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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 24  آبان 1401
شماره 174 

2
خبر کوتاه

بــا حضــور ســرهنگ محمــدي رئيــس پليــس راهــور اســتان، 
ســرهنگ ســعدي صفيــان رئيــس پليــس راهــور شهرســتان، 
عبدالرســول امامــي شــهردار نجف آبــاد، دکتــر عابــدي مديــر 
ــاد و هميــاران پليــس  آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجف آب
مدرســه از بيــش از 50 مدرســه ابتدايــی در ســالن شــهروند 
ــاد، همايــش پليــس مدرســه برگــزار شــد.  شــهرداری نجف آب
ــت:  ــاد گف ــتان نجف آب ــهردار شهرس ــی ش ــول امام عبدالرس
ــرای  ــم ايــن تفاهــم ايجــاد شــده بيــن دســتگاه ها ب اميدواري
آمــوزش و پــروش و خانواده هــا مايــه رحمــت و برکــت 
باشــد. يکــی از نعمت هــای الهــی صميمــت بيــن اوليــا 
مــدارس و دانش آمــوزان اســت. ارگان هــای مختلــف بــا 
ــدف  ــک ه ــه ي ــيدن ب ــرای رس ــد و ب ــکاری می کنن ــم هم ه
مشــترک تعامــل می کننــد. آمــوزش و پــروش، راهــور و 
ــد و از  ــاش می کنن ــی ت ــای فرهنگ ــرای ارتق ــهرداری ب ش
ــتفاده  ــهروندی اس ــوزش ش ــرای آم ــوزان ب ــت دانش آم ظرفي
ــه  ــس مدرس ــرح پلي ــرای ط ــا اج ــروز ب ــود. ام ــه می ش بهين
ــار  هــر کــدام از  دانش آمــوزان يــک پليــس هســتند و درکن
پليــس راهــور بــرای اجــرای بهتــر قوانيــن و مقــرارت کشــور 

تــاش می کننــد. 
ــتان  ــرورش شهرس ــوزش و پ ــس اداره آم ــدی رئي ــر عاب دکت
ــکاری  ــرح هم ــن ط ــدارس در اي ــه م ــت: کلي ــاد گف نجف آب
نمودنــد و از يــک مــاه پيــش بــرای چنيــن روزی برنامه ريــزی 
ــور و  ــهروندی عب ــگ ش ــوزان فرهن ــا دانش آم ــت ت ــده اس ش

مــرور صحيــح را آمــوزش ببيننــد. 
ســرهنگ محمــدي رئيــس پليس راهــور اســتان گفــت: امروز 
ــه  ــه می شــوند و ب ــا اضاف ــه م ــی ب افتخــار می کنيــم همکاران
ــد.  ــک می کنن ــک کم ــرل ترافي ــی و کنت ــا در انتظام بخش م
ــس  ــت پلي ــان ايس ــه فرم ــی ب ــر خودروي ــون اگ ــق قان طب
ــان جريمــه  ــرام نگــذارد بيــش از 60 هــزار توم مدرســه احت
ــا لحــاظ می شــود. ــرای آن ه ــز ب ــی ني می شــود و نمــره منف

در ايــن همايــش از تابلــو يادبــود پليس مدرســه رونمايی شــد 
و بــا حضــور چنــد مدرســه طــرح خــروج ايمــن دانش امــوزان 
بــه صــورت نماديــن اجــرا شــد. کارشناســان آمــوزش حمــل 
ــب  ــای منخ ــان پليس ه ــهرداری اصفه ــک ش ــل و ترافي و نق

مــدارس را آمــوزش دادنــد. 
الهام شهرياری

ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان نجف آباد
چهارميــن جلســه ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد بــا حضــور مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ويــژه 
ــان و  ــان اســتان اصفهان،موحــد رييــس اداره ورزش و جوان شهرســتان،کماليان رييــس گــروه فرهنگــی اداره کل ورزش و جوان
دبيــر ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان شهرســتان نجــف آباد،گــودرزی مســئول امــور جوانــان اداره ورزش و جوانــان، روســای 
اداره هــای فنــی و حرفــه ای، ســازمان تبليغات،کميتــه امــداد، ميــراث فرهنگــی وگردشــگری و نماينــدگان ادارات و دســتگاه 

هــای عضــو ســتاد برگــزار شــد. ايــن جلســه بــا دســتور کار بررســی دو طــرح در حــوزه ازدواج  و کارآفرينــی برگــزار شــد. 
فرمانــدار ضمــن خيــر مقــدم و تشــکر از حضــور رييــس گــروه فرهنگــی اداره کل ورزش و جوانــان، بــه لــزوم تبييــن طــرح هــای 
مذکــور جهــت اطــاع مخاطبيــن دســتگاه هــا و اســتفاده جوانــان از امکانــات و ظرفيــت هــای دولــت جهــت تســهيل ازدواج و 

اشــتغال جوانــان تاکيــد نمــود.

درخشش کاراته کارهای نجف آباد 
در مسابقات کاراته وان استان

ــه کارهــای ســبک شــوتوکان ادونــس شهرســتان نجــف  کارات
ــهيد  ــگاه ش ــاد و باش ــف آب ــهدا نج ــيد الش ــگاه س ــاد از باش آب
ــن و  ــدی معي ــری مه ــه مربيگ ــاد ب ــادی جــال آب ــم ه ابراهي
ــتان  ــه وان اس ــی کارات ــابقات قهرمان ــی در مس ــن برات محس
اصفهــان موفــق بــه کســب يــک مــدال برنــز تيمــی و کســب 
ــز شــدند. ايــن رقابــت هــا در  ۷ مــدال طــا،  6 نقــره و ۸ برن
ــاه ۱۴0۱ در کليــه رده هــای ســنی و  ــان م روز جمعــه ۲0 آب
ــزار شــد. ــان برگ ــه در اصفه ــا و کوميت ــدی در رشــته کات کمربن

مقام های کســب شــده :  مــدال برنز کاتــا تيمــی ـ رده پايه 
علــی محمــد رضايــی، مصطفــی رجايــی، اميرحســين الحبيبی

 مقام های انفرادی : 
ــی، اميرحســين کيهانيــان،  ــای اول : علــی اميرخان ــام ه مق
ــهيل  ــبانان، س ــا پورش ــه، ايلي ــا مهدي ــان، رض ــبحان نجفي س

ــری ــان قاه ــليمانی، ارس س
ــن  ــی، متي ــی رحيم ــری, عل ــای دوم : ابوالفضــل قاه مقام ه
نــوری، حســين فرهــادی، علــی اصغــر مهرابــی، مجيــد جــاری

محمدطاهــا  براتــی،  محمدجــواد   : ســوم  مقام هــای 
يوســيليانی، اميرعلــی کافــی موســوی، اميرمحمــد شــکراللهی، 
ــاهمرادی، اميرحســين  ــی، اميرحســين ش اميرحســين الحبيب

اســحاق زاده، محمدمهــدی رصافــی

اجرای طرح پلیس مدرسه

 کسب مقام بازیکنان نجف آباد در 
مسابقات بدمینتون قهرمانی استان

پســران تيــم نونهــاالن نجــف آبــاد بــه مربيگــری علــی فتــاح 
ــين  ــاد( و حس ــف آب ــون نج ــات بدمينت ــس هي ــان )ريي المن
قاهــری در رقابــت هــای بدمينتــون قهرمانــی اســتان اصفهــان 
ــه  ــدند ک ــوم ش ــام س ــام دوم و ۲ مق ــه کســب ۲ مق ــق ب موف
ــور  ــی کش ــابقات قهرمان ــه مس ــزام ب ــرای اع ــر ب ــرات برت نف
انتخــاب و اعــزام مــی شــوند. در ايــن رقابــت هــا محمدطاهــا 
ــتان  ــم اس ــور در تي ــرای حض ــز ب ــاد ني ــف آب ــی از نج چتراي

ــد. ــان انتخــاب ش اصفه
مقــام های کســب شــده :  زير ۱۱ ســال بــا شــرکت ۲۲ نفر 
: محمــد خليليــان - مقــام دوم و رضــا فتــاح المنان- مقام ســوم

ــا شــرکت 3۲ نفــر : ســپهر هنرمنــد- مقــام   زيــر ۱3 ســال ب
ــی اکبــری- مقــام ســوم  دوم و مهرشــاد عموعل

مربيان : علی فتاح المنان و حسين قاهری

عبدالرســول امامــی شــهردار نجف آبــاد گفــت : عمليــات 
ــی  ــی و فرع ــر اصل ــازی معاب ــت پياده روس ــاز نخس ــی ف اجراي
ــع در 6  ــه مســاحت 5500 مترمرب ــه ب ســطح مناطــق پنچ گان
مــاه اول ســال ۱۴0۱ انجــام شــده اســت. پياده روســازی شــهر 
ــران  ــردد عاب ــای ســامت و تســهيل ت نقــش اساســی در ارتق
ــش  ــر افزاي ــاد ب ــهری نجف آب ــت ش ــهروندان دارد. مديري و ش
ــا  ــد دارد. پياده روه ــهر تاکي ــی ش ــر عموم ــی معاب ســطح کيف
بخشــی از شــبکه جابه جايــی شــهری هســتند کــه بايــد مــورد 

توجــه مديــران شــهری قــرار گيــرد. 
ــا و  ــدی آن ه ــب ناکارآم ــا موج ــه پياده روه ــی ب ــم توجه ک
افزايــش حــوادث عابــران پيــاده و کاهــش بهــره وری می شــود. 
ــران  ــرای اســتراحت عاب ــی ب ــاده رو محل ــع پي در بيشــتر جوام
ــد باعــث تقويــت رابطــه معنــوی و اجتماعــی  اســت و می توان

شــهروندان شــود.  
ــازی  ــدف استانداردس ــا ه ــازی ب ــای پياده روس ــرای پروژه ه اج
معابــر، افزايــش رفــاه، بهبــود عبــور و مــرور شــهروندان انجــام 
ــون ۱6  ــرای انجــام پروژه هــای پياده روســازی تاکن می شــود. ب
ميليــارد ريــال هزينــه شــده اســت و تاميــن امنيت شــهروندان 
ــف  ــن وظاي ــی از مهم تري ــر يک ــرور از معاب ــور و م ــگام عب هن

شــهرداری اســت. 
سميه شريعتی

انجام 5500 مترمربع پیاده روسازی
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                                               توسعه آرامستان نجف آباد
ابراهيــم زارعــان مديــر عامــل ســازمان آرامســتان هــای شــهرداری نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه رونــد تشــکيل ايــن ســازمان و 
بيــش از 5۲  اقــدام انجــام شــده در يکســال گذشــته گفــت: هــم اکنــون کانــون مداحــان در آرامســتان نجــف آبــاد مســتقر 
ــات  ــی، برداشــت اطاع ــواد غذاي ــروش م ــگ، ايجــاد کانکــس ف شــده اســت و ايجــاد کانکــس گل فروشــی، ســاخت پارکين
ــعه  ــرح توس ــرای ط ــر ب ــراژ 3۴۲0 مت ــه مت ــی ب ــد زمين ــری خري ــود، پيگي ــای يادب ــاخت تابلوه ــی و س ــور، طراح ــی قب مکان
ــه،  ــز نمازخان ــی، تجهي ــروه فرهنگ ــل اجســاد، تشــکيل کارگ ــرای حم ــد خــط ۱530 ب ــری خري ــاد، يگي آرامســتان نجــف آب
ــه برقــراری  ــاد اســت. وی همچنيــن ب ــی از ديگــر اقدامــات شــهرداری نجــف آب گلــکاری آرامســتان و ايجــاد کانکــس نگهبان
گشــت موتــوری و پيــاده در آرامســتان نجــف آبــاد اشــاره کــرد و بيــان داشــت: اخــذ تاييديــه اساســنامه آرامســتان از ســازمان 

ــاد انجــام شــده اســت. هميــاری هــای اســتانداری اصفهــان نيــز توســط شــهرداری نجــف آب

ــيم،  ــی نينديش ــران چاره اي ــی در اي ــران بی آب ــرای بح ــر ب اگ
بــه  آينــده  ســال های  در  ايــران  در  بی آبــی  مشــکات 
ــت پذيری  ــه زيس ــه جامع ــد ک ــد ش ــاد خواه ــی زي اندازه اي
ــرای هميشــه خواهنــد  خــود را از دســت می دهــد و مــردم ب
رفــت. کم آبــی در ايــران وارد مرحلــه بغرنــج شــده اســت و از 
ــود در آب آشــاميدنی  ــه کمب ــود در بخــش کشــاورزی ب کمب
ــرم و  ــای گ ــتان ه ــا در اس ــل قب ــن معض ــت. اي ــيده اس رس
ــده  ــتان دي ــتان و بلوچس ــتان و سيس ــد خوزس ــی مانن جنوب
ــال و  ــد چهارمح ــی مانن ــتان پرآب ــروزه در اس ــا ام ــد ام می ش
ــه و بويراحمــد هــم  ــاری ، لرســتان، همــدان و کهگيلوي بختي

ــتيم.  ــی هس ــاهد بی آب ش
سيســتان و بلوچســتان تــا ســه دهــه قبــل يکــی از قطب هــای 
کشــاورزی ايــران بــه شــمار می آمــد و خوزســتان نيــز يکــی از 
ــتان های کشــور محســوب  ــن اس ــن و پرآّب تري حاصل خيزتري
می شــد کــه قطــب گردشــگری و تجــاری کشــورهای مجــاور 
ــاله آب  ــار مس ــران دچ ــا اي ــد تنه ــد. هرچن ــوب می ش محس

نيســت و بيــش از ۲ ميليــارد نفــر در سراســر دنيــا بــا تنــش 
ــبز  ــاره س ــه ق ــه ب ــا ک ــی اروپ ــد، حت ــی می کنن ــی زندگ آب

ــروف اســت.  مع
ــد خشک ســالی بيــش از ســيل موجــب  کارشناســان معتقدن
مهاجــرت می شــود. در طــول ۱6 ســال گذشــته حــدود 
ــه  ــود ب ــی از زادگاه خ ــز از کم آب ــرای گري ــر ب ــون نف ۱3ميلي
اســتان های ديگــر مهاجــرت کرده انــد کــه ايــن خــود 
ــن بيشــتر از  ــا آســيب های خــود. مهاجري ــی اســت ب موضوع
ــاد، اهــواز، اراک، زاهــدان،  شــهرهای قزويــن، اصفهــان، خرم آب
ســاری، تهــران و بجنــورد بــه ســمت شــهرهای رشــت، کــرج، 

ــوده اســت.  ــم و ســمنان ب شــيراز، ق
درياچــه اروميــه نيــز در يــک قدمــی مــرگ هميشــگی قــرار 
دارد. ريشــه اصلــی مهاجــرت بــه دليــل بی آبــی، بيکاری اســت. 

مقاله کامل را در سايت خبری تحليلی ديباگران بخوانيد
سميه طالب

بحران بی آبی یقه همه را می گیرد!!!! دستگیری سارقان
 طالجات زنان مسن

ــی  ــروی انتظام ــده ني ــی فرمان ــری آران ــم گوه ــرهنگ ميث س
ــرقت  ــره س ــک فق ــال ي ــه دنب ــت: ب ــاد گف ــهرتان نجف آب ش
ــوان مســن در شهرســتان موضــوع در  ــه عنــف طاجــات بان ب
دســتور کار مامــوران انتظامــی قــرار گرفــت. تحقيقــات بــرای 
ــداد شــاکيان  ــا اينکــه تع ــه داشــت ت شناســايی ســارقان ادام

ــد.  ــی ش ــه تازه اي ــده وارد مرحل ــد و پرون ــه ش ــده اضاف پرون
ــايی و در  ــارقان شناس ــی از س ــس يک ــات پلي ــی تحقيق در ط
ــات  ــد. در اعتراف ــتگير ش ــتان دس ــتان های اس ــی از شهرس يک
ــف و همدســتی  ــه عن ــره ســرقت ب ــه فق ــه س ــم ب ــه مته اولي
فــردی ديگــر بــرای فــروش امــوال مســروقه بــه يــک مال خــر 
ــر  ــن ســارق مقادي ــا دســتگيری همدســت اي ــراف کــرد. ب اعت
قابــل توجهــی امــوال مســروقه بــه ارزش ۷00 ميليــون ريــال 

کشــف شــد و متهميــن تحويــل مــراج قضايــی شــد. 
افــراد مــن بــه دليــل جســمانی و اينکــه عمدتــا تنهــا زندگــی 
می کننــد طعمــه خوبــی بــرای ســارقان هســتند و بايــد از ايــن 
افــراد مراقبــت بيشــتری انجــام شــود و هشــدارهای پليــس را 

رعايــت کننــد. 
اکبرزاده

ساخت دستگاه کنترل دمای ابزار در 
دانشگاه آزاد نجف آباد

 : گفــت  نجف آبــاد  آزاد  دانشــگاه  ريئــس  نعيمــی  فريــد 
ــک  ــه روش ترموالکتري ــزار ب ــای اب ــک کاری و دم سيســتم خن
در مرکــز تحقيقــات فناوری هــای نويــن ســاخت و توليــد ايــن 
دانشــگاه، طراحــی و ســاخته شــده اســت. کنتــرل دمــا يکــی 
ــد  ــات ماشــين کاری مانن ــر عملي ــای اساســی در ه از فاکتوره
فرزکاری،تراشــکاری، ســوراخکاری و ... بــوده اســت و بــر عمــر 
مفيــد ابــزار، کيفيــت ســطح ماشــين کاری، زمــان ماشــين کاری 

ــر اســت. و راندامــان توليــد موث
ــا فرمول هــای  ــع خنــک کاری ب در فراينــد ماشــين کاری از ماي
ــزار  ــدن اب ــک ش ــرای خن ــاوت ب ــای متف ــف و روش ه مختل
اســتفاده می شــود کــه هــر کــدام مشــکاتی دارنــد. بــه تازگــی 
ــگام  ــزار هن ــای اب ــه دم ــده ک ــتفاده ش ــی اس ــرح نوآورانه اي ط
ــش  ــده و کاه ــرل ش ــک کنت ــورت خش ــه ص ــين کاری ب ماش

می يابــد. 
ــتگاه  ــا دس ــه ب ــای اولي ــده از آزمايش ه ــت آم ــج به دس نتاي
ــک  ــه روش ترموالکتري ــزار ب ــای اب ــرل دم ــک کاری و کنت خن
ــجويان  ــی از دانش ــا فتح ــروی و حمديرض ــی خش ــط عل توس
نخبــه رشــته مهندســی مکانيــک و بــا راهنمايــی علــی 
هاشــم زاده انجــام شــده و رضايت بخــش بــوده اســت و اکنــون 

ــت.  ــراع اس ــت اخت ــل ثب ــام مراح انج
پارسا

ــدی  ــوارض ج ــکاری ع ــغل و بي ــت دادم ش ــترس از دس اس
ــی  ــراد دارد. در جامعه اي ــی اف ــمی و روح ــامت جس در س
ــای  ــد رفتاره ــن باش ــی پايي ــامت اجتماع ــزان س ــه مي ک
بيمارهــای  و  روانــی  بيماری هــای  شــهروندی،  مغايــر 
ام اس،  زخم معــده،  ماننــد  روحــی  مشــکات  از  حاصــل 
ــی،  ــی و عروق ــای قلب ــواب، بيماری ه ــاالت خ ــرن، اخت ميگ

پرخاشــگری و ... زيــاد می شــود. 
بزرگ تريــن معضلــی کــه موجــب برهــم خــوردن تعــادل در 
خانــواده و بــه تبــع آن جامعــه می شــود بيــکاری اســت. 50 
درصــد ميــزان رضايــت از زندگــی با داشــتن شــغلی مناســب 
بــه دســت می آيــد و افــراد بــا شــغل و تحصيــات مناســب و 
خــوب رضايــت بيشــتری از زندگــی دارنــد و شــادتر هســتند. 
بــا رشــد نــرخ بيــکاری شــاهد رواج تفکــرات منفــی، 
ــود  خمودگــی وافســردگی در بيــن نســل جــوان خواهيــم ب
و ايــن معضــات در جامعــه کامــا محســوس اســت و مــردم 
بــه دليــل نداشــتن شــغل و بيــکاری فشــار روانــی زيــادی را 

متحمــل می شــوند. 
نبــود امنيــت شــغلی در يــک جــوان عــاوه بــر افزايــش بــار 
ــواده و  ــه خان ــری را ب ــب ديگ ــرد،، مصائ ــر روی ف ــی ب روان
اطرافيــان منتقــل می کنــد. فشــار روانــی و ناآرامــی رد فــرد 
ــه  ــال آن جامع ــه دنب ــی آشــفته شــده و ب موجــب خانواده اي

ــود.  ــی می ش ــت خوش معضات ــم دس ه
در  اســتعداد  بــا  امــا  بيــکار  تحصيل کرده هــای  تعــداد 
جامعــه مــا کــم نيســت. نهادهــای متولــی بايــد بــرای ايجــاد 
ــی  ــد. برنامه هاي ــاش کنن ــراد ت ــن اف ــت از اي ــغل و حماي ش
بايــد تدويــن شــود کــه ايــن افــراد بتواننــد از شــغلی مناســب 
ــب  ــن ترتي ــه اي ــوند و ب ــوردار ش ــادل برخ ــدری متع و درآم
ــود.  ــری می ش ــز جلوگي ــکاری ني ــی از بي ــيب های ناش از آس
ــت  ــم نيس ــی ک ــيب های اجتماع ــان آس ــع و درم ــه رف هزين

پــس بهتــر اســت پيشــگيری انجــام شــود. 
مقاله کامل را در سايت خبری تحليلی ديباگران بخوانيد
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خبر کوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد ، رئيــس اداره فرهنــگ و ارشــاد 
ــی از  ــاق جمع ــه اتف ــهر ب ــی ش ــتان خمين ــامی شهرس اس
ــران انجمــن هــای موســيقی ، شــعر، ســينما، نمايــش  مدي
و هنرهــای تجســمی آن شهرســتان بــه منظــور همــکاری و 
ــی  ــای فرهنگ ــه ه ــزاری برنام ــتان در برگ ــل دو شهرس تعام

ــرد . ــاد ســفر ک ــه نجــف آب ــری ب هن
ــوح موســوی رئيــس  در ابتــدای ايــن ديــدار ســيد حســن ل
ــر  ــن خي ــاد ضم ــف آب ــامی نج ــاد اس ــگ و ارش اداره فرهن
ــای  ــت ه ــز و فعالي ــی از مراک ــن گزارش ــه حاضري ــدم ب مق

ــود . ــه نم ــتان ارائ ــری شهرس ــی هن فرهنگ
اجتماعــی  فرهنگــی  عامــل ســازمان  مديــر  ادامــه  در 
شــهرداری نجــف آبــاد ضمــن ابــراز خرســندی از ايــن ديــدار 
ــر  ــواده و تغيي ــرای خان ــگ س ــری فرهن ــوص پيگي در خص
ــاب  ــی از حــوزه کت ــه هــای فرهنگ ســمت و ســوی مجموع
ــی صــرف بــه انجــام امــور يــک فرهنگســرای  و کتــاب خوان
ــری ايجــاد فرهنگســرا و ســالن تخصصــی  تخصصــی، پيگي
تئاتــر در يزدانشــهر و تدويــن اطلــس فرهنگــی شــهر 

ــود . ــه نم ــی ارائ گزارش
ــاط و تعامــل  ــت ارتب ــه تقوي ــا اشــاره ب  عليرضــا خاکســار ب
ســازنده ادارات فرهنگــی دو شــهر و توجــه ويــژه بــه جايــگاه 

ــه  ــهر ب ــی ش ــاد و خمين ــف آب ــهرهای نج ــه ش ــام جمع ام
ــی ،  ــر امــور فرهنگــی و مذهب عنــوان نهــاد تجميــع و راهب
ــی  مابيــن نجــف  ــر خواندگ ــد خواه ــه ايجــاد پيون تــاش ب
ــران  ــينيه اي ــارت حس ــن عب ــهر، تعيي ــی ش ــاد و خمين آب
ــهر و  ــی ش ــی خمين ــت اختصاص ــد و هوي ــوان برن ــه عن ب
ــی شــهر  ــاد، خمين ــش مشــارکت ســه شــهر نجــف آب افزاي
ــار  ــه و ايث ــفند، روز حماس ــت 5 اس ــان در بزرگداش و فاورج

ــود. ــد نم ــاد تأکي ــردم نجــف آب م
ــگ و  ــس اداره فرهن ــک روزه  رئي ــدار ي ــت دي ــی اس گفتن
ــراه  ــه هم ــی شــهر ب ــتان خمين ارشــاد اســامی شهرس
مســئولين انجمــن هــای ادبــی هنــری و فرهنگــی آن 
شهرســتان در محــل خانــه تاريخــی نوريــان ) خانــه کتــاب 

ــد. ــام ش ــگان ( انج فرهن

 پانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل از ســايت وزارت فرهنگــی و ارشــاد 
اســامی ايــن جشــنواره هنــری بــا نمايــش آثــار منتخــب در بخــش  طوبــای زريــن )رقابتــی(، بخــش ويــژه بــا موضــوع قله هــا 
ــاه ســال جــاری در تهــران و ســاير اســتان های  ــر رقابتــی(، بهمــن م ــژه ی اســتان ها )غي ــر وي )رقابتــی( و بخــش تجســم هن

ــزار می شــود. کشــور برگ
موضــوع جشــنواره پانزدهــم آزاد اســت و در رشــته های تصويرســازی، خوشنويســی، عکاســی، کارتــون و کاريکاتــور، طراحــی 

گرافيــک، حجــم )مجســمه، ســـراميک، چيدمــان( نقاشــی و نگارگــری برگــزار خواهــد شــد.
 fajrtajasomi.ir.ــانی ــه نش ــنواره ب ــايت جش ــه س ــد ب ــتر می توانن ــات بيش ــب اطاع ــام و کس ــت ثبت ن ــدان جه عاقه من

مراجعــه کننــد.

پروژه های مدرسه سازیما همانیم که می خوانیم
 در تیران و کرون

ــرون  ــران و ک ــرورش تي ــوزش و پ ــر آم ــاس ســلطانی مدي عب
گفــت: يکــی از چالش هــای نظــام آموزشــی در اين شهرســتان 
کمبــود ســرانه آموزشــی و کاس درس اســت کــه بــا ايجــاد 
نهضــت مدرسه ســازی در شهرســتان ايــن معضــل حــل شــده 
اســت. بيشــتر از ۱00 مدرســه در تيران و کرون وجود داشــت 
کــه نيمــی از آن هــا نيازمنــد مقاوم ســازی و بازســازی بودنــد. 
ــط  ــا محي ــتاها و ي ــی از روس ــه در برخ ــود مدرس ــی نب حت
آمــوزش مختلــط کــه مــورد اعتــراض خانواده هــا بــود و ايــن 
معضــل بــه دليــل کمبــود مدرســه قابــل رفــع نبــود و بايــد 
ــروژه  ــد. ۱9 پ ــر می رفتن ــتاهای ديگ ــه روس ــوزان ب دانش آم
ــران در حــال  ــا مشــارکت خي مدرسه ســازی در شهرســتان ب

ــت.  ــرداری اس ــاده بهره ب ــورد آن آم ــه 3 م ــت ک ــرا اس اج
ــه زودی  ــت و ب ــل اس ــال تکمي ــم در ح ــر ه ــه ديگ 9 مدرس
بــه امکانــات آموزشــی افــزوده می شــود. احــداث ۱0 مدرســه 
جديــد نيــز در دســتور کار اســت کــه مراحــل امضــا تفاهم نامه 
بــا خيــران و مراحــل قانونــی آن در حــال انجــام اســت. خيران 
احــداث بنــا و ســاختمان را انجــام می دهنــد و اداره کل 
نوســازی و تجهيــز مــدارس آن را تکميــل و تجهيــز می کنــد. 
ف.ت میزبانی از  رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان خمینی شهر 

تیران و کرون نیازمند 
مرکز ترک اعتیاد 

ــتان  ــی شهرس ــده انتظام ــور، فرمان ــف بهرام پ ــرهنگ يوس س
: نبــود مرکــز تــرک اعتيــاد و  تيــران و کــرون گفــت 
ــاماندهی  ــود س ــتان کمب ــن شهرس ــادان در اي ــداری معت نگه
معتــادان مــواد مخــدر اســت. البتــه در گذشــته يــک مرکــز 
در شهرســتان فعاليــت داشــت کــه بــه دليــل مشــکات فنــی 
ــد از  ــس بع ــر پلي ــال حاض ــد. در ح ــل ش ــا تعطي و کمبوده
جمــع آوری معتــادان مــواد مخــدر آن هــا را بــه کمــپ تــرک 
اعتيــاد شهرســتان های مجــاور می دهــد و ايــن مســاله 

ــت.  ــدر اس ــواد مخ ــادان م ــاماندهی معت ــی در س چالش
برخــی از افــراد معتــاد بــه صــورت خودجــوش بــرای درمــان 
ــه  ــا ب ــت مشــاوران و خانواده ه ــا هداي ــه ب ــد ک ــدام می کنن اق
کمــپ معرفــی و مشــکل آن هــا رفــع می شــود کــه در حــال 
حاضــر نبــود مرکــز تــرک اعتيــاد در ايــن حــوزه هــم تاثيــر 

گذاشــته اســت.
ــه  ــورد توج ــدر م ــوزه موادمخ ــگيری در ح ــوزش و پيش آم
ــی  ــتگاه های فرهنگ ــکاری دس ــه هم ــاز ب ــت و ني ــس اس پلي
بــرای آمــوزش، توانمندســازی و توســعه محيط هــای ورزشــی 
ــاد  ــت. اعتي ــی اس ــيب های اجتماع ــری از آس ــرای جلوگي ب
ــد اســت کــه دســتگيری  ــرای نســل جدي تهديــدی جــدی ب
ــرای  ــا ب ــع کننــدگان توســط پليــس انجــام می شــود ام توزي

ــتيم.  ــوزش هس ــد آم ــا نيازمن ــش تقاض کاه
ف.ت

ــران ــامی اي ــوری اس ــاب جمه ــه کت ــی امين دوره هفت  س
مديــر عامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی 
ــاد ويــژه برنامــه هــای ســی امين هفتــه  شــهرداری نجــف آب
ــف  ــهرداری نج ــهری ش ــه ش ــی مجموع ــاب و کتابخوان کت

ــود. ــريح نم ــاد را تش آب
ــای  ــه ه ــات و برنام ــام اقدام ــن اع ــار ضم ــا خاکس عليرض
تدويــن شــده ايــن مناســبت، از عضويــت رايــگان در واحــد 
ــی،  ــای فرهنگ ــه ه ــراها و مجموع ــای فرهنگس ــه ه کتابخان
معرفــی برتريــن هــای کتابخــوان و جشــن هــای ويــژه هفتــه 

ــرد. ــاد ک ــوارد آن ي ــن م کتــاب را از مهمتري
ــی در  ــج کتابخوان ــای تروي ــش ه ــردی، هماي ــه گ کتابخان
مراکــز، مجموعــه جشــن هــای يــار مهربــان مراکــز،  نشســت 
ــی در  ــای کتابخوان ــابقه ه ــوان، مس ــدد کتابخ ــای متع ه
ــی  بخــش هــای مختلــف از ديگــر برنامــه هــای پيــش بين
ــی  ــه هاي ــژه برنام ــزود وي ــت و اف ــه دانس ــن هفت شــده در اي
چــون جشــن مــن و کتــاب، شــب هــای روشــن و نمايشــگاه 

هــای کتــاب و تــازه هــای نشــر نيــز در ايــن هفتــه بــه اجــرا 
در خواهنــد  آمــد.

 مهنــدس خاکســار افــزود فضاســازی شــهری در انــواع 
ــج  ــون تروي ــا مضم ــانی  ب ــاع رس ــهری و اط ــای ش مدياه
ــای  ــه ه ــای مجموع ــه ه ــانی برنام ــاع رس ــی، اط کتابخوان
ــزاری  ــه و برگ ــن هفت ــای اي ــه ه ــژه برنام ــان وي شــهری ميزب
جشــن هــای ويــژه در مناطــق و مراکــز مختلــف شــهری از 

ــود. ــد ب ــات خواه ــن اقدام ــای اي ــش ه ــر بخ ديگ

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــاد ســيد حســن لــوح موســوی رئيــس  شهرســتان نجــف آب
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا مهنــدس عمــادی رئيــس 
بنيــاد مســکن انقــاب اســامی نجــف ابــاد پيرامــون 
مســائل و موضوعــات مرتبــط بــا مســکن خبرنــگاران ديــدار 

و گفــت گــو کــرد .
ــری مســکن  ــه منظــور پيگي ــدار کــه ب ــن دي در ابتــدای  اي
خبرنــگاران نجــف آبــاد انجــام شــد ؛ لــوح موســوی از 
مهنــدس عمــادی خواســت تــا کمــک کنــد در مرحلــه اول 
خبرنگارانــی کــه منــزل مســکونی ندارنــد و در مرحلــه بعــد 
ــرای مســکن  ــی ب ــزان امتيازات ــن عزي ــر زحمــات اي ــه خاط ب

ــرد ــق گي ــا تعل آنه
ــق  ــا از طري ــاعد داد ت ــول مس ــادی  ق ــر عم ــه دکت در ادام
ــده ،  ــم ش ــا فراه ــاخت آنه ــات س ــه مقدم ــروژه ای ک دو پ
تســهياتی بــرای خانــه دار شــدن خبرنــگاران فعــال 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــتان در نظ شهرس
ــز در ايــن جلســه  ــگاران ني ــی نماينــده خبرن ــاس چيواي عب
ــرد  ــدواری ک ــراز امي ــگار اب ــکاران خبرن ــاع از هم ــن دف ضم
ــص  ــه تخصي ــبت ب ــاد نس ــف آب ــتان نج ــووالن شهرس مس
تســهيات بانکــی و آســان شــدن شــرايط پرداخــت نســبت 

ــد. ــدام کنن ــگاران اق ــد خبرن ــه درآم ب

دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی با رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی



خبرکوتاه
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سه شنبه 24 آبان 1401

5

w
w
w.
di
ba
ga
ra
n7

.ir

شماره 174 

پیشگیری از شیوع بیماری 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان 

از  صيانــت  بسترســاز  و  راهبــردی  اقــدام  مهم تريــن 
ــاری  ــيوع بيم ــروز و ش ــگيری از ب ــور، پيش ــرمايه های طي س

آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان اســت. 
ــداری  ــالن فرمان ــل س ــه ايی در مح ــتا جلس ــن راس در همي
شــبکه  رئيــس  فرمانــدار،  بــا حضــور  کــرون  و  تيــران 

دامپزشــکی و ديگــر اعضــای ســتاد برگــزار شــد.
دکتــر ميثــم اســتکی رئيــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان 
فعاليت هــای  و  اقدامــات  از  گزارشــی  کــرون  و  تيــران 
دامپزشــکی بــرای مقابلــه بــا بيمــاری آنفلوآنــزای فــوق حــاد 
ــا گذشــت زمــان  ــه نمــود و گفــت ويروس هــا ب پرنــدگان ارائ
ــته  ــه گذش ــری نســبت ب ــار متفاوت ت ــی رفت ــش ژنتيک و جه
بــه خــود نشــان می دهنــد. توليدکننــدگان طيــور بايــد 
ــت  ــد. صنع ــدی بگيرن ــکی را ج ــای دامپزش ــا توصيه ه حتم
طيــور در شهرســتان يــک ســرمايه عظيــم در حــوزه اقتصــاد 
فراهــم کــرده اســت و شــيوع آنفلوآنــزای فــوق حــاد پرنــدگان 
حــوزه اقتصــاد و اشــتغال را تحــت تاثيــر قــرار می دهــد. ايــن 
ــار  ــت و چه ــترک اس ــدگان مش ــان و پرن ــن انس ــاری بي بيم
اصــل پيشــگيری، آمادگــی، مقابله و بازســازی درپيشــگيری از 

ــرار گيــرد.  ــد مــد نظــر اعضــا ســتاد ق ــن بيمــاری باي اي
و  تيــران  شهرســتان  فرمانــدار  محمدی کيــا  دکتــر 
کــرون گفــت: در راســتای پيشــگيری از بــروز و شــيوع 
ــا  ــدگان برخــورد جــدی ب ــاد پرن ــوق ح ــزا ف ــاری آنفلوآن بيم
مرغداری هــای غيرمجــاز بايــد فــورا در دســتور کار قــرار گيرد.
ف.ت

                                            جمع آوری زکات در تیران و کرون
ــال  ــر کميتــه امــداد شهرســتان تيــران و کــرون گفــت: امســال بيــش از ۸ ميليــارد ري مهــدی شــيرازی، مدي
زکات در شــهرتان جمــع آوری شــده اســت کــه شــامل تمــام ســرفصل های پرداختــی زکات واجــب، مســتحبی، 

کفــاره و فطــره بــوده اســت. ايــن زکات هــای جمــع آوری شــده در بخش هــای حمايتــی هزينــه شــده اســت و بــه گروه هــای 
ــده  ــورد پرون ــد. ۱0۲ م ــع ش ــدان توزي ــن نيازمن ــد و بي ــه ش ــتی تهي ــته های معيش ــد. 990 بس ــت گردي ــيب پذير پرداخ آس
حمايتــی درمانــی و 9 مــورد جهزيــه از محــل درآمــد زکات پرداخــت شــده اســت. ۲ بــاب مســکن هــم بــرای افــراد نيازمنــد 

احــداث و 9 بــاب منــزل مســکونی مرمــت شــد. 
تشکيل شورای زکات روستايی در جمع آوری اعتبارات اين حوزه و مديريت و فرهنگ سازی زکات اهميت بااليی دارد.

ف.ت

برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد ، ســيد حســن لــوح موســوی ضمــن 
ــا  ــی و ب ــن دوره هفتــه کتــاب و کتابخوان تبريــک ســی امي
ــی  ــج کتابخوان ــوان شــهر خــاق تروي ــه کســب عن اشــاره ب
ــی کتــاب  ــن دوره پايتخت ــاد در هفتمي شهرســتان نجــف آب
ــوص  ــری در خص ــزی و همفک ــه ري ــا برنام ــت: ب ــران گف اي
ــا همــکاری  ــه ب ــاتی ک ــاب و جلس ــه کت ــای  هفت ــه ه برنام
شــهرداری ، ســازمان فرهنگــی اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
، بخشــداری هــا ، کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد ، 
آمــوزش و پــرورش و اداره کتابخانــه هــای عمومی انجام شــد 
؛ بيــش از 30 برنامــه همزمــان بــا هفتــه کتــاب و کتابخوانی 
در ايــن شهرســتان برگــزار خواهــد شــد .وی برگــزاری جشــن 
کتــاب ، مســابقه کتابخوانــی از کتــاب » آييــن زندگــی » از 
ســيد مهــدی شــجاعی  و تقديــر از منتخبيــن جــام باشــگاه 
ــار  ــی از آث ــی نقاش ــگاه جمع ــزاری نمايش ــی ، برگ کتابخوان
ــه مراکــز مختلــف ، برگــزاری  هنرمنــدان ،  اهــدای کتــاب ب
ــزاری  ــاجد ،  برگ ــی در مس ــای کتابخوان ــنبه ه ــه ش برنام
ــجد    ــری مس ــی هن ــون فرهنگ ــاب در ۲ کان ــگاه کت نمايش
نذرکتــاب و تبــادل کتــاب در کانــون هــای فرهنگــی 
ــه  ــال کتابخان ــداران فع ــل از کتاب ــاجد ،  تجلي ــری مس هن
ــورت  ــاجد در ص ــری  مس ــی هن ــای فرهنگ ــون ه ــای کان ه
ــه هــای علويجــه  ــد از کتابخان ــارات الزم  ، بازدي جــذب اعتب
ــت ،  ــش مهردش ــدارس بخ ــران م ــا مدي ــدار ب ــق ، دي و ده
ديــدار بــا مديــران روســتای حســين آبــاد منطقــه مهردشــت 
ــه  ــتان از جمل ــدارس شهرس ــاب در م ــگ کت ــن  زن ، نواخت
ــه آزادی  ــاد ،  مدرس ــف آب ــادق )ع( نج ــام ص ــتان ام دبيرس
ــاجد  ــای مس ــه ه ــد از کتابخان ــت ، بازدي ــه ،  گلدش علويج
ــا  ــندگان ب ــا نويس ــدار ب ــی ، دي ــی و طالقان ــه مجلس و عام
ــزار  ــر افشــانی گل ــهر گلدشــت ، عط ــئولين ش ــور مس حض
شــهدا ، همايــش تجليــل از نويســندگان و مولفــان فرهنگــی 
ــرورش ، ســخنرانی قبــل از خطبــه هــای نمــاز  آمــوزش و پ

ــت ،  ــهر ، گلدش ــاد، وياش ــف آب ــهرهای نج ــه در  ش جمع
ــد از  ــن ، بازدي ــاء انجم ــط اعض ــه توس ــهر و علويج ، يزدانش
ــه  ــه کتابخان ــاد ، اهــدای کتــاب ب ــه هــای نجــف آب کتابخان
ــون هــای مســاجد ، برگــزاری نشســت کتابخــوان  هــای کان
اجــرای  در کليــه کتابخانــه هــای ســطح شهرســتان، 
ــابقه  ــزاری مس ــا ، برگ ــه ه ــه کتابخان ــی در کلي ــه گوي قص
ــی بــه مناســبت هفتــه کتــاب  از کتــاب » مــن و  کتابخوان
ــژه بزرگســاالن و »قصــه  ــری وي کتــاب  » مقــام معظــم رهب
ــودکان و  ــژه ک ــوب  »وي ــای خ ــه ه ــرای بچ ــوب ب ــای خ ه
نوجوانــان ، مســابقه کتابخوانــی ويــژه مــدارس در آمــوزش و 
پــرورش از کتــاب » آقــا محســن » ويــژه مقاطــع ابتدايــی و 
کتــاب » مــن ادواردو نيســتم » بــرای دانــش آمــوزان مقاطــع 
ــن اداره در  ــای اي ــه ه ــه برنام ــطه اول و دوم از جمل متوس

ــی باشــد . ــی م ــاب و کتابخوان ــه کت هفت
ــا  ــرد ب ــدواری ک ــار امي ــوی اظه ــوح موس ــن ل ــيد حس س
ــور  ــه منظ ــی و ب ــای فرهنگ ــاد ه ــل نه ــکاری و تعام هم
بتوانيــم قدمهــای موثــری  مــوازی کاری   از  جلوگيــری 
در پيشــرفت و توســعه فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی 

شهرســتان برداريــم .

بــرای ايجــاد عاقــه بــه کتــاب و کتابخوانــی، عوامــل 
ــواده«  ــا »خان ــتين آنه ــه نخس ــد ک ــش دارن ــددی نق متع
ــه  ــه ب ــاد عشــق و عاق ــن ايج ــع نقطــه آغازي اســت. در واق
کتــاب و کتابخوانــی از خانــواده آغــاز مــی گــردد؛ زيــرا طبــق 
ديــدگاه روان شناســان، شــخصيت و هويــت کــودک در قــدم 
ــی  ــور طبيع ــه ط ــرد. ب ــی گي ــکل م ــواده ش اول در خان
والديــن عاقــه منــد بــه کتــاب فرزندانــی دوســتدار مطالعــه 

ــت. ــادق اس ــز ص ــس آن ني ــت و عک ــد داش خواهن
تجربــه نشــان داده اســت کــه فرزندانــی کــه در خانــواده های 

ــزان مطالعــه و گرايــش  ــی شــوند، مي اهــل دانــش بــزرگ م
ــه  ــی ک ــواده هاي ــه خان ــبت ب ــان نس ــی در آن ــه کتابخوان ب
تمايلــی بــه کتــاب و مطالعــه ندارنــد بســيار بيشــتر اســت. 
ــی رشــد نمــوده  ــواده هاي ــر علمــا و دانشــمندان در خان اکث
ــوده انــد.  انــد کــه والديــن آنــان اهــل مطالعــه و پژوهــش ب
ــی کــه فرزنــدی مــی بينــد کــه کتابخانــه ای در خانــه  زمان
هســت و پــدر و مــادر و همگــی اعضــای خانــواده، ســاعاتی 
ــاز  ــی ني ــر، حت ــد، ديگ ــی دهن ــه اختصــاص م ــه مطالع را ب
ــدارد. ــی« وجــود ن ــه کن ــد مطالع ــن کــه »باي ــه گفتــن اي ب

خانواده، نقطه آغازین ایجاد عشق به کتابخوانی کمبود سرانه فضاهای وزشی 
نسبت به کل کشور

مهــدی مــرادی، رئيــس اداره ورزش و جوانــان تيــران و کــرون 
گفــت : ســرانه فضاهــای ورزشــی در ايــن شهرســتان بــرای هر 
ــرانه ورزشــی کشــور  ــوم س ــانتی مترمربع و يک س ــر ۲۲ س نف
ــه  ــه نقط ــا رســيدن ب ــرون ت ــران و ک ــتان تي اســت و شهرس
ــی  ــتاندارد ورزش ــرانه اس ــادی دارد. س ــود زي ــوب کمب مطل
ــت.  ــده اس ــام ش ــر اع ــک مت ــر ي ــر نف ــرای ه ــور ب در کش
ــن شهرســتان در حــال  ــاز ورزشــی اي محيط هــای بســته و ب
ــالن  ــاب س ــته دو ب ــال گذش ــی 5 س ــت. در ط ــعه اس توس
ــال  ــن فوتب ــن، زمي ــن چم ــار زمي ــيده، چه ــی سرپوش ورزش
ــت.  ــده اس ــداث ش ــتايی اح ــه ورزش روس ــاحلی، ۲3 خان س
احــداث يــک ســالن ورزشــی در عســگران در بخــش کــرون 
ــدام اســت. ســالن های  ــا همــکاری شــهرداری در دســت اق ب
ــش رو  ــه پي ــد در برنام ــرات دارن ــه تعمي ــاز ب ــه ني ــی ک قديم
ــی انجــام شــود.  ــی و محل ــای دولت ــا بودجه ه ــا ب ــه ت ــرار گرفت ق
بخــش خصوصــی در حــوزه ورزش فعــال شــده اســت و 
ــنا  ــتخر ش ــک اس ــی و ي ــگاه ورزش ــر ۱0 باش ــال حاض در ح
مــورد  و  راه انــدازی  ســرمايه گذاران  توســط  سرپوشــيده 

بهره بــرداری قــرار گرفتــه اســت. 
ف. ت

به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی

به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی
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6
خبر کوتاه فروکش کردن کرونا در اصفهان

ــرماخوردگی و  ــم س ــراد دارای عائ ــن اف ــا در بي ــه کرون ــان ب ــهم مبتاي ــان: س ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــخنگوی دانش  س

ــت. ــد اس ــا ۴0 درص ــن 30 ت ــزا بي ــه آنفلوآن ــا ب ــيده و ابت ــد رس ــج درص ــر از پن ــه کمت ــتان ب ــی در اس ــای تنفس بيماری ه

نتايــج آزمايش هايــی کــه در روزهــای اخيــر از بيمــاران دارای عائــم تنفســی گرفتــه شــده اســت نشــان مــی دهــد کــه ابتــا 

بــه کوويــد۱9- کمتــر از پنــج درصــد اســت در حالی کــه در ســه هفتــه گذشــته بيــن پنــج تــا ۱0 درصــد بــود.

آنفوالنــزا و ســرماخوردگی از بيمــاری هــای شــايع ايــن روز 
ــودرد و  ــزا گل ــده آنفلوآن ــايع آزار دهن ــم ش ــت از عائ هاس
ــه مــی کننــد  ســرفه اســت کــه عمــده بيمــاران آن را تجرب
کــه رعايــت دســتورالعمل هــای طــب ســنتی  کمــک 

ــد. ــی کن ــم م ــود عائ ــه بهب ــايانی ب ش
عنــاب يکــی از ميــوه هايــی اســت کــه حــاوی فيبــر، 
ــن  ــت همچني ــن اس ــيم و آه ــدات، کلس ــن، کربوهي پروتئي
ــتم  ــت سيس ــث تقوي ــه باع ــت ک ــن c اس ــار از ويتامي سرش
ــازه از  ــاب ت ــود. عن ــی ش ــت م ــری از عفون ــی و جلوگي ايمن
ــدل  ــت معت ــکی و رطوب ــاظ خش ــنتی به لح ــب س ــر ط نظ

اســت و طبيعــت آن را کمــی ســرد می دانــد.
عنــاب بــه خاطــر خاصيت موســياژی بــرای گلودرد و ســرفه 
بســيار مفيــد اســت. موســياژها ترکيباتــی هســتند کــه در 
ترکيــب بــا مــاده ای چســبنده مانند ژالتيــن توليد مــی کند.

عنــاب بــه دليــل خاصيــت ضــد التهابــی درد قفســه ســينه، 
گرفتگــی صــدا و تنگــی نفــس را رفــع مــی کنــد.

نسخه های خانگی برای درمان سرفه با عناب
۱.بــرای کاهــش ســرفه ۱۴ عــدد عنــاب را همــراه بــا مقداری 
بجوشــانيد و بعــد از غليــظ شــدن، آن را صــاف کنيــد و در هر 
وعــده يــک فنجــان از آن را همــراه بــا عســل مصــرف کنيــد.

۲. بــرای رفــع گلــودرد صبحگاهــی ۲0 دانــه عناب را از شــب 
قبــل در دو ليوان اب خيــس کنيد و صبح آن را مصرف کنيد.

ــق  ــک قاش ــا ي ــرده و ب ــوب ک ــم ک ــاب را ني ــداری عن 3.مق
پــودر شــيرين بيــان بجوشــانيد تــا حجــم آن نصــف شــود و 

هر ۱۲ ساعت از آ استفاده کنيد.
ــرم  ــاب باعــث ن ــه و جوشــانده عن ۴.اســتفاده از لعــاب به  دان

ــودرد می  شــود. ــو و کاهــش ســرفه و گل شــدن گل
ــرای رفــع  ســرفه ، ســرما خوردگی ، خلــط  بايــد  به مقــدار   5. ب
مســاوی  از آويشــن  شــيرازی، پونــه کوهــی، گل پنيــرک، گل 
ختمــی، قدومــه  شــيرازی ، بارهنــگ  و هفــت عــدد عنــاب  را 
بــا هــم ترکيــب  کنيــد و در طــول روز  ايــن معجــون را  ميــل  
ــا هفــت  ــن ترکيــب  را به مــدت ســه ت ــد، اســتفاده از اي کني
ــک  آنتی بيوتيــک   ــد ي ــن ترکيــب مانن ــد؛ اي ــه بدهي روز  ادام

ــد. ــل  می کن ــی  عم گياه
زهرا طاهری

قوی ترین سالح  گیاهی برای مبارزه با سرفه
جلسه بهداشت مدارس

جلســه ای پيرامــون بهداشــت مــدارس در محــل دفتــر 
مديريــت ايــن اداره برگــزار شــد.

در ايــن جلســه کــه بــا حضــور يــداهلل عابــدی معــاون 
مديــرکل و مديــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجــف آبــاد، 
ــيب  ــگيری از آس ــامت و پيش ــناس س ــر کارش ــم پويانف خان
هــای اجتماعــی اداره آمــوزش و پــرورش، خانــم معيــن 
معــاون بهداشــتی شــبکه بهداشــت، خانــم کريمــی کارشــناس 
باقــری  خانــم  بهداشــت،  روانشــبکه  بهداشــت  مســئول 
کارشــناس مســئول واحــد مــدارس شــبکه بهداشــت برگــزار 
ــای  ــام طرحه ــن و انج ــی مابي ــات ف ــون تعام ــد، پيرام ش
بهداشــتی بــرای تعــدادی از مــدارس شهرســتان بــه منظــور 
ــادابی  ــاط و ش ــاد نش ــی و ايج ــيب های اجتماع ــناخت آس ش

ــد.   ــری ش ــم گي ــوزان تصمي ــش آم ــرای دان ب

ــز از  ــا گري ــه م ــای جامع ــتی ه ــکات و کاس ــی از مش يک
کتــاب و پاييــن بــودن ســطح فرهنــگ مطالعــه اســت. ايــن 
ــد  ــی توان ــی م ــای مختلف ــت ه ــا و عل ــه ه ــه، ريش نقيص
ــاس  ــدم احس ــا  ع ــايد در رأس آنه ــه ش ــد ک ــته باش داش
ضــرورت  اســت. تــا وقتــی انســان در وضعيــت  نيــاز  قــرار 

ــاد. ــد افت ــع آن نخواه ــی رف ــرد، در پ نگي
ــای  ــش ه ــادی و پرس ــای اعتق ــبهه ه ــخ ش ــر در پاس اگ

سياســی دربمانيــم، يــا در مجلــس و محفلــی کــه از 
ــاس  ــد، احس ــی آي ــان م ــه مي ــت ب ــی صحب ــوع خاص موض
ــويم و  ــار ش ــم و شرمس ــی اطاعي ــه ب ــم در آن زمين کني
احســاس کنيــم از چرخــه زمــان و گردونــه پرشــتاب مســايل 
علمــی و فکــری جامعــه عقــب مانــده ايــم، نســبت بــه خــأ 
و نيــاز آگاه مــی شــويم و ايــن مــی توانــد شــوق بــه مطالعــه 

ــد. ــت کن ــا تقوي ــی را در م و کتابخوان

علت عمده کتاب گریزی در جامعه
به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی

گرانی شیشه علت کاهش تولید 
آنتی بیوتیک کودکان است

ــا  ــران ب ــازان اي ــن داروس ــس انجم ــب رئي ــی، ناي ــی فاطم عل
ــش  ــل کاه ــربت  از عل ــی شيشــه ش ــه  گران ــه اينک ــاره ب اش
توليــد  آنتی بيوتيــک کــودکان  اســت و راه حــل رفــع  
کمبــود دارو  را  تعامــل  دولــت جمهــوری اســامی بــا  
اتحاديه هــا، انجمن هــا و ســنديکای دارويــی  کشــور دانســت. 
ــا  فاطمــی گفــت: االن ســرم هايی را کــه قيمــت آنهــا »۱۷ ت
ــازی  ــای مج ــا فض ــازار آزاد ي ــان« اســت، در ب ــزار توم ۱۸ ه
ــه  ــم ک ــردم ه ــود و م ــه می ش ــان« فروخت ــزار توم »۱00 ه
ــا  ــد ت ــت کنن ــوند« پرداخ ــور می ش ــتند، »مجب ــار هس گرفت

ــد. ــواده خــود را نجــات دهن ــد و خان »جــان فرزن

رونمایی از سامانه چک الکترونیک
ســامانه چــک امــن ديجيتــال )چــکاد( بــا حضــور رييــس کل 
بانــک مرکــزی، وزرای اقتصــاد و صمــت، نماينــدگان مجلــس 

و روســای بانک هــا رونمايــی شــد.
چــک الکترونيــک نــوع جديــدی از چــک اســت کــه ســرعت، 
دقــت و امنيــت بيشــتری در عملکــرد و نقدشــوندگی نســبت 
ــذی  ــن چــک کاغ ــام قواني ــذی دارد و تم ــای کاغ ــه چک ه ب
ــی  ــای الکترونيک ــک امض ــا ي ــت و ب ــل اجراس ــرای آن قاب ب

ــد. ــدا می کن ــار پي اعتب

فروش فوق العاده پژو 20٧ ویژه مادران
ــژو ۲0۷  ــودرو پ ــاده خ ــروش فوق الع ــرح ف ــودرو ط ايران خ
فرمــان برقــی بــا موعــد تحويــل حداکثــر ســه ماهــه را بــرای 
ــد  ــه بع ــد دوم ب ــه فرزن ــد و بيشــتر ک ــادران دارای دو فرزن م
آن هــا از ۲۴ آبــان مــاه ۱۴00 بــه بعــد بــه دنيــا آمــده باشــد، 

ــد. ــرا می کن اج
در صــورت بــاال بــودن تعــداد متقاضــی نســبت بــه ظرفيــت 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــاه برگ ــی ۲5 آبان م ــروش، قرعه کش ف
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                                              اهدای اعضای جوان نجف آبادی
مســئول واحــد فراهــم آوری اعضــای پيونــدی مرکــز الزهــرا مريــم خليفــه ســلطانی اظهــار داشــت: مرحــوم وحيــد کتانــی 
۲6 ســاله اهــل نجــف آبــاد بــر اثــر ســانحه تصــادف مــرگ مغــزی شــد کــه بــا کســب رضايــت از خانــواده مرحــوم، ۲ کليــه، 
قلــب و کبــد بــه بيمــاران نيازمنــد پيونــد داده شــد. پيونــد کليــه در اصفهــان انجــام و قلــب ايــن مرحــوم بــه تهــران و کبــد 
بــه شــيراز انتقــال داده شــد و حداکثــر زمــان پيونــد يــک قلــب از زمــان جــدا کــردن عضــو تــا پيونــد تنهــا ۴ ســاعت و کبــد 

6 ســاعت اســت. در امســال از ۲3 مــرگ مغــزی کــه بــه اهــدای عضــو ختــم شــده اســت و 5۷ عضــو پيونــد شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اينکــه ســومين قلــب اهدايــی در امســال بــوده اســت کــه دو قلــب اهدايــی اول در چمــران پيونــد شــد و 
قلــب ســوم را بــه خاطــر وضعيــت گيرنــده موفــق بــه اهــدا نشــديم و بــه تهــران انتقــال داده شــد، گفــت: از 5۷ عضــو، 3 

قلــب، 3۴ کليــه و ۲0 کبــد پيونــد داده شــد.

مهدی شيرمحمدی بازيکن تيم ملی فوتبال ساحلی با حضور 
در گلزار شهدای گلدشت با آرمان های شهيدان انقاب 
اسامی تجديد ميثاق کرد.

تيــم ملــی فوتبــال ســاحلی  بازيکــن گلدشــتی  ايــن 
ــی  ــل و قهرمان ــل برزي ــروزی در مقاب ــس از پي ــورمان پ کش

ــل  ــه مح ــت ب ــگام بازگش ــاره ای هن ــن ق ــای بي در بازی ه
ســکونت خــود بــا حضــور در گلــزار شــهدای شــهر گلدشــت 
ــا  ــه مقــام شــامخ شــهدا ب از نزديــک ضمــن ادای احتــرام ب
ــرد. ــاق ک ــد ميث ــامی تجدي ــاب اس ــهدای انق ــای ش آرمان ه

تجدید میثاق مهدی شیرمحمدی با شهیدان آسفالت 360 هزار مترمربع از 
معابر شهر نجف آباد

ــق  ــتای تحق ــال ۱۴0۱ در راس ــت س ــاه نخس ــش م ــی ش ط
ــاز نخســت  ــی ف ــات اجراي ــان خدمــت، عملي و اســتمرار جري
لکه گيــری و روکــش آســفالت معابــر اصلــی و فرعــی مناطــق 

ــع انجــام شــد. ــزار مترمرب ــه مســاحت 360 ه ــه ب پنج گان
بــه منظــور مناسب ســازی خيابان هــا، رفــع نواقــص موضعــی، 
جلوگيــری از گســترش خــراب شــدن روســازی آســفالت ها و 
تأميــن ســطحی ايمــن در معابــر، عمليــات مذکــور بــا رونــد 
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــرفت اس ــام و پيش ــال انج ــی در ح مطلوب
ــاز گســترده  ــر شــهر، تعــدد محــات و ني ــاد معاب وســعت زي
ــق  ــم و روکــش آســفالت طب ــرادات، ترمي ــع اي ــه رف ــر ب معاب
اولويت بنــدی و بــر اســاس درخواســت مناطــق انجام می شــود.

در تــورم شــرايط زندگــی کــودکان ســخت می شــود و 
ــد آن هــا کاهــش  ســطح معيشــت خانواده هــا و قــدرت خري
ــد  ــيب می بينن ــه آس ــی ک ــن گروه ــن اولي ــد  بنابراي می ياب
کــودکان هســتند. د رآخريــن سرشــماری در کشــور حــدود 
۲۷ درصــد جمعيــت کشــور زيــر ۱۸ ســال هســتند بنابرايــن 
بايــد يــک ســوم بودجــه عمومــی بــه لحــاظ حــق انســانی بــه 

ايــن درصــد از جامعــه تعلــق بگيــرد. 
در بحــران اقتصــادی وضعيــت رشــد و مشــارکت کــودکان در 
عرصه هــای مختلــف بــه خطــر می افتــد و مفهــوم ودکان در 
شــرايط دشــوار به وجــود می آيــد. وقتــی وضعيــت معيشــت 
خانــواده دشــوار می شــود اوليــن چيــزی کــه از ســبد خانــوار 
حــذف می شــود مــواد مغــذی ماننــد آجيــل اســت. در برخــی 
ــه  ــز ب ــن ني ــات و پروتيئي ــرف لبني ــی مص ــا حت از خانواده ه

شــدت کاهــش يافتــه اســت. 
در ايــن شــرايط ســامت و رشــد طبيعــی کــودکان بــه خــط 
می افتــد. عــدم امکانــات بهداشــتی و آموزشــی، ســوتغذيه و 
خشــونت خانگــی از مــواردی اســت کــه کــودکان بــا آن روبرو 
ــه  ــه از ســمت جامع ــا ک ــدر و مادره می شــوند. مشــکات پ
ــز  ــودکان ني ــد و ک ــدا می کن ــوق پي ــواده س ــمت خان ــه س ب
منتقــل می شــود و ايــن بــه روحيــه کــودک آســيب می زنــد. 

ــن  ــدگان اي ــودکان بازن ــادی ک ــامان اقتص ــاع نابس در اوض
ســرمايه های  کــودکان  حالی کــه  در  هســتند  وضعيــت 
ــه  ــعه جامع ــداوم نســل و توس ــرای ت ــانی ب ــی و انس اجتماع
ــه عنــوان يــک شــهروند مســتقل  هســتند. کــودکان بايــد ب
ــا ســهمی خــاص از بودجــه  ــه رســميت شــناخته شــوند ت ب

ــود.  ــه ش ــر گرفت ــان درنظ ــرای آن ــی ب عموم
احمد شريعتی

ضرورت توجه به کودکان در بحران های اقتصادی

افزایش 20 درصدی اهدای عضو 
در اصفهان

مســوول واحــد فراهــم آوری اعضــای پيونــدی: اهــدای عضــو 
ــن اســتان در نيمــه نخســت  ــرگ مغــزی در اي از بيمــاران م
ــه مــدت مشــابه ســال  ــود کــه نســبت ب امســال ۱۸ مــورد ب

ــه اســت. گذشــته ۲0 درصــد افزايــش يافت
ــاران  ــدای عضــو از بيم ــورد اه نيمــه نخســت پارســال ۱5 م
مــرگ مغــزی در اســتان اصفهــان انجــام شــد کــه 3۸ عضــو 
از آنهــا برداشــت شــد و ايــن تعــداد در 6 مــاه نخســت امســال 

بــه ۱۸ مــورد بــا ۴0 عضــو برداشــت شــده افزايــش يافــت.
ــب،  ــامل قل ــزی ش ــرگ مغ ــرد م ــدای از ف ــل اه ــای قاب اعض
ــت؛  ــراس( و کليه هاس ــا، لوزالمعده)پانک ــد، روده ه ــا، کب ريه ه
ــه پوســت،  ــدن از جمل ــای ب ــن، برخــی از بافت ه ــاوه براي ع
ــز  ــب ني ــه قل ــتخوان و دريچ ــروف، اس ــدون، غض ــه، تان قرني

ــد اســت. ــل پيون قاب

کسب مدال نقره امیر هارونی 

اوليــن دوره رقابــت هــای MMA قهرمانــی کشــوردر ســالن 
افراســيابی تهــران برگــزار شــد کــه اميــر هارونــی از باشــگاه 
خانــه ورزش پارســيان نجــف آبــاد بــه مربيگــری محمدجــواد 
کاويــان پــی در وزن ۷0 کيلوگــرم رده بزرگســاالن موفــق بــه 

کســب مــدال نقــره شــد.

کسب مقام دختران نجف آباد در 
مسابقات بدمینتون قهرمانی

ــه مربيگــری مرضيــه  ــاد ب دختــران تيــم نونهــاالن نجــف آب
ــی  ــی و انتخاب ــون قهرمان ــای بدمينت ــت ه انتشــاری در رقاب
ــه  ــق ب ــال موف ــر ۱3 س ــنی زي ــان در رده س ــتان اصفه اس
ــه  ــام ســوم مشــترک شــدند ک ــام دوم و ۲ مق کســب ۱ مق
ــور  ــی کش ــابقات قهرمان ــه مس ــزام ب ــرای اع ــر ب ــرات برت نف
ــج  ــابقات در روز پن ــن مس ــوند. اي ــی ش ــزام م ــاب و اع انتخ
ــالن تخصصــی ســجاديه  ــاه ۱۴0۱ در س ــان م ــنبه ۱9 آب ش
ــری از نجــف  ــی اکب ــه عموعل ــد و فرزان ــزار ش ــان برگ اصفه
ــرد. ــت ک ــا قضاون ــت ه ــن رقاب ــوان ســردوار اي ــه عن ــاد ب آب

مقام های کسب شده : 
مهسا عطوفی-  مقام دوم

نگار کاظمی و سارا براتی- مقام سوم مشترک

دوره آموزشی ارتقای مربیگری 
ژیمناستیک هنری به میزبانی نجف آباد 

دوره ارتقــای مربيگــری درجــه 3 بــه ۲  و دوره تمديــد 
کارت مربيگــری درجــه 3 ژيمناســتيک هنــری ويــژه بانــوان 
ــا شــرکت ۴۱ نفــر از  ــاد ب ــی شهرســتان نجــف آب ــه ميزبان ب
ــی در  ــيما يونس ــی ش ــه مدرس ــان ب ــتان اصفه ــان اس مربي
باشــگاه تخصصــی ژيمناســتيک تکنيــک برتــر برگــزار شــد. 
ــرزو  ــتان، ب ــتيک اس ــات ژيمناس ــس هي ــی ريي ــجاد نکوئ س
فــوالدی و جــواد کاظمــی دبيــر و مســوول کميتــه آمــوزش 
ــی  ــين لطف ــماعيليان و حس ــول اس ــتان، سيدرس ــات اس هي
رييــس و دبيــر هيــات ژيمناســتيک شهرســتان نجــف آبــاد 

ــن ــا فرزي ــزاری دوره : مين ــد. سرپرســت برگ ــد کردن بازدي
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : 09۱۲۲۲6۸۸۲3 - ۴۲6۴6۸6۱    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد امام صادق )ع(: هر که دانشی آموزد و به کار 

بندد و آن را برای خدای تعالی تعلیم دهد 

در ملکوت آسمان ها بزرگش خوانند و گویند 

برای خدا یاد گرفت، برای خدا عمل کرد، و 

برای خدا تعلیم داد.


