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خبر کوتاه

دستگیري 2 قاچاقچي سالح در عملیات مشترك پلیس نجف آباد و شاهین شهر
فرمانــده انتظامــي شهرســتان نجــف آبــاد، ســرهنگ “میثــم گوهــری آرانــي” بیــان داشــت: در تــداوم طــرح هــاي امنیــت بخــش 
پلیس،مامــوران پلیــس امنیــت عمومــي ایــن شهرســتان و شهرســتان شــاهین شــهر در انجــام تحقیقاتــي از فعالیــت فــردی 
ــا آغــاز تحقیقــات  ــه مرکــز کشــور مطلــع شــدند. وي افــزود: ب ــي ب در زمینــه قاچــاق ســاح غیرمجــاز از اســتان هــاي جنوب
نامحســوس، ســرانجام زمانــی کــه ایــن قاچاقچیــان در حــال برنامــه ریــزي بــراي قاچــاق تعــدادي ســاح بودنــد، مــورد رصــد 
ــاي پلیســي  ــت ه ــرد: در مراقب ــر نشــان ک ــاد خاط ــتان نجــف آب ــي شهرس ــده انتظام ــد. فرمان ــرار گرفتن ــس ق ــی پلی اطاعات
ــه ســمت اســتان  ــي کشــور ب ــردد از یکــي از اســتان هــاي جنوب ــراد در حــال قاچــاق ســاح و ت ــن اف مشــخص شــد کــه ای
اصفهــان هســتند کــه بافاصلــه بــا هماهنگــي انجــام شــده بــا مقــام قضائــي، برنامــه ریــزي عملیاتــي الزم بــراي دســتگیري 

ایــن فــرد آغــاز شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد همزمــان 
ــی مراســم جشــنی در  ــاد در ســه شــب متوال ــا بزرگداشــت هفتــه بســیج شــهرداری نجف  آب ب

ســالن شــهروند فرهنــگ ســرای خــارون برگــزار شــد .
ــط  ــه توس ــن برنام ــزود ای ــر اف ــن خب ــام ای ــا اع ــامی ب ــاد اس ــگ و ارش ــس  اداره فرهن رئی
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری و ســپاه ناحیــه نجف آبــاد و بــا همــکاری ایــن اداره و  

ــکل هــای بهداشــتی برگــزار شــد. ــت پروت ــا رعای ب
ســید حســن لــوح موســوی افــزود : در این مراســم کــه با حضــور بســیجیان شهرســتان و اعضاء 
فعــال پایــگاه هــای مقاومــت برگــزار شــد ســردار عرب پــور، ســردار مقواســاز جانشــین ســپاه 
صاحــب الزمــان اصفهــان و رشــیدزاده فرماندهــی لشــکر زرهی ۸ نجف اشــرف ســخنرانی نمودند.

وی اجــرای ســرود هــای حماســی توســط  میــاد هارونــی و مرتضــی کشــاورز، اجــرای گــروه 
ســرود بســیج،  اجــرای موســیقی انقابــی گــروه موزیــک لشــکر زرهــی ۸ نجــف اشــرف را از 

دیگــر برنامــه هــای ایــن مراســم عنــوان نمــود.
گفتنــی اســت در حاشــیه ایــن مراســم بــا همــکاری شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان  و 

ــی شــهر واکسیناســیون علیــه  در راســتای طــرح “شــهدای ســامت” و واکسیناســیون همگان
بیمــاری کرونــا نیــز  انجــام شــد.

گسترش فعالیت های فرهنگی و هنری
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ، همزمــان 
بــا هفتــه گرامیداشــت بســیج ، رئیــس اداره بــه همــراه کارشناســان هنــری اداره بــا حضــور در 

محــل دفتــر بســیج هنرمنــدان شهرســتان ، هفتــه بســیج را تبریــک گفــت.
 در ابتــدای ایــن دیــدار کــه همزمــان بــا برگــزاری کاس آمــوزش عکاســی ویــژه هنرمنــدان 
ــای  ــت ه ــدان ، ضمــن تشــریح فعالی ــدی مســئول بســیج هنرمن ــه عاب ــت ؛ یدال صــورت گرف
فرهنگــی هنــری اعــام آمادگــی خــود را جهــت همــکاری در برگــزاری برنامــه هــای فرهنگــی 

هنــری شهرســتان اعــام نمــود .
در ایــن دیــدار رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد ، ضمــن تبریــک هفته بســیج 
و ابــراز خرســندی از فعالیــت هــای جــدی و تخصصــی بســیج هنرمنــدان و همچنیــن مدیریــت 
آن توســط یــک هنرمنــد بســیجی متعهــد ، بــا ارائــه پیشــنهاداتی در راســتای فعالیــت هــای 
مســتمر ، خواهــان همــکاری و همراهــی اعضــای بســیج هنرمنــدان در برنامــه هــا و مناســبت 
هــای فرهنگــی هنــری شهرســتان شــد و تاکیــد کــرد بــا توجــه بــه وضعیــت کرونــا و گرایــش 
ــای مجــازی  ــری در فضــای ه ــی فرهنگــی هن ــای خال ــد جاه ــه فضــای مجــازی بای ــردم ب م

توســط هنرمنــدان پــر شــود و اهالــی فرهنــگ و هنــر بــه ایــن فضاهــا ورود پیــدا کننــد.
ســید حســن لــوح موســوی اظهــار امیــدواری کــرد بــا ایــن حرکــت بتوانیــم شــاهد برگــزاری 

برنامــه هــای فرهنگــی هنــری مشــترک بــا موضــوع ارزش هــای اســامی ایرانــی باشــیم .

به مناسبت هفته بسیج، دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی با مسئول بسیج هنرمندان 

سه شب ، سه جشن

با اعتماد کافی واکسن بزنید 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد در راســتای 
ــتان  ــردم  شهرس ــوم م ــی عم ــای فرهنگ ــور اغن ــه منظ ــامت و ب ــهدای س ــرح ش ــرای ط اج

مصاحبــه ای بــا دکتــر مرتضــی ایــزدی در محــل خانــه تاریخــی مهرپــرور برگــزار شــد.
در ایــن مصاحبــه خبــری دکتــر مرتضــی ایــزدی در خصــوص اهمیــت واکسیناســیون، واکســن 
ــه  ــج آن در جامع ــیون و تروی ــوص واکسیناس ــازی در خص ــاع س ــت اقن ــود، اهمی ــای موج ه

مطالبــی را ارانــه نمــود.
وی از مــردم خواســت بــدون توجــه بــه شــایعات منتشــر شــده در فضــای مجــازی و بــا اعتمــاد 

کافــی نســبت بــه انجــام واکسیناســیون اقــدام نمایند.
 دکتــر ایــزدی در ایــن مصاحبــه خبــری افــزود عــاوه بــر ضــرورت واکسیناســیون بــا ســرعت 
ــی، شستشــوی   ــه اجتماع ــت فاصل ــا ، رعای ــر ناشــی از کرون ــرگ و می ــت کاهــش م ــاال جه ب

ــت. ــروری اس ــز الزم و ض ــک نی ــتفاده از ماس ــت ها و اس ــداوم دس م
ــج( اســت و  ــه اهلل )ع ــوم پزشــکی بقی ــزدی دانشــیار دانشــگاه عل ــی اســت  مرتضــی ای گفتن

ــت. ــی اس ــص داخل ــیری و متخص ــی و گرمس ــیپ عفون دارای فلوش
وی پایــه گــذار دومیــن مرکــز ازن تراپــی در شهرســتان نجــف آبــاد اســت و مقــاالت زیــادی در 
زمینه هــای علمــی  دارد کــه در ســایت های علمــی ملــی و بین المللــی بــه چــاپ رســیده اســت.

دکتــر ایــزدی مولــف کتــاب »راهنمــای جامــع پزشــکی در مســافرت هــای بیــن المللــی بــرای 
مســافران و پزشــکان«  اســت کــه در ســالهای اخیــر در پنــج جلــد بــه چهــار زبــان زنــده دنیــا 

ترجمــه شــده  و مــورد تقدیــر ویــژه مقــام معظــم رهبــری نیــز قــرار گرفــت 

در مصاحبه با دکتر مرتضی ایزدی و در راستای اجرای طرح شهدای سامت:

به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج، برگزاری جشن در سالن شهروند فرهنگسرای خارون 
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                                                                         قهرمانی پومسه کار نجف آبادی در قهرمانی ناشنوایان جهان
در پایــان رقابــت هــای جهانــی تکوانــدو ناشــنوایان جهــان بــه میزبانــی خانــه تکوانــدو تهران،تیــم پومســه ایــران بــا حضــور 

شــاهین ایســوند از نجــف آبــاد، بــه عنــوان قهرمانــی دســت پیــدا کــرد.
در ایــن رقابــت هــای چهــار روزه کــه اول آدر 1۴۰۰ بــه کار خــود پایــان داد، علــی نادعلــی قهرمــان پومســه شهرســتان نیــز 
در جمــع اعضــای مربیگــری تیــم ملــی حضــور داشــت و ســید آیــت اهلل هاشــمی رییــس هیــات تکوانــدو نجــف آبــاد، چندیــن 

رقابــت را داوری کــرد.
ــه،  ــتان، ترکی ــیه، قزاقس ــتان، روس ــد ازبکس ــور مانن ــازده کش ــرد از ی ــکار زن و م ــش از 1۸۰ ورزش ــور بی ــا حض ــن دوره ب ای
ــد. ــزار ش ــی برگ ــه و کیوروگ ــش پومس ــران از در دو بخ ــد و ای ــره و تایلن ــان، ک ــوادور، یون ــی، اک ــن، کرواس ــتان، اوکرای قرقیزس

در بزرگتریــن رویــداد بیــن المللــی علمــی دانــش آمــوزی برخــط فیزیک جهــان کــه  در آذر ماه ســال 
جــاری بــه میزبانــی چــک برگزار شــد، دوازده تیم از شهرســتان در ســه رده ســنی شــرکت داشــتند.

در ایــن رقابــت ســه ســاعته کــه بــا شــرکت ۸۳۶ تیــم از ۴۸ کشــور همــراه بــود، تیم های شهرســتان 
کــه در محــل پژوهــش ســرای شــهید حجتــی حضــور پیــدا کــرده بودنــد، بــا پیشــرفت قابــل توجهی 

نســبت بــه دوره قبــل، رتبــه هــای ۵۲ تــا 1۵۰ را بیــن تیــم هــای شــرکت کننــده کســب کردند.
انجمــن دانــش آمــوزی فیزیــک پژوهش ســرای شــهید حجتــی در تقاطع خیابــان های 1۷شــهریور و 
فردوســی مرکــزی، روزهــای ســه شــنبه هــر هفتــه از ســاعت چهــار تــا پنــج عصــر، جلســاتی را ویــژه 

عاقــه منــدان ایــن علــم برگــزار مــی کند.

دانش آموزان نجف آباد در بزرگ ترین رقابت فیزیکی جهان

تسهیل دسترسی آسان به واکسن
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره  فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد،  اولیــن 
نشســت خبــری  پیرامــون طــرح شــهدای ســامت نجــف آبــاد بــا حضــور دکتــر علیرضــا غیــور 
رئیــس شــبکه بهداشــت ، ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد شهرســتان 
نجف آبــاد  و جمعــی ازاهالــی خبــر و رســانه بــه میزبانــی شــبکه بهداشــت و درمــان نجف آبــاد 

برگــزار شــد.
ــات  ــی از اقدام ــتان گزارش ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش ــدار رئی ــن دی ــدای ای در ابت
انجــام شــده از طــرح بســیج واکسیناســیون ارائــه نمــود و افــزود : ایــن طــرح از ابتــدای آذر  تــا 
19آذر مــاه جهــت پوشــش دهــی واکسیناســیون بــا همــکاری مشــترک ســپاه حضــرت صاحــب 
ــهدای  ــرح »ش ــدف از ط ــود و ه ــی ش ــام م ــان انج ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــان و دانش الزم
ســامت افزایــش پوشــش واکسیناســیون به منظــور آمــوزش و اقناع ســازی مــردم بــرای تزریــق 
ــت  ــا دریاف ــه واکســن کرون ــرادی ک ــرای اف ــن تســهیل دسترســی ب ــا و همچنی واکســن کرون

ــود. ــرا می ش ــد، اج نکرده ان
در ایــن طــرح عــاوه بــر مراکــز تجمیعــی واکسیناســیون، گروه هــای ســیار و مراکــز بهداشــتی 

درمانــی از جملــه مراکــز خدمــات جامــع ســامت نیــز فعالیــت می کننــد.
ــانی را  ــاع رس ــوزش و اط ــامت آم ــهدای س ــرح ش ــا در ط ــزود : م ــور اف ــا غی ــر علیرض دکت
ــه هــر شــکل ممکــن  ــه واکســن را ب ــم و شــرایط دسترســی ب ــرار دادی ســرلوحه کار خــود ق

ــم . آســان نمــوده ای
ــر از همــکاران خــود در مراکــز بهداشــتی از برنامــه هــای تشــویقی در نظــر  وی ضمــن تقدی
ــزود  ــود و اف ــه نم ــی را ارائ ــردم مطالب ــوم م ــیون عم ــب واکیناس ــت ترغی ــده جه ــه ش گرفت
ــیده  ــش کش ــه چال ــت را ب ــای بهداش ــا نیروه ــروس کرون ــه وی ــت ک ــال اس ــه دوس ــک ب نزدی
اســت و نزدیــک بــه یــک ســال اســت کــه واکسیناســیون گروههــای هــدف از کادر درمــان ، 
ســالمندان ، مراکــز نگهــداری ســالمندان ، معلولیــن و جانبــازان ادامــه پیــدا کــرده تابــه امــروز 
کــه بــدون محدودیــت واکسیناســیون انجــام مــی شــود و افــراد در انتخــاب نــوع واکســن حــق 

انتخــاب دارنــد.
ــن  ــه در ای ــد ک ــن زده ان ــت واکس ــد جمعی ــا ۷۴ درص ــتان تقریب ــت: در اس ــور گف ــر غی دکت
طــرح جامعــه هــدف مــا گــروه ســنی 1۲ ســال بــه بــاال را شــامل میشــود و  دغدغــه اصلــی 
ــا  ــا آرامــش خاطــر بگوییــم ت ــا بتوانیــم ب ــه ۸۵ درصــد اســت ت مــا رســاندن ایــن جمعیــت ب

ــم . ــرل نمــوده ای ــد را کنت حــدودی کویی
وی تــرس از واکســن ، عــدم اعتمــاد بــه منابــع دریافــت خبــر و اطــاع رســانی  و اینکــه چــون 
یــک بــار بیمــار شــده ایــم پــس واکســینه شــده ایــم و دیگــر مریــض نمــی شــویم را از عوامــل 

عــدم زدن واکســن توســط برخــی از افــراد اعــام نمــود و از اهالــی خبــر خواســت تــا بــا اطــاع 
رســانی صحیــح و تولیــد رســانه هــای آموزشــی از انتشــار باورهــای غلــط جلوگیــری نماینــد.

در ادامــه ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان ضمــن 
ــی  ــی از اهال ــان در ســخنان کوتاه ــر و تشــکر از کادر درم ــن و تقدی ــه حاضری ــدم ب ــر مق خی
خبــر و رســانه خواســت در راســتای اهــداف شــهروندی نســبت بــه اطــاع رســانی و ترغیــب و 

تشــویق مــردم بــه انجــام واکسیناســیون اقــدام نماینــد .
در پایان این نشست از خبرنگاران  با اهدای لوح سپاس قدردانی شد .

نشست خبری رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان با اصحاب رسانه و مطبوعات: 
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خبر کوتاه کمیته تخصصی ازدواج ستاد ساماندهی امور جوانان

جلســه کمیتــه تخصصــی ازدواج ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد در محــل شــبکه بهداشــت و درمــان 
شهرســتان بــا حضــور موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان، غیــور رییــس شــبکه بهداشــت و درمــان، گــودرزی مســوول امــور 
جوانــان اداره ورزش و جوانــان  و جمعــی از کارشناســان ادارات و نماینــدگان دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عالــی شهرســتان 

برگــزار شــد.
ــر  ــه راهکارهــای اث ــان و همچنیــن ارائ کــه پیرامــون برگــزاری ۲۵ کارگاه رایــگان پیــش از ازدواج توســط اداره ورزش و جوان

بخشــی آمــوزش هــای پیــش از ازدواج در جوانــان  بحــث و تبــادل نظــر شــد.

ادامه از صفحه 1
ــدارس  ــور در م ــا حض ــتی ب ــای بهداش ــت: گروه ه ــاد گف ــدار نجف آب ــی فرمان ــی راع مجتب
وضعیــت واکســن دانــش آمــوزان را بررســی می کننــد و واکسیناســیون را در مراکــز آموزشــی 

انجــام می دهنــد.
وی گفــت: عــاوه بــر ایــن پنــج دســتگاه اتوبــوس بــرای واکسیناســیون ســیار در نجــف آبــاد 
فعال شــده و بــا مراجعــه بــه در منــازل و محــات مختلــف شــرایط را بــرای واکســینه کــردن 

اهالــی شــهری و روســتایی تســهیل کــرده اســت.
ــه  ــرای ارائ ــاف را ب ــن اصن ــاجد و بی ــتی در مس ــای بهداش ــور گروه ه ــاد حض ــدار نجف آب فرمان
خدمــات، اطاع رســانی عمومــی و ایجــاد پایــگاه مشــاوره و خدمــات روانــی از دیگــر اقدامــات 
صــورت گرفتــه بــرای افزایــش پوشــش طــرح واکسیناســیون کرونــا در ایــن شهرســتان عنــوان 

ــه رصــد و بررســی می شــود. ــه شــکل روزان کــرد و گفــت: میــزان واکســن تزریق شــده ب
راعــی بــا اشــاره بــه اینکــه جلــب مشــارکت مدیریــت شــهری و روســتایی در ایــن طــرح الزم 
اســت، خاطرنشــان کرد: شــهرداری و دهیاری هــا امــکان اعتباربخشــی بــه جنبه هــای مختلــف 
ــا توجــه به ضــرورت  ــی ب ــع قانون ــن مان ــع ای ــرای رف ــد و ب طرح هــای شــبکه بهداشــت را ندارن

پشــتیبانی مالــی چاره اندیشــی نیــاز اســت.
وی اضافــه کــرد: شــرکت مخابــرات بــرای ارســال پیامــک آگاهــی بخشــی درخواســت دریافــت 

هزینــه دارد و امــکان همــکاری در شهرســتان ها فراهــم نیســت.
فرمانــدار  نجف آبــاد پوشــش واکسیناســیون در ایــن خطــه را بــرای ُذر اول بیــش از ۷۳ درصــد 

و بــرای ُدز دوم ۵۶ درصــد اعــام کــرد.

نماز باران درنجف آباد
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                                                                 اجرای ورزش زورخانه ای در پارك کوهستان
هیــات ورزش زورخانــه ای و کشــتی پهلوانــی شهرســتان نجــف آبــاد بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه بســیج در محــل پــارک 

کوهســتان بــه اجــرای ورزش زورخانــه ای و پهلوانــی پرداخــت.
ایــن برنامــه بــا حضــور محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان، حســن مهرابــی رییــس هیــات ورزش هــای زورخانــه 
ای و مشــاور حقوقــی اداره ورزش و جوانــان، ســعید کیانــی مســئول بســیج ورزشــکاران و رییــس هیــات انجمــن هــای ورزشــی،

مهــرداد ســهیلی مســئول تربیــت بدنــی ســپاه ناحیــه نجــف آبــاد، اکبــر یزدانیــان دبیــر هیــات ورزش هــای همگانــی، محمدرضا 
انصــاری نایــب رییــس هیــات ورزش هــای زورخانــه ای و محمدحســین قربعلــی مســوول نیــروی انســانی حــوزه مقاومــت بســیج 

امــام حســین)ع( برگزار شــد.

معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هال احمــر اســتان اصفهــان از آغــاز فعالیــت طــرح 
ــا  ــطح جاده ه ــات در س ــداد و نج ــگاه ام ــا ۴1 پای ــت ب ــن جمعی ــتانه ای ــات زمس ــداد و نج ام
ــت  ــان و فعالی ــهر اصفه ــریع در ش ــش س ــک واکن ــی و ی ــگاه هوای ــک پای ــتان ها، ی و شهرس

شــبانه روزی ۲۰۰ نجات گــر خبــر داد.
ــت هال احمــر  ــداد و نجــات جمعی ــاز طــرح زمســتانه ام ــه آغ ــا اشــاره ب ــوش کریمــی ب داری
اصفهــان، اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه شــروع زودهنــگام بارندگی هــا طــرح امــداد و 
فعالیــت  جهــت  الزم  آمادگی هــای  و  شــروع  آذرمــاه  اول  از  امســال  زمســتانه  نجــات 
نیروهــای امــدادی هال احمــر بــا برخــورداری از تجهیــزات الزم فراهــم شــده اســت.

وی اضافــه کــرد: بــا تعمیــرات جزئــی و کلــی پایگاه هــای امــداد و نجــات و ارائــه آموزش هــای 
ــداد و نجــات در ســطح  ــگاه ام ــا ۴1 پای ــی در حــال حاضــر ب ــرای تیم هــای عملیات ــدادی ب ام
جاده هــا و شهرســتان ها، یــک پایــگاه هوایــی و یــک واکنــش ســریع در شــهر اصفهــان طــرح 

زمســتانه هال احمــر اصفهــان آغــاز بــه کار کــرده اســت.
پاسخگویی 1۲00 نیروی هالل احمر در پایگاه های امدادی

معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هال احمــر اســتان اصفهــان در خصــوص تعــداد نجاتگــران 
ــرد: در  ــح ک ــتان، تصری ــای اس ــوادث جاده ه ــه ح ــخگویی ب ــرای پاس ــی ب ــر و آمادگ هال احم
حــال حاضــر حــدود ۲۰۰ نجات گــر بــه صــورت شــبانه روزی در پایگاه هــای امــداد و نجــات بــه 
صــورت شــیفت فعالیــت دارنــد و بــا احتســاب پرســنل حــدود 1۲۰۰ نفر نیــرو برای پاســخگویی 
ــد. ــدا می کنن ــدگان حضــور پی ــه دی ــه حادث ــرای امدادرســانی ب شــیفت بندی می شــوند کــه ب

وی خاطرنشــان کــرد: بــا بــارش بــاران و بــرف هــر ســال آمــار حــوادث جــاده ای در زمســتان 
ــه موقــع امدادگــران در حــوادث طــرح زمســتانه جلســات  ــرای امدادرســانی ب افزایــش دارد، ب
متعــددی بــا هماهنگــی اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای برگــزار شــد و در 
ــس  ــای پلی ــر تیم ه ــه بهت ــر چ ــی ه ــرای هماهنگ ــات ب ــن جلس ــف ای ــتان های مختل شهرس

ــت. ــده اس ــزار ش ــانی برگ ــر و آتش نش ــت هال احم ــس، جمعی ــداری، اورژان ــور، راه راه
لزوم جدی گرفتن آموزش

ــی  ــت: در هماهنگی های ــان، گف ــتان اصفه ــر اس ــت هال احم ــات جمعی ــداد و نج ــاون ام مع
کــه در ســطح اســتان بیــن EOC هــال احمــر، اورژانــس، آتــش نشــانی و پلیــس 11۰ بــوده 
اســت رونــد امدادرســانی در شهرســتان ها در ســطح قابــل قبــول اســت و بــا اعــام درخواســت 
ــا  ــرد نیروه ــاس می گی ــان تم ــتگاه امدادرس ــر دس ــا ه ــه ب ــی ک ــرای امدادخواه ــی ب مددجوی
ــان  ــب را در زم ــخگویی مناس ــوند و پاس ــزام می ش ــه اع ــل حادث ــه مح ــوان و ب ــریع فراخ س

ــد. حادثــه دارن
ــه  ــه ب ــی ک ــا تاش های ــده و ب ــل آم ــه عم ــای ب ــق پیش بینی ه ــرد: مطاب ــار ک ــی اظه کریم

وســیله دســتگاه های امدادرســان صــورت می گیــرد امیدواریــم امســال آمــار حــوادث کاهــش 
ــردم  ــی م ــطح آگاه ــای س ــت ارتق ــم و در جه ــدی بگیری ــوزش را ج ــوع آم ــد موض ــد، بای یاب

ــروز حــوادث پیشــگیری شــود. ــا از ب ــب گوشــزد شــود ت ــای الزم مرت توصیه ه
جلوگیری از تردد خودروهای فاقد تجهیزات ایمنی در مناطق کوهستانی

وی تصریــح کــرد: در برنامه هــای اباغــی تاکیــد بــر ایــن بــوده کــه در صــورت وقــوع بارندگــی 
در مناطــق کوهســتانی و صعب العبــور، اطاع رســانی بــه شــهروندان و پیش بینــی بــرای 
امدادرســانی صــورت بگیــرد و از تــردد خودروهــای فاقــد تجهیــزات ایمنــی بــه ایــن مناطــق 

جلوگیــری شــود.
طرح »شهدای سالمت« و حضور نجاتگران آموزش دیده

ــی در  ــرد: کریم ــار ک ــان اظه ــتان اصفه ــر اس ــت هال احم ــات جمعی ــداد و نج ــاون ام مع
خصــوص همــکاری نیروهــای امدادگــر هال احمــر در رونــد واکسیناســیون شــهروندان، گفــت: 
ــا 19 آذرمــاه ادامــه دارد و  نیروهــای امدادگــر در قالــب طــرح »شــهدای ســامت« از یکــم ت
ــه خصــوص شــعب  ــق شــعب ب ــق واکســن از طری ــازی کــه پایگاه هــای تزری ــه نی ــا توجــه ب ب
ــرای  ــد ب ــام می کنن ــاد اع ــاد خمینی شــهر، فاورجــان و دولت آب ــان، نجف آب شهرســتان اصفه

همــکاری فعــال هســتند.
ــدند و  ــاماندهی ش ــر س ــر هال احم ــای نجات گ ــتان ها تیم ه ــن شهرس ــرد: در ای ــد ک وی تاکی
روزانــه بــا اعــام نیــاز امدادگــران بــه مراکــز واکسیناســیون اعــزام می شــوند و در امــر پذیرش و 
ثبــت مشــخصات افــراد در ســامانه کمــک می کننــد، نجاتگــران آمــوزش دیــده هــم بــرای تزریق 
ــا بــه شــهروندان یاری گــر نیروهــای دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان هســتند. واکســن کرون

 طرح امداد و نجات زمستانه هالل احمر

جلسه با مدیریت بیمارستان فاطمه الزهرا نجف آباد

معــاون امورزیربنایــی و حمــل و نقل شــهری  ، معاون شهرســازی و معماری و سرپرســت منطقه 
۴ بــا ریاســت و مدیریــت بیمارســتان فاطمــه الزهرا نجــف آباد  در محل بیمارســتان داشــتند، در 
رابطــه بــا فضــای ســبز، ورودی و خروجــی و انتقــال پارکینگ بیمارســتان صحبت بــه عمل آمد.

در ادامــه جلســه در بازدیــد میدانــی از محــل فــرود هلیکوپتــر، زمیــن ســاخت بــه 
درمانــگاه، قســمت خصوصــی در حــال ســاخت کــودکان ، ورودی اصلــی و پارکینــگ 
ــد. ــل آم ــه عم ــد ب ــتان بازدی ــبرداری بیمارس ــمت  عکس ــگاه  و قس ــتان ، درمان ــو بیمارس جل
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در میــان دانشــمندان اســامی، بزرگانــی یافــت مــی شــوند کــه در پیشــرفت احــکام الهــی در جوامع 
تاثیــر بســیار داشــته، آثــاری جاویــدان از خــود بــه جــای گذاشــته انــد؛ شــیخ مفیــد، در شــمارچنین 

ــمندانی جای دارد. دانش
ــد یکــی از  ــه شــیخ مفی ــان«، مشــهور ب ــن نعم ــن محمــد ب ــم آذر روز بزرگداشــت »محمــد ب نه

ــیعه و اســام  اســت. ــای ش ــن علم بزرگتری
مختصری از زندگی شیخ مفید

نامــش محمــد بن محمــد بن نعمان بن عبدالســام و کنیه اش ابو عبــداهلل اســت و در یازدهم ذیقعده 
)ســالروز میــاد علــی بــن موســی الرضــا علیــه الســام( درســال ۳۳۶ ه .ق. دیــده بــه جهــان گشــود.

شــیخ مفیــد اســتاد شــیخ طوســی و ســید مرتضــی علم الهــدی بــود. او فقیــه و کامــی شــیعی بــود 
کــه بســیار در علــم کام تبحــر داشــت و مکتــب کامــی شــیعه در عصــر او بــه اوج کمــال رســید. او 
در مناظــرات دینــی مهــارت خاصــی داشــت و مناظراتــش بــا قاضــی عبدالجبــار رئیس فرقــه معتزله 

بغــداد و قاضــی ابوبکــر باقانــی رئیــس اشــاعره معــروف بــود.
شــیخ مفیــد مــورد تحســین و احتــرام بــزرگان اهــل تســنن از قبیــل، ابن حجر عســقانی، ابــن عماد 
حنبلــی، شــافعی و دیگــران بــود. شــیخ طوســی دربــاره او در الفهرســت می نویســد: »محمــد بــن 
محمــد بــن نعمــان، معــروف به ابــن المعلــم )ابوالعلــی معــری ایــن لقــب را بــه وی داده(، از متکلمان 
امامیــه اســت. درعصــر خویــش ریاســت و مرجعیــت شــیعه بــه او منتهــی گردیــد. در فقــه و کام 
ــه ســؤاالت  ــود. حافظــه خــوب و ذهــن دقیــق داشــت و در پاســخ ب ــر هــر کــس دیگــر مقــدم ب ب

حاضرجــواب بــود. او بیــش از ۲۰۰ جلــد کتــاب کوچــک و بــزرگ دارد.«
برخــی گفته انــد لقــب »مفیــد« را علــی بــن عیســی معتزلــی در عهــد جوانــی، در نتیجــه مباحثــه 

بــا وی بــه او داد. 
 مکتب شیخ مفید

پـــیش از مفیــد، علــم کام و اصــول فقــه در میــان دانشــمندان اهــل ســنت رونقــی به ســزا داشــت، 
فقهــا و متکلمــان بســیاری در اطــراف بغــداد گــرد آمــده و در رشــته های گوناگــون اصــول عقایــد 

ســرگرم بحــث و مناظــره بودنــد.
ــر  ــی در اث ــم کام پیــش از مفیــد نیــز در میــان شــیعیان ســابقه داشــته اســت، ول هــر چنــد عل
محدودیتــی کــه در کار شــیعیان از نظــر سیاســی بــود، این موضــوع از مرحلــه تألیــف و تدوین کتاب 
تجــاوز نمی کــرد، پیــش از مفیــد، شــیخ صــدوق کــه رئیــس شــیعیان بــود، ســبک ســاده ای را در 
تصنیــف و تألیــف بــه وجــود آورده بــود و آن را بـــه صــورت امــا بــه صــورت ســاده به مســتمعان القا 
می کــرد، مفیــد نیــز در پیگیــری مکتــب اســتاد کوشــید و بــا اســتفاده از مبانــی علــم کام و اصــول 
فقــه، راه بحــث و اســتدالل را بــه روی شــیعیان بــاز کــرد و تاش هایــی را کــه متقدمــان ماننــد ابــن 
جنیــد اســکافی و قبــل از او ابــن عقیــل فقیــه معــروف شــیعه و عیاشــی ریختــه بودنــد، بــه صــورت 
دلپذیــری درآورد، بــه گفتــه نجاشــی کتــاب کوچکــی در اصــول فقــه تصنیــف کــرد کــه مشــتمل بر 

تمام مباحث آن بود.
تالیفات شیخ مفید

بنــا بــر نقــل شــیخ طوســی، شــاگرد برجســته شــیخ مفیــد، وی بالــغ بــر ۲۰۰ عنــوان کتــاب تالیــف 
نمــوده اســت، از جملــه:

1- المقنعــة ۲- الفرائــض الشــرعیة ۳- احــکام النســاء ۴- الــکام فــی دالئــل القــرآن ۵- وجــوه اعجاز 
القــرآن ۶- النصــرة فــی فضــل القــرآن ۷- اوائــل المقــاالت ۸- نقــض فضیلــة المعتزلــة 9- االفصــاح 

1۰- االیضــاح.
معروفترین شاگردان شیخ مفید

- سید مرتضی
- سید رضی

- شیخ طوسی
وفات شیخ مفید

ســرانجام شــیخ مفیــد ایــن عالــم ربانــی در ســال ۴1۳ هجــری در بغــداد و پــس از ۷۵ ســال تــاش 
و خدمــت ارزنــده درگذشــت و مــورد تجلیــل فــراوان مــردم و قدردانــی علمــا و فضــا قــرار گرفــت،  
شــیخ طوســی کــه خــود در تشــییع جنــازه او حضور داشــته اســت، مــی  گویــد: روز وفــات او از کثرت 
دوســت و دشــمن بــرای ادای نمــاز و گریســتن بــر او، هماننــد و نظیــر نداشــته اســت. چنــد هــزار نفر 
از شــیعیان او را تشــییع کردنــد و ســیدمرتضی علــم الهــدی بــر او نمــاز گــزارد و در حــرم مطهــر امام 

جــواد)ع(، پاییــن پــای آن حضــرت نزدیــک قبــر اســتادش ابــن قولویــه مدفون شــد.
احمدشریعتی

دستگیري سارقان مغازه صوتي تصویري و کشف 2 میلیارد ریال اموال مسروقه
فرمانــده انتظامــي شهرســتان نجــف آبــاد، ســرهنگ میثــم گوهــري آرانــي  بــا اظهــار داشــت: در پــی وقــوع یــک فقــره ســرقت مغــازه 
صوتــي تصویــري در ایــن شهرســتان موضــوع بصــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران پلیــس آگاهــی نجــف آبــاد قــرار گرفــت. وی افــزود: 
 مأمــوران ضمــن هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی و بــا انجــام اقدامــات گســترده پلیســی ۲ ســارق مغــازه را شناســایی و دســتگیر کردنــد.

ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره به کشــف چندیــن دســتگاه آمپلي فایــر و بلند گو خــودرو مســروقه، بــه ارزش ۳ میلیــارد ریــال از مخفیگاه 
 ایــن متهمــان گفــت: ســارقان در بازجویــی هــای اولیــه بــه ک فقــره ســرقت مغــازه در ســطح شهرســتان نجــف آبــاد اعتــراف کردنــد.

فرمانــده انتظامــي شهرســتان نجــف آبــاد از تحویــل متهمــان بــه مراجــع قضایــي خبــر داد و در پایــان بــه کســبه توصیه کرد؛ نســبت به 
ایمــن کــردن مغازهــا جهــت پیشــگیری از ســرقت اقــدام و مــوارد مشــکوک را از طریــق شــماره تلفــن 11۰ بــه پلیــس اطــاع دهند.

قسمتی از زندگی شیخ مفید

آیا بهبود افسردگي خفیف از نوع شدید آن سریعتر اتفاق مي افتد؟
افســردگي انــواع مختلفــي داردکــه هریــک عایــم خاصــي دارنــد. افســردگي عمــده، افســرده خویــي 
و افســردگي دوقطبــي، رایــج تریــن انــواع افســردگي مــي باشــد. افســردگي عمــده برحســب تعــداد 
عایــم مــي توانــد خفیــف، متوســط و شــدید باشــد. ضــرورت درمــان در نــوع خفیــف بــه انــدازه نوع 
متوســط و شــدید اســت، امــا پاســخ ایــن نــوع افســردگي بــه درمــان الزمــاً بهتــر از دو نــوع دیگــر 
نیســت. بــا ایــن حــال شــدت مداخــات درمانــي) ماننــد بســتري شــدن در بیمارســتان یا دو جلســه 
روان درمانــي در هفتــه(  در ایــن نــوع افســردگي بــه انــدازه افســردگي شــدید نیســت. افســرده خویي 
نیــز نوعــي افســردگي خفیــف بــه حســاب مــي آیــد، امــا چــون مزمــن اســت بهبــودي آن دشــوارتر 
ــه افســرده خویــي داراي دوره هــاي  ــژه، برخــي افــراد مبتــا ب ــه وی از افســردگي اساســي اســت. ب
افســردگي عمــده نیــز هســتند)حالتي کــه بــه آن افســردگي مضاعــف گوینــد( کــه باعــث دشــوارتر 
شــدن درمــان مــي شــود. بــا وجــودي کــه میــزان بیمــاري زایــي و مــرگ و میــر اختــال افســرده 
خویــي بــه انــدازه افســردگي عمــده نیســت؛ ولــي عملکــرد فــرد آســیب زده بــر ســامتي او تأثیر مي 
گــذارد. عمومــاً درمــان افســرده خویــي مشــابه افســردگي عمــده اســت، امــا برحســب میــزان نقصان 
عملکــرد، شــدت آن متفــاوت اســت. بــراي مثــال، بســتري کــردن بــراي فــرد مبتــا بــه افســرده 
خویــي ضــروري نیســت از زمــان شــروع دارو درمانــي، بهبــود موقــت افســردگي۴ تــا ۶ هفتــه طــول 
مــي کشــد. در صورتــي کــه روان درمانــي بــه تنهایــي بــکار رود ممکــن اســت مــدت درمــان طوالني 
تــر شــود. نــوع افســردگي احتمــال پاســخ بــه درمــان را تعییــن نمــي کنــد. امــا مــي توانــد در پیــش 

آگهــي موثــر باشــد. بــراي نمونــه، افســردگي دو قطبــي نســبت بــه یــک دوره افســردگي عمــده بــه 
درمــان نگهدارنــده طوالنــي تــري نیــاز دارد. 

دکتر الهام شکرانه

به مناسبت بزرگداشت شیخ مفید
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                                                                   برگزاری آزمون دوره تئوری مربیگری درجه 3 

ــدام  ــرورش ان آزمــون دوره تئــوری مربیگــری درجــه ۳ در دو گــروه در ســالن همایشــات و مســابقات هیــات بدنســازی و پ

مجموعــه ورزشــی آزادی نجــف آبــاد بــا حضــور جعفــرزاده معــاون عمرانــی فرمانــداری ویــژه شهرســتان، موحــد رییــس اداره 

ورزش و جوانــان، محمدرضــا انصــاری مشــاور اداره و مســوول کمیتــه انضباطــی؛ صالحــی مســوول واحــد آمــوزش اداره ورزش 

و جوانــان، محمدرضــا مهدیــه رییــس هیــات بدنســازی و پــرورش انــدام شهرســتان نجف آبــاد برگــزار شــد.

ــوان شهرســتان های اســتان اصفهــان در ۴ رده  اولیــن دوره مســابقات ددلیفــت چندجانبــه بان
ســنی نوجوانــان، جوانان، بزرگســاالن و پیشکســوتان بــه میزبانی شهرســتان مبارکه برگزار شــد.

کــه تیــم بانــوان نجــف آبــاد بــه مربیگــری عارفــه یزدانــی و مریــم ســورانی بــا کســب ۷ مــدال 
طــا، ۲ مــدال نقــره و ۲ برنــز انفــرادی موفــق بــه کســب مقــام اول رده جوانــان، مقــام دوم رده 

پیشکســوتان و مقــام ســوم رده هــای نوجوانــان و بزرگســاالن شــدند.
ــه  ــاد( و محدث ــتان نجــف آب ــات بدنســازی شهرس ــس هی ــب ریی ــرا حــری )نای ــن زه همچنی

ــد. ــا قضــاوت کردن ــت ه ــن رقاب ــی در ای لطف
مقام های انفرادی کسب شده :

زینــب جمشــیدیان، مهدیــه کانتــری، حمیــرا ســورانی، لیــا صادقــی، ملینــا شــیرزادی، ملیــکا 
آریایــی، مرجــان صالحــی  - مــدال طــا  و لیــا نــوروزی و نرگــس ســلیمانی-  مــدال نقــره

محدثه لطفی و شیوا موسوی- مدال برنز
مقام های تیمی :

کاپ اول جوانان ، کاپ دوم پیشکسوتان، کاپ سوم بزرگساالن،  کاپ سوم نوجوانان
مربیان : خانم عارفه یزدانی و مریم سورانی

سرپرست تیم : لیا رحمانی و زهرا حری)نایب رییس هیات بدنسازی نجف آباد(

درخشش بانوان نجف آباد در مسابقات ددلیفت

کارشــناس ایــدز معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان گفــت: ۵۴ نــوزاد ســالم 
ــد شــدند کــه چهــار  ــا کنــون متول ــن اســتان از ســال ۸1 ت ــدز در ای ــه ای از مــادران مبتــا ب

مــورد آن در ســال جــاری بــود.
مرجــان مشــکوتی افــزود: ۵۴ زن بــاردار مبتابــه ایــدز تحــت مراقبــت و درمــان مرکز بهداشــت 

اصفهــان قــرار گرفتنــد و همــه آن هــا موفــق بــه تولــد نوزادان ســالم شــدند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه انــواع خدمــات مشــاوره، مراقبــت و درمــان بــه افــراد مبتابــه ایــدز در 
مراکــز بهداشــت به صــورت رایــگان ارائــه می شــود، اظهــار داشــت: از افــرادی کــه در معــرض 
ــه  ــم ک ــد درخواســت می کنی ــرار دارن ــاط جنســی پرخطــر ق ــاد و ارتب ــد اعتی ــی مانن رفتارهای

بــرای انجــام آزمایــش اچ آی وی بــه مراکــز مشــاوره بیماری هــای رفتــاری مراجعــه کننــد.
مشــکوتی بــا اشــاره بــه اینکــه در زمــان حاضــر ســه مرکــز مشــاوره بیماری هــای رفتــاری در 
اســتان اصفهــان شــامل مرکــز خدمــات جامــع ســامت نــواب صفــوی اصفهــان، شاهین شــهر 
و نجف آبــاد فعــال اســت، خاطرنشــان کــرد: بــا فعالیــت ایــن مراکــز میــزان دسترســی بیمــاران 

اچ آی وی مثبــت بــه خدمــات مراقبــت و درمــان افزایش یافتــه اســت.
ــوارد  ــا، شناســایی م ــروس کرون ــان اینکــه در ۲ ســال گذشــته و پــس از شــیوع وی ــا بی وی ب
ــن دوران  ــرد: در ای ــه ک ــت، اضاف ــه اس ــش یافت ــی کاه ــه اچ آی وی و بیماریاب ــد مبتاب جدی
ــه بیمــاران  ــرای مدت زمــان بیشــتر ب ــه دارو ب ــا تماس هــای تلفنــی و ارائ ــا ب ــم ت تــاش کردی

ــم. ــا را حفــظ کنی ــرای آن ه ــی ب ــی و درمان ــات مراقبت اچ آی وی، ســطح خدم
وی، کل مــوارد شناسایی شــده مبتابــه اچ آی وی مثبــت در اســتان اصفهــان تــا آبــان امســال 
را ۷9۵ نفــر شــامل ۶۴1 مــرد و 1۵۴ زن اعــام کــرد و گفــت کــه تاکنــون ۳۲9 نفــر از بیــن 

آن هــا فــوت کردنــد.
مشــکوتی بابیــان اینکــه بــر اســاس آمــار تجمیعــی از ابتــدای شناســایی بیمــاران ایــدز تاکنــون 
۶۰ درصــد از راه هــای انتقــال اچ آی وی در اســتان اصفهــان اعتیــاد تزریقــی، ۳۲ درصــد رابطــه 
ــال خــون  ــک درصــد انتق ــه کــودک و ی ــادر ب ــج درصــد نامشــخص، ۲ درصــد م جنســی، پن
بــوده اســت، تصریــح کــرد: در ســال های اخیــر اگــر آمــار ســاالنه را در نظــر بگیریــم انتقــال از 

طریــق رابطــه جنســی نســبت بــه ســایر مــوارد، ســهم بیشــتری دارد.
ــد راه  ــخیص داده ش ــور تش ــال در کش ــت امس ــاه نخس ــه در ۶ م ــواردی ک ــزود: در م وی اف
ــی انتقــال در 1۵.۵ درصــد مــوارد اعتیــاد تزریقــی، ۵۴.۲ درصــد رابطــه جنســی، ۲.1  احتمال

ــوده اســت. ــی نامشــخص ب ــودک و ۲۸.۲ درصــد راه احتمال ــه ک ــادر ب درصــد م
مشــکوتی ادامــه داد: در ۶ مــاه نخســت امســال در اســتان اصفهــان نیــز بیشــتر مــوارد انتقــال 

اچ آی وی در مــوارد جدیــد شناسایی شــده، ارتبــاط جنســی بــوده اســت.
تاکنــون حــدود ۴۲ هــزار و 9۳۳ بیمــار مبتابــه اچ آی وی مثبــت در کشــور شناسایی شــده اند 

کــه ۸1 درصــد آن هــا مــرد و 19 درصــد زن هســتند.

بــر اســاس آمــار تجمیعــی در کشــور از ابتــدا تاکنــون ۵۸.1 درصــد راه انتقــال ویــروس اچ آی 
وی از طریــق اســتفاده از ســرنگ و ســوزن مشــترک )تزریقــی(، ۲۳.9 درصــد رابطــه جنســی، 
ــخص  ــد نامش ــی و 1۶.1 درص ــای خون ــون و فراورده ه ــد خ ــودک، ۰.۲ درص ــه ک ــادر ب 1.۷ م

اســت.
ــا ایــدز اســت؛ شــعار روز جهانــی  اول دســامبر مصــادف بــا یازدهــم آذر روز جهانــی مبــارزه ب
ــر  ــه مراقبــت اچ آی وی را تحــت تاثی ــا برنام ــدز در ســال جــاری “ اجــازه نمی دهیــم کرون ای
ــت و  ــخیص، مراقب ــگیری، تش ــات پیش ــی خدم ــش همگان ــا پوش ــدز ب ــان ای ــد، پای ــرار ده ق

درمــان “ انتخــاب شــد.
ایــدز )AIDS( ، نوعــی بیمــاری اســت کــه در دســتگاه ایمنــی و توســط ویــروس نقــص ایمنــی 
)HIV( ایجــاد می شــود؛ اچ آی وی، یــک نــوع ویــروس اســت کــه بــه سیســتم ایمنــی آســیب 

می رســاند.

تولد 54 نوزاد سالم از مادران مبتال به ایدز در اصفهان
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : ۰91۲۲۲۶۸۸۲۳ - ۴۲۶۴۶۸۶1    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
کجا نشان تو جوییم

 اي مهر فروزنده هدایت و نصر!
با کـه گوییم حدیث تلخ هجران و انتظار؟

شکایت فرقت یار بـه آفریدگار بریم کـه او 
دانای اندوه درون ماست.
اي آخرین عشوه عرش،

اي نخستین امیر غایب از نظر!
موالی من، یوسف فاطمه!

معرفی سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد

مراســم افتتــاح و راه انــدازی ورزش زورخانــه ای و کشــتی پهلوانــی در شــهر ویاشــهر در محــل 
ســالن ورزشــی امــام علــی)ع( بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه بســیج بــه همــت و همــکاری 
اداره ورزش و جوانــان، هیــات ورزش هــای زورخانــه ای و کشــتی پهلوانــی شهرســتان و حــوزه 
ــکاران  ــط ورزش ــه ای  توس ــرای ورزش زورخان ــا اج ــراه ب ــی)ع( هم ــام عل ــیج ام ــت بس مقاوم

زورخانــه شــهدای شــهر کهریزســنگ و شــهدای شــهر قلعــه ســفید برگــزار شــد.
در ایــن مراســم محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان، محســن اصانــی جانشــین 
فرماندهــی ســپاه ناحیــه نجــف آبــاد، قربانعلــی مومنــی رییــس شــورای اســامی شــهر نجــف 
آبــاد، حســن مهرابــی رییــس هیــات ورزش هــای زورخانــه ای و مشــاور حقوقــی اداره ورزش 

و جوانــان،
ــی  ــی، عل ــای ورزش ــن ه ــات انجم ــس هی ــکاران و ریی ــیج ورزش ــوول بس ــی مس ــعید کیان س
رییســی و محمدرضــا مهدیــه روســای هیــات هــای بوکــس و بدنســازی شهرســتان، مدیــران، 

ــتان، ــه ای شهرس ــوتان زورخان ــدان و پیشکس مرش
روح اهلل فتحیــان فرماندهــی حــوزه مقاومــت بســیج امــام علــی)ع(، صالحــی رییــس کانتــری 
19 شــهر ویاشــهر و انصــاری نایــب رییــس هیــات پهلوانــی و دیگــر اعضــای هیــات حضــور 

داشــتند.

ــاد،  ــد دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آب ــم و جدی ــه سرپرســتان قدی ــم و معارف ــن تکری  آیی
ظهــر امــروز بــا حضــور معــاون بین الملــل و امــور دانشــجویان غیرایرانــی دانشــگاه آزاد اســامی 

ــاد و اســتان اصفهــان برگــزار شــد. و مدیــران شهرســتان نجف آب
ــت  ــای هیئ ــان و اعض ــئوالن، کارکن ــع مس ــاد در جم ــگاه آزاد نجف آب ــد دانش ــت جدی سرپرس
علمــی دانشــگاه آزاد اســامی نجف آبــاد اظهــار کــرد: از همــه مدیرانــی کــه در واحــد نجف آبــاد 
و در ســال های گذشــته بــا همــت و تــاش خــود توانســتند دانشــگاهی بــا ایــن عظمــت را بنــا 

ــم. ــی می کن ــد، قدردان ــا کنن ــب را مهی ــاخت های مناس ــرده و زیرس ک
فریــد نعیمــی خاطرنشــان کــرد: اعتقــاد داریــم کــه دانشــجو به عنــوان نیــروی متخصــص، آینــده 
کشــور را رقــم خواهــد زد. ارائــه آمــوزش همــراه بــا تخصــص بــه دانشــجو از رســالت های ماســت 

کــه ان شــاءهلل در ایــن زمینــه بــا وجــود اســتادان و اعضــای هیئــت علمــی توانمنــدی کــه در ایــن 
واحــد دانشــگاهی وجــود دارد، بــه آن دســت خواهیــم یافــت.

وی ســپس بــه بیــان اجمالــی اهــداف خــود پرداخــت و تأکیــد کــرد: اســتفاده از خــرد جمعــی در 
مدیریــت دانشــگاه، احتــرام متقابــل و رعایــت شــأن کارکنــان، دانشــجویان و اســتادان، پایبنــدی 
ــه  ــه قوانیــن و ایجــاد نظــم و انضبــاط، ایجــاد آرامــش فکــری و روحیــه صمیمیــت، توجــه ب ب
ــه حاشیه ســازی و تــاش در ایجــاد وحــدت، ایجــاد انگیــزه و  ــاه همــکاران، پرهیــز از هرگون رف
ــری و  ــای تصمیم گی ــام حوزه ه ــفافیت در تم ــاد ش ــره وری، ایج ــش به ــتای افزای ــاش در راس ت
ــردازی و  ــی، ایده پ ــد و تحول آفرین ــانی واح ــای انس ــام ظرفیت ه ــتفاده از تم ــازی، اس تصمیم س

ــود. ــی دانشــگاه خواهــد ب ــن برنامه هــای آت حــل مســئله از مهم تری

افتتاح و راه اندازی ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی

شناسایی شهید نجف آبادی در ماسوله
بــه دنبــال انجــام آزمایــش هــای دی ان ای، مشــخص شــده پیکــری کــه مــرداد ســال 9۵ بــه 
ــول  ــهید رس ــه ش ــق ب ــده، متعل ــن ش ــان دف ــوله گی ــتای ماس ــام در روس ــهید گمن ــوان ش عن

ــادی لشــکر۸نجف اشــرف اســت. ــدگان نجــف آب قاســمی از رزمن
شــهید قاســمی، خــرداد ۶۷ در بیســت ســالگی در  حالــی در خــط پدافنــدی شــبه جزیــره فــاو 
عــراق بــه شــهادت رســید کــه بــرادر کوچکتــرش محمــد جــواد نیــز حــدود ۴۵ روز قبــل، در 

همیــن منطقــه در هجــده ســالگی بــه شــهادت رســیده بــود.
ــاد  ــف آب ــهدای نج ــزار ش ــه۳ گل ــده و در قطع ــص ش ــواد تفح ــد ج ــر محم ــال ۸۰، پیک س
ــام در روســتای  ــوان شــهید گمن ــه عن ــی پیکــر رســول، ســال 9۳ ب خاکســپاری مــی شــود ول
گردشــگری ماســوله بــه خــاک ســپرده مــی شــود و طــی هفتــه هــای اخیــر بــه دنبــال انجــام 
ــای  ــده از اعض ــه ش ــه دی ان ای گرفت ــت و مقایس ــخیص هوی ــر تش ــان ب ــای زم ــش ه آزمای

ــود. ــی ش ــخص م ــهید مش ــت ش ــواده، هوی خان
بــه دنبــال ایــن موضــوع، روز یکشــنبه ســی آبــان 1۴۰۰، خانــواده ایــن دو شــهید بــا هماهنگــی 
ــر شــهید،  ــارت قب ــه مقاومــت بســیج اســتان اصفهــان، راهــی ماســوله شــده و ضمــن زی ناحی

مــورد اســتقبال مــردم و مســئوالن قــرار گرفتنــد.
پدر و مادر این دو شهید، به ترتیب در سال های ۷۸ و ۸۶ فوت کرده اند.


