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کشف 1۷0میلیون تومان ماینر قاچاق

ــاد از کشــف ۸ دســتگاه  ــی شهرســتان نجــف آب ــده انتظام فرمان
ــزل  ــک من ــان از ی ــون توم ــه ارزش ۱۷۰میلی ــاق ب ــر قاچ ماین
مســکونی و دســتگیری یــک نفــر در عملیــات مأمــوران انتظامــی 

ــر داد. ــتان خب ــن شهرس ای
ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی بیــان داشــت:برخورد بــا قاچــاق 
ــا  ــای فراج ــت ه ــور از اولوی ــادی کش ــام اقتص ــان نظ کاال و مخ
ــر  ــاع از ه ــورت اط ــم در ص ــی خواهی ــهروندان م ــوده و از ش ب
ــتخراج  ــاق کاال و اس ــه قاچ ــاز در زمین ــر مج ــت غی ــه فعالی گون
غیــر قانونــی ارز دیجیتــال بافاصلــه مراتــب را از طریــق شــماره 

ــد. ــس اطــاع دهن ــه پلی تمــاس۱۱۰ ب

مقام سوم برای  بانوی نجف آبادی
 

ــدی  ــس عی ــاد: پردی ــف آب ــتان نج ــان شهرس اداره ورزش و جوان
ــوراش  ــای ک ــت ه ــن روز از رقاب ــاد در دومی ــف آب ــدی از نج ون
شــد. برنــز  مــدال  کســب  بــه  موفــق  جهــان  قهرمانــی 

جهــان  قهرمانــی  کــوراش  رقابت هــای  دوره  ســیزدهمین 
ــردان  ــوراش م ــان ک ــی پوش ــد. مل ــزار ش ــد برگ ــام هن در پون
جهــان  قهرمانــی  مســابقات  دوم  روز  در  ایــران،  زنــان  و 
یافتنــد. دســت  برنــز  و  نقــره  طــا،  مــدال   ۵ بــه   ۲۰۲۲

پردیــس عیدی ونــدی در وزن ۵۷-کیلوگــرم زنــان پــس از برتــری 
ــا  ــه ب ــد ک ــی ش ــه نیمه نهای ــی مرحل ــود راه ــان خ ــل حریف مقاب
ــی از  ــکاری از کره جنوب ــل ورزش ــه مقاب ــن مرحل ــت در ای شکس
رســیدن بــه فینــال بازمانــد و صاحــب رتبــه ســوم مشــترک شــد 

و بــه مــدال برنــز دســت یافــت.

 بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
نجــف آبــاد ، ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنگ 
ــدی  ــد احم ــراه احم ــه هم ــتان ب ــامی شهرس ــاد اس و ارش
رئیــس اداره نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی و محمــد قانعی فر 
مســئول کانــون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد شهرســتان 
ــون  ــای کان ــه ه ــداران کتابخان ــل از کتاب ــور تجلی ــه منظ ، ب
هــای فرهنگــی هنــری مســاجد بــا حضــور در محــل کتابخانه 
کانــون حضــرت موســی کاظــم مســجد کاظمیــه، آیــه هــای 
انتظــار مهدیــه ، امــام حســین )ع( سیدالشــهداء و دارالســام 
امــام حســن مجتبــی )ع( از نزدیــک در جریــان فعالیــت هــای 
ایــن کانــون هــا قــرار گرفتــه و از کتابــداران تجلیــل کردنــد.

 ســید حســن لوح موســوی، در ســخنانی بــا تاکید بــر اهمیت 
کتــاب و کتابخوانــی افــزود :  تــاش و همــکاری در راســتای 
ارتقــاء فرهنــگ مطالعــه و کتابخوانــی ، ضمــن افزایــش آگاهی 
ــه آرامــش روحــی نیــز مــی شــود و مــی  و دانــش  منجــر ب
توانــد در کاهــش آســیب هــای اجتماعــی موثــر واقــع شــود.

الزم بــه ذکــر اســت کانــون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد 
نجــف آبــاد دارای ۷۲ کتابخانــه بــاز و مخــزن دار مــی باشــند.

تجلیل از کتابداران کانون های فرهنگی و هنری مساجد

ــافر  ــار و مس ــل ب ــل و نق ــت حم ــازمان مدیری ــل س مدیرعام
ــرای  ــی ب ــروی انتظام ــا نی ــق ب ــاد از تواف ــف آب ــهرداری نج ش
اســتقرار در پایانــه و کنتــرل مســائل امنیتــی و حفاظتــی پایانه 
ــتگاه ون و ۲۰  ــد ۱۰۰ دس ــال خری ــت: در ح ــر داد و گف خب
دســتگاه اتوبــوس جدیــد بــرای تجهیــز نــاوگان حمــل و نقــل 

ــتیم. ــهری هس درون ش
ــرداران  ــه طــرح درخواســت بهــره ب ــا اشــاره ب رضــا رضایــی ب
ــوپ  ــتیک و تی ــد الس ــوص خری ــرانی در خص ــاوگان اتوبوس ن
ــا نــرخ دولتــی در جلســه مشــترک هیئــت مدیــره و  ــوار ب و ن
شــورای ســازمان ادامــه داد:در بحــث ســرویس مــدارس قبــل از 
کرونــا بــا همدلــی و همراهــی شــهرداری و آمــوزش و پــرورش 
اتفاقــات خوبــی افتــاد ولــی در ســرویس دهــی امســال ســعی 
ــر  ــث کیلومت ــم و بح ــام دهی ــبی انج ــی مناس ــد کارشناس ش
ــش  ــادی پی ــکات زی ــه مش ــم، البت ــرا کردی ــی را اج پیمایش
ــرورش  ــواده هــا، آمــوزش و پ آمــد و موجبــات نارضایتــی خان
ــی  ــت مطلوب ــد و در مجمــوع رضای ــه وجــود آم ــدگان ب و رانن
حاکــم نیســت کــه امیدواریــم بــا برنامــه ریــزی هــای جدیــد 

بــرای ســال آینــده بتوانیــم بــه مطلــوب برســیم.

اضافه شدن ۱2۰ ون و اتوبوس به ناوگان نجف آباد

ــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  ــه گــزارش رواب ب
ــن،  ــان معلولی ــا روز جه ــان ب ــاد، همزم ــف آب ــتان نج شهرس
ــی  ــت زندگ ــز مثب ــه همــت اداره بهزیســتی و مرک جشــنی ب
شهرســتان و بــا نظــارت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف 
ــاد در ســالن شــهید دکتــر چمــران دانشــگاه آزاد اســامی  آب

ــزار شــد. شهرســتان برگ
گرامیداشــت،  ضمــن  موســوی  لــوح  حســن  ســید 
ــه  ــک وظیف ــوالن ی ــم معل ــت:  تکری ــن گف ــی معلولی روزجهان
فرصــت  روز  ایــن  گرامیداشــت  و  اســت  بشردوســتانه 
ــرادی  ــای اف ــی ه ــی از توانای ــرای قدردان ــت ب ــی اس مغتنم
ــتن را  ــور زیس ــمی، ش ــای جس ــت ه ــم محدودی ــه علیرغ ک
در پیکــره جامعــه مــی دمنــد و بــا تــاش و جدیــت در 
ــد. ــیده ان ــوش درخش ــون خ ــون تاکن ــای گوناگ ــه ه عرص

ــگاه و  ــم نمایش ــن مراس ــیه ای ــت در حاش ــی اس ــن  گفتن ای
ــزار شــد. ــن شهرســتان برگ فروشــگاهی  از دســتاوردهای معلولی

تکریم معلولین یک وظیفه بشردوستانه
 همزمان با روز جهانی معلولین
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رضــا رضایــی، در خصــوص برگــزاری جلســه مشــترک 
ــل  ــل  و نق ــت حم ــازمان مدیری ــورای س ــره و ش ــت مدی هیئ

ــه  ــس از ارائ ــه پ ــن جلس ــرد: در ای ــار ک ــافر، اظه ــار و مس ب
ــور  ــزارش ام ــده و گ ــام ش ــات انج ــن اقدام ــزارش مهم تری گ
ــاوگان  ــازی ن ــاماندهی و هوشمندس ــه س ــرح الیح ــی، ط مال
ــدگان  ــل و رانن ــه حمل ونق ــرح الیح ــار، ط ــل و ب حمل ونق
و طــرح درخواســت بهره بــرداران نــاوگان اتوبوســرانی در 
ــی  ــرخ دولت ــا ن ــوار ب ــوپ و ن ــتیک، تی ــد الس ــوص خری خص

مطــرح و تصمیم گیــری شــد.
ــه  ــرای اســتقرار در پایان ــی ب ــروی انتظام ــا نی ــق ب وی از تواف
و کنتــرل مســائل امنیتــی و حفاظتــی پایانــه خبــر داد 
و افــزود: در حــال حاضــر خریــد ۱۰۰ دســتگاه ون و ۲۰ 
ــاوگان حمل ونقــل  ــز ن ــرای تجهی ــد ب ــوس جدی دســتگاه اتوب

ــت. ــهری اس ــت ش ــتور کار مدیری ــهری در دس درون ش
رضایــی اضافــه کــرد: مشــکات زیــادی پیــش آمــده و موجب 
راننــدگان  و  پــرورش  و  آمــوزش  خانواده هــا،  نارضایتــی 
شــده اســت، در مجمــوع رضایــت مطلوبــی حاکــم نیســت و 
ــده  ــال آین ــرای س ــد ب ــای جدی ــا برنامه ریزی ه ــم ب امیدواری

ــم ــی دســت یابی ــه حــد مطلوب ــم ب بتوانی

لزوم ساماندهی سرویس مدارس 

تفاهم نامــه مشــترک میــان دانشــکده های مهندســی کامپیوتــر 
ــاد و  ــتقل نجف آب ــع مس ــد جام ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش
ــی و  ــای آموزش ــران در حوزه ه ــت ای ــم و صنع ــگاه عل دانش

پژوهشــی منعقــد شــد.
رئیــس دانشــکده مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه آزاد اســامی 
ــار  ــه اظه ــن تفاهم نام ــاد در حاشــیه امضــای ای واحــد نجف آب
کــرد: در ایــن تفاهم نامــه زمینه هــای انجــام تحقیقــات 
ــات  ــجویان تحصی ــای دانش ــوزه پایان نامه ه ــترک در ح مش
برون دانشــگاهی  پروژه هــای  و  طرح هــا  انجــام  تکمیلــی، 
مشــترک، برگــزاری دوره هــای آموزشــی ـ کاربــردی مشــترک 
در دو دانشــکده، برگــزاری رویدادهــای خــاص علمــی و 
ــد از  ــجویان می توانن ــود و دانش ــد ب ــر خواه ــس میس کنفران

ــد.  ــتفاده کنن ــر اس ــاخت های یکدیگ ــات و زیرس امکان
ــای  ــه  زمینه ه ــن تفاهم نام ــاد ای ــزود: انعق ــن اف ــگ برکتی بهرن
همکاری بیشتر بین دانشــگاه آزاد اسامی و دانشگاه های دولتی 

را در راســتای تحقــق منافــع ملــی کشــور میســر خواهــد کــرد. 
بهــروز مینایــی رئیــس دانشــکده مهندســی کامپیوتر دانشــگاه 
ــر برقــراری همــکاری  ــا تأکیــد ب علــم و صنعــت ایــران هــم ب
ــد و آن  ــه تأکی ــر ضــرورت انجــام بندهــای تفاهم نام عمیــق ب

را زمینــه توســعه و رشــد دانشــجویان دو دانشــکده دانســت.

به نفع دانشجویان با انجام پروژه های برون دانشگاهی

ــز  ــاد، مرک ــف آب ــتان نج ــتی شهرس ــت اداره بهزیس ــه هم ب
توانبخشــی حرفــه ای علــوی و جمعــی از خیریــن به مناســبت 
ــوزان  ــش آم ــرای دان ــژه ای ب ــن مراســم جشــن وی روز معلولی
ــی شهرســتان در محــل دانشــگاه  ــوان جســمی و ذهن ــم ت ک
آزاد اســامی واحــد نجــف آبــاد برگــزار گردیــد. در ایــن مراســم 
ــتان در  ــژه  شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــری مع مباش
ــه  ــاش هم ــوی از ت ــن روز معن ــک ای ــن تبری ــخنانی ضم س

مدیــران، مربیــان و خیریــن تقدیــر و تشــکر نمــود و بــا 
ــاور دارم” ” مــا  ــا مضمــون “مــن خــودم را ب بیــان جماتــی ب
می توانیــم” و ” مــا موفــق می شــویم” بــا کــودکان و نوجوانــان 
ســخن گفــت. در پایــان ضمــن اهــدای لــوح تقدیــر بــه برترین 
ــرده و  ــدن ک ــزان دی ــن عزی ــار دســتی ای ــا، از نمایشــگاه آث ه

ــرار داد. ــی ق ــورد دلجوی ایشــان را م

تصادف در جاده نجف آباد به خمینی شهرشعار مثبت زندگی در جشن روز جهانی معلولین

 

ــجویان  ــاب دانش ــاب و ذه ــرویس ای ــتیجاری س ــوس اس مینی ب
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد خمینی شــهر در کمربنــدی نجــف 
آبــاد بــه خمینــی شــهر، محــدوده چشــمه الدر، دچــار حادثه شــد 
ــد. ــته ش ــده در دم کش ــدوم و رانن ــجو مص ــی آن ۱۰ دانش ــه ط ک

آســیب دیدگی  دچــار  دانشــجویان  از  یــک  هیــچ 
کامــل  هوشــیاری  حالــت  در  همگــی  و  نشــده  جــدی 
بــا کــه  کوئیــک  ســواری  خــودروی  راننــده  و  هســتند 
 مینــی بــوس برخــورد کــرده نیــز زخمــی شــده اســت.

ــه  ــد ک ــرده بودن ــام ک ــتباه اع ــه اش ــا ب ــزاری ه ــی خبرگ برخ
ــد. ــوده ان ــاد ب ــف آب ــگاه آزاد نج ــه دانش ــق ب ــجویان، متعل دانش

ــس از  ــژه پ ــه وی ــهر، ب ــی ش ــه خمین ــاد ب ــف آب ــدی نج کمربن
گردنــه و در سراشــیبی منتهــی بــه محــدوده چشــمه الدر، 
محــوری حادثــه خیــز محســوب مــی شــود کــه در ســال هــای 
ــت. ــددی در آن روی داده اس ــابه متع ــوادث مش ــز ح ــته نی گذش

کشف اسلحه های جنگی در نجف آباد
 

ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی  بیــان داشــت: در تــداوم اجــرای 
طــرح تشــدید مبــارزه بــا قاچــاق ســاح و مهمــات و برخــورد بــا 
ــن  ــوران ای ــاز مام ــر مج ــاح غی ــدگان س ــان و نگهدارن قاچاقچی
فرماندهــی از اقــدام مجرمانــه افــرادی در نگهــداری ســاح 
ــت  ــوع جه ــی موض ــع و بررس ــتان مطل ــن شهرس ــی در ای جنگ
دســتگیری متهمــان و کشــف ســاح هــای غیــر مجــاز را 
در دســتور کار خــود قــرار دادنــد. در ایــن راســتا مامــوران 
ــر  ــورد نظ ــل م ــه مح ــی ب ــع قضای ــا مرج ــی ب ــن هماهنگ ضم
ــتگیر و در  ــم را دس ــه ۲ مته ــات غافلگیران ــی عملی ــزام و ط اع
بازرســی از مخفیــگاه آنــان موفــق بــه کشــف یــک قبضــه 
ــلحه وینچســتر شــدند. ــک قبضــه اس ــت و ی ــی کل ســاح جنگ

دانشگاه آزاد نجف آباد و دانشگاه علم و صنعت ایران قرارداد امضا کردند؛
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بیماری هایــی کــه بــه دلیــل ســبک زندگــی ایجــاد می شــوند 
ــنی  ــر س ــراد در ه ــتند و اف ــی نیس ــن خاص ــه س ــص ب مخت
می تواننــد بــه ایــن بیماری هــا دچــار شــوند. غذاهــای فــرآوری 
ــه از  ــاد هم ــترس کاری زی ــم، اس ــی ک ــت فیزیک ــده، فعالی ش
عواملــی اســت کــه بــر روی افــراد از جملــه جوانــان و نوجوانــان 
و حتــی کــودکان تاثیــر گذاشــته و آنــان را دچــار بیماری هایــی 

ناشــی از ســبک زندگــی کــرده اســت. 
عوامل موثر در گسترش بیماری های سبک زندگی

ــی ناســالم : عادت هــای غذایــی ناســالم  عادت هــای غذای
و غذاهــای نامناســب خطــر افزایــش بــه بیماری هایــی ماننــد 
ــش  ــی را افزای ــی و عروق ــای قلب ــت، بیماری ه ــرطان، دیاب س
ــای  ــری و چربی ه ــار از کال ــی سرش ــای غذای ــد. رژیم ه می ده
اشــباع شده،گوشــت قرمــز، تنقــات و شــیرینی جات یکــی از 
مشــکات جوامــع شــهری اســت. قیمــت میوه هــا، ســبزیجات 
و غــات ارگانیــک زیــاد اســت ولــی در مقابــل قیمــت 
ــی  ــود عامل ــن خ ــرآوری شــده ارزان اســت و ای محصــوالت ف
ــبزی و  ــا، س ــار از میوه ه ــی سرش ــای غذای ــه رژیم ه ــت ک اس

غــات بــا شکســت مواجــه شــود. 
ــی  ــبک زندگ ــمی : س ــی جس ــت فیزیک ــود فعالی کمب
کم تحــرک یکــی از ویژگی هــای بــارز شهرنشــینی اســت 
کمــی  فیزیکــی  فعالیــت  شــهری  شــغل های  اکثــر  و 
دارنــد. ایــن خــود عاملــی بــرای چاقــی و بیماری هــای 
مزمــن ماننــد کلســترول و فشــار خــون بــاال، دیابــت، 
می شــود.   ... و  قلبــی  بیماری هــای  مغــزی،  ســکته 
چاقــی: یکی از مشــکات بــزرگ جوامــع امروزی چاقی اســت 
کــه خــود احتمــال خطــر ابتا بــه بیماری هایــی مانند ســرطان 

می شــود. ایــن بیماری هــا امیــد ره زندگــی را کاهــش می دهــد.
اســترس و اضطــراب  : اســترس نــه تنهــا از لحــاظ روحــی و 
روانــی روی افــراد تاثیــر می گــذارد بلکــه از نظــر فیزیکــی نیــز 
خطراتــی را ماننــد چاقی به دنبــال دارد. آلزایمر، پیــری زودرس، 
ــد. ــش می یاب ــترس افزای ــر اس ــده و روده در اث ــکات مع مش

ــالم  ــی س ــات زندگ ــی از الزام ــواب یک ــی : خ ــواب ناکاف خ
اســت کــه معمــوال نادیــده گرفتــه می شــود. کیفیــت و کمیــت 

خــواب در ســامت کلــی انســان مهــم اســت. 
ســیگار کشــیدن : افزایــش جمعیــت باعــث افزایــش 
باعــث  ســیگار  اســت.  شــده  ســیگار  مصرف کننــدگان 
بیماری هایــی مانند مشــکات تنفســی ، ســرطان ریه، ســرطان 
دهان و ... می شــود. بر اســاس آمار منتشــر شــده ســاالنه تقریبا 
۵ میلیــون نفــر در جهــان در اثــر مصــرف ســیگار می میرنــد. 

مقاله کامل را در پایگاه خبری تحلیلی دیباگران بخوانید 
احمد شریعتی

بیماری های تحمیلی از سبک زندگی غلط

ــا ســعادت حضــرت زینــب کبــری )س(  ــا میــاد ب همزمــان ب
ــان ســامت  ــتاران و مدافع ــی از پرس ــی آیین ــتار ط و روز پرس
در بیمارســتان هــای فاطمــه الزهــرا )س( و شــهید منتظــری 
نجــف آبــاد بــا اهــدای شــاخه های گل توســط مســئولین شــهر 

تجلیــل بــه عمــل آمــد.
در ایــن آییــن عبــد الرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد ضمــن 
خیــر مقــدم و تبریــک میــاد دخــت والیــت و روز پرســتار بــا 
برشــمردن حضــور موثــر حضــرت زینــب س در حماســه کربــا 
ــده ایشــان گفــت جلــوه ای کــه  و جهــاد تبییــن و نقــش ارزن
پرســتاران در دوران کرونــا از خــود نشــان دادنــد زینــب گونــه 
و بســیار ارزنــده بــود و صحنه هــای گذشــت و ایثــار ای کــه از 

خــود بــه یــادگار گذاشــتن فرامــوش ناشــدنی اســت.

امامــی افــزود واقعــاً بــه خاطــر تاشــی کــه پرســتاران انجــام 
مــی دهنــد هــر روز بایــد از آنهــا تشــکر و قدردانــی و تجلیــل 
شــود ولــی واقعیــات و محدودیــت هــای جامعــه باعــث شــده 
کــه مــا فقــط ایــن روز را بــه ســراغ آنهــا بیاییــم و از آنها تشــکر 
کنیــم ولــی ایــن را بدانیــد مــا قــدردان زحمــات و تــاش هــای 

خالصانــه پرســتاران هســتیم.
ــی  ــلمین مصطف ــام والمس ــن حجت االس ــن آیی ــه ای در ادام
حســناتی امــام جمعــه نجــف آبــاد در خصــوص ارزش و مقــام 
واالی پرســتار بــه ایــراد ســخن پرداخــت و در پایــان شــفیعی 
مدیــر پرســتاری بیمارســتان فاطمــه الزهــرا س ضمــن تشــکر 
از دســت انــدرکاران برگــزاری ایــن برنامــه از کلیــه مســئولین 

مخصوصــا شــهردار نجــف آبــاد قدردانــی کــرد.

تهیه نرم افزار جامع سازمان آرامستان ها  تجلیل از مدافعان سالمت 
 

ــهر  ــای ش ــتان ه ــازمان آرامس ــل س ــر عام ــان مدی ــم زارع ابراهی
ــه  ــاد درخصــوص برنامــه هــای فرهنگــی و مذهبــی ارائ نجــف آب
شــده درایــن ســازمان گفت اقامــه نمازجماعــت و برگــزاری زیارت 
عاشــورا پنــج شــنبه هــا هر هفتــه در ایــن ســازمان اجرا می شــود.

مدیرعامــل ســازمان آرامســتان شــهر نجــف آبــاد بــا بیــان اینکــه 
ســاخت قبــور بــه صــورت خــودکار درحــال انجــام اســت، بیــان 
کرد:۱۸6۰حفــره قبــر از ســال گذشــته تــا بــه امــروز ایجــاد شــده 
اســت و همینطــور درحــال تهیــه یــک نــرم افــزار جامــع  جهــت 
 GIS ــا ــراه ب ــه هم ــتیم ک ــا هس ــتان ه ــی آرامس ــک اطاعات بان
کل منطقــه و حفــره بــه حفــره انجــام شــود وعــاوه بــر آن یــک 
اپلیکیشــن طراحــی شــده کــه جهــت جســتجوی متوفیــان افــراد 
بتواننــد بــه اطاعــات آنهــا دســت پیــدا کننــد. همچنیــن احــداث 
ــد، انتقــال و  ــم و جدی ــازی کــودکان در آرامســتان قدی وســایل ب
جابــه جایــی خــط لولــه گــذاری آب بــه طــول ۷۰۰ متــر، پایــش 
کلــی فضــای ســبز آرامســتان قدیــم و جدیــد، مرمــت و بازســازی 
ســاختمان نمازخانــه و ســاخت و احــداث ســاختمان پیمانــکاران و 
در کنــار آن ایجــاد ســاختمان پذیرایــی جهــت شــهروندان از دیگر 
خدماتــی اســت کــه در مســیر جریــان خدمت ســازمان آرامســتان 

شــهر نجــف آبــاد بــه همشــهریان تقدیــم کــرده اســت.

  افزایش ۴۴ درصدی آتش سوزی  

حســنعلی امیــرکاوه مدیریــت ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات 
ایمنــی شــهرداری نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه هفــت مــورد بازدیــد 
ــد  ــای بلن ــد از ســاختمان ه ــورد بازدی ــی و ۳۸ م ــز درمان از مراک
مرتبــه جهــت صــدور گواهــی گفــت در مقایســه حریــق و حــوادث 
آبان مــاه نســبت بــه مشــابه ســال گذشــته تعــداد نجــات یافتــگان 

از حــوادث و حریــق ۲۱ نفــر افزایــش داشــته اســت.
ــداد و  ــزات ام ــال تجهی ــارد ری ــک میلی ــش از ی ــد بی  وی از خری
نجــات بــه همــراه دو دســتگاه تنفســی دراگــر نــام بــرد و گفــت در 
آبــان مــاه افزایــش بیــش از ۴۴ درصــدی آتش ســوزی را نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل پشــت ســر گذاشــته ایــم کــه ایــن 
آتــش ســوزی هــا بــه دالیــل مختلفــی چــون نشــت گاز، اتصالــی 
ــع  ــرق، نشــت ســوخت و مــواد نفتــی و انتقــال حــرارت از مناب ب

حرارتــی و انگیــزه هــای عمــدی بــوده اســت.
ــود  ــرو شــده ب ــه اعــزام نی ــی کــه منجــر ب  وی در زمینــه حوادث
بــه مــواردی چــون ۳۲ مــورد حــوادث مربــوط بــه حیوانــات، ۱۲ 
مــورد ســوانح رانندگــی، ۱۱ مــورد حبــس در اماکــن و خــودرو و 
آسانســور، ۴ مــورد ایمــن ســازی، ۲ مــورد حــوادث چــاه و ســقوط 
از ارتفــاع, ۴ مــورد آب گرفتگــی و مــواردی چــون گرفتــار شــدن 

اعضــای بــدن و اجســام برنــده اشــاره کــرد.

همزمان با میالد با سعادت حضرت زینب کبرا )س(
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طبــق تحقیقــات پزشــکان تغذیــه، خــوردن صحیــح در زمــان 
مناســب بســیار ضــروری و الزم اســت و باعــث موفقیــت در 
رژیــم غذایــی مــی شــود. معمــوال افــراد به دنبــال پیــدا کردن 
بهتریــن راه و روش  بــرای کاهــش و تناســب وزن هســتند چرا 
ــه:  ــای زندگــی از جمل ــه ه ــا تمــام جنب ــه وزن مناســب ب ک
ــاری،  ــگیری از بیم ــاد، پیش ــی ش ــی، زندگ ــامتی، چابک س
داشــتن ظاهــر خــوب، اعتمــاد بــه نفــس و ... مرتبــط اســت.

ــد  ــادی طراحــی شــده ان ــه االن رژیــم هــای غذایــی زی ــا ب ت
کــه برخــی از آن هــا موثــر هســتند و برخــی از آن هــا اثــرات 

و تاثیــرات منفــی بــر ســامتی دارنــد.
در طــول دوره کاهــش وزن، افــراد اغلــب فاصلــه زمانــی ایــده 
آل بیــن دو وعــده غذایــی را نادیــده مــی گیرنــد در صورتــی 
کــه کارشناســان تغذیــه همــواره تاکیــد مــی کنند کــه فاصله 
ــادی کاهــش  ــا حــد زی ــی ت صحیــح بیــن وعــده هــای غذای
وزن را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد و باعــث موفقیــت رژیــم 

غذایــی مــی شــود.
نیــاز افــراد بــه ســوخت بــرای بــدن و تولیــد انــرژی در طــول 
شــبانه روز متفــاوت اســت. بــدن انســان بــه طــور مــداوم بــه 
ــن  ــاز داردو ای ــه شــکل غــذا هســتند، نی ســوخت هــا کــه ب
ســوخت بایــد بــه انــدازه کافــی و بــا الگــوی مناســب باشــد 
ــا  تــا باعــث نشــود بــدن مــدت زیــادی را گرســنه بمانــد و ب
ــه  ــی شــود برنام ــه باعــث م ــع مواجــه شــود ک ــود مناب کمب
رژیــم غذایــی مختــل شــود  بنابرایــن همــه افــراد بایــد یــک 
برنامــه غذایــی روتیــن در زمــان هــای معیــن داشــته باشــند.

وعده صبحانه
صبحانــه بــه عنــوان اولیــن وعده غذایــی بایــد سرشــار از مواد 
مغــذی الزم بــرای تامیــن انــرژی بــدن در طــول روز باشــد تــا 
ــد. ــام دهی ــی انج ــه خوب ــود را ب ــه خ ــف روزان ــد وظای بتوانی

اهمیت تنقالت و میان وعده ها
مدیریــت کــردن احســاس گرســنگی بخــش اصلــی کاهــش 
وزن اســت بنابرایــن در صــورت گرســنگی بیــن وعــده هــای 
غذایــی مــی توانیــد میــان وعــده هــای ســالم مثــل آجیــل ها 
ــه و ناهــار  و میــوه هــا را مصــرف کنیــد. بیــن وعــده صبحان
یــک وعــده غذایــی ســبک و همچنیــن بیــن وعــده ناهــار و 

شــام یــک وعــده ســبک مصــرف شــود.
وعده ناهار و شام

ــه  ــد ب ــام بای ــد ش ــه معتقدن ــان تغذی ــکان و متخصص پزش
صــورت ســاده ســبک و ســاده باشــد و بعــد از وعــده شــام، 
بــدن بایــد ۱۲ ســاعت در حالــت ناشــتا باشــد. بنابرایــن رمــز 
عبــوری کــه در مــورد آن بــرای کاهــش وزن صحبــت کردیــم 

۱۲ ســاعت اســت.
مقاله کامل را در پایگاه خبری تحلیلی دیباگران بخوانید 

زهرا طاهری

راز کاهش وزن اصولی

نشســت شــورای عالــی ســرمایه گــذاری با حضــور عزیــز خانی 
نماینــده عمرانــی اســتانداری و حضــور کلیــه اعضــا به ریاســت 
عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد در شــهرداری مرکــزی 

نجــف آبــاد برگزار شــد.
ــذاری و  ــرمایه گ ــر س ــل دفت ــماعیلی مدیرعام ــید اس جمش
مشــارکت های شــهرداری نجــف آباد خبــر از برگزاری نشســت 
شــورای عالی ســرمایه گــذاری در شــهرداری نجــف آبــاد داد و 
ــرداری و  ــره ب ــل و به ــون تکمی ــن نشســت پیرام ــت در ای گف
مشــارکت مدنــی ســالن هــای ورزشــی اداره آمــوزش و پــرورش 
و درخواســت ســرمایه گــذار پــروژه مشــارکتی شــهربازی 
سرپوشــیده پــارک کوهســتان و نحــوه مشــارکت بخــش 
خصوصــی در امــور کشــتارگاه صنعتــی بحــث و تبــادل نظــر 
و تصمیــم گیــری شــد. از دیگــر مباحــث مطــرح شــده در ایــن 
جلســه مــی تــوان به بررســی مجــوز فراخــوان اجاره هفــت برج 
خــارون و مجــوز فراخــوان شــهربازی پارک فیــروزه اشــاره کرد.

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای معلولین

ــت  ــراد دارای معلولی ــدی اف ــگاه توانمن ــه نمایش ــن افتتاحی آیی
همزمــان بــا روز جهانــی معلولیــن بــا شــعار راه حــل هــای تحــول 
آفریــن بــرای توســعه فراگیــر ؛ نقــش نــوآوری در ایجــاد جهانــی 
قابــل دســترس و برابــر، بــه همــت مرکــز مثبــت زندگــی بــا کــد 
۴۸۵۷ و بــا همکاری بســیج شــهر گلدشــت شهرســتان نجــف آباد 

بــا حضــور  مســئوالن اســتان و شهرســتان برگــزار شــد.
رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان نجــف آبــاد ضمن گرامیداشــت 
ــا  ــن نمایشــگاه ب ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــن، ب ــی معلولی روز جهان
هــدف شناســایی توانمندی هــای جامعــه هــدف بــه اقشــار 
مختلــف جامعــه برپــا شــده اســت گفــت: ایــن نمایشــگاه شــامل 
ــای  ــمی و هنره ــتی، تجس ــع دس ــری، صنای ــای هن توانمندی ه
دســتی افــراد دارای معلولیــت اســت و این نشــانگر حضــور پررنگ 
افــراد دارای معلولیــت در جامعــه و توانمنــد شــدن آنها می باشــد.

علیرضــا قناعــت کار ادامــه داد: معلــوالن  بــه حــق، مصــداق بــارز 
ــت، برخــی از  ــه حکم ــد. چنانچــه ب حکمــت و رحمــت کردگارن
توانایی هایشــان کاســته شــده اســت، بــه رحمــت درهــای 
ــه توانمنــدی هایشــان افــزوده شــده اســت و  بیشــمار دیگــری ب
چنانچــه ایــن حکمــت و رحمــت را بــه نیکــی دریابیــم، می بینیــم 
کــه در مصــداق، ایــن جامعــه اســت کــه محتــاج معلــوالن اســت 

و نیازمنــد حضــور پــر معنــای ایشــان اســت.
ــه افتتــاح و  ــا حضــور مســئولین شــهری ب در ادامــه نمایشــگاه ب
ــدت  ــه م ــگاه از روز ۱۳ آذر ب ــن نمایش ــید. ای ــرداری رس ــره ب به
ــرت ام  ــیج حض ــگاه بس ــات پای ــالن اجتماع ــه در س ــک هفت ی
ــا همــکاری ناحیــه بســیج شهرســتان  االئمــه شــهر گلدشــت و ب
ــتن  ــش گذاش ــه نمای ــن ب ــت و ضم ــده اس ــا ش ــاد برپ ــف آب نج
ــای پیشــگیری از  ــه ه ــت، غرف ــراد دارای معلولی دســتاوردهای اف
ــی ســنجی  ــن بینای ــاد و همچنی ــی و اعتی ــای اجتماع آســیب ه

ــی باشــد. ــا م ــز برپ ــا 6 ســال نی ــودکان ۳ ت ــژه ک وی

 نشست شورای عالی سرمایه گذاری 
نجف آباد در مسیر جریان خدمت

همایش دیابت
سخنران : دکتر یاسرصالحي)فوق تخصص خون و رئیس نظام پزشکي نجف آباد(
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در هیــچ کشــوری از دنیــا نمی تــوان جامعه ایــی را یافــت کــه 
در آن آســیب های اجتماعــی نباشــد. در واقــع وقتــی جامعــه 
وجــود دارد آســیب نیــز وجــود خواهــد داشــت و آســیب تنهــا 
متخــص بــه ایــران نیســت. در آســیب های اجتماعــی عوامــل 
مختلفــی دخیــل اســت، کــه رهبــران جوامــع ســعی می کننــد 
بــا اصاحــات از شــدت و زیــاد شــدن ایــن آســیب های 
ــت  ــد. آســیب های اجتماعــی ماهیــت و هوی اجتماعــی بکاهن
یــک جامعــه را مــورد هــدف قــرار  دهــد و اگــر درمــان نشــود 
هســته جامعــه از بیــن خواهــد رفــت. به همیــن دلیــل برطرف 
کــردن آســیب های اجتماعــی بایــد در الویــت اصلــی دولت هــا 
قــرار گیــرد تــا به مــرور هویــت اجتماعــی جامعــه از بیــن نرود. 
در بیــن عوامــل متعــدد دخیــل در آســیب های اجتماعــی دو 
عامــل فقــر و بیــکاری مــادر تمــام آســیب های اجتماعــی بــه 
ــا یکدیگــر رابطــه  ــد. کــه ایــن دو عامــل خــود ب شــمار می آی
ــد افزایــش  ــا بســیاری از مســائل مانن ــر ب ــد. فق نزدیکــی دارن
ــه ازدواج و  ــل ب ــدم تمای ــتی، ع ــف تندرس ــر، ضع ــرگ و می م
فرزنــدآوری، طــاق، شکســت تحصیلــی، بیماری هــای روحــی 
و روانــی، جــرم و فســاد، مصــرف دارو، اعتیــاد، بیــکاری، فقــر 
ــن  ــم خش ــی، جرای ــری، تن فروش ــی، دزدی، تکدی گ فرهنگ
ماننــد شــوگرددی،  مســاله های جدیــدی  قتــل،  ماننــد 
حاشیه نشــینی و ... در ارتبــاط مســتقیم اســت. فقــر خــود بــه 
طــور ذاتــی یــک مشــکل و آســیب اســت امــا خــود بــه طــور 

ــود. ــی محســوب نمی ش ــیب اجتماع ــک آس ــی ی ذات

مشــکات اقتصــادی و عــدم تامیــن نیازهــای جســمی و روانــی 
ــد،  ــم می کن ــی فراه ــروز مشــکات اجتماع ــرای ب ــه را ب زمین
البتــه ایــن بــه معنــای ایــن نیســت کــه لزومــا تمــام افــرادی 
کــه زیــر خــط فقــر هســتند افــرادی نابســامان و مشکل ســاز 
بــرای اجتمــاع هســتند. هرچقــدر دهک هــای اجتمــاع از هــم 
ــد، و یــک جامعــه  دور باشــند و شــکاف طبقاتــی افزایــش یاب

بیشــتر دچــار آســیب خواهــد شــد. 
از طرفــی وقتــی افــراد در تنگناهــای اقتصــادی قــرار گیرنــد بــا 
کوچکتریــن مســاله ایی بدتریــن بازتــاب اجتماعــی را از خــود 
نشــان می دهنــد. بنابرایــن می تــوان گفــت هــر چقــدر میــزان 
فقــر و بیــکاری افزایــش یابــد آمــار آســیب های اجتماعــی نیــز 

افزایــش خواهــد داشــت. 
وقتــی فقــر بــه طــور گســترده ایی در یــک جامعــه رشــد پیــدا 
ــز  ــات اجتماعــی گســترده نی ــروز انحراف ــد منتظــر ب ــد بای کن
بــود زیــرا بســتری مناســب بــرای وقــوع جــرم و جنایــت فراهم 
شــده اســت. هیــچ فــردی بــه خــودی خــود بــه ســراغ اعتیــاد، 
ــه آن هــا اشــاره شــد نمــی رود  ــاال ب تکدی گــری و ... کــه در ب
بلکــه ایــن آســیب ها بــه دلیــل عــدم تمکــن مالــی و مشــکات 
اقتصــادی ایجــاد شــده اســت. در واقــع بیــن وضعیــت اقتصادی 
افــراد و آســیب های اجتماعــی رابطــه مســتقیمی وجــود دارد. 

مقاله کامل را در پایگاه خبری تحلیلی دیباگران بخوانید 
سمیه طالب

سونامي آسیب هاي اجتماعي در جامعه ایی با درصد فقر باال  

همزمــان بــا میــاد با ســعادت حضــرت زینــب ســام اهلل و روز 
پرســتار در مراسم جشنی از پرستاران شهر گلدشت تجلیل شد.

در ایــن آییــن کــه مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه 
شهرســتان، ســلیمانی نســب مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان، 
غیــور رئیــس بیمارســتان شــهید مــدرس، ترکــی امــام جمعــه 
ــورای  ــای ش ــت ، اعض ــهردار گلدش ــی ش ــت ، فردوس گلدش
شــهر گلدشــت ، و دیگــر مســووالن محلــی حضــور داشــتند از 

پرســتاران ســاکن در شــهر گلدشــت قدردانــی شــد.
در ایــن آییــن همچنیــن از فرماندهان پایگاه های بســیج شــهر 
گلدشــت بمناســبت هفتــه بســیج تجلیــل شــد.در این مراســم 
برنامــه هــای شــاد و متنــوع توســط گروه هــای هنری اجرا شــد.

امــام جمعــه و شــهردار گلدشــت نیــز در ســخنانی بــه تشــریح 
ــب  ــی زین ــن از ســیره و زندگان ــو گرفت ــگاه پرســتار و الگ جای

کبــری پرداختنــد.

تجلیل از پرستاران 
گلدشت

افتتاح نمایشگاه خیریه کارآفرین

ــن نجــف  ــه کارآفری ــه نمایشــگاه خیری ــژه افتتاحی در مراســم وی
ــژه  ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــزار شــد. مباشــری مع ــاد برگ آب
ــدار کشــور مطالبــی  ــاد پیرامــون اشــتغال و توســعه پای نجــف آب
ــی  ــش علم ــک پژوه ــه ی ــه نتیج ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ــراد نم ای
بیــان داشــت: تقویــت و تکامــل توانایــی هــا بــه همــراه افزایــش 
مهــارت و قابلیــت هــای انســانی موجــب کاهــش بیــکاری و بهبود 
وضعیــت پایــدار خواهــد شــد. بــر ایــن اســاس بایــد افــراد حــق 
آزادی انتخــاب شــغل را داشــته باشــند و شــغل انتخابــی آن هــا 
ــدت  ــول م ــد و در ط ــا باش ــه آنه ــص و عاق ــا تخص ــب ب متناس
خدمــت هــم آمــوزش هــای الزم را طــی نماید.مباشــری پیشــنهاد 
ــن  ــور خیری ــا حض ــتان ب ــتغال شهرس ــروه اش ــه کارگ داد جلس
ــون  ــکیل و پیرام ــتغال تش ــا اش ــط ب ــات مرتب ــتغال و موسس اش

ــرد. ــزی صــورت گی تعهــدات اشــتغال شهرســتان برناهــم ری

مقام اول در مسابقات ترامپوین   
 

تیــم ترامپولیــن آقایــان اســتان اصفهــان بــه مربیگــری مجتبــی 
ــا  لطفــی و حســین فضیلــت از نجــف آبــاد و علیرضــا قیامــی و ب
حضــور ژیمناســت هــای نجــف آبــاد ابوالفضــل کیماســی، حســین 
شــکرالهی، بنیامین درخشــان، امیرحســین ســواری، محمدمســیح 
شــاه بنــدری و حامــد وحیدخــو، امیرعلــی عــرب، حســین 
مهرابــی، عــادل ملــک خــواه  در مســابقات ترامپولیــن قهرمانــی 
شــد. تیمــی  اول  مقــام  کســب  بــه  موفــق  کشــور 

مقام های کسب شده تیمی در رده های سنی مختلف  :
ــام دوم  ــام ســوم تیمــی رده ســنی 9 ســال و ۱۰ ســال - مق مق
تیمــی رده ســنی ۱۱ ســال و ۱۲ ســال- مقــام ســوم تیمــی رده 
ــژاد ســنی ۱۵ ـ ۱6 ســال- سرپرســت تیــم : احســان خردمنــد ن
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

ــن  ــتار در آیی ــبت روز پرس ــه مناس ــا، ب ــدی کی ــی محم عل
ــعه  ــرد: توس ــرون اظهارک ــران و ک ــتاران تی ــت پرس نکوداش
ــش  ــرای کاه ــتان ب ــن شهرس ــان ای ــت و درم ــش بهداش بخ

ــت. ــردم الزم اس ــه م ــکات و دغدغ مش
وی افــزود: در حــال حاضــر یــک بیمارســتان در ایــن 
ــی  ــوده ول ــال ب ــن احــداث و فع ــه همــت خیری شهرســتان ب
بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و تــردد بــاالی مســافران 
ــه  ــی ب ــرانه جمعیت ــی و س ــل عموم ــل و نق ــاوگان حم و ن
ــاز دارد. ــتر نی ــات بیش ــی و امکان ــز، تخصص ــتان مجه بیمارس

 فرمانــدار تیــران و کــرون ادامــه داد: بیمارســتان امــام 
ــوده کــه  ــرای همیــن موضــوع در حــال احــداث ب رضــا)ع( ب
ــت  ــه مشــارکت دول ــاز ب ــرده و نی ــکاری ک ــم هم ــن ه خیری
ــه اســتان اصفهــان ایــن  اســت و در ســفر رئیــس جمهــور ب

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــه و م ــوع مطالب موض
در این آیین از ۵۸ پرســتار شهرســتان تیران و کرون به همت 
خیران، مســئوالن شــهری و اداره بهداشت و درمان تجلیل شد.

نیازمند توسعه زیرساخت های بهداشت و درمان

بهنــام پاکدامــن، اظهــار کــرد: تــردد در جاده هــا و مســیرهای 
ــی و  ــت جغرافیای ــل موقعی ــه دلی ــرون ب ــران و ک ــهری تی ش
ظرفیــت گردشــگری از جملــه نقــاط پرتــردد اســتان اصفهــان 

ــود. ــوب می ش محس
وی افــزود: امســال میــزان تــردد در جاده هــای ایــن شهرســتان 
ــی  ــات فوت ــزان تصادف ــا می ــته، ام ــدی داش ــد ۱۷ درص رش

ــت. ــش یاف ــد کاه ــا ۲۵ درص جاده ه
رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای تیــران و کــرون 
اضافــه کــرد: میــزان تصادفــات منجــر بــه فــوت در شــهرهای 

ایــن شهرســتان ۱۰۰ درصــد کاهــش یافتــه اســت.

کاهش 25 درصدی تصادفات منجر به فوت

ــه طــرح بازآفرینــی شــهری و  ــا اشــاره ب ــا ب علــی محمدی کی
ــار از مســاحت  ــران و کــرون، گفــت: 96 هکت روســتایی در تی
ــت  ــران، رضوانشــهر و عســگران در باف مناطــق ســه شــهر تی
ــط  ــی آن توس ــا و بازآفرین ــه احی ــه ک ــرار گرفت ــوده ق فرس

ــت. ــام اس ــال انج ــهرداری ها در ح ش
فرمانــدار تیــران و کــرون بــا بیــان اینکــه بیشــترین مســاحت 
بافــت فرســوده بــا میــزان ۴۷ هکتــار در شــهر رضوانشــهر قــرار 
دارد، تصریــح کــرد: بافــت فرســوده شــهر تیــران ۳۴ هکتــار و 

شــهر عســگران ۱۵ هکتــار اســت.
او بــا بیــان اینکــه ســاالنه قیــر یارانــه ای از ســوی وزارت راه و 
ــر ایــن  ــرای احیــای ایــن بافــت و آســفالت معاب شهرســازی ب
ــر  ــن قی ــد، گفــت: امســال ۱۰۰۰ ت مناطــق اختصــاص می یاب

ــتان  ــن شهرس ــوده ای ــت فرس ــفالت باف ــرای آس ــه ای ب یاران
ــن و ســهم  ــت کــه ســهم شــهرداری ها ۲۰۰ ت اختصــاص یاف
ــتر  ــاحت بیش ــه مس ــه ب ــا توج ــت.: ب ــن اس ــتا ها ۸۰۰ ت روس
ــه  بافــت فرســوده روســتایی، میــزان قیــر اختصــاص یافتــه ب

ــود. ــهر ها ب ــش از ش ــش بی ــن بخ ای
فرمانــدار تیــران و کــرون گفــت: بیشــترین قیــر بــرای آســفالت 
معابــر مناطــق فرســوده شــهری بــه شــهرداری تیــران 
اختصــاص یافتــه و شــهرداری ایــن شــهر بــرای ایــن مناطــق 
ــر بافــت فرســود ایــن منطقــه اصــاح شــد. هزینــه کــرده و معاب

او بــا بیــان اینکــه ســایت گردشــگری در بافــت قدیمــی 
ــای  ــرد: احی ــان ک ــد، خاطرنش ــاد ش ــران ایج ــی تی و تاریخ
ــردی در  ــوم گ ــای ب ــداث اقامتگاه ه ــی و اح ــای قدیم خانه ه
ایــن شــهر زمینه ســاز جــذب توریســت و اقامــت بــا ظرفیــت 

ــر شــده اســت. یکصــد نف
ــن  ــگری در ای ــاد دارد، گردش ــرون اعتق ــران و ک ــدار تی فرمان
شهرســتان امــکان رشــد اقتصــادی و اشــتغال زایی را می توانــد 
ایجــاد کنــد که در گذشــته کمتر مــورد توجه بــوده و هم افزایی 
بــرای توســعه ایــن صنعــت رقــم خــورده و بخــش خصوصــی 
فعــال شــده تــا رونق اقتصــادی از ایــن طریق را شــاهد باشــیم.

ــبتی  ــای مناس ــی و رویداد ه ــای فرهنگ ــرای طرح ه ــا اج و ب
شــاهد جــذب گردشــگر، ایجــاد نشــاط اجتماعــی بــرای مــردم 

و رونــق اقتصــادی در صنعــت گردشــگری خواهیــم بــود.

حذف شرط کارت واکسن برای سفر به عراقاختصاص هزار تُن قیر به بافت فرسوده

مقامــات عــراق شــرط همــراه داشــتن کارت واکســن بــرای ســفر 
ــه  ــه ب ــتورالعملی ک ــر دس ــد. بناب ــو کردن ــور را لغ ــن کش ــه ای ب
ــران  ــگری در ای ــی و گردش ــافرت هوای ــرکت های مس ــاع ش اط
نیــز رســیده اســت، از ایــن پــس مســافران بــرای ورود بــه عــراق 
الزم نیســت کارت واکسیناســیون کوویــد-۱9 و یــا گواهــی منفــی 

PCR را همــراه داشــته باشــند
ــه  ــد ک ــرده بودن ــام ک ــتباه اع ــه اش ــا ب ــزاری ه ــی خبرگ برخ
ــد. ــوده ان ــاد ب ــف آب ــگاه آزاد نج ــه دانش ــق ب ــجویان، متعل دانش

مانور زلزله در دبیرستان شهید پزشکی
 

کــه  اســت  هایــی  راهــکار  از  ای  مجموعــه  زلزلــه  مانــور 
ســطح  افزایــش  بــرای  و  زلزلــه  وقــوع  از  قبــل  بایــد 
شــود. انجــام  عملــی  هــای  مهــارت  آمــوزش  و  آگاهــی 

مــی تــوان گفــت کــه ایــن مانــور شــبیه ســازی شــرایط 
پــر خطــر و بحرانــی بــرای دانــش آمــوزان اســت تــا بــا 
ــن  ــده تمری ــازی ش ــبیه س ــت ش ــن وضعی ــن در ای ــرار گرفت ق
ــرایط  ــد در ش ــا بتوانن ــد ت ــام دهن ــی را انج ــه های ــا و برنام ه
ــد. ــه کنن ــت مقابل ــن دس ــی از ای ــه و حوادث ــا زلزل ــی ب حقیق

بــه همــت مســئولین و کارکنان مدرســه شــهید پزشــکی همزمان 
بــا سراســر کشــور مانــور زلزلــه در ایــن مدرســه برگزار شــد.

ــاد از  ــا حضــور مســئولین ادارات نجــف آب ــه ب ــه ک ــن برنام در ای
ــروی  ــال احمر،نی ــانی، ه ــش نش ــرورش، آت ــوزش و پ ــه آم جمل
انتظامــی و... برگــزار گردیــد؛ آمــوزش هــای الزم به دانــش آموزان 
داده شــد تــا در مواجهــه بــا زلزلــه اقدامــات الزم را انجــام دهنــد.

یــداهلل عابــدی مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجــف 
آبــاد اظهــار داشــت: پیشــگیری از حــوادث غیــر مترقبــه 
در مــدارس بــا ارائــه آمــوزش هــای الزم توســط مراجــع 
تعامــات صــورت  بــا  کــه  اســت  انجــام  قابــل  ربــط  ذی 
داریــم. هــا  آمــوزش  ایــن  تــداوم  بــه  تصمیــم  گرفتــه 

تیران وکرون

تیران وکرون
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سه شنبه 15 آذر ماه 1401

6 دسامبر 2022

11 جمادی االولی 1444
هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سمیه طالب

سردبیر: احمد شریعتی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

چاپخانه رنگین کمان، 8 صفحه، قیمت 5000 تومان 

نشانی دفتر : نجف آباد، بلوار آیت جنوبی، پالک 88

تلفن دفتر مرکزی: 09122268823 - 42646861

w
w

w
.d

ib
ag

ar
an

7.
ir شماره

177 

ــتان اصفهان  پایگاه خبری تحلیلی دیباگران مرجع کامل اخبار اس

www.dibagaran7.ir

ــه  ــیم س ــران باش ــبیه دیگ ــه ش ــن ک ــرای ای ب
ــم.  ــی کنی ــدا م ــود را ف ــود خ ــارم وج چه

دنیــای درون مــا بســیار متفــاوت تــر از دنیــای 
بیــرون مــا اســت. در عمــق وجــود مــا و در آن 
ــا  خودمــان خلــوت مــی کنیــم،  جــا کــه مــا ب
عالــم بــی نظیــری اســت. آن دنیــای درون که از 
احساســات و عواطــف مــا تشــکیل شــده اســت. 
در افــراد مختلــف، متفــاوت اســت. دنیــای درون 
ــا  ــا ب ــد کام ــه بای ــت ک ــی اس ــان جای ــا هم م
خودمــان صــادق باشــیم، و جایــی اســت کــه از 
ــرون و  ــر در بی ــی اگ ــا نمــی شــود، حت درد ره
بــه ظاهــر مســائل و مشــکات رفع شــده باشــد. 
ــی  ــرای آن کــه کامــا احســاس آرامــش درون ب
داشــته باشــیم، یــاد بگیریــم چگونــه بــر افــکار 
ــات  ــه احساس ــه ب ــویم، چگون ــلط ش ــود مس خ
ــن کــه  خــود پاســخ بگوئیــم، و دســت آخــر ای
چگونــه رفتــار کنیــم. منحصــر بــه فــرد بــودن 
ــک انســان، اســاس و هســته  ــوان ی ــه عن ــا ب م
مرکــزی دنیــای درون مــا اســت. هرکــس عمیقا 
مــی دانــد کــه موجــود بــی نظیــری اســت، فقط 

یــک بــار روی ایــن زمیــن آمــده اســت و هیــچ 
بختــی وجــود نــدارد کــه ایــن اثــر حیــرت انگیز 
ــک  ــه در ی ــی ک ــای متنوع ــایی و دنی و تماش
ــت،  ــده اس ــرد آم ــه گ ــد و یکپارچ ــم واح جس
بــار دیگــر گــرد هــم مــی آیــد. بــرای ایــن کــه 

ــع رشــد  ــد و در واق ــا رشــد کن ــای درون م دنی
معنــوی کنیــم و تبدیــل بــه انســانی شــویم کــه 
خــود را بــاور دارد بایــد مســئولیت کامــل دنیای 
درون خــود را بــر عهــده بگیریــم و ایــن تمایلــی 
را کــه در درون مــا وجــود دارد تــا دیگــران را بــه 

ســبب شــرایط زندگــی خــود ســرزنش کنیــم، 
ــاد فراموشــی بســپاریم. انســان هــای کــه  ــه ب ب
ــدارهای  ــه هش ــوند ب ــی ش ــت م از درون هدای
باطنــی خــود اعتمــاد دارنــد و ســعی مــی 
کننــد بــه هیــچ وجــه تحــت تاثیــر انگیــزه های 
ظاهــری قــرار نگیرنــد. ایــن گونــه افــراد نیــازی 
نمــی بیننــد کــه دیگــران آنــان را تائیــد کننــد. 
بلکــه نــگاره بــه درون خــود دارنــد تــا بر اســاس 
ــه و  ــرای یگان ــزم راســخ ب ــی و ع ــط اخاق ضواب
منحصــر بــه فــرد بودن،بــه نداهــای درونــی خود 
ــف  ــام وظای ــوال در انج ــا معم ــد. م ــه کنن توج
ــن  ــه ای ــود ب ــودکان خ ــت ک ــه تربی ــوط ب مرب
عناصــر رشــد باطنــی توجهــی نداریــم، امــا اگــر 
واقعــا مــی خواهیــم از فرزندانمــان انســان هایــی 
توانمنــد بســازیم بایــد در عمــل، آن هــا را مــورد 

توجــه قــرار دهیــم. 
مقالــه کامــل را در پایــگاه خبــری تحلیلــی 

دیباگــران بخوانیــد 
الهام شهریاری

می خواهم فرزندانم خود را باور داشته باشند

بازدید گروهی مسئولین و مدیران شهری از نمایشگاه مسجد جامعه پرداز

ادامه از صفحه ۱
در ایــن بازدیــد کــه موســی مباشــری فرمانــدار 
ــهردار،  ــی ش ــدس امام ــتان، مهن ــژه شهرس وی
مهنــدس خاکســار مدیــر عامــل ســازمان 
فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی،  مهنــدس 
جهانیــان عضــو شــورا، مهنــدس آســیابانی عضو 
و رئیــس کمیســیون فرهنگــی شــورای اســامی 
شــهر نجف آبــاد، حجــت االســام و المســلمین 
رضاونــدی رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز شــهرداری 
نجف آبــاد، حجــت االســام لطفــی امــام جمعــه 
ــئول  ــی مس ــام رجای ــت االس ــهر، حج یزدانش
ــان  ــام همتی ــت االس ــت و حج ــاد مهدوی بنی
نماینــده امــام جمعــه نجف آبــاد، قاســمی 
ــاد و  ــه نجف آب ــپاه ناحی ــی س ــت فرهنگ معاون
ــی  ــران فرهنگ ــئولین و مدی ــد از مس ــی چن تن
شهرســتان حضــور داشــتند، از بخش هــای 
مختلــف نمایشــگاه بازدیــد بعمــل آمــد. پــس از 
دیــدار از بخــش هــای مختلــف نمایشــگاه مانند 
ســیر تاریخــی اســام از بعثــت پیامبــر تــا زمــان 
ــی)ع(، ماجرای،حکمیــت و تعییــن  حضــرت عل
ــکات  ــگ و مش ــلمین، جن ــه مس ــام جامع ام
مســلمین در راه تعالــی، انقــاب اســامی ایــران، 
تهدیــد و فرصــت هــای پیــش رو، بــا تکیــه بــر 
بیانــات مقــام معظم رهبــری، مهمتریــن وظایف 
حکومــت اســامی و نقــش مســجد بــه عنــوان 
محوریــت حفــظ حکومــت اســامی بــه صــورت 
مدیــای کلیــپ و میزهــای گفتگــو و .. بیان شــد.  

نقش تاثیرگذار نمایشگاه مسجد جامعه 
پرداز در خنثی سازی دسیسه های دشمنان

ــاد گفــت: نمایشــگاه مســجد  شــهردار نجــف آب
جامعــه پــرداز نقــش بســیار موثــری در خنثــی 
ــمن دارد. ــه های دش ــیاری از دسیس ــردن بس ک

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــاد، ب ــف آب ــهردار نج ش
نمایشــگاه مســجد جامعه پــرداز، حرکــت موثری 
اســت، عنــوان کــرد: نمایشــگاه مســجد جامعــه 
ــکل گیری  ــام، ش ــخ اس ــان تاری ــه بی ــرداز ب پ
ــر،  ــر)ص(، غدی ــان پیامب ــامی در زم ــام اس نظ
ــت  ــامی و در نهای ــت اس ــع در راه حکوم موان

ــت. ــه اس ــامی پرداخت ــاب اس انق
شــهردار نجــف آبــاد در پایــان، بــا بیــان اینکــه 
ایــن نمایشــگاه بــرای عمــوم مــردم مفید اســت، 
یــادآور شــد: طــاب و ائمــه جماعــات می تواننــد 
از فرصــت ایــن نمایشــگاه بــرای عمل به رســالت 
خــود در عرصــه جهــاد تبییــن اســتفاده کننــد.

نمایشگاه مسجد جامعه پرداز در سطح 
جامعه تحول آفرین است

ــت:  ــاد گف ــژه شهرســتان نجــف آب ــدار وی فرمان
ــوای نمایشــگاه مســجد  ــب و محت ــال مطال انتق
ــد  ــه می توان ــطح جامع ــه س ــرداز ب ــه پ جامع

ــد. ــن باش ــول آفری تح
موســی مباشــری، در حاشــیه بازدیــد از ســومین 
اظهــار  پــرداز،  جامعــه  مســجد  نمایشــگاه 
ــخ  ــی از تاری ــن نمایشــگاه صحنــه خوب کــرد: ای
ــنین  ــرای س ــه ب ــود ک ــته ب ــش گذاش ــه نمای ب
ــری  ــت. روایت گ ــتفاده اس ــل اس ــف قاب مختل
ــات  ــری از فرمایش ــی و نتیجه گی ــع تاریخ وقای
مقــام معظــم رهبــری کــه در نمایشــگاه مســجد 
جامعــه پــرداز صــورت گرفتــه بــود، یــک اقــدام 

ــر اســت. ــل تقدی شایســته و قاب
وی بــا بیــان اینکــه موضوعــات ایــن نمایشــگاه 
ــنگری  ــلمانان روش ــام مس ــرای تم ــد ب می توان
کنــد، خاطرنشــان کــرد: برپایــی ایــن نمایشــگاه 
در مســجد مقــدس جمکــران، اقدامــی شایســته 

ــر شــود. ــد از آن تقدی ــه بای ــوده ک ب

درخواست برای برپایی نمایشگاه مسجد 
جامعه پرداز در اصفهان

اجتماعــی  و  فرهنگــی  کمیســیون  رئیــس 
شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد گفــت: 
امیدواریــم بــا حضــور مجموعــه بنیــاد هدایت در 
شهرســتان نجــف آبــاد، بتوانیــم ائمــه جماعــات 
را بــا موضوعــات ایــن نمایشــگاه آشــنا کــرده و 
ــم. ــاز کنی ــد مســجد آغ ــو در چن ــه صــورت الگ ب

محمد حســن آســیابانی، عضو شــورای اســامی 
شــهر نجــف آبــاد، در حاشــیه بازدیــد از ســومین 
نمایشــگاه مســجد جامعــه پــرداز، بــا اشــاره بــه 
اینکــه “مســجد” محــور انجــام امــور اجتماعــی 
ــن  ــگاه بهتری ــن نمایش ــرد: ای ــار ک ــت، اظه اس
حالــت چنیــن مســجدی را ترســیم کــرده اســت.

ســال های  در  متاســفانه  داد:  ادامــه  وی 
ــوان  ــه عن ــات ب ــام جماع ــته از حضــور ام گذش
ــی  ــم ول محــور عملیــات اجتماعــی غافــل بودی
خوشــبختانه در ایــن نمایشــگاه بــه ایــن موضوع 

ــت. ــده اس ــه ش پرداخت
وی بــا بیــان اینکــه جلســاتی در راســتای 
ــزار  ــاد برگ ــف آب ــتان نج ــگاه در شهرس نمایش
ــا  ــم ب ــرد: امیدواری ــح ک ــرد، تصری ــم ک خواهی
حضــور مجموعــه بنیــاد هدایــت در شهرســتان 
نجــف آبــاد، بتوانیــم ائمــه جماعــات را بــا 
ــه  ــرده و ب ــنا ک ــگاه آش ــن نمایش ــات ای موضوع
ــم. ــاز کنی ــجد آغ ــد مس ــو در چن ــورت الگ ص

تمام قسمت های نمایشگاه مهم و تاثیرگذار 
هستند و اگر به این اهمیت برسیم قدردان 

نظام مقدس اسامی خواهیم بود.
اگر این موضوعات تبیین شوند ضمن درک 

اهمیت انقاب اسامی، با وظیفه خود در گام 
دوم انقاب اسامی نیز آشنا خواهیم شد.

این نمایشگاه در شرایط فعلی که دشمنان به 
دنبال ایجاد انحراف در اذهان مردم هستند 
می تواند روشنگری داشته باشد و می توانیم 
دانشگاه ها را به این نمایشگاه دعوت کنیم .


