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2
خبر کوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ، همزمــان بــا فرارســیدن 
ســالروز آزاد ســازی خرمشــهر مراســم تکریــم از دوتــن از 

ــد. ــام  ش ــهر انج ــح خرمش ــات فت ــدگان عملی رزمن
ــری  ــی هن ــای فرهنگ ــون ه ــت کان ــه هم ــه ب ــن برنام   ای
ــای  ــه ه ــری آی ــی هن ــون فرهنگ ــل کان ــاجد در مح مس

ــد. ــزار ش ــاد برگ ــف آب ــه نج ــار مهدی انتظ
ــی از مســئولین اداره  ــا حضــور جمع ــه ب ــن ک ــن آیی در ای
فرهنــگ و ارشــاد اســامی ، نماینــده امــام جمعــه نجــف 
آبــاد و جمهــی از مســئولین شهرســتان انجــام شــد ؛ پــس 
از اجــرای روایتگــری از رزمنــدگان حاضــر در برنامــه 

ــد. ــه عمــل آم تجلیــل ب

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد همزمــان بــا فرارســیدن میــاد 
ــوار ایشــان  ــردار بزرگ ــه )س( و ب باســعادت حضــرت معصوم
حضــرت امــام رضــا)ع( و شــروع دهــه کرامــت و در راســتای 
ــتانک و  ــابقه ی  داس ــی ؛  مس ــابقات فرهنگ ــزاری مس برگ
دلنوشــته بــا موضــوع “ آفتــاب قــم تــا خورشــید مشــهد” در 

ــه ی رده هــای ســنی برگــزار مــی شــود.    کلی
ــاد هــدف  ــگ و ارشــاد اســامی نجــف آب ــس اداره فرهن رئی
از برگــزاری ایــن مســابقه را گســترش و تعمیــق شــناخت از 
الگوهــای دینــی ائمــه اطهــار علیهــم الســام عنــوان نمــود 
وگفــت : عاقــه منــدان مــی تواننــد آثــار و دلنوشــته هــای 
خــود را حداقــل در 15 ســطر و بــه صــورت تایــپ شــده بــه 
همــراه نــام و نــام خانوادگی،نــام پــدر ، تاریــخ تولد ،کــد ملی ، 
شــماره تمــاس و مقطــع تحصیلــی بــه رایانامه اداره به نشــانی  
نماینــد. ارســال   najafabab_farhang@yahoo.ir

ــج  ــام نتای ــان اع ــزود : زم ــوی اف ــوح موس ــن ل ــید حس س
ــه الســام و  ــی علی ــا ســالروز ازدواج حضــرت عل ــان ب همزم

ــود . ــی ش ــزار م ــام اهلل برگ ــه س ــرت فاطم حض

دوز چهارم واکسن کرونا الزامی می شود
حیــدری، معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت: یکــی از راه هــای ارتقــای ســامت جامعــه مخصوصــا کــودکان بحــث پوشــش دهــی 
واکسیناســیون اســت و مــا بایــد بتوانیــم ایمنــی جامعــه را بــه بــاالی ۹۰ تــا ۹5 درصــد برســانیم. وزارت بهداشــت آن طــور کــه 
انتظــار داشــت مــردم از نوبــت ســوم اســتقبال نکردنــد و در حــال حاضــر نزدیــک بــه ۲۶ میلیــون نفــر بــرای دریافــت نوبت ســوم 
مراجعــه نکــرده انــد. گــروه هــای پرخطــر باالی ۷۰ ســال و بیمــاران خــاص حتما بــرای نوبت چهــارم واکســن کرونا اقــدام کنند.

براســاس بررســی هــای کمیتــه علمــی عــاوه بــر دریافــت دوز  چهــارم واکســن کرونــا بــرای گــروه هــای اعــام شــده ســایر 
افــراد جامعــه نیــز احتمــاال بایــد یــک نوبــت واکسیناســیون در آینــده نزدیــک را دریافــت کننــد تــا بتوانیــم شــرایط کشــور را 

حفــظ کنیــم.

نگاه فرهنگی در روند اداره شهرها 
یک ضرورت است

علی قاســم زاده، شــهردار اصفهان در ســی و هشــتمین نشســت 
ــهرهای  ــهری کانش ــات ش ــت و خدم ــط زیس ــان محی معاون
ایــران: امــروز شــهرها در جهــان در حرکــت از مراحــل صنعتــی 
شــدن و شــهرهای پــاک بــه شــهرهای فرهنگــی رســیده انــد و 

شــهرهای ســرآمد شــهرهای جهــان شــده انــد. 
شــهر فرهنگــی براســاس نهادهــای فرهنگــی  و رخدادهایــش 
ــگاه فرهنگــی  ــا ن ــن شــهر مســائل ب ــی می شــود.  در ای ارزیاب
بررســی مــی شــود و همــه چیــز در تکنولــوژی خاصــه نمــی 
شــود.  در شــهر فرهنگــی ســواد و فرهنــگ شهرنشــینی مــردم 
بایــد رشــد کنــد.  در چنیــن شــهری ســطح مشــارکت مــردم 
در شــهر یــک اصــل اســت. مــردم بایــد شــهر را از خــود بداننــد 

و احســاس تعلــق بــه آن داشــته باشــند.

تکریم از دو خانواده شهید

تجلیل از دو تن از رزمندگان آزاد سازی عملیات خرمشهر 

مسابقه داستانک و دلنوشته “ آفتاب قم تا خورشید مشهد”

علی دایی یک کارخانه در آستانه 
ورشکستگی را خرید

ــان را  ــوالد بردســیر کرم ــه ف ــران، کارخان ــال ای شــهریار فوتب
کــه در آســتانه ورشکســتگی و تعطیلــی بــود، خریــد تــا ایــن 
ــا  ــه فعالیــت و حیــات خــود ادامــه دهــد. دایــی ب ــه ب کارخان

ــات داد. ــکاری نج ــر را از بی ــن کار ۲۰۰۰ کارگ ای
علــی دایــی کــه بــرای بازدیــد و انجــام کارهــای مربوطــه بــه 
ــورد  ــدت م ــه ش ــود، ب ــر زده ب ــان س ــه در کرم ــن کارخان ای
ــا از  ــت و آن ه ــرار گرف ــه ق ــن کارخان ــان ای ــتقبال کارکن اس

ــد ــر و تشــکر کردن ــران تقدی ــال ای اســطوره فوتب

 راه اندازی آزمایشگاه تشخیصی 
در انستیتوپاستور

ــه ایــن کــه  ــا توجــه ب دســتیار رســانه ای وزیــر  بهداشــت:  ب
ــده  ــا دی ــی در برخــی از کشــورهای دنی ــه میمون بیمــاری آبل
ــان  ــر در جه ــه ۲۰۰ نف ــی آن ب ــوارد قطع ــداد م ــده و تع ش
رســیده اســت، بــرای پیشــگیری از ورود و گســترش بیمــاری 
در کشــور بــه واحدهــای بهداشــتی آماده بــاش داده شــده تــا 
ــوارد مشــکوک، بررســی های خــود را  در صــورت مشــاهده م
ــداد  ــه تع ــات تشــخیصی ب ــزات و امکان ــد.  تجهی انجــام دهن
کافــی تامیــن و آزمایشــگاه تشــخیصی بــرای آبلــه میمونــی در 
انستیتوپاســتور راه انــدازی و فعــال شــده است.یرســاخت های 
بومــی مهیــا شــده بــرای تولیــد واکســن کرونــا در کشــور در 
ــه  ــه بیمــاری »آبل ــدات بهداشــتی از جمل ــل دیگــر تهدی مقاب
میمــون«  قابــل اســتفاده خواهــد بــود؛ هرچنــد فعــا بــرای 
تصمیم گیــری در ایــن مــورد زود اســت ولــی وزارت بهداشــت 
بــا جدیــت تمــام پیگیــر مســایل مرتبط با ایــن بیماری اســت.

6 بنای تاریخی اصفهان در انتظار 
ثبت در فهرست آثار ملی است

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره کل  روابط عمومــی 
صنایع دســتی اســتان اصفهــان: ۶ پرونــده از بناهــای تاریخــی 
اســتان شــامل آب انبــار افوشــته نطنــز، خانــه تاریخــی 
ــه تاریخــی  ــه ریســندگی کاشــان و خان ــزدی زواره، کارخان ای
ــا  ــی باب ــه تاریخ ــداهلل و بقع ــی باباعب ــه تاریخ ــی، بقع روضات
ــی  ــار مل ــت آث ــت در فهرس ــور ثب ــان به منظ ــیر در اصفه ش

ــت. ــده اس ــازی ش ــن و مستندس تدوی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــالروز  ــیدن س ــا فرارس ــان ب ــاد ، همزم ــف آب ــتان نج شهرس
آزاد ســازی خرمشــهر ، مراســم تکریــم از دوتــن از شــهدای 

عملیــات فتــح خرمشــهر در شــهر گلدشــت انجــام شــد.
در ایــن برنامــه کــه بــه همــت کانــون هــای فرهنگــی هنری 
مســاجد شهرســتان صــورت پذیرفــت  از خانــواده شــهیدان 
ــه  ــم ب ــیدیان تکری ــد جمش ــی و احم ــن زمان ــدر حس گرانق

عمــل  آمــد.
گفتنــی اســت مراســم تکریــم از خانــواده شــهیدان گرانقــدر 
فتــح خرمشــهر باحضــور ســید حســن لــوح موســوی رئیــس 
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی و محمــد قانعــی فر مســئول 
کانــون هــای فرهنگــی هنــری  مســاجد نجــف آبــاد و حجت 
االســام و المســلمین ترکــی امــام جمعــه ، محمــد مهــدی 
ــوزه  ــئول ح ــان مس ــرهنگ فتحی ــهردار و س ــی ش فردوس
مقاومــت بســیج امــام علــی ) ع( شــهر گلدشــت انجــام شــد.
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                                                                           »کشف دو تن شکر خارج از شبکه توزیع در نجف آباد«
میثــم گوهــری، فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از کشــف دو تــن محمولــه شــکر خــارج از شــبکه توزیــع بــه ارزش 
ــگاه خبــری پلیــس اظهــار  ــگار پای ــا خبرن ــی  در گفتگــو ب ــال خبــر داد. ســرهنگ  میثــم گوهــری آران چهارصــد میلیــون ری
ــودرو  ــتگاه خ ــک دس ــه ی ــتحفاظی ب ــوزه اس ــطح ح ــی در س ــت زن ــن گش ــتان حی ــن شهرس ــی ای ــوران انتظام ــت : مام داش

ــد. ــن شــکر قاچــاق کشــف نمودن مشــکوک و پــس از بازرســی مقــدار دو ت
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد افــزود : در ایــن زمینــه یــک نفــر دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــرای ســیر 

مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــي تحویــل گردیــد.
وی در پایــان از شــهروندان عزیــز خواســت چنانچــه از احتــکار کاال و افــرادی کــه اقــدام بــه فعالیــت غیــر قانونــی اقتصــادی مــی 

نماینــد اطــاع پیــدا کردنــد بافاصلــه از طریــق ســامانه 11۰ موضــوع را بــه پلیــس اطــاع دهنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــاد  ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــاد ،  رئی ــف آب ــتان نج شهرس
اســامی در دیــدار اصحــاب مطبوعــات و رســانه  شهرســتان 
بــا اشــاره بــه اهــداف  برگــزاری ایــن نشســت اظهــار داشــت   
ــا همفکــری و همــکاری  ــن اســت تابتوانیــم ب ــا ای تــاش م
یکدیگــر  مشــکات و مطالبــات اصحــاب رســانه را تــا جــای 

ممکــن حــل نماییــم.
ــه اهمیــت وجــود  ــا اشــاره ب ــوح موســوی ب ســید حســن ل
خانــه مطبوعــات شهرســتان از اهالــی خبــر و رســانه 
ــات  ــه مطبوعــات اقدام خواســت در خصــوص پیگیــری خان
الزم را بــه عمــل آورنــد و اظهــار داشــت بــا توجــه بــه اینکــه 
رســالت مــا حمایــت از اهالــی مطبوعــات اســت هــر آنچــه 
در توانمــان اســت در چهارچــوب قوانیــن و مقــررات حمایــت 

خواهیــم نمــود.
ــه اینکــه حــوزه رســانه  و فضــای مجــازی  ــا اشــاره ب وی ب
دو گزینــه جــدا از هــم هســتند از نماینــده مطبوعــات 
ــوزه  ــاالن ح ــی فع ــوص معرف ــت در خص ــتان خواس شهرس

ــد. ــکاری نمای ــن اداره هم ــا ای ــانه  ب رس
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی همچنیــن بــا توجــه 
ــکن  ــوص مس ــانه در خص ــر و رس ــاب خب ــه اصح ــه دغدغ ب
آمادگــی خــود را در خصــوص رایزنــی هــا و مکاتبــات الزم 
ــن  ــودن ای ــرف نم ــت برط ــای ذیصــاح جه ــتگاه ه ــا دس ب

مهــم اعــام نمــود.

در ایــن جلســه  اصحــاب خبــر و رســانه  هریــک بــه ارائــه 
پیشــنهادات در خصــوص راه انــدازی خانــه مطبوعــات 
ــگار  شهرســتان ، حــل مســکن اصحــاب رســانه ،  روز خبرن
ــادل  ــانه بحــث و تب ــر و رس ــی از پیشکســوتان خب و دلجوی

ــد. نظــر کردن

نشست فصلی اصحاب  رسانه 32میلیون ایرانی درگیر اجاره 
بهای مسکن

ــد  ــران از 1۲ درص ــینان در ای ــداد اجاره نش ــار تع ــاس آم براس
در ســال1۳۶5 بــه ۲۳ درصــد تــا ســال۸5، بــه ۲۷درصــد تــا 
ــن  ــت. ای ــیده اس ــال۹۹ رس ــا س ــد ت ــه ۳۸ درص ــال۹۰ و ب س
ــی درگیــر مســاله  ــه آن معنــی اســت کــه ۳۲ میلیــون ایران ب

ــتند. ــکن هس ــای مس اجاره به
ایــن عــدد از ایــن منظــر حائزاهمیــت اســت کــه طبــق 
ــای  ــد از هزینه ه ــور ۴۳درص ــهری کش ــق ش ــا، در مناط آماره
مســتاجران مربــوط بــه مســکن اســت؛ رقمــی کــه معــادل ۲.۲ 

ــت.  ــان اس ــا در جه ــای خانواره ــن هزینه ه ــر میانگی براب
بــا  کشــورهایی  در  حتــی  می دهــد  نشــان  بررســی ها 
در  دخالــت  دولت هــا  خــط  قرمــز  کــه  بــازار  اقتصــاد 
بــازار بــوده، دولت هــا مســتقیم و غیرمســتقیم در بــازار 
می کننــد. قانونگــذاری  و  دخالــت  مســکن   اجاره بهــای 

مردم با خیال راحت آب بنوشند!
ــاب  ــت آب و فاض ــر کیفی ــارت ب ــش و نظ ــز پای ــر مرک مدی
آبفــای اســتان اصفهــان: آب شــرب توزیــع شــده در ۹۸ شــهر 
و ۹۴۹ روســتای تحــت پوشــش شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
ــا خیــال راحــت  اصفهــان از هــر نظــر ســالم اســت و مــردم ب

آب بنوشــند.
 فهمیــه  امیــری گفــت: بــه گفتــه ســخنگوی دانشــگاه علــوم 
ــی در  ــروب اختصاص ــچ میک ــون هی ــان تاکن ــکی اصفه پزش
اصفهــان شناســایی نشــده و بــر اســاس بررســی هــای انجــام 
شــده وضعیــت آب اصفهــان خــوب اســت و مشــکلی در ایــن 

ــدارد. ــه وجــود ن زمین

 مانتوی کوتاه و جلو باز ممنوع شد
دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور از ابــاغ دســتورالعمل 
پوشــاک بانــوان از طراحــی گرفتــه تــا تولیــد، توزیــع و ویتریــن 
ــخص و  ــون مش ــک قان ــون ی ــزود:  اکن ــر داد و اف ــی خب چین
واحــد وجــود دارد کــه طبــق آن مانتوهایــی کــه قــد آنهــا تــا 
بــاالی زانــو باشــد، ممنــوع اســت و جلــوی مانتوهــا بایــد روی 

هــم بیایــد و دکمــه داشــته باشــد.

صد هزار متر مربع روکش اسفالت 
در مناطق پنجگانه نجف آباد

در مناطــق پنجگانــه نجــف آبــاد 1۰۰ هــزار متــر مربــع 
آســفالت بــه ضخامــت 5 ســانتیمتر طــی ۳ مــاه گذشــته بــه 

ــد. ــرا درآم اج
 ســید رســول موســوی یــان معاونــت امــور زیربنایــی و حمــل 
و نقــل شــهری شــهرداری نجــف آبــاد در گــزارش ســه ماهــه 
ــاد گفــت  ــه نجــف آب ــر شــهری مناطــق پنجگان اســفالت معاب
مقــدار 1۰ هــزار و ۶۷5 هــزار تــن اســفالت در ســه مــاه اخیر در 
معابــر خاکــی و کوچــه هــای اصلــی و خیابــان هــای زیرســازی 
 شــده با بیس و روی اســفالت های فرســوده انجام شــده اســت.

موســویان افــزود ایــن مقــدار آســفالت بــه مبلــغ 1۲ میلیــارد 
تومــان طــی دو اســتعام بهــا و قــرارداد خریــداری و در معابر از 
پیــش زیــر ســازی شــده و خیابــان هــای نیمــه شــریانی درجــه 

۲ پــس از اجــرای MC و قیــر بــه اجــرا درآمــد.
 وی ســطح معابــر آســفالت شــده بــه صورت فینیشــر و دســتی 
را 1۰۰ هــزار متــر مربــع بــه ضخامــت 5 ســانتیمتر اعــام کرد.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره 
ــگاه  ــاد ، نمایش ــف آب ــتان نج شهرس
پالــت آبــی “  نقاشــی  گروهــی “ 
ــواری  ــم س ــان رحی ــار هنرجوی از  آث
ــل  ــتان در مح ــال شهرس ــد فع هنرمن
ــاد  ــه تاریخــی کبیــرزاده نجــف آب خان

گشــایش یافــت .
ــکاری  ــا هم ــه ب ــگاه ک ــن نمایش در ای
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف 
ــش از   ــت ؛ بی ــده اس ــزار ش ــاد برگ آب
۳۰   اثــر  از 15 هنرجــوی نقاشــی در  
تکنیــک هــای مختلفــی چــون : مــداد 
ــن  ــگ و روغ ــم ،  رن ــگ ، ســیاه قل رن
،  گــواش  و ...  و بــا هــدف ایجــاد 
ــا   ــان و  آشــنایی ب ــزه در هنرجوی انگی
تکنیــک هــای مختلــف هنــری در 
کنــار  معرفــی بیشــتر آثــار بــه عاقــه 

ــا شــده اســت. منــدان برپ
ــرا  ــاری از  زه ــگاه آث ــن نمایش در ای
ــمیه  ــری ، س ــه جعف ــی ، معصوم برات
ــه  ــی ، فرزان ــا دهقان ــینی ، کیمی حس
، فاطمــه  ، نگیــن طاهــری  زادگان 
ــدی  ــان ، ه ــکا ایمانی ــاری ، ملی مخت
موحــدی ، مونــس بهارلوئــی ، فرزانــه 
نیــک روش ، فرشــته نوریــان ، نگیــن 
و  شــریعتی  حمیدرضــا   ، عظیمــا 

ــد  ــرض دی ــان در مع ــولماز مکوندی س
ــه اســت. ــرار گرفت ــدان ق ــه من عاق

یــادآور مــی شــود نمایشــگاه گروهــی 
ــورخ  ۶  ــه م ــی “روز جمع ــت آب “پال
خــرداد مــاه گشــایش یافــت و تــا 1۲ 
خــرداد در محــل  نگارخانــه خانــه 

 : نشــانی  بــه  کبیــرزاده   تاریخــی 
نجــف آبــاد خیابــان امــام خمینــی)ره( 
، جنــب دبیرســتان هجــرت  در دو 
نوبــت صبــح و عصــر از ســاعت ۸:۳۰ 
الــی 1۲:۳۰ صبــح و1۷ الــی ۲۰ عصــر  
ــی  ــدان م ــه من ــوم عاق ــرای  عم پذی

ــد . باش

نمایشگاه گروهی نقاشی با نام   پالت آبی
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خبر کوتاه

ادامه از صفحه یک
 عملیــات اجرایــی بلــوار کشــاورز از کمربنــدی جنوب تــا خیابان 
امــام خمینــی طــی ۴ فــاز از جملــه پروژه هــای عمرانی جــاری و 

در دســت اقــدام شــهرداری نجــف آبــاد می باشــد.
 بــه گــزارش اداره ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری نجف 
ــاد عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد گفــت در میــان  آب
پروژه هــای عمرانــی جــاری و در دســت اقــدام عملیــات اجرایــی 
ــان  ــا خیاب ــی ت ــدی جنوب ــاورز از کمربن ــوار کش ــاز 1 و ۲ بل ف
ــا ۸۰ درصــد  ــع ب ــر مرب ــا مســاحت 1۲۰ هــزار مت بهارســتان ب

پیشــرفت بــه ســرعت در حــال تکمیــل اســت.
 شــهردار نجــف آبــاد همچنیــن خبــر از آغــاز عملیــات اجرایــی 
ــوار  ــا بل ــان بهارســتان ت ــوار کشــاورز حدفاصــل خیاب ــاز ۳ بل ف
شــهدا بــه مســاحت ۳۰ هــزار متــر مربــع داد و گفــت در فــاز ۴ 
بلــوار کشــاورز خیابــان شــهدا بــه خیابــان امــام خمینــی رحمــة 

اهلل علیــه متصــل خواهــد شــد.
 امامــی افــزود هــدف از احــداث ایــن راه مواصاتــی ایجاد مســیر 
ارتباطــی کمربنــد جنــوب بــه رینــگ جنوبــی بلوار شــهدا جهت 
کمــک به کاهش حجم ترافیک بلوار شــهیدان حجتــی و خیابان 
شــیخ بهایــی و توزیــع یکســان ترافیــک در شــبکه معابــر اســت.

ــوار  ــع بل ــدان در تقاط ــک می ــیر ی ــن مس ــه داد در ای  وی ادام
بهارســتان و یــک چهــارراه چــراغ دار در بلــوار شــهدا طراحــی 

و اجــرا مــی شــود.
 امامــی افــزود ایــن بلــوار دارای خــط بدنــه بــا مقطــع 55 متــری 
اســت کــه شــامل ۲ خــط تنــدرو 1۲ متــری ریفیــوز 5 متــری و 

دوبانــده کنــدرو ۷ متــری مــی باشــد.
  شــهردار نجــف آبــاد طول کل مســیر را ۴ کیلومتر عنــوان کرد و 
گفت در فاز اول و دوم تقریباً 1۷۰۰ متر از آن به اجرا در آمده است.

 ایشــان توضیــح داد تقاطــع محــور کشــاورز بــا محــور تفریحــی 
بوســتان زندگــی بــا اولویــت عبــور دوچرخــه و عابــر پیــاده بــه 
صــورت تقاطــع چراغدار طراحی شــده اســت و روشــنایی وســط 
ــری  ــکل گی ــس از ش ــدی پ ــل بع ــازی آن در مراح ــاده س و پی

کاربری ها انجام خواهد شد.
ــام  ــه اع ــروژه را اینگون ــی پ ــخصات فن ــان مش ــی در پای امام
کــرد، بلــوک چینــی ۲۸۶5 متــر مکعــب، انجــام پاســتر ۶۳۰۰ 
مترمربــع، خاکبــرداری 1۰۹ هــزار متــر مکعــب، قالــب بنــدی 
ــع، آرماتوربنــدی ۳۷ هــزار و  ماهیچــه جــداول 1۷۰۰ متــر مرب
5۰۰ کیلوگــرم، بتــن ریــزی ۷۰۰ متــر مکعــب، جــدول گــذاری 
1۰1۷۰ متــر طــول، دال بتنــی 55۰ متــر طــول و اجــرای بیــس 

15۰۰۰ متــر مکعــب.

برگزاری پویش » سالمتی را قدم بزن« 
ــان و  ــان، اداره ورزش و جوان ــت و درم ــبکه بهداش ــکاری ش ــت و هم ــه هم ــزن « ب ــدم ب ــامتی را  ق ــی » س ــش همگان پوی
ــاغ بانــوان،  ــا اجــراب ورزش پیــاده روی در مجموعــه ب ــاغ بانــوان نجــف آبــاد همــراه ب هیــات هــای ورزشــی شهرســتان در ب
انجــام حــرکات ورزشــی عمومــی، اجــرای برنامــه و ضــرب زورخانــه ای مرشــد ایمانیــان و ســخنرانی ابوترابــی نماینــده شــبکه 

بهداشــت و درمــان برگــزار شــد.
ایــن پویــش بــا حضــور فهیمــه زمانیــان رییــس هیــات ورزش روســتایی و نایــب رییــس هیــات ورزش هــای همگانــی، اکبــر 
یزدانیــان دبیــر هیــات و مســول کمیتــه ورزش صبحگاهــی هیــات همگانــی، فرزانــه عموعلــی اکبــری و توبیهــا نایــب رییــس و 
دبیــر هیــات ورزش هــای بیمــاران خــاص، جــواد کاظمــی عضــو هیــات رییســه هیــات ورزش روســتایی، هاجرشــفیعی مســول 

کمیتــه مســابقات هیــات همگانــی اجــرا شــد.

انهدام باند سارقان میلیاردی
رییــس پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان از 
انهــدام بانــد۳ نفــره ای کــه بالــغ بــر ۴ میلیــارد تومــان امــوال 
مــردم را از منازلشــان در شهرســتان نجــف آبــاد ســرقت کــرده 
ــت:  ــان داش ــان بی ــین تُرکی ــرهنگ حس ــر داد. س ــد خب بودن
ــازل  ــردم از من ــوال م ــره ســرقت ام ــن فق ــوع چندی ــی وق درپ
آنهــا در شهرســتان نجــف آبــاد کارآگاهــان پلیــس آگاهــی ایــن 
شهرســتان موضــوع را در دســتور کار خــود قــرار داده و پــس 
از بررســی محــل هــای وقــوع ســرقت و جمــع آوری مــدارک 
و مســتندات بــه جامانــده از ســارقان ســرانجام رد پــای ۳ ســاله 
ســابقه دار کــه اهــل و ســاکن اســتان هــای غربــی کشــور بودند 
را در ایــن ســرقت هــا بدســت آوردنــد. رئیــس پلیــس آگاهــی 
فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان گفــت: بــا تــاش شــبانه 
ــد در  ــن بان ــای ای ــت اعض ــمندانه در نهای ــد هوش روزی و رص
حالــی کــه داشــتند به وســیله یک دســتگاه خــودروی ســواری 
ــات  ــک عملی ــایی و در ی ــوند شناس ــارج ش ــتان خ ــا از اس تیب
ضربتــی دســتگیر و بــه پلیــس آگاهــی شهرســتان نجــف آبــاد 
منتقــل شــدند. ایــن ســارقان کــه بــه حداقــل ۲۶ فقره ســرقت 
ــل مرجــع  ــک مالخــر تحوی ــه همــراه ی ــد، ب ــراف کــرده ان اعت

قضایــی شــده انــد.

ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاد رئیــس اداره  درنشســت میــز خدمــت  شهرســتان نجــف آب
چهارشــنبه شــب مــورخ چهــارم خــرداد مــاه  کــه در مســجد 
الرســول محلــه غنچــه نجــف آبــاد برگــزار شــد ؛ گفــت:  یکــی 
از مهمتریــن وظایــف مســئوالن  رســیدگی بــه خواســته هــای 
مــردم اســت و مــا در ایــن مــکان  گــرد آمــده ایــم  تــا برخــی از 
مشــکات مــردم را کــه قابــل حل شــدن اســت رســیدگی کنیم. 
در ایــن نشســت ســید حســن لــوح موســوی در دیــدار  بــا مردم 
محلــه مســجد الرســول و در پاســخ بــه مطالبات فرهنگــی مردم 
ــه محــض آمــاده شــدن فضــای  ایــن منطقــه اظهــار داشــت ب

کتابخانــه کانــون فرهنگــی هنــری ایــن مســجد جهــت تجهیــز 
کتابخانــه بــه قفســه کتــاب هــای  مــورد نیــاز اقــدام خواهــد شــد.

  وی آمادگــی خــود را نســبت بــه  اختصــاص تعــداد  5۰ 
جلــد کام الــه مجیــد  جهــت طــرح تــاوت نــور رو نیــز جهــت 
تجهیــزات ورزشــی یــک میــز پینگ پنــگ و یک فوتبال دســتی 

بــه صــورت مشــارکتی اعــام نمــود.
 لــوح موســوی همچنیــن پیشــنهاد اعــزام مبلــغ  جهــت اوقــات 
فراغــت کانــون بــه صــورت رایــگان را نیــز ارائــه نمــود کــه مقــرر 

شــد کانــون فرهنگــی هنــری مســجد پیگیــری نمایند .

میز خدمت در مسجد حضرت رسول )ص(

8۰ درصد پیشرفت در عملیات اجرایی بلوار کشاورز

برگزاری دوره آمادگی نجات غریق
ــتخر  ــان در اس ــش آقای ــق در بخ ــات غری ــی نج دوره آمادگ
ــرکت  ــی و ش ــر امیرخان ــی اکب ــه مدرس ــاد ب ــف آب آزادی نج
1۶ نفــر برگــزار شــد. در ســومین روز ایــن دوره محمدامیــن 
موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد، 
شــهرزاد موحــدی رییــس و محــد تربتیــان مســوول آمــوزش 
ــداهلل  ــان و عب ــتان اصفه ــق و غواصــی اس ــات نجــات غری هی
ــاد از کاس  مــددی رییــس هیــات شــنا و شــیرجه نجــف آب
بازدیــد کردنــد. ایــن دوره در روز پایانــی بــا برگــزاری آزمــون 

ــه پایــان رســید. هــای عملــی ب

 درخشش سمای نجف آباد در 
جشنواره فرهیختگان جوان

طــرح پژوهشــی طراحــی و ســاخت »تراکتــور برقی هوشــمند« 
بــه سرپرســتی مهــران غره الحمیــد و دانش آمــوزان هنرســتان 
پســرانه ســمای واحــد نجف آبــاد در چهارمیــن جشــنواره 
جــوان  فرهیختــگان  دانش آمــوزی  پروژه هــای  پژوهشــی 
ــروژه،  ــن پ ــده شــد. در اجــرای ای ــر برگزی ــوان طــرح برت به عن
ــلم  ــان، مس ــد عربی ــان، احم ــدی هادی ــاوری، مه ــا مش پوری

ــد. ــته ان ــارکت داش ــحاقیان مش ــهاب اس ــی و ش توکل
ربــات تراکتــور برقــی هوشــمند یــک دســتگاه الکترومکانیکــی 
ــر از  ــت پذی ــی و موقعی ــتم رادیوی ــا سیس ــونده ب ــرل ش و کنت
طریــق GPS. مجهــز بــه دو موتــور 1۲ ولــت ۳5۰ واتی اســت 
ــر چــرخ  ــدرت تســمه و زنجی ــال ق ــه توســط سیســتم انتق ک
ــه  ــته و ب ــش داش ــک افزای ــه ی ــار ب ــبت چه ــه نس ــوان آن ب ت
ــی  ــری 1۲ ولت ــک بات ــات از ی ــود. رب ــل می ش ــا منتق چرخ ه
ــیدی  ــلول های خورش ــود و س ــه می ش ــاعتی تغذی ۶۰ آمپرس
ــد.  ــه عهده دارن ــری را ب ــارژ بات ــه ش ــده روی آن وظیف نصب ش
ــار  ــه مه ــط میل ــوده و توس ــن ب ــه آن از ورق آه ــس بدن جن
کنتــرل شــده و دارای تریلــر اســت کــه می توانــد بارهــا را حمل 
و از نقطــه ای بــه نقطــه دیگــر جابه جــا کنــد. ایــن روبــات بــرای 
تطبیــق و اصــاح حرکــت خــود از سنســور قطب نمــا اســتفاده 
ــیرهای  ــات در مس ــن روب ــمندی ای ــث هوش ــه باع ــد ک می کن

ناهمــوار خواهــد شــد.
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                                                                   غربالگری رایگان سرطان روده بزرگ برای یک ملیون اصفهانی
در نشســت  علمــی، آموزشــی، خبــری تحــت عنــوان ســرطان روده بــزرگ کــه بــا حضــور پزشــکان متخصــص و فــوق تخصــص 
گــوارش و کبــد در مرکــز ســامت گــوارش و کبــد دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان برگــزار شــد، ضمــن بررســی میــزان شــیوع و 
بــروز ایــن بیمــاری، کلیــات پیشــگیری و غربالگــری بــرای جامعــه معمولــی و پرخطــر اعــام شــد: بــا تــاش ایــن تیــم غربالگــری 
رایــگان ســرطان روده بــزرگ بــرای یــک ملیــون اصفهانــی )اســتان اصفهــان( فراهــم شــده اســت کــه روش تشــخیص تســت نشــت 
خــون )Fit( ظــرف 5 دقیقــه اســت و مثبت هــا فقــط بایــد پیگیــری کننــد، تکــرار الزم نیســت. پیمــان ادیبــی رئیس مرکــز تحقیقات 
گــوارش و کبــد دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان اصفهــان گفــت: ایــن جلســه از طــرف مرکــز تحقیقــات گوارشــی و کبــد و انجمــن 
متخصصیــن گــوارش و کبــد مشــترکا برگــزار می شــود و از نهــاد اجرایــی دانشــگاه بخــش عملیاتــی دانشــگاه معاونــت بهداشــتی کــه 

نقــش اصلــی را در پیشــگیری از ســرطان روده بــزرگ کولورکتــال دارنــد حضــور دارنــد ســرفصل هایی بررســی خواهــد شــد.

انهدام دو باند وارد کننده سالح
ســردار حســین رحیمــی فرمانــده انتظامــی پایتخــت از اقدامــات 
ــر داد و  ــان ســاح مهمــات خب ــا قاچاقچی پلیــس در برخــورد ب
گفــت: پلیــس بــا افــرادی که اقــدام به تهیــه، توزیــع، نگهــداری و 
حمــل ســاح و جرایــم مرتبــط بــا آن کننــد بــا شــدیدترین وجه 

ممکــن برخــورد خواهــد کــرد.
 ســردار رحیمــی بــه انجــام 1۳۰ عملیات در ۴۸ ســاعت گذشــته 
توســط پلیــس امنیــت اشــاره و بیــان داشــت: بــا تــاش همکارانم 
در پلیــس امنیــت دو بانــد وارد کننــده ســاح و مهمــات از 
ــه پایتخــت، شناســایی و منهــدم شــده و ۲۳  مرزهــای کشــور ب

قبضــه ســاح جنگــی از آنهــا کشــف و ضبــط شــد.
 وی بــه شــبه ســاح هایــی کــه از ایــن باندها کشــف شــد اشــاره 
و خاطرنشــان کــرد: ایــن ســاح هــا اگرچــه کشــندگی ندارنــد اما 
بــا صدایــی کــه ایجــاد می کنــد رعــب و وحشــت را ایجــاد مــی 
کننــد. وی گفــت: بایــد بــرای افــرادی کــه شــبه ســاح حمــل و 
نگهــداری و بــه فــروش مــی رســانند نــگاه جدیــدی هــم از حیث 

انتظامــی و هــم از حیــث قضایــی داشــت.

بازدید  از پروژه های عمرانی به روایت تصویر

تولید دستگاه ضدعفونی هوا در 
دانشگاه آزاد نجف آباد

ــاد،  ــاور دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آب ــک شــرکت فن ی
ــوژی  ــتفاده از تکنول ــا اس ــوا ب ــده ه ــی کنن ــتگاه ضدعفون دس
پاســمای ســرد فرکانــس بــاال تولیــد کــرد کــه ولتــاژ بســیار 
ــوا را  ــد و ه ــه تولی ــی از ثانی ــی کوچک ــر خیل ــادی در کس زی

ضدعفونــی می کنــد.
ــت  ــا حمای ــه ب ــوان ک ــردازش ت ــا پ ــرکت کهرب ــل ش مدیرعام
ــد،  ــت می کن ــاد فعالی ــد نجف آب ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش
ــوا  ــده ه ــی کنن ــتگاه ضدعفون ــا دس ــه ب ــرد: در رابط ــار ک اظه
بــا اســتفاده از پاســمای الکترونیکــی ســرد، اظهــار کــرد: ایــن 
ــوژی تیــوب خورشــید پاســما  ــا اســتفاده از تکنول دســتگاه ب
قــادر بــه ضدعفونــی کــردن هــوا از عوامــل بیمــاری زا به ویــژه 
ــده گاز ازن  ــرل ش ــد کنت ــن در ح ــت، همچنی ــا اس ویروس ه
تولیــد می کنــد. الکترون هــای موجــود در ابــر پالســمای 
تولیــد شــده در ایــن محصــول دمــای 1۶ هــزار درجــه 
ســانتیگراد دارنــد کــه در برخــورد بــا عوامــل بیمــاری زا 
ــرده و  ــب ک ــا را تخری ــا RNA آن ه ــا DNA ی ــژه ویروس ه به وی
غیرفعــال می کننــد و دیگــر ویروس هــای غیرفعــال شــده 

قابلیــت بیماری زایــی ندارنــد.
ــاران  ــا بمب ــز ب ــاز نی ــزود: سیســتم یون س ــاری اف مســعود جب
کــردن ویروس هــا و باکتری هــا آن هــا را تخریــب یــا غیرفعــال 
ــه در پشــت  ــده ای ک ــط توســط فن دمن ــوای محی ــد؛ ه می کن
دســتگاه نصــب شــده بــه داخــل دســتگاه مکیــده می شــود و 
ــور  ــی عب ــوی الکترون ــوا از داخــل پالســمای ق ــن ه ســپس ای
ــه،  ــود. درنتیج ــارج می ش ــتگاه خ ــوی دس ــده و از جل داده ش
ایــن هوایــی کــه از داخــل دســتگاه بیــرون می آیــد از عوامــل 
بیمــاری زا به ویــژه ویروس هــا پاالیــش و ضدعفونــی شــده 
ــر کنتــرل شــده ای از گاز ازن در محیــط  اســت. پخــش مقادی
ــردد.  ــذ می گ ــطوح و مناف ــوا، س ــدن ه ــی ش ــث ضدعفون باع
همچنیــن بوهــای نامطبــوع محیــط و دود ســیگار یــا قلیــان را 
نیــز از بیــن می بــرد. ایــن دســتگاه مصــرف بــرق کمــی دارد و 

نیــاز بــه تعویــض قطعــات در طــول زمــان نــدارد.
وی اظهــار کرد: اســتفاده از این دســتگاه در نزدیکــی افراد دارای 
حساســیت های تنفســی، آســم، میگــرن، بانــوان بــاردار، محــل 
قرارگیــری نــوزادان و کــودکان زیــر چهــار ســال، محل هایــی با 
امــکان نشــت گاز و احتــراق، پمپ هــای بنزیــن و گاز، نزدیــک 
ــیمیایی و  ــواد ش ــات م ــتعال، کارخانج ــل اش ــواد قاب ــل م مح
ــود. ــه نمی ش ــا توصی ــگاه ها و نیروگاه ه ــیمی و پاالیش پتروش

چرا تک فرزندی!!!
ــه  ــد رو ب ــک فرزن ــن ت ــداد والدی ــه تع ــت ک ــال هاس س

ــرا:  ــت زی ــش اس افزای
* تامین هزینه خانواده های پر جمعیت، دشوارتر است. 

* والدیــن بــه راحتــی مــی تواننــد تربیــت فرزنــد خــود را 
تحــت کنتــرل داشــته باشــند. 

ــه  ــکاتی ک ــا مش ــتند ب ــل نیس ــن مای ــی از والدی * برخ
ــه رو  ــود، رو ب ــاد ش ــدان ایج ــان فرزن ــت می ــن اس ممک
شــوند. آنــان از پیچیــده شــدن مســائل خانوادگــی کــه بــر 
ــد. ــی ورزن ــاب م ــد، اجتن ــی آی ــد م ــدی پدی ــد فرزن ــر چن اث

* برخــی از والدیــن احســاس مــی کننــد کــه فرزنــد 
ــرد.  ــد ک ــتر خواه ــی را بیش ــی خانوادگ ــش زندگ ــر، آرام کمت
ــذا  ــاال ازدواج مــی کننــد، ل ــراد در ســنین ب * برخــی از اف

ــد.  ــد ندارن ــرای داشــتن چنــد فرزن فرصتــی ب
* برخــی  از زوج هــا پیــش از آن کــه فرزنــد دومــی داشــته 

باشــند ، از یکدیگــر جــدا مــی شــوند. 
ــک  ــدی بســیار دشــوارتر از ت ــد فرزن ــت: چن ــاور نخس ب
فرزنــدی اســت. امــا واقعیــت بــر خــاف ایــن بــاور اســت. 
تــک فرزنــدی بســیار مشــکل تــر از چنــد فرزنــدی اســت 
زیــرا والدیــن فقــط یــک فرصــت غیــر قابــل تکــرار بــرای 
ــوع را  ــن موض ــد ای ــذا بای ــد، ل ــود دارن ــد خ ــت فرزن تربی
ــاش  ــر ت ــد حداکث ــا مــی خواهن ــد. آنه جــدی تلقــی کنن
ــران  ــوع اشــتباه جب ــرای دوری جســتن از هــر ن خــود را ب
ــد  ــی توان ــتن م ــد داش ــک فرزن ــد. ت ــه کار گیرن ــر ب ناپذی

ــد. ــن وارد کن ــادی را روی والدی ــار زی فش
ــد  ــر از چن ــاده ت ــیار س ــدی بس ــک فرزن ــاور دوم: ت  ب
فرزنــدی اســت. اگــر چــه اختافاتــی کــه میــان خواهــران 
ــی  ــد م ــدی پدی ــد فرزن ــواده چن ــک خان ــرادران در ی و ب
آیــد، در خانــواده هــای تــک فرزنــد وجــود نــدارد وتامیــن 
ــر اســت و زمــان مــورد نیــاز  ــد ســهل ت هزینــه تــک فرزن
بــرای هدایــت و راهنمایــی آنهــا نیــز کمتــر خواهــد بــود، 
امــا همیــن شــرایط مــی تواننــد مشــکات روانــی ویــژه ای 
ــه  ــد خــود، ب ــک فرزن ــه ت ــن نســبت ب ــد. والدی ــد آورن پدی
شــدت احســاس وابســتگی مــی کننــد و در برخــورد  بــا او 

ــر مــی شــوند .  حســاس ت
برخی از نقاط قوت آن عبارتند از : 

* مــی تــوان تمــام توجــه خــود را بــه یــک فرزنــد معطــوف 

ســاخت، نه این که آن را میان فرزندان متعدد تقســیم کرد.
* مــی تــوان صمیمیتــی  عمیــق بیــن والدیــن و فرزنــدان 

برقــرار ســاخت.
ــارغ از  ــوان شــرایطی ایجــاد کــرد کــه کــودک ف * مــی ت

ــرد. ــذت بب ــران از زندگــی خــود ل مزاحمــت دیگ
برخی از نقاط ضعف تک فرزندی:

ــه  ــندکودک، و توج ــای ناپس ــر رفتاره ــی ب ــم پوش * چش
ــه او. ــدازه ب ــش از ان ــته و بی پیوس

اســتقال  از  مانــع  وابســتگی شــدید عاطفــی کــه   *
شــخصیت کــودک مــی شــود.

* تحمل دوری و جدایی والدین و کودک از هم دشوار می باشد.
* وابســتگی شــدید تــک فرزنــد بــه والدیــن مانعــی در راه 

دوســت یابــی او خواهــد شــد.
ــن او  ــد و والدی ــک فرزن ــد ت ــه بای ــده ای ک ــکات عم مش

ــد از:  ــد، عبارتن ــل کنن ــا را ح آنه
* ایجاد احساس هویتی مستقل از هویت و شخصیت والدین.

* دوری از والدین.
* محــدود ســاختن مســئولیت والدیــن و تقویت مســئولیت 

پذیــری در تــک فرزند.
* رابطــه متقابــل بایــد تقویــت پیداکنــد و بصــورت 

نباشــد.  یکطرفــه 
* ایجاد استقال اجتماعی در رابطه بین والدین و تک فرزند.
سمیه شریعتی
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خبر کوتاه

آمار 5 درصدی مصرف کنندگان خانم دخانیات در اصفهان
کارشــناس بهداشــت،هوا و دخانیــات معاونــت بهداشــت مرکــز اســتان اصفهــان گفــت: وضعیــت کلــی کشــور در مصــرف دخانیات 
هماننــد ســایر کشــورها اســت میانگیــن کشــوری 15 درصــد خواهــد بــود، امــا در اســتان اصفهــان ۲1 درصــد آقایــان و 5 درصــد 

خانم هــا مصــرف کننــده دخانیــات هســتند کــه در معــرض عــوارض پــس از  مصــرف دخانیــات قــرار دارنــد.
فریــد حســامی کارشــناس بهداشــت،هوا و دخانیــات معاونــت بهداشــت مرکــز اســتان اصفهــان در خصــوص هفتــه ی جهانــی 
ــه قلیــان شــیفت پیــدا کــرده اســت، از  بــدون دخانیــات اظهــار کــرد: در حــال حاضــر مصــرف دخانیــات از مصــرف ســیگار ب
ســال 1۳۹5 تــا ســال 1۴۰۰ مصــرف قلیــان مخصوصــاً در خانم هــا افزایــش پیــدا کــرده، متاســفانه بیشــترین مــاده ای کــه در 

دخانیــات مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه ســیگار و قلیــان اســت.

  جدیدترین آمار کرونا؛ دو نفر 
دیگر فوت کردند

ــته ۲۴۰  ــبانه روز گذش ــت، در ش ــام وزارت بهداش ــر اع بناب
بیمــار جدیــد کوویــد 1۹ در کشــور شناســایی شــدند و 
متاســفانه دو نفــر نیــز جــان خــود را بــه دلیــل ایــن بیمــاری 

ــد. ــت دادن از دس
مجمــوع واکســن های تزریــق شــده در کشــور بــه 1۴۹ 

میلیــون و ۹۰۳ هــزار و ۴۹۶ دز رســید.
 بــر اســاس معیارهــای قطعــی تشــخیصی، ۲۴۰ بیمــار جدیــد 
ــا  ــر از آنه ــد1۹ در کشــور شناســایی و ۶۳ نف ــه کووی ــا ب مبت

بســتری شــدند.
ــد1۹  متاســفانه در طــول ۲۴ ســاعت گذشــته، ۲ بیمــار کووی
جــان خــود را از دســت دادنــد و مجمــوع جــان باختــگان ایــن 

بیمــاری بــه 1۴1 هــزار و ۳1۰ نفــر رســید.
ــر از  ــون و ۴۷ هــزار و ۸1۷ نف ــون ۷ میلی ــا کن خوشــبختانه ت
ــد. ــا از بیمارســتانها ترخیــص شــده ان بیمــاران، بهبــود یافتــه و ی

تــا کنــون 5۲ میلیــون و ۲۲۳ هــزار و ۳۶۴ آزمایــش تشــخیص 
کوویــد1۹ در کشــور انجــام شــده اســت.

در حــال حاضــر ۰ شهرســتان در وضعیــت قرمــز، ۰ شهرســتان 
در وضعیــت نارنجــی، ۲5۳ شهرســتان در وضعیــت زرد و 1۹5 

شهرســتان در وضعیــت آبــی قــرار دارنــد.

اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان  فرهن
ــن  ــه ی انجم ــن جلس ــاد اولی ــف آب نج
ــاد  ــف آب ــی نج ــای عموم ــه ه کتابخان
مدیــر  حضــور  بــا   1۴۰1 ســال  در 
ــتان  ــی اس ــای عموم ــه ه کل کتابخان
ــن  ــاء  انجم ــی از اعض ــان و جمع اصفه
کتابخانــه هــای عمومــی در ســالن 
آبــاد  نجــف  فرمانــداری  جلســات 

تشــکیل گردیــد.
ــوح  ــن ل ــید حس ــه س ــدای جلس در ابت
موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی و دبیــر انجمــن کتابخانــه های 
عمومــی شهرســتان در خصوص دســتور 
نمــود. ارائــه  گزارشــی  جلســه  کار 

در ادامــه  حجــت االســام و المســلمین 
ــه  ــاد کتابخان ــر کل  نه ــدی مدی معتم
هــای اســتان  ضمــن بیــان اینکــه 
باعــث  انجمــن  جلســات  تشــکیل 
در  افــراد  فعالیــت  بــه  آشناشــدن 
ــر  ــزود : زی ــی شــود اف ــا م ــه ه کتابخان
ــه ای  ــی کتابخان ــای فرهنگ ــاخت ه س
و مطالعــه ای کــه از قدیــم در ایــن 
ــا تشــکیل  شهرســتان وجــود داشــته ب
ــد. ــی کن ــدا م ــا پی ــات ارتق ــن جلس ای

حجــت االســام و المســلمین معتمــدی 
افــزود: شهرســتان نجــف آبــاد در عرصه 
هــای مختلــف همیشــه ســردمدار و در 
راس بــوده حتــی در حــوزه ایثــار و 

شــهادت و شــهید حججــی عــاوه 
ــال  ــوان فع ــه عن ــر حــوزه شــهادت، ب ب

ــتند. ــهره هس ــم ش ــوان ه کتابخ
ــوان  ــه عن ــا ب ــه ه ــزود :کتابخان وی اف
پایــگاه خدمــت رســانی محســوب مــی 
ــروکار  ــردم س ــاد م ــا آح ــه ب ــوند ک ش
ــم  ــام معظ ــول مق ــه  ق ــی ب ــد یعن دارن
رهبــری صــد در صــد پایــگاه فرهنگــی 
و همچنیــن پایــگاه خدمــت رســانی 
)علم-دانــش و آگاهــی ( و یکــی از مولفه 
هــای جهــاد تبییــن کــه مقــام معظــم 
رهبــری فرمودنــد مولفه مطالعه اســت و 

وظیفــه مــا تبییــن مطالعــه بــرای مردم 
ــا برنامــه  ــد ب اســت و انجمــن مــی توان
رهــا و برنامــه ریــزی در ایــن خصــوص 
بــه عنــوان یــک اصــل مطالبــی را 
ــعه  ــرای توس ــت ب ــزی درس ــان نموی بی
کتابخوانــی بــه ایــن مســئله جامــه 

ــاند. ــل بپوش عم
در ادامــه جلســه اعضــاء حاضــر در 
ــای اجــرا شــده در  ــه ه خصــوص برنام
کتابخانــه هــای عمومــی و پیگیــری 
مصوبــات جلســه قبــل بــه بحــث و 

ــد . ــر پرداختن ــادل نظ تب

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی

شناسایی اشخاص در دیدارهای اول
ــانها  ــر انس ــیم اگ ــته باش ــه داش ــد توج ــه بای ــن نکت ــه ای ب
ــان در  ــا آن ــه ب ــی ک ــود و دیگران ــان خ ــد از اطرافی بتوانن
ــر  ــل ت ــط اجتماعــی شــان در تماســند، شــناختی کام رواب
داشــته باشــند، بــی تردیــد مــی تواننــد رابطــه ســالم تــر، 
کــم برخــورد یــا بــی برخوردتــر، ســجیده تــر و ماندگارتــر 
داشــته باشــند رابطــه ای بدون»بــرد و باخت«، بــدون»آزدن 
ــیب زدن«.  ــدن و آس ــیب دی ــدون اس ــدن«و »ب و آزرده ش
چــه بســا انســانهایی کــه اگــر آنــان را در دیــدر اول، 
ــا  ــه عنــوان، دوســت، همــکار ی بشناســیم، هرگــز آنهــا را ب
همســر و.... انتخــاب نمــی کنیــم حتــی مــی توانیــم هــزاران 
ســال از آنــان فاصلــه بگیریــم تــا بــه لحــاظ اجتماعــی و از 
همــه مهــم تــر عاطفــی، اطمــه نخوریــم. و چــه بســا انســان 
هایــی کــه ناگریــز از تــداوم ارتباطمــان بــا آنــان هســتیم و 
اگــر آنهــا را بهتــر بشناســیم، مــی توانیــم در ســاعت هــای 
حضــور در کنارشــان، رابطــه بهتــری بــا آنهــا برقــرار کنیــم، 
ماننــد نزدیــکان، خویشــاوندان، یــا همــکاران در یــک محیط 
کاری. امــا مســئله شــناخت یکدیگــر زمانــی نگــران کننــده 
ــذاری  ــرمایه گ ــن س ــر بزرگتری ــه فک ــخ ب ــود که ــی ش م
عاطفــی زندگــی مــان مــی افتیــم، اندیشــه یافتــن همــدم و 
همراهــی همیشــگی.حال از خــود مــی پرســیم چگونــه مــی 
ــرار اســت عمــری، در قفــس تنــگ  ــه ق ــردی را ک ــوان ف ت
دنیــا همنفــس مــن باشــد، انچنانــی کــه هســت، بشناســیم 
ــرو  ــو روب ــا ت ــاب ب ــزاران نق ــس ه ــان در پ ــه آدمی ــا ک آنج
مــی شــوند، و چــون پــای منفعتــی در میــان باشــد ، بیشــتر 
ــی  ــر استرس ــی پ ــه در موعیت ــان ک ــر زم ــتر...، و ه و بیش
نقابــی فــرو شــکند، یقیــن نــداری کــه آیــا آنچــه هــم اینــک 

مــی بینــی، چهــره واقعــی اوســت یــا بــاز هــم نقابــی دیگــر 
ــه  ــتی آن ک ــابق....؟به راس ــره س ــس چه ــره ای در پ و چه
ــی  ــات اخاق ــدام خصوصی ــم کیســت؟ دارای ک ــا ومواجه ب
ــد؟ همیــن اســت  ــا همیــن اســت کــه مــی گوی اســت؟ آی
کــه نشــان مــی دهــد؟ همیــن اســت کــه در نوشــته هایــش 
اســت؟ همیــن اســت کــه چهــر ه اش مــی گویــد؟ همیــن 
اســت کــه دوســتان، هــم کاســی هــا، نزدیــکان، آشــنایان و 
همکارانــش دربــاره اومــی گوینــد؟ همیــن اســت کــه .......؟

آری بــرای تمــام پرســش هــای بــی پاســخ مانــده زندگــی 
ــد  ــی توان ــا م ــه زیب ــتم چ ــه دانس ــم ک ــخی را یافت ام پاس
بــا کوچــک تریــن حــرکات رفتــاری وگفتــاری و نوشــتاری 
ــرد و  ــی ک ــدگاه روانشــناختی ارزیاب ــان را از دی ــانها، آن انس
بــه شــبیه تریــن شــناخت ممکــن از»مــن واقعــی آن هــا « 

ــه دارد... ــت.  ادام دســت یاف
الهام شهریاری

کلید اولیه کنکور کارشناسی ارشد 
1401 منتشر شد

آزمــون کارشناســی ارشــد ســال 1۴۰1 در روزهــای ۲۸، ۲۹ و 
ــتی  ــیوه نامه های بهداش ــام ش ــت تم ــا رعای ــت ب ۳۰ اردیبهش
در 1۸۶ شهرســتان، ۳۸1 حــوزه اصلــی و هــزار و ۷۷۰ حــوزه 

فرعــی برگــزار شــد.
بــر اســاس توضیحــات ســازمان ســنجش تمــام تنــوع دفترچــه 
ــا کلیــد ســواالتی در  ــدارد؛ صرف ــن ســامانه وجــود ن هــا در ای
ایــن ســامانه بارگــذاری شــده کــه فایــل دفترچــه متناظــر آن 

در ســایت ســازمان ســنجش منتشــر شــده اســت.
ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور اعــام کــرده اســت کلیــد 
اولیــه ســواالتی کــه در ســایت قــرار گرفتــه، غیــر قابــل اســتناد 
اســت و پــس از دریافــت نظــرات داوطلبــان و صاحــب نظــران 
کلیــد نهایــی ســواالت تهیــه و بــر اســاس آن کارنامــه داوطلبان 

اســتخراج خواهــد شــد.
ــج  ــوزش کشــور نتای ــازمان ســنجش آم ــس س ــه رئی ــه گفت ب
ــه آزمــون کارشناســی ارشــد ســال 1۴۰1 اواخــر خــرداد  اولی
اعــام می شــود و انتخــاب رشــته بــرای داوطلبانــی کــه مجــاز 
ــود.  ــام می ش ــر انج ــل تی ــده اند در اوای ــته ش ــاب رش ــه انتخ ب

ــد. داوطلبــان مجــاز امــکان انتخــاب 1۰۰ کدرشــته را دارن
آزمون هــای تشــریحی و مصاحبــه رشــته های خــاص در نیمــه 
دوم تیــر انجــام مــی  شــود و نتایــج نهایــی آزمــون کارشناســی 
ارشــد ســال 1۴۰1 در هفتــه اول شــهریور اعــام خواهــد شــد.

آغاز رصد تراکنش های 
بانکی مشکوک

دهقــان، مدیــر اداره مبــارزه با پولشــویی بانک مرکــزی: از امروز 
حســاب افــراد فاقــد شــغل کــه تراکنــش حســاب هــای آن هــا 
 بیــش از ســقف تعییــن شــده باشــد رصــد و مســدود می شــود.

در اجــرای ایــن پایــش تمامــی حســاب های یــک شــخص در 
یــک موسســه اعتبــاری در نظــر گرفتــه می شــود.
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                                                                     برگزاری همایش اتومبیلرانی، موتورسواری

همایــش اتومبیلرانــی، موتورســواری، آفــرود، کــف خــواب، سیســتم، کاســیک بــه مناســبت ســالروز آزادســازی خرمشــهر در 

ــتمیان  ــا رس ــان، علیرض ــس اداره ورزش و جوان ــد ریی ــن موح ــور محمدامی ــا حض ــاد ب ــف آب ــواری نج ــت موتورس ــل پیس مح

رییــس هیــات موتورســواری و اتومبیلرانــی، ســعید کیانــی رییــس هیــات انجمــن هــای ورزشــی و مســوول بســیج ورزشــکاران، 

محمدرضــا مهدیــه رییــس هیــات بدنســازی و پــرورش انــدام شهرســتان برگــزار شــد.

مدیرعامــل یــک واحــد فناور گفت: دســتبند مــورد نیــاز بیماران 
ــات  ــه اطاع ــا ارائ ــای خــاص ب ــر و بیماری ه ــه آلزایم ــا ب مبت
ضــروری ایــن افــراد از بــروز اتفاقــات احتمالــی و مشــکاتی کــه 

فــرد در معــرض آن قــرار دارد، جلوگیــری می کنــد.
ــد  ــر امی ــگاه عص ــزاری نمایش ــیه برگ ــاوی در حاش ــرا قض زه
دانشــگاه آزاد اســامی کــه بــا دســتبند افــراد مبتا بــه آلزایمر، 
بیمــاران خــاص و دانــش آمــوزان در ایــن رویــداد حضــور دارد 
دربــاره نحــوه عملکــرد این محصــول اظهــار کرد: این دســتبند 
حــاوی بارکــدی اســت کــه بــا اســکن آن بــه اطاعات ضــروری 
ــل در  ــات از قب ــن اطاع ــم. ای ــدا می کنی ــی پی ــرد دسترس ف
ســایت پشــتیبان ذخیره شــده و بــرای عملکــرد بهتــر در 

ــود. ــانی می ش ــخص به روزرس ــی مش ــای زمان بازه ه
ــرد و  ــری ف ــه کارب ــه ب ــا توج ــات ب ــن اطاع ــزود: ای وی اف
علــت اســتفاده از ایــن محصــول متفــاوت و شخصی ســازی 
ــاس و  ــماره تم ــاری، ش ــابقه بیم ــه س ــوان نمون ــده به عن ش
آدرس محــل زندگــی می توانــد بــه فــرد اســکن کننده 
ــه  ــه شــود ک ــد حــک شــده روی دســتبند ارائ به وســیله ک
ایــن اطاعــات در صــورت گم شــدن یــا بــروز هرگونــه 
ــی  ــات احتمال ــوان از اتفاق ــراد خــاص می ت ــرای اف مشــکل ب

و مشــکاتی کــه فــرد در معــرض آن قــرار دارد جلوگیــری 
ــا ارائــه  کنــد؛ البتــه بیــان ایــن نکتــه ضــروری بــوده کــه ب
ــراد  ــط اف ــات توس ــن اطاع ــای ای ــکان افش ــی ام راهکارهای

ســودجو گرفتــه شــده اســت.
ــای  ــان از واحده ــاور بارم ــد فن ــن واح ــرد: ای ــان ک وی بی
ــگاه آزاد  ــکی دانش ــزات پزش ــد تجهی ــز رش ــال در مرک فع
ــکی  ــی پزش ــور مهندس ــا مح ــاد ب ــد نجف آب ــامی واح اس
ــر،  ــه آلزایم ــاران مبتاب ــاز بیم ــورد نی محصــول دســتبند م
ــوزان را در  ــش آم ــای خــاص و دان ــه بیماری ه ــراد مبتاب اف

ــد. ــه می ده ــی گام دوم ارائ ــداد مل روی

دستبندی هوشمند برای بیماران آلزایمری 

ــای  ــال گســترش اســت و گروه ه ــر روز در ح ــاورس ه  مت
ــان  ــه نوجوان ــد ک ــتفاده می کنن ــی از آن اس ــنی مختلف س
ــده از  ــتفاده کنن ــراد اس ــترین اف ــد بیش ــان می توانن و جوان

ــه رشــد باشــند. ایــن فنــاوری رو ب
متــاورس یــک محیــط مجــازی اســت کــه افــراد می تواننــد 
ایــن  بدهنــد.  انجــام  را  مختلفــی  فعالیت هــای  آن  در 
ــون  ــل استفنس ــوی نی ــار از س ــن ب ــرای اولی ــاح ب اصط
نویســنده علمــی تخیلــی در رمــان بــرف تصــادف در ســال 
ــازی  ــت مج ــط واقعی ــک محی ــان دادن ی ــرای نش 1۹۹۲ ب
ــل دسترســی از هــر دســتگاهی  ــت و قاب ــه اینترن متصــل ب

ــی شــد. ــن هوشــمند معرف ــا تلف ــه ی ــد رایان مانن
ــده  ــی ش ــخه معرف ــدان دور از نس ــروزی چن ــاورس ام مت
استفنســون نیســت. اگرچــه هنــوز بــه طــور کامــل وجــود 
نــدارد، امــا افــراد می تواننــد ایــن فضــا را بــه عنــوان یــک 
ــد.  ــر بگیری ــن در نظ ــازی آنای ــای مج ــه ای از جهان ه تک
افــراد می تواننــد کار هــای مختلفــی از جملــه خریــد ملــک، 
ــراد دیگــر را در آن انجــام دهنــد. ــا اف ــات ب ــازی، کار و ماق ب

ــی  ــای ب ــای فرصت ه ــه معن ــاورس ب ــودکان، مت ــرای ک ب
ــد و  ــای جدی ــری مهارت ه ــرت، یادگی ــرای معاش ــان ب پای
ــه عنــوان مثــال، Minecraft در  کشــف عایــق آنهاســت. ب
ــود  ــتفاده می ش ــی اس ــای آموزش ــر در محیط ه ــال حاض ح
ــرض  ــرم در مع ــن پلتف ــتفاده از ای ــا اس ــودکان را ب ــا ک ت

ــد. ــرار ده ــف ق ــای مختل فرهنگ ه
کــودکان چــه در حــال بــازی آنایــن با دوستانشــان باشــند 
پلتفرم هــای  از طریــق  و چــه در کاس هــای مجــازی 
ــن  ــا ای ــد. ب ــره ببرن ــاورس به ــد از مت ــی، می توانن آموزش
حــال، برخــی از معایــب بالقــوه ایــن فنــاوری جدیــد 

ــودکان در  ــن ک ــرار گرفت ــایبری و ق ــت س ــد آزار و اذی مانن
ــت،  ــود دارد. در نهای ــز وج ــب نی ــوای نامناس ــرض محت مع
ــه  ــه والدیــن و مربیــان بســتگی دارد کــه ب ایــن موضــوع ب
ــازنده در  ــن و س ــه روشــی ایم ــا ب ــد ت ــا کمــک کنن بچه ه

ــند. ــته باش ــت داش ــط فعالی ــن محی ای
کارکرد های متاورس برای کودکان

تحقیقــات اولیــه نشــان می دهــد کــه کارشناســان در مــورد 
ــدان خوشــبین نیســتند.  ــر کــودکان چن ــاورس ب ــر مت تأثی
کارشناســان بــا اســتناد بــه اثــرات منفــی شــبکه های 
ــود  ــه خ ــاندن ب ــیب رس ــردگی، آس ــد افس ــی، مانن اجتماع
ــامت روان،  ــه س ــوط ب ــائل مرب ــر از مس ــدادی دیگ و تع
خاطرنشــان می کننــد کــه ایــن فضــا ممکــن اســت حتــی 

ــد. ــز باش ــا نی ــر از این ه بدت
ــود  ــه خ ــوط ب ــکل مرب ــن مش ــه ای ــت ک ــد گف ــه بای البت
ــن  ــد، ای ــه ش ــه گفت ــور ک ــت. همانط ــاوری نیس ــن فن ای
ــری  ــرای یادگی ــی را ب ــای بزرگ ــد فرصت ه ــرم می توان پلتف
ــر  ــد. ب ــه ده ــروزی ارائ ــال ام ــگ دیجیت ــژه در فرهن ــه وی ب
اســاس تحقیقــات انجــام شــده توســط دانشــگاه کالیفرنیــای 
ــه  ــن فضــا ب ــر ای ــف، اگ ــورد بازی هــای مختل ــی در م جنوب
درســتی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد، می توانــد بــرای 
ــد. ــازنده باش ــد و س ــز مفی ــی نی ــاد همدل ــامت روان و ایج س

ــرکت هایی  ــه ش ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــکلی ک مش
کــه از طریــق شــبکه های اجتماعــی شــرایط ناامــن ایجــاد 
می کننــد، همــان شــرکت هایی هســتند کــه در خــط 

ــد. ــرار دارن ــاورس ق ــعه مت ــدم توس مق
نگرانــی ایــن اســت کــه ایــن فنــاوری ممکــن اســت 
ــورد  ــژه در م ــی به وی ــبکه های اجتماع ــه ش مشــکاتی را ک
ــدید  ــد، تش ــاد کرده ان ــوان ایج ــراد ج ــی اف ــامت روان س
کنــد. بــه عنــوان مثــال، محیط هــای مجــازی باعــث 
ــوای  ــرض محت ــراد در مع ــود و اف ــی می ش ــش تنهای افزای

ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــا خودکش ــط ب ــاک مرتب خطرن
احمد شریعتی

تاثیر متاورس بر زندگی کودکان 

شورای اقامه نماز 

با حضور حجت االسام و المسلمین رنجبر مدیر ستاد اقامه 
نماز استان معاون سیاسی فرمانداری، روسای ادارات و جمعی 

از فعالین حوزه نماز شهرستان تیران و کرون

برگزاری کمیته بحران آب

برگزاری کمیته بحران ب شهرستان با حضور معاون برنامه 
ریزی و امور عمران فرمانداری و جمعی از روسای ادارات و 

مسئولین حوزه بحران آب

ستاد فرهنگی

برگزاری جلسه ستاد فرهنگی بخش کرون با موضوع برگزاری 
مراسم سی وسومین سومین سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( 

و قیام 15 خرداد

اجرای روکش آسفالت

اجرای روکش آسفالت باند دوم تیران سامان با سرعت مطلوب 
در حال انجام است
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آبادنجف آباد

قصه دنباله دار 
پرواز لیال

“ زهــره لحظاتــی ســوتک را تــوی دوتــا دســت گرفــت و گفت:”ایــن کــوزه چــو مــن عاشــق زاری بــوده اســت  دربنــد ســر زلــف نــگاری بــوده اســت. ایــن دســته کــه بــر گــردن او مــی بینــی 
دســتی اســت کــه بــر گــردن یــاری بــوده اســت.” و بعــد ادامــه داد” ایــن ســوتک هــم روزگاری عاشــق بــود. اینکــه مــن و تــو ســرش دعــوا کنیــم و باالخــره یکیمــون بــه زور مالکــش بشــه. حــاال 
سالهاســت هیــچ کدوممــون حتــی بــه یــادش هــم نیــاورده بودیم.چــه دعواهایــی کــه بــرای بــه صــدا در آوردن ایــن ســوتک مــی کردیــم و چــه کتــک هــا کــه بــرای بــی موقــع بــه صــدا در 
آوردنــش خوردیم.چقــدر زود بــه زود معشــوقه هامــون را عــوض مــی کردیــم و قبلــی هــا را از یــاد مــی بردیــم .” و ســوتک را داد بــه مــن. یــه نگاهــی بــه ســوتک کــردم چــه اســباب بــازی ســاده 
و دلخواهــی بــود آن موقــع. حتــی صــدای خاصــی هــم نداشــت. انقــدر صــداش تیــز بــود کــه از زدنــش خودمــون هــم هیــچ لذتــی نمــی بردیــم ولــی بــرای داشــتنش چقــدر اصــرار کــرده بودیــم. 

گذاشــتمش درون جعبــه. و تقویــم هــا را بیــرون آوردم و گفتــم  :” ایــن هــم از روزهــای خــاک خــورده ی مــن”
مامان مهری که انگار یاد داداشش افتاده بود گفت:” تو هنوز این تقویم ها را نگه داشتی؟”

زهــره گفــت:” یــادش بــه خیــر اون ســالها دایــی هــر ســال بــه هــر کــدام از مــا یــه تقویــم نــو مــی داد مــن کــه هــر ســال تمــام مــی شــد تقویمــش را باهــاش پــرت مــی کــردم تــو همــون ســال 
و مــی رفتــم بــرای ســال بعــد.”

یکی از تقویم ها  را باز کردم وشروع کردم به  خوندن: “دوشنبه ۲۹ آذر اینجا نوشتم روزی که ماشین خراب شد و آن را بکسل کردیم. من که یادم نیست آن روز را.”
مامــان مهــری گفــت : “فکــر کنــم همــون روزی بــود کــه رفتیــم بــرف بــازی طرفهــای فریدونشــهر و بعــد ماشــینمون خــراب شــد و اون آقــای کامیونــدار ایســتاد و ماشــین را بکســل کــرد بعــد 

هــم شــب را خونــه ی مــا خوابیــد.”
زهــره گفــت:” آره مــن هــم یــادم اومــد خوابیــد تــو اتــاق مریــم و مریــم اومــد پیــش مــا چقــدر فــردای اون روز پــدر بــزرگ بــه مــا دعــوا کــرد کــه روی چــه اعتمــادی مــرد غریبــه را راه دادیــم 

تــوی خونــه مون!یــادش بخیــر اصــا نتونســتیم بــرف بــازی کنیــم . ولــی چقــدر آن ســالها بــرف مــی آمــد.”
تقویم دیگه ای برداشتم و باز کردم توی یکی از صفحاتش نوشته بودم:” در پارک همه با هم ساندویچ خوردیم!”

کدام پارک؟ کدام همه؟ چقدر ساده نوشته بودم  روزهام  را. روزها مشخص بود ولی خاطراتم گم شده بودند.به زهره گفتم:” تو یادته کدوم ساندویچ را نوشتم؟”
زهــره گفــت :”نــه ولــی اون موقــع ســاندویچِی محبوبمــون اختیــاری بــود. وای کــه فقــط کافــی بــود از دِر مغــازه اش رد بشــی اون وقــت دنبــال بــوِی ســاندویچ کشــیده مــی شــدی داخــل مغــازه. 
بــوی سوســیس و بنــدری . بــا اون کاغذهایــی کــه بایــد پلــه پلــه پــاره شــون مــی کــردی تــا بتونــی ســاندویچت را بخــوری .و تــه اون کاغــِذ پیــچ خــورده همیشــه چنــد تــا دانــه گوجــه و خیــار 

شــور بــود کــه بخــوری. اصــا طعــِم عجیبــی داشــت. بعدهــا ســاندویچ خیلــی خــوردم ولــی هیــچ وقــت ســاندویچ پشــِت در مغــازه ی اختیــاری نشــد.”
گفتــم:”اره منــم همینطــور. اون خیــار شــورهای تــه کاغــذ هــا طعمشــون خیلــی فــرق داشــت.گاهی یــه تکــه کاغــذ نــم کشــیده هــم بهــش چســبیده بــود کــه دیگــه اونــم طعــم خیــار شــور میــداد. 
بــا یکــی از اون نوشــابه ســیاههای پپســی کــه معرکــه میشــد. وای دلــم از اون نوشــابه هــا خواســت.یادتونه تــوی خونــه یکــی از اون جعبــه هــای نوشــابه پپســی داشــتیم . یــه مــدت هــر روز ســر 

ناهــار مــن مــی رفتــم از زیــر زمیــن ســه تــا از آنهــا مــی اوردم همــه بــا هــم مــی خوردیــم.”
مامان گفت:” اره . هر موقع خالی می شد بابا علی می برد دم مغازه و دوباره یه صندوق پر کرده می گرفت.”

همه ی تقویم ها را از توی جعبه ی لیوان درآوردم و کنار گذاشتم. بعد نوبت رسید به جعبه ی فلزی .  آن را به مامان نشون دادم و گفتم:” میدونی این چیه؟”
مامــان مهــری یــه لبخنــد کــه نشــون دهنــده ی بیــاد آوردن خاطراتــش بــود زد و گفــت:” جــا ســیگاری آقاجــون خــدا بیامــرزه. دو تــا چیــز بــود کــه همیشــه باهــاش بــود یکیــش همیــن جــا 
ســیگاری بــود و اون یکیــش ســاعت جیبیــش بــود .بــدون ایــن دوتــا هیــچ جــا نمیرفت.”مــن در جــا ســیگاری را بــاز کــردم و ســاعت جیبــی آقاجــون را از تــوی اون کشــیدم بیــرون و گفتــم:” 

ایــن هــم ســاعت آقاجــون . مــی خواهــم بفروشــمش و پولــش را بــزارم بــرای مخــارج ســفرم. “
مریم بدیهی

قیام 15 خرداد 1342 گویای این واقعیت بود که اگر 
ملتی مورد تجاوز و زورگویی های عده ای قدرت طلب 
دیکتاتور مآب قرار گیرد؛ تنها اراده آن ملت است که 

می تواند در مقابله با ظلم ها و ستم ها ایستادگی کند و 
سرنوشت خود را رقم زند و 15 خرداد، روز ورق خوردن 

سرنوشت مبارکی بود که اگر چه با خون های جوانان 
پاک این سرزمین آغشته شد؛ اما مبدأ تحول بزرگ در 

عرصه حیات سیاسی و اجتماعی جامعه بود.

تولید دستگاه فیزیوتراپی برای افراد دارای چسبندگی یا دیسک ستون مهره

مدیرعامــل شــرکت پارتــاک طــب اســپاد گفــت: محصــول شــرکت مــا در حیطــه فیزیوتراپــی و 
مخصــوص افــرادی  اســت کــه چســبندگی یــا دیســک ســتون مهــره دارنــد.

امیــر حســین صفــاری دانشــجوی دانشــگاه آزاد اســامی نجف آبــاد در گفت وگــو دربــاره 
کاربردهــای دســتگاه فیزیوتراپــی تولیــد شــده ایــن شــرکت عنــوان کــرد: محصــول مــا در حیطــه 
محصــوالت فیزیوتراپــی و مخصــوص افــرادی  اســت کــه چســبندگی یــا دیســک ســتون مهــره 

دارنــد. بــرای درمــان ایــن عارضــه عمــل جراحــی توصیــه می شــود کــه راندمــان پایینــی دارد و 
ــاز می گــردد. ــز پــس از مــدت ب درد ناشــی از بیمــاری نی

وی  ادامــه داد: یکــی دیگــر از درمان هایــی کــه بــرای ایــن عارضــه پیشــنهاد می شــود فیزیوتراپــی 
اســت کــه ترکینــگ یکــی از مهمتریــن درمان هایــی کــه در ایــن زمینــه توصیــه می شــود.

صفــاری بــا اشــاره بــه مزیت هــای دســتگاه خــود گفــت: دســتگاه های موجــود حجیــم و گــران 
ــتند،  ــی دور هس ــز درمان ــه از مراک ــرادی ک ــرای اف ــا ب ــه آنه ــی ب ــه دسترس ــتند ک ــت هس قیم
مشــکل اســت. بــه همیــن دلیــل دســتگاهی طراحــی کردیــم کــه در منــزل و مطب هــای کوچــک 
در شهرســتان ها کــه از مراکــز اســتان ها فاصلــه دارنــد قابــل اســتفاده بــوده و افــراد نیــازی بــه 

عمــل جراحــی نداشــته باشــند.
ایــن پژوهشــگر افــزود: مــا بــرای ایــن دســتگاه ۳ مــدل کاری و بــدون محدودیــت ســنی طراحــی 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــون توم ــده ۸ میلی ــرای مصرف کنن ــده ب ــام ش ــت تم ــم. قیم کردی
ــه  ــز ب ــای کوچــک نی ــه در مکان ه ــده ک ــی طراحــی ش ــه صورت ــز ب ــاد محصــول نی اســت. ابع
راحتــی قابــل اســتفاده باشــد و فضــای زیــادی را اشــغال نکنــد. بــا توجــه بــه میــزان حــاد بــودن 
ــه پزشــک مراجعــه  ــرای فیزیوتراپــی ب ــادی ب ــد تعــداد دفعــات زی وضعیــت، بیمــاران بعضــا بای

کننــد و مبالــغ باالیــی هزینــه ویزیــت بپردازنــد. 
وی ادامــه داد: افــراد در چنیــن شــرایطی مجبورنــد ۶ مــاه یــا یــک ســال از خدمــات فیزیوتراپــی 
ــا شــرایط آســان تر در منــزل خــود از ایــن خدمــات  اســتفاده کننــد، پــس ترجیــح می دهنــد ب

ــوند. ــد ش بهره من
ــه  ــم ب ــردن ه ــی گ ــش فیزیوتراپ ــرا بخ ــت: اخی ــپاد گف ــب اس ــاک ط ــرکت پارت ــل ش مدیرعام
ــه  ــی ب ــا شــیوه ای آســان تر از شــیوه های موجــود کنون ــد ب ــه می توان ــزوده شــده ک دســتگاه اف

ــن حــوزه کمــک کنــد. درمــان بیمــاران در ای


