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خبر کوتاه

اطالعیه رفع نقص عکس هنرکارت
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل از صنــدوق اعتبــاری هنــر، ایــن 

اطالعیــه بــه شــرح زیــر اســت:
ــرای بیــش از 93 درصــد کســانی کــه درخواســت دریافــت هنــرکارت  ــا کنــون ب ــه اطــالع اعضــای محتــرم مــی رســاند، ت  ب
داشــته و مــدارک آنهــا مــورد تأییــد بــوده اســت هنــرکارت صــادر و صــدور ایــن کارت بــرای 7درصــد بدلیــل نقــص و کیفیــت 
نامناســب عکــس بارگــذاری شــده دچــار اشــکال اســت. علــی رغــم ارســال پیامــک و پیگیــری هــای صــورت گرفتــه تاکنــون 
ــه آدرس  ــا مراجعــه ب اقدامــی از ســوی ایــن گــروه از اعضــا انجــام نشــده اســت.لذا انتظــار مــی رود ایــن دســته از عزیــزان ب
https://honar.cards/Home/Signup و ثبــت مجــدد اطالعــات، نســبت بــه بارگــذاری عکــس زمینــه ســفید بــا کیفیــت 

مناســب اقــدام تــا در اســرع وقــت هنــرکارت آنهــا صــادر شــود.

بخش جدید کرونا بیمارستان شهید محمد منتظری
ــاد  ــری نجف آب ــد منتظ ــهید محم ــتان ش ــس بیمارس رئی
گفــت: متاســفانه بــه جهــت شــیوع بیمــاری کرونــا دلتــا و 
ســرعت ابتــال بــه آن آمــار فوتــی مــا نســبت بــه پیک هــای 

قبلــی بیشــتر شــده اســت
عبــداهلل عســگری ابــراز داشــت: در حــال حاضــر ۱۵۰ 
ــد  ــهید محم ــتان ش ــا در بیمارس ــه کرون ــال ب ــار مبت بیم
ــار  ــداد 3۵ بیم ــن تع ــه از ای منتظــری بســتری هســتند ک
ــد. ــر می برن ــه س ــور ب ــتگاه  ونتیالت ــر دس ــی یو و زی در آی س

وی افــزود: در ایــن شــرایط بحرانــی غیــر از بخــش زایمــان 
بیمــاران کرونایــی  بــه  تمــام بخش هــا  ام آی ســی یو  و 
اختصــاص یافتــه اســت. متاســفانه بــه جهــت شــیوع 
بیمــاری  کرونــا دلتــا و ســرعت ابتــال بــه آن آمــار فوتــی مــا 

ــت. ــده اس ــتر ش ــی بیش ــای قبل ــه پیک ه ــبت ب نس
ــا کمــک خیریــن و مســئوولین  همچنیــن در ایــن مــدت ب
ــوم پزشــکی سی تی اســکن دوم در بیمارســتان  دانشــگاه عل
ــه  ــوان ب ــه می ت ــر نصــب شــده ک ــزات دیگ و برخــی تجهی
ــه  ــه  کار گرفت ــف ب ــای مختل ــه در بخش ه ــور ک ۱۵۰ مانیت

شــده اشــاره کــرد. 
فهمیــم  مــردم  از  داشــت:   ابــراز  پایــان  در  عســگری 
ــتی و  ــوارد بهداش ــت م ــا رعای ــی رود ب ــار م ــاد انتظ نجف آب
ــالمت  ــه س ــات، ب ــن در تجمع ــرار نگرفت ــک و ق زدن ماس

ــد. ــک کنن ــان کم ــود و  کادر درم خ
مهدی لطفی

جمعه خونین
به مناسبت قیام خونین ۱7 شهریور  

در ۱7 شــهریور ســال ۱3۵7 در محــالت فقیــر نشــین جنــوب تهــران و همچنیــن میــدان ژالــه 
ــای  ــط نیروه ــدگان توس ــتار تظاهرکنن ــه کش ــاهی رخ داد، ک ــم شاهنش ــه رژی ــی علی تظاهرات

نظامــی ارتــش شاهنشــاهی باعــث شــد آن روز بــه جمعــه ســیاه معــروف شــود.
روحانــی بــه نــام عالمــه یحیــی نــوری دعــوت کننــده اصلــی راهپیمایــی روز۱7 شــهریور بــوده 

اســت. وی از مبارزیــن انقالبــی بــود و ســاکن اطــراف میــدان ژالــه بــود. 
بــه دلیــل اینکــه حکومــت نظامــی دیــر اعــالم شــده بــود ایــن تظاهــرات خیلــی شــلوغ بــود. 
فرمانــدار تهــران ارتشــبد غالمعلــی اویســی حکومــت نظامــی را از ســاعت 6 صبــح اعــالم کــرده 
بــود و اجتمــاع بیــش از 3 نفــر ممنــوع شــده بــود. مــردم هــم از ابتــدای صبــح بــرای شــرکت در 
راهپیمایــی و نمــاز جمعــه بــه امامــت عالمــه یحیــی نــوری بــه ســمت میــدان ژالــه آمــده بودند.

فرماندهــان نظامــی در بلندگــو چندیــن بــار از مــردم خواســتند تــا متفــرق شــوند، امــا وقتــی بــا 
بــی تفاوتــی مــردم روبــرو شــدند، بــرای چنــد دقیقــه بــه ســوی مــردم گلولــه زدنــد. بــه تائیــد 
فرماندهــان نظامــی تهــران 78 کشــته و 2۵۰ مجــروح از ایــن واقعــه بــه جــای مانــد ســال هــا 
بعــد در تحقیقــی تعــداد کشــته شــدگان ۱7 شــهریور را 88 نفــر اعــالم شــد کــه 64 نفــر آن 

هــا در میــدان ژالــه بــه شــهادت رســیده بودنــد. 
پیامدهای واقعه خونین 17 شهریور

* تردید و تزلزل در اراده رژیم در رویارویی با ملت
* تزلزل ارتش

* عمیق شدن شکاف بین مردم وحکومت پهلوی
* افزایش سردگمی آمریکا در برابر مسائل ایران 

در پایــان بایــد گفــت کــه قیــام ۱7 شــهریور یکــی از نقــاط عطــف مبــارزات ملــت مســلمان 
ــرعت  ــی و س ــارزات مردم ــترش مب ــر در گس ــی موث ــود، و عامل ــوی ب ــم پهل ــه رژی ــران علی ای

ــی رود. ــه شــمار م ــوی ب ــم پهل ــه ســقوط رژی بخشــیدن ب
سمیه شریعتی
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                                                                           تجلیل از پیشکسوتان کشتی
در مراســمی بــه مناســبت گرامیداشــت زادروز جهــان پهلــوان تختــی بــا حضــور قربانعلــی مومنــی رییــس و اعضــای شــورای 
اســالمی شــهر یوســفی نــژاد و بهرامــی، محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان، میرزایــی و قائــدی رییــس و دبیــر 
هیــات کشــتی اســتان اصفهــان، پهلــوان هاشــم قنبــری، علــی رییســی رییــس هیــات بوکــس شهرســتان، پیرمرادیــان عضــو 
ــی از روســای  ــالن ورزشــی تخت ــات کشــتی شهرســتان در س ــس هی ــی محمــدی ریی ــی عل ــن ورزشــیار و عل انجمــن خیری
پیشــین هیــات کشــتی و برخــی پیشکســوتان کشــتی شهرســتان کــه در جلســه حضــور داشــتن تجلیــل بــه عمــل آمــد و ابــالغ 

ســعید امینــی و علــی رضاییــان  بــه عنــوان اعضــای هیــات رییســه هیــات کشــتی شهرســتان تقدیــم شــد.
در ایــن مراســم پیرامــون ســاخت خانــه ی کشــتی شهرســتان و دیگــر مســائل مربــوط بــه هیــات کشــتی بحــث و تبــادل نظــر 

انجــام شــد.

توزیع عادالنه ثروت در جامعه
تعاونوا علی البر و التقوی )در راه نیکی و پرهیزگاری با هم تعاون کنید.(

در ســال ۱37۰ توســط مجلــس شــورای اســالمی، روز۱4 ســپتامبر مصــادف بــا ۱3 شــهریور 
مــاه در ایــران بــه عنــوان روز “ملــی تعــاون” نامگــذاری شــده اســت. هفتــه بزرگداشــت تعــاون 

فرصتــی اســت بــرای شناســاندن توانمنــدی هــا، مزیــت هــا و ظرفیــت هــای حــوزه تعــاون.
تعــاون ارزش هــای مبتنــی بــر همبســتگی، اتحــاد، مشــارکت ومســئولیت پذیــری اجتماعــی 
را احیــا مــی کنــد. هفتــه تعــاون فرصتــی اســت بــرای بیــان جایــگاه تعــاون و نظــام کســب 
وکارهــای تعاونــی و نقــش ویــژه آن در مردمــی ســازی اقتصــاد و ســازماندهی نیــروی انســانی 
مهــارت دیــده  و جویــای کار از طریــق تجمیــع ســرمایه هــای کوچک بــا رویکرد توانمندســازی 

جوامــع محلــی. 
ــن  ــه انســانی مخصوصــا در توســعه اقتصــادی و همچنی ــردن جامع ــرای متحــول ک ــروزه ب ام
عدالــت اقتصــادی تنهــا از طریــق اجتماعــی کــردن مســئولیت هــا و ایجــاد نظامــی اقتصــادی 

در قالــب تعاونــی هــا امــکان پذیــر اســت.
ــاون اســت،  ــی تع ــای ذات ــه از خصیصــه ه ــت مشــارکت ک ــتن خصوصی ــا داش ــا ب ــی ه تعاون
باعــث تعلــق اجتماعــی و همچنیــن ســطح بــاالی تعامــل شــده اســت. همچنیــن بــا تکیــه بــر 
قابلیــت هــای انســانی بــه عنــوان شــیوه ایــی اقتصــادی- اجتماعــی نقــش موثــری را در فقــر 

زدایــی داشــته اســت. 
ــا ترویــج تعامــل و مشــارکت  تعاونــی هــا کانــون هــای اجتماعــی و اقتصــادی هســتند کــه ب
ــای  ــت ه ــرده، فرص ــل ک ــان تحصی ــا جوان ــراد مخصوص ــای اف ــت ه ــتفاده از ظرفی ــرای اس ب

ــرده اســت. ــم ک ــداری را فراه شــغلی پای
ــت  ــن ایجــاد عدال ــه و همچی ــروت در جامع ــه ث ــع عادالن ــا نقــش بســزایی در توزی ــی ه تعاون
ــا عملکردهــای مختلــف خــود  اجتماعــی و کارآفرینــی توســط شــهروندان دارد. تعاونــی هــا ب
ــر  مــی تواننــد باعــث بالندگــی و رشــد اقتصــادی و همچنیــن ارتقــا مشــارکت و حضــور موث
مردمــی در ابعــاد مختلــف اقتصــادی و زنجیــره تولیــد و همچنیــن توزیــع کاال و خدمــات در 

ســطح جامعــه شــوند. 

تــالش و پشــتکار تعاونگــران بــرای ترویــج فرهنــگ اقتصــاد تعــاون کــه دومیــن رکــن نظــام 
اقتصــادی کشــور اســت، در رشــد بنــگاه هــای اقتصــادی در قالــب شــرکت هــای تعاونــی در 
ــرخ  ــای ن ــدی را در ارتق ــان، گام هــای بلن ــش بنی ــف و فعالیــت هــای دان بخــش هــای مختل

اشــتغال در بخــش تعــاون برداشــته اســت.
در پایــان اگــر رشــد و توســعه تعاونــی هــا بــه حــدی باشــد کــه بتوانــد اکثــر مــردم را در بــر 
ــورد انتظــار  ــاون م ــر دهــد کــه از نهضــت تع ــی تغیی ــه ای ــه گون ــرد و اوضــاع جامعــه را ب گی
اســت، آرمــان هــای اجتمــاع در زمینــه هــای توزیــع عادالنــه ثــروت، ریشــه کــن کــردن فقــر و 

تهدیســتی و از بیــن بــردن اختالفــات طبقاتــی، هدفــی دور از دســترس تخواهــد بــود.
هفتــه نامــه دیباگــران روز تعــاون را بــر تمامــی دســت انــدرکاران و متولیــان خانــواده بــزرگ 
تعــاون، کــه احیاگــر ارزش هــای واالی تعــاون در نظــام کشــور مــی باشــند، را تبریــک گفتــه 

و از خداونــد متعــال توفیــق روزافــزون مســالت داریــم.
احمد شریعتی

انجام چهار هزار غربالگری بینایی و شنوایی در نجف آباد
ــی  ــت: ط ــاد گف ــتان نجف آب ــتی شهرس ــس اداره بهزیس ریی
یک ســال گذشــته بیــش از ســه هــزار مــورد غربالگــری 
ــا شــش ســال و حــدود  ــژه کــودکان ســه ت بینایی ســنجی وی
ــه  ــوزادان، ب ــژه ن ــنجی وی ــری شنوایی س ــورد غربالگ ــزار م ه
ــر آن  ــت نظ ــای تح ــتان و بخش ه ــتی شهرس ــت بهزیس هم

انجــام شــده اســت.
علیرضــا قناعتــکار از انجــام هفتــاد مــورد غربالگــری ژنتیــک 
در همیــن مــدت خبــر داد و اضافــه کــرد: تشــکیل 47۰جلســه 
ــا مشــارکت  ــه صــورت حضــوری و غیرحضــوری ب آموزشــی ب
مهارت هــای  ماننــد  موضوعاتــی  در  22۰۰نفــر  از  بیــش 
ــن در شــرف  ــص زوجی ــروری و مســائل مخت ــی، فرزندپ زندگ

ــورد  ــش از ۱37۰ م ــار بی ــان طــالق در کن ــا متقاضی ازدواج ی
ــناختی از  ــاوره روان ش ــاد و ۵۵7۰ مش ــان اعتی ــاوره درم مش

ــدت هســتند. ــن م ــای انجــام شــده در ای ــر کاره دیگ
ــا  ــاوره ب ــز مش ــه مرک ــت و س ــودن بیس ــال ب ــکار از فع قناعت
تخصص هایــی ماننــد ازواج، تحصیــل، مســائل ســالمندان، 
ــطح  ــناختی در س ــکالت روان ش ــان و مش ــودکان و نوجوان ک
ــالق  ــای ط ــرد: در پرونده ه ــه ک ــر داد و اضاف ــتان خب شهرس
ــه  ــام، ب ــس از ثبت ن ــج روز پ ــل و پن ــن چه ــی، زوجی توافق
ــار  ــی شــده و طــی چه ــرارداد معرف ــز مشــاوره طــرف ق مراک
جلســه، خدمــات مشــاوره ای مــورد نیــاز را دریافــت می کننــد 
کــه از حــدود یکصــد و پنجــاه زوج معرفــی شــده در یک ســال 

اخیــر، بیســت زوج پــس از دریافــت نقطــه نظرات مشــاوران، از 
ــد. طــالق انصــراف داده ان

وی در پایــان از پرداخــت 44۰میلیــون تومــان تســهیالت 
خریــد یــا ســاخت مســکن بــه ســی و شــش مددجــوی تحــت 
ــر داد  ــته خب ــال گذش ــازمان در یک س ــتی س ــش بهزیس پوش
ــی  ــز مددجویان ــان کــرد: در موضــوع مشــاغل خانگــی نی و بی
کــه دارای پروانــه بــوده یــا گواهــی مهــارت از فنــی و حرفــه ای 
ــون  ــا هشــتاد میلی ــاد ت ــن هفت ــد بی ــته باشــند، می توانن داش

ــد. ــت کنن ــنه دریاف ــهیالت قرض الحس ــان تس توم

به مناسبت ۱3 شهریور روز تعاون  

 دستگیری سارقان حین فروش اموال سرقتی در “نجف آباد “
فرمانــده انتظامــي شهرســتان نجــف آبــاد از دســتگیري 
ــرقتي  ــوال س ــروش ام ــن ف ــوص حی ــن خص ــارق اماک 4 س
خبــر داد ســرهنگ”میثم گوهــري آرانــي” بیــان داشــت: 
پــس از تمــاس فــردی بــا ســامانه ۱۱۰ پلیــس و اعــالم 
ــروقه  ــوال مس ــروش ام ــد ف ــرادی قص ــه اف ــوع ک ــن موض ای
ــد. ــزام ش ــل اع ــه مح ــی ب ــت انتظام ــه گش ــد بالفاصل  را دارن

وی افــزود: مامــوران گشــت انتظامــی 4 ســارق را حیــن فروش 
امــوال مســروقه دســتگیر کردنــد. فرمانــده انتظامی شهرســتان 
ــرقت از  ــره س ــه 7 فق ــراد ب ــن اف ــه داد: ای ــاد ادام ــف آب نج
 اماکــن خصوصــی در شهرســتان نجــف آبــاد اعتــراف کردنــد.

ــه  ــارقان ب ــل س ــان از تحوی ــي”در پای ــرهنگ”گوهري آران س
مراجــع قضائــی خبــر داد و خاطــر نشــان کــرد: اولویــت کاری 

ــده  ــوال مســروقه کشــف ش ــدن ام ــی بازگردان ــروی انتظام نی
ــه  ــه شــهروندان توصی ــن ب ــا اســت و همچنی ــکان آنه ــه مال ب
کــرد، بــا رعایــت اســتانداردهاي حفاظتــي اماکــن خصوصــي و 
محــل ســکونت خــود و بــکار گیــري نگهبــان محلــه در جهــت 
ــا پلیــس مشــارکت داشــته باشــند. امنیــت مطلــوب و پایــدار ب
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ــی و  ــد داخل ــا تولی ــزار دز واکســن کرون ــه هشــتاد ه ــک ب ــون نزدی ــت: تاکن ــژه شهرســتان گف ــدار وی ــی فرمان ــدس راع مهن
وارداتــی، بــه صــورت دزهــای اول و دوم، در نقــاط مختلــف شهرســتان تزریــق شــده اســت. وی از انجــام نمونه گیــری کرونــا 
بــرای حــدود ده هــزار مراجعه کننــده طــی مــرداد مــاه ســال جاری و مثبــت بــودن نتیجــه آزمایــش 38درصــد آن هــا ســخن 
گفــت و اضافــه کــرد: در حــال حاضــر پانــزده مرکــز تزریــق واکســن و ســه مرکــز تجمیعــی در شهرســتان فعــال هســتند و 
در رده ســنی باالتــر از شــصت، حــدود 67درصــد شــهروندان واکســن زده انــد و در رده پنجــاه و پنــج تــا شــصت ســال نیــز، 
32درصــد واکســن کرونــا را تزریــق کرده انــد. فراخــوان بیمــاران دیابتــی و مــادران بــاردار بــرای واکسیناســیون کرونــا  آغــاز 

شــده اســت.

کالنتری ها مامن افراد بزه دیده
 علیرضــا قناعــت کار رئیــس یهزیســتی شهرســتان نجــف آبــاد در دیــدار بــا ســرهنگ گوهــری 
ــازمان  ــف س ــداف و وظای ــه اه ــاره ب ــا اش ــتان، ب ــی شهرس ــروی انتظام ــد نی ــده جدی فرمان

ــت.  ــخن گف ــتان س ــود در شهرس ــکالت  موج ــا و مش ــه ه ــت و از دغدغ ــتی، پرداخ بهزیس
وی در ادامــه بــه معرفــی اورژانــس اجتماعــی پرداخــت و از مشــکالت و مســائل پیــش روی ایــن 

حــوزه و لــزوم هماهنگــی هــر چــه بیشــتر یــا کالنتری هــا نکاتــی را بیــان کــرد.
ــروی  ــا نی ــتی ب ــکاری بهزیس ــرد و هم ــندی از عملک ــراز خرس ــن اب ــری ضم ــرهنگ گوه س
ــی  ــمرد و اثربخش ــم برش ــی را مه ــی و اجرای ــتگاه های دولت ــی دس ــزوم ورود بعض ــی، ل انتظام
بموقــع و تخصصــی بــودن اقدامــات و مداخــالت را، عامــل اصلــی کاهــش معضــالت و 

آســیب های اجتماعــی دانســت.
فرمانــده نیــروی انتظامــی شهرســتان نیــز از مشــکالت و معضــالت شــهر ســخن بــه میــان آورد 
ــزوم وجــود  ــا ل ــده هســتند ام ــزه دی ــراد ب ــا مامــن اف ــه داد: علی رغــم اینکــه کالنتری ه و ادام
مراکــز و اماکــن بخصوصــی، جهــت انجــام مالقات هــای مربــوط بــه فرزنــدان طــالق واجــب و 

ضــروری اســت. 
وی بــا اشــاره بــه کمبــود مراکــزی چــون گــرم خانه هــا و کمــپ ویــژه بانــوان در شهرســتان، 

تامیــن ایــن مــوارد را از الزامــات ســالمت محیــط اجتماعــی عنــوان کــرد.

ــادگاران 8  مراســم تشــییع و خاکســپاری جانبــاز شــهید محمــد عباســی فــر از جانبــازان و ی
ســال دفــاع مقــدس بــا حضــور پرشــور مــردم شــهید پــرور نجــف آبــاد در قطعــه یــک گلســتان 

شــهداء برگــزار شــد.

الزم بذکــر اســت شــهید محمــد عباســی فــر در عملیــات فتــح المبیــن و در ســال 6۱ بــه فیــض 

جانبــازی7۰ درصــد، نائــل آمد.

پــس از برگــزاری رقابــت هــای انتخابــی در دو گــروه مــردان و زنــان، نفــرات راه یافتــه بــه اردوی تیــم 
ملــی پومســه مشــخص شــدند. کــه از اســتان اصفهــان 6 نفــر بــه ایــن اردو دعــوت شــدند کــه 4 نفــر 

دعــوت شــده هــای تیــم ملــی از شهرســتان نجــف آبــاد هســتند.
علــی نادعلــی و آیــت اهلل هاشــمی )رییــس هیــات تکوانــدو شهرســتان نجــف آبــاد( در رده های ســنی 

بزرگســاالن و ســعید خانیــان و زهــرا خانیــان در بخــش آزاد دو نفــره انتخاب شــدند.
چالــش ســوم مســابقات قهرمانــی جهــان پومســه بــه صــورت آنالیــن طــی روزهــای ۵ مهرمــاه تــا 9 

آبــان مــاه برگــزار مــی شــود
ــه از مســابقات پومســه روهــای رده ســنی بزرگســال و همچنیــن در بخــش آزاد  کــه در ایــن مرحل

ــد. ــرم مــی پردازن ــه اجــرای ف ــواده و دو نفــره( ب انفــرادی و تیمی)خان
اعضای دعوت شده به تیم ملی پومسه کشور

گــروه مــردان : رده ســنی 3۱ تــا 4۰ ســال: علــی نادعلــی -  رده ســنی ۵۱ تــا 6۰ ســال: آیــت اهلل 
هاشــمی - رده ســنی 6۱ تــا 6۵ ســال: مرتضــی اســتکی

گــروه زنــان: رده ســنی زیــر 3۰ ســال: زینــب طغیانــی - در بخــش آزاد تیــم دونفــره : ســعید خانیان 
ــرا خانیان و زه

همچنیــن مهســا مردانــی و علــی ســلمانی بــه عنــوان ســرمربی تیــم ملــی پومســه بانــوان و آقایــان از 
اســتان اصفهــان انتخــاب شــدند.

حضور 4 تکواندوکار نجف آباد در تیم ملی پومسه کشور

تشییع و خاکسپاری شهید محمد عباسی فر
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                                                                  دستگیری پدر و پسر سارق در نجف آباد
ــازل نیمــه ســاز  ــات و من ــه از باغ ــر داد ک ــدر و پســر ســارقی خب ــاد از دســتگیری پ ــی شهرســتان نجــف آب ــده انتظام فرمان

ــد. ــی کردن شــهروندان ســرقت م
ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی گفت:بــه دنبــال وقــوع چندیــن فقــره ســرقت و انجــام بررســی هــای علمــی و انتظامــی، ایــن 
ســارقان دســتگیر و از مخفیــگاه شــان، بیــش از 3۰ قلــم امــوال مســروقه شــامل لــوازم بنایــی و باغبانــی مســروقه کشــف شــد.

گوهــری هــم چنیــن از شناســایی و توقیــف 44 دســتگاه موتورســیکلت و ۱۰ خــودرو فاقــد پــالک و پــالک مخــدوش توســط 
مامــوران پلیــس شهرســتان، طــی یــک مــاه اخیــر خبــر داد.

وی اضافــه کــرد: بــه منظــور ارتقــاء امنیــت اجتماعــی و حفــظ حقــوق شــهروندان، طــرح برخــورد بــا وســایل نقلیــه فاقــد پــالک 
و پــالک مخــدوش در ایــن شهرســتان طــی مــرداد مــاه ســال جــاری بــه مرحلــه اجــرا در آمــد.

 در پــی تمــاس شــهروندان بــا ســامانه ۱2۵  
ســتاد فرماندهــی ســازمان آتــش نشــانی  
مبنــی بــر حریــق خــودرو ومنــزل مســکونی 
ــا  ، آتــش نشــانان از  ایســتگاه هــای 2و ۵  ب
2دســتگاه خــودرو اطفائیــه بــه محــل  اعــزام 

ــد. گردیدن
ســر آتشــیار حســنعلی امیــرکاوه مدیــر عامل 
ــی  ــات ایمن ــانی و خدم ــش نش ــازمان آت س
ــزود:  ــاره اف ــن ب ــاد در ای شــهرداری نجــف آب
ــش ســوزی از ســه دســتگاه کپســول گاز  آت
ــه   ــده  و ب ــاد ش ــزل ایج ــاط من ــع در حی واق
طبقــه اول منــزل مســکونی و یــک دســتگاه 
ــع  ــزل  واق ــل درب من ــان مقاب ــودرو نیس خ

در خیابــان شــریعتی کــوی قاهــری ســرایت 
ــانان  ــش نش ــالش آت ــا ت ــه ب ــود ک ــرده ب ک
ــه  ــق ب ــرایت حری ــترش و س ــار و از گس مه
ــار  ــی از انفج ــرات ناش ــاور و خط ــازل مج من

ــد. ــری ش ــای گاز جلوگی ــول ه کپس
در ایــن حادثــه متاســفانه یــک نفــر از ناحیــه 
ــه  ــد ک ــوختگی ش ــت دچارس ــورت و دس ص
توســط عوامــل اورژانــس بــه بیمارســتان 

ــد. ــال داده ش انتق
ــه  ــی توصی ــهروندان گرام ــه ش ــرکاوه ب  امی
کــرد از نگهــداری بــی مــورد ســیلندر هــای 

ــد. ــودداری نماین ــزل خ ــع در من گاز مای

کپسول های گاز مایع و آتش سوزی منزل و خودرو

معارفه سرپرست جدید معاونت خدمات شهری

و  رییــس  مومنــی  قربانعلــی  حضــور  بــا 
ــورای  ــه دار ش ــی خزان ــواد حجت ــدس ج مهن
ــت  ــرادی سرپرس ــاس م ــهر ، عب ــالمی ش اس
ــران  ــن و مدی ــی از معاونی ــهرداری و جمع ش
ســتادی شــهرداری نجــف آبــاد، مراســم 
ــهری  ــات ش ــاون خدم ــه مع ــم و معارف تکری

ــت. ــورت پذیرف ــاد ص ــف آب ــهرداری نج ش
ایوبــی  امیــن  مهنــدس  جلســه  ایــن  در 
ســبز  فضــای  مســئول  و  کارشــناس 
شــهرداری) کــه از تاریــخ ۱۱ بهمــن مــاه 
ــوان سرپرســت  ــود( بعن ــن ســمت ب 96 در ای

جدیدمعاونــت خدمــات شــهری و  جایگزیــن 
مهنــدس محمدمهــدی فردوســی معارفــه 
ــا  ــخ ۱۱ شــهریورماه۱4۰۰ ب ــه از تاری شــد ک
حکــم دکتر عبــاس رضایــی اســتاندار اصفهان 
ــد. ــوان شــهردار گلدشــت منصــوب گردی بعن

در ایــن برنامــه همچنیــن از زحمــات ســهراب 
بیگدلــی معاونــت اســبق خدمــات شــهری نیز 
کــه)از تاریــخ یــک تیرمــاه ۱4۰۰( بــه افتخــار 
بازنشســتگی نایــل شــده بودنــد نیــز بــا 
اهــدای لــوح تقدیــر و هدیــه نیــز تجلیل شــد.

افتتاح های هفته دولت در نجف آباد
هــم زمــان بــا هفتــه دولــت، مجموعــه 
آموزشــی 9 کالســه مرحــوم حــاج غــالم 
حســین صالحــی بــا حضور مســئوالن اســتان 
و شهرســتان، در زمینــی بــه مســاحت ۱3۰۰ 
ــه ای  ــا هزین ــع ب ــر مرب ــای ۱2۰۰مت و زیربن
بالــغ بــر 2۵ میلیــارد تومــان از محــل کمــک 

ــاح شــد. ــی افتت ــن و دولت هــای خیری
ــی،  ــس اجتماع ــاختمان اورژان ــن س همچنی
ــاب و  ــبانه روزی اعص ــی ش ــز توانبخش مرک
ــز  ــق، مرک ــر ده ــرای مه ــردان( س روان )م
آینــده  ســالمت  اعتیــاد  تــرک  اقامتــی 
ــغ  ــاری بال ــا اعتب ــاد ب ــف آب ــتی نج بهزیس
ــارات  ــل اعتب ــان از مح ــارد توم ــر۱2 میلی ب
ــاح و مــورد  دولتــی و بخــش خصوصــی افتت

بهــره بــرداری قرارگرفــت .
ــوزش  ــر اداره آم ــوی زاده مدی ــا موس علیرض

ــت:  ــاد گف ــف آب ــتان نج ــرورش شهرس و پ
زمیــن مجموعــه آموزشــی حــاج غالمحســین 
ــدا  ــوم اه ــواده آن مرح ــی توســط خان صالح
بــا همــکاری حــاج مصطفــی  گردیــد و 
ــد،  ــاز ش ــاخت آن آغ ــات س ــدی عملی حمی
ــهیدان  ــواده ش ــت خان ــا حمای ــه ب و در ادام
اصغــر  قدوســی،  محمــد  عالــم،  حمیــد 
ســلطانیان و خانــواده هــای زنــده یــاد حــاج 
ــده  ــاد حــاج مان ــده ی ــی و زن ابوالقاســم صاف
ــان  ــه پای ــروژه ب ــن پ ــدی ای ــی نورمحم عل

ــید. رس
ــد از  ــر، بع ــوار فج ــه در بل ــرح ک ــن ط در ای
چهــارراه مولــوی ســاخته شــده، خیــران 22 
ــت  ــان مشــارکت داشــته و دول ــارد توم میلی
ــار  ــن اعتب ــان تامی ــارد توم ــه میلی ــز س نی

ــرده اســت. ک
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ــت  ــای امنی ــتای ارتق ــاد در راس ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــی انتظام ــوران فرمانده ــت: مام ــی گف ــری آران ــم گوه ــرهنگ میث س
اجتماعــی مرحلــه دیگــری طــرح پاکســازی نقــاط آلــوده طــی چنــد عملیــات ضربتــی 3 نفرقاچاقچــی و ۱۱ نفرخــرده فــروش 
مــواد مخــدر را دســتگیر و22 کیلــو انــواع مــواد افیونــی را کشــف کردنــد. وی از دســتگیری وجمــع آوری ۵3 معتــاد متجاهــر و 
تحویــل آنهــا بــه مراکــز تــرک اعتیــاد خبــر داد و افــزود: هــدف اصلــی اجــرای طــرح هــای پاکســازی ، افزایــش احســاس امنیــت 
اجتماعــی اســت و ایــن امــر مهــم بــا جدیــت از ســوی ایــن فرماندهــی دنبــال خواهــد شــد. وی بــا تشــکر از همــکاری خــوب 
شــهروندان در ارائــه گزارشــات بــه موقــع در ایــن خصــوص بــه مرکــز فوریت هــای پلیســی ۱۱۰، خاطر نشــان کــرد: از شــهروندان 
مــی خواهــم کــه همــکاری خــود را بــا مامــوران پلیــس همچنــان ادامــه داده و در صــورت مشــاهده هرگونــه جــرم و یــا مــوارد 
مشــکوک موضــع را ســریعاً بــه پلیــس اطــالع دهنــد تــادر اســرع وقــت بــا مجرمــان برخــورد قاطــع و قانونــی صــورت گیــرد.

بیمــاری کلیــوی یکــی از بیمــاری هــای 
خامــوش اســت کــه در صــورت عــدم درمــان 
ــی  ــی طوالن ــه ناتوان ــر ب ــت منج ــن اس ممک
ــا از  ــه ه ــود. کلی ــرگ ش ــی م ــا حت ــدت ی م
مهــم تریــن ارگان هــای بــدن هســتند و 
ــد. ــده دارن ــر عه ــی را ب ــای مهم ــرد ه عملک

هنگامــی کــه کلیــه هــای شــما توانایــی دفــع 
ــی  ــت م ــان را از دس ــی از بدنت ــات اضاف مایع
دهنــد، ممکــن اســت ایــن مایعــات در قفســه 
ــار  ــث درد و فش ــده و باع ــته ش ــینه انباش س
در ایــن ناحیــه شــود . نارســایی کلیــه گاهــی 
ــی اشــتباه  ــا نارســایی قلب ــا آســم ی ــات ب اوق
ــن نتیجــه تجمــع  ــه مــی شــود. کــه ای گرفت

ــه هاســت.  مایعــات در ری
نــکات ویــژه در خصــوص رژیــم غذایــی 

ــان نارســایی مزمــن کلیوی مبتالی
ــه  ــان ب ــتهایی مبتالی ــم اش ــل ک ــه دلی *  ب
ایــن بیمــاری، بهتــر اســت تعــداد وعــده 
هــای غذایــی مصــرف روزانــه ایشــان افزایــش 

ــد.  ــش یاب ــده کاه ــر وع ــم ه و حج
* مصــرف نمــک در ایــن بیمــاری بایــد 
محــدود شــود در ضمــن بایــد از مصــرف 
ــور، رب  ــار ش ــد خی ــر نمــک مانن ــای پ غذاه
ــا  ــد اینه ــس ومانن ــواع س ــی، ان ــه فرنگ گوج

ــرد.  ــاب ک ــز اجتن نی
ــاوی  ــای ح ــکر و غذاه ــد و ش ــرف قن * مص

ــود.  ــدود ش ــیار مح ــد بس ــا بای آنه
ــه  ــک و تهی ــم نم ــد ک ــی بای ــان مصرف * ن

شــده از آرد هــای ســبوس دار باشــد. 
ــدس(  ــا، ع ــود، لوبی ــد نخ ــات )مانن * حبوب
ــتند و  ــیم هس ــادی پتاس ــدار زی ــاوی مق ح
بهتــر اســت بــه شــکل محــدود مصرف شــوند. 
ــداری  ــا دارای مق ــوه ه ــا و می ــبزی ه * س
ــل دارا  ــه دلی ــا ب ــادی پتاســیم هســتند ام زی

ــدن،  ــرای ب ــواد مغــذی و ضــروری ب ــودن م ب
ــتفاده  ــا اس ــب از آنه ــدار متناس ــه مق ــد ب بای

ــرد.  ک
* میــوه هــای کــم پتاســیم: ســیب، نارنگــی، 
گریــپ فــروت، انگــور، گیــالس، هلــو، آناناس، 

تمشــک، هندوانــه و .......
*  میــوه هــای پرپتاســیم: مــوز، خرمــا، 
ــای  ــوه ه ــو، می ــوی، آل ــی، کی ــال، گالب پرتق

خشــک، طالبــی، گرمــک، زرد آلــو
* ســبزی هــای کــم پتاســیم: خیــار، کاهــو، 
جوانــه گنــدم، فلفــل ســبز، کــدو ســبز، 
ــارچ،  ــواس، ق ــج، ری ــلغم، هوی ــان، ش بادمج

ــم. ــی، گل کل ــم بروکل ــه، کل تربچ
ــی،  ــه فرنگ ــیم: گوج ــای پرپتاس ــبزی ه * س

ــه. ــدر، بامی ــی، چغن ســیب زمین
ــاال  ــبب ب ــا س ــبزی ه ــن س ــه: پخت * نکت
رفتــن مقــدار پتاســیم قابــل جــذب آنهــا مــی 
شــود. بنــا برایــن بهتــر اســت ســبزی هــا بــه 

شــکل خــام مصــرف شــود.
توصیه هایی برای افراد دارای سنگ کلیه 
دریافــت مایعــات را بــه بیــش از 3 تــا  4 
لیتــر در شــبانه روز افزایــش دهنــد. در مــورد 
ســنگ هــای کلســیمی، از غذاهــای غنــی از 
کلســیم و ویتامیــن D پرهیــز شــود و کلســیم 
در محــدوده RDA  مصــرف گــردد )2 لیــوان 

ــا مایعــات ، یــا 3۰ گــرم شــیر(. شــیر ی
ــیم و  ــفات کلس ــای فس ــنگ ه ــورد س در م
ــم،  ــوم و منیزی ــفات آمونی ــای فس ــنگ ه س
ــورد  ــرد . در م ــیدی ک ــد PH  ادرار را اس بای
ســنگ هــای اگــزاالت کلســیم، غذاهــای 
غنــی از اگــزاالت )آلبالــو، آلــو، کشــمش، 
فرنگــی،  ریــواس، جوانــه گنــدم، گوجــه 
ــری،  ــی، جعف ــره فرنگ ــان، ت ــس، بادمج کرف
اســفناج، شــکالت، بــادام زمینــی، فلفــل 

ســبز( خــودداری شــود،  از مکمــل ویتامیــن 
C  اســتفاده نشــود. 

  PH ــم ــتین ه ــای سیس ــنگ ه ــورد س در م
ــنگ  ــورد س ــود. در م ــی ش ــد قلیای ادرار بای
را  اوریکــی، پوریــن رژیــم غذایــی  هــای 
کاهــش مــی دهیــم و PH ادرار را هــم قلیایــی 

ــم.  ــی کنی م
ــی  ــیدی م ــه PH  ادرار را اس ــی ک * غذاهای
کننــد عبارتنــد از: گوشــت، ماهــی، ماکیــان، 
ــالت،  ــان و غ ــرغ، ن ــم م ــر، تخ ــدف، پنی ص
ــو  ــی، آب آل ــه فرنگ ــو، گوج ــدس، آل ذرت و ع
ــی کــه PH  ادرار را قلیایــی مــی  * غذاهای
کننــد عبارتنــد از: شــیر و فــراورده هــای آن 
بجــز پنیــر، تمــام ســبزی هــا بجــز عــدس و 

ــو و گوجــه ســبز. تمــام میــوه هــا بجــز آل
*  غذاهــای خنثی : کره، عســل، روغن، شــکر، 
چــای قهــوه، و شــربت و خامــه مــی باشــند. 

تاثیر مواد غذایی بر روی سنگ کلیه:
ــخص  ــده مش ــع ش ــنگ دف ــش روی س آزمای

مــی کنــد کــه بیمــار از چــه غذاهایــی بایــد 
پرهیــز کند.کــه بهتــر اســت بیمــار یــک 

ــد. ــته باش ــی داش ــه غذای برنام
آنچه در بیماری سنگ کلیه نباید خورد: 

مــواد غذایــی چــون   ، پروتییــن  از  غیــر 
اســفناج ، ریــواس، شــکالت، چــای، ســبوس، 
آجیــل، بــادام و تــوت فرنگــی حــاوی اگــزاالت 
فــراوان هســتند و مصــرف آنهــا باعث تشــدید 
ــش  ــث افزای ــوه باع ــود. قه ــی ش ــاری م بیم
ترشــح کلســیم شــده و زمینــه را بــرای ایجــاد 

ســنگ کلیــه مســتعد مــی کنــد. 
آنچه در بیماری سنگ کلیه باید خورد: 

ــازه، آواکادو،  ــای ت ــوه ه ــی می ــور کل ــه ط ب
ســیاه،  گیــالس  گالبــی،  کیــوی،  مــوز، 
ــره،  ــج، گشــنیز، زی ــازه، آب هوی ســبزیجات ت
ــنگ  ــان س ــرای درم ــه ب ــه، آب هنوان رازیان

ــت.  ــب اس ــه مناس کلی
الهام شهریاری

بیماری کلیوی : یکی از بیماری های خاموش

به تو می اندیشم:
زمانــی را مــی خواهــم کــه آرام وآهســته در کوچــه هایــت قــدم بــردارم. زمانــی را مــی خواهــم که در 
ســکوت و آرامــش شــبانه ات تامــل کنــم. زمانــی را مــی خواهــم کــه بــا تــو بهــد خاطــرات گذشــته 
ســفر کنــم. خاطراتــی کــه حکایــت از انســان هــای پاکــی کــه دارد کــه در دامــن تو بــزرگ شــده اند 

و اکنــون در دل تــو آرمیــده انــد.
مــن هنــوز هــم در ســکوت کوچه هایــت می توانم صــدای خنــده و هیایوی کــودکان قدیم را بشــنوم. 
مــن هنــوز هــم در خلــوت معابــرت مــی توانــم خنــکای نســیم آب پاشــی مــادران را احســاس کنــم. 

من هنوز هم می توانم در کنار گذرهایت بوی رطوبت دیوارهای گاه گلی را استشمام کنم.
آری شــهر مــن، مــا بــزرگ شــدیم و تــو قدمــت پیــدا کــردی مــا تــو را ســاختیم و تــو خاطرات مــا را. 

خاطــرات مــا غصــه روزگار تــو شــد و غصــه روزگار تــو قصــه ما.
تــو مهــد عالمــان و دانشــمندان شــدی. تــو مهــر شــهیدان و اســیران شــدی . تــو در خــود هنــر و 

هنرمنــد پرورانــدی. تــو نــه از مــا، بلکــه مــا از تــو هویــت یافیتــم.
تــو امیــن و امانــت دار بــودی و صداقــت و پاکــی را در ســینه خــود بــه یــادگار نیــکان مــا نگه داشــتی 

و بــه مــا رســاندی. پــس بــه حــق کــه نــام تــو شایســته و جاویدان اســت.
شــهر مــن بــه تــو می اندیشــم ای ســراپا همه خوبــی تک و تنهــا به تو میاندیشــمهمه وقــت همه جا.
مهدی احمدی

شهر من نجف آباد
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                                                              صعود کوهنوردان  به دومین قله بلند ایران
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد تعــداد ۱۰ نفــر از کوهنــوردان باشــگاه 
ــاه  ــهریور م ــی ۱2 ش ــه 4 روزه از 9 ال ــک برنام ــیدیان در ی ــا جمش ــتی علیرض ــه سرپرس ــاد ب ــف آب ــا نج ــدالن ره هم
ــدند. ــران ش ــع ای ــه مرتف ــن قل ــوه دومی ــم ک ــری عل ــه 48۵۰ مت ــه قل ــود ب ــه صع ــق ب ــال موف ــیر حصرچ  ۱4۰۰ از مس

شرکت کنندگان :
علیرضــا جمشــیدیان )سرپرســت و ســرقدم(،  اشــرف قوقــه ای )ته قــدم(، بهــزاد آیتی )عــکاس(، مریم کاظمی ) مســوول حفظ 
محیــط زیســت(، مهــدی یعقوبی، رضــا مختاری، ابراهیم شــاهبندری، زهــرا صافی، اعظم پاینــده، الهام یزدانی و ســحر محمدی

ــاد در راســتای توســعه ورزش همگانــی و ایجــاد زیرســاخت هــای  مدیریــت شــهری نجــف آب
ورزشــی بــرای نوجوانــان و جوانــان جهــت افزایــش تندرســتی و نشــاط شــهروندان اقــدام بــه 

ــه نمــوده اســت . احــداث پنــج مجموعــه ورزشــی ســالمت در ســطح مناطــق پنــج گان
ــزار  ــای 2 ه ــا زیربن ــه ب ــارک الل ــک ، پ ــه ی ــع در منطق ــک واق ــه ورزشــی ســالمت ی مجموع
مترمربــع دارای زمیــن هــای ورزشــی فوتبــال )چمــن مصنوعــی ( ،والیبــال ،تنیــس روی میــز 

،شــطرنج و زمیــن اســکیت اســتاندارد مــی باشــد .
ــای 23۰۰  ــا زیربن ــاغ زندگــی ب ــع در منطقــه دو ،کوچــه ب مجموعــه ورزشــی ســالمت دو واق
ــال ، بســکتبال و ... مــی باشــد . ــال ، والیب ــع دارای زمیــن هــای ورزشــی ســاحلی ، فوتب مترمرب

ــا زیربنــای 3 هــزار  مجموعــه ورزشــی ســالمت ســه منطقــه ســه )ویالشــهر( ، بلــوار باهنــر ب
مترمربــع دارای زمیــن هــای ورزشــی فوتبــال )چمــن مصنوعــی (،تنیــس روی میــز ، فضــای 

ویــژه ورزشــی صبحگاهــی ، الیبــال و ... مــی باشــد .
ــای  ــا زیربن ــد ب ــوار توحی ــهر( بل ــار )یزدانش ــه چه ــار منطق ــالمت چه ــی س ــه ورزش مجموع
۱2۰۰۰ مترمربــع دارای زمیــن هــای ورزشــی فوتبــال )چمــن مصنوعــی (،والیبــال ،بســکتبال 

ــکیت و ... ــاحلی ، اس ــال س و فوتب
مجموعــه ورزشــی ســالمت پنــج منطقــه پنج)امیرآبــاد( ، جنــب بوســتان مــادر زیربنــای ۱۰۰۰ 

مترمربــع شــامل زمیــن فوتبــال )چمــن مصنوعــی( ، والیبــال و ...

مجموعه های ورزشی سالمت ) مناطق 5 گانه (

ادامه از صفحه 1
ــه اصفهــان ابتــدا  ــدو ورود ب ــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در ب محمــد مهــدی اســماعیلی وزی
در گلــزار شــهدای اصفهــان حضــور یافــت و بــا آرمان هــای شــهدای انقــالب اســالمی تجدیــد 

میثــاق کــرد.
ــن  ــدند، همچنی ــده ش ــم تنی ــی در ه ــار ارکان تمدن ــر در کن ــگ و هن ــرد: فرهن ــان ک  وی بی
آرایــش زیبایــی از فرهنــگ و تمــدن ایرانــی اســالمی در میــدان امــام )ره( تبلــور یافتــه اســت. 
و هنــر در وجــود تک تــک ایرانی هــا نهفتــه و تاریــخ غنــی هفــت هــزار ســاله پشــتیبان ایــن 

کشــور اســت.
ــش  ــان و نق ــدان اصفه ــت فرزن ــور پربرک ــی حض ــت مردم ــرد: در دول ــدواری ک ــراز امی وی اب
آفرینــی آن هــا در عرصه هــای فرهنگــی و هنــری را شــاهد باشــیم. همچنیــن تــالش همگانــی 
ــه  ــار از جمل ــر از انحص ــروج هن ــور، خ ــی کش ــی و تاریخ ــای فرهنگ ــای ارزش ه ــرای احی ب

ــت. ــت اس ــن دول ــالمی در ای ــاد اس ــگ و ارش ــای وزارت فرهن برنامه ه
وی افــزود: تمــام تــالش دولــت در حــوزه فرهنــگ و ارشــاد رویکــرد مردمی گرایــی و توجــه بــه 
بخش هــای مردمــی و دوری از انحصارطلبــی و توجــه بــه تمامــی بخش هــای عمومــی فرهنــگ 

و هنــر در جامعــه خواهــد بــود کــه بــه صــورت جــدی در برنامه هــای دولــت اســت.
حضور در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان

در ادامــه ایــن ســفر ایشــان بــا حضــور در هنرســتان هنرهــای زیبــای اصفهــان طــی ســخنانی 
گفــت: اصفهــان بــا توجــه بــه اینکــه مهــد فرهنــگ و هنــر اســت بایــد مــورد توجــه ویــژه قــرار 
ــن  ــری در ای ــان نقــش فعال ت ــر اصفه ــگ و هن ــی فرهن ــدان و اهال ــرد. و الزم اســت هنرمن گی

عرصــه ایفــا کننــد.
دیدار با آیت اهلل مهدوی نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری

در ایــن دیــدار اســماعیلی یــادآور شــد: برنامه هایــی کــه بــرای ایــن دوره از وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی در نظــر گرفتــه شــده بــه گونــه ای بــوده کــه طــی چهــار ســال آینــده تغییــرات 

مشــهودی را شــاهد خواهیــم بــود.
آیــت اهلل ســید ابوالحســن مهــدوی نیــز در ایــن دیــدار بــا بیــان اینکــه وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی جایــگاه ویــژه ای دارد، بیــان کــرد: مباحــث اقتصــادی تقــدم زمانــی دارد امــا فرهنــگ 

و ارشــاد تقــدم رتبــی دارد کــه بایــد مــورد توجــه ویــژه قــرار بگیــرد.
دیدار با آیت اهلل محمد ناصری دولت آبادی از روحانیون و علمای اصفهان

ــا  ــادی خواســتار شــد ت محمــد مهــدی اســماعیلی در ایــن دیــدار از آیــت اهلل ناصــری دولت آب
دعــای خیــر خــود را از دولــت دریــغ نکنــد تــا ملــت و دولــت بــا ســربلندی از مشــکالت عبــور 
ــادی نیــز در ایــن دیــدار، احیــای واجبــات، تــرک محرمــات و  کنند.آیــت اهلل ناصــری دولت آب

خلــوص در کارهــا را رمــز موفقیــت برشــمرد و بــرای دولــت جدیــد آرزوی توفیــق کــرد.
حضور در دفتر آیت اهلل سیدیوسف طباطبایی نژاد نماینده ولی فقیه و امام جمعه 

اصفهان
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در ایــن دیــدار گفــت: بایــد فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در تــراز 

دولــت و نظــام  جمهــوری اســالمی ایــران باشــد بــه همیــن منظــور حــدود هشــت برنامــه اصلــی 
در حــوزه فرهنــگ و ارشــاد احیــا و  تقویــت خواهــد شــود. مشــکالت اقتصــادی بــر روی مســائل 
مختلــف ســایه انداختــه و اهالــی فرهنــگ و  هنــر را بــا مشــکالت متعــددی روبــه رو کــرده اســت.

آیــت اهلل سیدیوســف طباطبایی نــژاد نیــز در ایــن دیــدار ضمــن تبریــک بــه مناســبت 
ــه  ــور ب ــر و اندیشــه ورزی در همــه ام ــزوم تفک ــر ل ــار داشــت: ب ــت اظه ــه دول فرارســیدن هفت
ــای  ــیاری از فعالیت ه ــرای بس ــت اج ــرد. وگف ــد ک ــی تأکی ــی و فرهنگ ــای دین ــژه فعالیت ه وی
ــد پشــتوانه علمــی  و  فکــر ی اســت کــه متأســفانه در برخــی  فرهنگــی و حتــی دینــی نیازمن
ــا و  توجــه  ــد احی ــن مهــم نیازمن ــگ اســت و ای ــن پشــتوانه کم رن ــن فعالیت هــا وجــود ای از ای

ــژه اســت. وی
نشست با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه اصفهان

ــت  ــان در نشس ــه اصفه ــود ب ــک روزه خ ــفر ی ــی س ــش پایان ــماعیلی در بخ ــدی اس محمدمه
ــه  ــن اســت ک ــر ای ــا ب ــالش م ــام ت ــزود: تم ــان اف ــانه اصفه ــر و رس ــگ، هن ــا اصحــاب فرهن ب
تمــام فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری بــه ریــل عــادی خــود بازگشــته و در ایــن مســیر ارائــه 
بســته های حمایتــی فرهنگــی و هنــری جــزو اولویت  هــای کاری ایــن وزارتخانــه اســت. در گام 
نخســت قصــد داریــم در جلســه دولــت و در ســتاد ملــی کرونــا، ایجــاد و ارائــه بســته حمایتــی 

بــه اصحــاب فرهنــگ و هنــر را بــه تصویــب برســانیم.
وی خاطرنشــان کــرد: نــگاه مــا در دوره جدیــد یــک نــگاه جامــع و عــام بــه فرهنــگ و هنــر 
ــه  ــل ب ــا قائ ــت. م ــرار خواهــد گرف ــورد توجــه ق ــت  مردمــی تمــام ارکان آن م اســت و در دول
انحصــار نیســتیم زیــرا دولــت قصــد تصدی گــری نــدارد و بایــد تســهیل کننــده و حمایــت گــر 

تمامــی ارکان هــای مرتبــط بــا فرهنــگ و هنــر باشــد.
ــای  ــار و فض ــود، در اخب ــت موج ــای وضعی ــی از گزارش ه ــه بخش ــان اینک ــا بی ــماعیلی ب اس
مجــازی بــه جــای برنامه هــای مــا قلمــداد شــده بــود، تصریــح کــرد: همیــن امــر شــماری از 
ــن  ــرم و ای ــرام می نگ ــده احت ــه دی ــا را ب ــام انتقاده ــه تم ــه البت ــه وجــود آورد ک ــا را ب انتقاده

ــت. ــم گرف ــه دل نخواه مباحــث را ب
ــگاران  ــان و خبرن ــت از عکاس ــت حمای ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــالمی ب ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن وزی
ــان جلــوی چشــم مــا هســتند امــا کمتــر دیــده می شــود بنابرایــن بایــد از  تصریــح کــرد:  آن

ــرد. ــت صــورت پذی ــان حمای آن
محمــد مهــدی اســماعیلی در ســفر خــود بــه اصفهــان همچنیــن در جمــع خبرنــگاران حضــور 
یافــت و گفــت: مأموریت هــای فرهنگــی بایــد در تمامــی اولویت هــای کاری دولــت قــرار بگیــرد. 
ــن مهــم در ســند  ــزرگ نیازمنــد پیوســت فرهنگــی اســت، ای همچنیــن تمامــی پروژه هــای ب
ــی پیشــرفت نداشــته اســت. ــه نحــو مطلوب ــا تاکنــون ب مهندســی فرهنگــی مصــوب شــده ام

وی در پایــان گفــت: حــوزه فرهنــگ و هنــر حــوزه فاخــری اســت و پشــت ســر انقــالب، نظــام 
ــگاه  ــن ن ــویم و ای ــازی های کاذب بش ــا و جریان س ــد وارد قطب بندی ه ــوده و نبای ــت ب و والی

نبایــد در حــوزه فرهنــگ و هنرحاکــم شــود.
سمیه طالب
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : ۰9۱22268823 - 4264686۱    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
آقاترین سکوت مرا غرق نور کن

مارا قرین منت و لطف حضور کن

وقتی گناه کنج دلم سبز می شود

آقا شفاعت این ناصبور کن

می ترسم از شبی که به دجال رو کنیم

آقا تو را قسم به شهیدان ظهور کن.

اللهم عجل لولیک الفرج.

معارفه شهردار گلدشت
آیین معارفه شهردار شهر گلدشت در سالن اجتماعات شهرداری این شهر برگزار شد

ــراز داشــت:  ــاد اب ــژه شهرســتان نجف آب ــدار وی ــی فرمان ــی راع ــدس مجتب ــن مراســم مهن در ای
ــای  ــا پیگیری ه ــهرداری ب ــت، ش ــم اس ــرد مه ــش ب ــهر را پی ــت ش ــا خالقی ــوان ب ــه بت این ک

ــد. ــل کن ــکالت را ح ــد مش ــه می توان مصران
ــاب رجــوع  ــم ارب ــردی و تکری ــا برنامه هــای راهب ــاد گفــت: شــهرداری ب ــژه نجف آب ــدار وی فرمان
حائــز اهمیــت اســت و مدیــر آن بایــد اخــالق مناســب بــا مــردم داشــته باشــد کــه در شــهردار 

منتخــب شــورای ششــم شــهر گلدشــت چنیــن اخالقــی وجــود دارد.
وی در پایــان افــزود: شــهرداری ها بایــد از ســازمان های مــردم نهــاد اســتفاده کننــد زیــرا آن هــا 
بــازوان شــهرداری هســتند و می تواننــد در جهــت پیشــبرد اهــداف شــهر کمــک زیــادی بکننــد.

در ادامــه مهنــدس محمــد مهــدی فردوســی شــهردار منتخــب شــورای اســالمی ششــم شــهر 
ــم  ــت: امیدواری ــراز داش ــهیدان اب ــاالر ش ــرور و س ــهادت س ــام ش ــلیت ای ــن تس ــت ضم گلدش
ــورای  ــاد ش ــه اعتم ــت ب ــهرداری گلدش ــکاران در ش ــکاری هم ــادی و هم ــا کار جه ــم ب بتوانی

ــم. ــردم پاســخ دهی ششــم و م
فردوســی در ادامــه ابــراز داشــت: مــالک و معیــار مــا در مرحلــه اول رعایــت قانــون و مقــررات و 
در مراحــل بعــدی مــردم داری، تکریــم اربــاب رجــوع و کار جهــادی خواهــد بــود. امیدواریــم بــا 

ایــن برنامه ریــزی بتوانیــم بــه اهــداف خــود برســیم و شــهر را بــه خوبــی پیــش ببریــم.
شــهردار گلدشــت افــزود: ســعی خواهیــم کــرد پیشــرفت و آبادانــی عدالــت محــور را در ســطح 
شــهر گلدشــت پیــاده کنیــم و پــروژه هــای عمرانــی و برنامــه هــای مشــارکتی را در ســطح شــهر 
اجــرا کنیــم و طرح هــا توســعه پیــدا کنــد ولــی در کنــار آن هــا بایــد ســالمت اداری ســرلوحه 

کار قــرار گیــرد و بــا رعایــت قانــون تاثیرگــذاری خــود را در ســطح شهرســتان داشــته باشــد.
ــردم را از  ــق م ــت ح ــی، رعای ــای عمران ــار کاره ــذاری در کن ــت: اثرگ ــار داش ــی اظه فرودس

همکارانم می خواهم و الزم است که در این زمینه فعالیت خود را دو چندان کنند.
وی در پایــان گفــت: امیدواریــم همدلــی و رفاقــت و برنامــه محــوری بــا همــکاری شــورا و بزرگان 
ــود. ــل ش ــت ح ــهر گلدش ــی ش ــالت اساس ــرد و معض ــرار گی ــتور کار ق ــرار و در دس ــهر برق ش

ــف  ــهرداری نج ــهری ش ــات ش ــاون خدم ــن مع ــش از ای ــت و پی ــد ۱36۱ اس ــی متول فردوس
آبــاد بــوده اســت. وی همچنیــن ســابقه مدیریــت ســازمان رفاهــی تفریحــی و روابــط عمومــی 

ــود دارد. ــده کاری خ ــاد را در پرون ــف آب ــهرداری نج ش

ــه  ــد و هم ــاده ش ــاد آم ــد نجف آب ــتان جدی ــالب، قبرس ــروزی انق ــه پی ــده ب ــال مان ــد س چن
منتظــر یــک جنــازۀ خــاص بودنــد تــا بــا آن، قبرســتان را افتتــاح کننــد. متنفذیــن و مســئوالن، 
ــادی  نظرشــان روی یــک شــخصیت روحانــی بــود ولــی کشــته شــدن یــک دانشــجوی نجف آب

ــد. ورق را برگردان
»رمضــان ابراهیمــی« دانشــجوی ســال ســوم علوم پزشــکی تهــران، وقتــی بــا هم کالســی هایش 
راهــی اردویــی تفریحــی در ارتفاعــات کرمــان شــده بودنــد، بعــد از این کــه چنــد تــا از دخترهــا 
ــدر  ــاده و در دم کشــته می شــود. پ ــوه افت ــود، از ک ــاع نجــات داده ب را از خطــر ســقوط از ارتف
ــری در  ــرش قب ــرای پس ــود و ب ــه ب ــف جامع ــۀ ضعی ــالی از طبق ــد میان س ــی، نعل بن ابراهیم
ــه  ــای سرشــناس شــهر ک ــدادی از چهره ه ــی تع ــود ول ــه ب ــه در نظــر گرفت ــتان پنج جوب قبرس

بعضــاً افــکار کمونیســتی داشــتند، خــواب دیگــری بــرای جنــازۀ ایــن جــوان دیــده بودنــد.
ــا رمضــان را  ــدار صحبــت کــن ت ــا شــهردار و فرمان حســین رحیمــی آمــد ســراغم و گفــت: »ب
ــه  ــدار( را ک ــروزش )فرمان ــور )شــهردار( و ف ــم«. ســراغ نجات پ ــن کنی ــد دف در قبرســتان جدی
گرفتــم، فهمیــدم هــر دو نفرشــان رفته انــد عیــادت »حــاج فتــح اهلل ســبحانی« رییــس انجمــن 
شــهر. بــا رحیمــی خودمــان را بــه خانــۀ حاج فتــح اهلل رســاندیم و بعــد از چنــد دقیقــه  انتظــار 

ــاق، در موقعیتــی مناســب مــن رفتــم منبــر و پیشــنهاد دفــن ابراهیمــی در  در گوشــه ای از ات
قبرســتان جدیــد را در حضــور شــهردار و فرمانــدار مطــرح کــردم. رحیمــی هــم آمــد بــه میــدان 
و بــا چاشــنی کــردن یــک ســخنرانی هیجانــی، زمینــۀ تصویــب ایــن پیشــنهاد را فراهــم کــرد.

ــن کار  ــه ای ــی ب ــکلی راض ــچ ش ــه هی ــه ب ــود ک ــی ب ــدر متوف ــردن پ ــی ک ــد، راض ــۀ بع مرحل
ــد خاک ســپاری  ــا ترفندهــای خاصــی در قبرســتان جدی ــی در نهایــت، جنــازه را ب نمی شــد ول
کردنــد. قبرســتان جدیــد بــه »ابراهیمیــه« معــروف شــد و مدتــی بعــد بچه خواهــر متوفــی کــه 
قصــاب بــود و از ســاخت در و پنجــرۀ فلــزی ســر در مــی آورد، تابلــوی فلــزی بزرگــی بــه همیــن 
ــای سرشــناش  ــه گذشــت، یکــی از منبری ه ــرای قبرســتان ســاخت. یکــی، دو ســال ک ــام ب ن
شــهر در ســخنرانی اش گفــت: »بایــد اســم قبرســتون رو عــوض کنیــم. ابراهیمــی جــوون بــوده و 
مــرگ افتــاده بیــن جوون هــا«. بــا همیــن پیشــنهاد، تابلــو را حــذف کردنــد و اســم قبرســتان 

را گذاشــتند »جنتیــه«.
ــگار دهــه 4۰ و ۵۰ موسســه اطالعــات در  ــه قلــم محمــد رضــا پزشــکی خبرن »ناگفتــه هــا« ب

ــاد؛ کاری از انتشــارات مهــر زهــرا نجــف آب

اولین دفن در قبرستان جدید نجف آباد

ــن  ــی ضم ــین صالح ــاج غالمحس ــاد ح ــه زنده ی ــه مدرس ــم افتتاحی ــدادی در مراس ــد اعت محم
تشــکر از فرمانــدار، نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســالمی، امــام جمعــه شــهر نجــف آبــاد 
و خیریــن ایــن شهرســتان بــه دلیــل نــگاه ویــژه ای کــه بــه آموزش وپــرورش دارنــد، اظهارکــرد: 
اقــدام بزرگــی توســط خیــر محتــرم در ســاخت ایــن مدرســه انجــام شــده کــه بســیار بــا ارزش 

ــاد اســت. ــرورش نجف آب ــرای آموزش وپ ــی ب ــه جلوی ــدم رو ب ــوده و ق ب
مدیــرکل آموزش وپــرورش اســتان اصفهــان افــزود: بــه جهــت ویژگی هــای مــردم ایــن 
شهرســتان، نــگاه خیــران در منطقــه نجــف آبــاد بــه آمــوزش و پــرورش در ســال های گذشــته 

ــوده اســت. ــژه ای ب ــگاه وی همــواره ن
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان تاکیــد کــرد: خیــران بــا ســاخت مدرســه، بزرگتریــن نعمــت 

یعنــی دانایــی و توانایــی را بــه دانش آمــوزان هدیه می کننــد؛ امیدوارم ایــن اقدامات ادامه داشــته 
باشــد و شــاهد توفیقــات روزافــزون خیریــن، مســئولین و دانش آمــوزان ایــن شهرســتان باشــیم.

ــدارس  ــز م ــعه و تجهی ــازی توس ــت اداره کل نوس ــور سرپرس ــر پ ــد می ــید محم ــن س همچنی
اســتان اصفهــان ضمــن تبریــک هفتــه دولــت و گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی و 
باهنــر اظهــار داشــت: بیــش از 2۰ پــروژه در شهرســتان نجف آبــاد در حــال احــداث اســت کــه 
ــدیم،  ــه می ش ــادی مواج ــای زی ــا چالش ه ــود ب ــرورش نب ــه آموزش وپ ــن ب ــک خیری ــر کم اگ
بالــغ بــر 3۰ هــزار مترمربــع زیربنــا توســط خیــران و دولــت در حــال ســاخت و احــداث اســت 
کــه ۱6۰ کالس نیــز شــامل آن می شــود و بــاالی 8۰ درصــد پروژه هــای اســتان یــا به صــورت 

ــه صــورت ۱۰۰ درصــدی توســط خیریــن انجــام می شــود ــا ب مشــارکتی ی

توسعه سرانه آموزشی در استان با کمک خیران


