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موفق در عرصه های 

ملی و بین اللملی

بازدید رئیس اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی نجف آباد 
از کتابخانه عمومی زهرائیه

بومی سازی ایمن ساز 
فرابنفش ها در دانشکده 

سمیه نجف آباد 

ادامه پیگیری ها برای باز 
شدن مدارس نجف آباد 

کشتارگاه نجف آباد، آبروی کشور و قطب صادرات
مدیــر کل دامپزشــکی اســتان اصفهــان گفــت: اســتان اصفهــان بــا ســی و ســه 
کشــتارگاه بیشــترین ســهم را از ایــن لحــاظ بــه خــود اختصــاص داده و بــه نظر 
ــاد، ظرفیــت  ــرداری از کشــتارگاه در دســت احــداث نجف آب ــا بهره ب می رســد ب

صــادرات گوشــت کشــور نیــز رشــد قابــل توجهــی پیــدا کنــد.
ــا اعــام  ــی ب ــروژه عمران ــن پ ــد خــود از ای شــهرام موحــدی در حاشــیه بازدی
ــژه در  ــه وی ــا داشــتن مراتــع متعــدد ب ایــن مطلــب افــزود: اســتان اصفهــان ب
غــرب خــود و دامداری هــای صنعتــی، ظرفیــت ویــژه ای از ایــن نظــر در کشــور 
داراســت و بنــده خوشــحالم کــه اعــام کنــم کشــتارگاه بســیار عظیــم و مــدرن 

ــه افتخــاری ملــی تبدیــل خواهــد شــد. ــاد، در آینــده ای نزدیــک ب نجف  آب
موحــدی بــا تشــکر ویــژه از زحمــات و پیگیری هــای شــورای شــهر دوره هــای 
چهــارم و پنجــم و شــهردار فعلــی و ســابق نجــف آبــاد در بــه ثمــر نشســتن این 
ــا چنــد  ــرای مدیریــت شــهری بهتــر باشــد کــه ب طــرح اضافــه کــرد: شــاید ب
ــاند  ــر برس ــه ثم ــی را ب ــتارگاهی، پروژه های ــن کش ــاخت چنی ــه س ــم هزین ده
ــی مجموعــه مدیریــت شــهری  ــی بیشــتری داشــته باشــد ول کــه بعــد تبلیغات
ــود،  ــه نش ــود و چ ــده ش ــه دی ــا چ ــه طرح ه ــن گون ــد ای ــد بدان ــاد بای نجف آب

ــود ــد ب ــا خواه ــرای آن ه ــی ب ــک باقیات الصالحــات واقع ی
ادامه در صفحه 7

در بازدیدمدیر کل دامپزشکی استان اصفهان از پروژه عمرانی کشتارگاه نجف آباد 
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شماره 59 3
                                                                             تولیــد میــل لنــگ تراکتــور در نجــف آباد

 شــرکت کوبــان ســپاهان در شــهرک صنعتــی نجــف آبــاد، بعــد از دو ســال کار تحقیقاتــی موفــق بــه بومــی ســازی 
تکنولــوژی ســاخت میــل لنــگ در کشــور شــده و از خــروج ســالیانه یــک و نیــم میلیــون دالر ارز از کشــور جلوگیــری 
کــرده اســت. ایــن شــرکت کــه متوســط ســن پرســنل آن ۳۱ ســال اســت، ســالیانه حداقــل یــک میلیــون و دویســت 

هــزار میــل لنــگ تولیــد مــی کنــد. 
ــع کشــاورزی،  ــار صنای ــی شــوند، در اختی ــد م ــب بســته« تولی ــا قال ــورج ی ــه روش »ف ــه ب ــا ک ــگ ه ــل لن ــن می ای
ــب بســته« یــک روش تولیــد در  ــا قال ــورج ی ــد. روش »ف ــرار مــی گیرن معــدن، خــودرو ســازی، پزشــکی و ریلــی ق
حــوزه قطعــات صنعتــی اســت کــه در آن قطعــات تحــت فشــار هــوای شــدید بــا تنــش هــای مختلــف فشــار تولیــد 

مــی شــوند.

طبــق تعریــف ســازمان جهانــی بهداشت،ســبک زندگــی ترکیبــی از الگوهــای 
رفتــاری و عــادات فــردی در سراســر زندگــی شــامل تغذیــه، تحــرک 
بدنی،اســترس،مصرف دخانیــات و کیفیــت خــواب اســت کــه در پــی اجتماعــی 

ــت. ــده اس ــود ام ــدن بوج ش
ــر از خــواب بیــدار  ــا حــرکات کششــی شــروع کنیــد. ۱۵-۱۰ دقیقــه زودت ــان را ب 1. روزت

شــوید و کمــی حــرکات کششــی انجــام دهیــد. 
ــرار اســت در روز یــک  ــرای کل روز خــوب بدنتــان را ســوخت رســانی کنیــد. اگــر ق 2. ب
وعــده غــذای خیلــی خــوب و ســالم بخوریــد، اجــازه بدهیــد کــه آن وعــده صبحانــه باشــد. 
ترکیبــی از کربوهیدرات هــا، فیبــر، پروتئیــن و مقــدار کمــی چربــی فوایــد بســیار زیــادی 

ــان را فراهــم می کنــد. ــرای بدنت ــرژی الزم ب ــرای ســامتی شــما داشــته و ســاعت ها ان ب
ــد. چــای حــاوی انبوهــی از آنتی اکسیدان هاســت، احتمــال  ــرای چــای بگذاری ــی ب 3. جای
ــوی  ــان را ق ــی بدنت ــی و ســکته را در شــما کاهــش داده، سیســتم ایمن ــه قلب ــروز حمل ب
کــرده، از شــما دربرابــر ســرطان محافظــت می کنــد و سوخت وســازتان را هــم بــاال 

ــت  ــای اس ــوع چ ــالم ترین ن ــبز س ــای س می بردچ
4. درســت نفــس بکشــید. تنفــس عمیــق و درســت فوایــد بســیار زیــادی بــرای ســامتی 
ــت عملکــرد سیســتم  ــاال رفتــن کیفیــت خــون، تقوی ــود گــوارش، ب ــال بهب شــما دارد مث
عصبــی و تنفســی بــدن. یــاد گرفتــن نحــوه صحیــح نفــس کشــیدن بســیار راحــت اســت. 
هــر زمــان کــه احســاس کردیــد تندتنــد یــا کنــد نفــس می کشــید، ســریعاً آن را اصــاح 

کنیــد.
5. اســترس را کنتــرل کنیــد. اســترس مــداوم و مزمــن تاثیــرات زیــادی بــر ســامتی تان 
ــه  ــت ازجمل ــد داش ــال خواه ــه دنب ــی ب ــدت بیماری های ــترس در درازم ــرا اس می گذارد.زی

ــا  ــد ب ــکات قلبی....بای ــو و مش ــزش م ــردرد، ری ــده، س ــم مع ــراب، زخ ــردگی، اضط افس
ــد. ــت کنی ــود را مدیری ــترس خ ــاده روی اس ــن و پی مدیتیش

ــی کوچــک و  ــی ســبک تر و بیشــتر داشــته باشــید. شــش وعــده غذای 6. وعده هــای غذای
ــد گرســنگی تان را  ــه شــما کمــک می کن ــده پرحجــم در روز ب ــه جــای ســه وع ســبک ب

کنتــرل کــرده و وزنتــان را تنظیــم کنیــد
7. زودتــر بخوابیــد. افــراد بزرگســال بــه ۷ تــا ۹ ســاعت خــواب در شــبانه روز نیــاز دارنــد. 
ــک  ــان کم ــتن قلبت ــه داش ــالم نگ ــه س ــد، ب ــش می ده ــترس را کاه ــی اس ــواب کاف خ
می کنــد، التهــاب را کــم می کنــد، در طــول روز هوشــیارترتان می کنــد، بــه پاییــن 
آوردن وزنتــان کمــک می کنــد و احتمــال بــروز افســردگی را کاهــش می دهــد. بــا خــواب 
ــه نظــر  ــر ب ــد کــرد و زیبات ــر فکــر خواهی ــد داشــت، بهت ــری خواهی خــوب، احســاس بهت

ــد رســید. خواهی
ــه جــای چــای ســیاه  ــن فصــل ب ــد در ای ــه نوشــیدن مایعــات گــرم عــادت داری 8.اگــر ب
چــای نعنــاع بنوشــید. یعنــی چنــد بــرگ نعنــاع را در قــوری بریزیــد و اجــازه دهیــد چنــد 
دقیقــه دم بکشــد ســپس مایــع بــه دســت آمــده را بنوشــید. عصــاره نعنــاع، دمــای بــدن 

شــما را کاهــش خواهــد داد.
مریم رضائیان

سالمت و زندگی سالم 
نکات طالیی برای یک سبک زندگی سالم

خبر کوتاه

ادامه از صفحه 2
5- مهمتریــن توانمنــدی و ظرفیــت بانــوان در حــوزه امــور اجتماعــی و اشــتغال را چــه مــی 

نید؟ ا د
وجــود افــکار بکــر و کارآمــد در میــان جامعــه زنــان شهرســتان بســیار مشــاهده شــده و در 
خــور توجــه اســت. بارهــا در جلســاتی کــه حاضــر شــده ام بــه عینــه دیــده ام ایــده هــای 
خوبــی توســط بانــوان شهرســتان مطــرح مــی شــود ولــی چرخــه از ایــده تــا تولیــد محصــول 
و بازاریابــی بســیار شــکننده و ضعیــف اســت. ایــده هــای خوبــی خلــق مــی شــود ولــی بســیار 
ــا  ــن مشــکل ب ــوع کوچکتری ــه محــض وق ــی صــرف، ب ــده آل گرای ــرا اســت و ای ــده آل گ ای
دلســردی همــراه اســت کــه در صــدد هســتیم در مقولــه حــوزه هــای اجتماعــی و اشــتغال بــا 
همــکاری ســازمان هــای فرهنگــی و تفریحــی شــهرداری هــای شهرســتان و فرهنگســراها و 
حضــور چهــره هــای زن موفــق در عرصــه هــای ملــی و بیــن المللــی در زمینــه هــای مختلــف 
ــی بیشــتر و  ــم افزای ــه ســمت ه ــد ب ــن رون ــی ای ــی و فرهنگ ــی، کارآفرین ورزشــی، اجتماع

شــاهد بــه بــار نشســتن ایــن برنامــه هــا و ایــده هــا باشــیم.
6 - بــا توجــه بــه ایــن کــه در ســال »جهــش تولیــد« هســتیم، بــه نظــر شــما بانــوان امســال 

در زمینــه هــای اقتصــادی، فرهنگــی و سیاســی چگونــه می تواننــد نقــش آفرینــی کننــد؟  
جایــگاه بانــوان در امــر فرهنــگ ســازی بســیار موثــر و بنیادیــن اســت. ایشــان بــا 
فرهنــگ ســازی مناســب در بســتر خانــواده هــا مــی تواننــد بهــره منــدی از کاالهــای تولیــد 
داخــل را نهادینــه ســازند  و ایــن امــر بــه شــیوه ای بســیار بــارز در راســتای گســترش بــازار 

تولیــدات بومــی موثــر عمــل مــی کنــد.
7- کمی از نقش خانواده خود در رسیدن شما به اهداف و موفقیت تان بفرمایید؟ 

بــی شــک هیــچ فــردی در هیــچ امــری موفــق و بهــروز نمــی گــردد، مگــر بــه مــدد الهــی 
ــش را در  ــت خوی ــم موفقی ــن ه ــواده اش و م ــای خان ــی و فداکاره ــری و همراه و ایثارگ
وهلــه نخســت مرهــون عنایــات الهــی، ایثارگــری خانــواده ارجمنــدم و همــکاری و همراهــی 
همکارانــم مــی دانــم و البتــه از اعتمــادی کــه اســتاد ، معــاون محتــرم اســتاندار و فرمانــدار 
شهرســتان ویــژه بــه بنــده داشــته انــد و اینجانــب را شایســته جایــگاه معاونــت برنامــه ریــزی 

و توســعه فرمانــداری ویــژه شهرســتان دانســته انــد، صمیمانــه سپاســگزارم.
ــرا  ــر مــن منــت نهــاد و م ــد ب ــون نخســت تربیتــی و پرورشــی اســت و خداون ــواده کان خان
برخــوردار از خانــواده ای سرشــار از محبــت، فاضــل و مومــن از ســادات قــرار دادنــد. خداونــد 
ــب و  ــردی ادی ــدر ســاخت و ف ــم مق ــی در ازدواج برای ــه قســمت نیکوی را بســیار شــاکرم ک
صاحــب اندیشــه را شــریک زندگیــم ســاخت کــه متانــت طبــع، جوانمــردی، تعالــی بخشــی 
و خصایــل نیکــوی بشــری را بــه تجمیــع در نهایــت کمــال بــرای ایشــان بــه ودیعــه نهــاد و 

فرزندانــی صالــح، پویــا و خاکســار را بــه مــا هدیــه داد. 
در اینجــا بــر خــود الزم مــی دانــم در همیــن فرصــت کوتــاه کــه مجــال تبییــن جایــگاه موثــر 
خانــواده اســت از همــه اعضــاء عزیــز، صبــور و معــزز خانــواده ام، دوســتان و آشــنایانم نهایــت 
تشــکر و تقدیــر را بــه عمــل آورم و بــرای ایشــان عــزت، ســامتی و ســعادتمندی را از درگاه 

الیتناهــی یکتــای هســتی بخــش مســئلت نمایــم.
8- پیشنهاد شما به عنوان یک بانوی موفق به سایر بانوان چیست؟

در ابتــدا بــا قطعیــت مــی گویــم کــه هرگــز خــود را موفــق نمــی دانــم چــرا کــه موفقیــت 
در دســتیابی بــه کمــال معنــا مــی یابــد و بشــر همــواره در جســتجوی کمــال اســت و کمــال 
مطلــق خداونــد بــاری تعالــی اســت. امــا بــه حکــم خدمــت گــزار  بــه مــواردی مختصــر و 
مفیــد اشــاره مــی کنــم کــه امیــد اســت در منظــر پیشــنهاد معنــای خلــط مبحــث نیابــد: ۱( 
اعــراض از دروغ. 2( پرهیــز از تهمــت، افتــرا و بهتــان. ۳( نفــرت از حســد. 4( پایبنــدی بــه 
همنــوع دوســتی و خدمــت بــه خلــق. ۵( اصــرار بــر محبــت. 6( گســترش فرهنــگ قناعــت. 

۷( بهــره منــدی از زیســت ســالم و ســامت.
امــا بــه صــورت اختصاصــی بــرای جامعــه بــزرگ زنــان شهرســتان کــه در مقابــل بســیاری 
ــازان، آزادگان و ایثارگــران شهرســتان  ــادران و همســران شــهدا، جانب ــه م از ایشــان از جمل
درخواســت مــی کنــم تــا بنــده را همچــون فرزنــد و خواهــر خــود بــه ســعادت رهنمــون و 
از نصایــح و پیشــنهادات و انتقــادات خــود بهــره منــد ســازند کــه در ایــن صــورت اســت کــه 
جامعــه مــی توانــد بــه تعالــی رهنمــون گــردد. پایــه ای کــه ســیره جــدم مبیــن آن اســت 
»امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر« اســت و در اتــاق اینجانــب در صــورت عــدم حضــور در 
ــی واســعه از درگاه  ــدن روی شــما رحمت ــاز اســت و ســعادت دی ــه روی شــما ب جلســات ب

الهــی اســت.
9- بــا تشــکر از اینکــه وقتتــان را بــه مــا اختصــاص دادیــد. در آخــر اگــر حــرف و یــا ســخن 

نگفتــه ای داریــد بفرماییــد .
در ایــن جــا بــه چنــد نکتــه بنیادیــن بــه دختــران عزیــز شهرســتان کــه همچــون فرزنــدم، 
موفقیــت شــان مــرا خشــنود و ناراحتــی شــان مــرا مغمــون مــی ســازد، عــرض مــی نمایــم: 
۱( حرمــت و احتــرام خــود، مــادران و خواهرانتــان را حفــظ کنیــد. 2( بــا الهــام از حضــرت 
ــک  ــوان ی ــه عن ــت و ب ــی خــود را صیان ــل اســامی و ایران ــت اصی ــراء )س( هوی فاطمــه زه
ــان اقصــی نقــاط گیتــی تســّری بخشــید. ۳( میــان نقــش  ــرای تمامــی زن الگــوی موفــق ب
هــای درون و بــرون زندگــی فــردی و جمعــی خــود تمایــز قائــل شــوید و اوقاتــی را بــرای 
تدبـّـر در رفتارتــان و آینــده تــان بــا خــود خلــوت نماییــد. 4( از تــاش و کوشــش در راســتای 
تحقــق اهــداف متعالــی خــود بــر مبنــای قوانیــن و دســتورات دیــن مبیــن اســام فروگــذار 
ــه کرامــت زن را در  ننماییــد. ۵( و فرامــوش نکنیــد حضــرت محمــد مصطفــی )ص(، چگون
مواجهــه بــا حضــرت خدیجــه کبــری )س( و حضــرت فاطمــه زهــراء )س( صیانــت و زیــادت 

مــی فرمودنــد و از ایــن امــر بــرای فرزندانتــان الگــو ســازی و فرهنــگ آفرینــی نماییــد.
)۱( گجــت)Gadget( : بــه وســایل کوچــک مکانیکــی و یــا الکترونیکــی گفتــه میشــود کــه اغلــب انــدازه ای کوچــک دارنــد و دارای 

کاربــرد زیــاد و خــاص در زندگــی هســتند. بــه عبــارت دیگــر وســایلی کــه بــرای انجــام کارهــا، مفیــد و پرکاربــرد هســتند.

احمد شریعتی
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            توزیــع 3۰هزار افطاری رضوی در نجف آباد

ــا شــب والدت کریــم اهــل بیــت امــام  ــاد، مصــادف ب دفتــر نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی شهرســتان نجــف آب
ــه توزیــع افطــاری در بیــن نیازمنــدان ایــن شهرســتان مــی کنــد. ــه مــدت ده شــب اقــدام ب حســن مجتبــی)ع( ب

بــه گفتــه حجــت االســام مهــدی ســلطانی، مســؤل دفتــر نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی نجــف آبــاد قــرار اســت  
ــا کمــک خادمیــاران رضــوی در ایــن مــدت هــر شــب تعــداد ۳۰۰۰ پــرس افطــاری  بیــن نیازمنــدان شهرســتان  ب
نجــف آبــاد و حومــه توزیــع شــود.  پیــش از ایــن نیــز بــه همــت خادمیــاران و خیریــن ایــن شهرســتان، همزمــان بــا 
شــروع ایــام مــاه مبــارک رمضــان و بــه دلیــل فشــار اقتصــادی وارد بــر اقشــار ضعیــف در پــی شــیوع ویــروس کرونــا، 
ــی بیــن محرومیــن  ــات، ســویا و ماکارون ــج، گوشــت، مــرغ، حبوب تعــداد ۸۸۰۰ بســته معیشــتی شــامل روغــن، برن

ایــن شهرســتان توزیــع شــده بــود.

از ابتــدا زنــان نســبت بــه مــردان بــا مشــکات و چالــش هــای بیشــتری در جهــت رســیدن 
بــه اهــداف خــود مواجــه بودنــد. امــا پــس از انقــاب اســامی و نــگاه مثبــت و ســازنده امــام 
ــوان در  ــکوفایی بان ــد و ش ــاهد رش ــی(، ش ــه العال ــری )مدظل ــم رهب ــام معظ ــل )ره( و مق راح
امــور مختلفــی همچــون اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی بودیــم و زنــان توانســتند 
توانمنــدی و اســتعدادهای خــود را نشــان دهنــدو خــوش بختانــه امــروز شاهدرشــد چشــم گیر 
فعالیــت بانــوان در جامعــه هســتیم. در ایــن شــماره بــه ســراغ یکــی از بانــوان موفــق ســرکار 
خانــم هاشــمی کــه بــا تــاش و پشــتکار خــود توانســته اســت بــه درجــات عالــی برســد، رفتیم 
و بــا توجــه بــه مســئولیت وی گفــت و گویــی صمیمانــه ای پیرامون مســائل مختلفــی همچون 
نقــش زنــان و توانمنــدی شــان و همچنیــن برنامــه هــا و اهــداف شــان بــرای بانــوان، بــا ایشــان 

داشتیم. 
ــی و فعالیــت هــای حــوزه کاری خــود  ــی خــود، مختصــری از ســابقه اجرای 1 - ضمــن معرف

بفرماییــد ؟
خدا نامش ســرآغاز کام اســت        که از اســماء زیبایش ســام است
خداوندی که در هر لحظه با ماست         به ذکرش هر مرض قطعا مداواست

بنــده مهرالســادات هاشــمی و در حــال حاضــر خــادم مــردم شــریف شهرســتان نجــف آبــاد در 
جایــگاه معــاون برنامــه ریــزی و توســعه فرمانــداری ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد هســتم و پیش 
از ایــن، بــه عنــوان خدمتگــزار جامعــه فرهنگیان فرهیختــه و ارجمند اســتان اصفهان در پســت 
هایــی چــون مشــاور مدیــرکل و رئیــس اداره بانــوان اداره کل آمــوزش و پرورش اســتان اصفهان، 

مشــغول به کار بــودم.
2- نقــش زنــان در فعالیــت هــای فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی را چطــور ارزیابــی 

مــی کنیــد؟ مهــم تریــن اهــداف و برنامــه هــای آینــده شــما بــرای بانــوان چیســت؟
ــردی  ــه از م ــن جمل ــراج مــی رود. ای ــه مع ــرد ب ــد: از دامــن زن، م ــی )ره( فرمودن ــام خمین ام
ــان معاصــر را در  ــی جه ــای تاریخــی و جغرافیای ــش مرزه ــوای بیان ــه محت آســمانی اســت ک
نوردیــده و یــاد و نامــش هنــوز جــاودان اســت. ایشــان دربــاره زنــان در زمانــی کــه واژگانی چون 
جنــس دوم، فمنیســت و غیــره بســیار رایــج بــود، چنیــن تعبیر اثرگــذار و نغــزی ایــراد فرمودند. 
ایــن نــگاه ژرف از انســانی بــی نظیــر، ادیــب، فیلســوف، جامــع و کامل صادر شــده و بــرای درک 
حــق مطلــب مــی بایســت همــه عمــوم مــردم فهیــم ایــران و انســان هــای آزاده از زن و مــرد در 
ایــن جملــه تدبــر، تفکــر و غــور نماینــد. مــردان بــا شــناخت ایــن ریحانــه بهشــتی که بــه امانت 
ــا شــناخت آســمانی و روحانــی، کــه  از جانــب خداونــد در اختیارشــان قــرار گرفتــه و زنــان ب
خداونــد متعــال در سرشــت ایشــان عنایــت کــرده اســت. شــناخت معرفــت شناســانه از جنبــه 
هــای ناشــناخته ایــن کام، وجــدان آگاه و بیــدار انســان را وا مــی دارد تــا حقیقت وجــودی زنان 
را بشناســند و آن چنــان رفتــار کننــد کــه شایســته منزلــت و مقــام زن اســت. همچنیــن مقــام 
معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( مــی فرماینــد: »اگــر فرهنــگ نــگاه احتــرام آمیــز بــه زنــان 
نهادینــه شــود، بســیاري از مشــکات جامعــه حــل و از زنــان رفــع مظلومیــت خواهــد شــد«. 
نــگاه معرفــت شناســانه و آکنــده از جامعیــت ایشــان خــود گواهــی محکــم و معتبر در راســتای 

ضــرورت و اهمیــت ایجــاد فضــای احتــرام آفرینــی بــرای زنــان در جامعــه اســت.
 مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( بــه شــیواترین کام جایــگاه واالی بانــوان را تبییــن 
فرمــوده و احتــرام بــه نقــش و جایــگاه بانــوان را عامــل اصلــی رفــع بســیاری از مشــکات جامعه 

زنــان بیــان مــی فرماینــد.
در دوران پیــروزی انقــاب اســامی در ســال ۱۳۵۷، بــر خــاف دیگــر انقــاب هــا شــما نقــش 
زنــان را در کنــار مــردان بســیار پویــا و فعــال مــی بینیــد. در دوران دفــاع مقــدس و ســازندگی تا 
بــه امــروز و در همــه ایــام زنــان دوش بــه دوش مــردان در فعالیتــی گســترده و مهــم در عرصــه 
هــای فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی ایفــای نقــش کــرده انــد. مــا در نظــام مقــدس 
جمهــوری اســامی وزیــر زن داشــته ایــم کــه بــه بهتریــن شــکل در اداره امــور وزارتــی خــود 
موفــق بودنــد و در همیــن دولــت، ســخنگوی زن وزارت خارجــه داشــته ایــم. اکنــون چنــد زن 
بــه عنــوان نماینــده دیپلماتیــک دولــت در کشــورهای مختلــف از جملــه مالــزی، ســکان روابط 
سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی و غیــره را در جایــگاه ســفیر، عهــده دار هســتند و یــا در حــال 
حاضــر در بســیاری از نقــاط کشــور، شــاهد زنــان فرمانــدار، بخشــدار و یــا شــهردار هســتیم و 
زنــان بــه واســطه فضــای معنــوی و برکــت انقــاب اســامی کــه بــه جامعــه زنــان اهــدا نمــوده 
اســت در همــه شــئون زندگــی و مناصــب شــغلی بــدون کمتریــن مشــکلی در حــال کســب 

مــدارج عالــی دولتــی، علمــی و پژوهشــی هســتند.
3- جــدی تریــن مطالبــات و درخواســت زنــان نجــف آبــاد در زمینــه هــای اقتصــادی، فرهنگی 

واجتماعــی چــه مــی دانید؟ 
بســیار بــر خــود مــی بالــم کــه در شهرســتانی مشــغول بــه خدمــت هســتم کــه در آن فرزندانی 
شــجاع، دالور و مومــن نظیــر شــهید دکتــر ســید حســن آیت، شــهید محمــد منتظری، شــهید 
حــاج احمــد کاظمــی و شــهید محســن حججــی و بالــغ بــر 2۵۰۰ هــزار شــهید گلگــون کفــن 
از دامــن مادرانــی آســمانی، متعّبــد و فهیــم همنشــین مائــک و افاکیــان شــده انــد. متاســفانه 
در ســطح جامعــه نســل جدیــد بــا پیشــینیان خــود دچــار یــک شــکاف ژرف فرهنگــی شــده و 

بــه دلیــل برنامــه ریــزی هــای فاقــد آمایــش ســرزمینی ایــن شــکاف هــای کوچــک بعضــاً میان 
مولفــه هــای برســاخته بینا نســلی، ایجــاد تعــارض هــای ســوگیرانه و در نتیجه ایجــاد معضات 
اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی عظیمــی نمــوده اســت. هم اینــک در جامعه مــا با ایــن واقعیت 
روبــرو هســتیم کــه گــروه هــای مرجــع در حــال تغییــر هســتند و رســانه هــای جمعــی مبتنی 
بــر اینترنــت بــه تســریع ایــن فرآینــد دامــن زده انــد. به قــول یکی از دوســتان اســاتید دانشــگاه، 
در عصــر حاضــر مــا عــاوه بــر هویــت واقعــی بــا هویت مجــازی و هویــت دیجیتالــی هــم  روبرو 
شــده ایــم. رفتــه رفتــه بــه جــای مراجعــه بــه بــزرگان و افــراد بــا تجربــه هنــگام برخــورد بــا 
مشــکات از ســوی نســل جــوان، متاســفانه در حــال چرخــش بــه ســمت گــروه همســاالن و 
دوســتان شــده اســت کــه مــی تــوان گفــت احتمــال هــم فکــری اشــتباه از طــرف همســاالن و 

دوســتان بــه مراتــب نیــز بیشــتر متصور اســت . 
بــه نظــرم اولیــن قــدم، تقویــت هویــت بومــی اســامی و ایرانــی زنــان اســت کــه مــی بایســت 
بــرای آن برنامــه ریــزی منطبــق بــا آگاهــی کامــل از نیازهــای ایــن جامعــه بــزرگ و گســترده 
را در برگیــرد. شــایان ذکــر اســت کــه اگــر جایــگاه دقیــق بانــوان در جامعــه بــارز گــردد، بــدون 
شــک بســیاری از مطالبــات عمومــی زنــان رفــع و جامعــه بــه وظایــف و تکالیــف خــود در قبــال 
بانــوان احســاس مســئولیت مــی کنــد. بــرای نمونــه خدمــت شــما عــرض نمایــم هــم اینــک 
جمعیــت هــال احمــر شهرســتان بــه مــدد تقویــت هویــت بومــی، اســامی و ایرانــی، زنــان 
شهرســتان، یکــی از بهتریــن و قــوی تریــن شــاخه زنــان داوطلــب جمعیــت هال احمر کشــور 

را در میــان ســایر شهرســتان هــای ایــران عزیزمــان داراســت. 
امــا مــن از اصحــاب رســانه شهرســتان انتظــار بیشــتری دارم، کــه چــرا ایــن موفقیــت هــا را بارز 
و رســانه ای نمــی کننــد؟ آیــا شــما در ســایت هــای مجــازی خبــری، مصاحبــه هــای منطبــق 
بــر معیارهــای ارزش آفرینــی از زنــان نمونــه و الگــوی ایــن شهرســتان مشــاهده می نماییــد؟ آیا 
اصحــاب رســانه در مــورد برجســته ســازی ایــن موضــوع پوشــش خبــری گســترده داشــته اند؟ 
و متاســفانه بایــد بگویــم کــه بــا کــم لطــف بســیاری نســبت بــه پوشــش اخبار بانــوان موفــق در 
شهرســتان مواجــه هســتیم و از دوســتان اصحــاب رســانه و خبرنــگار توقــع همــکاری بیشــتری 
در ایــن خصــوص و پوشــش اخبــار موفقیــت بانــوان را خواســتارم، کــه ایــن امر موجــب دلگرمی 

بانــوان نیــز می شــود.
بــرای نمونــه، بــه همیــن گوشــی همــراه نگاهــی بیندازیــد؛ بالــغ بــر ســه چهــارم زنــان شــریف 
ــا از  ــد، آی ــه صــورت تمــام وقــت بهــره مــی برن شهرســتان از ایــن گجــت الکترونیکــی،)۱( ب
ماهیــت هــای درآمــد زای ایــن ابــزار کــه بســیاری بــه آن نگاهــی تفّننــی و ســرگرم کننــده 

دارنــد، آگاهــی دارنــد؟ 
آیــا رســانه ای را در شهرســتان مشــاهده مــی کنیــد کــه اولویت آن توانمندســازی زنــان و کمک 
بــه رفــع مشــکات بانــوان باشــد؟ در هــر صــورت اگــر بــه زنــان و توانمندی آنــان اعتمــاد کنیم، 
مطمئنــا در آینــده شــاهد ثمــرات و نتایــج مثبتــی خواهیــم بــود و زنــان قــادر خواهنــد بــود که 

توانمنــدی شــان را بیشــتر نشــان دهند..
 و در آخــر معتقــدم بایــد بــا هــم فکــری هــم ببینیــم در شهرســتان بــرای تحقــق ایــن امــر چه 

اقدامــی بایــد انجــام گیــرد تا شــاهد شــکوفایی اســتعدادها و توانمنــدی بانوان باشــیم.
ــا توجــه بــه اینکــه برخــی از برنامــه هــا نظیــر  بازارچــه هــای مشــاغل خانگــی بانــوان  4- ب
موجــب رونــق اقتصــادی خانــواده و فعــال تــر شــدن زنــان در امــور اجتماعــی مــی شــود، چــه 

برنامــه هایــی بــرای حمایــت بانــوان از ایــن قبیــل امــور و اشــتغال زایــی بانــوان داریــد؟
در حــال حاضــر چنــد مولفــه در دســت اقــدام قــرار گرفتــه اســت کــه مشــغول هــم اندیشــی 
و رایزنــی بــرای تحقــق هرچــه ســریع تــر ایــن موضــوع هســتیم، از جملــه ســاخت اپلیکیشــن 
موبایــل و ایجــاد بــازار کســب و کار مجــازی کــه شــامل تولیــدات خانگــی زنــان شهرســتان، 
جلســه و نشســت بــا چندیــن نفــر از صاحبــان رســانه هــا، ســایت هــا و کانــال هــای مرجع ملی 
ارائــه کاال و خدمــات بــرای ارائــه محصــوالت تولیــدی شهرســتان در ســامانه و قیمــت گــذاری 
و فــروش محصــوالت از طریــق درگاه و بهــره گیــری از امکانــات رادیــوی شهرســتان یــا احیــاء 

رادیــوی اینترنتــی بــرای بهــره منــدی از شــیوه هــای ترویجــی، مهارتــی هســتیم.
ادامه در صفحه 3

خبر کوتاه

حضور چهره های زن موفق در عرصه های ملی و بین المللی
در مصاحبه اختصاصی با مهر السادات هاشمی معاون برنامه ریزی و توسعه تعاون فرمانداری شهرستان ویژه نجف آباد
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شماره 59 5
                                                                                                 تله موشداستان کوتاه

موشــی در خانــه، تلــه مــوش دیــد، بــه مــرغ و گوســفند و گاو خبــر داد امــا همــه گفتنــد: تلــه مــوش مشــکل توســت 
بــه مــا ربطــی نــدارد.

چند روز بعد، ماری درتله افتاد و زن خانه را که به ســراغش رفته بود گزید؛
بســتگان آن زن، از مرغ برایش سوپ درست کردند،

گوســفند را برای عیادت کنندگان سر بریدند؛
گاو را برای مراســم ترحیم کشتند،

و تمام این مدت موش در ســوراخ دیوار می نگریســت و می گریست.

بومی سازی ایمن ساز فرابنفش ها در دانشکده سمیه نجف آباد
هــای  المــپ  تکنولــوژی  ســاز  ایمــن  دســتگاه 
فرابنفــش))UV بــه منظــور اســتفاده از ایــن تکنولــوژی 
بــدون آســیب بــه انســان و در همــه مــکان هــا عمومــی 
بــا تــاش و همــکاری دانشــجویان دانشــکده فنــی 
ــه ای  ــی و حرف ــان و دانشــکده فن ــر اصفه شــهید مهاج
ــد. ــازی ش ــی س ــی و بوم ــاد و طراح ــف آب ــمیه نج س

امیــر محمــد لشــکری دانشــجوی دانشــکده فنــی شــهید 
مهاجــر اصفهــان بــه چالــش هــای موجــود اشــاره کــرد و 
گفــت: اگــر چــه میکــروب کشــی و ضــد عفونــی کــردن 
در زمــره مباحــث مهــم در حیــات بشــر بــوده اســت امــا 
بــا شــیوع ویــروس کرونــا ایــن موضــوع بــه صــورت ویــژه 
و شــدیدا مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بــه نظــر مــی رســد 
حتــی در دوران پســا کرونــا ایــن مبحــث در یــک مرحلــه 

جدیــد و بــا رویکردهــای جدیــد دنبــال گــردد.
لشــکری ادامــه داد: بســیاری از شــرکت هــای مهــم در 
ــره  ــرای به ــی ب ــای متنوع ــتم ه ــان سیس ــر جه سراس
گیــری از تکنولــوژی المــپ هــای فــرا بنفــش دارنــد. در 
واقــع المــپ هــای فرابنفــش یــا بــه اختصــار UV بهترین 
عملکــرد را در میکــروب کشــی بــه صــورت مســتقیم دارا 
هســتند، در بســیاری از بیمارســتان هــا از ایــن تکنولوژی 
بــه جهــت ایجــاد محیطــی عــاری از میکــروب اســتفاده 

میشــود.
وی افــزود: بــه دنبــال شــیوع کرونــا اهمیــت ایــن 
تکنولــوژی بســیار افزایــش یافتــه و دولــت هــای کشــور 
هــای غربــی و شــرقی ســرمایه گــذاری زیــادی روی ایــن 

ــد. ــام داده ان ــوژی انج تکنول
ایــن دانشــجوی دانشــکده فنــی شــهید مهاجــر اصفهــان، 
خاطرنشــان کــرد: بــا ایــن حــال پرتــو هــای ایــن المــپ 
هــا بــرای انســان بســیار مضــر بــوده و بــه هیــچ عنــوان 
ــای  ــکان ه ــا در م ــپ ه ــن الم ــتفاده از ای ــکان اس ام
عمومــی و خانگــی و هــر جایــی کــه انســان عبــور مــی 

ــی و  ــروه فن ــا در گ ــن رو م ــدارد، از ای ــود ن ــد وج کن
مهندســی آویــن تــک دســتگاهی ایمــن و ارزان قیمــت 
ــوژی  ــن تکنول ــتفاده از ای ــا اس ــم ت ــرده ای ــی ک طراح
ــا  ــکان ه ــه م ــن گون ــان در ای ــه انس ــیب ب ــدون آس ب

ــد. ــر باش ــکان پذی ام
ــن  ــی آوی ــی و مهندس ــروه فن ــرد: گ ــان ک ــکری بی لش
تــک متشــکل از دانشــجویان و فــارغ التحصیــان رشــته 
مختلــف فنــی مهندســی بــوده و در پــی شــیوع ویــروس 
کرونــا و بــا تجربــه خــود در صنعــت ضدعفونــی کنندگــی 
و بــا بــه کار گیــری دانــش طراحــی و معمــاری ســازه و 
همچنیــن بــا طراحــی مــدارات الکترونیکــی بهینــه شــده 
محصولــی ارزان و پیشــرفته بــرای کاربــرد هــای خانگــی 
و صنعتــی تولیــد  و بومــی ســازی کــرد و تــا آنجــا جلــو 
رفتــه ایــم کــه دســتاوردمان تجــاری ســازی هــم شــده 

اســت.
ایــن دانشــجوی دانشــکده فنــی شــهید مهاجــر اصفهــان، 
ــوژی  ــتفاده از تکنول ــکان اس ــراع ام ــن اخت ــر داد: ای خب
ــای  ــکان ه ــی م ــش UV را در تمام ــای فرابنف ــپ ه الم
ــرده اســت، بطــوری  ــی فراهــم ک ــر عموم ــی و غی عموم
کــه امــکان اســتفاده از ایــن دســتگاه ضدعفونــی و 
ــوژی UV در   ــه تکنول ــر پای ــن ب ــی ایم ــروب کش میک
ــر  ــاس و ه ــای لب ــا، کمده ــگاه ه ــا، نمایش ــگاه ه فروش

ــت. ــده اس ــم ش ــری فراه ــکان دیگ م
ــد  ــواد ض ــتفاده از م ــدون اس ــس ب ــن پ ــت: از ای وی گف
عفونــی کننــده کــه گاهــا آســیب زا هــم هســتند و هــم 
هزینــه ای ســنگینی در طوالنــی مــدت بــه جــا خواهــد 
گذاشــت مــی تــوان از ایــن تکنولــوژی بــه همــراه 
دســتگاه ایمــن ســازان اســتفاده کــرد، نصــب و اســتفاده 

ــه اســت. ــدون هزین ــم بســیار آســان و ب از آن ه
ــات و  ــق تحقیق ــر طب ــه ب ــن ک ــان ای ــا بی ــگری ب لش
اطاعاتــی کــه از افــراد صاحــب نظــر گرفتیــم دانــش و 

ــوژی ایمــن ســاز در اختیــار کشــور امریــکا  قــرار  تکنول
ــش ۱،۵  ــای فرابنف ــپ ه ــر الم ــول عم ــزود: ط دارد، اف
ــم  ــرده ای ــد ک ــا تولی ــه م ــتگاهی ک ــت و دس ــال اس س
ــرف  ــر مص ــتفاده دارد و ه ــت اس ــال قابلی ــش از ۵ س بی
ــا را  ــپ ه ــال بایســتی الم ــد از ۱،۵ س ــط بع ــده فق کنن
ــان  ــزار توم ــدود 6۰ ه ــه آن ح ــه هزین ــرده ک ــوض ک ع

ــکل اســت. ــرف متوســط ال ــک ظ ــادل ی مع
ایــن دانشــجوی دانشــکده فنــی شــهید مهاجــر اصفهــان 
بــا بیــان ایــن کــه ایــن گــروه صنعتــی از جمــع گســترده 
ای از دانشــجویان ماهــر بهــره گرفتــه تــا گامــی هرچنــد 
کوچــک در مســیر رفــع مشــکات کشــور بــردارد، اظهــار 
کــرد: در طراحــی و ســاخت ایــن دســتگاه امیــر محمــد 
لشــکری در طراحــی مــدارات الکترونیــک، مهــرداد 
فتحیــان در طراحــی بدنــه از دانشــگاه شــهید مهاجــر و 
فاطمــه شــهیدی از دانشــکده فنــی و حرفــه ای ســمیه 

نجــف آبــاد همــکاری داشــته انــد.
وی در پایــان گفــت: گــروه آویــن تــک بــا هــدف طراحی 
ــوژی هــای  و بومــی ســازی ارزان قیمــت بهتریــن تکنول
موجــود از حــدود 6 مــاه پیــش  تشــکیل شــده و در ایــن 

مــدت ســه دســتاورد داشــته اســت.

سوال روانشناسی
ــان  از نظــر روان شناســی زندگــی مــا در دو حلقــه جری

ــی ــه نگران ــوذ     2. حلق ــه نف دارد: ۱.حلق
-اینکــه جنــگ مــی شــود یــا خیــر؟  دالر بــاال مــی رود 
یــا پاییــن ؟ فانــی مــن را دوســت دارد یــا خیــر ؟ نکنــد 
ــا بمیــرم؟  ــا مبتــا بشــوم ؟ نکنــد در اثــر کرون بــه کرون
و... همگــی در حلقــه نگرانــی مــا قــرار دارنــد، چــون مــا 

قــدرت انتخــاب یــا تغییــری در آن نداریــم.
ــم؟ چــه ورزشــی را انجــام بدهــم ؟  ــی بخوان -چــه کتاب
ــگیرانه ای را  ــدام پیش ــه اق ــورم ؟چ ــی را بخ ــه غذای چ
انجــام بدهــم تــا بــه کرونــا مبتــا نشــوم؟ چــه مهارتــی 
ــی  ــه کس ــا چ ــی را ببینم؟ب ــه فیلم ــرم ؟چ ــاد بگی را ی
دوســتی کنــم؟ و... وقتــی بــه ایــن هــا فکــر مــی کنیــد 

ــتید. ــان هس ــوذ خودت ــه نف ــز در حلق ــع متمرک در واق
-انســان هایــی کــه حالشــان خــوب اســت ،انــرژی 
خودشــان را در حلقــه نفــوذ متمرکــز مــی کننــد و 
ــر  ــتند و منتظ ــرب هس ــوال مضط ــه اص ــی ک ــان های انس
ــی  ــز م ــی متمرک ــه نگران ــان را در حلق ــرژی خودش ، ان

ــد. کنن
ــات و  ــام تصمیم ــه تم ــت ک ــی اس ــوذ ، جای ــه نف -حلق
ــود  ــدی خ ــد در ص ــل و ص ــوذ کام ــت نف ــات تح اتفاق

ــت. ماس

و  اتفاقــات  کــه  اســت  جایــی   ، نگرانــی  -حلقــه 
نیســت. مــا  کنتــرل  تحــت  رخدادهایــش 

ــط  ــوید فق ــی ش ــی م ــه نگران ــیر حلق ــما اس ــی ش -وقت
بــرای خــود تولیــد نگرانــی مــی کنیــد و مصــرف انــرژی 
در جایــی کــه قــدرت و انتخابــی نداریــد ، مــی باشــد : 
کــه مــا غمگیــن مــی شــویم ، چــاق مــی شــویم ، بیمــار 
مــی شــویم و بــی ســواد مــی شــویم چــون زندگــی در 

حلقــه نگرانــی را انتخــاب مــی کنیــم.
ــم  ــار داری ــرژی را در اختی ــداری از ان ــر روز مق ــا ه -م
ــز  ــه آن تمرک ــه ب ــی ک ــه جای ــی رود ب ــا م ــرژی م ، ان
باالیــی داریــم ، پــس بــه جــای حلقــه نگرانــی بــه حلقــه 
ــوذ  ــه نف ــود را در حلق ــرژی خ ــم و ان ــز کنی ــوذ تمرک نف

ــم.  صــرف کنی
-بــه جــای صــرف انــرژی روانــی خــود پیرامــون موضــوع 
ــواده ام  ــر خان ــویم ، اگ ــا ش ــد مبت ــه نکن ــا و اینک کرون
ــود را در  ــرژی خ ــود و ...ان ــی ش ــه م ــوند چ ــا ش مبت
ــول  ــت اص ــام و رعای ــم : انج ــرف کنی ــوذ ص ــه نف حلق

ــی و ... ــه اجتماع ــت فاصل ــردی ، رعای ــت ف بهداش
ــدان خــود  ــه فرزن ــدا ب ــا را از همــان ابت ــه ه ــن حلق -ای
ــوند و  ــی نش ــه نگران ــار حلق ــا گرفت ــم ، ت ــوزش دهی آم
میــزان اســترس هــای آنهــا کــم شــود. در ضمــن بــرای 

ــای  ــان از فض ــوذ خودت ــه نف ــه حلق ــیدن ب ــدرت بخش ق
مجــازی و اخبــار آن فاصلــه بگیریــد ، از آدم هایــی 
ــه  ــی ک ــردن ، آدم های ــه ک ــر زدن و نال ــس غ ــا فرکان ب
ــد ،  ــی کنن ــول نم ــان را قب ــی خودش ــئولیت زندگ مس
ــر را  ــی دیگ ــه یک ــان همیش ــه در زندگیش ــی ک آدم های
ــراد  ــن اف ــه ای ــرعت از هم ــه س ــد ، ب ــی دانن ــر م مقص

ــد. ــه بگیری فاصل
پاســخ از نجمه حاج صادقیان کارشناس ارشد روانشناسی 
مرکز مشاوره شکیبا

چگونه با استرس ها و نگرانی ها ی روزمره ازجمله ویروس کرونا  ، احتمال ابتال به ویروس کرونا و... از دیدگاه روان شناسی مقابله کنیم؟
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4شماره 59
خبر کوتاه

       بازدید فرماندار شهرستان ویژه از پروژه خیرین مسکن ساز
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان همــراه بــا رئیــس بنیــاد مســکن شهرســتان و مدیــر عامــل خیرین مســکن ســاز 
شهرســتان از پــروژه خیریــن مســکن ســاز شهرســتان در محلــه قلعــه ســفید شــهر گلدشــت بازدیــد کردنــد. در ایــن بازدیــد 
مهنــدس راعــی رئیــس انجمــن خیریــن مســکن ســاز شهرســتان، ضمــن اطــاع از رونــد تکمیل و پیشــرفت پــروژه بر تســریع 
رونــد اکمــال پــروژه و تعییــن و پرداخــت قــدر الســهم متقاضیــان تاکیــد نمودنــد. ایشــان در ادامــه بــا تقدیــر از خیــران عرصــه 

مســکن بــر گســترش فعالیــت هــای خیرخواهانــه در معنــای اهــم آن تصریــح کردنــد.

در ابتــدای ایــن دیــدار ســید حســن لــوح موســوی  بــا اشــاره بــه 
ــه منظــور تعامــل و برنامــه ریــزی در  هــدف از ایــن دیــدار کــه ب
خصــوص پایتختــی کتــاب نجــف آبــاد  و بــا اشــاره بــه  ضــرورت 
توســعه همــکاری و ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی  گفــت : کتــاب و 
ــای  ــه و یکــی از نیازه ــر جامع ــی از ارکان مهــم رشــد ه کتابخوان

مهمــی اســت کــه نبایــد نقــش  آن نادیــده گرفتــه شــود .
لــوح موســوی بــا اشــاره بــه بحــث پایتختــی کتــاب ، ضمــن ارائــه 
گزارشــی از  برنامــه هــا و اهــداف  جــام باشــگاه هــای کتابخوانــی   
ــرد  و  ــد ک ــتان تاکی ــرح در شهرس ــن ط ــترش ای ــزوم گس ــر ل ب
گفــت:  بــا همــکاری هــای متقابــل  وبرنامــه ریــزی  مــی تــوان در 
ــتان گام  ــی شهرس ــای کتابخوان ــگاه ه ــق باش ــاء و رون ــت ارتق جه

هــای موثــری برداشــت .
در ایــن بازدیــد پــور اســماعیلی مســئول کتابخانــه زهراییــه 
ــی آن  ــای جنب ــه ه ــه و برنام ــت کتابخان ــد فعالی ــی از رون گزارش
ــا اداره  ــکاری ب ــتای هم ــود را در راس ــی خ ــود و آمادگ ــه نم ارائ
ــام  ــی  اع ــاب و کتابخوان ــه منظــور توســعه فرهنــگ کت ارشــاد ب

ــود . نم
ــاد  ــف آب ــه نج ــی زهرائی ــه عموم ــت کتابخان ــر  اس ــه ذک الزم ب
ــت  ــی آی ــید مجتب ــاج س ــوم ح ــت مرح ــه هم ــش ب ــال پی ۳۰ س
ــق و   ــدی محق ــر مه ــور  دکت ــا حض ــه ب ــد ک ــدازی گردی راه ان
دکتــر نــوش آفریــن انصــاری در ســال ۱۳66 آغــاز بــه کار کــرد. 
ــه  ــه طبق ــع و س ــر مرب ــاحت ۷۰۰ مت ــه در مس ــه ک ــن کتابخان ای
ســاختمان بنــا گردیــده، طــی ســه دهــه گذشــته بــه عنــوان یکــی 
ــه  ــه هــای منطقــه غــرب اســتان اصفهــان ب ــن کتابخان از بزرگتری
فعالیــت خــود ادامــه داده اســت و هــم اکنــون نیــز بــا دارا بــودن 
بیــش از ۱۵۰۰ عضــو فعــال، بیــش از ۵۸۰۰۰ جلــد کتــاب و 2۰ 
نفــر همــکار و بیشــترین ســاعات کاری نســبت بــه ســایر کتابخانــه 
ــات  ــا و خدم ــش ه ــا بخ ــب(، ب ــا ۱۰ش ــح ت ــابه )۷صب ــای مش ه
ــوی  ــادی و معن ــای م ــک ه ــر کم ــه ب ــا تکی ــا ب ــف، تنه مختل
ــه پشــتوانه دولتــی،  ــدون هیــچ گون ــن فرهنــگ دوســت و ب خیری

ــانی اســت. ــت رس ــال خدم در ح

آش چاقالــه بــادام ) آش کلوچــه( از غذاهــای خوشــمزه و ســنتی  در فصــل بهــار اســت. مــزه تــرش 
چاقالــه بــادام ) یــا همــان کلوچــه( طعــم خوبــی بــه ایــن آش می بخشــد. طــرز تهیــه آش چاقالــه 

بــادام بســیار آســان اســت.
مواد الزم

مواد الزم برای تهیه آش چاقاله بادام :
 برنج نیم دانه  : ۱ پیمانه  ) خورده برنج (

 چاقاله بادام : 4 پیمانه ) پخته شده و له شده (
آلوچه : ۱ پیمانه  ) پخته شده وله شده بدون 

هسته ( یا ا لیوان آبغوره
 بلغور گندم : ۱ پیمانه

 عدس : ۱ پیمانه   
 لوبیا سفید : ۱ پیمانه   

تره و شوید : 2 پیمانه    
پیاز خرد شده : 2 عدد  

نمک و فلفل : به میزان الزم   
زردچوبه : به میزان الزم  
ادویه : به میزان الزم   

پودر نعناع خشک : به میزان الزم    
روغن : به میزان الزم    

طرز تهیه آش چاقاله بادام) کلوچه  (
)قبل از هر چیز حبوبات را از یک شب قبل از 

پختن آش خیس می کنیم.(
ابتدا بلغور گندم را بیست دقیقه می پزیم بعد برنج نیمدانه ) خورده برنج ( را اضافه می کنیم و منتظر می مانیم تا 
خوب پخته و له شود، بعد سبزی آش را اضافه می کنیم ، بعد از پخته شدن پیاز داغ و نعنا داغ را اضافه می کنیم 
بعد از ۵ دقیقه جوش خوردن حبوبات پخته شده  و چغاله بادام های  پخته شده ) اگر چغاله ها کمی سفت باشد 

باید به خوب له شوند( و آلوچه های پخته شده و له شده که هسته های آن جدا شده است را اضافه می کنیم  ) یا 
یک لیوان آبغوره ( و حدود نیم ساعت شعله را کم کرده و در قابلمه را گذاشته تا آش جا بیفته .

 نوش جانتون امیدواریم از این آموزش استفاده کافی را برده باشید و بتوانید در فصل بهار این آش بسیار خوشمزه 
را برای اعضای خانواده و دوستانتان تهیه کنید. 

الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی بازدید رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
آش کلوچه نجف آباد از کتابخانه عمومی زهراییه

ــه مناســبت  ــداری رو در رو ب ــژه در دی ــدار شهرســتان وی ــاون اســتاندار و فرمان مع
نکوداشــت روز جهانــی مامــا میزبــان مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان و 

تنــی چنــد از ماماهــای شهرســتان بودنــد.
ــه مناســبت  ــداری رو در رو ب ــژه در دی ــدار شهرســتان وی ــاون اســتاندار و فرمان مع
ــان مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان  نکوداشــت روز جهانــی مامــا میزب
و تنــی چنــد از ماماهــای شهرســتان بودنــد. مهنــدس راعــی در ایــن جلســه ضمــن 
ــر مکــرم اســام )ص(  ــار و همــراه پیامب ــات ی ــه مناســبت وف ــت ب تســلیت و تعزی
ــری )س(،  ــن اســام ،حضــرت خدیجــه کب ــن مبی ــه دی و نخســتین زن مشــرف ب
ــی )ع( از  ــن مجتب ــام حس ــرت ام ــبت والدت حض ــه مناس ــاپیش ب ــک پیش و تبری
فعالیــت ماماهــا در اقصــی نقــاط شهرســتان از شــهرها تــا روســتاها تقدیــر نمودنــد 
ــان برشــمردند.  ــاد نســل و بهداشــت و درم ــن ازدی ــن رکی و حضــور ایشــان را رک
ــش  ــنگین و ثمربخ ــیار س ــار را بس ــان خاکس ــن خادم ــئولیت ای ــار مس ــان ب ایش
ــیار  ــی بس ــکار عموم ــی و اف ــپهر اجتماع ــزد س ــان را ن ــگاه ایش ــمردند و جای برش
برجســته و قابــل ســتایش خواندنــد. در ادامــه دکتــر غیــور، مدیــر شــبکه بهداشــت 
ــی از فعالیــت هــا و دســتاوردهای  ــت گــزارش اجمال ــه قرائ ــان شهرســتان ب و درم
ایــن قشــر خدمتگــزار و فهیــم پرداختنــد و پــس از اتمــام ســخنان ایشــان حاضــران 
بــه گفتگــوی مســتقیم بــا معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه نشســتند و 

ــا اهــداء لــوح از ایشــان تقدیــر و تجلیــل بــه عمــل آمــد. در خاتمــه ب

معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه  میزبان تنی چند از ماماهای منتخب شهرستان  به مناسبت گرامی داشت روز جهانی »ماما« 

تقدیر از صاحبان دستان بهاری
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شماره 59 7
                                                                                 اولین جلســه کارگروه فضای مجازیخبر کوتاه

ــه و ســایر مســئولین  ــام جمع ــا حضــور ام ــد ب   اولیــن جلســه کارگــروه فضــای مجــازی شهرســتان در ســال جدی
ــتای  ــامی در راس ــاد اس ــگ و ارش ــت اداره فرهن ــه هم ــتان ب ــروه شهرس ــو کارگ ــی عض ــی و انتظام اداری، اجرای
عملیاتــی شــدن جلســات و  مدیریــت و مقابلــه بــا آســیب هــای اجتماعــی در دفتــر امــام جمعــه نجــف آبــاد تشــکیل 
ــه اینکــه بحــث تشــکیل  ــا اشــاره ب ــاد ب ــن جلســه رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آب ــد. در ای گردی
کمیتــه فضــای مجــازی یکــی از مصوبــات مهــم شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان مــی باشــد گفــت :  بــا توجــه 
بــه اهمیــت اطــاع  رســانی و آگاهــی رســانی صحیــح و بــه  هنــگام در جامعــه فضــای مجــازی مــی توانــد  یکــی از 
ابزارهــای مهــم  و مناســب بــرای بیــان و ارائــه اطاعــات صحیــح  و شــفاف باشــد در صورتــی کــه از آن درســت و 

بهینــه اســتفاده شــود .

سوال حقوقی

در قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران آمــده اســت کــه هــر 
ــف  ــت و مخال ــل اس ــه آن مای ــه ب ــغلی را ک ــق دارد ش ــس ح ک
اســام و مصالــح عمومــی و حقــوق دیگــران نیســت برگزینــد. هــر 

کــس یعنــی هــر زن یــا هــر مــرد ایرانــی.
ــرای  ــا ب ــز موظــف شــده اســت ت ــت نی ــون دول  طبــق همــان قان
همــه افــراد اعــم از زن و مــرد امــکان اشــتغال بــه کار بــا شــرایط 
ــت  ــن دول ــد و همچنی ــاد نمای ــاغل را ایج ــراز مش ــاوی در اح مس
ــا حقــوق زن را در تمــام جهــات تضمیــن نمایــد  موظــف شــده ت

ــن حقــوق اســت. ــق ای ــز یکــی از مصادی کــه حــق اشــتغال نی
 امــا مطابــق بــا قانــون مدنــی ایــران یکــی از اختیــارات شــوهر این 
اســت کــه مــی توانــد زن خــود را از حرفــه یــا صنعتــی کــه منافــی 

مصالــح خانوادگــی یــا حیثیــات خــود زن باشــد منــع نماید.
 البتــه ایــن امتیــاز مطلــق نیســت و شــوهر بایــد ادعــای خــود را 
مبنــی بــر اینکــه شــغل زن منافــی بــا مصالــح خانــواده یــا حیثیــت 
ــراز  ــا اح ــا دادگاه ب ــد ت ــات کن ــه دادگاه اثب ــت ب ــود زن اس خ
ــد. ــادر نمای ــتغال زن را ص ــع از اش ــم من ــا، حک ــن ادع ــت ای  صح

ــت و  ــرو رضای ــا در گ ــتغال زن مطلق ــه اش ــم ک ــی بینی ــس م  پ
خواســت شــوهر نیســت و مقیــد و محــدود بــه شــرایط مذکــور و 

ــی باشــد. ــم دادگاه م حک
ــه  ــا آن مواج ــل ب ــواده در عم ــاوی خان ــال ها در دع ــه س ــه ک آنچ
ــن  ــی بی ــه اختاف ــی ک ــا زمان ــوالً ت ــه معم ــت ک ــن اس ــودم ای ب
زوجیــن رخ ندهــد، شــوهر از ایــن اختیــار خــود علیــه زن اســتفاده 

نمی کنــد.
ــرار دادن زن  ــار ق ــت فش ــرای تح ــوهر ب ــات، ش ــروز اختاف ــا ب  ب
ــد از دادگاه  ــر نتوان ــی اگ ــود. حت ــل می ش ــرم متوس ــن اه ــه ای ب
ــه  ــری از جمل ــات دیگ ــرد، از جه ــتغال زن را بگی ــع اش ــم من حک
ــه ســفر  ــا عــدم رضایــت ب عــدم انجــام تکلیــف پرداخــت نفقــه ی

و... اســتفاده می کنــد!
 به امید صلح و آرامش برای تمام خانواده ها.

پاسخ از محدثه هادی کارشناس ارشد حقوق

فرسودگی 4۰درصد مدارس نجف آباد

مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان گفــت: در حــال 
حاضــر چهــل درصــد فضاهــای آموزشــی شهرســتان 
ــاه  ــش از پنج ــت بی ــار فعالی ــوده و در کن ــوده ب فرس
ــوز  ــاالی دانش آم ــم ب ــه، شــاهد تراک مدرســه دو نوبت
در برخــی کاس هــا و تغییــر کاربــری برخــی فضاهای 

کارگاهــی بــه کاس درس هســتیم.
ســید رضا موســوی زاده  بــا اعــام ایــن مطلــب 
ــن  ــر خیری ــل تقدی ــارکت قاب ــه مش ــزود: در ادام اف
ــال  ــاه س ــر م ــل از مه ــا قب ــکل، ت ــن مش ــل ای در ح
از مدرســه خیرســاز  جــاری شــاهد بهره بــرداری 
دکتــر فاضــل و همســر ایشــان خانــم ســوادکوهی در 
ــود و در  ــم ب ــی خواهی ــار مدرســه خیرســاز محراب کن
روزهــای اخیــر نیــز کلنــگ یــک مجموعــه دیگــر در 
ــت. ــده اس ــن زده ش ــه زمی ــاد ب ــهر نجف آب ــوب ش جن

موســوی زاده بــا اشــاره بــه قــول رییــس بنیــاد برکــت 
در مراســم افتتــاح مجموعــه شــهید حججــی در مهــر 
ــه  ــش مدرس ــاخت ش ــوص س ــته در خص ــال گذش س
ــتان  ــرم شهرس ــع ح ــهدای مداف ــاد ش ــه ی ــر ب دیگ
اعــام داشــت: بــه دنبــال بــروز برخــی مشــکات ملی 
ــای  ــی از بودجه ه ــاص بخش ــیل و اختص ــون س هم چ
ــد  ــارت ها، رون ــن خس ــران ای ــه جب ــت ب ــاد برک بنی
ــی  ــد ول ــراه ش ــکاتی هم ــا مش ــه ب ــص بودج تخصی
نماینــده  مســتمر  پیگیری هــای  بــا  خوشــبختانه 
مــردم در مجلــس و دیگــر مســئوالن، در حــال حاضــر 
ــه ها در  ــده و نقش ــن ش ــه کار تامی ــی از بودج بخش

حــال تهیــه اســت.
پیگیری هــای  و  حمایت هــا  از  تقدیــر  بــا  وی 

ــع  ــاد در رف ــه نجف آب ــهردار و امام جمع ــدار، ش فرمان
مشــکات کمبــود ســرانه آموزشــی اضافــه کــرد: 
ــهدای  ــن ش ــر والدی ــا نظ ــت ب ــاد برک ــدارس بنی م
ــهر، آزادگان،  ــد یزدانش ــی مانن ــرم در نقاط ــع ح مداف
مســکن مهــر، گلدشــت، کهریزســنگ و ویاشــهر 

شــده اند. جانمایــی 
ــاخص های  ــتان در ش ــر شهرس ــه برت ــه رتب ــاره ب اش
کیفیــت آمــوزش در ســطح اســتان بــا وجــود تمامــی 
ــوی زاده  ــه موس ــود ک ــوردی ب ــر م ــا دیگ محدودیت ه
ــال  ــه دنب ــاخت: ب ــان س ــر نش ــریح آن خاط ــا تش ب
ــاز  ــر مدرسه س ــه خی ــن مجموع ــی چهارمی کلنگ زن
ــای  ــی ماه ه ــر ط ــوار فج ــک زاده در بل ــعلی مل عباس
گذشــته، در حــال حاضــر مقدمــات اولیــه کلنگ زنــی 
ــهربازی  ــه روی ش ــان در روب ــه ایش ــن مدرس پنجمی

فراهــم شــده اســت.
ــی چهــار مدرســه خیرســاز دیگــر در  اعــام کلنگ زن
ــی در  بهــار ســال جــاری و ادامــه فعالیت هــای عمران
ــرودی،  ــه ف ــد کتابخان ــاز مانن ــای خیرس ــر فضاه دیگ
ــهیدان  ــاد و ش ــتای جال آب ــل روس ــه ابوالفض مدرس
ــوزش و  ــر آم ــه مدی ــود ک ــی ب ــر مطلب ــی دیگ کمال
ــه آن خاطــر نشــان  ــا اشــاره ب ــرورش شهرســتان ب پ
تمامــی  تــاش کرده ایــم  کــرد: در کلنگ زنی هــا 
مقدمــات کار بــه گونــه ای فراهــم شــود کــه ایــن کار 
نمادیــن بــا فعــال شــدن مرحلــه خاکبــرداری همــراه 

باشــد.
حســاب  شــماره  اعــام  بــا  موســوی زاده 
۰1۰6725523۰۰2 بــه عنــوان حســاب متمرکــز 
ــر  ــت: ه ــان داش ــتان بی ــاز شهرس ــن مدرسه س خیری
ــارکت  ــکان مش ــزان آورده ای ام ــر می ــا ه ــری ب خی
در ایــن کار خداپســندانه را دارد. از ســاخت یــک 
نمازخانــه تــا تامیــن بخشــی از هزینــه ســاخت 
ــن  ــای زمی ــی هزینه ه ــل تمام ــا تقب ــه ی ــک مدرس ی
ــای  ــه انتخاب ه ــه از جمل ــز مدرس ــاخت و تجهی و س
خیریــن بــرای مشــارکت در ایــن عرصــه هســتند.

ادامه از صفحه 1
موحــدی در ادامــه ســخنان خــود کشــتارگاه را یــک پاالیشــگاه تمــام عیــار و عاملــی تاثیرگــذار در ســامت جامعــه 
دانســت و ادامــه داد: یــک الشــه گاو آلــوده می توانــد حداقــل ســه هــزار نفــر را درگیــر کنــد و اگــر در ســال نــود و 
هشــت بــا قــدرت و تــاش شــبانه روزی آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان در نقــاط مختلــف کشــور بــه ویــژه اســتان 
اصفهــان مهــار نشــده بــود، امــروز بــه طــور قطــع در تامیــن گوشــت مــورد نیــاز مــردم بــا مشــکل مواجــه بودیــم.

ــون  ــده و تاکن ــی ش ــاری کلنگ زن ــی ده هکت ــا اختصــاص زمین ــال ۹4 ب ــر س ــاد، اواخ ــی نجف آب کشــتارگاه صنعت
بــرای اتمــام و تجهیــز فــاز اول آن بیــش از بیســت میلیــارد تومــان کــه بخــش عمــده آن از اعتبــارات عمرانــی دفتــر 

مقــام معظــم رهبــری تامیــن شــده، اختصــاص پیــدا کــرده اســت.
صادرات 13هزار تن خامه به روسیه

مدیــر کل دامپزشــکی اســتان اصفهــان در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود گریــزی بــه تنــش سیاســی چنــد 
ســال پیــش ترکیــه و روســیه زد و اعــام داشــت: بــه دنبــال ایــن موضــوع، روســیه هیاتــی را بــرای بررســی چرخــه 
کامــل تولیــد لبنیــات بــه ایــران فرســتاد و ایــن کارشناســان پــس از بازدیــد از مراحــل مختلــف شــامل تولیــد و 

انتقــال علوفــه، گاوداری هــا و دو کارخانــه شــیر در اصفهــان، مجــوز صــادرات شــیر را صــادر کردنــد.
ــرآوری گوشــت را نیــز دانســت و  شــهرام موحــدی ایــن ســخت گیری های بهداشــتی را شــامل چرخــه تولیــد و ف
ــن  ــاد، ای ــی نجف آب ــم شــده در کشــتارگاه صنعت ــا و زیرســاخت های فراه ــه ظرفیت ه ــا توجــه ب ــار داشــت: ب اظه
مجموعــه بــدون شــک بــه یکــی از قطب هــای صــادرات گوشــت کشــور تبدیــل خواهــد شــد و بنــده وظیفــه خــود 

ــاد بابــت ســاخت ایــن مجموعــه را تحســین کنــم. ــم دیــد ملــی مدیریــت شــهری نجف آب می دان
اشــاره بــه انجــام بیســت هــزار مــورد واکسیناســیون هــاری در مــورد ســگ های موجــود در اســتان دیگــر مطلبــی 
بــود کــه موحــدی بــا بیــان آن اعــام کــرد: طــی ســال گذشــته بیــش از ســیزده هــزار تــن خامــه ایــران بــه روســیه 
صــادر شــده کــه ســهم اســتان از ایــن میــزان حــدود هفتــاد درصــد بــوده و بــدون ایــن میــزان صــادرات، بــه طــور 

قطــع بســیاری از دامداری هــا امــکان ادامــه فعالیــت نداشــتند

 آیا شاغل شدن زن در گروی 
رضایت شوهرش است؟



هفته نامه فرهنـگی اقتصادی
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6شماره 59
پیام تبریک پیام تبریک رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد 

به رییس سابق اداره نجف آباد و مدیرکل فعلی ورزش و جوانان استان اصفهان
برادر ارجمند جناب آقای »سیدمحمد طباطبایی« 

ــتان  ــان اس ــرکل ورزش و جوان ــوان مدی ــه عن ــی ب ــته حضرتعال ــا و شایس ــاب بج ــا، انتص ــرام ، احترام ــام و احت ــا س ب
ــر  ــوده و ب ــرض نم ــت ع ــک و تهنی ــه تبری ــدی شــما دارد صمیمان ــت و توانمن ــت، لیاق ــه نشــان از درای ــان را ک اصفه
ایــن باوریــم کــه تعهــد و کارآمــدی هــای برجســته شــما نویــد بخــش نشــاط و دســتیابی هــر چــه بیشــتر بــه قلــه 
هــای رفیــع پیشــرفت و توســعه ورزش اســتان اصفهــان خواهــد بــود. حرکــت بــه ســمت افــق هــای روشــن همــراه بــا 
ســعادت و ســامتی و تــداوم توفیقــات حضرتعالــی را از درگاه ایــزد منــان در مســیر منتهــی بــه رضایــت الهــی و مــردم 

ــاد ــان شهرســتان نجــف آب ــه خواهانیــم.  محمــود یســلیانی - رییــس اداره ورزش و جوان و خدمــت صادقان

والدین آگاه 
عالیم استرس در کودکان

اســترس در کودکان کــم ســن و ســال می توانــد بــه 
صــورت مکیــدن شســت، ناخــن جویــدن، انگشــت در بینــی 
ــر  کــردن، شــب ادراری و... باشــد امــا در کــودکان بزرگ ت
می توانــد بــه شــکل پرخاشــگری، بدزبانــی، اذیــت کــردن 
بی نظمــی،  گفتــن،  دروغ  دیــدن،  کابــوس  دیگــران، 

ــد. ــران و... خــود را نشــان ده ــه دیگ ــاد ب نداشــتن اعتم
توصیه هایی برای کاهش استرس کودک

1.به او بگویید که نباید بی نقص باشد:
اســترس در کودکانــی کــه احســاس می کننــد بایــد 
در همــه زمینــه هــا بهتریــن باشــند، خســته کننده و 

اســت. ناامید کننــده 
2.کودک تان را مثبت نگر بار بیاورید:

بــه او بگوییــد بایــد در انتظــار اتفاق هــای مثبــت زندگــی 
باشــد تــا بــا خیــال آســوده تری بــه رشــد اســتعدادهایش 
بپردازد.زیــرا دیــد منفــی در کــودکان باعــث اســترس مــی 

شــود.
3. خودتان استرسی نباشید:

کــودکان در تمــام ســنین پیــرو احساســات والدیــن 
خــود هســتند. اگــر شــما مضطــرب هســتید، فرزنــد 
ــد  ــی می خواهی ــن وقت ــود. بنابرای ــرب می ش ــما مضط ش

اضطــراب کــودک خــود را کاهــش دهیــد، بایــد اضطــراب 
ــد. ــت کنی ــود را مدیری خ

4. برنامه ای برای فعالیت های آرامش بخش بگذارید:
کــودکان بــه آرامــش نیــاز دارنــد. متأســفانه گاهــی اوقــات 
حتــی فعالیت هــای ســرگرم کننده ماننــد ورزش، بیــش از 
ــق نشــدن  ــا موف ــق ی آن کــه ســرگرم کننده باشــد، بر موف
در آن تاکیــد می شــود کــه بــه جــای آرامــش بــر اســترس 

کــودک مــی افزایــد. 
5.کودک باید به موقع بخوابد و بیدار شود:

زمانــی  کودک تــان  شــدن  بیــدار  و  خوابیــدن  بــرای 
ــه روی آن  ــر هفت ــات آخ ــی در تعطی ــخص و حت را مش
پافشــاری کنیــد. همچنیــن زمانــی ۳۰ تــا 4۵ دقیقــه ای را 
بــه آمادگــی کــودک پیــش از خــواب اختصــاص دهیــد تــا 
بتوانــد بــه آرامــی تنــش حاصــل از فعالیت هــای روزانــه را 
بــرای یــک خــواب راحــت کنــار بگــذارد. تاثیــر ایــن اتفــاق 
ــف  ــای مختل ــودکان در پژوهش ه ــترس ک ــش اس بر کاه

ثابــت شــده اســت.
6.درباره استرس هایش از او بپرسید:

اگــر فرزندتــان بــه شــما می گویــد کــه نگرانــی یــا 
ــو  ــا »ت ــد بترســی« ی ــو نبای ــه ت ــد: »ن ترســی دارد، نگویی
ــما  ــد ش ــه فرزن ــن ب ــی« . ای ــه بترس ــداری ک ــکلی ن مش

ــود دارد  ــال وج ــن احتم ــوض، ای ــد. در ع ــک نمی کن کم
ــه او  ــاور برســد کــه شــما اصــا ب ــن ب ــه ای ــد شــما ب فرزن
ــای  ــه ج ــد. ب ــا او را درک نمی کنی ــد ی ــت نمی دهی اهمی
ــه  ــن این ک ــا گفت ــان را ب ــات فرزندت ــن جمــات، تجربی ای
ــو را  ــزی ت ــه چی ــی، چ ــیده باش ــد ترس ــر می آی ــه نظ »ب
ــد  ــوت کنی ــش دع ــه آرام ــان را ب ــرده؟« کودکت ــران ک نگ

ــد. ــی کنی ــا او همدل وب
مریم رضائیان

کاهش استرس کودک

ــور،  ــش مأم ــت پوش ــه تح ــارق ک ــتگیری 2 س ــان از دس ــتان اصفه ــی اس ــس آگاه ــس پلی رئی
ــر داد. ــد خب ــده بودن ــال ش ــراد کهنس ــرقت از اف ــره س ــب 6 فق مرتک

حســین ترکیــان اظهــار داشــت: در پــی وصــول شــکایات چندیــن فــرد کهنســال از شهرســتان 
نجــف آبــاد مبنــی بــر اینکــه افــرادی بــا معرفــی خــود بــه  عنــوان مأمــور، آن هــا را فریــب و وجــوه 
ــس  ــوران پلی ــتور کار مأم ــوع در دس ــی موض ــد بررس ــرقت کرده ان ــا را س ــدارک آن ه ــد و م نق

آگاهــی ایــن شهرســتان قــرار گرفــت.
ــا یــک ســواری پیــکان و  ــه عمــل آمــده مشــخص شــد 2 ســارق ب وی افــزود: در بررســی های ب
پاک هــای جعلــی در شــهر نجــف آبــاد تــردد و افــراد کهنســال را شناســایی و بــا معرفــی خــود 

ــه عنــوان مأمــور از آن هــا درخواســت مــدارک می کننــد. ب
ــد، کارت هــای  ــدارک وجــوه نق ــت م ــس از دریاف ــان داشــت: ســارقان پ ــی بی ــام انتظام ــن مق ای
بانکــی و دیگــر مــدارک بــا ارزش را ســرقت و بــا ترفنــد خاصــی رمــز عابــر بانک هــا را نیــز از ایــن 

ــد. افــراد مســن دریافــت و در فرصتــی خــاص از حســاب کارت برداشــت می کردن
ترکیــان افــزود: ســارقان کــه 2 پســرعمو بودنــد شناســایی و در عملیاتــی ویــژه دســتگیر و بــه 6 

فقــره ســرقت بــه ایــن شــیوه در شــهر نجــف آبــاد اعتــراف کردنــد.
ــه اینکــه 4۵ میلیــون ریــال وجــه نقــد ســرقتی در  ــا اشــاره ب رئیــس پلیــس آگاهــی اصفهــان ب
ــراد مســن و کهنســال مراقبــت  ــار داشــت: الزم اســت از اف ــگاه ســارقان کشــف شــد اظه مخفی
بیشــتری شــود، حتی االمــکان تنهــا بــه بیــرون از منــزل مراجعــه نکننــد، رمزهــای کارتــی خــود 
ــرو  ــرادی روب ــا اف ــر ب ــد و اگ ــرار ندهن ــدارک ق ــر م ــار دیگ ــا در کن ــر روی کارت ننویســند ی را ب
شــدید کــه خــود را مأمــور معرفــی می کننــد و حتــی لبــاس فــرم مأمــور نیــز بــه تــن داشــتند 
ــا ســامانه ۱۱۰ پلیــس تمــاس و موضــوع  حتمــاً از آن هــا کارت شناســایی درخواســت کنیــد و ب

را اعــام کنیــد.

ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد هــم 
زمــان بــا ســالروز والدت کریــم اهــل بیــت حضــرت امــام حســن مجتبــی )ع( بــه 
همــراه معــاون اداره و مســئول کتابخانــه عمومــی زهراییــه  بــا حضــور در بــاغ هنــر  

عبــاس اســماعیلی بــا ایــن نویســنده  نجــف آبــادی دیــدار و گفــت و گــو کــرد .
در ایــن دیــدار صمیمــی  کــه بــه منظــور  اهــدای 2۵۰ نســخه کتــاب بــه بــاغ هنــر 
اســتاد اســماعیلی برگــزار شــد ؛ رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا اشــاره 
بــه ضــرورت  ایجــاد فضاهــای فرهنگــی هنــری جهــت برقــراری تعامــات اجتماعــی 
هنرمنــدان بــا یکدیگــر  گفــت : بــه منظــور ایجــاد مرکــزی مناســب بــرای حضــور 
ــا  ــی بن ــف فرهنگــی  هنــری و ادب ــدان در رشــته های مختل و هــم اندیشــی هنرمن
بــه پیشــنهاد اســتاد عبــاس اســماعیلی نویســنده و هنرمنــد شهرســتان ، بنــا شــد 
بــاغ شــخصی ایشــان بــه بــاغ هنــر تبدیــل شــود کــه مکانــی بــرای گردهــم آیــی 

هنرمنــدان و اهالــی فرهنــگ و هنــر گــردد .
ــی هــای  ــر اســاس رایزن ــن منظــور و ب ــه ای ــوح موســوی گفــت : ب ســید حســن ل
انجــام شــده بــا مســئول کتابخانــه عمومــی زهراییــه تعــداد 2۵۰ نســخه کتــاب بــا 
موضــوع فرهنگــی و هنــری بــه اســتاد اســماعیلی اهــداء شــد . در ایــن دیــدار  عباس 
ــاغ  ــل ب ــداف خــود از تبدی ــون اه ــه نقطــه نظــرات خــود پیرام ــه ارائ اســماعیلی ب
شــخصی بــه بــاغ مــوزه مطالبــی را بیــان کــرد . الزم بــه ذکــر اســت اســتاد عبــاس 
اســماعیلی بیــش از ۱۵ ســال رئیــس انجمــن هنرهــای نمایــش شهرســتان بــود کــه 
آثــاری تالیفــی همچون،بهشــت گمشــده،فرزند خورشــید)زندگی نامه ســردار شــهید 
غــام رضــا صالحی(پهلوانــان راه عشــق)زندگی نامــه شــهدای ورزشــکار شهرســتان 
نجــف آباد(مســافر مهتاب)زندگــی نامــه شــهید اصغــر جوانــی (مســیح کردســتان و... 
وهمچنیــن  نویســندگی و  کارگردانــی نمایــش هایــی همچــون  آب ، آیینــه ،کوثــر 

و منصــور حــاج و... را در  کارنانــه هنــری خویــش دارنــد.

دیدار با استاد عباس اسماعیلی نویسنده و هنرمنددستگیری عامالن سرقت از کهنساالن



  نشانی دفتر : نجف آباد ، بلوار آیت ، پالک 88    

 سه شنبه 23 اردیبهشت ماه 1399*12 می 2019* 18 رمضان 1440
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سمیه طالب    سردبیر: احمد شریعتی

 ۸ صفحه * قیمت : ۵۰۰۰ تومان * چاپخانه رنگین کمان 

تلفن دفتر مرکزی : ۰۹۱2226۸۸2۳ - 42646۸6۱    

هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

                                                           به مناسبت فرا رسیدن شب های قدر و شهادت حضرت علی)ع(:سخنی با خوانندگان
در بهترین روز متولد شــد»جمعه« در بهترین مکان متولد شــد»کعبه «  

همســر بهترین زن دنیا بود»فاطمه« جانشــین بهترین پیامبر بود»محمد«  
در بهترین ماه به شــهادت رسید »رمضان« پدر بهترین بچه های  دنیا بود»حســن حســین« 

در بهترین شــب شهید شد»دوم قدر« در بهترین شــب ضربت خورد»اول قدر«  
در بهترین حالت نماز بود »ســجده« در بهتریــن حالــت بــود کــه ضربــت خورد»نمــاز«  

ای بهترین بهترین ها دســتمان را بگیر

ادامه پیگیری ها برای باز شدن مدارس نجف آباد

بــا فرارســیدن فصــل بهــار اصفهــان جــان دیگــری مــی گیــرد و ایــن شــهر چــون مرواریــدی 
در صــدف رخ مــی نمایانــد و زیبایــی خــود را بــه رخ همــگان مــی کشــاند. ایــن نگارســتان 
بدیــع و زیبــا در ایــن مــاه زیبایــی بیشــتری بــه خــود گرفتــه و بــا شــهرهای زیبــای دیگــر 
جهــان در قدمــت و آثــار مانــدگار و بدیعــش رقابــت مــی کنــد و گــواه ایــن مدعــا بازدیــد 
ــه دیــدن ایــن شــهر مــی آینــد و ســفری  ــام ب ــی اســت کــه هــر ســاله در ایــن ای کنندگان

خاطــره انگیــز و بیــاد ماندنــی بــرای خــود رقــم مــی زننــد.
یکــی از آثــاری کــه در ایــن شــهر زیبایــی اش ورد زبــان همــگان اســت، میــدان نقــش جهــان 
اســت کــه بــی شــک جــزو شــاهکارهای معمــاری ســبک اصفهانــی اســت، میدانــی کــه در 
فهرســت میــراث جهانــی )ســازمان بیــن المللــی یونســکو( ثبــت شــده اســت و تبدیــل بــه 

نمــاد و هویتــی از فرهنــگ غنــی نــه تنهــا اصفهــان بلکــه ایــران شــده اســت.
بــا روی کار آمــدن شــاه عبــاس صفــوی اصفهــان پایتخــت ایــران شــد. در ســال ۱۰۱۱ بــه 
دســتور شــاه عبــاس میــدان نقــش جهــان بنــا گردیــد، از اینــرو بــه آن میــدان شــاه عبــاس 
ــاغ وســیعی  نیــز گفتــه مــی شــود و محــل بنــای میــدان نقــش جهــان قبــل از ســاخت، ب
بــه اســم نقــش جهــان بــوده اســت. عــرض ایــن میــدان ۱6۵متــر ، طــول آن بیــش از ۵۰۰ 

متــر و مســاحت آن حــدودا ۸۵ هــزار متــر مربــع مــی باشــد . 
مورخــان و جهانگــردان نیــز پــس از تماشــای ایــن اثــر باســتانی لــب بــه تمجیــد گشــودند 

و بــه تعریــف ایــن اثــر مانــدگار پرداختنــد.
ژان دیوالفــوا باســتان شــناس شــهیر فرانســوی کــه در ســال ۱2۹۸ هجــری قمــری از ایــن 
ــدگار مــی گویــد : مــن  ــر مان میــدان تاریخــی دیــدن نمــود، ایــن چنیــن در مــورد ایــن اث
ــاش  ــی در جهــت آن ت ــدارم کــه مثــل فیثاغــورث یونان ــه حــل مســاله مهمــی ن ــازی ب نی
کنــم، بــر عکــس بــرای مــن کامــا محــرز اســت و بــا اطمینــان کامــل مــی توانــم عنــوان 
کنــم کــه هیــچ گونــه بنایــی  در دنیــای متمــدن و شــهر نشــین امــروزی وجــود نــدارد کــه از 
هــر جهــت چــه تقــارن عمــارت و چــه زیبایــی قابــل قیــاس بــا ایــن میــدان باشــد. ایــن تنهــا 
تفکــرات شــخصی و عقیــده مــن نیســت چــرا کــه دیگــر اروپاییــان کــه متخصــص مهندســی 

و معمــاری هســتند ایــن دیــدگاه را دارنــد.
ــرد  ــد گشــوده اســت، جهانگ ــه تمجی ــب ب ــدان ل ــن می ــورد ای ــه در م ــری ک ــرد دیگ جهانگ
ایتالیایــی بــه نــام پیتــرو دال والــه اســت کــه چنیــن عقیــده ای در مــورد ایــن میــدان داشــته 
اســت : گرداگــرد ایــن میــدان فاخــر را ابنیــه هایــی برابــر و هماهنــگ و زیبــا احاطــه کــرده 
اســت کــه در هیــچ نقطــه ای اتصــال آن قطــع نشــده اســت، همــه دکان هــا هــم تــراز بــا 
ــا  ــی ب ــوان های ــا و ای ــا پنجــره ه ــاالی آن ه ــزرگ هســتند و ب ــا ب ــان هــا و همــه دره خیاب

زیباتریــن و متنــوع تریــن تزئینــات چشــم انــدازی خیــره کننــده ایجــاد کــرده اســت.
ایــن میــدان در طــول تاریــخ خــود شــاهد برگــزاری جشــن هــا، مراســمات، بــازی چــوگان) 
ــت( و رژه  ــده اس ــادگار مان ــه ی ــدان ب ــوب می ــمال و جن ــوگان در ش ــنگی چ دو دروازه س
قشــون نظامــی در دوره صفویــه بــوده اســت.دورتا دور ایــن میــدان ابنیــه هــای باشــکوهی 
مثــل مســجد جامــع عباســی، مســجد شــیخ لطــف اهلل، کاخ عالــی قاپــو و ســر در قیصریــه 

ــان مــی  ــا شــکوه دوره صفوی بنــا شــده کــه هــر کــدام از آنهــا از معمــاری هــای فاخــر و ب
باشــند.

ــی  ــار مل ــه شــماره ۱۰2 در فهرســت آث ــخ ۸ بهمــن ۱۳۱۳ ب ــان در تاری ــدان نقــش جه می
ایــران ثبــت شــد و در اردیبهشــت مــاه ۱۳۵۸ بــه شــماره ۱۱۵ جــزء نخســتین آثــار ایرانــی 

بــود کــه بــه عنــوان میــراث جهانــی یونســکو بــه ثبــت جهانــی رســید.
مسجد امام اصفهان 

مســجد امــام اصفهــان کــه نــام دیگــرش مســجد جامــع عباســی اســت کــه در ضلــع جنوبــی 
میــدان قــرار دارد. از لحــاظ معمــاری جــزو بناهــای چهــار ایوانــی اســت کــه ایــوان شــمالی 
ــر  ــز از مرم ــس کاری و ازاره هــای صحــن نی ــات مقرن ــاره و تز ئین ــا جلوخــان دارای دو من ی
اســت. ایــن مســجد دارای دو منــاره در ایــوان جنوبــی اســت و گنبــد ایــن مســجد نیــز دارای 
دو پوســته پیوســته اســت کــه بلندتریــن گنبــد دو پوســته پیوســته در ایــران اســت. امــا اگــر 
بخواهیــم مختصــری در مــورد ایــن بنــای تاریخــی توضیــح بایــد بگوییــم تزئینــات کاشــی 
ــد  ــای مســجد توســط خوشنویســان عه ــه ه ــگ اســت و کتیب ــت رن ــا خشــتی هف ــن بن ای
ــح  ــزی و محمدصال ــی تبری ــی، عبدالباق صفــوی همچــون علیرضــا عباســی، محمدرضــا امام
ــر  ــی اکب ــتاد عل ــا اس ــدگار و زیب ــای مان ــن بن ــار ای ــت و معم ــده اس ــته ش ــی نوش اصفهان
ــود توانســته اســت  ــه خ ــای هنرمندان ــرپنجه ه ــلیقه و س ــا ذوق، س ــه ب ــی اســت ک اصفهان

چنیــن اثــر مانــدگاری خلــق کنــد.
مسجد شیخ لطف اهلل

ایــن مســجد بــی نهایــت زیبــا در ضلــع شــرقی میــدان قــرار دارد و دارای گنبــدی بــه غایــت 
ــاید  ــگ زرد نخــودی اســت. ش ــه رن ــات کاشــی کاری ب ــا تزئین ــانی ب ــه شــیوه ساس ــا ب زیب
ــن  ــودن ای ــاره ب ــوان و من ــد صحــن، ای ــا، فاق ــن بن ــرد ای ــی منحصــر بف ــت ویژگ ــوان گف بت
ــاز  ــدگار را نیــز علیرضــا عباســی هنرمنــد ممت ــن بنــای مان مســجد اســت. کتیبــه هــای ای

عهــد صفــوی نوشــته اســت . 
کاخ عالی قاپو

ــه و در  ــرار دارد و در 6 طبق ــدان ق ــرب می ــع غ ــز در ضل ــرت انگی ــا و حی ــن کاخ زیب ای
چندیــن مرحلــه بنــا شــده اســت. ایــن بنــا کــه جــزو شــاهکارهای معمــاری غیــر مذهبــی 
ــه  ــه فــردی اســت کــه از میــان آن هــا ب ــی، دارای زیبایــی هــای منحصــر ب ســبک اصفهان
مینیاتورهــا و نقاشــی هــای دیــواری بــه نقــش قلــم رضــا عباســی و همچنیــن گچبــری هــا 
و مقرنــس کاری هــای طبقــه آخــر کاخ کــه »اتــاق موســیقی« یــا »اتــاق صــوت« مــی تــوان 
اشــاره کــرد. بایــد گفــت دلیــل اســتفاده از مقرنــس کاری تــو خالــی بــه شــکل صراحــی و 

ــوده اســت. ــرای کاهــش انعــکاس صــوت و انتقــال طبیعــی موســیقی ب تنــگ بــری ب
سردر قیصریه

ــای  ــی ه ــر در از نقاش ــن س ــرار دارد. تزئی ــدان ق ــمالی می ــع ش ــه در ضل ــر در ک ــن س ای
ــت. ــا داده اس ــن بن ــه ای ــی ب ــی خاص ــه زیبای ــت ک ــی اس ــا عباس ــم رض ــش قل ــه نق ــواری ب دی
حامد بهلول

اصفهان شهر زیبای خدا

ــا  ــت: ب ــتان گف ــرورش شهرس ــوزش و پ ــس اداره آم  ریی
ــو  ــان و جوابگ ــه معلم ــی جامع ــام آمادگ ــه اع ــه ب توج
نبــودن تمامــی تاش هــای صــورت گرفتــه در عرصــه 
آموزش هــای مجــازی، بــه صــورت جــدی پیگیــر بــاز 
شــدن مجــدد مــدارس شهرســتان در ســال تحصیلــی 

ــتیم. ــاری هس ج
ــانه  ــاب رس ــا اصح ــت ب ــوی زاده در نشس ــا موس ــید رض س
ــان داده  ــا نش ــان م ــای کارشناس ــت: برآورده ــام داش اع
کــه حــدود شــصت درصــد از جمعیــت شــصت و دو هــزار 
ــراه  ــن هم ــق تلف ــتان از طری ــوزان شهرس ــری دانش آم نف
شــخصی خــود از ایــن برنامه هــا اســتفاده کــرده، بالــغ بــر 
ــن برنامه هــا  ــن از ای ــه واســطه تلفــن والدی ســی درصــد ب
ــه  ــز هیچ گون ــد نی ــه ده درص ــک ب ــده و نزدی ــد ش بهره من

ــته اند. ــاخت ها نداش ــن زیرس ــه ای ــی ب دسترس
ــه  ــازی را در مقایس ــای مج ــس در فض ــوی زاده تدری موس
ــرژی  ــت و ان ــرف وق ــد ص ــوری را نیازمن ــس حض ــا تدری ب
بســیار بیشــتر و همــراه بــا محدودیت هــا و الزامــات خــاص 

ــا در  ــترش کرون ــدای گس ــرد: از ابت ــه ک ــت و اضاف دانس
ــد  ــز همانن ــتان نی ــدارس، در شهرس ــی م ــور و تعطیل کش
دیگــر نقــاط کشــور شــاهد پیشــرفت های بســیار خــوب در 
ــی  ــم ول ــات ارزشــمند بوده ای ــن عرصــه و کســب تجربی ای
ــد  ــد اذعــان کــرد کــه هیــچ آمــوزش مجــازی نمی توان بای

ــود. ــوری ش ــای حض ــن تدریس ه جایگزی
ــتان  ــان شهرس ــه فرهنگی ــرد: جامع ــان ک ــر نش وی خاط
ــی  ــدد و مثال زدن ــای متع ــا و فداکاری ه ــون تاش ه تاکن
ــان  ــته اند و هم زم ــوزان داش ــوزش دانش آم ــه آم در عرص
ــد  ــل رون ــرای تکمی ــه ب ــد ک ــام آمادگــی کرده ان ــا اع باره
آمــوزش، در صــورت صــدور مجوزهــای قانونــی و بــا رعایت 
مســائل بهداشــتی، کاس هــای حضــوری را حداقــل بــرای 

چنــد هفتــه دوبــاره برپــا کننــد.
ــال  ــرای فع ــا ب ــداوم پیگیری ه ــام ت ــا اع ــوی زاده ب موس
ــد  ــازه چن ــک ب ــتان در ی ــدارس شهرس ــاره م ــدن دوب ش
ــا  ــی خانواده ه ــای پرداخت ــوص هزینه ه ــه ای در خص هفت
ــی  ــوند، تمام ــاز نش ــدارس ب ــر م ــت: اگ ــان داش ــز اذع نی

ــتی  ــدارس بایس ــال م ــرویس امس ــه س ــوط ب ــهریه مرب ش
بازگردانــده شــود و در مــورد اســفند  بــه خانواده هــا 
ســال گذشــته نیــز طبــق شــرایطی بخشــی از ایــن هزینــه 
مســترد خواهــد شــد ولــی در صــورت بازگشــایی مــدارس، 
ــود. ــه ش ــوص گرفت ــن خص ــدی در ای ــم جدی ــتی تصمی بایس

ــاون، کار  ــر وزارت تع ــود از نظ ــخنان خ ــان س وی در پای
و رفــاه اجتماعــی در خصــوص عــدم امــکان اســتفاده 
معلمــان مراکــز غیردولتــی و پیش دبســتانی ها از بیمــه 
بیــکاری بــه دلیــل الــزام دولــت بــه تــداوم تدریــس 
ــار  ــت و اظه ــخن گف ــازی س ــورت مج ــه ص ــروه ب ــن گ ای
داشــت: در خصــوص ایــن گــروه از مــدارس، امکانــی بــرای 
بازگشــت شــهریه پرداختــی خانواده هــا وجــود نــدارد 
ــر  ــا دیگ ــا ی ــوراک، اردوه ــت خ ــه باب ــی ک ــی هزینه های ول
ویژه برنامه هــای فوق برنامــه گرفتــه شــده، بایســتی بــا 

خانواده هــا تســویه گــردد.


