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2
خبر کوتاه

دستگیری یک باند با 1۵ فقره سرقت در نجف آباد
ــری و  ــی تصوی ــای صوت ــارقان مغازه ه ــره س ــج نف ــد پن ــاد از شناســایی و دســتگیری بان ــی شهرســتان نجف آب ــده انتظام فرمان

ــر داد. ــن شهرســتان خب ــره ســرقت در ای ــا ۱۵ فق ــت ب گیم ن
ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی، اظهــار کــرد: در پــی وقــوع چندیــن فقــره ســرقت از مغازه هــای گیم نــت و مغازه هــای صوتــی 

تصویــری در شهرســتان نجف آبــاد و پــس از انجــام کارهــای تخصصــی پلیســی، دو مظنــون شناســایی و دســتگیر شــدند.
ــهر  ــاد، خمینی ش ــان، نجف آب ــتان های اصفه ــرقت در شهرس ــره س ــزده فق ــه پان ــان ب ــراف متهم ــه اعت ــاره ب ــا اش ــری ب گوه
ــکاری  ــه در انجــام ســرقت ها هم ــارقان ک ــر از همدســتان س ــان، ســه نف ــات کارگاه ــه عملی ــان داشــت: در ادام و لنجــان، بی

ــی شــدند. ــل مراجــع قضای ــز شناســایی و دســتگیر شــدند و همگــی تحوی داشــتند نی

محسن مختاری؛ هنرمند تجربی
 

محســن مختــاری هنرمنــد نجــف آبــادی، بــا تلفیــق هنرهــای 
مختلــف، بیــش از پانصــد اثــر متنــوع خلــق کــرده کــه از ایــن 
ــد. ــده ان ــد ش ــی تولی ــماء اله ــوزه اس ــر در ح ــاد اث ــداد، هفت تع

مختــاری، بــه جــز دوره ای کوتــاه در نوجوانــی کــه خــط را نزد 
ــون از  ــده، تاکن ــوزش دی ــال اســماعیلیان آم اســتاد ســید کم
اســتاد خاصــی اســتفاده نکــرده و تمامــی آموختــه هــای هنری 

اش، تجربــی اســت.

پرداخت حقوق 5 میلیونی به زنان 
خانه دار شدنی است؟

از  نفــر  میلیــون   ۲۰ حــدود   ۹۵ ســال  سرشــماری  در 
معرفــی  خانــه دار  را  خــود  ایــران،  در  زنــان  جمعیــت 
ــان،  ــه زن ــوق ب ــی پیشــنهاد پرداخــت حق ــن یعن ــد. ای کرده ان
 ۲۰ میلیــون نفــر از جمعیــت ایــران را شــامل می شــود.

از طــرف دیگــر، رییــس ســتاد امــر بــه معــروف طــی 
نامــه ای بــه رئیــس مجلــس، درخواســت کــرده کــه بــه 
زنــان خانــه دار حقــوق پرداخــت شــود و گفتــه حداقــل 
 حقــوق زنــان خانــه دار بایــد ۵ میلیــون تومــان باشــد. 
ــن  ــه ای ــه ماهان ــوان گفــت هزین ــک حســاب ســاده می ت ــا ی ب
پیشــنهاد عجیــب رئیــس ســتاد امــر بــه معــروف بــرای دولــت، 
۱۰۰ هــزار میلیــارد تومــان اســت. آن هــم در اقتصــادی کــه 
ســال گذشــته کل درآمــد نفتــی اش ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان 
ــن پیشــنهاد،  ــرای ای ــرای اج ــاس ب ــن اس ــر ای ــوده اســت. ب ب
ــته را  ــال گذش ــی س ــد نفت ــر کل درآم ــد ۱۰ براب ــت بای دول

ــه دار کنــد. ــان خان ــه زن صــرف پرداخــت یــک مــاه حقــوق ب

باحضــور امــام جمعه شهرســتان نجف آبــاد و فرماندار و شــهردار 
ــژه  ــن گــذرگاه وی ــد ای ــام جدی ــاد در میــدان شــهدا از ن نجف آب
رونمایــی شــد و نــام آن به میدان شــهدای ۵ اســفند تغییر یافت. 
حجــت االســام مصطفــی حســناتی امــام جمعــه نجف آبــاد در 
ایــن مراســم بــا اشــاره بــه روز حماســه و ایثــار نجــف آبــاد اظهار 
داشــت: ۵ اســفند بــرای دیــار نجف آبــاد روز حیــات، مقاومــت، 
ایثــار، انفــاق، هوشــیاری، آگاهی، بــه روز بودن، مدافــع حق بودن 
و مقابلــه بــا زشــتی و ظلم جهــاد و فریــاد هیهات من ذله اســت.

وی بیــان کــرد: افتخــار می کنیــم کــه مردانــی در ســال ۱۳۶۲ 
ایســتادگی  کردنــد و در یــک روز نزدیــک بــه ۲۰۰نفــر شــهید 
تقدیــم جمهــوری اســامی ایــران نمودنــد کــه در ادامــه مــردم 
مقاوم تــر آمــاده بــرای اعــزام بــه جبهــه شــدند و افتخــار 
ــه اســت. ــام گرفت ــان ن ــام آن ــه ن ــن روزی ب ــه چنی ــم ک می کنی

گفتنــی اســت برنامه هــای هفتــه ایثــار و شــهادت نجــف آبــاد از 
یکــم تــا ششــم اســفندماه در ســطح شهرســتان بــا برنامه هــای 

آرمانــی و ارزش محــور ادامــه خواهــد داشــت.

رونمایی از تابلوی میدان ۵ اسفند

بررسی پروژه های شاخص شهرداری
ــی نماینــده  ــا حضــور ابوالفضــل ابوتراب نشســت مشــترکی ب
ــهردار  ــی ش ــول امام ــامی، عبدالرس ــورای اس ــس ش مجل
ــس شــورای اســامی و  ــی رئی ــی مومن ــاد، قربانعل نجــف آب
ــرای بررســی  تعــدادی از اعضــای شــورای اســامی شــهر ب
ــه  ــاس، کشــتارگاه و پســاب در خزان مســائلی چــون ریــل ب
شــهرداری برگــزار شــد. عبدالرســول امامــی شــهردار 
ــت  ــه ای هس ــم نام ــهرداری تفاه ــت: در ش ــاد گف ــف آب نج
بیــن شــهرداری و آب و فاضــاب مبنــی بــر واگــذاری 
امتیــاز اســتفاده از ۱۲۰ لیتــر پســاب آبفــا از محــل صــدور 
ــف  ــهردار نج ــی از آن ،ش ــارات ناش ــاری و خس ــوز حف مج
ــاب  ــهم از پس ــن س ــش ای ــتار افزای ــه خواس ــاد در ادام آب
ــده  ــی نماین ــه ابوتراب ــه شــد. در ادام ــر ثانی ــر ب ــا ۳۰۰ لیت ت
ــر  ــراح و پیگی ــه ط ــامی ک ــورای اس ــس ش ــردم در مجل م
ــاد مــی باشــد، گفــت:  اجــرای طــرح فاضــاب در نجــف آب
ــری  ــان پیگی ــاد را همچن ــاب نجف آب ــرارداد پس ــوع ق موض
ــی  ــردم م ــق م ــه ح ــه ب ــواب مطالب ــرد و در ج ــم ک خواه
گویــم پســاب متعلــق بــه شــهر نجــف آبــاد اســت و 
 از حــوزه آبخــوان نجــف آبــاد نبایــد آب خــارج شــود.

آبــاد  امامــی شــهردار نجــف  ایــن نشســت  ادامــه  در 
پیرامــون جــاده دسترســی کشــتارگاه نجــف آبــاد، کیفیــت 
ــه  ــرای کمیت ــکیل و اج ــزوم تش ــع و ل ــرح جام ــری ط کارب
ــی از  ــز زدای ــتان و تمرک ــاده ۵ در شهرس ــیون م کار کمیس
اســتان، منطقــه بنــدی نجــف آبــاد و تقســیم عادالنــه ســرانه 
آلودگــی و ارزش افــزوده بــه نســبت ســرانه بــر اســاس آمــار 
ــذر  ــال کنارگ ــال ۱۳۹۵ ، آزاد راه اتص ــکن س ــوس و مس نف
غــرب بــه شــرق بــه طــول ۳۳ کیلومتــر کــه گلــزار شــهدای 
نجــف آبــاد را بــه ســپاهان شــهر اصفهــان روبــروی ســیتی 
ــوه و  ــدان می ــری می ــر کارب ــد، تغیی ــی کن ــل م ــنتر وص س
ــوان  ــال مســافربری بعن ــزار گل و ترمین ــابق، ه ــار س ــره ب ت
پیش نیــاز کلنــگ زنــی ریــل بــاس بــه ایــراد ســخن 
پرداخــت. امامــی افــزود: بــرای عبــور مســیر ریــل بــاس دو 
ــز  ــا آنالی ــه و بررســی اســت کــه ب ــت در حــال مطالع واریان
اقتصــادی و مقایســه فنــی ایــن دو طــرح برآنیــم بــه زودی 

ــم. ــروع کنی ــهرکار را ش ــادگاران خرمش ــوار ی از بل

حدود ۹0 درصد از گروه سنی 12 
تا 18 سال واکسن کرونا تزریق کرده اند

وزیــر بهداشــت در نجــف آبــاد: والدیــن، حتمــا در اســرع وقــت 
 نســبت بــه تزریق واکســن کرونــا به کودکان شــان اقــدام کنند.

ــد  ــی گیرن ــا نم ــودکان کرون ــه ک ــد ک ــی ش ــوان م ــا عن قب
ــود چراکــه در حــال حاضــر، ۲۰  ــن تصــور اشــتباهی ب ــا ای ام
 درصــد مبتایــان اُمیکــرون در کشــور کــودکان هســتند.

وجــود  کرونــا  واکســن  تزریــق  و  توزیــع  در  نابرابــری 
فعاالنــه  کرونــا  ویــروس  دلیــل،  همیــن  بــه  و  دارد 
کنــد. مــی  درگیــر  و  چرخــد  مــی  را  نقــاط   همــه 

تصــور مــی کنیــم کــه دو تــا ســه هفتــه آینــده بــه قلــه پیــک 
ششــم برســیم.

بودجه ۵7۰ میلیاردی شهرداری نجف آباد
بودجــه  گفــت:  نجف آبــاد  شــهردار 
پیشنهادی ســال ۱۴۰۱ شــهرداری نجف 
آبــاد، بــه میــزان ۵۷۰ میلیــارد تومــان، با 
ــال  ــه س ــبت ب ــدی نس ــد ۳۰ درص رش
گذشــته، تنظیــم و جهت تصویــب نهایی 
ــت. ــده اس ــه ش ــورا  ارائ ــن ش ــه صح ب

وی افــزود: ۷۰ درصــد ایــن بودجــه، 
ــت، ۲۰  ــی اس ــور عمران ــه ام ــوط ب مرب
میلیــارد بــه صورت غیــر نقــدی و بقیه به 
شــکل نقــدی پیــش بینــی شــده اســت.

امامــی ادامــه داد: در بودجــه امســال 
ارزش  شــورا،  اعضــای  نظــر  طبــق 
ــبت  ــه نس ــی ب ــق آالیندگ ــزوده و ح اف

ــد  ــیم ش ــق تقس ــان مناط ــت می جمعی
ــهم  ــان س ــارد توم ــم میلی ــه ۲۱ و نی ک
منطقــه یــک، ۲۵ میلیــارد تومــان ســهم 
منطقــه دو، هشــت میلیــارد تومــان 
ســهم منطقــه ســه، ۱۴ و نیــم میلیــارد 
و ۱۷  منطقــه چهــار  تومــان ســهم 
میلیــارد تومــان ســهم منطقــه پنج شــد.

شــهردار نجف آبــاد خاطرنشــان کــرد: 
ــام  ۱۸۳ میلیــارد تومــان از بودجــه بــه ن
شــهرداری مرکــزی اســت کــه ۱۵۱ 
میلیــارد تومــان آن جــاری مرکــز و ۱۳۱ 
میلیــارد تومــان آن متعلــق بــه پروژه های 
ــبز،  ــون فضای س ــی همچ ــعه عمران توس

پســاب، کشــتارگاه و ســایر مــوارد اســت.
وی اضافــه کــرد: در مواجهــه بــا وضعیــت 
پروژه هــا  اولویت بنــدی  و  اقتصــادی 
ــا  ــدادی از طرح ه ــه حــذف تع ــور ب مجب
شــدیم کــه انشــااهلل در ســال های آینــده 

بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت.

به مناسبت 5 اسفند روز حماسه و ایثار نجف آباد 
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                                                                         درگذشت چهره ادبی، هنری و دوستدار تاریخ در نجف آباد 

 عضو سابق شورای اسامی شهر نجف آباد و پزشک سرشناس این شهر، در ۶۱ سالگی درگذشت.
دکتــر ناصــر اکرامیــان اکرامیــان کــه آزمایشــگاه تحــت مدیریتــش در میــدان مرکــزی نجــف آبــاد، جــزء شــناخته شــده تریــن 
مراکــز شــهر محســوب مــی شــود، ســال۹۲ در چهارمیــن دوره شــورای شــهر بــا کســب بیشــترین آرا بــه ایــن مجموعــه راه 
پیــدا کــرد و ســال ۹۸ نیــز بــرای دهمیــن دوره انتخابــات مجلــس، از حــوزه انتخابیــه نجــف آبــاد، تیــران و کــرون، ثبــت نــام 
ــه عنــوان چهــره ای ادبی،هنــری و دوســتدار تاریــخ نیــز شــناخته مــی شــد. پیکــر ایــن پزشــک  کــرد. مرحــوم اکرامیــان، ب

پاســدار، در گلــزار شــهدای نجــف آبــاد تشــییع و خاکســپاری شــد.

ــه  ــت ب ــر بهداش ــی، وزی ــرام عین الله ــفر به ــا س ــان ب همزم
ــان وآب،  ــی ن ــگاه تخصص ــن آزمایش ــان، اولی ــتان اصفه اس
غربالگــری  مرکــز  و  نجف آبــاد  ازدواج  مشــاوره  مرکــز 

ســرطان در نجف آبــاد افتتــاح شــد.
علیرضــا غیــور، مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان، 
در حاشــیه ایــن برنامــه اظهــار کــرد: ایــن مرکــز بــه همــت 
خّیــران نیکــوکار ابراهیــم رحیمــی و عباســعلی ملــک زاده بــا 
ــه مســاحت ۱۰۰  ــی ب ــال در زمین ــارد ری ــه ۶۰۰ میلی هزین
متــر مربــع، بــا زیربنــای ۲ هــزار و ۷۰۰ متــر مربــع و در ســه 

طبقــه ســاخته شــده  اســت.
نیاز 1500 میلیاردی بیمارستان نجف آباد

در بخــش دیگــری از ایــن برنامــه هــم، ابوالفضــل ابوترابــی، 
ــن  ــرد: ای ــار ک ــس، اظه ــاد در مجل ــردم نجف آب ــده م نماین
ــکوپی،  ــکوپی، آندوس ــای کولونوس ــه دارای بخش ه مجموع

ــونوگرافی اســت. ــی و س ماموگراف
وی بــا اشــاره بــه پیشــرفت پــروژه بیمارســتان شــیخ بهایــی 
ــن  ــل دادگســتری( و ســاخت ۸۰ درصــد ای ــاد )مقاب نجف آب
پــروژه، ادامــه داد: تجهیــزات ایــن بیمارســتان بالــغ بــر یــک 

هــزار و پانصــد میلیــارد تومــان اســت کــه طــی هماهنگــی 
ریاســت جمهــوری بــا اســتاندار مقرر شــد ایــن موضــوع ماده 
۵۶ شــود و بــا بانــک ملــی هــم صحبــت شــد تــا ایــن مبلــغ 
را پرداخــت کنــد تــا بــا وثیقــه بیمارســتان، اقســاط پرداخت 
ــه اهمیــت و ضــرورت وجــود بیمارســتان  ــی ب شــود. ابوتراب
شــهید منتظــری کــه هفــت شــهر غربــی اصفهان را پوشــش 
ــن  ــات در ای ــه امکان ــت: هم ــرد و گف ــاره ک ــد، اش می ده
بیمارســتان نصــب شــده، امــا برخــی وســایل ماننــد دســتگاه 
ســونوگرافی، الکتروشــوک، مانیتــور عائــم حیاتــی و پمــپ 
ســرم را کــه حــدود ۲۰ میلیــارد تومــان می شــود، نیــاز دارد.

افتتاح مرکز غربالگری سرطان نجف آباد 

الزام رانندگان به همراه داشتن 
زنجیر چرخ در محورهای برفگیر استان

راهــداری  کل  اداره  راه هــای  مدیریــت  مرکــز  رئیــس 
بــر  گفــت:  اصفهــان  اســتان  جــاده ای  ونقــل  حمــل  و 
اســاس اعــام راهــداری شهرســتان های تابعــه و پایــش 
دهاقــان،  محور هــای  در  تصویــری  نظــارت  دوربین هــای 
دلیجــان،   - میمــه  دهــق،  گلپایــگان-  سمیرم-شــهرضا، 
اســت. شــده  گــزارش  بــرف  بــارش  نایین-اصفهــان 

مریــم تاکــی افــزود: همچنیــن محور هــای شــهرضا - اصفهــان، 
چوپانــان - خــور، ناییــن- اردکان، اصفهــان- زریــن شــهر، آزاد 
ــی اســت. ــارش باران ــن ب ــان، اردســتان -نایی ــز- اصفه راه نطن

ــر  ــافرت های غی ــرد از مس ــه ک ــردم توصی ــه م ــی ب ــم تاک مری
ــد و در  ــودداری کنن ــروز خ ــی ام ــرایط بارندگ ــروری در ش ض
صــورت ضــرور حتمــا زنجیــر چــرخ بــه همــراه داشــته باشــند.

ــامانه  ــا س ــفر ب ــل از س ــد قب ــافران می توانن ــت: مس وی گف
۱۴۱ تمــاس برقــرار کننــد تــا از وضعیــت راه هــا مطلــع شــوند.

گوشت و برنج مشمول 
قیمت گذاری شد

ــدگان و  ــرف کنن ــت مص ــازمان حمای ــس س ــه رئی ــه گفت ب
تولیدکننــدگان گوشــت قرمــز و برنــج ایرانــی مشــمول 
قیمــت تثبیتــی شــده و ســتاد تنظیــم بــازار ســازمان 
ــن  ــه در ای ــرده ک ــذاری ک ــه قیمت گ ــف ب ــت را مکل حمای
ــد  ــی بای ــوان متول ــه عن ــاورزی ب ــاد کش ــتا وزارت جه راس
مســتندات قیمــت را در اختیــار ســازمان حمایــت قــرار دهــد.

زنگ مقاومت و ایثار

به مناســب روز حماســه و ایثار نجف آباد صبح امروز در مدرســه 
شــهید محمــد منتظــری زنــگ ایثــار بــه صــدا درآمــد. ایــن 
مراســم بــا حضــور مدیــران و اعضای شــورای شــهر نجف آبــاد با 
برنامه هایــی چــون پرده خوانــی حماســی و اجــرای ســرودهای 
ــاد  ــواده شــهدای نجف آب ــزار شــد و خان ــت برگ ــار و مقاوم ایث
ــتند. ــور داش ــه حض ــن برنام ــژه ای ــان وی ــوان میهمان ــه عن ب

 ســیدرضا موســوی زاده مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
ــر در  ــئوالن حاض ــوزان و مس ــه دانش آم ــاب ب ــاد خط نجف آب
برنامــه، اظهــار کــرد: در روزهایــی هســتیم کــه ســال ها پیــش 
ــار  ــهید نث ــدود ۳۰۰ ش ــات، ح ــک عملی ــی در ی ــن زمان چنی

کشــور کردیــم و همچنیــن ۱۹۰ نفــر از جوانــان غیرتمنــد مــا 
در یــک روز آســمانی شــدند.

ــته  ــری در گذش ــهیدمحمد منتظ ــتان ش ــزود: دبیرس وی اف
ــد؛  ــود و دانش آمــوزان آن بســیار خــاص بودن بســیار مطــرح ب
چراکــه شــهدای بســیاری از آن بیــرون آمدنــد و درس خوانــدن 
ــن  در مدرســه شــهید منتظــری مقــدس اســت چــون بهتری
ــان  ــد و ج ــی درس می خواندن ــن مکان ــدا در چنی ــدگان خ بن

ــرای دفــاع از نامــوس کشــور گذاشــتند. خــود را ب
ــور  ــا حض ــز ب ــاد نی ــپاه نجف آب ــده س ــی، فرمان ــرهنگ نواب س
در ایــن برنامــه، اظهــار کــرد: امــروز انقــاب اســامی هماننــد 
درخــت تنومنــدی شــده کــه شــاخ و برگــش در نقــاط مختلف 

ــد. جهــان گســترده شــده و همــه از آن اســتفاده می برن
وی گفــت: دشــمنان بــه ایــن پاســخ رســیده اند کــه ایــران در 
مســیر امامــت و والیــت حرکــت می کنــد و اقدامــات آنــان از 
ایــن محــور برخاســته اســت و دشــمن امــروز بــه دنبــال ســیاه 
نمایانــدن ایــن عوامــل اســت و مــا بایــد بــه دنبــال مــرام امــام 
زمانــی باشــیم کــه انگیزه ماســت و دشــمن بــه دنبال ســرکوب 

چنیــن انگیــزه و امیــدی در کشــور اســت.

برگزیدگان جشنواره ملی اذان 
منتظران 

جشــنواره ملــی اذان منتظــران بــه میزبانــی ســتاد اقامــه نمــاز 
ــزار  ــن برگ ــت ۱۲ بهم ــخ ۱۰ آذر لغای ــدان از تاری ــتان هم اس
گردیــد، و آثــار برگزیــده کمیتــه علمــی و داوری جشــنواره ملی 
ــه میزبانــی اســتان همــدان اعــام شــد. اذان منتظــران کــه ب

کــه در بخــش برگزیــدگان خاطــره جشــنواره اذان منتظــران، 
ــوان اذان صبــح  ــا عن ــی ب ــا خاطــره ای ــم عاطفــه افضــل ب خان
ــه اول  ــاد  رتب ــادا از نجــف آب ــون کان ــوس شــهر ادمونت در اتوب

را کســب کــرد.

افتتاح 22 میلیارد تومان پروژه بهزیستی
ــتان و  ــئوالن شهرس ــور مس ــا حض ــر و ب ــای اخی ــی روزه ط
ــه  ــوط ب ــرح مرب ــان ط ــارد توم ــه ۲۲ میلی ــک ب ــتان، نزدی اس
بهزیســتی شهرســتان نجــف آبــاد، شــامل ۲۱۱ طرح اشــتغال، 
یــک بــاب واحــد مســکونی و یــک مرکــز اقامتــی میــان مــدت 

تــرک اعتیــاد، بــه طــور رســمی افتتــاح شــدند.
علیرضــا قناعــت کار رییــس اداره بهزیســتی شهرســتان نجــف 
آبــاد، اعتبــارات دولتــی هزینــه شــده در دو بخــش اشــتغال و 
مســکن را  اعتبــاری بالــغ بــر ۲۱ میلیــارد تومــان در حــوزه ی 
اشــتغال و ۸۸ میلیــون تومــان در حــوزه مســکن اعــام کــرد.

 مرکــز اقامتــی ســامت آینــده بــا مدیریت بخــش خصوصی، با 

مســاحت ۱۵۰۰ متــر و  هزینــه حــدود ۹ میلیون تومــان، یکی 
از ایــن طــرح هــا اســت. چنــدی پیــش نیــز ۱۳ ســری جهیزیه 
بــه مددجویــان تحت پوشــش بهزیســتی شهرســتان اهدا شــد.

دعوت تکواندوکارهای نجف آبادی 
به مرحله اول انتخابی تیم ملی پومسه 

ــوت  ــامی دع ــور، اس ــدو کش ــیون تکوان ــام فدراس ــق اع طب
ــی تیــم ملــی پومســه ــه اول اردوی انتخاب ــه مرحل شــدگان ب

ــان  ــی جه ــابقات قهرمان ــه ۱۵ دوره مس ــی ب ــراد اعزام از اف
ــی پومســه در اردیبهشــت  مشــخص شــد.که مســابقات جهان
ــی  ــزار م ــی  برگ ــره جنوب ــگ ک ــهر گویان ــاه ۱۴۰۱ در ش م

ــاد ــف آب ــتان نج ــدگان از شهرس ــوت ش ــامی دع ــود. اس ش
نرگــس بلغنــد، زهــرا خانیــان، فاطمــه ســلمانی زاده، نســترن 
جبلــی، زهــرا فتحــی،  علــی نادعلــی، ســعید خانیــان، آیــت 

اهلل هاشــمی

به مناسبت 5 اسفند روز حماسه و ایثار نجف آباد 
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خبر کوتاه نایب قهرمانی شمشیربازی نجف آباد

ــاد در رده نونهــاالن  ــه میزبانــی نجــف آب ــوان اســتان اصفهــان کــه ب طــی دور برگشــت رقابــت هــای لیــگ شمشــیربازی بان
ــه مقــام دوم دســت پیــدا کــرد. ــان ب ــه مناســبت گرامیداشــت دهــه فجــر برگــزار شــد، میزب ــان در اســلحه اپــه و ب و نوجوان

در ایــن رقابــت هــا کــه بــه میزبانــی مجموعــه ورزشــی والیــت ویاشــهر برگــزار شــد، تیــم نجــف آبــاد بــا مربیگــری ســمیرا 
ســید حســینی، پــس از تیــم امیــد اصفهــان و باالتــر از دو تیــم دیگــر اصفهانــی کــه عنــوان مشــترک ســوم را کســب کردنــد، 

بــر ســکوی دوم ایســتاد.
در ایــن دوره، مینــا براتــی از تیــم شمشــیربازان نجــف آبــاد، در رده نونهــاالن به عنــوان امتیازآورترین بازیکن شــناخته شــد.یکتا 
ایوبــی و ســنا پزشــکی در رده نوجوانــان و مبینــا امینــی در نونهــاالن، دیگــر اعضــای تیــم شهرســتان را تشــکیل مــی دادنــد.

همــه  تجربــه  دلیــل  بــه  متــاورس 
ــت  ــا واقعی ــب ب ــه دارد، اغل ــه ای ک جانب
مجــازی )VR( مقایســه می شــود. امــا 
مهــم اســت کــه تصویــر کلــی را در 
اینجــا از دســت ندهیــد. ایــن فضــا درباره 
ــه  ــا ســرگرمی هایی نیســت ک ــا ی بازی ه
ــازی  ــت مج ــاوری واقعی ــرکت های فن ش
تــاش می کننــد مــا آن هــا را بخریــم یــا 

ــم. ــدا کنی ــور پی ــا حض در آن ه
متــاورس ایــن پتانســیل را دارد کــه بــرای 
ــوزش و  ــارت، آم ــد تج ــز مانن ــه چی هم
ــتفاده  ــورد اس ــتی م ــای بهداش مراقبت ه
قــرار گیــرد. متاورس هایــی وجــود دارنــد 
کــه فضاهایــی را بــرای اجــاره بــه کاربران 
ــی  ــه م ــی ک ــا فضاهای ــد ی ــه می دهن ارائ
توانیــد در آن محصــوالت را خریــداری 

کــرده یــا بفروشــید.
ــه  متــاورس هیــچ محدودیتــی نســبت ب
ــد  ــما می توانی ــدارد. ش ــکان ن ــان و م زم
هــر زمــان کــه خواســتید بــا هــر شــخص 
ــن در  ــره زمی ــای ک ــر کج ــری از ه دیگ
ــرای  ــد. ب ــات کنی ــاورس ماق ــای مت دنی
ــاورس  ــم مت ــه می گوئی ــن اســت ک همی
شــبکه ای عالــی بــرای کســب و کارهــا به 

وجود آورده است.
حتــی معلمــان می تواننــد بــه جــای 
 voice آمــوزش مجــازی از طریق ارســال
و ویدئــو در پیامرســان ها، ماقاتــی واقعــی 
و ســه بعــدی بــا دانش آمــوزان خــود 
داشــته باشــند. اگــر چنیــن چیــزی 
ــواده ای  ــاید خان ــد، ش ــدا کن ــعه پی توس
در  را  فرزندشــان  بتوانــد  اصفهــان  در 
مدرســه ای در آکســفورد انگلیــس ثبــت 
نــام کنــد! در حالــی کــه او از خانــه هــم 

بیــرون نمــی رود و پشــت میــز کارش بــه 
مدرســه مجــازی متاورســی مــی رود!

ــی  ــاورس معن ــی در مت ــچ محدودیت هی
ــدرت  ــه ق ــی ک ــاید ایرانی های ــدارد. ش ن
ــه  ــد روزی ب ــد، بتوانن ــی دارن ــی کم مال
کنســرت خواننده هــای مــورد عاقــه 
ــاق  ــر اتف ــد و ه ــاورس برون ــان در مت ش
ــرای آن  ــر ب ــال حاض ــه در ح ــری ک دیگ

محدودیتــی وجــود دارد.
سمیه طالب

متاورس محدودیتی ندارد!

 کارگروه مقابله با تخلفات ساخت 
و ساز در اراضی کشاورزی

مهنــدس قربانــی رئیــس اداره اموراراضــی نجــف آبــاد جلســه 
کارگــروه مقابلــه بــا تخلفــات ســاخت و ســاز در اراضــی 
کشــاورزی شهرســتان نجــف آبــاد تشــکیل داد. ایــن جلســه بــا 
حضــور فرمانــدار، معــاون فرمانــدار، شــهرداران، دســتگاه هــای 
ــتان  ــی شهرس ــور اراض ــئول ام ــر و مس ــان، مدی ــات رس خدم
در ســالن جلســات فرمانــداری تشــکیل، کــه پاورپوینتــی 
ــت  ــرد مدیری ــی از عملک ــری و گزارش ــظ کارب ــون حف از قان
جهــاد کشــاورزی در خصــوص برخــورد بــا ســاخت و ســازهای 
ــروه  ــاده ۳ در کارگ ــره ۲ و م ــکام تبص ــام اح ــاز و انج غیرمج

ــد. ــه گردی ــور ارائ مذک

شورای حفظ حقوق بیت المال در 
اراضی ملی

جلســه شــورای حفــظ حقــوق بیــت المــال در اراضــی ملــی و 
منابــع طبیعــی شهرســتان نجــف آبــاد تشــکیل گردیــد. ایــن 
ــدار، ریاســت دادگســتری، دادســتان،  ــا حضــور فرمان جلســه ب
رئیــس اطاعــات، رئیــس منابــع طبیعــی، فرماندهــی نیــروی 
انتظامــی، شــهرداران، مدیــر و مســئول امــور اراضی شهرســتان 
در دفتــر ریاســت دادگســتری تشــکیل و رئیــس منابــع طبیعی 
توضیحاتــی در خصــوص احــکام انجــام شــده در اراضــی ملــی، 
ــد  ــه نمودن ــی ارائ ــذاری توضیحات ــات اراضــی واگ ــازاد تصرف م
ســپس مدیــر جهــاد کشــاورزی در خصــوص اراضــی واگــذاری، 
ــاز و  ــای غیرمج ــری ه ــر کارب ــی، تغیی ــل نظارت ــارت عوام نظ
اقدامــات مدیریــت جهــاد کشــاورزی توضیحاتــی بیــان نمودنــد.

ــال  ــه آغاز س ــد. ب ــده باش ــان تپن ــض زندگی ت ــم نب امیدواری
نو نزدیــک می شــویم و شــاید دغدغــه ی خیلــی از شــما 
اندام باشــد.  به تناســب  رســیدن  و  رژیــم  از  اســتفاده 
رژیم هــای  از  اســت  پــر  مجــازی  فضــای  طرفــی  از 
کاربردی انــد؟  چقــدر  رژیم هــا  ایــن  امــا  گوناگــون؛ 

چرا باید رژیم بگیریم؟
ــراد در  ــه اف ــت. هم ــری نیس ــرای الغ ــا ب ــم تنه ــرد رژی کارب
هــر ســن و شــرایطی نیــاز به رژیــم غذایــی ســالم دارند. 
بــا پیــروی از رژیــم غذایــی ســالم می توانیــد: ســامت 
خــود را حفــظ کنیــد،  مشــکات و بیماری هایــی ماننــد 
ــت، صــرع، اختــاالت  ــاال، دیاب جــوش صــورت، فشــار خــون ب
ــا  ــد ،خطــر ابت ــرل کنی ــدان و ... را کنت خــواب، کیســت تخم
و  قلبــی  بیماری هــای  دیابــت،  ماننــد  بیماری هایــی  بــه 
ــش  ــون و ... را کاه ــر، پارکینس ــرطان، آلزایم ــواع س ــی، ان عروق
طبیعی برســانید.  به محــدوده  را  خــود  و  وزن  دهیــد 

ادعاهای رژیم ها چقدر درست است؟
ــی  ــم غذای ــک رژی ــی، ی ــت جهان ــازمان بهداش ــر س ــه  نظ بناب
ــات، آجیل هــا و  ســالم بایــد حــاوی میوه هــا، ســبزیجات، حبوب
ــش وزن  ــرای کاه ــد. اگر ب ــده باش ــل و فرآوری نش ــات کام غ
رژیــم می گیریــد، ازدســت دادن ۰.۵ تــا ۱ کیلوگــرم وزن در 
هفته ســالم و بی خطــر اســت. میــزان کمتــر از ایــن بی تأثیــر و 

میــزان بیشــتر از ایــن خطرنــاک اســت. 
رژیم هــای مضــر رژیم هایی انــد کــه:  باعــث شــوند 
میــزان کالــری و مــواد مغــذی کافــی دریافــت نکنیــد، گروه های 
ــان  ــده ی کاهــش وزن در زم ــد،  وع ــی را محــدود می کنن غذای

ــد. ــاه می دهن کوت
 آیا رژیم گرفتن عوارض دارد؟

ــی، عــدم دریافــت پروتئیــن،  ــن خطــر رژیم هــای غذای مهم تری
ویتامین هــا، مــواد معدنــی و ســایر مــواد مغــذی به میزان کافــی 

اســت. عــوارض کوتاه مــدت رژیم ها: تهــوع، ســردرد، خســتگی، 
ســرگیجه، کاهــش قنــد خــون، بی خوابــی، یبوســت و ... 
مــواد  و  ویتامین هــا  رژیم ها: کمبــود  طوالنی مــدت  وارض 
ــف  ــی، تضعی ــهال، کم خون ــات، اس ــن عض ــی، ازبین رفت معدن
سیســتم ایمنی، مشــکات کبد و کلیــه، تپش قلب نامنظــم و ... 

کدام رژیم را بگیرم؟
هیــچ رژیــم غذایــی واحدی بــرای همــه ی افراد اثربخش نیســت؛ 
بلکــه تنظیــم رژیــم غذایــی بــه عوامــل مختلفــی از جمله ســن، 
قــد و وزن، میــزان فعالیــت، ســبک  زندگــی، وضعیــت ابتــا بــه 
بیماری هــا، وضعیــت کمبــود ویتامیــن یــا مــواد معدنی، عــادات 
ــاده ی  ــای آم ــد از رژیم ه ــس نبای ــتگی دارد. پ ــی و ... بس غذای
موجــود در اینترنــت یــا رژیم هایــی کــه بــرای دیگــران تنظیــم 
شــده اســت اســتفاده کنیــد؛ بلکــه بــرای دریافــت رژیم مناســب 
و ســالم، بایــد از متخصصــان تغذیــه کمــک بگیریــد. متخصــص 
تغذیــه بــا بررســی شــرایط شــما، مناســب ترین رژیــم غذایــی را 

بــرای شــما تنظیــم می کنــد. 
الهام شهریاری

چطور تاعید الغر شویم!

راه انداری صدور اسناد کشاورزی
ــه  ــاورزی ب ــناد کش ــدور اس ــدازی ص ــاح و راه ان ــم افتت مراس
ــزار  ــوزدان برگ ــه ج ــر در منطق ــه فج ــام ا... ده ــبت ای مناس
گردیــد. ایــن جلســه بــا حضــور دکتــر ابوترابــی نماینــده مــردم 
در مجلــس شــورای اســامی، فرماندار شهرســتان، معــاون اداره 
کل ثبــت اســتان، مهنــدس آخونــدی مشــاور رئیــس ســازمان، 
ــف  ــن تکلی ــاماندهی و تعیی ــس اداره س ــی رئی ــدس زمان مهن
اراضــی امــور اراضــی اســتان، مدیــر جهــاد کشــاورزی، مســئول 
امــور اراضــی، رئیــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان، 
شــهردار جــوزدان، شــرکت مهندســی مشــاور طــوس آب 
مجــری طــرح کاداســتر اراضــی کشــاورزی و کشــاورزان منطقه 
ــد. ــزار گردی ــه جــوزدان برگ ــاز جمع جــوزدان در مصــای نم

جلسه اصالحات اراضی گلدشت
ــناد  ــه دوم و اس ــای مرحل ــه ه ــون توافقنام ــه ای پیرام جلس
ــه  ــن جلس ــد . ای ــکیل گردی ــت تش ــی گلدش ــات ارض اصاح
ــاد  ــر جه ــت، مدی ــه گلدش ــام جمع ــدار، ام ــور فرمان ــا حض ب
ــی  ــور اراض ــئول ام ــاد، مس ــف آب ــتان نج ــاورزی شهرس کش
جهــاد کشــاورزی، رئیــس اداره ثبــت، رئیــس بنیــاد مســکن، 
شــهردار، شــورا اســامی، نمایندگان کشــاورزان شــهر گلدشــت 
و مدیرعامــل مجتمــع اقتصــادی کمیتــه امــداد امــام خمینــی 
اســتان اصفهــان بــه عنــوان نماینــده مالــک در ســالن جلســات 
شــهرداری گلدشــت تشــکیل و در خصــوص اســناد خانــه هــای 
رعیتــی و اســناد اراضی کشــاورزی بحــث و تبادل نظــر گردید..
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                                                                   افتتاح کتابخانه مرحوم »مهدی فرودی« 
کتابخانه زنده یاد مهدی فرودی با حضور جمعی از مسئوالن استان و شهرستان، به صورت رسمی افتتاح شد.

ــاد، توســط ســهراب فــرودی خریــداری و بــه ســاخت  زمیــن ۵۵۵ متــر مربعــی ایــن کتابخانــه واقــع در خیابــان دانــش نجــف آب
کتابخانــه بــا مشــارکت اداره کل نوســازی مــدارس اســتان اختصــاص پیــدا کــرده بــود کــه فــرودی بــا تامیــن بخــش عمــده ای از 

هزینــه هــای ســاخت، مجموعــه مذکــور را بــه نــام فرزنــد مرحومــش »مهــدی فــرودی« نامگــذاری کــرد.
اتــاق کاردانــش، ســایت کامپیوتــر، اتــاق مربیــان، ســالن چنــد منظــوره، دو بــاب کاس، نمازخانــه و مخــزن کتــاب از جملــه بخــش 

هــای ایــن کتابخانــه هســتند.

مصوبات جلسه ستاد نوروزی 1401
ــی شــهر در راســتای اقدامــات و  ــه تکان *»تصویــب شــعار« خان
برنامــه هــای تعیین شــده در ســه ســطح پویــش مردمی ، ســمن 
ــاه و اعــام آن در  ــه آخــر اســفند م ــژه هفت ــا و مســئولین وی ه

خطبــه هــای نمــاز جمعــه جهــت اطــاع رســانی عمومــی
* ثبــت نــام طــرح دریافــت نهــال هــای زیتــون بــه مناســبت روز 
درختــکاری از پنجــم تــا هفدهــم اســفند مــاه از طریــق شــماره 

۱۳۷ و  مناطــق و توزیــع آن در روز ۱۵ اســفند
* تهیــه و جانمایــی جعبــه هــای گل مــورد نیــاز مناطــق شــهری 

بــا محوریــت مســئول فضای ســبز
* انتخــاب و اعــام  المــان هــای مــورد نیــاز هــر منطقــه اعــم از 
گــوی هــای نــوری - اســتوانه هــای نورانــی و ســفره هفــت ســین

* تحویــل تجهیــزات مــورد نیــاز نمادهــا و المــان هایــی کــه نیــاز 
بــه مرمــت و بازســازی دارنــد  تــا تاریــخ ۵ اســفند بــه واحــد امانــی

* جانمایــی هــای جدیــد المــان هــا و نمادهــای ســالهای قبــل، با 
محوریــت و هماهنگــی مســئول واحــد امانی

ــان فارســی  ــد الم ــای پیشــنهادی جدی ــی ه ــد از جانمای -بازدی
ــی و مســئولین مربوطــه ــاد توســط مســئول واحــد امان نجــف آب

ــای  ــا و نماده ــان ه ــا از الم ــی ه ــذف نازیبای ــایی و ح * شناس
ــق ــود در مناط موج

* شناســایی و نصــب المــان هــای اســتوانه ای نــوری در مــکان 
هــای پیــاده روی هــر منطقــه بــا محوریــت مدیــران مناطــق

به تصویب حاضرین رسید.

بازدیدی به رنگ آموزش و ورزش

ــاق ســیدرضا  ــه اتف ــاد  ب ــی شــهردار نجــف آب عبدالرســول امام
موســوی زاده رییــس آمــوزش و پــرورش نجــف آبــاد  از دو  

ــد. ــد کردن ــرورش بازدی ــوزش و پ ــام آم ــگاه ناتم ورزش
در ایــن بازیــد کــه مهنــدس موســویان معــاون امــور زیــر بنایــی 
و حمــل و نقــل ، اســماعیلی مدیــر جــذب و ســرمایه گــذاری و 
مشــارکت هــای شــهرداری نجــف آبــاد و تنــی چنــد از مدیــران 
آمــوزش و پــرورش حضــور داشــتند از دو  ورزشــگاه ناتمام متعلق 
بــه آمــوزش پرورش واقع در محات یزدانشــهر و بهارســتان بازدید 
شــد . در پایــان مقــرر گردیــد در صــورت توافــق بیــن دو دســتگاه  
ــود. ــل ش ــاد  تکمی ــف آب ــهرداری نج ــط ش ــگاه ها توس ورزش

یکی از بهترین باشگاه های تیروکمان در نجف آباد است
ــا بانــوی ورزشــکار  در ایــن شــماره از هفتــه نامــه دیباگــران ب
موفــق دیگــری از شهرســتان نجــف آبــاد گفتگــوی صمیمانــه 

ایــی داشــته ایــم 
* خودتان رامعرفی کنید و از چه زمانی وارد ورزش شدید؟

رویــا نوریــان هســتم متولــد شهرســتان نجــف آبــاد، ۲۳ ســال 
ســن دارم، مــدرک لیســانس رشــته تربیــت بدنــی، از حــدودا 
۱۲ ســالگی بــه طــور تفریحــی ورزش هــای شــطرنج و والیبــال 
کار مــی کــردم امــا بــا تیروکمــان هیــچ آشــنایی نداشــتم از ۱۵ 

ســالگی وارد رشــته ی تیروکمــان شــاخه ریکــرو شــدم.
*  در مــورد رشــته خــود مختصــری توضیــح دهیــد و 
جایــگاه ایــران و در نهایــت شهرســتان نجــف آبــاد را 

در ایــن رشــته بیــان کنیــد؟
رشــته ی تیروکمــان برخــاف تصور بقیه، ورزش ســختی اســت 
و عــاوه بــر قــدرت ذهنــی و آرامــش بــاال، نیــاز به قــدرت بدنی 
ــر  ــاوه ب ــان ع ــه ای تیروکم ــک ورزشــکار حرف ــی دارد. ی باالی
تیــرزدن، ورزش بدنســازی و هــوازی هــر روز بایــد انجــام دهــد.

 ایــن رشــته ورزشــی تشــکیل شــده از دو شــاخه ی کامپونــد و 
ریکــرو کــه ریکــرو المپیکــی اســت.

ــت.  ــط هس ــبتا متوس ــرو نس ــته ی ریک ــران در رش ــگاه ای جای
امــا خانــم زهــرا نعمتــی جــزو بهتریــن ورزشــکاران تیروکمــان 
ــان  ــاد در تیروکم ــف آب ــتان نج ــت. شهرس ــان اس ــرو جه ریک
اســتان بســیار قــوی اســت کــه دو نفــر از ایــن شهرســتان عضو 

تیــم ملــی بــوده انــد. مــن و آقــای امیــن پیرعلــی.
ــات و پتانســیل شهرســتان در زمینــه رشــته  *  امکان

ورزشــی خــود را بیــان کنیــد؟
بــه نظر من شهرســتان نجــف آباد یکــی از بهترین باشــگاه های 
تیروکمــان را در کل اســتان دارد و همچنیــن مربی بســیار عالی.
*  آیــا زمانــی کــه وارد این رشــته شــدید بــه قهرمانی 
ــد؟ ــی کردی ــر م ــته فک ــن رش ــدال در ای ــب م و کس

 بلــه، از ۹ ســال پیــش کــه ایــن رشــته را شــروع کــردم تصمیم 
گرفتــم ادامــه بدهــم و مــدال المپیــک بگیرم.

*  از قهرمانــی هــا و مــدال هایــی کــه کســب کــرده 
ایــد توضیــح دهیــد؟

ــا  ــر آنه ــه اکث ــتانی دارم ک ــوری و اس ــدال کش ــدودا ۲۴ م ح
ــودم. ــی ب ــم مل ــو تی ــال عض ــه دو س ــت البت ــوری اس کش

ــه  ــار ب ــن ب ــدم اولی ــی، دوم ش ــم مل ــاب تی ــال ۹۷ در انتخ س
اردوی تیــم ملــی دعــوت شــدم و در همــان اردو انتخــاب شــدم 
بــرای اعــزام بــه مســابقات کاپ آســیا چیــن تایپــه و در حــدود 
۴ ســال اخیــر تنهــا کمانــدار اصفهانــی کــه عضــو تیــم ملــی 

بزرگســاالن ریکــرو کشــور بــوده مــن بــودم.
ــوص  ــه خص ــاب ورزش  ب ــرای انتخ ــما ب ــوق ش * مش
ــد؟ ــوده ان ــا چــه کســانی ب ــن رشــته چــه کســی و ی ای

خانواده و به خصوص مادرم
* چه میزان از زمان خود را برای تمرین می گذارید؟

حدودا روزی ۷ ساعت تمرین می کنم، صبح و بعدازظهر
ــود را از  ــزه خ ــما انگی ــه ش ــده ک ــش آم ــی پی * زمان

ــد؟ ــت بدهی دس
بلــه طــی چنــد مــاه اخیــر کمــی انگیــزه ی خــودم رو از دســت 
دادم امــا خداروشــکر بــا تشــویق و حمایــت آقــای طباطبایــی 
مدیــرکل ورزش اســتان و آقــای موحــد انگیــزه ی خــودم رو بــه 

دســت آوردم.
ــه ایــن  * چــه مــوارد و مراحلــی باعــث شــد شــما ب

ــگاه برســید؟ جای
ــه ام  ــاش و پشــتکار و عاق ــی ام و ت ــادرم و مرب پشــتیبانی م

ــن ورزش. ــه ای ب
* موانع و مشکالت رشته ورزشی خودتان را بیان کنید؟

اصلــی تریــن مشــکل مــا در ایــن رشــته هزینــه هــای بــاالی 
ــودن  ــی ب ــت خارج ــه عل ــفانه ب ــت متاس ــته هس ــن رش ای
تجهیــزات تیروکمــان هزینــه هــا بــه دالر اســت و اخیــرا هزینه 

ــاد شــده اســت. ــی زی هــا خیل
ــک  ــوان ی ــه عن ــما ب ــان ش ــم نوری ــر خان * و در آخ
جــوان موفــق پیــام خــود را بــه جوانــان و بــه خصوص 

بانــوان بفرماییــد؟
ــو زندگــی شــان داشــته  ــک هــدف ت ــا ی ــن حتم ــه نظــر م ب
باشــند چــون هــدف هــا هســتند کــه بــه زندگــی معنــا مــی 

ــه آن. ــرای رســیدن ب ــد ب ــاش کنن ــد و ت دهن
سمیه شریعتی

مسابقه از نامه “ سی و یکم نهج البالغه “
ــاد اســامی  ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
شهرســتان نجــف آبــاد ، ســید حســن لوح موســوی رئیــس اداره 
بــا اشــاره بــه فرارســیدن میــاد حضــرت علــی )ع( و روز پــدر و 
آغــاز ایــام البیض گفــت : ایــن اداره با همکاری ســازمان فرهنگی 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد اقــدام بــه برگــزاری 
مســابقه مجــازی از نامه ی ســی و یک نهج الباغه نموده اســت.

ــف  ــتان نج ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ریی
آبــاد بــا تاکیــد بــر بهینــه ســازی اوقــات فراغــت حانــواده هــا 

و ارتقــاء ســطح کیفــی و کمــی مطالعــات گفت:ایــن مســابقه 
ــار مــوالی  ــا بیانــات گهرب بــه منظــور آشــنایی عمــوم مــردم ب
متقیــان حضــرت علــی )علیــه الســام ( اســت . وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه  مهلــت شــرکت در مســابقه  و ارســال پاســخ نامــه ها 
تــا پنجــم اســفندماه  مــی باشــد ؛ افــزود  بــه شــرکت کننــدگان 
ــه قیــد قرعــه جوایزنفیســی اهــداء مــی شــود.عاقه منــدان  ب
  https://www.farhang.gov.ir   ــایت ــه س ــی توانندب م

مراجعــه فرماییــد .

 دستورالعملی برای تعطیلی مراکز 
عمومی اصفهان صادر نشده است

معــاون سیاســی، امنیتــی اســتانداری اصفهــان: رویکــرد دولــت 
تعطیلــی مراکــز عمومــی نیســت و در ایــن حوزه دســتورالعملی 

تــا امــروز ابــاغ نشــده اســت.
کوتاهــی هیــچ مجموعــه اداری و اجرایــی در پیــروی قاطــع از 
دســتورالعمل هــای بهداشــتی ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه و 

پیشــگیری از بیمــاری کرونــا، قابــل پذیــرش نیســت.
همــه بایــد دوز ســوم واکســن را تزریــق کننــد مگــر در 

شــرایطی کــه دارای عــذر موجــه باشــند

در مصاحبه اختصاصی با رویا نوریان قهرمان رشته تیروکمان
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6
خبر کوتاه دانشگاه آزاد نجف آباد در جمع برترین دانشگاه های ایران و جهان

ــگاه های  ــن دانش ــدی برتری ــخه ۲۰۲۲ رتبه بن ــت: نس ــاد گف ــد نجف آب ــامی واح ــگاه آزاد اس ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
ــدی دانشــگاه آزاد  ــن رتبه بن ــر اســاس ای ــز انگلســتان منتشــر شــد و ب ــر تایم ــدی معتب ــان از ســوی نظــام رتبه بن جــوان جه

ــت. ــرار گرف ــان ق ــران و جه ــگاه های ای ــن دانش ــن برتری ــگاه آزاد،بی ــده دانش ــا نماین ــوان تنه ــاد به عن ــد نجف آب ــامی واح اس
مهــدی رفیعــی گفــت: ایــن دانشــگاه، در نخســتین حضــور خــود در ایــن رتبه بنــدی رتبــه ۱۳۶ جهانــی و رتبــه پنجم کشــوری را 
از آن خــود کــرد. رفیعــی اضافــه کــرد: بــرای شــرکت در نظــام رتبه بنــدی دانشــگاه های جــوان الزم اســت دانشــگاه ها دارای چنــد 
مشــخصه باشــند کــه ایــن مشــخصه ها عبارتنــد از انتشــار بیــش از یــک  هــزار مقالــه علمــی در پنج ســال گذشــته بــا حداقل ۱۵۰ 
مقالــه در ســال، پذیــرش دانشــجو در مقطــع کارشناســی و تمرکــز نداشــتن انتشــارات علمــی روی یــک موضوع خــاص و محدود، 
برایــن اســاس تنهــا دانشــگاه هایی کــه مشــخصات مذکــور را داشــته باشــند، شــرایط الزم بــرای احــراز رتبــه را خواهنــد داشــت.

   تمام مراکز ملزم به تزریق 
واکسن به کودکان باالی 5 سال هستند

 هاشــمی، مدیــر مرکــز اطــاع رســانی وزارت بهداشــت:
پیشــنهاد واکسیناســیون کــودکان بارهــا در ســتاد ملــی کرونــا 
بررســی شــده اســت. مســئوالن وزارت بهداشــت و وزیــر 
ــتند. ــدم هس ــش ق ــودکان پی ــیون ک ــت در واکسیناس  بهداش

بهتریــن واکســن بــرای بزرگســاالن در دســترس ترین واکســن 
اســت. پاســتوکووک و ســینوفارم واکســن های پیشــنهای بــرای 

ــت. کودکان اس

 پای آرایشگران تو کفش 
پزشکان زیبایی

دادســتان انتظامــی نظــام پزشــکی اصفهــان: هیچ یــک از 
مــدارک صــادر شــده بــا عنــوان گواهــی آمــوزش تزریــق ژل، 
ــار و ارزش  ــت و ... دارای اعتب ــخ لیف ــو، ن ــت م ــس، کاش بوتاک
ــد  ــکی مانن ــع پزش ــا در مراج ــه آن ه ــت و ارائ ــی نیس قانون
معاونــت درمــان، پزشــکی قانونــی، ســازمان نظــام پزشــکی و 

ــتناد نیســت. ــل اس ــی قاب ــم قضائ محاک
ــه  ــدام ب ــه اق ــی ک ــات خصوص ــا مؤسس ــی ب ــورد قانون برخ
ــد را در  ــی می کنن ــور زیبای ــه ام ــدور گواهینام ــوزش و ص آم
ــا نهاد هــای  صاحیــت مراجــع قضائــی اســت و اعــام جــرم ب
نظارتــی مثــل معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اســت، 
و اگرچــه ســازمان نظــام پزشــکی وظیفــه مســتقیمی در ایــن 
ــه اینکــه ایــن مســئله تبدیــل  ــا توجــه ب ــدارد، امــا ب رابطــه ن
بــه یــک معضــل بــزرگ شــده نظــام پزشــکی هــم ورود پیــدا 
کــرده و بــه معاونــت درمــان و مراجــع قضائــی اعــام می کنــد 

ــا ایــن مؤسســات صــورت گیــرد. تــا برخــورد قانونــی ب

اهمیت پاسداشت و ترویج سیره شهدا
ــه در  ــی فقی ــده ول ــی حســناتی نماین حجــت االســام مصطف
نجــف آبــاد، در نشســت خبــری روز حماســه و ایثــار نجــف آبــاد، 
بــا بیــان اینکــه بایــد بــا فلســفه برگــزاری مراســمات مربــوط بــه 

گرامیداشــت شــهدا آشــنا باشــیم. 
وی گفــت:  مــردم نجف آبــاد امام خمینی را نائب امــام زمان)عج( 
دیدنــد و بــرای حفــظ کشــور و انقــاب اســامی بســیار هزینــه 
کردنــد، در عرصه هــای مختلــف همــواره مــردم نجــف آبــاد برای 
اهــداف انقــاب اســامی و صیانــت از آرمان هــای انقــاب تــاش 
کــرده و شــهدای بســیاری هــم تقدیــم انقــاب اســامی کردنــد. 
ــازندگی  ــاد س ــرم و جه ــاع از ح ــا دف ــف ت ــای مختل از جبهه ه
شــاهد حضــور درخشــان و اثرگــذار نجــف آبــاد هســتیم و امــروز 
ــتند. ــری هس ــرو رهب ــدار و پی ــهر والیتم ــن ش ــردم ای ــز م نی

حجــت االســام حســناتی بــه فعالیــت هــای گســترده مــردم 
ــازندگی و  ــی و س ــف امنیت ــای مختل ــاد در عرصه ه ــف آب نج
ــروز اشــاره  ــه ام ــا ب ــاب ت ــدای انق ــادی از ابت ــای جه فعالیت ه
ــای  ــرف و عملیات ه ــف اش ــت نج ــکر هش ــت: لش ــرد و گف ک
مختلفــی کــه ایــن لشــکر انجــام داد بــه ویــژه عملیــات خیبــر 
ــف  ــردم نج ــداکاری م ــار و ف ــه ایث ــارز روحی ــای ب از نمونه ه
آبــاد اســت، امــروز هــم همــان اهــداف دوران دفــاع مقــدس در 
کشــور دنبــال می شــود ولــی دســتاوردها و نیروهــای مردمــی و 
متخصصیــن بیشــتری در اختیــار داریــم و باید در میــدان اقتصاد 
و فرهنــگ همــان ایثــار و جهــاد دوران دفــاع مقــدس را داشــتن 
ــار  ــر گرامیداشــت روز حماســه و ایث ــی نظی باشــیم و برنامه های

نجــف آبــاد بــرای زنــده نگهداشــتن همیــن روحیــه اســت.

نقش برجسته مردم در دوران انقالب اسالمی
ــاد در نشســت خبــری  ــدار نجــف آب موســی مباشــری فرمان
روز ایثــار و شــهادت نجــف آبــاد اظهــار داشــت: برنامه هایــی 
ــی  ــم برنامه های ــک ده ــاید ی ــود ش ــه می ش ــروز گفت ــه ام ک
اســت کــه مــا برنامــه ریــزی کردیــم امــا بــه دلیــل شــیوع 
ــی از  ــا نگران ــکاران ب ــاری هم ــه ج ــا در هفت ــاری کرون بیم
شــیوع ایــن ویــروس بیــش از ۹۰درصــد از برنامــه هایــی کــه 
پیــش بینــی شــده بــود را حــذف کردنــد تــا مشــکلی بــرای 

مــردم ایجــاد نشــود.
وی ابــراز داشــت: اگــر عشــق و ارادت مــردم نجــف آبــاد بــه 
امــام و انقــاب نبــود ایــن اتفاقــات نمــی افتــاد و ایــن ارزش 
ــه نســل جدیــد منتقــل شــود؛ در آغــاز انقــاب  هــا بایــد ب
مــردم نجــف آبــاد نقــش مهمــی داشــتند ایــن هــا در تاریــخ 
ــاع  ــد از دوران دف ــم، بع ــه داری ــده نگ ــد زن ــه بای ــت ک هس
مقــدس در دفــاع از مرزهــای اســامی تعــدادی از شــهدای 
برجســته مدافــع حــرم از نجــف آبــاد بوده انــد و ایــن نشــان 
دهنــده برجســته بــودن نقــش ایــن شــهر در دوران مختلــف 
اســت و مســئولین نیــز بایــد جهــادی تــاش کننــد تــا حــق 

مــردم را ادا کننــد و ایــن یــک وظیفــه اســت.
وی ابــراز امیــدواری کــرد: بــا اجــرای ایــن برنامــه هــا دیــن 
خــود را ادا کــرده باشــیم و ایــن رویــه ادامــه داشــته باشــد

بایــد بــا درایــت بیشــتری بــه بــرکات 8 ســال دفــاع 
مقــدس توجــه کنیــم

ــرف  ــف اش ــی ۸ نج ــکر زره ــده لش ــیدزاده فرمان ــردار رش س
ــاد باحضــور  ــار نجف آب ــری روز حماســه و ایث در نشســت خب
اصحــاب رســانه اظهــار داشــت: مــا در راســتای نکوداشــت این 
ایــام در ایــن روز مســابقه کتابخوانــی بــا موضــوع نقش شــهید 
ــی ایشــان  ــاب اســامی و فرمانده ــروزی انق ــی در پی کاظم
برگــزار کردیــم تــا در تبییــن مســیر جهــادی و ضرورتــی کــه 

در گام دوم انقــاب روی آن کار شــده موثــر باشــیم.
ــی را  ــرد: فراخوان ــوان ک ــا عن ــن برنامه ه ــه تبیی وی درادام
ــی در ســطح شهرســتان  ــون ادب ــپ و مت ــرای ســرود و کلی ب
ــوان  ــر تحــت عن ــات خیب ــاب عملی ــه از کت ــم و در ادام دادی
حماســه مجنــون رونمایــی کردیــم کــه البتــه خــط بــه خــط 
ــه  ــن ب ــت و رزم ت ــی از مظلومی ــر قصه های ــاب بیانگ ــن کت ای

ــت. ــورا هس ــرف و عاش ــف اش ــای نج ــن گردان ه ت
فرمانــده لشــکر زرهــی ۸ نجف اشــرف خاطرنشــان کــرد: ویژه 
برنامــه  جنــگ دوستداشــتنی را بــا اســتفاده از روایــت راویــان 
و تجلیــل از خانــواده شــهدای عملیــات خیبــر برگــزار خواهیم 
ــخص  ــز مش ــوز را نی ــهید دانش آم ــدارس ۱۶۱ ش ــرد و م ک
ــرورش و  ــزی مناســب آمــوزش و پ ــه ری ــا برنام ــا ب ــم ت کردی
وصیــت نامه هــای آنــان چنیــن برنامــه ای نیــز برگــزار کنیــم.

شهدا به ما عزت و عظمت بخشیدند
ســرهنگ نوابــی فرمانــده ســپاه نجف آبــاد در نشســت خبــری 
روز حماســه و ایثــار نجف آبــاد باحضــور اصحــاب رســانه اظهار 
ــتند  ــد و نگذاش ــا کردن ــران را احی ــد ای ــهدا آمدن ــت: ش داش
دشــمن یــک وجــب بــه خــاک مــا نزدیــک شــود و شــهدا بــه 
مــا عــزت و عظمــت بخشــیدند. دشــمن از اســام می ترســد 
چــون مــا خون هایــی نثــار کشــور کردیــم و جــان دادیــم تــا 
ــی  ــی آن یعن ــه دســت صاحــب اصل ــدار را ب ــن اقت پرچــم ای
منجــی عالــم بشــریت کــه امــام زمان)عــج( هســتند برســانیم.

وی عنــوان کــرد: امیدواریــم بــا برنامه هــای مختلفــی کــه بــه 
ــاد برگــزار می شــود  مناســب روز حماســه و ایثــار نجــف و آب
ــت  ــون فضیل ــم چ ــهدا را ارج نهی ــره ش ــاد و خاط ــم ی بتوانی

ــاد شــهدا کمتــر از شــهادت نیســت. ــده نگــه داشــتن ی زن
احمد شریعتی

نجف آباد نمونه بارز روحیه ایثار و فداکاری

  23۶ نفر دیگر فوت شدند

بــر اســاس اعــام مرکــز روابط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت 
بهداشــت، از دیــروز تــا امــروز ۲ اســفندماه ۱۴۰۰ و بــر اســاس 
معیارهــای قطعــی تشــخیصی، ۱۹ هــزار و ۱۱۰ بیمــار جدیــد 
مبتــا بــه کوویــد ۱۹ در کشــور شناســایی شــد کــه دو هــزار 
و ۵۱۴ نفــر از آنهــا بســتری شــدند. مجمــوع بیمــاران کوویــد 
۱۹ در کشــور بــه ۶ میلیــون و ۹۶۱ هــزار و ۵۶۲ نفــر رســید.

ــد  متأســفانه در طــول ۲۴ ســاعت گذشــته، ۲۳۶ بیمــار کووی
۱۹ جــان خــود را از دســت دادنــد و مجمــوع جــان باختــگان 
ایــن بیمــاری بــه ۱۳۵ هــزار و ۲۷۶ نفــر رســید. خوشــبختانه تا 
کنــون ۶ میلیــون و ۵۱۷ هــزار و ۴۳۶ نفــر از بیمــاران، بهبــود 
ــزار و ۸۵  ــده اند. ۴ ه ــص ش ــتانها ترخی ــا از بیمارس ــه و ی یافت
نفــر از بیمــاران مبتــا بــه کوویــد ۱۹ در بخــش مراقبت هــای 
ویــژه بیمارســتان هــا تحــت مراقبــت قــرار دارنــد. تا کنــون ۴۶ 
ــد ۱۹  ــش تشــخیص کووی ــزار و ۵۲۰ آزمای ــون و ۷۰۱ ه میلی
در کشــور انجــام شــده اســت. در حــال حاضــر ۳۳۷ شهرســتان 
ــی، ۴۷  ــت نارنج ــتان در وضعی ــز، ۶۴ شهرس ــت قرم در وضعی
ــت  ــتان در وضعی ــچ شهرس ــت زرد و هی ــتان در وضعی شهرس

آبــی قــرار نــدارد.

به مناسبت 5 اسفند روز حماسه و ایثار نجف آباد 
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                                                                     برگزاری مسابقات پیالتس بانوان 
ــه همــت  ــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر و والدت حضــرت علــی)ع( ب ــاد ب ــوان شهرســتان نجــف آب مســابقات پیاتــس بان
ــا شــرکت ۲۵ نفــر در ۳ رده ســنی در باشــگاه ورزشــی تــاش  کمیتــه پیاتــس هیــات ورزش هــای همگانــی شهرســتان ب

نجــف آبــاد برگــزار شــد.
در اختتامیــه ایــن رقابــت هــا بــا حضــور محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان،  صادقــی رییــس هیــات ورزش 
ــس  ــه پیات ــس کمیت ــب ریی ــس و نای ــمندی ریی ــعید دانش ــی و س ــا کاظم ــات، مین ــر هی ــان دبی ــی، یزدانی ــای همگان ه

ــر اهــدا شــد. ــرات برت ــز نف شهرســتان جوای

جلسه با اداره اوقاف و امورخیریه 
ــش  ــر خوی ــاد  در دفت ــی شــهردار نجــف آب عبدالرســول امام
میزبــان حجــت االســام رضــا صادقــی رییــس اداره اوقــاف و 

امورخیریــه شهرســتان نجــف آبــاد بــود.
ــع  ــعه مناب ــزی و توس ــه ری ــاون برنام ــاورز مع ــدس کش مهن
انســانی ، مهنــدس صادقــی مشــاور عالــی شــهردار و جمعــی 
دیگــر از مدیــران ســتادی شــهرداری و مدیــران اداره اوقــاف 
و امورخیریــه شهرســتان نجــف آبــاد در ایــن جلســه حضــور 
داشــتند و پیرامــون اراضــی و موقوفــه هــای واقــع در بافــت 

ــاد بحــث و تبــادل نظــر شــد. شــهری نجــف آب
ــای  ــی ه ــات و هماهنگ ــد تعام ــرر گردی ــن جلســه مق در ای
ــاء  ــون احی ــارکتی پیرام ــای مش ــه در قالبه الزم  دو مجموع
ایــن اراضــی  و مثمــر ثمرشــدن  و عملیاتــی و کارآمــد شــدن 
موقوفــه واقــف و همچنیــن نیــل بــه زیباســازی منظــر شــهری  

عملیاتــی گــردد.

خرید لباس اولویت مردم نیست

ــدگان و  ــه تولیدکنن ــره اتحادی ــت مدی ــو هیئ ــه عض ــه گفت ب
ــدی  ــش ۴۰ درص ــه افزای ــه ب ــا توج ــاک، ب ــندگان پوش فروش
خریــد  دیگــر  پوشــاک،  نــوروزی  بــازار  در  تــورم  نــرخ 
نــوروزی نیســت. اولویــت ســبد   لبــاس شــب عیــد در 

ــه  ــه ک ــه گان ــاس بچ ــی لب ــد حت ــاری می گوی ــد افتخ مجی
ــال  ــود، امس ــد ب ــب عی ــته در ش ــن رس ــر رونق تری ــه پ همیش

ــدارد. ــی ن ــت خوب وضعی

میزان فرونشست در مناطق 
مختلف اصفهان چقدر است

معاونــت  مکانــی  اطاعــات  و  ســامانه ها  گــروه  رییــس 
 برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی شــهرداری اصفهــان:
ــور  ــان به ط ــهر اصفه ــق ۷، ۸، ۱۱،۱۴ و ۱۵ کان ش در مناط
متوســط از ۴ تــا ۱۷ ســانتی متر بیشــترین فرونشســت اتفــاق 
ــوک  ــزار و ۱۷۴ بل ــه  از ۱۸ ه ــه ای ک ــه گون ــاده اســت ب افت
ــد  ــادل۴۴ درص ــوک )مع ــزار و ۳۰۲ بل ــداد ۶ ه ــهری، تع ش
جمعیــت منطقــه ( در محــدوده فرونشســت بیــش از ۵۰ 
میلی متــر قــرار دارد. بــر اســاس داده هــای ایســتگاه های 
ــه  ــان، ایســتگاه منطق ســنجش فرونشســت شــهرداری اصفه
۱۲ بیــن ســال های ۲۰۱۷ تــا ۲۰۱۹ حــدود ۱۶۶ میلی متــر، 
ایســتگاه منطقــه ۱۴ بیــن ســال های ۲۰۱۷ تــا ۲۰۱۹ حــدود 
ایســتگاه ســالن اجــاس ۲ میلی متــر  و  ۱۶۸ میلی متــر 
فرونشســت داشــته اند و در ایســتگاه منطقــه ۱۳ به طــور 

ــداده اســت. ــی فرونشســت رخ ن تقریب

طب ایرانی در پیشگیری از کرونا 
چه توصیه هایی دارد؟

ــوی  ــتی شستش ــای بهداش ــتورالعمل ه ــت دس ــن رعای ضم
حلــق و بینــی بــا ســرم نمکــی یــا آب نمــک رقیــق 
ولــرم حداقــل دو بــار در روز ، نوشــیدن جرعــه جرعــه 
زنجبیــل  افــزودن  تــازه ،  لیمــوی  آب  و  شــربت عســل 
غــذا  بــه  ســیاه  فلفــل  پیــاز،  و  ســیر  دارچیــن،   ، 
ــا جوشــانده دارچیــن و ســیب،  مصــرف یکــی از  دمنــوش ی
ــا، چــای کوهــی،  ــا، آویشــن، زوف ــه، نعن ــوش هــای بابون دمن

ــدی در روز گل محم

ادامه از صفحه 1
داشــت:  اظهــار  امامــی  عبدالرســول 
زمانــی کــه امــام خمینــی )ره( انقــاب را 
عملیاتــی کــرد فضــای ایثار و شــهادت در 
کشــور ایجــاد شــد و ایــام دفــاع مقــدس 
نمی تــوان  را  آن  از  ای  لحظــه  کــه 

ــت. ــکل گرف ــرد ش ــف ک توصی
جنــگ  و  جبهــه  فضــای  افــزود:  وی 
ــن  ــی ای قســمتی از بهشــت اســت و وقت
فضــا تمــام شــد چنیــن فضــای بــه 
ــر  ــی دیگ ــل توصیف ــی و غیرقاب یادماندن
شــکل نگرفــت، شــاید نتوانیــم ایــن 
فضــا را بــرای فرزندانمــان یــادآوری کنیم 
ــف  ــای مختل ــزاری برنامه ه ــا برگ ــی ب ول
ــه  ــم ک ــان دهی ــا نش ــه آنه ــم ب می توانی
آزادگان از هــر ترفنــدی بــرای اعــزام 
ــان  ــد و ج ــتفاده می کردن ــه اس ــه جبه ب
ــتند. ــاص گذاش ــق اخ ــود را در طب خ

شــهردار نجــف آبــاد ادامــه داد: برحســب 
ــم  ــهدا داری ــال ش ــه در قب ــه ای ک وظیف
ششــم  تــا  اول  از  را  هایــی  برنامــه 
ــه حماســه  ــه مناســبت هفت اســفندماه ب
ــم،  ــدارک دیده ای ــاد ت ــف آب ــار نج و ایث
ــا  ــن برنامه ه ــود ای ــرار ب ــه ق در حالی ک
بــا وســعت بیشــتری ارائــه شــود امــا بــه 
ــه  ــی ب ــای کرونای ــت ه ــل محدودی دلی

ــم. ــنده کردی ــدار بس ــن مق همی
ــی  ــذاری یک ــام گ ــرد: ن ــریح ک وی تش
ــاد شــهدا، آییــن  ــه ی ــن شــهر ب از میادی

ــفند و  ــج اس ــر پن ــی از تمب ــار، رونمای ــه ایث ــاح خان افتت
ــار  ــه و ایث ــای روز حماس ــه ه ــه برنام ــار از جمل ــگ ایث زن
ــه  ــرواز« برنام ــم پ ــعار »رس ــا ش ــه ب ــاد اســت ک نجــف اب

ــت. ــده اس ــزی ش ری
ــای  ــش ه ــرد: مســابقات ورزشــی و نمای ــه ک ــی اضاف امام
خیابانــی بــا عنــوان ایثــار و شــهادت، مستندســازی، 
ــن  ــه در ای ــی ک ــا و اقدامات ــه رویداده ــت و کلی بزرگداش
ــه  ــژه نام ــه وی ــک مجموع ــود در ی ــزار می ش ــدت برگ م
نیــز منتشــر می شــود کــه در اختیــار مــردم قــرار خواهــد 

ــت. گرف
ــای  ــه برنامه ه ــراز داشــت: مجموع ــاد اب شــهردار نجــف آب
تلویزیونــی و رادیویــی بــا موضــوع ۵ اســفند روز حماســه و 
ایثــار مــردم نجــف آبــاد را در شــبکه اصفهــان و شــبکه دو 
ــی  ــن در شــهر برنامه های ــم داشــت، همچنی ســیما خواهی
ــای  ــا فض ــت ت ــام اس ــال انج ــهدا در ح ــن ش ــا عناوی ب

ــار و شــهادت باشــد. شهرســتان ایث
ــیدن  ــه فرارس ــاره ب ــا اش ــی ب ــول امام ــدس عبدالرس  مهن
پنجــم اســفندماه روز حماســه و ایثــار نجــف آبــاد، گفــت: 
شهرســتان نجــف آبــاد شــهری اســت کــه شــهدای بســیار 
زیــادی را تقدیــم اســام و انقــاب اســامی کــرده اســت 
ــاع مقــدس داشــته  ــدی در هشــت ســال دف و نقــش کلی
ــد  ــاج احم ــهید ح ــر ش ــی نظی ــان بزرگ ــت و فرمانده اس
ــاع مقــدس  ــه شــخصیت های اثرگــذار دف کاظمــی از جمل

ــد. ــاد بوده ان ــف آب ــل نج اه
وی در ادامــه خاطرنشــان کــرد: دراســفند ماه ســال ۱۳۶۲ 
و در طــول عملیــات مهــم خیبــر، ۳۳۳ نفــر از دالور مردان 
ــرافراز  ــتان س ــن از شهرس ــوس و میه ــن و نام ــظ دی حاف

نجــف آبــاد همچــون کبوتــران عاشــق بــه پــرواز در آمدنــد 
ــه  و بیــش از ۲۰۵ نفرشــان فقــط در روز پنجــم اســفند ب
ــفند روز  ــبت ۵ اس ــن مناس ــه همی ــیدند. ب ــهادت رس ش
ــاد نامگــذاری شــد. حماســه و ایثــار شهرســتان نجــف آب

ــت  ــت پاسداش ــر اهمی ــد ب ــا تأکی ــاد ب ــف آب ــهردار نج ش
ــان  ــترش گفتم ــور گس ــه منظ ــهدا ب ــره ش ــاد و خاط ی
ــر معظــم  ــرد: رهب ــار ک ــه، اظه ــهادت در جامع ــار و ش ایث
انقــاب جهــاد تبییــن را بــه عنــوان یکــی از شــاخصه های 
ترویــج گفتمــان انقــاب اســامی و تمــدن ســازی مطــرح 
کرده انــد و زنــده نگهداشــتن یــاد و خاطــره شــهدا و 
تبییــن و ترویــج واقعیت هــای دفــاع مقــدس بخــش 

ــت. ــن اس ــاد تبیی ــی از جه مهم
مهنــدس امامــی از برگــزاری بیــش از ۴۰ ویــژه برنامــه بــه 
مناســبت ســالروز حماســه و ایثــار نجــف آبــاد خبــر داد و 
ــا بخشــی  ــل شــیوع بیمــاری کرون ــه دلی ــرد: ب ــح ک تصری
ــتان  ــم در شهرس ــن روز مه ــرای ای ــه ب ــی ک از برنامه های
ــاد در نظــر گرفتــه بودیــم برگــزار نخواهــد شــد  نجــف آب
ــه  ــژه برنام ــش از ۴۰ وی ــان بی ــن وجــود همچن ــا ای ــا ب ام
ــر  ــتی در سرتاس ــای بهداش ــتورالعمل ه ــت دس ــا رعای ب

ــاد برگــزار خواهــد شــد. شهرســتان نجــف آب
ــری و  ــی، هن ــرد فرهنگ ــه رویک ــاد ب ــف آب ــهردار نج ش
ــاد  ــف آب ــار نج ــه و ایث ــای روز حماس ــی در برنامه ه علم
اشــاره کــرد و گفــت: رونمایــی از تمبــر روز حماســه و ایثار 
ــابقات  ــاد، مس ــف آب ــار نج ــه ایث ــاح خان ــاد، افتت ــف آب نج
ورزشــی مختلــف، حرکــت نمادیــن کاروان خیبــر، یــادواره 
شــهدای فرهنگــی و یــادواره شــهدای نجــف آبــاد از جملــه 
ــار نجــف  ــه حماســه و ایث ــه در هفت ــی اســت ک برنامه های

آبــاد در نظــر گرفتــه شــده اســت.

برگزاری بیش از چهل ویژه برنامه
در گفتگوی خبری شهردار نجف آباد، به مناسبت 5 اسفند روز حماسه و ایثار 
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قصه دنباله دار 
پرواز لیال

 از پنجــره چشــمم بــه مامــان مهــری افتــاد کــه داشــت حیــاط را آب پاشــی می کــرد. پنجــره را بــاز کــردم 
و گفتــم” ســام صبــح بخیــر. چــه هــوای خنکــی “ و بعــد یــه نفــس عمیــق کشــیدم  هــوای خنــک بهــاری 
بــه همــراه بــوی نــم خــاک را تــا انتهــای انگشــت هــای پاهــام حــس کــردم. مامــان بــا لبخنــد همیشــگی و 

چهــره ی مهربونــش جــواب داد:”ســام لیــا جــان صبــح بخیــر . زود بیــدار شــدی ؟”
همیشــه آدم هــای چــاق و درشــت هیــکل مهربــون بودنــد مثــل مامــان مهــری . البتــه چــاق نبــود درشــت 
هیــکل بــود. و چقــدر ایــن مهربونــی را دوســت داشــت بــا همــه ی موجــودات قســمت بکنــه. یکمــی از اون 
ســهم گنجشــک هــا و پرنــده هــای حیــاط مــی شــدند کــه براشــون اضافــه ی غــذا را مــی ریخــت گوشــه 
ی باغچــه و ســهم درختهــا هــم ابیــاری هــای هــا و آبپاشــی هــای صبــح گاهــی بــود. بــرای مــا کــه دیگــه 
منبــع بــی انتهــای مهربونــی بــود. لبخندهــاش طــوری بــود انــگار ازش منــع شــده باشــه. لــب هایــش را 
مــی خــورد و میخندیــد  در عــوض لبهــاش ، چشــمهاش مــی خندیدنــد. نیــروی کمکــی لــب هــای مامــان 
، چشــم هــاش بودنــد  و لــپ هایــش کــه هــر دو گل مــی انداختنــد. هــر وقــت  مــی خواســتی بفهمــی کــه 
مامــان مهــری داره مــی خنــده یــا نــه بایــد دســت مــی کشــیدی روی لــپ هایــش! آنقــدر داغ مــی شــد 
کــه آدم مــی توانســت درجــه حــرارت خنــده را از روی لــپ هــای مامــان انــدازه بگیــره. ۴۱ درجــه بــود. 
مــرز بیــن مــرگ و زندگــی. بــا خنــده هــای مامــان مهــری مــی شــد مــرد و زنــده شــد. بایــد وقتــی مامــان 
مــی خندیــد یــه لیــوان آب کنــار دســتت مــی گذاشــتی کــه مبــادا یهــو یــی لــپ هایــش آتیــش بگیــره.!

جــواب مامــان را دادم:” اره کار داشــتم  زود بیــدار شــدم. بــه چــه بوی خوبــی  راه انداختی مامــان! بوی خاک 
آب خــورده .  آدم تــوی ایــن هــوا زنــده میشــه. “لــپ هــای مامــان دوبــاره آتیــش گرفــت و زود خاموش شــد.

گوشــة ســمت راســت حیــاط یــک زیرزمیــن بــود کــه ده تــا پلــه می خــورد تــا برســی بهــش. از ایــوان هــم 
بــه حیــاط چهارتــا پلــه داشــت و بعــد دوتــا باغچــه یکــی ســمِت چــپ حیــاط و اون یکی روبــروی ایــوان بود. 
یکــی از باغچه هــا  داخلــش یــه درخــت عنــاب بــود و بقیــه اش را مــن هر ســال اواخر اســفند داخلــش ریحان 
و تــره می کاشــتم. عاشــق بــوی ریحــان تــازه و خــاِک آب خــورده بــودم بــا هــم کــه قاطــی مــی شــد آدم را 
بــه یــاد کوچــه بــاغ هــای قدیــم مــی انداخــت .“همــون هایــی دو طرفــش دیوارهــای گلی باریــک بودنــد و از 
ســر دیــوار هــا شــاخه هــای پــر از میــوه ی درخــت هــا زده بودنــد بیــرون. همــون کوچــه باغــی کــه وقتــی 
مــی خواســتی برســی بهــش بایــد از یــک جــوی آبــی رد می شــدی .بــدون اینکــه روی آن پــل زده باشــند از 
ایــن ســمت کوچــه مــی رفــت اون ســمتش. همینطــوری هفــت روز هفتــه آب جــوی وســط کوچــه ولــو بود .
مریم بدیهی

رسول اکرم صلی  اهلل  علیه  و  آله می فرمایند:

در راه خدا جهاد کن و بدان اگر به شهادت رسیدی 

در نزد خدا حیات و روزی خواهی داشت و چنانچه 

)سالم( بازگشتی همانند روزی خواهی بود که به دنیا 

آمدی و دیگر گناهی بر تو نخواهد بود

ــاری  ــت بیم ــا وضعی ــاط ب ــد۱۹، در ارتب ــی کشــوری کووی ــه علم ــاری عضــو کمیت ــد مخت مجی
ــه داد. ــی ارائ ــا، توضیحات ــرگ و میره ــا و م ــار ابت ــک ششــم و آم ــا در پی کرون

وی در خصــوص کاهــش آمــار مبتایــان کرونــا و افزایــش مــرگ و میــر بیمــاران گفــت: معمــوالً 
آمــار مــرگ و میــر در کرونــا مربــوط بــه بســتری های دو هفتــه قبــل اســت بــه همیــن دلیــل 
نمی تــوان گفــت کاهــش تعــداد مبتایــان امــروز منجــر بــه کاهــش مــرگ و میرهــا می شــود و 

بایــد آمــار ابتــای دو هفتــه قبــل را در نظــر گرفــت.
وی تاکیــد کــرد: بســیاری از مــرگ و میرهــای کرونایــی در اورژانــس و آی ســی یــو بیمارســتان ها 
ــا آنهــا اســت کــه یکــی از  ــا نمی شــود و عــوارض دیگــری همــراه ب ــه کرون ــوط ب مســتقیم مرب
ــا توجــه  ــد ب ــن افزایــش آمــار ابتــاء را بای ــد بیماری هــای زمینــه ای باشــد، بنابرای آنهــا می توان

بــه عوامــل مختلفــی در نظــر گرفــت.
بــه گفتــه عضــو کمیتــه علمــی کشــوری کوویــد ۱۹، در مجمــوع بــا پاییــن آمــدن آمــار ابتــاء 
بــه احتمــال زیــاد در دو هفتــه آینــده بــا ســیر نزولــی آمــار مــرگ و میــر مواجــه خواهیــم شــد.

مختــاری در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا کاهــش آمــار مبتایــان مربــوط بــه عــدم مراجعــه 
بیمــاران بــرای انجــام تســت اســت یــا خیــر، افــزود: ایــن موضــوع هــم می توانــد درســت باشــد 
امــا ایــن مــورد در گذشــته نیــز وجــود داشــته بــه همیــن دلیــل بــه صــورت قاطــع نمی تــوان 
ــه همیــن دلیــل میــزان شناســایی ها  ــرای تســت کمتــر شــده و ب گفــت کــه مراجعــه مــردم ب
کــم شــده باشــد. در مجمــوع نســبت بــه هفته هــای گذشــته تعــداد مبتایــان کــم شــده کــه 
ــد. ــا می شــود، دی ــرگ و میره ــه کاهــش م ــک کــه منجــر ب ــده نزدی ــج آن را در آین ــوان نتای می ت

وی در خصــوص عبــور از پیــک ششــم طــی هفته هــای آینــده گفــت: نمی تــوان ایــن موضــوع را 
بــه راحتــی عنــوان کــرد چــرا کــه پیــش بینــی آن بســیار ســخت اســت و عبــور از پیــک ششــم 
ــروس  ــان و وی ــا متخصص ــتگی دارد ام ــتی بس ــای بهداش ــت پروتکل ه ــردم و رعای ــار م ــه رفت ب
شناســان معتقدنــد اکثریــت جامعــه بشــری بــه اومیکــرون مبتــا خواهنــد شــد امــا اینکــه طــی 
چنــد هفتــه آینــده ســیر نزولــی را در ایــن بیمــاری خواهیــم دیــد یــا خیــر بســتگی بــه عوامــل 

مختلفــی دارد کــه نمی توانــد از هــم اکنــون پیــش بینــی کــرد.
مختــاری همچنیــن در خصــوص ابتــای مجــدد بیمــاران بــه اومیکــرون، افــزود: چندیــن مطالعــه 

در ایــن خصــوص انجــام شــده و ممکــن اســت در یــک خانــواده فــردی دوبــاره مبتــا شــود و 
ــد. ــه ای دارن ــاری زمین ــه بیم ــن مســن هایی اســت ک ــا و همچنی ــاری مخصــوص جوان ه ــن بیم ای

ــی  ــت: اطاعات ــرون گف ــه اومیک ــا ب ــراد مبت ــرای اف ــوم واکســن ب ــق دوز س ــورد تزری وی در م
ــرون  ــه اومیک ــه ب ــرادی ک ــت اف ــن اس ــر ای ــی ب ــود دارد مبن ــی وج ــع بین الملل ــه از مجام ک
مبتــا می شــوند آنتــی بــادی قــوی نســبت بــه ایــن بیمــاری دارنــد و تــا ســه مــاه ادامــه پیــدا 
می کنــد بنابرایــن تــا ســه مــاه پــس از ابتــاء بهتــر اســت دوز ســوم تزریــق شــود و در برخــی 
مــوارد دیــده شــده اگــر فاصلــه تزریــق را کوتــاه کنیــم ممکــن اســت عوارضــی ایجــاد شــود و 
در مجمــوع آنتــی بــادی و ایمنــی ســلولی کــه توســط اومیکــرون در بــدن ایجــاد می شــود، تــا 

ــد. ــی می مان ــاه باق ــد م چن

علت افزایش آمار مرگ های کرونایی


