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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 29 بهمن 1398

شماره 52 3
خبر کوتاه

ــا  ــاد ب ــف آب ــی نج ــگ عموم ــورای فرهن ــه ش ــن  جلس چهارمی
حضــور رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان و  اکثریــت 
ــا دســتور پیشــنهاد  ــاد ب اعضــاء در دفتــر امــام جمعــه نجــف آب
ــازی  ــاب ، بازس ــی کت ــگاه دائم ــزاری نمایش ــت برگ ــی جه مکان
عکــس هــای شــهدا و بررســی و هماهنــگ شــدن برنامــه هــای 

فرهنگــی شهرســتان تشــکیل شــد .
در ابتــدای جلســه رئیــس اداره و دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی 
شهرســتان نجــف آبــاد ضمــن تبریــک فرارســیدن ایــام مبــارک 
دهــه فجــر و خیــر مقــدم بــه حاضریــن  بیانیــه گام دوم انقــاب  
ــاق«  ــت و اخ ــوص » معنوی ــری  را در خص ــم رهب ــام معظ مق

قرائــت نمــود .
ــات جلســه  و  ــه مصوب ــا اشــاره ب ــوح موســوی ب ســید حســن ل
بــا اشــاره  بــه ایجــاد مکانــی دائمــی جهــت برگــزاری نمایشــگاه 
کتــاب و برنامــه ریــزی جهــت رونمایــی از برنامــه یکســاله جامــع 

پایتختــی کتــاب مــواردی را مطــرح نمــود.
ــن  ــه صدمی ــا اشــاره ب حجــت االســام و المســلمین حســناتی ب
ســالروز تولــد اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری  گفــت : فرهنــگ 
ــد  ــا  بای ــم و فکــر ایشــان اســت و م ــا  ریشــه اش از  قل امــروز م
ــم  ــوب بگذاری ــت بیشــتری در گســترش و اعتــای فرهنــگ مکت وق
وی در ادامــه بــا توجــه بــه فرارســیدن انتخابــات مجلــس یازدهــم 
ــت و اخــاق  ــه ماس ــف هم ــث انتخابــات از وظای ــت : بح گف
ــب  ــری موج ــور حداکث ــود و حض ــت ش ــد رعای ــی بای انتخابات

ــود. ــی ش ــاب م ــگاه انق ــت جای تقوی
در ادامــه صالحــی معــاون فرمانــدار با اشــاره بــه اینکه شهرســتان 
نیــاز بــه یــک نمایشــگاه دائمــی دارد گفــت : شهرســتان نجــف 
آبــاد دارای هنرمنــدان قابــل و توانمنــدی اســت کــه بــا برگــزاری 
نمایشــگاه دائمــی مــی تــوان دســتاودرهای ایشــان را بــه مــردم 

معرفــی نماییــم .
ــه بحــث و تبــادل نظــر در خصــوص بازســازی  درایــن جلســه ب
ــدس ، یکســان شــدن  ــاع مق ــال دف ــهدای هشــت س عکــس ش
ــوازی  ــذف م ــور ح ــه منظ ــتان ب ــی شهرس ــای فرهنگ ــه ه برنام
ــی  ــرزمین و بررس ــش س ــتفاده از آمای ــا اس ــای ادارات ب کاری ه
معضــات فرهنگــی شهرســتان توســط ادارات در حــوزه وظایــف 

ــارات هــر دســتگاه اشــاره شــد . و اختی

بیش از 2۰ برنامه همزمان با فرارسیدن چهل و یکیمن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی و رئیــس 
فجــر  دهــه  ســتاد  مجــازی  فضــای  کارگــروه 
شهرســتان نجــف آبــاداز برگــزاری برنامــه هــای 
ــل و  ــبت چه ــه مناس ــری  ب ــی هن ــف فرهنگ مختل
انقــاب اســامی در  یکیمــن ســالگرد پیــروزی  
ــر  ــت خب ــه مهردش ــاد و منطق ــف آب ــتان نج شهرس

. دارد 
ســید حســن لــوح موســوی بــا اشــاره بــه فرارســیدن 
ــام شــکوهمند پیــروزی انقــاب اســامی و تقــارن  ای
آن بــا ایــام اربعیــن شــهادت ســردار مقاومــت ، 
: برنامــه  ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی گفــت 
ــاد  ــت ی ــی داش ــت گرام ــا محوری ــن اداره  ب ــای ای ه
ــت   ــامی و بزرگداش ــاب اس ــهدای انق ــره ش و خاط
ــزار  ــاب اســامی  برگ ــالگرد انق ــن س ــل و یکیم چه

ــود . ــی ش م
ــاد از  ــف آب ــتان نج ــزود : شهرس ــوی  اف ــوح موس ل
ــژه اســتان اســت کــه در  جملــه شهرســتان هــای وی
آن تمــام طــول هفتــه برنامــه هــای متنــوع فرهنگــی 
ــدون شــک  ــی برگــزار مــی شــود  و ب ــری و ادب ، هن
ــب و  ــت مناس ــاب فرص ــای انق ــن ه ــزاری جش برگ
مغتنمــی اســت تــا هنرمنــدان  توانمنــد شهرســتان ،  
قابلیــت هــای خــود را  بــا رویکــرد فرهنــگ انقابــی 

ــد . ــه نمایــش گذارن ب
رئیــس کارگــروه فضــای مجــازی دهــه مبــارک فجــر 
بــه تشــریح برنامــه هــای فرهنگــی هنــری  پرداخــت 
و گفــت : از شــاخص تریــن فعالیــت هــای فرهنگــی 
ــر و  ــب بن ــازی ، نص ــا س ــتان ، فض ــری شهرس و هن
پوســتر و آذیــن بنــدی اداره ،  برگــزاری هیجدهمیــن 
آزمــون قــرآن و عتــرت ، جشــن قرعه کشــی بــازار روز 
ــر ، حضــور در مراســم میــز خدمــت در مســاجد  کوث
ــگ  ــدن زن ــه ش ــت نواخت ــدارس جه ــور در م ، حض
ــاب از  انقــاب در مــدارس ،  برگــزاری نمایشــگاه کت
انتشــارات تهــران ، برگــزاری نمایشــگاه خوشنویســی 
ــوی  ــی از تابل ــزاری نمایشــگاه  نقاشــی ، رونمای ، برگ
نقاشــی اثــر اســماعیل قائــدی بــا نــام » ســرباز مــادر« 
ــلیمانی ،  ــردار س ــهادت س ــن  ش ــبت اربعی ــه مناس ب
زنــده نویســی خوشنویســی ، اجــرای نمایــش کمــدی 
کریــم ۱۴۰۰، برگــزاری شــب شــعر انقــاب در انجمن 
هــای ادبــی ســطح شهرســتان و منطقــه مهردشــت  ، 
اهــدای کتــاب بــه مراکــز فرهنگــی و هنــری ، دیــدار 
از خانــواده هــای معظــم شــهدا ، برگــزاری نمایشــگاه 
روز شــمار انقــاب در کانــون هــای فرهنگــی هنــری  
مســاجد شهرســتان و بخــش مهردشــت ، اجــرای 
ــم  ــران فیل ــرون ، اک ــه ب ــنتی چل ــی س ــش آیین نمای

ــت و  ــوع« و » آن بیس ــرواز ممن ــی » پ ــای ارزش ه
ســه نفــر« توســط موسســه فرهنگــی هنــری فرهنــگ 
ســازان معاصــر در ســطح شهرســتان ،  برگــزاری دوره 
ــای فرهنگــی  ــون ه ــوان کان ــژه بان ــرت وی ــای بصی ه
هنــری مســاجد برگــزاری داوری جــام باشــگاه هــای 
ــی ، برگــزاری نمایشــگاه و بازارچــه خانگــی  کتابخوان
ــت از مشــاغل خانگــی  در  ــا هــدف حمای و ســنتی ب
ــا عنــوان » فرصتــی  محــل گــذر فــر هنــگ و هنــر ب
ــری  ــی هن ــه فرهنگ ــط موسس ــی« توس ــرای مهربان ب
ارکســتر  برگــزاری  و  معاصــر   ســازان  فرهنــگ 
ــم  ــای مه ــت ه ــه فعالی ــاب از جمل ــمفونیک انق س

ــد . ــی باش ــن م ــا 22 بهم ــن اداره  از ۱2 ت ای
ــتای  ــوع  را در راس ــاد  و متن ــای ش ــاد فض  وی  ایج
ــت  ــر دانس ــتان موث ــی شهرس ــت فرهنگ ــت هوی تقوی
ــای  ــت ه ــام فعالی ــا انج ــرد ب ــدواری ک ــار امی و  اظه
ــه  ــم برنام ــوع بتوانی ــاد و متن ــری ش ــی و هن فرهنگ
ــم . ــزار نمایی ــکوه برگ ــا ش ــاب را ب ــن انق ــای جش ه

دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی با رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 
رئیــس اداره بــه همــراه معــاون اداره بــا حضــور در دفتــر 
حجــت االســام و المســلمین صادقــی رئیــس ادره اوقــاف 

و امــور خیریــه نجــف آبــاد دیــدار و گفــت و گــو کــرد .
ــاد  ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــدار رئی ــن دی ــدای ای در ابت
ــدم  ــر مق ــن خی ــاد ضم ــف آب ــتان نج ــامی شهرس اس
ــی در خصــوص   ــه حجــت االســام و المســلمین صادق ب
مســائل مشــترک و در راســتای تعامــل و همــکاری 

ــود. ــه نم ــی را ارائ ــی مطالب ــی قرآن فرهنگ
ســید حســن لــوح موســوی در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه 
ــار داشــت نشســت  ــی اظه ــزاری نشســت هــای قرآن برگ
ــگ  ــترش فرهن ــج و گس ــور تروی ــه منظ ــی ب ــای قرآن ه
ــوان  ــی ت ــه م ــه مســائل مهمــی اســت ک ــی از جمل قرآن

ــم. ــزار نمایی ــه برگ ــه صــورت ماهیان ب

اول  طــراز  هنرمنــدان  وجــود  بــه  اشــاره  بــا  وی  
ــی  ــار روب ــن غب ــه آیی ــه ب ــا توج ــت : ب ــتان گف شهرس
ــی  ــای فرهنگ ــتای فض ــتان و در راس ــزادگان شهرس امام
ــان  ــوان همزم ــی ت ــزادگان م ــن امام ــری در جــوار ای هن
از ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای فرهنگــی هنــری 

هنرمنــدان شهرســتان اســتفاده نمــود .
در ادامــه حجــت االســام و المســلمین صادقــی رئیــس 
اداره اوقــاف و امــور خیریــه نجــف آبــاد بــا قدرشناســی از 
حضــور و پیگیــری فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان 
آمادگــی خــود را  در زمینــه طــرح هــا و فعالیــت هــای 

مشــترک اعــام نمــود .
ــاد  ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــدار رئی ــت دی ــی اس گفتن
ــا رئیــس اداره تبلیغــات اســامی  ــاد ب اســامی نجــف آب

ــا هشــتمین  ــان ب ــاه همزم ــم بهمــن م روز شــنبه نوزده
ــارک فجــر انجــام شــد روز از دهــه مب

                                                                              تجلیل از مادران و همسران شهداء
بــا حضــور فرمانــدار شهرســتان ویــژه و هیــات همــراه، فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه شهرســتان، شــهردار شــهر 
نجــف آبــاد، اعضــاء شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد و جامعــه مــادران و همســران شــهدا در ســالروز وفــات حضــرت 
ــاد و خاطــره شــهداء انقــاب  ــه ی ــی معطــر ب ــادران و همســران شــهدا در فضای ــل از م ــن )س( مراســم تجلی ام البنی
اســامی، جنــگ تحمیلــی، مدافــع حــرم و مدافــع امنیــت وطــن برگــزار گردیــد. مهنــدس راعــی گفــت: اگرچــه عنــوان 
ــاب می درخشــد،  ــم ت ــارک تمامــی ارزش هــا و هنجارهــای جــاری و باقــی جامعــه بســان خورشــید عال ــر ت شــهید ب
امــا دیــدن ایــن قلــه نورانــی و ابهــت افهــام نمــی بایســت مــا را از توجــه بــه آنانــی کــه ایــن نورانیــت تکویــن و نشــأت 
خویــش را مرهــون حضــور و بــروز ایشــان اســت و بــی شــک تأثیرگــذاری بــی  بدیــل ایشــان دســت مایــه خلقــت چنیــن 

نورانیتــی را میســر و مصــور ســاخته، غافــل گردانــد. 

حجت االسام و المسلمین حسناتی :

رعایت اخالق انتخاباتی
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2شماره 52
خبر کوتاه

قندیل های زیبای پارک فیروزه و خداحافظی آفت های درختان به روایت تصویر

ادامه از صفحه 1
محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد 
ــهرداری  ــام ش ــال انج ــای در ح ــروژه ه ــدی از پ بازدی

ــل آورد. ــه عم ــاد ب ــف آب نج
بازدیــد آســیابانی عضــو شــورای اســامی  ایــن  در 
ــل  ــی و حم ــر بنای ــور زی ــن ام ــاد، معاونی ــهرنجف  آب ش
ــات و  ــهری ، مدیرارتباط ــات ش ــهری و خدم ــل ش و نق
ــتادی و  ــران س ــد از مدی ــی چن ــل و تن ــن المل ــور بی ام

ــتند. ــور داش ــط حض ــئولین مرتب مس
در حاشــیه ایــن بازدیــد عنــوان گردیــد:  در حــال حاضــر 
ــه پنجــاه پــروژه عمرانــی، خدماتــی، ترافیکــی و  قریــب ب
فرهنگــی شــهرداری نجــف آبــاد در حــال انجــام هســتند 
کــه ان شــااهلل بــا عــزم مدیریــت شــهری در ســال جدیــد 

حــاوت آنهــا در کام شــهروندان جــاری مــی گــردد.
نکوســازی خیابــان امــام شــرقی  بــه طــول ســه کیلومتــر 
بــه عــرض 6 متــر شــامل  نکوســازی و تعریــض ، جــداول 
ــکوی  ــه، س ــد دوچرخ ــنگی، بان ــاده رو س ــنگی  و پی س
ــت  ــان اس ــنایی در جری ــیر و روش ــول مس ــیمن در ط نش
ــی  ــری جنوب ــی از منتظ ــهدای غرب ــوار ش ــازی بل و نکوس
تــا کوچــه نصیــر بــه مســاحت ۴7۰۰ مترمربــع  تعریــض، 
ــاده روســازی و ..در حــال  ــذاری، آســفالت ، پی جــدول گ
ــز  ــنایی آن نی ــرق و روش ــای ب ــه تیره ــت ک ــام اس انج

ــد. ــا گردی امروزجابج
ــا  ــه ت ــهدا بیش ــوار ش ــای بل ــروژه ه ــی در پ ــور عمران ام
ــازی  ــع، بهس ــاحت ۱6۰۰۰ مترمرب ــه مس ــر ب ــوار ظف بل
تــا  نمــازی حدفاصــل ۱5 خــرداد شــمالی  خیابــان 

ــوار  ــع، بل ــاحت 23۰۰ مترمرب ــه مس ــمندری ب ــوپ س کل
ــر  ــان زی ــع، خیاب ــر مرب ــاحت77۰۰ مت ــه مس ــهریار ب ش
دکل بــه مســاحت ۱۴85۰ مترمربــع، ســاماندهی خیابــان 
ــه  ــه 5 ب ــیج منطق ــوار بس ــع، بل ــر مرب ــتی3۰۰۰ مت بهش
مســاحت 99۰۰ مترمربــع ، بلــوار باهنــر منطقــه ســه بــا 

ــت. ــان اس ــول در جری ــر ط ۱۰۰۰۰مت
پــروژه گردشــگری فــاز یــک بوســتان زندگــی  در چهــار 
جبهــه بــه طــول  شــش و نیــم کیلومتــر شــامل ســاخت  
ــاده  برکــه و ســاختمان کوشــک، ســرویس بهداشــتی، پی
روســازی و مســیر دوچرخــه و.. فعــال مــی باشــد و 
ــوان محــور تفریحــی  ــه عن ــان ســاحل ب ســاماندهی خیاب
ــدول  ــا ج ــر ب ــک کیلومت ــول ی ــه ط ــه ب ــداد بیش در امت
گــذاری، بلــوک فــرش، پیــاده روســازی و.. در حــال انجــام 

اســت.
ــه  ــد احیــا خان ــد از پاکســازی، مرمــت و شــروع رون بازدی
ــرزاده )کوچــه شــهید کارشــناس، همجــوار  تاریخــی کبی
بــا خانــه تاریخــی مهرپــرور( دیگــر بخــش بازدیــد عمرانی 
شــهردار را  تشــکیل مــی داد کــه از آن بــه عنــوان مــوزه 

تاریــخ و مفاخــر نجــف آبــاد یــاد مــی گــردد.
ــا  ــاز ب ــن روب ــن زمی ــی  اولی ــل پایان ــن ازمراح همچنی
چمــن مصنوعــی در پــارک اللــه )پشــت زورخانــه شــهداء 
ــه  ــال ب ــکتبال ، والیب ــن بس ــا زمی ــراه ب ــهرداری (هم ش
ــز  ــی آن نی ــس کش ــه فن ــز ک ــاحت2۰۰۰مترمربع نی مس

ــد. ــد ش ــده اســت بازدی ــام ش انج

بازدید مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی از گذر فرهنگ و هنر
در ایــن بازدیــد کــه محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار 
ــورای  ــت ش ــس و پزشکی)ریاس ــی ریی ــاد، طرق ــف آب نج
اســامی شهرســتان( دبیــر شــورای اســامی شــهر، خانــم 
هاشــمی معــاون برنامــه ریــزی و توســعه منابــع انســانی 
و جعفــر زاده معــاون عمرانــی فرمانــدار ویــژه نجــف آبــاد، 
ــامی،  ــگ و ارشاداس ــس اداره فرهن ــوی ریی ــوح موس ل
فردوســی مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ــر  ــان جعف ــدی، میزب ــور و احم ــاتید غی ــی و اس و ورزش
مرواریــد مدیــر کل اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
خراســان رضــوی، حســین جــوادي رییــس دفتــر حــوزه  
ــت  ــاری معاون ــرکل و اصغــر مخت مدیریــت و مشــاور مدی

ــد . ــان بودن ــی اداره کل اصفه فرهنگ
ایــن دیــدار بــه منظــور معرفــی، شــناخت و الگوگیــری و 
ــراری جلســه  تشــکیل گــذر فرهنــگ و هنــر، پــس از برق
تبییــن اهــداف، عملکــرد و اهــداف گــذر فرهنــگ و هنــر 
ــذر  ــف گ ــای مختل ــش ه ــان از بخ ــاد ، میهمان ــف آب نج

ــارون،  ــرج خ ــت ب ــه هف ــد مجموع ــر مانن ــگ و هن فرهن
ــهرداری،  ــای ش ــش ه ــالن همای ــگان و س ــارک فرهیخت پ
ســالن شــهروند و رســتوران بــازی و کتــاب کنــدو بازدیــد 

ــد. کردن
بازدیــد از غرفــه هــای هفــت بــرج، پخــش فیلــم بنیامیــن 
در ســالن ایــن مجموعــه توســط موسســه فرهنگــی هنــری 

فرهنــگ ســازان معاصــر بــه مدیریــت دکتــر احمــد 
ــه هــای  شــریعتی، درشــکه و ماشــین غــذا، اجــرای برنام
ابـَـر عروســکها،  نمایشــگاه روزنامــه هــای انقــاب، افتتــاح 
نمایشــگاه نقاشــی گالــری پردیــس خــارون از ویــژه بخــش 

ــود. ــد ب ــن بازدی هــای گــذر در ای

                بازدید از سایت کارگاهی احداث منبع آب
معاون اســتاندار و فرماندار شهرســتان ویژه به همراه بخشــدار بخش مرکزی، جمعی از روسای سازمان های اداری و 

اجرایی شهرســتان، اعضاء شــورای اسامی روســتای نهضت آباد، دهیار از سایت احداث منبع آب روستای نهضت آباد 

دیدار کردند و از نزدیک روند تکمیل طرح و شــبکه انتقال آب مجموعه را مورد تحلیل و بررســی قرار دادند. ایشــان در 

این بازدید با تاکید بر تســریع در روند تکمیل پروژه نکاتی را به مســئوالن حاضر در راســتای بهره مندی پایدار و پویا 

از پروژه گوشزد نمودند.
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مرکز تخصصی غربالگری و درمان اتیسم
بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان 
ــژه، دکتــر حیــدری رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان  وی
ــوم پزشــکی  ــاون بهداشــتی دانشــگاه عل ــان و مع اصفه
اصفهــان، مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان، 
ــک  ــدس مل ــر ارزشــمند مهن ــاد، خی شــهردار نجــف آب
اعضــاء مجمــع خیریــن حضــرت علــی )ع(  و  زاده 
ــوان شــاغل در شــبکه  ــا بان ــاد همــراه ب شــهر نجــف آب
بهداشــت و درمــان شهرســتان کــه بــه مناســبت والدت 
ــت  ــرا )س( و نکوداش ــه زه ــرت فاطم ــعادت حض ــا س ب
مرکــز  بودنــد،  مجلــس  افــزای  زینــت  زن،  مقــام 
غربالگــری و درمــان اتیســم افتتــاح و بــه بهــره بــرداری 
رســید. در ایــن مراســم مهنــدس راعــی ضمــن تبریــک 
والدت بــا ســعادت حضــرت زهــرای مرضیــه )س( 
ــار  ــه گفت ــاره ب ــا اش ــادر، ب ــام زن و م ــت مق و نکوداش
پــر مفهــوم امــام خمینــی )ره( کــه فرمودنــد: »از دامــن 
ــلمان  ــگاه زن مس ــی رود« جای ــراج م ــه مع ــرد ب زن م
ــن  ــوط تبیی ــورت مبس ــه ص ــامی ب ــگ اس را در فرهن
ــوط  ــای مرب ــان آماره ــا بی ــه ب ــد. ایشــان در ادام نمودن

بــه مخاطــرات ناشــی از بیمارهــای غیــر اپیدمیــک ویــژه 
ــز  ــاد مرک ــم، ایج ــاری اتیس ــه بیم ــن الجمل ــال م اطف
غربالگــری و درمــان اتیســم نجــف آبــاد کــه بــا هزینــه 
ادوات و ابــزار درمانــی بالــغ بــر یکصــد و ســی میلیــون 
تومــان در فضایــی خیرســاز مهیــا شــده اســت، نشــان 
از رویکــرد فهیمانــه و درک صحیــح و راهبــردی جامعــۀ 
ــاالی اعتمــاد اجتماعــی  ــرخ ب ــا ن ــی شهرســتان ب درمان
ــدار  ــد. فرمان ــن مجموعــه قلمــداد نمودن ــه ای ــن ب خیری
ــتان  ــتی شهرس ــس بهزیس ــه از رئی ــتان در ادام شهرس
و مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بــه 
ــران حــوزه بهداشــت و درمــان شهرســتان  انضمــام خی
بــه عنــوان ســه ضلــع مثلــث ســرمایه اجتماعــی 
ســامت محــور نامبردنــد کــه تعامــل و همــکاری 
ــد در راســتای ایجــاد  ــن ســه مولفــه مــی توان ــر ای موث
ــی  ــی مل ــوان قطــب پژوهشــی درمان ــه عن شهرســتان ب
بســیار موثــر و مفیــد عمــل نمایــد. مهنــدس راعــی در 
ادامــه از حاضــران خواســتند تــا ضمــن تبییــن فرصــت 
حاصــل شــده در گام دوم انقــاب و تاکیــد مکــرر مقــام 

ــرم  ــای محت ــی( و روس ــه العال ــری )مدظل ــم رهب معظ
ــن دوره  ــگان در یازدهمی ــر ضــرورت حضــور هم ــوا ب ق
ــک  ــوان ی ــه عن ــامی ب ــورای اس ــس ش ــات مجل انتخاب
تکلیــف در روز 2 اســفند مــاه ســال جــاری بــا حضــور 
ــا آراء  ــح را انتخــاب و ب ــده اصل ــود نماین ــر شــکوه خ پ

ــد.  ــتان نماین ــی بهارس ــان وی را راه ش

نکوداشت مقام زن، با بانوان شاغل در فرمانداری 
مهنــدس راعــی در ایــن دیــدار بــا تبریــک والدت حضرت 
ام ابیهــا )س( و روز زن، ایــن روز را بــه حاضریــن و 
ــه  ــد و در ادام ــت گفتن ــک و تهنی ــان تبری ــواده ایش خان
ــواده  ــه و خان ــلمان در جامع ــگاه زن مس ــن جای ــه تبیی ب
پرداختنــد و از کرامتــی کــه دیــن مبیــن اســام بــرای زن 
بــه عنــوان نمــاد حجــب و ادب، وقــار و صابــت و حافــظ 
ــراد ســخن  ــان آورده اســت، ای ــه ارمغ ــواده ب ــون خان کان
ــوان  ــد. ایشــان در حــال حاضــر جایــگاه ممتــاز بان نمودن
ــی و  ــی، علم ــی، اجتماع ــای فرهنگ ــه ه ــی در عرص ایران
آموزشــی را بــه مــدد انقــاب شــکوهمند اســامی بســیار 
ــالت  ــد: رس ــمردند و افزودن ــر برش ــور تقدی ــرز و درخ مب
ــردی اســت،  ــا اهمیــت و راهب ــه بســیار ب ــان در جامع زن
والیتمــدار  و  شــجاع  اندیشــمند،  و  مدبــر  اخــاف 
جامعــه خصیصــه هــای اکتســابی بنیادیــن خــود را 

ــتند.  ــان هس ــه از مادرانش ــای برگرفت ــوزه ه ــون آم مره
ــنگین و  ــه س ــه وظیف ــاره ب ــا اش ــتان ب ــدار شهرس فرمان
خطیــر کارکنــان وزارت کشــور خصوصــا اســتانداری هــا 
و فرمانــداری هــا در برگــزاری فرآینــد انتخابــات بــه 
ویــژه انتخابــات پیشــرو یعنــی یازدهمیــن دوره انتخابــات 
افزودنــد:  شهرســتان،  در  اســامی  شــورای  مجلــس 
ــروری  ــنگین و ض ــیار س ــی بس ــف انتخابات ــت تکالی رعای
ــدس  ــام مق ــد نظ ــراد معتم ــوان اف ــه عن ــما ب اســت و ش
ــِر  ــن فراینــد، ُم ــد در ای جمهــوری اســامی وظیفــه داری
قانــون را رعایــت نمــوده و بــا هــر گونــه کــژی، تخلــف و 
ســوء نیــت بــه شــدت مطابــق ضوابــط و مقــررات قانونــی 
برخــورد نماییــد. از شــما مــی خواهــم تــا بــا تمــام تــوان 
ــور  ــگ و پرش ــر رن ــور پ ــق حض ــتای تحق ــود در راس خ
ــا تمــام وجــود همــت نمــوده  مــردم فهیــم شهرســتان ب

و از انتخابــات بــه عنــوان رکــن اساســی مــردم ســاالری 
دینــی صیانــت نماییــد. در پایــان از حاضــران بــا تقدیــم 
لــوح ســپاس و هدایــای نفیــس تقدیــر و تجلیــل صــورت 

پذیرفــت.

                                                                        کسب 3 مقام قهرمانی باستانی کاران
ــابقات ورزش  ــتان در مس ــب اس ــم منتخ ــو تی ــاد و عض ــف آب ــتان نج ــتی از شهرس ــم درس ــم و عبدالرحی عبدالکری
پهلوانــی و زورخانــه ای منطقــه 6 کشــور موفــق بــه کســب 3 مقــام اول در رشــته هــای میــل گیــری ســنگین، چــرخ 

تیــز و چــرخ چمنــی شــدند.
این رقابت ها به میزبانی اراک برگزار شــد.

مقام های کسب شده :
عبدالکریم درســتی مقام اول چرخ تیز و چرخ چمنی

عبدالرحیم درســتی مقام اول میل گیری سنگین.

جلسه با داوطلبان حوزه انتخابیه شهرستان
معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه همــراه بــا اعضــاء شــورای تامیــن شهرســتان 
ــا کاندیداهــای یازدهمیــن دوره  هــای نجــف آبــاد و تیــران و کــرون، معــاون فرمانــدار، ب
ــاد و  ــای نجــف آب ــه شهرســتان ه ــس شــورای اســامی از حــوزه انتخابی ــات مجل انتخاب

تیــران و کــرون دیــدار کردنــد.
در ایــن جلســه مهنــدس راعــی ضمــن تبریــک مناســبت دهــه مبــارک فجــر و گرامــی 
داشــت یــاد و خاطــره ســردار دل هــا »ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی« بــه تبییــن 
حقــوق و تکالیــف نامــزدان انتخاباتــی مطابــق قانــون نســبت یکدیگــر و نســبت بــه جامعــه 
پرداختنــد و کاندیداهــا و طرفــداران هــر یــک را از تخطــی و تخلــف در موازیــن تبلیغــات 
برحــذر و بــر رعایــت ُمــِر قانــون توصیــه نمودنــد. ایشــان در ادامــه افزودنــد: در ایــن دوره 
از انتخابــات جمعــا ۱3 نفــر در حــوزه هــای انتخابیــه نجــف آبــاد، تیــران و کــرون بــرای 
رســیدن بــه یــک صندلــی ســهم حــوزه انتخابیــه در بهارســتان بــه رقابــت مــی پردازنــد 
کــه بــرای برگــزاری ایــن دوره از انتخابــات 253 شــعبه اخــذ رای در کل حــوزه انتخابیــه 
ــات  ــه 8 هــزار نفــر عوامــل اجرایــی و نظارتــی در فرآینــد انتخاب پیــش بینــی و قریــب ب
ــن  ــورای تامی ــک از اعضــاء ش ــه هری ــند. در ادام ــی باش ــل م ــه دخی ــوزه انتخابی ــن ح ای
ــات مجلــس شــورای اســامی از  ــه نامــزدان یازدهمیــن دوره انتخاب توصیــه هــای الزم ب
ــد و در  ــزد نمودن ــرون گوش ــران و ک ــاد و تی ــای نجــف آب ــتان ه ــه شهرس ــوزه انتخابی ح

پایــان بــه ســواالت نامــزدان و مســئولین ســتادهای ایشــان پاســخ داده شــد.
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مجموعه مسکونی انجمن خیرین 
مسکن ساز شهرک بهاران

بــا حضــور اســتاندار اســتان اصفهــان، معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ــامی  ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــرکل بنی ــژه، مدی ــتان وی شهرس
اســتان اصفهــان، رئیــس انجمــن خیریــن مســکن ســاز اســتان، 
انتظامــی شهرســتان،  و  نظامــی  اجرایــی،  اداری،  مســئوالن 
ــاب  ــامی، اصح ــورای اس ــاء ش ــاد، اعض ــف آب ــهر نج ــهردار ش ش
رســانه، مجموعــه مســکونی 26 واحــدی انجمــن خیریــن مســکن 
ســاز شــهرک بهــاران نجــف آبــاد در زمینــی بــه مســاحت 8۰۰ 
ــال، در 5  ــون ری ــزار میلی ــر 2۴ ه ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــع ب مترمرب
ــی روز  ــول مهندس ــا اص ــق ب ــا منطب ــیوه ای کام ــه ش ــه ب طبق
)هــر طبقــه شــامل 6 واحــد مســکونی بــه اســتثنای پیلــوت کــه 
شــامل پارکینــگ و دو واحــد مســکونی اســت( بــا زیربنــای هــر 
ــع کــه در مجمــوع کل مجموعــه  ــراژ 55۰ مترمرب ــه مت ــه ب طبق
زیربنــا بالــغ بــر 275۰ مترمربــع را در بــر مــی گیــرد، بــه مالــکان 
ــن  ــد. شــایان ذکــر اســت واحــد هــای مســکونی ای اهــداء گردی
ــر دارای دو خــواب مجــزا مــی باشــد. ــراژ 85 مت ــا مت مجموعــه ب

اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسالمی
مجلــس  نمایندگــی  نامزدهــای  اســامی  آگهــی 
آییــن   39 مــاده  اجــرای  در  اســامي  شــوراي 
ــورای  ــس ش ــات مجل ــون انتخاب ــی و قان ــه اجرای نام
بدینوســیله  آن  ذیــل  هــای  تبصــره  و  اســامی 
اســامی و مشــخصات نامزدهــای انتخاباتــی ایــن 
ــی دارد. ــام م ــر اع ــرح زی ــه ش ــه را ب ــوزه انتخابی ح

۱- آقــای ابوالفضــل ابوترابــی فرزنــد اســماعیل کــد 
نامــزد ۱2۴ 

ــد  ــه ک ــد نصرال ــان فرزن ــین ایمانی ــای حس 2- آق
نامــزد ۱۴7

ــد اســداله  ــه خسروشــاهی فرزن  3- آقــای قــدرت ال
کــد نامــزد ۱58 

ــد  ــادی فرزن ــف آب ــروی نج ــن خس ــای محس ۴- آق
ــزد ۱6۱ ــد نام ــد ک احم

 5 - آقــای علــی اکبــر دادخــواه فرزنــد حســن کــد 
نامــزد ۱6۴ 

ــد  ــد محم ــی فرزن ــی قراقوش ــد زمان ــای احم 6- آق
ــزد ۱75 ــد نام ک

 7 - آقای علیرضا عباســی فرزند اکبر کد نامزد ۱86
 8 - آقــای یحیــی کیانــی فرزنــد محمــد قلــي کــد 

نامــزد 2۱7 
ــد  ــاهی فرزن ــه ش ــادی قلع ــم کلیش ــای ابراهی 9- آق
ــزد 2۱8  ــد نام ــه گل شــادی ک ــی مشــهور ب غامعل
ــد  ــر ک ــد اصغ ــدی فرزن ــول محم ــای رس ۱۰ - آق

ــزد 2۱9  نام
ــید  ــد س ــی فرزن ــن مطلب ــای سیدابوالحس ۱۱ - آق

ــزد 2۴2  ــد نام ــم ک کاظ
ــد ســید ضیــاء  ۱2 - آقــای ســیدمیثم معنــوی فرزن

الدین کد نامزد 2۴5
 ۱3 - آقای علی ناظمی آشــنی فرزند محمود کد 

نامزد 256 
ضمنــا اضافــه مــی نمایــد تبلیغــات انتخاباتــی از روز 
پنــج شــنبه مــورخ 2۴/ ۱۱ /۱398 آغــاز مــی شــود 
ــه  ــذ رای ادام ــروع اخ ــل از ش ــاعت قب ــا 26 س و ت

خواهــد داشــت.

حضور فرماندار در راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن
ــات  ــژه و هی ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
همــراه، مســئوالن اداری، اجرایــی، نظامــی و انتظامــی در 
خیــل بهــم فشــرده راهپیمایــان یــوم ا... 22 بهمــن مــاه و 
در چهــل و یکمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب شــکوهمند 
ــهداء و امــام شــهدا  ــد و بــا ش ــرکت کردن اســامی ش
ــد،  ــت کردن ــار دیگــر ثاب ــد و ب ــد پیمــان نمودن )ره( تجدی
ــت.  ــده اس ــده و پاین ــه زن ــی همیش ــاب انقاب ــن انق ای
ــی  ــدس راعــی ضمــن گرام ــن مراســم مهن در حاشــیه ای
داشــت اربعیــن »ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمان« 
ــوم ا... 22 بهمــن و چهــل و یکمیــن بهــار  و نکوداشــت ی
ــه  ــری )مدظل ــم رهب ــام معظ ــر مق ــه محض ــرا ب آزادی، آن
ــه  ــه در صحن ــی و همیش ــادار، انقاب ــردم وف ــی( و م العال
ایــران خصوصــا شهرســتان تبریــک و تهنیــت عــرض 
ــامی  ــاب اس ــت انق ــد: در حقیق ــان افزودن ــد. ایش نمودن
هدیــه خداونــد بــه ملــت ایثارگــر، متدیــن و شــجاع ایــران 
ــی را  ــر اله ــن خــدا و رهب ــران دی ــم ای ــردم فهی اســت. م
ــک  ــق ی ــز طب ــد نی ــد و خداون ــاری نمودن ــت و ی حمای
ــان پیــروزی عنایــت فرمــود. خداونــد  ــه آن ســنت الهــی ب
راســتین تریــن کــس در تعهــد بــه تحقــق وعــده اســت، او 
کســی اســت کــه وعــده فرمــوده: »َونُِریــُد أَْن نَُمــَنّ َعلَــی 
ــُم  ــًۀ َونَْجَعلَُه ــْم أَئَِمّ ــی اْلَْرِض َونَْجَعلَُه ــُتْضِعُفوا فِ ــَن اْس الَِّذی
ــون  ــت خ ــه برک ــامی ب ــوری اس ــام جمه ــَن«. نظ الَْواِرثِی
شــهیدان انقــاب اســامی، دفــاع مقــدس، مدافــع حــرم، 
ــی  ــت تمام ــل مقاوم ــن المل ــه بی ــن و جبه ــع وط مداف
ــده و  ــی را در نوردی ــلطه جهان ــون س ــای هژم ــه ه نقش

معــادالت تئوریســیان هــای آنهــا را در اتــاق های فکرشــان 
عقیــم و ابتــر ســاخته و مــی ســازد. دشــمن بدانــد و آگاه 
ــگاه  ــدار هیچ ــب و والیتم ــم، نجی ــرد فهی ــن م ــد، ای باش
ــاب دون و  ــی و اذن ــتکبار جهان ــی اس ــاده خواه ــیر زی اس
ــه  ــااهلل ب ــد. انش ــد ش ــا نخواه ــه ای آنه ــال منطق ــژ خی ک
ــی(  ــه العال ــه انقــاب )مدظل ــر فرزان ــر رهب پشــتوانه تدابی
ــه  ــه در صحن ــردم همیش ــن م ــان ای ــور درخش ــا حض و ب
ــرا در ایــن راهپیمایــی شــاهد  کــه امــروز گوشــه ای از آن
هســتیم، در آینــده نزدیــک ذلــت و ســرافکندگی را 
ــی  ــم زد و تمام ــم خواهی ــی رق ــلطه جهان ــام س ــرای نظ ب
گزینــه هــای روی میــز آنهــا را طبــق وعــده نصــرت الهــی 
ــد.  ــم گردی ــون خواهی ــدم رهنم ــتی و ع ــه نیس ــه ورط ب
ــه  ــژه در ادام ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
ــروی از  ــی در پی ــوه اله ــول و ق ــه ح ــااهلل ب ــد: انش افزودن
فرامیــن رهبــری داهیانــه مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه 
ــان  ــش ایش ــس از فرمای ــات را پ ــن انتخاب ــی(،  اولی العال
ــردم و  ــم و م ــش رو داری ــاب پی ــر گام دوم انق ــی ب مبن
ــا  ــر ب ــه دوش یکدیگ ــد، دوش ب ــه دارن ــئوالن وظیف مس
حضــور مطمئــن و موثــر خــود در فرآینــد یازدهمیــن دوره 
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی ضمــن انتخــاب نامــزد 
اصلــح در انتخابــات اســفندماه ســال جــاری بــا حضــوری 
پــر رنــگ و مشــتاقانه، نــه تنهــا پاســخ دنــدان شــکن بــه 
دشــمنان ایــن ملــت و مــرز و بــوم بدهنــد، بلکــه دل کلیــه 
مســتضعفان عالــم و عاشــقان ایــن نظــام مقــدس را لبریــز 

ــد. ــرت نماین ــرت و مس ــت، نص ــادی، بهج از ش

                                                 شایســتگان
ــران مدیــری  ــدو گفتنــد: ای ــکان ب ــود کــه تعــدادی از نزدی خواجــه نصیــر الدیــن توســی در ابتــدای وزارت خویــش ب
همچــون شــما نداشــته و تاریــخ همچــون شــما کمتــر بــه یــاد دارد. یکــی از آنهــا گفــت: نــام همشــهری شــما خواجــه 
نظــام الملــک توســی هــم بــه انــدازه نــام شــما بلنــد نبــود. خواجــه نصیــر ســر بــه زیــر افکنــده و گفــت: خواجــه نظــام 
الملــک باعــث فخــر و شــکوه ایــران بــود. آموختــه هــای مــن برآینــد تــاش هــای انســان هــای واال مقامــی همچــون 

اوســت.
حرف خواجه به جماعت فهماند که او اهل مبالغه و پذیرش حرف بی پایه و اساس نیست.

ارد بزرگ اندیشمند فرزانه کشورمان می گوید: “شایستگان بالندگی و رشد خود را در نابودی چهره دیگران نمی بینند.”
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شماره 52 7
برگزاری هفته قرآن و عترت 

ــرورت  ــت و ض ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــوی  ب ــوح موس ــن ل ــید حس س
ــات بنیانگــذار  ــق منوی ــی و تحق ــگ قرآن ــج و گســترش فرهن تروی
نظــام مقــدس حضــرت امــام خمینــی )ره( و رهبــر معظــم انقــاب 
ــی  و  ــر توســعه فرهنــگ قرآن ــی ب ــه( مبن اســامی ) دامــت برکات
ــتان  ــزود : شهرس ــی اف ــای قران ــتعداد ه ــایی اس ــی و شناس معرف
ــواره در  ــه هم ــت ک ــی اس ــتان های ــه شهرس ــاد از جمل ــف آب نج
ــتاودرهای  ــه دس ــی و ارائ ــای قرآن ــتعداد ه ــرورش اس ــت و پ تربی

ــوده  اســت . ــال ب ــدس و ارزشــمند فع ــاب مق ــن کت ای
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری هــم زمــان  هفتــه قــرآن و عتــرت  در 
ــه  ــارن هفت ــه  تق ــا توجــه ب ــرد ب سراســر کشــور خاطــر نشــان ک
ــام باشــکوه دهــه فجــر  ، برگــزاری مراســم   ــا ای ــرآن و عتــرت ب ق
تکریــم از مــادران و همســران شــهدا  و برگــزاری تعزیــه همزمــان 
بــا ســالروز وفــات حضــرت ام البنیــن )ســام اهلل علیهــا( همزمــان 
ــه گام  ــری بیانی ــرت ،  پیگی ــرآن و عت ــه ق ــن روز از هفت ــا اولی ب
ــر معظــم انقــاب اســامی در جلســات شــورای  دوم انقــاب رهب
فرهنــگ عمومــی شهرســتان  ، برگــزاری محافــل قرآنــی در کانــون 
هــای فرهنگــی هنــری مســاجد همزمــان بــا هفتــه قــران و عتــرت  
ــا فرارســیدن پیــروزی  ، برگــزاری شــب شــعر انقــاب همزمــان ب
ــی شهرســتان و منطقــه  انقــاب اســامی در چندیــن انجمــن ادب
ــا  ــازی ب ــای مج ــی فض ــت مرب ــزاری دوره تربی ــت  ، برگ مهردش
موضــوع قــرآن و ادعیــه اســامی جهــت مدیــران مســئول و اعضای 
ــگاه  ــزاری نمایش ــاجد  ، برگ ــری مس ــی هن ــای فرهنگ ــون ه کان
ــزاری  ــات  ، برگ ــرآن و روای ــاق ، ق ــوع اخ ــا موض ــی ب خوشنویس
نمایشــگاه کتــاب ، قــرآن و محصــوالت قرآنــی ،  برگــزاری کارگاه 
ــودک  ــی ک ــگاه کتابخوان ــی در 5۰ باش ــه گوی ــی و قص ــه خوان قص
ــد  ــرت  ، تجدی ــرآن و عت ــه ق ــژه هفت ــتان  وی ــوان شهرس و نوج
میثــاق بــا شــهدای گرانقــدر هشــت ســال دفــاع مقــدس بــا عطــر 
ــواده  ــا خان ــدار ب ــی قبــور مطهــر شــهداء و دی افشــانی و غبــار روب
معظــم شــهداء ، تجلیــل از خادمــان و حافظــان قرآنــی بــا  اهــدای 
قــرآن  بــه مــدارس و مراکــز تحــت پوشــش ، برگــزاری دوره ختــم 
ــا نیــت  قــرآن کریــم در کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد ب
ــا  ــج( و همــکاری و مشــارکت  ب ــان )ع ــام زم ــرج ام ــل در ف تعجی
ادارات ذیربــط در برگــزاری محافــل قرآنــی  بــه منظــور برگــزاری 
هرچــه باشــکوه تــر ایــن  مراســم از جملــه برنامــه هــای  ایــن اداره 

در هفتــه قــرآن و عتــرت مــی باشــد ..

جلسـه هیئت امنای آرامستان نجف آباد

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد در دفتــر خویــش 
میزبــان جلســه هیئــت اُمنــای آرامســتان نجــف آبــاد ، نمایندگانــی 
از شــورای اســامی شــهر و مدیــران شــهری مرتبــط بــا آرامســتان 
بــود. در ایــن جلســه مســائل مربــوط بــه آرامســتان، گلــزار شــهدا 
ــن  ــر : بررســی نســخه اصــاح شــده آئی ــد نظی و آرامســتان جدی
نامــه خاکســپاری قطعــه فرهیختــگان، نــام آوران،علمــا، هنرمنــدان 
ــوالس و.. ،  ــهیل ،آمب ــای تس ــه ه ــی هزین ــکاران ، بررس و ورزش
ــگل  ــد ال9۰ و وین ــس جدی ــتگاه آمبوالن ــد دودس ــزارش خری گ
جهــت حمــل متوفــا ، بررســی وضعیــت نصــب عکــس قبــور شــهدا 
، بررســی تکمیــل و بهســازی آرامســتان جدیــد و مســائل مربــوط 
ــد  ــتان جدی ــاد و آرامس ــف آب ــتان نج ــهدا و آرامس ــزار ش ــه گل ب

بررســی و در مــورد آن تصمیــم گیــری گردیــد.

 نمایشگاه خط و نگارگری
ــتان   ــال شهرس ــدان فع ــر از هنرمن ــت دو نف ــه هم ب
نمایشــگاه خــط و نگارگــری  همزمــان در محــل  
ــور   ــا حض ــاد ب ــف آب ــرور نج ــر پ ــی مه ــه تاریخ خان
ــد . ــاح ش ــتان افتت ــتان شهرس ــی از هنردوس جمع

اثــر از  آثــار   در ایــن نمایشــگاه بیــش از 2۰  
موضوعــات  در  زربخــش  احمــد  خوشنویســی 
:نســتعلیق , ســیاه مشــق بــا موضــوع قــران و روایــات 
آقاباباییــان   عصمــت  نگارگــری  آثــار  و  اســامی 
ــرآن و  ــه ق ــر و هفت ــارک فج ــه مب ــا ده ــان ب همزم
ــوم  ــد عم ــرض دی ــدت ۱۰ روز در مع ــه م ــرت  ب عت

ــد . ــته ش ــش گذاش ــه نمای ب
ــگ  ــس اداره فرهن ــوی رئی ــوح موس ــید حســن ل  س
ــزاری   ــیه برگ ــتان در حاش ــامی شهرس ــاد اس و ارش
ــرآن  ــه ق ــا هفت ــان ب ــت : همزم ــگاه گف ــن نمایش ای
ــن  ــر  ای ــارک فج ــه مب ــتان و ده ــرت شهرس و عت
نمایشــگاه در محــل خانــه تاریخــی مهــر پــرور نجــف 
ــری  ــای هن ــت ه ــعه فعالی ــور توس ــه منظ ــاد  و ب آب

گشایش یافت .
ــگ و  ــارت  اداره فرهن ــا نظ ــه ب ــگاه ک ــن نمایش ای
ــوزه  ــزار شــد ؛ در م ارشــاد اســامی شهرســتان برگ
ــدان  ــه من ــرای عمــوم عاق ــرور پذی تاریخــی مهــر پ

ــود. ب

نکته

صادرات2۱ تن عسل نجف آباد به خلیج فارس
ــاد  ــف آب ــتان نج ــکی شهرس ــبکه دامپزش ــس ش ریی
ــور  ــدگان زنب ــرورش دهن ــت از پ ــا حمای ــت: ب گف
عســل و مبــارزه بــا فروشــندگان عســل هــای تقلبــی 
و داروهــای غیــر مجــاز زنبــور عســل و معرفــی آنهــا 
بــه مراجــع قضایــی، زمینــه تولیــد عســل بــا کیفیــت 

در ایــن شهرســتان فراهــم شــده اســت.
محمدمهــدی حســن پــور افــزود: در ســه ماهــه 
ــن  ــوب از ای ــل مرغ ــن عس ــش از 2۱ ت ــته بی گذش
ــی حاشــیه  ــه مقصــد کشــور هــای عرب شهرســتان ب

ــت. ــده اس ــادر ش ــارس ص ــج ف خلی
وی گفــت: ایــن شهرســتان ظرفیــت باالیــی در 
ــعه  ــل دارد و توس ــد عس ــورداری و تولی ــت زنب صنع
ــاد  ــب ایج ــی موج ــا ارزش از طرف ــت ب ــن صنع ای
ــی  ــاد داخل ــد و اقتص ــق تولی ــدار و رون ــتغال پای اش
ــی  ــان م ــه ارمغ ــور ب ــرای کش ــن  ارزآوری ب همچنی

آورد.
ــزار و  ــاالنه ه ــد س ــا تولی ــاد ب ــف آب ــتان نج شهرس
ــن محصــول را در  ــه نخســت ای ــن عســل رتب ۱۰۰ت

ــور دارد. کش

                                        آدم بزرگی باشــیم...
تــو یــه کوچــه ای چهــار تــا خیــاط بــود کــه همیشــه بــا هــم بحــث مــی کردنــد، یــک روز، اولیــن خیــاط یــه تابلــو 

بــاالی مغــازه اش نصــب کــرد.
روی تابلــو نوشــته بــود : بهتریــن خیــاط شــهر،  دومیــن خیــاط روی تابلــوی بــاالی ســردر مغــازش نوشــت : بهتریــن 
خیــاط کشــور،  ســومین خیــاط نوشــت : بهتریــن خیــاط دنیــا ، چهارمیــن خیــاط وقتــی بــا ایــن واقعــه مواجــه شــد 

روی یــک برگــه کوچــک بــا یــه خــط معمولــی نوشــت :
»بهترین خیاط این کوچه«

ــزرگ کنیــم  کــه در آن گــم شــویم، در همــان دنیایــی کــه هســتیم مــی شــود ، آدم  ــرار نیســت دنیایمــان را ب ق
بزرگــی باشــیم.

شش خطه شدن محور نجف آباد به تیران
 معــاون راهــداری اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای اســتان اصفهــان در خصــوص اقدامــات اداره 
ــازی  ــازی و بهس ــن س ــرای ایم ــتان ب ــداری اس راه
کمربنــدی پرحادثــه نجــف آبــاد- تیــران اظهــار 
ــردد اســت  ــران، پرت ــاد- تی داشــت: محــور نجــف آب
ــرب  ــگری غ ــل گردش ــه دلی ــنگینی ب ــک س و ترافی
ــه  ــاد س ــف آب ــه نج ــران ب ــور تی ــتان دارد؛ مح اس
ــه  ــدود س ــران ح ــه تی ــاد ب ــه اســت و نجــف آب خط
ــاس  ــر اس ــت و ب ــده اس ــرا ش ــط آن اج ــر خ کیلومت
ــده  ــد باقیمان ــد ش ــی منعق ــه تازگ ــه ب ــراردادی ک ق
ــل اجــرا می شــود  ــه صــورت کام ــز ب ــروژه نی ــن پ ای
کــه در نهایــت بــه یــک محــور شــش خطــه تبدیــل 

خواهــد شــد.
فــرزاد دادخــواه بــا بیــان اینکــه ایــن محــور تصادفات 
ــی آســفالت در  ــزود: خراب ــادی نداشــته اســت، اف زی
کمربنــدی تیــران بســیار شــدید اســت امــا خــط یک 
آن را بعــد از عســگران بــه ســمت داران اجــرا کردیــم 
زیــرا مشــکات آن مســیر بســیار آزار دهنــده شــده 
بــود؛ از ایــن رو حــدود 9 کیلومتــر ایــن محــور لکــه 

گیــری و آســفالت شــده و بــه محــض بهبــود شــرایط 
جــوی از اردیبهشــت مــاه کمربنــدی تیــران- نجــف 
ــمت  ــه س ــاد ب ــف آب ــمالی نج ــدی ش ــاد و کمربن آب
خمینــی شــهر بهســازی می شــود کــه بــا توجــه بــه 
ــی قــرارداد حــدود  مبلــغ پنــج شــش میلیــارد تومان

۱5 کیلومتــر ایــن محــور آســفالت خواهــد شــد.
دادخــواه بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهــان دارای ۱2 
هــزار کیلومتــر راه اســت، خاطــر نشــان کــرد: 8۰۰ 
کیلومتــر از راه هــای اصلــی و فرعــی اســتان خرابــی 
ــه  ــازی آن ب ــن س ــازی و ایم ــرای بهس ــه ب دارد ک
ــت  ــاز اس ــان نی ــارد توم ــدود 87۰ میلی ــاری ح اعتب
ــش  ــه افزای ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــن درحال ای
چهــار برابــری هزینه هــا، اعتبــارات مــا نصــف شــده 
ــر  ــت براب ــا هش ــازی جاده ه ــه بهس ــی در زمین حت

عقــب می مانیــم.
ــان اعــام داشــت: هــر متــر خــط کشــی  وی در پای
جاده هــا چهــار هــزار تومــان، هــر صفحــه گاردریــل 
ــه روشــنایی  ــان و هــر واحــد اصل ــون توم ــک میلی ی

ــه دارد. ــان هزین ــون توم ۱۰ میلی



هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 29 بهمن 1398

@
di

ba
ga

ra
nn

aj
af

ab
ad

6شماره 52
افتتاح ۱۱۰ میلیارد پروژه در نجف آباد به مناسبت دهه فجر

 عبــاس رضایــی اســتاندار اصفهــان در ســفری یــک روزه 
بــه شهرســتان نجــف آبــاد، 9 طــرح از مجموعــه چهــل و 
ــه مناســبت دهــه  هشــت طــرح در نظــر گرفتــه شــده ب
ــان  ــارد توم ــی یکصــد و ده میلی ــه ارزش تقریب فجــر را ب

را رســما افتتــاح کــرد.
خانــه امیــد بازنشســتگان نجــف آباد  و ســرای ســالمندان 

مهــر شــهر دهــق از جملــه ایــن طــرح هــا بودنــد.
نجــف آبــاد بــا وجــود داشــتن بیــش از ۴7۰۰ بازنشســته 
ــن  ــرای ای ــی ب ــی اختصاص ــد مکان ــون فاق ــوری تاکن کش
قشــر بــود ولــی بــا ســاخت ایــن مجموعــه هشــتصد متــر 
مربعــی بــا هزینــه ۱2 میلیــارد تومــان در بخشــی از 
فضــای ســبز پــارک اللــه، از ایــن پــس فضاهایــی ماننــد 
کافی شــاپ، کتابخانــه، ســالن اجتماعــات و مجموعــۀ 

ــود. ــد ب ــوری خواه ــتگان کش ــار بازنشس اداری در اختی
ــی  ــز در زمین ــق نی ــهر ده ــر ش ــالمندان مه ــرای س س
ــای 5 هــزار  ــر و زیربن ــه مســاحت حــدود ۱3 هــزار مت ب
ــی  ــال ط ــارد ری ــر ۱2۰ میلی ــاری بالغ ب ــع  بااعتب مترمرب
دو ســال احداث شــده اســت. ایــن مرکــز خدماتــی یکــی 
از مجلل تریــن مراکــز نگهــداری ســالمندان کشــور بــوده 
کــه بــا ایجــاد 6۴ واحــد اقامتــی مجهــز امــکان پذیــرش 

ــر کشــور را دارد. ــالمند از سراس ــداری ۱۴۴ س و نگه
ایســتگاه پســت بــرق ۱5مگاواتــی بــا هزینــه ۱۰میلیــارد 
تومــان، واحــد تولیــدی تینــر صنعتــی بــا هزینــه 5 
میلیــارد تومــان در بخــش مهردشــت، 26واحــد مســکونی 
خیرســاز در زمینــی بــه مســاحت8۰۰مترمربع بــا هزینــه 

ــا  ــی ب ــوره القای ــدی ک ــد تولی ــان و واح ــارد توم 2۴میلی
تولیــد ســاالنه ۱2تــا25 تــن بــا هزینــه 25میلیــارد 
ــن روز  ــاح شــده در ای ــای افتت ــر طــرح ه ــان از دیگ توم

بودند.
ــا  ــن طرحه ــاح ای ــا افتت ــان ب ــتاندار اصفه ــه اس ــه گفت ب

ــت. ــده اس ــی ش ــتغال زای ــر اش ــش از 3۰۰نف ــرای بی ب

پاسداشت چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی
معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه بــه همــراه 
جمعــی از مســئوالن اداری، اجرایــی، نظامــی و انتظامــی 
شهرســتان، شــهردار شــهر نجــف آبــاد و اعضــاء شــورای 
ــت  ــاز جماع ــه نم ــه فریض ــس از اقام ــهر پ ــامی ش اس
مغــرب و عشــاء در جمــع نمازگــزاران حاضــر در مســجد 
ــخگوی  ــت، پاس ــز خدم ــراری می ــن برق ــهر، ضم یزدانش
مســائل و نقطــه نظــرات ایشــان گردیدنــد. در ایــن 
مراســم مهنــدس راعــی ضمــن تبریــک چهــل و یکمیــن 
ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی افزودنــد: در ایــن ۴۱ 
ــه ای  ــه هــر حرب ســال همــواره دشــمن ســعی نمــوده ب
کــه مــی توانــد در میــان صفــوف بــه هــم فشــرده ملــت 
رســوخ پیــدا نمایــد و ایــن وحــدت جمعــی و فرمانبرداری 
از ولــی فقیــه زمــان را در میــان جامعــه کــم رنــگ و بــی 
اثــر نمایــد کــه بــه حــول و قــوه الهــی؛ هربــار از مرتبــه 

ــر دریافــت کــرده اســت.  ــدان شــکن ت قبــل پاســخی دن
مــردم شــریف و نجیــب ایــران خصوصــا شهرســتان نجــف 
ــران  ــازان، آزادگان و ایثارگ ــم شــهدا، جانب ــا تقدی ــاد ب آب
ــگاه هــای تاریخــی نظــام مقــدس  فــراوان در تمامــی بزن
ــه  ــچ گون ــه از هی ــد ک ــوری اســامی نشــان داده ان جمه
ــره  ــه ثم ــاب را ک ــن انق ــوده و ای ــغ ننم ــی دری حمایت
ــانی  ــه آس ــن اســت ب ــون کف ــزاران شــهید گلگ خــون ه
بــه دســت نیــاورده انــد کــه بــه آســانی از دســت بدهنــد. 
ــادی،  ــگاه اقتص ــه جای ــاره ب ــن اش ــان ضم ــه ایش در ادام
فرهنگــی و اجتماعــی شهرســتان و دســتاوردهای انقــاب 
اســامی، ضــرورت حضــور پررنــگ در انتخابــات، را یــک 
امــر مقــدس و یــک تکلیــف همگانــی برشــمردند و 
افزودنــد: مــا نیــز بــه عنــوان مجــری انتخابــات بــه مــردم 
ــق  ــالم و منطب ــات س ــک انتخاب ــه ی ــم ک ــی دهی ــول م ق

ــی در شهرســتان صــورت و  ــی و قانون ــا معیارهــای دین ب
بــا تمــام وجــود از آراء مــردم صیانــت نماییــم. در ادامــه 
حاضریــن بــه صــورت مشــارکتی جلســه پرســش و پاســخ 

مردمــی را پــی گرفتنــد.

جلسه با دانشکده فنی و حرفه  ای سمیه نجف آباد
محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد در دفتــر 
خویــش میزبــان دکتــر الهــام ایمانیــان رییــس دانشــکده 

فنــی و حرفــه  ای ســمیه نجــف آبــاد بــود.
در ایــن دیــدار مهنــدس مجیــد پزشــکی ریاســت شــورای 
ــف  ــهر نج ــامی ش ــورای اس ــتان و دبیرش ــامی شهرس اس
ــی،  ــازمان فرهنگ ــل س ــی مدیرعام ــدس فردوس ــاد، مهن آب
ــن  ــی مدیرارتباطــات و اموربی تفریحــی و ورزشــی  و رضای
ــکده  ــجویان دانش ــران و دانش ــد ازمدی ــی چن ــل و تن المل
ــز حضــور داشــتند. ــاد نی ــه  ای ســمیه نجــف آب ــی و حرف فن

ــت  ــهرپاک، درخ ــعه ش ــوص توس ــه درخص ــن جلس در ای

ــاک و  ــای پ ــرژی ه ــوری ، ان ــران مینیات ــیدی، ای خورش
طراحــی دانشــجویان ایــن مرکــز درخصــوص انــرژی 
ــد  ــرر گردی ــد و مق ــر ش ــادل نظ ــث و تب ــیدی بح خورش
ــا همــکاری شــهرداری  در همایــش ۱5 اســفند مــاه کــه ب
ــهروند  ــالن ش ــمیه در س ــه  ای س ــی و حرف ــکده فن و دانش
برگــزار مــی گــردد از اولیــن نمونــه مبلمــان شــهری ســوالر 

ــردد. ــی گ رونمای
ــر  ــه از دیگ ــن زمین ــی در ای ــگری و طراح ــوزه گردش ح

ــود. ــه ب ــن جلس ــو در ای ــای گفتگ محوره

خبر کوتاه
                                کســب 2 مقام بانوان تکواندوکار

ــان  در  ــرا خانی ــری زه ــه مربیگ ــلیمانی ب ــا س ــه رســتمی و مین ــاد فاطم ــتان نجــف آب ــدوکار شهرس ــوی تکوان 2 بان
ــب  ــام نای ــه کســب ۱ مق ــق ب ــی منطقــه 6 کشــور موف مســابقات کیوروگــی دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عال

ــام ســوم شــدند. ــی و ۱ مق قهرمان
این رقابت ها به میزبانی دانشــگاه صنعتی اصفهان برگزار شــد.

فاطمه رســتمی     مقام دوم
مینا ســلیمانی     مقام سوم
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

                                                                بایــد بــه آدم انقالبــی و جهــادی رای دادسخنی با خوانندگان
فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج نجــف آبــاد گفت:مــردم بایــد در انتخــاب خــود هوشــیار باشــند، کســی را انتخــاب 
کننــد کــه دارای مدیریــت جهــادی و تفکــر جهــادی باشــد و بــه وعــده هایــی کــه مــی دهــد عمــل کنــد؛ هــم مــردم 

و هــم مســؤلین بایــد هوشــیار باشــند و نقشــه هــای دشــمن را بشناســند و بــا آنهــا مقابلــه کننــد.
ســرهنگ حجــت اهلل صفــر پورگفــت: انتخابــات یکــی از مهــم تریــن رویــداد هــای کشــور اســت و مــا بایــد هوشــیار 
باشــیم و بــر نامــه هــای کــه دشــمن مــا آمریــکا بــرای ایــن انتخابــات قــرار اســت اجــرا کنــد را شناســایی کنیــم و 
بــا آن هــا مقابلــه کنیــم. شــهادت حــاج قاســم باعــث شــد تــا انقــاب مــا زنــده تــر شــود و باعــث شــد تــا اتحــاد 
مــردم جمهــوری اســامی ایــران بیشــتر بشــود.صفرپور در پایــان بــر آمادگــی کامــل نیروهــای نظامــی و انتظامــی 

بــرای تامیــن امنیــت انتخابــات تاکیــد کــرد.

اجرای بیش از 6۰ شب تئاتر 
در  نمایــش   ۴ همزمــان  اجــرای  از  اداره  رئیــس 

شهرســتان نجــف آبــاد خبــر داد .
ــوح موســوی افــزود در حــال حاضــر  ســید حســن ل
در چنــد نقطــه از شهرســتان نجــف آبــاد ۴ نمایــش 
بــه صــورت همزمــان اجــرا مــی شــود و ایــن نشــان 
از پشــتکار و همــت هنرمنــدان عرصــه نمایشــی 

ــتان دارد . شهرس
ــش  ــه نمای ــدان عرص ــی از هنرمن ــن قدردان وی ضم
گفــت : هــم اکنــون بیــش از 6۰ شــب تئاتــر پشــت 
ــه  ــت ک ــرا اس ــال اج ــتان در ح ــم در شهرس ــر ه س
ــد . ــی کن ــری م ــان براب ــا شــهر اصفه ــا ب ــن اجــرا ه ای

ــای  ــاد فض ــزوم ایج ــه ل ــاره ب ــا اش ــوی  ب ــوح موس ل
ــیب  ــارها و آس ــگیری از فش ــوع در پیش ــاد و متن ش
ــنتی   ــی س ــش آیین ــزود : نمای ــی  اف ــای اجتماع ه
ــری در  ــم طاه ــی میث ــه کارگردان ــرون« ب ــه ب » چل
ــورد  ــرا و م ــتان اج ــگاه شهرس ــاخانه ن ــل تماش مح

ــت . ــرار گرف ــدان ق ــه من ــوب عاق ــتقال خ اس
 وی همچنیــن افــزود  : در حــال حاضــر نمایــش

» کریــم ۱۴۰۰« بــه  نویســندگی و کارگردانــی 
 حمیــد عبدالهــی در ســالن شــهروند ،  نمایــش 

» بــازی تــاج و تخــت« بــه نویســندگی علــی شــمس 
ــت  ــن لغای ــی از 2۰ بهم ــد صناع ــی حمی و کارگردان
انجمــن  تماشــاخانه  محــل  در  مــاه  اســفند   ۱۰
هنرهــای نمایشــی و  نمایــش » هــزار و یــک شــب 
مــن زنــده ام« بــه نویســندگی حمیــد رضــا قاســمی 
ــروزان در حــال اجــرا اســت . ــن ف ــی امی و کارگردان

ــه  ــا برنام ــرد ب ــدواری ک ــار امی ــوی اظه ــوح موس ل
بیشــتر  اجراهــای  بتوانیــم شــاهد  بهتــر  ریــزی 

. باشــیم  نمایــش در شهرســتان 

توجیه نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رای
ــاون  ــژه، مع ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس ــور مع ــا حض ب
ــعه  ــزی و توس ــه ری ــاون برنام ــدار، مع ــی فرمان ــی و اجتماع سیاس
فرمانــدار، بخشــدار بخــش مرکــزی شهرســتان، اعضــای هیــات 
ــات شهرســتان، جلســه آموزشــی توجیهــی  اجرایــی و نظــارت انتخاب
نماینــدگان فرمانــدار در شــعب اخــذ رای یازدهمیــن دوره انتخابــات 
ــاد و  مجلــس شــورای اســامی حــوزه انتخابیــه شهرســتان نجــف آب

ــد. ــزار گردی ــرون برگ ــران و ک تی
ــه  ــر از حضــور حاضــران ب ــا تقدی ــی ب ــن مراســم مهنــدس راع در ای
ــه  ــان و منطق ــای جه ــی ه ــات در دموکراس ــگاه انتخاب ــن جای تبیی
و تمایــز معرفــت شــناختی فراینــد انتخابــات در نظــام مقــدس 
جمهــوری اســامی ایــران پرداختنــد. ایشــان افزودنــد امــام خمینــی 
ــاره  ــن اش ــت« و همچنی ــت اس ــزان رای مل ــد: »می ــی فرماین )ره( م
مــی کننــد: »مجلــس در راس همــه امــور اســت« کــه هــر دو گفتــار 
ــف و  ــک تکلی ــوان ی ــه عن ــات ب ــور در انتخاب ــگاه واالی حض از جای
ــن  ــورای تامی ــس ش ــت دارد. رئی ــس حکای ــات مجل ــت انتخاب اهمی
ــاء  ــه اعض ــم کلی ــخ داری ــاد راس ــد: اعتق ــه افزودن ــتان در ادام شهرس
هیــات هــای نظــارت و اجرایــی و در کل کلیــه افــراد خدمــت گــزار 
و دخیــل در هــرم انتخابــات مــی بایســت بــه شــیوه ای عمــل نماینــد 
ــش از آن  ــه پی ــبت ب ــات نس ــس از انتخاب ــی پ ــاد اجتماع ــه اعتم ک
ــاد  ــه اعتم ــردد، چراک ــوردار گ ــی برخ ــل محسوس ــاال و قاب ــرخ ب از ن
اجتماعــی ســنگ بنــای توســعه ســرمایه اجتماعــی و عامــل اساســی 
ــات  ــتاد انتخاب ــی س ــدف اصل ــگاه ه ــن ن ــی اســت و ای ــت جمع همی
ــه  ــا اشــاره ب ــت از آراء اســت. ایشــان ب شهرســتان در رویکــرد صیان
ــوری و  ــش مح ــوان نق ــه عن ــدار ب ــدگان فرمان ــژه نماین ــگاه وی جای
ــد،  ــات خاطــر نشــان کردن ــی انتخاب ــده عوامــل اجرای هماهنــگ کنن
ــی  ــکار عموم ــزد اف ــی ن ــگاه باالی ــات از جای ــی انتخاب ــل اجرای عوام
برخــوردار هســتند، چراکــه مــردم شــریف و نجیــب ایــران اســامی، 
ــه تریــن  ــاد و تیــران و کــرون، محرمان خصوصــا شهرســتان نجــف آب
ــش را  ــه خوی ــر و اندیش ــر، تفک ــان نظ ــا هم ــود ی ــی خ ــه ذهن مولف
بــه صــورت مکتــوب جهــت جمــع بنــدی در اعلــی درجــه صحــت و 
ــراه و در کمــال صحــت و  ــار و اک ــه اجب ــه دور از هرگون ســامت و ب
ســامت نــزد شــما بــه ودیعــه مــی ســپارند تــا شــما ضمــن صیانــت 
ــه نتیجــه نهایــی و فراینــد طــی شــده در ایــن  از آراء ایشــان در ارائ
مســیر کــه خــود گواهــی مبرهــن و متقــن بــر بلــوغ فکــری و تبلــور 
هســتی شناســانه ایشــان و جامعــه اســت در راســتای تحقــق هرچــه 
جامــع تــر مردمســاالری دینــی در نظــام مقــدس جمهــوری اســامی 
ــه  ــتان ب ــاختمان بهارس ــه س ــح ب ــرد اصل ــی ف ــت راهیاب ــران جه ای
ــدار  ــاون اســتاندار و فرمان ــد. مع ــکار گیری ــر ب ــرز و موث شــیوه ای مب
ــردم  ــا م ــن و خصوص ــه حاضری ــه از هم ــژه در ادام ــتان وی شهرس
ــاد و تیــران کــرون خواســتند بــه  شــریف شهرســتان هــای نجــف آب
انتخابــات بــه عنــوان یــک امــر روزمــره نــگاه ننمایــد. بلکــه انتخابــات 
ــد  ــداد نماین ــی قلم ــه مدن ــق جامع ــردی در تحق ــزار راهب ــک اب را ی
ــرای سرنوشــت  ــرای خــود بلکــه ب ــه تنهــا ب ــا حضــور در آن ن کــه ب
آینــدگان نیــز بــه شــیوه ای در خــور اقــدام مــی نماینــد چراکــه در 
ــت  ــک فعالی ــه ی ــت ک ــی اس ــه ای گواه ــر پروان ــت اث ــش سیاس دان
ــای  ــر راهبرده ــر  ب ــاوب و موث ــی متن ــد اثرات ــی توان ــی م اجتماع
اخــاف پــس از خــود برجــای گــذارد. پــس از اتمــام ســخنان آقــای 
ــای  ــزی، آق ــش مرک ــدار بخ ــی بخش ــان میرزای ــی آقای ــدس راع مهن
ــار کارشــناس  ــای بهی ــات و آق ــی انتخاب ــات اجرای پزشــکی عضــو هی
ــد  ــر فراین ــاز در ام ــورد نی ــب م ــوزش مطال ــه آم ــی ب ــرم آی ت محت
ــد. ــه ســئواالت حضــار پاســخ گفتن ــا ب ــد و در انته ــات پرداختن انتخاب


