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د مجد یپلم  د  - قــص  نا ی  هــا یپلم  د  - نه  شــبا و  نه  ا ز و ر ی  هــا یپلــم  د ن  ضیــا متقا

شناسایی 8۷0 نویسنده در نجف آباد
ــت:  ــتان گف ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــی رئی ــال صالح اقب
طــی اقدامــی پژوهشــی و مانــدگار در دو ســال گذشــته بیــش از هشــتصد و 
هفتــاد نویســنده در نقــاط مختلــف شهرســتان شناســایی و اطاعــات آن هــا 
بــه ثبــت رســیده کــه از ایــن تعــداد، نزدیــک ششــصد نفــر مــرد بــوده و در 

مجمــوع بیــش از ۲5۰۰ اثــر آن هــا نیــز تاکنــون بــه چــاپ رســیده اســت.
ــوان  ــش از ده عن ــر بی ــراد 1۸ نف ــن اف ــن ای ــزود: » در بی ــی  اف ــال صالح اقب
ــوده  ــر ب ــراد نیــز شــاهد انتشــار ۴۲ اث تالیــف داشــته و در مــورد برخــی اف
ایــم و همچنیــن ۲۰ نفــر از مولفــان ثبــت نــام شــده هــم موفــق بــه کســب 

ــد.« ــر کشــوری و اســتانی شــده ان رتبــه هــای برت
ــتان در  ــندگان شهرس ــش نویس ــن همای ــزاری دومی ــام برگ ــا اع ــی ب صالح
ــدان  ــه هنرمن ــر جامع ــارات اخی ــر افتخ ــت: » از دیگ ــان داش ــال 9۷ بی س
ــه  ــه مرحل ــنویس ب ــار خوش ــار چه ــی آث ــه راهیاب ــوان ب ــی ت ــتان م شهرس
ــش از  ــان بی ــوی از می ــی رض ــی خوشنویس ــنواره مل ــن جش ــی پانزدهمی نهای

ــرد.« ــاره ک ــده اش ــرکت کنن ــد ش ۲۸۰هنرمن
ــار  ــدان، آث ــن هنرمن ــالی ای ــر ارس ــصد اث ــدود شش ــه داد: »از ح وی ادام
ــر  ــن میــان ۲3 اث ــی راه پیــدا کــرد کــه در ای ــه پایان ــه مرحل ۸۸ هنرمنــد ب

ــود.« ــتان ب ــدان اس ــه هنرمن ــق ب متعل
ــش  ــت: »در بخ ــتان گف ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
ــا)ع(،  ــام رض ــر ام ــا اث ــدی ب ــتاد احمداحم ــتعلیق،  اس ــی نس خوشنویس
ــلطان  ــر س ــا اث ــری  ب ــر جعف ــق، امی ــیاه مش ــر س ــا اث ــی  ب ــا حجت حمیدرض
ــی راه  ــه نهای ــه مرحل ــا)ع( ب ــام رض ــر ام ــا اث ــان ب ــرا وثوقی ــان و زه خراس
پیــدا کردنــد و در قســمت خــط تحریــری هــم یکــی از آثــار امیــر جعفــری 

ــرد.« ــد ک ــت خواه ــور رقاب ــای کش ــن ه ــا برتری ب

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر برگزار می کند
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ــنواره  ــن جش ــاب پانزدهمی ــه انتخ ــات داوران مرحل هی
ــار  ــتان آث ــتان لرس ــوی در اس ــی رض ــی خوشنویس مل
راه یافتــه بــه نمایشــگاه و مرحلــه پایانــی جشــنواره در 

ــود . ــی نم ــف را معرف ــای مختل بخش ه
بنابرایــن گــزارش از مجمــوع ٥٩3 اثــر از 2٨۱ هنرمنــد 
خوشــنویس از سراســر کشــور  ، آثــار  ٨٨  نفــر از 
هنرمنــدان  بــه نمایشــگاه و بخــش نهایــی پانزدهمیــن 
اســتان  در  رضــوی  خوشنویســی  ملــی  جشــنواره 

ــت . ــتان راه یاف لرس
ــدان راه  ــترین هنرمن ــه ،  بیش ــزارش مربوط ــر گ ــا ب بن
یافتــه بــه مرحلــه پایانــی جشــنواره از اســتان اصفهــان 
مــی باشــند کــه در ایــن میــان چهــار هنرمنــد 
ــیدند . ــوب درخش ــم خ ــادی ه ــف آب ــنویس نج خوش

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان 

نجــف آبــاد گفــت : در میــان آثــار ٨٨  نفــر از هنرمندان  
ــه  ــوط ب ــر مرب ــی  ، 23 اث ــه نهای ــه مرحل ــه ب راه یافت
ــه  ــوط ب ــر مرب ــداد ٥ اث ــن تع ــان و از ای ــتان اصفه اس

ــد . ــی باش ــاد م ــف آب ــتتان نج ــان شهرس خوشنویس
وی گفــت : در بخــش خوشنویســی نســتعلیق ،  اســتاد 
ــام رضــا)ع(  ، حمیدرضــا  ــر ام ــا اث احمــدی احمــدی ب
حجتــی  بــا اثــر ســیاه مشــق ، امیــر جعفــری  بــا اثــر 
ســلطان خراســان  و  زهــرا وثوقیــان بــا اثــر امــام 
ــه  ــگاه و مرحل ــه نمایش ــگان ب ــزء   راه یافت ــا)ع( ج رض

ــدند. ــی جشــنواره رضــوی ش نهای
در بخــش خــط تحریــری هــم اثــر اســتاد امیــر جعفــری 
ــی راه  ــگاه نهای ــه نمایش ــتعلیق ب ــط نس ــر خ ــالوه ب ع

یافتــه اســت .
صالحــی اشــاره کــرد نجــف آبــاد یکــی از قطــب هــای 

ــه  ــد ک ــی باش ــور م ــتان و کش ــی اس ــن خوشنویس وزی

ــای  ــا و رویداده ــگاه ه ــا ، نمایش ــنواره ه ــر جش در اکث

ــی دارد . ــگاه واالی ــور جای ــی کش خوشنویس

هفته نامه دیباگران 
دانش هما نجف آباد
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معارفه رئیس شرکت گاز شهرستان نجف آباد

ــه   ــاد و معارف ــف آب ــرکت گاز نج ــابق ش ــس س ــیرازی رئی ــد ش ــع  محم ــم تودی مراس
ــدار  ــا حضــور آقــای مظفرنجفــی معــاون اســتاندار و فرمان ــا حضــور  ب علــی عنایتــی، ب
ــاد، آقــای جعفــرزاده معــاون برنامــه ریــزی و امــور عمرانــی  ویــژه شهرســتان نجــف آب
فرمانــداری وآقــای علــوی مدیــر کل شــرکت گاز اســتان اصفهــان  روز دوشــنبه مــورخ  

ــد ــزار گردی ــداری برگ ــاه ۱3٩۶ در  محــل فرمان ــرداد م 2  م

جلسه آموزشی قوانین شوراهای اسالمی ویژه منتخبین 
شوراهای اسالمی روستاهای شهرستان نجف آباد

ــالمی  ــوراهای  اس ــن ش ــژه منتخبی ــالمی وی ــوراهای اس ــن ش ــی قوانی ــه آموزش جلس
ــای  ــور  آق ــا حض ــاد ب ــف آب ــتان نج ــزی و مهردشت(شهرس ــش مرک ــتاهای )بخ روس
ــاون  ــرزاده مع ــا جعف ــتان، آق ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــی مع مظفرنجف
ــزی  ــدار مرک ــا بخش ــدی کی ــای محم ــداری، آق ــی فرمان ــور عمران ــزی و ام ــه ری برنام
ــور  ــر ام ــر کل دفت ــاون مدی ــاری مع ــای انص ــت وآق ــدار مهردش ــان بخش ــای ایوبی وآق

ــد. ــزار گردی ــداری برگ ــل فرمان ــان در مح ــتانداری اصفه ــتایی اس روس

راه یابی چهارنفر از هنرمندان خوشنویس نجف آبادی به جشنواره ملی خوشنویسی رضوی

سارق حرفه ای منازل نجف آباد

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد ازدســتگیری یــک ســارق حرفــه ای منــزل و 
کشــف ۶۰ میلیــون ریــال امــوال مســروقه خبــر داد.

ســرهنگ محمدرضــا خدادوســت گفــت: در پــی وقــوع چندیــن مــورد ســرقت منــزل در 
شهرســتان نجــف آبــاد بررســی موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیس 

آگاهــی ایــن شهرســتان قــرار گرفــت .
ــری  ــک س ــام ی ــا انج ــاد ب ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــس آگاه ــوران پلی ــزود: مام وی اف
ــام  ــا مق ــی ب ــی هماهنگ ــایی و ط ــارق را شناس ــدند س ــق ش ــی موف ــات تخصص اقدام

ــد. ــتگیر کنن ــه دس ــی غافلگیران ــی در عملیات قضائ
ایــن مســئول انتظامــی تصریــح کــرد: ســارق دســتگیر شــده در بازجوئــی هــای پلیــس 

بــه ســرقت ۶۰ میلیــون ریــال امــوال از منــازل شــهروندان اعتــراف کــرد .
ــع  ــه مراج ــم ب ــل مته ــه تحوی ــاره ب ــا اش ــاد ب ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــده انتظام فرمان
قضائــی بــه شــهروندان توصیــه کــرد: از نگهــداری وجــوه نقــد و طــال و جواهــر در منــزل 
ــا اســتفاده از  ــل ســرقت ب ــودن منــزل خــود در مقاب ــد و همچنیــن از ایمــن ب بپرهیزی
درب هــای ضــد ســرقت قفــل مناســب و حفــاظ دیــوار خانــه اطمینــان حاصــل نماییــد 
و در صــورت مشــاهده مــوارد مشــکوک بالفاصلــه بــا ســامانه تلفــن ۱۱۰ تمــاس بگیریــد

 مجتمع آموزشی ورزشی شهدای صالح آباد

بــه منظــور تصمیــم گیــری جهــت بهــره بــرداری بهینــه از زمیــن موســوم بــه مجتمــع 
ــداری شهرســتان  ــاد جلســه ای در محــل فرمان ــح آب آموزشــی ورزشــی شــهدای صال

نجــف آبــاد برگــزار گردیــد.
 در ایــن جلســه کــه بــه ریاســت مهنــدس جعفــرزاده معاونــت امــور عمرانــی و برنامــه 
ــور  ــن مذک ــه زمی ــه اینک ــه ب ــا توج ــد ب ــرر گردی ــد، مق ــزار ش ــداری برگ ــزی فرمان ری
ــوزش و  ــی اداره آم ــد حقوق ــده، واح ــع ش ــهر واق ــم ش ــدوده و در حری ــارج از مح خ
پــرورش بــا آمــوزش و پــرورش اســتان و اداره کل نوســازی مــدارس رایزنــی نمــوده و بر 
اســاس صرفــه و صــالح شــهر راهــکار قانونــی الزم اتخــاذ و بــه فرمانــداری اعــالم گــردد.    

طراحی وساخت دستگاه هشدار تنفسی در نجف آباد
ــان  ــنواره مخترع ــمین جش ــود در شش ــت خ ــاره موفقی ــکراللهی، درب ــادات ش حدیثه الس
ــاخت  ــراع و س ــده اخت ــرد: »ای ــار ک ــگان اظه ــی نخب ــالمی و بنیادمل ــگاه آزاد اس دانش
ــه  ــتیم ب ــه درس پژوهــش داش ــی ک ــال ۱3٩4 زمان ــتگاه هشــداردهنده تنفســی س دس
ــوزان  ــات دانش آم ــاره اختراع ــن کالس درب ــا در ای ــتاد م ــرد، اس ــور ک ــن خط ــن م ذه
ــر  ــه فک ــت ب ــود داش ــا وج ــواده م ــم در خان ــاری آس ــابقه بیم ــی س ــح و از آنجای توضی
اختــراع دســتگاهی افتــادم کــه در زمــان تنگــی نفــس و افزایــش تنفــس بیمــار اخطــار 
ــا روشــن شــدن چــراغ و آالرم هشــدار می دهــد و پیــام رســانی  بدهــد. ایــن دســتگاه ب

می کنــد.«
ــتگاه  ــت: »دس ــتگاه گف ــن دس ــرد ای ــاره کارک ــاد درب ــد نجف آب ــما واح ــوز س دانش آم
ــخص و  ــدن ش ــا ب ــت و دم ــس، رطوب ــزان تنف ــالع از می ــا اط ــی ب ــداردهنده تنفس هش
زمانــی کــه فــرد نیــاز بــه اکســیژن کافــی داشــته باشــد بــا روشــن شــدن چــراغ اخطــار 

ــد.« ــدار می ده ــان هش ــا اطرافی ــار ی ــه بیم ــد و ب می ده
ایــن دانش آمــوز مختــرع افــزود: »نمونــه اولیــه ایــن دســتگاه بــه وســیله شــلنگ متصــل 
ــورت  ــه ص ــتگاه را ب ــن دس ــالش دارم ای ــد و ت ــوص کار می کن ــگرهای مخص ــه حس ب
ــات  ــض اطالع ــق نب ــه از طری ــم ک ــا بده ــردن ارتق ــل ک ــراه و حم ــل هم ــیم و قاب بی س

ســالمت بیمــار را تحلیــل کنــد و در مواقــع اضطــراری هشــدار دهــد.«

دیدارلیگ برترفوتبال ساحلی امید کشور

تیــم یــاران نجــف آبــاد در اولیــن مســابقه خــود از ســری بازیهــای لیــگ برتــر فوتبــال 
ــم  ــل تی ــود مقاب ــی ش ــزار م ــز برگ ــهر تبری ــه در ش ــد ک ــنی امی ــاحلی در رده س س

میزبــان بــه برتــری دســت یافــت. 
شهرداری تبریز 4 یاران نجف آباد ٥

 گلزنان :علیرضا رحیمی)2(، محمد جواد لطفی،  حسین کارگر و حمزه شیاسی
اســامی بازیکنــان تیــم فوتبــال ســاحلی یــاران نجف آبــاد در رده  ســنی امیــد حاضــر 

در مســابقات لیــگ برتــر کشــور
ــی  ــواد لطف ــد ج ــزه شیاســی ، محم ــر، حم ســید حســین موســوی ، حســین کارگ
، علیرضــا رحیمــی، دانیــال جهانبــازی ، امیرحســین محمــدی ، ســید علــی 

موســوی)کاپیتان( ، امیرحســین رفیعــی فــر -  مربــی : فرهــاد قاســمی

درخشش پومسه کاران در قهرمانی کشور
ســید محمــد طباطبائــی اظهــار داشــت: در ایــن دوره کــه مربیگــری تیــم اعزامــی شهرســتان را 
آیــت هاشــمی عهــده دار بــود، تیــم حســین اســحاقیان و مرتضــی حســینی بــر ســکوی نایــب 
قهرمانــی ایســتادند و ســعید خانیــان نیــز در رده ســنی 4۱ تــا ٥۰ ســال موفــق بــه کســب گردن 

آویــز برنــز شــد.
طباطبائــی از راهیابــی رویــا نوریــان بــه اردوی تیــم ملــی تیرانــدازی بــا کمــان کشــور در ریکــرو 
جوانــان خبــر داد و بیــان داشــت: در رقابــت هــای فــری اســتایل اســکیت دختــران کشــور کــه 
اخیــرا بــه میزبانــی شــهررضا بــه کار خــود پایــان داد، در تیــم نجــف آباد کــه به نمایندگی اســتان 
رقابــت کــرد، ثمیــن باســتانی در کنــار رومینــا ســالک و مــژده شــعبانی بــه عنــوان قهرمانــی رده 
هــای مختلــف ســنی رســیدند و مــژده یــاوری و بهــار الســادات صابرعلــی نیــز دو نشــان نقــره و 

ــز کســب کردند. برن
ــاز  ــون ب ــوزان بدمینت ــش آم ــرد: دان ــان شهرســتان خاطــر نشــان ک ــس اداره ورزش و جوان رئی
شهرســتان در رقابــت هــای قهرمانــی کشــور کــه در ارومیه برگــزار شــد، با ترکیب علی باســتانی، 
شــهاب احمــدی،  متیــن خلیلــی، امیرانتشــاری و سپهرســلطانی موفــق به ایســتادن بر ســکوی 

ســوم رقابــت هــا شــدند.
وی ادامــه داد: در بخــش دختــران همیــن دوره نیــز، اســامی نــگار قناتیــان، زینــب امیــد قائمی  و 

کوثــر فیــروزی بــه عنــوان اعضــای تیــم ســوم رقابــت هــا بــه چشــم می خــورد.
راهیابــی مریــم قاســمی و فاطمــه زمانــه بــه ترکیــب تیم بســکتبال 3نفره اســتان جهــت حضور 
در رقابت های قهرمانی کشــور و ســوم شــدن هندبال ســاحلی نوجوانان شهرســتان در مســابقات 

ملــی از دیگــر افتخــارات روزهــای اخیــر جامعــه ورزش نجــف آباد محســوب می شــوند.
در ترکیــب تیــم هندبــال ســاحلی نجــف آبــاد افــرادی مانند مســعود شــریفی، ســروش قاســمی، 
امیرحســین ایوبی پــور، هادی علی بافقی، امیرحســین ایزدیخواه، محمدحســین خیری، احســان 
حقیقــی، ابوالفضــل ائمــی، مهــدی محمــدی و صابــر صادقی حضور داشــتند و وحید ســلطانی به 

عنــوان مربــی و ســجاد امامــی در جایــگاه کمــک مربــی بازیکنــان را همراهی مــی کردند.

ــای  ــوادث و فوریت ه ــز ح ــر مرک ــتین مدی ــور راس غف
پزشــکی اســتان اصفهــان گفــت: در ســه ماهــه نخســت 
شهرســتان   ۱۱٥ اورژانــس  تکنســین های  امســال، 
ــاد موفــق شــدند 7 بیمــار فاقــد عالئــم حیاتــی  نجف آب

ــد. ــاره بازگردانن ــی دوب ــه زندگ ــد و ب ــا کنن را احی
غفــور راســتین اظهــار کــرد: فوریت هــای پزشــکی 
ــاد در ســه ماهــه گذشــته 3 هــزار و  شهرســتان نجف آب
ــا  ــن مأموریت ه ــه در ای ــت را انجــام داد ک 343 مأموری
2 هــزار و 3۱۱ نفــر پــس از دریافــت خدمــات درمانــی 
اولیــه از ســوی واحــد اورژانــس پیــش بیمارســتانی بــه 
ــورت  ــه ص ــز ب ــر نی ــل و 4۱7 نف ــی منتق ــز درمان مراک

سرپایی در محل حادثه درمان شدند.
ــزار و 3۰۶  ــا ه ــن مأموریت ه ــوع ای ــزود: از مجم وی اف
ــی  ــر ترافیک ــورد غی ــزار و 37 م ــی و 2 ه ــورد ترافیک م
بودنــد کــه حــوادث رانندگــی در ایــن مــدت، بســتری 
هــزار و 44 نفــر و حــوادث غیــر رانندگــی بســتری هــزار 

و 27٥ نفــر را بــه دنبــال داشــت.
ــتان  ــکی اس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــز ح ــر مرک مدی
اصفهــان بــا بیــان اینکــه ٩۶3 مــورد از تصادفــات ایــن 
شهرســتان در مناطــق شــهری و 343 مــورد در مناطــق 
ــه  ــرد: در ســه ماه ــح ک جــاده ای رخ داده اســت، تصری
نخســت امســال، از مجمــوع حــوادث رانندگــی در 

ــوری،  ــات موت ــورد تصادف ــاد، ۶4۱ م شهرســتان نجف آب
33٩ مــورد خــودروی ســواری و ۱7٨ مــورد تصــادف بــا 

عابــر بــوده اســت.
ــورد  ــدت، 2٨3 م ــن م ــن در ای ــه داد: همچنی وی ادام
ــاران  ــه بیم ــوط ب ــی مرب ــر ترافیک ــای غی از مأموریت ه
مــورد   ۱74 اعصــاب،  داخلــی  مــورد   23٥ قلبــی، 
مصدومیــت ناشــی از ســقوط، ۱۱٨ مــورد بیمــاران 
ــورد  ــت ناشــی از حــوادث و 4 م تنفســی، ٩۰ مصدومی

غرق شــدگی بــوده اســت.
راســتین بــا بیــان اینکــه نجف آبــاد در ســه ماهــه 
ــاهد  ــژه اورژانســی را ش ــه وی ــوع 23 حادث ــته، وق گذش
ــدت، تکنســین های  ــن م ــرد: در ای ــود، خاطرنشــان ک ب
فوریت هــای پزشــکی ایــن شهرســتان 7 مأموریــت 
ــاردار در  ــه زن ب ــورد کمــک ب ــک م ــق و ی ــای موف احی

ــد. ــت کردن ــام خــود ثب ــه ن ــان را ب زایم
وی در ادامــه یــادآور شــد: در ســه ماهــه نخســت ســال 
هــدف شهرســتان  گروه هــای  از  نفــر  جــاری ۱۶3 
ــیج  ــار »بس ــرح به ــای ط ــت آموزش ه ــاد، تح نجف آب
ــای  ــت آموزش ه ــد و تح ــرار گرفتن ــا« ق ــی احی همگان

ــد. ــرار گرفتن ــاران ق ــای بیم ــا احی ــه ب الزم در رابط
ــتان  ــکی اس ــای پزش ــوادث و فوریت ه ــز ح ــر مرک مدی
 33۰ را  نجف آبــاد  شهرســتان  جمعیــت  اصفهــان، 
هــزار نفــر عنــوان کــرد و گفــت: فوریت هــای پزشــکی 
ایــن شهرســتان بــا برخــورداری از 7 پایــگاه بــا ٨ 
ــاق فرمــان  واحــد امــدادی، 4۱ نفــر پرســنل و یــک ات
متشــکل از پرســنل خانــم، بــه صــورت شــبانه روزی در 
ــه  ــه خدمــات اورژانــس پیــش بیمارســتانی ب حــال ارائ

ــت. ــی اس ــاران اورژانس ــوادث و بیم ــان ح مصدوم

احیای ۷ بیمار فاقد عالئم حیاتی توسط تکنسین های اورژانس نجف آباد
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قدرشناسی گروه فرهنگی افغانها 

از همکاری های فرهنگی و هنری

ــا حضــور در  ــاد ب ــم نجــف آب ــای مقی ــی ه ــری افغان ــروه فرهنگــی ، هن ــدگان گ نماین
ــاد از حمایــت هــا و همــکاری  دفتــر رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف آب
هــای فرهنگــی و هنــری ایشــان بــا برنامــه هــای فرهنگــی ، علمــی و هنــری افغانهــا 

ــد . ــر و قــدر شناســی کردن تقدی
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان  نجــف آبــاد در ایــن دیــدار کوتــاه 
ــت از  ــازی و حمای ــتر س ــه بس ــف ب ــن موظ ــط و قوانی ــوب ضواب ــادر چارچ ــت: م گف
فعالیــت هــای فرهنگــی و هنــری همــه اقــوام و اقلیــت هــای شــناخته شــده در قانــون 
اساســی هســتیم و آنچــه در حمایــت و همراهــی از ایــن گــروه انجــام شــده ، در همیــن 

راســتا بــوده اســت .
ــران و  ــی ای ــی و اجتماع ــی ، فرهنگ ــط تاریخ ــت و رواب ــه قدم ــاره ب ــا اش ــی ب صالح
ــت  ــه جه ــا ب ــان و افغانه ــی ایرانی ــی و اجتماع ــتراکات فرهنگ ــت : اش ــتان گف افغانس
پیوســت تاریخــی بســیار زیــاد و تاثیرگــذار اســت و در شــرایط اجتماعــی امــروز تــالش 
در جهــت اســتحکام و غنــای پیونــد تاریخــی ، فرهنگــی ایــن دو ملــت وظیفــه ی همــه 

ماســت .
در پایــان ایــن دیــدار گــروه فرهنگــی و هنــری افغانهــا بــا اهــداء لــوح و ســازه صنایــع 
دســتی ار رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و همکارانــش قــدر شناســی کردنــد.

فعال شدن ٥٥ باشگاه کتابخوانی 
کودک و نوجوان در نجف آباد

ــترش  ــتای گس ــت: در راس ــاد گف ــف آب ــالمی نج ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
ــت تابســتان ، ٥٥  ــات فراغ ــد و علمــی از اوق ــری مفی ــره گی ــی و به ــگ کتابخوان فرهن
ــد . ــت کردن ــه فعالی ــروع  ب ــاد ش ــف آب ــوان در نج ــودک و نوج ــی ک ــگاه کتابخوان باش

صالحــی گفــت : جــام باشــگاه هــای کتابخوانــی طــرح جدیــدی اســت بــرای راه انــدازی 
و فعــال کــردن باشــگاه هــای کتابخوانــی کــودک و نوجــوان سراســر کشــور کــه برخــی 

شهرســتانهای کشــور برگــزار مــی شــود.
ــاد ،  ــف آب ــان ، نج ــتان اصفه ــار شهرس ــط در چه ــان فق ــتان اصفه ــت : در اس وی گف
ــوب  ــتقبال خ ــا اس ــاد ب ــف آب ــدهلل در نج ــود و الحم ــی ش ــرا م ــهرضا اج ــان و ش کاش

ــت . ــده اس ــه ش ــات مواج ــا و موسس ــه ه ــدارس ، کتابخان م
ــاد در  ــی نجــف آب ــای کتابخوان ــه جــام باشــگاه ه ــرد اختتامی ــدواری ک ــار امی وی اظه
شــهریور مــاه برگــزار شــود و از فعــاالن باشــگاه هــا در زمینــه هــای گوناگــون تجلیــل 

شــود .

کلنگ زنی  دومین پاسگاه مردم ساز 
در پناهگاه قمیشلو

ــی و  ــراث فرهنگ ــت داران می ــن دوس ــارکت انجم ــا مش ــت ب ــط زیس ــران محی خی
 طبیعــی نجــف آبــاد بــه عنــوان انجمــن غیــر دولتــی اقــدام بــه ســاخت پاســگاهی 
بــا هــدف  مشــارکت در حفاظــت از پــارک ملــی و پناهــگاه حیــات وحــش قمیشــلو 
ــه ســاخته می شــود. ــع در دو طبق ــر ٨۰ مترمرب ــغ ب ــه در مســاحتی بال ــد ک کردن

ــات وحــش  ــگاه حی ــه در پناه ــاز اســتان اســت ک ــردم س ــن پاســگاه م ــن دومی ای
ــد. ــی ش ــئوالن کلنگ زن ــور مس ــا حض ــلو ب قمیش

گفتنــی اســت ســال گذشــته نیــز نخســتین پاســگاه محیــط بانــی خیرســاز کشــور 
ــع در  ــات وحــش قمیشــلو واق ــی و پناهــگاه حی ــارک مل ــه منظــور حفاظــت از پ ب

دربنــد تیــران افتتــاح شــد.

ــی  ابراهیــم جعفــری اظهارکــرد: طــرح غربالگــری بینائ
ــگان در  ــال بصــورت رای ــا ۶ س ــودکان 3 ت ــنوائی ک وش

ایــن شهرســتان انجــام مــی شــود.
وی افــزود: در ایــن طــرح بینایــی و شــنوایی ۱٥ هــزار 
کــودک 3 تــا ۶ ســاله ایــن شهرســتان مــورد ســنجش 
ــزار  ــته ۱۰ ه ــه توانس ــن مجموع ــرد و ای ــی گی ــرار م ق
ــن  ــرای ای ــه اج ــا اینک ــا ب ــد ام ــه کن ــودک را معاین ک
ــن  ــه ای ــر ب ــا کمت ــواده ه ــت خان ــگان اس ــرح رای ط

ــد. ــی دهن ــت م ــوع اهمی موض
ــادان  ــان معت ــرح درم ــاره ط ــن در ب ــری همچنی جعف
گفــت: مرکــز بازپــروری ودرمــان اعتیــاد پــرواز وابســته 
بــه جمعیــت خیریــه حمایــت ازآســیب دیــدگان 
اجتماعــی ایــن شهرســتان بــه منظورحمایــت ازجوانــان 
انــد،  گرفتارشــده  اعتیــاد  دردام  کــه  نوجوانانــی  و 

ــد. ــی کن ــت م فعالی
وی افــزود: درشهرســتان نجــف آبــاد و 7 مرکــز اقامتــی 

بــرای ایــن افــراد وجــود دارد.
ــی  ــال بینای ــت: درشهرســتان ۱۶ مرکزغرب ــری گف جعف
ســنجی ویــک مرکزشــنوایی ســنجی 7 مرکزمشــاوره و 
راهنمائــی 3 مرکــز مشــاوره ژنتیــک،3 مرکــز ســرپایی 
ــار  ــرادی کــه گرفت ــان اف ــرای درم و 7 مرکــز اقامتــی ب

اعتیــاد شــده انــد، وجــود دارد.

کم توجهی خانواده ها به غربالگری بینایی و شنوایی سنجی کودکان 

سوم شدن تیم والیبال بانوان نجف آباد

ــه در  ــتان  ک ــر اس ــازان دخت ــه س ــته اول آتی ــی دس ــال انتخاب ــابقات والیب در مس
ــی  ــورت گروه ــان بص ــاورزی اصفه ــالن کش ــاه ٩۶ در س ــای 2٩و 3۰ تیرم روزه
برگزارگردیــد، تیــم نجــف آبــاد در بــازی نیمــه نهایــی مغلــوب تیــم برخوارشــد و 

ــه مقــام ســوم دســت یافــت .  ــا غلبــه برتیــم فالورجــان ب ب
اسامی بازیکنان و عوامل تیم نجف آباد بدین شرح می باشد:

پرنیــا صادقــی ، نــگار کمرانــی ، فاطمــه چاوشــی ، نرگــس مردانــی ، زهــرا ملکــی 
، صبــا ائمــی ، یاســمن کارگــر

مربی : زینب قائدی - سرپرست : افسانه حسین خانی

در مســابقات مــچ انــدازی قهرمانــی باشــگاه هــای اســتان اصفهــان که بــا حضــور ٨ تیم در 
شهرســتان آران و بیــدگل مــورخ 3۰ تیرمــاه ٩۶ برگــزار شــد تیــم پاســارگاد نجــف آبــاد در 

دو دســت راســت و چــپ مقــام اول تیمــی را بدســت آورد 
مدال آوران تیم پاسارگاد نجف آباد : 

محســن مومنی:٥٥کیلو:راســت دســت ســوم ، ایمان اردشــیری:7۰کیلو:چپ و راســت اول ، 
محمــد صالحی:7٥کیلو:چپ و راســت اول

ــر  ــت اول ، امی ــالد مختاری:٨٥کیلو:راس ــوم ، می ــپ س ــت دوم چ جوادآزادی:٨۰کیلو:راس
ــت اول ــپ و راس صالحی:٩۰کیلو:چ

محســن مختاری:۱۰۰کیلو:چپ ســوم راســت اول ، ابراهیم قریشــی:۱۰۰کیلو:چپ و راســت 
دوم ، اســماعیل نقدی:۱۱۰کیلو:راست اول

محســن معتمدی:۱۱۰کیلو:چــپ اول راســت دوم ، رســول نقدی:مثبــت ۱۱۰کیلو:چپ اول 
راســت دوم ، مظاهــر مختــاری : مثبــت ۱۱۰ کیلــو : راســت دســت اول ، محمــد قاســمی 
چــپ اول .ســعید مقصــودی چــپ و راســت دوم.. محمدهاشــمی چــپ اول.راســت دوم. 
علیرصایاســین چــپ دوم.راســت اول.محســن جاللــی چهــارم .ایمــان اردشــیری راســت و 
چــپ اول.اســماییل هلیلــی چهــارم .جــواد آزادی دوم.مهــرداد یزدانشــناس چهارم.مجیــد 

قائدی.هردودســت ســوم .اکبرقائــدی چهــارم
مربی : مجید قائدی ، سرپرست : محمد قائدی

نجف آباد، ُمچ استان را خواباند

اگر کلنگی نزنیم، تا 10 سال پروژه نیمه تمام داریم
ــداد و  ــت: تع ــاد گف ــدار نجــف آب ــی فرمان ــاون عمران مع
حجــم پــروژه هــای عمرانــی نیمــه تمــام در شهرســتان 
ــا ۱۰ســال دیگــر کلنــگ  ــر ت ــه اگ ــه حــدی اســت ک ب
ــره  ــام و به ــکان اتم ــن زده نشــود، ام ــه زمی ــدی ب جدی
بــرداری از طــرح هــای در دســت اجــرا فراهــم خواهــد 

شــد.
ــش  ــود بی ــه وج ــاره ب ــا اش ــر زاده ب ــا جعف ــد رض احم
ــت:  ــان داش ــتان بی ــوده در شهرس ــه فرس از ۶٥ مدرس
»شــرایط بودجــه ای امــروز کشــور را بایســتی مصداقــی 
ــه  ــادی هم ــرایط ع ــم. در ش ــران بدانی ــت بح از مدیری
امــکان کار کــردن دارنــد ولــی امــروز نشــان مــی دهــد 

ــر واقعــی هســتیم.« ــا مدی ــک از م ــدام ی ــه ک ک
ــاق در  ــه انطب ــت کمیت ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــر زاده ب جعف
ــداری جهــت حصــول اطمینــان از عــدم مغایــرت  فرمان
ــه  ــور اضاف ــاری کش ــن ج ــا قوانی ــوراها ب ــات ش مصوب
کــرد: »دوره آزمــون و خطــا، دوبــاره کاری و اتــالف 
منابــع محــدود دولتــی گذشــته اســت. تمامــی کارهــای 

ــرد.« ــام گی ــق انج ــه و بررســی دقی ــا مطالع بایســتی ب
ــاد شــناخته شــدن دهیــاری  ــدار نجــف آب معــاون فرمان
ــرای  ــکاری ب ــی را راه ــوان دســتگاهی اجرای ــه عن ــا ب ه
حــل بخشــی از معضــالت موجــود خوانــد و بیــان 
داشــت: »در دهیــاری هایــی کــه شــاهد وفــاق و 
ــر  ــریعتر و بهت ــا س ــه ه ــتیم، بودج ــا هس ــی اعض همدل
جــذب شــده و در نقطــه مقابــل آن بعضــاً شــاهد  عــدم 
جــذب اعتبــارات در محــل اصلــی و هزینــه کــرد آن در 

ــتیم.« ــتانی هس ــای شهرس ــروژه ه پ
وی چالــش اصلــی جامعــه را اشــتغال خوانــد و بــا 
ــی  ــدید برخ ــا تش ــع و ی ــوراها در رف ــش ش ــریح نق تش
مقاومــت هــای محلــی در مســیر جذب ســرمایه گــذاران 
خاطــر نشــان کــرد: »شــرایط  برخــی روســتاهای 
شهرســتان، هیــچ انگیــزه ای بــرای ورود ســرمایه گــذار 
باقــی نگذاشــته و اگــر مــا در ایــن نقطــه هزینــه نکنیــم، 
مجبــور خواهیــم بــود در جایــی دیگــر چندیــن برابــر آن 
را بــرای مقابلــه بــا معضــالت اجتماعــی ســرمایه گــذاری 

ــم.« نمایی
اعــالم کــرد: »برخــی  پایــان  فرمانــدار در  معــاون 
ــرده  ــدری خــوب عمــل ک ــه ق شــهرداران شهرســتان ب
انــد کــه همــه جــا صحبــت از موفقیــت آن هــا اســت و 
بایــد بدانیــم کــه مــردم ایــن دیــار حتــی اگــر در ظاهــر 
هــم چیــزی را مطــرح نکننــد، بــه خوبــی بــر عملکــرد 

ــتند.« ــف هس ــئوالن واق ــی مس تمام

در گفتگو با معاون عمرانی فرماندار نجف آباد:

شهرســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  اداره  رئیــس 
ــز  ــی نی ــی نادعل ــدان محمدعل ــزود: فرزن ــاد اف نجف آب
بــرای ترغیــب نونهــاالن و نوجوانــان بــه خوانــدن نمــاز و 
روزه گرفتــن آنــان و کمــک بــه دانــش آمــوزان مســتعد 
ــازه  ــاب مغ ــک ب ــی ی ــه تحصیل ــت ادام ــد جه و نیازمن
ــون  ــه ارزش 3٨ میلی ــع و ب ــر مرب ــه مســاحت 32 مت ب

ــد. ــف کردن ــان وق توم
ــش  ــک اندی ــف نی ــر واق ــز دیگ ــان نی ــی ایمانی مرتض
نجــف آبــادی جهــت ســاخت مجموعــه فرهنگــی، 
قرآنــی و ورزشــی بــه همــراه ســاخت چنــد بــاب واحــد 
تجــاری را بــه نــام مجموعــه علــی بــن موســی الرضــا را 
وقــف کــرد کــه ایــن موقوفــه 3۶۶ متــر مربــع مســاحت 
ــان  ــون توم ــر 2٩۰ میلی ــغ ب ــز بال دارد و ارزش آن نی

بــرآورد می  شــود.
حجــت االســالم اصغــر توســلی ادامــه داد: اعضــای هیئــت 
امنــای مســجد النبــی شــهر نجــف آبــاد جهــت ســاخت 
آشــپزخانه ای بــرای ایــن مســجد زمینــی را بــه مســاحت 
ــان را  ــون توم ــه ارزش 2۰۰ میلی ــع و ب ــر مرب ۱4٩۰ مت
ــرای  ــور نیــز ب ــد همچنیــن علیرضــا عــرب پ وقــف کردن
ــرا)س(  ــه زه ــام حضــرت فاطم ــه ن ســاخت مســجدی ب
ــه ارزش ۶4  ــع و ب ــه مســاحت 2۱۶ متــر مرب زمینــی را ب
ــف  ــاد وق ــاد نجــف آب ــان در شــهر حاجی آب ــون توم میلی

کــرد.

وقف 38 میلیونی برای نماز و تحصیل دانش آموزان
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 به مناسبت والدت حضرت معصومه سالم اهلل علیها و روز دختر

حضــرت فاطمــه معصومــه )ع( در اّولیــن روز 
مــاه ذی القعــده ســال ۱73 هـــ ق،  2٥ ســال 
ــد حضــرت امــام رضــا )ع( در شــهر  بعــد از تول

ــود. ــان گش ــه جه ــم ب ــّوره چش ــه من مدین
امــام  حضــرت  بزرگــوار  فرزنــدان  میــان  از 
ایشــان  فرزنــد  دو  جعفــر)ع(،  بــن  موســی 
ــن موســی الرضــا  ــی ب ــام عل ــی حضــرت ام یعن
ــه  ــب ب ــری )ع( ملّق ــه کب ــرت فاطم )ع( و حض
ــوردار  ــاص برخ ــای خ ــی ه ــه، از ویژگ معصوم
بــوده انــد تــا  ادامــه دهنــده خــّط امامــت بعــد 

ــند. ــدر باش از پ
ــام رضــا )ع( هــر دو  ــه همــراه ام آن حضــرت ب
ــام  ــه ن ــوار ب ــادر بزرگ ــک م ــاک ی ــان پ در دام
ــه از مهاجــران  ــون )س( ک ــه خات حضــرت نجم
ــد. ایــن  ــود، رشــد و پــرورش یافتــه ان مغــرب ب
در حالــی اســت کــه پــدر بزرگوارشــان پیوســته 
ــد  ــی بردن ــر م ــید بس ــارون الرش ــدان ه در زن
و ســرانجام در همــان زنــدان، هنگامــی کــه 
حضــرت معصومــه )س( در ســن ده ســالگی 
ــه  ــان ب ــیدند و از آن زم ــهادت رس ــه ش ــود، ب ب
ــت  ــت مراقب ــه )س( تح ــرت معصوم ــد حض بع

ــت. ــرار گرف ــا )ع( ق ــام رض ــرادرش ام ب
ــی  ــه معنای ــوم ب ــه )س(، معص ــرت معصوم حض
ــه کار مــی  کــه در مــورد پیامبــران و امامــان ب
رود نبــوده، اّمــا ایشــان دارای طهــارت روح 
ــه  ــه گون ــد، ب ــی بودن ــوی باالی ــاالت معن و کم
ــه زائرانــش وعــده بهشــت داده شــده  ای کــه ب

اســت
ــر نســبی  ــت ام ــه عصم ــر اســت ک ــه ذک الزم ب
ــأن و  ــه در ش ــی ک ــه روایات ــه ب ــا توج ــت. ب اس
ــت،  ــده اس ــه وارد ش ــرت معصوم ــت حض منزل
ــد  ــه در ح ــت ن ــه ای از عصم ــوان مرتب ــی ت م
ــئله  ــن مس ــد. ای ــل ش ــان قائ ــرای ایش ــه- ب ائم
ــی  ــر نم ــه نظ ــد ب ــی بعی ــن بانوی ــق چنی در ح
رســد؛ چــرا کــه ایــن حــد از عصمــت بــه 

عالمــان  زندگــی  در  گنــاه  از  دوری  معنــای 
ــود. ــی ش ــاهده م ــراوان مش ــز ف ــزرگ نی ب

ــون  ــد مأم ــی اصــرار و تهدی ــه در پ ــی ک هنگام
ــه حضــرت رضــا )ع(  ــد گون عباســی ســفر تبعی
بــه مــرو انجــام شــد و آن حضــرت بــدون ایــن 
ــود را  ــت خ ــل بی ــتگان و اه ــی از بس ــه کس ک
ــی خراســان شــدند. ــد راه ــراه خــود بیاورن هم

ــرت  ــد از هج ــال بع ــک س ــه ی ــرت معصوم حض
ــرو، در  ــه م ــا )ع( ب ــرت رض ــه حض ــد گون تبعی
ــدار  ــوق دی ــه ش ــری، ب ــری قم ــال 2۰۱ هج س
ــت،  ــام والی ــی و پی ــالت زینب ــرادر و ادای رس ب
ــرادرزادگان  ــرادران و ب ــه همــراه عــده ای از ب ب
ــر  ــرد و در ه ــت ک ــان حرک ــرف خراس ــه ط ب
ــع  ــردم واق ــتقبال م ــورد اس ــی م ــهر و محل ش
مــی شــد. در شــهر ســاوه عــده ای از مخالفــان 
اهــل بیــت کــه از پشــتیبانی مأمــوران حکومــت 
را  آنــان  کاروان  راه  ســر  بودنــد،  برخــوردار 
گرفتــه و بــا همراهــان حضــرت وارد جنــگ 
ــاً همــه مــردان کاروان  شــدند، در نتیجــه تقریب
نقلــی  بنابــر  حتــی  رســیدند،  شــهادت  بــه 
ــد. ــموم کردن ــز مس ــه را نی ــرت )س( معصوم حض

ــاد  ــم زی ــدوه و غ ــر ان ــر اث ــا ب ــر حــال، ی ــه ه ب
ــر مســمومیت از زهــر  ــر اث ــا ب از ایــن ماتــم و ی
ــار  ــه )س( بیم ــه معصوم ــرت فاطم ــا، حض جف
ــه  ــه راه ب ــکان ادام ــر ام ــون دیگ ــدند و چ ش
طــرف خراســان نبــود، قصــد شــهر قــم را 
نمــود. حــدوداً در روز 23 ربیــع االول حضــرت 
وارد شــهر مقــدس قــم شــدند. و در محلــی کــه 
ــود در  ــی ش ــده م ــر« نامی ــدان می ــروز »می ام
ــد.آن  ــرود آمدن ــن خــزرج« ف ــزل »موســی ب من
بزرگــوار بــه مــدت ۱7 روز در ایــن شــهر زندگی 
ــادت آن حضــرت در  کــرد. محــل زندگــی و عب
مدرســه ســتیه بــه نــام »بیــت النــور« بــود کــه 
ــدان آن  ــارت ارادت من ــل زی ــون مح ــم اکن ه

ــت. ــرت اس حض

نابغه ریاضی تسلیم جبر مرگ

ــه  ــران ب ــه ۱٩77( در ته ــت ۱3٥۶ )3 م ــی در ۱3 اردیبهش ــم میرزاخان مری
دنیــا آمــد. پــدرش احمــد میرزاخانــی مهنــدس بــرق و رئیــس هیئــت مدیــره 
ــا اتمــام تحصیــالت ابتدایــی  ــود. او ب مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری »رعــد« ب
ــتان  ــان وارد دبیرس ــتعدادهای درخش ــذب اس ــن دوره ج ــرکت در اولی ــا ش ب
فرزانــگان تهــران شــد. مریــم میرزاخانــی در ســال های ۱373 و ۱374 )ســال 
ســوم و چهــارم دبیرســتان( از دبیرســتان فرزانــگان تهــران موفــق بــه کســب 
مــدال طــالی المپیــاد ریاضــی کشــوری شــد و بعــد از آن در ســال ۱٩٩4 در 
المپیــاد جهانــی ریاضــی هنــگ کنــگ بــا 4۱ امتیــاز از 42 امتیــاز مــدال طالی 
جهانــی گرفــت. ســال بعــد یعنــی ۱٩٩٥ در المپیــاد جهانــی ریاضــی کانــادا بــا 

42 امتیــاز از 42، رتبــه اول طــالی جهانــی را بــه دســت آورد.
 مریــم میرزاخانــی اولیــن دختــری بــود کــه بــه تیــم المپیــاد ریاضــی ایــران 
راه یافــت و همچنیــن اولیــن دختــری بــود کــه در المپیــاد ریاضــی ایــران طــال 
گرفــت. وی اولیــن کســی بــود کــه دو ســال مــدال طــال گرفــت و اولیــن فردی 
ــی دوره  ــت. میرزاخان ــل گرف ــره کام ــاد ریاضــی نم ــون المپی ــه در آزم ــود ک ب
لیســانس و فــوق لیســانس ریاضــی در دانشــگاه صنعتــی شــریف طــی کــرد. 
وی در ســال 2۰۰4 بــا اخــذ مــدرک دکتــرای دانشــگاه هــاروارد بــه سرپرســتی 
ــدگان جایــزه فیلــدز، در دانشــگاه های پرینســتون  ــن، از برن کورتیــس مک مول
و اســتنفورد بــه تدریــس مشــغول شــد. یک ســال بعــد در ســال 2۰۰٥ نشــریه 
ــان  ــِن جــوان جه ــوان یکــی از ۱۰ ذه ــه عن ــکا او را ب ــوالر ســاینس آمری پاپی
برگزیــد و تجلیــل کــرد. میرزاخانــی مدتــی در پرینســتون درس مــی داد ولــی 
بعــد بــه اســتنفورد رفــت و کار تدریــس و پژوهــش را در آن جــا پــی گرفــت. او 
در شــهریور ۱3٨7و در 3۱ ســالگی بــه درجــه اســتادی و ایــن دانشــگاه رســید.

ــه همــراه ٩ محقــق برجســته دیگــر در چهارمیــن نشســت ۱۰ اســتعداد  او ب
ــت.  ــرار گرف ــر ق ــورد تقدی ــکا م ــاینس در آمری ــوالر س ــریه پاپی ــان نش درخش
ــه در  ــی اســت ک ــگان جوان ــان و نخب ــامل محقق ــره، ش ــن فهرســت ۱۰ نف ای
ــن حــال معمــوالً  ــا ای ــه فعالیــت هســتند و ب ــکاری مشــغول ب حوزه هــای ابت
ــنهادهای  ــاس پیش ــر اس ــت ب ــن فهرس ــد. ای ــان مانده ان ــوم پنه ــم عم از چش
ــران  ــگاه ها و ناش ــای دانش ــون، رؤس ــازمان های گوناگ ــوی س ــده از س ــه ش ارائ
انتشــارات علمــی برگزیــده شــده اند. ایــن محققــان برجســته جــوان در 
ــک،  ــوم ربوتی ــات و عل ــا ریاضی ــه ای ت ــک رایان ــی از گرافی ــای گوناگون حوزه ه
ــم  ــه مری ــوده اند ک ــا گش ــراف م ــان اط ــای جه ــازه ای در مرزه ــای ت افق ه

ــا اســت. ــی از آنه ــی یک ــاله ایران ــدان 3٩ س ــی ریاضی میرزاخان
ــک  ــرای ی ــی ب ــد راه  حل ــق ش ــالدی موف ــال ۱٩٩٩ می ــی در س  میرزاخان
ــه  ــی اســت کــه ب ــان مدت هــای طوالن ــد. ریاضیدان ــدا کن مشــکل ریاضــی پی
دنبــال یافتــن راه عملــی بــرای محاســبه حجــم رمزهــای جایگزیــن فرم هــای 
ــوان در  ــی ج ــم میرزاخان ــان مری ــن می ــد و در ای ــوی بوده ان ــی هذلول هندس
ــوان  ــاید بت ــات ش ــتفاده از ریاضی ــا اس ــه ب ــان داد ک ــتون نش ــگاه پرینس دانش
بهتریــن راه را بــه ســوی دســت یافتــن بــه راه حلــی روشــن در اختیــار داشــت. 
ــده  ــات برن ــتاوردهایش در ریاضی ــر دس ــه خاط ــال 2۰۰٩ ب ــی در س میرزاخان

ــزه بلومنتــال شــد.   جای
دیدگاه مریم میرزاخانی درباره ریاضیات

بــدون عالقــه داشــتن بــه ریاضــی ممکــن اســت آن را ســرد و بیهــوده بیابیــد. 
ــد.  ــور نشــان می ده ــاگردان صب ــه ش ــا ب ــود را تنه ــات خ ــی ریاضی ــا زیبای ام
پُرارزش تریــن بخــش ]مطالعــه ریاضــی[ لحظــه ای اســت کــه می گویــی آهــا! 
ذوق کشــف و لــذت فهمیــدن چیــزی جدیــد. احســاس ایســتادن بــاالی یــک 

بلنــدی و رســیدن بــه دیــدی شــفاف و واضــح.
دریافت جایزه فیلدز

او در ســال 2۰۱4 برنــده مــدال فیلــدز شــد کــه باالتریــن نشــان علمــی 
ــمندان  ــه دانش ــار ب ــال یک ب ــار س ــر چه ــت و ه ــات اس ــته ریاضی رش
برگزیــده زیــر 4۰ ســال اهــدا می شــود و از آن بــه نوبــل ریاضیــات نیــز 
ــق  ــه موف ــود ک ــی ب ــتین ایران ــتین زن و نخس ــود. وی نخس ــر می ش تعبی

ــزه گشــت. ــه دریافــت ایــن جای ب
ــرداد  ــخ 22 م ــران در تاری ــت ای ــور وق ــس جمه ــی رئی ــن روحان  حس
۱3٩3 در پیامــی کــه در صفحــه فیســبوک وی نیــز منتشــر شــد، ضمــن 
ــت. ــک گف ــه وی تبری ــدز را ب ــدال فیل ــت م ــی، دریاف ــر از میرزاخان تقدی

عضویــت در آکادمــی ملی علوم آمریکا
ــی  ــی مل ــت در آکادم ــه عضوی ــال 2۰۱۶ ب ــه س ــی در م ــم میرزاخان مری
علــوم برگزیــده شــد او نخســتین ایرانی-آمریکایــی اســت کــه بــه 

ــود. ــی ش ــده م ــی برگزی ــن آکادم ــت در ای عضوی
زندگی شخصی  

ســلیقه ســینمایی میرزاخانــی بازتابــی از ذات بــدون مــرز پژوهــش 
اوســت، کــه درگیــر کاویــدن »خصوصیــات اشــکال هندســی نامعمــول« 
ــگل  ــک جن ــم در ی ــاس می کن ــع احس ــی مواق ــد: »گاه ــت. او می گوی اس
ــه  ــی ب ــه طریق ــی ب ــی روم؛ ول ــا م ــه کج ــم ب ــتم و نمی دان ــزرگ هس ب
بــاالی تپــه ای می رســم و می توانــم همــه چیــز را واضحتــر ببینــم. 
ــورد  ــم م ــت.« فیل ــز اس ــان انگی ــاً هیج ــد، واقع ــه آن گاه رخ می ده آنچ
ــزرگ  ــود ب ــکای دوران رک ــه آمری ــن ب ــی خش ــل، نگاه ــه او، داگوی عالق
اســت. وی گفتــه کــه در کودکــی آرزو داشــته نویســنده شــود. او 
ــود کــه نویســنده شــوم.  ــن ب ــم ای ــودم رویای گفــت: »وقتــی کــه بچــه ب
ــع  ــدم، در واق ــدن رمــان می گذران ــه خوان ــم را ب ــن لحظات هیجان انگیزتری
هــر چیــزی را بــه دســتم می رســید می خوانــدم.« همســر وی یــان 
ــز دانشــیار ریاضــی دانشــگاه اســتنفورد و پژوهشــگر ســابق  ــدراک، نی ون
ــوری  ــل جمه ــی ام و اه ــات آی ب ــز تحقیق ــری مرک ــر نظ ــوم کامپیوت عل

ــد. ــا می باش ــام آناهیت ــه ن ــد ب ــک فرزن ــت و از او دارای ی ــک اس چ
حادثه ســقوط اتوبوس حامل دانشجویان شریف

شــرکت   ریاضــی  دانشــجویان  حامــل  اتوبــوس   ۱37۶ اســفندماه  در 
ــه  ــجویی، ک ــی دانش ــابقات ریاض ــن دوره مس ــت و دومی ــده در بیس کنن
ــازی  ــان افتخــاری و حســین نم ــی، ایم ــم متشــکل از میرزاخان در آن تی
ــی  ــواز راه ــه از اه ــد، ک ــرده بودن ــب ک ــور را کس ــه اول کش در آن رتب
ــه  ــزار شــد( ب ــود )مســابقات ریاضــی دانشــجویی در اهــواز برگ تهــران ب
ــی  ــه ریاض ــجوی نخب ــن از دانش ــش ت ــی آن ش ــرد و ط ــقوط ک دره س
ــی -  ــا صادق ــان، رض ــان بهرامی ــامل آرم ــریف ش ــی ش ــگاه صنعت دانش
المپیادجهانــی - علیرضــا ســایه بان، علــی  برنــده دو مــدال طــالی 
ــی  ــی رضای ــادی و مرتض ــی مهرآب ــر مجتب ــی، دکت ــد کابل ــدری، فری حی
دانشــجوی دانشــگاه تهــران کــه اغلــب از برگزیــدگان المپیادهــای ملــی 
و بین المللــی ریاضــی بودنــد، جــان باختنــد و مریــم میرزاخانــی از 

ــود. ــانحه ب ــن س ــده از ای ــجویان بازمان ــه دانش جمل
میرزاخانی مریم  بیماری   

ــرطان  ــه س ــال ب ــل ابت ــه دلی ــی ب ــد میرزاخان ــالم ش ــر ۱3٩۶ اع در تی
ــه  ــکان او گفت ــی از نزدی ــت. یک ــتری اس ــکا بس ــتانی در آمری در بیمارس
اســت کــه حــال وی وخیــم اســت. میرزاخانــی از چهــار ســال پیــش بــه 
ســرطان ســینه مبتــال بــوده، و ایــن ســرطان اکنــون بــه مغــز اســتخوان 
ــه  ــت از او ب ــرای مراقب ــادر وی ب ــدر و م ــت. پ ــرده اس ــرایت ک وی س

آمریــکا رفته انــد.

مرکز مشــاوره شکیبا

آدرس : نجف آباد، خیابان مجاهد جنوبی ) بلوار شهید آیت (، پالک 88
 جنب موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

شماره تماس جهت رزرو نوبت:  2 - 1 8:6 46 426
ساعات تماس و مراجعه : 8:30 الی 13 صبح و 3:30 الی 19:30 بعد از ظهر

ــط  س تو ختی  ــنا ش ن  ا و ر ت  ما خد ه  هند د ئه  ا ر ا
ه  ر و و مشــا لینــی  با متخصصیــن 

درمان و حل مشکات رفتاری کودان و نوجوانان

اجرای آزمون های شخصیت، هوش، خاقیت و ...

ارائه خدمات تخصصی در زمینه های سازگاری زناشوئی، اعتماد به 

نفس مهارت های ارتباطی، آموزش والدین، کودکان بیش فعال و...

مشاوره و پیشگیری از افسردگی، ترس، اضطراب، وسواس و ...

درمان اختالت روانی

مشاوره تحصیلی و شغلی


