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امدادگران بی ادعا
مصاحبه اختصاصی با دکتر محمد رستگاری به مناسبت هفته دفاع مقدس و تجلیل از امداگران بی ادعای جنگ تحمیلی 

نجف آباد از اولین شهرهایی بود که در آن جهاد سازندگی و سپاه پاسداران با نیروهای داوطلب و مردمی شکل گرفت

ــرای  ــی را ب ــا و روزهای ــور، صحنه ه ــدگان از کش ــاع رزمن ــی و دف ــگ تحمیل جن
ــرون  ــا بی ــا از ذهن ه ــیاری از آن ه ــوز بس ــه هن ــم زد ک ــت رق ــن مل ــخ ای تاری

نرفتــه اســت. 
 در کنــار رزمنده هایــی کــه بــرای دفــاع از آب و خــاک میهــن اســامی مقاومــت 
مــی کردنــد و حماســه مــی آفریدنــد، امدادگرانــی نیــز بودنــد کــه حضورشــان 
ــه  ــه ای ک ــود. کول ــتی ب ــک کوله پش ــا ی ــاح  آن ه ــا س ــی و تنه ــب دلگرم موج
وســایل آن بــرای امــداد بــه مجروحــان حیاتــی و بــا همــان وســایل و تجهیــزات 
انــدک، جــان بســیاری از رزمنــدگان را نجــات دادنــد و در خلــق ایــن حماســه 
نقــش بــه ســزایی داشــتند. بعضــی از ایــن امدادگــران کــه پــا بــه جبهــه هــای 
حــق علیــه باطــل گذاشــته بودنــد، شــاید بــرای نخســتین بــار بــود کــه صــدای 
ترکــش و خمپــاره را مــی شــنیدند و ایــن حــس دلهــره و تــرس را تجربــه مــی 
کردنــد، امــا آن هــا پــا پــس نکشــیدند و تــا آخریــن نفــس در کنــار رزمنــدگان 
ایســتادند و ایــن تنهــا بخــش کوچــک، از فــداکاری و ایثــار ایــن عزیــزان اســت. 
ــز  ــران عزی ــن امدادگ ــی از ای ــت یک ــای صحب ــه پ ــه نام ــماره از هفت ــن ش در ای
نشســتیم و بــا ایشــان پیرامــون آن روزهــا و حــال و هــوای آن دوران بــه گفــت 

و گــو نشســتیم.
در ابتــدا خودتــان را معرفــی کنیــد و بفرمائیــد چــه مــدت در جبهــه هــا حضــور 
ــان  ــتر برایم ــد بیش ــه در آن بودی ــی ک ــا و عملیات ــئولیت ه ــتید . از مس داش

ــد. بگوئی
بــه نــام خــدا. بنــده محمــد رســتگاری دارای مــدرک دکتــرای پرســتاری، اســتاد دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهــان هســتم کــه پــس از بازنشســتگی، در ِســمت رئیــس بســیج پزشــکان نجــف 
آبــاد مشــغول بــه خدمــت هســتم. امــا حضــور مــن در جبهــه حــق علیــه باطــل، بــه همــان 
ــه  ــه محــض فراخــوان ســربازان ســال 56، ب ــر مــی گــردد کــه ب ــی جنــگ ب روزهــای ابتدای
عنــوان ســرباز منقضــی آن ســال، بــا توجــه بــه تحصیالتــم در رشــتهء علــوم تندرســتی، کــه 
قبــل از انقــالب در دانشــگاه تدریــس مــی شــد و همچنیــن فعالیــت در اورژانــس بیمارســتان 

نجــف آبــاد و یادگیــری مهــارت کار در اورژانــس در قســمت بهــداری لشــکر قزویــن مشــغول 
ــه خدمــت شــدم و در سوســنگرد، اهــواز و دزفــول، مجروحیــن و رزمنــدگان خدمــت مــی  ب
کــردم و ایــن آغــاز حضــور مــن در جبهــه بــود. بعــد از شــش مــاه حضــور در جبهــه و اتمــام 
دوره، بالفاصلــه بــه همــراه تیــم اضطــراری جنــگ همــراه بــا دکتــر ابوترابــی دوبــاره بــه جبهــه 
اعــزام شــدم و در مــدت حضــورم در اکثــر عملیــات هــا شــرکت داشــتم و بیشــتر اوقــات در 
خــط مقــدم و اورژانــس هــای خــط فعالیــت مــی کــردم و در ســوابقم 23 مــاه حضــور در جبهه 
ــا تــالش، جــان افــراد  ثبــت شــده اســت. خــدا را شــاکرم کــه در مــدت حضــورم توانســتم ب

بســیاری را نجــات داده و حضــورم ثمربخــش و موجــب دلگرمــی رزمنــدگان بــود.
البتــه ایــن نکتــه مهــم را بایــد اضافــه کنــم کــه خوشــبختانه بــر اســاس آمارهــا نیــز موفــق 
ــار و  ــر آم ــما اگ ــم و ش ــته ای ــا گذاش ــر ج ــدت ب ــود در آن م ــی از خ ــار خوب ــم و آم ــوده ای ب
ــتن  ــه نداش ــه ب ــا توج ــران ب ــه ای ــد ک ــی بینی ــد م ــاهده کنی ــا را مش ــی دنی ــات جنگ اطالع
ــات و عــدم آمــوزش مناســب و صحیــح، مــرگ و میــر مجروحیــن ناشــی از جنــگ، در  امکان
مقایســه بــا  بقیــه جنــگ هایــی کــه در دنیــا اتفــاق افتــاده کمتــر اســت. بــه طــور مثــال در 
ــات مناســب، درصــد  ــزات و امکان ــا وجــود داشــتن تجهی ــکا ب ــام، آمری ــکا و ویتن جنــگ آمری
مــرگ و میــر مجروحیــن جنگــی اش 26 درصــد بــود کــه آمــار مناســبی بــود، در حالــی کــه ما 
پــس از پایــان مرحلــه اول عملیــات جنگــی و بــر اســاس آمارگیــری وزارت بهداشــت بــا توجــه 
اینکــه هنــوز پزشــکان و پرســتاران مــا تجربــه و آمادگــی الزم  نداشــتند و سیســتم درمانــی مــا 
بــا نیازهــای مربــوط بــه مجروحیــن جنگــی آشــنا نبــود، بــا ایــن وجــود ســیزده درصــد مــرگ 
و میــر داشــتیم و ایــن نشــانگر عملکــرد درخشــان مــا بــود و کشــورهایی کــه فعالیــت هــای 
ــال  ــه دنب ــی از کشــورها ب ــد و خیل ــن موضــوع بودن ــز متوجــه ای ــد نی نظامــی و جنگــی دارن

تجربیــات پزشــکی مــا در رابطــه بــا جنــگ هســتند.
ادامه در صفحه 4



@
di

ba
ga

ra
nn

aj
af

ab
ad

2

هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

.

در اولیــن فســتیوال بیــن المللــی هنرمنــدان صنایــع دســتی کــه از ۷۸ کشــور دنیــا در شــهر 
کوکنــد ازبکســتان برگــزار شــد ؛ مهنــدس رضــا عابــدی  تنهــا هنرمنــد قلمزنی از شهرســتان 

نجــف آبــاد  )شــهر دهــق  مهردشــت( حضــور پیــدا کــرد .
رضــا عابــدی هــدف از شــرکت  در ایــن فســتیوال را نشــان دادن توانمنــدی هــای هنرمنــدان 
ــا توجــه بــه مشــکالت موجــود  ایــران اســالمی و اســتان اصفهــان  بیــان کــرد  و گفــت : ب

ســعی شــد تــا بهتریــن آثــار را در ایــن فســتیوال ارائــه نمایــد .

حضور هنرمند نجف آبادی در اولین 
فستیوال بین المللی صنایع دستی

ــرقت  ــگیری از س ــور پیش ــه منظ ــی ب ــهروندان گرام ش
ــوئیچ  ــد س ــی مانن ــوازم ایمن ــه ل ــیکلت آن  را ب موتورس
ــرش و  ــد ب ــر ض ــل و زنجی ــاخ، قف ــا ش ــل ب ــی، قف مخف
ــد  ــاخت کلی ــد، س ــز کنی ــر مجه ــی دیگ ــای ایمن قفل ه
یدکــی بــرای موتورســیکلت را بــه افــراد ناشــناس و متفرقه 
نســپارید، موتورســیکلت را در مــکان امــن و مناســب پارک 
کنیــد و حتی االمــکان موتورســیکلت خــود را داخــل 
ــید  ــگ، رس ــان پارکین ــد و از نگهب ــارک کنی ــگ پ پارکین

ــد. ــت کنی دریاف

پلیس هوشمند، امین مردم

همایش شعر مقاومت

ــاد و خاطــره شــهدای  هشــت  ــی داشــت  ی ــه  مناســبت گرام ــت  ب ــش شــعر مقاوم همای
ســال  دفــاع مقــدس  توســط کانــون شــعر و ادب شهرســتان و فرماندهــی بســیج شهرســتان 
نجــف آبــاد  در محــل ســالن بنیــاد آیــت الــه خامنــه ای ) مــد ظلــه العالــی ( برگــزار شــد.

ــن  ــزاری ای ــاد   هــدف از برگ ــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آب ــس اداره فرهن رئی
همایــش را گرامــی داشــت یــاد شــهدای هشــت ســال دفــاع مقــدس عنــوان کــرد  و گفــت : 
تــالش مــا ایــن اســت کــه بــا برگــزاری محافــل ادبــی فــداکاری هــا ی  ارزشــمند دالورمردان 
ایــن مــرز و بــوم  را در دفــاع از ایــن ســرزمین مقــدس پــاس بداریــم و بــدون شــک  زبــان 

شــعر گویاتریــن زبــان در ایــن مهــم اســت .
ــا  ــه ب ــوا ک ــی ن ــک ن ــروه موزی ــط  گ ــک توس ــرای موزی ــس از اج ــی پ ــل ادب ــن محف در ای
حضــور دوســتداران شــعر و ادب فارســی شهرســتان برگــزار شــد ؛ ســرهنگ انــوری جانشــین 
فرماندهــی ســپاه شهرســتان در ســخنان کوتاهــی در خصــوص نقــش شــعر و ادب در عرصــه 
ــال  ــعرا را در انتق ــالت ش ــود، و رس ــوان نم ــی را عن ــی مطالب ــگ تحمیل ــف جن ــای مختل ه

مفاهیــم و ارزش هــای انقــالب بســیار موثــر و مفیــد دانســت.
ــهدای  ــدس و ش ــاع مق ــوع دف ــا موض ــود را ب ــای خ ــروده ه ــاعران  س ــه ش ــه برنام در ادام

ــد  . ــت کردن ــالمی قرائ ــالب اس انق
ــوازی توســط گــروه موســیقی  خاطــره گویــی ، ســخنرانی و اجــرای قطعــات موســیقی دون

شــهید مدافــع حــرم محســن حججــی  پایــان بخــش ایــن مراســم بــود .

بازبینی نمایش های شرکت کننده در جشنواره تئاتر استان

ــن  ــی و یکمی ــده در  س ــرکت کنن ــش  ش ــش نمای ــتان  از  ش ــر اس ــی تئات ــورای بازبین ش
ــل آورد . ــه عم ــد ب ــتان بازدی ــر اس ــنواره تئات جش

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد بــا اشــاره  بــه پتانســیل بــاالی 
شهرســتان نجــف آبــاد در زمینــه فعالیــت هنرهــای نمایشــی  گفــت : امســال شــاهد رشــد 

بیشــتر آثــار رســیده  بــه دبیرخانــه جشــنواره هســتیم.
ســید حســن لــوح موســوی افــزود نمایــش هــای کابوســیدمت امیــر قاســمی  ، راحلــه حمیــد 
عبدالهــی ، دنیایــی کــه میــان اکالیپتــوس هــا گــم شــد روح الــه غضنفــری ، تکــرار میــالد 
معینــی ، مــه لقــا احمــد شــکرانه و هیــوال خوانــی امیــد صالحــی از جملــه نمایــش هایــی 
بــود کــه بــه صــورت حضــوری توســط هنرمنــدان  اســتان اصفهــان از جملــه حمیــد شــهرانی 

، حســن کریمــی و پیمــان کریمــی  مــورد بازبینــی قــرار گرفــت .
لــوح موســوی  افــزود : بعــد از مراحــل بازبینــی آثــار برگزیــده بــه بخــش مســابقه جشــنواره 
ــت  ــاس کیفی ــی و براس ــورای بازبین ــر ش ــاس نظ ــار براس ــداد آث ــه تع ــد ک ــدا می کنن راه پی

ــود. ــخص می ش ــا مش کاره
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ــي و  ــه راهنمای ــان ب ــدان و نوجوان ــی فرزن ــن گرام والدی
ــوزي  ــل ، دلس ــاط ، درک متقاب ــاد ، انضب ــکاري ، اعتم هم
ــدام ،  ــر ک ــتي در ه ــي و کاس ــد. کوتاه ــت نیازمندن و محب
باعــث گرایــش فــرد بــه غیــر از والدیــن و خانــواده شــده 
ــد. ــی کن ــم م ــان فراه ــرای آن ــکاری را ب ــای بزه ــه ه و زمین

پیام های نیروی 
انتظامی به مردم

ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــس مب ــوران پلی ــت: مام ــار داش ــی« اظه ــین باباکالن ــد حس ــرهنگ »محم س
ــه ای را از شهرســتان  ــد محمول ــاد« مطلــع شــدند ســوداگران مــرگ قصــد دارن شهرســتان »نجــف آب

ــه وارد عمــل شــدند. ــد ک ــال دهن ــران انتق ــه اســتان ته ــاد ب نجــف آب
وی افــزود: در ایــن رابطــه 2 ســواری پــژو پــارس کــه یکــی از آنهــا راه پاکــن و دیگــر حامــل محمولــه 

بــود شناســایی و در داخــل شهرســتان نجــف آبــاد توقیــف شــدند.
ایــن مقــام انتظامــی بیــان داشــت: یکــی از خودروهــا حامــل 242 کیلــو و 300 گــرم تریــاک بــود کــه 
ــی  ــا پــالک جعل ــن خــودرو مســروقه اســت و ب ــه عمــل آمــده مشــخص شــد ای در اســتعالم هــای ب

تــردد مــی کــرد.
ســرهنگ باباکالنــی بــا اشــاره بــه دســتگیری 2 ســوداگر مــرگ در ایــن رابطــه اظهــار داشــت: بــرای 

متهمــان پرونــده تشــکیل و بــرای اقدامــات قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل داده شــدند.
ــا  ــاد تاکیــد کــرد: نیــروی انتظامــی در اقصــی نقــاط کشــور ب ــده انتظامــی شهرســتان نجــف آب فرمان
ــادی را تقدیــم کــرده اســت . ــر آســیب مــواد مخــدر مبــارزه مــی کنــد و در ایــن مســیر شــهدای زی اب

حمل 242 کیلو تریاک با خودروی سرقتی

نقــش روســتاییان و عشــایر در تولیــد  و ســازندگی کشــور مهــم و تعییــن کننــده اســت و روســتاییان 
ــگ و آداب و  ــد فرهن ــی و تولی ــواد غذای ــد م ــالمت تولی ــی، س ــت غذای ــذا، امنی ــن غ ــایر در تامی و عش
ــد و یکــی از مظلومیت هــای جامعــه روســتایی در ایــن اســت کــه عــده ای گمــان  ســنن پیشــتاز بوده ان
ــه  ــال آنک ــد، ح ــت می کنن ــداری فعالی ــاورزی و دام ــش کش ــا در بخ ــتاییان تنه ــه روس ــد ک می کنن
روســتاها تولیــد کننــده فرهنــگ و آداب و ســنن بوده انــد. روســتاییان تولیــد کننــدگان هنــر و صنایــع 
دســتی اند. بــرای مثــال فــرش بــه عنــوان بزرگتریــن صنعــت دســتی کشــور، بخــش اعظــم و صادراتــی 
ــران  ــر ای ــت بخــش هن ــه می شــود و زین ــان روســتایی بافت ــردان و زن ــوان م ــا دســتان پرت ــر ب ــن هن ای

زمیــن اســت.
جامعــه روســتایی و عشــایری را مــی تــوان آغازگــر تمــدن بشــری، مظهــر صفــا و صمیمیــت، صداقــت و 
مهمــان دوســتی دانســت، کــه آرامــش و نوع دوســتی، مهربانــی و دارا بــودن میــراث فرهنگــی و معنــوی 
ــه عنــوان رکــن اساســی حفــظ  ــه ای کــه امــروزه ب ــارز ایــن جوامــع می باشــد. به گون غنــی، از صفــات ب

تــوان اقتصــادی و پشــتوانه اســتقالل سیاســی و امنیتــی کشــور محســوب می شــوند.
از ایــن رو شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی روز 15 مهرمــاه را بــه عنــوان روز ملــی روســتا و عشــایر در 
تقویــم ملــی کشــور ثبــت کــرد. پــس ایــن روز فرصــت مغتنمــی اســت بــرای پاسداشــت و ارج نهــادن 
بــه تمامــی مــردان و زنــان روســتایی و عشــایر کــه نقــش مهمــی در فرهنــگ و ســنن، اقتصــاد و هنــر 

ایــن ســرزمین داشــته انــد..

نمایشگاه توانمندی های روستایی و مشاغل خانگی

ــالمندان  ــه س ــای خان ــات امن ــالمند جلســه هی ــه س ــا هفت ــان ب ــم زم ه
ــاد در محــل ســالن اجتماعــات ایــن مجموعــه میزبــان  احســان نجــف آب

ــود. ــه ب ــن موسســه خیری ــای ای ــات امن ــات رییســه و هی اعضــای هی
در ایــن جلســه پــس از اعــالم آمــار عملکــرد یکســاله،  گــزارش مالــی و 

ریزهزینــه هــا و درآمدهــای موسســه بیــان شــد.
ــپ  ــی، پخــش کلی ــات مســئول مال ــی، انتخاب ــه همــت عال جشــن خیری
هــای عملکــرد عمرانــی یکســاله و معرفــی بخــش هــای مختلــف موسســه 

از دیگــر بخــش هــای ایــن جلســه بــود.

جلسه هیات امنای خانه سالمندان احسان

ــط  ــت محی ــی بهداش ــروه مهندس ــان گ ــت: کارشناس ــار داش ــور اظه ــا غی علیرض
ــع  ــه وتوزی ــز تهی ــته از مراک ــخ گذش ــد و تاری ــی فاس ــواد غذای ــرم م 1۷00 کیلوگ

ــد. ــارج ش ــرف خ ــه مص ــف و ازچرخ ــاد کش ــف آب ــی در نج ــواد غذای م
وی افــزود: بــا عرضــه کننــدگان مــواد غذایــی فاســد برخــورد قانونــی و انــواع مــواد 
غذایــی فاســد از جملــه انــواع نوشــیدنی ، کیــک وکلوچــه کشــف شــده در محــل 

دفــن زبالــه ایــن شهرســتان معــدوم شــد.

معدوم سازی 1700 کیلو مواد غذایی فاسد

به مناسبت روز ملی روستا و عشایر
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

دیدار رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان

مهنــدس عســگری و هیــات همــراه بــا معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
شهرســتان دیــدار کردنــد. در ایــن دیــدار مهنــدس راعــی بــا تقدیــر 
از فعالیــت هــای قانــون مدارانــه نظــام مهندســی ســاختمان اســتان 
در راســتای گســترش ایمنــی بناهــای ســاختمانی، بــر ضــرورت بــاز 
نگــری در میــزان اجــرت مهندســان ناظــر و محاســب در خصــوص 
پــروژه هــای گردشــگری و واحدهــای صنعتــی و نیــز رعایــت حــال 

مــردم تاکیــد نمودنــد.

ــم  ــم و عظی ــای مه ــه ه ــه یکــی از برنام ــاد ک ــی نجــف آب کشــتارگاه صنعت
ــن  ــن و دومی ــی و ســاخت اولی ــه اجرای ــاد اســت، هزین شــهرداری نجــف آب
ــام معظــم  ــر مق ــا دفت ــی هــای گســترده ب ــن کشــتارگاه، طــی رایزن ــاز ای ف
رهبری)مدظلــه العالــی( تامیــن شــده اســت و اولیــن فــاز بــا اعتبــاری بالــغ بر 
هشــت میلیــارد تومــان بــا پایــان رســیده و در آینــده ای نزدیــک بــه بهــره 
بــرداری خواهــد رســید. مناقصــه دومیــن فــاز ایــن کشــتارگاه هــم، بــه ارزش 
ــه  ــاختمان و ابنی ــل س ــزات، تکمی ــد تجهی ــامل خری ــان ش ــارد توم 12 میلی
ــکار آن انتخــاب شــده و در حــال اجــرای فــاز دوم مــی باشــد. برگــزار و پیمان

ــر  ــزار و 650 مت ــش از 2 ه ــاحتی بی ــا مس ــتارگاه ب ــن کش ــی ای ــالن اصل س
ــع،  ــر مرب ــای 3 هــزار و 50 مت ــا مجمــوع زیربن ــه، آغــل ب ــع در دو طبق مرب
ســالن پیــش ســرد بــا مســاحت تقریبــی 2 هــزار متــر مربــع، بخــش فــرآوری 
ضایعــات در ۷۸0 متــر مربــع و قســمت اداری بــا مســاحت 530 متــر مربــع، 
از جملــه بخــش هــای ایــن کشــتارگاه صنعتــی اســت. بزرگتریــن کشــتارگاه 
صنعتــی غــرب اصفهــان کــه طــی روزهــای آینــده بــه بهــره بــرداری خواهــد 
رســید، گام مهمــی در رشــد و اعتــالی اقتصــاد شهرســتان و بــرگ زرینــی بــر 

اقدامــات و فعالیــت شهرســتان نجــف آبــاد اســت. 

گذری بر فعالیت های کشتارگاه صنعتی نجف آباد

تولید ۶0 هزار اکسل خودرو

ــزار اکســل  ــاد ســالیانه بیــش از شــصت ه ــام در نجــف آب شــرکت آهــن ف

ــرای نیســان تولیــد  ــی ب ــه واردات ــا یــک ســوم قیمــت نمون ــو ب عقــب و جل

ــا  ــد ت ــت، مــی توان مــی کنــد و در صــورت تســویه مطالباتــش توســط دول

ــد. ــد ایجــاد کن یکصــد اشــتغال جدی

ــرو  ــزده نی ــا پان ــال ۷1 ب ــود را در س ــه کار خ ــاز ک ــه س ــرکت قطع ــن ش ای

شــروع کــرده، در حــال حاضــر قطعــات خــود را بــا اســتاندارد شــرکت هــای 

اروپایــی روانــه بــازار مــی کنــد.

)تصویر تزیینی است(

تکریم و معارفه رئیس اداره هواشناسی

بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویژه، خورشــیدی 
مدیــرکل هواشناســی اســتان و همراهــان ایشــان مراســم تکریــم و 

معارفــه رئیــس اداره هواشناســی شهرســتان برگــزار گردیــد.

با همکاری موسسه فرهنگی هنری 
فرهنگ سازان معاصر 

فانوسی برای زندگی 

معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان در راس هیاتــی از فرمانداری 
بــه همــراه دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان، مدیــران شــبکه 
ــس  ــتان، رئی ــرورش شهرس ــوزش و پ ــان و اداره آم بهداشــت و درم
ــهر نجــف  ــورای اســالمی ش ــس ش ــتان، رئی اداره بهزیســتی شهرس
آبــاد، ســایر مســئوالن اداری، اجرایــی و انتظامــی بــه همــراه خیــران 
و معتمدیــن محلــی و اقشــار مختلــف مــردم بخصــوص فرهنگیــان 
ارجمنــد و رابطیــن ســالمت شهرســتان در همایــش فانوســی بــرای 
ــف شهرســتان و  ــای مختل ــت ادارات و نهاده ــا حمای ــه ب ــی ک زندگ
ــه  ــته ب ــی وابس ــالمت روان اجتماع ــاران س ــت همی ــط جمعی توس
ــهروند  ــاالر ش ــاد در ت ــر مشــاور نجــف آب ــاد مه ــردم نه ــازمان م س

برگــزار گردیــد، حضــور یافتنــد.

 تکریم و معارفه رئیس اداره ثبت اسناد و امالک

در حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه  و معاونیــن 
ــم  ــراه، مراس ــات هم ــتان و هی ــالک اس ــناد و ام ــت اس اداره کل ثب
ــتان  ــالک شهرس ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب ــه رئی ــم و معارف تکری

ــد. برگــزار گردی

 صبحگاه مشترک نیروی های نظامی و انتظامی 

انتظامــی  و  نظامــی  نیروهــای  مراســم صبحــگاه مشــترک  در 
شهرســتان بــه مناســبت نکوداشــت هفتــه نیــروی انتظامی، اســتاندار 
و فرمانــدار شهرســتان ویــژه بــه همــراه نماینــده معــزز ولــی فقیــه و 
امــام جمعــه شــهر نجــف آبــاد، معاونــان فرمانــدار، بخشــداران تابعــه، 
اعضــای شــورای تامیــن شهرســتان، مســئوالن اداری، اجرایــی، 
نظامــی و انتظامــی بــه همــراه شــهرداران، اعضــاء شــوراهای اســالمی 
شــهرها و روســتاهای شهرســتان و جمعــی از خانــواده معظــم شــهدا 

و معتمدیــن محلــی حضــور یافتنــد.

ــگ  ــی،  زن ــروی انتظام ــه نی ــبت هفت ــه مناس ــهری ب ــئولین ش ــور مس ا حض
ــد. ــه ش ــا نواخت ــهید عربه ــی ش ــه دولت ــی در مدرس ــاط اجتماع ــت و انضب امنی

»پلیــس هوشــمند؛ امیــن مــردم« بــه عنــوان شــعار هفتــه نیــروی انتظامــی 
ــی  ــردم م ــه : »م ــت ک ــری اس ــخنان رهب ــه از س ــعار برگرفت ــن ش ــت، ای اس
خواهنــد نیــروی انتظامــی قــوی و مقتــدر باشــد، هوشــمند و پیچیــده باشــد، 
ســالم و امیــن باشــد«؛ کــه  ایــن انتظــارات مــردم از نیــروی انتظامــی اســت.

روزشــمار هفتــه ناجــا نیــز پنــج شــنبه  11 مهرمــاه  روز »بصیــرت، والیــت 

مــداری، ایثــار و شــهادت« ، جمعــه 12 مهــر  روز »خانــواده، آرامــش و 
ــت«،  ــاک، احســاس امنی ــر روز » فضــای مجــازی پ ــنبه 13 مه ــس«، ش پلی
یــک شــنبه 14 مهــر روز »امنیــت اقتصــادی و رونــق تولیــد«، دوشــنبه 15 
ــه  ــی«، س ــت عموم ــم و امنی ــعه نظ ــی، توس ــگیری اجتماع ــر روز » پیش مه
شــنبه 16 مهــر روز » قانــون مــداری، ارتقــاء فرهنــگ ترافیــک« و چهارشــنبه 
ــده  ــذاری ش ــدار« نامگ ــت پای ــرزی، امنی ــدار م ــی، اقت ــر روز« مرزبان 1۷ مه

اســت.

نواختن زنگ امنیت و انضباط اجتماعی
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

به مناسبت هفته جهانی کودک 
رسول گرامی اسام )ص( می فرماید:

» به کودکان خود محبت کنید و نسبت به آنها ترحم نمایید. وقتی به آنها وعده دادید، وفا 
کنید زیرا آنها جز اینکه شما را روزی دهنده خود می بینند تصور دیگری ندارند.«

ادامه از صفحه 1
ــاد در انقــاب  بــه عنــوان کســی کــه چندیــن ســال در جبهــه هــا حضــور داشــتید، از نقــش مــردم نجــف آب
ــاد را در زمــان جنــگ را چــه مــی دانیــد؟ اســامی و جنــگ بیشــتر بگوئیــد. دلیــل حضــور پــر رنــگ نجــف آب

ــد از  ــل و بع ــن در قب ــی و متدی ــی انقالب ــا جــوان های ــراه ب ــی و پرشــور هم ــوان یکــی از شــهرهای مذهب ــی ت ــاد را م نجــف آب
انقــالب نامیــد. ایــن شــهر یکــی از شــهرهایی بــود کــه بــه شــدت مــورد توجــه و خصومــت نظــام شاهنشــاهی و ســاواک بــود 
و شــاید بدانیــد کــه اولیــن شــهری کــه در ایــران در آن حکومــت نظامــی اعــالم شــد، نجــف آبــاد بــود. ســاواک نیــز جنایــات 
بســیاری در ایــن شــهر مرتکــب شــد کــه بــه 11 محــرم ســال 56 مــی تــوان اشــاره کــرد کــه ایــن ســازمان بــا شــکل بســیار بــد 
و ناجوانمردانــه ای بــا مــردم برخــورد کــرد؛ تعــداد بســیاری از مــردم را شــهید کــرد، مغــازه هــا و خانــه هــا را آتــش زد همچنیــن 
خانــه ء دکتــر ابوترابــی و چنــد انقالبــی دیگــر را بــه رگبــار بســت و بــا ایــن اقدامــات خصمانــه ســاواک، نــگاه تمــام دنیــا معطــوف 
بــه ایــن شــهر شــد و از ســر تــا ســر دنیــا بــرای کمــک بــه مجروحیــن و مصدومیــن ایــن شــهر دارو و تجهیــزات پزشــکی ارســال 
شــد. جالــب اســت بدانیــد کــه اکثــر فعالیــت هــای ایــن جوانــان انقالبــی بصــورت خودجــوش و داوطلبانــه بــود و ایــن جوانــان 

فعالیــت هایــی را هــم در ســطح تهــران داشــتند.
ــا پیــروزی شــکوهمند انقــالب اســالمی ایــن نیروهــا ســازماندهی و کمیتــه هــای مردمــی تشــکیل شــد. ایــن شــهر از اولیــن  ب
شــهرهایی بــود کــه در آن جهــاد ســازندگی و ســپاه پاســداران بــا همــان نیروهــای داوطلــب و مردمــی شــکل گرفــت. مــردم نجــف 
ــه دفــاع از میهــن  ــا جــان و دل ب ــا شــروع جنــگ تحمیلــی ب ــاد پــس از انقــالب، دســت از آرمــان هــای خــود نکشــیدند و ب آب
شــان پرداختنــد و جــان هــای بســیاری در راه انقــالب و جنــگ تقدیــم نظــام و رهبــری کردنــد. شــاید کمتــر کســی بدانــد کــه بــا 
شــروع جنــگ ایــن مــردم غیــور بصــورت داوطلــب و متقاضــی، در همــان ســاعات اولیــه جنــگ تحــت  فرماندهــی ســروان صفــری 
فرمانــده نیــروی  ژاندارمــری نجــف آبــاد، بــا تشــکیل تیپــی 300 نفــره و بــا اســلحه هــای  اســلحه خانــه کــه 50 قبضــه ســالح  
بیشــتر نبــود، بــه آبــادان رفتنــد ودر یکــی از مهمتریــن نقــاط جبهــه یعنــی جزیــره مینــو، بــرای دفــاع از وطــن مســتقر شــدند، تــا 
جلــوی ورود عراقــی هــا را بــه داخــل خــاک ایــران بگیرنــد. بایــد گفــت کــه جزیــره مینــو بــه لحــاظ قرارگیــری در حاشــیه ارونــد 
رود، از نقــاط مهــم و اســتراتژیک بــود و حتــی در بعضــی از نقــاط ایــن جزیــره، فاصلــه بــا عراقــی هــا بــه حــدود ششــصد متــر 
مــی رســید. ســروان صفــری بــه همــراه افــرادش آن نقطــه حســاس را انتخــاب کــرد و بــه دفــاع از خــاک پــاک وطــن پرداختنــد 
و از آن ســیصد نفــر فکــر کنــم تعــداد انگشــت شــماری زنــده ماندنــد و بیشــتر بچــه هــا بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل شــدند. 
ــا مختصــری از وســایل و تجهیــزات پزشــکی و دارویــی عــازم  ــود کــه همــراه آن ســیصد نفــر ب دکتــر ابوترابــی جــزو افــرادی ب
جبهــه شــد و حضــور ایشــان موجــب دلگرمــی افــراد گــروه بــود و شــاید بتــوان گفــت ایــن اولیــن حضــور جــدی تیــم پزشــکی 
همــراه گــروه هــای رزمنــدگان بــود. چیــزی نگذشــت کــه بچــه هــای نجــف آبــاد در آبــادان انســجام پیــدا کردنــد. جهــاد نجــف 
آبــاد در آنجــا مســتقر و کلیــه خدمــات پشــتیبانی و مهندســی در آن منطقــه و شــرایط ســخت، بــا امکانــات محــدود را بــه عهــده 

گرفــت و خدمــات پشــتیبانی، لجســتیک و مهندســی بســیار پیچیــده و مهــم جنــگ را انجــام داد.. 
از دیگــر اقدامــات مــردم نجــف آبــاد در جنــگ کــه مــی تــوان بــه آن اشــاره کــرد، گردانــی بــود کــه در آغــاز جنــگ، حــاج احمــد 
کاظمــی بــا فرماندهــی و مدیریــت قــوی خــود تشــکیل داد و بــا حفــر تونلــی از داخــل شــهر آبــادان، کــه ایــن تونــل را نیــز مغنــی 
کاران نجــف آبــاد حفــر کردنــد، توانســتند عراقــی هــا را غافلگیــر کننــد و بتواننــد محاصــره آبــادان را دفــع کننــد و ایــن تونــل 

در شکســت حصــر آبــادان نقــش مهمــی داشــت.
 از ایــن جــا بــه بعــد بچــه هــای نجــف آبــاد گردانــی تحــت عنــوان )) ُهــل و ِهنــدل(( تشــکیل دادنــد و دلیــل نامگــذاری ایــن 
اســم بخاطــر وجــود ماشــین هــای قراضــه و مســتهلک بــود کــه بچــه هــا در اختیــار داشــتند کــه بــا ُهــل و ِهنــدل روشــن مــی 
شــدند. ایــن گــردان در عملیــات هــای بعــد بدلیــل حضــور بــی شــمار بچــه هــای نجــف آبــاد در جبهــه، ابتــدا بــه چنــد گــردان و 
ســپس تیــپ تبدیــل شــد و در عملیــات هــای بعــدی تحــت عنــوان لشــکر ))نجــف اشــرف(( بــه فرماندهــی حــاج احمــد کاظمــی 
در جبهــه هــا حضــور پیــدا کردنــد. بعدهــا نیــز بچــه هــای کاشــان، شــهرکرد و زریــن شــهر هــم اضافــه شــدند و مــی شــود گفــت 
کــه ایــن لشــکر ســرآمد تمــام عملیــات هــا بــود کــه بــه دلیــل احســاس مســئولیت، شــجاعت و دالوری بچــه هــا همیشــه جــزو 
لشــکرهای خــط شــکن بــود. بــا گذشــت زمــان و بــه بدســت آوردن غنائــم جنگــی، ایــن لشــکر قــدرت بیشــتری پیــدا کــرد و 
مــن کــه بــه همــراه دکتــر ابوترابــی در تیــم اضطــراری جنــگ در ایــن لشــکر حضــور داشــتم و در عملیــات هــا در کنــار دیگــر 
رزمنــدگان بــودم. مــواردی کــه گفتــه شــد، تقریبــا قســمتی کوچــک از دالوری هــا و حضــور بچــه هــای نجــف آبــاد در جبهــه 
هــای حــق علیــه باطــل بــود و در آن زمــان کــه نجــف آبــاد 130 هــزار بیشــتر جمعیــت نداشــت، ایــن شهرســتان 2500 شــهید 
تقدیــم نظــام و انقــالب کــرد و ایــن شهرســتان بــه انــدازه ســه اســتان کشــور شــهید دارد. در بیــن ایــن شــهیدان، 110 نفــر از 
فرماندهــان لشــکرها و گــردان هــای دیگــر بودنــد، کــه بــه مجیــد کبیــرزاده فرمانــده لشــکر 2۷ کربــال یــا حــاج غالمرضــا صالحــی 

فرمانــده لشــکر حضــرت رســول اکــرم )ص( مــی تــوان اشــاره کــرد..
کار و ماموریت امدادگران نجف آباد در دفاع مقدس از چه زمانی به صورت جدی آغاز شد؟

در ابتــدا بایــد بگویــم کــه بــا توجــه بــه اتفاقــات قبــل از انقــالب کــه در ایــن شهرســتان پیــش آمــده بــود؛ مــردم امــداد را بــه 
عنــوان یــک نیــاز پذیرفتــه و قبــل از آغــاز جنــگ نیــز دوره هــای آمــوزش کمــک هــای اولیــه را در دبیرســتان دهقان)آمــوزش 
و پــرورش فعلــی(  برگــزار کردیــم و اســتقبال بینظیــری شــده بــود و مــردم بــا مقولــه امــداد و امــداد رســانی آشــنا شــدند. بــا 
شــروع جنــگ، دوبــاره دوره هــای امدادگــری برگــزار شــد و افــراد داوطلــب در ایــن کالس هــا شــرکت کردنــد و دوره هایــی را 

در هــالل احمــر ســپری کردنــد. آغــاز بــه کار امدادگــران بصــورت رســمی و ســازمان یافتــه را از ســال 60  و بــا عملیــات فتــح 
المبیــن مــی تــوان دانســت، کــه توانســتیم امدادگــر جبهــه تربیــت کنیــم و گــردان هــای امدادگــر تشــکیل داده و در هــر گردانــی 

ایــن امدادگــران اضافــه شــوند.
به نظر شما در چه عملیاتی امدادگران بیشترین نقش را داشتند؟

بــه طــور دقیــق نمــی شــود گفــت کــه در کــدام یــک از عملیــات هــا بیشــترین نقــش را داشــتند ولــی مــی تــوان گفــت کــه 
امدادگــران در هــر عملیــات نقــش اساســی و تاثیــر گــذار داشــتند و دوش بــه دوش رزمنــدگان در جبهــه تاثیرگذاربودنــد. و اگر در 
عملیاتــی نقــش امدادگــران پررنــگ دیــده یــا شــنیده شــده، بــه خاطــر پرداختــن بــه ایــن موضــوع اســت. البتــه مــی تــوان گفــت 
کــه در برخــی از عملیــات هــا مثــل والفجــر مقدماتــی، محــرم و یــا رمضــان بدلیــل شــرایط خــاص آن عملیــات کــه بیشــترین 

درگیــری و مجــروح را داشــتیم، اقدامــات امدادگــران بیشــتر نمایــان شــده و زحمــات شــون بیشــتر دیــده شــد.. 
تلخ ترین خاطره شما از روزهای امدادگری در جنگ، چیست؟

خاطــرهء تلخــی از آن دوران نــدارم و شــاید خاطــرات تلــخ مــا لحظاتــی بــود کــه شــاهد شــهادت یکــی از دوســتان و همرزمــان 
خــود بودیــم و آن لحظــات بســیار  ســخت وطاقــت فرســا بــود. در واقــع وقتــی کســی شــهید مــی شــد، موجــب غبطــه  و حســرت 

مــا بــود و امــروز ایــن تلخــی و جــا مانــدن از قافلــه شــهدا بســیار برایمــان تلــخ تــر از گذشــته اســت.
البتــه ایــن را بایــد اضافــه کنــم کــه در آن دوران، لحظــات شــیرینی هــم داشــتیم و هنگامــی کــه مــی توانســتیم رزمنــده ای 
را بــا جراحــات بســیار، بــا تــالش و زحمــات خــود بــه دنیــا بــاز گردانیــم و شــاهد نتیجــه بخــش بــودن تــالش هایمــان باشــیم، 
بســیار برایمــان شــیرین و غــرور آفریــن بــود و حتــی زمانــی کــه بــه خانــه برمــی گشــتیم، ایــن احســاس رضایــت قلبــی همــراه 
مــان بــود و فرامــوش نمــی کردیــم و ایــن احســاس بــا پــول و مادیــات قابــل مقایســه نبــود و حتــی در دوران حضورمــان در شــهر 
و مرخصــی، نیــز از وظیفــه خــود غافــل نمــی شــدیم و در بیمارســتان هــا و مراکــز بهداشــتی مشــغول مــداوای مجروحیــن و 
پیگیــری درمــان آن عزیــزان بودیــم . در واقــع بــدون تعــارف مــی تــوان بگویــم اگــر امــروز ایــن دنیــا برایــم قابــل تحمــل اســت، 

بخاطــر همــان خاطــرات شــیرین جنــگ اســت کــه یــادش هنــوز در ذهنــم باقــی اســت .
پس از جنگ به چه کاری مشغول شدید؟

در دوران جنــگ عــالوه بــر فعالیــت در جبهــه و بیمارســتان هــا، تحصیــالت را بــه اتمــام رســاندم و پــس از جنــگ نیــز عــالوه بــر 
تدریــس عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه شــدم و از ثمــرات دوران تدریــس، مــی توانــم بــه تربیــت پرســتاران بســیار اشــاره کنــم. 
البتــه در دوران پــس از جنــگ هیــچ گاه از آزادگان و جانبــازان فــداکار غافــل نشــدم و خرســندم کــه توانســتم کمــک هایــی در 
حــد تــوان خــود، مثــل تاســیس نقاهتــگاه شــهید رجایــی کــه بــا کمــک و همــکاری دوســتان دیگــر آن مــکان  ساختیم،اشــاره 

کنــم.
آیا امدادگران به غیر از وظیفه اصلی شان که امداد و نجات بود، درگیر جنگ هم می شدند؟

ــه شــخصه هیــچ  ــی ب ــم ول ــاد بگیری ــدازی را ی ــا تفنــگ و تیران ــود کــه کار ب ــا دو عملیــات دســتور فرماندهــی ایــن ب در یــک ی
وقــت ایــن اتفــاق بــرای مــن پیــش نیامــد کــه کیــف امدادگــری را زمیــن گذاشــته و تفنــگ بــه دســت بگیــرم. تــا آنجــا کــه 
ذهنــم یــاری مــی کنــد و اطــالع دارم بــرای خیلــی از دوســتان و همکارانــی را کــه مــی شناســم، فکــر نمــی کنــم بــرای آنــان 

نیــز چنیــن اتفاقــی افتــاده باشــد.
شــاید بتــوان گفــت امدادگــران در جنــگ جــزو افــرادی بودنــد کــه پــس از جنــگ کمتــر بــه آنــان پرداختــه 
و توجــه شــده اســت. بــا توجــه بــه ایــن موضــوع قصــد نداریــد خاطــرات خــود را چــاپ و یــا منتشــر کنیــد؟

ــا بــه تصویــر کشــیدن و نوشــتن  در ابتــدا بایــد بگویــم کــه بســیج جامعــه پزشــکی در چنــد ســال گذشــته ســعی کــرد کــه ب
ــا  ــد ت ــا را منعکــس کن ــالش ه ــن ت ــد گوشــه ای از ای ــی بتوان ــر ابوتراب ــران جبهــه و جنــگ دکت ــرد امدادگ ــزرگ م خاطــرات ب
مانــدگار شــود ولــی متاســفانه هنــوز ایــن اتفــاق بــه طــور کامــل نیفتــاده اســت و اخیــرا نیــز موسســه ســوره مصوبــه ای تصویــب 
ــا و  ــه ه ــا و جمــع آوری مصاحب ــالش ه ــام ت ــا تم ــوز ب ــی هن ــه مســتند شــود ول ــل ب ــن خاطــرات نوشــته و تبدی ــه ای ــرد ک ک

خاطــرات متاســفانه هنــوز ســاخته نشــده اســت.
بنــده نیــز قصــد دارم خاطــرات آن دوران باشــکوه و بــه یــاد ماندنــی را تبدیــل بــه کتــاب و یــا مســتند کنــم و خوشــبختانه گوشــه 
ای از ایــن فعالیــت انجــام شــده اســت و امیــدوارم کــه بــا کمــک دوســتان فرصــت ایــن امــر مهــم را داشــته باشــم تــا گام مهمــی 

در جهــت حفــظ و نشــر ایــن خاطــرات و آن دوران مهــم و تاثیــر گــذار برداشــته باشــم.
از تاثیرات جنگ بر مردم نجف آباد بیشتر توضیح دهید.برایمان بگویید.

ــرای حفــظ ایــن دســتاوردها  ــاد احســاس مســئولیتی در قبــال انقالبشــان و دســتاوردهای انقــالب داشــتند و ب مــردم نجــف آب
بســیار جانفشــانی کردنــد و اگــر فــداکاری مــردم ایــران و رزمنــدگان غیــور ایــن شهرســتان نبــود، بــا توجــه بــا امکانــات عــراق و 
حمایــت کشــورهای دیگــر، شــاید شــاهد اتفاقــات دیگــری بودیــم و خیلــی چیزهــا عــوض مــی شــد و جنایــات عجیبــی رخ مــی 

داد ولــی خوشــبختانه مقاومــت مــردم مانــع ایــن اتفــاق شــد.
مــردم غیــور نجــف آبــاد نیــز هماننــد دیگرمــردم  بــا فرســتادن بچــه هایشــان بــه جبهــه هــای جنــگ و بــا ایثــار مثــال زدنــی 
شــان توانســتند در حفــظ ایــن نظــام و کشــور ســهم مهمــی داشــته باشــند و بــی شــک اســتقالل امــروز کشــورمان را مدیــون و 
مرهــون شــهیدان، فــداکاری جانبــازان و صبــر آزادگان مــان هســتیم و خــدا را شــاکرم کــه شهرســتان نجــف آبــاد نیــز در ایــن 
ــار دیگــر در از آزمــون الهــی ســربلند بیــرون  ــد و یــک ب ــه خوبــی پــس دادن ــوده و امتحــان شــان را ب آزمــون ســخت موفــق ب

آمدنــد.

ــان دوره و اســتعدادیابی آکادمــی اســکیت احســان برگــزار  ــزرگ پای جشــنواره ب
شــد.

ــت  ــه هم ــتان ب ــکیت شهرس ــتعدادیابی اس ــان دوره و اس ــزرگ پای ــنواره ب جش
هیــات اســکیت شهرســتان  و آکادمــی اســکیت احســان  بــا بیــش از 65 شــرکت 
کننــده در دو بخــش پســران و دختــران در ســالن ورزشــی موهبــت برگــزار شــد.

ــای  ــم ه ــس از انجــام تســت ورودی تی ــدگان پ ــن جشــنواره شــرکت کنن در ای
ــد. ــت کردن ــز دریاف ــود را نی ــی خ ــان دوره آموزش ــکام پای ــطح C آکادمی،اح س

مســابقات جــودو قهرمانــی نوجوانــان دختــر کشــور در شــهر زنجــان برگــزار شــد کــه تیــم 
اســتان اصفهــان بــه مربیگــری فــروغ رضایــی و بــا حضــور پردیــس عیــدی ونــدی، نازنیــن 
ســورانی، رعنــا عیــدی ونــدی و نرگــس مــری از نجــف آبــاد در بیــن 20 تیــم از اســتان 
ــول  ــن مســابقات بت ــد. در ای ــی ش ــب قهرمان ــام نای ــه کســب مق ــق ب ــف موف ــای مختل ه

پورشــبان از نجــف آبــاد بــه عنــوان داور قضــاوت کــرد. 
نتایج انفرادی مسابقات : 

پردیس عیدی وندی وزن 5۷- کیلو، مدال طال - نازنین ســورانی وزن 40- کیلو،مدال نقره
مربی تیم اســتان : فروغ رضایی )نایب رییس هیات جودو نجف آباد

ــه همــت  ــی ناشــنوایان ب ــه مناســبت روز جهان ــاده روی خانوادگــی ب همایــش پی
ــای  ــات ورزش ه ــان، هی ــکاری اداره ورزش و جوان ــا هم ــنوایان و ب ــون ناش کان
همگانــی و کمیتــه داژبــال هیــات همگانــی شهرســتان در روز جمعــه برگــزار شــد. 
ایــن همایــش پیــاده روی از چهــارراه نوبهــار بــه ســمت پــارک کوهســتان نجــف 
ــال ویــژه آقایــان، مســابقات دارت ویــژه  ــا برگــزاری مســابقات داژب ــاد همــراه ب آب
ــدان انجــام  ــه من ــر از عالق ــا حضــور 60 نف ــارک کوهســتان ب ــوان در محــل پ بان
ــلیانی  ــود یس ــش محم ــن همای ــد. در ای ــدا ش ــزی اه ــان جوای ــه در پای ــد ک ش
ــانی  ــا لس ــتی، فریب ــس اداره بهزیس ــکار رئی ــان، قناعت ــس اداره ورزش و جوان ریی
ــی و مســئول  ــات ورزش هــای همگان ــر هی ــب رییــس و دبی ــان نای ــر یزدانی و اکب
ــه در  ــتند ک ــتان حضــور داش ــی شهرس ــهای همگان ــات ورزش ــال هی ــه داژب کمیت
پایــان از اعضــای هیــات همگانــی کــه در امــر برگــزاری ایــن همایــش همــکاری 

ــر شــد ــی تقدی ــا اهــدای هدایای ــد ب کردن

جشنواره پایان دوره و استعدادیابی اسکیت نایب قهرمانی بانوان جودو همایش پیاده روی
به مناسبت روز جهانی ناشنوایان

ــورت دوره ای  ــه دارت بص ــاد در خان ــف آب ــتان نج ــگ شهرس ــابقات دارت لی مس
ــام اول شــد. ــه کســب مق ــق ب ــان موف ــان محمــد ربیعی ــه در پای ــزار شــد ک برگ

نتایج مسابقات
ــزدی ، مقــام دوم- عظیمــه حــاج امینــی      محمــد ربیعیان،مقــام اول - علیرضــا ای

مقــام ســوم   رضــا شــاه محمــدی، مقــام چهــارم

مسابقات دارت لیگ نجف آباد
کانــون بســیج ورزشــکاران بــا همــکاری ناحیــه مقاومــت بســیج نجــف آبــاد بــه مناســبت 
هفتــه ســالمند  از پیشکســوتان و قهرمانــان بســیجی ورزش شهرســتان در ســالن 
ــود  ــور محم ــا حض ــل ب ــم تجلی ــن مراس ــل کرد.ای ــاد تجلی ــف آب ــپاه نج ــات س اجتماع
ــت  ــئول تربی ــت مس ــان صف ــرهنگ پیم ــس اداره ی ورزش و جوانان،س ــلیانی رئی یس
ــواری جانشــین فرماندهــی  بدنــی ســپاه صاحــب الزمــان اســتان اصفهــان، ســرهنگ ان
ــیج  ــئول بس ــی مس ــعید کیان ــف آباد،س ــپاه نج ــی س ــت بدن ــئول تربی ــدی مس و محم

ــی،   ــی تفریح ــازمان رفاه ــئول ورزش س ــی مس ــی خاک ــکاران، عل ورزش
محمدامیــن موحــد معــاون اداره آمــوزش و پــرورش و جمعــی از پیشکســوتان و 

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــی شهرس ــان ورزش قهرمان

تجلیل از پیشکسوتان و قهرمانان بسیجی ورزش 


