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بسمه تعالی
آگهــی برگــزاری انتخابــات هیــات مدیــره و بازرســان اتحادیــه هــای صنفــی 
شهرســتان نجــف آبــاد ) شــماره : 1182 تاریــخ 1401/06/8(  بــه اســتناد مــاده 
ــان  ــره و بازرس ــات مدی ــات هی ــزاری انتخاب ــوه برگ ــی نح ــه اجرای ــن نام )11( آئی
ــی(، از  ــام صنف ــون نظ ــاده 22 قان ــره 3 م ــوع تبص ــی از موض ــای صنف ــه ه اتحادی
اعضــای محتــرم اتحادیــه صنــف قصابــان دعــوت مــی شــود شــخصا بــه همــراه 
ــاعت  ــورخ 1401/06/23 از س ــنبه م ــب روز چهارش ــه کس ــل پروان ــتن اص داش
ــاد  ــف آب ــتان نج ــاف شهرس ــاق اصن ــانی: ات ــه نش ــی 11:30 ب ــح ال 8:30 صب
واقــع در خیابــان شــهید مطهــری بــن بســت شــهید حقیقــی جنــب  بــن 
بســت اداره ثبــت احــوال ) تلفــن : 42627819 ( مراجعــه نمائیــد و بــا شــرکت 
در انتخابــات، از بیــن داوطلبــان حائــز شــرایط، اشــخاص مــورد نظــر خــود را ) بــا 
توجــه بــه تعــداد مــورد نیــاز مشــخص شــده در جــدول زیــر( مشــخص نماینــد.
ــزاری  ــن برگ ــک( حی ــژه ماس ــه وی ــتی ) ب ــای بهداش ــتورالعمل ه ــت دس رعای

ــت. ــی اس ــات الزام انتخاب
 اسامی داوطلبان هیات مدیره )اسامی داوطلبان به ترتیب حروف الفبا می باشد(

2- حسین آقابابائیان نجف آبادی  1- غالمرضا آخوندی  
4- احمدامید 3-فرهاد ابوطالبی نجف آبادی   

6- حسنعلی حسینی 5- علی حبیب الهی نجف آبادی 
7- عبداهلل عطانی   

8- محمدجواد محمدی جوزدانی
9- مسعود مهدیه نجف آبادی  

10- محمدرضا نوراهلل نجف آبادی
اسامی داوطلبان بازرسان :

2- علی شفیعی 1- محمد باستانی نجف آبادی  
تعداد مورد نیاز 

هیات مدیره : 5 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل   
بازرسان : 1 نفر اصلی و 1 نفر علی البدل 

فراخوان
ادامه در صفحه 8

رونماییازکنتورجرمیحرارتیدرنجفآباد
با حضور موسی مباشری فرماندار شهرستان، ابوترابی نماینده مردم شهرستان و جمعی از مدیران
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2
خبر کوتاه

در نشســت مشــترک بــا حضــور علیرضــا قاری قــرآن، مدیــر کل 
راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا ابولفضــل ابوترابــی، نماینده 
ــن و  ــامی و معاونی ــورای اس ــس ش ــاد در مجل ــردم نجف آب م
روســای زیربــط بــه میزبانــی اداره کلــی راه و شهرســازی اســتان 
اصفهــان و بــا هــدف پیگیــری طرح هــای حــوزه راه و شهرســازی 

ــاد برگــزار شــد. شهرســتان نجف آب
در ایــن جلســه بــه طــور ویــژه مســائل و مشــکات مرتبــط بــا 
تامیــن اراضــی مــورد نیــاز نهضــت ملــی مســکن مــورد بررســی 
قرارگرفــت و ســرعت بخشــیدن بــه رفع مشــکات تفصیلــی این 

شهرســتان در دســتورکار قــرار گرفــت. 
ــی در  ــی و اجرای ــای عمران ــدار طرح ه ــن دی ــن در ای همچنی
ــد اعتبــاری  ــاد و همچنیــن رون ایــن حــوزه شهرســتان  نجف آب
طرح هــای اجرایــی مــورد بررســی قــرار داده شــد و راهکارهایــی 

ــد.   ــع ارائه ش ــع موان ــرای رف ب
علیرضــا قاری قــرآن بــا توجــه بــه اهمیــت طرح هــای تفصیلــی 
در مشخص شــدن وضعیــت دقیــق کاربری هــا، تراکم هــا و 
گذرهــا در ســطح شهرســتان و تعییــن اولویت هــای مربــوط بــه 
بهســازی و نوســازی، از معــاون شهرســازی و معمــاری در اداره راه 
و شهرســازی اســتان اصفهــان خواســت تــا مشــکات طرح هــای 

تفصیلــی شهرســتان نجف آبــاد بــا ســرعت پیگیــری شــود. 
گفتنــی اســت در ایــن نشســت مباحثــی در مــورد طــرح ملــی 
مســکن، تامین زمین برای خدمات شــهری شهرســتان  نجف آباد 
از جملــه موضــوع کارگاه هــای نیمــه مزاحــم شــهری مطرح شــد 
ــه شــد.  ــاره ارائ و ضمــن بررســی راهکارهــای مناســبی در این ب
الهام شهریاری

تجلیلفرماندارویژهنجفآبادازجوانانورزشیروستاهایشهرستان

موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــه همــراه تعــدادی از مســئولین ادارات و دهیــاران بخــش هــای 
مرکــزی و مهردشــت در افتتاحیــه مســابقات مینــی فوتبــال روســتایی شــرکت نمودنــد.

در ایــن جلســه ضمــن تشــکر از مســئولین برگــزار کننــده و همدلــی تیــم هــای شــرکت کننــده ،آرزو موفقیــت بــرای تیــم هــای 
منتخــب درمســابقات اســتانی و کشــوری نمودنــد و از ورزشــکاران تاشــگر تجلیــل نمــود.

ایــن مســابقات بــه مــدت ســه مــاه در ســطح روســتاهای شهرســتان برگــزار و تیــم هــای برتــر بــه فینــال ایــن مســابقات راه 
یافتــه و تیــم هــای منتخــب راهــی مســابقات اســتانی و کشــوری خواهنــد شــد.

خیریه یاوران مهر بهزیستی 

ــاوران مهــر  ــه ی ــره، موسســه خیری ــات مدی اولیــن جلســه هی
بهزیســتی نجف آبــاد بــا هــدف جلــب و جــذب مشــارکت های 
ــتی  ــس آن در اداره بهزیس ــات موس ــور هی ــا حض ــی و ب مردم
ــتی  ــس اداره بهزیس ــد. رئی ــزار ش ــاد برگ ــتان نجف آب شهرس
شهرســتان نجف آبــاد، علیرضــا قناعتــکار گفــت: در کنــار 
بهزیســتی موسســات غیردولتــی نیــاز اســت کــه وجــود 
ــد جلــب و جــذب مشــارک های مردمــی  ــا رون داشته باشــند ت
ــهولت  ــا س ــط اداری ب ــررات و ضواب ــارج از مق ــع آن خ و توزی
ــا  ــه ب ــن هــدف موسســه خیری ــا همی بیشــتری پیگیر شــود. ب
پیشــبرد اصــول و اهــداف مشــارکت هــای مردمــی بهزیســتی 
ــود.  ــتان دنبال ش ــدف در شهرس ــن ه ــا ای ــد ت ــکل گرفته ش ش
در ایــن جلســه در مــورد رونــد ایجــاد موسســه بحــث و 
ــا  ــده ت ــه مشخص ش ــا خیری ــات امن ــای هی ــد و اعض گفتگوش
ــود.  ــت آن انجام ش ــت فعالی ــه و ثب ــکیل موسس ــی تش روال قانون

مهروهماهنگیویژهجهتبازگشاییمدارس

ــا  ــاد و  ب ــهردار نجف آب ــی ش ــول امام ــت عبدالرس ــه ریاس ب
حضــور مدیــران شــهری و رئیــس ســازمان ها و دیگــر 
بخش هــای مدیریــت شــهری جلســه هماهنگــی ویــژه 
بازگشــایی مــدارس در محــل ســالن فرزانــگان فرهنگســرای 

ــد.  ــزار ش ــارون برگ خ
عبدالرســول امامــی گفــت: تــا اول مهــر و بازگشــایی 
مــدارس وقــت زیــادی باقــی  نمانــده و بــا توجــه بــه 
ــئولین،  ــه مس ــاش مجدان ــه ت ــاز ب ــی نی ــت زمان محدودی
مدیــران مناطــق و روســای ادارات بــای رفــع موانــع موجــود 
ــای  ــته و محدویت ه ــال های گذش ــت. در س ــکات اس و مش
دوران کرونــا و تعطیلــی مــدارس، امســال شــاهد بازگشــایی 
پرشــور مــدارس هســتیم کــه شــیرینی ایــن اتفــاق بــا همت 
ــردد.  ــق می گ ــه محق ــئولین مربوط ــاش مس ــادی و ت جه
سیدرســول موســویان معاونــت امورزیربنایــی و عمرانــی 
ــت  ــوان ریاس ــه عن ــی ب ــی حکم ــاد ط ــهرداری نجف آب ش
ســتاد مهــر بــرای پیگیــری امــور و ســاماندهی ایــن بخــش 

ــد.  ــوب ش منص
ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی  ســازمان  مدیرعامــل 
ــال و  ــت: ارس ــا خاکســار گف ــادف علیرض ــهرداری نجف آب ش
ــه در ســطح شــهر و اقدامــات  پیگیــری تیــم بازرســی روزان
فرهنگــی نظیــر فضاســازی مناســبتی شــهر، تدویــن و توزیع 
و نصــب پوســتر نظــام نامــه ســرویس مــدارس، دیوارنــگاره 
ــتفاده  ــوزش اس ــای آم ــت ه ــع تراک ــهری، توزی ــای ش ه
درســت از ســرویس هــای مــدارس و تهیــه موســیقی مهــر 
ــم شــهری  ــوزش مباحــث شــهروندی، نصــب عائ ــژه آم وی
ــوزان و ســرویس مــدارس،  ــش آم و ترافیکــی در مســیر دان
ایمنــی مــدارس در برابــر خطــرات احتمالــی، تعریض ســازی 
مســیر و آســفالت خیابــان هــای منتهــی بــه مــدارس، لکــه 
گیــری و اصــاح آســفالت، خــط کشــی معابــر و دسترســی 
مــدارس، نظافــت شــهری در روزهــای نخســتین مهــر 
ــور  ــع ام ــرای رف ــدارس ب ــران م ــا مدی ــل ب ــش تعام و افزای
شــهری در هــر منطقــه در دســتور کار ســتاد مهر شــهرداری 

ــاد اســت. نجــف آب
همچنیــن مــواردی ماننــد تســهیل حرکــت دانــش آمــوزان، 
رفــع موانــع ترافیکــی شــهری جهــت تــردد بهتــر ســرویس 
مــدارس، تأمیــن ایمنــی رهگــذران مســیرهای روزانــه، 
تعییــن مــدارس کــم برخــوردار و مشــارکت بــا اداره آمــوزش 
ــر و  ــامان بخشــی معاب ــا و س ــز آنه ــت تجهی ــرورش جه و پ
ــرح  ــه مط ــه در جلس ــود ک ــواردی ب ــدارس م ــی م دسترس

ــت.      ــورد بررســی قرارگرف شــد و م
بازدید مسئولین شهرستان احمد شریعتی

نجف آباد از سیمان ساروج 

ویــژه  فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون  مباشــری،  موســی 
ــه  ــت ب ــن روزهــای هفتــه دول ــاد در آخری شهرســتان نجف آب
همــراه جمعــی از مســئولین ادارت و دســتگاه های اجرایــی از 
کارخانــه ســیمان ســاروج دیــدن نمودنــد و مهنــدس محمدی 
گزارشــی از میــران تولیــد و اقدامــات آن شــرکت ارائــه نمــود. 

سرعتبخشیبهرفعمشکالتطرحتفصیلینجفآباد

بهره برداری از روشنایی بلوار 
حسین آباد

ــدار  ــتاندار و فرمان ــاون اس ــری مع ــی مباش ــور موس ــا حض ب
ــت،  ــدار مهردش ــان بخش ــاد، ایوبی ــتان نجف آب ــژه شهرس وی
جعفــرزاده معــاون فرمانــدار و جمعــی از مســوالت ادارات 
و دســتگاه های اجرایــی شهرســتان و مــردم و مســئولین 
ــنایی  ــت روش ــه دول ــن روز هفت ــاد، در آخری ــتای علی آب روس
ــرق  ــه شــبکه ب ــان ب ــاح شــد و همزم ــوار حســین آباد افتت بل
متصــل گردیــد. روشــنایی بلــوار از تقاضــای مــردم محــل بــود 
ــورای  ــای ش ــاری و اعض ــط دهی ــاه توس ــدت 6 م ــه م ــه ب ک
اســامی روســتا بــا اعتبــار دهیــاری بــه بهره بــرداری رســید. . 
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ــاون  ــری، مع ــی مباش ــور موس ــا حض ــت ب ــه دول در هفت
و  نجف آبــاد  شهرســتان  ویــژه  فرمانــدار  و  اســتاندار 
مدیــران ادارات و دســتگاه های اجــرای بــا حضــور 20 
ــاری  ــامی و دهی ــورای اس ــای ش ــن اعض ــن از معتمدی ت
ــائل و  ــل مس ــرای ح ــت ب ــز خدم ــاد می ــتای جال آب روس
ــس  ــماعیلی رئی ــد.  اس ــتا برگزارش ــن روس ــکات ای مش
روســتا  ایــن  دهیــاری  صفــری  و  اســامی  شــورای 
مهمتریــن مســائل و مشــکات روســتا را بیــان کــرده 
ــود را  ــرات خ ــن نظ ــی از معتمدی ــه برخ ــن جلس و در ای
ــد.  ــان کردن ــده بی ــات مطرح ش ــرح و موضوع ــون ط پیرام
درادامــه مســئولین بــه ارائــه راهکارهــا و پاســخگویی 
پرداختنــد. موســی مباشــری بــا بیــان مصوبــات ایــن 

جلســه از مدیــران و روســای ادارات خواســت تــا در مــدت 
زمــان مشــخص شــده ایــن مصوبــات را اجرایی کننــد. 
ــئولین  ــد و مس ــد ش ــاری بازی ــای دهی ــا از پروژه ه در انته
ــد. ــدار و گفتکــو کردن ــردم دی ــا م ــه صــورت صمیمــی ب ب
سمیه شریعتی

بررسیمسائلآبوفاضالبشهرستاننجفآباد
بررســی مســائل آب و فاضــاب شهرســتان بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ،دکتــر ابوترابــی نماینــده 
ــتان  ــاب اس ــزی اداره کل آب و فاض ــه ری ــاون برنام ــری مع ــدس جعف ــامی ،مهن ــورای اس ــس ش ــتان در مجل ــردم شهرس م

ــد. اصفهــان و جمعــی از مســئولین و شــورای اســامی شهرســتان برگــزار گردی
ــروژه آب و فاضــاب شهرســتان نجــف  ــی پ ــد اجرای ــاد از رون ــس آب و فاضــاب شهرســتان نجــف آب ــدس کاظمــی رئی مهن
ــرد. ــریح ک ــران تش ــرای حاض ــزرگ را ب ــروژه ب ــن پ ــی ای ــن مال ــا تأمی ــط ب ــکات مرتب ــرد و مش ــه ک ــی ارائ ــاد گزارش آب

کاظمــی، درصــد پیشــرفت پــروژه فاضــآب در یزدانشــهر را بیــش از هفتــاد درصــد و درصــد پیشــرفت پــروژه در شــهر نجــف 
آبــاد را حــدود بیســت درصــد اعــام کــرد و بــر ضــرورت بازنگــری، برنامــه ریــزی و بروزرســانی پــروژه هــای آب و فاضــاب 

شــهرهای شهرســتان نجــف آبــاد تاکیــد کــرد.

ــام  ــات ام ــه زی ــن ب ــن رفت ــام اربعی ــه ای ــک شــدن ب ــا نزدی ب
حســین)ع( بــا پــای پیــاده یکــی از اعمالــی اســت که عاشــقان 
ــوده و ریشــه در گذشــته های دور دارد.  ــه آن پایبنــد ب امــام ب
در برخــی از نقل هــای تاریخــی آمده اســت کــه زیــارت کربــا 
بــا پــای پیــاده در زمــان شــیخ انصــاری رســم بوده اســت و در 
برهه ایــی از زمــان بــه دســت فراموشــی سپرده شــده و مجــدد 

شــیخ میــرزا حســین نــوری احیــا شــد. 
ــای پیــاده  ــا پ ــا در قالــب ســفر اربعیــن ب ــه کرب امــا ســفر ب
حــدود 10 ســال اســت کــه دربیــن ایرانیــان مرســوم شــده و 
مــردم عــراق هــم بعــد از ســرنگونی حکومــت بعــث بــه دنیــا 
ــت  ــیعیان اهل بی ــان و ش ــار محب ــه در کن ــد ک ــت کرده ان ثاب
ــر،  ــارات، قط ــان، ام ــتان، هند،لنب ــران، پاکس ــورهای ای از کش
بحریــن، کویت و ... مراســم اربعین را باشــکوه برگــزار می کنند. 
در طــول مســیر  پیــاده روی همــه ســاله موکب هــای فراوانــی 
ــب  ــد. موک ــانی می کنن ــران خدمت رس ــه زائ ــه ب ــتند ک هس
ــت  ــه، کاروان و حرک ــی، قافل ــی راهپیمای ــه معن ــت ب در لغ
دســته جمعــی اســت . اکثــر مــردم قبائــل و عشــایر و از هــر 
ــد و  ــا می کنن ــادر برپ ــه و چ ــیر خمی ــن مس ــته ایی در ای دس
ــد. ــن خدمــت افتخــار می کنن ــه ای ــی خــود ب ــی دارای ــا تمام ب

ــک،  ــای کوچ ــب و خمیه ه ــر موک ــاوه ب ــیر ع ــول مس در ط
ــرای  ــه ب ــود دارد ک ــی وج ــزرگ و درمانگاه های ــای ب خیمه ه
اســتراحت و درمــان مناســب هســتند. مســیر 80 کلیومتــری 
نجــف تــا کربــا در روزهــای منتهــی بــه کربــا آســمانی ترین 
مســیر ایــن کــره خاکــی اســت و موکــب هــای زیــادی در ایــن 
مســیر هســتند کــه معمــوال تعــدادی از آن هــا توســط ایرانیان 
ــد و  ــی دارن ــت باالی ــا ظرفی ــی موکب ه ــود. برخ اداره می ش
برخــی بــه انــدازه تــوان متولــی تنهــا بــا چــای یــا نوشــیدنی از 
زائــران پذیرایــی می کننــد. بزرگتریــن موکب هــا حــدود 100 
هــزار و کوچکتریــن موکــب حــدود 200 نفــر ظرفیــت دارنــد. 

خدماتی که موکب ها ارائه می دهند: 
* انــواع پذیرایــی ماننــد چای، شــربت، صبحانــه، ناهار، شــام و 

هــر چیــزی کــه خســتگی زائــران را رفــع می کنــد.
* فضایی برای خواب و استراحت کوتاه و یا حتی بلند مدت

* حمام و دستشویی عمومی
* ایستگاه های امدادی و درمانگاه برای درمان موارد ضروری

* حسینیه برای برگزاری نماز جماعت و سخنرانی و عزاداری
* ایســتگاه های فرهنگــی شــامل مداحــی، پوســتر، بروشــور و 

فعالیت هــای فرهنگــی 
* خدمات متفرقه مانند خیاطی، کفاشی و .... 

* بخش هــای مختلفــی ماننــد پاســخگویی بــه ســواالت 
شــرعی، کــودکان و نگارخانــه و .... 

تعدادی از موکب های ایرانی در سال جاری
* موکب اکبریه که به همت اعضای کانون فرهنگی هنری 

امیرالمومنین از استان آذربایجان شرق برپا می شود و تداعی 
یک حرکت جهادی و فرهنگی است.  

* کانــون فرهنگــی هنــری مهــدی موعود)عــج( از شهرســتان 
فــردوس در ســه شــهر کربــا، کاظمین و کوفــه میزبــان زائران 
خواهــد بــود و خدماتــی ماننــد شست وشــوی لبــای و پیرایــش 

از جملــه فعالیت هــای ایــن موکــب اســت. 
فرهنگــی  کانــون  از  بی بی شریفه بنت الحســین  موکــب   *
هنــری ولیعصر)عــج( از اســتان اصفهــان یکــی دیگــر از 
موکب هــا اســت کــه در فضــای مســقف بــا چــادر اســت و بــه 
همــت و میزبانــی حجت االســام سیدمحمدحســین موســوی 
ــان  ــزل ایش ــه و در من ــوزه علمی ــاتید ح ــون و اس از روحانی

مســتقر اســت. 
متــن کامــل مقالــه را در می توانیــد در ســایت خبــری تحلیلــی 

دیباگــران بخوانید
سمیه طالب

میزبانیموکبهاازعزادارانحسینیدراربعین برگزاری آزمون خوشنویسی 
سراسری در نجف آباد 

سراســری  آزمــون  بــا  همزمــان  خوشنویســی  آزمــون 
خوشنویســی در ســطح کشــور تابســتان 1401 در شهرســتان 
ــمان در  ــری آس ــی هن ــع فرهنگ ــل مجتم ــاد در مح نجف آب
ســطوح مختلــف خوشنویســی از خــط مقدماتــی تــا ممتــاز در 
ســه روز متوالــی، در دو بخــش خــط تحریــری در ســه ســطح 
مقدماتــی، تکمیلــی و پیشــرفته و خــط درشــت در دوره هــای 
مقدماتــی، متوســط، خــوش، عالــی و ممتــاز و بــا حضــور بیش 
ــد. ــزار ش ــی برگ ــر خوشنویس ــدان هن ــر از عاقمن از 50 نف

ــاد  ــان نجف آب ــن خوشنویس ــت انجم ــه هم ــون ب ــن آزم ای
ــت  ــا رعای ــامی ب ــاد اس ــگ و ارش ــارت اداره فرهن ــا نظ و ب
ــطح  ــا س ــدف ارتق ــا ه ــتی و ب ــای بهداش ــل پروتکل ه کام
خوشنویســی هنرجویــان انجمــن و عاقمنــدان ایــن رشــته و 
بــه منظــور اعطــا مــدرک معتبــر انجمــن خوشنویســان ایــران 
ــه هنرجویــان برگــزار گردیــد. در ایــن آزمــون کوچکتریــن  ب
شــرکت کننــده در رشــته خــط تحریــری 8 ســال و بزرگترین 

ــده 65 ســال داشــتند.  شــرکت کنن

بیشاز30مصوبهبرایحلمسائلروستایجاللآباد

آزمون خوشنویسی مهردشت

همزمــان بــا نجف آبــاد و بــه همــت انجمن خوشنویســان شــعبه 
مهردشــت و با نظارت اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرستان 
در دبیرســتان پســرانه شــهید ســیداکبر رفیعی پــور شــهر 
ــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی آزمــون  ــا رعای علویجــه و ب
ــف خوشنویســی  ــن منطقــه در ســطوح مختل خوشنویســی ای
برگــزار شــد و بیــش از 40 نفــر در این آزمون شــرکت داشــتند 
ــد.  ــن آن هــا 8 و بزرگترین آن هــا 68 ســاله بودن کــه کوچکتری

 برگزاری مسابقات رزمی کشوری
بــه مناســبت هفته دولــت مســابقات رزمی کشــوری در نجــف آباد 
برگــزار شــد. در ایــن دوره از مســابقات کــه تیــم هــای منتخــب 
22 اســتان کشــور حضــور داشــتند در ســالن ورزشــی دانشــگاه 
ــت  ــه رقاب ــاد در روز پنجشــنبه دهــم شــهریور ب آزاد نجــف آب
پرداختنــد. موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه 
ــرکل  ــری مدی ــر اکب ــراه دکت ــه هم ــاد ب ــف آب ــتان نج شهرس
ارزیابــی وزارت ورزش و جوانــان و دکتــر موحــدی رئیــس اداره 
ــرکت و از  ــابقات ش ــن مس ــتان در ای ــان شهرس ورزش و جوان

دســت انــدرکاران مســابقات تقدیــر نمودنــد.
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خبر کوتاه مسابقاتسامبوقهرمانیکشوروانتخابیتیمملیبهمیزبانینجفآباد

مســابقات ســامبو قهرمانــی کشــور و انتخابــی تیــم ملــی بــه میزبانــی شهرســتان نجــف آبــاد بــا حضــور 
220 ورزشــکار و 22 اســتان در دو بخــش کامبــت ســامبو و اســپرت ســامبو بــا حمایــت موسســه ورزشــی 
فرهنــگ بــه مدیریــت محمدجــواد کاویــان پــی در ســالن ورزشــی پوریــای ولــی دانشــگاه آزاد اســامی 
نجــف آبــاد برگــزار شــد. ایــن رقابــت هــا بــا حضــور مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه شهرســتان 
نجــف آبــاد و دیگــر مســئولین کشــوری و شــهری شهرســتان برگــزار شــد کــه از شهرســتان نجــف آبــاد در 
بخــش کامبــت ســامبو   امیــر حســین علــی عســگری در وزن 88 کیلــو موفــق بــه کســب مــدال نقــره و 

مجیــد بهارلــو در وزن ۹8 کیلــو موفــق بــه کســب مــدال برنــز شــدند.

بازدید رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشور از مدارس 

دارای فرونشست

محمدحســن نامــی رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور 
ــان  ــتان فاورج ــده شهرس ــوی الرگانی نماین ــراه موس ــه هم ب
در مجلــس شــورای اســامی و فرمانــدار شهرســتان و مدیــران 
اســتانی از خیابان هــای ســیل گیر و مــدارس دچــار فرونشســت 
در قهدریجــان بازدیــد کــرد. درایــن بازدیــد تدویــن طــرح های 
مطالعاتــی پــروژه جمــع  آوری آب هــای ســطحی مــورد تاکیــد 
محمدحســن نامــی قرارگرفــت. گفتنــی اســت شــهر قهدریجان 
بــه دلیــل شــیب صفــر توپوگرافــی و قرارگیری در پایین دســت 
زهکشــی های خروجــی شهرســتان نجف آبــاد دچــار آبگرفتگــی 

ــت.  ــا اس خیابان ه

یکــی از الویت هــای دولــت ســیزدهم حفــظ و حراســت 
اســت  محیط زیســتی  زمینــه  در  مــردم  ســامت  از 
پایــش  و   رصــد  دســتگاه های  راســتا  همیــن  در  کــه 
ترکیبــات  پایــش  و  اندازه گیــری  بــرای  آالیندگــی 
در  هــوا  آالیندگــی  میــزان  پاالیــش  و  فــرار  آلــی 
رســید.  بهره بــرداری  بــه  اصفهــان  نفــت  پاالیشــگاه 
ــگاه  ــوا در پاالیش ــی ه ــنجش آالیندگ ــش و س ــرح پاالی ط
بــه گفتــه فرمانــدار شاهین شــهر و میمه،ســیدمحمدرضا 
کاظمی طبــا 780 هــزار یــورو اعتبــار در برداشــته و 4 
دســتگاه در داخــل محــدوده پاالیشــگاه و یــک دســتگاه در 
خــارج از محوطــه بــرای اعتبارســنجی و تائید عــدم آالیندگی 
غیرمجــاز پاالیشــگاه تعبیه شده اســت و بــه صــورت 24 

ســاعته برخــط هســتند و کلیــه اطاعــات جامــع را پاالیــش 
می کنــد.  ثبــت  محیط زیســت  حفاظــت  ســامانه  در  و 
ــی  ــعه و خودکفای ــای توس ــت از الویت ه ــوی کش ــر الگ تغیی
در کشــاورزی اســت و یکــی از اقدامــات دولــت بــرای ترویــج 
ــت.  ــی اس ــت گلخانه ای ــاورزی کش ــق کش ــب و رون و ترغی
محدودیــت منابــع آبــی از بــزرگ ترین مشــکات کشــاورزان 
ــی و کشــاورزی  اســتان اصفهــان اســت و شــرکت های تعاون
بایــد بــرای نهادینــه کــردن فرهنــگ و تغییــر الگــوی 
کشــت و آبیــاری نویــن قطره ایــی در توســعه و تجهیــز 
مــزراع و گلخانه هــا و همچنیــن اســتفاده از کشــت های 
ــد.  ــدم بردارن ــره وری ق ــترین به ــا بیش ــم آب ب ــن ک جایگزی
االهام شهریاری

توسعهکشتگلخانهایازاقداماتدولتدربخشکشاورزی

نشست دانش آموختگان مدرسه 
علیمه جامعه االمام المنتظر نجف آباد

ــاتید و  ــر از اس ــد نف ــه ص ــب ب ــی قری ــت صمیم ــن نشس اولی
ــه  ــه علیم ــور در مدرس ــاط کش ــی نق ــگان از اقص دانش آموخت
ــن نشســت  ــاد برگــزار شــد. در ای جامعه االمام المنتظــر نجف آب
ــه  ــام جمع ــناتی ام ــی حس ــلمین مصطف حجت االسام والمس
ــاد، اهمیــت رســالت طلبگــی و حوزه هــای  شهرســتان نجف آب
علمیــه را برشــمرد و شــرایط و زمــان را بســیار ویــژه توصیــف 
کــرد و گفــت نظــام اســامی نیازمنــد یــاری علمــا و روحانیــون 
اســت. نقــش و ســهم علمــا و روحانیــون در امــر تحقــق 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــته رهب ــه خواس ــدن اســامی ک ــاد تم ایج
ــرای  ــازی ب ــت. مقدمه س ــذار اس ــم و تاثیرگ ــیار مه ــت، بس اس
ــون در دوران  ــی روحانی ــالت اصل ــج( رس ــام زمان)ع ــور ام ظه
آخرالزمــان اســت و بایــد تمــام هــم و غــم خــود را بــرای انجــام 

ایــن رســالت قراردهیــم. 
حجت االســام حیدرعلــی ایوبــی مدیــر مدرســه علیمــه 
جامعه االمام المنتظــر نجف آبــاد، رعایــت اخــاق را الزمــه 
رســالت طلبگــی دانســت و از موفقیــت دانش آموختــکان 
ایــن مدرســه در عرصه هــای مختلــف کشــور ابــزار خرســندی 
ــیار  ــردم بس ــت م ــوی هدای ــواب معن ــت ارزش و ث ــرد و گف ک
گران قیمــت اســت و الزم اســت روحانیــون بــر تــدام راه 

هدایتگــری توجــه ویــژه داشته باشــند.

کمیدرموردسنگهایساختمانیبدانیم

ــنگ های  ــته بندی س ــازی و در دس ــه ساختمان س  در زمین
ســاختمانی، ســنگ کــف و پلــه یکــی از مهم تریــن و 
ــرای  ــا ب ــه تقریب ــی اســت. ســنگ پل ــواد مصرف ــن م الزم تری
ــوان  ــت و نمی ت ــردی الزم اس ــر کارب ــا ه ــاختمانی ب ــر س ه
ــوع  ــن موض ــرد. ای ــن ک ــری جایگزی ــول دیگ ــا محص آن را ب
ــا  ــد و تقریب ــدق می کن ــز ص ــف نی ــنگ ک ــرای س ــبتا ب نس
ــی مســیرهای  ــی ســاختمان ها، شــهرک ها و حت ــرای تمام ب
ــف  ــرای ک ــی ب ــد محصول ــاده نیازمن ــا پی ــین ی ــور ماش عب

ــتیم.  ــرش هس ف
ــر اســاس مترمربــع اســت کــه معمــوال  قیمــت ســنگ پله ب
ــی 4 ســانتی متر  عــرض 35 ســانتی  متر و دارای عــرض 3 ال
ــی ممکــن  بــوده و اجــرای آن در تمامــی شــرایط آب و هوای
ــز یکــی  اســت. در کنــار قیمت گــذاری، تنــوع در جنــس نی
ــن  ــن کاال بوده اســت. محکم تری ــا در ســاخت ای ــت ه از الوی

ســنگ طبیعــی گرانیــت و ضعیف تریــن ترامیــت اســت. 
ــن و  ــی از محکم تری ــدان یک ــنگ نهب ــز و س ــنگ نطن س

معروف تریــن ســنگ های گرانیــت در ایــران هســتند. از 
ــای  ــه مرمریت ه ــوان ب ــه می ت ــنگ های پل ــر س ــواع دیگ ان
ــاد و مرمریت هــای  ــی الشــتر و مشــکی نجف آب مشــکی یعن
ــر  ــرد کــه ه ــی و پرطاوســی اشــاره ک روشــن ماننــد صلصال
یــک ویژگی هــای منحصــر بفــرد داشــته و قیمــت متفاوتــی 
ــت  ــد ضخام ــی مانن ــه عوامل ــد.  قیمــت ســنگ ب ــز دارن نی
ــرش و دوام و  ــت ب ــاب، کیفی ــت س ــنگ، کیفی ــرش س ب

ــحکام خــود ســنگ بســتگی دارد.  اتس
ــا نوســانات قیمــت  البتــه این روزهــا مــا تقریبــا همــه روزه ب
ــا  ــا ب ــور م ــتیم. در کش ــرو هس ــوالت روب ــواع محص در ان
ــی  ــر محصول ــام در ه ــه و خ ــواد اولی ــت م ــر در قیم تغیی
شــاهد تغییــر قیمــت تمــام شــده آن هســتیم و متاســفانه 
ایــن اتفــاق بــه صــورت هفتگــی و یــا حتــی روزانــه در حــال 
ــده  ــن قاع ــز از ای ــاختمانی نی ــنگ های س ــت. س رخ دادن اس

ــتند.  مســثنی نیس
احمد شریعتی
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بررسیمسائلومشکالتروستایحسینآباد

ــی از  ــراه جمع ــه هم ــت ب ــه دول ــن روز هفت ــاد در آخری ــتان نجف آب ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــری، مع ــی مباش موس

مســئولیت ادارات و نهادهــای شهرســتان در میزخدمــت در روســتای حســین آباد حاضرشــدند و بــه ســواالت مــردم پاســخ دادنــد. 

اعضــای شــورای اســامی و دهیــاری روســتای حســین آباد مســائل و مشــکات روســتا را مطــرح کردنــد و مســئولین پیگیــر موضــوع 

شــدند. موســی مباشــری بــر جدیــت مصوبــات و پیگیــری آن هــا تاکیــد کــرد و اعــام کــرد کــه مســئولین موظــف هســتند نتایــج 

خــود را بــه اطــاع بخشــدار مهردشــت و همچنیــن فرمانــداری گــزارش نماینــد. 

 افتتاح رسمی 8میلیارد طرح 
عمرانی در نجف آباد

ــد  ــئوالن ارش ــور مس ــا حض ــت و ب ــه دول ــبت هفت ــه مناس ب
شهرســتان، بالــغ بــر هشــت میلیــارد تومــان طــرح هــای عمرانی 
ــانی، راه و  ــای آبرس ــه ه ــاد در زمین ــف آب ــاختی در نج و زیرس

ــدند. ــاح ش ــمی افتت ــورت رس ــه ص ــرات ب ــازی و مخاب شهرس
ــن  ــت در همی ــای مهردش ــور آبف ــر ام ــان مدی ــین محمدی حس
خصــوص از آغــاز عملیــات آب رســانی پایــدار بــه پنــج روســتای 
ایــن منطقــه بــا هزینــه ای بالــغ بــر پنج میلیــارد و 500 میلیــون 
تومــان خبــر داد و  گفــت: بــا اجــرای ایــن عملیــات، شــش هــزار 

ــدار بهــره منــد می شــوند. ــر از آب شــرب پای نف
در همیــن بــازه زمانــی، 16 طــرح مخابراتــی در حــوزه ثابت ســیار 
و دیتــا بــا اعتبــار 470 میلیــون تومــان در شهرســتان به صــورت 
متمرکــز افتتــاح و بهر ه بــرداری شــد که توســط شــرکت مخابرات 

اســتان در ســطح شهرســتان نجف آبــاد اجــرا شــده اســت.
پــروژه آســفالت محــور ورودی روســتای رحمت آبــاد بــا حجــم 15 
هــزار مترمربــع و اعتبــاری بالــغ بــر دومیلیــارد تومــان که توســط 
دهیــاری و بــا همکاری بنیاد مســکن شهرســتان اجرا شــده، دیگر 
طــرح افتتــاح شــده هفتــه دولت در نجف آباد محســوب می شــود

پیشرفتخیرهکنندهتراشههایتسال
یــک شــرکت لیزینــگ خــودرو در تحقیقــی پیش بینــی 
کرده اســت کــه تراشــه هــوش مصنوعــی تســا تــا 11 
ــن  ــود. ای ــمندتر می ش ــان هوش ــز انس ــده از مغ ــال آین س
ــی  ــی اختصاص ــوش مصنوع ــه ه ــی تراش ــه بررس ــق ب تحقی
ــز  ــی و مغ ــل های قبل ــا نس ــت و آن را ب ــه  اس ــا پرداخت تس
ــن نتیجــه رسیده اســت کــه  ــه ای انســان مقایســه کــرده و ب
ــا ســال 2033 از  ــد ت ــای خــودران تســا می توانن اتومبیل ه

انســان باهوش تــر شــوند. 
ــا نــرخ 486 درصــد در حــال  توانمندی هــای تراشــه تســا ب
بهتــر شــدن هســتند و بــا توجه بــه اینکــه بلوغ انســان در 25 
ســالگی اســت بــا توجــه بــه زمــان آغــاز توســعه این سیســتم 
ــم. ــوغ آن را ببینی ــا بل ــد ت ــول می کش ــال ط ــدود 17 س ح

ــه ایی  ــر از تراش ــر قوی ت ــاال 30 براب ــا ح ــه دی 1 تس تراش
ــتفاده  ــش ازآن اس ــال پی ــرکت در 6 س ــن ش ــه ای ــت ک اس
می کــرد. اولیــه تراشــه، مربــوط بــه ســال 2016 اســت کــه 
در هــر ثانیــه 12 تریلیــون عملیــات را انجام مــی داد و حــاال 
قــادر اســت 362 تریلیــون عملیــات در هــر ثانیــه انجام دهــد. 

ــت  ــب نیس ــا عجی ــرفت اص ــرخ پیش ــن ن ــا ای ــن ب بنابرای
کــه کامپیوترهــا خیلــی زود قدرتمندتــر از مغــر انســان 
ــی  ــای عصب ــیاری از عملکرده ــتگاه ها بس ــن دس ــوند. ای ش
را توانســته اند شبیه ســازی کننــد. امســال هــم احتمــاال 
از ربــات انســان نمای آپتیمــوس پرده بــردای خواهــد کــرد. 
سمیه شریعتی

وام قرض الحسنه 3 تا 5 میلیونی 
به زائران حسینی بدون مراجعه به بانک

 وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی: بــه منظــور پرداخــت تســهیات 
ــس از  ــن حســینی )ع(، پ ــران اربعی ــی زائ ــرای حضــور زمین ب
ــواری  ــران سرپرســت خان ــه، زائ ــی صــورت گرفت هماهنگی های
کــه یارانــه دریافــت می کننــد پــس از درخواســت ایــن 
تســهیات در ســامانه حــج و زیــارت )ســماح( در صورتــی کــه 
از مرزهــای زمینــی خــارج شــوند، مبلــغ ایــن تســهیات بــدون 
نیــاز حضــور در بانک هــا بــه حســاب یارانــه آنهــا واریــز شــده و 

ــه آنهــا کســر خواهــد شــد. ــا اقســاط یک ســاله از یاران ب
ــون  ــوار 3 میلی ــت خان ــرای سرپرس ــهیات ب ــن تس ــزان ای می
ــای  ــر از اعض ــک نف ــا ی ــراه ب ــوار هم ــت خان ــان، سرپرس توم
خانــوار تحــت پوشــش او 4 میلیــون تومــان و سرپرســت خانوار 
ــش او 5  ــت پوش ــوار تح ــای خان ــتر از اعض ــا بیش ــر ی و 2 نف

ــان اســت. ــون توم میلی

راهکارهایکاهشفاصلهبیننسلی

رویکــرد علمــی مناســب در ایــن زمینــه بایــد در ســه بعــد 
نظــری، پژوهشــی و کاربــردی بطــور هماهنــگ پیــش بــرود. 
ــش  ــرای کاه ــردی ب ــای کارب ــکار  ه ــه راه ــش ب ــن بخ در ای

ــود. ــاره می ش ــلی اش ــن نس ــه بی فاصل
ــا اندیشــه هــای  ــد ب ــود : ابتــدا ســعی کنی ــا خ ــه ب رابط
ــد  ــاش کنی ــپس ت ــوید. س ــنا ش ــود آش ــاره خ ــی درب منف
ــد  ــود دور کنی ــود را از خ ــاره خ ــی درب ــای منف ــه ه اندیش
ــس  ــه نف ــن ب ــد تلقی ــاش کنی ــد ت ــه بع ــد. در مرحل کنی
ــی  ــای منف ــه ه ــای اندیش ــه ج ــد. ب ــته باش ــت داش مثب

ــید. ــته باش ــود داش ــاره خ ــی درب ــای مثبت ــه ه اندیش
ــر  ــران، بهت ــه دیگ ــر دادن ب ــن: بجــای گی ــت از ذه مراقب
اســت هــر کــس مراقبــت از ذهــن خــود را بــه عهــده بگیرد. 
اجــازه ندهیــد اندیشــه هــای منفــی از طریــق کتــاب، نــوار، 
ــان  ــی وارد ذهنت ــای منف ــد ه ــت و آم ــم و رف ــه، فیل روزنام
شــود. تــاش کنیــد ذهــن خــود را از اندیشــه هــای منفــی 

ــد. پــاک کنی
رابطــه بــا خداونــد ؛ رابطــه بــا خداونــد بــه عنــوان محــور 
ــرو و پایدارتریــن  ــه عنــوان برتریــن نی هســتی و آفرینــش، ب
تکیــه گاه و نبرومند        تریــن پشــتیبان انســان، بیشــترین 
نقــش را ارتقــاء روحیــه انســان دارد. آیــا احســاس نزدیکــی با 
خداونــد میکنیــد؟ تــاش کنیــد بــا خداونــد ارتبــاط برقــرار 
ــرای ارتبــاط آمــاده و زمینــه هــای ارتبــاط  کنیــد. خــود را ب
ــه  ــید ک ــن باش ــد مطمئ ــدا را بخوانی ــد. خ ــم کنی را فراه

ــواب  ــر ج ــوراً منتظ ــنود. ف ــما را می ش ــدای ش ــد ص خداون
نباشــید. خواســتن را ادامــه دهیــد، هرگــز بــا خداونــد قهــر 
ــی از خداونــد در ذهــن  ــر مثبت نکنیــد. ســعی کنیــد تصوی
داشــته باشــید. خداونــد از رگ گــردن بــه شــما نزدیــک تــر 
ــد و  ــا خداون ــه ب ــتن رابط ــما، داش ــش ش ــز آرام ــت. رم اس

ــت آن اســت. توی
ــت  ــز هــای موفقی ــر از رم ــی دیگ ــر: یک ــا همس ــه ب رابط
ــت.  ــم اس ــادر باه ــدر و م ــی پ ــد ، هماهنگ ــت فرزن در تربی
ــی و  ــای روان ــا، موجــب تضــاد ه ــی و تضــاد آن ه ناهماهنگ
ــن  ــد می شــود. همســر نزدیک تری ــی فرزن مشــکات تحصیل
فــرد در زندگــی هــر کــس اســت. شــناخت همســر، آشــنایی 
بــا ویژگــی هــای شــخصیتی او و تــاش بــرای ایجــاد آرامش 
در خانــواد، زمینــه تربیــت مناســب اســت. از مقایســه 

ــد.  ــودداری کنی ــران خ ــا دیگ ــود ب ــردن خ ک
ــد  ــا فرزن ــه ب ــه در رابط ــرای اینک ــد : ب ــا فرزن ــه ب رابط
ــا  ــد. ب ــه کنی ــا توج ــان آن ه ــه زب ــید، ب ــق باش ــود موف خ
ــا  ــاط ب ــرای ارتب ــد. ب ــرف بزنی ــا ح ــا آن ه ــان ب ــان خودش زب
نوجوانــان بهتــر اســت بــا بلــوغ دوره نوجوانــی آشــنا باشــید. 
در دوران بلــوغ، بحــران هــای نوجوانــی تــا حــدودی طبیعــی 
اســت. ایــن بحــران هــا ممکــن اســت حــدود دو ســال طــول 
بکشــد. بــا صبــر و حوصلــه و ارتبــاط مناســب بــا نوجوانــان 

ــد  ــه آن هــا کمــک کنی ب
زهرا طاهری

اعزام پردیس عیدی وندی به 
مسابقات کوراش قهرمانی آسیا

کاروان تیــم ملــی کــوراش کشــورمان بــه منظــور شــرکت در 
ــه  ــد شــد ک ــی تایلن ــیا راه ــان آس ــی جوان ــای قهرمان رقابت ه
ــی  ــم مل ــا تی ــراه ب ــاد هم ــدی از نجــف آب ــدی ون ــس عی پردی
ــای  ــت. رقابت ه ــده اس ــزام ش ــا اع ــت ه ــن رقاب ــه ای ــوان ب بان
ــاه  ــا 17 شــهریور م ــان آســیا از 13 ت ــی جوان ــوراش قهرمان ک

ــود. ــزار می ش ــد برگ 1401 در تایلن
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اجرایطرح»توقفوحرکت«پلیسراهاستاناصفهان
رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه یکنواختــی راه در جاده هــای کویــری ایــن اســتان راننــده 
را خســته و خــواب آلــود می کنــد، گفــت: بــرای پیشــگیری از وقــوع حــوادث ناشــی از خســتگی و خــواب آلودگــی راننــدگان، 
ــه اجــرا گذاشــته شــده اســت. از ابتــدای شــهریور مــاه طــرح »توقــف و حرکــت« خودرو هــا در جاده هــای اســتان اصفهــان ب

 در ایــن طــرح خودرو هــای عبــوری در مــکان و پارکینگ هــای امــن متوقــف و راننــده چنــد دقیقــه ای از خــودرو پیــاده و در 
معــرض هــوای تــازه قــرار می گیــرد کــه ایــن کار باعــث جلوگیــری از خســتگی و خــواب آلودگــی راننــده در مســیر می شــود.

 پدیــده باریــک بینــی و کاهــش زاویــه دیــد نیــز دو آســیب پنهــان در زمــان رانندگــی در راه هــای بــرون شــهری و جــزو علــل 
پنهــان تصــادف هســتند کــه می تواننــد خطــرات غیرقابــل پیش بینــی را بــرای راننــدگان ایجــاد کننــد.

پروژه آسفالت معابرسطح منطقه 
سه نجف آباد )ویالشهر(

ــهر«  ــاد »ویاش ــف آب ــه 3 نج ــر منطق ــفالت معاب ــروژه آس پ
بــا اعتبــاری حــدود 8 میلیــارد تومــان و بــا مســاحت 
تقریبــی 76 هــزار متــر مربــع در حــال انجــام اســت.  
بهمــن قنبــری مدیــر منطقــه 3 شــهرداری نجــف آبــاد 
ــل  ــه عم ــای ب ــزی ه ــه ری ــق برنام ــت طب ــهر« گف »ویاش
ــه دو  ــر محل ــه در ه ــطح منطق ــفالت در س ــرای آس ــده ب ام
ــت را  ــا بتوانیــم عدال ــا ســه کوچــه روکــش خواهــد شــد ت ی
در ســطح منطقــه رعایــت کــرده باشــیم.  مدیــر منطقــه ســه 
نجــف آبــاد افــزود در ایــن نوبــت تمــام کوچــه هــای خاکــی 
در ســطح منطقــه کــه دارای ســاخت کامــل و قابلیــت 
آســفالت داشــته باشــند زیــر ســازی و روکــش خواهنــد شــد.

مالقاتمردمیمنطقهچهار)یزدانشهر(

هوای اصفهان از اوایل هفته آینده 
خنک تر خواهد شد

اصفهــان:  هواشناســی  کل  اداره  پیش بینــی  کارشــناس 
پایــان  تــا  چهارشــنبه  روز  از  می شــود  پیش بینــی 
و  ابــر  افزایــش  گاهــی  اســتان  غربــی  نیمــه  در  هفتــه 
شــود. خنــک  اســتان  هــوای  آینــده  هفتــه  اوایــل  از 

محمــد رضــا کتابــی مدیر منطقــه 1 شــهرداری نجــف آباد با 
اشــاره بــه انجــام پروژه هــای شــاخص در منطقه 1 شــهرداری 
ــاخص  ــای ش ــی پروژه ه ــات عمران ــت عملی ــاد گف ــف آب نج
ــت. ــرفت اس ــال پیش ــوت در ح ــا ق ــهرداری ب ــه 1 ش منطق

ــاد  محمدرضــا کتابــی مدیــر منطقــه 1 شــهرداری نجــف آب
بــا بیــان اینکــه عملیــات عمرانــی جریــان خدمــت در نجــف 
آبــاد بــا قــوت در حــال رشــد و توســعه شــهر و خدمــت بــه 
شــهروندان اســت گفــت در یکســال تغییــر مدیریــت شــهر 
ــه  ــی در حــوزه خدمــت رســانی ب ــاد اتفاقــات خوب نجــف آب

مــردم شــریف نجــف آبــاد صــورت گرفتــه اســت.
وی در ادامــه افــزود در همــه ی مناطــق پنجگانــه شــهرداری 
نجــف آبــاد پروژه های شــاخصی وجود داشــته اســت و شــاهد 

پیشــرفت خــوب ایــن پروژه هــا بــا تــاش نیروهــای جهــادی 
شــهرداری و خدمــت رســانی شــبانه روزی بــه مردم هســتیم

جریانخدمتدرمنطقهیکشهردارینجفآباد
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ــه دنبــال راهــی   دانشــمندان ســال ها و حتــی قرن هاســت ب
بــرای افزایــش عمــر انســان هســتند. شناســایی ســاختارهای 
ــن  ــی دارد. در بی ــدن اهمیــت ویژه ای ــری در ب ــا پی ــط ب مرتب
ــی  ــایی نوع ــه شناس ــق ب ــمندان موف ــا دانش ــن تحقیق ه ای
ــذف آن  ــه ح ــدند ک ــان ش ــم انس ــبکه چش ــن در ش پروتئی

ــود.  ــم می ش ــری چش ــبب پی س
بیماری هــای شــبیکه مرتبــط بــا افزایــش ســن، ماننــد 
ــث  ــد باع ــن می توان ــا س ــط ب ــوالی مرتب ــیون ماک دژنراس
ــد  ــه تولی ــد ب ــد می توان ــای جدی ــن یافته ه ــوری شــوند. ای ک
داروهایــی بــرای توقــف ایــن بیمــاری و ســایر شــرایط پیــری 

کمک می کنــد.  شــبکیه 
بــر اســاس مطالعه هــای اخیــر روی موش هــا از دســت 
ــه پروتئینــی فاکتــور مشــتق از اپیتلیــوم کــه از  دادن رنگدان
ســلول های پشــتیبان شــبکیه محافــظ می کنــد، ممکن اســت 
تغییــرات مرتبــط بــا افزایــش ســن را در شــبکیه ایجادکنــد. 
ــرا در  ــد زی ــی نامیده ان ــن را جوان ــن پروتئی ــان ای کارشناس
شــبکیه های جــوان فــراوان دیده می شــود امــا در طــول 
پیــری کاهــش پیدامی کنــد. مطالعــات نشــان داده اســت 
کــه حــذف ایــن پروتئیــن منجــر بــه تغییــرات ژنــی زیــادی 

می شــود کــه پیــری در شــبیکه را تقلیدمی کنــد. 
ــه  ــت ک ــکیل شده اس ــلول ها تش ــی از س ــبکیه از الیه های ش
ــایی  ــوری را شناس ــیگنال های ن ــا س ــد ت ــم کارمی کنن ــا ه ب
و تفســیر کننــد و مغــز ازآن هــا بــرای تولیــد بینایــی 
ــبکیه  ــور ش ــه ن ــاس ب ــای حس ــتفاده می کنند و گیرنده ه اس
در بــاالی الیــه ای از ســلول های پشــتیبان بــه پروتئیــن 

ــد.  ــده قراردارن ــی ش معرف

هــر بــار کــه گیرنده هــای نــوری نــور را تشــخیص می دهنــد 
در واقــع بــه نوعــی مصــرف می شــوند و نــوک آن هــا 
ــوری  ــده ن ــلول های گیرن ــد س ــن فراین ــی ای ــزد. در ط می ری
ــد  ــت می دهن ــد را از دس ــای جدی ــاد بخش ه ــت ایج ظرفی
کــه بــه ایــن صــورت توانایــی تشــخیص نــور را نیــز از دســت 

می دهنــد. 
ــر روی  ــش ب ــام آزمای ــا انج ــمندان ب ــب دانش ــن ترتی ــه ای ب
ــن  ــه ای ــد ک ــود نظــر دریافتن ــن م ــا و حــذف پروتئی موش ه
اقــدام بــه ســادگی عائــم پیــری در شــبیکه چشــم مــوش را 
آشــکار کــرد. ایــن دســتاورد نــه تنهــا در درمــان اختــاالت 
ــر پیــری  ــه پیــری چشــم بلکــه در زمینــه غلبــه ب ــوط ب مرب

ــد. ــا باش ــیار راهگش ــد بس می توان
سمیه طالب

پاکسازیزمینهایروستایاشنتوسطاعضایکنگره60نجفآباد
ــاد در اقدامــی  بــه مناســبت هفتــه دولــت اعضــای نمایندگــی جمعیــت احیــای انســانی کنگــره 60 در شهرســتان نجــف آب

ــد. ــاد را پاکســازی کردن ــتان نجــف آب ــتای اشــن در بخــش مهردشــت شهرس ــای روس خودجــوش  زمین ه
ــتای  ــای روس ــع از زمین ه ــزار مترمرب ــدود 20 ه ــازی ح ــه پاکس ــدام ب ــره 60  اق ــانی کنگ ــای انس ــت احی ــان جمعی جوان
 اشــن کــرده و  موفــق شــدند حــدود 500 کیســه 10 کیلویــی بــه وزن تقریبــی وزن 5 تــن جمــع آوری کننــد.

��شــایان ذکــر اســت جمعیــت احیــای انســانی کنگــره 60 یکــی از تشــکل هــای مــردم نهــاد در زمینــه درمــان اعتیــاد اســت 
کــه بیــش از 27 ســال  در کشــور فعالیــت می کنــد.

روزی امیرکبیــر کــه از ســفره های خــوراک دربــاری و حیــف 
ــه شــاه پیشــنهاد داد کــه  ــود ب ــه ســتوه آمده ب و میــل آن ب
یــک روز آنچــه رعیت هــا می خورنــد را میــل فرماینــد. 
ــر  ــد؟ امیرکبی ــه می خورن ــا چ ــر رعیت ه ــید مگ ــاه پرس ش

گفــت: ماســت و خیــار!
شــاه سرآشپزباشــی را صــدا کــرر و فرمــان داد بــرای ناهــار 

فردایــش ماســت و خیــار درســت کننــد. 
سرآشــپز دســتور داد ماســت پرچــرب اعــا یــک مــن، مغــز 
گــردو ســفید بانــه 3 کیلــو، خیــار نــازک و قلمــی ورامیــن 2 
مــن، پیــاز اعــای همــدان یــک مــن، نــان مرغــوب مغــزدار 
ــز  ــا و موی ــمش اع ــن، کش ــه 3 م ــاش دار دو آتیش خاش خ
ــا و  ــی اع ــای باغ ــو و نعن ــته 1 کیل ــدون هس ــاهانی ب ش

ــد.  ــه کنن ــو، را تهی ــاری 1 کیل ــبزی های به س
ناصرالدین شــاه بعــد از یــک دل ســیر خــوردن ماســت 
ــد  ــش بیاورن ــه برای ــه اضاف ــک کاس ــتور داد ی ــار دس و خی
ــا  ــای م ــت رعیت ه ــر گف ــه امیرکبی ــد ب ــال تردی و در ح

چــه غذاهایــی می خورنــد و مــا بی خبــر بودیــم، اگــر 
ــه چــوب و فلــک  ــران نعمــت کــرد ب ــراض و کف کســی اعت
ــت ــن رعی ــورد ای ــی می خ ــذای گران ــب غ ــش! عج ببندین

از ایــن داســتان طنــز کــه بگذریــم مبــدع ایــن غــذای اصیل 
ــده  ــرم تابســتان در وع ــای گ ــا هســتند و در روزه تهرانی ه
ناهــار یــا عصرانــه آن را میــل می کنند و شــهرت جهانی دارد. 
ــک  ــت ی ــتور پخ ــی دس ــر از گاه ــز ه ــه نیورک تایم روزنام
ــذا را در  ــن غ ــد و ای ــان را چاپ می کن ــر جه ــذا از سراس غ
چنــد نوبــت هــم در بخــش آشــپزی و هــم در ســایت اصلــی 

ــت.  ــش معرفی کرده اس ــه مخاطبان ــه ب روزنام
ــهر  ــاالی ش ــتوران های ب ــاردر رس ــا آب دوغ خی ــن روزه ای
کاســه ایی تــا 100 هزارتومــان هــم فروختــه می شــود. اکــر 
ناصرالدین شــاه از تاریــخ بیــرون می امــد ایــن طنــز تاریخــی 

ــاره تکــرار می شــد.  ــر دوب ــا کمــی تغیی ب
زهرا طاهری

غذایمحبوبایرانیدرنیویورکتایمز  اردوی جهادی

اردوی جهــادی روســتای حســین آبــاد در آخریــن روزهای هفته 
دولــت بــا حضــور اداره بهزیســتی، جمعیــت هــال احمــر و اداره 
ــین آباد  ــتای حس ــاد در روس ــتان نجف آب ــی شهرس فنی حرفه ای

بخــش مهردشــت شهرســتان نجف آبــاد برگــزار شــد.  
شهرســتان  بهزیســتی  اداره  رئیــس  قناعــت کار  علیرضــا 
نجف آبــاد گفــت: بــه گفتــه رهبــر معظــم انقالــب کار جهــادی 
جهــادی،  کار  بــرکات  از  یکــی  و  پیروزی هاســت  عمــل 
ــروم  ــاده و مح ــق دورافت ــردم در مناط ــه م ــانی ب خدمت رس
اســت و در همیــن راســتا اداره بهزیســتی بــه ارائــه خدمــات 
روانشــناختی و مشــاوره، انجــام غربــال بینایــی کــودکان 3 تــا 
ــت.  ــال پرداخ ــودکان 5 و 6 س ــراب ک ــال اضط ــام غرب 6 و انج
ــان  ــی میزخدمــت، مددجوی ــا برپای ــن اردوی جهــادی ب در ای
تحــت پوشــش و اهالــی روســتا از نزدیــک بــا رئیس بهزیســتی 
نجف بــاد دیــدار و گفتگــو کردند. علیرضــا قناعــت کار از کارگاه 
ــان  ــن از مددجوی ــه دو ت ــتا ک ــن روس ــک در ای ــدی تش تولی
بهزیســتی در آن مشــغول بــه کار بودنــد بازدیــد کــرد و 
بــرای رفــع مشــکات کارفرمــا و همچنیــن مراحــل دریافــت 
تســهیات کارفرمایــی راهنمایی هــای الزم را ارائــه کــرد. 

کشف»پروتئینجوانی«درشبکیهچشمانسان
بازدید فرماندار و اعضای شورای 

تامین شهرستان از موکب های 
پذیرایی از زائرین اربعین حسینی در 

شهرستان و تقدیر از زحمات خادمین حسینی

جلسه ستاد بحران

برگــزاری جلســه ســتاد مدیریــت بحــران بــا 
ــت ــاورزی و صنع ــوزه کش ــع آب در ح ــی توزی ــت بررس محوری

ــدار در جلســه ســتاد مدیریــت بحــران شهرســتان کــه  فرمان
بــا محوریــت ارائــه گــزارش توزیــع آب در حــوزه کشــاورزی و 
صنعــت شهرســتان برگــزار گردیــد پــس از دریافــت نظــرات 
ــری در  ــده نگ ــگاه آین ــرورت ن ــر ض ــی ب ــتگاه های متول دس
ــد .  ــد نمودن ــتان تاکی ــع آب شهرس ــه از مناب ــتفاده بهین اس
ــه ایجــاد کمیتــه  ــا اشــاره ب دکتــر محمــدی کیــا در ادامــه ب
ــاورزی و  ــوزه کش ــع آب در ح ــع مناب ــی توزی ــای تخصص ه
صنعــت جهــت برنامــه ریــزی و ارائــه جــدول مصــرف در هــر 

ــد. ــر اولویــت تولیــد اذعــان نمودن ــا تاکیــد ب حــوزه ب
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نجفآبادنجفآباد امام حسن مجتبی)ع(: فرمود: زیرک ترین و 

هوشیارترین افراد، شخص باتقوا و پرهیزکار مي باشد؛ 

أحمق و نادان ترین افراد، کسي است که تبه کار و اهل 

معصیت باشد؛ گرامي ترین و باشخصیت ترین افراد، 

آن کسي است که به نیازمندان پیش از اظهار نیازشان، 

کمک نماید.

 رونمایی از کنتور جرمی حرارتی در نجف آباد

ادامه از صفحه 1
بــا حضــور موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، ابوترابــی نماینــده 
مــردم شهرســتان هــای نجــف آبــاد و تیــران و کــرون در مجلــس شــورای اســامی و جمعــی 

از مدیــران از محصــول جدیــد شــرکت گاز ســوزان رونمایــی شــد.
در ایــن آییــن از کنتــور گاز جرمــی حرارتــی کــه بــرای اولیــن بــار در خاورمیانــه تولیــد شــده 

رونمایــی شــد.
ــا  ــه محصــوالت خــود را ب ــن مجموع ــوزان ای ــدی گازس ــه تولی ــل مجموع ــه مدیرعام ــه گفت ب

ــد. ــی کن ــی عرضــه م ــه بازارهــای داخل ــد و ب ــی گاز تولی ــاز شــرکت مل ــه نی توجــه ب
دکتــر ابوالقاســم نوبختــی ظرفیــت تولیــد انــواع محصــوالت هلدینــگ گازســوزان را بســته بــه 
نیــاز شــرکت ملــی گاز دانســت و گفــت: چــون عمــده محصــوالت ایــن مجموعــه بــه شــرکت 
ملــی گاز فروختــه مــی شــود ظرفیــت تولیــدات مــا بســتگی بــه درخواســت شــرکت گاز دارد 

و متغیــر اســت. 
او دربــاره محصــول کنتــور جرمــی حرارتــی شــرکت اظهارداشــت: فعــآ 7500  عــدد از ایــن 
کنتــور در بــاغ بهــادران و روســتاهای زریــن شــهر و یکــی از مناطــق تهــران نصــب شــده اســت 

و امیدواریــم بــزودی وارد مرحلــه تولیــد انبــوه شــویم.
ــای  ــور ه ــخصات کنت ــاره مش ــاد درب ــف آب ــوزان نج ــدی گازس ــه تولی ــل مجموع ــر عام مدی
ــال  ــه ارس ــز ب ــمند ETC مجه ــی و هوش ــی حرارت ــور گاز جرم ــت: کنت ــرکت گف ــدی ش تولی
ــت  ــل و دریاف ــت در مح ــور قرائ ــور مأم ــت و حض ــه دو روش ثاب ــت از راه دور ب ــیگنال قرائ س

ــت. ــد اس ــتگاه هندهل ــط دس ــیگنال توس س
ــی از قبیــل عملکــرد  ــه ارســال پارامترهای ــوان ب ــور می ت ــن کنت ــای دیگــر ای ــزود: از مزای او اف
سنســور ، طــول عمــر باتــری )بیــش از 10( ســال باتوجــه بــه بــورد الکترونیکــی آن و طــول 
عمــر بســیار بــاالی کنتــور و همچنیــن جلوگیــری از اختــال هــای احتمالــی، انــدازه گیــری 
بســیار دقیــق چــون قطعــات مکانیکــی نــدارد و کامــًا الکترونیکــی اســت، اشــاره کــرد و ایــن 

کنتــور خرابــی و تعمیــرات بســیار کمتــری نســبت بــه نمونــه هــای قبلــی دارد.
ــح کــرد: اســتانداردهای بیــن  ــز ســخن گفــت و تصری نوبختــی از اســتانداردهای محصــول نی
المللــی ایــن کنتــور از موسســه NMI هلنــد اخــذ شــده و بــا توجــه بــه اینکــه موسســه مذکــور 
ــدی  ــول تولی ــت محص ــوان گف ــود می ت ــی ش ــناخته م ــا ش ــع در دنی ــه مرج ــوان موسس بعن
ــری آن  ــدازه گی ــیون و ان ــت و کالیبراس ــوردار اس ــی برخ ــیار باالی ــت بس ــوزان از کیفی گازس

ــه هــای قبلــی بســیار دقیــق و باالســت. ــه نمون نســبت ب

طرح موتور یار بجای توقف موتور

توقیــف شــدن ، نداشــتن کاه  ، عبــور از چــراغ قرمــز ،هشــدارهایی هســتند کــه در شــهر نجف 
آبــاد شــنیدن هــر یــک از انهــا انســان را بــه یــاد پدیــده موتورســواران ایــن شــهر مــی انــدازد.

پدیــده ای کــه مــی تــوان گفــت در ســال هــای اخیر بــه یکــی از بزرگتریــن معضــات در حوزه 
راهنمایــی و رانندگــی و حتــی عامــل  مهمــی در ســوانح رانندگــی منجــر بــه مرگ عنــوان کرد.

راهــور  واحــد  تــا  شــد  باعــث  گذشــته  هــای  ســال  در  حتــی  کــه  معضلــی 
منظــور  بــه  ورانندگــی  راهنمائــی  قوانیــن  آمــوزش  چــادر  شهرســتان   انتظامــی 
کنــد. پــا  بــر  شــهر  ایــن  رادر   قوانیــن  بــا  آبــادی  نجــف  شــهروندان  آشــنایی 

چــرا کــه رعایــت نکــردن قوانیــن راهنمائــی ورانندگــی در ایــن حیطــه خســارات مالــی ، جانــی 
ــده مــی  ــه همــراه داشــته اســت .امــا دی ــرای مــردم شــهرمان ب ــی ب ــی فروان و روحــی و روان
شــود کــه در ســال هــای اخیــر هنــوز فرهنــگ صحیــح موتــور ســواری بــرای آقایــان نهادینــه 
نشــده کــه پدیــده جدیــد خانــم هــای موتــور ســوار هــم صفحــه تــازه ای از ماجرا شــده اســت.

و در حــال حاضــر ترافیــک شــهری کــه در تــاش بــه  نظم بخشــی و روان ســازی، 
ــا مســولیت ســنگینتری در ایــن  ــود ب ــه ســایر راکبــان متخلــف ب فرهنگ ســازی و آمــوزش ب
ــر  ــی ب ــری مبن ــار خب ــا انتش ــان ب ــر در اصفه ــای اخی ــی روزه ــا ط ــت. ام ــه اس ــا مواج روزه
ــه  ــواران ب ــارکت موتورس ــازی و مش ــدف فرهنگ س ــا ه ــک ب ــرح   موتوریار ترافی ــرای ط اج

ــم. ــوده ای ــه ب ــک مواج ــرل ترافی ــان و کنت ــی در جری ــور التزام بخش منظ
ــه در  ــل نشــود،  بلک ــگ منتق ــه پارکین ــف ب ــرد متخل ــور ف ــرار اســت موت ــرح  ق ــن ط  در ای
ــرای  ــده ب ــن رانن ــود و ای ــف ش ــده متخل ــن رانن ــر ت ــپس کاور موتوریار ب ــف، س ــل متوق مح
نظم بخشــی و روان ســازی ترافیــک، فرهنگ ســازی و آمــوزش بــه ســایر راکبــان متخلــف بــه 
مــدت دو ســاعت  بــه کمــک پلیــس بیایــد و در محــدوده ای کــه مرتکــب تخلــف شــدند، بــه 
عنوان موتوریار مانــع تخلــف ســایر موتورســواران گردد.بــه نظــر مــی رســد اجــرای  اینچنیــن 
طــرح هایــی بــرای شــهرمان  نجــف آبــاد نیــز بســیار ضــروری اســت .چــرا کــه نجــف آبــاد بــا 
ــا کان شــهر اصفهــان  ــع وســعت و330هزارنفــر جمعیــت در مقایســه ب 2850 کیلومتــر مرب

معضــات بیشــتری را در رابطــه بــا موتــور ســواران تحمــل مــی نمایــد.
ــش  ــد افزای ــی توان ــواران م ــور س ــرای موت ــرح ب ــن ط ــرای ای ــت  اج ــی مثب ــن ویژگ مهمتری
ــد  ــان مانن ــات آن ــتر تخلف ــه بیش ــرا ک ــد چ ــه باش ــر از جامع ــن قش ــکیبایی ای ــاری و ش بردب
عبــور از خــط ویــژه یــا چــراغ قرمــز بــه دلیــل عجوالنــه رفتــار کــردن ایــن افــراد بــوده اســت.

ــه در حــال  ــن وســیله نقلی ــا اســتفاده از ای ــور ســواران ب ــی کــه بســیاری از موت ــا از آنجای ام
گــذران عمــر و کســب معیشــت بــرای خانــواده خــود مــی باشــند توقــف یــا انتقــال موتــور بــه 
پارکینــک نــه  تنهــا نمــی توانــد کمــک کننــده باشــد بلکــه تــا حــدود زیــادی امــکان تحمیــل 
هزینــه هایــی را بــه آنــان خواهــد داشــت لــذا بــه نظــر میرســد چنیــن طرحــی  بــرای آرامــش 

ترافیــک شــهری  همچــون نجــف آبــاد تــا حــدود قابــل توجهــی ضــروری اســت.
فرشته وکیلی

کالهبرداری با پیامک جعلی قوه قضائیه ) ثنا ( !!
ــی  ــا محتوا های ــا ، پیامکــی ب ــا جعــل آدرس اینترنتــی ســامانه ثن در ایــن روش ، کاهبــردار ب
نظیــر اباغیــه، ثبــت شــکایت در ســامانه و... کــه در نهایــت بــه یــک لینــک پرداخــت برخــط 
ــهروندان  ــی از ش ــه برخ ــی ک ــد و از آنجای ــال می کن ــهروندان ارس ــرای ش ــود ب ــی می ش منته
از ایــن ســامانه ها آگاهــی ندارنــد و مبلــغ عنــوان شــده نیــز بســیار ناچیــز اســت روی لینــک 

ــه عملیــات پرداخــت وجــه می کننــد. کلیــک کــرده و اقــدام ب
لینــک معرفــی شــده در ایــن پیامک هــا حــاوی یــک بدافــزار اســت و مجرمیــن اینترنتــی بــا 
ــه  ــرده و نســبت ب ــه ســرقت ب ــان را ب ــات کارت بانکــی متقاضی ــه، اطاع ــن شــگرد مجرمان ای
برداشــت غیرمجــاز از حســاب بانکــی آن هــا اقــدام می کنند.لــذا از شــهروندان درخواســت مــی 

شــود بــه ایــن توصیــه هــا توجــه نماینــد.


