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2
خبر کوتاه

ــس  ــه و رئی ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــده ول ــت نماین ــه ریاس ب
ــب  ــور نائ ــا حض ــاد و ب ــی نجف آب ــگ عموم ــورای فرهن ش
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی، موســی مباشــری فرمانــده 
ــورای  ــای ش ــران کارگروه ه ــا و دبی ــتان، روس ــژه شهرس وی
ــلمین  ــی حجت االسالم والمس ــه میزبان ــی و ب ــگ عموم فرهن
حاج آقــا حســناتی ســومین جلســه شــورای فرهنــگ عمومــی 

شهرســتان برگــزار شــد. 
ــاد ســالروز شــهادت  ــه نجف آب ــام جمع ــدای جلســه ام در ابت
ــت :  ــلیت گف ــه)س( را تس ــرت معصوم ــت حض کریمه اهل بی
امامــان معصــوم شــخصیت حضــرت معصومــه)س( را بســیار 
واال دانســته اند و ایشــان جایــگاه فوق العــاده واالیــی را دارنــد. 
ایشــان نمــاد پاکــی، والیت مــداری و طهــارت اســت. در 
رابطــه بــا اهمیــت زیــارت حضــرت معصومــه و علــم و پاکــی 

ایشــان احدایــث فراوانــی موجــود اســت. 
حجت االســالم و المســلمین حســناتی با تبریــک روز فرهنگ 
ــورای  ــک ش ــی ی ــگ عموم ــورای فرهن ــزود : ش ــی اف عموم
ــت کار، طــرح و  ــی و مدیری ــه اجرای سیاســت گذاری اســت ن
برنامــه بــا ایــن مجموعــه اســت و در ایــن نشســت ها کار برای 
مــا مهــم اســت. مــا قــرار اســت مصوبــات قبــل را عملیاتــی 
نمائیــم. بــا جلســات متعــدد 6 کارگــروه تعییــن شــد و در این 
ــای  ــی از فعالیت ه ــد گزارش ــا بای ــران کارگرو ه ــه دبی جلس
خــود ارائــه نماینــد. مشــکل مــا ایــن  اســت کــه مجموعه هــای 
ــای  ــران و روس ــد. دبی ــل می کنن ــی عم ــی جزیره ای فرهنگ
ــای  ــا مجموعه ه ــند ت ــته باش ــتی داش ــد سیاس ــروه بای کارگ
مردمــی بــا مجموعــه هــای  دولتــی هماهنــگ شــوند.

سیدحســن لوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی و دبیــر شــورا گزارشــی از رونــد فعالیت هــای شــورای 
فرهنــگ عمومــی و از کارگروه هــای شــش گانه شــورای 
ــرای همــه  ــه داد و گفــت : آئین نامــه ب فرهنــگ عمومــی ارائ
کارگروه هــا ارســال شــده اســت و در ایــن ســند اولویت هــای 
شــوراهای  مولفه هــا،  عضــو،  دســتگاه های  کارگروه هــا، 
ــا  ــده اســت. روس ــه ش ــی ارائ ــاخص های فرهنگ ــط و ش مرتب
ــا  ــن مولفه ه ــتفاده از ای ــا اس ــد ب ــا بای ــران کارگروه ه و دبی

ــدام نماینــد. ــه نهادینــه نمــودن کارگــروه اق نســبت ب
موســی مباشــری فرمانــدار ویــژه شهرســتان و نائــب رئیــس 
ــا  ــد ت ــاه مفی ــا 4 م ــت : م ــی گف ــگ عموم ــورای فرهن ش
ــه  ــک برنام ــد ی ــه بای ــن 6 کمیت ــم و ای ــال داری ــان س پای
خــود  برنامه هــای  اهــداف  قالــب  در  صفحه ایــی  یــک 
ــت  ــن قابلی ــروه ای ــر کارگ ــران ه ــا و دبی ــد. روس ــه نماین ارائ
ــتان  ــتگاه های شهرس ــات دس ــر و امکان ــه از فک ــد ک را دارن
ندارنــد.  ایــن مــورد  اســتفاده کننــد و محدودیتــی در 
خــورد  بــه  را  کاذب  عرفان هــای  دارنــد  ســعی  برخــی 
فرهنگیــان و جوانــان بدهنــد و مــا بایــد بــا هم فکــری 
تــا فتنه هــا  برنامــه ای تدویــن کنیــم  همــه کمیته هــا 
را خنثــی کنیــم. در پایــان جلســه دبیــران کارگروه هــا 
نمودنــد.  ارئــه  برنامه هــای خــود  و  فعالیت هــا  گــزارش 
سمیه شریعتی

دستگیری سارقان مزدا در نجف آباد
ســرهنگ میثــم گوهــری، فرمانــده نیــروی انتظامــی شهرســتان نجف آبــاد گفــت : بــه دنبــال چندیــن فقــره ســرقت خــورودی 
ــه شناســایی شــدند و ســارقین  ــت. ســارقین در دو مرحل ــرار گرف ــروی پلیــس ق ــری کار در دســتور کار نی ــزاد، پیگی ــت م وان
خودروهــای وانــت مــزاد دســتگیر شــده و 4 دســتگاه خــودروی مســروقه در ایــن عملیــات کشــف شــد. ســارقین بعــد از تکمیــل 

پرونــده بــه مراجــع قضایــی تحویــل داده شــدند. 
ســرهنگ میثــم گوهــری از شــهروندان خواســت بــه توصیه هــای پلیــس در مــورد نگهــداری و حفاظــت از وســایل نقلیــه خــود 

دقــت کننــد و مراتــب مشــکوک را در اســرع وقــت بــه 110 اطــالع دهنــد. 
علیزاده 

رسیدگی به مسائل و دغدغه های 
مردم یزدانشهر

موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــده ویــژه شهرســتان 
ــس شــورای اســالمی  ــه یزدانشــهر، رئی ــام جمع ــاد، ام نجف آب
ــهردار و  ــن، ش ــورای تامی ــای ش ــاد، اعض ــتان نجف آب شهرس
کالنتــری یزدانشــهر بــا جمعــی از معمتدیــن شــهر در جلســه 
ــخ  ــش و پاس ــه پرس ــهر ب ــه یزدانش ــام جمع ــر ام ــی در دفت ای
ــد. در  ــهر پرداختن ــردم یزدانش ــای م ــائل و دغدغه ه ــه مس ب
ــی  ــه چالش هــای شــهری و منطقه ای ــدار مســئولین ب ــن دی ای
ــد  ــزرگان مطــرح شــد پاســخ دادن ــن و ب کــه توســط معتمدی
ــن در خصــوص  ــا حاضری ــی ب ــاس تلفن ــز در تم و شــهردار نی

ــرد.  ــات انجــام شــده گفتگــو ک خدم
علیزاده

نشست شوراي فرهنگ عمومي شهرستان نجف آباد

650 واحد مسکونی در نجف آباد

ابوالفضــل ابوترابــی، نماینــده مــردم نجــف آبــاد، تیــران و کرون 
در مجلــس شــورای اســالمی گفــت : بــا اقدامــات و تال ش هــای 
انجــام شــده عملیــات اجرایــی طــرح نهضــت ملــی مســکن در 
ــاد شــروع شــده و درحــال حاضــر حــدود 650 واحــد  نجف آب
ــران در  ــاد و 750 واحــد مســکونی در تی مســکونی در نجف آب
حــال ســاخت اســت. زمیــن ایــن واحدهای مســکونی از ســوی 

وزرات راه و شهرســازی تهیــه شــده اســت.  
وی گفــت : بــرای ســاخت زیرگــذر نجف آبــاد یــا همــان 
ــری  ــتمرا پیگی ــجو، مس ــهدای دانش ــطح ش ــع غیرهمس تقاط
ــده  ــرو ش ــار روب ــکل اعتب ــا مش ــا ب ــت ام ــه اس ــورت گرفت ص
ــن زیرگــذر لوله هــای آب و گاز  اســت. همچنیــن در مســیر ای
ــن  ــرای حــل ای ــی ب ــد دســتگاه های اجرای وجــود دارد کــه بای

ــد.  ــکاری کنن ــوع هم موض
ابوالفضــل ابوترابــی ادامــه داد : در مــورد اشــتغال مــردم 
نجف آبــاد بایدگفــت 15 شــهرک صنعتــی در شهرســتان فعــال 
اســت و بســیاری از مــردم در ایــن شــهرک ها مشــغول بــه کار 
هســتند. ســامانه کاریابــی نیــز طراحــی شــده اســت کــه مــردم 

درخواســت خــود را ثبــت و بــرای کار اقــدام کننــد. 
علیزاده 

ســرهنگ میثــم گوهــری فرمانــده نیــروی انتظامی شهرســتان 
ــهروندان  ــی از ش ــکایت یک ــال ش ــه دنب ــت : ب ــاد گف نجف آب
مبنــی بــر کالهبــرداری از طریــق یکــی از ســایت های خریــد 
و فــروش کاال از وی موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار 

پلیــس آگاهــی قــرار گرفــت.
ــور  ــایت مذک ــکبار در س ــروش خش ــرای ف ــور ب ــخص مذک ش
ــد  ــرای خری ــا وی ب ــرده و شــخص ناشناســی ب آگهــی درج ک
کاال تمــاس گرفتــه اســت و بعــد از دریافــت کاال و ارســال آن 
بــه محــل مــورد نظــر بــا همــکاری همدســتانش بــا ترفندهای 
مختلــف از پرداخــت پــول خــودداری کردنــد و از محــل 

متــواری می شــوند. 
بعــد از انجــام تحقیقــات هویــت اصلی متهمان شناســایی شــد 
و 3 نفــر از اعضــای این باند دســتگیر شــده و 3 دســتگاه خودور 
کــه بــرای کالهبــرداری اســتفاده می شــده توقیــف شــد. ارزش 

کاالهــای کالهبرداری شــده توســط متهمان یک میلیــارد ریال 
بــرآورد شــده اســت و متهمــان تحویــل مراجــع قضایی شــدند.
الهام شهریاری

انهدام باند کالهبرداری 
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                                               دستگیری گروه سرقت احشام  
ســردار محمدرضــا هاشــمی فــر، جانشــین فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان گفــت : در پی وقــوع چندین فقره ســرقت احشــام 
در شهرســتان های نجف آبــاد، تیــران وکــرون، فرویدونشــهر، چــادگان، گلپایــگان و خوانســار موجــب نارضایتــی دامــداران شــده 
بــود کــه ایــن موضــوع در دســتور کار پلیــس آگاهــی اســتان قــرار گرفــت. بعــد از اطالعــات بــه دســت آمــده تیــم مشــترکی 
ــه همــراه 2 دســتگاه  از کارآگاهــان اســتان و شهرســتان ها وارد عمــل شــدند و در یــک عملیــات یــک خــودروی ســمند را ب
کامیونــت حامــل احشــام مســروقه را توقیــف کردنــد و تمامــی اعضــای بانــد را دســتگیر کردنــد.  415 راس دام مســروقه بــه 
همــراه یــک قبضــه اســلحه شــکاری کشــف شــد  کــه ارزش ایــن احشــام بالغ بــر 25 میلیــارد ریــال بــرآورد و بیــش از 30 نفر از 
مال باختــگان شناســایی شــد. تحقیقــات پلیــس بــرای شناســایی ســایر مال باختــگان و ســرقت های دیگــر ایــن بانــد ادامــه دارد.

پارسا 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
شهرســتان نجــف آبــاد ، رئیــس اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
شهرســتان بــه منظــور بررســی فعالیت کارگــروه های شــورای 
ــا امــام جمعــه  فرهنــگ عمومــی و برگــزاری جلســه شــورا ب

نجــف آبــاد دیــدار و گفــت و گــو کــرد.
در ابتــدای جلســه حجــت االســالم و المســلمین حســناتی  به 
اهمیــت پیگیــری کارگــروه هــای شــورای فرهنــگ عمومــی  
تاکیــد نمــود. رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی افــزود: تعیین 
ــه  ــی از دغدغ ــورا یک ــن ش ــی در ای ــای تخصص ــه ه کمیت
هــای اصلــی مــا بــود کــه انجــام شــد و امیــدوارم بتوانیــم بــا 
ــه توســعه و  همــکاری روســا و دبیــران کمیتــه هــا نســبت ب

ارتقاء فرهنگ عمومی در شهرستان اقدام نماییم.
در ادامــه ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی و دبیرشــورا گزارشــی از فعالیــت هــای انجــام 

ــه نمــود . ــا ارائ شــده کارگروه ه

دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی با  امام جمعه نجف آباد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــای  ــون ه ــد از کان ــد بازدی ــاد دور جدی شهرســتان نجــف آب
فرهنگــی و هنــری مســاجد شهرســتان نجــف آبــاد بــه منظور 
ــوح  ــا حضــور ســید حســن ل ــل و بررســی مشــکالت ب تعام
موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان 
ــای  ــون ه ــئول کان ــر مس ــی ف ــد قانع ــاد و محم ــف آب نج

ــاز شــد. ــری مســاجد شهرســتان آغ فرهنگــی و هن
در ایــن بازدیدهــا تــا کنــون از ســه کانــون فرهنگــی هنــری 
آیــه هــای انتظــار مهدیــه نجــف آبــاد، شــهید مدافــع حــرم 
موســی جمشــیدیان مســجد امیرالمومنیــن)ع( قلعــه ســفید 
و امــام محمــد تقــی)ع( مســجد امــام صــادق امیرآبــاد 

ــه عمــل آمــد. بازدیــد ب

ــه ذکــر اســت در ایــن بازدیدهــا مشــکالت و مســائل  الزم ب
و نیازمنــدی هــای کانــون هــا مــورد بررســی و ارائــه راهــکار 
ــز  ــی شــود در فصــل پایی ــی م ــرد. پیــش بین ــی گی ــرار م ق
حــدود نیمــی از ایــن کانــون هــا موردبازدیــد قــرار بگیــرد.

بازدید رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی از کانون های فرهنگی هنری مساجد

دانشگاه آزاد نجف آباد میزبان 
اجالس اقامه نماز

ــه  ــام جمع ــناتی ام ــی حس ــالم مصطف ــور حجت االس ــا حض ب
نجف آبــاد، موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه 
ــتاد  ــئول س ــر مس ــم رنجب ــالم ابراهی ــتان، حجت االس شهرس
اقامــه نمــاز اســتان اصفهــان، فریــد نعیمــی رئیــس دانشــگاه 
آزاد اســالمی واحــد نجف آبــاد در ایــن واحــد دانشــگاهی 
ــزاری و  ــان برگ ــاره زم ــه درب ــن جلس ــه در ای ــد ک ــزار ش برگ
مســائل اجرایــی اجــالس اقامــه نماز بــه میزبانــی دانشــگاه آزاد 

ــد.  ــری ش ــاد تصمیم گی ــد نجف آب ــالمی واح اس
ــاد  ــه نجف آب ــام جمع ــناتی ام ــی حس ــالم مصطف حجت االس
اهمیــت فضــای مجــازی و ضــروروت اســتفاده از ظرفیت هــای 
آن به ویــژه تاثیرگــذاری بــر نســل جــوان را توضیــح داد و گفت : 
فعالیت هــای فرهنگــی در زمینــه نمــاز و آشــنایی  همــه اقشــار 
جامعــه بــا اهمیــت نمــاز و تاثیــر آن در زندگــی مهــم اســت.  
فریــد نعیمــی رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجف آبــاد 
گزارشــی از وضعیــت فرهنگــی دانشــگاه ارائــه داد و بــا توجــه 
بــه جمعیــت زیــاد دانشــجویی و دانش آمــوزی در شهرســتان، 
نجف آبــاد را بــه عنــوان شــهر دانشــگاهی وســیع غــرب اســتان 
برشــمرد. همچنیــن دانشــگاه را بســتری بســیار مســاعد بــرای 
فعالیت هــای فرهنگــی به ویــژه اقامــه نمــاز دانســت و ضــرورت 
همــکاری قشــر نخبــه و اســتادان را در ایــن موضوع یاوآور شــد. 
موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان 
از وضعیــت اقامــه نمــاز در ســطح شهرســتان نجف آبــاد اظهــار 
رضایــت کــرد وگفــت : برنامه ریــزی دقیــق و درســت و ایجــاد 
کمیته هــای راهبــردی در اجــرای هــر چــه بیشــتر ایــن 

نشســت ضــروری اســت.
ــر مســئول ســتاد اقامــه نمــاز  حجــت االســالم ابراهیــم رنجب
اســتان اصفهــان گفــت: ایــن اقدمــات تاثیــر خوبــی در پررنــگ 
کــردن نمــاز در زندگــی روزمره اقشــار جامعــه دارد و عدمتوجه 

بــه نمــاز زمینه ســاز فســاد و فحشــا در جامعــه اســت. 
پارسا 

مسموم شدن 7 نفر در 
CO مسجدالمهدی تیران با گاز

عبــاس عابــدی، مدیــر روابــط عمومــی اورژانــس و فوریت هــای 
پزشــکی گفــت : در مســجدالمهدی قاســم آباد تیــران بــه علــت 
ــموم  ــا گاز co مس ــرد ب ــاری، 7 م ــش بخ ــکال در دودک اش
شــدند کــه باالفاصلــه بــه مرکــز فوریت هــای پزشــکی اورژانــس 
منقــل شــدند و مراقبت هــای ســرپایی دریافــت کردنــد. 
پارسا 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــی  ــت مرب ــه از دوره تربی ــن هفت ــاد اولی ــتان نجــف آب شهرس
ســرود ویــژه اعضــای کانــون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد 

شهرســتان برگــزار شــد.
اولیــن هفتــه دوره تربیــت مربی ســرود بــا هدف توانمندســازی 
، تقویــت علمــی و فنــی مربیــان ســرود و همچنیــن تشــکیل 
چندین گروه ســرود  با همکاری بســیج هنرمندان  برگزار شــد.

ایــن دوره بــه همــت کانــون آیــه هــای انتظــار مهدیــه نجــف 
آبــاد و باحضــور اســتاد پاکــروان از اســاتید  مربیــان برجســته 

ســرود اســتان اصفهــان برنامــه ریــزی شــده اســت.
ــای  ــه روزه ــدت 6 هفت ــه م ــت ب ــرار اس ــه ق ــن دوره ک در ای

پنجشنبه برگزار شود.
گفتنــی اســت در ایــن دوره تاکنــون 35 نفــر از اعضــای کانــون 

هــای فرهنگــی هنــری مســاجد ثبــت نــام کــرده اند.

دوره تربیت مربی سرود ویژه اعضای کانون های فرهنگی هنری مساجد

ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــع  ــهید مداف ــادواره ش ــاد ی ــف آب ــتان نج ــالمی شهرس اس
ــی  و  ــون فرهنگ ــت کان ــه هم ــیدیان ب ــی جمش ــرم موس ح
ــم از  ــور تکری ــه منظ ــیدیان ب ــی جمش ــهید موس ــری ش هن
خانــواده شــهید برگــزار شــد.در ایــن یــادواره کــه همزمــان 
ــات حضــرت فاطمــه معصومــه)س( در مســجد  ــا شــب وف ب
ــی از  ــه های ــزار شــد برنام ــه ســفید برگ امیرالمومنین)ع(قلع
ــالم  ــه س ــرت معصوم ــرم حض ــن ح ــور خادمی ــه حض جمل
اهلل علیهــا و پرچــم گردانــی ، روایتگــری آقــای مســلم 
ــهید  ــیدیان و ش ــی جمش ــهید موس ــان ش ــی از همرزم نب
ــد. ــرا در آم ــه  اج ــرایی ب ــه س ــلیمانی و مدیح حاج قاسم س

ــع  ــواده شــهید مداف ــوی  از خان ــن مراســم معن ــان ای در پای
ــاجد  ــای مس ــون ه ــط کان ــیدیان توس ــی جمش ــرم موس ح

ــد. ــه عمــل آم ــم ب تکری

یادواره شهید مدافع حرم موسی جمشیدیان
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ــه  ــت ک ــه اس ــای جامع ــل ه ــی از معض ــر آزاری یک همس
ــد . از  ــی افت ــاق م ــه اتف ــت و در خان ــی اس ــتر پنهان بیش
ــردان  ــان و کــودکان ســالمندان و م ــاق زن ــن اتف ــان ای قربانی
زدن  آســیب  کاری  کتــک  ماننــد  رفتارهایــی  هســتند. 
ــامل  ــا ش ــن ه ــه ای ــتم، ک ــرب و ش ــه ، ض ــایل خان ــه وس ب
ــای  ــونت ه ــد. و خش ــی باش ــی م ــک و بدن ــونت فیزی خش
ــت  ــل، ممنوعی ــتغال و تحصی ــع اش ــامل من ــی ش اجتماع
ارتبــاط بــا خانــواده و بســتگان چــه حضــوری و چــه تلفنــی  
ــت  ــدادن و در نهای ــی ن ــامل خرج ــادی ش ــونت اقتص خش
ــه  ــبت ب ــل نس ــق تحمی ــه از طری ــی و آزار هاییک صدمات

ــرد. ــی گی ــورت م ــر ص همس
همســر آزاری را چگونــه تشــخیص دهیــم؟ اگــر بــرای 
ــر  از واژ ه  ــرای صــدا زدن همدیگ ــد ب ــی گذاری ــم اســم م ه
هایــی مثــل ســیب زمینــی و قورباغــه اســتفاده مــی کنیــد 
و یــا ایــراد و ضعــف هــای همســر را بــا یــک موجــود زنــده 

مقایســه مــی کنیــد.
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــتید؟ ب ــما هس ــی ش ــس زندگ رئی
ــد  ــی خواهی ــما اســت و م ــام ش ــه ن ــل ب ــا اتومبی ــزل ی من

ــد. ــما باش ــت ش ــا دس ــی ه ــه دارای ــرل هم کنت
ــرتان خــط  ــرای همس ــدام ب ــد ؟ م ــی کنی ــد م ــدام تهدی م
ــتفاده  ــر« اس ــه« اگ ــدام از کلم ــید و م ــی کش ــان م و نش
ــی  ــر خرج ــه اگ ــد  ک ــی کنی ــد م ــد و او را تهدی ــی کنی م
ــع  ــه موق ــن کار را ب ــد ای ــی خواه ــم م ــط دل ــاوردی ، فق نی

ــی؟  ــام نده انج
ــد؟  ــی گویی ــزا م ــش و ناس ــد و فح ــی زنی ــاد م فری
اگــر از مهمانــی برمــی گردیــد و بــا فحــش و ناســزا گفتــن، 
بــه کرســی نشــاندن حرفتــان، در اینجــا دیگــه هیــچ 
اهمیتــی نــدارد تــا چــه انــدازه شــما درســت مــی گوییــد و 
حــق بــا شماســت همیــن کــه رفتــار شــما از دایــره منطــق 
خــارج شــده اســت دیگــر حــق بــا شــما نیســت. شــما یــک 

ــتید.  ــر آزار هس همس
بــار زندگــی را بــر دوش او مــی اندازیــد؟ به همســرتان 

ــه  ــی ک ــای رفاه ــه نیازه ــد ک ــان داری ــع اطمین ــا آن موق ت
انتظــار داریــد را برایتــان فراهــم مــی کنــد. یــا اینکــه انتظــار 
ــی کــم و کاســت فقــط او  ــد تمــام کارهــای منــزل را ب داری
ــی ســفت و ســخت بــه عنــوان وظیفــه  انجــام دهــد و قانون

ــد شــما یــک همســر آزار هســتید.  ــی کنی ــف م ات تعری
ــورد  ــرتان در م ــی همس ــد؟ وقت ــی کنی ــی م او را قربان
کاری کــه کــرده ایــد از شــما توضیــح مــی خواهــد و شــما 

ــد. ــی دهی ــوه م ــر جل او را مقص
ــی  ــی کنیــد؟ در قبــال لطفــی یــا جای ــا او معاملــه م ب
ــل  کــه همســرتان دوســت دارد باهــم باشــید شــما در مقاب

چیــزی کــه خودتــان دوســت داریــد قــول مــی گیریــد . 
ــد؟  ــی کنی ــرف م ــره او را از کاری منص ــم غ ــا چش ب
ــرتان را از  ــی همس ــر کالم ــرکات غی ــا ح ــم ی ــا چش ــر ب اگ

ــتید. ــر آزار هس ــک همس ــما ی ــد ش ــی داری ــاز م کاری ب
ــن  ــرتان تعیی ــرای همس ــما ب ــید؟ ش ــی کش ــار م حص
ــت و  ــی رف ــه کس ــا چ ــرود ب ــا ن ــرود ی ــا ب ــد کج ــی کنی م
ــی حــق  ــی گفــت و گــو کنــد حت ــا چــه کس ــد ب ــد کن آم
ــما  ــد؟ ش ــی دهی ــه او نم ــم ب ــان را ه ــردن مهم ــدت ک دع

ــتید.  ــر آزار هس ــک همس ی
الهام شهریاری

مسابقات آمادگی جسمانی هیات تکواندو 
ــا شــرکت  ــاد ب ــه امیرآب ــاد در ســالن ورزشــی مهدی ــدو شهرســتان نجف آب مســابقات آمادگــی جســمانی پســران هیــات تکوان
ــی  ــاد، آزادگان، فردوســی، انقــالب، پارســیان، تخت ــن، بنی ــان، آرمی ــن، میکائیلی ــدوکار از 10 باشــگاه ورزشــی نوی 132 تکوان
نجــف آبــاد و شــهید ســمندری در رده هــای مختلــف کمربنــدی و دو رده ســنی خردســاالن و نونهــاالن برگــزار شــد.  در پایــان 
مســابقات بــا حضــور غالمحســین کریمــی و محمدعلــی کاظمــی رییــس و دبیــر هیــت تکوانــدو شهرســتان بــه همــراه مربیــان 
ــا ســوم در هــر رده  ــه مقام هــای اول ت ــود اهــدا شــد. ب ــوح یاب ــه کلیــه شــرکت کنندگان ل و داوران کادر اجرایــی مســابقات ب
مــدال و حکــم قهرمانــی و بــه تیم هــای اول تــا ســوم کاپ قهرمانــی اهــدا شــد.  نتیجــه مســابقات :  باشــگاه آرمیــن بــه 
مربیگــری مهــران مســعودی نــژاد بــا کســب 92 امتیــاز- مقــام اول و باشــگاه آزادگان بــه مربیگــری محمدعلــی کاظمــی بــا 
کســب 69 امتیــاز- مقــام دوم و باشــگاه شــهدای جــوزدان بــه مربیگــری محســن محمــدی بــا کســب 62 امتیــاز- مقــام ســوم

اشرف زاده 

 اعتیاد، یک اختالل مغزی 
هم اندیشی ورزش روستایی 

شهرستان نجف آباد

ــتاهای  ــورد ورزش روس ــو در م ــی و گفتگ ــه هم اندیش جلس
ــاد در محــل  بخــش مرکــزی و مهردشــت شهرســتان نجف آب
فرمانــداری بــا حضــور میرزایــی بخشــدار مرکــزی شهرســتان 
نجف آبــاد، براتــی معــاون ورزش، لطفی کارشــناس ورزش اداره 
ورزش و جوانــان، زمانیــان و جعفــری رییــس و نایــب رئیــس 
آقایــان و دیگــر اعضــای هیــت ورزش روســتایی و بازی هــای 
بومــی محلــی و دهیاران و رابطین ورزش روســتاها برگزار شــد. 
اشرف زاده 

بانوان نجف آبادی در سکوی 
نخست لیگ دسته یک پومسه کشور

بــه  بانــوان هیــت تکوانــدو شهرســتان نجف آبــاد  تیــم 
ســرمربیگری فهمیــه ســلمانی زاده و مربیگــری زهــره افضــل، 
مریــم کاظــم زاده، مرجــان سلحشــوری در رقابت هــای لیــگ 
دســته یــک پومســه کشــور بــا کســب 3 مــدال طــال، 1 نقــره، 
3 برنــز انفــرادی، 1 طــالی ابداعــی، 3 طــالی تیمــی و 2 برنــز 

تیمــی بــر ســکوی نخســت ایســتاد. 
ــی،  ــدا یزدان ــد، آی ــس بلغن ــده :  نرگ ــرکت کنن ــراد ش اف
ــحر  ــی، س ــرا رحیم ــلیمی، زه ــارینا س ــی، س ــب آقاجان زین
ــی، معصومــه خســروی، نگیــن  باســتانی، نسترن ســادات  جبل
پورمحمــدی، ســاغر کرمانــی، کوثــر میرحســینی، زهــرا 
ــوروزی، حدیــث روشــنایی،  ــث ن ــی، حدی ــدا یزدان فتحــی، آی
ــرا  ــی زه ــه حجت ــری، فاطم ــژ ناص ــور، گالوی ــادی پ ــرا ه زه
رحیمــی، زینــب آقاجانــی، فائــزه ســهرابی، تینــا داودی، فریبــا 
موالیــی، نرجــس رضایــی مفــرد، فاطمــه بختیــاری، فاطمــه 

ــان ــا کریمی ــهرابی، مین س
اشرف زاده 

همسرآزاری

دعوت رویا نوریان در ترکیب اصلی 
تیم ملی ریکرو 

ــونگ  ــر هونگ س ــا نظ ــادی ب ــدار نجف آب ــان کمان ــا نوری روی
دو  از  بعــد  تیروکمــان  ملــی  تیــم  کره ایــی  ســرمربی 
تیــم  ترکیــب  در  انتخابــی  اردوی  و  رقابــت  مرحلــه 
فاضــل،  ارشــک  گرفــت.   قــرار  بانــوان  رویکــرو  ملــی 
نیمــا نــادری، رضــا شــبانی، محمدحســین گلشــنی در 
مبینــا  عبدالهــی،  مهتــا  نوریــان،  رویــا  و  مــردان  تیــم 
فــالح، یســنا پورماهانــی در تیــم مــردان قــرار دارنــد. 
اشرف زاده 

علی اکبــر ابراهیمــی معــاون پیشــگیری اداره کل بهزیســتی 
اســتان اصفهــان اعتیــاد یــک اختــالل مغــزی برشــمرد و 

ــودک  ــن ک ــت در ذه ــای درس ــاد رفتاره ــرای ایج ــت : ب گف
بایــد از ســنین پاییــن بــر روی آن هــا کار شــود زیــرا 
نهادینــه شــدن افــکار و رفتارهــا در ذهــن مربــوط بــه ســن 
ــای  ــده رفتاره ــت عم ــت. عل ــتان اس ــی و پیش ازدبس کودک
پرخطــر ماننــد اعتیــاد بــه موادمخــدر در بزرگ ســالی، ابتــال 
ــد  ــر 15 درص ــغ ب ــت و بال ــی اس ــی در کودک ــه بیش فعال ب
ــا انجــام  ــا ب ــی هســتند. تنه ــال بیش فعال ــوزان مبت دانش آم
ــرد  ــی ب ــالل پ ــن اخت ــه ای ــوان ب ــود می ت ــت های موج تس
ــرد. پیشــگیری  ــری ک ــده جلوگی ــروز مشــکالت در آین و از ب
از آســیب های اجتماعــی اصلی تریــن رکــن اســت و بــا 
افزایــش عزت نفــس و اعتمــاد بــه نفــس در جوانــان و 
ــکالت دوران  ــل مش ــا در مقاب ــم از آن ه ــان می توانی نوجوان

ــم.  ــت نمائی ــتان مراقب ــوغ و دوس بل
یکــی دیگــر از عوامــل کاهــش ابتــال بــه اعتیــاد در آینــده، 
شناســایی خانواده هــای پرخطــر اســت. بــا شناســایی 
کــودکان کــودکان بی سرپرســت و بدسرپرســت، کــودکان 
ــی، کــودکان دارای اضطــراب و افســردگی  دارای والدیــن زندان
ــن  ــت روان شــناختی از ای ــی و حمای و کــودکان کار و خیابان
ــروز آســیب و بــه خصــوص اعتیــاد  خانواده هــا می تــوان از ب

درآینده جلوگیری کرد. 
ویــژه  فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون  مباشــری،  موســی 
شهرســتان نجف آبــاد گفــت : پیشــگیری و برنامه ریــزی 
ــازی  ــت آگاه س ــه در جه ــازی جامع ــتگاه ها در فرهنگ س دس
ــتگاه  ــر دس ــت. ه ــروری اس ــیب ها ض ــگیری از آس و پیش
ــود  ــوزه کاری خ ــای پیشــگیرانه در ح موظــف اســت طرح  ه
ــه از  ــردم و جامع ــاز م ــر نی ــالوه ب ــد ع ــد و بای ــه دهن را ارائ

ــد.  ــروع کنن ــا ش ــای آن ه ــنل و خانواده ه پرس
در پایــان نماینــدگان دســتگاه های دولتــی حاضــر در جلســه 
عملکــرد یــک ماهــه اقدامــات صــورت گرفتــه در خصــوص 
مصوبــات جلســات قبلــی شــورای مبــارزه بــا مــواد مخــدر را 
ارائــه دادنــد و طرح هــای پیشــنهادی خــود را بیــان کردنــد.
سمیه طالب
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شماره 173 

مسجد دوستدار خانواده

یکــی از طرح هــای ســتاد کانون هــای فرهنگــی هنــری 
ــتدار  ــجد دوس ــرح مس ــتان ط ــرای تابس ــان ب ــاجد اصفه مس
ــه دارد و  ــوز ادام ــز هن ــا نی ــن روزه ــه ای ــوده ک ــواده ب خان
ــران  ــد. تی ــن طــرح بوده ان ــان ای برخــی از شهرســتان ها میزب
ــوده  ــن طــرح ب ــان ای ــز یکــی از مقاصــد و میزبان و کــرون نی
ــی و  ــون فرهنگ ــط کان ــی آن توس ــت و هماهنگ ــه مدیری ک
هنــری امام حســن مجتبی)ع( انجــام شــده و کارشناســان 
فرهنگــی بــه همــراه خدمــات متنــوع ایــن حــوزه بــه شــهرها 

ــد.  ــفر کردن ــتاها س و روس
ایــن گــروه کارشناســان مذهبــی و علــوم اجتماعی بــا برگزاری 
ــی  ــاوره اختصاص ــات مش ــه خدم ــی و ارائ ــای آموزش دوره ه
در توانمندســازی خانواده هــا گام برداشــتند و نوجوانــان و 
ــودکان و  ــد. ک ــرح بودن ــن ط ــی ای ــن اصل ــادران مخاطبی م
نوجوانــان نیــز مباحــث دینــی را بــا کارشناســان و متخصصین 
ــی  ــا برپای ــجد ب ــای مس ــد و بچه ه ــاد گرفتن ــوزه ی ــن ح ای
ــد.   ــک کردن ــرح کم ــن ط ــت ای ــه تقوی ــاب ب ــگاه کت نمایش
بــه دلیــل این کــه ایــن طــرح توانســته فرصت هــای خوبــی را 
بــرای آمــوزش و توانمندســازی مــردم ایجــاد کنــد، مخاطبــان 
خواســتار تکــرار آن شــده اند. کانــون فرهنگــی هنــری 
امام حســن مجتبی)ع( تیــران یــک کانــون شــهری اســت امــا 
ســعی کــرده تــا خدمــات فرهنگــی را در مناطــق روســتایی و 
فاقــد امکانــات فرهنگــی نیــز توســعه بدهــد. مــردم روســتایی 

ــن طــرح بیشــترین اســتفاده را داشــته اند.  از ای
تشــکیل کاروان هماهنــگ در راســتای تقویــت باورهــای دینی 
ــای  ــت کانون ه ــا محوری ــی ب ــیب های اجتماع ــش آس و کاه
فرهنگــی و هنــری و محوریــت مســاجد قــادر بــه پاســخ بــه 
ــد  ــی خواه ــوزه اجتماع ــه در ح ــای جامع ــیاری از نیازه بس
بــود. ایــن طــرح توانســته اقبــال عمومــی را تقویــت و مطالبــه 

بــرای تکــرار طــرح را افزایــش دهــد. 
غالمحسین زاده 

                                               هوشمند شدن چهارراه های شلوغ نجف آباد   
رســول موســویان، معــاون امــور زیربنایــی و حمــل و نقــل شــهری شــهرداری نجــف آبــاد گفــت : بــرای کنتــرل بهتــر ترافیــک 
در ســطح شــهر در خصــوص هوشمندســازی تقاطع هــای چراغــدار در ســطح منطقــه 1 و 2 شــهری نجف آبــاد اقدامــات خوبــی 
ــر  ــن تاخی ــد بنابرای ــری دارن ــردد باالت ــر حجــم ت ــای دیگ ــه تقاطع ه ــی نســبت ب ــم ترافیک ــاط پرتراک انجــام شــده اســت. نق
بیشــتری نیــز دارنــد کــه در حــال مدیریــت آن هــا هســتیم.یک ســری سنســور القایــی روی زمیــن کار گذاشــته شــده اســت 
کــه وظیفــه آن هــا تخمیــن حجــم ترافیــک تقاطع  هــا اســت و ایــن سنســورهای اطالعــات را بــه کامپیوتــر ارســال می کننــد 
و آن هــا زمانبنــدی چــراغ را تنظیــم می کنــد. تقاطع هایــی کــه حجــم ترافیــک باالتــری دارد زمــان ســبز بیشــتر و آن هایــی 
کــه حجــم ترافیــک کمتــری دارنــد زمــان  قرمــز بیشــتری دارنــد. تاکنــون چهــارراه مولــوی، چهــارراه امیرالمومنیــن)ع(، بــاغ 

ملــی، فردوســی، چهــارراه شــهرداری، مجاهــد و چهــارراه امــام)ره( تجهیــز شــده اند.
غالمحسین زاده 

سد زاینده رود؛ فقط 11 درصد سد آب دارد

ــی در  ــران کم آب ــت بح ــه وضعی ــد ک ــان می ده ــا نش آماره
ــم زاده،  ــروز قاس ــت. فی ــدن اس ــر ش ــال وخیم ت ــران درح ای
ــت:  ــور گف ــای آب کش ــات و داده ه ــر اطالع ــر کل دفت مدی
ــران 18 درصــد و  ــر آب در ســدهای اســتان ته ــزان ذخای می

ــت.  ــد اس ــان 11 درص ــده رود اصفه ــد زاین س
ــارد  ــی جــاری 1/05 میلی ــه مخــازن در ســال آب ورودی آب ب
مترمکعــب بــوده کــه نســبت بــه ســال گذشــته 12 درصــد 
کاهــش داشــته اســت. بــه ایــن معنــی اســت کــه وضعیــت 
ســدهای دیگــر مناطــق ایــران نیــز بحرانــی اســت و 
پرشــدگی ســدهای اســتان خوزســتان 42 درصــد و حوضــه 

ــت.  ــد اس ــه 29  درص ــه ارومی ــز دریاچ آبری
ــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب  حســین اســماعیلیان،  مدی
مشــهد نیــز اعــالم کــرد ســد دوســتی کــه تامیــن کننــده 

آب شــهر اســت تنهــا 19 درصــد آب دارد. 
ــالب  ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام ــاری، مدی ــد بختی محم
ــرای  ــط ب ــران فق ــه ته ــالم ک ــته اع ــه گذش ــران در هفت ته

ــی  ــی ناش ــران بی  آب ــت بح ــن وخام ــا ای 100 روز آب دارد. ب
از تغییــرات اقلیمــی جهــان در حــال افزایــش اســت و 
ــی و  ــای شــدید اجتماع ــروز بحران ه ــران موجــب ب ــن بح ای

ــد. ــد ش ــی خواه سیاس
ــش 61  ــته کاه ــال گذش ــبت س ــه نس ــور ب ــای کش بارش ه
ــی  ــد مصــرف کنون درصــدی داشــته اســت و در صــورت رون
ــرای تامیــن پایــدار  ــی ب ممکــن اســت مشــکالت و تنگناهای
آب ایجــاد شــود. ایــن وضعیــت عــالوه بــر تاثیــرات خــود بــر 
تامیــن آب آشــامیدنی، کشــاورزان را نیــز دچار مشــکل کرده 
اســت. بســیاری از باغــات بــه دلیــل خشک ســالی و کمبــود 
ــد.  ــرار دارن ــل ق ــدن کام ــک ش ــرض خش ــدید آب در مع ش
بــا توجــه بــه پیش بینــی هواشناســی فصــل پاییــز امســال 
کم بــارش بــوده و بــه تبــع آن ورودی هــا بــه مخــازن شــدها 
ــی در  ــن صرفه جوی ــت بنابرای ــته اس ــش داش ــز کاه نی

مصــرف آب امــری ضــروری اســت. 
احمد شریعتی

کــدو حلوایــی یــا کــدو تنبل یــک محصــول و میــوه پاییزی 
ــری و  ــم دلپذی ــی دارای طع ــتانی اســت. کــدو حلوای و زمس
ــی اکســیدان  ــی و ویتامیــن هــا و انت سرشــار از مــواد معدن
ــیدانی  ــی اکس ــت آنت ــل خاصی ــدو تنب ــت. ک ــر اس و فیب
ــزا  ــرماخوردگی و آنفلوآن ــروز س ــه از ب ــاده ای دارد ک فوق الع

ــد.  ــی کن ــری م جلوگی
از جملــه خــواص دیگــر کــدو تنبــل مــی تــوان بــه بهبــود 
ــری،  ــاال، الغ ــب، چشــم، کاهــش فشــار خــون ب ســالمت قل
تقویــت سیســتم ایمنی بــدن و پیشــگیری از ســرماخوردگی 
ــاردار و  ــان ب ــرای زن ــی ب ــن کــدو حلوای ــرد همچنی اشــاره ک

کــودکان نیــز بســیار مفیــد اســت.
از جملــه غذاهــای ســنتی و خوشــمزه نجــف آبــاد در 

زمســتان آش کــدو حلوایــی و خــورش آن اســت. 
طرز تهیه آش کدو حلوایی

مواد الزم
* کدو حلوایی پوست گرفته و خرد شده: 500 گرم

* ماش:2 پیمانه      * نخود:4 پیمانه
* لوبیا چیتی:4 پیمانه    * لوبیا سفید:4 پیمانه

* پیاز داغ: 4 قاشق     * نعنا داغ: 2 قاشق
* بلغور گندم: 2 پیمانه   

* لوبیا چشم بلبلی:2 پیمانه
* سبزی آش خرد شده: 1 کیلوگرم

* نمک، زردچوبه، فلفل، دارچین و روغن به مقدار الزم
ــد و  ــس کنی ــاعت خی ــد س ــده را چن ــر ش ــات ذک حبوب
ــا 4 پیمانــه  ســپس آن هــا را بپزیــد. بلغــور گنــدم را نیــز ب

ــزد  ــد بپ ــازه دهی ــاز اج ــا درب ب ــرارت متوســط ب آب روی ح
ــد و  ــه جــوش آوری ــری آب را ب ــرم شــود. در قابلمــه دیگ و ن
ــه  ــه آن اضاف ــرد شــده را ب ــدوی خ ــبزی آش و ک ــپس س س
ــه  ــم اضاف ــه ه ــل و زردچوب ــک و فلف ــداری نم ــد و مق کنی
کنیــد و بگذاریــد ســبزی و کــدو بــا حــرارت متوســط بپزنــد 
ــای  ــه ج ــد ب ــی توانی ــواه م ــورت دلخ ــوند. )در ص ــرم ش و ن
اینکــه کــدو را بپزیــد آن را جداگانــه بــا پیــاز تفــت دهیــد و 

ــد(. ــه کنی ــه آن اضاف ــر پخــت آش ب در مراحــل آخ
بعــد از اینکــه ســبزی و کــدو پختــه شــد، حبوبــات پختــه 
شــده و بلغــور را بــه آن هــا اضافــه کنیــدو حــرارت را مالیــم 

کنیــد و اجــازه دهیــد آش جــا بیفتــد.
ــک و  ــد و نم ــاز داغ را در آش بریزی ــی از پی ــان نیم در پای
ــپس  ــد. س ــه کنی ــه آن اضاف ــواه ب ــدار دلخ ــه مق ــل را ب فلف
حــرارت را خامــوش کنیــد و آش کــدو حلوایــی را در ظــرف 
ــوش جــان! ــد. ن ــن کنی ــا داغ تزیی ــاز و نعن ــرو بکشــید و پی س
زهرا طاهری

تنبِل پر خاصیت 
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خبر کوتاه آخرین وضعیت آنفلوآنزا و کرونا در اصفهان

پژمــان عقــدک، ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان گفــت : آمــار آنفلوآنــزا رونــد کاهشــی پیــدا کــرده اســت و درحــال 
پشــت ســر گذاشــتن مــوج اول ایــن بیمــاری هســتیم. در حــال حاضــر قلــه مــوج را گذارنده ایــم و مــوج دوم از اواخــر آذر یــا 

ــاز می شــود. ــل دی آغ اوای
آمــار همه گیــری کرونــا نیــز تقریبــا ثابــت بــوده و میــزان مــرگ و میــز بســیار کــم بــوده اســت و در طــی روزهــای اخیــر بــه 
ــت  ــاری هس ــن بیم ــه ای ــا زمانی ک ــوده و ت ــت ب ــر ثاب ــن 20 نف ــژه میانگی ــای وی ــای مراقبت ه ــت.در بخش ه ــیده اس ــر رس صف
احتمــال مــرگ و میــر ناشــی از کرونــا نیــز وجــود دارد. در حــال حاضــر هیــچ شهرســتانی در وضعیــت قرمــز نداریــم و فقــط 

ــد.  ــرار دارن ــی ق نطنــز و نائیــن در وضعیــت نارنجــی هســتند و دیگــر شهرســتان ها دروضعیــت آب
اکبرزاده  

همایش شروع به کار طرح پلیس مدرسه

امــروزه فضــای مجــازی ابــزاری بــرای انتقــال فرهنــگ غــرب 
بــه کشــورهای هــدف مــورد اســتفاده نظــام ســلطه قــرار دارد 
کــه بــا آن بــه تخریــب اخــالق و معنویــت می پــردازد. فضــای 
مجــازی در کشــورهای غربــی نیــز تحــت نظــام فیلترینــگ 
اســت امــا در کشــورهای تحــت تهاجــم و به قــول کشــورهای 
ــا  ــی ســومی، همچنــان مهــار گسســته اســت ت ــی جهان غرب
ــد.  ــه دهن ــورها ادام ــن کش ــی ای ــراث فرهنگ ــارت می ــه غ ب
ــن  ــت و ای ــد نیس ــه ب ــازی فی نفس ــای مج ــاماندهی فض س
موضــوع مختــص کشــور خاصــی مثــل ایــران نیســت. 
همــه کشــورهای دنیــا بــرای فضــای مجــازی قوانینــی 
ــد کــه از رهاشــدگی در آن فضــا و جــوالن متخلفــان و  دارن
جنایتــکاران جلوگیــری می کنــد. بنابرایــن تمــام کشــورهای 
ــر  ــوژی همه گی ــر تکنول ــرای ه ــا ب ــاوت ب ــا کمــی تف ــا ب دین
و پرکاربــردی ماننــد فضــای مجــازی قوانینــی را بــرای 
کاســت خســارت های احتمالــی آن وضــع می کننــد و هیــچ 

ــت. ــازی نیس ــای مج ــاماندهی فض ــف س ــوری مخال کش
فرانســه از جملــه کشــورهایی اســت کــه یکــی از شــدیدترین 
دارد.  ســایبری  فضــای  بــر  را  حکومتــی  نظارت هــای 
ــات در  ــی از کلم ــتجوی برخ ــی در جس ــه حت ــردم فرانس م
ــد و حــق جســتجوی  ــت دارن ــای جســتجو محدودی موتوره
ــیار  ــز بس ــدارس نی ــت م ــد. اینترن ــارات را ندارن ــی عب برخ

ــت.  ــدود اس مح
ــود  ــت خ ــت و حاکمی ــت مدیری ــرای تقوی ــز ب ــیه نی روس
ــتقالل  ــکان اس ــرده اســت و ام ــدازی ک ــی راه ان ــت مل اینترن
کامــل فضــای مجــازی را در یــک شــبکه اینترنــت محلــی بــا 
عنــوان رونــت فراهــم کــرده اســت. همچنیــن بــرای مواجهــه 
ــردی  ــناد راهب ــایبری اس ــوزه س ــازی در ح ــای مج ــا فض ب
ــاد  ــرای ایج ــددی را ب ــع متع ــرده اســت و مناب ــن ک را تدوی

ــم آورده اســت.  ــه فراه ــی و مشــارکت منصفان ــوازن فن ت
عربســتان صعــودی در راســتای اعمــال مدیریــت در فضــای 

ــج  ــی و تروی ــرت پراکن ــی، نف ــای غیراخالق ــازی محتواه مج
ــرده اســت.  ــر ک خشــونت را فیلت

ــانی  ــان آزاد اطالع رس ــن جری ــی برگ تری ــه مدع ــکا ک آمری
اســت، محدودیت هــای عجیبــی بــرای فضــای مجــازی 
ــای  ــچ ج ــت در هی ــوان گف ــه می ت ــت ک ــرده اس ــاد ک ایج
ــه  ــدارد. چهارمولف ــود ن ــی وج ــن محدودیت های ــا چنی دنی
ــد  ــت می کن ــازی را رعای ــای مج ــون فض ــگاری در قان جرم ان
کــه بــر خــالف روال معمــول در دنیــا در مــورد شــبکه های 
ــه رفتــاری  ــه جزئیــات آن ورود می کنــد. هرگون اجتماعــی ب
کــه معــارض بــا امنیــت آمریــکا باشــد قابــل پیگیــری اســت 

ــد.  ــام می ده ــی را انج ــد اینترنت ــن رص و بزرگ تری
کشــورهای دیگــری ماننــد چیــن، ترکیــه، انگلســتان، 
ســنگاپور، هنــد، اســترالیا، کره جنوبــی نیــز محدودیت هایــی 
را بــرای دسترســی بــه اینترنــت در کشــورهای خــود بــرای 

ــد.  ــال کرده ان ــگ، اعم ــت و فرهن ــظ امنی حف
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سمیه طالب

فضای مجازی بایدها و نبایدها 

افزایش میزان برداشت انار در 
استان اصفهان

مهنــدس احمدرضــا رئیــس زاده، مدیــر امــور باغبانــی ســازمان 
ــار از  ــت ان ــت: برداش ــان گف ــتان اصفه ــاورزی اس ــاد کش جه
نیمــه دوم مهرمــاه بــا برداشــت نــوع انــار زودرس در مناطــق 
گــرم اســتان آغــاز شــده اســت و تــا پایــان آبــان مــاه ادامــه 
ــار  ــزار و 741 هکت ــتان 7 ه ــار اس ــات ان دارد. ســطح کل باغ
اســت کــه حــدود 370 هکتــار آن هنــوز بــه بــاروری نرســیده 
اســت. پیش بینــی شــده اســت امســال حــدود 93 هــزار تــن 
ــه نســبت ســال  ــار از باغــات اســتان برداشــت شــود کــه ب ان

گذشــته 17 درصــد افزایــش داشــته اســت. 
ــالی و  ــداوم خشک س ــاط، ت ــی از نق ــرما در برخ ــارت س خس
ــر  ــذار ب ــل تاثیرگ ــی از عوام ــش گلده ــر و کاه ــا، تاخی گرم
ــب  ــه ترتی ــوده اســت. ب ــار اســتاندر ســال 1401 ب ــات ان باغ
شهرســتان های شــهرضا، کاشــان، نطنــز، اردســتان، دهاقــان، 
ــار اســتان هســتند.  ــای ان ــان تولیدکننده ه ــاد و اصفه نجف آب
ــه کاشــان، ملــس شــهرضا، ســبزه  ــادرود، زاغ ــادری ب ــم ن رق
ــتان  ــوب اس ــام مرغ ــان از ارق ــیاه اصفه ــه س ــتان و دان اردس

ــوند.  ــوب می ش ــان محس اصفه
اکبر زاده 

گردهمایی دبیران
 و سرگروه های درسی 

بــا شــرکت دبیــران و ســرگروه های درســی گردهمایــی 
ــطه اول و دوم  ــتان متوس ــع دبیرس ــی مقاط ــای درس گروه ه

ــد.  ــزار ش برگ
فتــح اهلل یوســفی نــژاد معــاون آمــوزش متوســطه آمــوزش و 
پــرورش نجــف آبــاد، همزمــان بازدیــد از ایــن جلســه بــر لزوم 
و جلســات گروه هــای درســی و این گونــه گردهمایی هــا 
ــرای تبالــد تجربیــات  تاکیــد کــرد و آن را فرصــت مناســبی ب
ــرگروه ها و  ــالش س ــمرد و از ت ــکاری برش ــا ســطح هم و ارتق
کارشناســان حــوزه آمــوزش و کارشــناس تکنولــوژی تشــکر و 

قدردانــی نمــود. 
اکبر زاده 

جلسه روند بررسی مشکالت پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای دانشجو
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شماره 173 

                                              کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل 
ایــن کارگاه در هفتــه نکوداشــت پدافنــد غیرعامــل کشــور و روز پدافنــد زیســتی، ســالمت عمومــی بــا شــعار بــرای مــردم، 
ــداوم کارکردهــا برگــزار شــد. در ایــن کارگاه آمــوزش پدافنــد غیرعامــل  پدافنــد دانش بنیــان، حفاظــت از زیرســاخت ها و ت

در حــوزه شــهری مدیــران ارشــد شــهرداری، مدیــران شــهری و معاونیــن شــرکت داشــتند. 
تعریــف آفنــد و پدافنــد، تبییــن اصــول پدافنــد، کنــش نظامــی و غیــر نظامــی، مفهــوم پایــداری شــهری،اهمیت و ضــرورت 
بهــره گیــری از منافــع پدافنــد غیــر عامــل، رونــد پیدایــش و مختصــات عملکــرد در سیســتم شــهری و تشــریح گســتره آن، 

ــود. ــی ب ــن کارگاه آموزش ــمت های ای ــن قس از مهم تری
بارانی

وجــود فرزنــدان در خانــواده فوایــد جســمی و روحــی را برای 
والدیــن بــه همــراه دارد. والدینــی کــه دارای فرزنــد هســتند 
لــذت می برنــد.  فرزنــد  بــدون  از خانواده هــای  بیشــتر 
ــم  ــای مه ــی از جنبه ه ــدآوری یک ــواده و فرزن ــکیل خان تش
ــم  ــد مه ــر آن ق ــن ام ــود. ای ــوب می ش ــراد محس ــی اف زندگ
اســت کــه زنــان در طــول تاریــخ بــا هویــت فرزنــدآوری و در 

ــدند.  ــف می ش ــواده تعری ــار خان کن
فرزنــدان، عامــل اقتــدار و نیرومندی والدیــن : روایات 
و ســبک زندگــی ایرانیــان نشــان داده اســت که فرزنــد عامل 
ــای والدیــن در شــرایط ســخت اســت.   ــازوی توان اقتــدار و ب
ــد  ــواده و تولی ــدی در خان ــی قدرتمن ــای اصل یکــی از پایه ه
ثــروت و پیشــرفت آن جمعیــت آن اســت. جمعیــت انــدک 
ــوری  ــد و کش ــش می ده ــمنان را افزای ــور دش ــدرت مان ق
ــود.  ــد ب ــا خواه ــع قدرت ه ــورد طم ــر م ــت پی ــا جمعی ب
ــد  ــن دارای فرزن ــن: والدی ــادکامی والدی ــالمت و ش س
احســاس خوشــبختی بیشــتری دارنــد. داشــتن فرزنــد 
موجــب افزایــش تمایــل بــه یادگیــری، کاهــش فشــار 
خــون والدیــن، افزایــش اعتمــاد بــه نفــس، دقــت بیشــتر در 
کارهــای جزیــی، اســتفاده بیشــتر از قــدرت تعقــل، امــکان 
بهتــر درک زیبایــی  هــا و افزایــش شــادی والدیــن می  گــردد.

 عامل امنیت و استحکام خانواده
ــش  ــه نق ــه و جامع ــی خان ــروی امینت ــن نی ــد در تامی فرزن
بســزایی دارد. از طرفــی وجــود فرزنــد موجــب امنیــت 
و  ناســازگاری  و  فروپاشــی می شــود  از  بنیــان خانــواده 
طــالق را کاهــش می دهــد و موجــب حفــظ و تــداوم 
ــدون  ــراد ب ــان اف ــالق می ــود. ط ــویی می ش ــی زناش زندگ
ــه شــکلی از حریــم کانــون  ــد ب ــد بیشــتر اســت و فرزن فرزن

خانــواده محافظــت می کنــد. 
 رشد شخصیت والدین

فرزنــد مجموعــه کاملــی از ارزش هــا را بــا شــخصیت والدیــن 
ــادر  ــدر و م ــش پ ــن نق ــا پذیرفت ــراد ب ــد. اف ــه می کن اضاف

ــت و  ــئولیت، فعالی ــد، مس ــرا تعه ــند زی ــال می رس ــه کم ب
خالقیــت را در انســان بــروز می دهــد. داشــتن فرزنــد زیــاد 
ــد اســت و  ــا مفی ــن و ساخته شــدن آن ه ــد والدی ــرای رش ب
افــراد بــا صــرف وقــت بــرای رشــد دیگــران تبدیــل بــه آدم 

دیگــری خواهــد شــد. 
 سرمایه معنوی والدین

ــرای آمــرزش پــدر و  ــد وســیله ایی ب در روایــات دینــی فرزن
مــادر یــاد شــده اســت. فرزنــدان ســرمایه معنــوی والدیــن 
در دنیــا و آخــرت بــه شــمار می آینــد و وجــود انــان موجــب 
ــه  ــان ب ــردد. در پای ــی می گ ــت اله ــزول رحم ــرزش و ن آم
ــه  حدیثــی امــام صــادق)ع( فرمــود:  جبرئیــل در خطــاب ب
پیامبــر گرامــی اســالم)ص(گفت: هــرگاه یکــی از آنــان گریــه 
کنــد، گریــه  اش تــا هفــت ســالگی »ال الــه اال اهلل« اســت و 
وقتــی از هفــت ســالگی گذشــت، گریــه  اش تــا بلــوغ آمرزش  
خواهــی بــرای والدیــن اســت و چــون از بلــوغ گذشــت، هــر 
کار نیکــی کــه انجــام دهــد، بــه نفــع پــدر و مــادرش باشــد 
ــان  ــان آن ــه زی ــد، ب ــام ده ــه انج ــتی ک ــر کار ناشایس و ه

)والدیــن( نخواهــد بــود.
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احمد شریعتی

نشاط و شادمانی حاصل از تولد فرزند دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی 
شورای اسالمی شهر با مشاور وزیر 

فرهنگ و ارشاد اسالمی

ــیابانی از اعضــای کمیســیون  ــای آس ــان و آق ــم محمودی خان
ــاد،  ــتان نجف آب ــالمی شهرس ــورای اس ــای ش ــی  اعض فرهنگ
ــی و  ــی اجتماع ــازمان فرهنگ ــر س ــار مدی ــی خاکس مهندس
ورزشــی شــهرداری، حجت االسالم و المســلمین رضاونــدی 
و  نجف آبــاد  شــهرداری  نمــاز  اقامــه  ســتاد  مســئول 
ــدار  ــه دی ــهر ب ــه یزدانش ــام جمع ــی ام ــالم لطف حجت االس
حجت االسالم و المســلمین ارزانــی مشــاور وزیــر فرهنــگ 
خــداداده  حجت االسالم و المســلمین  و  اســالمی  ارشــاد  و 
ــاجد  ــری مس ــی هن ــای فرهنگ ــی کانون ه ــس هماهنگ رئی
ــوارد  ــن م ــون مهم تری ــدار پیرام ــن دی ــد. در ای ــور رفتن کش
ــاد  ــتان نجف آب ــای روز شهرس ــه و دغدغه ه ــی جامع فرهنگ

ــد. ــر ش ــادل نظ ــث و تب بح
بارانی

حضور فرماندار ویژه نجف آباد در 
نمازجمعه ویالشهر

در روز جمعــه مورخــه 13 آبــان مــاه مباشــری معــاون 
اســتاندار و فرمانــدار ویــژه نجــف آبــاد در مراســم نمــاز جمعــه 
ــدادی  ــم تع ــن مراس ــیه ای ــت. در حاش ــور یاف ــهر حض ویالش
از نمازگــذاران مســائل و مشــکالت خــود در ســطح شــهرک 
مذکــور را مطــرح نمودنــد فرماندار پس از اســتماع درخواســت 
شــهروندان دســتور بررســی و پیگیــری الزم را صــادر نمــود.

برگزاری جلسه هیات امنای 
شهدای گمنام امیرآباد

ــاد  ــر آب ــام امی ــهدای گمن ــهرک ش ــاء ش ــات امن ــه هی جلس
ــدار  ــتاندار و فرمان ــاون اس ــری مع ــی مباش ــور موس ــا حض ب
ــن جلســه  ــاد تشــکیل شــد. در ای ــژه شهرســتان نجــف آب وی
ابتــدا دو نفــر از اســاتید دانشــگاه نمونــه طــرح هــای المــان 
ویــژه شــهدای گمنــام کشــور ارائــه و توضیحاتــی را پیرامــون 
اصــالح المــان موجــود ارائــه دادنــد. در ادامــه فرمانــدار ویــژه 
ــان  ــل بی ــه قب ــات جلس ــه مصوب ــاره ب ــن اش ــتان ضم شهرس
داشــت: ظــرف دو هفتــه آینــده طــرح مناســبی تهیــه و ارائــه 
گــردد، تــا پــس از تاییــد از طریــق مشــارکت شــهرداری نجف 

ــه تکمیــل آن اقــدام شــود. ــاد نســبت ب آب

مسمومیت 4 نفر در نجف آباد

ــا  ــمومیت ب ــه مس ــرد: س حادث ــار ک ــدی اظه ــاس عاب عب
ــان  ــس اصفه ــز اورژان ــه مرک ــال(، ب ــیدکربن )زغ مونوکس

ــد. ــزارش ش گ
ــاد  ــتی امیرآب ــان بهش ــور در خیاب ــه مذک ــزود: حادث وی اف
ــه  ــس ب ــل اورژان ــه عوام ــود و بالفاصل ــاد رخ داده ب نجف آب

ــه اعــزام شــدند. محــل حادث
مدیــر روابط عمومــی اورژانــس و فوریت هــای پزشــکی 
ــک زن  ــامل ی ــر ش ــار نف ــرد: چه ــان ک ــان خاطرنش اصفه
ــی  ــاله در پ ــر 9 س ــک پس ــه و ی ــر بچ ــاله، دو دخت 44 س
ایــن حادثــه مســموم و جهــت دریافــت اقدامــات درمانــی 

ــدند. ــل ش ــرا، منتق ــه الزه ــتان فاطم ــه بیمارس بیشــتر ب

کمیته برنامه ریزی مدیریت 

جلســه کمیتــه برنامــه ریــزی مدیریــت بــا حضــور یــداهلل 
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــر کل و مدی ــاون مدی ــدی مع عاب
ــئوالن اداره در   ــناس مس ــاد و کارش ــف آب ــتان نج شهرس

ــد. ــزار ش ــاد پزشــکی برگ ــده ی ــالن زن س
 از محورهای مورد بررسی در این جلسه می توان به:

* رتبه بندی همکاران 
* ابالغ همکاران 

* شاخص های عملکرد و برنامه ساالنه 
و.... اشاره کرد.

در آخــر نیــز عابــدی دربــاره مســائل اداری اعــم از حضــور 
و غیــاب، آراســتگی، توجــه بــه اربــاب رجــوع و نظــم اداری 

توضیحاتــی را داد.
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 8 صفحه * قیمت : 5000 تومان * چاپخانه رنگین کمان 

هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : 09122268823 - 42646861    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله :

هرکه در رفتار خود با مردم به ایشان ستم 
نکند و هرگاه با آنان سخن بگوید، دروغ نگوید 

و چون وعده شان دهد، خلف وعده نکند، 
انسانیتش کامل و عدالتش آشکار و دوستیش 

الزم و غیبتش حرام است.

) الخصال : 2۸/20۸ (

اعتقاداتی که می تواند ما را نجات دهد!!

* ما جزیی از طبیعت هستیم نه رئیس آن. 
* ما هیچ  گیاهی را با ریشه از خاک جدا نمی کنیم.

* ما موقع ساختن خانه، خاک را زیاد جابه جا نمی کنیم.
* ما فصل بهار آرام روی زمین قدم برمی داریم زیرا مادر طبیعت باردار است.

* ما هرگز به درختان آسیب نمی رسانیم و فقط درختان پیر و خشک را قطع می کنیم. 
* حیوانات و درختان را فقط در حد نیاز استفاده می کنیم و از چرخه هستی جدا می کنیم.

ــت و  ــتی اس ــرود هس ــقانه ترین س ــاران عاش ــت. ب ــدر ماس ــمان پ ــا و آس ــادر م ــاک م * خ
ــیم.  ــان باش ــت مهرب ــا طبیع ــد، ب ــی را می فهم ــت روح دارد، مهربان طبیع

م.ع

تجربه های که باید بدانیم!!
* هر چقدر کمتر حرف بزنید کالمت ارزش بیشتری دارد.

* اگر روی مشکالت تمرکز کنید مشکالت بیشتری نصیب شما می شود ولی وقتی روی 
احتماالت تمرکز کنید موفقیت های بیشتری نصیبتان می شود. 
* هر چقدر سن باالتر برود به آدم های کمتری اعتماد می کنید.

* مهم نیست که در حال حاضر زندگی چقدر سخت است، زمانی به عقب نگاه می کنید و 
می فهمید همه تالش ها و سخت ها باعث رشد و بهتر شدن زندگی شما شده است.

* سعی نکنید همه کارها را به تنهایی انجام دهید مهم انجام دادن کار است چه تنهایی چه گروهی
* بعضی از مسیرها را باید تنهایی رفت بدون خانواده، دوست و شریک چه از روی اجبار چه نیاز.

* تــا زمانی کــه انــرژی و انگیــزه داریــد وقــت صــرف خودتــان کنیــد، مهــارت کســب کنیــد، 
آمــوزش ببینیــد. مادیــات بــه ســمت کســی مــی رود کــه بــرای آن آمــاده شــده باشــد.

ــه دنبــال قدرتــی باشــید کــه بتوانیــد از  ــه دنبــال یــک زندگــی راحــت نباشــید بلکــه ب * ب
ــر بیاییــد.  پــس یــک زندگــی ســخت ب

م.ع 


