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انهدام باند سارقان خشن احشام

حســین تُرکیــان رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان اظهــار 
داشــت: در پــی وقــوع ســرقت ۳۶ رأس احشــام در یکــی از 
ــک  ــارقان ی ــه س ــه ای ک ــه گون ــن ب ــتان نائی ــتاهای شهرس روس
پیرمــرد چوپــان را مــورد ضرب و شــتم قــرار داده و دســت و پای او 
را بســته بودنــد و ایــن موضــوع نگرانی دامــداران منطقــه را موجب 
ــار تیمــی از  ــن ســرقت در اختی ــده ای ــه پرون ــود، بالفاصل شــده ب
ــت. ــرار گرف ــتان ق ــی شهرس ــس آگاه ــرب پلی ــان مج کارآگاه

وی افــزود: کارآگاهــان پــس از بررســی علمــی و تخصصــی صحنــه 
ــه الزم از ســارقان و انجــام  ــار و ادل ــوع جــرم و جمــع آوری آث وق
یکســری اقدامــات هوشــمندانه ســرانجام هویــت اعضــای باندی ۳ 
نفــره کــه دســت بــه ایــن ســرقت زده بودنــد را بــه دســت آوردنــد.

ــوده و  ــک زن ب ــرد و ی ــان ۲ م ــه متهم ــان اینک ــا بی ــان ب ترکی
همگــی دارای ســوابق متعــدد کیفــری هســتند، گفــت: ایــن افــراد 
چنــد روز قبــل از ســرقت بــه محــل رفتــه  و پــس از شناســایی و 
بررســی تمامــی جوانــب بــا یــک دســتگاه خــودروی وانــت نیســان 
ــن مــکان  ــه ای ــاره ب ــه دوب ــد در شــب حادث و یــک دســتگاه پرای
ــان،  ــا ضــرب و شــتم و بســتن و دســت و پــای چوپ مراجعــه و ب

ــوند. ــواری می ش ــه مت ــرقت  و از صحن ــای او را س دام ه
رئیــس پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان بیــان کــرد: ســرانجام بــار 
صــد هوشــمندانه صــورت گرفتــه، مشــخص شــد دزدان احشــام، 
ــه منطقــه و انجــام ســرقتی دیگــر را دارنــد  ــاره قصــد ورود ب دوب
ــات  ــک عملی ــان وارد عمــل شــده و در ی ــه کارآگاه ــه بالفاصل ک
غافلگیرانــه و ضربتــی آنــان را دســتگیر و بــه پلیــس آگاهی منتقل 
کــه تمامــی آن هــا توســط شــاکی مــورد شناســایی قــرار گرفتنــد.

علیرضــا خاکســار، مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ــت  ــه نوب ــاره ب ــن اش ــاد ضم ــهرداری نجف آب ــی ش و ورزش
قبــل ایــن رســانه کــه بــه موضــوع ایمنــی در قالــب مجموعــه 
ــاق  ــت ات ــد، گف ــه ش ــوش  پرداخت ــل خام ــای  قات طرح ه
فکــر کمیتــه فرهنــگ شــهروندی ســازمان بــا تدویــن شــعار  
دســت کــم نگیــر  در چهــار فــاز بــه مــواردی چــون تبییــن 
شــعار کلــی ایــن مبحــث بــا بهــره بــردن از تلنگر منظــری در 
بیننــده، بــه تصویــر کشــیدن معضــالت و عواقب عــدم رعایت 
زمــان و تاریــخ بیــرون گذاشــتن زبالــه و جایگزینــی و انجــام 
پــروژه هــای عمرانــی، فرهنگــی و ورزشــی در شــهر بــه جــای 
ــت  ــارج از نوب ــای خ ــع آوری زباله ه ــاری جم ــای ج هزینه ه
ــن معضــالت حــوزه پســماند شــهری پرداخــت. ــه مهمتری ب

ــث  ــت مبح ــه اهمی ــه ب ــا توج ــزود ب ــار اف ــدس خاکس مهن
تفکیــک زبالــه از مبــدا بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن 
دغدغه هــای مدیریــت شــهری و مــوارد دارای ضــرورت 
ــای  ــه تابلوه ــت از مجموع ــن نوب ــهروندی،  ای ــم ش در تعالی
ــاپ و  ــی، چ ــه طراح ــک زبال ــت تفکی ــا محوری ــهروندی ب ش

ــر تابلوهــای ســطح مناطــق مختلــف شــهری نصــب شــد. ب
مهنــدس خاکســار افــزود: شــعار اصلی ایــن نوبــت از مجموعه 
تابلوهــای شــهری،  دســت کــم نگیــر  تعییــن شــده کــه در 
چیدمان هایــی بــا ترکیــب مقایســه ای دو نمــاد متضــاد، 
زبالــه هــای تــر و خشــک، متفــاوت از لحــاظ جنــس ماننــد 
تیــغ اصــالح و اســکلت ماهی،بطــری شیشــه ای و اســتخوان، 
باطــری اکســید شــده و دور ریــز میــوه، و.. بــه تذکــر و تلنگــر 
ایــن موضــوع در ذهــن بیننــده شــهری پرداختــه شــده اســت.

ــا بهــم نمی خــورن، بهــم  ایــن دو متضــاد هســتند، ایــن دوت
ــدارن، و  .. از  ــم ن ــم تفاه ــازن، باه ــم نمی س ــدارن، باه ــط ن رب
ــرار  ــی برق ــری و گرافیک ــاد بص ــده تض ــان کنن ــعارهای بی ش
شــده در ایــن مجموعــه هســتند که مهنــدس خاکســار خاطر 
ــوع  نشــان کــرد بگارگیــری رنگ هــای متضــاد و مکمــل از ن
گــرم و ســرد و فــام رنگــی، درجــه اشــباع و..، نمادهــای بصری 
ــوارد  ــه از دیگــر م پرداخــت جــذاب و هشــتگ تفکیــک زبال
ــه فرهنــگ شــهروندی اســت. ــن مجموع لحــاظ شــده در ای

تفکیک زباله را دست کم نگیر

ــپاه  ــت بســیج س ــای مقاوم ــگاه ه ــن و پای ــه همــت خیری  ب
ــه نوعروســان  ــه ب بخــش مهردشــت،  شــانزده ســری جهیزی
شــد. خواهــد  اهــدا  مهردشــت  منطقــه  بی بضاعــت 

ــم کاالی  ــزده قل ــامل پان ــا ش ــن جهیزیه ه ــرد: ای ــه ک او اضاف
ــه یخچــال، اجــاق گاز، ماشــین لباسشــویی،  اساســی از جمل
ســرویس چینــی و قابلمــه، اتــو، فــرش، جــارو برقــی و 
تلویزیــون بــا رعایــت حفــظ کرامــت انســانی تحویــل 
ــد. ــاز کنن ــان را آغ ــی مشترک ش ــا زندگ ــد ت ــان ش نوعرس

ــج  ــه  را تروی ــدی هــدف از اهــدای جهیزی ســروان پاســدار قائ
زندگی آســان عنــوان کرد و اظهارداشــت: نوعروســان و دامادها 
بــا برپایــی یــک زندگــی آســان بــه دور از تجمــالت می تواننــد 
خوشــبختی را بــرای یکدیگــر بــه ارمغــان آورنــد چــرا کــه بــا 
نــوع تفکــر صحیــح و آســان، بســیاری از معضــالت اجتماعــی 
کاهــش پیــدا مــی کنــد. او در پایــان از تمــام خیریــن تقدیــر و 
قدردانــی کــرد کــه در ایــن امــر خیــر خواهانــه یــاری کردنــد.

اهدای شانزده سری جهیزیه به نو عروسان 

پنجاه و چهارمین نوبت از رسانه شهری فرهنگ شهروندی و تفکیک زباله

کشف ماینر قاچاق 

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از کشــف چهار دســتگاه 
ــزل  ــک من ــان از ی ــون توم ــه ارزش پانصــد میلی ــر قاچــاق ب ماین
مســکونی، در عملیــات مأموران انتظامــی این شهرســتان خبر داد.

ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی بیــان داشــت: در ایــن عملیــات 
ــام  ــرای انج ــده ب ــکیل پرون ــس از تش ــتگیر و پ ــم دس ــک مته ی
اقدامــات قانونــی بــه مرجــع قضائــی تحویــل داده شــد. از 
شــهروندان گرامــی تقاضــا داریــم در صــورت اطــالع از هــر گونــه 
ــر  ــتخراج غی ــاق کاال و اس ــه قاچ ــاز در زمین ــر مج ــت غی فعالی
قانونــی ارز دیجیتــال بالفاصلــه مراتــب را از طریــق شــماره تمــاس 

ــد. ــس اطــالع دهن ــه پلی ۱۱۰ ب

به مناسبت والدت با سعادت حضرت زهرا )س( تا والدت امام علی )ع(
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تفاهم نامه ساخت ۲مدرسه خیرساز

اداره کل نوســازی مــدارس اســتان اصفهــان: تفاهــم نامــه ســاخت 
دو مدرســه ۶ کالســه در شهرســتان نجــف آبــاد امضــا شــد.

زوج نیــک اندیــش و خیــر نجــف آبادی،آقــا و خانــم حــق پرســتی 
ــه ۶  ــاب مدرس ــک ب ــاخت  ی ــان در س ــد مرحومش ــاد فرزن ــه ی ب
کالســه در محلــه بهــاران این شهرســتان مشــارکت خواهنــد کرد.

ایــن مدرســه بــا زیربنــای ۸۰۰ مترمربــع در زمینــی بــه  مســاحت 
ــه  ــاخته و ب ــی س ــع ابتدای ــع و در مقط ــی ۲۶۰۰ مترمرب تقریب
ــد مرحــوم ایــن زوج  ــاد ســروش حــق پرســتی فرزن ــده ی ــام زن ن

ــام گــذاری خواهــد شــد. نیکــوکار ن
ــه ۶  ــاب مدرس ــک ب ــه ی ــم نام ــه تفاه ــن جلس ــن در ای همچنی
کالســه دیگــر بــا مشــارکت خیــران شــهرک ســعیدفر منعقد شــد.

ایــن مدرســه نیز در مقطــع ابتدایی، با زیربنــای ۸۰۰ مترمربع و در 
زمینــی بــه مســاحت تقریبــی ۱۲۰۰مترمربــع احداث خواهد شــد.

ــاری و  ــه ج ــاد بودج ــف آب ــهردار نج ــی ش ــول امام عبدالرس
عمرانــی پیشــنهادی ســال ۱۴۰۲ شــهرداری نجــف آبــاد را بــا 

۴۳ درصــد رشــد ۸۴۶ میلیــارد تومــان اعــالم کــرد.
عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد بــا اعــالم رشــد ۴۳ 
درصــدی بودجــه پیشــنهادی ســال ۱۴۰۲ نســبت بــه ســال 
ــان  ــارد توم ــده ۸۴۶ میلی ــال آین ــه س ــت بودج ــاری گف ج
پیشــنهاد شــده اســت کــه  ۳۳/۵ درصــد آن بودجــه جــاری 

و ۶۶/۵ درصــد آن بودجــه عمرانــی اســت.
ــال ۱۴۰۲ را  ــه س ــاص بودج ــای خ ــی ه ــی از ویژگ وی یک
همچــون ســال ۱۴۰۱ تقســیم ارزش افــزوده و آالیندگــی هــا 
بیــن مناطــق بــه نســبت جمعیــت هــر منطقــه بــر شــمرد و 
گفــت تــالش کردیــم بودجــه پیشــنهادی را در زمــان مقــرر 
ــرم  ــورای محت ــا ش ــم ت ــم کنی ــالمی تقدی ــورای اس ــه ش ب

فرصــت الزم جهــت بررســی و اعــالم نظــر داشــته باشــد.
ــاده ۱۰۱  امامــی در ادامــه درآمدهــای حاصــل از اجــرای م
ــه  ــد از کل بودج ــادل ۱۶/۱۹ درص ــهرداری را مع ــون ش قان
و درآمــد حاصــل از فــروش اراضــی و امــالک شــهرداری را 
معــادل ۸/۱۵ درصــد از کل بودجــه و درآمــد حاصــل از 

ارزش افــزوده کاال و خدمــات را معــادل ۴۴/۹ درصــد از کل 
بودجــه و درآمــد حاصــل از واریــز آالیندگــی را معــادل ۸/۲۷ 
ــای  ــایر کده ــل از س ــد حاص ــه و درآم ــد از کل بودج درص
درآمــدی و کوششــی و محلــی را معــادل ۲۲/۵ درصــد از کل 

بودجــه اعــالم کــرد.
امامــی در ادامــه میــزان بودجــه شــهرداری مرکــزی را معادل 
۲۸ درصــد از کل بودجــه و بودجــه شــهرداری منطقــه یــک 
را معــادل ۱۴/۷۷ درصــد از کل بودجــه و بودجــه شــهرداری 
منطقــه ۲ را معــادل ۱۳/۷۱ درصــد از کل بودجــه و بودجــه 
شــهرداری منطقــه ۳ را معــادل ۹/۱۰ درصــد از کل بودجــه 
و بودجــه شــهرداری منطقــه ۴ را معــادل ۹/۳۳ درصــد کل 
بودجــه و بودجــه شــهرداری منطقــه ۵ را معــادل ۸/۲۷ 
درصــد از کل بودجــه و بودجــه ســازمان هــای شــهرداری را 

معــادل ۱۴/۳۰ درصــد از کل بودجــه اعــالم کــرد.
ایشــان در پایــان افــزود بودجــه را طــوری تنظیــم کــرده ایــم 
ــن انحــراف را از برنامــه داشــته باشــیم و ناچــار  کــه کمتری

بــه تقدیــم الیحــه بــه شــورا نشــویم.

جزئیات بودجه سال 1402
بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ شهرداری نجف آباد نسبت به بودجه سال جاری ۴۳ درصد رشد داشته است

علــی ســالجقه رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت در 
جمــع خبرنــگاران گفــت: آنچــه کــه امــروز کشــور را بــه لحاظ 
آلودگــی بــه اینجــا کشــانده نتیجه فعالیــت همه ما بوده اســت.

وی بــا اشــاره بــه مــازوت ســوزی نیــروگاه شــهید منتظــری، 
ــل  ــال قب ــوزاند از س ــازوت می س ــروگاه م ــه نی ــت: اینک گف
شــروع شــده، امــا آلودگــی شــهر اصفهــان از ســال های قبــل 
بــوده اســت؛ از مــردم اســتان و شــهر اصفهــان عــذر خواهــی 
ــت در  ــن وضعی ــرا ای ــود، زی ــرایط موج ــر ش ــم بخاط می کنی
شــأن مــردم اصفهــان نیســت. ســالجقه بــا اشــاره بــه منابــع 
خــدادادی و متنــوع کشــور ایــران، بــا بیــان اینکــه بایــد امــروز 
هــم از موتور هــای برقــی و اتوبوس هــای برقــی اســتفاده 

کنیــم، افــزود: مکلفیــم کــه بــه موضــوع تغییــر اقلیم، پســماند 
ــهر  ــون ش ــا مدی ــه م ــان اینک ــا بی ــم.  وی ب ــرژی بپردازی و ان
اصفهــان و شــاهین شــهر هســتیم، گفــت: بــه عنــوان خادمــان 

ــم. ــاری از دوش مــردم برداری ــم ب نظــام آمدی
 ســالجقه افــزود: ایــن تکلیــف ماســت که در مــورد زاینــده رود 
ــن  ــم و ای ــان کار کنی ــهر اصفه ــای ش ــا و آالینده ه و حقابه ه
شــهر را پایلــوت و منطقــه آزمایشــی در حــوزه خــودرو برقــی 
و حمــل و نقــل عمومــی پــاک خواهیــم کــرد و در ایــن زمینــه 
ــازوت  ــورد م ــت. در م ــم گرف ــک خواهی ــت کم ــر صم از وزی
ســوزی ســال گذشــته بــا وزیــر نفــت قــرار شــد تهاتــری اتفاق 
افتــد آنجــا یــک جلســه مشــترک انجــام دهنــد؛ می خواســتم 
ــان داشــته  ــازوت ســوزی را در اصفه ــدم م امســال جشــن ع
باشــیم و قــرار بــود شــازند هــم همیــن باشــد، امــا نشــد و ایــن 

ــم.  مهــم را پیگیــری می کن
وی بــا بیــان اینکــه یکــی دو هفتــه آینــده بــا حضــور رئیــس 
جمهــور یکــی از طرح هــای بــزرگ را گازوئیــل را در پاالیشــگاه 
اصفهــان افتتــاح می کنیــم، خطــاب بــه نماینــده مــردم 
ــرای  ــس ب ــت مجل ــتار حمای ــه خواس ــهر و میم ــاهین ش ش
تقویــت صنــدوق ملــی محیط زیســت بــا تصویــب ۲۰ درصــد 

عــوارض آالیندگــی شــد. 

عذرخواهی از مردم اصفهان

 سکوریت ، شیشه مورد عالقه سارقین!  

ــب  ــه اغل ــت ک ــن اس ــر ای ــس بیانگ ــان پلی ــي کارشناس بررس
ــگام  ــه هن ــازار ب ــداول در ب ــرف مت ــر ع ــازه داران و کســبه براب مغ
ظهــر بــراي انجــام فریضــه نمــاز ، اســتراحت و صــرف ناهــار ، تنها 
بــه بســتن درب شیشــه اي ســکوریت اکتفــا کــرده و از کشــیدن 
ــت آن  ــل پش ــزي و زدن قف ــاي فل ــرار دادن حفاظ ه ــره و ق کرک
ــاي الزم را  ــان زمینه ه ــدام آن ــن اق ــه ای ــد ک ــودداري مي کنن خ
ــد.  ــم مي کن ــا فراه ــه مغازه ه ــارقان از اینگون ــرقت س ــراي س ب
لــذا به کســبه محتــرم توصیه می شــود بــه هنگام تعطیلــي موقت 
نیــز نســبت بــه رعایت نــکات ایمني و کشــیدن کرکره ، قــرار دادن 
حفــاظ فلــزي و زدن قفــل و فعــال کــردن دزدگیــر اقــدام کننــد.

سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به اصفهان جهت پیگیری مطالبات زیست محیطی
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درخشش فرهنگیان و دانش آموزان 
شهرستان نجف آباد در حوزه پژوهش

ــا  ــور محمدرض ــا حض ــر ، ب ــگران برت ــل از پژوهش ــم تجلی مراس
ابراهیمــی مدیــر کل آ.پ اســتان اصفهــان ، دکترســیدعلی 
مدینــه معــاون پژوهــش و برنامــه ریــزی و توســعه منابــع، 
اســتان  تحقیــق  و  پژوهــش  اداره  رئیــس  نظریــان  دکتــر 
اصفهــان و بــا حضــور مهمــان ویــژه دکتــر علــی محبــی 
برگــزار گردیــد.. آ.پ کشــور  پژوهشــگاه مطالعــات  رئیــس 

در ایــن همایــش ضمــن تقدیــر از برگزیــدگان، مســائل و 
مشــکالت حــوزه ی پژوهــش مطــرح و راهکارهایــی بــرای 
ــای  ــش در دنی ــه پژوه ــد ک ــد ش ــد و تاکی ــنهاد گردی آن پیش
ــد. ــی باش ــان م ــه  کار فرهنگی ــن عرص ــم تری ــز مه ــروز ج ام

در ایــن مراســم از پژوهشــگران امیــر حســین پاینــده فنــاور برتــر 
اســتان ، ســپیده ایمانیان، زهره اســماعیلی و فاطمه پویا رتبه دوم 
معلــم پژوهنــده اســتان، مــژگان شــکرالهی رتبه ســوم  پژوهشــگر 
برتــر اســتان ، طیبــه خاتــون صادقــی معلم پژوهنــده برتر اســتان، 
مــژده رحیمــی و رضــوان مهــدی پــور رتبه دوم اســتانی جشــنواره 
ــش آمــوزان امیــر محمــد غضنفــری و  ــوآوری و دان خالقیــت و ن
ــد. ــل آم ــر بعم ــر، تقدی ــگر برت ــری پژوهش ــین غضنف ــر حس امی

ایــن رشــته نیــروی انســانی بــرای بهبــود 
شــرایط محیــط زندگــی و طراحــی روش هایــی 
آلودگی هــای محیط زیســت  بــرای کاهــش 
پــرروش می دهــد و در راســتای بهبــود شــرایط 
ــرای  ــی ب ــی روش های ــی، طراح ــط زندگ محی
کاهــش آلودگــی محیط زیســت، آلودگــی هــوا، 
ــی  ــران آب و بیابان زادی ــاک، بح ــایش خ فرس
ایجــاد شــده اســت و بــرای افــرادی کــه 
روحیه ایــی پویــا دارنــد و بــه طبیعــت اهمیــت 

ــت.  ــب اس ــد مناس می دهن
 وظایف مهندس محیط زیست

ــرم  ــاندن گ ــل رس ــه حداق ــرای ب ــالش ب * ت
شــدن کــره زمیــن، اثــرات باران هــای اســیدی، 

ــه ازن ــب الی ــی و تخری ــای گلخانه ای گازه
ــهری  ــن آب ش ــتم های تامی ــی سیس * طراح
ــن  ــا کمتری ــی ب ــه فاضالب هــای صنعت و تصفی

ــت ــه محیط زیس ــیب ب آس
ــت محیطی  ــرات زیس ــی اث ــق و بررس *  تحقی

ــاز ــاخت و س ــای س پروژه ه
* تهیــه، بررســی و بــه روزرســانی گزارش هــای 

ــات محیطی تحقیق
ــت  ــظ محیط زیس ــای حف ــی پروژه ه * طراح
ماننــد تاسیســات احیــای آب، تبدیــل زبالــه بــه 

انــرژی و سیســتم کنتــرل آلودگــی هــوا

ــروژه  ــی پ ــی و پشــتیبانی فن ــات قانون * اقدام
ــط زیســت ــای اصــالح محی ه

* بازرســی از برنامــه هــای صنعتــی و شــهری 
بــرای حفــظ مقــررات محیــط زیســت

* ارائــه مشــاوره بــه ســازمان هــا و شــرکت هــا 
بــرای پاکســازی محــل هــای آلــوده

* تهیــه ، بــه روز رســانی و حفــظ برنامــه هــا ، 
مجوزهــا و روشــهای عملیاتــی اســتاندارد

ــود  ــای بهب ــه ه ــر پیشــرفت برنام * نظــارت ب
ــط زیســت ــده محی دهن

* تجزیــه و تحلیــل داده هــای علمی و بررســی 
ــرل کیفی کنت

بازار کار رشته مهندسی محیط زیست
 امــروزه داشــتن صرفــا مــدرک تحصیلــی 
دانشــگاهی بــرای پیــدا کــردن شــغل مناســب 
کافــی نیســت و بایــد مهارت هــای تخصصــی و 
جانبــی دیگــری را مرتبــط بــا رشــته تحصیلــی 
کســب کــرد تــا بتــوان شــغلی مناســب را بــه 

ــت آورد.  دس
کســب  بــا  رشــته  ایــن  فارغ التحصیــالن 
مهارت هــای فــردی و بــا توجــه بــه گســتردگی 
اســن رشــته و مباحــث آن می تواننــد در بــرای 
ــر صنایــع گوناگــون و تطابــق آن هــا  نظــارت ب

محیط زیســت  ســازمان  اســتاندارهای   بــا 
ــوند. ــه کار ش ــغول ب مش

تســلط بــر نرم افزارهــای مرتبــط ماننــد GIS و 
RS و مهارت هــای نرم افــزاری مرتبــط، تســلط 
بــر کار بــا دســتگاه های آزمایشــگاهی و ... 
می توانــد در پیــدا کــردن شــغل راهگشــا باشــد. 
ــراد  ــد اف ــه نیازمن ــزی ک ــه مراک ــان ب در پای
ــه  ــتند را ب ــته هس ــن رش ــرده ای ــل ک تحصی

صــورت اجمالــی نــام می بریــم. 
ــهرداری  ــی، ش ــام مهندس ــی، نظ ــع طبیع مناب
ــا و اداره آب و  ــرکت ه ــیمیایی، ش ــع ش صنای
فاضــالب، مراکــز مشــاوره محیــط زیســت، 
فــوالد،  شــرکت  کشــاورزی،  جهــاد  ادارات 
ــت  ــرژی، ســازمان مدیری ــع ســوخت و ان صنای
پســماند، ســازمان هــای محیــط زیســت، 
اداره راه و  شــرکت هــای ســاخت و ســاز، 
ترابــری، مراکــز بررســی آلودگــی هــوا، آمــوزش 
دادگســتری،  نفــت،  شــرکت  پــرورش،  و 

ــت ــط زیس ــای محی ــگاه ه آزمایش
ــی  ــری تحلیل ــایت خب ــل را در س ــه کام مقال

ــد. ــران بخوانی دیباگ
احمد شریعتی

مهندسی محیط زیست

ــل  ــی و حم ــور زیربنای ــت ام ــویان معاون ــول موس ــید رس س
ــات  ــر اتمــام عملی ــا اعــالم خب ــاد ب و نقــل شــهری نجــف آب
ــی  ــرب ۱۰۰۰ میل ــه آب ش ــاز دوم لول ــی ف ــی جابجای اجرای
لیتــری پــروژه تقاطــع غیــر همســطح شــهدای دانشــجو گفت 
ــداری  ــت فرمان ــا محوری ــل ب ــه از قب ــر اســاس جلســاتی ک ب
انجــام شــده بــود کار بــه صــورت مرتــب و طبــق برنامــه پیش 
رفــت و آخریــن فــاز جابجایــی لولــه ۱۰۰۰ میلــی لیتــری کــه 
ــا  ــود ب ــر همســطح شــهدای دانشــجو ب ــع غی ــارض تقاط مع
ــروژه و  ــکار پ ــا، پیمان ــاد، آبف ــف آب ــهرداری نج ــارکت ش مش
ــه اتمــام رســید. ــا موفقیــت ب کمــک راهــداری و پلیــس راه ب

ــرق،  ــمال ش ــروژه در ورودی ش ــن پ ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــاد  یکــی از نقــاط بســیار حســاس و کلیــدی شــهر نجــف آب
واقــع شــده اســت گفــت ایــن جابجایــی بــا خریــد لولــه فلزی 

ــراه  ــه هم ــب ب ــش مناس ــا پوش ــر ب ــر ۱۰۰۰ میلیمت ــه قط ب
ــش از ۶۰۰  ــول بی ــه ط ــورد نیازب ــالم م ــایر اق ــاالت و س اتص
ــال  از  ــر  ۹۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــر ب مت

ــه اتمــام رســید. ــاد ب ــع شــهرداری نجــف آب مناب
ــالم  ــی اع ــن جابجای ــی ای ــکات فن ــوص ن ــویان در خص موس
ــه دنبــال زمــان  ــاالی آب ب ــه علــت میــزان مصــرف ب کــرد ب
مناســبی مثــل ایــن فصــل ســرد بودیــم کــه مصــرف آب در 
حداقــل ممکــن باشــد و بــا کمتریــن قطعــی آب و مزاحمــت 

ــرای همشــهریان عزیــز ایــن جابجایــی انجــام شــود. ب
ــات  ــد از عملی ــون ۹۵ درص ــت تاکن ــان گف ــان در پای  ایش
اجرایــی انجــام شــده اســت و صرفــاً نقــاط اتصــال ابتدایــی و 
انتهایــی خــط باقــی مانــده کــه بــه خواســت خــدا ظــرف یــک 

هفتــه آینــده انجــام خواهــد شــد.

جابجایی فاز دوم لوله آب شرب تقاطع غیر همسطح 
شهدای دانشجو

نجف آباد در مسیر جریان خدمت

آشنایی با رشته های دانشگاهی، بازارکار و آینده شغلی



5سه شنبه 4 بهمن 1401 www.dibagaran7.ir 183 شـماره 

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

علل طالق در اوایل ازدواج

انتظار دارند زندگی مانند داستان های عاشقانه کتاب ها باشد.
* تمایل دارند یکدیگر را تغییر داده و شبیه هم رفتار کنند.

* در خصوص مســائل ســاده و پیش پا افتاده مشــاجره می کنند و 
تحــت تاثیــر احساســات قــرار گرفتــه و هیجانی برخورد مــی کنند.

* ماننــد دوران تجــرد رفتــار کــرده و دلتنــگ زندگــی در خانــواده 
خــود مــی شــوند.

* فرصــت خطــا بــرای یکدیگــر قائــل نشــده و پــس از مشــاجره 
عذرخواهــی نمــی کننــد.

بــا توجــه بــه شــرایط مالــی امــروزه بســیاری از افــرادی کــه 
ــا  ــاپ ب ــال لپ ت ــه دنب ــد ب ــر دارن ــاپ و کامپیوت ــه لپ ت ــاز ب نی
ــتند،  ــتوک هس ــا اس ــت دوم ی ــی دس ــب و حت ــت مناس قیم
ــه  ــی ب ــا از طرف ــد ام ــو را ندارن ــاپ ن ــد لپ ت ــدت خری ــرا ق زی

تمایــل دارنــد قبــل از خریــد اطالعاتــی داشــته باشــند.
مقایسه لپ تاپ استوک و دست دوم 

* لپ تاپ دست دوم و یا استوک افت قیمت شدیدی دارند.
* معمــوال دارای مشــکالت و ایراداتــی هســتند کــه لپ تــاپ 

دســت دوم ایــرادات بیشــتری نســبت بــه اســتوک دارد.
ــتند  ــی هس ــوع صنعت ــوال از ن ــتوک معم ــای اس * لپ تاپ ه
و تفاوت هایــی بــا لپ تاپ هــای خانگــی دارنــد و معمــوال 

ــد. ــری دارن ــی باالت کارای
* کیفیــت ســاخت لپ تــاپ اســتوک معمــوال باالتــر از دســت 

است. دوم 
ــد لپ تاپ هــای اســتوک معمــوال بیشــتر اســت  * عمــر مفی
زیــرا قطعــات بــا کیفیت تــری در آن ها اســتفاده شــده اســت و 
از طرفــی قیمــت مناســب تری نســبتا به نــوع آکبنــد آن دارند.
* لپ تاپ هــای اســتوک طراحــی ظریــف و تنوع رنگــی ندارند.

نیازسنجی در خرید لپ تاپ
قبــل از خریــد لپ تــاپ مدنظرحتمــا نیــاز خــود را مشــخص 
کنیــد زیــرا لپ تاپ هــای موجــود در فروشــگاه ها مشــخصات 

فنــی و ویژگی هــای مختلفــی دارنــد. 

لپ تاپ هــای مناســب برنامه نویســی از کارایــی و ســرعت 
ــجویان وزن  ــرای دانش ــتند. ب ــوردار هس ــی برخ ــیار باالی بس
در  می شــود.  محســوب  مهــم  گزینه هــای  از  لپ تــاپ 
معمــاری داشــتن نمایشــگر قدرتمنــد و بــزرگ مهم می باشــد. 
در نهایــت نیازســنجی مهــم اســت و هــر شــخصی بســته بــه 

نیــاز خــود لپ تــاپ مناســبی را بایــد انتخــاب کنــد.
سمیه طالب

آیا گزینه ارزان تری وجود دارد

بازدید مدیر آموزش و پرورش از 
تکمیل سالن دکتر شریعتی

ــداهلل  ــد تکمیــل ســالن دکتــر شــریعتی توســط ی ــد از رون  بازدی
عابــدی مدیــر آمــوزش و پرورش شهرســتان نجــف آباد انجام شــد. 
یــداهلل عابــدی اظهــار داشــت: تکمیــل ایــن پــروژه نیازمنــد نــگاه 
ویــژه فرمانــداری، اداره کل آمــوزش و پــرورش اصفهــان و اداره کل 

نوســازی آمــوزش و پــرورش اســتان مــی باشــد. 
ــران  ــئولین و خی ــتر مس ــت بیش ــا هم ــااهلل ب ــه داد: انش وی ادام

ــیم. ــروژه باش ــن پ ــاح ای ــاهد افتت ــش ش ــک اندی نی

ــدی  ــه جمع بن ــر ک ــن خب ــالم ای ــا اع ــی ب ــل ابوتراب ابوالفض
پیرامــون طــرح تشــکیل ســازمان ملــی مهاجــرت نهایی شــده 
اســت، گفــت: بــر اســاس این طــرح فرزنــدان حاصــل از ازدواج 
دائــم زنــان ایرانــی بــا اتبــاع خارجــی مشــمول اخــذ تابعیــت 

ــد. ــرار می گیرن ق
ــس  ــرون در مجل ــران و ک ــاد، تی ــف آب ــردم نج ــده م نماین
ــه  ــر اســاس مصوب شــورای اســالمی، ادامــه داد: ایــن اقــدام ب
ســال ۹۸ مجلــس شــورای اســالمی صــورت گرفتــه و افــرادی 
ــام  ــامانه ثبت ن ــون در س ــن قان ــب ای ــل از تصوی ــا قب ــه ت ک
ــد. ــرار می گیرن ــت ق ــذ تابعی ــمول اخ ــز مش ــند نی ــرده باش ک

ــل از  ــدان حاص ــرح فرزن ــن ط ــق ای ــرد: طب ــح ک وی تصری
ــوط  ــز من ــاع خارجــی نی ــا اتب ــی ب ــان ایران ازدواج شــرعی زن
بــر احــراز شــروطی از ســوی دادگاه مبنــی بــر اینکــه ازدواج 
صــوری نبــوده باشــد و از زن ایرانــی بــرای اخــذ اقامــت ســوء 
ــرار  ــم ق ــت دائ ــذ اقام ــمول اخ ــد مش ــده باش ــتفاده نش اس

ــت. ــد گرف خواهن
ــه  ــان اینک ــا بی ــم، ب ــس یازده ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ایــن مــوارد در ۲ بنــد طــرح تشــکیل ســازمان ملــی مهاجــرت 
منــدرج اســت کــه بــا تصویــب آن اجــرا خواهنــد شــد. یــادآور 
ــت  ــازمان ثب ــور، س ــر کش ــای دارد از وزی ــا ج ــد: در اینج ش
احــوال و بانــک ســپه قدردانــی کنیــم کــه مقدمــات تشــکیل 

ــد. ــم کرده ان ــی مهاجــرت را فراه ــازمان مل س
عضــو کمیســیون امــور داخلــی کشــور و شــوراهای مجلــس 
شــورای اســالمی، تاکیــد کــرد: بر ایــن اســاس در آینــده ای نه 
چنــدان دور اولیــن کارت هــای اقامــت دائمــی بــرای اتباعی که 
ــراز  ــت نگاری و ...اح ــگاری، انگش ــق چهره ن ــان از طری هویتش
ــات  ــه اقدام ــن اینک ــد ضم ــد ش ــادر خواه ــد، ص ــده باش ش
خوبــی از طریــق هــوش مصنوعــی در ایــن زمینــه انجام شــده 
ــی می شــود ــون رونمای ــن قان ــب ای ــل از تصوی ــه قب اســت ک

اخذ اقامت دائم برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ایرانی با اتباع خارجی

ابولفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس

نجف آباد، پایتخت ایثار و شهادت کشور
 بــا حضــور مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه شهرســتان 
نجــف آبــاد، حجــت االســالم والمســلمین حســناتی امــام جمعــه 
نجــف آبــاد، ابوترابــی نماینــده مــردم شهرســتان هــای نجف آبــاد و 
تیــران و کــرون در مجلــس شــورای اســالمی، مقیمی مشــاور وزیر 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و امامــی شــهردار نجــف آبــاد، جلســه 
ــون چگونگــی  ــن جلســه پیرام ــزار و در ای شــورای مشــورتی برگ
ــاد بــه عنــوان پایتخــت ایثــار و شــهادت  تدویــن طــرح نجــف آب

کشــور بحــث و تبــادل نظــر صــورت گرفــت. خرید لپ تاپ رده باال دست دوم یا استوک می تواند با ارزش تر از خرید لپ تاپ رده پایین نو باشد
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و  بــزرگ  کــه ســاکن شــهرهای  افــرادی 
ــوا  ــی ه ــا الودگ ــوال ب ــتند معم ــی هس صنعت
دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد. هــوای 
ــت  ــاز اس ــر س ــراد خط ــر اف ــرای اکث ــوده ب آل
ــاردار و  ــادران ب ــودکان، ســالمندان، م ــی ک ول
ــوی  ــی، ری ــای قلب ــاری ه ــه بیم ــان ب مبتالی
بیشــتر در معــرض خطــر هســتند. بهتــر اســت 
ــر از عــوارض  ــه ای زی ــکات تغذی ــا رعایــت ن ب

ــم. ــم کنی ــا ک ــی ه ــی از آلودگ ناش
۱.مصرف مواد غذایی حاوی پکتین

ــام  ــه در ای ــی ک ــوه های ــن می ــی از بهتری یک
آلودگــی هــوا توصیــه مــی شــود، ســیب 
اســت زیــرا سرشــار از پکتیــن اســت کــه ضــد 
ســموم موجــود در هــوا اســت و ســرب را بــه 
ــه  ــیدن آن ب ــع رس ــرده و مان ــذب ک ــود ج خ

ــی شــود. ــدن م ــای ب ســلول ه
ــوت  ــد ت ــی مانن ــوه های همچنیــن مصــرف می
فرنگــی و پرتقــال کــه دارای پکتیــن هســتند 
یکــی از راهکارهــای موثــر در مقابلــه بــا 
تاثیــرات نامطلــوب آلودگــی هــوا مــی باشــد.

۲. نوشیدن آب زیاد فراموش نشود
نوشــیدن اب زیــاد در ایــن ایــام نوشــیدن بــه 

ــی  ــالح اضاف ــا ام ــد ت ــک می کن ــا کم کلیه ه
ــدت  ــی م ــدن خــارج شــود و ذرات آلودگ از ب

ــد. ــی بمان ــدن باق ــری در ب کمت
E , D ۳. مصــرف مــواد غذایــی دارای ویتامین

مــواد غذایــی کــه حــاوی ایــن ویتامیــن 
ــد،  ــیدانی دارن ــی اکس ــت آنت ــتند، خاصی هس
آنتــی اکســیدان هــا مضــرات ناشــی از تجمــع 

ــل  ــه حداق ــدن را ب ــای آزاد در ب ــکال ه رادی
ــه ایــن موادغذایــی مــی  مــی رســانند از جمل

ــر اشــاره کــرد: ــوارد زی ــه م ــوان ب ت
ــادام، گــردو، زیتــون،  روغــن هــای گیاهــی، ب
ــرگ ســبز،  ــه گنــدم، ســبزیجات دارای ب جوان
 D ــن ــی حــاوی ویتامی ــواد غذای ــن م همچنی
اثــرات گازهــای آالینــده را خنثــی مــی کنــد. 

ویتامیــن دی در موادغذایــی ماننــد شــیر، کره 
و زرده تخــم مــرغ وجــود دارد. کلســیم موجود 
در شــیر و لبنیــات باعــث کاهــش جــذب 
ــود.  ــی ش ــرب م ــد س ــنگین مانن ــر س عناص

۴.  چرب و چیلی ها ممنوع!
 در روزهایــی کــه آلودگــی هــوا در حــال 
ــرب و  ــای چ ــرف غذاه ــت از مص ــدید اس تش
ــی  ــد حیوان ــای جام ــی ه ــوص چرب ــه خص ب
ــرف  ــه مص ــرا ک ــد چ ــاب کنی ــی اجتن و گیاه
ــوان  ــدن ت ــم ش ــث ک ــی باع ــن غذاهای چنی
بدنــی و ذهنــی شــما در طــول روز مــی شــود. 
همچنیــن از مصــرف تنقالتــی ماننــد چیپــس، 
پفــک و نوشــابه هــای گازدار و مــوادی ماننــد 
سوســیس و کالبــاس پرهیــز شــود زیــرا ایــن 
موادغذایــی بــه دلیــل داشــتن مــواد شــمیایی 
و نگهدارنــده باعــث اختــالل در جــذب عناصــر 
ــی  ــرات منف ــود و اث ــی ش ــدن م ــد در ب مفی

ــد. ــی کن ــوا را بیشــتر م ــی ه الودگ
زهرا طاهری

چه بخوریم! چه نخوریم!
خوردن یک سیب در روز، مسمومیت با سرب را از شما دور می کند

ــزو  ــرون ج ــران و ک ــه تی ــان اینک ــا بی ــی ب ــدی آرپناه مه
ــه ای اســت،  ــد محصــوالت گلخان ــن قطب هــای تولی مهم تری
اظهــار کــرد: بیــش از ۳۰۰ هکتــار از اراضــی کشــاورزی ایــن 

ــه اســت. ــا اختصــاص یافت ــه گلخانه ه شهرســتان ب
و صیفــی  گلخانه هــا ســبزی  عمــده  بخــش  افــزود:  او 
بــوده و تنهــا چهــار گلخانــه گل تزئینــی اســت کــه عمــده 
محصــوالت ایــن گلخانه هــا مرغــوب و صادراتــی هســتند.

ــا  ــرون ب ــران و ک ــتان تی ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــی در  ــبزی و صیف ــن س ــزار ت ــاالنه ۵۰ ه ــه س ــان اینک بی
گلخانه هــای ایــن شهرســتان تولیــد می شــود، تصریــح 
ــوالت  ــن محص ــادرات ای ــراوری و ص ــته بندی، ف ــرد: بس ک
ــود. ــل ش ــد تکمی ــه تولی ــا حلق ــه ت ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م

ادامــه داد: در حــال حاضــر بســته بندی محصــوالت  او 
ــازی  ــد س ــه و برن ــق یافت ــتان رون ــن شهرس ــاورزی ای کش

ــد. ــد ش ــام خواه ــوالت انج محص
آرپناهــی ســرمایه گذاری در حــوزه صنایــع تبدیلــی را یکــی 
از مهم تریــن الزامــات بــرای تکمیــل حلقــه تولیــد برشــمرد 
و یــادآور شــد: در ایــن حــوزه بایــد بیشــتر کار شــود تــا خــام 
فروشــی محصــوالت کشــاورزی کاهــش و ســود و منفعــت 

آن افزایــش یابــد.
ــد  ــه تســهیالت بانکــی در ایــن حــوزه را مهــم خوان وی ارائ
ــوان  ــش می ت ــن بخ ــار در ای ــاص اعتب ــا اختص ــت: ب و گف
ــا  ــی ب ــدازی واحد های ــاهد راه ان ــا ش ــعه گلخانه ه ــل توس مث

ــیم. ــی باش ــع تبدیل ــت صنای محوری

صادرات ۹0 درصد از محصوالت گلخانه ای
تیران و کرون

اخذ سند تک برگ ۶۲۳ هکتار از اراضی 
شهرستان تیران و کرون

شهرســتان  شهرســازی  و  راه  اداره  رئیــس  کاشــفی  ســعید 
ــار  ــت: امســال اســناد دفترچــه ای ۵۷۸ هکت ــرون گف ــران و ک تی
ــه  ــرون ب ــران وک ــتان تی ــم شهرس ــل حری ــی داخ ــی دولت اراض
اســناد تــک بــرگ تبدیــل شــد، همچنیــن ســند فــاز دوم 
ــه وســعت تقریبــی ۴۵ هکتــار نیــز دریافــت  بهارســتاِن تیــران ب
ــرای  ــن گام ب ــه اولی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــفی ب ــعید کاش ــد. س ش
مبــارزه بــا زمین خــواری اجــرای حدنــگاری اراضــی ملــی 
ــدن  ــنددار ش ــتر و س ــون کاداس ــرای قان ــا اج ــت: ب ــت، گف اس
دســتگاه های  و  مــردم  بیــن  دعــاوی  و  اختالفــات  اراضــی، 
ــی  ــناد تک برگ ــذ اس ــا اخ ــن ب ــود، همچنی ــع می ش ــی رف دولت
ــی و ســوء اســتفاده از  ــت، ســودجویی از اراضــی مل ــام دول ــه ن ب
ــد. ــن می رس ــل ممک ــه حداق ــز ب ــد نی ــام دارن ــه ابه ــنادی ک اس

تیران و کرون
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ــاره  ــا اش ــرون ب ــران و ک ــدار تی ــا، فرمان ــی محمدی کی عل
ــعه و  ــگاه توس ــنواره و نمایش ــتین جش ــزاری نخس ــه برگ ب
پیشــرفت کشــاورزی نویــن محصــوالت گلخانــه ای در تیــران 
و کــرون، اظهــار داشــت: ایــن شهرســتان قطــب محصــوالت 
گلخانــه ای اســتان اصفهــان بــه ویــژه در تولیــد فلفــل 
ــت  ــتا ظرفی ــن راس ــود و در همی ــوب می ش ــه ای محس دلم
بــاالی تولیــد ایــن محصــوالت و فرصت هایــی کــه در 
ــن  ــده در ای ــاد ش ــتغال ایج ــادی و اش ــد اقتص ارزآوری، رش

ــد. ــد ش ــته خواه ــش گذاش ــه نمای ــگاه ب نمایش
ــن  ــا ۲ بهم ــداد را ۲۹ دی ت ــن روی ــزاری ای ــان برگ وی زم
ــاورزی در  ــدات کش ــگاه تولی ــزود: نمایش ــرد و اف ــالم ک اع

ــد. ــد ش ــزار خواه ــان برگ ــتای افج روس
محمدی کیــا بــا بیــان اینکــه بالــغ بــر ۸۰۰ گلخانــه ســبزی، 
ــاحت  ــا مس ــه ب ــن منطق ــی در ای ــای زینت ــی و گل ه صیف
ــده اســت، خاطرنشــان  ــدازی ش ــار راه ان ــش از ۳۰۰ هکت بی
ــورهای  ــه کش ــش ب ــن بخ ــدات ای ــد تولی ــرد: ۹۰ درص ک

ــود. ــادر می ش ــارس ص ــج ف ــوزه خلی ح
ــدرن در  ــزات م ــرون اســتفاده از تجهی ــران و ک ــدار تی فرمان
ــع  ــه داد: صنای ــد و ادام ــم خوان ــت را مه ــن صنع ــعه ای توس
ــال  ــته فع ــال گذش ــک س ــز در ی ــته بندی نی ــی و بس تبدیل
ــل  ــاورزی و تکمی ــد کش ــه رش ــوع ب ــن موض ــه ای ــده ک ش

ــد. ــک می کن ــد کم ــه تولی حلق
ــرای  ــان ب ــن و دانش بنی ــای نوی ــرد: از فناوری ه ــان ک وی بی
مدیریــت بهینــه انــرژی اســتفاده می شــود کــه ایــن موضــوع 
بــه کاهــش هزینه هــا و افزایــش تولیــد کمــک کــرده اســت.

محمدی کیــا بــا بیــان اینکــه رویدادهــای فرهنگــی در 
معرفــی ایــن ظرفیــت کارآمــد اســت، یــادآور شــد: در 
ســتاد برگــزاری بــرای ایــن رویــداد پیش بینــی شــده 

ــی  ــاق بارزگان ــی و ات ــکل های مردم ــی، تش ــه ادارات دولت ک
ــران و کــرون هــم همــکاری  ــاد و تی شهرســتان های نجف آب

داشــته باشــند.
وی بــا یــادآوری اینکــه قــرار بــر ایــن بــود کــه ایــن رویــداد 
ــدن  ــی ش ــل طوالن ــا به دلی ــود ام ــزار ش ــاه برگ ــل مهرم اوای
ــان آن  ــور، زم ــاص کش ــرایط خ ــزی و ش ــد برنامه ری فرآین
ــن  ــه ای ــود دارد ک ــت وج ــن ظرفی ــت: ای ــرد، گف ــر ک تغیی

ــود. ــزار ش ــاالنه برگ ــله ای و س ــورت سلس ــداد به ص روی

حضور فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد در 
جلسه شورای اسالمی شهر گلدشت

 موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان 
نجــف آبــاد در جلســه هفتگــی شــورای اســالمی شــهر گلدشــت 

حضــور یافــت.
ــه،  ــام جمع ــالمی، ام ــورای اس ــای ش ــه اعض ــه ک ــن جلس در ای
شــهردار و مدیــران داخلــی شــهرداری گلدشــت حضــور داشــتند 
ــا ســایر دســتگاه هــای  مســائل و مشــکالت شــهر کــه مرتبــط ب

ــد. ــرح گردی ــد مط ــی و ادارات بودن اجرای
ــتورات  ــه دس ــن ارائ ــاد ضم ــتان نجــف آب ــژه شهرس ــدار وی فرمان
ــات  ــده، خدم ــرح ش ــکالت مط ــائل و مش ــوص مس الزم در خص
شــهرداری را در زمینــه پــروژه هــای عمرانــی و مســائل فرهنگــی 
ــان از  ــرد و در پای ــی ک ــت ارزیاب ــد مثب ــی در دوره جدی اجتماع
ــای  ــن اعض ــهرداری و همچنی ــران ش ــهردار و مدی ــات ش زحم

ــود. ــر نم شــورای اســالمی شــهر تقدی

نخستین جشنواره پیشرفت کشاورزی نوین 

خشــونت از نظــر لغــوی بــه معنــای خشــکی و ســختی 
اســت و از نظــر اصطالحــی حالتــی از رفتــار اســت کــه فــرد 
ــا غیرفیزیکــی خواســته ی خــود را  ــا زور فیزیکــی ی خشــن ب
بــه دیگــران تحمیــل مــی کنــد پرخاشــگری در نوجوانــان: بنــا 
ــه تعریفــی پرخاشــگری یکــی از مهــارت هــای طبیعــی در  ب
مجموعــه رفتارهــای انســانی کــه در موقعیــت انســانی باخــت، 
پیــروزی شکســت( کــه فــرد بــرای دســتیابی بــه بــه اهدافــش 
از آن اســتفاده مــی کند.ایــن مکانیســم دفاعــی الگــوی 
ــل  ــاع در مقاب ــرای دف ــه ب ــدن اســت ک ــی ب ــاری محافظت رفت
آنچــه اضطــراب برانگیــز اســت طــرح ریــزی شــده اســت.بین 
ــن  ــود دارد بیشــتر والدی ــاوت وج پرخاشــگری و خشــونت تف
پرخاشــگری را بــا خشــونت در فرزندانشــان اشــتباه مــی گیرند 
ــی  ــد ول ــانی دارن ــم یکس ــگری عالئ ــونت پرخاش ــه خش اگرچ
ــونت  ــگری و خش ــرز پرخاش ــا م ــم متفاوتند.ام ــا ه ــاد ب از بنی
آســیب جســمی اســت رفتــار پرخاشــگری آســیب جســمی به 
ــاال و  ــرادی کــه پرخاشــگری ب ــن اف ــاوت بی ــدارد. تف همــراه ن
پائیــن دارنــد وجــود دارد نوجوانــان بــا  باالبیشــتر بــه مقابله ای 
غیــر مولــد اعتمــاد مــی کننــد امــا نوجوانــان کمتــر پرخاشــگر 
تمایــل بــه اســتفاده از راهکارهایــی بــرای مقابلــه با احساســات 
ــا حــدی  ــنی ت ــرایط س ــل ش ــه دلی ــی ب ــد. نوجوان ــود دارن خ
متفــاوت تــر از بزرگســالی اســت عوامل پدیــد آورنده خشــونت 
در نوجوانــان شــامل عوامــل درونــی ماننــد اختــالالت روانــی، 
ــه عوامــل  ــوط ب ــواد مخــدر کــه خشــونت مرب افســردگی و م
غریــزی و عوامــل مربــوط بــه خانــواده، تمایــالت و روابــط درون 

خانوادگــی از عوامــل ژنتیکــی اســت.
 علل پرخاشگری در نوجوانان: 

* فعالیــت هــای هورمونــی جنســی در نوجوانــان * رفتارهــای 

ــرض خشــونت در  ــن در مع ــرار گرفت ــی * ق پرخاشــگرانه قبل
خانــه * خشــونت در رســانه  * اســتفاده از الــکل و مــواد مخــدر

ــوان *  ــه نوج ــز ب ــن آمی ــاظ توهی ــی و الف ــای کالم * آزاره
تنبیــه و حملــه فیزیکــی بــه نوجــوان * تحــت فشــار گذاشــتن 
نوجــوان و اصــرار بــه انجــام کاری کــه دوســت نــدارد * شــیوه 
برخــورد نامناســب والدیــن بــا نوجوانــو اســتفاده از امــر و نهــی 

* تجــاوز بــه حقــوق نوجــوان
نوجوان خشم خود را چگونه نشان می دهد؟

* حملــه بــه افــراد و حیوانــات  * کشــاندن بحــث بــه جــدال 
بگــو و مگــو * دعــوا بــا دیگــران  * داد زدن و تهدیــد کــردن 

دیگــران، کــج خلقــی کــردن، خــراب کــردن امــوال
الهام شهریاری

خشونت در نوجوانان

گلدشت

برگزاری مسابقات کاراته سبک آی کی دو

ــاد  اولیــن دوره مســابقات کارارتــه قهرمانــی شهرســتان نجــف آب
ــا شــرکت  ــالش ب ــالن ورزشــی ت ــه دو در س ــی کارات ســبک آیک
۱۰۰ کاراتــه کار و بــا حضــور موحــد رییــس اداره و منــزه مســوول 
آمــوزش اداره ورزش و جوانــان، کاظمــی و مقدســی رییــس 
ــتان، داوران و  ــه شهرس ــات کارات ــی هی ــط عموم ــوول رواب و مس

ــاد برگــزار شــد. ــه دو نجــف آب ــان ســبک آیکــی کارات مربی

تیران و کرون
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حضــرت امــام علــی النقــی الهــادی )ع( در 
نیمــه ذی  الحجــه ســال ۲۱۲ هجــری قمــری در 
محلــی بــه نــام صریــا در اطــراف مدینــه منــوره 
ــد و در ســوم رجــب ســال ۲۵۴  ــا آمدن ــه دنی ب
ــه شــهادت رســیدند. هجــری قمــری در ســامرا ب

حضــرت امــام علــی بــن محمــد النقــی الهــادی 
ــیعیان  ــوای ش ــن پیش ــالم( دهمی ــه الس )علی
ــال ۲۱۲  ــه س ــاه ذی الحج ــه م ــان در نیم جه
ــا در  ــام صری ــه ن ــی ب ــری در محل ــری قم هج
ــدر  ــد. پ ــا آمدن ــه دنی ــوره ب ــه من ــراف مدین اط
ــادر  ــواد )ع( و م ــام ج ــرت ام ــان حض بزرگوارش
ــت و  ــا فضیل ــی و ب ــوی گرام ــان بان ــه ش مکرم

ــام ســمانه اســت. ــه ن ــوا ب تق
مشــهورترین القــاب ایشــان، »نقــی« و »هــادی« 
ــه آن حضــرت »ابوالحســن« )ابوالحســن  و کنی

الثالــث( اســت.
پــدر  شــهادت  از  پــس  )ع(  هــادی  امــام 
گرامیشــان در ســال ۲۲۰ هجــری قمــری و در 

ــید. ــت رس ــه امام ــالگی ب ــن ۸ س س
ایــن امــام همــام )ع( در مــدت امامــت خــود 
ــم  ــی )معتص ــای عباس ــن از خلف ــد ت ــا چن ب

ــق پســر معتصــم، متــوکل  ــرادر مأمــون، واث ب
بــرادر واثــق، منتصــر پســر متــوکل، مســتعین 
ــر  ــر دیگ ــّز پس ــر و معت ــوی منتص ــر عم پس

ــود. ــوکل( معاصــر ب مت
ــال و  ــادی )ع( ۳۴ س ــام ه ــت ام ــدت امام م
عمــر شریفشــان ۴۲ ســال بــود کــه در ســال 
۲۵۴ در شــهر ســامراء توســط معتــّز عباســی 
ــود  ــه خ ــهید، و در خان ــموم و ش ــون مس ملع

ــد. ــون گردی مدف
ــی  ــی النق ــام عل ــی ام ــاک و نوران ــع پ مضج
)ع( و فرزنــد عزیزشــان حضــرت امــام حســن 
عســکری )ع( )مشــهور بــه حــرم امامیــن 
عســکریین( در ســامرا، زیارتــگاه و ملجــاء 

ــت. ــقان و ارادتمنــدان اس ــیعیان، عاش ش
مرقــد شــریف حضــرت نرجــس خاتــون )س( 
ــادر  ــکری )ع( و م ــن عس ــام حس ــر ام همس
امــام زمــان )عــج( و حضــرت حکیمــه خاتــون 
ــام  ــر ام ــواد )ع( و خواه ــام ج ــر ام )س( دخت
هــادی )ع( نیــز در جــوار قبــور مطهــر ایــن دو 

ــرار دارد. ــام بزرگــوار )ع( ق ام

ســاده لوحــی مفهــوم ثابتی نــدارد؛ مثــال ممکن 
ــر  ــاده بنظ ــما س ــر ش ــر از نظ ــک نف ــت ی اس
برســد ولــی بــه چشــم دیگــران بســیار خــوش 
اخــالق، خــوش بیــن و بــی گنــاه بیایــد. افــراد 
ســاده لــوح معمــوال همــه چیــز را زود بــاور مــی 
کننــد و تصــور مــی کننــد همــه آدم هــا قصــد 
و نیتشــان خــوب اســت. آنهــا فکــر مــی کننــد 
ــی مــی چرخــد و  دنیــا فقــط روی پاشــنه خوب
هیــچ کــس فکر یــا نیــت بــدی نــدارد؛ در حالی 
کــه متاســفانه اصــال اینطــور نیســت! اگــر آدم 
ســاده ای باشــید احتمــاال قربانــی کالهبــرداری 
یــا فریــب خــوردن از دیگــران هــم مــی شــوید.

ــش از  ــد بی ــی کنی ــر م ــا فک ــر واقع ــاال اگ ح
حــد آدم صــاف و ســاده ای هســتید و الزم 
اســت کمــی زرنگــی و سیاســت هــم چاشــنی 
ــا  ــا انته ــا را ت ــروز م ــب ام ــد مطل ــان کنی کارت
مطالعــه کنیــد. مــا اینجــا نکاتــی در اختیارتــان 
مــی گذاریــم کــه بــه شــما کمــک مــی کننــد 
ســادگی بیــش از حــد را کنــار بگذاریــد و 

ــد. ــار کنی ــر رفت ــه ت عاقالن
ــام  ــا انج ــردن ی ــت ک ــل از صحب ۱- قب
ــن کار در عمــل  ــد: البتــه ای ــر کنی کاری فک
ســخت اســت و نیــاز بــه تمریــن دارد. پــس اول 
ــد. در  ــن کنی ــک روز تمری ــد ی ــم بگیری تصمی
آن روز تصمیــم بگیریــد کــه قبــل از بــروز هــر 
ــد و از  ــر کنی ــرایطی، فک ــر ش ــی و در ه واکنش
نقطــه نظــر دیگــری بــه موضــوع نــگاه کنید.بعد 
ایــن مــدت را بــه یــک هفتــه برســانید.کم کــم 

ــل مــی شــود. ــان تبدی ــه عادتت ــن کار ب ای
۲- از ســکوت کــردن نترســید: ســکوت بــه 

شــما اجــازه مــی دهــد تــا خیلــی بهتــر همــه 
ــه ای  ــدگاه آگاهان ــد و دی ــی کنی ــز را ارزیاب چی
دربــاره همــه چیــز داشــته باشــید، نــه اینکــه بــا 
ســادگی جوابــی بدهیــد و بعــدش هم پشــیمان 
شــوید. وقتتــان را روی ارزیابــی و تصمیــم گیری 
ــردن  ــه ســکوت ک ــد ک ــد و بدانی ــز کنی متمرک

اصــال چیــز بــدی نیســت.
۳- بیشــتر احتیــاط کنیــد: احتیــاط کــردن 
باعــث مــی شــود مجبــور شــوید آگاهانــه فکــر 
کنیــد. البتــه بایــد بــرای ایــن کار هــم تمریــن 
ــم  ــم ک ــه ک ــید ک ــن باش ــی مطمئ ــد ول کنی
احتیــاط کــردن بخــش طبیعــی و جدایــی 

ــد شــد. ــان خواه ــر رفتارت ناپذی

ــته  ــال داش ــتری روی ح ــز بیش ۴- تمرک
باشــید: حواســتان را روی افــراد و اتفاقاتــی کــه 
دور و برتــان مــی گــذرد متمرکــز کنیــد. پــس 
بــه جــای اینکــه در ابرهــا ســیر و ســفر کنیــد، 
شــش دانــگ حواســتان را متوجــه زمــان حــال 
و اتفاقاتــی کــه دور و برتــان مــی افتــد بکنیــد.

ــوش  ــز گ ــه چی ــه هم ــت ب ــا دق  5- ب
کنیــد: بــه طــور کلــی شــنونده خوبــی بــودن 
یکــی از ویژگــی هــای بســیار مهــم اســت کــه 
هــر کســی بایــد آن را داشــته باشــد. بــه جــای 
عجلــه و اشــتیاق بــرای اینکــه جزئیــات زندگــی 
تــان را بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذاریــد، از آنها 
ســوال کنیــد و ســعی کنیــد بــه حرف هایشــان 

خــوب گــوش بدهیــد.
۶- تحقیــق و پــرس و جــو کنیــد: بــه فکــر 
ــی کــه نمــی  ــاره چیزهای ــن باشــید کــه درب ای
دانیــد اطالعــات بیشــتری کســب کنیــد. ســاده 
نبــودن بــه معنــی اعتمــاد نکــردن نیســت، بــه 
معنــی درســت فکــر کــردن، ارزیابــی کــردن و 
توجــه به همــه ابعــاد و جوانب موضوعات اســت.

ــد :  ــوش کنی ــان گ ــدای درونت ــه ن 9- ب
حتــی اگــر آدم ســاده یــا زود بــاوری هم باشــید، 
اغلــب اوقــات احساســی ایــن وســط وجــود دارد 
کــه بــه شــما مــی گویــد یــک جــای کار مــی 
لنگــد. پــس بــه جــای اینکــه چنیــن حســی را 
ــت  ــه آن اهمی ــد ب ــد ســعی کنی ــده بگیری نادی

بدهیــد و ببینیــد از کجــا آب مــی خــورد.
۱۰- از آشــنایی بــا افــراد جدید اســتقبال 
ــه  ــودن شــما ممکــن اســت ب ــد: ســاده ب کنی
ــدود  ــان را مح ــه روابطت ــد ک ــل باش ــن دلی ای
بــه آدم هایــی کــرده ایــد کــه آنهــا هــم مثــل 
ــان  ــل خودت ــا مث ــد ی ــی کنن ــر م ــان فک خودت
ســاده هســتند. اگــر اینطــور اســت پــس بهتــر 

ــد آشــنا شــوید. ــا آدم هــای جدی اســت ب
ــتر  ــان را بیش ــی ت ــات زندگ ۱۱- تجربی
ــم  ــه ک ــوال نتیج ــی معم ــاده لوح ــد: س کنی
تجربگــی افــراد اســت. اگــر هنــوز خیلــی چیزها 
ــه در  ــت ک ــی اس ــد طبیع ــرده ای ــه نک را تجرب
خیلــی مــوارد ســاده باشــید. معمــوال هــر چــه 
ســن مــا بــاال مــی رود میــزان ســادگی مــان هم 
کمتــر مــی شــود ولــی در عیــن حــال خودتــان 
هــم مــی توانیــد بــه ایــن رونــد کمــک کنیــد.
سمیه شریعتی

خدایا! چرا من اینقدر ساده ام؟!

امام هادی )ع( ، پناهگاه نیازمندان و گرفتاران


