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شماره 53 3
                                                                            پنجم اسفند روز حماسه و ایثار نجف آبادپیام کوتاه

دل شهید جنتی است که مالئک بدان غبطه می خورند ، آری جنتی که جز حضور دائم چیزدیگری نیست )وعند ربهم 
یرزقون (

شــکن  خــط  لشــکر  شــهید   ۱۹۰ از  بیــش  شــهادت  بــا  مصــادف  شــهر  ایــن  تاریــخ  در  اســفند   ۵  
عملیــات  ایــن  در  شــهید   ۳۳۰ شــهادت  و  خیبــر  عملیــات  از  روز  یــک  در  تنهــا  اشــرف  نجــف   ۸
اســت. شــده  ثبــت  شــهر  ایــن  تقویــم  در  نجف آبــاد  ایثــار  و  حماســه  روز  عنــوان  بــه  کــه  بــود 
روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نجف آباد

در ایــن جلســه کــه بــه میزبانــی محمــد مغــزی شــهردار نجــف 
ــالمی  ــورای اس ــو ش ــیابانی عض ــور آس ــد، باحض ــزار ش ــاد برگ آب
شــهر، مهنــدس فردوســی مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی 
اجتماعــی ورزشــی شــهرداری، مهــدی پــور مدیــر عامــل ســازمان 
ــوح  ــاد، ل ــهرداری نجــف آب ــی ش ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش آت
ــتان  ــالمی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــوی ریی موس
ــی و  ــی انتظام ــده فرمانده ــی نماین ــرهنگ صادق ــف آباد،س نج
نماینــده وزارت مســکن و شهرســازی مهمتریــن مــوارد پردیــس 

ــارون بررســی شــد. ســینمایی خ
در ابتــدای ایــن نشســت رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه تاکیــدات مقــام عالــی وزرات فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی در پــی بازدیــد و افتتــاح مجموعــه گــذر فرهنــگ 
و هنــر  گفــت : ایــن نشســت بــه منظــور  افزایــش ســرانه ســالن 
هــای نمایــش شهرســتان و در آســتانه نزدیــک شــدن بــه هفتــه 

فرهنــگ و هنــر نجــف آبــاد برگــزار شــد .
پردیــس ســینمایی خــارون واقــع در ضلــع غربــی فرهنگســرای 
ــد  ــینمایی چن ــای س ــالن ه ــر س ــی نظی ــا بخــش های ــارون ب خ
ــای  ــالن ه ــاری، س ــای تج ــش ه ــاپ، بخ ــی ش ــه، کاف ظرفیت
ــرا  ــری اج ــال پیگی ــف و در ح ــبز و.. تعری ــای س ــه، فضاه مطالع

ــد. ــی باش م
ســید حســن لــوح موســوی افــزود : بــا توجــه بــه ســبقه 
فرهنگــی هنــری شهرســتان نجــف آبــاد و ایجــاد بســتر مناســب 
ــس  ــتان ایجــاد پردی ــش شهرس ــای نمای ــالن ه ــاء س ــرای ارتق ب

ــت . ــروری اس ــم و ض ــوارد مه ــی از م ــینمایی یک س

پیام رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
ــتاد  ــدی و اس ــد احم ــتاد احم ــی اس ــار خوشنویس آث
امیــر جعفــری دو خوشــنویس برتــر شهرســتان نجــف 
ــمی  ــای تجس ــنواره هنره ــن جش ــاد در دوازدهمی آب

فجــر پذیرفتــه شــد.
درپــی راهیابــی آثــار اســتاد احمــد احمــدی و اســتاد 
ــف  ــر نج ــال وبرت ــان فع ــری از خوشنویس ــر جعف امی
آبــادی  بــه دوازدهمیــن جشــنواره هنرهــای  تجســمی 
فجــر ، ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره 
ــر  ــرح زی ــه ش ــی ب ــالمی  پیام ــاد اس ــگ و ارش فرهن

ــرد. منتشــر ک
بسمه تعالی

 درخشــش هنرمنــدان خوشــنویس شهرســتان نجــف 
ــمی  ــای تجس ــنواره هنره ــن جش ــاد در دوازدهمی آب
فجــر ، بیانگــر ظرفیــت و توانمنــدی بــاالی هنــر 
ــدون  ــت . ب ــاد اس ــف آب ــتان نج ــی شهرس خوشنویس
ــوان کامــل  ــه عن ــر مقــدس خوشنویســی  ب شــک هن
تریــن هنــر  اســالمی اســت که مــی توانــد روح انســان 
را تعالــی بخشــد و  هویــت و فرهنــگ ایرانــی اســالمی 

را بــا ارائــه اثــرات نفیــس و معنــوی خوشنویســی غنــا 
بخشــد .

کســب خبــر موفقیــت ایــن دو اســتاد هنرمنــد و 
تمــام  بــه  را  شهرســتان   خوشنویســی  برجســته 
اهالــی فرهنــگ و هنــر باالخــص جامعــه خوشنویســی 
امیــدوارم  هنــر  و  نمایــم   تبریــک عــرض مــی 
خوشنویســی همچنــان در شهرســتان گســترش یابــد 
ــی  ــی اهال ــمند تمام ــای ارزش ــت ه ــاهد موفقی و  ش

ــم . ــتان باش ــر شهرس هن
هنرهــای  جشــنواره  دوازدهمیــن  اســت  گفتنــی 
تجســمی فجــر از 2۹ بهمــن تــا ۵ اســفند در موسســه 
ــر در دو  ــش ۹۰۰ اث ــا نمای ــا ب ــری  صب ــی هن فرهنگ
ــدف   ــا ه ــر ب ــوی هن ــن و چارس ــای زری ــش طوب بخ
ــه ســمت شــیوه هــای معاصــر  تشــویق هنرمنــدان  ب
از برتریــن آثــار هنــری  ، معرفــی نمونــه هایــی 
هنرمنــدان  ، ایجــاد فضــای گفــت و گــو میــان اهالــی 
جامعــه هنرهــای تجســمی کشــور و زمینــه رشــد هنــر 

ــود. ــاز نم ــودرا آغ ــر  کار خ معاص

سالمت و امنیت غذایی
بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه، 
ــبکه  ــر ش ــدار، مدی ــی فرمان ــی و اجتماع ــاون سیاس مع
بهداشــت و درمــان شهرســتان و ســایر اعضــاء، کارگــروه 

ــد. ســالمت و امنیــت غذایــی شهرســتان برگــزار گردی
ــن  ــل از خیری ــا تجلی ــی ب ــدس راع ــه مهن ــن جلس در ای
ــرم  ــت ه ــتان، فعالی ــان شهرس ــت و درم ــه بهداش عرص
مدیریتــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان در 
از  حمایــت  و  ســالمت  فرهنــگ  توســعه  خصــوص 
اقشــار آســیب پذیــر جهــت توســعه پوشــش چتــر 
ــر  ــل تقدی ــتان را قاب ــطح شهرس ــان در س ــی درم حمایت
خواندنــد. ایشــان در ادامــه بــر آمــوزش و اطــالع رســانی 
ــا  ــروس کرون ــا وی ــه ب ــای مقابل ــورد راه ه ــی در م عموم
از طریــق کانــال هــای ارتباطــی جمعــی نظیــر: نشــریات 

ــد و  ــد نمودن ــی تاکی ــکار عموم ــه اف ــازی ب و فضــای مج
از مســئوالن محیــط هــای آموزشــی همچــون: دانشــگاه 
هــا و موسســات آمــوزش عالــی، اداره آمــوزش و پــرورش، 
مهدهــا و ... خواســتند بــا آمــوزش هــای مرتبــط راه هــای 
ــاری  ــا بیم ــک خصوص ــای اپیدمی ــاری ه ــا بیم ــه ب مقابل
هــای فصلــی را آمــوزش دهنــد. فرمانــدار شهرســتان در 
ادامــه نســبت بــه ضــرورت احصــاء اولویــت هــای درمانــی 
شهرســتان و تعامــل گســترده میــان تشــکل هــای مــردم 
ــت  ــالمتی و بهداش ــی س ــای متول ــتگاه ه ــا دس ــاد ب نه
ــه  ــد. در ادامــه جلســه هریــک از اعضــاء ب تاکیــد ورزیدن
ــد. ــود پرداختن ــات خ ــم اقدام ــرات و اه ــه نظ ــن نقط تبیی

پردیس سینمایی فرهنگسرای خارون
در پی راهیابی آثارخوشنویسی استاد احمد احمدی و استاد امیر جعفری
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2شماره 53
به بهانه روز ملی نجف آباد

               نظر مقام معظم رهبری در مورد نجف آباد
ــد:  ــاد فرمودن ــی شــهدای نجــف آب ــره مل ــدار دســت اندرکاران کنگ ــال ۹2 در دی ــالب اســالمی س ــر معظــم انق رهب
شــهر نجف آبــاد، هــم از لحــاظ مذهبــی، هــم از لحــاظ انقالبــی، انصافــا یــک شــهر برجســته اســت؛ همان طــور کــه 
اشــاره کردنــد،از زمــان شــیخ بهایــی و بعــد، همیــن  طــور علمــای بزرگــی از نجف آبــاد برخاســتند -مرحــوم آمیــرزا 
ــد، هــم  ــاد ســاکن بودن ــد کــه هــم در نجف آب ــی بودن ــادی؛ بزرگان ــادی، مرحــوم آســید علــی نجف آب محمــد نجف آب
در اصفهــان مرکــز تجمــع طــالب و علمــا و ماننــد اینهــا بودنــد- و بعــد هــم وقتــی بــه نهضــت اســالمی منتهــی شــد، 
انصافــا نجف آبــاد یکــی از پیشــروتریِن شهرســتان هــا بــود؛ کمتــر جایــی را مــا ســراغ داریــم کــه مثــل نجف آبــاد از 
نهضــت امام)رضوان اهلل علیــه( اســتقبال کــرده باشــند؛ کــه البتــه عمــده اش بــه برکــت مرحــوم آقــای منتظــری بــود.

ادامه از صفحه 1
پنجــم اســفند مــاه بــه عنــوان روز »ایثــار و مقاومــت مــردم 
نجف آبــاد« نامگــذاری شــده ولــی تعــداد زیــادی از مســئوالن و 

مــردم نمــی داننــد در ایــن روز چــه اتفاقــی روی داده اســت.
ــران و  ــی ای ــی و خاک ــات آب ــن عملی ــه اولی ــر ک ــات خیب در عملی
مهمتریــن پیشــروی در خــاک دشــمن طــی دوران دفــاع مقــدس بــه 
شــمار مــی آیــد، تنهــا دســتاورد ایــران را نیروهــای لشــکر ۸ نجــف 
ــی و لشــکر  ــای آذربایجان ــی از نیروه ــردان های ــراه گ ــه هم اشــرف ب

ــد. ــم کســب و حفــظ کردن ــب ق ــی طال ــن اب ــی اب ۱۷ عل
ــش از  ــر بی ــی نظی ــات ب ــن عملی ــی ای ــاد ط ــف آب ــتان نج شهرس
ســیصد شــهید داد کــه حــدود دویســت نفــر آن هــا در پنجمیــن روز 

ــیدند. ــهادت رس ــه ش ــاه ب ــفند م اس
ــر  ــی کوپت ــا هل ــق ی ــا قای ــه ب ــرف ک ــف اش ــکر۸ نج ــردان از لش ۴گ
ــط  ــراری خ ــرای برق ــد، ب ــانده بودن ــون رس ــر مجن ــه جزای ــود را ب خ
تدارکاتــی زمینــی مامــور مــی شــوند بــا خــروج از جزیــره جنوبــی بــه 
ــا دیگــر یــگان هــا الحــاق کننــد. ســمت طالئیــه حرکــت کــرده و ب

ــر نمــی گــردد و همــه  ــچ کــس ب ــا هی ــار گــردان، تقریب ــن چه از ای
ــا اســیر مــی شــوند. شــهید شــده ی

ــوده و  ــه لشــکر۸ نجــف اشــرف ب ــق ب ــا متعل ــن نیروه ــردان از ای 2گ
2گــردان هــم از نیروهــای آذربایجانــی کــه بعدهــا لشــکر ۳۱ عاشــورا 

را تشــکیل دادنــد، در ماموریــت حاضــر بودنــد.
ــه دویســت نفــر از رزمنــدگان نجــف  طــی ایــن ماموریــت نزدیــک ب
آبــادی شــهید شــده و تعــداد زیــادی هــم اســیر مــی شــوند. بــا توجــه 
بــه حضــور فعــال رزمنــدگان منطقــه فالورجــان در ترکیــب لشــکر۸ 
نجــف، تعــداد قابــل توجهــی از شــهدا و اســرای ایــن ماموریــت نیــز 

متعلــق بــه ایــن منطقــه هســتند.

اطالعیه  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

ــه بیمــاری، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  ــی و ضــرورت پیشــگیری مناســب از خطــر ابتــال ب ــه توصیه هــای اکیــد بهداشــتی در شــرایط کنون باتوجــه ب
ــرد. ــادر ک ــور ص ــر کش ــینمایی در سراس ــری و س ــای هن ــی برنامه ه ــر تعطیل ــی ب ــه ای مبن اطالعی

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، با صدور اطالعیه ای اعالم کرد:
»نظــر بــه توصیه هــای اکیــد بهداشــتی در شــرایط کنونــی و ضــرورت پیشــگیری مناســب از خطــر ابتــال بــه بیمــاری و بــه منظــور صیانــت از ســالمت آحــاد 

ــه اطــالع عمــوم می رســاند: جامعــه،  وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ضمــن تشــکر از همــکاری صنــوف مرتبــط ب
تمامی برنامه های هنری و سینمایی در سالن های سراسر کشور تا پایان هفته جاری )9/12/98( تعطیل می شود.

بدیهی است تدوام این وضعیت منوط به بررسی مجدد شرایط و اخذ نظر مراجع ذی صالح خواهد بود.«

تمامی برنامه های هنری و سینمایی در سراسر کشور تا پایان هفته جاری تعطیل است

نصب المان خانواده

المــان خانــواده در خیابــان امــام شــرقی در مقابــل بانــک 
. کشــاورزی نصــب گردیــد 

ایــن المــان یکــی از ده هــا المــان مدیریــت شــهری در اســتقبال از 
بهــار اســت کــه در ابعــاد واقعــی و ازجنــس فایبــرگالس طراحــی و 
ســاخته شــده اســت و بــا هــدف نمایــش و بهبــود رابطــه خانــواده 

در ایــن مســیر نصــب شــده اســت.
شــایان ذکــر اســت در ایــن مســیر شــاهد اجــرای آبنمــا و بهســازی 

پیــاده رو نیــز هســتیم.

جلسه با منتخب مردم

ــان دکتــر ابوترابــی نماینــده مــردم شهرســتان هــای  ــاد میزب محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردارنجف آب
نجــف آبــاد و تیــران و کــرون در مجلــس شــورای اســالمی بــود. در ایــن دیدارکــه محســن پــور اســماعیلی 
و ابراهیــم ابوترابــی اعضــای شــورای اســالمی شــهرنجف آبــاد و اصغــر یوســفان رییــس دفتــر نماینــده حضــور 
داشــتند ، مغــزی نجــف آبــادی ضمــن تبریــک بــه منتخــب مــردم کــه در انتخابــات مجلــس یازدهــم از حــوزه 
انتخابیــه نجــف آبــاد، تیــران و کــرون بــرای ســومین بــار راهــی بهارســتان شــده انــد، بــرای ایشــان آرزوی 

توفیــق در عرصــه خدمتگــذاری بــه مــردم شــریف ایــن دیــار را نمــود.
در ایــن جلســه درخصــوص پیگیــری و جلســات اداری و هماهنگــی هــا و تعامــالت در تهــران و وزارت خانــه 

هــای مرتبــط بحــث و تبــادل نظــر گردیــد.
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شماره 53 5
                                                                        برگزاری نمایشگاه » عکس ها و نجواها« خبر کوتاه

نمایشــگاه  عکــس » عکــس هــا و نجــوا هــا »بــه همــت مهــدی کاظمــی  از هنرمنــدان شهرســتان و بــا نظــارت اداره 

فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  نجــف آبــاد در محــل نگارخانــه  » امــروز« برگــزار شــد .

ــاالن عرصــه  ــان مشــکالت فع ــدف بی ــا ه ــد  ب ــن هنرمن ــار  عکاســی  ای ــر از  آث ــش از 2۰ اث ــن نمایشــگاه بی در ای

ــد . ــش در آم ــه نمای ــاد ب ــع دســتی و مشــاغل ســنتی نجــف آب صنای

مردان فعال تر، مردان سالم تر
عــدم فعالیــت بدنــي بــه عنــوان چهارمیــن علــت 
ــم  ــت. مه ــده اس ــناخته ش ــان ش ــر در جه ــرگ و می م
ــر  ــر واگی ــاي غی ــاري ه ــر در بیم ــل خط ــن عوام تری
ــون،  ــترول خ ــاالي کلس ــطح ب ــاال، س ــون ب ــار خ فش
دریافــت ناکافــي میــوه و ســبزیجات، اضافــه وزن و 
ــو  ــرف تنباک ــي و مص ــت فیزیک ــتن فعالی ــي، نداش چاق
ــرگ در  ــون م ــاً 2/۳ میلی ــدود تقریب ــد. در ح ــی باش م
هــر ســال در ســطح جهــان مرتبــط بــا عــدم تحــرک و 
نداشــتن فعالیــت بدنــي کافــي اســت. همچنیــن عــدم 
فعالیــت بدنــي علــت اصلــي 2۵-2۱ درصــد ســرطانهاي 
روده و ســینه،2۷ درصــد از عوامــل ایجــاد دیابــت 
ــي از  ــي ناش ــاي قلب ــاري ه ــد بیم ــاً ۳۰ درص و تقریب
ــد. ــی باش ــب م ــه قل ــه عضل ــي ب ــیژن کاف ــیدن اکس نرس

ــل  ــالی حداق ــنین بزرگس ــي در س ــت بدن ــزان فعالی می
ــي  ــط در ط ــت متوس ــه فعالی ــتي ۱۵۰ دقیق ــي بایس م
هفتــه و یــا حداقــل ۷۵ دقیقــه فعالیــت شــدید هــوازي 
ــت  ــن فعالی ــد. همچنی ــن دو باش ــي از ای ــا ترکیب و ی
ــا  ــدار 2 روز ی ــه مق ــي بایســتي ب هــاي کششــي عضالن
بیشــتر در هفتــه انجــام شــود تــا عضــالت بــزرگ بــدن 

ــد. ــر کن را درگی
راهکارهای افزایش فعالیت بدنی:

۱( مــی توانیــد کــودکان خردســال خــود را بــا کالســکه 
بــه پیــاده روی ببریــد.

2(  همــه چیــز را بــا کنتــرل از راه دوره انجــام ندهیــد. 
ــد  ــرل، بلن ــوت کنت ــتفاده از ریم ــای اس ــه ج ــال ب مث
ــن  ــا ای ــد و ی ــوض کنی ــون را ع ــال تلویزی ــوید و کان ش
ــد. ــاز کنی ــتی ب ــورت دس ــه ص ــگ را ب ــه درب پارکین ک

۳(  بــه جــای اســتفاده از آسانســور از پلــه هــا اســتفاده 
کنیــد.

۴(  هــر زمــان کــه مــی توانیــد پیــاده روی تنــد داشــته 
. شید با

برســانید،  بــه حداقــل  را  ماشــین  از  اســتفاده    )۵
ــا  ــا ب ــاده و ی ــر را پی ــا دو کیلومت ــک ت مســافت هــای ی

ــد. ــی کنی ــه ط دوچرخ

6( بــا کودکان خود بازی کنید.
۷( در زمــان صحبــت بــا موبایــل بــه جــای نشســتن بــر 

روی مبــل در اطــراف محیــط خــود راه برویــد.
۸( در حیــن تماشــای تلویزیــون حــرکات کششــی 
ــا دوچرخــه هــای ثابــت  ــا از تردمیــل ی انجــام داده و ی

ــد. ــتفاده نمایی اس
۹( یــک تــا دو ایســتگاه زودتــر از مقصــد خــود از 
ــه مســیر را  ــاده شــوید و بقی ــا تاکســی پی ــوس و ی اتوب

ــد. ــاده روی کنی پی
    فوائد فعالیت بدني:

۱( کاهــش احتمــال ایجــاد بیمــاري هــاي قلبــي و 
ــزی ــی و مغ ــای قلب ــکته ه ــي و س عروق

2( کاهــش احتمــال ایجــاد فشــار خــون بــاال و کاهــش 
فشــار خــون در افــرادي کــه فشــار خــون دارنــد

ــرطان  ــد س ــرطان مانن ــواع س ــي از ان ــش برخ ۴( کاه

روده بزرگ و سرطان سینه
۵( کاهــش احتمال ابتال به بیماري قند

6(  کاهش احتمال ایجاد و یا تشــدید افسردگي
۷( افزایــش اســتحکام اســتخوانها و جلوگیــري از ابتــال 

بــه پوکــي اســتخوان
ــري گلیســیرید خــون و  ــد و ت ۸( کاهــش کلســترول ب

ــدن افزایــش کلســترول خــوب ب
۹( کنترل وزن

ــي  ــتم ایمن ــرد سیس ــروي عملک ــت ب ــر مثب ۱۰( تاثی
ــدن ب

۱۱( تاثیــر مثبت روي عملکرد غدد درون ریز بدن
۱2( بهبود خلق و خو و افزایش ســالمت روان

ــش ســطح  ــا افزای ــرد ب ــي ف ــت زندگ ــود کیفی ۱۳( بهب
ــالمتي س

روابط عمومی شــبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد

کارگاه قوری سازی سنتی در نجف آباد به روایت تصویر

به مناسبت هفته سالمت مردان

به مناسبت 5 اسفند روز ملی نجف آباد:
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4شماره 53
داستان کوتاه                                                 ابلیــس و فرعــون

روزی ابلیس نزد فرعون رفت. فرعون خوشه ای انگور در دست داشت و تناول می کرد.
ابلیس گفت: آیا می توانی این خوشه انگور تازه را به مروارید تبدیل کنی؟ فرعون گفت: نه.
ابلیس به لطایف الحیل و سحر و جادو، آن خوشه انگور را به خوشه ای مروارید تبدیل کرد.

فرعون تعجب کرد و گفت: احسنت! عجب استاد ماهری هستی.
ابلیس خود را به فرعون نزدیک کرد و یک پس گردنی به او زد و گفت: مرا با این استادی و مهارت حتی به بندگی 

قبول نکردند، آن وقت تو با این حماقت، ادعای خدایی می کنی؟

.
رسیدگی به 80 مورد آتش سوزی و 

حادثه دی ماه 98
مدیــر عامــل ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنی شــهرداری 
ــاد گفــت: ایــن ســازمان بــه ۵۸ موردحریــق و حادثــه  نجــف آب
امــداد رســانی نمــوده کــه 2۳ مــورد آتــش ســوزی و۳۵ مــورد 
ــر  ــیار اصغ ــد. سرآتش ــرده ان ــیدگی ک ــت  رس ــوده اس ــه ب حادث
ــن  ــای ای ــوزی ه ــش س ــروز آت ــل ب ــترین دلی ــور بیش ــدی پ مه
ــزود:۴  ــالم و اف ــورد اع ــت گاز ۱۰م ــرق و نش ــال ب ــدت را اتص م
مــورد عمــدی ، ۳مــورد ســیگار ،۳مــورد ســایر 2 انتقــال حــرارت 
ــا” 2۳  ــی جمع ــواد نفت ــت م ــورد  نش ــک م ــی ی ــع حرارت از منب
ــه  ــده ک ــایی ش ــوزی شناس ــش س ــل آت ــوان عام ــه عن ــورد ب م
۱۰مــورد آتــش ســوزی در منــازل مســکونی وتجــاری و ۷ آتــش 
ــوزی در  ــش س ــورد آت ــیکلت ، ۳م ــودرو و موتورس ــوزی  خ س
محــل جمــع آوری ضایعــات 2 مــورد بــاغ و مزرعــه وفضــای ســبز 
، ۱ مــورد حریــق در اتــاق نگهبانــی بــوده کــه مــورد  رســیدگی 

ــازه زمانــی قــرار گرفتــه انــد. در ایــن ب
وی ازنجــات ۱۵ شــهروند از حــوادث مختلــف  خبــر داد و اظهــار 
داشــت: طــی ایــن مــدت درحــوادث مختلــف ۱۵ نجــات یافتــه و 
6نفــر مصــدوم داشــته ایــم کــه ۱۴ نفــر آقــا و۷ نفــر خانــم بــوده 
انــد و در ایــن حــوادث بــه ۹ نفــر حبــس شــده دراماکــن ،۷نفــر 
در تصــادف و واژگونــی خــودرو دو نفــر حبــس در آسانســور  یــک 

نفــر گیــر افتــادن دســت امــداد رســانی شــده اســت.
مهــدی پــور گفــت:  از ۵۸ مــورد حریــق وحــوادث اتفــاق افتــاده  
ــه  ــق وحادث ــاد ۱2حری ــهرداری نجــف آب ــه ش ــق پنجگان درمناط
ــق  ــه دو / ۸ حری ــه درمنطق ــق وحادث ــک / ۱6 حری ــه ی درمنطق
ــه منطقــه چهــار و ۱۴  ــق و حادث ــه منطقــه ســه/  ۸ حری وحادث
حریــق و  حادثــه درمنطقــه پنــج  بــوده کــه توســط واحدهــای 

ــه امــداد رســانی شــده اســت آتــش نشــانی مناطــق پنجگان

آثار رسیده به دبیرخانه
ــن  ــم و عکــس انجم ــه فیل ــه ششــمین هفت دبیرخان
ســینمای جــوان نجــف آبــاد فهرســت آثــار رســیده 

ــه را منتشــر کــرد. ــه ایــن دبیرخان ب
بنابــر اعــالم دبیرخانــه ششــمین هفتــه فیلــم و 
ــا  ــاد ب ــف آب ــوان نج ــینمای ج ــن س ــس انجم عک
ــار، در  ــام و ارســال آث ــت ن ــت ثب ــن مهل ــان یافت پای
ــاه،  ــم کوت ــامل فیل ــه ش ــر ک ــم ۵۰  اث ــش فیل بخ
مســتند، تجربــی و ویدئــو آرت اســت بــه ایــن 
دبیرخانــه ارســال شــده اســت. همچنیــن در بخــش 
ــزار  ــژه برگ ــش آزاد و وی ــه در دو بخ ــز ک ــس نی عک
ــه  ــیده ک ــه رس ــه دبیرخان ــر ب ــردد، ۴۰۷ اث ــی گ م
پــس از داوری آثــار ۵۴ فریــم عکــس از 2۱ عــکاس 
در بخــش آزاد و ۱۰ فریــم در بخــش ویــژه و ۳ 

ــت. ــده اس ــه ش ــس پذیرفت ــه عک مجموع
گفتنــی اســت ششــمین هفتــه فیلــم و عکــس 
ــری  ــه دبی ــاد ب ــف آب ــوان نج ــینمای ج ــن س انجم
ــرای  ــده در فرهنگس ــه آین ــژاد هفت ــان ن ــا چوپ فریب

ــردد. ــی گ ــزار م ــارون برگ خ

پیام معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه
ــه  ــژه ب ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس ــام مع پی
مناســبت حضــور پــر شــور مــردم شهرســتان در انتخابــات 

یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســالمی
ــن  ــران زمی ــرافراز ای ــردم س ــعور م ــور و ش ــور پرش حض
ــس شــورای اســالمی،  ــات مجل ــن دوره انتخاب در یازدهمی
پیــروزی ســترگ دیگــری را بــرای مــردم و نظــام مقــدس 
جمهــوری اســالمی ایــران رقــم زد و مــردم فهیــم و 
ــان  ــم، ایم ــار عل ــاد ، دی ــف آب ــتان نج ــدار شهرس والیتم
ــان  ــر رنگش ــور پ ــا حض ــا، ب ــهدا و ادب ــهر ش ــار - ش و ایث
دوشــادوش ســایر مــردم شــریف ایــران، حماســه ای 
ــرت و  ــر، بصی ــد. تدبی ــق نمودن ــر خل ــل تقدی ــرز  و قاب مب
احســاس مســئولیت بــاالی ایــن مــردم فهیــم و مشــارکت 
ــت  ــتمرار عقالنی ــه اس ــر ب ــات منج ــما در انتخاب ــر ش موث
ــی را در  ــاط مضاعف ــد و نش ــد و امی ــور گردی در اداره کش
میــان اقشــار مختلــف مــردم خصوصــا برنایــان پدیــد آورد. 
ــور  ــا حض ــر ب ــار دیگ ــران یکب ــز ای ــریف و عزی ــردم ش م
دشــمن شــکن خــود دشــمنان قســم خــورده ایــن نظــام 
ــا حضــور گســترده  ــی و ب ــدد فضــل اله ــه م ــدس را ب مق
خــود منکــوب ســاختند و فرصتــی بنیادیــن بــرای شــادی 
محرومــان و مســتضعفان جهــان پدیــد آوردنــد. اینــک در 
ســایه ســار کاربســت رهنمــود هــای مقــام معظــم رهبــری 
ــعه و  ــیر توس ــی در مس ــاا.... همگ ــی(  انش ــه العال )مدظل
ــن جغرافیــای مقــدس گام برخواهیــم داشــت و  ــی ای تعال

ــل  ــان در تعام ــی درخش ــی روزگاران ــت جمع ــا عقالنی ب
مــردم بــا مســئوالن در راســتای تحقــق آینــده ای روشــن 
ــه  ــود ب ــه خ ــه نوب ــز ب ــب نی ــم زد.اینجان ــم خواهی ــر رق ت
ــک  ــن تبری ــزار ضم ــک و خدمتگ ــرادری کوچ ــوان ب عن
ــه اقشــار مختلــف مــردم میهــن  ــدگار ب ایــن حماســه مان
عزیزمــان خصوصــا هــم شهرســتانی هــای ارجمنــد، 
فرمانــدار،  نماینــدگان  مجریــان،  تمامــی  زحمــات  از 
ناظــران، بازرســان، نیروهــای نظامــی و انتظامــی، اعضــای 

ــزار  ــل برگ ــی عوام ــات شهرســتان، تمام ســتادهای انتخاب
ــر  ــیار و بصی ــردم هوش ــژه م ــه وی ــات و ب ــده انتخاب کنن
ــات  ــش، موجب ــت خوی ــا اهتمــام و درای ــه ب شهرســتان ک
ــرده  ــم ک ــات را فراه ــر انتخاب ــزاری هرچــه باشــکوه ت برگ
انــد، تشــکر نمــوده و برایشــان ایامــی سرشــار از پیــروزی 
ــم. ــی نمای ــئلت م ــی مس ــف از درگاه اله ــروزی مضاع و به

به مناسبت حضور پر شور مردم شهرستان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی

نظر به بیانه وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در خصوص کنسل نمودن 
کلیه تجمعات مرتبط با برنامه های فرهنگی و هنری ، ســتاد مرکزی انجمن 

ســینمای جوان ایران برگزاری کلیه هفته های فیلم و عکس را به حالت 
تعلبیق در آورد . تاریخ جدید اعالم خواهد شــد.
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شماره 53 7
خبر کوتاه

صنایع دستی شهر پر افتخار من
به مناسبت 5 اسفند روز ملی نجف آباد:

گیوه دوزیلوده بافیچاقو سازی

نمد مالیقفل سازیقالی بافی

لحاف دوزی سنتیگج بریرنگرزی

                                                                                        تجلیــل نفــرات برتــر تنیــس روی میــز

ــک  ــاد منتخبیــن مســابقات دســته ی ــز شهرســتان نجــف آب ــات تنیــس روی می ــر هی ــرات برت ــل از نف ــه تجلی برنام

نوجوانــان و جوانــان پســر شهرســتان در ســال ۱۳۹۸، منتخبیــن لیــگ ۹۷ ، مســابقات دســته یــک تمــام رده هــای 

ســنی ســال ۹۸ و نفــرات برترســال ۹۸ بــا حضــور منتظــری رئیــس هیــات و اعضــای هیــات، بازیکنــان و خانــواده 

ــد. ــدا ش ــزی اه ــزار و جوای ــه داری برگ ــهید حمل ــالن ش ــاه ۹۸ در س ــن م ــنبه ۳۰ بهم ــا در روز چهارش ــای آنه ه
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6شماره 53
من این شهر را دوست دارم...

خبر کوتاه          دعوت نرگس افضلی به اردوی تیم ملی والیبال کشــور

ــا  ــان کشــور از ۸ ت ــال نوجوان ــی والیب ــم مل ــی تی ــال کشــور، اردوی انتخاب ــیون والیب ــوت فدراس ــالم و دع ــق اع طب

۱2 اســفند مــاه ۹۸ در محــل کمــپ تیــم هــای ملــی بانــوان در تهــران برگــزار مــی شــود کــه بانــوی والیبالیســت 

ــه ایــن اردوی تیــم ملــی دعــوت شــده اســت. ــاد نرگــس افضلــی ب شهرســتان نجــف آب

با آرزوی موفقیت این بانوی ورزشکار شهرستان

به مناسبت 5 اسفند روز ملی نجف آباد:

خانه نوریانخانه لطفیخانه  و موزه مهرپرور

پارک ملی قمیشلوعصارخانههفت برج خارون

باغ گلهاپنگ خانهیادمان شهدا
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

                                                               شــهر من !دوســتت دارمسخنی با خوانندگان
نجــف آبــاد زیباتریــن شــهر اســتان اصفهــان ،کــه در اســفند مــاه بــا بــوی گل بیدمشــک و شــکوفه هــای بــادام و 

گیــالس و بــوی بــه همیشــه  دوســتش داشــته ام.
نجف آباد شــهر شــیخ بهایی که با آثار باســتانی و زیبایش زبان زد عام و خاص است.

ــل  ــیار قاب ــود بس ــت خ ــه فعالی ــدام در زمین ــر ک ــه ه ــت ک ــی اس ــمندان و بزرگان ــرورش اندیش ــد پ ــف آباد،مه نج
ــند. ــی باش ــر م ــب نظ ــرام و صاح احت

نجــف آبــاد شــهر علــم و اایثــار اســالمی بــا مردمانــی پــر تــوان و بــا صفــا کــه همیشــه مــورد توجــه بــوده انــد و مــی 
تــوان گفــت واقعــا یکــی از قله هــای برجســته جهــاد، بــدون تردیــد نجف آبــاد اســت.

خوشمزه های شهر من، نجف آباد 
به مناسبت 5 اسفند روز ملی نجف آباد:

نخودآبکباب گوشت شتر با سیخ انجیرقیمه ریزه

گندیگداختهکشک و بادمجان

کماجنان پنجره اییاگردک


