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2
خبر کوتاه حریق دفتر تاکسی تلفنی و موتور سیکلت

در حادثــه یــک، ســاعت ۱۴:۵۵ در پــی تمــاس شــهروندان ســتاد فرماندهــی ســازمان آتــش نشــانی  مبنــی حریــق دفتــر تاکســی 
تلفنــی  در خیابــان منتظــری شــرقی واقــع در ویالشــهر ، آتــش نشــانان بــا ۲ دســتگاه خــودرو اطفائیــه ســنگین ازایســتگاه شــماره 
ــازمان  ــی س ــتاد فرمانده ــهروندان س ــاس ش ــی تم ــاعت ۲۲:۰۸در پ ــه دو، س ــد. و  در حادث ــزام گردیدن ــه اع ــل حادث ــه مح ۴ب
آتــش نشــانی  مبنــی حریــق موتــور ســیکلت  در خیابــان شــریعتی شــرقی  واقــع در نجــف آبــاد ، آتــش نشــانان ازایســتگاه 
ــر کاوه سرپرســت ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات  ــد. آتشــیار حســنعلی امی ــه اعــزام گردیدن ــه محــل حادث شــماره یــک ب
ــه خوشــبختابه  ــود ک ــی رخ داده ب ــر تاکســی تلفن ــش ســوزی در دفت ــزود: آت ــاره اف ــن ب ــاد در ای ــی شــهرداری نجــف آب ایمن
ــد. ــاء گردی ــق اطف ــری و حری ــو گی ــاور جل ــکونی مج ــزل مس ــه من ــق ب ــترش حری ــانان از گس ــش نش ــل آت ــرعت عم ــا س ب

روزملی جمعیت
دومیــن جلســه  شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان نجــف آبــاد در ســال جدیــد بــه میزبانــی 

امــام جمعــه و رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی برگــزار شــد.
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان نجــف آبــاد ضمــن خیــر مقــدم بــه حاضریــن و  
بــا توجــه به نزدیــک شــدن بــه انتخابــات و ضــرورت حضــور مــردم در عرصــه سیاســی کشــور 
، پیرامــون راهکارهــای حضــور حداکثــری مــردم در ایــن عرصــه و همچنیــن انتخــاب درســت 

و اصلــح مطالبــی را عنــوان نمــود .
ــه دســتور کار جلســه در خصــوص  حجــت االســالم و المســلمین حســناتی  ضمــن اشــاره ب
بحــث جمعیــت و فرزنــد آوری و ضمــن اشــاره بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری در خصــوص 
ــعه  ــزت و توس ــد و ع ــی و رش ــدار مل ــه اقت ــزود : زمین ــالغ آن  اف ــت و اب ــه کالن جمعی برنام

ــت آن اســت . هرکشــور جمعی
وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه رشــد جمعیــت بایــد کارفرهنگــی شــود ، افــزود ؛ بایــد دســتگاه 
ــان ، برخــورد  ــر ازدواج جوان ــد و  تســهیل در ام ــن موضــوع ورود نماین ــی در ای ــای فرهنگ ه

بامتخلفــان ، آمــوزش و مشــاوره زوجیــن را از مســائل مهــم و ضــروری دانســت .
ــن  ــورا ضم ــر ش ــالمی و دبی ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــوی رئی ــوح موس ــن ل ــید حس س
ارائــه گزارشــی ازرونــد  فعالیــت هــای شــورای فرهنــگ عمومــی و ضمــن ابــراز خرســندی از 
حضــور مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان در اولیــن جلســه ســال  کــه دوم 
ــاد برگــزار شــد ؛ در خصــوص  اردیبهشــت مــاه پیرامــون پایتختــی ایثــار و شــهادت نجــف آب
ــراف  ــه اینفوگ ــتاری ، تهی ــرح و ویراس ــی ط ــه ، بررس ــرح اولی ــن ط ــف ، تدوی ــیم وظای تقس
ــود . ــان نم ــی را بی ــتان مطالب ــالمی اس ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره کل فرهن ــرح ب ــال ط و ارس

در ایــن جلســه رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه ســی ام اردیبهشــت 
ــالب  ــی انق ــورای عال ــب ش ــا تصوی ــال ۱۳۹۳، ب ــت : در س ــت گف ــی جمعی ــاه  روز جهان م

ــه ثبــت رســید. فرهنگــی، در تقویــم رســمی کشــور ب
دکترعلیرضــا غیــور بــا اشــاره بــه تاکیــدات رهبــر معظــم انقــالب در خصــوص توجــه خــاص 

بــه جوانــان و فرهنــگ ســازی در ایــن مــورد ، مطالبــی را عنــوان نمــود .
در ایــن جلســه در خصــوص رفــع موانــع افزایــش جمعیــت ، حمایــت از فرزنــد آوری  ، اعطــای 

تســهیالت بــرای ازدواج جوانــان و.. تصمیماتــی اتخــاذ شــد .
ــاد و  ــف آب ــه نج ــام جمع ــور ام ــا حض ــاد ب ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــگ عموم ــورای فرهن ش

ــد. ــزار ش ــط برگ ــئولین مرتب مس
بــا توجــه به نزدیــک شــدن بــه انتخابــات و ضــرورت حضــور مــردم در عرصــه سیاســی کشــور 
پیرامــون راهکارهــای حضــور حداکثــری مــردم در ایــن عرصــه و همچنیــن انتخــاب درســت 

بحــث و تبــادل نظــر گردیــد.
ــه روز ســی ام اردیبهشــت ماه به عنــوان روز جمعیــت و مســئله کاهــش  ــا توجــه ب همچنیــن ب

نــرخ رشــد جمعیــت در کشــور و در شهرســتان پیرامــون:
*  رفع موانع افزایش جمعیت

* حمایت از فرزند آوری
* اعطای تسهیالت برای ازدواج جوانان

* حمایت از زوج های نابارور
* مقابله با عمل شنیع سقط جنین تصمیماتی اتخاذ گردید. 

 مصادف با سالروز ابالغ سیاست های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری  

حضور 8 دقیقه ای آتش نشانان نجف آباد در حریق بازار شب
ــن  ــت: اولی ــاد گف ــهرداری نجــف آب ــی ش ــات ایمن ــش نشــانی و خدم ــازمان آت سرپرســت س
ــب،  ــازار ش ــوزی ب ــش س ــوص آت ــاد در خص ــف آب ــانی نج ــش نش ــا آت ــهروندان ب ــاس ش تم
ســاعت ۲ و ۴۸ دقیقــه بعــد از ظهــر جمعــه ۳۱ اردیبهشــت ۱۴۰۰ صــورت گرفــت و اولیــن 
ــش شــد. ــار آت ــد، در محــل مشــغول مه ــه بع ــر از ۸ دقیق ــه ســازمان، کمت خــودروی اطفائی

حســنعلی امیــرکاوه بــا اشــاره بــه برقــراری تمــاس هــای مکــرر در خصــوص ایــن 

بــه طــور   ، بــه دلیــل حساســیت موضــوع  بیــان داشــت:  بــا ســامانه ۱۲۵  حادثــه 
همزمــان شــش خــودروی اطفائیــه از ایســتگاه هــای ۱، ۲، ۳ و ۴ بــه محــل اعــزام 
گرفتنــد. را  آتــش  ســرایت  و  پیشــروی  جلــوی  دقیقــه  تــا ۱۵  و ظــرف ۱۴  شــدند 

امیــرکاوه علــت بروز آتش ســوزی را در دســت بررســی کارشناســی دانســت و خاطر نشــان کرد: 
اطفــاء کامــل آتــش، با مشــارکت ۱۲ نیروی آتش نشــانی، حدود یک ســاعت و نیم طول کشــید
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اجرای طرح دوست داران طبیعت

غبارروبی و عطرافشانی قبور شهدا
ــی و  ــت فاتحــه، غبارروب ــا قرائ ــاد ب ــزار شــهدای نجــف آب ــا حضــور در گل مســئولین شــهری ب
عطرافشــانی بــه مقــام شــامخ شــهدا ادای احتــرام کــرده و یــاد و خاطــره امــام راحــل و شــهدای 

انقــالب اســالمی را گرامــی داشــتند.
ــه برگــزاری  ــا اشــاره ب ــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ب ســید حســن ل
مراســم غبــار روبــی و عطــر افشــانی قبــور مطهــر شــهداء گفــت : همزمــان بــا  فرارســیدن ســوم 
خــرداد ســالروز فتــح خرمشــهر در عملیــات غــرور آفریــن بیــت المقــدس و روز مقاومــت ، ایثــار 
ــه مقــام شــامخ ایشــان ،  ــا حضــور مســئولین شهرســتان ضمــن ادای احتــرام ب و پیــروزی ، ب

قبــور شــهدا عطــر افشــانی شــد .
ســید حســن لــوح موســوی ضمــن گرامــی داشــت یــاد و خاطــره شــهدای هشــت ســال دفــاع 
ــی کشــور  ــت و آرامــش کنون ــزود : امنی مقــدس  باالخــص شــهدای آزاد ســازی خرمشــهر اف

مرهــون دالوری هــای رزمنــدگان هشــت ســال دفــاع مقــدس اســت .
ــهید  ــدس و  ۲۵۰۰ ش ــاع مق ــهدای دف ــه ی ش ــام واالی هم ــه مق ــرام ب ــن ادای احت وی ضم
ســرافراز شهرســتان نجــف آبــاد ، افــزود : شــهدای ایــن شهرســتان در ایــن عملیات ۱۰۹ شــهید 
بــود کــه توانســتند بــا نثــار واالتریــن مطــاع خــود امنیــت  را بــه ایــن کشــور هدیــه نماینــد .

به مناسبت گرامی داشت خاطره رزمندگان لشکر زرهی 8 نجف اشرف بخصوص فاتح خرمشهر شهید حاج احمد کاظمی در عملیات بیت المقدس  و آزادی خرمشهر 

خشک کردن پوست میوه ها برای جلوگیری از تولید شیرابه های سمی / شورای دانش آموزی دبیرستان دخترانه دکتر ناصر فاتح سال 1400

                       جمع آوری کمک برای مال باختگان بازار شب نجف آباد
بــه دنبــال ســوختن نزدیــک بــه نیمــی از غرفــه هــای جمعــه بــازار نجــف آبــاد در آتــش ســوزی ظهــر جمعــه هفتــه گذشــته، جمعــی 
از کســبه ایــن مجموعــه، شــماره کارت یکــی از معتمــدان بازارچــه را بــرای جمــع آوری کمــک هــای مردمــی بــه مــال باختــگان ایــن 

حادثــه، مشــخص و در محــل بــازار اطــالع رســانی کــرده انــد.
کســبه بــازار شــب اعــالم کــرده انــد کــه بــه صاحــب حســاب، اعتمــاد کامــل داشــته و شــهروندان، بــدون دغدغــه مــی تواننــد کمــک 

هــای خــود را بــه هــر میزانــی کــه در تــوان شــان اســت، بــه ایــن حســاب واریــز کننــد.
شــماره کارت ۵۰۲۹۰۸۱۰۴۵۴۱۰۱۳۷ بــه نــام محمــد رضــا نیــک پی نجــف آبادی، جهــت جمع آوری این کمک ها اعالم شــده اســت.

بــا وجــودی کــه غرفــه هــای بــازار شــب، بیمــه بــوده انــد ولــی ســقف پرداختی بیمــه محــدود اســت و  تنها بخــش کوچکی از خســارت 
وارد شــده را در آینــده جبــران خواهــد کرد.
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خبر کوتاه

بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، روســای شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا 
بخــش مهردشــت، شــهرداران و دهیــاران تابعــه، مســئولین ارشــد اداری، اجرایــی، نظامــی، انتظامی و 
قضایــی بخــش، معتمدیــن محلــی و ... آییــن تکریــم و معارفه بخشــدار بخش مهردشــت شهرســتان 
بــا رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی برگــزار گردیــد. در ایــن مراســم مهنــدس راعی، ضمــن تقدیر 
از حضــور قدرشناســانه حاضریــن بــه صــورت مبســوط بــه تبییــن جایــگاه انتخابــات در جمهــوری 
اســالمی ایــران بــه عنــوان نمونــه مبــرز مردمســاالری اشــاره نمودنــد. ایشــان در جملــه ای راهبــردی 
بیــان داشــتند: »نفــس انتخابــات و حضــور مقتدرانــه در آن بــه مثابــه یــک حــق قانونــی اســت و 
مــردم شــریف و فهیــم کشــور باالخــص مردم شــهید پــرور شهرســتان نجــف آباد، دیــار علــم، انصاف، 
احســان و ایثــار، بــه قطــع بــا حضــور مقتدرانــه و دشــمن شــکنانه خــود در پای صنــدوق هــای رای از 
حــق خــود دفــاع نمــوده و دشــمنان قســم خــورده نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران را یکبــار 
دیگــر منکــوب و ســرافکنده مــی ســازند«. رئیــس شــورای اداری شهرســتان در ادامــه افزودنــد: همــه 
مســئوالن و مــردم شــریف ایــران در هرکجــای ایــن مــرز و بــوم وظیفــه دارنــد بــه نحــو احســن در 

برگــزاری انتخاباتــی پرشــکوه و مقتدرانــه همــت گمــارده و از هرگونــه کژخلقــی، توهیــن و افتــرا بــه 
رقیبــان جــدأ خــود داری نماینــد. در ادامــه نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان ضمــن تقدیــر از 
رویکــرد فعــال آقــای ســعید باقرپــور بخشــدار ســابق مهردشــت از ایشــان بــه عنــوان شــخصی امین، 
کاردان و صاحــب اندیشــه و فهیــم نامبردنــد و بــرای ایشــان در پســت احــراز گردیــده در فرمانــداری 
شهرســتان اصفهــان آرزوی پیــروزی و بهــروزی توامــان نمودنــد و بــا معرفی ســعید ایوبیان بــه عنوان 
بخشــدار جدیــد بخــش مهردشــت، ایشــان را فــردی دارای ســابقه در امــر بخشــداری، اخالقمــدار، 
ــده آرزوی ســالمتی و  ــرای ایشــان در پســت منتصــب گردی ــد و ب ــدار خواندن ــد و مردم ــون من قان
بهــروزی روز افــزون نمودنــد. در انتهــا پــس از اســتماع ســخنان تنــی چنــد از حاضریــن در جلســه 
ضمــن قرائــت احــکام صــادره بــا اهــداء لــوح ســپاس از خدمــات ســعید باقرپــور در ســمت بخشــدار 
بخــش مهردشــت تقدیــر گردیــد و ایوبیــان حکــم مســئولیت خــود را از دســت معــاون اســتاندار و 

فرمانــدار ویــژه شهرســتان دریافــت نمودنــد.

تکریم و معارفه بخشدار مهردشت 

گردهمایی هیات های رزمندگان اسالم اصفهان

ــاد در  ــی نجــف آب ــه میزبان ــان ب ــتان اصفه ــدگان اســالم اس ــای رزمن ــران و مســووالن هیات ه ــم اندیشــی مدی  ششــمین ه
ــن شهرســتان برگــزار شــد. حســینیه فاطمــه زهــرا )س( ای

مدیــر مرکــزی هیئــت رزمنــدگان اســالم کشــور گفــت: بیــش از هــزار و ۵۰ شــعبه ی هیــات رزمنــدگان در سراســر کشــور 
فعالیــت دارنــد کــه ۵۰ شــعبه آن در اســتان اصفهــان قــرار دارنــد.

ــان و برگــزاری اردو هــای جهــادی، اجــرای برنامه هــای اجتماعــی و  ــه محروم ــزود: خدمــت رســانی ب ــر مداحــی اف ــی اکب عل
ــدگان اســت. ــت رزمن ــم هیئ ــداف مه ــی از اه ــزاری مراســم های مذهب فرهنگــی و برگ

جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد
بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور نماینــده معــزز ولــی فقیــه و 
امــام جمعــه نجــف آبــاد، شــهردار نجــف آبــاد، مدیــر اداره هــای آمــوزش و پــرورش، آبفــا و رئیــس 
شــورای اســالمی شــهر نجــف آبــاد و ســایر اعضــاء جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
برگــزار گردیــد. در ایــن نشســت مهنــدس راعــی، بــا تبییــن جایــگاه مبــرز و ارزنــده ســاحت تعلیــم 
و تعلــم در جوامــع از ضــرورت آگاهــی بخشــی موثــر و فاقــد ســوگیری بــه افــراد رای اولــی باالخــص 
در آســتانه برگــزاری انتخــاب ســال جــاری تصریــح نمودنــد و از اعضــاء حاضــر در جلســه خصوصــا 
مدیریــت آمــوزش و پــرورش نجــف آبــاد خواســتند بــا ارائــه برنامــه ای راهبــردی بــه منظــور تحقــق 
حضــور پررنــگ دانــش آمــوزان رای اولــی بــه صــورت محیطــی و بــه کمــک مولفــه هــای جــاری در 
فضــای مجــازی از جملــه شــبکه شــاد اقــدام الزم را معمــول نماینــد. در ادامــه رئیــس شــورای اداری 
شهرســتان بابیــان اثــر بخشــی نقــش دانــش آمــوزان در نهادینــه کــردن فرهنــگ بهــره وری موثــر از 
منابــع طبیعــی باالخــص منابــع آب شــیرین و از همــه مهمتــر هدایــت خانــواده هــا به ســمت اصالح 
الگــوی مصــرف، از آب بــه عنــوان گوهــر ارزشــمند حیــات نامبردنــد و بــه تفضیــل بــه برنامــه هــای 
اتخــاذ گردیــده در ســال جــاری و دوران گــرم تابســتان در محوریــت بــا افزایــش بهــره وری مصــرف 
عمومــی منابــع آب در شهرســتان بــه تبییــن موضــوع پرداختنــد. در ادامــه هریــک از اعضــاء به تبیین 
رویکردهــای ســازمانی متبــوع خــود باالخــص در ارتبــاط بــا دســتورکار جلســه بــه بیــان موضــوع 

پرداختنــد. در انتهــا از تعــدادی دانــش آمــوزان برگزیــده حائــز رتبــه هــای برتــر در مســابقات علمــی، 
فرهنگــی، ورزشــی بــه نمایندگــی از ســایر دانــش آموزان تقدیر و تشــکر صــورت پذیرفــت و همچنین 
از معلمــان و دانــش آمــوزان برگزیــده جشــنواره »آب و زندگــی« بــا اهــداء لــوح های تقدیــر و هدایایی 

نفیــس قدردانــی صــورت گرفــت.

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــه همــراه نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه 
نجــف آبــاد، مدیــر آمــوزش و پــرورش نجــف آبــاد و هیــات همــراه بــا حضــور در دفتــر موسســه 
خیریــه داراالکــرام نجــف آبــاد از نزدیــک از رونــد پیگیــری هــا، مســاعدت هــا و کمــک هــای خیریه 
ــد. در ایــن بازدیــد مهنــدس راعــی،  ــه جامعــه هــدف دانــش آمــوزان نیازمنــد، بازدیــد کردن ای ب
ضمــن تقدیــر از بانیــان خیــر و ســایر افــراد نیکــوکار خیــر، بــر اهمیــت مشــارکت اجتماعی مــردم و 
مســئولین در راســتای حمایــت پویــا و پایــا از اقشــار نیازمنــد و آســیب پذیــر جامعه تاکیــد و تصریح 

کردنــد. ایشــان همچنیــن بــر ضــرورت اهتمــام مجدانــه اولیــاء و مســئوالن ذی ربــط در توســعه 
فعالیــت هــای خیریــه و افزایــش مســئولیت اجتماعــی بــا موضــوع دســتگیری موثــر از نیازمنــدان 
تصریــح مصــرح نمودنــد. رئیــس شــورای اداری شهرســتان افزودند: شهرســتان نجف آباد از شــاخص 
بــاالی مســئولیت اجتماعــی برخــوردار اســت کــه ایــن رویکــرد ممــدوح نشــان از فراوانــی اعتمــاد 
عمومــی و اهتمــام مجدانــه اجتماعــی ایشــان دارد. در ادامــه در راســتای تعامــل و ارتبــاط متقابــل 

خیریــه بــا آمــوزش و پــرورش هماهنگــی الزم بــه عمــل آمــد.

بازدید  فرماندار از موسسه خیریه داراالکرام

بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد، مدیــر حــوزه زاینــده رود، مدیــر 
کل مدیریــت بحــران اســتانداری، فرمانــدار فالورجــان، تنــی چنــد از نماینــدگان مجلــس، مدیــر کل 
جهــاد کشــاورزی اســتان و مدیــر عامــل آب منطقــه ای اســتان و نماینــده کشــاورزان غــرب و شــمال 
حــوزه زاینــده رود در ســالن اجتماعــات اداره آمــوزش و پــرورش شــهر فالورجان، جلســه هم اندیشــه 
و تصمیــم ســازی فصلــی بــه منظــور برون رفــت بنیادیــن از مســائل دامن گیــر حوزه آبی شهرســتان 
هــای غــرب اســتان اصفهــان برگــزار گردیــد. در ایــن نشســت ضمــن تاکیــد بــر حمایــت مســتمر 
مســئوالن ارشــد اســتانی و نماینــدگان فهیــم مجلــس شــورای اســالمی در راســتای رفع مشــکالت و 
دغدغــه هــای عمومــی کشــاورزان حوزه هــای جغرافیایــی بســتر رودخانه زاینــده رود و تحقــق قانون 

توزیــع عادالنــه آب بحــث، بررســی و تشــریک مســاعی صــورت پذیرفــت. در حاشــیه ایــن جلســه 
مهنــدس راعــی، ضمــن بیــان تعهــد مســئوالن به ایجــاد عدالــت بهــره بــرداری منصفانــه از منابع آب 
هــای شــیرین و ســطحی بــر ضــرورت ایجــاد وحــدت و همگرایــی ملــی و پرهیــز از هرگونــه تفرقــه 
و خلــق عــداوت تصریــح و خواســتار پیگیــری مطالبــات مردمــی از طریــق مجــاری قانونــی و ضوابــط 
جــاری اداری و اجرایــی گردیدنــد. ایشــان همچنیــن بــر ضــرورت حضــور همگانی و شــکوهمند مردم 
شــریف ایران در انتخابات ششــمین دوره شــوراهای اســالمی شــهرها و روســتاها و ســیزدهمین دوره 
ریاســت جمهــوری در خــرداد مــاه ســالجاری تاکیــد و بــر مقابلــه بــر هــر گونه خلق شــکاف یــا طرح 

دشــمنی در میــان پیکــره اجتماعــی مــردم فهیــم و شــریف ایــران اســالمی تصریــح نمودند.

رفع مشکالت کشاورزان
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                                                                   ادامه از صفحه 1
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی، در مصاحبــه ای کــه بــه نظــر مــی رســد حوالــی ســال۸۵ و بــه مناســبت ســالگرد شــهید احمــد 
کاظمــی انجــام شــده، بــه صراحــت شــهید احمــد کاظمــی را اولیــن فرمانــده نظامــی ایــران مــی دانــد کــه وارد خرمشــهر 
ــن لشــکر۸نجف  ــم کــه توســط ســتاد تدوی ــن فیل ــد. در بخــش دیگــری از ای ــح واقعــی خرمشــهر مــی دان شــده و او را فات
اشــرف آمــاده ســازی شــده، مصاحبــه ای کمتــر دیــده شــده از شــهید کاظمــی در عملیــات الــی بیــت المقــدس و در آســتانه 

آزادســازی خرمشــهر، نمایــش داده مــی شــود. شــهید کاظمــی در ایــن فیلــم، بــا ســری باندپیچــی شــده حضــور دارد.
ــی شــد، در طــول  ــپ شــناخته م ــوان تی ــه عن ــه در مقطــع آزادســازی خرمشــهر در ســال ۶۱ ب لشــکر ۸ نجــف اشــرف ک
عملیــات الــی بیــت المقــدس، بیــش از ۳۵۰ شــهید داشــت کــه از ایــن تعــداد، بیــش از یکصــد نفــر اهــل و ســاکن نجــف آبــاد 
بودند.بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران نجــف آبــاد، اســامی و مشــخصات ایــن شــهدا را طــی ســه صفحــه منتشــر کــرده اســت.

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و با حضــور معاونیــن عمرانی و برنامــه ریزی 
و توســعه فرمانــدار، اســتگی معــاون بهــره بــرداری توزیــع بــرق اســتان، نوحی معــاون هماهنگــی برق 
منطقــه ای اســتان، شــهریاری معــاون خدمــات مشــترکین برق منطقــه ای اســتان اصفهان و روســای 
اداره هــای بــرق، آبفــا، صمــت، امــور مالیاتــی ، شــعب بانــک هــای عامــل، شــرکت شــهرک هــا و ... 
شهرســتان و همچنیــن معتمدیــن و اعضــاء هیــات امنــای شــهرک صنعتــی نجــف آبــاد ۲ در دفتــر 
هیئــت امنــای شــهرک، ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد شهرســتان بــا محوریــت رفــع موانــع 
تولیــد برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، بــا تبییــن مســائل و دغدغــه هــای عمومــی 
صاحبــان صنایــع و ســربازان جهــاد اقتصــادی در شهرســتان باالخــص موضــوع نیــاز روز افــزون بــه 
انــرژی الکتریســیته، نظــام اخــذ مالیــات، ضعــف در اعطای هدفمنــد تســهیالت و ... خواســتار اهتمام 
مجدانــه مســئوالن اســتانی و شهرســتانی در راســتای حمایــت از جهادگــران عرصــه تولیــد و خدمات 
در شهرســتان گردیدنــد. ایشــان بــا بیــان جایگاه مبــرز انتخابات در امــور سیاســی، اجتماعی، فرهنگی 

و اقتصــادی منطقــه ای، اســتانی و ملــی از انتخابــات بــه عنــوان یکــی از پشــتوانه هــای بنیادیــن نظام 
مردمســاالری دینــی در جمهــوری اســالمی ایــران برشــمردند و همــه اقشــار باالخــص تولیدکنندگان 
و کارکنــان عرصــه بســیط تولیــد کاال و خدمــات را بــه حضــور پرشــکوه، دشــمن شــکنانه و تحســین 
برانگیــز در انتخابــات ســالجاری ترغیــب و تشــویق نمودنــد. ایشــان در این جلســه نســبت بــه دغدغه 
ــاد ۲ در مــورد مشــکالت ناشــی از  عمومــی اعضــاء مشــغول بــه کار در شــهرک صنعتــی نجــف آب
کمبــود منابــع بــرق پایــدار بــا عنایــت بــه پســت ۶۳ کیلــو واتــی منطقــه صنعتــی و ضعف در شــدت 
و ضعــف قــدرت ایســتگاه پمپــاژ آب شــهرک، همچنیــن مشــکالت و کاســتی هــای تحقــق نظــام 
مالیاتــی بــرای صنعتگــران و بــروز نارســایی هــای نظــام اعطــای تســهیالت بــه تولیدکننــدگان همراه 
بــا گســترش مشــکالت دامــن گیــر صنایــع از جملــه در پیونــد بــا موضــوع پاندمــی کرونــا، بــه بحــث 

و بررســی، تشــریک مســاعی و تصمیــم ســازی نهایــی پرداختنــد.

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نجف آباد

بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه شهرســتان نجــف آبــاد، مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان 
اصفهــان، آقــای روح االمیــن مشــاور مدیــرکل، آقــای نبــی زاده مســئول امــور شهرســتان هــای اداره 
ــد  ــی چن ــات همــراه، تن ــاد و هی ــرورش نجــف آب ــوزش و پ ــر آم ــان اســتان، مدی کل ورزش و جوان
از روســای هیــات هــای ورزشــی شهرســتان و ...، ســایر دعویــن مراســم تکریــم و معارفــه ریاســت 
اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار گردیــد. در ایــن مراســم مهنــدس راعــی، ضمــن 
خیــر مقــدم بــه حاضریــن در جلســه بــا اشــاره مبســوط بــر اهمیــت مولفــه مبــرز انتخابــات باالخص 
انتخابــات پیشــرو در خــرداد مــاه ســالجاری و نمــاد مبــرز دموکراســی دینــی بــر رویکــرد اقنــاع و 
ترغیــب همگانــی در راســتای مشــارکت حداکثــری مــردم بــه تبییــن مبحــث پرداختنــد. در ادامــه 
رئیــس شــورای اداری شهرســتان ضمــن تقدیــر از فعالیــت موثر یســلیانی در طــول تصدی ایشــان بر 
اداره ورزش و جوانــان شهرســتان وی را فــردی مردمــدار، قانــون منــد، مدبــر و دارای برنامــه راهبــردی 
معرفــی نمودنــد و بــرای ایشــان در ســمت جدیــد ریاســت بــر اداره ورزش روســتایی اداره کل ورزش 
و جوانــان اســتان اصفهــان آرزوی توفیــق و بهــروزی روزافــزون نمودنــد. از ســوی دیگــر بــا معرفــی 
آقــای موحــد در جایــگاه رئیــس جدیــد اداره ورزش و جوانــان شهرســتان وی را فــردی تحصیلکــرد، 
دارای ســابقه پژوهشــی، اخــالق مــدار، دارای برنامــه و بــا انگیــزه معرفــی نمودنــد و بــرای ایشــان نیــز 
در مســئولیت جدیــد آرزوی پیــروزی و بهــروزی روز افــزون نمودنــد. در ایــن نشســت معاون اســتاندار 
و فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــا بیــان دغدغــه هــای جامعــه هــدف باالخــص ورزشــکاران و جوانــان 
شهرســتان تصریــح و خواســتار برنامــه ریــزی پویــا و پایــا بــه منظــور گســترش ورزش قهرمانــی و 
ورزش همگانــی و همچنیــن اتمــام نهایــی طــرح خانــه جــوان شهرســتان گردیدنــد. در ادامــه آقــای 
طباطبایــی مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان بــا تقدیــر از رویکــرد فرمانــدار شهرســتان و 

ســایر مســئوالن شهرســتان در گســترش زمینــه بــروز و ظهــور اســتعداد هــای نــاب در ورزش حرفــه 
ای و ورزش همگانــی از خدمــات و فعالیــت هــای ارزنــده آقــای یســلیانی تقدیــر و آقــای موحــد را 
فــردی بــا ســابقه و آشــنا بــه مباحــث ورزش پایه معرفــی نمودنــد و آرزوی امیــدواری کردنــد با حضور 
یســلیانی در اســتان اصفهــان و موحــد در شهرســتان نجــف آبــاد عنــوان شــهر طالیــی بــرای نجــف 
آبــاد کمــا فــی الســابق در کتــاب ورزش ملــی و بیــن المللــی روند مســبوق به ســابقه خــود را بپیماید 
و افتخــارات زریــن ورزشــکاران ایــن شهرســتان الینقطــع بــرای آینــده نیــز ادامــه یابــد. در انتهــا بــا 
ارائــه لــوح تقدیــر و هدایــا از فعالیــت هــای موثــر آقای یســلیانی تقدیــر و حکــم انتصاب آقــای موحد 

پــس از قرائــت و بــه ایشــان تقدیــم گردیــد.

معارفه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد

بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه 
نجــف آبــاد، مشــاور مدیــر کل بنیــاد شــهید و امــور ایثــار گــران اســتان، فرمانــده انتظامی شهرســتان 
و هیــات همــراه، فرمانــده ناحیــه مقاومت بســیج ســپاه شهرســتان و هیات همــراه، بخشــداران بخش 
هــای تابعــه شهرســتان، شــهردار شــهر نجــف آبــاد و معاونیــن، رئیس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران 
شهرســتان و ... مراســم بزرگداشــت ســوم خردادمــاه ســالروز آزادســازی خرمشــهر بــه همــراه گرامــی 
داشــت یــاد و خاطــره ۱۰۹ شــهید ســرافراز شهرســتان در عملیــات بیت المقــدس در یادمان شــهدا و 
بــر ســر مــزار آن اســوه هــای مجاهــدت و ایثــار برگــزار گردیــد. ســردار امینی مشــاور مدیــر کل بنیاد 
شــهید و امــور ایثــار گــران اســتان در این مراســم ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهدای عملیات 
ــن مراســم مهنــدس  ــی خاطــرات آن دوران پرداختنــد. در حاشــیه ای ــاز گوی ــه ب بیــت المقــدس ب
راعــی، ضمــن تجلیــل از مجاهــدت هــای شــهداء و جانبــازان و ایثارگــران طــی دوران دفــاع مقــدس 
و باالخــص ۱۰۹ شــهید گلگــون کفــن شهرســتان در عملیــات بیــت المقــدس کــه بــه آزادی کامــل 
خرمشــهر منجــر گردیــد بــر اهمیــت حضــور دشــمن شــکن مــردم در انتخابــات مــاه جــاری در ۲۸ 
ــات  ــا حضــور حداکثــری در ایــن انتخاب ــد ب خردادمــاه تصریــح و خواســتار وفــاق همگانــی در پیون
گردیدنــد. ایشــان افزودنــد: انتخــاب اصلــح و حضــور پــر رنــگ در انتخابــات ادامــه راه شــهدا و شــیوه 

منکــوب نمــودن هژمــون ســلطه و اذنــاب منطقــه ای ایشــان اســت.

بزرگداشت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر 
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وعده احداث موزه دفاع مقدس در نجف آباد

شــهردار نجــف آبــاد گفــت: پیــش بینــی طراحــی و احــداث مــوزه دفــاع مقــدس توســط مدیریــت شــهری صــورت گرفتــه اســت. 

جانمایــی و مطالعــات ایــن پــروژه مهــم فرهنگــی و ایثــار و شــهادت در حــال انجــام بــوده و بــه زودی و آینــده نزدیــک شــاهد آغــاز 

عملیــات ایــن طــرح خواهیــم بــود.

محمــد مغــزی ادامــه داد: خانــه شــهیدان حجتــی بــه عنــوان خانــه ایثــار نجــف آبــاد و خانــه آیــت اهلل میرســید علــی آیــت نجــف 

آبــادی نیــز بــه عنــوان خانــه علــم نجــف آبــاد، در دســت مرمــت و نوســازی قــرار گرفتــه انــد.

حضور حداکثری و آگاهانه
ــالروز آزادی  ــبت س ــه مناس ــی ب ــتان در گفتگوی ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
خرمشــهر ضمــن تجلیــل از رشــادت هــای رزمنــدگان اســالم در آزادســازی خرمشــهر، 
باالخــص شــهید ســرافراز »شــهید حــاج احمــد کاظمــی« و ۱۰۹ هــم رزم شــهید ایشــان در 
عملیــات بیــت المقــدس، ایــن روز را یــوم اهلل خواندنــد و بــر گرامیداشــت ایــن روز حماســی 
تاکیــد و تصریــح نمودنــد و افزودنــد: امــروز آن زمانــی اســت کــه مــا بایــد نگذاریــم دســتاورد 
آن روح هــای عظیــم و وجــدان هــای پــاک دچــار کوچــک تریــن خدشــه گــردد. شــهدا جــان 
ــر  ــد و ب ــرای صیانــت و ســیادت از نظــام مقــدس مــا فــدا نمودن خــود را در طبــق اخــالص ب
مــا واجــب اســت تــا مقتدرانــه بــا عزمــی راســخ و بــه صــورت آگاهانــه در انتخابــات مشــارکت 
ــم  ــرور رق ــهید پ ــوم ش ــرز و ب ــن م ــترگ ای ــخ س ــر تاری ــن ب ــی زری ــح برگ ــاب اصل ــا انتخ و ب
ــوراهای اســالمی  ــان ششــمین دوره ش ــر از حضــور داوطلب ــا تقدی ــه ب ــم. ایشــان در ادام بزنی
شــهر و روســتا در شهرســتان نجــف آبــاد، ضمــن برشــمردن افزایــش شــاخص های ارزشــمندی 
ــور  ــش حض ــک، افزای ــی آکادمی ــدارک تحصیل ــی م ــوان، فزون ــور بان ــش حض ــون: افزای همچ
ملمــوس جوانــان، حضــور گســترده ایثارگــران و نماینــدگان شــوراهای ادوار نســبت بــه ســنوات 
گذشــته، مشــروحا اشــاره و از انتخابــات بــه عنــوان ســنگر نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 
و نمونــه مبــرز دموکراســی دینــی یــاد نمودنــد. معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان 
ــاری،  ــات ج ــردم در انتخاب ــه م ــه جانب ــی و هم ــاق همگان ــر وف ــد ب ــن تاکی ــاد ضم ــف آب نج
افزودنــد: حضــور در انتخابــات نظــام اســالمی نــه یــک امــر واجــب بلکــه یــک تکلیــف مبــرز 
و حــق مســجل اســت. مســئولین منطقــه ای، اســتانی و ملــی مــی بایســت بــا بهــره منــدی از 
شــفافیت کامــل نســبت بــه تبییــن محاســن و مزایــای مبــرز و مکنــون بــرای مــردم شــریف 
ــوراهای  ــمین دوره ش ــات شش ــص انتخاب ــات، باالخ ــوع انتخاب ــز در موض ــران عزی ــم ای و فهی

ــت  ــا محوری ــران، ب اســالمی شــهر و روســتا ســیزدهمین دوره ریاســت جمهــوری اســالمی ای
تبییــن دســتاوردهای پویــا تریــن نظــام دموکراســی دینــی در خاورمیانــه از هیــچ روشــنگری 
و آگاهــی بخشــی فروگــذار ننماینــد. نماینــده عالــی دولــت در ایــن نشســت بیــان نمودنــد: در 
ــاد ۲۵۴ نفــر داوطلــب شــوراهای اســالمی شــهرها و ۱۳۵ نفــر داوطلــب  شهرســتان نجــف آب
ــا  ــد کــه ب ــام نمودن شــوراهای اســالمی روســتاها در جغرافیــای ۶ شــهر و ۱۴ روســتا ثبــت ن
توجــه بــه حــد نصــاب داوطلبــان در همــه حــوزه هــای انتخابــی شهرســتان نجــف آبــاد، آییــن 
انتخابــات بــه نحــو تــام برگــزار مــی گــردد. ایشــان در ادامــه بــا بیــان آمارهــا و ارقــام احصــا 
ــات ســال هــای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸  ــد: طــی انتخاب ــان نمودن ــزان شــعب اخــذ رای بی شــده از می
ــورد  ــاد ۱۸۲ م ــای اخــذ آراء در شهرســتان شــهیدپرور نجــف آب ــدوق ه ــداد صن شمســی تع
ــات ســتاد  ــه پیگیــری مســتمر مصوب ــا تمهیــدات اندیشــیده شــده از جمل ــوده اســت کــه ب ب
ــال ۱۴۰۰  ــاری در س ــات ج ــا در انتخاب ــاری کرون ــه و پیشــگیری از بیم ــت مقابل ــی مدیری مل
شمســی، ایــن تعــداد بــه ۲۱۸ مــورد صنــدوق اخــذ رای افزایــش یافتــه اســت. در پایــان بــار 
دیگــر معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــا برجســته نمــودن حضــور آحــاد مــردم 
همیشــه در صحنــه، باالخــص رای اولــی هــا افزودنــد: حضــور آگاهانــه و حداکثــری یــک تکلیف 
مبــرز و ممــدوح اســت و مــردم شــریف ایــران باالخــص مــردم شــریعتمدار نجــف آبــاد بــه یاری 
ــای صنــدوق هــای رای نهیــب اضمحــالل  ــگ خــود در پ ــر رن ــا حضــور پ ــد باردیگــر ب خداون
هیبــت و هیمنــه پوشــالی نظــام منحــوس هژمــون ســلطه را در سراســر گیتــی نمــودار خواهنــد 
ســاخت و اقتــدار فزاینــده نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران را در تمامــی عرصــه هــا 

نمایــان خواهنــد نمــود.

گفتگوی فرماندار ویژه شهرستان به مناسبت سوم خردادماه و انتخابات 28 خردادماه سالجاری

رژه موتوری و خودرویی شهدای جبهه  مقاومت

توافق برای راه اندازی موزه تاریخ و فرهنگ نجف آباد
روابط عمومــی اداره کل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی اســتان اصفهــان: رئیــس 
ــد  ــیه بازدی ــاد در حاش ــتان نجف آب ــتی شهرس ــگری و صنایع دس ــی، گردش اداره میراث فرهنگ
ــتی  ــوع زیس ــوزه تن ــتان از م ــن شهرس ــی ای ــتداران میراث فرهنگ ــاالن و دوس ــی از فع جمع
ــور آموزشــی  ــاد کــه به مناســبت هفتــه بزرگداشــت میراث فرهنگــی و در قالــب یــک ت نجف آب
ــگ  ــخ و فرهن ــوزه تاری ــدازی م ــور راه ان ــای الزم به منظ ــام توافق ه ــود، از انج ــده ب ــزار ش برگ

خبــر داد.
ــق  ــا تواف ــاد ب ــتی نجف آب ــوع زیس ــوزه تن ــت: »م ــب گف ــن مطل ــالم ای ــا اع ــی ب علیرضاحبیب
و همــکاری ایــن اداره و اداره هــای آمــوزش و پــرورش و محیــط زیســت شهرســتان در 

ــوزش  ــن آم ــت و همچنی ــتداران طبیع ــگران و دوس ــد گردش ــتای بازدی ــال ۱۳۹۷ در راس س
دانش آمــوزان تاســیس شــد.«

ــه  ــن شهرســتان ب ــی پیشــینه تاریخــی ای ــه ضــرورت  معرف ــا توجــه ب ــه داد: »ب ــی ادام حبیب
ــوزش  ــا اداره آم ــا، ب ــا کرون ــام پس ــژه در ای ــی، به وی ــتداران میراث فرهنگ ــگران و دوس گردش
ــوع  ــوزه تن ــار م ــاد در کن ــگ نجف آب ــخ و فرهن ــوزه تاری ــدازی م ــوص راه ان ــرورش در خص و پ
زیســتی شهرســتان بــه توافــق رســیدیم، کــه امیــد مــی رود در کوتاه تریــن زمــان ممکــن ایــن 

مــوزه افتتــاح شــود.«
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ــد در  ــع تولی ــاد گفــت: یکــی از موان ــی دانشــگاه آزاد نجف آب ــاون آموزش هــای عمومــی و مهارت مع
کشــور مــا نبــود نیــروی ماهــر اســت؛ نــرخ نیــروی متخصــص کشــور مــا حــدود ۱۸ درصــد و در 
ــر همیــن اســاس تأســیس دانشــکده های  کشــورهای توســعه یافتــه بیــش از ۸۷ درصــد اســت. ب

مهــارت و کارآفرینــی در دانشــگاه آزاد در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
شــهال روزبهانــی بــا بیــان اینکــه تــا پیــش از ایــن در زیــر مجموعــه حــوزه  »ســما«، مراکــز فنــی و 
حرفــه ای افــراد را تــا مقطــع کاردانــی آمــوزش مــی داد، افــزود: از ایــن پس آموزشــکده ها به دانشــکده 
مهارتــی ارتقــا می یابــد و امــکان تأســیس رشــته های مهارتــی در مقاطــع باالتــر در ایــن دانشــکده ها 
فراهــم خواهــد شــد. همــه رشــته ها محوریــت مهــارت آمــوزی خواهنــد داشــت و حتــی در مقطــع 

دکتــری نیــز مدرکــی کــه بــه دانــش آموختــه داده می شــود متفــاوت و بــر پایــه مهــارت خواهــد بــود.
روزبهانــی افــزود: کارگاه هــای کاربنیــان نیــز یکــی از ارکان ایــن دانشــکده ها اســت، البتــه پیــش از 
ایــن نیــز کاربنیــان طراحــی و دوخــت و ســاخت و تولیــد در دانشــگاه نجــف آبــاد وجــود داشــت. 
هــدف ایــن کارگاه هــا برگــزاری بخشــی از واحدهــای عملــی دانشــجو در دانشــگاه اســت. ایــن امــکان 
وجــود دارد کــه دانشــجویانی کــه در کاربنیان هــا فعالیــت می کننــد ضمــن مهــارت آمــوزی، درآمــد 

نیــز کســب کننــد.
مراکــز مدیریــت مهــارت آمــوزی و مشــاوره شــغلی، طــرح  »پویــش« بــا هــدف ایجــاد ارتبــاط بیــن 
دانشــگاه، صنعت و جامعه و طرح ســرباز ماهر دیگر ارکان فعالیت دانشــگاه آزاد در این بخش هســتند.

صاعقه، جان یک نفر را در نجف آباد گرفت     

 ســخنگوی مرکــز اورژانــس اســتان اصفهــان گفــت: روز یکشــنبه دوم خــرداد ۱۴۰۰ بــر اثــر برخــورد صاعقــه بــه دو نفــر در 

نهضــت آبــاد نجــف آبــاد مــرد ۴۸ســاله جــان باخــت.

عبــاس عابــدی بــا بیــان اینکــه یــک کــد اورژانــس بــه محــل حادثــه اعــزام شــد، افــزود: در ایــن حادثــه، یــک مــرد ۴۰ســاله 

هــم مصــدوم و بــه بیمارســتان فاطمــه الزهــرا نجــف آبــاد منتقــل شــد.

راه اندازی دانشکده مهارت در دانشگاه آزاد نجف آباد

کتابفروشی ها در بهارانه کتاب ثبت نام کنند
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل از روابط 
عمومــی معاونــت امــور فرهنگــی بــه نقــل از خانــه کتــاب و ادبیــات ایران،کتابفروشــی های سراســر 
tarh.ketab.irــا مراجعــه بــه ســایت کشــور می تواننــد از سه شــنبه )چهــارم خردادمــاه ۱۴۰۰( ب

نســبت بــه ثبت نــام در طــرح »بهارانــه کتــاب۱۴۰۰« اقــدام کننــد.
الزم بــه ذکــر اســت کتابفروشــی های مشــارکت کننده در طرح هــای قبلــی، بــرای تاییــد شــرکت در 
بهارانــه کتــاب ۱۴۰۰ نیــاز بــه ثبت نــام مجــدد ندارنــد و کافــی اســت بــا مراجعــه بــه پنــل کاربــری 

خــود شــرایط شــرکت در طــرح را تاییــد و اطالعــات خــود را کنتــرل و ویرایــش کننــد.
خانــه کتــاب و ادبیــات ایــران بــا حمایــت معاونــت امــور فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
بــه منظــور رونــق بخشــیدن به بــازار کتــاب و ترویــج کتابخوانــی، تســهیالتی را در قالــب یارانه خرید 
کتــاب از طریــق کتابفروشــی هــای سراســر کشــور، مســتقیماً بــه خریــداران کتــاب پرداخــت مــی 
کنــد. در ایــن طــرح، کتابفروشــی هایــی کــه شــرایط الزم را دارا باشــند، پــس از ثبــت نــام، می توانند 
کتاب هــای خــود را کــه بــا شــرایط تعییــن شــده مطابقــت داشــته باشــند بــه خریــداران بفروشــند.

مسابقه کتابخوانی  »من زنده ام« در نجف آباد
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد ، ســید حســن 
ــا اشــاره بــه فرارســیدن  ســوم خــرداد ســال ۶۱ روز  مقاومــت ،ایثــار  لــوح موســوی رئیــس اداره ب
و پیــروزی و آزاد ســازی خرمشــهر عزیــز توســط نیروهــای مســلح ایــران پــس از ۵۷۶ روز اشــغال 
نیروهــای ارتــش عــراق ؛ گفــت: ایــن اداره در نظــر دارد  در راســتای ارتقــاء ســطح کیفــی و کمــی 
مطالعــات جوانــان و خانــواده هــا در فضای مجــازی از کتــاب« من زنــده ام »مجموعه خاطــرات دوران 
اســارت خانــم »معصومــه آبــاد« مســابقه ای بــا همــکاری ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی 

شــهرداری نجــف آبــاد در ســطح شهرســتان برگــزار نمایــد.
رییــس اداره  فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد بــا تاکیــد بــر اینکــه نهادینــه کــردن 
فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی و همچنیــن پاسداشــت دالورمــردان  دوران هشــت ســال دفــاع مقدس 
از اهــداف مهــم ایــن مســابقه اســت ؛گفــت: مهلــت شــرکت در مســابقه  و ارســال پاســخ نامــه هــا تــا 
۲۲ خــرداد مــاه همزمــان بــا روز  والدت حضــرت معصومــه)س( و مصــادف بــا روز دختــر اســت و بــه 

شــرکت کننــدگان بــه قیــد قرعــه جوایزنفیســی اهــداء می شــود.
ــد .  ــال فرماین ــل اداره ارس ــانی ایمی ــه نش ــابقه را ب ــه مس ــخ نام ــد پاس ــی توانن ــدان م ــه من عالق

najafabad_farhang@yahoo.com

کشف 250 ماینر قاچاق در نجف آباد
ســرهنگ محمدرضــا هاشــمی فــر بیــان داشــت: مامــوران فرماندهــی انتظامــی شهرســتان نجــف 
آبــاد بــا اشــراف اطالعاتــی و هوشــمندی باالی خــود از تولید غیــر مجــاز ارز دیجیتــال در ۷ کارگاه 
و کارخانــه تعطیــل و نیمــه تعطیــل مطلــع و بالفاصلــه موضــوع برخــورد بــا ایــن واحدهــا را در 

دســتور کار قــرار دادنــد.
وی افــزود: پــس از هماهنگــی هــای الزم بــا مقــام قضائــی یــک گــروه از مامــوران پلیس بــه همراه 
کارشناســان اداره بــرق شهرســتان وارد عمــل شــده و طــی عملیات یــک روزه در بازرســی از محل 
هــای مذکــور ۲۵۰ دســتگاه ماینــر خارجــی قاچــاق را کشــف کردنــد. در ایــن عملیــات ۷ نفــر 
دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام اقدامــات قانونی بــه مراجع قضائی تحویل شــدند.

ســرهنگ هاشــمی فــر از کاهــش ۶۰۰ کیلــو وات بــار شــبکه بــرق شهرســتان “نجــف آبــاد” بــا 
خــارج شــدن ایــن تعــداد دســتگاه از مــدار بــرق شــهری خبــر داد و خاطــر نشــان کــرد: پلیــس با 
کســانی کــه بــدون مجــوز و به صــورت غیرمجاز از دســتگاه هــای اســتخراج ارز دیجیتال اســتفاده 

کــرده و بــا ایــن کار بــه بــرق شــهری خســارت مــی زننــد برخــورد قاطــع و قانونــی مــی کنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد ، رئیــس اداره 
ــه همــراه اســتاد منوچهــر غیــوری پیشکســوت موســیقی ، اســتاد احمــد احمــدی پیشکســوت  ب
خوشنویســی و اســتاد ناصــر منتظــری پیشکســوت قلمزنــی  شهرســتان  و همچنیــن دکتــر عابــدی  
مســئول بســیج هنرمنــدان روز دوشــنبه ســوم خــرداد مــاه بــه منظــور تبریــک انتصــاب جدیــد بــه 

سرپرســت جدیــد معاونــت خدمــات شــهری نجــف آبــاد بــا ایشــان دیــدار و گفــت و گــو کــرد .
در ابتــدای ایــن دیــدار ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره ضمــن اعــالم تبریــک بــه معاونــت 
خدمــات شــهری شــهرداری ،گفــت: همــکاری وتعامــل ســازنده و متقابــل در ســازمان مــی توانــد 

درتحقــق اهــداف فرهنگــی هنــری موثــر باشــد .
ــر و تشــکر از همــکاری و تعامــل مدیریــت ســازمان رفاهــی تفریحــی شــهرداری  وی ضمــن تقدی
ــاد گفــت: امیــد اســت بتوانیــم از پتانســیل هــا و ظرفیــت هــای  و مجموعــه شــهرداری نجــف آب

هنرمنــدان بــه نحــو احســن اســتفاده نماییــم .
در ادامــه جلســه هنرمنــدان پیشکســوت فرهنگــی و هنــری بــه ارائــه نقطــه نظــرات خــود پیرامــون 

حــوزه فرهنــگ و هنــر شهرســتان  پرداختنــد
در ایــن دیــدار سرپرســت خدمــات شــهری شــهرداری بــا قدرشناســی از حضــور و دیــدار 
ــا  ــت ب ــن اس ــم ای ــدان ارادت دارم و تالش ــر و هنرمن ــی هن ــه اهال ــده ب ــت : بن ــدان گف هنرمن
همــکاری یکدیگــر بتوانیــم در حــوزه هــای فرهنــگ و هنــر گام هــای موثــری برداریــم و از نقطــه 

ــم . ــی ببری ــی فرهنــگ و هنــر در ارتقــای ســطح فرهنــگ شــهری بهــره هــای فراوان نظــرات اهال
گفتنــی اســت محمــد مهــدی فردوســی مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری اســت 
و هــم اکنــون سرپرســت معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری نجــف آبــاد را عهــده دار مــی باشــد .

دیدار پیشکسوتان فرهنگ و هنر با سرپرست معاونت خدمات شهری
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : ۰۹۱۲۲۲۶۸۸۲۳ - ۴۲۶۴۶۸۶۱    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
به مناسبت فتح خرمشهر

گرچه کارون باشد از ما تشنه تر بر آب عشق

همچو خرمشهر جاری آب دارد تاب عشق

جاودان خرم بمان، ای شهر نام آور که رفت

بر فلک آوازه ی زخم تو، از مضراب عشق

خیلــی از خانــواده هایــی کــه یــک عضــو گرفتــار بــه ســو مصــرف مــواد دارنــد و او مــی خواهــد 
ــا او برخــورد  ــاری ب ــا چــه کالم و رفت ــد ب ــد بای ــار بگــذارد، نمــی دانن ــن ســو مصــرف را کن ای
کننــد تــا بتوانــد دوران ســخت تــرک را هــر چــه ســریع تــر و ســاده تــر پشــت ســر بکــذارد بــه 
همیــن دلیــل در ایــن مطلــب، اشــاره ایــی بــه ادبیــات و نــوع رفتــار بــا افــرادی کــه قصــد تــرک 
ســو مــواد مخــدر یــا محــرک را دارنــد، خواهیــم داشــت. لحــن صحبــت کــردن بــا معتــاد مــی 

توانــد او را تشــویق بــه تــرک یــا ادامــه پیــدا کنــد.
با او همدلی کنید

ــواده خــود  ــی خان ــه همدل ــادی ب ــاز زی ــد، نی ــی گیرن ــواد م ــرک م ــه ت ــم ب ــه تصمی ــرادی ک اف
ــل اســت.  ــرد مقاب ــی شــادی ف ــج ، درد و حت ــی در درک رن ــای توانای ــه معن ــی ب ــد. همدل دارن
ایــن همدلــی بایــد بــه مــرور زمــان ، بــه حمایــت کالمــی و رفتــاری اعضــای خانــواده تبدیــل 
ــت مــی  ــرک را تشــدید  و تقوی ــرای ت ــرد ب ــزه ف ــی  کــه انگی ــا حرف شــود. یعنــی هــر کاری ب
کنــد، نبایــد از طــرف خانــواده دریــغ شــود. بــه عبــارت ســاده تــر،  تمــام اعضــای خانــواده بایــد 
ــد کار فــردی باشــند کــه ســو مصــرف دارد. مثــال مــدام  ــرک مــواد، همــراه و موئ در مســیر ت
بــه او یــادآور شــوند از اینکــه تصمیمــش بــرای کســب دوبــاره ســالمت را مــی بیننــد، خیلــی 
خوشــحال هســتند و در ایــن راه، هــر کمکــی کــه از دستشــان بــر بیایــد بــرای او انجــام مــی 
دهنــد. در عیــن حــال، خانــواده هــا بایــد حواسشــان باشــد کــه گرفتــار امیتــزا دهــی غیــر موجه 

بــرای تــرک نشــوند و از روش بــاج دهــی بــرای تــرک اســتفاده نکننــد.
صحبــت بــا فــردی کــه مــی خواهــد ســو مصــرف مــواد را تــرک کنــد، بســیار حســاس اســت 
ــوع  ــا ن ــد ت ــرور کنی ــان م ــال در ذهنت ــان ، کام ــل از بی ــود را قب ــای خ ــرف ه ــد ح ــما بای و ش
کالمتــان بــه گونــه ایــی نباشــد کــه بــه شــخصیت ایــن افــراد ف توهیــن شــود. گفتــار، کــردار و 
رفتــار اطرافیــان ، نبایــد شــخصیت ایــن افــراد را در هــر مرحلــه ای از تــرک ، زیــر ســوال ببــرد. 
بایــد بــا ســو مصــرف مــواد در چنیــن افــرادی برخــورد کــرد نــه بــا شــخصیت آن هــا، بــه طــور 
کلــی، حــرف هــا و برخوردهایــی کــه شــخصیت فــرد را نشــانه مــی گیرنــد، باعــث ایجــاد نوعــی 
مقاومــت بــرای تــرک در او مــی شــوند  زیــرا احســاس مــی کنــد هویــت و شــخصیت او زیــر 
ســوال رفتــه اســت. ایــن در حالــی اســت کــه اگــر توجــه و تمرکــز خــود را معطــوف بــه بیمــاری 
و مشــکل فــرد و نــه خــود او کنیــد، امــکان موفقیــت در تــرک باالتــر مــی رود. بــه همیــن دلیــل 
بهتــر اســت خانــواده هایــی کــه یکــی از اعضــای ان هــا تصمیــم بــه تــرک مــواد مخــدر دارد، 
بــا یــک مشــاوره در ایــن زمینــه صحبــت کنیــد تــا بداننــد چگونــه بایــد بــا بیمــار خــود رفتــار 

کننــد تــا بهتریــن نتیجــه را بگیرنــد.
حساب گناه و گناهکار از هم جداست.

اعتیــاد ، یــک گنــاه و خطــای بــزرگ و نابخشــودنی اســت کــه هــم بــه خــود فــرد و هــم بــه 

جامعــه و خانــواده اش آســیب مــی رســاند. بــا ایــن حــال، حســاب اعتیــاد از حســب کســی کــه 
در دام اعتیــاد گرفتــار شــده، کامــال جداســت. یعنــی بــا اینکــه موضــوع اعتیــاد ، امــری قابــل 
بخشــش و گذشــت نیســت ، امــا فــردی کــه گرفتــار آن شــده ، کامــال بشــخودنی اســت و در 
ایــن مــورد بایــد حســاب گنــاه از گناهــکار را از هــم جــدا کــرد. خطــاکار و گناهــکار ، کامــال 

قابــل بخشــش هســتند و بایــد ایــن مســئله را در تــوع کالم و رفتــار خــود، رعایــت کــرد. 
خانواده ها نباید با کالم هیجانی و عاطفی شدید، فرد گرفتار را تخریب کنند.

مثــال بــا عبــارت هایــی ماننــد تــو اصــال آدم نیســتی، تــو درســت شــدنی نیســتی و ... در هــر 
مرحلــه ایــی از تــرک ، باعــث زیــر ســوال رفتــن شــخصیت و هویــت فــرد مــی شــود و کار تــرک 

او را دچــار اختــالل مــی کنــد.
ادامه دارد...

 فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد - معاونت اجتماعی

چگونه به فرد معتاد کمک کنیم؟

فراخوان پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان
ــاد بــه نقــل  بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آب
از پانزدهمیــن جشــنواره ملــی موســیقی جــوان، جشــنوار پانزدهــم ملــی موســیقی جــوان بــه 
دبیــری هومــان اســعدی و مشــارکت گســتردۀ اســتادان موســیقی کشــور بــه صــورت مجــازی 
و در چهــار بخــش »موســیقی دســتگاهی ایــران«، »موســیقی کالســیک«، »موســیقی نواحــی 

ــود. ــزار می ش ــازی« برگ ــران« و »آهنگس ای
در بخــش »موســیقی دســتگاهی ایــران« خواننــدگان و نوازنــدگان ســازهای تــار، تنبــک، دف، 
ــدگان  ــیک« نوازن ــیقی کالس ــش »موس ــی؛ در بخ ــه، ن ــون، کمانچ ــود، قان ــه تار، ع ــنتور، س س
ســازهای اُبــوا، پیانــو، ترومبــون، ترومپــت، فلــوت، کالرینــت، کنتربــاس، گیتــار، ویلــن، ویلنســل، 
ویــوال، هــورن؛ و در بخــش »موســیقی نواحــی ایــران« خواننــدگان و نوازنــدگان ســازهای زهــی، 

بــادی و کوبــه ای از مناطــق مختلــف کشــور بــه رقابــت خواهندپرداخــت.
امســال، بخــش آهنگســازی بــا امــکان اســتفاده از ســازهای دســتگاهی، نواحــی و کالســیک در 
ــه  ــی موســیقی جــوان اضاف ــن جشــنواره مل ــه پانزدهمی ــت ب ــو و کوارت ــت، تری ــای دوئ قالب ه
شــده اســت بــه طــوری کــه متقاضیــان بــا درنظــر گرفتــن ســقف ســنی ۲۹ ســال مــی تواننــد 

در ایــن بخــش شــرکت کننــد.
ــال،  ــا ۱۸ س ــف«، ۱۵ ت ــنی »ال ــروه س ــه گ ــب س ــوان در قال ــیقی ج ــم موس ــنواره پانزده جش
)متولدیــن ســال های ۱۳۸۲ تــا ۱۳۸۵(، گــروه ســنی»ب«، ۱۹ تــا ۲۳ ســال، )متولدیــن 
ســال های ۱۳۷۷ تــا ۱۳۸۱( و گــروه ســنی »ج«، ۲۴تــا ۲۹ ســال، )متولدیــن ســال های ۱۳۷۱ 

ــود. ــزار می ش ــا ۱۳۷۶( برگ ت
ــل،  ــی و تمای ــورت آمادگ ــز، در ص ــت نی ــر اس ــال کمت ــا از ۱۵ س ــن آنه ــه س ــی ک متقاضیان
ــا اجــرای مــوارد منــدرج ذیــل  می تواننــد آثــار خــود را برایبررســی در گــروه ســنی »الــف«، ب

ــد. ــف« در فراخــوان ارســال کنن ــروه ســنی »ال گ
شــرکت کنندگان می بایســت رپرتــواِر مشخص شــده را بــه صــورت ویدئویــی ضبــط و از اول تیرماه 
تــا پانزدهــم مــرداد ۱۴۰۰، همــراه بــا ُفــرم ثبت نــام و مــدارِک منــدرج در فراخــوان، از طریــق 
ســامانه بامــک بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال کننــد. پــس از بررســی و ارزیابــی آثــار ارســالی 
ــالم می شــود. ــه جشــنواره اع ــن از ســوی دبیرخان ــای داوری، اســامی منتخبی توســط هیئت ه

بــا توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا، پانزدهمیــن دوره جشــنواره ملــی موســیقی جــوان هماننــد 
ســال گذشــته بــه صــورت مجــازی برگــزار می شــود.

هرگونــه تغییــر احتمالــی در رونــد برگــزاری جشــنواره از ســوی روابــط عمومــی، ســایت رســمی 
ــه نشــانی nfym.ir و صفحــه رســمی اینســتاگرام جشــنواره nfym.iran اعــالم  جشــنواره ب

خواهــد شــد.
ــعدی و  ــان اس ــری هوم ــه دبی ــال ب ــز امس ــوان پایی ــیقی ج ــی موس ــنواره مل ــن جش پانزدهمی
ــت هنــری  ــا حمایــت دفتــر موســیقی و معاون ــران ب مشــارکت گســترده اســتادان موســیقی ای
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اسالمی،توســط انجمــن موســیقی ایــران و بــا همــکاری بنیــاد رودکــی 

ــود. ــزار می  ش برگ


