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2
خبر کوتاه

دستگیری 21 خرده فروش و کشف 4۰ فقره سرقت

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبادگفــت: طــرح ارتقــای امنیــت اجتماعــی محلــه محــور باهــدف مبــارزه بــا ســارقان، خرده 
فروشــان مــواد مخــدر و مخــان نظــم و امنیــت عمومــی در محــات جــرم خیز و مجــرم پرور شهرســتان نجــف آباد اجرایی شــد.

میثــم گوهــری آرانــی افــزود: در اجــرای ایــن طــرح ۲۰ متهــم تحــت تعقیــب مراجع قضائــی و فــراری، دو ســارق موتورســیکلت، 
۹ ســارق اماکــن خصوصــی، دو ســارق کیــف قــاپ و یــک ســارق قطعــات خودرو دســتگیر شــدند.

وی بــا بیــان اینکــه در ایــن عملیــات ۵۵ متهــم دســتگیر شــدند گفــت: چهــار قبضــه ســاح غیــر مجــاز شــکاری و یــک قیضــه 
ســاح جنگــی و همچنیــن ۹ دســتگاه ماینــر و دو هــزار و ۸۰۰ نــخ ســیگار قاچــاق هــم در ایــن طــرح عملیاتــی کشــف شــد.

 مدیــرکل زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی اصفهــان گفــت: 
ــته  ــال گذش ــج س ــتان از پن ــن در اس ــت زمی ــرعت فرونشس س
تاکنــون ۲ برابــر شــده اســت و اگــر وضعیــت بــه همیــن 
ــت. ــد یاف ــش خواه ــم افزای ــده بازه ــش رود، در آین ــوال پی من

ــار  ــنبه در وبین ــامگاه ش ــامی، ش ــا اس ــا، رض ــزارش ایرن ــه گ ب
“فرونشســت اصفهــان “ کــه در بســتر فضــای مجــازی برگــزار 
شــد، افــزود: یکــی از مهمتریــن دالیــل افزایــش ســرعت 
ــان  ــر، جری ــال های اخی ــان در س ــن در اصفه ــت زمی فرونشس

ــت. ــوده اس ــده رود ب ــه زاین ــتر رودخان ــتن آب در بس نداش
وی اظهــار داشــت: وقتــی جریــان آب زاینــده رود قطــع 
ــه حفــر چاه هــای  ــه دار ب ــا غیرحقاب ــه دار ی ــراد حقاب می شــود، اف
ــد کــه همیــن امــر  ــا عمــق بیشــتر مــی پردازن ــا ب غیرمجــاز ی
ــا و در  ــدن آبخوان ه ــی ش ــرعت خال ــش س ــدید و افزای ــه تش ب
ــت. ــده اس ــر ش ــان منج ــن در اصفه ــت زمی ــه فرونشس نتیج

ــداوم  ــان ت ــای اصفه ــرگ آبخوان ه ــه م ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
دارد، تصریــح کــرد: فرونشســت، تنهــا مخاطــره غیرقابــل جبــران 
و بازگشــت اســت و دیگــر نمی توانیــم بــرای الیــه هــای زمینــی 
کــه بــر اثــر ایــن پدیــده نشســت کرده انــد، کاری انجــام دهیــم.

ــرای  ــن ب ــت زمی ــای فرونشس ــه تهدیده ــاره ب ــا اش ــامی ب اس
ــان،  ــی اصفه ــرودگاه بین الملل ــد ف ــی مانن ــات و اماکن تاسیس
صنایــع بزرگــی ماننــد پاالیشــگاه و حــدود ۶ هــزار بنــای تاریخی 
ــدوده  ــت در مح ــترین فرونشس ــون بیش ــت: تاکن ــی گف و میراث
ــر  ــا ۱۸۸ میلیمت ــان ب ــهر اصفه ــرق کانش ــگان در ش خوراس
ــر و  ــاهد حف ــه ش ــه در آن منطق ــت بطوریک ــده اس ــزارش ش گ

ــتیم. ــم هس ــر ه ــق ۲۲۰ مت ــا عم ــی ب ــق چاه های تعمی
مدیــرکل زمیــن شناســی و اکتشــافات معدنــی اصفهــان با اشــاره 
بــه اینکــه پهنــه فرونشســت زمیــن در اســتان در حال گســترش 

و نفــوذ اســت، اضافــه کــرد: ایــن پدیــده ُمخاطره آمیــز بســرعت 
ــی  ــمال غرب ــی و ش ــوب غرب ــمت جن ــه س ــت ب ــال حرک در ح

اســتان اســت.
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم پایــش دقیــق فرونشســت زمیــن اظهــار 
ــن منظــور در  ــه ای ــی اس)GPS( ب داشــت: ۲۵ ایســتگاه جــی پ
دشــت هــای مختلــف اســتان پیــش بینــی شــده کــه فقــط پنج 
ایســتگاه در محــدوده فــرودگاه بین المللــی اصفهــان واقــع اســت.

اســامی بــا بیــان اینکــه پایــش فرونشســت زمیــن توســط ایــن 
ایســتگاه ها از اردیبهشــت امســال آغــاز شــد، ادامــه داد: تــا آبــان 
امســال هفــت دوره پایــش فرونشســت انجــام شــده اســت کــه 
نتایــج آن بــا داده هــای حاصــل از تصاویــر رادار و میزان برداشــت 

ــود. آب از آبخوان هــا ُمنطبــق ب
ایــن وبینــار توســط انجمن علمــی دانشــجویی مهندســی عمران 
بــا همکاری باشــگاه پژوهشــگران جــوان و نُخبــگان دانشــگاه آزاد 

اســامی واحــد نجف آبــاد برگــزار شــد.
ــا، پدیــده فرونشســت بــه مثابــه پاییــن رفتــن  بــه گــزارش ایرن
ــی آن برداشــت  ــل اصل ــن اســت کــه دلی تدریجــی ســطح زمی

ــت. ــی اس ــر زمین ــی زی ــفره های آب ــه از س بی روی
ــرف  ــه مص ــه ب ــا توج ــده ب ــن پدی ــته، ای ــای گذش ــال ه در س
بی رویــه آب، تبدیــل بــه مســاله ای مشکل ســاز و نوعــی ســرطان 
خاموشــی تبدیــل شــده اســت کــه بیشــتر دشــت های ایــران را 

ــد. ــد می کن تهدی
ــه از  ــا و برداشــت بی روی ــداوم خشکســالی ، کاهــش بارندگی ه ت
منابــع آب زیرزمینــی در دهه هــای اخیــر باعــث شــده اســت تــا 
از حــدود ۶۰۰ دشــت کشــور بیــش از ۴۰۰ دشــت در شــرایط 
بحرانــی فرونشســت زمیــن قــرار گیرنــد و اســتان های اصفهــان، 
ــدر  ــان جنوبی در ص ــان رضوی و خراس ــان، خراس ــارس، کرم ف

مناطــق دارای بیشــترین تعــداد دشــت ممنوعــه از نظر برداشــت 
منابــع آبی هســتند.

گســترش پدیــده فرونشســت زمیــن و پیامدهــای آن از جملــه 
ایجــاد تـَـرک و فروچالــه در دشــت های مختلــف بویــژه مناطقــی 
کــه همــراه بــا توســعه شــهری و صنعتــی بــوده، نگرانــی زیــادی 
ــق  ــرا مناط ــت زی ــرده اس ــاد ک ــووالن ایج ــردم و مس ــن م بی
شــهری بدلیــل تراکــم جمعیــت، ســاختمان ها و شــریان 
ــکاف های  ــت و ش ــد و فرونشس ــیب پذیرترن ــی آس ــای حیات ه
زمیــن خســارت جبران ناپذیــر و پُرهزینــه در ایــن مناطــق 
ــاختمان ها  ــی س ــا، پ ــا، بزرگراه ه ــا، پل ه ــه خیابان ه ــاد و ب ایج
ــد. ــی کن ــیب وارد م ــاب آس ــانی، گاز و فاض ــوط آبرس و خط

ــط ۲  ــال ۹۵ فق ــود، در س ــات موج ــار و اطاع ــاس آم ــر اس ب
ــزار و ۹۰۰  ــر ۲ ه ــغ ب ــان بال ــتان اصفه ــاحت اس ــد از مس درص
ــن  ــا آخری ــود ام ــن ب ــت زمی ــر فرونشس ــع درگی ــر مرب کیلومت
مطالعــات نشــان می دهــد هــم اینــک حــدود ۱۰ هــزار 
کیلومتــر مربــع از وســعت اســتان یعنــی ۱۰ درصــد آن بصــورت 
ــت. ــده اس ــت ش ــر فرونشس ــدی درگی ــیار ج ــاک و بس خطرن

دوبرابر شدن سرعت فرونشست زمین در اصفهان

ســیدرضا مرتضــوی اســتاندار اصفهــان در حکمــی علــی محمدی کیــا را بــه عنــوان سرپرســت 

فرمانــداری شهرســتان تیــران و کــرون منصــوب کــرد. بخشــدار مرکــزی شهرســتان نجف آبــاد 

ــتان  ــدار شهرس ــی فرمان ــد حجج ــن مجی ــش از ای ــت، پی ــا اس ــوابق محمدی کی ــه س از جمل

تیــران و کــرون بــود.

انتصاب سرپرست فرمانداری تیران و کرون

مرحلــه نیمه نهایــی لیــگ برتــر رده ســنی نوجوانــان پســر کشــور، یکشــنبه دوازدهــم دی۱۴۰۰ 
بــا دو دیــدار در ســالن پوریــای ولــی نجف آبــاد پیگیــری شــد و تیم هــای شــهرداری گنبــد و 

ســایپا تهــران بــا شکســت حریفــان فینالیســت شــدند.
ــه مصــاف یکدیگــر  در نخســتین مســابقه تیم هــای شــهرداری گنبــد و لبنیــات هــراز آمــل ب
رفتنــد کــه نماینــده گنبــد ســه بــر صفــر و بــا امتیازهــای ۲۶ بــر ۲۴، ۲۵ بــر ۲۳ و ۲۵ بــر ۱۷ 

حریــف قدرتمنــد خــود را شکســت داد و فینالیســت شــد.
در دومیــن مســابقه ایــن مرحلــه نیــز تیم هــای شــهرداری ارومیــه و ســایپا تهــران بــه مصــاف 
یکدیگــر رفتنــد و نارنجــی پوشــان تهرانــی بــا شکســت حریــف بــه عنــوان دومیــن فینالیســت 

ــی شــدند. ــا معرف ــن رقابت ه ای

مشخص شدن فینالیست های لیگ والیبال نوجوانان ایران
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                                                                         نصب پرچم جمهوری اسالمی ایران بر فراز کوه الاله االاهلل

تعویــض و نصــب پرچــم جدیــد جمهــوری اســامی ایــران بــر فــراز قلــه الالــه االاهلل نجــف آبــاد بــه همــت باشــگاه کوهنــوردی 

ــات  ــس هی ــی ریی ــد چاوش ــور محم ــا حض ــف آبادب ــهرداری نج ــکاری  ش ــگاه و هم ــو باش ــدن عض ــا تم ــرم و محمدرض خ

ــی و مســوول باشــگاه خــرم در روز پنــج  ــی مرب ــی و مهــدی موذن ــد توکل ــات، حمی ــی دبیرهی ــوردی، محمدرضــا قربعل کوهن

ــام ۱۵ خــرداد انجــام شــد. ــی )ره( و قی ــام خمین ــه مناســبت ارتحــال ام شــنبه ۱۳ خــرداد ۱۴۰۰ ب

شهید حاج قاسم سلیمانی از روزهای نخست زندگی تا دیدار معبود

ســردار ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی فرمانــده ســابق نیــروی قــدس ســپاه بــود کــه 
ســاعت ۱ بامــداد روز ۱۳ دی مــاه ۱۳۹۸ توســط نیرو هــای ارتش تروریســتی آمریــکا در فرودگاه 
بــر اثــر حملــه ۳ موشــک لیــزری از پهپــاد آمریکایــی بــه همــراه شــهید ابومهــدی المهنــدس 
و چنــد تــن از فرماندهــان الحشــد الشــعبی بــه شــهادت رســید. در اینجــا می خواهیــم تــا بــه 
ــده نیــروی قــدس  ــد ســردار ســلیمانی فرمان مناســبت فرارســیدن ۲۰ اســفندماه ســالروز تول

ســپاه مــروری بــر زندگــی ایشــان داشــته باشــیم.
آغاز دفاع مقدس

هنگامــی کــه عــراق در ســال ۱۳۵۹ بــه ایــران حملــه کــرد، حــاج قاســم ســلیمانی چندیــن 
گــردان از کرمــان را آمــوزش داد و بــه همــراه آن هــا راهــی مناطــق عملیاتــی جنــوب کشــور 

شــد. او حتــی در دوره ای فرماندهــی ســپاه آذربایجــان غربــی را نیــز برعهــده داشــت.
بــا خاتمــه یافتــن شــورش  کردها به کرمــان بازگشــت و فرمانده پادگان قدس ســپاه کرمان شــد.

تاسیس لشکر ثاراهلل و نخستین فرمانده این لشکر
ــده کل ســپاه پاســداران  اواخــر ســال ۱۳۶۰ ســردار سرلشــکر پاســدار محســن رضایــی فرمان
طــی حکمــی ســردار ســلیمانی را بــه فرماندهــی تیــپ ثــاراهلل منصــوب کــرد. او بســیار زیــرک 
بــود و بــا اســتفاده از همیــن ویژگــی در عملیات هــای مختلفــی همچــون والفجــر ۸، کربــای 
۱، کربــای ۵، تــک شــلمچه و چندیــن عملیــات دیگــر بســیار موفــق عمــل کــرد کــه حاصــل 

آن کارنامــه ای درخشــان در ایــن دوران بــود.  
مبارزه با اشرار و قاچاقچیان

ســردار حــاج قاســم ســلیمانی پــس از پایــان جنــگ ایــران و عــراق در ســال ۱۳۶۷ بــه کرمــان 
بازگشــت و درگیــر جنــگ بــا اشــراری شــد کــه از مرزهــای شــرقی ایــران هدایــت می شــدند. 
ــدر در  ــواد مخ ــاق م ــای قاچ ــا بانده ــدس، ب ــپاه ق ــی س ــه فرمانده ــاب ب ــل از انتص ــا قب او ت

ــد. ــتان می جنگی ــران و افغانس ــای ای مرزه
انتخاب به عنوان دومین فرمانده نیروی قدس سپاه

ســردار حــاج قاســم ســلیمانی در ســال ۱۳۷۹ بــا حکمــی از ســوی آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر 
معظــم انقــاب پــس از ســردار احمــد وحیــدی بــه عنــوان دومیــن فرمانــده ایــن نیــرو انتخــاب 
ــای  ــترش فعالیت ه ــت و گس ــه تقوی ــترده ای در زمین ــای گس ــرو فعالیت ه ــن نی ــد. او در ای ش
محــور مقاومــت داشــت. در واقــع ایــن فعالیت هــای ســردار ســلیمانی در کنــار شــهید عمــاد 
مغنیــه بــود کــه ســبب قدرتمندتــر شــدن ایــن نیــرو و ناکامــی رژیــم صهیونیســتی در رســیدن 

بــه اهــداف خــود در خصــوص فلســطین و همچنیــن لبنــان شــد.
ارتقا به درجه سرلشکری توسط فرمانده کل قوا

ــات  ــه جهــت خدم ــه ســردار ســرتیپ پاســدار حــاج قاســم ســلیمانی ب ــود ک ســال ۱۳۸۹ ب
فــراوان خــود از ســوی آیــت اهلل خامنــه ای فرمانــده معظــم کل قــوا و رهبــر انقــاب اســامی 

ــا یــک درجــه ارتقــاء بــه درجــه سرلشــکری رســید. ب
حضور در عراق، سوریه و مبارزه با داعش

ــت و از  ــه مقاوم ــته در جبه ــیار برجس ــخصیتی بس ــلیمانی ش ــم س ــاج قاس ــهید ح ــردار ش س
یــادگاران دوران دفــاع مقــدس بــود. هنگامــی کــه خبــر شــهادت او در رســانه های اعــام شــد 

شــاید بســیاری از مــردم هنــوز باورشــان نمی شــد کــه چنیــن اتفاقــی رخ داده اســت، او چهــره 
درخشــان و برجســته محــور مقاومــت به ویــژه در دوران مبــارزه با شــجره خبیثــه ملعونه داعش 
بــود. ایــن شــهید بزرگــوار توانســت جبهــه مقاومــت را در سراســر جهــان تشــکیل دهــد و بــه 
همیــن دلیــل هــم آمریــکا و صهیونیســت ها و همــه کفــار مخالــف ســردار ســلیمانی هســتند.

فرمانــده لشــکر ۴۱ ثــاراهلل در دفــاع مقــدس، ســازمان دهنده نیروهــای حــزب اهلل در جنــگ ۳۳ 
روزه لبنــان و فرمانــده نیــروی قــدس ســپاه پاســداران و کابــوس داعــش و جبهه النصــره و دار و 
دسته شــان امــروز هــدف اقــدام تروریســتی دولــت آمریــکا قــرار گرفتــه اســت. واکنش هــا بــه 
شــهادت سرلشــکر ســلیمانی کــه بــرای بســیاری همچنــان همــان »حــاج قاســم« ســال های 
ــه نشــان از  ــی وقف ــارزه ب ــه مب ــار ده ــه چه ــک ب ــس از نزدی ــالگی و پ ــود در ۶۳ س ــگ ب جن

محبوبیــت کمیــاب یــک چهــره نظامــی داشــت.
دریافت نشان ذوالفقار 

حضــور موثــر ســردار ســلیمانی در صحنــه مبــارزه بــا داعــش و شکســت ایــن گروهــک ضالــه 
ــار  ــر معظــم انقــاب نشــان نظامــی ذوالفق ــه ای رهب ــت اهلل خامن ــا حضــرت آی باعــث شــد ت
یعنــی باالتریــن نشــان نظامــی ایــران را بــه او اعطــا کنــد. پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، 
ســردار حــاج قاســم ســلیمانی نخســتین کســی اســت کــه ایــن نشــان را دریافــت کــرده اســت. 
البتــه ســردار ســلیمانی تــا پیــش از دریافــت ایــن نشــان ســه نشــان فتــح  را هــم از دســتان 

فرمانــده معظــم کل قــوا دریافــت کــرده بودنــد.
شهادت و دیدار معبود

ــس از عمــری مجاهــدت ســرانجام  ســردار ســپهبد پاســدار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی پ
توســط موشــک های لیــزری پهپــاد آمریکایــی در بامــداد روز ۱۳ دی مــاه امســال بــه همــراه 
شــهید ابومهــدی المهنــدس نائــب رئیــس حشــد الشــعبی، ســردار پورجعفــری رئیــس دفتــر 
ــا  ــهید محمدرض ــی و ش ــادی طارم ــهید ه ــا و ش ــی نی ــد زمان ــهید وحی ــلیمانی، ش ــهید س ش
ــه  ــری رئیــس تشــریفات حشــد الشــعبی در پــی حملــه پهپــادی نیرو هــای آمریکایــی ب الجاب

ــه شــهادت رســیدند. ــرودگاه بغــداد ب کاروان آن هــا در ف
تشییع پیکر میلیونی سردار سلیمانی در ایران و عراق

ســردار  شــهادت  از  پــس  اســامی  ایــران  صحنــه  در  همیشــه  و  قدرشــناس  مــردم 
ســلیمانی و انجــام مراســم تشــییع در عــراق آمــاده پذیرایــی از فرزنــد خــود شــدند. 
ــران،  ــهد، ته ــهر های مش ــپس در ش ــواز و س ــهر اه ــدا در ش ــهداء ابت ــر ش ــای مطه پیکر ه
ــق برآورد هــای انجــام شــده در ایــن مراســم ها در  ــییع کردنــد. طب قــم و کرمــان را تش
ــد. ــییع کردن ــهدا را تش ــر ش ــای مطه ــتند و پیکر ه ــور داش ــر حض ــون نف ــدود ۲۵ میلی ح
احمد شریعتی
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دومیــن جلســه هــم اندیشــی ســتاد برگــزاری مراســم ۵ اســفند روز حماســه و ایثــار نجــف آبــاد 
بــا حضــور نمایندگانــی از دفتــر امــام جمعــه، لشــکر ۸ نجــف اشــرف، ســپاه ناحیــه، فرمانــداری، 
شــهرداری نجــف آبــاد، شــورای اســامی، شــهرداری جــوزدان، شــهرداری کهریزســنگ، بنیــاد 
ــان، آمــوزش و  شــهید و امــور ایثارگــران، اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی، اداره ورزش و جوان

پــرورش و یادمــان شــهدا در ســالن فرزانــگان شــهرداری نجــف آبــاد برگــزار شــد.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری نجــف آبــاد در جمــع بنــدی نهایــی 
ایــن جلســه مقــرر شــد پنــج دبیرخانــه اجرایــی تشــکیل شــود تــا بــا واگــذاری امــور بــه آنهــا 

برنامــه هــا وارد فــاز اجرایــی شــود.
علیرضــا خاکســار مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد 
گفــت هــدف از برنامه هــای امســال شناســاندن ۵ اســفند و مناســبت آن بــه مــردم نجف آبــاد 

مــردم اســتان و نهایتــاً مــردم کشــور اســت.
ــاد را بدیــن  ــه برنامــه هــای ۵ اســفند روز حماســه و ایثــار نجــف آب وی نامگــذاری ۵ دبیرخان
شــرح اعــام کــرد دبیرخانــه رویدادهــای ملــی و ثبتــی بــا محوریــت کنگــره ســرداران و ۲۵۰۰ 
شــهید نجــف آبــاد، دبیرخانــه برنامــه هــا و رویدادهــای شــهر بــا محوریــت ســازمان فرهنگــی 
ــی  ــط عموم ــت رواب ــا محوری ــانه ب ــات و رس ــه تبلیغ ــهرداری، دبیرخان ــی ش ــی ورزش اجتماع
ــه  ــا محوریــت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی و دبیرخان ــار هنــری ب ــه آث شــهرداری، دبیرخان

ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت بــا محوریــت یادمــان شــهدای نجــف آبــاد.
ــاً  ــاد و اختصاص ــه نجف آب ــام هفت ــه ن ــفند ب ــم اس ــا شش ــم ت ــزود از یک ــان اف ــار در پای خاکس
پنجــم اســفند روز حماســه و ایثــار نجــف آبــاد نــام گــذاری شــده اســت کــه یــادآور ۲۰۵ نفــر 
ــاد روی  ــف آب ــن روز در نج ــه در ای ــر اســت ک ــات خیب ــهدای عملی ــر از ش ــهید از ۳۳۳ نف ش
ــه خــاک ســپرده شــد. ــاد تشــییع و ب ــی و همیشــه در صحنــه نجــف آب دســتان مــردم انقاب

انتخاب دو بانوی فوتبالیست جهت حضور در اردوی منطقه ای تیم ملی

واحــد پایــه و جوانــان هیــات فوتبــال اســتان اصفهــان نفــرات منتخــب اســتعدادیابی اســتان بــرای حضــور در اردوی منطقــه 

ای کشــور جهــت تشــکیل تیــم ملــی فوتبــال زیــر ۱۷ ســال بانــوان را معرفــی کــرد کــه در بیــن افــراد منتخــب دو بازیکــن 

نجــف آبــاد بیتــا عظیمــی از تیــم کیاســرخ هــور و هانیــه باقــری از تیــم آریاهمتــا حضــور دارنــد.

تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال بانوان برای حضور در مسابقات مقدماتی آسیا ۲۰۲۲ آماده می شود.

با آرزوی موفقیت برای این دو بانوی ورزشکار شهرستان

جلسه هم اندیشی ستاد برگزاری مراسم ۵ اسفند

دفتر نمایندگی جدید اتاق بازرگانی در شهرستان  نجف آباد
دفتــر نمایندگــی اتــاق بازرگانــی اصفهــان در شهرســتان های نجــف آبــاد و تیــران و کرون بــا حضور 
رئیــس و جمعــی از اعضــای هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانی اصفهــان، فرماندار، شــهردار، روســای 
دســتگاه های اجرایــی شهرســتان و فعــاالن اقتصــادی نجــف آبــاد و تیــران و کــرون افتتــاح شــد.

مســعود گلشــیرازی رئیــس اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی اصفهــان در ایــن مراســم 
گفــت: بــرای غلبــه بــر مشــکات اقتصــادی، تعامــل و هــم افزایــی بخــش خصوصــی بــا دولــت، قوه 

قضائیــه، مجلــس شــورای اســامی و دســتگاه های حاکمیتــی گــره گشاســت .
مســعود گلشــیرازی بــا اشــاره بــه برگــزاری یکصــد و هشــتمین جلســه شــورای گفت و گــوی دولــت 
و بخــش خصوصــی اصفهــان و بررســی مشــکات ناشــی از افزایــش تعرفــه گاز واحدهــای صنعتــی، 
ــر تفکیــک واحدهــای ریختــه گــری از  ــوب ایــن جلســه در حــوزه گاز مبنــی ب ــات مطل از مصوب
فــوالدی خبــر داد و الزمــه یــک تصمیــم ســازی درســت را تبییــن دقیق  موضوعــات و موانــع تولید 

از ســوی بخــش خصوصــی عنــوان کــرد.
گلشــیرازی اتــاق بازرگانــی را محفــل افــراد عاشــق خدمــت بــه مــردم دانســت و ابرازامیــدواری کرد 
ــاالن  ــان فع ــی بیشــتر می ــا ایجــاد همدل ــرون ب ــران و ک ــاد و تی ــر نجــف آب ــی دفت ــت اجرای هیئ

اقتصــادی، اقتصــاد بالنــده ای را در ایــن منطقــه رقــم زننــد.
ــداری  ــاد نیــز از اعــام آمادگــی مجموعــه فرمان ــدار شهرســتان نجــف آب موســی مباشــری، فرمان
نجــف آبــاد در حمایــت از فعــاالن اقتصــادی ایــن شهرســتان خبــر داد و ابــراز امیــدواری کــرد بــا 
تعامــل و همــکاری فعــاالن بخــش خصوصــی و مســئولین اســتان اصفهــان و شهرســتان بتــوان 
بخشــی از دغدغــه فعــاالن اقتصــادی را مرتفــع کــرد. وی بــا اشــاره بــه نقــش اتــاق بازرگانــی در 
رشــد اقتصــادی و اشــتغالزایی منطقــه گفــت: از پتانســیل های مســئولین اســتانی  وشهرســتان 

بــرای تقویــت ایــن خدمــات مــی تــوان اســتفاده کــرد.
دوره های تخصصی آموزشی در نجف آباد برگزار شود

همچنیــن امیــن شــرفی، رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت نجــف آبــاد بــا بیــان اینکــه ۳۰ 
درصــد صنایــع اســتان اصفهــان در منطقــه نجــف آبــاد و تیــران و کــرون واقــع شــده اســت، افــزود: 
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن میــزان از کل صنایــع موجــود در برخــی اســتان ها نیــز بیشــتر اســت.

وی بــا تاکیــد بــر اینکــه تمامــی ایــن صنایــع توســط بخــش خصوصــی ایجــاد شــده اســت، تصریح 
کــرد: ایــن صنایــع بــرای حــدود ۵۰هــزار نفــر اشــتغالزایی کــرده اند.

ــه اســتخدام  ــادر ب ــزرگ ق وی گفــت: متاســفانه واحدهــای صنعتــی کوچــک ماننــد واحدهــای ب

نیروهــای متخصــص بــرای مشــاغل مختلــف ســتادی خود نیســتند در ایــن شــرایط اتــاق بازرگانی 
ــا برگــزاری دوره هــای  و خانــه صنعــت می تواننــد نقــش ویــژه ای در ایــن زمینــه ایفــا کننــد و ب
آموزشــی متعــدد و ارایــه خدمــات مشــاوره ای تخصصــی بــه فعــاالن اقتصــادی و پرســنل آنهــا بــه 

ــا بپردازند. توانمندســازی آنه
ــد نمایندگــی پارلمــان بخــش خصوصــی  ــر جدی ــاح دفت ــراز خرســندی ازافتت  شــرفی ضمــن اب
اصفهــان در نجــف آبــاد بــر ضــرورت برگــزاری ایــن دوره هــای آموزشــی و خدمــات مشــاوره ای در 

ایــن دفتــر تاکیــد کــرد.
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                                                                   برگزاری مسابقات سوارکاری استقامت استان به میزبانی نجف آباد
چهارمیــن رویــداد ســواری اســتقامت اســتان اصفهــان بــه مناســبت روز صنعــت در مجموعــه پــرورش اســب فتــاح شهرســتان 

نجــف آبــاد برگــزار شــد.
ایــن رقابــت هــا در مســافت ۲۰ کیلومتــر بــا شــرکت ۱۰ ســوارکار از شهرســتان هــای نجــف آبــاد، تیــران،  رضــوان شــهر و 
فوالدشــهر بــا حضــور مســعود محکــم کار رییــس هیــات ســوارکاری اســتان اصفهــان و   محمدحســین امانــی رییــس هیــات 
ســوارکاری شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار شــد کــه ســوارکاران شــرکت کننــده در ایــن رویــداد موفــق بــه گذرانــدن رده ۲۰ 

کیلومتــر شــدند و گواهــی ایــن رده را دریافــت کردنــد. )ایــن رقابــت هــا رده بنــدی انفــرادی نداشــته اســت(

بــا شــنیدن خبــر موفقیــت مهدی شــیر محمدی ورزشــکار فوتبال ســاحلی شهرســتان نجــف آباد 
بــر آن شــدیم بــه بهانــه موفقیــت این ورزشــکار مصاحبه ای گــرم و صمیمانه با او داشــته باشــیم، 
در جهــت شــناخت بیشــتر مــردم بــا ورزشــکاران و رشــته هــای موفــق شهرســتان نجــف آبــاد. 
ضمــن معرفــی خودتــان، از چــه زمانــی وارد ورزش و چــرا در نهایــت رشــته فوتبال 

ــاب کردید؟ ــاحلی را انتخ س
ــران و  ــاحلی ای ــال س ــی فوتب ــم مل ــادی تی ــف آب ــن نج ــتم بازیک ــدی هس ــیر محم ــدی ش مه
ــال  ــدا فوتب ــه فوتبالیســت هــا در ابت ــزد، مــن هــم مثــل بقی ــوش ی باشــگاه مقاومــت گلســا پ
ــازی کــردم، حــدود  ــازی مــی کــردم، حــدود ســه ســال در لیــگ جوانــان کشــوری ب چمــن ب
یــک و نیــم ســال تیــم یــک امیــد بــازی کــردم، ۲ ســال لیــگ نوجوانــان بــازی کــردم تــا بــه 
ســن خدمــت رســیدم، در ایــن ایــام یــا بایــد درس بخوانــی تــا ادامــه فوتبــال را داشــته باشــی یا 
بــا اشــتغال بــه تحصیــل بایــد بــازی کنــی و یــا اینکــه پایــان خدمــت داشــته باشــی، بــه لحــاظ 
زمــان کــه بــرای فوتبــال بیشــترین وقــت را بایــد مــی گذاشــتم و بــه لحــاظ مالــی کــه تــوان 
ادامــه تحصیــل در دانشــگاه هــای غیــر دولتــی را نداشــتم و نمــی توانســتم خــود را تامیــن کنــم 
کــه هــم فوتبــال ادامــه بدهــم و هــم درس بخوانــم بایــد بــه خدمــت ســربازی مــی رفتــم. یــک 
دوره فوتبــال ســاحلی در یــزد برگــزار مــی شــد بــه پیشــنهاد و درخواســت یکــی از دوســتانم 
ــه  ــد ک ــدم، بع ــای گل ش ــدود ۱۰ گل زدم و آق ــه ح ــک هفت ــان ی ــم، و در هم ــزد رفت ــه ی ب
برگشــتم دفترچــه خدمــت پســت کنــم، بازیکنــان فوتبــال ســاحلی فقــط مــی توانســتند در تیم 
گلســاپوش یــزد بــازی کننــد، بــه درخواســت آن تیــم بــرای بــازی بــه ایــن تیــم پیوســتم و بــه 
ایــن شــکل مســیر زندگــی و ورزش حرفــه ای مــن بــه ســمت فوتبــال ســاحلی ســوق پیــدا کــرد.   
ــی  ــته ورزش ــورد رش ــری در م ــت؟ مختص ــی اس ــه ورزش ــاحلی چگون ــال س فوتب

ــد؟ ــح دهی ــب توضی ــدن مخاط ــنا ش ــت آش ــود در جه خ
فوتبــال ســاحلی یــک رشــته بســیار جذابــی هســت کــه تقریبــا حــدود ۲۰ ســال وارد ایــران 
شــده اســت و قدمتــی حــدود ۵۰ ســال دارد، ابعــاد زمیــن در ایــن رشــته، ابعــاد فوتســال اســت 
ولــی دروازه هــای آن یــک متــر از دروازه هــای چمنــی کوچــک تــر اســت، ایــن رشــته وقتــی 
تــوی ماســه بــازی مــی کنــی بایــد بــا روش و شــگرد خــود رشــته بــازی کنــی مثــل فوتســال و 

فوتبــال نیســت کــه بتوانــی بــه راحتــی روی زمیــن کار کنــی. 
بیان کنید که این رشته در ایران از چه زمانی شکل گرفته؟

ایــن رشــته در ایــران در ســال شــانزدهم هســت، روزی لیــگ ایــران بهتریــن لیــگ دنیــا بــود 
ولــی در حــال حاضــر اروپایــی هــا تمــام ســرمایه شــان را در رشــته فوتبــال ســاحلی انجــام مــی 
دهنــد و ایــران بــه نســبت قبــل نیســت و جــزو ۵ لیــگ برتــر اســت ولــی زمانــی مــا بهتریــن 

لیــگ دنیــا بودیــم.
میــزان زمانــی کــه بایــد در ایــن رشــته ورزشــی وقــت بگذاریــد چــه مقــدار زمــان 
ــه دنبــال ایــن رشــته ورزشــی باشــد و موفــق  مــی باشــد؟اگر فــردی بخواهــد ب

شــود چــه مقــدار زمــان بایــد صــرف کنــد؟
میــزان زمانــی کــه بایــد در ایــن رشــته صــرف شــود بایــد ایــن رشــته را بــه صــورت خصوصــی 
کار کــرد. ایــن رشــته ماننــد فوتبــال و فوتســال نیســت کــه در مــدت زمانــی نباشــی و بعــد کــه 
بیایــی بــا بــازی ســاده آن را رفــع کنــی در ایــن رشــته یــک روز از آن دور باشــی بــه ماننــد ایــن 
اســت کــه یکســال تمریــن نکــرده ایــی چــون رشــته ای اســت کــه تخصصــی شــده و کســی کــه 
مــی خواهــد حرفــه ای شــود و بــه یــک جایــگاه خوبــی برســد بایــد دقیقــا ۵ ســال خصوصــی 
در ایــن رشــته کار کنــد و زحمــت بکشــد و بــا فــوت و فــن آن آشــنا شــود تــا بتوانــد فوتبــال 

ساحل حرفه ای را انجام دهد.
ــت  ــده در جه ــو برن ــده و جل ــک کنن ــری کم ــی دیگ ــای ورزش ــته ه ــه رش چ

ــت؟ ــی اس ــته ورزش ــن رش ــرفت در ای پیش
همــه رشــته هــا بــه همدیگــر ربــط دارنــد شــما فوتبــال و یــا فوتســال بــازی کــرده باشــی و 
ــی  ــی توان ــق هســتی و م ــته موف ــن رش ــی را انجــام داده باشــی در ای ــای توپ در کل ورزش ه
پیشــرفت کنــی و یــا مثــا اگــر ژیمناســتیک کار کــرده باشــی، چــون ایــن رشــته حرکــت هــای 

اکروباتیــک در آن دخیــل اســت.
ــه  ــاحلی ب ــال س ــته فوتب ــوص در رش ــه خص ــه ورزش ب ــه در زمین ــی ک ــام های مق

ــان کنیــد؟ ــد بی ــده ای دســت آم
خــدا را شــکر در ایــن رشــته مقــام هــای بســیار زیــادی در ایــن رشــته بدســت آورده ام، ســال 
۹۴ کــه در ایــن رشــته آمــدم تــا بــه االن ۲ بــار قهرمــان لیــگ برتــر ایــران شــدیم،۲ بــار نایــب 
قهرمانــی لیــگ را بدســت آورده ایــم و یــک مقــام ســومی، مقــام قهرمانــی امیدهــا را بدســت 
آورده ام، مســابقات اوراســیا کــه اروپــا، آســیا هســت بــا تیــم مقاومــت گلســا پــوش یــزد یــک 
بــار مقــام قهرمانــی را داریــم و یــک بــار مقــام نائــب قهرمانــی را، تیــم ملــی از زمانــی کــه رفتیم 
۲۰۱۸ قهرمــان بیــن قــاره ایــی ۲۰۱۹ قهرمــان بیــن قــاره ای و مقــام ســوم المپیــک ســاحلی 
ــا امســال کــه ۲۰ و ۲۱ مقــام نایــب  ــا آمــد و تعطیــل شــد ت در کشــور قطــر و بعــد کــه کرون

قهرمانــی مســابقات بیــن قــاره ای مقــام قهرمانــی اســیایی.
آیا از لحاظ مالی از رشته خود تامین می شوید؟

بــه لحــاظ مالــی آن حــدی کــه در خــور و در شــان ایــن رشــته هســت در قراردادهــا نیســت و 
امیــد داشــتم کــه بــا رفتــن بــه تیــم ملــی خیلــی بهتــر شــود ولــی متاســفانه بــه ایــن شــکل 

نبــود و امیــدوارم کــه در آینــده بهتــر شــود و قرادادهــا باالتــر بــرود.
بزرگترین دغدغه در زمینه رشته خودتان بیان کنید؟

بزرگتریــن دغدغــه آینــده شــغلی اســت در رشــته فوتبــال ســاحلی اگــر قراردادهــا بــاال بــرود 
کــه هیــچ، اگــر قــراداد هــا بــر همیــن منــوال باشــد بایــد شــغلی داشــته باشــیم کــه بتوانیــم بــه 

راحتــی بــه ورزش کــردن ادامــه دهیــم.
آیا مسئولین ورزش استان و شهرستان در کنار شما بوده اند و از شما حمایت کرده اند؟

مسئولین آنچه که انتظار داشتم از من حمایت نکردند.
تمرینات شما در چه مکانی صورت می گیرد آیا استان و شهرستان چنین فضایی دارد؟

زمیــن نســبتا خــوب در زمیــن آزادی نجــف آبــاد هســت کــه در آنجــا تمرینــات خــود را انجــام 
مــی دهیــم در غیــر ایــن صــورت بایــد بــه اصفهــان برویــم.

جایگاه فوتبال ساحلی در شهرستان نجف آباد با توجه به امکانات شهرستان چیست؟
حــدود ۲ تــا ۳ بازیکــن نجــف آبــادی در حــال حاضــر در لیــگ برتــر بــازی مــی کننــد کــه اگــر 
حمایــت هــای بیشــتر صــورت بگیــرد شهرســتان نجــف آبــاد مــی توانــد درســطح کشــور حرفــی 

بــرای گفتــن داشــته باشــد.
در پایان اگر صحبتی مد نظر شماست بفرمایید؟

ــه میــدان بیاینــد،  از تمــام کســانی کــه مــی تواننــد کمــک کننــد خواهــش مــی کنــم کــه ب
ایــن رشــته در ســطح شهرســتان پتانســیل آن را دارد کــه در آینــده کل کشــور حرفــی بــرای 

گفتــن داشــته باشــیم.
سمیه شریعتی

فوتبال ساحلی، یک رشته جذاب ورزشی
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ــن  ــر، اولی ــه امیرکبی ــروف ب ــی مع ــان فراهان ــرزا محمدتقی خ می
صدراعظــم  ایــران در زمــان ناصرالدین شــاه قاجــار، همســر خواهــر 
ناصرالدین شــاه قاجــار، موســس دارالفنــون و پایــه گــذار روزنامــه 
وقایــع اتفاقیه ۲۰ دی ۱۲۳۰ در حمام فین کاشــان به قتل رســید.

یکــی از صدراعظم هــای ایــران در دوره ناصرالدین شــاه قاجــار بــود. 
اصاحــات وی، اندکــی پــس از رســیدن بــه صــدارت و بــا توجــه 
بــه ســن کــم شــاه آغــاز شــد و تــا پایــان صــدارت کوتــاه مــدت او 

)ســه ســال و ســه مــاه( ادامــه یافــت.
میــرزا محمدتقــی خــان امیرکبیــر فرزنــد کربایــی قربــان بیــگ 
ــع اراک )ســلطان  فراهانــی ســال ۱۱۸۵ در هــزاوه فراهــان از تواب
ــدر امیرکبیــر در  ــان پ ــد شــد. کربایــی قرب ــاد پیشــین( متول آب
ــم  ــرزا ابوالقاس ــدر می ــزرگ( پ ــرزا ب ــرزا عیســی )می ــتگاه می دس
قائم مقــام ســمت آشــپزی داشــت. مــادر امیرکبیــر فاطمه ســلطان 
دختــر اســتاد شــاه محمدبنــا از اهالــی فراهــان بــود. امیــر کبیــر 
کودکــی و نوجوانــی را در کنــار خانــواده قائــم مقــام ســپری کــرد.

ــام را  ــم مق ــدان قائ ــار فرزن ــه ناه ــی ک ــی هنگام ــر در کودک امی
مــی آورد، بــرای بــاز پــس بــردن ظــروف در حجــره می ایســتاد و 
ــم  ــت. روزی قائ ــه ایشــان می آموخــت، فرامی گرف ــم ب آنچــه معل
ــان پرســید،  ــه آزمایــش پســرانش آمــد و هــر چــه از آن ــام ب مق

ندانســتند. امــا امیــر جــواب داد.
قائــم مقــام پرســید: تقــی تــو کجــا درس خوانــده ای؟ وی گفــت: 
ــنوم.  ــتاده می ش ــی آورم، ایس ــا را م ــذای آقازاده ه ــه غ ــا ک روزه
قائــم مقــام انعامــی بــه او داد، نگرفــت و گریــه کــرد. بــه او گفــت 
ــه معلــم امــر فرمائیــد درســی را  چــه می خواهــی؟ وی گفــت: ب
ــام  ــم مق ــوزد. قائ ــه مــن هــم بیام ــه آقازاده هــا می دهــد ب کــه ب

پذیرفــت و معلــم را فرمــود تــا بــه او نیــز بیامــوزد.
دوران کودکــی و جوانــی میــرزا تقــی خــان زیــر نظــر و تربیــت 
قائــم مقــام ســپری شــد. او شــیوه های منشــی گری، نامه نــگاری و 
صــدور احــکام دیوانــی را از قائــم مقــام آموخــت تــا آنجــا کــه قائم 
مقــام، تحریــر و نــگارش پــاره ای از احــکام و نوشــته ها را بــه میــرزا 

تقی خــان محــول کــرد.
میــرزا محمدتقــی خــان بــه خاطــر هــوش و اســتعداد کم نظیــر 
ــزرگ و ســپس  ــرزا ب ــه می ــورد توج ــی م ــان دوران نوجوان از هم
قائم مقــام فراهانــی قــرار گرفــت و بــه ترتیــب بــه ســمت 
ــه  ــورد توج ــتاب م ــا ش ــت و ب ــت یاف ــی گری آن دو دس منش
ــن  ــت. اولی ــرار گرف ــلطنه ق ــرزا نایب الس ــاس می ــام و عب قائم مق
تجربــه سیاســی میــرزا محمدتقــی خــان همراهــی خســرو میــرزا 
فرزنــد نایب الســلطنه و هیئــت همــراه او در ســفرش بــه روســیه 
تــزاری بــود. ایــن ســفر به دنبــال قتــل گریبایــدوف وزیــر مختــار 
روســیه در تهــران و در شــوال ۱۲۴۴ و بــرای عذرخواهــی از واقعــه 

ــدوف صــورت گرفــت. قتــل گریبای
امیرکبیر در مقام صدراعظم

ــراه  ــه هم ــان ب ــی خ ــرزا تق ــاه، می ــت محمدش ــس از درگذش پ
ناصرالدیــن شــاه بــه تهــران رفتنــد و شــاه بافاصلــه میــرزا تقــی 
خــان را بــه مقــام صــدارت برگزیــد و لقــب امیــر کبیــر را بــه وی 
ــان  ــا ۲۲ آب ــیدی ت ــر ۱۲۲۷ خورش ــی ۲۸ مه ــرد. او ط ــا ک اعط

ــود. ــران ب ۱۲۳۰ خورشــیدی صدراعظــم ای
اقدامات امیر کبیر در زمان صدارت

ایجــاد نظــم در جامعــه؛ در پــی نظمــی کــه او در جامعــه برقــرار 
کــرد کمتــر ظالمــی قــادر بــود بــر بیچــارگان فقیــر تعــدی کنــد. 
وی دزدی و هرزگــی و شــرارت را در جامعــه بــه حداقــل رســاند - 
برانــدازی رشــوه خواری در جامعــه- برانــدازی رســم قمــه کشــی؛ 
ــان قمــه می بســتند-  ــه جوان ــود ک ــان رســم ب ــران آن زم در ته
ــه کشــور و قطــع حقــوق بســیاری از  ــه خزان سروســامان دادن ب
درباریــان و وابســتگان آنهــا- تأســیس اداره آگاهــی؛ وی بــرای این 
کــه از روابــط کارگــزاران و مأمــوران دولــت بــا مــردم مطلــع باشــد 
اداره ای مخصــوص و ســّری تشــکیل داد و مأمــوران ایــن اداره بــا 
لبــاس چوپــان، گــدا، فروشــنده دوره گــرد، راهــزن و ...  همــه جــا 
نفــوذ داشــتند و هــر جــا کار خافــی از کســی ســر مــی زد، بــی 
درنــگ امیــر را بــا خبــر می کردنــد - واگــذاری محاکــم شــرع بــه 
علمــای صالــح و برانــدازی رســم شــکنجه- ســاخت بیمارســتان 
ــر کــس از بیمــاری  ــه؛ ه ــه در جامع ــاری آبل ــی اجب ــه کوب و مای
آبلــه می مــرد، بســتگان او را ۵ تومــان جریمــه می کــرد- ایجــاد 
ــه و  ــدان توپخان ــرای مرســوالت پســتی، ایجــاد می ــه ب چاپارخان
ــاخت ۲۰۰  ــران- س ــدان ته ــبزه می ــن س ــارت آن و همچنی عم
خانــه در بیــرون شــهر بــرای مــردم- تأســیس مدرســه دارالفنون و 
راه انــدازی نخســتین روزنامــه در ایران بــه نام وقایع اتفاقیــه- ایجاد 
ــی و بلورســازی،  ــزی، چین ــی، شــکر ری کارخانه هــای پارچــه باف
کاغــذ ســازی، چــدن ریــزی- فرســتادن ایرانیــان بــه خــارج بــرای 
تحصیــات و تدریــس در ایــران- اســتخدام اســتادان خارجــی و 
تصمیــم بــه جایگزینــی آنها بــا ایرانیــان- ترویــج ترجمه و انتشــار 
کتــب علمــی- ترویــج ســاده نویســی و لغــو القــاب- مرمــت ابنیه 
تاریخــی- فرســتادن صنعتگــر بــه روســیه و مقابلــه صنعتــی بــا 
ــط  ــی- بس ــتاد کاران اصفهان ــای اس ــت توان ــط دس ــیه توس روس
فاحــت و آبیــاری- توســعه تجــارت داخلــی و خارجــی- کوتــاه 
کــردن دســت اجانــب در امــور کشــور- تعییــن مشــی سیاســی 
معینــی در سیاســت خارجــی- اصاح امــور مالی و تعدیــل بودجه

عزل امیرکبیر
حضــور امیرکبیــر در دربــار ناصرالدین شــاه همــواره مــورد مخالفت 
تعــدادی از نزدیــکان شــاه از جملــه مهــد علیــا مــادر شــاه و میــرزا 

ــرانجام  ــراد س ــن اف ــای ای ــت؛ تاش ه ــرار داش ــوری ق ــان ن آقاخ
منجــر بــه صــدور حکــم عــزل امیرکبیــر از مقــام خــود شــد، وی 

ســپس بــه کاشــان تبعیــد شــد.
قتل امیرکبیر

علــی   ۱۲۳۰ دی   ۲۰ شــنبه  روز  در  امیرکبیــر  ســرانجام 
خــان فــراش در حمــام فیــن کاشــان بــه قتــل رســید.

ــه کاشــان  ــران ب ــراش باشــی از ته ــی خــان ف ــه عل ــی ک هنگام
رســید، امیرکبیــر در حمــام بــود؛ مأمــوران دولتــی درهــای حمــام 
را بســتند تــا کســی داخــل نشــود و رگ امیــر کبیــر را زدنــد، پس 
از گذشــت لحظاتــی علــی خــان نگاهــی بــه جــاد دیگــر انداخت 
و دســتور داد لگــدی بــه میــان دو کتــف امیرکبیــر بزنــد و ســپس 
حولــه ای بــه دهــان امیرکبیــر فــرو کــرد و راه نفــس او را کــه بــه 
ــر او بســت و پــس از چنــد لحظــه  ــود نیــز ب ــاده ب شــمارش افت
جســد بی جــان میــرزا تقــی خــان امیرکبیــر در میــان خون هــای 
صحــن گرمخانــه حمــام فیــن افتــاده بــود و فرســتاده های 
ناصرالدیــن شــاه بــا عجلــه و شــتاب بــه ســوی تهــران روانــه شــدند.

خاکسپاری امیرکبیر
پیکــر امیرکبیــر را نخســت در گورســتان پشــت مشــهد کاشــان 
دفــن کردنــد، ولــی چنــدی بعــد همســرش آن را به کربــا انتقال 
داد و در محــدوده رواق شــرقی حــرم امــام حســین )علیه الســام ( 

معــروف بــه پاییــن پــا به خــاک ســپرده شــد.
سمیه طالب

نشست فصلی با مدیران انجمن های ادبی
اولیــن نشســت فصلــی  مدیــران انجمــن هــای ادبــی بــه منظــور هــم اندیشــی و برنامــه ریــزی پیرامــون برنامــه هــا ،  بررســی مســائل 

و مشــکات انجمــن هــا  روز پنجشــنبه نهــم دی مــاه در محــل اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد برگــزار شــد .
در ابتــدای ایــن جلســه مدیــران انجمــن هــای ادبــی ضمــن ارائــه گزارشــی از فعالیــت و عملکــرد انجمــن هــا  ، بــه تشــرح فعالیــت ها 
و ارائــه برنامــه هــای خــود پرداختنــد . در ایــن جلســه کــه بــا حضــور جمعــی از مدیــران انجمــن هــای ادبــی برگــزار شــد در خصوص 
برگــزاری شــب شــعر ، برنامــه ریــزی در خصــوص  برنامــه هــا و فعالیــت هــای انجمــن هــا در راســتای نشــاط فرهنگــی ، کشــف 
اســتعداد هــای نوجوانــان و جوانــان در زمینــه ادبیــات و تقویــت انجمــن هــا بحــث و تبــادل نظــر شــد . در ایــن نشســت اداره فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی آمادگــی خــود را جهــت حمایــت از فعالیــت هــای ادبــی اعــام نمــود و خواســتار اهتمــام اهالــی ادب شهرســتان در 

راســتای ارتقــاء برنامــه هــا شــد .  

مختصری از زندگینامه امیرکبیر 

رکوردشکنی اسکیت باز نجف آباد در کشور
ــری  ــی ف ــم مل ــی تی ــت هــای انتخاب ــاد، طــی رقاب ــان شهرســتان نجــف آب اداره ورزش و جوان
اســتایل کشــور کــه در دو رده ســنی بیشــتر و کمتــر از ۱۹ ســال در دو بخــش مــردان و زنــان 
ــار  ــاد، ضمــن کســب چه ــزار شــد، ورزشــکاران شهرســتان نجــف آب ــران برگ ــی ته ــه میزبان ب

نشــان طــا، دو نقــره و ســه برنــز، یــک رکــورد کشــوری را هــم جابــه جــا کردنــد.
ــان  ــت زم ــا ثب ــزار شــد،  رضــا لســانی ب ــه دهــم دی ۱۴۰۰ برگ ــه جمع ــن مســابقات ک در ای

ــود بخشــید. ــود را بهب ــار خــودش ب ــه در اختی ــران ک ــی ای ــورد قبل ۴،۰۴۹ رک
در ایــن دوره، عــاوه بــر رضــا لســانی، ســبحان خســروانی، لعیــا عربــی و رومینــا ســالک نیــز بــه 
نشــان طــا دســت پیــدا کردنــد و امیرمحمــد ســواری و ترانــه احمــدی بــه عنــوان دوم رســیدند 
و زهــرا باقــرزاده، المیــرا ســاداتیان و متیــن نجفیــان نیــز بــر ســکوی ســوم رقابــت ها ایســتادند.

تیــم آکادهــی اســکیت احســان، بــه نمایندگــی از شهرســتان و بــا مربیگــری احســان حبیــب 
آبــادی،آرش رســتمیان، فرزانــه ایوبی و علیرضان پوریشــبان در این مســابقات شــرکت کرده بود.



خبرکوتاه

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 14 دی 1400
شماره 138 

7

w
w
w.
di
ba
ga
ra
n7

.ir

                                                                    سفر مربی تیم ملی والیبال نوجوانان به نجف آباد
محمــد وکیلــی ســرمربی تیــم ملــی والیبــال نوجوانــان ایــران، بــرای تماشــای رقابــت هــای والیبــال قهرمانــی باشــگاه های برتــر رده 
ســنی نوجوانــان ســال ۱۴۰۰ جــام »ســردار دل هــا« کــه ا حضــور ۱۴ تیــم در دو گــروه مقدماتــی بــه میزبانــی نجف آبــاد آغاز شــده، به 
ایــن شــهر ســفر کــرد. ایــن رقابت هــا تــا روز دوشــنبه ۱۳ دی مــاه در دو ســالن یــزدان پــاک و پوریــای ولــی شــهر نجف آبــاد پیگیــری 
خواهــد شــد. در گــروه نخســت هفــت تیــم شــهداب یــزد، پیــکان تهــران، پــاس گــرگان، هورســان رامســر، فــوالد ســیرجان، آذرباتری 
ارومیــه و شــهرداری گنبــد بــا هــم رقابــت  دارنــد کــه تــا پایــان چهارمیــن روز مســابقات، شــهرداری گنبــد و پیــکان تهــران بــا ســه 
بــرد و بــه ترتیــب ۹ و ۸ امتیــاز در رتبه هــای اول و دوم قــرار دارنــد. در گــروه دوم نیــز کــه تیم هــای شــهرداری ارومیــه، لبنیــات هــراز 
آمــل، فــوالد مبارکــه ســپاهان اصفهــان، مس رفســنجان، ســایپا تهــران، راه یــاب ملــل مریــوان و شــهرداری ورامین با یکدیگر مســابقه 
می دهنــد، هــراز آمــل )چهــار بــرد و ۱۱ امتیــاز( و شــهرداری ارومیــه )ســه بــرد و ۸ امتیــاز( در جایگاه هــای اول و دوم قــرار گرفتنــد.

حضــرت زهــرا )س( در نــزد مســلمانان ، برتریــن و واالتریــن مقــام بانــوی جهــان در تمــام قرون 
و اعصــار را دارد، بــه طوریکــه پیامبراکــرم)ص(، حضــرت زهــرا را اولیــن و آخریــن ســرور زنــان 
در تمــام دنیــا معرفــی کــرده اســت. حضــرت زهــرا)س( یکــی از پنــج عضــو آل عبــا اســت کــه 

نســل پیامبــر)ص( را ایشــان ادامــه دانــد. 
ویژگی های اخالقی حضرت زهرا)س(

ــع شــیعه و  ــی و انســانی حضــرت زهــرا)س( کــه در مناب ــارز اخاق برخــی از ویژگــی هــای ب
ســنی ذکــر شــده اســت بدیــن شــرح مــی باشــد:

ــدی از  ــره من ــکان به ــن ام ــز، در عی ــی ناچی ــدک و امکانات ــال ان ــه م ــت ب ۱. پارســایی و قناع
ــات ــن امکان باالتری

۲. انفاق و ایثار فراوان در اشیای مورد عاقه و نیاز خویش
۳. عبادت خالصانه و نیایش به درگاه باری تعالی

۴. تبلور حیا و عفت
۵. الگوی کامل پوشش و حجاب اسامی

۶. علم و دانش گسترده
۷. مبــارزات سیاســی و اجتماعــی ایشــان - بعــد از رحلــت پیامبــر)ص( در پاســداری از مقــام 

والیــت حضــرت علــی)ع( )ابعــاد شــخصیت حضــرت فاطمــه زهــرا)س(، ۱۲۵۶(
عیادت از حضرت زهرا )س( هنگام بیماری

ــا  ــن دنی ــس از رســول خــدا در ای ــا ۹۵ روز پ ــرا )س( تنه ــات بســیار، حضــرت زه ــر روای بناب
ــه اش وارد گشــته  ــه خان ــه ای کــه در هجــوم ب ــر شــدت ضرب ــر اث ــد. ایشــان ب زندگــی کردن
بــود در بســتر بیمــاری افتــاد. ایشــان در آن زمــان، حضــرت محســن)ع( را بــاردار بــود امــا بــه 
دلیــل ایــن اتفــاق، فرزنــد خــود را از دســت داد. در ایــن ایــام ابوبکــر و عمــر درخواســت ماقات 
ایشــان را کــرده و از حضــرت علــی)ع( خواســتند کــه وســاطت کند.حضــرت زهــرا)س( در ابتــدا 
مخالــف حضــور آنهــا بــود امــا ســرانجام رضایــت داد و در برابــر آنهــا ایــن کام پیامبــر اکــرم 
)ص( را کــه فرمــوده بود:خــدا و مائکــه را شــاهد و گــواه مــی گیــرم کــه شــما دو نفــر مــرا بــه 
ــد، اگــر پیغمبــر)ص( را ماقــات کنــم از شــما  ــد و رضایــت مــرا فراهــم ننمودی غضــب آوردی

شــکایت خواهــم کــرد.
شرح کامل شهادت حضرت فاطمه الزهرا )س (

علــت شــهادت حضــرت فاطمــه زهــرا)س( و ماجــرای آتــش زدن خانــه حضــرت علــی )ع( از 
ســواالت مهمــی اســت کــه بســیار پرســیده مــی شــود. آنچــه مســلم اســت رویدادهــای تلــخ و 
دردنــاک پــس از وفــات پامبــر اکــرم)ص(، حضــرت زهــرا )س( را بــه بســتر بیمــاری کشــانده 

و ایشــان را بــه شــهادت رســاند.
علت هجوم دشمنان به منزل حضرت فاطمه)س(

بیعــت نکــردن امــام علــی )ع( بــرای دســتگاه خافــت ســنگین و غیــر قابــل تحمــل بــود، از 
ایــن رو تصمیــم گرفتنــد کــه از حضــرت علــی)ع( و بنــی هاشــم و افــراد دیگــری کــه بیعــت 
ــی در روز  ــر یعن ــن پیامب ــد از تدفی ــان دو روز بع ــد. آن ــاری بگیرن ــت اجب ــد، بیع ــرده بودن نک

ــه خانــه وحــی انجــام دادنــد) جمعــه اولیــن یــورش را ب
ابوبکــر و عمــر کــه خبــر یافتــه بودنــد گــروه بنــی هاشــم بــا علــی بــن ابــی طالــب در خانــه 
فاطمــه دختــر پیامبــر خــدا فراهــم گشــته انــد، پــس آنــان بــا گروهــی بــه عنــوان مخالفــت بــا 
ایــن اقــدام، بــه خانــه هجــوم آورنــد تــا از علــی علیــه الســام و مخالفــان خافــت ابوبکــر بیعــت 

بگیرنــد، بــه همیــن علــت بــود کــه عمــر آن هــا را بــرای بیعــت بــه ســوی مســجد کشــید.)
شهادت حضرت زهرا)س(

حضــرت زهــرا)س( کــه مدتــی بــر اثــر ظلــم هایــی کــه بــر ایشــان وارد شــده بــود در بســتر 
ــه شــهادت  ــی ســال یازدهــم هجــری ب ــد ســرانجام در روز ســوم جمــادی الثان بیمــاری بودن
رســیدند. البتــه در مــورد تاریــخ دقیــق شــهادت ایشــان اختــاف وجــود دارد امــا مشــهورترین 
نقــل قــول، ایــن اســت کــه حضــرت زهــرا)س( تنهــا ۹۵ روز پــس از رحلــت رســول خــدا در 

ایــن دنیــا زندگــی کــرده و در ۱۸ ســالگی بــه شــهادت رســیدند.
الهام شهریاری

شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(

نجف آباد در طرح پایتخت کتاب
ــط  ــه نقــل از رواب ــاد ب ــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آب ــه گــزارش رواب ب
ــر  ــط دکت ــوح توس ــن ل ــان ، ای ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره کل فرهن عموم
محمــد مهــدی اســماعیلی وزیــر فرهنــگ وارشاداســامی بــه همــراه هدایایــی در آییــن معرفــی 
هفتمیــن پایتخــت کتــاب ایــران بــه نمایندگــی از مــردم شــهرنجف آبــاد بــه حجــت االســام 
والمســلمین معتمــدی مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی ایــن اســتان اصفهــان و شــهردار 

ــت. ــق گرف ــاد تعل نجف آب
ــای  ــی ، ایجــاد زیرســاخت ه ــه و مردم ــه مشــارکت جویان ــه برنام ــل ارائ ــه دلی ــا ب ــن هدای ای
مناســب بــرای فعالیــت بانــوان، نوجوانــان و ســالمندان، مشــارکت ادارات، ســازمانها و نهادهــای 
مختلــف شــهری در برنامــه هــای پیــش بینــی شــده، داشــتن برنامــه هــای مفیــد و کاربــردی 

بــه نجــف آباداختصــاص یافــت.
ــراه  ــه هم ــامی ب ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــماعیلی وزی ــدی اس ــر دکترمحمدمه ــوح تقدی ل
حوالــه۱۰۰ میلیــون ریالــی کتــاب توســط معاونــت فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
و نیــز تســهیات مناســب بــرای تاســیس و نوســازی و تجهیــز کتابفروشــی هــا و مراکــز توزیــع 
ــاد  ــهر نجــف آب ــه ش ــن ب ــن آیی ــی در ای ــده کتابخوان ــای برگزی ــرح ه ــت از ط ــاب و حمای کت

تعلــق گرفــت.
ــای  ــت ه ــات و فعالی ــاب اقدام ــت کت ــنواره پایتخ ــودنجف آباد در جش ــی ش ــان م خاطرنش
ــا  ــرد و ب ــی ک ــه و اجرای ــه ارائ ــکاری و خاقان ــرح ابت ــا ط ــه دهه ــه ارائ ــترده ای از جمل گس
مشــارکت دادن نهادهــای مردمــی و اداری توانســت امســال بــرای اولیــن بــار بــه عنــوان شــهر 

ــرد. ــرار گی ــران ق ــاب ای خــاق کت

تقدیر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از اقدامات خالقانه و مشارکت جویانه 
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موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
به مناسبت شهادت مادر سادات، حضرت فاطمه زهرا )س( 

هر سینه که دوستدار زهراست
آشفته و بی قرار زهراست
گنجینه هفت آسمان ها

در سینه خون نگار زهراست
از شرح کرامتش همین بس
عالم همه وامدار زهراست
ایام فاطمیه تسلیت باد

کاروان اهالی بهشت 
 22 شهید گمنام تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس

همزمــان بــا ایــام شــهادت حضــرت زهــرا ســام اهلل علیهــا و دومیــن ســالگرد شــهادت حــاج قاســم 
ســلیمانی پیکــر مطهــر ۲۲ شــهید تــازه تفحص شــده هشــت ســال دفــاع مقدس مصــادف بــا ۱۰ دی 

مــاه ۱۴۰۰ در مناطــق مختلــف نجف آبــاد تشــییع شــد.
بــه گــزارش اداره ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری نجــف آبــاد پیکــر ۲۲ شــهید تــازه تفحــص 
شــده در قالــب دو کاروان شــهید خــرازی و شــهید کاظمــی در روســتاها و مناطــق مختلف شهرســتان 

نجــف آبــاد بــا حضــور گســترده مردم و مســئولین تشــییع شــد.
مســیر کاروان شــهید خــرازی از یزدانشــهر شــروع شــد و از فیــروز آبــاد، نجــف آبــاد، گلدشــت و کهریز 
ســنگ  گذشــت و مســیر کاروان شــهید کاظمــی از حاجــی آبــاد شــروع شــد و از صالــح آبــاد، امیــر 

آبــاد، آزادگان، ویاشــهر، گلدشــت، قلعــه ســفید و کهریزســنگ  گذشــت.
همزمــان بــا ایــن تشــییع فضــای شــهر بــا چــاپ ۵ هــزار پوســتر از شــهادت حضــرت زهــرا ســام اهلل 
علیهــا و حــاج قاســم ســلیمانی و تعــداد ۳۰ بنر و ایســتگاه هــای صلواتــی، فرهنگی و تخصصی شــهدا 

بنــام موکــب مکتــب حــاج قاســم رنــگ و بوی بهشــت داشــت.
ایــن مجموعــه بــا همــکاری حــوزه ۲ امــام حســن مجتبــی ع و حــوزه ســه امــام حســین ع  ســپاه 
ناحیــه و بســیج خواهــران، اداره ارتباطــات و امــور بیــن الملــل و ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی ورزشــی 
ــا  ــاد برگــزار شــد و ت ــزدی شــهرداری نجــف آب ــت اهلل ای ــگاه بســیج آی ــاد و پای شــهرداری نجــف آب

شــهادت حضــرت زهــرا ســام اهلل علیهــا ادامــه دارد.

ادامه از صفحه 1

 ســید رضــا مرتضــوی اســتاندار اصفهــان در حکمــی موســی مباشــری را بــه عنــوان سرپرســتی  

ــداری لنجــان، شــهردار  ــاون فرمان ــرد. مع ــاد منصــوب ک ــزه شهرســتان نجف آب ــداری وی فرمان
ــی  ــورای هماهنگ ــؤول ش ــان و مس ــرورش لنج ــوزش و پ ــاون آم ــان، مع ــت فاورج مینادش

ــه ســوابق وی اســت. تبلیغــات اســامی شهرســتان لنجــان از جمل


