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خبر کوتاه

صعود کوهنوردان باشگاه نگین دماوند نجف آباد به قله دومیر
کوهنــوردان باشــگاه نگیــن دماونــد نجــف آبــاد بــه سرپرســتی بهــرام امیــری موفــق بــه صعــود بــه قلــه ۳۵۰۵ متــری دومیــر 

بلندتریــن قلــه اســتان مرکــزی شــدند. ایــن برنامــه صعــود بــه نــام و یــاد جــوان مرحــوم سیدســهیل صفرپــور اجــرا شــد.
شرکت کنندگان:

ــا  ــور، پریس ــی پ ــرم صالح ــعودی، اک ــی مس ــک زاده، مجتب ــاد مل ــتاییان، می ــیرین روس ــری، ش ــم قاه ــداری، مری ــن نام بهم
ــی، ــیدمصطفی نجوم ــعودی، س ــان مس ــعودی، کی ــکان مس ــعودی، اش مس

ــر منصــوری، محمــد ســیاوی،مهدی محمــدی، فاطمــه بیگــم  ــری، اصغ ــداهلل جهانگی ــه رحیمــی، محمــد عســگری، عب طیب
ــری ــرام امی ــده، به ــی، فاطمــه پاین ــن بدیه ــه، مهی ــی مهدی ــد شــیرزادی، عل ــی، امی معین

آیین غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا

ــردم و  ــود، م ــم ب ــچ شــنبه ه ــا روز پن ــه مصــادف ب ــاه ســال جــاری ک ــر م ــن روز مه در اولی
مســئولین نجــف آبــاد بــا حضــور در گلــزار شــهدای نجــف آبــاد بــا قرائــت فاتحــه، غبارروبــی و 
عطرافشــانی بــه مقــام شــامخ شــهدا ادای احتــرام کــرده و یــاد و خاطــره امــام راحــل و شــهدای 

انقــاب اســامی را گرامــی داشــتند.
ــه  ــک در برنام ــرای موزی ــن اج ــرف چندی ــف اش ــکر ۸ نج ــک لش ــروه موزی ــم گ ــن مراس درای

ــه نمــود. ارای

شهرســتان نجــف آبــاد ۳۸ شــهید در طــول انقــاب، ۴شــهید در ترورهــای مختلــف، ۲۸ شــهید 
پــس از تحمــل جانبــازی، دوهــزار و ۳۷۷ شــهید در دفــاع مقــدس،

ــای  ــز در هواپیم ــهید نی ــرار و دو ش ــا اش ــری ب ــهید در درگی ــه، ۱۲ ش ــهید در مک ــت ش هف
ــت. ــرده اس ــام ک ــم راه اس ــی، تقدی ــاو آمریکای ــط ن ــده توس ــاقط ش ــاس س ایرب

ــک  ــواده ســه شــهیدی و ی ــواده دو شــهیدی، ۱۳ خان ــاد دارای ۲۳۷ خان شهرســتان نجــف آب
ــواده چهــار شــهیدی اســت. خان

نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی و زنگ مقاومت در نجف آباد

به مناسبت هفته دفاع مقدس
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                                                                         درگذشت پیشکسوت قالب دوزی نجف آباد
ــه  ــو فاطم ــادروان بان ــت: »ش ــاد گف ــتان نجف آب ــتی شهرس ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــس اداره میراث فرهنگ ــی رئی حبیب
ــات  ــزی ف ــه مرک ــال در منطق ــش از ۵۰ س ــه بی ــود ک ــاب دوزی ب ــته ق ــد در رش ــن هنرمن ــی، قدیمی تری محمدی جوزدان

ــت.« ــود می پرداخ ــوالت خ ــد محص ــه تولی ــران ب ــزی ای مرک
ــخ  ــا تهیــه ن ــح کــرد: »ایــن هنرمنــد پیشکســوت، طرح هــای قــاب دوزی خــود را به صــورت ذهنــی تهیــه و ب حبیبــی تصری
ــه  ــد قــرآن، تزئیــن رومیــزی و روی ــه تزئیــن لبــاس، تزئیــن جل از جنــس کامــوا و ابریشــم و همچنیــن رنگ هــای طبیعــی ب

ــت.« ــش می پرداخ کف
وی گفــت: »ایــن بانــوی هنرمنــد پیشکســوت در طــول ایــام فعالیــت هنــری خــود موفــق بــه کســب نشــان ملــی هنــری از 

ــاد.« ــش ش ــود. روح ــده ب ــتی ش ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــتی وزارت میراث فرهنگ ــت صنایع دس معاون

تجلیل از 1۰۰ امام جماعت مدارس نجف آباد

بــا حضــور حجــت االســام والمســلمین مصطفــی حســناتی، امــام جمعــه شــهر نجــف آبــاد، 
معــاون پرورشــی و تربیــت بدنــی اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان و طــاب بــرادر و خواهــر 
شهرســتان، در ســالن همایــش مدرســه علمیــه جامعــه االمــام المنتظــر )عــج( از ائمــه جماعــت 

مــدارس دولتــی و غیردولتــی شهرســتان نجــف آبــاد تجلیــل بــه عمــل آمــد.
ــه  ــا اشــاره ب ــاد، ب ــن مراســم، حجــت االســام حســناتی امــام جمعــه نجــف آب در ابتــدای ای
هفتــه دفــاع مقــدس و بیــان نکاتــی درخصــوص رشــادت های هشــت ســال جنــگ تحمیلــی، 

دربــاره تأکیــد بــر ضــرورت حضــور و فعالیــت طــاب و روحانیــون در مــدارس و ایجــاد رفاقــت 
بــا دانــش آمــوزان تاکیــد کــرد.

ــرادر  ــه( و ب ــدارس دختران ــژه م ــر )وی ــات خواه ــر از ائمــه جماع ــه ۱۰۰ نف ــن جلســه ک در ای
ــه عمــل آمــد. ــر ب ــا اهــداء هدایایــی تقدی ــان ب ــد، از آن حضــور پیــدا کــرده بودن

در پایــان جلســه، فّعالیــن برتــر در حــوزه فضــای مجــازی بــا توجــه به شــروع ســال تحصیلی در 
فضــای مجــازی به بیــان تجربیات در ارتبــاط با دانش آمــوزان و انتقال مفاهیم دینــی پرداختند.

به مناسبت آغاز سال تحصیلی

همایش بزرگ موتورسواری و اتومبیلرانی شهرستان نجف آباد
ــاد بــه همــت هیــات موتورســوای شهرســتان نجــف  در محــل پیســت موتورســواری نجــف آب

آبــاد بــا حضــور ۶۰۰ ورزشــکار برگــزار شــد.
ایــن همایــش بــا حضــور محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان، علیرضــا رســتمیان 
و ســمیعی رییــس و دبیــر هیــات موتورســواری شهرســتان نجــف آبــاد، هیــات هــای 
ــات ورزش  ــس هی ــان، ریی ــران و فاورج ــهر، تی ــی ش ــای خمین ــتان ه ــواری شهرس موتورس
هــای رزمــی و مســوول بســیج ورزشــکاران و نایــب رییــس هیــات پزشــکی ورزشــی شهرســتان 

برگــزار شــد.
کــه در پایــان برنامــه بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس از حضــور و همراهــی ســپاه ناحیــه 
ــروی انتظامــی و پلیــس راهــور، دادگســتری  ــاد، لشــگر زرهــی ۸ نجــف اشــرف، نی نجــف آب

نجــف آبــاد تقدیــر بــه عمــل آمــد.

همایش بزرگ کوهپیمایی خانوادگی و همگانی شهرستان نجف آباد
همایــش بــزرگ کوهپیمایــی خانوادگــی و همگانــی شهرســتان نجــف آبــاد بــه همــت هیــات 
ــا حضــور محمــد  ــاع مقــدس ب ــه دف ــه مناســبت گرامیداشــت هفت ــوردی شهرســتان ب کوهن
ــوردی  ــات کوهن ــس هی ــی ریی ــد چاوش ــان، محم ــس اداره ورزش و جوان ــد ریی ــن موح امی
ــده  ــور فرمان شهرســتان، و مســوولین باشــگاه هــای کوهنــوردی و کوهنــوردان همــراه، صفرپ
ســپاه ناحیــه نجــف آبــاد، امینــی فرمانــده مقاومــت بســیج حــوزه ۳ امــام حســین)ع(، ســلمان 
زاده فرمانــده گــردان شــهید کاظمــی، نعمتــی مســوول یــگان شــهید ســلیمانی، هیــات هــای 
ورزشــی انجمــن هــای ورزشــی، جانبــازان و معلولیــن، ورزش هــای همگانی، پزشــکی ورزشــی، 
ــوردی  ــات کوهن ــت رییســه هی ــره و هیئ ــت مدی مســوول بســیج ورزشــکاران و اعضــای هیئ

شهرســتان برگــزار شــد.
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خبر کوتاه اهدای خون 43۰ عزادار اصفهانی در اربعین حسینی

مدیــر روابــط عمومــی اداره کل انتقــال خــون اســتان اصفهــان گفــت: در روز اربعیــن حــدود ۵۵۰ نفــر از عــزاداران حســینی 
بــه ایــن مرکــز مراجعــه کردنــد کــه از ایــن تعــداد ۴۳۰ نفــر خــون اهــدا کردنــد .

لطفعلــی جعفــری بــا بیــان اینکــه پویــش نــذر خــون تــا پایــان مــاه صفــر در ۱۱ مرکــز انتقــال خــون اصفهــان ادامــه دارد، 
ــار،  ــگان، خوانس ــهرضا، گلپای ــان، ش ــان، کاش ــهر های اصفه ــون ش ــال خ ــای انتق ــه پایگاه ه ــه ب ــا مراجع ــهروندان ب ــزود: ش اف

ــد. ــن پویــش شــرکت کنن ــن شــهر، ناییــن و خمینــی شــهر می تواننــد در ای ــاد، شــاهین شــهر، زری نجــف آب
وی گفــت: دســتورالعمل های بهداشــتی در پایگاه هــای انتقــال خــون بــا دقــت رعایــت می شــود و نگرانــی از ایــن بابــت بــرای 

مراجعه کننــدگان وجــود نــدارد.

ادامه از صفحه ۱ 
ــار  ــاد اظه ــه جنــوب نجف آب ــاح اجــرای طــرح آبرســانی ب ــی در مراســم افتت  ابوالفضــل ابوتراب
داشــت: هــم اکنــون دغدغــه مســؤوالن کشــوری و اســتانی تأمیــن پایدار آب شــرب مردم اســت 
و در چنــد ســال اخیــر آبفــای اســتان اصفهــان در ایــن مــورد بســیار خــوب عمــل کــرده اســت.

ــامی  ــورای اس ــس ش ــرون در مجل ــران و ک ــاد و تی ــتان های نجف آب ــردم شهرس ــده م نماین
ــدار  ــزرگ وارد م ــان ب ــامانه دوم آبرســانی اصفه ــده س ــای آین ــی رود در ماه ه ــت: انتظــار م گف
ــه  ــتان ب ــتاهای اس ــهرها و روس ــرب در ش ــه آب ش ــردم ب ــی م ــا دسترس ــود ت ــرداری ش بهره ب

ــدار باشــد. صــورت پای
ــاورزان،  ــزود: کش ــاپ اف ــدی از پس ــرای بهره من ــاد ب ــهر نجف آب ــاز ش ــه نی ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــاز ب ــاد نی ــهر نجف آب ــی در ش ــال خدمات ــای فع ــر واحده ــهرداری ها و دیگ ــران، ش صنعتگ
ــکل  ــیومی متش ــاد کنسرس ــا ایج ــتند ب ــدد هس ــد و درص ــاد دارن ــدی در نجف آب ــاب تولی پس
ــال و  ــط انتق ــع آوری، خ ــبکه جم ــل ش ــی، تکمی ــادی و صنعت ــاالن اقتص ــهرداری ها و فع از ش
ــد از پســاب  ــا بتوانن ــرده ت ــی ک ــرعت عملیات ــا س ــه فاضــاب را ب ــاز دوم تصفیه خان ــعه ف توس

ــد. ــه شــده اســتفاده کنن تصفی
هاشــم امینــی، مدیرعامــل آبفــای اســتان اصفهــان در ادامــه ایــن مراســم بــا بیــان اینکــه ســال 
آبــی۱۳۹۹-۱۴۰۰ خشــک ترین ســال ها در ۵۲ ســال گذشــته بــوده اســت، بیــان کــرد: 
بحــران آب در نیمــه نخســت ســال جــاری ســبب کاهــش شــدید فشــار و قطــع آب  بســیاری 

از مشــترکان شــد.
وی بــا اشــاره بــه اجــرای شــبکه فاضــاب در شــهر نجف آبــاد گفــت: تــا قبــل از ســال ۱۳۹۰ 
تنهــا ۲۷ کیلومتــر شــبکه فاضــاب در ایــن منطقــه اجــرا شــده بــود در حالــی کــه در ســال های 

اخیــر بیــش از ۲۵۰ کیلومتــر در ایــن منطقــه شــبکه فاضــاب اجــرا شــده اســت.
ــاد و اجــرای  ــاز دوم تصفیه خانــه فاضــاب نجف آب ــه داد: بــا بهره بــرداری از ف ــی ادام امین

ــاب در  ــد فاض ــعاب جدی ــزار انش ــذاری ۷ ه ــتر واگ ــاب، بس ــال فاض ــط انتق ــی از خ بخش
می شــود. فراهــم  نجف آبــاد 

ــر  ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــدس و ب ــاع مق ــه دف ــت هفت ــن روز از گرامی داش ــا چهارمی ــان ب  همزم
ــه  ــاد ب ــدار در نجف آب ــرب پای ــن آب ش ــوزه تأمی ــزرگ در ح ــرح ب ــال ۲ ط ــارد ری ۵۴ میلی

بهره بــرداری رســید.  
آزمایشــگاه میکروبیولــوژی آب نجف آبــاد کــه بزرگتریــن آزمایشــگاه میکروبیولــوژی آب اســتان 
ــال در  ــارد ری ــرف ۲۴ میلی ــا ص ــه ب ــود ک ــا ب ــی از طرح ه ــود یک ــوب می ش ــان محس اصفه

ــده اســت. ــدازی ش ــز و راه ان ــاد تجهی ــای نجف آب ــماره ۲ آبف ــاختمان ش س
ایــن آزمایشــگاه بــا هــدف پایــش روزانــه میکروبــی آب شــرب منابــع، مخــازن و شــبکه توزیــع، 
میــزان کلــر باقــی مانــده، PH و کــدورت آب شــهرهای نجف آبــاد، دهــق، علویجــه، فوالدشــهر 
و روســتاهای تحــت پوشــش راه انــدازی شــده و نقــش بــه ســزایی در حفــظ ســامت و ارتقــای 

کیفــی آب شــرب مناطــق یــاد شــده دارد.
طــرح آبرســانی بــه جنــوب شــهر نجف آبــاد دیگــر طرحــی بــود کــه در چهارمیــن روز از هفتــه 
ــا هــدف تأمیــن آب  ــن طــرح ب ــرداری رســید. ای ــه بهره ب ــن شهرســتان ب ــاع مقــدس در ای دف
شــرب پایــدار ۵۳ هــزار نفــر از ســاکنان محــات جنوبــی شــهر نجف آبــاد و بــا صــرف هزینــه ای 

بالــغ بــر ۳۰ میلیــارد ریــال اجــرا شــده اســت.
ــا  ــاالت ب ــه و اتص ــر لول ــزار و ۳۰۰ مت ــاد ۴ ه ــهر نجف آب ــوب ش ــه جن ــانی ب ــرح آبرس در ط
قطره هــای ۲۵۰ و ۳۰۰ میلی متــر در حــد فاصــل بلــوار شــریعتی غربــی و خیابان هــای 
ــن شــهر در مــدت ۷۷  ــم ســنایی و بهارســتان ای ــدگار، حکی ــگان مان ســاحل، بیشــه، فرهیخت
روز بــه اجــرا در آمــد تــا مشــکل کاهــش شــدید فشــار آب ســاکنان ایــن مناطــق در ماه هــای 

گــرم ســال برطــرف شــود.

ــده انتظامــی شهرســتان گفــت: در راســتای اجــرای دوازدهمیــن طــرح ارتقــاء امنیــت  فرمان
اجتماعــی محلــه محــور در نجــف آبــاد، بیــش از یکصــد و پنجــاه نفــر شــامل پنجــاه ســارق 
و نــود و دو خــرده فــروش موادمخــدر و معتــاد متجاهــر دســتگیر و ضمــن تشــکیل پرونــده، 

تحویــل مراجــع قضایــی شــدند.
ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی بــا اشــاره بــه تــاش هــای بــی وقفــه و شــبانه روزی مامــوران 
انتظامــی و پلیــس هــای تخصصــی جهــت اجــرای ایــن طــرح، بیــان داشــت: طــی ایــن طــرح، 
۸ ســارق خــودرو و موتورســیکلت، ۴ ســارق منــزل ، ۳۰ ســارق اماکــن و ۱۸ ســارق مغــازه 

شناســایی و دســتگیر شــدند کــه در مجمــوع بــه ۵۲ فقــره ســرقت اعتــراف کردنــد.
ــادی امــوال  ــر زی ــور ســیکلت، دو خــودرو و مقادی ــه کشــف هشــت موت ــا اشــاره ب گوهــری ب
مســروقه از مخفیــگاه ایــن متهمــان، خاطــر نشــان کــرد:در پاکســازی ۱۸ پاتــوق محــل تجمــع 
ــواد  ــرم م ــو و ۲۰۰ گ ــک کیل ــز ی ــوده نی ــاط آل ــر در نق ــادان متجاه ــان و معت ــرده فروش خ

افیونــی کشــف شــد.
ــک قیضــه ســاح  ــر مجــاز شــکاری و ی ــی از کشــف ۵ قبضــه ســاح غی ــام انتظام ــن مق ای
ــن  ــرد:در ای ــح ک ــر داد و تصری ــر شــکاری خب ــر جنگــی و ۵۰ تی ــن ۵۸ تی جنگــی و همچنی

ــم دســتگیر شــدند. ــر مته ــاط ۶ نف ارتب

دستگیری 15۰ سارق، مواد فروش و معتاد در نجف آباد



خبرکوتاه

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 6  مهر 1400
شماره 125 

5

w
w
w.
di
ba
ga
ra
n7

.ir

                                                                 دستگیری 2 سارق موتورسیکلت در نجف آباد 
ســرهنگ میثــم گوهــری آرنــی گفــت: در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت موتورســیکلت مامــوران پلیــس موفــق بــه شناســایی 

ســارقان کــه اقــدام بــه ســرقت موتورســیکلت در شهرســتان مــی کردنــد شــدند.
ــر انتظامــی  ــه مق ــه، هــر دو متهــم را در دســتگیر و ب ــی غافلگیران ــی در عملیات ــوران پــس از هماهنگــی قضائ ــزود: مام وی اف
انتقــال دادنــد. متهمــان در بازجویــی هــای پلیســی بــه ۱۴ فقــره ســرقت موتورســیکلت و فــروش آنهــا بــه یــک مالخــر در ایــن 
شهرســتان اعتــراف کردند.بــا رصــد اطاعاتــی خریــدار موتورســیکلت هــای مســروقه شناســایی و دســتگیر شــد و از مخفیــگاه 

ایــن مالخــر تعــداد ۱۴ دســتگاه موتورســیکلت مســروقه کشــف و تحویــل مالباختــگان شــدند.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد در پایــان گفــت: پرونــده قضایــی بــرای هــردو متهــم تشــکیل و جهــت ســیر مراحــل 

قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی شــد.

ــر  ــس برت ــوان رئی ــما به عن ــاب ش ــب انتخ ــی موج ــاخص ها و مؤلفه های ــه ش چ
ــد؟ ــد ش ــری رش ــنواره سراس ــجویی در جش ــای دانش ــور کانون ه ــی ام متول

ــاد  ــرای ایج ــب ب ــتر مناس ــردن بس ــجویی و فراهم ک ــای دانش ــا و ایده ه ــه طرح ه ــرام ب احت
ارتبــاط دوســویه، امیدبخــش، نشــاط آفرین و برنامه محــور بــرای دانشــجویان در فضــای 
حقیقــی و فضــای مجــازی، تعــدد کانون هــای فرهنگــی اجتماعــی و فعالیت هــای قابــل توجــه 
و درخــور تحســین دانشــجویان فعــال کانون هــا در زمینه هــای فرهنگــی، هنــری و اجتماعــی 
ــد  ــامی واح ــگاه آزاد اس ــس دانش ــوان رئی ــه عن ــب ب ــاب این جان ــاخص های انتخ ــه ش ازجمل

ــد. ــا ش ــور کانون ه ــی ام ــر متول ــای برت ــت رؤس ــه نخس ــراز رتب ــاد در اح نجف آب
ــد  ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی در دانش ــی اجتماع ــون فرهنگ ــداد کان ــه تع  چ

هســتند؟ فعــال  زمینه هایــی  چــه  در  و  نجف آبــاد 
ــات،  ــر و ادبی ــی، هن ــی و عقیدت ــای مذهب ــی دانشــجویی در زمینه ه ــون فرهنگ ــداد ۲۱کان تع
رســانه و فضــای مجــازی، ســامت و پزشــکی، حقــوق مدنــی، محیــط زیســت و امــور خیریــه 

ــد. ــت می کنن ــاد فعالی ــتقل نجف آب ــع مس ــد جام ــامی واح ــگاه آزاد اس در دانش
 جایگاه و وظایف کانون های فرهنگی اجتماعی در دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

ــه  ــز ب ــی دانشــجویان نی ــی اجتماع ــای فرهنگ ــی کانون ه ــه اجرای ــه در آیین نام ــه ک همان گون
ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت، کانون هــای فرهنگــی به عنــوان نهادهــای اجتماعــی مؤثــری 
کــه برآمــده از متــن دانشــجویان هســتند، نقــش وی ــژه و مهمــی در پیشــبرد اهــداف فرهنگــی 
ــد اثــرات خــود را حتــی پــس از فراغــت  دانشــگاه ها خواهنــد داشــت کــه ایــن نقــش می توان

از تحصیــل دانشــجویان در متــن جامعــه نیــز برجــای گــذارد.
ــی  ــه ارزیاب ــجویان را چگون ــی دانش ــی اجتماع ــای فرهنگ ــت از کانون ه حمای
ــی  ــه چیزهای ــا را چ ــت آنه ــیر فعالی ــای مس ــکات و چالش ه ــد و مش می کنی

چیســت؟ راهکارهای تــان  می دانیــد؟ 
خوشــبختانه بــا نــگاه ویــژه ای کــه مدیــران ارشــد دانشــگاه آزاد اســامی واحــد جامــع مســتقل 
ــا  ــازی ظرفیت ه ــرای بالفعل س ــی ب ــای خوب ــد، زمینه ه ــان دارن ــت جوان ــه ظرفی ــاد ب نجف آب
و رشــد فــردی و اجتماعــی دانشــجویان در دانشــگاه فراهــم شــده اســت و دانشــجویان فعــال 

ــد. ــت اســتفاده را ببرن ــده نهای ــن فرصــت به وجودآم ــد از ای ــا بای کانون ه
ــودن و حضــور نداشــتن دانشــجویان در  ــی مجازی ب ــزرگ در زمــان فعل یکــی از چالش هــای ب
ــا ایجــاد شبکه ســازی در  ــا زمــان حــل ایــن مشــکل ب دانشــگاه اســت کــه به نظــر می رســد ت

فضــای مجــازی در حــد قابــل توجهــی ایــن چالــش برطــرف خواهــد شــد.
ــداف  ــبرد اه ــا در پیش ــت شــوند ت ــه تقوی کانون هــای فرهنگــی اجتماعــی چگون

علمــی فرهنگــی دانشــگاه و جامعــه موفــق باشــند؟
کانون هــای فرهنگــی و اجتماعــی به عنــوان یکــی از شــاخص ترین نمادهــای مشــارکت 
دانشــجویی در تحقــق توســعه فرهنگــی در ایــن قشــر بــزرگ و تأثیرگــذار هســتند کــه بســتر 
ــروز اســتعدادها در دانشــگاه و جامعــه را  ــه فعلیــت درآمــدن خاقیت هــا و ب ــرای ب مناســبی ب

ــد. ــم می کنن فراه
در همیــن راســتا یکــی از وظایــف مهــم حــوزه فرهنگــی دانشــجویی ایــن اســت کــه بــه شــکل 
ــق  ــد و از طری ــم کن ــر فراه ــن ام ــق ای ــرای تحق ــه مناســبی را ب ــی زمین ســاختاری و اجتماع
ــب  ــی در قال ــه و گروه ــای داوطلبان ــه فعالیت ه ــد ب ــجویان عاقه من ــب دانش ــویق و ترغی تش
ــای  ــا و ارزش ه ــی، هنجاره ــی و اجتماع ــف فرهنگ ــای مختل ــا زمینه ه ــی ب ــای فرهنگ کانون ه

اصیــل ایرانــی اســامی را ترویــج و توســعه دهــد.
ــگاه( در  ــجویی دانش ــی دانش ــوزه فرهنگ ــوط )ح ــئوالن مرب ــکاری مس ــوه هم  نح

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــا چگون ــا کانون ه ــگاه ب دانش
از برآینــد فعالیــت کانون هــا در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد جامــع مســتقل نجف آبــاد 
ــی بیــن مســئوالن حــوزه فرهنگــی دانشــجویی  ــه به نظــر می رســد کــه همــکاری خوب اینگون
ــن واحــد دانشــگاهی وجــود دارد و حــوزه  ــی ای ــای فرهنگ ــا کانون ه ــاد ب در دانشــگاه نجف آب
ــا  ــا ت ــت کانون ه ــت از فعالی ــر حمای ــاد عاوه ب ــد نجف آب ــجویی واح ــی دانش ــت فرهنگ معاون

ــد. ــرار می ده ــا ق ــار آنه ــاز را در اختی ــورد نی ــوازم م ــکان تســهیات و ل حــد ام
 جدیدتریــن برنامه هــای در حــاال اجــرا و پیــِش روی معاونــت فرهنگــی دانشــجویی در حــوزه 

کانون هــای فرهنگــی اجتماعــی دانشــجویان چیســت؟
ــور  ــی و حض ــای فرهنگ ــام فعالیت ه ــه انج ــد ب ــجویان عاقه من ــب دانش ــی ترغی ــت کل سیاس
ــان  ــا گســترش زمینــه ارتبــاط آن فعــال در عرصه هــای مختلــف فرهنگــی اجتماعــی همــراه ب
بــا ســایر دانشــجویان از طریــق شبکه ســازی در فضــای مجــازی اســت کــه در همیــن راســتا 
ــگاه  ــی دانش ــورای فرهنگ ــتورکار ش ــر در دس ــن ام ــق ای ــب در تحق ــترهای مناس ــاد بس ایج

ــت. ــاد اس نجف آب
کیفی ســازی فعالیــت  کانون هــای فرهنگــی اجتماعــی از اهــداف پیــش روی معاونــت فرهنگــی 

دانشجویی دانشگاه آزاد اسامی واحد جامع مستقل نجف آباد است.
بــا  مرتبــط  اساســنامه های  و  اجرایــی  آیین نامه هــای  و  دســتورالعمل ها 
ــی  ــت کیف ــه فعالی ــوده و ب ــد ب ــدازه کارآم ــه ان ــا چ ــجویی ت ــای دانش کانون ه

دانشــجویان کمــک می کنــد؟
تعییــن چارچــوب فعالیــت در هــر نهــادی اصــل و اســاس پیشــرفت آن را تشــکیل می دهــد. 
به طــور قطــع ســاماندهی و نهادینه کــردن فعالیت هــای فرهنگــی، هنــری و اجتماعــی 
ــات  ــوازم و مقدم ــا و از ل ــی آنه ــای فرهنگ ــت فعالیت ه ــش کیفی ــرط افزای ــا، پیش ش کانون ه

ضــروری آنهاســت.
ــا و  ــارات، موفقیت ه ــی، افتخ ــی، فرهنگ ــی، علم ــای اجتماع ــه فعالیت ه چنانچ
دســتاوردها و محصــوالت شــاخص در حــوزه کانون هــا داشــته اید، تشــریح کنیــد.

ایجــاد ۲۱کانــون فرهنگــی فعــال در زمینه هــای مختلــف کــه براســاس شــاخص های 
اعام شــده در آیین نامــه کانون هــای فرهنگــی غالبــاً دارای امتیــازات باالیــی هســتند و 
ارســال ۳۴اثــر منتخــب از بیــن آثــار متعــدد ارسال شــده از ســوی اعضــای کانون هــا و کســب 
ــرای هفــت اثــر برگزیــده کانون هــا ازجملــه افتخــارات کانون هــای فرهنگــی  رتبــه کشــوری ب

ــت. ــاد اس ــد نجف آب ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش
 تــا چــه انــدازه بــه نیازهــای فرهنگــی اجتماعــی و اجرایــی کانون هــا بــا توجــه 

ــوع مطالبــات آنهــا رســیدگی می شــود؟ ــه ن ب
ــای  ــگاه از دغدغه ه ــررات دانش ــوب مق ــا در چارچ ــات کانون ه ــا و مطالب ــه نیازه ــیدگی ب رس

ــود. ــت می ش ــدور اجاب ــه حتی المق ــت ک ــی اس ــوزه فرهنگ ح
 برگــزاری جشــنواره های مختلــف ماننــد جشــنواره سراســری رشــد و ... تــا چــه 
انــدازه در رشــد، پیشــرفت و فعالیــت کانون هــای فرهنگی دانشــجویی مؤثر اســت؟

ــرای  ــبی ب ــتر مناس ــری بس ــف سراس ــنواره های مختل ــزاری جش ــن برگ ــع و یقی ــور قط به ط
ظهــور و بــروز اســتعدادهای جوانــان و باالبــردن روحیــه اعتمادبه نفــس در آنــان خواهــد شــد 
ــت در  ــه فضــای فعالی ــرای ورود دانشــجویان ب ــی ب ــد مشــوق خوب ــن جشــنواره ها می توان و ای

ــد. ــا باش کانون ه
ــن  ــگاه در دومی ــد دانش ــنواره رش ــدن جش ــر برگزارش ــرای بهت ــنهادتان ب پیش

ــت؟ ــه چیس مرحل
ــی  ــای جمع ــه فعالیت ه ــال ب ــد امس ــری رش ــنواره سراس ــدی جش ــد در رتبه بن ــر می رس به نظ
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد داوری و توج ــردی م ــار ف ــتر آث ــده و بیش ــری ش ــه کمت ــا توج کانون ه
اســت؛ بنابرایــن پیشــنهاد می شــود فعالیت هــای گروهــی کانون هــا نیــز در کنــار آثــار فــردی 

ارزشــیابی و مــورد توجــه قــرار گیــرد.

کانون های دانشجومحور
در گفتگوی آنا با دکتر امیر رضانقش رئیس دانشگاه آزاد اساممی واحد نجف آباد دارنده رتبه برتر کانون های دانشجویی در جشنواره سراسری
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خبر کوتاه اعالم آمادگی دانشگاه آزاد برای تکمیل بیمارستان نیمه تمام نجف آباد

نماینــده مــردم نجف آبــاد، تیــران و کــرون در مجلــس گفــت: رییــس دانشــگاه آزاد کشــور، از دولــت قبــل تقاضــا کــرده بــود کــه 
ده بیمارســتان نیمه تمــام را در اختیــار ایــن مجموعــه قــرار دهــد تــا تکمیــل و تجهیزشــان کننــد کــه بیمارســتان نیمه تمــام 
ــی، بیمارســتان شــیخ بهایی  ــا اســت. ابوالفضــل ابوتراب ــن مجموعه ه ــاد، یکــی از ای ــی نجف آب ــی کمربنــدی جنوب ۲۱۶تخت خواب
نجف آبــاد را دومیــن طــرح پیشــنهاد شــده بــه هیــات امنــاء دانشــگاه آزاد برشــمرد و ادامــه داد: در همیــن خصــوص، توافقــی 
هــم بیــن محمد مهــدی طهرانچــی رییــس دانشــگاه آزاد و ســعید نمکــی وزیــر ســابق بهداشــت انجــام گرفــت ولــی ایــن موضــوع 
تاکنــون عملیاتــی نشــده اســت. طــی ماه هــای اخیــر، مشــکل ســند حــدود چهارصــد هکتــار از اراضــی شــمال دانشــگاه آزاد 
نجف آبــاد، موســوم بــه پــادگان درچــه، بــا همــکاری ســپاه، راه و شهرســازی و دانشــگاه آزاد برطــرف شــد و قــرار اســت ایجــاد 
مجموعــه ای بــا عنــوان »دانــا شــهر« شــامل شــهرک دانش بنیــان و مراکــز تولیــدی در ایــن اراضــی مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.

حجــت االســام و المســلمین شــریفاني درمراســم افتتاحیــه دفتــر مســتقل نهــاد نمایندگــي 
ــاد، نهــاد نمایندگــي  ــه مســئول ایــن دفتــر در واحــد نجــف آب مقــام معظــم رهبــري و معارف
مقــام معظــم رهبــري را ســمبل روحانیــت دردانشــگاه هــا دانســت و افــزود: رســالت روحانیــت 
در دانشــگاه هــا هدایــت دانشــگاهیان ومبــارزه بــا دشــمنان و کفــاري اســت کــه شــبانه روز و 
حتــي بــه صــورت مجــازی اعتقــادات مــردم را مــورد هــدف قــرارداده انــد وســعي دربرهــم زدن 
ــد. ایــن رســالت کــه شــیرین تریــن و ســخت تریــن و ســنگین تریــن  ــان را دارن عقایــد جوان

رســالت هاســت بــه عهــده روحانیــون درداخــل دانشــگاه هــا مــي باشــد.
ــانها  ــت: انس ــامی گف ــگاه آزاد اس ــری در دانش ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــئول نه مس

ــت. ــادات اس ــن اعتق ــاس ومدارای ــا براس ــاش آنه ــه ت ــد وهم ــی دارن اعتقادات
وي افــزود: بایــد افتخارکنیــم کــه در یــک محیط علمی، شــاداب و با نشــاط در خدمــت جوانان و 
دانشــجویان هســتیم و از طــرف دیگــر بایــد بــه حساســیت موضــوع توجه خاصی داشــته باشــیم 
تــا بتوانیــم حافــظ بنیــاد اصلــی وجــود انســان هــا کــه همــان عقایــد و باورهــا ســت باشــیم.

وی در ادامــه بــه آیــه شــریف ۱۵۹ســوره آل عمــران اشــاره نمــود و گفــت : اگــر در زندگــی و 
در امــور محولــه و امــور روزانــه ۱۰نکتــه ای کــه در ایــن آیــه وجــود دارد را منشــور وســر لوحــه 
کارهــا قــرار دهیــم قطعــاً موفــق خواهیــم بــود وگرنــه ابتــدای شــرمندگی مــان در برابــر وظیفــه 
ــی باخــط مشــی  ــا پشــتوانه خدای ــی ب ــای کار مهربان ــود. اولیــن مبن ــم خواهــد ب ای کــه داری
مایمــت و مهربانــی، روابــط عمومــی بــاال، جاذبــه بــاال، عفــو و گذشــت کــه یکــی از بهتریــن 
ارزش هــای اخاقــی اســت، مشــورت در کارهــا، عمــل بــه تمــام فرامیــن بــا تمــام قــوا، تــوکل 

بــه خــدا و صداقــت در کارهــا از نظــر ایــن آیــه شــریفه اســت.
حجــت االســام مرتضــي خوشــنویس زاده رئیــس دفتراســتاني نهــاد نمایندگــي مقــام معظــم 
رهبــري دردانشــگاه هــاي اســتان اصفهــان در ایــن جلســه گفــت : ابعــاد و گســتردگی دانشــگاه 
آزاد اســامی واحــد نجــف آبــاد از جهــت علمــی و فرهنگــی وهمــه جهــات مختلف دیگر وســیع 
و تاســیس دفتــر مســتقل نهادنمایندگــي اتفــاق بســیارمبارک و مهمــي اســت کــه تصویــب آن 
درشــورای نماینــدگان مقــام معظــم رهبــری و شــروع بــه کار آن را تبریــک عــرض مــی نماییــم.

وی افــزود: بــا وجودعظمــت معنــوی در شــهر نجــف آبــاد و شــهدای ایــن شــهر وحجــت خــدا 
ــگاه آزاد  ــاد و دانش ــف آب ــت در نج ــیارعظیمی در خدم ــت بس ــی، برک ــن حجج ــهید محس ش
ــن  ــی در ای ــال زدن ــی مث ــی وهــم افزای ــا همدل ــاد وجــود دارد کــه ب اســامی واحــد نجــف آب
شهرســتان و دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آبــاد زمینــه بســیارخوبی بــرای خدمــت بــه 

ــن شــهر فراهــم اســت. مــردم و دانشــجویان در ای

حجــت االســام خوشــنویس زاده دفترمســتقل نهــاد نمایندگــي در واحــد نجــف آبــاد را دهمین 
دفترنهــاد اســتان دانســت و گفــت: امیدواریــم ایــن دفتــر الگویــي نمونــه در نهــاد نمایندگــي 
مقــام معظــم رهبــری باشــد کــه در کل کشــورهمانند ســایر موفقیــت هــا و افتخــارات دانشــگاه 

آزاد اســامی واحــد نجــف آ بــاد زبــان زد همــه مــردم شــود.
ــري دردانشــگاه  ــام معظــم رهب ــي مق ــاد نمایندگ حجــت االســام مســعودعابدي مســئول نه
آزاداســامي واحــد نجــف آبــاد در ایــن مراســم گفــت: امیدواریــم اینگونــه مســئولیت ها مــا را 
فریــب ندهــد و بتوانیــم بــه بهتریــن وجــه در خدمــت دانشــگاهیان و دانشــجویان عزیــز باشــیم.

ــام راحــل  ــه تبعیــت ازحضــرت ام ــری ب ــام معظــم رهب ــه مق ــرد: درمســیری ک ــوان ک وي عن
بــرای مــا مشــخص نمــوده انــد و محــورآن بیانیــه گام دوم انقــاب اســامي مــی باشــد و هــدف 
آن ســه واژه کلیــدی خودســازی، جامعــه پــردازی و تمــدن ســازی اســت کــخ دانشــگاه ها بــه 
ــم دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف  ــن بیانیــه هســتند، امیدواری ــور پیشــتاز ای ــوان موت عن
ــران متعهــد و متدینــي کــه  ــا حضــور مدی ــا ایــن مجموعــه بســیار فاخــر و عظیــم و ب ــاد ب آب
دارد، بتوانــد الگویــی پیشــتاز در بیــن همــه دانشــگاه هــا در کشــور در تحقــق اهــداف و منویــات 

مقــام معظــم رهبــری باشــد.
 در ایــن مراســم حجــت االســام و المســلمین مســعود عابــدی بــا حکــم رئیــس نهــاد نمایندگی 
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه هــای کشــور بــه عنــوان سرپرســت دفتــر نهــاد نمایندگــی 

مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مســتقل نجــف آبــاد معارفــه گردیــد.

افتتاح دفتر مستقل نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

خــوب گــوش کــن! صدایــی مــی شــنوی ،صدایــی آشــنا. انــگار کســی تــو را صــدا مــی زنــد . تــو 
خــوب ایــن صــدا را مــی شناســی. آری ایــن صــدای حســین اســت کــه بــی وقفــه مــی گویــد بیــا... 

بیــا... بیــا و تــو لبیــک گویــان بــه دنبــال صــدا مــی روی.
هرچنــد از خانــه هــم مــی توانــی بر حســین ســام بفرســتی و زیارتــش کنی امــا زمانی کــه همچون 
جابرابــن عبــداهلل اولیــن زائــر حســین قــدم در راه کربــا مــی گــذاری  بــا هــر قدمــی که برمــی داری 

روح و روان خــود را بــه خــدای حســین نزدیــک تــر مــی یابی.
اگــر یــک بــار در مهمانــی اربعیــن حســینی حاضــر شــوی، دیگــر برایــت خیلی ســخت می شــود در 
زمــان هــای دیگــر کــه حــرم حســین آرام و بــی هیایــو اســت انجــا باشــی. چــون حــس مــی کنــی 

تنهــا در اربعیــن اســت کــه حرمــت حــرم حســین حفــظ مــی شــود.
 در اربعیــن اســت کــه کســی آرام وارد حــرم  نمــی شــود همــه بــر ســر و ســینه مــی زننــد و در فراق 

حســین اشــک مــی ریزنــد و نالــه ســر مــی دهند.
مگــر مصیبتــی باالتــر از آن مــی تــوان تصــور کــرد ؟ روزی کــه ســخت تریــن روز بــرای آدم و عالــم 
اســت. روزی کــه امــام حســین بــرای حیــا دیــن جــدش رســول خــدا قیــام کــرد و اربعیــن روزی کــه 

اهــل بیــت امــام حســین بــردی بــه  یادمانــدن آن قیــام عــزاداری بــه پــا کردنــد.
اینــک شــیعه بعــد از چهــل روز حــزن و انــدوه در روز اربعیــن داغ دلــش تــازه مــی شــود رخ به ســوی 
محبــوب مــی کنــد و از جــان ســام مــی دهــد. ســام بــر تــو ای ولــی خــدا...... ســام بــر تــو ای 

برگزیــده خدا......ســام بــر حســین علیــه الســام......
نــه فقــط پاهــا باشــند کــه برونــد بــه ســوی کربــا بلکــه قلب هــا نیز سرگشــته هســتند و به ســمت 
کربــا مایــل شــده انــد. قــدم قدمــراه مــی روی و در هــر قــدم بــا یــاد آوری مصبیــت هــای وارده بــر 

امــا حســین و اهــل بیــت او نالــه مــی کنی.

قلــب هــای سرگشــته کــه پیــش از ایــن هریــک بــه ســویی بودنــد اینک به ســوی حســین مــی روند 
پیــاده امــده انــد تــا درک کننــد مصائــب وارده بــر امامشــان را اشــک هــا برگونــه هــا جــاری شــده اند 

و نــه آب چشــم بلکــه تکــه هــای قلــب اســت کــه ســرازیر می شــوند.
نالــه هــا صــدای عشــق مــی دهنــد و زمزمــه هــای دعــا ، ســوز دل دارنــد. حضــرت عشــق بــه قلــب 
عاشــق زده و قلــب دیگــر اعضــا را بــا خــودش همــراه کــرده پــس بــه اینگونــه اســت کــه پیــاده روی 

اربعیــن آغــاز مــی شــود.
آری ما را حسین دور خودش جمع می کند.

مهدی احمدی 

خوشا راهی که پایانش تو باشی 
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                                                                    برنامه ریزی برای ایمن سازی جاده شرکت سابیر در نجف آباد 
فرمانــدار شهرســتان گفــت: جــاده موســوم بــه شــرکت ســابیر در مســیر نجف آبــاد بــه جــوزدان، فاقــد شناســه مــورد تاییــد 

راه و شهرســازی اســت و بــه همیــن دلیــل امــکان اختصــاص ردیــف بودجــه دولتــی بــه آن وجــود نــدارد.
ــودن  ــاد و بســته ب ــن جــاده را موقعیــت آن در خــارج از محــدوده شــهر نجف آب ــی راعــی مشــکل دیگــر ای مهنــدس مجتب
ــج  ــز حــدود بیســت و پن ــرد: در گلدشــت نی ــه ک ــی در آن دانســت و اضاف ــات عمران ــرای اجــرای عملی دســت شــهرداری ب
ــا یــک کار مشــارکتی و تقســیم کار بیــن  ــه نســبت مشــابه داشــتیم کــه ب ــا محدودیت هــای ب کیلومتــر جــاده مواصاتــی ب
دســتگاه های مختلــف و مــردم، امــکان بهســازی و ایمن ســازی ایــن جاده هــا فراهــم شــد و در مــورد جــاده شــرکت ســابیر 

نیــز بــه دنبــال تکــرار چنیــن تجربــه ای هســتیم.

 طــی جلســه ای کــه بــا حضــور جمعــی از مســئوالن اســتان و آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
ــدی  ــاج مه ــه ح ــه ای ۹ کاس ــی و حرف ــتانی فن ــاخت هنرس ــه س ــد، توافقنام ــزار گردی برگ
ــی ایــن خیــر در یزدانشــهر،  ــادی در زمیــن ســه هــزار متــر مربعــی اهدای رضائیــان نجــف آب

امضــاء شــد.
ــه امضــاء  ــدارس اســتان ب ــان و اداره کل نوســازی م ــه کــه مابیــن رضائی ــن توافقنام ــق ای طب
ــاب کارگاه مجــزای ۹۰۰مترمربعــی و در چهــار  ــا ســه ب رســید، قــرار اســت ایــن هنرســتان ب
رشــته، طــی ســه طبقــه بــا زیربنــای ۱۵۰۰مترمربــع، بــا مشــارکت صددرصــدی خیــر اهــداء 

کننــده زمیــن ســاخته شــود.
نجــف آبــاد نیــوز: توجــه ویــژه خیــران بــه ســاخت مــدارس و بــه ویــژه هنرســتان بــا توجــه 
بــه آینــده شــغلی بهتــر دانــش آمــوزان ایــن گونــه مراکــز، از اتفــاق هــای مبــارک ســال هــای 
ــای  ــن ســرانه ه ــن تری ــاد، یکــی از پایی ــد. نجــف آب ــی آی ــه شــمار م ــاد ب ــر در نجــف آ ب اخی

ــه خــود اختصــاص داده اســت. فضاهــای آموزشــی اســتاندارد را در اســتان اصفهــان ب

ساخت هنرستان خیرساز رضائیان در نجف آباد 

ــی  ــت:  وحــدت و انســجام درون ــاد گف ــی هشــت نجــف اشــرف نجــف آب ــده لشــگر رزه فرمان
هماننــد همدلــی دوران دفــاع مقــدس و تــاش بــرای چاره جویــی مشــکات کشــور در مقابــل 

توطئــه هــای زیــاد الزم اســت.
ــزود:  ــا اف ــا ایرن ــو ب ــنبه در گفت وگ ــیدزاده روز یکش ــیف اهلل رش ــدار س ــرتیپ پاس ــردار س س
ــتی در  ــکات معیش ــروز مش ــث ب ــی باع ــت داخل ــو مدیری ــمن و س ــه دش ــای ظالمان تحریم ه
زندگــی مــردم شــده کــه تــاش مســئوالن بــرای رفــع ایــن دغدغه هــا بــرای جلــب حمایــت 

ــی  الزم اســت. ــدار مل ــی و اقت عموم
وی بیان کــرد: حفــظ نظــام و انقــاب بــه حمایــت مردم کشــور نیــاز دارد و برای کســب همراهی 
مــردم بایــد وضعیــت نابســمان اقتصــادی در ســایه وحــدت و همدلی مورد رســیدگی قــرار گیرد.

فرمانــده لشــگر رزهــی هشــت نجــف اشــرف نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه  ناکارآمــدی برخــی از 
مدیــران در پســت و جایگاه هــای اداری ، تصریح کــرد: برخــی افــراد پســت هــا را اشــغال کــرده 

و انگیــزه کار ندارنــد، دولــت بایــد از بکارگیــری چنیــن افــرادی خــودداری کنــد.
ــرای  ــه و ب ــکل گرفت ــان ش ــروز زم ــه م ــی ب ــکات مدیریت ــاد اداری و مش ــه داد: فس وی ادام
اصــاح بــه برنامــه ریــزی کوتــاه مــدت، میــان مــدت و بلنــد مــدت، همچنیــن بهــره منــدی از 

افــراد متعهــد نیــاز اســت.
ــاد خاطرنشــان کرد: تبعیــت از فرامیــن  ــده لشــگر رزهــی هشــت نجــف اشــرف نجــف آب فرمان
رهبــر معظــم انقــاب و توجــه بــه چشــم انــداز تدویــن شــده ایشــان، زمینــه پیشــرفت و بــرون 

رفت از مشکات فراهم می شود.
لشــکر ۸ نجــف اشــرف از لشــکرهای زرهــی فعــال نیــروی زمینی ســپاه پاســداران اســت که پس 
از لشــکر ۱۴ امام حســین، دومین لشــکر ســپاه پاســداران در اســتان اصفهان محســوب می شــود.

 نیاز امروز به وحدت و انسجام همانند همدلی دوران دفاع مقدس

ناهیــد پورشــبانان ملــی پــوش نجــف آبــادی تیم ســپاهان اصفهــان همــراه با ایــن تیم در مســابقات 
لیــگ برتــر ووشــو بانــوان کشــور موفــق به کســب مقــام قهرمانی شــد.

ایــن رقابــت هــا در محــل آکادمــی ووشــو اســتادیوم آزادی تهــران تحــت عنــوان جــام مدافعــان 
ســامت و یــادواره هشــت ســال دفــاع مقــدس بــا حضــور ۵ تیــم برگــزار شــد

کــه تیــم هــای ســپاهان اصفهــان مقــام اول، دانشــگاه آزاد مقــام دوم و هیــات ووشــو شبســتر مقــام 
ســوم را کســب کردنــد.

قهرمانی ناهید پورشبانان در مسابقات لیگ برتر کشور

تیــم نونهــاالن نویــن اندیــش نجــف آبــاد در مســابقات فوتســال شهرســتان اصفهــان بــدون باخــت 
موفــق بــه کســب عنــوان قهرمانــی ایــن رقابتهــا شــد در دیــدار پایانــی ایــن مســابقات تیــم نویــن 
اندیــش مقابــل پدیــده مهــر اصفهــان بــه تســاوی ۲ بــر ۲ رســید و در ضربــات پنالتــی بــا نتیجــه ۴ 
بــر ۲ بــه پیــروزی دســت یافــت و قهرمــان ایــن مســابقات شــد. در پایــان ایــن رقابــت هــا دانیــال 
طهماســبی از تیــم نویــن اندیــش بــه عنــوان برتریــن بازیکــن و حســین بنــی حاتــم از تیــم نویــن 

اندیــش بــه عنــوان برتریــن دروازه بــان ایــن مســابقات برگزیــده شــدند.

قهرمانی تیم نوین اندیش نجف آباد
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد بــه مناســبت اربعین حســینی
بســوز ای دل کــه امــروز اربعیــن اســت

ــت ــلین اس ــم المرس ــور خت ــزای پ ع

قیامــت تــا  کربایــش  قیــام 

ــت ــلمین اس ــر مس ــر درس، به سراس

گام های امنیت ساز؛ گام چهارم و پنجم
پیشگیری از سرقت مغازه 

* از دایــر کــردن مراکــز مالــی و صنــوف آســیب پذیــر  در مــکان هایــی کــه دسترســی ســارقان 
بــه ان اســن اســت بپرهیزیــد.

* ضریب ایمنی مغازه خود را باال ببرید.
* در هنــگام تــرک مغــازه چــه بــه صــورت نیــم روزی وچه شــبانه نــکات ایمنــی را رعایــت کنید.

* درهای سکوریت فاقد ایمنی الزم هستند حتما از کرکره استفاده کنید.
* روی اجناس مغازه نظیر پوشاک دزدگیر مخصوص نصب کنید.

* هنگام چیدن ویترین در  طا فروشی ها و صرافی ها حتما در مغازه بسته باشد.
* مطمئــن باشــید کــه وجــوه  نقــد را تنهــا بــه انــدازه نیــاز روزانــه در محــل کار نگهــداری کنید.

* هنــگام حضــور مشــتری در مغــازه بــر رفتــار او نظــارت داشــته و مغــازه را بــرای مدتــی کوتــاه 
ــرک نکنید ت

گام پنجم : پیشگیری از سرقت خودرو 
* همیشه در زمان رانندگی درهای خودرو را قفل کنید.

* از رهــا کــردن اموال با ارزش در روی صندلی خودرو هــا یا صندوق عقب خودروخودداری کنید.
* هنگام پنچرگیری خودرو را روشن یا با در، یا شیشه باز رها نکنید.

* تا حد امکان از خرید حودرو از افراد غیر مطمئن و ناشناس خودداری کنید.

* در همه حال و برای حتی چند ثانیه خودرو را روشن یا با سوئیچ رها نکنید.
* کودکان خود را در اتومبیل تنها نگذارید.

* در هنگام تصادف حتما سوئیچ را بردارید و بعد پیاده شوید.
* خــودرو خــود را بــه لــوازم ایمنــی نظیــر ســوئیچ مخفــی ، قفــل ســوئیچی ، دزدگیــر، قفــل 

پــدال  و فرمــان ، محافــظ ecu و..... مجهــز کنیــد.
* از ردیاب gps بر روی اموال منقول خود نظیر خودرو استفاده کنید.

* خودروی خود را در محل های خلوت پارک نکنید.
ــوده و  ــه نم ــوق مراجع ــورد وث ــای م ــرگاه ه ــه تعمی ــودرو ب ــر خ ــه تعمی ــاز ب * در صــورت  نی

ــد. ــرار ندهی ــراد ق ــایر اف ــا و س ــار ان ه ــر را در اختی ــوئیچ ودزدگی س

* از سالم بودن قفل درب ها و سوئیچ، اطمینان کامل داشته باشید.
* از پارک خودرو در محیط های خلوت وکم نور خودداری نمایید.

* از پارکینگ های عمومی جهت پارک خودرو استفاده کنید.
ــه هیــچ  * اگــر اتومبیــل شــما دچــار نقــص فنــی شــد و مجبــور هســتید ان را هــل دهیــد ب

ــان بنشــینند. ــراد ناشــناس پشــت فرم ــد اف وجــه اجازهندهی
* هنــگام وقــوع حــوادث خونســردی خــود را حفــظ و ضمــن مراجعــه بــه مراکــز درمانــی یــا 

انتظامــی در صــورت تــرک اتومبیــل نــکات ایمنــی را رعایــت فرمائیــد.
* در صورتی که اتومیبل تان به سرقت رفته است فورا پلیس را در جریان قرار دهید.

* در صــورت ســکونت در مجتمــع هــای مســکونی و دارای پارکینــگ خــودرو ، از نگهبــان مــورد 
ــان اســتفاده کنید. اطمین

معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد - ادامه دارد

از آنجــا کــه افســردگي یکــي از اختــاالت یــا مشــکات شــایع بهداشــت روانــي در میــان جامعه 
محســوب مــي شــود ناآگاهــي از ایــن اختــال و عائــم مرتبــط بــا آن ســبب مــي شــود  فــرد 
بــه موقــع بــراي درمــان یــا پیشــگیري مراجعــه نکنــد. عــدم مراجعــه بــه موقــع باعث پیشــرفت، 
تشــدید و مزمــن شــدن افســردگي مــي شــود و در نتیجــه مشــکات دیگــري شــامل مــوارد 
ذیــل را ایجــاد مــي کنــد از جملــه ۱. بــرکل زندگــي فــرد اثــر مــي گــذارد.۲. بــه شــدت بــر 
حافظــه، تمرکــز، تصمیــم گیــري، تفکــر و همچنیــن ارتبــاط هــاي شــخص اثــر مــي گــذارد در 
ــه شــدت دســتخوش بحــران و تغییــر مــي  نتیجــه عملکــرد تحصیلــي و اجتماعــي شــخص ب
ــه شــدت دســتخوش  ــي و اجتماعــي شــخص ب شــود. در نتیجــه عملکــرد خانوادگــی، تحصیل
بحــران و تغییــر مــي شــود.۳. افســردگي در ایجــاد یــا تشــدید و افزایــش آســیب هــاي روانــي 
اجتماعــي نقــش دارد از جملــه اعتیــاد، خودکشــي، طــاق و ... لــذا ضــروري اســت کــه همــه 
ــم  ــا مشــاهده عای ــند و ب ــته باش ــي داش ــال افســردگي اطاعات ــورد اخت ــه در م ــراد جامع اف
درخــود یــا دیگــري نســبت بــه درمــان بــه موقــع اقــدام نمــوده و از عــوارض مختلــف بیمــاري 

بــر زندگــي خــود بکاهنــد.
دکتر الهام شکرانه 

اهمیت آشنایي افراد جامعه با اختالل افسردگي 
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