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خبر کوتاه

مراسم قرعه کشی مسابقه کتابخوانی » من زنده ام«
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ وارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد قرعــه کشــی مســابقه کتابخوانــی “مــن زنــده ام “ بــا 
حضــور رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد و همزمــان بــا روز مباهلــه روز ســند عظمــت اهــل بیــت ) علیهــم الســام ( و 

روز اثبــات والیــت و امامــت حضــرت علــی )ع(  برگــزار شــد.
ســید حســن لــوح موســوی بــا اعــام ایــن خبــر افــزود  : ایــن مســابقه از کتــاب “ مــن زنــده ام “مجموعــه خاطــرات دوران اســارت خانم 
“معصومــه آبــاد” و بــه منظورگرامیداشــت ســالروز فتــح خرمشــهر در شهرســتان برگــزار شــد. وی بــا تاکیــد بــر دعــوت مــردم بــه پویش 
اجتماعــی “ درخانــه بمانیــم “ و ارتقــاء فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی گفــت : ایــن مســابقات بــا حضــور بیــش از 50 نفــر از عاقــه مندان 

در ســطح شهرســتان نجــف آبــاد و اســتان اصفهــان برگــزار و پــس از  قرعــه کشــی  بــه قیــد قرعــه  4  نفــر انتخــاب شــدند.

هفته دولت گرامی باد
ــه  ــت ک ــی اس ــروزی دولت ــدار و پی ــه اقت ــت، هفت ــه دول هفت
حمایــت و پشــتیبانی میلیونهــا تــن از ملت خود را همــراه دارد.

هفتــه دولــت، هفتــه ســپاس و قدردانــی از دولتــی اســت کــه 
ــام و  ــمانی اس ــکام آس ــی و اح ــدود اله ــرای ح ــش اج هدف
ــت اســت. ــت، نظــم و امنی ــه ای سرشــار از عدال ایجــاد جامع

ــش را  ــی کــه وجــود خوی ــت مردان ــر همــه دول ــه ب ــن هفت ای
ــته و  ــد، خجس ــرده ان ــه ک ــام و جامع ــه اس ــت ب ــف خدم وق

ــاد. ــده ب فرخن
 بــه مناســبت انفجــار دفتــر نخســت وزیــری در هشــتم 
ــام )ره( و  ــن ام ــار دیری شــهریور ســال 1360 و شــهادت دو ی
انقــاب و دو اســوه علــم و تقــوا شــهید محمــد علــی رجایــی، 
ــه  ــر، ک ــر، نخســت وزی ــواد باهن ــد ج ــور و محم ــس جمه رئی
ــور  ــه منظ ــز ب ــد و نی ــی بودن ــردان مردم ــه ای از دولتم نمون
آشــنایی مــردم بــا فعالیــت هــا و بیــان اهــداف و برنامــه هــای 
ــذاری  ــت نامگ ــه دول ــام هفت ــه ن ــه ای ب ــت، هفت ــده دول آین
ــد.  ــی باش ــهریور م ــتم ش ــا هش ــه از دوم ت ــت ک ــده اس ش
ــت  ــه دول ــت ک ــن اس ــه ای ای ــن هفت ــذاری چنی ــت نامگ عل
ــه در آن  ــود ک ــی ب ــت مکتب ــتین دول ــی، نخس ــهید رجای ش
دوره بحرانــی حداکثــر تــاش و کوشــش خــود را بــرای 
خدمــت بــه اهــداف مقــدس انقــاب، صادقانــه اعمــال 
ــد. ــر آن نهادن ــر س ــش را ب ــان خوی ــه ج ــا ک ــا آن ج ــرد ت ک

“روحشان شاد” 
ــردم از آن،  ــاد م ــتیبانی آح ــت و پش ــا دول ــت ب ــی مل همراه
از عوامــل ثبــات دولــت و اقتــدار آن اســت و ایــن رابطــه، تــا 
هنگامــی کــه دولــت یــک دولــت ارزشــی و خدمتگــزار باشــد، 

پایــدار خواهــد بــود.
ــه  ــه ای ب ــب نام ــی )ع( در قال ــام عل ــن، ام ــی الموحدی  مول
مالــک اشــتر، خطــاب بــه همــه دولــت مــردان اســامی دربــاره 

تکبــر و غــرور ریاســت چنیــن هشــدار مــی دهــد:
ــا خــود  ــا مقــام و قدرتــی کــه داری، دچــار تکبــر و ی “اگــر ب
بــزرگ بینــی شــدی، بــه بزرگــی حکومــت پــروردگار کــه برتــر 
از توســت بنگــر کــه تــو را از آن سرکشــی نجــات مــی دهــد 
و تنــدروی تــو را فــرو مــی نشــاند و عقــل و اندیشــه ات را بــه 

جایــگاه اصلــی بــاز مــی گردانــد.”
ــئوالن  ــاب، دوری مس ــر انق ــر کبی ــی )ره( رهب ــام خمین ام

ــروت، لطــف الهــی  ــاه و تجمــات و ث ــران اســامی را از رف ای
ــد: ــی فرمای ــته و م دانس

“ اگــر یــک حکومتــی، ارزشــهایش ارزشــهای انســانی، اخاقــی 
و اســامی باشــد و بخواهــد خدمــت بــه نــوع خــودش بکنــد 
و خــودش را خدمتگــزار بدانــد، قهــراً ملــت بــا اوســت و قهــراً 
یــک قــدرت خارجــی نمیتوانــد او را تحــت تاثیــر قــرار بدهــد.”

ــه روز  ــت ک ــت اس ــه دول ــاز هفت ــال آغ ــر س ــهریور ه دوم ش
ــس  ــی؛ رئی ــی رجای ــد عل ــهادت محم ــالروز ش ــی آن س پایان
ــران  ــت ای ــر وق ــر، نخســت وزی ــد جــواد باهن ــور و محم جمه

در سال 1360 است.
ــه  ــا لختــی تامــل کنیــم و ب ــت، فرصتــی اســت ت  هفتــه دول
ــم. ــده، نظــر افکنی ــان پنهــان مان آن چــه در گــذر شــتابزده زم

بایــد رنــج و تاش مســئوالن متعهد کشــور را ارج نهیم، خدمت 
هــای نادیدنــی دولــت مــردان خدمتگــزار و صاحــب منصبــان 
درد آشــنا را ســپاس گوییــم و بــه همــه تاشــگران و زحمــت 
ــم. ــید بگویی ــته نباش ــامی خس ــوری اس ــام جمه ــان نظ کش

نمایش »پیکره« هنرمندان نجف آباد در یونان و اندونزی
بــه   بــه نویســندگی و کارگردانــی محســن صالحی فــرد و  انیمیشــن کوتــاه »پیکــره« 
ــان و  ــنواره Chania یون ــن جش ــه نهمی ــاد ب ــان نجف آب ــینمای جوان ــن س ــی انجم تهیه کنندگ

ســومین جشــنواره CRAFT اندونــزی راه یافــت.
ــمه هایش  ــاخت مجس ــرای س ــه ب ــد ک ــت می کن ــازی را روای ــتان مجسمه س ــره« داس »پیک

دچــار مشــکل شــده اســت.
تصویــر و تدویــن ایــن کار را ســعید قندهــاری بــر عهــده داشــته، دکــورش را  ناصرکبیــرزاده و 
فاطمــه پوالدچنــگ اجــرا کــرده انــد و اصــاح کامپیوتــری اثــر بــر عهــده فاطمــه پوالدچنــگ و 

محمــد حســین پورملــک بــوده اســت.
مهــرداد مهــدی نیــز بــه عنــوان اجــرای موســیقی، پویــا زمانیــان مشــاور کارگــردان و فرشــته 
ــا  ــت فریب ــا حمای ــه ب ــر ک ــن اث ــد ای ــورد در تولی ــتوری ب ــوان مجــری اس ــه عن ــور ب ــادی پ ه

ــد. ــژاد تولیــد شــده، همــکاری داشــته ان ــان ن چوپ
مجموعــه انیمیشــن هــای »چــی چــی خبــر« یکــی از شــناخته شــده تریــن کارهــای محســن 

صالحــی فــرد کارگــردان ایــن اثــر محســوب مــی شــود.
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                                   ادامه واکسیناسیون کرونا در بزرگترین حسینیه نجف آباد
ــه  ــا مســاحت ۷0 هــزار متــر مربعــی ب ــاد واقــع در حســینیه فاطمــه الزهــرا)س(، ب مرکــز واکسیناســیون تجمیعــی نجــف آب

عنــوان بزرگتریــن مرکــز در اســتان اصفهــان در حــال فعالیــت اســت.
بــه همــت لشکرزرهی۸نجف اشــرف، همزمــان بــا عیــد غدیــر، بزرگتریــن مرکــز واکسیناســیون کرونــا اســتان اصفهان، بــا ۲0خط 
ــه کار کــرده است.محســن حجتــی رییــس گــردان بهــداری لشکرزرهی۸نجف اشــرف   ــن محــل شــروع ب واکسیناســیون در ای
اصلی تریــن واکســن ایــن مرکــز را واکســن برکــت دانســته و بــا اشــاره بــه ظرفیــت تزریــق روزانــه ۲400واکســن در ایــن مرکــز 
بــا فعالیــت بیــش از شــصت نیــروی اجرایــی، گفتــه بــود: 10 خــط ویــژه مــردان و 10 خــط مخصــوص بانــوان، بــه صــورت 
نوبــت صبــح و عصــر در تمامــی روزهــای هفتــه و ایــام تعطیــل فعــال خواهنــد بــود و افــرادی کــه در ســامانه ســامت وزارت 

ــد. ــرش می کنن ــد را پذی ــت کرده ان ــک دریاف ــام و پیام ــت ثبت ن بهداش

روز پزشک بر مدافعان سالمت گرامی باد
و  کــوش  ســخت  پزشــکان  بخــش  حیــات  خدمــات 
فرهیختــه دوشــادوش و هــم آوا بــا دیگــر دســت انــدرکاران 
ســامت موجــب شــکوفایی و تعالــی ایــن حرفــه ارزشــمند 
در ایــن مــرز و بــوم شــده و در شــرایط کنونــی کــه ویــروس 
منحــوس کرونــا برکشــور ســایه انداختــه مــردم مــا بیــش از 
ســالیان گذشــته خدمــات جامعــه پزشــکی و کادر درمانــی 
را کــه در پــر تاطــم تریــن و ســخت تریــن لحظــات جانانــه 
بــه کمــک هموطنــان خــود شــتافته و گوهــر وجــودی خود 
را در ایــن راه تقدیــم کردنــد قــدر دانســته  و بــه شایســتگی 
ازخودگذشــتگی و فــداکاری ایــن مدافعــان ســامت را ارج 

مــی نهنــد.
ــکان،  ــت دادن پزش ــر از دس ــه خاط ــران ب ــه ای ــی ک غم
ــرد  ــه ک ــر اعضــای حــرف پزشــکی تجرب ــتاران و دیگ پرس

ــم. ــی نهی را ارج م
ــکر  ــه و تش ــن ضایع ــرای ای ــود را ب ــق خ ــدردی عمی هم
صمیمانــه ام را بــه خاطــر ایــن خدمــات و فــداکاری بــزرگ 

ــرا باشــید. پذی
ایــن روز را بــه جامعــه پزشــکی تبریــک گفتــه و از خدمــات 
آنــان بــه ویــژه در بحــران کروناویــروس قدردانــی مــی کنــم.

مرمت دوباره دیوارهای حمام اخوت نجف آباد
رئیــس اداره میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
ــی  ــام تاریخ ــای حم ــت دیواره ــاد از مرم ــتان نجف آب شهرس
ــر  ــن اداره خب ــن شهرســتان توســط مرمت گــران ای اخــوت ای

داد.
میراث فرهنگــی،  کل  اداره  روابط عمومــی  به گــزارش 
ــا  ــاد، علیرض ــتان نجف آب ــتی شهرس ــگری و صنایع دس گردش
ــت:  ــب گف ــن مطل ــام ای ــا اع ــاه ب ــروز 30 مردادم ــی ام حبیب
ــی  ــر تاریخ ــک اث ــت ی ــت و مرم ــوارد حفاظ ــی از م »در برخ
ــری  ــا ام ــد، ام ــوه کن ــت جل ــز و کم اهمی ــت ناچی ــن اس ممک

ــت.« ــم اس ــی و مه حیات
رئیــس اداره میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
بــا   13۸5 ســال  »در  داد:  ادامــه  نجف آبــاد  شهرســتان 
اعتبــاری بالــغ بــر 3000 میلیــون ریــال، توســط مرمت گــران 
اداره میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی شهرســتان 
ــد.« ــاء ش ــت و احی ــل مرم ــورت کام ــی به ص ــام تاریخ ــن حم ای

ــی  ــام تاریخ ــن حم ــه ای ــل این ک ــفانه به دلی ــزود: »متاس او اف
در اختیــار ایــن اداره نبــوده و مالــک آن نیــز آن را بااســتفاده 
قــرار داده، کــه ایــن امــر موجــب تخریــب مجــدد قســمت هایی 

از دیوارهــای ایــن بنــای تاریخــی شــده بــود.«
حبیبــی تصریــح کــرد: »تخریــب قســمت هایی از ایــن دیــوار 
موجــب شــده بــود کــه افــراد شــرور و معتــاد از طریــق ایــن 
ــه داخــل حمــام راه یافتــه و امــکان تخریــب داخــل  منافــذ ب

ایــن بنــای تاریخــی نیــز وجــود داشــت.«
رئیــس اداره میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
شهرســتان نجف آبــاد تاکیــد کــرد: »امــروز و بــه همــت یــگان 

حفاظــت میــراث فرهنگــی، کارشناســان و مرمت گــران دفتــر 
صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  اداره  فنــی 
ــای  ــده دیواره ــب ش ــمت های تخری ــی قس ــتان، تمام شهرس

ــذ مســدود شــد.« ــن حمــام تاریخــی مرمــت و مناف ای
ــه دوران  ــق ب ــا متعل ــیار زیب ــای بس ــوت از حمام ه ــام اخ حم
پهلــوی اســت کــه از دو بخــش مردانــه و زنانــه تشــکیل شــده 
ــه آن بســیار  ــه، ورودی و خزین ــای ســربینیه، گرم خان و فضاه

ــن  ــت، همچنی ــده اس ــرا ش ــی و اج ــا طراح ــه و زیب هنرمندان
گرم خانــه ایــن حمــام بــا طــاق و چشــمه هایی کــه بــر 
ــقف  ــا س ــای زیب ــده و نورگیره ــا ش ــنگی بن ــتون های س س

ــت. ــته اس ــش گذاش ــه نمای ــری را ب ــاری بی نظی معم
ــه شــماره 10۲06 در فهرســت  ــا ارزش تاریخــی ب ــر ب ــن اث ای

آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت 
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خبر کوتاه رعایت شیوه نامه ها در ۹0 درصد هیات های نجف آباد

ــاد شــیوه نامه هــای  ــاد گفــت: بیــش از ۹0 درصــد از هیات هــای مذهبــی نجــف آب رییــس اداره تبلیغــات اســامی نجــف آب
بهداشــتی را در شــرایط کرونایــی رعایــت می کننــد. حجــت االســام یزدانبخــش قاســمی گفــت: طبــق دســتورالعمل اخیــر 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، برگــزاری مراســم عــزاداری در اماکــن ســر پوشــیده و راه انــدازی دســته هــای عــزاداری ممنــوع 
اســت. همچنیــن اقــدام بــه دســته روی نیــز تخلــف محســوب می شــود. در بخــش توزیــع نــذورات نیــز پهــن کــردن ســفره در 
فضاهــای سرپوشــیده مســجدها، هیــات هــا و تکیــه هــا ممنــوع اســت و مــواد غذایــی بــه صــورت خشــک و در قالــب کمــک 
ــه  ــی کــه مــردم تخلفــی را گــزارش کننــد در مرحــل اول ب ــع شــود. قاســمی ادامــه داد: در صورت ــد توزی ــه بای هــای مومنان
هیــات متخلــف تذکــر شــفاهی داده مــی شــود. در مرحلــه بعــد، نامــه کتبــی و در مراحــل بعــدی ابطــال 6 ماهــه مجــوز هیــات 

و ارجــاع بــه مراجــع قضایــی را در دســتور کار قــرار مــی دهیــم.

تولید »بغض« در نجف آباد
ــه کارگردانــی  ــاه »بغــض« کــه ب ــان ایــران: فیلــم کوت روابــط عمومــی انجمــن ســینمای جوان
حیدرعلــی رحمانــی قهدریجانــی و تهیــه کنندگــی انجمــن ســینمای جوانــان نجف آبــاد تولیــد 

شــده، آمــاده نمایــش شــد.
ایــن فیلــم داســتان دختربچــه ای را روایــت می کنــد کــه بــرای رســیدن بــه لحظــه ای آرامــش 

ــد. ــاش می کن ت
دیگر عوامل این اثر، به شرح زیر هستند:

دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: احسان کریمی
دستیار دوم کارگردان: مبینا تقی زاده

مدیر فیلم برداری و نورپردازی: میاد داوری دولت آبادی
فیلم بردار: مصطفی زارعی

دستیار تصویر: رضا حمزه زاده
گریم: فاطمه غامی

مدیر تولید :احسان مهدیزاده - علی فانی
طراح لباس: میاد مرادی - مطهره حمزه زاده

تــدارکات: علی اصغــر جعفــرزاده - محمدحســن مهدیــزاده - سیدشــایان هاشــمی - اکبــر شــیخ 
ــی راغبی -عل

عکاس: علی اسحاقیان
بازیگران: نرگس جمالی - جواد کاظمی - قدرت اهلل رحمانی - عبدالرضا مرادی

صدابردار: احمد مهری
منشی صحنه: فاطمه صفاری - فاطمه زهرا جعفرزاده

طراح صحنه-: ندا جوانمردی - زهرا اسماعیل زاده
مترجم: احمدرضا رضایی

تدوین و اصاح رنگ و نور: حیدرعلی رحمانی قهدریجانی

از روابط عمومــی مدیریــت آمــوزش  و پــرورش شهرســتان نجف آبــاد موســوی زاده مدیــر 
ــت: ــتان گف ــزی شهرس ــن و برنامه ری ــورای معاونی ــه ش ــرورش در جلس ــوزش  و پ آم

ــال  ــروع س ــوه ش ــرای نح ــرورش ب ــوزش  و پ ــا و وزارت آم ــتاد کرون ــات س ــر تصمیم منتظ
ــا  ــه پیش بینــی هــا در خصــوص وضعیــت بیمــاری کرون ــا توجــه ب ــی ب ــی هســتیم ول تحصیل
چــاره ای جــز تدریــس مجــازی نخواهیــم داشــت. البتــه بــا توجــه بــه تجــارب دو ســال گذشــته 
تدریــس آنایــن و تعاملــی آمــوزش نیمه حضــوری و آزمون هــای حضــوری در زمان هایــی کــه 

ــود. ــد ب ــا خواه ــای م ــرد ه ــن راهب ــاری مناســب می شــود اصلی تری ــت بیم وضعی
ــراوان  ــه تاش هــای ف ــا توجــه ب ــران شهرســتان ب وی همچنیــن اشــاره نمــود معلمــان و مدی
خــود در ســال های گذشــته آمادگــی و تجــارب ارزشــمندی در خصــوص تدریــس در فضــای 

ــد، ــدا کرده ان ــازی پی مج
همچنیــن کمیتــه آموزش هــای فضــای مجــازی شهرســتان بــا بررســی کلیــه جوانــب 

برنامه ریــزی الزم را جهــت مواجهــه بــا هرگونــه پیــش آمــد احتمالــی نموده اســت
ــدو  ــخت می باش ــیار س ــران بس ــان و مدی ــا و معلم ــوزان اولی ــرای دانش آم ــه کار ب ــه البت ک

ــد زد. ــوزان خواه ــش آم ــت دان ــوزش و تربی ــه آم ــی را ب ــای فراوان ــیب ه آس
وی درپایان اظهار امیدواری کرد که هرچه زودتر این بیماری منحوس از بین برود.

باز گشایی مدارس نجف آباد با آموزش نیمه حضوری

نجف آباد، صاحب اتاق بازرگانی شد
ــاد گفــت:در ایــن  عضــو هیئــت رییســه خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان نجــف آب
نشســت مقــرر شــد دفتــر نمایندگــی نجــف آبــاد بــه شــعبه اتــاق بازرگانــی ارتقــا یابــد و تمــام 
اختیــارات و ویژگی هایــی کــه شــعبه هــای دیگــر در کشــور دارنــد بــه شــعبه نجــف آبــاد نیــز 

تفویــض گــردد.
اســماعیل یوســفی افــزود: در جلســه ای  بــه میزبانــی اتــاق بازرگانــی ایــران و بــا حضــور نماینده 
مــردم نجــف آبــاد و تیــران و کــرون در مجلــس و تعــدادی از صنعتگــران شهرســتان تشــکیل 

شــد، ایــن موضــوع مــورد تصویــب قــرار گرفــت.
یوســفی اظهارداشــت: مهمتریــن ویژگــی هــای شــعبه اتــاق بازرگانــی ایــن اســت کــه شــعبه 
ــدگان  ــت رئیســه و مجمــع نماین ــی، هیئ ــای اجرای ــت ه ــران رســمیت دارد و هیئ ــاق ای در ات

خواهــد داشــت.
وی بــا اشــاره اینکــه شــعبه اتــاق بازرگانی می توانــد کارت عضویــت و کارت بازرگانی بــرای اعضا 
صــادر نمایــد تصریــح کــرد: شــعبه نجــف آبــاد در اتــاق ایــران نیــز ردیف بودجــه خواهد داشــت.

ــی در حــوزه صنعــت حــوزه انتخابیــه نیــز  ــه عنــوان نماینــده ابوالفضــل ابوتراب یوســفی کــه ب
شــناخته مــی شــود، در پایــان ضمــن اشــاره بــه نقــش موثــر نماینــده مــردم در مجلس شــورای 
اســامی، راعــی فرمانــدار و حســناتی امــام جمعــه نجــف آبــاد در تحقــق ایــن هــدف، از تمامــی 
ــرد. ــر ک ــوع تقدی ــن موض ــکاری در ای ــت هم ــتانی باب ــتانی و شهرس ــوری، اس ــووالن کش مس
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                                                                مادر شهیدان »ستایش« آسمانی شد
مرحومــه حاجیــه معصومــه صالحــی مــادر بزرگــوار شــهیدان »ناصــر و مرتضــی ســتایش« پــس از تحمــل ســال هــا دوری از 

فرزنــدان شــهیدش بــر اثــر کهولــت ســن بــه فرزنــدان شــهیدش پیوســت.
پیکــر ایــن مــادر بزرگــوار بــر روی دســتان مــردم شهرســتان نجــف آبــاد تــا گلــزار شــهداء تشــییع و ســپس در گلزارشــهداء 

ایــن شهرســتان بــه خــاک ســپرده شــد.
شــهید »ناصــر ســتایش« ۲۷ مــرداد مــاه 134۹ در نجــف آبــاد اصفهــان دیــده بــه جهــان گشــود و ســرانجام، ۲۹ فروردیــن مــاه 

ســال 6۷ در فــاو عــراق بــه درجــه رفیــع شــهادت نائــل شــد.
شــهید»مرتضی ســتایش« ۲ فروردیــن مــاه 134۷ در نجــف آبــاد اصفهــان دیــده بــه جهــان گشــود و ســرانجام، 31 تیــر مــاه 

ســال 6۷ درســوماربه شــهادت رســید.

خصــوص  در  شــهروندان  از  یکــی  گــزارش  دنبــال  بــه   
مســکونی اش،  منــزل  در  مســلح  ســارق  یــک  حضــور 
ســارق  و  شــده  عمــل  وارد  بافاصلــه  انتظامــی  مامــوران 
مذکــور را در همــان خانــه محاصــره و دســتگیر کردنــد.

ــارق  ــراف س ــه اعت ــاره ب ــا اش ــی ب ــری آران ــم گوه ســرهنگ میث
بــه حداقــل 10 فقــره ســرقت دیگــر، بیــان داشــت: از مخفیــگاه 
ــده،  ــی ش ــع قضای ــل مراج ــر تحوی ــال حاض ــه در ح ــم ک مته
ــه و گوشــی همــراه  ــوازم برقــی مختلــف، رایان پنجــاه دســتگاه ل
ــت. ــده اس ــف ش ــان کش ــارد توم ــک میلی ــل ی ــه ارزش حداق ب

ــائل و  ــت مس ــرای رعای ــهروندان ب ــت از ش ــا درخواس ــری ب گوه
نــکات ایمنــی و گــزارش مــوارد مشــکوک بــه پلیــس110 خاطــر 
نشــان کــرد: از محــل زندگــی ســارق، یــک کلــت کمــری دیگــر و 

یــک اســلحه لولــه بلنــد نیــز کشــف شــده اســت.

دستگیری سارق مسلح در نجف آباد با یک میلیارد اموال سرقتی

زنــده یــاد کردوانــی در ســال 1310 در گرمســار متولــد شــد و  تحصیــات ابتدایــی و متوســطه 
خــود را در گرمســار گذرانــد.

وی پــس از اخــذ مــدرک دیپلــم از مدرســه رازی )فرانســوی( در تهــران بــرای ادامــه تحصیــل 
در رشــته عمــران کویــر بــه آلمــان عزیمــت  کــرد و در ســال 1345 موفــق بــه اخــذ مــدرک 

دکتــرا بــا باالتریــن امتیــاز شــد.
او پــس از بازگشــت از آلمــان در دانشــکده کشــاورزی ارومیــه بــه فعالیــت پرداخــت و  ســپس 

بــه دانشــگاه تهــران رفــت و از ســال 134۸ در ایــن دانشــگاه مشــغول تدریــس شــد.
وی مدیرکلــی دفتــر مطالعــات آموزشــی دانشــگاه تهــران را در بیــن ســال های 134۸تــا 1354 
برعهــده داشــت و بنیانگــذار و رییــس مرکــز تحقیقــات مناطــق کویــری و بیابانــی ایــران )1354 

تــا 135۸( بــود.
زنــده یــاد پرویــز کردوانــی مطالعــات میدانــی فراوانــی در مناطــق کویــری و بیابانــی ایــران از 
خــود بــه جــای گذاشــت و خدمــات او نقــش مهمــی در پیشــبرد علــم کویــر شناســی و مقابلــه 

بــا خشکســالی داشــت.
ــن  ــف بهتری ــر تالی ــه خاط ــم ب ــرگان عل ــزه مه ــود و جای ــران ب ــه دانشــگاه ته ــتاد نمون وی اس

ــرد ــط زیســت را کســب ک ــه محی ــال در زمین ــاب س کت
عضویــت در بنیــاد مطالعــات آســیای شــبکه آب خاورمیانــه، عضــو هیــات امنــای صلــح ســبز، 
رئیــس کمیتــه بیابان زدایــی انجمــن متخصصــان محیــط زیســت ایــران و بیــش از ۲0 کتــاب 
دانشــگاهی و ده هــا مقالــه علمــی بــه زبان هــای فارســی، انگلیســی و آلمانــی ثمــرات فعالیــت 

هــای وی بــود.
ــن  ــای ای ــا از تاش ه ــی، بار ه ــن الملل ــع علمــی بی ــدد در جوام ــر ســخنرانی های متع ــاوه ب ع
ــان در  ــمه ایش ــد و مجس ــل آم ــه عم ــل ب ــور ها تجلی ــر کش ــران و دیگ ــدگار در ای ــره مان چه
ــه  ــی ب ــی در جــاده گرمســار، تجلیل ــز کردوان ــام پروی ــه ن زادگاهــش گرمســار و تفرجگاهــی ب

پــاس یــک عمــر تــاش بــی دریــغ پــدر علــم کویــر شناســی ایــران اســت.

پرویز کردوانی پدر علم کویر شناسی، مردی که صدای پای آب را می شنید

دارو عبــارت اســت از مجموعــه عوارضــی جانبــی کــه بعضــا اثــرات درمانــی هــم دارد بــرای رفــع 
ایــن عــوارض جانبــی ، داروهــای دیگــری تجویــز می شــوند
 که خود این چرخه را تا نابودی کامل بیمار طی می  کنند !

ــا  ــد، دنی ــره بگیرن ــت به ــود درس ــتعدادهای خ ــتند از اس ــه می توانس ــر هم ــای رازی: »اگ زکری
ــد. ــه می خواهن ــه هم ــد ک ــود می ش ــت موع ــان بهش هم

 و انســانی کــه هدفــش خدمــت بــه خداســت، ممکــن اســت انســان خوبــی باشــد، امــا انســانی 
کــه هدفــش خدمــت بــه انســان باشــد، حتمــا انســان خوبــی اســت.«

بزرگداشت محمد زکریای رازی و روز داروسازی
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خبر کوتاه پویش هر خانه یک حسینیه، هر منزل یک بیرق حسینی در نجف آباد

بــه گــزارش خبرگــزاری بســیج از نجــف آبــاد، حــوزه مقاومــت بســیج خواهــران حضــرت معصومــه ســام اهلل علیهــا اقــدام بــه راه انــدازی 

پویــش هــر خانــه یــک حســینیه، هــر منــزل یــک بیــرق حســینی در محلــه هــای شــهر امیرآبــاد نمود.

پویــش هــر خانــه یــک حســینیه، پویشــی دیگــر اســت کــه بــا آغــاز مــا محــرم و ایــام شــهادت امــام حســین علیــه الســام برپــا شــده و 

در راســتای زنــده نگــه داشــتن واقعــه عاشــورا و بــه دلیــل اهمیــت ســامت عــزاداران و همچنیــن همــکاری بــا کادر بهداشــت و درمــان، 

بــه جــای برگــزاری مراســم هــای دســته جمعــی و گروهــی اعضــای هــر خانــه بــه عــزاداری و روضــه خوانــی در منــازل خــود پرداختنــد.

اعضــای ششــمین دوره شــورای شــهر گلدشــت، در 

هشــتمین نشســت رســمی خــود،  محمــد مهــدی 

ــه  ــر ب ــاق نظ ــا اتف ــت آرا و ب ــا اکثری ــی را ب فردوس

عنــوان شــهردار گلدشــت بــرای یــک دوره 4 ســاله 

برگزیدند.

مهنــدس فردوســی، حــدود دو دهــه در شــهرداری 

نجــف آبــاد مســئولیت هایی ماننــد مدیریــت روابط 

عمومــی و ســازمان فرهنگی و اجتماعــی را بر عهده 

داشــت و در مــاه هــای گذشــته در جایــگاه هایــی 

ماننــد معاونــت خدماتی شــهرداری و رییــس هیات 

کبــدی نجــف آبــاد معارفــه شــده بــود.

انتخاب شهردار گلدشت

محتــرم خانــم چــادرش را ســر کــرد. تصمیــم گرفــت خــودش بــه دیــدن بابــک بــرود و بــا اصــرار او 
را از مانــدن منصــرف کنــد. راه زیــاد طوالنــی نبــود و محتــرم خانــم همانطــور کــه بــا نگرانــی قــدم 

هایــش را تنــد تــر میکــرد
از دور بابــک را کنــار چنــد نوجــوان کــه البتــه بــه نظــر می رســید دو ســه ســال از او بزرگتــر باشــند 

دیــد. بلنــد صدایــش زد نــگاه بابــک، نــگاه بابــک بــه نــگاه محتــرم خانــم گره خــورد.
مــادر بــا چشــم هایــی کــه بــه اشــک نشســته بــود بــه بابــک کــه لحظــه بــه لحظــه بــه او نزدیکتــر 
میشــد نــگاه کــرد نفــس تــوی گلــوی بابــک گــره خــورده بــود محتــرم خانــم دســتش را روی شــانه 

ــید بابک کش
ــگاه می کــرد  ــه مــادرش ن ــی ب ــا نگران ــه چشــم هایــش بابــک نفــس نفــس مــی زد و ب و زل زد ب
محتــرم خانــم گونــه اش   را بــر گونــه بابــک کشــید و در حالــی کــه بغض گلویــش را چنــگ انداخته 

بــود گفــت
بابک برمیگردی خانه ؟

بابک نگاهش را از صورت محترم خانم گرفت مامان من نمی خواهم برگردم.
صدایــش بــوی التمــاس میــداد محتــرم خانــم گفــت مگــه تــو همیشــه دلــت نمیخواســت کــه یــه 
ماشــین رنــو داشــته باشــی.؟ خــوب اگــه برگــردی خونــه قــول می دهــم کــه هــم تفنــگ شــکاری 

بــرات بگیــرم
هم یه ماشین رنو خوشگل همونجور که خودت دوست داری.

چشــم هــای بابــک پــر از اشــک شــده بــود چانــه و لــب هــای ریــزش مــی لرزیــد گفــت: مامــان بچه 
گــول میزنــی؟ و بعــد از مکثــی کوتــاه آب دهانــش را بــه زور قــورت داد و در حالی که نگاهــش پر بود

از التمــاس گفــت بــه کشــورم حملــه کرده انــد.! شــهرم داره اشــغال میشــه! صــدام قســم خورده ســه 
روزه خوزســتان را میگیــره اگــه بیخیــال باشــیم خیلــی زود به تهران میرســند و

جــون امــام خمینــی هــم در خطــر بیفتــه ما بایــد تا وقتــی کــه از مرکز نیرو میرســه مقاومــت کنیم.
راهی منتهی به بهشت

مامــان همــه مــا هــم قســم شــدیم تــا دشــمن را ســرکوب کنیــم خیلــی هــا تــو ایــن راه آســمونی 
شــدند اون وقــت شــما از چیزهایــی حــرف می زنیــد کــه زمینــی اســت از برگشــتن میگیــن؟

حــرف هــای بابــک مثــل پتــک روی ســر محتــرم خانــم فــرود آمــد دســتش را روی چشــمهای 
خیــس بــا بــک کشــید و در حالــی کــه اشــک مــی ریخــت لبخنــد زد بابــک بــه خوبــی معنــی 

لبخنــد را فهمیــد
و جوابــش را بــا خنــده داد بابــک راهــش را انتخــاب کــرده بــود راهــی کــه به بهشــت منتهی میشــد 

و محتــرم خانــم پاســخی جــز لبخند بــرای او نداشــت.
نویسنده: فرشته وکیلی

منبع کتاب آخرین دانه تسبیح با تلخیص وتغییر

راهی منتهی به بهشت
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                                                                           واژگونی پژو پارس در محور نجف آباد به خمینی شهر با 4 کشته و زخمی
ــه  ــاد ب اصغــر زارع بیــان داشــت: مامــوران پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی اســتان از حادثــه واژگونــی در محــور کمربنــدی نجف آب

خمینی شــهر مطلــع و بافاصلــه بــه منظــور بررســی موضــوع در صحنــه حاضــر شــدند.
رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان افــزود: در بررســی های صــورت گرفتــه مشــخص شــد یک دســتگاه خــودروی 
ســواری پــژو پــارس کــه در حــال عبــور از ایــن مســیر بــوده از جــاده منحــرف و واژگــون مــی شــود کــه در اثــر ایــن حادثــه ۲ نفــر از 

سرنشــینان در دم جــان باختــه و ۲ نفــر دیگــر نیــز مجــروح شــده و بــرای مــداوا بــه بیمارســتان منتقــل می شــوند.
وی گفــت: برابــر اعــام کارشناســان پلیــس راه ســرعت غیــر مجــاز و عــدم توانایــی راننــده در کنتــرل وســیله نقلیــه علــت وقــوع ایــن 

حادثــه بــوده اســت.

ــاس  ــط ریل ب ــل خ ــرای کام ــت: اج ــس گف ــرون در مجل ــران و ک ــاد، تی ــردم نجف آب ــده م نماین
ــد  ــه خواه ــان هزین ــارد توم ــزار میلی ــی، حــدود 13ه ــای فعل ــا قیمت ه ــان، ب ــه اصفه ــاد ب نجف آب
داشــت کــه نیمــی از آن را قــرار اســت دولــت تامیــن کــرده و بقیــه را شــهرداری های مبــدا و مقصــد 

و شــهرهای در مســیر محقــق ســازند.
ــتفاده  ــرق اس ــه از ب ــرو ک ــت: در مت ــان داش ــرو بی ــاس و مت ــه ریل ب ــی در مقایس ــل ابوتراب ابوالفض
می شــود، حداکثــر ســرعت حرکــت قطــار حــدود ۸5کیلومتــر در ســاعت اســت ولــی در ریل بــاس، 
از ســوخت گازوئیــل اســتفاده می شــود کــه هــم هزینــه نگهــداری و تعمیــرات را بــه شــدت کاهــش 

ــد. ــر را فراهــم می کن ــر ســرعت 1۲0کیلومت ــا حداکث ــی ب ــکان جابه جای می دهــد و هــم ام

ــی دانســت و  ــا هم چــون کره جنوب ــوژی روز کشــورهای پیشــرفته دنی ــاس را تکنول ــی، ریل ب ابوتراب
اضافــه کــرد: چــون تجهیــزات ریل بــاس را می توانیــم در داخــل تولیــد کنیــم، هزینــه اجرایــی طــرح 

بــه نســبت متــرو، حــدود یک ســوم کاهــش پیــدا می کنــد.
ــاد  ــاس نجف آب ــه فراهــم شــدن مقدمــات کلنگ زنــی ریل ب ــا اشــاره ب نماینــده مــردم در مجلــس ب
ــن خــط  ــک اظهــار داشــت: مســیر ای ــده ای نزدی ــاد در آین ــداء دانشــگاه آزاد اســامی نجف آب از مب
ــه جــز چندیــن پــاک در  ــه ای طراحــی شــده کــه آزادســازی های خــاص و پرهزینــه ای ب ــه گون ب

کهریزســنگ مــورد نیــاز نیســت کــه بیشــتر آن هــا نیــز در حــال حاضــر انجــام گرفتــه اســت.

ــاد را ســکوت و غمــی ســنگین گرفتــه بــود و خانه هایــی کــه  شــام یازدهــم محــرم، نجــف آب
عزیــزی را از دســت داده بودنــد، جــرات عــزاداری نداشــتند. زخمی هــا هنــوز در بیمارســتان، 
خانــۀ دکتــر ابوترابــی یــا منــزل برخــی انقابیــون بســتری بودنــد و فرصــت خاکســپاری پیکــر 

تعــدادی از شــهدا نیــز هنــوز پیــدا نشــده بــود.
اوضــاع شــهر هنــوز بــه هــم ریختــه بــود کــه حمــات دوبــاره شــروع شــد. این بــار مامــوران 
ــدادی از  ــزل تع ــش زدن من ــراغ آت ــد س ــاش، رفتن ــاب اراذل و اوب ــاواک در غی ــهربانی و س ش
ــی،  ــا حســن رضــوی، دکتــر محمد علــی ابوتراب چهره هــای شــناخته شــدۀ شــهر مثــل حاج آق
ــۀ  ــع مطــرح شــد کــه خان ــه از همــان موق ــزدی. البت ــر نعمــت اهلل ای محمــود انتظــاری و دکت

ــد. برخــی را اشــتباهی زدن
ــردم  ــرم، م ــم مح ــح روز دوازده ــد. صب ــارت زدن ــتر خس ــتیم و بیش ــهیدی نداش ــب ش آن ش
ــا از  ــا و خیلی ه ــرای تماش ــد ب ــراف می آمدن ــهرهای اط ــی ش ــهر و حت ــار ش ــه و کن از گوش
ــتری در  ــان بس ــا از مجروح ــد ی ــم می گرفتن ــس و فیل ــیب دیده عک ــای آس ــا و خانه ه مغازه ه

ــد. ــادت می کردن ــتان عی بیمارس
ــا گلولــه شــهید شــدند و ضــرب و شــتم ها  شــهدایی هــم کــه در طــول روز داشــتیم، همــه ب
در حــد کشــتن کســی نبــود. نشــنیدم در آن حــوادث، کســی بی ناموســی کــرده باشــد. برخــی 
ــرادی«  ــوان م ــل »رض ــیدند. مث ــهادت رس ــه ش ــا، ب ــتقیم در درگیری ه ــدون ورود مس ــم ب ه
دختــر بچــۀ ۹ســاله ای کــه چنــد خیابــان دورتــر از درگیری هــا کنــار خیابــان ایســتاده بــود، 

تیــری از ســمت شــهربانی آمــد و شــهیدش کــرد.
حــوادث مرتبــط بــا ایــن غائلــه تــا چنــد روز ادامــه داشــت و تعــدادی از انقابی هــا بــه تافــی 
نقــش رییــس شــهربانی شــهر در ایــن اتفاقــات، دِر خانــه اش را آتــش زدنــد. برخــی قضیــه را 
یــک کاغ، چهــل کاغ کردنــد و گفتنــد از داخــل لولــۀ بخــاری، نارنجــک انداخته انــد داخــل 
خانــه اش و زنــش را ســکته داده انــد. حتــی ادعــا می کننــد کــه رییــس شــهربانی تــا قبــل از 

ایــن حادثــه آدم خــوب و قانون منــدی بــوده و کاری بــه کاِر مــردم نداشــته ولــی بــا ایــن اتفــاق، 
حســابی بــه هــم ریختــه و شــروع بــه دســتگیری و کشــتار مــردم می کنــد. از نظــر مــن کــه 
در متــن حــوادث بــودم، چنیــن ادعاهایــی فقــط بــرای مخــدوش کــردن وجهــۀ انقــاب مطــرح 

ــت. ــاس اس ــود و بی اس می ش
ــن  ــه اش را طــی همی ــازه و خان ــار فروشــی داشــت و مغ ــه خواروب ــی ک یکــی از کســبۀ باغ مل
ــرح  ــات را ش ــن اتفاق ــه ای از ای ــه خاص ــه ک ــد جمل ــا چن ــا مدت ه ــد، ت ــش زدن ــوادث آت ح

ــود. ــرده ب ــازه اش نصــب ک ــر دِر مغ ــی داد، روی س م
*به روایت یکی از مبارزان انقابی نجف آباد
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هزینه 13هزار میلیاردی ریل باس نجف آباد

حــدود 11 پایــگاه در اســتان اصفهــان پذیــرای اهــدا کننــدگان خــون در پویــش »نــذر خــون« 
هســتند، پایگاه هــای انتقــال خــون شــهر اصفهــان واقــع در میــدان خواجــو، کاشــان، شــهرضا، 
ــاده  ــهر آم ــن و خمینی ش ــهر، نائی ــن  ش ــهر، زری ــاد، شاهین ش ــار، نجف آب ــگان، خوانس گلپای
خدمــت بــه افــرادی کــه تمایــل دارنــد در نــذر خــون شــرکت کننــد، هســتند.پویش نــذر خــون 
تــا پایــان مــاه صفــر ادامــه دارد و اهــدا کننــدگان می تواننــد بــرای اهــدای خــون و شــرکت در 

نــذر خــون در پایگاه هــای انتقــال خــون ســطح اســتان اصفهــان حضــور پیــدا کننــد.
ــت  ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــان، ب ــتان اصفه ــون اس ــال خ ــی اداره کل انتق ــط عموم ــر رواب مدی
پایگاه هــای انتقــال خــون در روزهــای تاســوعا و عاشــورا، اظهــار داشــت: در ایــن دو روز  پنــج 

ــتند. ــدگان هس ــدا کنن ــی از اه ــاده میزبان ــان آم ــتان اصفه ــون در اس ــال خ ــگاه انتق پای
ــهرضا  در  ــار و ش ــاد، خوانس ــان، نجف آب ــان، کاش ــای اصفه ــزود: پایگاه ه ــری اف ــی جعف لطفعل
ایــن دو روز فعــال هســتند و مــردم می تواننــد بــا همــراه داشــتن کارت ملــی بــرای تهــدا خــون 

بــه ایــن مراکــز مراجعــه کننــد.
مدیــر روابــط عمومــی اداره کل انتقــال خــون اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه بیــش از 1۷00 
نفــر در روزهــای تاســوعا و عاشــورا بــرای اهــدای خــون مراجعــه کردنــد، گفــت: از ایــن تعــداد 

1300 موفــق بــه اهــدا شــدند و در ایــن امــر خداپســندانه شــرکت کردنــد.

وی ادامــه داد: فــردا جمعــه ۲۹ مــرداد پایگاه هــای انتقــال خــون در اســتان اصفهــان تعطیــل 
ــاز  ــادی ب ــه روال ع ــا ب ــاعات کاری پایگاه ه ــرداد س ــم م ــی و یک ــنبه س ــتند و از روز ش هس

ــد. ــه کنن ــد مراجع ــدگان می توانن ــردد و اهداکنن می گ
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : 0۹1۲۲۲6۸۸۲3 - 4۲646۸61    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
به مناسبت شهادت امام سجاد)ع(

ای طبیبی که ز تب سر به قدم سوخته ای
از بد حادثه هم ساخته، هم سوخته ای
نور عشقی و برافروخته ای در شب شام
روح عدلی و به زنجیر ستم سوخته ای

چارمین حّجتی و حافظ خون شهدا
ز تب داغ تو سر تا به قدم سوخته ای
 شهادت امام سجاد)ع( تسلیت باد

گام دوم انقالب یعنی  برنامه ریزی برای ظهور امام زمان)عج(

در روز پایانــی دوره طــرح یــاوران والیــت و بــه همــت حــوزه بســیج دانــش آموزی حضــرت زینب 
ــا ســخنرانی  بوذرجمهــری  ــا موضــوع گام دوم انقــاب ب ــی ب ســام اهلل علیهــا، نشســت بصیرت
مربــی عقیدتــی و اســتاد دانشــگاه، ویــژه فرماندهــان و شــورای واحدهــای مقاومــت مــدارس بــه 
صــورت حضــوری بــا رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی و همزمــان نیــز بــه صــورت پخــش 

زنــده برگــزار گردیــد.
ســخنران برنامــه در ابتــدا ضمــن بیــان عــرض تســلیت بــه مناســبت فرارســیدن ایــام تاســوعا و 
عاشــورای حســینی بــه فلســفه برگــزاری روضــه و عــزاداری گســترده بــرای اباعبــداهلل پرداختنــد.

ایشــان در ادامــه بــه تشــریح بیانیــه گام دوم انقــاب پرداختنــد و بیــان کردنــد:گام دوم انقــاب 
یعنــی برنامــه مــدون و برنامــه ریــزی بــرای ظهــور امــام زمان)عــج(.

آقــای بوذرجمهــری پنــج مرحلــه انقــاب را کــه شــامل: تغییــر نظــام پهلوی؛تشــکیل نظامــی 
اسامی؛تشــکیل دولــت اسامی؛تشــکیل جامعــه اســامی و تشــکیل تمــدن اســامی برشــمردند 
کــه بــا گذشــت چهل ســال از پیروزی انقــاب اســامی،به دو مرحله اول دســت یافته ایــم و برای 
موفقیــت در مراحــل دیگــر و رســیدن بــه تمــدن اســامی بایســتی مــوارد زیــر را اجرایــی کــرد.

تــاش در پیشــرفت علــم و پژوهش؛تــاش در معنویــت و اخاق؛شــکوفایی اقتصاد؛ایجــاد عدالــت 
اجتماعی،حفــظ اســتقال و آزادی؛حفــظ عــزت ملــی در روابط خارجی و ســبک زندگی اســامی.

ســخنران برنامــه در پایــان بــه مــواردی جهــت ضــرورت یادگیــری علــم و پیشــرفت درعلــم و 
پژوهــش اشــاره کردنــد.

ســرهنگ ایــرج کاکاونــد بیــان داشــت: مامــوران فرماندهــی انتظامــی شهرســتان فاورجــان در 
ــتخراج ارز  ــتگاه های اس ــاز از دس ــتفاده غیرمج ــداری و اس ــر نگه ــی ب ــری مبن ــب خب ــی کس پ
ــرار  ــود ق ــتور کار خ ــژه در دس ــورت وی ــه ص ــوع را  ب ــدی موض ــک کارگاه تولی ــال در ی دیجیت

ــد. دادن
ــل  ــس از  تکمی ــوران پ ــه مام ــن رابط ــزود: در ای ــان اف ــتان فاورج ــی شهرس ــده انتظام فرمان
تحقیقــات خــود طــی هماهنگــی بــا مقــام قضائــی از محــل بازدیــد کردنــد کــه در نتیجــه  ۲1 
ــد ارز  ــدازی شــده و در حــال تولی ــه و غیرمجــاز راه ان ــه صــورت مخفیان ــه ب ــر ک دســتگاه ماین

ــد. ــد را کشــف کردن ــال بودن دیجیت
ــا بیــان اینکــه کارشناســان ارزش ریالــی ایــن دســتگاه هــا را 3 میلیــارد و 150 میلیــون  وی ب
ریــال بــرآورد کردنــد، گفــت: در ایــن رابطــه یــک فــرد متخلــف دســتگیر و بــه همــراه پرونــده 

بــرای انجــام اقدامــات قانونــی تحویــل مرجــع قضائــی شــد.
 پلمب 5 واحد صنفی متخلف در  نجف آباد

 فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد، از پلمــپ 5 واحــد .صنفــي متخلــف محدودیــت هــاي 
کرونایــي در ایــن شهرســتان خبــر داد

در ســرهنگ “میثــم گوهــري آرانــي” گفــت و گــو بــا خبرنــگار پایــگاه خبــري پلیــس 
ــگیری  ــور پیش ــه منظ ــاد و ب ــف آب ــتان “نج ــز شهرس ــت قرم ــه وضعی ــه ب ــا توج ــت: ب گف
از شــیوع و مقابلــه بــا ویــروس منحــوس کرونــا، تیــم هــاي اداره نظــارت بــر اماکــن 
همــکاري  و  قضایــي  مقــام  هماهنگــي  بــا  آبــاد  نجــف  انتظامــي  فرماندهــي  عمومــي 
کردنــد. بازدیــد  صنفــي  واحدهــاي  از  بهداشــت  شــبکه  و  اصنــاف  اتــاق   کارشناســان 

وي افــزود: در ایــن بازدیــد، 5 واحــد صنفــي بــه علــت رعایــت نکــردن مــوارد بهداشــتي مربــوط 
بــه ویــروس کرونــا و عــدم رعایــت قوانیــن و مقــررات و ضوابــط اماکــن عمومــي و صنفــي توســط 

ــان پلمپ شــدند. متصدی
ــت  ــا امنی ــه ب ــس در رابط ــه پلی ــان اینک ــا بی ــاد ب ــف آب ــتان نج ــي شهرس ــده انتظام فرمان
در  تــا  از شــهروندان خواســت  نیســت؛  فروگــذار  تاشــی  هیــچ  از  جامعــه  و ســامت 
هرگونــه  مشــاهده  صــورت  در  و  داشــته  مســتمر  همــکاری  پلیــس  بــا  رابطــه  ایــن 
یــا  و  بهداشــتي  مســائل  رعایــت  عــدم  ماننــد  موضوعاتــي  صنفــي، خصوصــا  تخلــف 
اقــام بهداشــتي و درمانــي مراتــب را ســریعا بــه مرکــز فوریتهــاي پلیســي  احتــکار 

110 اطاع دهند.

جمع آوری ماینرهای قاچاق از یک کارگاه تولیدی

 مجموعــه بــاغ بهشــت باحضــور دکتــر جمالــی نــژاد معــاون وزیــر و رییــس ســازمان شــهرداریها و 
دهیاریهــای کشــور و مســئولین اســتانی، شــهری و شهرســتان  کلنــگ زنی شــد و درجلســه  تهــران با 
دکتــر محســن کوشــش تبــار  مدیــرکل دفتر امــور اقتصــادی و خدمــات مالی تمــام مراحــل ارایه طرح 
ایــن مجموعــه در جهــت دریافــت تســهیات قرض الحســنه از ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری های 

کشــور و ســاخت مجتمــع فرهنگــی تفریحــی بــاغ بهشــت نجــف آبــاد صــورت پذیرفت.
ــر  ــوان و دیگ ــتفاده بان ــل اس ــری قاب ــی ، آموزشــی و هن ــتای توســعه زیرســاخت های فرهنگ در راس
اعضــای خانواده هــا، احــداث مجموعــه باغ بهشــت در بخشــی از باغ بانــوان در دو فــاز 1۸00متر مربعــی 

در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
آغــاز عملیــات اجرایــی یکــی از ایــن فازهــا بــا اقداماتی ماننــد اجــرای فونداســیون و ســتون ها عملیاتی 
شــده اســت و در ایــن فضاهــای یک طبقــه کــه ویــژه بانــوان اســت خانوادگــی اســتفاده خواهنــد شــد، 
امکاناتــی مانندســالن هــای ورزشــی تخصصــی بانــوان، ایروبیــک، ســونا و جکــوزی مراکــز تفریحــی و 
آموزشــی، فروشــگاه هــای تولیــدات، مجموعــه کاس هــای آموزشــی و ســایر زیرســاخت هــای ویــژه 

بانــوان و فضاهــای ویــژه کــودکان پیــش بینــی  شــده اســت.
پــس از بتــن ریــزی  زیــر زمیــن در عملیــات بتــن ریــزی فوندانســیون کــف ایــن مجموعــه بــا 500 
تــن بتــن صــورت پذیرفــت و پــس از  مرحلــه آرماتوربنــدی و قالــب بنــدی ســتون هــا ، ۲00 تــن 
بتــن ریــزی دیــوار حائــل و ســتون هــا صــورت پذیرفــت و نیــز 350تــن بتــن ریــزی در ســقف غربــی 

صــورت گرفــت.
بتــن ریــزی ســتون هــای میانــی و ضلــع جنــوب شــرقی بــاغ بهشــت بــا حــدود 50 تــن بتــن در حال 

ــت. انجام هس

بتن ریزی ستون های میانی و ضلع جنوب شرقی باغ بهشت


