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شماره 73  3
                                                 رقابت داوطلبان آزمون سراسری در دانشگاه آزاد اسالمی

امیررضــا نقــش اظهــار کــرد: یــک هــزار و ۸۰۰ نفــر از داوطلبــان آزمــون گــروه هــای آزمایشــی علــوم ریاضــی و علــوم 
انســانی و حــدود ۲ هــزار نفــر از داوطلبــان گــروه علــوم تجربــی نیــز در روز جمعــه در ایــن حــوزه رقابــت کردنــد.

ــن  ــی بیــش از ۲ هــزار نفــر کــه از ای ــوم تجرب ــزود: در دومیــن روز از کنکــور سراســری در گــروه آزمایشــی عل وی اف
تعــداد بیــش از ۱۸۰۰ نفــر زن و حــدود ۲۰۰ نفــر مــرد بودنــد در ۷ حــوزه امتحانــی در واحــد نجــف آبــاد بــا هــم بــه 

رقابــت پرداختنــد.
نقــش، گفــت: در راســتای جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا و رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی بــا در نظــر گرفتــن 
ــان  ــت بیــن داوطلب ــرای رقاب ــت کامــل دســتورالعمل بهداشــتی، شــرایط مناســبی ب فضــای فیزیکــی مناســب و رعای

فراهــم شــده بــود.

خبر کوتاه

نــان پنجــره  ای یکــی از شــیرینی هــای قدیمــی ایرانــی اســت و بــا توجــه بــه اینکــه پخــت 
آن ماننــد دیگــر شــیرینی هــا نیــاز چندانــی بــه مهــارت نــدارد، اغلــب خانــم هــای ایرانــی 

الاقــل یــک بــار پختــن ایــن نــوع شــیرینی را امتحــان کــرده انــد.
 مواد الزم برای تهیه نان پنجره ای :

3/۲ پیمانه * شیر    
۲/۱پیمانه  * نشاسته گل  
۱ پیمانه  * آرد قنادی یا همان آرد سفید 

3/۱پیمانه  * گالب   
* تخم مرغ    3 عدد

به اندازه خیلی کم * وانیل    
* پودر قند برای روی شیرینی ها 

طرز تهیه نان پنجره ای
ابتــدا نشاســته و شــیر و گالب را بــا هــم مخلــوط کنیــد و خــوب هــم بزنیــد تــا نشاســته 
هــا حــل شــوند. بعــد یکــی یکــی تخــم مــرغ هــا را اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد. حــاال کمــی 

وانیــل بزنیــد و هــم بزنیــد.
 ســپس آرد را الــک کنیــد و کــم کــم بــه مــواد اضافــه کنیــد و هــم بزنیــد. درب ظــرف را 

ببندیــد تــا بــرای نیــم ســاعت موادتــان در محیــط خانــه اســتراحت کننــد.
ــرار  ــاد ق ــعله زی ــد و روی ش ــودی بریزی ــه گ ــل قابلم ــی را داخ ــرخ کردن ــن س ــاال روغ  ح
بدهیــد تــا حســابی روغــن داغ شــود. قالــب را هــم داخــل روغــن داغ قــرار بدهیــد تــا داغ 

شــود، ســپس قالــب را تــکان بدهیــد کــه روغــن اضافــی آن گرفتــه شــود و داخــل مــواد 
بزنیــد )مــواد نبایــد روی قالــب را بگیــرد( ســپس قالــب را داخــل روغــن داغ بزنیــد و آن را 

حرکــت بدهیــد تــا جــدا شــود. ) مــی توانیــد بــا کمــک چنــگال آن را جــدا کنیــد(
 حــاال شــیرینی را از تــوی روغــن داغ خــارج کنیــد و روی دســتمال آشــپزخانه قــرار بدهیــد 

تــا روغــن اضافــی آن گرفتــه شــود. وقتــی خنــک شــد روی آن پــودر قنــد الــک کنیــد.
الهام شهریاری

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
نان پنجره ایی

گرامــی  مناســبت  بــه  شهرســتان  بهزیســتی  اداره  طــرح  چندیــن  همزمــان  افتتــاح 
شهرســتان ویــژه  فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون  حضــور  بــا  دولــت  هفتــه   داشــت 

ــدار ویــژه شهرســتان، نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه  ــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمان ب
نجــف آبــاد، نماینــده مــردم شهرســتان هــای نجــف آبــاد، تیــران و کــرون در مجلــس شــورای 
ــی  ــر کریم ــم دکت ــدار، خان ــعه فرمان ــزی و توس ــه ری ــاون برنام ــمی مع ــم هاش ــالمی، خان اس
ــی  ــتان و تن ــتی شهرس ــس اداره بهزیس ــتان، رئی ــتی اس ــرکل بهزیس ــگیری مدی ــاون پیش مع
ــاح و  ــن افتت ــانه آیی ــاب رس ــتان و اصح ــتانی و شهرس ــی اس ــئوالن اداری، اجرای ــد از مس چن
بهــره بــرداری همزمــان از چنــد طــرح بهزیســتی شهرســتان بــا همــکاری و همیــاری پــر رنــگ 
بخــش خصوصــی برگــزار گردیــد. در ایــن آییــن مهنــدس راعــی، معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ویــژه شهرســتان ضمــن تبریــک هفتــه دولــت و گرامــی داشــت یــاد و خاطــره شــهیدان دولــت، 
خصوصــا شــهیدان »رجایــی و باهنــر« بــا تقدیــر و تشــکر از حضــور فهیمانــه و ایثارگرایانــه بخش 
خصوصــی بــه عنــوان یــار و همــراه مجموعــه گســترده بهزیســتی شهرســتان، خصوصــا خیریــن 
ــه خدمــات  ارجمنــدی کــه در حمایــت از مســئولیت وزیــن ســازمان بهزیســتی در زمینــه ارائ
مراقبتــی، درمانــی، اجتماعــی و ... جامعــه مددجــوی ایــن ســازمان از هیــچ کوششــی فروگــذار 
نمــی نماینــد، قدردانــی نمودنــد. ایشــان بــر ضــرورت حمایــت همگانــی در کمــک بــه تحقــق 
اهــداف عالیــه ایــن ســازمان تصریــح و از خیریــن در راســتای گســترش خدمــات عمومــی ایــن 
ــد. رئیــس شــورای اداری شهرســتان، ضمــن  ــاری نمودن ســازمان درخواســت همــکاری و همی

تبییــن مولفــه هــای راهبــردی مســئولیت اجتماعــی و بهــره منــدی از ســرمایه هــای اجتماعی و 
ســرمایه هــای نمادیــن ملــی و منطقــه ای در راســتای کمــک بیشــتر بــه جامعــه افــراد مددجــو 
تحــت پوشــش بهزیســتی، بــر پشــتیبانی مجدانــه فرمانــداری ویــژه شهرســتان و ســایر نهادهــا، 
ــای اداره بهزیســتی  ــت ه ــی شهرســتان از ماموری ــای اداری و اجرای ــا و دســتگاه ه ــازمان ه س
شهرســتان تاکیــد و تصریــح نمودنــد. در ایــن مراســم حجــت االســالم و المســلمین حســناتی، 
نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد بــا برشــمردن خصایــل ممــدوح انســانی از 
حضــور خیریــن بــه عنــوان گواهــی مبرهــن از لطــف الهــی نامبردنــد و بــا اشــاره بــه صفــات و 
خصایــل انســان هــای نیــک ســیرت ایشــان را نمــود بــارز » مجهولــون فــی االرض و معروفــون 
فــی الســماء « تبییــن کردنــد. در ایــن جلســه دکتــر ابوترابــی، نماینــده مــردم شهرســتان در 
مجلــس شــورای اســالمی نیــز ضمــن تقدیــر از فعالیــت خیریــن شهرســتان، باالخــص خیریــن 
ــق تســهیل و تســریع  ــی بهزیســتی در راســتای تحق ــای همگان ــت ه ــت از فعالی عرصــه حمای
گســترده بــرای زندگــی مطلــوب تــر افــراد تحــت پوشــش بهزیســتی قــدر دانــی و ایــن موضــوع 
را یــک وظیفــه انســانی و اســالمی برشــمردند. شــایان ذکــر اســت ایــن طــرح هــا شــامل ۴ مرکز 
ــواده و ۴ مهدکــودک و 3۱ واحــد نوســازی و بهســازی شــده مســکن مددجویــان  مشــاوره خان
تحــت پوشــش بهزیســتی شهرســتان، جمعــا بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۱۲۸ میلیــارد و ۸۲۰ میلیون 
ریــال و همچنیــن ایجــاد ۱۰۱ فرصــت و واحــد شــغلی بــرای جامعــه تحــت پوشــش بهزیســتی 
ــرد. ــر مــی گی ــال را در ب ــارد و 3۰۷ میلیــون ری ــر ۵۰ میلی ــزون ب ــه ای اف ــا هزین شهرســتان ب

افتتاح همزمان چندین طرح اداره بهزیستی
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2شماره 73
         کشف 53 ماینر قاچاق و دستگیری 2سارق در نجف آباد

 فرمانده انظامی شهرستان گفت: ماموران کالنتری ۱۶ شهرستان با اشراف اطالعاتی، متوجه فعالیت غیرمجاز فردی در 
راه اندازی و استفاده از ۵3دستگاه ماینر قاچاق شدند. 

سرهنگ محمد حسین باباکالنی با اشاره به افت فشار و بروز مشکالت فنی برای برخی شهروندان به دلیل همین فعالیت 
غیرقانونی اضافه داشت: به دنبال این موضوع، ماموران انتظامی با هماهنگی دستگاه قضایی و همراهی مامور اداره برق، 
به محل مراجعه و ۵3 ماینر قاچاق به ارزش تقریبی دویست میلیون تومان کشف و ضبط کرده و فرد متخلف را تحویل 

مراجع قضایی دادند.
باباکالنی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: به دنبال اعالم چند فقره سرقت، ماموران کالنتری۱۷ شهرستان 

با انجام کارهای کارشناسی و تحقیقات، هویت دو نفر از سارقان را شناسایی و متهمان را دستگیر کردند.

خبر کوتاه

حصر وراثت
ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۱۱ ب ــنامه ش ــری دارای شناس ــد طاه ــت محم حصروراث
کالســه 99۰۰۲99 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان رحیــم طاهــری بشناســنامه 3۰۷ در تاریــخ 9۷/۵/۲۴ اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. زهــرا 
جعفــری انالوجــه  ش ش ۱۷۰ )همســر متوفــی ( ، ۲. ابوالقاســم طاهــری انالوجــه  ش ش 
۲3 ، 3. غالمعلــی طاهــری انالوجــه    ش ش 3۵ ، ۴. محمــد طاهــری ش ش ۱۱ )پســران 
متوفــی ( ، ۵. کبــری طاهــری ش ش ۱9 )دختــر متوفــی ( متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان 
ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک 
ــزد او  ــا وصیتنامــه از متوفــی ن ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی نوبــت آگهــی مــی نمایــد ت
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهد 
شــد. ۸۶3۶۱3/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد

حصر وراثت
حصروراثــت میــالد عابدینــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱۰۸۰۱۵39۵۰ بــه 
شــرح دادخواســت بــه کالســه 99۰۰۲9۷ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت 
ــنامه ۲۱۵ در  ــی بشناس ــی عابدین ــادروان مرتض ــه ش ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی نم
ــه حیــن الفــوت آن  ــدرود زندگــی گفتــه ورث تاریــخ 99/۱/۲۰ اقامتــگاه دائمــی خــود را ب
مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. رضــا عابدینــی نجــف آبــادی  ش ش ۲۵3۰3 ، ۲. میــالد 
ــی( ، 3. اســماعیل عابدینــی  ــادی ش ش ۱۰۸۱۵39۵۰ )پســران متوف عابدینــی نجــف آب
ــه  ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ، متوف ــدر متوف ــادی ش ش ۱۵3۴۷ )پ ــف آب نج
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 او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

ــاد ــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آب ۸۶۴3۸3/م ال
حصر وراثت

ــرح  ــه ش ــماره ۱۰۸ ب ــنامه ش ــفیدی دارای شناس ــه س ــی قلع ــوان بهرام ــت رض حصروراث
دادخواســت بــه کالســه 99۰۰۲۵۶ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده 
و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه بیگــم بهرامــی قلعــه ســفیدی بشناســنامه ۱۴ 
ــه حیــن الفــوت  ــدرود زندگــی گفتــه ورث ــخ 99/۱/3۱ اقامتــگاه دائمــی خــود را ب در تاری
ــه : ۱. زهــرا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش ۸۱ ، ۲. پرویــن  آن مرحــوم منحصــر اســت ب
بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش ۷3 ، 3. رضــوان بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش ۱۰۸ ، ۴. 
راضیــه بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 9۲ ، ۵. عبدالرضــا بهرامــی قلعــه ســفیدی ش ش 
۲۰ ، ۶. زهــره بهرامــی ش ش ۱۶ )فرزنــدان متوفی(متوفــی بــه 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 او باشــد از 

تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 
۸۶۴۴۸۵/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد

حصر وراثت
ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــان دارای شناســنامه شــماره 33۷ ب ــت مهــری صادقی حصروراث
کالســه 99۰۰۱۶۷ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان ســکینه زمانــه نجف آبــادی بشناســنامه ۴۱ در تاریــخ 99/۱/3۱ اقامتگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه 
: ۱. مهــری صادقیــان ش ش 33۷ ، )فرزندمتوفــی(، متوفــی بــه 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 او باشــد از 
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

۸۶39۷۱/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصر وراثت

حصروراثــت حمیــد رضــا رهبــری نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۱۰۷۰ بــه شــرح 
دادخواســت بــه کالســه 99۰۰۲۶۰ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده 
ــخ  ــنامه ۱۴۱۲۶ در تاری ــری بشناس ــف رهب ــادروان یوس ــه ش ــح داده ک ــن توضی و چنی
9۷/۲/۲۶ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه : ۱. محمــد رضــا رهبــری  ش ش ۱۰۷۰ ، )فرزنــد متوفــی(، متوفــی بــه 
غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت 
ــا وصیتنامــه  ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی ــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد ت مزب
ــم دارد  ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ــی ظ ــخ نشــر آگه ــد از تاری ــزد او باش ــی ن از متوف

اتصال آب روستاهای رحمت آباد و فیلور به فوالدشهر
بــه  فیلــور  و  آبــاد  رحمــت  روســتاهای  آب  شــبکه  اتصــال  طــرح  افتتــاح 
داشــت  گرامــی  مناســبت  بــه  فوالدشــهر  مهــر  مســکن  آبرســانی  خــط 
شهرســتان و یــژه  فرمانــدار  و  اســتاندار  معــاون  حضــور  بــا  دولــت   هفتــه 

بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، مهنــدس امینــی مدیرعامــل شــرکت 
آبفــا اســتان اصفهــان، مدیــر آبفــا شهرســتان و ســایر مســئولین اداری و اجرایــی منطقــه ای، 
دهیــاران و اعضــاء شــوراهای اســالمی روســتاها، اصحــاب رســانه و ... آییــن افتتاح و بهــره برداری 
همزمــان از چنــد طــرح آبرســانی، اصــالح و اجرای شــبکه، تله متری، ســاخت آزمایشــگاه کنترل 
کیفــی در همــکاری و همیــاری بخــش خصوصــی برگــزار گردیــد. در این مراســم مهنــدس راعی، 
ــدار ویــژه شهرســتان ضمــن تبریــک هفتــه دولــت و گرامــی داشــت  معــاون اســتاندار و فرمان
ــر و تشــکر از  ــا تقدی ــاد و خاطــره شــهیدان دولــت، خصوصــا شــهیدان »رجایــی و باهنــر« ب ی
حضــور مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان ضــرورت اجــرای طــرح شــبکه جمــع آوری فاضــالب 
بــا همــکاری و همیــاری بخــش خصوصــی را متذکــر گردیدنــد و بــا توجــه بــه مراجعــات مکــرر 
حضــوری و غیــر حضــوری مــردم شهرســتان خصوصــا مناطــق مختلــف شــهر نجــف آباد نســبت 
بــه قطعــی هــای مقطعــی ناشــی از افــت فشــار آب و تســریع بــر رفــع ایــن معضــل خواســتار 
توســعه شــبکه آبرســانی شــهری بــر مبنــای پوشــش جمعیتــی گردیدنــد و ایــن موضــوع را یک 
دغدغــه عمومــی برشــمردند. در ایــن مراســم مهنــدس امینــی، ضمــن تقدیــر از معاون اســتاندار 
و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای اســالمی و ســایر 
مســئوالن شهرســتان ضمــن تاکیــد بــر رفع مشــکالت شــبکه آبرســانی شــهری و روســتایی پس 
از ادغــام ایــن دو مجموعــه و ضــرورت بهــره منــدی از شــبکه منســجم و یکپارچــه فاضــالب های 
شــهری و پســاب هــای مناطــق صنعتــی در هماهنگــی و تعامــل بــا مدیریــت شــرکت شــهرک 
هــا و ... خبــر دادنــد و از پیگیــری هــای مســتمر مهنــدس راعــی و دکتــر ابوترابــی نماینــده مردم 
شهرســتان در ایــن راســتا تقدیــر و تشــکر نمــود. شــایان ذکــر اســت در مراســم امــروز افتتــاح 

اتصــال شــبکه آب روســتاهای رحمــت آبــاد و فیلــور بــه خــط آبرســانی مســکن مهــر فوالدشــهر 
بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۵۰۰ میلیــون ریــال بــه بهــره بــرداری رســید.

دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نجف آباد با معاون انجمن سینمای جوانان ایران
ــوح  ــاد ســید حســن ل ــگ و ارشــاد اســالمی نجــف آب ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
موســوی رئیــس اداره در دیــدار بــا ســعید پــور اســماعیلی معــاون فرهنگــی و آمــوزش انجمــن 
ســینمای جوانــان ایــران انجــام شــد ؛ ضمــن قــدر دانــی از حضــور ایشــان ، هــدف از این دیــدار را 
رایزنــی در خصــوص اســتقرار مکانــی جهــت فعالیــت هــای دفتــر انجمــن ســینمای جــوان نجف 

آبــاد و همچنیــن نحــوه ارتقــاء دفتــر بیــان نمــود .
ســید حســن لــوح موســوی  بــا اشــاره بــه تقســیم بنــدی و شــاخص جدیــدی کــه اخیــرا توســط 
انجمــن ســینمای جوانــان ایــران انجــام گرفــت ؛ گفــت : دفتــر ســینمای جــوان نجــف آبــاد در 

ایــن تقســیم بنــدی موفــق بــه کســب رتبــه ممتــاز گردیــد .
وی افــزود بــا توجــه بــه اینکــه دفتــر ســینمای جــوان نجــف آبــاد از قدیمــی تریــن دفاتــر انجمن 
در ســطح کشــور اســت و در ســال ۱3۶۴ بــه  همــت جمعــی از عالقــه منــدان هنــر فیلمســازی  
در شهرســتان تاســیس و راه انــدازی گردیــده  و تاکنــون فیلــم ســازان برجســته ای را در طــی 
ایــن ســالها تربیــت نمــوده ؛ خواســتار افزایــش کیفیــت اســتانداردهای آموزشــی و ارتقــاء دانــش 
ــه  ــن دفترب ــای ارزشــی ای ــد فیلم ه ــت از تولی ــا حمای ــرد ب ــدواری ک ــار امی ــان شــد و اظه مربی

جایــگاه ویــژه ارتقــا یابــد.

در ایــن دیــدار ســعید پــور اســماعیلی در خصــوص همــکاری در برگــزاری جشــنواره منطقــه ای 
تولیــدات ســینمای جــوان ، کمــک بــه اســتقرار مکانــی مجــزا بــرای انجمــن ســینمای جــوان 

نجــف آبــاد مطالبــی را بیــان نمــود .

در دهه هــای گذشــته مطالعــات گســترده و متعــددی دربــاره فوایــد سیســتم کشــاورزی ارگانیــک 
و تولیــد محصــوالت ارگانیــک انجــام شــده و مقایســه  ای میــان سیســتم کشــاورزی ارگانیــک و 
آنچــه امــروزه در مــزارع کشــاورزی روی می دهــد صــورت گرفتــه کــه همگــی آنهــا دالیــل علمــی 
و مســتندی اســت کــه نشــان می دهــد تهیــه محصــوالت ارگانیــک در مــزارع ارگانیــک چقــدر در 

ــد تاثیر گــذار باشــد. حفــظ ســالمت افــراد جامعــه می توان
مــزارع ارگانیــک، آفت کش هــای ترکیبــی از مــواد مصنوعــی را مصــرف نکــرده یــا وارد 
محیط زیســت نمی کننــد و برخــی از آنهــا پتانســیل آســیب رســاندن بــه خــاک، آب و زمین هــای 

ــد. ــان را ندارن ــات آبزی ــی و حی محل
در هــر مترمربــع از زمیــن مــزارع ارگانیــک، انــرژی کمتــری مصــرف و ضایعــات کمتــری تولیــد 
ــرد.  ــاره ک ــیمیایی اش ــواد ش ــته بندی م ــات بس ــه ضایع ــوان ب ــه  می ت ــوان نمون ــود. به عن می ش

محصــوالت ارگانیــک در شــرایط کامــال طبیعــی تولیــد می شــوند و هیــچ نــوع مــاده شــیمیایی در 
ــد تولیدشــان اســتفاده نمی شــود.  رون

ــی و  ــت زندگ ــادی در کیفی ــرات زی ــدت تاثی ــک در درازم ــای ارگانی ــبزی ها و میوه ه ــرف س مص
حفــظ نشــاط و ســالمت انســان دارنــد.

میزان ریزمغذی ها و اسیدهای چرب مورد نیاز بدن این محصوالت بیشتر است.
رونــد تولیــد و تهیــه ایــن محصــوالت در مقایســه بــا محصــوالت دیگــر کمتــر باعــث آلودگــی و 
تخریــب محیط زیســت می شــود و ایــن مســئله در دراز مــدت تاثیــر زیــادی بــر حفــظ ســالمت 

و تندرســتی انســان دارد.
مریم رضائیان

سالمت و زندگی سالم 
مزرعه ارگانیک چه فرقی با سایر مزارع دارد؟
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 4 شهریور 1399

شماره 73  5
                                                                                           به مناسبت هفته دولتپیام کوتاه

آغاز هفته دولت و سالروز شهادت دولت مردان عمل و اندیشه های سبز شهیدان رجایی و باهنر گرامی باد.
دوم شــهریور مــاه،  آغــاز هفتــه ای اســت کــه تــالش ، غیورمــردی و شــجاعت را ارج می نهــد و یــادآور زحمــات مــردان و 

زنانــی اســت کــه بــا قــرار دادن تکه هــای موفقیــت کنــار یکدیگــر، ایرانــی آبــاد و آزاد را مصــور می ســازند .
ــی  ــرفت و کامروای ــرای پیش ــه ب ــت ک ــی از کسانی س ــپاس و قدردان ــه س ــد هفت ــن روز کارمن ــت و همچنی ــه دول هفت
ــت، نظــم و امنیــت در ســایه  ــرای  ایجــاد جامعــه ای سرشــار از عدال ــان می کوشــند و ب کشــورمان کوشــیدند و همچن

ــد. ــتند و می گذارن ــه گذاش ــان و دل  مای ــی از ج ــاد و همدل اتح
امید که راه جاودانه  شهیدان رجایی و باهنر پر رهرو و پایدار باشد

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نجف آباد

آبــاد  نجــف  شهرســتان  گفــت:  آبــاد  نجــف  شهرســتان  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
چهــار  و  عســل  زنبــور  تجهیــزات  و  ادوات  ســاخت  کارگاه    9۵ بــودن  دارا  بــا 
دارد. زنبــورداری  تولیــد تجهیــزات  لحــاظ  از  را  اول کشــور  رتبــه   ، کارگاه آج مــوم 

در  طبیعــی  عســل  تــن   3۲۰۰ ســاالنه   تولیــد  بــه  اشــاره  بــا  صالحــی  حســن 
ایــن  در  مســتقیم  صــورت  بــه  نفــر   ۱۶۰۰ اشــتغال  از  آبــاد  نجــف  شهرســتان 

زنبــور  کلنــی  هــزار   ۴۵۸ از  بیــش  شهرســتان  ایــن  گفــت:  و  داد  خبــر  عرصــه 
عســل دارد کــه ایــن میــزان ۶۰ درصــد کلنــی هــای اســتان را شــامل مــی شــود.

صالحــی در پایــان بــا اشــاره بــه تولید عســل های شــکری و مصنوعی در کشــور بیان داشــت: 
شهرســتان نجــف آبــاد بــا هفــت آزمایشــگاه تشــخیص کیفیــت عســل و ۴۶کارگاه تولیــد و 
بســته بنــدی عســل، رتبــه ســوم کشــور را از لحــاظ تولید عســل طبیعــی و مرغوب داراســت.

رتبه اول نجف آباد در تولید تجهیزات زنبورداری

چهارباغ زیبای نجف آباد

حصروراثت
 آقــای فرامــرز عبدالــه بیگــی دارای شناســنامه شــماره ۱۷۷۰ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 99۰۰۷3۷ از ای
شــادروان خدیجــه علــی وحدتــی بشناســنامه ۵۶۰۱۰ در تاریــخ 9۶/۸/۱3 اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــه : ۱. محمــد رضــا  ــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــدرود زندگــی گفتــه ورث را ب
عبــداهلل بیگــی ش ش ۰۰۲۲۴۸۸۵۴۵ ، ۲. محمــد حســین عبداهلل بیگــی ش ش ۱۲۷۴۸3۵۸۸۷ 
، )فرزنــدان متوفــی(، 3. فرامــرز عبــداهلل بیگــی ش ش ۱۷۷۰ )همســر متوفــی(، متوفــی بــه 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 او 
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

93۸۴۷9/م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد
حصروراثت

  آقــای علــی محمــدی کیــا دارای شناســنامه شــماره 3۷۲۱ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 99۰۰۶۴۴ از ای
شــادروان ایــران قاهــری بشناســنامه ۷۲۱ در تاریــخ 9۵/۴/3۰ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحوم منحصر اســت بــه : ۱. بیگــم معینی نجــف آبادی ش 
ش ۱۰9۰۸۸۷3۰۲ ، ۲. محتــرم معینــی نجــف آبــادی ش ش ۱۰9۰9۰۵۵۷۲ ، 3. حســن معینی 
نجــف آبــادی ش ش ۱۰9۰9۲۸9۲۰ ، ۴. زهــرا معینــی نجــف آبــادی ش ش ۱۰9۰9۷۱۸۴۲ ، 
۵. مصطفــی معینــی نجــف آبــادی ش ش ۱۰9۱۰۱۴۶۱۲ )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه 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 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
ــاد ــف آب ــالف نج ــل اخت ــورای ح ــی دادگاه ش ــعبه ۱۰ حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 9۵۶3۸۷/م ال ش

حصروراثت 
 آقــای حســن رجائــی نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره ۷3۶ بــه شــرح دادخواســت بــه 
کالســه 99۰۰۷93 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان صدیقــه حبیــب الهــی بشناســنامه  ۷۲۱ در تاریــخ 99/3/۷ اقامتــگاه دائمــی خــود 
ــه : ۱. زهــرا رجائــی  را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
نجــف آبــادی    ش ش ۲۲۰  ، ۲. حســن رجائــی نجــف آبــادی  ش ش ۷3۶ ، 3. حســین رجائــی 
ش ش ۱۸۱ ، ۴. فاطمــه رجائــی نجــف آبــادی  ش ش ۲۴۵۲۵ ، ۵. زهــره رجائــی نجــف آبــادی  
ش ش ۴3۴ ، ۶. محمــد رجائــی نجــف آبــادی  ش ش ۱۰9۰9۶3۷۰۱، ۷. صالحــه رجائــی نجــف 
آبــادی  ش ش ۱۰9۰3۱۰۴۱۲ )فرزنــدان متوفــی(، ۸. محمدرضــا رجائــی نجــف آبــادی  ش ش 
ــا  ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن ــر از نامبــردگان ورث ــه غی ــی ب ــی ( ،  متوف ۲۰3۱۷  )همســر متوف
انجــام تشــریفات مقدماتــی 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 

ــی  ــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوق ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 9۶۰۴۲۱/م ال شــورا تقدی
دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 

حصروراثت
 مینــا موحــدی دارای شناســنامه شــماره 3۶۱9 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 99۰۰۸۰۶ از 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد 
جعفــر موحــدی بشناســنامه ۶39 در تاریــخ 99/۵/۷ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگی گفته 
ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. محســن موحــدی ش ش ۲۴۰۲ ، ۲. مریــم 
موحدی ش ش ۲۴۰3 ، 3. مینا موحدی ش ش 3۱۶9  ، ۴. مرضیه موحدی ش ش ۱۰۸۰۰۲۰۶۶۷ 
، )فرزنــدان متوفــی(، ۵. معصومــه خلیلــی نجــف آبــادی ش ش ۱33۱ )همســر متوفــی ( متوفــی 
ــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت  بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک ب
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 صادرخواهد 
ــاد  ــالف نجــف آب ــی دادگاه شــورای حــل اخت ــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوق شــد. 9۶۱۸۱9 /م ال

حصروراثت
 تهمینــه معینــی نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره ۲۱۱۶ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 99۰۰۷9۷ از ای
شــادروان عصمــت اســتکی بشناســنامه ۷۴۰ در تاریــخ 99/3/۱۱ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
ــه : ۱. تهمینــه معینــی نجــف  زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب
ــی ( ، 3.  ــدان متوف ــی  ش ش ۱۰۸۰۰۰۱۲9۶۶ )فرزن ــه معین ــادی ش ش ۲۱۱۶ ، ۲. فهیم آب
ــردگان  ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ش ش ۱۰9۰۷۵۸9۷9   )همســرمتوفی(، متوف غالمحســین معین
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 او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 9۶۱۸3۸ /م 

الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
حصروراثت

 خانــم راضیــه براتــی دارای شناســنامه شــماره ۱۶۸ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 
ــه  ــح داده ک ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــن دادگاه درخواســت گواه 99۰۰۷9۲ از ای
شــادروان ســعید شــکیبایی بشناســنامه ۴۶۱۶ در تاریــخ 99/۵/۴ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. امیــر علــی  شــکیبائی ش 
ش ۱۰۸۱۱۲3۸۶9 ، ۲. آوا شــکیبائی ش ش ۱۰۸۱۴۴۰۷۴۰ )فرزنــدان ( ، 3. راضیــه براتــی ش 
ش ۱۱۲99۵۸۸۱۷ )همســر(  ، ۴. فرنــگ مولیانــی ش ش ۱۱۲9۷۴۰۰۴۸ )مــادر متوفــی ( ، ۵. 
عزیــز الــه اســفنانی  ش ش ۱۱۲9۰۰۰۶3۱  )پــدر متوفــی(، متوفــی بــه 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 او باشــد از تاریــخ نشــر 
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 9۶۱۸3۲ /م الــف 

رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
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4شماره 73
خبر کوتاه

                     روکش آسفالت کوچه  های سرو ،  باران و یاقوت
ــری  ــهری(  پیگ ــه ۲ ش ــی ) منطق ــدس غرب ــان ق ــای خیاب ــع در انته ــرو واق ــه س ــفالت کوچ ــش آس ــات روک عملی
ــد  ــش گردی ــفالت روک ــن آس ــا 9۴ ت ــع ب ــاحت ۸۰۰ مرب ــه مس ــرو ب ــه س ــد کوچ ــن فرآین ــد . در ای ــی گردی و عملیات
ــه ۲ شــهری(   ــی ) منطق ــع در بلوارســردار شــهید حجت ــاران واق ــوت و ب ــای یاق ــات روکــش آســفالت کوچــه ه عملی
پیگــری و عملیاتــی گردیــد . در ایــن فرآینــد کوچــه یاقــوت بــه مســاحت ۶3۰ مربــع و کوچــه بــاران بــه 
ــوی  ــفالت در ک ــدی آس ــه بع ــد. برنام ــش گردیدن ــفالت روک ــن آس ــا ۱۲۴ ت ــوع  ب ــع، در مجم ــاحت ۴۲۰مترمرب مس
ــاس  ــا تم ــد ب ــی توانن ــهروندان م ــت ش ــر اس ــایان ذک ــد . ش ــد ش ــری خواه ــازی  پیگی ــان نم ــع در خیاب ــک واق مل
ــا اقــدام گــردد. ــد را اعــالم نمــوده ت ــه گیــری دارن ــه چال ــان هایــی کــه نیــاز ب ــا ۱3۷ آدرس کوچــه و خیاب تلفنــی ب

افتتــاح دو طــرح ویــژه در بیمارســتان فاطمــه الزهــراء )س( شــهر نجــف آبــاد بــه 
 مناســبت نکوداشــت هفتــه دولــت بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان

ــه و  ــی فقی ــزز ول ــده مع ــتان، نماین ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــور مع ــا حض ب
ــرون  ــران و ک ــاد، تی ــای نجــف آب ــردم شهرســتان ه ــده م ــاد، نماین ــه نجــف آب ــام جمع ام
ــازمان  ــتقیم س ــر مس ــان غی ــرکل درم ــاری، مدی ــر غف ــالمی، دکت ــورای اس ــس ش در مجل
ــن  ــای تامی ــتان  ه ــور بیمارس ــس اداره ام ــی رئی ــر ناقوس ــور، دکت ــی کش ــن اجتماع تامی
ــان،  ــی اســتان اصفه ــن اجتماع ــان تامی ــر درم ــور مدی ــر اعتصــام پ ــی کشــور، دکت اجتماع
رئیــس و مدیریــت و پرســنل ارشــد بیمارســتان فاطمــه الزهــرا )ع( و ســایر مســئوالن مدعــو 
اداری، اجرایــی شهرســتان آییــن افتتــاح و بهــره بــرداری از واحــد تصویــر بــرداری متمرکــز 
ــاد  ــروژه پدبالگــرد امــداد و نجــات در بیمارســتان فاطمــه الزهــراء )س( شــهر نجــف آب و پ
برگــزار گردیــد. در حاشــیه ایــن مراســم مهنــدس راعــی، معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه 
شهرســتان ضمــن تبریــک هفتــه دولــت و گرامــی داشــت یــاد و خاطــره شــهیدان دولــت، 
خصوصــا شــهیدان »رجایــی و باهنــر« توســعه نظــام درمــان و ســالمت را یکــی از اهــداف 
ــردی  ــت و راهب ــا اهمی ــر ب ــن ام ــر ای ــت ب ــد دول ــر تعه ــر شــمردند و ب ــت ب ــی حاکمی اصل
ــی و ســالمتی در  ــات درمان ــی خدم ــای اصل ــمردن نیازه ــا برش ــان ب ــد. ایش ــد ورزیدن تاکی
شهرســتان از جملــه کمبــود ســرانه تخــت هــای بیمارســتانی بــا توجــه بــه میــزان جمعیــت 
ــر ضــرورت توســعه ســرانه تخــت  ــا ب ــور بیمــاری منحــوس کرون ــروز و ظه شهرســتان و ب
ــار  ــس شــورای اداری شهرســتان ب ــد. رئی ــح نمودن ــای بیمارســتانی در شهرســتان تصری ه
ــتان، از  ــان شهرس ــه کادر درم ــتاران و کلی ــکان، پرس ــدد از پزش ــر مج ــن تقدی ــر ضم دیگ
مســئوالن ارشــد و کلیــه کادر زحمتکــش بیمارســتان فاطمــه الزهــرا )س( کــه بــه عنــوان 
بیمارســتان ریفــرال طــرح ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا در 
ــد  ــر و تشــکر کردن ــد، تقدی ــه بیمــاران از هیــچ کوششــی فروگــذار ننمودن ــه خدمــت ب ارائ
ــتی  ــول بهداش ــه اص ــت مصران ــر رعای ــاری ب ــن بیم ــا ای ــه ب ــت مقابل ــن در جه و از حاضری

ــر اســت  ــد. شــایان ذک ــح ورزیدن ــد و تصری ــا تاکی ــی کرون ــالغ شــده از ســوی ســتاد مل اب
ــه  ــه از مجموع ــراء )س( ک ــه الزه ــتان فاطم ــداد و نجــات در بیمارس ــرد ام ــد بالگ ــروژه پ پ
ــد  ــی باش ــور م ــی کش ــن اجتماع ــازمان تامی ــارت س ــت اداره و نظ ــای تح ــتان ه بیمارس
ــال در فضــای  ــارد ری ــر ۴ میلی ــزون ب ــه ای اف ــع و هزین ــر 9۰۰ مترمرب ــغ ب ــا وســعتی بال ب
ــد  ــن واح ــده و همچنی ــداث گردی ــرم اح ــن محت ــاری خیری ــا همی ــتان و ب ــی بیمارس اصل
ــامل:  ــع ش ــر مرب ــر ۷۰۶ مت ــاورز ب ــی متج ــتان در فضای ــز بیمارس ــرداری متمرک ــر ب تصوی
مجموعــه اتــاق هــای ســی تــی اســکن، رادیولــوژی، فلوروســکوپی، ماموگرافــی، ســونوگرافی، 
ــا هزینــه  ــدان و فضــای انتظــار بیمــار و همراهــان ب ســنجش تراکــم اســتخوان، گرافــی دن
ــه مناســبت  ــا حضــور مســئوالن اســتانی و شهرســتانی ب ــال ب ــارد ری ــر 3۴ میلی ــغ ب ای بال
ــره  ــاح و به ــه افتت ــر ب ــی و باهن ــهیدان رجای ــره ش ــاد و خاط ــت ی ــت و نکوداش ــه دول هفت
بــرداری رســید کــه پــس از اتمــام آییــن افتتاحیــه بــه پذیــرش مراجعیــن مبــادرت نمــود.

افتتاح دو طرح ویژه در بیمارستان فاطمه الزهراء )س( 

محمــد مغــزی نجــف آبــادی بــه اتفــاق مهنــدس جــواد حجتــی ریاســت شــورای اســالمی شــهر 
نجــف آبــاد از چندیــن پــروژه عمرانــی در دســت اقــدام شــهرداری بازدیــدی بعمــل آوردنــد.

در ایــن برنامــه کــه محمــد حســن آســیابانی نایب رئیــس ، محســن پوراســماعیلی عضــو و مهندس 
مجیــد پزشــکی خزانــه دار شــورای اســالمی شــهر و رئیــس شــورای اســالمی شهرســتان نیــز حضور 
داشــتند ، از رونــد احــداث میــدان نجــف اشــرف در ورودی غــرب نجــف آبــاد کــه شــامل محوطــه 

ســازی، آبنمــا، ســنگ فــرش ، المــان و.. مــی باشــد بازدیــد بعمــل آمــد.
ــد از  ــاد و بع ــع صالح آب ــجد جام ــی مس ــه از نزدیک ــی ک ــت اهلل امین ــوار آی ــداث بل ــات اح عملی
ــاز شــده اســت  ــاد شــیرازی آزادگان آغ ــوار شــهید صی ــا تقاطــع بل ــوار جمهــوری ت تقاطــع بل
مــورد بازیــد واقــع شــد،  احــداث ایــن بلــوار عــالوه بــر حــل بســیاری از مشــکالت ترافیکــی ایــن 

ــد ــد گردی ــاد و آزادگان خواه ــتر صالح آب ــق بیش ــاز رون ــهر، زمینه س ــدوده از ش مح
احــداث دومیــن فرهنگســرای منطقــه پنــج )فرهنگســرای آیــت اهلل عالــم ( بــا مســاحت ۲۱۰۰ 
ــای  ــروژه ه ــر پ ــری کشــاورز  دیگ ــوار شــش کیلومت ــاد  و احــداث بل ــح آب ــع در صال ــر مرب مت

بودنــد کــه مــورد بازدیــد قــرار گرفتنــد.
ــا عــرض پنجــاه و پنــج متــر مــی باشــد کــه کمربنــدی  الزم بذکــر مــی باشــد بلوارکشــاورز ب

ــه هــم متصــل مــی  ــا گــذر از چندیــن تقاطــع ب هــای جنــوب و شــمال شــهر و بالعکــس را ب
نمایــد عــالوه بــر پیــش بینــی بلــوار شــش کیلومتــری ، کمربندی هــای جنــوب و شــمال شــهر 
و بالعکــس را بــا گــذر از چندیــن تقاطــع بــه هــم وصــل خواهــد کــرد ، عــالوه بــر پیش بینــی 
ــر  ــز در نظ ــدرو نی ــت و برگشــت، دو مســیر تن ــدروی رف ــد کن ــی و دو بان دسترســی های محل
ــه جــادۀ  ــه شــکلی انجــام شــده کــه امــکان اتصــال آن ب گرفتــه خواهــد شــد وطراحــی آن ب

فوالدشــهر نیــز در آینــده وجــود داشــته باشــد.
در پایــان نیــز بازدیــد و جلســه ای در محــل مســیر کوچــه بــاغ زندگــی انجــام شــد، فــاز ســه 
کوچــه بــاغ زندگــی یک هــزار و ۴۰۰ متــر از مجمــوع هفــت کیلومتــر طــول پــروژه گردشــگری 
ــرج  ــه ب ــه خــود اختصــاص داده اســت کــه چشــم اندازهــا و جاذبه هــای مختلفــی از جمل را ب
کبوترخانــه، ســاختمان کوشــک، ســردرب بــاغ ایرانــی، پل هــای چوبــی، بانــد دوچرخــه و بانــد 

ــی شــامل مــی شــود. ــاده رو، برکه هــای مصنوعــی و پل هــای چوب پی

بازدیـد از چندین پروژه عمرانی
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شماره 73  7
                                                               کسب مدال در مسابقات آنالین بین المللیخبر کوتاه

اولین دوره مسابقات مجازی پومسه قهرمانی مدارس )دانش آموزان( جهان ۲۰۲۰ با حضور ۵۶۷ تکواندوکار از ۲۲ کشور 
از ۲۴ لغایت ۲۸ مرداد به میزبانی کشور نپال برگزار شد. که نرگس بلغند از نجف آباد همراه تیم ۸3 نفری ایران در این 

مسابقات حضور یافت و موفق به کسب مقام سوم این رقابت ها شد.
از میان نفرات شرکت کننده ایرانی در این مسابقات آنالین ۱۶ نفر به مرحله نهایی راه پیدا کردند که در پایان ۶ پومسه 

رو از ایران موفق به کسب مقام های دوم و سوم شدند.
مقام های کسب شده پومسه روهای استان اصفهان : رده سنی ۱۲ تا ۱۴ سال، امیرحسین اسماعیلی،مقام سوم و نرگس 
بلغند )نجف آباد( مقام سوم - رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال، زینب طغیانی مقام دوم و مهتاب تاجی رستم آبادی مقام سوم 

ــم  ــران را بخواهی ــازی در ای ــر س ــی و تصوی ــروع نقاش ــر ش اگ
بررســی کنیــم، مــی تــوان گفــت کــه قدیمــی تریــن نشــانه 
ــگاره و ایلوستراســیون در نجــد ایــران نقــوش دوشــه،  هــای ن
میرمــالس و ســفالینه هــای منقــوش عصــر نوســنگی اســت. 
نقاشــی ایــران از آن زمــان کــه بصــورت تصویرســازی، کتابــت 
ــا  ــوری، ب ــا نقوشــی هندســی، انســانی و جان ــگاره، ب و دیــوار ن
ــر  ــه بیانگ ــرا ک ــکی و گل اخ ــگ مش ــا رن ــاده ب ــای س ابزاره
اعتقــادات و باورهــای ملــی ، بومــی آن فرهنــگ و منطقــه بــود، 
تــا بــه امــروز شــاهد تغییــرات و تحــوالت بســیاری بوده اســت. 
ــران در دوره ی  ــی ای ــه نقاش ــم ب ــد داری ــماره قص ــن ش در ای
معاصــر و جنبــش هــا و مکاتب پــس از کمال الملــک بپردازیم. 

نقاشان آکادمیک 
ــش  ــار مســیر پی ــران چه ــان ای ــک نقاش ــال المل ــس از کم پ
رو گرفتنــد. اولیــن گــروه نقاشــان آکادمیــک بودنــد کــه ایــن 
نقاشــان متاثــر از ســبک کمــال الملــک در ایــران نقاشــی مــی 
کردنــد. آثــار این هنرمنــدان با نوعی احســاس گرایــی، برگرفته 
از فرهنــگ ملی-بومــی و بــا موضوعــات مــردم نــگاری و زندگی 
عامــه ی مــردم همــراه بود. حســین طاهــرزاده بهزاد، اســماعیل 
آشــتیانی و رســام ارژنگــی از هنرمنــدان مطــرح ایــن ســبک 
بودنــد کــه آثــار گرانبهایــی از خــود بــه یــادگار گذاشــته انــد.

 نقاشان نگارگری جدید 
اگــر چــه حــاج میــرزا آقــا امامــی اصفهانــی ســردمدار و زنــده 
کننــده ی نگارگــری ســنتی شــناخته مــی شــود ولــی جنبش 
نگارگــری جدیــد بــه طــور رســمی بــا هــادی تجویــدی مدرس 
هنرهــای صنایــع قدیمــه آغــاز گردیــد و پــس از آن برخــی از 
نقاشــان در ایــن جنبــش فعالیــت کردنــد. از نقاشــان نگارگــری 
ــی و  ــی کریم ــچیان، عل ــود فرش ــوان از محم ــی ت ــد م جدی

حســین بهــزاد نــام بــرد.

نقاشان نوگرا 
جنبــش بعــدی نقاشــان نوگــرا بــود. پــس از جنــگ جهانــی 
ــران و تشــکیل  دوم و نفــوذ گســترده ی نقاشــی مــدرن در ای
دانشــکده هنرهــای زیبــا، ســبب گرایــش و تمایــل هنرمنــدان 
ــن  ــد. هنرمنــدان ای ــه شــیوه هــای مدرنیســم گردی ــه ب نومای
ــم،  ــای امپرسیونیس ــش ه ــر جنب ــت تاثی ــه تح ــش ک جنب
کوبیســم و اکسپرسیونیســم مکزیــک بودند با تشــکیل انجمن 
هایــی چــون انجمــن خــروس جنگــی و انجمــن نگارخانــه ی 
آپادانــا در توســعه و رســمیت ایــن شــیوه تــالس هــای زیــادی 
ــل  ــود از جلی ــی ش ــرا م ــی نوگ ــگامان نقاش ــد. از پیش نمودن
ــز  ــص، پروی ــن محص ــدم، بهم ــری مق ــن وزی ــور، محس ضیاپ

ــرد. ــام ب تناولــی، محمــد احصایــی و ســهراب ســپهری ن
هنرمنــدان نوگــرا بیشــتر بــه تجربیــات ذهنــی خویــش تاکید 
داشــتند امــا پــس از بــه بــن بســت رســیدن بــه بهــره گیــری 
از ترکیــب بنــدی هــا و عناصــر تزئینــی ســنتی و عامیانــه کــه 
ــو  ــام داشــت، ایــن مــوج ن ــی ت ــا فرهنــگ ایرانــی هــم خوان ب
بــه »مکتــب ســقاخانه« معــروف گردیــد. پیشــگامان مکتــب 
ســقاخانه جلیــل ضیاپــور، ناصــر اویســی، حســین زنــده رودی 

)نخســتین هنرمنــد( و فرامــرز پیــل آرام اســت.
پــس از ایــن گرایــش تمایــل به بهــره گیــری از خوشنویســی و 
ترکیــب بنــدی هــای آن نیــز در نقاشــی مرســوم گردیــد و بــه 
مکتــب » نقاشــی خــط یا خطاشــی« معروف شــد . پیشــگامان 
مکتــب نقاشــی خــط حســین زنــده رودی، فرامــرز پیــل آرام، 
اســماعیل رشــوندی، محمد احصایــی و نصراهلل افجه ای اســت.

نقاشان قهوه خانه ای 
جنبــش بعــدی نقاشــی قهــوه خانــه ای اســت. نقاشــی قهــوه 
خانــه ای را متــداول تریــن شــیوه ی نقاشــی زمان مشــروطیت 
در ایــران مــی داننــد و برخــی مکتــب قهــوه خانــه را خیالــی 
نــگاری مــی نامنــد. نقاشــی هــای روایی بر اســاس ســنت های 

مردمــی و مذهبــی در تقابــل بــا مضامیــن درباری مکتــب زند-
قاجــار شــکل گرفتــه شــد و نکتــه جالــب توجــه ایــن کــه ایــن 
نقاشــی توســط هنرمنــدان مکتــب ندیده اجــرا شــد و تابلوهای 
بســیار زیبایــی از آن دوران و ســبک بــه یــادگار مانــده اســت.

ــن  ــز مضامی ــی نی ــوع نقاش ــن ن ــات ای ــن و موضوع مضامی
عامــه پســند بــا موضوعــات رزمــی، بزمــی و حماســی 
برگرفتــه از واقعــه ی کربــال، شــاهنامه حکیــم ابوالقاســم 
ــن  ــت. ای ــات اس ــات و روای ــی، حکای ــص قرآن ــی، قص فردوس
ــرده  ــر روی پ ــن و ب ــگ روغ ــک رن ــا تکنی ــی ب ــوع نقاش ن
هــا یــا بــوم هــای بــزرگ، بــا ســاختار ترکیــب بنــدی 
غیــر متمرکــز و پرســپکتیو مقامــی رســم شــده اســت.

موضــوع در نقاشــی هــای قهــوه خانــه ای یــا خیالــی نــگاری 
بیــش از تکنیــک و اصــول ترکیــب بنــدی و تجســمی، 
ــب  ــن مکت ــدان ای ــت. از هنرمن ــوده اس ــدان ب ــر هنرمن مدنظ
ــین  ــر، حس ــد مدب ــی، محم ــین قولرآقاس ــوان از حس ــی ت م
همدانــی، حســن اســماعیل زاده و عبــاس بلوکــی فــر نــام بــرد. 
حامد بهلول

نقاشی معاصر

رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجــف آبــاد جزئیــات مصوبــات جلســه هیئــت امنــای ایــن 
دانشــگاه را تشــریح کــرد.

دکترامیررضــا نقــش رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجــف آبــاد در گفــت وگــو بــا خبرنــگار 
ــن دانشــگاه در حــوزه  ــای ای ــت امن ــات جلســه هیئ ــاره مصوب ــروه دانشــگاه ایســکانیوز، درب گ
مســائل بودجــه ای اظهارکــرد: در جلســه اخیــر هیئــت امنــای دانشــگاه آزاد اســتان اصفهــان، 
بودجــه واحدهــای اســتان اصفهــان و بودجــه واحــد نجــف آباد بــه صــورت مســتقل بررســی شــد. 
در ایــن جلســه سیاســت افزایــش نــرخ شــهریه بــه تصویب رســید. همچنیــن در خصــوص فرمول 
شــهریه و نحــوه اعمــال شــهریه جدیــد تاکیــد شــد کــه بــا توجــه بــه طــرح جدیــد دانشــگاه 
آزاد، شــهریه هــا واقعــی شــود و بــه جــای گــروه آموزشــی، تفکیــک رشــته ای صــورت بگیــرد.

ــرار اســت  ــز مشــخص شــد کــه ق ــرخ شــهریه نی ــن جلســه نحــوه افزایــش ن ــزود: در ای وی اف
ــاد  شــیوه نامــه آن از طــرف ســازمان مرکــزی ابــالغ شــود. همچنیــن بودجــه واحــد نجــف آب
بــدون اصالحــات تصویــب شــد؛بودجه واحــد نجــف آبــاد از حیــث درآمــدی ۱۵۸میلیــارد تومــان 
اســت کــه ۲۰ درصــد آن معــادل ۲۸میلیــارد تومــان، مربــوط بــه درآمدهــای غیرشــهریه ای و 

ــت. ــی اس ــه و پژوهش ــای فناوران طرح ه
دکترنقــش ادامــه داد: جمــع هزینــه هــای واحــد نجــف آبــاد ۱۷۷ میلیــارد تومــان مصــوب شــد 
ــق  ــه صــورت متوســط داشــتیم و مطاب ــوق و دســتمزد ب ــش ۲۰ درصــدی را در حق ــه افزای ک
ــم. ــود، حرکــت کردی ــالغ شــده ب ــه در خصــوص بودجــه امســال اب ــی ک ــای کالن سیاســت ه

خوشــبختانه انحرافــات بودجــه ای بســیار کمــی را داشــتیم حتــی در موضــوع شــهریه، انحــراف 
مثبــت نیــز داشــتیم و بودجــه ســال گذشــته مــا از نظــر درآمــدی بــا درصــد خوبــی محقــق شــد.

رئیــس دانشــگاه آزاد واحــد نجــف آبــاد گفــت: البتــه درآمدهــای غیــر شــهریه ای کمــی کمتــر 
محقــق شــد کــه علــت آن هــم شــرایط کرونــا بــود. همچنیــن در هزینــه هــای اداری خدماتــی 
توانســتیم حــدود ۱۰درصــد صرفــه جویــی داشــته باشــیم و در مبحــث حقــوق و دســتمزد نیــز 
توانســتیم تــا 9۷ درصــد بــه اهــداف خودمــان دســت پیــدا کنیــم. یعنــی ســه تــا چهــار درصــد 

در هزینــه هــای پرســنل صرفــه جویــی داشــتیم.
ــح  ــاد تصری ــرروی بودجــه بنــدی واحــد نجــف آب ــرات آمــوزش مجــازی ب ــه اث ــا اشــاره ب وی ب
کــرد: آمــوزش مجــازی باعــث شــد تــا مقــداری در درآمدهــای غیــر شــهریه ای خســارت داشــته 
باشــیم. ولــی در موضــوع درآمدهــای شــهریه ای، مــی تــوان گفــت کــه جریــان نقدینگی شــهریه 
ــم، خســارت  ــرده بودی ــق وام و تقســیط ک ــا دانشــگاه از طری ــه ب ــی ک ــا همــه مســاعدت های ب

چندانــی نداشــتیم.
ــاد در ســال تحصیلــی  ــاره سیاســت های بودجــه بنــدی واحــد نجــف آب ــاره درب دکترنقــش درب
جدیــد گفــت: دانشــگاه آزاد بایــد روز بــه روز وابســتگی خــود را بــه شــهریه کاهــش دهــد زیــرا 
تــا حــدی مــی توانیــم افزایــش شــهریه داشــته باشــیم. مــا اســتفاده از امکانــات و پتانســیل های 
واحــد را بــه عنــوان سیاســت اصلــی خــود بــرای افزایــش درآمــد دانشــگاه در دســتور کار قــرار 
خواهیــم داد. همچنیــن در موضــوع آمــوزش هــای کوتــاه مــدت و مهارتــی نیــز حرکــت هــای 

خیلــی خوبــی آغــاز کــرده ایــم.
ــرون دانشــگاهی را در  ــا صنعــت و جــذب طــرح هــای پژوهشــی ب ــاط ب ــه کــرد: ارتب وی اضاف
ــه  ــرد ک ــم ک ــا ســعی خواهی ــم. م ــرار داده ای ــد ق ــی خــود در بودجــه ســال جدی ــت اصل اولوی
کاهــش هزینــه و صرفــه جویــی در هزینــه هــا را مدنظــر قــرار دهیــم زیــرا شــرایط اقتصــادی 

ــر اســاس آن حرکــت کــرد. ــد ب کشــور شــرایط خاصــی اســت و بای
ــرد:  ــان ک ــش بنیان خاطرنش ــای دان ــت ه ــن فعالی ــاره جایگزی ــاد درب ــف آب ــد نج ــس واح رئی
درحــال حاضــر دوره هــای آموزشــی مجــازی مــی توانــد موثــر باشــد. بــه همیــن دلیــل دوره 
هــای مهارتــی را بــه ســمت فضــای مجــازی بردیــم. درواقــع بــا آمــوزش کوتــاه مــدت و مهارتــی 
در فضــای مجــازی، مــی توانیــم درآمدهــای خوبــی را محقــق کنیــم تــا جبــران مباحــث دانــش 

بنیــان امســال را برایمــان داشــته باشــد.

تامین 2۰ درصد بودجه دانشگاه آزاد نجف آباد
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خبر کوتاه                     توزیع جهیزیه در نجف آباد

۱۱ ســری جهیزیــه بــا ۲۲ قلــم از کاالی هــای اساســی مــورد نیــاز بــرای شــروع زندگــی بــه ارزش حــدودا هــر جهیزیــه 
۵۰ میلیــون تومــان توســط ســپاه ناحیــه شهرســتان نجــف آبــاد تامیــن و توزیــع شــد.

ــرای زوج  هــای نیازمنــد تهیــه شــده اســت کــه بعــد از شناســایی خانواده هــای  ــا مشــارکت خیریــن ب ایــن اجنــاس ب
نیازمنــد بیــن آن هــا توزیــع شــد.

حجــت االســالم اکبــر احمــدی، مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در ســپاه ناحیــه نجــف آبــاد در ایــن بــاره بیــان 
کــرد: ایــن اقــدام در راســتای کمــک مومنانــه مــورد نیــاز جامعــه اســت و نیــاز اســت خیریــن شهرســتان نجــف آبــاد برای 
ایــن موضــوع بیشــتر کمــک کننــد تــا بتوانیــم جهیزیــه هــای بیشــتری تهیــه کــرده و در اختیــار نیازمنــدان قــرار دهیــم.

والدین آگاه
۱. پــدر و مــادر آگاه فرزنــدی بــا مهــارت هــای زندگــی تربیــت مــی کننــد نــه فقــط شــاگرد اول 

بــدون مهــارت هــای اجتماعــی.
۲. فرزنــدی کــه بتوانــد بــدون حضــور مــادر لباســش را بپوشــد ، وســایل کیفــش را جمــع کنــد 

و زمــان را مدیریــت کنــد.
3. وقتــی مشــکلی برایــش پیــش آمــد ، بــه جــای گریــه کــردن راهــی بــرای مشــکلش پیــدا 

کنــد.
۴. وقتی معلم دنبال داوطلبی برای صحبت کردن می گردد ، زیر میزش قایم نشود.

ــف و  ــد تکالی ــم بتوان ــادر ه ــدر و م ــور پ ــک و حض ــدون کم ــد و ب ــد باش ــزی بل ــه ری ۵. برنام
ــد. ــام بده ــه اش را انج ــای روزان کاره

۶. دنبال جبران اشتباهش باشد و پیش دیگران به عجز و التماس نیفتد.
۷.  بتوانــد کارهــای شــخصی اش را انجــام بدهــدو منتظــر کســی نباشــد تــا کارهایــش را برایــش 

ــام بدهند. انج

مریم رضائیان

مهارت های مورد نیاز کودکان و نوجوانان

امام جمعــه نجف آبــاد گفــت: تــا پیــش از ایــن، هــر جــا کــه بحــث شــهرداری و شــورای اســالمی 
شــهر مطــرح می شــد، بیشــتر مطالــب حــول و حــوش انتقــاد از عملکــرد ایــن مجموعه هــا بــود 

ولــی در ســال های اخیــر فضــا بــه طــور کامــل عــوض شــده اســت.
حجت  االســالم و المســلمین مصطفــی حســناتی در دیــدار بــا شــهردار، رییــس شــورای اســالمی 
شــهر و دیگــر اعضــای ایــن مجموعــه گفــت: بــا مجموعــه اقدامــات صــورت گرفتــه در ســال های 
اخیــر، بیشــتر حــرف و حدیث هــای مطــرح شــده در مــورد شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر 
نجف آبــاد، بــه انعــکاس خدمــات و کارهــای صــورت گرفتــه اختصــاص پیــدا کــرده و امیدواریــم 

بیــش از گذشــته شــیرینی تالش هــای مســئوالن در ســفره مــردم احســاس شــود.
نماینــده ولــی فقیــه بــا اشــاره به وجــود برخــی مشــکالت، کمبودهــا و انتقــادات مردمــی اضافه 
داشــت: بــه هــر حــال هیــچ کاری بــدون عیــب و نقــص نیســت و بایــد تــالش شــود ایــن مــوارد 
ــا حــد امــکان کاهــش پیــدا کنــد ولــی خوشــبختانه طــوری شــده کــه برخــی شــهروندان  ت
اذعــان می کننــد بــا وجــود هزینــه هایــی کــه در قالــب عــوارض یــا صــدور پروانــه پرداخــت 
کرده انــد، از عملکــرد شــهرداری راضــی بــوده و حتــی حاضرنــد کمــک بیشــتری هــم نماینــد.

آرا و  بــرای تضــارب  بهتریــن محــل  را  امام جمعــه نجف آبــاد شــورای اســالمی شــهر 
ــرای  ــت ب ــن نعم ــت: بهتری ــت و گف ــد دانس ــای جدی ــرش ایده ه ــف و پذی ــه های مختل اندیش
یــک شــهر، وحــدت و هم دلــی مــردم و مســئوالن اســت ولــی در عیــن حــال یــا تک صدایــی 
بــودن جاهــای مهمــی ماننــد شــورای شــهر، ایــن موضــوع محقــق نشــده و امــکان پیشــرفت 

نیــز وجــود نخواهــد داشــت.
تاکیــد بــر اســتفاده از تجربیــات دوره هــای مختلــف شــورا، اهمیــت دادن بیشــتر بــه 
ــود  ــی ب ــر مطالب ــاخت ها دیگ ــعه زیرس ــهر و توس ــدت ش ــدت و بلند م ــم اندازهای میان م چش
کــه حجت االســالم حســناتی بــا بیــان آن هــا خاطــر نشــان کــرد: تالش هــا و اقدامــات صــورت 
ــد و  ــیوه های جدی ــا ش ــتی ب ــهر بایس ــالمی ش ــورای اس ــهرداری و ش ــه ش ــه در مجموع گرفت

ــود. ــانده ش ــف رس ــای مختل ــگان عرصه ه ــه خصــوص نخب ــردم و ب ــه اطــالع م ــر ب موث
همدلی مسئوالن شهری در انجام پروژه های عمرانی

ــره  ــات مدی ــای هی ــاب اعض ــبت انتخ ــه مناس ــه ب ــز ک ــه نی ــای امام جمع ــش از صحبت ه پی
جدیــد شــورای اســالمی دوره پنجــم نجف آبــاد برگــزار شــد، محمــد مغــزی شــهردار نجف آبــاد 

نیــز در ســخنانی بــا تشــکر ویــژه از هدایت هــا، همراهی هــا و حمایت هــای امام جمعــه 
ــا  ــت گرمی حاج آق ــه پش ــهری ب ــت ش ــه مدیری ــا، مجموع ــن عرصه ه ــی ای ــت: در تمام گف

ــانده اند. ــر رس ــه ثم ــزرگ را ب ــک و ب ــای کوچ ــده و کاره ــدان ش ــناتی وارد می حس
ــه کارگاهــی  ــل شــهر ب ــر تبدی ــاد مبنــی ب ــدار نجف آب ــول فرمان ــه نقــل ق ــا اشــاره ب مغــزی ب
عمرانــی ادامــه داد: قبــول داریــم کــه برخــی مشــکالت و کمبودهــا قابــل رفــع نیســتند ولــی 
تمامــی تالش مــان را بــه کار بســته ایم کــه شــاهد توســعه زیرســاخت های شــهری در ســطح 

مناطــق پنج گانــه بــه خصــوص نقــاط کمتــر توســعه یافتــه باشــیم.
مهنــدس جــواد حجتــی رییــس جدیــد شــورای اســالمی شــهر نجف آبــاد نیــز آخریــن ســال 
فعالیــت ایــن مجموعــه را حســاس و ســخت دانســت و اذعــان داشــت: امیدواریم در ادامــه روال 
ســال های گذشــته، در فرصــت باقیمانده نیز شــاهد تــداوم خدمت رســانی ها و رفع موانع باشــیم.

ــن نشســت  محمد حســن آســیابانی نایــب رییــس شــورای اســالمی شــهر دیگــر ســخنران ای
گفــت: همراهــی امام جمعــه و دیگــر مســئوالن شهرســتان، نقــش مهمــی در توفیق هــای کنونی 
مجموعــه مدیریــت شــهری داشــته و امیدواریــم در آینــده نیز شــاهد تداوم این شــرایط باشــیم.

ــه  ــه را ب ــهر، امام جمع ــالمی ش ــورای اس ــردم در ش ــب م ــر منتخ ــماعیلی دیگ ــن پوراس محس
ــال های  ــی س ــا حســناتی در تمام ــار داشــت: حاج آق ــرد و اظه ــواده تشــبیه ک ــک خان ــدر ی پ
تصــدی ایــن مســئولیت ثابــت کرده انــد کــه بــدون توجــه بــه برخــی مرزبندی هــای سیاســی 

ــد. ــالش کرده ان ــی شــهر ت ــت وحــدت و هم دل ــت در مســیر تقوی ــا حســن نی ــداول، ب مت
عیدی محمــد طرقــی  دبیــر شــورای اســالمی شــهرنیز در بخــش دیگــری از ایــن جلســه بیــان 
ــون  ــالش و خ ــال ها ت ــا س ــزرگ، ب ــاد ب ــه در نجف آب ــکل گرفت ــی ش ــدت و هم دل ــرد: وح ک
دل خــوردن حاصــل شــده و امیدواریــم در آینــده نیــز ایــن وحــدت بــا همراهــی و همــکاری 

تمامــی مســئوالن و مــردم ادامــه داشــته باشــد.
ــن  ــتان آخری ــورای شهرس ــس ش ــم و ریی ــورای پنج ــه دار ش ــکی خزان ــد پزش ــدس مجی مهن
ــود کامــل  ــراز خوشــحالی از بهب ــه داشــت. او ضمــن اب ــن جلســه صمیمان ــا را در ای صحبت ه
امام جمعــه از بیمــاری کرونــا، ادامــه داد: کارهــای بســیار خوبــی در ســال های اخیــر در ســطح 
شــهر انجــام گرفتــه ولــی هنــوز تــا رســیدن بــه نقطــه مطلــوب فاصلــه داریــم و بایــد تمامــی 

ــم. ــه کار بگیری ــن مســیر ب ــان را در ای توان م

افزایش رضایتمندی با عملکرد مطلوب مدیریت شهری
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

                                   به مناسبت تاسوعا و عاشورای حسینی سخنی با خوانندگان
ماه محرم آمد و دلها گرفته
دلها ز داغ غربت موال گرفته

ماه حسین بن علی باز آمد از راه
عالم برای داغ او عزا گرفته

اشک ها در چشم و اندوهی به سینه
دلها هوای کربالیش را گرفته

اشکی به پشت پلک هایم جمع گشته
که گویا انس با عاشورا گرفته 

پــس از انقــالب شــکوهمند اســالمی ایــران بــه رهبــری امــام راحــل )ره( و جانفشــانی، فــداکاری 
و غیــرت جوانــان پرشــور ایــن مــرز و بــوم، نظــام جمهــوری اســالمی ایــران حرکــت خــود را آغــاز 
کــرد. از آن دوران تــا بــه امــروز کشــور عزیزمــان، فــراز و نشــیب هــا و روزهــای تلــخ و شــیرین 

بســیاری بــه خــود دیــده اســت .
یکــی از روزهــای تلــخ کشــورمان، شــهادت دو یــار وفــادار امــام راحــل )ره(، شــهیدان رجایــی و 
باهنــر بــود کــه در ۸ شــهریورماه ۱3۶۰ ناجوانمردانــه در یــک واقعــه تروریســتی در دفتر نخســت 
وزیــری، توســط منافقیــن بــه شــهادت رســیدند. شــهیدان رجایــی و باهنــر کــه وفــادار بــه نظــام 
ــه راســتی زندگــی خــود را وقــف پیشــبرد نظــام و  ــد، ب ــت بودن ــه و اســوه ی خــادم مل و نمون
آرمــان هــای انقــالب و امــام راحــل )ره( کــرده بودنــد. دولــت رجایــی کــه پــس از عــزل بنــی 
صــدر عهــده دار امــور کشــور شــده بــود، در آن روزهــای ســخت، پــر التهــاب و بحرانــی، زحمــات 
فراوانــی در جهــت بــه بــار نشســتن اهــداف و آرمــان هــای انقــالب و نظــام اســالمی کشــیدند، 
ولــی دشــمن تــاب خدمــات آنهــا و پیشــرفت نظــام و انقــالب را نداشــت و بــه طــور ناجوانمردانــه 

آن هــا را بــه مقــام رفیــع شــهادت رســاند.
ــالب  ــس از انق ــور پ ــس جمه ــن رئی ــاه ۱3۱۲، دومی ــد ۲۵ خردادم ــی متول ــی رجای محمدعل
ــه  ــالب، در کابین ــس از انق ــود. وی پ ــردم انتخــاب شــده ب ــا رای قاطــع م ــه ب ــود ک اســالمی ب
مهــدی بــازرگان وزیــر آمــوزش و پــرورش بــود و بــا انتخــاب ابوالحســن بنــی صــدر بــه عنــوان 
رئیــس جمهــور، شــهید رجایــی بــه عنــوان نخســت وزیــر معرفــی گردیــد. ســپس ایشــان پــس 
از عــزل بنــی صــدر بــه عنــوان رئیــس جمهــور منتخــب مــردم انتخــاب شــد و از ۱۱ مردادمــاه 

ــود. ۱3۶۰ تــا ۸ شــهریور مــاه همــان ســال، یعنــی فقــط در ۲۸ روز رئیــس جمهــور ایــران ب
پــس از عــدم کفایــت سیاســی بنــی صــدر در روز 3۱ خردادمــاه ســال ۶۰ در مجلــس شــورای 
اســالمی و تاییــد امــام راحــل)ره(، دشــمنان نظــام و انقــالب اســالمی ســعی نمودنــد بــا تــرور 
ــن  ــد، اولی ــن ببرن ــپس از بی ــف و س ــالمی را تضعی ــت اس ــور، حکوم ــئولین کش ــات و مس مقام
اقــدام تروریســتی دشــمنان انقــالب، فاجعــه جانســوز و متاثــر کننــده هفتــم تیرمــاه ســال ۶۰ و 
شــهادت مظلومانــه شــهید بهشــتی و ۷۲ تــن از یــاران وفــادار ایشــان و امــام راحــل )ره( بــود. 
امــا عکــس العمــل ســریع، انقالبــی و قاطــع رهبــر کبیــر انقــالب و ملــت بــزرگ ایــران، هرگونــه 
ابتــکار عمــل را ا آن هــا ســلب نمــود اما دشــمنان نظــام و انقــالب اســالمی در اقــدام ناجوانمردانه 
بعــدی خــود، طــرح زشــت و شــنیع نابــودی مســئولین طــراز اول ملــت را ادامــه دادنــد، بدیــن 
ترتیــب واقعــه هشــتم شــهریور در همــان ســال بــه وقــوع پیوســت و رئیــس جمهــور محبــوب 
ایــران، محمدعلــی رجایــی و نخســت وزیــر ایشــان محمدجــواد باهنــر در انفجــار دفتــر نخســت 

وزیــری بــه درجــه ی رفیــع شــهادت نائــل آمدنــد.
پــس از عــزل بنــی صــدر در دومیــن انتخابــات ریاســت جمهــوری، محمدعلــی رجایــی بــا کســب 
9۰ درصــد از آرای مــردم بــه عنــوان رئیــس جمهــور ایــران انتخــاب شــد. مــردم کــه از دوران و 
عملکــرد بنــی صــدر رضایــت نداشــتند در پــی کســی بودنــد کــه بتوانــد آرمــان هــا و اهــداف 
انقــالب را بــه ثمــر بنشــاند و شــهیدان رجایــی و باهنــر ایــن ویژگــی را داشــتند کــه بــا بهــره 
گیــری از راهنمایــی هــای امــام راحــل )ره(، بــه اهــداف نظــام و انقــالب اســالمی دســت یابنــد.

بــه همیــن مناســبت بــه منظــور جانفشــانی و پاسداشــت از زحمــات صادقانه و تالش هــای رئیس 
جمهــور و نخســت وزیــر شــهید ایــران، شــهیدان رجایــی و باهنــر، هــر ســاله از دوم تــا هشــتم 
شــهریورماه را بــه پــاس قدردانــی از ایــن دو شــهید گرانقــدر کــه جــان خــود را در راه خدمــت بــه 
انقــالب و نظــام اســالمی فــدا نمودنــد، »هفتــه ی دولــت« مــی نامنــد. ایــن هفتــه بهانــه خوبــی 

اســت بــرای معرفــی عملکــرد یکســاله دســتگاه هــا و ســازمان هــای دولتــی اســت تــا مقایســه 
ــی داشــته باشــند. ــا ســطح کمــی و کیف ــا عملکــرد ســال گذشــته خــود در جهــت ارتق ای ب

همچنیــن ایــن هفتــه فرصــت مناســبی اســت جهــت تجلیــل از شــهدایی کــه در راه ایــن نظــام 
و انقــالب اســالمی جــان خویــش را فــدا کردنــد، کســانی کــه در اوج اقتــدار سیاســی و جایــگاه 
رفیــع خــود، ذره ای از صفــات انســانی و خصلتهــای نیکــوی آنــان کاســته نشــد و بــا وجــود ایــن 
کــه دوران مســئولیت شــان کوتــاه بــود، امــا مــردم از آن دوران خاطــرات شــیرینی در ذهنشــان 

بــه یــادگار مانــده اســت.
امام راحل )ره( در مورد شهیدان رجایی و با هنر فرمودند :

ــد؛ یعنــی آن هــا ریاســت را آورده  ــر کــرده بودن ــر در ریاســت تاثی ــای باهن ــی و آق ــای رجای آق
بودنــد زیــر چنــگ خودشــان؛ ریاســت آن هــا را نبــرده بــود تحــت لــوای خــودش و ایــن یــک 

درســی اســت کــه انســان بایــد از آن هــا یــاد بگیــرد. )صحیفــه امــام، ج ۲۰، ص ۱۲۴(
ــد :  ــر می فرمای ــی و باهن ــهیدان رجای ــی ش ــای اخالق ــاره ویژگی ه ــری درب ــم رهب ــام معظ مق
شــهید باهنــر، مــرد بــی تظاهــری بــود کــه هیــچ کــس از ظاهــر آرام او نمی فهمیــد در باطــن و 
ذهــن و اندیشــه مــّواج او چــه می گــذرد. وی یکــی از متفکریــن و تئوریســین ها و ایدئولوگ هــای 
انقــالب بــود. نوشــته های زیــادی داشــت و کتاب هــای زیــادی را تنظیــم کــرده بــود. ارتباطــات 
نزدیکــی بــا شــهید مطهــری و شــهید بهشــتی داشــت و هــر دوی اینهــا، بــرای عظمــت فکــری و 
قــدرت تفکــر عملــی او ارزش زیــادی قائــل بودنــد. نقــش شــهید رجایــی و باهنــر در افشــا کــردن 
ماهیــت لیبرالــی و منافقانــه بنــی صــدر، بســیار برجســته بــود. شــهید رجایــی بــا صبــر خــود و 
متانــت و حوصلــه عظیــم و بــا قبــول دردهــا و رنج هــای قلبــی و غیرقابــل افشــایی کــه داشــت، 

توانســت، بنــی صــدر خائــن را افشــا و رســوا کنــد و بــه زمیــن بکوبــد.
احمد شریعتی 

هفته دولت 

جلوه گری گل های آفتابگردان

در راســتای زیباســازی منظــر شــهری و ایجــاد طــراوت و افزایــش روحیــه و نشــاط اجتماعــی  
در اواخــر اردیبهشــت مــاه،  بلــوار آیــت اهلل آیــت نجــف آبادی)بلــوار دانشــگاه( و میــدان شــهدا 

بــه زیــر کشــت گل آفتابگــردان رفــت.

دوهفتــه بعــد از بــذر پاشــی ، شــاهد جلــوه گــری ایــن گیــاه زیبــا درایــن مســیر 9۰۰۰متــر 

مربعــی تاکنــون بــوده ایــم کــه زیبایــی خــود را بــه رهگــذران هدیــه مــی کننــد.


