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2
خبر کوتاه

برگزاری مسابقات تکواندو استعدادهای برتر شهرستان نجف آباد
ــتان  ــر شهرس ــتعدادهای برت ــدو اس ــابقات تکوان ــاد مس ــتان نجف آب ــان شهرس ــی اداره ورزش و جوان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نجــف آبــاد در بخــش پســران بــه مناســبت گرامــی داشــت هفتــه وحــدت و هفتــه تربیــت بدنــی و ورزش در ســالن ورزشــی 
ــدو  ــادی رییــس هیــات تکوان ــا حضــور شــهرام اهلل اب ــا شــرکت ۸۷ نفــر ب شــهرداری گلدشــت برگــزار شــد. ایــن مســابقات ب
اســتان اصفهــان، محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد، فردوســی شــهردار و رضایــی معــاون 
شــهرداری، جمشــیدیان امــام جمعــه گلدشــت، تقــی فــارغ، جمشــیدیان و نــوروزی از اعضــای شــورای اســالمی شــهر گلدشــت، 

کاظمــی و دهقانــی رییــس و دبیــر هیــات کاراتــه شهرســتان برگــزار شــد.
نتایج تیمی مسابقات : باشگاه آرمین یزدانشهر به مربیگری مهران مسعودی نژاد - مقام اول ، باشگاه نوین گلدشت به مربیگری 

مجید عرب - مقام دوم ، باشگاه انقالب نجف آباد به مربیگری سعید خانیان- مقام سوم

ادامه از صفحه 1
ــاد رئیــس   بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آب
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی از امضــای تفاهــم نامــه همــکاری مشــترک بیــن اداره فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی و فرماندهــی نیــروی انتظامــی خبــر داد و گفــت : از آنجایــی کــه پیشــگیری از  
آســیب هــاو ناهنجــاری هــای اجتماعــی در جامعــه نیازمنــد همــکاری و تعامــل همــه دســتگاه 
هــای اجرایــی اســت و رســیدن بــه امنیــت پایــدار در جامعــه با مشــارکت دوســویه امــکان پذیر 
اســت ؛ ایــن تفاهــم نامــه بــا هدف همــکاری و مشــارکت در اجرای برنامــه های دینــی ، فرهنگی 
ــه امضــای دو دســتگاه رســید.  ، آموزشــی ، علمــی و فرهنگــی هنــری در 3 مــاده تنظیــم و ب
ــی  ــای فرهنگ ــا و جشــنواره ه ــش ه ــزاری همای ــوح موســوی مشــارکت در برگ سیدحســن ل
ــی  ــای تبلیغ ــه ه ــرای برنام ــی ،  اج ــای اجتماع ــیب ه ــگیری از آس ــتای پیش ــری در راس هن
ــت  ــز تح ــاد و مراک ــردم نه ــای م ــازمان ه ــای س ــت ه ــری از ظرفی ــره گی ــی ، به و ترویج
پوشــش اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ، همــکاری در حــوزه فضــای مجــازی ، تهیــه و تولیــد 
ــوازی کاری در برنامــه هــای  ــز از م محصــوالت فرهنگــی اجتماعــی در ســطح اســتان و پرهی

ــرد. ــوان ک ــه عن ــن تفاهــم نام ــه اهــداف مهــم ای ــری و اجتماعــی را از جمل فرهنگــی هن
ــراز خرســندی از  ســرهنگ میثــم گوهــری فرماندهــی نیــروی انتظامــی شهرســتان ضمــن اب
انعقــاد تفاهــم نامــه  تصریــح کــرد : ارائــه طــرح هــای کارشناســی در راســتای پیشــگیری از 
جرایــم و آســیب هــای اجتماعــی و دســتیابی به امنیــت پایدار از مواردی اســت که با  مشــارکت 

اجتماعــی و بهــره گیــری از ظرفیــت هــای فعــاالن فرهنــگ و هنــر جامعــه امــکان پذیــر اســت .
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در پایــان ضمــن تقدیــر از اســتقبال فرماندهــی نیــروی 
ــروی  ــی نی ــن اداره ، فرمانده ــکاری ای ــا هم ــرد ب ــدواری ک ــار امی ــتان اظه ــی شهرس انتظام
انتظامــی و اهالــی فرهنــگ و هنــر و ادب شهرســتان شــاهد کاهــش آســیب هــای اجتماعــی و 

جــرم در شهرســتان باشــیم  .

زندگی به سبک باران
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آباد دومیــن  دوره 
زندگــی بــه ســبک بــاران و کســب مهــارت هــای  زندگــی در آمــوزه های نهــج البالغــه  به همت 
کانــون  و موسســه فرهنگــی قــرآن و عتــرت  مســجد آیــت الــه حججــی  شهرســتان نجــف آباد 
بــا هــدف بهــره گیــری و آشــنایی بــا اندیشــه هــای نــاب حضــرت علــی )ع( برگــزار مــی شــود.

مســئول موسســه فرهنگــی قــرآن و عتــرت آیــت الــه حججــی گفــت : ایــن دوره در خصــوص 
شــناخت حضــرت علــی )ع( و نهــج البالغــه و اســتفاده از مطالــب ایــن کتــاب ارزشــمند بحــث 
و بررســی مــی شــود . در ایــن دوره کــه  روزهــای پنجشــنبه از ســاعت 9:30 تــا 12صبــح در 
محــل مجتمــع فرهنگــی هنــری آیــت الــه حججــی  برگــزار مــی شــود ؛ در خصــوص معنــای 

نهــج البالغــه ، معرفــی ســید رضــی ،آیاتــی از قــران کــه در وصــف حضــرت علــی )ع( در قــرآن 
آمــده اســت ، مــودت و دوســتی  و حکمــت هــای نهــج البالغــه آمــوزش داده مــی شــود .

عــذرا حججــی افــزود : ایــن دوره از آشــنایی بــا نهــج البالغــه توســط اســتاد دری تدریــس مــی 
شــود و در هــر جلســه ای آیــه ای از قــرآن کریــم در مــورد حضــرت امیــر المومنیــن بیــان مــی 
ــه شــرکت  ــی شــود ک ــزاری دوره ، ســئواالتی توســط اســتاد طراحــی م ــس از برگ شــود و پ

کننــدگان در مــورد ســئواالت تحقیــق مــی نماینــد .
عالقــه منــدان مــی تواننــد جهــت آگاهــی و شــرکت در دوره یــاد شــده بــه نشــانی : نجف آبــاد ، 
ابتــدای خیابــان منتظــری شــمالی موسســه فرهنگــی قرآنــی آیــت اله حججــی مراجعــه نمایند.

دفاع از طرح های اجرایی پایتختی کتاب نجف آباد
نشستی به صورت ارتباط زنده با دفتر یونسکو در تهران از محل یادمان شهید محسن حججی به منظور 

  در آموزه های نهج البالغه  در محل کانون و موسسه فرهنگی قرآن و عترت آیت اله حججی نجف آباد، 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  شهرســتان نجــف آبــاد  جلســه 
دفــاع از طــرح هــای اجرایــی پایتختــی کتــاب و کتابخوانــی نجــف آبــاد بــا حضــور  شــهردار، 
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، مســئول  اداره  کتابخانــه هــای عمومــی نجــف آبــاد  ، 

پــدر شــهید مدافــع حــرم محســن حججــی بــه هیــات داوران پایتختــی کتــاب مســتقر در دفتــر 
یونســکو ایــران  برگــزار شــد .

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف آبــاد بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود :  در پنجمیــن  
دوره از جــام باشــگاه هــای کتابخوانــی کــودک و نوجــوان در بیــن ۸۸۷ باشــگاه ثبــت شــده در 

اســتان اصفهــان تعــداد ۷10 باشــگاه فقــط از شهرســتان نجــف آبــاد بــود.
ــده از  ــاط مســتقیم و زن ــه صــورت ارتب ــم ب ــن مراس ــزود : ای ــوی  اف ــوح موس ــید حســن ل س
محــل یادمــان شــهداء بــا دفتــر یونســکو در تهــران برگــزار شــد تــا از طــرح پایتختــی کتــاب 

ــاع شــود . شهرســتان دف
ــاب و  ــوزه کت ــاد در ح ــف آب ــتان نج ــای  شهرس ــت ه ــوص  فعالی ــه  در خص ــن جلس در ای
کتابخوانــی ،  پایتختــی ایثــار و شــهادت ، طــرح کتــاب و دانایــی و... توســط اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی ، اداره  کتابخانــه هــای عمومــی نجــف آبــاد و مجموعــه شــهرداری  بــه هیــات 
داوران پایتختــی کتــاب ارایــه شــد و مــوارد مذکــور بــا هفــت مرکــز دیگــر وارد رقابــت کســب 

پایتختــی کتــاب شــد.
ــی  ــواردی چــون معرف ــه م ــزار شــد  ؛ ب ــده  برگ ــاط زن ــه صــورت ارتب ــن نشســت کــه ب در ای
ــی ، معرفــی  ــگارش تقویــم کتابخوان ــد ن شهرســتان ، پیشــنیه فرهنگــی و هویتــی شــهر ، رون
تیــم مســتندنگاری و پایتختــی، چــارت عملکــردی طــرح ، معرفــی زیرســاخت هــای ایــن حــوزه 

و مــرور اقدامــات  و برنامــه هــای کتابخوانــی اشــاره شــد 
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                                                                          کشف سه خودروی سرقتی در نجف آباد
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: طــی اجــرای بیســت و دومیــن طــرح ارتقــای امنیــت اجتماعــی محلــه محــور 
در ایــن شهرســتان، پنــج متهــم تحــت تعقیــب مراجــع قضایــی و فــراری، ســه ســارق خــودرو و شــش ســارق اماکــن خصوصــی 
دســتگیر شــدند. ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی بــا اشــاره بــه کشــف ســه خــودروی مســروقه و اعتــراف متهمــان بــه حداقــل 
هفــده فقــره ســرقت بیــان داشــت: در ایــن طــرح کــه توســط مامــوران کالنتــری بــه همــراه نیروهــای کمکــی از یــگان امــداد 
و پلیــس هــای تخصصــی انجــام گرفــت، شــانزده خــرده فــروش مــواد مخــدر نیــز دســتگیر شــدند کــه از مخفیــگاه آن هــا، 
هشــتصد گــرم انــواع مــواد مخــدر کشــف گردیــد. گوهــری بــا اعــالم ادامــه ایــن طــرح و تحویــل متهمــان بــه مراجــع قضایــی 
خاطــر نشــان کــرد: دو ســالح غیــر مجــاز شــکاری و یــک قبضــه ســالح جنگــی بــه همــراه ســی فشــنگ شــکاری نیــز طــی 

ایــن طــرح کشــف و ســه نفــر در همیــن رابطــه دســتگیر شــدند.

نواختن زنگ ایثار و مقاومت
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد همزمــان 
ــگ  ــن زن ــن نواخت ــوزی آیی ــش آم ــل و روز بســیج دان ــد غیرعام ــه پدافن ــا فرارســیدن  هفت ب
ــش آمــوزی اســتان و جمعــی از مســئولین  ــا  حضــور مســئول بســیج دان ــار و مقاومــت ب ایث

شهرســتان در محــل یادمــان شــهید حججــی برگــزار شــد.
ــوص  ــان در خص ــتان اصفه ــوزی اس ــش ام ــیج دان ــئول بس ــور مس ــب پ ــم رج ــن مراس در ای
فعالیــت هــای انجــام شــده در برنامــه تلویزیونــی شــاد و فضــای مجــازی مطالبــی را بیــان نمود.

ــه ی ادارات و  ــه وظیف ــاره ب ــا اش ــاد  ب ــف آب ــالمی نج ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن  رئی
ــدات  ــرایط تهدی ــر  دشــمن در ش ــای الزم در براب ــی  ه ــازمان ها در خصــوص ایجــاد آمادگ س
ــا تهدیدهــا  ــزود مواجهــه ب ــزوم  تامیــن ایمنــی و امنیــت و اســتقالل کشــور اف نامتقــارن و ل
اجتناب ناپذیــر اســت، ولــی بــا آگاهــی بخشــی از تهدیــدات بــه نســل جــوان مــی تــوان اثــرات  
تهدیدهــا را کمتــر و خنثــی نمــود. گفتنــی اســت ایــن برنامــه همــراه بــا پخــش  بیانــات مقــام 

معظــم رهبــری از طریــق ویدیــو کنفرانــس آغــاز شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد ســید حســن 
لــوح موســوی در جلســه هماهنگــی و جمــع بنــدی هفتــه کتــاب و کتابخوانــی در ســخنان کوتاهــی 
ضمــن خیــر مقــدم بــه حاضریــن بــا اشــاره به اینکــه شهرســتان نجــف آبــاد از بیــن دویســت و اندی 
شهرســتان وارد ۷ شــهر برتــر و اکنــون نیــز جــزء 5 شــهر برتــر شــده و بــه مرحلــه نهایــی راه یافتــه 
اســت ؛ افــزود : در صــورت انتخــاب ایــن شهرســتان بــه عنــوان پایتخــت کتــاب حتما جزء شــهرهای 

خــالق کتــاب قــرار مــی گیریــم .
در ادامــه مجیــد میرزایــی بخشــدار مرکــزی شهرســتان ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای 
دانــش آمــوز  ، هفتــه کتــاب و کتابخوانــی را فرصــت خوبــی بــرای ترویــج فرهنگ کتابخوانی دانســت 
و خاطــر نشــان کــرد  حتــی اگــر ایــن شهرســتان بــه عنــوان پایتخــت کتــاب انتخــاب نشــود چیزی 

از ارزش هــای ایــن شهرســتان کــم نمــی شــود .
مجیــد میرزایــی بــا اشــاره بــه اینکــه ســرانه مطالعــه 16 دقیقه اســت افــزود: عــالوه بــر کتابخوانی به 

روش ســنتی بایــد بــه ســمت  فضــای مجــازی برویــم و آن را ســاماندهی نماییم .
وی یــادآور شــد: بــا تــالش دهیــاران پیگیــری هــای الزم جهت گســترش فرهنگ کتــاب و کتابخوانی 

در روســتا هــا انجــام خواهد شــد.
ــای  ــی ه ــالی و هماهنگ ــای ارس ــه ه ــه برنام ــه کلی ــری و ارائ ــوص پیگی ــت در خص ــن نشس در ای
الزم جهــت جلوگیــری از مــوازی کاری در هفتــه کتــاب و کتابخوانــی  بحــث و تبــادل نظــر شــد 

برنامه ریزی هفته کتاب و کتابخوانی در نجف آباد

پــس از اقامــه نمــاز جمعــه نجــف آبــاد بــا حضــور حجت االســالم علیرضــا فرهنگ مســئول شــورای 
سیاســتگذاری ائمــه جمعــه اســتان و اعضــا و فعالیــن ســتاد نمــاز جمعه، جلســه ســتاد نمــاز جمعه 

شهرســتان نجــف آبــاد در مســجد جامــع برگــزار گردید.
مســؤول  شــورای سیاســت گذاری ائمه جمعــه اســتان اصفهــان در ایــن جلســه گفــت :  بــا مشــاهده 
ــرای ارتقــا ســطح کیفــی و کمــی نمازهــای جمعــه، چشــم انداز  و بررســی چشــم انداز برنامه هــا ب
باکیفیتــی در دو قســمت کلــی اســت کــه قســمت اول، تقویــت نمــاز جمعه بــا اهمیــت جوان گرایی 
ــن  ــه در ای ــای جمع ــتر نمازه ــی بیش ــمت دوم، پویای ــت  و قس ــا اس ــت خطبه ه ــد و تقوی و رص

ــت. ــم انداز اس چش
در ایــن جلســه عنــوان شــد کــه ســتاد نمــاز جمعــه برگرفتــه از بطــن جامعــه و اســتفاده از نخبگان 

و اشــخاص تاثیرگــذار جامعــه مــی باشــد کــه هــدف ایــن نهــاد مباحــث فرهنگــی عنــوان گردید.
در ایــن جلســه پایگاه هــای فعــال، شــاخص های برنامــه ریــزی و ارزیابــی آن عنــوان گردیــد و  برنامه 
هــای مدیریتــی و ســنجش ظرفیت هــا در زمان هــای مشــخص بیــان گردیــد، مباحث فضای رســانه 
ای و مجــازی و جایــگاه سیاســی ،اجتماعــی و مدیریتــی نجــف آبــاد نیــز توســط اعضــا بیــان شــد.

در ایــن جلســه بــه دلیــل ضیــق وقــت مقــرر گردیــد جلســه مجــدد و مفصلــی بــا حضــور اعضــا بــه 
میزبانــی دفتــر امــام جمعــه و حضــور حجــت االســالم فرهنــگ برنامــه ریــزی گــردد.

جلسه ستاد نماز جمعه شهرستان

همزمان با روز بسیج دانش آموزی در نجف آباد
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خبر کوتاه برگزاری مسابقات بدمینتون بانوان شهرستان 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبادمســابقات بدمینتــون بانــوان شهرســتان نجــف آبــاد 
بــه مناســبت هفتــه تربیــت بدنــی و ورزش در روز چهارشــنبه 5 آبــان مــاه 1400 در ســالن ورزشــی فتــوت بــه سرپرســتی 

مغنــی باشــی برگــزار شــد.
نتایــج مســابقات : رده ســنی ۸1 بــه پاییــن :  شــیوا آقاباباییــان- مقــام اول، اعظــم مهدیــه- مقــام دوم، مینــا کریمیــان و 
نعیمــه عباســی - مقــام ســوم مشــترک و رده ســنی  ۸1 تــا ۸3 : شــقایق دهقان-مقــام اول، پریســا شاهســون-مقام دوم و رده 

ســنی ۸4 تــا 90: بهــار متتظری-مقــام اول، حدیــث حججــی      مقــام دوم ، آتنــا علیخانــی- مقــام ســوم
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

ادای احترام به شهدای گمنام شهر ویالشهر
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان در ســفر بــه نجــف آبــاد و در بــدو ورود 
ــام شــامخ  ــه مق ــام شــهر ویالشــهر ب ــزار شــهدای گمن ــا حضــور در گل ــن شهرســتان ب ــه ای ب

شــهدا ادای احتــرام نمــود.
حجت االسالم و المسلمین معتمدی با حضور بر سر مزار شهدای گمنام حاضر و با قرائت فاتحه 

ادای احترام نمود.
دیدار با امام جمعه ویالشهر ، دیدار با خانواده شهید تازه تفحص شده شهید محمود آقا لر و 

شهید جانباز حاج محمد علی معینی و دیدار با نویسنده شاخص شهرستان از جمله برنامه های 
سفر کوتاه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی به این شهرستان است.

دیدار با امام جمعه ویالشهر
ــدار حجــت االســالم و المســلمین محمــدی امــام جمعــه شــهر ویالشــهر ،ضمــن   در ایــن دی
تقدیــر و تشــکر از برگــزاری ایــن دیــدار، بــا اشــاره بــه  مســائل و مشــکالت فرهنگــی هنــری 
شهرســتان  گزارشــی از فعالیــت هــای انجــام شــده، مولفــه هــا و زیــر ســاخت هــای فرهنگــی 
و هنــری شــهر ویالشــهر ارائــه داد و در خصــوص اســتفاده از ظرفیــت هــای فرهنگــی هنــری 

کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد بحــث و تبــادل نظــر شــد.
ــالت  ــرد: رس ــان ک ــر نش ــی خاط ــخنان کوتاه ــدی در س ــلمین معتم ــالم و المس ــت االس حج
اصلــی فرهنــگ و ارشــاد اســالمی گســترش فرهنــگ و هنــر نــاب اســالمی اســت و ان شــاهلل 
بــا همــکاری و تبــادل نظــر بیشــتر بــا ائمــه جمعــه شــاهد رشــد و شــکوفایی بیشــتر فرهنــگ 

و هنــر در ایــن شهرســتان باشــیم.
دیدار با نویسنده پیشکسوت نجف آبادی

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان بــا دکتــر نعمــت الــه ایــزدی، نویســنده 
و پژوهشــگر تاریــخ و فرهنــگ نجــف آبــاد دیــدار و گفــت وگــو کــرد.

در ایــن دیــدار صمیمــی دکتــر ایــزدی ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور مدیــر کل فرهنــگ 
و ارشــاد اســالمی اســتان تــالش و انگیــزه خــود را در  ایــن ســال هــا زنــده کــردن فرهنــگ 

بومــی نجــف آبــاد بیــان کــرد.
حجــت االســالم و المســلمین معتمــدی مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان 
ــتان،  ــگ و ادب شهرس ــه فرهن ــزدی در عرص ــر ای ــای دکت ــالش ه ــی از ت ــن قدرشناس ،ضم
پاسداشــت نویســندگان  و اصحــاب فرهنــگ ، هنــر و ادب شهرســتان را از وظایــف ایــن اداره 
عنــوان کــرد و اظهــار امیــدواری کــرد جایــگاه فرهنــگ و ادب شهرســتان  همچنــان بتوانــد از 

حضــور چنیــن نویســندگان توانمنــدی بهــره گیــرد.
یــاد آور مــی شــود دکتــر نعمــت الــه ایــزدی  دارای مــدرک دکتــرای داروســازی ، نویســنده، 
شــاعر و از فرهیختــگان  شهرســتان نجــف آبــاد مــی باشــد  کــه  در ثبــت ملــی و مرمــت آثــار 
تاریخــی شهرســتان از جملــه مجموعــه تاریخــی  “ هفــت بــرج خــارون “ و  “ســقاخانه مســجد 
نصیــر “ پیشــگام بــوده  و  کتــاب هایــی متعــددی همچــون  “  طبابــت ســنتی” ، “ قنــد تلــخ 
ــواب  ــای خ ــه ه ــی و قص ــون “  و “ الالی ــاغر واژگ ــوش “ ، “ س ــان خام ــر “ ، “ زب “ ، “ آلزایم

کــودکان “ در زمینــه هــای فرهنــگ  و تاریــخ نجــف آبــاد تالیــف نمــوده اســت.
دیدار با خانواده شهید “ حاج محمد علی معینی “

حجــت االســالم و المســلمین معتمــدی مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان 
در ادامــه ســفر خــود بــه شهرســتان نجــف آبــاد بــه همــراه امــام جمعــه ویالشــهر ، رئیــس اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف آبــاد،  رئیــس کالنتــری 13 و رابــط کانــون هــای فرهنگــی 
هنــری مســاجد  بــا حضــور در منــزل  شــهید “ حــاج محمــد علــی معینــی “  بــا همســر شــهید 

دیــدار و گفــت و گــو کــرد .

ــه همســر  ــدار ، ضمــن عــرض تســلیت ب ــن دی حجــت االســالم و المســلمین معتمــدی در ای
ــادران و همســران شــهداء  ــات م ــادآوری زحم ــا ی ــی ب ــواده شــهید ، در ســخنان کوتاه و خان
افــزود: صبــر و تــالش مــادران و همســران شــهدا ء  ســتودنی و قابــل تقدیــر اســت چــرا کــه 
مــادران ، همســران و فرزنــدان شــهدا و جانبــازان هشــت ســال دفــاع مقــدس نیــز بــه نوعــی 
در راه پایــداری  و حفــظ ارزش هــای دفــاع مقــدس  ســختی هایــی را بــه جــان خریــده انــد و 

اجرشــان کمتــر از اجــر شــهدا نیســت .
در ادامــه ایــن دیــدار همســر شــهید بــا بیــان خاطراتــی از شــهید یــاد وخاطــره ایــن  شــهید 

را زنــده نگــه داشــت.
گفتنــی اســت شــهید جانبــاز “محمدعلــی معینــی “ در عملیــات بیــت المقــدس در ســال 61 بر 
اثــر اصابــت ترکــش بــه کمــر و نخــاع بــه درجــه جانبــازی نائــل آمــد و پــس از تحمــل ســال ها 

رنــج و درد روز چهارشــنبه ســوم مهرمــاه بــه یــاران شــهیدش پیوســت.
دیدار با مادر شهید “ محمد آقا لر”

حجــت االســالم و المســلمین معتمــدی مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهان  با 
حضــور در منــزل مــادر شــهید “ محمــد آقــا لــر “ بــا خانــواده ایشــان دیــدار و گفت و گــو کرد .

در ایــن دیــدار مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان را امــام جمعــه ویالشــهر، 
ــاد و رئیــس کالنتــری 13 ویالشــهر و رابــط  رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف اب

کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد شهرســتان همراهــی نمودنــد.
حجــت االســالم و المســلمین معتمــدی در ایــن دیــدار، ضمــن عــرض تســلیت خدمــت مــادر 
شــهید بــا بیــان اینکــه کــه آرامــش، امنیــت و عــزت امــروز مــا از خــون پــاک شــهدا، و جــان 
فشــانی هــای آنــان اســت  بــر ضــرورت ادامــه راه و یــاد شــهیدان  تاکیــد کــرد و گفــت : بــرای 
ادامــه راه شــهداء خدمــت بــه خانــواده شــهداء و تجدیــد میثــاق بــا آرمــان هــای شــهدا بــر هــر 

کســی واجــب و الزم اســت.
گفتنــی اســت شــهید » محمــد آقالــر « فرزنــد اســماعیل، متولــد بیســت و ســوم خــرداد 134۸ 
در شهرســتان آبــادان و ســاکن ویالشــهر اصفهــان بــود کــه  پیکــر مطهــر ایــن شــهید گرانقــدر 
کــه در  22 تیرمــاه ســال 6۷ در منطقــه زبیــدات براثــر تــک دشــمن بعثــی بــه فیــض شــهادت 
ــس از 33  ــدو  پ ــایی ش ــف و شناس ــهدا کش ــص ش ــای تفح ــالش گروه ه ــا ت ــد ؛ ب ــل  آم نائ
ســال  بــه خــاک میهــن اســالمی بازگشــت و پــس از تشــییع در گلســتان شــهداء  و همزمــان 
بــا ســالروز رحلــت حضــرت محمــد مصطفــی ) صلــوات اهلل علیــه ( و شــهادت حضــرت امــام 

حســن مجتبــی )علیــه الســالم ( بــه خــاک ســپرده شــد .

گسترش فرهنگ و هنر ناب اسالمی
درجریان سفر حجت االسالم و المسلمین معتمدی مدیر کل  فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان به نجف آباد  
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 IKD برگزاری استاژ فنی سبک شوتوکان                                                                
ــکاری اداره ورزش  ــا هم ــاد و ب ــف آب ــی نج ــه میزبان ــال 1400 ب ــان در س ــتان اصفه ــوتوکانIKD اس ــبک ش ــتاژ س ــن اس اولی
ــه اســتان در محــل  ــان رییــس هیــات کارات ــه ناظری ــا تدریــس حبیــب ال ــاد ب ــه شهرســتان نجــف آب ــان و هیــات کارات وجوان
خانــه کاراتــه نجــف آبــاد بــا شــرکت بیــش از 60 نفــر از کاراتــه کاهــای رده بــاالی ســبک و بیــش از 20 نفــر از بانــوان برگــزار 
شــد. ایــن اســتاژ بــا حضــور علیرضــا حیــدری رییــس ســبک وتــوکان IKD  کشــور، رســول کاظمــی دبیــر هیــات کاراته اســتان، 
ــر ســبک،  ــب رییــس و دبی ــری نای ــاد، یوســفی و صاب ــان شهرســتان نجــف آب ــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوان محمدامی
جوانبخــت رییــس ســبک اســتان، کرمانشــاهی پیشکســوت ورزش شهرســتان، مهــدوی رییــس ســبک ســایتوها شــیتوریو در 
کشــور و جمعــی از مربیــان و پیشکســوتان برگــزار شــد کــه اســتاد ناظریــان در مــورد مفهــوم کاراتــه، نحــوه اجــرای تعــدادی 

ــای ســانچین پرداختنــد. ــی )ناگــه وازا( و آمــوزش کات از تکنیــک هــا و همچنیــن تعــدادی از تکنیک هــای پرتاب

ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی بیان کرد: در 3 ماهه دوم ســال جــاری،از کل پرونــده های ارجاع 
شــده به دوایر مشــاوره ، ۷۸ درصد آن ها با تالش مشــاوران کالنتری به مصالحه رســیده اســت.

ــا هــدف ایجــاد رابطــه نزدیــک و  ــر مشــاوره و مــددکاری در کالنتــری هــا ب ــزود : دوای وی اف
صمیمــی بیــن پلیــس و مــردم، شناســایی ریشــه هــا و زمینــه هــای رفتــار هــای ناهنجــار و 
بزهــکاری هــا، تــالش بــرای از بیــن بــردن بســترهای بــروز معضــالت اجتماعــی و پیشــگیری از 
آســیب هــای اجتماعــی و آگاه ســازی جامعــه بــه منظــور افزایــش توانایــی هــای مقابلــه ای و 

ایجــاد فرهنــگ مشــاوره در بحــران هــای زندگــی، راه انــدازی شــده اســت.

ــر مشــاوره و مــددکاری کالنتــری هــای  ــی در خصــوص عملکــرد دوای ســرهنگ گوهــری آران
شهرســتان نجــف آباد  اظهارداشــت: در 3 ماهه دوم ســال جــاری،از کل پرونده های ارجاع شــده 
بــه دوایــر مشــاوره ، ۷۸ درصــد آن هــا بــا تــالش مشــاوران کالنتــری به مصالحه رســیده اســت.

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد در پایــان خاطــر نشــان کــرد: کارشناســان مشــاوره 
ــاد بــه صــورت مســتمر آمــاده ارائــه خدمــات  و مــددکار کالنتــری هــای شهرســتان نجــف آب
مشــاوره در زمینــه هــای روانشــناختی، خانوادگــی، ازدواج، تحصیلــی حقوقــی و انتظامــی و.... 

بــه صــورت رایــگان بــه همشــهریان عزیــز هســتند.

مصالحه 78 درصدی پرونده های قضائی در کالنتری های نجف آباد

 آغاز عملیات تقاطع غیرهمسطح شهدای دانشجوی نجف آباد

ــالمی و  ــگاه ازاد اس ــگاه، ورودی دانش ــوار دانش ــی بل ــل تالق ــجو، مح ــهدای دانش ــدان ش می
ــواری  ــی س ــل ترافیک ــه تداخ ــت؛ ک ــهر( اس ــی ش ــور تیران-خمین ــاد )مح ــف اب ــدی نج کمرن
ورودی بــه دانشــگاه ازاد و همچنیــن ترافیــک وســایل ســنگین و باربــری عبــوری از کمربنــدی، 
ــا تصــادف هــای متعــدد هفتگــی  ــره ترافیکــی ناامــن همــراه ب ــه گ ــل ب ــدان را تبدی ــن می ای

کــرده اســت.
مبلغ پیمان: 1.295 میلیارد ریال

مدت قرارداد: 1۸ ماه

مزایاي احداث تقاطع غیرهمسطح شهدای دانشجوی نجف آباد
رفع نقطه حادثه خیز کمربندی و میدان شهدای دانشجوی نجف آباد

کاهش تصادفات و افزایش ایمنی خودروهای عبوری
رفع تداخل ترافیکی سواری ورودی به دانشگاه آزاد نجف آباد

مدیریت ترافیک وسایل سنگین و باربری عبوری از کمربندی نجف آباد
افزایش قابلیت تحرک، جریان مداوم و روان ترافیک ورودی نجف آباد

کاهش تأخیرات ناشی از توقف در محل تقاطع و تسهیل تردد در محل

عالیــم و نشــانه هــاي افســردگي اساســي عبارتنــد از: 1. خلــق افســرده در غالــب اوقــات روز و 
یــا تقریبــاً هــر روز   2. از بیــن رفتــن هــر نــوع لــذت یــا عالقــه بــه انجــام کارهــای روزانــه 3. 
تغییــرات در وزن )افزایــش یــا کاهــش بــی دلیــل وزن( 4. احســاس بــی ارزشــی یــا احســاس 
گنــاه 5. کاهــش تمرکــز 6. بــی خوابــی یــا پرخوابــی ۷. بــی قــراری یــا کنــدی روانــی حرکتــی 

۸. خســتگی یــا فقــدان انــرژی 9. افــکار تکرارشــونده در مــورد مــرگ یــا خودکشــی
ــراي دو هفتــه دوام داشــته باشــد افســردگي بالینــي تشــخیص داده  ــن نشــانه هــا ب   اگــر ای
مــي شــود. بــراي تشــخیص عالیــم بــه جــز حداقــل مــورد 1 و 2 همــه عالیــم ضــروري نیســت. 
یکــي از ویژگــي هــاي ضــروري بــراي تشــخیص افســرده خویــي شــکل مزمــن و خفیــف تــري 
از افســردگي اساســي اســت امــا مزمــن بــودن آن فــرد را ناتــوان مــي ســازد و در ایــن اختــالل 

غمگینــي بــه صــورت مــداوم در اکثــر روزهــا و حداقــل بــراي 2 ســال پیاپــي وجــود دارد.
نشــانه هــاي اختــالل خلقــي فصلــي بــا نشــانه هــاي افســردگي اساســي شــبیه اســت و بــا ایــن 

تفــاوت کــه عالیــم در فصــل خــاص رخ مــي دهد)معمــوال فصــل زمســتان(
در اختــالل دو قطبــي فــرد مدتــي افســرده اســت و عالیــم افســردگي اساســي را تجربــه مــي 
کنــد و بعــد از بهتــر شــدن، خلــق مانیــا شــروع مــي شــود در ایــن بیمــاري ممکــن اســت فــرد 
فقــط دوره هــاي مانیــا را بــدون خلــق افســرده تجربــه کنــد در خلــق مانیــا حالــت هایــي کــه 
فــرد تجربــه مــي کنــد کامــاًل برعکــس عالیــم افســردگي اســت. عالیــم خلــق مانیــا عبارتنــد 
از: حالــت هــاي غیرعــادي خلقــي از جملــه شــادي غیــر طبیعــي یــا خلــق تحریــک پذیــر بــه 
ــر وجــود  مــدت حداقــل یــک هفتــه کــه طــي آن حداقــل ســه عالمــت از عالمــت هــاي زی

داشــته باشــد:

خــود بــزرگ بینــي- کاهــش نیــاز بــه خــواب- پرحرفــي یــا فشــار تکلــم- پــرش افــکار- حــواس 
پرتــي- افزایــش فعالیــت یــا بــي قــراري و ناآرامــي- درگیــري بیــش از حــد بــا فعالیــت هــاي 

لــذت بخــش کــه بــا عواقــب منفــي همــراه باشــد. 
دکتر الهام شکرانه 

عالئم و تشخیص افسردگی
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خبر کوتاه

روزی یــک مــوش ترســو از ســاحری خواســت تــا او را بــه هیبــت گربــه درآورد تــا از گزنــد گربــه در 
امــان بمانــد، امــا نــه تنهــا در لبــاس گربــه کــه در هیبــت ســگ، پلنــگ و شــیر هــم تــرس از گربــه 

رهایــش نمــی کــرد. 
ســاحر بــه او گفــت : چــه ســود؟ تــا وقتــی قلــب یــک مــوش در ســینه داری، حتــی لبــاس ســگ و 
پلنــگ و شــیر هــم بــه کار نمــی آیــد. اگــر شــما هــم بــه زور قــرص، جراحــی و... الغــر شــده ایــد امــا 
هنــوز احســاس آدم هــای چــاق را داریــد یــا از چاقــی می ترســید، دلیلــش آدم چــاق درونتان اســت. 
بــرای کاهــش وزن مانــدگار الزم اســت ذهنیــت هــا و رفتارهــای شــما شــبیه آدم هــای الغــر شــود، 

یعنــی آدم چــاق درونتــان را الغــر کنیــد.
چه کنیم تا با اراده باشیم برای گرفتن رژیم ؟؟؟؟؟

1.یــک تمریــن بســیار ســاده جهــت تقویــت اراده: تکنیک دفترچــه یاداشــت : قلم و کاغذی همیشــه 
همراهتــان باشــد و در یــک روز عــادی تمــام چیزهایــی را کــه مــی خوریــد بــا ذکــر مقــدار و ســاعت 
یاداشــت کنیــد. بیشــتر افــراد فکــر مــی کنند چیــز زیــادی نمی خورنــد. امــا بعد از یاداشــت بــرداری 
حقیقــت مشــخص مــی شــود. یاداشــت هــا را کنتــرل کنیــد ببینیــد چقــدر از مــواردی که ذکرشــده 

واقعــا نیازمــان بوده اســت.
2.شرایط و محیط اطراف تان تا حد امکان به گونه ای باشد که فشار کمتری را تحمل کنید. 

مثــال خانــه را پــر از نوشــابه نمــوده آنــگاه بــه خــود فشــار آوریــد کــه ســراغ آن نرویــد. ایــن عمــل 
تمریــن اراده نیســت فقــط شــکنجه کــردن خودتــان اســت. 

3.نــه گفتــن بــه تمــام غذاهایــی کــه ارزش غذایــی زیــادی ندارنــد ولــی هــوس انگیــز هســتند، غیــر 
ممکــن نیســت بــا بــه کارگیــری برخــی راهکارهــای ســاده مــی توان بــه میــل فــراوان برای خــوردن 

غذاهــای بســیار شــیرین و یــا بســیار شــور غلبــه کرد.
چاق های عزیز به گفته های اطرافیان تن ندهید!

اطرافیــان شــما دو دســته انــد : دســته اول ) دوســتان نــادان (: دوســتان و خویشــاوندانی انــد کــه بــا 

حســن نیــت و دلســوزی ســخن مــی گوینــد و از تغییــرات شــما اظهــار مــی کننــد ایــن نوع دوســت 
کــه عامیانــه دوســتی خالــه خرســه مــی گوینــد در حقیقــت رفتــار احمقانــه حســاب مــی شــود کــه 

بهترســت بــا یــک لبخنــد آنهــا را پاســخ بدهید.ولــی هیــج ترتیــب اثــری نشــان ندهیــد.
دسته دوم )دشمنان دانا(

بیشــتر ایــن گــروه افــراد چاقــی هســتند کــه در کاهــش وزن خودشــان موفــق نبــوده انــد ونمــی 
تواننــد موفقیــت شــما را تحمــل کننــد، آنــان مــی خواهنــد  روحیــه ی شــما را مخــدوش کننــد 
و از ادامــه دادن راه موفقیــت شــما جلوگیــری کننــد. امیدواریــم بــه حــرف هــای آنــان کــه از چاقــی 
تعریــف مــی کننــد و خطــرات الغــر شــدن را بــه شــما گوشــزد مــی کنند)!(گــوش ندهیــد و بدانیــد 

کــه دوســت نــادان از دشــمن دانــا خطرنــاک تــر اســت . 
الهام شهریاری

کسب مقام سوم بانوی کماندار نجف آباد در مسابقات قهرمانی استان
مســابقات تیرانــدازی بــا کمــان رده هــای پایــه قهرمانــی اســتان اصفهــان و انتخابی المپیاد اســتعدادهای برتر کشــور در ســایت ورزشــگاه 
آزادی خوراســگان در رده هــای ســنی نونهــاالن  ونوجوانــان برگــزار شــد کــه از تیــم نجــف آبــاد نرگــس شــریفی بــه مربیگــری رویــا 
نوریــان موفــق بــه کســب مقــام ســوم در رشــته ریکــرو شــد. در پایــان ایــن رقابــت هــا بــا حضــور رییــس و اعضــای هیــات اســتان 
بــه نفــرات برتــر حکــم و جوایــزی اهــدا شــد و نفــرات برتــر بــه اردوی آمادگــی المپیــاد اســتعدادهای برتــر کشــور دعــوت مــی شــوند.

 رشته ریکرو نوجوانان بانوان: شکیبا شفیعی -  مقام اول، آرمیتا سلیمانی - مقام دوم، نرگس شریفی -مقام سوم 
تیــم نجــف آبــاد :  مهیــاد میکالنــی )نونهــاالن( و نرگــس شــریفی )نوجوانــان(، مربــی : رویــا نوریــان ، سرپرســت : محمــد خدادادی)ریس 

هیــات تیرانــدازی بــا کمــان نجــف آباد(

دو آئین تکریم و معارفه در شهرداری نجف آباد 
 آییــن تکریــم و معارفــه معــاون برنامــه ریزی و توســعه منابــع انســانی و مدیرعامل ســازمان فرهنگی 
، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد در ســالن فرزانگان فرهنگســرای خــارون برگــزار گردید.

ــان و  ــتان اصفه ــازی اس ــرکل راه و شهرس ــرآن مدی ــاری ق ــا ق ــر علیرض ــه دکت ــه ک ــن برنام در ای
جمعــی از مدیــران آن مجموعــه  قربانعلــی مومنــی رییــس و جمعــی از اعضــای شــورای اســالمی 
شهر،عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد ، معاونین ، مدیــران مناطــق ، مدیران عامل ســازمانهای 
وابســته و جمعــی از مدیــران  ســتادی حضــور داشــتند از زحمــات مهنــدس ســید محمدابراهیــم 
احمــدی ) کــه از تاریــخ 16آبــان مــاه 139۸ درســمت معــاون برنامــه ریــزی و توســعه منابــع انســانی 
ــد( و محمدعلــی توالیــی) کــه از تاریــخ 11مــرداد مــاه 1400 در ســمت سرپرســت ســازمان  بودن
فرهنگــی ، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد بودنــد( تقدیــر بعمــل آمــد و مهنــدس اصغــر 

کشــاورز راد و علیرضــا خاکســار معارفــه گردیدنــد.
محمدعلــی توالیــی از ســال ۷1 وارد عرصــه مدیریــت شــهری گردیــد و ســمت هایــی ماننــد 
مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری فــوالد شــهر ،مدیــر روابــط عمومــی شــهرداری نجــف آبــاد ، 
مســئول آمــوزش وپژوهــش شــهرداری نجــف آبــاد، مســئول امــور اداری منطقــه یک شــهرداری 
ــاد ،معــاون ســازمان فرهنگــی اجتماعــی  شــهرداری نجــف آباد،سرپرســت ســازمان  نجــف آب

فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد را در رزومــه کاری خویــش دارد.
مهنــدس ســید محمــد ابراهیــم احمــدی کارشــناس ارشــد جغرافیــا و برنامــه ریــزی از ســال 
ــت ،  ــهردار گلدش ــاون ش ــان مع ــه ایش ــد و در رزوم ــهری گردی ــت ش ــه مدیری ۷2 وارد عرص
ــاد و  معــاون شــهرداری ابریشــم ، شــهردار گــرگاب ، معــاون شهرســازی شــهرداری نجــف آب

ــده می شــود. ــاد دی ــع انســانی شــهرداری نجــف آب ــزی و توســعه مناب ــه ری ــاون برنام مع

چه کنیم تا با اراده باشیم برای گرفتن رژیم ؟؟؟؟؟
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                                                                     صعود پومسه روهای نجف آباد به مرحله نهایی رقابت های جهان

ــاد، طــی چالــش ســوم مســابقات پومســه قهرمانــی جهــان کــه بــه صــورت   آیــت اهلل هاشــمی و علــی نادعلــی از نجــف آب

برخــط از پنجــم مهــر تــا نهــم آبــان1400 در حــال برگــزاری اســت، بــه مرحلــه نهایــی راه پیــدا کردنــد.

ایــن رقابــت هــا، در رده هــای ســنتی زیــر ســی تــا بــاالی شــصت و پنــج ســال و در بخــش آزاد انفــرادی و تیمــی، خانــواده 

و دو نفــره، در حــال اجــرا اســت.

نادعلــی، در رده ســی و یــک تــا چهــل ســال و هاشــمی در رده پنجاه و یک تا شــصت ســال، در ایــن رقابت ها شــرکت کرده اند.

یکــی از کانــی هــای کمیــاب و ارزشــمند ســنگ فیــروزه اســت. ســنگ فیــروزه بیــش از ۷500 ســال 
پیــش توســط انســان یافــت شــد و در شــمار یکــی از زیباتریــن ســنگ هــای قیمتــی قــرار گرفــت و 
جــزو اولیــن ســنگ هــای قیمتــی اســت کــه تاکنــون اســتخراج شــده اســت. ایــن ســنگ قیمتــی از 
زمــان مصــر باســتان در سراســر جهــان شــناخته شــد کــه قدمــت آن بــه 6000 ســال قبــل از میــالد 
مســیح بــه قدیمــی تریــن معــدن ایــن ســنگ در شــبه جزیــره ســینا مصــر بــر مــی گــردد. از جملــه 
مناطــق دیگــری کــه نشــان از اســتفاده مــردم از فیروزه داشــته اســت، مردم چیــن در بیــش از 3000  
ســال قبــل، ارزش بســیار زیــادی بــرای فیــروزه قائــل بودنــد، فیــروزه ســنگ ملــی تبــت اســت و بــه 
طــور گســترده در سراســر چیــن اســتفاده مــی شــود. و از جلــه مناطــق دیگــر پرشــیا، ایــران امــروزی 

از زمــان باســتان تاکنــون یکــی از معــادن بــزرگ اســتخراج فیــروزه جهــان بــوده اســت.
قدمــت فیــروزه ایرانــی بیــش از 4000 ســال بــوده و بیــش از 2000 ســال جواهــر مشــرق محســوب 

مــی شــده اســت.
ایــران بــه عنــوان یکــی از منابــع اصلــی بــا کیفیــت تریــن فیــروزه جهــان مــی باشــد و به دلیــل رنگ 
آبــی شــفاف آســمانی تــا رنــگ های عمیــق آبی تیــره شــناخته شــده اســت و یکــی از پرطرفدارترین 
هاســت. از جملــه مناطقــی کــه در ایــران ایــن ســنگ را اســتخراج مــی کننــد نیشــابور واقــع در 150 
کیلومتــری غــرب شــهر مشــهد در اســتان خراســان رضــوی می باشــد. هــر چند معــدن فیــروزه را به 
نــام شهرســتان نیشــابور مــی شناســند امــا پــس از بزرگ شــدن شــهر هــای اطراف نیشــابور و شــکل 
گیــری شهرســتان فیــروزه بــا مرکزیــت شــهر فیــروزه، هــم اینــک معدن نیــز از محــدوده شهرســتان 

نیشــابور خــارج شــده و جــز تقســیمات منطــق ای شهرســتان فیروزه قــرار گرفته اســت.
فیروزه نیشابور بی شک مرغوب ترین و مشهور ترین فیروزه در جهان می باشد.

فیــروزه یــک ســنگ زنــده اســت و مــواد شــیمیایی چربــی هــا ، اســید هــا و ... باعــث آســیب دیــدن 
آن مــی شــوند. از جملــه راه هــای تشــخیص ســنگ فیــروزه زنــده از مــرده وقتــی اســت کــه فیــروزه 

تغییــر رنــگ مــی دهــد از جملــه راه هــای زنــده نگــه داشــتن نگیــن فیــروزه:
1- واکس زدن به فیروزه

2- خارج کردن سنگ فیروزه در مواقع شستشو

3- عدم تماس با مواد آرایشی
4- دور نگه داشتن از تابش مستقیم خورشید

5- تمیز نگه داشتن سنگ فیروزه
بشــر از دوران باســتان تــا بــه امــروز بــه قــدرت درمانــی ایــن ســنگ شــفابخش پــی بــرده اســت. در 
برخــی اقــوام از ســنگ فیــروزه برای ســردرد، مشــکالت چشــمی، تــب، درمــان چاکراهــا و... اســتفاده 
مــی شــده اســت. بزرگتریــن فیــروزه جهــان بــه شــکل کــوزه در صحن عتیــق )انقــالب( حــرم مطهر، 
از ایــوان نقارخانــه آویــزان بــود، امــام چنــان کــه مشــهور اســت در دوره پهلــوی دوم فیــروزه را بــرای 
انجــام مطالعــات علمــی از حــرم خــارج مــی کننــد و دیگــر هیــچ گاه ایــن ســنگ زیبــا را بــه جــای 

اصلــی اش بــاز نمــی گرداننــد.
سمیه شریعتی

سنگ زنده دنیا

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از کشــف ســه دســتگاه خــودرو مســروقه در اجــرای 
بیســت و دومیــن طــرح ارتقــای امنیــت اجتماعــی محلــه محــور در ایــن شهرســتان خبــر داد

ــه از  ــن مرحل ــت: بیســت و دومی ــر گف ــن خب ــالم ای ــا اع ــی” ب ــم گوهــری آران ســرهنگ “میث
ــاد توســط مامــوران کالنتــری بــه  طــرح ارتقــاء امنیــت محلــه محــور در شهرســتان نجــف آب
ــه  همــراه نیروهــای کمکــی از یــگان امــداد و پلیــس هــای تخصصــی در ســطح شهرســتان ب

اجــرا گذاشــته شــد.
وی افــزود: در ایــن طــرح 5 نفــر متهــم تحــت تعقیــب مراجــع قضایــی و فــراری ، 3 نفــر ســارق 
خــودرو و 6 نفــر ســارق اماکــن خصوصــی دســتگیر کــه منجــر بــه کشــف 3 دســتگاه خــودرو 

مســروقه و کشــف 1۷ فقــره انــواع ســرقت از ایــن ســارقان گردیــد.

ایــن مقــام انتظامــی از دســتگیری 16 نفــر خــرده فــروش مــواد مخــدر در ایــن طــرح خبــر داد 
و گفــت: از مخفیــگاه ایــن متهمــان ۸00 گــرم انــواع مــواد مخــدر کشــف گردیــد.

ســرهنگ “گوهــری آرانــی” از کشــف 2 قبضــه ســالح غیــر مجــاز شــکاری و یــک قبضــه ســالح 
جنگــی و همچنیــن 30 تیــر شــکاری خبــر داد و تصریــح کــرد:در ایــن ارتبــاط 3 نفــر متهــم 

نیــز دســتگیر شــدند.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد در پایــان بــا بیــان اینکــه متهمــان پــس از تشــکیل 
ــده تحویــل مراجــع قضایــی شــدند، خاطرنشــان کــرد: اجــرای طــرح پاکســازی مناطــق  پرون
آلــوده بــه صــورت مســتمر ادامــه دارد و مبــارزه بــا فروشــندگان مــواد مخــدر و ســارقان امــوال 

مــردم از اولویــت هــای مهــم پلیــس نجــف آبــاد اســت.

کشف خودروهای مسروقه در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی

ــا « 29 دی  ــا کرون ــا و پس ــا در دوران کرون ــب و کاره ــرات کس ــی »تغیی ــابقه مل ــن مس دومی
ــود. ــزار می ش ــاد برگ ــد نجف آب ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــه میزبان 1400 ب

ــده،  ــاد ش ــرات ایج ــی تغیی ــابقه، بررس ــن مس ــزاری ای ــدف از برگ ــت: ه ــی گف ــان روحان احس
فرصت هــا و تهدیدهــا در مشــاغل موجــود و ایجــاد مشــاغل جدیــد در دوران کرونــا و 
پساکروناســت کــه عالقه منــدان و دانشــجویان کشــور می تواننــد در آن شــرکت کننــد.

روحانــی بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت کنندگان در ایــن رویــداد ملــی بایــد ســه مســاله مهــم در 
زمینــه تغییــرات کســب و کار در دوران کرونــا را معرفــی و بــا ارائــه ایــده، بــرای آنهــا راه حــل 
ــوم  ــا عنــوان »ب ــن اطالعــات را در ُفرمــی ب ــد ای پیشــنهاد کننــد، گفــت: شــرکت کنندگان بای

نــاب« وارد و ارســال کننــد تــا طرح هــای آنهــا مــورد داوری قــرار گیــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مســابقه همزمــان بــا همایــش ملــی »تولیــد دانــش ســالمتی در 
مواجهــه بــا کرونــا و حکمرانــی در جهــان پســاکرونا« توســط مرکــز رشــد ســاخت تجهیــزات 
ــا  ــال طرح ه ــت ارس ــود، فرص ــزار می ش ــاد برگ ــد نجف آب ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــکی دانش پزش

بــه ایــن رویــداد را تــا 15 آذر امســال اعــالم کــرد.

میزبانی دانشگاه آزاد نجف آباد از یک مسابقه ملی
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : 0912226۸۸23 - 42646۸61    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
به مناسبت 13 آبان روز دانش آموز 

روز 13 آبان که در تقویم نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران به 

عنوان روز مبارزه با استکبار جهانی نام گذاری شده یادآور سه 

واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است که در سه دوره مختلف 

رخ داده و به همین دلیل این روز را در تاریخ کشور به عنوان 

روزی به یادماندنی به ثبت رسانده است

گام های امنیت ساز؛گام نهم و دهم 
مراقب باشید ناخواسته خریدار عموال 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  ــن عکاســی و ســایر تجهی ــاب ، دوربی ــپ ت ــت ، ل ــن همــراه ، تبل ــد گوشــی تلف * از خری
ــد، ــدا خــودداری کنی ــه صــورت دســت دوم اکی ــال ب دیجیت

* از خریــد طــال 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.
ــا  ــارک ه ــا و پ ــگاه ه ــد ، زیارت ــرو ، مرکــز خری ــوس ، مت ــد اتوب ــکان هــای شــلوغ مانن * در م

ــان باشــید. ــوال داخــل جیــب و کیفت ــد ، تلفــن همــراه و ســایر ام ــب وجــه نق مراق
* در مــکان هــای شــلوغ کیفتــان را طــوری در کنــار خــود قــرار دهیــد کــه کامــال در معــرض 

دیدتــان باشــد.
* بــدون احــزار هویــت درب منــازل وخودروهایتــان را بــر روی هــر فــردی کــه خــود را مامــور 

نیــروی انتظامــی ، اب ، 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.
گام دهم: هشدار های پلیس 

همیشه اگاه باشید و پلیس را در تامین امنیت یاری کنید. 
* هرچقدر بیشتر بدانید بیشتر در امنیت خواهید بود.

ــه  ــان ب ــی و خیاب ــل کار و زندگ ــکوک را در مح ــراد مش ــرکات اف ــد و ح ــت وام ــه رف * هرگون
ــد. ــس اطــالع دهی پلی

* تلفن کالنتری و اگاهی محل زندگی خود را کامال به خاطر بسپارید.
ــد و  ــوال مســروقه وخری ــروش ام ــد و ف ــم ، خری ــار و مشــاهدات خــود از جرای ــه اخب * هرگون
فــروش کاالی قاچــاق ، حمــل و نقــل مشــروبات الکلــی ، نگهــداری ســالح گــرم و یــا قاچــاق ان 

و....... را بــه پلیــس گــزارش نمائیــد.
* همواره پلیس خود باشید.

* ارزوی ما سالمتی و شادی و ارامش وامنیت شماست.
هنگام وقوع سرقت چه کنیم؟

1. در صــورت وقــوع هرگونــه جــرم اعــم از ســرقت ، جیــب بــری ، کالهبــرداری و.... اولیــن اقــدام 

، حفظ خونسردی و تماس با پلیس 110 است.
2. از تجمع افراد در محل سرقت جلوگیری کنید.

3. از هرگونه دستکاری و جابه جا کردن اشیاء در صحنه وقوع جرم خودداری نمایئید.
4. پــس از اینکــه پلیــس در جریــان وقــوع جــرم قــرار گرفــت، مامــوران خــود را بــه محــل اعــزام 
مــی کنــد. مامــوران در محــل ، گــزارش مربــوط بــه وقــوع جــرم را تهیــه مــی کنــد و همــراه 

فــرد قربانــی بــه کالنتــری مراجعــه مــی نماینــد.
5. ارســال پرونــده بــه اگاهــی توســط شــاکی انجــام مــی شــود و انتقــال هرچــه ســریعتر ان از 

اهمیــت ویــژه ای بــر خــوددار اســت.
6. الزم است مشخصات دقیق وسایل مسروقه را در شکوائیه خود قید نمایید.

۷. در اداره اگاهــی بــا توجــه بــه نــوع جــرم، پرونــده بــه دایــره مرتبــط بــا موضــوع ارجــاع داده 
مــی شــود و افســری بــرای پرونــده تعییــن مــی گــردد.

ــی و  ــق دســتور قاضــی ، تحقیقــات تکمیل ــده مطاب ۸. بعــد از برگشــت از دادســرا ، افســر پرون
ــده انجــام مــی دهــد . ــر روی پرون اقدامــات تخصصــی بعــدی را ب

9. در مدتــی کــه تحقیقــات روی جــرم انجــام شــده در جریــان اســت و مامــوران اگاهــی در حال 
شناســایی ودســتگیری مجرمــان مــی باشــند، ممکــن اســت بــه دفعــات از شــاکی دعــوت شــود 
کــه بــرای تکمیــل اطالعــات ، تعییــن هویــت مجــرم ) بــه ویــژه در مــواردی کــه فــرد قربانــی 
مجــرم را دیــده اســت ، مثــل ســرقت بــه عنــف ( یــا تشــخیص امــوال ســرقتی خــود، بــه اداره 

اگاهــی مراجعــه کنــد.
معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد

اهمیت واکسیناسیون عمومی در سالمت جامعه
نشست خبری با رئیس شبکه بهداشت و درمان به همت سیدحسن لوح موسوی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نجف آباد 


