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اقتصادی فرهنگی  نامه  هفته 

سـه شنبه هـای هر هفته منتشـر می شود

نجف آباد

2
هم اندیشی شهردار شهرستان نجف آباد 

با معتمدین منطقه سه

3
تغییر شرایط محکومیت زندان برای 

بدهکاران مهریه

4
تجلیل از بانوان شاغل در مجموعه 

مدیریت شهری نجف آباد

5
واکسیناسیون تکمیلی پناهندگان و 

مهاجرین خارجی

2

پرشدگی سدهای کشور
ــدها ۴۰  ــدگی س حجــم پرش
درصــد اســت، ایــن عــدد تــا 
ــا  ــید، ام ــم رس ۳۵ درصــد ه
ــر اســت. 6اکنــون وضعیــت بهت

تقدیم بودجه 1402
 ۱۴۰۲ ســال  بودجــه 
شــهرداری نجــف آبــاد، 
بــا مبلــغ ۸۴۶ میلیــارد 
تومــان تقدیــم ریاســت 

ایــن شــورا شــد

افتتاح بخش آنژیوگرافی و شیمی درمانی 
در بیمارستان شهید محمد منتظری

ادامه در صفحه 5
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کمک ۴ میلیارد ریالی دروازه بان ملی 
پوش برای آزادی زندانیان 

بنابــر اعــام ســتاد دیــه، پیــام نیازمنــد دروازه بــازان تیــم فوتبــال 
ــا  ــه صــورت قرضــی ســپاهان حضــور دارد، ب ــزه کــه ب پورتیمونن
ــی از  ــدای بخش ــا اه ــکار ب ــی غیربزه ــکاران مال ــت آزادی بده نی
پــاداش خــود در بازی هــای جام جهانــی، زمینــه آزادی ۲ زندانــی 
ــان  ــتان اصفه ــای اس ــرد را از زندان ه ــی م ــکار مال زن و ۱۸ بده
شــهرضا،  شــهر،  اصفهــان، خمینــی  )ندامتگاه هــای  شــامل 

نجف آباد، نایین و گلپایگان( فراهم شد.
ــه آزادی  ــدن زمین ــم ش ــده فراه ــه پرون ــیدگی ب ــد رس در فرآین
ــا  ــن ورزشــکار، شــکات خصوصــی ب ــی از ســوی ای بیســت زندان
بــذل گذشــت ۴۰ درصــد از رقــم بدهــی نقــش مهمــی در تســریع 

ــتند. ــیدگی ها داش رس

 بــا حضــور عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد، بهمــن 
ــدادی از  ــاد و تع ــه ۳ شــهری نجــف آب ــر منطق ــری مدی قنب
معتمدیــن، نشســت صمیمــی و هــم اندیشــی بــا معتمدیــن 

منطقــه ۳ برگــزار شــد.
ــاد در  ــف آب ــهری نج ــه ۳ ش ــر منطق ــری مدی ــن قنب بهم
ابتــدای ایــن نشســت گــزارش مبســوطی از رونــد رو بــه رشــد 
ــه کــرد و گفــت در ســال گذشــته ســاماندهی  منطقــه۳ ارائ
ــتور کار  ــم در دس ــدان معل ــمت می ــهر از س و ورودی ویاش
قــرار گرفــت و طــرح توســعه پــروژه آبشــار آمــاده شــد کــه در 

ــرار دارد. ــکار ق ــه انتخــاب پیمان مرحل
 وی از خیابــان وحــدت کــه پــس از یکســال مکاتبــه موافقــت 
ــه  ــاج ب ــه احتی ــم ک ــدان معل ــه و می ــا را گرفت ــتگاه ه دس
ــال آب دارد و پرداخــت ۱۰۰  تغییــرات در ســیفون هــای کان
ــه ســازمان آب و ورودی ویاشــهر  ــه ب ــان ودیع ــون توم میلی
از ســمت گلدشــت کــه طراحــی آن انجــام شــده و چندیــن 
جلســه بــا شــهردار گلدشــت در ایــن خصــوص جلســه برگــزار 
شــده اســت صحبــت کــرد و گفــت در بحــث آســفالت هــم 
مبلــغ قابــل توجهــی را بــرای ســال آینــده در نظر گرفتــه ایم.

ــر  ــن ضمــن تشــکر از تدبی ــن نشســت، معتمدی ــه ای در ادام
ــا  ــی ب ــم اندیش ــات ه ــکیل جلس ــهری در تش ــت ش مدیری
ــره  ــطحی و ذخی ــای س ــع آبه ــون دف ــواردی چ ــان م ایش
آن بــرای آبیــاری فضــای ســبز در تابســتان، درخواســت 
ــل  ــا، معضــل تبدی ــروژه ه ــام پ ــردم در انج ــی از م نظرخواه

شــدن ویــا شــهر بــه مرکــز خریــد ضایعــات و ایجــاد انبــار 
هــای متعــدد ضایعــات در ســطح شــهر، مبحث تکمیــل پمپ 
بنزیــن و ایجــاد ســرعت گیــر در اطراف دبســتان ها، نداشــتن 
کــد پســتی بعضــی از مغــازه هــا، تغییــر مســیر تــردد اتوبوس 
ــدان  ــی می ــد، اصــاح هندســی و ترافیک ــرکت واح ــای ش ه
معلــم، نصــب تابلــوی ویاشــهر. درخواســت ادامــه پیــاده رو 
ســازی در ســطح منطقــه ۳، توســعه فرهنگســراها و تشــکیل 
کاس هــای ویــژه بانــوان، توســعه ورزش بانــوان و ایجــاد بــاغ 
ــای  ــوار ه ــا و زیباســازی دی ــاء شــعار نویســی ه ــوان، امه بان
شــهر، روشــنایی قســمت هایــی از شــهر و وضعیــت ســگ هــا 

ــد. ــه هــای باصاحــب صحبــت کردن و گرب
 در ادامــه عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد بــه 
ســواالت و مطالبــات معتمدیــن بــه تفصیــل پاســخ گفــت و 
اعــام کــرد تمــام تــاش و تــوان یــک ســال گذشــته خــود را 
بــر روی پــروژه هــای نیمــه تمــام متمرکــز کردیــم و اکنــون 

ــتیم. ــد هس ــای جدی ــف پروژه ه ــال تعری در ح
ــی  ــات مردم ــه ماق ــه جلس ــت ب ــت نوب ــن نشس ــس از ای پ
متــداول در منطقــه ۳ رســید، کــه عبدالرســول امامــی 
ــا همشــهریان منطقــه ۳  ــات ب ــه ماق ــاد ب شــهردار نجــف آب
ــه  ــن منطق ــوح ای ــای مفت ــده ه ــدادی از پرون پرداخــت و تع
ــدام  ــر ک ــرای ه ــور ب ــه فراخ ــرار داد و ب ــی ق ــورد بررس را م

ــرد. ــادر ک ــی را ص ــتورات مقتض دس

 هم اندیشی شهردار با معتمدین منطقه سه

علی اکبــر محرابیــان وزیــر نیــرو: بارش هــا در بخش هــای 
قابــل توجهــی از کشــور خــوب بــود و امیدواریــم تداوم داشــته 
ــن بخــش خــوب اســت. ــز در ای ــه پیش بینی هــا نی باشــد، البت

ــه  ــال ب ــادی و نرم ــرایط ع ــه ش ــی نســبت ب ــا در حوزه های ام
ــی  ــدان و برخ ــن، هم ــرز، قزوی ــران، الب ــتان ته ــژه در اس وی

اســتان های شــرق کشــور فاصلــه داریــم و انتظــار مــی رود بــا 
ــود. ــران ش ــش رو جب ــای پی بارش ه

حجــم پرشــدگی ســدها ۴۰ درصــد اســت، ایــن عــدد تــا ۳۵ 
درصــد هــم رســید، امــا اکنــون وضعیــت بهتــر اســت.

حجم پرشدگی سدهای کشور به 40 درصد رسید

دستگیری سارق سیم های برق 

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از دســتگیری یــک نفــر 
ــا یــازده فقــره ســرقت، در عملیــات  ســارق ســیم بــرق هوایــی ب

ضربتــی مأمــوران انتظامــی ایــن فرماندهــی خبــرداد.
ســرهنگ گوهــری آرانــی تصریــح کــرد : ایــن متهــم بــه فــروش 
امــوال مســروقه بــه دو نفــر مالخــر نیــز اعتــراف کــرد کــه طــی 
عملیاتــی ضربتــی، خریــداران امــوال مســروقه نیــز در یــک انبــار 

ضایعاتــی دســتگیر شــدند.
ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه کشــف مقادیــر قابــل توجهــی 
ــان  ــاء متهم ــر از محــل اختف ــوازم مســروقه دیگ ــرق و ل ــیم ب س
ــاب انبــار ضایعاتــی پلمــب  تصریــح کــرد: در ایــن رابطــه یــک ب
و متهمــان بــه همــراه پرونــده بــرای انجــام اقدامــات قانونــی بــه 

ــل داده شــدند. ــی تحوی مرجــع قضائ

 نجف آباد در مسیر جریان شهر
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توصیه های مهم برای دواطلبان کنکور جهت موفقیت

حضور آیت اهلل اعرافی رئیس حوزه های 
علمیه کشور در نجف آباد

ــر  ــه سراس ــای علمی ــوزه ه ــر ح ــی مدی ــا اعراف ــت اهلل علیرض آی
کشــور در راســتای ســفرهای اســتانی خــود، بــه شهرســتان نجــف 
آبــاد اصفهــان ســفر کــرده و از مراکــز و مــدارس علمیــه مختلــف 

بازدیــد و ســخنرانی کــرد.
ــه  ــه علمی ــاتید مدرس ــران و اس ــع مدی ــی در جم ــت اهلل اعراف آی
جامعــه االمــام المنتظــر نجــف آبــاد بــا تبریــک میــاد حضــرت 
ــرد:  ــار ک ــل اظه ــام راح ــرت ام ــالروز والدت حض ــرا)س( و س زه
ــرض  ــرای ع ــن شهرســتان و مدرســه ب ــن در ای اصــل حضــور م

ــون اســت. ــه همــه طــاب و روحانی ــوت ب خداق
ــران و  ــتقبال مدی ــس از اس ــور پ ــه کش ــای علمی ــر حوزه ه مدی
ــاد، در  ــام منتظــر نجــف آب ــه االم ــه جامع اســاتید مدرســه علمی
ــا اســاتید و معاونیــن ایــن مدرســه دیــدار کــرد. برنامــه ای فشــرده ب

ابوالفضــل ابوترابــی نماینــده نجــف آبــاد در مجلــس و طــراح 
ــت    ــرای محکومی ــوه اج ــه و نح ــون مهری ــاح قان ــرح »اص ط
مالــی« در گفت وگــو بــا خبرنــگار پارلمانــی خبرگــزاری 
تســنیم، در توضیــح دســتور اخیــر رئیــس دادگســتری 
ــا  ــت: از آنج ــه گف ــای مهری ــاره پرونده ه ــران درب ــتان ته اس
کــه هیچــگاه حقــوق بدهــکاران مهریــه متناســب بــا افزایــش 
قیمــت ســکه بــاال نمــی رود، هــر وقــت کــه نــرخ ســکه بــاال 
ــکل  ــار مش ــه دچ ــت مهری ــراد در پرداخ ــن اف ــی رود، ای م
می شــوند و متعاقــب آن انبوهــی از پرونده هــای تعدیــل 

ــود. ــا می ش ــه دادگاه ه ــه روان ــار مهری ــاط اعس اقس
وی بــا بیــان اینکــه تــا زمانــی کــه بــه تــک تــک 
اقســاط مهریــه رســیدگی شــود،  پرونده هــای تعدیــل 
بدهــکاران مهریــه بــه زنــدان خواهنــد افتــاد، عنــوان کــرد: 
ــوان  ــه عن ــر ب ــا  القاصی مه ــد ت ــب ش ــئله موج ــن مس همی
رئیــس دادگســتری اســتان تهــران اخیــراً دســتوری صــادر 
ــه  ــا مهری ــط ب ــای مرتب ــاس آن  پرونده ه ــر اس ــه ب ــد ک کن
بــه شــکل خــارج از نوبــت بررســی شــود تــا افــراد بدهــکار 

ــد.  ــدان نیفتن ــه زن ــر ب دیگ
ابوترابــی بــا بیــان اینکــه “راهــکار اخیــر قــوه قضاییــه بــرای 
ــکار  ــد راه ــا نمی توان ــت ام ــی اس ــر خوب ــدت تدبی کوتاه م
ــه  ــکاران مهری ــکل بده ــل مش ــل  و فص ــرای ح ــی ب اساس
ــه و  ــون مهری ــرد:  طــرح اصــاح قان باشــد”، خاطرنشــان ک
ــت  ــون در نوب ــه هم اکن ــی ک ــت مال ــرای محکومی ــوه اج نح
ــئله  ــن مس ــی ای ــکار قطع ــرار دارد، راه ــن ق ــی صح بررس
ــه هیئــت رئیســه متاســفانه   اســت ولــی علی رغــم ارســال ب
ــی  ــات هفتگ ــتور کار جلس ــه در دس ــت ک ــی اس ــد ماه چن

ــرد. ــرار نمی گی ــس ق مجل
ــا  ــه  ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــس، ب ــاد در مجل ــده نجف آب نماین
ــر  ــون، دیگ ــه قان ــل آن ب ــس و در تبدی ــد مجل ــرح جدی ط

کســی بــه دلیــل مهریــه بــه زنــدان نمــی رود، تاکیــد 
ــه اینکــه بیــش از ۳ درصــد پرونده هــای  ــا توجــه ب ــرد: ب ک
موجــود در دســتگاه قضایــی کــه شــامل ۶۰۰ هــزار پرونــده 
ــا  ــط ب ــا غیرمســتقیم مرتب ــه شــکل مســتقیم ی می شــود، ب
ــه  ــد ک ــن مســئله ایجــاب می کن ــه اســت، ای موضــوع مهری
ایــن طــرح هرچــه ســریعتر در مجلــس تعییــن تکلیف شــود. 
وی بــا اشــاره بــه مهمترین مفــاد طرح اصــاح قانــون مهریه، 
گفــت: در صــورت تبدیــل ایــن طــرح بــه قانــون عــاوه بــر 
اینکــه از انعقــاد مهریه هــای نامتعــارف پیشــگیری می شــود، 
ــدان  ــه زن ــه ب ــکاری مهری ــل بده ــه دلی ــخص ب ــر ش دیگ
ــده درخواســت  ــه پرون نمی افتــد. ضمــن اینکــه رســیدگی ب
مهریــه از ســوی خانم هــا بــه جــای ارســال بــه دادگســتری، 
ــن  ــود و همی ــاع می ش ــکام ارج ــرای اح ــه اج ــتقیم ب مس
ــای  ــا پرونده ه ــط ب ــی مرتب ــی های قضای ــوع بروکراس موض
مهریــه را بــه شــکل قابــل توجهــی کاهــش می دهــد.

تغییر شرایط محکومیت زندان برای بدهکاران مهریه

* پــس از ورود بــه حــوزۀ امتحانــي، بــه 
تابلوهــاي نصــب شــده دقــت کنیــد تــا براحتي 
صندلــي خــود را پیــدا کنیــد. در صورتــي کــه 
مراقبــان  از  داشــت،  مشــکلي  صندلي تــان 

ــد. ــک بخواهی ــه کم ــر در جلس حاض
ــۀ پاســخنامه، شــماره  ــت برگ ــس از دریاف * پ
ــمارۀ  ــي و ش ــمارۀ صندل ــا ش ــخنامه را ب پاس
کارت خــود مطابقــت دهیــد. ایــن کار را هنــگام 
ــز  ــي و اختصاصــي نی ــت دفترچــۀ عموم دریاف

حتمــاً انجــام دهیــد.
* بــراي بــاز کــردن دفترچه تــان شــتابزده 
عمــل نکنیــد؛ زیــرا اضطــراب و نگرانــي ناشــي 
از ایــن شــتابزدگي، بســیار بدتــر  از چنــد 

ثانیــه اي اســت کــه شــما از دســت مــي دهیــد.
*یکــي از حاالتــي کــه بــراي تعــدادي از 
داوطلبــان در ابتــداي برگــزاري آزمــون رخ 
مي دهــد »احســاس فراموشــي« اســت. توجــه 
کنیــد  کــه ایــن احســاس، کاذب اســت و وقــوع 
آن طبیعــي اســت و در همان دقایق اول شــروع 
آزمــون، بــا گــرم شــدن ذهــن از بیــن مــي رود.

* بعــد از شــروع آزمــون، در فواصــل مختلــف 
از بلندگــوي حــوزۀ امتحانــي، جماتــي خطــاب 
بــه مراقبــان و رابطــان حاضــر در جلســه 
ــه  ــود را ب ــن خ ــود؛ ذه ــه مي ش ــون گفت آزم

ــد. ــوف نکنی ــات معط ــن جم ای
ــید و  ــته باش ــود داش ــراه خ ــه هم ــاعت ب * س

ــد.  ــم کنی ــود را تنظی ــت خ ــه وق ــد ک ــعي کنی س
ــش از  ــک ســؤال، بی ــچ وجــه روي ی ــه هی * ب
حــد، مکــث نکنیــد. توجــه داشــته باشــید کــه 
ــت. ــان اس ــک درس، یکس ــؤال هاي ی ارزش س

* ایــن مســاله دربــارۀ توجــه بــه یــک درس و 
بــي  توجهــي بــه ســایر دروس هم صادق اســت. 
نگــران  باشــد،  ســخت  ســؤال ها  اگــر    *
ــز  ــان نی ــایر داوطلب ــراي س ــون ب ــوید؛ چ نش
ســخت اســت، و اگــر هــم آســان باشــد، 
بــراي ســایر داوطلبــان نیــز آســان اســت

مثــل  ســؤال،  کلیــدي  نکته هــاي  بــه   *
 ، قیدهایــي ماننــد: بجــز، همــه، احتمــاالً 
ــا مثبــت و .. کــه در ســؤال  قیدهــای منفــی ی

بــه کار مــي رود، توجــه کنیــد.
ــز  ــز، ج ــچ چی ــه هی ــون، ب ــۀ آزم ــر جلس * س
ســؤالي کــه در پیــِش رو داریــد، فکــر نکنیــد. 
ــز  ــه اي ج ــه االن وظیف ــد ک ــود بگویی ــه خ ب
پاســخگویي بــه ســؤال ها نداریــد و فقــط 
ــده را  ــته و آین ــد و گذش ــر کنی ــال فک ــه ح ب

فرامــوش نماییــد.
ــد و ارزش ســؤاالتي را  * شانســي پاســخ ندهی

کــه درســت جــواب داده ایــد، از بیــن نبریــد.
ــۀ  ــا در برگ ــؤال  ه ــتباه س ــت زدن اش * عام
پاســخنامه، یکــي از اشــتباهات رایــج داوطلبــان 
اســت. بهتــر اســت هــر از گاهــي شــمارۀ ســؤال 
پاســخنامه را بــا شــمارۀ ســؤال دفترچــۀ آزمون 
کنتــرل کنیــد. همچنیــن بــه هیــچ وجــه، پــر 

ــون  ــق آخــر آزم ــه دقای کــردن پاســخنامه را ب
موکــول نکنیــد. بهتــر اســت کــه گزینۀصحیــح 
هــر ســؤال را بافاصلــه در پاســخنامه پــر کنیــد.

ــن درس  ــه را ورق زدن و از ای ــدام دفترچ * م
ــث  ــود باع ــه خ ــود ب ــدن، خ ــه آن درس پری ب
ــکان  ــه ام ــي و ســردرگمي مي شــود؛ البت نگران
دارد کــه شــما در درس خاصــي، اســتعداد 
و توانایــي ویــژه اي داشــته باشــید در ایــن 
صــورت، پاســخ دادن بــه ســؤال هاي آن درس، 
ــن  ــد. همچنی ــه بده ــه شــما روحی ــد ب مي توان
اگــر در پاســخ بــه ســؤال ها، ترتیــب درس  هــا را 
رعایــت نکردیــد یــا اگــر ســؤالي را بدون پاســخ 
گذاشــتید، در پاســخنامه هــم شــماره ســؤال ها 

را کنتــرل کنیــد.
*  بــراي اینکــه اکســیژن مناســب بــه مغزتــان 

برســد، روي صندلــي صــاف بنشــینید.
و  ذهــن  آزمــون،  پایانــي  دقایــق  در   *
حافظــۀ شــما خســته  تــر از قبــل اســت؛ 
بنابرایــن، بــه پاســخ  هایــي کــه داده  ایــد، 
ــد.  ــت کاري نکنی ــا را دس ــرده و آنه ــک نک ش
* هــر چنــد وقــت یــک بــار،  آبــی کــه کمــي 

شــیرین شــده باشــد، بنوشــید. 
* اگــر احســاس خســتگي کردیــد، یــک دقیقه 

عضــات بــدن خــود را بکشــید. 
*  بــراي جلســه آزمــون، لباســي مناســب  تــن 
کنیــد زیــرا در جلســۀ آزمــون، امــکان جابجایي 

بــراي داوطلبــان وجود نــدارد.

دادخواست مطالبه مهریه برای خانم  ها تسهیل می شود
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تجلیل از بانوان شاغل در مجموعه مدیریت شهری نجف آباد  بازگشایی استخر والیت نجف آباد

یــداهلل عابــدی مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجــف آبــاد 
اعــام کــرده بــه دنبــال همــکاری ادارات و ارگان هــای مختلــف 
ــت  ــه فعالی ــوط ب ــای مرب ــای الزم، مجوزه ــری ه ــام پیگی و انج
ایــن اســتخر شــامل پروانــه اســتخر، انتخــاب ناجیــان و انتخــاب 
ســرناجیان انجــام گرفتــه و اســتخر ایــن مجموعــه از اوایــل هفتــه 

چهــارم دی مــاه ۱۴۰۱، فعالیتــش را از ســر خواهــد گرفــت.
اســتخر والیــت، از حوالــی دهــم شــهریور مــاه ســال جــاری و بــه 
دنبــال غــرق شــدن یــک دانــش آمــوز ۸ســاله در ایــن مجموعــه، 

بــا حکــم مقــام قضایــی پلمــپ شــده بــود.
ــز از  ــت نی ــی والی ــه ورزش ــازی مجموع ــی و بدنس ــالن ورزش س
پانزدهــم آذر مــاه ســال جاری کار خودشــان را از ســر گرفته بودند.

خاکبرداری ۱۳ بلوک از طرح نهضت ملی 
مسکن نجف آباد

مرتضــی فــوالدی رئیــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان نجــف 
آبــاد در خصــوص آخریــن وضعیــت طــرح نهضــت ملــی مســکن 
ــا پیگیــری هــای انجــام شــده  ایــن شهرســتان اظهــار داشــت: ب
ــکن  ــی مس ــت مل ــوک نهض ــاری ۱۳ بل ــای معم ــه ه ــرای نقش ب
ــه ســاختمانی  ــه هــای شــهرداری اخــذ و پروان ــاد تایدی نجــف اب

اصاحــی ۱۲ بلــوک نیــز صــادر شــد.  
ــوک مصــوب شــده اذعــان  ــرداری ۱۳ بل ــه خاکب ــا اشــاره ب وی ب
ــاد در عرصــه ای  ــی مســکن نجــف آب ــروژه نهضــت مل داشــت: پ
بــه وســعت ۱۰ هکتــار و در قالــب ۱۸ بلــوک آپارتمانــی بــا تمامی 
ــاس  ــر اس ــه ب ــد ک ــی گردی ــهر جانمای ــات، در محــدوده ش خدم
آخریــن طــرح معمــاری تهیــه شــده تعــداد ۵۷۷ واحــد مســکونی 

در بلــوک هــای مذکــور طراحــی شــده اســت.  
فــوالدی بیــان داشــت: مطابــق بــا پاالیــش انجــام شــده در رابطــه 
بــا متقاضیــان طــرح نهضــت ملــی مســکن ایــن شهرســتان، تعداد 
ــاد واجــد شــرایط  ۷۶۰ نفــر بــرای ایــن طــرح در شــهر نجــف آب

شــناخته شــدند.  
وی افــزود: حــدود ســه هــزار نفــر از مــردم نجــف آبــاد در زمانــی 
ــامانه  ــی در س ــای انتخاب ــه ه ــزء گزین ــاد ج ــهر نجــف آب ــه ش ک
طــرح نهضــت ملــی مســکن نبــود، شــهر گلدشــت را بــه عنــوان 
شــهر مــورد تقاضــا انتخــاب نمودنــد کــه در صــورت اخــذ مصوبات 
شــورای مســکن شهرســتان و اســتان اقدامــات الزم جهــت تغییــر 

شــهر بــرای ایــن متقاضیــان انجــام مــی شــود.  
رئیــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان نجــف آبــاد اذعــان 
ــاز  ــاد نی ــن امــر در شــهر نجــف آب داشــت: در صــورت تحقــق ای
ــزار و ۷۶۰  ــه ه ــرای س ــن ب ــار زمی ــل ۴۰ هکت ــن حداق ــه تامی ب

ــت.   ــی اس متقاض

ــت خــود باشــد ایده هــای  ــن حال زمانی کــه ذهــن در آرام تری
خاقانــه بــه ســراغ مــا می آینــد. یــک فــرد بالــغ روزانــه بــه 
ــادآوری آن  ــا ی ــد، ام ــر می کن ــزار فک ــط ۵۰ ه ــور متوس ط
افــکار ســخت اســت و در حالــت طبیعــی بــه دلیــل جلوگیری 
از جنــون و دیوانگــی مغــز بخشــی از اطاعــات غیرضــروری را 
ــه فراموشــی ســپرده می شــود.  ــکار ب ــن اف ــد و ای ــاک می کن پ
بســیاری از افــراد اعتقــاد دارنــد نوشــتن ایده هــا وقــت تلــف 
ــات  ــری اطاع ــا بازنگ ــد ب ــا می توانن ــت و بعده ــردن اس ک
خــود ایده هــا را یــادآوری کننــد و در راســتای عملــی شــدن 
آن اقــدام نماینــد، امــا واقعیــت ایــن اســت کهــع بــا گذشــت 
ــی  ــه فراموش ــده و ب ــاک ش ــه پ ــات از حافظ ــان اطاع زم

ــود.  ــپرده می ش س
مهــم نیســت کــه چقــدر بــه حافظــه خــود اطمینــان داریــد و 
ممکــن اســت ایده هــای خــود را بــه یــاد آوریــد، بــه حافظــه 
خــود اعتمــاد نکنیــد و ایده های خــود را در جایــی ثبت کنید. 
ــه ایــن نکتــه نیــز توجــه کنیــد کــه قبــل از انجــام  البتــه ب
دادن آنهــا بایــد افــکار خــود را ســازماندهی کنیــد. از طرفــی 
ــید و  ــد باش ــا پایبن ــتن ایده ه ــی و نوش ــد آزاداندیش ــه رون ب
ــردم  ــر م ــد. اکث ــازماندهی کنی ــا را س ــان آن ه ــرور زم ــه م ب
ــرای  ــی ب ــی اندک ــا عده ای ــد ام ــی دارن ــیرا خوب ــای بس ایده ه
نوشــتن اقــدام می کننــد و اینــان همــان کســانی هســتند کــه 

ــند. ــت می رس ــه موفقی ب
نکاتی برای رسیدن به ایده ها

ــد آن را  ــما آم ــراغ ش ــه س ــی ب ــه ایده ای ــض اینک ــه مح * ب
ــد. ــت کنی یادداش

ــرور  ــای نوشــته شــده خــود را م ــر از چندگاهــی ایده ه * ه
ــده هــای غیرمفیــد  ــد، ای ــد و آن هــا را ســازماندهی کنی کنی
ــد. ــوه را توســعه دهی ــای بالق ــرای ایده ه ــد و ب ــر کنی را فیلت

* بعــد از نوشــتن ایده هــا بایــد بــرای تبدیــل آن بــه واقعیــت 
آن هــا را تقویــت کنید. 

* کارهــای خــود را طبــق روتیــن مشــخصی انجــام دهیــد و 
ــد.  ــک می کن ــا کم ــازی ایده ه ــتن و عملی  س ــه نوش ــن ب ای
ــدن در راس  ــدن و خوابی ــدار ش ــرای بی ــی ب ــن منظم روتی

ســاعتی مشــخص. 
اســتفاده از ایــن نــکات و عملــی کــردن آن هــا تاثیــر 
ــه  ــه ب ــت البت ــد داش ــره خواه ــی روزم ــتقیمی در زندگ مس
ــب  ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــادت ش ــه ع ــل ب ــه تبدی ــرط اینک ش
ایــده هــای بیشــتری نیــز بــه ذهنتــان می رســد و احســاس 

خوشــحالی بیشــتری می کنیــد.
مقاله کامل را در سایت خبری تحلیلی دیباگران بخوانید

احمد شریعتی

باهوش تر شدن با نوشتن ایده ها
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

موثرتریــن مداخلــه بهداشــتی بــرای پیشــگیری از ناتوانــی و 
مــرگ، واکسیناســیون اســت. اولیــن واکســن ســاخته شــده، 
ــای بســیار  ــال آن، واکســن ه ــه دنب ــود و  ب ــه ب واکســن آبل
ــای  ــه همــه گیریه ــی ک ــای عفون ــاری ه ــه بیم دیگــری علی
گســترده و کشــنده ایجــاد مــی کردنــد، ســاخته شــد.  
همــه مــی دانیــم کــه بــر اثــر واکسیناســیون همگانــِی آبلــه 
مدتهاســت ایــن بیمــاری در ســطح جهــان ریشــه کن شــده و 
بــه عنــوان اولیــن موفقیــت  تاثیــر واکسیناســیون بر ســامت 

جامعــه شــناخته مــی شــود. 
ــی  ــات بهداشــتی درمان ــا گســترش شــبکه خدم ــران ب در ای
اولیــه، دسترســی کــودکان و مــادران بــاردار به واکسیناســیون 
افزایــش یافتــه و تمــام  مناطــق شــهری و روســتایی کشــور، 
ــرو  ــد. پی ــرار دارن ــی واکسیناســیون ق تحــت پوشــش برنامه
اجــرای برنامــه ی واکسیناســیون در ســالهای  گذشــته، موارد 
ــوزادی و  ــزاز ن ــال، ک ــج اطف ــر فل ــی نظی ــه بیماریهای ــال ب ابت
دیفتــری در کشــور مــا بــه صفــر یــا نزدیــک بــه عــدد صفــر 

رســیده اســت.  
چرا واکسیناسیون تکمیلی در پناهندگان و مهاجرین 

خارجی انجام می شود؟ 
ــورهای  ــرخک در کش ــاری س ــزرگ بیم ــان ب ــب طغی متعاق
همســایه در ســال جــاری و مهاجــرت تعــداد زیــادی از 
مــردم ایــن کشــورها بــه ایــران،  مــواردی از بیمــاری 
ــف پوشــش  ــت شــده اســت. ضع ــا ثب ســرخک در کشــور م
واکسیناســیون در کشــورهای همســایه و پاییــن بــودن 
ــی نســبت  ــاع غیرایران ــودکان اتب ــیون ک پوشــش  واکسیناس

بــه کــودکان ایرانــی، ســبب شــده کــه ایــن گــروه (کــودکان 
ــل  ــای قاب ــاری ه ــه بیم ــال ب ــر ابت ــی) از نظ ــاع غیرایران اتب
پیشــگیری بــا واکســن بــه ویــژه ســرخک و فلــج اطفــال، در 
معــرض خطــر باالیــی قــرار گیرنــد. بــه همیــن دلیــل، وزارت  
ــور،  ــر کش ــال ۰۰۱۰ در سراس ــاه س ــت از ۰۱ دی م بهداش
اجــرای برنامهــی واکسیناســیون تکمیلــی کــودکان زیــر ۵۱ 
ســال اتبــاع غیرایرانــی را  علیــه دو بیمــاری ســرخک و فلــج 
ــه جهــت تامیــن و حفــظ ســالمت اتبــاع و  ــا ب اطفــال (صرف

ــرارداد.  ــن خارجــی) در دســتور کار ق مهاجری
در برنامه واکسیناسیون تکمیلی، چه اقدامات دیگری 

برای اتباع خارجی انجام خواهد شد؟  
در برنامهــی واکسیناســیون تکمیلــی مهاجریــن و اتبــاع 
ــودکان  ــر واکسیناســیون ک ــوه ب ــران، عال ــاکن ای خارجــی س
ــال  ــج اطف ــرخک و فل ــاری س ــه دو  بیم ــال علی ــر ۵۱ س زی
مکمــل ویتامیــن آ نیــز بــرای کــودکان زیــر ۱ ســال تجویــز 
ــادی  از  ــوارد زی ــروز م ــه ب ــه ب ــا توج ــن ب ــود. همچنی میش
بیمــاری ســل (توبرکلــوز) در مهاجریــن خارجــی، بیماریابــی 
ــه مــدت ۳  ــز ب ــی نی ــی ۵۱ ســال غیرایران ــراد باال ســل در اف

ــاه انجــام خواهــد شــد.  م
برای دریافت واکسن به کجا باید مراجعه نمود؟ 

ــوت  ــتان دع ــم شهرس ــی مقی ــن خارج ــاع و مهاجری از اتب
ــه  ــن ب ــت واکس ــت دریاف ــت جه ــن فرص ــود در اولی ــی ش م
مراکــز، پایــگاه هــای ســالمت و  خانــه هــای بهداشــت ســطح 

ــد.  ــه نماین ــاد مراجع ــف آب ــتان نج شهرس
شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد

واکسیناسیون تکمیلی پناهندگان و مهاجرین خارجی 

افتتاح بخش آنژیوگرافی و شیمی درمانی 
در بیمارستان شهید محمد منتظری

ادامه از صفحه ۱
ابوالفضــل ابوترابــی در مراســم افتتــاح بخــش آنژیوگرافی و شــیمی 
درمانــی بیمارســتان شــهید محمــد منتظــری در غــرب اصفهــان 
اظهــار داشــت: طــرح توســعه بیمارســتان در زمینــی بــه متــراژ ۲ 
هــزار و ۴۰۰ متــر مربــع و زیــر بنــای ۱۲ هــزار متــر بــا حمایــت 

۴۰ درصــدی خیــران و ۶۰ درصــدی دولــت عملیاتــی شــد.
وی بــا بیــان اینکــه بیمارســتان شــهید محمــد منتظــری در متراژ 
۷ هــزار و ۵۰۰ متــر مربــع اســت افــزود: همــت مســئوالن وقــت 
ــی و  ــش آنژیوگراف ــدازی بخ ــان در راه ان ــت و درم ــوزه بهداش ح

شــیمی درمانــی بیمارســتان طــی ۴ ســال نقــش باالیــی دارد.
نماینــده مــردم نجــف آبــاد در مجلس شــورای اســامی ادامه داد: 
ــد کــه  اورژانــس بیمارســتان را یکــی از بخش هــای اصلــی خوان
بــه علــت بحــران کرونــا دیرتــر از زمــان معیــن شــده افتتاح شــد.

وی از رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــه علــت تأمیــن 
تجهیــزات بخــش آنژیــو تقدیــر و تشــکر بــه عمــل آورد.

موســی مباشــری دربــاره وضعیــت مصــرف گاز در شهرســتان 
ــان  ــه اســتان اصفه ــی ک ــق روال ــرد: طب ــار ک ــاد، اظه نجف آب
ــا  ــد ب ــرد و روز بع ــل ک ــدارس را تعطی در روز اول ادارات و م
ــد  ــاز کردن ــود را آغ ــی کار خ ــز آموزش ــر ادارات و مراک تأخی
ــا  ــد و ب ــه ش ــش گرفت ــه در پی ــن روی ــم ای ــاد ه در نجف آب
ــزان مصــرف گاز  ــم می ــه انجــام دادی ــی ک ــزی دقیق برنامه ری

ــت. ــه شــدت کاهــش یاف ــع ب در ادارات و صنای
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه ۲ هــزار واحــد صنعتــی داریــم 
و بیشــتر ایــن واحدهــا نیــز از گاز اســتفاده می کننــد اداره گاز 
ــه  ــن کــرد، ب ــع تدوی ــرای صنای یــک برنامــه زمان بنــدی را ب
ــه  ــا را در ســه روز اول هفت ــن واحده ــن شــکل کــه گاز ای ای
بــه ۵۰ درصــد تقلیــل دادنــد. مشــکل اُفــت فشــار یــا قطعــی 
گاز در واحدهــای مســکونی نداشــتیم و در واحدهــای صنعتی 
کــه ضــرورت داشــت گاز را بــه شــکل معمــول خــود داشــته 
باشــند مقــداری از ۵۰ درصــد بیشــتر گاز مصــرف کردنــد تــا 

بــا مشــکل مواجــه نشــوند.
ــردم، ادارات  ــکاری م ــت: در کل هم ــاد گف ــدار نجف آب فرمان
ــرای  ــود. ب ــش ب ــه گاز رضایت بخ ــرف بهین ــع در مص و صنای
نظــارت بهتــر بــر مصــرف بهینــه گاز در مراکــز مختلــف چنــد 
گــروه نظارتــی تشــکیل دادیــم کــه بــه طــور دقیــق مصــرف 

ــای  ــه در هفته ه ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب گاز را رصــد می کردن
بعــد ســرما و اُفــت دمــا را خواهیــم داشــت آمادگــی الزم در 
ــه  ــود دارد ک ــدارس وج ــی و م ــتگاه های اجرای ــع و دس صنای

گاز را بــه شــکل مطلــوب مصــرف کننــد.
مباشــری ادامــه داد: طبق گــزارش اداره گاز میــزان مصرف گاز 
ــوده اســت. ــاد رضایت بخــش ب در ۱۰ روز گذشــته در نجف آب

کاهش 50 درصدی مصرف گاز در صنایع 

 توصیه های پلیس در خصوص پیشگیری 
از سرقت دوچرخه

ــرار  ــن ق ــای ام ــکان ه ــود را در م ــه خ ــکان دوچرخ ــد ام ــا ح ت
دهیــد و هرگــز آنهــا را بــدون محافــظ رهــا نکنیــد.   از قفــل هــای 
کابلــی یــا مفتولــی و یــا قفــل هــای زنجیــری ، بــرای قفــل نمودن 
دوچرخــه بــه اجســام ثابــت اســتفاده نماییــد.   نصب و اســتفاده از 
ردیــاب در دوچرخــه نیــز می توانــد در ایــن زمینــه کمــک زیــادی 
در پیشــگیری و مقابلــه بــا ســرقت داشــته باشــد. هنــگام خریــد 
ــای  ــد دوچرخــه ه ــال خری ــه دنب دوچرخــه حتمــا شــهروندان ب
ــد  ــنده بخواهن ــر اینصــورت از فروش ــند و در غی ــند باش دارای س
ــگ ،  ــراه رن ــه هم ــه ب ــدل دوچرخ ــه در آن م ــور رســمی ک فاکت
ســال ســاخت ، ســریال حــک شــده بــر روی تنــه دوچرخــه درج 
ــه دوچرخــه ســرقت  ــی ک ــا در صورت ــد ت ــده را صــادر نمای گردی
ــار  ــروقه را در اختی ــه مس ــی از دوچرخ ــات دقیق ــد اطاع گردی

همــکاران مــا قــرار دهنــد.



هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 27 دی 1401 6www.dibagaran7.ir 182 شـماره 

ــد.  ــه شــمار می رون ــی ب کــودکان آینده ســازان هــر جامعه ای
ــی  ــه موضوع ــک جامع ــه در ی ــد ک ــن باش ــر ای ــرار ب ــر ق اگ
ــی و  ــی آن از دوران کودک ــد آموزش های ــود بای ــه ش نهادین
مدرســه آغــاز شــود و بــا گذشــت زمــان و تغییــر نســل آن 

ــه فرهنــگ در جامعــه خواهدشــد.  آمــوزش تبدیــل ب
ارزش  بــا  مناطــق  دارای  ایــران  محیط زیســت 
ــی، ۳۳  ــارک مل ــادی اســت شــامل ۱۶ پ زیســت محیطی زی
پناهــگاه حیات وحــش، 9۴ منطقــه حفاظت شــده. از طرفــی 
ــبی  ــرایط مناس ــت در ش ــداری محیط زیس ــاخص  های پای ش
قــرار نــدارد و در بیــن ۱۴۶ کشــور دنیــا در انتهــای جــدول 

و در رتبــه ۱۳۲ قــرار دارد. 
ــب و آلودگــی محیط زیســت، حفاظــت  ــری از تخری پیش گی
و  از محیط زیســت  زیســتی کشــور، حفاظــت  تنــوع  از 
تضمیــن بهره منــدی درســت و مســتمر از محیط زیســت در 
راســتای توســعه پایــدار از اهــداف اصلــی ســازمان حفاظــت 
از محیط زیســت اســت. نقــش خانــواده در آمــوزش کــودکان 
ــه  ــه ایــن اهــداف بســیار پررنــگ اســت. ب ــرای رســیدن ب ب
ــه  ــم ک ــن می پردازی ــه ای ــه ب ــن مقال ــت در ای ــن جه همی
ــیم؟ ــت داشته باش ــتدار محیط زیس ــودکان دوس ــه ک چگون

 پدرهــا و مادرهــا بایــد شــیوه های مراقبــت از محیط زیســت 
را بــه کــودکان خــود آمــوزش دهنــد. وقتــی کــودکان 
آلودگی هــای  مقابــل  در  ببیننــد  را  الزم  آموزش هــای 
آینــده  و  می کننــد  مناســبی  برخــورد  محیط زیســت 

ــد زد. ــم خواهن ــود رق ــرای خ ــری را ب بهت
حفــظ زمیــن و منابــع طبیعــی، برقــراری ارتبــاط بــا حیوانات 
و طبیعــت از مــواردی اســت کــه بایــد بــه کــودکان آمــوزش 
داده شــود. زندگــی شــهری و فضــای مجــازی باعــث شــده 
ــی کســل، افســرده، چــاق، کم تحــرک و خســته  ــا کودکان ت
داشته باشــیم و لــذت کشــف طبیعــت می توانــد کــودکان را 
از ایــن حالــت خــارج کنــد. ایــن آموزش هــا از منــزل شــروع 

ــل می شــود.  ــه و رســانه ها کام و در مدرســه، جامع
آموزش هــای حفــظ محیط زیســت باورهــای کــودکان را 

ــد.  ــادت می کنن ــا ع ــه آن ه ــد و ب ــاح می کن اص
در ادامه برخی از شیوه های آموزش حفظ محیط زیست 

را بیان خواهیم کرد.
* الگوی مناسبی برای کودکان باشیم

* برای کودکانمان داستان بخوانیم
* با حیوانات مهربان تر باشیم 

* به کودکان باغبانی یاد بدهیم
* بازیافت را به کودکان یاد بدهیم

* با کودکمان به طبیعت برویم
* عادت های خوب را به فرزندمان یاد بدهیم 
* آموزش در وقت های مناسب داشته باشیم 

مقاله کامل را در سایت خبری تحلیلی دیباگران بخوانید
سمیه طالب

بودجــه ســال ۱۴۰۲ شــهرداری نجــف آبــاد، بــا مبلــغ ۸۴۶ 
ــورا شــد. بودجــه  ــن ش ــم ریاســت ای ــان تقدی ــارد توم میلی
۱۴۰۲ کــه مربــوط بــه ســتاد، مناطــق و ســازمان های 

وابســته بــه شــهرداری اســت،  ۴۳ درصــد نســبت بــه ســال 

ــت. ــد داش ــد خواه ۱۴۰۱ رش

دو مقام در مسابقات کشتی پهلوانی

مسابقات کشتی پهلوانی انتخابی استان در رده سنی بزرگساالن
یــادواره ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در ســالن ورزشــی 
ــم درســتی و  ــه عبدالرحی ــزار شــد ک ــان برگ ــی اصفه ــای ول پوری
امیرمهــدی مــداح از زورخانــه کیــان نجــف آبــاد موفــق بــه کســب 
مقــام اول و دوم در رشــته هــای میــل گیــری ســنگین و چــرخ تیــز 

شــدند. مقــام هــای کســب شــده :
عبدالرحیم درستیـ  رشته میل گیری سنگین ، مقام اول

امیرمهدی مداحـ  رشته چرخ تیز، مقام دوم

 نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد و 
آسیب های ناشی از آن      

بــی شــک خانــواده تأثیــر عمیقــی در رشــد کــودک دارد و 
ــواده ســالم  شــخصیت او را پی ریــزی می کنــد . اگــر محیــط خان
باشــد کــودک مهــر و محبــت یــاد مــی گیــرد و دارای اعتمــاد بــه 

ــود.  ــئولیت می ش ــاس مس ــس و احس نف
 کودکانــی کــه در محیــط خانــه پذیرفته نشــده اند و بــا محرومیت 
ــت  ــد ، محب ــرو بوده ان ــدر  روب ــادر و پ ــر م ــدان مه ــی و فق عاطف
ــه و  ــرک خان ــا ت ــد و ب ــاس نمی کنن ــران را احس ــف دیگ و عواط
مدرســه و ناســازگاری بــا جامعــه ، رفتــار خصمانــه بــروز می دهند. 
 حمایــت بیــش از انــدازه و اغمــاض بی نهایــت پــدر و مــادر نیــز 
ــاح  ــه اصط ــع و ب ــیار پرتوق ــودک بس ــه ک ــود ک ــبب می ش س
نازپــرورده بــار آیــد و در نتیجــه بــه تدریــج در ســازش بــا دیگــران 

دچــار اشــکال شــود. 
 مراقبــت مــادر و ایجــاد رابطــه عاطفــی او بــا فرزنــد بــه شــکلی 
کــه بــه حــس اســتقال طلبــی فرزنــد لطمــه نخــورد و همچنیــن 
رفتــار خردمندانــه و همــراه بــا مهربانــی پــدر بــه رشــد و متعــادل 

شــدن شــخصیت کــودک کمــک بســیار زیــادی می کنــد. 

تقدیم بودجه 1402 شهرداری در پارلمان شهری

کودکان دوستدار محیط زیست 
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کــوه گشــت خانوادگــی بــه مناســبت والدت حضــرت 
ــا حضــور  ــادر و روز زن ب ــام م ــرا)س( و گرامیداشــت مق زه
ــوردی، ــات کوهن ــر هی ــس و دبی ــی ریی ــی و قربعل چاوش

کوهنــوردان  و  کوهنــوردی  هــای  باشــگاه  از  تعــدادی 

ــه  ــاخه گل ب ــدای ش ــا اه ــراه ب ــاد هم ــف آب ــتان نج شهرس
بانــوان کوهنــورد و پذیرایــی بــا آش در محــل پایــگاه 
ــاد  ــف آب ــتان نج ــارک کوهس ــات پ ــوردی در ارتفاع کوهن

ــد. ــزار ش برگ

ناکام ماندن برنامه سرقت زنجیره ای سارقان

ســرهنگ یوســف بهــرام پــور ظهــار کــرد: تیــم ســرقت خودروهــا 
ــران  ــم در تی ــک خان ــرد و ی ــکل از ۲ م ــا ارزش متش ــوازم ب و ل

دســتگیر شــدند.
ــهر  ــاد و فوالدش ــودرو در نجف آب ــارقان دو خ ــن س ــزود: ای وی اف
را بــه ســرقت بــرده بودنــد و بــرای ادامــه ســرقت های خــود وارد 

تیــران شــدند.
ــارقان  ــن س ــرون، از ای ــران و ک ــی تی ــده انتظام ــه فرمان ــه گفت ب

ــد. ــف ش ــی کش ــیاء قیمت ــرد و اش ــاح س س
وی اضافــه کــرد: بــا بررســی ســوابق متهمــان مشــخص شــد کــه 
تاکنــون ســابقه ســرقت در اســتان اصفهــان را داشــته کــه پرونــده 
ــات  ــدی تحقیق ــل بع ــت و مراح ــدور کیفرخواس ــرای ص ــا ب آنه

تحویــل مقامــات قضایــی شــد.
ســرهنگ بهــرام پــور همچنیــن از اجــرای طــرح امنیــت اجتماعی 
خبــر داد و گفــت: در ایــن طــرح بر هم زننــدگان نظــم اجتماعی و 
توزیــع کننــدگان ُخرد مــواد مخدر شناســایی و جمع آوری شــدند.

ــی و گشــت های انتظامــی  وی خاطرنشــان کــرد: تیم هــای نظارت
ــش  ــت افزای ــن امنی ــرای تأمی ــس ب محســوس و نامحســوس پلی
یافتــه و در ایــن جریــان شناســایی متهمــان و مجرمــان ســابقه دار 

شناســایی شــده و دســتگیر شــدند.

 کوهپیمایی و کوه گشت خانوادگی 

لطفــا قبــل از خوانــدن تفکــر نقادانه به ســواالت زیــر فکر کنید:
ــا را  ــه آنه ــره بافاصل ــات روزم ــا اطاع ــه ب ــا در مواجه * آی

ــد؟ ــی کنی ــه رد م ــا بافاصل ــه ی پذیرفت
* آیا  در مواجهه با اطاعات روزمره از یک فرایند تبعیت می کنید؟ 

* آبــا در مواجهــه بــا اطاعــات روزمــره ســعی مــی کنیــد کــه 
بــا ســواالت هدفمنــد اعتبــار موضــوع را مشــخص کنیــد؟

* آیــا در مواجهــه بــا اطاعــات روزمــره ســعی مــی کنیــد کــه 
اعتبــار منبــع را مشــخص کنیــد؟

* آیــا در مواجهــه بــا اطاعــات روزمــره دقــت الزم در نتیجــه 
گیــری را اعمــال مــی کنیــد؟

منحصــر بــه فردتریــن توانایــی ما انســان ها، اندیشــیدن اســت. 
توانایــی خندیــدن و خنــدان، توانایــی ســخن گفتــن، توانایــی 
ــه  زندگــی اجتماعــی و تمامــی توانمنــدی هــای دیگــر مــا، ب
پیچیــده تریــن پدیــده ی جهــان یعنــی مغــز بــر مــی گــردد.  
تعریــف تفکــر  نقادانــه:  یکــی از بزرگترین نواقص سیســتم 
آموزشــی مــا در همــه ی ســطوح ایــن اســت کــه دانــش آمــوز 
یــا دانشــجو ، فقــط بــه آموختــن گمــارده مــی شــود و بــه نقــد 
و نقــادی آنهــا، اهمیتــی داده نمــی شــود. یــک مثــال مــی زنیم 
» افــراد ماهــر در تفکــر نقادانــه زنــان و مــردان ۳۰ تــا ۳۵ ســاله 
ای هســتند کــه اکثــرا در رشــته هــای علــوم پایــه مشــغول بــه 
تحصیــل بــوده و فرزنــد اول خانــواده مــی باشــند.« اگر شــما با 
شــنیدن ایــن جملــه یــه خوانــدن عبــارت ، هیــچ شــبه ای در 
ذهنتــان ایجــاد نشــد، مشــخصا فــردی هســتید که نمــی تواند 

بصــورت نقادانــه بیندیشــید. در حــال حاضــر مــا در برهــه ای از 
تاریــخ بــه ســر مــی بریــم کــه بــه آن عصــر انفجــار اطاعــات 
گفتــه شــده اســت: اینترنــت، گســتردگی رســانه هــای جمعــی 
و فــن آوری اطاعــات، همگــی موضوعاتــی هســتند کــه مــا را 
در معــرض اطاعــات قــرار مــی دهنــد و اگــر مــا فاقــد توانایــی 
تشــخیص اطاعــات کارآمــد باشــیم با مشــکات  فراوانــی روبه 
رو خواهیــم شــد. تفکــر نقادانــه یــک فراینــد شــناختی فعــال، 
هدفمنــد و ســازمان یافتــه اســت کــه بــا اســتفاده از آن فــرد به 
بررســی اطاعــات موجــود مــی پــردازد.در واقــع تفکــر خاق و 
تفکــر نقادانــه دو روی یــک ســکه انــد زیــرا در اولــی فرد ســعی 
ــا پدیــده هــای  مــی کنــد راه حــل هــا، ایــده هــا، مفاهیــم ی
هنــری را ارایــه نمایــد کــه بــی نظیــر و بدیــع باشــند. در تفکــر 
نقادانــه تــاش فــرد در ایــن اســت کــه نقــاط قــوت و ضعــف 
ایــده هــا، راه حــل هــا، مفاهیــم و ...... را روشــن نمایــد. ریشــه 
تفکــر نقادانــه بــه عنــوان یک مهــارت، مفهــوم شــک گرایی در 
علــم اســت. شــک گرایــی نقطــه تعــادل بیــن بدبینــی و طــرد 
ســریع هــر ادعــا در ابتــدا و زود بــاوری و پذیریــش هــر ادعــا 
بــدون ارزیابــی دقیــق اســت. شــک گررائــی مفهــوم مهمــی در 
علــم اســت چــرا کــه تمامــی یافتــه هــای علمــی را نــه بایــد به 

ســرعت رد کــرد و نــه بالعکــس، بــه ســرعت پذیرفــت.
مقاله کامل را در سایت خبری تحلیلی دیباگران بخوانید

الهام شهریاری

مهارت تفکر نقادانه

تیران وکرون

گردهمایی مربیان بیلیارد

اولیــن گردهمایــی مربیــان بیلیــارد نجــف آبــاد بــا حضــور موحــد 
ــی  ــاد، صمدان ــان شهرســتان نجــف آب رییــس اداره ورزش و جوان
رییــس هیــات بیلیــارد اســتان اصفهــان و نوریــان رییــس هیــات 
نجــف آبــاد برگــزار شــد کــه پیرامــون فعالیــت هــای یــک ســال 
گذشــته ایــن هیــات، اســتمرار و گســترش فعالیــت ایــن ورزش، 
همــکاری مســتمر و بیشــتر مربیــان بــرای رشــد و توســعه ورزش 

بیلیــارد و داشــتن عملکــرد مناســب باشــگاه هــا صحبــت شــد.
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ــان  ــتفاده از گیاه ــنتی و اس ــب س ــروزه ط ام
ــودن  ــه دالیلــی همچــون ریشــه دار ب دارویــی ب
در فرهنــگ و بــاور مــردم، کل نگــر بــودن طــب 
ســنتی، ســهولت دسترســی و ارزان بــودن و 
همچنیــن طبیعــی بــودن روش درمــان، توســعه 
ــا توجــه  پیــدا کــرده اســت. گیاهــان دارویــی ب
بــه خواصــی کــه دارنــد توســط متخصصــن طب 
ــا  ــیاری از بیماری ه ــان بس ــرای درم ــنتی ب س
معرفــی  بــه  ادامــه  در  می شــوند،  تجویــز 
ــود. ــم نم ــاره خواهی ــا اش ــن آن ه پرکاربردتری

خواص درمانی زنجبیل
ایــن گیــاه دارویــی، یــک آنتی اکســیدان و 
آنتی بیوتیــک قــوی و ضدالتهــاب و ضداسپاســم 
ضدویروســی  خــواص  زنجبیــل،  اســت. 
درمــان  در  بنابرایــن  دارد،  ضدقارچــی  و 
ــی از  ــای ناش ــب و درده ــردرد و ت ــودرد، س گل
ــر اســت  ــزا بســیار مؤث ســرماخوردگی و آنفوالن
و دردهــای قاعدگــی را هــم کاهــش می دهــد.

ریشــه زنجبیــل ضدتهــوع اســت و تقویت کننده 
سیســتم ایمنــی بــدن اســت و رادیکال هــای آزاد 
را کاهــش می دهد.ایــن گیــاه، از تجمــع ســموم 
در بــدن جلوگیــری می کنــد و بهبوددهنــده 
سیســتم گــوارش و گــردش خــون اســت. ایــن 
ــادل  ــون را متع ــد خ ــطح قن ــی، س ــاه داروی گی
ــوزش  ــد. س ــم می کن ــتها را تنظی ــرده و اش ک
ــرفه و  ــکین داده و ضدس ــخ را تس ــر دل و نف س

ســرطان اســت.
خواص دارویی سنبل الطیب

را  دارویــی  گیاهــان  خریــد  قصــد  اگــر 
نکنیــد.  فرامــوش  را  ســنبل الطیب  داریــد 
تأثیــر  ســنبل الطیب  خاصیــت  مهم تریــن 
و  اعصــاب  آرامــش  بــر  آن  فوق العــاده 
ســال  صدهــا  اســت.  عضــات  آرام ســازی 
ــان  ــرای درم ــی ب ــاه داروی ــن گی ــه ای ــت ک اس
بی خوابــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

ســنبل الطیب، ضدتشــنج و ضدهیجــان اســت و 
ــاه، ضــد  ــن گی ــد. ای میگــرن را برطــرف می کن

ــک  ــوان ی ــه عن ــت و ب ــده اس ــرم روده و مع ک
ضداسپاســم طبیعــی، دردهــای دوران قاعدگــی 
را کاهــش می دهــد. کاهش دهنــده فشــار خــون 
اســت و از ایــن طریــق به ســامت قلــب و عروق 
کمــک می کنــد. ســنبل الطیب درمــان مؤثــری 
بــرای درد ســیاتیک، سکســکه های مــداوم، 
حالــت تهــوع، بیمــاری مالیخولیــا و مــرض قنــد 

اســت.
خواص دارویی بابونه

بابونــه خــواص دارویــی فراوانــی دارد کــه برخــی 
از آن هــا عبارتنــد از:

ایــن گیــاه فوق العــاده، ضدالتهــاب، ضدمیکروب، 
ضداسپاســم، ضداضطراب، ضداســهال و ... است. 
ــه، تقویت کننــده طبیعــی مغــز و اعصــاب،  بابون

معــده، حافظــه و سیســتم ایمنــی بدن اســت.
ــدی  ــای جل ــه، زخم ه ــرور و آکن ــای غ جوش ه

ــد. ــزی پوســت را برطــرف می کن و ورم و قرم
ــل  ــود مح ــرای بهب ــر ب ــیار موث ــاه بس ــک گی ی

ــت. ــت اس ــوختگی پوس س
بابونــه یــک آرام بخــش قــوی اســت و مشــکات 
مربــوط بــه خــواب، بی قــراری و اضطــراب 

تأثیــر  گیــاه،  ایــن  می کنــد.  درمــان  را 
دارد. وزن  کاهــش  در  فوق العــاده ای 

خواص دارویی آویشن
آویشــن یــک ضدعفونی کننــده طبیعــی و یــک 
ضدباکتــری اســت. ایــن گیــاه بــرای پیشــگیری 
و درمــان ســرماخوردگی و عفونت هــای مجــاری 

تنفســی اســتفاده می شــده اســت.
خواص دارویی گل گاوزبان

ایــن گیــاه، غــم و انــدوه را از بیــن می بــرد و ضد 
وحشــت و اضطــراب اســت. مصــرف ایــن گیــاه، 
ــود تنگــی  ــع کــرده و در بهب ــی را رف حواس پرت
نفــس ناشــی از آشــفتگی ذهنــی مؤثــر اســت. 
برگ هــای تــازه گل گاو زبــان دارای مقــدار 
زیــادی ویتامیــن C هســتند. می تــوان از آن هــا 
ــواع  ــدن در ان ــرای تقویــت سیســتم ایمنــی ب ب
ــتفاده  ــوش اس ــورت دمن ــه ص ــا ب ــاالدها و ی س
کــرد. تصفیــه کننــده خــون و آرام کننــده 
ــب و  ــان قل ــده ضرب ــت. تنظیم کنن ــاب اس اعص

ــان افســردگی اســت. ــر در درم مؤث
خواص دارویی گیاه اسطوخودوس 

ــه  ــطوخودوس ب ــی اس ــن خوراک ــرف روغ مص

ــرف  ــد.  مص ــک می کن ــراب کم ــش اضط کاه
چــای اســطوخودوس، در بهبــود افســردگی 

نقــش دارد. 
خواص دارویی جنسینگ

ــی،  ــتم ایمن ــده سیس ــت کنن ــینگ تقوی جنس
ضــد التهــاب، ضــد اســترس، خــواب آور، و ضــد 
باکتــری اســت و ســبب افزایــش انــرژی، کاهش 
وزن، درمــان ســردرد، بهبــود گــوارش، کاهــش 
اســترس، کاهــش ســطوح قنــد خــون و تقویــت 
سیســتم ایمنــی می شــود . از جینســینگ 
به عنــوان یــک درمــان طبیعــی بــرای نابــاروری 

ــد. ــتفاده می کنن اس
بومادران

طبیعتــی گــرم دارد و در درمــان اختــاالت 
ــش  ــوغ و یائســگی و کاه ــی در دوران بل قاعدگ

ــد. ــد می باش ــه مفی ــادت ماهیان ــای ع درده
رازیانه

ــج  ــت. قولن ــخ اس ــد نف ــرم دارد و ض ــع گ طب
ــا  ــرده و ب ــع ک ــم را رف ــد. بلغ ــان می کن را درم
توجــه بــه داشــتن هورمــون زنانه، شــیر مــادران 
ــدر و  ــکن، م ــرک، بادش ــد. مح ــاد می کن را زی

ــد. ــز می باش ــده آور نی قاع
شیرین بیان

ــر  ــی عش ــده و اثن ــم مع ــرم دارد، زخ ــع گ طب
را درمــان کــرده و دســتگاه گــوارش را تقویــت 
ــن  ــیر را از بی ــزاج و بواس ــت م ــد. یبوس می کن

می بــرد.
گل ختمی

و  مثانــه  التهــاب  رفــع  باعــث  نشــاط آور، 
و  آســم  درمــان  در  و  می شــود  ادرار  قطــع 
ــرای  ــن ب ــت همچنی ــر اس ــدا مؤث ــی ص گرفتگ

اســت. مناســب  ســرماخوردگی 
اگــر قصــد خریــد گیاهــان دارویــی داریــد 
ــه  ــت ک ــن گلدش ــاری آنای ــد از عط می توانی
تولیدکننــده ۱۰۰ نــوع  عرقیــات ســنتی اســت، 

ــد. ــه نمایی تهی
سمیه شریعتی

گیاهان دارویی پرکاربرد را می شناسید؟

ــار  ــما را دچ ــت ش ــد پوس ــی توان ــک م ــرد و خش ــوای س ه
خشــکی، خــارش، التهــاب و قرمــزی کنــد. بــا رعایــت 
ایــن نــکات، بــه حفــظ رطوبــت طبیعــی پوســت خــو 
ــد. ــتان بروی ــکی زمس ــا خش ــارزه ب ــه مب ــد و ب ــک کنی کم

۱.  دمــای خانــه را تنظیــم کنیــد: گرمــای مرکــزی مــی 
ــر مــی کنــد، بنابرایــن  ــه شــما را خشــک ت ــد هــوای خان توان
بــرای حفــظ ســامت پوســت دمــای محیــط خانــه را بیــن ۲۰ 

تــا ۲۲ درجــه تنظیــم مــی کنــد.
2.  مرطــوب کــردن دســت هــا: پــس از شســت و شــوی 
دســت، پوســت آن را  بــا مرطــوب ســازی ســالم نگــه دارید. در 
فصــل زمســتان از پمــاد و یــا کــرم اســتفاده کنیــد در مناطــق 
ــت.  ــب اس ــیون مناس ــتفاده از لوس ــز اس ــوب نی ــرم و مرط گ
ــرماخوردگی و  ــه س ــا ب ــر ابت ــل خط ــه دلی شســتن دســت ب
آنفلوآنــزا و کرونــا بســیار اهمیــت دارد. اســتفاده از کــرم دســت 
ــت  ــامت پوس ــه س ــد ب ــی توان ــو م ــت و ش ــر شس ــد از ه بع

دســت کمــک مــی کنــد. 
۳.  درســت غــذا بخوریــد : گاهــی اوقــات پوســت بســیار 

ــا  ــق غذاه ــوان از طری ــی ت ــن شــرایط م خشــک اســت، در ای
ــا  ــگا۳ ی ــرب ام ــیدهای چ ــاوی اس ــه ح ــی ک ــل های ــا مکم ی
ــان،  ــذر کت ــن ب ــی و روغ ــن ماه ــد روغ ــتند، مانن ــگا۶ هس ام
ــرد ــتفاده ک ــد، اس ــی کن ــک م ــدن پوســت کم ــوب ش ــه مرط ب
۴. رونــد مراقبــت از پوســت صــورت را اصــاح کنیــد: 
ــر کــرم را  ــاک کننــده هــای مبتنــی ب در مــاه هــای ســرد، پ

انتخــاب کنیــد و از شــوینده هــای دارای الــکل کــه پوســت را 
ــوب  ــا از مرط ــد. شــب ه ــودداری کنی ــد، خ ــی کن خشــک م
کننــده غنــی تــری بــرای صــورت خــود اســتفاده کنیــد. لــب 
هایتــان را فرمــوش نکنیــد. اســتفاده از یک مرطــوب کننده می 
توانــد باعــث بهبــود لــب هــای خشــک و تــرک خــورده شــود.

5. دوش ولــرم بگیریــد : متخصصــان پوســت پیشــنهاد مــی 
کننــد بــرای حفــظ رطوبــت پوســت دوش ولــرم ۵ تــا ۷ دقیقه 
ای، داشــته باشــیم. همچنیــن هنــگام شســتن دســت هــا نیــز 
نبایــد بیــش از حــد از آب گــرم اســتفاده شــود. اگــر هنــگام 
شســت و شــو پوســت شــما قرمــز مــی شــود ایــن یعنــی اب 
خیلــی گــرم اســت. بــه گفتــه مراکــز کنتــرل و پیشــگیری از 
بیمــاری هــا شســتن دســت هــا بــا آب خنــک تــر بــه انــدازه 
ــرای  ــر اســت و ب ــا موث ــروب ه ــن ردن میک ــرم در از بی اب گ

پوســت تحریــک پذیــری کمتــری دارد.
زهرا طاهری

نکاتی برای داشتن پوست سالم در سرما


