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شماره 176 

2
خبر کوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد ، آییــن جشــن کتــاب از جملــه برنامــه 
ــور  ــه منظ ــتان ب ــی شهرس ــاب و کتابخوان ــه کت ــای هفت ه
تجلیــل از کتابخوانــان برتــر شهرســتان و در راســتای ارتقــاء 
ســطح فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی در محل ســالن شــهروند 

نجــف آبــاد برگــزار شــد.
ــاعر  ــد عســکری مجــری و ش ــا حضــور حام ــن مراســم ب  ای
مطــرح کشــوری ، اســماعیل آذری نــژاد مــروج کتابخوانــی و 
بــا ســخنرانی شــاهین فرهنــگ و محمــد مهــدی باقــری مدیر 

موسســه ویراســتاران  برگــزار شــد.
گفتنــی اســت تجلیــل از کتابخوانــان برتــر و برگــزاری 
ــود.  ــش ب ــن همای ــای ای ــه ه ــه برنام ــاب از جمل ــگاه کت نمایش

هماهنگی برگزاری مانور زلزله و ایمنی
بــه گــزارش روابــط عمومــی مدیریــت آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجف آباد، جلســه هماهنگــی اجرای مانــور زلزله مــدارس در 
اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار شــد. دکتر عابــدی معاون مدیــر کل و مدیر آمــوزش و پرورش شهرســتان 
نجــف آبــاد، بــر لــزوم مدیریــت و آمادگــی و پیشــگیری از عــوارض احتمالــی و آمــوزش جهــت کمــک رســانی و امــداد رســانی 
بــه موقــع را تاکیــد نمــود. دکتــر ابوطالبــی رئیــس جمعیــت هــال احمــر نیــز برگــزاری مانــور زلزلــه را فرصتــی جهــت آمــوزش 
هــای صحیــح و ایجــاد حــس مســئولیت در دانــش آمــوزان دانســت. از مدعویــن و شــرکت کننــدگان در ایــن جلســه مــی تــوان 
بــه افــراد زیــر اشــاره کــرد:  خادمــی مســئول امــور جوانــان و داوطلبــان، امیــر کاوه مســئول ســازمان آتــش نشــانی نجــف آبــاد، 
روشــنی مســئول مدیریــت بحــران فرمانــداری، رحیمــی مســئول بهــره بــرداری و امــداد گاز، زواران رئیــس راهــداری و حمــل و 
نقــل، احمــدی روابــط عمومــی ســازمان آب، ســرهنگ بیگــی پلیــس پیشــگیری از جرایــم، منتظــری مدیــر دبیرســتان پزشــکی

اهدای 20 جهیزیه به نیازمندان

ــاد  ــف آب ــتان نج ــیج شهرس ــت بس ــه مقاوم ــده ناحی فرمان
گفــت: در آســتانه هفتــه بســیج، بســیج جهادگــران فاطمیــه 
ــری  ــهداء، ۲۰ س ــت از ش ــه نیاب ــاد ب ــف آب ــتان نج شهرس
ــان در  ــون توم ــاد میلی ــری هفت ــر س ــه ارزش ه ــه ب جهیزی

ــد. ــرار دادن ــد ق ــوان نیازمن ــای ج ــار زوج ه اختی
ســرهنگ هوشــنگ نوابــی ادامه داد: هر ســری از ایــن جهیزیه 
هــا شــامل یخچــال فریــزر، اجــاق گاز، تلویزیــون، یــک تختــه 
ــون و ســرویس چینــی اســت. فــرش ، ســرویس ظــروف تفل

برگزاری جشن کتاب

 پیشگیری از زمین خواری

ــتان  ــازی شهرس ــس اداره راه و شهرس ــوالدی رئی ــی ف  مرتض
ــا سیاســت  ــق ب ــالجاری مطاب ــرد: در س ــار ک ــاد اظه نجــف آب
و  راه  کل  اداره  حقوقــی  و  امــاک  معاونــت  گذاری هــای 
ــون  ــرای قان ــتای اج ــان و در راس ــتان اصفه ــازی اس شهرس
حدنــگار، صیانــت از حقــوق بیت المــال و حفــظ مالکیــت 
ــره  ــن شهرســتان، ۱۱۰ فق ــی ای ــر روی اراضــی دولت ــت ب دول
ــی  ــا نمایندگ ــت و ب ــام دول ــرگ بن ــک ب ــت ت ــناد مالکی اس

ــد.   ــذ ش ــکن اخ ــن و مس ــی زمی ــازمان مل س
وی  بــا بیــان اینکــه از اهــداف این اقــدام جلوگیــری از تصرفات 
اراضــی ملــی و دولتــی بــوده اســت اذعــان داشــت: اســناد اخــذ 
ــدوده و  ــل مح ــی داخ ــار اراض ــه ۱۷۰ هکت ــوط ب ــده مرب ش
ــوده اســت.   ــاد، دهــق و علویجــه ب ــم شــهرهای نجــف آب حری
فــوالدی بــا اشــاره بــه اینکــه اولیــن گام بــرای مبــارزه 
بــا زمین خــواری اجــرای حدنــگاری اراضــی ملــی اســت، 
ــا اجــرای قانــون کاداســتر و ســنددار شــدن اراضــی،  گفــت: ب
اختافــات و دعــاوی بیــن مــردم و دســتگاه های دولتــی 
ــام  ــه ن ــا اخــذ اســناد تک برگــی ب رفــع می شــود، همچنیــن ب
دولــت، ســودجویی از اراضــی ملــی و ســوء اســتفاده از اســنادی 

ــد.   ــن می رس ــل ممک ــه حداق ــز ب ــد نی ــام دارن ــه ابه ک

ــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  ــه گــزارش رواب ب
شهرســتان نجــف آبــاد مراســم تجلیــل از فرهنگیــان اهــل قلم 
شهرســتان نجــف آبــاد  با حضــور رئیــس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســامی ، رئیــس اداره کتابخانــه هــای عمومــی و رئیــس اداره 
آمــوزش و پــرورش نجــف آبــاد در ســالن شــهروند برگزارشــد. 
این همایش در راســتای  تکریم و تجلیل از فرهنگیان نویســنده  
شهرســتان و در راســتای توســعه و ترویج کتابخوانی برگزار شد.  
در ایــن مراســم از فعالیــت بیــش از یکصــد نفــر از نویســندگان 
فرهنگــی مدیریــت آمــوزش و پرورش  شهرســتان تجلیل شــد. 
در ایــن رویــداد فرهنگــی دکتــر نعمــت اهلل ایزدی پیشکســوت 
ــرکار  ــر از نویســندگان پ ــرخ مه ــتاد حســین ف ــی واس فرهنگ
فرهنگــی در خصــوص فرهنگــی کتــاب و کتابخوانــی مــواردی 

را بیان کردند.
در ادامــه از نویســندگان فرهنگــی بــا اهــدای تندیــس و لــوح 

یادبــود تقدیــر بــه عمــل آمــد

 تجلیل از فرهنگیان اهل قلم

استفاده رایگان خانواده ها از 
فضاهای ورزشی

ــد  ــی توانن ــا م ــواده ه ــرازی، خان ــهید خ ــرح ش ــب ط در قال
ــق  ــای ورزشــی متعل ــا، از فضاه ــه ه ــا و جمع ــج شــنبه ه پن
ــد. ــتفاده کنن ــگان اس ــورت رای ــه ص ــرورش ب ــوزش و پ ــه آم ب

در ایــن طــرح روز پنــج شــنبه به مــادران و فرزنــدان اختصاص 
داده شــده و جمعــه هــا بــرای پــدران و فرزندان. افزایش شــور 
و نشــاط خانوادگــی، تحکیــم بنیــان هــای خانــواده و کاهــش 
معضــات اجتماعــی از جملــه اهــداف ایــن طرح ملی هســتند.

 شیب سالمندی در اصفهان تُندتر 
از میانگین کشوری است

حــدود ۱۲ درصــد از جمعیــت اســتان ســالمند و بــاالی 
ایــن خطــه  در  ســالمندی  و شــیب  ســال هســتند   ۶۰
تُندتــر از میانگیــن کشــوری اســت. شهرنشــینی، تغییــر 
الگوهــای غالــب شــغلی همچــون کشــاورزی را بدنبــال 
ــود  ــا وج ــینی ب ــی شهرنش ــه در زندگ ــت بطوریک ــته اس داش
مولــد  نیــروی  فرزنــدان  دیگــر  روستانشــینی  پشــتوانه 
ــد و  ــی آین ــاب م ــه حس ــده ب ــرف کنن ــه مص ــتند بلک نیس
ــاروری را کاهــش داده اســت ــزه هــای ب همیــن موضــوع انگی

ــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  ــه گــزارش رواب ب
ــه  ــت هفت ــبت گرامیداش ــه مناس ــاد،  ب ــف آب ــتان نج شهرس
کتــاب و کتابخوانــی دانــش آمــوزان مهــد کــودک گل نرگس و 
دبیرســتان شــهید رفیعــی شــهر علویجــه از کتابخانه فردوســی 

بازدیــد کردنــد.
در ایــن بازدیــد دانــش آمــوزان بــا قوانیــن و مقــررات کتابخانــه 
و فراینــد ثبــت نــام آشــنا شــدند و در ادامــه بــا اجــرای قصــه 
گویــی توســط زهــرا صادقــی کتابــدار نمونــه کشــوری برنامــه 

بازدیــد پایــان یافــت .

بازدید دانش آموزان از کتابخانه فردوسی

ــگ وارشــاد اســامی  ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــتان  ــرا از شهرس ــر زه ــارات مه ــاد  انتش ــتان نجــف آب شهرس
ــود در  ــان خ ــار مولف ــی از آث ــه منتخب ــا عرض ــاد ب ــف آب نج
یازدهمیــن  نمایشــگاه کتــاب دفــاع مقــدس  قم حضــور یافت.

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد 
گفــت :در یازدهمیــن نمایشــگاه دفــاع مقــدس که با مشــارکت 
ســازمان حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس ســپاه 
ــس  ــلیمانی رئی ــا س ــردار غامرض ــور س ــا حض ــیج  و ب و بس
ســازمان بســیج مســتضعفین بــه مــدت یــک هفتــه در مجتمع 
امــام خمینــی)ره( گلــزار شــهدای قــم برگــزار شــد ؛ انشــارات 

ــاد تنهــا ناشــر شــرکت کننــده از نجــف  مهــر زهــرا نجــف آب
آبــاد در ایــن نمایشــگاه شــرکت نمــود .

در ایــن نمایشــگاه کــه بــا حضــور ۹۰ ناشــر از سراســر کشــور 
و در قالــب ۱۱۵ غرفــه حضــور داشــتند انتشــارات مهــر زهــرا 
بــه مدیریــت محمدرضــا نوریــان تنهــا ناشــر شــرکت کننــده و 

یکــی از 3 انتشــارات شــرکت کننــده از اصفهــان بــود .
 گفتنــی اســت ایــن نمایشــگاه  از ۲۰ لغایــت ۲۷ آبــان بــا بیش 
از ۶هــزار عنــوان کتــاب بــا موضــوع دفــاع مقــدس در مجتمــع 

امــام خمینــی )ره( گلــزار شــهدای قــم برگــزار شــد .

انتشارات مهر زهرا )س( در نمایشگاه کتاب قم
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                                               کارگروه برپایی موزه تاریخی 
ــا حضــور یــداهلل عابــدی معــاون مدیــرکل و مدیــر  ــاد ب ــه گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجــف آب ب
آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجــف آبــاد، تعــدادی از مشــاوران جــوان و  فاضــل از فعــاالن ایــن حــوزه  اولیــن جلســه کارگــروه 

برپایــی مــوزه آمــوزش و پــرورش نجــف آبــاد برگــزار گردیــد.
عابــدی در ایــن جلســه  بــا اشــاره بــه قدمــت چندیــن ســاله آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجف آبــاد، بــر ایــن نکتــه تاکیــد 

کــرد کــه در ســند تحــول آمــوزش و پــرورش آمــده اســت کــه مــا بایــد هویــت ملــی و دینــی خــود را حفــظ کنیــم.
از دیگر مباحث مطرح شده، تصمیم گیری در مورد مکان برپایی موزه و تقسیم وظایف و مسئولیت ها بود.

ــروه( ، رســتگاری ، ســوادکوهی،  ــرب )مســئول کارگ ــرد: ع ــاره ک ــان( اش ــراد زیر)آقای ــه اف ــوان ب ــن در جلســه می ت از حاضری
مرتضــوی، منســوجی

تیــم  االتحــاد کلبــاء  بــا حضــور مهــدی شــیرمحمدی ملــی 
ــاحلی  ــگ س ــابقات لی ــران در مس ــاحلی ای ــال س ــوش فوتب پ

ــی شــد. ــوان قهرمان ــه کســب عن ــق ب ــارات ۲۰۲۲ موف ام
مهــدی شــیرمحمدی ملــی پــوش فوتبــال ســاحلی کشــورمان 
بــه همــراه محمدعلــی مختــاری و حمیــد بهزادپور  کــه به تیم 
االتحادکلبــاء پیوســته انــد، نقش پررنگــی در قهرمانــی این تیم 
ــارات ۲۰۲۲ داشــتند. ــای ســاحلی ام ــن دوره بازی ه در دومی

ایــن 3 بازیکــن در ســال جــاری بــا تیــم مقاومــت گلســاپوش 
ــران شــدند، در جــام  ــر ای ــان لیــگ برت ــه قهرم ــزد، مقتدران ی
بیــن قــاره ای بــا تیــم ملــی کشــورمان بــه عنــوان قهرمانــی 
ــان  ــاء ، قهرم ــا االتحــاد کلب ــاال ب ــد و ح ــان دســت یافتن جه
بازی هــای ســاحلی امــارات شــدند تــا بــا 3 عنــوان قهرمانــی 

ســالی رویایــی را پشــت ســر گذاشــته باشــند.

قهرمانی مهدی شیرمحمدی در لیگ ساحلی امارات

ــف  ــهرداری نج ــه 3 ش ــر، در منطق ــهدای کارگ ــذر ش زیرگ
ــا  ــکار، ب ــا دو پیمان ــان ب ــارکتی همزم ــورت مش ــه ص ــاد ب آب
ــه روز  ــی ب ــات عمران ــد عملی ــش از ۹۰ درص ــرفت بی پیش

ــود. ــی ش ــک م ــرداری نزدی ــره ب ــای به ه
ســید رســول موســوی یــان معاونــت امــور زیربنایــی و حمــل 
ــا اشــاره بــه پــروژه  و نقــل شــهری شــهرداری نجــف آبــاد ب
ــذر  ــر گ ــروژه زی ــاد از پ ــف آب ــه 3 نج ــاخص منطق ــای ش ه
ــارکتی  ــای مش ــروژه ه ــی از پ ــوان یک ــر بعن ــهدای کارگ ش

ــرد. ــام ب ــهرک ها ن ــرکت ش ــهرداری و ش ش
ــن و  ــا ایم ــیار ن ــذری بس ــی، زیرگ ــذر فعل ــزود زیرگ وی اف
ــرو  ــن زیرگــذر عمــًا  مســیر آب ــاک اســت چراکــه ای خطرن
بــوده و بعدهــا تبدیــل بــه زیرگذر شــده اســت و خوشــبختانه 
پــس از مطالعــات انجــام شــده بــه صــورت مشــارکتی، بیــن 
ــهدای  ــذر ش ــداث زیرگ ــهرکها، اح ــرکت ش ــهرداری و ش ش

کارگــر شــروع شــد.
ــا  ــهر ب ــه ویاش ــمت بدن ــرای س ــه داد اج ــویان ادام موس
ــرکت  ــا ش ــی ب ــرکت صنعت ــه ش ــمت بدن ــهرداری و س ش
شــهرک هــا اســت کــه دو پیمانــکار بــه صــورت هــم زمــان 
شــروع بــه کار کردنــد. تعهــدات شــهرداری بــاالی ۹۰ درصــد 

در حــال انجــام اســت و اگــر بقیــه عزیــزان کــه در تکمیــل 
ــه  ــروژه ســهیم هســتند بتواننــد هــر چــه ســریعتر ب ــن پ ای
ــی 3  ــرف ۲ ال ــم ظ ــی توانی ــد م ــل کنن ــود عم ــدات خ تعه
مــاه آینــده پــروژه را بــه بهــره بــرداری برســانیم و بــا افتتــاح 
ــر  ــاک و پ ــاط بســیار خطرن ــی از نق ــم مشــکل یک آن بتوانی

ــم. ــه شــهر را حــل کنی حادث
ــم  ــور برآنی ــن مح ــاح ای ــوازات افتت ــه م ــه داد ب ایشــان ادام
ــا  ــاده راه و ی ــور پی ــک مح ــورت ی ــه ص ــم را ب ــذر قدی زیرگ
دسترســی ماشــین هــای ســبک بــه پــارک کوهســار حفــظ 
ــم. ــل کنی ــک فضــای ایمــن تبدی ــه ی ــم و آن فضــا را ب کنی

ــذر شــمالی شــهدای  ــروژه زیرگ ــه داد شــهرداری پ وی ادام
ــتور کار  ــراوان در دس ــی ف ــکات مال ــم مش ــر را علیرغ کارگ

ــرار داده اســت. ــژه خــود ق وی
موســویان در پایــان افــزود بازدیــد و نظــارت بــر ایــن پــروژه 
بــه صــورت مســتمر بــه همــراه شــهردار و دیگــر کارشناســان 
شــهرداری و شــورای اســامی شــهر انجــام می شــود و ایــن 
ــرای  ــروژه ب ــن پ ــه ای ــن موضــوع اســت ک ــد ای نظــارت موی

شــهرداری از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت.

 زیرگذر شهدای کارگر نقطه اتصال ایمن ویالشهر به کنارگذر شمال شهر

مصرف شیر و لبنیات را در هوای 
آلوده فراموش نکنید

کارشناســان تغذیــه مصــرف شــیر و لبنیــات کم چــرب را 
ــا  ــه و مخصوص ــورت روزان ــه ص ــنی ب ــای س ــه گروه ه ــه هم ب
افــراد تحــت خطــر در کارخانه هــا، معدن هــا و همچنیــن 

می کننــد. توصیــه  پرتــوزا  کاری  محیط هــای 
شــیر منبــع پتاســیم، منیزیــم، فســفر و کلســیم اســت و ایــن 
ــرب را  ــل س ــنگین از قبی ــزات س ــد فل ــا می توانن ریزمغذی ه
ــق ادرار و  ــوند و از طری ــش نش ــدن پخ ــا در ب ــرده ت ــار ک مه

ــوع دفــع شــوند. مدف

هفدهمین دوره جشنواره 
بین المللی شعر فجر 

ــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  ــه گــزارش رواب ب
شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل از روابــط عمومــی خانــه کتاب 
و ادبیــات ایــران، هفدهمیــن دوره جشــنواره بین المللــی شــعر 
فجــر بــا هــدف تعالــی و ارتقــای شــعر امــروز از ســال ۱3۸۵، 
ــن  ــوده و هفدهمی ــی ب ــعر پارس ــان کاروان ش ــال میزب ــر س ه

دوره آن نیــز در ســال ۱۴۰۱ برگــزار خواهــد شــد.
ــرح  ــاعران مط ــا ش ــخنی ب ــر هم س ــاوه  ب ــنواره، ع ــن جش ای
ــی و شــناخت شــاعران جــوان  ــا هــدف معرف ــران ب معاصــر ای
ســرزمین عزیزمــان و گســترش همدلــی و هم زبانــی بــا 

پارســی گویان سراســر دنیــا برگــزار می شــود.
ــتین بار در  ــرای نخس ــه ب ــاری را ک ــنواره آث ــن دوره از جش  ای
ــا مجــوز وزارت فرهنــگ و  ــان فارســی و ب ــه زب ســال ۱۴۰۰ ب
ارشــاد اســامی در داخــل کشــور منتشــر شــده  باشــد در پنــج 
گــروه ادبــی شــعر کاســیک، شــعر نــو )قالب هــای نیمایــی و 
ســپید(، شــعر محــاوره، شــعر کــودک و نوجــوان و درباره شــعر 

ــد. ــی می کن ــعر( ارزیاب ــوزه ش ــای ح )پژوهش ه
 آثــار ارســالی بــه هفدهمیــن دوره جشــنواره بین المللــی 
ــه   ــی و مجموع ــان فارس ــه زب ــی و ب ــد تألیف ــر بای ــعر فج ش
شــعر به صــورت مســتقل منتشــر شــده باشــد؛ از ایــن رو 

نمی شــوند. داوری  مشــترک  مجموعه هــای 
ــا  ــل ب ــه در ســال های قب ــاری ک ــن فراخــوان، آث  براســاس ای
عنــوان دیگــر یــا توســط ناشــر دیگــری بــه چــاپ رســیده یــا 

ــوند. ــند، داوری نمی ش ــی باش ــار قبل ــده   آث ــورت گزی به ص
 گفتنــی اســت، دبیرخانــه تنهــا آثــار ارســالی از ســوی مؤلــف 

یــا ناشــر را در رونــد داوری بررســی خواهــد کــرد.
 برگزیــدگان هفدهمیــن دوره جشــنواره بین المللــی شــعر فجر، 
زمســتان ۱۴۰۱ در اختتامیــه معرفی و به برگزیــدگان، عاوه  بر 
جایــزه نقــدی، لــوح یادبود و نشــان جشــنواره اهدا خواهد شــد.

 ناشــران، شــاعران و پژوهشــگران می تواننــد پــس از تکمیــل 
نســخه فیزیکــی فرمــی کــه در نشــانی fajr.ketab.ir قابــل 
دسترســی ا ســت، ۴ نســخه از آثــار خــود را تــا دهــم دی مــاه 
۱۴۰۱ بــه نشــانی تهــران، خیابــان انقــاب اســامی، خیابــان 
ــاک  ــر، پ ــان خواجه نصی ــی، خیاب ــرادران مظفرجنوب ــهید ب ش
ــتی ۱3۱۵۷۷3۴۱۱،  ــه ۴، کدپس ــم، طبق ــل قل ــرای اه ۲، س
دبیرخانــه هفدهمیــن جشــنواره بین المللــی شــعر فجــر 
ــماره  ــا ش ــات بیشــتر  ب ــرای کســب اطاع ــد و ب ــال کنن ارس
تمــاس   )۸۱3 و   ۸۱۱( داخلــی   ۰۲۱  ۹۱۰۰۶3۶3- تلفــن 

ــد. ــه کنن ــامانه fajr.ketab.ir مراجع ــه س ــا ب ــد ی بگیرن
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4
خبر کوتاه خودروهایی که دیگر تعویض پالک نمی شوند

ــی کــه  ــر پــاک نمی شــوند: * خودروهای ــا مشــخصات زی ــی ب رئیــس مرکــز شــماره گــذاری پلیــس راهــور ناجــا، خودروهای
اصالــت نداشــته باشــند و یکــی از ارکان اصلــی آنهــا از جملــه شاســی، اتــاق یــا موتــور خــودرو بــه طــور غیرقانونــی تعویــض 
ــزان خسارتشــان بیــش از  ــه کــرده باشــند و می ــی کــه ســانحه و تصــادف بســیار ســنگینی را تجرب شــده باشــد.* خودروهای
۶۰ درصــد باشــد. *  خودروهــای دوتکــه هــم دیگــر تعویــض پــاک نمی کننــد. * خودروهــای دوتکــه کــه در قســمت اول 
ــه آن اشــاره شــد. * خودروهایــی کــه غیــر اصیــل هســتند و در مــدارک آنهــا مشــکاتی وجــود دارد. * خودروهایــی  نیــز ب
کــه ایمنی شــان ازدســت رفته و ویژگی هــای فنی شــان چالش هایــی داشــته باشــد. *  خودروهــای توقیفــی و افــراد 

ــاک محــروم هســتند. ــض پ ــذاری و تعوی ــه شــماره گ ــوط ب ــات مرب ــز از خدم ــه نی ممنوع المعامل
باید توجه داشته باشید که تشخیص مدل ماشین از روی شاسی ماشین نیز حتماً صورت بگیرد.

آلودگی هوا ، مرگ خاموش

ــی اســت کــه مــردم در شــهرهای بــزرگ  آلودگــی هــوا بحران
و صنعتــی روزهــای زیــادی از ســال را بــا آن درگیــر هســتند. 
ــزون از  ــت جهــان و اســتفاده روزاف ــا توجــه افزایــش جمعی ب
ــهرها  ــعه ش ــن توس ــده و همچنی ــایل آالین ــا و وس خودروه
ــی  ــزون زندگ ــد روزاف ــاوری و رش ــد فن ــتاوردهای جدی و دس
ــه یکــی از بزرگ تریــن معضــات در  ــی هــوا ب شــهری، آلودگ
جوامــع بشــری تبدیــل شــده اســت و تقریبــا تمــام دنیــا بــا 
آن درگیــر هســتند. بیشــتر مــردم نیــز تــا حــدود زیــادی از 
ــد.  ــی دارن ــان آگاه ــامت انس ــر س ــوا ب ــی ه ــوارض آلودگ ع
ــان دارد را  ــر انس ــه ب ــی را ک ــد اثرات ــن بای ــن بی ــا در ای ام

جــدی گرفــت. 
هوایــی کــه امــروزه تمــام افــراد در جهــان تنفــس می کننــد 
ــل  ــی از دالی ــوا یک ــی ه ــت و آلودگ ــوده اس ــدت آل ــه ش ب
ــان اســت.  ــاط جه ــان ها در بســیاری از نق ــرگ انس ــی م اصل
ــه کاهــش انتشــار گازهــای  دولت هــا و مشــاغل می تواننــد ب
ــوا  ــای ه ــطح آالینده ه ــمگیری س ــد چش ــا ح ــی ت گلخانه ای

ــود ببخشــند.  را کاهــش دهــد و کیفیــت هــوا را بهب
تاثیر آلودگی هوا بر سامت انسان 

آلودگــی هــوا مســبب بســیاری از بیمــاری اســت و یــا 
ــکات  ــاد مش ــد. ایج ــدیدتر می کن ــراد ش ــاری را در اف بیم
ــی  ــی و عروق ــکات قلب ــی، مش ــدید تنفس ــا ش ــف ت خفی
ــا  ــتی تنه ــیت پوس ــی، حساس ــزی و قلب ــکته مغ ــد س مانن
بخشــی از مشــکاتی اســت کــه آلودگــی هــوا می توانــد در 

ــد.  ــاد کن ــف ایج ــراد مختل اف
ــخت کردن  ــا س ــان ب ــدن انس ــه ب ــد از ورود ب ــا بع آالینده ه
ســرخرگ ها، خطــر حملــه قلبــی و ســکته های مغــزی 
ــده  ــت آم ــه دس ــواهد ب ــاس ش ــر اس ــد. ب ــش می ده را افزای
ــی  ــی و انحطاط ــای روان ــریاط بیماری ه ــا ش ــوا ب ــی ه آلودگ
مغــز از جملــه آلزایمر، پارکینســون، شــیزوفرنی مرتبط اســت. 

در  می کنــد  التهــاب  ایجــاد  بــدن  در  هــوا  آلودگــی 
ــم  ــرای ترمی ــدن ب ــای ب ــی از روش ه ــاب یک ــه الته صورتی ک
خــود بعــد از آســیب دیدگی یــا بیمــاری اســت امــا وقتــی بــه 
صــورت مزمــن تکــرار شــود نتیجــه عکــس خواهــد داشــت.

ــدت  ــی م ــوا در طوالن ــی ه ــات آلودگ ــاس تحقیق ــر اس ب
بیمــاری  ریــه،  ســرطان  ماننــد  مــواردی  می توانــد 
ــیب  ــدن، آس ــف ب ــای مختل ــرطان در جاه ــی، س قلبی عروق
بــه چشــم ها، تشــدید بیمــاری آســم، بیمــاری مزمــن 
زودرس،  زایمــان  انــواع حساســیت ها،  ریــوی،  انســدادی 
ــری  ــریع پی ــا، تس ــاد عفونت ه ــر ایج ــت، خط ــک پوس تحری
ــی  ــد. آلودگ ــاد می کن ــر و ... را ایج ــول عم ــش ط ریه ها،کاه
ــروز حمــات آســم می شــود و شــدت و تعــداد  هــوا باعــث ب

حمــات را افزایــش می دهــد. 
ــط  ــوارد مرتب ــر از م ــی دیگ ــتخوانی یک ــامت اس ــت س اف
ــتخوان و  ــی اس ــر پوک ــه خط ــت ک ــوا اس ــی ه ــا آلودگ ب

می دهــد.  افزایــش  را  آن  بــا  مرتبــط  شکســتگی های 
ــوا  ــی ه ــای آلودگ ــر از پیامده ــی دیگ ــوی یک ــیب کلی آس
اســت. وظیفــه کلیه هــا تصفیــه خــون اســت کــه بــا 
ــرای  ــی را ب ــرایطی وخیم ــر در خــود، ش ــواد مض انباشــت م

کلیــه ایجــاد می کنــد. 
ــر  ــت تاثی ــدن، تح ــدام ب ــن ان ــوان بزرگ تری ــه عن ــت ب پوس
آلودگــی هــوا قــرار می گیــرد و ســلول های آن آســیب 
می بینــد و بــه مــرور در توانایــی ترمیــم ایــن انــدام اختــال 
ــن  ــاد چی ــت، ایج ــریع تر پوس ــری س ــود. پی ــاد می ش ایج
ــش  ــن، کاه ــش س ــا افزای ــط ب ــای مرتب ــروک و لکه ه و چ
ــر  ــری از اختــاالت ایجــاد شــده در پوســت در اث انعطاف پذی

ــوا اســت.  ــی ه آلودگ
مقاله کامل در سایت تحلیلی خبری دیباگران بخوانید 

احمد شریعتی

بازدید از هنرستان کشاورزی شبانه روزی پارسا
ــرورش شهرســتان  ــی آمــوزش و پ ــط عموم ــه گــزارش رواب ب
ــرکل و  ــاون مدی ــدی مع ــداهلل عاب ــور ی ــا حض ــاد ب ــف آب نج
مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجــف آبــاد بازدیــد  از 
بخــش هــای مختلــف هنرســتان شــبانه روزی پارســا انجــام 
شــد  و همچنیــن حضــور در جمــع هنرجویــان خوابگاهی و 
صحبــت بــا ایشــان و بررســی  مشــکات و شــنیدن مــواردی 
ــان متذکــر شــدند از برنامــه هــای دیگــر ایــن  کــه هنرجوی
بازدیــد بــود. الزم بــه ذکــر اســت ایــن بازدیــد بــا همراهــی 
ــناس  ــطه،زائری کارش ــوزش متوس ــاون آم ــژاد مع ــفی ن یوس
مســئول ارزیابــی عملکــرد و پــاک طینــت کارشــناس 

ــه ای و کار دانــش انجــام شــد.  ــی حرف مســئول فن

برگزاری نمایشگاه کتاب

ــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاب  ــزاری جشــن کت ــا برگ ــان ب ــاد همزم شهرســتان نجــف آب

ــزار شــد. ــاب در ســالن شــهروند برگ نمایشــگاه کت
ــاد  ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــوی ریی ــوح موس ــن ل ــید حس س
اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه ضــرورت ارتقــاء 
فرهنــگ مطالعــه در راســتای آگاهــی بخشــی بــه عمــوم مردم 
ــتاوردهای  ــه دس ــگاه  را ارائ ــن نمایش ــزاری ای ــدف از برگ ، ه

ــود. ــوان نم ــد انتشــارت عن جدی
ــه  ــگاه ب ــن نمایش ــزود:  ای ــوی اف ــوح موس ــن ل ــید حس س
ــاه  ــرا )س(  پنجشــنبه ســوم آذر م ــر زه همــت انتشــارت مه

ــد. ــزار ش ــاب برگ ــن کت ــم جش ــیه مراس در حاش

رونمایی از کتاب 
مشاغل رو به خاموشی

ــگ و ارشــاد اســامی  ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاغل  ــاب مش ــی از کت ــن رونمای ــاد  آیی ــف آب ــتان نج شهرس
ــاد  ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــور رئی ــا حض ــی  ب ــه خاموش رو ب
آبــاد، مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی  اســامی نجــف 
اجتماعــی شــهرداری، محمــد علــی ســرمدی نویســنده کتــاب 
ــالن  ــل س ــی در مح ــاب و کتابخوان ــاالن کت ــی از فع و جمع

ــد. ــزار ش ــاد برگ ــف آب ــهروند  نج ش
 کتــاب مشــاغل رو بــه خاموشــی در خصــوص مشــاغلی چــون 
ــدی،  ــل بن ــی، چاقوســازی نع ــی، خرات ــد مال ــه دوزی ، نم پین
ــم  ــه قل ــاالن دوزی اســت کــه ب ــوه دوزی و پ لحــاف دوزی ،گی
محمــد علــی ســرمدی تحریــر شــده و توســط  انتشــارات مهــر 
زهرا )س( و در قطع وزیری در ۱۱۴ صفحه منتشــر شــده اســت.

ــوزه  ــی در ح ــه خاموش ــاغل رو ب ــاب  مش ــت کت ــی اس گفتن
تاریــخ بیــش از ایــن در بیســت و چهارمیــن دوســاالنه جایــزه 
کتــاب اصفهــان ســال ۱3۹۷ در بخــش محتــوا  لــوح تقدیــر و 

ــس جایــزه را دریافــت نمــود. تندی
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 اولین دوره ی تربیت مدرس 
پیشگیری از اعتیاد

طبــق مصوبــه ی شــورای مبــارزه بــا مــواد مخــدر شهرســتان 
ــدرس  ــت م ــوص تربی ــتی در خص ــی بهزیس ــام آمادگ و اع
ویــژه  آموزشــی  ی  دوره  اولیــن  اعتیــاد،  از  پیشــگیری 
مشــاورین مــدارس، مســئولین فنــی مراکــز مشــاوره ی تحــت 
نظــارت بهزیســتی و تســهیلگران مراکــز اجتمــاع محــور 
شهرســتان در ســالن آموزشــی اداره آمــوزش و پــرورش نجــف 
آبــاد بــا حضــور دکتــر ابراهیمــی معــاون پیشــگیری اداره کل 

ــزار شــد. ــان برگ بهزیســتی اســتان اصفه
در ایــن دوره ابراهیمــی ابتــدا بــه تعریــف نوجوانــی پرداخــت 
ــداری  ــن دوارن، ناپای ــص ای ــا و خصائ ــی ه ــان ویژگ ــا بی و ب
ــاداری کــم در نوجــوان، عــدم جدیــت در تصمیــم  خلــق، وف
گیــری هــا، واکاوی روانــی، کســب اســتقال و ناشــکیبایی را 

از مهمتریــن ویژگــی یــک نوجــوان نامیــد.
ــواده ی  ــتان، خان ــتی اس ــگیری اداره کل بهزیس ــاون پیش مع
ــوان  ــک نوج ــت ی ــد مثب ــی رش ــل اصل ــور را عام دارای مح
ــی  ــه معرف ــور را اینگون ــواده ی دارای مح ــت. وی خان دانس
ــه نفــس  ــه رشــد اعتمــاد ب ــواده ای کــه ب کــرد و گفــت: خان
ــا نوجــوان، ایجــاد شــفقت  نوجــوان، افزایــش ارتبــاط خــود ب
و مهربانــی در وی، ایجــاد اســتقال و کفایــت منــدی، ایجــاد 
ــوان  ــارکت در نوج ــاون و مش ــه ی تع ــاد روحی ــش و ایج من
ــی شــود. ــده م ــواده ی دارای محــور نامی ــک خان ــردازد، ی بپ

ابراهیمــی در تاکیــد نقــش خانــواده در تربیــت نوجــوان و در 
اهمیــت تربیــت در دوران کودکی گفت: ســه جملــه از کودکی 
بایســتی بــرای فرزنــدان تفهیــم شــود کــه: آنهــا کــه هســتند؟ 
چــه ویژگــی هایــی دارنــد؟ و چــه توانایــی هایــی دارنــد؟ و از 
ایــن طریــق بــا هویــت خــود، ویژگــی هــای خــود و توانمندی 
ــی  ــل اصل ــز دالی ــه نی ــوند. وی در ادام ــنا ش ــود آش ــای خ ه
گرایــش نوجوانــان بــه مــواد مخــدر را اســترس، حمایــت مالی 
بیــش از حــد و خلــق پاییــن و بــی حوصلگــی آنهــا دانســت.

ــودن  ــی آزار ب ــد خــوب را، ب ــان ویژگــی وال ابراهیمــی در پای
آنهــا اعــام کــرد و افــزود والدیــن بــا بــازی بــا فرزنــدان، بــا 
وقــف کــردن وقــت خــود بــرای آنهــا و آمــوزش حــل مســئله 
ــروز  بســیاری از آســیب  ــدان خــود مــی تواننــد از ب ــه فرزن ب

هــا در آینــده ی  آنهــا جلوگیــری کننــد.

                                              هزینه پلکانی برای پر مصرف ها
ــوند و  ــازوت ســوزی می ش ــه م ــور ب ــی مجب ــاال در بخــش خانگ ــرازی گاز و مصــرف ب ــل نات ــه دلی ــا ب در زمســتان کارخانه ه
نهایتــا ســامت مــردم بــه خطــر مــی افتــد. ایــن ناتــرازی۲۰۰ میلیــون مترمکعــب اســت. بــر اســاس آمــار جهانــی، کشــور 
مــا جــزو بیشــترین مصرف کننــدگان انــرژی اســت.یارانه پنهــان انــرژی کــه رتبــه نخســت را دارد باعــث ارزان شــدن انــرژی 
ــا مدیریــت مصــرف  ــرژی مصــرف می کنیــم درحالی کــه ب ــارد دالر ان ــا شــده اســت. مــا حــدودا ســاالنه ۸۲ میلی درکشــور م
می توانیــم ۲۰ تــا 3۰ میلیــارد دالر صرفه جویــی کنیــم و ایــن رقــم را در بخش هــای عمرانــی، پیشــرفت و هــوای پــاک کشــور 
هزینــه کنیــم. نیــروگاه شــهید محمــد منتظــری در اصفهــان ســاالنه ۶۰۰ تــن گوگــرد تولیــد می کنــد، ایــن شــرایط در ســایر 
شــهرهای بــزرگ ماننــد تهــران، اراک و... نیــز وجــود دارد. مــا بایــد بــه ســمت تعرفه گــذاری پلکانــی پرمصرف هــا برویــم تــا 
بیــن مردمــی کــه در مصــرف گاز مدیریــت می کنــد و افــرادی کــه رهــا گاز مصــرف می کننــد تفاوتــی وجــود داشــته باشــد.

حاشیه نشینی معضلی در شهرهای بزرگ

ــا شــیوه زندگــی  ــی زندگــی اســت کــه ب حاشیه نشــینی نوع
ــر  ــد دهــه اخی ــاوت اســت و در چن روســتایی و شــهری متف
ــا  ــهرها مخصوص ــا در ش ــات و بحران ه ــی از معض ــه یک ب
ــش  ــه بخ ــه ریش ــت ک ــده اس ــل ش ــزرگ تبدی ــهرهای ب ش
ــی کــه  ــی اســت. بحران ــی و اجتماع عمــده مخاطــرات اخاق
ــه  ــل ب ــی اندیشــیده نشــود تبدی ــرای حــل آن چاره ای ــر ب اگ
ــه مســاله  ــا نگرشــی درســت ب ــد خواهــد شــد. ب یــک تهدی
می تــوان آن را از یــک تهدیــد بــه یــک فرصــت تبدیــل کــرد 
و از قابلیت هــا و توانایی هــای خــود افــراد حاشیه نشــین 
ــرد.  ــازی محــل سکونتشــان اســتفاده ک ــت و بهس ــرای مدیری ب
ــض،  ــو از تبعی ــاختاری ممل ــهری، س ــاختاری ش ــت س  واقعی
ــت  ــروت و ... اس ــه ث ــیم ناعادالن ــی، تقس ــاوت و بی عدالت تف
ــاد  ــیه را ایج ــن و حاش ــش مت ــاختاری دارای دو بخ ــه س ک
ــی ایجــاد  ــل بی عدالت ــه دلی ــرده اســت، حاشــیه ایی کــه ب ک

ــود.  ــورد می ش ــا آن برخ ــز ب ــی نی ــا بی عدالت ــده و ب ش
از چالش هــای اصلــی در مســیر  حاشیه نشــینی یکــی 
ــی ماننــد رشــد  ــه دالیل ــدار اســت کــه ب رشــد و توســعه پای
غیررســمی،  ســکونت گاه های  رشــد  شــهری،  جمعیــت 
ــته  ــورت ناخواس ــه ص ــهرها و ... ب ــه ش ــه ب ــرت بی روی مهاج

ــت.  ــده اس ــل ش ــهرها تحمی ــه ش ب
ــه  ــای آن رو ب ــه خانه ه ــت ک ــی اس ــین محله ای حاشیه نش
ــت.  ــده اس ــاخته ش ــم دوام س ــح ک ــت و از مصال ــی اس ویران
فرهنــگ فقــر در ایــن محلــه کامــا غالــب اســت و توده هــای 
هســتند.  ســاکن  مناطــق  ایــن  در  بیشــتر  کم درآمــد 
مکان هــای  در  غیررســمی  اســکان  بــا  حاشیه نشــینی 
مســتعد کنــاره شــهرها آغــاز می شــود. حاشیه نشــینی 
نتیجــه عــدم تعــادل منطقه ایــی در کشــور اســت و ســاکنان 

ــی  ــه مکان ــا ک ــه آنج ــد ب ــور مجبورن ــروم کش ــق مح مناط
ــد.  ــرت کنن ــبی مهاج ــت نس ــات و امنی ــت دارای امکان اس

ویژگی ها و آسیب های حاشیه نشینی
* عموما غیرقانوینی هستند 

ــف در دســترس  ــح مختل ــواد و مصال ــا م * خــود ســاکنان ب
ــهری  ــات ش ــد خدم ــل فاق ــن دلی ــه همی ــاخته اند ب آن را س
ــتند. ــه و ... هس ــع زبال ــتم دف ــرق، آســفالت، سیس ــد ب مانن

ــدون  ــده ب ــا ش ــای ره ــب و در زمین ه ــق نامناس * در مناط
ــده اند.  ــاد ش ــی ایج ــزی و اتفاق برنامه ری

* خانواده هــای پرجمعیــت هســتند کــه جمعیــت را در 
ــت.  ــرده اس ــم ک ــق متراک ــن مناط ای

ــود  ــن خ ــلط دارد و ای ــن مناطــق تس ــر در ای ــگ فق * فرهن
ــت ــده اس ــه ش ــن ناحی ــردم ای ــه گیری م گوش

ــهری و  ــن ش ــات پایی ــکنی طبق ــرای س ــت ب ــی اس * مکان
ــتاها  ــر از روس ــراد مهاج اف

ــت  ــه عل ــر ب ــای اخی ــه در دهه ه ــت ک ــد گف ــان بای در پای
ــا و  ــکن و اجاره به ــت مس ــش قیم ــت و افزای ــش جمعی افزای
ــت در حاشــیه  ضعف هــای اقتصــادی شــاهد افزایــش جمعی
ــینی  ــل حاشیه نش ــاهد معض ــروزه ش ــتیم و ام ــهرها هس ش
در شــهرها هســتیم. حاشیه نشــینی در گذشــته فقــط 
در شــهرهای بــزرگ دیــده می شــد امــا امــروزه بــه کل 
ــادی از جملــه  کشــور ســرایت کــرده اســت و آســیب های زی
ــدم  ــکاری، ع ــر، بزه ــودکان کار، فق ــب، ک ــت نامناس بهداش

ــال دارد ــه دنب ــی و ... را ب ــوزش و رفاه ــات آم امکان
مقاله کامل در سایت تحلیلی خبری دیباگران بخوانید 

سمیه طالب        
ــیوا  ــب ش ــی اینجان ــدرک تحصیل م
ــه شــماره  ــد مهــدی ب خوشــاوی فرزن
از  صــادره  شناســنامه 1080017372 
ــی  ــع کارشناس ــاد در مقط ــف آب نج
پیوســته رشــته حقــوق صــادره از 
واحــد دانشــگاه نجــف آبــاد با شــماره 
مفقــود   1391/04/11 مــورخ   12978
گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار اســت. 
ــل  ــردد اص ــی گ ــا م ــده تقاض از یابن
ــالمی  ــگاه آزاد اس ــه دانش ــدرک را ب م

ــد ــال نمای ــاد ارس ــف آب ــد نج واح

تجلیل از مروجان کتابخوانی

بــا حضــور: حامــد عســکری، مجــری و شــاعر مطــرح کشــوری 
شــاهین فرهنــگ )ســخنران انگیزشــی( اســماعیل آذری نــژاد 

ــر مؤسســه  ــری )مدی ــی( محمــد مهــدی باق ــروج کتابخوان )م
»ویراســتاران«( فرهنگســرای خــارون، ســالن شــهروند
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خبر کوتاه انتقال آب دریا با مشکالت فراوانی روبه رو است

مهــدی طغیانــی، نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس : دربــاره اصــل اجــرای طــرح انتقــال آب از دریــا بــا توجــه بــه وضعیــت 
کنونــی بارگذاری هــای فــراوان وزارت نیــرو در ایــن ســال ها بــر منابــع آب اصفهــان و بــه ویــژه زاینــده رود، چــاره ای جــز جبــران 

کســری ایــن منابــع وجــود نــدارد.
ــرا  ــر دارد زی ــه در ب ــورو هزین ــا ســه ی ــر مکعــب آن بیــن دو ت ــی دارد و هــر مت ــا قیمــت باالی ــی از دری از آنجــا کــه آب انتقال
نیازمنــد پمپاژهــای متعــدد در طــول مســیر بیــش از هــزار کیلومتــری، فیلتراســیون و شیرین ســازی آب و مــوارد این چنینــی 

ــا گــران تمــام خواهــد شــد. ــر هســتند، آب انتقــال یافتــه از دری اســت کــه همگــی هزینه ب
ــه ســرعت ایــن طــرح اجــرا شــود زیــرا مســائلی ماننــد فرونشســت فرصــت زیــادی باقــی نگذاشــته اســت  بایــد بافاصلــه و ب
ــرای صنایــع ادامــه دهیــم. ــع اصفهــان ب ــع جــاری، آبخــوان و دیگــر مناب ــه برداشــت آب از مناب ــی ب ــا روال کنون کــه بخواهیــم ب

در ایــن کارگــروه کــه بــه ریاســت مهنــدس صادقــی 
معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری نجف آبــاد و بــا حضــور 
شــهروندی  تاثیرگــذار  و  فعــال  بخش هــای  نماینــدگان 
در  همه جانبــه  جریان ســازی  پیرامــون  شــد  تشــکیل 
راســتای تقویــت و آمــوزش فرهنگ شــهروندی بحــث و 

ــد. ــر ش ــادل نظ تب
مهنــدس صادقــی در ســخنانی اعــام کــرد فعالیــت در ایــن 
راســتا بــا ســه هــدف افزایــش حــس تعلــق شــهروندان بــه 
شــهر و مــوارد آن، ترغیــب و تقویــت حــس مســئولیت 
پذیــری و بــاال بــردن انگیــره و حــس مشــارکت اجتماعــی در 
اعضــای جامعــه مــدون شــده و وظیفــه هــر بخــش بــه طــور 

دقیــق تعییــن و تدویــن شــده اســت.
افــزود  نجف آبــاد  شــهرداری  شــهری  خدمــات  معــاون 
ــه خــارج از  ــت زبال کاهــش معضــات شــهری ماننــد مدیری
نوبــت و زبالــه تجمعــی، بازیافــت، ترافیــک شــهری، ایمنــی، 
وندالیســم، فضــای ســبز، محیــط زیســت، مشــاغل مزاحــم و.. 

ــود. ــروه ب ــن کارگ ــورد بحــث در ای ــوارد م ــر م از دیگ
ــا،  ــوزه ه ــن آم ــای ای ــا اعــام مختصــات راهکاره ــی ب صادق
ــگاهی،  ــاتید دانش ــد اس ــهروندی مانن ــای ش ــکیل گروه ه تش
دانشــجویان، دانش آمــوران، معلمــان پرورشــی و .. را جهــت 
ــم و  ــه مه ــهروندی در جامع ــث ش ــوزش مباح ــج و آم تروی

ــل توجــه دانســت. قاب

راه اندازی اداره تعزیرات هم اندیشی فرهنگ شهروندی
حکومتی در تیران و کرون 

علــی محمدی کیــا، فرمانــدار تیــران و کــرون، در آییــن 
افتتاحیــه اداره تعزیــرات حکومتــی و معرفــی رئیــس آن 
ــتان  ــن شهرس ــردم ای ــدی م ــات ج ــی از مطالب ــت: یک گف
راه انــدازی ایــن اداره بــود. تــا پیــش از راه انــدازی و اســتقرار 
پرونده هــای  بــه  رســیدگی  حکومتــی،  تعزیــرات  اداره 
تعزیراتــی اصنــاف در شــعب اداره شهرســتان نجف آبــاد 

می شــد. رســیدگی 
وی افــزود: ارجــاع پرونده هــا بــه شهرســتان مجــاور در تأخیــر 

اجــرای احــکام و کاهــش بازدارندگی نقــش دارد.
ــه  ــتاندار ب ــفر اس ــه داد: در س ــرون ادام ــران و ک ــدار تی فرمان
ایــن شهرســتان اســتقال اداره تعزیــرات مطــرح و در شــورای 

اداری اســتان مصــوب شــد.
محمدی کیــا بــا اشــاره بــه طرح هــای اقتصــادی دولــت، 
تصریــح کــرد: نظام بخشــی بــه بــازار و برخــورد بــا متخلفــان 
ــار بازرســان  ــی در کن ــرات حکومت ضــرورت دارد و اداره تعزی

ــت. ــد داش ــات خواه ــش تخلف ــی در کاه ــش مهم نق
ــس  ــوان رئی ــان، به عن ــاس بهنودی ــام عب ــن نشســت غ در ای
اداره و رئیــس شــعبه اول بــدوی تعزیــرات حکومتــی تیــران و 

کــرون معرفــی شــد.

دیابــت یکــی از مزمــن و خطرنــاک تریــن بیمــاری هــا اســت 
کــه  بــه علــت کمبــود یــا کاهــش عملکــرد انســولین باعــث 
افزایــش میــزان قنــد خــون و اختــاالت متابولیســمی مــی 
شــود. ایــن بیمــاری امــروزه شــیوع زیــادی پیــدا کــرده اســت 
و اغلــب پزشــکان از درمــان کامــل آن قطــع امیــد کــرده انــد. 
از جملــه عوامــل در پیشــگیری و حتــی درمــان دیابــت مــی 
ــم  ــه و رژی ــی، ورزش روزان ــیوه زندگ ــر در ش ــه تغیی ــوان ب ت
غذایــی مناســب اشــاره کــرد. در ایــن میــان نقــش گیاهــان 
ــی ای کــه خاصیــت کاهــش قندخــون را دارنــد نمــی  داروی
ــان  ــه از گیاه ــه ۴ نمون ــه ب ــت. در ادام ــده گرف ــوان نادی ت

اشــاره خواهیــم کــرد:
1. کاسنی

ــم  ــر دارد و باعــث تنظی ــی ســرد و ت ــاه کاســنی طبیعت گی
ــی کــه ســامتی  فعالیــت هــای کبــد مــی شــود و از آنجای
کبــد بــا تنظیــم قندخــون و ترشــح انســولین مرتبــط اســت 
باعــث کاهــش قنــد خــون نیــز مــی شــود همچنیــن ایــن 
ــرادی  ــرای اف ــه ب ــت در نتیج ــش اس ــیار آرام بخ ــاه بس گی
کــه بــا اســترس میــزان قندخــون شــان افزایــش مــی یابــد 
ــه  ــرق کاســنی ) ب ــوان ع مناســب اســت. نوشــیدن یــک لی
صــورت نیــم لیــوان عــرق کاســنی و نصــف لیــوان آب( قبــل 

ــادی دارد. ــر زی ــه تاثی از صبحان
2. بذر شنبلیله

گیــاه شــنبلیله طبعــی گــرم و خشــک دارد و طبــق 
ــد  ــر ض ــنبلیله اث ــای ش ــه ه ــگاهی دان ــات آزمایش تحقیق
ــه ۱۵  ــد روزان ــوع دو دارن ــت ن ــه دیاب ــرادی ک ــی دارد اف دیابت
گــرم پــودر شــنبلیله را در آب خیســانده و بــه صورت ناشــتا 
ــا باعــث  ــه ه ــن دان ــود در ای ــات موج ــد ترکیب ــرف کنن مص
ــث  ــن باع ــوند همچنی ــی ش ــولین م ــد انس ــش تولی افزای

ــود. ــی ش ــون م ــیرید خ ــری گلس ــترول و ت ــش کس کاه
3. دارچین

دارچیــن از ادویــه هــای خوشــبو کننــده غــذا هســت 

ــای  ــت ه ــن خاصی ــم تری ــیاری دارد از مه ــواص بس ــه خ ک
ــون  ــرل قندخ ــت و کنت ــان دیاب ــه درم ــوا ب ــی ت ــن م دارچی
ــاوه  ــن ع ــدازه دارچی ــه ان ــم و ب ــرف منظ ــرد. مص ــاره ک اش
ــدن  ــد ب ــترول ب ــش کلس ــه کاه ــون ب ــش قندخ ــر کاه ب
و افزایــش کلســترول خــوب بــدن کمــک مــی کنــد 
همچنیــن باعــث التیــام التهابــات، افزایــش ســوخت و ســاز 

ــود. ــی ش ــا م ــی ه ــوزاندن چرب ــدن و س در ب
4. سیر 

ــواده هســتند و  ــک خان ــی از ی ــیر همگ ــاز و موس ــیر، پی س
خاصیــت ضــد التهابــی دارنــد ولــی در ایــن بیــن بیشــترین 
ــت اســت،   ــت را ســیر دارد کــه ســرکوب کننــده دیاب خاصی
ــم  ــی تنظی ــه، توانای ــا پخت ــام ی ــکلی خ ــر ش ــه ه ــیر ب س
گلوکــز خــون، بهبــود جریــان خــون، افزایــش ترشــح 

ــد را دارد.  ــک کب ــا کم ــولین ب انس
زهرا طاهری

با این گیاهان دیابت را ضربه فنی کنید!!
اولین کارگاه آموزشی 

خوشنویسی ویژه فرهنگیان

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد اولیــن جلســه کارگاه آموزشــی 
خوشنویســی ویــژه فرهنگیــان منطقــه مهردشــت بــه همــت 

ــد. ــزار ش ــه برگ ــان آن منطق ــن خوشنویس ــئول انجم مس
ــا حضــور امیرحســین خاکــی مدیــر   ایــن کارگاه آموزشــی ب
آمــوزش و پــرورش مهردشــت و بــا حضــور اســتاد غامعلــی 
شــفیعی ، فرهنگــی پیشکســوت و مدیــر انجمن خوشنویســان 
منطقــه در محــل آمــوزش و پــرورش مهردشــت برگــزار شــد .

مدیــر انجمــن خوشنویســان بخــش مهردشــت هــدف از 
ــل  ــارت قاب ــدی و مه ــاد توانمن ــن کارگاه را ایج ــزاری ای برگ
ــته  ــن رش ــه ای ــدان ب ــدان و عاقمن ــن هنرمن ــول در بی قب
ــه ی  ــنبه ی دو هفت ــن کارگاه پنجش ــزود : ای ــرد و اف ــان ک بی
ــورت  ــه ص ــان ب ــت و هنرجوی ــد داش ــه خواه ــز ادام ــی نی آت
ــری و زیبانویســی  ــی را در خصــوص خــط تحری ــی نکات عمل

ــت. ــد گرف فراخواهن
 گفتنــی اســت در پایــان ایــن دوره و پس از آزمون، به شــرکت 
ــت. ــد گرف ــق خواه ــت تعل ــن خدم ــی ضم ــدگان گواه کنن
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آییــن تجلیــل از خادمیــن عرصــه کتــاب و کتابخوانــی اســتان اصفهــان بــا حضــور مســئولین اســتانی و شهرســتانی و جمعــی 
از کتابــداران اســتان در محــل ســالن آمفــی تئاتــر مجتمــع فرهنگــی هنــری اســتاد فرشــچیان اصفهــان برگــزار گردید.توجــه 
بــه کتــاب و کتابخوانــی، حمایــت از برنامــه هــای فرهنگــی و ادبــی و فعــال بــودن انجمــن کتابخانــه هــای عمومــی شهرســتان 

نجــف آبــاد از دالیــل انتخــاب در ســی امیــن دوره هفتــه کتــاب جمهــوری اســامی ایــران در اســتان اصفهــان بــوده اســت.
در ایــن مراســم لــوح تقدیــر ســید رضــا مرتضــوی اســتاندار و رئیــس انجمــن کتابخانه هــای عمومی اســتان به مباشــری معاون 
اســتاندار، فرمانــدار ویــژه شهرســتان و رئیــس انجمــن کتابخانــه هــای عمومــی شهرســتان تقدیــم و از ایشــان تجلیــل شــد.

ــیر  ــی، مس ــداکاری، قهرمان ــاش، ف ــر از ت ــی پ ورزش دنیای
هــای ســخت و در نهایــت رســیدن بــه زیباتریــن مقصــد هــا 
اســت کــه انســان را چــه بــه لحــاظ روحــی و چــه جســمی 
ــج  ــگ و مهی ــای رنگارن ــن دنی ــازد. در ای ــی س ــول م متح

ــه آنهاســت. ــوراش از جمل ورزش، ک
کلمــه کــوراش ریشــه در زبان ترکــی دارد و به معنی کشــتی 
گرفتــن اســت، بــرای نوعی از رشــته کشــتی اطاق می شــود 
کــه در ایــران شــباهت هایــی بــا کشــتی محلــی و زورخانــه 
ــم  ــران ه ــته در ای ــن رش ــف دارد. ای ــق مختل ای در مناط
اکنــون زیــر نظــر فدراســیون ووشــو فعالیــت مــی کنــد و بــه 
صــورت مســابقات بیــن المللــی قهرمانــی، برگــزار می شــود.

ــبک  ــته و س ــن رش ــدال آوران ای ــان و م ــه قهرمان و از جمل
ورزشــی خانــم عیــدی ونــدی نایــب قهرمانــی رقابــت هــای 
ــن  ــه درای ــد ک ــی باش ــیا م ــان آس ــی جوان ــوراش قهرمان ک
شــماره بــه معرفــی ایــن الگــوی موفــق ورزشــی شهرســتان 

مــی پردازیــم.
ــان را معرفــی کنیــد و از چــه ســنی ورزش  * خودت

را شــروع کردیــد؟ 
مــن پردیــس عیــدی ونــدی متولــد نجــف آبــاد هســتم و از 
ــا  ــردم. ورزش را ب ــاز ک حــدود ســن ۸ ســالگی ورزش را آغ
رشــته جــودوو آغــاز کــردم و     در ســن ۱3 ســالگی اولیــن 
مــدال کشــوری انتخــاب تیم ملــی نوجوانــان را کســب کردم 
ــال  ــدود ۴ س ــدم و ح ــوت ش ــودوو دع ــی ج ــم مل ــه تی و ب
ملــی پــوش جــودو در رده ســنی نوجوانــان و جوانــان بــودم.
* رشــته کــوراش را از چــه زمــان انتخــاب کردید؟ و 
چــه عاملی باعث شــد ایــن رشــته را انتخــاب کنید؟

در ســن ۱۷ ســالگی در مســابقات انتخابــی تیم ملــی کوراش 
شــرکت کــردم و طــای مســابقات کشــوری را کســب کردم. 
در ایــن مســابقات بــا دو مــدال طــا از بازیکنــان نجــف آبــاد 
تیــم اســتان قهرمــان مســابقات شــد. ۲ ســال ملــی پــوش 
ــان  ــره جوان ــدال نق ــال م ــهریور امس ــتم و ش ــوراش هس ک
آســیا را کســب کــردم. انتخــاب مــن بــرای ایــن رشــته بــه 

دلیــل عاقــه و اینکــه نزدیــک بــه جــودو بــود.
ــن  ــوص ای ــه خص ــرای ورزش و ب ــما ب ــوق ش * مش

ــد؟ ــوده ان ــانی ب ــه کس ــی چ ــته ورزش رش
ــواده  ــردم و خان ــروع ک ــی ورزش را ش ــن از دوران کودک م
ام خیلــی دوســت داشــتند کــه ادامــه بدهــم قطعــا پــدر و 
مــادرم خیلــی حمایــت کــردن. مــن همیشــه مدیــون پــدرم 
ــیار  ــن بس ــود از م ــه ب ــرایطی ک ــام ش ــا تم ــه ب ــتم ک هس
ــتاد  ــم اس ــیار خوب ــی بس ــور مرب ــد و همینط ــت کردن حمای

ــد. ــن بودن ــی م ــه همیشــه حام ــی ک ــروغ رضای ف
* لحظــات و زمــان هایــی پیــش آمــده کــه انگیــزه 

خود را از دست بدهید؟
ــاال  ــل ب ــه دلی ــادی ب ــرایط اقتص ــه ش ــه ب ــا توج ــا، و ب قطع
ــا  ــان ه ــیار زم ــه ای بس ــای ورزش حرف ــه ه ــودن هزین ب
پیــش آمــده، ولــی بــه دلیــل عاقــه ای کــه بــه ورزش دارم 

ــار بکشــم. ــه کن ــداده ک اجــازه ن
ــن  ــه ای ــتان را در زمین ــور و شهرس ــگاه کش * جای

ــد؟  ــان بفرمائی ــی بی ــته ورزش رش
ــی دارد و  ــگاه خوب ــان جای ــی جه ــیا و حت ــوراش در آس ک
ــرای کشــورهای دنیاســت و در حــال  ــر ب ــان برت جــزو رقیب
ــته  ــن رش ــان روی ای ــران و جه ــدت در ای ــه ش ــر ب حاض
ــرار اســت کــه المپیکــی شــود.  ســرمایه گــذاری شــده و ق
ــاد نیــز در رشــته کــوراش و جــودو در  شهرســتان نجــف آب
اســتان و حتــی کشــور بــا مربیگــری اســتاد فــروغ رضایــی 

ــوب درخشــیده اســت.  ــیار خ بس
* چــه مــوارد و مراحلــی باعــث شــد شــما بــه ایــن 

جایــگاه برســید؟
قطعا تاش و تمرین و حمایت خانواده و مربیم. 

* چه میزان از زمان خود را برای تمرین می گذرانید؟
تقریبا تمام روز هفته.

* موانــع و مشــکالت خــود را در مــورد رشــته 
ــد؟ ــان کنی ــود بی ــی خ ورزش

هزینــه هــای ورزش حرفــه ایــی باالســت و نیــاز اســت کــه 
مســئولین حمایــت الزم را از مــا ورزشــکاران داشــته باشــند.
* زیباتریــن لحظــه ورزشــی خــود را تــا بــه اکنــون 

بیــان کنیــد؟
وقتــی توانســتم اولیــن مــدال آســیایی را بــه دســت بیــارم و 
جــواب تمــام زحمــت هایی کــه تا بــه االن کشــیدم را بگیرم.

*  انتظار شما از مسئولین ورزش شهرستان چیست؟
ــا  ــون واقع ــند چ ــا باش ــی م ــی حام ــر مال ــدوارم از نظ امی
ــوان  ــا ت ــواده ه ــع خان ــی مواق ــت و بعض ــا باالس ــه ه هزین

ــد. ــت ندارن پرداخ
* اگر نکته و صحبتی مد نظر دارید بفرمائید؟

پتانســیل موفقیــت بانــوان بســیار زیــاد اســت که نیاز هســت 
ــابقات  ــان در مس ــا آقای ــر ب ــا براب ــوان م ــود بان ــت ش حمای
بــرون مــرزی مــدال هــای خوشــرنگی دریافــت مــی کننــد.
* پیــام خــود را بــه عنــوان یــک ورزشــکار موفــق 

بــه جوانــان بفرمائیــد؟
ــی  ــاش و تمرین ــچ ت ــون هی ــد چ ــی کنن ــدف زندگ ــا ه ب
بــدون جــواب نیســت. قطعــا هــر اتفاقــی در زمــان خــودش 
ــور باشــید. ــد داشــت.پس صب ــت خــود را خواه نتیجــه مثب
سیمه شریعتی

سخت تر از دیروز تمرین کن،
  اگر فردای متفاوت می خواهی

     افتتاح کتابخانه عسگران 
از توابع تیران و کرون

فرمانــدار تیران و کرون گفت: کتابخانه عمومی شــهر عســگران 
ــار  ــا اعتب ــن شهرســتان ب ــع ای ــع در بخــش کــرون از تواب واق
۲۵ میلیــارد ریــال افتتــاح و مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت.

ــن  ــرد: ای ــار ک ــا ایســنا، اظه ــو ب ــا در گفتگ ــی محمدی کی عل
مرکــز فرهنگــی در بخــش کــرون پــس از ۱۷ ســال بــه همــت 
شــهرداری عســگران و حمایت هــای نهــاد کتابخانه هــای 
عمومــی و مدیریــت شهرســتان بــا اعتبــار ۲۵ میلیــارد ریــال 

ــید. ــرداری رس ــه بهره ب ب
وی افــزود: بخــش کــرون تــا پیــش از افتتــاح ایــن کتابخانــه 
ــرای  ــد ب ــه بای ــردم آن منطق ــود و م ــن مرکــزی ب ــد چنی فاق
تأمیــن نیــاز خــود بــه مرکــز شهرســتان مراجعــه می کردنــد 

ــود. ــزاوار نب ــاال س ــای ب ــه ســبب هزینه ه ــه ب ک
فرمانــدار تیــران و کــرون بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ســه 
کتابخانــه عمومــی تحــت نظــارت نهــاد کتابخانه هــای عمومــی 
ــهرهای  ــرد: ش ــح ک ــت، تصری ــال اس ــتان فع ــن شهرس در ای
ــه عمومــی هســتند کــه بایــد  ایــن شهرســتان دارای کتابخان
ــرد. ــت ک ــی آن فعالی ــاب و عضویاب ــع کت ــت مناب ــرای تقوی ب

بــرای ترویــج  بــر ضــرورت فرهنگ ســازی  محمدی کیــا 
فرهنــگ مطالعــه تأکیــد کــرد و گفــت: این اقــدام باید توســط 
ــام  ــی انج ــای عموم ــار کتابخانه ه ــی در کن ــای فرهنگ نهاده
شــود و فرهنــگ مطالعــه از ســنین کودکــی نهادینــه شــود.

وی خاطرنشــان کــرد: کتابخانه هــای مســاجد در مناطــق 
روســتایی و شــهری در تأمیــن بخشــی از نیــاز مطالعــه 
ــات  شهرســتان نقــش داشــته و توانســته اند رویدادهــا و اتفاق

ــد. ــرا کنن ــف و اج ــی را تعری ــی و کتاب خوان فرهنگ

     معارفه رئیس جدید اداره صنعت، 
معدن و تجارت شهرستان نجف آباد

آییــن تودیــع و معارفــه رئیــس اداره صنعــت، معــدن و 
ــد. ــزار گردی ــداری برگ ــاد در فرمان ــف آب ــتان نج ــارت شهرس تج

ــان  ــتان بی ــژه شهرس ــدار وی ــری فرمان ــم مباش ــن مراس در ای
داشــت: بــا توجــه بــه گســتردگی جمعیــت و پتانســیل 
ــاش و کوشــش نســبت  ــا ت ــتان، مســئولین ب ــاالی شهرس ب
بــه رفــع دغدغــه هــا و درخواســت هــای شــهروندان اقــدام و 
ــای انســانی توجــه الزم را  ــت نیروه ــه تقوی ــن مســیر ب در ای
داشــته باشــند. وی برنامــه ریــزی جهــت رســیدن بــه اهــداف 
ــرد. در  ــان ک ــر نش ــون را خاط ــت قان ــا محوری ــر ب ــورد نظ م
ــابق  ــس س ــور رئی ــات علیپ ــن از خدم ــم همچنی ــن مراس ای
اداره صمــت شهرســتان تقدیــر و تشــکر بعمــل آمــد و بــرای 
ــروزی روز  ــق و به ــد، آرزوی توفی ــمت جدی ــرد در س جوانم

ــد. ــزون نمودن اف
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
به مناسبت میالد حضرت زینب)س( و روز پرستار

خنکای دستانت را آهسته می بخشی
 به لحظه های تب دار بیماران

نبض حیات زیر لطافت انگشتانت 
چه تند می زند فرشته!

انگار خدا بیشترین سهم از عشق و محبت را به 
قلب مهربان تو بخشیده است

روزت مبارک فرشته سپیدپوش!

 تجلیل از کتابداران  مجموعه های فرهنگی شهرداری

دالیل رایج استرس در کودکان

ــی داشــته باشــد. مشــکاتی در مدرســه،  اســترس و اضطــراب در کــودکان می توانــد علــل بیرون
تغییــر و یــا اتفاقــی خــاص در خانــواده، تماشــای تلویزیــون و برنامه هــای نامناســب، درگیــری بــا 
دوســتان و .... می تواننــد از جملــه عواملــی باشــند کــه باعــث ایجــاد اســترس در کــودکان مــی 
شــوند. از طرفــی فشــارهای روانــی ناشــی از تــاش و رقابــت بــر ســر بهتریــن بــودن در مدرســه 

نیــز مــی تواننــد از عوامــل درونــی اســترس در بچــه هــا باشــند.
تغییرات بزرگ در خانواده

تغییــرات بــزرگ زندگــی ماننــد: طــاق، مــرگ یکــی از اعضــای خانــواده، مهاجــرت و یــا اضافــه 
ــرادر جدیــد مــی تواننــد احســاس امنیــت فرزنــد شــما را متزلــزل کننــد و  شــدن خواهــر یــا ب
منجــر بــه ســردرگمی و اضطــراب او شــوند. بــه عنــوان مثــال خواهــر یــا بــرادر جدیــد مــی توانــد 

موقعیــت کــودک در خانــواده را تهدیــد کنــد و یــا موجــب حســادت او شــود.
مشاهده اخبار فاجعه بار در تلویزیون

ــد  ــونت می توان ــگ و خش ــی، جن ــای طبیع ــر بای ــری، تصاوی ــن خب ــنیدن عناوی ــا ش ــدن ی دی
ــده باشــد. ــودکان ناراحــت کنن ــرای ک ب

فیلم ها یا کتاب های ترسناک
ــودکان  ــتند. ک ــودکان هس ــراب در ک ــانی و اضط ــل پریش ــر عوام ــی از دیگ ــتان های خیال داس
معمــوال بســیار بیشــتر از ســنین دیگــر تحــت تاثیــر صحنه هــای ترســناک، خشــن یــا ناراحــت 
ــی از  ــد. برخ ــرار می گیرن ــد ق ــاب خوانده ان ــا در کت ــد و ی ــم دیده ان ــک فیل ــه در ی ــده ای ک کنن
بچه هــا نســبت بــه محتــوای رســانه ای حساســیت بیشــتری نشــان می دهنــد. بایــد بدانیــد چــه 
ــد و  ــد شــما را ناراحــت می کنــد، محتــوای رســانه ای خشــونت آمیز را محــدود کنی ــزی فرزن چی
ــد. ــه کنی ــان توج ــترس کودکت ــی در دس ــای ویدیوی ــا و بازی ه ــا، کتاب ه ــنی فیلم ه ــه رده س ب

در این شرایط چگونه به کودک خود کمک کنیم؟
ــک  ــه ی ــاع ب ــود اوض ــا بهب ــد. ت ــاد کنی ــه ایج ــای آرام در خان ــک فض ــه : ی ــات در خان اقدام
ــه  ــن کار ب ــید. ای ــد باش ــی متعه ــازی گروه ــا ب ــی و ی ــام خانوادگ ــد: ش ــی مانن ــت جمع فعالی

ــد. ــیاری می کن ــک بس ــودکان کم ــترس در ک ــش اس کاه
محیط خانه را تا رسیدن به شرایط مطلوب آرام و امن نگه دارید.

به فیلم ها، کتاب ها و بازی های ویدیویی در دسترس کودک خود دقت داشته باشید.
آنها را درگیر کنید.

به فرزند خود این شانس را بدهید تا خودش بر شرایط زندگی اش کنترل داشته باشد.
ــد.  ــاده کنن ــرات آم ــرای تغیی ــود را ب ــا خ ــد ت ــش رو آگاه کنی ــرات پی ــر از تغیی ــا را زودت بچه ه
ــر مدرســه و… همــه از جملــه مــواردی هســتند  ــا شــهر محــل زندگــی، تغیی ــر شــغل و ی تغیی
ــی  ــه معن ــرات ب ــن تغیی ــرا کــه هرکــدام از ای ــع شــود. چ ــر از آنهــا مطل ــد زودت کــه کــودک بای

ــود. ــرای او خواهــد ب ــد ب ــد و دوســتان جدی ــی جدی محــل زندگ
فرزنــدان خــود را درگیــر کارهــای اجتماعــی کــه بــه آن عاقمنــد هســتند و یــا ورزش هایــی کــه 

در آن موفــق هســتند بکنیــد.
ــد.  ــود بگنجانی ــی خ ــه زندگ ــالم را در برنام ــذای س ــردن و غ ــد ورزش ک ــالم مانن ــای س عادت  ه
ــاری  ــای رفت ــا حالت ه ــد. بچه ه ــام دهی ــد انج ــترس دور می کن ــما را از اس ــه ش ــه ک هرآنچ

ــد.  ــد می کنن ــود را تقلی ــن خ والدی
عائم و رفتارهای جدید را رصد کنید. مشکلی را حل نشده باقی نگذارید.

خــوب بشــنوید. از کــودک خــود بپرســید مشــکلش چیســت؟ بــدون انتقــاد و مواخــذه حرف هــا 
ــع مشــکل  ــرای رف ــد و ب ــا را درک کنی ــد. آنه ــوش کنی ــوب گ ــود را خ ــد خ ــای فرزن و دغدغه ه

آنهــا راه حــل  ارائــه دهیــد.
فضا را به سمت محبت، تشویق و دلگرمی ببرید.

روش ها و راهکارهای افزایش عزت نفس را اجرا کنید.
اگــر عائــم اســترس کــودک شــما کــم نمــی شــود یــا بیشــتر گوشــه گیــر، افســرده یــا ناراضــی 

می شــود، حتمــا از یــک مشــاور یــا درمانگــر مشــاوره بگیریــد.
بتول سلیمانی


