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آگهی برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان 
اتحادیه خدمات فنی و کامیون و ماشین آالت 

صنعتی شهرستان نجف آباد 

ــوه  ــی نح ــه اجرای ــن نام ــاده )11( آئی ــتناد م ــه اس ب
برگــزاری انتخابــات هیــات  مدیــره و بازرســان 
اتحادیــه هــای صنفــی ) موضــوع تبصــره 3 مــاده22 
قانــون صنفــی ( از اعضــای محتــرم اتحادیــه صنــف 
ــی و  ــین آالت صنعت ــون و ماش ــی کامی ــات فن خدم
کشــاورزی شهرســتان نجــف آبــاد  دعــوت می شــود 
بــا همــراه داشــتن مــدارک صنفــی  روز  چهارشــنبه 
مــورخ 1401/9/30 از ســاعت 9 الــی 11 صبــح در محل 
ــان  ــاد، خیاب ــف آب ــانی: نج ــه نش ــاف ب ــاق اصن ات
شــهید مطهــری، بــن بســت شــهید حقیقــی، جنــب 

بــن بســت اداره ثبــت احــوال مراجعــه نماینــد.
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کشف 11خودرو و موتور سرقتی 

ــي شهرســتان  ــده انتظام ــي، فرمان ــري آران ــم گوه ســرهنگ میث
ــاء  ــرح ارتق ــه از ط ــن مرحل ــت: چهلمی ــان داش ــاد بی ــف آب نج
ــی  ــی انتظام ــوران فرمانده ــط مأم ــور توس ــه مح ــت محل امنی

ــد. ــته ش ــرا گذاش ــه اج ــاد ب ــف آب ــتان نج شهرس
وي افــزود: در ایــن طــرح تعــداد ۱۵ نفــر متهمــان تحــت تعقیــب 
ــیكلت ، ۱۷  ــودرو و موتورس ــارق خ ــر س ــي ، ۴ نف ــع قضای مراج
ــازه  ــزل و مغ ــارق من ــر س ــي و ۲ نف ــن خصوص ــارق اماک ــر س نف
دســتگیر کــه منجــر بــه کشــف ۵ دســتگاه خــودرو و ۶ دســتگاه 
ــواع  ــره ان ــف ۴۵ فق ــن کش ــروقه، و همچنی ــیكلت مس موتورس

ــن ســارقان شــد. ســرقت از ای
وی بــا بیــان دســتگیري ۱۲ نفــر از خــرده فروشــان مــواد 
ــگاه  ــی از مخفی ــت: در بازرس ــر گف ــرح خب ــن ط ــدر در ای مخ
ایــن متهمــان ۵ کیلــو انــواع مــواد مخــدر کشــف شــد.در 
ــكاري  ــاز ش ــر مج ــاح غی ــه س ــن  ۳ قبض ــرح همچنی ــن ط ای
ــدند. ــتگیر ش ــز دس ــه نی ــن رابط ــم در ای ــر مته ــف و ۳ نف کش

توقیف اتوبوس های حامل کاالی قاچاق 
 

ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی بیان داشــت: در راســتای تشــدید 
طرح هــای عملیاتــی پلیــس در مبــارزه بــا قاچــاق کاال ، مأمــوران 
فرماندهــی انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد حیــن گشــت زني در 
یكــی از محورهــاي مواصاتــي بــه ۲ دســتگاه اتوبــوس مشــكوک و 

جهــت بررســی آن هــا را متوقــف کردنــد.
وی افــزود: مأمــوران پــس از بازرســی از ایــن ۲ خــودرو ، موفــق به 
کشــف ۲ هــزار و ۶۰۰ ثــوب انــواع پوشــاک خارجی قاچاق شــدند.

فرمانــده انتظامــي شهرســتان نجــف آبــاد بــا بیــان اینكــه کاالهای 
مكشــوفه فاقــد هرگونــه مــدارک قانونــی و معتبــر گمرکی بــوده و 
بــه صــورت قاچــاق تهیه شــده تصریــح کــرد: کارشناســان مربوطه 
ارزش ایــن محمولــه قاچــاق را ســه میلیــارد ریــال بــرآورد کردنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد ، ســید حســن لــوح موســوی  رئیــس 
ــتان  ــاب در شهرس ــد کت ــش از ۱۰۰۰ جل ــدای بی اداره  از اه

نجــف آبــاد خبــر داد.
ــه  ــون ب ــدای ســال جــاری تاکن ــوح موســوی  گفــت: از ابت ل
ویــژه هفتــه کتــاب و کتابخوانــی تعــداد ۱88۲ جلــد کتــاب 
ــگ  ــج فرهن ــتای تروی ــال ودرراس ــون ری ــه ارزش ۵۰ میلی ب
ــت  ــت و تقوی ــه و حمای ــرانه مطالع ــش س ــی و افزای کتابخوان
ــز  ــری مســاجد و مراک ــون هــای فرهنگــی هن ــدارس ، کان م
مختلــف شهرســتان و همچنیــن بخــش مهردشــت و در 

ــت. ــده  اس ــام ش ــف انج ــن مختل ــات و عناوی موضوع
لوح موســوی افزود : بدون شــک نهادینه کــردن فرهنگ کتاب 
و کتابخوانــی نیــاز بــه ســرمایه گذاری دارد و هرگونــه هزینــه 
کــردن در ایــن خصــوص ســرمایه گذاری بــرای آینــده اســت.

اجرای طرح اهدای کتاب

علــی عطریــان ، رئیــس اداره هنــری ســازمان فرهنگــی، 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان گفــت: تمــام 
نمایش هــای راه یافتــه شــهر اصفهــان بــه ایــن دوره از جشــنواره 
توســط شــورای تخصصــی تــاالر هنــر تائیــد و در ایــن مــكان 

ــرا شــده اســت. اج
وی بــا تشــریح فعالیت هــای دفتــر تخصصــی نمایشــی 
ــر  ــزود: از ابتــدای ســال تاکنــون ۴۴ اث شــهرداری اصفهــان اف
نمایشــی توســط ایــن دفتــر تخصصــی بررســی شــده اســت.

ــه ای اجــرا داشــته اســت،  ــر صحن ــن تعــداد ۱۳ اث ــان ای از می
ــن ۱۳  ــر ای ــزار و ۲۵۰ نف ــه ها، ۲۷ ه ــار گیش ــاس آم ــر اس و ب
ــه نظــر می رســد  ــد. امــروز ب ــر نمایشــی را مشــاهده کرده ان اث
قلــب تپنــده ای در جریــان هنرهــای نمایشــی در شــهر اصفهان 
وجــود دارد. اگــر می خواهیــم اصفهــان به مثابــه یــک پرنــده بــه 
اوج برســد، بایــد بدانیــم بــه بال هــای مختلفــی نیــاز دارد کــه 
یكــی از آن هــا حمایت هــای شــهرداری و دیگــری مجوزهــای 

اداره کل فرهنــگ اســت.
وی تأکیــد کــرد: اصفهــان نیازمنــد حمایــت و دیپلماســی بهتر 
ــتان هایی  ــروز شهرس ــت. ام ــر اس ــر و تئات ــوزه کان هن در ح
ــه  ــهر در زمین ــهر و خمینی ش ــاد، شاهین ش ــون نجف آب همچ
تئاتــر حــرف بــرای گفتــن دارنــد؛ در رویــداد امســال شــش اثر 
ــش دوره  ــه در ش ــیده ک ــنواره رس ــن جش ــه ای ــاد ب از نجف آب

اخیــر ســابقه نداشــته اســت.

حضور بی سابقه نجف آباد در جشنواره تئاتر استان

فریــد نعیمــی رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد از 
بــه رســمیت شــناخته شــدن ایــن واحــد دانشــگاهی به عنــوان 
تنهــا نماینــده دانشــگاه آزاد اســامی از ســوی ســازمان آموزش 
عالــی جمهــوری ترکیــه خبــر داد و بــا تأییــد ایــن خبــر  گفت: 
ــر اســاس لیســت رســمی منتشــر شــده از ســوی ســازمان  ب
آمــوزش عالــی ترکیــه در ارتبــاط بــا مؤسســات آمــوزش عالــی 
ــا  ــوان تنه ــاد به عن ــد نجف آب ــور، واح ــن کش ــد ای ــورد تأیی م
نماینــده واحد هــای دانشــگاه آزاد اســامی مجــاز بــه پذیــرش 

متقاضیــان ادامــه تحصیــل از کشــور ترکیــه اســت.
ــد  ــامی واح ــگاه آزاد اس ــز دانش ــن نی ــش از ای ــزود: پی وی اف
نجف آبــاد در لیســت مــورد تأییــد وزارت علــوم عــراق و اقلیــم 
ــاهد  ــک ش ــده  نزدی ــود، آین ــه ب ــرار گرفت ــراق ق ــتان ع کردس
گام هــای بلندتــری در مســیر توســعه و پیشــرفت ایــن واحــد 

ــود. ــم ب ــل خواهی ــطح بین المل ــگاهی در س دانش

پذیرش انحصاری دانشجویان ترکیه

سازمان آموزش عالی ترکیه واحد نجف آباد را تنها نماینده واحد های دانشگاه آزاد اسالمی مجاز به پذیرش 
متقاضیان ادامه تحصیل از کشور ترکیه دانست.
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مرتضــی فــوالدی گفــت: تهیــه طــرح آمــاده ســازی اراضــی 
ملــی در شــهرهای دهــق، علویجــه و محــدوده منفصــل ایــن 
دو شــهر در قالــب ســه قــرارداد طــرح آمــاده ســازی شــامل 
۱۴ هكتــاری علویجــه، چهــار هكتــاری دهــق و ۴۰ هكتــاری 

ســایت اداری بــه تصویــب رســیده اســت.

فــوالدی افــزود: بــا توجــه بــه تقاضــای دســتگاه های دولتــی 
جهــت دریافــت زمین، تهیــه طــرح ۴۰ هكتاری ســایت اداری 
مهردشــت بســیار حائــز اهمیــت به نظر مــی رســید همچنین 
ایــن طــرح شــامل قطعــات اداری، تجــاری و رفاهــی بــوده کــه 
ــان اســت. ــاده ســازی آن در جری ــاز دوم آم ــه ف مراحــل تهی

وی بیــان داشــت: بــا تصویــب ۱۴ هكتــار طــرح آماده ســازی 
ــه،  ــهر علویج ــاری در ش ــی و تج ــكونی خدمات ــی مس اراض
۲۹۰ قطعــه زمیــن مســكونی بــه مســاحت بیــش از ۶۰ هــزار 
مترمربــع بــه ظرفیــت بانــک زمیــن شــهر علویجه افزوده شــد.

فــوالدی گفــت: ایــن طــرح بــا تامیــن ســایر اراضــی خدماتــی 
ــر  ــزار مت ــن ۲۷ ه ــه زمی ــک قطع ــا لحــاظ ی ــاز و ب ــورد نی م
ــه  ــری ب ــم رهب ــام معظ ــفر مق ــات س ــه از مصوب ــی ک مربع
اســتان اصفهــان جهــت احــداث اردوگاه دانــش آمــوزی 
غــرب اســتان بــوده بــه تصویــب رســید کــه مراحــل طراحــی 
ــتان  ــازی اس ــق اداره کل راه و شهرس ــازی از طری ــاده س و آم

ــال انجــام اســت. ــان در ح اصفه

تصویب طرح سه پروژه آماده سازی اراضی ملی

تجلیل از حسابداران مجموعه مدیریت شهری

اولیــن برنامــه از طــرح مدرســه فرهنــگ شــهروندی بصــورت 
همزمــان در بیــش از ۵۰ مدرســه پنــج منطقــه شــهری 

ــد. ــزار ش ــاد برگ نجف آب
ــور  ــن ام ــان و متخصصی ــا، کارشناس ــه ه ــژه برنام ــن وی در ای
شــهروندی شــهرداری در حوزه هایــی چــون ایمنــی، بازیافــت، 
ــش نشــانی،  ــی و آت ــات شــهری، ایمن ــه، خدم پســماند و زبال
حمــل و نقــل عمومــی و ســرویس مــدارس آموزش هــای 

ــد. ــه نمودن ــن شــده را ارائ تدوی
در ایــن برنامه هــا پــس از قرائــت آیاتــی چنــد از کام اهلل 
ــران،  ــوری اســامی ای ــدس جمه ــرود مق ــد و پخــش س مجی
خبــر شــهروندی ویــژه دانــش آمــوزان کــه مهمتریــن اخبــار 
و رویدادهــای فرهنگی،اجتماعــی و ورزشــی شــهر در آن ذکــر 
شــده بــه ســمع دانش آمــوزان رســید. پــس از اجــرای بخــش 

ــه،  ــر مدرس ــهروندی در ه ــناس ش ــط کارش ــی توس آموزش
مســابقه شــهروندی بــا حضــور دانــش آمــوزان برگــزار شــد و 

ــر جوایــزی تعلــق گرفــت. ــه نفــرات برت ب
اضافــه مــی گــردد پــس از اجــرای این طــرح در پنجاه مدرســه 
بــا حضــور بیســت مربــی معیــن شــهروندی، ویدئــو و تصاویــر 
برنامــه هــا بــه صــورت آیتــم هــای جداگانــه توســط مربیــان 
ــا  ــود ت ــذاری می ش ــک بارگ ــه در آپ ماه ــئولین مدرس و مس
دانــش آمــوزان و خانواده هــای آن هــا تــا روز چهارشــنبه پــس 
ــورد  ــتر م ــه بیش ــی ک ــم های ــه آیت ــک، ب ــه ماه ــه ب از مراجع
ــن آپ  ــط همی ــت توس ــد. در نهای ــاز دهن ــوده امتی ــند ب پس
فعالتریــن دانش آمــوز و مربــی تــا هفتــه آینــده معرفــی شــده 
و بــن کارت هــای هدیــه توســط ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ــم مــی شــود. ــان تقدی ــه آن ــاد ب و ورزشــی شــهرداری نجف آب

ساماندهی کارگاه های ضایعاتی در اولویت شروع پرشور و نشاط مدرسه شهروندی نجف آباد

 

ــژه شهرســتان  ــدار وی موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمان
در جلســه کارگــروه ســامت و امنیــت غذایــی شهرســتان 
ــر  ــد ب ــكیل ش ــداری تش ــی فرمان ــهید کاظم ــالن ش ــه در س ک
ــد  ــاد تاکی ــف آب ــهر نج ــی ش ــای ضایعات ــاماندهی کارگاه ه س
کــرد وی همچنیــن بــر نظــارت مســتمر بــر کیفیــت نــان 
آســیب  مضــرو  کاالهــای  مصــرف  از  ،پیشــگیری  نانوایــان 
رســان در ادارات و واحدهــای آموزشــی و آمــوزش عمومــی 
ــرد. ــد ک ــف تاکی ــای مختل ــش ه ــامت در بخ ــا س ــاط ب در ارتب

در ایــن جلســه دکتــر ســلیمان نســب مدیــر شــبكه بهداشــت و 
ــات  ــون موضوع ــان آن اداره پیرام ــتان و کارشناس ــان شهرس درم
مرتبــط بــا حــوزه ســامت و امنیــت غذایــی مــواردی را مطــرح و 
اعضــای کارگــروه نیــز پیرامون ایــن موضوعــات اظهار نظــر کردند.

کشف پنجاه کیلوگرم تریاک در نجف آباد 

ــاه  ــف پنج ــاد از کش ــف آب ــتان نج ــي شهرس ــده انتظام  فرمان
کیلوگــرم تریــاک و دســتگیری یــک متهــم در عملیــات مأمــوران 

ــر داد .  ــی خب ــن فرمانده ــی ای انتظام
»ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــي«در گفتگــو بــا خبرنــگار 
پایــگاه خبــری پلیــس بیــان داشــت : مأمــوران فرماندهــی 
انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد در راســتای تشــدید برخــورد بــا 
قاچاقچیــان و خــرده فروشــان مــواد مخــدر ، از فعالیــت مجرمانــه 
ــد و فــروش و قاچــاق مــواد مخــدر در  ــا خری ــردی در رابطــه ب ف
ایــن شهرســتان مطلــع و بررســی موضــوع را در دســتور کار خــود 

ــد. ــرار دادن ق
وي افــزود : مأمــوران بــا برنامــه ریزی هــای دقیق و انجــام اقدامات 
هوشــمندانه پلیســی ، مخفیــگاه ایــن ســوداگر مرگ را در حاشــیه 
شــهر شناســایی و بــه محــل مــورد نظــر اعــزام و طــی عملیاتــی 
ضربتــی پــس از بازرســی مــواد مخــدر مذکــور را کــه بــه صــورت 
ماهرانــه جاســاز شــده بــود کشــف و متهــم را دســتگیر کردنــد..

به مناسبت 15 آذر روز حسابدار توسط شهرداری نجف آباد

مرتضی فوالدی رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد خبر داد؛
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حاشــیه شــهرها طبــق آمارهــا در چندیــن ســال اخیــر رشــد 
چشــمگیری داشــته اســت کــه اســتان اصفهــان نیــز از ایــن 
ــد،  ــش از ۴۵ درص ــان بی ــت. اصفه ــوده اس ــتثنا نب ــورد اس م
ــد و  ــا ۲۷ درص ــن ۳ ت ــهرضا بی ــد و ش ــاد ۲۵ درص ــف آب نج
دیگــر مناطــق بــا پراکندگــی بیــن ۳ تــا ۱۴ ردصــد بیشــترین 

ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــینی را ب حاشیه نش
ــب،  ــی مناس ــی و فرع ــای اصل ــادر، جاده ه ــع م ــود صنای وج
فعالیــت  توجــه،  قابــل  حمل ونقــل  زیرســاخت های 
ــكاران از  ــه بی ــت ک ــده اس ــب ش ــی موج ــای صنعت کارگاره ه
ــوند و  ــه ش ــمت روان ــن س ــه ای ــور ب ــتان های کش ــر اس دیگ
بــا توجــه بــه گرانــی مســكن و وضعیــت نامطلــوب اقتصــادی 

چاره ایــی بــه جــز  حاشیه نشــینی نداشــته باشــند. 
دالیل عمده حاشیه نشینی

* افزایــش بی رویــه شهرنشــینی و مهاجــرت نیــروی کار 
ــهرها. ــه ش ــدد ب ــل متع ــه دالی ــتایی ب روس

* افزایــش افســار گســیخته نــرخ تــورم و هزینه هــای اقتصادی 

خانــوار بــه خصــوص اجاره بها و هزینه مســكن بــرای دهک های 
ــد  ــت درص ــوان گف ــا می ت ــن روزه ــه ای ــه، ک ــن جامع پایی
ــی از جمعیــت جــز دهک هــای پاییــن جامعــه هســتند. باالی

ــه  ــا دهک هــای پاییــن درآمــدی ب ــی ب ــوان مال * اقشــار کم ت
نوعــی طردشــدگی و جدایی گزینــی فضــا دچــار می شــوند. این 
خــود یــک فضــای دوگانــه در ســطح شــهر ایجــاد می کنــد کــه 
عده ایــی در تمكــن مالــی شــدید در بهتریــن شــرایط خواهنــد 
بــود و عد ه ایــی بــه ناچــار بــه محله هــای حاشیه نشــین 
ــد.  ــهری روی می آرون ــارف ش ــمی نامتع ــای غیررس در فضاه
ــی  ــدم توانای ــادی، ع ــاب اقتص ــر بازت ــاوه ب ــینی ع حاشیه نش
بی عدالتــی  اقتصــادی،  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  در 
اســت.   ... و  ملــی  ســطوح  در  اقتصــادی  و  اجتماعــی 
 آســیب های اجتماعــی نیــز بــه وفــوردر ایــن مناطــق 
ــم. ــه آن پرداخته ای ــاالت گذشــته مفصــل ب ــه در مق اســت ک

مقالــه کامــل را در پایــگاه خبری تحلیلــی دیباگــران بخوانید 
سمیه طالب

حواشی از جنس حاشیه!!!!

موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه نجــف آبــاد 
بــا کارکنــان جدیــد بخشــداری هــای تابعه شهرســتان دیــدار و 
گفتگــو کــرد.  انگیــزه خدمــت به مــردم، انجام کار بــرای رضایت 
الهــی، نظــم و انضبــاط اداری و تاش برای دســتیابی بــه قوانین 
و مقــررات اداری و دســتور العمــل هــای اجرایــی حــوزه فعالیــت 
ــود. ــدار ب ــن دی ــده در ای ــوان ش ــب عن ــن مطال و ... از مهمتری

دیدار با کارمندان جدید بخشداری ها اختصاص بیش از 400 میلیارد ریال
 برای تامین قیر در استان اصفهان

علیرضــا قــاری قــرآن بــا اشــاره بــه وجــود بافــت هــای فرســوده 
در برخــی از شــهرهای اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: بیــش از 
ــت  ــان در باف ــتان اصفه ــهری اس ــی ش ــار از اراض ــزار هكت ۱۴ ه

ــرار دارد. فرســوده ق
ــت هــای  ــرای باف ــان اینكــه سیاســت هــای خاصــی ب ــا بی وی ب
ــت:  ــراز داش ــت، اب ــده اس ــه ش ــر گرفت ــهری در نظ ــوده ش فرس
ــت  ــز باف ــه ج ــوده ب ــت فرس ــار از باف ــزار هكت ــش از ۱۱ ه در بی

ــر اســت. ــكان پذی ــا ام ــن سیاســت ه تاریخــی ای
مدیــرکل اداره راه و شهرســازی اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: در 
ســطح اســتان اصفهــان بیــش از هفــت هــزار و ۳۰۰ هكتــار بافــت 
ــكونتگاه  ــت س ــار باف ــزار و ۷۰۰ هكت ــه ه ــش از س ــوده، بی فرس
غیررســمی و حــدود ســه هــزار هكتــار بافــت تاریخــی شناســایی 

شــده اســت.
اجرای 15 طرح فعال بازآفرینی

 با اعتباری بالغ بر 500 میلیارد ریال
وی بــا اشــاره بــه اینكــه در حــال حاضــر بیــش از ۱۵ طــرح فعــال 
بازآفرینــی در ســطح اســتان در بافــت فرســوده و تاریخــی در حال 
اجــرا اســت، گفــت: بــرای ایــن طــرح هــا اعتبــاری بالــغ بــر ۵۰۰ 

میلیــارد ریــال اختصــاص داده شــده اســت.
ــا در  ــت ه ــن باف ــده ای ــه عم ــه اینك ــاره ب ــا اش ــرآن ب ــاری ق ق
شــهرهای اصفهــان، کاشــان، آران و بیــدگل، گلپایــگان، شــهرضا، 
ــای  ــت ه ــرد: باف ــان ک ــت، خاطرنش ــمیرم اس ــاد و س ــف آب نج
حاشــیه ای و ســكونتگاه هــای غیررســمی اســتان اصفهــان شــامل 

ــه اســت. ۵۲ محل
ــر در  ــزار نف ــادل ۴۵۰ ه ــی مع ــه جمعیت ــه اینك ــاره ب ــا اش وی ب
ایــن بافــت هــا در ســطح اســتان اصفهــان زندگــی مــی کننــد، 
گفــت: طــرح هــای عمرانــی و بازآفرینــی در ایــن بافــت ها شــامل 
ــرای  ــداث س ــفالت، اح ــش آس ــه، روک ــجد و مدرس ــداث مس اح

محلــه و غیــره اســت.
تامین قیر از مهمترین مشکالت شهری 

در سطح استان اصفهان
از  یكــی  اصفهــان  اســتان  شهرســازی  و  راه  اداره  مدیــرکل 
مهمتریــن مشــكات شــهری در ســطح اســتان اصفهــان را تامیــن 
ــر در  ــن قی ــرای تامی ــته ب ــال گذش ــزود: در س ــر دانســت و اف قی
ســطح اســتان اصفهــان بیــش از ۴۰۰ میلیــارد ریــال اختصــاص 

ــت. ــده اس داده ش
وی اظهــار داشــت: ایــن میــزان قیــر بــر اســاس نیازهای شــهرهای 
اســتان بــه صــورت عادالنــه و بیــن ۷۴ شــهر تقســیم شــده اســت 
تــا در ایــن شــهرهای بــا اولویــت بنــدی هــای ایجــاد شــده ابتــدا 

کوچــه هــای بافــت هــای فرســوده آســفالت شــود.

بــا حضــور فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد و مســئولین 
ــزار  ــنیجه برگ ــتای هس ــی روس ــا اهال ــتی ب ــتان نشس شهرس
شــد. در ایــن نشســت کــه دهیــار، اعضــای شــورای اســامی و 
جمعــی از اهالــی روســتا حضــور داشــتند، مســائل و مشــكات 
روســتا مطــرح گشــته و در ادامــه مســئولین حاضــر پیرامــون 
ــری  ــد. مباش ــان کردن ــی را بی ــده مطالب ــرح ش ــث مط مباح
ــن  ــا تبیی ــتان ب ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
مصوبــات جلســه، دســتورات الزم در خصــوص مــوارد مطــرح 
ــری  ــا پیگی ــت ب ــئولین خواس ــود و از مس ــان نم ــده را بی ش
جــدی نتیجــه اقدامــات خــود را ظــرف مــدت یــک مــاه آینــده 
بــه بخشــداری مهــر دشــت گــزارش نماینــد. پــس از آن میــز 
ــار و  ــد و دهی ــزار ش ــز برگ ــداب نی ــتای خون ــت در روس خدم
ــد  ــان نمودن اعضــای شــورا دغدغــه هــای مــردم روســتا را بی
و در نهایــت جعفــر زاده معــاون عمرانــی فرمانــداری ویــژه بــه 

ــات جلســه پرداخــت. تشــریح مصوب

میز خدمت جهادی در روستاهای بخش مهردشت
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امــور زیربنایــی و حمل ونقــل شــهری شــهردار  معــاون 
نجف آبــاد گفــت: پــروژه احــداث زیرگــذر شــهدای کارگــر، در 
منطقــه ســه بــه صــورت مشــارکتی میان شــهرداری و شــرکت 
شــهرک های صنعتــی در حــال اجــرا اســت و با پیشــرفت بیش 
از ۹۰ درصــدی عملیــات عمرانــی بخــش مربوط به شــهرداری، 
ــرداری خواهــد رســید. ــه بهره ب ــده ب ــاه آین ــا حــدود ســه م ت

ــاخص  ــای ش ــه پروژه ه ــاره ب ــا اش ــویان، ب ــول موس سیدرس
منطقــه ســه شــهرداری نجف آبــاد، اظهــار کــرد: پــروژه زیرگذر 
ــهرداری و  ــارکتی ش ــای مش ــی از پروژه ه ــر یك ــهدای کارگ ش

ــت. ــی اس ــهرک های صنعت ــرکت ش ش
وی افــزود: زیرگــذر فعلــی، بســیار ناایمن و خطرناک اســت زیرا 
ایــن زیرگــذر در اصــل مســیر آب رو بــوده و پــس از مدتــی بــه 
زیرگذر تبدیل شــده اســت و پــس از انجام مطالعــات الزم، مقرر 
شــد زیرگــذر شــهدای کارگــر بــه صــورت مشــارکتی، توســط 
ــود. ــداث ش ــی اح ــهرک های صنعت ــرکت ش ــهرداری و ش ش

معــاون امــور زیربنایــی و حمل ونقــل شــهری شــهردار نجف آباد 
خاطرنشــان کــرد: اجــرای ســمت بدنــه ویاشــهر با شــهرداری 
و ســمت بدنــه شــرکت صنعتــی بــا شــرکت شــهرک ها اســت 

کــه دو پیمانــكار بــه صــورت همزمــان شــروع بــه کار کرده انــد.
وی تصریــح کــرد: تعهــدات شــهرداری بیــش از ۹۰ درصــد در 
حــال انجــام اســت و در صورتــی که بقیــه نهادهــای مربوطه که 
در تكمیــل ایــن پــروژه ســهیم هســتند، بتوانند هرچه ســریع تر 
بــه تعهــدات خــود عمــل کننــد، می توانیــم ظــرف حــدود ســه 
مــاه آینــده پــروژه را بــه بهره بــرداری برســانیم و معضــل یكــی 
ــم. ــع کنی ــهر را رف ــه ش ــاک و پرحادث ــیار خطرن ــاط بس از نق

موســویان ادامــه داد: بــه مــوازات افتتــاح ایــن محــور در نظــر 
ــاده راه  ــه صــورت یــک محــور پی ــم زیرگــذر قدیمــی را ب داری
یــا مســیر دسترســی خودروهــای ســبک بــه پــارک کوهســار 

ــم. ــز انجــام دهی ــم و ایمن ســازی آن را نی ــظ کنی حف
وی بــا بیــان اینكــه شــهرداری پــروژه زیرگذر شــمالی شــهدای 
کارگــر را به رغــم مشــكات مالــی فــراوان در دســتور کار ویــژه 
ــر ایــن  ــد و نظــارت ب ــرار داده اســت، ادامــه داد: بازدی خــود ق
پــروژه بــه صــورت مســتمر انجــام می شــود و ایــن اقــدام مویــد 
ایــن موضــوع اســت کــه ایــن پــروژه بــرای شــهرداری از جایگاه 

ویــژه ای برخــوردار اســت.

تکریم و معارفه مسئول امورشهر
 

بــا حضــور مهنــدس صادقــی معــاون خدمــات شــهری و جمعــی 
دیگــر از مدیــران و پرســنل خدمــات شــهری نجــف آبــاد، آییــن 
تكریــم محمدنــوری و معارفه عباســعلی پیرحاجی بعنوان مســئول 
ــد.. ــزار گردی ــهری برگ ــات ش ــت خدم ــر معاون ــهر در دفت امورش

افتتاح زیرگذر شهدای کارگر تا 3 ماه آینده

بازدید شهردار از پروژه های آماده بهره برداری

       
مــدرک تحصیلــی اینجانــب شــیوا 
ــماره  ــه ش ــدی ب ــد مه ــاوی فرزن خوش
از  صــادره   1080017372 شناســنامه 
نجــف آبــاد در مقطــع کارشناســی 
پیوســته رشــته حقــوق صــادره از واحد 
دانشــگاه نجــف آبــاد بــا شــماره 12978 
مــورخ 1391/04/11 مفقــود گردیــده 
اســت و فاقــد اعتبــار اســت. از یابنــده 
تقاضــا مــی گــردد اصــل مــدرک را بــه 
ــف  ــد نج ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش

ــد ــال نمای ــاد ارس آب

دپوی لوازم برقی قاچاق
مأمــوران  داشــت:  بیــان  آرانــی  گوهــری  میثــم  ســرهنگ 
ــه  ــه برنام ــاد در ادام ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــی انتظام فرمانده
ــات  ــام اقدام ــا انج ــاق کاال ب ــا قاچ ــه ب ــای مقابل ــرح ه ــا و ط ه
هوشــمندانه خــود از دپــوی محمولــه کاالی قاچــاق در یــک انبــار 
ــد. ــرار دادن ــود ق ــتور کار خ ــوع را در دس ــی موض ــع و بررس مطل

وي افــزود: مأمــوران در بازرســي از یــک بــاب انبــار تعــدادی لــوازم 
ــر  ــی و معتب ــدارک قانون ــد م ــه فاق ــاق ک ــی قاچ ــی خارج خانگ

گمرکــی بــود کشــف کردنــد.
ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــاد ب ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــده انتظام فرمان
کارشناســان مربوطــه ارزش ایــن محمولــه قاچــاق را پنــج 
ــه  ــن رابط ــرد: در ای ــح ک ــد تصری ــرآورد کردن ــال ب ــارد ری میلی
ــام  ــرای انج ــده ب ــكیل پرون ــس از تش ــه پ ــتگیر ک ــم دس دو مته
اقدامــات قانونــی بــه مرجــع قضایــی تحویــل داده شــدند.

ادامه از صفحه ۱
ــراز  ــن اب ــد،  ضم ــن بازدی ــیه ای ــی در حاش ــول امام عبدالرس
ــدام  ــت اق ــا در دس ــروژه ه ــرفت پ ــزان پیش ــندی از می خرس
ــدادی از  ــد تع ــه بازدی ــروز ب ــت: ام ــاد گف شــهرداری نجــف آب
پروژه هــای عمرانــی مناطــق ۱و۲ و ۵ پرداختیــم  و از نزدیــک 

ــرار گرفــت. ــه رشــد آنهــا مــورد بررســی ق ــد رو ب رون
وی بــه پــروژه بوســتان زندگــی کــه از جملــه مــوارد بازدیــدی 
ــال  ــه اتص ــه نقط ــی ک ــل زندگ ــزود: پ ــرد و اف ــاره ک ــود اش ب
ــره  ــل و به ــال تكمی ــی اســت در ح ــه غرب ــتان شــرقی ب بوس

ــرداری مــی باشــد. ب
ایــن مقــام مســئول از خانــه علــم و بلوار آیــت اهلل امینــی و بلوار 
کشــاورز بــه عنــوان پــروژه هــای شــاخص و در دســت اقــدام 
شــهرداری نجــف آبــاد نــام بــرد و اظهــار کــرد: هــر منطقــه ای 
ــزرگ و کوچــک و شــاخصی را در  ــروژه هــای ب ــرای خــود پ ب
حــال اجــرا دارد کــه بیشــتر تمرکزمــان را بــر روی پــروژه هــای 
شــاخص و محلــه محــور گذاشــته ایم تــا بتوانیــم آنهــا را زودتــر 

افتتــاح و مــورد بهــره بــرداری قــرار دهیــم.
ــدادی  ــرح تع ــدن ط ــاده ش ــر آم ــام خب ــن اع ــی ضم امام
ــاد  ــف آب ــهرداری نج ــی ش ــگ زن ــاده کلن ــای آم ــروژه ه از پ
ــروژه  ــه پ ــوان ب ــه ۲ میت ــای شــاخص منطق ــت: از پروژه ه گف
پردیــس ســینمایی اشــاره کــرد کــه بــه تازگــی بــه درخواســت 
شــهرداری و تصویــب شــورای نامگــذاری شــهرداری نجــف آباد 

به پردیس سینمایی خارون تغییر نام پیدا کرده است.
شــهردار نجــف آبــاد اظهــار داشــت:پردیس ســینمایی خــارون 
متشــكل از ۳ ســینما بــه ظرفیــت هــای مختلــف اســت کــه به 
زودی ضمــن تقدیــم آن بــه مــردم شــریف نجــف آبــاد شــاهد 

افتتــاح و بهــره بــرداری از آن خواهیــم بــود.
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ــم  ــل داری ــا تمای ــب م ــد، اغل ــدی می افت ــاق ب ــی اتف وقت
ــم.  ــام دهی ــی اش انج ــار منف ــش آث ــرای کاه ــمان را ب تاش
منتهــا هســتند کســانی کــه گمــان می کننــد هیــچ کنترلــی 
روی شــرایط ندارنــد و هیــچ کاری بــرای بهترشــدن شــرایط 
نمی تواننــد انجــام دهنــد. آنهــا تمایــل دارنــد کنــار بكشــند 
ــراد  ــن اف ــد. ای ــاال ببرن ــلیم ب ــانه تس ــان را به نش و دستش

ــه شــده هســتند اســیر درماندگــی آموخت
درماندگی آموخته شده وقتی رخ می دهد که فرد برای مدت 

طوالنی در شرایط پراسترس، سخت و کنترل نشدنی به سر 
ببرد. در نتیجه، هنگامی که بتواند از این شرایط خاص 
شود، دیگر تاشی برای رهایی خود نخواهد کرد؛ چراکه 

ذهن او به آن شرایط خو گرفته است. فرد آموخته که ناتوان 
است و نمی تواند برای تغییر شرایط کاری کند؛ حتی زمانی 

که امكان تغییر پیش می   آید. انگار این افراد استفاده از 
فرصت را فراموش کرده اند.

چنین فردی دچار درماندگی آموخته شده است.
برای درک بهتر موضوع به مثال های زیر توجه کنید:

 کودکــی کــه به طــور مكــرر در حــل مســائل ریاضــی نــاکام 
می مانــد یــا در امتحانــات ایــن درس نمــره مناســبی کســب 
ــر  ــه ه ــد ک ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــرعت ب ــد به س نمی کن
تاشــی هــم انجــام دهــد در درس ریاضــی موفــق نخواهــد 
شــد. در نتیجــۀ ایــن نگــرش، دســت از تــاش بــرای تقویــت 
ــدی  ــئله جدی ــا مس ــه ب ــار ک ــر ب ــی دارد و ه ــی برم ریاض

مواجــه شــود احســاس ناتوانــی خواهــد داشــت.
ــكل  ــود را به ش ــده خ ــه ش ــی آموخت ــالی درماندگ در بزرگ س
ــا  ــه ب ــب در مواجه ــای مناس ــه واکنش ه ــرد در ارائ ــی ف ناتوان

مشــكات و دشــواری ها نشــان می دهــد. فــرد بالغــی کــه بــه 
ایــن ناتوانــی مبتاســت می پذیــرد وقایــع ناگــوار رخ می دهنــد 
ــرای  ــد کاری ب ــدارد و نمی توان ــی روی آنهــا ن و او هیــچ کنترل
بهترشــدن خــودش یــا دیگــران انجــام دهــد. چنیــن افــرادی 
ــرای حــل مشكاتشــان تاشــی نمی کننــد؛ حتــی  معمــوال ب

اگــر شــرایط بــرای حــل مشــكل فراهــم باشــد.
ــق  ــری عمی ــت تأثی ــن اس ــده ممك ــه ش ــی آموخت درماندگ
روی کیفیــت زندگــی و ســامت روان فــرد بگــذارد. افــرادی 
کــه بــه ایــن مشــكل دچــار می شــوند افســردگی و اســترس 
ــه  ــه هم ــد. البت ــه می کنن ــزه را تجرب ــش انگی شــدید و کاه
ــد.  ــان نمی دهن ــئله را نش ــن مس ــكل ای ــک ش ــه ی ــراد ب اف
ــراد و کیفیــت زندگــی آنهــا  تجربیــات متفــاوت کودکــی اف

ــذارد. ــر می گ ــاری اث ــن بیم ــدت ای روی ش
مقالــه کامــل را در پایــگاه خبری تحلیلــی دیباگــران بخوانید 
بتول سلیمانی

درماندگی آموخته شده!

ــالم  ــی س ــبک زندگ ــظ س ــای حف ــه معن ــالم ب ــی س زندگ
و داشــتن عاداتــی اســت کــه ســامت فــرد را بهبــود 
می بخشــند. تغییــر عادت هــای قدیمــی ناســالم ممكــن 
ــه  ــه ب ــرور و مرحل ــه م ــوان ب ــا می ت اســت ســخت باشــد ام
ــن گام در  ــت. اولی ــدم برداش ــالم ق ــیری س ــه در مس مرحل
راســتای رســیدن بــه یــک زندگــی ســالم شناســایی عــادات 
ــت  ــای مثب ــا عادت ه ــوان آن را ب ــد بت ــه بع ــت ک ــط اس غل

ــرد.  ــن ک جایگزی
ــی  ــک زندگ ــتن ی ــرای داش ــت ب ــای مثب ــه عادت ه از جمل
ســالم می تــوان بــه خــوردن غذاهــای ســالم، داشــتن 
ــدن  ــترس، خوابی ــرل اس ــادل، کنت ــی متع ــای غذای وعده ه
بــه انــدازه، کاهــش و یــا حتــی تــرک ســیگار، انجــام 

... اشــاره نمــود.  فعالیت هــای ورزشــی و 
امــروزه بیماری هــای مزمنــی ماننــد دیابــت، انــواع ســرطان، 
کلســترول بــاال و ... کــه تبدیــل بــه یــک مشــكل عمــده در 
ســامت عمومــی در سراســر جهــان شــده اســت ناشــی از 
ــری و عــدم  ســبک غلــط زندگــی و داشــتن غذاهــای پرکال

تحــرک کافــی اســت. 

ــودن از  ــر دور ب در صــورت داشــتن زندگــی ســالم عــاوه ب
ــی و  ــا، شــانس داشــتن عمــری طوالن بســیاری از بیماری ه

ــد.  ــش می یاب ــالم افزای س
نتایج زندگی سالم

ــی. ورزش منظــم  ــری از نظــر ذهن * داشــتن احســاس بهت
ــری  ــاس بهت ــه احس ــه اینك ــرده و ب ــاال ب ــرد را ب ــه ف روحی

ــد. ــک می کن ــد کم ــته باش داش
* داشتن یک زندگی سالم با کاهش بیماری ها

ــرف  ــش مص ــا کاه ــه ب ــارج ک ــا و مخ ــش هزینه ه * کاه
تنقــات، ســیگار، نوشــیدنی های قندی و انــرژی زا و ... بخش 
ــد. ــش می یاب ــی کاه ــاری زندگ ــای ج ــی از هزینه ه عمده ای

بــرای داشــتن یــک زندگــی ســالم داشــتن تــداوم در 
در  مهمــی  عامــل  و  دارد  اهمیــت  مثبــت  عادت هــای 

رســیدن بــه نتایــج ســبک زندگــی ســالم اســت. 
مقالــه کامــل را در پایــگاه خبری تحلیلــی دیباگــران بخوانید 
احمد شریعتی

زندگی سالم
 نشان جهانی برای کوبل داوری هندبال 

برادران قیصریان نشــان داوری فدراســیون جهانــی را دریافت کردند.
در خــال برگــزاری مســابقات هندبــال قهرمانــی بانــوان آســیا در 
ــل  ــد و کوب ــزار ش ــی دوره داوری GRTP برگ ــره جنوب ــور ک کش
داوری هندبــال ایــران احمــد و امیــر قیصریــان از شهرســتان نجــف 
آبــاد بعــد از گذرانــدن آزمــون ایــن دوره موفــق بــه دریافــت نشــان 
داوری فدراســیون جهانــی شــدند  و در میــان کوبــل )داوران( 

جهانــی هندبــال قــرار گرفتنــد.
ــیون  ــه داوران فدراس ــس کمیت ــن ریی ــر مورت ــی پ ــا مدرس دوره ب

ــی برگــزار شــد جهان
ــی از  ــم بین الملل ــابقات مه ــران در مس ــت داوران ای ــه در نهای ک
ــگاه های  ــیا، باش ــر آس ــان پس ــان و جوان ــی نوجوان ــه قهرمان جمل
آســیا، نوجوانــان و جوانــان دختــر آســیا، نوجوانــان قهرمانــی جهان، 
هندبــال ســاحلی قهرمانــی نوجوانان و بزرگســاالن آســیا و قهرمانی 
ــان  ــرادران قیصری ــل داوری ب ــد و کوب ــور یافتن ــیا حض ــان آس زن

مســابقه فینــال قهرمانــی زنــان آســیا را قضــاوت کردنــد.

کسب مقام  در مسابقات لیگ
 یک والیبال کشور

ــان در  ــپاهان اصفه ــان س ــان و جوان ــال نوجوان ــای والیب ــم ه تی
ــان اســامی،  ــا حضــور آرم ــک کشــور در ســال ۱۴۰۱ ب لیــگ ی
علــی ســلیمانی و متیــن نورمحمــدی موفــق بــه کســب قهرمانــی 

ــی شــدند. و نایــب قهرمان
ــان در  ــان در مشــهد و مســابقات جوان ــال نوجوان مســابقات والیب
شــاهرود برگــزار شــد کــه تیــم جوانــان ســپاهان بــه عنــوان نایــب 

قهرمانــی و تیــم نوجوانــان بــه مقــام قهرمانــی دســت یافــت.
بازیکنان نجف آباد در تیم والیبال سپاهان :

آرمان اسامی ـ نوجوان سپاهان از آکادمی آریامن
علی سلیمانی ـ نوجوانان سپاهان از کانون ایده آل

متین نورمحمدی ـ جوانان سپاهان از کانون ایده آل
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

ایــدز شــامل مجموعــه ای از عائــم و بیمــاری هاســت کــه 
در اثــر نقــص سیســتم ایمنــی بــدن ایجــاد مــی شــود. بــه 
ــت  ــروس اس ــک وی ــه ی ــاری ک ــل بیم ــر عام ــارت دیگ عب
سیســتم ایمنــی بــدن را دچــار مشــكل مــی ســازد زمانــی 
ــدن در  ــد ب ــی بین ــیب م ــدن آس ــی ب ــتم ایمن ــه سیس ک
ــا  ــروس هــا، باکتــری هــا ضعیــف مــی شــود و ب ــل وی مقاب

ــود. ــی ش ــاری م ــار بیم ــم دچ ــن تهاج کوچكتری
اچ آی وی یــک بیمــاری عفونــی اســت کــه اغلــب مــردم آن 
را بــا نــام ایــدز مــی شناســند، در حالــی کــه ایــدز مرحلــه 
انتهایــی آن اســت و بــا مراقبــت و درمــان به موقــع و صحیح، 
فــرد مبتــا دچــار عائــم ایــدز نمــی شــود. اچ آی وی یــک 
ــان  ــورت درم ــت در ص ــرل اس ــل  کنت ــی قاب ــاری عفون بیم
بــه موقــع، فــرد مبتــا بــدون عائــم و عــوارض ایــدز، عمــر 

طبیعــی خواهــد داشــت. 
همــكار بــودن، زندگــی دســته جمعــی، هــم صحبــت شــدن 
ــراد  ــا اف ــره ب ــاس روزم ــا تم ــی ب ــای اجتماع ــرت ه و معاش
ــودن، نشســتن  ــودن، هــم کاس ب ــد همســفر ب ــا مانن مبت
ــود.  ــی ش ــال اچ آی وی نم ــث انتق ــر باع ــار یكدیگ در کن
غــذا خــوردن، آشــامیدن و یــا اســتفاده از قاشــق و چنــگال، 
لیــوان و وســایل و ظــروف غذاخــوری باعــث انتقــال اچ آی 

وی نمــی شــود. 
اچ آی وی از طریــق اشــک، بــزاق، عــرق و از راه هــوا 
ــا از طریــق ســرویس هــای بهداشــتی  )عطســه، ســرفه( و ی
مشــترک مثــل حمــام، توالــت و اســتخرهای مشــترک 

ــود. ــی ش ــل نم منتق
ــا اســتفاده از مــواد مخــدر  از آنجــا کــه انتقــال اچ آی وی ب
ــیاری از  ــت، بس ــط اس ــر مرتب ــی پرخط ــار جنس ــا رفت و ی
افــراد تصــور مــی کننــد کــه ایــن بیمــاری صرفــا متعلــق بــه 
گــروه خاصــی از افــراد مثــا مصــرف کننــدگان مــواد مخــدر 
و یــا افــرادی اســت کــه رابطــه جنســی متعــدد و خــارج از 
چهارچــوب خانــواده دارنــد در حالیكــه اچ آی وی متعلــق بــه 
گــروه یــا افــراد خاصــی نیســت و هــر فــردی کــه در معــرض 
ــد مبتــا شــود. ــا اچ آی وی قــرار گیــرد مــی توان تمــاس ب

بدانیم که:
ایــدز تنهــا یــک مشــكل پزشــكی نیســت، بلكــه یک مشــكل 
ــع،  ــز هســت. در بســیاری از جوام ــی و فرهنگــی نی اجتماع
ایــن بیمــاری بــا هالــه ای از شــرم و ممنوعیــت هــای 

اخاقــی و فرهنگــی همــراه اســت کــه همیــن موضــوع مانــع 
از افشــای بیمــاری شــده و منجــر بــه پنهــان نگــه داشــتن 
بیمــاری، طــی نشــدن دوره ایــدز خواهــد شــد. در مــورد اچ 
آی وی/ ایــدز بیشــتر بدانیــم و از رفتارهــای تبعیــض آمیــز و 

تحقیرآمیــز نســبت بــه مبتایــان بپرهیزیــم.
ــت  ــا رضای ــا ب ــاوره و تنه ــس از مش ــش اچ آی وی، پ آزمای
ــز  ــه در مراک ــا محرمان ــگان و کام ــورت رای ــه ص ــرد، ب ف

ــود.  ــی ش ــام م ــاری انج ــای رفت ــاوره بیماریه مش
مرکــز مشــاوره بیمــاری هــای رفتــاری در شهرســتان نجــف 
ــار غربی-تقاطــع  ــی- گلبه ــان منتظــری جنوب ــاد در خیاب آب
ــه  ــک - طبق ــز غربالگــری ســرطان مل ــر- مرک خواجــه نصی
ــن  ــد. )تلف ــی باش ــز م ــهریان عزی ــترس همش دوم در دس

ــاوره: ۴۲۶۲۶8۷۳( ــز مش مرک
ــت.  ــدز اس ــرای ای ــن ب ــن واکس ــی، بهتری ــی اجتماع »آگاه
ــه  ــود را ب ــای خ ــته ه ــم و دانس ــتر بدانی ــدز بیش ــاره ای درب

ــم.« ــل کنی ــران منتق دیگ
مرکز بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد

همه ما در پیشگیری از بیماری ایدز مسئولیم

ناکامی قاچاقچیان سوخت

۱۰ هزارلیترســوخت قاچــاق در تیــران و کــرون کشــف و توقیــف 
شــد. فرمانــده انتظامــی شهرســتان تیــران وکــرون گفــت: مأموران 
ــاق در  ــوخت قاچ ــوی س ــتان از دپ ــن شهرس ــی ای ــس آگاه پلی
یكــی از روســتا های اطــراف ایــن شهرســتان مطلــع و موضــوع را 
ــور  ــد. ســرهنگ یوســف بهــرام پ ــرار دادن در دســتور کار خــود ق
افــزود: مأمــوران بــه محــل مــورد نظــر اعــزام و در بازدیــد از یــک 
بــاب انبــاری موفــق بــه کشــف ۱۰ هــزار لیتــر ســوخت گازوئیــل 
قاچــاق شــدند. وی بــا بیــان ایــن کــه ارزش ســوخت قاچــاق یــک 
میلیــارد و 8۰۰ میلیــون ریــال اســت گفــت: درایــن زمینــه یــک 

نفــر دســتگیر و تحویــل مراجــع قضائــی شــد.

کاهش زمان رسیدگی به پرونده های تعزیراتی

اســتان  تعزیــرات حكومتــی  مدیــرکل  علی اکبــر مختــاری، 
اصفهــان بــا اشــاره بــه زمــان رســیدگی بــه پرونده هــای تخلفــات 
صنفــی در شــعب تعزیــرات اســتان اصفهــان، اظهــار کــرد: ایــن 
زمــان در برخــی از پرونده هــا در حــال حاضــر ۷۰ روز اســت کــه 
زمــان زیــادی بــوده و بــا افزایــش نیــروی انســانی قاضی و تســریع 

در رســیدگی ایــن زمــان بــه ۱۵ روز تقلیــل خواهــد یافــت.
وی بــا بیــان اینكــه 8 قاضــی بــه مجمــوع قضــات شــعب تعزیــرات 
اســتان اصفهــان افــزوده شــد، خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر 
ــتقل  ــی مس ــان دارای قاض ــتان اصفه ــتان های اس ــه شهرس هم
ادارات شهرســتان های  هســتند کــه به صــورت مشــترک در 

هم جــوار مســتقر شــده اند.
مختــاری اضافــه کرد: بــه دنبال اســتقرار ادارات در شهرســتان های 
ــده و اداره  ــتقل ش ــرون مس ــران و ک ــه تی ــتیم ک ــد اداره هس فاق
ــد. ــد ش ــدازی خواه ــک راه ان ــور و بیابان ــتان خ ــدی در شهرس بع

بــه گفتــه مدیــرکل تعزیــرات حكومتــی اســتان اصفهــان، بــرای 
ــا  ــد اســتان اصفهــان ب اســتقرار اداره رده چهــار شهرســتان جدی
ــد اداری  ــا فرآین ــده ت ــه ش ــور مكاتب ــتخدامی کش ــازمان اس س

تیران وکرون

پوســت انســان تحت تاثیر عوامــل داخلی مثل بیمــاری، تغذیه 
و عوامــل بیرونــی مثــل عــادت هــای اشــتباه روزمــره اســت. 
از جملــه ایــن عــادات مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

۱. خنــده و اخــم زیــاد و شــدید بــه تدریــج باعــث مــی شــود 
ــور  ــه ط ــوند و ب ــدگار ش ــت مان ــا روی پوس ــل ه ــان مح هم
مثــال خــط خنــده در کنــار لــب هــا و چــروک هــای پنجــه 
ــی اطــراف چشــم و خــط اخــم پیشــانی ایجــاد شــود  کاغ
و ســبب پیــری صــورت مــی شــود و هرچقــدر هیجــان هــا 
ــن نواحــی  ــد، چــروک هــای ای ــر کن ــر درگی صــورت را کمت

صــورت کمتــر مــی شــود.
۲. در فصــل پاییــز و زمســتان خیلــی از افــراد عینــک آفتابــی 
ــه  ــاب ب ــعه UV آفت ــه اش ــی ک ــد در حال ــی گذارن ــار م را کن

پوســت نــازک اطــراف چشــم آســیب میزنــد و باعــث چیــن و 
چــروک اطــراف چشــم مــی شــود در تمامــی فصــول اســتفاده 
از عینــک آفتابــی باعــث محافظــت از چشــم و پوســت 

حســاس پلــک هــا مــی شــود.
۳. اگــر اکثــر مواقــع چشــم هــای شــما احســاس خــارش مــی 
کنــد و شــما مــدام در حــال مالیــدن چشــم هایتــان هســتید، 
چــروک و تیرگــی زیــر چشــم هــا در انتظــار شماســت. دلیــل 
اصلــی خــارش چشــم هــا خشــكی و حساســیت اســت و اگــر 
ادامــه پیــدا کنــد بایــد بــه پزشــک مراجعــه شــود و درمان شــود 
در غیــر ایــن صــورت باعــث تیرگــی و پــف زیر چشــم می شــود.

۴.مصــرف نوشــیدنی هایــی مثــل نوشــابه، آبمیــوه و شــیر بــا 
ــی ســبب ایجــاد خطــوط در اطــراف دهــان و چــروک دور  ن
لــب هــا مــی شــود، ســیگار کشــیدن نیــز همیــن اثــر را دارد.

ــدن  ــد، ب ــه نگرانی ــد و همیش ــداوم داری ــترس م ــر اس ۵. اگ
هورمــون کورتیــزل ترشــح مــی کنــد از اثــرات ایــن هورمــون 
ــه  ــه شكســتن کاژن اشــاره کــرد کــه منجــر ب ــوان ب مــی ت
شــل شــدن و چــروک شــدن پوســت مــی شــود بــا تغییــرات 
در ســبک زندگــی و تغذیــه مــی تــوان اســترس را کاهــش داد 

و بــه ســامت پوســت خــود کمــک کــرد.
زهرا طاهری

5 دشمن جوانی پوست
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وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــكی 
درســال ۱۳۶۹ بــا هــدف جلــب مشــارکت مردم 
در تصمیــم گیــری ،برنامــه ریــزی و اســتفاده از 
ــه  ــای اولی ــت ه ــه مراقب ــان در ارائ همــكاری آن
ــات بهداشــتی  ــردن خدم ــال ک بهداشــتی و فع
درمناطــق شــهری بــه ویــژه حاشــیه شــهرهای 
ــرح  ــرای ) ط ــی و اج ــه طراح ــدام ب ــزرگ اق ب

رابطــان بهداشــت( نمــود. 
رابــط بهداشــت یــا بــه بیــان امــروزی داوطلــب 
ســامت از میــان زنــان محلــه بــا داشــتن 
حداقــل ســواد خوانــدن و نوشــتن، برخــورداری 
از مقبولیــت اجتماعــی مناســب، کســب رضایت 
همســر یــا  ولــی، داشــتن وقــت کافــی، وجــود 
انجــام فعالیتهــای  بــرای  انگیــزه  عاقــه و 
اجتماعــی، انتخــاب و دعــوت بــه همــكاری مــی 

ــا ۴۰  ــب بطورمتوســط ۲۰ ت ــر داوطل شــوند. ه
ــوار را کــه درهمســایگی محــل ســكونت او  خان
ــرار مــی  زندگــی مــی کننــد تحــت پوشــش ق

ــد. ده
داوطلبــان ســامت بــرای کســب آگاهــی 
و مهارتهــای بهداشــتی هرهفتــه یــک روز 
در جلســاتی کــه در مرکــز ســامت محــل 
دیــده  دوره  مربیــان  توســط  سكونتشــان 
برگزارمــی شــود شــرکت مــی نماینــد و ســپس 
آگاهیهــای بهداشــتی را بــه خانــواده هــای 
تحــت پوشــش خــود انتقــال داده و آنــان 
ــای  ــت ه ــع مراقب ــه موق ــت ب ــرای دریاف را ب
ــالیان  ــد. طــی س ــی کنن بهداشــتی تشــویق م
گذشــته خوشــبختانه رابطــان بهداشــت عــاوه 
بــر پرداختــن بــه مســائل مرتبــط بــا ســامت، 

ــای  ــایر نیازه ــن س ــرای تأمی ــاش ب ــر ت درگی
اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه نیــز شــده انــد. به 
گونــه ای کــه رابطــان به عنوان نماینــدگان مردم 
بــرای برقــراری ارتبــاط بــا بخــش هــای دیگــر 
توســعه نظیــر آمــوزش و پــرورش ، شــهرداری، 
ــده  ــه دهن ــازمانهای ارائ ــر س ــداری و دیگ فرمان
خدمــات شــهری اقــدام نمــوده انــد کــه در ایــن 
زمینــه موفقیــت هایی چــون ترغیب مســئولین 
و جلــب مشــارکت آنــان در مــوارد زیربــه دســت 
آمــده اســت: احــداث پــل عابرپیــاده، آســفالت 
کوچــه هــا ومعابــر، احــداث پــارک، ایجــاد 
فضــای ســبز، ایجــاد ایســتگاه اتوبــوس، تســریع 
ــه، پــاک بنــدی  درجمــع آوری بهداشــتی زبال
ــرل  ــا ، کنت ــه ه ــا و کوچ ــذاری خیابانه و نامگ
ــش  ــت پوش ــه تح ــی منطق ــواد غذای ــن م اماک

ــی،  ــی و ورزش ــای فرهنگ ــاد کانونه ــود، ایج خ
ایجادپایــگاه بــرای تهیــه جهیزیــه و سیســمونی 
افــراد بــی بضاعــت، جلوگیــری از نگهــداری دام 

ــكونی و ... ــق مس درمناط
ــه چشــم  ــدون هیــچ گون »داوطلبــان گرامــی ب
ــد  ــاده ان ــعه نه ــدم در راه توس ــی ق ــت مال داش
ــی  ــردم در ســامت حقیقت ــروز مشــارکت م ام

ــی شــود.« ــده م ــه در عمــل دی اســت ک
ــال ۱۴۰۱ :  ــب در س ــی داوطل ــعار روز جهان ش
ــامت از  ــت درس ــی و عدال ــجام اجتماع » انس

ــی« ــگ داوطلب ــج فرهن ــق تروی طری
مرکز بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد

آیا رابط بهداشت خود را می شناسید؟

چــرخ صنعــت گردشــگری شهرســتان تیــران 
و کــرون بــا وجــود ظرفیــت خــاص و بالقــوه، 
و  ریل گــذاری  بــا  کــه  می چرخــد  ُکنــد 
اصاحــات رو بــه توســعه و رشــد اســت. 
ــتان و  ــز اس ــا مرک ــری ت ــه ۴۵ کیلومت فاصل
مرکزیــت در مســیر تــردد بــه غــرب اصفهــان 
ــه  ــده ک ــث ش ــتان باع ــهرکرد و خوزس و ش
موقعیــت جغرافیایــی متفاوتــی را بــرای تیران 
و کــرون ایجــاد کنــد و ســاالنه حجــم باالیــی 
از ترددهــا در جاده هــای ایــن شهرســتان 

رقــم می خــورد.
از  گردشــگر  و  مســافر  از  باالیــی  حجــم 
روزهــای پایانــی هفتــه و تعطیــات ســال بــه 
ــای  ــی و ظرفیت ه ــت جغرافیای ــاظ موقعی لح
ــردد و  ــه ت ــن خط ــی در ای ــگری طبیع گردش
ــن  ــی ای ــای تاریخ ــد. ظرفیت ه ــكان دارن اس
ــا  ــوده، ام ــت ب ــز اهمی ــم حائ ــتان ه شهرس
کمتــر شــناخته و یــا معرفــی شــده و ایــن هم 
ــكل گیری  ــرای ش ــاز ب ــه کارس ــومین مؤلف س

ــد. ــاب می آی ــه حس ــگری ب ــت گردش صنع
ــه  ــی از س ــرون یك ــران و ک ــگری در تی گردش
ــمار  ــه ش ــتان ب ــن شهرس ــادی ای ــور اقتص مح
مــی رود کــه بخــش خصوصــی هــم در ایجــاد 
ــده  ــت وارد ش ــن صنع ــعه ای ــا و توس اقامتگاه ه
ــم  ــاهد تاط ــی ش ــن بخش ــی بی ــا هم افزای و ب
خوبــی در ایــن حــوزه خواهیــم بــود. مدیریــت 
شهرســتان از چنــد ســال گذشــته توان خــود را 
بــرای تقویــت ایــن صنعت بــه کار گرفته اســت. 

جذب سرمایه گذار برای گردشگری
میــراث  اداره  رئیــس  مظاهــری،  محســن 
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی، 
ــمردن  ــا برش ــرون ب ــران و ک ــتان تی شهرس
ظرفیت هــای فعــال در حــوزه گردشــگری 
ایــن شهرســتان گفــت: موقعیــت جغرافیایی و 
پتانســیل فعــال طبیعــی، مذهبــی، کشــاورزی 
ــددی  ــرفصل های متع ــته س ــی توانس و تاریخ
تاریخــی، طبیعــی،  از گردشــگری شــامل 
ــد. ــم بزن ــی را رق ــاورزی و مذهب ــامت، کش س

ســرمایه گذاران بــرای رونــق ایــن صنعــت 
خانه هــای  بازســازی  بــا  و  شــده اند  وارد 
قدیمــی و رونــق بــوم گــردی چالــش اســكان 
صنعــت  مفقــود  حلقــه  گذشــته  در  کــه 
گردشــگری بــود، رفــع شــد. در حــال حاضــر 
یكصــد تخــت اقامتــی در خانه هــای بــوم 
ــت. ــده  اس ــال ش ــتان فع ــن شهرس ــردی ای گ

تشکیل میز برنامه ریزی تخصصی 
گردشگری در مدیریت شهری

ــرون  ــران و ک ــهردار تی ــی ، ش ــن حجت حس
ــن  ــه پتانســیل گردشــگری در ای ــاره ب ــا اش ب
شــهر، گفــت: بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون 
چالش هــا، موانــع، فرصت هــا و زمینه هــای 
ــرای توســعه صنعــت گردشــگری  همــكاری ب
اهــداف تشــكیل ایــن میــز تخصصــی اســت، 
جلســه گفتگــوی بخــش خصوصــی و دولتــی 
در حــوزه گردشــگری بــا محوریــت ایــن میــز 

انجــام می شــود.
فعــاالن و ســرمایه گذاران گردشــگری در ایــن 
ــی و  ــا را بررس ــا و دغدغه ه ــت ها نیازه نشس
ــت  ــوان و مأموری ــت شــهری در حــد ت مدیری
ــد.  ــری می کن ــات را پیگی اداری خــود موضوع
ــرای  ــتان ب ــت شهرس ــی در مدیری ــزم خوب ع

ــود دارد. ــگری وج ــعه گردش توس

همکاری نهادهای اداری با سرمایه گذاران 
بخش خصوصی

 امیــر عــرب، معــاون برنامه ریــزی و امــور 
ــا اشــاره  ــدار تیــران و کــرون ب ــی فرمان عمران
بــه اســتقبال از ســرمایه گذاری در صنایــع 
ــوای  ــظ ه ــت: حف ــتان گف ــن شهرس ــاک ای پ
ــترین  ــه بیش ــی دارد ک ــت خاص ــاک اهمی پ
نویــن،  صنایــع  در  ســرمایه گذاری ها 
کشــاورزی و گردشــگری خواهــد بــود. موانــع 
پیــش روی صنعــت گردشــگری رفــع خواهــد 
ــه  ــروه تســهیل شهرســتانی ب شــد و در کارگ
ــا  ــته از دغدغه ه ــن دس ــه ای ــژه ب ــورت وی ص

می شــود. پرداختــه 
گنجینه گرانبهای طبیعی فرصتی برای 

توسعه صنعت گردشگری
و  تیــران  فرمانــدار  محمدی کیــا،  علــی 
ــی  ــر طبیع ــق بك ــه مناط ــاره ب ــا اش ــرون ب ک
ــای  ــه گرانبه ــت: گنجین ــتان گف ــن شهرس ای
طبیعــی مثــل قلعــه تاریخــی قمیشــلو و 
داالنكــوه، فرصتــی بــرای توســعه صنعــت 
ــن  ــت قوانی ــا رعای ــه ب ــوده ک ــگری ب گردش
و همــكاری حفاظــت محیط زیســت رقــم 

ــورد. ــد خ خواه
ــم  ــی بیــن بخشــی رق وی ادامــه داد: هم افزای
خــورده و انتظــار اســت تــا دســتگاه های 
ــیر  ــن مس ــتان در ای ــان شهرس ــات رس خدم
ــگری  ــعه گردش ــه توس ــته و ب ــكاری داش هم
ــای  ــی از محوره کمــک کنند.گردشــگری یك
ــوب  ــتان محس ــن شهرس ــادی ای ــم اقتص مه
می شــود و کم توجهــی در گذشــته باعــث 
شــده کمتریــن بهره بــرداری از ایــن پتانســیل 

ــرد. صــورت بگی

تندتر شدن چرخ ُکند گردشگری تیران و کرون

تیران وکرون

احیای بناهای کهن به عنوان پیشران 
اقتصادی با همكاری مردم می تواند به تقویت 

سرمایه اجتماعی منجر شود

به مناسبت 14 آذر روز جهانی داوطلب


