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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 1  آذر 1401
شماره 175 

2
خبر کوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد همزمــان بــا فرارســیدن هفتــه کتــاب 
و در اولیــن روز از ایــن رویــداد محبوبــه عبادالهی معــاون اداره 
بــه همــراه رئیــس اداره کتابخانــه هــای عمومــی  و جمعــی از 
کتابــداران  بــا امــام جمعــه نجــف آباد دیــدار و گفت گــو کرد .

ــن  ــاد ضم ــف آب ــه نج ــام جمع ــت ام ــن نشس ــدای ای در ابت
ــا  ــن روز ب ــارن ای ــی و تق ــاب و کتابخوان ــه کت ــک هفت تبری

ــه  ــناس عام ــارف سرش ــوف و ع ــت فیلس ــالروز درگذش س
ــت و  ــی داش ــه را گرام ــم فرهیخت ــن عال ــاد ای ــی ی طباطبای
افــزود : بــا نگاهــی بــه زندگــی  بــزرگان دیــن بــه ایــن نتیجــه 
مــی رســیم کــه آنــان از کودکــی بــا کتــاب مونــس بــوده انــد .

حجــت االســام و المســلمین در بخــش دیگــری  از ســخنان 
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــه  فرهن ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــود ب خ
ــر  ــن اداره زی ــت : ای ــت گف ــن ادارات اس ــرمایه دارتری از س
ــه  ــف دارد ک ــای مختل ــوزه ه ــترده ای در ح ــه گس مجموع

ــت . ــی اس ــوزه آن کتابخوان ــن ح کوچکتری
وی بــا اشــاره بــه رســالت کاری کتابــداران بــه عنــوان مروجان 
فرهنــگ عمومــی در میــان مــردم بــه ویــژه قشــر نوجــوان و 
جــوان گفــت:  همچنانکــه خداونــد در کام اهلل قــرآن مجیــد 
ــه  ــرده اســت ب ــاد ک ــی نویســد قســم ی ــم و آنچــه م ــه قل ب

اهمیــت کتــاب و کتابخوانــی در اســام نیــز اشــاره نمــود.
حجــت االســام حســناتی در پایــان دیــدار مطالعــه صحیفــه 
ــامی  ــارف اس ــزرگ مع ــه ب ــوان گنجین ــه عن ــجادیه را ب س
ــان  ــع عرف ــوان منب ــه عن ــرب ب ــاب ترجمــه شــده در غ و کت

ــود. ــه نم ــامی توصی اس

مراجعه بیش از 26 هزار به پزشکی قانونی
آمــار مراجعیــن نــزاع بــه ادارات پزشــکی قانونــی اســتان یکــی از بیشــترین مــوارد ارجاعــات بــه پزشــکی قانونــی )حــدود 33 

درصــد کل معاینــات هفــت ماهــه 1401( را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد.
بــر اســاس آمارهــای موجــود در هفــت ماهــه ســال جــاری 26 هــزار و ده مصــدوم نــزاع جهــت انجــام معاینــات،  بررســی صدمات 
و تعییــن خســارت بــه مراکــز پزشــکی قانونــی اســتان مراجعــه کردنــد کــه از ایــن تعــداد 17 هــزار و 187 نفــر مــرد و هشــت 
ــزاع26 هــزار و  ــا مــدت مشــابه ســال قبــل کــه تعــداد مراجعیــن ن هــزار و 823 نفــر زن بودنــد کــه ایــن آمــار در مقایســه ب
381 نفــر بودنــد 1.4 درصــد کاهــش داشــته اســت. در بیــن شهرســتان هــای اســتان نیــز بعــد از اصفهــان شهرســتان هــای 
کاشــان، نجــف آبــاد، لنجــان و خمینــی شــهر بیشــتر مــوارد مراجعــات نــزاع را بــه ادارات پزشــکی قانونــی اســتان داشــته انــد.

نخستین خانه محیط زیست 

محمــد محمــدی، رئیــس اداره محیط زیســت شهرســتان 
ــت اداره محیط زیســت، شــهرداری  ــا حمای ــت: ب ــاد گف نجف آب
ــا 10  ــان ب ــاد، هم زم ــتان نجف آب ــرورش شهرس ــوزش و پ و آم
ــا هــدف ارتقــای ترویــج زیســت محیطی،  شهرســتان اســتان ب
مــوزه  شــامل  نجف آبــاد  محیط زیســت  خانــه  نخســین 
حیات وحــش، کارگاه محیط زیســتی و کتابخانــه در محــل 
ــد.  ــاح ش ــی افتت ــهید حجت ــوزی ش ــرای دانش آم پژوهش س
ســمن های  و  فعــاالن  حامــی  خانــه  ایــن 
عاقمنــدان  و  دانشــجویان  زیســت محیطی،دانش آموزان، 
ــه  ــا ارائ ــد ب ــه می توانن ــود ک ــد ب ــت خواه ــوزه محیط زیس ح
برنامه هــای فرهنگــی در ایــن حــوزه در راســتای ارتقــا و بهبــود 

محیــط زیســت تاثیــرت مثبتــی داشــته باشــند. 
سمیه شریعتی

فرهنگ و ارشاد اسالمی از سرمایه دارترین ادارات در بخش فرهنگ

 کشف سالح جنگی در نجف آباد

ــده انتظامــی شهرســتان  ســرهنگ میثــم گوهری آرانــی، فرمان
ــاح  ــدگان س ــان و دارن ــا حام ــورد ب ــت : برخ ــاد گف نجف آب
ــا  ــتا ب ــن راس ــرار دارد. در همی ــس ق ــدی پلی ــتور ج در دس
تاش هــای نیروهــای انتظامــی 4 قبضــه اســلحه جنگــی و 2 
ــد و 6  ــط ش ــف و ضب ــاز کش ــکاری غیرمج ــلحه ش ــه اس قبض
نفــر هــم در رابطــه بــا همیــن موضــوع طــی عملیــات مامــوران 
ــل داده شــدند.  ــی تحوی ــه مقامــات قضای دســتگیر شــده و ب

در همیــن ارتبــاط از شــهروندان خواســتند کــه بــا اعــام هــر 
ــداری و حمــل ســاح های  ــی در خصــوص نگه ــه اطاعات گون
ــه  ــت جامع ــاد امنی ــت ایج ــس 110 در جه ــه پلی ــاز ب غیرمج

مشــارکت کننــد. 
الهام شهریاری

ــی و  ــرایط زندگ ــر ش ــه خاط ــراد ب ــا بســیاری از اف ــن روزه ای
ذغدغــه هــای امــروزی ممکــن اســت بســیار دچــار اســترس 
ــار  ــوید و دچ ــران ش ــفته و نگ ــات آش ــی اوق ــوید. و گاه ش
حاالتــی مثــل تپــش قلــب، دلشــوره، خشــکی دهــان و عــدم 
تمرکــز شــوید، ایــن حــاالت یعنــی اســترس داریــد کــه باعــث 
آســیب هــا و بیمــاری هــای روحــی و جســمی ماننــد بیمــاری 
ــوع 2  ــت ن پرفشــاری خــون، مشــکات قلبــی و عروقــی، دیاب
ــار شــوید. شــوید و حتــی شــاید هــم در دام افســردگی گرفت

طــب ســنتی توصیــه هــای زیــادی بــرای کاهــش اســترس و 
اســتفاده از داروهــای گیاهــی و دمنــوش هــا دارد. روش تهیــه 
کــردن دمنــوش هــا بســیار ســاده اســت و در صــورت مصــرف 
مــداوم بســیار اثربخــش اســت و مــی تــوان اســترس و اضطراب 

خــود را کنتــرل کــرد.
دمنوش اسطوخودوس 

از دمنــوش هــای گیاهــی عالــی بــرای آرامــش اعصــاب 
ــی  ــو م ــق و خ ــت خل ــث تثبی ــه باع اســطوخودوس اســت ک
ــه روی اســترس و  ــدی ک ــر بســیار مفی ــت تاثی ــه عل شــود. ب
اعصــاب دارد بــه آن لورازپــام گیاهــی مــی گوینــد. بــرای تهیــه 
ایــن دمنــوش مقــداری گیــاه اوســطوخودوس خشــک را همراه 
ــتقیم دم  ــر مس ــرارت غی ــوش روی ح ــوان آب ج ــک لی ــا ی ب

ــد. کنیــد و بعــد از صــاف کــردن میــل کنی
توصیه مهم: اوســطوخودوس باعث کم شــدن رطوبت و خشکی 
مغــز مــی شــود  بهتــر اســت از آن شــب هــا اســتفاده نکنیــد.

دمنوش بابونه
دمنــوش بابونــه ضــد تپــش قلــب و اســترس اســت اگــر جــز 
افــرادی هســتید کــه در جلســه امتحــان اســترس داریــد بــه 
شــما توصیــه مــی کنیــم بــه جــای قــرص هــای ضــد اســترس 
از یــک فنجــان دمنــوش بابونــه اســتفاده کنیــد. بــرای تهیــه 
ایــن دمنــوش یــک قاشــق بابونــه خشــک یــا مقــداری بابونــه 
تــازه را بــا آب جــوش ســرد شــده روی حــرارت غیــر مســتقیم 
دم کنیــد یعنــی قــوری را روی کتــری در حــال جــوش بگذارید 

و ســپس از صافــی رد کنیــد و میــل کنیــد.
دمنوش گل محمدی

ــر دارد، خــواب آور  دمنــوش گل محمــدی عطــر بســیار دلپذی

اســت و اســترس و اضطــراب را تــا حــد زیــادی کــم می کنــد. 
اگــر شــغل پــر تنشــی داریــد بــه شــما توصیــه می کنیــم روزانه 
ــد.  ــل کنی ــدی می ــوش گل محم ــان دمن ــک فنج ــا ی صبح ه
ایــن کار باعــث می شــود بــر اســترس کاری غلبــه کنیــد. ایــن 

دمنــوش را بهتــر اســت همــراه بــا عســل میــل کنیــد.
دمنوش به 

بــه از میــوه هــای خوشــبو اســت کــه سرشــار از انــواع ویتامین 
هــای گــروه B و مــواد معدنــی بــرای ایجــاد آرامش اســت. میوه 
و بــرگ بــه هــردو مفیــد اســت و خاصیــت ضــد اســترس دارد. 
بــرای تهیــه دمنــوش بــه آن را بشــویید و رنــده کنیــد و داخــل 
ــپس آن را  ــود و س ــک ش ــا خش ــد ت ــن کنی ــینی په ــک س ی
داخــل ماهیتابــه بــدون روغــن تفــت دهیــد تــا رنــگ آن کمــی 
تغییــر کنــد. بــرای تهیــه دمنــوش ان یک قاشــق غذاخــوری از 

آن را ماننــد چــای معمولــی دم کنیــد.
دمنوش چای سبز

ــه  ــت ک ــی اس ــترس گیاه ــد اس ــک داروی ض ــبز ی ــای س چ
خاصیــت ضــد التهابــی و چربــی ســوزی هــم دارد. ایــن گیــاه 
حــاوی آنتــی اکســیدان و پلــی فنــول و ال تیانیــن اســت کــه 

باعــث کاهــش اســترس و اضطــراب مــی شــود.
ــی  ــبب ب ــبز س ــای س ــود در چ ــن موج ــم: کافئی ــه مه توصی
ــواب  ــل از خ ــت قب ــر اس ــن بهت ــود بنابرای ــی ش ــی م خواب
مصــرف نشــود همچنیــن مصــرف بیــش از حــد آن باعــث افت 
ــد مــی شــود  ــت کب ــه باف فشــارخون و قندخــون و آســیب ب

ــد. ــت کنی ــرف آن رعای ــدال را در مص ــس اعت پ
زهرا طاهری

کاهش استرس و آرامش اعصاب با طب سنتی

به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی



خبرکوتاه
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شماره 175 

                                               دوره ارتقای مربیگری ژیمناستیک هنری

ــه 2  ــای 3 ب ــه 3 و ارتق ــری درج ــد کارت مربیگ ــزاری دوره تمدی ــان برگ ــاد میزب ــف آب ــتان نج ــتیک شهرس ــات ژیمناس هی
ژیمناســتیک هنــری آقایــان بود.ایــن دوره بــا شــرکت 37 نفــر از مربیــان اســتان اصفهــان در باشــگاه تخصصــی ژیمناســتیک 

ــه مدرســی مقــداد قلندرپــور برگــزار شــد. ــرو ب تکنیــک برت
ســجاد نکوئــی رییــس هیــات ژیمناســتیک اســتان، بــرزو فــوالدی و جــواد کاظمــی دبیــر و مســوول کمیتــه آمــوزش هیــات 

ــد. ــاد از ایــن دوره بازدیــد کردن اســتان و سیدرســول اســماعیلیان رییــس هیــات ژیمناســتیک شهرســتان نجــف آب
سرپرست برگزاری دوره : حسین لطفی )دبیر هیات نجف آباد(

همزمــان با شــروع هفتــه کتاب، با حضــور مدیران و مســئولین 
ــه و  ــگ حماس ــی و  زن ــاب و کتابخوان ــگ کت ــاد زن ــف آب نج
ــد. ــه ش ــادق)ع( نواخت ــام ص ــه ام ــان در مدرس ــار اصفه ایث

ــا حضــور و ســخنرانی مباشــری معــاون  در ایــن آییــن کــه ب
ــدی  ــاد،  عاب ــتان نجــف آب ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان اس
ــل  ــر عام ــار مدی ــرورش و خاکس ــوزش و پ ــت اداره آم ریاس
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد 
و  احمــدی مســئول نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی شهرســتان 

ــف  ــهدای نج ــی ش ــاد تمام ــا ی ــد ب ــزار ش ــاد برگ ــف آب نج
ــان،  ــبت 25 آب ــه مناس ــاب و ســپس ب ــگ کت ــدا زن ــاد، ابت آب
گرامیداشــت ســالروز حماســه و ایثــار اصفهــان زنــگ ایثــار در 
ــد. ــداز ش ــن ان ــادق)ع( طنی ــام ص ــه ام ــات مدرس ــالن اجتماع س

تجلیــل از خانــواده شــهداء، تقدیــر و تشــکر از فعــاالن حــوزه 
کتــاب و کتابخوانــی مدرســه و برگــزاری نمایشــگاه کتــاب از 

دیگــر بخــش هــای ایــن آییــن بــود.

پژواک زنگ کتاب و ایثار در مدرسه امام صادق)ع(

ــهری  ــای ش ــی از بافت ه ــمت عمده ای ــروزه قس ام
را بافــت فرســوده تشــکیل داده اســت و فرســودگی 
ــق  ــت. طب ــهری اس ــات ش ــول حی ــرای اف ــی ب عامل
نتایــج بــه دســت آمــده بافت هــای فرســوده از نظــر 
ــرای  اقتصــادی و اجتماعــی مشــکالت متعــددی را ب

ــد.  ــاد می کن ــهری ایج ــئولین ش ــاکنین و مس س
بازســازی بافت هــای فرســوده یکــی از مهم تریــن چالش هــای 
ــد  ــا ح ــه ت ــی اســت ک ــهر در بحــث آســیب های اجتماع ش
ــد  ــد ش ــی خواه ــات اجتماع ــش معض ــث کاه ــادی باع زی
بنابرایــن بازســازی بافت هــای فرســوده امــری ضروری اســت. 
مناطــق حاشیه نشــین و بافت هــای فرســوده در کان شــهرها 
بــه دالیــل مختلــف ماننــد نفوذناپذیــری، ناپایــداری، وجــود 
گروه هــای ناهمگــون اجتماعــی و از بیــن رفتــن حــس 
تعلــق زمینــه الزم بــرای انــواع مشــکات و آســیب های 

ــد.  ــم آورده ان ــی را فراه اجتماع
اعتیــاد، طــاق، خشــونت و کــودکان کار یکــی از واقعیت های 
اجتماعــی اســت و در هــر جامعه ایــی آســیب های اجتماعــی 
ــون  ــده می شــود. مناطــق حاشیه نشــین و شــهرک ها کان دی

مناســبی بــرای بــروز انــواع آســیب های اجتماعــی هســتند. 

وجــود خانه هــای متروکــه، کوچه هــای باریــک و تنــگ، 
فرســوده  بافت هــای  در  زیــاد  بااســتفاده  مکان هــای 
زمینه هــای بــروز جــرم در ایــن مناطــق را افزایــش می دهــد 
و نوعــی نگرانــی در مــورد عــدم امنیــت بــرای ســاکنین ایــن 
ــر  ــکونت دیگ ــرای س ــی ب ــد و رغبت ــاد می کن ــق ایج مناط

ــود.  ــل نمی ش ــراد حاص اف
ــم و  ــواع جرای ــکاری، ان ــر، بی ــد فق ــادی مانن ــائل اقتص مس
ــاد اســت،  ــن مناطــق زی ــی در ای ــواع آســیب های اجتماع ان
از طرفــی در ایــن نــوع بافت هــا بــه دلیــل ناکارآمــدی 
آســیب های دیگــری از جملــه عــدم امنیــت ســاختمان نیــز 
ــرای  ــت ب ــی امنی ــری نوع ــل نفوذناپذی ــه دلی ــود دارد. ب وج
خــاف کاران ایجــاد می کنــد و عــاوه بــر قاچاقچیــان دیگــر 
گروه هــای مســتعد آســیب های اجتماعــی را بــه ســمت 
خــود جــذب می کنــد. عــدم روشــنایی کافــی در خیابان هــا 
و کوچه هــای ایــن محــات، عــدم نظــارت کافــی بــر 
ــای  ــت ملک ه ــودن وضعی ــخص ب ــدم مش ــات، ع ــن مح ای
وراثتــی همــه زمینه هــای الزم بــرای جــرم، اعتیــاد، فحشــا، 

کارتن خوابــی و ... را فراهــم می کنــد. 
مقالــه کامــل را در ســایت تحلیلی خبــری دیباگــران بخوانید.
سمیه طالب

ضرورت بازسازی بافت های فرسوده شهری

جریان خدمت در محالت منطقه ۵
 5 منطقــه  محله محــور   پروژه هــای  اجــرای  راســتای  در 
آســفالت معابــر بافــت فرســوده بــا هزینــه اجرایــی 35 میلیــارد 
ریــال انجــام شــده اســت. شــهرام آخونــدی مدیــر منطقــه 5 
ــان خدمــت کــه در  ــاد اظهــار کــرد: جری شــهرداری نجــف آب
تمــام مناطــق شــهری نجــف آبــاد در حــال پیشــرفت و تکمیل 

ــت. ــی اس ــهری و عمران ــای ش پروژه ه
ــا  ــان خاقانــی ب وی خاطرنشــان کــرد: پــروژه ســاماندهی خیاب
ــارک  ــروژه احــداث پ ــال، پ ــارد ری ــی 12.5 میلی ــه اجرای هزین
محلــی ایثــار4 و پــارک زیتــون بــا هزینــه اجرایــی 5 میلیــارد 
ریــال، پــروژه هدایــت آب هــای ســطحی بــاغ علــوی بــا هزینــه 
اجرایــی 5 میلیــارد ریــال، اصــاح هندســی تقاطــع مفتــح بــا 
جمهــوری هزینــه اجرایــی 5 میلیــارد ریــال، پــروژه ســاماندهی 
خیابــان مطهــری بــا هزینــه اجرایــی 5 میلیــارد ریــال، پــروژه 
آســفالت معابــر بافــت فرســوده بــا هزینــه اجرایــی 35 میلیــارد 
ــس  ــزی و بی ــرداری، خاکری ــازی )خاکب ــروژه زیرس ــال و پ ری
ــا هزینــه اجرایــی 20 میلیــارد ریــال  معابــر( ســطح منطقــه ب

ــا اســت. ــن پروژه ه ــه ای از جمل
مدیــر منطقــه 5 شــهرداری نجــف آبــاد افــزود: پایــان عملیــات 
اجرایــی پــروژه جدول گــذاری خیابــان شــریعتی )حــد فاصــل 
ــی  ــه اجرای ــا هزین ــتان( ب ــا ورودی آرامس ــی ت ــان طالقان خیاب
ــمار  ــه ش ــه 5 ب ــای منطق ــر پروژه ه ــال از دیگ ــارد ری 3 میلی

مــی رود.
وی از پایــان عملیــات اجرایــی پــروژه هدایــت آب های ســطحی 
خیابــان آبشــار صالح آبــاد بــه همــراه فرعی هــا و اجــرای 
جــدول و کانیــو بــا هزینــه اجرایــی 3 میلیــارد ریال خبــر داد و 
گفــت: عملیــات اجرایــی پــروژه تکمیــل بلــوار بســیج و اجــرای 
جــدول، زیرســازی و آســفالت بــا هزینــه اجرایــی 10 میلیــارد 

ریــال بــه اتمــام رســیده اســت.
ــروژه  ــی پ ــات اجرای ــل عملی ــه تکمی ــاره ب ــا اش ــدی ب آخون
همسطح ســازی معابــر و عابــر پیــاده در ســطح منطقــه 
ــون  ــروژه 600 میلی ــن پ ــرای ای ــرای اج ــرد: ب ــان ک خاطرنش

ــت. ــده اس ــه ش ــال هزین ری
وی ادامــه داد: پایــان عملیــات اجرایــی پــروژه اصــاح هندســی 
ــا هزینــه  تقاطــع مفتــح بــا جمهــوری ضلــع شــمال شــرقی ب
ــروژه  ــی پ ــات اجرای ــل عملی ــال، تکمی ــارد ری ــی 2 میلی اجرای
زیرســازی شــامل خاکبــرداری خاکریــزی و بیــس بــه مســاحت 
ــال و  ــارد ری ــی 28.5 میلی ــه اجرای ــع و هزین ــزار مترمرب 47 ه
ــا  ــر اصلــی و فرعــی ب ــان عملیــات اجرایــی روشــنایی معاب پای
هزینــه اجرایــی 5 میلیــارد ریــال از دیگــر پروژه هــای منطقــه 

5 شــهرداری نجــف آبــاد اســت.
وی گفــت: ســاماندهی خیابــان مطهــری بــا هزینــه اجرایــی 5 
میلیــارد ریــال، اصــاح هندســی تقاطــع مفتــح بــا جمهــوری با 
هزینــه اجرایــی پنــج میلیــارد ریــال، هدایــت آب های ســطحی 
ــداث  ــال، اح ــارد ری ــی 5 میلی ــه اجرای ــا هزین ــوی ب ــاغ عل ب
پــارک محلــی ایثــار 4 و پــارک زیتــون بــا هزینــه اجرایــی پنــج 
میلیــارد ریــال، ســاماندهی خیابــان خاقانــی بــا هزینــه اجرایــی 
12.5میلیــارد ریــال و پایــان عملیــات اجرایــی پــروژه هدایــت 
ــه  ــه ب ــطح منطق ــر س ــذاری معاب ــطحی و کانیوگ ــای س آب ه
طــول 2600 متــر بــا هزینــه اجرایــی ۹.5 میلیارد ریال بخشــی 
ــه شــمار مــی رود. ــه ب ــن منطق ــه محــور ای از پروژه هــای محل

نخســت  فــاز  اجرایــی  عملیــات  تکمیــل  از  آخونــدی 
جدول گــذاری، کانیوگــذاری، بلوک چینــی و بتن ریــزی بــه 
مســاحت 3500 متــر مکعــب و به طول 15 هــزار متر خبر داد و 
اظهــار کــرد: هزینــه اجرایــی ایــن پــروژه 88 میلیارد ریــال بوده 
اســت، همچنیــن عملیــات اجرایــی فــاز نخســت پیاده روســازی 
معابــر اصلــی و فرعــی بــه مســاحت 2000 مترمربــع بــا 
ــت ــیده اس ــام رس ــه اتم ــال ب ــارد ری ــی 6 میلی ــه اجرای هزین

به منظور تاثیر مستقیم بافت های فرسوده بر آسیب های اجتماعی



w
w
w.
di
ba
ga
ra
n7

.ir

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 1  آذر 1401
شماره 175 

4
خبر کوتاه

 مقام دختران ووشوکار نجف آباد

رقابــت هــای ووشــو خونــگ چــوان قهرمانــی کشــور بــه میزبانــی اصفهــان بــا شــرکت حــدود 300 ووشــوکار اســتان در خانــه 
ووشــو اصفهــان برگــزار شــد کــه دختــران نجــف آبــاد موفــق بــه کســب 1 مــدال طــا و 2 مــدال برنــز شــدند.

مدال های کسب شده :
کیانا کریمی ـ وزن 42 کیلو نوجوانان  - مدال طا   

فاطمه کاویان پی ـ وزن 70 کیلو بزرگساالن - مدال برنز 
فاطمه زهرا بیگی ـ وزن 22 تا 24 کیلو نونهاالن - مدال برنز 

تولید تجهیزات ارتوپدی

مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان همراه 
ــران و  ــاد و تی ــردم شــریف نجــف آب ــده م ــی نماین ــا ابوتراب ب
کــرون در مجلــس شــورای اســامی از شــرکت دانــش بنیــان 

بهســاز طــب آژنــد بازدیــد بــه عمــل آوردنــد.
در ایــن بازدیــد مدیــر شــرکت مذکــور پیرامــون انــواع 
ــه  ــود ک ــه نم ــی ارائ ــدی توضیحات ــکی ارتوپ ــزات پزش تجهی
در ادامــه از مراحــل تولیــد در بخــش هــای مختلــف بازدیــد 
بــه عمــل آمــد. شــایان ذکــر اســت ایــن شــرکت بــه همــت 
جوانــان شــهر در کار تولیــد اعضــای مصنوعــی و پروتــز هایــی 
ــود  ــی ش ــاخته م ــدان س ــرای نیازمن ــر در کشــور ب ــه کمت ک
تاســیس گردیــده و از ســایر اســتان هــا نیــز مراجعــه کننــده 
ــرکت  ــر ش ــه ای مدی ــد در جلس ــن بازدی ــیه ای دارد. در حاش
ــن شــرکت را مطــرح و  ــی در خصــوص زمی مشــکات حقوق

ــد. ــه نمودن ــی الزم را ارائ ــئولین راهنمائ مس

تجلیل از دانش آموزان 
محجبه خردسال

ــاد  ــف آب ــژه نج ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــری مع مباش
ــال  ــه خردس ــوزان محجب ــوزان و نوآم ــش آم ــدادی از دان تع
کــه در مراســم هــای مختلــف بــا حجــاب اســامی بــه همــراه 
ــود  ــر کار خ ــد را در دفت ــرده بودن ــرکت ک ــود ش ــن خ والدی

ــود. ــل نم ــان تجلی ــواده هایش ــان و خان ــم و از ایش تکری
شــایان ذکر اســت مــوارد متعددی توســط مشــاور امــور بانوان 
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــم ق ــورد تکری ــایی و م ــداری شناس فرمان

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد ، همزمــان بــا هفتــه کتــاب و 
ــه  ــامی ب ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــی ، رئی کتابخوان
همــراه  معــاون اداره ،  بخشــدار مرکــزی  ، رئیــس اداره 
ــاد  از دهکــده  ــار همــت آب ــی و دهی ــه هــای عموم کتابخان

ــود. ــد نم ــاد بازدی ــف آب ــالمندان نج س
ــل  ــماعیلی مدیرعام ــور اس ــر پ ــدار دکت ــن دی ــدای ای در ابت
دهکــده ســالمندان ضمــن ارائــه گــزارش مبســوطی از رونــد 
فعالیــت هــای دهکــده ســالمندان در خصــوص  شــیوه هــا 
ــان نمــود. و متــد هــای نگهــداری ســالمندان مــواردی را بی

دکتــر پــور اســماعیلی بــا اشــاره بــه اینکــه  تــا ســال 1430 
ــی شــوند ؛ از تاســیس  ــران ســالمند م ــردم ای یــک ســوم م

ــی جهــت زوج هــای ســالمند خبــر داد. هتــل آپارتمان
در ادامــه ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی ضمــن تقدیــر و تشــکر از عوامل ایــن دهکده 
ــالمندان  ــژه س ــی وی ــگاه کتابخوان ــرح باش ــوص ط در خص
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود : ب ــود و اف ــان نم ــی را بی مطالب

کشــور مــا رو بــه ســالمندی پیــش مــی رود و  فعالیــت در 
ــی جهــت ایــن قشــر عزیــز بســیار  حــوزه کتــاب و کتابخوان
مهجــور مانــده اســت ؛  لــزوم راه انــدازی باشــگاه کتابخوانــی  
در راســتای ترویــج و ارتقــاء مطالعــه را ضــروری عنــوان نمــود 
و افــزود:  ایــن اتفــاق مهــم مــی توانــد بســیاری از مشــکات 

روحــی و روانــی ایــن عزیــزان را تــا حــدودی کاهــش دهــد.

بازدید رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی از دهکده سالمندان احسان 

رونمایی از تابلو مدرسه شهروندی

ادامه از صفحه 1
ــرورش  ــوزش و پ ــت آم ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــال  ــاه س ــان م ــن روز از آب ــاد، در آخری ــف آب ــتان نج شهرس
ــا  ــهروندی ب ــه ش ــوی مدرس ــی از تابل ــم رونمای 1401 مراس
ــد.  ــام ش ــهروند انج ــالن ش ــتان در س ــئوالن شهرس ــور مس حض
ــرای  ــرم افــزار ماهــک ب در ایــن مراســم شــیوه اســتفاده از ن
اســتفاده در صبحــگاه هــای شــهروندی بــه مدیــران و 

ــد.  ــوزش داده ش ــی آم ــن ابتدای معاونی
ــوزش و  ــکاری آم ــاد از هم ــی شــهردار نجــف آب :رســول امام

ــایر  ــور س ــرای حض ــتر مناســب ب ــاد بس ــرای ایج ــرورش ب پ
ادارات در مــدارس بــه منظــور ارائــه آمــوزش هــای الزم 
ــه  ــزرگ زمین ــت ب ــن حرک ــت: ای ــار داش ــرد و اظه ــکر ک تش

ــازد. ــی س ــم م ــن ادارات را فراه ــی بی ــم افزای ه
یــداهلل عابــدی معــاون مدیــر کل و مدیــر آمــوزش و پــرورش 
ــت هــای موجــود  ــاد، اســتفاده از ظرفی شهرســتان نجــف آب
ــرای ارائــه آمــوزش هــای حضــوری و تخصصــی  شهرســتان ب
در صبحــگاه مــدارس را بهتریــن راهــکار بــرای آمــوزش 

ــت. ــهروندی دانس ــوق ش حق

ما همانیم که می خوانیم

ــران :  ــامی ای ــوری اس ــاب جمه ــه کت ــی امین دوره هفت س
ــی  ــه عموم ــی و کتابخان ــه فرهنگ ــردی، مجموع کتابخانه گ

ــی و  ــه فرهنگ ــاب، مجموع ــا کت ــی و روزی ب ــهید امام ش
ــگ ــی فرهن ــه عموم کتابخان
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       رونمایی از کتاب
            گلدشت مثل بهشته

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد ، همزمــان بــا هفتــه کتــاب و 
ــس و  ــهردار ، رئی ــه، ش ــام جمع ــور ام ــا حض ــی و ب کتابخوان
اعضــای شــورای اســامی شــهر گلدشــت و مســوول انجمــن 
ــاد در مدرســه  ــه هــای عمومــی شهرســتان نجــف آب کتابخان
شــهید مــدرس گلدشــت برگــزار شــد، پــس از نواختــن زنــگ 
کتــاب از کتــاب شــعر کــودک »گلدشــت مثــل بهشــته« بــه 

ــی شــد ــز رونمای ــور نی ــی پ ــی صادق نویســندگی مصطف
 در ایــن نشســت  محمــد مهــدی فردوســی شــهردار گلدشــت 
در ســخنان کوتاهــی در خصــوص اهمیــت کتــاب و کتابخوانی 
ــه  ــا برنام ــرد ب ــدواری ک ــار امی ــود واظه ــان نم ــی را بی مطالب
ــعه  ــتای توس ــوان در راس ــی ت ــه م ــت بهین ــزی و مدیری ری
ــم . ــری برداری ــای موث ــی گام ه ــه و کتابخوان فرهنگــی مطالع

                                             رشته بهداشت مدارس در دانشگاه فرهنگیان

مدیــرکل دفتــر ســامت و تندرســتی وزارت آمــوزش و پــرورش : در سراســر کشــور 4443 مراقــب ســامت مرتبــط داریــم که با 
غیــر مرتبط هــا حــدود 6 هــزار و 500 نفــر می شــوند و حــدود 20 هــزار مراقــب ســامت در سراســر کشــور کمبــود نیــرو داریم.

بــرای برطــرف کــردن ایــن کمبــود نیــرو امســال حــدود ۹50 نیــرو از طریــق مــاده 28 در سراســر کشــور جــذب کردیــم کــه 
ــی  ــت تربیت بدن ــی معاون ــا پیگیری های ــت و ب ــته اس ــته داش ــال های گذش ــه س ــبت ب ــه ای نس ــد قابل ماحظ ــداد رش ــن تع ای
و ســامت وزارت آمــوزش و پــرورش و همــکاری وزارت بهداشــت و درمــان، رشــته بهداشــت مــدارس در دانشــگاه فرهنگیــان 
ایجــاد شــد و امســال 320 مراقــب ســامت وارد دانشــگاه فرهنگیــان کــه مــکان آموزشــی دانشــکده های بهداشــت اســت وارد 

شــدند و بــه هــر اســتان 10 نیــرو تخصیــص داده شــد.

بازدید از پروژه های در دست اقدام شهرداری ویالشهر

عبــد الرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد بــه همــراه ســید 
ــل  ــل و نق ــی و حم ــور زیربنای ــاون ام ــویان مع ــول موس رس
شــهرداری و بهمــن قنبری مدیــر منطقه 3 شــهرداری از پروژه 
هــای شــاخص و محلــه محــور منطقــه 3 بازدیــد بعمــل آورد.

ــل شــهرداری  ــن المل ــور بی ــه گــزارش اداره ارتباطــات و ام  ب
ــاد در  ــف آب ــهردار نج ــی ش ــول امام ــد الرس ــاد عب ــف آب نج
ــا خبرنــگار شــهرداری گفــت هــدف از ایــن بازدیــد  گفتگــو ب
ــه  ــاخص و محل ــای ش ــد پروژه ه ــد رش ــی رون ــد میدان رص

ــود. ــا ب ــی آنه ــص احتمال ــع نق ــور ویاشــهر و رف مح
ــی  ــت کارشناس ــاق هیئ ــه اتف ــد ب ــن بازدی ــزود در ای  وی اف
همــراه از رونــد عمرانــی، گذرهــای اصلــی و فرعــی و میــدان 

ــورت  ــه ص ــهر ب ــذر ویاش ــار گ ــب کن ــهرک جن ــی ش اصل
ــد. ــل آم ــد بعم ــی بازدی میدان

ــی شــاخص  ــروژه هــای ترافیک ــر پ ــه داد از دیگ  ایشــان ادام
منطقــه 3 کــه مــورد بازدید قــرار گرفت مــی تــوان از زیر گذر 
شــهدای کارگــر و میــدان و مســیرهای منتهی به آن نــام برد.

ــهر  ــگ ویاش ــه فرهن ــازی خان ــه بازس ــه ب ــی در ادام  امام
ــه  ــاخص و محل ــی ش ــای فرهنگ ــروژه ه ــی از پ ــوان یک بعن
ــاش  ــا ت ــدوارم ب ــت امی ــرد و گف ــاره ک ــهر اش ــور ویاش مح
ــر  ــر چــه زودت ــم ه ــم بتوانی شــبانه روزی و جهــادی همکاران
ایــن پــروژه هــا را تکمیــل و افتتــاح و در اختیــار همشــهریان 

ــم. ــرار دهی ــز ق عزی

همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی
       تجلیل از کودکان برتر

            کتابخانه جوزدان

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
و  بــا هفتــه کتــاب  آبــاد  همزمــان  نجــف  شهرســتان 
ــس  ــوی رئی ــوح موس ــن ل ــور سیدحس ــا حض ــی و ب کتابخوان
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان ، احمــد احمــدی 
مســئول اداره کتابخانــه هــای عمومــی شهرســتان و دهقانــی 
شــهردار جــوزدان در آیینــی از کــودکان برتــر کتابخانــه 

ــد . ــل ش ــوزدان تجلی ــه ج اندیش
ــوزدان  ــه ج ــه اندیش ــل کتابخان ــه در مح ــن  ک ــن آیی در ای
ــوزدان در  ــهردار شــهر ج ــس از ســخنرانی ش ــزار شــد پ برگ
ــر عضــو  خصــوص ارتقــای فرهنــگ مطالعــه از  کــودکان برت

ــل شــد. ــوزدان تجلی ــهر ج ــه  اندیشــه ش کتابخان

به مناسبت هفته جهانی دیابت

بازدید از مرکـز کار اشتراکی و شتابدهنده صفـاتک
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خبر کوتاه سه نمایش از نجف آباد در جشنواره تئاتر استان اصفهان

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ســه نمایــش چاقــوی دم کــرده شــب،  قصــه 
ظهــر جمعــه و مــرگ نابهنــگام یــک خیــار از شهرســتان نجــف آبــاد  بــه ســی و چهارمیــن جشــنواره تئاتــر اســتان  راه یافــت.

ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد بــا اعــام ایــن خبــر افــزود :  نمایــش  چاقــوی دم 
کــرده ی شــب بــه نویســندگی  رضــا گشتاســب و کارگردانــی احمــد شــکرانه ، نمایــش  قصــه ی ظهــر جمعــه  بــه نویســندگی 
ســید محمــد مســاوات و کارگردانــی میــاد معینــی و نمایــش مــرگ نابهنــگام یــک خیــار بــه نویســندگی و کارگردانــی امیــد 

صالحــی بــه ســی و چهارمیــن جشــنواره تئاتــر اســتان اصفهــان  راه یافــت.
لوح موســوی افزود : ســی و چهارمین  جشــنواره تئاتر اســتان اصفهان از ششــم  لغایت دهم آذر ماه در اصفهان برگزار خواهد شــد.

ــوان تصــور  ــی بت ــه حت ــر از آن اســت ک ــران آب جدی ت بح
ــی و خشک ســالی پشــت درهــا نشســته  کــرد. بحــران بی آب
اســت و اگرچاره ایــی بــرای آن اندیشــیده نشــود درآینده ایــی 
ــار  ــان را فش ــوی تک تک م ــش گل ــدان دور پنجه های ــه چن ن
ــه  ــود ک ــتناک تر می ش ــی وحش ــران زمان ــن بح ــد. ای می ده
بدانیــم بخشــی از آب هــای زیرزمینــی کــه تــا شــیره جانــش 
ــر روزه  ــه ه ــدی ک ــای تولی ــر زباله ه ــه خاط را می کشــیم، ب

دفــن کرده ایــم، بــه هــزار کثافتــی آلــوده اســت. 
بــا تعــدادی ســد خشــک روبــه رو هســتیم کــه بخشــی از آب 
ــی  ــای زیرزمین ــت و آب ه ــرده اس ــز آب م ــده آن نی باقی مان
ــت  ــن حال ــی قرمزتری ــن یعن ــدارد و ای ــوردن ن ــه خ ــم ک ه

ــنگی.  ــت تش ــی و در نهای ــالی، بی آب ــدار خشک س هش
دکتــر نــادی کارشــناس محیط زیســت می گویــد : اگــر 
بقیــه پاییــز همین طــور خشــک و بــدون بــاران باشــد دیگــر 
ــه  ــن هم ــه ای ــور ک ــد و همانط ــی نمی مان ــطحی باق آب س
ــد از  ــاز بای ــم ب ــه جــان آب هــای زیرزمینــی آفتاده ای ســال ب

ــا.  ــم بی محاب ــم، آن ه ــتفاده کنی ــا اس آن ه
ــاد، سیســی،  زاینــده رود در مســیر خــود چهاردشــت نجف آب
ــی  ــوزه آب ــاش را در پایین دســت ح ــان بره ــاد و اصفه لنجان
ــدم  ــی و ع ــکات آب ــد مش ــا بع ــرد ام ــه می ک ــود تعذی خ
ــا  ــا م ــد. ام ــاق نمی افت ــن اتف ــر ای ــده رود دیگ ــان زاین جری
هنــوز دســت از برداشــت آب از ایــن دشــت ها برنداشــته ایم. 

مشــکل مــا خیلــی جــدی اســت. از طرفــی تغییــر بارندگــی 
بــه طوری کــه تابســتان ســیاب بــه راه می افتــد و زمســتان 
خشــک و بــدون بــرف اســت، خــود مشــکلی اساســی اســت. 
بارش هــا تــوان تغذیــه منابــع آب زیرزمینــی را ندارنــد. 
ــری  ــت نفوذپذی ــن قابلی ــت زمی ــل فرونشس ــه دلی ــاک ب خ
ــی  ــه راحت ــیاب ب ــرل س ــد و کنت ــت داده ان ــود را از دس خ
ممکــن نیســت. خــاک بــه نهایــت تراکــم خود رســیده اســت 
و تبدیــل بــه خاکــی ســفت ســنگ ماننــد و نفوذناپذیــر شــده 
ــده اند ــفت ش ــدت س ــه ش ــز ب ــی نی ــای آهک ــت و الیه ه اس
احمد شریعتی

     3 هزار نفر عضو کتابخانه یک وجب تا خشکسالی
           عمومی تیران و کرون

رئیــس اداره کتابخانه هــای عمومــی تیــران و کــرون گفــت: در 
برنامــه چشــم انداز 1405 ترســیم شــده اســت کــه عضویــت 
در کتابخانه هــای عمومــی بایــد بــه 30 درصــد جمعیــت ایــن 
ــران و کــرون  ــرای تی ــن شــاخص ب شهرســتان برســد کــه ای

بیــش از 21 هــزار نفــر اســت.
ــر  ــزار نف ــرد: در حــال حاضــر 2 ه ــار ک احمــد احمــدی اظه
در دو کتابخانــه عمومــی تیــران و کــرون عضــو هســتند کــه 
ــل  ــا مث ــای کتابخانه ه ــر اعض ــا دیگ ــا ب ــن اعض ــوع ای مجم
مســاجد، مــدارس و دانشــگاه ها بــه ســه هــزار نفــر می رســد.

آســیب های اجتماعــی و ایجــاد نشــاط و شــادابی بــرای دانــش 
آمــوزان تصمیــم گیــری شــد.  

وی بــا بیــان اینکه شهرســتان تیــران و کرون بیــش از 70 هزار 
ــه چشــم انداز 1405  ــه داد: در برنام ــت دارد، ادام ــر جمعی نف
ترســیم شــده اســت کــه عضویــت در کتابخانه هــای عمومــی 
بایــد بــه 30 درصــد جمعیــت ایــن شهرســتان برســد کــه این 
شــاخص بــرای تیــران و کــرون بیــش از 21 هــزار نفــر اســت.

کــرون،  و  تیــران  عمومــی  کتابخانه هــای  اداره  رئیــس 
ــده  ــال آین ــه س ــا س ــار ت ــن آم ــه ای ــتیابی ب ــه داد: دس ادام
ــرای ترویــج فرهنــگ کتــاب و  ــه همــکاری دیگــر نهادهــا ب ب

کتابخوانــی نیــاز دارد.
وی خاطرنشــان کــرد: کرونــا بــر ســرانه مطالعــه تأثیــر منفــی 
ــل  ــال قب ــه دو س ــبت ب ــال نس ــت امس ــا وضعی ــت، ام گذاش
ــت. ــش یاف ــاب افزای ــری کت ــت و امانت گی ــده و عضوی ــر ش بهت

احمــدی افــزود: بــا افتتــاح کتابخانــه عمومــی بخــش کــرون 
پــس از 17 ســال شــاهد تحــول در کتاب خوانــی خواهیــم بود.

ــا  ــه در آنه ــت ک ــاری هاس ــی از بیم ــامل گروه ــت ش دیاب
غلظــت گلوکــز خــون در اثــر نبــود ترشــح انســولین، 

ــد.  ــی یاب ــش م ــر دو افزای ــا ه ــولین ی ــرد انس عملک
ــرای دیابــت  چاقــی و اضافــه وزن یــک عامــل خطــر مهــم ب
ــر از  ــر دیگ ــای خط ــی از فاکتوره ــود، و یک ــی ش ــی م تلق
ــراد  ــت در اف ــابقه ی دیاب ــتن س ــی، داش ــی تحرک ــه ب جمل
ــن و  ــوب پایی ــترول خ ــون، کلس ــاری خ ــک، پرفش ــه ی درج
ــه  ــی ک ــم های ــا خان ــد ی ــاال را دارن ــون ب ــرید خ ــری گلیس ت
ــاری  ــابقه ی بیم ــا س ــتند ی ــدان هس ــی تخم ــار تنبل دچ
قلبــی دارنــد بایــد حتمــا غربالگــری دیابــت را انجــام دهنــد. 
حتــی در نوجوانــان و جوانانــی که دچــار اضافه وزن هســتند 
و فاکتورهــای خطــر فــوق الذکــر را دارنــد انجــام غربالگــری 
ــر  ــالگی، ه ــد از 45 س ــی بع ــور کل ــه ط ــت. ب ــروری اس ض
ســه ســال یــک بــار انجــام غربالگــری تشــخیص دیابــت در 

ــراد الزم اســت. اف
ــک  ــه ی ــل ب ــد تبدی ــی توان ــت م ــه دیاب ــود اینک ــا وج ب
ــاری  ــر بیم ــتر از ه ــا بیش ــود، ام ــاز ش ــکل س ــندرم مش س
دیگــر تغییــرات ســبک زندگــی و انتخــاب هــای صحیــح و 
ــی نقــش بســیار  ــت فیزیک ــراه فعالی ــه هم ــی ب ســالم غذای

ــت دارد. ــان دیاب ــگیری و درم ــی در پیش مهم
ــی ســالم از جملــه مصــرف ســبزیجات در وعــده  رژیــم غذای
ــات پختــه  ــان وعــده هــا، مصــرف حبوب ــی و می هــای غذای
شــده بــه مقــدار 3 تــا 4 وعــده غذایــی در هفتــه، مصــرف 2 
تــا 4 واحــد از میــوه هــا )نــه آب میــوه( در طــول روز، مصرف 
ــم  ــات ک ــتفاده از لبنی ــی و اس ــای روغن ــه ه ــا و دان مغزه
ــرب و انتخــاب روغــن هــای ســالم  ــرب، گوشــت کــم چ چ
ــگیری  ــی در پیش ــه غذای ــون در برنام ــن زیت ــه روغ از جمل

ــر اســت. ازدیابــت موث
کاهــش مصــرف تمامــی تنقــات شــیرین در برنامــه غذایــی، 

ــد. از  ــی ده ــش م ــادی کاه ــد زی ــا ح ــت را ت ــر دیاب خط
ــوع  ــا ن ــی در مقایســه ب ــان و غــات مصرف ــی مقــدار ن طرف
غــات انتخابــی )مثــا غــات ســاده یــا ســبوس دار(، تاثیــر 
ــن  ــون دارد. بنابرای ــش قندخ ــا کاه ــش ی ــتری در افزای بیش
ــان و غــات  ــادل ن ــت مصــرف متع ــرای پیشــگیری از دیاب ب
ــون  ــش قندخ ــرعت افزای ــاوه س ــه ع ــت اول را دارد. ب اولوی
حاصــل از غــذا کــه بــه عنــوان بــار گایســمی خوانــده مــی 
شــود و بــه نــوع کربوهیــدرات، روش پخــت و فرآینــد غــذا و 
ــی هــا وابســته اســت، در  اجــزاء غــذا مثــل پروتئیــن و چرب

ــی دارد. ــر مهم ــون اث ــرل قندخ کنت
ــی از پروتئیــن هــا از جمــه  ــزان کاف نکتــه دیگــر وجــود می
حبوبــات، ســویا و گوشــت هــا در برنامــه غذایــی اســت کــه 
ــادی  ــر زی ــیری تاثی ــون و  س ــرل قندخ ــد در کنت ــی توان م

ــت را کاهــش دهــد. داشــته باشــد و خطــر دیاب
مقالــه کامل را در ســایت تحلیلــی خبری دیباگــران بخوانید.
شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد

نقش تغذیه در بیماری دیابت

حادثه مصمومیت
 با گاز مونوکسید کربن

 co2 ــا گاز عبــاس عابــدی بیــان کــرد: حادثــه مســمومیت ب
بــه دلیــل اشــکال در آبگرمکــن داخــل حمــام در تیــران قلعــه 

حســن آبــاد بــه فوریــت هــای پزشــکی گــزارش شــد.
مدیــر روابــط عمومــی مدیریــت حــوادث و فوریت هــای 
پزشــکی اســتان اصفهــان عنــوان کــرد: بافاصلــه یــک 

ــد. ــزام ش ــه اع ــل حادث ــه مح ــس ب ــتگاه آمبوالن دس
ــای  ــم و آق ــر، خان ــه دو نف ــن حادث ــان ای ــت: مصدوم وی گف
80 ســاله بودنــد کــه بعــد از دریافــت خدمــات فوریــت هــای 

ــه بیمارســتان بهنیــا تیــران منتقــل شــدند. پزشــکی ب
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                                              رتبه اول تیم نجف آباد در لیگ تیراندازی استان

ــا  ــه میزبانــی شهرســتان گلپایــگان در مجموعــه ورزشــی تختــی گلپایــگان ب ــدازی اســتان اصفهــان ب مســابقات لیــگ تیران
شــرکت مربیــان و ورزشــکاران چهــار تیــم از شهرســتان هــای نجــف آبــاد، شــهرضا، گلپایــگان، فریــدن و بــا حضــور زارعــی 
و دادخــواه سرپرســت و خزانــه دار هیــات تیرانــدازی اســتان اصفهــان و مســوولین هیــات هــای شهرســتان هــا برگــزار شــد.

ایــن مســابقات بــا حضــور ســه ورزشــکار در رشــته هــای تفنــگ و تپانچــه از هــر شهرســتان آغــاز و نهایتــا 12 نفــر در ســه 
خــط بــه رقابــت پرداختنــد کــه تیــم نجــف آبــاد در رتبــه اول قــرار گرفــت و محســن علــی ملکــی در رشــته تفنــگ مقــام 

اول، در رشــته تپانچــه مریــم شــریفی مقــام دوم و ســعید اســماعیلی مقــام ســوم را کســب کردنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد آییــن رونمایی از دانشــنامه روســتای 
ــور  ــا حض ــی ب ــداهلل میرزائ ــته دکتری ــاب نوش ــی ُدم تاریخ
ــان و  ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
ــیاه  ،  ــداد س ــری م ــی هن ــکاری موسســه ی فرهنگ ــا هم ب
روز چهارشــنبه 25آبــان مــاه بــا حضــور نویســنده ی کتــاب 
وجمعــی از اســاتید دانشــگاه اصفهــان ومســئولین اداره 
ــالن  ــان درس ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس ــگ وارش کل فرهن

ــد . ــزار ش ــات آن اداره برگ جلس
در ایــن مراســم علــی تمنایــی مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد 
ــن کتــاب دانشــنامه تاریخــی ُدمــاب را یــک  اســامی تدوی
ــتان  ــزود : اس ــود و اف ــوان نم ــر عن ــل تقدی ــده وقاب کار ارزن
اصفهــان ،مهــد تمــدن و فرهنــگ ایــران زمیــن مــی باشــد و 
دارای ظرفیــت هــای فــراوان فرهنگــی و هنــری  اســت کــه 
ــا ایــن نمونــه کارهــا هویــت اصیــل و منحصــر  امیدواریــم ب
ــای  ــان ه ــط انس ــران ، توس ــان ای ــور عزیزم ــرد کش ــه ف ب

ــه ثبــت برســد. ــا ب فرهیختــه و دان
ــان روز  ــا 25 آب ــم  ب ــن مراس ــارن ای ــه  تق ــاره ب ــا اش وی ب
اصفهــان  افــزود: امــروز، روزی اســت کــه در اصفهــان 370 
ــار  ــوزه ی ایث ــت در ح ــد اس ــدند و امی ــییع ش ــهید تش ش
وشــهادت نیــز شــاهد خلــق آثــاری مانــدگار جهــت معرفــی 
ــد باشــیم. ــه نســل جدی ایــن حماســه هــا و رشــادت هــا ب

علــی تمنایــی افــزود: دانشــنامه ی روســتای تاریخــی ُدمــاب 
ــی  ــی م ــی معرف ــه خوب ــتایی را ب ــه روس ــت جامع ــه هوی ک
نمایــد بــه همــت دکتریــداهلل میرزایــی در هفــت جلد شــامل  
فرهنــگ و تاریــخ)1(،  فرهنــگ و تاریــخ)2(، فرهنــگ واژگان 
ــنگ  ــی) 2( ، س ــندهای تاریخ ــی )1(، س ــندهای تاریخ ، س

ــط  ــه توس ــن و در 2163 صفح ــه تدوی ــا  و تبارنام  نگاره ه
نشــر دیبایــه منتشــر شــده اســت.

ــت  از  ــش مهردش ــتایی در بخ ــاب، روس ــت ُدم ــی اس گفتن
توابــع شــهر دهــق شهرســتان نجف آبــاد در اســتان اصفهــان 
ــی   ــرس میان ــای زاگ ــان رشــته کوه ه ــه درمی ــی باشــد ک م
ــگان،  ــاد، گلپای ــه شهرســتان های نجــف آب و درســت درمیان
خوانســار و فریــدن جــای گرفتــه و بناهــای باســتانی 
ــده در روســتای ُدمــاب، پیشــینه ایــن دهکــده را  برجای مان

ــد. ــان می کن ــده بی ــش از 14 س ــه بی ب

     آیین رونمایی از دانشنامه روستای تاریخی ُدماب

مسابقات ورزشی 

مســابقات ورزشــی بخــش مهردشــت شهرســتان نجــف آبــاد 

در 7 رشــته ورزشــی دارت، آمادگــی جســمانی، دوومیدانــی، 

شــطرنج، تنیــس روی میــز، دوچرخــه ســواری و تیرانــدازی 

بــا کمــان بــه مناســبت گرامــی داشــت هفتــه تربیــت بدنــی 

و ورزش و روز دانــش آمــوز برگــزار شــد.

اختتامیه مسابقات ورزشی

مراســم اختتامیــه و اهــدای حکــم هــای قهرمانــی مســابقات 
ورزشــی بخــش مهردشــت شهرســتان نجــف آبــاد در 
ــدار  ــان بخش ــور ایوبی ــا حض ــه ب ــی علویج ــگاه تخت ورزش
ــامی، ــورای اس ــس ش ــاری ریی ــت، قنده ــش مهردش بخ

عبــاس  چگیــن،  فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل  فتوحــی 
ــت  ــیار، عدال ــن ورزش ــزی خیری ــم عزی ــی و ابوالقاس میرزای
پنــاه و عظیمــی مســوولین نمایندگــی اداره ورزش و جوانــان 
شــهرهای دهــق و علویجــه، مســوولین هیــات هــای ورزشــی 

ــد. ــزار ش ــکاران بخــش مهردشــت برگ و ورزش

      نواختن زنگ 
           کتاب و کتابخوانی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد ، همزمــان بــا فرارســیدن هفتــه کتــاب 
ــا حضــور امــام جمعــه ، شــهردار و جمعــی  ــی و ب و کتابخوان
از فعالیــن فرهنگــی شــهر گلدشــت و رئیــس اداره کتابخانــه 
ــی روز  ــاب و کتابخوان ــگ کت ــاد زن ــف آب ــی نج ــای عموم ه
چهــار شــنبه 25 آبــان مــاه در محــل دبســتان شــهید مــدرس 

گلدشــت نواختــه شــد.
ــه  ــه و نهادین ــطح مطالع ــای س ــدف ارتق ــا ه ــم ب ــن مراس ای

ــد . ــزار ش ــی  برگ ــاب و کتابخوان ــگ کت ــدن فرهن ش
در ایــن مراســم فردوســی شــهردار گلدشــت ضمــن تبریــک 
روز کتابــدار بــه کتابــداران و فعالیــن عرصــه کتــاب و 
کتابخوانــی  ، بهتریــن راهــکار بــرای توســعه فرهنگــی جامعــه 

ــود . ــوان نم ــی عن ــگ کتابخوان ــج فرهن را تروی
گفتنــی اســت در ایــن مراســم از کتابــداران کتابخانــه عامــه 

مجلســی گلدشــت نیــز تقدیــر شــد .

     غبارروبی، عطرافشانی گلزار شهدا

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد ، همزمــان بــا فرارســیدن هفتــه کتــاب 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد ، بــا حضــور موســی مباشــری معــاون 
اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ، ســید حســن لــوح موســوی 
ــی  ــد میرزای ــامی ، مجی ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ریی
ــازمان  ــل س ــر عام ــا خاکســار مدی ــزی ،علیرض بخشــدار مرک
فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری ، احمــد احمــدی 
رییــس اداره کتابخانــه هــای عمومــی و جمعــی از کتابــداران  
ــد  ــم تجدی ــی مراس ــاب و کتابخوان ــه کت ــا هفت ــان ب و همزم
میثــاق بــا ارزش هــا و آرمانهــای انقــاب  و  شــهداء در جــوار 

قبــور مطهــر شــهداء انجــام شــد .
ــاخه ای گل از  ــار ش ــه و نث ــت فاتح ــا قرائ ــم ب ــن مراس در ای
ــد. ــل آم ــه عم ــل ب ــاد تجلی ــهیدان نجــف آب ــام واالی ش مق
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)کمال الدین، ص 64٧(

افزایش غلظت آالینده ها و هشدار 
نارنجی هواشناسی

هواشناســی دربــاره شــرایط جــوی اصفهــان و افزایــش 
ــگ زرد  ــادر کرد.رن ــا هشــدار نارنجــی ص ــده ه غلظــت آالین
بــرای آگاهــی بخشــی، رنــگ نارنجــی بــرای حفــظ آمادگــی و 
رنــگ قرمــز بــرای اقــدام است.هواشناســی اصفهــان بــا صــدور 
ــبی و  ــکون نس ــدار و س ــرایط پای ــدید ش ــه ای از تش اطاعی
افزایــش غلظــت و انباشــت آالینده هــای جــوی از اوایــل 
روز سه شــنبه تــا اوایــل روز پنجشــنبه هفتــه جــاری در 
ــر  ــر داد.ب ــتان خب ــزی اس ــق مرک ــان و مناط کانشــهر اصفه
ــا،  ــش غلظــت آالینده ه ــزارش، احتمــال افزای ــن گ اســاس ای
ــا  ــام گروه ه ــرای تم ــالم ب ــوا در حــد ناس ــت ه کاهــش کیفی
وجــود دارد.در ایــن اطاعیــه توصیــه شــده اســت کــه تمــام 
ــردد غیرضــروری و فعالیــت فیزیکــی و ورزشــی  گروه هــا از ت
ــی الزم را  ــر مدیریت ــد و تدابی ــاز خــودداری کنن در فضــای ب
ــرل فعالیــت واحد هــای  ــا، کنت ــردد خودروه ــرای کاهــش ت ب
صنعتــی و مدیریــت منابــع آالینــده بــرای جلوگیــری از 

ــند. ــته باش ــا را داش ــت آالینده ه ــش غلظ افزای

 استقرار جوی نسبتا پایدار تا پایان 
هفته در اصفهان

ــوی  ــت ج ــی وضعی ــوص پیش بین ــد در خص ــم هنرمن ابراهی
هــوای اســتان اصفهــان، اظهــار کــرد: نقشــه های هواشناســی 
بیانگــر اســتقرار جــوی نســبتاً پایــدار بــر روی اســتان تــا اواخر 
ــق  ــتر مناط ــمان در بیش ــاس آس ــن اس ــر ای ــت. ب ــه اس هفت
ــی  ــش بین ــاد پی ــی وزش ب ــری گاه ــمتی اب ــا قس ــی ت کم
ــدار  ــبتاً پای ــوی نس ــتقرار ج ــه اس ــاره ب ــا اش ــود. وی ب می ش
بــر روی اســتان تــا اواخــر هفتــه، افــزود: از روز دوشــنبه 30 
ــکون  ــی س ــق صنعت ــان و مناط ــهر اصفه ــاه در کانش آبان م
ــوا  ــت ه ــد و کیفی ــی، کاهــش دی ــار محل ــه غب جــو منجــر ب
ــه روز می شــود. کارشــناس اداره کل  ــژه در ســاعات اولی به وی
هواشناســی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه دمــای هــوا طــی 
24 ســاعت آینــده در بیشــتر مناطــق اصفهــان به ویــژه مرکــز 
اســتان یــک تــا ســه درجــه کاهــش خواهــد داشــت، گفــت: 
بیشــینه دمــای هــوای کانشــهر اصفهــان در گرم تریــن 
ــر و  ــاالی صف ــانتیگراد ب ــه س ــه 1۹ درج ــروز ب ــاعات ام س
ــانتیگراد  ــه س ــه درج ــه س ــح ب ــردا صب ــداد ف ــه آن بام کمین

ــد. ــر می رس ــاالی صف ب

ستاد کنگره شهدا

ــرورش  ــوزش و پ ــت آم ــی مدیری ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا  ــهدا ب ــره ش ــتاد کنگ ــه س ــاد، جلس ــف آب ــتان نج شهرس
حضــور مســئولین و رؤســای ادارات شهرســتان در ســالن 

ــد.  ــزار ش ــکی برگ ــاد پزش ــده ی زن
در ایــن جلســه کمیتــه هــا و گــروه هــای مختلــف بــا وظایــف 
ــل  ــت تعام ــزی در جه ــه ری ــده و برنام ــی ش ــخص معرف مش

بیشــتر ایــن کمیتــه هــا انجــام شــد. 
ــه  ــده نگ ــن جلســه زن ــی ای ــدف اصل ــر اســت ه ــه ذک الزم ب
داشــتن یــاد و خاطــره شــهدا و ترویــج روحیــه جهادگــری در 

بیــن دانــش آمــوزان و کلیــه اقشــار جامعــه بــود. 
در پایــان مقــرر گردیــد بــا اجــرای برنامــه هــای متنــوع بــرای 
دانــش آمــوزان از جملــه در اختیــار قــرار دادن فیلــم، صــوت 
و زندگــی نامــه شــهدا و معرفــی ســایت کنگــره ســرداران و 
دو هــزار و پانصــد شــهید شهرســتان نجــف آبــاد، آنهــا را بــا 

ســیره ایــن بــزرگ مــردان آشــنا کننــد.


