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2
خبر کوتاه

بــه میزبانــی امــام جمعــه و رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی و 
بــا حضــور رئیــس اداره فرهنــگ وارشــاد اســامی و دبیــر شــورا 
و مســئولین و دبیــران کارگروه هــای تخصصــی شــورای فرهنــگ 
عمومــی شهرســتان، نشســت تخصصــی کارگروه هــای شــورای 

فرهنــگ عمومــی برگزارشــد. 
سیدحســن لوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ وارشــاد اســامی 
شهرســتان نجف آبــاد و دبیــر شــواری فرهنــگ عمومی گزارشــی 
ــه داد و در خصــوص  ــد تشــکیل جلســات گارگروه هــا ارائ از رون
کارگــروه ترویــج و فعالیت هــای قرآنــی و رونــد تشــکیل و 

جمــع آوری بانــک اطاعانــی قرآنــی را بیــان نمــود. 
ــس  ــه و رئی ــناتی امام جمع ــلمین حس ــام و المس حجت االس
شــورای فرهنــگ عمومــی گفــت: شــورای فرهنــگ عمومی یکی 
ــه  ــر مجموع ــور و زی ــده ام ــوراها وهماهنگ کنن ــن ش از مهم تری
شــورای عالــی انقــاب اســت. تعییــن کمیته هــای تخصصــی در 
ــان اســت کــه ســعی شده اســت در ایــن  ایــن شــورا یــک جری
کمیته هــا کارهــا بــه صــورت عملیاتــی ودر راســتای برنامه هــای 
ــود.  ــزی ش ــور برنامه ری ــی کش ــگ عموم ــورای فرهن ــدون ش م
وی تشــکیل بانــک اطاعاتــی، برنامه ریــزی و تهیــه چشــم انداز 
آالینده پژوهــی، شناســایی مجموعه هــای فعــال و تاثیرگــذار در 
ســطح شهرســتان، تولیــد محتــوا برای جلوگیــری از آ ســیب های 
ــه راه را  ــیم نقش ــت ترس ــازی و در نهای ــای مج ــواده در فض خان
فرهنــگ  شــورای  کارگروه هــای  برنامه هــای  مهم تریــن  از 
ــرد  ــروه درخواســت ک ــرد و از روســای کارگ ــوان ک ــی عن عموم

ــی  ــوب را عملیات ــن چههارچ ــب ای ــزی مناس ــا برنامه ری ــا ب ت
ــی از  ــورا گزارش ــش گانه ش ــای ش ــئولین کمیته ه ــد. مس نماین
فعالیت هــای کارگروه هــا ارائــه نمودنــد و مصوباتــی نیــز در ایــن 

جلســه بــه تصویــب رســید. 
الهام شهریاری

دعوت مسعود چترایی به اردوی تیم ملی وزنه برداری کشور
ــر  ــور در اردوی 20 روزه بابلس ــرای حض ــردار را ب ــامی 20 وزنه ب ــرداری، اس ــی وزنه ب ــم مل ــرمربی تی ــینی س ــی حس ــعید عل س
ــرادی، رســول  ــر ســهراب م ــی دیگ ــردار اصفهان ــه ب ــراه 3 وزن ــه هم ــاد ب ــی از نجــف آب ــام مســعود چترای ــه ن ــرد  ک ــام ک اع
معتمــدی و علیرضــا معینــی در ایــن لیســت بــه چشــم مــی خــورد. اردوی تیــم ملــی از چهــارم شــهریورماه 1401 در مجتمــع 
ــی داودی،  ــوش رســتمی، علــی هاشــمی، عل ــاه آغــاز می شــود. ســهراب مــرادی، کیان ــک رف آموزشــی، فرهنگــی، ورزشــی بان
رســول معتمــدی، میرمصطفــی جــوادی، حســین ســلطانی، حافــظ قشــقایی، رضــا دهــدار، رضــا بیرانونــد، رضــا باغــی، امیــر 
عزیــزی، مســعود چترایــی، مســعود ممیونــد، علیرضــا معینــی، محســن دادرس، آیــت شــریفی، محمــد زارعــی، مجیــد عســکری 
و پیمــان دهقــان نفــرات دعــوت شــده بــه اردو هســتند. اردوی آمادگــی مســابقات آســیایی بحریــن و مســابقات قهرمــان جهــان 

در کلمبیــا در یــک قالــب بــوده  و تمامــی وزنــه بــرداران اردونشــین بایــد بــرای تســت دوپینــگ آمــاده باشــند

غبار روبی و عطر افشانی قبور 
شهدای نجف آباد

همزمــان بــا هفتــه دولــت و بزرگداشــت یــاد و خاطــره 
شــهدای دولــت قبــور مطهــر شــهدا عطرفشــانی شــد. 
در ایــن مراســم جمــع کثیــری از مســئولین شهرســتان 
حســناتی،  حجت االسام والمســلیمن  داشــتند.  حضــور 
قیــام  راهبــردی  نجف آبــاد گفــت: محــور  امــام جمعــه 
ــوده  ــر ب ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــین)ع( ام ــام حس ام
تعالــی جامعــه شــریعتمدار  اصلــی  مایــه  ایــن اصــل  و 
 شمرده می شــود و امــام حســین)ع( قــرآن ناطــق اســت.

ــامی  ــوری اس ــام جمه ــزاران در نظ ــه کارگ ــت: از کلی وی گف
خواســتند کــه تفکــر و تعمــق در مبانــی معرفتــی قیام عاشــورا 
ــه مــردم کــه ولــی نعمــت هســتند از هیــچ  در خدکتگــزای ب
کوششــی دریــغ ومضایقــه نکننــد و در هــر جایگاهــی خیرخواه 
ــن  ــه حاکمی ــان نســبت ب ــوق وتکالیــف مردم باشــند. وی حق
ــی  ــه ســخنان شــهیدان رجای ــرده و ب ــن ک و برعکــس را تبیی
و باهنــر در موضــوع رعایــت حق النــاس و حــق اهلل اشــاره 
کردنــد و خواســتند تــا مســئولین ایــن نمونه هــای بــی بدیــل 

را ســرلوحه خــود قراردهنــد.

نجف آباد به طرح ملی تالوت قرآن کریم پیوست

ــور  ــم کش ــی قرآن کری ــرح مل ــر ط ــا دبی ــدم نی ــین مق حس
گفــت: نجف آبــاد بــه طــرح ملــی تــاوت قرآن کریــم 
ــی  ــوی قرآن ــا پیشــینه ق ــاد ب پیوســت و شهرســتان نجف آب

ــد. ــول خواهدش ــرح متح ــن ط ــه ای ــتن ب ــا پیوس ب
ــی،  ــان مســتعد قرآن ــداف کشــف و شناســایی نوجوان ــا اه ب
ارتقــای  نوجــوان،  قرآن آمــوزی  شــکوفایی  و  رشــد 
ــوزش  ــن آم ــای نوی ــری از روش ه ــی، بهره گی ــطح علم س
و  اثرگــذار  تاوت هــای  اجــرای  آمــوزش  قرآن کریــم، 
ــوی   ــدس رض ــتان ق ــرآن اس ــز ق ــت مرک ــه هم ــرا ب معناگ
آمــوزش کامــل رشــته های مختلــف قرآنــی) قرائــت، حفــظ، 
ــف و  ــم و ...( و کش ــدا و مفاهی ــف و ابت ــن، وق ــوت و لح ص
پــرورش اســتعدادهای قرآنــی و بــا همــکاری معاونــت قــرآن 
و عتــرت وزرات فرهنــگ و ارشــاد اســامی یازدهمیــن دوره 

طــرح ملــی تــاوت شــباب الرضا را برگزارمی کنــد.
حســین مقدم نیــا گفــت: بــه ایــن منظــور شــرایط ثبت نــام 
ــران  ــال در بخــش پی ــا 10 س ــن8 ت ــان بی ــان وجوان نوجوان
ثبت نــام  فراهم شده اســت.  طــرح  ایــن  در  دختــران  و 
ایــن طــرح در نجف آبــاد تــا 10 شــهریور مــاه تمدیــد 

ــت  ــوری اس ــه مح ــاوت مدرس ــی ت ــرح مل ــت. ط شده اس
ــوند  ــاماندهی می ش ــرح س ــن ط ــوزان در ای ــه دانش آم وهم
و بایــد ثبت نــام خــود را کامــل کننــد تــا در همــه مراحــل 

ــند.  ــش داشته باش ــور و درخش ــکان حض ــرح ام ط
کریــم  قــرآن  تــاوت  ملــی  طــرح  دوره  یازدهمیــن 
ــدو صــورت حضــوری ومجــازی  شــباب الرضا)ع( امســال ه ب
برگزار می شــود و عاقمنــدان جهــت ثبت نــام می تواننــد 

مراجعه کننــد.  melitelavat.ir وب ســایت  بــه 
ایــن طــرح بــه صــورت تقلیــدی از قاریــان برجســته 
ــاه  ــهریور م ــر ش ــا آخ ــام ت ــد از ثبت ن ــرد و بع انجام می گی
ــات  ــاری، جلس ــات وبین ــامل جلس ــی ش ــه آموزش 12 جلس
توجیهــی و جلســات بــا حضــور اســتاد، جلســه بــرای 
ــرکت  ــد از ش ــوز بع ــود و قرآن ام ــزار می ش ــا برگ خانواده ه
ــان دوره  ــای پای ــان دوره، درآزمون ه ــا وپای ــن کاس ه در ای
ــرکت  ــی ش ــوردر دوره مقدمات ــرای حض ــنجش ب ــت س جه

می کنــد.
در صــورت قبولــی قرآن آمــوز در آزمون هــا، بــه عنــوان 
ــی مجــری طــرح در  ــک در موسســه قرآن ــر ســطح ی فراگی
اســتان پذیرفتــه می شــوند. ایــن طــرح اکنــون بــه صــورت 
ــده  ــتانی دی ــد اس ــرح بای ــن ط ــود ای ــازی برگزارمی ش مج
ــتای  ــوند. در راس ــه ش ــتاها در نظرگرفت ــی روس ــود وحت ش
ــان، از  ــذب نوجوان ــرای ج ــت ب ــرر شده اس ــدف مق ــن ه ای
ظرفیــت کانون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد،  مســاجد 
ــه  ــوی، ائم ــاران رض ــیج، خادمی ــای بس ــات، پایگاه ه مح
ــود. ــره برده ش ــات به ــه جماع ــتان ها و ائم ــه شهرس جمع
احمد شریعتی

 آسفالت معابر منطقه 4 نجف آباد 

ــان  ــتان فاورج ــی شهرس ــده انتظام ــان، فرمان ــی هادی مرتض
معابــری بــا مســاحت 44 هــزار مترمربــع بــه مبلــغ 7 میلیــارد 
ــاد ) یزدانشــهر ( آســفالت شــد.  تومــان در منطقــه 4 نجف آب
ــاب  ــوار انق ــت بل ــه 4 گف ــر منطق ــم حســینی مدی سیدهاش
خیابان هــای بوســتان 8 و 9 و 10 و 11 بــه منظــور بهســازی 
و تســهیل در عبــور و مــرور شــهروندان آســفالت شــد. بلــوار 
مطهــری خیابان هــای نگارســتان 10 و 11 .12 در خیابان هــا 
نیــز آســفالت ریزی شــد.  بهــار و گلســتان 8 و 9 و 10 
پروژه هــای ماننــد محوطــه ســازی میــدان نجف اشــرف و 
عملیــات اجرایــی فــاز یــک فرهنگســرای کوثــر از پروژه هــای 

ــت.  ــاد اس ــهرداری نجف آب ــدام ش ــت اق ــی و در دس عمران

نشست کارگروه های تخصصی شورای فرهنگ عمومی 
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بــه گــزارش روابط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل از روابــط عمومــی  خانــه 
کتــاب و ادبیــات ایــران ،  بــر اســاس فراخــوان پانزدهمیــن 
ــندگان،  ــد از نویس ــال آل احم ــی ج ــزه ی ادب دوره ی جای
پژوهشــگران، پدیدآورنــدگان و ناشــران دعــوت شــده 
تــا آثــار خــود را در چهــار گــروه »داســتان بلنــد و 
رمــان«، »مجموعــه داســتان  کوتــاه«، »نقــد ادبــی« و 

ــد. ــال کنن ــه ارس ــن دبیرخان ــه ای ــتندنگاری« ب »مس
ارســالی  کتاب هــای  منتشرشــده،  فراخــوان  براســاس 
ــا مجــوز وزارت  ــرای نخســتین بار در ســال 1400 ب ــد ب بای
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ایــران در داخــل کشــور به چاپ 
رســیده باشــند و در یکــی از چهــار گــروه بــاال قــرار گیرنــد.

ناشــران  و  پدیدآورنــدگان  پژوهشــگران،  نویســندگان، 
ــه  ــی ک ــي فرم ــخه فیزیک ــل نس ــس از تکمی ــد پ می توانن
در نشــانی jalal.ketab.ir قابــل دسترسی ســت، 4نســخه 
از آثــار خــود را تــا پانزدهــم مهر مــاه 1401 بــه دبیرخانــه 
جایــزه ادبــی جــال آل احمــد بــه نشــانی تهــران، خیابــان 
بــرادران مظفــر جنوبــی، کوچــه خواجه نصیــر، پــاک 
2، ســاختمان ســرای اهــل قلــم، طبقــه 4، کدپســتی 

ــد. ــال کنن 131۵773411 ارس
عاقه منــدان می تواننــد بــرای کســب اطاعــات بیشــتر بــا 
ــی )809 و 813(  ــن -9100۶3۶3 021 داخل ــماره تلف ش

تمــاس بگیرنــد یــا بــه نشــانی الکترونیکــی
 ketab.ir مراجعه کنند

                                                                           دستگیری 2 سارق خودرو در نجف آباد
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد، ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی گفــت: در پــی کشــف یــک دســتگاه ســواری پراید به 
صورت اوراق در یکی از خیابان های حاشــیه شــهر ، بررســی موضوع  در دســتور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

ــا  ــرقت ه ــن س ــوص ای ــاد را در خص ــارق معت ــدند 2 س ــق ش ــترده موف ــات گس ــام تحقیق ــس از انج ــوران پ ــزود: مام وی اف
شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضایــی در عملیاتــی غافلگیرانــه آنهــا را دســتگیر کردنــد. وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه 
در اجــرای ایــن عملیــات مامــوران موفــق بــه کشــف ۵0 قطعــه لــوازم یدکــی خــودرو مســروقه از مخفیــگاه ایــن ســارقان شــدند 

گفــت: متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده جهــت انجــام اقدامــات قانونــی بــه مرجــع قضایــی معرفــی شــدند.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد در پایــان بــه شــهروندان توصیــه کــرد: جهــت پیشــگیری از ســرقت ، خــودروی خــود 
را بــه تجهیــزات ایمنــی مجهــز کننــد و هــر گونــه مــوارد مشــکوک را از طریــق تمــاس بــا ســامانه 110 بــه پلیــس اطــاع دهند.

بــا حضــور قربانعلــی مومنی رئیس شــورای اســامی شهرســتان 
نجف آبــاد بــه همــراه تنــی چنــد از اعضــای شــورای اســامی و 
ــران  ــدادی از مدی ــاد و تع ــهردار نجف آب ــی ش عبدالرســول امام
ســتادی و اجرایــی شــهرداری در نمازخحانــه مرکــزی از 
ــوح  ــاخه گل ول ــدا ش ــا اه ــاد ب ــهرداری نجف آب ــدان ش کارمن

ــد.  ــل آم ــل به عم ــر تجلی تقدی
مرتضــی ترابــی رئیــس منابــع انســانی شــهرداری نجف آبــاد در 
خصــوص بیمــه عمر، خدمــات رفاهــی، انتخــاب کارمنــد نمونه، 
افزایــش بیمــه تکمیلــی، انتخابــات و تغییــرات شــرکت تعاونــی 
مصــرف، راه انــدازی مجــدد تعاونــی مســکن کارمنــدان، افتتــاح 

حســاب بانــک رســالت توضیحــات کاملــی را ارائــه نمــود.

ــر  ــت: ه ــامی گف ــورای اس ــو ش ــیابانی عض ــن آس محمدحس
کســی کارمنــد می شــود و ایــن مســئولیت را قبــول می کنــد 
ــد،  ــت کن ــد ادب را رعای باالخــره شــرایط را پذیرفته اســت وبای
بــرای مراجعه کننــده وقــت بگــذارد و وظیفــه اش را بــه شــکل 

ــد.  ــن انجام ده احس
عبدالرســول امامــی در پایــان گفت: شــهرداری ارتباط مســتقیم 
بــا مــردم دارد. شــهرداری یــک ارگان ویــژه اســت کــه کارمندان 
در آن نقــش بســزایی دارنــد. و بــا بــه چالــش کشــیدن جلســه 
ــه برشــمردن  ــن ب ــدان حاضری و مشــارکت و همفکــری کارمن

تعــدادی از ویژگی هــای یــک کارمنــد نمونــه پرداخــت. 
سمیه شریعتی

تجلیل از کارمندان مناطق و سازمان های وابسته به شهرداری
جمع آوری روزانه بین 7 تا 11 
قالده سگ بالصاحب از مناطق 

امیــن ایوبــی معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری نجف آبــاد 
گفــت: روزانــه بــه طــور متوســط بیــن 7تــا 11 قــاده ســگ 
باصاحــب از مناطــق مختلــف جمــع آوری می شــود و در حــال 
ــگ های  ــداری س ــل نگه ــگ در مح ــاده س ــر ۵7۶ ق حاض
شــهرداری جمــع آوری و در حــال محافظــت و نگهــداری 
هســتند. علی رغــم محدویــت در منابــع و امکانــات شــهرداری 
دغدغه هــای  از  شــهروندان  امنیــت  و  بهداشــت  حفــظ 
ســگ های  وضعیــت  بــه  رســیدگی  و  اســت  شــهردای 
می باشــد.  شــهرداری  الویت هــای  از  یکــی  باالصاحــب 
طبــق قانــون وظیفــه جمــع آوری و نگهــداری ســگ های 
ــی ایــن نگهــداری بســیار  ــا شــهرداری اســت ول باصاحــب ب
پرهزینــه و وقت گیــر اســت. وجــود ســمن های حمایــت 
ــات  ــن حیوان ــه ای ــی ب ــه غذاده ــدام ب ــه اق ــات ک از حیوان
ــن  ــد ای ــش از ح ــر بی ــدن و تکثی ــاد ش ــث زی ــد باع می کنن
حیوانــات شده اســت و ایــن موجــب  ایجــاد مزاحمــت بیشــتر 

بــرای شــهروندان می شــوند.

فراخوان جایزه ادبی»جالل آل احمد«

افتتاح 108میلیارد تومان
 طرح عمرانی

موســی مباشــری معــاون اســتاندار وفرمانــدار ویــژه شهرســتان 
ــال 1401  ــی در س ــک دارای ــارات تمل ــت: اعتب ــاد گف نجف آب
ــال  ــوده و امس ــان ب ــون توم ــارد و 229 میلی ــدود 47 میلی ح
تصمیــم گرفته شــده حــدود ۶ میلیــارد و 1۵0 میلیــون تومــان 
بــه طــرح آب شــرب و شــبکه فاضــاب اختصــاص پیــدا کنــد. 
ــز شــهرتان  ــاط حادثه خی ــرای اصــاح نق ــان ب ــارد توم ۵ میلی
اختصــاص داده شــده کــه ایــن میــزان ناکافــی اســت و در حــال 
ــغ  ــه بال ــا هزین ــی ب ــروژه عمران ــرح و پ ــدود 41 ط ــر ح حاض
بــر 108 میلیــارد تومــان داریــم کــه در نیمــه اول شــهریور و 

همزمــان بــا هفتــه دولــت رســما افتتــاح خواهدشــد. 
ــدام  ــدی اق ــرح ۶00 واح ــی ط ــرح گلنگ زن ــاخص ترین ط ش
ملــی مســکن اســت. مشــکات روســتاهای بخــش مهردشــت 
و بخــش مرکــزی نیــز در اولویــت قــراردارد و زیرگــذر شــهید 
حججــی در جــاده نجف آبــاد بــه فوالدشــهر کــه بــا توجــه بــه 

آغــاز مــدارس بایــد تکمیــل و ســاخت آن را تســریع کــرد.

به مناسبت روز کارمند
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در آئیــن اختتامیــه و تجلیــل از نفــرات برتــر دومیــن المپیــاد ملــی مهارتــی دانشــجویی مراکــز آمــوزش 
ــان  ــتان اصفه ــردی از اس ــی کارب ــگاه های علم ــجو دانش ــور، دو دانش ــر کش ــگاه های سراس ــی و دانش عال

تجلیــل شــدند.
در ایــن مراســم کــه شــب گذشــته در مرکــز علمــی کاربــردی ماشــین ســازی اراک، برگــزار شــد، محســن 
مــرادی، دانشــجوی دانشــگاه علمــی کاربــردی نجــف آبــاد و خبرنــگار ایســنای اصفهــان به عنــوان نفــر اول 
در بخــش علــوم ارتباطــات و رضــا هاشــمیان دانشــجوی رشــته مهندســی شــبکه های کامپیوتری دانشــگاه 
علمــی کاربــردی جامعــه اســامی کارگــران در بخــش فنــاوری اطاعــات از اســتان اصفهــان تقدیر شــدند.

بازداشت سارق طالفروشی های 
ــه 100  ــارقی ک ــتگیری س ــتان از دس ــی اس ــده انتظام فرمان
میلیــارد ریــال ســکه و طــا از منــازل طافروشــی های 

شهرســتان نجف آبــاد ســرقت کــرده بــود، خبــر داد.
 ســردار محمدرضــا میرحیــدری اظهــار داشــت: در پــی وقــوع 
ــتان  ــهروندان در شهرس ــازل ش ــرقت از من ــره س ــن فق چندی
ــا  ــه پلیــس، موضــوع ب ــگان ب ــال باخت ــاد و شــکایت م نجف آب
حساســیت خاصــی در دســتور کار کارآگاهــان پلیــس آگاهــی 

فرماندهــی انتظامــی ایــن شهرســتان قــرار گرفــت.
ــود  ــن ب ــی از ای ــه حاک ــورت گرفت ــات ص ــزود: تحقیق وی اف
ــان  ــن طافروش ــود را از بی ــرقت خ ــوژه های س ــارق س ــه س ک
انتخــاب کــرده و پــس از تعقیــب و شناســایی منــازل آنهــا در 
ــه  ــوده ب ــی از ســکنه ب ــه آنهــا خال فرصتــی مناســب کــه خان
صــورت حرفــه ای وارد منــازل شــده و طاجــات موجــود را بــه 

ــرد. ــرقت می ب س
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان گفــت: کارآگاهــان پــس از 
بررســی دقیــق صحنه هــای وقــوع جــرم و جمــع آوری آثــار و 
ادله هــای الزم ســرانجام بــا تیزهوشــی تمــام رد پــای یکــی از 
ســارقان ســابقه دار کــه اهــل و ســاکن یکــی از شهرســتان های 

اســتان بــود را در ایــن ســرقت ها بــه دســت آوردنــد.
ــرای  ــمندانه ب ــتجوی هوش ــان در جس ــه داد: کارآگاه وی ادام
دســتگیری متهــم بودنــد کــه دریافتنــد وی بــه جــرم 
ســرقت های متعــدد منــازل در زنــدان اصفهــان بــه ســر 
می بــرد و ســرقت های رخ داده را در  زمان هــای مرخصــی 

ــت. ــی داده اس ــام م ــود انج خ

بــه مناســبت هفتــه دولــت کارگاه آموزشــی بــا موضــوع حال 
خــوب  بــا حضــور  ســرکار خانــم دکتــر بابایــی ، ویــژه بانوان 

شهرســتان در محــل ســالن اجتماعــات ســردار شــهید حــاج 
احمــد کاظمــی فرمانــداری ویــژه نجــف آبــاد برگــزار گردیــد

کارگاه آموزشی بانوان

والیبالیست های نجف آباد قهرمان 
والیبال ایران شدند

ــای  ــت ه ــان در رقاب ــتان اصفه ــال اس ــب والیب ــم منتخ  تی
قهرمانــی نوجوانــان کشــور  بــا حضــور ســه بازیکــن از نجــف 

ــاری ــن انتش ــامی و متی ــان اس ــلیمانی، آرم ــی س ــاد عل آب
و مربیگــری علــی نصیــری موفــق به کســب مقام قهرمانی شــد.

ــزار  ــیراز برگ ــی ش ــه میزبان ــابقات ب ــن مس ــی ای ــدار پایان  دی
شــد کــه تیــم اصفهــان بــا غلبــه بــر مرکــزی توانســت طــای 

ــد. ــود کن ــان 1401 را از آن خ نوجوان
والیبالیســت هــای نجــف آبــاد حاضــر در تیــم منتخــب اســتان 

اصفهــان و قهرمــان مســابقات :
 علــی ســلیمانی )دریافت کننــده قدرتی( از تیم کانــون ایده آل

آرمان اسامی )پشت خط( از تیم کانون آریامن
متین انتشاری )سرعتی( از تیم کانون آریامن

تجلیل و تقدیر از بازنشستگان فرمانداری ویژه 

ــدار  ــاون اســتاندار و فرمان ــری مع ــان مباش ــا حضــور  آقای  ب
ــه  ــاون برنام ــرزاده مع ــاد،  جعف ــف آب ــتان نج ــژه شهرس وی

ریــزی و امــور عمرانــی فرمانــداری، از بازنشســتگان فرمانداری 
ــل شــد. ــژه شهرســتان نجــف آبادتجلی وی

به مناسبت هفته دولت

به مناسبت هفته دولت
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                                                                   رنگ درمانی
ااگــر بی حــال و حوصلــه هســتید، رنــگ نارنجــی را انتخــاب کنیــد. هنــگام اســتحمام صبحگاهــی از حولــه و ابــزار نارنجــی اســتفاده 
کنیــد، رنــگ نارنجــی ســریع بــی  حالــی شــما را از بیــن می بــرد. اگــر از کــم خونــی رنــج مــی بریــد، میوه هــای قرمــز رنــگ ماننــد 
گیــاس، تــوت فرنگــی و گوشــت قرمــز مصــرف کنیــد. افــراد افســرده لبــاس زرد رنــگ بپوشــند. غذاهــای زرد بخورنــد و رنــگ زرد 
را اطــراف خــود بجوینــد. رنــگ زرد ســطح انــرژی را بــاال بــرده و مانــع افســردگی مــی شــود. اگــر کــم خــواب هســتید وســایل اتــاق 
خــواب را بــه رنــگ بنفــش درآوریــد، رنــگ بنفــش آرامــش دهنــده و خــواب آور اســت. اگــر مضطــرب هســتید و فشــار عصبــی طاقت 
شــما را بریــده از رنــگ ســبز اســتفاده کنیــد، رنــگ ســبز آرام بخــش اســت و فشــار خــون را کاهــش مــی  دهــد. اگــر مشــکلی پیــش 

روی شماســت، از رنــگ نیلــی اســتفاده کنیــد، رنــگ نیلــی کمــک مــی  کنــد تــا بهتــر بیندیشــید و ذهنتــان را آرام کنیــد.

بازدید از ساختمان خیریه جنان

شهرســتان  ویــژه  فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون  مباشــری 
ــی  ــزی و جمع ــدار مرک ــاون و بخش ــراه مع ــه هم ــاد ب ــف آب نج
احــداث  حــال  در  ســاختمان  از  شهرســتان  مســئولین  از 
خیریــه جنــان بازدیــد و مســائل و مشــکات موجــود آن 
را مــورد بررســی قــرار دادنــد .همچنیــن از خیریــه آبشــار 
عاطفــه بازدیــد و در جریــان فعالیــت آنهــا قــرار گرفتنــد.

تیشه بی آبی بر پیکر درختان کهن 

خشک شــدن زاینــده رود در ایــن ســال های اخیــر خســارات 
ــهری  ــی و ش ــان باغ ــبز و درخت ــای س ــه فض ــادی را ب زی
ــودی  ــع در معــرض ناب ــن مناب ــان وارد کرده اســت و ای اصفه
ــی آب  ــدم توانای ــن، ع ــت زمی ــت. فرونشس ــه اس قرارگرفت
ــرد  ــای ریزگ ــال شــدن کانون ه ــاز کشــاورزی و فع ــورد نی م
ــل  ــت بخــش قاب ــوان گف ــوارد اســت. می ت ــن م ــه ای از جمل
ــاورزی  ــوزه کش ــان در ح ــتان اصفه ــردم اس ــی از م توجه
مشــغول هســتند و کســب درآمــد می کننــد بنابرایــن 
مشــکات آبــی در ایــن زمینــه بســیار مهــم بــوده و نیازمنــد 

توجــه می باشــد. 
بااســتفاده شــدن زمین هایــی کــه درگذشــته درآن هــا 
ــن  ــا اکنــون خشــکی زاینــده رود ای زراعــت می شده اســت ام
زمین هــا را بایــر کرده اســت یکــی از عواملــی اســت کــه تعداد 
ــد. ــش می ده ــان را افزای ــار در اصفه ــرد و غب ــای گ کانون ه

اســتان اصفهــان تعــداد زیــادی از کارخانجــات مهــم و 
حیاتــی کشــور را در خــود جــای داده اســت کــه آالیندگــی 
ــت و  ــان آورده اس ــه ارمغ ــتان ب ــرای اس ــدی را ب ــش از ح بی
ــه افزایــش فضــای ســبز و درختــان را  ایــن مســاله توجــه ب
ــازد. ــروری می س ــع را ض ــن صنای ــی ای ــذب آلودگ ــرای ج ب

 کافــی نبــودن آب بــه دلیــل خشــکی های اخیر زاینــده رود نه 
تنهــا امــکان ایجــاد فضاهــای ســبز جدیــد را فراهم نمی کنــد 
ــدی  ــر ج ــا خط ــز ب ــی را نی ــود فعل ــان موج ــه درخت بلک
ــان  ــع درخت ــاهد قط ــه ش ــه روزان ــت طوری ک مواجه کرده اس
ــات اســتان هســتیم. ــادی در فضــای ســبز شــهری و باغ زی

درختــان بــرای بــه ثمــر رســیدن و توانایــی جــذب آالینده هــا 
ــا  ــک از آن ه ــر ی ــد و ه ــادی را صــرف می کنن ــال های زی س
ــک  ــی ی ــود. وقت ــوب می ش ــا محس ــرمایه گران به ــک س ی
درخــت بــا کمبــود آب مواجــه می شــود بیشــتر دچــار آفــات 
و بیماری هــا می شــود و موجــب تضعیــف درخــت می شــود.

ــار  ــده رود و کن ــیه زاین ــن در حاش ــان که ــیاری از درخت بس
مادی هــای اصفهــان اکنــون بــا تنش هــای آبــی روبــرو 
هســتند و بــه همیــن در تابســتان شــاهد خشــک و فرســوده 
شــدن درختــان و ایجــاد خــزان و ریــزش برگ هــا شــده ایم 
ــه دلیــل تنش هــای  ــان ب ــه درخت و باعــث هجــوم آفت هــا ب
ــه  ــده ک ــبب ش ــان س ــدن درخت ــت. خشک ش ــی شده اس آب

ــا بادهــای اندکــی شــاهد ســقوط آن هــا باشــیم.  ب
باغــات در اســتان دارای اهمیــت اســت و بنابــر قانــون توزیــع 
ــت اول  ــت دوم اســت اولوی ــه آب، کشــاورزی در اولوی عادالن
شــرب و بعــد از کشــاورزی صنعــت قــراردارد، امــا گاهــی بــه 

ــاورزی  ــوع کش ــود. در موض ــتری می ش ــه بیش ــت توج صنع
حفــظ باغــات اولویــت اول اســت. کــه بــرای ایــن امــر گاهــا 
ــاش  ــم و ت ــتورکار قراردادی ــر را در دس ــا تانک ــانی ب آبرس
کردیــم کــه حتــی یــک درخــت خشــک نشــود زیــرا زحمات 
ــی  ــر زراعت ــه اگ ــود در صورتی ک ــود می ش ــاله ناب ــد س چن
ــل انجام اســت. ــد قاب ــال بع ــال انجــام نشــود در س ــک س ی

لنجــان،  برخــوار،  خمینی شــهر،  مبارکــه،  شهرســتان   9
اصفهــان، شاهین شــهر، فاورجــان، نجف آبــاد و قســمتی 
ــد  ــی کردن ــتفاده م ــه اس ــی رودخان ــع آب ــهرضا از مناب از ش
و در ســال های اخیــر دچــار نوســانات آبــی شــده اند و 
زراعــت و باغاتشــان بــه طــور جــدی تحت الشــعاع کــم 
ــان  ــن شــرایط شــاید درخت ــا ای ــی قرارگرفته اســت. کــه ب آب
ایــن شهرســتان ها زنــده بماننــد امــا دیگــر توجیــه اقتصــادی 
ــرق  ــه از ط ــی ک ــت باغات ــی اس ــه گفتن ــت. البت نخواهدداش
تامیــن آب می شــدند و  چاه هــا، قنــوات یــا چشــمه ها 
ــیب  ــد آس ــته نبودن ــه وابس ــان رورخان ــه جری ــتقیم ب مس
کمتــری دیدنــد. مســئوالن و دســتگاه هــای مربوطــه تــاش 
ــرم  ــه گ ــه ماه ــات را در س ــاز باغ ــورد نی ــه آب م ــد ک کردن
ــت.  ــق شده اس ــدی محق ــا ح ــد و ت ــن کنن ــتان تامی تابس

در راســتای حفــظ درختــان از آب چمــن هــا بــه آب درختان 
اضافــه شده اســت زیــرا چمــن یــک گیــاه علفــی اســت و بــا 
رســیدن مجــدد آب دوبــاره ســبز می شــود امــا اگــر درختــی 
آســیب ببینــد بــه ســادگی قابــل جبــران نیســت. کارهایــی 
ــی  ــع آب ــتفاده از مناب ــاری، اس ــان آبی ــش راندم ــد افزای مانن
ــت خــاک و  ــاری و تقوی ــود شــبکه های آبی ــارف، بهب غیرمتع
ــرای حفــظ  ــه شــهرداری ب گیــاه از برنامه هــای روتیــن روزان

فضــای ســبز اســت.
ــتان از  ــازی اس ــزایی در پاکس ــر بس ــال تاثی ــان کهنس درخت
ــتند.  ــودی هس ــر ناب ــرض خط ــد و در مع ــوده دارن ــوای آل ه
ــتان  ــای اس ــظ و بق ــرای حف ــی ب ــع گنجینه های ــن مناب ای
ــا  ــداری آن ه ــژه در نگه ــه وی ــد توج ــت و بای ــان اس اصفه
داشــت. بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع اقدمــات ویژه ایــی در 
راســتای احیــای زاینــده رود و تامیــن منابــع آبــی الزم بایــد 
صــورت گیــرد تــا شــاهد از دســت رفتــن ایــن گنجینه هــای 
ارزشــمند نباشــیم. متــن کامــل ایــن مقالــه  را مــی توانیــد 

ــد. ــران بخوانی ــی دیباگ ــری تحلیل ــگاه خب در پای
سمیه طالب

بازدید فرماندار نجف آباد از 
خانواده شهدای دولت

مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف 
آبــاد بــه همــراه جمعــی از مســئولین شهرســتان بــا حضــور در 
ــا والدیــن و خانــواده ایــن  منــازل خانــواده شــهدای کارمنــد ب

عزیــزان دیــدار و گفتگــو کــرد.

ساخت ۲40 واحد مسکونی در 
فریدونشهر 

صفــا، فرمانــدار فریدونشــهر: بــرای 240 واحــد مســکونی زمین 
ــرای  ــری ب ــال پیگی ــن در ح ــده و همچنی ــص داده ش تخصی
اختصــاص 12 هکتــار زمیــن از طریــق راه و شهرســازی بــرای 

مابقــی متقاضیــان  هســتیم.
طــرح آبرســانی روســتایی بــه دو منطقــه پیشــکوه و بــرف انبــار 
ــه  ــانی ب ــان، برق رس ــارد توم ــر 109 میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ب
ــرق، جــذب بودجــه  ــد ب ــا روســتای فاق ــران تنه روســتای هی
ــز از  ــوکان نی ــه گ ــگان و وزوه ب ــرای جــاده پشــتکوه، در میل ب

دیگــر اقدامــات انجــام شــده اســت.
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خبر کوتاه

جزئیات تازه از افزایش حقوق کارمندان دولت
میثــم لطیفــی، معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور اظهــار کــرد: بــر اســاس اطاعــات ســامانه 
ــان  پاکنــا و ســامانه حقــوق و دســتمزد، تعــداد کارکنــان کشــوری حــدود 2 میلیــون 100 هــزار نفــر و میانگیــن دریافتــی آن
بیــن 8 تــا 9 میلیــون تومــان اســت. رئیس جمهــور دســتور داده انــد اطاعــات همــه کســانی کــه از دولــت دریافتــی دارنــد را 
داشــته باشــیم و در حــال تهیــه ســامانه ای هســتیم کــه اطاعــات عمومــی کارکنــان دولــت را در اختیــار مــردم قــرار دهــد. 
وی از پیشــنهاد الگــوی پرداخــت امتیــازی بــه کارکنــان خبــر داد و گفــت: ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور ایــن الگــو را در 
الیحــه بودجــه ســال 1401 نیــز ارائــه داده بــود امــا در مجلــس دچــار تغییراتــی شــد. نظــام جبــران خدمــات امــروز مبتنــی بــر 
درصــد اســت؛ ایــن الگــو کــه طبــق آن ســاالنه حقوق هــا درصــدی افزایــش پیــدا می کنــد، موجــب افزایــش بیشــتر دریافتــی 

کارکنانــی می شــود کــه از قبــل هــم دریافتــی بیشــتری داشــتند.

میز خدمت گلدشت 

همزمــان با هفته دولت، میز خدمت مســئولین پــس از برگزاری 
ــی نمــاز جمعــه گلدشــت برگــزار شــد. نمــاز جمعــه در مصل

در ایــن برنامــه امــام جمعــه، شــهردار، رئیــس و اعضای شــورای 
ــتگاههای  ــی از دس ــران برخ ــت و مدی ــهر  گلدش ــامی ش اس
اجرایــی شهرســتان نجــف آبــاد از جملــه ادارات اوقــاف و امــور 
ــر از  ــدادی دیگ ــرق و تع ــرورش، گاز، ب ــوزش و پ ــه، آم خیری
مدیــران شــهری شــهرداری حضــور داشــتند و مردم مشــکات 
خــود در حوزه هــای مختلــف و مرتبــط بــا دســتگاههای دولتــی 

ذکــر شــده را مطــرح کــرده و پاســخ مدیــران را شــنیدند.

میز خدمت مسئولین ادارات نجف آباد با شهروندان

میز خدمت در جوزدان

برگــزاری میــز خدمــت در هفتــه دولــت در مســجد جامع شــهر 
جــوزدان بــا حضور معــاون عمرانی فرمانــدار، ریاســت اداره آبفا، 
نماینــده اداره بــرق، جهــاد کشــاورزی، ریاســت بنیــاد مســکن، 
دهقانــی شــهردار و رییــس و اعضــای شــورای اســامی جوزدان 

دیابــت نــوع 1 : ایــن دیابــت در گذشــته بــه نــام دیابــت وابســته 
انســولین شــناخته می شــد کــه در کــودکان و نوجوانــان بســیار 
ــای ســنی  ــن حــال تمــام گروه ه ــا ای ــا ب شــایع تر می باشــد ام
ــواع دیابــت از  را دربــر می گیــرد و حــدود ۵ تــا 10 درصــد از ان
ایــن نــوع می باشــد. در ایــن نــوع از دیابــت ســلول های بتــا در 
پانکــراس تخریــب می شــوند و بــدن دیگــر نمی توانــد انســولین 
بــه میــزان کافــی تولیــد کنــد. افــراد مبتــا بــه دیابــت نــوع 1 
ــا  ــند و ب ــته باش ــی داش ــی مرتب ــای غذای ــت وعده ه می بایس
تشــخیص پزشــک از انســولین اســتفاده کننــد. در ایــن نــوع از 
دیابــت بــر خــاف نــوع 2 وراثــت نقــش زیــادی نــدارد و حــدود 
7۵ درصــد از مبتایــان هیــچ فامیــل درجــه یکــی کــه مبتا به 

ایــن بیمــاری باشــد را نــدارد.
دیابــت نــوع 2: ایــن دیابــت کــه در گذشــته بــه دیابــت شــیرین 
غیروابســته به انســولین مشــهور بــود، نوعی اختال در سیســتم 
ــل  ــت به دلی ــوع از دیاب ــن ن ــت. ای ــدن اس ــاز ب ــوخت و س س
ــا کمبــود مطلــق  ــر النگرهانــس در لوزالمعــده ب تخریــب جزای
انســولین بــروز پیــدا می کنــد و حــدود 90 درصــد از مبتایــان 
بــه دیابــت بــه ایــن نــوع دیابــت مبتــا هســتند. دیابــت نــوع 2 
عمومــا در افــرادی کــه سن شــان باالتــر از 40 ســال اســت بــروز 
پیــدا می کنــد هرچنــد کــه امــروزه در مواردی دیده شــده اســت 
کــه افــراد جــوان یــا حتــی نوجــوان نیــز بــه ایــن بیمــاری مبتا 
شــده اند کــه ایــن خــود زنــگ خطــری بــرای ســامت جامعــه 
ــم  ــا اصــاح رژی ــوان ب ــن بیمــاری می ت می باشــد. در شــروع ای
غذایــی فــرد مبتــا و انجــام حــرکات ورزشــی تــا میــزان زیــادی 
آن را کنتــرل کــرد و یــا حتــی در مــواردی درمــان نمــود. علــل 
بــروز ایــن نــوع از بیمــاری بیشــتر به دلیــل ســبک زندگــی افراد 
و ســابقه ژنتیکــی آنــان می باشــد کــه می تــوان برخــی از آنــان 

همچــون رژیــم غذایــی ناســالم را کنترل کــرد اما مــوارد دیگری 
همچــون بــاال رفتــن ســن و وراثــت غیرقابــل کنتــرل هســتند.

ــت، افزایــش قنــد خــون  ــوع از دیاب ــن ن ــارداری: در ای ــت ب دیاب
ــد. و  ــاق می افت ــارداری اتف ــی دوران ب ــار، در ط ــن ب ــرای اولی ب
ــروز  ــت ب ــوع از دیاب ــن ن ــا ای ــد از بارداری ه ــا 4 درص در تقریب
می کنــد. دیابــت بــارداری، حالتــی اســت کــه بــدن نمی توانــد 
ــدن در  ــا ب ــا وجــود ناســازگاریش ب گلوکــز را تحمــل کنــد و ب
زنــان بــاردار بــدون ســابقه دیابــت ظاهــر می شــود و رابطــه ای با 
وراثــت و ژنتیــک فــرد مبتــا نــدارد. هنــوز علــت دقیــق دیابــت 
بــارداری کشــف نشــده اســت امــا ســرنخ ها و عائمــی بــرای این 
ــخیص زودرس  ــد در تش ــه می توان ــود دارد ک ــت وج ــوع دیاب ن
ایــن بیمــاری مفیــد باشــد. ایــن بیماریمی توانــد عوارضــی هــم 
بــرای جنیــن و هــم بــرای فــرد بــاردار داشــته باشــد پــس بهتــر 
ــر تشــخیص داده شــود و اقداماتــی جهــت  اســت هرچــه زودت

پیشــگیری از آن صــورت بگیــرد. 
زهرا طاهری

انواع دیابت

میز خدمت در مهردشت

برگــزاری میــز خدمــت  بــه مناســبت هفتــه  دولــت در 
ــیج  ــگاه بس ــی و پای ــط عموم ــوی رواب ــق از س ــه ده نمازجمع

ــت ــه مهردش ــا منطق آبف

به مناسبت هفته دولت
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ــت  ــائلی اس ــی از مس ــدان یک ــن و فرزن ــن والدی ــه بی فاصل
ــه  کــه در همــه ی فرهنــگ هــا کــم و بیــش وجــود دارد و ب
نظــر مــی رســد در حــال افزایــش باشــد. کــه ایــن موضــوع 
ــن رو  ــد. از ای ــرار میده ــره ق ــه را در مخاط ــامت جامع س
ایــن پدیــده را بایــد بررســی و ریشــه یابــی نمــود تــا بتــوان 
ــرد.  ــن نســلی را مشــخص ک ــه بی ــای کاهــش فاصل ــکار ه راه
یکــی از مســائل اساســی در ای عصــر، فاصلــه نســل جدیــد 
ــوی  ــت و گ ــم وگف ــکان تفاه ــه ام ــم اســت ک ــا نســل قدی ب
ــه  ــی ک ــن معن ــا را دشــوار نمــوده اســت؛ بدی ــن نســل ه بی
نســل جــدی کــه نســل جدیــد و نســل قدیــم اگــر چــه در 
ــان یکدیگــر را متوجــه  کنــار هــم زندگــی می کننــد، امــا زب
نمی شــوند. گویــا هــر کــدام در دنیــای دیگــری ســیر 
ــی  ــبک زندگ ــی و س ــامت روان ــت س ــن واقعی ــد. ای می کنن
ــه  ــکاتی را در زمین ــد و مش ــد می کن ــد را تهدی ــل جدی نس
ــی آورد. ــود م ــه وج ــا ب ــل آن ه ــه تحصی ــتغال، ازدواج و ادام اش

ــی  ــود م ــل بوج ــی خل ــلی در روح اجتماع ــن نس ــکاف بی ش
ــد  ــاکار آم ــش را ن ــت بخ ــی و حرک ــات منطق آورد و تعام
ــد.  ــل می کن ــود تبدی ــد خ ــه ض ــا را ب ــد و گاه آنه ــی کن م
یعنــی عاملــی کــه مــی توانــد ســعادت آفریــن باشــد، ممکــن 
اســت حرکتــی عقــب گــرد و ارتجاعــی را در ســعادت فــردی 

ــد. ــم زن و جمعــی رق
ــدان  ایــن شــکاف موجــب اختــال در روابــط ولدیــن و فرزن
شــده اســت کــه فضــای نامطلوبــی در خانــواده و کشــمکش 
بیــن والدیــن و فرزنــدان  بوجــود بیایــد ایــن کشــمکش هــا 
گاهــی بــه مــدت طوالنــی ادامــه یافتــه و موجــب اختــال در 
ــه  ــی هــای متعــددی را ب ــواده می شــود و نگران ــرد خان کارک

وجــود مــی آورد.
پیشگیری 

هــدف از پیشــگیری اقداماتــی اســت کــه موجــب جلوگیــری 
از فاصلــه بیــن نســلی شــود.

* آمــوزش قبــل از ازدواج : ایــن آمــوزش هــای می توانــد تــا 
حــدودی از بــروز فاصلــه بیــن نســلی جلوگیــری کنــد. هــدف 
از آمــوزش قبــل از ازدواج، افزایــش ســطح آگاهــی زوج هــا، 

ــا همســر  ــوب ب ــط مطل در زمینــه خودشناســی،ازدواج و رواب
اســت. جــدی گرفتــن آمــوزش هــای قبــل از ازدواج، گامــی 

موثــر در زمینــه پیشــیری از فاصلــه بیــن نســلی اســت.
* بررســی وضعیــت روانــی والدیــن: اعتیــاد، افســردگی، 
ــی  ــاالت روان ــایر اخت ــاالت شــخصیتی و س ــراب، اخت اضط
ــد.  ــه بگیرن ــن فاصل ــدان از والدی ــه فرزن موجــب می شــوند ک
بنابــران بایــد بــه ئالدیــن آمــوزش داد کــه متوجــه وضعیــت 

ــی خــود باشــد. روان
* کاهــش فاصلــه قبیــن زن و شــوهر: زن و شــوهر بایــد بــه 
ــد نظــر  ــه را م ــن نکت ــد. و ای ــن خــود توجــه کنن ــه بی فاصل
داشــته باشــند کــه فاصلــه بــه تدریــج بــه وجــود مــی آیــد. 
اگــر زن و شــوهر بــا مشــاور همــکاری نماینــد، ایــن فاصلــه 

ــد. ــش یاب ــج کاه ــه تدری ــد ب می توان
ــغله  ــه مش ــه ب ــد: توج ــدر و فرزن ــن پ ــه بی ــش فاصل * کاه
پــدر، حضــور کــم پــدر در منــزل و مشــکات ناشــی اززندگی 
ــده هــای شــکاف بیــن نســلی اســت.  صنعتــی، یکــی از پدی
شــیوه تربیتــی ســنتی ممکــن اســت در بســیاری از خانــواده 

هــا پاســخگوی نیــاز هــای روانــی فرزنــدان نباشــد.
زهرا طاهری

                                                                     قیمت خودرو کاهش می یابد

رئیــس امــور اقتصــاد کان ســازمان برنامــه: در نظر اســت تولید خودرو در ســال جاری بیش از 100 درصد رشــد داشــته باشــد.

از مهرماه قیمت خودرو با واردات آن و همزمان با افزایش عرضه، کاهش بیشتری پیدا می کند.  

بــا توجــه بــه مصوبــه هیــات وزیــران، ســازمان برنامــه و بودجــه دســتورالعمل اجرایــی واردات خــودرو را نهایــی کــرده کــه بــا 

ابــاغ دولــت در گام نخســت حــدود یــک میلیــارد یــورو بــرای ایــن منظــور در نظــر گرفتــه شــده اســت

 هــدف از اجــراي ایــن پــروژه افزایــش ظرفیــت و پایــداري 
شــبکه غــرب اصفهــان بــوده و بــراي احــداث پســت مذکــور 
مبلــغ 700 میلیــارد تومــان اعتبار در نظر گرفته شــده اســت.

ــرا  ــه اج ــه مرحل ــور در س ــروژه مذک ــزارش پ ــن گ بنابرای
خواهــد شــد کــه در فــاز اول ترانــس اول 400 بــه ۶3 
کیلوولــت ایــن پســت شــامل احــداث قطــر 400 کیلوولــت 
ــد. ــد ش ــداث خواه ــي اح ــت خروج ــي ۶3 کیلوول ــا ۶ ب ب

ایــن گــزارش افــزود: در فازهــاي دوم و ســوم نیــز بــه 

ــاي  ــامل قطره ــت ش ــس دوم 400/۶3 کیلوول ــب تران ترتی
ــه خطــوط جدیداالحــداث اســام  ــوط ب 400 کیلوولــت مرب
ــل  ــش باســبار و تکمی ــز اصــاح آرای ــاد و نی ــاد نجــف آب آب
قطرهــاي 400 کیلوولــت پســت 400/230 کیلوولــت نجــف 

ــاد انجــام خواهــد شــد. آب
گفتنــي اســت در فــاز اول شــرکت مهندســین دانشــمند بــه 
عنــوان مشــاور پــروژه و شــرکت برنــا ســازه اســپاد نیــز بــه 

عنــوان پیمانــکار ســاختماني پــروژه فعالیــت دارنــد.

کلنگ احداث پست 63/400 کیلو  ولت نجف آباد
تولید ساالنه 7 هزار و ۵00 تن 

عسل در استان اصفهان

حامــد صــدارت بــا اشــاره بــه تولیــد ســاالنه بالــغ بــر هفــت 
هــزار و ۵00 تن عســل در اســتان اصفهــان اظهار کرد: اســتان 
اصفهــان از نظــر تولیــد عســل جایــگاه ســوم را در کشــور دارد.

ــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس آخریــن سرشــماری بالــغ  او ب
بــر 1 میلیــون کلنــی زنبــور عســل در اســتان اصفهــان فعــال 
اســت، بیــان کــرد: حــدود پنــج هــزار زنبورســتان و بالــغ بــر 
ــان  ــورداری در اســتان اصفه ــر در حــوزه زنب ــزار و ۵33 نف ه

ــد. ــت می کنن فعالی

فاصله بین نسلی 

نقش دولت درتسهیل 
ایجاد اشتغال

معــاون فرمانــدار بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت، نقــش تســهیل 
اجرایــی  دســتگاه های  و  دارد  اشــتغال  ایجــاد  در  گــر 
شهرســتان نیــز بــر همیــن اســاس همــکاری و فعالیــت همــه 
جانبــه داشــته باشــند برلــزوم اهتمــام دســتگاه هــای مســئول 
بــه منظــور برنامــه ریــزی هرچــه بهتــر جهــت اطــاع رســانی 
و  همــکاری الزم در جهــت رونــد پرداخــت تســهیات و 
ــود . ــد نم ــه شهرســتان تاکی ــارات ب ــری اعتب جــذب حداکث

عــرب افــزود : بانک های عامل در شهرســتان بایــد همکاریهای 
الزم را بــا کار گــروه  اشــتغال و ســرمایه گذاری داشــته باشــند

به مناسبت هفته دولت

برگزاری جلسه ایستگاه 
تقلیل فشار گاز مبارکه جهت 

تامین گاز مورد نیاز بخش کرون 
و سوخت مورد نیاز گلخانه داران این 

منطقه و پایداری گاز
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : 091222۶8823 - 42۶4۶8۶1    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آبادنجف آباد هفته اول شهریورماه، کـه با نام و یاد شهیدان واال مقام 

رجایی و باهنر مزین و بـه نام هفته دولت را بـه همه 

دولت مردان خدوم و مجموعه اداری و اجرائی کشور 

تبریک می گوییم.

هفته دولت مبارک

  گذری بر زندگی آیت ا... محمدعلی ناصری

آیــت ا.... محمــد علــی ناصــری دولــت آبــادی عالــم فرزانــه، مجتهــد و اســتاد اخــاق، عاشــق و 
شــیفته امــام زمــان بــود کــه ســالهای متمــادی بــه ترویــج محبــت امــام زمــان و روح انتظــار و 

بــه معنــای واقعــی، نمونــه یــک شــیعه منتظــر بــود. 
حــاج آقــا ناصــری متولــد 1309 در دولــت آبــاد اصفهــان تحصیــات خــود را در دولــت آبــاد 
آغــاز کــرد و ســپس در حــوزه علمیــه اصفهــان بــه تحصیــات خــود ادامــه داد و در ســن 14 
ســالگی بــه جهــت کســب علــم و دانــش راهــی نجــف اشــرف شــد کــه نــزد اســاتید بــه نــام، 

کســب فیــض کــرد.
آیــت ا.... ناصــری بــه دســتور اســتادش آیــت ا.... ســید محمــد کشــمیری بــه اصفهــان بازگشــت 

و بــه تدریــس فقــه، اصــول و تفســیر قــرآن در ســالهای متمــادی همــت گماشــت. 
از جملــه آثــار حــاج آقــا ناصــری آب حیــات، در امتــداد نــور، رســم بندگــی، ســخن دوســت...... 

مــی باشــد.
ــی  ــرت ول ــه حض ــوزه علمی ــدر: ح ــم گرانق ــن عال ــر ای ــت نظ ــی تح ــز دین ــه مراک و از جمل
عصر)عــج(، حــوزه علمیــه صاحــب الزمــان )عــج(، حــوزه علمیــه نرگــس خاتــون )س(، مرکــز 

ــم و.. ــدی ق ــی دار المه ــه فرهنگ ــج(، موسس ــر )ع ــی عص ــرت ول ــال حض دیجیت
ــه  ــه ب ــاد جامع ــردن اح ــنا ک ــم و آش ــج عل ــر تروی ــاوه ب ــری ع ــی ناص ــد عل ــت ا.... محم آی
خصــوص جوانــان بــا امــام زمــان بــر تــاش و همــت در کارهــای خیــر مشــارکت وافــری نیــز 
ــش  ــر و بخ ــرت ولیعص ــی حض ــز درمان ــدر مرک ــم گرانق ــن عال ــات ای ــه اقدام ــت، از جمل داش
دیالیــز 20 تختخوابــی آن، بخــش دیالیــز بیمارســتان گلدیــس شــاهین شــهر، بخــش دیالیــز 

ــاد  ــت آب ــبانه روزی دول ــس ش ــد رســول ا.... ، اورژان بیمارســتان محم
از سفارشــات همیشــگی ایشــان کــه خــود ایشــان نیــز بــه آن عمــل مــی کــرد صدقــه روزانــه 
ــود و  ــرج ب ــای ف ــر روز و دع ــرت در ه ــاز آن حض ــدن نم ــان و خوان ــام زم ــامتی ام ــرای س ب
همچنیــن توصیــه مــی کردنــد کــه در هــر ســفر زیارتــی اولیــن زیــارت بــه نیابــت امــان زمــان 

انجــام شــود.
ایــن عالــم فرزانــه و گرانقــدر بــه دلیــل بیمــاری مدتــی در بیمارســتان امیــن اصفهــان بســتری 
ــدار معبــود شــتافت.  ــه دی ــرو بســت و ب ــود و در روز جمعــه 4 شــهریور  چشــم از جهــان ف ب

پیکــر مطهــر ایــن عالــم در شــهدای اصفهــان آرام گرفــت. 
سمیه شریعتی

روزهایی طالیی در  زندگی با شهید محمدعلی موحدی

ــم  ــد بگوی ــید و بای ــهادت رس ــه ش ــی ب ــد عل ــترک محم ــی مش ــد از زندگ ــاه بع ــش م  ش
ــی  ــه ویژگ ــرا ک ــدا می انداخت،چ ــاد خ ــه ی ــرا ب ــاه م ــش م ــن ش ــان در ای ــا ایش ــی ب زندگ
ــود. ــان ب ــده رو و مهرب ــیار خن ــهید بس ــه  ش ــه اینک ــت از جمل ــادی داش ــوی زی ــای معن  ه

 او عاشــق نمــاز اول وقــت و بســیار خانــواده دوســت و اهــل تــاوت کــردن قــرآن بــود و بــه 
تــاوت قــرآن در منــزل اهمیــت  زیــادی مــی داد .

در خانــه بــه گونــه ای قــرآن تــاوت مــی کــرد که صدایــش در فضــای خانه مــی پیچید بســیار 
 منظــم و تمیــز بــود و همیشــه لبــاس هــای اتــو کشــیده و بســیار خــوش ســلیقه مــی پوشــید.

ــر  ــه تغیی ــد نســبت ب ــی آی ــه مرخصــی م ــر گاه ب ــی شــد  ه خــوش ســلیقگی اش باعــث م
ــتگی  ــه و آراس ــت و ب ــادی داش ــه زی ــه ورزش عاق ــد، ب ــدام کن ــدرش اق ــازه پ ــان مغ چیدم
ــه  ــراوان مــی داد .چهــره آرام و متواضــع و دلنشــین داشــت و آزردن دیگــران را ب اهمیــت ف
هیــچ وجــه نمــی پذیرفــت یــک بارکــه  بــه جهــت اختــاف ســلیقه بــا مــادر احســاس کــرد 
مــادر کمــی ناراحــت شــده بســیار نگــران شــد بــه همیــن خاطــر  پاهــای مــادر را مــی بوســید 

و بــه او مــی گفــت بایــد از دســت مــن راضــی شــوی.
شــهید محمدعلــی موحدی فــردی اجتماعی و اهل مطالعه بود به قصه گویی و داســتان ســرایی 
 عاقــه داشــت نویســنده ای  توانــا بــود و دفتر خاطرات دفــاع مقدس وی گواه این موضوع اســت

شهید محمدعلی موحدی در سال 1338 به دنیا آمد.
ــه  ــراق ب ــور ع ــم کش ــدای تهاج ــهید در ابت ــود. ش ــورش ب ــاب و کش ــق انق ــدا عاش از ابت
ــد. ــه ش ــی جبه ــید و راه ــه دوش کش ــامی را ب ــوری اس ــداری از جمه ــم پاس ــران ،پرچ  ای

ــار خــود کمتــر  ــه همیــن علــت او را در شــهر و دی ــه شــهادت داشــت و ب ــادی ب اشــتیاق زی
مــی توانســتیم ببینــم.

تــا اینکــه همزمــان بــا روزهــای دفــاع مقــدس  بــه درخواســت والدیــن و پــدرش بــرای ازدواج 
ــود. ــه نش ــه جبه ــن او ب ــع رفت ــرش مان ــه همس ــود ک ــن ب ــروط او ای ــا از ش ــرد ام ــدام ک  اق

یــک مــاه بعــد از عقــد راهــی جبهــه شــد تــا 4 مــاه بعــد در جبهــه مانــد و بعــد از آن پــس از 
فراهــم شــدن مقدمــات ازدواج بــه شــهر و دیــار خــودش بازگشــت.

ــا  ــرات آن روزه ــه  خاط ــی ادام ــاز گوی ــن ب ــدی ضم ــی موح ــد عل ــهید محم ــر ش همس
ــی  ــاران هوای ــال بمب ــواره احتم ــه هم ــد ک ــام ش ــرایطی انج ــا در ش ــد  ازدواج م ــی گوی م
ــت. ــورت گرف ــوات ص ــام و صل ــا س ــراه ب ــاده هم ــیار س ــی  بس ــذا ازدواج ــت ل ــود داش  وج

ــه  ــا ب ــک تجــارت در آمــد ام ــه اســتخدام بان ــل  ب شــهید محمــد علــی موحــدی همــان اوای
دلیــل عاقــه بــه دفــاع از کشــور راهــی جبهــه شــد و عطــای ایــن شــغل را بــه لقایش بخشــید.

ــه  اش را  ــق  گری ــق ه ــدای ه ــک روز ص ــه ی ــود ک ــته ب ــان نگذش ــی از ازدواجم ــد ماه  چن
موقــع نمــاز از سرســجاده شــنیدم و از ایشــان پرســیدم محمــد علــی چیــزی شــده؟ عکســی 
را نشــانم داد از شــهادت یکــی از رزمنــده هــا کــه همرزمانــش او  را در پتــو گذاشــته بودنــد 
ــده ام . ــد و بعــد گفــت: دوســتانم شــهید شــدند و تنهــا مــن باقــی مان دورش حلقــه زده بودن

محمدعلــی بــاز هــم راهــی جبهــه شــد ودر  اولیــن بهــار زندگــی مــان مــن تنهــا  مانــدم بعــد 
از ســال تحویــل در حالــی کــه قــرار بــود بــا  شــهید راهــی مشــهد شــویم بــه دلیــل نبــودن او 
همــراه بــا خانــواده اش بــه  زیــارت امــام رضــا )ع(رفتم.امــا همــواره نبــود او در ایــن ســفر را در 
کنــار خانــواده حــس میکــردم تــا اینکــه بــه هنــگام برگشــت ،محمــد علــی هــم از جبهــه بــه 
نجــف آبادآمد.مدتــی بعــد بــرادرم در عملیــات فتــح المبیــن مجــروح شــد و محمــد علــی بــه 
ماقــات او رفــت طــی ایــن دیــدار محمــد علــی بــه مــادرم میگویــد مــن قبــل از تولــد فرزنــدم 

شــهید مــی شــوم پــس فرزنــدم را مواظبــت کنیــد .
او بــار دیگــر بــه جبهــه بــاز گشــت وایــن بازگشــت بــه قصــد فتــح خرمشــهر بــود او در ایــن 
عملیــات مجــروح و بــه بیمارســتان صحرایــی  و از آنــج ا بــه بیمارســتان اهــواز منتقــل گردیــد 
ــردای آن روز  ــرد و ف ــرار ک ــی برق ــاس تلفن ــواده تم ــا خان ــی هوشــی ب ــد روز ب ــس از چن و پ
از پرســنل بیمارســتان خواســت او را بــه محوطــه بیمارســتان  ببرنــد و از آنجــا خــود را  بــه 
خیابــان رســاند و بــا کرایــه کــردن یــک اتومبیــل خــود را بــه نجــف آبــاد رســانیدو در منــزل 
بــه مــداوا پرداخــت امــا از آنجایــی کــه عاقــه  او تنهــا و تنهــا بازگشــت بــه جبهــه بــود لــذا 
مانــدن را صــاح خــودش نمیدیــد و بــه جبهــه بــاز گشــت  و تا زمــان شــهادت در جبهــه ماند.
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