کــه حــدود 35 هــزار اصلــه قلمــه از انــواع گل، گیــاه و درخــت قلمــه زده اســت

ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــس اداره تع ــه رئی ــن معارف آیی
شهرســتان نجــف آبــاد با حضــور مدیــرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی اســتان اصفهــان، فرمانــدار و جمعــی از مســئولین 
نجــف آبــاد در ســالن جلســات فرمانــداری ویــژه برگزار شــد.

میثــم مداحــی مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی 
اســتان اصفهــان در ایــن جلســه گفــت: بــا توجــه بــه جنــگ 
اقتصــادی کــه درگیــر آن هســتیم درحــال حاضــر موضــوع “ 
تولیــد و اشــتغال” خرمشــهر دوران ماســت که نیــاز به  تاش 
جهــادی مســئولین و حمایــت از جامعــه کار و تولیــد دارد.

ــاون،  ــی اداره تع ــس قبل ــات رئی ــر از زحم ــن تقدی وی ضم
ــه مرتضــی  ــاد ب ــتان نجــف آب ــی شهرس ــاه اجتماع کار و رف
فرقانــی تبریــک گفــت و اظهــار داشــت: بــا توجــه به ســوابق 
مدیریتــی و تجــارب ایشــان در طــول ســال هــای خدمــت 
رســانی، حتمــا می تواننــد در پیشــبرد اهــداف وزارت تعاون، 
ــند. ــق باش ــتان موف ــن شهرس ــی در ای ــاه  اجتماع کار و رف

در ادامــه جلســه فرمانــدار شهرســتان نیــز ضمــن  قدردانــی 

ــدی ریاســت اداره  ــزی در دوران تص ــد مغ ــات محم از زحم
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان نجــف آبــاد گفــت:  
بــا توجــه بــه گســتردگی شهرســتان نجــف آبــاد بــه ویــژه در 
ناحیــه هــا و شــهرک هــای صنعتــی و تعــداد زیــاد کارگــران، 
مســئولین دولتــی بــرای خدمــت رســانی مطلــوب بــه جامعه 
مخاطــب، جهــادی و فراتــر از زمــان اداری فعالیــت می کنند.

 محمــد مغــزی رئیــس ســابق اداره تعــاون، کار و رفــاه 
ــه،  ــن جلس ــز در ای ــاد نی ــف آب ــتان نج ــی شهرس اجتماع
گزارشــی از اقدامــات انجــام شــده، ظرفیــت هــا و چالش های 
موجــود در حــوزه هــای تخصصــی ایــن اداره مطــرح کــرد.

مغــزی همچنیــن توضیحاتــی در خصــوص وضعیــت کنونــی 
نیــروی انســانی و ســاختمان اداری اداره تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعی شهرســتان نجــف آباد و بخش مهردشــت ارائه کرد.

وی در ادامــه  از همراهــی و تــاش همــکاران اداره تعــاون، 
ــرد  ــر ک ــاد تقدی ــی شهرســتان نجــف آب ــاه اجتماع کار و رف
و اظهــار داشــت: اگــر موفقیتــی در اداره شهرســتان نجــف 
ــکاران در  ــه هم ــاش هم ــل ت ــد، حاص ــت آم ــه دس ــاد ب آب

ــوده اســت. ــن شهرســتان ب ای
مرتضــی فرقانــی نیــز ضمــن تشــکر از مدیــرکل تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی اســتان  گفــت: امیــدوارم بــا هــم افزایــی 
و همــکاری همــکاران عزیــز بتوانیــم در تحقــق برنامــه هــای 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرســتان موفق شویم.

ــی  ــدس فرقان ــای مهن ــاب آق ــران  انتص ــه دیباگ ــه نام هفت
ــاد  را خدمــت ایشــان و مــردم شــریف شهرســتان نجــف آب
بویــژه جامعــه کارگــری تبریــک عــرض مــی نمایــد و بــرای 
آقــای مهنــدس مغــزی کــه انصافــاً در ١9 ســال کاری 
ــز در  ــود نی ــتان ب ــن شهرس ــیاری در ای ــات بس ــأ خدم منش

ــربلندی دارد. ــامتی و س ــد آرزوی س ــوولیت جدی مس

معرفی رئیس جدید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی

تجلیل از محمد قائدی 
دروازه بان تیم ملی ناشنوایان

ــتاندار و  ــا حضــور مباشــری معــاون اس ــی ب در جلســه ای
ــاد ، فردوســی و رضایــی  فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آب
ــهر در  ــورای ش ــای ش ــهرداری و اعض ــاون ش ــهردار و مع ش
حضــور خانــواده بــزرگ شــهرداری گلدشــت. تجلیــل از محمد 
قائــدی دروازه بــان گلدشــتی تیــم ملی ناشــنوایان برگزار شــد.

تجلیل از فرزندان ممتاز 
کارکنان شهرداری گلدشت

ــواده شــهرداری گلدشــت از حــدود ١00  ــی خان در گردهمای
ــاز  ــوزان و دانشــجویان ممت ــش آم ــر از بازنشســتگان و دان نف
فرزنــدان کارکنــان شــهرداری گلدشــت کــه ســال تحصیلــی 
گذشــته حائــز رتبــه هــای برتــر درســی و ورزشــی و هنــری 

شــده بودنــد قدردانــی شــد.
ــه  ــهرداری ب ــان ش ــی از کارکن ــن یک ــن همچنی ــن آیی در ای
ــا اهــدای  نیابــت از ســایر کارگــران و کارمنــدان شــهرداری ب
ســبد گل از مهندس فردوســی شــهردار گلدشــت تجلیل کرد.

عبدالحســین ربیعیــان را مــی تــوان یکــی از شــاخص تریــن 
و در عیــن حــال مظلــوم تریــن شــهدای هســته ای کشــور 
بــه شــمار آورد، کســی کــه پــس از 9 ســال تحصیــل 
ــا وجــود  ــدا و ب ــرژی اتمــی در دانشــگاه فلوری مهندســی ان
ــور،  ــی در آن کش ــات زندگ ــن امکان ــودن بهتری ــم ب فراه
ــای  ــام نوپ ــه نظ ــت ب ــه و خدم ــه شــرط حضــور در جبه ب
ــر از  ــاز مــی گــردد و کمت ــران ب ــه ای جمهــوری اســامی ب
یــک ســال بعــد در ســومین مرحلــه از عملیــات الــی بیــت 
ــه  ــهر ب ــازی خرمش ــل از آزاد س ــک روز قب ــدس و ی المق

ــی رســد. شــهادت م
ــال ١335 در  ــرداد س ــن روز از م ــین در یازدهمی عبدالحس
نجــف آبــاد همزمــان بــا دهــه اول محــرم در خانــواده ای پــر 
جمعیــت بــا 7دختــر و 4پســر بــه عنــوان پنجمیــن فرزنــد 
بــه دنیــا مــی آیــد و پــدر کــه خــود در زمــان تولــد فرزنــد 
ــام  ــوده، ن ــه روضــه امــام حســین )ع( ب مشــغول خدمــت ب

عبدالحســین را برایــش بــر مــی گزینــد.
عبدالحســین هــم پــس از پشــت ســر گذاشــتن تحصیاتش 
ــا  ــد ام ــی کن ــرکت م ــور ش ــی در کنک ــدای و راهنمای ابت

ــا  ــه قبولــی نمــی شــود، خــود او تمایــل داشــته ت موفــق ب
ســال بعــد یــک بــار دیگــر شانســش را امتحــان کنــد امــا 
ــدان  ــل فرزن ــه تحصی ــورد ادام ــازی در م ــد ب ــه دی ــدر ک پ
ــه  ــل ب ــه تحصی ــرای ادام ــه ب ــد ک ــی کن ــرار م ــته اص داش

ــرود. خــارج از کشــور ب
بازگشتی که مشروط به حضور در جبهه شد

ــاب  ــای انق ــه ه ــکا زمزم ــان آمری ــه از هم عبدالحســین ک
را شــنیده بــود، بارهــا از پــدر خواســت تــا اجــازه بازگشــت 
ــانس  ــوق لیس ــدرک ف ــذ م ــد. اخ ــه او بده ــور را ب ــه کش ب
ــود و دیگــر  ــا نخســتین روزهــای آغــاز جنــگ ب مصــادف ب
ــرای  ــش ب ــار از تصمیم ــن ب ــت و ای ــدن نداش ــاب مان او ت
ــه  ــرطی ک ــه ش ــود ب ــر داده ب ــور خب ــه کش ــت ب بازگش

ــوند. ــه نش ــور او در جبه ــع از حض ــواده مان خان
شهادت در آستانه فتح خرمشهر

ــا  ــجاعت ب ــت ش ــاهدان در نهای ــه ش ــه گفت ــهادت او ب ش
پیــش قدمــی او در یــورش بــه مواضــع دشــمن همــراه بــود، 
ضربــه بســیار ســنگینی بــرای خانــواده بــر جــای گذاشــت و 
در ایــن میــان پــدر بیشــترین صدمــات روحــی را متحمــل 
مــی شــود و از شــدت عاقــه و محبتــی کــه بــه او داشــته 
بــا توجــه بــه اســتعداد ذاتــی کــه داشــته شــروع بــه گفتــن 
اشــعاری در وصــف پســر از دســت رفتــه اش مــی کنــد، آن 
ــه یکــی  ــه گفت ــاد مــی شــود کــه ب ــدر تعــداد اشــعار زی ق
ــوگ  ــدر در س ــعار پ ــز از اش ــی نی ــواده کتاب ــای خان از اعض

فرزنــد چــاپ مــی شــود.
احمد شریعتی

شهادت دانشمند نجف آبادی برای آزادی خرمشهر
به مناسبت سوم خردادماه، آزادسازی خرمشهر

گردهمایی بزرگ خانواده 
شهرداری گلدشت

ــت در  ــهردار گلدش ــی ش ــدی فردوس ــد مه ــدس محم مهن
ــان  ــاش خادم ــعی و ت ــهرداری: س ــواده ش ــی خان گردهمای
شــما در شــهرداری ایــن اســت  تــا توانســته باشــیم عــاوه بــر 
انجــام وظایــف محولــه و خدمــات شــهری، بــا ایجــاد فضایــی 
مفــرح و شــاد اندکــی از زحمــات و خدمــات شــما کارکنــان 

بزرگــوار را جبــران کنیــم.
ــوده  ــا ب ــاور م ــواره ی ــه هم ــواده شــهرداری ک از اعضــای خان
ــه شــهروندان فهیــم گلدشــت  ــا را در خدمــات رســانی ب و م
همراهــی می کننــد قدردانــی مــی کنــم و امیــدوارم بــا 
کمــک هــم بتوانیــم آنگونــه کــه شایســته ایــن مــردم اســت 

ــم. ــان خدمــت کنی ــه آن ب
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پرواز لیال

اون وقتهــا شــکِم مامــان مهــری حکــم ترامبولیــن را بــرای مــا داشــت بــا صــورت شــیرجه مــی زدیــم بیــن چربــی هــای شــکم مامــان و یــه مــوِج قشــنگ تــوی اون چربــی هــا مــی نداختیــم از 
کنــار مامــان مهــری کــه خوابیــده بــود و دوتــا بچــه افتــاده بودنــد روی شــکمش  و داشــتند بــازی مــی کردنــد ،رد شــدم و رســیدم بــه کمد.کلیــد را تــوی قفــل یکــی از کمدهــا کــردم  و درش را 
بــاز کردم.کمــِد  اون طرفــی پــر از آلبــوم عکــس بودیــه کمــد خاطــراِت خــاک خــورده. آنچــه گذشــت از لیــا. روی در کمــدم ایــن بیــت شــعر را بــا روان نویــس نوشــته بــودم:” شکســت عهــد مــن 
و گفــت هــر چــه بــود گذشــت   بــه گریــه گفتمــش آری ولــی چــه زود گذشــت.” ایــن بیــت شــعر را حــدودا ١3 ســال پیــش نوشــته بــودم . وقتــی وارد مرحلــه ی بلــوغ شــده بــودم و داشــتم بــا 
بچــه گــی هــام خداحافظــی میکــردم . آن روز فکــر نمیکــردم کــه هنــوز ســخت تریــن خداحافظــی هــا مونــده اســت.  تــوی کمــد یــه دفتــر خاطــرات بــود و یــه جعبــه ی مربعــی کــه روش عکــس 
لیــوان کشــیده بــود. اول از همــه یــه دفترچــه خاطــرات را کشــیدم بیــرون ورق زدم و تــوی هــر صفحــه یــه مکــث کوتــاه مــی کــردم. بــاالی هــر صفحــه اســم یکــی از بهتریــن دوســتهام نوســته 
شــده بــود . یــه نوشــته تــوی یکــی از صفحــات بــه حــروف درشــت نوشــته شــده بود:”یــادت باشــه کــه تــو آن روز بــه مــن آش آلوچــه نــدادی” و پایینــش امضــا از “افســانه”قضیه آش آلوچــه هــر 
چــی بــود خاطــرم نیومــد ولــی خنــده را روی لبهــام آورد.. افســانه را ســالها بــود کــه ندیــده بــودم ولــی خاطــره اش اینجــا بــا مــن بــود. ُمــرور چنــد دقیقــه ای اســامی دوســتانم همــه شــون را 
آورد تــوی آن زیــر زمیــن. اون نیمکــت هــای ســه نفریتــوی کاســهای درس  یکهویــی چیــده شــدند تــوی زیــر زمیــن و خانــم ســبحانی دبیــر ادبیــات اومــد ایســتاد جلــوی تختــه ســیاه و اســم 
مــن را صــدا کــرد.” لیــا احمــدی” مــن داشــتم یواشــکی نارنگــی مــی خــوردم و معلــم فهمیــده بــود .  تــا اون روز بــویِ  نارنگــی را انقــدر دقیــق حــس نکــرده بــودم ولــی آن روز وقتــی نارنگــی 
را یواشــکی زیــر نیمکــت پوســت گرفتــم تــازه فهمیــدم بعضــی از  اشــتباهها حتــی اگــه دیــده هــم نشــند بــو مــی دهنــد. بعضــی اشــتباهها مثــل بــوی پوســت گرفتــن نارنگــی تــوی فضــای بســته 
مــی تونــه همــه را متوجــه تــو بکنــه اون روز ســرکاس  فکــر مــی کــردم خانــم ســبحانی حــس ششــم داره کــه بیــن 34 نفــر دانــش آمــوز دســت گذاشــت روی مــن و شــروع کــرد بــه دعــوا 
کــردن بــا مــن. خانــم ســبحانی بــا عصبانیــت مــن را داشــت صــدا مــی کــرد  کــه از جــا پریــدم میــز و نیمکــت هــا هــم جمــع شــدند و بــا خانــم ســبحانی چرخیدنــد و رفتند..دفتــر خاطراتــم بــوی 
نارنگــی مــی داد. آن را بســتم و بــا آدمهــاش برشــون گردونــدم تــوی کمــد  ســر جــاش . چشــمم افتــاد بــه جلــد ِ یــه نــوار کاســت از رضــا صادقــی. ســالها پیــش ایــن را پســر خالــه ام ، رامیــن 
یواشــکی بــه مــن داده بــود و مــن گاهــی کــه تنهــا مــی شــدم مــی اومــدم ســراغش و آهنگهــاش را گــوش مــی دادم.مــن و رامیــن 5 ســال بــا هــم تفــاوت ســنی داشــتیم و رامیــن همیشــه 
مواظــب مــن بــود. خالــه خیلــی دلــش مــی خواســت کــه مــن عروســش بشــم و بــه تازگــی پیشــنهادش را رســما بــه مامــان اعــام کــرده بــود. امــا مــن از رامیــن همیــن یــه نــوار کاســت بــرام 

کافــی بــود. دلــم نمــی خواســت بــرام بیشــتر از یــه پســر خالــه بشــه. تــوی زندگــی مــن رامیــن فقــط جایــگاه پســر خالــه را داشــت. 
بعــد جعبــه لیــوان را بیــرون آوردم. بــا دســتم خاکــش را پــاک کــردم و درش را برداشــتم . یــه ســوتِک ِگلــی ،یــه جعبــه ی فلــزی مســتطیلی کوچــک کــه زنــگ خــورده بــود و حــدودا ده تــا 

تقویــم.  در جعبــه را گذاشــتم  .  کمــدم را قفــل کــردم  و جعبــه را بــا خــودم آوردم بــاال.
اینبــار کــه داشــتم رد مــی شــدم صــدای خــر و پــف زنــی کــه شــبیه جوانــی هــای مامــان مهــری بــود شــنیده مــی شــد. آهســته بــاال رفتــم کــه بیــدار نشــه. رفتــم نشســتم کنــار زهــره و مامــان 

. ی مهر
بعد با لبخند و نشاط  جعبه را گذاشتم وسط و گفتم :” ببینید چی آوردم؟”

در جعبــه را برداشــتم. ســوت را بیــرون آورد م و شــروع کــردم  بــه زدن. دو ســه بــار داخلــش فــوت کــردم. زهــره  هــم بــا ذوق  ســریع ســوتک را از دســتم کشــیدو شــروع کــرد بــه ســوت زدن 
.  بعــد گفــت:” تــو ایــن را ازکجــا پیــدا کــردی؟”

مامان مهری گفت:” انگار همین دیروز بود با بابا علی رفتیم شهرضا . لیا5 ساله و زهره 4 ساله بود.”
مــن ادامــه دادم :” یادتونــه چقــدر مــن گریــه کــردم بــرای داشــتن ایــن ســوتک؟هنوز هــم دارم تصویــر خــودم را تــوِی ایــن میبینــم کــه پاهــام را روی زمیــن مــی زنــم.ورژن پیشــرفته تــر ســوتک 

کــه بعــدا اومــد اون فلوتهــای کوچــک بچــه گانــه بــود ولــی مــن عاشــق ایــن ســوتک هــا بــودم. 
مریم بدیهی

به مناسبت شهادت امام جعفر صادق )ع(
بار دیگر ظالمانه، خیل جالدان شبانه

با دو دست بسته بردند یک غریبی را ز خانه
بار دیگر دست گلچین در مدینه آتش افروخت

بار دیگر آشیانی در میان شعله ها سوخت
داغ یک دسته شقایق، بر دل خونین صادق

بار دیگر شد شکسته حرمت قرآن ناطق
شهادت امام جعفر صادق »ع« تسلیت باد!

توصیه های پلیس نجف آباد برای پیشگیری از سرقت خودرو

انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد بــا بیــان اینکــه شــهروندان بــا رعایــت نــکات ایمنــی مــی تواننــد 
ســهم بســیار مهمــی در پیشــگیری از ســرقت داشــته باشــند، در خصــوص پیشــگیری از ســرقت 
خــودرو گفــت: ســارقان بیشــتر مــوارد در کمیــن خودروهایــی مــی نشــینند کــه صاحبــان آن هــا 
بــدون رعایــت نــکات ایمنــی، خودروهــای خــود را در مکان های خلــوت و تاریک پــارک می کنند.

ــه اینکــه آمارهــا نشــان مــی دهــد اکثــر ســرقت  ــا اشــاره ب ــی ب ســرهنگ میتــم گوهــری آران
هــا مربــوط بــه خودروهایــی اســت کــه فاقــد سیســتم ضــد ســرقت مــی باشــند، بــه راننــدگان 
توصیــه کــرد: خــودروی خــود را بــه لــوازم ایمنــی نظیــر دزدگیــر ، ســویچ مخفــی قفــل فرمــان 

، قفــل پــدال و ســایر وســایل بازدارنــده مجهــز کنیــد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد در پایــان ضمــن تشــکر از همــکاری شــهروندان عزیــز 

بــر رعایــت مــوارد ذیــل توســط راننــدگان تاکیــد نمــود:
ــی از  ــه شــناخت کاف ــرادی ک ــار اف ــاه در اختی ــرای دقایقــی کوت ــی ب ١( خــودروی خــود را حت

ــرار ندهیــد. ــد ق ــان نداری آن
2( به هنگاه ترک خودرو ، از بسته شدن درب ها و شیشه ها اطمینان حاصل کنید.

3( هرگز خودروی خود را در اماکن خلوت و تاریک بارک نکنید.
4( در زمــان خــروج از پارکینــگ منــزل ، ابتــدا خــودرو را خامــوش کــرده و ســوئیج را برداشــته 

ســپس درب پارکینــگ را ببندیــد.
5( اگــر خــودرو را بــه علــت نقــص فنــی هــل مــی دهیــد، اجــازه ندهیــد افــراد غرببــه و ناشــناس 

پشــت فرمان بنشــینند.
ــودن آنهــا وجــود دارد ، مراقــب  ــی کــه احتمــال ســاختگی ب ــزاع های ــا ن ــگام تصــادف ی ۶( هن

خــودروی خــود باشــید.
7( بــا اطمینــان از اینکــه فرزند خردســال شــما در خودرو نشســته اســت ، خودرو را تــرک نکنید .

8( از پذیرفتــن هــر نــوع خوراکــی و آشــامیدنی از مســافران ناشــناس خــودداری کنیــد ، زیــرا 
ممکــن اســت آنــان قصــد مســموم کــردن شــما را داشــته باشــند.


