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شماره 130 

۲
خبر کوتاه

انتشار دومین کتاب در نجف آباد با موضوع ارغوان

محمــد حبیــب الهــی نجــف آبــادی کــه ســال۹۸ کتــاب » درخــت عشــق، ارغــوان« را توســط انتشــارات مهــر زهــرا بــه چــاپ 
رســانده بــود، اخیــرا نیــز کتــاب »ارغــوان و لغــت نامــه دهخــدا« را بــا همیــن انتشــارات، روانــه بــازار نشــر کــرده اســت.

در ایــن کتــاب، بخــش هایــی ماننــد معرفــی و ســیر تکامــل لغــت نامــه، معرفــی مختصــر گیــاه ارغــوان و خــواص و کاربردهــای 
مختلــف آن و رصــد واژه ارغــوان در لغــت نامــه دهخــدا گنجانــده شــده اســت.

حبیــب الهــی، در کتــاب قبلــی اش نیــز بــه کاربردهــای مختلــف گیــاه ارغــوان ماننــد ســبدبافی، طــب ســنتی، فضــای ســبز و 
همچنیــن ارغــوان در فرهنــگ و ادبیــات فارســی پرداختــه بــود.

ــاد نمایــش   بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب
»دیــدار در بــاغ فیــض « بــه نویســندگی و کارگردانــی امیــر قیطاســی از 11 لغایــت 13 آبــان 

ــاد در حــال اجــرا اســت. ــگاه “ نجف آب ــاه  ســاعت 1۹ شــب در محــل  “تماشــاخانه ن م
 ایــن نمایــش توســط گــروه نمایــش “ بازیــگاه  “و بــا نظــارت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

شهرســتان درحــال برگــزاری مــی باشــد.
بــه گفتــه  امیــر قیطاســی “ دیــدار در بــاغ فیــض “ کــه بــا نقــش آفرینــی تینــا کاظمــی  اجــرا 
مــی شــود ؛روایــت فــردی بــه نــام آذر اســت کــه از جنــگ ، از خطــر، از خــودش و از تقدیــر  

فــرار مــی کنــد و بــه امــام زاده پنــاه مــی بــرد.
 گفتنــی اســت نمایــش “ دیــدار در بــاغ فیــض “ کــه بــه دبیرخانــه ســی  و  ســومین جشــنواره 
تئاتــر اصفهــان راه یافتــه اســت از 11 لغایــت 13 آبــان مــاه هــر شــب بــا رعایــت پروتــکل هــای 
ــاد بــه نشــانی خیابــان شــریعتی -  بهداشــتی از ســاعت 1۹در محــل تماشــاخانه نــگاه نجف آب

بعــد از خیابــان کشــاورز پذیــرای عمــوم عاقــه منــدان مــی باشــد.

تعالی یک جامعه در فرهنگ عمومی
ــی معتمــدی در ســخنرانی پیــش از خطبه هــای نمــاز  حجــت االســام و المســلمین رمضانعل
جمعــه اصفهــان بــه مناســبت 1۴ آبــان روز فرهنــگ عمومــی اظهــار داشــت: روز 1۴ آبــان در 

تقویــم رســمی کشــور بــه عنــوان روز فرهنــگ عمومــی نامگــذاری شــده اســت.
وی ادامــه داد: جامعــه اســامی براســاس ارزش هــای دینــی و اســامی، مــراودات اجتماعــی، 

فرهنگســازی و فرهنــگ عمومــی پایــه گــذاری شــده اســت.
ــر  ــال 13۶۴ بناب ــرد: در س ــح ک ــان تصری ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
پیشــنهاد مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( کــه آن زمــان رئیــس شــورای عالــی انقــاب 
فرهنگــی بودنــد شــورای فرهنــگ عمومــی رســما پیــش بینــی شــد همچنیــن ایــن شــورا در 

ــد. ــکیل ش ــتان ها تش ــال 13۸۵ در شهرس ــتان ها و در س ــال 13۷۲ در اس س
وی اضافــه کــرد: بــرای برنامــه ریــزی فرهنــگ ســالم، تقویــت فرهنــگ عمومــی، رصــد و پایــش 
مســائل فرهنگــی و ظرفیت هــای بالقــوه ای کــه در ســطح جامعــه وجــود دارد شــورای فرهنــگ 

عمومــی تشــکیل گردید.
حجــت االســام معتمــدی افــزود: وظایــف متعــددی بــرای تقویــت و اصــاح فرهنــگ عمومــی 
برعهــده دســتگاه ها اســت همچنیــن مــردم نیــز بایــد در راســتای عمــل بــه فرهنــگ عمومــی 

کــه عمــل بــه ارزش هــای دینــی و اســامی اســت هــم نــوا و  همفکــر باشــند.
وی افــزود: شــخصیت اجتماعــی مــردم ایــن جامعــه در فرهنــگ عمومــی آن جامعــه خاصــه 

ــی یــک جامعــه در فرهنــگ عمومــی آن اســت. می شــود و تعال
ــی در  ــگ عموم ــه فرهن ــان اینک ــا بی ــان ب ــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفه ــرکل فرهن مدی
کشــور ایــران مبتنــی بــر اصــول و معــارف اســامی اســت، بیــان کــرد: در دیــن اســام غیــر از 
اینکــه افــراد بــه یــک سلســله مبانــی فــردی بــه لحــاظ مبانــی اخاقــی و فــردی و فرهنگــی 
پایبنــد هســتند، سلســله مبانــی فرهنــگ و اخــاق وجــود دارد کــه براســاس روابــط اجتماعــی 

افــراد بــا یکدیگــر پایــه گــذاری شــده اســت.
وی اظهــار کــرد: برنامــه ریــزی فرهنــگ عمومــی بــرای افــراد براســاس دیــن اســام اســت، از 
ایــن رو فرهنــگ عمومــی برپایــه مــودت، همزیســتی، محبــت، همیــاری، همــکاری، کمــک و 

دســتگیری از یکدیگــر اســت.
بــه گفتــه حجــت االســام معتمــدی، مهــرورزی، عدالــت اجتماعــی و ظلــم ســتیزی از محــوری 

تریــن اصــول اســام در فرهنــگ عمومــی جامعــه اســت.
ــت  ــای اســامی، رعای ــت ارزش ه ــل حاکمی ــه دلی ــران اســامی ب ــرد: در ای وی خاطرنشــان ک
ــه،  ــوی جامع ــادی و معن ــعه م ــرفت، توس ــات در پیش ــه معنوی ــه ب ــی و توج ــت اجتماع عدال
ــی از  ــع اجتماع ــر مناب ــه حداکث ــتیابی ب ــه دس ــاد ب ــی و اعتق ــع گرای ــه جم ــج، روحی تروی

ــت. ــگ اس ــاح فرهن ــای اص اولویت ه

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه ابتــدای انقــاب اســامی 
ــا ظلــم و اســتکبار ســتیزی ایجــاد شــد، خاطرنشــان کــرد: امــروزه  ، فرهنــگ بــرای مقابلــه ب
ــیده  ــش کش ــه آت ــکا ب ــم آمری ــا پرچ ــور دنی ــش از 11۰ کش ــه در بی ــران بلک ــا در ای ــه تنه ن
ــل  ــن دلی ــه همی ــت ب ــا اس ــی در دنی ــاده طلب ــم و زی ــاد ظل ــکا نم ــه آمری ــرا ک ــود چ می ش

ــک اصــل اســت. ــران اســامی ی ــی در ای ــه فرهنــگ عموم فرهنــگ استکبارســتیزی ک
ــنهاد  ــاب و پیش ــکان دار انق ــوان س ــه عن ــی( ب ــه العال ــم انقاب)مدظل ــر معظ ــت: رهب وی گف
ــاس  ــه احس ــی کلم ــای واقع ــه معن ــگ ب ــه فرهن ــی در عرص ــگ  عموم ــتی فرهن ــده کش دهن
ــد منشــا تمام تحــوالت بشــری باشــد  ــد هســتند، آنچــه میتوان ــه من ــد و  دغدغ ــی کردن نگران

ــگ اســت. فرهن
ــه محیــط زیســت،  حجــت االســام معتمــدی ادامــه داد: رعایــت حقوق شــهروندی، احتــرام ب
رعایــت اداب و رســوم و شهرنشــینی و رعایــت قوانیــن و مقــررات از جملــه مولفه هــای فرهنــگ 

عمومــی اســت.
وی گفــت: حــوزه فرهنــگ عمومــی شــامل دانــش، نگــرش، رفتــار، فکــر، ایــده و اندیشــه اســت 

همچنیــن روابــط خانــواده، توســعه و شــاخص های فرهنگــی در فرهنــگ عمومــی هســتند.
خاطرنشــان می شــود، در تقویــم رســمی 1۴ آبــان بــه عنــوان روز فرهنــگ  عمومــی  بــه ثبــت 

رســیده اســت.

به مناسبت روز فرهنگ عمومی،حجت االسام و المسلمین رمضانعلی معتمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه

دیدار در باغ فیض
اجرای نمایشی به نویسندگی و کارگردانی امیر قیطاسی درتماشاخانه نگاه نجف آباد
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                                                                          کشف 9 قبضه سالح شکاری غیر مجاز در نجف آباد
 فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجف آباد از کشــف ۹ قبضه ســاح شــکاری غیر مجاز در عملیــات ماموران ایــن فرماندهی خبر داد.

ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی اعــام داشــت : در راســتای اجــرای طــرح ارتقــا امنیــت اجتماعــی طــرح برخــورد 
 بــا دارنــدگان ســاح هــای غیــر مجــاز توســط مامــوران فرماندهــی انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد اجــرا شــد.

وی افــزود : در اجــرای ایــن طــرح ۵ متهــم کــه ســابقه حمــل و نگهــداری ســاح غیــر مجــاز را داشــتند بــا هماهنگــی مرجــع 
 قضایــی دســتگیر و در بازرســی از مخفیــگاه آنــان تعــداد ۹ قبضــه ســاح شــکاری غیــر مجاز و۶۰۰ فشــنگ مربوطه کشــف شــد.

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد یکــی از اولویــت هــای ایــن فرماندهــی را برخــورد بــا جرایــم خشــن اعام کــرد و گفت 
:داشــتن ســاح غیــر مجــاز عــاوه بــر اینکــه برابــر قانــون جــرم اســت و بــرای دارنــدگان آنهــا مجــازات تعیین شــده زمینه ســاز 
بــروز درگیــری، قتــل و نــا امنــی اســت کــه پلیــس قاطعانــه بــا حامــان و دارنــدگان ایــن گونــه ســاح هــا برخــورد می کنــد.

تعامل و همفکری کانون های فرهنگی هنری مساجد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد همزمــان 
بــا ســالروز شــهادت شــهید مدافــع حــرم موســی جمشــیدیان  و 13 آبــان ســالروز تســخیر النه 
جاسوســی آمریــکا و روز دانــش آمــوز ، معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ، رئیــس اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد و جمعــی از مدیــران مســئول کانــون هــای فرهنگــی 

هنری مساجد با شهردار گلدشت دیدار و گفت و گو کردند.
در ایــن دیــدار کــه بــه منظــور تعامــل و همفکــری کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد بــا 
شــهرداری گلدشــت برگــزار شــد ؛ مدیــران مســئول کانــون هــای مســاجد شــهر گلدشــت و 
قلعــه ســفید در خصــوص فعالیــت هــا و توانمنــدی هــای کانــون هــای منطقــه گزارشــی ارائــه 

دادنــد و در ادامــه درخواســت هــا و مشــکات کانــون هــا مــورد بررســی قــرار گرفــت.
در ایــن نشســت لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد بــا اشــاره 
بــه  ظرفیــت هــای فرهنگــی شــهر گلدشــت و فعالیــت هــای شــاخص کانــون هــا خواســتار 

تعامــل و همــکاری دوجانبــه شــد.
ــای  ــون ه ــود کان ــت وج ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــت ب ــهردار گلدش ــی ش ــدی فردوس ــد مه محم
ــون  ــا حضــور کان ــری مســاجد ، تشــکیل شــورای فرهنگــی شــهر گلدشــت ب فرهنگــی و هن
ــادی و  ــی م ــاعدت و همراه ــود را در مس ــی خ ــمرد و  آمادگ ــروری برش ــاجد را ض ــای مس ه

ــت. ــام داش ــاجد اع ــای مس ــون ه ــوی کان معن
در  ادامــه مجتبــی راعــی فرمانــدار شهرســتان نجــف آبــاد  بــه اهمیــت جایــگاه کانــون هــای 
فرهنگــی و هنــری در بیــن اقشــار جامعــه اشــاره نمــوده و در ســخنان کوتاهــی بیــان داشــت  
ــرای اشــاعه  ــرای شــهرداری و ســایر ارگان هــا ب ــازوان توانمنــدی ب ــون هــا مــی تواننــد ب کان

فرهنــگ در بیــن آحــاد مــردم باشــند و بایــد ایــن ارتبــاط بیــش از پیــش گســترش یابــد.

ــاد رئیــس اداره  ــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب ــه گــزارش رواب ب
فرهنــگ و ارشــاد اســامی همزمــان بــا روز 1۴ آبــان » گرامیداشــت روز فرهنــگ عمومــی » به عنوان 
دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان بــا حضــور در جمــع نمازگــزاران شــهر گلدشــت و پیــش 

از خطبــه هــای نمــاز جمعــه ســخنرانی نمــود .
 رئیــس اداره و دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان در ســخنرانی پیــش از خطبه هــای نمــاز 
جمعــه شــهر گلدشــت ، ضمــن تبریک پیــروزی جــان برکفــان دالور نیــروی دریایی ســپاه پاســداران 
انقــاب اســامی در عملیــات دزدی دریایــی و ناکامــی ســرقت نفــت ایران توســط آمریــکا و همچنین 
تبریــک بــه مناســبت 13 آبــان روز دانــش آمــوز  ، در ســخنان کوتاهــی در خصــوص 1۴ آبــان روز 

فرهنــگ عمومــی مطالبــی را عنــوان نمود .
ســید حســن لــوح موســوی بــا اشــاره  بــه فرمایش مقــام معظــم رهبری کــه مــی فرمایــد  » فرهنگ 
اســاس کار ماســت ؛ افــزود : بــرای برنامــه ریــزی فرهنــگ ســالم ، تقویــت فرهنــگ عمومــی ، رصــد و 
پایــش مســائل فرهنگــی و ظرفیت هــای بالقــوه  ؛ فرهنــگ امــری ضــروری اســت و بــا برنامــه ریــزی و 

مدیریــت صحیــح مــی توانــد از بســیاری از آســیب هــاو انحرافــات اجتماعی جلوگیــری نماید.
 وی نقــش فرهنــگ عمومــی در برقــراری همزیســتی، مــودت، محبت، همــکاری، همیــاری و کمک و 
دســتگیری از یکدیگــر را مهــم دانســت و مهــرورزی و عدالــت اجتماعی و ظلــم ســتیزی را از محوری 

تریــن اصــول اســام در فرهنــگ عمومی جامعــه عنــوان نمود.
دبیــر شــورا و رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی ضمــن ارائــه گزارشــی از فعالیــت هــای شــورای 
فرهنــگ عمومــی شهرســتان نجــف آبــاد افــزود : شــورای فرهنــگ عمومــی براســاس فرمــان حضرت 
امــام خمینــی )ره( در ســال 13۶3 و بــا نــام شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی  شــکل گرفــت و پس از 

آن  موضــوع رســیدگی بــه وضعیــت فرهنگــی جامعــه در آن شــورا مطــرح و بــر اســاس نظــر حضرت 
آیــت اهلل خامنــه ای ریاســت وقــت شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، در ســال 13۶۴، به منظــور تعیین 
اهــداف ، سیاســت گذاری و هدایــت فرهنــگ عمومــی کشــور ، شــورای فرهنــگ عمومــی بــا وظایــف 

مشــخص شــکل گرفت.
لــوح موســوی بــا اشــاره بــه وظایــف شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان و اعضــای تشــکیل دهنده 
ایــن شــورا اضافــه کرد:گفــت: از ســال 13۸۵ تاکنــون در شهرســتان نجــف آبــاد ۷1 جلســه شــورای 
فرهنــگ عمومــی به ریاســت حجت االســام و المســلمین حســناتی امــام جمعــه ، معاون اســتاندار و 
فرماندار شهرســتان و دبیری اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرســتان برگزار شــده اســت که از ســال 
13۸۵ تاکنــون بیــش از ۵۰۰ مصوبــه نیــز داشــته اســت کــه برخــی از مصوبــات اجرایی شــده اســت.

فرهنگ اساس کار ماست

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجف آبــاد از کشــف یــک محموله پوشــاک قاچــاق بــه ارزش 3 میلیارد 
ریــال توســط مامــوران یگان امــداد ایــن فرماندهی خبــر داد

ســرهنگ »میثــم گوهــری آرانــی« بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: در راســتای مبــارزه بــا قاچــاق کاال ، 
مامــوران یــگان امــداد حیــن کنتــرل خودروهــای عبــوری بــه یــک دســتگاه ســواری پــژو مشــکوک 

و آن را متوقــف کردنــد.
وی افــزود: در بازرســی از ایــن خــودرو تعــداد ۴۰۰ ثــوب انــواع کاپیشــن فاقــد هــر گونــه مــدارک 

مثبتــه گمرکــی کشــف شــد .

ســرهنگ گوهــری آرانــی ادامــه داد: ارزش ایــن محمولــه کشــف شــده توســط کارشناســان مربوطــه 
3 میلیــارد ریــال اعــام شــده اســت .

ایــن مقــام انتظامــی اظهــار داشــت :در ایــن خصــوص یــک نفــر دســتگیر کــه جهــت ســیر مراحــل 
قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل داده شــد. فرمانــده انتظامــی شهرســتان »نجــف آبــاد« در پایان 
خاطــر نشــان کــرد: قاچــاق کاال ضربــه مســتقیم بــه تولیــدات و تولیدکنندگان داخلی کشــور اســت 
کــه از مــردم تقاضــا مــی شــود هــر گونــه اخبــار در ایــن خصــوص را از طریــق تمــاس بــا فوریــت 

هــای پلیســی 11۰ اطــاع دهنــد.

توقیف محموله پوشاک در نجف آباد

 همزمان با سالروز شهادت شهید مدافع حرم “موسی جمشیدیان“،نشست کانون های فرهنگی هنری مساجد گلدشت و قلعه سفید با مسئولین به منظور

 همزمان با 1۴ آبان “روز فرهنگ عمومی“، سخنرانی دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان پیش از خطبه های نماز جمعه شهر گلدشت
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خبر کوتاه برداشت زالزالک از باغات شهرستان

ــاد برداشــت زالزالــک باغــی بــه میــزان ۴۰۰ تــن  بــه گــزارش آقــای مهنــدس لطفــی مســئول باغبانــی شهرســتان نجــف آب

ــن  ــات ای ــار از باغ ــزان 1۰۰هکت ــتان می ــن شهرس ــی ای ــئول باغبان ــزارش مس ــه گ ــید . ب ــام رس ــه اتم ــتان ب ــن شهرس درای

شهرســتان بــه کشــت زالزالــک اختصــاص یافتــه کــه میــزان عملکــردآن ۴ تــن در هکتــار میباشــد. عمــده ایــن محصــول بــه 

کشــورهای همســایه از جملــه عــراق صــادر میگردد.مزایــای اســتفاده از ایــن میــوه باعــث مقــوی قلــب ، آرام کننــده و رفــع 

اضطــراب و بدخوابــی مــی باشــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل 
ــی در  ــس شــورای فرهنــگ عموم ــی ری ــه شــورای فرهنــگ عموم ــی دبیرخان ــط عموم از رواب
گردهمایــی شــورای فرهنــگ عمومــی سراســر کشــور کــه در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
برگــزار شــد، اظهــار داشــت: در ســفرهای اســتانی تاکیــد داریــم کــه شــورای فرهنــگ عمومــی 
در هــر اســتان تشــکیل تــا ایــن شــورا بــا اعضــای اســتانی و اعضــای شهرســتان هــا در قالــب 

پارلمــان فرهنگــی اســتان شــکل بگیــرد.
عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم ادامــه داد: در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و دولــت مردمی، 
نــگاه مــا بــه شــورای فرهنــگ عمومــی بــه عنــوان یــک فرصــت بــرای ارتقــای فعالیــت هــای 

فرهنگــی کشــور اســت.
ــی انقــاب  ــل شــورای عال ــت، ذی ــه شــکل گرف ــاق و تاسیســی ک ــن اتف ــزود: ای اســماعیلی اف
فرهنگــی بــرای همیــن مســأله اســت کــه فضــای فرهنگــی کشــور را بــه ســمت سیاســت هــای 
انقــاب تغییــر داده و ســرعت آن را بیشــتر کنیــم از طرفــی جریــان اصلــی انقــاب بــه ســمت 

تاســیس تمــدن نویــن و جامعــه اســامی بایــد از ایــن گــذر عبــور کنــد.
وزیــر فرهنــگ خاطرنشــان کــرد: نهــاد حقوقــی و تشــکیاتی کــه بــرای تحقــق جامعــه اســامی 

و زندگــی اســامی در نظــام دیــده شــده، شــورای فرهنــگ عمومــی اســت.
ــورای  ــترش ش ــش رو گس ــق پی ــه در اف ــد براینک ــا تاکی ــامی ب ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی

ــا در  ــه ابزاره ــت: هم ــرار دارد، گف ــه ق ــن وزارتخان ــای ای ــدر برنامه ه ــی در ص ــگ عموم فرهن
ــد. ــت ها باش ــن سیاس ــق ای ــرای تحق ــد ب ــامی بای ــاد اس ــگ و ارش ــار وزارت فرهن اختی

در حاشــیه ایــن نشســت بــا حضــور محمــد مهــدی اســماعیلی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
و شــماری از اعضــای شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور از کتــاب کار ایــن شــورا رونمایــی شــد.

گسترش شورای فرهنگ عمومی
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی درگردهمایی شورای فرهنگ عمومی سراسر کشور در وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی

غــم یــک حالــت موقــت بــي حوصلگــي و دلتنگــي اســت و بــه همیــن دلیــل مشــکل خاصــي 
تلقــي نمــي شــود. وقتــي غمگیــن مــي شــویم بــا گریــه، گــوش کــردن بــه موســیقي، تماشــاي 
یــک فیلــم و مــواردي از ایــن قبیــل حالمــان بهتــر مــي شــود. غــم تجربــه اي شــایع و عــادي 
میــان انســان هاســت در غمگینــي مــي دانیــد کــه چــه احساســي داریــد و چــه چیــزي بــراي 
ــي و  ــار غمگین ــرد را دچ ــي ف ــور طبیع ــه ط ــي، ب ــش زندگ ــوادث پرتن ــت. ح ــم اس ــما مه ش
عایمــي مــي کنــد کــه بــا عایــم افســردگي مشــابه اســت ایــن عایــم ممکــن اســت چنــد 
ــدت  ــردگي ش ــت. در افس ــي اس ــد طبیع ــک فراین ــي ی ــاورد. در داغدیدگ ــتر دوام نی روز بیش
ــا وجــود تغییــر در رویدادهــاي  عایــم و تــداوم نشــانه هــا بیشــتر مــي باشــد و خلــق فــرد ب
بیرونــي تغییــر نمــي کنــد و بــا کاهــش عملکــرد در زمینــه ي شــغلي، تحصیلــي و خانوادگــي 
روبروســت. در کل غمگینــي یــک واکنــش بهنجــار بــه بســیاری از موقعیــت هاســت در صورتــي 
کــه افســردگي یــک بیمــاري اســت کــه بــه نحــو نامطلوبــي بــر کل بــدن اثــر مــي گــذارد و 

درمــان نکــردن آن پیامدهــاي مهمــي بــراي فــرد دارد. 
دکتر الهام شکرانه 

تفاوت افسردگي و غمگیني

نجف آباد میزبان ضبط برنامه “زنده رود” شبکه استانی

عوامــل ضبــط و تهیــه برنامــه زنــده رود شــبکه اســتانی صــدا و ســیمای جمهــوری 
شــده  ملــی  ثبــت  ســنتی  و  قدیمــی  مشــاغل  گردشــگری،  ظرفیت هــای  از  اصفهــان 
ــد. ــه ش ــی مصاحب ــش تلویزیون ــت پخ ــوزه جه ــن ح ــدان ای ــا هنرمن ــد و ب ــاد بازدی نجف آب

و  ارغــوان(  درختچــه  شــاخه های  بــا  لوده بافی)ســبدبافی  گیــوه دوزی،  مشــاغلی چــون 

چاقوســازی و اماکنــی چــون مــوزه مردم شناســی نجف آباد)خانــه تاریخــی مهرپــرور( از مــوارد 
ــد. ــزارش بودن ــن گ ــه ای تهی

ــگری  ــی گردش ــن تاریخ ــاغل و اماک ــایر مش ــه س ــده، ب ــام ش ــی انج ــر هماهنگ ــا ب ــا بن ضمن
نجف آبــاد نیــز در گزارش هــای آینــده پرداختــه خواهــد شــد.
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ــا  ــی ب ــی، هشــت دانشــمند ایران ــه انتخــاب دانشــگاه اســتنفورد و طبــق شــاخص های جهان ب
بیشــترین میــزان تاثیرگــذاری در حوزه هــای فناورانــه، در جمــع دو درصــد دانشــمندان برتــر 
جهــان در ســال ۲۰۲1 قــرار گرفتنــد کــه یکــی از آن هــا دکتــر مرتضــی ایــزدی نخبــه نجــف 

آبــادی اســت.
ــزار  ــش از 1۰۰ ه ــات بی ــه اطاع ــی و ارائ ــرای معرف ــی ب ــکا پایگاه ــتنفورد آمری ــگاه اس دانش
ــر  ــات دانشــمندان در ۲۲ حــوزه علمــی و 1۷۶ زی ــان ایجــاد و اطاع دانشــمند برجســته جه
شــاخه را در آن ارائــه کــرده اســت. برگزیــدگان، بــر اســاس شــاخص هایی چــون تعــداد مقالــه 
چــاپ شــده، تعــداد کار علمــی انجــام داده، میــزان تاثیرگــذاری آنهــا و مقاالتشــان در حــوزه 

ــه مقــاالت منتشــر شــده آنهــا انتخــاب می شــوند. ــزان ارجاعــات ب فعالیــت و می
دکتــر احمدرضــا دهپــور، دکتــر مصطفــی قانعی،دکتــر مجیــد ســعیدی، دکتــر ســید فاضــل 
نبــوی، دکتــر ســید محمــد نبــوی، دکتــر آزاده منائــی و دکتــر صدیقــه عســگری دیگــر انتخاب 

شــدگان هســتند.
ــادی  ــاالت زی ــه اهلل )عــج( اســت و مق ــوم پزشــکی بقی ــزدی دانشــیار دانشــگاه عل مرتضــی ای
ــه چــاپ  ــی ب ــی و بین الملل ــایت های علمــی مل ــه در س ــادی دارد ک ــای علمــی زی در زمینه ه

ــی و گرمســیری و متخصــص داخلــی اســت. رســیده اســت. وی، دارای فلوشــیپ عفون
ایــزدی، چنــد ســال پیــش نیــز بــرای تالیــف کتــاب »راهنمــای جامــع پزشــکی در مســافرت 
ــه  ــد ب ــج جل ــر در پن ــه در ســالهای اخی ــرای مســافران و پزشــکان«  ک ــی ب ــن الملل ــای بی ه
چهــار زبــان زنــده دنیــا ترجمــه شــده، مــورد تقدیــر ویــژه رهبــر انقــاب قــرار گرفــت. گفتــه 
شــده رهبــری انقــاب در ایــن دیــدار، چنیــن اثــری را مایــه افتخــار نظــام اســامی و یکــی از 

منحصر به فردترین کتابهای تالیف شده در حوزه پزشکی دانسته بودند.
ایــزدی در ســال هــای اخیــر، دومیــن مرکــز ازن تراپــی کشــور را هــم در زادگاهــش نجــف آباد، 
راه انــدازی کــرده کــه در درمــان زخــم هــای بیمــاران دیابتــی، تاثیــر قابــل توجهــی داشــته 
و زمینــه ســاز مراجعــه بســیاری از بیمــاران دیگــر نقــاط کشــور بــه شهرســتان شــده اســت.
احمد شریعتی

                                                                برگزاری اولین دوره مسابقات کراسفیت بانوان استان
اولیــن دوره مســابقات کراســفیت ویــژه بانــوان بــه میزبانــی نجــف آبــاد بــا شــرکت ۴۶ نفــر از سراســر اســتان در باشــگاه آرشــام 
ــود  ــه کراســفیت اســتان، محم ــس کمیت ــب ریی ــی زاده نای ــان، نق ــس اداره ورزش و جوان ــن موحــد ریی ــا حضــور محمدامی ب
هادیــان و فریبــا لســانی رییــس و نایــب رییــس هیــات ورزش هــای همگانــی، نعمتــی و رادی مســوول و نایــب رییــس کمیتــه 

کراســفیت شهرســتان برگــزار شــد.
نفرات برتر : آنیتا محمودیان- مقام اول و  الهه رفیعی- مقام دوم و فاطمه رهنما - مقام سوم 

داوران :  مرضیه صفری، فرانک آزیدهاک، مریم ذوالفقاری، پریسا قاسمی و زهرا رییسی
عوامل اجرایی: شاقیک کیخامگردیچیان، الهه حاجتی

آســیه آقایــی امــروز بــا اشــاره بــه وضعیت هــوای اســتان اظهــار داشــت: نقشــه های هواشناســی 
بیانگــر تــداوم فعالیــت ســامانه بــارش زا بــر روی اســتان تــا اوایــل وقــت فردا اســت.

کارشــناس پیش بینــی اداره کل هواشناســی اصفهــان افــزود:  بــر ایــن اســاس در اکثــر مناطــق 
اســتان وضعیــت جــوی به صــورت نیمــه ابــری تــا ابــری و مه آلــود، گاهــی وزش بــاد و بــارش 
ــی و جنــوب و جنــوب شــرق  ــژه در نیمــه  غرب ــه وی ــرف ب ــارش ب ــاران، در مناطــق مرتفــع ب ب

ــود. ــی می ش ــتان پیش بین اس
ــم  ــتان خواهی ــر روی اس ــدار ب ــبتاً پای ــوی نس ــنبه ج ــه از روز سه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
داشــت، گفــت: دمــای هــوا طــی ۲۴ ســاعت آینــده در اکثــر مناطــق یــک تــا ۲ درجــه کاهــش 

خواهــد داشــت.
ــردا ۶ درجــه ســانتی گراد و  ــه ف ــای هــوای شــهر اصفهــان 1۴ و کمین ــان کــرد: دم ــی بی آقای
ــه ترتیــب  ــر درجــه ســانتی گراد ب ــای صف ــا دم ــا 1۸ و خوانســار و میمــه ب ــک ب خــور و بیابان

ــود. ــی می ش ــتان پیش بین ــاط اس ــردترین نق ــن و س گرم تری
کارشــناس پیش بینــی اداره کل هواشناســی اصفهــان بــا اشــاره بــه بــارش بــاران در ۲۴ ســاعت 
گذشــته در اســتان اصفهــان خاطرنشــان کــرد: علویجــه 1۶، اصفهــان یــک، اردســتان 1.۸، آران 
و بیــدگل ۲.۸، چــادگان ۷.۵، بوئیــن میاندشــت 1.۲، خوانســار ۷.3، داران 11.۶، دهاقــان ۴.۸، 

ــگان 1.۲،  ــان 3.۶، گلپای ــن شــهر 3.۵، ســمیرم ۴.۴، فریدون شــهر ۷.۲، کاش ــق 11.۵، زری ده
ــارش ثبــت شــده اســت. ــا 1.۲ میلی متــر ب مبارکــه ۵.۶، میمــه ۴.3 و نطنــز ب

بارش برف در مناطق مرتفع استان

نخبه نجف آبادی در جمع برترین دانشمندان جهان

رییــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: ســند زمیــن هجــده هــزار 
متــر مربعــی در مرکــز نجــف آبــاد کــه چنــد مدرســه در آن قــرار گرفتــه، بــه ارزش تقریبــی 

هفتــاد و دو میلیــارد تومــان، بــه نــام اوقــاف صــادر شــد.
ــن  ــه محمداب ــام موقوف ــه ن ــن زمیــن ب ــان داشــت: ســند ای ــی بی حجــت االســام رضــا صادق

ــف شــده. ــه هــای مســجد و حســینیه ارشــاد وق ــرای تامیــن هزین ــداهلل اســت کــه ب عب
ــات  ــع موقوف ــامانه جام ــه شهرســتان در س ــت ســند هجــده موقوف ــه ثب ــا اشــاره ب ــی ب صادق
کشــور از ابتــدای ســال تاکنــون، بیــان داشــت: بیشــتر ایــن موقوفــات غیــر انتفاعــی و شــامل 
مســاجد، تکایــا و باغــات بــوده انــد. یکــی از ایــن موقوفــات، زمیــن یــازده هــزار متــر مربعــی 
موقوفــه شــیرعلی در شــهر دهــق بــه ارزش یــازده میلیــارد تومــان اســت کــه شــهرداری ایــن 

شــهر را در خــود جــای داده اســت.

ــد  ــه آموزشــی مانن ــن مجموع ــورد اشــاره، شــامل چندی ــی م ــر مربع ــزار مت ــن هجــده ه زمی
ــا در  ــاور آن ه ــه مج ــمندری و دو مدرس ــهید س ــی ش ــه ورزش ــری، مجموع ــتان منتظ دبیرس
انتهــای خیابــان 1۵خــرداد شــمالی اســت کــه ســال هــا از وقــف شــان مــی گــذرد ولــی بــه 
ــرورش نجــف  ــه ثبــت رســیده. در طــول ایــن ســال هــا، آمــوزش و پ تازگــی ســند آن هــا ب
آبــاد، بابــت اســتفاده از زمیــن ایــن موقوفــه، کرایــه قابــل توجهــی بــه اوقــاف پرداخــت کــرده 

تــا در امــور خیــر مصــرف شــود.
آمــوزش و پــرورش شهرســتان، در حــال حاضــر بــا مشــکات متعــددی ماننــد کمبــود فضــای 
آموزشــی اســتاندارد و محدودیــت هــای بودجــه ای مواجــه اســت بــه طــوری کــه در بســیاری 

مقاطــع، حتــی امــکان پرداخــت ســرانه حداقلــی مــدارس را نداشــته و نــدارد.

سنددار شدن موقوفه 7۲ میلیاردی در نجف آباد
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خبر کوتاه

جلسه کارت شهروندی در سالن جلسات معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهرداری برگزار گردید.
در ایــن جلســه کــه بــا حضورتنــی چنــد از  مدیــران ارشــد شــهرداری نجــف آبــاد، نماینــده 
شــورای اســامی شــهر نجــف آباد،نماینــدگان شــهرداری های گلدشــت ،کهریزســنگ ،جــوزدان 
و ادارات مرتبــط شهرســتان  و تنــی چنــد از مدیــران ســتادی شــهرداری نجــف آباد برگزار شــد.

در ایــن جلســه عنــوان گردیــد کــه مطالعــات کارت شــهروندی از ســال 13۹۷ آغــاز گردیــد و 
در ســال ۹۸ کارت شــهروندی بــه بهــره بــرداری رســید .

مــواردی در ایــن جلســه مطــرح گردیــد نظیــر :  در خصــوص حــذف پــول و پــول ُخــرد، تخلــف 
دریافــت ،شــیوع بیمــاری هــا و همچنیــن کرونــا، اتــاف وقــت، آمــار جابه جایــی مســافر، آمــار 
هزینــه هــا ،افزایــش هزینــه هــای جانبــی ماننــد تهیــه بلیــط، جلوگیــری از جعــل و کاهــش 
ــایی  ــت شناس ــذی، قابلی ــای کاغ ــط ه ــا در بلی ــر نرخ ه ــفر، تغیی ــان س ــش زم ــب ،کاه معای

سیســتم هــدف ،اســتخراج اطاعــات آمــاری و...
ــویقی،  ــای تش ــته ه ــهروندی، بس ــری کارت ش ــوص فراگی ــه در خص ــن جلس ــران در ای مدی
لینــک شــدن بــا خدمــات دیگــر، همــکاری بیــن بخشــی، مفقــودی کارت ،گســتردگی خدمــات 
شــهرداری و توجیــه شــهروندان ،خدمــات کارآمــد ،فرســودگی نــاوگان و جلوگیــری از آلودگــی 
محیــط زیســت و نــاوگان مناســب، محدودیــت ترافیــک، شــارژ بــدون ATM ، حــذف کارت و 
زیرســاخت های آن و تامیــن تجهیــزات ،نظــارت تصویــری ،طــرح هــای فرهنــگ شــهروندی، 
اماکــن و زیرســاخت ها، فراگیــر کــردن کارت شــهروندی و طــرح تشــویقی، اســتفاده از تجــارب 
شــهرهای بــزرگ در ایــن زمینــه، شــارژ کارت شــهروندی درمرحلــه دریافــت بازیافــت و انضباط 

اجتماعی، سایز کارت، امنیت کارت و مباحث فنی و زیرساختی و... صحبت نمودند.
خدمــات کارت شــهروندی در ۵ حــوزه حمــل و نقــل عمومــی ،خدمــات ورزشــی و تفریحــی 
،خدمــات آموزشــی و فرهنگــی، خدمــات اختصاصــی و خدمــات عمومــی تعریــف شــده اســت.

در پایــان جلســه مقــرر گردیــد کمیتــه فرهنگــی تولیــد محتــوا ، کمیتــه فنــی در خصــوص 
ــی و محیطــی  ــات میدان ــی، تبلیغ ــا شــرکت متول ــا ،جلســه ب ــن فناوری ه ــروز رســانی آخری ب
ــه  ــهروندی، تهی ــگ ش ــه فرهن ــث کمیت ــازی ،مباح ــای مج ــبکه ه ــث ش ــداوم آن، مباح و ت

ــد ــی گردن ــی عملیات ــی و اینفوگراف ــپ، موشــن گراف ــد کلی ــه، تولی مصاحب

پرورش ساالنه بیش از 15 هزار قطعه قرقاول در شهرستان نجف آباد
محمــد کاظمــی پــرورش دهنــده قرقــاول بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مجموعــه تنهــا تولیــد کننــده و پــرورش دهنــده قرقــاول در اســتان 
اســت گفــت: در حــال حاضــر بــرای توســعه و ایجــاد اشــتغال و کار افرینــی ۴۸ واحــد خانگــی راه انــدازی شــده که بیــش از ۲ هــزار قطعه 

در ایــن واحد هــا پــرورش داده مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه قرقــاول در دو نــوع گوشــتی وزینتــی پــرورش داده می شــود افــزود: در نــوع گوشــتی بعــد از 3 مــاه بــه یــک 

کیلــو و ۲۰۰ گــرم می رســد و قابــل کشــتار اســت.
محمــد کاظمــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن پرنــده رژیــم غذایــی خاصــی نــدارد و مقــاوم بــه ســرما و گرمــا اســت افــزود: بزرگتریــن 

مشــکل صــادرات مســتقیم و حــذف واســطه ها بــرای تولیــد اســت.

بازدید پارلمان شهری از بزرگترین کشتارگاه صنعتی غرب استان

قربانعلــی مومنــی رییــس و اعضــای شــورای اســامی شــهر نجف آبــاد از پــروژه کشــتارگاه صنعتــی 
بازدیــد کردنــد.

ــود  و  ــریح نم ــتارگاه را تش ــزات کش ــا و تجهی ــش ه ــه بخ ــروژه کلی ــر پ ــد مدی ــن بازدی در ای
ــود. ــهر ب ــامی ش ــورای اس ــای ش ــوارد اعض ــواالت و م ــخگوی س پاس

کشتارگاه صنعتی نجف آباد..
ــداث  ــال، اح ــش از 3۰س ــر بی ــا عم ــاد ب ــی نجف آب ــتارگاه فعل ــودگی کش ــه فرس ــه ب ــا توج ب
ــهرداری در  ــامی و ش ــورای اس ــارم ش ــی دوره چه ــهر ط ــن ش ــد در ای ــتارگاه جدی یک کش
ــل مراحــل اداری و  ــاد و مســتمر و تکمی ــای زی ــد از پیگیری ه ــت و بع ــرار گرف ــتور کار ق دس
قانونــی، کلنــگ ایــن طــرح عظیــم در اســفندماه 13۹۴ توســط اســتاندار وقــت اصفهــان بــه 

ــن زده شــد. زمی
بخشــی از هزینــه ایــن کشــتارگاه از اعتبــارات مقــام معظــم رهبری)مدظلــه( بــوده کــه عــاوه 
بــر ســالن اصلــی کشــتار کــه دارای مســاحتی بیــش از دو هــزار و ۶۵۰ مترمربــع اســت و در 
ــزار و  ــای ســه ه ــا مجمــوع زیربن ــل ب ــد آغ ــای دیگــری مانن ــه ســاخته شــده، فضاه دو طبق
۵۰ متــر مربــع، ســالن پیــش ســرد بــا مســاحت تقریبــی دو هــزار مترمربــع، بخــش فــرآوری 
ــی و  ــز پیش بین ــع نی ــاحت ۵3۰ مترمرب ــا مس ــمت اداری ب ــع و قس ــات در ۷۶۰ مترمرب ضایع

احــداث شــده اســت.
اتصــال کشــتارگاه بــه شــبکۀ آب   شــرب، گاز شــهری و بــرق در کنــار ایجــاد تاسیســاتی ماننــد 
پســت بــرق، از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در ایــن طــرح هســتند. در همیــن راســتا، بیــش 

از ۵ کیلومتــر خط انتقــال آب احــداث گردیــد تــا نیــاز ایــن مجموعــه بــه ۵۰۰ مترمکعــب آب 
در ثانیــه را برطــرف کنــد.

 یــک تصفیه خانــه بــا ظرفیــت تصفیــه و انتقــال ۸۰۰ مترمکعــب پســاب نیــز در ایــن پــروژه 
ــبز  ــاری فضای س ــرای آبی ــدی ب ــا زیرســاخت های ایجــاد شــده، پســاب تولی لحــاظ شــده و ب

ایــن مجموعــه اســتفاده خواهــد شــد
پیش بینی صنایع جانبی برای کشتارگاه نجف آباد

از جملــه امتیــازات ایــن طــرح می تــوان بــه پیش بینــی صنایــع جانبــی و تکمیلــی در 
ــا ســرمایه گذاری  ــج و ب ــه تدری ــه کار کشــتارگاه، ب ــاز ب ــد از آغ ــه بع ــرد ک ــار آن اشــاره ک کن

ــد. ــد ش ــاد خواهن ــی ایج بخش خصوص
ــه و  ــد ژل ــه چــرم، تولی ــرآوری خــون، کارخان ــه ف ــوان ب ــی می ت ــع تبدیل ــن صنای ــۀ ای از جمل
پــودر اســتخوان اشــاره کــرد کــه در مجمــوع ضمــن جلوگیــری از ورود مقادیــر قابــل توجهی از 
پســماندهای کشــتارگاه بــه محیط زیســت، ارزش افــزودۀ قابــل توجهی نیــز ایجــاد خواهند کرد.

کارشناســان و مســئوالن مربوطــه اعتقــاد دارنــد، بهره بــرداری کامــل از ایــن کشــتارگاه، عــاوه 
بــر ایجــاد ظرفیت هــای قابــل توجهــی از اشــتغال و ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی، زمینــۀ 

صــادرات محصــوالت مختلفــی را هــم ایجــاد خواهــد کــرد..

کارت شهروندی نجف آباد روی میز مدیران
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                                                                     مدیریت شهرداری نجف آباد میزبان هیات امنا آرامستان
ــتان  ــا آرامس ــات امن ــس هی ــا و ریی ــان اعض ــارون میزب ــرای خ ــگان فرهنگس ــاالر فرزان ــاد در ت ــف آب ــهری نج ــت ش مدیری

نجف آبــاد بــود.
در ایــن جلســه پــس از صحبــت امامــی شــهردار نجــف آبــاد، اعضــای شــورای اســامی شــهر و هیــات امنــای آرامســتان بــه 

بیــان نقطــه نظــرات خــود پرداختنــد.
ــا آرامســتان در ســال هــای گذشــته توســط مهنــدس ســلیمانی، بیــان عملکــرد واحــد  ــه گــزارش عملکــرد هیــات امن ارای
متوفیــات شــهرداری توســط کرمــی رییــس ایــن بخــش، پخــش کلیــپ گوشــه ای از اقدامــات انجــام شــده مدیریــت شــهری 

و.. از بخــش هــای دیگــر ایــن جلســه بــود.

ولــی اهلل نصــر اصفهانــی در خصــوص آمــار فرزنــدان ســاکن خانه هــای کــودک و نوجــوان بهزیســتی، 
اظهــار کــرد: اســتان اصفهــان در حــال حاضــر دارای ۴۰ خانــه کــودک و نوجــوان اســت و در مجمــوع 
1۲۰۰ کــودک و نوجــوان در ســطح اســتان تحــت پوشــش بهزیســتی هســتند کــه حــدود ۶۰۰ 
فرزنــد فاقــد سرپرســت مؤثــر در خانه هــای کــودک و نوجــوان مســتقر و ۶۰۰ فرزنــد دیگــر نیــز بــه 
ــه  ــه، دایــی ســپرده شــده اند و بهزیســتی ب ــزرگ، عمــه، خال ــزرگ، مادرب خانواده هــای نســبی پدرب

ــه خانواده هــا پرداخــت می کنــد. ــه ب صــورت امــداد کمــک معیشــت ماهان
وی افــزود: در خانه هــای کــودک و نوجــوان کــه بــه صــورت هیئــت امنایــی اداره می شــوند، تمــام 
حمایت هایــی کــه پــدر و مــادر از فرزنــد خــود می کننــد از قبیــل تغذیــه، پوشــاک، پیگیری هــای 

ــوزی انجــام می شــود. ــی، شــغل و مهارت آم تحصیل
مدیــرکل بهزیســتی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه وجــود خواهــر و بــرادر در خانه هــای کــودک و 
نوجــوان بهزیســتی، افــزود: بیشــتر فرزنــدان ســاکن در خانه هــای کــودک و نوجــوان بدسرپرســت 
ــز ســاکن هســتند؛  ــرادر نی هســتند. در حــال حاضــر در خانه هــای کــودک و نوجــوان خواهــر و ب
فرزنــدان تــا ســه ســالگی در شــیرخوارگاه، از ســه تا شــش ســالگی در خانه هــای کــودکان و نوجوانان 
نگهــداری شــده و خواهــر و برادرهــا در کنــار یکدیگــر زندگــی می کننــد، امــا پــس از شــش ســالگی 
کــودکان تفکیــک جنســیتی شــده و خواهــر و برادرهــا در هفتــه یــک یــا دو روز می توانند بــا یکدیگر 

ماقات داشــته باشــند.
وی بــا تاکیــد بــر اقدامــات انجــام شــده در راســتای بــاال بــردن ســامت روان فرزنــدان، اظهــار کــرد: 
در گذشــته فرزنــدان خانه هــای کــودک و نوجــوان بــه صــورت اردوگاهــی زندگــی می کردنــد امــا در 
راســتای حفــظ ســامت روان فرزنــدان در حــال حاضــر، در منازلــی ســاکن هســتند کــه فاقــد تابلــو 
اســت؛ همچنیــن ســعی بــر مشــارکت دادن فرزنــدان در کارهــای خانــه ماننــد خریــد، شست وشــو، 
آشــپزی و ... اســت و فرزنــدان در مــدارس عــادی ثبت نــام می شــوند؛ ســعی بــر تعریــف محیطــی 

مانند خانواده برای آنان است تا کمبودی احساس نکنند.
نصراصفهانــی ادامــه داد: هــر ســاله همــه فرزنــدان کــودک و نوجــوان تحــت پوشــش بهزیســتی در 
جشــن تحصیلــی شــرکت می کننــد، امــا ســال گذشــته بــه علــت شــیوع کرونــا ایــن جشــن برگــزار 
نشــد؛ در ســال جــاری بــا توجــه بــه کاهــش شــدت کرونــا جشــن تحصیلــی بــه صــورت منطقــه ای، 
بــرای 1۲۰۰ نفــر در پنــج منطقــه برگــزار شــد کــه جشــن اصلــی در نجف آبــاد بــوده و بــه صــورت 
آنایــن تمــام چهــار مرکــز دیگــر بــا مرکــز نجف آبــاد اتصــال داشــتند. هــدف برگــزاری ایــن جشــن 
تشــویق فرزندانــی اســت کــه در طــول ســال تحصیلــی حائــز رتبه هــای خــوب و ممتــاز بوده انــد تــا 

تشــویقی بــرای ادامــه تحصیــل آنهــا باشــد.
احمد شریعتی

وجود 1۲00 کودک فاقد سرپرست موثر در اصفهان

مهنــدس عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد، معاونین ،مدیــران مناطــق پنجگانــه، مدیران 
عامــل ســازمان هــای وابســته ، مدیــران ســتادی شــهرداری بــه اتفــاق قربانعلــی مومنی ریاســت 
و اعضــای  شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد بــا حضــور در یادمان شــهدای نجــف آبــاد و مقبره 
شــهید حججــی بــا نثــار گل ، تجدیــد میثاقــی دوبــاره بــا آرمانهــای انقــاب و شــهدا نمودنــد.

در ایــن برنامــه که مزین به قرائت زیارت پرفیض عاشــورا بود، پدر شــهید حججــی، نماینده دفتر 
امــام جمعه ، ســخنگوی شــورای اســامی شــهر و شــهردار نجــف آباد به ایــراد ســخن پرداختند.

ایشــان در ســخنانی بــا تبییــن منزلــت و رشــادت مردیهــای شــهدا،  عنــوان داشــتند فعالیــت 
ســی و دومیــن مدیریــت شــهری نجــف آبــاد در عرصــه هــای مختلــف بــه صــورت جهــادی بــا 

نــگاه بــه رضایتمنــدی و منزلــت شــهروندان شــریف نجــف آبــاد صــورت پذیــرد.
در ایــن برنامــه همچنیــن بــا پخــش کلیــپ هــای مرتبــط بــا 13 آبــان و  ۲۵۰۰ اللــه ســرافراز 

شــهر علــم، ایمــان و ایثــار یــاد شــهدای گرانقــدر شــهر شــهیدان گرامــی داشــته شــد.

مراسم تجدید میثاق با آرمان های انقالب و شهدا 

رییــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آبــاد گفــت: شــهرداری نجــف آبــاد متعهــد شــده 
اســت کــه در قبــال آزادســازی ۴۰۰۰ متــر مربــع از اراضــی ایــن دانشــگاه، عــاوه بــر اجــرای 
ــم  ــیر را ه ــی مس ــت اینچ ــال آب بیس ــه انتق ــط لول ــگاه، خ ــل ورودی دانش ــردان مقاب دوربرگ

جابــه جــا کنــد.
ــاک و  ــت ام ــط معاون ــه توس ــن توافقنام ــای ای ــد و امض ــه تأیی ــاره ب ــا اش ــش ب ــا نق امیررض
مســتغات مرکــز امــور عمرانــی دانشــگاه در بیســت و یکمیــن جلســه هیــأت امنــای دانشــگاه 
اضافــه کــرد: در ایــن جلســه، از تخریــب و شکســته شــدن حریــم و تخریــب غیرقانونــی دیــوار 
ــراز ناخشــنودی شــده اســت. ــی و اخــذ مجوز هــای الزم، اب دانشــگاه قبــل از طــی مراحــل قانون

ــا کلنــگ زنــی تقاطــع غیرهمســطح شــهدای دانشــجو در  ــان1۴۰۰ و هــم زمــان ب چهــارم آب
ورودی شــمالی نجــف آبــاد، دیوارهــای محصــور کننــده زمیــن هــای مــورد اشــاره، بــه دســتور 
ــس،  ــرون در مجل ــران و ک ــاد، تی ــردم نجــف آب ــده م ــی نماین ــا همراهــی ابوالفضــل ابوتراب و ب

توســط لــودر تخریــب شــد.

آزادسازی چهار هزار متر مربعی در دانشگاه آزاد نجف آباد
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
به مناسبت میالد امام حسن عسگری)ع(

بهار تازه و گل تازه و چمن تازه
ستاره یار و فلک یار و دورگردون، یار

هر آن که بر گل رخسار تو گشاید چشم
بهار را چه کند؟ ای به »چهر« رشِک بهار!

درخت اگر گل سوری، به باغ آورده
نهال قامت تو، آفتاب دارد بار!

والدت امام حسن عسکری)ع( مبارک باد

کارت پستال های بارانی در نیمه پاییز 1400

ادامه از صفحه 1
رییــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: طــی هفتــه تربیــت بدنــی و ورزش 
کــه از بیســت و ششــم مهــر مــاه تــا دوم آبــان 1۴۰۰ ادامــه داشــت، بیــش از هفتــاد و دو ویــژه 

برنامــه بــه همــت هیــات هــای ورزشــی شهرســتان برگــزار شــد.
ــاب و  ــا طن ــالن کار ب ــامل س ــی ش ــروژه ورزش ــش پ ــاح ش ــت: افتت ــد گف ــن موح ــد امی محم
ــات بدنســازی  ــش و کارگاه هی ــازی، ســالن همای ــوردی، ســالن شمشــیر ب ــوزش صخــره ن آم
ــا  ــازی ب ــگاه بدنس ــتخر آزادی و دو باش ــدد اس ــازی مج ــدازی و بازس ــدام، راه ان ــرورش ان و پ

ــد. ــا بودن ــه ه ــن برنام ــه ای ــزات پیشــرفته از جمل تجهی
موحــد بــا اشــاره بــه حضــور مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان و مســئوالن ارشــد شهرســتان 

ــه  ــاده روی و دوچرخ ــزرگ پی ــش ب ــت:برگزاری همای ــان داش ــا، بی ــرح ه ــن ط ــاح ای در افتت
ــه  ــاحلی مجموع ــن س ــل زمی ــان، تکمی ــازی اداره ورزش و جوان ــواری و کوهنوردی،بازس س
ورزشــی آزادی و زیــر ســازی زمیــن شــماره ۲ چمــن ورزشــگاه آزادی از دیگــر اقدامــات انجــام 

شــده طــی ایــن بــازه زمانــی هســتند.
وی در پایــان ضمــن تشــکر ویــژه از حمایــت و همراهــی مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان، 
مدیــران ارشــد و هیــات هــای ورزشــی شهرســتان، خاطــر نشــان کــرد: ورزش شهرســتان کــه 
در مــاه هــای اخیــر و بــه دالیــل مختلــف بــا نوعــی رکــود و توقــف مواجــه شــده بــود، یــک بــار 
دیگــر بــه همــت جامعــه ورزشــی شهرســتان و مســئوالن مربوطــه، فعــال شــده و امیدواریــم 

ایــن موضــوع بــه گســترش نشــاط در بیــن اقشــار مختلــف مــردم کمــک کنــد.


