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2
درخشش کمانداران نجف آبادی در لیگ کشورخبرکوتاه     

در هفتــه پایانــی مســابقات لیــگ تیرانــدازی بــا کمــان کشــور در مــاده ریکــرو بانــوان تیــم اشتادســازه بــا حضــور رویــا 

نوریــان از نجــف آبــاد بــا شکســت تیــم مقاومــت عاشــورا آذربایجــان شــرقی بــا کســب ۱۶ امتیــاز قهرمان مســابقات شــد.

در بخــش مــردان نیــز در مســابقات ریکــرو تیــم ســپاهان بــا حضــور امیــن پیرعلــی از نجــف آبــاد مقابــل کمانــداران 

پایتخــت بــه پیــروزی رســید و در پایــان لیــگ تیرانــدازی بــا کمــان کشــور در مــاده ریکــرو مــردان، تیــم دانشــگاه آزادی 

اســامی بــا ۳۷ امتیــاز قهرمــان شــد و تیــم ســپاهان بــا ۲۱ امتیــاز در مقــام چهــارم قــرار گرفــت.

ــتان،  ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــور مع ــا حض ب
نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد، 
اســماعیل زاده معــاون نهضــت ســواد آمــوزی مدیــرکل 
آمــوزش و پــرورش اســتان و هیــات همــراه، ملکیــان معــاون 
ــن  ــدارس اســتان، اعضــاء شــورای تامی ــرکل نوســازی م مدی
ــاد، شــهردار  ــرورش نجــف آب ــوزش و پ ــر آم شهرســتان، مدی
ــن  ــاد، معتمدی ــف آب ــهر نج ــامی ش ــورای اس ــاء ش و اعض
و خیریــن شهرســتان، عبدیــزدان عضــو کانــون خیریــن 
ــرداری  ــره ب ــاح و به ــن افتت ــتان و ...  آیی ــاز اس ــه س مدرس
ــن  ــد. در ای ــزار گردی ــل برگ ــران فاض ــاز ای ــه خیرس از مدرس
مراســم مهنــدس راعــی، بــا تبریــک روز مهنــدس بــه جامعــه 
ــش  ــدارس نق ــد: م ــتان، افزودن ــین شهرس ــترده مهندس گس
عمــده و بــه ســزایی در روند شــکل گیــری و تکامل شــخصیت 
کــودکان ایفــا نمــوده و مــی نماینــد. در مــدارس مــا کــودکان 
را بــرای کارگــزاری در پســت هــای کلیــدی آینــده بــا ابعــاد 
ــاده مــی ســازیم. ایشــان در  ــا و آم ــی مهی ــی و بیــن الملل مل
ادامــه متذکــر گردیدنــد: جامعــه هرچقــدر در زمینــه توســعه 
فرهنــگ آمــوزش عمومــی و توســعه معــارف و اندیشــه هــای 
مبتنــی بــر خصایــل نیکوی انســانی ممارســت ورزد و ســرمایه 
گــذاری مجدانــه بنمایــد، بــی تردیــد ثمــرات مستحســن آنــرا 
در آینــده برداشــت مــی نمایــد. رئیــس شــورای اداری و 
شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان بــا تقدیــر از خیریــن 

ارجمنــد زنــده یــاد حــاج قربانعلــی کاظمــی و حاجیــه خانــم 
صغــری خزائیلــی، حاجیــه خانــم ایــران فاضل، پزشــک شــهیر 
ــن را  ــور خیری ــان، حض ــوی ایش ــده اب ــوم ارزن ــل و مرح فاض
برکــت واســعه شهرســتان برشــمردند و نــگاه سرشــار از ایثــار 
ایــن خیــران ارزنــده و خاکســار در امــر ســاخت ایــن مدرســه 
کــه مکمــل رونــد تکمیــل مجتمــع آموزشــی خیرســاز فاضــل 

ــت  ــرت دوس ــا حض ــمند ب ــه ارزش ــک معامل ــد را ی ــی باش م
تبییــن کردنــد. فرمانــدار شهرســتان در انتهــا بیــان داشــتند: 
ــام  ــاز ع ــای خیرس ــع ه ــت مجتم ــگ حمای ــترش فرهن گس
المنفعــه یکــی از بنیــادی تریــن ســتون هــای مبــرز توســعه 

ــت. ــعه اس ــال توس ــع در ح ــدار جوام پای

ــن  ــزاری چنی ــی برگ ــدف اصل ــه ه ــوط ب ــورت مبس ــه ص ــی، ب ــدس راع ــه مهن ــن جلس در ای
ــد و از تمامــی اعضــاء شــورای اداری  ــت مولفــه پیشــگیری تاکیــد نمودن ــا محوری جلســاتی ب
شهرســتان علــی الخصــوص اعضــاء کمیســیون برنامــه ریــزی، هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه 
ــود  ــازمان خ ــردی س ــف عملک ــرح وظای ــا ش ــب ب ــا متناس ــتند ت ــاق کاال و ارز خواس ــا قاچ ب
اقدامــات و تدابیــر بنیادیــن در راســتای اصــل رکیــن آمــوزش و فرهنــگ ســازی راهبــردی را 
اتخــاذ و نســبت بــه تنویــر افــکار عمومــی کوشــا باشــند تــا بــه مــدد ایــن راهبــرد موثــر شــاهد 
ــودجو و  ــراد س ــا اف ــش ب ــه اثربخ ــه و مقابل ــاق کاال و ارز در جامع ــر قاچ ــزان موث ــش می کاه
ســوداگر باشــیم. رئیــس شــورای اداری شهرســتان بــا اشــاره بــه مــوارد متنــوع احصــاء شــده در 

حــوزه قاچــاق کاال و ارز در شهرســتان، افزودنــد: اکنــون بیشــتر از هــر زمــان دیگــر مــی طلبــد 
دســتگاه هــای ذی صــاح شهرســتان نســبت بــه تهیــه، تدقیــق و تدویــن اطلــس قاچــاق کاال 
و ارز شهرســتان در تعامــل بــا معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمانــدار و کارشناســان کمیســیون 
برنامــه ریــزی، هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز شهرســتان متناســب بــا 
اطاعــات احصایــی و شــرح وظایــف تبییــن گردیــده در راســتای ایجــاد یــک شــاکله اجرایــی 
مســتند و هدفمنــد جهــت مقابلــه موثــر و پایــدار، مجموعــه اقدامــات ســلبی و ایجابــی الزم را 
معمــول نماینــد. رئیــس کمیســیون برنامــه ریــزی، هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچــاق 
ــت  ــس اداره صم ــص رئی ــتان باالخ ــای شهرس ــتگاه ه ــئولین دس ــتان از مس کاال و ارز شهرس
ــت  ــا عنای ــا ب ــی، امنیتــی و انتظامــی خواســتند ت ــاف شهرســتان و مراجــع قضای ــاق اصن و ات
ــرن  ــن ق ــام آغازی ــی ســال ۱۳۹۹ و ای ــام انتهای ــه خصــوص ای ــه شــرایط حســاس جامعــه ب ب
پانزدهــم شمســی نظــارت هــای سیســتماتیک و هدفمنــد خــود از واحدهــای صنفــی و پیشــه 
ــی  ــت عموم ــا بهداش ــط ب ــور و مرتب ــامت مح ــَرف س ــص ِح ــتان باالخ ــف شهرس وران مختل
نفــوس شهرســتان را افزایــش و گســترش بخشــند و بــا افــراد خاطــی و متخلفــان در چارچــوب 
ــاماندهی  ــه س ــبت ب ــن نس ــد. همچنی ــات بنماین ــه دور از مماش ــع و ب ــورد قاط ــون، برخ قان
واحدهایــی کــه فاقــد پروانــه کســب و یــا مجــوز فعالیــت مــی باشــند بــه جــد اهتمــام نمــوده 
و در راســتای اجــرای طــرح مستحســن ســاماندهی ایــن واحدهــا در تعامــل بــا مراجــع قضایــی 
شهرســتان اقــدام مجدانــه بــه عمــل آورنــد. در ادامــه هریــک از اعضــاء نســبت بــه تمهیــدات 
ــا دغدغــه  اتخــاذ شــده دســتگاه هــای متبــوع و متولیــان ملــی و اســتانی خــود در ارتبــاط ب

عمومــی مــردم و مســئوالن شهرســتان بــه تبییــن موضــوع پرداختنــد.

برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز
به ریاست معاون  فرماندار ویژه شهرستان و با حضور معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار و سایر اعضاء

بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و اعضــای شــورای اســامی شهرســتان 
ــامی  ــورای اس ــه ش ــوزدان جلس ــهر ج ــامی ش ــورای اس ــاء ش ــهردار و اعض ــاد، ش ــف آب نج
شهرســتان نجــف آبــاد در مــکان شــهرداری جــوزدان برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس 
راعــی، بــا تســلیت ســالروز شــهادت حضــرت زینــب کبــری )س(، بــر ضــرورت رعایــت اصــل 
مردمــداری، صیانــت از قانــون و اهتمــام مجدانــه بــه رعایــت حقــوق و تکالیــف اعضــاء و جامعــه 
و بلعکــس تصریــح و خواســتار اجــرای تعهــدات شــورای فعلــی تــا لحظــه آخــر جهــت انجــام 
ــورای اداری  ــس ش ــد. رئی ــان گردیدن ــوگندنامه ایش ــق س ــدف و تحق ــه ه ــه جامع ــه ب وظیف
شهرســتان، بــا بیــان دغدغــه هــای عمومــی مــردم شــهر جــوزدان کــه از طریــق ماقــات هــای 

چهــره بــه چهــره، شــکایات مردمــی، ســامانه ســامد و ... احصــا گردیــده انــد خواســتار تحقــق 
اصــل شــفافیت و ارائــه بیــان کاری شــوراهای اســامی شــهرها و روســتاها در پایــان ســالجاری 
از طریــق رســانه هــا و جرایــد گردیدنــد. در ادامــه رئیــس شــورای اســامی شهرســتان، شــهردار 
و اعضــاء شــورای اســامی شــهر جــوزدان نســبت بــه مســایل و مشــکات ایــن شــهر تبییــن 
موضــوع نمودنــد و از رویکــرد فعاالنــه خــود بــه منظــور کاهــش دغدغــه هــای عمومــی جامعــه 
هــدف بــه بیــان راهکارهــا و رونــد اجرایــی پرداختنــد. در ادامــه متناســب بــا موضوعــات مطــرح 
ــاذ  ــی و اتخ ــه هماهنگ ــای مربوط ــتگاه ه ــئوالن دس ــا مس ــاس ب ــن تم ــه ضم ــده در جلس ش

تصمیــم صــورت پذیرفــت.

جلسه شورای اسالمی شهرستان در شهرداری شهر جوزدان
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خبر کوتاه

ــه نقــل از  ــاد ب ــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب  ب
فخرالدیــن اســماعیلی : نوزدهمیــن آزمــون سراســری قــرآن و عتــرت بــه دلیــل مشــکات و فراهــم 
نشــدن زیــر ســاخت فنــی در بهــار ســال آینــده برگــزار خواهــد شــد. ایــن آزمــون قــرار بــود در 
روزهــای ۱۳ تــا ۱۵ اســفند برگــزار شــود و بیــش از ۱۲۰ هــزار نفــر بــرای شــرکت در آزمــون ثبــت 
نــام کردنــد. ثبــت نــام آزمــون امســال در ۱۴ رشــته شــامل ترجمــه و مفاهیــم قــرآن کریــم در دو 
رشــته ترجمــه ســوره بقــره و تفســیر ســوره بقــره، بخــش معــارف اهــل بیــت )ع( در ســه رشــته 
حفــظ و مفاهیــم نهــج الباغــه، حفــظ و مفاهیــم صحیفــه ســجادیه و ســبک زندگــی معصومــان و 
حفــظ قــرآن کریــم در رشــته هــای حفــظ و مفاهیــم جــزء۳۰، حفــظ و مفاهیــم جــزء اول، حفــظ و 
مفاهیــم ســوره بقــره، حفــظ و مفاهیــم ۵ جــزء اول، حفــظ و مفاهیــم ۱۰ جــزء اول، حفــظ و مفاهیم 
۱۵ جــزء اول، حفــظ و مفاهیــم ۲۰ جــزء اول، حفــظ و مفاهیــم ۲۵ جــزء اول و حفــظ و مفاهیــم کل 
قــرآن کریــم اســت. هزینــه ثبــت نــام در ایــن دوره ۵۰ هــزار ریــال و نســبت به ســال گذشــته حدود 

۳۰ درصــد کاهــش داشــته اســت.
هجدهمیــن آزمــون سراســری قــرآن و عتــرت در بهمــن ســال گذشــته در ۳۵۰ شــهر و شهرســتان 

و در بیــش از ۴۷۰ حــوزه در چهــار گــروه ترجمــه و مفاهیــم، معــارف اهــل بیــت )ع(، حفــظ قــرآن، 
ســبک زندگــی و ســیره معصومــان و در ۱۶ رشــته برگــزار شــد کــه ۱۰ رشــته بــه حفــظ قــرآن 

اختصــاص داشــت و ۷۵ درصــد داوطلبــان را عاقــه منــدان بــه حفــظ قــرآن تشــکیل مــی داد.
بــه گــزارش ایرنــا، آزمــون قــرآن و عتــرت، بــرای حمایــت از برنامــه هــای آموزشــی و تــاش بــرای 
کارآمــدی و اثربخشــی هرچــه بیشــتر ایــن برنامــه هــا یکــی از مأموریــت هــای راهبــردی معاونــت 
قــرآن و عتــرت بــه شــمار مــی رود. برگــزاری منظــم و ســاالنه آزمــون های سراســری قــرآن و عترت 
یکــی از اقدامــات مهــم، الزم و تأثیرگــذاری اســت کــه در کنــار ســایر حمایت هــای مــادی و معنوی، 
از جملــه فعالیــت هــا و برنامــه هــای آموزشــی و مؤسســات و مراکــز قرآنــی سراســر کشــور و با هدف 
حمایــت و بسترســازی هرچــه مطلوب تــر آموزش مفاهیــم قرآن و معــارف اهل بیت)علیهم الســام( 
در سراســر کشــور انجــام مــی شــود. ســنجش و ارزیابــی کمــی و کیفی عملکرد آموزشــی مؤسســات 
و مراکــز قرآنــی کشــور و ایجــاد انگیــزه در میــان عمــوم مــردم جامعــه بــه ویــژه نوجوانــان و جوانــان 
بــرای فراگیــری معــارف قــرآن و عتــرت، از اهدافــی اســت کــه بــرای این آزمــون در نظر گرفته اســت. 

ــزی  ــی و برنامــه ری ــه همــراه معــاون عمران  رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان ب
ــد . ــد کردن ــه بازدی ــار هنــری فرشــته مهدی ــاد از آث ــژه ی نجــف آب ــداری  شهرســتان وی فرمان

ــن بســت نقاشــی  » گزارشــی از  در ایــن بازدیــد فرشــته مهدیــه  مدیــر مســئول آموزشــگاه  » ب
ــه داد . ــه دفــاع مقــدس ارائ ــوط ب ــار نقاشــی مرب فعالیــت هــای هنــری  و آث

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه لــزوم بزرگداشــت پنجــم اســفند 
ســالروز حماســه و ایثــار مــردم نجــف آبــاد افــزود:  انتقــال ارزش هــای واالی  دفــاع مقــدس به نســل 
جــوان و ترویــج فرهنــگ جهــاد، ایثــار و فــداکاری وظیفــه همــه ی ماســت و هنرمنــدان شهرســتان 

بــه خوبــی توانســته انــد از ابــزار هنــر در اشــاعه ایــن فرهنــگ غنــی اســتفاده نماینــد .
در ایــن بازدیــد احمدرضــا جعفــر زاده معــاون عمرانــی و  برنامــه ریــزی فرمانــداری نجــف آبــاد نیــز ، 
ضمــن ابــراز خرســندی از فعالیــت هــای ایــن هنرمنــد در راســتای اشــاعه فرهنــگ ایثار و شــهادت ، 

از تــاش ایــن هنرمنــد قدردانــی نمود .

عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی سراسر کشور
به مناسبت میاد حضرت علی )ع(، طرح سراسری عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی اجرا شد.

بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و لــزوم جلوگیــری از تجمــع متقاضیــان، عضویــت در کتابخانــه های عمومــی و با اســتفاده 
از یــک ســامانه پیامکــی  عضویــت رایــگان در کتابخانــه هــای عمومــی بــا ارســال کــد تخفیــف معتبــر بــرای تــا پایان ســال ۹۹ 

در اختیــار متقاضیــان قــرار گرفت.
گفتنــی اســت هــر عضــو بــا ثبت نــام در یــک کتابخانــه امــکان اســتفاده از تمــام کتابخانه های سراســر کشــور را خواهد داشــت. 
همچنیــن عضویــت خانوادگــی در کتابخانه هــای عمومی سراســر کشــور در ســایر روزهای ســال نیز بــا پلکان کاهــش در هزینه 
عضویــت مواجــه اســت کــه خانواده هــای ۳ نفــره، چهــار نفــره، پنــج نفــره و بیشــتر می تواننــد از ایــن امــکان اســتفاده کننــد.

تعویق آزمون سراسری قرآن و عترت
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، آموزش و توسعه مشارکت های معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

بازدید از نمایشگاه دفاع مقدس

ــه مــردم شــریف  در ایــن برنامــه مهنــدس راعــی، ضمــن تبریــک ۵ اســفندماه و اعیــاد رجبیــه ب
ایــران باالخــص مــردم شــریعتمدار و شــهیدپرور شهرســتان نجــف آبــاد، ۵ اســفندماه را قلــه رفیع از 
خودگذشــتگی و ســربلندی مردمــان ســختکوش شهرســتان نجــف آباد در ســالنامه ملی برشــمردند 
و افزودنــد: ایــن مردمــان دلیــر و خاکســار در تمامــی بزنــگاه هــای تاریخــی نظــام مقــدس جمهوری 
اســامی ایــران بــه حــق بســیار پــر فــروغ درخشــیده انــد. نجــف آبــاد جغرافیایــی اســت کــه مقــام 
معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( در دیــدار صمیمانــه خــود در ســال ۱۳۹۴ بــا نماینــدگان اقشــار 
مختلــف ایــن شهرســتان در مــورد آن تبییــن فرمودنــد: » نجــف  آبــاد شــهر علــم  و ایمــان  و ایثــار 
ــن  خــدا و  ــر دی ــداری  ب ــه  پای ــز آن  ب ــردم  عزی ــه  مســائل  کشــور اســت  و م ــگاه  روشــن بینانه  ب و ن
وفــاداری  بــه  اســام  شــهره  هســتند«. مــردم متعهــد شهرســتان نجــف آبــاد بــا اهــداء بالغ بــر ۲۵۰۰ 
شــهید ســرافراز و ۱۵ شــهید واالمقــام مدافــع حــرم از جملــه حجــت خداونــد، »شــهید محســن 
حججــی« بــه شایســتگی از آرمــان هــای رفیــع معمــار کبیــر انقــاب حضــرت امــام خمینــی )ره( 
و نایــب عظیــم الشــان ایشــان، مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( در تمامــی عرصــه هــای 
تدافعــی، فرهنگــی، اجتماعــی، صنعتــی و اقتصــادی و... دفــاع نمــوده و مــی نماینــد. این شهرســتان 
بــا دارا بــودن ظرفیــت هــای بــاالی اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی و ... دارای یکصــد و ده تشــکل 
مــردم نهــاد و خیریــه نافــذ و نافــع در عرصــه متنــوع مــی باشــد و خیریــن ایــن شهرســتان همــواره 
در تحقــق موثــر مســئولیت اجتماعــی و گســترش روحیــه مــودت و همدلــی نقــش پــر رنگــی در 
تحقــق امــور عــام المنفعــه شهرســتان، اســتان و حتــی ابعــاد ملــی را نیــز عهــده دار مــی باشــند

حضور در برنامه زنده تلویزیونی هشت بهشت
به مناسبت فرا رسیدن سالروز 5 اسفندماه، روز ایثار و شهادت نجف آباد در محیط سرشار از معنویت یادمان شهدای شهر نجف آباد

همزمان با سالروز حماسه و ایثارشهرستان  نجف آباد
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بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه 
نجــف آبــاد، احمــدی نیــا مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان و هیــات همــراه، معــاون 
عمرانــی فرمانــدار، بخشــداران بخــش هــای تابعــه شهرســتان، اعضاء شــورای تامیــن و شــورای اداری 
ــاد، رئیــس دفتــر نماینــده مــردم  شهرســتان، شــهردار و اعضــاء شــورای اســامی شــهر نجــف آب
شهرســتان در مجلــس شــورای اســامی، نیروهــای نظامــی و انتظامــی، اقشــار مختلــف مــردم بــا 
ــار  ــه و ایث ــالروز حماس ــفندماه س ــت ۵ اس ــم گرامیداش ــتی، مراس ــای بهداش ــکل ه ــت پروت رعای

شهرســتان نجــف آبــاد در حســینیه فاطمــه الزهــراء شــهر نجــف آبــاد برگــزار گردیــد.
 در ایــن مراســم پــس از قرائــت کام وحــی بــا نــوای دلنشــین اســتاد برجســته بیــن المللــی قــرآن 
کریــم جنــاب آقــای داودی و دکلمه مناســبتی اســتاد نظــری مجری توانمنــد برنامه های مناســبتی، 
حجــت االســام و المســلمین حــاج آقــا حســناتی نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف 
آبــاد بــا بیــان فــراز هایــی نغــز از ســخنان ارزنــده مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( در دیــدار 
۵ اســفندماه ســال ۹۴ مــردم شهرســتان بــه بیــان سلحشــوری هــای مــردم شــهید پرور شهرســتان 
نجــف آبــاد در عرصــه هــای مختلــف انقــاب اســامی از چهــار دهــه پیــش تــا بــه امــروز پرداختنــد. 
در ادامــه پیــام معــاون اســتاندار اصفهــان و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد با محتــوای اهمیت 
مبــرز جایــگاه ۵ اســفندماه در تاریــخ شهرســتان نجــف آبــاد و اســتان اصفهــان و کشــور عزیزمــان 
قرائــت گردیــد و ســپس ســردار کاجــی از راویــان ملــی برجســته دفــاع مقــدس بــه بیــان شــگفتی 
آفرینــی هــا و دالوری هــای ایثارگــران و شــهدای نجــف آبــاد در طــول دفــاع مقــدس و ایــام پــس از 

آن از جملــه مباحــث مدافعــان حــرم و مدافعــان امنیــت وطــن عنــوان موضــوع گردیــد.
 ایشــان در ادامــه بــا بیــان بخشــی از خاطــرات حضــور قهرمانانــه ســردار حــاج احمــد کاظمــی در 
بیــش از ۶ عملیــات از ۱۰ عملیــات سرنوشــت ســاز دفــاع مقــدس از جملــه عملیــات غــرور آفریــن 
آزاد ســازی خرمشــهر و عملیــات تنگــه هــای زلیجــان و رقابیــه و تاثیر گــذاری رزمندگان شهرســتان 
نجــف آبــاد تبییــن موضــوع نمودنــد. در انتهــای جلســه بــا محوریــت موضــوع گام دوم طی مراســمی 
بــا اهــداء لــوح ســپاس و هدایایــی ارزنــده از نخبــگان علمــی، فرهنگی، ورزشــی و مذهبی شهرســتان 

تقدیــر و تجلیــل صــورت پذیرفت. 
در ایــن مراســم مهنــدس راعــی بــا تبریــک اعیــاد رجبیــه و نکوداشــت ۵ اســفندماه روز حماســه 

ــه رفیــع  ــاد و همچنیــن روز مهنــدس، ۵ اســفند را قل ــار مــردم نجیــب شهرســتان نجــف آب و ایث
ــه در  ــمردند ک ــاد برش ــف آب ــتان نج ــریعتمدار شهرس ــان ش ــربلندی مردم ــتگی و س از خودگذش
کتــاب بســیط و شــگرف تاریــخ نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران بــه قلــم عشــق بــر بــرگ 
ــام  ــه راهگشــای مق ــن جمل ــا تبیی ــده اســت. ایشــان ب ــت گردی ــط و ثب ــخ بشــری ضب ــای تاری ه
معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( کــه در دیــدار بــا مــردم شــریف نجــف آبــاد فرمودنــد: » نجــف  
ــز  ــردم  عزی ــه  مســائل  کشــور اســت  و م ــگاه  روشــن بینانه  ب ــار و ن ــان  و ایث ــم  و ایم ــاد شــهر عل آب
ــردم نجیــب  ــد: م ــه  اســام  شــهره  هســتند«. افزودن ــاداری  ب ــن  خــدا و وف ــر دی ــداری  ب ــه  پای آن  ب
نجــف آبــاد همــواره در تمامــی بزنــگاه هــای تاریخــی نشــان داده انــد هرگــز دســت از آرمــان هــای 
رفیــع معمــار کبیــر انقــاب حضــرت امــام خمینــی )ره( و نایــب عظیــم الشــان ایشــان، مقــام معظم 
رهبــری )مدظلــه العالــی( بــر نداشــته و نخواهــد داشــت و همــواره در تمامــی جبهــه هــای نظامــی، 
فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی، ایثارگرانــی نجیــب و خــط شــکنانی بــی بــاک بــوده و هســتند.

نجف آباد شهر علم و ایثار

                   صرفه جویی در یک تولیدی در نجف آباد

شــرکت گــداز کوبــان ســپاهان در شــهرک صنعتــی شــماره ۲ نجــف آبــاد، بــا تولیــد بیــش از هــزار و ۴۰۰ نــوع قطعــات 
ــی، ماشــین آالت صنعتــی، ماشــین آالت کشــاورزی و خودر هــای ســبک و ســنگین،  ــع ریل ــع نفــت و گاز، صنای صنای
عــاوه بــر اشــتغال زایــی مســتقیم بــرای ۱۳۰نفــر، ســالیانه ۸ میلیــون دالر صرفــه جویــی ارزی بــه دنبــال داشــته اســت.

محمــد تقــی پــور مدیــر عامــل ایــن شــرکت گفــت: ایــن شــرکت کــه از ســال ۶۲ کارش را بــا ۶ نفــر شــروع کــرده، در 
حــال حاضــر بــرای بیــش از ۴۵۰نفــر نیــز بــه صــورت غیــر مســتقیم ایجــاد اشــتغال کــرده و ماهیانــه در ۳ شــیفت کاری 

۳۰۰ تــا ۳۵۰ تــن انــواع قطعــات را بــا وزن ۱۰۰ گــرم تــا ۱۰۰ کیلوگــرم تولیــد مــی کنــد.

مراسم گرامیداشت 5 اسفندماه سالروز حماسه و ایثار شهرستان نجف آباد در حسینیه فاطمه الزهراء شهر نجف آباد

“و ال تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون”) سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 169(
“البته مپندارید که هشدیان را خدا مرده اند ، بلکه زنده اند ) به حیات ابدی و ( در نزد خدا منتعم خوهاند بود.”

با سام و آرزوی تحیات وافر الهی
 روز ۵ اســفندماه اوج قلــه رفیــع از خــود گذشــتگی و ســربلندی مردمــان شــریعتمدار شهرســتان نجــف آبــاد اســت کــه در کتــاب بســیط و شــگرف تاریــخ نظــام مقــدس جمهــوری اســامی 
ایــران بــه قلــم عشــق ثبــت و ضبــط گردیــده اســت. مردمــان ایــن دیــار مزیــن بــه عنــوان علــم ایمــان و ایثــار« کــه بــه حــق مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( در مــورد آن فرمودنــد: 
» نجــف آبــاد شــهر علــم و ایمــان و ایثــار و نــگاه روشــن بینانــه بــه مســائل کشــور اســت و مــردم عزیــز آن بــه پایــداری بــر دیــن خــدا و وفــاداری بــه اســام شــهره هســتند. در ۵ اســفندماه 
شــاهد یکــی از بــرگ هــای زریــن تاریــخ خویــش گردیدنــد. ایــن مردمــان قانــع و ســختکوش همــواره در همــه بنــگاه هــای تاریخــی نشــان داده انــد همگــی دســت از آرمــان هــای رفیــع معمــار 
کبیــر انقــاب حضــرت امــام خمینــی )ره( و نایــب عظیــم الشــان ایشــان، مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( بــر نخواهنــد داشــت و همــواره در تمامــی جبهــه هــای نظامــی، فرهنگــی، 
اجتماعــی و اقتصــادی، ایثــار گرانــی نجیــب و خــط شــکنانی بــی بــاک بــوده و مــی باشــند. ۵ اســفندماه ســالروز شــهادت ۱۹۳ تــن از بهتریــن جوانــان رشــید ایــن دیــار شــریعتمدار در عملیــات 
خیبــر اســت. شــهدایی کــه خاکســارانه و بــا کمــال معرفــت رفتنــد و بــا ایثــار خــود ملــک وار بــر تــارک ایــن ســرزمین مقــدس تفکــم فاخــر و واالی ارادتمنــدی بــه ســرور و ســاالر شــهیدان، 
حضــرت ابــا عبــدا... الحســین )ع( را افراشــته نگاهداشــتند. مردانــی بــی بدیــل کــه عاشــقانه از دیــار فانــی بــا نــوای »هیهــات منــا الذلــة« توشــه معنویــت را بســاط راه حیــات اخــروی خویــش 
ســاختند. حماســه دالوری هــا و از خودگذشــتگی هــای مــردم شــهید پــرور نجــف آبــاد در ۵ اســفندماه بــر همــگان جلــوه گــر ســاخت، اینــان مردمــان دیــار آفتابنــد، اینــان از اســاف تــا بــه 
اخــاف قــدر شــناس بــوده و هســتند و بــه پاســی تمــام رادمــردی هــا، ایثارگــری هــا و حماســه آفرینــی هــای رزمنــدگان غیــور شــان در خطبــه هــای متنــوع ایثــار و مقاومــت، از طاییــه 
تــا مجنــون از ارتفاعــات کانــی مانــگا تــا ارونــد کنــار، از تنگــه هــای زلیجــان و رقابیــه تــا چزابــه و سوســنگرد، از پــادگان دژ و حمیــد در خرمشــهر تارمیلــه و منیوحــی در آبــادان و ... همــه 
مزیــن بــه امضــاء غیــرت فرزنــدان دلیــر ایشــان اســت. ایــن مردمــان شــهیدانی چــون آیــت، محمــد منتظــری و حــاج احمــد کاظمــی هایــی هــا را تقدیــم و در گام دوم و در نســل جــوان نیــن 
شــهیدانی چــون محســن حججــی هــا را نثــار انقــاب نمــوده انــد. ۵ اســفندماه روز تجلــی ســتاره ایثــار بــی نظیــر نجــف آبــاد بــر جبیــن تاریــخ حماســه ســاز ملــت ایــران اســت؛ مــردم ایــن 
شهرســتان والیتمــدار در آســتانه ۱۳ رجــب ســالروز والدت مولــود کعبــه، دامــاد نبــوت، وصــی پیغامبــر، پــدر والیــت، همســر ام ابیهــا )س(، حضــرت مولــی الموحدیــن علــی ابــن ابیطالــب )ع(، 
هموکــه حیــدر کــرار و ابوتــراب نامیدنــد و آرمگاهــش شــهر نجــف را چــون نگینــی مرصــع منیــن ســاخته بــه دلیــل ارادتمنــدی نــاب و خــاص خــود بــه آن وصــی عظیــم الشــان وجــه تســمیه 
ســکنای خویــش را بــه خــط زیبنــده عشــق و دلدادگــی بــه عنــوان نجــف آبــاد محلــی نمودنــد تــا متذکــر شــوند، همیشــه پیوندشــان بــا والیــت ســترگ و ناگسســتنی بــوده و خواهــد مانــد. 
ایــن مــردم آمــده انــد تــا نشــان دهنــد جوانــان دهــه پنجــاه، شــصت، هفتــاد و هشــتاد و ... همچنــان در خطــر انقــاب و در مســیر والیــت بــوده و هرگــز ارزش هــای انقــاب خــود دســت بــر 
نخواهنــد برداشــت و تــا پــای جــان بــرای دفــاع از ایــن راه ممــدوح ایســتاده انــد. اینجانــب بــه عنــوان خدمتگــزار مــردم شــریف شهرســتان نجــف آبــاد، دیــار ایثــار، ایمــان، اندیشــه و مدینــه 
انصــاف و احســان از طــرف خــود، و ســایر همکارانــم و خانــواده بــزرگ شــورای اداری شهرســتان ایــن روز سراســر افتخــار و سرشــار از رنــگ مصفــای ایثــار را گرامــی داشــته و از خداونــد منــان 
علــو درجــات را بــرای تمامــی شــهدا از صــدر تــا ذیــل بــه ویــژه شــهدای نســتوه ایــن شهرســتان بــه همــراه اجــر و پــاداش معنــوی بــرای ســایر بازمانــدگان آن نجیــب مردمــان رفیــع منظــر، 
بالخــص بیــوت مکــرم و همرزمــان دلیــر ایشــان مســئلت مــی نمایــم. امیــد آن دارم بــه مــدد و توفیــق واســعه الهــی بتوانیــم در راه حفــظ ارزش هــای انقــاب و پاســداری از خــون شــهدا 

صادقانــه گام برداشــته و لحظــه ای از اصــول بنیادیــن و اصیــل انقــاب اســامی غافــل نگریدیــم.

پیام معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان
به مناسبت  5 اسفندماه سالروز حماسه و ایثار شهرستان نجف آباد
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5
خبر کوتاه

تجلیل مقام پدرانه امام جمعه شهر نجف آباد
بــه همــت ســپاه ناحیــه مقاومــت بســیج نجف آبــاد، از نقــش پدرانه حجت االســام حســناتی امــام جمعه شهرســتان، در 
تعلیــم و هدایــت بســیجیان و نیــز حضــور مهربانانــه در بیــن آنهــا بــه عنــوان پدر معنــوی شهرســتان تقدیر به عمــل آمد.

ــم و همینطــور  ــی عل ــه ارزش ذات ــاد، ب ــی فقیــه در ســپاه ناحیــه نجــف آب  در ابتــدای جلســه مســئول نمایندگــی ول
ــد. ــو علــم اشــاره کردن متعلــم از پرت

حجــت االســام احمــدی در ادامــه گفــت: یکــی از ویژگــی هــای شهرســتان نجــف آبــاد وجــود ســه حــوزه علمیــه بــرادر 
و هفــت حــوزه علمیــه خواهــر اســت کــه ارتبــاط مســتمر

و وثیــق آنهــا بــا پایــگاه هــای بســیج محــات مــی توانــد رشــد معنویــت و اخــاق را در بیــن بســیجیان رقــم بزنــد کــه 
در بخــش خواهــران شــاهد ایــن تعامــل و همــکاری هســتیم.

تحویل 17هزار تن مواد بازیافتی به ایستگاه های ثابت
ــت  ــة نخس ــی نیم ــت: ط ــاد گف ــهرداری نجف آب ــماند ش ــت پس ــازمان مدیری ــل س مدیر عام
ســال جاری نزدیــک بــه هفــده هــزار تــن مــواد بازیافتــی بــه پنــج ایســتگاه ثابــت جمــع آوری 

پســماندهای بازیافتــی ســطح شــهر تحویــل شــده اســت.
ســعید خزاییلــی در مصاحبــه بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری شــهرداری بیشــترین ســهم از ایــن 
ــا ۳۷درصــد دانســت و ادامــه داد: ۲۳درصــد ایــن مــواد  ــه کاغــذ و مقــوا ب ــوط ب مــواد را مرب
ــای  ــد جایگاه ه ــا ۱۰ و ۵درص ــب ب ــه ترتی ــوجات ب ــتیک و منس ــوده و پاس ــی ب غیربازیافت

ــد. ــه خــود اختصــاص داده ان بعــدی را ب
ــی دیگــر مطلبــی  ــواد تحویل ــت و ضایعــات در بیــن م ــزات و پ ــه وجــود شیشــه، فل اشــاره ب
بــود کــه خزاییلــی بــا تشــریح آن اظهــار داشــت: ایســتگاه های ثابــت جمــع آوری پســماندهای 
بازیافتــی در خیابــان منتظــری شــمالی در نزدیکــی تقاطــع بلــوار فجــر، تقاطــع خیابان هــای 
ــت  ــارک مل ــب پ ــة۲، جن ــهرداری منطق ــب ش ــریعتی جن ــان ش ــا، خیاب ــن و دلگش ۲۲بهم
امیرآبــاد و پــارک شــهید کبیــرزاده همــه روزه از ســاعت ۸تــا ۱۲صبــح و ۴تــا ۷شــب مشــغول 

ارائــه خدمــات بــه شــهروندان هســتند.

توزیع 1200سری بسته های بهداشتی بین کارگران خدمات
خزاییلــی در تشــریح مجموعــه اقدامــات ایــن معاونــت در جلوگیــری از شــیوع کرونــا اظهــار 
داشــت: در کنــار ضد عفونــی منظــم اماکــن پرتــردد مختلــف، طــی چهــار مرحلــه بســته های 
بهداشــتی شــامل مــواد ضدعفونــی، دســتکش یک بــار مصــرف و دیگــر اقــام بهداشــتی بیــن 
ــر و جمــع آوری پســماندهای  ــت وروب معاب ــال در بخش هــای رف ــروی فع بیــش از ســیصد نی

خانگــی توزیــع شــده اســت.
وی از پیگیــری انتقــادات و پیشــنهادات مطــرح شــده در ســامانه ۱۳۷ بــه عنــوان دیگــر بخــش 
عملکــرد مجموعــة تحــت مدیریــت خــود نــام بــرد و اعــام کــرد: یکــی از معضــات کنونــی 
ــم جمــع آوری پســماندهای خانگــی توســط برخــی  ــخ تقوی ــا رعایــت نکــردن زمــان و تاری م
شــهروندان اســت کــه ایــن موضــوع منجــر بــه اعــزام چندین بــاره خودروهــای جمــع آوری بــه 

نقــاط مختلــف و تحمیــل هزینه هــای میلیــاردی بــه بودجــة شــهرداری شــده اســت.
خزاییلــی از ارائــه تذکرهــای کتبــی و شــفاهی و انجــام آموزش هــای حضــوری بــه شــهروندان 
در ایــن خصــوص ســخن گفــت و اعــام داشــت: در موضــوع تفکیــک زبالــه از مبــداء نیــز عاوه 
ــز کدگــذاری و  ــاز، تمامــی خودروهــای فعــال نی ــة آموزش هــای شــهروندی مــورد نی ــر ارائ ب

ــده اند. ــاماندهی ش س
ورود 34هزار تن پسماند تر به کارخانۀ بازیافت نجف آباد

مدیر عامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری نجف آبــاد گفــت: در نیمــة نخســت 
ــده  ــاد ش ــت نجف آب ــة بازیاف ــر وارد کارخان ــماند ت ــن پس ــزار ت ــش از ۳۴ه ــال جاری، بی س
کــه از ایــن میــزان بالــغ بــر ۲۷هــزار تــن مربــوط بــه شــهر نجف آبــاد بــوده و بقیــه از دیگــر 
ــال  ــهر انتق ــنگ و رضوان ش ــک، کهریزس ــران، کوش ــت، تی ــامل گلدش ــهام دار ش ــهرهای س ش

داده شــده اســت.
ــد  ــماندها و تولی ــن پس ــی در ای ــواد آل ــن م ــزار ت ــود ۱۹ه ــه وج ــاره ب ــا اش ــعیدخزاییلی ب س
ــن محــل اعــام داشــت: از مجمــوع پســماند وارد شــده در  ــود از همی ــن ک ــزار ت ــل ه حداق
مجمــوع بیــش از ۸هــزار تــن بــه صــورت بهداشــتی دفــن شــده و حــدود ۳۶۰هــزار کیلوگــرم 
مــواد بازیافتــی نیــز بــه صــورت دســتی جداســازی شــده کــه از ایــن میــزان، بیشــترین ســهم 
مربــوط بــه پاســتیک بــا ۲۱۸هــزار کیلــو، پــت و ضایعــات بــا ۵۰هــزار کیلــو، کاغــذ و مقــوا 

بــا ۴۶هــزار کیلــو و فلــزات بــا ۲۹ هــزار کیلــو بــوده اســت.
تفکیک 151تن پسماند از مبدا

ــتان  ــار و تابس ــت: در به ــاد گف ــهرداری نجف آب ــماند ش ــت پس ــازمان مدیری ــل س مدیر عام
ســال جاری، بــا همــکاری شــهروندان مناطــق پنج گانــه، بالــغ بــر ۱۷۸تــن پســماند خشــک از 
ســطح شــهر جمــع آوری شــده کــه از ایــن میــزان بخشــی غیرقابــل بازیافــت بــوده و در نهایــت 

چیــزی در حــدود ۱۵۱تــن مــواد بازیافتــی اســتحصال شــده اســت.
ســعیدخزاییلی بیشــترین ســهم از بازیافتی هــای جمــع آوری شــده را مربــوط بــه کاغــذ و مقــوا 
ــا ۱۹تــن، پاســتیک  ــا ۴۴تــن، شیشــه ب ــه ۵۲تــن دانســت و ادامــه داد: پــت و ضایعــات ب ب
ــن در جایگاه هــای بعــدی  ــا شــش ت ــا هفــت و پوشــاک و منســوجات ب ــزات ب ــن، فل ــا ۱۵ت ب

ــد. ــرار گرفته ان ق

بــا حضــور معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار اصفهــان، معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه 
شهرســتان، مدیــرکل جهــاد کشــاورزی اســتان و معاونیــن ایشــان، مدیرعامل شــرکت شــهرک های 
صنعتــی اســتان و هیــات همــراه، معاونیــن مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهــان، دبیر ســتاد مبارزه 
بــا قاچــاق کاال و ارز اســتان و معاونیــن فرماندار و ســایر مدعوین آیین کلنگ زنی نمایشــگاه شــهرک 
هــای صنعتــی شهرســتان در شــهرک صنعتــی نجــف آبــاد ۲ شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار گردید. 
ایــن پــروژه در زمینــی بــه مســاحت دو هــزار متــر مربــع شــامل ابنیــه مجهــز از جملــه: تــاالر اصلــی 
نمایشــگاه، مجتمــع رفاهــی و تفریحی، مرکز آموزشــی و پژوهشــی، اقامتــگاه اصلــی و ... در چارچوب 
نخســتین نمایشــگاه چنــد منظــور شــهرک هــای صنعتــی شهرســتان مــی باشــد کــه در شــهرک 
صنعتــی شــماره ۲ شهرســتان نجــف آبــاد با همــکاری متعامانه بخش خصوصی و شــرکت شــهرک 
هــای صنعتی اســتان و ســایر دســتگاه های ذی ربط شهرســتانی و اســتانی اجرا و تکمیل مــی گردد.

در ایــن مراســم مهنــدس راعــی، بــا تقدیــر از میهمانــان حاضــر باالخــص مدعویــن اســتانی، افزودند: 
در راســتای تحقــق شــعار »جهــش تولیــد« بــا همــکاری ســایر مســئولین اســتانی و ملــی همــواره 
ســعی نمودیــم در راســتای احیــاء رونــد اقتصاد مقاومتــی و با محوریــت مدیریت جهــادی در گام دوم 
انقــاب نســبت بــه تشــویق هدفمند ســرمایه گــذاران باالخص صاحبــان صنایــع و کارگــزاران جبهه 
کاال و خدمــات از هیــچ کوششــی بنیادیــن فروگــذار ننمــوده و در ایــن فرآگــرد همــواره اولویــت خود 
را بــر مبنــای توســعه پایــا و پویــای منطقــه کــه در موضوع توســعه پایــدار متجلی مــی گــردد، اتخاذ 
تصمیــم و ریــل گــذاری راهبــردی منظــور نماییــم. در ادامه رئیــس شــورای اداری شهرســتان، با بیان 

آمارهــای احصــاء شــده تطبیقــی صنایــع و تجــارت کاال و خدمات در شهرســتان باالخص در ســنوات 
اخیــر، خبــر از رشــد مضاعــف دامنــه کمــی و کیفــی صنایــع شهرســتان در موضــوع حائــز اهمیــت 
صنایــع دانــش بنیــان بــا محوریــت کارگروه شهرســتانی تســهیل و رفــع موانــع تولید در ســال مزین 
بــه عنــوان »جهــش تولیــد« دادنــد. در ادامــه برنامــه هــا میهمانــان اســتانی از چند مجتمــع تولیدی 
صنعتــی و دامپــروی و تولیــد ماکیــان بازدیــد و نســبت بــه دغدغــه صاحبــان صنایع حاضر به پاســخ 
گویــی و تاکیــد بــر مشــوق هــای حمایتی تعریف شــده الــزام آور اســتانی تبییــن موضــوع پرداختند.

گذری بر عملکرد مدیریت پسماند در 6 ماهه نخست سال99

کلنگ زنی نمایشگاه شهرک های صنعتی شهرستان در شهرک صنعتی
در راستای تحقق شعار »جهش تولید« با همکاری سایر مسئولین استانی و ملی
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                                                                                           نایب قهرمانی بانوان نجف آباد در مسابقات کشتی آلیش کشور خبرکوتاه

تیم ۶ نفره کشتی آلیش بانوان استان اصفهان با حضور ۴ بانوی آلیش کار نجف آبادی شامل افراد زیر: 

 نگین نظری، مهشید آرپناهی، پردیس عیدی وندی و رعنا عیدی وندی

موفق به کسب مقام دوم مسابقات قهرمانی کشور شد.

نگین نظری وزن ۷۰ کیلو- مدال نقره

مهشید آرپناهی وزن ۷۵ کیلو  - مدال برنز

واعظی: دولت اهتمام ویژه ای نسبت به کنترل قیمت کاالها دارد
رئیــس دفتــر و سرپرســت نهــاد ریاســت جمهــوری گفــت: تــاش کردیــم قیمــت کاال را کنتــرل 
کنیــم و دولــت بــه صــورت جــدی بــه ایــن موضــوع وارد شــد تــا اجــازه ندهیــم بــی جهــت قیمــت 

کاال بــاال بــرود.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و اموربیــن الملــل اســتانداری اصفهــان، محمــود واعظــی امــکان 
جمعه شــب هشــتم اســفند ماه ۹۹، در حاشــیه جلســه شــورای اداری در ســالن جلســات اســتانداری 
ــه هرحــال نمی توانیــم  ــر می گــذارد، ب ــر روی تمــام ارزاق اث ــرخ ارز ب ــاال رفتــن ن ــزود: ب اصفهــان اف

دســتوری نــرخ ارز را بــاال و پاییــن ببریــم.
وی ادامــه داد: وحــدت و همدلــی بیــن اســتانداری اصفهــان، نماینده ولی فقیه در اســتان و مســئوالن 
وجــود دارد کــه ایــن ســرمایه خوبــی اســت تــا براین اســاس موضوعــات در اســتان حل و فصل شــود.

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری بیــان کــرد: البتــه برخــی از مســائل نیازمنــد بررســی ملــی اســت که 
ایــن مســائل و مشــکات برطــرف خواهد شــد.

وی بــا بیــان اینکــه پروژه هــای خوبــی در اصفهــان در حــال اجــرا و یــا اجــرا شــده و بــه اتمــام رســیده 
اســت، اظهارکــرد: ۶ پــروژه در اصفهــان پیشــرفت بــاالی ۸۰ درصــد دارد کــه حــدود ۱۸۰ میلیــارد 
تومــان بــرای آن هــا تخصیــص داده شــده و امیدواریــم تــا اردیبهشــت و اوایــل خــرداد بــه اتمــام برســد.

واعظــی بــا اشــاره بــه موضــوع آب آشــامیدنی مــردم اصفهــان تصریــح کــرد: ایــن 
موضــوع جــزو پروژه هــای بــا اولویــت اســتان اســت کــه بــا جدیــت دنبــال می شــود 
اجرایــی شــود. فروردیــن ۱۴۰۰  دوازدهــم  زمان بنــدی  برنامــه  براســاس  امیدواریــم  و 
ــفند  ــر اس ــان در اواخ ــه اصفه ــارس ب ــج ف ــال آب از خلی ــی انتق ــات اجرای عملی

ــود ــی ش ــاز م آغ
وی گفــت: مســأله انتقــال آب از خلیــج فــارس بــه اصفهــان بــرای مصــارف صنعتــی 
ــوری  ــس جمه ــور ریی ــا حض ــه ای ب ــت، در جلس ــان اس ــت اصفه ــت صنع ــی در وضعی تحول
تصمیمــی اتخــاذ شــد تــا دهــه ســوم اســفندماه عملیــات اجرایــی آن آغــاز شــود.

رئیــس دفتــر رئیــس جمهــوری افــزود: در زمینــه جــاده ســازی اقدامــات مناســبی در حــال 
انجــام اســت، همــت و همدلــی و تاشــی کــه در اســتان اصفهــان، فــوالد مبارکــه، ذوب آهــن، 

ــر اســت. ــل تقدی ــود دارد قاب ــی وج ــا و شــهرک های صنعت ــیمی و کارخانه ه پتروش
وی ابــراز امیــدواری کــرد، بــا پشــتوانه و بســتری کــه فراهــم شــده ســال آینــده ســالی باشــد 
ــش در  ــش از پی ــتان بی ــار اس ــران و تج ــدگان و صنعتگ ــته و تولیدکنن ــا برداش ــه تحریم ه ک

ــد. ــد گام بردارن ــق تولی جهــت جهــش و رون
استاندار اصفهان: مشکل آب در استان اصفهان باید پیگیری شود

ــد پیگیــری شــود چراکــه ۶۰۰  اســتاندار اصفهــان گفــت: مشــکل آب در اســتان اصفهــان بای
هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم از زاینــده رود ارتــزاق مــی کننــد.

بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل اســتانداری اصفهــان، عبــاس رضایــی 
ــر و سرپرســت  ــس دفت ــا حضــور رئی ــتان ب ــورای اداری اس ــه در جلســه ش ــامگاه روز جمع ش
ــئوالن  ــان مس ــی می ــزود: همدل ــتانداری اف ــات اس ــالن جلس ــوری در س ــت جمه ــاد ریاس نه
ــاورد. ــود نی ــتری را بوج ــکات بیش ــی مش ــم آب ــه ک ــتانی از جمل ــائل اس ــده مس ــث ش باع

وی بیــان کــرد: در اســتان اصفهــان همدلــی، هماهنگــی و هــم افزایــی در بخش هــای مختلــف 
و میــان مدیــران و مســئوالن اســتانی وجــود دارد.

ــا اشــاره بــه محدودیت هــای دولتــی تصریــح کــرد: ایــن در حالــی اســت  اســتاندار اصفهــان ب
کــه اصفهــان دومیــن اســتان مالیــات دهنــده اســت و بــه انــدازه ۱۶ اســتان بــه نظــام جمهوری 

اســامی ایــران مالیــات می دهــد.
بــه گفتــه وی همــه بــا هــم در یــک کشــتی نشســتیم کــه بــرای رســیدن بــه مقصــود نیــاز بــه 

هماهنگــی و همدلــی اســت.
ــود  ــرد: وج ــان ک ــتان خاطرنش ــب در اس ــاخت های مناس ــود زیرس ــه وج ــاره ب ــا اش ــی ب رضای
ــد هــم محســوب  ــر نعمــت، تهدی ــاوه ب ــی ع ــزرگ صنعت ــدی ب ــای تولی زیرســاخت و واحده
می شــود کــه ضــرورت توجــه جــدی و بیشــتر دولــت و نظــام بــه این مســأله احســاس می شــود.

پیگیری مشکل آب در استان اصفهان

پنجــم اســفند مــاه ســالروز تولــد خواجــه نصیرالدیــن طوســی یکــی از بزرگتریــن چهــره هــای علمــی جهــان اســام کــه بــه نــام روز مهنــدس در تقویــم ملــی ایــران آمــده اســت ، یادآورخاقیــت ها ، نــوآوری 
هــا و خودبــاوری هــای مهندســان این ســرزمین اســت.

بــی شــک شایســتگی و توانمنــدي مهندســان ایرانــی، امــروز در جهــان بــر کســی پوشــیده نیســت و امیدواریم  مهندســان توانمنــد ایرانــی بتوانند رســالت خــود را در ســازندگی، عمــران و آبادانی ایران اســامی 
بــه نحــو احســن و شایســته بــه مرحلــه اجــرا در آوردند.

هنرمنــدی مهنــدس را می تــوان در عملــی ســازی علــم بــه خوبــی مشــاهده نمــود کــه چگونــه علــم را تجســم می بخشــد. نمــود آثارخاقیــت مهنــدس، بــروز خدماتــی متناســب با نیــاز اســت و ادبیــات حاکم 
بــر افــکار و رفتــار هرمهنــدس، مســئولیت پذیری وی را نمایــان می ســازد و دقــت، ســرعت، هدفمنــدی، نظــم دهــی، امنیــت بخشــی، آزمایــش، نظــارت و کنتــرل را در پــی دارد کــه ثمــره ی آنهــا ایــن اســت 

کــه آرامــش خاطــر را بــرای جامعــه انســانی بــه ارمغان مــی آورد
اینجانــب پنجــم اســفند مــاه، روز ملــی مهنــدس را بــه جامعــه مهندســی کشــور بخصــوص همــکاران متعهــد و خدمتگــذار خــود در شــهرداری نجــف آبــاد تبریــک عــرض نمــوده و امیــدوارم در ســایه همــت 

واالی مهندســین ایــن  مــرز و بــوم بیــش از پیــش شــاهد رشــد و تعالــی معمــاری اصیــل اســامی- ایرانــی همــگام بــا معمــاری نویــن جهانــی باشیم.انشــااهلل
محمد مغزی نجف آبادی- شهردار نجف آباد

پیام شهردار نجف آباد بمناسبت روز مهندس

در وبینار شورای اداری استان
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خبر کوتاه درخشش در لیگ هانمادانگ بانوان استان اصفهان

ــوان  ــگ بان ــگ هانمادان ــش در لی ــا درخش ــاد ب ــد نجف آب ــامی واح ــگاه آزاد اس ــمای دانش ــوز س ــی دانش آم ــا ترک ثن
ــه کســب مقــام ســوم شــد. اســتان اصفهــان موفــق ب

ــوپ  ــه در رشــته های تیوی ــوان ک ــان در بخــش بان ــگ اســتان اصفه ــگ هانمادان ــت ســومین دوره لی ــان دور رف در پای
چاگــی، نوپــی چاگــی، فیلیپینــی رکــوردی، مومدولیوبانــدا دولیــو رکــوردی، تیویــوپ چاگــی، نوپــی آپ چاگــی و تیــم 
ــاد در  ــه ســمای نجف آب ــوز دبســتان دختران ــا ترکــی دانش آم ــزار شــد، ثن ــف برگ ــای ســنی مختل ــش و در رده ه نمای

ــه کســب مقــام ســوم ایــن دوره از رقابت هــا شــد. ــدا دولیــو رکــوردی، موفــق ب بخــش مومدولیوبان

اقدامــات خیرخواهانــه در مناطــق و بخــش هــای مختلــف کشــور در مقاطــع مختلــف زمانــی 
از جملــه در آســتانه ســال نــو و همچنیــن بازگشــایی مــدارس و تهیــه جهیزیــه و مــواردی از 
ــا،  ــه دلیــل شــیوع ویــروس کرون ایــن قبیــل انجــام مــی شــود کــه در یــک ســال گذشــته ب
ایــن برنامــه هــا در قالــب طــرح و اقدامــات ویــژه حمایتــی از ســوی نهادهــا و دســتگاه هــای 

مختلــف صــورت گرفتــه اســت.
تهیــه و توزیــع بســته هــای معیشــتی در راســتای حمایــت از اقشــار آســیب هــای اجتماعــی 
انجــام مــی شــود و خیرخواهــی بســیاری از مــردم موجــب خدمــت و رفــع مشــکات جامعــه 

شــده و بســیاری دلخــوش مــی شــوند و مرهمــی بــرای دل آن هــا خواهــد بــود.
اجــر عظیــم بــرای کمــک بــه نیازمنــدان پیــش بینــی شــده امــا در ایــن مســیر رعایــت یــک 
ســری اصــول مثــل حفــظ حرمــت اشــخاص مهــم و اساســی اســت و نبایــد عــزت نفــس آن هــا 

از بیــن بــرود کــه چنیــن کاری حرمــت و آبــروی افــراد را تخریــب مــی کنــد.
کرامــت انســانی مســئله مهمــی اســت کــه بایــد بیــش از همــه مــوارد بــه آن توجــه شــود تــا 

اینکــه در عیــن کمــک بــه مــردم مراقــب آبــرو و شــخصیت هــا آن هــا باشــیم.
ــدان  ــه نیازمن ــک ب ــردم در کم ــه م ــن توج ــه حس ــاره ب ــا اش ــاد ب ــف آب ــه نج ــام جمع ام
ــای آســیب  ــواده ه ــدان و خان ــرای نیازمن ــرایط خــاص ب ــا مشــاهده ش ــردم ب اظهارداشــت: م
ــد. ــا اجــرای رزمایــش مســاوات و همدلــی از ایــن چالــش اجتماعــی چــاره گشــایی کردن پذیــر ب

حجــت االســام »مصطفــی حســناتی« بــا بیــان اینکــه دولــت و مجلــس شــورای اســامی نیــز 
بایــد در ایــن خصــوص کمــک کننــد، تصریــح کــرد: بســیاری بــه دلیــل ســرمایه گــذاری دچــار 
مشــکات مالــی زیــادی شــده انــد کــه ایــن بســته هــای معیشــتی بــه آن هــا کمــک نخواهــد 

کــرد و بــه کمــک بیشــتر نیــاز دارنــد.
وی ادامــه داد: همــه بایــد بــرای حفــظ آبــروی مــردم تــاش کننــد و نگذارنــد در ایــن شــرایط 
بــه حرمــت و شــخصیت آن هــا بــی احترامــی و بــی توجهــی شــود چــرا کــه ایــن دوران مــی 

گــذرد و بایــد در کنــار همدیگــر باشــیم.

کمک خیرخواهانه با حفظ حرمت انسانی

مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجف آبــاد 

نام گــذاری  چرایــی  تبییــن  محوریــت  بــا  ای  نشــریه  امســال  گفــت: 

پنجــم اســفند بــه عنــوان »روز حماســه و ایثــار مــردم نجف آبــاد«، در 

مجموعــه ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی و مجموعــه ارتباطــات و 

ــد. ــع ش ــاپ و توزی ــخه چ ــزار نس ــمارگان ه ــن و در ش ــل تدوی ــن المل اموربی

در  کــه  صفحــه ای   ۵۵ اثــر  ایــن  در  گفــت:  فردوســی  محمد مهــدی 

انــدازۀ رقعــی منتشــر شــد، متــن کامــل صحبت هــای رهبــر معظــم 

ــی  ــل اجرای ــا عوام ــدار ب ــان۸۰، دی ــاد در آب ــه نجف آب ــفر ب ــاب در س انق

کنگــره شــهدای ایــن شــهر درســال۹۳ و دیــدار بــا مــردم نجف آبــاد 

ایشــان  ویــژه  توصیف هــای  آن  در  کــه  شــده  آورده   ۹۴ ۵اســفند  در 

اســت. گرفتــه  قــرار  توجــه  مــورد  ویــژه  صــورت  بــه  نجف آبــاد،  از 

ــی  ــادی ط ــدۀ نجف آب ــش از ۱۹۰رزمن ــهادت بی ــه ش ــاره ب ــا اش ــی ب فردوس

ــریح  ــار تش ــه داد: در کن ــر ادام ــات خیب ــان عملی ــفند۶۲ در جری ــم اس پنج

جزئیــات ایــن ماموریــت لشکر۸نجف اشــرف، کلیــات عملیــات خیبــر اولیــن 

حرکــت آبی خاکــی ایــران در دوران دفاع مقــدس، حماســه لشــکر۸ در 

حفــظ جزایــر مجنــون و احــداث جــادۀ ۱۴کیلومتــری سید الشــهدا بــا 

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــز م ــاد نی مشــارکت جهاد ســازندگی نجف آب

طراحــی متفــاوت و جــذاب کتــاب، اســتفاده از تصاویــر کمتــر دیــده شــده از 

شــهدا و رزمنــدگان نجف آباد و اســتناد بــه منابع موثق در این موضــوع از دیگر 

ویژگی هــای کتــاب بود کــه مدیرعامل ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 

ــا پرداخــت. ــه آن ه ــش ب ــی صحبت های ــاد در بخــش پایان شــهرداری نجف آب

ــاد در  ــف آب ــار نج ــه و ایث ــبت روز حماس ــه مناس ــده ب ــاده ش ــریه آم نش

ــه،  ــام جمع ــر ام ــاد، دفت ــهید نجــف آب ــرداران ش ــره س ــون کنگ ــزی چ مراک

و  فرمانــداری  علمیــه،  حوزه هــای  ایثارگــران،  امــور  و  شــهید  بنیــاد 

کلیــه ادارات و مراکــز دولتــی شهرســتان، مجموعــه هــای فرهنگــی و 

شــهری  مختلــف  مناطــق  بســیج،  مقاومــت  حوزه هــای  فرهنگســراها، 

شــد. توزیــع  و..  مذهبــی  فرهنگــی  هــای  مجموعــه  و  مســاجد  و 

چاپ نشریه ای در نجف آباد با موضوع پنجم اسفند
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

ــر  ــر در جزای ــات خیب ــی عملی ــفند۶۲ و ط ــن روز اس در پنجمی
مجنــون، نزدیــک بــه دویســت رزمنــدۀ نجف آبــادی طی یــک روز و 
در یــک محــدوده بــه شــهادت می رســند و پیکرشــان چندین ســال 

بعــد طــی تفحــص بــه کشــور بازگردانــده می شــود.
ــزه  ــی در هورالهوی ــی داشــت. یک ــر، دو محــور اصل ــات خیب عملی
ــی  ــپاه و یک ــئولیت س ــا مس ــزه ب ــهر هوی ــوب ش ــرب و جن در غ
ــا فرماندهــی ارتش.یکــی از  در پاســگاه زیــد در شــمال شــلمچه ب
ــون شــمالی  ــر مجن ــه شــده در هــور، جزای اهــداف در نظــر گرفت
نیمــة  بــود. لشکر۸نجف اشــرف، وظیفــه داشــت  و جنوبــی 
ــک  ــا کم ــان ب ــرده و هم زم ــرف ک ــمالی را تص ــره ش ــی جزی غرب
ــی را هــم تصــرف  ــره جنوب ــی جزی لشــکر ۳۱عاشــورا، نیمــة غرب
عملیــات  ادامــة  در  و ۳۱،  لشــکرهای۸  کنــد.  پاک ســازی  و 
می بایســتی از پــل ســوئیب خــارج شــده و ضمــن انهــدام نیــرو و 
تجهیــزات دشــمن در منطقــه، بــه ســمت جنــوب و جنوب غربــی 
ــا  ــد ت ــرف کنن ــوه را تص ــای نش ــرده و پل ه ــروی ک ــر پیش جزای
عــراق امــکان نفــوذ بــه منطقــه از ایــن قســمت را نداشــته باشــد.

عصــر چهارمیــن روز اســفند، فرماندهــان ســپاه بــا توجه به شــرایط 
ــی  ــیر زمین ــدن مس ــاز نش ــر و ب ــات خیب ــده در عملی ــش آم پی
ــردان از  ــرای ۲گ ــدی را ب ــت جدی ــه، ماموری ــه منطق دسترســی ب
لشــکر۸ و ۲ گــردان لشــکر۳۱ تعییــن می کننــد؛ ایــن ۱۲۰۰ نیــرو 
بایســتی از تنهــا نقطــه ارتبــاط جزایــر بــا خشــکی واقــع در جنوب 
ــا و مواضــع دشــمن،  ــس از انهــدام نیروه ــا خــارج شــده و پ آن ه
خــود را پــس از نزدیــک بــه ۴۰ کیلومتــر پیــاده روی به پــل طائیه 

ــود لشــکر۲۷ حضرت رســول و تعــداد دیگــری از  برســانند. قــرار ب
یگان هــا هــم از طــرف دیگــر بــه ایــن خــط زده تامسیرپشــتیبانی 
ــه وارد  ــراق ک ــع ع ــق مواض ــه عم ــود.نیروها ب ــی جزایربازش زمین
ــده و  ــه ش ــده ای مواج ــبتا پراکن ــای نس ــا مقاومت ه ــوند، ب می ش
ــه جــاده آســفالته نَشــوه طائیه، ضمــن ادامــه  پــس از رســیدن ب
مســیر بــه ســمت هــدف اصلــی تعــدادی از خودروهــای در حــال 

ــش می کشــند. ــه آت ــر روی جــاده را ب ــراق ب ــردد ع ت
نیروهــا تــا این جــای کار بــه ماموریــت خــود عمل کــرده بودنــد ولی 
بــه دلیــل برخی ناهماهنگی ها از ســوی فرماندهــان رده بــاال، امکان 
الحــاق ســایر لشــکر ها بــا نیروهــای چهار گــردان فراهــم نمی شــود. 
نیروهــای روی جــاده بــدون داشــتن جان پناهــی تــا آخریــن لحظه 
مقاومــت کــرده و تعــداد زیــادی شــهید و زخمــی می دهنــد ولــی 
ــوند. ــارت می ش ــه اس ــور ب ــا مجب ــدۀ آن ه ــی مان ــت باق در نهای

بخــش دیگــری از نیروهــا کــه داخــل کانال هــا مشــغول مقاومــت 
ــت  ــی در نهای ــد ول ــت می کنن ــاعت مقاوم ــد س ــا چن ــتند، ت هس
عــراق، از هــوا و زمیــن آن قــدر کانال هــا را بــا آتــش تانــک، خمپــاره 
و موشــک بالگــرد می کوبنــد کــه پیکــر شــهدا و زخمی هــا 

ــوند. ــون می ش ــال ها مدف ــرای س ــا ب همان ج
ــق  ــن دقای ــت، در آخری ــن ماموری ــای حاضــر در ای ــی از نیروه یک
زندگــی اش می گویــد: »اگــر پیــش امــام رفتیــد، بــه ایشــان بگویید 

مــن و بقیــة نیروهــا تاآخریــن لحظــه مقاومــت کردیــم«.
طبــق اطاعــات درج شــده در پایــگاه اطاع رســانی »گلــزار 
ــان در  ــتان اصفه ــهید، اس ــه بنیاد ش ــته ب ــهدا« وابس ــزار ش و م
ــدۀ  ــش عم ــه بخ ــته ک ــهید داش ــفند۶۲، ۳۹۳ش ــم اس روز پنج

فاورجــان  و  نجف آبــاد  شهرســتان های  بــه  مربــوط  آن هــا 
ــان  ــان، کاش ــد اصفه ــری مانن ــهرهای دیگ ــه از ش ــد و بقی بوده ان
ــه  ــوط ب ــار مرب ــق اخب ــوند. مطاب ــوب می ش ــهر محس و خمینی ش
ــبت ۵  ــه مناس ــاد ب ــده در نجف آب ــزار ش ــای برگ ــژه برنامه ه وی
ــاد«  ــردم نجف آب ــار م ــوان روز »حماســه و ایث ــه عن ــه ب اســفند ک
نیــز نام گــذاری شــده، طــی عملیــات خیبــر نزدیــک بــه 
ــیده اند. ــهادت رس ــه ش ــتان ب ــن شهرس ــده از ای ــت رزمن دویس

بیشــتر شــهدای ایــن حماســه را نیروهــای ۱۴ تا ۲۳ســال تشــکیل 
می دادنــد و پیکــر تمامــی آن هــا، ســال ها بعــد از عملیــات خیبــر و 

طــی تفحص هــای متعــدد کشــف و خاکســپاری شــد.
ــد  ــی بودن ــت بی بازگشــت، آزادگان ــن ماموری ــدگان ای ــا بازمان  تنه
کــه حــدود ۷ســال بعــد بــه کشــور بازگشــتند. طــی ایــن ماموریت، 
ــه فردتریــن شــهادت های تاریــخ دفاع مقــدس  یکــی از منحصــر ب
ــهادت  ــه ش ــاعت ب ــول ۲۴س ــرادر در ط ــد؛ ۳ب ــت می رس ــه ثب ب
رســیده و پیکــر هــر ســه، ســال ها بعــد طــی تفحــص بــه کشــور 
بازگردانــده می شــود. بعــد از اتفاقــی کــه بــرای ۴گــردان می افتــد، 
لشکر۸نجف اشــرف در کنــار لشــکر۳۱ بــا وجــود صدمات شــدیدی 
کــه دیــده بــود، تــا چندیــن روز در خــط پدافنــدی جزیرۀجنوبــی و 
پــل ســوئیب بــه عنــوان ورودی اصلــی ایــن جزایــر، مقاومــت کرده 
و مانــع از تصــرف مجــدد جزایــر می شــوند. در ادامــه نیــز، تعــداد 
ــن  ــظ ای ــه حف ــر شــده و ب ــای ســپاه وارد جزای دیگــری از یگان ه
دســتاورد کمــک می کننــد.در نهایــت و بعــد از چندیــن هفتــه نبرد 
ــر  ــران در جزای ــدی ای ــی، خط پدافن ــنگین و حماس ــاده س فوق الع

مجنــون در نیمــة دوم اســفند۶۲ تثبیــت می شــود.

                                       به مناسبت15  اسفند ماه و روز درختکاری

مناسبتی که به یادمان می آورد، هر یک از ما در داشتن زمینی سبزتر سهمی داریم. ما 

باور داریم که هر نهال تازه در هر گوشه اي از این کره خاکی می تواند امیدی برای دنیایی 

زیباتر باشد. به همین خاطر در باغچه کوچک محک هم نهال هایي کاشته ایم تا یک قدم به 

زمینی سبزتر برای فرزندان مان نزدیک تر شویم.

درخت بکاریم ودر آینده سبز کودکان سرزمین مان سهیم شویم.

مشق عشق
 به مناسبت 5 اسفند  روز »حماسه و ایثار مردم نجف آباد«


