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اقتصادی فرهنگی  نامه  هفته 

سـه شنبه هـای هر هفته منتشـر می شود

نجف آباد

3
تابلوهای شهری نیز به رسم پرواز 

درآمدند، همزمان با 5 اسفند

5

بهره برداری از 870 میلیارد تومان 
پروژه های شهرداری نجف آباد 

7
رونمایی از پوستر رسم پرواز به مناسبت 

5 اسفند روز حماسه و ایثار نجف آباد

8
طنین زنگ ایثار در شهرستان نجف آباد 

از شهیدستان منتظری

4

زمین برای نهضت ملی مسکن

 ۱۱۷ قطعــه زمیــن بــرای 
ــن  ــرح تامی ــن ط ــرای ای اج
ــاد مســکن انقــاب  ــه بنی و ب
ــت. ــده اس ــل ش ــامی تحوی 4اس

شهدا چشم روشنی انقالب

ــار  ــری اظه ــی مباش موس
بــه  برنامــه  ایــن  کــرد: 
ــه فرهنگــی  مناســبت هفت

تشــکیل شــده اســت.
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معدوم سازی بیش از ۱750 کیلوگرم مواد 
غذایی فاسد و تاریخ گذشته و غیر مجاز

بیــش از ۱۷۵۰ کیلوگــرم مــواد غذایــی فاســد و تاریــخ گذشــته 
و غیــر مجــاز معــدوم گردیــد الزم بــه ذکــر اســت ایــن حجــم از 
ــروه مهندســی  ــی در گشــت بازرســی کارشناســان گ ــواد غذای م
بهداشــت محیــط کشــف و توقیــف گردیــد اســت.همچنین پرونده 

متصدیــان خاطــی بــه مراجــع ذیصــاح ارجــاع گردیــده اســت

تکریم و معارفه مدیر شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان نجف آباد

  

جلســه تکریــم و معارفــه مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان 
شهرســتان نجــف آبــاد  بــا حضــور دکتــر راســتین معــاون 
اجرائــی مرکــز بهداشــت اســتان در ســالن شــهید آیتــی شــبکه 
برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه دکتــر راســتین  از زحمــات دکتــر 
ــت  ــبکه بهداش ــت ش ــدی مدیری ــول تص ــب در ط ــلیمانی نس س
ــوان  ــه عن ــان ب ــر ربیعی ــرای  دکت ــی نمــوده و ب ــان قدردان و درم
ــد ــت نمودن ــت آرزوی موفقی ــبکه بهداش ــد ش ــت جدی سرپرس

دانشــگاه آزاد اســامی نجــف آبــاد، در روزهــای آینــده شــاهد 
ــم و  ــارک عل ــس پ ــاح پردی ــدرا ۲، افتت ــداد ص ــزاری روی برگ

ــود. ــه خواهــد ب فنــاوری و افتتــاح آزمایشــگاه ســازه و زلزل
رییــس دانشــگاه آزاد نجــف آبــاد بــا بیــان اینکــه واژه صــدرا 
مخفــف کلمــات صنعــت، دانــش و راه اشــتغال اســت، بیــان 
کــرد: ایــن رویــداد بــرای دومیــن ســال در ایــن واحــد برگــزار 
می شــود. رویــداد پیــش از اینکــه در ســال ۱۳۹۷ انجام شــود، 
۵۰ شــرکت از صنایــع مختلــف در ایــن رویــداد حاضــر شــدند 
ــی  ــع معرف ــه صنای و در گام نخســت حــدود ۲۰۰ دانشــجو ب
شــدند کــه از ایــن تعــداد بــه علــت عدم عاقــه دو طــرف بــه 
ادامــه همــکاری بــه ۳۷ نفــر کاهــش داشــته  اســت. بــه بیــان 
دیگــر از ۲۰۰ نفــر دانشــجوی معرفــی شــده بــه صنایــع ۳۷ 

ــد. ــه اســتخدام شــرکت ها درآمدن نفــر ب
فریــد نعیمــی ادامــه داد:بــا توجــه بــه تجربــه موفــق گذشــته 
ــر  ــداد حاض ــن روی ــه در ای ــرکت هایی ک ــداد ش ــال تع امس
ــا  ــه ب ــت. ک ــه اس ــش یافت ــرکت افزای ــه ۱۲۰ ش ــتند، ب هس

افزایــش تعــداد صنایــع انتظــار مــی رود در مرحلــه اول حــدود 
ــی و  ــع معرف ــه صنای ــی ب ــجویان متقاض ــر از دانش ۵۰۰ نف
در نتیجــه رونــد کاری از ایــن تعــداد ۲۰۰ دانشــجو به صــورت 

ــا اســتخدام شــوند. ــع ی ــم جــذب صنای دائ
اظهــار داشــت: درحال حاضــر واحــد نجف آبــاد  نعیمــی 
مجــری برنامه هــای علمــی شــرکت ذوب آهــن اصفهــان 
اســت. در ســال ۱۳۹۷ ایــن واحــد بــه مــدت ۲ ســال در ایــن 
شــرکت مســتقر شــد و حــدود ۵۰۸ چالــش از ایــن شــرکت 
احصــا شــد کــه می تــوان در نــگارش حــدود ۱۰ هــزار 

پایان نامــه اســتفاده کــرد.
ــس  ــن پردی ــیس اولی ــه تاس ــوز اولی ــت: مج ــام داش وی اع
ــن واحــد از ســوی ســازمان  ــرای ای ــاوری ب ــم و فن ــارک عل پ
ــه حــدود  ــه ک ــگاه متروک ــک خواب ــزی صــادر شــده و ی مرک
ــع  ــزار مترمرب ــاحت ۶ ه ــه مس ــود، ب ــتفاده ب ــال بااس ۱۵ س
ــه شــده اســت. ــکان در نظــر گرفت ــن م ــرای اســتقرار ای ــا ب زیر بن

رییــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان نجــف آبــاد بــا اشــاره 
بــه واجــد شــرایط بــودن ۲۳۴ نفــر از متقاضیــان طــرح نهضــت 
ملــی مســکن شــهر علویجــه گفــت: ۱۱۷ قطعــه زمیــن بــرای 
اجــرای ایــن طــرح تامیــن و بــه بنیــاد مســکن انقاب اســامی 

تحویــل شــده اســت.
مرتضــی فــوالدی گفــت: بــا توجــه بــه وجــود اراضــی مســکونی 

ــت  ــی جه ــه مانع ــه هیچگون ــهر علویج ــده در ش ــک ش تفکی
ســاخت و ســاز و اجــرای طــرح نهضــت ملــی مســکن در ایــن 
ــا وجــود حــدود ۲۳۴ نفــر از  شــهر وجــود نــدارد، همچنیــن ب
متقاضیــان پاالیــش شــده در شــهر علویجــه در مرحلــه دوم نیز 

امــکان تامیــن زمیــن فراهــم اســت.
ــش  ــار پاالی ــز کل آم ــق نی ــهر ده ــه داد: در ش ــوالدی ادام ف
شــدگان طــرح نهضــت ملــی مســکن ۴۶۰ نفــر بــوده کــه بــه 
تعــداد ۱۶ نفــر از آنــان کــه در مرحلــه اول ثبــت نــام کردنــد در 
محــدوده شــهر جمعــاً هشــت قطعــه زمیــن تحویــل شــد تــا به 
ــه احــداث اقــدام کننــد. صــورت گروه هــای دونفــره نســبت ب

ــرح  ــاز ط ــورد نی ــی م ــن اراض ــت تامی ــت: جه ــوالدی گف ف
نهضــت ملــی مســکن ایــن شــهر، زمیــن دیگــری بــه مســاحت 
ــرح  ــه ط ــه تهی ــراوان در مرحل ــای ف ــا پیگیری ه ــار ب ۱۵ هکت
تفکیکــی قــرار گرفتــه اســت، لــذا بــا وجــود ایــن اراضــی نیــاز 

ــرآورده شــده اســت. ــه زمیــن ب کامــل متقاضیــان ب

تامین ۱۱7 زمین برای نهضت ملی مسکن

 تاسیس اولین پردیس علم و فناوری 

کالس آموزشی احیاء پایه ویژه مربیان و 
مدیران مهدکودک

ــنایی  ــودکان و آش ــه ک ــا پای ــوع احی ــا موض ــی ب کاس آموزش
ــر از  ــرای ۳۴۰ نف ــروه ب ــودکان در ۵ گ ــی ک ــکات تکامل ــا مش ب
ــکاری  ــا هم ــتان ب ــای شهرس ــتان ه ــان کودکس ــران و مربی مدی

ــد. ــزار گردی ــرورش برگ ــوزش و پ آم

دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد، در روزهای آینده شاهد برگزاری رویداد

ــد  ــا حضــور مســئوالن ارش ــه فجــر و ب ــام ده ــا ای ــان ب همزم
ــرق  ــت ب ــازی صنع ــداث و بهس ــرح اح ــتان، از ۳۳ ط شهرس
شهرســتان نجــف آبــاد بــه ارزش بیــش از ۱۲۰ میلیــارد تومــان 

ــرداری شــد. ــره ب ــه صــورت رســمی به ب
نیمــی از هزینــه هــای ایــن طــرح هــا توســط دولــت و بقیــه از 

محــل مشــارکت مــردم تامیــن شــده اســت.

بهره برداری از ۱2۰ میلیارد تومان طرح برقی
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انهدام باند شش نفره سرقت سیم های 
برق در نجف آباد

ــدام  ــتان از انه ــی اس ــی انتظام ــی فرمانده ــس آگاه ــس پلی رئی
بانــد ۶ نفــره ســارقان ســیم بــرق در عملیــات کارآگاهــان پلیــس 
آگاهــی شهرســتان نجــف آبــاد و اعتــراف متهمــان بــه ۱۷ فقــره 

ســرقت خبــر داد.
ســرهنگ حســین تُرکیــان بیــان داشــت: در پــی وقــوع چندیــن 
ــی  ــاد، بررس ــف آب ــتان نج ــرق در شهرس ــیم ب ــرقت س ــره س فق
موضــوع شناســایی و دســتگیری عامــل یــا عامــان ایــن ســرقت 
هــا بــه صــورت ویــژه در دســتور کار کارآگاهــان پلیــس آگاهــی 

ــرار گرفــت. آن شهرســتان ق
وی افــزود: کارآگاهــان پــس از بررســی دقیــق محــل هــای وقــوع 
ــای  ــمندانه رد پ ــی و هوش ــات تخصص ــام تحقیق ــرقت و انج س
ــا در  ــت آورده و آن ه ــه دس ــا ب ــرقت ه ــن س ــارق را در ای ۶ س
ــل  ــده، تحوی ــی دســتگیر و ضمــن تشــکیل پرون ــی ضربت عملیات

ــد. ــی دادن مراجــع قضای

مهنــدس خاکســار از تــدارک ویــژه تابلوهــای پایه دار شــهری 
بــه مناســبت پنجــم اســفند روز حماســه و ایثــار مــردم نجــف 

آبــاد خبــر داد.
ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی  عامــل ســازمان  مدیــر 
شــهرداری گفــت ایــن نوبــت از تابلوهــای شــهری منتخبــی از 
مهمتریــن فرمایشــات مقــام معظــم رهبری)مدظلــه( پیرامون 
مــردم نجــف آبــاد بــا تصاویــری مرتبــط  بــه آن مزیــن شــده 
اســت.علیرضا خاکســار ضمــن اشــاره بــه اینکــه مقــام معظــم 
رهبری)مدظلــه( در ســال ۸۰ و بــا حضــور در میــدان امــام 
خمینــی)ره( )باغملــی(، ســال ۹۲ در دیــدار دســت اندرکاران 
ــال  ــفند س ــم اس ــاد و پنج ــهدای نجــف آب ــی ش ــره مل کنگ
۱۳۹۴ در حســینیه امــام خمینــی)ره( بــا مــردم و مســئولین 
نجــف آبــاد بــه توصیــف نجــف آبــاد، پایــداری  بــر دیــن  خــدا 
و وفــاداری  بــه  اســام ، لشــکر هشــت و ســرداران پرافتخــار 
چــون  حــاج احمــد کاظمــی، مبــارزات انقــاب اســامی و 
دفــاع مقــدس و تشــریح ویژگــی هــای مردمــان نجــف آبــاد 
ــن و  ــد مهمتری ــعی ش ــت س ــن نوب ــزود در ای ــد، اف پرداختن
ماندگارتریــن بیانــات و کلیــد واژه هــای مقــام معظــم 

ــه ثبــت و تصویــر کشــیده شــود. رهبری)مدظلــه( ب
نجــف  آبــاد شــهر علــم  و ایمــان  و ایثــار و نــگاه  روشــن بینانه  
ــم از لحــاظ  ــاد، ه ــهر نجف آب ــه  مســائل  کشــور اســت ، ش ب
انصافــا یــک شــهر  انقابــی،  از لحــاظ  مذهبــی، هــم 
ــه  ــم ک ــراغ داری ــا س ــی را م ــر جای ــت، کمت ــته اس برجس
ــاد از نهضــت امــام )رضوان اهلل علیــه( اســتقبال  مثــل نجف آب
ــَدر در  ــکرهای َق ــی از لش ــت یک ــکر هش ــند، لش ــرده باش ک
میــدان هــای دفــاع هشت  ســاله بــود و خــود مرحــوم 
از آن  شــهید کاظمی)رضوان اهلل تعالی علیــه( واقعــا یکــی 

ــهادت  ــاً ش ــم حقیقت ــده ه ــود، بن ــته ب ــان برجس فرمانده
ــیاری از  ــر بس ــازی ب ــاد امتی ــردم نجف آب ــه م ــم ک ــی ده م
مناطــق کشــور دارنــد؛ در صداقتشــان، در وفاداری شــان، در 
سابقه شــان نســبت بــه انقــاب و.. بخشــی از بیانــات مهــم و 
تاثیرگــذار ایشــان بــوده کــه بــا نشــان رســم پــرواز در جــای 
جــای مناطــق شــهری نجــف آبــاد بــه تصویــر در آمــده انــد. 

تابلوهای شهری نیز به رسم پرواز درآمدند

انهدام باند سارقان منازل نیمه ساز

 ســرهنگ حســین ترکیــان اظهــار کــرد: در پــی شــکایت تعــدادی 
ــا در  ــاز آن ه ــازل نیمه س ــرقت از من ــر س ــی ب ــهروندان مبن از ش
ــه صــورت تخصصــی در دســتور  ــاد موضــوع ب شهرســتان نجف آب

کار کارآگاهــان پلیــس آگاهــی ایــن شهرســتان قــرار گرفــت.
ــی  ــا هماهنگ ــایی و ب ــه شناس ــن زمین ــارق در ای ــزود: دو س او اف
ــی در مخفیگاهشــان  ــق و ضربت ــی دقی ــی در عملیات مرجــع قضای

ــدند. ــتگیر ش دس
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــی انتظام ــی فدمانده ــس آگاه ــس پلی رئی
تصریــح کــرد: متهمــان بــه ۶۹ فقــره ســرقت منــازل نیمه ســاز 
در شهرســتان نجف آبــاد و فــروش امــوال ســرقتی بــه دو مالخــر 

اعتــراف کردنــد کــه درپــی آن مالخرهــا هــم دســتگیر شــدند.
ســرهنگ ترکیــان بــه شــهروندان توصیــه کــرد: هنــگام ســاخت 
ــی آن  ــدازه زیبای ــه ان ــزل ب ــی من ــتحکام و ایمن ــه اس ــاز ب و س
ــرای  ــن و ب ــاختمان را ایم ــای ورودی س ــد، راه ه ــت دهن اهمی
ایمنــی بیشــتر منــزل خــود از ســامانه های حفاظتــی همچــون 

ــد. ــن مداربســته اســتفاده کنن ــر و دوربی دزدگی

همزمان با 5 اسفند؛ سالروز حماسه و ایثار مردم نجف آباد

افتتاح مرکز غربالگری کودکان کار و متکدیان
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عجوالنه تصمیم نگیرید!!!

ــا  ــه گزینه ه ــم، همیش ــرف می زنی ــری ح ــم گی ــی از تصمی وقت
مشــخص هســتند.

مــا می خواهیــم بــا اتــکا بــه دانــش تصمیــم گیــری و تکنیک هــا 
و ابزارهــای آن، بهتریــن گزینــه را انتخــاب کنیم.

بــه بیــان دیگــر، ســوال تصمیــم گیــری ایــن نیســت کــه: چــه 
ــت؟ ــن اس ــش روی م ــی پی گزینه های

ــک از گزینه هــای پیــش  ــه: کدام ی ــن پرســش اســت ک بلکــه ای
رو را انتخــاب کنــم؟

شــما  بــه  را  تکنیکــی  می کنیــم  ســعی  مقالــه  ایــن  در 
ــب  ــه عواق ــد و ب ــم نگیری ــه تصمی ــه عجوالن ــم ک ــوزش دهی آم
بلندمــدت و کوتانــه مــدت تصمیــم خــود فکــر کنیــد و از بــروز 
آســیب های ناخواســته در زندگــی خــود جلوگیــری کنیــد.

ــول  ــه در ط ــی ک ــاس تصمیمات ــر اس ــخصی ب ــر ش ــی ه زندگ
ــن  ــت. ای ــوردن اس ــم خ ــال رق ــرد در ح ــود می گی ــی خ زندگ
ــاس  ــر اس ــا ب ــات م ــیاری از تصمیم ــه بس ــت ک ــی اس در حال
ــود و  ــه س ــب ب ــه اغل ــود ک ــام می ش ــی انج ــات لحظه ای احساس

ــا اســت.  ــه ضــرر م ــی ب گاه
تکنیک ۱0-۱0-۱0-۱0

ــری  ــگام تصمیم گی ــه در هن ــد ک ــا می گوی ــه م ــک ب ــن تکنی ای
ــی را در ۱۰  ــا چــه اثرات ــم م ــن تصمی ــد از خــود بپرســیم ای بای
دقیقــه آینــده، ۱۰ روز آینــده، ۱۰ مــاه آینــده و  ۱۰ ســال آینــده 
ــی  ــت. در برخ ــد داش ــا خواه ــی م ــر روی زندگ ــری ب ــه تاثی چ
ــاعت  ــمت ۱۰ س ــک قس ــدن تکنی ــر ش ــرای راحت ت ــوارد ب م
آینــده را حــذف کنیــم و ان را تبدیــل بــه تکنیــک ۱۰-۱۰-۱۰ 

تبدیــل کنیــم.
ــازه هــای مختلــف   ایــن تکنیــک باعــث می شــود کــه مــا در ب
نیازهــا، ترس هــا، تمایــات و موضوعاتــی را کــه از آن هــا 
آگاهــی نداریــم را بررســی کنیــم و اهــداف و ارزش هــای 
الویت بنــدی کنیــم.  را  را شناســایی کــرده و آن هــا  خــود 
دیــدگاه و نگــرش انســان اغلــب کوتاه مــدت اســت و بــه همیــن 
ــای  ــم تصمیم ه ــه بتوانی ــم ک ــی را بدانی ــد تکنیک های ــل بای دلی
ــات  ــم و از هیجان ــر دهی ــان را تغی ــق دیدم ــه و اف ــه گرفت آگاهان
عبــور کنیــم. اغلــب مــا در زندگــی طــوری رفتــار می کنیــم کــه 

ــدارد. ــی وجــود ن ــگار آینده ای ان
از ایــن تکنیــک می تــوان د ر تمامــی تصمیمــات زندگــی ماننــد 
ــدازی کســب و کار، انتخــاب رشــته، تغییــر شــغل،  ازدواج، راه ان

مهاجــرت و ... اســتفاده کنیــد.
ایــن تکنیــک بــا ۴ ســوال ســاده می توانــد نتیجــه تصمیمــات و 
تاثیــر آن هــا را در آینده بررســی کنــد. اگر هــدف بلندمدتی را در 
ســر داشــته باشــیم بایــد از عملکردهــای مقطعــی اجتنــاب کنیم 
و بــه فکــر نتایــج پایــدار در آینــده باشــیم. بــه ایــن ترتیــب بــا 
چیزهــای کــه واقعــا اهمیــت دارنــد روبــرو می شــویم و تصمیمات 
درســتی را می گیریــم و بــه ایــن ترتیــب دذر طــول مــدت زمــان 
ــتاوردهای  ــه دس ــد و ب ــم ش ــیمانی نخواهی ــاس پش ــار احس دچ
مفیــدی خواهیــم رســید. در لحظــات مهــم زندگــی کمــی مکــث 
کنیــد و از ایــن قانــون اســتفاده کنیــد تــا بتوانیــد هــم ســرعت 
تصمیم گیــری و همزمــان بــا آینده نگــری افزایــش دهیــد.
 احمد شریعتی

موســی مباشــری بــا اشــاره به پنجــم اســفندماه روز حماســه و 
ایثــار شــهر نجف آبــاد، اظهــار کــرد: ایــن برنامــه بــه مناســبت 
هفتــه فرهنگــی شهرســتان و روز حماســه و ایثــار شهرســتان 
ــه همیــن مناســبت برنامه هایــی  تشــکیل شــده اســت کــه ب

در ســطح شهرســتان نجف آبــاد برگــزار خواهــد شــد.
وی افــزود: در عملیــات خیبر ســال ۶۲، ۳۳۳ نفــر از عزیزان در 
شهرســتان نجف آبــاد بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل آمدنــد 
کــه ۲۰۵ نفــر از آن هــا پنجــم اســفندماه بــر دوش مــردم غیور 
ــه همیــن  ــاد تشــییع شــدند، ب ــه نجف آب و همیشــه در صحن
ــهادت  ــار و ش ــه و ایث ــفند را روز حماس ــم اس ــل روز پنج دلی
نام گــذاری کرده انــد و هرســاله در ایــن هفتــه فرهنگــی 
برنامه هایــی برگــزار می شــود کــه امســال بــه دلیــل گســترده 
بــودن برنامه هــا بــرای ۱۰ روز برنامه ریــزی شــده اســت.

ــاد تصریــح کــرد: ســتادی  ــژه شهرســتان نجف آب ــدار وی فرمان
دســتگاه های  و  شــد  تشــکیل  نجف آبــاد  شهرســتان  در 
مختلــف و شــهرداران بــرای روز حماســه و ایثــار و شــهادت و 
ــد،  ــه فرهنگــی برنامه ریزی هــای الزم را انجــام دادن ــن هفت ای
ــن  ــی در ای ــه فرهنگ ــوان برنام ــش از ۱۰۰ عن ــن رو بی از ای

ــود. ــی می ش ــدت اجرای م
وی گفــت: ازآنجاکــه ایــن ایــام مصــادف بــا شــهادت شــهدا و 

پنجــم اســفند روز حماســه و ایثار شــهادت اســت، باید بیشــتر 
موضوع شــهید و شــهادت را برجســته کنیم و یاد شهدا باشیم، 
ــا بگیــرد. ــام شــهید را از م چراکــه دشــمن درصــدد اســت ن

مباشــری افــزود: شهرســتان نجف آبــاد از زمــان پیــروزی 
انقــاب و هشــت ســال دفــاع مقــدس و وقایعــی کــه تاکنــون 
ــم کــرده،  ــد، شــهدایی را تقدی ــا نظــام پابرجــا بمان رخ داده ت
ایــن در حالــی اســت کــه دشــمن قصــد دارد ایــن برجســتگی 

را از مــا بگیــرد.
وی اضافــه کــرد: از همــان روزی کــه واقعــه عاشــورا بــه وقــوع 
پیوســت دشــمن درصــدد بــود، واقعــه کربــا را بــه گونــه ای 
دیگــر جلــوه دهــد، امــا امــروز کــه عاشــورای حســینی ماندگار 
ــجاد )ع( و  ــام س ــی ام ــنگرانه و تبیین ــات روش ــت، اقدام اس
حضــرت زینــب )س( از همــان زمــان آغــاز و در بنــد اســارت 
نیــز ادامــه پیــدا کــرد تــا امــروز کــه یــاد شــهدا زنــده اســت.

ــامی  ــاب اس ــنی انق ــت: چشم روش ــاد گف ــدار نجف آب فرمان
ایــران بــه شــهدای عزیــز اســت تــا امــروز کشــور بــر قلــه بلند 
بتابــد و چشــم دشــمن را کــور کنــد، شهرســتان نجف آبــاد بــا 
ــاال رتبــه  داشــتن علمــای برجســته، شــخصیت های علمــی ب
کــه آمــار آن هــا کــم نیســت، در زمینه رشــد معنــوی و تربیتی 
ــن شهرســتان  ــروز ای ــوده اســت و ام شهرســتان تأثیرگــذار ب
ــار،  ــم، ایث ــوزه عل ــته در ح ــتان برجس ــوان شهرس ــه عن را ب
شــهادت، صنعــت و جهــاد بــه تمــام معنــا معرفــی می کنــد.

وی خاطرنشــان کــرد: در نقشــه اســتان اصفهــان بــه روشــنی 
می بینیــم کــه داشــته هایی از گذشــتگان به جــا مانــده 
اســت کــه در ایــن هفتــه فرهنگــی بایــد ایــن داشــته ها را بــه 
ــاد گذشــته  ــرا نجف آب ــم، زی ــادآوری کنی ــد ی نســل های جدی

افتخارآمیــزی داشــته اســت.
ــی  ــه فرهنگ ــبی در هفت ــای مناس ــزود: برنامه ه ــری اف مباش
ــت،  ــده اس ــزی ش ــاد برنامه ری ــتان نجف آب ــطح شهرس در س
همچنیــن برنامــه ای بــه مــدت ۱۰ شــب در حســینیه حضرت 
فاطمــه )ع( برنامه ریــزی شــده کــه برنامــه شــاخص کشــوری 
اســت، در پایــان هفتــه نیــز اجاســیه اســتانی نمــاز دانشــگاه 

ــاد برگــزار خواهــد شــد. آزاد اســامی واحــد نجف آب

چشم روشنی انقالب اسالمی ایران به شهدا است

ــه  ــته ای ک ــر برجس ــرد: عنص ــار ک ــدی اظه ــماعیل آخون اس
بیــن ملــت مــا باعــث پیــروزی انقــاب اســامی ایــران شــد، 
غیــرت دینــی مــردم بــود کــه در عرصه هــای مختلــف ملــت 

را نجــات داد و نظــام را حفــظ کــرد.
رهبــری  معظــم  مقــام  فرمایش هــای  در  افــزود:  وی 
)مدظله العالــی( بــه صراحــت ویژگــی بــارز ملــت ایــران کــه 
ــه اســت، از  ــرار گرفت ــد ق ــورد تاکی ــی اســت، م ــرت دین غی
ایــن رو در فرازهــای متعــددی، ایشــان بــه پیــروزی و حفــظ 

ــد. ــاره کرده ان ــاب اش انق
ســخنگوی شــورای اســامی نجف آبــاد تصریــح کــرد: امــروز 
بــرای اســتمرار پیــروزی و حیــات نظــام مقــدس بــه عنصــر 
ــث شــد  ــد هســتیم. آنچــه باع ــردم نیازمن ــی م ــرت دین غی
شــهدا در برابــر نظــام اســتکبار بایســتند و از نظــام اســامی 
و کشــور امــام زمــان )عــج( دفــاع کننــد، غیــرت دینــی بــود.

وی ادامــه داد: در عرصه هــای مختلــف از جملــه دفــاع 
ــه مــدد  ــود کــه ب مقــدس و حادثــه ۹ دی ، غیــرت دینــی ب
ملــت ایــران آمــد و مــردم بــا داشــتن ایــن عنصــر بــه میــدان 
ــز  ــده نی ــد، در آین ــاری کردن ــامی را ی ــام اس ــد و نظ آمدن

ــود. چنیــن خواهــد ب
ــلطه  ــام و س ــر نظ ــا در براب ــه م ــان اینک ــا بی ــدی ب آخون

اســتکبار بــرای محافظــت از نظــام بــه عنصــر کلیــدی غیرت 
مــردم نیازمنــد هســتیم، گفــت: شــهدا در وصیت نامــه 
خــود جملــه »مــن بــرای ادای دینــم بــه جبهــه آمــدم« را 
تکــرار کردنــد، ایــن وظیفــه مســئوالن را بــه روشــنی نشــان 
ــر  ــود و نظ ــه مقص ــهدا و آنچ ــه راه ش ــرای اینک ــد ب می ده
ــت را در  ــن خصل ــد ای ــم، بای ــه دهی ــود را ادام ــام )ره( ب ام

ــگ کنیــم. جامعــه پررن

غیرت دینی مردم عنصر پیروزی انقالب است
همزمان با 5 اسفند؛ سالروز حماسه و ایثار مردم نجف آباد
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

اسرار و خواص شگفت انگیز جوانه ها

ــی اکســیدان هســتند و  ــن c و آنت ــار از ویتامی ــا سرش ــه ه جوان
ــی  ــن م ــر آه ــث جــذب بهت ــی هســتند و باع ــری کم دارای کال
ــه  ــاالدهایتان اضاف ــه س ــا را ب ــد جوانه ه ــما می توانی ــوند. ش ش
ــن  ــا ای ــد و ی ــت ســرو کنی ــا امل ــا را ب ــد آن ه ــا می توانی ــد ی کنی
کــه در تهیــه ی ســوپ ها یــا پــوره ی ســبزیجاتتان بــه کار ببریــد. 
اصــًا می توانیــد آن هــا را خیلــی ســاده داخــل یــک پیالــه بریزیــد 
و بــا قاشــق میــل کنیــد. در ایــن مقالــه بــا ۵ جوانــه شــگفت انگیز 

اشــنا مــی شــویم.
ــه دلیــل اینکــه  ــه گنــدم: ب ــه، جوان ــن جوان ۱.پرطرفدارتری
هــم مصــرف خوراکــی دارد و هــم از آن ماســک تولیــد می شــود 
و هــزار و یــک فایــده دیگــر. ســلنیوم و منیزیــم موجــود در جوانــه 
گنــدم در پیشــگیری از ابتــا بــه انــواع ســرطان موثــر شــناخته 
ــو و  ــت، م ــان پوس ــی از متخصص ــاد برخ ــه اعتق ــت. ب ــده اس ش
ــه گنــدم در درمــان ریــزش مــو، رفــع شــوره ســر  زیبایــی، جوان

و رفــع انــواع جــوش صــورت و ناراحتــی پوســتی موثــر اســت.
ــدس  ــه ع ــما : جوان ــب ش ــتدار قل ــدس، دوس ــه ع 2.جوان
تمامــی هشــت اســیدآمینه ضــروری مــورد نیــاز بــدن را دارد، ولی 
ــا  ــدم ی ــا ذرت، گن ــدس ب ــه ع ــب جوان ــه ترکی کارشناســان تغذی
برنــج را پیشــنهاد می دهنــد بــه دلیــل اینکــه کیفیــت پروتئینــی، 
جوانــه عــدس را بهتــر می کنــد. جوانــه عــدس خاصیــت 
آنتی اکســیدانی دارد و همچنیــن تصفیــه کننــده خــون و کاهنــده 
قنــد خــون اســت. همچنیــن بــه شست وشــو و تحریــک کلیه هــا، 
سیســتم غــدد فوق کلیــوی، بــه تقویــت قلــب و عــروق، افزایــش 

ــد. ــی کمــک می کن ــدرت حیات ــرژی و ق ان
ــی از  ــروزه یک ــی: ام ــرژی زای طبیع ــاش، ان ــه م 3. جوان
ــرد  ــاش ت ــه م ــت. جوان ــاش اس ــه م ــوب، جوان ــای محب جوانه ه
ــد از  ــیرینی می زن ــه ش ــی ب ــم آن کم ــت و طع ــمزه اس و خوش
مزیت هــای خــواص شــگفت انگیــز جوانــه هــاآن ایــن اســت کــه 

ــت. ــر اس ــده راحت ت ــاش پخته ش ــه م ــبت ب ــم آن نس هض
مصــارف درمانــی جوانــه مــاش ســم زدایی بــدن و خاصیــت مــدر 
بــودن اســت. جوانــه مــاش نیــز ماننــد جوانه هــای دیگــر سرشــار 
از ویتامیــن C اســت کــه ایــن مقــدار در مــاش پخته وجــود ندارد. 
4.جوانــه نخــود، بمــب انــرژی: مــواد معدنــی موجــود در دانــه 
نخــود هنــگام جوانــه زدن بــه میــزان حداقــل پنج برابــر افزایــش 
می یابــد. جوانــه نخــود سرشــار از پروتئیــن اســت. از فوایــد درمانی 
ایــن جوانــه انرژی بخــش می تــوان بــه ضدعفونی کنندگــی، 
محــرک ادرار، مفیــد بــرای معــده و کــرم زدا بــودن آن اشــاره کــرد.

از طــرف دیگــر نخــود هنــگام جوانــه زدن نرم تــر و قابــل 
 . ســت ا هضم تر

ــه  ــه شــبدر ب ــد: جوان ــت کم نگیری ــبدر را دس ــه ش 5.جوان
ــت تان را  ــرف آن پوس ــت و مص ــت اس ــر پوس ــک دکت ــی ی تنهای
ــواص  ــه خ ــوان ب ــبدر می ت ــواص ش ــر خ ــد. از دیگ ــوان می کن ج
ــم  ــی و تنظی ــت تصفیه کنندگ ــه هاخاصی ــز جوان ــگفت انگی ش
فعالیت هــای کبــدی آن اشــاره کــرد کــه در نهایــت باعــث طراوت 
و شــادابی پوســت صــورت می شــود. مصــرف جوانــه شــبدر بــرای 
آرامــش اعصــاب بســیار مفیــد اســت و مصــرف آن به ویژه بــه زنان 
میانســال کــه در آســتانه یائســگی قــرار دارنــد، توصیــه می شــود.

مقاله کامل را در سایت خبری تحلیلی دیباگران بخوانید.
زهرا طاهری

ــی،  ــاخص عمران ــای ش ــت پروژه ه ــاد گف ــف آب ــهردار نج ش
آمــاده  محله محــور  پروژه هــای  و  خدماتــی  و  فرهنگــی 
ــان  ــارد توم ــاد ۸۷۰ میلی ــف آب ــهرداری نج ــرداری ش بهره ب
ــرار  ــار شــهروندان ق ــه جــاری در اختی ــه طــی هفت اســت ک
ــان  ــارد توم ــگ بیــش از ۶۰۰ میلی ــن کلن ــرد، همچنی می گی
پــروژه بــه زمیــن زده خواهــد شد.عبدالرســول امامــی بــا بیان 
اینکــه در مناطــق یــک تــا پنــج شــهرداری نجــف آبــاد ۸۷۰ 
میلیــارد ریــال هزینــه شــده اســت، اظهــار کــرد بــه تفکیــک 
ــال، ۴۷۲۰  ــارد ری ــی ۳۴۳۴ میلی ــای عمران ــرای بخــش ه ب
میلیــارد ریــال هزینــه آزادســازی و ۱۴۹ میلیارد ریــال هزینه 
هــای مبلمــان شــهری و فضــای ســبز هزینــه شــده اســت.

آمــاده  “شــاخص”  پروژه هــای  کــرد  خاطرنشــان  وی 
ــال  ــارد ری ــاد ۸۳۰۳ میلی ــف آب ــهرداری نج ــرداری ش بهره ب
اســت کــه هفتــه جــاری در اختیار شــهروندان قــرار می گیرد.

ــاخص  ــای ش ــه پروژه ه ــاره ب ــا اش ــاد ب ــف آب ــهردار نج ش
ــه  ــن شــهر، گفــت از جمل ــرداری شــهرداری ای آمــاده بهره ب
ــتان  ــیر بوس ــت مس ــاز نخس ــه ف ــوان ب ــا می ت ــن پروژه ه ای
زندگــی شــرقی)کوچه بــاغ زندگــی( حدفاصــل پــل زندگــی 
و بــاغ ایرانــی، مســیر دسترســی آرامســتان جدیــد و اتمــام 
فــاز نخســت ســاختمان بــاغ بهشــت)باغ بانــوان(، اتمــام فــاز 
ــی  ــع در بوســتان زندگ ــی واق ــاغ ایران نخســت ســاختمان ب
ــینمایی  ــروژه س ــع، پ ــر مرب ــروژه ۱۰۰۰مت ــاحت پ ــه مس ب
پردیــس در مجموعــه فرهنگســرای خــارون و احــداث  فــاز 
ــی(  ــاغ زندگ ــه ب ــی غربی)کوچ ــتان زندگ ــیر بوس دوم مس

ــان بهرامــی اشــاره کــرد. ــوار کشــاورز و خیاب حدفاصــل بل
ــاورز  ــوار کش ــاز اول بل ــداث ف ــک و اح ــه داد تمل وی ادام
)کمربنــدی جنــوب تــا بلــوار بهارســتان(، تملــک و بهســازی 
ــروژه  ــت  پ ــاز نخس ــم(، ف ــوزه عل ــت ) م ــی آی ــه تاریخ خان
مشــارکتی شــهرک آپادانــا، احــداث زیرگــذر شــهدای کارگــر 
ــی کاوه  ــهرک صنعت ــارکتی ش ــروژه مش ــت پ ــاز نخس و ف
)زیرســازی، جدول گــذاری آســفالت(، ســاماندهی و تکمیــل 
ــاز ورزشــی - رفاهــی امــام رضــا)ع(  و اتمــام  مجموعــه روب
ــر،  ــرای کوث ــهرداری و فرهنگس ــاختمان ش ــت س ــاز نخس ف
ــهر،  ــه یزدانش ــت فاطم ــتان بهش ــذر آرامس ــداث کنارگ اح
امینــی نجف آبــادی،  آیــت اهلل  بلــوار  احــداث  و  تملــک 
نکوســازی و ســاماندهی خیابــان خاقانــی، اتمــام فــاز 
ــاد  نخســت ســازه و محوطــه المــان ورودی غــرب نجــف آب
زیرســازی، جدول گــذاری،  بــه  مربــوط  عملیات هــای  و 

روکــش آســفالت و لکه گیــری از دیگــر پروژه هــای شــاخص 
ــی رود. ــمار م ــه ش ــاد ب ــهرداری نجف آب ش

 کلنگ زنی بیش از 600 میلیارد تومان پروژه
امامــی بــا بیــان اینکــه پروژه هــای محله محــور آمــاده 
بهره بــرداری نجــف آبــاد نیــز بــه ارزش ۴۰۷ میلیــارد ریــال 
ــان  ــارد توم ــش از ۶۰۰ میلی ــگ بی ــرد کلن ــار ک اســت، اظه
پــروژه نیــز در هفتــه جــاری بــه زمیــن زده خواهــد شــد تــا 
شــاهد توســعه عمــران و آبادانــی را در ایــن شــهر بیــش از 

پیــش شــاهد باشــیم.
قبــول مســئولیت شــهرداری  روز  از  کــرد  تصریــح  وی 
نجف آبــاد، هیــچ دغدغــه ای جــز خدمــت بــه شــهر و 
شــهروندان فهیــم و انقابــی نجف آبــاد و تعهــد بــه شــورای 
اســامی شــهر، نداشــتم و از تمــام ظرفیت هــای بــرای 
بهبــود وضعیــت عمرانــی، فرهنگــی و اجتماعــی ایــن شــهر 

کرده ایــم. اســتفاده 
خدمــت  جریــان  کــرد  تاکیــد  آبــاد  نجــف  شــهردار 
ــه دارم  ــه آن توج ــه ب ــت ک ــئله ای اس ــا مس ــاد تنه نجف آب
و در تــاش هســتم تــا برنامه هــای گســترده عمرانــی، 
ــاد  ــده در نجف آب ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــی و اجتماع فرهنگ
اســامی  بــا حمایــت و همراهــی مــردم و شــورای  را 
شــهر نجف آبــاد بــه ثمــر رســانده و دســتاوردهای آن 
را در قالــب جهــاد تبییــن، بــه اطــاع مــردم ایثارگــر 
دســتاوردهای  و  آثــار  شــاهد  تــا  برســانم  نجف آبــاد 
حرکــت جریــان خدمــت و رضایت منــدی شــهروندان و 
ــیم. ــان باش ــن جری ــتاوردهای ای ــردم از دس ــدگان م نماین

بهره برداری از 87۰ میلیارد تومان پروژه های شهرداری

واحــد  اســامی  آزاد  دانشــگاه  رئیــس  نعیمــی  فریــد 
ــع  ــی نخســتین نمایشــگاه صنای ــیه برپای ــاد در حاش نجف آب
ــه  ــرد: در راســتای توجــه ب ــار ک ــن دانشــگاه اظه خــاق ای
ــدات  ــه تولی ــکا ب ــا ات ــی ب ــعه کار و کارآفرین ــرورت توس ض
دانشــجویی و جریــان داشــتن فضــای ایــده پــردازی و 
ایــده پــروری در واحد هــای دانشــگاهی، نخســتین بازارچــه 
ــت. ــده اس ــزار ش ــگاهیان برگ ــی دانش ــاق فرهنگ ــع خ صنای

را  نمایشــگاه  ایــن  برگــزاری  اهــداف  از  یکــی  نعیمــی 
ــق  ــروش محصــوالت و خل ــان، ف ــزه در کارآفرین ایجــاد انگی
ــد  ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی در دانش ــای کارآفرین فرصت ه
نجف آبــاد دانســت و یــادآور شــد: در ایــن بازارچــه تعــدادی 
از دانشــجویان اســتادان و کارمنــدان دانشــگاه در قالــب 
ــا کســب و کار خانگــی خــود  ــدی و ی ــار تولی ــه، آث ۱۹ غرف
ــی،  ــی، نقاش ــل خوشنویس ــری از قبی ــار هن ــب آث را در قال
ــاپ  ــوزن دوزی، چ ــب، س ــاکاری و تذهی ــی، مین گوهرتراش
ــور آالت، منســوجات، گلیــم، ســفال و نیــز  روی پارچــه، زی
ــته اند. ــش گذاش ــرض نمای ــه مع ــزاری ب ــرم اف ــدات ن تولی

در کنــار ایــن غرفه هــا، غرفــه ای نیــز بــه نمایش کتــب خطی 
نفیــس و مطــا و آثــار مــوزه ای اختصــاص داده شــده اســت.

 بازارچــه و نمایشــگاه صنایــع خــاق فرهنگــی دانشــجویان و 
اســتادان دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد تا ۴ اســفند 
ــت. ــدگان اس ــرای بازدیدکنن ــا ۱۵ پذی ــاعت ۸:۳۰  ت از س

نمایشگاه و بازارچه صنایع خالق فرهنگی دانشگاهیان 

با شعار »خالقیت، کارآفرینی و تولید« انجام شد؛
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و  امکانــات  توســعه  گفــت:  کــرون   و  تیــران  فرمانــدار 
ــن شهرســتان مســتلزم همــکاری  ــزات هواشناســی ای تجهی

اداره کل هواشناســی اســتان اصفهــان اســت.
ــورت  ــیم کار ص ــا تقس ــرد: ب ــار ک ــا  اظه ــی محمدی کی عل
گرفتــه خریــد تجهیــزات جــز تعهــدات اداره کل هواشناســی 
ــوده  ــا مدیریــت شهرســتان ب و اختصــاص زمیــن و مــکان ب
ــد  ــتانی بای ــه و اداره کل اس ــورت گرفت ــدام  ص ــن اق ــه ای ک

نقــش خــود را ایفــا کنــد.
ــه  ــان ب ــتاندار اصفه ــته اس ــال گذش ــفر س ــزود: در س وی اف
ــورای اداری  ــد و در ش ــرح ش ــوع مط ــرون موض ــران و ک تی

مشــترک اســتان و شهرســتان اختصــاص اعتبــار مــورد نیــاز 
مصــوب شــده اســت.

ــا بیــان اینکــه ایــن مقولــه جــز  فرمانــدار تیــران و کــرون ب
ــح  ــود، تصری ــوب می ش ــه محس ــن منطق ــم ای ــای مه نیازه
ــری و مســاعدت  ــرد: الزم  اســت مســئوالن اســتانی پیگی ک

ــد. الزم  را انجــام دهن
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت نیــاز همه مناطــق به هواشناســی، 
ــی  ــت جغرافیای ــاظ موقعی ــه لح ــرون ب ــران و ک ــت: تی گف
و ســهم باالیــی کــه از گلخانه هــای ایجــاد شــده دارد، 
داشــتن مرکــز هواشناســی مــدرن بــرای آن ضــروری اســت.

بــه گفتــه فرمانــدار تیران و کــرون، هواشناســی جــز نیازهای 
اســتراتژیک در حــوزه مدیریــت بحــران و برنامه ریــزی بــوده 

و بایــد موضــوع ســریع تر بــه ســرانجام برســد.
وی افــزود: ایــن دغدغــه ســال ها مســکوت مانــده و متولیــان 
ــدن آن  ــی ش ــا اجرای ــا ب ــد ت ــا کنن ــود را ایف ــش خ ــر نق  ام

ــود. ــع ش ــایی ها رف ــکات و نارس مش
تولیــد و  اینکــه در زنجیــره  بیــان  بــا  محمــدی کیــا 
ــد:  ــادآور ش ــت، ی ــات الزم اس ــل خدم ــانی تکمی خدمت رس
ــاورزی و  ــش کش ــرای بخ ــی ب ــز هواشناس ــدازی مرک راه ان
ــه  ــیدن ب ــان را در رس ــته و آن ــی داش ــش مهم ــی نق خدمات
ــرده و  ــک ک ــت کم ــد و خدم ــی تولی ــترک یعن ــدف مش ه

زنجیــره را دچــار اختــال نمی کنــد.

توسعه امکانات هواشناسی نیازمند همکاری نهاد باالدستی تیران و کرون
زمین برای ساخت ۱00 واحد فرهنگیان

 در طرح نهضت ملی مسکن
رئیــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان تیــران و کــرون گفــت: 
ــازی و وزارت  ــن وزارت راه و شهرس ــکاری بی ــه هم در تفاهمنام
آمــوزش و پــرورش مبنــی بــر تأمیــن ۱۷۰ هــزار واحــد مســکونی 
ــد مســکن  ــرای فرهنگیــان فاق در شــهر ها و مناطــق روســتایی ب
ــی و  ــع مال ــا و مناب ــی ظرفیت ه ــتفاده از تمام ــا اس ــد ب ــرار ش ق
ــور کار  ــتان کش ــه در ۳۲ اس ــن دو وزارتخان ــود ای ــات موج امکان
ــتان  ــذا در شهرس ــود، ل ــام ش ــکونی انج ــای مس ــاخت واحد ه س
ــذاری  ــرای واگ ــازی ب ــت راه و شهرس ــرون از ظرفی ــران و ک تی
زمیــن در ایــن رابطــه اســتفاده شــده اســت. برایــن اســاس طــی 
ــاحت  ــه مس ــکونی ب ــاک مس ــداد ۵۰ پ ــه ای تع ــورت جلس ص
ــاب  ــاد مســکن انق ــه بنی ــع ب ــزار و ۵۲۳ مترمرب ــص ۱۰ ه خال
اســامی شهرســتان تیــران و کــرون جهــت تخصیــص بــه 
فرهنگیــان واجــد شــرایط بــه صــورت گروه هــای دو نفــره بــرای 
احــداث ۱۰۰ واحــد مســکونی واگــذار شــد. بیــش از ۱۸۰ نفــر از 
فرهنگیــان ایــن شهرســتان بــا تعــداد خانــوار ۶۳۲ نفر در ســامانه 
ــه  ــد ک ــام نمودن ــه ثبت ن ــدام ب ــکن اق ــی مس ــای حمایت طرح ه
پــس از پاالیش هــای الزم واجدیــن شــرایط مشــخص می شــود.

وی در خصــوص طــرح خانــه دار شــدن فرهنگیــان گفــت: 
اراضــی تحویلــی بــه بنیــاد مســکن بــا همــکاری تعاونــی مســکن 
ــار  ــه کشــی در اختی ــم قرع ــزاری مراس ــس از برگ ــان پ فرهنگی
فرهنگیــان قــرار می گیــرد تــا بــه صــورت گروهــی و بــا دریافــت 

ــد. ــدام کنن ــاخت اق ــه س ــان نســبت ب تســهیات، متقاضی

تیران و کرون
جوانان پیشران فعالیت های کانون مسجد

کانــون مســجدی کــه محــور حرکــت هــای مهــم بــوده و در حوزه 
ــوان شــاه کلیــد فعالیــت هــای کارآمــد محســوب مــی شــود  بان
ــوه  ــوان کارآفریــن روســتایی جل کــه نمایشــگاه دســتاوردهای بان
ممتــازی از ایــن مرکــز اســت. متولیــان ایــن مرکــز ســعی کــرده 
ــع  ــی و صنای ــدات کارآفرین ــگاه تولی ــی نمایش ــا برپای ــا ب ــد ت ان
ــرای دیگــر  ــق فرصــت ب ــر خل ــان روســتایی، عــاوه ب دســتی زن

بانــوان، توانایــی هــای ایــن قشــر را بــه تصویــر هــم بکشــند.
سرپرســت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی تیــران و کــرون گفــت: 
کانــون شــهدای عزیزآبــاد جــز بهتریــن کانــون هــای شهرســتان 
محســوب مــی شــود کــه بــا کمتریــن امکانــات محــور رویدادهای 

مهــم و شــاخص شــده اســت.
علــی معینــی ادامــه داد: همــکاری خوبــی بیــن مســئوالن محلی و 
حمایــت شایســته ای از ســوی ســتاد فهمــا بــرای رونق ایــن کانون 
صــورت گرفتــه کــه حائــز اهمیت بــوده و الزم بــه تداوم می باشــد.

وی یادآورشــد: نوجوانــان و جوانــان پیشــران فعالیــت هــای کانون 
مســجد بــوده انــد کــه نمــی تــوان ایــن نقــش را انــکار کــرد.

تیران و کرون

ــی  ــا، مهندس ــی دری ــته مهندس ــای رش ــش ه ــی از گرای یک
کشتی ســازی اســت.ایرانی کشــوری اســت کــه مرزهــای آبــی 
ــت  ــته اهمی ــن رش ــل ای ــن دلی ــه همی ــترده ایی دارد و ب گس
زیــادی دارد و نیــاز بــه نیــروی متخصــص اســت کــه کشــور 
در ایــن رشــته بتوانــد بــه خودکفایی برســد. رشــته مهندســی 
کشتی ســازی بــرای دختــران نیــز امــکان انتخــاب رشــته دارد 
و در دانشــگاه های علــوم و فنــون دریایــی خرمشــهر، دانشــگاه 
دریانــوردی و دانشــگاه علــوم دریایــی چابهــار دانشــجو 

می پذیــرد. 
بســیاری از دروس ایــن رشــته همــراه بــا آزمایشــگاه یــا کارگاه 
ــای  ــد دوره ه ــته می توانن ــن رش ــان ای ــت. فارغ التحصی اس

ــد.  ــازی بگذارنن ــات کشتی س ــود را در کارخانج کارورزی خ
دانشــجویان ایــن رشــته بایــد در درس هــای ریاضــی، فیزیک و 
زیــان انگلیســی قــوی باشــند بــه طوری کــه بســیاری از منابــع 
ــان انگلیســی اســت. از طرفــی مهندســان  ــه زب ایــن رشــته ب
کشــتی و دیانــوردی بــه دلیــل مســافرت های زیــاد بــه خــارج 
بایــد بــه زبــان انگلیســی مســلط باشــند. مهندســان کشــتی 
ــرش  ــرای پذی ــند و ب ــوردار باش ــی برخ ــامت کاف ــد از س بای
نهایــی در ایــن رشــته آزمایشــات پزشــکی از آن هــا بــه عمــل 
ــق بررســی می شــود.  ــه طــور دقی ــا ب ــد و ســامت آن ه می آی
ــغل  ــن ش ــختی های ای ــا س ــد ب ــتی بای ــدس کش ــک مهن ی
ــازگاری  ــا س ــواده و ی ــا دوری از خان ــا ماه ه ــد مث ــار بیای کن
ــات  ــاحلی. کارخانج ــای س ــی در محیط ه ــرایط زندگ ــا ش ب
ــمال و  ــهر، ش ــد بوش ــواحل مانن ــا در س ــازی عمدت کشتی س
ــه همیــن دلیــل عشــق و  خلیج فــارس ســاخته می شــوند و ب

ــد.  ــته را می زن ــن رش ــرف اول را در ای ــه ح عاق
وظایف مهندس کشتی سازی

* مسئولیت طراحی
* محاسبات مربوط به بدنه کشتی

* ساخت کشتی
* نظارت بر ساخت کشتی

* تعمیرات کشتی
آینده شغلی رشته مهندسی کشتی سازی

مکانیــک،  مهندســی  دریــا،  مهنــدس  ماننــد  مشــاغلی 
کارشــناس بــا مدیــر خریــد و تــدارکات، کارشناســان تحقیقات 
ــا  ــط ب ــاغل مرتب ــی مش ــع دریای ــروش صنای ــر ف ــازار، مدی ب
ــدا  ــن رشــته از همــان ابت ــن رشــته اســت. دانشــجویان ای ای
ــا  ــغلی آن ه ــده ش ــی هســتند و آین ــای دریای ــیه نهاده بورس
ــه  ــازی ک ــای کشتی س ــر از کارخانه ه ــه غی ــت. ب ــن اس تامی
ــه  ــد ب ــته می توانن ــن رش ــان ای ــد فارغ التحصی ــرده ش ــام ب ن
عنــوان مهنــدس ناظــر بــر حســت اجــرای طرح هــای اجرایــی 
در ســاخت ســکوهای شــناور نظــارت کننــد و یــا در صنایــع 

ــد. ــی بپردازن ــای تحقیقات ــه کاره ــی ب دریای
سمیه طالب

رشته مهندسی کشتی
آشنایی با رشته های دانشگاهی، بازارکار و آینده شغلی
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 شــهردار گلدشــت ارزش ۱۵ پــروژه عمرانــی شــاخص 
گلدشــت را ۱۸۰ میلیــارد تومــان برشــمرد و افــزود: پــروژه 
جــذب آبهــای ســطحی در ۴۱ نقطــه شــهر، آســفالت ســه 
ــز  ــاد ایســتگاه آتش نشــانی، مرک ــه، ایج ــان و ۵۳ کوچ خیاب
ــر، بوســتان  ــس ســینمایی مه ــزه، پردی ــی مکانی ــه فن معاین
بهشــت، بلــوار کارآفرینــی و شــهید منتظــری، مرمــت 
ــاب  ــتان ب ــازی آرامس ــفید، بهس ــه س ــی قلع ــجد تاریخ مس
الرحمــه، بازســازی ورزشــگاه بــزرگ شــهر، احــداث یادمــان 
ــفید از  ــه س ــی قلع ــات تاریخ ــای قن ــام و احی ــهید گمن ش
دیگــر پروژه هــای شــهرداری گلدشــت بــود کــه یــا در 

ــام رســیده اســت. ــه اتم ــا ب ــوده ی ــدام ب دســت اق
ــه ۱۴۰۰  ــت: بودج ــار داش ــی اظه ــدی فردوس ــد مه محم
شــهر گلدشــت ۱۸ میلیــارد تومــان نوشــته شــده بــود کــه 
ــال  ــد، در س ــق ش ــان محق ــارد توم ــال ۴۶ میلی در آن س
جــاری ۴۶ میلیــارد تومــان نوشــته شــد کــه تاکنــون بــاالی 
ــنهادی  ــه پیش ــده و بودج ــق ش ــان محق ــارد توم ۵۳ میلی
ســال ۱۴۰۲ بــه ۸۰ میلیــارد تومــان رســیده اســت. حــدود 
ــن  ــوری امی ــتانی و کش ــوارض اس ــه از ع ــد بودج ۸۰ درص
شــده و نزدیــک بــه ۷۰ درصــد آن در بخــش عمرانــی و ۳۰ 

ــد شــد. ــه خواه درصــد در بخــش جــاری هزین
فردوســی اضافــه کــرد: حــدود چهــار هــزار باغ ویــا در ایــن 
شــهر وجــود دارد کــه وجــود آن باعــث می شــود در تعطیات 
ــود. ــهر ش ــن ش ــان وارد ای ــهر مهم ــت ش ــدازه جمعی ــه ان ب

شــهردار گلدشــت اظهــار داشــت: معضــل بــزرگ دیگر شــهر 

گلدشــت تعــارض شــدید بیــن مــردم و مجتمــع اقتصــادی 
کمیتــه امــداد اســت، ادامــه داد: چنــد ســال پیــش بخشــی 
ــم  ــط حاک ــت توس ــی در گلدش ــوم کازرون ــی مرح از اراض
ــت  ــم صراح ــن حک ــه ای ــود ک ــادره می ش ــت مص ــرع وق ش
ــواد ســند زده  ــه ام ــام کمیت ــه ن ــار ب ــا ۳۵۰ هکت داشــته ام
ــام  ــر مق ــی دفت ــراض مردم ــس از اعت ــه پ ــا آنک ــود ت می ش
معظــم رهبــری ورود کــرده و صــدور اســناد مــردم شــروع 
ــه بازرســی دفتــر مقــام  می شــود. در ایــن دوره دو مرتبــه ب
ــرای پیگیــری موضــوع مراجعــه کرده ایــم  معظــم رهبــری ب
ــادی از مشــکات مــردم حــل شــده اســت. کــه بخــش زی

اجرای ۱8۰ میلیارد طرح عمرانی در گلدشت
گلدشت

گلدشت
ریل باس به گلدشت می آید 

ــاس  ــه پــروژه ریل ب محمدمهــدی فردوســی شــهردار گلدشــت ب
کــه در ادامــه خــط دو متــرو کانشــهر اصفهــان اجــرا خواهــد 
ــهر،  ــه، خمینی ش ــاس از درچ ــرد: ریل ب ــه ک ــاره و اضاف ــد اش ش
کوشــک، کهریزســنگ، گلدشــت و نجف آبــاد می گــذرد کــه 
ــرای  ــراردادی ب ــت. ق ــی اس ــال بررس ــیر آن درح ــای مس انته
ــا راه آهــن جمهــوری اســامی بســته شــده  ــرداری از آن ب بهره ب
ــتگاه ها  ــاد ایس ــیر و ایج ــازی مس ــی و زیرس ــئولیت طراح و مس

ــده اســت. ــته ش ــهرداری های مســیر گداش ــده ش ــه عه ــز ب نی
ــی  ــروژه مســکن ملــی در شــمال غرب ــه پ ــا اشــاره ب فردوســی ب
شــهر گلدشــت، گفــت: ایــن شــهرک ۱۰ هــزار نفــری در زمینــی 
بــه وســعت ۴۸ هکتــار و در جــوار ویاشــهر بــا واحدهــای 
ــعت  ــن وس ــود. از ای ــرا می ش ــه اج ــار طبق ــا چه مســکونی دو ت
موانــع الحــاق ۲۲ هکتــار بــه محــدوده شــهر گلدشــت برداشــته 

ــت. ــرف اس ــی دارای متص ــای دولت ــامل زمین ه ــه ش ــده ک ش

گلدشت
جشن تکلیف دختران

ــان و  ــن و مام ــش م ــوان »همای ــا عن ــن جشــن باشــکوه ب در ای
ــدارس  ــوز کاس ســوم از م ــش آم ــه حــدود ۳۰۰ دان ــام« ک باب
ــود  ــن خ ــراه والدی ــه هم ــت ب ــهر گلدش ــه ش ــی دختران ابتدای

ــد. ــرا ش ــوع اج ــاد و متن ــای ش ــتند برنامه ه ــور داش حض
در بخشــی از ایــن ویــژه برنامــه امــام جمعــه و شــهردار گلدشــت 
ضمــن خیــر مقــدم بــه حاضــران در ســخنانی ورود بچــه هــا بــه 

ســن تکلیــف را تبریــک گفتنــد.

این پوســتر نمــادی از نیزارهای جزیره مجنون و عروج شــهدا 
در روز ۵ اســفند در عملیــات خیبــر اســت کــه توســط طــراح 
شــاخص کشــور آقــای حامــد مغــروری تهیــه شــده اســت.

ــه  ــاد ب در عملیــات خیبــر ۳۳۳ نفــر از رزمنــدگان نجــف آب

درجــه رفیــع شــهادت نائــل شــدند کــه ۲۰۵ شــهید در روز 

۵ اســفند تشــییع شــدند و بهمیــن مناســب ایــن روز بعنــوان 

روز حماســه و ایثــار مــردم نجــف آبــاد نامگــذاری شــد.

رونمایی از پوستر رسم پرواز
به مناسبت هفته فرهنگی نجف آباد با حضور مدیران عالی و خبرنگاران
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در آغازیــن روز از هفتــه فرهنگــی شهرســتان نجــف آبــاد زنــگ حماســه و ایثــار نجــف آباد بــا حضور 
حضــرت آیــت اهلل مهــدوی عضــو خبــرگان رهبــری، موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ــاد شــهردار، اعضــای شــورای اســامی و جمعــی از مســئولین ادارات و  ــژه شهرســتان نجــف آب وی
ــاد بــه صــدا درآمــد. دســتگاه هــای اجرایــی شهرســتان در دبیرســتان شــهید منتظــری نجــف آب

آیــت اهلل مهــدوی در ســخنانی پیرامــون مقــام شــهید و شــهادت مطالبــی را بیــان فرموده و با اشــاره 

بــه شــهادت ۲۳۳ نفــر از دانــش آمــوزان مدرســه شــهید منتظــری نجــف آبــاد در دفــاع مقــدس 

توصیه هایــی را بــه دانــش آمــوزان عزیــز ارائــه نمودنــد.

طنین زنگ ایثار در شهرستان نجف آباد از شهیدستان منتظری

زمان بندی: دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی از روز ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ آغاز 
شده است و تا ۱ تیرماه ۱۴۰۲ ادامه دارد.

نحوه شرکت: عاقه مندان برای شرکت در جشنواره و ارسال آثار می توانند به نشانی 
razavi.samakpl.ir مراجعه کنند.

دبیرخانه: مخاطبان می توانند از طریق شماره تماس ۰۲۱۸۸۹۵۱۴۹۳ و پست 
الکترونیک samak@iranpl.ir با دبیرخانه جشنواره در ارتباط باشند.

دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی


