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اقتصادی فرهنگی  نامه  هفته 

سـه شنبه هـای هر هفته منتشـر می شود

نجف آباد

2
ادای احترام معاون سیاسی امنیتی وزارت 

کشور به شهدای نجف آباد

3

پخش مستقیم دعای ندبه از شبکه 
سراسری و مرکز استان اصفهان

8
نشست پیشکوستان و هیات مدیره خانه 

هنرمندان شهرستان نجف آباد

8
تجلیل از جانبازان مدیریت شهری 

شهرداری نجف آباد

2

داستان خدمت
از  بــرداری  بهــره  آییــن 
ــل  ــاخص مح ــای ش پروژه ه
محــور و کلنــگ زنــی پــروژه 
شــهری  مدیریــت   هــای 

نجف آباد
4

افتتاح پل زندگی
بــا حضــور مســئولین و 
جمعــی از مدیــران اســتانی 
آییــن  شهرســتانی  و 
برگــزار  فــوق  افتتاحیــه 

گردیــد.

ادامه در صفحه ۱

افتتاح پل زندگی و مسیر گردشگری 
کوچه باغ زندگی
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افتتاح مجموعه ورزشی روباز یزدانشهر 

 با حضور سردار میراحمدی معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور ،  
استاندار اصفهان و جمعی از مدیران کشوری، استانی و شهرستانی 

در راستای افتتاح پروژه های شهرداری نجف آباد

 داستان خدمت 

برگزاری نمایشگاه کتاب خطی

یکــی از انــواع کتاب هــای قدیمــی، نســخه خطــی یا دســت نویس 
اســت. کتــاب خطــی کتابــی اســت کــه در قدیم بــرای ثبــت وقایع 
و اطالعــات و یافته هــای خــود بــه صــورت دســت نویــس نوشــته 
شــده اســت. هــم اکنــون این نســخ خطــی بــرای بازدیــد کنندگان 
در برخــی از موزه هــا بــه معــرض نمایــش گذاشــته شــده اســت.

آیین بهره برداری از پروژه های شاخص محل محور و کلنگ زنی پروژه های مدیریت شهری نجف آباد

ــه  ــود ب ــفر خ ــور در س ــی وزارت کش ــی امنیت ــاون سیاس مع
شهرســتان نجــف آبــاد کــه بــه مناســبت پنجم اســفند مــاه روز 
حماســه و ایثــار ایــن شهرســتان و بــه منظــور افتتــاح طرح های 

عمرانــی و رویدادهــای فرهنگــی صــورت گرفــت، در بــدو ورود 
ــن شــهر حضــور و  ــزار شــهدای ای ــتان در گل ــن شهرس ــه ای ب
ضمــن ادای احتــرام بــا آرامان هــای شــهدا تجدیــد میثــاق کرد.

ادای احترام معاون سیاسی امنیتی وزارت کشور به 
شهدای نجف آباد

آزادسازی و عقب نشینی معابر در جوزدان 

 آزادسازی وعقب نشینی ملک مسکونی متروکه خیابان پانزده 
خرداد شمالی  به جهت ناایمن شدن و احتمال ریزش پس از 

بارندگی های اخیر.
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افتتاح پردیس سینمایی خارون 

 با حضور معاون سیاسی امنیتی وزیر کشور ،
 استاندار اصفهان و جمعی از مدیران شهری

پخش مستقیم دعای ندبه از شبکه سراسری و مرکز استان اصفهان
گرامی داشت ۲۰۵ شهید عملیات خیبر ۵ اسفند ۱۳۶۲ روز حماسه و ایثار مردم نجف آباد

مهندسی ایمنی

جمعه ۵ اسفندماه ۱۴۰۱ ساعت؛ ۶صبح -   یادمان شهدای نجف آباد

آشنایی با رشته های دانشگاهی، بازارکار و آینده شغلی

رشــته مهندســی ایمنــی تلفیقــی از رشــته های 
و  صنعتــی  مدیریــت  حرفــه ای،  بهداشــت 
دلیــل  بــه  و  می باشــد.  صنایــع  مدیریــت 
بــه رشــته مهندســی  گرایــش بیشــتر آن 
صنایــع عمومــا شــاخه ایی از مهندســی صنایــع 
ــن  ــی از پرطرافدارتری ــود و یک ــناخته می ش ش
اســت.  کنکوری هــای  بیــن  رشــته ها 
تقریبــا اغلــب صنایــع ماننــد نفت و پتروشــیمی 
کــه رعایــت نــکات ایمنــی در آن هــا بســیار حائز 
اهمیــت اســت و دســتگاه ها و تجهیزاتشــان 
ــد  ــر و نگهــداری هســتند نیازمن ــد تعمی نیازمن
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته هســتند. بــا رونــق 
ــه مهندســین  ــاز ب ــف نی ــع مختل ــن صنای گرفت

ــن رشــته بیشــتر احســاس می شــود. ای
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته مجموعه ایــی از 
ــا ایمنــی ماشــین آالت  ــد ت دانش هــا را می آموزن
و تجهیــزات صنتعــی را در صنایــع تامیــن کنند. 
ــه  ــی کــه ب ــا اطمینان ــن رشــته ب مهندســین ای
دســتگاه ها و سیســتم هــا در مــورد ســطح 
ایمنــی قابــل قبــول مــی دهنــد، موجــب کاهش 
ســطح تصادفــات و پیشــگیری از خطرات ناشــی 

ــوند.  ــانی می ش ــای انس از خطاه
  هــدف از ایــن رشــته کنتــرل کــردن خطــر و 
ــع اســت.  ــل آن در صنای ــردن کام ــن ب ــا از بی ی
ــکات ایمنــی در  ــت اســتاندارها و ن ــروزه رعای ام
ــف  ــد از تعری ــت دارد و بع ــیار اهمی ــع بس صنای

ــد طبــق آن عمــل شــود. ــن اســتااندارها بای ای
 توانایی های مهندسین ایمنی

بــا مکانیــزه شــدن محیــط هــای صنعتــی 
عوامــل خطــر نیــز در ایــن محیــط هــا افزایــش 

یافتــه اســت و آســیب هــای مالــی و انســانی را 
موجــب می شــود. بــرای کاهــش ایــن خطــرات 
رعایــت  بهداشــتی  و  ایمنــی  نــکات  بایــد 
شــود. بــه همیــن دلیــل مهنــدس ایمنــی 
اســتاندارهای  امــن و دارای  بایــد محیطــی 
ــدان  ــه در آن کارمن ــد ک ــاد کنن ــانی را ایج انس
از  عــاری  و  امــن  محیطــی  در  کارگــران  و 
هــر نــوع خطــری مشــغول بــه کار شــوند. 
پوشــش دادن ابزارهــای الکتریکــی و تجهیــزات 
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــی از کارهای ــی یک صنعت
افزایــش ســطح ایمنــی مهندســین ایمنــی 

می تواننــد انجــام دهنــد. 

وظایف مهندس ایمنی
و  احتمالــی  خطــرات  کــردن  مشــخص   *
پیش بینــی و ارزیابــی شــرایط خطــر هــم بــرای 

ــان  ــم انس ــین آالت و ه ماش
ــرای کنتــرل خطــر و  * پیــدا کــردن راه حــل ب

پیاده ســازی ایمنــی در سیســتم ها
* طراحی سیستم های ایمنی

در  الزم  اســتاندارهای  بــا  بــا  آشــنایی   *
ــوا  حوزه هــای محیط زیســت و آلودگــی آب و ه
ــری از  ــرای جلوگی ــتم هایی ب ــی سیس و طراح

آلودگــی آب و هــوا

ــانی و  ــرای آتش نش ــتم هایی ب ــی سیس * طراح
اعــالم حریــق

ــادی روش  ــن اقتص ــرآورد و تخمی ــی ب * توانای
ــن روش ــاب بهتری ــف و انتخ ــی مختل ــای ایمن ه

ــی را  ــای فن ــام کاره ــی انج ــه توانای ــرادی ک اف
ــز  ــت و تمرک ــی دق ــای نظارت ــد و در کاره دارن
باالیــی دارنــد و توانایــی مدیریــت بحــران دارنــد، 

ــرای ایــن رشــته هســتند. افــراد مســتعد ب
بازار کار رشته مهندسی ایمنی

ایــن رشــته دو گرایــش حفاظــت فنی و بازرســی 
فنــی را دارد. در مقطــع کارشناســی ارشــد 
مهندســی ایمنــی و بازرســی فنــی را نیــز دارد. 
وضعیــت صنایــع در کشــور روز بــه روز درحــال 
رشــد اســت و کشــور در حال پیشــرفت. طبیعتا 
در ایــن شــرایط نیازمنــد مهنــدس ایمنی اســت. 
کیفیــت تولیــد بــا ایمنــی رابطــه مســتقیم دارد 
ــع  ــام صنای ــی در تم ــدس ایمن ــور مهن و حض

ــود.  ــاس می ش احس
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته کــه مهــارت و 
ــد می تواننــد شــغلی ایــده ال  دانــش کافــی دارن
را بــه دســت آورنــد. مشــاغلی ماننــد کارشــناس 
کنتــرل کیفیــت و بهداشــت حرفه ایــی و در 
پتروشــیمی،  شــرکت های  ماننــد  صنایعــی 
پاالیشــگاه های نفــت و گاز، شــرکت های بخــش 
ــازی،  ــع آلومینیوم س ــی، صنای ــای نفت فرآورده ه
ذوب آهــن، هواپیمایــی، متــرو، فــوالد، وزارت 
نیــرو، شــرکت هــای خودروســازی، شــرکت های 
تولیدی و ... متقاضی مهندســین ایمنی هســتند. 
سمیه طالب
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خیلی خوب نباش!!!

ــان و مثبــت نیســتند.  ــدازه مهرب ــک ان ــه ی ــا ب ــردم دنی همــه م
مهربانــی و محبــت هــم بایــد در زمــان خــود و بــه انــدازه باشــد 
تــا تاثیرگــذار باشــد و بــه چشــم بیایــد. مهربانــی و محبــت زیــاد 
اگــر بــه طــور مــداوم تکــرار شــود تبدیــل بــه وظیفــه می شــود 
و نــه تنهــا ســودمند نیســت بلکــه مضــر اســت. خــوب بــودن و 
مهربانــی بی منــت بســیار خــوب اســت امــا بــه شــرط آن کــه از 
حــد نگــذرد. در ایــن مقالــه دالیلــی را بیــان می کنیــم که نشــان 
می دهــد خیلــی خــوب بــودن می توانــد بــرای شــما مضــر باشــد.
ــد:  ــتفاده کنن ــما سواس ــد از ش ــعی می کنن ــردم س * م
خــوب بــودن در محیط هــای رقابتــی یــک مانــع اســت و 
افــرادی کــه بــه دنبــال برتــری هســتند و می خواهنــد همیشــه 
اول باشــند افــراد خــوب را خــرد می کننــد. البتــه اگــر محیــط 
خــود را بــه خوبــی بشناســید و از محکــم بــودن مرزهــای خــود 
مطمئــن باشــید می توانیــد از ایــن موقعیــت دوری کنیــد. 
ــرام  ــما احت ــای ش ــه مرزه ــران ب ــت دیگ ــن اس * ممک
ــد  ــدم بداری ــر خــود مق ــران را ب ــر همیشــه دیگ ــد : اگ نگذارن
ــد.  ــرام نگذارن ــما احت ــه ش ــه ب ــد ک ــاد می گیرن ــم ی ــران ه دیگ
* دیگــران هرگــز بــرای بــرآوردن نیازهــای شــما تــاش 
ــا توســط  ــراد خودمحــور هســتند و صرف ــد: بیشــتر اف نمی کنن
احساســات و دیدگاه هــای خــود هدایــت می شــوند و بــه نیازهــای 
دیگــران اهمیــت نمی دهنــد و یــا بــا آن هــا همدلــی نمی کننــد.
* ممکــن اســت فرامــوش کنیــد کــه بــه انــدازه کافــی 
ــام  ــراد تم ــی اف ــد: برخ ــار کنی ــوب رفت ــان خ ــا خودت ب
ــران  ــا دیگ ــی ب ــی و مهربان ــرای خوب ــود را ب ــوان خ ــرژی و ت ان
ــد.  ــی ندارن ــود توجه ــه خ ــت ب ــن عل ــه همی ــد و ب ــرف می کنن ص
ــد  ــگاه خواهن ــما ن ــه ش ــد ب ــک و تردی ــا ش ــردم ب * م
کــرد: اکثــر مــردم بــه خوبــی غیرقابــل توجیــه بــه عنــوان یــک 
ــه قصــد  ــد ک ــد و تصــور می کنن ــگاه می کنن ــار مشــکوک ن رفت

سواســتفاده داریــد و یــا انگیــزه پنهانــی را داریــد. 
ــد:  ــر کن ــت تغیی ــن اس ــان ممک ــما از جه ــور ش  * تص
مــا وقتــی بیــش از حــد معمــول بــه افــراد اهمیــت دهیــم و بــه 
آن هــا خوبــی کنیــم ممکــن اســت پاســخی متقابــل و یــا عکــس 
ــرای محبت هــا و خوبی هایمــان  ــه مــا بدهنــد بنابرایــن بایــد ب ب
ــار  ــا آســیب نرســد و دچ ــه م ــا ب ــم ت ــرار دهی ــرزی ق حــد و م

ناامیــدی نشــویم.
ــان  ــا مهرب ــا آن ه ــه ب ــرادی ک ــت از اف ــن اس * ممک
ــتی  ها و  ــوید: دوس ــت ش ــا ناراح ــی ی ــتید عصبان هس
ــه  ــتند و ب ــی هس ــای متفاوت ــی چیزه ــور کل ــه ط ــا ب رابطه ه
نوعــی بــرای هــر دو طــرف بایــد مفیــد و ســومند باشــد. هیــچ 
ــواب  ــا ج ــد ام ــی کنن ــی و مهربان ــا خوب ــوان دائم ــس نمی ت ک
متقابلــی را نبیننــد و ایــن ماننــد پرکــردن یــک طرفــه فنجــان 
ــی  ــک ســمت و تهــی کــردن از ســمت دیگــر اســت و جای از ی
خواهیــد دیــد کــه شــما فنجــان طــرف مقابــل را ســرریز 
ــد  ــن رون ــت. ای ــی اس ــما ته ــمت ش ــان س ــا فنج ــد ام کرده ای
ــی  ــت نارضایت ــد و در نهای ــاق می افت ــریع اتف ــیار س ــه بس تخلی
ــرای  ــد ب ــان ببای ــی رود. در پای ــن م ــرده و رابطــه از بی ایجــاد ک
ــا در  ــد ت ــرار دهی ــرزی ق ــد و م ــود ح ــای خ ــا برخورده رفتاره
ــرو نشــوید و در  زندگــی بــه مشــکالت احساســی و عاطفــی روب

ــد.  ــه نخوری ــی ضرب زندگ
مقاله کامل را در سایت خبری تحلیلی دیباگران بخوانید.

احمد شریعتی

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ــوچ زودرس  ــت: ک ــان گف ــتان اصفه اس
ازبین رفتــن  ســبب  عشــایر  بهــاره 
پوشــش گیاهــی مراتــع اســتان اصفهان 
شــده و الزم اســت بــرای ایــن معضــل با 

ــود. ــی ش ــی چاره اندیش ــرد جمع خ
ــروه  ــه کارگ ــی در جلس ــب امین ابوطال
ــوچ  ــت ک ــامان دهی و مدیری ــتانی س اس
کــه بــا حضــور مدیــرکل امــور امنیتــی 
و انتظامــی اســتانداری اصفهــان برگــزار 
ــر از ۱۰درصــد  شــد، اظهــار کــرد: کمت
رعایــت  را  قانــون  کــوچ رو  عشــایر 

ــگام  ــی، زود هن ــا نافرمان ــد و ب نمی کنن
بــه مراتــع وارد و دیرهنــگام خــارج 
ــن  ــه اینکــه ای ــا اشــاره ب می شــوند. او ب
ــدون مجــوز  ــداران ب ــراد معمــوال دام اف
هســتند، گفــت: درصــد کمــی از عشــایر 
و  قانــون  رعایت نکــردن  بــا  کــوچ رو 
ورود زودهنــگام بــه صــورت پنهانــی 
ــع  ــه مرات ــارت ب ــبب خس ــی س و قاچاق
اســتان می شــوند و ایــن در حالــی اســت 
کــه ســایر عشــایر کــه در زمــان مقــرر 
کــوچ خــود را آغــاز می کننــد همیشــه 
ــوی  ــرا جل ــه چ ــتند ک ــد هس گالیه من

نمی شــود. گرفتــه  متخلــف  عشــایر 
امینــی، عشــایر را قشــری زحمت کــش 
قشــر  ایــن  کــرد:  ابــراز  و  دانســت 
در  چشــمگیری  نقــش  کم درآمــد 
تولیــد کشــور دارنــد؛ از ایــن رو الزم 
اســت راهکارهــا و اهــداف بــرای خدمت 
بــه جامعــه عشــایری و نیــز برخــورد بــا 
متخلفــان بررســی و بــرای مســائل 

موجــود چاره اندیشــی شــود.
عشــایری  جامعــه  هــدف  افــزود:  او 
اســت کــه اوایــل بهــار شــروع بــه کــوچ 
ــرای  می کننــد و الزم اســت راهــکاری ب
ــر  ــن قش ــدودی از ای ــمار مع ــف ش تخل
اندیشــیده شــود تــا طبــق قانــون همــه 
ــا محوریــت اســتانداری  ــار هــم ب در کن
و پلیــس اقــدام شــود؛ زیــرا گاهــی 
ــه  ــایری ک ــت عش ــده اس ــاهده ش مش
زودهنــگام وارد مراتــع می شــوند حتــی 
بــا همــکاران مــا درگیــر شــده اند.

ــف  ــه عشــایر متخل ــرد: هم ــه ک او اضاف
نیســتند. امــا معــدود افــرادی کــه 
تخلــف می کننــد ســبب خســارت و 
نابــودی پوشــش گیاهــی می شــوند 
کــه معضالتــی چــون فرســایش خــاک، 
تولیــد گــرد و غبــار و کاهــش تولیــد را 
بــه دنبــال دارد. بنابرایــن بایــد در کنــار 
یکدیگــر بــا خــرد جمعــی دربــاره ایــن 
ــرای  ــی ب ــری اساس ــم تدبی ــئله مه مس

ــیم. ــته باش ــش رو داش ــار پی به

کوچ زودرس بهاره عشایر خسارت زاست

ویژه برنامه از خاک تا افالک

به مناسبت پنجم اسفندماه روز حماسه و ایثار مردم نجف آباد

بــه مناســبت فرارســیدن میــالد بــا ســعادت امام حســین)ع(، 
حضــرت ابالفضــل العبــاس)ع( و روز جانبــاز ویــژه برنامــه از 
خــاک تــا افــالک بــه مناســبت پنجــم اســفندماه روز حماســه 
و ایثــار مــردم نجــف آبــاد در حســینیه فاطمــه الزهــرا ایــن 

ــاد  ــت فرهنگــی و آموزشــی بنی ــا حضــور معاون شهرســتان ب

شــهید اســتان، مســئولین شهرســتان و خانواده هــای معــزز 

شــهدا و ایثارگــران برگــزار شــد.
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ادامه از صفحه ۱ 
بــا حضــور ســردار میراحمــدی معــاون امنیتــی وزیــر کشــور، 
اســتاندار اصفهان، فرماندار ویژه شهرســتان و جمعی از مدیران 
اســتانی و شهرســتانی آییــن افتتاحیــه فــوق برگــزار گردیــد.

ــول ۷  ــه ط ــی ب ــاغ زندگ ــه ب ــیر کوچ ــت مس ــی اس گفتن
ــه  ــی در مجــاور شــهرداری منطق ــت لت ــر از ســر هف کیلومت
ــک  ــه ی ــاد در منطق ــزار شــهدای نجــف آب ــه گل ــاز و ب دو آغ

شــهرداری ختــم می شــود.

کشف ۲۷میلیون تومان گازوئیل قاچاق  افتتاح پل زندگی و مسیر گردشگری کوچه باغ زندگی

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: هــزار و ســیصد 
ــان  ــون توم ــه ارزش ۲۷ میلی ــل قاچــاق ب ــر گازوئی و هشــتاد لیت
در بازرســی مأمــوران انتظامــی ایــن شهرســتان از یــک دســتگاه 

کامیــون کشــف شــد.
ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی بیــان داشــت: در راســتای اجــرای 
طــرح مبــارزه بــا قاچــاق ســوخت، مأمــوران گشــت انتظامــی ایــن 
شهرســتان هنــگام گشــت زنــی در ســطح حــوزه اســتحفاظی بــه 
ــل  ــون مشــکوک و در بازرســی از آن، گازوئی ــک دســتگاه کامی ی

قاچــاق کشــف کردنــد.
ــار در  ــرح ذوالفق ــرای ط ــداوم اج ــر از ت ــری دیگ ــری در خب گوه
ــف  ــارق و کش ــت س ــی و هف ــتگیری س ــتان و دس ــن شهرس ای
پنجــاه و هشــت فقــره انــواع ســرقت، بــه همــراه کشــف ۴ 
دســتگاه خــودرو و ۴ دســتگاه موتورســیکلت مســروقه خبــر داد.
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فرمانــدار تیــران و کــرون  گفــت: توســعه امکانــات و فرمانــدار 
شهرســتان ضمــن گرامیداشــت ۵ اســفند ســالروز حماســه و 
ایثــار شهرســتان تیــران و کــرون بــا اشــاره بــه اجــرای بیــش 
ــل  ــا چه ــان ب ــف همزم ــای مختل ــروژه در حوزه ه از ۹۰ پ
ــران در  ــالمی ای ــالب اس ــروزی انق ــالگرد پی ــن س و چهارمی

شهرســتان تیــران و کــرون، گفــت: 
اجــرای ایــن پروژه هــا با اعتبــاری بالــغ ۲۷۰۰ میلیــارد ریال 
حرکتــی بــزرگ بــرای توســعه و پیشــرفت ایــن شهرســتان 
ــود. ــالمی ب ــالب اس ــاوری در گام دوم انق ــق خودب و تعمی

علــی محمــدی کیــا بــا اشــاره بــه اجــرای ۳۷ پــروژه 
در  کــرون،  و  تیــران  شهرســتان  در  خیرســاز  مدرســه 
ســال ۱۴۰۰ خاطرنشــان کــرد: ایــن اقــدام نیکوکارانــه 
امــام  والدت  و  شــعبان  خجســته  ایــام  بــا  همزمــان 
ــروردگار  ــف پ ــه لط ــد و ب ــاز ش ــالم آغ ــه الس ــین علی حس
شــاهد اجــرای پروژهــای همــه جانبــه خواهیــم بــود.

ــت اداره کل نوســازی توســعه و تجهیــز مــدارس  سرپرس
ــه اجــرای هــزار و صــد پــروژه  ــا اشــاره ب اســتان اصفهــان ب
ــالب اســالمی در کشــور  ــروزی انق ــالروز پی ــا س ــان ب همزم
اظهــار کــرد: ۴۷ پــروژه مدرســه بــا ۲۳۵ کالس درس و 
ــر ۹۲ میلیــارد تومــان در اســتان اصفهــان  ــغ ب اعتبــاری بال
بــه بهــره بــرداری رســید و خوابــگاه آموزشــگاه شــبانه روزی 
ــای  ــوز و زیربن ــش آم ــر دان ــش ۱۲۰ نف ــا گنجای ــت ب رحم
۱۲۰۰ مترمربــع بــا اعتبــار دولتــی و مردمــی و همــت واالی 
خیــران آقایــان جعفــری و ایــزدی بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۰ 

ــرداری رســید. ــه بهــره ب میلیــارد تومــان ب
مجیــد نســیمی بــا اشــاره بــه کلنــگ زنــی مجموعــه 
ــه  ــن مجموع ــت: ای ــری ورزشــی گف آموزشــی فرهنگــی هن

ــاری  ــا اعتب ــع ب ــر مرب ــاحت ۷۲۰۰ مت ــه مس ــی ب در زمین
بالــغ بــر ۱۵۰ میلیــارد تومــان شــامل مهــد کــودک و پیــش 
دبســتانی، مدرســه دوره ابتدایــی اول و دوم دخترانــه و 
پســرانه، اول متوســطه پســرانه، هنرســتان، ســالن ورزشــی، 
ــت  ــی جه ــای جانب ــره و فضاه ــات ۴۰۰ نف ــالن اجتماع س
خدمــت رســانی بــه مــردم عزیــز شــهر رضوانشــهر و 

ــد. ــد ش ــداث خواه ــرون اح ــران و ک ــتان تی شهرس
 مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان بــا بــا بیــان 
ــت  ــا گســترش عدال ــی م ــای دین ــوزه ه ــی از آم ــه یک اینک
ــا ایجــاد  ــبانه روزی ب ــدارس ش ــرد: م اســت، خاطرنشــان ک
ــش آمــوزان مســتعد مناطــق  ــرای دسترســی دان فرصتــی ب
ــت آموزشــی را  ــات آموزشــی عدال ــر از امکان کــم برخوردارت

ــرار مــی کننــد. ــران اســالمی برق ــرای همــه مــردم ای ب

تیران و کرون اجرای 3۷ پروژه مدرسه خیرساز، در سال ۱4۰۰
کلنگ زنی بزرگترین مجتمع آموزشی ، 
فرهنگی و ورزشی غرب استان اصفهان

بــا حضــور مرتضــوی اســتاندار اســتان اصفهــان، ابراهیمــی مدیــر 
کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان، مدیــر کل اداره کل 
ــت  ــس  هیئ ــتان ، رئی ــدارس اس ــز م ــعه و تجهی ــازی ، توس نوس
مدیــره مجمــع خیریــن اســتان اصفهــان، امــام جمعــه، فرمانــدار و 

ــرون  ــران و ک ــتان تی ــووالن شهرس مس
ــا  ــع ب ــر مرب ــه مســاحت ۷۲۰۰ مت ــی ب ــه در زمین ــن مجموع  ای
ــر ۱۵۰ میلیــارد تومــان شــامل مهــد کــودک و  ــغ ب اعتبــاری بال
ــه و  ــی اول و دوم دختران ــه دوره ابتدای ــتانی، مدرس ــش دبس پی
پســرانه، اول متوســطه پســرانه، هنرســتان، ســالن ورزشــی، ســالن 
اجتماعــات ۴۰۰ نفــره و فضاهــای جانبــی جهــت خدمــت رســانی 
ــه مــردم عزیــز شــهر رضوانشــهر و شهرســتان تیــران و کــرون  ب

احــداث خواهــد شــد.

تیران و کرون
ترمیم خط لوله نفت خام 

ــردد  ــا  جــاده پرت ــت خــام در تقاطــع ب ــچ نف ــه ۳۲ این خــط لول
ــت و  ــتمر بیس ــات مس ــک عملی ــی ی ــران ط ــه تی ــاد ب ــف آب نج

ــد. ــم ش ــازی و ترمی ــن س ــاعته، ایم ــار س چه
 رئیــس واحــد تعمیــرات خــط منطقــه گفــت: ایــن عملیــات بــا 
کارشناســی و اعــالم واحــد خوردگــی منطقــه بــر اســاس نتایــج 
پیگرانــی هوشــمند در راســتای ترمیــم محــدوده هــای باقیمانــده 
ــب درون  ــق عی ــل دقی ــی مح ــت یاب ــا موقعی ــت B و ب ــا اولوی ب
کیســینگ در تقاطــع بــا جــاده انجــام شــد. همچنیــن بــا توجــه 
بــه ســنگین بــودن عملیــات و عمــق زیــاد محــل، واحــد ترابــری 
ــه  ــال ب ــه خاکبــرداری و حفــر کان ــا تجهیــزات کامــل نســبت ب ب
عمــق دو متــر و نیــم در محــدوده ســنگی مــورد نظــر اقــدام نمــود.

غالمرضــا گــودرزی بیــان داشــت: یــک قطعــه از کیســینگ روی 
نقطــه مذکــور بــا رعایــت الزامــات ایمنــی برداشــته و از آنجایــی 
ــای  ــود، واحده ــی ب ــورت داخل ــه ص ــر ب ــورد نظ ــب م ــه عی ک
خوردگــی و بازرســی فنــی بــا اســتفاده از دســتگاه ضخامت ســنج 
ــد  ــس از تایی ــورد نظــر را بررســی و پ ــق نقطــه م ــه طــور دقی ب
صحــت آن نســبت بــه نصــب نیــم لولــه ای بــه طــول یــک متــر و 
۲۰ ســانتی متــر اقــدام شــد و پــس از پوشــش مجــدد آن نســبت 
بــه نصــب و جوشــکاری یــک جفــت قطعــه کیســینگ بریــده شــد 

اقــدام گردیــد.

تیران و کرون

ــذاری در صنعــت کشــاورزی  ــای ســرمایه گ ــا فرصت ه ــا ب آی
ــکات  ــن ن ــد مهمتری ــتید و می دانی ــنا هس ــران آش ــور ای کش
ــت  ــت چیســت؟ صنع ــن صنع ــرای ســودآوری در حــوزه ای ب
ــی  ــم مل ــار و مه ــر افتخ ــع پ ــزو صنای ــران ج ــاورزی ای کش
ــن  ــت در ای ــته اس ــران توانس ــور ای ــود، کش ــوب می ش محس
زمینــه جایــگاه باالیــی کســب کنــد، از پردرآمدتریــن درختان 
میــوه ایــران می تــوان بــه نهــال گالبــی، نهــال زردآلــو و نهــال 
گیــالس اشــاره کــرد، در ادامــه مطلــب همــراه مــا باشــید تــا 

بــه طــور کامــل توضیــح دهیــم.
برای احداث باغ میوه چه نکاتی را رعایت کنیم؟

یــک کشــاورز بــرای اینکــه بتواننــد پــروژه احــداث بــاغ میــوه 
خــود را بــه اتمــام برســاند بایــد چنــد نقطــه مهــم و حیاتــی 
را رعایــت کنــد: شــرایط جــوی و اقلیمــی احــداث بــاغ میــوه 
ــاز  ــی، نی ــازار داخل ــاز ب ــده، نی ــد ش ــوالت تولی ــوع محص ، تن
بــازار خارجــی و شــرکت های صــادر کننــده، موقعیــت میــوه 

ــان. و ارزش آن در جه
بــا توجــه بــه اینکــه کشــور ایــران ســرزمین چهار فصل اســت، 
باغــدار بــر حســب شــرایط محیطــی و اقلیمــی محیــط اطراف 
بــاغ بهتــر اســت، بهتریــن نهــال میــوه را انتخــاب کــرده و بــاغ 
آن را راه انــدازی کننــد، در نظــر داشــته باشــید تنــوع محصول 
بــرای بــاغ تجــاری و مــدرن بــه تعــداد زیــاد چنــدان مناســب 
ــواع  ــدد ان ــه ع ــی س ــازه دارد دو ال ــدار اج ــا باغ ــت، ام نیس
ــد. ــاغ خــود کشــت کن ــوه را انتخــاب کــرده و در ب نهــال می

یــک باغــدار در قبــل از خریــد نهــال میــوه بایــد بــازار داخلــی 
را مــورد مطالعــه قــرار بدهــد همچنیــن صــادرات میــوه کــه 
توســط شــرکت هــای صادراتــی انجــام مــی شــود را بررســی 
ــروش  ــران پرف ــور ای ــا در کش ــدام میوه ه ــدن ک ــا ب ــد ت کن
ــوه  ــو و می ــی، زردآل ــوه گالب ــول می ــور معم ــه ط ــتند ب هس

ــناخته  ــران ش ــور ای ــروش در کش ــام پرف ــزوه ارق ــالس ج گی
ــرای راه  ــبی ب ــه مناس ــد گزین ــن می توان ــت، بنابرای ــده اس ش

ــوه باشــد. ــاغ می ــروژه اقتصــادی ب ــدازی پ ان
کشاورزی یا کارآفرینی؟ 

وقتــی یــک شــخص بــه تنهایــی می تواند ســرمایه راکد کشــور 
ــک ســرمایه گذاری  ــه ی ــه ب ــت و هزین ــا صــرف کمــی وق را ب
منفعــل و پرســود تبدیــل کنــد تــا عــالوه بــر ســود شــخصی با 
صــادرات محصــوالت آن بتواننــد بــه اقتصــاد کشــور و ارزآوری 
مناســب کمــک کنــد، دیگــر نمی تــوان نــام آن را کشــاورزی 
گفــت، ایــن فــرد یــک کارآفریــن بــا شــامه اقتصــادی بســیار 
دقیــق اســت و از کوچکتریــن فرصت هــا بــرای بدســت آمــدن 
درآمــد ســاالنه و پرســود اســتفاده می کنــد، در ادامــه مطلــب 
ــی  ــما معرف ــرای ش ــوه را ب ــاغ می ــورد ب ــد م ــم چن می خواهی
ــز  ــش آن نی ــه صادرات ــی بلک ــازار داخل ــا در ب ــه تنه ــم، ن کنی

بســیار پــر رونــق و ارزشــمند اســت.
سمیه شریعتی

کشاورزی یا کارآفرینی ؟
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

 گلباران مزار مطهر شهدای عملیات خیبر

گلدشت

صدور احکام رتبه بندی ۴۱۱ هزار معلم

ــری:  ــت خب ــع در نشس ــعه مناب ــزی و توس ــه ری ــاون برنام مع
ــر  ــزار و ۲۸ نف ــک، ۸۱ ه ــه ی ــر رتب ــزار و ۵۹۲ نف ــون۳۱ ه تاکن
ــن  ــزار و ۱۶۸ ت ــه، ۱۳ ه ــه س ــزار و ۵۸۱ رتب ــه دو، ۲۱۸ ه رتب
ــد و  ــه پنجــم را کســب کــرده ان ــر رتب ــار و ۱۲۳۸ نف ــه چه رتب
ــه  ــدی را ب ــه بن ــا آخــر اســفند رتب ــه ت نویدبخــش آن اســت ک
ســرانجام برســانیم. رتبه هــا در ســامانه my.medu.ir قابــل 
مشــاهده هســتند و از روز ســه شــنبه ۹ اســفند مــاه امــکام ثبــت 

ــود. ــم می ش ــامانه فراه ــن س ــات در ای اعتراض
آزمــون را ۸ اردیبهشــت ســال آینــده یعنــی اولیــن فرصــت بعــد 
ــان  ــام از پای ــت ن ــم. ثب ــزار می کنی ــارک رمضــان برگ ــاه مب از م
هفتــه یعنــی نهــم یــا دهــم اســفندماه شــروع و مختــص جــذب 

آمــوزگاران ابتدایــی اســت.
ــدارک  ــت م ــکان ثب ــت و ام ــده اس ــدود نش ــامانه مس ــال س فع
وجــود دارد، امــا توصیــه مــا ایــن اســت هرچــه ســریعتر ثبــت 
مــدارک انجــام دهنــد کــه مرحلــه ارزیابــی و تعییــن رتبــه بــه 
اطاللــه نیانجامــد و حقــوق خودشــان تضییــع نشــود. جامانــدگان 

هرچــه زودتــر اقــدام کننــد.

همــه ی مــا از بازخوردهــای منفــی کــه مــی 
ــود،  ــه ش ــانه گرفت ــا نش ــمت م ــه س ــد ب توان
ــاده؛  ــان س ــه زب ــع ب ــتیم. در واق ــراری هس ف
هیــچ کســی خوشــش نمــی آیــد کــه کســی 
ــرد و  ــوال بب ــر س ــای او را زی ــا و رفتاره کاره
ــردش را  ــا و عملک ــا، رفتاره ــت ه ــام فعالی تم
در طــول زندگــی، اشــتباه خطــاب کنــد. البتــه 
ــه هــای  ــد دامن ــراد مــی توان ــاد از اف کــه انتق
مختلفــی داشــته باشــد، گاهــی انتقــاد در حــد 
ــاره ی  ــات درب ــه اســت، گاهــی اوق ــک جمل ی
ــاره ی  ــات درب ــی اوق ــت و گاه ــک کار اس ی

ــرد اســت.  ــک ف ــش اساســی ی من
بــه هــر حــال، چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم؛ 
اولیــن عکــس العمــل افــراد نســبت بــه انتقــاد 
ــم  ــن خش ــل ای ــت. دلی ــم اس ــران، خش دیگ
هــم ایــن اســت کــه همــه ی مــا بــه صــورت 
طبیعــی بــاور داریــم کــه بــا توجــه بــه 
ــن  ــم، بهتری شــرایطی کــه در آن حضــور داری
و درســت تریــن رفتــار را از خــود نشــان داده 
ــراد در  ــه ی اف ــه هم ــد ک ــان باش ــم. یادت ای
ــتباهات و  ــری اش ــک س ــا، ی ــای دنی ــر کج ه
خطاهــا دارنــد و هیــچ کســی نمــی توانــد ادعــا 
کنــد کــه بــدون اشتباســت. پــس بــا علــم بــر 
ایــن موضــوع، ســعی کنیــد کــه بــا یادگیــری 
ــاد  ــا انتق ــح ب ــورد صحی ــای برخ ــارت ه مه
ــرای  ــاد ب ــه را از انتق ــن نتیج ــران، بهتری دیگ

ــد. ــت نمایی ــان دریاف خودت
برخورد صحیح با انتقاد دیگران

ــه  ــت ک ــاز اس ــاد نی ــا انتق ــی ب ــرای رویاروی ب
ــت  ــاده را رعای ــارت س ــری مه ــک س ــما ی ش
کنیــد تــا هــم خودتــان و هــم طــرف مقابلتــان 

ــو  ــه گفتگ ــالم ب ــای س ــک فض ــد در ی بتوانی
بپردازیــد. 

*  قبــل از هــر چیــزی خودتــان را انتقــاد جــدا 
ــه  ــا ب ــاد عموم ــان باشــد کــه انتق ــد؛ یادت کنی
ــار و عمــل شــما انجــام مــی شــود. پــس  رفت
ــدای  ــاد را ج ــود انتق ــی ش ــه م ــی ک ــا جای ت
ــدون  ــد ب ــا بتوانی ــد ت ــان بدانی از شــخصیت ت

ــد.  ــاره ی آن فکــر کنی خشــم، درب
* گــوش کنیــد؛ گــوش دادن بــه انتقــاد یــک 
قــدرت بــرای شــما تلقــی مــی شــود. ایــن کار 
قبــل از هــر چیــزی اعتمــاد بــه نفــس شــما را 
ــک  ــرای ی ــرد و بعــد از آن راه را ب ــاال مــی ب ب
ــی و درســت  ــل منطق ــم و عکــس العم تصمی

بــاز نگــه مــی دارد.
ــان  ــت؛ یادت ــل نیس ــی راه ح ــر جواب * حاض

باشــد کــه افــراد پختــه و کاردرســت، قبــل از 
ــد،  ــرف بزنن ــان ح ــاره ی کارهایش ــه درب اینک
ــی  ــث م ــن کار باع ــد. ای ــی کنن ــر م ــدا فک ابت
ــه موقــع صحبــت  ــا شــما درســت و ب شــود ت
کنیــد. بــه ایــن فکــر کنیــد کــه پاســخ شــما 
قبــل از هــر کســی ابتــدا بایــد بــه درد خودتان 
بخــورد و فقــط جنبــه ی یــک جــواب قاطعانــه 

نداشــته باشــد. 
ــی  ــن موضــوع خیل ــد؛ ای ــت را دریابی * حقیق
خیلــی مهــم اســت. شــما بایــد بتوانیــد 
از  قســمت  کــدام  کــه  دهیــد  تشــخیص 
ــرد، حقیقــت  ــک ف ــادی ی صحبــت هــای انتق
ــرض ورزی  ــمت از روی غ ــدام قس ــت و ک اس
ــن  ــناخت ای ــا ش ــود. ب ــی ش ــن ادا م و توهی
بــا  ارتبــاط  در  شــما  عملکــرد  جزئیــات، 

ــد بــود. ــر خواه تصحیــح خودتــان، بهت
شــاید  کنیــد؛  قبــول  را  خــود  اشــتباه   *
ــمت  ــن قس ــخت تری ــا س ــد ام ــب کنی تعج
ــه  ــت ک ــن اس ــاد، ای ــا انتق ــه ب ــارت مقابل مه
ــد.   ــول کنی ــود را قب ــتباه خ ــد اش ــما بتوانی ش
پذیــرش مســئولیت خطاهــا و اشــتباهات، 
ــغ و آگاه  ــردی بال ــما ف ــه از ش ــت ک کاری اس

ــازد. ــی س م
*  اشــتباهات خــود را عاملــی ســازنده در 
نظــر بگیریــد؛ ممکــن اســت ایــن کار در 
ابتــدا بســیار ســخت باشــد امــا وقتــی بــه هــر 
اشــتباه ماننــد یــک درس ســازنده نــگاه کنید، 
کــم کــم متوجــه خواهیــد شــد کــه ایــن درس 
ــا چــه حــد مــی تواننــد در  هــا و تجربیــات ت

ــد.  ــر مثبــت بگذارن ــده ی شــما تاثی آین
*  در نهایــت ســعی کنیــد کــه عــزت نفســتان 
ــرام،  ــال ادب و احت ــد و در کم ــظ کنی را حف
از فــرد منتقــد تشــکر کنیــد کــه بــرای شــما 

وقــت گذاشــته اســت.
 مهــم تریــن عامــل در پذیــرش انتقــاد و 
اصــال گــوش فــرا دادن بــه آن، ایــن اســت کــه 
ــام  ــارغ از تم ــود را ف ــن خ ــد ذه ــما بتوانی ش
محدودیــت هــا و فشــارها روانــی، رهــا کنیــد 
و بــا آرامــش خاطــر و فــراغ بــاز، بــه صحبــت 
هــا و انتقــاد افــراد گــوش فــرا دهیــد. انتقــاد 
را بــا خودتــان تکــرار کنیــد و چندیــن بــار آن 
را از زبــان خودتــان بشــنوید؛ مطمئــن باشــید 
ــد  ــد همانن ــی توانی ــا م ــن راهکاره ــا ای ــه ب ک
یــک فــرد عاقــل و بالــغ، بــا مقولــه ی انتقــاد 

مواجــه شــوید.
الهام شهریاری

مهارت های برخورد صحیح با انتقاد دیگران

به مناسبت هفته فرهنگی نجف آباد با حضور مدیران عالی و خبرنگاران
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ــه نقــل از  ــاد ب ــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آب ــه گــزارش رواب ب
روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان، مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد 
ــران اســت و  ــا و ایثارگ ــاد شــهر علم ــت :نجــف آب ــن نشســت گف ــان در ای اســالمی اســتان اصفه
ــزرگان بســیاری از ایــن شــهر در حــوزه هــای مختلــف فرهنگــی و هنــری خــوش درخشــیدند. ب

ــاد در اســتان اصفهــان  ــه  ی هنرمنــدان شهرســتان نجــف آب ــح کــرد : موسســه ی خان وی تصری
ــه فــرد و دارای پتانســیل و ظرفیــت قابــل توجهــی مــی باشــد . منحصــر ب

تمنایــی بــا تاکیــد بــر اهمیت هنــر در انتقــال پیام  بــه مخاطبان افــزود: ضــرورت دارد هنرمنــدان در 
زمینــه ی انتقــال مفاهیــم و ارزش ها ی درســت با ابزار هنر نهایت ســعی و تالش خــود را انجام دهند.

ــاد و   ــاد اســالمی شهرســتان نجــف آب ــگ وارش ــس اداره فرهن ــوح  موســوی ،ریی  ســید حســن ل
هنرمنــدان شهرســتان نجــف آبــاد نیــز در ایــن دیــدار نظــرات و پیشــنهادات خــود را ارایــه نمودنــد و 
ابــراز امیــدواری کردنــد بــا فراهــم نمــودن زمینه هــا و بســترهای الزم در موسســه و با حمایــت  اداره 

کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بتواننــد از ظرفیــت هــای شـــهرستان بهــره بــرداری نماینــد.
گفتنــی اســت نشســت صمیمانــه ی پیشکســوتان اعضــای هیــات مدیــره ی خانــه ی هنرمنــدان 
شهرســتان نجــف آبــاد بــا علــی تمنایــی ، مدیــر کل فرهنــگ وارشــاد اســالمی اســتان اصفهانــدر 

دفتــر مدیــر کل برگــزار شــد.

نشست پیشکسوتان و هیات مدیره خانه هنرمندان

ــد  ــان ریاســت شــورای اســالمی شــهر و تنــی چن ــر خــود میزب ــاد در دفت شــهردار نجــف آب
ــاع مقــدس مدیریــت  ــازان هشــت ســال دف ــود کــه از جانب ــران ســتادی شــهرداری ب از مدی
شــهری نجــف آبــاد بــه مناســبت میــالد حضــرت اباالفضــل العبــاس)ع(  و روز جانبــاز  تجلیــل 

نمــوده و  ایــن روز را گرامــی داشــت.
روز جانبــاز فرصــت مناســبی اســت کــه نســل امــروز مــا عــالوه بــر الگوپذیــری از رشــادت هــا 
و جانبــازی هــای حضــرت عبــاس)ع( در وقایــع دفــاع مقــّدس و دالوری هــا و شــجاعت هــای 
ــد و درس هــا و پیــام هــای  ــه مطالعــه بپردازن جانبــازان عزیــز و غیرتمنــد ایــران اســالمی ب

زندگــی ســاز را از متــن ایــن تاریــخ مانــدگار اســتخراج نماینــد.

تجلیل از جانبازان مدیریت شهری نجف آباد

به مناسبت میاد حضرت اباالفضل العباس)ع( و روز جانباز

بســیاری از مــا عــادت داریــم هنــگام نشســتن 
یکــی از پاهــای خــود را روی پــای دیگــر 
بــرای  وضعیتــی  چنیــن  البتــه  بیندازیــم 
ســالمتی بــدن مناســب نیســت در ایــن مقالــه 
ــتن  ــه نشس ــن گون ــرات ای ــی از خط ــه برخ ب

ــت: ــده اس ــاره ش اش
۱. احتمــال ابتــال بــه فلــج عصبــی را افزایــش 
مــی دهــد: زمانــی کــه هنــگام نشســتن یکــی 
از پاهایتــان را بــه مــدت طوالنــی روی دیگــری 
مــی اندازیــد، وضعیتــی بــه نــام فلــج عصبــی 
ــت، نمــی  ــن حال ایجــاد مــی شــود کــه در ای
ــث  ــد و باع ــاال بیاوری ــود را ب ــای خ ــد پ توانی
مــی شــود بــرای ماهیچــه هــای شــما یــک بی 
حســی اتفــاق بیوفتــد و بــه عصــب پــای شــما 

اســیب برســاند.
۲. فشــار خــون را افزایــش مــی دهــد: طبــق 
پــای  روی  پــا  یــک  انداختــن  تحقیقــات 
ــود  ــی ش ــارخون م ــش فش ــث افزای ــر باع دیگ
و در چنیــن حالتــی هیــچ جریــان خونــی 
ــن  ــه ای ــه البت ــدارد ک ــود ن ــا وج ــوزک پ در ق

ــت. ــی اس ــت موقت وضعی

ــق  ــدن : طب ۳. ایجــاد شــکل نامتناســب در ب
ــای  ــا روی پ ــک پ ــن ی نظــر پزشــکان، انداخت
ــث  ــدازه ســه ســاعت در روز، باع ــه ان ــر ب دیگ
ــی  ــانه م ــن و ش ــب لگ ــوردن تناس ــم خ به
شــود. همچنیــن ســر شــما مــوازی بــا قســمت 
هــای دیگــر نیســت و ایــن باعــث بهــم 
ــود و  ــی ش ــرات م ــتون فق ــکل س ــوردن ش خ
درد و ســفتی در ماهیچــه هــا ایجــاد مــی کند.

۴. باعــث ایجــاد درد در ماهیچــه هــا مــی 
شــود : انداختــن پــا روی پــای دیگــر، حرکــت 
ــل  ــه مفص ــزد، در ناحی ــی ری ــم م ــدن را به ب
درد ایجــاد مــی کنــد. بــه گــردن، لگــن، 
قســمت پاییــن کمــر و زانــو اســیب وارد مــی 
ــود. ــی ش ــو م ــه زان ــث درد در ناحی ــد و باع کن

ــی  ــی م ــای قلب ــاری ه ــاد بیم ــبب ایج ۵. س
ــت  ــر برگش ــا روی یکدیگ ــن پاه ــود: نداخت ش

ــد  ــب را دچــار اختــالل مــی کن ــه قل خــون ب
و فشــار وارده روی یکــی از پاهــا مانــع از 
برقــراری جریــان مناســب خــون مــی شــود از 
ــی  ــای قلب ــاری ه ــروز بیم ــالل ب ــن رو اخت ای

ــد. ــی کن ــدا م ــش پی افزای
دیگــر مضــرات انداختــن پاهــا روی پــا هنــگام 
نشســتن: ایجــاد اختــالل در واریــس وریدهــای 
پــا، چرخــش اســتخوان لگــن و  رد در ناحیــه 

شــکم، گــردن، ســتون فقــرات اســت.
شکل صحیح نشستن

 روی صندلی چگونه است؟ 
ــی  ــتن روی صندل ــن روش نشس ــده آل تری ای
ــی  ــرد روی صندل ــه ف ــت ک ــه ای اس ــه گون ب
مــی نشــیند و دو پــای او کنــار هــم روی 
ــری از  ــرای جلوگی ــرد. ب ــی گی ــرار م ــن ق زمی
ــگام  ــردن هن ــر و گ ــه کم ــاد درد در ناحی ایج
نشســتن بایــد کمــر صــاف، صــورت بــه طــور 
مســتقیم و روبــه جلــو باشــد و فشــار بــه 
صــورت یکســان بر هــر دو پا فشــار وارد شــود.
زهرا طاهری

عوارض خطرناک انداختن پا روی پا هنگام نشستن


