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2
خبر کوتاه

مدیریت سرعت در جاده نجف آباد به داران
معــاون حمــل و نقــل اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان اصفهــان گفــت: طــرح مدیریــت ســرعت در دو محــور 

اصفهــان - دلیجــان و نجــف آبــاد - داران اجرایــی می شــود.
محمدعلــی صلواتــی اظهــار داشــت: ایــن طــرح آزمایشــی )پایلــوت(  در ســه بخــش اصلــی نظــارت مؤثــر گشــت های پلیــس 
راه، کنتــرل هوشــمند جاده هــا بــا ســامانه های ثبــت تخلــف و  آرام ســازی ترافیــک و ایمــن ســازی مقاطــع شناســایی شــده 

در دســتور کار اســت.
صلواتــی تصریــح کــرد: خــواب آلودگــی یکــی از دالیــل اصلــی تصادفــات در محورهــای اســتان اصفهــان اســت و بــه همیــن 

ــا راننــدگان اســتراحت کافــی را داشــته باشــند. ــدازی شــده ت دلیــل، مجتمع هــای بیــن راهــی مناســبی در اســتان راه ان

ثبت 710 باشگاه کتابخوانی
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  
ــگاه  های  ــام باش ــن دوره  ج ــاد در پنجمی ــف آب ــتان نج شهرس
ــت  ــگاه ثب ــن 887 باش ــوان در بی ــودک و نوج ــی ک کتابخوان
ــه  ــوط ب ــگاه مرب ــداد 710 باش ــان تع ــتان اصفه ــده در اس ش

ــود. ــاد ب شهرســتان نجــف آب
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد بــا اعــام 
ایــن خبــر افــزود :  شهرســتان نجــف آبــاد همــواره در تمامــی 
ــزد عــام و  ــر ، ادب و مذهــب زبان عرصــه هــای فرهنــگ ، هن
خــاص اســت و در ایــن میــان در پنجمیــن دوره جــام باشــگاه 
ــی از  ــی یک ــر کم ــوان از نظ ــودک و نوج ــی ک ــای کتابخوان ه

شهرســتان هــای برتــر در کشــور انتخــاب شــد.
ســید حســن لــوح موســوی گفــت : از بیــن مســتندات 
ارســالی بــه ایــن اداره منتخبیــن شهرســتانی بــه شــرح زیــر 

ــدند : ــه ش ــز رتب حائ
بهمــن   12 منتخب:دبســتان  هــای  باشــگاه  بیــن  در 
ــنایی  ــهید روش ــتان ش ــر، دبس ــران مه ــتان ای ــهر، دبس گلش
)س(،  خدیجــه  حضــرت  مشــارکتی  یزدانشــهر،کتابخانه 
دبســتان شــهید کمرانــی، دبســتان صفــا 1 و 2،کانــون 
ــان کهریزســنگ، دبســتان  پــرورش فکــری کــودکان و نوجوان

مهراندیشــان و دبســتان شــهید نجفیــان
در بخــش منتخبیــن معرفــی کتــاب بــه صــورت فیلــم موبایلی 
: هانیــه اداوی از دبســتان 12 بهمــن گلشــهر، نرگــس طالــب 
از کتابخانــه مشــارکتی شــهید امامــی ،زینــب لطفــی و مبینــا 
صادقــی  از دبســتان یــزدی ، زهــرا قائــدی و ســارا ســورانی  از 
دبســتان شــهید بلنــد باال ، زهــرا محمــدی از دبســتان کمرانی 
، امیــر علــی زمانــی و آرمــان قنبریهــا از دبســتان صفا1،ریحانه 
براتــی ، ملیــکا رحیمــی و مهشــید قاســمی  از کانــون پــرورش 
فکــری کــودک و نوجــوان کهریزســنگ ، ایلیــا بهمــن زیــاری 
ــری و  ــکا منتظ ــدا ، ملی ــه دهخ ــارکتی عام ــه مش از کتابخان
زینــب رحیمــی از کتابخانــه مشــارکتی حضــرت خدیجــه )س(

در قســمت منتخبیــن نامــه بــه نویســنده : ایلیــا بهمــن 
زیــاری و ســهیل نــادر از کتابخانــه مشــارکتی عامــه دهخــدا ، 
مهشــید قاســمی از کانــون پــرورش فکــری کــوکان و نوجوانان 
کهریزســنگ ، ریحانــه شیاســی و محدثــه ســادات کاظمــی از 
کتابخانــه مشــارکتی شــهید امامــی ، عرفــان مصــدق و ثمیــن 

مختــاری از کتابخانــه مشــارکتی فتــاح الجنــان بــوده انــد.
ــت  ــن موفقی ــک ای ــن تبری ــوی ضم ــوح موس ــن ل ــید حس س
اظهــار امیــدواری کــرد بــا همــکاری همــه ســازمانها در ارتقــاء 

فرهنگ کتاب و کتابخوانی پیشگام باشیم .

بــازم بــه ذکــر اســت  سیدحســن لــوح موســوی رئیــس اداره 

فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد نیــز بــه عنــوان مدیــر 

فعــال اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی معرفــی شــد.

برگی از زندگی استاد نامی ایران؛ شهریار 

در فرهنــگ مــا زندگــی بــا شــعر اغــاز و بــا شــعر بدرقــه مــی شــود. کــودک در گهــواره الالیــی 
مــی شــنود و از همــان اغــاز بــا شــعر انــس مــی گیــرد و پــس از مــرگ نیــز ارایــه ی مــزارش 
شــعری اســت کــه برایــش مــی ســرایند ایــن امیختگــی مــا بــا شــعر و تاثیــری کــه شــعر بــر 
فرهنــگ و حیــات و رفتــار مــا مــی گــذارد  ضــرورت پرداختــن بــه ان و ضــرورت پاســداری از 

حریــم ایــن عنصــر اعجــاز آفریــن را بیشــتر روشــن مــی ســازد.
زبــان و ادب فارســی بــه عنــوان دومیــن زبــان جهــان اســام و زبــان حــوزه فرهنــگ وتمــدن 
ایرانــی بــا هــزاران اثــار گرانبهــا در زمینــه هــای مختلــف ادبــی ، عرفانــی، فلســفی، کامــی و 
تاریخــی، هنــری ومذهبــی همــواره مــورد توجــه و اعتقــاد ایرانیــان ومردمــان ســرزمین هــای 

دور و نزدیــک بــوده اســت.
علیرغــم حــوادث و رویــداد هــای پــر تــب و تــاب وگاه ناخوشــایند بــاز هــم ایــن زبــان شــیرین 

و دلنشــین در دورتریــن نقــاط جهــان امــروزه حضــور و نفــوذ دارد.
ایــن حضــور و نفــوذ تــا بــه آنجــا شــد کــه روز بیســت و هفتــم شــهریور، ســالروز در گذشــت 
شــهریار شــاعر معاصــر ایرانــی، بــا تصویــب شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، روزملــی شــعر و 

ادب فارســی نامیــده شــد.
اما که بود شهریار:

ســید محمدحســین بهجــت تبریــزی )زاده 1285 و در گذشــت 1367( متخلــص بــه شــهریار 
ــی و فارســی شــعر  ــان هــای ترکــی اذربایجان ــه زب ــود کــه ب ــی اهــل اذربایجــان ب شــاعر ایران

ــی شــگفتی داشــت. ســروده اســت شــهریار در ســرودن شــعر ذوق و توانای

او شــعر را هنرمندانــه بــه فرصــت گرفتــه بــود تــا مذهــب، ملــت و میهــن خــود را بــه جهانیــان 
معرفــی کند.شــعر شــهریار بــا زندگــی وی در آمیختــه و بــا عقایــدش جــان گرفته بود بــه طوری 
کــه از عمــق ضمیــر او فــوران مــی کــرد و عقیده اســتوار و اندیشــه ناب او را آشــکار می ســاخت.

او شــاعری عاشــق بــود کــه جلــوه ای از پاکــی وجــود و تبلــور حقیقــی احســاس بــود. شــهریار 
ــخ و  ــت. او نس ــه داش ــی عاق ــیقی و خوشنویس ــعر و موس ــژه ش ــه وی ــا ب ــر ه ــی هن ــه تمام ب
نســتعلیق و خــط تحریــری را خــوب مــی نوشــت و قــران را بــا خــط خــوش کتــاب مــی کــرد.

در جوانــی ســه تــار را بــه  نیکویــی تمــام مــی نواخــت ولــی پــس از مدتــی در پــی تحــوالت 
درونــی، بــرای همیشــه آن را کنــار گذاشــت.

ــود.  از دوران کودکــی اش کــه  ــی برخــوردار ب ــراز و نشــیب هــای فراوان دوران زندگــی او از ف
همزمــان بــا حــوادث خونیــن و قایــع مشــروطیت بــود، تــا مســافرش بــه تهــران و تحصیــل در 
ــار و مشــق ردیــف  هــای  ــا اســتاد ابوالحســن صبــا و نواختــن ســه ت دار الفنــون و آشــنایی ب
ســاز موســیقی ایرانــی گرفتــه تــا ورودش بــه مدرســه طــاب، عاشــق شــدنش و تــرک تحصیــل 
کردنــش حــدود شــش مــاه پیــش از گرفتــن مــدرک دکتــرا بــر علــت شکســت عشــق، همــه و 

همــه برگــی اســت از زندگــی اســتاد نامــی ایــران شــهریار.
معــروف تریــن و بــه یادماندنــی تریــن اثــر شــهریار منظومــه حیــدر بابــای ســام مــی باشــد 
کــه یکــی از شــاهکار هــای ادبیــات ترکــی اذربایجانــی محســوب مــی شــود. ایــن منظومــه اســتا 
شــهریار در بیــن اشــعار مــدرن قــرار دارد و به بیــش از 80 زبان زنده دنیا برگردانده شــده اســت.

ــته  ــدرت داش ــزل ق ــای فارســی بخصــوص غ ــعر ه ــای ش ــواع ســبک ه ــرود ان ــهریار در س ش
اســت. از جملــه غــزل هــای معــروف شــهریار مــی تــوان بــه علــی ای همــای رحمــت و آمــدی 

جانــم بــه قربانــت اشــاره نمــود.
ــه بهبــودی را از  ــی کــه امیــد ب ــال تشــدید بیمــاری  زمان ــه دنب شــهریار در اواخــر عمــرش ب
ــار و  ــردم آث ــاد ســال زندگــی ک ــد :بیــش از هفت ــی گوی ــه دوســتانش م ــی دهــد  ب دســت م
اوالدی دارم کــه آن هــا بــا قیــات والصالحــات مــن هســتند. تمایــل مــن چنیــن اســت کــه بعــد 

از مــرگ، مــرا در مقبــر الشــعرای تبریــز بــه خــاک بســپارید.
و ایــن چنیــن شــد کــه در مقبرالشــعرا در کنــار بیــش از 400 شــاعر، عــارف و رجــال نامــی 

ایــران بــه خــاک ســپرده شــد.
پیــر اگــر باشــم غــم عشــقم جوان اســت ای پــری- ویــن جوانی هنــوزش عنفــوان اســت ای پری
هرچــه عاشــق پیرتــر عشــقش جوان تــر ای عجب- دل دهــد تاوان اگر تــن ناتوان اســت ای پری

پیل ماه و سال را پهلو نمی کردم تهی - با غمت پهلو زدم غم پهلوان است ای پری
کام درویشــان نــداده خدمــت پیــران چــه ســود - پیــر را گــو شــهریار از شــبروان اســت ای پری

                                                                                                      مهدی احمدی 

به مناسبت 27 شهریور روز شعر و ادب فارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار

در پنجمین دوره باشگاه های کتابخوانی
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                                                                         الزامی شدن واکسیناسیون برای ورزش در نجف آباد

بــا اطــاع رســانی اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف ابــاد، از شــنبه بیســت و هفتــم شــهریور 1400، رونــد واکسیناســیون 

کرونــا بــرای تمامــی هیــات هــای ورزشــی شهرســتان و اعضــای باالتــر از هجــده ســال آن هــا شــروع خواهــد شــد و هیــات 

هــای ورزشــی از شــنبه مــی تواننــد ، نســبت بــه معرفــی اعضــای خــود بــه مراکــز واکسیناســیون اقــدام کننــد  و پــس از اتمــام 

واکسیناســیون مربیــان و ورزشــکاران، فعالیــت ایــن قشــر در باشــگاه هــا و ســالن هــای ورزشــی، بــدون ارائــه کارت واکســن، 

امــکان پذیــر نخواهــد بــود.

میراثی ماندگار برای آیندگان
آشــناترین واژه در قامــوس حماســه هــای عــزت آفریــن ایــران واژه دفــاع مقــدس اســت، کــه 

خاطــرات دالوری هــای آن در تاریــخ شــکوهمند ایــن دیــار بــه یــاگار مانــده اســت. 
صحبــت کــردن د رمــورد دفــاع مقــدس و بیــان تفــاوت هــای جنــگ تحمیلــی بــا دیگــر جنــگ 
هــا، و اینکــه چــرا بــه آن دفــاع مقــدس گفتــه مــی شــود، و گفتــن از شــهدا و جانبــازان بــرای 
نســل جدیــد کمــی دشــوار باشــد.در زمــان دفــاع مقــدس خیلــی از رزمنــده هــا ســن کمــی 
داشــتند، امــا بســیار بــزرگ، شــجاع و قــوی بودنــد، کــه هرگــز از اســیر شــدن یــا جانباز شــدن 

نمــی ترســیدند.
ایــن جنــگ را ایــران شــروع نکــرد، مــا مجبــور بودیــم از وطــن و خــاک خــود دفــاع کنیم.ایران 
کشــوری اســت کــه جــای جــای آن عطرآگیــن حضــور شــهیدان اســت، شــهیدانی کــه بــا نثــار 
ــه خــود مــی بالیــم کهــدر چنیــن کشــوری زندگــی  ــد، ب ــران راســربلند کردن خــون خــود ای
مــی کنیــم. ایــران بــا دســت خالــی در مقابــل تمــام جهــان ایســتاد و پیــروز شــد، شــهید داد 

ولــی یــک وجــب از خاکــش را نــداد.
رژیــم بعثــی عــراق در روز 31 شــهریور مــاه 1359 در ســاعت 14:20 بعــد از ظهــر عملیــات 
تهاجــم خــود را بــا رمــز یــوم الرعــد بــا حمــات هوایــی آغــاز کــرد و در چنــد روز 19 نقطــه 
مهــم ایــران از جملــه فــرودگاه هــای کشــور را مــورد حملــه قــرار داد. دفــاع مقــدس 7 ســال 
و 11 مــاه طــول کشــید، کــه ایــن مــدت دو برابــر جنــگ دو کــره و جنــگ جهانــی اول اســت.

سرنوشــت هــر ملتــی بــه دســت خــود اوســت، دفــاع مقــدس یکــی از مقاطــع سرنوشــت ســاز 
ملــت رشــید ایــران بــوده اســت، کــه ملــت ایــران هوشــمندانه در آن حضــور یافــت و ســهم 

مهمــی را در رســالت تاریخــی خــود ایفــا کــرد. 
ــت  ــدگان اســت، و مقاوم ــای رزمن ــادت ه ــا و رش ــری ه ــادآور ایثارگ ــدس ی ــاع مق ــه دف هفت
ــول 8  ــدگان در ط ــذارد. رزمن ــی گ ــش م ــه نمای ــر را ب ــگ نابراب ــال جن ــران در 8 س ــت ای مل
ــد. تــاش هــای ایــن ایثارگــران باعــث شــده  ــه از ســرزمین ایــران دفــاع کردن ســال مخلصان
آزمــان حقیقــت خواهــی و عدالــت خواهــی متبلــور شــود. ایــن هفتــه بهتریــن فرصــت بــرای 

ــاع مقــدس اســت.  پاسداشــت ارزش هــای دف
هفتــه دفــاع مقــدش فرصتــی اســت بــرای بازخوانــی ایــن حماســه درخشــان و افتخــار آمیــز. 

ــاع  ــی اســت. دف ــران و ایران ــر ای ــل ناپذی ــی از اراده خل ــخ نشــانه ای ــزرگ تاری ــداد ب ــن روی ای
مقــدس روایتــی از فــداکاری و مجاهــدت ملتــی اســت دشــمن ســتیز کــه در منشــور عدالــت 

ــد.  گســتری و ظلــم ســتیزی از بــذل جــان و مــال دریــغ نکردن
دفــاع مقــدس در فرهنــگ ایــران نیــز خــود را نشــان داده اســت ، بــه طــوری کــه مــی تــوان آن 
را ادبیــات دفــاع مقــدس نامیــد. بــه تصویــر کشــیدن حماســه آفرینــی هــا و ایثارگــری هــای 
مــردان غیــور ایرانــی، در قالــب هــای گوناگــون ادبــی ماننــد داســتان، شــعر، فیلــم نامــه، رمــان 

و ... همگــی ســبکی نــو را در تاریــخ ادبــی ایــن مــرز و بــوم ایجــاد کــرده اســت.
ــت  ــواری و حمای ــار بزرگ ــدس در کن ــاع مق ــدگان در دف ــای رزمن ــری ه ــا و ایثارگ دالوری ه

ــدگان اســت.  ــرای آین ــدگار ب ــی مان ــران میراث ــز ای ــردم عزی م
در انتهــا هــر ملتــی کــه بــه خــود بــاوری نرســد بــه شــکوفایی نخواهــد رســید و هــر جامعــه ای 
یکــه بــه فــرک شــکوفایی نباشــد بــه بدبختــی و وابســتگی مــی رســد. وابســتگی آغــاز  اســارت 
انســان هــا و فرجــام حیــات یــک ملــت اســت. دفــاع مقــدس احیــا کننــده خودبــاوری مردمــی 

بــوده کــه در ذات خــود ظلــم ســتیز و آزاده بــوده انــد. 
سمیه شریعتی

به مناسبت 31 شهریور ماه آغاز هفته دفاع مقدس

بازدید از مسیر قنات شیربچه

 در روزهــای اخیــر و بــا عنایــت بــه شــکایت هــای مردمــی از 
بــوی نامطبــوع در مســیر قنــات شــیربچه ، مجموعــه مدیریــت 
شــهری وصاحبــان قنــات بازدیــد های مســتمری از این مســیر 
ــی و رفــع ایــن معضــل صــورت پذیرفــت. درجهــت علــت یاب

مظهــر قنــات از نبــش خیابــان فارابــی تا ســه راه فرهنگ )ســه 
راه امیــدی( مــورد بازدیــد واقــع گردیــد و فرضیــه هــای تخلیه 
فاضــاب، ماهــی هــای مــرده و... مــورد بررســی واقــع شــدند.

ــای  ــالی ه ــه خشکس ــه ب ــا توج ــد ب ــخص ش ــت مش در نهای

اخیــر و ورود کــم آب در مســیر و بــا عنایــت بــه فرســودگی و 

ریــزش دیــواره هــا، مانــدگاری آب در ایــن مســیر زیــاد شــده 

ــا تزریــق آب چــاه ایــن معضــل مرتفــع گردیــد. اســت کــه ب
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خبر کوتاه اعالم اسامی پذیرفته شدگان پنجمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران

فهرست اسامی 26 ایده و 22 فیلم پذیرفته شده در »پنجمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران« اعام شد.
ــه شــده در   ــده پذیرفت ــان، اســامی 26 ای ــی فیلم هــای کــودکان و نوجوان ــه نقــل از ســتاد اطاع رســانی جشــنواره بین الملل ب
بخــش »ایــده« و 22 اثــر پذیرفتــه شــده در بخــش »فیلــم« بــرای شــرکت در پنجمیــن المپیــاد فیلمســازی نوجوانــان زیــر 

اعــام شــد.
ــه داودی  ــرد«، فاطم ــی نمی می ــم »مهربان ــش فیل ــاد و در بخ ــرد از نجف آب ــان ترابی ف ــازی«، ایم ــده »هم ب ــش ای ــه در بخ ک
ــران«، توســط بنیــاد ســینمایی  ــان ای ــاد  پذیرفتــه شــدند.   گفتنــی اســت؛ »پنجمیــن المپیــاد فیلمســازی نوجوان از نجف آب
ــای  ــی فیلم ه ــنواره بین الملل ــن جش ــی و چهارمی ــا س ــان ب ــاه 1400 همزم ــا 21 مهرم ــان، 16 ت ــهرداری اصفه ــی و ش فاراب

کــودکان و نوجوانــان، برگــزار خواهــد شــد.

آرمان جهانی
در تقویــم جهانــی 21 ســپتامبر برابــر بــا 30 شــهریور مــاه روز جهانــی صلــح نامیــده مــی شــود. 
ایــن روز در پنجــاه و هفتمیــن جلســه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل و بــر اســاس قطعنامــه 
ایــی بــه شــماره 36/67 کــه در تاریــخ 30 نوامبــر 1981 بــه عنــوان روی جهانــی صلــح انتخــاب 
شــد. زنــگ صلــح هــر ســال روز 21 ســپتامبر در ســازمان ملــل متحــد در نیویــورک نواختــه 
ــی. ایــن زنــگ از  ــاد صلــح مطلــق جهان ــده ب مــی شــود.در کنــار ایــن زنــگ نوشــته شــده زن

ســکه هــای اهدایــی کــودکان از تمــام قــاره هــا بــه جــز آفریقــا ســاخته شــده اســت.
ایــن روز، روزی اســت کــه بــه صلــح اختصــاص داده شــده اســت. روی کــه بــه نبــود خشــونت و 
جنــگ مــی پــردازد و در بعضــی مواقــع آتــش بــس موقــت در مناطــق جنگــی بــرای دسترســی 

کمــک هــای انســان دوســتانه بــه آن مناطــق منجــر مــی شــود. 
نمــاد صلــح جهانــی، ســه خــط و یــک دایــره اســت. بــرای اولیــن بــار در روز جمعــه مقــدس 
ســال 1958 ایــن نمــاد مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. در ایــن روز صدهــا هــزار نفــردر لنــدن 
بــرای اعتــراض بــه ســاخت ســاح هــای هســته ایــی دور هــم جمــع شــدند، تــا علیــه ســاخت 

ســاح هــای هســته ایــی اعتــراض خــود را نشــان دهنــد.
صلــح از ترکیــب دو حــرف N و D  در انگلیســی تشــکیل شــده اســت، ایــن حــروف خــود اولیــن 
حــرف هــای دو کلمــه انگلیســی بــا معنــای خلــع ســاح هســته ای هســت. در ابتــدا ایــن الفبــا 
بــرای ارســال و دریافــت پیــام  توســط دریــا نــوردان مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و بــه مــرور 
زمــان، طــرح ســه خــط و یــک دایــره نمــادی بــرای صلــح و آرامــش شــد و اکثــر مــردم آن را 

نمــاد صلــح مــی شناســند.
صلــح یــک آرمــان جهانــی محســوب مــی شــود، و یــک مفهــوم مطلــق نیســت و مــی توانــد 

بســته بــه دیــدگاه هــای فرهنگــی و دینــی تعریــف متفاوتــی داشــته باشــد. 
بــه گفتــه باروخاســپینوزا صلــح بــه معنــی نبــود جنــگ نیســت بلکــه فضیلتــی اســت کــه از 
نیــروی جــان مایــه مــی گیــرد. همانطــور کــه زندانــی نبــودن بــه معنــی آزادی نیســت ، صلــح 
ــه جــا  ــح جاب ــد صل ــس را نبای ــح و آتــش ب ــود جنــگ نیســت. مفهــوم صل ــه معنــی نب هــم ب

گرفتــه شــود. 
ــرور،  ــی مــی شــود، کــه جنــگ و خشــونت، تروریســم و ت در روزگاری صحبــت از صلــح جهان
ــی، اســتبداد و خودکامگــی بســیاری از حکومــت هــا  ــی خانمان مهاجــرت و فقــر، آوارگــی و ب
ــده شــده اســت،  ــه در بســیاری از منطــق نهادین ــوق بشــر ک ــرر حق ــض مک ــا، نق ــت ه و دول
ــت  ــح و عدال ــدن صل ــگ ش ــم رن ــی و ... ک ــی قومیت ــی و حت ــات مذهب ــا و اختاف ــورش ه ش
ــان و  ــورهای جه ــار کش ــف ب ــت تاس ــر وضعی ــه بیانگ ــه هم ــد، ک ــی ده ــان م ــی را نش جهان
ــرای ســعی  وضعیــت نامطلــوب صلــح جهانــی اســت. ایــن زنــگ خطــری اســت بــرای دنیــا ب

بــر اصــاح و بــرون رفــت از بحــران هــا و نابهنجــاری هــای سیاســی و حقوقــی و بیــن للملــی 
ــی  ــدار جهان ــت پای ــح و عدال ــیر صل ــت در مس ــردن حرک ــر ک ــرای فراگی ــاش ب ــورها و ت کش

ــه عنــوان روز جهانــی صلــح باشــد. ــه کــه زیبنــده ایــن روز ب آنگون
احمد شریعتی

به مناسبت 30 شهریور ماه روز جهانی صلح

دعوت مهدی شیرمحمدی به اردوی تیم ملی

ــل  ــه ورزشــی آزادی )هت ــاه در مجموع ــا 12 مهرم ــال ســاحلی از 6 ت ــی فوتب ــم مل اردوی تی
ــود ــزار می ش ــک( برگ المپی

کــه مهــدی شــیرمحمدی بازیکــن و ملــی پــوش نجــف آبــادی تیــم گلســاپوش یــزد نیــز بــه 
ایــن اردو دعــوت شــده اســت.

ــه بیــک وردی،  ــد صبــح روز سه شــنبه ششــم مهرمــاه خــود را ب  بازیکنــان دعــوت شــده بای
مدیــر تیــم ملــی معرفــی کننــد.

کسب مقام دوم مسابقات کونگ فو کشور 

ــاد در مســابقات مجــازی کشــوری ممــای   زینــب براتــی کونــگ فــوکار شهرســتان نجــف آب
فــرم مایانــا کیوتــو

 کــه در روز ســه شــنبه 23 شــهریور مــاه 1400 بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد موفــق بــه 
کســب مقــام دوم شــد.



خبرکوتاه

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 30  شهریور 1400
شماره 124 
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                                                                 جشنواره بزرگ استعدادیابی اسکیت 
جشــنواره بــزرگ اســتعدادیابی و فســتیوال مــدارس اســکیت بــا حضــور ورزشــکارانی از شهرســتان هــای اصفهــان، نجــف آبــاد، 
مبارکــه، خمینــی شــهر و شــاهین شــهر در بخــش پســران و دختــران در رده هــای ســنی متولدیــن 1386 تــا 1396  در ســالن 
ــادی ســرمربی تیــم ملــی  ــان، احســان حبیــب آب ــا حضــور محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوان ورزشــی موهبــت ب
ــه ایوبــی مربــی تیــم ملــی فــری اســتایل و نایــب رییــس هیــات اســکیت شهرســتان و آرش رســتمیان  فــری اســتایل، فرزان
سرپرســت کمیتــه مســابقات و اســتعدادیابی فــری اســتایل هیــات اســکیت اســتان برگــزار شــد. کــه در پایــان جشــنواره و پــس 

از ارزیابــی شــرکت کننــدگان  در تســت هــای اســکیت و آمادگــی جســمانی  جوایــزی بــه رســم یادبــود اهــدا شــد.

ــه در  ــده مفاصــل اســت ک ــاری درگیرکنن ــی بیم ــرس نوع نق
ــرده و در بعضــی  ــدا ک ــع پی ــدن تجم ــک در ب ــید اوری آن اس
مفاصــل ایجــاد تــورم و التهــاب مــی نمایــد. اســید اوریــک در 
اثــر شکســته شــدن پوریــن هــا کــه دســته ای از پروتئیــن هــا 
کــه دســته ای از پروتئیــن هــا مــی باشــند حاصــل مــی شــود.

عالئم نقرس : 
ــی اتفــاق بیفتــد و اغلــب  ــد ناگهان ــه نقــرس مــی توان * حمل
اوقــات فــرد را در نیمــه شــب بــا ایــن احســاس کــه انگشــت 
ــا در حــال ســوختن اســت بیدارمــی کنــد. مفصــل آســیب  پ
دیــده گــرم، متــورم و چنــان حســاس اســت کــه حتــی وزن 
الیــه رویــی آن نیــز غیــر قابــل تحمــل بــه نظــر مــی رســد. 
ــت  ــرس، رعای ــات نق ــش حم ــا کاه ــری و ی ــت جلوگی جه

ــت : ــد اس ــیار مفی ــر بس ــکات زی ن
* پرهیــز از مصــرف غذاهــای سرشــاز از پروتئیــن، ایــن 
ــدن  ــادی در ب ــک بســیار زی ــد اســید اوری ــا ســبب تولی غذاه
مــی شــود. کــه ســبب تشــدید بیمــاری نقــرس مــی شــود. 
معمــوال غذاهایــی کــه منابــع خــوب پروتئیــن هســتند. حــاوی 
پوریــن زیــادی نیــز هســتند، ماننــد: گوشــت قرمــز، غذاهــای 
دریایــی) ماهــی، میگــو،...( احشــاء داخلــی ماننــد کلــه پاچــه، 

مغــز، جگــر و ماکیــان. 
* محــدود کــردن مصــرف غذاهایــی کــه ســطح متوســطی از 
پوریــن دارنــد از جملــه: مارچوبــه، گل کلــم، اســفناج، ریــواس، 
لوبیاهــا، قــارچ و عــدس )ایــن مــواد در زمــان حمــات نقــرس 

بایــد کامــا حــذف شــود. (
* خــوداری از مصــرف زیــاد چربــی هــا ) بیشــتر 30% انــرژی 
ــع دفــع  ــاد مان ــی زی ــرا چرب ــی هــا نباشــد(. زی ــه از چرب روزان
ــات و درد  ــش حم ــبب افزای ــود و س ــی ش ــک م ــید اوری اس

نقــرس مــی گــردد. 
* محــدود کــردن مصــرف گوجــه فرنگــی، محصــوالت گوجــه 
فرنگــی، تــوت فرنگــی و زرده ی تخــم مــرغ ایــن مــواد 
ــه  ــل ب ــن عام ــوند،  ای ــی ش ــون م ــدن خ ــیدی ش ــبب اس س
تشــکیل کریســتال هــای اورات کمــک کــرده و ســبب افزایــش 
حمــات نقــرس در گروهــی از بیمــاران مــی گــردد. در بعضــی 

ــه ایــن مــواد دیــده نشــده اســت.  از بیمــاران حساســیت ب
* روزانه مصرف حداقل 8 لیوان آب بسیار مفید است. 

موارد ذکر شده در زیر نقش آب را روشن تر می سازد:
* آب به خروج اسید اوریک در بدن کمک می کند.
* از تشکیل سنگ های کلیوی جلوگیری می نماید.

* حمات نقرس را کاهش می دهد.
* سبب جلوگیری از خشکی مفاصل می گردد.

* به کاهش وزن کمک می کند.
* ورزش کنیــد؛ بــرای بیمــاران نقرســی ورزش مســتمر و 
ــم  ــدت نی ــه م ــه ب ــار در هفت ــود. 3 ب ــی ش ــه م ــم توصی مای
ــیار مناســب اســت. ورزش  ــاده روی بس ــا پی ــاعت ورزش ی س
ــید  ــش اس ــث افزای ــد باع ــی توان ــدید م ــنگین و ش ــای س ه
اوریــک شــوند و بــه همیــن جهــت توصیــه نمــی گردنــد. شــنا 
ــاران نقرســی اســت. ــرای بیم ــا ب ــن ورزش ه ــی از بهتری یک

ــراوان،  ــرات ف ــر مض ــاوه ب ــکل ع ــد. ال ــکل دوری کنی * از ال
ــی شــود. ــا م ــه ه ــق کلی ــک از طری ــع اســید اوری ــع دف مان

ــا چــاق هســتید، ســعی کنیــد  * اگــر اضافــه وزن داریــد و ی
تحــت نظــر متخصــص تغذیــه بــه آرامــی وزن خــود را کاهــش 
دهیــد، زیــرا رژیــم هــای ســخت و شــدید مــی توانــد ســبب 
افزایــش اســید اوریــک در خــون شــوند. توجــه داشــته باشــید 
کــه چاقــی بــه تنهایــی نیــز مــی توانــد ســبب افزایــش اســید 

ــه جــرات مــی تــوان گفــت  اوریــک خــون گــردد. بنابرایــن ب
ــم  ــوارض وخی ــد از ع ــی توان ــح م ــه صحی ــه ورزش و تغذی ک

ــد. ــری کنن ــرس جلوگی نق
ــرف  ــرا مص ــد. زی ــرف نمایی ــاس مص ــداری گی ــه مق * روزان
روزانــه ایــن میــوه مــی توانــد ســطح اســید اوریــک را در خون 
پاییــن آورده و حمــات نقــرس را کــم نمایــد. انــواع گیــاس 
منبــع خوبــی از آنتوســیانین هــا و فاونوئیدهــا هســتند، کــه 

عوامــل کمــک کننــده در ســامت مفاصــل هســتند.
الهام شهریاری

نقرس 

ادامه از صفحه 1
طبــق اعــام پایــگاه اطــاع رســانی وزارت کشــور، احمــد وحیــدی وزیــر کشــور، حکــم شــهردار 
جدیــد نجــف آبــاد عبدالرســول امامــی را کــه ششــم شــهریور 1400 بــا هفــت رای از مجمــوع 
نــه رای اعضــای شــورای شــهر نجــف آبــاد بــه ایــن مســئولیت انتخــاب شــده بــود، امضــاء کــرد.

ــا جمعیــت بیشــتر از دویســت هــزار نفــر، شــهردار پــس  ــون در مــورد شــهرهای ب طبــق قان
از انتخــاب توســط شــورای اســامی شــهر، بایســتی در قالــب حکمــی از طــرف وزیــر کشــور، 

مــورد تاییــد قــرار بگیــرد.
ــواد از  ــی م ــی مهندس ــدرک کارشناس ــه و دارای م ــد 1341 در کوهپای ــی، متول ــی کوپای امام
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و کارشناســی ارشــد مدیریــت دولتــی اســت و پیــش از ایــن مدتــی 
ــق دو 9 و 10  ــر مناط ــز مدی ــی نی ــپس ذر مقطع ــان و س ــق 2 و 4 اصفه ــر مناط ــاون مدی مع
ــه  ــز ب ــتا نی ــهر و روس ــوراهای ش ــات ش ــمین دوره انتخاب ــود و در شش ــان ب ــهرداری اصفه ش

ــود. عنــوان دومیــن عضوعلــی البــدل شــورای شــهر اصفهــان انتخــاب شــده ب
طبــق مصوبــه شــورای شــهر نجــف آبــاد، امامــی موظــف خواهد بــود در نجف آباد ســاکن شــود. 
اعــام معاونــان شــهردار، مدیــران مناطــق پنــج گانــه و مدیرعامــل ســازمان هــای زیرمجموعــه 
ــود. شــهرداری مهــم تریــن تصمیمــات هفتــه هــای آینــده امامــی در ایــن جایــگاه خواهــد ب
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خبر کوتاه فستیوال مدارس فوتبال شهرستان نجف آباد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد فســتیوال مــدارس فوتبــال شهرســتان نجــف آبــاد در 
رده هــای ســنی زیــر 10  و زیــر 12 ســال در زمیــن چمــن مجموعــه ورزشــی آزادی برگــزار شــد. مراســم اختتامیــه و اهــدای 
جوایــز ایــن فســتیوال در فضــای بــاز زمیــن چمــن مجموعــه ورزشــی آزادی نجــف آبــاد بــا حضــور دادخــواه دبیــر هیــات فوتبــال 
اســتان اصفهــان، مومنــی رییــس شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد، عبــاس ســلطانی و مهــدی ترکــی رییــس و دبیــر هیــات 

فوتبــال و دیگــر اعضــای هیــات فوتبــال و پیشکســوتان فوتبــال و داوری شهرســتان برگــزار شــد.
نتایج فستیوال مدارس فوتبال : 

رده زیر 12 سال : کیاسرخ هور-مقام اول، نام آوران آینده میهن- مقام دوم، امید سپاهان- مقام سوم
رده زیر 10  سال : تیم های کیاسرخ هور- مقام اول ، امید سپاهان-  مقام دوم، نام آوران آینده میهن- مقام سوم

ســومین نوبــت از اجــرای نمایــش بــزرگ میدانــی در مســیر جاودانگــی، از چهــارم تــا هشــتم 
ــه میزبانــی ورزشــگاه شــهدای  مهــر مــاه ســال جاری از حوالــی ســاعت هفــت و نیــم شــب، ب

ــاد، در کمربنــدی شــمال شــهر، برگــزار خواهــد شــد. کارگــر نجف آب
در ایــن نمایــش کــه بــا حضــور ده هــا هنرمنــد، عوامــل اجرایــی و فنــی همــراه خواهــد بــود، 
مقاطــع تاریخــی ماننــد صــدر اســام و وقایــع عاشــورا، دفــاع مقــدس و آزادســازی خرمشــهر 
ــت  ــه مقاوم ــات الی بیت المقــدس، جبه ــراه تشــریح نقــش لشکر8نجف اشــرف در عملی ــه هم ب
ــار  ــان و انتظ ــراه آخرالزم ــه هم ــی ب ــن حجج ــهید محس ــلیمانی و ش ــم س ــهید حاج قاس و ش

ظهــور بازســازی و بــه صــورت نمادیــن نمایــش داده خواهنــد شــد.
ــا اســتقبال بســیارخوب شــهروندان  ــه طــی ســال های گذشــته ب ــی ک ــش میدان ــن نمای در ای
ــوب  ــاخصه های آن محس ــی از ش ــای واقع ــژه و انفجاره ــای وی ــه جلوه ه ــوده و ارائ ــراه ب هم
ــای  ــرف، ارگان ه ــتان و لشکر8نجف اش ــیج شهرس ــت بس ــه مقاوم ــر ناحی ــاوه ب ــود، ع می ش
دیگــری ماننــد شــهرداری، اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، دانشــگاه آزاد اســامی نجف آبــاد، 

بنیــاد شــهید و اداره بــرق نیــز همــکاری دارنــد.

نمایش بزرگ میدانی »در مسیر جاودانگی« در نجف آباد

در پــی تمــاس شــهروندان بــا ســامانه 125 ســتاد فرماندهــی ســازمان آتش نشــانی ،  مبنــی برحریق 
منــزل مســکونی،آتش نشــانان  ازایســتگاه 1و 2 بــا دو دســتگاه خــودرو اطفــاء حریــق ســنگین  بــه 

محــل حادثــه اعــزام گردیدند.
سرآتشــیار حســنعلی امیــرکاوه مدیــر عامــل ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری 
نجــف آبــاد در ایــن بــاره افــزود: آتــش ســوزی در تــراس یــک واحــد آپارتمــان واقــع در طبقــه ســوم 
مجتمــع مســکونی یــاس مدینــه  رخ داده بــود  کــه  باتوجــه بــه اینکــه مالــک در منــزل حضــور 

نداشــت بــا تــاش و ســرعت عمــل آتــش نشــانان حریــق اطفــاء و از گســترش حریــق بــه کل واحــد 
مذکــور و دیگــر واحــد هــای ایــن مجتمــع جلوگیــری گردیــد.

امیــرکاوه علــت ایــن آتــش ســوزی را اتصالــی در سیســتم بــرق یــک دســتگاه ماشــین لباسشــویی 
اعــام کــرد و بــه شــهروندان محتــرم توصیــه کــرد هنگام خــروج از منزل از روشــن گذاشــتن وســایل 

برقــی غیــر ضــروری خــودداری نمــوده و حتمــا ایــن وســایل را از پریزبــرق جــدا نماینــد.

حریق آپارتمان با ماشین لباسشویی

ــامی  ــورای اس ــمین دوره ش ــه کار شش ــروع ب ــن ش ــتان آئی ــژه شهرس ــدار وی ــت  فرمان ــه ریاس ب
شهرســتان نجــف آبــاد همــراه بــا مراســم انتخابــات هیئــت  رئیســه شــوراء، بــا نماینــدگان شــوراهای 
اســامی شــهرهای نجــف آبــاد، گلدشــت، کهریزســنگ، جــوزدان، دهــق و علویجــه و نماینــدگان 
شــوراهای اســامی روســتاهای بخــش مرکــزی و بخــش مهردشــت شهرســتان در محــل فرمانــداری 
نجــف آبــاد برگــزار گردیــد. در ایــن آییــن مهنــدس راعــی ضمــن و خــوش آمــد گویــی بــه حاضرین 
بــر اهمیــت و جایــگاه شــوراهای اســامی شهرســتان و تعامــات راهگشــای ایشــان بــا اعضاء شــورای 
اداری شهرســتان تاکیــد نمودنــد. ایشــان در ادامــه خاطــر نشــان ســاختند: شــورای شهرســتان در 
واقــع نوعــی ابــزار قــوی، کارآمــد و اثربخــش در کنــار فرمانــدار و شــوراهای اســامی شــهر و روســتا 
ــد  ــون مــادر ، مــی توان ــا نــص صریــح قان ــق ب ــا شــرح وظایــف مشــخص شــده مطاب اســت کــه ب
بــه نحــوی شــگرف در حــل مســائل کان شهرســتان کمــک حــال باشــد و در حقیقــت بــه نوعــی 

مکمــل سیاســت گــذاری هــای شهرســتان گــردد. از عمــده وظایــف ایــن شــورا مــی توان بــه کمیته 
برنامه ریــزی، زیرســاخت هــای عمرانــی و اقدامــات کان سیاســت گــذاری شهرســتان، ارتبــاط بــا 
اســتان و انتقــال مناســب مشــکات شهرســتان، حــل اختافــات احتمالــی فــی مابیــن بخــش هــا، 
شــهرها و روســتاها و همچنیــن کمــک در برگــزاری انتخابــات شهرســتان اشــاره نمود. در این جلســه 
انتخابــات هیئــت  رئیســه و نیــز انتخــاب نماینــده شــورای اســامی شهرســتان در شــورای اســتان 
انجــام پذیرفــت کــه بــر ایــن اســاس »اکبــر نــوروزی« - نماینده شــورای اســامی شــهر گلدشــت- به 
اتفــاق آراء اعضــاء بــه  عنوان رئیس شــورای اســامی شهرســتان نجــف آباد انتخــاب و معرفــی گردید. 
همچنیــن نماینــده شــهر علویجــه بــه عنــوان نایب  رئیــس شــوراء؛ نماینده شــهر جــوزدان بــه عنوان 
منشــی شــوراء و »اســماعیل ابراهیمــی« نیــز از شــورای بخــش مرکــزی بــه عنــوان نماینــده شــورای 

اســامی شهرســتان در شــورای اســتان اصفهــان انتخــاب و معرفــی گردیدنــد.

آئین آغاز به کار  ششمین دوره شورای اسالمی شهرستان نجف آباد
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                                                             جشنواره مسابقات بومی محلی بسیج خواهران 
 جشــنواره مســابقات بومــی محلــی بســیج خواهــران شهرســتان نجــف آبــاد  بــه همــت واحــد تربیــت بدنــی ناحیــه ســپاه 
نجــف آبــاد و بــا همــکاری هیــات ورزش روســتایی و بازیهــای بومــی محلــی بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس در 
ســالن بســیج بــا حضــور 84 نفــر بــا رعایــت پرتــکل هــای بهداشــتی در رشــته هــای انفــرادی بــه صــورت مجــازی و حضــوری 

دارت، هفــت ســنگ مهارتــی،  طنــاب زنــی، لــی لــی، آمادگــی جســمانی برگــزار شــد.
ایــن مســابقات بــا شــرکت روســتاهای خیرآبــاد، خونــداب و حســین آبــاد از بخــش مهردشــت و روســتای رحمت آبــاد از بخش 
مرکــزی شهرســتان و بــا حضــور ســهیلی مســوول تربیــت بدنــی ناحیــه ســپاه نجــف آبــاد، فهیمــه زمانیــان رییــس هیــات 
ورزش روســتایی شهرســتان  و زهــرا محمودونــد مســوول کمیتــه بــازی هــای بومــی محلــی هیــات روســتایی برگــزار شــد.

ــه بهــره  ــع  در ســال 1399 ب ــر مرب ــه مســاحت 2000 مت پناهــگاه ســگ هــای باصاحــب ب
ــک  ــازی و تفکی ــداری وجداس ــت نگه ــاز جه ــه روب ــش محوط ــامل: ش ــید و ش ــرداری رس ب
ــه  ــک محوط ــع و ی ــاحت 176 مترمرب ــه مس ــدام ب ــا هرک ــه ه ــاده و تول ــر و م ــای ن ــگ ه س
ــت. ــع اس ــر مرب ــاحت96 مت ــه مس ــه ب ــت قرنطین ــداری جه ــس نگه ــقف دارای 8 قف مس

ایــن پناهــگاه دارای پروانــه بهــره بــرداری یــک ســاله توســط کمیتــه صــدور پروانــه 
اداره کل دامپزشــکی اســتان اصفهــان اســت و هرچنــد وقــت یکبــار کارشناســان اداره 
ــگ  ــمانی س ــت جس ــی وضعی ــن بررس ــرده و ضم ــدا ک ــور پی ــگاه حض ــکی در پناه دامپزش
ــن اداره  ــر ای ــاوه ب ــد ع ــی نماین ــز م ــزوم دارو تجوی ــورت ل ــگاه در ص ــل پناه ــای داخ ه
ــد  ــی ده ــرار م ــهرداری ق ــار ش ــاری دراختی ــن ه ــدادی دوز واکس ــه تع ــکی روزان دامپزش
تــا ســگ هــای تــازه جمــع آوری شــده قبــل از ورود بــه پناهــگاه واکســینه شــوند.

ایــن پناهــگاه همچنیــن مجهــز بــه آبخــوری اتوماتیــک مــی باشــد ، در حــال حاضــر 
200 قــاده ســگ در آن نگهــداری می گــردد و  تامیــن غــذای ســگ هــای باصاحــب 
شــود. مــی  انجــام  روزانــه  بصــورت  پناهــگاه  محــل  نظافــت  و  پناهــگاه  در  موجــود 

ــورت  ــگ بص ــد س ــذ تعه ــا اخ ــند ب ــگ باش ــذاری س ــی واگ ــهروندان متقاض ــه ش در صورتیک
ــه متقاضیــان واگــذار مــی شــود، شــهروندان جهــت اطــاع ســگ هــای باصاحــب  رایــگان ب
بــا شــماره 137 و یــا 1-2312340 معاونــت خدمــات شــهری تمــاس حاصــل نماینــد.

پناهگاه ای برای سگ های بالصاحب

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد همزمان 
بــا فرارســیدن روز ســینما رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان بــه همــراه توالیی 
سرپرســت ســازمان فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری بــا حضــور در دفتــر انجمــن ســینمای جــوان 
و تبریــک ایــن روز بــا سرپرســت دفتــر ســینمای جــوان نجــف آبــاد دیــدار و گفــت وگــو کــرد .

ســید حســن لــوح موســوی در ایــن جلســه ضمــن تبریــک بیســت و یکــم شــهریور مــاه کــه 
روز ملــی ســینما نــام گــذاری شــده اســت ؛ ایــن روز را فرصتــی بــرای ارج نهــادن بــه ســعی 
ــرای  ــی ب ــن فرصت ــن عرصــه و همچنی ــران ای ــه تاش گ ــدان ســینمایی و هم ــه هنرمن صادقان

ــوان نمــود . ــزاران ســینما عن ــه خدمت گ ــادن ب ــای صنعــت ســینما و ارج نه ارتق
ــدان ســینما در ســال گذشــته ،  ــت هنرمن ــه فعالی ــه مســائلی از جمل ــدار صمیمان ــن دی در ای
ــو  ــا و لغ ــای ناشــی از بحــران کرون ــن پیامده ــینما و همچنی ــا و مشــکات حــوزه س کمبوده
ــادل نظــر شــد . ــکل هــای بهداشــتی بحــث و تب ــت پروت ــه دلیــل رعای برنامــه هــای حضــوری ب

ــه  ــدان حاضــر در جلســه ب ــاق مســئولین و هنرمن ــه اتف ــس اداره ب ــدار رئی ــن دی ــان ای در پای
ــان انجمــن نشســتند. ــای ســاخته شــده هنرجوی ــم ه ــی از فیل تماشــای یک

دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی با سرپرست انجمن سینمای جوان 

زمان تغییر ســاعت رســمی کشــور در شــهریور 1400 اعام شــد. ســاعت رســمی کشــور ســاعت 24 
روز ســه شــنبه 30 شــهریور 1400 یــک ســاعت بــه عقــب کشــیده می شــود. بر این اســاس ســاعت 
رســمی کشــور در ایــن تاریــخ بــه 23 نغییــر مــی کنــد بــر اســاس قانــون ســاعت کشــور ســاالنه در 
ســاعت 24 روز اول فروردیــن یــک ســاعت بــه جلــو و در ســاعت 24 روز 31 شــهریور یــک ســاعت 

بــه عقــب کشــیده می شــود.
جزئیات تغییر ساعت رسمی کشور

ســاعت رســمی کشــور در ســاعت 24 روز ســه شــنبه )30 شــهریور( یــک ســاعت بــه عقــب کشــیده 
ــر  ــه ســاعت 23:00 تغیی ــور ب ــخ مذک ــن اســاس در ســاعت رســمی کشــور در تاری می شــود.بر ای
خواهــد یافــت. بنابــه قانــون تغییر ســاعت رســمی ایــران مصــوب ســال 1386، ســاعت رســمی ایران 
هــر ســال در ســاعت 24 روز اول فروردیــن مــاه یــک ســاعت بــه جلــو کشــیده می شــود و در ســاعت 
24 روز ســی ام شــهریور مــاه همــان ســال بــه حالــت قبلــی برگردانــده می شــود.گفتنی اســت کــه 

علــت انجــام ایــن کار بــه منظــور اســتفاده بیشــتر از روشــنایی روز صــورت می گیــرد.

زمان تغییر ساعت رسمی کشور شهریور 1400
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سمیه طالب    سردبیر: احمد شریعتی

 8 صفحه * قیمت : 5000 تومان * چاپخانه رنگین کمان 

هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : 09122268823 - 42646861    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
کجا نشان تو جوییم اي مهر فروزنده ي هدایت و نصر!

با کـه گوییم حدیث تلخ هجران و انتظار؟

شکایت فرقت یار بـه آفریدگار بریم 

کـه او دانای اندوه درون ماست.

اي آخرین عشوه  عرش،

اي نخستین امیر غایب از نظر!

موالی من، یوسف فاطمه!

گام های امنیت ساز: گام سوم
پیشگیری از سرقت منزل 

از تجهیزات ایمنی به خوبی استفاده کنیم:
* هنــگام ســاخت و ســاز بــه اســتحکام و ایمنــی ســاختمان بــه انــدازه زیبایــی ان اهمیــت دهیم.

* راه های ورودی ساختمان را ایمن سازید.
* از فناوری جدید در ایمنی منزل و محل کارتان استفاده کنید.

* از سیستم های دزدگیر و اژیر خطر برای ایمنی منزل خود استفاده کنید.
* از ایفون های تصویری هوشمند با قابلیت ضبط تصویر استفاده کنید.

* از درهای ضد سرقت و اکاردئونی برای اپارتمان خود استفاده کنید.
* منــزل ومغــازه، کارخانــه و کارگاه و بــاغ و ســایر اماکــن متعلــق بــه خــود را بــه دوربیــن هــای 

مــدار بســته مجهــز نمائیــد.
* در اپارتمان ها و مجتمع های مسکونی از تجهیزات ایمنی استفاده نمائید.

* دروازه های ورودی به ســاختمان یا مجتمع های مســکونی را به قفل های ضد برش مجهزکنید.
* در صورت نقل مکان به منزل جدید حتما دقفل های در اصلی را تعویض کنید.

* در مغــازه هــای طــا فروشــی از شیشــه هــای ضــد گلولــه ، درهــای ضــد ســرقت و ویتریــن 
هــای ضــد ســرقت کشــویی اســتفاده کنیــد.

* دوربین مدار بســته را در مکانی نصب کنید که غیر قابل دســترس و حتی االمکان مخفی باشــد.
* از چراغ های تایمر دار ضد سرقت استفاده کنید.

از خدمات عمومی و شخصی جهت پیشگیری از سرقت استفاده کنید:
* از پارکینگ های عمومی و شخصی جهت پارک وسائال نقلیه خود استفاده کنید.

* در صورت سکونت در مجتمع های مسکونی از نگهبان محله یا سرایدار مورد اطمینان استفاده کنید.
ــد و از  ــا ارزش خــود اســتفاده کنی ــوال ب ــک هــا جهــت نگهــداری ام ــات بان ــدوق امان * از صن

ــد. ــا محــل کار بپرهیزی ــان ی ــوال در منزلت ــن ام نگهــداری ای
* سعی کنید تمام اموال با ارزش خود را بیمه کنید.

* از اســتخدام کارگــر خارجــی و یا افراد نامطمئن بــه عنوان نگهبان وخدمه و ســرایدار بپرهیزید.
* در محوطه کارگای و کارخانجات از نگهبان محله استفاده کنید.

احتیاط ، احتیاط ، حتیاط !!!
* در تمام ساعات شبانه روز به ویژه در مجتمع های مسکونی درهای ورودی وپارکینگ را ببندید.

* به هیچ وجه فرزندان خردسال خود را در منزل تنها نگذارید.
* گاو صنــدق، محلــی مطمئــن بــرای نگهــداری امــوال بــا ارزش و اســناد نیســت مگــر اینکــه 

در مــکان مناســبی در منــزل جاســازی شــده باشــد.

* هنــگام خــروج از منــزل درو پنجره کلیه اتاقها، بالکن ، حیاط و پشــت بام وغیــره را قفل نمائید.
*  اگــر پارکینــگ منــزل شــما دارای کنتــرل از راه دور اســت پــس خــروج از پارکینــگ منتظــر 

بمانیــد تــا در کامــا بســته شــود. 
* از ورود افــراد ناشــناس تحــت هــر عنــوان بــه متجتمع های مســکونی خــود جلوگیــری نمائید.

* قبل از شناسایی کامل افراد از باز کردن در منزل یا مجتمع خودداری کنید. 
ــاد  ــورد اعتم ــه م ــانی ک ــایگان و کس ــه همس ــود را ب ــا ارزش خ ــوال ب ــدارای ام ــل نگه * مح

ــد. ــان ندهی ــتند نش نیس
* هنــگام بــه کار گرفتــن  افــراد بــه عنــوان نیــروی خدماتــی ، نگهبــان ، نظافتچــی ، اشــپز یــا..... 

بــا احتیــاط عمــل کنید.
* اگــر خانــه هایــر اطــراف شــما خالــی از ســکنه بــود و یــا ســاختمان شــما مجــاور بــا زمیــن 

خالــی ، گاراژ ومــکان متروکــی اســت بیشــتر مراقــب باشــید.
* هنــگام مشــاهده افــاراد مشــکوک و مظنــون در اطــراف منــزل مراتــب را به 110 اطــاع دهید.
معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد - ادامه دارد

 فرزانه ایمانیان از داوران شطرنج شهرستان نجف آباد موفق به ارتقا درجه داوری

 و کسب مدرک داوری فدراسیون جهانی شطرنج )فیده( شد.

 عــرض تبریــک و آرزوی موفقیــت های بیشــتر بــرای این بانوی شایســته شهرســتان

کسب مدرک داوری فدراسیون جهانی شطرنج

مفقودی

دفترچه گارگری تبعه افغان احمدعلی یاوری از تاریخ 1400/3/7 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار است .


