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2
خبر کوتاه

درخشش بانوان نجف آباد در مسابقات کشتی آلیش
مســابقات کشــتی آلیــش بانــوان اســتان اصفهــان در ســالن تجــدد اصفهــان برگــزار شــد کــه بانــوان کشــتی نجــف آبــاد بــه 
مربیگــری آســیه امامــی موفــق بــه کســب 2 مــدال نقــره و 4 برنــز شــدند. همچنیــن آســیه امامــی بــه عنــوان داور در ایــن 

رقابــت هــا قضــاوت کــرد.
مقام های کسب شده :

زهــرا حــاج صادقیــان وزن 65 کیلــو - مــدال نقــره  و فاطمــه صالحــی وزن 75 کیلــو - مــدال نقــره و ســحرمحمدی وزن 65 
کیلــو مــدال برنــز و مهتــاب نکیســا ـ وزن 75 کیلــو مــدال برنــز   و کیمیــا معینــی ـ وزن +75 کیلــو  مــدال برنــز و مهتــاب 

قاســمی ـ وزن +75 کیلــو مــدال برنــز و سرپرســت تیــم : مینــا نوریــان و داور دعــوت شــده : آســیه امامــی

اجبار دانش آموزان برای انتخاب 
رشته نتایج تلخی دارد  

مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجف آبــاد گفــت: اجبــار 
ــا  ــا ب ــط خانواده ه ــته توس ــاب رش ــرای انتخ ــوزان ب دانش آم
شــخصیت، نــوع دانســته ها، نگــرش و توانایی هــای فرزندشــان 

ســنخیت نــدارد و نتایــج تلخــی خواهــد داشــت.
یــداهلل عابــدی در نشســت هماهنگــی برنامــه روز بــاز دانشــگاه 
کــه بــا حضــور امــام جمعــه، مســئوالن دانشــگاه آزاد اســامی 
ــطه  ــدارس متوس ــاوران م ــران و مش ــاد، مدی ــد نجف آب واح
ــه  ــاره برنام ــزار شــد، درب ــاد برگ دوره دوم شهرســتان نجف آب
»روز بــاز« دانشــگاه گفــت: در امــور آمــوزش و پــرورش 
ــی  ــی، تفریح ــد علم ــای بازدی ــاد برنامه ه ــتان نجف آب شهرس
ــرای دانش آمــوزان برنامه ریــزی شــده کــه اغلــب  و تربیتــی ب
در قالــب بازدیدهــای علمــی از کارخانجــات و مراکــز آموزشــی 

ــود. ــام می ش ــی انج ــی تحقیقات ــهرک های علم و ش
وی، برنامــه »روز بــاز« دانشــگاه را یــک حرکــت نــو و بســیار 
ــگاه و  ــاب دانش ــزود: در انتخ ــت و اف ــر در دانشــگاه دانس مؤث
ــدارد،  ــاری وجــود ن ــوزان اجب ــرای دانش آم محــل تحصیــل ب
امــا بازدیــد دانش آمــوزان و خانواده هــا از مجموعــه دانشــگاه 
و آشــنایی بــا امکانــات، تجهیــزات و قابلیت هــای آن موجــب 
انتخــاب آگاهانــه و راحــت دانش آمــوزان در آینده خواهد شــد.

مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجف آبــاد تأکیــد 
را  امــکان  ایــن  خانواده هــا  بــه  برنامــه  ایــن  کــرد: 
خواهــد داد تــا بــا اطــاع بهتــر از اختافــات فرهنگــی 
منطقــه ای و آســیب های اجتماعــی کــه ممکــن اســت 
در اثــر دور بــودن فرزندانشــان از محــل زندگــی پیــش 
انتخــاب  بــرای  را  تصمیــم  بهتریــن  می تواننــد  بیایــد، 
محــل ادامــه تحصیــل فرزنــدان خــود داشــته باشــند.

عابــدی بــا تأکیــد بــر تــاش مشــاوران در هدایــت تحصیلــی 
و کمــک بــه انتخــاب رشــته دانش آمــوزان بــا در نظــر 
ــه و خواســت آنهــا گفــت: برخــی از خانواده هــا  گرفتــن عاق
فرزندانشــان را تشــویق بــه انتخــاب رشــته ای می کننــد 
ــای  ــرش و توانایی ه ــته ها، نگ ــوع دانس ــخصیت، ن ــا ش ــه ب ک
فرزندشــان ســنخیت نــدارد و ممکــن اســت در آینــده نتایــج 

تلخــی داشــته باشــد.
وی متذکــر شــد: بایــد بــا کمــک مشــاوران ســطح شهرســتان 
نجف آبــاد و مشــاوران آمــوزش و پــرورش، دانش آمــوزان 
ــت  ــی درس ــت تحصیل ــک هدای ــا ی ــی ب ــده تحصیل ــک آین ی

داشــته باشــند.
ــر در  ــاوره معتب ــز مش ــی از مراک ــکیبا یک ــاوره ش ــز مش مرک
ــد در تمامــی زمینــه  ســطح شــهر  مــی باشــد کــه مــی  توان
ــاوره  ــی، ازدواج  و .... مش ــی، خانوادگ ــاوره تحصیل ــای مش ه

ــه دهــد. ارائ

نجف آباد بارانداز صنعت پسماند

واکسیناسیون ۴5هزار دام در نجف آباد
رییــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان نجــف آبــاد اظهــار نمود: 
بــا اجــرای طــرح واکسیناســیون تب برفکــی در این شهرســتان، 
بیــش از 45 هــزار راس دام ســبک و ســنگین توســط بخــش 
دولتــی و خصوصــی دامپزشــکی علیــه ایــن بیمــاری واکســینه 

شــده انــد.
 فضــل اهلل صالحــی گفــت: بــا اجــرای طــرح واکسیناســیون تب 
برفکــی در ایــن شهرســتان، بیــش از 25 هــزار راس دام ســبک 
ــه صــورت رایــگان تحــت  و ســنگین توســط بخــش دولتــی ب
پوشــش واکسیناســیون تــب برفکــی قــرار گرفتنــد و همچنیــن 
بــا اجــرای ایــن طرح تعــداد 2۰ هــزار راس دام ســنگین توســط 
بخــش خصوصــی تحــت پوشــش واکسیناســیون قــرار گرفــت.

دکتــر صالحــی اظهــار نمــود: بیمــاری دامــی تــب برفکــی بــه 
راحتــی و خیلــی ســریع از طریــق هــوا، آب، نهاده هــای دامــی، 
علوفــه و خــوراک و انســان قابــل انتشــار بــه ســایر دام هاســت.

ــان  ــاد در پای ــف آب ــتان نج ــکی شهرس ــبکه دامزش ــس ش رئی
خاطــر نشــان کــرد: بیمــاری برفکی، بیمــاری ویروســی مختص 
ــی،  ــه دهان ــی در محوط ــم های ــاد زخ ــا ایج ــه ب ــت ک دام اس

انتهــای انــدام هــای حرکتــی و برخــی مــوارد پســتان در گلــه 
هــای دامــی نمایــان مــی شــود. ایــن بیمــاری بســیار عفونــی و 
بــه شــدت واگیــردار مــی باشــد کــه بــه لحاظ شــدت خســارات 
اقتصــادی یکــی از موانــع اصلــی در تامیــن بهداشــت و تولید دام 

و فــرآورده هــای دامــی محســوب مــی شــود.

ــرد:  ــام ک ــتان اع ــورای شهرس ــه ش ــوروزی در جلس ــر ن  اکب
متاســفانه نجــف آبــاد بارانــداز صنعــت پســماند اســتان شــده 
اســت و در خصــوص ســگ هــای باصاحــب خواســتار تشــکیل 
یــک تیــم اکولوژیســت جهــت تحقیــق و تهیــه دســتورالعمل و 

آییــن نامــه بــرای کل اســتان شــد.
 وی ادامــه داد: کارگاه هــای بازیافتــی بایــد تحــت نظــر شــرکت 
ــتقرار در  ــق اس ــون ح ــق قان ــد و طب ــت کنن ــماند فعالی پس
محــدوده شــهر هــا را ندارنــد ولــی علــی رغــم وجــود چنیــن 
قوانینــی فعــاً ۱5۰ کارگاه ضایعاتــی درســطح شــهر نجــف آباد 

فعالیــت خــاف مقــررات و قوانیــن دارنــد.
در ادامــه شــهردار نجــف آبــاد بعنــوان دیگــر ســخنران جلســه 
گفــت در بحــث ســگ هــای ولگــرد بــا فقــدان قانونــی مواجــه 
هســتیم زمانــی ســگ هــا اطــراف شــهرها بودنــد ولــی برخــی 
تحــت تاثیــر مباحــث احساســی اقدام بــه غذادهــی آنهــا کردند 
ــد و امــروزه بعضــاً در  ــاز نمودن ــه شــهرها ب و راه ســگ هــا را ب
ــد و  ــی کنن ــت م ــه ای حرک ــورت گل ــه ص ــی ب ــر عموم معاب
شــهرداری هــا از ایــن بابــت بــا مشــکات زیــادی روبــرو هســتند.

ــار  ــماند اظه ــث پس ــوص مبح ــی در خص ــول امام ــد الرس  عب
داشــت: بــرای اینکــه بتوانیــم بحــث پســماند را متمرکــز کنیــم 

کمــک دادســتان را مــی خواهیــم.
ــرو  ــا مشــکاتی روب ــن پســماند، شــهر ب ــرای دف ــزود: ب وی اف
اســت از ایــن رو بــر آنیــم تــا دفــن زبالــه هــا را در نجــف آبــاد 

بــه صفــر برســانیم.
ــرد:   ــان ک ــب بی ــای باصاح ــگ ه ــوص س ــان در خص  ایش
شــهرداری نجــف آبــاد پناهگاهــی بــرای آنها ســاخته ولی خیلی 
ســریع ظرفیــت آن تکمیل شــد و اگــر کار جزیره ای انجام شــود 
مشــکل حــل نمــی شــود، تمــام شــهر هــای اســتان بایــد بــه 

صــورت یکپارچــه و متحــد عمــل کننــد تــا بــه مطلوب برســیم.
در ادامــه رئیــس شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد گفــت: در 
نجــف آبــاد درمبحــث محیط زیســت با مشــکات زیــادی رو به 
رو هســتیم کــه از ایــن جملــه می توان بــه ضایعات ســاختمانی، 
ضایعــات ســنگبری هــا که جــای مناســبی بــرای تخلیــه ندارند 
ــد و هــم از لحــاظ  ــط زیســت شــده ان و باعــث آلودگــی محی
زیبایــی منظــر شــهری را بــا مشــکل مواجــه کــرده انــد نــام بــرد.

قربانعلــی مومنــی ادامــه داد: از دیگــر معضات زیســت محیطی 
رهــا کــردن آب فاضــاب بعضی از منــازل در معابر اســت و یکی 
دیگــر از معضــات شهرســتان تعــدد آرامســتان ها اســت که در 

ســطح شهرســتان پراکنــده اند.
ــدوده  ــا در مح ــارک آنه ــنگین و پ ــین آالت س ــردد ماش وی ت
ــه در  ــادی ک ــادن زی ــود مع ــی، وج ــای ذغال ــاه ه ــهرها، چ ش
شهرســتان امتیــاز و مجــوز دارنــد، نابســامانی وضعیــت وانــت 
بارهــا کــه خیابانهــا را تبدیــل بــه پارکینــگ خــود کــرده انــد، 
تخریــب باغــات و تبدیــل آنهــا بــه صنایــع را از دیگــر معضــات 

ــرد. ــام ب زیســت محیطــی منطقــه ن
مومنــی در پایــان ایجــاد کمربندهــای ســبز در اطــراف شــهرها 
و پــارک هــای جنگلــی را بــرای حفــظ محیــط زیســت و حفــظ 

زمیــن هــای آزاد از راهکارهــای خــوب عنــوان کــرد.
ــور  ــا حض ــتان ب ــورای شهرس ــه ش ــوج؛ جلس ــزارش م ــه گ ب
ــر شــهری و روســتایی اســتانداری اصفهــان،  ــران کل دفات مدی
ــاد،  ــف آب ــتان نج ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
شــهردار نجــف آبــاد و جمعــی از مدیــران شهرســتانی و اصحاب 
ــی و  ــت محیط ــائل زیس ــاماندهی مس ــوع س ــا موض ــانه ب رس
ــگان ســازمان فرهنگــی تفریحــی و  بهداشــتی در ســالن فرزان

ــد. ــزار ش ــاد برگ ــف آب ــهرداری نج ــی ش ورزش
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                    اجرای نهمین مرحله طرح ارتقای امنیت اجتماعی 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: مرحلــه نهــم از طــرح ارتقــای امنیــت محلــه محــور در شهرســتان نجــف آبــاد 
بــه صــورت مشــترک توســط پلیــس هــای تخصصــی و کانتــری هــا و یــگان امــداد در ســطح شهرســتان بــه اجــرا گذاشــته شــد.

ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی افــزود:در ایــن طــرح هشــت نفــر مجرمیــن تحــت تعقیــب و فــراری، چهــار نفــر ســارق خــودرو و 
موتورســیکلت، چهــل و دو نفــر ســارقان و مالخــران اماکــن خصوصــی و باغــات، موتورســیکلت، خــودرو و منــزل و مغــازه دســتگیر 

کــه منجــر بــه کشــف شــصت و هفــت فقــره انــواع ســرقت گردیــد.
ایــن مقــام انتظامــی از دســتگیری بیســت و شــش نفــر معتادیــن متجاهــر و خــرده فــروش مــواد مخــدر بــه همــراه پنــج قبضــه 
ســاح غیــر مجــاز شــکاری در ایــن طــرح خبــر داد و گفــت: از مخفیــگاه ایــن متهمــان بیــش از شــش کیلوگــرم انــواع مــواد 

مخــدر کشــف گردیــد.

افزایش خروجی سد زاینده رود با 
هدف آبیاری باغ های غرب اصفهان 

ــه ای  ــرکت آب منطق ــرداری ش ــره ب ــت و به ــاون حفاظ مع
ــور  ــه منظ ــده رود ب ــد زاین ــی س ــش خروج ــان از افزای اصفه
آبیــاری باغ هــای غــرب ایــن اســتان خبــر داد و گفــت: ایــن 
ــدوده  ــه در مح ــازی رودخان ــاری س ــبب ج ــاری، س دوره آبی

ــود. ــان نمی ش ــرق اصفه ــهر و ش ش
محمــود چیتیــان افــزود: خروجــی آب از ســد زاینــده رود بــر 
ــا حجــم  ــی ب ــا کم آب ــروه ســازگاری ب ــات کارگ اســاس مصوب
ــان  ــظ درخت ــرای حف ــط ب ــدت ۹ روز فق ــه م ــدودی ب مح
ــه،  ــان، مبارک ــتان های لِنج ــتان) شهرس ــرب اس ــای غ باغ ه
ــت. ــه اس ــش یافت ــهر( افزای ــان و خمینی ش ــاد، فاورج ــف آب نج

وی ادامــه داد: ورودی آب بــه ســد زاینــده رود از ابتــدای ســال 
ــوع  ــال در مجم ــر امس ــا 24 تی ــر ۱4۰۰( ت ــی )مه ــی فعل آب
۸۹۰ میلیــون مترمکعــب بــوده اســت در حالــی کــه ایــن ســد 
ــب  ــون مترمکع ــته 6۹۸ میلی ــال گذش ــابه س ــدت مش در م
ــون  ــارد و 2۳۹ میلی ــک میلی ــاله( ی ــدت )52 س و در بلندم

ــت. ــب ورودی آب داش مترمکع
ــره  ــه ذخی ــان اینک ــا بی ــان ب ــه ای اصفه ــاون آب منطق مع
ســد زاینــده رود امــروز بــه ۳2۳ میلیــون مترمکعــب رســید، 
ــه ســد هــم اکنــون  خاطــر نشــان کــرد: حجــم آب ورودی ب

ــود. ــرآورد می ش ــه ب ــر ثانی ــب ب ۱7 مترمکع

اگر هزینه ایی می شود  توجیه اقتصادی دارد

ــروژه  ــی پ ــات اجرای ــد از عملی ــاد در بازدی ــف آب ــهردار نج ش
ــاس  ــراه عب ــه هم ــاد ب ــف آب ــی نج ــزرگ صنعت ــتارگاه ب کش
مزیکــی مدیــرکل اداره کل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان بــه 

ــت. ــروژه پرداخ ــن پ ــون ای ــات پیرام ــاره ای توضیح پ
 عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد در خصــوص ظرفیــت 
پــروژه کشــتارگاه صنعتــی گفــت در هــر شــیفت حــدود پنج تا 
شــش هزار راس دام ســبک، تقریباً روزانه حــدود ۳۰ هزار راس، 
و در هر شــیفت  4۰۰ راس دام ســنگین و حدود 5۰ نفر شــتر 
از جملــه ظرفیــت کشــتار ایــن کشــتارگاه صنعتــی می باشــد.

منبــع  و  ضایعــات  تبدیــل  ســالن  اخیــراً  افــزود  وی   
هــای  بخــش  همچنیــن  و  شــده  احــداث  آب  بتنــی 
ــات  ــی تاسیس ــث تکمیل ــه دام، بح ــوزه تهی ــی در ح تکمیل
ســردخانه کــه اکثــر اقــام آن وارداتــی اســت اعــم از 
ــده  ــل ش ــد آن  تکمی ــه ۹5 درص ــیرآالت ک ــور و ش کمپرس
اســت و مــی تــوان بهــره بــرداری اولیــه را اســتارت زد.

 امامــی ادامــه داد زیربنــای پــروژه حــدود ۱۳ هــزار متــر مربــع 
ــه  ــه البت ــد ک ــی باش ــار م ــه آن ده هکت ــن اولی ــت و زمی اس
ــن  ــدار زمی ــن مق ــای دام ای ــاز و بازاره ــای روب ــل ه ــرای آغ ب
ــم. ــش دهی ــم آن را افزای ــم بتوانی ــه امیدواری ــت ک ــم اس ک

 شــهردار افــزود تمــام تاشــمان ایــن بــوده کــه اگــر هزینــه 
ــن رو  ــد از ای ــته باش ــادی داش ــه اقتص ــود توجی ــی ش ای م
صنایــع جانبــی کــه ارزش افــزوده و دارای جذابیــت و انگیــزه 
بــرای رقابــت در بخــش خصوصــی ایجــاد مــی کنــد یکــی از 

ــوده اســت. ــروژه ب ــی در طراحــی پ ــای اصل محوره
ــروژه فعــال  وی گفــت عمــًا زیرســاخت هــای اصلــی ایــن پ
شــده اســت و در آینــده ای نزدیــک قســمت تبدیــل ضایعــات 
ــن و  ــتخوان، ژالتی ــت و اس ــون، گوش ــودر خ ــد پ ــل تولی مث

فــراورده هــای روده کــه دارای ارزش افــزوده بســیار بــاال 
ــد. ــد ش ــدازی خواه ــتند راه ان هس

ــتان  ــی اس ــور مالیات ــر کل اداره کل ام ــی مدی ــاس مزیک عب
اصفهــان پــس از بازدیــد از رونــد اجرایــی پــروژه هــای عمرانــی 
شــهرداری نجــف آبــاد گفــت تشــکر مــی کنــم از شــهرداری 
ــی  ــع مال ــه مناب ــا توجــه ب ــاد کــه ایــن پروژه هــا را ب نجــف آب
کــه عمدتــاً از محــل ارزش افــزوده تامیــن مــی شــوند شــروع 
کردنــد و بعضــاً بیــش از ۹5 درصــد از مراحــل اجرایــی آن طی 
شــده و امیدواریــم در مــاه هــای آتــی بــه بهــره بــرداری برســند.

مدیــر کل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان افــزود مــا مالیــات 
ــم از  ــی بینی ــت نم ــرای دول ــد ب ــورت درآم ــه ص ــاً ب را صرف
کارکردهــای مهــم مالیــات بحــث توزیــع ثــروت، عدالــت و رفاه 

اجتماعــی اســت.
وی ادامه داد امروز بحث ارزش افزوده و ســهمی که از این محل 
بــه شــهرداری هــا تعلــق مــی گیــرد بــه دســت مــردم پرداخت 
مــی شــود و کامــًا در رفــاه شــهر و رفــاه اجتماعی موثر اســت.

ــتان  ــی اس ــور مالیات ــر کل اداره کل ام ــی مدی ــاس مزیک   عب
اصفهــان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه امــروز میهمــان شــهر 
ــی را بررســی  ــای عمران ــروژه ه ــد پ ــد و رون ــاد بودی نجــف آب
ــد  ــا و رون ــروژه ه ــت پ ــا وضعی ــه ب ــان در رابط ــد نظرت کردی
ــه اســت گفــت هزینــه کــرد  ــاد چگون در شــهرداری نجــف آب
ــروژه  ــذا پ ــردم اســت ل ــی از ســواالت م ــواره یک ــوارض هم ع
هایــی از ایــن دســت می توانــد زحمــت شــهرداری و همــکاران 
شــهرداری را بــه تصویــر بکشــد و مــردم بــا فــراغ بــال بهتــر و 
ــد. مــردم  وقتــی مــی  فکــر راحــت تــر عوارضشــان را بپردازن
بیننــد در توســعه شــهر هــای شــان موثرنــد عــوارض شــان را 

راحــت تــر پرداخــت مــی کننــد.

چهار هزار  انشعاب فاضالب جدید

مدیرعامــل آبفــای اســتان اصفهــان در جریــان بازدیــد از 
ــره  ــا به ــت: ب ــاد گف ــف آب ــهر نج ــاب ش ــه فاض ــه خان تصفی
ــاب  ــه فاض ــه خان ــاز دوم تصفی ــاژ ف ــتگاه پمپ ــرداری از ایس ب
نجــف آبــاد امــکان واگــذاری 4۰۰۰ انشــعاب جدیــد فاضــاب و 
پوشــش 2۰هــزار نفــر از لحــاظ خدمــات جمــع آوری، انتقــال، 

ــع فاضــاب فراهــم مــی شــود. ــه و دف تصفی
حســین اکبریــان افزود:بــا ایــن اقــدام، امــکان انتقــال فاضــاب 
جمعیتــی معــادل ۱۰۰ هــزار نفــر از ســاکنان شــرق نجــف آباد 
ــه  ــدی تصفی ــای فراین ــه واحده ــن ب ــری زمی ــق ۱۱ مت از عم
ــل  ــی از دالی ــوز: یک ــاد نی ــود. نجــف آب ــی ش ــم م ــه فراه خان
کنــدی رونــد فــروش انشــعاب فاضــاب در نجــف آبــاد، خانــه 
هایــی هســتند کــه یــک طبقــه آن هــا در اصطــاح »منفــی« 
اســت و فاضــاب شــان روی شــبکه فعلــی ســوار نمــی شــود.

البتــه دلیــل اصلــی، وضعیــت مبهــم و دوگانــه فــروش انشــعاب 
فاضــاب و عــدم تخصیــص اعتبــارات دولتــی اســت.برخی در 
ــد ســهامدار شــدن،  ــه امی ــودن انشــعاب و ب ــاری ب ــان اجب زم
ــه  ــی ک ــرایط فعل ــم در ش ــی ه ــد و برخ ــده ان ــعاب خری انش
ــهام نیســت،  ــری از س ــده و خب ــاری ش ــد انشــعاب اختی خری
پــا پیــش نمــی گذارنــد. دولــت هــم بــه دلیــل تامیــن بخشــی 
از هزینــه هــای طــرح از محــل مشــارکت هــای مردمــی، نمــی 

توانــد بودجــه قابــل توجهــی اختصــاص دهــد.

برگزاری اولین دوره مسابقات کشوری اذان در گلدشت
همزمــان بــا عید ســعید غدیرخــم ، مســابقات کشــوری اذان در 

مصــای نمــاز جمعــه شــهر گلدشــت برگزار شــد.
بــه گفتــه دبیر برگــزاری این مســابقات، در مســابقات سراســری 
ــای   ــتان ه ــانه های رســمی از اس ــوان در رس ــس از فراخ  اذان پ
تهــران ، شــیراز ، یــزد، اهــواز ، مشــهد ، قــم ، زاهــدان، گلســتان، 
ــمنان و  ــزی ، س ــرقی ، مرک ــان ش ــی، آذربایج ــان غرب آذربایج
گیــان بــه دبیرخانــه رســید کــه پــس از داوری توســط اســاتید 
برجســته ایــن رشــته آقایــان گلــوان، عنایتــی مقــدم و تربتیــان 
ــه  ــان ب ــد ســعید قرب ــا عی ــان ب ــر همزم ــه اول، ۳۰ اث در مرحل
مرحلــه نهایــی راه یافتنــد. ابراهیــم رضایــی افــزود: مرحله نهایی 
ــا عیــد امامــت و والیــت در  مســابقات روز گذشــته همزمــان ب
مصلــی نمــاز جمعــه شــهر گلدشــت بــا حضــور امــام جمعــه 
ــارغ ریاســت  ــی ف گلدشــت، مهنــدس فردوســی شــهردار ، تق
شــورای اســامی شــهر و شــرکت کننــدگان برگزار شــد کــه در 

پایــان نفــرات برتــر بــا رأی هیــأت داوران انتخــاب شــدند.
او اضافــه کــرد: کار داوری ایــن دوره از مســابقات اذان را آقایــان 

ســعیدیان ، شــاه میــوه و تربتیــان برعهــده داشــتند.
دبیــر برگــزاری مســابقات اذان اضافــه کــرد: ایــن مســابقات در 
ســه رده ســنی زیــر ۱۳ ســال ، زیــر ۱۸ ســال و بزرگســاالن بــا 
شــرکت کننــدگان از ۱4 اســتان برگــزار شــد و در پایــان ضمــن 
اهــدای جوایــز نفــرات برتــر هــر رده با اهــدا لــوح یادبــود از همه 
شــرکت کننــدگان، داوران و برگــزار کننــدگان نیــز تقدیــر شــد.

نفرات برتر در رده سنی ۹تا12سال
نفــر اول محمدصالــح قدیمــی از تهــران -  نفــر دوم ســیدهادی 
حریرچیان از اصفهان- و نفر ســوم حســین فاضلیان از نجف آباد

نفرات برتر1۳تا18 سال 
ــک  ــن مل ــر دوم متی ــان - نف ــجادنوروزیان از اصفه ــر اول س نف
ــان ــاغ از اصفه ــر ســوم ابوالفضــل صب ــان - نف محمــدی از اصفه

نفرات برترباالی 18 سال
نفــر اول مجتبی هرندی زاده از اصفهان - نفر دوم رضامیرزاعلیان 
ــهر ــی ش ــیروی از خمین ــدی ش ــوم مه ــر س ــان - نف از اصفه

عبدالرسول امامی شهردار نجف آباد:
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۴
خبر کوتاه برگزاری جشن تجلیل از قهرمانان و اعضای کمیته دفاع شخصی 

 جشــن تجلیــل از قهرمانــان و ارکان کمیتــه دفــاع شــخصی هیــات جــودو شهرســتان نجــف آبــاد همــراه بــا اهــدای احــکام 
قهرمانــی مســابقات ســال ۱4۰۱، تجلیــل از داوران مســابقات دفــاع شــخصی، و اهــدای احــکام انتصــاب کمیتــه دفــاع شــخصی 
هیــات بــا حضــور بالــغ بــر ۳۰۰ نفــر از ورزشــکاران بــه همــراه خانــواده هایشــان در ســالن اجتماعــات هــال احمــر نجــف آبــاد

ــاع شــخصی اســتان،  میرلوحــی  ــه دف ــر کمیت ــی دبی ــان، کچوئ ــس اداره ورزش و جوان ــن موحــد ریی ــا حضــور محمدامی و ب
مســوول کمیتــه آمــوزش هیــات جــودو اســتان، عربیــان و چهــارده معصومــی رییــس و نایــب رییــس هیــات جــودو شهرســتان،

ــاع شــخصی و صالحــی مســوول  ــه دف ــان، ابراهیمــی مســوول کمیت ــه مربی ــات و طاهــری مســوول کمیت ــر هی کاظمــی دبی
ــات شهرســتان برگــزار شــد. ــط عمومــی هی رواب

معارفه رئیس روابط عمومی جهاد 
کشاورزی استان در همایش سادات

بــه مناســبت عیــد غدیرخــم و بــا حضــور دبیــر ســتاد 
ــر  ــی دفت ــط عموم ــئول رواب ــتان و مس ــر اس ــت غدی بزرگداش
ــان،  ــهر اصفه ــه ش ــام جمع ــتان و ام ــه اس ــی فقی ــده ول نماین
ریاســت ســازمان، مســئول حــوزه نماینــده ولــی فقیــه ســازمان 
معاونیــن، مدیــران و جمــع ســادات ســازمان  مراســم تکریــم 
ــش  ــازمان و همای ــی س ــط عموم ــس اداره رواب ــه رئی و معارف

ــد. ــزار ش ــادات  برگ س
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــس س ــد رئی ــن مرادمن ــن  آیی در ای
ــک  ــی چشــم و گــوش ی ــط عموم ــت: رواب ــارس گف اســتان ف
ســازمان اســت، روابــط عمومــی بســیار مهــم اســت و بایــد بــه 

آن توجــه شــود.
ــد  ــید محم ــرزاده، س ــات باق ــم از زحم ــن تکری ــان ضم درپای
موســوی بعنــوان رئیــس اداره روابــط عمومــی ســازمان جهــاد 

ــی شــد.    کشــاورزی منصــوب و معرف
ــی  ــط عموم ــر رواب ــی مدی ــز مدت ــن نی ــش از ای ــوی پی موس

ــود. ــازمان ب س

کشف چهار قبضه انواع ساح جنگی و 
شکاری در »نجف آباد«

از  آبــاد«  »نجــف  شهرســتان  انتظامــي  فرمانــده 
ســاح  قبضــه   ۳ ســاح جنگــي،  قبضــه  یــک  کشــف 
شهرســتان ایــن  در  نفــر   4 دســتگیری  و   شــکاری 

خبر داد.
در   : داشــت  بیــان  آرانــی«  گوهــری  »میثــم  ســرهنگ 
ــن  ــرادی در ای ــه اف ــر اینک ــی ب ــه مبن ــار واصل ــتای اخب راس
شهرســتان اقــدام بــه نگهــداری ســاح غیرمجــاز مــی کننــد 
، بررســی موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مأمــوران 
ــت  ــرار گرف ــاد ق ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــی انتظام فرمانده
ــی  ــس از هماهنگ ــی پ ــن فرمانده ــوران ای ــزود : مأم وی اف
ــورد  ــر را م ــورد نظ ــن م ــی اماک ــرم قضائ ــع محت ــا مرج ب
ــک قبضــه ســاح جنگــی  ــت ی ــرار داده و در نهای بازرســی ق
ــراه  ــه هم ــاز ب ــکاری غیرمج ــاح ش ــه س ــه قبض ــداد س و تع
ــکاری  ــي و ش ــنگ جنگ ــی فش ــل توجه ــر قاب ــف مقادی کش
 و دســتگیری چهــار نفــر در ایــن زمینــه اقــدام کردنــد.

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد در پایان خاطرنشــان 
ــف و  ــهروندان ، کش ــت ش ــای امنی ــور ارتق ــه منظ ــرد : ب ک
ــتور کار  ــواره در دس ــای غیرمجــاز هم ــع آوری ســاح ه جم
ــز  ــهروندان عزی ــه از ش ــرار دارد ک ــتان ق ــن شهرس ــس ای پلی
ــب  ــوارد مرات ــه م ــاع از اینگون ــورت اط ــم در ص ــا داری تقاض
را از طریــق شــماره تلفــن ۱۱۰ بــه پلیــس اطــاع دهنــد تــا 

ــرد . ــان صــورت بگی ــا متخلف ــی ب برخــورد هــای قانون

ــدم  ــانه ع ــوان نش ــه می ت ــواردی ک ــن م ــی از مهم تری برخ
آمادگــی بــرای ازدواج محســوب شــود، عبارت انــد از: 

۱. عــدم پذیــرش مســئولیت در قبــال دیگــران: مثــل 
یــا  کنونــی،  خانــواده  افــراد  قبــال  در  بی مســئولیتی 
منــزل نظــم  و  زندگــی  وضعیــت  نســبت به  بی توجهــی 

2. عــدم توانایــی در برقــراری یک ارتبــاط منطقی بــا اطرافیان 
به صــورت مکــرر و در مکان هــا و موقعیت هــای گوناگــون

۳. وابســتگی شــدید عاطفــی بــه والدیــن و عــدم توانایــی در 
ایجــاد تمایــز بیــن احتــرام بــه والدیــن و تــاش بــرای دریافت 
حقــوق خــود کــه در نتیجــه منجــر بــه عــدم توانایــی در اخــذ 
تصمیــم به تنهایــی در خصــوص مســائل شــخصی خواهد شــد.

4.عــدم توانایــی در نگهــداری دارایــی خودتــان؛ بــه گونــه ای 
کــه بــدون آنکــه والدیــن بــه پــول شــما نیــاز داشــته باشــند 
یــا بــا وجــود آنکــه خودتــان نیــاز شــدید مالــی داریــد، همــه 

ــد.  ــان را صــرف دیگــران می کنی ــی ت دارای
5. عــدم توانایــی در کنتــرل خشــم و تنفــر خــود و روی آوردن 

ــه پرخاش گــری و خشــونت.  ب
6. عــدم توانایــی گــوش دادن بــه دیگــران و نیــز عــدم عاقــه 

بــه درک دیــدگاه آن هــا 
7. تنهــا در پــی کســب لــذت و عایــق شــخصی خــود بــوده 
ــئولیت ها و  ــید و مس ــز بیندیش ــران نی ــه دیگ ــد ب و نمی توانی
تعهــدات خودتــان در قبــال دیگــران را انجــام نــداده و آن هــا 

ــد.  ــل می کنی ــر دیگــران تحمی را ب
۸. ســرگرمی، عــدم تثبیــت و عــدم توانایــی پیگیــری در یــک 
ــر مکــرر و  ــا تغیی ــت شــغلی ی ــک موقعی ــی ی رشــته تحصیل
مــداوم دوســتان ، و یــا تغییــر مکــرر در عقاید و باورهــای خود. 
۹.فقــدان توانایــی ابــراز وجــود بــرای دریافــت حقــوق مشــروع 
ــا  ــی« ی ــاس »کم روی ــردن براس ــار ک ــه رفت ــود و درنتیج خ
ــازی« و »انتقام جویــی«  »پرخاش گــری انفعالــی« ، »ترفنــد ب
ــد: افســردگی،  ــی، مانن ــاالت روان ــه برخــی اخت ــا ب ۱۰. ابت

اضطــراب و وســواس اجبــاری 
۱۱.خودرو کامل می دانید و نقاط ضعف خود را نمی بینید.

ــرار  ــاد ق ــی و انتق ــورد ارزیاب ــل م ــوان و تحم ــز ت ۱2.  هرگ
ــد. ــن را نداری گرفت

۱۳. هیجــان مــداران رفتــار کــردن مثــل آن کــه نمی توانیــد 
رازی را حفــظ نماییــد. 

۱4. خــود را چنــان توانمنــد می دانیــد کــه می توانیــد افــکار، 
ــر  ــی همس ــم و حت ــردی ک ــر ف ــای ه ــات و رفتاره احساس
ــد.  ــر دهی ــان تغیی ــواه خودت ــل و دلخ ــق می ــان را مطاب آینده ت
ــرای افــراد  ــاز هســتید کــه نمی توانیــد ب ۱5. چنــان رفیــق ب

خانــواده خــود وقــت را اختصــاص دهیــد.
ــی یافتــن همســری مناســب هســتیم کــه پــس از  ۱6.  در پ
ــکل و  ــه مش ــا هیچ گون ــترک ب ــی مش ــا او، در زندگ ازدواج ب

ــرو نشــوید.  ــی روب اختاف
ــد،  ــی نداری ــاط رضایت بخش ــان ارتب ــواده خودت ــا خان ۱7. ب
از  مشــکل  می کنیــد  فکــر  این کــه  علی رغــم  علی رغــم 

ــت.  ــان اس ــب ایش جان
۱۸. نمی توانیــد به جــز منطــق و طــرز فکــر خــودکام و طــرز 
فکــر دیگــری را بپذیریــد و به همیــن دلیــل در برابــر دیگــران 
ــه درک  ــادر ب ــد و ق ــی می گیری ــا تهاجم ــی ی ــاری تدافع رفت

دیگــران نیســتید. 
۱۹.دامنــه مشــکات شــخصی خــود را بــه تمــام حیطه هــای 
زندگــی خــود گســترش می دهیــد، مشــکات کاری خــود را 
داخــل منــزل می آوریــد و خــود را بــا تنــش روبه رو می ســازید. 
همــه ایــن امــور اگــر اصــاح نشــود می تواننــد زندگــی آینــده 
شــما را دچــار مشــکل کننــد. بنابرایــن بایــد خــود را خــوب 
ــد. ــل از ازدواج مرتفــع کنی بشناســید و اشــکاالت خــود را قب
الهام شهریاری

 نشانه های عدم آمادگی فرد برای ازدواج

آغاز عملیات آسفالت ریزی معابر امیرآباد
ــاد از آغــاز عملیــات آســفالت ریزی  ــر منطقــه5 نجف آب مدی
ــغ  ــال ۱4۰۱، بال ــارات س ــت: از اعتب ــاد گف ــر امیرآب معاب
ــطح  ــر س ــری معاب ــرای لکه گی ــان ب ــون توم ــر 5۰۰ میلی ب
منطقــه اســتفاده شــده و مبلــغ کل اعتبــار لکه گیــری یــک 

میلیــارد تومــان اســت.
ــاز  ــار و آغ ــن اعتب ــه تعیی ــاره ب ــا اش ــدی، ب ــهرام آخون ش
شهرســتان  امیرآبــاد  معابــر  آســفالت ریزی  عملیــات 
نجف آبــاد، اظهــار کــرد: حــدود 22 هــزار مترمربــع از 
ــال  ــارد ری ــر 55 میلی ــغ ب ــا هزینــه ای بال ــازان ب ــوار جانب بل
آســفالت ریزی شــده و چیــزی حــدود چهــار هــزار و ۳65 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــفالت اس ــن آس ت
وی بــا بیــان اینکــه از منابــع مالــی ســال ۱4۰۱، دو هــزار و 
۸۰5 تــن آســفالت در معابــر امیرآبــاد ریختــه شــده اســت، 
افــزود: 6۱2۰ مترمربــع از بلــوار بهشــتی، ۳7۳۰ مترمربــع 
از خیابــان آبشــار و حــدود 6۳۰۰ مترمربــع از خیابان هــای 

فرعــی آســفالت ریزی شــده اســت.
ــی  ــال ۱4۰۱ مبلغ ــارات س ــرد: از اعتب ــان ک وی  خاطرنش
ــری اســتفاده  ــرای لکه گی ــان ب ــون توم ــر 5۰۰ میلی ــغ ب بال
شــده و مبلــغ کل اعتبــار لکه گیــری در ســال ۱4۰۱ یــک 

میلیارد تومان است.
طــی شــش مــاه گذشــته، ۳5۰ هــزار مترمربــع زیرســازی 
معابــر خاکــی، 6۰ هــزار مترمربــع آســفالت معابــر خاکــی 
ــوده  ــر فرس ــفالت معاب ــش آس ــع روک ــزار مترمرب و ۱2۰ ه
ــده  ــام ش ــال انج ــارد ری ــر ۳5۰ میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ب
اســت. در بودجــه ســال جــاری، ۱7۰ میلیــارد ریــال 
بــرای زیرســازی و جدول گــذاری معابــر خاکــی و ۸5۰ 
آســفالت  لکه گیــری  و  روکــش  بــرای  ریــال  میلیــارد 
اســت.  شــده  گرفتــه  نظــر  در  شــهر  ســطح  معابــر 
می شــود. تکمیــل  ســال  پایــان  تــا  پروژه هــا  ایــن 
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                                                                    همایش پیاده روی خانوادگی غدیر
همایــش پیــاده روی خانوادگــی غدیــر یزدانشــهر بــه مناســبت عیــد ســعید غدیرخــم بــه همــت و همــکاری هیــات ورزش هــای 
ــهید  ــارک ش ــاد  از پ ــهرداری نجف آب ــی ش ــی و ورزش ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــهرداری و س ــان، ش ــی، اداره ورزش و جوان همگان

ــزار شــد. ــاک یزدانشــهر برگ ــه ســمت ســالن یزدان پ نورمحمــدی ب
ایــن همایــش بــا اجــرای برنامــه و جشــن شــاد خانوادگــی، مولــودی خوانــی، قرعــه کشــی و اهــدای جوایــز بــا حضــور امامی شــهردار 

نجــف آبــاد، محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان، صادقــی مشــاور عالــی شــهردار و رییــس هیــات همگانی شهرســتان،
خاکســار رییــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری، حــاج آقــا لطفــی امــام جمعــه یزدانشــهر، ســرهنگ صاعبــی از 

پلیــس راهنمایــی و رانندگــی و یزدانیــان دبیــر هیــات همگانــی انجــام شــد.

  برگزاری اردوی جهادی در 
روستای رحمت آباد

بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه بهزیســتی و در راســتای 
آگاهســازی، ارائــه خدمــات مطلــوب و تکریــم جامعــه هــدف، میز 
خدمــت بهزیســتی شهرســتان نجــف آبــاد جهــت پاســخگویی به 
شــهروندان و مددجویــان بــا حضــور رئیــس و کارشناســان حــوزه 

هــای تخصصــی در روســتای رحمــت آبــاد بــر پــا شــد.
ــط عمومــی اداره بهزیســتی شهرســتان نجــف  ــه گــزارش رواب ب
آبــاد، علیرضــا قناعــت کار رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان، از 
ــدار  ــاد دی ــی روســتای رحمــت آب ــان و اهال ــا مددجوی نزدیــک ب

ــود کــرد و پاســخگوی درخواســت هــای مراجعیــن ب
در ایــن ســفر، خدماتــی نظیــر معاینــات تیــم پزشــکی جهــادی، 
تیــم غربالگــری بینایــی، تیــم غربالگری اضطــراب کــودکان 5 و 6 

ســاله و خدمــات مشــاوره در محــل ارائــه شــد.
ــه همــت حــوزه ی پیشــگیری جلســه ی  شــایان ذکــر اســت ب
آموزشــی پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی نیــز بــرای اهالــی 

منطقــه برگــزار شــد کــه بــا اســتقبال زیــادی همــراه بــود

بــه  آبــاد  نجــف  شهرســتان  بهزیســتی  اداره  رئیــس   
اتفــاق جمعــی از کارکنــان ایــن اداره بــر مــزار شــهید 
شــدند  حاضــر  شهرســتان  شــهدای  گلــزار  و  حججــی 
کردنــد. احتــرام  ادای  شــهدا  شــامخ  مقــام  بــه  و 

 در ادامــه در برنامــه جشــنی کــه بــه مناســبت عید غدیــر برگزار 
شــده بــود، حجــه االســام و المســلمین حســناتی نماینــده ولی 
فقیــه و امــام جمعــه شهرســتان نجــف آبــاد، بــا تبریــک دهــه 
ــار  ــت و اظه ــر پرداخ ــد غدی ــفه عی ــه فلس ــت ب ــت و والی امام
داشــت: بــا والیــت،  انســان به ســعادت و خوشــبختی می رســد، 
و بنــا بــه فرمایــش امــام امــت مبنــی بــر پشــتیبانی از والیــت 
فقیــه بــرای آســیب نرســیدن بــه مملکــت بایــد والیــت فقیــه را 
کــه دنبالــه رو والیــت علــی )ع( اســت، پشــتیبانی کــرده و آن را 

ســرلوحه تمــام مراحــل زندگــی قــرار دهیــم.

وی در ادامــه بــا اشــاره بــه حدیثــی از امــام صــادق علیــه الســام 
کــه فرمودنــد برتریــن عیــد امــت مــن، عیــد غدیــر خــم اســت؛ 
ــا شــکوه برگــزار کــردن مراســمات  ــده نگــه داشــتن و ب ــه زن ب
عیــد غدیــر تاکیــد کــرد و افــزود: طبــق فرمــوده رســول خــدا 
مــا بایــد هــم خودمــان پیــام غدیــر را بشــنویم و هــم بــه دیگران 
برســانیم، زیــرا غدیــر خــم باالتریــن و واالتریــن رخــدادای اســت 
کــه در رابطــه بــا بافــت اســام راســتین توســط پیامبــر اکــرم ) 

ص( ظهــور و بروزکــرده اســت.
ــا  ــز ب ــتان نی ــتی شهرس ــس بهزیس ــت کار رئی ــا قناع علیرض
بیــان اینکــه والیــت حضــرت علــی بــن ابــی طالــب)ع( اســاس 
ــکیل  ــا را تش ــده م ــا و آین ــادات و فعالیت ه ــمه اعتق و سرچش
می دهــد، گفــت: بزرگداشــت عیــد غدیر و گرامیداشــت ســادات، 
نمــاد ابــراز ارادت بــه ســاحت امیرالمومنیــن)ع( و مقــام والیــت 

ــود. ــا را ســبب می ش ــن م ــداری دی ــه دوام و پای اســت ک
ــادات و  ــکار س ــن از هم ــن جش ــان ای ــت در پای ــی اس گفتن
ــه در مســابقات فرهنگــی و  ــی ک ــدان کارکنان همــکاران و فرزن
مذهبــی شــرکت کــرده بودنــد بــا اهــداء جوایــز و لــوح تقدیــر 
ــه امامــت  تجلیــل شــد و در آخــر نیــز نمــاز جماعــت ظهــر ب
حجــه االســام و المســلمین حســناتی در نمازخانــه اداره 

ــد. ــه ش ــاد اقام ــف آب ــتان نج ــتی شهرس بهزیس

با والیت، انسان به سعادت و خوشبختی می رسد

بررسی مشکالت زیست محیطی و بهداشتی 
ــتایی  ــهری و روس ــر ش ــران کل دفات ــور مدی ــا حض ــاد ب ــف آب ــتان نج ــورای شهرس ــه ش جلس
ــران  ــی از مدی ــتان، جمع ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــان ، مع ــتانداری اصفه اس
شهرســتانی و شــهردار نجــف آبــاد بــا موضــوع ســاماندهی مســائل زیســت محیطــی و بهداشــتی 
ــاد تشــکیل شــد. ــگان ســازمان رفاهــی تفریحــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آب در ســالن فرزان

در ابتــدای ایــن جلســه رییــس شــورای شهرســتان نجــف آبــاد بــا انتقــاد از اینکــه آینــده نجــف 
آبــاد بخاطــر عــدم رعایــت مســائل زیســت محیطــی در خطــر اســت اظهارداشــت:  متاســفانه 
نجــف آبــاد بارانــداز صنعــت پســماند اســتان شــده،  کارگاه هــای بازیافتــی بایــد تحــت نظــر 
شــرکت پســماند فعالیــت کننــد و طبــق قانــون حــق اســتقرار در محــدوده شــهر هــا را ندارنــد.

ــاد  ــف آب ــهر نج ــطح ش ــی درس ــر ۱5۰ کارگاه ضایعات ــال حاض ــزود: درح ــوروزی اف ــر ن اکب
ــتند. ــال هس ــون فع ــاف قان برخ

ــه نمایندگــی از ســایر شــهرداران شهرســتان  ــاد نیــز کــه ب  رســول امامــی شــهردار نجــف آب
حضــور داشــت بــا اشــاره بــه معضــل ســگ هــای بــی صاحــب تصریــح کــرد: در ایــن موضــوع 
بــا فقــدان قانــون مواجــه هســتیم، زمانــی ســگ هــا اطــراف شــهرها بودنــد ولــی برخــی تحــت 
تاثیــر مباحــث احساســی اقــدام بــه غذادهــی بــه آنهــا کردنــد و راه ســگ هــا را بــه شــهرها بــاز 
نمودنــد و امــروزه بعضــاً در معابــر عمومــی بــه صــورت گلــه ای حرکــت مــی کننــد و شــهرداری 

هــا از ایــن بابــت بــا مشــکات زیــادی روبــرو هســتند.
 معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه شهرســتان نیز در ســخنانی با اشــاره به مشــکات ایجاد شــده 
توســط ســگ هــای باصاحــب و برگــزاری جلســاتی در ایــن خصــوص بیــان کــرد: مشــکاتی در 
اجــرا از جملــه زنــده گیــری و عقیــم ســازی آنهــا وجــود دارد کــه باید مورد بررســی قــرار بگیرد. 
ــازی  ــم س ــر عقی ــاوه ب ــم ع ــد امیدواری ــون جدی ــه قان ــه ب ــا توج ــزود: ب ــری اف ــی مباش موس
ــای  ــان ســگ ه ــد صاحب ــق بخشــنامه جدی ــرا طب ــی مناســبی انجــام شــود زی ــات عمل اقدام

ــد.  ــی بیاورن ــای عموم ــکان ه ــا را در م ــد آنه ــی توانن ــز نم ــب نی باصاح
مدیــر کل دفتــر شــهری اســتانداری دیگــر ســخنران ایــن جلســه بــود کــه در ســخنانی ضمــن 
قدردانــی و تشــکر از ریاســت و اعضــای شــورای اســامی شهرســتان و اذعــان بــه اینکــه شــورای 
شهرســتان نجــف آبــاد یکــی از فعالتریــن شــوراهای اســامی در اســتان اصفهــان اســت بــه آمار 
بــاالی بیمــاری هــاری و ســالک نســبت بــه ســال هــای گذشــته اشــاره بیــان کــرد: طبــق آمــار 
دانشــگاه علــوم پزشــکی در ســال گذشــته و ســال جــاری صــد درصــد افزایــش بیماری هــاری و 
ســالک را در اســتان اصفهــان داشــتیم کــه 4۸ درصــد آن مربــوط بــه ســگ هــای خانگی اســت.

ــرای  ــرار بگیــرد و قــدم اول ب ــد مــورد بررســی ق صادقــی افــزود: بنابرایــن موضــوع حتمــا بای
موفقیــت در کنتــرل مشــکات ناشــی از ســگ گردانــی و ســگ هــای باصاحــب اطــاع رســانی 

و فرهنــگ ســازی اســت. 
او بــا اشــاره بــه اینکــه موضــوع دیگــر حائــز اهمیــت رعایــت نظافــت ســگ هــای بــا صاحــب 

ــوار  ــد در خان اســت اظهارداشــت: هزینــه نگهــداری یــک ســگ بیــش از نگهــداری یــک فرزن
اســت و برخــی از صاحبــان ایــن ســگ هــا توانایــی رســیدگی و نگهــداری مناســب را ندارنــد در 

نتیجــه بیمــاری هــای مربــوط بــه ایــن حیوانــات شــایع می شــود. 
صادقــی تأکیــد کــرد: نکنــه دیگــری کــه بایــد رعایــت شــود ممنوعیــت خــروج ســگ هــای بــا 

صاحــب از خانــه و ورودشــان بــه مــکان هــای عمومــی اســت.
ــی  ــی را ب ــر از معضــات اجتماع ــر شــهری و شــوراهای اســتانداری یکــی دیگ ــر کل دفت مدی
ــات دانســت و  ــروش ضایع ــر جمــع آوری و ف ــح مشــاغلی نظی ــت صحی نظمــی و عــدم مدیری
گفــت: 7۰ درصــد معتــادان متجاهــر از طریــق جمــع آوری و فــروش ضایعــات امــرار معــاش 

ــد. ــرل کن ــن مشــاغل را کنت ــد ای ــهرداری بای ــد و ش می کنن
ــت  ــاوری ریاس ــی فن ــت علم ــا و معاون ــهرداری ه ــاری ش ــازمان همی ــه س ــم نام ــه تفاه  او ب
ــح  ــاره و تصری ــان اش ــش بنی ــای دان ــرکت ه ــت ش ــتفاده از ظرفی ــوص اس ــوری در خص جمه
ــه  ــان در زمین ــش بنی ــرای ورود شــرکت هــای دان ــان تســهیات ب ــارد توم ــا 2۰ میلی کــرد: ت
نخالــه هــا و ضایعــات در نظــر گرفتــه شــده کــه اســتان اصفهــان هنــوز از آن اســتفاده نکــرده 

ــد. ــد اســتفاده کن و بای
صادقــی در پایــان بــا اشــاره بــه آالیندگــی بــاالی شــهر هــا گفــت: شــهرداری هــای شهرســتان 
صنایعــی کــه آالیندگــی دارنــد را شناســایی کــرده و آن را بــه محیــط زیســت گــزارش دهنــد.

ــه هــای ســاختمانی،  ــه ضایعــات و نخال ــن جلســه پیرامــون  موضوعــات مرتبــط از جمل در ای
ضایعــات ســنگبری هــا، رهــا کــردن فاضــاب بعضــی منــازل در معابــر، مشــکات آرامســتان 
هــا، تــردد ماشــین آالت ســنگین و پــارک آنهــا در محــدوده شــهرها، فعالیــت چــاه هــای تولیــد 
ذغــال، نابســامانی وضعیــت وانــت بارهــا، تخریــب باغــات و تبدیــل آنهــا بــه ویــا مــورد بحــث 

و بررســی قــرار گرفــت.
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عبــاس عابــدی بــا اشــاره بــه حادثــه انفجــار ترقــه در اصفهــان اظهــار داشــت: ایــن حادثــه ســاعت یــک و ۳2 دقیقــه بامــداد 
امــروز بــه مرکــز اورژانــس اســتان اصفهــان گــزارش شــده اســت. وی بــا بیــان اینکــه ایــن حادثــه در نجــف آبــاد، تیــران ورودی 
نهضــت آبــاد اتفــاق افتــاده اســت، افــزود: بــرای ایــن حادثــه یــک واحــد امــدادی ۱۱5 اعــزام شــده اســت. ســخنگوی مرکــز 
اورژانــس اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه مصدومیــت دو نفــر شــامل آقــا ۳4 ســاله و خانــم 54 ســاله در ایــن حادثــه ابــراز داشــت: 
مصدومــان ایــن حادثــه بــه بیمارســتان فاطمــه الزهــرا نجــف آبــاد منتقــل شــدند. وی همچنیــن بــه حادثــه غــرق شــدگی در 
اســتخر خانــه روســتایی اشــاره کــرد و گفــت: ایــن حادثــه در بــرآن شــمالی روســتای دوالب اتفــاق افتــاده اســت، و یــک واحــد 
امــدادی ۱۱5 بــرای ایــن حادثــه اعــزام شــده اســت.  وی اضافــه کــرد: در ایــن حادثــه پســربچه یــک ســاله مصــدوم شــد کــه 

بــرای امدادرســانی بــه بیمارســتان فارابــی اصفهــان منتقــل شــد

اصالح، رفع خطر و بهره برداری 
مجدد از قنات شیر بچه

بــر اســاس مصوبــه ســتاد مدیریــت بحران شهرســتان قســمتی 
از قنــات شــیر بچــه در محــل ســه راهــی فرهنــگ کــه ریــزش 
کــرده و خطــر آفریــن شــده بــود در کمتریــن زمــان ممکــن و 
بــدون مســدود نمــودن مســیر ترافیکــی مرمــت، رفــع خطــر و 

مــورد بهــره بــرداری مجــدد قــرار گرفــت.
ــل و  ــی و حم ــور زیربنای ــت ام ــویان معاون ــول موس ــید رس س
ــه  ــه ب ــا توج ــت ب ــاد گف ــف آب ــهرداری نج ــهری ش ــل ش نق
حجــم زیــاد تــردد وســایل نقلیــه ســبک و ســنگین در ســه راه 
فرهنــگ و تخریــب گالــری قنــات شــیر بچــه تــا نزدیکــی تــراز 
ــا ســاختمان بلنــد مرتبــه،  ــه کــم ت ــان و از طرفــی فاصل خیاب
هــر لحظــه انتظــار وقــوع حادثــه ای جبــران ناپذیــر مــی رفــت.

ــال و دارای  ــه فع ــیر بچ ــات ش ــه قن ــم آنک ــزود علیرغ  وی اف
متولــی مــی باشــد لیکــن شــهرداری بــه لحــاظ وظیفــه ذاتــی 
ــتاد  ــه س ــاس مصوب ــر اس ــر ب ــع خط ــور رف ــه منظ ــود و ب خ
ــاد کشــاورزی  ــا نظــارت جه ــتان و ب ــت بحــران شهرس مدیری
ــن  ــدام و در کمتری ــکار ذیصــاح اق ــه انتخــاب پیمان نســبت ب
ــی و  ــیر ترافیک ــودن مس ــدود نم ــدون مس ــن و ب ــان ممک زم
همچنیــن بــدون انحــراف مســیر قنــات نســبت بــه مرمــت و 
اصــاح مســیر قنــات بــه طــول حــدود ۱۰۰ متــر حــد فاصــل 
ــدام نمــود. ــد از ســه راه فرهنــگ اق ــا بع ــار راه فردوســی ت چه

ــامل  ــده ش ــام ش ــی انج ــات اجرای ــه داد عملی ــویان ادام  موس
ــی باشــد: ــل م ــوارد ذی م

 ۱- حفر میله چاه کمکی جهت دسترسی به گالری قنات
2- خاکبــرداری، ریــزش بــرداری، لجــن بــرداری و تســطیح و 

رگاژ گالــری قنــات
ــوار بلوکــی و  ــا اجــرای دی ــات ب ــری قن  ۳- ایمــن ســازی گال
ســقف پیــش ســاخته بتنی مســلح و همچنیــن جــدول گذاری

 4- بتن ریزی پشت دیوارها و کول ها
ــمتهای  ــی قس ــازی اصول ــر س ــک و پ ــفته آه ــرای ش  5- اج

ــات ــرده قن ــزش ک ری
ــورد  ــات شــیر بچــه از ســالیان دور م ــر اســت قن  شــایان ذک
ــم  ــوز ه ــوده و هن ــاد ب ــردم و کشــاورزان نجــف آب اســتفاده م
کاربــری هــای الزم خــود را دارد ایــن قنــات از قســمت مرکزی 
ــهر  ــرقی ش ــمت ش ــر آن در قس ــرده و مظه ــور ک ــهر عب ش

ــاد اســت. نزدیــک ســازمان آبفــای نجــف آب

فرونشست در شهر اصفهان به 22 سانتیمتر رسید

ــری  ــات بازنگ ــی، در مطالع ــغ پ ــه آمی ــه معصوم ــه گفت ب
ــوان  ــه عن ــان ب ــهر اصفه ــور ش ــه برداری کش ــازمان نقش س
یکــی از مناطقــی کــه بــه طــور گســترده بــا پدیــده 
فرونشســت زمیــن مواجــه اســت، در اولویــت قــرار گرفــت 
ــهر را  ــن ش ــم ای ــادی از حری ــش زی ــت بخ ــرا فرونشس زی
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت و برخــی از شــهرک های 
مســکونی تخلیــه شــدند و فرونشســت بــه لبــه مــرزی آثــار 
ــان« رســیده  ــژه »نقــش جه ــان به وی باســتانی شــهر اصفه
و آثــار تاریخــی ماننــد منــار جنبــان در مســیر فرونشســت 

ــد. ــرار دارن ق
نرخ فرونشست مانند نرخ تورم است

عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد نجــف آبــاد خاطرنشــان 
ــی  ــت؛ زمان ــورم اس ــرخ ت ــد ن ــت مانن ــرخ فرونشس ــرد: ن ک
گفتــه می شــود نــرخ تــورم 5۰ درصــد اســت و زمانــی 4۰ 
ــورم نیســت، از  ــرل ت ــر کنت ــداد بیانگ ــن اع ــا ای درصــد، ام
ایــن رو هنگامــی کــه گفتــه می شــود نــرخ نشســت زمیــن 
ــر  ــا ۱۱ ســانتیمتر اســت ه ــان ۱۸.5 ســانتیمتر ی در اصفه
ــار اســت مگــر اینکــه بخواهیــم ایــن ذهنیــت را  دو فاجعه ب
ایجــاد کنیــم کــه فرونشســت کنتــرل شــده؛ در حالــی کــه 
نشســت زمیــن حتــی یــک ســانتیمتر در ســال بــه معنــای 
ــه  ــن شــرایط ک ــن آبخــوان اســت و تفســیر ای ــن رفت از بی

نــرخ کاهــش پیــدا کــرده، اشــتباه اســت.
فرونشست زمین ناشی از افت آب زیرزمینی است

نــادی بــا بیــان اینکــه فرونشســت زمیــن ناشــی از افــت آب 
ــه ای از  ــن اســت آب در الی ــزود: ممک ــی اســت، اف زیرزمین
ــا  ــر اســت و ب ــه مقاوم ت ــه آن الی ــه باشــد ک ــن فرورفت زمی
کاهــش و پاییــن رفتــن آب، خیلــی تغییــر شــکل در زمیــن 

ــد. ــان نمی ده نش
وی اضافــه کــرد: می دانیــم کــه جمعیــت اصفهــان در 
افزایــش یافتــه و توســعه صنعــت و  ســال های اخیــر 
ــه  ــته ک ــش نداش ــا کاه ــه تنه ــکن ن ــاز مس ــاخت و س س
شــاهد شهرک ســازی های بیشــتر در قالــب طرح هایــی 
ماننــد مســکن مهــر و طــرح نهضــت ملــی مســکن هســتیم 

ــت. ــه اس ــش یافت ــرف آب افزای ــن مص و بنابرای
ایــن اســتاد دانشــگاه و عضــو کارگــروه تخصصی فرونشســت 
ــز  ــر نی ــال های اخی ــزود: در س ــان اف ــتان اصفه ــن اس زمی
ــه ســبب گرمایــش  ــزوالت جــوی در ب ــوان شــده کــه ن عن
هــوا کاهــش یافتــه اســت و منبــع آب اصفهــان کــه بــرای 
شــرب صنعــت و کشــاورزی آن اســتفاده می شــود یــا از آب 
ســطحی یعنــی زاینــده رود اســت یــا آب هــای زیرزمینــی. 
ــش  ــده افزای ــم ش ــطحی ک ــی آب س ــر وقت ــان دیگ ــه بی ب
ایــن  در  می شــود.  تأمیــن  زیرزمینــی  آب  از  مصــارف 

ــش  ــی را افزای ــت آب زیرزمین ــه برداش ــا زمانیک ــرایط آی ش
ــد؟ ــم فرونشســت ممکــن اســت کاهــش یاب دادی

ــه  ــن شــرایط را تفســیر ب ــوان ای ــان اینکــه نمی ت ــا بی وی ب
مدیریــت و کنتــرل فرونشســت کــرد، گفــت: از ایــن رو یــا 
متوســط گیــری فرونشســت تغییــر داده شــده یا نشســت در 
ــوم  ــت س ــا در حال ــاک رخ داده و ی ــخت تر خ ــای س الیه ه
و بدتــر اینکــه مــرگ آبخــوان اتفاقــاً افتــاده اســت و آب در 
قســمت هایی آنقــدر پاییــن رفتــه کــه نقــاط پیرامون دشــت 
جــزو اعــداد و ارقــام متوســط گیری بــه حســاب نمــی آینــد.

عضــو کارگــروه تخصصــی فرونشســت اســتان اصفهــان ابــراز 
داشــت: بــا وجــود ایــن مــا بــه صــورت مســتقل و نقطــه ای 
در حــال انــدازه گیــری میــزان فرونشســت دشــت اصفهــان- 
ــم متأســفانه در  ــه شــاهد بودی برخــوار هســتیم و آنچــه ک
برخــی نواحــی افزایــش فرونشســت نقطــه ای را طــی یــک 

ســال اخیــر داشــتیم.
ــزی  ــش مرک ــا در بخ ــال م ــن ح ــت: در عی ــراز داش وی اب
ــم؛  ــاهده می کنی ــت را مش ــای فرونشس ــوذ زبانه ه ــهر نف ش
ــا  ــو اینکــه ۱۱ ســانتیمتر ی ــوذ ول ــن نف ــر ای ــان دیگ ــه بی ب
ــه درون  ــر در ســال باشــد وقتــی ب حتــی پنــج ســانتی مت
ــت  ــاز اس ــکل س ــاده مش ــوق الع ــود ف ــیده ش ــهر کش ش
ــا  ــی آق ــی قل ــا در مســجد ســید و مســجد عل کمااینکــه م
و ســازه های پیرامــون آن ترک هــا را می بینیــم و ایــن 

ــاده اســت. ــاق افت اتف
ــاره  ــا اش ــان ب ــروه تخصصــی فرونشســت اصفه عضــو کارگ
بــه شــدت گرفتــن پدیــده چرخــش ســازه ها در ایــن 
ــی  ــا پ ــازه هایی ب ــفانه س ــون متأس ــت: اکن ــهر، گف کانش
بُتنــی یکپارچــه ماننــد ســاختمان های ۱۱ طبقــه در حــال 
چرخــش اســت در حالــی کــه ســه ســال قبــل ایــن پدیــده 
ــاده و  ــاق افت ــن اتف ــر ای ــال اخی ــی دو س ــتیم و ط را نداش

ــود.  ــش می ش ــار چرخ ــز دچ ــد نی ــاختمان های جدی س
نــادی ابــراز داشــت: نمی تــوان بــه ایــن شــرایط خوشــبین 
بــود و بــا نقشــه بــرداری ماهــواره ای گفــت کــه فرونشســت 
اصفهــان کاهــش یافتــه اســت؛ بایــد ســعی و تــاش کــرد 
ــرل  ــم و چــاره ای جــز کنت ــرل کنی ــه فرونشســت را کنت ک

آب زیرزمینــی نیســت.
وی خاطرنشــان کــرد: در عیــن حــال عــدد ۱۱ ســانتیمتر 
ــرا در سراســر جهــان  ــی اســت زی ــر عــدد عجیــب غریب نی
ــا  ــن خطــر اســت و اینکــه م ــک ســانتیمتر نشســت زمی ی
ــم  ــر می کن ــیم فک ــبین باش ــانتیمتر خوش ــورد ۱۱ س درم

ــود. ــد نگــران ب شــرایط مناســبی نباشــد و بای
احمد شریعتی

 ۳ شهر استان در وضعیت قرمز 

ــدی  ــن رنگ بن ــت در آخری ــام وزارت بهداش ــاس اع ــر اس ب
ــان  ــتان اصفه ــتان در اس ــا ۱۰ شهرس ــیوع کرون ــه ش در زمین
بــا وضعیــت زرد، ۹ شــهر در وضعیــت نارنجــی، ســه شــهر در 
وضعیــت قرمــز و دو شهرســتان اســتان اصفهــان در وضعیــت 

ــی اســت. ــی کرونای آب
فریدونشــهر،  اصفهــان،  اســاس شهرســتان های  ایــن  بــر 
کاشــان، خوانســار، خــور، دهاقــان، مبارکــه، نائیــن و نجــف آباد 

ــا هســتند. ــر خطــر کرون ــت نارنجــی و پ در وضعی
همچنیــن در حــال حاضــر آران و بیــدگل، اردســتان، چــادگان، 
ــان،  ــدن، فاورج ــهر،، فری ــران، شاهین ش ــهر، تی ــی ش خمین
ــا  ــگان و لنجــان در وضعیــت زرد و خطــر متوســط کرون گلپای

قــرار دارنــد.
ــروز در  ــز از ام ــن میاندشــت نی شهرســتان های برخــوار و بوئی

ــت شــده اند. ــا ثب ــی کرون ــت آب وضعی
ــد وزارت  ــدی جدی ــگ بن ــام رن ــاس اع ــت براس ــی اس گفتن
بهداشــت شهرســتان ها شــهرضا ســمیرم، نطنــز و شــهرضا در 

ــز و بســیارپرخطر ثبــت شــده اســت. وضعیــت قرم
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                                                                       دستگیری 38 سارق در نجف آباد
ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی گفــت: بــه منظــور افزایــش احســاس امنیــت عمومــی و برخــورد قاطــع و قانونــی بــا مخــان 
نظــم جامعــه ، مرحلــه دوازدهــم طــرح ارتقــاء امنیــت محلــه محــور در شهرســتان نجــف آبــاد بــه اجــرا گذاشــته شــد کــه 
مامــوران موفــق بــه دســتگیری ۳۸ ســارق وکشــف ۱2 دســتگاه خــودرو و ۹ دســتگاه موتورســیکلت مســروقه و کشــف 5۱ 

فقــره انــواع ســرقت شــدند.
وی در تشــریح ایــن خبــر از دســتگیری ۱۰2 نفــر معتــاد متجاهــر و ۱2 نفــر خــرده فــروش مــواد مخــدر خبــر داد و گفــت: از 

ایــن متهمــان مقــدار ۳ کیلــو و۸۰۰ گــرم انــواع مــواد مخــدر و آالت اســتعمال و توزیــن مــواد مخــدر کشــف گردیــد.

ــی از  ــه ای یک ــی و حرف ــش و فن ــم کار و دان ــاوت دیپل تف
ــراد هنــگام انتخــاب رشــته  ــرای اف ســواالتی کــه معمــوال ب
پیــش مــی آیــد ؟ و کــدام یــک را بهتر اســت انتخــاب کنیم. 
در ایــن مقالــه قصــد داریــم بــه ایــن ســوال پاســخ دهیــم.

ــاز  ــل نی ــه دلی ــی ب ــه ای ــی و حرف ــم فن ــای دیپل ــته ه رش
ــزی شــده اســت، و  ــه ری ــراد متخصــص برنام ــه اف کشــور ب
باعــث شــده کــه هــر ســاله تعــداد زیــادی افــراد متخصــص 
از رشــته هــای فنــی و حرفــه ایــی و یــا کار و دانــش فــارغ 

ــوند. ــازار کار ش ــوند و وارد ب ــل ش التحصی
رشــته هــای دیپلــم کار و دانــش و دیپلــم فنــی حرفــه ایــی 
ــد. امــا در عیــن حــال  ــه هــم دارن ــادی ب شــباهت هــای زی
ــر دو  ــه و اســاس ه ــد. پای ــم دارن ــا ه ــز ب ــی نی ــاوت های تف

شــاخه عملــی و کارگاهــی اســت.
ــی  ــش و فن ــم کار و دان ــاوت دیپل ــه  تف ــه ب ــل از اینک قب
ــه  ــدا ب ــم ابت ــا بپردازی ــای آن ه ــباهت ه ــه ای و ش و حرف

ــم. ــی پردازی ــاخه م ــر دو ش ــی ه معرف
معرفی شاخه فنی و حرفه ایی

قبــل از بیــان تفــاوت دیپلــم کار و دانــش و فنــی و حرفــه 
ای بهتــر اســت کمــی در مــورد شــاخه فنــی و حرفــه ایــی و 
کا و دانــش اطاعاتــی را کســب کنیــم. شــاخه هــای فنــی و 
حرفــه ایــی 4 زیــر گــروه مدیریــت و خدمــات، هنــر، صنعــت 
و کشــاورزی و 4۰ زیــر شــاخه دارد. هنرجویــان رشــته هــای 
ــوری  ــی و تئ ــای عمل ــی درس ه ــه ای ــی و حرف ــم فن دیپل
ــی آن  ــای عمل ــداد واحده ــه تع ــد، ک ــی گذارن ــم م ــا ه را ب
بیشــتر اســت. بــه همیــن دلیــل هنرجویــان ایــن رشــته هــا 
از مهــارت عملــی و فنــی برخوردار هســتند. و بیشــتر ســمت 
ــم  ــل ه ــه تحصی ــرای ادام ــوند. ب ــی ش ــذب م ــازار کار ج ب
ــی  ــی، کارشناس ــی، کارشناس ــع کاردان ــراد در مقاط ــن اف ای
ــای  ــا شــرکت در کنکــور سراســری در دانشــگاه ه ارشــد ب
فنــی و حرفــه ایــی، علمــی کاربــردی، پیــام نــور، موسســات 
ــه  ــای آزاد ادام ــی و دانشــگاه ه ــر انتفاع ــی غی ــوزش عال آم
ــا در  ــته ه ــن رش ــان ای ــارغ التحصی ــد. ف ــل دهن تحصی
کارهــای فنــی و علمــی در ســطح باالیــی قــرار مــی گیرنــد 
ــازار کار. ــه ب ــرای وارد شــدن ب و ایــن نقطــه مثبتــی اســت ب

معرفی شاخه کار و و دانش
شــاخه کار و دانــش از نظــر زیــر گــروه دقیقــا ماننــد شــاخه 
ــری  ــر رشــته هــای زیادت ــه ایــی اســت امــا زی فنــی و حرف
ــوان  ــدود ۱5۰ عن ــی دارد. ح ــه ای ــی و حرف ــه فن ــبت ب نس

ــم کار و دانــش وجــود دارد. ــرای رشــته هــای دیپل ب

ــه ادامــه تحصیــل در  ــاز ب ــش حتمــا نی در شــاخه کار و دان
ــا مجــوز از  ــوزی ب ــارت آم ــز مه ــتان نیســت، و مراک دبیرس
ــه را  ــد زمین ــی توانن ــامی م ــاد اس ــگ و ارش وزارت فرهن
بــرای افــرادی کــه در مــدارس شــبانه تحصیــل مــی کننــد، 

ــد. ــم کنن ــش را فراه ــم کار و دان ــت دیپل ــکان دریاف ام
مزایای دیپلم های کار و دانش

ــارت  ــان مه ــش هنرجوی ــم کار و دان ــای دیپل ــته ه در رش
ــا آن  ــد ب ــی توانن ــه م ــد، ک ــی ببین ــوزش م ــی را آم های
مشــغول بــه کار شــوند. عــاوه بــرا آن مهــارت هــای قابــل 
ارائــه و دارای اعتبــار دریافــت مــی کننــد. ایــن مهــارت هــا 

ــد. ــز دارن ــر نی ــه معتب ــت ترجم قابلی
بســیاری از افــراد از طریــق رشــته هــای کار و دانــش 
توانســته انــد بــه درجــات باالیــی برســند، و در رشــته هــای 

ــد. ــل کنن ــق عم ــی موف فن
تفاوت دیپلم کار و دانش و فنی و حرفه ای

* ثبت نام و ورود به رشته کار و دانش راحت تر است.
ــی و  ــر از فن ــش ســاده ت ــای کار و دان ــارت ه * درس و مه

حرفــه ایــی اســت.
ــتر از  ــش بیش ــی کار و دان ــی و کارگاه ــای عمل * درس ه

ــی اســت. ــه ای ــی و حرف فن
* کار و دانــش رشــته هــای متنــوع تــری نســبت بــه فنــی 

و حرفــه ایــی دارد.
ــت  ــی نیس ــش الزام ــه در کار و دان ــا ک ــی درس ه * برخ

ــت. ــی اس ــی الزام ــه ای ــی و حرف ــرای فن ب
* دوره هــای کار و دانــش بــا همــکاری آمــوزش و پــرورش 
و وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی برگــزار مــی شــود امــا 
ــرورش  ــی توســط آمــوزش و پ ــه ای دوره هــای فنــی و حرف

بــه صــورت مســتقل اجــرا مــی گــردد.
ادامه دارد...

سمیه طالب

تفاوت رشته های فنی حرفه ایی و کارودانش بازدید مدیر کل امور مالیاتی 
 استان از پروژه های عمرانی

اصفهــان،   اســتان  مالیاتــی  امــور  مدیــرکل  مزیکــی   
علیخانــی مدیــر روابــط عمومــی امــور مالیاتــی اســتان 
شهرســتان  مالیاتــی  اداره  رئیــس  عنایتــی  اصفهــان، 
همــراه  بــه  گلدشــت،  شــهردار  فردوســی  آبــاد،  نجــف 
ــد  ــت از چن ــهرداری گلدش ــهری ش ــران ش ــدادی از مدی تع
کردنــد. بازدیــد  گلدشــت  شــهرداری  عمرانــی  پــروژه 

ــار  ــره ب ــوه و ت ــزرگ می ــدان ب ــد از می ــا عبارتن ــروژه ه ــن پ ای
شــهرداری گلدشــت، مرکــز معاینــه فنــی مکانیــزه شــهرداری 
گلدشــت، مجتمــع خدماتــی رفاهــی نگیــن و همچنیــن 
ســاختمان چنــد منظــوره قلعــه ســفید کــه شــهرداری 
ــت. ــل آن اس ــاخت و تکمی ــال س ــون در ح ــم اکن ــت ه گلدش

فردوســی بــا بیــان مشــارکتی بــودن دو پــروژه شــاخص میــدان 
ــی رفاهــی نگیــن،  ــار و مجتمــع خدمات ــره ب ــزرگ میــوه و ت ب
ــش  ــارکت بخ ــری از مش ــره گی ــازی و به ــت س ــت: ظرفی گف
ــع  ــاد مناب ــهر و ایج ــعه ش ــرای توس ــکاری ب ــی راه خصوص

ــدار اســت. ــد پای درآم

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد رئیــس اداره فرهنــگ وارشــاد 
ــرورت  ــه ض ــاره ب ــا اش ــاد ب ــف آب ــتان نج ــامی شهرس اس
ــان  ــزرگ قرب ــاد ب ــت و اعی ــت و والی ــه امام بزرگداشــت ده
و  واقعــه بــزرگ غدیــر خــم  افــزود : ایــن فرهنــگ بایــد بــه 
صــورت یــک فرهنــگ غنــی  پیگیــری و برنامــه ریــزی شــود 
ــن  ــه ای ــت ک ــن اس ــر ای ــگ و هن ــاب فرهن ــه اصح و وظیف

ــد. ــه نماین ــا نهادین ــام عرصــه ه ــگ را در تم فرهن
ســید حســن لــوح موســوی  در ادامــه بــه تشــریح برنامه های 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد در دهــه 
ــش  ــزود: بی ــتان  پرداخــت و اف ــت در شهرس ــت و والی امام
ــا  ــدان ب ــی و هنرمن ــای مردم ــط  نهاده ــه توس از ده برنام
ــاط  ــش نش ــتای افزای ــن اداره و در راس ــارت ای ــوز و نظ مج
ــزرگ برگــزار شــد  . ــاد ب ــن اعی اجتماعــی و بزرگداشــت ای

مجــوز  صــدور   : افــزود  موســوی  لــوح  حســن  ســید 
ــق  ــه عش ــط ب ــوان “ فق ــا عن ــی  ب ــن های ــزاری جش برگ

ــهراز  ــطح ش ــای س ــارک ه ــر در پ ــن غدی ــی “  و جش عل
ــرزاده ویاشــهر  ــاد، کبی ــر آب ــت امی ــه  کوهســتان ، مل جمل
ــزاری  ــن برگ ــن آزادگان، بوســتان یزدانشــهر ، همچنی ، نگی
جشــن حجــاب دهــه نــودی هــا در نجــف آبــاد ، برگــزاری 
ــل  ــتای تجلی ــا در راس ــه ه ــار عاطف ــه آبش ــن خیری جش
از نوعروســان تحــت پوشــش  جهــت ارتقــاء فرهنــگ 
مشــارکت در امــور خیریــه و ســبک زندگــی اســامی 
ایرانــی ، اجــرای 2 نمایــش کمــدی در راســتای ایجــاد 
ــی،  ــای اجتماع ــری از آســیب ه ــی و جلوگی نشــاط اجتماع
از جملــه برنامــه هــای ایــن اداره در ایــن دهــه بــود 
وی همچنیــن با اشــاره بــه وجود بیــش از ۸۰ کانون فرهنگی 
هنــری مســاجد افــزود : برگزاری مســابقات مختلــف فرهنگی 
، آذیــن بنــدی معابــر ، برگــزاری ســخنرانی بــا موضــوع غدیر 
شناســی و.. در کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد 
ــود . ــام ب ــه برنامــه هــای ایــن اداره در ایــن ای نیــز  از جمل

برنامه های بزرگداشت دهه والیت و امامت

ایجاد اشتغال راهی برای توانمند 
 سازی مددجویان

ــازمان  ــیس س ــال تاس ــن س ــل و دومی ــا چه ــان ب ــم زم ه
بهزیســتی و در چهارمیــن روز از هفتــه ی بهزیســتی،2 پــروژه 
از ۱۰۹ طــرح اشــتغالزایی مددجویــان تحــت حمایت ایــن اداره 
بــا حضــور اســماعیلی معــاون اجتماعــی و توفیقــی کارشــناس 
مســئول اورژانــس اجتماعــی بهزیســتی اســتان به بهــره برداری 
ــه  ــه و بودج ــاون برنام ــمی مع ــه هاش ــن برنام ــید. در ای رس
فرمانــداری ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد نیــز حضــور داشــت.

ــرای  ــان را راهــی ب ــرای مددجوی اســماعیلی ایجــاد اشــتغال ب
ــرای  ــاش ب ــرد ت ــام ک ــت و اع ــا دانس ــازی آنه ــد س توانمن
ــی  ــایل م ــن مس ــروزه از مهمتری ــی، ام ــرایط زندگ ــود ش بهب
ــد ســازی  ــه سیاســت توانمن ــه داد: از آنجــا ک باشــد. وی ادام
جامعــه هــدف، از مهمتریــن و اصلــی تریــن اهــداف ســازمان 
ــن توانمنــدی بســیار مــورد توجــه  بهزیســتی اســت، ارکان ای
سیاســت گــذاران وبرنامــه ریــزان قــرار گرفتــه اســت؛ کــه در 
ــوردار  ــژه ای برخ ــت وی ــتغال از اهمی ــث اش ــن مبح ــن بی ای
ــه  ــرد ب ــر ف ــدی ه ــی توانمن ــای اصل ــر بن ــه زی اســت. چــرا ک
ــات  ــاج وضروری ــن مایحت ــت، تامی ــراد دارای محدودی ــژه اف وی
اولیــه زندگــی اســت وداشــتن شــغل و حرفــه ابــزار مهــم  رفــع 

ــن ضــرورت اســت. ای
در ادامــه ی برنامــه از دو طــرح اشــتغال گــروه ســبزی و گــروه 
تشــک و لحــاف زنــان سرپرســت خانــوار حــوزه ی اجتماعــی 
بازدیــد شــد. معــاون اجتماعــی ســازمان از خودکفایــی و 
اشــتغال موفــق زنــان سرپرســت خانــوار ابــراز خرســندی کــرد 
ــت  ــز مثب ــددکاران مرک ــکاران در اداره و م ــات هم و از زحم

ــر و تشــکر کــرد. زندگــی تقدی
ــتی،  ــه ی بهزیس ــارم از هفت ــان روز چه ــت در پای ــی اس گفتن
ــراه  ــه هم ــتان ب ــتی شهرس ــس اداره بهزیس ــت کار رئی قناع
چنــد تــن از کارشناســان اداره بــه ماقــات بــا ابوترابــی 
و  تیــران  و  آبــاد  نجــف  شهرســتان  مــردم  ی  نماینــده 
ضمــن  و  رفــت  اســامی  شــورای  مجلــس  در  کــرون 
بازگویــی  بــه  اداره،  ایــن  یکســاله ی  عملکــرد  ارائــه ی 
مشــکات مددجویــان و حــل و بررســی آنهــا پرداخــت.
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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 به مناسبت بزرگداشت روز تکریم خانواده

خانواده همیشه به هم خون بودن نیست

خانواده همان افرادی در زندگی شما هستند که شما را از 

خودشان می دانند

کسانی که شما را همانطور که هستید می پذیرند

کسانی که هر کاری می کنند تا لبخند شما را ببینند

ــگاه آزاد  ــی دانش ــات پژوهش ــر خدم ــان مدی ــم مقیمی مری
اســامی واحــد نجف آبــاد اظهــار کــرد: به منظــور ارائــه 
ــی  ــت علم ــای هیئ ــه اعض ــر ب ــی مطلوب ت ــات پژوهش خدم
و دانشــجویان و بــا توجــه بــه نیــاز ایــن قشــر فرهیختــه بــه 
ترجمــه و ویرایــش متــون نــگارش شــده بــه زبــان انگلیســی 
ــات  ــز خدم ــای علمــی، مرک ــاری داده ه ــل آم و انجــام تحلی

ــت. ــد دانشــگاهی گشــایش یاف ــن واح پژوهشــی در ای
وی افــزود: راه انــدازی یــک مرکــز ویــژه بــرای انجــام خدمــات 
ــان  ــه زب ــگارش شــده ب ــون ن ــش مت ــم از ویرای پژوهشــی اع
انگلیســی، ترجمــه متــون از فارســی بــه انگلیســی و بالعکــس 
ــازوی  ــد ب ــاری داده هــای علمــی می توان و انجــام تحلیــل آم
قدرتمنــدی بــرای دفتــر گســترش علــم در راســتای نیــل بــه 

اهــداف مربــوط باشــد.
مدیــر خدمــات پژوهشــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد 
ــترش  ــرورت گس ــه ض ــه ب ــا توج ــرد: ب ــوان ک ــاد عن نجف آب
ــای  ــرف اعض ــی از ط ــت علم ــاالت باکیفی ــاپ مق ــم و چ عل
ــی  هیئــت علمــی دانشــگاه و دانشــجویان تحصیــات تکمیل
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن قشــر فرهیختــه در رشــته تحصیلــی 
و پژوهشــی خــود مهارت هــای الزم را دارا هســتند؛ امــا 
ــه  ــود ب ــی خ ــای پژوهش ــح یافته ه ــگارش صحی ــاً در ن بعض
ــی و  ــات علم ــاختار مج ــا س ــب ب ــی و متناس ــان انگلیس زب
ــوده کــه  ــا مشــکاتی مواجــه ب انجــام تحلیل هــای آمــاری ب

خدمــات ارائه شــده در ایــن مرکــز می توانــد در ارتقــای 
ــد. ــده باش ــک کنن ــم کم ــر عل ــی نش کیف

ــگاه آزاد  ــی دانش ــات پژوهش ــز خدم ــت: مرک ــان گف مقیمی
اســامی واحــد نجف آبــاد بــا همــکاری پژوهشــگران برجســته 
ــده  ــان زب ــتاران و مترجم ــی و ویراس ــه پژوهش ــر حیط در ه
ــی  ــاالت انگلیس ــون مق ــی مت ــش و بازنویس ــد ویرای می توان
ــات  ــجویان تحصی ــگاه و دانش ــی دانش ــت علم ــای هیئ اعض

ــد. ــن نحــو انجــام ده ــه بهتری ــی را ب تکمیل
وی خدمــات ویرایــش، ترجمــه، پارافریز )بازنویســی(، بررســی 
فایل هــای  بنــدی  فرمــت  همپوشــانی،  و  اصالت ســنجی 
ــا،  ــل داده ه ــاری و تحلی ــا، مشــاوره آم ــاالت و پایان نامه ه مق
ــه  ــا را ازجمل ــاله و پایان نامه ه ــن رس ــش التی ــش بخ ویرای
خدمــات قابــل ارائــه توســط مرکــز مرکــز خدمــات پژوهشــی 

ــمرد. ــاد برش ــد نجف آب ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش

گشایش مرکز ارائه خدمات پژوهشی در نجف آباد یافته های جدید پزشکی درباره 
 عوارض واکسن های کرونا

ــده  ــان، نگران کنن ــی زن ــر نظــم قاعدگ ــا ب ــر واکســن کرون تاثی
ــر  ــت دیگ ــی اس ــی و موقت ــوارض جزئ ــد ع ــت.اگر بدانی نیس
تــرس نخواهنــد داشت.بخشــی از تغییــرات در قاعدگــی -تعــداد 
ــان خــون و طــول ســیکل-  ــزی و شــدت جری روزهــای خونری

طبیعــی اســت.
آریتمــی یــک عارضــه جانبــی شناخته شــده واکســن کوویــد۱۹ 
ــادری  ــوارد ن ــداوم، م ــای م ــا نظارت ه ــود. ام ــوب نمی ش محس
ــزر  ــا و فای ــرادی کــه واکســن های مدرن از عــوارض قلبــی در اف

زده انــد، نشــان داده اســت.
تجزیه وتحلیــل داده هــای CDC در ســال 2۰22 نشــان داد 
 mRNA ــن ــن واکس ــه دومی ــاله ک ــا ۳۹ س ــراد ۱2 ت ــه اف ک
کوویــد-۱۹ خــود را دریافت کردنــد، تقریبــا ۱۳ در یــک میلیــون 
احتمــال ابتــا بــه التهــاب قلــب را داشــتند. بــه عبــارت دیگــر، 

ایــن عارضــه جانبــی بســیار نــادر اســت./ روزنامــه شــهروند

در  صالحی فــرد  محســن  ی  ســاخته  پیکــره  انیمیشــن 
هفدهمیــن جشــنواره فیلــم سانفرانسیســکو موفــق بــه 

دریافــت جایــزه بهتریــن انیمیشــن شــد.
بــه گــزارش ســینماخانه و بــه نقــل از روابــط عمومــی 
ــروزن  ــم ف ــنواره فیل ــران، جش ــان ای ــینمای جوان ــن س انجم
سان فرانسیســکو  یــک ســازمان غیرانتفاعــی اســت کــه 
در ســال 2۰۰6 تأســیس شــده و بــه ایجــاد راه هایــی بــرای 
فیلم ســازان مســتقل و جوانــان  اختصــاص دارد تــا گــرد هــم 
بیاینــد و کار خــود را بــرای گســترده ترین مخاطبــان ممکــن 

ــد. ــش گذارن ــه نمای ب
ــن در  ــه میش ــب منطق ــتان در قل ــر تابس ــنواره ه ــن جش ای

ــود. ــزار می ش ــی برگ ــر روکس ــکو در تئات ــان فرانسیس س
»پیکــره« داســتان مجسمه ســازی را روایــت می کنــد کــه بــا 
ــود و  ــر می ش ــی درگی ــوش و نافرمان ــازی چم ِگل مجسمه س
ــن  ــد ای در طــول درگیــری آن را شــکل می دهدعوامــل تولی

انیمیشــن عبارتنــد از:
نویســنده وکارگــردان: محســن صالحی فــرد، تصویــر و تدوین: 
ســعید قندهــاری، دکــور: ناصرکبیــرزاده، فاطمــه پوالدچنگ، 

محمدحســین  پوالدچنــگ،  فاطمــه  گرافیکــی:  اصــاح 
پورملــک، موســیقی: مهــرداد مهــدی، پشــتیبانی فنــی: 
محمدرضــا صالحــی، مشــاور کارگــردان: پویــا زمانیــان، 

هادی پــور فرشــته  اســتوری بورد: 

پیکره در سان فرانسیسکو خوش درخشید

معوقات یارانه  جدید کی واریز 
 می شود؟

ــد  ــان می ده ــا نش ــدی یارانه ه ــازمان هدفمن ــا از س پیگیری ه
کــه پرداخــت مطالبــات ایــن شــهروندان در مرحلــه هماهنگــی 

بانکــی اســت و احتمــال واریــز آن در هــر لحظــه وجــود دارد.
از قــرار معلــوم واریــز یارانــه تیــر به حســاب شــهروندان معترض 
و جامانــده انجــام شــده اســت و بابــت معوقــات دو مــاه گذشــته 
ــرد. ــورت می گی ــه ص ــر لحظ ــات ه ــن مطالب ــت ای ــز پرداخ نی

ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا پیــش از ایــن اعــام کــرده بــود 
کــه از نظــر تامیــن اعتبار مشــکلی نیســت و مســاله فقــط انجام 
برخــی هماهنگی هــای بانکــی اســت. در فرآینــد پرداخــت 
یارانــه بــرای شــهروندان ۹ دهــک درآمــدی، وزارت رفــاه 
ــق آزمــون وســع، اطاعــات  ــار از طری ــاه یــک ب هــر  شــش م

ــد ــه روز می کن ــود را ب ــدی خ درآم

تخریب چاه های غیرمجاز تولید 
 زغال در نجف آباد

محمــد   ، نجف آبــاد  محیط زیســت  حفاظــت  اداره  رئیــس 
محمــدی اظهــار کــرد: بــا اعتــراض و شــکایات متعــدد مردمــی 
مبنــی بــر آلودگــی هــوا بــه دلیــل فعالیــت کارگاه هــای تولیــد 
زغــال در شهرســتان و صــدور اخطارهــای مکرر زیســت محیطی 
بــه مالــکان مربوطــه و ادامــه بی توجهــی آنــان، دســتور تخریــب 
ایــن چاه هــا توســط مقــام قضائــی صــادر و بــا حضــور نیــروی 

انتظامــی و ارگان هــای ذی صــاح اجــرا شــد.
وی تصریــح کــرد: تولیــد زغــال بــه روش ســنتی ازجملــه چــاه، 
الخــول و کانکــس در کاربــری غیرمجــاز و بــدون کســب مجــوز 
ــد  ــی و تولی ــاد آالیندگ ــت ایج ــه عل ــت، ب از اداره محیط زیس
ــاد  ــص ایج ــوخت ناق ــد س ــه در فرآین ــاک ک ــای خطرن گازه
می شــود، ممنــوع و تهدیــد علیــه ســامت و بهداشــت عمومــی 

ــود. ــوب می ش محس

ادامه از صفحه 1
ــل  ــای پ ــپ ه ــه رم ــردازی مجموع ــک نورپ ــاز ی ــات ف عملی
ــاز شــد. ــال آغ ــارد ری ــر 4۰ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــی ب زندگ

 ســید رســول موســویان معاونــت امــور زیربنایــی و حمــل و 
نقــل شــهری شــهرداری نجــف آبــاد اعــام کــرد در طراحــی 
هــای بعمــل آمــده اجــرای ۱۸۰۰ متــر طــول وال واشــر هفت 
رنــگ ضــد آب فــول کالــر در دســتور کار اجرایــی فــاز یــک 

نورپــردازی مجموعــه پــل زندگــی قــرار گرفــت.

ــدد  ــان، دو ع ــو فرم ــروژه دارای 4۰ تابل ــن پ ــزود ای  وی اف
ــاف  ــر غ ــی، ۱۳۰۰مت ــل کش ــر کاب ــادر، 2۳۰۰ مت ــو م تابل

ــد. ــی باش ــذاری م گ
 موســویان افــزود بــرای ایمــن ســازی محیــط بــرای اســتفاده 
شــهروندان عزیــز و تاسیســات برقــی ایــن پــروژه، ده حلقــه 

چــاه ارت پیــش بینــی شــده اســت.
 مهنــدس موســویان اعتبــار فــاز یــک نورپــردازی پــروژه پــل 

زندگــی را بالــغ بــر 4۰ میلیــارد ریــال اعــام کــرد.


