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ارغوان

ــد  ــی رس ــوش م ــه گ ــدای آن ب ــار ص ــه و کن ــه از گوش ــردم ک ــر م ــات اخی ــی از مطالب یک
ــات آن را از مســئولین طلــب مــی کننــد مســاله شــفافیت  ــام انتخاب ــه خصــوص در ای و ب
ــی آن  ــای اجرای ــتگاه ه ــور، ادارات و دس ــر در کل کش ــن ام ــق ای ــه تحق ــت، البت اس
ــان  ــرا گریب ــه اخی ــت ک ــائلی اس ــت  از مس ــرون رف ــت ب ــروری جه ــای ض ــی از نیازه یک
ــم  ــتیم ک ــاهد هس ــرا ش ــت. اخی ــده اس ــور ش ــی کش ــادی و اجرای ــتم اقتص ــر سیس گی
ــدم  ــش ق ــود پی ــرد خ ــات و عملک ــار مصوب ــا درانتش ــتگاه ه ــی از دس ــش بعض و بی
ــانند.  ــی رس ــردم م ــوش م ــه گ ــر و ب ــی منتش ــای جمع ــانه ه ــط رس ــده  و آن را توس ش
راه انــدازی ســامانه اطــاع رســانی شــورای شــهر نجــف آبــاد جهــت حرکــت بــه ســمت 
ــیم. ــی باش ــای طرق ــم آق ــورای پنج ــخنگوی ش ــت س ــد در خدم ــه ای ش ــفافیت بهان ش

خودتان را معرفی کنید و سوابق اجرایی اتان را در شورا بفرمایید؟
مــن عیــدی محمــد طرقــی هســتم. شــغل اصلــی مــن دبیــر آمــوزش و پــرورش و ۲۵ ســال ســابقه 
تدریــس در آمــوزش وپــرورش دارم. در بخــش هــای مختلــف معــاون دبیرســتان بــودم و ســه ســال 
اســت کــه مســئول بازرســی آمــوزش و پــرورش نجــف آبــاد هســتم. مــدرک تحصیلــی ام فوق لیســانس 

تاریــخ اســت و در حــال حاضــر دانشــجوی دکتــرای تاریــخ ایــران هســتم.
در شــورای ســوم از ســال ۸۶ تــا ۹۲ عضــو شــورای شــهر بــودم، در ایــن شــش ســال و انــدی دبیــر 
ــودم و االن عضــو شــورای پنجــم و در حــال حاضــرم ســخنگوی شــورای پنجــم در خدمــت  شــورا ب

شــما هســتم.
آقای طرقی راجع به برنامه هایی که برای شورای پنجم در نظر گرفته اید، چیست؟

مــا در شــورای پنجــم بحــث هــای خیلــی زیــادی داشــتیم. بعضــی از مباحــث تــا االن هــدف هــای 
کلــی و بعضــی از مباحــث هــدف هــای اجرایــی مــا در شــورا اســت و نــوع تعامــل مــا بــا شــهرداری، 
مــردم، مســئولین اســت و برنامــه هــای مختلفــی را تاکنــون پیــش بینــی کــرده ایــم. چــون در حــال 
ــد و  ــب و تائی ــردن و تصوی ــه ک ــی و نهادین ــال رایزن ــتیم، در ح ــم هس ــورای پنج ــاز ش ــر در آغ حاض

پیگیــری هســتیم.
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میزان قند خون 100 به معنای هشدار دیابت

اگــر زیــر 100 یــا ۹0 باشــد، فــرد فعــاًل مصــون اســت.ب االی 100 و تــا قبــل از 1۲۶ 
ــن وضعیــت تکــرار  ــار ای ــاالی 1۲۶ باشــد و دو ب ــم.  ب ــرد را مســتعد قلمــداد می کنی ف
ــود و  ــر می ش ــول عم ــش ط ــث کاه ــت باع ــت . یاب ــت اس ــه دیاب ــال ب ــرد مبت ــود ف ش
هــم کیفیــت زندگــی را نیــز کاهــش مــی دهــد. ایــن شــرایط باعــث ایجــاد بــار مالــی 

ــون باشــه... ــه ســالمتی ت ــس  حواســتون ب ــه می شــود. پ ــرد و جامع ــه ف ســنگین ب

تغییرات ساده شیوه زندگی یک تفاوت را می سازد..

اگــر شــما در حــال حاضــر  دیابــت  داریــد، شــما مــی توانیــد اقداماتــی انجــام دهیــد 
کــه بــه ســالمتی تــان کمــک مــی کنــد .

ــاده روی  ــد پی ــط )مانن ــت متوس ــه در روز فعالی ــل 30 دقیق ــدت حداق ــه م  ورزش. ب
ــال  ــر فع ــال حاض ــما در ح ــر ش ــد. اگ ــام دهی ــه انج ــتر درهفت ــا بیش ــریع( ۵  روز ی س

ــد.  ــتید، روی آن کار کنی نیس
 رسیدن به یک وزن سالم . 

ــا،  ــل، لوبی ــل، آجی ــالت کام ــبزیجات، غ ــا، س ــوه ه ــالم . می ــی س ــم غذای ــتن رژی  داش
ــد ــرف کنی ــل را مص ــای مکم ــن ه ــر پروتئی ــات، و دیگ ــی، حبوب ماه

بهترین راه برای متوقف کردن دیابت نوع دو چیست؟

پیش از آنکه به یک معضل تبدیل شود آن را تشخیص دهید.
ــس  ــوی، رئی ــر جــوزف ال ــوز(، دکت ــک نی ــت )دیابتی ــری دیاب ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
ــا  ــت« کارولین ــت باپتیس ــک فارس ــکی »وی ــز پزش ــم مرک ــدد و متابولیس ــش غ بخ
می گویــد: »عبارتــی کــه مــن بــرای آن بــه کار می بــرم پیشــگیری بوســیله تشــخیص 

اســت.«
بــر کســی پوشــیده نیســت کــه دیابــت -ســطح بــاالی گلوکــوز خــون بــه دلیــل ناتوانــی 
بــدن در تولیــد انســولین کافــی )دیابــت نــوع 1( یــا در عملکــرد نامناســب آن )دیابــت 
نــوع ۲( بــرای مصــرف گلوکــز- در ایــاالت متحــده بــه یــک بیمــاری همه گیــر تبدیــل 
 ،)CDC( ــا ــگیری بیماریه ــرل و پیش ــدرال کنت ــز ف ــار مراک ــق آم ــت. طب ــده اس ش
ــوان  ــا عن ــابقا ب ــه س ــد ک ــوع دو دارن ــت ن ــکا دیاب ــر در امری ــون نف ــدود ۲۹ میلی ح
دیابــت بزرگســاالن شــناخته می شــد چــون ۹0 درصــد مــوارد را بزرگســاالن تشــکیل 
ــدی  ــی ج ــه عوارض ــد ب ــود می توان ــخیص داده نش ــر تش ــاری اگ ــن بیم ــد. ای می دادن
شــامل بیمــاری قلبــی، نارســایی کلیــه، ســکته، کــوری و از دســت دادن انگشــتان پــا 

و پاهــا منجــر شــود...

پیام های
 انجمن دیابت جنان

دیابت و  فشار خون باال در کمین کودکان طرفدار تلویزیون...
از  یکــی  به عنــوان  تلویزیــون  تماشــای 
ــی در دوران  ــه چاق ــال ب ــی ابت ــل اصل عوام
در  چاقــی  می شــود.  شــناخته  کودکــی 
ــه  ــال ب ــر ابت ــد خط ــی می توان دوران کودک
بیمــاری دیابــت نــوع ۲ و فشــار خــون بــاال 
را در دوران بزرگســالی و ســالمندی افزایــش 
بدهــد. البتــه  دیگــر اثــرات منفــی تلویزیون

ن  کــودکا  تحصیلــی  عملکــرد  تضعیــف 
باشــد. ،افســردگی و اختــالل اضطرابــی مــی 

ــردن  ــازی ک ــد ب ــای مهمــی مانن ــودکان را از فعالیت ه ــد ک ــی می توان ــاق حت ــن اتف ای
بــا دوســتان و برقــراری ارتبــاط بــا اعضــای خانــواده دور کنــد.

ــم،  ــر داری ــال حاض ــه در ح ــه ای ک ــن برنام ــم تری مه
ــالع  ــاید اط ــت، ش ــم اس ــورای پنج ــور ش ــن منش تدوی
ــهرداری  ــاله ش ــه پنج س ــن برنام ــید، اولی ــته باش داش
ــه  ــد ک ــن ش ــوم تدوی ــورای س ــاد در دوره ش ــف آب نج
ظاهــراً ســال ۹۵ ایــن برنامــه بــه پایــان رســید. شــورای 
ــر  ــه عم ــت اینک ــاله را جه ــه دوره پنج س ــارم، برنام چه
ــق  ــه تعوی ــود ب ــیده ب ــان رس ــه پای ــارم  ب ــورای چه ش
ــه  ــک الیح ــهرداری ی ــر ش ــال حاض ــت و در ح انداخ
ــب شــده  ــه تصوی ــه شــورا فرســتاد ک ــن رابطــه ب در ای
اســت. کلیــات و دســتورالعمل هایــی کــه شــهرداری بــه 
تدویــن برنامــه پنجــم اقــدام کــرد و چــون هــم زمــان 
بــا منشــور شــورای پنجــم شــده اســت، قــرار اســت ایــن 
ــا منشــور شــورای  برنامــه پنج ســاله دوم شــهرداری را ب
ــام  ــه تم ــم ک ــق کنی ــم تلفی ــه ای باه ــه گون ــم ب پنج
اهــداف مشــترک شــورا و شــهرداری بــر اســاس نیازهــا 
ــا در نظــر  ــت ه ــردم و اولوی ــی م ــای اصل و ضــرورت ه
ــن منشــور شــورای پنجــم  ــات تدوی ــه شــود. کلی گرفت
ــال تلگرامــی  در ســایت شــورا، ســایت شــهرداری و کان
ــی را  ــته شــده اســت و نظرخواه ــورای پنجــم گذاش ش
ــن،  ــئولین، متخصصی ــه مس ــم. از هم ــرده ای ــروع ک ش
ــه وارد  ــم ک ــورای پنج ــدای ش ــر کاندی ــی 1۶0 نف حت
ــک  ــه پیام ــرای هم ــد، ب ــده بودن ــات ش ــه انتخاب عرص
فرســتادیم و آن را در ســایت شــورا گذاشــتیم کــه 
عزیزانــی کــه کاندیــدا بودنــد اگــر طرحــی، برنامــه ای، 
پیشــنهادی دارنــد، حتمــاً بــرای شــورای پنجــم ارســال 

ــد. کنن
ــااهلل  ــه انش ــم ک ــی کنی ــدی م ــع بن ــا را جم ــه اینه هم
یــک منشــور شــورایی تنظیــم کنیــم کــه هــم جامــع 
باشــد و هــم مهــم تریــن نیازهــای شــهر و شــهروندان 
ــم  ــالم کردی ــردم اع ــی م ــرد و به تمام ــر بگی را در نظ
ــد.  ــر بدهن ــه نظ ــن زمین ــد در ای ــی توانن ــه م ــه هم ک
ــن منشــور را  ــده ای احتمــاالً ظــرف یکــی دو ماهــه آین
تدویــن مــی کنیــم و ایــن منشــور در ایــن چهــار ســال 
آینــده چــراغ راه آینــده مــی شــود. شــورا و شــهرداری 
ــد و شــهردار  ــی کنن ــن منشــور عمــل م ــر اســاس ای ب
موظــف خواهــد بــود، پــروژه هایــی کــه در ایــن منشــور 
ــه در  ــی ک ــت های ــام ظرفی ــا تم ــود را ب ــی ش ــده م دی
شــهر، اســتان، کشــور اســت را اســتفاده کنــد و انشــاهلل 

ــا را جامــع عمــل بپوشــاند. آنه
ــال  ــن منشــور دنب ــرار اســت ای اهدافــی کــه ق

ــت؟ ــد چیس کن
انشــاهلل، تمامــی نیازهــای عمرانــی، فرهنگــی، اجتماعی، 
اقتصــادی و خصوصــاً پــروژه هــای بخــش خصوصــی در 

ایــن منشــور دیــده خواهــد شــد.
عملکــرد شــما در حــوزه شــفاف ســازی شــورا و 

شــهرداری تــا کنــون چــه بــوده اســت ؟ 
یکــی از درخواســت هــای اساســی مــردم کــه در 
ایــام انتخابــات خــودش را خیلــی نشــان داد و مــا 
ــه ایــن مطلــب رســیدیم؛ کــه واقعــاً حــق همــه  هــم ب
شــهروندان اســت کــه بداننــد در شــهر و شــورای شــهر 
چــه چیــزی مــی گــذرد و اطــالع دقیقی داشــته باشــند، 
اگــر شــهروندان در جریــان همــه مســائل باشــند، بهتــر 
مــی تواننــد از مدیــران شــهری حمایــت کننــد و از نظــر 
ــر انجــام مــی  ــر و دقیــق ت ــکار عمومــی نظــارت بهت اف
شــود و راحــت تــر مــی توانیــم کارمــان را انجــام دهیــم.  
ــم.  ــروع کردی ــی را ش ــای خاص ــتا کاره ــن راس در همی
ــود.  ــی ش ــزار م ــی برگ ــراً علن ــورا اکث ــات ش االن جلس
ــون نداشــتیم. اعــالم  ــوارد خاصــی کــه تاکن مگــر در م
کردیــم کــه شــهروندان در ایــن جلســه بیاینــد و ناظــر 
جلســات رســمی شــورا باشــند تــا ایــن لحظــه افــرادی 
آمــده انــد و مــا در کانــال تلگرامــی تصویــر شــهروندانی 
ــهروندان،  ــه ش ــم. ب ــر کردی ــد را منتش ــده ان ــه آم ک
ــم کــه مــی  ــگاران و اصحــاب رســانه اعــالم کردی خبرن
ــند. ــته باش ــورا حضورداش ــمی ش ــات رس ــد در جلس توانن

ــات  ــم و چــون مصوب ــدازی کردی ــورا را راه ان ــایت ش س
شــورا بــه فرمانــداری مــی رود، مــا 1۵ روز زمــان داریــم 
ــداری  ــیم و فرمان ــته باش ــداری را داش ــر فرمان ــه نظ ک
ــون الزم  ــق قان ــرد طب ــد ک ــات شــورا را تائی ــر مصوب اگ
ــاً  ــات شــورا عین ــی مصوب ــن تمام ــرا اســت؛ بنابرای االج
روی ســایت شــهرداری و شــورا قــرار مــی گیــرد و 
ــه  ــتیم و هم ــمی داش ــه رس ــه ۲4 جلس ــن لحظ ــا ای ت
مصوبــات روی ســایت قرارگرفتــه اســت. االن همــه 
خبرهــا و مصوبــات روی ســایت قرارگرفتــه اســت و 
مــردم راحــت مــی تواننــد اطــالع پیــدا کننــد و نظــر و 
پیشــنهاد بدهنــد و انتقــاد کننــد و در جریــان مصوبــات 

شــورا باشــند.
ــاد  ــف آب ــه در نج ــی ک ــروژه های ــه پ ــع ب راج
ــح  ــود توضی ــی ش ــرا م ــهرداری اج ــط ش توس
ــی  ــورا رد م ــال ش ــدا از کان ــا ابت ــد، آی بدهی

ــود؟ ش
ــا بودجــه شــهرداری  انجــام همــه اقدامــات در شــهر، ب
اســت و بودجــه یــک ســاله اســت کــه در شــورا تصویــب 
ــرا  ــروژه ای را اج ــر پ ــهرداری اگ ــی ش ــود یعن ــی ش م
مــی کنــد قطعــاً در بودجــه ســال، دیــده شــده اســت؛ 
بنابرایــن چیــزی کــه شــهرداری اقــدام مــی کنــد دقیقــاً 
بــر اســاس بودجــه یــک ســاله اســت و خــارج از بودجــه، 
ــوارد  ــر در م ــد مگ ــی کن ــد اقدام ــی توان ــهرداری نم ش
ــروژه ای  ــک پ ــد، ی ــته باش ــرورت داش ــه ض ــی ک خاص
جابــه جــا شــود یــا یــک اولویتــی وجــود داشــته باشــد 
ــب شــود  ــد و در شــورا تصوی ــه بایســتی الیحــه بیای ک
ــهرداری  ــات ش ــام اقدام ــی تم ــود ول ــا ش ــه ج ــا جاب ت
ــر اســاس بودجــه ســاالنه اســت  ــاً ب ــا دقیق ــروژه ه و پ
کــه در شــورا تصویــب شــده اســت. برنامــه هایــی کــه 
ــت  ــرار اس ــر ق ــت و اگ ــده اس ــی ش ــش بین ــل پی از قب
ــاد  ــی ایج ــبز محل ــای س ــود، فض ــداث ش ــی اح پارک
شــود، آســفالتی انجــام شــود یــا اقــدام عمرانــی دیگــری 
ــده شــده  ــل دی ــه ا از قب ــام در برنامه ــود؛ تم ــام ش انج
ــر اســاس آن برنامــه عمــل مــی شــود. ــاً ب اســت و دقیق
ــًا در  ــهرداری قب ــال ش ــرد امس ــی عملک یعن

ــت؟ ــده  اس ــب ش ــارم تصوی ــورای چه ش
ــه امســال ســال اول شــورای پنجــم و بودجــه ســال  بل
آخــر شــورای چهــارم اســت کــه االن دارد عملیاتــی مــی 
شــود. بودجــه ســال بعــد را در حقیقــت شــورای پنجــم 

مصــوب مــی کنــد.
راجع به انتخاب شهردار صحبتی بفرمایید، چون 

انتخاب شهردار پشت درهای بسته اتفاق افتاد؟

نــه البتــه. مبهــم و پشــت درهــای بســته نبــود، جلســات 
ــرای  ــری ب ــه رأی گی ــد. البت ــزار ش ــکار برگ ــی آش خیل
ــون  ــق قان ــت، طب ــه اس ــورت مخفیان ــه ص ــهردار ب ش

ــی شــود و آشــکار نیســت. انجــام م
ــه  ــوب و ب ــورت مکت ــه ص ــت و ب ــرف اس ــا ع ــه ج هم
ــه ای  ــک پروس ــود. ی ــی ش ــام م ــه انج ــورت محرمان ص
ــید و  ــول کش ــاه ط ــدود 3-4 م ــه ح ــت ک ــود داش وج
ــتیم،  ــت داش ــم فرص ــورای پنج ــاز ش ــا آغ ــا ت ــون م چ
جلســاتمان را بــا دوســتانی کــه رأی آورده بودنــد 
زودتــر آغــاز کردیــم. جلســات خیلــی زیــادی داشــتیم، 
گزینــه هــای خیلــی زیــادی داشــتیم کــه هــم خودمــان 
مدنظرمــان بــود و هــم دیگــران بــه مــا پیشــنهاد دادنــد 
و حــدود 40 گزینــه داشــتیم کــه همــه اینهــا را بررســی 
کردیــم و نهایتــاً ایــن گزینــه هــا را بــه ۲0 گزینــه و از 
آن ۲0 گزینــه بــه 10 گزینــه نهایــی رســیدیم و بــا 10 
ــدا در مــورد عملکــرد، ســوابق و برنامــه هایشــان  کاندی
مصاحبــه کردیــم و حتــی بــا بعضــی از کاندیدهــا تــا 3 
جلســه کــه جلســات ۲-3 ســاعته داشــتیم؛ کــه البتــه از 
آن 10 نفــر، ۲ نفــر بــرای مصاحبــه نیامدنــد و انصــراف 
دادنــد و ۸ نفــر آمدنــد؛ کــه در پایــان آقــای منتظــری 

ــا ۷ رأی انتخــاب شــدند. ــا رأی قاطــع یعنــی ب ب
ــرای انتخــاب شــهردار  شــاخص هــای شــما ب
ــرای  ــورا ب ــت؟ کًا ش ــوده اس ــزی ب ــه چی چ
انتخــاب شــهردار چــه شــاخص هــای در 

ــتند؟ ــر داش نظ
ــا  ــه ب ــتیم. در رابط ــی داش ــای مختلف ــاخص ه ــا ش م
شــهردار حــدود 10 شــاخصه اصلــی داشــتیم کــه بعضی 
از آنهــا حــاال در ذهنــم اســت، چــون اینهــا را مکتــوب 

ــه جمــع بنــدی رســیدیم. ــاً ب ــم و نهایت کردی
ــابقه  ــهردار، س ــه ش ــود ک ــن ب ــاخص ها ای ــی از ش یک
اجرایــی خوبــی داشــته باشــد یعنــی ســابقه درخشــانی 
داشــته باشــد و ســوابقش را مــردم دیــده باشــند و 
رضایتمنــدی داشــته باشــند. شــهر را خــوب بشناســد و 

ــرای شــهر داشــته باشــد. ــی ب ــای خوب ــه ه برنام
ــت  ــهرداری، عدال ــه ش ــود ک ــن ب ــا ای ــاخص م ــک ش ی
ــودش را در  ــرد خ ــا و عملک ــروژه ه ــی را در پ اجتماع
ســطح شــهر بتوانــد بــه نمایــش بگــذارد، چــون یکــی از 
شــعارهایی کــه مــن و همــه ی اعضــای شــورا پافشــاری 
مــی کنیــم و دوســت داریــم، خــوب اجــرا کنیــم. ایــن 
ــزرگ،  ــاد ب ــه نجــف آب ــم ب ــاد داری ــا اعتق ــه م اســت ک
نجــف آبــاد بزرگ،یعنــی مرکــز شــهر و امیرآبــاد، 
یزدانشــهر، ویالشــهر و نواحــی مختلــف کــه وجــود دارد 
ــل  ــه ای عم ــه گون ــهرداری ب ــم ش ــت داری ــا دوس و م
کنــد کــه مــردم احســاس کننــد همــه جــای شــهر کار 
ــق  ــه مناط ــود و ب ــی ش ــت نم ــی غفل ــود و از جای میش
محــروم بیشــتر رســیدگی مــی شــود. در مجمــوع مــردم 
احســاس کننــد کــه مســئولین همــه جــای شــهر را بــه 

ــی مــی بیننــد. خوب
ــه  ــری ب ــای منتظ ــا آق ــه ب ــی ک ــائل اصل ــی از مس یک
ــات و  ــه امکان ــع عادالن ــدی رســیدیم، در توزی جمــع بن
پــروژه هــا، نهایــت دقــت را بــه عمــل بیاورنــد و شــورا 
در ایــن بحــث نظــارت خواهــد کــرد و اگــر بودجــه ای 
ــر  ــود. ب ــع ش ــه توزی ــا عادالن ــه ج ــت هم ــهر اس در ش
اســاس درآمــد مــردم، نیازهــای مــردم، ضــرورت هــای 
ــک ســری مشــکالتی  ــاط ی ــردم کــه در بعضــی از نق م
ــت  ــرد. دوس ــج میب ــی رن ــان خیل ــه انس ــود دارد ک وج

ــگاه شــود. ــن مســائل ن ــه ای ــه ب ــم عادالن داری
در شــهرداری، شایســته ســاالری یکی از مســائلی اســت 
کــه خیلــی روی آن تأکیــد کردیــم و بــا آقــای شــهردار 
ــوب  ــای خ ــه از نیروه ــیدیم ک ــدی رس ــع بن ــه جم ب
ــفافیت در  ــث ش ــود. بح ــتفاده ش ــده اس ــد و زب توانمن
ــده شــده اســت، خصوصــاً در دو بعــد،  همــه مــوارد دی
ــه  ــانی ک ــروی انس ــد نی ــی بع ــی و یک ــد مال ــی بع یک
ــی وجــود داشــته باشــد  ــم شــفافیت خوب دوســت داری
ــهرداری،  ــد ش ــد در درآم ــی بدانن ــر مال ــردم ازنظ و م

ــذرد. ــی گ ــه م ــهرداری چ ــای ش ــه ه هزین
ــر نیــروی انســانی، شــاخص هــای مختلفــی را  ازنظ
ــث  ــوارد را در بح ــن م ــه ای ــه هم ــتیم ک ــر داش مدنظ

ــتیم. ــهردار داش ــاب ش انتخ
ــی  ــاح نم ــار افتت ــره ب ــوه و ت ــگاه می ــرا بن چ

ــود؟ ش
ــط  ــت. فق ــده اس ــاح ش ــار افتت ــره ب ــوه و ت ــگاه می بن
ــگاه  ــراً بن ــه ظاه ــت ک ــده اس ــگاه داران مان ــال بن انتق
داران بــه خاطــر مــاه محــرم و صفــر تقاضــا کردنــد کــه 
بعــد از مــاه صفــر منتقــل شــوند و کارهــای مقدماتــی 
انجــام شــده اســت و بــه زودی منتقــل خواهــد شــد.یک 
ســری مشــکالتی بــود کــه رفــع شــد، جلســات 
ــد و  ــه کردن ــورت جلس ــاً ص ــد و نهایت ــی گرفتن مختلف
ــی حاصــل شــد، فقــط شــهرداری در نظــر  ــق نهای تواف
ــگاه داران  ــی بن ــود ول ــام ش ــر انج ــش زودت داشــت زمان
ــود. ــام ش ــن کار انج ــر ای ــاه صف ــد از م ــد بع ــا کردن تقاض
ــهر از  ــده در ش ــام ش ــای انج ــروژه ه ــما پ ش
ــدر  ــی را چق ــهیدان حجت ــذر ش ــه زیرگ جمل
ضــروری مــی دانســتید کــه ایــن پــروژه اینجــا 
اجــرا شــود و اجــرای ایــن پــروژه چــه کمکــی 

ــد؟ ــی کن م
ایــن پــروژه هــا از دوره قبــل بــوده اســت و قطعــاً 
مدیــران همــان دوره )شــورای شــهر چهــارم( بهتــر مــی 
تواننــد دفــاع کننــد. حــاال مــن بــه عنــوان یک شــهروند 
و بــه عنــوان یــک عضــو شــورای شــهر، اول یــک مطلــب 

ــر  ــال حاض ــم. در ح ــرض کن ــما ع ــت ش ــی خدم کل
مشــکالتی کــه ازنظــر اقتصــادی در جامعــه وجــود دارد. 
شــهرداری هــا را بــا یــک بحــران جــدی مواجــه کــرده 
اســت. بــه طورجــدی بســیاری از شــهرداری هــای 
ــال اســت،  ــا حــدودی مبت ــم ت کشــور و شــهرداری ماه
ــهرداری  ــت. ش ــهرداری باالس ــاری ش ــای ج ــه ه هزین
ــه هــای  ــان هزین ــارد توم ــه 4.۵ میلی ــاد ماهان نجــف آب
جــاری دارد کــه ازجملــه هزینــه هــای جــاری، حقــوق 
ــداری فضــای  ــه، نگه ــه جمــع آوری زبال پرســنل، هزین
ســبز و مــازاد آن را بــرای هزینــه هــای عمرانــی و 
ــه مــردم صــرف مــی کنــد. شــرایط  خدمــات بیشــتر ب
بحرانــی اقتصــادی وجــود دارد کــه مــا هیــچ راهــی جــز 
ــه ســمت بخــش خصوصــی نداریــم و ســرمایه  رفتــن ب

ــم. ــذاران را تشــویق کنی گ
بــه نظــر مــن بحــث بنــگاه میــوه و تــره بــار یــک پــروژه 
خیلــی بزرگــی بــود کــه انجــام شــد، پــروژه ارزشــمندی 
ــی  ــرده ول ــه نک ــی هزین ــا ریال اســت و شــهرداری اینج
ــه شــده اســت و  ــارد هزین ــاالی ۶0 میلی ــروژه ب ــن پ ای
ــر  ــهرداری دارد و اگ ــرای ش ــتمری ب ــد مس ــک درآم ی
شــهرداری چنیــن کاری را خــودش مــی خواســت 
انجــام بدهــد تــا ســال هــا نمــی توانســت انجــام دهــد. 
گاهــی اوقــات از شــهرداری، شــورا و ســرمایه گــذاران در 
رســانه هــا و شــبکه هــای اجتماعــی، انتقــادات زیــادی 
ــذاران را  ــرمایه گ ــادات از س ــن انتق ــن ای ــود. م ــی ش م
یــک آســیب جــدی بــرای شــهر میدانــم، چــون ســرمایه 
ــد  ــهر خواهن ــن ش ــوند و از ای ــی ش ــرد م ــذاران دلس گ
ــهر  ــن ش ــر از ای ــذاران اگ ــرمایه گ ــن س ــت و همی رف
ــزرگ انجــام نخواهــد شــد. ــروژه هــای ب ــن پ ــد ای برون

مــا پــروژه هــای بزرگــی را بــه اتــکای ســرمایه گــذاران 
ــک  ــه در ی ــه البت ــم ک ــر داری ــم مدنظ ــورای پنج در ش
ــهر  ــذاران در ش ــرمایه گ ــون س ــرد چ ــرد ب ــرارداد ب ق
ــی کننــد، قطعــاً بایــد  میلیاردهــا تومــان هزینــه م
ســود ببرنــد. مــا بایــد مســائل مــردم و نظــرات مــردم و 

ــم. ــاظ کنی ــذاران را لح ــرمایه گ س
بــه نظــر مــن ایــن بنــگاه میــوه تــره بــار پــروژه خیلــی 
ارزشــمند بــود البتــه ایــن ســابقه اش بــه شــورای ســوم 
)دوره مــا( برمــی گــردد. مراســم افتتاحیــه کلنــگ 
ــادم اســت و کلنگــش در  ــره را ی ــی بنــگاه میــوه و ت زن
همیــن جایــی کــه ســاخته شــده اســت، زده شــد. آقــای 
ــدان و مســئولین شــهر حضــور داشــتند، کلنگــش  خن
زده شــد و قــرار بــود بــا یــک شــرکت و بــا فــرد دیگــری 
ــروژه  ــد، پ ــام ش ــا تم ــه دوره م ــد ک ــود و بع ــام ش انج
ــه یــک شــکل دیگــری ادامــه  ــد و ســپس ب ناتمــام مان

پیــدا کــرد و آقــای مهدیــه آمــد اجــرا کــرد.
در مــورد کشــتارگاه، بازدیــدی کــه از ایــن پــروژه 
داشــتیم و توضیحاتــی کــه آقــای شــهردار و کارشــناس 
هــا در اوایــل کار دادنــد، بحــث کشــتارگاه یــک پــروژه 
ــت کار  ــت و ماهی ــتان اس ــرب اس ــزرگ در غ ــی ب خیل
طــوری اســت کــه مــی توانــد بــرای شــهرداری درآمــدزا 
ــای  ــتان ه ــی از شهرس ــد خیل ــی توان ــی م ــد یعن باش

ــد. ــرار ده ــش ق ــت پوش ــتان را تح ــرب اس غ
 قســمت عمــده بودجــه اش از دفتــر مقــام معظــم 
ــت  ــروژه ای اس ــی پ ــود؛ یعن ــی ش ــن م ــری تأمی رهب
ــت  ــری اس ــم رهب ــام معظ ــر مق ــت دفت ــه موردحمای ک
ــا  ــت. ب ــوده اس ــوب ب ــی خ ــش خیل ــرعت اجرای و س
ــی  ــه توضیحــات کارشناســان و شــهردار ، خیل توجــه ب
ارزشــمندی اســت و مــی توانــد ایــن منطقــه را متحــول 
ــی از  ــد و خیل ــدزا باش ــهرداری درآم ــرای ش ــد و ب کن

ــد. ــخ ده ــتان را پاس ــرب اس ــای غ نیازه
ــت  ــی اس ــروژه کالن ــک پ ــی ی ــهیدان حجت ــروژه ش پ
ــروژه  ــن پ ــورد ای ــارد اســت؛ در م ــه حــدود 1۲ میلی ک
ــردم  ــود دارد، بعضــی از م ــی وج ــای مختلف ــدگاه ه دی
مــی گوینــد ضرورتــی نداشــته اســت، بایــد بــا اعضــای 
شــورای چهــارم صحبــت کنیــد، ببینیــد علــت انتخــاب 
ــوده اســت.  ــن نقطــه از شــهر چــه ب ــروژه در ای ــن پ ای
البتــه خــب پــروژه هــای ارزشــمندی اســت بــه جهــت 
ــهر  ــوب ش ــی جن ــک ســری مشــکالت ترافیک ــه ی اینک
ــه  ــاد ب ــف آب ــال نج ــکل اتص ــد و مش ــی کن ــل م را ح
فوالدشــهر را حــل مــی کنــد، مــا چنیــن پروژهــای را در 
ســطح شــهر نداشــتیم اگــر در ســطح شــهر نــگاه کنیــد 
ــتیم،  ــون نداش ــا تاکن ــا، روگذره ــوع زیرگذره ــن ن از ای
بــه غیــراز زیرگــذر شــهروند در شــمال شــهر کــه واقعــاً 

ــارک کوهســتان ضــرورت داشــت. ــرای پ ب
بعضــی هــا نظرشــان ایــن اســت کــه ایــن پــروژه باعــث 
مــی شــود کــه کســانی کــه از آنجــا عبــور مــی کننــد 
ــه ســرعت رد شــوند و اصــاًل وارد شــهر نجــف  دیگــر ب
ــد ممکــن اســت  ــی گوین ــا م ــاد نشــوند و بعضــی ه آب
بحــث گردشــگری را تحــت تأثیــر قــرار دهــد یعنــی بــه 
ــن  ــه از ای ــم کســانی ک ــه کاری انجــام دهی جــای اینک
منطقــه عبــور مــی کننــد، یــک ورودی بــه شــهر داشــته 
باشــند. شــاید ایــن پــروژه، ایــن را کاهــش داده باشــد 
ولــی بعضــی هــا مــی گوینــد نــه چنیــن اتفاقــی نمــی 
ــی  ــی شــهر کمــک م ــه زیبای ــاً ب ــروژه اتفاق ــن پ افتد.ای
ــوب  ــال جن ــد و اتص ــی کن ــک را روان م ــد و ترافی کن
ــرار مــی دهــد.  ــه فوالدشــهر را خــوب در دســترس ق ب
دیــدگاه هــای مختلفــی وجــود دارد کــه بایــد اعضــای 

شــورای چهــارم از ایــن پــروژه دفــاع کننــد.
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در 2سال اخیر

 »زیر میزی« مشاهده نشده
به دنبال درج خبری در خصوص ارجاع بیماران یکی از 

پزشکان بیمارستان شهید محمد منتظری به شرکتی در اصفهان 
ــا ارســال  ــی بیمارســتان ب ــر داخل ــل خــاص، رضــا کریمــی مدی جهــت تهیــه نوعــی آت

ــه کــرده اســت: ــر را ارائ پیامــی توضیحــات زی
ــیب  ــار آس ــاران دچ ــت بیم ــده جه ــز ش ــای تجوی ــز ه ــا و اورت ــس ه ــورد بری در م
ــری  ــهید منتظ ــتان ش ــاب در بیمارس ــراح اعص ــن ج ــط متخصصی ــرات توس ــتون فق س
ــاد ویکــی در  ــا دو شــرکت یکــی در نجــف آب ــز ب ــن مرک ــه اســتحضار مــی رســاند ای ب
ــه  ــه ب ــز باتوج ــت آن نی ــرارداد دارد و قیم ــایل ق ــه وس ــن اینگون ــت تامی ــان جه اصفه
ــر اســت  ــز پزشــک متغی ــق تجوی ــالم طب ــن اق ــوع ای ــورد اســتفاده و تن ــوع جنــس م ن
ــز ســال 13۹۶کــه از طــرف انجمــن مهندســی توانبخشــی  وبراســاس تعرفــه اورتز،پروت
ایــران تعییــن شــده اســت میباشــد و بیمــار مختــار بــه اســتفاده از هــر شــرکت دلخــواه 
مــی باشــد ودر صــورت هرگونــه انتقــاد از قیمــت مــی تواننــد هــم بــه دفتــر شــکایات 
بیمارســتان مراجعــه کننــد هــم ســایر مراجــع ذی صالح،ضمنــا اخــذ زیــر میــزی در ایــن 
مرکــز ممنــوع مــی باشــد و ازتمــام بیمــاران ســوال مــی شــود و فــرم خــود اظهــاری اخذ 
وبــه پرونــده بیمــار الصــاق میگــردد ودر صورتــی کــه بــه بیمــاری درخواســت زیــر میــزی 
شــود و بــه اطــالع بنــده یــا همــکاران برســاند مطابــق شــیوه نامــه انظباطــی برخــورد 

ــا کنــون هــم در دوســال گذشــته مــوردی مشــاهده نشــده اســت میشــود ،و ت

یکــی از ارکان اصلــی هــر ســازمان، نهــاد و اداره ای واحــد روابــط عمومــی آن مجموعــه 
بــه شــمار مــی رود. از روابــط عمومــي بــه عنــوان قلــب تپنــده ســازمان هــا و نهادهــا یاد 
مــي کننــد. در بعضــی از تعاریــف، روابــط عمومــی بــه عنــوان چشــم بینــاي و گــوش 
ــط  ــد نطقــي بنیانگــذار رواب ــه دکترحمی ــه گفت شــنوای ســازمان مطــرح مــي شــود. ب
ــي  ــرون و مدع ــازمان در بی ــع س ــل مداف ــي وکی ــط عموم ــران : » رواب ــي در ای عموم

العمــوم در داخــل ســازمان اســت«. 
روابــط عمومــي بــه عنــوان آیینــه تمــام  نمــاي ســازمان در جایــگاه دریافــت و انتقــال 
ــازمان و مخاطــب نســبت  ــن س ــویه بی ــاط دو س ــاد ارتب ــا ایج ــد ب ــی توان ــات م اطالع
بــه ایجــاد حســن تفاهــم، حســن رابطــه متقابــل ایفــای نقــش نمایــد. روابــط عمومــی 
اســت کــه مــی توانــد پــل ارتباطــی مــردم و ســازمان را بــه خوبــی تســهیل نمایــد و 
موجــب رشــد و بالندگــی آن گــردد. روابــط عمومــي وظیفــه تبلیــغ، ترغیــب، تشــویق 
و نفــوذ درافــکار عمومــي را بــر عهــده دارد. در ایــن راســتا یکــي از ابزارهــاي مدیریــت    

روابــط عمومــي، اســتفاده از ابــزار اطــالع رســانی اســت. 
نقــش روابــط عمومــی در اطــالع رســانی صحیــح از اتفاقــات و رویدادهائــی کــه در زیــر 
مجموعــه ســازمان درحــال رخــداد اســت از جملــه وظایــف اصلــی ایــن واحــد محســوب 
مــی شــود. هــم اوســت کــه بایســتی بــا درایــت، کاردانــی و زیرکــی در انتقــال صحیــح 
ایــن اطالعــات بــه مخاطــب و بــا اســتفاده از ابزارهــای اطــالع رســانی همــت گمــارد. 
مدیــران روابــط عمومــي  مــي تواننــد بــا تعامــل ســازنده و کارآمــد بــا اســتفاده از ایــن 
ابزارهــا و از طریــق رســانه هــا بــه مــرز شــکوفایي برســند، چــون رســانه هــا هســتند 
کــه دراکثــر مواقــع افــکار عمومــي را مدیریــت کــرده و بــه چالــش مــي کشــند. نقــش 

و اهمیــت روابــط عمومــی در ایــن بخــش اســت کــه بــه خوبــی نمایــان مــی گــردد.
 مدیــران روابــط عمومــي بــه واقــع مدیــران افکارعمومــي انــد و قادرنــد از محمل رســانه 
ــي  ــط عموم ــت رواب ــن حال ــد. در بهتری ــتفاده نماین ــي اس ــاط جمع ــایل ارتب ــا و وس ه
رســانه را بــراي فرآینــد اطــالع رســاني در اختیــار مــي گیــرد و بــه جلــب افــکار عمومــي 
مي پــردازد. رســانه و روابــط عمومــي بــر هــم تاثیــر مــي گذارنــد و تاثیــر مــي پذیرنــد. 
ارتبــاط رســانه اي در روابــط عمومــي بــه معنــاي انتشــار کنتــرل شــده اخبــار و اطالعات 
اســت، بــراي دســت انــدر کاران روابــط عمومــي رســانه یــک ابــزار اســت، یــک وســیله 
ــا افــکار عمومــي اســت و جائــي اســت کــه میــان مــردم و ســازمان ارتبــاط  ارتبــاط ب
ــط عمومــی هــا، دسترســی، طبقــه  ــرار مــي شــود. یکــی از نیازهــای اساســی رواب برق
بنــدی، پــردازش و انتشــار مناســب اطالعــات از طریــق    رســانه هــای جمعــی و دیگــر 
ــان  ــر روی مخاطب ــی ب ــر بخش ــی و اث ــش آگاه ــرای افزای ــانی ب ــالع رس ــای اط ابزاره
ــانی  ــالع رس ــد اط ــر در فرآین ــال حاض ــه در ح ــت و آنچ ــازمانی اس ــه س ــک مجموع ی
ــت  ــنایی دس ــرورت آش ــت ض ــده اس ــوردار ش ــزایی برخ ــت بس ــان از اهمی ــه مخاطب ب
ــا مدیریــت اصولــی انتشــار و توزیــع اطالعــات اســت. انــدرکاران روابــط عمومــی هــا ب

 ایــن مهــم یکــي از مســئولیت هــاي مغفــول مانــده روابــط عمومــي اســت کــه جــاي 
خــود را بــه برگــزاري مراســم اداي تشــریفات و فعالیتهــاي حاشــیه اي داده و بــه تنــزل 

جایــگاه واقعــي روابــط عمومــي انجامیــده اســت.
ــزي و  ــه ری ــت در برنام ــت اولوی ــت رعای ــت کیفی ــن اصــول در مدیری  یکــي از مهمتری
عمــل اســت و ارتقــاي مدیریــت کیفیــت در روابــط عمومــي بــه معنــاي حــذف و بــه 
حاشــیه  رانــدن فعالیــت هــاي غیــر ضــروري وخــرده پاســت، ماموریــت اصلــي   روابــط 

ــه  ــي، روحی ــخت کوش ــت و س ــانی اس ــالع رس ــي اط ــکار عموم ــب اف ــي در جل عموم
ــایر  ــران و س ــتي مدی ــي نمي بایس ــط عموم ــان رواب ــژه کارکن ــخصیت وی ــي و ش تعامل

ــد. ــم کن ــوء تفاه ــار س ــوص دچ ــن خص ــان را در ای کارکن
ــه عنــوان » دنیایــی ارتباطــات « نامیــده مــی شــود  در دنیایــی پیچیــده امــروز کــه ب
اخبــار و رویدادهــا درکوتــاه تریــن زمــان و بــا اســتفاده از انــواع ابزارهــای اطــالع رســانی 
بــه روز بــه سراســر اقصــی نقــاط دنیــا مخابــره و افکارعمومــی بــه راحتــی در جریــان آن 
قــرار مــی گیرنــد. حــال روابــط عمومــی هــا بــا اســتفاده از وســایل ارتباطــی ) رســانه 
هــا ( کــه هــر روز بــه نوعــی بــا تکنولــوژی جدیــد عرضــه مــی گــردد بــه خوبــی مــی 
تواننــد در انعــکاس فعالیــت هــا و عملکــرد ســازمان خــود بــه افــکار عمومــی بــه نحــو 
ــردازش  ــد و پ ــات زای ــدی، حــذف اطالع ــه بن ــد. طبق ــات رســانی نماین ــوب خدم مطل
مناســب و اســتفاده از ابــزار مناســب انتقــال اطالعــات ) نوشــتاری، دیــداری، شــنیداری 
و ...( مــی توانــد یکــی از ماموریــت هــای مهــم روابــط عمومــی را کــه اطــالع رســانی 
ــت  ــا موفقی ــت را ب ــازمانی اس ــرون س ــان درون و ب ــه مخاطب ــش ب ــر بخ ــح و اث صحی
روبروکنــد. اســتفاده از رســانه هــا و ابزارهــای مناســب انتقــال اطالعــات بــرای روابــط 
عمومــی هــا ابــزاری اســت بــه ســهولت قابــل دســترس کــه بــا بکارگیــری آن انعــکاس 

فعالیــت هــا را بــه خوبــی میســر نمــوده اســت. 
بنابرایــن اطــالع رســانی ضــرورت انــکار ناپذیــر روابــط عمومــی اســت. از ایــن رو روابــط 
عمومــی هــا بایــد در فرآینــد اطــالع رســانی نقــش بســیار مهمــی را در انعــکاس اخبــار و 
اطالعــات درونــی ســازمان ایفــا نماینــد. روابــط عمومــی بایــد ویژگــی هــا و کارکردهــای 
ــا در نظــر گرفتــن ایــن خصیصــه اخبــار  ــه درســتی شــناخته و ب هــر رســانه یــی را ب
ــال و  ــه اهم ــر گون ــد. ه ــرار ده ــان ق ــار آن ــت دراختی ــوت وق ــدون ف ــر را ب ــورد نظ م
ــر  ــت ناپذی ــا ارزش و برگش ــر ب ــن عنص ــن رفت ــب از بی ــت موج ــالف وق ــتی و ات سس
ــه  ــی ب ــط عموم ــع خبرخواهــد شــد و چنانچــه رواب ــه موق ــرای انعــکاس ب ــان « ب »زم
ــگاه خواهــد  ــوف وآگاهــی کامــل داشــته باشــد آن ــا و ضــرورت اطــالع رســانی وق زوای
ــان  ــرای مخاطب ــانی را ب ــالع رس ــرورت اط ــد و ض ــر نه ــه فرات ــا را از وظیف ــت پ توانس

ــه منظــور آگاهــی از اطالعــات و داده هــا فراهــم آورد.  هــدف ب
 بــه هــر حــال ایــن موقعیــت بســیار مناســب و ممتــازی اســت کــه روابــط عمومــی هــا 
بــا یــک رویکــرد جدیــد و واقــع بینانــه و تنــوع بخشــیدن در اخبــار تولیــدی و پوششــی، 
خبرهــای ســازمانی را در اختیــار مخاطبــان خــاص و عــام قــرارداده و ســنگ محکــی 
ــالش مضاعــف در جهــت اطــالع رســانی  ــه ضمــن ت ــی ک ــط عموم ــرای رواب باشــند ب
مناســب و بهنــگام و بــه روز،  رســانه هــا را در ایــن امــر خطیــر یــاری رســانده و خــود 
ــا رســانه  ــا در نظــر گرفتــن ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر اطــالع رســانی، ارتبــاط ب نیــز ب
را در انتقــال اطالعــات و اخبــار بــه عنــوان حلقــه واســط بــا جامعــه در نظــر گیرنــد.  

* محمد علی توالئی ) کار شناس روابط عمومی (

فرمانــداری نجــف آبــاد در مطلبــی بــه پاســخ برخــی ســواالت شــهروندان در خصــوص 
مشــکالت یارانــه ای پرداختــه اســت. حــذف یــا مانــدن یارانــه 4۵هــزار و پانصــد تومانــی 

مــردم از شــاخص تریــن مباحــث مطــرح جامعــه در روزهــای اخیــر اســت. 
 افــرادی کــه ازدواج کــرده یــا طــالق گرفتــه انــد بــا در دســت داشــتن ســند ازدواج )یــا 

طــالق( بــه پلیــس +10مراجعــه نماینــد.
ــه  ــه ب ــت نام ــه حضان ــا ارائ ــتند، ب ــده دار هس ــدان را عه ــت فرزن ــه حضان ــانی ک کس

ــد. ــه کنن ــداری مراجع فرمان
افــرادی کــه فــوت نمــوده انــد ،فــرد باقــی مانــده بــا در دســت داشــتن گواهــی فــوت 

جهــت تغییــر سرپرســت بــه پلیــس + 10   مراجعــه نماینــد.
ــداری و  ــه فرمان ــی ب ــم قضای ــتن حک ــت داش ــا در دس ــد ب ــالف دارن ــه اخت ــرادی ک اف

ــد. ــه نماین ــس +10 مراجع ــه پلی ــپس ب س
-افــراددی کــه یارانــه ایشــان قطــع گردیــده بــه کافــی نــت یــا ســایت یارانــه 10مراجعــه 
تــا پــس از بررســی و راســتی آزمایــی از ســوی ســازمان هدفمنــد ســازی مجــددا یارانــه 

ایشــان وصــل گــردد.
ــه بگیــر  ــدر و مــادر هــر دو یاران ــی کــه پ ــد در صورت ــه نمــی گیرن ــی کــه یاران کودکان
باشــند ،تمــام صفحــات شناســنامه و کارت ملــی سرپرســت و تمــام صفحــات شناســنامه 
فرزنــد کپــی برابــر اصــل گردیــده ســپس بــه فرمانــداری مراجعــه نمــوده تــا پیگیــری 

گــردد.
افــرادی کــه در مرحلــه دوم ثبــت یارانــه از قلــم افتــاده شــدند تــا اعــالم مجــدد ثبــت نام 
از ســوی ســازمان هدفمنــد ســازی کــه از طریــق رســانه هــای گروهــی اطــالع رســانی 

مــی گــردد بایــد منتظــر بماننــد.
بهتریــن زمــان بــرای جــدا ســازی یارانــه هــا ۲۷ هرمــاه یعنــی پــس از واریــز یارانــه هــا 

تــا ۵ مــاه بعــد مــی باشــد.

توضیحات یارانه ای فرمانداری نجف آباد

توصیه هاشمی درباره آثار آیت اهلل منتظری
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی آیــت اهلل هاشــمی)ره( در متــن پیــام تســلیت 
ــت  ــود: درگذشــت حضــرت آی ــده ب ــع تشــخیص مصلحــت نظــام آم ــد مجم ــس فقی رئی
ــم خاطــر گردید.فقــدان ایــن فقیــه برجســته، نســتوه و  اهلل منتظــري باعــث تاســف و تال
مبــارز عالــم و بزرگــوار، ثلمــه اي بــراي حــوزه هــاي علمیــه و جامعــه اســالمي اســت کــه 
انشــاءاهلل مجموعــه آثــار گرانقــدر ایشــان، خــال وجــودي شــان را بــراي دوســتداران، علمــا، 
فضــال، روحانیــون و طــالب، جبــران مــي نمایــد. بــا تســلیت ایــن مصیبــت بــه آیــات عظــام 
ــان و  ــردم شــریف اســتان اصفه ــدان و م ــه، مقل ــاي علمی و شــاگردان ایشــان و حــوزه ه
شهرســتان نجــف آبــاد و مخصوصــا بیــت مکــرم شــان، علــو درجــات آن فقیــد ســعید را 

ــتارم. ــت خواس از درگاه احدی

بــا توجــه بــه بازنشســتگی اقبــال صالحــی رئیــس پیشــین ایــن اداره، پــس از چنــد مــاه 
ــن  ــد ای ــه صــورت سرپرســتی، طــی روزهــای آینــده رئیــس جدی ــن مجموعــه ب اداره ای

اداره رســما معرفــی خواهــد شــد.
ــاه  ــر م ــر مه ــاد در اواخ ــین ارش ــس پیش ــی رئی ــال صالح ــاله اقب ــت 30 س دوران خدم
ســال جــاری پایــان یافتــه و بــر طبــق قوانیــن موجــود مدیرانــی کــه دارای مــدرک فــوق 
ــی در  ــد داشــت ول ــم خواهن ــال را ه ــا 3۵س ــت ت ــه خدم ــکان ادام ــند ام لیســانس باش
خصــوص مدیــر پیشــین ارشــاد شهرســتان بــا توجــه بــه عــدم ارائــه پایــان نامــه و صــدور 

مــدرک کارشناســی ارشــد، ایــن امــر تاکنــون میســر نشــده اســت.
طــی هفتــه هــای اخیــر نزدیــک بــه چهارصــد نفــر از هنرمنــدان و فعالیــن زیرمجموعــه 
هــای مربــوط بــه فرهنــگ و ارشــاد بــا امضــای طومــاری 10صفحه ای خواســتار بازگشــت 
بــه کار صالحــی شــدند و همزمــان نیــز اداره کل اســتان و وزارتخانــه بــا انجــام مجموعــه 

ای از اقدامــات ایــن موضــوع را پیگیــری کردنــد.
ــرده و در حــال  ــه اداره کل مخالفــت ک ــار ب ــن طوم ــا ارســال ای ــال صالحــی ب ــه اقب البت
ــا تنظیــم نامــه ای خواســتار  حاضــر ریاســت ســازمان امــور اســتخدامی وزارت ارشــاد ب
پذیــرش نمــرات و صــدور مــدرک کارشناســی ارشــد و بازگشــت صالحــی بــه بدنــه ارشــاد 
شــده ولــی در عیــن حــال در صــورت تحقــق ایــن موضــوع، او در جایــی غیــر از نجــف 

ــاد ادامــه کار خواهــد داد. آب
در ایــن مــدت بــا توجــه بــه احاطــه صالحــی بــه موضوعــات مرتبــط بــا ارشــاد، بــا دعــوت 
و پیگیــری امــام جمعــه و فرمانــدار شــاهد حضــور او در جلســاتی ماننــد شــورای اداری و 

شــورای فرهنــگ عمومــی نیــز بــوده ایــم .
گفتــه شــده کــه طــی هفتــه هــای اخیــر یکــی از گزینــه هــای پیشــنهادی بــرای ریاســت 
ــیت  ــل حساس ــه دلی ــی ب ــه ول ــش رفت ــز پی ــاب نی ــه انتص ــا مرحل ــاد ت ــف آب ــاد نج ارش
ــه  ــن انتخــاب، ب ــو ای ــا لغ ــه ب ــتان و وزارت خان ــران ارشــد اس ــاد، مدی ــگاه نجــف آب جای
دنبــال گزینــه قــوی تــری هســتند. گزینــه هــای پیشــنهادی از بیــن کارمنــدان فعلــی 

ــود. ــاد نخواهــد ب ارشــاد نجــف آب
محبوبــه عبادالهــی در حــال حاضــر بــه عنــوان سرپرســت اداره فرهنــگ و ارشــاد نجــف 

آبــاد فعالیــت مــی کنــد.

تعیین رئیس جدید ارشاد نجف آباد

دســتگاه پرداخــت کاری بــا ذرات مغناطیســی بــه 
کمــک ارتعاشــات التراســونیک قطعــات لولــه ای در 
دانشــگاه آزاد نجــف آبــاد طراحــی و ســاخته شــد.

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه آزاد اســالمی نجــف 
ــراع  ــت اخت ــتین ثب ــتگاه نخس ــن دس ــت: ای ــاد گف آب
ــازمان  ــاد در س ــف آب ــد نج ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش
ــرای  ــوده و ب ــران ب ــی ای ــی و صنعت ــای علم پژوهش ه
پرداختــکاری قطعــات تــو خالــی بــا هندســه های 

ــت. ــده اس ــاخته ش ــارن س غیرمتق
حمــزه شــاه رجبیــان یکــی از مخترعــان ایــن دســتگاه  
ــه داخلــی و خارجــی ایــن  ــه نداشــتن نمون ــا اشــاره ب ب
دســتگاه افــزود: در ایــن دســتگاه بــه جــای لقمه ســنگ 
از ذرات ســاینده مغناطیســی اســتفاده می شــود. وی بــا 
ــی  ــت نهای ــرای پرداخ ــن روش ب ــرد ای ــه کارب ــاره ب اش
قطعــات دارای ســوراخ های خیلــی دقیــق و کامــال 
پرداخــت گفــت: از جملــه ایــن قطعــات شــیر های 

ــت. ــور اس ــوزن انژکت ــی و س هیدرولیک
ــت  ــرای پرداخ ــتگاه ب ــن دس ــت: ای ــان گف ــاه رجبی ش
ــر  ــی کمت ــن حت ــا قطــر پایی ــای ب ــی لوله ه کاری داخل
از دو میلیمتــر، ســوراخ های غیــر اســتوانه ای ماننــد 
ــازک و  ــداره ن ــا ج ــای ب ــی، لوله ه ــوراخ های مخروط س

ــرد دارد. ــده  کارب ــرم خمی ــای دارای ف لوله ه
ــات علمــی دانشــگاه و دیگــر  ــام ســراییان عضــو هی پی
ــه اینکــه در فرآینــد  ــا اشــاره ب مختــرع دســتگاه هــم ب

پرداخــت کاری ســنتی بــا لقمــه ســنگ پرداخــت کاری 
می شــود افــزود: ایــن روش محدودیت هایــی ماننــد 
وجــود تنش هــای پســماند، مشــکل ســاختن ابــزار زیــر 
دو میلیمتــر، پرداخــت کاری ســوراخ های غیراســتوانه ای 

و نرســیدن بــه زبــری ۲۵درصــد میکرومتــر دارد.
ذرات  بــا  کاری  پرداخــت  دســتگاه  در  افــزود:  وی 

برطــرف  مغناطیســی محدودیت هــای روش ســنتی 
ــت. ــده اس ش

بــه گفتــه ســراییان بــرای طــراح و ســاخت این دســتگاه 
در مــدت یــک ســال  300میلیــون ریــال هزینــه شــده 
ــک  ــه ی ــه آن ب ــوه هزین ــد انب ــت و تولی ــا حمای ــه ب ک

ــد. ــش می یاب ــوم کاه س

اختراع دستگاه پرداخت کاری با ذرات مغناطیسی

روابط عمومی و نقش اطالع رسانی 

در دانشگاه آزاد اسامی نجف آباد 
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جشــن تجلیل برترین های آموزشگاه شهید بابک سرمدی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر 
جهــت تامیــن کادر اجرایــی خــود بــه صــورت درصــدی و مشــارکتی )قابــل 
توجــه ( در بخــش هــای فرهنگــی و هنــری و نشــریه دیباگــران نجــف آبــاد 
از بیــن آقایــان و خانــم هــا  در کلیــه رشــته هــا و مقاطــع تحصیلــی  واجــد 

شــرایط  اســتخدام مــی کنــد .
 تلفن تماس جهت کسب اطاعات بیشتر 61 68 64 42 

ــای  ــه ه ــز رتب ــوزان حائ ــش آم ــر از دان ــداد 110 نف تع
ــی  ــری و پژوهش ــی، هن ــی، فرهنگ ــی علم ــر قرآن برت
ــرمدی در  ــک س ــهید باب ــگاه ش ــال 96-95 آموزش س
ســطح کشــور، اســتان و منطقــه بــه اتفــاق اولیــای خــود 
جهــت تجلیــل و تقدیــر و دریافــت مــدال برتریــن هــا در 
حســینیه اعظــم نجــف آبــاد حضــور بــه هــم رســاندند. 
ــه همــت مشــترک هیــات امنــای  در ایــن مراســم کــه ب
ــد،  ــزار گردی ــینیه برگ ــای حس ــات امن ــگاه و هی آموزش
ــزه  ــم من ــگاه ، خان ــت آموزش ــات مدیری ــر فرمایش بناب
ــه  ــر چ ــد ه ــه، پیون ــن جلس ــزاری ای ــم برگ ــدف مه ه
ــای مذهبــی و مــدارس در جهــت  بیشــتر محافــل و تکاپ
ــامی در  ــت اس ــم و تربی ــه تعلی ــداف عالی ــم اه تحکی
ــش  ــی دان ــی و اجتماع ــه علم ــه جانب ــد هم ــتای رش راس

ــد. ــمرده ش ــوزان برش آم
ــه  ــا هفت ــم ب ــن مراس ــارن ای ــت در تق ــر اس ــایان ذک ش
ــوزان  ــش آم ــن دان ــز بی ــی نی ــابقه پژوهش ــش مس پژوه
ــه اول  ــب رتب ــن کس ــد. در ضم ــزار گردی ــا برگ و اولی
ــطح  ــرمدی در س ــک س ــهید باب ــتان ش ــش دبس پژوه
اســتان در ســال تحصیلــی 96-95 وکســب رتبــه ممتــاز 
ــت  ــی مدیری ــرح تعال ــگاه در ط ــن آموزش ــوری ای کش
مدرســه و کســب رتبــه هــای برتــر اقــدام پژوهــی و درس 
پژوهــی همــکاران نیــز کــه در گــروه مجــزا بــه فعالیــت 
هــای یژوهشــی پرداختــه انــد قابــل تقدیــر مــی باشــد 
کــه حاصــل تــاش  تمــام اعضــای تیــم برنامــه ریــزی و 

ــد. ــی باش ــتان م ــن دبس ــی ای اجرای

مراســم یلدا در باغ بانوان به روایت تصویر

انجمــن خیریــه دیابــت جنــان بــا همــکاری شــهرداری و شــبکه بهداشــت برگزار 
ــط  ــد رواب ــا واح ــتر ب ــات بیش ــت اطاع ــام و دریاف ــت ن ــت ثب ــد. جه ــی کن م

ــد.  ــان تمــاس بگیری ــت جن ــه دیاب عمومــی انجمــن خیری
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عکاس: زهرا احمدی

ــال  ــود را در کان ــدای خ ــروز ص ــردم از ام ــدای م ــال ص ــدازی کان ــا راه ان ب
دیباگــران بــه صــورت فایــل صوتــی و یــا نوشــته و بعــد از آن بــه صــورت  
ــانید. ــتان برس ــئولین شهرس ــوش مس ــه گ ــران ب ــریه دیباگ ــوب  در نش مکت

شماره تلگرامی ارسال فایل ها و نوشته ها : 09375472227
@dibagarannajafabad : آدرس کانال تلگرامی

ولوم صدای شما 
را باال می بریم 


