
آغــــــــاز همدلــــي هـــاي ســـــــبز
شماره

1396/2/18

8
آموزش عمومی اخذ رأی الکترونیک

رضا کیانیان: اگر امروز رای ندهید فردا ناراحت نشوید

معیارهای خیلی خیلی مهم برای انتخاب رییس جمهور!
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مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی شکیبا 
آماده ارائه خدمات مشاوره در زمینه 

خانواده , کودک, تحصیل, اضطراب, استرس و ...
شماره تماس و هماهنگی جهت مشاوره : 2 86 46 26 4

و   ، تحقيقات  ــوم  وزارت عل ز  ا اخذ مجوز  با  باد  آ عالی نجف  آموزش  ــه  موسس
پذیرد. می  دانشــپذیر  زیر  كوتاه مــدت تخصصی  دوره های  در  فناوری 

آدرس : نجف آباد، خیابان امام غربی نرسیده به کارخانه ریسندگی وبافندگی موسسه آموزش عالی نجف آباد

جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن 73 37 44 42 تماس حاصل نمایید

ثبت نام آغاز شد.
شرایط ثبت نام: دارا بودن پایان تحصیالت عمومی)دیپلم متوسطه / پیش دانشگاهی(

تبصره:حضور در این دوره ها موجب معافیت از نظام وظیفه نیست.

مبلغ به ریالطول دوره )ساعت(نحوه برگزاریعنوان دوره 

723،000،000حضوریتراشکاری

401،170،000حضوریعکاسی

1542،285،000حضوریتاسیسات و مکانیک

1023،000،000حضوریبرق صنعتی درجه 2

1202،285،000حضوریبرق ساختمان

1742،285،000حضوریبنای سفت کار درجه 2

1202،340،000حضوریگرافیک

482،275،000حضوریریخته گری )آلیاژهای غیر آهنی(

803،300،000حضوریجوشکاری

با توجه به اینكه دوره ها زیر نظر اداره كل امور موسسات غير انتفاعی اجرا می شود در پایان هر دوره گواهی 
نامه تخصصی  مورد تایيد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری صادر می گردد.

 فخرالســادات محتشــمی پــور شــنبه شــب در محل حســینه حکیم 
نجــف آبــاد : مخالفــان بــا هــر ترفنــدی وبــه شــکل هــای غیراخالقی 

بــه دنبــال ضربــه زدن بــه دولت هســتند.
وی افــزود :بــه عنــوان یک شــهروند حــق داریــم درصحنــه انتخابات 
حضورفعــال داشــته باشــیم وهیــچ کــس نمــی توانــد ایــن حــق را 
از مــا بگیــرد ودرایــن شــرایط ســخت همــه مــا وظیفــه ســنگینی 
ــات  ــه انتخاب ــدی درصحن ــور ج ــرای حض ــد ب ــم وبای ــد داری برعه

احســاس تکلیــف کنیــم و بــه آن عمــل کنیــم.
وی گفــت: برجــام بــا درایــت و تدبیــر دولــت و حمایــت رهبــر معظم 
ــورمان  ــگ را  از کش ــوم جن ــایه ش ــید و س ــه رس ــه نتیج ــالب ب انق

دورکردیــم وکشــور از امنیــت و ثبــات نســبی بــر خــوردار شــد. 

ــه طــور قطــع در برجــام همــه  ایــن فعــال اصــالح طلــب گفــت: ب
خواســته هــای مــا بــه نتیجــه نرســیده اســت و بــه نتیجــه رســیدن 
برجــام زمــان الزم دارد امــا مخالفــان برجــام داخلــی و خارجــی تالش 

مــی کننــد کــه نگذارنــد کــه برجــام بــه نتیجــه کلــی خودبرســد .
وی درخصــوص تشــویق مــردم بــرای حضــوردر پــای صنــدوق هــای 
رای گفت:اگــر میخواهیــم کــه برنامــه هاوبــی اخالقــی هــای گذشــته 
برنگــردد بایــد بــرای حضوردرپــای صنــدوق هــای رای تــالش کنیــم.
محتشــمی پــور افــزود: انفعــال و بــی تفاوتــی مشــکالت زیــادی بــه 
وجــود مــی آورد و باعــث برگشــت دوران ســخت گذشــته مــی شــود 
دورانــی کــه پــر از دروغ  و بســیار تیــره  و شــوم و مشــکل آفریــن بــود .

حضور جدی در صحنه انتخابات
فخرالسادات محتشمی پور شنبه شب در محل حسینه حکیم نجف آباد

بازدید روحانی از معدن آزادشهر
رئیس جمهورامروز برای بازدید از روند امدادرسانی در معدن آزادشهر وارد استان گلستان شد.

ــای  ــماری از اعض ــور و ش ــس جمه ــی رئی ــن روحان حس
ــد  ــد از رون ــرای بازدی ــش ب ــی پی ــت دقایق ــت دول هیئ
ــهر وارد  ــورت آزادش ــتان ی ــدن زمس ــانی در مع امدادرس

ــد. ــرگان ش ــی گ ــرودگاه بین الملل ف
ــاه  ــاون، کار و رف ــر تع ــفر وزی ــن س ــی را در ای روحان
ــور و  ــس جمه ــاون اول رئی ــری مع ــی، جهانگی اجتماع
ــد. ــی می کنن ــت همراه ــای دول ــر از اعض ــماری دیگ ش
ــه  ــهر ک ــنگ آزادش ــال س ــدن زغ ــار مع ــه انفج حادث

ظهــر چهارشــنبه رخ داد بــه محبــوس شــدن حــدود 35 
ــازه از  ــر از کارگــران منجــر شــد کــه تاکنــون 22جن نف
ــازه نیــز شناســائی  اعمــاق زمیــن خــارج شــده و 4 جن

شــده اســت.
ــهر در  ــورت آزادش ــتان ی ــنگ زمس ــال س ــدن زغ مع
ــرگان  ــرق گ ــام در ش ــن ن ــه همی ــتایی ب ــک روس نزدی

ــرار دارد. ــتان ق ــتان گلس ــز اس مرک

اصالحیه آگهی شماره قبل



هفته نامه دیباگران 
دانش هما نجف آباد
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عدالت، بزرگترین خواسته پرستاران

محمــد رضــا بــی ریایــی رییــس هیــات مدیــره نظــام پرســتاری نجــف آبــاد: بزرگتریــن 
خواســته جامعــه پرســتاری از دولــت دوازدهــم برقــراری عدالــت در نظــام ســامت اســت 

زیــرا بــه تبــع آن خواســته هــای دیگــر پرســتاری اجــرا خواهــد شــد.

کمک 8/2 میلیاردی به بیماران کلیوی

علــی ســلیمان نــژاد مدیــر عامــل انجمــن خیریــه قمــر بنــی هاشــم نجــف آبــاد گفــت: 
در یــک ســال گذشــته بالغ بــر 2 میلیــارد و ۸۰۰ میلیــون تومــان از ســوی خیریــه قمــر 
ــه  ــا هزین ــای آن ه ــش و خانواده ه ــت پوش ــاران تح ــان، بیم ــرای مددجوی ــم ب بنی هاش
ــای  ــایر کمک ه ــان و س ــای درم ــن هزینه ه ــب تأمی ــا در قال ــت.این کمک ه ــده اس ش

نقــدی یــا غیــر نقــدی بــه بیمــاران و خانواده هــای آن هــا بــوده اســت.

اجرای 300 هزار متر مربع آسفالت در یک سال

ــاد گفــت: طــی ســال گذشــته در مجمــوع بیــش  مســعود منتظــری شــهردار نجــف آب
از ســیصد هــزار متــر مربــع آســفالت ریــزی در ســطح مناطــق پنــج گانــه اجــرا شــده 
ــر  ــه صــورت اجــرای روکــش، 3۹درصــد آســفالت معاب کــه از ایــن میــزان 4۹درصــد ب
خاکــی و جدیــد االحــداث و دوازده درصــد نیــز در قالــب ترمیــم و لکــه گیــری انجــام 

گردیــده اســت.

پرداخت 6 میلیارد ریال وام اشتغال زا به مددجویان بهزیستی 

برگزاری نشست آموزشی تغذیه

ــاد و کارکنــان  ــا حضــور اعضــای جامعــه بســیج پزشــکان نجــف آب ایــن نشســت ب
ــور،  ــا غی ــر علیرض ــود، دکت ــراه ب ــاد هم ــف آب ــیج نج ــت بس ــه مقاوم ــپاه ناحی س
متخصــص تغذیــه، دربــاره برخــی از مســائل پزشــکی و آســیب هــای جــدی جامعــه 

ــراد ســخنرانی پردخــت. ــه ای ب
وی در ادامــه تصریــح کــرد: عــادات بــد غذایــی کــه زندگــی امــروزه بســیار شــایع 
ــد  ــل 3۰درص ــودی، عام ــت ف ــای فس ــه غذاه ــوص در زمین ــه خص ــت، ب ــده اس ش
ــان و  ــران ســرطان معــده در آقای بیمــاری هــای ســرطانی اســت کــه در کشــور ای
ــن راه  ــه بهتری ــوع ســرطان اســت ک ــن ن ــا شــایع تری ــم ه ســرطان ســینه در خان

ــی اســت. ــده غذای ــوه جــات در وع پیشــگیری اســتفاده از ســبزیجات و می

به مناسبت هفته سالمت

آموزش عمومی اخذ رأی الکترونیک

ــود و  ــام می ش ــتری انج ــرعت بیش ــا س ــذ آرا ب ــی، اخ ــام الکترونیک ــا روش تم ب
ــرد ــورت می گی ــری ص ــان  کمت ــز در زم ــمارش آرا نی ش

مدیــر روابــط بــا قــرار دادن  دســتگاه هــای تمــام الکترونیکــی در ادارات، و ســطح 
ــوزش داده  ــردم آم ــه م ــی ب ــام الکترونیک ــذ رأی  تم ــوه اخ ــاد نح ــهر نجــف آب ش

ــا ایــن روش آشــنا شــوند شــده کــه بــا اخــذ رأی آزمایشــی ب
ــن دوره  ــوری و پنجمی ــت جمه ــن دوره ریاس ــات دوازدهمی ــت انتخاب ــی اس گفتن
ــود ــزار می ش ــال برگ ــاه امس ــت م ــتا 2۹ اردیبهش ــهر و روس ــامی ش ــوراهای اس ش

برگزاری نشست موسسات قرآنی

اولیــن نشســت مجمــع موسســات قرآنــی نجــف آبــاد در ســال ۹٦ بــا حضــور مدیــر 
دفتــر قــرآن و عتــرت اســتان اصفهــان در موسســه قــرآن و عترت«مصبــاح المنیــر 

» قلعــه ســفید برگــزار شــد.
ــف  ــامی نج ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــی رئی ــال صالح ــه اقب ــه جلس در ادام
آبــاد بــا اشــاره بــه جایــگاه فعالیــت هــای مذهبــی قرآنــی در نجــف آبــاد گفــت: در 

ــد. ــاد ١٥ موسســه قــران و عتــرت فعالیــت دارن شهرســتان نجــف آب

کمیته اطالعات و اخبار شهرستان
صالحــی معــاون سیاســی- اجتماعــی فرمانــداری در ایــن جلســه طــی ســخنانی بــا بیــان 
ــت  ــن دوره ریاس ــات دوازدهمی ــزاری انتخاب ــرای برگ ــی ب ــی کامل ــد اطاعات ــه رص اینک
ــد  ــچ تهدی ــت:  هی ــت گف ــده اس ــاذ ش ــهر اتخ ــورای ش ــن دوره ش ــوری و پنجمی جمه
امنیتــی بالفعلــی وجــود نــدارد و همــه دســتگاه هــای اقدامــات و رصــد اطاعاتــی خــود 

را انجــام مــی دهنــد.
ــه در  ــات از جمل ــزاری انتخاب ــان برگ ــت زم ــن امنی ــرای تامی ــر الزم ب ــزود: تدابی وی اف
حــوزه هــا و شــعبات اخــذ رای اتخــاذ شــده اســت. در ادامــه هریــک از اعضــای جلســه بــر 
چگونگــی رصــد اطاعــات و اخبــار انتخاباتــی بــه تبــادل نظــر پرداختنــد و ضمــن تاکیــد 
بــر اســتفاده از ظرفیــت ائمــه جماعــات، روحانیــون و معتمدیــن بــرای تبییــن شــرایط 
فــرد اصلــح  و توجــه بــه اهمیــت شــرکت در انتخابــات و تشــویق شــهروندان بــه قانــون 
مــداری در انتخابــات، مســئوالن مربوطــه برنامــه هــای پیشــنهادی خــود را ارائــه نماینــد.

وعده های تو خالی کاندیداها
اگــر مــردم ایــران یــک کلمــه را در مناظــره هــا و تبلیغــات انتخاباتــی گوشــه ذهــن خــود 
ــا عــوام فریبــی، وعــده هــای آن  ــگاه کاندیداهــا نخواهنــد توانســت ب داشــته باشــند، آن

چنانــی دهنــد و رأی مــردم را بــا شــعارهای توخالــی بخرنــد.
مثــًا اگــر کاندیدایــی بگویــد بــه همــه مــردم فــان قــدر پــول مــی دهــم، بایــد بافاصلــه 
پرســید: »چطــور؟« تــا آن کاندیــدا مجبــور شــود توضیــح دهــد کــه از کجــا مــی خواهــد 

ایــن همــه پــول بیــاورد و اثــرات تورمــی کارش چــه خواهــد بــود؟
ــید:  ــد از او پرس ــم، بای ــی کن ــاد م ــغل ایج ــداد ش ــان تع ــت ف ــری گف ــر دیگ ــا اگ ی
ــر  ــده اش میس ــی، وع ــی و عمل ــر علم ــد از نظ ــت کن ــود ثاب ــور ش ــا مجب ــور؟« ت »چط
ــی رأی! ــت کنــد، رأی ب ــد ثاب ــدارد و اگــر نتوان ــن کار را ن ــی ای ــز توانای اســت و خــودش نی

متأســفانه در فقــدان ایــن کلمــه ســاده و البتــه مهــم، انتخابــات، چــه ریاســت جمهــوری، 
چــه شــوراها و چــه مجلــس، اغلــب تبدیــل بــه ویتریــن زیبــای وعــده هــای نجومــی مــی 

شــود و هــر کــه وعــده هــای توخالــی تــری بدهــد، شــانس بیشــتری پیــدا مــی کنــد!

ســهراب مظفــر نجفــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد بــا اشــاره 
بــه نامگــذاری ســال جــاری توســط مقــام معظم رهبــری )مدظلــه العالــی( به ســال اقتصاد 
مقاومتــی، تولیــد و اشــتغال اظهــار داشــت: نحــوه نامگــذاری  ســال هــای گذشــته  بیانگــر 
تأکیــد  مقــام معظــم رهبــری به اقتصــاد و معیشــت مــردم می باشــد. مظفرنجفــی اولویت 
کاری حــوزه اشــتغال و ســرمایه گــذاری شهرســتان در ســال ۹٦  را ســاماندهی مشــاغل 
خانگــی و احــداث بازارهــای محلــی در روســتاها، توســعه صنعــت طیــور، توســعه بخــش 
تعــاون، توســعه فعالیــت هــای مرکز فنــی و حرفــه ای و مهارت آموزی، شناســایی ســرمایه 

گــذار ، توســعه صنعــت گردشــگری و... عنــوان کــرد.

همایش تولید و اشتغال خیرین

ــب وام  ــن تســهیات در قال علیرضــا قناعــت گفــت : ای
هــای قــرض الحســنه بــا بازپرداخــت پنــج ســاله بــوده و 
بــه ٦١ خانــواده زیرپوشــش در زمینــه اشــتغال خانگــی 

و کســب وکار اعطــا شــده اســت. 
وی میــزان وام هــای پرداختــی را پنــج تــا ١۰میلیــون 
ــقف ١٥۰  ــا س ــی و ت ــای خانگ ــغل ه ــرای ش ــال ب ری
ــرد.  ــوان ک ــان عن ــتغال مددجوی ــرای اش ــال ب ــون ری میلی
قناعــت کار همچنیــن شــمارمعلوالن شهرســتان را کــه 
شــامل معلــوالن جســمی حرکتــی، کــم تــوان ذهنــی، 
ــم،  ــی، اوتیس ــاری، بینائ ــنوائی- گفت ــاب وروان، ش اعص
ســالمندان و ضایــع نخائــی مــی شــود را چهــار4 هــزار 

و 774 نفــر اعــام کــرد. 
رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: در 
ایــن شهرســتان هفــت مــر کــز روزانــه و 3 مرکــز شــبانه 
روزی بــا ظرفیــت ۹۸۰ نفــر بــه معلــوالن خدمــات ارائــه 
مــی دهند.قناعــت کار جمــع کمــک هــای نقــدی 
و غیرنقــدی در حوزهــای مشــارکت هــای مردمــی، 
ــارد  ــت میلی ــی را هش ــات دولت ــی وخدم ــات امنائ هی
ــورد  ــت:27 م ــرد و گف ــام ک ــال اع ــون ری و ۹٥4 میلی
ــارد و  ــغ3 میلی ــه مبل ــوض مســکن ب ــا ع تســهیات ب

ــال پرداخــت شــده اســت.  ــون رای 2۰۰ میلی

رشد منفی اعتبارات حمایتی در بخش مشاغل خانگی
ــا اشــاره  ــاد ب محمــد مغــزی، رئیــس اداره کار نجــف آب
بــه نــرخ بیــکاری در شهرســتان نجف آبــاد اظهــار 
کــرد: در ســال ۹٥ نــرخ بیــکاری در شهرســتان درصــد 
ــد. ــری می کن ــتان براب ــاخص اس ــا ش ــه ب ــود١4/٥4 ک ب

ــتان  ــی شهرس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــس اداره تع ریی
ــه  ــه و ناحی ــود ١١ منطق ــه وج ــاره ب ــا اش ــاد ب نجف آب
صنعتــی در شهرســتان نجف آبــاد دربــاره کارگــران 
بیمه شــده ایــن مناطــق گفــت: کارگرانــی کــه در 
ســامانه بیمــه ثبت نــام کرده انــد، حــدود ٥۹ هــزار 
ــزار و ۸۹١  ــداد ه ــن تع ــه از ای ــتند ک ــر هس و 447 نف
ــت  ــکاری دریاف ــرری بی ــام در ســامانه مق ــا ثبت ن ــر ب نف

. می کننــد
ــتان  ــی شهرس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــس اداره تع ریی
ــال  ــی در س ــت مشــاغل خانگ ــاره وضعی ــاد، درب نجف آب
گذشــته نیــز افــزود: در بخــش مشــاغل خانگــی در ســال 
ــون  ــارد و ٥۰ میلی ــک میلی ــر ی ــغ ب ــاری بال ۹4، اعتب
ــق گرفــت کــه در ســال ۹٥  ــه شهرســتان تعل تومــان ب
ــه صــورت مســتقیم  ــر ب محقــق شــد و حــدود 27۰ نف
ــد. ــاد ش ــتغال زایی ایج ــی اش ــاغل خانگ ــه مش در زمین

ــت  ــه ظرفی ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــه تصری وی در ادام
شهرســتان از میــان 3۰٦ عنــوان مشــاغل مصــوب ســتاد 
مشــاغل خانگــی کشــور، بیشــترین متقاضیــان در زمینه 
ــرده  ــام ک ــی ثبت ن ــاورزی و خیاط ــتی و کش صنایع دس
بودنــد کــه بــاالی ٥۰۰ نفــر در ســال گذشــته در زمینــه 

ــن  ــت ای ــه اولوی مشــاغل خانگــی متقاضــی داشــتیم ک
منابــع بــا طــرح هــا و فعالیت هــای گروهــی و پشــتیبان 
اســت کــه ســقف افــراد جــذب بــه کار، ١٥ نفــر اســت.

ــال  ــی در س ــارات حمایت ــی اعتب ــد منف ــزی از رش مغ
ــات  ــه تصمیم ــه ب ــا توج ــت: ب ــر داد و گف ــاری خب ج
کشــوری و اســتانی، در ســال جــاری تنهــا بــه ١۰٥ نفــر 
از متقاضیــان وام اشــتغال خانگــی تعلــق خواهــد گرفــت 
کــه مبلــغ ٥4۰ میلیــون تومــان اعتبــارات بــه مشــاغل 
ــه  ــوز ب ــه کــه هن ــق گرفت خانگــی در ســال جــاری تعل

بانک ها اباغ نشده است.
ــتان در  ــتغال در شهرس ــد اش ــزان تعه ــاره می وی درب
ســال گذشــته نیــز خاطرنشــان کــرد: در ســال گذشــته 
ــزار و ٥٦۰  ــتان ٥ ه ــتغال در شهرس ــاد اش ــد ایج تعه
نفــر بــوده اســت کــه از ایــن تعــداد 4 هــزار و ۸32 نفــر 
توســط واحدهــای اقتصــادی و صنعتــی محقــق گردیــد 
ــک  ــی، ی ــع حمایت ــودن مناب ــف ب ــل ضعی ــه دلی ــه ب ک
برابــر و نیــم رشــد نســبت بــه ســال گذشــته در میــزان 

تعهــد اشــتغال در شهرســتان وجــود داشــته اســت.

گرامیداشت هفته عقیدتی سیاسی

همایــش گرامیداشــت هفتــه عقیدتــی سیاســی در ســپاه ناحیــه نجــف آبــاد باحضــور 

ــور در  ــه کش ــه جمع ــتگذاری ائم ــورای سیاس ــئول ش ــزاده مس ــام علی ــت االس حج

ناحیــه نجــف آبــاد برگــزار شــد

گفتمان کالم الهی، گفتمان و تفکری سیاسی است

ــه  ــتگذاری ائم ــورای سیاس ــی ش ــؤول سیاس ــزاده، مس ــم علی ــام ابوالقاس حجت االس
جمعــه کشــور بــه مناســبت هفتــه عقیدتــی سیاســی گفــت: کســانی کــه در ایــن نظــام 
ــا ادعــای  ــری و ب ــه گرفتــن از حــرف رهب ــا زاوی ــی ب ــد ول ــول دارن ارکان انقــاب را قب
ــت. ــاق اس ــوع نف ــن ن ــد، بدتری ــا می گذارن ــر پ ــری را زی ــه های رهب ــداری، اندیش والیتم

مسؤول سیاسی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور:

در گفتگو با رییس اداره کار نجف آباد:



هفته نامه دیباگران 
دانش هما نجف آباد
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معرفی همکاران پژوهشگر در دبستان شهید بابک سرمدی 
خانــم دکتــر ناهیــد مــروی مربــی تربیــت بدنــی  دبســتان بابــک ســرمدی دارای 
مــدرک دکتــرا در رشــته تربیــت بدنــی ، اســتاد دانشــگاه اصفهــان ، دانشــگاه فرهنگیــان 
، پیــام نــور و همچنیــن ســابقه تدریــس در آمــوزش عالــی ســمیه نجــف آبــاد، ســما و 

دانشــگاه علمــی کاربــردی 
ــز  ــا متعــددی شــرکت نمــوده و حائ ــا و جشــنواره ه ــش ه ایشــان در مســابقات، همای

ــه برخــی از آنهــا در ادامــه اشــاره خواهــد شــد: ــد کــه ب رتبــه هــا مختلفــی شــده ان
    رتبه های دوران دانشجویی

    در مقطع کارشناسی: رتبه سوم 
    در مقطع کارشناسی ارشد: رتبه دوم

*مقاالت 
ــرآورد  ــوان »ب ــا عن ــه علمــی پژوهشــی المپیــک ب ــه چــاپ شــده در مجل ــک مقال ١( ی

ــوازی«. ــی ه ــت ضلع ــون هش ــق آزم ــوزان از طری ــش آم VO2MAX دان
ــت  ــانی جه ــع انس ــازی مناب ــک س ــع چاب ــدل جام ــه م ــوان »ارائ ــا عن ــه ای ب 2( مقال
مدیریــت بحــران هــای ســازمانی« پذیرفتــه شــده در اولیــن همایــش ملــی حســابداری، 

ــان( ــاه ١3۹3، اصفه ــت م ــی و مدیریت)اردیبهش حسابرس
ــای آمادگــی جســمانی  ــت کاس ه ــوان »بررســی عملکــرد مدیری ــا عن ــه ای ب 3( مقال
ــش  ــوان پوســتر در هشــتمین همای ــه عن ــه شــده ب ــان« پذیرفت ــوان در شــهر اصفه بان

ــران( ــوم ورزشی)اســفندماه ١3۹3 ته ــی و عل ــت بدن ــی تربی ــن الملل بی
ــی  ــیم منحن ــط ترس ــدن توس ــارت دوی ــطح مه ــن س ــوان »تعیی ــا عن ــه ای ب 4(مقال
ــتر در  ــوان پوس ــه عن ــده ب ــه ش ــت« پذیرفت ــان فعالی ــیون VO2MAX و زم رگرس
ــران( ــوم ورزشی)اســفندماه ١3۸۸ ته ــی و عل ــت بدن ــی تربی ــن الملل ــش بی ــن همای هفتمی

٥(مقالــه ای تحــت عنــوان »رابطــه ســن بــا VO2MAX نســبی و مطلــق در دختــران 
و پســران ١۰تــا١7 ســال« پذیرفتــه شــده بــه عنــوان ســخنرانی در اولیــن همایــش ملــی 

فیزیولــوژی ورزشــی )اســفند ١3۸7 دانشــگاه رازی کرمانشــاه(
٦(مقالــه ای تحــت عنوان«بررســی اثــرات زیســت محیطــی و ترافیکــی اماکــن ورزشــی 
شــهرداری بــر محیــط شــهری اصفهــان« پذیرفتــه شــده بــه عنــوان پوســتر در همایــش 
ــل  ــان  )آذر١3۸۸ در مح ــهر اصفه ــعه ورزش ش ــردی توس ــند راهب ــم س ــی تنظی مل

ــه مرکــزی شــهرداری اصفهــان( کتابخان
*سوابق تدریس دانشگاهی: 

تدریــس در دانشــگاه را)بــه عنــوان اســتاد حــق التدریــس( از ســال ١3۸4 شــروع نمــودم 
و دارای ســوابق تدریــس در دانشــگاه اصفهــان، پیــام نــور نجــف آبــاد، آموزشــکده ســما، 
ــاد  ــران آب ــردی تی ــاد، دانشــگاه علمــی کارب آموزشــکده ســمیه، دانشــگاه آزاد نجــف آب
ــان  ــس در دانشــگاه فرهنگی ــتاد حــق التدری ــوان اس ــه عن ــون ب ــم اکن ــی باشــم و ه م

اصفهــان مشــغول مــی باشــند . 
 *مقام های کسب شده در مسابقات و فراخوان های مربوط به تربیت بدنی مدارس

ــی  ــت بدن ــوغ و فعالی ــل بل ــر متقاب ــا عنوان«تاثی ــه نویســی ب ١- فراخــوان مســابقه مقال
ــوژی و گــروه هــای آموزشــی  ــان« برگــزار شــده توســط گــروه تکنول منظــم در نوجوان

ــتان ــام اول اس ــال ١3۹١ : مق ــتان س ــرورش اس ــوزش و پ ــطه اداره کل آم دوره متوس
ــان  ــی معلم ــی، تخصص ــای علم ــت ه ــن دوره ی رقاب ــت و پنجمی ــرکت در بیس 2- ش
تربیــت بدنــی اســتان اصفهــان اردیبهشــت مــاه ســال ١3۹١: مقــام اول انفــرادی اســتان، 

مقــام دوم تیمــی اســتان
3- جشنواره نکوداشت هفته تربیت بدنی سال ١3۹2: مقام اول شهرستان

4- فراخوان طراحی آزمون های معلم ساخته سال ١3۹3: مقام اول شهرستان
٥- جشنواره برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای سال ١3۹3: مقام سوم شهرستان

٦- مسابقه دفتر کاسی برتر ١3۹3: مقام اول شهرستان
ــب  ــال ١3۹4: و کس ــتان س ــی اس ــای آموزش ــروه ه ــای گ ــوان ه ــرکت در فراخ 7- ش

ــتان ــام دوم شهرس مق
۸- فراخوان طراحی آزمون های ورزشی سال ١3۹4: مقام برتر شهرستان
۹- جشنواره نکوداشت هفته تربیت بدنی سال١3۹4: مقام سوم شهرستان

١۰. جشنواره برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای سال ١3۹4 مقام اول شهرستان
١١. مسابقه دفتر کاسی برتر ١3۹4: مقام اول

١2. فراخوان برگزاری مسابقه عکاسی لحظات ناب ورزشی ١3۹4: مقام اول شهرستان
١3. جشنواره صبحگاه برتر ١3۹4: مقام اول شهرستان

١4. معلم نمونه آموزشگاهی ١3۹4
١٥- کسب مقام اول استان در طراحی بازی های خاقانه ١3۹4

١٦- شرکت در فراخوان مقاله نویسی استان«نقش و اهمیت ورزش و تربیت بدنی در 
پیشگیری از بروز ناهنجاری ها و آسیب های اجتماعی« و کسب مقام اول استان ١3۹4

١7- کسب مقام سوم کشوری در جشنواره ورزش صبحگاه ۹٦-۹٥
١۸- کسب مقام سوم شهرستان در برگزاری جشنواره هفته تربیت بدنی ۹٦-۹٥

ــام  ــال ۹٦-١3۹٥ مق ــه ای س ــی درون مدرس ــاد ورزش ــزاری المپی ــنواره برگ ١۹- جش
ــتان ــر شهرس برت

2۰- جشنواره صبحگاه برتر ۹٦-۹٥: مقام برتر شهرستان

ــزی آمــوزگار پایــه ی چهــارم ابتدایــی دبســتان شــهید  ــه عبدالعزی ــم جمیل خان
ــه در  ــت ک ــال اس ــدت 2٦ س ــی م ــوم تجرب ــانس عل ــدرک لیس ــا م ــرمدی، ب ــک س باب

ــی باشــد.  ــس م ــه تدری ــاد مشــغول ب ــی شــهر و نجــف آب ــدارس خمین م
ایشــان در مســابقات، همایشــه ا و جشــنواره هــا متعــددی شــرکت نمــوده و حائــز رتبــه 

هــا مختلفــی شــده انــد کــه بــه برخــی از آنهــا در ادامــه اشــاره خواهــد شــد:
١( رتبه اول کشوری در رشته داستان نویسی در دوران دانش آموزی 

2( کسب رتبه سوم تحصیلی در دوران دانشجویی
3( معلم نمونه منطقه ای در سال ۸١-۸2 و معلم نمونه استانی در سال ۸7- ۸۸

4( تالیف کتابی تحت عنوان: رسول مهر پیرامون زندگی پیامبر بزرگ اسام.
٥( شــرکت در همایــش ملــی نمــاز، نیــاز جــوان  و مقالــه نویســی امــور تربیتــی ) ۸7-

۸۸( و چــاپ هــر دو مقالــه
٦( مقاله مورد تقدیر در جشنواره کشوری حجاب زینت آفرینش.

7( شــرکت در مســابقات علمــی معلمــان و کســب رتبــه اول و دوم اســتانی در ســالهای 
7۹-۸۰ و ۸2-۸3و ۸٦-۸7 و ۸7-۸۸ و رتبــه اول شهرســتان.

۸( چندیــن دوره حضــور در مســابقات پرســش مهــر در رشــته مقالــه نویســی و داســتان 
و کســب رتبــه هــای متعــدد در ســطح اســتان و شهرســتان بدیــن شــرح: اول اســتان 
. ســوم  اســتان در ســال ۸۹- ۹۰  . دوم  در ســالهای ۸۸-۸۹ و ۹۰-۹١ و ۸7-۸٦ 
ــالهای ۹4-۹٥ و ۹٥-۹٦  ــتان در س ــتان  و اول شهرس ــتان)۹١-۹2( و دوم شهرس اس

۹( حفــظ ٦ جــزء از قــرآن کریــم و شــرکت در مســابقات حفــظ و کســب رتبــه ســوم 
ــر کشــوری د ســال ۹١ شهرســتان در ســال  ۹4 و برت

١۰( رتبه برتر درس پژوهی در سطح شهرستان )۹4-۹٥( 
١١( شــرکت در مســابقات کتابخوانــی معلمــان و کســب دو رتبــه برتــر شهرســتان و یــک 

رتبــه برگزیده اســتان
١2( حضــور فعــال در جشــنواره هــای تدریــس و کســب دو رتبــه اول شهرســتان) ۸4-

۸٥ و ۸٥-۸٦( و رتبــه ســوم شهرســتان ) ۸١-۸2( و رتبــه برتــر اســتان) ۸٥-۸٦( و رتبــه 
)۸۹-۹۰ ( IT اول اســتانی در نوشــتن طــرح درس بــر اســاس

ــام  ــده و انج ــم پژوهن ــرح معل ــال در ط ــور فع ــش دوره حض ــال ۸۹-۸۸ ش ١3( از س
پژوهــش هــای کاری در حــوزه آمــوزش و پــرورش و کســب ٥ رتبــه برتــر اســتانی و یــک 

رتبــه برتــر شهرســتان بــه ایــن شــرح:

رتبه کسب عنوان پژوهش)اقدام پژوهش(سال تحصیلی
شده 

برتر استانتاثیر برنامه ریزی بر موفقیت دانش آموزان۹۰-۸۹

چگونه توانستم حل مسائل فیزیک کتاب علوم را ۹۰-۹١
برتر استانبرای دانش آموزان کاسم شیرین کنم؟

چگونه توانستم وضعیت درسی و انضباطی دانش ۹2-۹١
برتر استانآموزان کاس اول راهنمایی را بهبود بخشم؟

چگونه توانستم خود را با شرایط مقطع ابتدایی ۹3-۹2
برتر شهرستانوفق دهم؟

چگونه توانستم فرهنگ صرفه جویی در مصرف ۹4-۹3
برتر استانآب را به دانش آموزان کاسم آموزش دهم؟

چگونه توانستم برخی فضائل اخاقی را به دانش ۹4-۹٥
برتر استانآموزان کاسم آموزش دهم؟

١4( پروژه برگزیده استانی در طرح خاقیت) ۹3-۹4(
١٥( شــرکت در مســابقات خاصــه نویســی درســهایی از قــرآن مــاه مبــارک رمضــان و 

دریافــت تقدیــر از معــاون وزیــر در ســه دوره طــی ســالهای : ۹۰ و ۹١ و ۹4
١٦( داوری مسابقات فرهنگی هنری در سالهای  ۹٥-۹4 و  ۹٦-۹٥

خانم شهناز کریمی معاون پرورشی  دبستان شهید بابک سرمدی دبیر زبان انگلیسی و 
دارای ١3 سال سابقه درخشان در مدارس نجف آباد و زرین شهر . 

ایشــان در مســابقات، همایشــها و جشــنواره هــا متعــددی شــرکت نمــوده و حائــز رتبــه 
هــا مختلفــی شــده انــد کــه بــه برخــی از آنهــا در ادامــه اشــاره خواهــد شــد:

١( کسب رتبه دوم طرح صالحین به عنوان فرمانده بسیج در استان اصفهان در سال ۹٥ 
2( کسب رتبه برتر در جشنواره و مسابقات فرهنگی و هنری در سال ۹4-۹٥ 

3( کسب رتبه نشان مربی برتر فرزانگان از معاون وزیر در سال ۹4-۹٥
4( کسب رتبه دوم و سوم در مسابقات معاونین پرورشی در سال ۹٥ و ۹3

٥( طراح پیک شکوفایی مخصوص دانش آموزان مکلف پایه سوم در سال ۹٥

خانــم ریحانــه حیدریــان آمــوزگار کاس اول دبســتان شــهید بابــک ســرمدی  و 
دارای مــدرک تحصیلــی لیســانس ریاضــی محــض و ١٥ ســال ســابقه کاری مــی باشــد  
.از ســال ١3۸۰ بــه عنــوان آموزشــیار نهضــت ســواد آمــوزی کار خــود را شــروع کــرده 
ــت  ــی فعالی ــری محل ــز یادگی ــر مرک ــوان مدی ــه عن ــا ســال ۸4 ب اســت  .از ســال ۸3 ت
کــرده اســت  و در ســال ۸4 بــه عنــوان مدیــر نمونــه ی مرکــز یادگیــری محلــی توســط 

رییس اداره آموزش و پرورش جناب آقای ابراهیم مورد تشویق قرار گرفته است. 
خاصه ای از موفقیت هایش در آموزش و پرورش به شرح زیر می باشد :

١- ســال ۸۸ ارایــه مطلــب آموزشــی در مجمــع عمومــی آمــوزگاران و تشــویق توســط 
مدیــر اداره

ــدار  ــط فرمان ــویق توس ــاب و تش ــاف و حج ــابقه عف ــه در مس ــب رتب ــال ۸۹ کس 2- س
ــان  ــتان فاورج شهرس

3- سال ۹۰ تشویق توسط وزیر محترم آموزش و پرورش برای فعالیت در طرح کرامت.
4- ســال ۹۰ شــرکت در مســابقه جشــنواره ی برتــر تدریــس و دریافــت تقدیــر نامــه از 

مدیــر آمــوزش و پــرورش
٥- ســال ۹١ شــرکت در مســابقه جشــنواره ی برتــر تدریــس و دریافــت تقدیــر نامــه از 

مدیــر آمــوزش و پــرورش 
٦-کسب رتبه در مسابقه جرعه ای از کام کوثر و دریافت تقدیر نامه از مدیر آموزش و پرورش

ــویق  ــتان و تش ــات برتراس ــنواره ی تجربی ــارم در جش ــه چه ــب رتب ــال ۹3 کس 7- س
ــتان ــرورش شهرس ــوزش و پ ــر آم ــتان و مدی ــرورش اس ــوزش و پ ــر کل آم ــط مدی توس

۸- سال ۹4 یکی از مولفان پیک نوروزی ویژه پایه اول در ناحیه ٥ اصفهان
 ۹- سال  ۹٥ یکی از مولفان  پیک نوروزی ویژه پایه اول در ناحیه ٥ اصفهان

١۰ - سال ۹٥کسب عنوان معلم نمونه منطقه ای
١١- سال ۹٥ تولید محتوا و تهیه بسته آموزشی ویژه ی آموزگاران جدید االستخدام

١2- سال ۹٥ کسب رتبه دوم شهرستانی تولید محتوای الکترونیکی

خانــم فریبــا کاظمیــون  آمــوزگار پایــه ی چهــارم ابتدایــی دبســتان شــهید بابــک 
ســرمدی، بــا مــدرک لیســانس علــوم تربیتــی  

ایشــان در مســابقات، همایشــها و جشــنواره هــا متعــددی شــرکت نمــوده و حائــز رتبــه 
هــا مختلفــی شــده انــد کــه بــه برخــی از آنهــا در ادامــه اشــاره خواهــد شــد:

١( رتبه دوم مسابقه علمی سال ۹3
2( رتبه برتر پرسش مهر سال 7۸

3( رتبه برتر مسابقه علمی سال ۸۰
4( رتبه برتر مسابقه مقاله نویسی برای امام حسین سال ۸۰

٥( دو دوره رتبه برتر مسابقات هنری استانی 
٦( برگزیده مقاله در همایش آموزش ابتدایی 

خانــم فــردوس معینــی فرزنــد شــهید بزرگــوار مهــدی معینــی آمــوزگار پایــه اول 
ــا مــدرک لیســانس آمــوزش ابتدایــی وحــدودا 2٥  دبســتان شــهید بابــک ســرمدی ، ب
ســال ســابقه خدمــت در مــدارس شهرســتان نجــف آبــاد مشــغول بــه خدمــت مــی باشــد.

ــابقات  ــا ومس ــش ه ــیری از همای ــود در بس ــت خ ــای خدم ــل ه ــی س ــان در ط ایش
وجشــنواره هــای متعــددی شــرکت نمــوده ودر بســیاری از آن هــا حائــز رتبــه وموفقیــت 

ــه برخــی از ن هــا اشــاره کــرد. گردیــده اســت کــه مــی تــوان ب
١( رتبــه ی اول کشــوری در وبــاگ نویســی بــا موضوعیــت نمــاز بــه صــورت تخصصــی 

در حیطــه ی دانــش آمــوزان ابتدایــی در ســال ١3۹3  
2( کسب رتبه ول استانی در وباگ نویسی در سال ١3۹2

3( معلم نمونه شهرستن در سال ١3۹4
4( رتبــه برتــر شهرســتان در پرســش مهــر ١3۸۸و همچنیــن شــرکت در چندیــن ســال 

متوالــی در پرســش مهــر
٥( شرکت در همایش ملی نماز وتالیف مقاله در سل ١3۹١

٦( احراز رتبه اول استانی در جشنواره الگوهای برتر تدریس سل ١3۸3
7( احراز رتبه ول شهرستان در جشنوره تدریس ورتبه برتر استانی همان تدریس سال ١3۸7

۸( رتبه اول استانی در زمینه کامپیوتر ١3۸4
۹( رتبه اول شهرستان در تولید محتوا تخصصی ابتدایی ١3۹4

١۰( رتبه برتر شهرستان تولید محتوا ١3۹3
١١( رتبه سوم تولید محتوا شهرستان ١3۹٥

١2( رتبه سوم شهرستان وراهیابی به استان در تجربیات سنجش در سال جاری 
١3( تالیف پیک نوروزی پایه اول استن در سال ١3۹٥-۹4

١4( عضو گروه تولید محتوای کاس اول  استان اصفهان وارائه محتوا در سطح کشور
١٥( مدرس آموزش خانواده اولیای کاس اول سال تحصیلی ١3۹٦-١3۹٥

١٦( مدرس تولید محتوای معلمین ابتدیی درسال تحصیلی ١3۹٦-١3۹٥   

رضا کیانیان: اگر امروز رای ندهید 
فردا ناراحت نشوید

ــارکت  ــه مش ــه ب ــردم ب ــویق م ــن تش ــورمان ضم ــرح کش ــد مط ــان هنرمن ــا کیانی رض
ــد  ــروز رای ندهی ــر ام ــه اگ ــت ک ــه اس ــت جمهوری گفت ــات ریاس ــترده در انتخاب گس
ــد. ــت ندارن ــا را دوس ــه م ــد ک ــده ای روی کار آمده ان ــردا ع ــه ف ــوید ک ــت نش ــردا ناراح ف

نجف آباد 4770 معلول دارد

ــر 4 هــزار  ــاد تعــداد کل معلولیــن شهرســتان را بالغ ب رئیــس اداره بهزیســتی نجــف آب
و 77۰ نفــر اعــام کــرد وگفــت: از ایــن تعــداد حــدود ١ هــزار و ٥۰۰ معلــول جســمی 
حرکتــی، ١ هــزار و 24٦ معلــول کم تــوان ذهنــی، 4۰۰ معلــول اعصــاب و روان، بیــش 
ــه اوتیســم، حــدود ١۰۰  ــول مبتاب ــاری، حــدود ٥۰ معل ــول شــنوایی گفت از 7٥۰ معل

معلــول ضایعــه نخایــی و ٥4۰ معلــول بینایــی هســتند.
رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان نجف آبــاد بــه اقــام توان بخشــی نیــز اشــاره 
کــرد وگفــت: ســال گذشــته بیــش از ١2۸ میلیــون تومــان درزمینــه، تأمیــن وســایل 
ــت  ــر، ٥ تخ ــتگاه ویلچ ــتا ٦7 دس ــن راس ــده و در ای ــه ش ــوالن هزین ــی معل توان بخش
ــژه  ــا وی ــر، ١2 عص ــک ویلچ ــمعک، 2۰ تش ــش از ٦۰ س ــواج، بی ــک م ــار، 34 تش بیم
نابینایــان و.. در اختیــار معلــوالن قرارگرفتــه اســت. وی تعــداد دانــش آمــوزان و 
ــر  ــات بهزیســتی در ســال گذشــته را بالغ ب ــول اســتفاده کننده از خدم دانشــجویان معل
ــان  ــون توم ــش از ٦۰ میلی ــز بی ــش نی ــن بخ ــزود: در ای ــرد و اف ــوان ک ــر عن 2۰۰ نف

ــت. ــده اس ــزان پرداخت ش ــن عزی ــه ای ــهریه ب ــی و ش ــه تحصیل کمک هزین

نمایشگاه هنرمند نقاش نجف آبادی

ــاد  از  ــف آب ــتان نج ــامی  شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــی رئی ــال صالح اقب
ــر داد . ــان خب ــه  در اصفه ــته مهدی ــری فرش ــار هن ــگاه  آث ــزاری نمایش برگ

ــا   ــدان  ب ــه من ــودن عاق ــنا نم ــگاه را آش ــزاری نمایش ــدف از برگ ــه  ه ــته مهدی فرش
ــرده ام  ــعی ک ــت : س ــرد و گف ــان ک ــری بی ــف هن ــای مختل ــبک ه ــا و س ــک ه تکنی
ــن  ــران ای ــهر ته ــه زودی در ش ــم و ب ــزار نمای ــگاه برگ ــزرگ نمایش ــای ب ــهر ه در ش
ــن نمایشــگاه ٦۰  ــا بیــان اینکــه درای نمایشــگاه ادامــه خواهــد یافــت .وی همچنیــن ب
اثــر از تکنیــک هــای مختلــف مــداد رنــگ ، پاســتل ،  نقاشــی بــا خــودکار ، آبرنــگ ، 
رنــگ و روغــن و نقاشــی قهــوه خانــه ای و آثــار تاریخــی نجــف آبــاد  وجــود دارد  گفــت 
ــار   ــر از دیگــر نمایشــگاه هــا باشــد  و آث ــن نمایشــگاه متفــاوت ت : ســعی کــرده ام  ای

ــه ام . ــه کار گرفت ــار ب ــرد خــاص در آث ــا رویک خوشنویســی  را ب
ــا ١4  ــر از ۹ ت ــامل ٦۰ اث ــه ش ــته مهدی ــی فرش ــار نقاش ــگاه آث ــت نمایش ــی اس گفتن
ــزار  ــان برگ ــه مرکــزی شــهرداری اصفه ــاه در محــل نمایشــگاه  کتابخان اردیبهشــت م

شــد .

تحقق 103درصدی بودجه شهرداری

ــا جــذب اعتبــار نقــدی بیــش از  ــاد گفــت: ب مغــزی قائــم مقــام شــهردار نجــف آب
ــهرداری  ــته ش ــال گذش ــرای س ــده ب ــی ش ــش بین ــه پی ــان، بودج ــارد توم ۸۹میلی
بــه میــزان ١۰3درصــد محقــق گردیــد بــه طــوری کــه طــی چنــد ســال اخیــر و 
بــا وجــود کســری بودجــه بســیاری از شــهرداری هــای کشــور، نجــف آبــاد حتــی 
مقــداری بیشــتر از پیــش بینــی هــای صــورت گرفتــه تحقــق بودجــه داشــته اســت.

وی بــا اشــاره بــه رشــد 2٦درصــدی بودجــه جــذب شــده نســبت بــه میــزان مشــابه 
در ســال قبــل از آن گفــت: »بیشــترین ســهم از ایــن میــزان را شــهرداری مرکــزی 
بــا 4٦ درصــد بــه خــود اختصــاص داده و پــس از آن هــم مناطــق دو و یــک بــا ١٦ 

و ١٥ درصــد در جایــگاه هــای بعــدی قــرار گرفتــه انــد.«
ــه  ــد از کل بودج ــب ۸،7 و ٦درص ــه ترتی ــهرداری ب ــار ش ــه،پنج و چه ــق س مناط

ــد.  ــرده ان ــن ک ــته را تامی ــال گذش ــده س ــق ش ــدی محق نق
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ــه  ــا)کوچه لول ــتان پارس ــرو هنرس ــی روب ــن باغ زمی
ــار و کارگاه... ــداری و انب ــت دام ــری جه گاز(400 مت
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معیارهای خیلی خیلی مهم برای انتخاب رییس جمهور!

خالصــه از مــا بــه شــما وصیــت !!! حواســتان بــه نــکات بــاال باشــد کــه بعــد نگوییــد نگفتــی!!! مــا گفتیــم ایــن هــم ســندش ! گفتــم یــا 
ــا نگفتــم؟ ــا نگفتم؟گفتــم ی نگفتم؟گفتــم ی

کارگاه جام باشگاه های کتابخوانی کودک  و نوجوان

اولیــن کارگاه آموزشــی جــام باشــگاه هــای 
کتابخوانــی کــودک و نوجوانــان بــا حضورجمــع 
کثیــری  از  عاقــه منــدان حــوزه کتــاب و 
هنــری  فرهنگــی  موسســه  در  کتابخوانــی 

ــد. ــزار ش ــر  برگ ــازان معاص ــگ س فرهن
ایــن کارگاه یــک روزه بــه همــت  معــاون و 
کارشــناس فرهنگــی اداره فرهنــگ و ارشــاد 
ــا حضــور  ــاد  و  ب اســامی شهرســتان نجــف آب
ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت  از  کارشناســانی 
کتابخوانــی  و  کتــاب  نماینــدگان  و  اســامی 

بــا هــدف ارتقــاء  نهادینــه کــردن فرهنــگ 
کتابخوانــی در ســطح کــودک و نوجــوان  بــرای 

ــد . ــزار ش ــاد برگ ــف آب ــار در نج ــن ب اولی
در ایــن کارگاه اموزشــی بــه بررســی  چگونگــی 
بچــه  چــرا   ، کتابخوانــی  باشــگاه  تشــکیل  
ــازی  ــتند س ــد ،  مس ــاب بخوانن ــد کت ــا  بای ه
ــودک  ــی در ک ــج کتابخوان ــای تروی ــیوه ه ، ش
و  کــودک  ادبیــات  شــناخت  و  ونوجــوان  و 

ــد . ــه ش ــوان پرداخت نوج

چه انتظار عجیبي
تو بین منتظران هم

عزیز من چه غریبي !
عجیب تر آن که چه آسان

نبودنت شده عادت

چه بي خیال نشستیم

نه کوششي ، نه تالشی

فقط نشسته و گفتیم :

خدا کند که بیایي

داوطلبان در هر منطقه شهرداری یک ستاد تبلیغاتی دائر نمایند

ســهراب مظفــر نجفــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان  نجــف 
آبــاد گفــت، هــر داوطلــب مــی توانــد در هــر منطقــه شــهرداری یــک ســتاد 
تبلیغاتــی دائــر نماینــد و فــرض هــر گونــه ســتاد دیگــری بــا توجیــه اســت 
ــان ســتاد  ــی بایســت در هم ــران( م ــرادران و خواه ــک جنســیتی )ب و تفکی

انجــام پذیــرد
ــه  ــت ک ــزی اس ــی، مرک ــات انتخابات ــتاد تبلیغ ــرد، س ــه ک ــی اضاف مظفرنجف
ــل  ــواد فص ــدرج در م ــان من ــداران آن ــا و طرف ــی نامزده ــای تبلیغات فعالیته
پنجــم ایــن آییــن نامــه در آن ســاماندهی و انجــام پذیــرد. هــر داوطلــب تنهــا 
ــاد  ــد. در شــهر نجــف آب ــر نمای ــی دای ــد یــک ســتاد مرکــزی تبلیغات مــی توان
بــا توجــه بــه وجــود  دو  منطقــه مصــوب  داوطلبیــن مــی تواننــد نســبت بــه 
اســتقرار  2 ســتاد  اقــدام  و هریــک از شــهرهای دیگــر شهرســتان بــه تفکیــک 
کهریزســنگ، گلدشــت، جــوزدان، دهــق و علویجــه  نســبت بــه  اســتقرار یــک 

ســتاد  اقــدام کننــد.
وی تاکیــد نمــود داوطلبیــن انتخابــات شــورای اســامی شــهر و روســتا آدرس 
دقیــق و مشــخصات مســئول ســتاد تبلیغــات و تلفــن مربوطــه را بــه  مســئول 
ــژه نجــف  ــداری وی ــات فرمان ــه اطــاع رســانی و تبلیغــات ســتاد انتخاب کمیت

آبــاد قبــل از هرگونــه اقــدام اعــام نماینــد.
ــه  ــر روی بدن ــاد بیــان داشــت، تبلیــغ ب ــژه شهرســتان نجــف آب ــدار وی فرمان
ــه نفــع نامــزدی  ــه شــهرداری هــا ب اتوبــوس هــای شــرکت واحــد متعلــق ب
خــاص اعــم از ریاســت جمهــوری و شــوراهای اســامی، بــه موجــب مــاده ٦۸ 
قانــون انتخابــات ریاســت جمهــوری و تبصــره هــای ذیــل آن و بنــد ٦ مــاده 
ــوب ١3۸١  ــهر مص ــامی ش ــورای اس ــات ش ــی انتخاب ــه اجرای ــن نام ٦2 آیی
ــت  ــن تح ــود و مرتکبی ــی ش ــناخته م ــرم ش ــب، مج ــوده و مرتک ــوع  ب ممن

پیگــرد  قانونــی قــرار مــی گیرنــد.

ــه  ــد باشــد ظــرف بشــوید: چــرا ک ــد بل ــور بای ــس جمه ریی
پــاک کــردن چــرک و کثافــت از وجــود ممکلکــت کار همیــن 
فــرد عزیــز اســت! بایــد بلــد باشــد کــه مملکــت را یــک 
ــید  ــت کش ــد و دس ــازرس آم ــر ب ــه اگ ــد ک ــز کن ــوری تمی ج

ــد! ــدا بده ــژژژژژژژژژژ ص قییییییی

 رییــس جمهــور بایــد بلــد باشــد آشــپزی کنــد: تــا خــدای 
نکــرده آشــی بــرای مــردم نپــزد کــه یــک وجــب روغــن رویــش 
ــاد اســت و  باشــد! چــون چنیــن آشــی هــم هزینــه هایــش زی

هــم باعــث ســکته مــردم مــی شــود!

ــرخ  ــون چ ــرا؟ چ ــد: چ ــک باش ــد مکانی ــور بای ــس جمه ریی
پنچــر مملکــت را تعویــض و ریــپ موتــور وزارتخانــه هــا و طــرح 

هــای در دســت اجــراء را بــه موقــع تعمیــر کنــد!

رییــس جمهــور بایــد خانــه دار 
باشــد : تــا بفهمــد کــه اصــوال قیمــت 
هــای  محلــه  در  فرنگــی  گوجــه 
مختلــف چنــد اســت! و بــه ایــن روش 
اســت کــه تــورم کنتــرل خواهــد شــد! 
حداقــل در آن منطقــه محــل ســکونت 
رییــس جمهــور کــه مــی شــود!!!! 

ــی!!! ــچ چ ــه از هی ــی ب کاچ

ــور بایــد بقــال باشــد   رییــس جمه
ــا  ــکه باره ــه سوس ــون خال ــرا چ : چ
ــال نمیشــم ((   ــن زن بق ــه اســت:)) م گفت
حــاال چــرا نمیشــه بمانــد امــا بــه ایــن 
ترتیــب رییــس جمهــور مــا مثــل رییس 
جمهــور فرانســه دســته گل بــه آب 
نخواهــد داد و رســوایی آن چنانــی بــه بــار 

ــد آورد! نخواه

و  معلــم  بایــد  رییــس جمهــور 
ــرود  ــون ب ــرا ؟ چ ــد: چ ــی باش فرهنگ
ــل  ــه حداق ــرد ک ــت بخ ــاری درس بخ
جــان خــودش در کاس تهدیــد نشــود 
و صــاف بــا وزیــر آمــوزش پــرورش بــی 
توجــه برخــورد شــدیدا مســئوالنه کنــد! 
جــان خــودش اســت دیگــر، جــان 

ــه نیســت! همســایه ک

رییــس جمهــور بایــد دانشــجو 
ــرود دنبــال یــک ســقفی  باشــد: کــه ب
ــه  ــه مجــردی به ــی و خان ــرای زندگ ب
اش کرایــه ندهنــد و یــا گــران بدهنــد 
کــه ناچــار بشــود دســتور بدهــد بــرای 
ــد  ــت کنن ــگاه درس ــجویان خواب دانش
آنهــم نــه از نــوع کــه بشــود از پنجــره 

ــد! ــا پران ــد ی ــن پری اش پایی

از آنجــا کــه مــا جوکــر مومــن هســتیم و هــر چــه کــه در مملکــت اتفــاق بیفتــد شــرعا و قانونــا بــه مــا مربــوط اســت فلــذا نتوانســتیم از آگاه 
کــردن عامــه مخاطبــان از معیــار هــای خیلــی درســتمان چشــم بپوشــیم!!!

معیار های جوکر مومن برای انتخاب رییس جمهور:


