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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

تیــم دانشــجویی دانشــکده مهندســی شــیمی دانشــگاه پلی تکنیــک در 
ــوم را  ــام س ــی مق ــرد فن ــش عملک ــان در بخ ــیمی آلم ــی ش ــابقات جهان مس

ــرد. ــب ک کس
ایــن مســابقات در دو بخــش طراحــی تقویت کننــده و عملکــرد برگــزار 
ــد  ــی کنن ــک طراح ــاد کوچ ــینی در ابع ــد ماش ــجویان بای ــه دانش ــود ک می ش
ــش و کنتــرل  ــیمیایی )غیراحتراقــی( پیش ران کــه توســط واکنش هــای ش
ــا حمــل  ــا ۳۰ متــر( را ب ــد مســافتی معیــن )۱۰ ت ــن ماشــین بای می شــود؛ ای
ــن  ــه ای ــین( ک ــد وزن ماش ــا ۳۰ درص ــر ت ــن صف ــه )بی ــخصی وزن ــدار مش مق
مقادیــر از پیــش توســط کمیتــه برگــزاری مســابقات تعییــن شــده و متــراژ و 
ــن خواهــد شــد را  ــق قرعه کشــی، تعیی ــق آن در روز مســابقه از طری وزن دقی
طــی کننــد و بــدون اســتفاده از هیچ گونــه وســیله کنتــرل از راه دور و صرفــاً 

ــود. ــف ش ــیمیایی متوق ــای ش ــتفاده از واکنش ه ــا اس ب
دکتــر مصطفــی کشــاورز مروجــی اســتاد راهنمــای تیــم دانشــگاه پلی تکنیــک 
ــوری  ــول تئ ــری از اص ــدف بهره گی ــا ه ــابقات ب ــن مس ــه ای ــان اینک ــا بی ب
مهندســی راهــکاری بــرای اســتفاده از ســوخت های زیســت ســازگار بــه عنــوان 
ــت:  ــود، گف ــتفاده می ش ــیلی اس ــوخت های فس ــرای س ــب ب ــی مناس جایگزین
ــی  ــاژ آن ــت مونت ــی و قابلی ــه آلودگ ــدون هیچ گون ــینی ب ــی ماش ــا طراح ــا ب م
و سیســتم ترمــزی مبتنــی بــر باتــری موفــق بــه جلــب نظــر داوران دانشــگاه 

ــد شــدیم. فنــی دورتمون

.

در جلســه ای بــا حضــور رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان ، رئیــس ســازمان 
آتــش نشــانی و مدیــر شــکوفا فیلــم و مســئول ســینما اللــه  در محــل دفتــر نماینــده مــردم 
شهرســتان هــای نجــف آبــاد و تیــران و کــرون در مجلــس شــورای اســامی نجــف آبــاد برگــزار 

شــد ؛ در خصــوص وضعیــت ســاختمان ســینما بحــث و تبــادل نظــر شــد .
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه اینکــه تنهــا 
ســینمای  شهرســتان نجــف آبــاد بــه دلیــل  بافــت فرســوده  نیــاز بــه بازســازی دارد  گفــت : 
ایــن جلســه بــه منظــور تصمیــم گیــری در خصــوص وضعیــت ســینما اللــه شهرســتان برگــزار 

شــده اســت .
ــد از محــل ســینما و وضعیــت آن ،  ــا ضمــن بازدی وی  از ســازمان آتــش نشــانی خواســت ت
نواقــص و مشــکات موجــود را ارائــه نمایــد و مدیــر ســینما نیــز ضمــن رایزنــی بــا مســئولین 

ذیربــط جهــت تخریــب و بازســازی و بــرآورد هزینــه هــای الزم ، مــوارد  را بیــان نمایــد .
در ایــن نشســت مقــرر شــد جلســه بعــدی بــا حضــور شــهردار و فرمانــدار شهرســتان جهــت 

تصمیــم گیــری نهایــی برگــزار شــود.

جلسه تصمیم گیری وضعیت سینما الله

ــن دانشــگاه آزاد  ــه همــکاری بی امیررضــا نقــش در  مراســم امضــای تفاهم نام
اســامی واحــد نجف آبــاد و اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان 
ــاوره  ــوزی و مش ــت مهارت آم ــز مدیری ــدازی مرک ــوز راه ان ــرد:  »مج ــار ک اظه

شــغلی در ایــن واحــد دانشــگاهی دریافــت شــد.«
ــرد  ــی عملک ــر ارزیاب ــق دفت ــده از طری ــای انجام ش ــا پیگیری ه ــزود:   »ب وی اف
و توانمندســازی نیــروی انســانی ایــن واحــد دانشــگاهی و در راســتای اجــرای 
طــرح مهارتــی دانشــجویان و فارغ التحصیــان دانشــگاهی بــا رویکــرد اشــتغال، 
ــوری اســامی  ــعه جمه ــه ششــم توس ــتغال و برنام ــی اش ــورای عال ــه ش مصوب
ایــران و دســتورالعمل اجرایــی راه انــدازی و اداره مراکــز مدیریــت مهارت آمــوزی 
و مشــاوره شــغلی در دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی بــا راه انــدازی ایــن 

مرکــز بــه مــدت ســه ســال موافقــت شــد.«
ــه  ــای تفاهم نام ــاره امض ــاد درب ــد نجف آب ــامی واح ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
همــکاری بیــن ایــن واحد دانشــگاهی و اداره کل آمــوزش فنی و حرفه ای اســتان 
اصفهــان عنــوان کــرد: »توانمندســازی مهارتــی دانشــجویان و دانش آموختــگان 
دانشــگاهی در راســتای بــرآوردن نیــاز کشــور بــه منابع انســانی کارآمــد و دارای 
ــد  ــتغال مول ــترهای اش ــازی بس ــه ای، فراهم س ــی و حرف ــی، مهارت ــارب فن تج
ــای  ــتفاده از ظرفیت ه ــگاهی، اس ــف دانش ــته های مختل ــگان رش دانش آموخت
آموزشــی و پژوهشــی طرفیــن در راســتای انجــام مأموریت هــا و تکالیــف 

ــه اســت.« ــن تفاهم نام ــی ای ــداف اصل ــازمانی از اه س
نقــش اضافــه کــرد: »کســب مهــارت در کنــار آمــوزش عالــی موجــب خواهــد 
ــغلی  ــای ش ــود و فرصت ه ــل ش ــص تبدی ــرد متخص ــک ف ــه ی ــجو ب ــد دانش ش
مناســبی پیــش روی آنــان قــرار گیــرد؛ بنابرایــن بحــث مهارت آمــوزی و 
کســب مهارت هــای شــغلی در رویکــرد جدیــد مدیریتــی دانشــگاه آزاد اســامی 

ــه اســت.« ــرار گرفت موردتوجــه جــدی ق
واحــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه   همــکاری  تفاهم نامــه  اهــداف  مهم تریــن 

د بــا نجف آ
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان اصفهــان نیــز گفــت: »توانمندســازی 
پردیس هــای  و  واحدهــا  در  دانشــگاهی  دانش آموختــگان  و  دانشــجویان 
ــد  ــانی کارآم ــع انس ــه مناب ــور ب ــاز کش ــرآوردن نی ــتای ب ــگاهی  در راس دانش
مولــد  اشــتغال  بســترهای  فراهم ســازی  مهارتــی،  و  فنــی  تجــارب  بــا 
ــای  ــتفاده از ظرفیت ه ــگاهی و اس ــف دانش ــته های مختل ــگان رش دانش آموخت
آموزشــی و پژوهشــی طرفیــن در راســتای انجــام مأموریت هــا و تکالیــف 

سازمانی از مهم ترین اهداف این تفاهم نامه است.
ــی  ــارت و عملیات ــترک، نظ ــروه مش ــکیل کارگ ــرد: »تش ــان ک ــوان بی آرش اخ
ــای  ــا و کارگاه ه ــزاری همایش ه ــکاری در برگ ــه، هم ــاد تفاهم نام ــردن مف ک
آموزشــی مشــترک، همــکاری در چــاپ مقــاالت مرتبــط بــا موضــوع تفاهم نامــه 
ــای  ــرای دوره ه ــی و اج ــکاری در طراح ــن، هم ــات طرفی ــریات و مج در نش
ــتقرار  ــق اس ــتای تحق ــکاری در راس ــازی، هم ــورت مج ــی به ص ــوزش مهارت آم
ــغلی  ــت ش ــن صاحی ــای تعیی ــرای آزمون ه ــه ای و اج ــت حرف ــام صاحی نظ

ــت.« ــه اس ــن تفاهم نام ــن در ای ــدات طرفی ــه تعه ازجمل
ــف  ــود ضع ــان وج ــا بی ــه و ب ــوزش دوگان ــرح آم ــای ط ــمردن مزای ــا برش وی ب
ــه  ــوزش دوگان ــرح آم ــرد: »ط ــرح ک ــت مط ــنجی در صنع ــتم نیازس در سیس
ــا  ــم ب ــرد و امیدواری ــد ک ــک خواه ــت کم ــق از دل صنع ــنجی دقی ــه نیازس ب
هم افزایــی بیشــتر بیــن دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد و مرکــز 
ــن  ــری در ای ــات مؤث ــاهد اقدام ــان ش ــتان اصفه ــه ای اس ــی و حرف ــوزش فن آم

ــیم.« ــتا باش راس

راه اندازی مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشگاه آزاد نجف  آباد

ــه  ــدف توج ــا ه ــدت،  ب ــه وح ــا هفت ــان ب ــه همزم ــار ک ــنواره ان جش
ــن  ــری و همچنی ــناختی - هن ــی، زیباش ــت اجتماع ــاحت تربی ــر س ب
شناســاندن بخشــی از قابلیــت هــای ایــن شــهر بــه دانــش آمــوزان، در 
دبســتان شــهید نــادری بــا حضــور معــاون فرمانــدار و مدیر آمــوزش و 
پــرورش وخانــواده هــای خــوش ذوق  برگزارشــد .نمایشــگاه کتــب بــا 

موضــوع انــار ،تحقیقــات و پژوهــش آمــوزگاران در زمینه انار واســطوره 
ــات  فارســی از  ــار در ادبی ــه واژه ان ــه ب ــن توج ــار ،همچنی شناســی ان
جملــه بخــش هــای ایــن نمایشــگاه بــود .آمــوزگاران ودانــش آمــوزان 
خــوش ذوق بــه بررســی واژه انــار در قــران واحادیــث پرداختــه بودنــد.

جشنواره انار

ــه  ــمی نقط ــای تجس ــگاه هنره ــان آموزش ــی از هنرجوی ــی گروه ــار نقاش ــگاه آث نمایش
طایــی در فرهنــگ ســرای خــارون واقــع در گــذر فرهنــگ و هنــر شهرســتان بــا هــدف 
ــار هنــری، ایجــاد  ــه منظــور معرفــی آث ترغیــب و تشــویق هنرجویــان رشــته نقاشــی و ب
انگیــزه بــه عاقــه منــدان و بــاال بــردن ســطح فرهنــگ و هنــر شهرســتان زیــر نظــر مریــم 

فاضــل برپــا شــد.
در ایــن نمایشــگاه کــه بــا نظــارت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد برگــزار شــد 
۵۰ اثــر هنــری در تکنیــک هــای مختلفــی ماننــد مــداد رنــگ، خــودکار، مــداد پاســتل، 
ســیاه قلــم، رنــگ و روغــن، آب رنــگ و.. از ۱۳ هنرجــوی آموزشــگاه بــه نمایــش در آمــد.

ــی و  ــگاه گروه ــش از ۱۰ نمایش ــون بی ــتان تاکن ــال شهرس ــد فع ــل هنرمن ــم فاض مری
ــت. ــرده اس ــزار ک ــتان برگ ــرادی در شهرس ــگاه انف ــن نمایش چندی

برگزاری نمایشگاه گروهی نقاشی در گذر فرهنگ و هنر

کتــاب » آمــوزش خــط تحریــری خودنــگار ۱« بــه خــط اســتاد امیــر جعفــری از هنرمنــدان 
برجســته خوشنویســی و عضــو اصلــی انجمــن خوشنویســان ایــران  منتشــر شــد .

ــر اســاس »کتــاب نوشــتاری« دوم و  ایــن کتــاب  توســط زهــرا یاعلــی و مجیــد یاعلــی و  ب
ــرای تمامــی گــروه هــای  ــه ای اســت کــه ب ــه گون ــن شــده  و ب ــی تدوی ســوم مقطــع ابتدای

ــل اســتفاده مــی باشــد. ســنی قاب
کتــاب آمــوزش خــط تحریــری خودنــگار ۱ توســط انتشــارات مهــر زهــرا در ۴۴ صفحــه و در  
قطــع خشــتی بــا موضــوع راهنمــای آمــوزش خوشنویســی  نســتعلیق منتشــر شــده  و توســط 

چــاپ بهــار آزادی در پاییــز ســال جــاری بــه شــمارگان ۱۰۰۰ نســخه چــاپ شــده اســت .
ــی از  ــتعلیق و یک ــاز نس ــوق ممت ــدرک ف ــده م ــری دارن ــر جعف ــتاد امی ــت اس ــی اس گفتن
هنرمنــدان بــا اخــاق و فعــال کشــور مــی باشــند کــه تاکنــون در جشــنواره هــا و نمایشــگاه 

ــد. ــر شــده ان ــه برت ــز رتب ــری حائ ــف هن هــای مختل

چاپ کتاب آموزش خط تحریری خودنگار

ــه  ــق ب ــان موف ــان روز 2۴ آب ــاد اصفه ــد نجف آب ــگاه آزاد واح ــان دانش محقق
 tesla کســب رتبــه دوم و جایــزه ویــژه مســابقات فنــاوری و اختراعــات جهانــی

کرواســی شــدند.
ایــن مســابقات بــا حمایــت ســازمان مالکیــت فکــری جهانــی wipo زیــر نظــر 
ســازمان ملــل متحــد، فدراســیون مخترعیــن جهانــی )IIFIA(، ســازمان ثبــت 
اختراعــات کرواســی، وزارت علــوم و اقتصــاد کرواســی، دانشــگاه ملــی زاگــرب، 
اتحادیــه مخترعیــن اروپــا هــر ســاله بــه یــاد دانشــمند بــزرگ تســا )مختــرع 

ــزار می شــود. ــرق( برگ ب
امیرعبــاس محمــدی کوشــکی سرپرســت ایــن تیــم، عنــوان طرح ارســال شــده 
بــه مســابقات جهانــی فنــاوری و اختراعــات تســا را دســتکش نانــو هوشــمند 
الکترونیــک حرارتــی ذکــر کــرد و گفــت: ایــن دســتکش بــرای کوهنــوردان و 
ــه در مناطــق کوهســتانی و سردســیر هســتند، طراحــی و  ــرادی ک ــی اف تمام
ــود،  ــاد ش ــوردان مشــکلی ایج ــرای کوهن ــه ب ــی ک ــده اســت. زمان ــاخته ش س
ــه  ــورد را ب ــق کوهن ــات دقی ــتکش مختص ــن دس ــض ای ــور نب ــات سنس اطاع
همــراه ســایر اطاعــات از طریــق سیســتم GSM بــه ســنتر و ســامانه ارســال 

می کنــد.

موفقیت در دورتموندشاهکار نجف آبادی ها در زاگرب
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فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

ــن  ــیج ضم ــه بس ــت هفت ــی داش ــا گرام ــی ب ــدس راع ــه مهن ــن جلس در ای
ــران در معــادالت  ــگاه اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی کشــور ای تبییــن جای
بیــن المللــی و نقــش پــر رنــگ جمهــوری اســامی ایــران در جبهــه 
ــای کان نظــام  ــه از سیاســت ه ــت همــه جانب ــر ضــرورت حمای ــت ب مقاوم
ــه  ــه تحریــم ظالمان و همراهــی و تعامــل مــردم و مســئوالن در گــذر از گردن
نظــام ســلطه تاکیــد کردنــد. ایشــان در ادامــه بــا اشــاره بــه تصمیــم شــورای 
ــه کشــور در راســتای کاهــش  ــوای ســه گان هماهنگــی اقتصــادی روســای ق
ــه  ــن و پرداخــت ماب ــه بنزی ــرژی از جمل ــای ان ــل ه ــه حام ــی ب ــه عموم یاران
التفــاوت ایــن میــزان بــه صــورت هدفمنــد بــه خانــواده هــای ایرانــی اشــاره 
کردنــد و آنــرا موضوعــی مطالعــه شــده و دقیــق تبییــن نمودنــد و از قاطبــه 
مــردم شــریف شهرســتان خواســتند تــا در صــورت هرگونــه تخلــف  یــا گــران 
فروشــی، موضــوع را بــا دســتگاه هــای نظارتــی درمیــان گذارنــد و مســئولین 
ذی ربــط نیــز بــا آن برخــورد قاطــع نماینــد. ایشــان ضــرورت تحقــق تکلیــف 
عمومــی »امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر« را در زمینــه اقتصــادی، امــری 
قابــل تقدیــر عنــوان نمودنــد و از کلیــه دســتگاه هــای نظارتــی شهرســتان از 
قبیــل: اتحادیــه هــا، اتــاق اصنــاف، اداره صنعــت و معــدن و تجــارت، تعزیــرات 
ــرخ کاال  ــه صــورت محســوس و نامحســوس ن ــا ب ــی و ... خواســتند ت حکومت
و خدمــات را در در ســطح شهرســتان رصــد و در صــورت ماحظــه هرگونــه 

تخطــی، بــدور از مماشــات بــا فــرد خاطــی برخــورد نماینــد. معــاون محتــرم 
ــردم خواســتند  ــن از آحــاد م ــژه شهرســتان همچنی ــدار وی اســتاندار و فرمان
ــازار  ــر ب ــت ب ــا از شــماره تمــاس ۱2۴ جهــت گســترش چتــر نظارتــی دول ت
ــن  ــازار و تامی ــر رصــد مســتمر ب ــه ب ــی وقف ــرم ب اســتفاده و مســئوالن محت

مایحتــاج عمومــی مــردم دقــت نظــر داشــته باشــند.

تصادف وحشتناک و مرگبار در جاده نجف آباد به تیرانکارگروه ستاد تنظیم بازار
 

دســتگاه   ۳ تصــادف  از  اصفهــان  اســتان  راه  پلیــس  رئیــس 
نجــف  تیــران  محــور  در  ســنگین  و  ســبک  خــودروی 
داد. خبــر  حادثــه  ایــن  در  او  فرزنــد  و  مــادر  فــوت  و  آبــاد 

حســین پورقیصــری  اظهــار داشــت: در پــی اعــام تصــادف منجــر به 
فــوت توســط مرکــز فوریت هــای پلیســی ۱۱۰ در محــور تیران-نجف 
ــزام شــد. ــه محــل اع ــاد ب ــه گشــت پلیــس راه نجف آب ــاد بافاصل آب

رئیــس پلیــس راه اســتان اصفهــان افــزود: در ایــن حادثــه رانندگــی 
یــک کامیــون کشــنده اســکانیا، یــک ســواری پــژو و یــک آل نــود 
بــا یکدیگــر تصــادف کــرده بودنــد کــه متأســفانه راننــده و سرنشــین 
ــد در دم جــان خــود را از  ــد او بودن ــم و فرزن ــود کــه یــک خان آل ن

دســت دادنــد.
وی بیــان داشــت: در بررســی های کارشناســی پلیــس مشــخص شــد 
ســواری پــژو بــه علــت عــدم توجــه بــه جلــو بــا آل نــود برخــورد و 
باعــث انحــراف آل نــود و برخــورد آن بــا کامیــون اســکانیا می شــود.

ــا ســرعت مجــاز و  ــدگان خواســت، ب ــر از رانن ــار دیگ پورقیصــری ب
ــی  ــودروی جلوی ــا خ ــب ب ــی مناس ــه طول ــت فاصل ــه و رعای مطمئن
ــی نباشــیم. ــخ رانندگ ــوع حــوادث تل ــا  شــاهد وق ــد ت حرکــت کنن

کشف بیش از یک تن زیتون فاسد در نجف آباد

بیــش از یــک تــن زیتــون فاســد و کپــک زده در نجــف آباد کشــف و 
توقیــف شــد. مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان نجــف آباد 
گفــت: در بازرســی کارشناســان گــروه مهندســی بهداشــت محیــط 
از یــک واحــد صنفــی بیــش از یــک تــن زیتــون فاســد و کپــک زده 
کشــف شــد.علیرضا غیــور افــزود: ایــن واحــد صنفــی مهــر و مــوم و 

زیتــون هــای فاســد معــدوم شــد.

سخنرانی فرماندار شهرستان ویژه در آیین سیاسی عبادی نماز جمعه
ــد.  ــه ویاشــهر بودن ــن هفت ــه ای ــژه نمــاز جمع مهنــدس راعــی ســخنران وی
ایشــان ضمــن تبریــک هفتــه میمــون وحــدت و والدت بــا ســعادت حضــرت 
ــه  ــت هفت ــی داش ــادق )ع( و گرام ــر ص ــام جعف ــی )ص( و ام ــد مصطف محم
ــای اداری  ــه توســط دســتگاه ه ــات انجــام پذیرفت ــن خدم ــه تبیی وحــدت ب
ــود  ــخنرانی خ ــان س ــد و در پای ــهر پرداختن ــتان در ویاش ــی شهرس و اجرای
ــد و از  ــه اشــاره نمودن ــده جامع ــرای آین ــر ضــرورت احســاس مســئولیت ب ب
ــب  ــزاران نجی ــا نمازگ ــتان خاصت ــناس شهرس ــم و قدرش ــردم فهی ــاد م آح
ــن  ــود در یازدهمی ــور خ ــر ش ــور پ ــا حض ــا ب ــتند ت ــهر خواس ــم ویاش و فهی
ــات مجلــس شــورای اســامی و انداختــن رای شــان در صنــدوق  دوره انتخاب
انتخابــات ضمــن انتخــاب اصلــح، مشــتی محکــم بــر دهــان اســتکبار جهانــی 
ــر  ــار دیگ ــد و ب ــه ای آن بزنن ــادی منطق ــزرگ و ای ــیطان ب ــری ش ــه رهب ب
ــران  ــا رمــز وحــدت کلمــه، دشــمنان نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ای ب
ــت  ــه امام ــاز ب ــه نم ــس از اقام ــازند. پ ــد س ــا امی ــرخورده و ن ــوس، س را مای
حجــت االســام و المســلمین محمــدی امــام جمعــه محتــرم ویــا شــهر بــا 
ارائــه طــرح میــز خدمــت در مســجد جامــع ویاشــهر، شــهردار محتــرم شــهر 
نجــف آبــاد، اعضــاء محتــرم شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد، مدیــر محتــرم 
ــخگوی  ــر پاس ــی حاض ــئوالن اداری و اجرای ــر مس ــهر و دیگ ــه ویاش منطق

ــد. ــزاران گردیدن ســواالت و نقطــه نظــرات نمازگ

افزایش 15 درصدی مسمومیت با منواکسید کربن
مدیــر مرکــز حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی اصفهــان از وقــوع ۱۷۶ مــورد 
مســمومیت و ۱۱ مــورد فوتــی در اســتان اصفهــان براثــر مســمومیت ناشــی 
ــار  ــترین آم ــت:  بیش ــر داد و گف ــاری خب ــال ج ــی س ــیدکربن ط از منواکس

مســمومیت هــا مربــوط بــه شــهر اصفهــان اســت.
ــورد مســمومیت  ــه در ســال گذشــته ۴۷۱ م ــان اینک ــا بی ــور راســتین، ب غف
ناشــی از منواکســید کربــن در اســتان اصفهــان اتفــاق افتــاد، گفــت: بیشــترین 
ــی  ــاد و خمین ــد از آن نجــف آب ــان و بع ــه اصفه ــوط ب ــار مســمومیت مرب آم

شــهر بــود کــه منجــر بــه فــوت 2۶ نفــر شــد.
بــا  مســمومیت  آمــار  گذشــته  ســال  بــا  مقایســه  در  وی  گفتــه  بــه 
ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای ــا ۱۵ درص ــدود ۱۰ ت ــتان ح ــیدکربن در اس منواکس

ــرد: ۳۰  ــام ک ــان اع ــکی اصفه ــای پزش ــت ه ــوادث و فوری ــز ح ــر مرک مدی
ــک  ــد پی ــال، ۱۱ درص ــی از زغ ــیدکربن ناش ــا منواکس ــمومیت ب ــد مس درص
نیــک، 2۱ درصــد دودکــش، ۹درصــد اســتفاده از پیــک نیــک در خــودرو، ۱۷ 
درصــد آبگرمکــن و ۴ درصــد بــه قصــد خودکشــی بــوده، ایــن درحالــی اســت 
کــه کمتریــن مــورد از امدادخواهــی هــا مربــوط بــه کارخانجــات بــوده و در 

مــدارس نیــز خوشــبختانه مــورد خاصــی نداشــته ایــم.
ــا منواکســیدکربن را اســتفاده  راســتین یکــی از عوامــل ایجــاد مســمومیت ب
ــه  ــتاندارد ب ــاری اس ــم از بخ ــواردی ه ــزود: در م ــرد و اف ــوان ک ــال عن از زغ
صــورت غیراســتاندارد اســتفاده مــی کنیــم، ایــن درحالــی اســت کــه ســاده 
تریــن راه، لمــس لولــه بخــاری اســت و حتمــا بایــد پشــت بــام و محــل خــروج 
ــی  ــیله گرمایش ــعله وس ــرد. ش ــک ک ــن را چ ــج و آبگرمک ــاری، پکی ــه بخ لول
حتمــا بایــد آبــی باشــد و اگــر سررشــته ای در ایــن زمینــه نداریــم بایــد از 

متخصصــان فــن کمــک بگیریــم.
راســتین عنــوان کــرد: اســتفاده از ذغــال بــرای کرســی و گرمایــش ارزان در 
ــس از آن  ــت و پ ــا گاز CO اس ــمومیت ب ــل مس ــی از دالی ــهر یک ــیه ش حاش
اســتفاده غیراســتاندارد از بخــاری اســتاندارد در جایــگاه بعــدی عوامــل ایــن 

مســمومیت اســت.
ــون در مســیرهای  ــدگان کامی ــی رانن ــرد:  گاه ــن خاطرنشــان ک وی همچنی
ــاد  ــه ایج ــد ک ــی کنن ــتفاده م ــش اس ــرای گرمای ــک ب ــک نی ــی از پی طوالن
ــه داشــتن  ــا هســتیم. نگ ــوت آنه ــد و متاســفانه شــاهد ف مســمومیت می کن
ــاد  ــه ایج ــت ک ــری اس ــوارد دیگ ــم از م ــته ه ــگ دربس ــین در پارکین ماش

ــد. ــی کن ــوت م ــمومیت و ف مس
مدیــر مرکــز حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی اصفهــان درخصــوص برخــورد 
ــس  ــل از رســیدن اورژان ــه دچــار مســمومیت شــده، گفــت: قب ــردی ک ــا ف ب
ــم.  ــرد را چــک کنی ــی ف ــم حیات ــانی و عائ ــه مصــدوم اکســیژن رس ــد ب بای
ــم در کســانی کــه ســابقه بیمــاری تنفســی و  البتــه در بســیاری مــوارد عائ
ــن مشــترک اســت.  ــا منواکســید کرب ــا مســمومیت ب ــد ب ســرماخوردگی دارن
بنابرایــن بهتریــن کار ایــن اســت کــه بدتریــن حالــت را درنظــر بگیریــم و بــه 
فــرد کمــک کنیــم و اگــر آتــش ســوزی اتفــاق افتــاده حتمــا آتــش نشــانی 

را خبــر کنیــم.
راســتین بــا بیــان اینکــه بــه طــور متوســط در 2۴ ســاعت ۵۰ هــزار 
ــم، گفــت: ۵۰ درصــد امدادخواهــی  ــس اســتان را داری امدادخواهــی از اورژان
هــا مربــوط بــه شــهر اصفهــان اســت. ۷۰تــا ۸۰  درصــد امدادخواهــی هــا را 
ــم ــوارد را نداری ــه م ــش بقی ــوان پوش ــات و ت ــا امکان ــم، ام ــی دهی ــش م پوش

ــه  ــال ب ــه انتق ــاز ب ــی نی ــداد خواه ــوارد ام ــه ۱۵درصــد م ــان اینک ــا بی وی ب
مراکــز درمانــی دارنــد، افــزود: ۶۰ درصــد مــوارد ســابقه بیمــاری دارنــد و ۴۰ 
درصــد مربــوط بــه حــوادث ترافیکــی و غیــر ترافیکــی اســت کــه متاســفانه 

درصــد قابــل توجــه حــوادث ترافیکــی را موتورســواران رقــم مــی زننــد.
مدیــر مرکــز حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی اصفهــان خاطرنشــان کــرد: از 
ابتــدای امســال اطــاع رســانی و تولیــد محتــوا بــرای آگاه ســازی جامعــه و 
پیشــگیری از مســمومیت بــا منواکســیدکربن را در دســتور کار قــرار دادیــم. 
راســتین درخصــوص امدادرســانی بــه حــوادث چنــدروز اخیــر هــم گفــت: در 
ــم اعــام  ــار را نمــی توان ــا آم ــت داشــتیم ام ــش ماموری ــد روز افزای ــن چن ای

ــر بســته  ــه خاط ــتاندارد را ب ــان اس ــانی زم ــفانه در امدادرس ــا متاس ــم، ام کن
ــی  ــاد نارضایت ــث ایج ــه باع ــم ک ــت دادی ــر از دس ــا و معاب ــان ه ــدن خیاب ش

ــردم شــد. م
ــد امــا  وی اضافــه کــرد: تعــدادی از خودروهــای اورژانــس هــم آســیب دیدن
ــم چــون خســارت  ــی گردانی ــاوگان برم ــه ن ــا را ب ــه آنه ــی دوهفت ــرف یک ظ

ــل برگشــت نیســت. غیرقاب
مدیــر مرکــز حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی اصفهــان بــا بیــان اینکــه اگــر 
خــط ویــژه بــرای اورژانــس بــاز مــی شــد مــی توانســتیم خدمــات بهتــری بــه 
مــردم و بیمارانــی کــه نیــاز داشــتند بدهیــم، گفــت: آمبوالنــس هــا درحــال 
اعــزام بــه ماموریــت یــا رســاندن بیمــار بــه مراکــز درمانــی هســتند و صرفــا 
ــم  ــی خواهی ــردم م ــن از م ــوند، بنابرای ــی ش ــتفاده م ــن منظــور اس ــرای ای ب
ــرای  ــیر را ب ــند و مس ــاس باش ــس حس ــر آمبوالن ــدای آژی ــه ص ــبت ب نس

ــاز کننــد. خودروهــا ب
غفــور راســتین بــا موضــوع مســمومیت بــا گاز منواکســید کربــن اظهــار کــرد: 
ــا همــان  ــه ایجــاد گاز CO ی ســوختن ناقــص ســوخت های فســیلی منجــر ب

ــن می شــود. منواکســید کرب
ــان  ــتان اصفه ــکی اس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــس مرک رئی
ــر اکســیژن اســت  ــا هموگلوبولیــن 2۵۰ براب ادامــه داد: میــل ترکیــب CO ب
ــه اندام هــا برســانند  ــد اکســیژن را ب ــز کــه بای و در نتیجــه گلوبول هــای قرم

CO را انتقــال می دهنــد.
وی گفــت: اگــر ایــن اتفــاق بــه میــزان ۳۰ تــا ۴۰ درصــد انجــام شــود عائمی 
ماننــد ســرفه را در پــی خواهــد داشــت و ســپس خواب آلودگــی و پــس از آن 

کمــا و در نهایــت مــرگ در انتظــار فــرد خواهــد بــود.
راســتین بــا اشــاره بــه نامگــذاری ایــن نــوع از مســمومیت بــه مــرگ خامــوش 
تأکیــد کــرد: در چنیــن شــرایطی فــرد متوجــه مســمومیت نمی شــود و گویــا 
ــا  ــت ت ــاز اس ــن نی ــد، بنابرای ــه می کن ــودش را تجرب ــواب خ ــن خ آرام تری

ــوع مســمومیت انجــام شــود. اقدامــات الزم قبــل از وق
ــان  ــتان اصفه ــکی اس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــت ح ــز مدیری ــس مرک رئی
ــودن آن یکــی از  ــد داغ باشــد ســرد ب ــه بخــاری روشــن بای اظهــار کــرد: لول
نشــانه های ناقــص ســوختن گاز بــه دلیــل انســداد مســیر هــوا اســت، مــردم 
بایــد از کاهــک H شــکل در پشــت بــام اســتفاده کننــد تــا امــکان خامــوش 

ــاد وجــود نداشــته باشــد. شــدن شــعله ناشــی از وزش ب
ــرد دچــار مســمومیت گفــت:  ــه ف راســتین در تشــریح نحــوه امدادرســانی ب
اصــاح نحــوه اکسیژن رســانی بــه فــرد بــا بازکــردن در و پنجره هــا و انتقــال 
ــاز از اولیــن اقدامــات تــا رســیدن نیروهــای امــدادی اســت. فــرد بــه فضــای ب

ــراد دارای  ــه اف ــانی ب ــد امدادرس ــرد: ۶۰ درص ــه ک ــان اضاف ــتین در پای راس
ســابقه بیمــاری و ۴۰ درصــد مربــوط بــه حــوادث، خصوصــاً حــوادث ترافیکــی 

اســت.

برداشت ذرت علوفه ای

باتــاش و پیگیــر هــای کارشناســان واحــد زراعــت ایــن شهرســتان 
،  ۴۰۰ هکتــار از مــزارع ذرت برداشــت شــد.

 بــا تــاش و پیگیــری هــای کارشناســان واحــد زراعــت ایــن 
ایــن  اراضــی کشــاورزی  از  برداشــت ذرت  شهرســتان، ســطح 
ــر  ــتگاه چاپ ــا ۱۶ دس ــه ب ــد ک ــی باش ــار م ــتان  ۴۰۰هکت شهرس

ــت. ــده اس ــت ش برداش
میــزان تولیــد ایــن محصــول 2۳/2۰۰ تــن بــوده کــه ارقــام کشــت 
شــده شــامل رقــم ۷۰۴، ماکســیما، آفریــن، zp۶۰۰ فجــر و دهقــان 

مــی باشــد
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ســقوط فــردی در کانــال آب واقــع در جــاده نجــف آبــاد ، فوالدشــهر  
ــاد اعــام  ــه ســامانه ۱2۵ ســتاد فرماندهــي آتش نشــاني نجــف آب ب
ــانی  ــش نش ــازمان آت ــل س ــور مدیرعام ــدی پ ــپاد اصغرمه شد.آتش
ــتاد  ــه س ــان اینک ــا بی ــاد ب ــف آب ــهرداری نج ــی ش ــات ایمن و خدم
فرماندهــی آتــش نشــانی پــس ازدریافــت ایــن گــزارش ، بــه ســرعت 
ــه  ــماره 2 ، ۴ و ۵  ب ــای  ش ــتگاه ه ــود را از ایس ــی خ ــروه غواص گ
محــل حادثــه اعــزام  کــرد، بــا اظهــار تأســف گفــت: در ایــن حادثــه 
ــوت  ــود، ف ــرده ب ــقوط ک ــال آب س ــه در کان ــاله ای ک ــوان2۸ س ج
بــود. شــده 

ــه در حــدود  ــت جســد ک ــه موقعی ــا توجــه ب ــزود ب ــور اف مهــدی پ
دویســت متــری از محــل حادثــه بــه زیــر آب رفتــه بــود ، بــا عنایــت 
ــا  ــه ســردی آب تیــم تخصصــی غواصــی ســازمان آتــش نشــانی ب ب
تجهیــزات تخصصــی غواصــی و رعایــت تمامــی مــوارد ایمنــی وارد 
کانــال آب شــده و پــس از جســتجو  در آب جســد فــرد مــورد نظــر 

کشــف و از کانــال خــارج  گردیــد.
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

به مناسبت هفته بسیج
استقامت و پایداری بسیجیان

امام علی )علیه السالم( در خطبه ی 176 نهج البالغه می فرمایند: »شما 
گفتید پروردگار ما اهلل است، اکنون بر سر این سخن پایمردی کنید، در 
راهی که فرمان داده استقامت کنید و از دایره ی فرمانش خارج نشوید«.

آموزشگاه هنرهای تجسمی رنگ آرام 

وابسته به موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر
افتتاح شد 

با مجوز رسمی از اداره فرهنگ و ارشاد اسامی

* نقاشی خالق کودکان
* طراحی چهره و سیاه قلم 

* تکنیک های نقاشی رنگ و روغن 
* نقاشی گچ و پاستل و مداد رنگی

* طراحی دوخت، طراحی لباس
* نقاشی رو پارچه 

* آموزش نرم افزار فتوشاپ و کورل دراو
* گرافیک ) آرم ، پوستر و کارت ویزیت(

آدرس: بلوار آیت جنوبی )مجاهد جنوبی(
روبروی کوچه کوثر- پالک 88

تلفن :42646861

آموزشگاه خوشنویسی کتیبه 

وابسته به موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان 

افتتاح شد 
با مجوز رسمی از اداره فرهنگ و ارشاد اسامی

آدرس: بلوار آیت جنوبی )مجاهد جنوبی(
 روبروی کوچه کوثرپالک 88

تلفن :42646861

* خط خوشنویسی در مراحل مقدماتی، متوسط، خوش و عالی و ممتاز
* خط  تحریری 150 هزار تومان برای 8 جلسه در ماه

در دوره های مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته 
* همراه با شرکت در آزمون انجمن خوشنویسان

حال خوش خواندن در هفته کتاب
به مناسبت روز کتاب و  کتاب خوانی 

ــاب  ــای کت ــن ه ــاالن و برتری ــر فع ــبت تقدی ــه مناس ب
ــه  ــن هفت ــت ای ــی داش ــن گرام ــی، آیی ــاب خوان و کت
برتــر اســتان اصفهــان در ســالن دانشــگاه آزاد اســامی 

واحــد شــهرضا برگــزار شــد.
طــی ایــن برنامــه کــه توســط نهــاد عمومــی کتابخانــه 
هــای کشــور برگــزار شــده بــود از محمــد مغــزی 
شــهردار نجــف آبــاد بــه عنــوان شــهردار نمونــه اســتانی 
ــل  ــه عم ــر ب ــی تقدی ــاب خوان ــاب و کت ــوزه کت در ح
آمــد همچنیــن مهنــدس پزشــکی دبیرشــورای اســامی 
شــهر و ریاســت شــورای اســامی شهرســتان لــوح 

ــود. ــت نم ــاد را دریاف ــف آب ــدار نج ــر فرمان تقدی

جلسه قطار حومه ای نجف آباد- اصفهـان

محمدمغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد میزبــان  جلســه قطــار حومــه ای 
نجــف آبــاد- اصفهــان در دفتــر خویــش بــود.

مهــدی غامــی شــهردار گلدشــت، ســید حســین حجــازی شــهردار کهریزســنگ، 
حســین عزیزخانــی مدیــر پــروژه قطــار حومــه ای ،  رضایــی مدیرارتباطــات و امــور 

بیــن الملــل و مشــاورین طــرح  در ایــن جلســه حضــور داشــتند.
ــای مســیر  ــرح درخصــوص محــل ایســتگاه ه ــن ط ــاور چندی ــن جلســه مش در ای
ــل  ــر مح ــادل نظ ــث و تب ــس از بح ــه پ ــود ، ک ــه نم ــار  ارای ــل قط ــهرهای مح ش

ــید . ــه رس ــر در جلس ــهرداران حاض ــد ش ــه تایی ــا ب ــتگاه ه ایس
ــدی  ــپ بن ــگاه آزاد، تی ــوی دانش ــون دپ ــی پیرام ــه آت ــتور کار جلس ــن دس همچنی

ــد. ــرر گردی ــود در مســیر مق ــای موج ــل ه ــا و پ ایســتگاه ه

جلسه فرهنگی و هنری
محمدمغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد در دفتــر خویــش میزبــان  ســید حســن لــوح موســوی ریاســت و مجموعــه مدیرانــی 
از اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ، اســتاد منوچهــر غیــور دارنــده نشــان درجــه یــک هنــر در موســیقی )نــی( 
و اســتاد احمــد احمــدی دارنــده نشــان درجــه یــک هنــر در خوشنویســی  و  اســتاد راعــی قلــم زن از اســاتید و چهــره هــای مانــدگار 

نجــف آبــاد بــود.
ــازمان  ــل س ــی مدیرعام ــدس فردوس ــهردار، مهن ــاور ش ــهر، مش ــامی ش ــورای اس ــس ش ــب رئی ــودرزی نای ــدس گ ــه مهن ــن جلس در ای

ــتند. ــور داش ــز حض ــهرداری نی ــل ش ــن المل ــور بی ــات و ام ــر ارتباط ــی مدی ــی و رضای ــی و ورزش ــی، اجتماع فرهنگ
 لــوح موســوی ضمــن تبریــک انتصــاب و  توفیــق و ســربلندی شــهردار نجــف آبــاد، عنــوان داشــت بــا تعامــات بــا مدیریــت شــهری و 
خصوصــاً ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی و روابــط عمومــی شــهرداری شــاهد رونــق فعالیــت هــای فرهنگــی و هنــری شــهر بیــش 

از پیــش بــوده ایــم .
وی از اهتمــام شــهردار و مجموعــه مدیریــت شــهری در برپایــی گــذر فرهنــگ و هنــر خــارون نجــف آبــاد کــه بــا دســتان وزیــر فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی افتتــاح گردیــد  بــه نیکــی یــاد کــرد و عنــوان داشــت گــذر فرهنــگ و هنــر نجــف آبــاد در کشــور شــاخص و مطــرح 
گردیــده  و دکتــر صالحــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه نیکــی از آن یــاد مــی کنــد و هــم اکنــون مدیــران کل فرهنــگ و ارشــاد 

در کشــور درخواســت بازدیــد و الگــو بــرداری در جهــت اجــرای نمونــه در شــهرهای خویــش را دارنــد.
اســاتید هنــری و چهــره هــای مانــدگار فرهنــگ و هنــر نجــف آبــاد نیــز ضمــن تبریــک انتصــاب شــهردار نجــف آبــاد بــرای ایشــان آرزوی 
ــوان  ــد آمادگــی مســاعدت و همــکاری را داشــته و ایشــان بعن ــاد تمــام ق ــری نجــف آب ــه هن ــد جامع ــوان نمودن ــت داشــته و عن موفقی
شناســنامه هنــری شــهری امیدوارنــد کــه نظــرات و کارهــای ایشــان همچنــان مقبــول بــوده و بــا تعامــات  و هــم فکــری بــا هنرمنــدان 

شــاهد شــکوفایی و رونــق بیــش از پیــش کارهــای مثبــت و بهتــر باشــیم.
ــا تعامــل و  ــم ب ــاد داری ــوان داشــت کــه اعتق ــراز لطــف و محبــت ایشــان عن ــر از اب ــز در ســخنانی ضمــن تقدی ــاد نی شــهردار نجــف آب
همــکاری  بــا هنرمنــدان نجــف آبــاد شــاهد شــهری شــاداب و زنــده خواهیــم بــود کــه حــس تعلــق مــردم نجف آبــاد را بیــش از پیــش بــه 
شــهر خویــش افزایــش داده و انگیــزه و جاذبــه هــا  بــرای شــهروندان  گســترش یابــد  و ابــراز امیــدواری کــرد بــا کمــک ایشــان  فعالیــت 

هــا و خدمــات مدیریــت شــهری  در قالــب هــای جــذاب ، ســریعتر و بانشــاط تــر صــورت پذیرنــد.

زیر نظر استاد حجتی

زیر نظراساتید برتر هنرهای تجسمی


