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خبر کوتاه

آزادی 141 زندانی در نجف آباد
 رییــس شــورا های حــل اختــاف اســتان اصفهــان گفت:بــا تــاش شــورا های حــل اختــاف حوزه هــای قضایــی اســتان اصفهــان 
ــای خــود بازگشــتند. ــرم خانواده ه ــه و آغــوش گ ــه جامع ــدان آزاد و ب ــی از زن ــه اول ســال جــاری ۱۲۶۲ زندان در شــش ماه

نفــر،   ۴۴۸ تعــداد  بــا  اصفهــان  قضایــی  حوزه هــای  ترتیــب  بــه  میــان  ایــن  در  افــزود:  موســویان  محمــد  ســید 
نفــر، فاورجــان  بــا تعــداد ۷۲  نفــر، کاشــان  بــا تعــداد ۱۴۱  آبــاد  نفــر، نجــف  بــا تعــداد ۱۶۴  خمینــی شــهر 
بــادرود  و  ســمیرم  نفــر،   ۷۰ تعــداد  بــا  شــهر  زریــن  نفــر،   ۹۰ تعــداد  بــا  فریــدن  و  داران  نفــر،   ۳۹ تعــداد  بــا 
انــد. بــه خــود اختصــاص داده  را  آزادی زندانــی  آمــار  بیشــترین  نیــز  آزادی زندانــی  نفــر  تعــداد ۲۱  بــا  هــر دو 

 موســویان در ادامــه گفــت: تعــداد ۱۷۳۷ فقــره پرونــده در شــش ماهــه اول ســال جــاری بــه شــعب ویــژه زنــدان ارجــاع گردیده 
اســت کــه تعــداد ۱۷۱۱ فقــره پرونــده نیــز مختومــه گردیــده اســت و تعــداد ۱۲۹۰ فقــره نیــز بــه مصالحــه رســیده اســت.

برگزاری آیین زنده نویسی خوشنویسی در نجف آباد
ــاد  رئیــس  بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب
ــا فرارســیدن  ــان ب ــده نویســی خوشنویســی همزم ــن زن ــاد اســامی آیی ــگ و ارش اداره فرهن
ســالروز میــاد پیامبــر نــور و رحمــت حضــرت محمــد)ص(و حضــرت امــام جعفــر صــادق)ع ( 

در نجــف آبــاد برگــزار شــد.
ســید حســن لــوح موســوی هــدف از برگــزاری ایــن برنامــه را بزرگداشــت هفتــه خوشنویســی 
ــام والدت پیامبــر اکــرم )ص( و امــام  ــا ای و هفتــه وحــدت اعــام نمــود و گفــت : همزمــان ب
ــاه   ــر م ــه  ۳۰ مه ــده نویســی خوشنویســی روز جمع ــرای زن ــه اج ــر صــادق )ع(    برنام جعف

برگــزار شــد.
رئیــس انجمــن خوشنویســان نجــف آبــاد و مســئول برگــزاری ایــن مراســم افــزود : ایــن مراســم 
ــا همــکاری اداره فرهنــگ  ــا برنامــه اختتامیــه نمایشــگاه خوشنویســی و ب معنــوی همزمــان ب
ــن  ــت انجم ــه هم ــاد و ب ــف آب ــهرداری نج ــی ش ــی تفریح ــازمان رفاه ــامی و س ــاد اس و ارش

خوشنویســان برگــزار شــد. .
اســتاد امیــر جعفــری افــزود : برنامــه زنــده نویســی آیــات و روایــات همزمــان بــا میــاد پیامبــر 
اکــرم )ص( و حضــرت امــام جعفــر صــادق )ع(  بــا حضــور خوشنویســان برجســته شهرســتان 
ــور و  ــر ن ــف  پیامب ــوی را در وص ــعار معن ــات و اش ــنویس آی ــدان خوش ــد و هنرمن ــزار ش برگ

رحمــت زنــده نویســی کردنــد .
ــه  ــه خوشنویســی و هفت ــن مراســم را بزرگداشــت هفت اســتاد جعفــری هــدف از برگــزاری ای

وحــدت و همچنیــن ترویــج و اعتــای هنرمقــدس خوشنویســی  اعــام نمــود و گفــت: ایــن 
مراســم معنــوی همزمــان در دو مــکان شهرســتان از جملــه خانــه تاریخــی مهــر پــرور و پــارک 
کوهســتان از ســاعت ۸ الــی ۱۲ ظهــر بــا رعایــت کامــل پروتــکل هــای بهداشــتی برگــزار شــد 

و اســتقبال خیلــی خوبــی از ایــن برنامــه بــه عمــل آمــد.

نمایش در انتظار آفتاب
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف اباد دومیــن دوره 
جشــنواره اســتانی نمایــش نامــه خوانــی و اجــرا خوانــی شــهرزاد بــا هــدف بســط و گســترش 
ــی شــود. ــزار م ــان برگ ــر دانشــگاه اصفه ــون تئات ــر توســط کان ــر تئات ــای هن ــگ و اعت فرهن

در ایــن دوره ، نمایــش “در انتظــار آفتــاب  “ اثــری از گــروه نمایشــی هنــر ششــم زیــر نظــر 
ــمیم  ــر ش ــان هن ــده ب ــه دی ــکاری موسس ــا هم ــاد  و ب ــف آب ــی نج ــای نمایش ــن هنره انجم

ــش  مــی شــود. خوان
نمایشــنامه  » در انتظــار آفتــاب « بــه نویســندگی  و کارگردانــی روح اهلل غضنفــری و بــا حضــور 
بازیگرانــی همچــون ریحانــه جوزقیــان ، مینــا اســکندری ، حســنعلی دیانــی و یاســر حمــداوی 

پــور  اجــرا مــی شــود و مجتبــی یزدانــی آواز ایــن نمایــش را بــر عهــده دارد .
گفتنــی اســت خوانــش نمایــش “در انتظــار آفتــاب “ ۸ آبــان مــاه در دو ســانس ۱۴:۳۰ لغایــت 
ــی ۱۹ در محــل ســالن شــهید آوینــی دانشــگاه اصفهــان خوانــش مــی شــود ۱۶:۳۰ و ۱۷ ال

ــاپ  ــماره ۰۹۳۳۸۷۹۱۹۲۶ در واتس ــا ش ــگان ( ب ــت رزرو)رای ــد جه ــی توانن ــدان م ــه من عاق
ــام دهنــد. پی

ــاه  ــان م ــا ۱۱ آب ــهرزاد ت ــی ش ــرا خوان ــی و اج ــنامه خوان ــن دوره نمایش ــت دومی ــی اس گفتن
ــان مــاه، ســعید محســنی، فهیمــه ســیاحیان و محســن عــرب  ــا ۱۹ آب ادامــه دارد و  از ۱۵ ت
زاده به عنــوان هیئــت داوران ایــن جشــنواره  را داوری خواهنــد کــرد تــا برگزیــدگان را انتخــاب 

و ســپس معرفــی نماینــد.

عکس    پرده آخر  
شرکت هنرمند نجف آبادی در نمایشگاه عکس ایران من

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد  همزمــان با 
ایــام برگــزاری ســی و هشــتمین جشــنواره بین المللــی فیلــم کوتــاه تهــران  نمایشــگاه  گروهــی 
دفاتــر انجمــن ســینمای جوانــان ایــران بــا عنــوان »ایــران مــن« بــه همــت “ آژانــس عکــس 
انجمــن ســینمای جوانــان ایــران “ در محــل برگــزاری ایــن جشــنواره و در پردیــس ســینمایی 

“ ایــران مــال”  برپــا شــده اســت .
ــس عکــس  ــرای »آژان ــان ب ــر انجمــن ســینمای جوان ــن نمایشــگاه  از ۵۸ دفت ــای  ای عکس ه
ایــران« )IPA(در ســتاد مرکــزی انجمــن ، ارســال و بــه همــت احمــد کاونــد مدیــر ایــن آژانــس 

گــردآوری شــده اند. ۵۳ دفتــر بــا ۵۳ عکــس کــه آثارشــان توســط شــورای انتخــاب متشــکل 
از آقایــان حســن غفــاری، مهــدی وثوق نیــا و ســعید پوراســماعیلی انتخــاب شــده اند؛ در ایــن 

نمایشــگاه در معــرض دیــد مدعویــن و حاضریــن در جشــنواره قــرار گرفتــه اســت.
از میــان عکســهای ارســالی بــه جشــنواره  عکــس “ پــرده آخــر”  مریــم ســجادی نماینــده دفتــر 

ســینمای جوانــان نجــف آبــاد نیــز در معــرض دیــد عاقــه منــدان قــرار دارد .
گفتنــی اســت ایــن رویــداد هنــری  در محــل برگــزاری ســی و هشــتمین جشــنواره بیــن المللی 
فیلــم کوتــاه تهــران از  تاریــخ ۲۷ مهــر لغایــت  ۲ آبــان ۱۴۰۰  در حــال برگــزاری مــی باشــد .

راه یابی به مرحله نهایی دومین جشنواره نمایشنامه خوانی شهرزاد
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                                                                         غیبت نجف آباد در نهضت ملی مسکن
 https://saman.mrud.ir  طبــق اعــام درج شــده در پایــگاه اطــاع رســانی مربــوط بــه  نهضــت ملــی مســکن بــه نشــانی
شــهر نجــف آبــاد در زمــره شــهرهای قابــل ثبــت نــام قــرار نگرفتــه و بــه متقاضیــان نجــف آبــاد، در شــهر جدیــد فوالدشــهر، 
زمیــن واگــذار خواهــد شــد.البته ایــن امــر کــه بــه احتمــال زیــاد بــه دلیــل کمبــود زمیــن دولتــی یــا تراکــم بــاالی مناطــق 
مســکونی صــورت گرفتــه، تنهــا شــامل نجــف آبــاد نیســت و در بســیاری دیگــر از نقــاط کشــور هــم، بــه متقاضیــان زمیــن 
هایــی در شــهرهای مجــاور واگــذار خواهــد شــد.در اســتان اصفهــان، عــاوه بــر نجــف آبــاد، شــهرهای لنجــان، فاورجــان و 

خمینــی شــهر نیــز بــه ســمت شــهر جدیــد فوالدشــهر، ســوق داده خواهنــد شــد.
ثبت نام در این سامانه که از بیست و هشتم مهر ۱۴۰۰ شروع شده تا یک ماه ادامه خواهد داشت.

نجف آباد در مرحله نیمه نهایی هفتیمن دوره پایتخت کتاب ایران

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل 
از روابــط عمومــی معاونــت امــور فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، ابراهیــم حیــدری 
بــا اشــاره بــه انتشــار فراخــوان هفتمیــن دوره ایــن رویــداد فرهنگــی در ســال ۱۳۹۹ گفــت: در 
بــازه زمانــی تعییــن شــده تعــداد ۱۹۱ شــهر مســتندات خــود را بــرای رقابــت در ایــن رویــداد 

فرهنگی ارسال کردند که نسبت به دوره قبل ۱۱ درصد افزایش داشته است.
وی ادامــه داد: در ایــن دوره اســتان های کرمانشــاه بــا ۱۴ شــهر، فــارس ۱۳ شــهر و 
ــا ۱۲ شــهر بیشــترین شــهرهای  اســتان های البــرز، مازنــدران، هرمــزگان، خراســان رضــوی ب

ــد. ــاص دادن ــود اختص ــه خ ــه را ب ــن برنام ــده در ای ــرکت کنن ش
ــر  ــه ب ــه مرحل ــه در س ــن برنام ــت: داوری ای ــار گف ــن آث ــوه داوری ای ــاره نح ــدری درب حی
ــا  ــان نهاده ــی می ــاد همگرای ــارکت و ایج ــری از مش ــون بهره گی ــاخص هایی همچ ــاس ش اس
و ســازمان های دولتــی، اســتفاده از مشــارکت همگرایانــه صنایــع محلــی، ســازمان های 
خصوصــی و مردم نهــاد، بهره گیــری از مشــارکت همــه اجــزای نشــر، توجــه بــه طیــف وســیعی 
از مخاطبــان، وجــود ظرفیت هــا و زیرســاخت های اولیــه بــرای فعــال شــدن در حــوزه ترویــج 
ــه،  ــا و برنام ــگارش طرح ه ــی در ن ــول برنامه نویس ــت اص ــه و رعای ــت ارای ــی، کیفی کتاب خوان
تناســب بــا نیازهــای محلــی، ارزش هــای دینــی و ملــی، خاقیــت، ابتــکار و نــوآوری، قابلیــت و 

ــد. ــار بودن ــن آث ــای داوری ای ــه مولفه ه ــرا  از جمل ــت اج ضمان
مدیــرکل دفتــر مطالعــات و برنامه ریزی هــای فرهنگــی تاکیــد کــرد: داوری آثــار راه یافتــه بــه 
مرحلــه نیمه نهایــی نیــز در آینــده نزدیــک برگــزار خواهــد شــد و پــس از آن پنــج شــهر بــه 

عنــوان کاندیداهــای نهایــی معرفــی خواهنــد شــد.
ــاوه،  ــرج، گن ــاد، ک ــهرضا، نجف آب ــه، ش ــز، ارومی ــهرهای تبری ــزارش، ش ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــدرا،  ــاش، اوز، ص ــراوان، خ ــمنان، س ــیروان، س ــورد، ش ــدان، بجن ــه، نهنبن ــبزوار، سربیش س
ســنندج، کرمــان، رفســنجان، بــم، منوجــان، کرمانشــاه، فومــن، خرم آبــاد، آمــل، نــکا، بهشــهر، 
ــه  ــرم دره ب ــده و خ ــول، خدابن ــت، دزف ــدان، تف ــر، هم ــه، مای ــاس، بندرلنگ ــار، بندرعب چابه
ــد. ــران راه یافتن ــاب ای ــت کت ــی پایتخ ــاب و معرف ــن دوره انتخ ــی هفتمی ــه نیمه نهای مرحل

عاقه منــدان بــرای کســب اطاعــات می تواننــد بــه وبســایت Bookpromotion.ir  مرجــع 
ــد. ــه کنن ــی در سراســر کشــور مراجع ــج کتابخوان ــای تروی ــه رویداده ــوط ب ــار مرب اخب

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد مراســم بزرگداشــت هفتــه 
تربیــت بدنــی و ورزش در روز چهارشــنبه ۲۸ مهــر مــاه ۱۴۰۰  بــه همــت هیــات ورزش پهلوانــی و 
زورخانــه ای شهرســتان بــا همــکاری اداره ورزش و جوانــان و ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
شــهرداری نجــف آبــاد در محــل زورخانــه شــهدای شــهرداری بــا حضــور محمــد امین موحــد رییس 
اداره ورزش و جوانــان، صادقــی مشــاور شــهردار نجــف آبــاد، حســن مهرابــی رییــس هیــات ورزش 
هــای زورخانــه ای و کشــتی پهلوانــی شهرســتان، ســید ضیــا رضــوی نماینــده دانشــگاه آزاد اســامی 

واحــد نجــف آبــاد، منصــور جعفــری نایــب رییــس هیــات زورخانــه ای شهرســتان تیــران و کــرون،
فرماندهــان و معاونیــن و اعضــای پایــگاه هــای مقاومــت بســیج، مدیــران و مرشــدان زورخانــه هــای 
شهرســتان و ورزشــکاران و پیشکســوتان ایــن رشــته همــراه بــا اجــرای ورزش زورخانــه ای برگــزار شــد.

در پایــان ایــن برنامــه از طــرف هیــات کشــتی پهلوانــی و زورخانــه ای از محمدامیــن موحــد رییــس 
اداره ورزش و جوانــان،  ســعید کیانــی مســوول بســیج ورزشــکاران و رییــس هیــات انجمــن هــای 
ورزشــی و علــی خاکــی مدیریــت زورخانــه شــهدای شــهرداری نجــف آبــاد بــا اهــدای گل و هدیــه 

تقدیــر بــه عمــل آمــد.

بزرگداشت هفته تربیت بدنی و ورزش
به همت هیات پهلوانی و زورخانه ایی

بــه  و  شهرســتان  مختلــف  مســئوالن  حضــور  بــا  کــه  ای  برنامــه  طــی 
صــد  زیــر  رتبــه  چهــارده  از  شــد،  برگــزار  پــرورش  و  آمــوزش  میزبانــی 
شــد. تقدیــر  هــا،  آن  خانــواده  حضــور  در  شهرســتان  جــاری  ســال  کنکــور 

در سال گذشته نیز شهرستان نجف آباد، یازده رتبه زیر صد داشت.
ــای  ــه ه ــت شــیوه نام ــا رعای ــرورش و ب ــوزش و پ ــاط آم ــاز حی ــط ب ــه در محی ــن برنام ای

ــد. ــزار گردی بهداشــتی، برگ

تقدیر از رتبه های برتر کنکور
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خبر کوتاه پیش بینی برداشت 80 هزار تن انار از باغات استان اصفهان

ــرد:  ــار ک ــان اظه ــار در ســطح اســتان اصفه ــی ســازمان در خصــوص برداشــت ان ــور باغبان ــر ام ــس زاده، مدی  احمدرضــا رئی
برداشــت انــار کــه از نیمــه دوم مهرمــاه بــا برداشــت ارقــام زودرس در مناطــق گــرم اســتان آغــاز گردیــده و تــا پایــان آبــان مــاه 
ادامــه دارد. وی اضافــه کــرد: پیش بینــی می گــردد میــزان برداشــت محصــول انــار امســال بــه حــدود ۸۰۰۰۰ تــن برســدکه 

نســبت بــه ســال گذشــته تفــاوت چندانــی نشــان نمی دهــد.
وی افــزود: شهرســتان های کاشــان، شــهرضا، نطنــز و اردســتان چهــار شهرســتان عمــده تولیدکننــده انــار اســتان می باشــند 

ــد. ــرار دارن ــدی ق ــای بع ــز در رتبه ه ــان نی ــاد و اصفه ــان، نجف آب ــتان های دهاق و شهرس
ــس شــهرضا،  ــه کاشــان، مل ــادرود، زاغ ــادری ب ــم ن ــوان از رق ــار اســتان می ت ــوب ان ــام مرغ ــرد: از ارق ــوان ک ــان عن وی در پای

ــرد. ــام ب ــه ســیاه اصفهــان ن ســبزه اردســتان و دان

کارگــروه توســعه و ترویــج پــرورش ماهیــان زینتــی به همــت کمیســیون کشاورزی،ســامت،آب 
ــاماندهی  ــوص س ــری در خص ــدف همفک ــا ه ــان ب ــی اصفه ــاق بازرگان ــت ات ــط زیس و محی
تولیدکننــدگان خانگــی ماهیــان زینتــی در ســطح شهرســتان اصفهــان و نجــف آبــاد و اشــتغال 
ــاق بازرگانــی  ــه گــزارش روابــط عمومــی ات زایــی در منطقــه شــرق اصفهــان تشــکیل شــد. ب
ــی  ــاق بازرگان ــدگان ات ــت نماین ــو هیئ ــی، عض ــه محمدصادق ــن جلس ــدای ای ــان در ابت اصفه
اصفهــان ضمــن تبریــک هفتــه وحــدت هــدف از تشــکیل ایــن کارگــروه را ایجــاد ســاز و کاری 

بــرای گســترش پــرورش ماهیــان زینتــی در اســتان عنــوان کــرد.
ــک  ــا ی ــه ب ــن زمین ــان در ای ــی شــمار اســتان اصفه ــای ب ــت ه ــد براینکــه ظرفی ــا تاکی وی ب
ــا همفکــری و تعامــل بخــش  ــراز امیــدواری کــرد ب مدیریــت درســت بالفعــل خواهــد شــد، اب
خصوصــی و دولتــی بتــوان مشــکل اشــتغال مناطــق مختلــف اصفهــان بــه ویــژه منطقــه شــرق 

را حــل و فصــل کــرد.
در ادامــه محمد رضــا عباســی، مدیــر شــیات و امــور آبزیــان ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
اصفهــان پیشــنهاد ایــن ســازمان بــرای پــرورش ماهیــان زینتــی، ماهیــان خاویــاری و تیاپیــا 

در منطقــه شــرق را مطــرح نمــود.
وی احــداث مجتمــع پــرورش ماهیــان را در اشــتغالزایی ایــن منطقــه حایــز اهمیــت دانســت و 
تاکیــد کــرد چاه هــای آب موجــود درشــرق اصفهــان، قابلیــت کاربــری کشــاورزی نداشــته ولــی 

مــی تــوان در پــرورش ماهــی و زالــو از آنهــا اســتفاده کــرد.
ــان  ــرورش ماهی ــترش پ ــاد را در گس ــف آب ــه نج ــه منطق ــص آب ب ــه تخصی ــی در ادام عباس

ــت. ــم دانس ــه مه ــن منطق ــی در ای زینت
 وی افــزود: اســتان اصفهــان بــا تولیــد بیــش از ۶۷میلیــون قطعــه دارای رتبــه نخســت پــرورش 
ماهیــان زینتــی اســت کــه بــرای اشــتغالزایی و حفــظ اشــتغال موجــود الزم اســت بــه حــوزه 

صــادرات توجــه ویــژه شــود.
ــز گفــت:   ــرداری شــرکت آب منطقــه ای نی ــری، مدیرحفاظــت و بهــره ب ســید مهــدی میرباق
بــر اســاس دســتورالعمل نحــوه اجــرای مــواد ۲۷ و ۲۸ قانــون توزیــع عادالنــه آب امــکان جابــه 
ــن  ــرای تامی ــر ب ــرداری معتب ــره ب ــه به ــال دارای پروان ــای مجــاز و فع ــی مصــرف چــاه ه جای

شــهرک پــرورش ماهیــان زینتــی فراهــم مــی باشــد.
در ادامــه محمــد معتمــدی، نماینــده اســتانداری اصفهــان نیــز اســتفاده از چاه هــای آب فعلــی 
ــت دانســت و  ــز اهمی ــی را حای ــان زینت ــرورش ماهی ــرای ایجــاد شــهرک پ ــا EC مناســب ب ب
تاکیــد کــرد پیــش از تقاضــای مجــوز تخصیــص آب الزم اســت از ظرفیت هــای مغفــول مانــده 

اســتان در مناطــق مختلــف بهــره منــد شــد.
ــا  ــز ب ــاورزی نی ــوالت کش ــدگان محص ــدو صادرکنن ــه تولی ــس اتحادی ــی، رئی ــا همت احمدرض
ــر اینکــه کارگــو ترمینــال فــرودگاه شهیدبهشــتی اصفهــان از بــدو تاســیس تاکنــون  تاکیــد ب
۲۶۰ پروازچارتــر بــا میانگیــن ۱۸تــا ۲۰ تــن بــار داشــته اســت عنــوان نمــود: متاســفانه ســهم 
ــوده اســت. وی خواســتار اســتفاده از  ــر از ۵درصــد ب اســتان اصفهــان در ایــن پروازهــا پایین ت
ایــن ظرفیــت ایجــاد شــده در اســتان بــرای توســعه صــادرات محصــوالت کشــاورزی وماهیــان 

زینتــی شــد.
حســین طوبــی، نایــب رئیــس تعاونــی کشــاورزی ماهیــان زینتــی نجــف آبــاد  نیــز از تشــکیل 
ــتار  ــر داد و خواس ــان خب ــی در اصفه ــان زینت ــی ماهی ــاورزی تخصص ــی کش ــرکت تعاون ش
همدلــی و تعامــل بخــش دولتــی و خصوصــی بــرای ترویــج پــرورش ایــن نــوع ماهیــان و رفــع 

ــاالی ارزآوری آن شــد. ــا توجــه بــه ظرفیــت ب مشــکات ایــن حــوزه ب
ــش  ــد برنق ــن تاکی ــی ضم ــان زینت ــدگان ماهی ــی، ازتولیدکنن ــا قائدامین ــه محمدرض در ادام
موثراحــداث شــهرک ماهیــان زینتــی در کاهــش آماربیــکاری و رشــد ایــن صنعــت در اســتان، 
ــص آب  ــی و تخصی ــع مال ــائل مناب ــع مس ــرای رف ــی ب ــئولین دولت ــکاری مس ــتار هم خواس

ــن شــهرک شــد. ــاز ای موردنی
ــهرک  ــداث ش ــرای اح ــود ب ــای خ ــنهادات و راهکاره ــه پیش ــه ارائ ــار ب ــه حض ــه جلس در ادام

ــد. ــی پرداختن ــان زینت ــرورش ماهی پ

لزوم اختصاص آب به نجف آباد برای پرورش ماهیان زینتی

رونمایی از سی عنوان کتاب کودک با خط بریل

عبدالرســول امامــی در کتابخانــه نابینایــان مجموعــه شــهیدان فتاح الجنــان شــهرداری 
ــود. ــان ب ــتان اصفه ــتی اس ــر کل بهزیس ــر مدی ــر نص ــرای دکت ــان و پذی ــاد، میزب نجف آب

در ایــن بازدیــد پــس از معرفــی زیرســاخت های مجموعــه )مخــزن کتــب بریــل، تعــداد کتــب 
نابینایــان، نســخه های دیجیتــال، اعضــاء فعــال و خدمــات ویــژه و..(، امکانات تخصصــی کتابخانه 
ــی شــد. ــن معرف ــه حاضری ــی و.. ب ــل و دســتگاه بزرگنمای ــر بری ــر، پرینت ــاق کامپیوت ــر ات نظی

رونمایی از 30 عنوان کتاب کودک با خط بریل
در ادامــه ایــن بازدیــد، از ۳۰جلــد کتــاب کــودک تهیــه شــده بــا خــط بریــل رونمایــی و در 

ــت. ــرار گرف ــان ق ــه شــهیدان فتاح الجن ــه کتابخان مخــزن کتابخان
بخــش آخــر ایــن بازدیــد، برقــراری جلســه تعامــل و تبــادل نظــر در محــل ایــن مجموعــه بــود 

کــه حاضریــن بــه بیــان نقطــه نظــرات و نیازهــای کتابخانــه پرداختنــد.
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                                                                هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص سرویس های دانش آموزی
باتوجــه بــه بازگشــایی احتمالــی مــدارس و بــه منظــور هماهنگــی و برنامه ریــزی در خصــوص ســرویس هــای دانــش آمــوزی 
جلســه ای در روز پنــج شــنبه ۲۹ مهرمــاه ۱۴۰۰ بــا حضــور رئیــس پلیــس راهــور نماینــدگان فرمانــداری و آمــوزش و پــرورش 
شهرســتان نجــف آبــاد و مدیــران شــرکت های حمــل و نقــل دانــش آمــوزی در ســازمان مدیریــت حمــل و نقــل بــار و مســافر 
شــهرداری تشــکیل گردیــد. در ایــن جلســه ابتــدا بــه بررســی مشــکات شــرکت هــای دانــش آمــوزی خصوصــاً کمبــود راننــده 
،هــر کــدام از اعضــای جلســه نظــرات و پیشــنهادهای خــود را بیــان و در پایــان مقــرر گردیــد بــا توجــه بــه بازگشــایی احتمالــی 
ــا  ــزی الزم ب ــازمان برنامه ری ــوزی س ــش آم ــای دان ــرکت ه ــاه ش ــدای آذرم ــوزان از ابت ــوری دانش آم ــوزش حض ــدارس و آم م

ــه نماینــد. ــه دانش آمــوزان ارائ ــی را ب ــران مــدارس همراهــی خانواده هــا ســرویس دهی مطلوب ــا مدی هماهنگــی کامــل ب

ادامه از صفحه 1
ــاد شــامل افتتــاح  ــرداری از چنــد پــروژه ورزشــی شهرســتان نجــف آب افتتــاح و آغــاز بهــره ب
ســالن همایــش و مرکــز آمــوزش هیــات بدنســازی و پــرورش انــدام، ســالن آموزشــی ســنگ 
نوردی)بولدرینــگ( و کار بــا طنــاب هیــات کوهنــوردی و صعودهــای ورزشــی، ســالن 
ــا در  ــر و اوتان ــدام برت ــدام ان ــرورش ان ــازی و پ ــاز بدنس ــی س ــالن خصوص ــیربازی و س شمش
دومیــن روز هفتــه تربیــت بدنــی و ورزش ســه شــنبه ۲۷ مهــر مــاه ۱۴۰۰ بــا حضــور مســوولین 

اســتان و شهرســتان انجــام شــد.
ــتان  ــان اس ــرکل ورزش و جوان ــی مدی ــیدمحمد طباطبای ــور س ــا حض ــاح ب ــم افتت ــن مراس  ای
اصفهــان، مجتبــی راعــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار و جعفــرزاده معــاون عمرانــی فرمانــداری 
ــی مومنــی رئیــس و اعضــای شــورای  ــژه شهرســتان، عبدالرســول امامــی شــهردار، قربانعل وی
اســامی شــهر نجــف آبــاد ، محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان، رضایــی رییــس 
ــای  ــتان ه ــور شهرس ــوول ام ــر و مس ــی دبی ــدی و صادق ــتان، محم ــیربازی اس ــات شمش هی
هیــات بدنســازی اســتان اصفهــان، محمــد چاوشــی، محمدرضــا مهدیــه و ســمیرا سیدحســینی 
روســای هیــات هــای ورزش کوهنــوردی، بدنســازی و شمشــیربازی جمعــی از روســای هیــات 

هــای ورزشــی، ورزشــکاران و پیشکســوتان شهرســتان برگــزار شــد.
ــن  ــروز در آیی ــح ام ــی صب ــد طباطبای ــاد، محم ــارس از نجف آب ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
ــگاه مذهبــی  ــار ن ــاد اظهــار کــرد: خــدا را شــاکریم در کن ــاح پروژه هــای ورزشــی نجف آب افتت
ــش از ۴۰ مســجد در  ــگاه شــده اســت، در ســال ۹۴ بی ــم ن ــان ه ــه ورزش جوان در مســجد ب
ــر ورزش وقــت و الگــوی  ــه فضــای ورزشــی تجهیــز شــده کــه باعــث تعجــب وزی ــاد ب نجف آب

ــرای کشــور شــد. ــی ب خوب
مدیــرکل اداره ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان افــزود: در شــهرهای دیگرمــان هــم از 
چنیــن فضاهایــی اســتفاده کردیــم ولــی فرزنــدان نجف آبــاد از حداقــل فضاهــا بــرای ورزش و 

فرهنگ ســازی اســتفاده کردنــد، مشــکل کاربری هــای ورزشــی در شهرســتان وجــود دارد کــه 
ــی داشــته باشــد. ــل خوب ــته تعام ــاد همچــون گذش ــم شــهرداری نجف آب امیدواری

وی شهرســتان نجف آبــاد را مهــد ورزشــکاران خوانــد و گفــت: شــهرهای شهرســتان نجف آبــاد 
قهرمانــان زیــادی در همــه رشــته های ورزشــی دارد کــه بایــد حمایــت و دیــده شــوند، از خیران 
ــان، شــهرداری و ورزشــکاران  ــار اداره ورزش و جوان ــگاه ورزشــی در کن ــا ن ــم ب تقاضــا می کنی
ــت. ــتان اس ــی اس ــتان ورزش ــتراتژیکی ترین شهرس ــاد اس ــتان نجف آب ــون شهرس ــند چ باش

ــی و  ــی جهان ــدال قهرمان ــاد ۴۰ م ــتان نجف آب ــال ۹۳ شهرس ــرد: در س ــح ک ــی تصری طباطبای
کشــوری کســب کــرد و حقــش را بــه کشــور ادا کــرد، حــاال مســؤووالن بایــد پــای کار باشــند 

ــد. ــان جــذب ورزش کنن ــرای جوان و ســرمایه ها را ب
ــوزه  ــرمایه گذاری در ح ــت: س ــان گف ــان در پای ــتان اصفه ــان اس ــرکل اداره ورزش و جوان مدی
ــن شهرســتان  ــوری اســامی، در ای ــرای نظــام جمه ــی ســرمایه گذاری ب ــاد یعن ورزش نجف آب
بایــد از ورزش محرومیت زدایــی شــود و امیــد داریــم کــه وزیــر ورزش هــم نــگاه ویــژه ای بــه 

ــد. ــته باش ــاد داش ــتان نجف آب شهرس
بــه گــزارش فــارس، همزمــان بــا روز تربیــت بدنــی و بــا حضــور ســید محمــد طباطبایــی، مدیــر 
کل اداره ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان و مدیــران ارشــد شهرســتانی، ۶ پــروژه ورزشــی در 

شهرســتان نجف آبــاد افتتــاح شــد.
ــالن  ــازی، س ــالن بدنس ــیربازی، ۲ س ــت شمش ــنگ نوردی، پیس ــکوی س ــامل س ــروژه ش ۶ پ
ــه همــت  ــه ب ــدازی اســتخری آزادی در پســاکرونا اســت ک ــأت بدنســازی و راه ان جلســات هی

ــدند ــز ش ــاخته و تجهی ــران س ــی و خی ــای ورزش ــان، هیأت ه اداره ورزش و جوان

راهیابی سه رزمی کار به اردوی تیم ملی موی تای کشور

ــا  ــان ب ــردان و زن ــی در بخــش م ــم مل ــی تی ــی کشــور و انتخاب ــای قهرمان ــوی ت مســابقات م
حضــور ۷۸۰ ورزشــکار از سراســر کشــور در مجموعــه ۶ هــزار نفــری انقــاب زنجــان برگــزار 
ــزه قاســمی، علــی دویســتی و مهــدی داودی ــاد فائ ــای کار نجــف آب شــد. کــه ســه مــوی ت

موفــق بــه کســب مــدال نقــره و برنــز شــدند و بــه اردوی آمادگــی و انتخابــی تیم ملی بــه منظور 
اعــزام بــه مســابقات مــوی تــای جهانــی در تایلنــد راه یافتند.همچنین پریســا صادقــی داور نجف 
آبــاد بــه دلیــل قضــاوت هــای عادالنــه در ایــن مســابقات بــه عنــوان داور نمونــه انتخــاب شــد.

بازیکنان نجف آبادی عضو تیم استان :
علــی احمــدی و احمــد رحیمی به مربیگری رضا مومنی از دهق و علویجه رده ســنی بزرگســاالن 
- مهــدی داودی رده جوانــان و حســین عابــدی رده بزرگســاالن بــه مربیگــری داود حکیمــی- 
محمــود مومنــی و علــی دویســتی رده جوانــان بــه مربیگــری هــادی شمســی و یوســف مهرابــی

مقام های کسب شده )رده جوانان( :
علــی دویســتی وزن ۵۱ ـ کیلوگــرم- مــدال نقــره، مهــدی داودی وزن ۴۸ ـ کیلوگــرم - مــدال 

برنــز، فائــزه قاســمی وزن ۵/۶۳ کیلوگــرم- مــدال برنــز
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خبر کوتاه اصفهان به فرودگاه جدید نیاز دارد

نماینــده مــردم نجــف آبــاد، تیــران و کــرون در مجلــس گفــت: متاســفانه کوته نگــری برخی مســئوالن باعث شــده که حتــی امــروز و فردا 
را هــم نبیننــد و در مخالفــت بــا ایجــاد فــرودگاه جدیــد ادعــا کننــد کــه اصفهــان نیــازی بــه فــرودگاه جدیــد نــدارد. نبایــد انتظار داشــته 
باشــیم کــه ایــن مســئوالن نگاه هــای بلندمــدت داشــته و بــه فکــر ۲۰ ســال آینده اصفهــان باشــند. وی گفــت: مــا در آینده ای نــه چندان 
دور مجبــور خواهیــم بــود بــه فکــر ایجــاد فرودگاه هــای جدیــد و بــه روز در اصفهــان باشــیم و اگــر از همیــن اآلن کلنــگ فــرودگاه را بــه 
زمیــن بزنیــم، حداقــل ۱۰ ســال دیگــر ایــن فــرودگاه افتتــاح خواهد شــد و همیــن االن هم از دیگر شــهرهای توریســتی عقب هســتیم و 
هرچــه تعلــل کنیــم، بیشــتر عقــب می افتیــم. ابوترابــی اضافــه کرد:طبــق برآوردهــای انجــام گرفتــه، تا ۲۰ ســال آینــده با توجه بــه اینکه 
ماشــین آالت برقــی می شــوند، ۸۰ درصــد از فــروش نفــت مــا کاهــش خواهــد یافــت و مــا ناچــار هســتیم بــه ســمت صنایــع جایگزیــن 
نفــت حرکــت کنیــم کــه یکــی از صنایــع مهمــی کــه ظرفیــت جایگزیــن فــروش نفــت را دارد، صنعــت توریســم و گردشــگری اســت.

کسب 16 رتبه برتر کشوری توسط دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد
معــاون فرهنگــی دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد گفت: دانشــجویان این دانشــگاه 
در چهارمین و پنجمین جشــنواره نشــریات دانشــجویی)قلم( دانشــگاه آزاد اســامی موفق به کســب 

۱۶ رتبــه برتر کشــوری شــدند.
علی اکبــر حســین رضا بــا توجــه بــه برگــزاری اختتامیــه مرحلــه نهایــی چهارمیــن و پنجمیــن 
ــم(  ــا عنوان)قل ــور ب ــامی کش ــگاه  آزاد اس ــای دانش ــجویی واحده ــریات دانش ــنواره نش جش
ــگاه آزاد  ــس دانش ــدی طهرانچــی رئی ــر محمدمه ــا حضــور دکت ــم ب ــن مراس ــرد: ای ــار ک اظه
اســامی، حجت االســام مصطفــی رســتمی رئیــس نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در 
ــاد  ــگ و ارش ــانی وزارت فرهن ــی و اطاع رس ــاون مطبوعات ــاد مهدی پورمع ــگاه ها و فرش دانش
ــی واحــد  ــه میزبان ــال در حــوزه نشــریات دانشــگاه آزاد اســامی ب اســامی و دانشــجویان فع

علــوم و تحقیقــات برگــزار شــد.
معــاون فرهنگــی دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد گفــت: آثــار دانشــجویان 
ــون  ــط کان ــنواره توس ــه جش ــا آیین نام ــق ب ــی و تطبی ــس از بررس ــگاهی   پ ــد دانش ــن واح ای
ــی  ــه نهای ــد و در مرحل ــال ش ــجویی ارس ــریات دانش ــنواره نش ــه جش ــه دبیرخان ــریات ب نش
آثــار ارائــه شــده  بــه دبیرخانــه جشــنواره مــورد ارزیابــی و ســنجش دقیــق تیــم داوران قــرار 
گرفــت کــه بــر اســاس نتایــج اعــام  شــده تیــم داوری، ۱۶ رتبــه برتــر کشــوری بــه دانشــگاه 

ــت. ــق گرف ــاد تعل ــد نجف آب ــامی واح آزاداس
ــاال  ــتعداد ب ــی و اس ــه توانای ــاد ب ــد نجف آب ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــریات اش ــر نش ــگاهی در ام ــد دانش ــن واح ــجویان ای ــارکت دانش و مش
ــور  ــا حض ــریات ب ــر نش ــتعداد الزم در ام ــتن اس ــا داش ــگاهی ب ــد دانش ــن واح ــجویان ای دانش
ــه  ــد ک ــب کرده ان ــیاری را کس ــر بس ــای برت ــده مقام ه ــنواره های برگزارش ــترده در جش گس

ــتند. ــور هس ــاد در کش ــد نجف آب ــربلندی واح ــار و س ــث افتخ باع
وی افــزود: در چهارمیــن و پنجمیــن دوره جشــنواره نشــریات دانشــجویی از میــان بیــش از ۱۱ 
هــزار شــرکت کننده، دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد موفــق شــد بــا کســب ۱۶ رتبــه 

برتــر کشــوری ســهم خوبــی در ایــن زمینــه را بــه خــود اختصــاص دهــد.
نشــریه »فرهنــگ پویــا« دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد بــه صاحــب امتیــازی انجمــن 
ــه  ــجاعی نژاد رتب ــان ش ــردبیری پیم ــی و س ــه کرم ــئولی مرضی ــک و مدیرمس ــی مکانی علم

ــه  ــی و مهندســی و نشــریه »هنرآگــه« ب نخســت کشــوری در بخــش نشــریات تخصصــی فن
صاحــب امتیــازی کانــون هنرهــای تجســمی و مدیرمســئولی و ســردبیری اعظــم جمشــیدیان 
ــنواره  ــتی جش ــع دس ــری و صنای ــی هن ــریات تخصص ــش نش ــوری در بخ ــارم کش ــه چه رتب

ــد. نشــریات دانشــجویی را کســب کردن
ــه  ــان رتب ــیما ایوبی ــت و ش ــین نیک بخ ــم امیرحس ــژه ه ــاالت وی ــر و مق ــار برت ــش آث در بخ
ــه نخســت کشــوری در رشــته  ــی رتب ــکا رمضان نخســت کشــوری در رشــته خبرنویســی، ملی
ــی  ــه علم ــته مقال ــوری در رش ــت کش ــه نخس ــاری رتب ــا به ــان و علیرض ــا باقری ــس، مهس عک
علــوم پزشــکی، فرنــوش پــاداش هفشــجانی رتبــه نخســت کشــوری در رشــته مقاله اجتماعــی، 
مهــدی اهلل آبــادی رتبــه نخســت در رشــته مقالــه اقتصــادی و رتبــه نخســت کشــوری در بخــش 
مقــاالت ویــژه رشــته عدالــت و مبــارزه بــا فســاد، ســتایش گــرگ یراقــی رتبــه دوم کشــوری 
در رشــته شــعر، امیــر امامــی رتبــه ســوم کشــوری در رشــته مقالــه اقتصــادی، آریــن مســعودنیا 
رتبــه ســوم کشــوری در رشــته مقالــه علمــی علــوم کشــاورزی، ســجاد کلیشــادی رتبــه ســوم 
کشــوری در رشــته مقالــه علمــی فنــی و مهندســی، مهــدی جعفــری رتبــه چهــارم کشــوری 
در رشــته طــرح روی جلــد، ســجاد یوســفی رتبــه چهــارم کشــوری در رشــته عکــس، زهــرا 
اعایــی رتبــه نخســت کشــوری در رشــته علــم و پژوهــش و زهــرا سادات حســینی رتبــه ســوم 

کشــوری در رشــته علــم و پژوهــش جشــنواره نشــریات دانشــجویی را از آن خــود کردنــد.

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی و همایش دوچرخه سواری
به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش
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                                                                   مرگ دو شهروند نجف آبادی بر اثر گاز گرفتگی
ــر  ــم مه ــه شــب دوشــنبه بیســت و هفت ــی ســاعت ن ــان گفــت: حوال ــای پزشــکی اســتان اصفه ــر حــوادث و فوریت ه  مدی
۱۴۰۰، حادثــه مســمومیت بــا گاز منوکســیدکربن در خیابــان منتظــری نجف آبــاد بــه اورژانــس پیــش بیمارســتانی اعــام و 

یــک واحــد امــدادی بــه محــل اعــزام شــدند.
ــد. علــت  ــم ۵۱ ســاله جــان خــود را از دســت دادن ــه یــک مــرد ۵۹ ســاله و یــک خان غفــور راســتین افــزود: در ایــن حادث

ــروز مشــکل در بخــاری گازســوز اســت. ــه نیــز، ب حادث

همزمــان بــا حلــول مــاه ربیــع االول، مــاه حیــات و زندگــی کــه آثار رحمــت خداونــد و ذخایــر برکات 
و نورهــای زیبایــی او بــر زمیــن فــرود آمــده اســت ، چهــل و نهمیــن نوبــت از تابلوهــای فرهنــگ 
شــهروندی شــهرداری نجــف آبــاد بــه مفهــوم و موضــوع ُحســن خلــق و مهربانــی اختصــاص یافــت.

در بهــار مــاه هــای ســال، کــه مناســبت هــای فرخنــده ای مانند میــاد پیامبر اکــر)ص( و امــام جعفر 
صــادق)ع(، ازدواج حضــرت محمــد)ص( و حضــرت خدیجــه)س(، آغــاز امامت حضــرت مهدی)عج( و.. 
واقــع شــده و یکــی از اعمــال ســفارش شــده در ایــن مــاه صدقــه، احســان نمــودن، خوشــحال کــردن 
مؤمــن و مهربانــی بــا خلــق خداونــد بــه حســاب مــی آینــد اتــاق فکــر کمیتــه فرهنــگ شــهروندی 
بــرآن شــد تــا در ایــن نوبــت بــا نگاهــی متفــاوت و تصویــری بــه تکریــم و تعظیــم مــکارم االخــاق و 

توصیــه به نیکــی بپــردازد.
 در ایــن مجموعــه طرح هــای شــهری بــا بهره گیــری از مفهــوم نمادیــن و ایجــاد ارتبــاط کام و وجــه 
تصویــری برخــی از مهمتریــن صفــات پســندیده اخاقــی به شــهروندان توصیه شــده اســت. تعاریفی 
ماننــد زیبایــی، بخشــش، خوش رویــی، خوش بختــی و مهربانــی از مهمتریــن خصلت هــای اخاقــی 
ــا جلــوه ی  ــا عطــر ســام خوشــبوتریم، ب ایــن مجموعــه هســتند کــه در قالــب جماتــی چــون، ب
لبخنــد خــوش ِگل تریــم، بــا لبــاس بخشــش خوش پــوش تریــم، بــا چاشــنی مــزاح خــوش رو تریــم، 
بــا ســرمایه محبــت خوش بخــت تریــم، بــا گوهــر صداقــت خوش ســلیقه تریــم بــه تصویــر کشــیده و 

در معــرض دیــد عمــوم قــرار گرفتــه انــد.

ســمت دیگــر چهــل و نهمیــن نوبــت از تابلوهــای فرهنگ شــهروندی به موضــوع مهم واکسیناســیون 
عمومــی علیــه ویــروس کرونــا می پــردازد.

همزمــان بــا افزایش واکسیناســیون در برابر بیمــاری کووید۱۹، کمیته فرهنگ شــهروندی شــهرداری 
نجــف آبــاد نیــز اقــدام بــه فرهنــگ ســازی و آمــوزش عمومــی در این بــاره نموده اســت.

طــی ایــن نوبــت از رســانه شــهری، در دو قالــب مفاهیمــی بــا مضامین انجام ســریعتر واکسیناســیون 
عمومــی در راســتای جلوگیــری از شــیوع بیمــاری کرونــا و کاهــش مــرگ و میــر تهیــه و در تابلوهای 

فرهنــگ شــهروندی ســطح شــهر تولیــد و نصــب می گــردد.
واکسیناســیون را بــه تاخیــر نیندازیم، واکسیناســیون حداکثــری، تــداوم زندگی، قطع زنجیــره انتقال 
ویــروس بــا تزریــق واکســن، پایــان همــه گیــری کرونــا بــا واکسیناســیون، بــدون توجــه بــه شــایعات 
واکســن بزنیــم، بهتریــن واکســن در دسترســترین آنهــا اســت و.. از جملــه مضامیــن ایــن مجموعــه 
هســتند کــه بــه صــورت ترکیــب تصاویــر و عایــم گرافیکــی در قالــب اول بــه نمایــش در آمــده اســت.

ــه  ــع بیشــتر واکســن نســبت ب ــوع واکســن، ایمن ســازی جامعــه، مناف نقــد و نســیه در انتخــاب ن
عــوارض آن، مــورد تاییــد بــودن تمــام انــواع واکســن موجــود، موقتــی بــودن عــوارض واکســن و لزوم 
رعایــت فاصلــه و اســتفاده از ماســک و .. از دیگــر مــوارد مطــرح شــده در قالــب دوم ایــن ســری از 

تابلوهــای فرهنــگ شــهروندی اســت..

 اخالق و واکسیناسیون 

افســردگي اختــال پیچیــده اي اســت بــا علــل چندگانــه کــه بــر احتمــال ابتــا فــرد بــه آن 
ــا صددرصــد  ــایع اســت ام ــا ش ــواده ه ــد افســردگي در برخــي خان ــذارد. هرچن ــي گ ــر م تأثی
نیســت. هنــگام بررســي علــل افســردگي بایــد بــر عوامــل زیســتي، روانــي و اجتماعــي در شــروع 
ایــن اختــال تأکیــد نمــود. بــه لحــاظ زیســت شــناختي، افســردگي بــه دلیــل تغییــر میــزان و 
فعالیــت انتقــال دهنــده هــاي عصبــي یــا عــدم تعــادل شــیمیایي در مغــز ایجــاد مــي شــود. بــه 
عــاوه، چــون افســردگي در خانــواده هــا شــایع اســت عوامــل ارثــي نیــز در آن موثرنــد. بیمــاري 
هــاي طبــي و داروهــاي درمانــي آن هــا نیــز مــي تواننــد باعــث افســردگي شــوند. بــه لحــاظ 
ــتند.  ــردگي هس ــتعد افس ــتر مس ــخصیتي بیش ــاي ش ــپ ه ــي از تی ــز، برخ ــناختي نی روان ش
بــراي مثــال، عــزت نفــس پاییــن و بدبینــي از عوامــل خطــر بــراي افســردگي هســتند. ســایر 
اختــاالت روانــي ماننــد اضطــراب، روان پریشــي، اختــاالت ســوء مصــرف مــواد، نیــز احتمــال 

ابتــا بــه افســردگي را افزایــش مــي دهنــد. 
ــت دادن  ــد از دس ــي، مانن ــش زاي زندگ ــاي تن ــا رویداده ــردگي ب ــي، افس ــاظ اجتماع ــه لح ب
همســر، فرزنــد، شــغل یــا امنیــت اقتصــادي، مرتبــط اســت. بــا ایــن وجــود، رویدادهــاي مســرت 
بخــش ماننــد ازدواج، تولــد فرزنــد، تغییــر یــا ارتقــاء شــغلي و نقــل مــکان بــه محلــه و منــزل 

جدیــد نیــز بــا ابتــا بــه افســردگي در ارتبــاط هســتند. 
دکتر الهام شکرانه 

علت افسردگي چیست؟
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
به مناسبت روز نوجوان و بسیج دانش آموزی
نوجوانی یعنی وقتی که برای نصف کارایی که میخوای انجام بدی 

زیادی جوونی و برای نصف دیگه زیادی بزرگ شدی

  نوجوونی یعنی فصل اول تصمیمات مهم زندگی ، پس برای 

تصمیمات مهم مثل بزرگتر ها فکر کن و برای لذت بردن از 

زندگی مانند کودکان شاد باش

روز نوجوان مبارک

گام های امنیت ساز؛گام هفتم و هشتم
گام هشتم: مراقبت از کودکان و کهنساالن

* از آویختن زیواالت قیمتی به کودکان خودداری کنید.
* کودکان خودرا بدون نظارت رها نکنید.

* به کودکان بیاموزید  که به افراد غریبه اعتماد نکنند.
* از تحویل گوشی های گران قیمت به کودکان خودداری کنید.

* کودکان کم سن و سال را برای خرید به مغازه نفرستید.
* از رهاکردن افراد کهنسال و تنها گذاشتن آنها در منزل خودداری کنید.

* کهنســاالن عزیز مراقب معتادان محلی بوده و از نزدیک شــدن آنها به خودشــان جلوگیری کند.
* از اویختن طا و جواهرات و به نمایش گذاشتن انها خودداری کنید.

* از باز نمودن درب منزل بر روی افراد غریبه خودداری کنید.
* از اعتمــاد بــه افــراد ناشــناس که تحت پوشــش خیر،  قصد دارنــد کاهبرداری نماییند، باشــید.

گام نهم : سایر نکات ، هشدار های عمومی
مراقب باشید ناخواسته خریدار اموال مسروقه نشوید:

ــه قیمــت پاییــن فروختــه مــی  ــا ب ــه صــورت مشــکوک و ی ــه اموالــی کــه ب * از خریــد هرگون
شــود خــودداری کنیــد.

ــزات  ــایر تجهی ــی و س ــن عکاس ــاب، دوربی ــپ ت ــت، ل ــراه ، تبل ــن هم ــی تلف ــد گوش * از خری
ــد، ــودداری کنی ــدا خ ــت دوم اکی ــورت دس ــه ص ــال ب دیجیت

* از خریــد طــا و جواهــرات بــدون فاکتــور معتبــر و قبــل از کســب اطمینــان از قانونــی بــودن 
ان خــودداری کنیــد.

* مراقب باشید در معابر ، طعمه فروشندگان اشیاء بدلی مثل ساعت بدلی نشوید.
* در مــکان هــای شــلوغ ماننــد اتوبــوس، متــرو، مرکــز خریــد، زیارتــگاه هــا و پــارک هــا مراقــب 

وجــه نقــد، تلفــن همــراه و ســایر امــوال داخــل جیــب و کیفتــان باشــید.

* در مــکان هــای شــلوغ کیفتــان را طــوری در کنــار خــود قــرار دهیــد کــه کامــا در معــرض 
دیدتــان باشــد.

* بــدون احــزار هویــت درب منــازل وخودروهایتــان را بــر روی هــر فــردی کــه خــود را مامــور 
نیــروی انتظامــی، آب، بــرق، گاز معرفــی مــی کنــد بــاز نکنیــد. 

* اگرکســی از شــما درخواســت کــرد کــه از تلفــن همــراه شــما جهــت تمــاس اســتفاده کنــد 
ســعی کنیــد خودتــان شــماره گیــری کنیــد و از نیــت فــرد مطمئــن شــوید.

ــزات  ــایر تجهی ــاب و س ــپ ت ــت، ل ــراه، تبل ــن هم ــروش تلف ــد و ف ــکان از خری ــی االم * حت
ــد. ــودداری کنی ــت دوم خ ــال دس دیجیت

* اگــر قصــد داریــد بــا گوشــی تلفــن همــراه خــود عکــس تهیــه نمائیــد از تحویــل گوشــی بــه 
افــراد غریبــه خــودداری کنیــد.

معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد - ادامه دارد
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