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پروژه های دهه فجر نجف آباد به روایت تصویر
ــور  ــا حض ــاد ب ــف آب ــتان نج ــروژه در شهرس ــرح و پ ــن ط ــر چندی ــارک فج ــه مب ــبت  ده بمناس
مهنــدس طرفــه معــاون عمرانــی اســتاندار اصفهــان، ســهراب مظفرنجفــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ــام و  ــت االس ــامی، حج ــورای اس ــس ش ــردم در مجل ــده م ــی نماین ــل ابوتراب ــتان، ابوالفض شهرس
المســلمین حســناتی، صالحــی معــاون سیاســی- اجتماعــی، جعفــرزاده معــاون برنامــه ریــزی و امــور 

ــد. ــاح گردی ــهری افتت ــتان و ش ــتانی، شهرس ــئولین  اس ــی از مس ــداری و جمع ــی فرمان عمران
1-   فــاز دوم ســرزمین مــوج هــای دریایــی اســتخر فضیلــت بــه مســاحت ۶۶۰۰ مترمربــع بــا زیربنــای 
ــا اشــتغال زایــی 1۰۰ نفــر افتتــاح  ــر ۲۵۰ میلیــارد ریــال و ب ــغ ب ــا اعتبــار بال 1۰ هــزار مترمربــع و ب
گردیــد. کــه هــرروزه از ســاعت 11 الــی 1۶ ویــژه بانــوان و از ســاعت 1۷ الــی ۲۳ ویــژه آقایــان مــی 

باشــد.

۲-   فــاز 1 کارخانــه ســامت گوشــت ســپاهان در شــهرک صنعــی شــماره ۲ نجــف آبــاد   بــه مســاحت 
۳۰۰۰ مترمربــع، زیربنــای 1۹۰۰ مترمربــع و بــا عتبــار بالــغ بــر ۷۰ میلیــارد ریــال و اشــتغال زایــی ۷۰ 

نفــر مســتقیم و ۷۰۰ غیــر مســتقیم افتتــاح گردید.
ــه  ــده( ب ــش تنی ــی پی ــرق بتون ــای ب ــده ی تیره ــد کنن ــان )تولی ــرق اصفه ــش ب ــرکت کوش ۳-   ش
ــا  ــال و ب ــارد ری ــر ۶۰ میلی ــغ ب ــار بال ــا اعتب ــع ب ــای ۳۲۰۰ مترمرب ــع و زیربن مســاحت ۲۶۰۰ مترمرب
ــدازه هــای  ــی در ان ــرق بتون ــه 1۰۰ عــدد تیرهــای ب اشــتغال زایــی ۵۰ نیــرو و ظرفیــت تولیــد روزان

ــت. ــرار گرف ــرداری ق ــره ب ــورد به ــف  م مختل
4- ایســتگاه تقلیــل فشــارگاز شــهرک امــام علــی )ع( یزدانشــهر بــا اعتبــار بالــغ بــر ۶  میلیــارد ریــال  

افتتــاح گردیــد.

اولین جلسه ستاد انتخابات شهرستان
به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی در شهرستان نجف آباد

ــتاد  ــات س ــانی و تبلیغ ــالع رس ــه اط ــزارش کمیت ــه گ ب
انتخابــات شهرســتان نجــف آبــاد،  اولیــن جلســه ســتاد 
دوازدهمیــن دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری و پنجمین 
دوره شــوراهای اســالمی شــهر و روســتاهای شهرســتان 
ــاون  ــی مع ــهراب مظفرنجف ــت س ــه ریاس ــاد  ب ــف آب نج
ــی   ــه صالح ــی ال ــور نب ــا حض ــدارو ب ــتاندار و فرمان اس
ــرزاده  ــا جعف ــی، احمدرض ــی - اجتماع ــاون سیاس مع

ــداری،  ــی فرمان ــور عمران ــزی و ام ــه ری ــاون برنام مع
علــی محمــدی کیــا بخشــدار مرکــزی، ســعید ایوبیــان 
بخشــدار مهردشــت، دبیرســتاد، مســئولین کمیتــه هــای 
انتخابــات و  ســایر کارکنان فرمانــداری و بخشــداری های 
ــد.  ــزار ش ــداری برگ ــات فرمان ــالن اجتماع ــه در س  تابع
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بــا نزدیــک شــدن بــه انتخابات ســال آینــده، از گوشــه و کنــار آرام 
آرام تحرکاتــی بــه چشــم مــی آیــد کــه هــر یــک پیــش زمینــه 
دســته بنــدی هــای سیاســی اردیبهشــت 96 اســت. در شهرســتان 
نجــف آبــاد نیــز کمــا بیــش ایــن فعــل و انفعــاالت در حــال انجــام 
اســت. از یــک طــرف ایــن گرمــا و تحــرک و حضــور اقشــار مــردم 
در ایــن موضــوع مطلــوب و نویــد بخــش مشــارکت و در خواســت 
آحــاد مــردم در ســاختن شــهر و کشــور خودشــان اســت و البتــه 
ضــروری اســت، امــا یکــی از آســیب هایــی کــه اغلــب ایــن گــروه 
ــدو امــر دچــار آن مــی شــوند، ایــن اســت  هــا و دســته هــا در ب
کــه ســریعا در دام قومیــت هــا توســط افــراد مغــرض ســوق داده 
شــده و گرفتــار مــی آینــد. آفــت آن ایــن اســت کــه باعــث مــی 
ــد  شــود، تصمیــم گیــری درســت در جامعــه، تصمیمــی کــه بتوان
ــدای آن  ــد ف ــهرمان باش ــاختن ش ــتای س ــده در راس ــد فای مفی
ــز  ــه حائ ــتان نکت ــالمی شهرس ــوراهای اس ــوص ش ــود. در خص بش
اهمیــت، گزینــش تخصصــی و نــگاه شایســته ســاالر بــر ایــن مهــم 
مــی باشــد. در ایــن خصــوص نقــش  صاحبــان رســانه و افــراد بــا 
نفــوذ پررنــگ تــر مــی نمایــد کــه نبایــد بــا صحبــت هــای تفرقــه 
ــرده و  ــدوش ک ــهر را مخ ــی ش ــکار عموم ــه اف ــو گیران ــز و س انگی
بــا دســتاویز قــرار دادن قومیــت گرایــی و بــا اســتفاده از مقــوالت 
ــه  ــنا ب ــر آش ــح و غی ــراد ناصال ــوند، اف ــث ش ــتی باع ناسیونالیس
ــی  موضــوع، وارد شــورا شــوند. کــه عاقبــت  ایــن امــر جــز قربان
شــدن آینــده شــهر در کشــمکش هــای سیاســی نتیجــه گیــری در 

پــی نخواهــد داشــت.
ــر  ــود را ب ــی خ ــدگاه سیاس ــه دی ــرای همیش ــار ب ــک ب ــم ی بیایی
اســاس شایســتگی افــراد تعریــف کنیــم و تــالش کنیــم برگزیدگان 
امورمــان را از بیــن افــراد بــا تجربــه و متخصــص انتخــاب و آن هــا 

را جهــت مشــاوره و تصمیــم امــور بگماریــم.
ــگاه  ــک ن ــه ی ــش ب ــش از پی ــاد پی ــف آب ــتان نج ــروز شهرس ام
جامــع نگــر و هــدف دار نیــاز دارد. بایســته اســت فــارغ از جنــاح  
ــزرگ«  ــیم »ب ــادی بیندیش ــف آب ــه نج ــی ب ــای سیاس ــدی ه بن
نجــف آبــادی کــه خــود و اطــراف آن چــون نگینــی درخشــان در 
اســتان اصفهــان خودنمایــی کنــد . ایــن موضــوع وقتــی اهمیــت 
ــهرهایی  ــی در ش ــردش کوچک ــه گ ــد ک ــی ده ــان م ــود را نش خ
چــون شــاهین شــهر و یــا حتــی زریــن شــهر داشــته باشــیم، در 
نــگاه اول متوجــه خواهیــم شــد، شهرســتان نجــف آبــاد علیرغــم 
ــالب و  ــر آن در انق ــش موث ــور نق ــن ط ــخ آن، همی ــینه و تاری پیش
ــطح  ــر در س ــتعد و مدی ــای مس ــرورش نیروه ــی و پ ــگ تحمیل جن
ایــران و .. بســیار عقــب تــر و  نیازمندتــر اســت .  هرچنــد شــاهد 
افتتــاح چنــد پــروژه  در ســال هــای اخیــر بــوده ایــم ، امــا جــای 
کار بســیار دارد تــا وضعیــت شــهر از رونــق قابــل توجــه برخــوردار 
شــود. از رســیدگی بــه وضعیــت محیــط زیســت گرفتــه  تــا اقتصاد 
ــردد، فضاهــای عمومــی و ...  ــان هــا و راه هــای ت و معیشــت ، خیاب
ــای  ــتان ه ــا شهرس ــه ب ــی در مقایس ــتان حت ــرفت شهرس پیش

ــت.  ــز اس ــور ناچی مذک

 ســهراب مظفــر نجفــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه ی نجــف آبــاد بــه 
همــراه رئیــس اداره  و تنــی چنــد از هنرمنــدان پیشکســوت در جشــن همــت 

عالــی شــرکت کردنــد .
فرمانــدار نجــف آبــاد در ایــن جشــن در ســخنان کوتاهــی بــا اشــاره به ســابقه 
ــه و  ــر خواهان ــات خی ــاد از اقدام ــر اندیشــی و نیکــوکاری در نجــف آب ی خی
ــا اهــداء  ــه قمــر بنــی هاشــم قــدر شناســی کــرد و ب انســان دوســتانه خیری
لــوح و تندیــس یادبــود از تنــی چنــد از هنرمنــدان و مجریــان ایــن جشــن 

تجلیــل نمــود .
جشــن همــت عالــی بیســتمین ســال اســت کــه توســط خیریــه قمــر بنــی 
هاشــم نجــف آبــاد  در راســتای جــذب کمــک هــای مردمــی بــرای بیمــارن 
ــای فرهنگــی و  ــه ه ــا اجــرای برنام ــوی و صعــب العــاج و ب ســرطانی ، کلی

هنــری برگــزار مــی شــود.
ــت  ــن هم ــاد در جش ــف آب ــتان نج ــدار شهرس ــور فرمان ــت حض ــی اس گفتن

ــد . ــام ش ــاه انج ــن م ــن بهم ــنبه یازدهم ــی  روز دوش عال

حضور فرماندار و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی نجف آباد در جشن همت عالی

 پیشگیری از 
 بیماری آنفوالنزای فوق حاد

ــتان  ــژه شهرس ــداری وی ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــرل و  ــت کنت ــران جه ــت بح ــه مدیری ــاد، جلس ــف آب نج
ــدگان در  ــاد پرن ــوق ح ــزای ف ــاری آنفوالن ــا بیم ــگیری ب پیش

ــد ــزار ش ــاد برگ ــف آب ــتان نج شهرس
ــارت و  ــزان خس ــزارش می ــه گ ــن  ارائ ــه ضم ــن جلس در ای
پیگیــری خســارات وارده بــه مرغــداری هــای شهرســتان  بــر  
تــداوم هماهنگــی و همــکاری ســایر دســتگاه هــای ذی ربــط  
ــاری  ــرل بیم ــت کنت ــتان جه ــکی شهرس ــبکه دامپزش ــا ش ب

ــد. ــد گردی ــدگان  تاکی ــاد پرن ــوق ح ــزای ف آنفوالن
ــان،  ــت و درم ــبکه بهداش ــای ادارات ش ــه روس ــه جلس در ادام
ــی  ــاورزی گزارش ــاد کش ــت و جه ــط  زیس ــکی، محی دامپزش
از اقدامــات صــورت گرفتــه ارائــه و در خصــوص برنامــه هــای 
کنتــرل و پیشــگیری از گســترش ایــن بیمــاری در شهرســتان 

ــد. ــرح نمودن ــواردی را مط م

سرور گرامی جناب آقای مهندس گودرزی
ــدس  ــگام مهن ــت نابهن ــه درگذش ضایع
ــواده  ــما و خان ــه ش ــودرزی را ب ــادی گ ه
ــرض  ــلیت ع ــاری تس ــل بختی ــزرگ ای ب

ــم. ــی نمایی م
موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

هنرمند ارجمند جناب آقای محسن فاضلی
درگذشت پدرگرامیتان را خدمت شما و 

خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم .
اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان نجف آباد

 هنرمند ارجمند جناب آقای اسماعیل قائدی 
درگذشت نابهنگام برادر گرامیتان  را 
خدمت شما و خانواده محترم و کانون 
مصیبت دیده تسلیت عرض می نماییم .

اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان نجف آباد

هنرمند ارجمند جناب آقای جلیل کریمی 
درگذشت مادر گرامیتان را خدمت شما و 
خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم .

اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان نجف آباد

هنرمند ارجمند جناب آقای عبدالحمید حقی
درگذشت همسرگرامیتان را خدمت شما و 

خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم .
اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان نجف آباد

انتخابات پنچمین دوره شوراهای اسالمی

نقش و جایگاه زنان  

راهپیمایی بزرگ دهه فجر

نمایشگاه بزرگ دهه فجر
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بانــو صدیقــه ســمندری در ســال  1313 در نجــف آبــاد متولــد شــده اســت، 
وی محقــق، شــاعره و نقــاش اســت و کتــاب هــای متعــددی بــه قلــم ایشــان 
ــای وی،  ــش ه ــتراک در پژوه ــه اش ــت. نقط ــده اس ــر در آم ــته تحری ــه رش ب
ــه  ــوزه هــای مذهبــی اســت. ب ــی و آم جســتجوی حقیقــت در راســتای مبان
خدمــت ایشــان رســیدیم تــا بــه بهانــه مصاحبــه یــادی از ســال هــا خدمــات 

شایســته ایشــان داشــته باشــیم.
1- نظــر شــما در مــورد حقــوق زنــان و جایــگاه آنهــا در اجتمــاع و مســائلی 

کــه زنــان در حــال حاضــر بــا آن روبــرو هســتند را بفرماییــد؟ 
ــا  از آنجــا کــه همــه چیــز در حــال تحــول و پیشــرفت اســت نمــی تــوان زن امــروز را ب
زنــان قدیــم در یــک صــف قــرار داد و یــک نــوع دربــاره آنهــا قضــاوت کــرد. بــا پیشــرفت 
ــه گاهــی  ــه اجتمــاع ک ــان در صحن ــگ زن ــر رن ــوژی و حضــور پ ــف و تکنول ــون مختل فن
اجتنــاب پذیــر اســت تعریفــی جدیــد از حقــوق آنهــا در ذهــن مــی آورد. امــا هــر زن و 
مــرد بایــد اصولــی را رعایــت کننــد تــا چــرخ زندگــی بچرخــد و هرکــدام بایــد روش هــا 

و اخاقــی عــاوه بــر اصــول تعریــف شــده قبلــی را کســب کننــد.
بایــد گفــت حقــی هــم کــه یــک شــهروند دارد) چــه زن و چــه مــرد( بایــد رعایــت شــود. 
ــردم را  ــان م ــه گریب ــت ک ــی اس ــن مصیبت ــی باالتری ــات طبقات ــر اختاف ــال حاض در ح
گرفتــه و توســعه طلبــی عــده ای موجــب ضعیــف شــدن ، تحقیــر شــدن و از دســت رفتــن 

ارزش هــا و عــزت و کرامــت انســان هــا شــده اســت.
ــت هــا در قبــال کــم کــردن اختافــات طبقاتــی از نظــر  بنابرایــن اولیــن وظیفــه را دول
اقتصــادی دارنــد. بیــکاری بزرگتریــن معضــل اجتماعــی اســت کــه ممکــن اســت جــوان را 

بــه دام اعتیــاد، دزدی، نفــرت افکنــی، ســر کشــی و طغیــان و ... وا دارد.
بســیاری از مــردم فقیــر و حتــی طبقــه متوســط هــر چــه تــاش مــی کننــد، نمــی تواننــد 
خانــه ای محقــر بــرای خــود تهیــه کننــد، تــا چــه رســد بــه اینکــه بــرای فرزندشــان ســاده 
تریــن زندگــی را فراهــم کننــد و مــن معتقــدم ســر پناهــی هــر چنــد محقــر و ســاده بــرای 
شــروع ازدواج الزم اســت و ایــن وظیفــه در درجــه اول بــه دوش اداره کننــدگان کشــور و 

والدیــن و حتــی خویشــان و نزدیــکان دامــاد اســت.
ــگان  ــه رای ــر اســاس اســتعداد خــدادادی و ب ــان ب ــرای جوان ــم ب ــل عل ــر روزی تحصی اگ
ــف  ــه ضعی ــرای طبق ــروز ب ــد، ام ــی کردن ــدا م ــغلی پی ــد از آن ش ــد و بع ــی ش ــم م فراه
رویایــی در خــواب و نقشــی بــر آب اســت . اگــر جوانــی بــا کار و تــاش هزینــه تحصیــل 
خــود را فراهــم کنــد، بعــد از بــه دســت آوردن مــدرک کاری نمــی یابــد و اگــر ســر پناهــی 

نداشــته باشــند ، ازدواج برایــش خطــر آفریــن اســت .
بســیاری از جوانــان کــه خــود را زرنــگ مــی داننــد بــه دنبــال همســری مــی رونــد کــه 
پــدرش پــول یــا مقامــی داشــته باشــد و بــرای همیشــه نوکــر زنــی مــی شــوند کــه از ایــن 

قبیــل امتیــازات برخــوردار اســت و در آخــر در مــی یابنــد کــه بازنــده انــد.
2- نظرتان در مورد ازدواج و علت ازدیاد طالق در جامعه چیست ؟ 

اگــر بخواهیــم ازدواج یــک زوج را موفــق بدانیــم بایــد بــه عفــت و پاکدامنــی ، صداقــت و 
شــفافیت ، محبــت و اخــاص، هماهنگــی و هــم تــرازی خانــواده هــا و همــکاری و تــاش 
دو طرفــه آنهــا اشــاره مــی کنیــم. اگــر یــک تحــول عظیــم و بســیج همگانــی در اجتمــاع 
شــروع شــود، زر پرســتان از حــرص وهــوس اشــباع نشــدنی دســت بردارنــد، مغــروران و 
مقــام پرســتان دنبــال حــق و حقیقــت باشــند، ثروتمنــدان خمــس و زکــوه خــود را بدهند 
و بــه حــق خویــش قانــع باشــند، چشــم و هــم چشــمی و تنــگ نظــری کــه بــای خانمــان 
ســوزی اســت کــه عــده ای را بــه دنبــال کســب مــال )حــرام یــا حــال( و عــده ای را بــه 
حســادت و نفــاق و تفرقــه افکنــی مــی کشــاند کمتــر شــود و یگانگــی و محبــت فزونــی 
یابــد، انحــراف و افــراط و تفریــط بــه کلــی از بیــن بــرود، امیــدی بــرای ازدواج هــای موفــق 
و ایجــاد حالــت تعــادل در اجتمــاع هســت، و لزومــاً طــاق هــا کاهــش چشــم گیــر پیــدا 
مــی کنــد. امــا بیمــاری هــای اجتماعــی، امــروزه فــراوان اســت کــه بــزرگ تریــن آنهــا ، 
اعتیــاد، انحــراف، غــرور، فقــر وفســاد، بــی اطاعــی از مفاهیــم دینــی و اعتمــاد بــه افــرادی 

اســت کــه خــود را عقــل کل مــی داننــد و توجهــی بــه نظــرات و تجــارب دیگــران ندارنــد، 
و هــر چــه در گــرداب زر پرســتی و غــرور فــرو مــی رونــد، نســبت بــه مــردم و مشــکات 
ــر چشــم و گــوش و عقــل و احســاس آنهــا  ــر مــی شــوند. پــرده ای ب ــان بــی اعتنــا ت آن
کشــیده مــی شــود کــه حقایــق را نمــی بیننــد، فریادهــای حــق طلبــی را نمــی شــنوند، 
بدبختــی هــا را لمــس و احســاس نمــی کننــد و طبــق گفتــه قــران »اولئــک کانعــام بــل 

هــم اضل«مــی شــوند  اشــاره بــه آیــه هــای 1۷۹ ســوره اعــراف و ۲۲ انفــال و 4۷ حــج.
مــن طــاق هــا و ازدواج هــای ناموفــق را  اول اعتیــاد، دوم در اختــاف عقیــده و ســلیقه 
ــده ای  ــرور و خــود پرســتی ع ــکاری، پنجــم در غ ــارم در بی ــا،  ســوم در اقتصــاد، چه ه
ــه از  ــم ک ــی بینی ــرف  م ــی دو ط ــی انصاف ــی و ب ــی عدالت ــی ب ــم  در پ ــاص ، و شش خ
ابتــدا پایــه هــای ایــن تعهــد دو طرفــه زندگــی مشــترک کــه قــرار بــوده عمــری پایــدار 
ــد روی ســازه هایــی سســت بنــا شــد، کــه باالخــره کل بنــا فــرو خواهــد ریخــت و  بمان
ــد قربانــی مــی شــوند. ــه وجــود آمــده ان بــی گناهانــی کــه از ایــن ازدواج هــای نامعتبــر ب

ــکاح برایشــان فراهــم نیســت بایــد  ــور فرموده:کســانی کــه وســیله ن قــرآن در آیــه ۳۳ ن
عفــت پیشــه کننــد تــا خــدا آنهــا را بــه لطــف خــود بــی نیــاز کنــد و در قســمت بعــد 
آمــده : کنیــز کان خــود را کــه مایلنــد بــه عفــت زندگــی کننــد بــرای طمــع مــال دنیــا 
بــه جبــر وادار بــه زنــا نکنیــد کــه اگــر آنهــا مجبــور بــه زنــا شــدند و توبــه کردنــد خــدا 

فقــط آنهــا را کــه مجبــور بودنــد مــی آمــرزد نــه اجبــار کننــدگان را.
و در ســوره قصــص آیــه 8۳ در قــران آمــده: مــا بهشــت را بــرای آنــان قــرار دادیــم کــه در 
زمیــن دنبــال برتــری و مقــام و فســاد نباشــند و ســرانجام نیــک بــرای پرهیــزکاران اســت.

3-نظر شما در مورد  برابری حقوق زن و مرد چیست؟
زن اختیــارات زیــادی دارد کــه اگــر مــرد از ابتــدا صــادق نبــوده و او در مــورد اعتیــاد یــا 
ــا  ــازی و رابطــه داشــتن ب ــا هــوس ب ــد خلقــی و عــدم مســئولیت پذیــری ی ــا ب مهریــه ی
دیگــران مغبــون شــده و گــول خــورده، مــی تواننــد از راه هــای قانونــی بــه دادگاه هــای که 
منصــف و واقعــاً بــا تقــوی باشــند رجــوع و حــق خــود را بگیــرد. امــا در مــورد ارث بــردن 
از پــدر و مــادر چــون مــرد سرپرســت و متکفــل مخــارج زن اســت و بایــد در حــد اعتبــار 
خانــواده  زن حقــوق او را رعایــت کنــد ، دو برابــر زن ارث مــی برد)آیــه 1۰- ســوره نســاء(

4- آیا شما با فعالیت اجتماعی زنان موافقید؟
زن بــا تمایــل خــود و بــا اجــازه شــوهر بــرای کمــک بــه خانــواده مــی توانــد کا ر کنــد، 
امــا شــغلش بایــد آبرومندانــه و مشــروع بــوده و بــه دور  از هــر گونــه خــود آرائــی و خــود 
نمائــی در محیــط کار باشــد ، در مقابــل مــرد هــم بایــد در کارهــای خانــه بــه او کمــک 
کنــد، چــون بــار زندگــی داخلــی و ســختی هــای فرزنــد آوری و تربیــت و پــرورش بیشــتر 
ــه زن و  ــت ب ــه و محب ــن احتیاجــات خان ــد در تامی ــردان بای ــان اســت و م ــده زن ــه عه ب

فرزنــد پیــش قــدم باشــند.
5- حدود حجاب زنان از نظر شما چگونه است؟

در ســوره احــزاب آیــه ۳۲ آمــده: ای همســران پیامبــر، شــما ماننــد دیگــر زنــان نیســتند 
پــس بــا گفتارتــان عشــوه نریزیــد تــا کســی کــه در دل او غــرض و مــرض اســت در شــما 
طمــع نــورزد و گفتــاری نیکــو و دور از تحریــک داشــته باشــید. البتــه ایــن آیــه دربــاره 
همــه زنــان اســت تــا دیــواری از عفــت و وقــار دور خــود بکشــند کــه همــواره کرامــت و 

احتــرام خــود را حفــظ کننــد.
و در ســوره احــزاب آیــه  ۵۹ نیــز مــی گویــد: ای پیامبــر بــه همســران و دخترانــت و زنــان 
مومــن بگــو روســری ســر کننــد تــا اینکــه بــه تقــوی و عفــت شــناخته شــوند و در مــورد 

تعــرض بــدکاران قــرار نگیرنــد.
البتــه در حــال حاضــر بــا بــه وجــود آمــدن گــروه هــای متعــدد اســام افراطــی کــه اصــًا 
از اســام بوئــی نبــرده انــد و بــا نــام اســام و بــا وســیله پوشــش اســامی و بســتن کمــر 
بنــد انفجــاری نیــات شــوم خــود را عملــی مــی کننــد و بــا کشــتار مــردم، دولــت هــای 
خارجــی را تحریــک مــی کننــد و موجــب اعتــراض آنهــا بــه روســری و پوشــش اســامی 
مــی شــوند ، مســلمانان مجبورنــد بــا لبــاس هایــی کــه تحریــک کننــده نباشــند و حجابــی 

که عفت و عزت آنها را حفظ کند در آن کشورها حرکت کنند.
6- جایگاه زن در اسالم را چگونه ارزیابی می کنید؟

 قــرآن بــرای ارج نهــادن بــه مقــام و جایــگاه زن، حضــرت مریــم مــادر عیســی، آســیه زن 
فرعــون، مــادر موســی و بلقیــس زن حضــرت ســلیمان )ملکــه ســبا(که زنانــی مقــدس و 
آســمانی هســتند نمونــه آورده و نشــان داده کــه زنــان بــا رفتارهــای شایســته مــی تواننــد 

هــم توانمنــدی  و لیاقــت و هــم کرامــت ذاتــی خــود را بــه اثبــات برســانند.
و اگــر امــروز زنانــی دانشــمند و برجســته از نظــر علمــی، فرهنگــی، اخاقــی و کار آفرینــی 
در جامعــه مــی بینیــم، بــه پــاس حمایــت هــا و هدایــت هــا ی قرآنــی و انســانی و تــاش 
پیگیــر و مــداوم خودشــان بــوده کــه امیدواریــم ایــن پیشــرفت هــا مــداوم و حمایــت هــا 
گســترده و پایــدار باشــد و زنــان بتواننــد بــا نــوع رفتــار خــود جامعــه را تحــت تاثیــر قــرار 
ــگر و متخصــص  ــد و تاش ــان متعه ــانی زن ــات انس ــتاوردها و خدم ــگان از دس داده و هم

برخــوردار باشــند.
*منصوره خلیلیان

نقش و جایگاه زنان

ــا  ــان ب ــم زم ــتا ه ــهر و روس ــالمی ش ــوراهای اس ــن دوره ش ــات پنجمی انتخاب
ــت 1396  ــران در 29 اردیبهش ــت جمهوری ای ــن دوره ریاس ــات دوازدهمی انتخاب

ــد. ــد ش ــزار خواه برگ
ــات مهــم دوازدهمیــن دوره ریاســت جمهــوری و پنجمیــن دوره شــوراهای شــهر و  دو انتخاب
روســتا بــر اســاس موافقــت شــورای نگهبــان در ۲۹ اردیبهشــت ســال آینــده برگــزار می شــود، 
ــن دوره  ــرکت در دوازدهمی ــان ش ــده داوطلب ــدی تعیین ش ــدول زمانبن ــاس ج ــر اس ــه ب ک
انتخابــات ریاســت جمهــوری می تواننــد از ۲۲ تــا ۲۶ فروردیــن مــاه بــه مــدت ۵ روز نســبت 

ــد.  ــدام کنن ــام اق ــه ثبت ن ب
همچنیــن داوطلبــان نیــز پــس از اینکــه صاحیت شــان از ســوی شــورای نگهبــان بررســی و 
موردتأییــد قــرار گرفــت می تواننــد از 8 تــا ۲۷ اردیبهشــت مــاه یعنــی بــه مــدت ۲۰ روز بــه 

تبلیغــات انتخاباتــی و تشــریح برنامه هــای خــود بپردازنــد.
داوطلبــان  بــرای شــرکت در پنجمیــن دوره انتخابــات شــوراهای شــهر و روســتا نیــز می تواننــد 
ــام و  ــه ثبت ن ــبت ب ــال ۹۶ نس ــاه س ــا ۶ فروردین م ــاری ت ــال ج ــفندماه س ــخ ۳۰ اس از تاری

شــرکت در انتخابــات شــوراها اقــدام کننــد.
کاندیداهــای نهایــی پنجمیــن دوره انتخابــات شــوراهای شــهر و روســتا بــه مــدت ۷ روز مهلــت 

تبلیغــات دارنــد کــه زمــان تبلیغــات آنهــا از ۲1 تــا ۲۷ اردیبهشــت  مــاه تعییــن شــده اســت.
انتخابات شوراها الکترونیکی شد

نماینــدگان مجلــس مقــرر کردنــد وزارت کشــور می توانــد بــا تأییــد هیــأت مرکــزی نظــارت 
ــه برگــزاری  ــوط ب ــا برخــی از مراحــل مرب ــات شــوراهای اســامی کشــور، تمــام ی ــر انتخاب ب
ــد. ــه ای برگــزار کن ــه صــورت رایان ــه ب ــا تعــدادی از حوزه هــای انتخابی ــات را در تمــام ی انتخاب

دستور آغاز انتخابات از 8 اسفندماه
رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور بــا اشــاره بــه بررســی طــرح یــک فوریتــی اصــاح مــوادی از 
قانــون انتخابــات شــوراها در مجلــس گفــت: اگــر قانــون جدیــدی وضــع شــود امــکان اینکــه 

ــات شــوراها یــک هفتــه جلوتــر انجــام شــود، وجــود دارد. ــام داوطلبــان انتخاب زمــان ثبت ن
ــب یــک فوریتــی در مجلــس شــورای اســامی در حــال بررســی  طرحــی کــه اکنــون در قال
ــات  ــام داوطلبــان انتخاب ــون جدیــدی وضــع شــود امــکان اینکــه زمــان ثبت ن اســت، اگــر قان
ــون  ــن قان ــب ای ــی مســتلزم تصوی ــر انجــام شــود، وجــود دارد، ول ــه جلوت ــک هفت شــوراها ی

ــن طــرح هســتند. ــدگان در حــال بررســی ای ــد اســت کــه نماین جدی
اصالح قانون انتخابات

در ایــن اصاحیــه اگــر خریــد و فــروش رأی صــورت مــی گرفــت کل آراء شــعبه ای کــه ایــن 
اتفــاق در آن رخ داده اســت باطــل اعــام مــی شــد امــا بــا اصــاح امــروز مجلــس صرفــاً آراء 
ــه خریــد و فــروش رأی کــرده باشــند بنابرایــن کل  فــردی ابطــال خواهــد شــد کــه اقــدام ب

انتخابــات در آن شــعبه ابطــال نمــی شــود.
ــه  ــود کــه پیشــتر ۹ اردیبهشــت ب ــات شــوراها ایــن ب ــون انتخاب از دیگــر اصاحیــه هــای قان
ــا  ــا ب ــود ام ــه کار شــوراهای اســامی شــهر و روســتا انتخــاب شــده ب ــاز ب ــان آغ ــوان زم عن
ــه کار شــوراهای اســامی شــهر و  ــاز ب ــان آغ ــان برداشــته شــد و زم ــد زم ــروز قی اصــاح ام
ــات، کار  روســتا بســتگی بــه برگــزاری انتخابــات دارد کــه یــک مــاه پــس از برگــزاری انتخاب

ــد. شــوراهای اســامی شــهر و روســتا آغــاز مــی شــود و چهــار ســال بعــد خاتمــه مــی یاب
ــت  ــورداری از نعم ــد برخ ــمانی در ح ــامت جس ــتن س ــس داش ــدگان مجل ــن نماین همچنی
ــه  ــی را از جمل ــا گواهــی پزشــکی قانون ــی حســب مــورد ب شــنوایی و بویایــی و ســامت روان

ــمردند. ــتا برش ــهر و روس ــوراهای اســامی ش ــای ش ــرایط نامزده ش
نماینــدگان در ادامــه تصویــب کردنــد کســانی کــه ســابقه یــک دوره کامــل عضــو اصلــی شــورا 
را دارا باشــند بــه ایــن شــرط کــه در همــان حــوزه انتخابیــه نامــزد شــوند از شــرط مــدرک 

تحصیلــی معــاف هســتند.
ــوراهای  ــات ش ــف و انتخاب ــکیات، وظای ــون تش ــوادی از قان ــاح م ــرح اص ــی ط ــه بررس ادام

ــت. ــد یاف ــه خواه ــس ادام ــدی مجل ــات بع ــهرداران در جلس ــاب ش ــور و انتخ ــامی کش اس
ــی  ــورا کارشناس ــای ش ــات نامزده ــطح تحصی ــه س ــد ک ــنهاد کردن ــدگان پیش ــی نماین برخ
ارشــد باشــد امــا ایــن پیشــنهاد رأی نیــاورد و ســطح تحصیــات نامزدهــا همــان کارشناســی 

خواهــد بــود.
ــا تأییــد  ــا برگــزاری الکترونیکــی انتخابــات شــوراها ب نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی ب

هیئــت مرکــزی نظــارت بــر ایــن انتخابــات، موافقــت کــرد.
نماینــدگان مجلــس در بررســی طــرح اصــاح مــوادی از قانــون تشــکیات، وظایــف و انتخابــات 
ــا آن  ــا هشــت را بررســی و ب ــک ت ــواد ی شــوراهای اســامی کشــور و انتخــاب شــهرداران م

موافقــت کردنــد.
ــار  ــتا چه ــت شــوراهای اســامی شــهر و روس ــور، دوره فعالی ــای اصــاح طــرح مذک ــر مبن ب
ــات شــوراهای کشــور را  ــا انتخاب ــد در برخــی حــوزه ه ــی توان ســال اســت، وزارت کشــور م
الکترونیکــی برگــزار کنــد، ابطــال آراء خریــد و فــروش شــده، کاندیداهــای انتخابــات شــوراها و 
شــاغان در شــهرداری و موسســات وابســته بــه آن بــا حــذف پســت ســازمانی مــی تواننــد در 

انتخابــات شــوراهای کشــور شــرکت کننــد.

انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسالمی
ادامه از صفحه 1

ــمی  ــاز رس ــه آغ ــاره ب ــن اش ــتان ضم ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
فعالیــت ایــن ســتاد، برقــراری امنیــت، هماهنگــی بیــن دســتگاههای اجرایــی 
ــی  ــتگاه حاکمیت ــدی دس ــه من ــن وظیف ــم تری ــات را مه ــزاری انتخاب و برگ

ــوان داشــت. عن
فرمانــدار نجــف آبــاد، بــا اشــاره بــه ضــرورت اســتفاده از تجربیــات برگــزاری 
ــر  ــه بهت ــزاری هرچ ــرای برگ ــت: ب ــته  گف ــای گذش ــال ه ــات در س انتخاب
ــی  ــیب شناس ــه آس ــت ب ــی بایس ــاد، م ــف آب ــتان نج ــات در شهرس انتخاب
ــالهای  ــه در س ــی ک ــم و از تجربیات ــته  بپردازی ــای گذش ــال ه ــات س انتخاب

ــم. ــتفاده کنی ــده اس ــه دســت آم ــل ب قب
ــی  ــون مداری،رعایــت اصــل ب ــون منــدی، قان ــر قان ســهراب مظفــر نجفــی ب
طرفــی و برگــزاری انتخاباتــی سالم،شــفاف و بــا مشــارکت حداکثــری مــردم 

تاکیــد نمــود.
ــه  ــردم را س ــور م ــارت و حض ــرا، نظ ــتان، اج ــت در شهرس ــی دول ــام عال مق
رکــن اساســی انتخابــات ذکــر کــرده و افــزود: هــدف همــه برگــزار کننــدگان 
انتخابــات بــر آن اســت تــا مــردم بــه ایــن ذهنیــت و بــاور عمومــی برســند 

ــی ســالم و شــفاف برگــزار خواهیــم کــرد. ــان، انتخابات ــا مجری کــه م
وی بــر اســتفاده از ظرفیــت تمامــی دســتگاه هــای اجرایــی اعــم از پرســنلی، 
تجهیــزات و امکانــات اداری بــه صــورت تامــه در اختیــار ســتاد انتخابــات ایــن 

شهرســتان تاکیــد نمــود.
رئیــس ســتاد انتخابــات شهرســتان در خاتمــه ســخنان هــدف ســتاد انتخابات 
ــا مشــارکت حداکثــری  شهرســتان را برگــزاری انتخاباتــی ســالم، شــفاف و ب
ــتار  ــود، خواس ــکاران خ ــه هم ــاش هم ــی از ت ــن قدردان ــت ضم ــان داش بی
ــات ریاســت  ــر انتخاب ــزاری هرچــه بهت ــی در برگ ــری و همدل ــل، همفک تعام

جمهــوری و شــوراهای اســامی شــهر و روســتا شــد

 اقبــال صالحــی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد گفــت : 
در ســی و هشــتمین ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی  ۳8 برنامه ی باشــکوه 

فرهنگــی و هنــری در شهرســتان تــدارک  و درحــال اجــرا مــی باشــد .
ــی و  ــای فرهنگ ــت ه ــر فعالی ــگاه و تاثی ــه جای ــاره ب ــا اش ــی ب ــال صالح اقب
ــاخص و  ــه ش ــت : وج ــامی گف ــاب اس ــی انق ــایی و معرف ــری در شناس هن
مانــدگار برنامــه هــای دهــه فجــر ، فعالیــت هــای فرهنگــی و هنــری اســت 
ــد و هــم شــادی و نشــاط   ــا رویکــرد فرهنــگ انقــاب مــی خوان کــه هــم ب

ــد . ــی کن ــو م ــردم بازگ ــرای م ــی را ب انقاب
وی گفــت : از شــاخص تریــن فعالیــت هــای فرهنگــی و هنــری شهرســتان ، 
جنــگ همیشــه بهــار ، کنســرت موســیقی ســنتی علویجــه   و ســیرک بــدون 
حیــوان در نجــف آبــاد ، دو همایــش شــعر انقــاب در نجــف آبــاد و علویجــه 
، نمایشــگاه دســتاوردهای کانــون هــای مســاجد ، نمایــش کــودک و نوجــوان 
در گلدشــت ، نمایشــگاه هــای  کتــاب و آثــار هنــری در نجــف آبــاد ، جشــن 
هــای متوالــی کانــون هــای مســاجد در شــهرها و روســتاها ، موســیقی فجــر 
ــم  ــه از پنج ــد ک ــی باش ــاپ و..م ــیقی پ ــرت موس ــاد ، دو کنس ــف آب در نج

بهمــن مــاه آغــاز و تــا بیســتم ایــن مــاه ادامــه دارد .
صالحــی اظهــار امیــدواری کــرد بــا انجــام فعالیــت هــای فرهنگــی و هنــری 
شــاد و متنــوع بتوانیــم مخاطبــان را بــا ذائقــه هــای گوناگــون بــه پــای برنامــه 

هــای جشــن انقــاب بکشــانیم 

اجرای ٣٨ برنامه ی فرهنگی و 
هنری دهه فجر در نجف آباد

عکاس: محمد امینی
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ــا  ــالم رض ــت االس ــوم حج مرح
روحانیــون  و  واقفــان  از  حججــی 
بــه نــام شهرســتان کــه در طــول 
ــای  ــود در زمینه ه ــات خ ــالیان حی س
فعالیت هــای  فرهنگــی  و  دینــی 
ــح  ــود، صب ــام داده ب ــده ای را انج ارزن
ــی  ــاه ســال جــاری دارفان 1۲بهمــن م
را وداع و از کتابخانــه و مســجد وی 
ــییع و  ــهر تش ــع ش ــجد جام ــا مس ت
بــر پیکــر پاکــش توســط حجــت 
ــه  ــام جمع ــناتی ام ــالم حس االس

نجف آبــاد، نمــاز اقامــه شــد.
ــی  ــا حجج ــالم رض ــت االس حج
حججــی  احمــد  آیــت اهلل  فرزنــد 
روحانــی  خیرتریــن  می تــوان  را 
در  وی  آورد  شــمار  بــه  شهرســتان 
ــی  ــات خــود موقوفات ــان حی طــول زم
را در زمینه هــای دینــی و فرهنگــی 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــت. ک ــام داده اس انج

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی م
مجموعــه ای  تجهیــز  و  ســاخت 
زیربنــای  بــا  فرهنگــی  و  علمــی 
در  مترمربــع  هــزار   4 از  بیــش 
ــه  ــالن مطالع ــامل س ــه ش ــار طبق چه
ــاپ و  ــد چ ــرادران، واح ــران و ب خواه
تکثیر،کافی نــت، ســالن اجتماعــات، 
ــنه،  ــدوق قرض الحس ــد اداری، صن واح
ــالن  ــدی و س ــزار جل ــه ۷۰ ه کتابخان
کتــب قدیمــی ایــن مجموعــه بــا 
ــرد؛  ــه ف ــر ب ــر منحص ــزار اث دوازده ه
وقــف بیــش از چهــل هکتــار زمیــن در 
منطقــه یــزدان شــهر بــه عنــوان یکــی 
از نقــاط نســبتاً محــروم شهرســتان در 
ــم  ــه ه ــش ک ــال پی ــی س ــدود س ح
ــی  ــتان ۲۵۰ تختخواب ــون بیمارس اکن
ــا  ــه ب ــجد و مهدی ــرا، مس ــه الزه فاطم
مســاحت بیــش از یــک هکتــار، حــوزه 
علمیــه خواهــران غــرب نجف آبــاد 

ــای  ــون و فضاه ــس خات ــام نرج ــا ن ب
آموزشــی، ورزشــی، مســجد،خوابگاه 
ــکونی در آن در  ــش مس ــاتید و بخ اس

ــت. ــداث اس ــال اح ح
فعــال در ســاخت،تجهیز  مشــارکت 
و راه انــدازی چندیــن بــاب مدرســه 
بــه  کمــک  و  مختلــف  مقاطــع  در 
عملــی  و  فرهنگــی  فعالیت هــای 
ــی  ــر فعالیت های ــهر از دیگ ــطح ش س
ایــن  عمــر  برکــت  پــر  ســال های 
ــه  ــاد ب ــناس در نجف آب ــی سرش روحان

شــمار مــی رود.
ــم  ــن عال ــر ای ــییع پیک ــم تش در مراس
فرزانــه، فرمانــدار شهرســتان، شــهردار، 
و  شهرســتان  ادارات  مســؤوالن 
هم چنیــن حجــت االســام صالحیــان، 
رئیــس شــورای سیاســت گذاری ائمــه 
جمعــه اســتان و خیــل عاشــقان و 

ــتند. ــور داش ــتان حض ــردم شهرس م

حجــت االســالم حســناتی نیــز قبــل از 
ــاره شــخصیت وی گفــت:  ــه نمــاز، درب اقام
ــتوانه های  ــی از اس ــام حجج ــت االس حج
صداقــت، تــاش، همــت، مردانگــی و علــم 
و خدمــت بــود، انســان واالیــی کــه عمــری 
ــه و  ــگ جامع ــه فرهن ــت ب ــرای خدم را ب
مناطــق محــرم در جهــت دیــن و فرهنــگ 

ســپری کــرد.
وی حجــت االســالم حججــی را از 
افــزود:  و  برشــمرد  الهــی  دارایی هــای 
ــت اهلل  ــان آی ــه پدرش ــی ک ــدان حجج خان
ــن  ــه دی ــت ب ــان خدم ــی از قهرمان حجج
و قــرآن در زمــان حکومــت ستم شــاهی 
ــه  ــاد ک ــا نجف آب ــه تنه ــود و ن ــان ب رضاخ
خدمــات  مدیــون  اصفهــان  اســتان  کل 
ــه  ــوص در عرص ــه خص ــرد ب ــن بزرگ م ای
حوزه هــای علمیــه هســتند و همــه مــا 

مدیــون وی هســتیم.

وداع با حجت االسالم رضا حججی 

شــهر نجــف آبــاد بــه عنــوان یکــی 
ــور در  ــاط کش ــن نق ــرو تری از پیش
انقالبــی، هــم  عرصــه مبــارزات 
ــارزات   ــن مب ــدت گرفت ــا ش ــان ب زم
آقــا  حــاج  شــهادت  مقطــع  در 
مصطفــی خمینــی، روزهــای حســاس 
ــرا  ــای ف ــن روزه ــختی را از اولی و س
رســیدن مــاه محــرم پنجــاه و هفــت 
ــد در  ــه اوج آن را بای ــرد ک ــه ک تجرب
ــن  ــده خونی ــازماندهی ش ــورش س ی
ــه  ــاش ب ــا و اراذل و اوب ــاواکی ه س
ایــن شــهر در عاشــورای همــان 
ــه بیمارســتان ایــن  ســال و حملــه ب
ــتجو  ــس از آن جس ــهر در روز پ ش

ــرد. ک
ــون  ــی از انقابی ــا یک ــم عربه ــاج کاظ ح
ــاد  ــراز نجــف آب ــر اف پیشــتاز و آزادگان س
کــه چنــدی اســت از فــوت بــرادرش 
ــذار  ــت گ ــوان خدم ــه عن ــر ب ــاج ناص ح
ویــژه بیــت مقــام معظــم رهبــری نیــز مــی 
ــا  گــذرد در ایــن خصــوص مــی گویــد:» ب
ــی  ــه یک ــاد ب ــف آب ــل نج ــه تبدی ــه ب توج
ــی  ــارزات انقاب ــی مب ــای اصل ــون ه از کان
ایــران، مســجد جامــع ایــن شــهر بــه 
عنــوان پایــگاه اصلــی ایــن گونــه اقدامــات 
در محــرم آخریــن ســال حکومــت پهلــوی 
ــر  ــای پ ــخنرانی ه ــات وس ــاهد تجمع ش
شــوری بــود بــه طــوری کــه هــر روز اهالی 
ــا  ــراف ب ــهرهای اط ــتاها وش ــی از روس یک
حضــور در ایــن مــکان، بــا  خیــزش مــردم 
انقابــی ایــن دیــار اعــام همبســتگی مــی 

ــد.« کردن
همیــن امــر نظــام حاکــم را بــرای برخــورد 
ــر از  ــم ت ــان مصم ــمه جوش ــن چش ــا ای ب
ــورای ۵۷  ــت عاش ــرد و در نهای ــته ک گذش
ــاواکی  ــا س ــورش ده ه ــا ی ــاد ب ــف آب نج

نظــام شاهنشــاهی  مســلح، طرفــداران 
و اراذل و اوبــاش و تقدیــم بیــش از 1۶ 
ــع  ــی از مقاط ــه یک ــک روز، ب ــهید در ی ش
تاریخــی مانــدگار ایــن شــهر و کشــور 

ــد. ــل ش تبدی
ــواری و  ــودروی س ــا خ ــن روز ده ه در ای
بــاری حامــل عناصــر ســاواکی و خــود 
ــهر  ــی ش ــای اصل ــان ه ــه خیاب ــه ب فروخت
وارد شــده و در نقــاط مختلــف بــا پوشــش 
ــدام  ــا اق ــاواکی ه ــلحانه س ــت مس و حمای
بــه تخریــب امــوال عمومــی، ایجــاد رعب و 
وحشــت و شــهید و زخمــی کــردن چندین 
نفــر از مــردم بــی گنــاه کردند.البتــه ایــن 
افــراد کــه حرکــت خــود بــه ســمت نجــف 
ــا  ــی از خودروه ــه صــورت کاروان ــاد را ب آب
ــا پرچــم  ــا چــراغ هــای روشــن همــراه ب ب
و تصاویــر شاهنشــاهی آغــاز کــرده بودنــد، 
در ادامــه اقــدام بــه شکســتن قفــل مغــازه 
هــا و ســرقت بســیاری از امــوال مــردم نیــز 
ــف  ــریعتی نج ــان ش ــه در خیاب ــد ک کردن
ــاد و محــدوده مســجد صفــا، انقابیــون  آب
ــا غافــل گیــر کــردن چندیــن خــودروی  ب
ــا  آن هــا، وســایل نقلیــه مــورد اشــاره را ب
پرتــاب مــواد آتــش زا و ســه راهــی منفجــر 

ــد. کردن
عصــر  در  حالــی  در  اتفاقــات  ایــن 
ــردم  ــش از آن م ــه پی ــورا روی داد ک عاش
ســخنرانان حاضــر در مســجد جامــع را بــا 
لبــاس شــخصی و از مســیر هــای مخفــی 
ــی اذان  ــی در حوال ــد ول ــراری داده بودن ف
ــق  ــت دقی ــا هدای ــاش ب مغــرب اراذل و اوب
مامــوران ســاواک منــزل و محــل کار برخی 
انقابیــون سرشــناس شــهر را مــورد یورش 
و آتــش ســوزی قــرار دارند.اختنــاق و 
فشــار حکومــت بــه حــدی بــود کــه پیکــر 

نزدیــک بــه 1۶ شــهید ایــن روز در همــان 
ســاعات اولیــه بــه منظــور جلوگیــری از بی 
حرمتــی ســاواکی هــا بــه منــازل، مســاجد 
و حتــی باغــات اطــراف شــهر انتقــال داده 
شــدند .البتــه جنایــت هــای عوامــل رژیــم 
در ایــن مقطــع طــی روز بعــد عاشــورا نیــز 
ــف  ــتان نج ــا بیمارس ــه تنه ــورش ب ــا ی ب
ــه  ــوری ک ــه ط ــه داشــت ب ــز ادام ــاد نی آب
طــی ایــن اتفــاق تعــدادی از زخمــی هــای 
بســتری شــده، بــه شــهادت رســیده و 
ــون  ــدای خ ــن اه ــی داوطلبی ــی برخ حت
نیــز بــا اصابــت گلولــه بــه جمــع شــهدای 

ــدند. ــه ش ــاب اضاف انق
ــای  ــه ه ــزرگ زمین ــه ب ــن حادث ــه ای البت
ــه  ــت ب ــروز داش ــور و ب ــرای ظه ــادی ب زی
طــوری کــه قبــل از عاشــورای پنجــاه 
ــیخ  ــاج ش ــت ح ــا هدای ــی ب ــت وقت و هف
ــن  ــارز ای ــه مب ــام جمع ــزدی ام ــاس ای عب
ــل  ــه را در مح ــاز جمع ــردم نم ــهر، م ش
ــه  ــاد اقام ــر آب ــگاه آزادی امی ــی ورزش فعل
ــن محــل  ــده ای در نزدیکــی ای ــد، ع کردن
وارد درگیــری مســلحانه بــا انقابیــون 
شــده و تعــدادی را هــم بــه شــهادت مــی 
رســانند.عوامل ایــن اتفــاق قصــد داشــتند 
ــا بافــت مرکــزی شــهر  ایــن درگیــری را ب
ــیاری  ــا هوش ــی ب ــد ول ــال دهن ــز انتق نی
مــردم و ســخنان روشــنگرانه وی ایــن 

ــد. ــی نش ــچ گاه عملیات ــه هی نقش
 در همــان مقطــع عــده ای از مــردم انقابی 
خمینــی شــهر بــه حمایــت از مــا بــا انــواع 
ســاح ســرد و چــوب بــه نجــف آبــاد وارد 
شــدند ولــی بــا ســخنرانی روشــنگرانه 
ــزدی در جمــع آنهــا  ــه ای ــت ال مرحــوم آی
توطئــه  جامــع،  مســجد  میزبانــی  بــه 

ــد. ــی ش ــی خنث ــه خوب ــده ب ــی ش طراح

نجف آباد پیشرو در انقالب 57 به مناسبت سالگرد پیروزی انقالب اسالمی

نانوذرات فرات سدیم در دانشگاه آزاد
 نجف آباد تولید شد

دانشــجوی دانشــگاه آزاد نجــف آباد نخســتین 
ــو ذرات  ــد نان ــه تولی ــق ب ــور موف ــار در کش ب
ــا  ــی ب ــه روش پاســما محلول فــرات ســدیم ب
جریــان متنــاوب شــد کــه در تصفیــه پســاب 

هــا کاربــرد دارد.
رضــا   ، صداوســیما  از  بینــا  گــزارش  بــه 
فنــاوری  و  پژوهــش  معــاون  ابراهیمــی 
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آبــاد 
گفــت: ایــن نانــو ذرات تولیــد شــده بــه 
دار  دوســت  مــاده شــیمی ســبز  عنــوان 
محیــط زیســت در تصفیــه آب و فاضــاب 
ــرد دارد و مــی  هــای صنعتــی و انســانی کارب
توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای کلــر در 

باشــد. آشــامیدنی  آب  تصفیــه 

ــت  ــم قیم ــی ه ــول نانوی ــن محص ــدع ای مب
پاییــن ایــن محصــول نانویــی را از مهمتریــن 
آن  تولیــد  بــه  دســتیابی  هــای  ویژگــی 
ــول  ــن محص ــد ای ــا تولی ــزود: ب ــمرد و اف برش
اکنــون دانــش فنــی تولیــد آن از انحصــار ســه 

ــد. ــارج ش ــره ای خ ــی و ک ــی چین کمپان
ــده  ــه ش ــه کار گرفت ــی روش ب ــینا صمیم س
ــرات ســدیم را روشــی  ــوذرات ف ــد نان در تولی
ــا  ــت: ب ــرد و گف ــان ک ــد بی ــی و جدی ابداع
ــش  ــر افزای ــاوه ب ــن روش ع ــتفاده از ای اس
ســرعت بازدهــی تولیــد ایــن مــاده بــه 
ــر  ــا دیگ ــه ب ــر در مقایس ــش براب ــش از ش بی
روش هــای تولیــد فــرات ســدیم افزایــش مــی 

ــد. یاب

شماره اختصاصی برای بیمه شدگان
 تامین اجتماعی

رئیــس اداره تامیــن اجتماعــی شهرســتان 
ــماره  ــرح ش ــل ط ــرای کام ــاد از اج ــف آب نج
ــدگان  ــه ش ــرای بیم اختصاصــی اس،اس،ان ب

ــر داد. ــتان خب شهرس
ــن طــرح  ــب ای ــزود: در قال ــان اف ــر زمانی اصغ
1۶۶ هــزار رکــورد بیمــه شــده اصلــی و تبعــی 
توســط کارکنــان ایــن اداره بــه ثبــت رســیده 
و نجــف آبــاد در اجــرای ایــن طــرح در اســتان 

رتبــه ســوم را کســب کــرد.
ــا داشــتن  ــن ســازمان ب »بیمــه شــده گان ای
کــد طــرح اس،اس،ان هرجــای کشــورکه 
تامیــن  ازخدمــات  تواننــد  مــی  باشــند 

اجتماعــی بهرمنــد شــوند.«

ــتان  ــی شهرس ــا ع ــن اجتم ــس اداره تامی رئی
تدریجــی  حــذف  آبادگفت:بــرای  نجــف 
دفترچــه بیمــه از ۲۰بهمــن مــاه افــراد تحــت 
پوشــش بــا مراجعــه بــه مراکــز درمانــی 
تامیــن اجتماعــی و بــا ارائــه کارت ملــی 
بــدون ارائــه دفترچــه بیمــه خدمــات درمانــی 

ــد. ــی کنن ــت م در یاف
شهرســتان  در  نفــر  هــزار   18۹ از  بیــش 
ــن  ــه تامی ــش بیم ــت پوش ــاد تح ــف آب نج
اجتماعــی قرارگرفتــه انــد کــه ایــن امارشــامل 
۶۰درصدمــردم شهرســتان نجــف آبــاد اســت.

برنامه فرهنگی و هنری فجر
 در نجف آباد

ــری  ــارک فجــر جنــگ فرهنگــی و هن در راســتای گرامیداشــت دهــه ی مب
ــاد برگــزار شــد . فجــر در ســالن شــهروند نجــف آب

در ایــن برنامــه ی فرهنگــی و هنــری شــاد کــه مــورد اســتقبال عاقــه منــدان 
ــه  ــی شهرســتان ب ــف موســیقی داخل ــروه هــای مختل ــود  ؛گ ــه ب ــرار گرفت ق

اجــرای نواهــا و ســروردهای انقابــی پرداختنــد .
ــازمان  ــمان و س ــری آس ــی هن ــه فرهنگ ــکاری مجموع ــا هم ــه ب ــن برنام ای
رفاهــی تفریحــی شــهرداری روز دوشــنبه 18 بهمــن مــاه در ســالن شــهروند 

برگــزار شــد .

اتمام فاز اول از عملیات اجرایی زیرگذر روستای فیلور 
در دهستان جوزدان

ــر گــذر  ــاد  گفــت، زی ــا بخشــدار مرکــزی شهرســتان نجــف آب محمــدی کی
روســتای فیلــور  بــه طــول ۳۳  متــر و عــرض مفیــد ۵ متــر و ارتفــاع 4/۵ متــر 
در محــور نجــف آبــاد بــه فوالدشــهر و بلعکــس در حــال ســاخت  مــی باشــد.  
وی بیــان داشــت مراحــل ســاخت بانــد دوم ایــن زیــر گــذر در ســال آینــده 

اجــرا مــی گــردد

برگزاری کنسرت موسیقی عماد طالب 
زاده در نجف آباد

در راســتای برگــزاری جشــن هــای ســی و هشــتمین بهــار انقــاب اســامی 
, کنســرت موســیقی پــاپ عمــاد طالــب زاده در نجــف آبــاد برگــزار شــد .

ــده رود  ــا زن ــر پوی ــری هن ــی هن ــه فرهنگ ــت موسس ــه هم ــرت ب ــن کنس ای
پارتــاک و نظــارت ایــن اداره در ســالن اجتماعــات مجموعــه فرهنگــی 

ــد . ــزار ش ــت برگ ــی گلدش ــیخ بهای ــی ش تفریح
ــب زاده روز  ــاد طال ــی عم ــه خوانندگ ــیقی ب ــرت موس ــت کنس ــی اس گفتن

ــد . ــزار ش ــانس برگ ــاه در دو س ــن م ــنبه 18 بهم دوش

ثبت ۱۱ وقف جدید در نجف آباد

رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان نجف آبــاد گفــت: 11 نفــر واقــف 
وقفــی را بــرای ســاخت مرکــز غربالگــری ســرطان در نجف آبــاد وقــف کردنــد.

ــه ارزش ۳۵  ــاد ب ــا نجف آب ــان دلگش ــی را در خیاب ــه زمین ــان قطع ــن واقف  ای
میلیــارد ریــال جهــت ســاخت مرکــز غربالگــری ســرطان و باهــدف ارتفــاع ســطح 
ــن  ــف کردند.ای ــاد وق ــردم در نجف آب ــوم م ــان عم ــت و درم ــامت و بهداش س
موقوفــه بــر اســاس وقــف نامــه ای کــه توســط واقفــان بــه ثبــت رســیده اســت 
متولــی ایــن موقوفــه شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان نجف آبــاد و دانشــگاه 

علــوم پزشــکی اصفهــان هســت.

چهارمین نشست کارگروه اقتصاد مقاومتی 
در شهرستان نجف آباد

چهارمیــن نشســت کارگــروه اقتصــاد مقاومتــی در شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار 

ید د گر

 در ایــن جلســه ســهراب مظفرنجفــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار نجــف آبــاد بــا 

ــی اصــول و اهــداف برنامــه هــای اقتصــاد مقاومتــی در ســطح  واکاوی و بازخوان

ــری مولفــه هــای اقتصــادی کشــور  ــی، انعطــاف پذی ــی، منطقــه ای و محل جهان

ــوان اســتقامت و  ــش ت ــی از یکســو و افزای ــا بحــران هــای جهان ــه ب را در مواجه

خودکفایــی عرصــه هــای تولیــدی در بخــش هــای مختلــف صنعتــی، کشــاورزی 

ــد  ــق و کلی ــز توفی ــی را رم ــای داخل ــش ه ــا چال ــل ب ــی و... در تقاب و بازرگان

ــن نشســت گزارشــی  ــه ای ــی دانســت. در ادام ــی سیاســیت اقتصــاد مقاومت اصل

از   فعالیــت هــا و اقدامــات دســتگاههای عضــو مــورد بررســی قــرار گرفتــه و بــر 

ــان ســال  ــی در پای ــه دســتگاهها بصــورت کمــی و کیف ــرد و کلی ــی عملک ارزیاب

تاکیــد شــد.



4
 دیبا گران )دانش هما (         
هفته نامه اقتصادي 
فرهنگي نجف آباد

@
di

ba
ga

ra
nn

aj
af

ab
ad

زمیــن باغــی روبــرو هنرســتان پارســا)کوچه 
لولــه گاز(400 متــری جهــت دامــداری و انبــار 

و کارگاه...
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ثبت نام از افراد خوش صدا 
جهت گروه تواشیح
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با تخفیف ویژه و قیمت مناسب
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منتظرشماییم ,  فقط با یک تماس

ــده دار  ــند دار، آین ــن س ــه زمی ــد قطع چن
ــده  ــاری ) پاین ــن انتش ــپ بنزی ــت پم پش
ســابق( کوچــه کارواش قیمــت مناســب، 

 09130219157 نقــدی 

سازمان آگهی های هفته نامه دیباگران  
ــای  ــی ه ــت درج آگه ــود را جه ــی خ آمادگ

ــی دارد. ــالم م ــی و ... اع تبلغیات

نمایشگاه بزرگ دهه فجر  به روایت تصویر

مراسم راهپیمایی یوم اهلل ۲۲ بهمن  در شهرستان نجف آباد  
به روایت تصویر

ــف  ــدار نج ــر مان ــتاندار و ف ــاون اس ــی مع ــهراب مظفرنجف  س
آبــاد بــا صــدور پیامــی از حضــور حماســی و شــکوهمند مــردم 
انقابــی و والیتمــدار شهرســتان نجــف آبــاد در راهپیمایــی ۲۲ 
بهمــن تقدیــر و تشــکر نمــود. متــن پیــام بدیــن شــرح اســت:

راهپیمایــی پرشــکوه شــما مــردم انقابــی، والیتمــدار و شــهید 
ــرگ  ــن ب ــوم اهلل ۲۲بهم ــاد در ی ــف آب ــتان نج ــرور شهرس پ
ــر دفتــر افتخــارات شهرســتان افــزود و یــک  زریــن دیگــری ب
بــار دیگــر نشــان داد کــه مــردم شــریف شهرســتان نجــف آبــاد 
هماننــد همــه ملــت بــزرگ ایــران در دفــاع از انقــاب اســامی، 
آرمــان هــا و دســتاوردهای  امــام خمینــی کبیــر )ره( و لبیــک 
ــته  ــه العالی(پیوس ــری )مدظل ــم رهب ــام معظ ــدای مق ــه ن ب
ــمنان و دروغ  ــاب دش ــد و ارع ــوده و تهدی ــم و پیشــتاز ب مصم
پــردازی هــای رســانه هــای مختلــف اســتکباری نتوانســت ذره 
ــران تاثیرگــذارد. ــز ای ــر ایمــان ، اعتقــاد و اراده ملــت عزی ای ب

ــاد  ــال اقتص ــردم در س ــی م ــور حماس ــی حض ــک تجل ــی ش ب
مقاومتــی، اقــدام و عمــل نشــانه ثبــات قــدم در تحقــق اهــداف 
ــی گســترده  ــن راهپیمای ــا ای ــوده و ب ــام، انقــاب و شــهدا ب ام
دنیــا دانســت کــه دسیســه هــای دشــمنان نمــی توانــد مــردم 

فهیــم ایــران را از نظــام مقــدس اســامی جــدا ســازد.
اینجانــب ضمــن بزرگداشــت ســی و هشــتمین ســالگرد پیروزی 
شــکوهمند و افتخــار آمیــز انقــاب اســامی از تمامــی اقشــار 
مختلــف مــردم والیتمــدار و شــهید پــرور شهرســتان نجــف آباد 
کــه بــا حضــور آگاهانــه در راهپیمایــی یــوم اهلل ۲۲بهمــن ضمن 
نمایــش اقتــدار، همبســتگی و وحــدت مــردم شهرســتان نجــف 
آبــاد کــه در حقیقــت تجدیــد بیعــت مجــدد بــا آرمانهــای امــام 
راحــل و رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــود صمیمانــه تقدیــر 

و تشــکر مــی نمایــم.
سهراب مظفرنجفی

معاون استاندار و فرماندار شهرستان نجف آباد

پیام تشکر معاون استاندار و 
فرماندار نجف آباد از حضور حماسی 
مردم در راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن«

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه ی نجــف آبــاد روز دوشــنبه یازدهــم بهمــن 
مــاه از مجموعــه ی فرهنگــی هنــری آســمان بازدیــد بــه عمــل آورد .

ســهراب مظفــر نجفــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه ی نجــف آبــاد بــا 
حضــور در مجموعــه ی فرهنگــی هنــری آســمان وابســته بــه فرهنگ و ارشــاد 
ــا  ــد و ب ــاد از قســمت هــای مختلــف ایــن مجموعــه بازدی اســامی نجــف آب
انجمــن هــا و تشــکل هــای فرهنگــی ،  هنــری و ســینمایی مســتقر در ایــن 

مجموعــه دیــدار و گفــت و گــو کــرد .
دفتــر ســینمای جــوان شــعبه نجــف آبــاد ، انجمــن هنرهــای نمایشــی ، دفتــر 
ــیقی  ــد موس ــر ، واح ــگ و هن ــی فرهن ــه تخصص ــدان ، کتابخان ــه هنرمن خان
ــد  ــورد بازدی ــه م ــد ک ــی بودن ــه واحدهای ــوس از جمل ــاخانه ی فان و تماش

ــرار گرفــت . ــدار ق فرمان
در ایــن دیــدار مســئولین واحــد هــای مختلــف گــزارش مختصــری از 

فعالیتهــای خــود را ارائــه نمودنــد .
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد در ایــن بازدیــد بــا اشــاره 
بــه نبــود زیــر ســاخت هــای مناســب فرهنگــی و هنــری در شهرســتان گفــت 
: تــاش مــا ایــن بــوده کــه از ایــن مجموعــه حداکثــر بهــره بــرداری شــود و 

پایــگاه و جایــگاه دائمــی هنرمنــدان باشــد.
مظفــر نجفــی فرمانــدار نجــف آبــاد در پایــان ایــن دیــدار قــول داد از اعتبــار 
تملــک دارایــی شهرســتان در جهــت تعمیــر و تجهیــز ســاختمان مســاعدت 

الزم را بــه عمــل آورد .

بازدید فرماندار نجف آباد از مجموعه ی 
فرهنگی هنری آسمان

شیرینی کام شهر از میدان میوه و تره 
بار بهار آزادی

بــه دنبــال مشــکات خــاص بنــگاه میــوه و تــره بــار فعلــی نجــف آبــاد، ســاخت 
ــع و مشــارکت  ــه مســاحت ۶۲ هــزار متــر مرب مجموعــه ای جدیــد در زمینــی ب
بخــش خصوصــی از ســال گذشــته شــروع شــده کــه ایــن پــروژه بــه زودی مــورد 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــد خــود را ب ــی توان ــه و م ــرار گرفت ــرداری رســمی ق ــره ب به
قطــب هــای مهــم غــرب اســتان در زمینــه توزیــع میــوه و تــره بــار مطــرح کنــد.

ــا مشــارکت بخــش  ــد شــهر کــه ب ــار جدی ــره ب ــزرگ میــدان میــوه و ت ــروژه ب پ
ــا  ــه ه ــن نمون ــی از ای ــده، یک ــک ش ــود نزدی ــی خ ــل پایان ــا مراح ــی ب خصوص
محســوب مــی شــود کــه ســود آن در بلنــد مــدت متوجــه تمامــی اقشــار جامعــه 

خواهــد شــد.
میدان میوه و تره بار نجف آباد آماده اسباب کشی

ــد اجــرای ایــن پــروژه  ــه مرتفــع شــدن برخــی موانــع موجــود، رون ــا توجــه ب  ب
شــاخص و متفــاوت ســرعت نســبتا خوبــی پیــدا کــرده بــه طــوری کــه بــا اتمــام 
مراحــل ســفت کاری قســمت هــای مختلــف آن،وارد فــاز نــازک کاری شــده و رو 
ــه جایــی  ــرای جاب ــه اتمــام اســت کــه در همیــن راســتا مراحــل مــورد نیــاز ب ب

غرفــه هــای موجــود نیــز بــه شــکل جــدی کلیــد خــورده اســت.
ــابقه  ــون س ــه تاکن ــانی ک ــی کس ــا حت ــه ه ــرای غرف ــی ب ــراد متقاض ــن اف در بی
ــا توجــه  ــی ب ــد هــم مشــاهده مــی شــود ول ــه داری ندارن ــز در غرف ــی نی چندان
بــه برنامــه ریــزی صــورت گرفتــه اولویــت واگــذاری فضاهــای موجــود بــا غرفــه 
داران فعلــی اســت کــه در جلســات مــورد اشــاره در مــورد ســهم شــهرداری از 
مجمــوع فضــای شــکل گرفتــه تصمیــم گیــری خواهــد شــد و بخــش خصوصــی 
مجــری طــرح نیــز پیرامــون غرفــه هــای در مالکیــت خــود بــه صــورت جداگانــه 

اقــدام خواهــد کــرد.
 در ســاخت ایــن مجموعــه کــه ســقف مســطح غرفــه هــای آن بــه عنــوان یکــی 
ــه هــای کشــور ضمــن رفــع مشــکات میادیــن مشــابه همچــون  از اولیــن نمون
اتــاف بــاالی انــرژی و عــدم عایــق بــودن محیــط داخــل از ســرما و گرما،زیبایــی 
ــش  ــان مختلف،پی ــرات کارشناس ــه نظ ــیده، از نقط ــه آن بخش ــز ب ــی نی خاص
کســوتان غرفــه داری و نتایــج بازدیــد هــای صــورت گرفتــه از میادیــن مختلــف 

اســتان و کشــور نیــز اســتفاده شــده اســت.

ــمفونی  ــر س ــارک فج ــه مب ــیدن ده ــا فرارس ــان ب همزم
انقــاب شــامگاه ســه شــنبه نوزدهــم بهمــن مــاه در ســالن 

ــاد اجــرا شــد . شــهروند فرهنگســرای خــارون نجــف آب
ایــن برنامــه بــه همــت ارکســتر ســمفونیک فیارمونیــک 
بــه رهبــری فرشــاد امینــی و  بــا نظــارت ایــن اداره توســط 
ــاد برگــزار  ســازمان رفاهــی تفریحــی شــهرداری نجــف آب

شــد .
در ایــن مراســم پــس ازاجــرای ســرود جمهــوری اســامی ، 
قطعــات» وطنــم « ،» فریــاد آخــر«،» پریچهــر«، » خوشــه 
چیــن« و  » ســام » در بخــش اول و قطعــات » واال پیــام 
ــش «  ــص آت دار«،» معمــای شــاه« ، » ســپیده »  و » رق

نیــز در بخــش دوم ایــن برنامــه اجــرا شــد.اجرای قطعــه ی  
» ایــران « آخریــن بخــش اجــرای ایــن ارکســتر بــود کــه 
بــا قیــام و اســتقبال فــراوان  حاضریــن بــا شــکوه خاصــی 

همــراه شــد.
ــک  ــان از ی ــت اصفه ــان نخس ــک جوان ــتر فیارمونی ارکس
گــروه ۶۰ نفــره از هنرمنــدان و نوازنــدگان جــوان عرصــه 
ــا ســازها کوبــه  موســیقی و بــه رهبــری فرشــاد امینــی  ب
ــام  ــه در ای ــت ک ــده اس ــکیل ش ــادی تش ــی و ب ای، زه
دهــه فجــر انقــاب اســامی از 1۲ تــا ۲۲ بهمــن مــاه در 
شهرســتان هــای مختلــف اســتان بــه اجــرای برنامــه مــی 

ــد . پردازن

ارکستر سمفونیک » انقالب« در نجف آباد نواخته شد 

هفته نامه دیباگران نجف آباد 
ــد  ــه چن ــی خــود ب جهــت تکمیــل کادر اجرای

ــت. ــد اس ــکاس نیازمن ــگار و ع ــر خبرن نف

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سمیه طالب      

 سر دبیر : احمد شریعتی

 هفته نامه فرهنگی - اقتصادی دیباگران دانش هما

  شهرستان نجف آباد - 4 صفحه - قیمت 300 تومان

 چهارشنبه 27 بهمن ماه 1395 -15 فوریه 2017 - 17 جمادی االول 1438

 نشانی دفتر : نجف آباد - بلوار آیت - پالک 88   

 شماره تماس : 09359957085 - 42646861


