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2
خبر کوتاه

گرامی داشت روز ملی شهدای مدافع حرم در نجف آباد
بــه مناســبت ســالگرد شــهادت شــهید مدافــع حرم محســن حججــی و گرامیداشــت روز ملی شــهدای مدافع حرم مراســم گرامیداشــتی 

در گلــزار شــهدای شهرســتان نجــف آباد برگزار شــد.
در ایــن مراســم، حجــت االســام ولــی خانی ضمن تجلیــل از خانــواده های شــهدا بخصــوص از خانواده شــهدای مدافــع حرم،درخصوص 

فــداکاری هــا و ایثارگــری هــای این شــهدای عزیز ســخنانی ایــراد نمودند.
حجــت االســام ولــی خانــی، امنیــت ایــران اســامی را مرهــون جانفشــانی شــهدای مدافــع حــرم دانســت و گفــت: شــهید واالمقــام  
محســن ُحَججــی کــه در ۱۸ مــرداد ۱۳۹۶ توســط نیروهــای داعــش اســیر و پــس از ۲ روز بــه شــهادت رســیدند، نمونــه بــارز از ایــن 

جانفشانیهاســت و بایــد قــدر دان ایــن عزیــزان، و ادامــه دهنــده راهشــان باشــیم.
این مراسم با قرائت زیارتنامه عاشورا به پایان رسید.

شورای مشورتی کشاورزی شهرستان 
ــاون  ــاب شهرســتان، مع ــی و انق ــا حضــور دادســتان عموم ــاون اســتاندار و ب ــه ریاســت مع ب
عمرانــی فرمانــدار، رئیــس اداره منابــع آب شهرســتان و مدیــر و کارشناســان جهــاد کشــاورزی 
ــی کشــاورزی شهرســتان، شــورای مشــورتی کشــاورزی  ــدگان نظــام صنف شهرســتان و نماین
شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار گردیــد. در ایــن نشســت مهنــدس راعــی، بــا گرامیداشــت قیــام 
ــام حســین )ع(، شــهادت  ــام ام ــی از رویکــرد قی ــان مشــروح اهمیــت درک معرفت ــا و بی کرب
ــه عمــوم شــیعیان و آزادگان جهــان  ــا وفــای ایشــان را ب ــاران ب حضــرت سیدالشــهداء )ع( و ی
ــان اتخــاذ  ــا بی ــد. ایشــان ب ــت گفتن ــاد تســلیت و تعزی ــردم شــریعتمدار نجــف آب باالخــص م
ــر و  ــجار مثم ــه اش ــتان از جمل ــاورزی شهرس ــرمایه کش ــظ س ــتای حف ــدات الزم در راس تمهی
باغــات چندیــن ده ســاله، خواســتار تنظیــم اســتراتژی منطبــق بــر تغییــر اقلیــم و ابــاغ آن از 
ســوی مراجــع ذی ربــط بــه کشــاورزان گردیدنــد. در ادامــه حاضریــن در موضــوع بهــره گیــری 

موثــر از چــاه هــای آب اداره آبفــا شهرســتان کــه فاقــد اســتاندارد آب نوشــیدنی مــی باشــند بــه 
منظــور اجــازه بهــره بــرداری و حمــل آب بــا تانکــر بــرای آبیــاری باغــات و اشــجار مثمــر در 
حــال خشــکیدن کــه بــا توجــه بــه وقــوع تغییــر اقلیــم و خشکســالی کــم ســابقه شهرســتان 
ــه بحــث  ــه گســترش نهــاده و باعــث تغییــر ژرف جمعیتــی و ... مــی گــردد ب ــه شــدت رو ب ب
و بررســی و تصمیــم ســازی نهایــی پرداختنــد. در ادامــه موضــوع توزیــع مبالــغ حــق نکشــت 
کشــاورزان منطقــه مــورد بحــث، بررســی و تشــریک مســاعی قــرار گرفــت کــه مقــرر گردیــد بــا 
محوریــت اداره جهــاد کشــاورزی شهرســتان و همــکاری نظــام صنفــی کشــاورزان بــر مبنــای 
میــزان حــق آبــه و اراضــی زیــر کشــت تحــت شــبکه زاینــده رود، قــدر الســهم ایشــان احصــاء 
ــده از کشــاورزان  ــه شــماره حســاب اخــذ گردی ــی نکشــت ب ــع مال ــه تخصیــص مناب و در ادام

واریــز گــردد.

تکریم و معارفه فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد

ــاد،  ــف آب ــابق نج ــی س ــی انتظام ــی فرمانده ــین باباکان ــد حس ــرهنگ محم ــم س ــا تکری ب
ــال  ــه س ــرای س ــی کشــور ب ــروی انتظام ــده کل نی ــم فرمان ــا حک ــری ب ــم گوه ــرهنگ میث س

ــت. ــد داش ــده خواه ــر عه ــتان ب ــن شهرس ــئولیت را در ای ــن مس ــده ای آین
ــا حضــور  ــاد ب در مراســمی کــه در ســالن شــهروند مرکــز همایــش هــای شــهرداری نجــف آب
ــاد، معــاون  فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان، نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه  نجــف آب
اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه نجف آبــاد ، سرپرســت شــهرداری نجــف آبــاد و جمعــی 
از مســئوالن، معتمدیــن، خانــواده معظــم شــهدا و ایثارگــران، فرماندهــان نظامــی و انتظامــی، 

فرمانــده جدیــد انتظامــی شهرســتان نجف آبــاد معرفــی و از خدمــات فرمانــده ســابق قدردانــی 
شــد.

ــان  ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام ــدری فرمان ــا میرحی ــردار محمدرض ــم توســط س ــن مراس در ای
ــود  ــی نم ــاد معرف ــتان نجف آب ــی شهرس ــده انتظام ــوان فرمان ــری به عن ــم گوه ــرهنگ میث ،س
ــود  ــمت ب ــن س ــه از ۱۳۹۸ در ای ــی ک ــین باباکان ــدارمحمد حس ــرهنگ پاس ــات س و از خدم

ــی شــد. قدردان

ستاد مدیریت مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا 
ــی  ــاون عمران ــور مع ــا حض ــتان و ب ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــت مع ــه ریاس ب
فرمانــدار، بخشــداران محتــرم بخــش هــای تابعــه شهرســتان، اعضــاء شــورای تامیــن و ســایر 
اعضــاء مدعــو، ســتاد مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری پاندمیــک کرونــا در فرمانــداری 
شهرســتان نجــف آبــاد تشــکیل گردیــد. در ایــن نشســت آقــای مهنــدس راعــی، با گرامیداشــت 
ــین )ع(،  ــام حس ــام ام ــرد قی ــی از رویک ــت درک معرفت ــروح اهمی ــان مش ــا و بی ــام کرب قی
شــهادت حضــرت سیدالشــهداء )ع( و یــاران بــا وفــای ایشــان را بــه عمــوم شــیعیان و آزادگان 
ــاد تســلیت و تعزیــت گفتنــد. ایشــان در ادامــه  جهــان باالخــص مــردم شــریعتمدار نجــف آب
بــا تاکیــد بــر رعایــت مصرانــه شــیوه نامــه هــای اباغــی از ســوی ســتاد ملــی کرونــا باالخــص 
فرامیــن مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( و رئیــس جمهــور در برگــزاری ســوگواری ایــام 
مــاه محــرم بــا صیانــت از دســتور العمــل هــای بهداشــتی تاکیــد موکــد نمودنــد و بــر ضــرورت 
ــات  ــن مصوب ــین )ع( از ای ــداهلل الحس ــرت اباعب ــوگواران حض ــی و س ــات مذهب ــت هیئ تبعی

تصریــح نمودنــد. رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان بــا بیــان آمارهــای احصــا شــده از میــزان 
ــدی  ــش تصاع ــا از افزای ــک کرون ــاری پاندمی ــی از بیم ــان ناش ــتری و متوفی ــا، بس ــراد مبت اف
مــوارد ابتــا و فــوت ناشــی از بیمــاری کرونــا کــه عمومــا بــه دلیــل ضعــف فــردی و جمعــی 
ناشــی از عــدم رعایــت مســتمر پروتــکل هــای بهداشــتی اســت، ابــراز نگرانــی کردنــد. در ادامــه 
ــری  ــه گی ــت هم ــوطی از وضعی ــزارش مبس ــتان گ ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــر ش مدی
کوویــد ۱۹ طــی فــاز پنجــم و همچنیــن فراینــد واکسیناســیون در ســطح شهرســتان و شــیوه 
نظــارت بــر برگــزاری مراســم عــزاداری هــا در شهرســتان اشــاره نمودنــد. در انتهــا راهبردهــای 
اتخــاذ شــده در ســایر دســتگاه هــا توســط مســئوالن مرتبــط حاضــر در جلســه بیــان گردیــد 
و پــس از تحلیــل و بررســی رویکردهــا و اقدامــات صــورت گرفتــه توســط حاضریــن در پایــان 

مصوبــات فــی المجلــس بــه اعضــاء ســتاد ابــاغ گردیــد.
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             تنها یک چهارم تماس ها با 115 اورژانسی است
غفــور راســتین گفــت: مــوارد غیــر اورژانســی بیشــترین درصــد تماس هــای ۱۱۵ هســتند کــه مــواردی مثــل تمــاس اشــتباه، تمــاس 
تکــراری، تمــاس پیگیــری، ســواالت غیــر مرتبــط را شــامل می شــوند.. وی گفــت: امســال، ۲۴ درصــد تماس هــای مردمــی بــا ۱۱۵ 
ــوده اســت.مدیر حــوادث و  ــه همــراه ب ــه محــل حادث ــا اعــزام واحــد امــدادی ب ــوده کــه ب ــوارد اورژانســی ب اصفهــان در خصــوص م
فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان گفــت: بــا توجــه بــه مــوج پنجــم کرونــا، عمــده تماس هــای غیــر اورژانســی مرتبــط بــا ســواالت 
بیمــاری کرونــا و واکســن کرونــا اســت کــه ایــن مســاله، باعــث افزایــش بــار تماس هــای اورژانــس شــده و ضمــن اشــغال شــدن خطوط 
امــدادی، باعــث فرســایِش تــواِن کارشناســاِن اتــاق فرمــان اورژانــس می شــود.دکتر راســتین از هــم اســتانی های تقاضــا کــرد بــرای 
دریافــت مشــاوره کرونــا، بــا شــماره های ۴۰۳۰ و ۳۱۱۳ تمــاس بگیرنــد؛ ضمنــا بــرای ســوال در مــورد اطاعــات دارویــی بــا شــماره 

۱۹۰ تمــاس بگیرنــد.

 بتن ریزی سقف غربی مجتمع فرهنگی تفریحی باغ بهشت نجف آباد

مجموعــه بــاغ بهشــت باحضــور دکتــر جمالــی نــژاد معــاون وزیــر و رییــس ســازمان شــهرداری 
هــا و دهیــاری هــای کشــور و مســئولین اســتانی، شــهری و شهرســتان  کلنــگ زنــی شــد و 
درجلســه  تهــران بــا دکتــر محســن کوشــش تبــار  مدیــرکل دفتــر امــور اقتصــادی و خدمــات 
مالــی تمــام مراحــل ارایــه طــرح ایــن مجموعــه در جهــت دریافــت تســهیات قــرض الحســنه 
از ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری هــای کشــور و ســاخت مجتمــع فرهنگــی تفریحــی بــاغ 

بهشــت نجــف آبــاد صــورت پذیرفــت.
ــوان و  ــتفاده بان ــل اس ــری قاب ــی و هن ــی ، آموزش ــاخت های فرهنگ ــعه زیرس ــتای توس در راس
ــاز  ــوان در دو ف ــی از باغ بان ــت در بخش ــه باغ بهش ــداث مجموع ــا، اح ــای خانواده ه ــر اعض دیگ

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــی در دس ۱۸۰۰متر مربع
آغــاز عملیــات اجرایــی یکــی از ایــن فازهــا بــا اقداماتــی ماننــد اجــرای فونداســیون و ســتون ها 

ــی  ــت خانوادگ ــوان اس ــژه بان ــه وی ــه ک ــای یک طبق ــن فضاه ــت و در ای ــده اس ــی ش عملیات
اســتفاده خواهنــد شــد، امکاناتــی مانندســالن هــای ورزشــی تخصصــی بانــوان، ایروبیک، ســونا و 
جکــوزی مراکــز تفریحــی و آموزشــی، فروشــگاه هــای تولیــدات، مجموعــه کاس های آموزشــی 
و ســایر زیرســاخت هــای ویــژه بانــوان و فضاهــای ویــژه کــودکان پیــش بینــی  شــده اســت.

ــزی  ــن ری ــات بت ــاه ۱۴۰۰عملی ــخ هشــتم خردادم ــن ، در تاری ــر زمی ــزی  زی ــن ری ــس از بت پ
فوندانســیون کــف ایــن مجموعــه بــا ۵۰۰ تــن بتــن صــورت پذیرفــت  و در تاریــخ ۳۱ خردادمــاه 
پــس از  مرحلــه آرماتوربنــدی و قالــب بنــدی ســتون هــا ، ۲۰۰ تــن بتــن ریــزی دیــوار حائــل و 
ســتونها صــورت پذیرفــت و پنجشــنبه ۲۱ مردادمــاه ۱۴۰۰ نیــز ۳۵۰تــن بتــن ریــزی در ســقف 

غربــی صــورت گرفــت.

کشف 25۰ دستگاه ماینر قاچاق در نجف آباد
ــاد  ــتان نجف آب ــی شهرس ــس آگاه ــوران پلی ــرد: مأم ــار ک ــی، اظه ــران ریاح ــرهنگ کام س
ــتخراج  ــتگاه های اس ــاز از دس ــرداری غیرمج ــب و بهره ب ــه نص ــدام ب ــردی اق ــدند، ف ــع ش مطل
ارز دیجیتــال در یکــی از کارخانه هــای شــهرک صنعتــی علویجــه کــرده اســت کــه بافاصلــه 

ــدند. ــل ش وارد عم
وی افــزود: در بازرســی بــه عمــل آمــده ۲۵۰ دســتگاه ماینــر خارجــی قاچــاق کشــف شــد کــه 

کارشناســان مربوطــه ارزش محمولــه کشــف شــده را ۷۰ میلیــارد ریــال بــرآورد کردنــد.
رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: پرونــده مقدماتــی تشــکیل و 

یــک نفــر در ایــن رابطــه دســتگیر و بــه مرجــع قضائــی تحویــل داده شــد.

معرفی دبیر هیات موتورسواری و اتومبیلرانی

در مراسمی با حضور محمدامین موحد رییس اداره ورزش و جوانان
 علیرضا رستمیان و امید رستمیان رییس و دبیر سابق هیات موتورسواری شهرستان

محمدعلــی ســمیعی بــه عنــوان دبیــر جدیــد هیــات معرفــی شــد و ابــاغ خــود را دریافــت نمود.
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خبر کوتاه مدیران شهری به دنبال مدیریت یکپارچه و تاب آور باشند

 رئیــس مرکــز تحقیقــات افــق هــای نویــن در معمــاری و شهرســازی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آبــاد بــا بیــان اینکــه 
همه گیــری ویــروس کرونــا در دو ســال اخیــر مدیــران شــهری را بــا چالــش جدیــدی مواجــه کــرد، گفــت: ایــن بحــران نشــان 
داد مدیــران شــهری عــاوه بــر مدیریــت یکپارچــه شــهری بایــد بــه دنبــال مدیریــت شــهری تــاب آور نیــز باشــند تــا بتواننــد 

بــا بهره گیــری از  قابلیت هــای موجــود شــهر و ابتــکار عمــل، بحران هــای جدیــد احتمالــی را مدیریــت کننــد.
الهــام ناظمــی پیرامــون اولویــت هایــی کــه بایــد در حــوزه شهرســازی اصفهــان مدنظــر شــهردار ایــن شــهر قــرار گیــرد، اظهــار 
ــرژی و آب موضوعــات  ــرای مدیریــت ان ــه زیرســاخت هــای الزم ب کــرد: کاهــش آلودگــی هــای زیســت محیطــی و توجــه ب

مهمــی اســت کــه شــهردار جدیــد بایــد در اولویــت کاری خــود قــرار دهــد.

فعالیت 5مرکز »مثبت زندگی« در نجف آباد
ــاد گفــت: در حــال حاضــر، پنــج مرکــز غیردولتــی  رییــس اداره بهزیســتی شهرســتان نجف آب
ــد، در ســطح  ــه بهزیســتی را دارن »مثبتِ زندگــی« کــه امــکان انجــام بخشــی از وظایــف محول
شهرســتان فعــال هســتند و پیگیــری مســائل مربــوط بــه بیــش از ۱۵۰۰پرونــده را در دســتور 

کار دارنــد.
علیرضــا قناعتــکار بــا رایــگان خوانــدن تمامــی خدمــات ایــن مراکــز محله محــور گفــت: ۲مرکــز 
در بخــش مرکــزی شــهر نجف آبــاد، ۱مرکــز در یزدانشــهر، یکــی در گلدشــت و یکــی هــم در 
بخــش مهردشــت فعــال هســتند ولــی بــا توجــه بــه جمعیــت و تعــدد مســائل، بــه راه انــدازی 
مراکــز جدیــد نیازمندیــم به طوری کــه فقــط در مرکــز شــهر، حداقــل ۴مرکــز دیگــر بایســتی 

شــروع بــه کار کننــد.
قناعتــکار از انجــام الکترونیــک تمامــی خدمــات در ایــن مراکــز و حــذف کاغــذ ســخن گفــت و 
بــا تاکیــد بــر در دســترس تر شــدن خدمــات بهزیســتی بــرای اقشــار مختلــف، اضافــه کــرد: از 

نظــر کارشناســان بهزیســتی، مشــاوره قبــل از ازدواج و برگــزاری جلســات مشــاوره در موضوعاتی 
ماننــد انتخــاب همســر، مدیریــت زندگــی و تربیــت فرزنــد بایســتی اجبــاری شــود تــا درصــد 

قابــل توجهــی از آمــار طــاق، کاهــش پیــدا کنــد.
ــت:  ــز گف ــش نی ــت پوش ــه تح ــتان از جامع ــتی شهرس ــای بهزیس ــوص حمایت ه وی در خص
در موضــوع حمایت هــای بیمــه ای کــه شــامل مــواردی ماننــد پرداخــت حــق بیمــه کارفرمــا، 
تقبــل بخشــی از حــق بیمــه و پرداخــت حــق بیمــه افــرادی کــه بــه صــورت خویش فرمــا بیمــه 
ــا مجمــوع هزینــه ۱۹۳میلیــون  شــده اند می شــود، طــی یک ســال گذشــته بیــش از ۷۱نفــر ب

ــد. ــرار گرفته ان تومــان مــورد حمایــت ق
حمایت هــای مربــوط بــه بخــش خویش فرمایــی، بیشــتر در مــورد مددجویانــی اعمــال 

ــد. ــه دارن ــتگی فاصل ــا بازنشس ــر از آن ت ــا کمت ــال ی ــه ۵س ــود ک می ش

امیررضــا نقــش رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مســتقل نجف آباد در جشــنواره سراســری رشــد 
دانشــگاه آزاد اســامی مقــام نخســت را بیــن رؤســای برتــر واحدهــای دانشــگاهی در امــور کانون های 

فرهنگــی به خــود اختصــاص داد.
علی اکبــر حســین رضا معــاون فرهنگــی دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مســتقل نجف آبــاد 
نیــز بیــن معاونــان فرهنگــی دانشــجویی واحدهــای دانشــگاه آزاد اســامی عنــوان معــاون فرهنگــی 
شایســته تقدیــر را بــه دســت آورد و بــه ایــن ترتیــب مقــام نخســت جشــنواره سراســری رشــد بــه 

دانشــگاه آزاد اســامی واحــد مســتقل نجف آبــاد رســید.
ــای فرهنگــی  ــت، کانون ه ــن موفقی ــا تشــریح چگونگــی ای ــا ب ــا آن ــو ب حســین رضا در گفت وگ
دانشــجویی را متشــکل از دانشــجویانی بــا عایــق دینــی، فرهنگــی، اجتماعــی، ادبــی، رســانه ای 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــی ب ــی و مشــارکت گروه ــت جمع ــه فعالی ــه در تجرب ــری دانســت ک و هن
ــی  ــت فرهنگ ــذار در مدیری ــای اثرگ ــه قطب ه ــگاهی و ازجمل ــای دانش ــن مجموعه ه مهم تری

ــد. ــمار می رون ــگاه به ش دانش
معــاون فرهنگــی دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد افــزود: تقویــت کانون هــای 
فرهنگــی دانشــجویی و رشــد فــردی و اجتماعــی آنهــا ازجملــه مهم تریــن رســالت های 
معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی در دانشــگاه اســت. برایــن اســاس جشــنواره سراســری 
ــژه کانون هــای فرهنگــی دانشــجویی واحدهــای دانشــگاه آزاد اســامی برگــزار شــد رشــد وی

وی مهم تریــن اهــداف برگــزاری جشــنواره سراســری کانون هــای فرهنگــی و اجتماعــی 
دانشــجویان را تبییــن و تحقــق اندیشــه های حضــرت امــام خمینــی)ره( و حرکــت در مســیر 
منویــات مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( دانســت و بیــان کــرد: شناســایی ظرفیــت و 
توانمنــدی کانون هــای فرهنگــی دانشــجویی، شناســایی و ارزش نهــادن بــه تولیــد آثــار برتــر و 
تقویــت رشــدهای انقابــی، هویت بخشــی بــه نهادهــای دانشــجویی، گســترش کمــی و کیفــی 
ــتر  ــری و... در بس ــی هن ــی اجتماع ــاالن فرهنگ ــویق فع ــی، تش ــی گروه ــای فرهنگ فعالیت ه

ــوده اســت. ــن جشــنواره ب ــزاری ای ــداف برگ ــر اه ــی دانشــجویی از دیگ ــای فرهنگ کانون ه
ــاد بــه تعــداد ۲۱ کانــون  معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آب
فرهنگــی فعــال، ۳۴ اثــر ارســالی بــه جشــنواره و کســب امتیــاز هفــت اثــر برگزیــده کشــوری 
ایــن دانشــگاه اشــاره کــرد و افــزود: بــا بررســی امتیــازات واحدهــای شــرکت کننــده، امیررضــا 
نقــش مقــام نخســت کشــوری در بخــش رؤســای برتــر واحدهــای دانشــگاهی در امــور کانون هــا 

و معــاون فرهنگــی و دانشــجویی شایســته تقدیــر در ایــن جشــنواره معرفــی شــدند.
حســین رضا اظهــار کــرد: در بخــش دانشــجویان عضــو کانون هــای فرهنگــی واحدهــای 
دانشــگاهی کشــور، حمیــد عندلیــب شایســته تقدیــر در بخــش خوشنویســی، امیــن اصانــی 
رتبــه ســوم در بخــش پادکســت، منیــژه حیــدری رتبــه دوم در بخــش نقاشــی، زحــل توکلــی 

رتبــه اول در بخــش صنایــع دســتی، پریســا شــکراللهی رتبــه دوم در بخــش تذهیــب و نگارگری 

و راحلــه الســادات فاطمــی رتبــه اول در بخــش پادکســت بــه کســب کردند.

مقام نخست جشنواره رشد به دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد

مراسم عزاداری دهه اول محرم نجف آباد
بــه همــت پایــگاه مقاومــت بســیج صیــاد شــیرازی حــوزه مقاومــت امــام حســین علیــه الســام  
و پایــگاه مطهــره  حــوزه خواهــران حضــرت زهــرا ســام اهلل علیهــا، مراســم عــزاداری ســرور 
ــا ســخنرانی حجــت االســام  ــه الســام ب و ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبــداهلل الحســین علی
قاســمی و مداحــی مداحــان اهــل بیــت  بــا رعایــت کامــل پروتــکل هــای بهداشــتی همــراه بــا 
توزیــع بســته هــای فرهنگــی  بیــن عــزاداران حســینی در دهــه اول مــاه محــرم همچــون ســال 

هــای قبــل در مــکان مجموعــه ورزشــی کلــوپ کســری برگــزار مــی گــردد.
قابــل ذکــر اســت امســال برگــزاری عــزاداری ســاالر شــهیدان بــا ســال های قبــل تفــاوت دارد 
ــا روایتگــری راویــان هشــت ســال دفــاع  و آن اینکــه هــر شــب بــه یــاد یــک شــهید محلــه ب
ــه الســام  ــداهلل الحســین علی ــان عــزاداران اباعب ــز میزب ــی نی مقــدس و یــک ســخنران بصیرت

مــی باشــد.
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                                                                 پلیس در همه جا برای امنیت و سالمت روان جامعه حضور دارد
ــکر از  ــن تش ــاد ضم ــتان نجف آب ــی شهرس ــده انتظام ــه فرمان ــم و معارف ــه تکری ــناتی در جلس ــی حس ــام مصطف  حجت االس
ــاً  ــرد و مخصوص ــکر ک ــد تش ــدا را بای ــای خ ــرد: نعمت ه ــار ک ــاد اظه ــی نجف آب ــین انتظام ــده پیش ــی، فرمان ــات باباکان زحم
ــرد. ــه کار ب ــه خــدا ب ــات خــدادادی را در راســتای رشــد و رســیدن ب ــدرت را دارد کــه امکان ــن ق ــران خــوب کــه ای نعمــت مدی

حســناتی بــا اشــاره بــه فعالیت هــای نیــروی انتظامــی مطــرح کــرد: دامنــه فعالیت هــای پلیــس بســیار زیــاد اســت و در همــه 
جــا بــرای امنیــت و ســامت حضــور دارد، پلیــس در ایجــاد ســامت روان جامعــه و ایجــاد وحشــت بــرای کســانی کــه قصــد 

برهــم زدن ســامت روان جامعــه را دارنــد، نقــش مهمــی دارد.
محمدحســین باباکانــی بعــد از ۳۰ ســال خدمــت در مســئوولیت های خطیــر نیــروی انتظامــی اســتان اصفهــان مــرداد مــاه 

ــد. ــاد ش ــی نجف آب ــده انتظام ــی فرمان ــم گوهری آران ــد و میث ۱۴۰۰ بازنشســته ش

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــه همــراه بخشــدار بخش مرکــزی شهرســتان و هیات 
همــراه در محفــل عــزاداران بســیجی، حضــرت ابــا عبــداهلل الحســین )ع( در ســالروز شــهادت حضرت 
مســلم ابــن عقیــل )ع( حاضــر و ضمــن گفتگــو بــا ایــن عزیــزان از رونــد جــاری در عــزاداری هــای 
شهرســتان آگاهــی یافتنــد. در ایــن مراســم کــه تحــت نظــارت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی ابــاغ 
شــده از ســوی ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا برگــزار گردیــد، حاضرین 
ضمــن اســتماع ســخنان خطیبــان روحانــی، واعظیــن و مادحیــن در رثــاء حضــرت اباعبــدا هلل )ع(، 
حضــرت قمــر بنــی هاشــم )ع( و شــهدای دشــت کربــا، گریســتند و بــه عــزاداری پرداختنــد و فــرا 
رســیدن مــاه محــرم الحــرام، مــاه پیــروزی خــون بــر شمشــیر را گرامــی داشــتند. در حاشــیه ایــن 
مراســم آقــای مهنــدس راعــی، بــا آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات و ســوگواری هــای همــه مــردم 
عزیــز ایــران، باالخــص مردم متدین و شــریعتمدار شهرســتان، خواســتار برگــزاری مراســمات مذهبی 
در فضاهــای بــاز و رعایــت مجدانــه شــیوه نامــه هــای بهداشــتی از جملــه اجبــار در بهــره منــدی از 
ماســک، رعایــت فاصلــه اجتماعــی، ممانعــت از پذیرایــی فاقــد دســتور العمــل هــای بهداشــتی و ... 
گردیــد. ایشــان در پایــان از مــردم شــریف و فهیــم شهرســتان خواســتند بــا درک معرفــت بیشــتر 
از حــوادث عاشــورا در راســتای صیانــت و ســیادت از دســتاورد هــای ملــی و مذهبــی حضــرت ســید 

الشــهداء )ع( بیشــتر از پیــش مقیــد و کوشــا باشــند.

حضور فرماندار ویژه شهرستان در محفل عزاداری بسیجیان نجف آباد

ــل  ــی بدی ــش ب ــه نق ــاره ب ــا اش ــواده شــهید حججــی ب ــا خان ــدار ب ــی   در دی اســماعیل قربان
ــون  ــران را مدی ــت ای ــه ی مل ــاب، هم ــان اســام و انق ــاع از کی ــرم در دف ــع ح ــهدای مداف ش
مجاهــدت شــهید حججــی و شــهدای مدافــع حــرم دانســت و گفــت: شــهدایی کــه بــا اخــاص 
ــاع از حــرم هــای اهلبیــت عصمــت و طهــارت پرداختنــد و  ــه دف ــت ب تمــام در ســرزمین غرب
ــا نثــار خــون پاکشــان نخــل اســتوار اســام و انقــاب را آبیــاری کردنــد؛ قطعــا در پیشــگاه  ب
ــن  ــون ای ــون خ ــا را مدی ــد م ــم خداون ــد و امیدواری ــژه ای برخوردارن ــگاه وی ــد از جای خداون

ــرار ندهــد. ــز ق شــهیدان عزی
ــی از دوران  ــان خاطرات ــه بی ــرافراز ب ــهید س ــن ش ــواده ای ــدار خان ــن دی ــت در ای ــی اس گفتن

ــد. ــان پرداختن ــار ایش ــر افتخ ــی سراس زندگ
در پایــان حاضریــن بــا حضــور بــر ســر مــزار ایــن شــهید بزرگــوار  و همچنیــن چنــد تــن از 
ــا آرمانهــای  شــهدای مخابراتــی مدفــون در گلــزار شــهدای نجــف آباد،ضمــن قرائــت فاتحــه ب

امــام راحــل و شــهیدان تجدیــد میثــاق کردنــد.
شــهادت شــهید محســن حججــی در ۱۸ مــرداد ســال ۱۳۹۶ بــه دســت نیروهــای داعــش در 
ســوریه نقطــه عطفــی در دوران حضــور رزمنــدگان ایــران در ســوریه بــود. دور از انتظــار نیســت 
اگــر بگوییــم قبــل از شــهادت حججــی عــده کمــی از مــردم بــه دنبــال اخبــار و حــوادث ســوریه  
بودنــد، بــا وجــود شــهادت رزمنده هــای زیــادی از ایــران اســامی و حضــور قدرتمنــد ایــران در 
کنــار ارتــش ســوریه در مقابــل بــا متجــاوزان تکفیــری امــا شــهادت مدافعــان حــرم در ســوریه 
و عــراق غریــب بــود. امــا پــس از شــهادت محســن حججــی و اخبــار و فیلم هــا و تصاویــری کــه 
از نحــوه شــهادت او در رســانه ها مخابــره شــد بــه یکبــاره نــام مدافعــان حــرم و دفــاع جانانــه 
ــر ســر زبان هــا انداخــت. همانطــور کــه مقــام معظــم  ــان در طــول چهــار ســال مقاومــت ب ان
رهبــری در ســخنان خــود دربــاره ایــن شــهید گفتــه بــود، بــه واقــع شــهید حججــی حجــت 
ــی رحمــی و تجاوزگــری  ــات تکفیری هــا و ب ــا همــگان شــاهد جنای ــرای مــردم شــد ت خــدا ب

آنــان علیــه مــردم ســوریه باشــند.
از همیــن رو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی روز ۱۸ مــرداد، ســالروز شــهادت شــهید محســن 
حججــی را بــه نــام روز بزرگداشــت شــهدای مدافــع حــرم نام گــذاری کــرد. تــا بــه پــاس ایــن 
ــرم آل اهلل و  ــاع از ح ــهدای آن در دف ــرم در ش ــان ح ــادت های مدافع ــداکاری و رش روز از ف

حمایــت از مــردم جنــگ زده کشــورهای عــراق و ســوریه قدردانــی کننــد.
ــود. جهادگــر  ــاد اصفهــان ب ــد ۲۱ تیــر ســال ۱۳۷۰ در شــهر نجــف آب محســن حججــی متول
و فعــال عرصــه فرهنگــی کشــور عضــو ســپاه پاســداران انقــاب اســامی در لشــکر زرهــی ۸ 
نجــف اشــرف بــود کــه بــرای دفــاع از حــرم آل اهلل بــه ســوریه رفــت. در مــرداد ســال ۱۳۹۶ 

در نزدیکــی مــرز ســوریه بــا عــراق بــه اســارت تروریســت های داعــش درآمــد و پــس از دو روز 
خبــر شــهادت او مخابــره شــد. او در زمــان شــهادت ۲۵ ســال ســن داشــت و از او یــک فرزنــد 
پســر ۲ ســاله بــه یــادگار مانــده بــود. خیلــی زود تصویــری از او کــه در آن یکــی از افــراد داعــش 
پشــت ســر وی بــا خنجــر ایســتاده اســت در شــبکه های اجتماعــی منتشــر شــد کــه بازتــاب 

زیــادی را در پــی داشــت.

دیدار مدیر مخابرات منطقه اصفهان با خانواده شهید حججی
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خبر کوتاه تهدید سه هزار هکتار از باغ های شهرستان نجف آباد

مدیــر جهــاد کشــاورزی نجــف آبــاد گفــت: خشکســالی و کمبــود آب امســال ســه هــزار و ۲۰۰ هکتــار بــاغ ایــن شهرســتان را تهدیــد 
می کنــد بــه گونــه ای کــه بــه ناچــار بــا تانکــر بــه باغ هــا آبرســانی می شود.حســن صالحی افــزود: بــه دلیــل کمبــود آب تولیــد محصوالت 
باغــی در ایــن منطقــه کاهــش یافتــه اســت و پیــش بینــی می شــود تــا پایــان امســال فقــط ۲ هــزار و ۲۰۰ تــن محصــول برداشــت شــود.

وی بــا بیــان اینکــه ارزش افــزوده بــرای امــاک بــا تغییــر کاربــری اراضــی بــرای مالــکان اجــرا می شــود، گفــت: برخــی از افــراد در قالــب 
خریــد و فــروش باغ هــا کــه شــماری از آنــان بــدون هویــت شــغلی هــم هســتند اراضــی کشــاورزان را در متــراژ بــاال و بــه قیمــت بســیار 
ناچیــز خریــداری می کننــد و پــس از تفکیــک، پاک بنــدی و ایجــاد برخــی زیرســاخت ها، بــه ده هــا برابــر قیمــت اولیــه می فروشــند.

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان نجــف آبــاد افــزود: امســال ۳۰۰ پرونــده تغییــر کاربــری غیرمجاز در این منطقه تشــکیل شــده اســت 
کــه بــر اســاس حکــم دادگاه قلــع و قمــع ســاختمان انجــام و مجــازات نقــدی بــرای متخلفــان پیــش بینی می شــود.

سام بر خون خدا
سام بر رحمه اهلل  الواسعه

سام بر نور چشم رسول اکرم صلی  اهلل  علیه  و آله  و سلم
سام بر فرزند شهید امیرالمومنین، علی علیه السام و بی بی فاطمه زهرا  سام  اهلل  علیها

سام بر شافع روز جزا
سام بر آن که مائک در عزایش می گریند

سام بر کسی که بیعتش را شکستند
سام بر آقایی که حامی دیگران بود و خود بی یاور ماند

سام بر محاسن خضاب شده  اش
سام بر چهره به خاک و خون آلوده  اش

سام بر دندان کوبیده  موال با چوب خیزران و چوب دستی عبیداهلل ملعون
سام بر سر مقدسی که بر فراز نیزه عدوان زده شد

سام بر تشنگی کشیده در کنار نهر آب
سام بر حسین )ع( و فرزندان فرزانه و اصحاب عزیزش

و سام بر دشت تفتیده عشق!
سام بر میدان عشق بازی یاران عاشق دل باخته کوی معشوق

سام بر تو ای کربا
سام بر تو ای دشت پر با

ســام مــرا بــا گلــوی بغــض فروخــورده ات و چشــمان مــواج از دریاچــه اشــک دل تنگــی ات و بــا جگــر 
ــاره ات پاســخ گو ســوخته  ات و قلــب پاره پ

کربــا! می خواهم که با تو سخن بگویم!
می  خواهــم بقچــه حرف هــای بــر دوش مانــده  ام را بــرای تــو پهــن کنــم؛ نمی  دانــم، نمی  دانــم تــاب 
شــنیدن حرف هایــم را داری یــا نــه؟ بــا تــو ســخن می گویــم، تویــی کــه آن محزون تریــن روز را در 

خــود دیــدی! تویــی کــه از غــم موالیــت از ازل تــا بــه ابــد عــزاداری!
کربا، از غروب عاشورا بگو...

براستی آن روز چه کشیدی؟ شنیده ام که غروب روز عاشورا برای تو سخت التهاب آور بود؟
ــران و  ــردی و غ ــن می ک ــر ت ــاس رزم ب ــر آن لب ــودی ه ــر در اســارت خــاک نب ــه اگ ــن دارم ک یقی

ــردی! ــه می ب ــدی، حمل ــدگان اب ــان و نفرین ش ــر آن ملعون ــار، ب ــان ب آتش فش
کربــا! بگــو کــه آن ســه روز و دو شــبی کــه پیکرهــای شــقایق رنــگ قافلــه عشــق بــر پیشــانی پینه  

بســته ات میهمــان بودنــد بــا آنــان چه هــا گفتــی؟
کربــا، برایــم از اصحــاب بگــو! آنــان کــه باوفاتریــن اصحــاب تاریــخ بودنــد. از چهره هــای برافروختــه و 

هیجان زده شــان بــرای تکــه تکــه شــدن در راه حســین )ع( بگــو...
ــود، آن قــدر کــه آن  ــه رســول اهلل )ص( ب ــا! از علی اکبــر )ع( بگــو کــه شــبیه ترین بنی هاشــم ب کرب
ملعونــان لحظــه ا ی پنداشــتند مبــادا رســول خــدا )ص( بــه میــدان آمــده! از داغ شــهادت فرزنــد بگــو؛ 
چگونــه قلــب سیدالشــهدا )ع( را جریحــه دار کــرد! از آن لحظــه ای بگــو کــه آقا از روی اســب میــدان را 
تماشــا می کــرد، پی درپــی بــا هــر ضربــه علــی )ع( می گفــت ماشــاءاهلل! ال حــول و ال قــوه اال بــاهلل! 

و بــه یک بــاره ذکــر لبــش شــد:
»انا هلل و انا الیه راجعون!«

از لحظــه ای بگــو کــه ســر در کنــار پیکــر دردانــه اش گذاشــت و ملتمســانه منتظــر بــود تــا فرزنــد، بار 
دیگــر پــدر را صــدا بزنــد! از پیکــر مثلــه شــده و اربــا اربــا شــده عزیــز زهــرا )س( بگــو! بگــو برایــم 

چگونــه جوانــان بنی هاشــمی بــدن علــی اکبــر )ع( را بــه خیمه هــا بازگرداندنــد! بگــو...
 کربــا، از قاســم )ع( کــه امانــت بــرادر بــود بگــو! از پســربچه ای کــه خطــاب بــه عمویــش شــهادت را 
»احلــی مــن العســل« خوانــد! او کــه هیــچ لبــاس رزمــی انــدازه تنــش یافــت نمی شــد! از لحظــه وداع 
بــرادرزاده بــا عمویــی بگــو کــه برایــش پــدر بــود! از نبــرد حیــدری فرزنــد مجتبــی )ع( بگــو و از پیکر 

قد کشــیده اش پــس از شــهادت...
کربــا، از بــاب الحوائــج شــش ماهــه، مظلوم تریــن مظلــوم تاریــخ بگــو! از علی اصغــر )ع( آن طفــل 
شــیرخواره ای کــه آن دم کــه نــوای »هــل مــن ناصــر ینصرنــی« پــدر را شــنید، خــود را از گهــواره 
بیــرون پــرت کــرد تــا بــه یــاری پــدر غریبــش بپیونــدد! بگــو کــه چگونــه تیــر ســه شــعبه گلــوی 

نازنینــش را دریــد و او را در آغــوش پــدر شــهید کــرد...
کربــا بگــو: »ســقای تشــنه لب « یعنــی چــه؟ آیــا عجیــب نیســت؟ می  دانــم کــه در حافظــه  ات ایــن 
تصویــر مانــده اســت، آن جــا کــه ســقایی تشــنه لب بــر لــب آب جــان بــه جانــان تقدیــم کنــد. از آن 
لحظــه ای بگــو کــه فاطمــه زهــرا )س( نالــه مــی زد: »وای پســرم!« از اولیــن و آخریــن بــاری بگــو کــه 
قمــر بنی هاشــم، موالیــش را بــرادر خطــاب کــرد! از داغ زاده   ام البنیــن )س( بگــو کــه کمــر مــوال را 
شکســت! از لحظــه ای بگــو کــه امــام حســین )ع( دســتان بریــده عبــاس )ع( را در آغوش گرفتــه بود و 
می بوســید! از آن لحظــه ای کــه آقــا به ســوی خیمه هــا رفــت و پرچــم خیمــه عمــو را پاییــن کشــید، 

نالــه اهــل حرم بلنــد شــد و امیدشــان ناامیــد! حرم...عمو...آب...عطــش...!
کربــا بگــو آیــا یــادت هســت کــه خیــل خصــم ســر کبوتــر قافله ســاالر عشــق را بــر ســرنیزه کردنــد 
و بــا خــود بردنــد؛ ولــی هنــوز دشــت پــر از نــور و صفــا بــود؟ خیمه  هــای اهــل حــرم را بــه آتــش 

کشــیدند تــا شــاید خشــم و غضبشــان فــرو نشــیند و غافــل از این کــه آه طفــان حــرم بــاز آنــان را 
بــه آتــش خواهــد کشــانید!

کربــا از دل ام المصائــب )س( بگــو! از حرقــه قلــب دخــت امیرالمونیــن )ع( بگــو کــه چگونــه آتــش  
گرفتــه بــود و زبانه  هــای جان ســوز غــم ســنگین  دل زینــب )س( همچنــان و پــس از ســال ها گــذر 
از آن واقعــه، دل اهــل والی علــی )ع( را بــه درد مــی  آورد. کربــا برایــم از ســخت ترین و عاشــقانه ترین 

خداحافظــی تاریــخ بگــو. آن دم کــه امــام حســین )ع( بــرای آخریــن بــار بــه خیمــه خواهــر رفــت.
ــو هیــچ گاه ســوخته آتــش فــراق مــوال نبــودی!  ــی ت ــم دردکشــیده و غم دیــده ای؛ ول ــا می دان کرب
کربــا تــو تازیانــه و ســیلی نخــورده ای! تــو غــم غربــت نچشــیده ای! تــو سرپرســت کاروان یتیمــان و 
رنج کشــیده ترین طفــان تاریــخ نبــودی! ای کربــا امــان از دل زینــب )س(! امــان از دل زینــب )س(! 

امــان از دل زینــب )س( کــه چــه گذشــت بــر او!
این هــا را مــن برایــت می گویــم؛ می دانــی در شــام، آن ملعــون منحــوس طلعــت، بــرای رقیــه )س( 

چــه هدیــه ای فرســتاد؟ می دانــی...
آه! آه! آه! این هــا را ندیــدی؛ ولــی مــن طاقــت ادامــه نــدارم! نمی خواهــم روضه خــوان تــو باشــم  کــه 

نــه تــو تــاب شــنیدن داری و نــه مــن تــاب گفتــن!
ــه   کربــا تــو از روز ازل از خورشــید حســین )ع( ســوختی و در عزایــش خــون گریســتی، شــاید ب

همیــن خاطــر باشــد کــه آن قــدر ســوزانی و خشــک!
ای کربــا تــو بزرگ تریــن مصیبــت تاریــخ را کشــیده ای. مصیبتــی بــه وســعت زمیــن و آســمان ها 
و بــه پــاداش ایــن داغ بــزرگ، خداونــد بــر تــو منــت نهــاد و پیکــر دردانــه اش را در تــو جــای داد تــا 
مرهــم غمــت باشــد و تــو افضــل ســرزمین های عالــم شــدی و تــو را بــا خــاک تفــوق داد! ای کربــا 

تــو خــاک نیســتی، اگــر نــه خوردنــت مســتحب نبــود!
کربــا نامــت را کــه بــر زبــان جــاری می  کنــم ســیل اشــک از دیدگانــم جــاری می  شــود؛ نمی  دانــم 
و واقعــا هــم نمی  دانــم چــه ســری در ایــن میــان نهفتــه اســت، در حیرتــم کــه کام جــان تــو از فــرط 
تشــنگی خشــک خشــک اســت؛ ولــی دل مــن از دوری روی تــو و از زمزمــه نــام تــو بــه دیدگانــم 

فرمــان ســیل اشــک می  دهــد و...
تو خود بگو چه رازی در این میان نهفته است؟

کربا، مدت هاست در آرزوی دیدار تو می  سوزم و می  سازم
کربا عطش استشمام بوی سیب وجودم را ذوب می کند

کربا تو خود عنایتی کن و مرا به آستانت  بخوان
کربا جواب سامم را بده با هر زبانی که تو را بیشتر رضاست!

و ای کربا! می دانم تو هم مثل ما منتظری! منتظر منتقم خون حسین )ع(!

سالم بر تو ای کربال
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                                                                         توصیه مدیرعامل آتش نشانی به مردم
هاشــم یوســفی مدیرعامــل آتش نشــانی یاســوج گفــت: متاســفانه بــاور غلطــی در بیــن مــردم ایجــاد شــده کــه بــرای نشســت چــاه 
فاضــاب از ســنگ آهــک اســتفاده می کننــد. وی بــا اشــاره بــه انفجــار فاضــاب خانگــی هفتــه گذشــته و حادثــه نجف آبــاد کــه منجر 
بــه فــوت خانــم ســی و ســه ســاله شــد، افــزود: عامــل هــر دو انفجــار انداختــن ســنگ آهــک درون چــاه خانگــی بــوده اســت، ســنگ 
آهــک بــا آب حــرارت ایجــاد می کنــد و چــاه مســتعد انفجــار می شــود.. بــه شــهروندان توصیــه می کنیــم بــرای ســامتی خــود و 
خانــواده ایــن مــوارد را رعایــت کننــد.وی ادامــه داد: مــردم ناخواســته مــواد قابــل اشــتعال یــا ســریع  االشــتعال ماننــد بنزیــن، تینــر و 
پســماند هــر چیــزی کــه اســتفاده می کننــد درون چــاه می اندازنــد، چــاه بــه دلیــل داشــتن گاز آمونیــاک، متان و ســولفید هیــدروژن 
مســتعد انفجــار اســت و بــا کوچکتریــن جرقــه ای انفجــار رخ می دهد.ایــن مســئول در پایان تاکیــد کرد مــردم از انداختن ســنگ آهک 
و یــا هــر نــوع مــواد قابــل اشــتعال بــه فاضــاب خانگــی کــه منجــر بــه ایجــاد حــرارت و انفجــار در چــاه می شــود خــودداری کننــد.

ادامه از صفحه ۱

ــتای  ــا( و در راس ــام اهلل علیه ــرت معصومه)س ــران حض ــیج خواه ــت بس ــوزه مقاوم ــت ح ــه هم ب
ــق  ــوان ازدواج موف ــاد، کارگاه مشــاوره پیــش ازازدواج باعن ــه امیرآب کاهــش آســیب طــاق درمنطق
ویــژه دختران۱۷ســال بــه بــاال بــه همــراه مــادران باحضــور دکتــر افضــل مشــاور خانــواده وحقوقــدان 

ــواده برگــزار گردیــد. خان
دکتــر افضــل مباحــث خــود را بــا بیــان ایــن جملــه آغــاز کــرد: عشــق در شــروع زندگــی مشــترک 
و وصلــت ازدواج بیــن زن و شوهربسیارمهم اســت،با ایــن حــال عوامــل دیگــری هــم هســتند کــه در 

ازدواج موفــق تأثیرگــذار هســتند.
ایشان درادامه گام های هفتگانه ازدواج موفق را بیان کردندکه شامل موارد زیر می باشد.

۱:انگیزه درست برای ازدواج

۲:داشتن شرایط مناسب برای ازدواج
۳:داشتن دالیل درست ومنطقی برای ازدواج

۴:آمادگــی فردی)مهمتریــن آنهــا شــامل:آمادگی جســمی،فکری و عقلــی، جنســی، مالــی، 
فرهنگی،خانوادگــی(

۵:انتخاب فردمناسب برای همسری)مهمترین گام(
۶:داشتن و یا کسب مهارت های الزم و اساسی همسرداری

۷:کمک ازمشاوردرفرایندانتخاب
دکتــر افضــل دالیــل اصلــی طــاق را نیــز شــامل عــدم انتخــاب همسرمناســب، عــدم مهارت هــای 

زندگــی، دخالت هــای اطرافیــان و وجــود مشــاورین و وکای غیرمتعهــد بیــان نمودنــد.

برپایی کارگاه ازدواج موفق در نجف آباد

شــرکتی دانــش بنیــان در شــهرک صنعتــی نجــف آبــاد، بــرای اولیــن بــار در کشــور، 
اســت. کــرده  تولیــد  را   A انــرژی  رده  بــا  فــاز  تــک  و  مصــرف  کــم  کولــر  موتــور 

محمــد توکلــی مدیــر عامــل ایــن شــرکت مــی گویــد: حفاظــت در برابر نوســانات ولتــاژ، حفاظــت در 
مقابــل قفــل شــدگی شــافت، ضــد آب بــودن، راندمــان ۹۱درصــدی، داشــتن کلیــد محافــظ جــان، 
کاهــش ۶۰ درصــدی مصــرف انــرژی و کنتــرل دســتی دور موتــور در ۷ دور در کنــار امــکان کنتــرل 

هوشــمند دور آن بــر اســاس درجــه حــرارت محیــط، از جملــه ویژگــی هــای ایــن موتــور هســتند.
توکلــی ادامــه داد: از ایــن موتــور کــه دارای اســتاندارد ملــی ایــران و CE  اروپــا اســت، ســالیانه ۲۰ 
هــزار عــدد تولیــد شــده و عــاوه بــر تامیــن نیــاز داخــل، ۵ درصــد آن بــه عــراق صــادر مــی شــود.
دارد. دنبــال  بــه  ارزی  جویــی  صرفــه  دالر  ۴میلیــون  ســالیانه  شــرکت،  ایــن  تولیــدات 

تولید اولین موتور کولر آبی کشور با رده انرژی A در نجف آباد
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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 تاسوعای حسینی

ساقی لشکر مـن مهربان یاور مـن
رفت وتنها شده ام در میدان

او علمدارم بود بهترین یارم بود
مانده تا وقت وداع بر پیمان

مـن بنازم ادبش خشکی لعل لبش
زده با سنگ وفا بر شیطان

آن چنان جنگیده صف دون برچیده کـه
سپاهی شده از او حیران

شهید بخشعلی صادقی پور
ــا  ــش را ت ــود. درس ــل ب ــدان مح ــدرش از معتم ــد. پ ــا آم ــه دنی ــاد ب ــن ۱۳۳۰ در نجف آب بهم
دیپلــم تجربــی ادامــه داد و کنــارش، کارهــای کشــاورزی و صنعتــی را دنبــال کــرد. زیــاد کتــاب 

ــراه داشــت. ــی هم ــد و همیشــه قرآن می خوان
بیشــتر اوقــات، نمــازش را بــه جماعــت در مســجد می خوانــد. از ۱۷ تــا ۲۴ســالگی در کارخانــه 
ریســندگی نجف آبــاد کار کــرد و بــا فعــال شــدن مبــارزات انقابــی، مشــغول پخــش اعامیه هــا 
و نوارهــای حضرت امــام شــد. موقــع بازگشــت حضــرت امــام بــه کشــور، رفــت تهــران و ســال۵۸ 
ــود و  ــاد ب ــوزش نجف آب ــز آم ــنگین در مرک ــاح های نیمه س ــی س ــی مرب ــد. مدت ــپاه ش وارد س
ــان  ــا اشــرار، قاچاقچی ــت و ب ــر عهــده گرف ــز را ب در مقاطعــی فرماندهــی ســپاه ســمیرم و نطن

موادمخــدر و قاچــاق کاال مقابلــه کــرد.
مدتــی هــم بــه عنــوان نگهبــان، در کنــار دانشــجویان پیــرو خــط امــام در ســفارت ســابق آمریکا 
فعالیــت داشــت و مدتــی پــس از شــروع جنــگ، بــا تعــدادی از نیروهــا راهــی ســرپل ذهاب شــد.

ــۀ برکــت  ــه معنویت شــان توجــه داشــت. عــزای امام حســین را مای ــود و ب عاشــق بســیجی ها ب
ــه  ــن هم ــت، بی ــه داش ــی ک ــت کام و صداقت ــن خلق، جذابی ــر حس ــه خاط ــت و ب می دانس
محبــوب بــود. بیشــتر کار می کــرد تــا شــعار بدهــد، کارهاییــش را بــه دوش بقیــه نمی انداخــت 

ــرد. ــول می ک ــِش کار را قب ــخت ترین بخ ــه، س و همیش
ــم  ــر ه ــت س ــش، ۲روز پش ــای گردان ــازی دراز، نیروه ــات ب ــر در ارتفاع ــات اهلل اکب ــی عملی ط
حمــات دشــمن را دفــع کردنــد و خیلــی از آن هــا شــهید شــدند. بــرای هدایــت نیروهایــش، 

ــس از عقب نشــینی  ــرد و پ ــردد می ک ــول خــط ت ــر دشــمن، در ط ــد و تی ــر دی ــجاعانه و زی ش
نیروهایــش، بــا اصابــت گلولــه ای زخمــی شــد و ۱۶شــهریور۶۰ در ۳۰ســالگی در راه بیمارســتان 

تبریــز، بــه شــهادت رســید.

به مناسبت روز ملی شهدای مدافع حرم در نجف آباد

حــوزه امــام حســن مجتبــی علیــه الســام ناحیــه نجــف آبــاد در روز ملــی شــهدای مدافــع حــرم 
و روز شــهادت شــهید ســرافراز محســن حججــی اقــدام بــه برگــزاری رژه موتوریــاز درب حــوزه 

مقاومــت بســیج بــه ســمت یادمــان شــهدای نجــف آبــاد و ســپس حضــور بــر ســر مــزار شــهید 
حججــی و احتــرام بــه مقــام شــهدای مدافــع حــرم اقــدام نمــود.

برگزاری رژه موتوری

عملیــات آســفالت معابــر و جایــگاه هــای کشــتارگاه صنعتــی نجــف آبــاد پیگیــری شــد.
در ایــن فرآینــد  جــاده یــک بــا دو بانــد رفــت و برگشــت بــه مســاحت ۹۶۰۰ مترمربــع، جــاده 
شــماره دو بــه مســاحت ۴۴۰۰ مترمربــع، جــاده شــماره ســه بــه مســاحت ۸۴۰۰  متــر مربــع، 
جــاده شــماره چهــار بــه مســاحت ۲۸۰۰ متــر مربــع، فضــای جلــو ســردخانه بــه مســاحت ۲۱۰۰ 
ــه  ــع، جــاده پشــت ســالن کشــتار ب ــه مســاحت ۲۴۰۰ متــر مرب ــع ، رمپهــای اطــراف ب مترمرب
مســاحت ۱۴۰۰مترمربــع، جــاده پشــت کشــتارگاه بــه مســاحت ۲۱۰۰ متــر مربــع،  پارکینــگ 
ــع و  ــه مســاحت ۲۸۰ متــر مرب ــع و ورودی ســالن شــتر ب ــه مســاحت ۳۰۰ متــر مرب پرســنل ب
ــد. ــن آســفالت روکــش خواهــد گردی ــا ۳۹۷۴ ت ــع ب ــه مســاحت ۳۳۷۸۰ مترمرب در مجمــوع ب

روکش گرم آسفالت در کشتارگاه صنعتی دام شهرداری نجف آباد


