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2
خبر کوتاه نایب قهرمانی بانوان نجف آباد در مسابقات پومسه 

درپایــان مســابقات پومســه قهرمانــی اســتان اصفهــان جــام پــارس کوپــال کــه بــه صــورت مجازی برگــزار شــد.  تیــم تکواندو نجــف آباد 
بــه مربیگــری فهیمــه ســلمانی زاده موفــق به کســب عنــوان نایب قهرمانی شــد.

مقام های کسب شده :
 نگیــن پورمحمــدیـ  زیــر ۱۲ ســال- مــدال طــا و   بهنــوش بهمنــیـ  زیــر ۱۲ ســال- مــدال نقــره و فاطمــه ســلمانی زادهـ  ۱۲ تــا ۱۴ 
ســال- مــدال نقــره و زهــرا فتحــیـ  ۱۲ تــا ۱۴ ســال- مــدال برنــز و نرگــس غامــیـ  ۱۲ تا ۱۴ ســال- مــدال برنــز و   زهرا خانیــانـ  ۱۵ 
تــا ۱۷ ســال- مــدال برنــز و  مهتــاب تاجــی رســتم آبــادیـ  ۱۸ تــا ۳۰ ســال- مــدال نقــره و  نــدا مــرادیـ  ۳۰ تــا ۴۰ ســال- مــدال طا

 زهره افضلـ  ۴۱ تا ۵۰ سال- مدال طا 

توسعه و حمایت از تشکل های مردمی 
ــی و  ــاون سیاس ــور مع ــا حض ــتان ب ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــت مع ــه ریاس ب
ــت از تشــکل  ــن، جلســه شــورای توســعه و حمای ــدار و ســایر اعضــا و مدعوی ــی فرمان اجتماع
ــت  ــد فعالی ــر از رون ــن تقدی ــی، ضم ــدس راع ــد. مهن ــزار گردی ــتان برگ ــی شهرس ــای مردم ه
ــاد  ــردم نه ــای م ــازمان ه ــترش س ــرورت گس ــر ض ــتان ب ــاد شهرس ــردم نه ــای م ــازمان ه س
مطابــق بــا برنامــه ششــم توســعه تاکیــد و از مــردم شهرســتان خواســتند تــا بــا بهــره منــدی 
از تجربیــات و ســوابق حرفــه ای خــود نســبت بــه تاســیس ســازمان هــای مــردم نهــاد اهتمــام 
مجدانــه داشــته باشــند. ایشــان همچنیــن بــر ضــرورت ارزیابــی فعالیــت تشــکل هــا و تجلیــل از 
خدمــات تشــکل هــای برتــر تاکیــد نمودنــد. در ادامــه درخواســت هــای صــدور مجــوز چندیــن 
انجمــن و خیریــه بــه بحــث و بررســی گــذارده شــد و در انتهــا در مــورد تمدیــد مجــوز یکــی 

از انجمــن هــای شهرســتان تصمیــم گیــری نهایــی صــورت پذیرفــت.

منتخبیــن ششــمین دوره شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد بــا معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ــی،  ــدس راع ــدار مهن ــن دی ــو نشســتند. در ای ــه گفتگ ــا ایشــان ب ــدار و ب ــژه شهرســتان دی وی
ــرورت  ــاد و ض ــف آب ــهر نج ــی ش ــراز آراء مردم ــت اح ــه جه ــن ب ــه حاضری ــک ب ــن تبری ضم
ــاق  ــر اخ ــی ب ــزاری مبتن ــهر و خدمتگ ــی ش ــی و همگان ــع عموم ــت از مناف ــت و حراس صیان
مــداری و مــردم داری از ایشــان خواســتند ضمــن احتــرام متقــن بــه آییــن نامــه هــای مصــوب 
ــص  ــی باالخ ــام اداری و اجرای ــر نظ ــاری ب ــط ج ــن و ضواب ــن قوانی ــه تمکی ــبت ب ــهری نس ش
قوانیــن جــاری شــوراهای اســامی شــهر و ضوابــط مصــرح در قانــون کوشــا باشــند و بــا اهتمــام 
ــت،  ــه ران ــا هرگون ــه ب ــی شــهروندان و مقابل ــای عموم ــه ه ــزان دغدغ ــه در کاهــش می مجدان
ــردم شــهر نجــف  ــن شــهری م ــن نشســت منتخبی ــد. در ای ــه و برخــورد نماین ــه مقابل مجدان
آبــاد ضمــن معرفــی خــود پیرامــون برنامــه هــای شــورای شــهر بــه بحــث و گفتگــو پرداختنــد.

دیدار منتخبین ششمین دوره شورای اسالمی شهر نجف آباد

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور معــاون عمرانــی فرماندار، 
بخشــدار بخــش مرکــزی شهرســتان، بخشــدار فوالدشــهر و مســئوالن اداری همــراه، روســای 
اداره هــای گاز، آبفــا، آب منطقــه ای، بنیــاد مســکن انقــاب اســامی و ... شهرســتان، جلســه 
پیگیــری رونــد اجــرای تغییــر مســیر تاسیســات عمومــی زیــر گــذر رحمــت آبــاد برگــزار گردید.

ــیر  ــاح مس ــد اص ــریع در رون ــر تس ــن ب ــور حاضری ــر از حض ــن تقدی ــی، ضم ــدس راع مهن
تاسیســات آب و فاضــاب، شــبکه انتقــال گاز، زهکــش آب و ... تاکیــد نمودنــد و بــا برشــمردن 
اهمیــت پــروژه مذکــور بــه لحــاظ حجــم بــاالی ترافیــک، حــوادث و مخاطــرات موجــود در ایــن 
مســیر بــر لــزوم تســریع در تکمیــل نهایــی پــروژه تــا پیــش از فصــل پاییــز تصریــح نمودنــد و 
افزودنــد: قطعــا تکمیــل پــروژه فــوق بــدون تعامــل و همــکاری کلیــه دســتگاه هــای اجرایــی 
ــات الزم  ــاذ تصمیم ــی و اتخ ــور هماهنگ ــه منظ ــه ب ــود. در ادام ــد ب ــر نخواه ــط امکانپذی ذیرب
جهــت جابجایــی تاسیســات موجــود در محــل اجــرای پــروژه زیرگــذر روســتای رحمــت آبــاد 
بــا حضــور حاضریــن تبــادل نظــر و تصمیــم ســازی الزم صــورت پذیرفــت و مقــرر گردیــد بــا 
محوریــت اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان فایــل رقومــی طــرح زیرگــذر 
ــه  ــه منظــور بررســی و تهیــه طــرح جابجایــی ب ــه دســتگاه هــای خدمــت رســان ب احصــا و ب

منظــور اجــرای رونــد طــرح ارائــه گــردد.

پیگیری روند اجرای تغییر مسیر تاسیسات عمومی زیرگذر رحمت آباد



خبرکوتاه

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 15  تیر 1400
شماره 113 

3

w
w
w.
di
ba
ga
ra
n7

.ir

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور معــاون برنامــه ریــزی 
ــای صمــت،  ــه شهرســتان، روســای اداره ه ــای تابع ــدار، بخشــداران بخــش ه و توســعه فرمان
تعزیــرات حکومتــی، شــبکه دامپزشــکی، اتــاق اصنــاف و ســایر اعضــاء، ســتاد تنظیــم بــازار و 

ــاد برگــزار گردیــد. هماهنگــی توزیــع مایحتــاج عمومــی شهرســتان نجــف آب
ــره شــهدای  ــاد و خاط ــه و بزرگداشــت ی ــوه قضائی ــه ق ــا گرامیداشــت هفت ــی، ب ــدس راع مهن
ــد  ــر بهشــتی و حجــت االســام و المســلمین محم ــت اهلل دکت ــهیدان آی ــر باالخــص ش ۷ تی
منتظــری بــر ضــرورت تاســی مســئوالن  بــه ایــن عزیــزان باالخــص در محوریــت بــا رعایــت 
مجدانــه کرامــات انســانی و نــص صریــح قانــون و برخــورد قاطــع و مبتنــی بــر ضوابــط جــاری 
بــا افــراد قانــون گریــز تاکیــد و تصریــح نمودنــد. در ادامــه رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان، 
بــا اشــاره بــه دغدغــه هــای عمومــی جــاری در ســطح کشــور، اســتان و شهرســتان در خصــوص 
افزایــش قیمــت خدمــات و کاالهــا باالخــص، اقــام اساســی بــه شــیوه ای خــارج از چارچــوب 
هــای قانونــی و ضوابــط مصــوب، اشــاره و بــر نظــارت هوشــمند و پیگیــری مســتمر دســتگاه 
هــای نظارتــی بــر شــبکه بــازار و تجــارت شهرســتان در تمامــی ســطوح هــرم تولیــد و توزیــع، 

کاال و خدمــات تصریــح نمودنــد.
 رئیــس ســتاد تنظیــم بــازار و هماهنگــی توزیــع مایحتــاج عمومــی شهرســتان، همچنیــن بــر 
ضــرورت و اهمیــت شــفافیت مبــرز و پاســخگویی مســتمر توســط دســتگاه هــای ذی ربــط و 
نهادهــای قانونــی نظــارت و کنتــرل بــازار بــه افــکار عمومــی تاکیــد و خواســتار برخــورد قاطــع 
و مبتنــی بــر نــص صریــح قانــون بــا افــراد خاطــی و قانــون گریــز توســط دســتگاه هــای ناظــر 
ــد و  ــاف گردیدن ــاق اصن ــارت و ات ــدن و تج ــت، مع ــی، اداره صنع ــرات حکومت ــص تعزی باالخ

افزودنــد: رویکــرد اصلــی ســتاد تنظیــم بــازار و هماهنگــی توزیــع مایحتــاج عمومــی شهرســتان، 
نظامنــد نمــودن صــدور نرخنامــه هــای کاال و خدمــات بــه صــورت واحــد، نظــارت و پیگیــری 
موثــر بــر نحــوه صــدور پروانــه هــای کســب و مبــارزه  قاطــع بــا گرانفروشــی و فســاد از حلقــه 
ــا بیــان تمهیــدات  ــر مــی گیــرد. در ادامــه اعضــاء جلســه ب ــا مصــرف کننــده را در ب تولیــد ت

صــورت پذیرفتــه نســبت بــه مولفــه هــای دســتور جلســه بــه بحــث و بررســی پرداختنــد.

تنظیم بازار و هماهنگی توزیع مایحتاج عمومی

حضور معاون فرماندار ویژه شهرستان در جمع موکب داران

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان همــراه بــا نماینــده معــزز ولــی فقیه و امــام جمعه 
نجــف آبــاد، فرمانــده انتظامی شهرســتان، فرمانده ناحیه مقاومت بســیج ســپاه شهرســتان، رئیس 

اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان، رئیس تبلیغات اســامی شهرســتان، روسســای اداره های 
خدمــات رســان شهرســتان و ... در جمــع مســئوالن موکــب هــای شهرســتان حاضــر گردیدنــد.

                         کمیته تخصصی ستاد ساماندهی امور جوانان

دومیــن جلســه کمیتــه تخصصــی ســتاد ســاماندهی امــور جوانان شهرســتان نجــف آبــاد   در ســال ۱۴۰۰ ، بــا موضــوع ازدواج با حضور 

محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان  طیبــه گــودرزی مســوول امــور جوانــان اداره و نماینــدگان ادارات عضــو 

کمیتــه برگزار شــد.

در ایــن جلســه ضمــن بررســی مســائل مربــوط بــه ازدواج جوانــان شهرســتان،  در خصــوص هماهنگــی و هــم افزایــی ادارات جهــت 

برگــزاری هرچــه بهتــر و موثرتــر  برنامــه هــای هفتــه ازدواج بحــث و تبــادل نظــر شــد

زندانیان شاغل، باید حقوق کامل دریافت کنند
ــدت  ــه در م ــی ک ــون، زندانی های ــق قان ــت: طب ــاد گف ــتان نجف آب ــتری شهرس ــس دادگس ریی
ــدازۀ  ــه ان ــتی ب ــوند، بایس ــغول کاری می ش ــدان مش ــارج از زن ــان، خ ــس قانونی ش ــل حب تحم
نیروهــای عــادی حقــوق دریافــت کننــد و حداکثــر ۵درصــد حقوق شــان، می توانــد در اختیــار 

انجمــن حمایــت از زندانیــان قــرار بگیــرد.
احمــد براتــی از امــکان تســویه تدریجــی بدهــی برخــی زندانیــان جرایــم مالــی از محــل همیــن 
ــا در  ــل اداره کار، تنه ــر از حداق ــتمزد کمت ــوق و دس ــه داد: حق ــت و ادام ــخن گف ــت س فعالی

صورتــی بــرای ایــن افــراد می توانــد پرداخــت شــود کــه توافقــی در ایــن خصــوص انجــام شــده 
ــارج از  ــف خ ــاد، در مشــاغل مختل ــدان نجف آب ــی زن ــال حاضــر حــدود ۸۰ زندان باشــد. در ح

زنــدان مشــغول فعالیــت هســتند.
براتــی اظهــار داشــت: اگــر خــود افــراد توانایــی و انگیــزه کار را داشــته باشــند، بــا توجــه بــه 
همــکاری و تعامــل بســیار خــوب صنعتگــران، پتانســیل ایجــاد اشــتغال بــرای تمامــی آن هــا در 

ــدی شهرســتان وجــود دارد. شــرکت های تولی
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خبر کوتاه سرقت نافرجام طالفروشی در نجف آباد

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از وقــوع یــک ســرقت نافرجــام طافروشــی  در بــازار مرکــزی نجــف آبــاد و کشــته 
شــدن یــک ســارق خبــر داد. ســرهنگ محمــد حســین بابــا کانــی اظهــار داشــت: یــک  ســارق بــا اســتفاده از ســاح گــرم 
در بــازار نجــف آبــاد قصــد ســرقت از یــک طافروشــی را داشــت کــه بــا مقاومــت صاحــب مغــازه ســرقت نافرجــام و متاســفانه 

فــرد طافــروش زخمــی  گردیــد.
باباکانــی در ادامــه افــزود:  ســارق کــه بــا مقاومــت صاحــب مغــازه و مــردم مواجــه گردیــد از صحنــه متــواری مــی شــود و 
پــس از اینکــه خــود را در یکــی از کوچــه هــای پشــت بــازار در محاصــره مــی بینــد بــا ســاحی کــه در اختیــار داشــت اقــدام 
ــا هماهنگــی قضایــی در ایــن  ــان بیــان داشــت: تحقیقــات پلیــس ب ــد.  ایــن مقــام انتظامــی در پای ــه خودکشــی مــی نمای ب

زمینــه ادامــه دارد کــه متعاقبــا اعــام خواهــد شــد.

تکریم و معارفه رئیس بیمارستان شهید رجائی
ــور  ــهید و ام ــاد ش ــرکل بنی ــتان، مدی ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــور مع ــا حض ب
ــران شهرســتان و مســئوالن  ــور ایثارگ ــاد شــهید و ام ــان، رئیــس بنی ــران اســتان اصفه ایثارگ
اداری اجرایــی و نظامــی شهرســتان و ســایر کارکنــان، پزشــکان و پرســتاران بیمارســتان شــهید 

ــد.  ــه رئیــس بیمارســتان برگــزار گردی ــم و معارف ــی مراســم تکری رجائ
ــاد  ــت ی ــه و بزرگداش ــوه قضائی ــه ق ــت هفت ــن گرامیداش ــن ضم ــن آیی ــی در ای ــدس راع مهن
ــام و  ــت االس ــتی و حج ــر بهش ــت اهلل دکت ــهیدان آی ــص ش ــر باالخ ــهدای ۷ تی ــره ش و خاط
ــار  ــدت و ایث ــای مجاه ــوه ه ــن اس ــه ای ــدا مســئوالن ب ــر اقت ــد منتظــری، ب المســلمین محم
تاکیــد و تصریــح نمودنــد. ایشــان در ادامــه ضمــن تقدیــر از تعامــل موثــر و ارزشــمند دکتــر 
حیــدری رئیــس ســابق بیمارســتان شــهید رجایــی از ایشــان بــه عنــوان مدیــری مدبــر، دارای 
ــام بردنــد و بــرای ایشــان در تصــدی پســت مشــاور مدیــرکل بنیــاد  انگیــزه و اخــاق مــدار ن
شــهید و امــور ایثارگــران اســتان و مدیــر اجرایــی مراکــز درمانــی آن مجموعــه آرزوی موفقیــت 
روز افــزون نمودنــد و در ادامــه دکتــر کــردی، رئیــس تــازه منصــوب گردیــده بیمارســتان شــهید 
ــدار  ــه و اخــاق م ــرز و دارای برنام ــی مب ــابقه مدیریت ــا س ــی را شــخصیتی اندیشــمند ب رجای
برشــمردند و بــرای ایشــان نیــز در ســمت جدیــد آرزوی موفقیــت و بهــروزی نمودنــد. معــاون 
ــا بیــان جایــگاه بیمارســتان شــهید رجایــی  ــدار ویــژه شهرســتان در ادامــه ب اســتاندار و فرمان
ــا  ــرب اســتان ب ــای اعصــاب و روان غ ــاری ه ــه بیم ــز رســیدگی ب ــن مرک ــوان بزرگتری ــه عن ب
ــرکل  ــر مدی ــرد موث ــا رویک ــد ب ــدواری نمودن ــراز امی ــران، اب ــازان و ایثارگ ــدف جانب ــه ه جامع
ــاد شــهید و  ــاون ریاســت جمهــور و رئیــس بنی ــور ایثارگــران اســتان و مع ــاد شــهید و ام بنی
امــور ایثارگــران کشــور، شــاهد گســترش خدمــات کلنیکــی و پــارا کلینیکــی موثــر در زمینــه 
ــیم.  ــی باش ــتانی و مل ــتانی، اس ــطح شهرس ــز در س ــازان عزی ــتمر از جانب ــت مس ــق حمای تحق
در ادامــه نیــز احمــدی نیــا بــا تقدیــر از رونــد پیگیــری موثــر  اعضــاء محتــرم شــورای اداری 

شهرســتان از هــرم  خدمــت گــزار بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان و شهرســتان تقدیــر 
ــه برنامــه ریــزی هــای  ــا توجــه ب ــراز امیــدواری کردنــد کــه در آینــده ب و تشــکر نمودنــد و اب
اتخــاذ گردیــده شــاهد کاهــش دغدغــه هــای عمومــی جامعــه باشــیم. در پایــان ایــن مراســم 
بــا اهــداء لــوح ســپاس و هدایایــی از خدمــات ارزشــمند آقــای دکتــر حیــدری تقدیــر و تشــکر 

صــورت پذیرفــت.

ــس  ــراه رئی ــه هم ــتان ب ــی گاوداران شهرس ــرکت تعاون ــره ش ــات مدی ــا هی ــل و اعض مدیرعام
ــا معــاون  اداره تعــاون روســتایی و مدیرعامــل تعــاون روســتایی شهرســتان و هیــات همــراه ب
ــا  ــدف ب ــه ه ــای جامع ــه ه ــورد دغدغ ــدار و در م ــتان دی ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان اس
ــر ضــرورت و اهمیــت پیگیــری و راه انــدازی  ایشــان بــه گفتگــو نشســتند. مهنــدس راعــی، ب
ــی  ــاد کشــاورزی شهرســتان و همراه ــت اداره جه ــا حمای ــه خــوراک دام شهرســتان ب کارخان
ــس شــورای اداری  ــد. رئی ــح نمودن ــه شــبکه دامپزشــکی تصری ــط از جمل ــایر ادارات ذی رب س
شهرســتان بــر تعامــل موثــر شــرکت تعاونــی گاوداران بــه عنــوان حامــی دامــداران در همراهــی 
ــه کار هدفمنــد کشــتارگاه  ــدازی و آغــاز ب ــاد باالخــص در موضــوع راه ان ــا شــهردار نجــف آب ب
بــزرگ صنعتــی غــرب اســتان در نجــف آبــاد تصریــح و تاکیــد نمودنــد و بــر پیگیــری قانونــی 
مســائل و مشــکات عمــده دامــداران عضــو تعاونــی از جملــه مقابلــه موکــد بــا موضــوع احتــکار 
ــن  ــذاری زمی ــتای واگ ــی در راس ــع و قانون ــت قاط ــن حمای ــه و همچنی ــوراک دام و علوف خ
ــع  ــن صنای ــه ای تری ــی از پای ــوان یک ــه عن ــک ب ــیر خش ــه ش ــدازی کارخان ــور راه ان ــه منظ ب
ــزارش  ــه گ ــا ارائ ــن ب ــدار حاضری ــن دی ــد. در ای ــح نمودن ــد و تصری ــتراتژیک تاکی ــرآوری اس ف
هــای مجموعــه هــای متبــوع خــود ضمــن اعــام تعهــد فــردی و جمعــی بــا کلیــه مصوبــات و 
ابــاغ هــای دســتگاه هــای باالدســتی باالخــص مقابلــه بــا هرگونــه افزایــش قیمیــت خــارج از 

ــد. ــح نمودن ــی تاکیــد و تصری ــد قانون چارچــوب و رون

دیدار با مدیرعامل و اعضا هیات مدیره شرکت تعاونی گاوداران

دستگیری باند سارقان موتور و خودرو در نجف آباد
ــیکلت و  ــرقت موتورس ــورد س ــن م ــوع چندی ــی وق ــت: در پ ــتان گف ــی شهرس ــده انتظام فرمان
امــوال داخــل خــودرو از شــهروندان، بافاصلــه کارآگاهــان پلیــس آگاهــی ایــن فرماندهــی وارد 
عمــل شــده و بــا انجــام اقدامــات تخصصــی، بانــد ۴ نفــره عامــل ایــن ســرقت هــا را در چهــار 

عملیــات جداگانــه دســتگیر کردنــد.
محمــد حســین باباکانــی ادامــه داد:متهمــان ایــن پرونــده هنگامــی کــه بــا مســتندات علمــی 
پلیــس روبــه رو شــدند بــه ۲۰ فقــره ســرقت موتورســیکلت و ۱۵ فقــره ســرقت امــوال داخــل 

خــودرو اعتــراف کردنــد. در ایــن خصــوص پرونــده ای تشــکیل و همــه ســارقان بــرای اقدامــات 
قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل داده شــدند.

ــهروندان  ــس از ش ــا پلی ــردم ب ــل م ــاری و تعام ــکر از همی ــن تش ــی ضم ــام انتظام ــن مق ای
خواســت، ضمــن رعایــت نــکات حفاظتــی در نگهــداری اموالشــان بــا پلیــس در تولیــد و حفــظ 
ــا شــماره ۱۱۰  ــق تمــاس ب ــه موضــوع مشــکوک را از طری امنیــت مشــارکت داشــته و هرگون

اطــاع دهنــد.
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                                                                 درخشش جودوکاران نجف آباد در استان
 در مســابقات جــودو قهرمانــی خردســاالن و نونهــاالن اســتان اصفهــان کــه بــه مناســبت روز جهانــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
بــه میزبانــی خانــه جــودو اصفهــان برگــزار شــد، تیــم نجــف آبــاد بــه مربیگــری مهــدی الهــی موفــق بــه کســب ۲ مقــام اول، 

۴ نشــان نقــره و پنــج جایــگاه ســومی شــد.
در ایــن رقابــت هــا، نیمــا شــیرازی و حســین الهــی از باشــگاه نشــاط در اوزان منهــای ۳۰ کیلوگــرم و منهــای ۵۰ کیلوگــرم 
بــه عنــوان قهرمانــی دســت پیــدا کــرده و علــی محمــدی، محمــد مهــدی احمــدی، مهــدی حیــدری و امیــر محمــد عرشــی 

بــه نشــان نقــره دســت پیــدا کردنــد.
محمدطاهــا صالحــی، امیرمحمــد مومنــی، قاســم قــادری، علــی محزونــی و امیرحســین مومنــی جودوکارانــی بودنــد کــه در ایــن 

دوره، عنــوان ســومی را بــرای تیــم نجــف آبــاد کســب کردنــد.

شــهردار نجف آبــاد گفــت: در ســه مــاه اول ۱۴۰۰ در نقــاط مختلــف شــهر نجف آبــاد شــاهد اجــرای 
طرح هــای عمرانــی و زیرســاختی متعــدد بــا همــت انقابــی و تــاش شــبانه روزی مجموعــه مدیریت 
شــهری، تمامــی پرســنل شــهرداری و همراهــی دیگــر مســئوالن شهرســتان بودیــم و ایــن رونــد 

همچنــان در تابســتان گــرم نیــز بــا قــوت ادامــه یافتــه اســت.
ــادی گفــت: برخــی از طرح هــای در دســت اجــرای شــهرداری، در اســتان و  محمــد مغــزی نجف آب
حتــی کشــور کم نظیــر هســتند کــه از جملــه شــاخص ترین آن هــا می تــوان بــه کشــتارگاه صنعتــی، 
محــور تفریحــی و گردشــگری کوچه بــاغ زندگــی در چندیــن فــاز و مجموعــه اقدامــات انجام شــده در 

حــوزه جــذب آب هــای ســطحی اشــاره کــرد.
ــت اهلل  ــوم آی ــی و مرح ــهیدان حجت ــی ش ــک خانه هــای تاریخ ــه تمل ــاره ب ــا اش ــزی ب مغ
ــه  ــر و بهســازی خان ــل توجــه مراحــل تعمی ــه پیشــرفت قاب ــا توجــه ب ــان داشــت: ب ــم بی عال
شــهیدان حجتــی وگذرانــدن مراحــل پایانــی بــه عنــوان خانــه ایثــار نجف آبــاد، بــزودی شــاهد 
ــه  ــز ب ــم نی ــت اهلل عال ــه آی ــت خان ــد مرم ــان رون ــتیم و هم زم ــرح هس ــن ط ــرداری از ای بهره ب

ــت. ــه اس ــداوم یافت ــاد ت ــم نجف آب ــه عل ــوان خان عن
ــا  ــه ب ــرد: اجــرای نهضــت آســفالت در مناطــق پنج گان ــه ک ــان اضاف ــاد در پای شــهردار نجف آب
میلیاردهــا تومــان اعتبــار، احــداث میــدان و المــان نجف اشــرف در ورودی غربــی شــهر، فعــال 
ــی احــداث تقاطــع غیــر همســطح شــهدای دانشــجو در شــمال شــهر،  شــدن عملیــات اجرای
پــروژه عظیــم قطــار حومــه ای نجف آبــاد بــه اصفهــان، بلــوار کشــاورز، بلــوار آیــت اهلل امینــی، 

ــای ورزشــی  ــۀ۳، مجموعه ه ــگاه ســوخت منطق ــارون ، باغ بهشــت، جای ــس ســینمایی خ پردی
روبازســامت در پنــج منطقــه، زیرگــذر شــهید ربیعیــان و فرهنگ ســراهای مناطــق ۳، ۴ و ۵ از 

دیگــر پروژه هــای مهــم و فعــال در ســطح مناطــق شــهر هســتند.

در پــی تمــاس شــهروندان بــا ســامانه ۱۲۵ ســتاد فرماندهــی ســازمان آتــش نشــانی  مبنــی بــر 
واژگونــی ۲ دســتگاه خــودرو در دو نقطــه متفــاوت ، آتــش نشــانان از  ایســتگاه هــای۵ و۱ بــه 

محــل حادثــه اعــزام گردیدنــد.
آتشــیار حســنعلی امیــر کاوه سرپرســت ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری 
ــژو ۴۰۵ در  ــودرو پ ــتگاه  خ ــک دس ــی ی ــورد اول واژگون ــزود: م ــاره اف ــن ب ــاد در ای ــف آب نج
کمربنــدی شــمالی نجــف آبــاد بــود کــه بــا اعــزام آتــش نشــانان خــودرو و جــاده ایمــن ســازی 
وتنهــا  مصــدوم ایــن حادثــه کــه جوانــی حدودا ۳۰ ســاله بــود تحویــل عوامــل اورژانــس گردید.

مــورد دوم واژگونــی یــک دســتگاه خــودرو پرایــد در بلــوار یــادگاران خرمشــهر بــود کــه در ایــن 
حادثــه هــم آتــش نشــانان خــودرو و جــاده مــورد نظــر را ایمــن ســازی و تنهامصــدوم حــدود 

۴9 ســاله ایــن حادثــه را تحویــل عوامــل اورژانــس دادنــد.
امیــرکاوه در پایــان افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه در ســه ماهــه اول ســال جــاری تعــداد ۱۲ مــورد 
حادثــه واژگونــی و تصــادف خــودرو در محــور کمربنــدی شــمالی شــهر بــه ایــن ســازمان اعــام 
گردیــده اســت بــه تمــام شــهروندان گرامــی توصیــه مــی گــردد در حیــن رانندگــی احتیــاط 

کامــل را رعایــت نماینــد.

دو مصدوم در دو واژگونی خودرو در نجف آباد

شور و حرارت پروژه های عمرانی در گرماگرم تابستان
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خبر کوتاه

برگزاری نمایشگاه نقاشی

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد  نمایشــگاه  آثــار  نقاشــی  مرضیــه غضنفــری  بــا 

عنــوان » ترمــه ۲« در محــل  خانــه تاریخــی کبیــرزاده  نجــف آبــاد  گشــایش یافــت .

در ایــن نمایشــگاه کــه بــا همــکاری  اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان و به منظور  معرفــی آثار و آشــنایی عاقه منــدان  برپا 

شــده اســت .؛ بیــش از  ۱۷ اثــر در تکنیــک هــای مختلفــی چــون : مــداد رنــگ ، پاســتل و رنــگ و روغــن بــه نمایــش در آمده  اســت .

یــادآور مــی شــود نمایشــگاه آثــار  نقاشــی مرضیــه غضنفــری با عنــوان » ترمــه ۲«  با رعایــت پروتکل های بهداشــتی گشــایش یافت .

ادامه از صفحه ۱
ــودگی  ــه فرس ــه ب ــا توج ــاد ب ــف آب ــهردار نج ــادی ش ــف آب ــزی نج ــد مغ محم
ــا عمــر بیــش از ۳۰ســال، احــداث یک کشــتارگاه  ــاد ب کشــتارگاه فعلــی نجف آب
ــهرداری در  ــامی و ش ــورای اس ــارم ش ــی دوره چه ــهر ط ــن ش ــد در ای جدی
ــل  ــتمر و تکمی ــاد و مس ــای زی ــد از پیگیری ه ــت و بع ــرار گرف ــتور کار ق دس
مراحــل اداری و قانونــی، کلنــگ ایــن طــرح عظیــم در اســفندماه ۱۳9۴ توســط 

ــه زمیــن زده شــد. اســتاندار وقــت اصفهــان ب
ــه(  ــام معظــم رهبری)مدظل ــارات مق ــن کشــتارگاه از اعتب ــه ای بخشــی از هزین
ــش از دو  ــه دارای مســاحتی بی ــی کشــتار ک ــالن اصل ــر س ــاوه ب ــه ع ــوده ک ب
هــزار و ۶۵۰ مترمربــع اســت و در دو طبقــه ســاخته شــده، فضاهــای دیگــری 
ــع، ســالن پیــش  ــر مرب ــای ســه هــزار و ۵۰ مت ــا مجمــوع زیربن ــد آغــل ب مانن
ــات در  ــرآوری ضایع ــش ف ــع، بخ ــزار مترمرب ــی دو ه ــاحت تقریب ــا مس ــرد ب س
ــع نیــز پیش بینــی و  ــا مســاحت ۵۳۰ مترمرب ــع و قســمت اداری ب ۷۶۰ مترمرب

احــداث شــده اســت.
ــی از  ــراه بخش ــه هم ــه ب ــن مجموع ــاختمانی ای ــای س ــر، فضاه ــال حاض در ح
تاسیســات بــا هزینــه بیــش از ۳۰میلیــارد تومــان بــه طــور کامــل ایجــاد شــده و 
مرحلــه خریــد و نصــب تجهیــزات مختلــف بــا وجــود نوســانات شــدید قیمت هــا 
ــه تســت کشــتارگاه در تاریــخ هشــتم تیرمــاه صــورت  ادامــه پیــدا کــرد مرحل

پذیرفــت.
ــاد  ــار ایج ــرق در کن ــهری و ب ــرب، گاز ش ــبکۀ آب   ش ــه ش ــتارگاه ب ــال کش اتص
ــرق، از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در ایــن طــرح  تاسیســاتی ماننــد پســت ب
هســتند. در همیــن راســتا، بیــش از ۵کیلومتــر خط انتقــال آب احــداث گردیــد 

ــه ۵۰۰مترمکعــب آب در ثانیــه را برطــرف کنــد. ــا نیــاز ایــن مجموعــه ب ت
ــز  ــب پســاب نی ــال ۸۰۰مترمکع ــه و انتق ــت تصفی ــا ظرفی ــه ب ــک تصفیه خان  ی
در ایــن پــروژه لحــاظ شــده و بــا زیرســاخت های ایجــاد شــده، پســاب تولیــدی 

ــرای آبیــاری فضای ســبز ایــن مجموعــه اســتفاده خواهــد شــد. ب
پیش بینی صنایع جانبی برای کشتارگاه نجف آباد

ــی و  ــع جانب ــی صنای ــه پیش بین ــوان ب ــرح می ت ــن ط ــازات ای ــه امتی از جمل
ــه  ــتارگاه، ب ــه کار کش ــاز ب ــد از آغ ــه بع ــرد ک ــاره ک ــار آن اش ــی در کن تکمیل

تدریــج و بــا ســرمایه گذاری بخش خصوصــی ایجــاد خواهنــد شــد.
ــه چــرم،  ــرآوری خــون، کارخان ــه ف ــوان ب ــی می ت ــع تبدیل ــن صنای ــۀ ای از جمل
تولیــد ژلــه و پــودر اســتخوان اشــاره کــرد کــه در مجمــوع ضمــن جلوگیــری از 
ورود مقادیــر قابــل توجهــی از پســماندهای کشــتارگاه بــه محیط زیســت، ارزش 

افزودۀ قابل توجهی نیز ایجاد خواهند کرد.

کارشناســان و مســئوالن مربوطــه اعتقــاد دارنــد، بهره بــرداری کامــل از 

ــتغال و  ــی از اش ــل توجه ــای قاب ــاد ظرفیت ه ــر ایج ــاوه ب ــتارگاه، ع ــن کش ای

ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی، زمینــۀ صــادرات محصــوالت مختلفــی را هــم 

ــرد. ــد ک ــاد خواه ایج

طــی تمــاس تلفنــی بــا ســامانه ۱۲۵ســتاد فرماندهــی ســازمان آتــش نشــانی خبــراز ســقوط جوانــی با 
تابعیــت افغانــی حــدودا ۲۱ ســاله در داخــل کانــال آب  واقــع در محــدوده جایــگاه بنزیــن ســیروس در 

بلــوار یــادگاران خرمشــهر و غــرق شــدن وی داده شــد.
ــم  ــد و تی ــزام گردی ــه محــل اع ــش نشــانی ب ــورد اکیــپ غواصــی ســازمان آت ــن م ــا اعــام ای ب
ــرد مذکــور را کــه  ــر آب  ف ــس از وارد شــدن و تجســس زی ــش نشــانی  پ غواصــی ســازمان آت

ــد. ــود از داخــل آب خــارج نمودن ــرده ب ــوت ک ف
آتــش یــار حســنعلی امیــر کاوه سرپرســت ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری 
نجــف آبــاد در ایــن خصــوص گفــت بــا توجــه بــه فصــل گرمــا و بحــران آب همشــهریان عزیــز از 
هــر گونــه اقــدام در خصــوص هدایــت آب در اطــراف کانــال هــا و اســتخرهای کشــاورزی و شــنا 

کــردن در آنهــا جــدا خــودداری نماینــد.

سقوط مردجوان در کانال آب مرگ وی را رقم زد



خبرکوتاه

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی
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                                    آموزشی منتخبین ششمین دوره شوراهای اسالمی سه شهرستان

اولین جلسه از کارگاه آموزشی منتخبین ششمین دوره شورای اسامی  در سالن شهروند فرهنگسرای خارون برگزار شد.

ــران و  ــاد ، خمینی شــهر و تی ــن ششــمین دوره شــوراهای اســامی شــهرهای شهرســتان های نجف آب ــه منتخبی ــن کارگاه ک در ای

کــرون حضــور داشــتند مباحــث پیرامــون قوانیــن شــورا و شــهرداری ها، وظایــف و حقــوق شــورای اســامی شــهرها، دســتورالعمل و 

بخش نامه هــای حیطــه فعالیــت اعضــای شــورا و چهارچــوب، شــیوه و قواعــد انتخــاب شــهردار تبییــن و آمــوزش داده شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد در آســتانه فرارســیدن  ۱۴ تیــر 
روز » شــهرداری  و دهیــاری«  پیامــی را بــه شــرح زیــر صــادر نمــود. در متــن پیــام آمــده اســت :

به نام حضرت دوست 
بــدون شــک نقــش شــهرداری ها و دهیاری هــا در توســعه و آبادانــی شــهرها و روســتاها برکســی پوشــیده نیســت و  شــهرداری  و دهیــاری هــا بــه عنــوان یــک نهــاد خدماتــی، فرهنگــی و اجتماعــی نقــش 
مهــم و اثرگــذاری در پیشــرفت و توســعه جوامــع شــهری و روســتایی دارنــد . بــر همیــن اســاس شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی  بــا هــدف آشــنایی مــردم بــا عملکردوخدمــات شــهرداری ها و دهیاری هــا 
، و افزایــش همدلــی و همــکاری  و مشــارکت مردمــی در توســعه و آبادانــی جامعــه ، روز چهاردهــم تیرمــاه را بــه عنــوان “روز شــهرداری و دهیــاری” نــام گــذاری نمــود. اینجانــب ضمــن تبریــک ۱۴ تیــر روز 
شــهرداری و دهیــاری بــه خانــواده بــزرگ شــهرداری و دهیــاری هــای شهرســتان ، از اهتمــام شــهردار و مجموعــه خــدوم و پرتــاش مدیریــت شــهری در راه انــدازی گــذر فرهنــگ و هنــر و همچنین پیگیری 
ســاخت پردیــس ســینمایی شهرســتان و همــکاری  و تعامــل خــوب شــهردار فرهنــگ دوســت نجــف آبــاد  تقدیــر و تشــکر مــی نمایــم و امیــدوارم با تعامــل دو ســازمان بــا یکدیگر بتوانیــم بیــش از پیش در 

توســعه و ارتقــاء فرهنــگ و هنــر جامعــه و در جهــت احقــاق  مطالبــات اهالــی فرهنــگ و هنــر و ادب جامعــه گام برداریــم .
سید حسن لوح موسوی - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان نجف آباد 

پیام رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل از 
ســتاد ارتباطــات رســانه ای (فهمــا( ، طــرح ملــی قرآنــی ۱۴۵۵ بــه همــت شــبکه قــرآن ســیما )گروه 

معــارف( و ســتاد هماهنگــی کانون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد کشــور برگــزار می شــود.
ــه  ــه ۷۰ آی ــی ۱۰ هفت ــرای ۷۰ روز یعن ــی ۱۴۵۵ ب ــی قرآن ــرح مل ــزارش در ط ــن گ ــه ای ــر پای  ب
ــای  ــده و اعض ــخص ش ــاه مش ــهریور م ــط ش ــا اواس ــر ت ــدای تی ــه از ابت ــه ۷ آی ــر هفت ــی و ه قرآن
کانون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد کشــور می  تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه بچه هــای مســجد  
bachehayemasjed.ir   در جریــان شــرایط شــرکت در ایــن  جشــنواره قرآنــی قــرار گرفتــه و بــا 
پاســخ بــه ســواالت عــاوه بــر دریافت جایــزه، بــرای رویداد فهمــا ســال ۱۴۰۰ نیز امتیاز کســب کنند.

 امــا همــان طــور کــه پیــش تــر اشــاره شــد، در ایــن جشــنواره ۱۰ آیــه منتخــب وجــود دارد کــه 
هنرمنــدان عضــو در کانــون هــا می تواننــد بــا بهره گیــری از معنــی و مضمــون آیــات اقــدام بــه خلــق 

اثــر هنــری کننــد، ضمــن اینکــه بایــد بــه ایــن نــکات توجــه داشــته باشــد کــه:
فقط آثار در رشــته های فیلم، گرافیک)پوســتر(، نقاشــی، خوشنویســی و عکاســی مورد قبول اســت .

- آثار فقط با موضوع و مضمون ۱۰ آیه منتخب مورد قبول است.
- کیفیــت آثــار حتمــا باید در ســطح قابل قبول )حرفه ای( باشــد، جشــنواره آثار آماتــور را نمی پذیرد.

- آثار می توانند برای گذشته باشند.
-  در صورت خلق اثر هزینه تولید آن پرداخت خواهد شد.

- در صورت تمایل برای خلق اثر حتما باید نمونه اثر ارسال شده و بعد از تأیید اقدام شود.
- ارسال اثر در تمامی رده های سنی است.

- پذیرش آثار محدود بوده و اولویت پذیرش با کسانی است که زودتر درخواست داده باشند.
 ایــن گــزارش مــی افزایــد: پــس از تأییــد تولیــدات، هنرمنــد کانونــی بــه ســازمان صــدا و ســیما 

ــد. ــی کنن ــدی خــود را معرف ــر تولی ــه گفت و گو محــور اث ــک برنام ــب ی ــا در قال ــی شــده ت معرف
گفتنــی اســت عاقــه منــدان بــرای کســب اطاعــات بیشــتر مــی تواننــد از طریــق واتســاپ شــماره 

تمــاس ۰9۱۲۴۱۶۲۱۵۸ اقــدام کننــد.

شرایط شرکت در جشنواره ملی قرآنی 1455 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
قلــم معجــزه ایــی جاویــد و  بــه غایــت اثــر گــذار اســت. قلــم ســمبل تفکــر ،  تدبــر و آگاهــی اســت. قلــم. قلــم روشــنای بخــش مســیر اخــاف وچــراغ اندیشــه  و عامــل   بنیادیــن انتقــال 
دهنــده پیــام اســت در راســتای تعالــی. قلــم ابــزار تاثیــر گــذاری اشــت کــه بــه دلیــل جایــگاه و شــانیت واالیــش، خداونــد در کتــاب آســمانی خــود بــه آن قســم یــاد کــرده و قداســت آن را 
بــا آیــه “ ن ولقلــم و مــا یســطرون” : بــه فرســتاده و پیراونــش یــادآور و متذکــر گردیــده اســت. اهالــی اندیشــه و کــوی نشــینان عرصــه تفکــر و  و تامــل همــواره قلــم را بســیار نیکــو شــمرده 
و بــرای آن قداســت خاصــی منظــور نمــوده انــدو قلــم همــواره نقطــه اتــکای بشــریت بــرای رشــد، تعالــی و بالندگــی فرهنگــی و اجتماعــی بــوده و مــی باشــد و بــی تردیــد همراهــی و همدلــی 
آن ، راهگشــای بســیاری از مســایل و مشــکات و دغــده هــای زندگــی بشــریت بــوده  و مــی باشــد . اینحانــب بــه عنــوان خدمتگــزار  مــردم نجیــب و فهیــم شهرســتان نجــف آبــاد - دیــار علــم، 
ایثــار - چهاردهــم تیــز مــاه روز بزرگداشــت قلــم و زور حرمــت ، منزلــت و پاسداشــت اصحــاب قلــم را خدمــت شــما مــردم فهیــم و قدرشــناس بالخــص اهالــی فرهنــگ و ادب، نویســندگان و 
شــعرا ، روزنامــه نــگاران ، خبرنــگاران، و اصحــاب رســانه و مطبوعــات در ســطح  منطقــه ایــی ، اســتانی ، ملــی و بیــن المللــی تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده و از خداونــد منــان میخواهــم کــه 

همــواره قلــم هــای شــما عزیــزان در راه خدمــت بــه خلــق خداونــد و تعالــی فرهنــگ و اندیشــه بــزرگ ایــران اســامی ، جاونــدان و پایداربمانــد.
مجتبی راعی -  معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد

پیام معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد

به مناسبت 14 تیر ماه روز “شهرداری و دهیاری “

به مناسبت 14 نکوداشت روز قلم 

»عقل های صاحبان فضیلت در نوک قلم های آنان است«  موالی متقیان حضرت علی )ع(
آنــگاه  کــه خداونــد متعــال در نخســتین پیــام آســمانی بــه قلــم ســوگند یــاد مــی کندبــه روشــنی جایــگاه قلــم و اهــل قلــم را مــی ســتاید و آن را مایــه روشــنی و ســعادت بشــر بیــان مــی دارد .بدون شــک 
ادامــه حیــات فرهنگــی هــر جامعــه در گــروی پاسداشــت قلــم و اهــل قلــم اســت چراکــه هویــت وجاودانگــی فرهنگــی یــک ملــت در ابعــاد مختلــف متاثــر از قلــم و ارزش آن اســت. ۱۴ تیرمــاه بــه عنــوان 
»روز قلــم« فرصــت مناســبی اســت بــرای قدردانــی و پاسداشــت انســانهایی کــه عمــر خــود رابــرای ارتقــای فرهنــگ ، هنــر و ادب ایــن مــرز و بــوم در طبــق اخــاص گذاشــتند و بــا نوشــتن ، چــراغ فــروزان 
هدایــت را بــرای آینــدگان روشــن نمودنــد ؛ همانانــی کــه رســوالن و پیغام آوران ســعادت بشــریت هســتند. در همین راســتا از ســال ۱۳۸۵بســتری برای شناســایی نویســندگان شهرســتان انجام شــده اســت 
و اقدامــات متعــدد فرهنگــی در زمینــه معرفــی و شناســایی اهالــی قلــم  شهرســتان آغــاز شــده کــه نخســتین همایــش نویســندگان در ســال ۱۳9۵ از جملــه ایــن فعالیــت هــا اســت و گنجینــه ای مانــدگار 
نیــز از آثــار ارزشــمند ایشــان در شهرســتان گــردآوری شــده اســت . در حــال حاضــر شهرســتان نجــف آبــاد بــا بیــش از  ۸۰۰  نویســنده شــناخته و مطــرح در کشــور یکــی از قطب هــای مهم نویســندگی در 
اســتان و کشــور بــه شــمار مــی رود . اینجانــب ضمــن تبریــک ۱۴ تیــر مــاه روز قلــم ،  از نویســندگان فرهیختــه ی کشــور بــه ویــژه اهل قلــم و نویســندگان توانــای شهرســتان نجف آبــاد ، مترجمــان ، فعاالن 
عرصــه فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی ، ناشــرین زحمــت کــش و همــه کســانی کــه در پیشــبرد و توســعه فرهنــگ مکتــوب ایــن دیــار تــاش مــی نماینــد ؛ قدردانــی می نمایــم و توفیــق روز افــزون ایشــان را 

از خداونــد متعــال خواهان خواســتارم. 
سید حسن لوح موسوی - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی نجف آباد 

پیام رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
به مناسبت 14 تیر ماه روز “شهرداری و دهیاری “
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سمیه طالب    سردبیر: احمد شریعتی

 ۸ صفحه * قیمت : ۵۰۰۰ تومان * چاپخانه رنگین کمان 

هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : ۰9۱۲۲۲۶۸۸۲۳ - ۴۲۶۴۶۸۶۱    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
به مناسبت روز بزرگداشت قلم  

اهالی وادی قلم
بی شک رسوالن

و پیغام آوران سعادت بشریت اند
فرهیختگانی که از رویش واژگان شان

خواب جاودانگی یک ملت تعبیر می شود
و از ترشحات قلمشان تقدیر بزرگی

یک جامعه رقم می خورد
روز قلم مبارک

روایتی از خواستن و توانستن
بمناسبت14 تیرماه روز شهرداری ها و دهیاری ها 


