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2
خبر کوتاه

دهمین مرحله پویش » نذر قربانی « در نجف آباد
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ، مســئول کانــون هــای فرهنگــی هنــری 

مســاجد نجــف آبــاد از توزیــع 200 بســته گوشــت در بیــن خانــواده هــای نیازمنــد شهرســتان خبــر داد.
محمــد قانعــی فــر افــزود : بــا هماهنگــی کانون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد  نجــف آبــاد و همــکاری و مشــارکت مؤسســه 
حضــرت خدیجــه )س( قــم و برنامــه تلویزیونــی ســمت خــدا  200 بســته گوشــت نــذری در بیــن نیازمنــدان شهرســتان توزیــع 
شد.مســئول کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد نجــف آبــاد افــزود:  کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد بــا بهره گیــری 
ــع گوشــت بیــن فقــرا و نیازمنــدان  ــی« و توزی ــذر قربان ــا اجــرای طــرح »ن از ظرفیت هــا و کارکردهــای اجتماعــی مســاجد، ب
تاکنــون در ده مرحلــه ایــن پویــش شــرکت نمــوده انــد و حــدود 1500 بســته گوشــت را بیــن نیازمنــدان و اقشــار کــم درآمــد 

شهرســتان توزیــع نمــوده انــد .

نشست شورای اداری در نجف آباد
ــاد ،جلســه  ــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب ب
شــورای اداری اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــا حضــور رئیــس اداره 
و همــکاران فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد بــه منظورپیگیــری  برنامــه هــا و  فعالیــت 

هــای اداره  برگــزار شــد .
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــوی رئی ــوح موس ــن ل ــید حس ــه س ــدای جلس در ابت
شهرســتان ضمــن تســلیت ایــام شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا ) ســام اهلل علیهــا( و  تقدیــر و 
تشــکر  از همــکاری و تــاش کارکنــان اداره ، خواســتار تعامــل بیشــتر همــکاران طبــق قوانیــن 
ــه  ــه اهــداف  و برنام ــا در راســتای رســیدن ب ــه ه ــر مجموع ــه مراکــز و زی ــا کلی ــررات ب و مق

ریــزی جهــت ارتقــای فعالیــت هــای فرهنگــی هنــری در شهرســتان شــد .
ــاد  ــف آب ــتان نج ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره  فرهن ــه از مجموع ــن جلس وی در ای

ــد . ــری نماین ــتری پیگی ــوت بیش ــا ق ــود را ب ــف خ ــا وظای ــت ت خواس
ــا  ــی ب ــات فصل ــزاری جلس ــا ، برگ ــی ه ــری بازرس ــوص پیگی ــه کاری در خص ــن جلس در ای
مراکــز تحــت پوشــش و رســیدگی بــه امــور مراکــز فرهنگــی هنــری و لــزوم  برنامــه ریــزی در 

خصوص فعالیت های فرهنگی هنری بحث و تبادل نظر شد .
در ادامــه جلســه ، مســئولین واحدهــای فرهنگــی ، هنــری و مطبوعــات در خصــوص برگــزاری 

برنامــه هــا و چگونگــی آن  بحــث و تبــادل نظــر نمودنــد.

8۰ مدرسه نیازمند بازسازی در نجف آباد
ــا شــروع غیرحضــوری آموزش هــا  ســیدرضا موســوی زاده اظهــار کــرد: در دو ســال گذشــته ب
اثبــات شــد کــه ایــن نــوع از آموزش هــا آســیب های زیــادی بــرای فرزنــدان بــه همــراه داشــته 
ــوزان در  ــا دانش آم ــود ت ــوری ش ــوزش، حض ــمتی از آم ــریع تر قس ــه س ــر چ ــت ه و الزم اس
کاس هــا حاضــر شــده و میــزان پیشــرفت و آمادگی شــان از نزدیــک مــورد ســنجش قــرار گیرد.

ــود کــه آمــوزش حضــوری دانش آمــوزان را آغــاز کــرد،  ــاد اولیــن اداره ای ب وی افــزود: نجف آب
از آنجــا کــه معتقــد بودیــم کــه الزم اســت ســریع تر قســمتی از کار آمــوزش حضــوری شــود 
لــذا در شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان ایــن موضــوع مطــرح و بــا تصمیم گیــری نهایــی 
ایــن شــورا بــه اداره اجــازه داده شــد کــه هفتــه ای یــک روز آمــوزش بــرای دانش آموزانــی کــه 

دسترســی بــه فضــای مجــازی ندارنــد ایجــاد شــود.
ــط  ــم از اواس ــن تصمی ــال ای ــه دنب ــه داد: ب ــاد ادام ــف آب ــرورش نج ــوزش و پ ــس اداره آم رئی
شــهریورماه در نجــف آبــاد آموزش هــای حضــوری در حــد ضــرورت برقــرار شــد و از آنجــا کــه 
الزم بــود کاس هــای اول ابتدایــی هرچــه ســریع تر از آموزش هــای حضــوری بهره منــد شــوند 
اداره آمــوزش و پــرورش نجــف آبــاد بــا رعایــت تمــام جوانــب مســائل، خریــد تشــک های ضــد 
عفونــی مخصــوص بــرای مــدارس، تجهیــز مــدارس بــه دســتگاه های ضــد عفونــی، شــیرهای 
پدالــی و الــکل ســفید از یــک ســو و آماده ســازی افــکار عمومــی از ســوی دیگــر تــاش کــرد 

تــا بــا ســرعت و کیفیــت مطلوب تــری ایــن امــر مهــم را بــه جلــو ببــرد.
بازگشایی کامل مدارس تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا

وی ادامــه داد: بــرای بازگشــایی کامــل مــدارس، تابــع تصمیمــات ســتاد ملــی کرونــا هســتیم 
چــرا کــه ایــن تصمیــم بــه ســادگی امــکان پذیــر نیســت و پچیدگی هــای خــاص خــود را دارد. 
بســته بــودن درب کاس هــا بــه خاطــر ســرمای هــوا و تعــداد زیــاد دانش آمــوزان کار را ســخت 
می کنــد امــا مدارســی کــه فضــای خوبــی دارنــد و دانش آمــوزان آن حــدود 50 نفــر و در هــر 

کاس نیــز حــدود 15 نفــر باشــند می تواننــد همــه روزه آمــوزش حضــوری داشــته باشــند.
ــیم  ــدوار باش ــم امی ــوب می توانی ــرایط مطل ــدن ش ــم ش ــا فراه ــرد: ب ــد ک ــوی زاده تاکی موس
ــه  ــا کمیت ــروع کرون ــا ش ــد، ب ــت برس ــد ثاب ــک رون ــه ی ــی ب ــرایط آموزش ــوزش و ش ــه آم ک
ــری معکــوس مطــرح  ــه کار کــرد، در شهرســتان بحــث یادگی آموزش هــای مجــازی شــروع ب
شــد کــه طبــق آن معلمــان بایــد آموزش هایــی را بــرای آشــنایی بــا اصــول یادگیــری معکــوس 
ــا  ــدا آموزش ه ــذا در ابت ــد ل ــش می دادن ــه روز افزای ــان را روز ب ــد و توانمندی هایش می گذراندن
ــرور  ــه م ــا ب ــت ام ــورت می گرف ــه ص ــاد، و بل ــاپ، ش ــد واتس ــان هایی مانن ــق پیام رس از طری
ــی را  ــز آموزش هــای الزم آزمون های ــد و معلمــان نی ــرار گرفتن ــی ق ــران تحــت آموزش های مدی

ــیدند. ــود بخش ــان را بهب ــد و توانمندی ش گذراندن
وی بــا بیــان اینکــه در اوایــل کار چهــار هــزار دانش آمــوز شناســایی شــدند کــه امکانــات مــورد 
ــوز  ــدود 2۳0 دانش آم ــزود: ح ــتند، اف ــازی نداش ــای مج ــردن آموزش ه ــال ک ــرای دنب ــاز ب نی
حتــی از داشــتن تلویزیون هایــی کــه شــبکه های آموزشــی داشــته باشــند نیــز محــروم بودنــد، 
در ایــن شــرایط کمیتــه ای بــا حضــور امــام جمعــه و فرمانــدار بــرای کمــک بــه دانــش آمــوزان 
بی بضاعــت برگــزار و جلســه ای بــرای نحــوه رســیدگی و حمایــت دانــش آمــوزی تشــکیل شــد.

رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش نجــف آبــاد ادامــه داد: در ایــن مســیر بــا حمایــت امــام جمعــه 
ــوزان  ــی دانش آم ــکل و معرف ــرح مش ــد از ط ــده و بع ــوت ش ــنه ها دع ــام قرض الحس ــهر تم ش
ــا  ــپس ب ــد، س ــته ش ــد گذاش ــای نیازمن ــار اولی ــی در اختی ــار میلیون ــای چه ــت وام ه بی بضاع

همــکاری خیریه هایــی از جملــه خیریــه آبشــار عاطفه هــا شــرایط خریــد تبلــت بــرای تعــدادی 
از دانش آمــوزان فراهــم شــد از دیگــر ســو مدیــران مــدارس نیــز بــا کمــک خواســتن از مــردم 
ــا  ــه و ت ــش رفت ــرایط پی ــود ش ــمت بهب ــه س ــد ب ــوزان نیازمن ــران و دانش آم ــایی خی و شناس

حــدودی مشــکات آمــوزش در فضــای مجــازی برطــرف شــد.
وجود ۲۷0 باب کالس تخریبی و 43 مدرسه نیازمند به مقاوم سازی

ــات  ــتند و اقدام ــران هس ــن خی ــادی از بنام تری ــران نجف آب ــه خی ــم اینک ــت: علیرغ وی گف
ــان در ســاخت فضاهــای آموزشــی و نوســازی و  خــوب آنهــا در ایــن شهرســتان و فعالیــت آن
ــا مشــکل  ــاز هــم در شهرســتان ب ــوده اســت امــا متأســفانه ب ــل توجــه ب تجهیــز مــدارس قاب
ــه تعــداد دانــش آمــوزان و فضــای آموزشــی  ــا توجــه ب ــه رو هســتیم و ب فضــای آموزشــی روب
احتمــال دارد در صورتــی کــه رونــد بــه همیــن صــورت پیــش بــرود برخــاف خواســته مان بــه 

ســوی دو نوبتــه شــدن مــدارس پیــش برویــم.
موســوی زاده اضافــه کــرد: در حــال حاضــر شهرســتان نجــف آبــاد پروژه هــای مختلفــی بــرای 
ــا افزایــش جمعیــت دانش آمــوزی و  ــه دلیــل مواجهــه ب ــا ب افزایــش فضــای آموزشــی دارد ام
تــورم بــاز هــم بــا کمبودهایــی در زمینــه مقــدار و کیفیــت فضــای آموزشــی مواجــه هســتیم.

ــاب کاس تخریبــی  ــه وجــود 2۷0 ب ــا اشــاره ب ــاد ب رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش نجــف آب
ــزود: حــدود ۸0 مدرســه از  ــن شهرســتان، اف ــاوم ســازی در ای ــه مق ــد ب و ۴۳ مدرســه نیازمن
مــدارس شهرســتان نیــز یــا تخریبــی هســتند و یــا نیــاز بــه مقــاوم ســازی دارنــد کــه امیدواریم 
ــود. ــع ش ــی مرتف ــای فیزیک ــود فض ــا کمب ــتان ب ــدن شهرس ــه ش ــش مواج ــده و چال ــل ش ح

موســوی زاده در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه روبــرو شــدن آمــوزش و پــرورش 
بــا کمبــود نیــرو و معلمــان تــازه نفــس گفــت: امســال در نجــف آبــاد ۴00 نیــرو بازنشســته و 
در نتیجــه کمبــود معلــم داشــتیم در سراســر کشــور نیــز ایــن بــا ایــن مســئله مواجــه هســتیم 
لــذا دولــت بــا چالــش تأمیــن نیــروی معلــم مواجــه اســت و بــه همیــن علــت مــا نیــز ناچاریــم 
طبــق قوانیــن خدمــات بازنشســتگی بــا به کارگیــری معلمــان بازنشســته مجــدداً تــا حــدودی از 
بحــران تأمیــن نیــرو بکاهیــم کــه ایــن موضوع بــر کیفیــت آمــوزش تأثیــرات منفی زیــادی دارد.

ــاد  ــه افتخــار آفرینــی شهرســتان نجف آب ــا اشــاره ب وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ب
در جشــنواره شــهید رجایــی گفــت: ایــن جشــنواره بــا بیــش از ۴00 شــاخص ســنجش جــزو 
ــه اول را در  ــتیم رتب ــن ۴1 اداره توانس ــبختانه در بی ــه خوش ــت ک ــم اس ــنواره های مه جش

ــی کســب کنیــم. آخریــن ارزیاب
ــا اشــاره بــه موفقیــت دانش آمــوزان بــه کســب  ــاد ب رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش نجــف آب
مدال هــای رنگارنــگ در المپیادهــای علمــی افــزود: خوشــبختانه دانش آمــوزان پــر تــاش مــا 
توانســتند در ایــن المپیادهــا خــوش بدرخشــند و قطعــاً درخشــش های بعــدی دانــش آمــوزان 

ــت. ــار نیس ــی دور از انتظ ــای آت ــخت کوش در برنامه ه ــان س و معلم
احمد شریعتی
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                                                                          نشست کارگردان های تئاتر نجف آباد
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد اولیــن نشســت مجمــع عمومــی کارگردانــان 

تئاتــر نجــف آبــاد در محــل تماشــاخانه انجمــن هنرهــای نمایشــی برگــزار شــد.
امیرقیطاســی مســئول انجمــن هنرهــای نمایشــی شهرســتان هــدف از برگــزاری ایــن نشســت را تعامــل و همفکــری کارگــردان 

هــای تئاتــر شهرســتان عنــوان نمــود.
ــوه  ــون ،  نح ــق کان ــوابق موف ــه س ــه ب ــا توج ــر ب ــان تئات ــون کارگردان ــکیل کان ــرورت تش ــوص ض ــت  در خص ــن نشس در ای
همــکاری گــروه هــای نمایشــی بــا ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری و ارائــه طــرح هــای نمایشــی بــه ســازمان 
،  پیگیــری موضــوع برگــزاری جشــتنواره اســتانی تــک و دو نفــره بــه میزبانــی شهرســتان نجــف آبــاد و برگــزاری چهارمیــن 

همایــش تئاتــر کارگاهــی جــوان بــه منظــور شناســایی اســتعدادهای نوظهــور در ایــن عرصــه بحــث و تبــادل نظــر شــد .

ادامه از صفحه 1
 در راســتای آغــاز فــاز جدیــد عملیــات عمرانــی، مبلغی بالــغ بر 15 میلیــارد و پانصد میلیــون تومان به 
عملیــات خریــد، حمــل و پخــش و زیرســازی آســفالت مناطق یــک، دو و پنــج اختصاص یافته اســت.

عبدالرســول امامــی افــزود: عملیــات روکش آســفالت در ســه منطقــه آغــاز و در معابری چــون خیابان 
شــهدا، کــوی مردانــی و کوی خوشــنام، خیابان فارابــی جنب اداره بــرق، کوچه امیرپور و بلــوار طالقانی، 
کــوی خنــدان و ورودی آرامســتان صالح آباد و بلوار بهشــتی، خرم غربی و بشــارت تکمیل شــده اســت.

شــهردار نجف آبــاد تصریــح کــرد: عملیــات مزایــده تکمیــل روکــش آســفالت شــامل خریــد، حمــل، 
پخــش و زیرســازی آســفالت در مناطــق ســه و چهــار نیــز در حــال بررســی و اجــرا اســت.

وی خاطرنشــان کــرد: عملیات آســفالت در منطقه ســه، شــهرک صنعتــی کاوه و بلوار ســعیدی، اصلی 
12۶ و منطقــه چهــار، فینیشــر بهــاران، بهارســتان 11 و نگارســتان 10 و 11 تکمیــل شــده اســت.

درخشش کاراته کارهای نجف آباد در قهرمانی کشور
ــه مربیگــری  ــاد ب ــس باشــگاه سیدالشــهدای نجــف آب ــه کارهــای ســبک شــوتوکان ادون کارات
مهــدی معیــن در مســابقات کاراتــه قهرمانــی کشــور ســبک شــوتوکان بیــن اللملــی ski کــه 
هجدهــم آذر 1۴00 بــه میزبانــی نجــف آبــاد برگــزار شــد، موفــق بــه کســب 12 مــدال طــا، ۶ 

نقــره و ۸ برنــز انفــرادی و مــدال طــای کاتــای تیمــی نونهــاالن شــدند.
در ایــن دوره تیــم مهزیــار منصــوری. مهــران کاووســی و محمدجــواد حبیــب اللهــی در بخــش 
نونهــاالن موفــق بــه کســب مقــام اول کاتــا تیمــی شــد و در کمربندهــای زیــر قهــوه ای مجیــد 
جــاری، امیرحســین شــاهمرادی، امیــر اســحاق زاده، امیرمهــدی پورعزیزی،مصطفــی رجایــی، 
ماهــان منــزه، علــی محمــد رضایــی، حســین فرهــادی و پویا فاضــل به مقــام قهرمانی رســیدند.

در همیــن رده ســاالر امینــی، متیــن پورهــادی، امیرحســین الحبیبــی و نیمــا هاشــم زاده بــه 
جایــگاه دوم رســیدند و ســهیل ســلیمانی، علــی صالحــی، هــادی علــی نقــی پــور، امیرمحمــد 

نعمتــی و محمدجــواد ضیایــی مقــام ســوم را از آن خــود کردنــد.
در کمربنــد قهــوه ای و مشــکی نیــز مهــران کاووســی، علــی امیرخانــی و امیرحســین کیهانیــان 
ــب  ــوان نای ــش دو عن ــی جونبخ ــوری و عل ــار منص ــتادند و مهزی ــی ایس ــکوی قهرمان ــر س ب
ــد. محمدجــواد حبیــب اللهــی و ابوالفضــل حســینی نیــز در همیــن  قهرمانــی را کســب کردن

رده بــه عنــوان ســوم دســت یافتنــد.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری اصفهــان از تخصیــص و پرداخــت 2۶5 میلیــارد تومــان 
بــرای جبــران بخشــی از خســارت کشــاورزان اســتان ناشــی از جــاری نبــودن زاینــده رود و توقــف 

کشــت و کار تــا پایــان آذر مــاه جــاری خبــر داد.
مهــران زینلیــان، پــس از برگــزاری کارگــروه ســازگاری بــا کــم آبــی اصفهــان در اســتانداری در جمــع 
ــر مبنــای تــوان فعلــی صنــدوق جبــران  ــگاران افــزود: ایــن مبلــغ بصــورت علی الحســاب و ب خبرن

خســارت کشــاورزان اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: اکنــون در ایــن مرحلــه حــدود 2۶5 میلیــارد تومــان از ســهمی کــه صنایــع 
ــد از طریــق  ــه صنــدوق جبــران خســارت خشکســالی بدهــی دارن اســتان هــای اصفهــان و یــزد ب
ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بــه حســاب کشــاورزان حقابــه دار کــه نامشــان در فهرســت ایــن 

ســازمان قــرار دارد، واریــز خواهــد شــد.
معــاون اســتاندار اصفهــان بــا اشــاره بــه نصــب کنتورهــای آب هوشــمند بــر روی چاه هــای مجــاز 
اظهــار داشــت: در ایــن جلســه دربــاره اینکــه بــر روی چــه چاه هــای مــی تــوان ایــن کنتورهــا را نصب 

کــرد بحــث و مقــر شــد ایــن موضــوع در یــک کارگــروه تخصصــی نیــز ادامــه یابــد.
زینلیــان ادامــه داد: دفترچــه  پروانــه  هــای کشــاورزی و اصــاح برخــی از آنهــا از دیگــر موضوعاتــی بود 

کــه در ایــن جلســه دربــاره آن تبــادل نظر شــد.
وی بــا اشــاره بــه تامیــن هزینــه  بــرای انجــام  اقــدام یــاد شــده از صنــدوق جبــران خســارت گفــت: بــا 

ایــن حــال بــا مســاعدت اســتاندار مقــرر شــد تامیــن اعتبــار جداگانــه ای نیــز صــورت پذیرد.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری اصفهان با بیــان طرح تعادل بخشــی آب هــای زیرزمینی 
اســتان در نشســت امــروز  گفــت: بــر همیــن اســاس مســلوب المنفعــه کــردن چاه هــای غیرمجــاز 

حوضــه آبریــز زاینــده رود تســریع خواهد شــد.
زینلیــان اضافــه کــرد: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون ۴1۷ حلقــه چــاه  غیرمجــاز در اســتان پــر و 

مســدود شــده اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، زاینــده رود که به طــول افزون بــر ۴00 کیلومتــر بزرگترین رودخانــه منطقه مرکزی 
ایــران بــه شــمار مــی رود در عیــن حــال کــه در ســال های گذشــته بــه دفعــات خشــک شــده، از مهــر 
ســال قبــل تاکنــون نیــز جــاری نبــوده و ایــن مســاله ســبب چالش هــای متعــدد از جملــه مشــکات 

ــوری و خشــکی  ــان و گونه هــای جان ــودی درخت ــف کشــت و کار، خطــر ناب زیســت محیطــی، توق
ــا شــده اســت. ــن و انتشــار ریزگرده ــی، تشــدید فرونشــت زمی ــی گاوخون ــاالب بین الملل ــل ت کام

در همیــن حــال، متولیــان امــور آب می گوینــد کــه اصفهــان خشکســالی کــم ســابقه ای را در نیــم 
قــرن اخیــر ســپری می کنــد، ذخیــره آب در ســد زاینــده رود اکنــون بــه مرحلــه بحرانــی رســیده 
اســت و  تنهــا بــرای تامیــن آب آشــامیدنی کفایــت می کنــد و امکانــی بــرای رهــا ســازی آب بــرای 

تامیــن حقابــه زیســت محیطــی و کشــت و کار کشــاورزان وجــود نــدارد.
ــه،  ــار، ورزن ــه زی ــان از جمل ــرق اصفه ــق ش ــه داران مناط ــی حقاب ــداران و بطورکل ــاورزان و باغ  کش
اژیــه، کــرارج، بــراآن شــمالی و بــراآن جنوبــی و خوراســگان بــا جمعیــت بالــغ بــر ۳00 هــزار نفــر و 
حقابــه داران شهرســتان های غــرب شــامل نجــف آبــاد، فاورجــان، خمینــی شــهر، لنجــان و مبارکــه 
نیــز در چنــد ســال اخیــر در چنــد نوبــت بــا حضــور در نقــاط مختلف اســتان، رســیدگی بــه وضعیت 
حقابــه خــود از زاینــده رود، حــل مشــکات معیشــتی، جبــران خســارات ناشــی از جــاری نبــودن 

ــه را خواســتار شــده اند. زاینــده رود و جــاری ســازی ایــن رودخان

پرداخت خسارت  به کشاورزان اصفهانی 
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خبر کوتاه

ــار بســتگی  ــه و ان ــه هندوان ــه ب ــودن و خندیــدن اســت. ن ــدا، دور هــم ب قشــنگترین اتفــاق یل
ــرق چشــم ها از  ــه ب ــار هــم، ب ــودن دل هــا در کن ــه گــرم ب ــه چــراغ و روشــنایی. ب ــه ب دارد، ن

ــه از خنــده اســت. شــادی و گرفتــن گون
تمــام زیبایــی ایــن شــب در ذوقــی اســت کــه از دوســت داشــتن همدیگــر بــه وجــود می آیــد. 

نــه بــه عکس هــا وابســته اســت و نــه بــه اینســتاگرام.
بــه فــال حافظــی اســت کــه بــرای هــم می گیریــم و بــا عشــق می خوانیــم. بــه دعــای خیــری 
ــی  ــم و صدای ــم می گذاری ــرای ه ــه ب ــت ک ــی اس ــه وقت ــد. ب ــا می گوین ــه بزرگتره ــت ک اس
ــا را  ــدر بودن ه ــتند و ق ــان نیس ــر کنارم ــه دیگ ــانی ک ــر آوردن کس ــه خاط ــنویم. ب ــه می ش ک

ــد. ــیدایی دل بر می آی ــه از ش ــت ک ــه آوایی س ــه نغم ــم. ب می دانی
شب یلداست؛

شبی که در آن انار محبت دانه می شود
و سرخی عشق و عاطفه، نثار کاسه های لبریز از شوق ما؛

شــبی کــه طــراوت هندوانــه هــای تــازه تابســتان بــه ســرمای دســتان زمســتان هدیه می شــود
و داغی نگاه های زیبای بزرگ ترها در چشمان کودکان اوج می گیرد و باال می رود.

در ازدحام بشقاب های کوچک بلور،
شــیرینی صمیمیــت هــا و یکدلــی هــا، تقســیم مــی شــود و کام هــای همه را شــیرین مــی کند.

 ســمینار برخــط علمــی- پژوهشــی بــا حضــور حجت االســام 
ــره المعــارف فقــه  ــی دای مزروعــی، مســئول گــروه فقــه جزای
اســامی و مــدرس دانشــگاه، دکتــر عاطفــه ســمائی متخصــص 
زنــان و زایمــان و حجــت اهلل حاجــی کاظــم پژوهشــگر و دبیــر 
جلســه بــا موضــوع »ســقط جنیــن برمبنــای خویشــتن مالکــی 

و نقــد آن« برگــزار شــد.
حجــت االســام مزروعــی در ابتــدا ســقط جنیــن را از مهــم 
ــت  ــان دانس ــطح جه ــائل در س ــن مس ــی تری ــن و چالش تری
و گفــت: در عبــارت »ســقط جنیــن برمبنــای خویشــتن 
ــادن  ــای افت ــه معن ــل الزم اســت ب ــک فع ــقط، ی ــی« س مالک
کــه در خویشــتن مالکــی، انداختــن و اســقاط جنیــن مطــرح 
اســت نــه افتــادن و در واقــع قتــل جنیــن بــه شــمار مــی آیــد. 
ــگاه هســتی شناســانه بررســی کــرد. ــا ن ــن مســئله را ب ــد ای بای

وی افــزود: بــا بررســی آیــه ۳2 ســوره مائــده کــه مــی فرمایــد: 
اگــر یــک نفــر بــی گنــاه را کشــتید، گویــی تمــام بشــریت را 
بــه قتــل رســانده ایــد، بــه جایــگاه مهــم انســان و قتــل آن در 
نظــام خلقــت پــی میبریــم در ایــن آیــه »َمــْن َقَتــَل نَْفًســا«، 
اطــاق دارد و شــامل همــه مــی شــود چــه کافــر چــه مشــرک 
چــه فاســق چــه مومــن، ایــن اهمیــت جایــگاه نفــس انســان 
اســت کــه برابــر اســت بــا جایــگاه تمــام انســان هــا از ابتــدا 
ــا انتهــای خلقــت، چــه انســان چــه جنیــن، عمــق فاجعــه  ت
ــه 20۷ را در  ــره آی ــوره بق ــه س ــود ک ــی ش ــوم م ــی معل زمان
ــه المبیــت اســت.  ــم کــه ماجــرای لیل ــه بیاوری ــن آی ــار ای کن
ــَن  خــدای ســبحان در مــورد حضــرت علــی علیــه الســام ِم
ــاِس اســت  ــاِس بــکار مــی برنــد. اگــر امیرالمومنیــن ِمــَن الَنّ الَنّ
یعنــی کســی اقــدام بــه قتــل نفســی کــرده، اقــدام بــه قتــل 
حضــرت امیــر هــم کــرده اســت. بنابرایــن »َمــْن َقَتــَل نَْفًســا« 
ــر  ــی پیامب ــام، حت ــه الس ــی علی ــرت عل ــی حض ــامل حت ش
صلــوات اهلل و تمــام پیامبــران و معصومیــن و چــه بســا خــواص 

و خــاص الخــاص را مــی شــود.
مســئول گــروه فقــه جزایــی دایــرة المعــارف فقــه اســامی در 
ادامــه بــا بیــان مباحــث دیــه در ایــن زمینــه آیــات و روایــات 

ــن  ــان داشــت: جنی ــان و اذع ــن مســئله را بی ــه ای ــص ب مخت
ــمول  ــان مش ــن زم ــد از ای ــت دارد و بع ــاه حرک ــد از دو م بع

ــم انســان دارد. ــی حک ــی شــود یعن ــه م دی
ــتی  ــگاه هس ــان در ن ــرد: انس ــح ک ــه تصری ــی در ادام مزروع
شناســانه الهــی، مالــک خــودش نیســت. مالــک انســان 
خداســت. انســان نــه جانــش و نــه جســمش در اختیــار 
ــی  ــان نم ــت. انس ــار خداس ــه در اختی ــت بلک ــودش نیس خ
توانــد خــودش را کــور کنــد یــا آســیبی بــه خــود وارد کنــد 
ــدن  ــر اینکــه جنیــن جــزء ب ــا خــودش را بکشــد. اعــاوه ب ی
مــادر قلمــداد نمــی شــود او انســان دیگــری اســت انســان کــه 
دو قلــب نــدارد. خداونــد جنیــن را بــه امانــت در بــدن مــادر 

ــت. ــرار داده اس ق
ــن ســقط  ــات جنی ــق روای ــرد: طب ــان ک ــدرس دانشــگاه بی م
شــده از قاتــل خــود طلبــکار اســت و هــم غضینــاک. خداونــد 
ــان از  ــه نش ــد ک ــی کن ــت م ــده صحب ــقط ش ــن س ــا جنی ب

ــان را دارد. ــک انس ــگاه ی جای
ــای  ــت ه ــمینار صحب ــه ی س ــمائی در ادام ــر س ــم دکت خان
ــا  ــر ب ــت: اگ ــرد و گف ــاز ک ــفی آغ ــرد فلس ــا رویک ــود را ب خ
رویکــرد خدامحــور بــه مســئله ی ســقط جنیــن نــگاه کنیــم 
ــرورت  ــیر صی ــان در مس ــود، انس ــی ش ــده م ــی روح دمی وقت
قــرار مــی گیــرد و در مســیر کمــال خــود قــرار دارد.

ــی از  ــه های ــه نمون ــه ب ــان در ادام ــان و زایم ــص زن متخص
ــد در  ــن بای ــزود: والدی ــرد و اف ــاره ک ــکی اش ــتباهات پزش اش
ــی  ــت الزم را داشــته باشــند و در هنگام انتخــاب پزشــک دق
کــه توصیــه بــه ســقط مــی شــوند بــا چنــد متخصــص متعهــد 
ــزار پیشــرفته پزشــکی  ــود اب ــا وج ــون ب ــد. اکن مشــورت کنن
متوجــه شــده انــد کــه جنیــن در 12 هفتــه حرکــت دارد پــس 
ــر  ــا ه ــرد و ب ــن مســئله برخــورد ک ــا ای ــی ب ــه راحت ــد ب نبای

ــه ســقط جنیــن کــرد. ــدام ب ــه ی واهــی اق بهان
وی اذعــان داشــت: مــادران در دوران بــارداری بــا التهــاب فوق 
العــاده ای روبــرو هســتند و ســقط جنیــن عــاوه بــر ضررهــای 
ــرو  ــا آســیب هــای روحــی بســیاری روب جســمانی، مــادر را ب

مــی کنــد. در مطالعــات، پزشــکان غربــی بــه ایــن رســیده انــد. 
کــه مادرانــی کــه در غــرب جنیــن خــود را ســقط کــرده انــد با 
وجــود آنکــه بــا روایــات اســامی آشــنایی ندارنــد، بــا کابــوس 
هایــی مواجــه شــده انــد کــه در روایــات بیــان شــده اســت و 
ایــن اثــرات حاکــم بــر نظــام عالــم اســت و بــرای همــه هســت

ــه  ــق آی ــادر طب ــود م ــه در وج ــت: بچ ــان گف ــمائی در پای س
قــران در قــرار مکیــن اســت مــادر بــه نوعــی قســمتی از مقــام 
ربوبیــت خــدا را برعهــده دارد. مــادر اگــر بــا ایــن نگاه بــه خود 
ــد. ــن نمــی افت ــه فکــر ســقط جنی ــی ب ــه راحت ــد ب ــگاه کن ن

ســمینار برخــط علمی-پژوهشــی بــا موضــوع: »ســقط جنیــن 
برمینــای خویشــتن مالکــی و نقــد آن« توســط گروه پژوهشــی 
شــهید قربانخانــی متشــکل از مرکــز تخصصــی حضــرت 
نرجــس شــاهین شــهر، مرکــز تخصصــی النفیســه اصفهــان، 
موسســه آمــوزش عالــی فاطمــه الزهــرا اصفهــان، مرکــز 
تخصصــی فاطمــه الزهــرا خمینــی شــهر، مرکــز تخصصــی ام 
االئمــه نجــف آبــاد و مؤسســه آمــوزش عالــی مجتهــده امیــن 

ــزار شــد. ــان برگ اصفه
سمیه طالب

تجلیل از مادران بیماران »ای بی« در اصفهان
بــه مناســبت روز پرســتار، همایشــی بــا حضــور اعضــای خانــواده هــای مبتــا بــه »ای بــی« در اصفهــان برگــزار و از مــادران 

ایــن بیمــاران تجلیــل شــد.
حجــت االســام ســید حمیــد رضــا هاشــمی مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره خانــه ای بــی ایــران، مهمــان ایــن برنامــه 

بــود.
از شهرستان نجف آباد نیز، هفت خانواده در این برنامه شرکت کرده بودند.

ــه دلیــل  ــن بیمــاری ب ــد، ای ــاول می کن ــه ای در پوســت و غشــای مخاطــی ایجــاد ت ــی پروان ــا، بیمــاری ارث ــه گــزارش ایمن ب
ــه تشــبیه مــی شــود، شــیوع آن ارثــی و یــک در 50  ــه بال هــای پروان ــازک شــدن پوســت و افزایــش آســیب پذیــری آن ب ن

هــزار نفــر اســت و عامــل اصلــی بــروزش ازدواج فامیلــی اســت.

جشن باستانی یلدا فرخنده باد

آسیب های جسمانی و روحی برای مادران 

به مناسبت طوالنی ترین شب سال، یلدا 
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                                                                 درخشش جوانه های دونده نجف آباد در استان
در جشــنواره جوانــه هــای دو و میدانــی اســتان اصفهــان در ۶ مــاده بــه صــورت انفــرادی در پیســت انقــاب اصفهــان برگــزار 

شــد، ورزشــکاران نجف آبــاد بــه مربیگــری ســعید عــرب موفــق بــه کســب یــک مــدال طــا، 2 نقــره و یــک برنــز شــدند.
در ایــن رقابــت هــا، مهــدی رضایــی و رضــا گلشــادی در پرتــاب تــوپ ســافتبال بــه ترتیــب نشــان هــای طــا و نفــره را کســب 

کردنــد و بابــک عــرب در بخــش پــرش طــول نیــز بــه گــردن آویــز نقــره دســت پیــدا کــرد.
ملیــکا نصیــری هــم در مــاده ۶0 متــر بــه عنــوان ســوم و نشــان برنــز دســت پیــدا کــرد. تیــم نجــف آبــاد، بــا سرپرســتی و 

مربــی گــری ســعید عــرب در ایــن دوره شــرکت کــرده بــود.

ــه  ــاره ب ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش ــاد در مجل ــردم نجف آب ــده م ــی نماین ــل ابوتراب ابوالفض
ــی  ــوق هــای نجوم ــداوم پرداخــت حق ــرد: ت ــار ک ــی، اظه ــت حقوق هــای نجوم موضــوع دریاف
ــئوالن  ــت مس ــود و الزم اس ــی ش ــئوالن م ــه مس ــردم ب ــاد م ــلب اعتم ــی و س ــث نارضایت باع
ــه ایــن موضــوع ورود و شفاف ســازی کــرده و اگــر مدیــری در زیــر مجموعــه آنهــا  مربوطــه ب

ــد. ــزارش دهن ــت گ ــردم و وکای مل ــه م ــد ب ــت می کن ــارف دریاف ــر متع ــوق غی حق
وی افــزود: در حــال حاضــر بــرای رســیدگی بــه ایــن موضــوع هیئــت تفحــص از حقوق هــای 
نجومــی در مجلــس تشــکیل شــده و ایــن هیئــت در حــال رســیدگی بــه ایــن موضــوع اســت.

 نماینــده نجــف آبــاد بــا بیــان اینکــه نماینــدگان بــرای مقابلــه بــا تبعیــض عــزم جــدی دارنــد 
ــرای خانه هــا و  ــا در بررســی بودجــه ســال جــاری ، مالیــات را ب ــزود:در همیــن راســتا  م ، اف
خودروهــای الکچــری در نظــر گرفتیــم که الزم اســت ایــن قوانین از ســوی دولت اجرایی شــود.

ابوترابــی بــا تاکیــد بــر اینکــه الزم اســت بــا دریافــت کننــدگان حقــوق هــای نجومــی برخــورد 
ــه داد:  ــی اســت ، ادام ــای نجوم ــت حقوق ه ــز دریاف ــس نی ــز مجل ــود   و خــط قرم ــّدی ش ج
نماینــدگان در بودجــه ســال جــاری مبلــغ ثابتــی را بــرای افزایــش حقــوق افــرادی کــه بیــش از 
10 میلیــون تومــان حقــوق دریافــت می کردنــد ، در نظــر گرفــت کــه ایــن اقــدام راهــی بــرای 

مقابلــه بــا پرداخــت حقوق هــای نامتعــارف اســت.
ــازه  ــتند و اج ــی هس ــای نجوم ــا حقوق ه ــه ب ــر مقابل ــدگان پیگی ــه نماین ــان اینک ــا بی وی ب
ــت  ــس و هیئ ــزود: مجل ــد ، اف ــش یاب ــردم افزای ــن م ــی بی ــه طبقات ــه فاصل ــد داد ک نخواهن
تفحــص از حقوق هــا نجومــی گــزارش تخلفــات دســتگاه ها و افــرادی را کــه حقــوق نامتعــارف 

می گیرند، به قوه قضائیه ارسال خواهد کرد.

عضــو کمیســیون شــوراهای مجلــس بیــان کــرد: صــرف اطاع رســانی و ارائــه گــزارش دربــاره 
ــا آن  ــی ب ــکل قانون ــد به ش ــت و بای ــی نیس ــی کاف ــه تنهای ــی ب ــای نجوم ــوق ه ــت حق دریاف
برخــورد شــود و نتیجــه آن بــه  اطــاع مــردم برســد کــه هیئــت تفحــص از ایــن مســئله نیــز 

در همیــن راســتا تشــکیل شــده اســت.
سمیه شریعتی

عزم جدی نمایندگان برای مقابله با تبعیض

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد منتخب وزارت علوم عراق

ــت:  ــاد گف ــامی واحــد نجف آب ــی دانشــگاه آزاد اس معــاون آموزش هــای عمومــی و مهارت

مســابقات تکوانــدو قهرمانــی کیوروگــی روســتاییان اســتان اصفهان در دو رده ســنی )خردســال 

و نونهــال( و دو رده کمربنــد )ســبز، آبــی و قرمــز، مشــکی( بــا حضــور 155 بانــوی ورزشــکار 

در قالــب 15 تیــم برگــزار شــد.

ــه  شــها روزبهانــی افــزود: در پایــان ایــن رقابت هــا ثنــا ترکــی دانــش آمــوز دبســتان دختران

ــر ســکوی دوم ایســتاد و  ــا کســب مــدال نقــره ایــن دوره از مســابقات ب ــاد ب ســمای نجــف آب

نایــب قهرمــان شــد.

ترکی مدال برنز لیگ هانمادانگ بانوان استان اصفهان را در کارنامه ورزشی خود دارد.

نشان برنز بر گردن دانش آموز نجف آبادی

بــا پیگیری هــا و رایزنی هــای معاونــت بین الملــل و امــور دانشــجویان غیرایرانــی دانشــگاه آزاد 
ــاد در فهرســت دانشــگاه های منتخــب  ــام دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آب اســامی، ن

وزارت علــوم اقلیــم کردســتان قــرار گرفــت.
ــم  ــس از اقلی ــن پ ــد از ای ــاد می توان ــد نجــف آب ــاس دانشــگاه آزاد اســامی واح ــن اس ــر ای ب
ــم  ــا دانشــگاه های اقلی ــل خــود را ب ــط و تعام ــد و رواب ــراق، دانشــجو جــذب کن کردســتان ع
کردســتان عــراق در زمینه هــای مختلــف توســعه دهــد. واحدهــای دانشــگاه آزاد اســامی کــه 
ــوند،  ــزار ش ــر 2 ه ــاز زی ــه کســب امتی ــق ب ــک موف ــی وبومتری ــدی بین الملل ــام رتبه بن در نظ
از ســوی معاونــت بین الملــل و امــور دانشــجویان غیرایرانــی دانشــگاه آزاد اســامی بــه وزارت 

ــی می شــوند. ــراق معرف ــم کردســتان ع ــوم اقلی عل
شــایان ذکــر اســت، دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آبــاد در نظــام رتبــه بنــدی بین المللــی 

وبومتریــک در جــوالی 2021 موفــق بــه کســب رتبــه 1۹۹2 شــده بود.
گفتنــی اســت، دانشــگاه آزاد اســامی واحدهــای علــوم و تحقیقــات و مشــهد نیــز پیــش از ایــن 

در فهرســت دانشــگاه های منتخــب وزارت علــوم اقلیــم کردســتان عــراق قــرار گرفتــه بودنــد.
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اگــر بخواهیــم از جلوه هــای گوناگــون فرهنــگ مــردم چهــره ای بســازیم، ترانه هــای محلــی بــه منزله 
چشــم ها هســتند کــه زیباتریــن جــزء یــک چهره انــد. بــه ترانه هــای محلــی کــه احساســات تجســم 
یافتــه روســتائیان ســاده دل و کوه نشــینان پاک نهــاد اســت، آگاهــی داریــد. کــدام دلــی اســت کــه از 

شــنیدن ایــن ترانه هــای شــیرین محلــی بــه وجــد نیایــد؟ 
ترانه هــای محلــی عواطــف روســتائیان را بــه طــوری عریــان مجســم می نمایــد کــه آدمــی در مقابــل 

ایــن همــه صفــا و پاکــی بــه واقــع تحــت تأثیــر قــرار می گیــرد. 
ترانه هــای محلــی هــر ناحیــه مظهــری اســت از زیبایــی و طــرز اندیشــه مــردم همــان ناحیه، ســمبل 
روح هــای آزاد و بــدون قیــد و بنــد، ترجمــان دلهــای پرســوز و گــداز، نماینده تمّنیــات و خواســتها و ...

چــه بســا مضامینــی قــوی در قالــب کلماتــی ســاده و روان ریختــه شــده کــه تار و پــود وجود انســانی 
را بــه ارتعــاش در مــی آورد. ایــن مضامیــن عالــی مملــو از زیبایــی بــه حــد کمــال اســت؛ آن هــم نــه 

زیبایــی دروغیــن و پیرایه دار.
مضمــون ترانه هــای محلــی را می تــوان در عشــق و عاشــقی، درد و هجــران، امیــد و آرزو، نامرادی هــا، 

واخوردگی هــا، گلــه و انتظــار - کــه ایــن پدیده هــا بــرای همــه مــا آشناســت - خاصــه کــرد. 
در بعضــی از ترانه هــای محلــی متأســفانه تحریــف بــه عمــل آمــده و بیشــتر ایــن ترانه هــا بــه طــوری 
در هــم قاطــی شــده اند کــه تشــخیص منشــأ آنهــا کــه متعلــق بــه فــارس، کرمــان یا خراســان اســت 

مشــکل بــه نظــر می رســد؛ مگــر آن کــه ترانــه رنگــی یــا نشــانی از محیــط بــا خود داشــته باشــد.
بیشــتر ســرایندگان ترانه هــای محلــی گمنــام و ناشناســند؛ تنهــا شــماری از آنهــا ماننــد ایــن عــده را 
می شناســیم: فایــز دشتســتانی، باقــر الرســتانی، حســینا، مهــدی، ابــن لطیفــا، صابــر، محیــا، نجمــا، 
شمســا، مفتــون، علــی ترکــی، عزیــز فیلــی و... و بــا توجــه بــه تعلــق خاطــری کــه مــردم هــر ناحیــه 

بــه ایــن ســرایندگان دارنــد، ترانه هــای دیگــران را هــم بــه نــام همان هــا می خواننــد.
پیشگامان گردآوری ترانه های محلی 

ــا ترانه هــای روســتایی  ــان- ب ــه ،   روبیــک گری گوری ــا هفتصــد تران ــی-  ب حســین کوهــی- کرمان
ایــران ، پرویــز نیلوفــری- بــا ترانه هــای ملــی ایــران ، دکتــر ســید محمــد بــن عبــداهلل کیــوان پــور- 
بــا ترانه هــای کــردی ، یوســف بخشــی خوانســاری- بــا ترانه هــای محلــی خوانســار،  دکتــر ابراهیــم 
شــکور زاده - بــا ترانه هــای روســتایی خراســان ،  م- س- پ بــا ترانه هــای کــردی بــا ترجمــه فارســی،  
رجبــی- بــا ترانه هــای روســتایی کرمــان،  عزیــز شــعبانی- بــا ترانه هــای محلــی آذربایجــان،  صــادق 
همایونــی بــا کتابهــای: ترانه هایــی از جنــوب- یــک هــزار و چهارصــد ترانــه محلــی- ترانه هــای باقــر 
الرســتانی- ترانه هــای محلــی فــارس- زنــان و ســروده ایشــان ،  ابوالقاســم فقیــری - بــا کتاب هــای 
ترانه هــای محلــی و ســیری در ترانه هــای محلــی ،  زهــرا فــرخ پــور بــا ترانه هــای رِِی مــن، رغبــت 
ــران- ســیری در  ــه و ترانه ســرائی در ای ــا تران ــو ،  محمــد احمــد پناهــی »پناهــی ســمنانی« - ب ت
ترانه هــای محلــی ایــران ،  عیســی نیکــوکاری - بــا ترانه هــای نیمــروز ،  عبدالمجیــد زنگوئــی - بــا 
ــا- ترانه هــای مشــهور- مجــرم بســتکی ،   ــا ترانه هــای محی ــز  ،  احمــد حبیبــی - ب ترانه هــای فای
لســان الحق طباطبائــی - بــا داســتانها و دوبیتی هــای حســینا ،  ضیــاء کمانــه بــا واگویه هــای صابــر 

حوادث در ترانه های محلی
* قدیمتریــن حادثــه ای کــه در ترانه هــای محلــی بازتــاب یافتــه، هجویــه عامیانــه معروفــی اســت که 

مــردم خراســان پــس از شکســت  اســدبن عبــداهلل از خاقــان تــرک  برایــش ســاخته اند:
از ختان آمذیه - برو تباه آمذیه- آواره باز آمذیه- بیدل فراز آمذیه

بــه ایــن معنــا: ازختــان بــاز آمــده اســت، بــا روی ســیاه بــاز آمــده اســت، آواره باز آمــده اســت، بیدل 
فــراز آمده اســت.

* شــاه منصــور از پادشــاهان خانــواده آل مظفــر اســت. وی از جملــه کســانی اســت کــه بــه وســیله 
خواجــه شــیراز مــدح شــده اســت. دربــاره شــهامت و دلیــری او در برابــر امیــر تیمــور گورکانی گفتگو 
فــراوان اســت. وی در مصــاف بــا امیــر تیمــور شــجاعانه کشــته می شــود. قبــر او در شــیراز اســت در 
محلــه شــاهزاده و بــه نــام »گــود شــازده منصــور« معروف اســت. وی نــزد مــردم شــیراز از محبوبیتی 

خــاص برخــوردار اســت. در ایــن ترانــه از شــاهزاده منصــور یــاد شــده اســت: 
بــه حــق نــور بــه حــق آیــه نــور- بــه حــق کنــد و بنــد شــاه منصــور- کــه هــر کــه حاجتــی داره روا 

کــن- گــره در کارم افتــاده تــو وا کــن
* حملــه پرتغالیهــا بــه ســواحل جنوبــی ایــران قســمتی از تاریخ صفــوی را تشــکیل می دهــد. در این 

ترانــه ایــن موضــوع را مشــاهده می کنیم. 
فرنگــی اومــده بنــدر گرفتــه - اول کشــتی دوم لنگــر گرفتــه- ســام از مــن به شــاه عباس رســونین- 

کــه کافــر دیــن پیغمبــر گرفته
* شــاه عبــاس در بیــن مــردم از محبوبیتــی خــاص برخــوردار اســت. مخصوصــاً در قصه هــای شــاه 
ــه  ــد از جمل ــه می خوانی ــه ای را ک ــد. تران ــل توجهــی را تشــکیل می ده ــه قاب ــه مجموع ــاس، ک عب

ــد:  ــره می خوانن ــن ک ــگام زدن مشــک و گرفت ــا هن ــه زنه ــی اســت ک ترانه های
مشکی زدم نالیدم-  چنگال کردم مالیدم- چنگال مو، آبدار شد- ن اربابم بیدار شد ........

* واقعــه رژی کــه مربــوط بــه واقعــه تحریــم تنباکــو اســت. حــال تأثیــر تحریــم تنباکــو در ایــران در 
ایــن ترانــه چنیــن اســت:

خبــر اومــد کــه تنباکــو ور افتــاد - کــه همســایه بــه همســایه نمیــداد- کــی بیــدی خبــر مــی داد بــه 

یارم- که باد لوک می کرد می فرستاد   ............

* ســربازگیری بــه ســبک جدیــد از زمــان رضــا شــاه در ایــران بــاب شــد. بــه طور کلــی تاریــخ دقیق 

آن را از ســال 1۳00 کــه ارتــش نویــن ایــران ایجــاد شــد، می تــوان بــه حســاب آورد. از ســربازگیری 

بــه ســبک جدیــد چنیــن یــاد شــده اســت. در شــیراز بــه ســربازی، »اِجبــاری« می گوینــد. 

بــه هنــگ شــونزه جهــرم رســیدم- صــدای تبل شــیپوری شــنیدم - همــه گفتند کــه شــیپورِ نظامه 

- دو ســال زندگــی بــر مــن حرامــه  .............

* گرانــی قنــد را در شــهریور بیســت حتمــاً بــه یــاد داریــد. ایــن حادثــه در ترانه هــا چنیــن آمــده 

اســت: 

دو تــا دختــر در ایــن محلــه خیاطــه- یکیــش قنــد و یکیــش حبــه نباتــه- بقربــون همــان حــب 

نباتــو - کــه قنــدو اومــده بــاال کســاته ...... 

ــد. عشــایر را ناصــر  ــت وقــت قیــام کردن * در ســال 1۳2۴ خورشــیدی عشــایر جنــوب علیــه دول

قشــقائی و برادرانــش هدایــت می کردنــد کــه ســرانجام قیــام آنهــا توســط ارتــش درهــم کوبیــده شــد. 

این سال در شیراز به سال نهضتی معروف است. این واقعه در ترانه ها بدین شکل آمده : 

عزیــزم دو- دو اســبت بنــازم- عبــای ســبز یــک دســتت بنــازم- شــنیدم مــی روی دعــوای ناصــر- عبا 

و دعوا و اســبت بنــازم........

*  این ترانه اشاره ای است به اولین سرشماری در شیراز : 

کوچه ها را قبله کردند- خونه ها را نمره کردند - بهر ای سرشماری - از خونه در نیائی

* می گوینــد: ســالها پیــش هفتــاد روز بعــد از عیــد نــوروز بــرف زیــادی در شــیراز می بــارد. در ایــن 

ترانــه ایــن حادثــه را چنیــن می بینیــم: 

ز بعد هفتاد- چه برفی افتاد- به حق این پیر - به قد این میل  

* احمدخــان تنگســتانی فرزنــد رشــید عبدالرســول در مصــاف بــا انگلیســها بــا هفتــاد و دو نفــر از 

ــود:  ــاد می ش ــن از او ی ــا اینچنی ــود. در ترانه ه ــته می ش ــه کش ــش ناجوانمردان یاران

خبــر اومــد کــه دشتســتون بهــاره- زمیــن از خــون احمــد اللــه زاره- خبــر َور مــادر پیــرش رســونین 

- کــه احمــد یــک تــن و دشــمن هــزاره

درگذشت پدر شهیدان افالکیان در نجف آباد

ــان  ــع در خیاب ــش واق ــل منزل ــج شــنبه 25 آذر 1۴00، از مقاب ــان، پن ــی افاکی ــد و عل ــی، احم ــدر شــهیدان محمدتق ــر پ پیک
شــریعتی، کــوی جنــب ســازمان آب، فرعــی دوم )کــوی شــهید قاســمی(، پــاک ۷ بــه ســمت گلــزار شــهدای نجــف آبــاد تشــییع 

و ســپس در قطعــه 2 )مقابــل ســالن شــماره 2 گلــزار شــهدا( در جــوار فرزنــدان شــهیدش خاکســپاری مــی گــردد.
شــهید محمدتقــی افاکیــان در 1۸ تیــر۶0 در بیســت ســالگی در فیاضیــه آبــادان بــه شــهادت رســید، احمــد افاکیــان در ششــم 
مــرداد همــان ســال در نــوزده ســالگی در مهابــاد شــهید شــد و ســومین بــرادر، علــی افاکیــان هــم پنجــم اســفند ۶2 در هجــده 

ســالگی طــی عملیــات خیبــر در جزایــر مجنــون بــه شــهادت رســید.

حوادث در ترانه های محلی
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                                                                   تولید »یقه آبی« در نجف آباد
ــه کنندگــی انجمــن ســینمای  ــری و تهی ــی افشــین بوی ــه نویســندگی و کارگردان ــی« ب ــه آب ــاه »یق ــم کوت ــرداری فیل فیلم ب

ــان رســید. ــه پای ــن شــهر ب ــاد، در  ای ــان نجف آب جوان
در خاصــه داســتان ایــن فیلــم کوتــاه کــه بــا بازیگــری محمــد علیــدادی، نادراحمــدی، میثــم عیدی ونــدی، ســجادقجری و 
ابوالفضــل رعیتــی تولیــد شــده، آمــده : »شــاگرد بنــا درتــاش اســت کــه بقیــه کارگرهــا متوجــه تــرس او از ارتفــاع نشــوند...«

ســهیا کریمــی بــه عنــوان اســتاد راهنمــا، حســام ایمانیــان در جایــگاه فیلــم بــردار، امیــر فریــدون نــژاد بــه عنــوان صدابــردار 
و مــژگان قاســمی در جایــگاه منشــی صحنــه در تولیــد ایــن فیلــم کوتــاه مشــارکت داشــته انــد.

در ایــن فیلــم، فاطمــه اســماعیل زاده و امیــر مســعود بابــادی بــه ترتیــب بــه عنــوان عــکاس پشــت صحنــه و مدیــر تولیــد 
مشــارکت داشــته انــد.

ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــان ب ــی اداره کل هواشناســی اصفه ــی، کارشــناس پیش بین ــیه آقای آس
هــوای اســتان اظهــار داشــت: نقشــه های هواشناســی بیانگــر ادامــه فعالیــت ســامانه بارشــی 

ــت. ــتان اس ــر روی اس ــنبه ب ــا روز سه ش ت
وی افــزود: بــر ایــن اســاس طــی ایــن مــدت وضعیــت جــوی در اکثــر مناطــق اســتان به صــورت 
نیمــه ابــری، گاهــی افزایــش ابــر و وزش بــاد نســبتاً شــدید و در غــرب و جنــوب بــارش بــرف 
ــرف و در  ــوالک ب ــال ک ــی و احتم ــرق، مه آلودگ ــد و ب ــار و رع ــی به صــورت رگب ــاران، گاه و ب

ــا شــدت کمتــر پیش بینــی می شــود. ــارش ب ســایر مناطــق ب
آقایــی بــا بیــان اینکــه بــارش در ســایر مناطــق، از عصــر روز دوشــنبه تــا اوایــل وقــت سه شــنبه 
بهتــر خواهــد بــود، گفــت: طــی روز سه شــنبه در ســطح اســتان وزش بــاد شــدید و در شــرق 

احتمــال طوفــان لحظــه ای و در روز چهارشــنبه کاهــش دمــا محســوس خواهــد بــود.
کارشــناس پیش بینــی اداره کل هواشناســی اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه دمــای هــوای اســتان 
طــی 2۴ ســاعت آینــده ۳ تــا 5 درجــه کاهــش خواهــد داشــت، بیــان کــرد: دمــای هــوای شــهر 
اصفهــان 1۴ و کمینــه فــردا ۳ درجــه ســانتی گراد و خــور و بیابانــک بــا 15 و میمــه بــا منفــی 
ــه ترتیــب گرم تریــن و ســردترین نقــاط اســتان پیش بینــی می شــود. 5 درجــه ســانتی گراد ب

وی بــا اشــاره بــه میــزان بارندگــی در 2۴ ســاعت گذشــته تــا صبــح امــروز خاطرنشــان کــرد: 
ــار  ــهر10، خوانس ــدون ش ــوده، فری ــرف ب ــانتی متر آن ب ــه ۸ س ــر ک ــا 22 میلی مت ــمیرم ب س
ــک، و   ــان و زرین شــهر ی ــه 0.۶، اصفه ــان 2، مبارک ــن میاندشــت ۴، چــادگان ۳، دهاق 5، بوئی

ــزارش شــده اســت. ــارش گ ــزان ب ــر بیشــترین می ــه 0.۳ میلی مت ورزن
رانندگان از تردد در محورهای کوهستانی خودداری کنند

ــل جــاده ای اســتان  ــداری و حمــل و نق ــای اداره کل راه ــت راه ه ــی، رئیــس مدیری ــم تاک مری
اصفهــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــارس بــا اشــاره بــه وضعیــت راه های اســتان اصفهــان گفت: 
در محورهــای اصفهان-فــرودگاه، کنارگــذر غــرب، بوئین میاندشــت-الیگودرز، اصفهان-شــهرضا، 
ــن،  ــن، گلپایگان-خمی ــه، مبارکه-بروج ــن، اصفهان-میم ــهرکرد، اصفهان-نائی ــهر- ش زرین ش
ــت. ــده اس ــزارش ش ــاران گ ــارش ب ــرد ب ــهر، چادگان-چلگ ــاد-داران، نجف آباد-فوالدش نجف آب

وی ادامــه داد: بــرف در محورهــای نائین-اصفهــان محــدوده گردنــه مااحمــد، سمیرم-یاســوج 
و سمیرم-شــهرضا در حــال بــارش اســت و همزمــان بــا بــارش بــرف در محــور شهرضا-ســمیرم 

مه گرفتگــی هــم گــزارش شــده اســت.

تاکــی بــا بیــان  اینکــه از رانندگانــی کــه در ایــن محورهــا در حــال تــردد هســتند، درخواســت 
می کنیــم جوانــب ایمنــی را در هنــگام رانندگــی رعایــت کننــد، بیــان کــرد: راننــدگان تجهیزات 
ایمنــی زمســتانی ماننــد زنجیــر چــرخ، لبــاس گــرم و ســوخت کافــی همــراه داشــته باشــند.

رئیــس مدیریــت راه هــای اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
ــتند،  ــاش هس ــت آماده ب ــتان در حال ــای اس ــام محوره ــداری در تم ــای راه ــه نیروه ــه اینک ب
اضافــه کــرد: راهــداران در راهدارخانه هــا و محــور تمــام شهرســتان هایی کــه بــارش در آن هــا 
جریــان دارد یــا پیش بینــی بــارش در آن هــا شــده اســت، حضــور دارنــد و راننــدگان پیــش از 

ســفر در تمــاس بــا ســامانه تلفنــی 1۴1، از آخریــن وضعیــت راه هــا آگاه شــوند.
وی بــا بیــان اینکــه بــر اســاس پیش بینــی  ســازمان هواشناســی بارش هــا تــا شــب ادامــه دارد، 
از راننــدگان خواســت تــا از تــردد و ســفرهای غیرضــروری بــه مناطــق کوهســتانی و مه گیــر و 

بــه خصــوص در ســاعات انتهایــی شــب و بامــداد فــردا خــودداری کننــد.
ــت،  ــرار اس ــردد برق ــاز و ت ــان ب ــتان اصفه ــه اس ــی ب ــای منته ــه محوره ــان هم ــا بی ــی ب تاک
ــا توجــه بــه شــرایط بــارش انتظــار مــی رود راننــدگان احتیــاط بیشــتری  خاطرنشــان کــرد: ب
موقــع تــردد داشــته باشــند، چــون احتمــال لغزندگــی بــا توجــه بــه شــرایط بارندگــی در همــه 

ــا وجــود دارد. محوره

برف و باران آسمان اصفهان را فرا گرفت

بزرگداشت روز جهانی حمل و نقل
جلســه ای بــا حضــور عبدالرســول امامــی شــهردار نجف آبــاد، مهندس موســویان رئیس هیئــت مدیره 
ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر شــهرداری نجــف آبــاد، رضــا رضایــی مدیرعامــل ســازمان حمــل 
و نقــل بــار و مســافر، ســرهنگ ســعدی صفیــان بــه نمایندگــی از راهــور و نماینــدگان شــرکت های 
نــاوگان حمــل و نقــل مســافر و بــار اعم از راننــدگان خطوط اتوبوســرانی، مینی بوســرانی، تاکســیرانی، 

تاکســی تلفنــی هــا و غیــره برگزار شــد.
رضــا رضایــی مدیرعامــل ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر شــهرداری نجــف آبــاد ضمــن خــوش 
آمــد گویــی و خیــر مقــدم بــه حاضریــن و تبریــک روز حمــل و نقــل گفــت نقــش حمــل و نقــل در 
 هشــت ســال دفــاع مقــدس زبانــزد و تاثیرگــذار بــوده اســت و نقش تــک تک شــما قابل تقدیر اســت.

در ادامــه عبــاس هاشــم زاده مســئول خــط شــهری گفــت در ایــن شــهر رانندگانــی در خدمــت مردم 
هســتند کــه در عیــن تعهــد و وظیفه شناســی بــی ادعــا و بســیار پــر تــاش هســتند.

وی افــزود راننــدگان در دوران کرونــا دچــار مشــکل معیشــتی شــده انــد و بــه علــت افزایــش هزینــه 
هــای نگهــداری وســایل نقلیــه مســتاصل شــده انــد.

در ادامــه ســرهنگ ســعدی صفیــان پــس از تبریــک روز جهانــی حمــل و نقــل گفــت خــط کشــی 
ایســتگاه ها یکی از مطالبات رانندگان و راهور اســت که امیدواریم توســط شــهرداری رســیدگی شــود.

در ادامــه عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آبــاد ضمــن تبریــک روز حمــل و نقــل گفــت بهانــه ای 
شــد تــا بــه مناســبت روز حمــل و نقــل خدمــت دوســتان نــاوگان حمــل و نقــل شــهری و بــرون 

شــهری برســیم تــا بدانیــد در ایــن شــرایط کرونــا در کنــار شــما هســتیم.
شــهردار افــزود شــهرداری وظایــف متعــددی دارد کــه یکــی از آنهــا حمــل و نقــل اســت و متولــی 
ایــن امــر شــهرداری اســت در مــدت ســه ماهــی کــه در خدمــت شــما هســتیم تعــدادی از مشــکات 
و موانــع موجــود را برطــرف کردیــم و امیدواریــم ایــن رونــد اصاحــی را بتوانیــم بــا ســرعت بیشــتری 
ادامــه بدهیــم تــا بتوانیــم کیفیــت و خدماتــی را کــه وظیفــه شــهرداری اســت ارتقــا دهیــم چــرا کــه 

مــردم خواســتار حمــل و نقلــی ایمــن، راحــت و بــا کیفیــت هســتند.
ــت شــهری اســت و شــغل  ــه داد بحــث حمــل و نقــل یکــی از دغدغــه هــای مدیری شــهردار ادام
رانندگــی شــغل ســختی اســت و هزینه هــای آن بــا درآمــدش همخوانــی نــدارد کــه امیدواریــم بــا 

کمــک هیئــت مدیــره جدیــد مشــکات مرتفــع گــردد و امیدواریــم در ســال 1۴01 ســرعت پاییــن 
حمــل و نقــل کــه علــت اصلــی آن مشــکات ترافیکــی اســت حــل شــود و شــاهد رخدادهــای خوبی 

در امــر حمــل و نقــل باشــیم.
وی افــزود میانگیــن عمــر نــاوگان 1۷ ســال اســت کــه مــا بــا نــاوگان ۳5 ســاله فرســوده و قیمت های 
متغیــر و ســرویس مــدارس آســیب دیــده از کرونــا روبــه رو هســتیم که اگــر ایثــار و گذشــت رانندگان 

محتــرم نبــود دچــار بحــران می شــدیم.
شــایان ذکــر اســت ســازمان حمــل و نقــل بــار و مســافر شــهرداری نجــف آباد بــا ترکیب شــرکت های 
حمــل و نقــل درون شــهری و شــش شــرکت بــرون شــهری و شــرکت های حمــل و نقــل بــار و 11 
شــرکت دانــش آموزی و ۷0 شــرکت تاکســی تلفنــی دارای ناوگانی بــا 120 اتوبــوس 1۶2 مینی بوس 
 و ۴11 تاکســی هســت کــه روزانــه 55 هــزار مســافر را بــه کمــک ۴ هــزار راننــده جابجــا مــی کنــد.

ضمنا نظارت بر دو دفتر معاینه فنی و دو جایگاه سی ان جی با این سازمان است.

به مناسبت روز جهانی حمل و نقل
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : 0۹1222۶۸۸2۳ - ۴2۶۴۶۸۶1    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
پاییز ثانیه ثانیه می گذرد، یادت نرود این جا 

کسی هست که به اندازه
تمام برگ های رقصان پاییز برایت آرزوهای 

خوب دارد.
عمرت یلدایی، دلت دریایی، روزگارت بهاری

خوانندگان عزیز یلدایتان مبارک باد

توصیه های نیروی انتظامی نجف آباد برای پیشگیری از سرقت منزل

ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان گفــت: بــه افــرادی کــه هنــوز بــرای واکسیناســیون 
ــت  ــه نوب ــرادی ک ــه اف ــد وب ــق کنن ــن تزری ــریعتر واکس ــه س ــر چ ــد ه ــرده ان ــدام نک ــا اق کرون
ــد. ــت کنن ــا را دریاف ــن کرون ــوم واکس ــت س ــود نوب ــه می ش ــد توصی ــرده ان ــق ک اول و دوم را تزری

ــم ایــن ســویه جدیــد را همچــون ســرماخوردگی ازجملــه عطســه، ســرفه و  پژمــان عقــدک، عائ
آبریــزش بینــی دانســت و افــزود: بــه شــهروندان توصیــه می شــود رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعــی، 

شــیوه نامه هــای بهداشــتی، شستشــوی مــداوم دســت ها و تهویه مناســب در فضای بســته و اســتفاده 
از ماســک را جــدی بگیرنــد تــا از اومیکــرن در امــان بماننــد. وی گفــت: بــا توجــه بــه نزدیــک شــدن 
شــب یلــدا مــردم از عــادی انــگاری و دورهمــی پرهیــز کننــد زیــر ســرعت انتشــار ایــن ســویه جدید 
کرونــا چهــار برابــر بیشــتر از دلتــا اســت و بــرای بیمــاران خــاص و قلبــی وریــوی خطــر ســاز اســت.

اصفهانی ها از دورهمی ها پرهیز کنند

ــور نقــش جهــان  ــاد در دور دوم مســابقات تنیــس روی میــز ت ســارا ســلیمانی ورزشــکار نجــف آب

نوجوانــان دختــر اســتان اصفهــان موفــق بــه کســب مقــام ســوم مســابقات شــد.

ایــن مســابقات بــا حضــور 21 بازیکــن و در بخــش انفــرادی در ســالن تنیــس روی میز خانــه اصفهان 

ــزار گردید. برگ

کسب مقام مسابقات تنیس


