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2
خبر کوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره  فرهنگ و ارشــاد اســامی 
ــای ادارات  ــی روس ــت فصل ــاد ، نشس ــف آب ــتان نج شهرس
فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان های اســتان اصفهــان 
بــا حضــور مشــاور  وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در امــور 
مناطــق محــروم ، مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان 
ــاد  ــگ و ارش ــای ادارات فرهن ــاد ، روس ــف آب ــهردار نج ، ش
اســامی شهرســتان هــا و اعضــای شــورای معاونیــن مدیــر 
کل در ســالن فرزانــگان شــهرداری نجــف آبــاد برگــزار شــد.

در ابتــدای ایــن نشســت ســید حســن لــوح موســوی  رئیــس 
ــر  ــن خی ــاد ضم ــف آب ــامی نج ــاد اس ــگ و ارش اداره فرهن
مقــدم بــه حاضریــن گزارشــی از وضعیــت فرهنگــی و هنــری 

شهرســتان ارائــه داد .
ــه  ــدم ب ــر مق ــن خی ــاد ضم ــف آب ــهردار نج ــه ش در ادام
حاضریــن در ســخنانی کوتاهــی  افــزود :بــا اشــاره بــه 
اهمیــت فرهنــگ و تقویــت فضاهــای فرهنگــی گفــت: بنــای 
اداره ی امــور شــهری در شــهر نجــف آبــاد، اولویــت فرهنــگ 
و مباحــث فرهنگــی اســت و اگــر تعاملــی بیــن ادارت 
مختلــف انجــام شــود کارهــا بهتــر انجــام مــی شــود و ادارات 
مختلــف بایــد هــم پوشــانی داشــته باشــند تــا دســتاوردهای 

ــم . ــال دهی ــه نســل جــوان انتق ــر ب انقــاب را بهت
ــم  ــام معظ ــان مق ــه بی ــاره ب ــا اش ــی  ب ــول امام ــید رس  س
ــم  ــر بخواهی ــد: اگ ــه فرمودن ــی( ک ــه العال ــری )مدظل رهب
ــه فرهنــگ توجــه  ــد ب ــی در جامعــه ایجــاد کنیــم بای تحول
ــا  ــت و ب ــه اس ــس جامع ــگ تنف ــه داد: فرهن ــم، ادام کنی

ــم. ــرده ای ــه ک ــه، آن را بیم ــگ جامع ــاح فرهن اص
علــی تمنایــی مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
اصفهــان نیــز در ایــن نشســت گفــت : فرصــت هــای بســیار 
ــرای اجــرای  ــی در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ب خوب
فعالیــت هــای فرهنگــی هنــری وجــود دارد کــه مــی تــوان 

از آن برای استان بهره گرفت.
اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  ادارات  رؤســای  ادامــه  در 
شهرســتانها بــه ادامــه ی مســائل و مشــکات در ادارات 

پرداختنــد. شهرســتان 
ــای ادارات  ــک روزه روس ــی ی ــت فصل ــت نشس ــی اس گفتن
اســتان  هــای  اســامی شهرســتان  ارشــاد  و  فرهنــگ 
ــن،  ــورای معاونی ــا ش ــر کل، اعض ــور مدی ــا حض ــان ب اصفه
روســای ســتادی اداره کل و روســای ادارات فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی شهرســتان هــای اســتان اصفهــان 23 
مهرمــاه1401 در شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار شــد.

آمار کرونا / چند نفر جان باختند؟
ــا  ــر از آنه ــد1۹ در کشــور شناســایی و ۶۹ نف ــه کووی ــا ب ــد مبت ــار جدی ــی تشــخیصی، 3۷0 بیم ــای قطع ــر اســاس معیاره ب
ــه ۷ میلیــون و ۵۵4 هــزار و ۷03 نفــر رســید. متاســفانه در طــول  ــد1۹ در کشــور ب بســتری شــدند. مجمــوع بیمــاران کووی
24 ســاعت گذشــته، 4 بیمــار مبتــا بــه کوویــد1۹ در کشــور جــان خــود را از دســت دادنــد و مجمــوع جــان باختــگان ایــن 
ــود  ــر از بیمــاران، بهب ــون و 32۹ هــزار و 344 نف ــون ۷ میلی ــا کن ــر رســید. خوشــبختانه ت ــه 144 هــزار و ۵23 نف بیمــاری ب
ــه کوویــد1۹ در بخش هــای مراقبت هــای ویــژه  ــا از بیمارســتان ها ترخیــص شــده اند. 124 نفــر از بیمــاران مبتــا ب یافتــه و ی
بیمارســتان ها تحــت مراقبــت قــرار دارنــد. تــا کنــون ۵4 میلیــون و 2۵0 هــزار و 1۸۵ آزمایــش تشــخیص کوویــد1۹ در کشــور 

انجــام شــده اســت.

نایب قهرمانی وزنه بردار نجف آباد 

ــران  ــرداری ای ــادی وزنه ب ــوش نجف آب ــی ملی پ ــعود چترای مس
در مســابقات وزنه بــرداری قهرمانــی آســیا کــه در کشــور 
بحریــن برگــزار شــد در رقابت هــای دســته ۸۹ کیلوگــرم 

ــز شــد.  ــدال برن ــه کشــب م ــق ب ــردان موف م
ســمعود چترایــی بــا 1۶2 کیلوگــرم یــک ضــرب، 1۹۶ کیلوگرم 
دو ضــرب و در مجموعــه 3۵۸ کیلوگــرم طــای یــک ضــرب 
و برنــز دو ضــرب و در مجمــوع نقــره را توانســت بــرای ایــران 

بــه ارمغــان آورد. 
ــتان  ــیا در ازبکس ــی آس ــابقات قهرمان ــال 2021 در مس در س
کیانــوش رســتمی در ایــن دســته بــه قهرمانــی رســیده بــود. 
مســعود چترایــی نیــز چندیــن ســال اســت کــه در رده هــای 
ــق شــده  ــرداری حضــور دارد و موف ــی وزنه ب ــم مل ــف تی مختل
اســت تاکنــون چندین مقام کشــوری و آســیایی را کســب کند.
علیزاده

نشست فصلی روسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان های  استان

دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با فرماندار شهرستان نجف آباد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد ، علــی تمنایــی در دیــدار بــا فرماندار 
ــی  ــدار، همراه ــن دی ــندی از ای ــراز خرس ــا اب ــاد ب ــف آب نج
و همدلــی  فرمانــدار و امــام جمعــه و ســایر مســئوالن 

ــوان نمــود . شهرســتان را بســیار ســتودنی عن
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان 
ــح کــرد فضــای تعامــل شــهری در شهرســتان نجــف  تصری

ــت . ــرآمد اس ــود آن س ــای موج ــاخت ه ــر س ــاد و زی آب
وی بــا اشــاره بــه فضــای ایثــار و شــهادت در شهرســتان بــا 
وجــود شــهدای گرانقــدری چــون شــهید احمــد کاظمــی و 
شــهید محســن حججــی افــزود : همیــن باعــث شــده ایــن 
ــابقه  ــند و س ــهادت بشناس ــار و ش ــوان ایث ــا عن ــهر را ب ش
ــن شهرســتان  ــن شــهر انتظــار اســتان را از ای درخشــان ای

ــرد . ــر مــی ب باالت
ــدار  ــتاندار و فرمان ــاون اس ــری مع ــی مباش ــه موس در ادام

ــر کل و  ــه مدی ــدم ب ــر مق ــن خی ــتان ضم ــژه ی شهرس وی
ــتانهای  ــی از شهرس ــاد یک ــف آب ــزود : نج ــراه اف ــات هم هی
ــی اســت  ــهادت ومباحــث دین ــار و ش ــوزه ایث خــاص در ح
ــد . ــی کن ــاص م ــهری خ ــای ش ــاله کار را در فض ــن مس و ای

ــژه  ــای وی ــیل ه ــا و پتانس ــت ه ــه ظرفی ــاره ب ــا اش وی  ب
ــای  ــه ه ــتان در عرص ــاز شهرس ــگاه ممت ــتان و جای شهرس
مختلــف فرهنگــی هنــری اجتماعــی و مذهبــی گفــت: تاش 
ــم   ــتگاهی بتوانی ــن دس ــل بی ــا تعام ــا ب ــت ت ــن اس ــا ای م

ــم. ــعه دهی ــتان را توس شهرس
خاطرنشــان مــی شــود، دیــدار مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
ــتان  ــژه شهرس ــدار وی ــا فرمان ــان ب ــتان اصفه ــامی اس اس
نجــف آبــاد بــا حضــور احمــد مقیمــی مشــاور وزیــر در امــور 
مناطــق محــروم و ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد ، در فرمانــداری ویــژه 

شهرســتان انجــام شــد.

670 واحد گلخانه اي گازرساني 
شده در شهرستان تیران و کرون

ابوالقاســم عســکری در مراســم تکریــم و معارفــه رئیــس 
عســگران  جمعــه  امــام  حضــور  بــا  تیــران  و  گاز  اداره 
حاضــر  حــال  در  گفــت:  کــرون   و  تیــران  فرمانــدار  و 
بیــش از ۷ هــزار و ۵2۷ واحــد کشــاورزی و داو و طیــور 
هســتند  طبیعــی  گاز  مشــترکین  از  اســتان  ســطح  در 
اســت.  شــده  گازرســانی  گلخانــه   ۶۷0 بــر  بالــغ  کــه 
بــا توجــه بــه شــرایط کم آبــی در کشــور بایــد الگــوی 
کشــاورزی تغییــر پیــدا کنــد و بــه ســمت شــیوه های 
نیــز  زیربنایــی  صنایــع  ســایر  و  رفتــه  آبیــاری  نویــن 
کننــد.  کمــک  چرخــه  ایــن  بــه  هســتند  موظــف 
مصــرف  و  گازطبیعــی  بهینــه  بــر  تاکیــد  ضمــن  وی 
ــاک  ــوخت پ ــک س ــمند ی ــرژی ارزش ــن ان ــت: ای ــن گف ایم
اســت و جایگزیــن مناســبی بــرای ســوخت های آالینــده 
ــم  ــع حج ــرای صنای ــوخت ب ــن س ــن ای ــا تامی ــه ب ــت ک اس
کاهــش می دهــد.  را  اســتان  آلودگــی  از  زیــادی  بســیار 
زهرا طاهری
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                                                                             کشف 16 ماینر غیرقانونی در نجف آباد 
ــراد فعالیت هــای غیرمجــاز در  ــاد گفــت: متاســفانه برخــی اف ــده، انتظامــی شهرســتان نجف آب ســرهنگ میثــم گوهــری فرمان
اســتخراج رمــزارز دارنــد کــه بــدون اخــذ مجــوز از مــراع قانونــی اقــدام بــه ایــن کار می کننــد و مشــکاتی را بــرای هموطنــان 
ــب  ــر غیرمجــاز، مرات ــتفاده از ماین ــردی در اس ــه ف ــت مجرمان ــر فعالی ــی ب ــت گزارشــی مبن ــال دریاف ــه دنب ایجــاد می کنند.ب
ــا اقداماتــی هوشــمندانه ایــن فــرد شناســایی شــد و  در دســتور کار مامــوران انتظامــی شهرســتان نجف آبــاد قــرار گرفــت و ب

مامــوران کانتــری 1۷ شهرســتان بعــد از هماهنگــی بــا بــا مقــام قضایــی بــه محــل شناســایی شــده مراجعــه کردنــد. 
ماینــر در یــک منــزل مســکونی کار گذاشــته شــود بــود و بعــد از بازرســی منــزل فــوق1۶ عــدد ماینــر فعــال غیرقانونــی بــا 

مبلــغ بیــش از ۵ میلیــارد ریــال کشــف و ضبــط شــد. 
پارسا

 بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
ــور  ــاور در ام ــی مش ــد مقیم ــان: احم ــتان اصفه ــامی اس اس
مناطــق محــروم در نشســت فصلــی رؤســای ادارات فرهنــگ 
ــگ  ــای فرهن ــر بن ــت : زی ــتانها گف ــامی شهرس ــاد اس و ارش
جامعــه توســط ســازمانهای فرهنگــی گذاشــته مــی شــود تــا 
زمانــی کــه ســاختار فرهنگــی جامعــه اصــاح نشــود، فرهنــگ 

اصــاح نمــی شــود.
وی افــزود: بهتریــن زمــان بــرای اصــاح ایدئولــوژی و فرهنــگ 
جامعــه هنــر اســت و بایــد از ظرفیــت هــای هنــری بــرای ایــن 

موضــوع بــه طــور بهینــه اســتفاده کرد.
وی کارآفرینــی اجتماعــی بــر مــدار مقولــه ی هنــر را مقدمــه 
ــه  ــی ب ــت بخش ــی و هوی ــای اجتماع ــیب ه ــش آس ی کاه
هنــر دانســت و از رؤســای ادارات فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــه در  ــن مقول ــنجی ای ــکان س ــه ام ــت ب ــتانها خواس شهرس
ــادی و  ــه اقتص ــد و توجی ــان بپردازن ــف اصفه ــق مختل مناط

ــد. ــی نماین ــی آن را بررس فرهنگ
ــزاری  ــرای برگ ــا ب ــه ه ــی وزارتخان ــن آمادگ ــی همچنی مقیم
بزرگداشــت شــخصیتهای علمــی، فرهنگــی یا هنری شــاخص 

در مناطق محروم را اعام نمود.
مشــاور وزیــر ادامــه داد: شناســایی ، شــبکه کــردن  و توانمنــد 
ســازی خیریــن فرهنگــی کــه خــود هنرمنــد هســتند و تبدیل 
آنــان بــه حلقــه ی وصل بیــن حاکمیــت و مــردم از دیگر طرح 
هــای وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در آینــده خواهــد بــود.

خاطــر نشــان مــی شــود  نشســت روســای ادارات فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی شهرســتان هــای اســتان اصفهــان23 مهــر ماه 

در محــل تــاالر فرزانــگان  فرهنگســرای خــارون انجــام شــد.

کار آفرینی اجتماعی بر مدار هنر است

ــگ و ارشــاد اســامی  ــی اداره  فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان ، مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
اصفهــان در دیــدار بــا امــام جمعــه نجــف آبــاد امام جمعــه نجف 
آبــاد را یکــی از ارزشــمندترین ائمــه جمعــه اســتان عنــوان نمود 
و افــزود : شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان نیز یکــی از فعال 

تریــن شــوراهای فرهنــگ عمومــی اســتان مــی باشــد .
علــی تمنایــی امام جمعــه نجف آبــاد را روح فرهنگی شــهر نجف 
آبــاد دانســت و گفــت: ائمــه جمعه محــور فعالیت هــای فرهنگی، 
دینــی و قرآنــی شهرســتان ها هســتند و بــه همین دلیل ریاســت 
شــورای فرهنــگ عمومــی بــر عهــده آنهــا نهــاده شــده اســت.

ــه  ــدم ب ــر مق ــن خی ــاد ضم ــف آب ــه نج ــام جمع ــه ام در ادام
ــاء و  ــن فرهنــگ را روح کار همــه ی نهضــت هــای انبی حاضری

ــود. ــوان نم ــم الســام عن ــار علیه ــه اطه ائم
حجــت االســام و المســلمین حســناتی در ســخنان کوتاهــی 
افــزود :عالــم بــرای آدم خلــق شــده اســت امــا گاهــی انســان هــا 
از دوارن طفولیــت خــود خــارج نمــی شــوند و بــه اســباب بــازی 

دنیــا مشــغول هســتند .
ــده  ــا و جــدا کنن وی  فرهنــگ را وســیله جاودانگــی انســان ه

ــای کوچــک خــود دانســت . انســانها از دنی
امــام جمعــه و رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی افــزود : مقــام 
معظــم رهبــری همــواره مــی فرماینــد اگــر هشــت ســال دفــاع 
مقــدس یــا هــر بخــش از فرهنــگ شــیعه را بــا هنــر بــه تصویــر 

بکشــیم هــزاران درس در آن نهفتــه اســت .
 حجــت االســام و المســلمین حســناتی خاطر نشــان کــرد : این 
مســئولیت بــر عهــده ماســت که هنرمنــدان ارزشــمند را کشــف  

و حمایــت نماییم .
وی  بهتریــن  افــراد را بــرای انجام جهاد تبیین هنرمندان ارزشــی 
دانســت و گفــت : اتصــال جوانــان و نوجوانــان بــه کانــون هــای 
فرهنگــی هنری مســاجد و هیــات های مذهبی یا برخــی از مراکز 
فرهنگــی آنــان را از آســیب هــای اجتماعــی حفــظ مــی نمایــد.

امــام جمعــه نجــف آباد بــه اهمیــت مباحــث فرهنگــی در کانون 
هــای فرهنگــی هنــری مســاجد و موسســات قرآنــی اشــاره کــرد 
و گفــت : نیازمنــد یــک حرکــت قــوی در تشــکل هــای مردمــی 
ــی  ــری مســاجد و موسســات قران ــون هــای فرهنگــی هن و کان
هســتیم و اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نقــش کلیــدی در این 

موضــوع بــه عهــده دارد .
گفتنــی اســت دیــدار مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان 
اصفهــان بــا امــام جمعــه نجــف آبــاد بــه همــراه احمــد مقیمــی 
مشــاور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در امــور مناطــق محروم 
و رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد شــنبه 23 

مهــر مــاه انجــام شــد .

کشف و حمایت از هنرمندان ارزشمند

برگزاری کمیته سالمت اداری 
همزمان با جلسه برنامه ریزی مدیریت

 همزمــان بــا جلســه برنامــه ریــزی مدیریــت کمیتــه ســامت 
ایــن کمیتــه تشــکیل شــد. اعضــای  بــا حضــور  اداری 

ــب  ــله مرات ــت سلس ــل رعای ــی از قبی ــه مباحث ــن جلس  در ای
اربــاب  اداری،  دقــت در ارســال بخشــنامه هــا، تکریــم 
رجــوع و.... مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت و 
ــور  ــه منظ ــم ب ــکل منظ ــه ش ــه ب ــن کمیت ــد ای ــرر گردی مق
ــع ســامت اداری تشــکیل گــردد.  ــش هــا و موان بررســی چال

توسعه گردشگري کشاورزي 
در شهرستان تیران و کرون

مهــدی آرپناهــی مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان تیــران و 
کــرون گفــت: ۷00 گلخانــه ســبزی وصیفــی وگل هــای زینتــی 
ــی و اشــتغالزایی را  ــه فرصــت صــادرات غیرنفت وجــود دارد ک

افزایــش داده اســت. 
مدل هــای نویــن کشــاورزی در ایــن گلخانه هــا اســتفاده 
می شــود و بــرای دیگــر نقــاط باعــث الگوســازی شــده اســت. با 
توســعه کشــت گلخانه ایــی، گردشــگری کشــاورزی و گیاهــان 
دارویــی و بهینه ســازی مصــرف آب در ایــن شهرســتان توســعه 

یافتــه اســت.
شهرســتان تیــران و کــرون مقــام اول در تولیــد موســیر کشــور 
ــه  ــار از اراضــی ایــن شهرســتان ب را دارد و بیــش از 200 هکت
کشــت موســیر اختصــاص دارد و فرصــت خوبــی را بــرای 
درآمدزایــی و اشــتغال ایجــاد کــرده اســت. همچنیــن رتبه دوم 
کاشــت زعفــران را نیــز داراشــت کــه 240 هکتــار زمیــن زیــر 
کشــت ایــن محصــول اســت و متوســط برداشــت از هــر هکتــار 

۶/۵ کیلوگــرم اســت 
زهرا طاهری
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خبر کوتاه جهش های بعدی ویروس کرونا خیلی خطرناک  تر است؟

کریــل دیمیتریــف، از مدیــران ارشــد وزارت بهداشــت روســیه و مدیــر اجرایــی ســرمایه گــذاری واکســن در ایــن کشــور اعــام 
کــرد: جهش هــای بعــدی ویــروس کرونــا مــی  توانــد خطرنــاک  تــر باشــد.

طبیعتــا بســیاری از افــراد گمــان مــی  کننــد ه ســویه اومیکــرون یــک نــوع ضعیــف کرونــا بــود کــه بــر اثــر جهــش ژنتیکــی 
ویــروس کرونــا پدیــدار شــد. ایــن موضــوع ســبب شــد تصویــری رواج پیــدا کنــد کــه جهــش هــای ژنتیکــی کرونــا منجــر بــه 
تضعیــف ایــن ویــروس مــی شــود. درحالــی کــه نــوع فعلــی BA.۵ مطمئنــاً خطرنــاک  تــر از نــوع اولیــه ایــن ســویه اســت، 
در واقــع ایــن ســویه بیــن دلتــا و اولیــن نــوع اومیکــرون قــرار دارد. بنابراین،امیدواریــم کــه جهــش هــای بعــدی منجــر بــه 
ــروس نشــان داد کــه ممکــن اســت شــرایط همــواره اینطــور  ــن حــال، مــورد شــیوع وی ــا ای ــروس مــی شــود. ب تضعیــف وی

نباشــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مــا بایــد بــرای جهــش هــای جدیــد و خطرنــاک تــر آمــاده باشــیم.

ــس  ــاد پ ــتان نجف آب ــهردار شهرس ــی ش ــول امام عبدالرس
ــت  ــک نشس ــهرداری در ی ــنل ش ــان پرس ــور در می از حض
از  صمیمــی و هم اندیشــی پــای صحبت هــای تعــدادی 
ــه  ــاد( نشســت و ب ــه ۵ شــهرداری ) امیرآب ــن منطق معتمدی
ــرا  ــوش ف ــان گ ــای آن ــادات و راهکاره ــنهادات و انتق پیش
ــه برنامــه ماقــات مردمــی پرداخــت و طــی  داد و ســپس ب
ــن  ــی ای ــکات و پرونده هــای تعــدادی از اهال ــه مش آن ب
ــود.  ــادر نم ــتورات الزم را ص ــرد و دس ــیدگی ک ــه رس منطق
مشــکات صالح آبــاد، آســفالت و زیرســازی، آرامســتان، 
فرهنگــی،  مســائل  و  فرهنگســرا  تکمیــل  و  ســاخت 
شــمالی  زیرگــذر  اجــرای  پیاده روســازی،  فاضــاب، 
معابــر،  برخــی  و  اصــاح ورودی هــای شــهر  امیرآبــاد، 
و  پارک هــا  معضــات  بــازار،  جمعــه  ســاماندهی 
بــود.  معتمدیــن  مطالبــات  از  شــهر  ســطح  ترافیــک 
عبدالرســول امامــی بــه مطالبــات معتمدیــن پاســخ داد 
ــز شــهر بیشــتر  ــردد در مرک ــه همیشــه ت ــا اینک ــت: ب و گف
ــه آن شــده اســت  ــی ب ــگاه ویژه ای ــوده اســت و همیشــه ن ب

ــاد دیدگاهــی مســاوات  ــه نجف آب ــا نســبت ب ــدگاه م ــا دی ام
اســت و از المــان غــرب تــا بلــوار الغدیــر همــه را نجف آبــاد 
بــزرگ مــی بینیــم. مطالبه گــری عمــل خوبــی اســت 
ــا  ــد ام ــورد می کن ــوزانه برخ ــد و دلس ــکار می ده ــرا راه زی
ــی  ــکار فقــط حــرف تخریب ــکاری درســت نیســت. طلب طلب
می زنــد و حتــی درســت یــا غلــط بــودن حــرف را خــودش 
نیــز نمی دانــد. شــهروندان بایــد خودشــان را شــهروند شــهر 
ــه اتفاقــات آن حســاس باشــند و کمــک  بداننــد و نســبت ب

ــند.  ــئولین باش ــورتی مس ــری و مش فک
وی افــزود: بــه دلیــل وجــود پروژه هــای نیمه تمــام در 
ســال جــار نتوانســتیم پــروژه جدیــدی تعریــف کنیــم ولــی 
در بودجــه ســال 1402 پروژه هــای جدیــدی را تعریــف 
ــن  ــا معتمدی ــا ب ــن نشســت و گفتگوه ــرد. در ای ــم ک خواهی
ــیم و  ــنونده باش ــتیم ش ــدد هس ــتر در ص ــگان بیش و نخب
ــر  ــرای اداره بهت ــن را ب ــوزی های معتمدمی ــا و دلس راهکاره

ــم. ــوش دهی شــهر گ
غامحسین زاده

نجف آباد میزبان معاون ورزش نشست و هم اندیشی شهردار با معتمدین منطقه 5 
بانوان وزارت ورزش و جوانان

مریــم کاظمی پــور  معــاون ورزش بانــوان وزرات ورزش و 
فرهنــگ جوانــان بــه همــراه جــواد محمــدی مدیــر کل ورزش 
ــران  ــان از مســابقات بســکتبال دخت ــتان اصفه ــان اس و جوان
شهرســتان نجف آبــاد در ســومین دوره المپیــاد اســتعدادهای 
برتــر ورزش کشــور در مجموعــه ورزشــی انقــاب بازدیــد کرد. 
در ایــن بازدیــد موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد،  زهــره مردانــی سرپرســت گروه 
هماهنگــی امــور ورزش بانــوان اداره کل ورزش و جوانــان 
اســتان، محمدامیــن موحــد رییــس و مهــری براتــی معــاون 
ورزش اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد، عباســی 
نماینــده وزارت ورزش و جوانــان در مســابقات، اطهــری نایــب 
رییــس هیــات بســکتبال و دیگــر مســوولین و اعضــای هیــات 

شهرســتان حضــور داشــتند. 
پارسا
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                                                                  درخشش دانشگاه های اصفهان در رتبه بندی تایمز 2023
در آخریــن گــزارش نظــام رتبه بنــدی تایمــز، نــام ۶۵ دانشــگاه از ایــران بــه چشــم می خــورد، که نــام دانشــگاه های آزاد اســامی واحد 
نجــف آبــاد، علــوم پزشــکی کاشــان، کاشــان، علوم پزشــکی اصفهــان، صنعتی اصفهــان و اصفهان نیــز در ایــن رتبه بندی می درخشــد.

دانشــگاه های آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد و علــوم پزشــکی کاشــان بــا رتبــه ملــی 11 و رتبــه جهانــی ۶00-۵01، دانشــگاه کاشــان 
بــا رتبــه 1۶ ملــی و ۸00-۶01 جهانــی، دانشــگاه های علــوم پزشــکی اصفهــان و صنعتــی اصفهــان در جایــگاه 33 کشــور و -1001

1200 و دانشــگاه اصفهــان بــا رتبــه ملــی 4۹ و رتبــه جهانــی 1۵00-1201 در ایــن رتبه بنــدی حضــور دارنــد.
نــام 1۷۹۹ مؤسســه از 104 کشــور گوناگــون جهــان در فهرســت آمــده، کــه ایــران بعــد از ژاپــن، چیــن و هندوســتان چهارمیــن 

کشــور آســیایی از نظــر تعــداد دانشــگاه های حاضــر در ایــن رتبه بنــدی در ویرایــش 2023 بــوده اســت.

دیدار و گفتگو با مردم گلدشت 
در محل نماز جمعه

موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان  
در مراســم نمــاز جمعــه شــهر گلدشــت شــرکت و بــا جمعــی 
از نمازگــزاران و مــردم ایــن شــهر دیــدار و گفتگــو کــرده و در 
خصــوص موضوعــات مطــرح شــده راهنمایی و دســتور پیگیری 
ــام و  ــت االس ــور حج ــا حض ــه ب ــود. در ادام ــادر نم آن را ص
المســلمین ترکــی امــام جمعــه گلدشــت از کلیــه کــودکان و 
ــان شــرکت کننــده در مراســم نمــاز جمعــه تجلیــل و  نوجوان
هدایایــی را بــه آنهــا تقدیــم نمودنــد. شــایان ذکــر اســت طــرح 
ابتــکاری ســتاد نمــاز جمعــه شــهر گلدشــت بمنظور تشــویق و 
جــذب کــودکان و نوجوانــان بــه نمــاز جمعــه بــا اجــرای برنامه 

هــای خــاص هــر هفتــه برگــزار می شــود.

گردهمایی خانواده بزرگ شهرداری نجف آباد

واقعا بازی های کامپیوتری نسل جدید را خشن کرده است؟
ــن  ــاد بشــنویم ای ــن روزهــا ممکــن اســت زی ســوالی کــه ای
اســت : کــه آیــا واقعــا بازی هــای کامپیوتــری نســل جدیــد را 
خشــن کرده اســت؟ در ایــن مقالــه قصــد داریــم بــه بررســی 

ــی ایــن ســوال بپردازیــم. اجمال
ــرخورده  ــی س ــات منف ــروز احساس ــکلی از ب ــونت ش خش
ــات  ــرس، ناامیــدی و برخــی دیگــر از هیجان اســت. شــرم، ت
منفــی ممکــن اســت مــا و نوجوانــان را دچــار خشــم کنــد، 
حتــی اگــر پیش آمــد آن بــه دلیــل بازی هــای خشــن 

ــد. ــری باش کامپیوت
ــی  ــادی و طبیع ــات ع ــر دو احساس ــت ه ــم و عصبانی خش
در هــر انســانی هســتند، کــه افــراد در بزرگســالی تــا حــدی 
ــا  ــرل و ی ــات را کنت ــن احساس ــور ای ــه چط ــد ک یادگرفته ان
ــوغ  ــان و در دوران بل ــرای نوجوان ــن ب ــه ای ــد، ک ــراز کنن اب

ــوار اســت.  دش
در کــودکان و نوجوانــان خشــمگین شــدن بــه دلیــل 
ناتوانــی در پــردازش و ابــزار احساســات منفــی ماننــد شــرم، 
ــه اول  ــه در مرحل ــت ک ــرخوردگی اس ــدی و س ــرس، ناامی ت
ــت و  ــار عصبانی ــپس دچ ــد و س ــد آن را درک کن نمی توانن

خشــم می شــود. 
در  جدیــد  نســل  متاســفانه  معتقدنــد،  روان شناســان 
فضــای بازی هــای کامپیوتــری ویدئویــی رشــد و بلــوغ 
ــز  ــیار هیجان انگی ــا بس ــن بازی ه ــه ای ــد، ک ــدا می کنن پی
هســتند امــا پذیرفتــن اشــتباه یــا شکســت آن هــم چندیــن 
ــازی  ــول ب ــا در ط ــت. بچه ه ــاده ایی نیس ــار در روز کار س ب
احساســات منفــی خــود را ســرکوب می کننــد و ایــن باعــث 
ــای  ــود. بیماری ه ــم می ش ــورت خش ــات به ص ــوران هیجان ف
ــت در  ــی در برخــی و فرهنــگ ســمی اینترن ــی زمینه ای روان

ــد.  ــل می باش ــر دخی ــن ام ــن ای ــدت یافت ش
ــل  ــی از دالی ــرقی یک ــد ش ــای دانشــگاه فنان ــق یافته ه طب
ــدی از عملکردخودشــان  ــوان ناامی ــای ج ــت گیمره عصبانی
ــر روی  ــال ب ــدت 3 س ــه م ــه ب ــری ک ــه دیگ ــت.  مطالع اس
ــد  ــان می ده ــت، نش ــام شده اس ــوان انج ــش از 3000 نوج بی
ــی خشــن باعــث افزایــش تکانشــگری  کــه بازی هــای ویدئوی
بچه هــا می شــود. یــک مطالعــه دیگــر نشــان داد کــه 
ــتر  ــد بیش ــام می دهن ــن انج ــای خش ــه بازی ه ــی ک کودکان

مستعد پرخاشگری هستند.
ــان  ــات انجام شــده توســط بازیکن ــای اقدام ــازی ه ــن ب در ای
ــا  ــی و ی ــف هم تیم ــت ضع ــه عل ــت ب ــد باخ ــر مانن دیگ
ــد  ــی مانن ــتند. عوامل ــت هس ــوران عصبانی ــاط ف ــب، نق تقل
ــت  ــودن اتصــال اینترن ــف ب ــه ضعی ــی از جمل مشــکات فن
ــز از  ــف نی ــه و تکالی ــای خان ــام کاره ــه انج ــار ب ــا اجب ی

محرک هــای عصبانیــت هســتند.
بعضــی از بازی هــای خصوصــا به عنــوان محــرک خشــم 
تلقــی می شــوند بــه طوری کــه ســیر تحــول صنعــت 
ــه ســمت خشــونت مشــهود اســت،  ــا ب ــرگرمی و  بازی ه س
ــونت و  ــزان خش ــاس می ــر اس ــا ب ــل بازی ه ــن دلی ــه همی ب
المان هــای خشــن استفاده شــده در آن هــا دســته بندی 

ــد.  ســنی دارن
ــی  ــان واقع ــک انس ــر ی ــای خشــن در براب ــان، بازی ه در پای
ــر، جذابیت هــای  ــا تحقیرشــدن توســط یــک بازیکــن دیگ ی
ــب  ــارات نامناس ــردن عب ــودکان، به کارب ــرای ک ــر ب کامپیوت
ــر  ــط پ ــراد در کنــار یــک محی ــا قلــدری توســط دیگــر اف ی
ــه شــکل  ــات را ب ــروز هیجان ــد ب ــروصدا و خشــن می توان س
خشــن تقویت کنــد و تکــرار ایــن تجربه هــا به صــورت 
ــه  ــابه را ب ــی مش ــی تبعات ــای واقع ــداوم در دنی ــرر و م مک

ــد داشــت.  ــال خواه دنب
مقالــه کامل را در ســایت خبــری تحلیلی دیباگــران بخوانید.
سمیه شریعتی

جشن روشندالن

ویــژه برنامه ایــی بــه مناســبت روز جهانــی نابینایــان و عصــای 
ــی  ــوزه مردم شناس ــرور ) م ــی مهرپ ــه تاریخ ــفید در خان س
ــه مجموعــه فرهنگــی  ــا حضــور اعضــای کتابخان ــاد( ب نجف   آب
شــهیدان فتاح المنــان بــه همــراه خانواده هایشــان برگزار شــد. 
ــه  ــعرخوانی و دکلم ــرکت کنندگان، ش ــوری ش ــابقه حض مس
ــیقی  ــرای موس ــودک، اج ــژه ک ــش وی ــان، بخ ــی نابینای خوان
ــوح ســپاس منتخبیــن فرهنگــی،  ــز و ل ــده و اهــدای جوای زن
ورزشــی اعضــای روشــندل، نمایشــگاه هنرهــای دســتی 
ــه  ــای اعضــای کتابخان ــوح و کاپ ه ــز افتخــار ل ــان، می نابینای
ــر  ــی نف ــره حبیب اله ــود.  زه ــه ب ــی برنام ــای اصل از بخش ه
برتــر کنکــور، نــگار خودســیانی مقــام دوم مســابقات شــطرنج، 
مریــم محمــدی شــاعر و نویســنده، یــداهلل قربعلی فعــال حوزه 
ــه  ــر از جمل ــوز برت ــی دانش آم ــد میرزای ــان، امیرمحم نابینای
افــرادی بودنــد کــه در ایــن ویــژه برنامــه از آن هــا تجلیل شــد.
علیزاده
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خبر کوتاه

بــا پیشــرفت روزافــزون تکنولــوژی و گــذر زمــان اســتفاده از 
وســایل ارتبــاط جمعــی افزایــش می یابــد و کــودکان نیــز از 
ایــن قاعــده مســثنی نیســتند. امــا کــودکان بیشــتر جــذب 
بازی هــای رایانه ایــی، کارتــون و انیمیشــن ها می شــود و 
ــد.  ــون دارن ــای کارت ــه تماش ــری ب ــه واف ــن عاق ــن بی در ای
کارتون هــای قدیمــی جذابیــت باالیــی داشــتند امــا امــروزه 
بــا اهدافــی ضعیــف و موضوعاتــی غیرواقعــی ســعی می کننــد 
ــی  ــای قدیم ــد. شــخصیت کارتون ه ــودکان را جــذب کنن ک
ــع و مشــکات پیــش روی خــود  ــد کــه موان ســعی می کردن
را بردارنــد و در ایــن مســیر ســختی ها و شــرایط طبیعــی را 

ــد.  ــه می کردن تجرب
ــر  ــه تصوی ــی را ب ــای غیرواقع ــروزی فضاه ــای ام کارتون ه
می کشــند و از شــیوه های ماوراطبیعیــه و غیرطبیعــی بــرای 
حــل مشــکات اســتفاده می کننــد و ایــن در ذهــن کــودک 
توهــم و عــدم تفکــر در حــل مشــکات را ایجــاد می کنــد. 
کــودکان در ســنین پاییــن قــادر بــه تشــخیص بیــن دنیــای 
واقعــی و غیرواقعــی نیســتند و همانندســازی و الگوبــرداری از 
ــذارد،  ــر بگ ــا تاثی ــر روی آن ه ــد ب ــخصیت ها می توان ــن ش ای
بنابرایــن انیمیشــن ها می تواننــد باعــث فرهنگ ســازی و 
تاثیــر بــر روی نگرش هــا و ارزش هــای نســل آینــده شــوند و 

در شــکل گیری شــخصیت کــودکان نقــش عمده ایــی را دارد.
ــتری را  ــان بیش ــد و زم ــر باش ــودک کمت ــن ک ــه س ــر چ ه
بــرای تماشــای کارتــون صــرف کنــد، تاثیــر انیمیشــن 

شــدیدتر خواهدبــود. 
مســاله اینجاســت کــه بیشــتر کارتون هــا از تولیــدات ایرانــی 
نیســتند و ســازندگان دیگــر کشــورها بــر روی ترویــج 
فرهنــگ،  آداب و رســوم کشــور خــود تاکیــد می کننــد و ایــن 
طبیعــی اســت. کارتون هــای امــروزی بــا توجــه بــه کیفیــت 
ــد  ــتای هدفمن ــی در راس ــاظ محتوای ــری از لح ــاالی تصوی ب
کــردن و آمــوزش کــودکان بــرای ایســتادگی در برابــر 
مشــکات و حــل آن هــا بــا تفکــر و تکیــه بــر توانمندی هــای 
ــکات و  ــی مش ــای غیرطبیع ــتند و از روش ه ــخصی نیس ش

ــد. ــه می دهن ــتان را خاتم داس
ــدن  ــزرگ ش ــا ب ــوده و ب ــر ب ــا طوالنی ت ــی از کارتون ه برخ
شــخصیت اصلــی کارتــون همــراه اســت و بــه همیــن دلیــل 
ــد و  ــرار می ده ــر ق ــت تاثی ــراد را تح ــری از اف ــر بزرگت قش
اهــداف خــود را در ســطح وســیع تری ترویــج می دهــد. 
ــودک  ــوزه ک ــای ح ــا و فیلم ه ــا، کارتون ه ــان بازي ه در پای
ــا  ــخصیت آن ه ــکل گیری ش ــم در ش ــر مه ــل تاثی ــه دلی ب
ــت.  ــوردار اس ــی برخ ــت ویژه ای ــاس از اهمی ــنین حس در س
غفلــت از کــودکان و نوجوانــان در زمــان فعلــی ممکــن 
ــرات  ــدت اث ــا در دراز م ــد ام ــان ندهن ــود را نش ــت خ اس

جبران ناپذیــری را خواهــد داشــت. 
کــودکان امــروز آینده ســازان کشــور ایــران هســتند و 
کودکــی کــه بــا اخاقیــات و فرهنــگ درســت انســانی عجین 
ــور  ــرای کش ــکوه تری را ب ــده باش ــد آین ــند می توان شده باش

ــد.  ــم بزن ــران رق ــان ای عزیزم
مقالــه کامــل را در ســایت خبــری تحلیلــی دیباگــران بخوانید
احمد شریعتی

دستگیري کالهبرداران کارت هاي اجاره اي
ســرهنگ میثــم گوهــری فرمانــده، انتظامــی شهرســتان نجف آبــاد گفــت: بــه دنبال چنــد فقــره کاهبــرداری از شــهروندان با ترفنــد فروش 
اینترنتــی گوشــی همــراه در شــبکه های مجــازی، موضــوع در دســتور کار مامــوران نیــروی انتظامــی شهرســتان قــرار گرفــت. در بررســی ها 
مشــخص شــد کــه متهمــان بــا درج آگهــی دروغیــن فروش گوشــی تلفــن همــراه در شــبکه های اجتماعی و بــا وعــده نگه داشــتن کاال برای 
خریــدار مبلغــی را به عنــوان بیعانــه دریافت می کردنــد و از آن به بعد دیگر پاســخگوی تماس خریــداران نبودند.در طی عملیاتی هوشــمندانه 
2 متهــم شناســایی شــدند و در مخفیگاهشــان دســتگیر شــدند. در ایــن محــل 2۹ کارت بانکی اجاره ایی کشــف شــد که مالــکان کارت های 
بانکــی فریــب ایــن کاهبــرداران را خورده و در قبال مبلغــی اندک ماهیانه کارت خــود را در اختیار این کاهبــرداران قرارداده بودنــد. و آن ها از 
ایــن کارت هــا بــرای واریــز مبلغ مالباختگان اســتفاده می کردند. متهمان به بیــش از 1 میلیارد ریال کاهبــرداری از شــهروندان اعتراف کردند
پارسا

زمان طالیی تزریق
 واکسن آنفلوآنزا

ــه دوم  ــه از نیم ــی اســت ک ــای فصل ــی از ویروس ه ــزا یک آنفلوان
ــن  ــراد در ای ــر اف ــد و اکث ــدا می کن ــه ســرعت شــیوع پی ســال ب
فصــل بــه فکــر کنتــرل کــردن ایــن ویــروس هســتند کــه دچــار 
آن نشــوند. بــا وجــود تزریــق واکســن و تاش هــای انجــام شــده 
بــرای کنتــرل ایــن ویــروس کشــنده متاســفانه هنــوز هــم آمــار 
ابتــا بــه ایــن بیمــاری بــاال بــوده و  هــر ســال افــراد زیــادی را 

ــد. ــار می کن گرفت
زمان تزریق واکسن آنفلونزا

معمــوال بهتریــن زمــان شــروع فصــل ســرما اســت. ایــن ویــروس 
ــع  ــاز خواهدشــد و توزی ــان، آذر و دی آغ ــای آب ــران از ماه ه در ای
واکســن آنفلوانــزا از مهرمــاه آغــاز می شــود. زمــان طایــی بــرای 

دریافــت واکســن اواخــر شــهریور تــا پایــان مهرمــاه اســت.
ــه در  ــی موجــب می شــود ک ــازه زمان ــن ب ــق واکســن در ای تزری
بــدن مصونیــت ایجــاد شــده و ایمنــی واکســن تــا اوایــل بهــار در 
بــدن باقــی بمانــد. بایــد توجــه داشــت دو هفتــه زمــان نیاز اســت 
تــا سیســتم ایمنــی بــدن بــه واکســن پاســخ مناســب بدهــد بــه 
همیــن دلیــل تزریــق بایــد قبــل از شــیوع بیمــاری انجــام شــود. 

البتــه تزریــق واکســن تــا اواســط زمســتان منعــی نــدارد.
چه کسانی در اولویت هستند

ــراد  ــی، اف ــص ایمن ــه ای و نق ــای زمین ــه بیماری ه ــان ب مبتای
بــاالی ۶0 ســال زیــرا ۷0 تــا ۸۵ درصــد از مــرگ و میرهای ناشــی 
از آنفلونــزا در ســالمندان بــاالی ۶0 ســال رخ می دهــد، مبتایــان 
بــه بیماری هــای مزمــن قلبــی و عروقــی، افــراد مبتــا بــه آســم 
و آلــرژی، بانــوان بــاردار، افــرادی کــه تحــت شــیمی درمانــی قــرار 
ــی در  ــه چاقــی و کادر درمان ــان ب ــت، آســم و مبتای ــد، دیاب دارن
اولویــت دریافــت واکســن هســتند. البتــه باید بــا تجویــز و نظرات 

متخصصــان مربوطــه انجــام شــود.
در محــدوده ســنی ۶ تــا ۹ ســال بهتــر از دو بــار در ســال واکســن 
و بــه فاصلــه حداقــل 4 هفته ایــن واکســن تزریق شــود. در فرایند 
ســاخت واکســن آنفلونــزا از پروتئیــن تخم مرغ اســتفاده می شــود 
اســتفاده می شــود، افــرادی کــه بــه ایــن مــاده غذایــی حساســیت 
دارنــد بایــد حتمــا در مراکــز درمانــی و زیــر نظــر پزشــک تزریــق 

ــام دهند.  انج
تزریق همزمان واکسن کرونا و آنفلوآنزا ؟

امــکان تزریــق همزمــان هــر دو واکســن بــا هــم وجــود دارد، امــا 
ــد  ــی مشــکوک هســتند نبای ــا حت ــا دارد و ی ــه کرون ــرادی ک اف
واکســن آنفلوآنــزا را تزریــق کننــد. ولــی اگــر قبــا مبتــا شــده و 
بهبــود یافتــه باشــند مــوردی نــدارد. البتــه بایــد حداقــل دو هفته 
بیــن دو واکســن فاصلــه باشــد زیــرا ممکــن اســت برخــی بعــد 
ــا ایــن حــال حتــی تزریــق هــر دو  از تزریــق تــب کننــد. امــا ب

واکســن در یــک روز منعــی نــدارد. 
مقاله کامل را دی سایت خبری تحلیلی دیباگران بخوانید

زهرا طاهری

کودکان و نوجوانان قربانیان بی پناه جنگ نرم دشمن

محیط زیســت  از  حفاظــت  مدیریــت  طایــه دار  زنــان 
ــت  ــاح و مدیری ــی اص ــئولیت اصل ــه مس ــرا ک ــتند چ هس
ــان  ــده آن هاســت. زن ــر عه ــه ب ــواده و جامع مصــرف در خان
ــی هســتند،  ــت باالی ــی دارای شــان و منزل در فرهنــگ ایران
در ایــران زنــان در همــه عرصه هــا حضــور اثرگــذاری دارنــد 
ــداق  ــد. مص ــی می کنن ــف نقش آفرین ــای مختل و در حوزه ه
ــی،  ــی، مدیریت ــای فرهنگ ــت در عرصه ه ــن حضــور، فعالی ای
ــان  ــت. زن ــی اس ــی و کارآفرین ــی، ورزش ــادی، سیاس اقتص
هنــر،  حوزه هــای  در  اثربخشــی  و  کلیــدی  نقش هــای 
نویســندگی، ســینما، تئاتــر و ... دارنــد و بخــش عمده ایــی از 
ــود.  ــد می ش ــان تولی ــط زن ــه توس ــه در جامع ــوای اندیش محت
ــل های  ــده نس ــده و پرورش دهن ــد تربیت کنن ــان مي توانن زن
دوســتدار محیط زیســت باشــند. زنــان یکــی از ارکان اصلــی 
حفــظ، نگهــداری و توســعه محیــط زیســت و محــور توســعه 
حفاظــت  ســازمان  در  هســتند.  اقتصــادی  و  اجتماعــی 
ــد.  ــدی دارن ــش محــوری و کلی ــان نق ــز زن محیط زیســت نی
ــات  ــی و تمای ــگاه خانوادگ ــتن جای ــل داش ــه دلی ــان ب زن
فطــری، درک شــناخت بهتــر از طبیعــت نقــش برجســته ایی 
ــای مناســب در حفاظــت محیط زیســت را  ــن الگوه در تعیی
ــی  ــی از ارکان اصل ــت یک ــط زیس ــت  از محی ــد. حفاظ دارن
ــرای جامعــه اســت، و  ــن ب ــروت آفری ــداری محیطــی و ث پای

ــد.  ــش را در آن دارن ــان بیشــترین نق زن
 نقش زنان در حفظ محیط زیست 

امــروزی  شــگرف  پیشــرفت های  بــه  انســان  رســیدن 
ــده  ــام ش ــرش تم ــت س ــای پش ــت پل ه ــای شکس ــه به ب

ــب  ــده تخری ــد فزاین ــا رش ــاه ب ــک دوره کوت ــان در ی و جه
محیط زیســت روبــرو نمــوده اســت. یکــی از بســترهای رشــد 
انســان توســعه پایــدار اســت کــه تحقــق آن نیازمنــد توســعه 

ــت. ــت اس ــا طبیع ــگ ب ــو و هماهن ــه همس همه جانب
دامــان مــادران اولیــن مدرســه هــر کــودک اســت، کــه هــر 
ــود و  ــنا می ش ــی آش ــد زندگ ــوب و ب ــا خ ــودک در آن ب ک
ــر و  ــای پرخط ــیاری از رفتاره ــیر بس ــد مس ــان می توانن زن
ــذاری  ــه تاثیرگ ــد و دامن ــر بدهن ضــد محیط زیســت را تغیی
ــه  ــد ب ــن رو بای ــت. از همی ــاال اس ــاع ب ــا در کل اجتم آن ه

ــود.  ــژه ش ــه وی ــان توج ــتی زن ــای محیط زیس فعالیت ه
ــی  ــدت کوتاه ــت در م ــده محیط زیس ــب فزاین تخری

ــانی ــای انس ــل فعالیت ه ــه دلی ب
ــل  ــه دلی ــت، ب ــورش در طبیع ــاه حض ــان در دوران کوت انس
عملکــرد تــا حــدودی ناآگانــه و ســودجویانه، جهــان و 
ــواردی  ــت. م ــرار داده اس ــار ق ــت فش ــودات آن را تح موج
ــرای  ــر ب ــزون بش ــتجو روزاف ــرعت، جس ــون س ــد جن مانن
کشــف دارایی هــای  طبیعــت، رشــد جمعیــت، عطــش 
ــد ناشــی  ــواد زائ ــش م ــاط، توســعه شهرنشــینی و افزای ارتب
تخریــب  اســید،  باران هــای  آلودگی هــای صوتــی،  ازآن، 
جنگل هــا، بحــران انــرژی  و  محدودیــت دوام ذخایــر، 
ــی  ــع طبیع ــب مناب ــاف و تخری ــر،  ات ــرف  پایان ناپذی مص
و... همگــی باعــث دخالــت افراطــی بشــر در طبیعــت و رونــد 

ــت.  ــده اس ــت ش ــب محیط زیس افزایشــی تخری
مقالــه کامــل را در ســایت تحلیلی خبــری دیباگــران بخوانید 
سمیه طالب

زنان طالیه دار حفاظت از محیط زیست
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جلســه مشــترک بیــن شــورای فرهنــگ عمومــی و قــرارگاه 
فرهنگــی شهرســتان نجــف آباد بــا حضــور مســئولین ادارات 

و نهادهــای شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار شــد. 
حســناتی  حجت االسام و المســلمین  جلســه  ایــن  در 
ــدن  ــال ش ــه فع ــخنانی ب ــی س ــتان ط ــه شهرس ــام جمع ام
کمیته هــای تخصصــی شــورای فرهنــگ عمومــی اشــاره کرد.

موســی مباشــری معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرســتان 
ــال  ــرورت فع ــر ض ــی ب ــی تحلیل ــه گزارش ــا ارائ ــاد ب نجف آب

شــدن همــه دســتگاه های فرهنگــی و تدویــن برنامــه منظــم 
ــود.  ــد نم ــی تاکی ــرارگاه فرهنگ ــوان ق ــا عن ــگ ب و هماهن
درپایــان در ایــن جلســه قــرار بــر ایــن شــد کــه همــه ادارات 
ــری از اســاتید دانشــگاه،  ــا بهره گی ــای شهرســتان ب و نهاده
روحانیــون و هادیــان سیاســی بســیجی و ... برنامه هــای 
ــت  ــا جدی ــد و ب ــده دهن ــرارگاه فرهنگــی ارائ ــه ق خــود را ب

جهــت اجرایــی نمــودن آن اقــدام نماینــد.
اشرف زاده

                                                                     مقام سوم ژیمناست های نجف آباد 
ــد  ــای حام ــه نام ه ــادی ب ــر از ژیمناســت های نجف آب ــی و حضــور 4 نف ــی لطف ــتی مجتب ــه سرپرس ــان ب ــتان اصفه ــم اس تی
ــای  ــد از تیم ه ــاز بع ــب 42/3۷2 امیت ــا کس ــوی ب ــی خواج ــی و امیرعل ــا دهقان ــاهبندری، طاه ــیح ش ــو، محمدمس وحیدخ
یــزد و آذربایجــان شــرقی در  ســومین دوره رقابت هــای ژیمیناســیک المپیــاد اســتعاداهای برتــر ورزش کشــور بــه میزبانــی 

شهرســتان ســاری در اســتان مازنــدران در رشــته ترامپولیــن موفــق بــه کســب مقــام ســوم شــدند.
حســین فضیلــت داور نجف آبــادی دواری ایــن رقابت هــا را بــر عهــده داشــت و امیرعلــی عــرب در رده ســنی 11-12 ســال 

توانســت بــه مســابقات فینــال راه پیــدا کنــد. 
علیزاده

ــواده و  ــکیل خان ــگ ازدواج و تش ــج فرهن ــتای تروی در راس
فرزنــدآوری کــه یکــی از سیاســت های مهــم در پیشــگیری 
ــد  ــه قص ــن مقال ــت در ای ــران اس ــت در ای ــری جمعی از پی
ــواده  ــاوره های ازدواج و خان ــورد مش ــی در م ــا کم ــم ت داری

ــم. ــت کنی ــواده صحب ــان خان جهــت اســتحکام بنی
خانــواده از مهم تریــن بخش هــای یــک جامعــه اســت و 
ــد  ــن سیســتم را ایجــاد می کنن ــار هــم ای ــرد در کن زن و م
ــل  ــداوم و تکام ــد. ت ــاش کنن ــد ت ــل آن بای ــرای تکام و ب
ــیب و  ــورت آس ــرا در ص ــت دارد زی ــیار اهمی ــواده بس خان
ــیب های  ــار آس ــه نیزدچ ــواده، جامع ــیدن خان ــم پاش از ه

بزرگــی می شــود. 
ــرف اول  ــات ح ــویی، ارتباط ــی و زناش ــی خانوادگ در زندگ
ــن  ــد ای ــاش می کنن ــواده ت ــاورین خان ــه مش ــد ک را می زن
ارتبــاط بیــن افــراد خانــواده و همســر را بــه بهتریــن شــکل 
آمــوزش دهنــد و باعــث بهبــود زندگــی افــراد شــوند. برخــی 
از جوانــان در همــان ابتــدای ازدواج بــه مشــکاتی برخــورد 
ــه درســتی مدیریــت نشــود در آینــده  می کننــد کــه اگــر ب

ــد.  ــاد می کن ــری را ایج ــکات بزرگت مش
ــه  ــورد عاق ــه م ــا کســی ک ــر ب ــد اگ برخــی تصــور می کنن
آن هاســت ازدواج کننــد هرگــز بــه اختــاف و تفــاوت 
ســلیقه برنمی خورنــد و اگــر کوچکتریــن اختــاف یــا 
ــد.  ــد احســاس می کننــد کــه تفاهــم ندارن مشــکلی پیش آی
اگــر زوجیــن قبــل از ازدواج بــه مشــاوره مراجعــه کننــد تــا 
ــری  ــه ازدواج و درک عمیق ت ــبت ب ــی نس ــی منطق دیدگاه
ــکل  ــار مش ــر دچ ــد، کمت ــدا کنن ــترک پی ــی مش از زندگ
خواهنــد شــد. البتــه در زوجینــی کــه نیــز ازدواج کرده انــد 
و حتــی دارای فرزنــد هســتند مشــاوره خانــواده می توانــد بــا 
جلســات زوج درمانــی بــه بهبــود زندگــی آنــان و درک بهتــر 
خواسته هایشــان از زندگــی مشــترک کمــک شــایانی نمایــد.

ــرای  ــواده چیــز غیرعــادی نیســت و ب اختــاف در یــک خان
ــر  ــا اگ ــد، ام ــش آی ــت پی ــن اس ــی ممک ــواده ای ــر خان ه
ــران  ــات جب ــه درســتی برطــرف نشــود اتفاق ــع و ب ــه موق ب
ناپذیــری را رقــم می زنــد و تمــام اعضــای خانــواده را تحــت 
ــداوم و  ــظ، ت ــاوره در حف ــد. مش ــرار می ده ــود ق ــر خ تاثی
ــی دارد.  ــش مهم ــا نق ــاد تنش ه ــگام ایج ــواده هن ــل خان تکام

لزوم مشاروه پیش از ازدواج
ــود دارد  ــی وج ــس خودخواه ــی ح ــردی کم ــر ف درون ه

کــه برخــی مــوارد باعــث ایجــاد مشــکات جبران ناپذیــری 
می شــود. مشــاوره کمــک می کنــد تــا ایــن حــس کمرنــگ 
ــه  ــی ب ــود و خودخواه ــه خ ــردن ب ــما از فکرک ــده و ش ش
ــه  ــان ب ــر خودت ــاوه ب ــه دیگــران برســید. ع فکــر کــردن ب

ــد.  ــز توجــه کنی احساســات و مشــکات زوج خــود نی
محکــم  ازدواج  و  خانــواده  مشــاورین  اهــداف  از  یکــی 
ــل  ــاده ترین راه ح ــه س ــت ک ــی اس ــای زندگ ــردن پایه ه ک
ــای یکدیگــر اســت.  ــن از رفتاره آن شــناخت بیشــتر زوجی
و  آمــوزش می دهــد  را  ارتبــاط صحیــح  مشــاوره روش 
ــای  ــده و راه ه ــر ش ــا کمت ــن تفاوت ه ــد ای ــک می کن کم
ــن  ــه ای ــد و ب ــه می ده ــا را ارائ ــا تفاوت ه ــدن ب ــار آم کن
ــه دارای  ــن نکت ــند. ای ــم می رس ــه تفاه ــن ب ــب زوجی ترتی
ــار  ــن رفت ــه والدی ــی ک ــه در خانواده های ــت ک ــت اس اهمی
ــر  ــت تاثی ــز تح ــدان نی ــدارد، فرزن ــازگاری ن ــح و س صحی
ــد.  ــه کنن ــاوره مراجع ــه مش ــز ب ــان نی ــد آن ــه و بای قرارگرفت

فواید مشاوره قبل از ازدواج
1- بررسی ویژگی های فردی هر یک از طرفین 

2- تشــخیص نقاط قوت و ضعف هر یک از زوجین و آموزش 
نــکات مهــم بــرای رشــد نقــاط قــوت هــر یــک از زوجیــن
3- آموزش مهار های ارتباطی و راه های تقویت این مهارت ها

4- بررســی علت مشکات ایجادشــده و سعی در رفع آن ها تا 
حــد امــکان و ارائــه راهکارهایــی بــرای کاهش این مشــکات

ــل  ــه راه ح ــی و ارائ ــی و احتمال ــکات مال ــی مش ۵- بررس
ــل از آن ــکات حاص ــع مش ــرای رف ب

۶-  بررسی اهداف زوجین
مقالــه کامــل را در ســایت خبــری تحلیلی دیباگــران بخوانید
الهام شهریاری

تاثیر مشاوره ازدواج و خانواده در زندگی مشترک دیدار شهردار گلدشت با 
پرسنل کالنتری 17 شهر گلدشت

همزمــان بــا هفتــه نیــروی انتظامــی و فراجــا مهنــدس 
همــراه  بــه  گلدشــت  شــهردار  فردوســی  محمدمهــدی 
خادمیــاران آســتان مقــدس رضــوی و اعضــای شــورای 
اســامی شــهر گلدشــت و عده ایــی از مدیریــان شــهرداری در 
ــای  ــاندند و از فعالیت ه ــم رس ــری گلدشــت حضــور به کانت
ــد.  ــکر کردن ــی و تش ــی قدردان ــای انتظام ــبانه  روزی نیروه ش
ــی از  ــت یک ــت: امنی ــی گف ــدس فردوس ــدار مهن ــن دی در ای
نعمت هــای الهــی اســت کــه در مواقــع بحرانــی بیشــتر 
ــن  ــای ای ــد از فعالیت ه ــم و بای ــی می بری ــت آن پ ــه اهمی ب
ــرد.  ــکر ک ــت تش ــراری امنی ــظ و برق ــتای حف ــزان در راس عزی
ــتند  ــزان هس ــن عزی ــات ای ــناس زحم ــه قدرش ــردم همیش م
ــت.  ــی اس ــرای قدردان ــی ب ــت مغتنم ــم فرص ــام ه ــن ای و ای
در ایــن دیــدار ســرگرد ارجمنــد ریاســت کانتــری گلدشــت 
ــکرکرد.  ــی و تش ــان قدردان ــی و همراهانش ــدس فردوس از مهن
سمیه شریعتی

فعال شدن قرارگاه فرهنگی شهرستان نجف آباد
حضور معاون ورزش بانوان وزارت 

ورزش و جوانان بر سرمزار شهیدحججی 

مریــم کاظمی پــور معــاون ورزش بانــوان وزارت ورزش و جوانان 
بــا همراهــی زهــره مردانــی سرپرســت گــروه هماهنگــی امــور 
ورزش بانــوان اداره کل ورزش و جوانــان اســتان و مهــری براتــی 
ــاد  ــف آب ــتان نج ــان شهرس ــاون ورزش اداره ورزش و جوان مع
ــا حضــور برســرمزار شــهید محســن حججــی و یادمــان  در  ب
ــر  ــهید و دیگ ــن ش ــره ای ــاد و خاط ــاد ی ــف آب ــهدای نج ش

شــهدای شهرســتان را گرامــی داشــت.
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
به مناسبت روز جهانی نابینایان

هر چند که چشمانت، بر روی رنگ های دنیا،
 بسته است؛

هر چند که چشمانت، بر لبخند صبح و آسمان تیره 
شب، پلک نمی گشایند؛

هر چند که چشمانت در روشنایی رنگین کمان هزار 
رنگ خداوند، خاموشند؛ولی مگر شرط درک غایت 

خلقت، فقط چشم سر است؟!
روز عصای سفید و جهانی نابینایان مبارک

جامعه اي متوازن با کاهش شكاف طبقاتي
یکــی از مســائل مهــم نظام هــای سیاســی تحقــق برابــری اجتماعــی و کاهــش شــکاف طبقانــی 
ــه از  ــن فاصل ــردن ای ــم ک ــی و ک ــاد طبقات ــکاف و تض ــش ش ــل کاه ــن دلی ــه همی ــت ب اس

دغدغه هــای مســئوالن هــر کشــوری به شــمار می آیــد. 
ــاز  ــه از دیرب ــی اســت و مســاله ایی اســت ک ــع، شــکاف طبقات ــم جوام یکــی از آســیب های مه
رواج داشته اســت کــه در ایــن دوران موضوعــات آن وارد حــوزه مطالعــات اقتصــادی و اجتماعــی 

ــدازه و میزان هــای متقاوتــی وجــود دارد. ــا ان شده اســت. شــکاف طبقاتــی در اکثــر جوامــع ب
ــه  ــورد توج ــوده و م ــری ب ــای بش ــن آرزوه ــی از مهم تری ــادی یک ــت اقتص ــته عدال از گذش
ــوازن  ــادل نســبی و ت ــق و ایجــاد تع ــر مطل ــردن فق ــن ب ــا هــدف از بی اندیشــمندان اســت و ب
ــی  ــت اجتماعــی نباشــد و شــکاف طبقات در بیــن اقشــار اجتماعــی برقرارمی شــود. وقتــی عدال
افزایــش یابــد، رابطــه متناســبی بیــن تــاش افــراد و میــزان درآمــده و رفــاه دیــده نمی شــود و 
ــع  ــازات انحصــاری، مناب ــه موقعیت هــای مناســب و داشــتن امتی ــا دسترســی ب ــی کــم ب عده ای

ــد.  ــاص می دهن ــود اختص ــه خ ــی را ب ــل توجه قاب
وضعیت نابرابری در جهان

کارشناســان عقیــده دارنــد در طــول دهه هــای گذشــته فاصلــه طبقاتــی افزایــش پیداکرده اســت 
و موسســات جهانــی نیــز بــر اســاس آمارهــای مختلــف از وضعیــت نابســامان شــکاف و تضادهــای 
طبقاتــی خبــر می دهنــد. افزایــش نابرابــری اقتصــادی نــه تنهــا تهدیــدی بــرای پیوســتگی یــک 
جامعــه اســت بلکــه تهدیــدی جــدی بــرای اقتصــاد کشــورها می باشــد. نابرابــری درآمــد رشــد 
ــرار می دهــد و فرصــت رشــد را از بیــن  ــر ق ــی مــدت، کشــورها را تحــت تاثی اقتصــادی طوالن

می بــرد. 
ــر در  ــروزه فق ــد ام ــی می کردن ــر زندگ ــتمری بگیر در فق ــراد مس ــا اف ــال 1۹۸0 تنه ــر در س اگ
ــدی  ــری درآم ــا نابراب ــارزه ب ــرای مب ــده می شــود. ب ــز دی ــا نی ــای آن ه ــراد جــوان و خانواده ه اف
ــرای یــک رشــد اقتصــادی مناســب، فراهم ســازی شــغل خــوب راه حــل  و تشــویق کشــورها ب
مفیــد و موثــری اســت. طبــق گزارشــات موسســه آکســفام مجمــوع دارایــی ۸ نفــر از ثرتمندترین 

افــراد جهــان، برابــر بــا دارایــی نیمــی از مــردم کــرده زمیــن اســت
اثرات روانی شكاف طبقاتی 

ســیدجواد میــری جامعه شــناس و عضــو پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی گفــت: 
ــن شــکاف در  ــی شــده و ای ــه دچــار شــکاف های طبقات ــم ک ــه ای زندگــی می کنی ــا در جامع م
ســطح فــردی پیامدهــای روانشــناختی و تبعــات اجتماعــی گوناگــون را بــرای افــراد ایجــاد 

می کنــد. کمبــود، نبــود یــا فقــدان حــس اطمینــان اقتصــادی تبعــات مختلفــی در ســاحت های 
اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و روان شــناختی بــرای افــراد ایجــاد می کنــد. 

ــرمایه داری،  ــام س ــن نظ ــه در ای ــن اســت ک ــرد ای ــه قرارگی ــورد توج ــد م ــه بای ــر ک ــه دیگ نکت
ــنجیده  ــا  س ــانی آن ه ــود انس ــکوفایی های وج ــاس خوش ــر اس ــان ها ب ــخصیت و ارزش انس ش
ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــورد ارزیاب ــا م ــادی و دارایی ه ــته های م ــاس داش ــر اس ــه ب ــود بلک نمی ش
مثــا اگــر فــردی نتوانــد کار، منــزل، خــودرو و .. داشــته باشــد یــا نتوانــد فرزنــد خــود را حمایــت 
مالــی نمایــد تــا زندگــی مناســبی داشــته باشــد فاقــد آن چیــزی اســت کــه بــه او معنا مــی دهد. 

مقاله کامل را در سایت تحیلیل خبری دیباگران بخوانید 
احمد شریعتی

دکتریــداهلل عابــدی درنشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه بــر ضــرورت اهتمــام برتربیــت بدنــی 
در مــدارس تاکیــد کــرد وگفــت : یکــی از وظایــف آمــوزش و پــرورش بحــث تربیــت بدنــی اســت 

کــه ارتبــاط مســتقیمی بــا ســامت نســل آینــده و فرزنــدان  دارد.
ــا دانش آمــوزان از آمــوزش  ــه دلیــل بیمــاری کرون ــه اینکــه طــی دو ســال اخیــر ب ــا توجــه ب ب
ــر بعضــا  ــن ام ــد وای ــد بودن ــوزش راه دور بهره من ــا از آم ــد و صرف حضــوری محــروم شــده بودن
ــده چاقــی در بیــن دانش آمــوزان شــده اســت.  ــه پدی ــروز یــک ســری مســائل از جمل باعــث ب
ایــن وظیفــه یعنــی ورزش و ســامت دانش آمــوزان و اهمیــت آن صدچنــدان شــده اســت و بــر 
همیــن اســاس طــی جلســاتی کــه بــا مربیــان تربیــت بدنــی در مــدارس داشــته ایم ســعی کردیم 
ــت  ــر پناهــی معاون ــن بخــش دکت ــادآور شــویم. همــکاران ای ــه ایشــان ی اهمیــت موضــوع را ب
تربیــت بدنــی و آقــای چاوشــی معاونــت پرورشــی، زحمــت ایــن حــوزه را عهــده دار هســتند. 

ــوزه ورزش و  ــرورش در ح ــوزش و پ ــت آم ــزود: بضاع ــرورش اف ــوزش و پ ــس آم ــه رئی در ادام
تربیــت بدنــی 11 ســالن ورزشــی و یــک زمیــن چمــن رســالت در ســطح شهرســتان اســت و 
یــک زمیــن ســاحلی کــه بــزودی درصــدد افتتــاح آن هســتیم. نظــر مــن از بــدو ورود تاکنــون 
این اســت کــه ورزش و تربیــت بدنــی و به دنبــال آن تندرســتی بایــد عمومی تــر بشــود و 
دانش آمــوز مــا بتوانــد بــا خیــال راحــت حتــی بــدون پرداخــت هزینــه وارد فضاهــای ورزشــی 

بشــود.
ــه  ــوص هفت ــود را در خص ــزارش خ ــی گ ــت پرورش ــی و معاون ــت بدن ــت تربی ــه معاون در ادام
تربیــت بدنــی و اقداماتــی کــه در این خصــوص قــرار اســت انجــام شــود، ارائــه کردنــد.
احمد شریعتی

تندرستی دانش آموزان در دوره پساکرونا
در نشست صمیمانه با دکتر عابدی رئیس آموزش و پرورش نجف آباد به مناسبت هفته تربیت بدنی


