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2
خبر کوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــای  ــه ه ــی برنام ــور بررس ــه منظ ــاد  ب ــف آب ــتان نج شهرس
هفتــه کتــاب در روســتاها جلســه ای بــه میزبانــی بخشــداری 
مرکــزی و بــا حضــور رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان، رئیــس اداره کتابخانــه هــای عمومــی شهرســتان، 
دهیــاران روســتاهای نهضــت آبــاد، جــال آبــاد، همــت آبــاد 
و فیلــور برگــزار گردیــد. در ایــن نشســت ســید حســن لــوح 
موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد، 
ــاد و کســب  ــاب نجــف آب ــی کت ــه طــرح پایتخت ــا اشــاره ب ب
ــش  ــزود : افزای ــی اف ــج کتابخوان ــاق تروی ــهر خ ــوان ش عن
برنامــه هــای متنــوع در حــوزه کتابخوانــی روســتایی منجــر 
ــای ســطح  ــی و ارتق ــاب و کتابخوان ــگ کت ــعه فرهن ــه توس ب

فرهنــگ کتابخوانــی در روســتاهاخواهد شــد و ایــن مهــم تنها 
بــا همــکاری و هماهنگــی دهیــاران روســتاها میســر خواهــد 
شــد. در ادامــه مجیــد میرزایــی بخشــدار مرکــزی در خصوص 
برگــزاری زنــگ کتــاب در مــدارس ، غبــار روبــی گلــزار شــهدا 

و تقدیــر از کتابخــوان هــای فعــال مطالبــی را ارائــه داد.

دومینمرحلهطرحملی»آموزشهنربرایهمه«درسراسرکشور
ــی و  ــط عموم ــز رواب ــل از مرک ــه نق ــاد ب ــتان نجــف آب ــاد اســامی شهرس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش  رواب ــه گ ب
ــای  ــوزش ه ــزی و آم ــه ری ــر برنام ــرکل دفت ــماعیلی، مدی ــین اس ــامی، محمدحس ــاد اس ــگ و ارش ــانی وزارت فرهن اطاع رس
هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ایــن خصــوص گفــت: دومیــن مرحلــه طــرح »آمــوزش هنــر بــرای همــه« بــا هــدف 
گســترش عدالــت آمــوزش هــای فرهنگــی وهنــری در سراســر کشــور بــه ویــژه در مناطــق کمترتوســعه یافتــه و مــرزی آغــاز 
شــده اســت و ثبــت نــام در ایــن طــرح تــا 5 آبــان مــاه ادامــه خواهــد داشــت. مدیــرکل دفتــر برنامــه ریــزی و آمــوزش هــای 
ــه  ــن طــرح، ب ــام در ای هنــری خاطــر نشــان کــرد: کلیــه عاقمنــدان مــی تواننــد جهــت کســب اطاعــات بیشــتر و ثبــت ن
ســامانه  دفتــر  برنامــه ریــزی و آمــوزش هــای هنــری بــه نشــانی moozeshehonar.farhang.gov.ir   ) بخــش آمــوزش 

هنــر بــرای همــه (  و یــا  ادارات فرهنــگ وارشــاد اســامی اســتان محــل ســکونت خــود مراجعــه کننــد.

فراخوان بیستمین دوره جشنواره 
کتاب و رسانه 

ــران،  ــات ای ــاب و ادبی ــه کت ــی خان ــط عموم ــزارش رواب به گ
بیســتمین دوره جشــنواره کتــاب و رســانه بــا هــدف افزایــش 
توجــه بــه کارکردهــای رســانه در حــوزه نشــر و ترویــج 
ــی، شناســایی، معرفــی و تقویــت حضــور و فعالیــت  کتابخوان
ــوزه  ــازان ح ــان و برنامه س ــگاران، عکاس ــگاران، روزنامه ن خبرن
کتــاب، افزایــش ســطح و کیفیــت تولیــد آثــار مرتبط بــا حوزه 
ــای  ــاط حلقه ه ــت ارتب ــور، تقوی ــانه های کش ــاب در رس کت
صنعــت نشــر و رســانه، ریل گــذاری بــرای تولیــدات خاقانــه 
ایده هــای  از  حمایــت  و  معرفــی  شناســایی،  طریــق  از 
می شــود. برگــزار  و...  رســانه ای  محتــوای  تولیــد  برتــر 

بــه ایــن دوره از جشــنواره کــه مبتنــی بــر آیین نامــه جدیــد 
ــال در  ــران فع ــژه »ناش ــزه وی ــار جای ــود، چه ــزار می ش برگ
ــاب«،  ــانه ای کت ــال رس ــخصیت فع ــانه«، »ش ــتفاده از رس اس
»اثربرگزیــده بــه انتخــاب مــردم« و »رســانه حامــی کتــاب« 

نیــز افــزوده شــده اســت.
در بخــش »مســابقه آثــار« آثــار ارســالی در ســه حــوزه 
ــی و  ــی و تلویزیون ــا، پخــش رادیوی ــات و خبرگزاری ه مطبوع

رســانه های اجتماعــی بررســی و ارزیابــی می شــوند.
رســانه ای«  محتــوای  تولیــد  »ایده پــردازی  بخــش  در 
ــه  ــا توج ــدارد. ب ــود ن ــا وج ــال ایده ه ــرای ارس ــی ب محدودیت
بــه اهــدای دو جایــزه »ناشــر فعــال در اســتفاده از رســانه ها« 
و »شــخصیت فعــال رســانه ای کتــاب«، پذیــرش آثــار تنهــا از 
اهالــی رســانه نخواهــد بــود و ناشــرانی کــه محتوای رســانه ای 
ــار  ــد آث ــز می توانن ــند نی ــرده باش ــد ک ــوزه تولی ــن ح در ای

ــد. ــانه ای خــود را ارســال کنن رس
ــنواره  ــتمین دوره جش ــرکت در بیس ــدان بــرای ش عاقه من
کتــاب و رســانه از اول آبــان مــاه ۱۴۰۱ بــه مــدت یــک هفتــه 
فرصــت دارنــد بــا مراجعــه بــه پایــگاه اینترنتــی جشــنواره بــه 
نشــانی resane.ketab.ir نســبت بــه مطالعــه آیین نامــه و 

ــار و ایده هــای خــود اقــدام کننــد. ارســال آث

هماهنگیوبرنامهریزیهفتهکتاب

تجلیلازهنرمندانخوشنویسمهردشت
 بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد  همایــش تجلیــل از هنرمنــدان 
ــدان  ــل از هنرمن ــور  تجلی ــه منظ ــت ب ــی مهردش خوشنویس
خوشــنویس منطقــه مهردشــت و بــا حضــور فرمانــدار نجــف 
ــه  ــئولین منطق ــی از مس ــت ، جمع ــدار مهردش ــاد ، بخش آب
مهردشــت و هنرمنــدان خوشــنویس آن منطقــه برگــزار شــد.

ــاد  ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــوی رئی ــوح موس ــن ل ــید حس س
ــندی از  ــراز خرس ــن اب ــاد ضم ــف آب ــتان نج ــامی شهرس اس
اســتقبال مــردم هنردوســت منطقــه مهردشــت افــزود : بخــش 
ــری  ــی هن ــاالی  فرهنگ ــای ب ــت ه ــت دارای ظرفی مهردش
اســت  و هنرمنــدان توانمنــد و بااســتعدادی را دارا مــی باشــد.

ــش  ــان بخ ــن خوشنویس ــئول انجم ــفیعی مس ــی ش غامعل
مهردشــت و مســئول برگــزاری همایــش بــا اشــاره بــه اینکه در 
بخــش مهردشــت حدود یــک هــزار هنرمنــد وجــود دارد افزود 
: در آزمــون سراســری خوشنویســی کشــوری کــه در تابســتان 
ســال جــاری برگــزار شــد ؛ ۴۰ نفــر از هنرجویان خوشنویســی 
آموزشــگاه زریــن علویجــه منطقــه توانســتند باعــث افتخــاز نام 

شــهر و منطقه مهردشــت شــوند . رئیس انجمن خوشنویســان 
بخــش مهردشــت گفــت : در آزمــون امســال هنرمنــدان 
مهردشــت توانســتند در دوره هــای مقدماتــی ، متوســط، 
ــند. در  ــوش بدرخش ــاز خ ــی و ممت ــری ، عال ــوش ، تحری خ
ایــن همایــش موســی مباشــری بــا اشــاره بــه جایــگاه هنــر در 
کاهــش آســیب هــای اجتماعــی افــزود : هنــر باعــث احســاس 
آرامــش، تقویــت روحــی و روانــی، کاهــش اســترس، افزایــش 
انــرژی مثبــت و افزایــش معنویــت مــی شــود. گفتنــی اســت 
زنــده نویســی هنرمنــدان منطقــه و اجرای موســیقی ســنتی و 
تجلیــل از هنرمنــدان از دیگــر برنامــه هــای ایــن همایــش بــود .

اجرای نمایش قصه گرگ گرسنه 

ــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  ــه گــزارش رواب ب
نجــف آبــاد نمایــش » قصــه ی گــرگ گرســنه » کاری از گــروه 
نمایــش »نــگاه »بــه کارگردانــی میثــم طاهــری و نویســندگی 
محمــد حســین ناصــر بخــت  ویــژه کــودک و نوجــوان در محل 
ــن  ــاد در حــال اجــرا اســت. در ای ــگاه  نجــف آب تماشــاخانه ن
ــور  ،  ــا قربانپ ــری  ، پوری ــار طاه ــوروزی ، مهی ــدا ن ــش آی نمای
هســتی افشــاری ، مهتــاب صالحــی ، ســوگند صادقــی، مهــدی 
عســگرپور ، مهــدی شــکرالهی ، مریــم فاضــل ، بــاران اکبــری 
ــی ،مهــدی انتشــاری ،آنوشــا  ــد منتظــری ، مهــدی باران ، امی
کریمــی ،فاطمــه خاکــی ، نگیــن امیــری ،حانیــه براتــی ، کیمیا 
ــی  ــش م ــای نق ــه ایف ــا ب ــور و ســکینه قاســمی نی ــی پ صادق
پردازنــد. یــادآور مــی شــود  نمایــش قصــه ی گــرگ گرســنه  
ــب  ــدت 2۴ ش ــه م ــاه ب ــان م ــت ۱3 آب ــاه لغای ــر م از 2۰ مه
از ســاعت ۱9 لغایــت 2۰:3۰ در محــل  تماشــاخانه نــگاه 
ــان   ــان شــریعتی - بعــداز خیاب ــاد - خیاب ــه نشــانی نجــف آب ب

کشــاورز پذیــرای عمــوم عاقــه منــدان مــی باشــد.

ــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  ــه گــزارش رواب ب
ــر  ــاور وزی ــی مش ــور مقیم ــا حض ــاد ب ــف آب ــتان نج شهرس
ــگ و  ــر کل فرهن ــی مدی ــامی، تمنای ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ارشــاد اســامی اســتان، مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ویــژه شهرســتان نجــف آباد، تنــی چنــد از مدیران شهرســتانی 
ــر ، مجتمــع  و جمعــی از پیشکســوتان عرصــه فرهنــگ و هن
ــل  ــایی و تحوی ــاد بازگش ــف آب ــمان نج ــری آس ــی هن فرهنگ
خانــه هنرمنــدان ایــن شهرســتان شــد. رئیــس اداره فرهنــگ 

و ارشــاد اســامی شهرســتان نجف آبــاد در حاشــیه بازگشــایی 
ایــن مجتمــع گفــت: بــرای بازســازی ایــن مجتمــع فرهنگــی 
هنــری کــه ۶۰۰ مترمربــع زیربنــا دارد بالــغ بــر یــک میلیــارد 
تومــان از اعتبــارات اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
هزینــه شــده اســت . ســید حســن لــوح موســوی افــزود : بــه 
تازگــی کار مرمــت و بازســازی ایــن مجتمــع انجــام شــد و قرار 
ــتان  ــری شهرس ــی و هن ــف فرهنگ ــای مختل ــروه ه ــت گ اس

بتواننــد از امکانــات آن اســتفاده کننــد.

بازگشاییمجتمعفرهنگیهنریآسمان
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6رتبهبرتردردومینجشنوارهرشدبرایدانشگاهآزادنجفآباد
ــراه  ــات هم ــاد و هی ــد نجف آب ــامی واح ــگاه آزاد اس ــجویی دانش ــی دانش ــاون فرهنگ ــین رضا، مع ــر حس ــور علی اکب ــا حض ب
ایشــان و دانشــجویان منتخــب واحدهــای دانشــگاه آزاد سراســر کشــور و در محــل دانشــگاه آزاد واحــد اصفهــان آئیــن اختتامیــه 

دومیــن جشــنواره سراســری رشــد دانشــگاه آزاد اســامی برگــزار شــد. 
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد جامــع مســتقل نجف آبــاد خــوش درخشــید و از بیــن 7۴ اثــر برگزیــده توانســت ۶ اثــر انتخابــی را 
بــه خــود اختصــاص دهــد. پریســا شــکراللهی در بخــش نگارگــری، زحــل توکلــی در بخــش مصنوعــات ســنگی، طیبــه هاشــمی 
در بخــش پادکســت، شــها ابــن علیــان در بخــش پوســتر، منیــژه حیــدری در بخــش نقاشــی و محمدمهــدی ابراهیمــی در 

بخــش خوشنویســی، رتبه هــای برتــر را از آن خــود کردنــد.
پارسا

ابراهیــم مطلبــی مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات 
ــانان  ــابقات آتش نش ــت: مس ــان گف ــهرداری اصفه ــی ش ایمن
پهلــوان یــا قوی تریــن مــردان آتش نشــان بــرای اولیــن 
ــر  ــم و ۱5۰ نف ــور ۱۰ تی ــا حض ــان ب ــور در اصفه ــار در کش ب
ــازمان  ــن س ــاش ورزشــکاران ای ــده و ت ــا ای شــرکت کننده، ب
و ســاخت تجهیــزات الزم کــه همگــی نمادهــای آتش نشــانی 
بودند، در ســطح اســتان اصفهان و در خیابان کاوه در ایســتگاه 
آتش نشــانی شــماره ۶ برگــزار شــد. بــا توجــه بــه موفقیــت در 
اولیــن مرحلــه برگــزاری ایــن مســابقات، امیدواریــم در آینــده 
دهیاری هــای  و  شــهرداری ها  ســازمان  هماهنگی هــا  بــا 
ــور  ــیع تر وکش ــطح وس ــابقات را س ــن مس ــم ای ــور بتوانی کش

برگــزار کنیــم. 
ــانی و  ــازمان آتش نش ــور ورزش س ــئول ام ــر مس ــدی نص مه
خدمــات ایمنــی شــهرداری اصفهــان گفــت: این مســابقات که 

بــا همــت واحــد ورزش معاونــت آموزش و پیشــگیری ســازمان 
برگــزار شــد از نظــر ســطح فنــی در ســطح بســیار باالیــی قرار 
داشــت. در دو روز مســابقات شــرکت کننده هــا بــدون حاشــیه 
ــا هــم  ــا نشــاط و انگیــزه بســیار زیــاد ب و در فضایــی ســالم ب
بــه رقابــت پراختنــد. در ایــن مســابقات تیم هایــی از اصفهــان، 
نجف آبــاد، گلپایــگان، شــاهین شــهر، دولــت آبــاد، فوالدشــهر، 

درچــه و مبارکــه حضــور داشــتند. 
در ایــن مســابقات تیــم اصفهــان مقــام اول، گلپایــگان نائــب 
قهرمــان و نجف آبــاد در مقــام ســوم را کســب کردنــد. محمــد 
ــی 7۰  ــی رده منف ــژاد زارع ــی 8۰، ن ــا منتظــری رده منف رض
ــه  ــاد ب ــم نجف آب ــرات تی ــی 9۰ نف ــورانی رده منف ــی س و عل

مربیگــری الیــاس نامــداری بودنــد.
اشرف زاده

رتبهسومآتشنشاناننجفآبادیدرمسابقاتآتشنشانانپهلوان

بــا شــروع فصــل پاییــز و ســرد شــدن هــوا ابتــا بــه 
بیمار هــای ویروســی از جملــه آنفلوآنــزا، ســرماخودرگی 
ــی  ــاری ویروس ــزا بیم ــت. آنفلوآن ــده اس ــتر ش ــا بیش و کرون
شــدید تنفســی اســت امــا ســرماخورگی یکــی از رایج تریــن 
ــا هــم ویــروس تنفســی  بیماری هــای ویروســی اســت وکرون

ــی دارد.  ــروس قبل ــا دو وی ــی ب ــه تفاوت های ــت ک اس
ایــن نکتــه مهــم اســت کــه ابتــدا ایــن بیماري هــای مشــابه 
و شــایع کــه عائــم مشــابهی دارنــد تشــخیص داده شــود زیرا 
اگــر شــما بیمــاری ســاده ایی ماننــد ســرماخوردگی داشــته 
ــا،  ــد مطب ه ــی مانن ــز درمان ــه مراک ــه ب ــا مراجع ــید و ب باش
ــرض  ــود را در مع ــته خ ــا ناخواس ــتان ها و کلینیک ه بیمارس

ــد.  ــرار می گیری ــا ق ــد کرون ــی مانن ــای خطرناک بیماری ه
آنفلوآنــزا بــا تــب ناگهانــی، ســردرد، آبریــزش و بــدن 
درد همــراه اســت و بعــد از چنــد روز درگیــری ریــه و 
ــد و  ــته باش ــراه داش ــه هم ــزی ب ــی و مغ ــای قلب درگیری ه
برخــاف کرونــا و ســرماخوردگی داروی اختصاصــی دارد. 

ــت. ــا ۱۰ روز اس ــاری 7 ت ــول بیم ط
ســرفه، روبوســی، دســت دادن، دســت زدن بــه ســطوح 
آلــوده، تمــاس بــا دســت آلــوده بــا اشــیا از راه هــای انتقــال 

ــت.  ــزا اس ــروس آنفلوآن وی
کســانی کــه عائمــی ماننــد ســردرد، تــب بــاالی 38 درجــه، 
ــدید،  ــی ش ــتگی و کوفتگ ــاس خس ــرفه، احس ــودرد و س گل
ــه  ــه ب ــرادی ک ــم و اف ــی و چش ــزش بین ــات، آبری درد عض
تازگــی در مکان هــای آلــوده یــا مســافرت بوده انــد، افــرادی 
ــد  ــتند و بای ــروس هس ــن وی ــه ای ــکوک ب ــه مش ــتند ک هس

ــد. ــت کنن ــتی را رعای ــای بهداش پروتکل ه
زنــان بــاردار، کــودکان زیــر 5 ســال، افــراد بــاالی ۶5 ســال، 
ــه  ــا ب ــراد مبت ــی و اف ــتم ایمن ــص سیس ــار نق ــراد دچ اف
بیماری هــای مزمــن ماننــد دیابــت، آســم، بیماری هــای 

قلبــی و عروقــی افــرادی هســتند کــه بیشــتر در معــرض ایــن 
ــراد  ــه اف ــرای هم ــزا ب ــد. واکســن آنفلوآن ــرار دارن ــاری ق بیم
توصیــه نمی شــود و فقــط بــرای گروه هــای حســاس و 
پرخطــر معرفی شــده و با دســتور پزشــک اســتفاده می شــود. 

راه های پیشگیری از سرایت آنفلوآنزا به دیگران 
۱- بــه مکان هــای عمومی نرویــد و در منزل اســتراحت کنید.

ــد و  ــت کنی ــر رعای ــک مت ــل ی ــراد را حداق ــا اف ــه ب 2- فاصل
ــد. ماســک بزنی

3- در هنگام سرفه و عطسه از دستمال استفاده کنید.
ــون شســته و از  ــا آب و صاب ۴- دســت های خــود را مکــرر ب

محلــول ضدعفونــی الکلــی اســتفاده کنیــد.
5- از حضــور در مکان هــای شــلوغ خــودداری کنیــد و اگــر 

ماســک خیــس شــد آن را عــوض کنیــد.
مقاله کامل را در سایت خبری تحلیلی دیباگران بخوانید

زهرا طاهری

آیاآنفلوآنزاگرفتم؟

سرقت در اثر سواستفاده از اعتماد 
صاحب کار

ــم  ــرهنگ میث ــاد، س ــتان نجف آب ــی شهرس ــده انتظام  فرمان
از  آمــده  به دســت  اطاعــات  بــا  گفــت:   گوهری آرانــی 
ــده  ــع ش ــدی مطل ــک کارگاه تولی ــرقتی ی ــوال س ــروش ام ف
و بررســی موضــوع در دســتور کار نیــروی انتظامــی قــرار 
ــی  ــی اصل ــوان متول ــه عن ــردی ب ــات ف ــد از تحقیق ــت. بع گرف
ــر از  ــات وی 5 نف ــا اعتراف ــد و ب ــتگیر ش ــرقت کارگاه دس س
ــن  ــگاه ای همدســتانش دســتگیر شــدند. در بازرســی از مخفی
ــد.  ــف ش ــروقه کش ــوال مس ــال ام ــارد ری ــارقان 2۰ میلی س
ــتفاده از  ــا سواس ــه ب ــرد ک ــرار ک ــد اق ــن بان ــی ای ــم اصل مته
اعتمــاد صاحــب کارگاه، فاکتورهــای جعلــی خــروج بــار صــادر 
ــدی  ــاس تولی ــتانش اجن ــا کمــک همدس ــرده اســت و ب می ک
ــان  ــاندند. متهم ــروش می رس ــه ف ــرده و ب ــارج ک کارگاه را خ
بــرای اقدامــات قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی شــدند.
علیزاده

برگزاری دومین نشست کارگروه 
فرهنگ و ادب فارسی 

ــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  ــه گــزارش رواب ب
ــاد دومیــن نشســت کارگــروه فرهنــگ و  شهرســتان نجــف آب
ــت  ــتفاده از ظرفی ــزی و اس ــه ری ــدف برنام ــا ه ادب فارســی ب
ــوزش و  ــی آم ــه میزبان ــری شهرســتان ب هــای فرهنگــی و هن

ــا حضــور اعضــای کارگــروه برگــزار شــد. ــرورش و ب پ
ــدی رئیــس آمــوزش و پــرورش  در ابتــدای جلســه یــداهلل عاب
و دبیــر کارگــروه فرهنــگ و ادب فارســی ضمــن خیــر مقــدم 
ــگ و ادب فارســی  ــروه فرهن ــن در خصــوص کارگ ــه حاضری ب
نکاتــی را ارائــه نمــود و افــزود ابــن کارگــروه بنــا بــه تصمیمــات 

شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان تشــکیل شــده .
ــاد  ــگ و ارش ــاون اداره فرهن ــی مع ــه عباداله ــه محبوب در ادام
اســامی نجــف آبــاد در ســخنان کوتاهــی در خصــوص 
ــه  ــی را ارائ ــی مطالب ــگ عموم ــورای فرهن ــای ش ــروه ه کارگ
ــزی  ــه ری ــا برنام ــا ب ــروه قصــد دارد ت ــن کارگ ــزود : ای داد و اف
ــر و ادب  در  ــان هن ــر و بازب ــا یکدیگ ــا ب ــتگاه ه ــل دس و تعام
راســتای جلوگیــری از  آســیب هــا و معضــات شهرســتان گام 

ــردارد. ــری ب ــای موث ه
گفتنــی اســت اولین نشســت کارگــروه فرهنــگ و ادب فارســی 
پیــش از ایــن بــا حضــور رئیــس و دبیرکارگــروه در دفتــر امــام 

جمعــه نجــف آبــاد در تیرمــاه ســال جــاری برگــزار شــد.
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خبر کوتاه وارداتنخستینمحمولهآنتیبیوتیکتاآخرهفته

مشــاور رئیــس ســازمان غــذا و دارو: کمبــود ســرم در کشــور بــه حداقــل رســیده اســت و تقریبــاً می تــوان گفــت کــه رفــع 
شــده اســت.

ــت مصــرف ســرم های  ــرا اولوی ــدارد زی ــر صــادرات ســرم صحــت ن ــی ب ــب منتشرشــده در فضــای مجــازی مبن برخــی مطال
ــاز داخلــی اســت. تولیدشــده در داخــل کشــور، تأمیــن نی

نخســتین محمولــه آنتی بیوتیــک وارداتــی آخــر هفتــه جــاری بــه کشــور وارد می  شــود و در عیــن حــال تولیــد آنتی بیوتیــک 
نیــز بــه صــورت ســه شــیفت در کشــور انجــام و داروهــای تولیــد شــده بــه ســرعت توزیــع می شــود.

جامعــه شناســان توســعه، مقولــه توســعه را در برابــر مقولــه 
رشــد قــرار مــی دهنــد. مفهــوم رشــد، بــه پیشــرفت و ترقــی 
جامعــه در ابعــاد مــادي و عینــی، بــه ویــژه تولیــد اقتصــادي 
ــعه در بردارنــده  اشــاره دارد. در حالــی کــه مفهــوم توس
پیشــرفت و ترقــی جامعــه در تمــام ابعــاد زندگــی اســت. از 
ایــن رو درادبیــات مربــوط بــه توســعه از توســعه اقتصــادي، 
توســعه سیاســی، توســعه اجتماعــی، توســعه منابــع انســانی 

و توســعه فرهنگــی ســخن بــه میــان مــی آیــد.
اساســاً فرهنــگ یکــی از مهــم تریــن عوامــل تحقــق توســعه 
ــش  ــی از پی ــم یک ــی، ه ــعه فرهنگ ــن رو توس اســت، و از ای
شــرط هــاي بنیــادي تحقــق توســعه و هــم یکــی از آرمــان 
ــن رو  ــه اســت، از همی ــر جامع ــادي توســعه در ه ــاي بنی ه
بیشــتر صاحــب نظــران توســعه، از جملــه کارگــزاران و 
مســئوالن ســازمان ملــل متحــد، تاکیــد خاصــی بــر فرهنــگ 
بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن عوامــل تحقــق توســعه دارند.

ــش  ــن بخ ــی از مهمتری ــوان یک ــه عن ــی ب ــت فرهنگ مدیری
هــاي فرهنگــی جامعــه، محــور و زیــر بنــاي اساســی توســعه 
ــز  ــی از آن رو حائ ــت فرهنگ ــود. مدیری ــی ش ــوب م محس
ــه و  ــراد جامع ــی اف ــگ در زندگ ــه فرهن ــت ک ــت اس اهمی
ــن  ــرمایه، ف ــی، س ــوآوري، کارآفرین ــی، ن ــت مل ــاد هوی ایج
آوري و... اهمیــت بســیار دارد. اصطــاح مدیریــت فرهنگــی 
جامعــه اگــر چــه بســیار فراتــر از مدیریــت فرهنگــی 
ــر  ــوان زی ــه عن ــی ب ــاي فرهنگ ــش ه ــا و بخ ــازمان ه در س
مجموعــه هــاي آن جامعــه اســت، امــا بــراي اجــرا و کاربــرد، 
تفــاوت ماهــوي چندانــی نــدارد. از آنجــا کــه هــدف گــذاري 
ــوند،  ــی ش ــت محســوب م ــزي ضــرورت مدیری ــه ری و برنام
ــر  ــدون شــناخت وضعیــت موجــود کــه مبتنــی ب ــن دو ب ای

ــر نمــی باشــد. ــکان پذی گذشــته اســت ام
ــدي از  ــره من ــا به ــران فرهنگــی ب ــذا شایســته اســت مدی ل
ــتاي  ــازمان و در راس ــاء س ــت ارتق ــا در جه ــی ه ــن ویژگ ای

ــد. ــري را بردارن ــاي موث ــی گام ه ــعه فرهنگ توس
۱- برنامــه محــور، هدف گرا، پیشــرفت گرا وآینده نگر باشــد.
2 - داراي اســتعداد و توانایــی هــاي مدیریت و رهبري باشــد.

ــی،  ــدي، آموزش ــد بع ــف چن ــا و وظای ــئولیت ه ــه مس 3- ب
ــد. ــف باش ــود واق ــی و اداري خ ــادي، فرهنگ ارش

ــه و  ــی آگاهان ــر، نگرش ــوان مدی ــه عن ــود ب ــه کار خ ۴- ب
ــد. ــته باش ــی داش علم

5- در زمینــه مدیریــت، داراي مهــارت هــاي فنــی، انســانی، 
ادارکــی باشــد.

ــراي  ۶- مســائل و مشــکات کارکنــان را تشــخیص داده و ب
حــل آنهــا کوشــش کنــد.

7- در محیــط ســازمان و هنــگام رفتــار بــا کارکنــان اخــاق 
و برخــورد مناســب داشــته باشــد.

ــته  ــاس شایس ــر اس ــش و ب ــر بخ ــو اث ــه نح ــا را ب 8- کاره
ــد. ــذار نمای ــد واگ ــص و تعه ــاالري، تخص س

ــح  ــاوت صحی ــل قض ــري و عم ــم گی ــگام تصمی ــه هن 9- ب
ــد. ــار نمای ــت رفت ــا قاطعی ــوده و ب نم

ــاد  ــی )ســینرژي( در فکــر و عمــل، اعتق ــه هــم افزای ۱۰- ب
قلبــی داشــته باشــد.

ــا و  ــارت ه ــا، مه ــرش ه ــاح نگ ــاي اص ــه ه ۱۱- در زمین
ــد. ــا باش ــان کوش ــود و کارکن ــش خ ــطح دان ــاء س ارتق

و  پــرورش  هــاي  زمینــه  و  خاقیــت  آوري،  نــوع   -۱2
گســترش آن را در تمــام ســطوح کارکنــان فراهــم نمایــد.

۱3-  بــه فــن آوري ارتباطــات و توســعه معقــول و متناســب 
آن در ســازمان معتقــد باشــد.

۱۴- در برنامــه ریــزي هــاي راهبــردي ســازمان، کارگروهــی 
و بــاز خــورد گرفتــن از بدنــه را یــک اصــل بدانــد.

ــاي  ــه ه ــته و از اندیش ــارکتی داش ــداز مش ــم ان ۱5- چش
ــد. ــره جوی ــازمان به ــاء س ــراي ارتق ــان ب ــوب کارکن خ
مقاله کامل را در سایت خبری تحلیلی دیباگران بخوانید

 محمد علی توالیی کارشناس ارشد مدیریت امور فرهنگی

دیدار با پهلوان بهرام ایزدیتوسعهفرهنگیومدیریتکارآمد

همزمــان بــا هفتــه تربیت بدنــی، دکتــر یــداهلل عابــدی مدیــر 
آموزش وپــرورش شهرســتان نجــف آبــاد همــراه بــا جمعــی از 
مســئولین آموزش وپــرورش شهرســتان در منــزل بهــرام ایزدی 
بــرای ادای احتــرام بــه پهلــوان پیش کشــوت حضــور یافتنــد. 
پهلــوان بهــرام ایزدی در 5 اســفند ســال ۱3۱۶ در شهرســتان 
ــه  ــات ب ــم ادبی ــدرک فوق دیپل ــا م ــد شــد و ب ــاد متول نجف آب
اســتخدام آموزش وپــرورش درآمــد. وی در 35 ســال خدمــت 
صادقانــه خــود ۱۱ ســال در مناطــق محــروم مشــغول تدریس 
ــی،  ــد شــهید جال ــز مدارســی مانن ــود. در ســاخت و تجهی ب
منوچهــری و نبــوت نیــز همکاری های مهمی را داشــته اســت. 

مقاله کامل را در سایت خبری تحلیلی دیباگران بخوانید
 غامحسین زاده

بهره برداری فاز نخست 
نگین گلدشت 

ــال ۱۴۰۱  ــه س ــرد: بودج ــار ک ــی اظه ــدی فردوس محمدمه
شــهرداری گلدشــت برمبنــای رقــم ۴۶ میلیــارد تومــان 
پیش بینــی شــده کــه طــی ۶ مــاه نخســت ســال 25 میلیــارد 
تومــان آن یعنــی بیــش از 5۰ درصــد تحقــق یافتــه اســت کــه 

ــه لحــاظ زمانــی از وصــول بودجــه عقــب نیســتیم. ب
ــی و  ــزود: امســال ۶۴ درصــد بودجــه در بخــش عمران وی اف

3۶ درصــد در بخــش جــاری لحــاظ شــده اســت.
شــهردار گلدشــت با اشــاره بــه پروژه هــای عمرانی شــهرداری، 
ــار  ــدان میوه وتره ب ــی می ــای عمران ــرد: پروژه ه ــان ک خاطرنش
ــزی  ــاح شــد؛ در حــال برنامه ری ــاه افتت ــزرگ شــهر خردادم ب
واگــذاری  حــال  در  غرفه هــا  هســتیم،  ســرمایه گذار  بــا 
و بــه لحــاظ بهره بــرداری در حــال شــکل گیری اســت.

پــروژه  نخســت  فــاز  بهره بــرداری  از  گلدشــت  شــهردار 
مجتمــع بین راهــی نگیــن گلدشــت خبــر داد و اضافــه کــرد: 
ایــن پــروژه در فــاز نخســت شــامل پمــپ بنزیــن و گازوئیــل 

و مجموعه هــای خدماتــی اســت.
ــدان  ــروژه می ــارکتی پ ــرارداد مش ــرد: ق ــح ک ــی تصری فردوس
میــوه و تره بــار شــهرداری گلدشــت ۱7 میلیــارد تومــان 
ــوی  ــذاری از س ــاس قیمت گ ــر و براس ــا درحال حاض ــود، ام ب
کارشناســان دادگســتری، ارزش ملــک بیــش از صــد میلیــارد 

تومــان شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه قــرارداد مشــارکتی پــروژه مجتمــع 
ــر  ــت: درحال حاض ــود، گف ــان ب ــارد توم ــی 33 میلی بین راه
فــاز نخســت طــرح بیــش از 5۰ میلیــارد تومــان ارزش دارد و 
ــت. ــان اس ــارد توم ــش از دو میلی ــی بی ــوار کارآفرین ــار بل اعتب

معرفیبانکذخیرهشیرمادر
بانک ذخیره شیر مادر چیست؟

بانــک شــیر محلــی اســت کــه شــیرهای اهدایــی از مــادران 
ــی شــود  ــره م دارای صاحیــت اهــدا، اخــذ و در بانــک ذخی
ــی  ــات پاستوریزاســیون روی آن انجــام م )در فریزرهــا( عملی
شــود و یــک نمونــه از ایــن شــیر در آزمایشــگاه کشــت مــی 
ــوزادان  ــت ن ــرد جه ــد نک ــی در آن رش ــر میکروب ــود اگ ش

ــی شــود. محــروم از شــیر مــادر اســتفاده م
شیرهای اهدایی شامل حال چه نوزادانی می شود؟

اکثــرا نــوزادان نــارس محــروم از شــیر مــادر، مصــرف 
ــوزادان در  ــتند. ن ــی هس ــیرهای اهدای ــی ش ــدگان اصل کنن
ــا وزن پاییــن،  ــوزادان ب معــرض خطــر بیمــاری هــا شــامل ن
بســتری در بخــش مراقبــت هــای ویــژه، نــوزادان مبتــا بــه 
ــر، اســهال مقــاوم  ــه، ســندروم روده تحریــک پذی ســوء تغذی
بــه درمــان، ســندروم نفروتیــک، ناهنجــاری مــادرزادی، 
ــص  ــی و نق ــیر مصنوع ــل ش ــدم تحم ــد، ع ــال رش اخت

ــد. ــی باش ــی م ایمن
کدام مادران می توانند اهدا کننده شیر باشند؟

مادرانــی کــه نوزادشــان در بخــش نــوزادان بســتری هســتند 
و شــیر اضافــی دارنــد و یــا در منــزل شــیرخوار زیــر یکســال 

داشــته و شــیر مــازاد بــر نیــاز فرزنــد خــود دارنــد. 
ــی  ــمی و روان ــل جس ــامت کام ــد از س ــادران بای ــن م ای
برخــوردار باشــند و ســن مــادر بــاالی ۱8ســال باشــد. 
آزمایــش مثبــت از نظــر ایــدز و هپاتیــت نداشــته باشــند و 
شــریک جنســی آنهــا در معــرض خطــر ایــن امراض نباشــد.

اگر شما تمایل به اهداء شیر دارید:
ــرای  قبــل از هــر چیــز مطمئــن باشــید کــه شــیر کافــی ب
فرزنــد خــود داریــد، بــا همســرتان صحبــت کنیــد و رضایــت 

وی را جلــب کنیــد. 
ــورت  ــه ص ــد ب ــی توانی ــیر م ــک ش ــت در بان ــرای عضوی ب
ــز  ــتان )مرک ــیردهی شهرس ــاوره ش ــز مش ــه مرک ــوری ب حض
ســجاد( مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن۰3۱۴2723۱۶۰ 

ــد.  ــاس بگیری تم
اهــدای شــیر یــک عمــل بشــر دوســتانه اســت کــه منفعــت 
ــگان در  ــورت رای ــه ص ــدارد و ب ــده ن ــدا کنن ــرای اه ــی ب مال

ــرد. ــی گی ــرار  م ــار دریافــت کننــده ق اختی
مقاله کامل را در سایت خبری تحلیلی دیباگران بخوانید

شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد
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احداثسالنیادمانشهداینجفآباد
عبدالرســول امامــی شــهردار نجف آبــاد جایــگاه ایثــار و شــهادت نجف آبــاد را شــرح داد و گفــت: برای مراســمات و جایگاه معنی شــهدا، 
احــداث ســاختمان یادمــان شــهدا در دســتور کار قــرار کرفــت. مدیریــت شــهری بــا کمــک خیرین ایــن پــروژه را به نتیجه می رســاند. 
مــوزه شــهدای نجف آبــاد نیــز یکــی دیگــر از پروژه هــای حــوزه ایثــار و شــهادت در شهرســتان اســت کــه از گذشــته مطــرح شــده و 
بعــد از اجرایــی شــدن عملیــات آن بــه بهــره بــردای خواهــد رســید. یکــی از اقدامــات عرصــه توســعه فرهنــگ ایثــار و شــهادت انجام 

فعالیت هــای تبلیغــی و فرهنگــی اســت کــه بایــد در کنــار پروژه هــای عمرانــی انجــام شــود.
بیــان خاطــرات و بررســی زندگــی شــهدا و ایثارگــران بــرای نســل جــوان از جهــت الگوســازی و ترویــج فرهنگ هــای ارزشــی اهمیــت 
دارد. در نجف  آبــاد فعالیت هــای فرهنگــی بــه مناســبت گرامی داشــت روز شــهدا و مقــام و جایــگاه آنــان در طول ســال انجام می شــود. 
 غامحسین زاده

دیدار فرماندار ویژه نجف آباد و 
مدیرکل منابع طبیعی 

موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه نجــف آبــاد 
بــا مهنــدس کاظمــی مدیــرکل منابــع طبیعــی اســتان دیــدار و 
گفتگــو کــرد. در ایــن دیــدار فرمانــدار ویــژه نجــف آبــاد برخــی 
مســائل و مشــکات زمیــن هــای منابــع طبیعــی شــهر نجــف 
ــی  ــتار پ ــرح و خواس ــی را مط ــای مردم ــت ه ــاد و درخواس آب
گیــری و حــل آنهــا شــد . در ادامــه از زمیــن هــای کشــاورزی 
ــی  ــد میدان ــفید بازدی ــع ســنگ س ــاد و مرت ــد آب ــه محم محل
نمــوده و بــا جمعــی از کشــاورزان و مرتــع داران دیــدار و 

گفتگــو و درخواســت هــای آنهــا را اســتماع نمودنــد.

ویژهبرنامههایهفتهتربیتبدنیوورزش

کارکردهایمثبتومنفیفضایمجازی
ــران شــد، شــبکه ای  از ســال ۱37۰، شــبکه  اینترنتــی وارد ای
ــگاه  ــریف و دانش ــی ش ــگاه صنعت ــدا وارد دو دانش ــه ابت ک
ــایر  ــترس س ــرعت در دس ــه س ــپس ب ــد و س ــان ش گی
ــا،  ــا، نهاده ــی، ارگان ه ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و موسس دانش

ــت.  ــرار گرف ــردم ق ــه م ــی و عام ادارات دولت
ــدون این کــه  ــزاری کــه وارد یــک فرهنــگ ســنتی شــد، ب اب
فرهنــگ اســتفاده از آن موجــود باشــد. زمانی کــه یــک ابــزار 
و عنصــری مــادی وارد فرهنــگ کشــوری می شــود امــا 
عنصــر معنــوی یــا فرهنگــی آن نباشــد جامعــه بــا دیرکــرد 
ــرو می شــود. کــه در ایــن  ــا تاخــر فرهنگــی روب ــی ی فرهنگ
شــرایط آن ابــزار کارکــرد مفیــد و مثبــت خــود را از دســت 
ــرات مخــرب ومنفــی خواهــد داشــت بنابرایــن  می دهــد و اث

ــرو خواهدشــد. ــادی روب ــای زی ــا مشــکات و چالش ه ب
اینترنت هــای  و  هوشــمند  موبایل هــای  گســترش  بــا   
شــبکه ها  دیگــر  ســوی  از  و  ســو  یــک  از  پرســرعت 
وگروه هــای مجــازی و ســایت ها بــه طــرز ناباروانه ایــی 
ــه  ــادی ب ــراد زی ــت و اف ــش یاف ــت افزای ــتفاده از اینترن اس
اینترنــت دسترســی پیــدا کردنــد، در ایــن وانفســا نوجوانــان 
ــدند.  ــزار ش ــن اب ــراه ای ــو و هم ــتر همس ــان بیش و جوان

در ایــن چنــد ســال اخیــر کــه مــدارس غیرحضــوری 
بیــن  ویــژه  بــه  اینترنــت  نفــوذ  ضریــب  شــدند 
ــا دارای  ــتر آن ه ــا بیش ــه وتقریب ــش یافت ــوزان افزای دانش آم
ــی،  ــت تحصیل ــث اف ــن باع ــتند و ای ــراه هس ــی هم گوش
گوشــه گیری،  پرخاشــگری،  افســردگی،  فرمان نابــرداری، 
ناهنجاری هــای  و  اســت  شــده   ... و  زودرس  بلــوغ 
شــخصیتی و اجتماعــی را بــه دنبــال داشــته اســت.

دچــار  اخیــر  ســال های  ایــن  در  جوانــان  و  نوجوانــان 
ــتری  ــتاندارد بیش ــای غیراس ــره و رفتاره ــای پرمخاط رفتاره
ــرار از منــزل، گرفتــار شــدن در باندهــای فــروش  شــده اند. ف
ــاذی،  ــرقت، اخ ــد س ــازمان یافته مانن ــم س ــدر، جرائ موادمخ
دورغیــن  و  کاذب  عرفان هــای  هزره نــگاری،  شــرط بندی، 
ــت  ــان اس ــن آن ــر در کمی ــیب های پرخط ــه آس و ... از جمل
ــی  ــه توســط عده ای ــن اعمــال مجرمان ــکاب ای ــرای ارت ــه ب ک

منحــرف و فرصت طلــب اغفــال شــده اند. 
ایــن پدیــده جمعــی و فراگیــر ضربــات و لطمــات بی شــماری 
را بــه فرهنــگ مملکــت وارد می کنــد و راهــی را بــرای 

ــرای ضربــه بــه  ــرم و خامــوش دشــمن ب هجــوم فرهنگــی، ن
ــد.  ــاز می کن ــران را ب ــی ای ــی و مذهب ــای مل ــا، ارزش ه باوره
نتیجــه آن ولنــگاری فرهنگــی، خودباختگــی، خودبیگانگــی 
بی اعتمــادی  و  بی قیــدی  هویــت،  بحــران  فرهنگــی، 
ــوس  ــگ نام ــرای فرهن ــون و چ ــن بی چ ــی و پذیرفت فرهنگ
ــا مولفه هــای فرهنگــی و اعتقــادی مــا  ــه را دارد کــه ب بیگان

ــدارد.  ــی ن همخوان
ــو و  ــد و نم ــان در دوره رش ــان و جوان ــا نوجوان ــن فض در ای
اســتفاده افراطــی از وســایل ارتبــاط جمعــی و فضــای 
ــی،  ــای اجتماع ــه بیماره ــا ب ــتعد ابت ــا  مس ــازی آن ه مج
روانــی و اعتیــاد تکنولــوژی شــده اند. فقــر حرکتــی، تحلیــل 
ــز و  ــال در تمرک ــکلتی، اخت ــیب های اس ــزی، آس ــت مغ باف
یادگیــری، اضطــراب، کمبــود عــزت نفــس، وســواس فکــری، 
ــش از حــد تلفــن  ــرات اســتفاده بی ــر اث ــی و ... از دیگ تنهای

ــراه اســت.  هم
ــیب ها، معضــات و  ــی از آس ــا بخش ــان شــده تنه ــوارد بی م
ــت و  ــز شده اس ــش برانگی ــه چال ــت ک ــی اس ناهنجاری های
ــدی  ــای ج ــد بحران ه ــا می توان ــل آن ه ــدم ح ــورت ع در ص
ــادی  ــی و اقتص ــی، فرهنگ ــی، اجتماع ــائل سیاس را در مس

ایجــاد کنــد.
مقاله کامل را در سایت خبری تحلیلی دیباگران بخوانید.

احمد شریعتی

بازدید فرماندار ویژه نجف آباد از 
یک واحد پرورش دام سبک

ویــژه  فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون  مباشــری  موســی 
شهرســتان نجــف آبــاد بــه همــراه جعفــر زاده معــاون 
فرمانــداری و صالحــی مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان از 
ــفید  ــنگ س ــه س ــفندی در منطق ــرورش گوس ــد پ ــک واح ی
نجــف آبــاد بازدیــد و مســائل و مشــکات آن را مــورد بررســی 
قــرار دادنــد. در ایــن بازدیــد پــس از ارائــه درخواســت هــای 
همتــی مجــری و ســرمایه گــذار ایــن مجتمــع ،فرمانــدار ویــژه 

ــود. ــه نم ــتورات الزم را ارائ ــاد دس ــف آب نج

بازدید فرماندار ویژه نجف 
آباد از یک واحد دامداری 

صنعتی در مهردشت

ــف  ــژه نج ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــری مع ــی مباش موس
آبــاد بــه همــراه بخشــدار بخــش مهردشــت از مجتمــع 
ــود. ــد نم ــت بازدی ــود مهردش ــا بهب ــی کیمی گاوداری صنعت

ــه حــدود  ــع ک ــن مجتم ــذار ای ــر  و ســرمایه گ ــی مدی میرزای
ــتم  ــام سیس ــت : تم ــیری دارد گف ــزار راس گاو ش ــک ه ی
ــرای بهداشــت آن  ــوده و ب ــزه ب ــع مکانی ــن مجتم ــت ای فعالی
طــرح مناســبی اجــرا شــده اســت. در ایــن بازدیــد مباشــری 
از تــاش هــای انجــام شــده ایــن ســرمایه گــذار تشــکر و قــدر 
ــتور  ــود و در خصــوص مســائل و مشــکات آن دس ــی نم دان

ــود. ــادر نم الزم را ص

همزمــان بــا هفتــه تربیت بدنــی و ورزش ویژه برنامه هــای 
گوهگشــت،  همایــش  خانوادگــی،  پیــاده روی  همایــش 
جشــنواره شــاد ورزشــی برگــزار شــد. در ایــن پیــاده روی کــه 
ــا مشــارکت مســئولین، شــهردار و اعضــای شــورای شــهر  ب
نجف آبــاد، رئیــس و اداره ورزش و جوانــان همــراه بــود و 
حاضریــن از باغملــی تــا پیســت اســکیت پــارک کوهســتان 
محــل برگزاری جشــنواره شــاد ورزشــی را پیاده طــی نمودند.

ــی  ــود: قرآئــت آیات بخش هــای برنامــه شــامل مــوارد ذیــل ب

از کام اهلل مجیــد، پخــش ســرود ملــی جمهــوری اســامی و 
ــف  ــی هیات هــای مختل ــی و زورخانه ای ــی ورزش پهلوان معرف
ورزشــی ماننــد کشــتی، کاراتــه، بوکــس، ژیمناســتیک، 
ــر  ــی دیگ ــیربازی و  برنامه های ــور شمش ــو،، پارک ــگ ف کون
ــرح، اجــرای  ــدازی، ورزش هــای ایروبیــک و مف ماننــد مــچ ان
ــکیت،  ــی اس ــرای گروه ــوردی، اج ــأت کوهن ــی هی نمایش

ــی، دارت و ..  ــل ران ــواری  و اتومبی موتورس
زهرا طاهری
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خبر کوتاه

قطار  پیک امید و زندگی
 در روستاهای تیران و کرون

ســوت قطــار بچــه هــای مســجد و جوانــان در تیــران و کــرون 
ــه صــدا درآمــد و هــر روســتا یکــی از ایســتگاه هــای ایــن  ب
کاروان فرهنگــی شــده کــه هــر هفتــه بــا حجمــی از برنامــه 

هــای فرهنگــی عــازم یــک آبــادی مــی شــوند.
ــت  ــی اس ــن کاروان فرهنگ ــام ای ــی ن ــد و زندگ ــک و امی  پی
ــران  ــا مســیر روســتایی را در تی کــه در دوران پیــش از کرون
ــذاب  ــای ج ــه ه ــه برنام ــا ارائ ــرده و ب ــی ک ــرون را ط و ک
ــا  ــی شــده ت ــی فرصت ــری، آموزشــی و اجتماع فرهنگــی، هن
ــم  ــق از مفاهی ــن مناط ــردم ای ــات، م ــه خدم ــر ارائ ــاوه ب ع
ــوند. ــد ش ــره من ــز به ــی نی ــای اجتماع ــوزه ه ــی در ح آموزش

ــاز  ــی ب ــای کرونای ــت ه ــش محدودی ــا کاه ــم ب ــال ه امس
ــتاز  ــن و پیش ــو را روش ــد و لوکوموتی ــت کردن ــان هم جوان
صحنــه خدمــت بــه مــردم شــدند و ایــن روزهــا حاصــل تاش 
ایــن گــروه فرهنگــی را در بیــن مــردم روســتایی مــی بینیــم.

ــات  ــه خدم ــش، ارائ ــرای نمای ــاب، اج ــگاه کت ــی نمایش برپای
مشــاوره، آمــوزش خانــواده هــا، اهــدا هدیــه هــای فرهنگــی و 
برپایــی کتابخانــه از جملــه خدمــات ایــن کاروان بــوده کــه در 

هــر هفتــه بــه روســتاها مــی رونــد.
بررســی میدانــی و پژوهــش رفتــاری پشــتوانه ای بــرای ایــن 
طــرح شــده تــا متناســب با نیــاز هــر روســتا خدمــات متفاوت 
ارائــه شــود و همیــن اتفــاق توانســته وجــه متمایــز اتفاقــات 
فرهنگــی گذشــته دیگــر ســازمان هــا بــا کاروان پیــک امیــد و 
زندگــی باشــد. کانــون امــام حســن مجتبــی تیــران، موسســه 
فرهنگــی دیــار نــور نجــف آبــاد، کانــون نســل جــوان فــردا در 
ایــن طــرح همــگام و هــم قــدم هســتند کــه البتــه دســتگاه 

هــای اداری و دهیــاری هــا از آنــان حمایــت مــی کننــد.
ارائه برنامه برای کودکان، نوجوانان، جوانان خانواده ها

قطــار امیــد و زندگــی وقتــی بــه یــک روســتا می رســد همــه از 
خدمــات آن بهــره منــد مــی شــوند در حالــی کــه در برخــی از 
طــرح هــای فرهنگــی تنها مخصــوص یک گروه ســنی بــوده اما 
در ایــن برنامــه کلیــه گــروه هــای ســنی بهــره منــد می شــوند.

ــم  ــون مفاهی ــی پیرام ــط آموزش ــک محی ــا در ی ــواده ه خان
ــد و  ــی بینن ــوزش م ــی آم ــای اجتماع ــه ه ــاری و دغدغ رفت
ــوزش  ــابقه و کاس آم ــر مس ــط دیگ ــان در محی ــدان آن فرزن

ــد. ــی دارن ــی و فرهنگ اجتماع
فعالیــت هــای هنــری و فرهنگــی جانبــی ایــن طــرح جذابیــت 
خاصــی را بــرای اهالــی روســتایی ایجــاد کــرده و البتــه مــردم 

شــهرهای شهرســتان هــم متقاضــی ایــن برنامــه بــوده انــد.
پیک امید و زندگی تجلی مشارکت همگانی

ــود  ــاص ب ــای خ ــاخصه ه ــی دارای ش ــد و زندگ ــک امی پی
ــم  ــه آن پرداختی ــزارش ب ــن گ ــی ای ــهای قبل ــه در بخش ک
امــا آنچــه تجلــی طــرح را رقــم زده، مشــارکت بیــن بخشــی 
و همبســتگی جوانــان و نوجوانــان بــرای ارائــه خدمــات 
متفــاوت و اثــر بخــش اســت. مجــری طــرح از نیــت آســمانی 
ــد. ــان شــده ان ــان همــراه ایــن جری و دلســوزی گفــت کــه جوان

ــکاری  ــری و هم ــتگی ناپذی ــی از خس ــم فرهنگ ــای تی اعض
خوبــی کــه بــا وجــود برخــی از نامایمتــی هــای وجــود دارد 
ــا ســرمایه ای ارزشــمند اســت. ــن ه ــد و همــه ای مــی گوین

ــه  رشــد  ــی و رو ب ــش جهان ــی و چال ــک نگران ــود آب ی کمب
اســت. افزایــش جمعیــت جهــان، افزایــش تقاضــای جهانــی 
آب، تغییــر الگوهــای مصــرف، رشــد شهرنشــینی و گســترش 
کشــاورزی آبــی از علــل کمبــود آب در کشــورها اســت 
کــه در مناطــق جغرافیایــی متفــاوت اســت. تامیــن آب 
کافــی بــرای افزایــش تولیــد غــذا کــه پاســخگوی نیازهــای 
جمعیــت آینــده باشــد یــک مســاله حیاتــی اســت. تغییــرات 
اقلیمــی بــار زیــادی بــر بحــران جهانــی آب دارد. رویدادهایی 
ــی  ــارش، طوالن ــای ب ــدن دوره ه ــاه ش ــد کوت ــی مانن اقلیم
ــواردی  ــیل از م ــدید س ــالی، تش ــای خشک س ــدن دوره ه ش

ــد.  ــد می کن ــان را تهدی ــران آب در جه ــه بح ــت ک اس
بــا کمیــاب شــدن منابــع آب، مشــکاتی در تخصیــص 
مجبــور  کشــورها  می آیــد.  وجــود  بــه  آب  عادالنــه 
ــا  ــی ی ــع کشــاورزی، شــهرداری، صنعت ــن مناف می شــوند بی
ــدون آب  ــع ب ــد. در واق ــاب کنن ــی را انتخ محیط زیســت یک

ــت. ــد داش ــود نخواه ــی وج ــت مل امنی
پیامدهای کمبود آب برای مردم جهان

یکــی از بزرگتریــن چالش هــای جهــان کــه تحــوالت منفــی 
بســیاری بــر جهــان داشــته اســت مشــکل کمبــود آب اســت. 
مبتــا شــدن بــه انواعــه بیماری هــا، فقــر و گرســنگی، نابودی 

ــتی  ــوع زیس ــن تن ــت رفت ــرت و از دس ــتگاه ها، مهاج زیس
برخــی از پیامدهــای کم آبــی بــرای مــردم جهــان اســت. در 
زیــر بــه برخــی مــوارد پیامدهــای کم آبــی را بیــان می کنیــم.

نبــود دسترســی بــه آب آشــامیدنی:  بزرگتریــن 
ــه آب آشــامیدنی  ــراد ب ــدم دسترســی اف ــی ع مشــکل کم آب

ــت.  ــالم اس ــازه و س ت
ــتگی  ــی گرس ــکات کم آب ــر از مش ــی دیگ ــنگی : یک گرس
اســت. اگــر آب کافــی بــرای آبیــاری محصــوالت کشــاورزی 
ــردم  ــاز م ــورد نی ــذای م ــن غ ــد، تامی ــته باش ــود نداش وج
ــد.  ــی مانن ــادی گرســنه م ــراد زی ــود و اف ــد ب مشــکل خواه
عــدم  صــورت  در  بیماري هــا:  بــه  مبتــا شــدن 
ــام  ــا حم ــیدن ی ــا نوش ــراد ب ــز اف ــه آب تمی ــی ب دسترس
ــه  ــراد ب ــود و اف ــدن می ش ــای آب وارد ب ــردن، باکتری ه ک

انــواع بیماری هــا مبتــا می شــوند. 
ــال دارد.  ــه دنب ــر ب ــب فق ــی اغل ــرت: کم آب ــر و مهاج فق
ایــن افــراد منابعــی بــرای رشــد و توســعه خــود نمی تواننــد 
بــه دســت بیاورنــد و در چنیــن شــرایطی بــه ســختی جــان 

ــد.  ــه در می برن ــالم ب س
ــات  ــکال حی ــه اش ــرای هم ــتگاه ها: آب ب ــودی زیس ناب
در ســیاره زمیــن بســیار مهــم اســت. کمبــود آب بــه مــدت 
و  می شــود  زیســتگاه ها  کل  نابــودی  موجــب  طوالنــی 

ــود.  ــود می ش ــان ناب ــات و گیاه حیوان
ــب  ــود آب موج ــتی: کمب ــوع زیس ــت رفتن تن از دس
منقــرض شــدن برخــی از گونه هــای گیاهــی و حیوانــی 
ــردن  ــد ک ــل و رش ــد مث ــه تولی ــادر ب ــر ق ــود و دیگ می ش
نیســتند و ایــن موجــب از بیــن رفتــن تنوع زیســتی می شــود 

مقاله کامل را در سایت خبری تحلیلی دیباگران بخوانید
سمیه شریعتی

نجفآبادمیزبانمسابقاتشمشیربازیقهرمانیدختران
مســابقات شمشــیربازی قهرمانــی دختــران اســتان اصفهــان در رده ســنی نونهــاالن بــه میزبانــی شهرســتان نجــف آبــاد  در ســه 
اســلحه اپــه، فلــوره و ســابر بــه مناســبت هفتــه تربیــت بدنــی و ورزش  بــا شــرکت 2۶ بازیکــن و بــا حضــور شــیرین رضایــی 
ــی  ــاد در آکادم ــات شمشــیربازی نجــف آب ــس هی ــس فدراســیون شمشــیربازی کشــور و ســمیرا سیدحســینی ریی ــب ریی نای

ــاد در مجموعــه ورزشــی والیــت ویاشــهر برگــزار شــد. شمشــیربازی نجــف آب
مقام های کسب شده بازیکنان نجف آباد )اسلحه اپه(:

نونهاالن زیر ۱۴ سال : مینا براتی- مقام اول، مبینا امینی و ستاره سالدورگر- مقام سوم مشترک
نونهاالن زیر ۱2 سال : ستاره سالدورگر-  مقام دوم

نونهاالن زیر ۱۰ سال : یکتا اسرافیلیان- مقام دوم، ترنم بهروز فر- مقام سوم

بحرانکمبودآب،نگرانیجهانی

متخصصیــن اعتقــاد دارنــد کــه پیــری جمعیــت هــم 
ــر رشــد اقتصــادی را  ــت ب ــرات مثب ــم اث ــی و ه ــرات منف اث
ــورهای  ــده، کش ــای آین ــد. در دهه ه ــته باش ــد داش می توان
توســعه یافته بــا کاهــش نیــروی کار و افزایــش درصــد افــراد 
ــش  ــادی، افزای ــر اقتص ــد. از نظ ــد ش ــرو خواهن ــن روب مس
افــراد پیــر و کاهــش جمعیــت فعــال باعــث ســخت تر 
ــد  ــد ش ــا خواه ــش هزینه ه ــات و افزای ــن امکان ــدن تامی ش
کــه ایــن عوامــل ســرمایه گذاری عمومــی و در نهایــت رشــد 
اقتصــادی را کاهــش می دهــد. از طرفــی امــروزه امیــد 
ــت  ــراد فعالی ــود اف ــی ش ــث م ــر، باع ــی طوالنی ت ــه زندگ ب
اقتصــادی بیشــتر و طوالنی تــری داشــته باشــند و ایــن خــود 

ــد داشــت.  ــر اقتصــاد خواه ــت ب ــر مثب اث
ــه در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد  ــر اســاس پژوهشــی ک ب
فیروزکــوه انجــام شــد، نشــان داد کــه: در کشــورهایی کــه 
ــری  ــر پی ــت، اث ــال اس ــتر از 7۰ س ــی بیش ــه زندگ ــد ب امی
ــه  ــر رشــد اقتصــادی منفــی و در کشــورهایی ک جمعیــت ب
امیــد بــه زندگــی کمتــر از 7۰ ســال اســت ایــن اثــر مثبــت 
اســت. ایــن موضــوع نشــان دهنده کاهــش شــدید بهــره وری 

ــه بعــد اســت.  و کارایــی از یــک ســن خــاص ب
ــد  ــال باش ــاالی 7۰ س ــی ب ــه زندگ ــد ب ــر امی ــن اگ بنابرای
ولــی جمعیــت بــاالی ۶5 ســال بیشــتر از 2۰ درصــد 
باشــد احتمــال کاهــش رشــد اقتصــادی از شــاخص پیــری 

ــود.  ــد ب ــاد خواه ــت زی جمعی
کاهش نیروی کار توانمند در جامعه 

ملــی  تولیــد  چرخه هــای  جــوان  و  ســالم  کار  نیــروی 

و توســعه را بــه حرکــت درآورده و منجــر بــه افزایــش 
ــد شــد. شــاخص ســالخوردگی یکــی از  ــی خواه ــد مل درآم
مهم تریــن شــاخص های مرتبــط بــا تحــوالت جمعیتــی 
ــاالی ۶5  ــالمندان ب ــبت س ــا نس ــه ب ــی رود، ک ــمار م ــه ش ب
ــه  ــد ک ــه دســت می آی ــر ۱5 ســال ب ــودکان زی ــه ک ســال ب
اگــر ایــن نســبت رونــد صعــودی داشــته باشــد، جامعــه بــا 
پیــری جمعیــت و کاهــش شــدید نیــروی کار جــوان مواجــه 
ــک  ــی ی ــرایط بحران ــف در ش ــن توصی ــا ای ــد. ب ــد ش خواه
کشــور ناچــار بــه وارد کــردن نیــروی کار از کشــورهای دیگــر 
خواهــد شــد کــه ایــن خــود موجــب چالش هــای فرهنگــی و 

ــادی خواهــد شــد.  ــی زی امنیت
ــر از ۶۴  ــراد باالت ــل اف ــل تکف ــه دلی ــروی کار ب ــی نی از طرف
ــاد  ــه اقتص ــر بدن ــتقیم ب ــای غیرمس ــار هزینه ه ــال دچ س
خانــوار خواهــد شــد و ســطح رفــاه جامعــه کاهــش می یابــد 
زیــرا بــر افــراد مولــد بــرای تامیــن معــاش افــراد ســالخورده 

ــود.  ــار وارد می ش ــل فش ــت تکف تح
مقالــه کامــل را در ســایت خبری تحلیلــی دیباگــران بخوانید
سمیه طالب

اثراتپیریجمعیتبراقتصاد
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ــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش شهرســتان  ب
نجــف آبــاد بــا حضــور یــداهلل عابــدی معــاون مدیــرکل و مدیر 
آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجــف آبــادو اعضــای کمیتــه 
ــر  ــد غی ــه پدافن ــر عامــل جلســه نکوداشــت هفت ــد غی پدافن
عامــل ســال ۱۴۰۱ بــا شــعار بــرای مــردم: پدافنــد غیــر عامل 
،حفاظــت از زیــر ســاختها ،تــداوم کارکــرد هــا برگــزار شــد. 
عابــدی در ایــن جلســه کــه در ســالن اندیشــه برگــزار شــد، 
ــن  ــود. همچنی ــد نم ــل تاکی ــر عام ــد غی ــرورت پدافن ــر ض ب
مقــرر گردیــد بخشــنامه هــا در ایــن  هفتــه بــا شــعار هفتــه 
ارســال گــردد، دوره ضمــن خدمــت بــرای معاونیــن پرورشــی 
ــه انجــام شــود و... ــن زمین ــی در ای ــزار گــردد، همایش های برگ

اصالحموادیازقانونانتخاباتشوراهاونحوهتعیینشهرداران
نماینــده مــردم شهرســتان هــای نجــف آبــاد و تیــران و کرون در مجلس شــورای اســامی گفــت: طرح اصــاح مــوادی از قانون 
انتخابــات شــوراها و نحــوه تعییــن شــهرداران مورد بررســی و تصویــب قرار گرفــت و این طرح در جلســه امروز جمع بندی شــد. 
ابوالفضــل ابوترابــی افــزود: اعضــای کمیســیون در جلســه امــروز مصــوب کردند کــه کاندیداهــای انتخابات شــوراهای شــهر باید 
در زمــان انتخابــات، گزینــه مــورد نظــر خود برای شــهرداری را نیز معرفــی کنند. همچنین شــهردارانی که از ســوی کاندیداهای 
انتخابــات شــوراهای شــهر معرفــی می شــوند بایــد صاحیت شــان در هیأت هــای اجرایــی و نظــارت مــورد بررســی قــرار گیــرد. 
ابوترابــی تصریــح کــرد: طبــق ایــن مصوبــه، مــردم بــا انتخــاب اعضــای شــوراهای شــهر عمــًا شــهردار مــورد نظــر خــود را 
ــز مشــخص می شــود. ــات شــوراها، شــهردار نی ــد و پــس از شــمارش آرا و مشــخص شــدن نتیجــه انتخاب ــز انتخــاب می کنن نی

بنابــر گزارشــات دریافتــی متاســفانه در اســتان اصفهــان در 
ســال جــاری تاکنــون ســه مــورد بیمــاری هــاری در گربــه 
کــه هــر ســه از نظــر آزمایشــگاهی تاییــد شــده، شناســایی 
ــال  ــه در طــول 5 س ــی اســت ک ــن در حال شــده اســت. ای
گذشــته تنهــا یــک مــورد در ســال 99 شناســایی و تاییــد 
ــاری  ــوارد ه ــز م ــای کشــوری نی ــود. در بررســی ه شــده ب
ــج  ــال ۱۴۰۰ و پن ــه ای در س ــل ماحظ ــش قاب ــه افزای گرب

ــه اول ۱۴۰۱ داشــته اســت. ماه
راه های سرایت بیماری هاری به حیوان و انسان شامل  

بیمــاری،  ســرایت  راه  تریــن  اصلــی  گرفتــن:   گاز   -۱
گازگرفتــن بــه وســیله حیــوان هــار اســت.

2-  پوســت: از طریــق پوســت ســالم، هــاری ســرایت پذیــر 
ــم در  ــا زخ ــراش ی ــن خ ــک تری ــی از راه کوچ ــت ول نیس

ــی شــود.  ــل م ــاری منتق ــن بیم پوســت ای
3-  نســوج مخاطــی:  ویــروس هــاری از طریــق مخــاط آلوده 
ــه انســان و حیــوان هــای دیگــر منتقــل مــی شــود. ــز ب نی

۴-  تنفس:  ســرایت هاری از طریق تنفس، بویژه در غارهای 
ــت.  ــر اس ــکان پذی ــوده ام ــای آل ــاش ه ــی خف ــل زندگ مح
ــت،  ــد اس ــن را ه بعی ــال از ای ــوارش:  انتق ــتگاه گ 5- دس
ولــی حیــوان گوشــتخوار ممکــن اســت بــه نــدرت از طریــق 

ــا شــوند .  ــرده  مبت ــار م ــوان ه خــوردن الشــه حی
5- جفت به جنین                  

ــروس هــاری بســیار حســاس اســت  ــوده: وی ۶-  وســایل آل
ــی رود،  ــن م ــه ســرعت از بی ــور و خشــکی ب ــل ن و در مقاب
ــوارد  ــط در م ــوده فق ــایل آل ــق وس ــاری از طری ــن ه بنابرای

ــی شــود .  ــل م اســتثنایی منتق
7-  انســان بــه انســان: تــا بــه حــال، مــوارد معــدودی انتقــال 

هــاری از انســان بــه انســان از طریــق پیونــد اعضــاء در دنیــا 
گــزارش شــده اســت.

ــکوک   ــار مش ــا بیم ــورد ب ــای الزم در برخ ــدام ه اق
ــی   ــایل حفاظت ــتفاده از وس ــف (  اس ال

ــد هــاری ــرم ض ــل هــاری  و س ــیون کام  ب( واکسیناس
ــد  ــراد نیازمن ــاند اف ــی رس ــز م ــه اطــاع همشــهریان عزی ب
جهــت مراقبــت در نوبــت صبــح بایــد  بــه  پایــگاه  ســامت  
امــام حســن مجتبــی )ع (، واقــع در خیابــان  قــدس غربــي 
و در نوبــت عصــر و   روزهــاي تعطیــل بــه شــبکه بهداشــت 
واقــع در خیابــان  آبــاد،  نجــف  و درمــان  شهرســتان 
شــهید مطهــري، جنــب فرمانــداري  و در نوبــت شــب 
ــه بیمارســتان شــهید محمــد منتظــری مراجعــه نماینــد. ب

نکتــه بســیار مهــم ایــن اســت کــه شستشــوي محــل گــزش  
ــدت   ــه م ــزش  ب ــه گ ــه اولی ــون در لحظ ــیله آب و صاب بوس
2۰ دقیقــه از اهمیــت بســیار  زیــادي برخــوردار مــي باشــد.
مقالــه کامل را در ســایت خبــری تحلیلی دیباگــران بخوانید.
شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد

مشاهدهبیماریهاریدرگربه  بهره برداری کتابخانه عمومی 
بخش کرون

فرمانــدار تیــران و کــرون گفــت: کتابخانــه بخــش کــرون بــا 
ــرداری  ــه بهره ب ــی ب ــارات دولت ــهرداری و اعتب ــارکت ش مش

می رســد.
ــاب  ــر 2 ب ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــا  اظه ــی محمدی کی عل
ــدازی  ــه عمومــی در شهرســتان تیــران و کــرون راه ان کتابخان

ــود. ــره ب ــت بی به ــن مزی ــرون از ای ــه بخــش ک ــد ک ش
وی افــزود: ایــن کتابخانــه آمــاده بهره بــرداری و افتتــاح 
ــد. ــد ش ــاح خواه ــاب افتت ــع کت ــه مناب ــز ب ــا تجهی ــه ب ــت ک اس

ــه  ــدار تیــران و کــرون ادامــه داد: احــداث ایــن کتابخان فرمان
از ســال 85 مطــرح و فرآینــد احــداث آن طوالنــی شــده بــود 

کــه بــا تأمیــن اعتبــار بــه ســرانجام رســید.
ــه  ــای اداره کتابخان ــاس گزارش ه ــر اس ــرد: ب ــه ک وی اضاف
عمومــی بــه مــرور زمــان افــزون بــر ۱۰ میلیــارد ریــال هزینــه 
شــده اســت. توســعه خدمــات دیجیتــال و الکترونیــک بــرای 
امانــت دهــی کتــاب در شــهر تیــران بــا ایجــاد زیرســاخت ها 

آغــاز و بــه کل شهرســتان تعمیــم داده خواهــد شــد.
محمــدی کیــا بــا اشــاره بــه توســعه فرهنــگ مطالعــه، گفــت: 
ــری مســاجد  ــای فرهنگــی و هن ــدارس و کانون ه ــت م ظرفی
ــورد  ــه م ــگ مطالع ــج فرهن ــی و تروی ــغ کتابخوان ــرای تبلی ب
اســتفاده قــرار گیــرد و هم افزایــی بیــن بخشــی بــرای توســعه 

فرهنــگ مطالعــه انجــام شــود.
فرمانــدار تیــران و کــرون خاطرنشــان کــرد: تبلیغــات شــهری 
و اجــرای طرح هــای فرهنــگ مطالعــه جــز ضرورت هــا اســت 

کــه مدیریــت شــهری بایــد بــه آن بپــردازد.

بهینه سازی زیرساخت های 
مخابراتی

عملیــات بهینــه ســازی زیرســاخت هــای مخابراتــی در 
روســتای اهلل آبــاد از توابــع شهرســتان تیــران و کــرون 
ــرات  ــی مخاب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــت. ب ــورت پذیرف ص
ــه  ــن عملیــات، برگــردان MDU ب منطقــه اصفهــان، طــی ای
تعــداد 32 شــماره در روســتای اهلل آبــاد از توابــع شهرســتان 
تیــران و کــرون صــورت گرفــت و تجهیــزات و زیرســاختهای 

ــد. ــانی ش ــه بروزرس ــن منطق ــت ای ــبکه ثاب ش

حضور معاون مدیر کل مدیر 
آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد

ــرورش شهرســتان  ــط عمومــی آمــوزش و پ ــه گــزارش رواب ب
نجــف آبــاد، یــداهلل عابــدی معــاون مدیــرکل و مدیــر آمــوزش 
ــه همــراه بهــزاد پناهــی  ــاد ب ــرورش شهرســتان نجــف آب و پ
کارشــناس مســئول تربیــت بدنــی و محمــد رضــا بیــد 
آبادیــان کارشــناس روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش 
ــان  ــا حضــور در اداره ورزش و جوان ــاد ب شهرســتان نجــف آب
ــنهادات  ــی پیش ــت بدن ــه تربی ــک هفت ــرض تبری ــن ع ضم
و ایــده هــای خــود را بــا محمــد امیــن موحــد رئیــس 
گذاشــتند.. میــان  در  شهرســتان  جوانــان  و  ورزش  اداره 

ــد و  ــدار را ســازنده خوان ــن دی ــی، ای ــدر دان موحــد ضمــن ق
ــن دو اداره شــد. ــر چــه بیشــتر ای ــل ه خواســتار تعام

جلسهبرنامهریزیباموضوعرتبهبندیمعلمان

ــرورش  ــوزش و پ ــت آم ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــت هفت ــبت گرامیداش ــه مناس ــاد،  ب ــف آب ــتان نج شهرس
تربیــت بدنــی و تجلیــل از برنــدگان مســابقات ویــژه کارکنــان 
مدیریــت آموزش و پرورش مراســمی با حضور مســئولین اداره 
آمــوزش و پــرورش و ورزش و جوانــان شهرســتان برگزار شــد.

الزم بــه ذکر اســت این مســابقات در دو بخــش تیراندازی)ویژه 
بانــوان( و تنیــس روی میز)ویــژه آقایــان( برگــزار شــد. 
ــرورش شهرســتان  ــوزش و پ ــر آم ــدی مدی ــداهلل عاب ــر ی دکت
انجــام برنامــه هــای متنــوع و برگــزاری مســابقات گوناگون در 
هفتــه تربیــت بدنــی را ناشــی از اهمیــت آن دانســت.  دکتــر 
ــار  ــان اظه ــس اداره ورزش و جوان ــد ریی ــن موح ــد امی محم
ــش  ــی دان ــای ورزش ــتعداد ه ــه اس ــژه ب ــه وی ــت: توج داش
ــترک  ــف مش ــکوفایی آن از وظای ــرای ش ــاش ب ــوزان و ت آم

ــه در  ــد ک ــی باش ــان م ــرورش و ورزش و جوان ــوزش و پ آم
راســتای تحقــق ایــن هــدف مــی بایســت ارتبــاط مؤثــر بیــن 

ــن دو اداره همــواره حفــظ شــود.  ای

تجلیلازبرندگانمسابقاتویژهکارکنان
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نجفآباد  امام صادق علیه السام: 
 هنگامی که در میان مردم عدالت برقرار شود، 
بی نیاز می شوند و به اذن خداوندمتعال آسمان 
روزِی خود را فرو می فرستد و زمین برکاتش را 

بیرون می ریزد.
]کافی، ج 3، ص 568، ح 6[

ــان  ــوده مهم ــوای آل ــرما ه ــل س ــروع فص ــا ش ــال ب ــر س ه
ــل  ــب مخت ــود و موج ــت می ش ــهرهای پرجمعی ــده ش ناخوان
ــامتی  ــه س ــددی ب ــیب های متع ــراد و آس ــی اف ــدن زندگ ش
ــرل  ــز کنت ــام مرک ــق اع ــود. طب ــا می ش ــرگ آن ه ــی م و حت
ــر  ــهرها موث ــوا در ش ــی ه ــی در آلودگ ــل مختلف ــران، عوام ای
ــوای  ــوان از ه ــا می ت ــا آن ه ــه ب ــورت مقابل ــه در ص ــت ک اس

ــد.  ــوردار ش ــتان برخ ــز و زمس ــی در پایی ــاک حت پ
ــا شــیمیایی در هــوا  ــه تغییــر بیولوژیکــی، فیزیکــی ی هــر گون
ــا و  ــه غلظــت گازه ــود، و زمانی ک ــده می ش ــوا نامی ــی ه آلودگ
ــده  ــودات زن ــر موج ــان و دیگ ــامت انس ــرای س ــر ب ذرات مض
در هــوا افزایــش می یابــد، هــوا دچــار آلودگــی می شــود. 
ــید،  ــن مونوکس ــد از: کرب ــوا عبارتن ــای ه ــن آالینده ه مهمتری
ترکیبــات آلــی فــرار، کربــن دی اکســید، اکســیدهای نیتــروژن، 
گــرد و غبــار، ازون و .... کــه ایــن قضیــه باعــث می شــود 
زندگــی انســان ها، حیوانــات و گیاهــان بــه مشــکات متعــددی 

ــود.  ــرو می ش روب
بعضــی از آالینده هــا به صــورت عــادی در هــوا وجــود دارنــد امــا 
برخــی دیگــر در ترکیــب بــا عناصــر دیگــر به وجــود می آینــد. 
ــران  ــیب های جب ــث آس ــق باع ــن ذرات معل ــدام از ای ــر ک ه
ــود. ــان ها می ش ــامتی انس ــت و س ــه محیط زیس ــری ب ناپذی

عوامل آلودگی هوا
ــوط  ــر آن مرب ــه اکث ــددی دارد ک ــی متع ــوا عوام ــی ه آلودگ
ــا  ــز ب ــه نی ــر منطق ــوای ه ــت. ه ــانی اس ــای انس ــه فعالیت ه ب
ــوده  ــی آل ــل گوناگون ــا عوام ــه دارد ب ــی ک ــه موقعیت ــه ب توج
ــد  ــک فراین ــتقیم ی ــه مس ــه نتیج ــی ک ــود. آالینده های می ش
ــطه  ــه واس ــر ب ــتند و اگ ــه هس ــای اولی ــتند آلوده کننده ه هس
شــوند  ایجــاد  اولیــه  آالینده هــای  واکنــش   و  آمیختگــی 

آالینده هــای ثانویــه هســتند. دود اکســید گوگــرد تولیــد 
شــده از کارخانه هــا آالینــده اصلــی، دود ایجــاد شــده توســط 
ــه  ــده ثانوی ــوان آالین ــی به عن ــده اصل ــن آالین ــات چندی تعام
شــناخته شــده اســت. برخــی از عوامل آلودگــی  هــوا عبارتند از: 
ــاورزی و  ــا ، کش ــا و نیروگاه ه ــیلی، کارخانه ه ــوخت های فس س
اســتفاده از کودهــای شــیمیایی، آلودگــی هــوای داخــل خانه ها

حفاظت از خود در برابر آلودگی هوا
ــتند  ــی هس ــوی و تنفس ــای ری ــه دارای بیماری ه ــرادی ک اف
ــی  ــر آلودگ ــود در براب ــی از خ ــکار بســتن روش های ــا ب ــد ب بای

ــد از: ــا عبارتن ــن روش ه ــی از ای ــد. برخ ــت کنن ــوا محافظ ه
اســتفاده از ماســک در فضــای بــاز، تغذیــه مناســب، نگهــداری 

از گیاهــان تصفیــه کننــده هــوا
برخی از راهکارهای مبارزه با آلودگی هوا

* استفاده از حمل و نقل عمومی به جای وسیله شخصی
* صرفه جویی در مصرف انرژی 

* استفاده از دستگاه های کارآمد انرژی
* درک مفهوم کاهش، استفاده مجدد و بازیافت

و  دولتــی  شــخصی،  ســطوح  در  چندگانــه  تاش هــای   
صنعتــی در سراســر جهــان بــرای کاهــش شــدت آلودگــی هــوا 
ــروزه  ــت. ام ــه اس ــش یافت ــات افزای ــن اقدام ــت و ای ــر اس موث
آزمایش هایــی هســتیم  و  نوآوری هــا  یــک ســری  شــاهد 
ــش  ــرای کاه ــارف ب ــر متع ــاوب و غی ــای متن ــا گزینه ه ــه ب ک
آالینده هــا همــراه اســت امــا همچنــان عوامــل اصلــی آلودگــی 
ــود.  ــه بیشــتر ش ــا توج ــه آن ه ــد ب ــاز هســتند و بای ــوا دردس ه

مقاله کامل را در سایت خبری تحلیلی دیباگران بخوانید
الهام شهریاری

محمــد امیــن موحــد رئیــس اداره ورزش و جوانــان ایــن 
ــا  ــب ب ــر اغل ــای اخی ــت: فعالیت ه ــاد گف ــتان نجف آب شهرس
حمایــت شــهرداری و خیریــن صــورت گرفتــه اســت. در ســال 
ــی  ــی و ورزشــی خوب ــی و اجتماع ــای عمران گذشــته فعالیت ه

ــت.  ــاده اس ــاق افت اتف
احــداث زمیــن چمــن مصنوعــی در شــهرهای دهــق و علویجــه، 
ــای آزادی و  ــه ه ــای مجموع ــس ه ــا و فن ــر پرژکتوره تعمی
ــه  ــاب و مجموع ــی انق ــه ورزش ــازی مجموع ــاب، زیباس انق
ــر  ــازی، تعمی ــیر ب ــالن شمش ــدازی س ــی آزادی، راه ان ورزش
فنــس هــا در زمیــن چمــن اســتادیوم آزادی، تعامــل بــا بســیج 
و اســتفاده از ســالن هــای بســیج در ســوله صالحیــن یزدانشــهر 
ــت. ــی اس ــای عمران ــه فعالیت ه ــاد از جمل ــف آب ــاد و نج ، امیرآب

اســتخر آزادی بعــد از برطــرف شــدن تعمیــرات و عیــوب 
ــتادیوم  ــن اس ــت. چم ــکار اس ــه پیمان ــذاری ب ــاده واگ آن آم
تامیــن  کــه  چمن هاســت  قدیمی تریــن  از  یکــی  آزادی 
مجموعــه  ایجــاد  و  ورزشــکاران  خوابــگاه  شده اســت. 
ــع  ــکاران، رف ــاه ورزش ــاد رف ــرای ایج ــی ب ــای آموزش کاس ه
هم سطح ســازی  و  کشــتی  خانــه  عیــوب  و  کمبودهــا 
خانــه کشــتی و تجیهــز آن، تامیــن امکانــات مــورد نیــاز 
دوربین هــای  نصــب  ماننــد  ورزشــی  مجموعه هــای  در 
مداربســته در مجموعه هــای انقــاب وآزادی از دیگــر اقدامــات 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــتان ب ــان شهرس ــم اداره ورزش وجوان مه
فعالیت هــای اجتماعــی ورزشــی در ســطح شــهر عوامــل 
ایســتگاه  ایجــاد   . اســت  شــهروندان  ســامت  برقــراری 

کوهنــوردی در پــارک کوهســتان وایجــاد ایســتگاه ورزش 
ــهر،  ــرزاده ویاش ــتان، کبی ــای کوهس ــی در پارک ه صبحگاه
اللــه و پارک هــای یزدانشــهر و امیرآبــاد از اقداماتــی اســت بــه 

ــا اســتقبال خــوب مــردم همــراه شــد. کــه ب
 بــه دلیــل اینکــه ایــن اداره بــا کمبــود بودجــه مواجــه اســت، 
ــرای ســرمایه گذاری تقاضــا شــده اســت  از بخــش خصوصــی ب
ــی دو  ــرانه ورزش ــته و س ــی داش ــواه را در پ ــه دلخ ــه نتیج ک
برابــر شــده اســت. در حــال حاضــر 5۰ هیــات ورزشــی فعــال 
ــم. در برگــزاری  ــاد داری ــوش در شهرســتان نجف آب و 3۱ ملی پ
مســابقات آســیایی و کشــوری نیز ۱2 دوره برگزار شــده اســت. 

ــان شهرســتان بخشــی تحــت  بخــش دیگــر اداره ورزش وجوان
ــتاد  ــه س ــه 7 جلس ــت دارد ک ــال فعالی ــان در ح ــوان جوان عن
ســاماندهی امــور جوانــان در ایــن بخش برگزار شــده اســت و در 
مناســبت های مختلــف برنامه ریــزی انجــام شــده اســت کــه بــا 
ــی  ــن اداره برنامه ریزی های ــال در ای ــروه تخصصــی فع ۱۰ کارگ
ــرای  ــات فراغــت دانش آمــوزان در تابســتان ب ماننــد طــرح اوق
3۰ هــزار دانش آمــوز انجــام شــده اســت. و 5/2 میلیــارد 
توماناعتبــار تملــک دارایــی و 8 میلیــارد تومــان اعتبــار ســفر 
ــه اعتبــارات ایــن اداره داده شــده اســت. ریاســت جمهــوری ب
غامحسین زاده
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