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خبر کوتاه

بازدید از کتابخانه های نجف آباد
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد ،ســید حــس لــوح موســوی  رئیــس اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد بــه همــراه اعضــای کمیســیون فرهنگــی شــورای شــهر، مدیــر عامــل ســازمان 
فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری و رئیــس اداره کتابخانــه هــای عمومــی نجــف آبــاد از کتابخانــه هــای شــهید منتظــری، حضــرت 
ــه مناســبت هفتــه کتــاب و کتابخوانــی برگــزار  امــام موســی کاظــم )ع( و فتــاح الجنــان بازدیــد کــرد.در ایــن مراســم کــه ب
شــد ؛ ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره، ضمــن تبریــک هفتــه کتــاب و تشــکر از مجموعــه شــهرداری و شــورای شــهر 
نجــف آبــاد در فراهــم نمــودن ایــن دیدارهــا  افــزود : هفتــه کتــاب و کتابخوانــی فرصــت مناســبی اســت تــا از تــالش و زحمــات 
فعالیــن عرصــه کتــاب و کتابخوانــی قدردانــی شــود . در ایــن دیــدار مدیــران مســئول کتابخانــه هــا ضمــن ارائــه گزارشــی از 
عملکــرد کتابخانــه از جملــه تعــداد کتــب موجــود و تعــداد اعضــای فعــال و.. بــه بیــان مســائل و مشــکالت موجــود پرداختنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــری بیســت و  ــتاد خب ــل از س ــه نق ــاد ب ــتان نجــف آب شهرس
نهمیــن دوره هفتــه کتــاب جمهــوری اســالمی ایــران، طــرح 
ــود را در   ــاه کار خ ــنبه 29 آبان م ــاب 1400 از ش ــزه کت پایی
ــاز  ــور آغ ــتان کش ــرح در ۳1 اس ــو ط ــی عض 966 کتابفروش
ــن  ــت. ای ــد داش ــه خواه ــاه ادام ــنبه ۳ آذرم ــا روز چهارش و ت
طــرح در اســتان و شــهرهای کمتــر برخــوردار از کتابفروشــی 
از شــنبه 29 آبــان تــا دوشــنبه 8 آذر 1400 بــه مــدت 10 روز 

برگــزار خواهــد شــد.
از مجمــوع  966 کتابفروشــی عضــو طــرح، 7۳7  کتابفروشــی 
ــهرهای  ــایر ش ــی در  س ــتان و  229 کتابفروش ــز اس در مرک
اســتان در نوزدهمیــن دوره طرح هــای توزیــع یارانــه کتــاب از 
ــا  طریــق کتابفروشــی ها )طرح هــای فصلــی فــروش کتــاب( ب

عنوان»پاییــزه کتــاب 1400« مشــارکت کردنــد.
ــاب  ــزه کت ــرح پایی ــی ها در ط ــارکت کتابفروش ــترین مش بیش

ــان  ــوی و اصفه ــان رض ــران، خراس ــتان های ته ــه اس 1400 ب
ــق دارد. ــا 145، 117 و 94 کتابفروشــی تعل ــه ترتیــب ب ب

می تواننــد  خریــداران   1400 کتــاب  پاییــزه  طــرح  در 
ــای  ــدی و کتاب ه ــه 20 درص ــا یاران ــی را ب ــای تالیف کتاب ه
ــه 15 درصــدی از کتابفروشــی های عضــو  ــا یاران ــه را ب ترجم
ــزار  ــد ســیصد ه ــد. ســقف مجــاز خری ــداری کنن طــرح خری
ــصت  ــدار  ش ــر خری ــرای ه ــد ب ــه خری ــقف یاران ــان و س توم

ــت.  ــده اس ــن ش ــان تعیی ــزار توم ه
گفتنــی اســت؛ اســامی، مشــخصات و آدرس کتابفروشــی های 
ــل  ــاب 1400 در tarh.ketab.ir قاب ــزه کت ــرح پایی ــو ط عض

مشــاهده اســت.
ــران  بیســت و نهمین دوره هفتــه کتــاب جمهــوری اســالمی ای
ــاه  ــم آذرم ــا یک ــده و ت ــاز ش ــاه آغ ــت وچهارم آبان م از بیس
1400 بــا شــعار »جــای خالــی را بــا کتــاب خــوب پرکنیــم« 

در سراســر کشــور  ادامــه خواهــد داشــت. 

برگزاری دوره خبرنگاری 
ــاد دوره  ــف آب ــتان نج ــالمی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
آموزشــی خبرنــگاری  ویــژه اهالــی رســانه و خبــر و عالقــه منــدان ایــن حرفــه بــه همــت اداره 

ــاد برگــزار شــد. فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آب
ــا بیــان  ــاد در حاشــیه برگــزاری ایــن دوره ب رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف آب
اینکــه برگــزاری دوره هــای خبرنــگاری بــه منظــور افزایــش و ارتقــاء ســطح ســواد رســانه ای و 
توانمنــد ســازی خبرنــگاران برگــزار مــی شــود ؛ افــزود : ایــن دوره آموزشــی بنــا بــه درخواســت 
ــتان  ــاد اســالمی اس ــگ و ارش ــکاری اداره کل فرهن ــا هم ــتان و ب ــگاران شهرس برخــی ازخبرن
اصفهــان و ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد بــه مــدت دو روز در 

نجــف آبــاد برگــزار شــد.
ســید حســن لــوح موســوی افــزود : ایــن دوره بــه مــدت 2 روز بــا حضــور رضــا صالــح پــژوه و 
زهــرا محمــدی در محــل تــاالر فرزانــگان فرهنــگ ســرای خــارون برگــزار شــد و رضــا صالــح 
پــژوه  در زمینــه خبــر نویســی ، ارزش هــای خبــری  ، عناصــر خبــری ، مصاحبــه و مراحــل 
انجــام یــک مصاحبــه خــوب ، ویژگــی هــای مصاحبــه کننــده و .. و همچنیــن زهــرا محمــدی 
در خصــوص اصــول گــزارش نویســی ، انــواع گــزارش هــای خبــری و.. مطالبــی را بیــان نمودنــد 
ــادی و  اهالــی خبــر و رســانه  ــا حضــور خبرنــگاران نجــف آب ایــن دوره آمــوزش خبرنــگاری ب

ــر   ــی 18 عص ــاعت 14 ال ــی  از س ــه در دو روز متوال ــهر و درچ ــی ش ــای خمین ــتان ه شهرس
برگــزار شــد .گفتنــی اســت در پایــان دوره و پــس از برگــزاری آزمــون بــه صــورت مجــازی بــه 

شــرکت کننــدگان گواهینامــه اعطــاء مــی شــود.

به منظور افزایش و ارتقا سطح سواد رسانه ایی و توانمند سازی خبرنگاران 

بیش از ۹6۰ کتابفروشی میزبان طرح پاییزه کتاب 14۰۰

برگزاری نمایشگاه کتاب و محصوالت فرهنگی 
ــاد، ســید  ــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آب ــه گــزارش رواب ب
ــا  ــوح موســوی در نمایشــگاه کتــاب ومحصــوالت فرهنگــی مذهبــی کــه همزمــان ب حســن ل

ــت . ــزار شــده اســت حضــور یاف ــی برگ ــاب و کتابخوان ــه کت هفت
ســید حســن لــوح موســوی ضمــن قدردانــی از حــوزه مقاومــت بســیج حضــرت خدیجــه )س( 
ــه  ــی ب ــزود:  نمایشــگاه و فروشــگاه محصــوالت خانگ ــه اندیشــه جــوزدان اف ــر کتابخان و مدی
همــراه نمایشــگاه کتــاب و محصــوالت فرهنگــی مذهبــی در راســتای تحقــق منویــات رهبــر 
ــه مناســبت  ــان بســیجی ب ــی توســط کارآفرین ــالب و در راســتای اقتصــاد مقاومت معظــم انق

هفتــه بســیج و کتــاب و کتابخوانــی برگــزار شــده اســت .
وی خاطــر نشــان کــرد : نمایشــگاه کتــاب مــی توانــد بســتری مناســب جهــت توســعه و ترویــج 

فرهنــگ مطالعه باشــد .
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                                                                         نشست با اهالی فرهنگ و نویسندگان شهر گلدشت
ســید حــس لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد بــه همــراه شــهردار ورئیــس شــورای 
شــهر گلدشــت، رئیــس اداره کتابخانــه هــای عمومــی نجــف آبــاد بــا اهالــی فرهنــگ و نویســندگان شــهر گلدشــت دیــدار و 
گفــت و گــو کــرد. در ایــن نشســت  محمــد مهــدی فردوســی شــهردار گلدشــت در ســخنان کوتاهــی در خصــوص اهمیــت 
کتــاب و کتابخوانــی مطالبــی را بیــان نمــود و افــزود : شــهر گلدشــت  کانــون هــای فرهنگــی هنــری و کتابخانــه هــای  فعالــی 
دارد وکــه بــا مدیریــت و برنامــه ریــزی بیشــتر و بــه روز نمــودن تجهیــزات آنهــا مــی تــوان از پتانســیل هــای فرهنگــی ایــن 
ــاد«   ــام » در آغــوش ب ــه ن شــهر اســتفاده بیشــتری نمــود. در ایــن رویــداد فرهنگــی از مجموعــه اشــعار شــعر ناصــر عــرب ب
رونمایــی شــد و پــس از آن از کتابخانــه هــای عالمــه مجلســی ، کانــون فرهنگــی هنــری نورالثقلیــن ،  چاپخانــه فرهنــگ  و 

کتابخانــه عالمــه طالقانــی قلعــه ســفید بازدیــد بــه عمــل آمــد .

برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نجف آباد 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره  فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد، امــام جمعــه 
شهرســتان  همــراه بــا دبیــر کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد شهرســتان از کانــون فرهنگــی 

هنــری آیــت الــه ایــزدی بازدیــد کــرد.
در ابتــدای ایــن بازدیــد محمــد قانعــی فــر مســئول کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد ضمــن 
خیــر مقــدم و قدردانــی از حضــور امــام جمعــه ی نجــف آبــاد ، گزارشــی ازفعالیــت هــای کانــون های 
فرهنگــی هنــری مســاجد شهرســتان  ارائــه نمــود و افــزود: بــا توجــه بــه ظرفیــت هــا و پتانســیل 
هــای بــاالی کانــون هــای مســاجد در بحــث پرکــردن اوقــات فراغــت نوجوانــان و جوانــان مــی تــوان 
بــا مدیریــت و برنامــه ریــزی مناســب از ایــن ظرفیــت هــا در راســتای توســعه و ارتقــاء فرهنــگ و هنر 

شهرســتان گام هــای مثبتــی برداریــم.
در ادامــه حجــت االســالم و المســلمین حســناتی در جریــان ایــن بازدیــد ضمــن برشــمردن اهمیــت 
کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد ، وظیفــه شــاخص و مهــم ایــن کانــون هــا را تربیــت جوانــان 
انقالبــی و کادرســازی بســیار قــوی  عنــوان نمــود و توصیــه کــرد برنامــه هــای کانــون را بــر محــور 

کادرســازی و فعالیــت هــای تربیتــی برنامــه ریــزی نماینــد.
در ایــن بازدیــد از زحمــات نیکفــر مســئول قبلــی کانــون فرهنگــی هنــری آیــت الــه ایــزدی تجلیــل 

شــد و مانــدگاران بــه عنــوان مدیــر مســئول جدیــد کانــون انتخــاب  شــد .

بازدید امام جمعه از کانون فرهنگی هنری آیت اله ایزدی

برگزاری محفل ادبی انجمن مولوی 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد رئیــس اداره 
در نشســت ادبــی انجمــن مولــوی کــه همزمــان بــا نخســتین روز از هفتــه کتــاب و کتابخوانــی 

در محــل خانــه تاریخــی مهــر پــرور برگــزار شــد حضــور یافــت. 
در ایــن نشســت ادبــی کــه همزمــان بــا هفتــه کتــاب و کتابخوانــی و فرارســیدن ســالروز وفــات 
حضــرت فاطمــه معصومــه )ســالم اهلل علیهــا( عصــر روز دوشــنبه 24 آبــان مــاه برگــزار شــد ؛  
شــاعران عضــو انجمــن  تــازه تریــن ســروده هــای خــود را در خصــوص کتــاب و کتابخوانــی و 

همچنیــن در رثــای حضــرت معصومــه )ســالم اهلل علیهــا ( قرائــت نمودنــد.
ــن در  ــاعران انجم ــی از ش ــن قدردان ــی ضم ــداد ادب ــن روی ــوی در ای ــوح موس ــن ل ــید حس س
ســخنان کوتاهــی در خصــوص اهمیــت محافــل ادبــی در راســتای ترویــج فرهنــگ و ادبیــات 
ایرانــی اســالمی مطالبــی را ارائــه نمــودو افــزود : برگــزاری محافــل ادبــی بــا وجــود ظرفیــت هــا 
و پتانســیل هــای بــاالی شهرســتان مــی توانــد در کاهــش آســیب هــای اجتماعــی موثــر باشــد .

گفتنــی اســت انجمــن ادبــی مولــوی از انجمــن هــای قدیــم شهرســتان نجــف آبــاد مــی باشــد 
کــه بــا مســئولیت اســتاد محمــد علــی ســلطانی روزهــای دوشــنبه برگــزار مــی شــود.

به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

ســید حســن لــوح موســوی بــا اشــاره بــه  برنامــه ریــزی و  همفکــری در خصــوص برنامــه هــای  
هفتــه کتــاب  و  جلســاتی کــه  بــا همــکاری شــهرداری ، ســازمان رفاهــی تفریحــی و ورزشــی، 
بخشــداری،کانون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد، آمــوزش و پــرورش و  اداره کتابخانــه هــای 
ــن  ــی در ای ــاب و کتابخوان ــه کت ــا هفت ــان ب ــه همزم ــش از 40 برنام ــد ؛ بی ــام ش ــی انج عموم

شهرســتان برگــزار خواهــد شــد.
ــابقات  ــزاری مس ــاب ،  برگ ــتدار کت ــایر دوس ــتاها و عش ــنواره روس ــه جش ــاح دبیرخان وی افتت
کتابخوانــی ،  بازدیــد از نویســندگان برتــر و پیشکســوت شهرســتان برگــزاری نمایشــگاه کتــاب 
ــه مراکــز متقاضــی،   ــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی )فیزیکی -مجــازی( اهــدای کتــاب ب ب
اجــرای پرفورمنــس بــا موضــوع کتــاب و کتابخوانــی ، مراســم غبارروبــی گلــزار شــهدا و تجدیــد 
ــی  ــه نمایندگ ــه ب ــی کتابخان ــد از برخ ــاب ، بازدی ــه کت ــبت هفت ــه مناس ــهدا ب ــا ش ــاق ب میث
ــه ها -شهرداری -مســتقل -کانون مســجد  توســط مســئولین  ــاد کتابخان ــه ها)نه ــه کتابخان هم
شــهری ، عضویــت رایــگان کتابخانــه هــا روز24آبــان، برگــزاری 12 نشســت کتابخــوان 
کتابخانه ای،12مدرســه ای و 4 تخصصــی، قطــار دانایــی، یــاوران کتــاب، ارتبــاط بــا اســاتید و 
بــزرگان علــم کتابــداری و کتابــداران برتــر کشــوری و برگــزاری محافــل خاطــره گویــی ، اجرای 

ــاب،  ــه، نشســت کت ــا موضــوع ســرانه مطالع ــی ب ــپ مردم ــه کلی ــاب ، تهی ــش اهــدای کت پوی
جشــن کتــاب و کتابخوانــی و دعــوت از پیشکســوتان ادبیــات کــودک ، کلیــپ معرفــی کتــاب، 
تهیــه کلیــپ از نویســندگان نجــف آبــادی ، مســابقه نقاشــی بــا موضــوع کتــاب، نواختــن زنــگ 
ــر از برگزیــدگان جــام باشــگاه  ــه هــای روســتایی، تقدی ــد از کتابخان کتــاب در مــدارس، بازدی
ــی،  ــی ، برگــزاری محافــل شــعرخوانی -معرفی کتــاب، قصــه گویــی، نمایشــنامه خوان کتابخوان
دعــوت از نویســندگان و شــاعران شهرســتان در کتابخانــه هــا و معرفــی چهــره هــای شــاخص 
ــی  ــوزان و.. ، برپای ــش آم ــواده ، دان ــت خان ــا محوری ــاوره ب ــات مش ــزاری جلس ــی، برگ فرهنگ
کارگاه آموزشــی بــا محوریــت ایثــار و شــهادت ، برپایــی محافــل قرآنــی جهــت ترویــج فرهنــگ 
دینــی ، اجــرای طــرح قفســه کتابخوانــی ، پیــاده روی خانوادگــی بــه مناســبت هفتــه کتــاب، 
بازدیــد از کتابفروشــی و چاپخانــه افســت از جملــه برنامــه هــای ایــن اداره  در هفتــه کتــاب و 

کتابخوانــی مــی باشــد .
وی  اظهــار امیــدواری کــرد بــا همــکاری و تعامــل نهــاد هــای فرهنگــی و بــه منظــور جلوگیــری 
از مــوازی کاری  بتوانیــم قدمهــای موثــری در پیشــرفت و توســعه فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی 

ــتان برداریم. شهرس
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خبر کوتاه درگذشت هنرمند معلول نجف آبادی

مهــری هاشــم زاده هنرمنــد نقــاش و یکــی از اعضــای شــناخته شــده جامعــه معلــوالن شهرســتان نجــف آبــاد، بــر اثــر شــدت 
بیمــاری، در بخــش مراقبــت هــای ویــژه بیمارســتان شــهید محمــد منتظــری درگذشــت.

پیکــر مرحــوم هاشــم زاده کــه در کنــار عرضــه آثــار نقاشــی در نمایشــگاه هــای مختلــف، ســال هــا در امــر آمــوزش نقاشــی و 
فعالیــت هــای اجتماعــی نیــز فعالیــت داشــت، در گلــزار شــهدای نجــف آبــاد خاکســپاری خواهــد شــد.

رضــا، یکــی از بــرادران ایــن هنرمنــد هــم نهــم فروردیــن 61 در هفــده ســالگی طــی عملیــات فتــح المبیــن، در حوالــی رقابیــه 
بــه شــهادت رســیده بــود.

ــدارن مجموعــه هــای فرهنگــی شــهرداری دیــدار و  ــا مســئولین و کتاب ــاد ب شــهردار نجــف آب
گفتگــو کــرد.

در ایــن دیــدار صمیمانــه کــه بــه مناســبت هفتــه کتــاب و کتابخوانــی در محــل تــاالر فرزانــگان 
ــی مشــاور  ــدس صادق ــی شــهردار و مهن ــزار شــد عبدالرســول امام فرهنگســرای خــارون برگ

عالــی شــهردار بــا کتابــداران بــه بحــث و گفتگــو پرداختنــد.
ــا پخــش کلیــپ معرفــی  ــا تــالوت آیاتــی چنــد از کالم اهلل مجیــد آغــاز و ب مراســم تجلیــل ب
ــی  ــان مباحث ــا بی ــن ب ــه حاضری ــت. معارف ــه یاف ــی ادام ــرد اصل ــازمان در ده رویک ــرد س عملک
ــاختی  ــاظ زیرس ــر از لح ــانی بهت ــات رس ــع خدم ــا، موان ــاز مجموعه ه ــورد نی ــوارد م ــون م چ
ــه  ــژه ب ــن، پرداخــت وی ــک از حاضری ــزاری، مشــکالت موجــود در فضــای کاری هری ــرم اف و ن
ــای  ــالح فض ــر و اص ــتخدامی، تغیی ــت اس ــل وضعی ــز، تبدی ــره وری مراک ــش به ــل افزای عوام
ــز و .. از  ــات مراک ــانی امکان ــروز رس ــر و ب ــانی، تغیی ــات رس ــود خدم ــت بهب ــدی در جه کالب

ــد. ــن جلســه بودن ــن مباحــث مطــرح شــده در ای مهمتری
صادقــی مشــاور عالــی شــهردار نیــز ضمــن برشــمردن تاثیــر برنامه هــای فرهنگــی در کاهــش 
معضــالت شــهری و فرهنگــی بــر تقویــت سلســه مباحثــی چــون زندگــی بــه ســبک بهشــت، 
پرداخــت بیشــتر بــه مقولــه ورزش همگانــی و افزایــش اقبــال شــهروندان بــه ایــن امــر مهــم 

تاکیــد نمــود.
ــن  ــر ای ــز در بخــش دیگ ــاد نی ــی نجــف آب ــی اجتماع ــازمان فرهنگ ــل س ــر عام خاکســار مدی
جلســه بــه مهمتریــن برنامــه هــای تدویــن شــده ســازمان، بحــث تخصــص و تعهــد در پرســنل، 
قدرشناســی فرصــت خدمــت رســانی بــه مــردم، برشــماری ویــژه برنامه هــای مناســبتی پیــش 
رو، تشــریح طــرح هــای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت فرهنگــی، تبییــن مراحــل تحقیــق اطلــس 

فرهنگــی شــهر و پیوســت هــای فرهنگــی مراکــز اشــاره داشــت.

تجلیل از کتابداران نجف آباد

MS    یــک بیمــاری غیــر قابــل پیــش بینــی اســت کــه عالئــم آن ممکــن اســت در بیمــاران 
مختلــف متفــاوت باشــد و شــاید خیلــی از مــا متوجــه آن هــا نشــویم . ایــن بیمــاری در بلنــد 
مــدت بیــش از 900 هــزار نفــر را در کشــورهای بــزرگ درگیــر کــرده اســت و در طــول زمــان 
بدتــر هــم مــی شــود. بنابرایــن بســیار مهــم اســت کــه عالیــم MS را بشناســیم و زودتــر آن را 
تشــخیص دهیــم. معمــوالً عالیــم هــر بیمــار بــا دیگــری متفــاوت اســت امــا بعضــی از عالیــم 
در MS  هســتند کــه در هنــگام شــروع بیمــاری خودشــان را نشــان مــی دهنــد کــه یکــی از 
آن هــا روی چشــم افــراد اثــر گــذار اســت. تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه بیــش از نیمــی 
از بیمــاران MS ایــن عالمــت را تجربــه مــی کننــد و ایــن اولیــن عالمــت در 20 درصــد افــراد 
مبتــال بــه ایــن بیمــاری اســت. بســیاری از بیمــاران MS  التهاباتــی را در عصــب چشــم تجربــه 
مــی کننــد کــه یــک اتفــاق رایــج و جــزء اولیــن عالیــم اســت. ایــن عصــب بینایــی، چشــم را به 
مغــز وصــل مــی کنــد و باعــث مــی شــود اطالعــات بینایــی تفســیر شــود. هنگامــی کــه عصــب 
ملتهــب می شــود، عاملــی بــرای تــاری دیــد یــا از دســت دادن بینایــی بــه شــکل موقــت یــا 
درد چشــم خواهــد بــود. مطالعــه ای در ســال 2016 نشــان مــی دهــد کــه 90 درصــد بیمــاران 
MS   در مراحــل اولیــه بــا ایــن تجربــه مواجــه هســتند و بینایــی آنهــا کاهــش پیــدا مــی کنــد. 
ــه  ــد. مطالع ــاران MS   رخ بده ــرای بیم ــن اســت ب ــن ممک ــی همچنی ــر مشــکالت بینای دیگ
ــگام  ــگ هن ــا کاهــش رن ــراد ممکــن اســت ب ــن اف ــه ای ــی دهــد ک ــاره نشــان م ــن ب ای در ای
ــم  ــت دادن چش ــکان دادن و حرک ــوند و در ت ــه ش ــی مواج ــطح بینای ــش س ــا کاه ــی ی بینای
مشــکل داشــته باشــند و توانایــی آن هــا بــرای تشــخیص نورهــای مختلــف ســخت اســت افــراد 
همچنیــن ممکــن اســت وضعیتــی را تجربــه کننــد کــه در آن باعــث مــی شــود چشــم آنهــا 
بــدون کنتــرل جابجــا شــود. انــگار کــه احســاس مــی کننــد همــه چیــز در اطــراف آنهــا درحال 
حرکــت اســت و همچنیــن ممکــن اســت بــه دو بینــی مبتــال شــوند. در واقــع احســاس تعــادل 
کــم مــی شــود و ســر گیجــه بــه وجــود مــی آیــد. همچنیــن ممکــن اســت مقــداری ضعــف 
ــی خطــر را  ــن مشــکالت بینای ــی را در خودشــان احســاس کننــد کــه ای ــا ناتعادل ــا ی ســاق پ
چنــد برابــر می کنــد. تقریبــاً 50 درصــد بیمــاران MS    بــا مشــکالت بینایــی مواجــه هســتند و 
بســیار رایــج اســت. ممکــن اســت ایــن افــراد بــا بــی حســی و درد در بــدن یــا حتــی مشــکالت 

در راه رفتــن مــواج شــوند کــه آنهــا را بــه گونــه هــای متفــاوت درگیــر مــی کنــد. 
الهام شهریاری

اولین عالئم MS در چشم ها
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                                                                 کشف 38  ماینر قاچاق در نجف آباد

ــاد از کشــف ۳8 دســتگاه ماینــر خارجــی قاچــاق بــه ارزش ششــصد میلیــون تومــان،  فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آب

طــی دو عملیــات جداگانــه در یکــی از شــهرک هــای صنعتــی و تحویــل دو متهــم بــه مقــام قضایــی خبــر داد.

ــا انجــام اقدامــات اطالعاتــی پلیــس آگاهــی شهرســتان  ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی گفــت: کشــف ایــن مــزارع ماینــر، ب

ــه پلیــس 110 اطــالع دهنــد. ــه را مــی تواننــد ب ــن زمین ــه اطــالع در ای صــورت گرفــت و شــهروندان هــر گون

ادامه از صفحه 1
بســیج واکسیناســیون و طــرح 21 روزه آن باعــث شــد 
از دکتــر غیــور رئیــس شــبکه بهداشــت شهرســتان 
ــتری  ــح بیش ــم توضی ــت کنی ــاد درخواس ــف آب نج
ــل  ــان مث ــه ایش ــه البت ــد ک ــوص بده ــن خص در ای
ــد. ــا ش ــی م ــاز پذیرای ــار روی ب ــرژی و ب ــه پران همیش

ضرورت اجرای طرح:
ــی در  ــران و حت ــا در ای ــروس کرون ــه وی ــه اینک ــه ب ــا توج ب
کشــورهای دیگــر فعــال اســت، قطعــا ایــن نگرانــی پابرجاســت 
وایــن زنجیــره انتشــار و ســرایت بایــد بــه نقطــه ایــی برســد 
ــک  ــد پی ــی مانن ــه نگران ــن نتیجــه برســیم ک ــه ای ــا ب ــه م ک
ــن نتیجــه رســیده  ــه ای ــا ب ــی نداشــته باشــیم. دنی ــای قبل ه
ــان اســت.  ــر از درم ــا پیشــگیری بهت ــاری کرون اســت در بیم
ــا  ــان ه ــر درم ــدارد و اکث ــم ن ــی ه ــان خاص ــد درم ــر چن ه
ــا قطعــی نیســت و  ــان ه ــی اســت و درم ــه صــورت دوره ای ب

ــر شــرایط اســت.  ــی ب مبتن
معرفی طرح:

ــش  ــش پوش ــی افزای ــع عملیات ــه جام ــام برنام ــه ن ــرح ب ط
ــرح شــهدای ســالمت،  ــام ط ــا ن ــد 19 ب ــیون کووی واکسیناس
کار مشــترک ســپاه حضــرت صاحــب الزمــان و دانشــگاه علــوم 
ــی  ــش ده ــش پوش ــت افزای ــت و جه ــان اس ــکی اصفه پزش
واکسیناســیون اســت کــه از اول آذر تا 20 آذر انجام می شــود.

ــای  ــا نیروه ــروس کرون ــه وی ــت ک ــال اس ــه دو س ــک ب نزدی
ــک  ــت و نزدی ــیده اس ــش کش ــه چال ــان را ب ــت و درم بهداش
ــای  ــروه ه ــیون از گ ــه واکسیناس ــت ک ــال اس ــک س ــه ی ب
پرســنل  از  واکسیناســیون  اســت.  شــده  شــروع  هــدف 
بخــش هایــی کــه بــا بیمــاران کرونایــی درگیــر بودنــد 
ادامــه ســایر کادر درمــان، ســالمندان،  شــروع شــد. در 
ــدا  ــه پی ــازان ادام ــداری ســالمندان، معلولین،جانب ــز نگه مراک
ــیون  ــت واکسیناس ــدون محدوی ــه ب ــروز ک ــه ام ــا ب ــرد ت ک
ــن  ــز واکس ــی نی ــه ای ــوع ذائق ــر ن ــا ه ــود و ب ــی ش ــام م انج
دارنــد.  هــم  انتخــاب  حــق  افــراد  و  اســت  موجــود 
در اســتان تقریبــا حــدود 74 درصــد جمعیــت واکســن 
ــاندن  ــم رس ــدف مه ــرح ه ــن ط ــه در ای ــت ک ــده اس زده ش
ــد  ــم کووی ــا بتوانی ــت ت ــد اس ــه 85 درص ــت ب ــن جمعی ای
نشــویم.  وارد  ششــم  پیــک  بــه  و  کنیــم  کنتــرل  را 

برنامه هایی که در این طرح پیش بینی شده است: 
* روی وضع و شرایط موجود و فعلی باید تحلیل گذاشته شود

* آموزش و اطالع رسانی را سرلوحه کار داشته باشیم
*  شــرایط دسترســی بــه واکســن را تســریع کنیــم و بــه هــر 
شــکل ممکــن بــه دل جامعــه برویــم ماننــد مســجد، مدرســه، 

صنــف و هــر جایــی کــه تجمــع جمعیــت اســت. 
ــد  ــه شــده اســت. مانن ــای تشــویقی در نظرگرفت ــه ه * برنام
تســهیالتی کــه از طــرف صمــت )صنعــت، معدن،تجــارت( از 

ــرای مراجعــه کننــدگان و...  ــه بســته هــای تشــویقی ب جمل
اعــالم  مــردم  عمــوم  واکسیناســیون  ترغیــب  جهــت   *
محدودیــت هــای هوشــمند ســتاد کرونــا کــه از دیــروز اعــالم 
ــد و  ــی کنن ــرح م ــروز مط ــم ام ــتان ه ــت و در اس ــده اس ش

ــود. ــی ش ــوب م مص
* و در پایــان نظــارت و پایــش عملکــرد. کــه برنامــه های طرح 
بــه صــورت یــک طــرح اســتانی اســت، کــه اگــر نتایــج مثبتــی 
داشــته باشــد بــه عنــوان طــرح کشــوری مطــرح خواهــد شــد. 

وضع موجود و فعلی شهرستان 
ــت دارد و   ــزار جمعی ــدود ۳64 ه ــاد ح ــف آب ــتان نج شهرس
بــه نســبت شهرســتان هــای هــم وزن ماننــد خمینــی شــهر، 
لنجــان، شــهرضا و ...  نجــف آبــاد بیشــترین آمــار جمعیتــی را 
ــد  ــی مانن ــا تجمــع جمعیت ــد م ــتانی مانن ــچ شهرس دارد.  هی
ــر  ــد. از نظ ــت و ... ندارن ــاد، ویالشهر،گلدش ــهر، امیرآب یزدانش
ــت و  ــع اس ــزار مترمرب ــه 65 ه ــم ک ــی ه ــتره جغرافیای گس
ــا  منطقــه مهردشــت هــم زیــر نظــر ایــن شهرســتان اســت ب

ــه. ــر فاصل ــدود 110 کیلومت ــزی ح چی

تــا امــروز 29 آبــان نوبــت اولــی ها کــه واکســن دریافــت کرده 
ــی  ــد م ــدود 72 درص ــه ح ــت ک ــزار اس ــدود 208 ه ــد، ح ان
شــود کــه  در ایــن طــرح بایــد بــه حداقــل 85 درصــد برســیم. 
ــت.  ــده اس ــن زده ش ــزار دز واکس ــدود 169 ه ــت دوم ح نوب
ــا  ــاالی 12 ســال حــدود 55 درصــد آنه از جمعیــت هــدف ب
ــه 85 درصــد برســیم. ــد ب ــد و بای ــت کــرده ان واکســن دریاف

امــا جمــع تزریــق دز اول و دوم  حــدود ۳71 هــزار دز واکســن  
شــده اســت و رقــم قابــل توجهــی اســت. خدمــات همکارهــای 
ــزان  ــن عزی ــه ای ــت ک ــر اس ــل تقدی ــه قاب ــن زمین ــا در ای م

پوشــش واکســن را بــدون وقفــه و تعطیلــی انجــام دادنــد.
ــر  ــزار نف ــتاد ه ــن هش ــا ای ــدف م ــروه ه ــرح گ ــن ط در ای

ــوند. ــینه ش ــد واکس ــا بای ــه حتم ــتند ک هس
توصیه به افرادی که واکسن نزده اند:

مــا بررســی کردیــم گروهــی کــه نمــی آینــد واکســن بزننــد 
چــه دالیلــی دارنــد، بــرای ایــن تحلیــل یــک گــروه 400 نفــر 
از افــرادی کــه واکســن نــزده انــد از جنسیت،ســن و مشــاغل 
مختلــف را مشــخص کردیــم و دالیــل زیــر را بدســت آوردیــم.

ــا توجــه  ــود. ب *  تــرس از عــوارض واکســن،  اولیــن دلیــل ب
بــه اینکــه تــا بــه حــال در مجمــوع چیــزی حــدود ۳71 هــزار 
دز واکســن تزریــق شــده اســت، تــا ایــن مــدت هیــچ عــوارض 
ــی  ــق زمان ــد از تزری ــی بع ــت، حت ــده اس ــده نش ــی دی خاص
کــه بایــد در محــل بماننــد نیــز هیــچ اتفاقــی کــه منجــر بــه 
مشــکل جــدی شــده باشــد، نیفتــاده اســت. البته در هــر کاری 
بــه خصــوص پزشــکی درصــدی را بــه عنــوان خطــا و ... پیــش 
بینــی بایــد کــرد و عوارضــی را هم ممکن اســت داشــته باشــد.

واکسن از نوزادی تا بلوغ زده می شود.
ــر و  ــت خب ــع دریاف ــه مناب ــاد ب ــدم اعتم ــل ع ــن دلی * دومی
ــد.  ــده ان ــردرگم ش ــه س ــراد جامع ــت. اف ــانی اس ــالع رس اط
ــه  ــا اینک ــرد، ی ــالن ف ــالن پزشــک، ف ــه طــب ســنتی، ف اینک
ــه  ــده ک ــث ش ــن باع ــد، ای ــه می گوین ــت چ ــل بهداش عوام
افــراد بــی اعتمــاد شــوند. مــا بــه عنــوان کســی کــه صاحــب 
فرآینــد هســتیم، قصــد داریــم ایــن اعتمــاد را جلــب کنیــم. 
بــرای شــروع، تلفــن هایــی را بــه عنــوان تلفــن پاســخگو بــه 
ســواالت مــردم راه انــدازی مــی کنیــم کــه نگرانــی، شــبهات 

ــند.   ــردم را پاســخگو باش ــای م ــدی ه ونیازمن
* ســومین چهارمیــن و پنجمیــن دلیــل  کــه درصــد اولویــت 
نزدیــک بــه هــم داشــتند ایــن بــود کــه مــا چــون یــک بــار 
بیمــار شــده ایــم پــس واکســینه شــده ایــم و دیگــر مریــض 
نمــی شــویم . یــا چــون تــا بحــال بیمــار نشــدم پــس از ایــن 
ــه بعــد هــم بیمــار نمــی شــوم. و یــا همیــن طبــی ســنتی  ب
ــا ســعی در  ــی اســت. کــه م ــم کاف و حجامــت کــه مــی کنی

مداخلــه در ایــن مــوارد هــم داریــم.
تحلیل های انجام شده:

 تحلیل اول:  
در تحلیــل وضــع موجــود درجمعیــت روســتایی، گلــدره کــه 
ــش  ــترین پوش ــت بیش ــده اس ــع ش ــت واق ــش مهردس در بخ
واکسیناســیون و حاجــی آبــاد کمتریــن درصــد واکسیناســیون 
را دارنــد. کــه حــدود 2050 نفــر دیگــر از ایــن جمعیــت بایــد 

واکســینه شــوند تــا بــه 85 درصــد برســیم.
تحلیل دوم:

درجمعیــت شــهری میانگین حــدود 72 درصد اســت، باالترین 
علویجــه بــا حــدود 80 درصــد و کهریزســنگ بــا حــدود  66 
درصــد کمتریــن اســت کــه در ایــن خصــوص ۳4 هــزار و 200 
نفــر اگــر واکســن بزننــد بــه شــاخص مــورد نظــر مــی رســیم.

تحلیل سوم:
ــا 18 ســال کــه در ســامانه ســیب ) ســامانه  در ســنین 12 ت
ایــی کــه پرونــده ســالمت خانــواده را وارد مــی کنیــم، 
معمــوال دانش آمــوزان در ایــن رنــج ســنی تعریــف مــی 
ــا حــدود 97 درصــد در منطقــه مهردشــت  شــود( خونــداب ب
بیشــترین پوشــش را داشــته اســت و کهریزســنگ بــا حــدود 
ــتان  ــن شهرس ــش را دارد و میانگی ــن پوش ــد کمتری 6۳ درص

ــت. ــد اس ــدود 71 درص ــاد ح ــف آب نج
بازگشایی مدارس و کرونا:

 بازگشــایی مــدارس 5 شــرط اصلــی دارد. یکــی از مهمتریــن 
ــد  ــوزان بای ــش آم ــد دان ــه 85 درص ــت ک ــن اس ــرایط ای ش
ــد 100 درصــد باشــد.  واکســن زده باشــند وکادر مدرســه بای
هنــوز مدارســی را داریــم کــه زیــر 85 درصــد اســت. در ایــن 
طــرح کــه مفصــل و عملیاتــی اســت مدرســه هــا هــم در نظــر 

گرفتــه شــده اســت. 
وضعیت بیمارها و بیمارستان های شهرستان: 

ــی   ــت ول ــده اس ــر نش ــه صف ــا البت ــتری ه ــن و بس مراجعی
ــود  ــر شــده ب ــه پیــک پنجــم کــه همــه ظرفیــت پ نســبت ب
ــیر  ــا س ــتان تقریب ــاد و کل اس ــف آب ــود، نج ــم ب ــخت ه و س
ــی  ــروز س ــزارش، ام ــن گ ــق آخری ــت. طب ــته اس ــی داش نزول
آبــان تعــداد بیمارهــای مشــکوک و قطعــی در بیمارســتان 41 
ــی در شهرســتان داشــتیم کــه در حــدود   ــر اســت. روزهای نف
175 نفــر بســتری بودنــد. امــا امــروز ۳0 نفــر در بخــش کرونــا 

ــد.  ــت دارن ــا مثب ــر جــواب کرون بســتری هســتندکه 21 نف
بیمارســتان شــهید محمــد  قبــل 100 تخــت در  مثــل 
داده شــده  اختصــاص  کرونایــی  بیمــاران  بــه  منتظــری 
ــن  ــوزمان در ای ــوب و دلس ــای خ ــا دارد از همکاره ــت. ج اس
ــی  ــام ســخت، پذیرای ــن ای ــه در ای بیمارســتان تشــکرکنیم ک
ــتند. ــری داش ــل تقدی ــالش قاب ــا ت ــد و واقع ــاران بودن بیم

ــص  ــگاه و متخص ــتاد دانش ــه اس ــکی ک ــام پزش ــس نظ رئی
بیهوشــی اســت و در بخــش مراقبــت هــای ویــژه هــم 
کارمی کنــد در جلســه اســتان گفــت: از زمانــی کــه بخصــوص 
ســالمندان واکســینه شــدند، مراجعــات ســالمندی بــه مراتــب 
کمتــر شــده اســت و شــدت بیمــاری و مــرگ و میــر بــه افــراد 
جــوان داده شــده اســت که واکســن نــزده اند، همچنین شــاهد 
مــرگ و میــر مــادران بــارداری هســتیم کــه واکســن نزده انــد. 

انتظار ما از دستگاه هایی که باید همراهی کنند:
اولیــن برنامــه ایــن طــرح اطــالع رســانی اســت، که صدا ســیما 
ــف  ــن مختل ــه عناوی ــده اســت. ب دســتگاه مســئول اجــرا کنن
ماننــد مصاحبــه، میزگــرد، تیــزر تلویزیونــی، مصاحبــه مردمی، 
ــان  ــن و کارشناس ــا متخصصی ــی ب ــه رادیوی ــار، مصاحب اخب
حــوزه بهداشــت، اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی،اصحاب 
ــئول  ــه مس ــکی ک ــوم پزش ــگاه عل ــات، دانش ــانه و مطبوع رس
ــراه و  ــای هم ــون و اپراتوره ــهرداری، روحانی ــت، ش ــرا اس اج
ــد از  ــرات همــه در تولیــد و انتشــار رســانه آموزشــی بای مخاب

ــد.  ظرفیــت هــای خــود اســتفاده کنن
ــی  ــم های ــرای آن تی ــه ب ــت ک ــوزش اس ــورد آم ــن م دومی
تشــکیل مــی شــود از رابطیــن بســیج و داوطلبیــن و آمــوزش 
بــا بهداشــت و .... اســت. البتــه دســتگاه هایــی ماننــد بســیج 

ــد. ــا همــکاری دارن ــا م ــط ب ــاف صمــت و ادارات زیرب اصن
ــز  ــه مراک ــزار نفرکلی ــر 20 ه ــهرهای زی ــرح در ش ــن ط در ای
بــرای واکسیناســیون وکلیــه مراکزجامــع ســالمت فعــال 
ــه در  ــوند ک ــی ش ــزار بســیج م ــر ه ــاالی 20 نف می شــود و ب
ــوس هــای ســیار ) کــه  ــد. اتوب مراکــز تجمیعــی حضــور دارن
ــد( و   ــی ده ــرار م ــا ق ــار م ــوس در اختی ــا اتوب شــهرداری ۳ ت
ــود و از  ــی ش ــتاده م ــدارس و ..  فرس ــه م ــت و ب ــز اس مجه

ــود. ــی ش ــانی م ــالع رس ــرات اط ــک و مخاب ــق پیام طری
در خصــوص بحــث هــای تشــویقی پیــش بینــی شــده، آنهایــی 
کــه میــزان مشــارکت خــود را بــه 85 درصــد برســانند یاحتــی 
ــد.  ــت کنن ــویقی دریاف ــای تش ــوق ه ــنل مش ــتر از پرس بیش
حتــی در قالــب قرعــه کشــی در فروشــگاه هــای زنجیــره ایــی 
بــا رائــه کارت واکســن بســته هــای تشــویقی دریافــت کننــد.
احمد شریعتی
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خبر کوتاه

 با حضور شــاهین شــیرانی رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان و مســئوالن شهرســتان، ســاخت 

یــک مرکــز ویــژه بیمــاران اوتیســم در نجــف آبــاد، کلنگ زنی شــده اســت.

ایــن مرکــز قــرار اســت در زمینــی بــه مســاحت 1600مترمربــع و بــا همــت خانــواده هــای مرحــوم 

امامــی و مرحومــه حجــت، ســاخته شــود.

طی این روز، مرکز جامع سالمت یزدانشهر نیز به طور رسمی افتتاح شد.

ــی از  ــف گروه ــرای توصی ــه ب ــت ک ــترده اس ــالح گس ــک اصط ــم )ASD( ی ــف اوتیس ــالل طی اخت

ــا مشــکالت ارتباطــی و تعامــل  اختــالالت رشــدی عصبــی اســتفاده مــی شــود. ایــن اختــالالت ب

ــروز پیــدا مــی کننــد. اجتماعــی ب

درخشش دوندگان نجف آباد در استان
در جشــنواره دو و میدانــی اســتعدادهای برتــر اســتان اصفهــان در رده خردســاالن، تیــم نجــف آبــاد موفــق بــه کســب یــک مقــام اول، دو 

عنــوان ســوم و جایــگاه ســوم تیمــی در بخــش امــدادی شــد.
در ایــن رقابــت هــا بــه میزبانــی ورزشــگاه انقــالب اصفهــان برگــزار شــد، بنیامیــن جاللــی در دوی 800 متر قهرمان شــد و عبــاس عالمی 
و متیــن چهــره ســاز هــم عناویــن ســومی دوی 800 و 1500 متــر را بــه دســت آوردنــد. در ایــن دوره کــه بــا حضــور ســعید عــرب بــه 
عنــوان مربــی و سرپرســت ورزشــکاران اعزامــی همــراه بــود، تیــم دوی امــدادی شهرســتان نیــز بــا ترکیــب امیرحســین ذبیحــی، علیرضا 
ابراهیمــی، عبــاس عالمــی و متیــن چهــره ســاز بــر ســکوی ســوم ایســتاد. تیــم ســارا گلــی، مهســا کریمــی، طنــاز ابراهیمــی هــم بــه 

نمایندگــی از شهرســتان، بــا سرپرســتی و مربــی گــری عــزت عــرب در بخــش بانــوان شــرکت کــرده بــود.

درخشش اسکیت نجف آباد در لیگ فری استایل کشور
در مرحلــه نهایــی مســابقات لیــگ برتــر اســکیت فــری اســتایل )اسپیداســاللوم( کشــور بــا حضــور 
122 ورزشــکار در قالــب44 تیــم در دو بخــش دختــران و پســران بــه میزبانــی ورزشــگاه موهبــت 
نجــف آبــاد برگــزار شــد، تیــم هــای ctp نجــف آبــاد، هیواتجارت اصفهــان و آکادمی اســکیت احســان 

اصفهــان عناویــن قهرمانــی را درو کردنــد.
در ایــن رقابــت هــا کــه طــی دو رده ســنی زیــر 19 ســال و بــاالی 19 ســال و با حمایت مالی شــرکت 
صنایــع ســنگ ایــران مهــر برگــزار شــد، تیــم های مذکــور بــا مربیگری احســان حبیــب آبــادی،آرش 

رســتمیان، فرزانــه ایوبــی و علیرضــا پوریشــبان موفــق به کســب این عناوین شــدند.
در بخــش دختــران زیــر 19ســال، عناویــن اول تــا ســوم تیمــی بــه ctp نجف آبــاد،  آکادمی اســکیت 

احســان اصفهــان و ســروش اســکیت  البــرز رســید و در بــاالی 19ســال همیــن بخــش نیــز پــس از  
ctp نجــف آبــاد کــه بــر ســکوی قهرمانــی ایســتاد، ســروش اســکیت البــرز و هیــوا تجــارت اصفهــان 

بــه مقــام هــای دوم و ســوم دســت پیــدا کردنــد.
در بخــش پســران زیــر 19ســال هــم، عنــوان اول تیمــی بــه ctp نجــف آبــاد رســید و  هیــوا تجــارت 
اصفهــان و  آکادمــی اســکیت احســان اصفهــان مقــام هــای بعــدی را کســب کردنــد. در باالتــر از 19 
ســال نیــز تیــم هــای ctp نجــف آبــاد، هیــوا تجــارت اصفهــان و ســروش اســکیت البــرز عناویــن اول 

تــا ســوم را بــه دســت آوردنــد.

کلنگ زنی مرکز اوتیسم در نجف آباد

آیا بدون احساس غمگیني، تشخیص افسردگي براي فرد امکان دارد؟
امــکان دارد فــرد مبتــال بــه افســردگي بــه دلیــل ناتوانــي بــراي مقابلــه بــا رویدادهــاي زندگــي دچــار 
احســاس شــرم و گنــاه شــود و آگاهانــه یــا ناآگاهانــه احســاس غمگینــي و افســردگي خــود را انــکار 
کنــد. یــا آنقــدر خــود را درگیــر رویدادهــا کنــد کــه نســبت بــه احساســات خــود بــي اطــالع شــود 
ــا هــم رخ مــي دهنــد و فقــط  ــم اســت کــه ب ــد دانســت افســردگي شــامل مجموعــه اي عالی بای
شــامل احســاس غمگینــي نیســت. در واقــع افســردگي را بیشــتر بایــد کاهــش یــا صرفــه جویــي در 
فعالیــت فیزیولوژیکــي در نظــر گرفــت تــا احســاس غمگینــي. از ایــن رو تشــخیص افســردگي گاهي 

در غیــاب احســاس غمگینــي رخ مــي دهــد. بــه عنــوان مثــال برخــي از افــراد مســن زمانــي کــه از 
داشــتن بیمــاري هــاي جســمي متعــددي شــاکي هســتند کــه آنهــا را از یــک زندگــي رضایت بخش 
محــروم کــرده اســت در ایــن گونــه شــرایط ممکــن اســت افســردگي در غیــاب احســاس افســردگي 

تشــخیص داده شــود. 
دکتر الهام شکرانه

جلسه ریل باس نجف آباد- اصفهان
عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد در دفتــر خویــش میزبــان دکتــر ابوالفضــل ابوترابــی نماینده 

مــردم شهرســتان های نجف آبــاد و تیــران و کــرون بــود.
ــدی ســخنگوی شــورای اســالمی شــهر  ــه دار و آخون ــی خزان ــن جلســه  مهنــدس حجت در ای
ــدس  ــانی، مهن ــع انس ــعه مناب ــزی و توس ــه ری ــاون برنام ــاورز مع ــدس کش ــاد، مهن ــف آب نج
ــاون  ــی مع ــدس محلوج ــهری، مهن ــل ش ــل و نق ــی و حم ــور زیربنای ــاون ام ــویان مع موس
ــتند ــور داش ــز حض ــتان نی ــده شهرس ــر نماین ــئول دفت ــلیمی مس ــاری، س ــازی و معم شهرس

ــی  ــش بین ــور و پی ــام ن ــگاه پی ــاور دانش ــتگاه مج ــی ایس ــث بررس ــاس مبح ــه ریل ب در جلس
ــد. ــع ش ــو واق ــورد بحــث و گفتگ ــیر ایســتگاه م ــاده مناســب مس ــواره و پی ــای س دسترســی ه

مقدمــات مــورد نیــاز جهــت شــروع فــاز اول پــروژه و پیگیــری جلســات مشــترک بــا شــهرداری 
اصفهــان جهــت تعییــن تکلیــف قطعــه واقــع شــده در حریــم شــهر اصفهــان )مســیر آتشــگاه( 

از دیگــر مــوارد مطــرح شــده در ایــن جلســه بودنــد.
 در پایــان مقــرر گردیــد کلیــه مباحــث در دســتور کارمدیریــت شــهری نجف آبــاد قــرار گیــرد 

و گــزارش اقدامــات صــورت گرفتــه تــا یــک مــاه دیگــر در جلســه آتــی ارائــه گــردد
احمد شریعتی.
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                                                                   افتتاح مطب هیات پزشکی ورزشی نجف آباد
ــان امــام،  ــاد خیاب مطــب تخصصــی طــب ورزشــی هیــات پزشــکی ورزشــی زیــر نظــر دکتــر مریــم قنبرنســب، در نجــف آب
ــه کار کــرد. ــا حضــور تعــدادی از مســئوالن آغــاز ب بعــد از چهــار راه شــهرداری، کوچــه روشــن، پشــت ســاختمان ســالمت ب

طبــق تفاهــم نامــه اداره ورزش و جوانــان و هیــات پزشــکی ورزشــی شهرســتان نجــف آبــاد، قــرار اســت تــا یــک ســال دیگــر  
ویزیــت ورزشــکاران دارای کارت بیمــه ورزشــی بــا 50 درصــد تخفیــف بــه مبلــغ ۳5 هــزار تومــان، ویزیــت ورزشــکاران آســیب 
دیــده ورزشــی دارنــده کارت بیــه ورزشــی بــا 70 درصــد تخفیــف بــه مبلــغ  20 هــزار تومــان و ویزیــت ورزشــکاران مــدال 
ــان ملــی، بــرون مــرزی آســیایی، جهانــی و بیــن المللــی، دارنــده کارت بیمــه ورزشــی بــه صــورت رایــگان در  آور و قهرمان

ایــن مطــب انجــام گیــرد.
این دفتر، روزهای سه شنبه از ساعت چهار عصر تا هشت شب، آماده ارائه خدمات است.

ــای  ــتان ه ــن در اس ــار زمی ــد هکت ــاره هفتص ــا اج ــتان، ب ــف شهرس ــاط مختل ــاورزان نق  کش
ــد. ــرده ان ــت ک ــول برداش ــن محص ــزار ت ــاه ه ــش از پنج ــاه، بی ــتان و کرمانش لرس

طبــق ایــن خبــر، کشــاورزان کــه بــه دلیــل خشکســالی در اســتان، ســال هــا اســت کــه راهــکار 
کشــت اجــاره ای را انتخــاب کــرده انــد، در حــال حاضــر پیــاز تولیــدی شــان را بــه دلیــل اتمــام 
ــار  ــه مرکــز شهرســتان انتقــال داده و انب ــرارداد اجــاره زمیــن و شــرایط نامســاعد جــوی، ب ق

کــرده انــد تــا بــه تدریــج در بــازار هــای داخلــی و صادراتــی عرضــه کننــد.
ــی جــاری، ســه  ــاد شهرســتان، در ســال زراع ــدات جه ــس اداره تولی ــادری ریی ــه به ــه گفت ب
هکتــار از اراضــی جــوزدان بــه کشــت پیــاز اختصــاص پیــدا کــرده کــه بــه دلیــل خشکســالی، 

عملکــرد آن نســبت بــه ســال گذشــته بیــش از پنجــاه درصــد کاهــش داشــته اســت.
ــاد نیــز در خبــر دیگــری  مقدســی رییــس اداره فنــی و زیربنایــی جهــاد کشــاورزی نجــف آب
اعــالم کــرده کــه بــا اعتبــار چهــل میلیــون تومانــی از محــل اعتبــارات ســازگاری بــا کــم آبــی و 
خودیــاری بهــره بــرداران، یــک خــط انتقــال آب بــا لولــه هــای 160 میلــی متــری در روســتای 

نهضــت آبــاد اجــرا شــده اســت.

تولید پنجاه هزار تن پیاز توسط کشاورزان نجف آباد

ــوزش و  ــه آم ــا در مجموع ــی م ــات اصل ــه یکــی از موضوع ــان اینک ــا بی ــور ب ســیدمحمد میرپ
پــرورش و نوســازی مــدارس سیاســت های ســند تحــول بنیادیــن ابالغــی از ســوی رهبــر انقالب 
اســت، اظهــار کــرد: یکــی از موضوعــات مهــم در مجموعــه آمــوزش و پــرورش ایــن اســت کــه 
دانــش آمــوزان را بــه ســمتی ببریــم کــه بعــد از پایــان تحصیــل بتواننــد در حرفــه ای مشــغول 
بــه کار شــوند؛ چــرا کــه امــروز بــا کمبــود تکنســین و متخصصــان در کشــور روبــه رو هســتیم.

وی بــا بیــان اینکــه امــروز آمــوزش فنــی و حرفــه ای جایــگاه مهمــی در سیاســت های آمــوزش 
ــر  ــم دیگ ــوع مه ــزود: موض ــرورش دارد، اف ــوزش و پ ــن آم ــول بنیادی ــند تح ــرورش و س و پ
تربیــت جوانــان بــرای اشــتغال و مهــارت آمــوزی آن هــا اســت. خوشــبختانه خیریــن مدرســه 
ســاز ازجملــه رضائیــان، بــا توجــه بــه حرفــه ای کــه دارنــد بــه خوبــی اهمیــت ایــن موضــوع 

را درک کرده انــد.
ــا  ــن مدرســه ســاز را ب ــدگاه خیری ــدارس اســتان اصفهــان دی سرپرســت اداره کل نوســازی م
ــا  ــتان ب ــاخت هنرس ــزود: س ــت و اف ــان دانس ــرورش یکس ــوزش و پ ــت های وزارت آم سیاس
ــن  ــه دارد و یکــی از پرهزینه تری ــی از نظــر مشــخصات فضــا و هزین ــدارس تفاوت های ســایر م

ــت. ــدارس اس ــازی م ــا در اداره کل نوس پروژه ه
ــت  ــای کیفی ــت: ارتق ــاز، گف ــن مدرسه س ــر خیری ــنواره اخی ــزاری جش ــه برگ ــاره ب ــا اش وی ب
ــن  ــعارهای ای ــی از ش ــه ای یک ــی و حرف ــتان های فن ــعه هنرس ــداث و توس ــی در اح آموزش
جشــنواره بــود و تــالش می شــود از مشــارکت خیریــن مدرســه ســاز در ایــن عرصــه اســتفاده 
ــا  ــک م ــه کم ــی ب ــای آموزش ــعه فضاه ــداث و توس ــاز در اح ــه س ــن مدرس ــر خیری ــود. اگ ش

ــم. ــای آموزشــی را نداری ــود فضاه ــوان حــل مشــکل کمب ــاری ت ــر اعتب ــد از نظ نیاین
ــم از  ــن مراس ــز در ای ــهر نی ــهر یزدانش ــه ش ــام جمع ــی ام ــلمین لطف ــالم والمس ــت االس حج
خیریــن مدرســه ســاز بــه عنــوان ســتارگانی یــاد کــرد کــه هدایــت بخــش هســتند و گفــت: 
هرکســی در جامعــه تــوان و اختیاراتــی دارد. بایــد همــه انــرژی و تــوان خــود را بــه کار بگیریــم 

و بــا اســتقامت و تــوکل بــر خــدا تــالش کنیــم.
ــوزش و  ــورای آم ــات ش ــت: در جلس ــز گف ــاد نی ــتان نجف آب ــدار شهرس ــی فرمان ــی راع مجتب
پــرورش شهرســتان، کمبــود فضــای آموزشــی در یزدانشــهر بــا وجــود جمعیــت قابــل توجهــی 
کــه دارد بیشــتر از نقــاط دیگــر شــد. هرســال هــزار و 500 نفــر جمعیــت دانــش آمــوزی بــه 
ــه مــوازات  ــه می شــود بنابرایــن می طلبــد کــه ب ــاد اضاف بخــش مرکــزی شهرســتان نجــف آب

آن هــم نوســازی مــدارس فرســوده و هــم ســاخت فضاهــای جدیــد را دنبــال کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه حضــور پررنــگ خیریــن مدرسه ســاز در شهرســتان نجف آبــاد، اعالم کــرد: 22 
پروژه مدرســه ســازی با مشــارکت خیرین مدرسه ساز در سطح شهرســتان در حال احداث است.

فرمانــدار نجف آبــاد بــا تاکیــد بــر اینکــه بهتریــن ســرمایه در جامعــه نیــروی انســانی اســت و 
نیــروی انســانی نیــز در فضاهــای آموزشــی تعلیــم و پــرورش پیــدا می کنــد، خاطرنشــان کــرد: 

عمــده مشــکل جامعــه مــا این اســت کــه بســیاری از تحصیل کــردگان بیــکار هســتند، در حالی 
ــا انگیــزه ایــن  کــه اگــر در زمینــه آمــوزش فنــی و حرفــه ای اقــدام کنیــم، فارغ التحصیــالن ب
رشــته ها آینــده شــغلی بهتــری خواهنــد داشــت و مشــکلی بابــت اشــتغال نخواهنــد داشــت.

ــاخته  ــادی س ــان نجــف آب ــدی رضائی ــاز مه ــه س ــر مدرس ــا مشــارکت خی ــتان ب ــن هنرس  ای
می شــود و بــه نــام وی نامگــذاری خواهــد شــد. ســاختمان آموزشــی ایــن هنرســتان در ســه 
طبقــه و بــا زیربنــای 1500 مترمربــع احــداث خواهد شــد و کارگاه هــای آن دارای 900 مترمربع 
زیربنــا اســت کــه در زمینــی بــه مســاحت تقریبــی ســه هــزار مترمربــع احــداث خواهنــد شــد.

ــدارس  ــازی م ــت اداره کل نوس ــد، سرپرس ــزار ش ــتان برگ ــن هنرس ــی ای ــگ زن ــن کلن در آئی
ــاد،  ــدار شهرســتان نجــف آب اســتان، مدیرعامــل مجمــع خیریــن مدرســه ســاز اســتان، فرمان
ــر  ــاد و دیگ ــف آب ــتان نج ــرورش شهرس ــوزش و پ ــر آم ــهر، مدی ــهر یزدانش ــه ش ــام جمع ام

ــتند. ــور داش ــی حض ــتانی و محل ــئولین اس مس

کلنگ زنی هنرستان ۹ کالسه در شهرستان نجف آباد
سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان:
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : 0912226882۳ - 42646861    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
خـبـر آمـد خبـری نیـست...

طلوع نزدیک است اگر بخواهیم ...

ظهور تو زیباتر از ظهور همه ی زیبایی هاست

چشم به راه زیباترین بهاریم

خدایا انتظار چقدر دیر می گذرد

با صد نگاه خسته، صدا می زنیم تو را

بیایید همه منتظر آمدنش شویم

اجرای طرح “شهدای سالمت” در نجف آباد

ــل  ــازمان مل ــوی س ــاه از س ــان م ــا 29 آب ــر ب ــر براب 20 نوامب
متحــد روز جهانــی کــودک نامگــذاری شــده اســت، امــا در هر 
کشــور یــک روز خــاص را بــه عنــوان روز کــودک نــام گــذاری 
ــاه. ــا 16 مهرم ــر ب ــر اســت براب ــران 8 نوامب ــد، در ای ــرده ان ک

ــه حقــوق کــودکان  ــن نامگــذاری توجــه و تمرکــز ب دلیــل ای
ــن گــروه از  ــه ای و جلوگیــری از آســیب و خشــونت نســبت ب
ــارد،  ــرز لئون ــی باشــد. در ســال 1857 توســط چال ــه م جامع
ــک  ــارد ی ــد، لئون ــاز ش ــت آغ ــا در ماساچوس ــیش کلیس کش
ســرویس ویــژه بــرای فرزنــدان برگــزار کــرد. لئونــارد ایــن روز 
را روز گل رز نــام گذاشــت بعــد هــا یــک شــنبه گل نامیدنــد 

ــام کــودک نامگــذاری شــد. ــه ن و ســپس ب
بخشی از متن اصلی سند سازمان ملل متحد در مورد 

حقوق کودکان:
ــم از  ــودک، ه ــی ک ــد طبیع ــرای رش ــایل الزم را ب ــد وس بای
نظــر مــادی و هــم از نظــر معنــوی در اختیــار او قــرار گیــرد. 

ــد ســیر شــود، کودکــی کــه  کودکــی کــه گرســنه اســت بای
ــده  ــد درمــان شــود، کودکــی کــه عقــب مان بیمــار اســت بای
ــد  ــد کمــک شــود، کودکــی کــه بزهــکار اســت بای اســت بای
ــاه داده  ــد پن ــت بای ــم اس ــه یتی ــی ک ــود، کودک ــیده ش بخش
شــود، کــودک بایــد اولیــن کســی باشــدکه در موقــع ناراحتــی 
ــرار مــی گیــرد  ــد در موقعیتــی ق ــد. کــودک بای تســکین  یاب
ــر هــر شــکلی از اســتثمار محافظــت شــود. ــد در براب کــه بتوان

اگــر در پــی آن هســتیم کــه آینــده ای موفــق و با ثبــات ایجاد 
کنیــم بایــد از کــودکان امروزمــان شــروع کنیــم، روز جهانــی 
کــودک بــه مــا یــاد آوری مــی کنــد کــه مشــکالت و  مســائل 
کــودکان امروزمــان را نادیــده نگیریــم. دنیای کــودکان دنیایی 
ــر از  ــور و شــادی و زیبایــی اســت، دنیایــی پ ــر از رنــگ و ن پ
امیــد و آرزو، بــه امیــد آنکــه تمــام کــودکان، کودکــی کننــد. 
سمیه شریعتی

ــاد  ــهرداری نجف آب ــی و ورزشــی ش ــی اجتماع ــازمان فرهنگ ــل س ــر عام ــار مدی ــا خاکس علیرض
گفــت: بــه اســتناد پژوهش هــای علمــی و بــا توجــه بــه تاثیــر واکسیناســیون بــر کاهــش رونــد 
تعــداد مبتــال و فوتی هــای ناشــی از کرونــا تــا اکنــون، -و در نتیجــه بازگشــت بــه زندگــی عــادی 

در شــهر،- تنهــا راه حــل مطمئــن واکسیناســیون حداکثــری شــهروندان اســت.
وی افــزود: بــا توجــه بــه شــرایط همه گیــری کرونــا، و تصمیــم کالن شــهری در اجــرای طــرح 
ــور  ــه منظ ــاد ب ــهرداری نجف آب ــی ش ــی و ورزش ــی اجتماع ــازمان فرهنگ ــالمت، س ــهدای س ش
افزایــش آگاهــی عمــوم جامعــه دربــاره واکسیناســیون علیــه کرونــا بــه نصــب بنر هــای تبلیغاتــی 

جدیــد در نقــاط مختلــف شــهر و نیــز در فضــای مجــازی اقــدام کــرده اســت.
ــا توجــه بــه بازگشــایی مــدارس و کاهــش محدودیت هــای عمومــی،  خاکســار اظهــار داشــت: ب

در صــورت عــدم واکسیناســیون مــوج جدیــد کرونــا در راه اســت و طبــق نتایــج بدســت آمــده 
تاکنــون، احتمــال ابتــال و فــوت افــرادی کــه واکســینه نشــده اند بیــش از ســایر افــراد اســت.

ــه از  ــن مرحل ــن طــرح و در ای ــی ای ــا پوشــش عموم ــان ب ــرد: همزم ــان ک علیرضــا خاکســار بی
ــذار و  ــی تاثیرگ ــای گرافیک ــن_بزنیم از ترفند ه ــعار _واکس ــا ش ــهری ب ــی ش ــات انگیزش تبلیغ
ترکیــب بــا جمالتــی چــون اینــو ]واکســن[ انتخــاب کــن، واکســن زدن ســالمتی میــاره، کــدوم 
رو انتخــاب می کنــی؟ و.. ســعی در برانگیختــن بیــش از پــی عمــوم شــهروندان نجف آبــاد و نیــز 

تشــویق افــراد بــه تزریــق هرچــه زودتــر واکســن کرونــا شــده اســت .

برنامه افزایش پوشش واکسیناسیون کرونا در گفتگو با مدیر عامل سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد 

توجه و تمرکز به حقوق کودک
به مناسبت روز جهانی کودک


