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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 31 خرداد 1400
شماره 158 

2
خبر کوتاه

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به استان اصفهان آمد
ــی و  ــط عموم ــز رواب ــل از مرک ــه نق ــاد ب ــف آب ــتان نج ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــی  ــاپ، برپای ــرام چ ــرکت ت ــد از ش ــی رازی، بازدی ــهرک صنعت ــد از ش ــامی، بازدی ــاد اس ــگ و ارش ــانی وزارت فرهن اطاع رس
میــز خدمــت، حضــور در جمــع نخبــگان و خانــواده شــهدا و  زیــارت گلــزار شــهدا و  مــزار شــهید همــت از برنامــه هــای وزیــر 

ــه شهرســتان شــهرضا اســت. فرهنــگ ب
همچنیــن وزیــر فرهنــگ در دولــت مردمــی در بخــش دوم ســفر اســتانی خــود بــه اســتان اصفهــان بــه شهرســتان دهاقان ســفر 
کــرد و ضمــن بازدیــد از شــهرک صنعتــی دهاقــان و محــل احــداث و ســاخت تجهیــزات و ســازه هــای گلخانــه ای و  دیــدار 

چهــره بــه چهــره بــا نخبــگان در گلــزار شــهدای ایــن شهرســتان نیــز حضوریافــت.

نمایشگاه  گلسفال  

ــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  ــه گــزارش رواب ب
ــماء  ــاری از اس ــگاه آث ــن نمایش ــاد در ای ــف آب ــتان نج شهرس
رحیمــی  هنرمنــد نجــف آبــادی  بــه نمایــش درآمــده و تــا روز 

جمعــه بیســت و هفتــم خــرداد مــاه  ادامــه دارد.
ایــن نمایشــگاه کــه بــا همــکاری اداره فرهنــگ و ارشــاد 
ــاد برگــزار شــده اســت ؛ بیــش  اســامی شهرســتان نجــف آب
ــت. ــده اس ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــد ب ــن هنرمن ــر از ای از 30 اث

ایــن نمایشــگاه  بــه منظــور آشــنایی بــا هنــر ســفال و 
همچنیــن ایجــاد انگیــزه در عاقــه منــدان  بــا رعایــت پروتــکل 
هــای بهداشــتی از ســاعت 8:30  الــی 12:30 ظهــر در محــل 
ــام  ــان ام ــانی خیاب ــه نش ــرزاده ب ــهید کبی ــی ش ــه تاریخ خان
خمینــی)ره(، کوچــه شــهید کارشــناس پذیــرای عمــوم عاقــه 

منــدان مــی باشــد.

217 مصوبه استانی در سفر هیئت دولت به اصفهان

    حضور سرپرست وزارت تعاون 
کار و رفاه اجتماعی در نجف آباد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد ، در ابتــدای ایــن ســفر محمــد هــادی 
زاهــدی وفــا بــا حضــور در گلــزار شــهدای شهرســتان نجــف 
آبــاد و تجدیــد میثــاق بــا شــهدابر ســر مــزار شــهید مدافــع 
حــرم محســن حججــی و ادای احتــرام بــه شــهداء حاضرشــد.

افتتــاح میــدان میــوه و تــره بــار گلدشــت  ، بازدیــد از 
فاورجــان  اصفهــان-  بزرگــراه  و  بیمارســتان  ســاختمان 
-نجــف آبــاد ، دیــدار بــا خانــواده شــهیدان حجتــی و دیــدار 
مردمــی از مهــم تریــن برنامــه هــای ســفر سرپرســت جدیــد 

ــت. ــی اس ــاه اجتماع ــاون ف کار و رف وزارت تع
کــرون  و  تیــران  شهرســتان  بــه  ســفر  در  همچنیــن 
ضمــن ادای احتــرام بــه شــهداء آن شهرســتان ، افتتــاح 
ــاخت  ــروژه س ــد از پ ــرون ،بازدی ــران و ک ــت تی ــه برک مدرس
فرهنگســرای ایــن شهرســتان و حضــور در شــهرک صنعتــی 
تیــران و کــرون و بازدیــد از شــرکت دانــش بنیــان و صنایــع 
ــود.  ــا ب ــدی وف ــای زاه ــه ه ــم برنام ــی  از اه ــنگ امین س

اختصاص تسهیالت بانکی برای طرح های نیمه تمام

امیررضــا نقــش، معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
اصفهــان: در جریــان ســفر رئیــس جمهــور ، 32 هــزار میلیــارد 
تومــان تســهیات بانکــی برای طــرح های نیمــه تمــام تولیدی، 

صنعتــی و کشــاورزی اســتان اصفهــان، مصــوب شــد.
ــان، از  ــتانداری اصفه ــادی اس ــور اقتص ــی ام ــاون هماهنگ  مع
ــارد تومــان تســهیات بانکــی در دو  اختصــاص 32 هــزار میلی
حــوزه ســرمایه ثابــت و ســرمایه در گــردش برای رفع مشــکات 
نقدینگــی و تکمیــل و بهــره بــرداری از 1۹80 طــرح نیمــه تمام 
ــت  ــفر ریاس ــات س ــاورزی در مصوب ــی و کش ــدی، صنعت تولی
محتــرم جمهــوری بــه اصفهــان خبــر داد و تصریــح کــرد: ایــن 

تســهیات از محــل منابــع داخلــی بانــک هــای عامــل تامیــن و 
در اختیــار اســتان قــرار مــی گیــرد و دســتگاه هــای اجرایــی بــا 
هماهنگــی اســتانداری آنــرا بــه طــرح هــای تولیــدی، صنعتــی 
و کشــاورزی اســتان بــا اولویــت پیشــرفت فیزیکــی تخصیــص 

خواهنــد داد.
وی، همچنیــن متذکــر شــد: تســهیات اختصاصــی بــه اســتان 
ــداد  ــث تع ــم از حی ــی و ه ــم ریال ــر حج ــم از نظ ــان ه اصفه
ــور در  ــای کش ــتان ه ــایر اس ــن س ــزان را در بی ــن می باالتری
ســفر هــای اســتانی رئیــس جمهــور و هیــات همــراه بــه خــود 

ــت. ــاص داده اس اختص
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                                       استفاده از بخش خصوصی برای تکمیل پروژه بیمارستان نجف آباد 
محمــد هــادی زاهــدی وفــا در بیســت و پنجمیــن ســفر اســتانی رئیــس جمهــور بــه اصفهــان بــه عنــوان نماینــده ویــژه دولــت در 
بازدیــد از بیمارســتان دردســت احــداث شــیخ بهایــی نجــف آبــاد گفــت:  درســطح کشــور بیــش از 70 هــزار پــروژه نیمــه تمــام 
ــرای تکمیــل پروژهــا  نیازمنــد مشــارکت بخــش خصوصــی هســتیم . ــه محدویــت هــای اعتبــاری دولــت ب داریــم  وباتوجــه ب

سرپرســت وزارت تعــاون کار ورفــاه اجتماعــی ادامــه داد: بــا شــرایط فعلــی بــرای تکمیل پــروژه بیمارســتان نجف آباد بایــد از بخش 
خصــوص اســتفاده شــود . معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نیــز درایــن بازدیــد گفت:احــداث بیمارســتان شــیخ بهایی 
نجــف آبــاد  10ســال پیــش شــروع شــده وتاکنــون 80 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت. موســی مباشــری اعــام داشــت: 
ایــن بیمارســتان در زمینــی بــه مســاحت 8هــزار متــر مربــع وزیــر بنای 3هــزار متربــع در چهارطبقــه احــداث گردید ه وبــا توجه به 
اینکــه 80 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد نیــاز اســت دولت درجهت تکمیــل وبهر بــرداری از این پــروژه اقدامی جدی بعمــل آورد .

ده گانه های قوی شدن
 در فضای مجازی

* خوب ببینم، خوب بشنویم و خوب تحلیل کنیم. برای این 
امر باید به هنگام بود. هدر رفت وقت ممنوع

ــی،  ــر حواش ــز ب ــای تمرک ــه ج ــیم. ب ــناس باش ــاله ش * مس
ــیم ــق بشناس ــایل را دقی ــا و مس ــره ه زنجی

* بــه وظیفــه و تکلیــف مــان مومــن و معتقــد باشــیم. بــدون 
ــذار  ــان اثرگ ــدف، اقداماتم ــه ه ــبت ب ــت نس ــش و معرف بین

ــود نخواهــد ب
ــت  ــات را تقوی ــت، اقدام ــدی اس ــه کلی ــی نکت ــم افزای * ه

ــار ــی اعتب ــی و ب ــه خنث ــم ن کنی
ــا  ــوب را ب ــرف خ ــم. ح ــاع را بدانی ــون اقن ــات و فن * ادبی

ــر. ــه روایتگ ــیم ن ــاز باش ــت س روای
* ایــن یعنــی یــک قــدم جلوتــر بــودن، یعنــی کنشــگری نــه 

واکنــش داشــتن ادبیــات دقیــق بایــد گفــت.
ــه موضوعــات دو اصــل ضــروری و  * ورود ســریع و جــذاب ب

حیاتــی هســتند
ــز  ــد مخاطــب نی ــرای قوی شــدن در فضــای مجــازی بای * ب
قــوی داشــت. مخاطــب بــا  آمــوزش و ارتقــا و هوشمندشــدن، 

قــوی خواهندشــد
ــده  ــاخته ش ــده و س ــراه کنن ــای گم ــازی ه * در دام فضاس

ــم ــرار نگیری ــی ق ــی و خارج ــمن داخل ــط دش توس
ــد  ــای تولی ــک ه ــا و تکنی ــات، روش ه ــا الزام ــنایی ب * آش

ــازی ــای مج ــوا در فض محت
موسسه فرهنگی هنری پدیده قرن

مرز زمینی عراق بدون ویزا برای 
زائران باز شد

ــمی  ــورت رس ــروز به ص ــراق از ام ــه ع ــی ب ــفر زمین ــزای س وی
برداشــته شــد و زائــران می تواننــد در قالــب کاروان هــای 

ــد. ــفر کنن ــی س ــرز زمین ــق م ــی از طری زیارت

حضور رئیس جمهور نویدبخش آینده ای بهتر

در پیــام امــام جمعــه و اســتاندار اصفهان ضمن تقدیــر از حضور 
ــا  ــم ب ــان آورده شــده اســت : امیدواری ــور در اصفه رئیس جمه
ــی و  ــتگاه  های مل ــادی دس ــؤوالنه و جه ــاش مس ــت و ت هم
ــق - ــرکات و دســتاوردهای آن موجــب گشــایش اف اســتانی، ب

ــی  ــود شــرایط زندگ ــرای تحــول، پیشــرفت و بهب ــو ب ــای ن ه
مــردم انقابــی و همیشــه در صحنــه ایــن خطــه شــود.

بیانــات امیدبخــش ایشــان در خصــوص تدویــن طــرح جامــع 
احیــای دائمــی زاینــده رود ، آلودگــی هــوا، فرونشســت و 

ــل  ــه تکمی ــفر از جمل ــن س ــای ای ــم و راهگش ــات مه مصوب
ــا  ــکات، چالش  ه ــائل، مش ــی مس ــیر و بررس ــار سریع الس قط
ــاور  ــتان پهن ــن اس ــش روی ای ــای پی ــرات و فرصت  ه و مخاط
ــدادی تاریخــی و  ــن، روی ــران زمی ــده ای ــب تپن ــوان قل ــه عن ب
نویدبخــش آینــده ای بهتــر بــرای اســتان اصفهــان بــود و بــر بار 
مســؤولیت خدمتگــزاران مردم شــریف اســتان، جهــت پیگیری 
بــرای حــل مشــکات، چالش  هــا و درخواســت  های بــه حــق و 

نجیبانــه آنــان افــزود.

ادامه از صفحه 1
 بــه گــزارش اداره ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری نجف 
آبــاد عبــد الرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد گفــت هــدف از 
ایجــاد تقاطــع غیــر همســطح شــهدای دانشــجو حــذف نقطــه 
ــبک  ــنگین و س ــک س ــک ترافی ــوری و تفکی ــز کش حادثه خی

محورهــای شــمالی و مبــادی ورودی شــهر مــی باشــد.
 امامــی افــزود قبــل از اجــرای پــروژه بــه دلیــل موقعیــت قــرار 
گیــری ایــن نقطــه در کانــال عبــور ترانزیــت کشــوری و تداخــل 
آن بــا ورودی دانشــگاه آزاد اســامی و ورودی شــهر نجــف آبــاد 
یکــی از حادثــه خیــز تریــن نقــاط کشــوری بــوده اســت کــه بــا 
اجــرای طــرح تقاطــع غیر همســطح ترافیــک عبوری و ســنگین 

از ترافیــک ورودی و ســبک جــدا مــی گــردد.
 وی ادامــه داد بــا اجــرای ایــن طــرح ترانزیــت بزرگــراه شــمال 
غــرب کشــور از طریــق پــل غیــر همســطح و بــه صــورت زیــر 
گــذر از ترافیــک ورودی دانشــگاه آزاد و ورودی شــهر نجــف آبــاد 

جــدا مــی شــود.
 شــهردار نجــف آبــاد افــزود آمــار تــردد و حجــم ترافیــک روزانــه 
قبــل از اجــرای ایــن طــرح ترافیکــی حــدود 3۶ هــزار خــودرو 
معــادل ســواری در این نقطه ثبت گردیده اســت کــه کل این 3۶ 
هــزار تــردد بــه صــورت هــم ســطح انجــام می شــده اســت که با 
اجــرای ایــن طــرح ایــن حجم به دو قســمت تقســیم مــی گردد.

 امامــی افــزود ایــن پــروژه مشــارکتی اســت و ســهم شــهرداری 
نجــف آبــاد آزادســازی و جابجایی تاسیســات در مســیر اســت که 
از نظــر ریالــی حــدود 30 میلیــارد تومان پیش بینی شــده اســت.

 ایشــان افــزود دســتور کار وزارت راه خاکبــرداری، اجــرای پلهای 
غیــر همســطح، بتــن ریــزی، آســفالت و نصــب عائــم راهنمایی 

و رانندگــی می باشــد.
 وی در خصــوص مشــخصات فنــی پــروژه گفــت عــرض مســیر 
ــر، طــول  ســواره رو تقاطــع غیــر همســطح هــر طــرف 1۴ مت
رمــپ ورودی و خروجــی هــر کــدام حــدود 300 متــر و میــدان 

همسطح به شعاع حدود ۶0 متر می باشد.
 امامــی در پایــان گفت آزاد ســازی و جابجایی تاسیســات توســط 
ــال  ــروژه در ح ــت و پ ــده اس ــام ش ــاد انج ــف آب ــهرداری نج ش
ــرداری مــی باشــد. ــزی و اجــرای خاکب ــی، بتــن ری شــمع کوب

جریان خدمت در پروژه مشارکتی تقاطع غیر همسطح شهدای دانشجو

کاهش40 درصدی مصرف روغن 
پس از افزایش قیمت

مدیرعامــل شــرکت تعاونــی فــرآوری روغــن و دانه هــای 
ــزان  ــن محصــول باعــث شــد می ــی:  افزایــش قیمــت ای روغن
تقاضــا بــرای خریــد روغــن حــدود 30 تــا ۴0 درصــد کاهــش 
پیــدا کنــد.  در حــال حاضــر مصرف کننــدگان از ذخایــر 
خانگــی اســتفاده می کننــد، از ایــن رو ممکــن اســت تــا 2 مــاه 

ــازار مراجعــه نکننــد. ــه ب ــاز ب ــرای تامیــن نی ب
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ــد هــای اســت کــه در طــی  مســئله ســالمندی جمعیــت پدی
ســالیان اخیــر بــه دالیــل مهمــی از جملــه کاهــش میــزان مرگ 
ــوم پزشــکی و بهداشــت و  ــای عل ــر ناشــی از پیشــرفت ه ومی
ترویــج آمــوزش و پــرورش و در نتیجــه افزایــش امیــد بــه زندگی 
و طــول عمــر در ســطح جهــان مطــرح گردیــده کــه تحــوالت 
قابــل ماحضــه ای در کلیــه جنبــه هــای زندگــی جوامع بشــری 
بوجــود مــی آورد، لــذا مقابلــه باچالشــهای فــرا راه ایــن پدیــده 
ــامت  ــا س ــتای ارتق ــب در راس ــای مناس ــیایت ه ــاذ س و اتخ
ــوردار  ــی برخ ــت واالی ــالمندان از اهمی ــی س ــمی، اجتماع جس
بــوده و دردســتور کار جوامــع بیــن المللــی قــرار گرفتــه اســت. 
ســالمندی دوران پختگــی، وزیدگــی و زمان احســاس بــی نیازی 
اســت و فرصــت ســیر بــه ســوی کمــال و رســیدن به خویشــتن 
ــواده و  ــای وجــودی خان ــور ارزش ه ــالمندان بت ــی باشــد. س م
جامعــه هســتند. در فرهنــگ اســامی و ایرانــی، پیــری نــه بــه 
عنــوان یــک کلمــه خوشــایند، بلکــه بصــورت کمــال، حکمــت، 
خردمنــدی و فرزانگــی تلقــی مــی شــود. از ایــن رو مــی توانــد 
بعنــوان مرحلــه ای موثــر و گرانقــدر در زندگــی بــه حســاب مــی 
آیــد. ایــن واقعیــت  را بایــد پذیرفــت، اغلب ســخن از ســالمندی 
ــا ضعــف و سســتی تلقــی مــی شــود کــه ناشــی از  متــرادف ب

محدودیــت انســان در جنبــه هــای فیزیکــی مــی باشــد. 
سالمند کیست؟

طبــق تعریــف ســازمان جهانــی بهداشــت در ســال 2012  
ــت. ــالگی اس ــرز ۶0س ــور از م ــالمندی عب س

سالمند جوان: 7۴-۶0 سال
سالمند: ۹0-7۴ سال

سالمند پیر: ۹0 سال به باال

10 کلید طالیی برای کسب سالمندی سالم و موفق
* کلید اول  کاهش فشار خون سیستولیک: 

* کلید دوم: ترک سیگار
* کلید سوم  غربالگری سرطان

* کلید چهارم: واکسینه شدن بصورت منظم
* کلید پنجم: تنظیم قند خون

 LDL کلید ششم:کاهش سطح *
* کلید هفتم: از نظر جسمی فعال باشید

* کلید هشتم: پیشگیری از تحلیل بافت ماهیچه ای 
* کلید نهم: حفظ و ارتقاء ارتباط اجتماعی

* کلید دهم: تامین سامت روان
الهام شهریاری

6 مقام برای نجف آباد در مسابقات شنای المپیاد استعدادهای برتر استان 

شــناگران نجــف آبــاد در غالــب تیــم مدرســه ســتارگان شــنا در رده هــای ســنی 7 تــا 12 ســال در مرحلــه دوم و ســوم المپیــاد 
اســتعدادهای برتــر اســتان اصفهــان موفــق بــه کســب ۶ مــدال شــدند. ایــن دوره از مســابقات بــا حضــور 1۹ تیــم از شهرســتان 

هــای اســتان  در اســتخر پایــگاه قهرمانــی دانشــگاه اصفهــان برگــزار شــد
کیان زمانیان )8 سال(     مقام سوم کرال پشت ایلیا شریعتی )7 سال(    مقام سوم کرال پشت 

مهــدی جمشــیدیان )۹ ســال(     مقــام ســوم کــرال ســینه سپهر ناصحی )۹ سال(     مقام دوم کرال سینه 
امیرعباس کامرانیان )12 سال(    مقام سوم پروانه سپهر ناصحی )۹ سال(     مقام دوم پروانه  

اعالم سهمیه بندی جام جهانی 
2026/صعود ایران راحت تر شد!

بــا افزایــش تعــداد تیــم هــای شــرکت کننــده در جــام جهانــی 
202۶ ســهم آســیا بــرای ایــن تورنمنــت از ۴ و نیــم ســهمیه 
بــه 8 ســهمیه مســتقیم افزایــش پیــدا مــی کنــد. بدیــن ترتیب 
ــد بســیار  ــی بع ــام جهان ــه ج ــی کشــورمان ب ــم مل ــود تی صع
راحــت تــر شــد چــون بایــد جــزو 8 تیــم برتــر دو گــروه باشــد.

ــکای  ــم، آمری ــیا: 8 تی ــم، آس ــا: ۹ تی ــم، آفریق ــا: 1۶ تی اروپ
جنوبــی: ۶ تیــم، آمریــکای شــمالی و مرکــزی: ۶ تیــم، 

ــم ــک تی ــیه: ی اقیانوس

سالمندی سالم و موفق

11 راهکار ساده برای کاهش وزن

لزومــی نــدارد کــه بــرای کاهــش وزن از رژیــم غذایــی ســخت 
ــد  ــادات ســاده می توانن ــم. برخــی از ع ــروی کنی ــه ای پی گیران

بــه کاهــش وزن کمــک کنــد.
این عادات عبارتند از:

1-در شب خوابی راحت داشته باشید
2-پیاده روی

3-باغبانی را در دستور کار قرار دهید
۴-مصرف مشروبات الکلی و کالری های مایع را متوقف کنید

۵-به طور متناوب روزه بگیرید
۶-با هوشیاری و آهسته غذا بخورید

7-فیبر بیش تری بخورید
8-یک دفترچه غذایی داشته باشید
۹-از قانون 80 درصد پیروی کنید

10-هیدراته بمانید
11-سوار دوچرخه برقی شوید

حقوق بازنشستگان برای 10 روز 
آنها کافی است 

محمدرضــا صباغیــان بافقــی در جلســه علنــی مجلــس شــورای 
اســامی در تذکــر شــفاهی خــود خطــاب بــه رئیــس جمهــور 
ــر  ــر اث ــت: ب ــار داش ــه اظه ــه و بودج ــازمان برنام ــس س و رئی
ســرمازدگی اســفند و فروردیــن ماه کشــاورزان خســارت زیادی 
ــته و  ــول پس ــز محص ــده نی ــه بن ــوزه انتخابی ــد و در ح دیده ان
انگــور خســارت فراوانــی دیــده اســت. نماینــده مــردم مهریــز 
و بافــق و بهابــاد و خاتــم و ابرکــوه در مجلــس شــورای اســامی 
افــزود: از طــرف دیگــر موعــد بازپرداخت وام کشــاورزان رســیده 
اســت و ایــن موجــب فشــار مضاعــف بــر آنهــا شــده اســت لــذا 
بــا توجــه بــه ارزیابــی خســارات وارده انتظــار مــی رفــت ایــن 
خســارات در هیــأت دولــت تصویــب شــود. وی در تذکــر دیگــر 
ــاه از ســال گذشــته  ــه رئیــس جمهــور گفــت: ســه م خــود ب
اســت و بعضــی از کاالهــا صــد درصــد افزایــش قیمــت داشــته 
ــه بازنشســتگان آورده  ــادی ب ــار زی ــن موضــوع فش اســت و ای
اســت و مقــدار ناچیــز افزایــش حقــوق بازنشســتگان نیــز بــه 
دســت آنهــا نرســیده اســت و حقــوق بعضــی از بازنشســتگان 

تنهــا بــرای 10 روز آنهــا کافــی اســت.

ــه صالحــی رئیــس شــبکه دامپزشــکی نجــف  ــر فضــل ال دکت
آبــاد در گفتگــو بــا روابــط عمومــی ایــن شــبکه بیــان داشــت: بــا 
توجــه بــه بــاال رفتــن دمــای هــوا و افزایــش فعالیــت کنه هــای 
ناقــل بیمــاری تــب خونریــزی دهنــده کریمــه- کنگــو، رعایــت 
حداکثــری اصــول بهداشــتی و سمپاشــی اماکــن دامی از ســوی 
دامــداران بیــش از هــر زمــان دیگــری اهمیــت پیــدا مــی کنــد.

وی بــا اشــاره بــه اهمیــت کنتــرل و پیشــگیری از بیماری هــای 
ــا از  ــرد: کنه ه ــح ک ــا تصری ــی دام ه ــای خارج ــی از انگل ه ناش
دو منظــر خســارت وارد مــی کننــد: 1. در هــوای گــرم تابســتان 
بیشــترین فعالیــت را دارنــد و در تمــام مراحــل زیســتی از خــون 
و مایعــات بیــن بافتــی تغذیــه و حیوانــات مبتــا را کــم اشــتها، 
ضعیــف، الغــر و دچــار کــم خونــی می کننــد؛ در نهایــت تولیــد 
ــال  ــد.2. انتق ــش می یاب ــا کاه ــم در آن ه ــت و پش ــیر، گوش ش

ســایر عوامــل بیماریــزا
ــزود: تــب کریمــه کنگــو بیمــاری ویروســی  دکتــر صالحــی اف
مشــترک بین انســان و دام اســت که از طریق دام آلوده به انســان 
منتقــل می شــود. ایــن بیمــاری در دام هــا هیــچ عامتــی نــدارد 
و مهمتریــن راه اطمینــان از ســامت گوشــت مصرفــی، خرید از 
مراکــز معتبــر تحــت نظــارت دامپزشــکی اســت کــه محصــول 
مــورد عرضــه آن هــا دارای مهــر و برچســب دامپزشــکی اســت.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن ویــروس بــه   PH زیــر 7 حســاس 
بــوده و بــه ســرعت از بیــن مــی رود، اظهــار نمــود: بــا توجــه بــه 
اینکــه در کشــتارگاه های صنعتــی الشــه دام بــه مــدت حداقــل  
ــداری  ــانتی گراد نگه ــه س ــا 8  درج ــای دو ت ــاعت در دم 2۴ س

ــدا  ــیدی پی ــت اس ــه حال ــدت الش ــن م ــس از ای ــود و پ می ش
می کنــد کــه در ایــن شــرایط امــکان زنــده مانــدن ویــروس در 
الشــه غیرممکن می شــود.)پس از خرید گوشــت هم 2۴ ســاعت 
ــداری شــود و ســپس اســتفاده شــود( ــای یخچــال نگه در دم

دکتــر فضــل الــه صالحی لــزوم اســتفاده از ابزار مناســب در حین 
انجــام کارهــای مرتبــط بــا دام از جملــه اســتفاده از لبــاس کار، 
عینــک، دســتکش و چکمه تأکیــد کــرد و آن را در کنار نگهداری 
دام در شــرایط مناســب بهداشــتی و سمپاشــی اماکــن دامــی، از 
مهمتریــن راهکارهــای مقابلــه با این بیمــاری خطرناک دانســت.

رئیــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان نجــف آبــاد در پایــان بــه 
عمــوم مــردم بــه ویــژه دامــداران توصیــه نمــود: ضمــن رعایــت 
اصــول بهداشــتی، از ذبــح دام خــارج از محیط کشــتارگاه و بدون 

نظــارت بهداشــتی دامپزشــکی، جــداً خــودداری نمایند.

اهمیت رعایت حداکثری اصول بهداشتی
در زمینه پیشگیری از بیماری خطرناک تب خونریزی دهنده کریمه کنگو 
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                                                                  غالمحسین کریمی به عنوان رییس هیات تکواندو شهرستان نجف آباد
طــی حکمــی از ســوی شــهرام الــه آبــادی رئیــس هیــات تکوانــدو اســتان اصفهــان؛ غامحســین کریمــی بــه عنــوان رییــس هیــات 

تکوانــدو شهرســتان نجــف آبــاد منصــوب شــد.
ــدو  ــات تکوان ــدو اســتان اصفهــان، از زحمــات مرتضــی اســرافیلیان سرپرســت اســبق هی ــأت تکوان ــادی رئیــس هی شــهرام اهلل آب

ــرای ایشــان آرزوی ســامتی و موفقیــت نمــود. ــر و تشــکر کــرد و ب ــاد تقدی شهرســتان نجــف آب
همچنیــن مراســم معرفــی غامحســین کریمــی بــه عنــوان رییــس جدید هیــات تکوانــدو شهرســتان نجــف آبــاد و تقدیــر و قدردانی 
از مرتضــی اســرافیلیان بــرای تــاش در هیــات تکوانــدو شهرســتان  بــا حضــور محمدامیــن موحــد و مهــری براتــی رییــس و معــاون 

ورزش اداره ورزش و جوانــان نجــف آبــاد 1۴01 در محــل اداره برگــزار شــد.

   موافقت با افزایش 15 درصدی 
قیمت مواد شوینده

بختیــار علــم بیگــی، رئیــس انجمــن صنایــع شــوینده، آرایشــی 
و بهداشــتی:  در ایــن موضــوع تصمیــم گیرنــده نهایــی ســازمان 
حمایــت از تولیدکننــدگان و مصــرف کننــدگان اســت کــه 
ــا 1۵ درصــد افزایــش  براســاس تصمیــم آنهــا اقــام شــوینده ت

ــده اســت. ــال ش ــته اعم ــه از دو روز گذش ــته ک ــت را داش قیم
ــرد و االن  ــورت بگی ــی ص ــی نهای ــه بررس ــد ک ــرار ش ــه ق البت
تولیدکننــدگان در حــال مذاکــره بــا دولــت هســتند تــا قیمــت 

ــود. ــل ش ــه تعدی ــواد اولی م

قطع آب مشترکان بد مصرف 

بــرای کســانی کــه بیــش از 1۴ مترمکعــب، آب مصــرف کننــد 
ــود و کســانی  ــد ب ــی خواه ــه صــورت پلکان ــش قیمــت ب افزای
ــد  ــه ب ــد در طبق ــرف  کنن ــو مص ــر الگ ــش از دو براب ــه بی ک
ــون حــدود  ــا تاکن ــض آن ه ــه قب ــد ک ــای می گیرن مصــرف ج
ــرکت  ــل ش ــت. مدیرعام ــوده اس ــاه ب ــان در م ــزار توم 1۵0 ه
ــه اینکــه قطعــی  ــا اشــاره ب ــران ب مهندســی آب و فاضــاب ای
ــاز مــی  ــر آغ ــدای تی ــد مصــرف کشــور از ابت آب مشــترکان ب
ــا و خشکســالی  ــارش ه ــه کمــی ب ــا توجــه ب ــت: ب شــود، گف
ــد،  ــردم دارن ــه م ــاری ک ــته و انتظ ــال گذش ــی دوس ــای یک ه
پــس از تذکــر و اخطــار بــه افــراد بــد مصــرف از ابتــدای تیــر 
ــا  ــری ب ــک جعف ــی شــود. اتاب ــا قطــع م امســال انشــعاب آنه
ــر اســاس جــداول تنظیــم شــده، ایــن قطعــی  بیــان اینکــه ب
ــوارد  ــاز و در مراحــل بعــدی شــامل م آب از چنــد ســاعت آغ
جــدی تــر نیــز مــی شــود، افــزود: تعــداد مشــترکان بدمصــرف 
ــه  ــت ک ــد اس ــدود ۵ درص ــران ح ــل ته ــهری مث در کانش
ــد. ــی کنن ــرف م ــد آب را مص ــا 1۵ درص ــترکان ت ــن مش ای

مصطفی انتشاری در جمع 8 تیم برتر مسابقات ساحلی قهرمانی جهان 
ــا حضــور  ــران ب ــان ای ــال ســاحلی نوجوان ــی هندب ــم مل تی
ــود  در  ــادی خ ــف آب ــت نج ــاری هندبالیس ــی انتش مصطف
ــی  ــی رقابت هــای قهرمان ــه اصل ــدارش از مرحل ســومین دی
جهــان بــا پیــروزی 2 بــر صفــر مقابــل برزیــل  بــه عنــوان 
تیــم دوم گــروه خــود راهــی مرحلــه یــک چهــارم نهایــی 
شــد و در جمــع هشــت تیــم برتــر ایــن رویــداد قــرار گرفت.

ــین  ــینی، حس ــدان، آراد حس ــن گل ــی، متی ــام ایمان پره
حیدریــان، علــی حیدریــان،  حامــد شــمس، محمــد 
ــعیدی ــی س ــاری، عل ــی انتش ــور، مصطف ــان پ ــدی، حیدری مه

ایــران در رقابت هــای  و علیرضــا علی پــور ملی پوشــان 
ــتند. ــان هس ــی جه قهرمان

ــه عنــوان ســرمربی، رضــا مصباحــی  مهــدی قشــقایی راد ب
ــین  ــی، غامحس ــوان مرب ــه عن ــیری ب ــب اهلل بردس و حبی
نیکویــی بــه عنــوان سرپرســت و رضــا سرســنگی بــه 
ــن  ــران در ای ــی ای ــم مل ــی تی ــت کادر فن ــوان تراپیس عن

رقابت ها را تشکیل می دهند.

ــی در  ــر فن ــوان مدی ــه عن ــز ب ــه نی ــرا پی ش ــو گ  آنتونی

ــران در  ــان ای ــاحلی نوجوان ــال س ــی هندب ــم مل ــار تی کن

رقابت هــای قهرمانــی جهــان حضــور دارد.

ابوالفضــل ابوترابــی افــزود: جریــان رودخانــه زاینــده رود بــر اثــر 
نظــام غلــط مدیریتی در ســال های اخیــر دچار نقصان و مشــکل 

شــده اســت کــه ایــن عملکــرد اشــتباه بایــد اصــاح شــود.
وی بیــان کــرد: بــه صــورت خــاص خواهــان رســیدگی بــه ایــن 
دغدغــه مهــم هســتیم و اگــر ایــن موضــوع مــورد توجــه قــرار 

گیــرد بســیاری از مشــکات رفــع مــی شــود.

نماینــده مــردم نجــف آبــاد و تیــران و کــرون در مجلس شــورای 
اســامی بــا تاکیــد بــر جریــان آب بــرای حفــظ محیــط زیســت، 
خاطرنشــان کــرد: در ســفر رییــس جمهــور ایــن مقولــه مهــم 

مــورد مطالبــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه انتخابیــه نجــف آباد و تیــران و 
کــرون نیــز موضــوع آب مــورد توجــه اســت، تصریح کــرد: در این 
دو شهرســتان نیــاز بــه تامین آب شــرب و کشــاورزی محســوس 
ــم. ــی داری ــه بحــران آب مصرف ــن خط ــتاها ای اســت و در روس

ابوترابــی خاطرنشــان کــرد: حقابــه زاینــده رود بــه مناطــق غرب 
اســتان از جملــه تیــران و کــرون و نجــف آبــاد اختصــاص نمــی 

یابــد و ایــن مطالبــه جــدی مــردم بــه شــمار مــی رود.
وی تصریــح کــرد: تامین آب کشــاورزی و مصرفی بــرای حیات و 
زندگــی آنــان ضــروری اســت و پیگیــری آن  بــه صورت ویــژه در 
کنــار نیازهــای دیگر مثل  راه، توســعه مراکز بهداشــتی و درمانی، 
آمــوزش و پــرورش و نیازهــای زیرســاختی، اجتناب ناپذیر اســت.

حق آبه غرب استان، مهمترین مطالبه از رییس جمهور

حقیقت هایی در موردفضای مجازی
فضای مجازی و جنگ نرم 

ــال هــای اجتماعــی و ســبک  میــان عضویــت در شــبکه هــای اجتماعــی فضــای مجــازی کان
زندگــی جوانــان، ارتبــاط وجــود دارد. بیشــتر اعضــای بــزرگ تریــن شــبکه اجتماعــی اظهــار 
ــه  ــعالیت هــای فـــراغتی، بـــیشتر وقــت خــود را ب ــا ســایر فـ ــد کــه در مقایســه ب داشــته ان
ــر در  ــده تغیی ــر، نشــان دهن ــن ام ــه ای ــد ک اســتفاده از فضــای مجــازی اختصــاص مــی دهن

ــای اجتماعــی اســت. ــران شــبکه ه زندگــی کارب
فضای مجازی و سبک زندگی

ایجــاد تغییــرات گســترده جهانــی بعــد از شــکل گیــری اینترنــت، و فضــای مجــازی و کانــال 
هــای اجتماعــی بومــی و غیــر بومــی متعــدد بســیاری را بــه ایــن باور رســانده اســت کــه فضای 
مجــازی عامــل بســیاری از تغییــرات فرهنگــی و تکنولوژیــک در حــوزه هــای مختلــف زندگــی 
ــد. ــی بده ــبک زندگ ــه س ــازه ای ب ــاد ت ــت ابع ــته اس ــازی توانس ــای مج ــت. فض ــره اس روزم

حقیقت فضای مجازی
ــی  ــات جمع ــایل ارتباط ــا و وس ــانه ه ــابقه رس ــی س ــری ب ــاهد فراگی ــا ش ــان ه ــروزه انس ام
مــدرن و نویــن هســتند. بالطبــع آنهــا در معــرض شــدیدترین امــواج رســانه هــا و شــبکه هــای 
ــن  ــه تری ــر دغدغ ــن و پ ــد. رســانه و فضــای مجــازی، یکــی از مهــم تری ــرار دارن اجتماعــی ق
مباحــث جامعــه بــه شــمار مــی آیــد امــروز رشــد ســریع فضــای مجــازی در قالــب کانــال هــای 
اجتماعــی و...شــاهد هســتیم. بــه طــور طبیعــی آثــار و پیامدهایــی بــرای جامعــه و خانــواده بــه 

دنبــال دارد. اســتفاده صحیــح و ســالم شــرط اساســی اســت.

فرصت های فضای مجازی
ظرفیــت هــا و چالــش هــای فضــای مجــازی بــه تفــاوت هایــی کــه فضــای مجــازی بــا فضــای 
فیزیکــی دارد برمــی گــردد. فضــای فیزیکــی یــک فضــای برخــوردار از ارتباطــات چهــره بــه 
چهــره، مــکان محــور و در بســتر زمانــی اســت کــه موضــوع گذشــته و حــال و آینــده اســت. 
در حالــی کــه فضــای مجــازی فضایــی اســت کــه در مقابــل ماهیــت شــیئی فضــای فیزیکــی، 
ماهیــت عــددی دارد لــذا یــک محیــط دیجیتــال اســت. فضــای مجــازی یــک فضــای منعطــف 
بــرای هــر نــوع تغییــر در بســتر جهانــی اســت. فضایــی فرامــکان اســت. فضایــی اســت کــه در 

بســتر مبتنــی بــر زمــان مجــازی اســت.
فضای مجازی و حریم خصوص

ــادی برخــوردار  ــت بســیار زی ــت و فضــای مجــازی از اهمی ــراد در اینترن ــم خصوصــی اف حری
ــر  ــران در نظ ــی کارب ــم خصوص ــظ حری ــرای حف ــددی ب ــن متع ــز قوانی ــران نی ــت و در ای اس
ــم  ــون جرائ ــود. در قان ــی ش ــی و... م ــی، مال ــوارد اخاق ــامل م ــه ش ــت ک ــده اس ــه ش گرفت
رایانــه ای و مصادیــق محتــوای مجرمانــه در فضــای مجــازی، حریــم خصوصــی مــورد تاکیــد 
ــای  ــر در فض ــت. اگ ــده اس ــه ش ــر گرفت ــان آن در نظ ــرای مخ ــی ب ــای متفاوت ــازات ه و مج
ــی از  ــا حقوقــی وارد حریــم دیگــران شــود، حمایــت هــای قانون مجــازی شــخصی حقیقــی ی
فــرد آســیب دیــده وجــود دارد. امــروزه حریــم خصوصــی اشــخاص در معــرض خطراتــی اســت 

ــز وجــود نداشــت. ــات هرگ ــاوری اطاع ــل از فّن ــه قب ک
موسسه فرهنگی هنری پدیده قرن
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استخوان ها را تقویت نموده و از پوکی استخوان پیشگیری می کند.
 قدرت بینایی را تقویت می کند و مانع شب کوری می شود.

ــای  ــی ه ــر ناراحت ــی، گرمازدگــی و دیگ ــه ی قلب ــع حمل ــده ی فشــار خــون و کلســترول اســت و در نتیجــه مان  کاهــش دهن
ــاک قلبــی عروقــی مــی شــود . خطرن

و عاوه بر تقویت و درخشندگی مو برای استخوان، پوست و دندان نیز مفید است.
  از بــروز عفونــت مجــرای ادراری پیشــگیری مــی کنــد. مانع از بروز یبوســت و اســهال می شــود و ســموم را از بدن دفــع می کند .

 مصرف منظمش سنگ صفرا را از بین می برد.
 و یک آبمیوه الغر کننده است.

برگزاری استاژ اوسیما هیات 
کونگ فو نجف آباد

اســتاژ اوســیما زیــر نظــر هیــات کونــگ فــو شهرســتان نجــف 
آبــاد  در بــاغ بانــوان نجــف آبــاد بــا حضــور مانــدگاران مســوول 
کمیتــه هنرهــای فــردی، مربیــان فعــال هیــات کونــگ فــو و 

۴0 نفــر از هنرجویــان شهرســتان برگــزار شــد.
مربیــان فعــال حاضــر در اســتاژ : شــریعتی، امینــی، نمازیــان، 

عباســی، میرعباســی و صاحــی

من عاشق رشته ورزشی خودم هستم
تکوانــدو یکــی از رشــته هــای پرطرفــدار شهرســتان نجــف 
ــان ورزشــی  ــر آن شــدیم کــه یکــی از قهرمان ــاد اســت ب آب

ایــن رشــته را معرفــی کنیــم.
ــا  ــی لطف ــکار گرام ــما ورزش ــت ش ــالم خدم ــا س ب
خودتــان را معرفــی کنیــد؟ از چــه زمــان وارد ایــن 

رشــته جــذاب ورزشــی شــدید؟
شــاهین ایســیوند مطلبــی هســتم متولــد 137۴ زاده 
ــن از  ــتم. م ــاری هس ــا بختی ــه اصالت ــتان ک ــول خوزس دزف
ــردم و در  ــدو ک ــری تکوان ــه یادگی ــالگی شــروع ب ــت س هف
ســال 1387 وارد باشــگاه شــدم در ایــن مــدت زمــان فقــط 
در داخــل منــزل و بــه کمــک پــدرم تمریــن مــی کــردم و 

ــا باشــگاه ارتباطــی نداشــتم.    ب
چــه عاملــی باعــث عالقــه و گرایــش شــما بــه ایــن 

رشــته جــذاب ورزشــی شــد ؟
ــه  ــادرم متوجــه شــدند ک ــدر و م ــدم پ ــا آم ــه دنی ــی ب وقت
ــنوایان  ــه ناش ــل وارد مدرس ــرای تحصی ــتم، ب ــنوا هس ناش
شــدم. گرایــش مــن بــه ســمت ورزش در ســن بســیار کــم 
بــه واســطه پــدرم کــه در رشــته تکوانــدو فعالیــت داشــت و 
همچنیــن فیلــم هــای رزمــی و تمریناتــی کــه انجــام مــی 

ــود و از هفــت ســالگی یادگیــری مــن شــروع شــد. داد، ب
لــوح هــا، مــدال هــا و قهرمانــی هایــی کــه بدســت 

آورده ایــد را بیــان کنیــد؟
کمربندهــای  ســرعت  بــه  شــدم  باشــگاه  وارد  وقتــی 
ــان  ــردم در آن زم ــت ک ــود دریاف ــی خ ــگاهی را از مرب باش
مربــی ام بســیار متعجــب بــود کــه آمــوزش از کجــا دیــده 
ــتان  ــال 138۹ در اس ــکی را در س ــد مش ــن کمربن ام. اولی
خوزســتان توانســتم بــه دســت بیــاورم کــه افتخــار بســیار 
ــر را  ــای دیگ ــد ه ــد از آن کمربن ــود و بع ــم ب ــی برای جذاب
ــرای کمربنــد دان  ــه دســت آورده ام. ب ــه صــورت مــدام ب ب
پنجــم حــدودا دو مــاه دیگــر فرصــت دارم. دارای دو مــدرک 
ــن دارای ۴  ــتم. همچنی ــوان 1 و 2 هس ــی کوکی ــن الملل بی
حکــم قهرمانــی هســتم کــه از جملــه آنهــا حکــم قهرمانــی 
ــدال  ــه م ــای فرهنگــی ورزشــی ناشــنوایان کشــور ک المپی
ــدم و  ــی اول ش ــابقات جهان ــت آوردم. در مس ــا را بدس ط
تیــم مــا هــم اول شــد بــه اضافــه اینکــه مــدال طــا را در 
جهــان کســب کــردم و قهرمــان جهــان هســتم و تیــم مــا 
ــران کنــد. ــه ای ــق ب ــی را متعل ــق شــد کاپ جهان هــم موف

چــه مقدار از زمــان خــود را صرف تمرین مــی کنید؟ 
و چــه ورزش هایــی دیگــری را دنبــال مــی کنیــد؟

ــر از  ــه غی ــن مــی شــود و ب ــان مــن صــرف تمری تمــام زم
آن ورزش دیگــری مثــل زیبایــی انــدام را هــم انجــام مــی 
ــون  ــگ چ ــام وین ــه ن ــری ب ــن ورزش دیگ ــم. و همچنی ده
کــه یکــی از ورزش هــای رزمــی چینــی شــاخه کونــگ فــو 
مــی باشــد کــه بــر روی مبــارزه بــه کمــک ذهــن، احســاس، 

روح و جســم تاییــد دارد. 
در مــورد تحصیــالت ،و اگــر شــغل خاصــی مشــغول 

بــه کار هســتید صحبــت کنیــد؟
ــل در  ــه تحصی ــردم ب ــروع ک ــش ش ــال پی ــک س ــدود ی ح
ــفانه از  ــی متاس ــی ول ــت بدن ــته تربی ــماء، رش ــگاه س دانش
لحــاظ مالــی تــوان پرداخــت شــهریه را نــدارم کــه پیگیــر 
ــم  ــتم از تی ــه داش ــا دعوتنام ــم، و ی ــود باش ــات خ تحصی
ــی نتوانســتم  ــاظ مال ــه لح ــه ب ــی ک ــره جنوب ــنوایان ک ناش
بــروم، چــون در حــال حاضــر کار و درآمــد خاصــی نــدارم، از 
مســئولین هــم خواســتم کــه امیــدوارم پیگیــر ایــن قضیــه 
بــرای مــن باشــند کــه بتوانــم درآمــدی داشــته باشــم و از 
لحــاظ فکــری و مالی ورزش و تحصیــات خود را  ادامه دهم. 
نظــر خــود را پیرامــون مســئولین و مدیــران ورزش 

شهرســتان نجــف آبــاد بفرمائیــد؟

مــن تقریبــا از ســال 13۹0 بــه همــراه خانــواده بــه نجــف 
ــتی  ــق بهزیس ــاد از طری ــف آب ــئولین نج ــدم ، مس ــاد آم آب
ــه  ــاد ک ــف آب ــی نج ــت بدن ــه تربی ــد ب ــرده ان ــفارش ک س
ــه  ــدام کــه انجــام مــی دهــم هزین ــی ان ــرای ورزش زیبای ب
ای گرفتــه نشــود و یــا بعضــی از ســالن هــا کــه هماهنــگ 
ــالن و  ــای س ــار از فض ــک ب ــه ای ی ــه هفت ــت ک ــده اس ش

ــم. ــتفاده کن ــن اس چم
ولــی نکتــه ای کــه نیــاز اســت بــه آن توجــه شــود حمایــت 
نــه ضعیــف، نــه قــوی دربــاره اردوهایــی اســت کــه دعــوت 
ــم  ــی روی ــی م ــای ورزش ــه اردو ه ــی ب ــویم، وقت ــی ش م
ســرمربی کــه انتخــاب مــی شــود ســعی می کنــد از اســتان 
خــودش ورزشــکاران را انتخــاب کنــد وکســی نیســت در آن 
ــد  ــت کن ــا حمای ــکاران م ــوی ورزش ــوق معن ــع از حق موق
کــه نیــاز اســت و مســئولین ورزشــی اســتان و شهرســتان 

پیگیــر ایــن قضیــه باشــند.
زیباتریــن لحظاتــی کــه در زمینــه رشــته تکوانــدو 

برایتــان ایجــاد شــده بیــان کنیــد؟
مــن عاشــق رشــته ورزشــی خــود هســتم و آن را بــا تمــام 

وجــود حــس و اجــرا مــی کنــم.
سمیه شریعتی

قاسم شیرزادپور به عنوان رییس 
هیات تنیس

تنیــس  هیــات  رییــس  شــیرزادپور  قاســم  معرفــی 
ــا  ــان ب ــل اداره ورزش و جوان ــاد  در مح ــف آب ــتان نج شهرس
حضــور محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان

 و مجتبی لطفی کارشناس امور ورزش اداره برگزار شد..

 درخشش بانوان ووشوکار 

ــنی  ــان در ۴ رده س ــتان اصفه ــی اس ــو انتخاب ــابقات ووش مس
ــاالن ــان و بزرگس ــان. جوان ــاالن. نوجوان نونه

در ورزشــگاه شــهدای مارچیــن برگــزار شــد  کــه بانــوان نجــف 
آبــاد بــه مربیگــری آســیه امامــی و بهنــاز ســعیدی  موفــق بــه 

کســب  ۶ مــدال طــا، 2 نقــره و 7 برنــز شــدند.
ــت ژوری و  ــوان هیئ ــه عن ــی ب ــیه امام ــابقات آس ــن مس در ای
ــد. ــاوت کردن ــاندا قض ــوان داور س ــه عن ــان ب ــیرین نظرعلی ش

مقام های کسب شده :
نونهاالن : نازنین زهرا منتظری- مدال برنز

نوجوانــان: حنانــه پورحســن، نســرین احمــدی، نگیــن 
کاوســی- مــدال طــا ، هســتی یــاوری- مــدال برنــز

جوانان: فاطمه نادری و هستی سلطانی- مدال طا
بزرگســاالن: فاطمــه احمــدی- مــدال طــا، نــدا روانبخــش و 

زهــرا بهــزادی- مــدال برنــز
مربی :آسیه امامی و سرپرست : نگار رحیمی

نونهــاالن:  النــاز خزائلــی-  مــدال برنــز، فاطمــه زهــرا بیگــی      
مــدال نقــره

جوانان: غزاله اجالی - مدال نقره  
ــی        ــان پ ــه کاوی ــزدی و فاطم ــان ی ــرا رمض ــال: زه بزرگس

ــعیدی ــاز س ــی : بهن ــز و مرب ــدال برن م



خبرکوتاه

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 31 خرداد  1400
شماره 158 

7

w
w
w.
di
ba
ga
ra
n7

.ir

                                                                     احساس خستگی دائمی می تواند نشانه آلرژی باشد
آلرژی به گرده گیاهان، گرد و غبار و یا موهای حیوانات خانگی با تورم در مجرای بینی همراه است

اینگونــه آلــرژی حتــی اگــر ناچیــز و تقریبــاً نامحســوس هــم باشــد، ممکــن اســت اکســیژن رســانی بــه ریــه هــا و تامیــن 
انــدام هــا و بافــت هــا را مختــل کنــد امــا ایــن همــه ماجــرا نیســت

بــه دلیــل مشــکات تنفســی، فــرد نمــی توانــد حتــی خــوب بخوابــد او اغلــب در طــول شــب از خــواب بیــدار مــی شــود و 
صبــح هــا بــدون اینکــه احســاس رفــع خســتگی کنــد از خــواب بیــدار مــی شــود و بــه همیــن دلیــل روز بــه روز، خســتگی 

او بیشــتر مــی شــود و ایــن نشــانه واضحــی بــرای مراجعــه بــه یــک پزشــک اســت.

ــه  ــت ب ــا ســفر ریاســت جمهــوری و هیئــت دول همزمــان ب
ــس  ــی از رئی ــه نمایندگ ــه ب ــان وزرای کابین ــتان اصفه اس
ــان  ــک در جری ــتان ها از نزدی ــه شهرس ــفر ب ــا س ــور ب جمه
مســائل و مشــکات مــردم قــرار گرفتنــد و شهرســتان نجــف 
آبــاد نیــز روز گذشــته میزبــان سرپرســت وزارت تعــاون کار 

ــود. ــاه اجتماعــی ب و رف
محمــد هــادی زاهــدی وفــا و هیئــت همــراه ابتــدا بــا حضور 
ــه  ــرام ب ــن ادای احت ــاد ضم در گلســتان شــهدای نجــف آب
ــر ســر مــزار  مقــام واالی شــهدای 8 ســال دفــاع مقــدس ب
شــهید محســن حججــی نیــز حضــور یافتنــد و ضمــن قرائت 
فاتحــه بــرای شــادی روح شــهدا، یاد آنــان را گرامی داشــتند.

ــه  ــی ســپس ب ــاه اجتماع ــاون کار و رف سرپرســت وزارت تع
گلدشــت رفــت و در اســتقبال جمعــی از مــردم ایــن شــهر 

ــار شــهرداری را افتتــاح کــرد. میــدان میــوه و تــره ب
ــه  ــدم ب ــر مق ــن خی ــت ضم ــهردار گلدش ــن ش ــن آیی در ای
حاضــران در ســخنانی کوتــاه گزارشــی از رونــد ســاخت ایــن 

میــدان ارائــه کــرد.
مهنــدس محمــد مهــدی فردوســی افــزود: ایــن میــدان در 
ورودی شــرقی شــهر گلدشــت در خیابــان امــام خمینــی » 
ــع دارای  ــر مرب ــزار مت ــاحت 10 ه ــه مس ــی ب ره « در زمین
2۴ غرفــه میــوه و تــره بــار ، ۶ بــاب فروشــگاه ، 2 دســتگاه 

باســکول، باجــه بانــک و ســاختمان مدیریــت اســت.
او گفــت: بــرای ســاخت میــدان میــوه و تــره بــار شــهرداری 
بخــش  و  گلدشــت  شــهرداری  اعتبــارات  از  گلدشــت 
ــا احتســاب ارزش  ــون ب ــه شــده و هــم اکن خصوصــی هزین

ــش از 100 میلیــارد تومــان ارزش دارد. ــزوده بی اف
ــروژه اظهارداشــت:  ــن پ ــه اهــداف ای ــا اشــاره ب  فردوســی ب
بــا افتتــاح ایــن میــدان ضمــن ســاماندهی مشــاغل مرتبــط 
ــوالت  ــازی محص ــی و برندس ــاورزی، معرف ــش کش ــا بخ ب
ــه  ــوی قلع کشــاورزی شــهر گلدشــت اعــم از گیــاس و هل

شاهی نیز بهتر انجام می شود.
او ایمــن ســازی تــردد خودروهــا و مــردم را از جملــه 
ــرد  ــوان ک ــرح عن ــرای ط ــتای اج ــم در راس ــات مه اقدام
ــار و  ــره ب ــوه و ت ــدان می ــداث می ــه اح ــه ب ــت: باتوج و گف
بمنظــور ایمــن ســازی تــردد خودروهــای ســبک و ســنگین، 
ــاس  ــدان احس ــن می ــمالی ای ــع ش ــوار ضل ــاد بل ــزوم ایج ل
ــم. ــوار گرفتی ــن بل ــداث ای ــه اح ــم ب ــذا تصمی ــد ل ــی ش م

شــهردار گلدشــت ضمــن اعــام هزینــه 2 میلیــارد تومانــی 
پــروژه بــه مشــخصات بلــوار کارآفریــن پرداخــت و ادامــه داد: 
ــع  ــه طــول ۶۵0 متــر ،  ۵ هــزار مترمرب ــوار ب ــرای ایــن بل ب
ــر  ــع زیرســازی،  ۵0 مت ــزار مترمرب ــزی،  2۶ ه آســفالت ری
ــده  ــازی ش ــاده رو س ــع پی ــر مرب ــذاری و 70 مت ــدول گ ج
ــذاری  ــه گ ــر لول ــه ۹1 مت ــن منطق ــاورزان ای ــرای کش و ب
 آب و 100 متــر نیــز کانــال آب کشــیده شــده اســت.

سرپرســت وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی پــس از افتتاح 
ــار شــهرداری گلدشــت در بازدیــد از  میــدان میــوه و تــره ب
بیمارســتان نیمــه کاره شــیخ بهایــی نجــف آبــاد از نزدیــک 
ــرار  ــم ق ــروژه مه ــن پ ــکات ای ــاخت و مش ــان س در جری
ــی،  ــهیدان حجت ــزل ش ــور در من ــا حض ــپس ب ــت و س گرف
دقایقــی را بــا خانــواده ایــن شــهید بــه گفت وگــو پرداخــت.

ــتان  ــه شهرس ــود ب ــفر خ ــه س ــن برنام ــا در آخری زاهدی وف
نجــف آبــاد بــا حضــور در جمــع نماینــدگان اصنــاف، 
صنعتگــران، تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی، در جریــان  

ــت. ــرار گرف ــا ق ــش روی آنه ــای پی ــکات و چالش ه مش
در ســفر یــک روزه سرپرســت وزارت تعــاون کار و رفــاه 
ــی  ــل ابوتراب ــاد ابوالفض ــف آب ــتان نج ــه شهرس ــی ب اجتماع
ــران و  ــاد و تی ــف آب ــای نج ــتان ه ــردم شهرس ــده م نماین
ــری  ــی مباش ــامی ، موس ــورای اس ــس ش ــرون در مجل ک
ــاد،  ــژه شهرســتان نجــف آب ــدار وی معــاون اســتاندار و فرمان
ــووالن  ــی از مس ــتان و جمع ــورای اداری شهرس ــای ش اعض

ــتند. ــور داش ــز حض ــی نی محل

افتتاح میدان میوه و تره بار شهرداری گلدشت
چه کسانی نباید چای بخورند؟

کودکان زیر 2 سال )توانایی بدن را در جذب اهن مختل می کند( 
 چای پر رنگ برای زنان باردار و جنین مضر است

 کسانی که بنیه ضعیف یا معده حساس دارند  
 افرادی که ناراحتی کلیه دارند 

 افرادی که فشار خون باال دارند نباید چای پر رنگ بخورند.
 چای در طول عادت ماهانه جریان خون را افزایش می دهد.

 کسانی که زخم روده دارند 
 کسانی که تحت مداوا هستند 2۴ ساعت نباید چای بخورند 

 با معده خالی چای نخورید

بازدید سرپرست وزران تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و هیات همراه از واحد سنگ برادران 

امینی و صحبت با صنعتگران

ــازی  ــای مج ــای فض ــیب ه ــاب آس ــنجی کت ــر س * در نظ
ــه دســت آمــده  بیــن دانــش آمــوزان نتایــج قابــل تاملــی ب

ــد: ــه ان ــا گفت ــه برخــی از آن ه ک
* بعضــی وقــت هــا آنقــدر ســرگرم ایــن وســایلم کــه نمــاز 

خــود را فرامــوش کــرده ام. 
* بعــد از اســتفاده از ایــن وســایل در گفتــن دروغ و حــرف 

هــای زشــت راحــت تــر هســتم. 
ــا خــواب  ــن وســایل باعــث شــده شــب ه * اســتفاده از ای

ــم.  ــای آشــفته ببین ه
* زندگی بدون این وسایل فاقد جذابیت است. 

ــم دوســت دارم  ــن وســایل اســتفاده مــی کن ــی از ای * وقت
تنهــا باشــم. 

* بــرای اســتفاده از این وســایل حتــی از خوابم هــم می زنم. 
* هنگام نماز به یاد تصاویر مستهجنی که دیده ام می افتم. 

ــن  ــامی توهی ــات اس ــه مقدس ــایل ب ــن وس ــی در ای * وقت
ــم. ــی ده ــود واکنشــی نشــان نم ــی ش م

موسسه فرهنگی هنری پدیده قرن

نتایج یک نظر سنجی تاثیرات منفی فضای مجازی

حضور زاهدی وفا سرپرست وزرات تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، میثم مداحی مدیر کل اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی استان، فرماندار و هیات همراه 

در جمع مردم شهید پرور رضوانشهر و رونمایی از یادمان 
شهدای گمنام

آئین افتتاحیه دبستان برکت شهر تیران با 
حضور زاهدی وفت سرپرست وزارت تعاون و رفاه و 
کار و امور اجتماعی و مسئولین استان و شهرستان

همزمان با سفر ریاست جمهوری به استان اصفهان 
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آبادنجف آباد
به مناسبت شهادت دکتر مصطفی چمران

آنان که به من بدی کردند ، مرا هشیار کردند
آنان که از من انتقاد کردند ، به من راه و رسم زندگی آموختند

 آنان که به من بی اعتنایی کردند ، به من صبر وتحمل 
آموختند، آنان که به من خوبی کردند ، به من مهر و وفا 

ودوستی آموختند
 پس خدایا :  به همه ی آنانی که باعث تعالی دنیوی واخروی 

من شدند ، خیر ونیکی دنیا وآخرت عطا بفرما .


