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بزرگداشت مادران و 

همسران آسمانی
تقدیر از پزشکان، 

پرستاران و کادردرمان
ساماندهی ورودی شمالی 
نجف آباد با کاری مشارکتی

پیام شهردارنجف آباد به 
مناسبت دهه فجر

ادامه در صفحه7

به مناســبت ایام خجســته والدت حضرت فاطمه زهرا)س( و حضرت علی )ع( و همزمان با پنجم اسفند، 

ســالروز حماســه و ایثار مردم نجف آباد جشــنواره اســتانی خوشنویســی »مهر و ماه« برگزار می شــود.

هنرمنــدان مــی تواننــد در ایــن جشــنواره کــه بــا همــکاری اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرســتان 

نجــف آبــاد، ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری و انجمــن خوشنویســان نجــف آبــاد 

طــرح ریــزی شــده در دو بخــش میــاد حضــرت فاطمــه)س( و حضــرت علی)ع( شــامل: آیات شــریفه 

ــرآن، احادیــث، خطبــه هــای نهــج الباغــه و خطبــه حضــرت زهــرا)س( و بخــش وصــف نجــف  ق

آبــاد شــامل: شــهدا، علمــا، فرهیختــگان، و.. شــرکت نمــوده و تصویــر آثــار )هــر هنرمنــد در هربخــش 

حداکثــر دو اثــر صرفــا نســتعیق( خــود را تــا تاریــخ 7 اســفند 99 بهمــراه مشــخصات کامــل به صفحه 

اینســتاگرام @kharoon.ir  ارســال نماینــد.

جوایز جشنواره:

نفر اول تا ســوم هر بخش به ترتیب 20، 15 و 10 میلیون ریال به همراه لوح تقدیر و تندیس جشــنواره

الزم بــه ذکــر اســت اثــر اول و برتــر هــر بخش بــه دبیرخانه جشــنواره تعلق خواهد گــرف و از ســایر آثار 

منتخــب نیــز نمایشــگاهی جهــت بازدیــد عمــوم در نگارخانــه مهــر، خانــه کبیــرزاده برپــا خواهد شــد.

فرماییــد. حاصــل  تمــاس  شــماره 42658140-3   بــا  بیشــتر  اطاعــات  کســب  جهــت 

جشنواره استانی خوشنویسی مهر و ماه
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خبرکوتاه

بازدید از کتابخانه زهرائیه

آماده سازی تجهیزات صنعت برق      
ــا هزینــه پانصــد میلیــون تومانــی، نبشــی هــای 100 دکل خطــوط انتقــال400 و230 کیلــو ولــت موجــود در انبــار  ب

نجــف آبــاد دســته بنــدی و کــد بنــدی گردیــد.
ــا دو  ــرارداد ب ــرق اســتان اصفهــان گفــت: طــی دو ق ــی و پشــتیبانی  انبارهــای شــرکت ب ــاون مال جــال رحیمــی مع
ــی  ــن و ارزش تقریب ــزار ت ــه وزن 2ه ــال ب ــوط انتق ــف خط ــای مختل ــی دکل ه ــد نبش ــزار ک ــکار، 11ه ــرکت پیمان ش

ــد. ــاده اســتفاده گردی ــدی و آم ــان، دســته بن ــارد توم 60میلی
رحیمــی بــا اشــاره بــه باقــی مانــدن حــدود 300 تــن نبشــی مشــابه در انبــار ایــن شــرکت و برنامــه ریــزی بــرای آمــاده 
ســازی آن هــا در آینــده افــزود: در دســته بنــدی صــورت گرفتــه، تعــداد 27 بــرج دومــداره400 کیلوولــت، 18 بــرج تــک 
مــداره400 کیلوولــت، 27 بــرج دو مــداره 230 کیلوولــت و 27 بــرج تــک مداره 230 کیلو ولت آماده ســازی شــده اســت.

بــا حضــور دکتــر رضایــی، اســتاندار اســتان و  خانــم دکتر ابتــکار معــاون امور زنــان و خانــواده رئیس 
جمهــور، معــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعی اســتاندار، معــاون هماهنگی توســعه و منابع اســتاندار 
و فرمانــداران اســتان بــه مناســبت ســالروز رحلــت حضرت فاطمــه بنت اســد )س(، نشســت مجازی 

بــا محوریــت بزرگداشــت مادران و همســران آســمانی برگــزار گردید. 
در ایــن نشســت خانــم دکتــر ابتــکار، ضمــن تســلیت ایــن روز بــه حاضریــن و کلیــه زنــان کشــور 
باالخــص مــادران و همســران شــهداء افزودنــد: زنــان همــواره دوشــا دوش مــردان در همــه صحنــه 
 هــای انقــاب حضــور داشــته انــد کــه گــواه مســتند ایــن موضــوع وجــود بیــش از هفــت هــزار زن 
جانبــاز در کشــور اســت کــه خــود مبیــن حضــور درخشــان و پــر رنــگ زنــان در نظــام مقــدس 
ــواده  ــان و خان ــوزه زن ــه کار ح ــن موضــوع ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــوری اســامی اســت. ایشــان ب جمه
فرابخشــی اســت از حضــور پژوهشــگران و مدرســین دانشــگاه هــا در ایــن عرصــه خبــر دادنــد. خانم 
دکتــر ابتــکار در ادامــه خبــر از برگــزاری کنگــره 17 هــزار زن شــهید و جانبــاز و آزاده کشــور دادنــد 
کــه ابتــدا بــه صــورت نشســت  هــای اســتانی و در نهایــت بــه صــورت کنگــره سراســری و ملــی 
برگــزار مــی گــردد. در ایــن نشســت آقــای مهنــدس راعــی، ضمن تســلیت ســالروز ارتحــال حضرت 
ام البنیــن )س( ، مــادران و همســران شــهدا را اســوه هــای بــی بدیــل مقاومــت، از خودگذشــتگی و 
ایثــار برشــمردند کــه همــواره بــا تاســی از ائمه معصومیــن و بانــوان مکرمه چــون حضــرت ام البنین 
)س(، مــادر دالور ســقای کربــا بــه نقــش آفرینــی و تربیــت آینــده ســازان ایــن ســرزمین همــت 
گمــارده انــد. رئیــس شــورای اداری شهرســتان بــا تصریــح بــر دیــدار برنامــه ریــزی شــده با خانــواده 
شــهدا باالخــص در ایــام مبــارک دهــه فجــر خواســتار مســتند ســازی خاطــرات ایــن نمادهــای 
مقاومــت گردیدنــد. ایشــان همچنیــن بــر ضــرورت اعطــای تســهیات قــرض الحســنه و مشــوق 

هــای اقتصــادی بــرای زنــان کارآفریــن تصریــح و بــر اجرایــی نمــودن طرح هــای مرتبــط بــا مهــارت 
موثــر زندگــی، کنتــرل خشــم و ... بــرای دانــش آمــوزان و اولیــاء بــا توجــه بــه گســتره جامعــه فــرا 
اطاعاتــی تاکیــد کردنــد. در انتهــای ایــن جلســه از مــادران و همســران شــهدا و جانبــازان اســتان 

اصفهــان تجلیــل بــه عمــل آمــد.

بزرگداشت مادران و همسران آسمانی

همزمــان بــا آزمون سراســری خوشنویســی در ســطح کشــور، آزمون خوشنویســی در نجــف آباد 
در ســطوح مختلــف خوشنویســی و از خــط مقدماتی تا  ممتاز در ســه روز متوالی برگــزار گردید .

مســئول آمــوزش و امتحانــات انجمــن خوشنویســان نجــف آباد گفــت: ایــن آزمــون در دو بخش 
خــط تحریــری و خــط درشــت  و در دوره هــای مقدماتــی، متوســط، خــوش، عالــی و ممتــاز و 
خــط تحریــری در ســه ســطح مقدماتــی، تکمیلــی و پیشــرفته بــا شــرکت بیــش از 60 نفــر از 

عاقــه منــدان هنــر خوشنویســی برگــزار شــد. 
امیــر جعفــری افــزود: ایــن آزمــون بــه همــت انجمــن خوشنویســان نجف آبــاد و بــا نظــارت اداره 
فرهنــگ و  ارشــاد اســامی در ســه روز متوالــی چهارشــنبه ، پنجشــنبه و جمعــه ، 8 و 9 و 10 
بهمــن  مــاه از ســاعت 14 الــی 19  در محــل ســالن اجتماعــات اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

نجــف آبــاد و بــا رعایــت کامــل پروتــکل هــای بهداشــتی برگــزار شــد.
وی هــدف از برگــزاری ایــن آزمــون را ارتقاء ســطح خوشنویســی هنرجویان انجمــن و عاقمندان 
بــه ایــن رشــته مقــدس اعــام نمــود و افــزود: آزمــون هــای خوشنویســی بــه منظــور اعطــاء 
مــدرک معتبــر انجمــن خوشنویســان ایــران بــه هنرجویــان در ایــن شهرســتان برگزار می شــود 
و  حضــور عاقمنــدان بــه هنــر خوشنویســی در شهرســتان نجــف آبــاد کــه یکــی از قطــب های 

خوشنویســی کشــور مــی باشــد؛ مایــه مباهات و خرســندی اســت.
ــد افــزود در ایــن  ــم بودن ــا بیــان اینکــه 60 درصــد از شــرکت کننــدگان خان امیــر جعفــری ب
ــود. ــا ســن 9 ســال شــرکت کــرده ب آزمــون کوچکتریــن هنرجــوی رشــته خــط تحریــری ب

آزمــون هــای خوشنویســی بــه منظــور اعطــاء مــدرک معتبــر انجمــن خوشنویســان ایــران بــه 
هنرجویــان در ایــن شهرســتان برگــزار مــی شــود و هــر ســال  بــه تعــداد عاقــه منــدان بــه این 

هنــر معنــوی  افزایــش مــی یابــد.

آزمون خوشنویسی 

ــیابانی   ــن آس ــاق محمدحس ــه اتف ــاد ب ــف آب ــهرداری نج ــادی ش ــف آب ــزی نج ــد مغ محم
نایــب رییــس ،محســن پوراســماعیلی و مهــدی حــاج صادقیــان اعضــای شــورای اســامی 
شــهر، مهنــدس فردوســی مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی ، اجتماعــی و ورزشــی و رضایــی 
ــل آورد. ــه بعم ــه زهرائی ــدی از کتابخان ــهرداری بازدی ــل ش ــن المل ــور بی ــات و ام مدیرارتباط

ــاد در ســال 1366 توســط خیــری بلنــد همــت، در  ــه عمومــی زهرائیــه نجــف آب کتابخان
مرکــز شهرســتان نجــف آبــاد تاســیس شــد. موســس ایــن کتابخانــه، حــاج آقــا مجتبــی 
آیــت، بــه علــم و دانــش عاقــه وافــری داشــت و از ایــن رو وی را “آیــت همــت و دانایــی” 
خواندنــد. ایــن  کتابخانــه طــی ســال هــای گذشــته و بــا مدیریــت بزرگانــی از ایــن خطــه 
توانســته عــاوه بــر توســعه روزافــزون فعالیــت هــای کتابخانــه ای، بــرای تمامــی اقشــار 
شهرســتان از جملــه کــودکان، دانــش آمــوزان، دانشــجویان، مــادران و ... بســتری مناســب 

بــرای یادگیــری و دانــش افزایــی فراهــم کنــد.
ایــن کتابخانــه در ابتــدای خیابــان فردوســی شــمالی، کوچــه شــهید کســمایی واقــع شــده 
اســت و  بــا توجــه بــه نیازمنــدی همشــهریان عزیــز در بخــش هــای مختلفــی فعالیــت مــی 
کنــد کــه در حــال حاضــر عبارتنــد از: کتابــداری، آمــوزش و پژوهــش و کــودک و نوجــوان 
)قاصــدک( کــه بــا مراجعــه بــه هرکــدام در منوهــای وب ســایت، مــی توانیــد توضیحــات 

بیشــتری راجــع بــه هــر بخــش دریافــت کنیــد.

نشست مجازی  به مناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا به ریاست استاندار استان اصفهان 
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معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــه همــراه دکتــر اعتصامپــور مدیــرکل درمــان تامین 
اجتماعــی اســتان در جمــع کادر درمان بیمارســتان حضــرت فاطمــه الزهرا )س( شهرســتان حضور 
یافتنــد. در ایــن ایــن دیــدار مهنــدس راعــی، ضمــن عــرض تســلیت بــه مناســبت ســالروز ارتحــال 
حضــرت فاطمــه بنــت اســد )س(  و گرامیداشــت روز تکریم مــادران و همســران شــهداء، حضرت ام 
المبنیــن )س( را نمــاد یــک زن مســلمان مبــرز برشــمردند و افزودنــد: زنــان ایران اســامی با تاســی 
از ایــن اســوه منیــع والیتمــدار مــی بایســت در پــرورش و تعلیــم فرزنــدان خویــش از آن حضرت که 
نمونــه بــی بدیــل اخــاص و ادب بــوده انــد، بهــره بگیرنــد. در ایــن دیــدار فرمانــدار ویژه شهرســتان، 
در خصــوص رونــد تکمیــل پــروژه هــای اجرایــی و ارتقــاء خدمــات بیمارســتان تامیــن اجتماعــی 
شهرســتان تبییــن موضــوع نمودنــد. ایشــان ضمــن تقدیــر از اهتمــام مجدانــه پزشــکان، پرســتاران 
و کادر زحمتکــش درمــان شهرســتان باالخــص پرســنل نیــک اندیــش و خدمتگــزار بیمارســتان 
فاطمــه الزهــرا)س( در طــول مــوج هــای گســترش بیمــاری پاندمیــک کرونــا بــر ضرورت گســترش 

ظرفیــت درمانــی درخــور شهرســتان تاکیــد و خواســتار هماهنگــی موثر مراکــز درمانی شهرســتان 
در هدایــت بیمــاران بــه صــورت برنامــه ریــزی شــده و هدفمنــد گردیدنــد. ایشــان بر افزایــش میزان 
رضایتمنــدی مقبــول شــهروندان، تکریــم اربــاب رجــوع و صیانــت و ســیادت از قانــون مترقی حقوق 
شــهروندی باالخــص در مراکــز درمانــی، بیمارســتان هــا، کلینیــک هــا و پاراکلینیــک هــا تاکیــد و 
خواســتار ارائــه امکانــات بیشــتر بهداشــتی و درمانــی ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه شهرســتان بــا 
عنایــت بــه گســتردگی درخــور تامــل جامعــه هــدف و نقطــه کانونــی بــودن شهرســتان ویــژه نجف 
آبــاد در غــرب اســتان گردیدنــد. در ایــن دیــدار دکتــر اعتصامپــور ضمــن تقدیــر و تشــکر از معــاون 
اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و ســایر مســئولین شهرســتان از جملــه امــام جمعــه معــزز 
ــا تبییــن ضــرورت هــا،  ــاد و نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای اســامی ب نجــف آب
رویکردهــا و کمبودهــای جــاری قــول همراهــی و مســاعدت الزم در تخصیــص تســهیات و کمــک 

هــای درمانــی بــه شهرســتان را عنــوان نمودنــد.

شب شعر “ میالد خورشید “
بــه مناســبت فــرا رســیدن میــاد بــا ســعادت حضــرت فاطمــه زهــرا و فرارســیدن دهــه مبــارک فجــر مراســم شــب شــعر میاد 
خورشــید بــه همــت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ، و بــا همــکاری کانــون شــعر و ادب پارســی اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی شــهرداری و ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری و بــا هــدف تکریــم و بزرگداشــت روز زن 
و بزرگداشــت بانــوی دو عالــم حضــرت زهــرای مرضیــه ) س(  و همچنیــن چهــل و دومیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی در 

محــل فرهنگســرای خــارون  برگــزار مــی شــود.
گفتنــی اســت شــب شــعر میــاد خورشــید روز پنجشــنبه 16 بهمن مــاه از ســاعت 18 عصر در فرهنگســرای خــارون به نشــانی : 

بلــوار شــهید حججــی ، مجــاور ارگ شــیخ بهایــی بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی برگزار می شــود 

تقدیر از پزشکان، پرستاران و کادر درمان 

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــه همــراه امــام جمعــه ویاشــهر، رئیس بنیاد شــهید 
و امــور ایثارگــران شهرســتان، شــهردار شــهر نجــف آبــاد و هیــات همــراه ضمــن حضــور در بیــت 
مکــرم شــهید مدافــع حــرم؛ »شــهید کمیــل قربانــی«، فرزنــد عبدالرحیــم کــه در دفــاع از حــرم 
مطهــر عقیلــه بنــی هاشــم، حضــرت زینــب )س( در شــهر حلــب ســوریه بــه فــوز عظیــم شــهادت 
نائــل آمدنــد، بــه مناســبت روز تکریــم مــادران و همســران آســمانی حاضــر و بــه مقام شــامخ شــهدا 

باالخــص آن شــهید عزیــز ادای احتــرام نمودنــد.
. در ایــن نشســت صمیمــی و خــارج از تکلــف مهنــدس راعــی،، ارتحــال فاطمــه بنــت اســد )س(، 
مــادر ســقای رشــید دشــت کربــا، حضــرت ابوالفضــل العبــاس )ع( را تســلیت و تعزیــت عــرض 
نمودنــد و بــا گرامیداشــت یــاد و خاطره » شــهید واال مقــام کمیل قربانــی« از روز مادران و همســران 
آســمانی بــه عنــوان نمــادی در راســتای قدردانــی مســتمر و مستحســن مــردم فهیــم ایــران عزیز از 
ایثارگــری هــا و از خــود گذشــتگی هــای مــادران و همســران شــهدا یــاد نمودنــد و افزودنــد: همــه 
آحــاد مــردم و باالخــص همــه مســئوالن نســبت بــه خانــواده شــهدا مســئولیت ژرفــی دارند، ایشــان 
مکلــف بــه ادای دیــن خــود بــا خدمــت رســانی جهــادی و منطبــق بــر ضوابــط اســامی و قانونــی 
جــاری نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران هســتند. کلیــه مــا بایــد بدانیــم ایــن جایــگاه هایی 
کــه کارگــزاران در آن بــه ســر مــی برنــد در ازای چــه خــون هــای مقدســی میســر گردیــده اســت.

در ایــن جلســه عنــوان شــد صبــر و مقاومــت مــادران و همســران شــهدا پس از شــهادت عزیزانشــان 
ــا امیــدی  ــود کــه موجــب یــأس و ن ــوان ایــن ســرزمین ب جلــوه ای دیگــر از حماســه آفرینــی بان

دشــمنان ایــران اســامی شــده اســت.
شــهادت یگانــه واژه مقدســی اســت کــه مکتــب عاشــورائی امــام حســین)ع( را بــه نهضــت و انقــاب 

اســامی ایــران هدیــه کــرد، و شــهیدان گرانقــدر ایــن مــرز و بــوم مفتخــر بــه دریافــت ایــن هدیــه 
و درجــه گرانبهــا شــدند؛ در واقــع خانــواده هــای بزرگــوار شــهدا بودنــد کــه امــر الهــی را مبنــی بــر 
جهــاد در راه خــدا و ایســتادگی در مقابــل ظلــم و جــور ظالمــان بــه امــوال و انفــس، لبیــک گفتند و 

بســتر الزم را در جامعــه اســامی بــرای قهرمــان پــروری و شــهادت مهیــا کردنــد.
ســتوان یکــم پاســدار شــهید » کمیــل قربانــی« متولــد 1366 از نیروهــای لشــگر زرهــی 8 نجــف 
اشــرف نجف آبــاد، 25 آبــان1396 هنــگام مأموریــت مستشــاری در ســوریه بــه شــهادت نائــل گردید 

و در گلــزار شــهدای شــهر کهریزســنگ بــه خــاک ســپرده شــد.

تقدیر از خانواده شهید مدافع حرم »کمیل قربانی«

حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در جمع کادر درمان بیمارستان فاطمه الزهرا )س(

همزمان با سالروز وفات حضرت ام البنین)س( و به مناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا

ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــه 
همــراه فرماندهــی نیــروی مقامت بســیج، مدیــر عامل فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شــهرداری و 
جمعــی از مســئولین شهرســتان بــا خانواده شــهید فتــح اله عابدینــی دیدار و گفت و گــو کردند.

ســید حســن لــوح موســوی بــا بیــان اینکــه کــه آرامــش، امنیــت و عــزت امــروز مــا از خــون 
پــاک شــهدا، و جــان فشــانی هــای آنــان اســت  بــر ضــرورت ادامــه راه و یــاد شــهیدان تاکیــد 
کــرد و گفــت: دیــدار بــا خانــواده معظــم شــهدا کمتریــن کاری اســت کــه مــی تــوان انجــام داد 
و بــرای ادامــه راه شــهداء خدمــت بــه خانــواده شــهداء و تجدیــد میثــاق بــا آرمــان هــای شــهدا 

بــر هــر کســی واجــب و الزم اســت.
وی ضمــن ابــراز تاســف در فقــدان مــادر و پــدر ایــن شــهید واالمقــام گفــت: گــر چــه مــادر و 
پــدر ایــن شــهید بزرگــوار آســمانی شــده انــد ولــی تکریــم و بزرگداشــت مــادران و همســران 

شــهداء و حفــظ و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس وظیفــه ی همــه ماســت.

خاطــر نشــان مــی شــود شــهید فتــح الــه عابدینــی ســال 1343 متولــد شــد و ســال 1360 
در عملیــات »مــوالی متقیــان« در تنگــه چزابــه بــه درجــه رفیــع شــهادت رســید و پیکــر ایــن 
شــهید واال مقــام  پــس از 39 ســال، همزمــان بــا ســالروز شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا )س( 

بــه آغــوش خانــواده و مــردم شــهید پــرور شهرســتان نجــف آبــاد بازگشــت.
فرازی از وصیت نامه شهید گرانقدر فتح اله عابدینی:

ــهیدان  ــه رو راه ش ــتم دنبال ــی خواس ــه م ــردم ک ــاب ک ــن راه را انتخ ــل ای ــه آن دلی ــن ب م
ــه خــدای خــود  ــا عشــقی کــه ب کربــای حســین و شــهیدان کربــای ایــن زمــان باشــم و ب
داشــتم بــه ســوی او شــتافتم. هــر چنــد خــون مــن بــرای اســام و کتــاب خــدا ارزش زیــادی 
ــا دادن ایــن خــون در راهــش، خــدای خــودم را راضــی کنــم. ــم ب ــی انشــاهلل بتوان ــدارد ول ن

دوســتان از امــام و والیــت فقیــه پیروی کنید. قدر ایــن نعمت را بدانید و حســین زمانمان را رها 
نکنیــم، منافق هــا را ســرکوب کنیــد چــون آنهــا هســتند کــه قلــب امــام را بــه درد مــی آوردند.

شهید تازه تفحص شده »فتح اهلل عابدینی«

 همزمان با ایام وفات حضرت ام البنین )س( دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نجف آباد به همراه جمعی از مسئولین شهرستان با خانواده 
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عملیات اجرایی مدارس برکت

                      دستگیری سارق سیم های مخابراتی
فرماندهــی انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از دســتگیری ســارق ســیم کابــل مخابراتــی در عملیــات مامــوران کانتــری 17 

گلدشــت ایــن شهرســتان خبــر داد.
ســرهنگ محمــد حســین باباکانــی گفــت : بــه دنبــال وقــوع چنــد فقــره ســرقت ســیم کابــل مخابراتــی، دســتگیری ســارق یا 
ســارقین در دســتور کار قــرار گرفــت و در نهایــت مامــوران کانتــری17 در حیــن گشــت زنی ســطح شــهر، ســارق را شناســایی 

ــتگیر کردند. و دس
باباکانــی بــا اشــاره بــه تحویــل متهــم بــه مراجــع قضایــی گفــت: ایــن فــرد کــه در هنــگام دســتگیری، 150 کابــل مخابراتــی و 

تعــدادی آالت و ادوات ارتــکاب جــرم همــراه داشــت، بــه 12فقــره ســرقت اعتــراف کــرده اســت.

امــروزه گوشــی هــای هوشــمند از پــر کاربردتریــن وســایل زندگــی روزمــره مــا بــه شــمار مــی آینــد 
و اگــر وســایل شــخصی خــود را طبقــه بنــدی کنیــم گوشــی هــای هوشــمند بــه احتمــال زیــاد در 

صــدر ایــن فهرســت قــرار مــی گیــرد.
گوشی های هوشمند امروزه کاربرد زیادی دارند که تقریبا اکثرا از کاربردهای آن مطلع هستیم. 

حتی تصور زندگی بدون گوشی کار دشواری است و به یکی از پرفروش ترین کاالهای جهان تبدیل 
شده است. بنابراین از این شماره در طی چندین مطلب قصد داریم راجع به انتخاب یک گوشی مناسب 

اطاعاتی را  ارائه دهیم.
گوشی های هوشمند یکی از پیچیده ترین دستگاه های الکترونیکی می باشند و شرکت های سازنده 

تمام تاش خود را می کنند که در یک فضای محدود بیشترین قابلیت را ارائه دهند و با توجه به رقابت 
شدید تولید کنندگان انتخاب و خرید گوشی هوشمند را دشوارتر کرده است.

زمان خرید گوشی با دنیایی از مدل های مختلف مواجه می شویم که تمامی آن ها جذاب به نظر می 
رسد و وقتی به مشخصات آن ها دقت می کنیم با اعداد و اصطاحاتی روبرو می شویم که در بیشتر 

مواقع چیزی از آن ها نمی دانیم و درنهایت ناچار می شویم به فروشنده و یا آشنایان  اطمینان کنیم. اما 
اگر یک دید کلی راجع به گوشی های هوشمند داشته باشیم می توانیم مناسب ترین و بهترین گوشی 

را با توجه به عاقه و بودجه خود خریداری کنیم .
در این مقاله قصد داریم اطاعاتی را به صورت مرحله به مرحله راجع به موبایل و فناوری و مشخصات 

فنی آن ارائه دهیم تا خوانندگان عزیز با آشنایی بیشتری اقدام به خرید گوشی هوشمند نمایند.
1- بودجه خود را مشخص نمائید. به هر حال هر شخصی بودجه مشخصی را برای خرید یک گوشی 

هوشمند در نظر می گیرد حتی اگر جز افراد ثروتمند باشید ممکن است نخواهید هزینه زیادی را برای 
گوشی هوشمند داشته باشید بنابراین در ابتدا میانگین و بازه قیمتی خود را مشخص نمائید.البته این 

نکته قابل ذکر است برای یک گوشی مناسب و توانمند نیاز به هزینه زیادی نیست.
2-آشنایی با انواع سیستم عامل های موبایل می باشد. سیستم عامل در واقع رابط بین سخت افزار  و 
شخصی است که با گوشی کار می کند، محیطی گرافیکی جذاب که کار با گوشی می باشد و به دو 

دسته کلی و مهم  IOS )که مخصوص گوشی های اپل است( و  اندروید ) محبوب ترین سیستم عامل 
که امروزه 80درصد گوشی های هوشمند از این سیستم عامل استفاده می کنند و هزینه مناسب دارد 
و برای اکثر نرم افزارها مناسب می باشد و تقریبا محدودیتی در نصب نرم افزار ندارد( تقسیم می شود. 
اندروید سیستم عامل منعطفی است که اپلیکشن های ایرانی به راحتی قادر به استفاده در این سیستم 
عامل می باشند. بنابراین اگر در ایران هستید و بیشتر با نرم افزارهای ایرانی کار می کنید بهتر است از 

گوشی هوشمندی استفاده کنید که سیستم عامل آن اندورید باشد و کار کردن با آن ساده تر می باشد 
ادامه دارد....

سمیه طالب

انتخاب گوشی هوشمند

لطفعلــی جعفــری ســخنگوی ســازمان انتقــال خــون در اصفهان گفــت: میــزان ذخیره خــون در 
شــرایط مطلــوب بایــد بیــش از هفــت روز باشــد ولــی در حــدود 2 مــاه پیــش در اســتان اصفهان 

حتــی بــه یــک روز هم رســید.
ــرای  ــی ب ــای خون ــون و فرآورده ه ــد خ ــه 450 واح ــه روزان ــت ک ــن در حالیس ــت: ای وی گف
ــی  ــداری برخ ــان نگه ــت. زم ــاز اس ــان نی ــتان اصفه ــی اس ــز درمان ــاص و مراک ــاران خ بیم
ــا 35 روز  ــا ت ــرآورده ه ــر ف ــاعت و دیگ ــا 72 س ــت تنه ــه پاک ــی از جمل ــای خون فرآورده ه
اســت؛ از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بیــش از 132 هــزار نفــر بــرای اهــدای خــون بــه مراکــز 
انتقــال خــون اســتان مراجعــه کرده انــد کــه 105 هــزار نفــر موفــق بــه اهــدای خــون شــدند.

وی بــا اشــاره بــه نزدیــک شــدن بــه ایــام گرامیداشــت پیــروزی انقــاب و دهــه فجــر از کارکنان 
تمامــی دســتگاه های اســتان دعــوت کــرد تــا در برنامه هــای خــود، اهــدای خــون را لحــاظ کنند. 
ــتان،  ــد 19 در اس ــاری کووی ــه بیم ــان ب ــداد مبتای ــش تع ــه کاه ــه ب ــا توج ــه وی ب ــه گفت ب
میــزان اهــدا و ذخیــره پاســما بــه چهــار تــا 6 واحــد رســیده اســت. 96.5 درصــد 
ــد. ــان تشــکیل می ده ــردان و 3.5 درصــد را زن ــان را م ــدگان خــون در اســتان اصفه اهداکنن

صــورت  در  و  ســالگی   60 ســن  تــا  ســال   18 قانونــی  ســن  از  مــردان  و  زنــان 
کننــد. اهــدا  خــون  می تواننــد  ســالگی   65 تــا  بــودن  مســتمر  اهداکننــده 

ــان،  ــتان های کاش ــون در شهرس ــال خ ــت انتق ــز ثاب ــا و مراک ــان دارای پایگاه ه ــتان اصفه اس
ــز در کانشــهر  ــن و 2 مرک ــگان و نایی ــاد، خمینــی شــهر، گلپای خوانســار، شــهرضا، نجــف آب

ــی اســت اصفهــان شــامل خواجــو و عاشــق اصفهان

کاهش ذخیره خون در اصفهان 

مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان گفــت: بــه دنبــال قــول مدیر عامــل برکــت در مراســم 
ــت  ــش باب ــاخت ش ــوص س ــی در آذر97 در خص ــهید حجج ــی ش ــع آموزش ــاح مجتم افتت
مدرســه دیگــر در شهرســتان بــه یــاد شــهدای مدافــع حــرم، ایــن موضــوع توســط مســئوالن 
ارشــد شهرســتان بــه ویــژه نماینــده مــردم در مجلــس پیگیــری شــد کــه در نهایــت و طــی 

هفته هــای اخیــر، بــه آغــاز عملیــات اجرایــی یکــی از ایــن مــدارس منجــر گردیــد.
ــن خصــوص، انجــام  ــه تشــکیل جلســات متعــدد در ای ــا اشــاره ب ســید رضا موســوی زاده ب
ــن  ــرای ای ــه ب ــف بودج ــاص ردی ــرای اختص ــترده ب ــای گس ــف و رایزنی ه ــات مختل مکاتب
ــی  ــه پیش بین ــر مدرس ــال حاض ــات، در ح ــن اقدام ــال ای ــه دنب ــت: ب ــام داش ــا اع طرح ه
شــده بــرای ویاشــهر بــا عنــوان شــهید مدافــع حــرم روح اهلل کافــی زاده وارد مرحلــه اجــرای 
ــاهد  ــه زودی ش ــم ب ــر ه ــۀ دیگ ــج مدرس ــوص پن ــده و در خص ــتون ها ش ــیون و س فونداس

ــود. ــکار خواهیــم ب نهایــی شــدن قراردادهــا و تعییــن پیمان
ــژه از مجموعــه فعالیت   هــای خیریــن مدرسه ســاز در ســال های  ــر وی ــا تقدی ــان ب وی در پای
ــت:  ــان داش ــتان بی ــف شهرس ــاط مختل ــه در نق ــن مدرس ــدن چندی ــاخته ش ــر و س اخی
ــه  ــک به60مدرس ــود نزدی ــه وج ــه ب ــا توج ــوده اند و ب ــتان فرس ــدارس شهرس ــد م 40درص
دونوبتــه در شهرســتان و اضافــه شــدن ســالیانه 2300 تــا 2400 دانش آمــوز بــه جمعیــت 
ــاخته  ــد س ــه جدی ــالیانه 10مدرس ــر س ــر، اگ ــال اخی ــی دو س ــتان ط ــوزی شهرس دانش آم
شــود، فقــط شــرایط موجــود را از لحــاظ ســرانه فضــای آموزشــی اســتاندارد، حفــظ کرده ایــم.

سیستم عامل گوشی هوشمند چیست؟
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بــا فرارســیدن دهــه فجــر و پیــروزی انقــاب اســامی و مصــادف شــدن آن بــا روز والدت حضــرت 
فاطمــه )س( و بزرگداشــت مقــام زن و روز مــادر شهرســتان نجــف آبــاد نیــز ماننــد دیگــر شــهر های 
نجــف آبــاد در تکاپــوی برگــزاری برنامــه هایــی این دهــه و همزمانــی آن بــا روز مادر می باشــند البته 
بــا توجــه بــه شــرایط کرونــا در تمامــی برنامــه تغییراتــی نســبت به ســال هــای گذشــته انجام شــده 
اســت و ســعی بــر آن شــده اســت کــه پروتــکل هــای بهداشــتی در تمامــی برنامه هــا در نظــر گرفته 
شــود. از ابتــدای بهمــن مــاه جلســات متعــددی در اداره هــای مختلــف بــرای بهتــر برگزار شــدن این 
دهــه تشــکیل شــده اســت و تصمیماتــی نیــز اتخــاذ شــده اســت. در ایــن گــزارش شــرحی از ایــن 

جلســات را بیــان خواهیــم کرد.

فرمانــداری و بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور معاون سیاســی و 
اجتماعــی فرمانــدار و مســئوالن و نمایندگان ســایر دســتگاه هــای اداری و اجرایی، نظامــی و انتظامی 
شهرســتان، جلســه ســتاد هماهنگــی و برنامــه ریزی گرامیداشــت ســالگرد پیــروزی انقاب اســامی 

ــزار گردید.  برگ
در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، بــا تقدیــر از فعالیــت هــای صــورت پذیرفتــه بــر حضــور پــر رنــگ 
آحــاد مــردم در ایــن رویــداد تاریخــی ارزنــده تاکیــد نمودنــد. ایشــان بــا تاکیــد بر ضــرورت برگــزاری 
کلیــه کمیتــه هــای زیــر مجموعه ســتاد شهرســتانی هماهنگــی و برنامه ریزی گرامیداشــت ســالگرد 
پیــروزی انقــاب اســامی و انعــکاس برنامــه هــا و نتایــج بــه مســئول شــورای هماهنگــی تبلیغــات 
اســامی شهرســتان بــه صــورت مســتمر و برنامــه ریــزی شــده بــر الــزام ثبت صــورت جلســه و اباغ 
مصوبــات کلیــه کارگــروه هــا و کمیتــه هــا ذیــل ســتاد از طریــق معــاون محــرم سیاســی و اجتماعی 

فرمانــدار تصریــح نمودند.
فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی بــه منظــور برگــزاری بالــغ بــر 400 برنامــه 
ــواده شــهدای  ــه 40 خان ــب ب ــد قری ــی، ورزشــی و ... در شهرســتان،خبر از بازدی فرهنگــی، اجتماع
انقــاب اســامی شهرســتان بــا رعایــت شــیوه نامــه هــای مدیریت بیمــاری کرونا توســط مســئوالن 

اداری، اجرایــی، نظامــی و انتظامــی شهرســتان دادنــد.
رئیــس ســتاد هماهنگــی و برنامــه ریــزی گرامیداشــت ســالگرد پیــروزی انقاب اســامی شهرســتان 
ــی،  ــی، اقتصــادی، فرهنگ ــی، خدمات ــروژه عمران ــرداری 97 پ ــره ب ــاح و به ــر از افتت ــن خب همچنی
آموزشــی، ورزشــی، بهداشــتی و گردشــگری در ایــن ایــام دادنــد کــه در مشــارکت بخــش خصوصــی 

و دولتــی بــه بهــره بــرداری مــی رســد. 

اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی اولیــن جلســه کارگــروه فرهنگــی هنــری ســتاد دهــه فجــر را بــا 
ــد. حضــور اعضــای کارگــروه در ســالن اجتماعــات آن ادراه برگــزار گردی

ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا گرامیداشــت فرارســیدن ایــام 
والدت حضــرت زهــرای مرضیــه )س( و بــا اشــاره بــه شــرایط خــاص امســال در خصــوص شــیوع 
بیمــاری کرونــا اظهــار کــرد : کمیتــه فرهنگــی هنــری دهــه فجر نقش مهــم و به ســزایی در  شــاکله 
برنامــه هــای دهــه فجــر دارد.کیفیــت برنامــه هــای دهــه فجــر بــه صــورت مطلــوب  از اهمیــت ویژه 
ای برخــوردار اســت و از مســئولین و اعضــای کمیتــه خواســت تــا نســبت بــه هماهنگــی و برنامــه 

ریــزی اصولــی  برنامــه هــا حساســیت ویــژه ای داشــته باشــند .
دبیــر کمیتــه فرهنگــی هنــری دهــه فجــر افزود : برگزاری شــب شــعر در شــب میــاد حضــرت زهرا 
)س( ، برگــزاری مســابقه کتابخوانــی از نور تا نور ، برگزاری کارگاه زنده نویســی خوشنویســی با حضور 
خوشنویســان مطــرح شهرســتان ، برگــزاری پرفور منس ، هماهنگی اجرای موســیقی توســط لشــگر 

بــه صــورت نمادین ، برگزاری نمایشــگاه تجســمی قرآنی ، برگزای مســابقه نقاشــی به صــورت مجازی 
و.. از جمله برنامه های چهل و دومین ســالگرد شــکوهمند انقاب اســامی توســط این کمیته اســت.

همچنیــن محمــد مغــزی شــهردار نجــف آبــاد بــا توجــه بــه ابــاغ فرمانــداری مســئولیت کارگــروه 
اجرایــی تبلیــغ و فضاســازی ســتاد دهــه فجــر شهرســتان نجــف آبــاد را نیــز برعهــده دارد، بــا تبریک 
ــام اهلل دهــه مبــارک فجــر و چهــل و دومیــن بهــار انقــاب از فضاســازی شــهری و  فرارســیدن ای
محیطــی شــهر شــهیدان توســط مجموعــه مدیریــت شــهری ســخن گفــت و شــنوای نقطــه نظرات 

مدیــران شــهری پیرامــون ایــن موضــوع بــود.
در ایــن جلســه  مقــرر گردیــد در دهــه مبــارک فجــر مدیــران شــهری بــا حضــور در گلــزار شــهدا بــا 
آرمــان هــای واالی شــهدای گرانقــدر، امــام شــهداء و منویــات مقــام معظــم رهبــری  تجدیــد میثاقی 

مجــدد نماینــد و بــا نثــار گل و غبارروبــی و فاتحــه بــر مــزار شــهدا یــاد ایشــان را گرامــی دارنــد.
آذیــن بنــدی شــهر  شــامل پرچــم آرایــی، چراغانــی ســطح شــهر، نصــب ســازه هــای فلــزی مکعبی، 
نصــب ســازه هــای فلــزی ایســتاده، نصــب بنرهــا و بنرهــای آویــزی مناســبت دهــه مبــارک فجــر، 
آذیــن بنــدی ســاختمان هــا و مجموعــه هــای شــهرداری، ســاخت کلیپ هــای امیدبخش بــه جامعه 
درقالــب ایــن دهــه، مانورخدمــات موتــوری شــهرداری نجــف آبــاد و ســازمان هــای وابســته، برگزاری 
مســابقه دوچرخــه ســواری آقایــان بــا همــکاری ناحیه مقاومت بســیج شهرســتان نجــف آبــاد، اجرای 
نمایــش خیابانــی )پروفورمنــس( بــا موضــوع دهــه مبــارک فجــر، نصــب تصاویــر ســرداران شــهید 
شهرســتان در تابلوهــای فرهنــگ شــهروندی )فصــل هویــت( برگــزاری مســابقات فرهنگــی پیرامون 

ایــن موضــوع و ... تعــدادی از برنامــه هــای مصــوب ایــن جلســه بودنــد.
همچنین در بســتر فضای مجازی نیز مســابقه نقاشــی با موضوع انقاب اســامی، معرفی کتاب های 
انقــاب اســامی برگــی از تاریخ، نمایشــگاه برگــی از تاریــخ روزنامه هــای انقاب، مســابقه کتابخوانی 
بــا موضــوع انقــاب اســامی، ویتریــن کتاب هــای انقــاب اســامی و...  نیز برنامه ریزی شــده اســت .

ســپاه ناحیــه مقاومــت بســیج شهرســتان نجــف آبــاد، نیــز از ایــن قافلــه عقــب نمانــده و همزمــان با 
ســالروز ورود بنیانگــذار انقــاب اســامی بــه میهــن 36 عنــوان برنامــه بــا ســه موضــوع اجتماعــی، 

فرهنگــی- بصیرتــی و فرهنگــی- ورزشــی را اجــرا مــی کنــد.
و حجــت اهلل صفرپــور فرمانــده ســپاه ناحیــه مقاومــت بســیج شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: همزمان 
بــا آغــاز دهــه مبــارک فجــر محفــل انــس بــا قــرآن در یادمــان شــهدای نجــف آبــاد و در جوار شــهید 

مدافــع حــرم، محســن حججــی بــا حضــور نیروهــای نظامــی و انتظامــی برگــزار می شــود.  
همچنین در این روز، همایش دوچرخه ســواری از ســاعت 9 و 30 دقیقه و از پارک کوهســتان به سمت 
میــدان امــام خمینــی )باغملــی( و پس از آن به ســمت گلســتان شــهدای نجــف آباد برگزار می شــود.

صفرپــور از انجــام رژه موتــوری بســیجیان مناطق گلدشــت، ویاشــهر، یزدانشــهر، امیرآباد، جــوزدان و 
علویجــه خبــر داد و گفــت: عــاوه بــر رژه موتــوری نیروهــای بســیج، افتتــاح مدرســه فجــر 12 بهمن 
در حســینیه شــهرک قائــم نیــز از دیگــر برنامه هــای دهــه فجــر اســت. همچنیــن یــک واحــد منــزل 
مســکونی متعلــق بــه خانــواده نیازمند، توســط بســیج ســازندگی ناحیه مقاومت بســیج مــورد مرمت 
و بازســازی قــرار گرفتــه اســت کــه در دهــه فجــر تکمیــل و به صاحــب آن تحویــل داده می شــود. در 
ایــام دهــه مبــارک فجــر، عــاوه بر اجــرای طرح کمــک مومنانه و توزیع بســته های معیشــتی در بین 
نیازمندان، طرح شــهید قاســم ســلیمانی و پایش ســامت محله محور که مدتی اســت در شهرســتان 
در حــال اجراســت، بــا جدیــت بیشــتر و تــا پایــش کل جمعیــت شهرســتان ادامــه پیــدا مــی کنــد. 
وی افــزود: افتتــاح بازارچه های اقتصاد مقاومتی در راســتای جهش تولید، برگزاری مســابقات دومینو، 
موشــک هــای آبــی، همایــش کوهنــوردی، مســابقات تفنگ های بــادی و مســابقات والیبــال کارکنان 
ادارات در شهرســتان نجــف آبــاد، از دیگــر برنامــه هــای ســپاه ناحیه مقاومت بســیج نجف آباد اســت.

اجــرای میدانــی گــروه هــای ســرود همــراه بــا نورافشــانی،  غبارروبــی و عطرافشــانی مــزار شــهدای 
انقــاب و دفــاع مقــدس، برگــزاری دعــای ندبــه و پخــش زنــده از شــبکه هــای صــدا و ســیما، اجرای 
یــادواره شــهدای انقــاب نجــف آبــاد، اجــرای رزمایش سیاســی ثامــن 7 در فضــای مجــازی، برگزاری 
وبینــار بــا موضوع هــای مختلــف و پخــش ســرودهای انقابــی از مهمتریــن برنامــه هــای فرهنگــی-

بصیرتــی ســپاه ناحیــه مقاومــت بســیج شهرســتان نجــف آبــاد در دهــه مبــارک فجر اســت.
احمد شریعتی

نجف آباد، صاحب خانه های »ایثار« و »علم« خواهد شد
محمــد مغــزی شــهردار نجف آبــاد گفــت: بــا توجــه بــه ملقــب شــدن شــهر نجف آبــاد بــه شــهر »علــم، ایمــان و ایثــار« از ســوی 
مقــام معظــم رهبری)مدظلــه( و در راســتای شناســاندن هــر چــه بیشــتر پتانســیل های شــهر در ایــن عرصه هــا، خانــه شــهیدان 

حجتــی و خانــه مرحــوم آیــت اهلل آیــت نجف آبــادی بــرای تبدیــل بــه خانه هــای ایثــار و علــم تملــک شــده اند.
وی افــزود: بــا توجــه بــه ســابقه درخشــان نجف آبــاد در حــوزه ایثــار و شــهادت، نیاز بــود که مکانــی را به نمایش بخشــی از ســوابق 
شــهر در ایــن عرصــه اختصــاص دهیــم کــه بهتریــن گزینــه خانــه 3دهنــه و ســاده شــهیدان حجتی بــود که چهار پســر، یــک نوه 

و یکــی از دامادهــای خــود را تقدیــم امنیــت کشــور و تقویــت اســام کرده اند.
بــا همــکاری خــوب شــورای اســامی شــهر، مرحلــه بهســازی و نوســازی ایــن خانــه ارزشــمند شــروع شــده و امیدواریــم تــا پایان 

ســال جــاری شــاهد بهره بــرداری کامــل از خانــه ایثــار نجف آبــاد باشــیم.

افزایش امید و نشاط در جامعه
در طلیعه چهل و دومین سالگرد باشکوه انقالب اسالمی ایران و به منظور گرامیداشت ایام اهلل دهه مبارک فجر
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شــخصی کــه بــا پرونــده قاچــاق پارچــه بــه ارزش یــک میلیــارد و ســیصد میلیــون تومــان، روانــه شــعبه اول رســیدگی بــه 
تخلفــات قاچــاق کاال و ارزتعزیــرات حکومتــی نجــف آبــاد شــده بــود، بــه پرداخــت حــدود 3 میلیــارد و دویســت میلیــون تومان 

جریمــه محکــوم شــد.
غامرضــا صالحــی مدیــر کل تعزیــرات اســتان اصفهــان گفــت: ایــن فــرد که پارچــه هــا را در یک بونکر حمل ســیمان جاســازی 
کــرده بــود، عــاوه بــر ضبــط کاالهایــش بــه نفــع دولــت، 2میلیــارد و ششــصد میلیــون تومــان بابــت حمــل قاچــاق جریمــه 
شــده و 550 میلیــون تومــان نیــز بابــت ارزش خــودروی حامــل قاچــاق کــه ایــن وجــوه بــه صنــدوق دولــت واریــز خواهــد شــد.

شــهردار نجف آبــاد گفــت: هم زمــان بــا ادامــه مراحــل اجرایــی بهســازی و ســاماندهی ورودی 
ــاد کــه میــدان نجــف  اشــرف و المــان آن شــاخص ترین قســمت آن محســوب  ــی نجف آب غرب
ــوع  ــازی در موض ــا راه وشهرس ــاد ب ــهرداری نجف آب ــش ش ــال پی ــد س ــق چن ــود، تواف می ش
اجــرای تقاطــع غیر همســطح میــدان شــهدا دانشــجو، بــه نوعــی احیــا و بازنگــری خواهــد شــد.

ــطح  ــر همس ــع غی ــود تقاط ــرار ب ــاره، ق ــورد اش ــق م ــق تواف ــزود: طب ــزی اف ــد مغ  محم
در  راه وشهرســازی  وزارت  و  کــرده  اجــرا  نجف آبــاد  شــهرداری  را  حجتــی  شــهیدان 
میــدان شــهدای دانشــجو وارد شــود ولــی بــا وجــود بهره بــرداری از تقاطــع شــهیدان 
حجتــی در اســفند96، وزارت راه بــه دالیــل مختلــف از جملــه محدودیت هــای شــدید 
ــی در  ــق قبل ــتا، تواف ــن راس ــرده و در همی ــل نک ــود عم ــدات خ ــه تعه ــوز ب ــه ای، هن بودج
ــروژه مهــم فراهــم شــود. ــن پ ــال شــدن ای ــکان فع ــه شــکلی ام ــا ب حــال بازنگــری اســت ت

ــه عنــوان یکــی از مــوارد  مغــزی از کمــک شــهرداری در موضــوع آزادســازی حریــم طــرح ب
ــر  ــال حاض ــه داد: در ح ــرد و ادام ــام ب ــد ن ــم جدی ــده در تفاه ــه ش ــر گرفت ــاخص در نظ ش

جلســات مربــوط بــه تنظیــم تفاهم نامــه جدیــد و اخــذ مصوبــات قانونــی مــورد نیــاز، مراحــل 
ــارات اســتانی و  ــص اعتب ــه تخصی ــی شــدن آن زمین ــا نهای ــه ب ــد ک ــان خــود را می گذران پای
ــد. ــد ش ــم خواه ــجو فراه ــهدای دانش ــدان ش ــطح در می ــع غیرهمس ــرای تقاط ــه اج ــی ب مل

ــاد  ــرقی نجف آب ــه در ورودی ش ــورت گرفت ــازی ص ــه بهس ــاره ب ــا اش ــاد ب ــهردار نجف آب ش
از  اقداماتــی  مجموعــه  نیــز  غــرب  ورودی  در  کــرد:  اضافــه  اخیــر  ســال های  طــی 
ــزرگ  ــدان ب ــداث می ــاخص آن، اح ــمت ش ــه قس ــده ک ــام ش ــازان انج ــوار جانب ــدای بل ابت
نجف اشــرف و مســیرهای اطــراف محســوب می شــود کــه بــا ســاخت المــان طراحــی 
یــک  شــدن  اضافــه  شــاهد  زیرســاخت ها،  دیگــر  تکمیــل  و  میــدان  بــرای  شــده 
ــود. ــم ب ــردد خواهی ــیر پرت ــک مس ــاد در ی ــهر نجف آب ــی ش ــرای معرف ــد ب ــاخص جدی ش

مغــزی خاطــر نشــان کــرد: المــان در نظــر گرفتــه شــده بــرای ایــن میــدان، بــا 
حاضــر  حــال  در  و  شــده  طراحــی  حضرت علــی)ع(  حــرم  ایــوان  از  الگوگیــری 
می گــذارد. ســر  پشــت  قبــول،  قابــل  ســرعتی  بــا  را  خــود  ســاخت  مراحــل 

ساماندهی ورودی شمالی نجف آباد با کاری مشارکتی

از جملــه آثــار باســتان شناســی مربــوط بــه دوره ایامیــان کــه 
ــوش دوره  ــن پ ــه ت ــتناد ب ــوان اس ــی ت ــت و م ــه اس ــل توج قاب
ایامیــان داشــت، جــام برنــزی کیدیــن یــا کیتین هوتران کشــف 
شــده از ارجــان بهبهــان مــی باشــد کــه در ایــن جــا بــه نــکات 
مهــم تــن پــوش دوره ایامیــان اثــر دکتــر محمــد رحیــم صــراف 

اشــاره مــی کنــم. 
ــت، در  ــخص نیس ــاخت آن مش ــی س ــی قطع ــام تاریخ ــن ج ای
قســمت داخلــی جــدار آن متشــکل از چهــار نــوار مــی باشــد کــه 

صحنــه هــای مختلــف بــر روی آن حکاکــی شــده اســت.
بــا بررســی نقــوش در این اثــر به این نتیجــه می رســیم که لباس 
شــرکت کننــدگان در صحنه های مختلف جام یکســان نیســت و 
بــه شــش گــروه اصلی و تعدادی گروه فرعی تقســیم شــده اســت.

ــه  ــری ب ــاس دیگ ــه لب ــا قطع ــه ب ــاه ک ــن آســتین کوت 1. پیراه
صــورت دامنــی جلــو باز پوشــیده شــده ایــن پیراهــن و دامــن در 
ردیــف شــکارچیان در صحنــه ی اول )نــوار اول( و نفــر ســوم در 

صحنــه ی ســوم بــه وضــوح دیــده مــی شــود.
2. لبــاس آســتین کوتــاه کــه بلنــدی آن تــا روی زانــو مــی رســد 
و دو نفــر از همراهــان پادشــاه ایامــی در صحنــه ی اول بــا دامنی 

جلــو بــاز و مزیــن بــه یــراق هــا و نوارهایــی بــه تــن کــرده انــد.
3. لبــاس آســتین کوتــاه بلنــد چــاک دار کــه پادشــاه ایامــی در 

صحنــه ی ســوم و احتمــاال نفــر پشــت ســر وی بــر تــن دارنــد.
4. لبــاس آســتین کوتــاه کــه تــا روی زانــو مــی رســد و بــا یــک 
بانــد مزیــن بــه خطــوط مورب کــه از کمــر آویــزان اســت، مکمل 
ایــن لبــاس مــی باشــد؛ ســربازان مســلح ایامــی در مقابــل شــاه 

در صحنــه ی دوم ملبــس بــه ایــن لبــاس بــا باالتنــه ی ســاده می 
باشــند و فــردی مســلح در صحنــه ی دوم نیــز لبــاس را بــا باالتنه 

مزیــن بــه یــک یــراق ســاده بــه تــن کــرده اســت. 
5. لبــاس کوتــاه تــا روی زانــو کــه کلیــه ورزشــکاران در صحنه ی 

چهــارم بــه تــن کــرده اند.
6. لباســی بلنــد مزیــن کــه تــا روی پــا مــی رســد. از این نــوع تن 

پــوش دو نفــر از نوازنــدگان چنگ اســتفاده کــرده اند.
ــام  ــوار ج ــار ن ــی در چه ــاه ایام ــاج ش ــی کاه و ت ــور کل ــه ط ب
تشــخیص داده مــی شــود و شــباهت لبــاس هــای شــاه ایامــی 
در چهــار نــوار جــام بــا لبــاس هــای پادشــاهان ایامــی در نقوش 
برجســته ی کاخ نینوا نشــانگر آن اســت که در آن دوره پوشــیدن 
لبــاس هــای بلنــد چــاک دار بــه وســیله ی پادشــاهان ایامــی 
مرســوم بــوده و عــاوه بــر آن لبــاس هــای مذکــور در اواخــر دوره 
ــرن هفتــم پیــش از  ــو یعنــی حــدود نیمــه ی اول ق ــام ن ی ای

میــاد رواج داشــته اســت.
دکتــر صــراف طــی بررســی هایــی کــه دربــاره ی صحنــه هــای 
ــدان  ــه هنرمن ــد ک ــد معتقدن ــل آورده ان ــه عم ــان ب ــام ارج ج
ایامــی ارجــان در هنــگام حکاکــی بدنــه ی داخلــی جــام ارتبــاط 
تنگاتنگــی بــا هنرمنــدان و صنعــت گــران لرســتان داشــته انــد.

و ایــن دیــگاه نیــز وجــود دارد کــه لبــاس هــای نقوش حک شــده 
بــر روی جــام ارجــان قابــل مقایســه بــا تــن پــوش هــای زنــان و 
مــردان هخامنشــی بــر روی نقــوش برجســته ی تخــت جمشــید 
ــه دارد... ــد. ادام ــی باش ــن دوره م ــه ای ــوط ب ــار مرب ــایر آث و س
سمیه شریعتی

ایران پوش
سیری در تحول پوشاک ایالمیان
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خبر کوتاه

َجاء الَْحقُّ َوَزَهَق الَْباِطُل إِنَّ الَْباِطَل َکاَن َزُهوًقا
 در پرتــو طلــوع فجــر درخشــان انقــاب اســامی، اســام، حیاتــی دوبــاره یافــت و عــزت طلبــی، خودبــاوری و خوداتکایــی، جــای ســال هــا ذلــت، تحقیــر و وابســتگی را گرفــت و فریــاد رســای اســتقال، 
آزادی، آزادگــی، جمهــوری اســامی و ســرافرازی و ســربلندی بــر بلنــدای ایــن ســرزمین طنیــن انــداز شــد. دهــه فجــر، آغــاز ســرود زیباي پیــروزي اســام در ایــران بــود و ایــن در کام نورانی و درخشــان 
مقــام معظــم رهبــري تالــو مــی کنــد کــه:» دهــه فجــر،  ســرآغاز طلــوع اســام،  خاســتگاه ارزشــهاي اســامي، مقطــع رهایــي ملــت ایــران و بخشــي از تاریــخ ماســت کــه گذشــته را از آینده جدا ســاخته 

اســت. در دهــه فجــر اســام تولــدي دوبــاره یافــت و ایــن دهــه در تاریــخ ایــران نقطــه اي تعییــن کننــده و بي ماننــد بشــمارمیرود.«
 اینــک در چهــل و دومیــن ســالگرد انقــاب اســامی، مهمتریــن نیــاز کشــور وحــدت ملــي اســت، لــذا بــراي فائــق آمــدن بــر هــر کاســتي و مشــکات در همــه عرصــه هــا بــه همبســتگي و همدلــي 
نیازمندیــم و ایــران اســامي نمــاد امنیــت و اقتــدار اســت و ایــن اقتــدار و موقعیــت فاخــر بــر آمــده از تــداوم راه امــام)ره(، لبیــک بــه فرمایشــات مقام معظــم رهبري)مدظلــه( و خــون شــهداء، وحدت ملي 

و انســجام اســامي، قــدرت علمــي و امنیــت کشــور اســت.
اینجانــب ضمــن تبریــک و گرامیداشــت یــاد و خاطــره رهبــر کبیــر انقــاب حضــرت امــام خمینــی)ره(و شــهدای واالمقــام انقــاب و فجــر پیــروزی علــی الخصــوص 38 شــهید انقــاب شــهر علــم، ایمان 
و ایثــار، فرارســیدن ایــام مبــارک دهــه فجــر و پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی را بــه همــه فجــر آفرینــان بــه ویــژه شــهروندان شــهر شــهیدان تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده و از خداونــد متعــال 

خواهانــم کــه توفیــق احیــای همیشــگی و پاسداشــت ارزشــهای بــزرگ انقــاب اســامی را بــه همــه مــا عنایــت فرمایــد.

اولین شهید نجف آباد در دفاع مقدس
طبــق مشــخصات درج شــده از شــهدای نجف آبــاد در پایــگاه اطــاع رســانی کنگــره شــهدا، اولیــن شــهید شهرســتان در طــول 
دفاع مقــدس، شــهید احمــد فــرزاد )زینلــی( از افســران ارتــش عضــو لشــکر92زرهی اهــواز اســت کــه 31شــهریور59، هم زمــان بــا 

اولیــن روز شــروع رســمی جنــگ، بــه شــهادت می رســد.
ایــن افســر شــجاع، پــس از پیــروزی انقــاب بــه عنــوان فرمانــده گــردان 293 لشــکر92 منصــوب و در دشــت آزادگان مشــغول 
خدمــت شــد. در آســتانه شــروع جنــگ، شــهید فــرزاد و تعــداد دیگــری از افســران ارتشــی حاضــر در منطقــه، بارهــا خطــر آمــاده 
شــدن نیروهــای عراقــی را هشــدار دادنــد. در نهایــت و طــی اولیــن روزهــای شــروع جنــگ، شــهید احمد فــرزاد که تنهــا چند ماه 

از تولــد فرزنــدش گذشــته بــود، بــه شــهادت رســید و پیکــرش بــرای همیشــه در منطقــه جاودانــه شــد.

پیام شهردار نجف آباد به مناسبت دهه مبارک فجر

حصروراثت
  خانــم  زینــب داودونــد دارای شناســنامه شــماره 456 بــه شــرح دادخواســت به کاســه 9901785 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان امیــر 
حســین داودونــد بشناســنامه  1080644199 در تاریــخ 98/8/26 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. زینــب داودونــد  ش ش 45 
ــه غیــر از  ــدر متوفــی (، متوفــی ب ــد ش م 5759539991 )پ ــه داودون )مــادر متوفــی (  ، 2. عبدال
نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریخ 
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 1087425 /م الف 

رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

  آقــای حیــدر افضــل  دارای شناســنامه شــماره 23053 به شــرح دادخواســت به کاســه 9901662 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان طاهــره 
ابراهیــم زاده نجــف آبــادی بشناســنامه  275 در تاریــخ 99/8/16 اقامتگاه دائمی خــود را بدرود زندگی 
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. فاطمــه افضــل  ش ش 520  ، 2. اکــرم 
افضــل ش ش 2206 ، 3. داود افضــل ش ش 947 ، 4. حیــدر افضل ش ش 23053 )فرزندان متوفی(،  
متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک با انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
ــاد  ــاف نجــف آب ــورای حــل اخت ــی دادگاه ش ــعبه 10 حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 1087411 /م ال ش

حصروراثت 
 آقــای مرتضــی شــیرزاد خانــی نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره 2666 بــه شــرح 
دادخواســت بــه کاســه 9901701 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و 
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان یدالــه شــیرزاد خانــی نجــف آبــادی  بشناســنامه  19144 در 
تاریــخ 1399/6/27 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
ــی  ــادی   ش ش 2666  ، 2. مجتب ــف آب ــی نج ــیرزاد خان ــی ش ــه : 1. مرتض ــت ب ــر اس منحص
شــیرزاد خانــی نجــف آبــادی  ش ش 1123 ، 3. رضــوان شــیرزاد خانــی ش ش 2665 ، 4. پروانــه 
ــادی  ش ش  ــف آب ــی نج ــیرزاد خان ــری ش ــادی  ش ش 2386 ، 5. مه ــف آب ــی نج ــیرزاد خان ش
ــه  ــی ب ــی(، متوف ــدان متوف ــادی   ش ش 2664 )فرزن ــف آب ــی نج ــیرزاد خان ــزت ش 252، 6. ع

غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور 
را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
ــد  ــم دارد واالگواهــی صادرخواه ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م ــخ نشــر آگهــی ظــرف ی او باشــد از تاری
ــاد  ــاف نجــف آب ــورای حــل اخت ــی دادگاه ش ــعبه 10 حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 1085599 /م ال ش

حصروراثت  
آقــای حیــدر علــی پــور علــی نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره 827 بــه شــرح دادخواســت 
ــح  ــن توضی ــت نمــوده و چنی ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث ــه کاســه 9901751 از ای ب
ــخ 98/4/8  ــنامه  282 در تاری ــادی    بشناس ــف آب ــی نج ــور عل ــی پ ــر عل ــادروان قنب ــه ش داده ک
ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت  ــه ورث ــدرود زندگــی گفت ــگاه دائمــی خــود را ب اقامت
ــف  ــی نج ــور عل ــم پ ــادی    ش ش 2336  ، 2. عبدالکری ــف آب ــی نج ــور عل ــس پ ــه : 1. نرگ ب
ــور  ــعادت پ ــادی  ش ش 260 ، 4. س ــف آب ــی نج ــور عل ــلطانعلی پ ــادی  ش ش 704 ، 3. س آب
ــادی  ش ش 827 ، 6.  ــف آب ــی نج ــور عل ــی پ ــدر عل ــادی  ش ش 1226 ، 5. حی ــف آب ــی نج عل
ــدان  ــادی   ش ش 780 )فرزن عباســعلی پــور علــی  ش ش 716 ، 7. ابراهیــم پــور علــی نجــف آب
ــر  ــه غی ــی ب ــی ( ،  متوف ــادی  ش ش 221  )همســر متوف ــی نجــف آب ــره نادعل ــی(، 8. طاه متوف
ــور را  ــی درخواســت مزب ــام تشــریفات مقدمات ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ــردگان ورث از نامب
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 
ــد  ــی صادرخواه ــم دارد واالگواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــر آگه ــخ نش ــد از تاری باش
ــاد  ــف آب ــاف نج ــل اخت ــورای ح ــی دادگاه ش ــعبه 10 حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 1087427/م ال ش

حصروراثت  
خانــم  زیــور ســامی  دارای شناســنامه شــماره 1611 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 9901679 
از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان اردشــیر 
درویشــی  بشناســنامه  96 در تاریــخ 99/8/23 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه 
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. کیــوان درویشــی  ش ش 7486  ، 2. زهرا درویشــی 
ش م 4160409271 ، 3. ســمیه درویشــی ش ش 476 ، 4. لیا درویشــی ش ش 1319 ، 5. ایمان 
درویشــی ش م 4172192653 )فرزندان متوفی(، 6. زیور ســامی  ش ش 1611  )همســر متوفی ( 
،  متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت 
مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی 
نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
ــاد  ــاف نجــف آب ــورای حــل اخت ــی دادگاه ش ــعبه 10 حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 1088190 /م ال ش
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان
                              اي یوسف فاطمه! اي یار سفر کرده!

هزاران هزار دیده در فراق تو یعقوب وار خون می گریند و فقط با تماشای 
قامت تو بینا می شوند.

ما درکنار دروازه ي دل هایمان، شاخه گل هاي  ارادت بـه دست گرفته و هر 
آدینه منتظریم کـه چونان رسول اعظم»ص« کـه از مکه بـه مدینة النبی 

هجرت کرد، از مکه طلوع کنی و بـه مدینة المهدی دل ها پا گذاری.

بــه یُمــن زادروز بانــوی نمونــه ی اســام، فاطمــه زهــرا)س(، روز مــادر نــام گرفتــه اســت. بانویــی کــه 
گل سرســبد تمــام بانــوان عالــم اســت؛ تنهــا زنــی کــه پــدرش معصــوم، شــوهرش معصــوم و خودش 
نیــز معصــوم بــوده و پیامبــر گرامــی اســام)ص( بــه او لقــب »اُم ابیهــا« داده اســت، یعنــی زنــی کــه 

بــرای پــدرش هم چــون مــادر بــود.
زنــی کــه تولــدش از دامــن خدیجــه کبــری و پیامبــر اکــرم )ص( بــا نغمه هــای آســمانی و تســبیح 
قدســیان همــراه شــد و شــب میــادش را عرشــیان بــه بانــگ تکبیــر و تســبیح جشــن گرفتنــد و 

خداونــد لقــب »کوثــر« بــه او عطــا کــرد. زیــرا وی سرچشــمه ی تمــام خوبی هــای جهــان اســت.
تولــد ایــن بانــوی گــران قــدر را امام خمینــی )رحمــت اهلل علیــه( روز زن و روز مــادر نامگــذاری کردند 

و چــه روزی افتخــار آمیــز تر از ایــن روز.
زنی که افتخار خاندان وحی است و چون خورشیدی بر تارک اسام می درخشد.

ارزش هــای حضــرت فاطمــه زهــرا )س( بســیار بیشــتر از صحبت هایــی اســت کــه مــا می کنیــم و 
شــاید نامگــذاری روز زن در روز میــاد آن حضــرت کار بســیار شایســته اباشــد چــرا کــه شــخصیت 

حضــرت زهــرا )س( می توانــد الگــوی مناســبی بــرای زنــان عالــم باشــد.
اگــر ایــن روزهــا از هــر کســی بخواهیــد کــه چنــد کلمه دربــاره مــادر صحبت کنــد هر کســی با بغض 
و قطــره ای اشــک از مــادرش تعریــف مــی کنــد، مــادران گل هایــی از بهشــت هســتند کــه نــه فقط به 
زبــان بلکــه بــه معنــای واقعی نســبت بــه این وظیفــه ادای دیــن کردند چــه مادرانــی که در ســرزمین 
مــا ســال ها بــه پــای میوه هــای بــاغ درخــت زندگــی خــود جانشــان را فــدا کردنــد و آنهــا را بــرای 
حفــظ امنیــت فــدا کردنــد و چــه مادرانــی کــه هنــوز چشــم انتظــار بازگشــت فرزندانشــان هســتند.

چــه مادرانــی کــه مویشــان بــرای ثمــر دادن ایــن میوه هــا ســپید گشــته اســت و حــاال دســت روزگار 
ــدار  ــه دســت فراموشــی ســپرده شــده اند و چشــم انتظــار دی ــرده اســت و ب ــی ک ــا نامهربان ــا آنه ب

فرزندانشــان هســتند.
به راستی که هیچ قلمی نمی تواند درباره مادران توصیفی داشته باشد

بر سیده زنان عالم صلوات
بر مایه افتخار آدم صلوات

بر فاطمه ، حبیبه حی ودود
بر ُدخت پیام آور خاتم صلوات

میــالد بــا ســعادت دخــت گرامــی نبی اکــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه و ســلم مبــارک باد
سمیه شریعتی

فاطمه فخر زنان عالم

مجتبــی راعــی فرمانــدار نجــف آبادگفــت: در شــیوه نامه شــهر و روســتای بــدون دخانیات، تاکید شــده 
بــه منظــور ایجــاد یــک تعهــد الــزام آفریــن فــردی و اجتماعــی در راســتای تحقــق جامعــه ســامت ، 
مســئوالن موظــف بــه اجــرای قوانیــن و مقــررات ســلبی و ایجابــی در راســتای کاهــش فــروش، عرضــه 
ــه انــد بــه گونــه ای کــه  و اســتعمال محصــوالت دخانــی و همچنیــن اجــرای ضابطه منــد ایــن مقول
مــردم از مواجهــه بــا دود دســت دوم بــه شــیوه ای موثــر و مدیریــت شــده صیانــت و ســیادت گردنــد.

ــرل  ــه کنت ــرای برنام ــور اج ــه منظ ــده ب ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــدف کم ــد ه ــن رون ــزود: در ای او اف
دخانیــات تــا ســال 1404 بــر اســاس:  کاهــش 30 درصــدی شــیوع مصــرف دخانیــات در 
ــی  ــردی و جمع ــای ف ــداف و راهبرد ه ــله اه ــد سلس ــق موک ــال،  تحق ــاالی 15 س ــنی ب ــروه س گ
شــهر و روســتای بــدون دخانیــات،  کاهــش مصــرح حداکثــری مواجهــه بــا دود دســت دوم 
ــی  ــش دسترس ــتای کاه ــر در راس ــدات الزم و موث ــاذ تمهی ــی،  اتخ ــای عموم ــص در فضا ه باالخ
ــد. ــی باش ــدف م ــه ه ــن جامع ــزان س ــد می ــش رون ــه کاه ــه ب ــا توج ــی ب ــوالت دخان ــه محص ب

پزشــکی،  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  داد:  ادامــه  آبــاد  نجــف  فرمانــدار   
شهرســتان نجــف آبــاد را بــه دلیــل ممنوعیــت عرضــه قلیــان و جمــع آوری مغازه هــای 
کــرد. انتخــاب  دخانیــات  از  عــاری  شــهر  عنــوان  بــه  دخانیــات  کننــده  عرضــه 

ــاد از بخــش مهردشــت  ــاد از بخــش مرکــزی و روســتای حســین آب ــت:  شــهر نجــف آب ــی گف راع
ــامت  ــروه س ــده و در کارگ ــاب گردی ــات انتخ ــدون دخانی ــتای ب ــهر و روس ــوت ش ــوان پایل ــه عن ب
ــتا  ــن راس ــده در ای ــی ش ــش بین ــداف پی ــق اه ــل آن تحق ــژه ذی ــه وی ــی و کمیت ــت غذای و امنی
ایــن شهرســتان ممنــوع می باشــد. قلیــان در  بــه طورکلــی عرضــه  پیگیــری می گــردد. 

 او بیــان کــرد: در ایــن موضــوع فرمانداری شهرســتان نجف آباد، ســعی نمــوده  با همکاری ســازمان های 
مــردم نهــاد باالخــص تشــکل های مــردم نهــاد و خیریه هــای شهرســتان  در هماهنگــی و همراهــی بــا 
مدیریت شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان روند مقتضی را اعمال و با بهره مندی از توانایی ســازو کار 
شــورای اداری و شــورای تامین شهرســتان در گســترش این رویکرد تمهیدات الزم اتخاذ و اجرایی نماید.

این شهر دود ندارد

صبــح شــنبه 12 بهمــن مــاه 99، مصــادف بــا اولیــن روز یــوم اهلل دهــه مبــارک فجــر همانند 
ــزار  ــی)ره( در گل ــام خمین ــای ام ــا آرمان ه ــاق ب ــد میث ــای گذشــته مراســم تجدی ســال ه

شــهدای نجــف آبــاد صــورت پذیرفــت .
مــردم و مســئولین ضمــن حضــور در گلــزار شــهدا، بــا آرمــان هــای واالی شــهدای گرانقــدر، 
امــام شــهداء و منویــات مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( تجدیــد میثاقــی مجــدد نموده 
و بــا نثــار فاتحــه بــر مــزار شــهدا یــاد ایشــان و امــام راحــل را گرامــی داشــتند و بــا حضــور 

مســئولین شــهری در یادمــان شــهدای نجــف آبــاد ایــن روز را گرامــی داشــتند.

تجدید میثـاق با آرمان های امام راحل


