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خبر کوتاه

کسب رتبه برتر استانی توسط بسیج هنرمندان نجف آباد
کانــون بســیج هنرمنــدان نجــف آبــاد در برپایــی موکــب هنــری، جهــادی شــهید آوینــی موفــق بــه کســب عنــوان برتــر اســتان 
ــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه بســیج  ــاد ب اصفهــان شــد. موکــب هنــری شــهید آوینــی در محــل شــهدای گمنــام امیــر آب
برگــزار شــد. در ایــن موکــب کــه هنرمنــدان خوشــنویس، عــکاس، فیلــم ســاز و....حضــور داشــتند، خدمــات هنــری ارائــه شــد 
وبــه صــورت مجــازی مــورد بازدیــد دکتــر عســگری زاده مســئول ســازمان بســیج اســتان اصفهــان قــرار گرفــت ســپس ایــن 
کانــون در بیــن ۱۰ کانــون رتبــه برتــر اســتانی را کســب کــرد و مــورد تشــویق رئیــس ســازمان قــرار گرفــت و لــوح تقدیــر 

دریافــت نمــود.
آقایــان ســید میثــم شــکراللهی، علیرضــا ایــزدی و ســرکار خانــم ســلمان و گــروه دختــران شــهدا در برپایــی ایــن موکــب هنــری 

جهــادی نقش اساســی داشــتند.

سه شنبه های تکریم در نجف آباد
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد طــرح ســه 
ــه همــت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان و  ــاد ب شــنبه هــای تکریــم در نجــف آب

کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد شهرســتان انجــام شــد .
ایــن دیــدار بــه منظــور ارج نهــادن بــه مقــام شــامخ شــهدای واالمقــام بــا خانــواده دو شــهید 
ــین  ــیر  حس ــهید » ش ــوی «  و ش ــی موس ــه کاف ــهید »روح ال ــتان ، ش ــرم شهرس ــع ح مداف
ــه شــهر  ــام جمع ــپاه ، ام ــده س ــا حضــور فرمان ــاه و ب ــنبه 9 آذرم ــامگاه ســه ش حســنی « ش
ــن  ــی از معتمدی ــاجد و جمع ــری مس ــی هن ــای فرهنگ ــون ه ــئول کان ــر مس ــت ، مدی گلدش
منطقــه ای صــورت گرفــت و خانــواده ایــن دوشــهید مدافــع حــرم از خاطــرات و دالوری هــای 

ــد . ــان نمودن شــهدا مطالبــی را بی
ــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد طــرح ملــی ســه شــنبه  محمــد قانعــی فــر مســئول کان
ــاجد در  ــی مس ــی اجتماع ــرد فرهنگ ــای کارک ــرای احی ــبی ب ــت مناس ــم را فرص ــای تکری ه
ــی مســاجد  ــاالن حــوزه فرهنگــی ، اجتماع ــن طــرح فع ــزود در ای ــود و اف ــام نم محــات اع
ــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد  ــواده معظــم شــهداء و ایثارگــران توســط کان خاصــه خان

ــم مــی شــوند . تکری
ایــن طــرح بــه عنــوان یــک رویــداد محلــه محــور و خانــواده بنیــان مــی باشــد کــه بــا اســتفاده 
از ظرفیــت هــای خودجــوش و بــه لحــاظ اقتضائــات محلــی و بــا محوریــت مســجد و نظــارت 

امــام جماعــت مســجد اجــرا مــی شــود.
گفتنــی اســت شــهید » روح الــه کافــی موســوی «اولیــن شــهید لشــکر زرهــی ۸ نجــف اشــرف 
و اســتان اصفهــان در دفــاع از حــرم ، ۱5اردیبهشــت 9۲ در 33ســالگی در حلــب ســوریه شــهید 
شــد و شهید»شــیر حســین حســنی « از تیــپ فاطمیــون مدافــع حــرم حضــرت زینــب ســام 

اهلل علیهــا نیــز  در مصــاف بــا گــروه هــای مســلح تکفیــری در ســوریه بــه شــهادت رســید

در راستای دیدار از خانواده شهداء در نجف آباد

لزوم همبستگی کانون های فرهنگی هنری مساجد و بسیج
ــاد ، ســید  ــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب ــه گــزارش رواب ب
حســن لــوح موســوی رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد همزمــان بــا هفتــه 
بســیج بــا ســرهنگ حجــت الــه صفــر پــور فرمانــده نیــروی مقاومــت بســیج ســپاه نجــف آبــاد 

دیــدار و گفتگــو کــرد.
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ایــن دیــدار ضمــن تبریــک هفتــه بســیج و قدردانــی 
از تــاش بســیجیان افــزود : عــزت و آزادگــی ایــران اســامی مرهــون تــاش هــای خســتگی 

ناپذیــر نیــروی مومــن و متعهــد بســیجی اســت.
ــت  ــه جه ــکاری دوجانب ــای هم ــان راهکاره ــه بی ــدار ب ــن دی ــزدر ای ــور نی ــر پ ــرهنگ صف س

ــود . ــاره نم ــتان اش ــری شهرس ــی و هن ــداف فرهنگ ــبرد اه پیش
در ایــن نشســت محمــد قانعــی فــر مســئول کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد شهرســتان 
نیــز بــا اشــاره بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری در خصــوص همــکاری بســیج و کانــون هــای 
ــای  ــه ه ــرای برنام ــه و اج ــن دو مجموع ــتگی ای ــزوم همبس ــر ل ــاجد ب ــری مس ــی هن فرهنگ

مشــترک در آینــده مــواردی را بیــان نمــود.

همزمان با هفته بسیج دیدار سید حسن لوح موسوی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی نجف آباد با سرهنگ حجت اله صفر پور 

قدردانی از فعالیت های فرهنگی شهرستان
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آباد ســید حســن 
لــوح موســوی رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد همزمــان بــا هفتــه بســیج بــا  

ســردار ســرتیپ رشــیدزاده فرمانــده  لشــگر ۸ نجــف اشــرف دیــدار و گفتگــو کــرد.
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ایــن دیــدار ضمــن تبریــک هفتــه بســیج از تــاش 
ــتان  ــی شهرس ــای فرهنگ ــت ه ــوزه فعالی ــرف در ح ــف اش ــگر ۸ نج ــای لش ــت ه ــا و حمای ه

ــه نمــود. ــد پایتختــی ایثــار و شــهادت شهرســتان ارائ ــی نمــود وگزارشــی از رون قدردان
ــز  ــه ونی ــود مجموع ــی لشــگر در خ ــای فرهنگ ــت ه ــان فعالی ــه بی ــز ب ــید زاده نی ــردار رش س
ســطح شهرســتان پرداخــت و آمادگــی خــود را در خصــوص همــکاری  درطــرح هــای فرهنگــی 

شهرســتان اعــام داشــت .

همزمان با هفته بسیج  دیدار سید حسن لوح موسوی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی نجف آباد با   سردار سرتیپ رشیدزاده
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                                                                           تولید کمربندهای اصالحی در نجف آباد

 یــک مجموعــه تولیــدی در نجــف آبــاد، بــرای اولیــن بــار در کشــور کمربندهــای اصاحــی ســتون فقــرات را بــه روشــی جدیــد 
تولیــد کــرده اســت.

تولیــدات ایــن مجموعــه، در مــدت زمــان کوتــاه تــری نســبت بــه نمونــه هــای مشــابه طراحــی و ســاخته شــده، خطــای انســانی 
در آن هــا بــه حداقــل رســیده و تکــرار پذیــر هســتند.

ساالنه نزدیک به پنجاه هزار بیمار، از پنج محصول اصلی این مجموعه استفاده می کنند.

در رنــگ بنــدی جدیــد شهرســتان های تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان وضعیت ۱۱ 
شهرســتان اســتان و از جملــه اصفهــان آبی شــد.

بــر اســاس جدیدتریــن رنــگ بنــدی شهرســتان های تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان 
از شــنبه ۱3 آذرمــاه  وضعیــت ۱۱ شهرســتان اســتان اصفهــان آبی و ۱۱ شهرســتان اســتان زرد اســت.

در رنــگ بنــدی  شهرســتان های تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان هیــچ شهرســتانی 
در وضعیــت قرمــز و نارنجــی نیســت.

اصفهــان، برخــوار، خمینــی شــهر، خــور و بیابانک، دهاقان، شــاهین شــهر، فریــدن، گلپایــگان، لنجان، 
مبارکــه و نجــف آبــاد در وضعیــت آبــی قــرار دارنــد و اردســتان، بوئیــن و میاندشــت، تیــران، چــادگان، 
خوانســار، ســمیرم، شــهرضا، فریدونشــهر، فاورجــان، نائیــن  و نطنــز در وضعیــت زرد کرونا قــرار دارند.

پوشــش نوبــت اول واکسیناســیون در اســتان اصفهــان در گــروه ســنی بــاالی ۱۲ ســال در اســتان 
بــه حــدود ۸۰ درصــد و پوشــش نوبــت دوم واکسیناســیون بــه حــدود ۶۶ درصــد رســید. همچنیــن 
پوشــش نوبــت اول واکسیناســیون در گــروه ســنی ۱۲ تــا ۱۸ ســال بــه حــدد ۷5 درصــد و نوبــت دوم 

واکسیناســیون بــه حــدود 55 درصــد رســیده اســت.
بــه گــزارش ایســنا و بــه نقــل از دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهــان، تاکنون ســه میلیــون و 59۱ هــزار و 
3۲3نفر در اســتان اصفهان دوز اول واکســن کرونا و دو میلیون و 99۶ هزار و ۸۶۸ نفر دوز دوم واکســن 
کرونــا را تزریــق کــرده انــد. همچنیــن ۶3 هــزار و ۷5 نفــر دوز ســوم واکســن کرونــا را تزریــق کرده اند.

اصفهان آبی شد

طرح توسعه جنگل در 1۷5۰ هکتار از اراضی اصفهان
ــی  ــش مردم ــاز پوی ــه آغ ــاره ب ــا اش ــر ب ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــی در گفت وگ ــینعلی نریمان حس
“ایرانــی سرســبز، هــر ایرانــی یــک نهــال” در اســتان اصفهــان، اظهــار داشــت: ایــن پــروژه ملــی 
روز جمعــه ۱۲ آذر مــاه بــا کاشــت 5۰۰ هکتــار بــذر بــادام اســکوپاریا یــا بادامــک بــا کمــک 
جمعیــت کنگــره ۶۰ در منطقــه میانکــوه روســتای جــال آبــاد شهرســتان نجــف آبــاد شــروع 
شــده اســت و در ادامــه در شــهرهای شــاهین شــهر، کاشــان و نائیــن بــا همراهــی ســازمان های 
مــردم نهــاد و مرتــع داران در ســطح ۱۲5۰ هکتــار تــا پایــان مــاه جــاری اجــرا خواهــد شــد.

کاشت اسکوپاریا در 45 هزار هکتار از اراضی اصفهان
وی، ثمره طرح توســعه جنگل به شــیوه بذرکاری در اســتان را در 5۰ ســال گذشته خوب ارزیابی 
کــرد و افــزود: اکنــون نزدیــک به ۴5 هــزار هکتار از جنگل های دســت کاشــت در اصفهــان بادام 
اســکوپاریا اســت و بــذر ایــن درخــت بــه طــور کامــل و تــا ارتفاع ســه- چهــار متر رشــد می کند.

ــاز  ــه نی ــان اینک ــا بی ــان ب ــزداری اســتان اصفه ــی و آبخی ــع طبیع ــی اداره کل مناب ــاون فن مع
ــم کاشــته می شــود، خاطرنشــان  ــه روش دی ــذر آن ب ــم اســت و ب ــی درخــت اســکوپاریا ک آب
کــرد: بــرای کاشــت بــذر در ایــن روش چاله هایــی بــه عمــق یــک متــر و ۲۰ ســانتیمتر حفــر 
می کننــد و بــذر را در می کارنــد، ایــن چاله هــا در مســیر شــیب های نیمــه اســتپی بــا 
ــه  ــاه ســال پیــش رو، بســته ب ــا اردیبهشــت م بارندگی هــا آبگیــری می شــود کــه از اکنــون ت
بارش هــا شــاید هشــت نوبــت آبگیــری شــود و ایــن رطوبــت در خــاک می مانــد، بــذر جوانــه 

ــد. ــد می کن ــاک رش ــت خ ــا رطوب ــاه ب ــد و گی ــه می زن و ریش
ــراز داشــت: هــدف از توســعه و غنــی ســازی جنگل هــا، حفاظــت از خــاک اســت  ــی اب نریمان
ــری  ــی جلوگی ــایش آب ــاک را محافظــت و از فرس ــوده خ ــا ت ــن درختچه ه ــرا ریشــه های ای زی
می کنــد؛ همچنیــن درختــکاری و جنــگل کاری در تلطیــف هــوا تأثیرگــذار اســت و بــا 
ــن  ــع آب زیرزمینــی می شــود و محصــول ای ــه مناب محبــوس کــردن روان آب هــا ســبب تغذی
درختــان پــس از گذشــت ۶ ســال بــرای مرتــع داران ارزش اقتصــادی دارد کــه بــا مجــوز اداره 

ــند. ــد آن را بفروش ــی می توانن ــع طبیع مناب
زراعت چوب با پساب آبیاری می شود

وی همچنیــن دربــاره اجــرای طــرح زراعــت چــوب در اســتان، گفــت: ایــن طــرح ملــی نیــز از 
ســال های -۱3۸۴ ۱3۸5 مطــرح شــد امــا در آن هنــگام پــس از مدتــی متوقــف شــد امــا در دو 

ســال اخیــر دوبــاره فعال شــده اســت کــه در این مــدت ۲۰۰ هکتــار در شهرســتان کاشــان اجرا 
شــده اســت و ســال جاری نیز بــرای 5۰ هکتــار متقاضی دارد کــه در مرحله عقد قرار داد اســت.

ــا بیــان اینکــه طــرح  ــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان ب معــاون فنــی اداره کل مناب
زراعــت چــوب تــا تیرمــاه ســال آینــده قابــل افزایــش خواهــد بــود، اضافــه کــرد: ایــن پــروژه 
ملــی شــورای سیاســت گذاری دارد کــه ســازمان جهــاد کشــاورزی در اســتان اصفهــان 
ــرای حفــظ  ــن شــورا ب ــم ای ــن رو طبــق تصمی ــر عهــده دارد، از ای ــن شــورا را ب مســئولیت ای
منابــع آب زیرزمینــی و نیــز امــکان اســتفاده از آب هــای نامتعــارف بــرای کشــت های غیرمثمــر، 

ــود. ــا پســاب انجــام می ش ــت چــوب ب طــرح زراع
نریمانــی بــا بیــان اینکــه پســاب بــرای زراعــت چــوب در اراضــی ملــی اســتفاده می شــود، گفت: 
ــر  ــد تغیی ــز می توانن ــد و متقاضــی زراعــت چــوب باشــند نی ــن زراعــی دارن ــرادی زمی ــر اف اگ
ــرای کشــت های غیــر مثمــر اســت. کشــت دهنــد، سیاســت ایــن طــرح اســتفاده از پســاب ب

معــاون فرهنگــی دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد اعــام کــرد: بیســت و ششــمین 
دوره مســابقات شــفاهی قــرآن و عتــرت)ع( در دو گــروه خواهــران و بــرادرا در دانشــگاه آزاد اســامی 

واحــد نجف آبــاد برگــزار شــد
علی اکبــر حســین رضا بــا اعــام اینکه بیســت و ششــمین دوره مســابقات شــفاهی قــرآن و عتــرت)ع( 
در دو گــروه خواهــران و بــرادرا در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد برگــزار شــد، اظهــار کــرد: 
فعالیت هــای قرآنــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد در راســتای اشــاعه اندیشــه های اســامی، 
فرهنــگ قرآنــی، ترویــج ســبک زندگــی اهــل بیــت عصمــت و طهــارت علیهم الســام و آشــنا کــردن 
ــا ســیره  ــان ب ــان اعــم از دانشــجویان، اســتادان و کارکن ــزرگ دانشــگاه به خصــوص جوان ــواده ب خان

معصومیــن علیهم الســام برگــزار می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه شــرکت کنندگان در رشــته های قرائــت تحقیــق، قرائــت ترتیــل، حفــظ قــرآن، 

اذان و ادعیه خوانــی باهــم بــه رقابــت پرداختنــد، ســطح کیفــی ایــن دوره از مســابقات را بــاال دانســت 
و افــزود: ایــن مســابقات بــا حضــور 5۰ نفــر از قاریــان و حافظــان نمونــه دانشــگاه و بــا داوری داوران 

برجســته کشــوری و بین المللــی برگــزار شــد.
معــاون فرهنگــی دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد افــزود: بــه نفــرات اول تــا ســوم 
هــر رشــته در ایــن مســابقات جوایــزی اهــدا می شــود و نفــرات اول بــه مرحلــه کشــوری راه می یابنــد.

حســین رضا از برگــزاری بخــش کتبــی مســابقات قــرآن و عتــرت)ع( در ۱۰ رشــته معارفی خبــر داد و 
افــزود: بخــش کتبــی مســابقات در تاریــخ ۱۴ و ۱5 آذر همزمــان بــا سراســر کشــور به صــورت مجازی 

در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد برگــزار می شــود.
وی تبییــن کــرد: تعــداد ۲۰3 اســتاد و3۶۱ دانشــجوی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد با ســایر 

اســتادان و دانشــجویان بــه رقابت خواهنــد پرداخت.

برگزاری مسابقات قرآن و عترت در دانشگاه آزاد نجف آباد
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خبر کوتاه

من یک پرستارم...
من یــک پرســتارم، وظیفــه ام مراقبــت از توســت. فرقــی نمیکنــد کــه نــوزادی یــک روزه باشــی 

ــری ســالخورده.  یا پی
وظیفــه دارم هــرروز و هــر لحظــه از تــو مراقبــت کنــم و شــب هــا را بــر بالینــت بیــدار بمانــم 

حتــی اگــر چنــد روز باشــد چشــم بــر هم نگذاشــته باشــم. 
وظیفــه دارم بــا صبــوری و مهربانــی پاســخ دردهــا و نالــه هایــت را بدهــم. زیــرا پرســتار یعنــی 

وارث صبــر زینــب)س(.
ــر ناراحتــی  ــه درد و دل و غــم هایــت و مرهمــی شــوم ب وظیفــه دارم گــوش جــان بســپارم ب
هایــت. حتــی اگــر غمــی بــه ســنگینی کــوه و بــه وســعت دریــا بــر شــانه هایــم ســنگینی کنــد.

ــر  ــتاری هن ــرا پرس ــاورم. زی ــان بی ــه ارمغ ــت ب ــد را برای ــرایطی لبخن ــر ش ــه دارم در ه وظیف
ــت. ــوم درد هاس ــر ب ــد ب ــی لبخن نقاش

وظیفــه دارم یــاد خــدا را هــر لحظــه یــادآورت شــوم، در اوج ناامیــدی و بــی قــراری. چراکــه 
جــز او خدایــی نیســت.

مــن آرامشــم بــر توفــان دردهــای روحــت، مرهمــم بــر زخــم هــای جســمت و لبخنــدم بــر تــن 
خســته و رنجــورت. بــا همــه ی بــی مهــری هــا، امــا مــن، بــارش مهــر و مهربانــی ام بــر آالمــت.

همه میگویند شغلت شریف است.
و بــدون تردیــد شــریف هــم هســت. همینکــه پــس از روزهــا رنــج بیمــاری را بــه جــان خریدن، 
بــا پــای خــودت بــا لبخنــد از بیمارســتان میــروی و مــن، مــِن پرســتار، نظــاره گــر لبخنــدت 

هســتم برایــم بــه انــدازه کل دنیــا مــی ارزد.
مــن پرســتارم. پرســتاری کــه درد و رنــج را میفهمــد، اســترس و نگرانــی را میفهمــد، کمبــود 
هــا را میدانــد و میدانــد کــه بایــد ســاخت. امــا بــاور کــن، بــاور کــن مــن نیــز یــک انســانم. 
ــی  ــوم، گاه ــته میش ــی خس ــوده ام. گاه ــان ب ــک انس ــم ی ــتار باش ــه پرس ــل از اینک ــی قب حت

ــز... ــرم. از همــه چی عصبــی، گاهــی درد دارم و گاهــی هــم میُب
 مــن انســانم. گاهــی از شــیفت هــا و اضافــه کاری هــاِی اجبــارِی بــدون حقــوق بــه تنــگ مــی 
آیــم. گاهــی خــودم بیمــارم ولــی کســی نیســت کــه پرســتاری ام کنــد و جالــب اینجاســت کــه 

بــا همیــن بیمــاری بایــد بــر بالینــت حاضــر شــوم.
ــاور دارم کــه  ــاور دارم خــدا مــرا برگزیــده. ب ناشــکری نمیکنــم. مــن عاشــق شــغلم هســتم. ب

خــدا چیــزی در وجــود مــن دیــده کــه سرنوشــتم را پرســتار نوشــته.
امــا تــو کــه میخوانــی؛ بــدان ســخت اســت. اینکــه فرزنــدم آرزو بــه دلــش مانــده باشــد کــه 
ــل چشــمانش باشــد.  ــادرش مقاب ــرد م ــا اراده ک ــه ت ــد. اینک ــادرش را ســرحال ببین ــرروز م ه
اینکــه اگــر نیمــه شــب کابوســی ســراغش آمــد، بدانــد کســی هســت کــه بــه او پنــاه ببــرد و 
ــه او دلگرمــی و اطمینــان بدهــد کــه “مــن” اینجــا هســتم.  او را در آغــوش گرمــش بفشــارد، ب
بــدان ســخت اســت اینکــه همیشــه همــه ی فامیــل از تــو گلــه مندنــد. اینکــه شــب هــا تــا 
صبــح تــن رنجــورت را از یــک اتــاق بــه اتــاق دیگر بکشــانی تــا مبــادا کســی از بیمارانــت رنجی 

بکشــد و تــو بــی خبــر بمانــی و اینکــه آرزویــت، تنهــا چنــد دقیقــه ای خــواب راحــت باشــد...
ــم را کســی  ــم ریخت ــا در دل ــاق احی ــه پشــت در ات ــی ک ــک پرســتارم. اشــک های ــن ی آری م
ندیــده. چــون وظیفــه ام بــود خانــواده ات را بــه آرامــش دعــوت کنــم؛ دریــغ از اینکــه درون 

خــودم آشــوبی اســت کــه تنهــا خــودم و خــدا از آن خبــر داریــم.
ــا تــو لحظــه ای،  مــن یک پرســتارم. چــه غم هــا کــه پشــت پــرده لبخنــد پنهانــش نکــردم، ت

فقــط لحظــه ای ناامیــد نشــوی.
چــه روزهــا کــه بــه خاطــر تــو، بــه خاطــر آسایشــت و بــه خاطــر لبخنــدت، از همــه کــس و 

همــه چیــزم روی برنگردانــدم.
 می گویند پرستار، فرشته است .

ــه چشــم  ــه او ب ــو ب آری مــن یــک فرشــته ام. فرشــته ای کــه عاشــق اســت. عاشــق اینکــه ت
دختــرت، خواهــرت یــا مــادرت بنگــری. نــه غریبــه ای کــه فقــط مســئول مراقبــت از توســت. 
عاشــق اینکــه برایــش دردودل کنــی و محــرم رازهایــت باشــد. عاشــق اینکــه بتوانــد بــا مهــرش، 

بــا دانشــش، از درد هــا و غــم هایــت بکاهــد.
ــه  ــا چ ــد ت ــت می بین ــر لبان ــه از روی ســامتی ب ــی ک ــد رضایت ــته، لبخن ــن فرش ــی ای نمیدان

ــش مــی شــود. ــدازه شــاکر خــدای مهربان ان
امــا ایــن فرشــته ی تــو، گاهــی، فقــط گاهــی نیــاز بــه مهربانــی دارد، نیــاز بــه توجــه دارد، نیــاز 

دارد بدانــد و ببینــد کــه او هم حقــی دارد.
 و در آخر، خوب است بدانی، فرشته ها هم گاهی خسته می شوند...

 روزتان مبارک پرستاران عزیز
احمد شریعتی

دستگیری ۹ خرده فروش مواد مخدر در نجف آباد
ــا هــدف افزایــش  ــاد” ب ــی” اظهــار داشــت: مامــوران کانتــری ۱۲ و ۱3 شهرســتان نجــف آب ســرهنگ “میثــم گوهــری آران

احســاس امنیــت
و پاســخگویی بــه مطالبــات شــهروندان، طــرح برخــورد بــا توزیــع کننــدگان و خــرده فروشــان مــواد مخــدر را در نقــاط آلــوده 

ایــن شهرســتان بــه اجــرا گذاشــتند.
وی افــزود: بــا اجــرای ایــن طــرح و طــي ســه عملیــات پلیســي 9 خــرده فــروش مــواد مخــدر دســتگیر و از آنــان حــدود ۶ 
کیلوگــرم انــواع مــواد مخــدر کشــف شــد. فرمانــده انتظامــي شهرســتان نجــف آبــاد” از تحویــل متهمــان بــه مراجــع قضایــي 
ــت  ــای امنی ــي و ارتق ــاي انتظام ــرح ه ــراي ط ــس در اج ــا پلی ــهروندان ب ــارکت ش ــر مش ــد ب ــا تاکی ــان ب ــر داد و در پای خب

ــداري امنیــت در جامعــه اســت. ــا پلیــس ضامــن ثبــات و پای اجتماعــي تصریــح کــرد: مشــارکت اجتماعــي شــهروندان ب

به مناسبت روز حسابدار

ــن  ــه باارزش تری ــان گرچ ــا آن ــت ب ــد. رفاق ــتهاک ناپذیرن ــن اس ــل زمی ــی مث ــای خاک آدم ه
ــم. ــان نمی کن ــی ثبتش ــت، ول ــه ام اس ــهود ترازنام ــی نامش دارای

نه بخاطر عدم تطابق با استانداردهای حسابداری،
ــرا  ــان دوره ای م ــچ پای ــه هی ــده اند ک ــت ش ــه ای ثب ــه گون ــم ب ــه قلب ــه در ترازنام ــر اینک بخاط

ــد. ــان نمی کن ــاب آن ــتن حس ــه بس ــور ب مجب
ــم  ــا یک ــر ب ــاه براب ــنبه ۱5 آذر م ــران دوش ــال ۱۴۰۰ در ای ــابدار س ــق روز حس ــخ دقی تاری

اســت. جمادی االولــی ۱۴۴3 و ششــم دســامبر ۲۰۲۱ 
در هفتــه حســابداری، اعضــای آیفــک، نهادهــای حســابداری و حســابداران در سراســر جهــان 
هــزاران همایــش، گردهمایــی، ســخنرانی، نشســت های اطــاع رســانی، مصاحبه هــای 
مطبوعاتــی، برنامه هــای زنــده تلویزیونــی، مراســم اعطــای جوایــز بــه نویســندگان و حســابداران 
ــا را در  ــر برنامه ه ــواع دیگ ــدگان و ان ــتفاده کنن ــا اس ــتقیم ب ــای مس ــر، تماس ه ــه ای برت حرف

ــرد. ــد ک ــزار خواهن ــی برگ ــی و بین الملل ــای مل عرصه ه
حسابدار کیست؟

حســاب دار بــه فارســی َدری و تاجیکــی »محاســب«، شــخصی اســت کــه عملیــات حســابداری 
ــات  ــد دارای تحصی ــابدار می توان ــک حس ــد. ی ــام می ده ــازمان ها انج ــات و س را در مؤسس
دانشــگاهی در رشــته حســابداری باشــد و یــا ایــن دانــش را بــه صــورت تجربــی آموختــه باشــد.

روز حسابدار مبارک

به مناسبت روز پرستار

روز پرستار مبارک
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 عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد میزبــان جلســه ای بــا موضوعیــت محیــط زیســت بود.
در ایــن جلســه  رییــس اداره محیــط زیســت شهرســتان، نماینــده بهره بــرداران قنات شــیربچه، 
معــاون امورزیربنایــی و حمل و نقل شــهری شــهرداری، معاون خدمات شــهری ، مدیــر ارتباطات 
ــاد حضــور داشــتند. و امــور بیــن الملــل شــهرداری و مدیــر اداره بحــران شــهرداری نجــف آب

در ابتــدا پیرامــون مــوارد قنــات شــیربچه و مــوارد و مســایل آن بحــث و تبــادل نظــر 
گردیــد و مقــرر  گردیــد متولــی آن مشــخص گــردد تــا مــوارد آن پیگیــری گــردد.

در ادامــه مــواردی ماننــد آلودگــی محیــط زیســت ،تابلــوی نشــانگر آالینــده هــای هــوا مســتقر 
در چهــارراه شــهرداری و راه انــدازی آن، آلودگــی هــوا و...مــورد بحــث و تبــادل نظر واقع شــدند.

                                                                مسابقه تنیس روی میز دسته یک بانوان شهرستان
دور اول مســابقه تنیــس روی میــز بانــوان دســته یــک بزرگســاالن شهرســتان نجــف آبــاد در ســالن اختصاصــی تنیــس روی 
میــز شــهید حملــه داری در مجموعــه ورزشــی آزادی بــا حضــور ۱۰ بازیکــن بــه صــورت دوره ای برگــزار شــد کــه در نهایــت 

بهــار مانــدگاری موفــق بــه کســب مقــام اول شــد.
بهار ماندگاری - مقام اول

عاطفه محمدی - مقام دوم
فاطمه ژاله - مقام سوم

نگار حبیب الهی - مقام چهارم
مسوول برگزاری : فروغ احمدی )نایب رییس هیات تنیس روی میز نجف آباد(

ــل  ــر واحــد حقوقــی و امــاک  و مدیرارتباطــات و اموربیــن المل ــه مدی ــم و معارف آییــن تکری
ــد. ــگان فرهنگســرای خــارون برگــزار گردی ــاد در ســالن فرزان شــهرداری نجــف آب

ــران آن مجموعــه  و جمعــی از اعضــای شــورای اســامی  ــن برنامــه کــه جمعــی از مدی در ای
شــهر، عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد ، معاونیــن ، مدیــران مناطــق ، مدیــران عامــل 
ســازمانهای وابســته و جمعــی از مدیــران  ســتادی حضــور داشــتند از زحمــات خانــم فاطمــه 
غامــی ) سرپرســت واحــد حقوقــی و امــاک (تقدیــر گردیــد و آقــای علیرضــا حاجــی  بجــای 

ایشــان معارفــه گردیــد.
ــر ارتباطــات و  ــای ابراهیــم رضایــی ) در ســمت مدی در ایــن برنامــه همچنیــن از زحمــات آق
اموربیــن الملــل بودنــد( و آقــای ســعید محمــدی ) در ســمت سرپرســت ارتباطــات و اموربیــن 

الملــل بودنــد( تقدیــر گردیــد و آقــای مصطفــی حیــدری بجــای ایشــان معارفــه گردیدنــد.
تکریم سرپرست واحد حقوقی سرکار خانم فاطمه غالمی لیسانس حقوق

از سال 93 به عنوان کارمند واحد حقوقی وارد عرصه مدیریت شهری نجف آباد گردید
از تاریخ  ۱/5/۱۴۰۰ بعنوان  سرپرست واحد حقوقی فعالیت نمودند

علیرضا حالجی رنانی سرپرست واحد حقوقی دارای فوق لیسانس حقوق خصوصی
از سال ۸۶ به عنوان کارشناس حقوقی شهرداری اصفهان تا سال 9۰ فعالیت نمود

سال 9۷  کارمند حقوقی واحد حقوقی شهرداری نجف آباد
ــم  ــاد ابراهی ــف آب ــهرداری نج ــی ش ــن الملل ــور بی ــات و ام ــر ارتباط ــم مدی تکری

ــی ــط عموم ــه ای رواب ــناس حرف ــی کارش رضای
ــی  ــط عموم ــد مســئول رواب ــی مانن ــت شــهری و مســئولیت های ســال ۸9 وارد عرصــه مدیری

ــه ۲ را داشــتند ــور اداری منطق ــه دو مســئول ام ــر منطق ــه دو مســئول دفت منطق
سال 9۰ کارمند روابط عمومی شهرداری مرکزی

سال 93 مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری نجف آباد
۱/۷/۱۴۰۰ معاون اداری مالی شهرداری گلدشت

تکریــم سرپرســت ارتباطــات و امــور بیــن الملل ســعید محمــدی دارای کارشــناس 
ــی الکترونیک ــط عموم رواب

ــئول  ــوزش و مس ــناس آم ــوان کارش ــه عن ــد ب ــهری گردی ــت ش ــه مدیری ــال ۸۴ در عرص س
ــاد ــف آب ــهری نج ــماند ش ــت پس ــوزش مدیری آم

سال 9۰ کارمند واحد روابط عمومی
۱/۷/۱۴۰۰ سرپرست واحد ارتباطات و امور بین الملل شهرداری نجف آباد

مصطفــی حیــدری تودشــکی سرپرســت ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری 
نجــف آبــاد دارای لیســانس مهندســی کشــاورزی

سال ۸۷ کارشناس روابط عمومی شهرداری اصفهان
سال 9۴ مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰ اصفهان

سرپرست اداره تبلیغات شهرداری اصفهان
رئیس روابط عمومی هیئت کبدی استان اصفهان

فعالیت در حوزه های مختلف اداره کل ارتباطات و امور بین المللی شهرداری اصفهان

چندیـن آیین تکریم و معارفه در شهرداری نجف آباد

جلسه موارد محیط زیستی

ــاد از کشــف هشــت قبضــه ســاح شورشــی وینچســتر و  ــی شهرســتان نجــف آب ــده انتظام فرمان
دســتگیری دو قاچاقچــی ســاح غیرمجــاز در نجــف آبــاد طــی عملیــات مشــترک پلیــس نجــف آباد 

و شــاهین شــهر خبــر داد.
ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی بیــان داشــت:  مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی ایــن شهرســتان هــا، 
طــی تحقیقاتــی از فعالیــت فــردی در زمینــه قاچــاق ســاح غیرمجــاز از اســتان هــای جنوبــی بــه 
مرکزکشــور مطلــع شــدند و بــا آغــاز تحقیقــات نامحســوس، ســرانجام زمانــی کــه ایــن قاچاقچیــان 
در حــال برنامــه ریــزی بــرای قاچــاق تعــدادی ســاح بــه مرکــز کشــور بودنــد، آن هــا را مــورد رصــد 
ــاد  ــا هماهنگــی مقــام قضایــی، در یکــی از محورهــای مواصاتــی نجــف آب اطاعاتــی قــرار داده و ب
دستگیرشــان کردنــد. گوهــری از تحویــل متهمــان بــه مرجــع قضایــی ســخن گفــت و بیان کــرد: این 

افــراد، ســاح هــا را در پوشــش حمــل تــره بــار و توســط یــک نیســان حمــل کــرده بودنــد.
ویژگــی هــای وینچســتر شورشــی، ایــن ســاح را بــه یکــی از ایــده آل هــای  گــروه هــای معانــد برای 
اســتفاده در اغتشــاش هــا تبدیــل کــرده و در ســال هــای اخیــر حجــم ورود آن بــه کشــور، افزایــش 

قابــل توجهــی پیــدا کــرده اســت.

کشف هشت وینچستر شورشی در نجف آباد
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خبر کوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجف آباد ، ســید حســن لوح 
موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد بــه همــراه علیرضــا خاکســار مدیرعامل 
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری  با  عباس اســماعیلی  نویســنده  پیشکســوت نجف 

آبــادی دیــدار و گفــت و گــو کــرد .
در ایــن دیــدار کــه بــه منظــور آشــنایی مدیرعامل ســازمان فرهنگــی اجتماعی ورزشــی شــهرداری با 
ایــن نویســنده پیشکســوت نجــف آبــادی صــورت گرفــت ؛ عباس اســماعیلی ضمــن ابراز خرســندی 

از ایــن دیــدار ، گزارشــی از اقدامــات و فعالیــت هــای خــود را بیــان کــرد.
ســید حســن لــوح موســوی افــزود : اســتاد اســماعیلی از معــدود هنرمندانــی اســت کــه در زمینــه 
هــای مختلفــی چــون هنرهــای نمایشــی، ســینمایی و نویســندگی آثــار مانــدگاری بــا موضــوع دفاع 
مقــدس برجــای گذاشــته اســت کــه مــی تــوان بــه آخریــن اثــر مکتــوب وی بــه کتــاب ارزشــمند  

»پنجــاه قــدم تــا نجــف« اشــاره نمــود.
علیرضــا خاکســار مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری نیــز ضمــن قدردانــی از ایــن 
هنرمنــد و نویســنده پیشکســوت ؛ اظهــار امیــدواری کــرد تــا بــا تعامــل و همــکاری اهالــی فرهنگ و 

هنــر شهرســتان در راســتای توســعه و ارتقــاء فرهنــگ و هنــر شهرســتان گام برداریــم.
گفتنــی اســت اســتاد عباس اســماعیلی بیش از ۱5 ســال رئیس انجمــن هنرهای نمایش شهرســتان 
بــود کــه آثــاری تالیفــی همچــون بهشــت گمشــده،فرزند خورشــید )زندگی نامه ســردار شــهید غام 

رضــا صالحــی( پهلوانــان راه عشــق )زندگــی نامــه شــهدای ورزشــکار شهرســتان نجــف آبــاد( مســافر 

مهتــاب )زندگــی نامه شــهید اصغر جوانی ( مســیح کردســتان و... وهمچنین  نویســندگی وکارگردانی 

نمایــش هایــی همچــون  آب ، آیینــه ،کوثــر و منصــور حــاج و... را در  کارنامــه هنــری خویــش دارد.

برگزاری مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک شوتوکان بین المللی
مســابقات کاراتــه بانــوان کشــور ســبک شــوتوکان بیــن المللــی SKI  یــاد واره شــهدای ســامت شهرســتان نجــف آبــاد بــه میزبانی نجف 
آبــاد بــا شــرکت ۶5۰ نفــر از ۱۶ اســتان کشــور در ســالن ورزشــی موهبــت نجــف آبــاد   در ســه رشــته کاتــا انفــرادی، کاتــا تیمــی و 
کومیتــه برگــزار شــد.   در مراســم افتتاحیــه ایــن مســابقات شــیهان ندافــی نایــب رییــس ســبک شــوتوکان SKI ایــران، هاشــمی معاون 
برنامــه ریــزی فرمانــداری ویــژه نجــف آبــاد، محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان،  امامی شــهردار نجــف آبــاد، مومنی رییس 
شــورای اســامی شــهر، علــی احمــدی معــاون ورزش اداره ورزش و جوانــان، نــوروزی رییس شــورای اســامی شهرســتان، رســول کاظمی 
دبیــر هیــات کاراتــه اســتان، غیــور رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان حضــور داشــتند. در پایــان این رقابــت ها اســتان کرمان 

مقــام اول، اســتان چهارمحــال و بختیــاری مقــام دوم و اســتان اصفهــان و فــارس مقــام ســوم و ســوم مشــترک را بدســت آوردنــد.

قدردانی از هنرمند پیشکسوست

ادامه از صفحه 1
 معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان گفــت: اهالی اســتان اصفهان 
کــه متقاضــی بهره منــدی از مزایــای ایــن طــرح هســتند می تواننــد تــا پایــان آذر بــا مراجعــه بــه 
نشــانی اینترنتــی saman.mrud.ir بــرای نامنویســی در طــرح نهضــت ملــی مســکن اقــدام کننــد.

امیــر زاغیــان بــا بیــان اینکــه شــرایط ثبــت نــام در ایــن طــرح تســهیل یافتــه اســت، افــزود: پیش تــر 
متقاضیــان بــرای ثبــت نــام الزم بــود چهــار شــرط شــامل برخــوردار نبــودن از امکانــات دولتــی در 
حــوزه مســکن از اول انقــاب )فــرم ج ســبز( ، برخــوردار نبــودن از مالکیــت خصوصــی از اول فرودیــن 
۱3۸۴، تاهــل و ســابقه حداقــل 5 ســال ســکونت در شــهر مــورد تقاضــا را دارا می بودنــد کــه در حــال 

حاضــر دو شــرط از ایــن شــروط تســهیل بیشــتری یافته اســت.
معــاون مســکن و ســاختمان اداره کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه برنامــه ایــن 
اســتان در طــرح نهضــت ملــی مســکن معــادل 5.۷ درصــد نســبت بــه کشــور اســت افــزود: برایــن 
اســاس در اســتان اصفهــان بــرای یــک ســال نیــاز بــه ســاخت حــدود ۶۰ هــزار واحــد اســت کــه این 

عــدد بــرای چهــار ســال بــه بیــش از ۲۰۰ هــزار واحــد می رســد.
زاغیــان گفــت: در حــال حاضــر از ۱۰9 شــهر اســتان اصفهــان بــرای تعــداد ۴3 شــهر تامیــن زمیــن 

شــده کــه هــم اکنــون امــکان ثبــت نــام در ســامانه بــرای ایــن شــهر ها فراهــم اســت.
وی افــزود: در زمــان حاضــر ثبت نــام بــرای شــهر های فوالدشــهر، بهارســتان، مجلســی، شاهین شــهر، 
شــهرضا، کاشــان، اردســتان، اژیــه، انــارک، بــرزک، تودشــک، تیــران، جنــدق، حســن آباد، خوانســار، 
خــور، داران، دهــق، زواره، ســده لنجــان، علویجــه، فرخــی، فریدونشــهر، گلپایــگان، مهابــاد، میمــه، 
نصرآبــاد، نــوش آبــاد، نیاســر، هرنــد، ورزنــه، وزوان، کمــه، کوهپایــه، آران وبیــدگل، ایمانشــهر، بــاغ 

بهــادران، بوییــن ومیاندشــت، طالخونچــه، فاورجــان، قهدریجــان، گلدشــت و نطنــز فعــال اســت.

دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی نجف آباد با عباس اسماعیلی نویسنده و هنرمند پیشکسوت نجف آبادی

ــداری  ــی فرمان ــاون سیاس ــور مع ــا حض ــهادت ب ــار و ش ــگ ایث ــج فرهن ــورای تروی ــه ش جلس
ــای  ــروی ه ــی نی ــران، فرمانده ــور ایثارگ ــهید و ام ــاد ش ــس بنی ــاد، ریی ــف آب ــتان نج شهرس
نظامــی و انتظامــی نجــف آبــاد، شــهرداران شهرســتان و روســای ســایر ادارات، در فرمانــداری 

ــزار شــد. ــن شهرســتان برگ ای
در ایــن جلســه صالحــی معــاون سیاســی فرمانــداری شهرســتان نجــف آبــاد ضمن گرامیداشــت 
یــاد و خاطــره شــهدا گفــت: فرهنــگ شــهادت  از باورهــا، اعتقــادات،  رفتارهــا و اهــداف شــهدا 
الهــام گرفتــه و مراســم مربــوط بــه شــهید، آثــار مکتــوب  وصیتنامــه هــا و کًا  هــر آن چیــزي 
کــه قابــل مشــاهده  و لمــس بــوده  و یــادآور  شــهید باشــد بایــد در جامعــه و بخصــوص نســل 

جــوان ترویــج و گســترش و بــه عنــوان الگــو قــرار گیــرد.

در ادامه شــریعتی نیا رییس بنیاد شــهید و امور ایثارگران گفت: شــهدا در تثبیت انقاب اســامی 
و هشــت ســال دفــاع مقــدس نقــش مهمی داشــتند و راه گشــا بودنــد و همانطور که مقــام معظم 
رهبــری فرموده انــد »امــروز زنــده نگه داشــتن یــاد شــهدا کمتــر از شــهادت نیســت« بنابرایــن 
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران بــه عنــوان متولــی اصلــی بایــد در ایــن امــر اقــدام جــدی کنــد.

ــاره  شــهادت و  ــا تاکیــد بــر اینکــه هــر گونــه آثــار باقــی مانــده از شــهدا درب شــریعتی نیــا ب
ــان بخشــي  از  ــدس آن ــاک  و مق ــت پ ــام شــهیدان  و باالخــره ترب شــهید، ســیره، روش و پی
فرهنــگ ایثــار و شــهادت اســت افــزود:  امســال نیــز همچــون ســالهای گذشــته ســعی میکنیــم 
ــته  ــه شایس ــه ک ــی و آنگون ــه خوب ــتان ب ــفند را در شهرس ــر و 5 اس ــه فج ــای ده ــه ه برنام

شــهدای واالمقــام اســت، برگــزار کنیــم.

 شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نجف آباد
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                                                                   کسب مقام سوم مسابقات دوی صحرانوردی 
امیرحســین ســعیدی در مســابقات دو صحرانــوردی انتخابــی اســتان اصفهــان در رده جوانــان موفــق بــه کســب مقــام ســوم 
انفــرادی شــد. ایــن رقابــت هــا در ســه رده ســنی نوجوانــان، جوانــان و بزرگســاالن  در شهرســتان شــاهین شــهر برگــزار شــد.

تیم اعزامی بانوان : مائده بهارلو)جوانان( ، مریم گلشادی)بزرگساالن(
مربی و سرپرست تیم : عزت عرب

تیم اعزامی آقایان :
آرسام عیسوند، علی جمالی، محمد جمالی، محمد جمالیان، امیرحسین سعیدی)جوانان(

سعید عرب، ولی اهلل عباسپور، محمد مهدوی، اسماعلیل چهره ساز)بزرگساالن(
مربی و سرپرست تیم : سعید عرب

قناعــت کار رئیــس اداره بهزیســتی نجــف آبــاد بــا حضــور در ناحیــه مقاومت بســیج شهرســتان، 
ضمــن تبریــک ایــن هفتــه بــه ســرهنگ صفرپــور فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج نجــف آبــاد و 
بســیجیان حاضــر در جلســه،  بــه ایــراد ســخن در خصــوص آســیب هــای اجتماعــی و راه هــای 

کاهــش آن پرداخــت.
در ایــن دیــدار قناعــت کار بســیج را پدیــده ی کــم  نظیــر انقــاب اســامی دانســت کــه مــی 

توانــد در بخــش هــای مــورد نیــاز، حضــور داشــته باشــد .
ــر آگاه  ــری در ام ــات را گام موث ــیج مح ــای بس ــگاه ه ــیج و پای ــت بس ــتفاده از ظرفی وی اس
ســازی جامعــه و  پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی دانســت. رئیــس بهزیســتی شهرســتان 
در راســتای کاهــش آســیب و پیشــگیری از آن، در خصــوص آمــوزش همگانــی اعــام آمادگــی 
کــرد تــا بــا معرفــی کارشناســان معتمــد و بــا اســتفاده از ظرفیــت بســیج، بــه آمــوزش همگانــی 

و آگاه ســازی آحــاد جامعــه بپــردازد.
وی در ادامــه بــا توجــه بــه آمــار کــودک آزاری و همســرآزاری در شهرســتان، بــا اعــام خــط 
تلفــن ۱۲3، خــط اورژانــس اجتماعــی؛ خواســتار اعــام مــوارد مشــابه، بــه ایــن خــط شــد تــا 
از طریــق کارشناســان مربوطــه پیگیــری هــای الزم صــورت پذیــرد و در همیــن راســتا خطــوط 
۱۴۸۰ صــدای مشــاور و شــماره ی ۰9۶۲۸ خــط ملــی اعتیــاد را نیــز بــه منظــور آگاه ســازی 

و دریافــت خدمــات مربوطــه معرفــی کــرد.

گام موثر درآگاه سازی جامعه 

ــر  ــد ب ــا تاکی ــاد ب ــور ایثارگــران شهرســتان نجــف آب ــاد شــهید و ام ــا رئیــس بنی شــریعتی نی
اینکــه  تشــویق و تجلیــل یکــی از عوامــل موثــر در رونــد یادگیــری و بهبــود وضعیــت تحصیلــی 
دانــش آمــوزان محســوب مــی گــردد گفــت: در فرآینــد آمــوزش هــر جــا کــه ســطح پیشــرفت 
ــی  ــگاه قبل ــا جای ــه ب ــد ک ــارت برس ــا مه ــش ی ــطحی از دان ــه س ــوزان ب ــش آم ــی دان تحصیل
تفــاوت قابــل درک و معنــاداری پیــدا کنــد بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد و الزم اســت کــه 

بــرای تثبیــت و گســترش موفقیتهــای دانــش امــوزان شــاهد اقداماتــی صــورت پذیــرد.
ــه شــرایط  ــا توجــه ب ــن ب ــه تشــویق و تجلیــل از ممتازی وی گفــت: شایســته اســت نســبت ب
تحصیلــی و میــزان موفقیــت آنــان اقــدام کــرده تــا ضمــن حفــظ و ارتقــای رونــد رو بــه رشــد 
تحصیلــی و فرهنگــی دانــش آمــوزان مســتعد، زمینــه ترغیــب ســایر دانــش آمــوزان شــاهد و 
ایثارگــر بــرای تــاش و اهتمــام  بیشــتر بــه امــر یادگیــری و پیشــرفت تحصیلــی فراهــم گــردد.

شــریعتی نیــا ادامــه داد: واحــد مــددکاری و مشــاوره بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران شهرســتان 
نجــف ابــاد ازخـــانواده هــای  معــزز شــهدا و ایثارگــران  دیــدار و وضعیــت تحصیلــی فرزنــدان 

شــهدا را مــورد بررســی قــرار میدهــد.
و بــه جهــت ایجــاد انگیــزه و پیشــرفت تحصیلــی از فرزنــدان ممتــاز شــهدای معــزز   تجلیــل 

مــی شــود.

تشویق فرزنـدان ممتاز

علیرضــا قناعــت کار رئیس اداره بهزیســتی شهرســتان نجف آبــاد در هفته گرامیداشــت معلولین 
بــه همــراه دهقانــی شــهردار جــوزدان و کارشناســان حــوزه توانبخشــی، بــه منــزل چنــد تــن 

از معلولیــن تحــت پوشــش ایــن اداره رفتنــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی، در ایــن دیدارهــای 
صمیمــی، یــک بســته ســبدغذایی کامــل بــه هــر یــک از خانــواده هــای معلولیــن اهــدا شــد.

دیدار با افراد دارای معلولیت



  نشانی دفتر : نجف آباد ، بلوار آیت ، پالک 88    

 سه شنبه 16  آذر ماه 1400* 7 دسامبر 2021* 2 جمادی االول 1442

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سمیه طالب    سردبیر: احمد شریعتی

 ۸ صفحه * قیمت : 5۰۰۰ تومان * چاپخانه رنگین کمان 

هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : ۰9۱۲۲۲۶۸۸۲3 - ۴۲۶۴۶۸۶۱    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
به مناسبت روز دانشجو

روز دانشجو، روز تأکید بر نقش بی مانند 
مجاهدت در راه کسب علم و دانش،

در کنار تقویت ایمان دینی و بصیرت 
سیاسی، در راه پیشرفت

 مادی و معنوی کشور است

۷5 درصد نجف آبادی ها واکسینه شده اند

نخســتین نمایشــگاه مجــازی کتــاب اســتان اصفهــان از ۲۰ تــا ۲۶ آذرمــاه جــاری بــه مــدت 
ــزار می شــود. ــا مشــارکت ناشــران سراســر کشــور برگ هفــت روز ب

ــاب  ــرای حضــور در نخســتین نمایشــگاه مجــازی کت ــزار و ۱39 ناشــر از سراســر کشــور ب ه
اســتان اصفهــان ثبت نــام کرده انــد.

ایــن نمایشــگاه از ســوی خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران و بــا حمایــت معاونــت امــور فرهنگــی 
ــا همــکاری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان  وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و ب

ــود. ــزار می ش ــان برگ اصفه

 رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: در ابتدای طــرح واکسیناســیون 
کرونــا و بــه همــت تــاش شــبانه روزی همکارانــم، بــه ســرعت بــه نقطــه مناســبی در فراگیــری 
ــات و  ــود امکان ــال و وج ــز فع ــود 5۴ مرک ــا وج ــون ب ــی هم اکن ــیدیم، ول ــن رس ــق واکس تزری

ــه آهســتگی پیــش مــی رود. زیرســاخت های مناســب، ایــن طــرح ب
ــتان  ــال شهرس ــاالی ۱۸ س ــراد ب ــری اف ــزار نف ــت ۲9۲ ه ــه جمعی ــاره ب ــا اش ــور ب ــا غی علیرض
ادامــه داد:بیــش از ۷5درصــد از افــراد جامعــه هــدف نجــف آبــاد واکســینه شــده اند و در تــاش 

هســتیم کــه حداقــل بــه میــزان  ۱۰درصــد دیگــر ایــن میــزان را افزایــش دهیــم.
ــا اعــام آغــاز اجــرای طــرح شــهدای ســامت در شهرســتان، خاطــر نشــان  غیــور همچنیــن ب
ــه  ــی ب ــهیل دسترس ــانی، تس ــاع رس ــوزش و اط ــود، آم ــع موج ــی وض ــل و بررس ــرد: تحلی ک
خدمــات واکسیناســیون، جلــب حمایــت و برنامه هــای تشــویقی، واکسیناســیون عمــوم مــردم، 
اصنــاف، مــدارس و کارکنــان ادارات، محدودیت هــای هوشــمند و نظــارت و پایــش اطاعــات از 

محورهــای اصلــی ایــن طــرح هســتند.

برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب اصفهان

تأمین سالمتی روح و روان با مطالعه کتاب های خوب
احتــرام الســادات موســوی زاده، اســتاد، پژوهشــگر و مولــف کتــاب در نشســت برخــط بــا عنــوان 
ــا اشــاره بــه بیانــات رهبــر معظــم انقــاب در مــورد فرهنــگ کتــاب  »دیــدار بــا اهــل قلــم«، ب
و کتابخوانــی گفــت: مطالعــه و کتابخوانــی امــری اســت کــه بــرای تمامــی اقشــار جامعــه الزم 
اســت؛ امــا در مــورد طــاب، ایــن امــر از اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت و بایــد بیــش از ایــن 

هــا بــه آن توجــه شــود.
وی ادامــه داد: طــاب در طــول دوران تحصیــل خــود، موظــف بــه مطالعــه دروس زیــادی ماننــد 
ادبیــات عــرب، و مباحــث فلســفی و اصولــی هســتند، امــا مطالــب درســی همیشــه از مطالــب 
کاربــردی در زندگــی بــه حســاب نمــی آیــد و در حقیقــت حکــم مقدمــه را دارد. نمــی تــوان بــه 
وســیله ایــن دروس بــا تفکــرات اندیشــمندان اســامی آشــنا شــد و تحــوالت عصــر و زمــان را بــه 
خوبــی دریافــت. آن چــه مــا را بــه ســاح علــم و دانــش مجهــز مــی نمایــد و باعــث پیشــرفت و 
تولیــد علــم مــی شــود، مطالعــه و خوانــدن کتــب مختلــف از همــه دانشــمندان مســلمان و غیــر 

مســلمان، و ایرانــی و غیــر ایرانــی اســت و نبایــد از آن غفلــت کــرد.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه اهمیتــی کــه مــردم بــرای تامیــن نیازهــای جســمی و مــادی خــود 
از قبیــل غــذا و پوشــاک و بهداشــت، مــی دهنــد، توجــه بــه تغذیــه و بهداشــت مغــز را مــورد 
تاکیــد قــرار داد و گفــت: همانگونــه کــه مــا بــه غــذای خــود توجــه مــی کنیــم و بــرای ســامتی 
جســم خــود اهمیــت زیــادی قائــل هســتیم بایــد بــه تغذیــه مغــز و پــاک کــردن آن از جهــل و 
عقایــد نادرســت اهمیــت بیشــتری دهیــم و بــا مطالعــه کتــاب هــای خــوب ســامتی روح خــود 

را مــورد توجــه قــرار دهیــم.

ــاط  ــور و نش ــاد ش ــه و ایج ــگ مطالع ــاتید را در رواج فرهن ــش اس ــران، نق ــوزه خواه ــتاد ح اس
علــم آمــوزی بســیار موثــر دانســت و گفــت: طــاب مــا بــه حمــد الهــی از اســتعدادهای فراوانــی 
برخوردارنــد و بایــد از ســوی اســاتید و کادر مــدارس مــورد تشــویق و حمایــت قــرار گیرنــد تــا 
بــا برنامــه ریــزی هــای منظــم مطالعاتــی در زمینــه هــای مختلــف از دانــش و اطاعــات کافــی 
برخــوردار شــوند و بتواننــد نیــروی محــرک جامعــه در پیشــبرد اهــداف متعالــی نظــام مقــدس 
جمهــوری اســامی باشــند. البتــه طــاب نیــز خــود بایــد از حضــور اســاتید بــا تجربــه نهایــت 
ــا راه هــای  ــد و خــود پرســش گــر و مطالبــه گــر باشــند و از اســاتید بخواهنــد ت بهــره را ببرن
ــان  ــه آن ــود را ب ــات موج ــت و امکان ــر از وق ــره وری بهت ــی و به ــای زندگ ــه ه ــت برنام مدیری

ــد. بیاموزن
ــه  ــان برخــی از تجربیــات خــود در زمینــه تألیــف کتــب و مقاالتــی کــه ب موســوی زاده در پای
ــرژی و  ــراد پران ــا اف ــا ب ــان را تشــویق کــرد ت ــرار داد و آن چــاپ رســانده را در اختیــار طــاب ق
ــد. ــا انگیــزه بیشــتری بتواننــد در مســیر طلبگــی قــدم بردارن ــا ب ــا نشــاط معاشــرت نماینــد ت ب

ــا حضــور  ــم« صبــح امــروز ب ــا اهــل قل ــداری ب ــا عنــوان »دی گفتنــی اســت، نشســت برخــط ب
ــروه  ــاب گ ــور ط ــا حض ــگر ب ــف و پژوهش ــوزه، مول ــتاد ح ــوی زاده، اس ــادات موس ــرام الس احت
پژوهشــی شــهید آوینــی، متشــکل از مــدارس علمیــه خواهــران نرجــس خاتــون )س( شــاهین 
ــه )س(  ــاد، فاطمــه معصوم ــت آب ــون)س( دول ــک شــهر، نرجــس خات ــت)ع( مل ــل بی شــهر، اه
رهنــان، زینــب)س( علویجــه، فاطمــه الزهــرا )س( ناییــن و فاطمــة الزهــرا )س( ورزنــه در ســامانه 

ســیما مرکــز مدیریــت حــوزه هــای علمیــه خواهــران برگــزار شــد.

واکسینه دام های استان درمقابله با تب برفکی
ــت:  ــتان گف ــکی اس ــی اداره کل دام پزش ــای دام ــت بیماری ه ــت و مدیری ــس اداره بهداش رئی
ــا مشــکات مالــی مواجــه هســتند  واکسیناســیون دام هــای ســبک و ســنگین دامدارانــی کــه ب

ــه دام هــا تزریــق مــی شــود. رایــگان ب
ــه دلیــل  ــا بیــان ایــن کــه ایــن بیمــاری در ابتــدای فصــل زمســتان ب دکتــر وحیــد مقــدس ب
ــب برفکــی مخاطــات دهــان و  ــزود: بیمــاری ت ــل گســترش اســت، اف ــی قاب شــرایط آب و هوای

ــد. ــک می کن ــر نزدی ــه صف ــیر را ب ــد ش ــر و تولی ــای دام را درگی پ
وی بــا اشــاره بــه اینکــه گــزارش دهــی ســریع بیمــاری بــرای کنتــرل بســیار مهــم اســت، گفــت: 

ایــن بیمــاری در مــدت زمــان کوتــاه ســایر دامداری هــا را آلــوده می کنــد.
دکتــر مقــدس افــزود: بــا کنترل هــای انجــام شــده در یــک ســال گذشــته شــیوع بیمــاری تــب 

برفکــی در دامداری هــا حــدود ۸۰ درصــد کاهــش یافتــه اســت.


