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دانی که چرا ماه رجب ماه خداست
یا آنکه چرا باب کرم مفتوح است؟

یا آنکه چرا حساب این ماه جداست؟
زیرا که تولد جواد ابن رضاست
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دستگیری قاتالن پیرمرد ۷۷ ساله

 ســرهنگ میثــم گوهــری آرانی بیان داشــت: عصــر روز 2۸ مهرماه 
طــی تمــاس احــدی از کشــاورزان در جــاده ای فرعــی منتهــی بــه 
محــور ورودی ایــن شهرســتان مبنــی بــر رهــا شــدن  جســد یــک 
پیرمــرد ، بالفاصلــه کارآگاهــان پلیــس آگاهــی در محــل حاضــر 
و اقدامــات تخصصــی خــود را جهــت بررســی آغــاز مــی کننــد.

  اثبات فرضیه قتل  
ــراه  ــه هم ــی ب ــس آگاه ــی پلی ــان اداره جنای ــزود: کارآگاه وی اف
تیــم بررســی صحنــه جــرم و تشــخیص هویــت در محــل حضــور 
یافتــه و اقدامــات علمــی و تخصصــی خــود را آغــاز کــه در ادامــه 
بــا مشــاهده آثــار خفگــی فرضیــه قتــل وی بــه اثبــات رســیدو در 

کمتریــن زمــان ممکــن هویــت وی مشــخص گردیــد.
  کشف خودروی مقتول 

ــان  ــات کارآگاه ــرد : تحقیق ــوان ک ــی عن ــری آران ــرهنگ گوه س
ــت  ــن جنای ــالن ای ــا عام ــل ی ــرای شناســایی و دســتگیری عام ب
ادامــه داشــت تــا اینکه خــودروی شــخصی مقتــول کــه در ورودی 
یکــی از شــهرهای اطــراف ایــن شهرســتان رهــا شــده بــود توســط 

ماموریــن انتظامــی کشــف مــی شــود.
پــس از چندیــن هفتــه تــالش شــبانه روزی و رصــد هــای 
ــالن  ــت عام ــایی هوی ــه شناس ــبت ب ــان نس ــمندانه کارآگاه هوش
جنایــت صــورت گرفتــه مشــخص شــد مقتــول حیــن مراجعــه بــه 
شــهر خــود در بیــن راه دو نفــر را به عنوان مســافر ســوار کــه بنا به 
اعترافــات آنهــا پــس از دســتگیری مشــخص گردید دارای ســوابق 
کیفــری در زمینــه خریــد و فــروش مواد مخدر و ســرقت هســتند.
 دستگیری قاتالن پیرمرد در یکی از استان های همجوار 

ــات  ــن اطالع ــدن ای ــت آم ــا بدس ــزود: ب ــی اف ــام انتظام ــن مق ای
متهمــان بــه عنــوان مظنــون اصلــی تحــت تعقیــب قــرار گرفتــه 
و پــس از گذشــت ســه مــاه از وقــوع حادثــه مخفیــگاه ایــن افــراد 
در یکــی از اســتان هــای همجــوار شناســایی و در یــک عملیــات 
غافلگیرانــه و ضربتــی دســتگیر و بــه پلیــس آگاهــی شهرســتان 

نجــف آبــاد منتقــل کردنــد.
 اعتراف متهمان به قتل 

ــم دارای  ــر دو مته ــه ه ــان اینک ــا بی ــی ب ــری آران ســرهنگ گوه
ــرد:  ــان ک ــر نش ــوده ، خاط ــدر ب ــواد مخ ــه م ــدید ب ــاد ش اعتی
متهمــان کــه در ابتــدا منکــر ارتــکاب قتــل بودنــد پــس از مواجهه 
بــا مــدارک و مســتندات مســتدل ، لــب بــه اعتــراف بــاز کــرده و 

ــت برداشــتند. ــرده از راز جنای پ
ســرهنگ گوهــری آرانــی بــا اشــاره بــه تحویــل متهمان بــه مرجع 
قضایــی در خصــوص افــراد مســافرنما بــه راننــدگان عزیــز هشــدار 
داد و گفــت: بــه راننــدگان بــه خصــوص افــراد مســن توصیــه مــی 
کنیــم حتــی المقــدور بــه تنهایــی مســافرت نکننــد و در صــورت 
ضــرورت از ســوار کــردن افــراد مشــکوک در بیــن راه خــودداری و 
بــه پیشــنهاد هــای ارائــه شــده  بــرای رفتــن بــه راههــای پــرت و 
ــه  خــارج از شــهر توجــه نکننــد و در صــورت مشــکوک شــدن ب
افــراد خــودرو را در کنــار واحــد گشــت پلیــس پــارک کــرده و یــا 
ــه مرکــز فوریــت هــای  ــا ارســال پیامــک ب از طریــق تمــاس و ی

پلیســی 110 موضــوع را بــا مامــوران پلیــس در میــان بگذارنــد.

ئیــس ســتاد نــوروزی شــهرداری نجف آبــاد گفــت: در ســومین 
جلســه ســتاد نــوروزی شــهرداری نجف آبــاد، پیرامون مســائلی 
ماننــد تهیــه گل، درخــت و درختچــه جهــت زیباســازی 
میدان هــا، معابــر و مناطــق شــهری، اجــرای ســه مــدل 
فضــای مفــرح و جــذاب ویــژه شــهروندان )افطــار تــا ســحر و 
ــد اســکان و  ــکان جدی ــه م ــژه برنامه هــای مناســبتی(، ارائ وی
دایــر کــردن تورهــای گردشــگری بحــث و تبــادل نظــر شــد.

رســول صادقــی خاطرنشــان کــرد: تدویــن طــرح شــیفت بندی 
ــتگاه  ــی ایس ــوروز، برپای ــام ن ــور در ای ــت حض ــان جه کارکن
و بنرهــای معرفــی و اطالع رســانی برنامه هــا، فضاســازی 
ــب  ــد و نص ــی، خری ــا، جانمای ــازی رویداده ــهر، مستندس ش
المان هــای نــوروزی در میدان هــا و مناطــق مختلــف شــهر از 

دیگــر مســائل مطــرح شــده در ســومین نشســت ســتاد اســت.
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری نجــف آبــاد تصریــح کــرد: 
رفــع مشــکل روشــنای معابــر و تعامــل بــا اداره بــرق، تعویــض 
تابلوهــای ترافیکــی و تدابیــر ویــژه بــرای روان ســازی ترفیــک 
ــتقرار  ــا اس ــافران ب ــهری و مس ــی ش ــن ایمن ــوروز، تأمی در ن
خودروهــای آتشنشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری، حــذف 
نازیبایی هــای شــهری، سامان بخشــی معضــل ســگ های 
دیوارهــا،  ترمیــم  ســاختمانی،  نخاله هــای  و  بالصاحــب 
شناســایی ظرفیــت گردشــگری منطقــه، زیباســازی نــوری و 
نصــب کانکس هــای نظافــت شــهری از دیگــر دســتورکارهای 

ــود. ــاد خواهنــد ب ــوروزی شــهرداری نجــف آب ن

آمادگی شهرداری نجف آباد برای نوروز 1402

منابــع  توســعه  و  برنامه ریــزی  معــاون  عیــدی،  احمــد 
انســانی شــهردار نجف آبــاد بــا اشــاره بــه رفــع مشــکل 
12 ســاله مســجد جامــع صالح آبــاد بــا بلــوار آیــت اهلل 
ــاف  ــای مســتمر اداره اوق ــا پیگیری ه ــرد: ب ــار ک ــی، اظه امین
نجف آبــاد، دفتــر امــام جمعــه، هیئــت امنــای مســجد، 
ــالک  ــد ام ــت واح ــهردار و هم ــه و ش ــام جمع ــی ام همراه
شــهرداری نجــف آبــاد ایــن واحــد، پــس از 12 ســال 
پیگیــری مســتمر بــرای آزادســازی معارضــات مســجد جامــع 
ــید. ــه رس ــه نتیج ــی ب ــت اهلل امین ــوار آی ــا بل ــاد ب ــح آب صال

وی بــا اشــاره بــه هزینــه آزادســازی ایــن پــروژه، افــزود: هزینه 
ــازی  ــزان آزادس ــه می ــال اســت ک ــارد ری ــازی 4۳ میلی آزادس
عرصــه ۷00 مترمربــع و میــزان آزادســازی اعیــان ۶0۹ 

ــوده اســت. ــع ب مترمرب
تعارضــات بلــوار آیــت اهلل امینــی حدفاصــل خیابان شــریعتی تا 

کمربنــد شــمالی بــه طــول حــدود دو هــزار متــر و بــا عرضــی 
معــادل ۳۵ متــر بــه مبلــغ 2۵0 میلیــارد ریــال آزادســازی شــد.

ــرای  ــده ب ــام ش ــات انج ــداد توافق ــه تع ــاره ب ــا اش ــدی ب عی
آزادســازی امــالک معــارض بــا پــروژه بلــوار آیــت اهلل امینــی، 
تصریــح کــرد: ۳۸ مــورد توافــق بــرای ایــن موضــوع انجــام و در 

ــا 1۳0 نفــر توافــق شــده اســت. ایــن خصــوص ب
وی تاکیــد کــرد: در ازای توافــق بــا ایــن افــراد، واگــذاری ملــک 

و پرداخــت ریالــی بــه صــورت کامــل انجام شــده اســت.
ــا و دارای  ــهری پوی ــه ش ــیدن ب ــور رس ــه منظ ــت: ب وی گف
ــارکت و  ــم مش ــت داری ــهروندان درخواس ــک روان، از ش ترافی
همــکاری بیشــتری بــا مجموعــه مدیریــت شــهری نجف آبــاد 
ــود در  ــای موج ــردن گره ه ــاز ک ــازی ها و ب ــه آزادس در زمین

ــر شــهری داشــته باشــند. معاب

رفع مشکل 12 ساله
هزینه 4۳ میلیارد ریالی شهرداری 
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آزمون های سراسری خوشنویسی
 

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
سراســری  آزمــون  بــا  همزمــان  آبــاد  نجــف  شهرســتان 
در  خوشنویســی  آزمــون   ، کشــور  ســطح  در  خوشنویســی 
خــط  از  و  خوشنویســی  مختلــف  ســطوح  در  آبــاد  نجــف 
مقدماتــی تــا  ممتــاز در ســه روز متوالــی  برگــزار گردیــد.

مســئول آمــوزش و امتحانــات انجمــن خوشنویســان نجــف آبــاد 
گفــت : ایــن آزمــون در دو بخــش خــط تحریــری و خــط درشــت  
و در دوره هــای  مقدماتــی ، متوســط ، خــوش ، عالــی و ممتــاز و 
خــط تحریــری در ســه ســطح مقدماتــی ، تکمیلــی و پیشــرفته بــا 
حضــور ۶0 نفــر از عالقــه منــدان هنــر خوشنویســی  در ســطوح 
ــری در دوره  ــط تحری ــاز و خ ــا دوره ممت ــی ت ــف از مقدمات مختل

هــای مبتــدی ،تکمیلــی و پیشــرفته برگــزار شــد. 
 امیــر جعفــری هــدف از برگــزاری ایــن  آزمــون را ارتقــاء ســطح 
ــن رشــته   ــه ای ــدان ب ــان انجمــن و عالقمن خوشنویســی هنرجوی
اعــالم نمــود و افــزود : آزمــون هــای خوشنویســی به منظــور اعطاء 
مــدرک معتبــر انجمــن خوشنویســان ایران بــه هنرجویــان در این 
ــر  ــه هن ــدان ب ــور عالقمن ــود و  حض ــی ش ــزار م ــتان برگ شهرس
خوشنویســی در شهرســتان نجــف آبــاد کــه یکــی از قطــب هــای 
خوشنویســی کشــور می باشــد ؛ مایه مباهات و خرســندی اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــری  ــی و پیگی ــور بررس ــه منظ ــاد ، ب ــف آب ــتان نج شهرس
ــالم و  ــت االس ــور حج ــا حض ــهادت ب ــار و ش ــی ایث پایتخت
المســلمین حســناتی امــام جمعــه، مقیمــی مشــاورفرهنگی 
ــی نماینــده مــردم  ــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ، ابوتراب وزی
ــس شــورای اســالمی  ــران و کــرون در مجل ــاد و تی نجــف آب
، مباشــری فرمانــدار ، لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی شهرســتان و جمعــی از مســئولین شهرســتان 
ــه  ــام جمع ــر ام ــاه در دفت ــن م ــم بهم ــنبه پنج روز چهارش

ــد. ــاد برگــزار گردی نجــف آب

ــس اداره  ــوی رئی ــوح موس ــن ل ــید حس ــت س ــن نشس در ای
ــاد ، در خصــوص طــرح  فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف آب
ــاخص ،  ــهدای ش ــه ش ــهادت از جمل ــار و ش ــی ایث پایتخت
اهــداف طــرح ، شناســنامه شهرســتان ، پیوســتار رســانه ای و 
فرهنگــی ، بیانــات رهبــر انقــالب در دیــدار بــا اهالــی نجــف 
آبــاد در ســال 1۳۹4 و جایــگاه ایثــار و شــهادت در بیانیــه گام 

ــان نمــود . ــواردی را بی دوم انقــالب م
در ادامه مدعوین ، پیشــنهاداتی در راســتای اجرایی شدن طرح 
بــه صــورت ســاالنه در هــر شــهری بحث و تبــادل نظــر کردند.

پایتختی ایثار و شهادت نجف آباد

 در آییــن جشــنی که از ســوی شــعبه بنیــاد بین المللی آبشــار 
عاطفه ها در شهرســتان نجف آباد برگزار شــد ۶0 ســری کمک 
جهیزیــه بــه نوعروســان تحــت حمایــت ایــن بنیــاد اهــدا شــد.

بــه گفتــه مدیــر شــعبه ایــن بنیــاد در شهرســتان نجــف آبــاد، 
جشــن مذکــور بمناســبت میــالد مولــود کعبــه حضــرت علــی 
ــژه  ــدار وی ــاون اســتاندار و فرمان ــا حضــور مع ــه الســالم ب علی
شهرســتان، ریاســت کمیتــه امــداد امــام خمینــی، جمعــی از 
خیریــن و خانــواده هــای تحــت حمایــت خیریــه آبشــار عاطفه 

هــا در ســالن شــهروند نجــف آبــاد برگــزار شــد.
زهــرا غالمــی بــا اشــاره بــه فعالیــت این خیریــه در شهرســتان 
ــاد  ــت: بنی ــار داش ــون اظه ــا کن ــال ۹۵ ت ــاد از س ــف آب نج
ــش  ــت پوش ــراد تح ــه اف ــا ب ــه ه ــار عاطف ــی آبش بین الملل
خــود خدماتــی از قبیــل تهیــه کمــک جهیزیــه، بســته هــای 

معیشــتی، هزینه هــای درمــان، تحصیلــی، البســه، غــذای گرم، 
ــه مــی کنــد. ــوازم منــزل و... بمناســبت هــای مختلــف ارائ ل

او اضافــه کــرد: کمــک جهیزیــه اهدایــی بــه نوعروســان شــامل 
ــرش، ســرویس  یخچــال، اجــاق گاز ، بخــاری، لباسشــویی، ف
ــت  ــرخ گوش ــو و چ ــه، ات ــپزخانه، قابلم ــرویس آش ــوب، س چ
ــر 1۵0  ــغ ب ــوان بال ــری را می ت ــر س ــی ه ــت و ارزش ریال اس

میلیــون ریــال عنــوان کــرد.
ــا در  ــه ه ــار عاطف ــی آبش ــن الملل ــاد بی ــعبه بنی ــر ش مدی
شهرســتان نجــف آبــاد در پایــان از اهــدای ۳0 دســتگاه 
دوچرخــه نیــز بمناســبت تولــد حضــرت علــی در غالــب طــرح 
اکــرام ایتــام خبــر داد و گفــت: در ایــن طــرح خیریــن بنیــاد 
بــه کــودکان ایتــام تحــت حمایــت ۳0 دســتگاه دوچرخــه بــه 

ــد. ــه کردن ــان هدی ــون توم ــدود 110 میلی ــی ح ارزش ریال

برگزاری جشن و اهدای کمک جهیزیه به نوعروسان

آزمون خوشنویسی در منطقه مهردشت  

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان نجــف آبــاد همزمــان بــا آزمون سراســری خوشنویســی 
در ســطح کشــور ، آزمــون خوشنویســی در بخــش مهردشــت در 
ســطوح مختلــف خوشنویســی و بــا نظــارت اداره فرهنگ و ارشــاد 
ــر  ــید اکب ــهید س ــرانه ش ــتان پس ــتان در دبیرس ــالمی شهرس اس
رفیعــی پــور شــهر علویجــه بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 
هــر ســاله و همزمــان بــا سراســر کشــور برگــزار شــد. غالمعلــی 
ــت و  ــش مهردش ــان بخ ــن خوشنویس ــئول انجم ــفیعی مس ش
ــا حضــور ۳۸  مســئول برگــزاری آزمــون  افــزود : ایــن آزمــون  ب
نفــر از عالقــه منــدان  برگــزار شــد و کــم ســن تریــن هنرجــوی 
شــرکت کننــده ۹ســال و مســن تریــن ۶2ســاله بــود. وی گفــت 
:ایــن آزمــون در دو بخــش خــط تحریری و خط درشــت  و در دوره 
هــای  مقدماتــی، متوســط، خــوش، عالــی و ممتاز و خــط تحریری 
در ســه ســطح مقدماتــی، تکمیلــی و پیشــرفت برگــزار مــی شــود.

با حمایت بنیاد بین المللی آبشار عاطفه ها در شهرستان نجف آباد 
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بررسی موضوعات مهم ترافیکی شهرستان

جلســه شــورای ترافیــک شهرســتان بــه ریاســت موســی مباشــری 
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد در محل 

فرمانداری تشــکیل شــد. 
در ایــن جلســه ضمن طــرح موضوعــات مهــم ترافیکی شهرســتان 
، مصوبــات کمیتــه هــای فنــی شــهرداری هــای شهرســتان مطرح 

و بــه تصویب رســید.
همچنیــن در پایــان جلســه پیرامون مشــکل اتوبوســرانی در محله 
قلعــه ســفید گلدشــت و شــهر جــوزدان مطــرح و تصمیمــات الزم 

ــد. اتخاذ ش
ــاد ویــژه برنامــه هــای  عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آب
چهــل و چهارمیــن ســالگرد پرافتخــار پیــروزی انقــالب 
ــاد را تشــریح نمــود. ــران مجموعــه شــهری نجــف آب اســالمی ای

ــل شــهرداری  ــن المل ــور بی ــزارش اداره ارتباطــات و ام ــه گ ب
ــام اهلل  ــت ای ــن گرامیداش ــی ضم ــدس امام ــاد مهن ــف آب نج
دهــه فجــر و اعیــاد خجســته مــاه مبــارک رجــب مجموعــه 
برنامــه هــای ایــن مناســبت ویــژه  بــا شــعار »مــن کــه فرزنــد 

ایــن ســرزمینم« را تشــریح نمــود.
ــه  ــپاه ناحی ــارکت س ــا مش ــت  ب ــاد گف ــف آب ــهردار نج ش
ــاد،  ــف آب ــه نج ــام جمع ــر ام ــاد، دفت ــف آب ــتان نج شهرس
ــق  ــی مناط ــات مذهب ــر هیئ ــهر و  دیگ ــهرو ویزدانش ویالش
مجموعــه جشــن هــای عیــد انقــالب همزمــان بــا 12 بهمــن، 
آغــاز دهــه مبــارک فجــر در ســالن موهبــت مجموعه ورزشــی 
آزادی امیرآبــاد شــروع، و بــا برگــزاری جشــن هــای مردمی در 
تاریــخ هــای 1۳ بهمــن در ســالن والیت ویالشــهر و حســینیه 
ــرا)س(،  ــه الزه ــینیه فاطم ــن در حس ــا، 14 بهم میرزاخانی ه
1۵ بهمــن در ســالن یــزدان پــاک یزدانشــهر و 1۹ بهمــن در 

ســالن شــهروند ادامــه خواهــد داشــت.
مهنــدس امامــی افــزود عــالوه بــر جشــن هــای مناطــق یــاد 
شــده، نمایشــگاه برگــی از تاریــخ و نمایــش اســناد و روزنامــه 
هــای انقــالب اســالمی در خانــه تاریخــی مهرپرور)مــوزه مردم 
ــری  ــاد(، نمایشــگاه عکــس انقــالب در گال شناســی نجــف آب
ــر( و  ــخ و مفاخ ــوزه تاری ــرزاده )م ــی کبی ــه تاریخ ــر خان مه
نمایشــگاه آثــار شــهداء در خانــه ایثار)خانــه شــهیدان حجتی( 
ــای  ــه ه ــه خان ــا و مجموع ــته  برپ ــام خجس ــن ای ــز در ای نی

ــود. تاریخــی پذیــرای عالقمنــدان ایــن عرصــه خواهــد ب
ــی مــزار شــهداء  ــزود مراســم غبارروب ــاد اف شــهردار نجــف آب
ــا آرمــان هــای شــهدای واالمقــام و امــام  و تجدیــد میثــاق ب
راحــل)ره(، تــدارک فضاســازی شــهری، آذیــن بنــدی معابــر و 
میادیــن، بنــر و پایــه هــای تبلیغاتــی ســطح شــهر بــا شــعار 
مــن کــه فرزنــد ایــن ســرزمینم، مســابقه کتابخوانــی از کتــاب 
آن ســوی آفتــاب و پویــش هــای خاطــرات دهــه فجــر شــهرم 
ــش از ۵0  ــدارک بی ــتم، ت ــالب هس ــد انق ــک فرزن ــن ی و م
ســری از مجموعــه ســیر نمایشــگاهی دســتاوردهای انقــالب 
اســالمی بــا موضوعاتــی چــون، دســتاوردهای انقــالب، صعــود 
چهــل ســاله، اگــر انقــالب اســالمی نبــود، راه روشــن اســت، 
ســالم بــه آینــده و.. جهــت برگــزاری نمایشــگاه هــای  دهــه 

فجــر در مــدارس مناطــق مختلــف شــهری و مراکــز فرهنگــی 
ــی  ــنل، برپای ــی پرس ــابقات ورزش ــهر، مس ــطح ش ــری س هن
ایســتگاه هــای فرهنگــی بــا نــام »ایســتگاه انقــالب« از تاریــخ 
1۸ بهمــن در میادیــن مناطــق  و پوشــش معابــر منتهــی بــه 
ــاوره  ــای مش ــه ه ــا غرف ــن ب ــی 22 بهم مســیرهای راهپیمای
ــالب و  ــس انق ــودک، عک ــازی ک ــن، ب ــاد تبیی ــی، جه مذهب
نمایشــگاه هــای ایــن مناســبت، نورافشــانی شــب 22 بهمــن و 
تــدارک مراســم راهپیمایــی باشــکوه پیــروزی انقالب اســالمی 
ــوان  ــه عن ــی)ره( را ب ــام خمین ــدان ام ــل می ــران در مح ای
ــاد  بخشــی از ویــژه برنامــه هــای مجموعــه شــهری نجــف آب

بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر تشــریح نمــود.

من که فرزند این سرزمینم
به مناسبت سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران و همزمان اعیاد خجسته رجب

معرفی معاون برنامه ریزی و توسعه 
فرمانداری ویژه شهرستان نجف آباد

ــژه شهرســتان  ــدار وی موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمان
نجــف آبــاد در جلســه شــورای اداری کارکنــان فرمانــداری محمــد 
محمــدی را بــه عنــوان معــاون برنامــه ریــزی و توســعه فرمانداری 

ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد معرفــی کــرد .
 محمــدی ســابقه خدمــت بــه عنــوان کارمنــد جهــاد کشــاورزی، 
مهاجریــن خارجــی  و  اتبــاع  اداره کل  و سرپرســت  معــاون 
اســتانداری سیســتان و بلوچســتان، رئیــس گــروه سیاســی 
اســتانداری سیســتان و بلوچســتان، معاون و سرپرســت فرمانداری 
ــاون  ــار، مع ــداری خوانس ــت فرمان ــاون و سرپرس ــتان، مع اردس
فرمانــداری فالورجــان، معــاون فرمانــداری مبارکــه، معــاون برنامه 
ــی و  ــع معدن ــادی و صنای ــژه اقتص ــه وی ــعه منطق ــزی و توس ری
ــل و  ــد غیرعام ــناس اداره کل پدافن ــارس، کارش ــج ف ــزی خلی فل
کارشــناس اداره کل اتبــاع و مهاجریــن خارجــی اســتانداری 

ــت. ــته اس ــان را داش اصفه
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

 رشد 2 درصدی آموزش های
 فنی و حرفه ای در کشور

در ســال جــاری آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای در کل کشــور 
رشــد 2 درصــدی داشــته و جلــب مشــارکت بیــش از 40 
ــات  ــز از اقدام ــت نی ــوار صنع ــا ج ــه ی ــوار کارخان ــتان ج هنرس
ــوده اســت کــه در حــال برنامــه ریــزی و تــالش  ــزرگ دیگــر ب ب

ــتیم. ــش آن هس ــرای افزای ب
ــرای  ــا جــوار صنعــت ب ــه ی طــرح هنرســتان هــای جــوار کارخان
ــروی انســانی  ــت نی ــای اقتصــادی و تربی ــت ه ــتفاده از ظرفی اس

ــن شــده اســت. ــف تدوی ــی بخــش هــای مختل مهارت

نخســتین  دانشــجوی فیزیــک دانشــکده مهندســی کامپیوتــر 
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجف آبــاد در مقطــع دکتــری بــا 
دفــاع از رســاله دکتــری خــود به صــورت عملــی و بــا عنــوان 
»طراحــی و ســاخت میکــروکاواک دیــود نورگســیل آلــی« بــا 
همــکاری صنایــع اپتیــک اصفهــان )صاایــران( دانش آموختــه 
و موفــق بــه اخــذ گواهــی اســتاندارد نانومقیــاس از معاونــت 
ــن  ــون ای ــد و اکن ــوری ش ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن علم

ــه تجاری ســازی رســیده اســت. ــه مرحل محصــول ب
اســالمی  آزاد  دانشــگاه  فیزیــک  دکتــری  دانش آموختــه 
واحــد نجف آبــاد در گفت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری 
ــاختار  ــرد: س ــان ک ــود بی ــاله خ ــده رس ــا در تشــریح چکی آن
ــه  ــی  ب ــیل آل ــود نورگس ــامل دی ــودی ش ــروکاواک دی میک
ــراگ  اســت. در  همــراه نانوســاختار رســانای بازتابنده هــای ب
ــای  ــان دوره ای از فیلم ه ــراگ، چیدم ــای ب ــع بازتابنده ه واق
نــازک بــا ضخامــت اپتیکــی چــارک موجــی هســتند هنگامی 
کــه نــور در فصــل مشــترک میــان دو مــاده دی الکتریــک بــا 
ــب  ــق ضری ــد، تطاب ــرود می آی ــف ف ــت مختل ــب شکس ضرای
ــه  ــور می شــود کــه ســرانجام ب ــش ن شکســت موجــب بازتاب

تداخــل ســازنده پرتو هــا می انجامــد.
ــور  ــواج ن ــزود: تداخــل ســازنده همــه ام ــد اف طاهــره دریکون
ــود.  ــور می ش ــاالی ن ــکاس ب ــه انع ــر ب ــده منج ــاب ش بازت
همیــن موضــوع اســاس اســتفاده از ایــن نانوســاختار ها 
بــرای میکروکاواک هــای OLED اســت. چنیــن ســاختارهایی، 
ــر،  ــور کمت ــات ن ــر، تلف ــب باالت ــه مرات ــت ب ــور کیفی فاکت

ــتند. ــری را دارا هس ــاب زیادت ــاال و بازت ــتحکام ب اس
وی اضافــه کــرد: یافته هــای ایــن پژوهــش راه را بــرای 

بــرای  آلــی  نورگســیل  دیــود  میکــروکاواک  ســاخت 
ــزر،  ــا، لی ــوری، مدوالتوره ــای ن ــد فیلتر ه ــی مانن کاربرد های
ــرای  ــی ب ــی اساس ــه گام ــرده ک ــاز ک ــوری و ... ب ــع ن مناب
ــت. ــوط اس ــای مرب ــی و فناوری ه ــع الکترواپتیک ــعه صنای توس

دانش آموختــه دکتــری فیزیــک دانشــگاه آزاد اســالمی 
ایــن  عملــی  جنبــه  بــر  تأکیــد  بــا  نجف آبــاد  واحــد 
ــه اینکــه ایــن پژوهــش جنبــه  ــا توجــه ب پژوهــش گفــت: ب
ــه و  ــام نپذیرفت ــران انج ــون در ای ــته و تاکن ــردی داش کارب
ــی  ــای آل ــت میکروکاواک ه ــی صنع ــای فعل ــزء چالش ه ج
ــم در  ــدوارم بتوان ــود؛ امی ــان محســوب می ش در ســطح جه
آینــده نزدیــک در راســتای عملیاتــی کــردن ایــن فنــاوری 

ــم. ــر باش ــت مؤث در صنع

اخذ گواهی استاندارد نانومقیاس

پیست اسکی فریدونشهر بین المللی شد

ــی  ــن الملل ــای بی ــت ه ــه پیس ــه مجموع ــر ب ــت دیگ ــک پیس ی
ــد. ــه ش ــران اضاف ای

ــران  ــکی ای ــیون اس ــای فدراس ــری ه ــت و پیگی ــی درخواس در پ
و هیــات اســکی اســتان اصفهــان، در پاییــز ســال جــاری برنــارد 
ــی اســکی از زیرســاخت هــای  ــراد نماینــده فدراســیون جهان گای
پیســت اســکی فریدونشــهر بازدیــد و شــرایط دریافــت مجــوز بین 

المللــی در ایــن پیســت مــورد بررســی قــرار گرفــت.
محمــود یســلیانی رییــس هیــات اســکی اســتان اصفهــان اظهــار 
ــکی،  ــی اس ــیون جهان ــده فدراس ــد نماین ــی بازدی ــت: در پ داش
ــن  ــته های آلپای ــبختانه پیســت اســکی فریدونشــهر در رش خوش
و اســنوبرد و در مــاده اســاللوم و ژیــان مــورد تاییــد فنــی 
فدراســیون جهانــی اســکی قــرار گرفــت و گواهینامــه بیــن المللی 

ــن پیســت صــادر شــد. ای
ــعه  ــت و توس ــن پیس ــل ای ــا تکمی ــت: ب ــان گف ــلیانی در پای یس
فنــی ایــن مجموعــه ظرفیــت هــای بزرگــی بــرای ورزش اســکی 
و زمســتانی در کشــور و اســتان اصفهــان فراهــم مــی شــود. امیــد 
ــه  ــئوالن مربوط ــدان و مس ــاری عالقمن ــت و همی ــا هم ــت ب اس
شــاهد برگــزاری مســابقات بیــن المللــی در پیســت اســکی 

ــیم. ــهر باش فریدونش

عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد در نشســت صمیمــی 
بــا معتمدیــن منطقــه 4 بــا توجــه بــه مباحــث غیــر مرتبــط 
مطــرح شــده در جلســه گفت شــاید چــون در کشــور مدیریت 
جامــع شــهری نداریــم مســائلی مثــل نبــودن پلیــس یــا عابــر 
بانــک در اینگونــه جلســات مطــرح مــی شــود البتــه بســیاری 
ــا  ــه قطع ــت ک ــوط اس ــداری مرب ــه فرمان ــائل ب ــن مس از ای
ــود. ــداری پیگیــر آن هــا خواهــد ب اگــر مراجعــه شــود فرمان

شــهردار نجــف آبــاد در خصــوص زیباســازی اطــراف مــدارس 
ــم  ــاًل ه ــا قب ــرد م ــالم ک ــا اع ــوده درون آنه ــفالت فرس و آس
گفتــه ایــم اگــر آمــوزش و پــرورش همــکاری کنــد و بخشــی 
از هزینــه هــا را متقبــل شــود مــا حاضریــم اشــکاالت از ایــن 

دســت را برطــرف کنیــم.
وی افــزود در حــال احــداث ســالن اجتماعات بــا ظرفیت 200 
نفــر بــرای یزدانشــهر هســتیم و افتتــاح مجموعه ورزشــی امام 
رضــا )ع( در پــارک فیــروزه ضمــن رفــع نیــاز جامعــه ورزش، 
کمــک شــایانی بــه رشــد ورزش در منطقــه 4 خواهــد کــرد.

ــد  ــذر کمربن ــه زیرگ ــه مطالب ــاره ب ــا اش ــه ب ــان در ادام ایش
جنــوب و شــمال یزدانشــهر گفــت ایــن مطالبــه، مطالبــه بــه 

ــت. ــازی اس ــه اداره راه و شهرس ــه در حیط ــت ک ــی اس حق
ــوا و بارندگــی  ــه خاطــر ســردی ه ــزود ب ــه اف ــی در ادام امام
هــای اخیــر در خصــوص آســفالت معابــر  کار را متوقــف کــرده 
ایــم کــه بــه حــول و قــوه الهــی در اســفند مــاه دوبــاره پیگیــر 

آن خواهیــم بــود.
 ایشــان در خصــوص در خواســت و مطالبه پایه هــای تبلیغاتی 
در ســطح شــهر و اختصــاص اتوبــوس بــرای حمل همشــهریان 
در روزهــای پنجشــنبه بــه آرامســتان گفــت در خصــوص پایــه 
ــت و  ــام اس ــال انج ــی در ح ــی کار کارشناس ــای تبلیغات ه
ــل همشــهریان  ــرای حمــل و نق ــوس ب ــرای اختصــاص اتوب ب
ــم داد. ــام خواه ــای الزم را انج ــری ه ــتان پیگی ــه آرامس ب

وی ادامــه داد توجــه عادالنــه بــه منابــع و نیازهای شــهر وجود 
دارد و کل شــهر نجف آباد بــزرگ را به صورت واحد می نگریم.

ــای  ــرانه فض ــش س ــوص افزای ــاد در خص ــف آب ــهردار نج ش
ســبز گفــت همــکاران مــن در شــهرداری نجــف آبــاد در حــال 
ــعت ۵  ــه وس ــی ب ــارک بزرگ ــداث پ ــرای اح ــزی ب ــه ری برنام
هکتــار در کنــار بیمارســتان فاطمــه الزهــرا )س( هســتند کــه 
ــه زودی عملیــات احــداث آن اجرایــی خواهــد شــد. انشــااهلل ب

نشست شهردار نجف آباد و معتمدین منطقه 4 شهری 
در مسیر جریان خدمت

با طراحی و ساخت »میکروکاواک دیود نورگسیل آلی« انجام شد
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ــی و   ــیار عال ــه بس ــتن برنام ــا داش ــت ب ــهرداری گلدش ش
تــالش بــی وقفــه برنامه هــای خــود را انجــام دهــد 

ــاد  ــتان نجــف آب ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
ــاره  ــا اش ــخنانی ب ــود در س ــی جلســه ب ــخنران پایان ــه س ک
ــهر  ــی و پیشــرفت ش ــای عمران ــروژه ه ــام پ ــه انج ــه اینک ب
در گــرو برنامــه ریــزی هــای مســتمر و اندیشــه هــای روشــن 
شــهرداری اســت، بیــان کــرد: خوشــبختانه شــهرداری 
گلدشــت توانســته بــه خوبــی ایــن اصــل را رعایت کنــد و در 
ــا کــرده اســت.  ــی نقــش خــود را ایف ــه خوب پیشــرفت شــهر ب
ضروریــات  از  را  جهــادی  کار  انجــام  مباشــری  موســی 
ــار  ــت و اظه ــی دانس ــای عمران ــروژه ه ــهر و پ ــرفت ش پیش
داشــت: شــهرداری شــهر گلدشــت بــا داشــتن برنامــه هــای 
بســیار عالــی، تــالش بــی وقفــه و بــدون محدودیــت زمانــی 
توانســت بــه خوبــی برنامه هــای در نظــر گرفته شــده را اجرا 
کنــد و ایــن بــه خاطــر اتحــاد و حضــور بــی نظیــر شــهردار، 
ــت. ــهر اس ــن ش ــهرداری ای ــان ش ــورا و کارکن ــای ش اعض

او افــزود: عــالوه بــر برنامــه ریــزی مناســب و کار جهــادی در 
ایــن میــان نبایــد از برنامــه هــای فرهنگــی نیــز غافــل شــد 
چــون از مــواردی اســت کــه باعــث پیشــرفت بســیار خــوب 

ــود.  ــهر می ش ش
ــه  ــاره ب ــا اش ــخنانش ب ــه س ــاد در ادام ــف آب ــدار نج فرمان
ســختی و مشــکالت تامیــن بودجــه در شــهرداری هــا اظهــار 
داشــت: وقتــی بــه کارهــای انجــام شــده در گلدشــت نــگاه 
ــد را درســت  ــه داده ان ــا ک ــن پول ه ــم ای ــم می بین ــی کن م
هزینــه کــرده کــرده چــه بســا اغلــب مواقــع بودجــه هــا در 
ــان  ــد خودش ــه بای ــود بلک ــرار داده نمی ش ــا ق ــار آنه اختی
ــب  ــه را کس ــن بودج ــی ای ــای قانون ــد از راه ه ــالش کنن ت

ــالش اســت.  ــر و ت ــد تدابی ــن موضــوع نیازمن ــد و ای کنن
می بینم در گلدشت الحق و االنصاف کار شده 

ــهر  ــای ش ــاز ه ــی نی ــش بین ــزود: پی ــه اف مباشــری در ادام
ــت  ــوش و درای ــده ه ــان دهن ــا نش ــع آنه ــه موق ــام ب و انج
ــام  ــه نظ ــبت ی ــردم نس ــنودی م ــث خوش ــت و باع ــاال اس ب

ــد. ــد ش ــالمی خواه ــوری اس جمه
ــرون  ــی از بی ــدار وقت ــوان فرمان ــه عن ــن ب ــه داد: م او ادام

ــاف  ــق و االنص ــه الح ــم ک ــی بین ــم م ــی کن ــگاه م ــهر ن ش
ــی  ــام م ــنگی انج ــای قش ــهر کاره ــن ش ــده و در ای کار ش
شــود، ایــن اتحــاد و هماهنگــی کــه بیــن شــهرداری، امــام 
جمعــه و شــورا هســت باعــث پیشــرفت امــور بویــژه کارهــای 
ــات  ــه موضوع ــهردار در زمین ــه ش ــده درحالیک ــی ش فرهنگ

ــح داد.  ــر توضی ــی کمت فرهنگ
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه نجــف آبــاد اظهــار 
داشــت: همیشــه گفتــه ام بایــد رایزنــی کنیــم، اگــر برخــی 
مصوبــات اشــکالی دارد را هــم بصــورت فنــی و کارشناســانه 
بررســی کنیــم امــروز در اجــرای قوانیــن دســت شــهرداران 
و مســووالن بشــدت بســته و نمــی توانــد کاری انجــام 
ــرق و گاز  ــازات آب و ب ــذاری امتی ــوص در واگ ــد، بخص ده
ــم  ــی ه ــر تخلف ــته و اگ ــهردار را بس ــت ش ــون دس ــه قان ک
ــر قانــون جوابگــو باشــد در نتیجــه ایــن  بکنــد بایــد در براب
ــود  ــل ش ــی ح ــس و قانون ــق مجل ــد از طری ــات بای موضوع
لــذا پیشــنهاد مــی کنــم کمیتــه ویــژه ای تشــکیل شــود تــا 
شــهردار بــه تنهایــی گرفتــار و پاســخگو نباشــد بلکــه در آن 

ــد. ــری کنن ــم گی ــه تصمی کمیت

زحمات مدیریت شهری گلدشت انصافا قابل تقدیر است

گلدشت

بررسی مسائل و مشکالت کارخانه سپید نخ 
با حضور فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد

ــژه شهرســتان  ــدار وی موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمان
ــای  ــهردار و اعض ــی ش ــدس فردوس ــراه مهن ــه هم ــاد ب ــف آب نج
ــد و  ــخ بازدی ــپید ن ــه س ــت از کارخان ــالمی گلدش ــورای اس ش
ــد. ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــه را م ــن کارخان ــکالت ای ــائل و مش مس

شــایان ذکــر اســت در کارخانــه ریســندگی و بافندگــی ســپید نــخ 
تعــداد ۷00 نفــر کارگــر مشــغول بــکار مــی باشــند.

گلدشت

پیست اسکی فریدونشهر بین المللی شد

یــک پیســت دیگــر بــه مجموعــه پیســت هــای بیــن المللــی ایران 
اضافــه شــد. در پــی درخواســت و پیگیری های فدراســیون اســکی 
ــران و هیــات اســکی اســتان اصفهــان، در پاییــز ســال جــاری  ای
برنــارد گایــراد نماینــده فدراســیون جهانــی اســکی از زیرســاخت 
ــت  ــرایط دریاف ــد و ش ــهر بازدی ــکی فریدونش ــت اس ــای پیس ه
مجــوز بیــن المللــی در ایــن پیســت مــورد بررســی قــرار گرفــت.

محمــود یســلیانی رییــس هیــات اســکی اســتان اصفهــان اظهــار 
ــکی،  ــی اس ــیون جهان ــده فدراس ــد نماین ــی بازدی ــت: در پ داش
ــن  ــته های آلپای ــبختانه پیســت اســکی فریدونشــهر در رش خوش
و اســنوبرد و در مــاده اســاللوم و ژیــان مــورد تاییــد فنــی 
فدراســیون جهانــی اســکی قــرار گرفــت و گواهینامــه بیــن المللی 

ــن پیســت صــادر شــد. ای
ــن  ــی ای ــن پیســت و توســعه فن ــل ای ــا تکمی ــت: ب یســلیانی گف
مجموعــه ظرفیــت هــای بزرگــی بــرای ورزش اســکی و زمســتانی 
ــا  در کشــور و اســتان اصفهــان فراهــم مــی شــود. امیــد اســت ب
همــت و همیــاری عالقمندان و مســئوالن مربوطه شــاهد برگزاری 
ــی در پیســت اســکی فریدونشــهر باشــیم. ــن الملل مســابقات بی

جام قهرمانی کشور در دستان دختران نجف آبادی

تیــم هیــات تکواندو شهرســتان نجف آبــاد به ســرمربیگری فهیمه 
ســلمانی زاده و مربیگــری زهــره افضــل، مرجان سلحشــوری، مریم 
کاظــم زاده و سرپرســتی فاطمــه ســلمانی زاده در رقابت های لیگ 
دســته یــک پومســه کشــور )جــام نشــاط( بــر ســکوی قهرمانــی 
ایســتاد. رقابــت هــا در خانــه تکوانــدو در گــروه بانــوان بــا حضــور 

212 پومســه رو پیگیــری شــد کــه هیــات تکوانــدو نجــف آبــاد بــا 
کســب ۵1  امتیــاز ) کســب ۵ مــدال طال، 1 نقــره و 2 برنــز انفرادی 
و ۳ مــدال طــال و 4 برنــز تیمــی( روی ســکوی قهرمانــی ایســتاد و 
برتریــن ســرمربی، فنــی تریــن بازیکــن اســتاندارد و فنــی تریــن 

بازیکــن ابداعــی از تیــم نجــف آبــاد انتخــاب و معرفــی شــدند.

موسی مباشری فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد: 
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

اولیــن جشــنواره و نمایشــگاه توســعه و پیشــرفت کشــاورزی 
نویــن محصــوالت گلخانــه ای )فلفــل دلمــه ای رنگــی( از 2۹ 
دی مــاه تــا دوم بهمــن مــاه بــا همــکاری دفتــر نمایندگــی 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان در شهرســتان های نجف آبــاد و 
ــران و  ــتان تی ــاورزی شهرس ــاد کش ــرون و جه ــران و ک تی

کــرون برگــزار شــد.
ــت:  ــه گف ــن برنام ــیه ای ــرون در حاش ــران و ک ــدار تی فرمان
تاکنــون بیــش از ۸۵0 پروانــه بهره بــرداری گلخانــه در 
شهرســتان تیــران و کــرون صــادر شــده و ســطح زیرکشــت 
محصــوالت گلخانــه ای در ایــن شهرســتان ۳۶0 هکتار اســت 
ــرداری  ــه بهره ب ــد پروان ــرف تأیی ــز در ش ــوز نی و 1۷00 مج
ــتان  ــن شهرس ــاالی ای ــت ب ــان دهنده ظرفی ــه نش ــت ک اس

ــت. ــوزه اس ــن ح ــتغال زایی در ای ــرای اش ب
علــی محمــدی کیــا بــا تأکیــد بــر تکمیــل زنجیــره 
تولیــد محصــوالت گلخانــه ای، پرهیــز از تک محصولــی 
در گلخانه هــا و به کارگیــری نیروهــای بومــی افــزود: بــا 
ــه افزایــش ســرمایه گذاری مــردم در ایــن بخــش و  توجــه ب
ــه ای به جــای کشــت های  ــد محصــوالت گلخان ــش تولی افزای

آب بــر، نیــاز بــه ایجــاد صنایــع تبدیلــی و پایانــه صادراتــی در 
شهرســتان بیشــتر احســاس می شــود. همچنیــن در مــدت 
ــه  ــرق و گاز مواج ــوص ب ــدی در خص ــش ج ــا چال ــر ب اخی
نشــدیم امــا تکانه هایــی نیــز احســاس کردیــم. بنابرایــن در 
ــرژی  ــرف ان ــازی مص ــاخت ها، بهینه س ــاد زیرس ــار ایج کن
ــتان و  ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــه س ــد در برنام ــز بای نی

ــرد. ــرار گی ــه داران ق گلخان
مهــرداد مرادمنــد، رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
ــاورزی  ــی کش ــار از اراض ــه 2۵00 هکت ــان اینک ــا بی ــز ب نی
اســتان بــه کشــت محصــوالت گلخانــه ای اختصــاص یافتــه، 
گفــت: از ایــن میــزان ۷00 هکتــار مربــوط بــه کشــت فلفــل 
دلمــه ای و نیمــی از آن در شهرســتان تیــران و کــرون قــرار 
دارد. همچنیــن ۷0 تــا ۸0 هــزار تــن فلفــل دلمــه ای تولیدی 
اســتان صــادر می شــود، امــا نیازمنــد تکمیــل زنجیــره 
تولیــد بــا بســته بندی مناســب، برندســازی و بازاریابــی 
ــدگان  ــده تولیدکنن ــر عه ــت، ب ــر دول ــالوه ب ــه ع هســتیم ک

نیــز قــرار دارد.

دیدار با سرپرست جدید اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی تیران و کرون

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان نجــف آبــاد ، ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا علــی معینی سرپرســت جدیــد اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی تیــران و کــرون روز شــنبه ۸ بهمــن 

مــاه دیــدار و گفــت و گــو کــرد.
ــاد اســالمی  ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــدار رئی ــن دی ــدای ای در ابت
نجــف آبــاد ضمــن تبریــک انتصــاب ایشــان بــه عنــوان سرپرســت 
ــه  ــا اشــاره ب اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی تیــران و کــرون و ب
گســتردگی فعالیــت هــای فرهنگــی هنری و هــم جــواری دو اداره 
ــا همــکاری و تعامــل دو  ــا یکدیگــر ،  اظهــار امیــدواری کــرد ب ب
ــری و  ــمنِد هن ــای ارزش ــتای ظرفیت ه ــر در راس ــا یکدیگ اداره ب
توانمندی هــای هنرمنــدان حــوزه فرهنــگ و هنــر دو شهرســتان 

گام هــای موثــری برداریــم .

تیران و کرونفعالیت 360هکتار گلخانه در تیران و کرون
تیران و کرون

ــروگاه  ــد نی ــی احــداث چن ــات اجرای ــاز عملی ــا آغ ــان ب همزم
ــا ظرفیــت 11۵۷ مــگاوات در اســتان اصفهــان  خورشــیدی ب
کــه بــا حضــور دکتــر لطیفــی معــاون رییــس جمهــور و رییس 
ســازمان امــور اداری و اســتخدامی کشــور و اســتاندار اصفهــان 

بــه صــورت وبینــاری برگــزار شــد در شهرســتان نجــف آبــاد 

ــا  ــیدی ب ــروگاه خورش ــداث 4 نی ــی اح ــات اجرای ــز عملی نی

ظرفیــت 40 مــگاوات بــرق آغــاز شــد.

احداث نخستین دانشکده طب سنتیآغاز ساخت چهار نیروگاه خورشیدی

ــان:  ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــت رواب سرپرس
یــک  عنــوان  بــه  امیرالمؤمنیــن)ع(  دانشگاه ســاز  خیریــه 
ــا 42  ــان ب ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــر دانش ــت نظ ــه تح خیری
هیــأت مؤســس  بنیانگــذاری شــد و هــدف از تأســیس آن 
ســاخت دانشــکده و دانشــگاه های حــوزه بهداشــت و درمــان 
در راســتای ارتقــای ســالمت مــردم اســت. مقــرر شــد 1۶ 
بهمــن مــاه، کلنــگ احــداث دانشــکده طــب ســنتی زده شــود .
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پاشــو دنیاتــو تغییــر بــده، جهــان منتظــره ببینه 
ــی  ــا می خواه ــر واقع ــی! اگ ــه کار می کن ــو چ ت
ــک روز  ــی! ی ــه اراده کن ــن، کافی ــک کاری ک ی
ــن االن  ــر همی ــده، اگ ــور نمان ــه کنک ــتر ب بیش
ــه  ــی ب ــی و تســت های منتخــب را بزن اراده کن
هدفــت می رســی! ســرمایه نــداری، دنبــال 
ــراه  ــا هم ــا م ــداری، ب ــده ن ــدنی، ای ــدار ش پول
را دالری  ایــن شــرایط درآمــدت  شــو!  در 
ــوب  ــای خ ــه چیزه ــط ب ــد فق ــو بای ــن! ت ک
ــن  ــط در ای ــت فق ــای مثب ــی. انرژی ه ــر کن فک
ــالش  ــد، همیشــه ت ــه ســمتت می آی صــورت ب
ــه  ــه هم ــیدن ب ــا رس ــت ب ــاوی اس ــردن مس ک
اهــداف! اگــر تــالش کنیــم بــه هــر چیــزی کــه 
ایــن  از  می خواهیــم، می رســیم و بســیاری 
جمــالت کــه هــر روز در بســیاری از صفحــات 

اینترنتــی می بینیــم. 
مغــز انســان در بــار اول هــر چیــزی را می خواند، 
ــالت  ــد. جم ــاور می کن ــنود ب ــد و می ش می بین
بــا شــیوه های گوناگــون بــر اندیشــه افــراد تاثیــر 
ــت  ــت، اندیشــه مثب دارد. جمــالت شــاد و مثب
را ایجــاد می کنــد و احســاس های منفــی را 
ــیر  ــی مس ــالت انگیزش ــد. جم ــگ می کن کم رن
ــت  ــد هدای ــکار قدرتمن ــه ســمت اف ذهنــی را ب
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــزه الزم را ب ــد و انگی می کن
اهــداف ایجــاد می کنــد. بنابرایــن خوانــدن 
ــدی نیســت.  ــاد ب ــز زی جمــالت انگیزشــی چی
ــی  ــت! در برخ ــوی ماجراس ــک س ــن ی ــا ای ام
افــراد انگیــزه و اعتمــاد بــه نفــس کاذب ایجــاد 
ــن  ــر روی ذه ــعه مضــر ب ــد اش ــد و مانن می کن

ــذارد. ــر می گ ــرد تاثی ف
از طرفــی تاثیــر جمــالت انگیزشــی ماننــد تاثیر 
اخــم و دعــوای یــک پــدر نســبت به فرزنــد خود 
اســت. اخــم و دعــوای پــدر در بارهــای اول تاثیر 
زیــادی  دارد امــا وقتــی بــه مــرور زمــان تکــرار 
می  شــود تاثیــر خــود را از دســت می دهــد 
و فرزنــد در مقابــل آن عکس العملــی نشــان 
نخواهــد داد. جمــالت انگیزشــی نیــز بــه همین 
ــا را  ــدام آن ه ــردی م ــی ف صــورت اســت و وقت
ــد، دلســرد شــده   ــری از آن نبین ــد و تاثی بخوان
و ایــن جمــالت نــه تنهــا تاثیــر مثبتــی نــدارد، 
ــا  ــت. ت ــد داش ــز خواه ــی نی ــر منف ــه تاثی بلک
جایــی کــه برخــی از کابــران متعقدنــد کــه ایــن 
جمــالت انگیزشــی بــا تکــرار زیــاد اثــر خــود را 
از دســت داده انــد و احساســات کاربــران را تحت 
تاثیــر قــرار داده تــا جایــی کــه حــس می کننــد 

ــده اند.  ــاس کاذب ش ــار احس ــه دچ ک
ــه  ــتند ک ــاد هس ــن اعتق ــر ای ــر  ب ــی دیگ برخ
ــدارد  ــی ن ــر مثبت ــا تاثی ــه تنه ــالت ن ــن جم ای
ــر منفــی دارد. یکــی از  ــر روی آن هــا اث بلکــه ب
کاربــران اظهــار داشــت کــه وقتــی ایــن جمالت 
ــا  ــای دنی ــم اتم ه ــم احســاس می کن را می خوان
تحــت فرمــان مــن هســتند و بــدون مــن قــرار 

ــد. ــت بمان ــا بی حرک ــت دنی اس
ــام  ــد انج ــی قص ــه کس ــی ک ــا زمان ــا ت نهایت
ــد آن کار را   ــد و اراده نکن ــته باش کاری را نداش
انجــام نمی دهــد، رفتــن بــه مشــاوره، دادن 
ــت و  ــده اس ــردن و ... بی فای ــت ک انگیزه،حمای

ــد.  ــد بخواه ــخص بای ــود ش خ

گول صفحات و جمالت انگیزشی را نخورید 
امــروزه شــبکه های اجتماعــی مملــو از صفحــات 
انگیزشــی شــده اســت کــه به اســم روانشانســی 
ــد.  ــی می زنن ــش و انگیزش ــای امیدبخ حرف ه
ــت  ــد در پش ــی نمی دانن ــراد حت ــیاری از اف بس
ــالت را  ــن جم ــی ای ــه کس ــات چ ــن صفح ای
ــا  ــط دارد ی ــالت مرتب ــا تحصی ــد. آی می نویس
اصــال تحصیــالت دانشــگاهی دارد؟ آیــا در 
زندگــی واقعــی فــردی موفــق اســت؟ آیــا 
اعتقــاد قلبــی بــه ایــن جمــالت دارد؟ بــه 
ــه  ــا ن ــن حرف ه نظــر روانشناســان شــاخص ای
تنهــا مفیــد نیســت بلکــه ضربــه زننــده اســت 
ــه  ــن جمــالت ک ــر ای ــر معکــوس دارد. اکث و اث
ــی  ــا ویدئوی ــف گرافیکــی ی در قالب هــای مختل
ــه  ــتند ک ــدی هس ــای ناکارآم ــتند حرف ه هس
محتــوای عمیــق و حساب شــده ایی ندارنــد. 
ــا  ــم ی ــی می کنی ــال زندگ ــر دیجیت ــا در عص م
ــن  ــرعت! همی ــر س ــم عص ــت بگویی ــر اس بهت
ــرای تقاضــا در رســیدن  ــی اســت ب خــود عامل
ــه!  ــری در دو هفت ــداف. الغ ــه اه ــگام ب زودهن
ــال  ــاه! ح ــک م ــی در ی ــان انگلیس ــه زب مکالم
ــزاران از  ــه! و ه ــک جمل ــدن ی ــا خوان ــوب ب خ
ــوارد راه را  ــیاری از م ــه در بس ــه ک ــن نمون ای
ــد.  ــاز می کن ــودجو ب ــراد س ــرداری اف ــرای کالهب ب
افــراد بایــد بداننــد در مســیر رســیدن بــه اهداف 
ــوند  ــرو می ش ــت روب ــا شکس ــات ب ــی اوق خیل
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــادی در رس ــل زی ــرا عوام زی
تاثیرگذرانــد و تنهــا فاکتــور رســیدن بــه هــدف 
ــرط  ــا ش ــت ام ــرط الزم اس ــت، ش ــالش نیس ت
ــا  ــه تنه ــالت ن ــه جم ــت. این گون ــی نیس کاف
ــر  ــرز فک ــه ط ــد بلک ــراد نمی کن ــه اف ــی ب کمک

ــد.  ــا می کن ــتباهی را الق اش

)درصــد  انگیزشــی  جمــالت  نویســنده های 
ندارنــد(  نیــز  مرتبــط  تحصیــالت  باالیــی 
ــا  ــد ب ــعی دارن ــه س ــتند ک ــرادی هس ــب اف اغل
ــا  ــاس از نظریه ه ــتی و اقتب ــای دم دس توصیه ه
و مفاهیــم علــوم روانشناســی آبرویی بــرای خود 
کســب کننــد و بــه دنبــال منافــع و ســود خــود 
و صرفــا کســب درآمــد و شــهرت هســتند. ایــن 
ــه  ــد هم ــه می توانن ــتند ک ــی هس ــراد مدع اف
ــع  ــای ســاده رف ــا راه حل ه مشــکالت بشــر را ب
کننــد امــا توصیه هایشــان ســاده، اشــتباه و 

ــت.  ــا اس پرخط
ــکلی را  ــچ مش ــل هی ــی ح ــراد توانای ــن اف ای
ندارنــد و تنهــا بــا وعــده، چرپ زبانــی، ســخنان 
دل انگیــز و اغواکننــده کــه مطابــق ســلیقه 
ــد و  ــب می دهن ــران را فری ــت دیگ ــنونده اس ش
ــا  ــکالت ب ــل مش ــی و ح ــا از مثبت اندیش مرتب
ــرف  ــات ح ــه کائن ــت ب ــرژی مثب ــتادن ان فرس
افــرادی  بــرای  می کننــد  ســعی  می زننــد. 
ــتند و  ــکالت هس ــر مش ــت درگی ــه سال هاس ک
ــیاهچاله های  ــد و درون س ــدا نکرده ان ــی پی راه
ــک  ــای ی ــتند راهکاره ــر هس ــان درگی ذهینش

ــد.  ــه کنن ــی ارائ دقیقه ای
ــم  ــر کنی ــه فک ــت ک ــاده لوحانه اس ــی س خیل
ایجــاده  ســالیان  طــی  در  کــه  مشــکالتی 
شــده اند بــا شــنیدن و گفتــن یــک ســری 

جملــه و تمریــن فــوری حــل شــود. 
در واقعیــت هــر تغییــر درونــی با درد و احســاس 
ــی!  ــا سرخوش ــه ب ــت ن ــراه اس ــایند هم ناخوش
ــقت و  ــالش، مش ــت ت ــر و موفقی ــه تغیی الزم
ســختی کشــیدن، صــرف وقــت و زمــان و قبــل 
ازآن شــناخت کامــل و ریشــه یابی مشــکالت بــه 
صــورت علمــی و اصولــی اســت. مــردم انتظــار 
ــک چــوب  ــد ی ــد جمــالت انگیزشــی مانن دارن

جادویــی عمــل کنــد و موجــب تغییــرات پایــدار 
ــه  ــم ک ــی ه ــی درونشــان شــود و زمان و ناگهان
نتیجــه نمی گیرنــد ســرخورده تر خواهنــد شــد 

ــد.  و آســیب روحــی می بینن
القائات مثبت افراطی جلوی

 تالش را می گیرد!
افــراد بــا کمــک مشــاورین ظرفیــت روانی شــان 
را بــاال می برنــد و می تواننــد احساســات منفــی 
ــرده و  ــل ک ــان تحلی ــایند را در درونش و ناخوش
ــات  ــود احساس ــا وج ــان ها ب ــه انس ــد ک بپذیرن
ــه  ــا ب ــات و تنش ه ــکالت، تعارض ــی، مش منف
زندگــی ادامــه دهند و موفق باشــند و تــاب آوری 
خــود را افزایــش دهنــد. انــکار مشــکالت، 
ــه تنهــا مفیــد  احساســات و باورهــای منفــی ن

ــت.  ــان اس ــر و آسیب رس ــه مض ــت بلک نیس
ــه  ــی هســتیم ن ــی زمین ــا انســان ها موجودات م
ــد  ــخص بای ــود ش ــی! خ ــود ماورای ــک موج ی
بتوانــد از پــس مشــکالتش بــر بیایید و یکســری 
کمــی  وی  بــه  می تواننــد  فقــط  جمــالت 
آرامــش برســانند. افــراد بایــد بتواننــد مســایل را 
بــه درســتی ببیننــد، تحلیــل کننــد و در نهایت 

ــد.  تصمیمــات درســتی را بگیرن
ــه  ــند ک ــی برس ــه مرحله ای ــد ب ــود بای ــراد خ اف
بــرای خواسته هایشــان و اهدافشــان همــت 
کننــد و کاری را انجــام دهنــد. افــراد بایــد 
از  و  بشناســند  را  خــود  مخــرب  باورهــای 
خودتخریبــی و خودفریبــی دســت بردارنــد. 
ــناخته و اصــالح  ــود را ش ــوب خ ــای معی الگوه
کننــد. در پایــان ایــن خــود افــراد هســتند کــه 
ــه یــک ســری  ــه خــود کمــک کننــد ن ــد ب بای

ــی!  ــالت انگیزش جم
سمیه طالب

فریب جمالت انگیزشی را نخورید!!!


