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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی
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شماره 145 

2
خبر کوتاه

برگزاری دوره تربیت فرزندان در مدرسه علمیه فاطمیه )س( نجف آباد
ــی  ــت جنس ــه از دوره تربی ــن جلس ــد، در اولی ــت فرزن ــای تربی ــدرس دوره ه ــاوره و م ــد مش ــناس ارش ــان، کارش ــه نمازی ثمان
فرزنــدان در جمــع طــاب مدرســه علمیــه فاطمیــه )س( نجــف آبــاد ضمــن تعریفــی از تربیــت جنســی، بــه دالیــل اهمیــت 
آن اشــاره کــرد و گفــت: تربیــت جنســی باعــث مصــون ســازی فــرد از مشــکات و انحرافــات، شــکل گیــری صحیــح هویــت 

ــی می شــود. ــاد زندگ ــر ابع ــت در دیگ ــرای ازدواج و موفقی ــازی ب ــاده س جنســی، آم
وی در ادامــه منابــع اطاعــات جنســی فرزنــدان را شــامل فضــای مجــازی ۵۶ درصــد، مدرســه ۱۱درصــد، والدیــن ۱۳درصــد 
و دوســتان ۲۰درصــد بیــان کــرد و افــزود: پاییــن بــودن ســهم والدیــن در تربیــت جنســی بــه دلیــل عــدم ارتبــاط صمیمانــه، 
حیــای والدیــن، ناآگاهــی والدیــن از تأثیــر عــدم آمــوزش، ناآگاهــی والدیــن از روش صحیح آمــوزش و نگرانــی از بدآموزی اســت.
نمازیان، زمان شــروع تربیت جنســی را قبل از انتخاب همســر دانســت و به تشــریح نقش مهم مادر در این زمینه فرزندان پرداخت.

سرفه های امیکرون تا چند روز 
خطرناک است؟

دکتــر علیرضــا جانبخش،متخصص بیمــاری های عفونی:ســرفه 
ــوارض  ــزو ع ــم ج ــت و ه ــم اس ــزو عائ ــم ج ــرون ه در اُمیک
ــم  ــه »اُمیکــرون« عائ ــان ب محســوب مــی شــود.اغلب مبتای
 ســرفه را دارنــد که تــا مدتی پــس از بیماری هم ماندگار اســت.

ــاری  ــم بیم ــا عائ ــرفه ه ــن س ــا، ای ــدای ابت در ۱۰ روز ابت
اســت و در ایــن مــدت امــکان انتقــال ویــروس از طریــق ایــن 
ســرفه هــا بــه افــراد دیگــر وجــود دارد.پــس از گذشــته ۱۰ روز 
ــاری  ــن بیم ــوارض ناشــی از ای ــا جــزو ع ــدگاری ســرفه ه مان

ــدارد. ــرای دیگــران ن اســت و خطــری ب

ــت  ــردم خواس ــت از م ــر بهداش ــی، وزی ــرام عین الله ــر به دکت
کســانی کــه واکســن کرونــا نزده انــد حتما بــرای واکسیناســیون 
اقــدام کننــد، زیــرا در حــال حاضــر بهتریــن روش پیشــگیری از 

ابتــا بــه بیمــاری، واکسیناســیون اســت.
ــک اول  ــه پی ــوز ب ــرون، هن ــد امیک ــویه جدی ــت:  در س وی گف
ــه زودی  ــی ب ــیده ایم ول ــرپایی نرس ــتری های س ــی اوج بس یعن

ــد.   ــرا می رس ــک ف ــن پی ای
وزیــر بهداشــت بیــان کــرد: تاکنــون ۹۱ درصــد از مردم واکســن 
دز اول، ۸۱ درصد واکســن دز دوم و ۳۲ درصد واکســن دز ســوم 

خــود را دریافــت کرده انــد.
ــی  ــن الله ــت، عی ــی وزارت بهداش ــط عموم ــام رواب ــر اع بناب
خاطرنشــان کــرد: ســازمان بهداشــت جهانــی اذعــان دارد 
ــا جــزو کشــورهای برتــر  ــا کرون کــه ایــران در زمینــه مقابلــه ب
دنیاســت. در منطقــه کــه می توانیــم بگوییــم اول هســتیم و در 
دنیــا هــم رتبه هــا دائــم تغییــر می کنــد ولــی ایــران جــزو ۱۰ 

ــر اســت. کشــور برت

وزیــر بهداشــت در پایــان از مــردم خواســت کســانی که واکســن 
نزده انــد حتمــا بــرای واکسیناســیون اقــدام کننــد و افــرادی هــم 
کــه واکســن زده انــد واکسیناســیون خــود را بــا تزریــق دزهــای 
اول و دوم تکمیــل کننــد، زیــرا در حــال حاضــر بهتریــن روش 

پیشــگیری از ابتــا بــه بیمــاری، واکسیناســیون اســت.
سمیه شریعتی

درخواست مهم وزیر بهداشت از مردم

خاکسپاری نویسنده نجف آبادی در آمریکا
یعقــوب یادعلــی در اول خــرداد ۱۳۴۹ در نجف آبــاد در خانــواده 
ای اهــل قلــم متولد شــد متولــد شــد. وی تحصیات خــود را در 
رشــته فیلم ســازی در دانشــکده صــدا و ســیما تکمیــل کــرد و از 
ســال ۱۳۷۴ فعالیــت رســمی خــود را بــه عنــوان کارگــردان در 

صــدا و ســیما آغــاز کــرد.
رمــان »آداب بــی قــراری« مشــهورترین اثــر اوســت کــه موفــق 
ــزه هوشــنگ  ــان اول دوره پنجــم جای ــن رم ــه کســب  بهتری ب
گلشــیری شــد و یکــی از جنجال برانگیزتریــن کتاب هایــی بــود 

کــه در دهــه ی گذشــته در ایــران منتشرشــده اســت.
وی بــه ســبک رئالیســم اجتماعــی می نوشــت  و از دیگــر آثــار 
ایــن نویســنده می تــوان به رمــان هــای »آداب دنیــا«،  »آمرزش 
زمینــی« و مجموعــه داســتان هــای »متغیــر منصــور«،  »حالت 
ــرد. ــاره ک ــوخی« اش ــه و ش ــاِل پرس ــاط« و »احتم ــا در حی ه

بخشی از کتاب آداب بی قراری  
گوشــی را برداشــت، مکــث کــرد و نتوانســت شــماره بگیــرد. چه 
داشــت بــه فریبایــی بگویــد که تصمیــم گرفته بــود دیگــر به آن 
بیغولــه، جایــی کــه چهــار ســال از جوانــی اش را، تنهــا و غریب، 
بــه زعــم خــود تلف کــرده بــود، برنگــردد؛ حتی شــده بــه قیمت 
طــاق گرفتــن و از دســت دادن کامرانی که هنوز دوســتش دارد.

ــا  ــا را ب ــل، موه ــتی مب ــت روی پش ــس را انداخ ــه ی خی حول
ــا دســت دیگــر همچنــان گوشــی را نگــه  یکدســت مالیــد و ب
داشــت. اعتنــا نکــرد بــه پــر حولــه کــه ول شــده بــود روی ترنج 
ــًا  ــت، گفت:»اق ــس را برداش ــه ی خی ــد حول ــا آم ــی، فریب قال

ــِت.« ــن نیف ــه رو زمی ــت ک ــدازش دور گردن بیان
وقتــی فریبــا رفــت، فکــر کــرد حاالســت کــه بــرود تــوی بالکن، 
حولــه را آویــزان بنــد رخــت کنــد، ســه گیــره ی ســبز و قرمــز و 
ســفید بــه آن بزنــد، برگــردد تــا قبــل از رفتــن بــه آشــپزخانه رو 

کنــد بــه او، بگوید:»کامــی، بجنــب دیگه.«
گوشی را گذاشت، گفت: »بعد زنگ می زنم، تو راه.«

فریبــا گفــت: »همیشــه کارهــا رو مــی ذاری بــرای بعد.« داشــت 
ــه را آمــاده می کــرد. نیــم رخــش برگشــت به ســوی او:  صبحان
»بــدم نیســت بی خبــر بریــم آ. یــه عالمــه خوشــحال می شــن. 
ــه  ــه اون دفع ــر ک ــا از ترشــی بیله ــی این ــت دای ــان می گف مام
بردیــم، خیلــی خوششــان اومــده. یــادت باشــه بســپری کمالــی 

یــه دبــه دیگــه برامــون بیــاره. بــه ســمیه هــم گفتــم.«

جوایز و افتخارات یعقوی یادعلی
ــرای  ــنبه ب ــر پنج ش ــتان عص ــزرگ داس ــابقه ب ــده دوم مس برن
داســتان مثــل تنــی پشــت و رو شــده در ســال ۱۳۸۰، برنــده 
ــدان  ــال نویســندگان و منتق ــاب س ســومین دوره انتخــاب کت
مطبوعــات بــرای مجموعــه داســتان احتمــال پرســه و شــوخی 
در ســال ۱۳۸۰، داســتان تیمســارها و دکــه از مجموعــه احتمال 
پرســه و شــوخی، در دوره دوم ۱۳۸۱ جایزه هوشــنگ گلشــیری 
بــه عنــوان تــک داســتان برگزیــده توســط داوران انتخــاب شــد. 

ایــن داســتان در کتــاب نقــش ۸۰ منتشــر شــده اســت.
ــا  ــترک ب ــور مش ــراری به ط ــان آداب بی ق ــال ۱۳۸۴رم در س
رمــان آبی تــر از گنــاه، نوشــته محمــد حســینی برنــده بهتریــن 

رمــان اول دوره پنجــم جایــزه هوشــنگ گلشــیری شــد.
درگذشت یعقوب یادعلی

وی شــامگاه ســوم اســفندماه بــه دلیــل ایســت قلبــی در ســن 
ــواده  ــوز خان ــت و هن ــتون درگذش ــهر بوس ــالگی در ش ۵۱س
ــر  ــتند. پیک ــی هس ــه ناگهان ــن ضایع ــوک ای ــتان در ش و دوس
ــد شــد. ــن شــهر خاکســپاری خواه ــی ، در همی ــوب یادعل یعق

اکــرم کبیــری همســر ایــن نویســنده اعــام کــرده کــه ایــن 
ــت و  ــی صــورت خواهــد گرف ــل شــرایط کرونای ــه دلی کار ب

مراســم تدفیــن خصوصــی خواهــد بــود.
زهرا طاهری

مراکز ورزشی، نانوایی ها و پاساژها 
کمترین موارد استفاده از ماسک را دارند.

وزارت بهداشــت: اســتفاده از ماســک بــه همــراه تزریق واکســن 
و رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی، ســه اصــل مهــم در 
جلوگیــری از انتشــار و گســترش بیمــاری هســتند و کمتریــن 
فاصله گــذاری نیــز بــه ترتیــب مربــوط بــه مهدهــای کــودک، 
ــتفاده از  ــوارد اس ــن م ــوده اســت. کمتری ــاژها ب ــا و پاس تاالره
ماســک در اماکــن عمومــی مربــوط بــه مراکــز ورزشــی، 

ــت. ــاژها اس ــا و پاس نانوایی ه

امیکرون جان 3 کودک
 اصفهانی را گرفت!

عقــدک، ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان افــزود: 
ــدود ۶۰  ــه ح ــک هفت ــتان در ی ــا در اس ــر کرونایی ه مرگ ومی
تــا ۷۰ نفــر و در یــک مــاه حــدود ۳۰۰ نفــر اســت. درحالی کــه 
ــتان  ــودک در اس ــروز ۳ ک ــا ام ــرون ت ــیوع امیک ــدای ش از ابت
ــد کــه هــر ۳ بیمــاری  اصفهــان جــان خــود را از دســت دادن

زمینــه ای داشــتند.
ــر داد  ــان خب ــتان اصفه ــاری در اس ــد افزایشــی بیم وی از رون
ــاه از شــیوع امیکــرون در  ــک م ــت: در طــول بیــش از ی و گف
اســتان میــزان مراجعــات ســرپایی، تســت های مثبــت کرونــا، 
ــای آی  ــاران در بیمارســتان، بســتری در بخش ه بســتری بیم

ســی یــو و آمــار مــرگ  و میــر افزایشــی بــوده اســت.

لغو فاصله گذاری اجتماعی در 
پروازهای داخلی

ــوری  ــی کش ــازمان هواپیمای ــخنگوی س ــوی، س ــر رض میراکب
ــدی در  ــت ۶۰ درص ــتفاده از ظرفی ــت اس ــرد:  مهل ــار ک اظه

ــت. ــیده اس ــام رس ــه اتم ــی ب ــی داخل ــوط هوای خط
بــه گفتــه وی هــم اکنــون نــاوگان هوایــی بــا ظرفیــت کامــل 

ــد. ــه مســافرگیری می کنن ــدام ب اق
ــه  ــت ک ــه اس ــوری گفت ــی کش ــازمان هواپیمای ــخنگوی س س
اباغیــه جدیــدی مبنــی بــر تمدیــد مهلــت ایــن دســتورالعمل 
ــیوع  ــا ش ــزارش ب ــن گ ــت؛ بنابرای ــده اس ــام نش ــا اع ــه م ب
ــه ای  ــا، اباغی ــا کرون ــه ب ــی مقابل ســویه اومیکــرون، ســتاد مل
دو هفتــه ای مبنــی بــر رعایــت فاصله گــذاری ۶۰ درصــدی در 
ــود. ــرده ب ــاغ ک ــی کشــوری اب ــه ســازمان هواپیمای ــا ب پروازه
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                                                                          کشف 45۰ میلیون تومان کاالی قاچاق در نجف آباد
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از کشــف انــواع لــوازم خانگــی قاچــاق بــه ارزش ۴۵۰ میلیــون تومــان در نجــف آبــاد 

د. خبردا
میثــم گوهــری آرانــی اظهــار داشــت: مامــوران یــگان امــداد شهرســتان نجــف آبــاد حیــن گشــت زنــی در کمربنــدی غــرب 
اســتان در بازرســی از یــک دســتگاه کامیونــت ۹۸ قلــم انــواع لــوازم خانگــی قاچــاق را کشــف و متهــم را بــه مقامــات قضایــی 

تحویــل دادنــد.
گوهــری خاطــر نشــان کــرد: مبــارزه بــا قاچــاق یکــی از اولویــت هــای کاری و ماموریتــی پلیــس بــوده و شــهروندان در صــورت 

اطــاع از هــر گونــه فعالیــت غیرقانونــی، مراتــب را در اســرع وقــت از طریــق تلفــن ۱۱۰ بــه پلیــس اطــاع دهنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان نجــف آبــاد مراســم اختتامیــه ششــمیمن هفتــه 
ــارم  ــنبه چه ــر روز چهارش ــاد عص ــف آب ــس نج ــم و عک فیل
اســفند مــاه در محــل ســالن اجتماعــات دانشــگاه پیــام نــور 

ــاد برگــزار شــد . نجــف آب
 ایــن آییــن بــا حضــور  مباشــری فرمانــدار ،جعفــرزاده معاون 
ــس  ــی رئی ــت ، طیاطبای ــی شهردارگلدش ــدار ، فردوس فرمان
ــس  ــوح موســوی رئی ــان ، ل ــوان اصفه ــینمای ج ــن س انجم
ــدان  ــی از هنرمن ــامی  و جمع ــاد  اس ــگ و ارش اداره فرهن

ــاد برگــزار شــد . وپیشکســوتان نجــف آب
ــس اداره  ــدار ، رئی ــط فرمان ــدم توس ــر مق ــخنرانی و خی س

فرهنــگ و ارشــاد اســامی و رئیــس انجمــن ســینمای 
ــود . ــه ب ــن برنام ــای ای ــه ه ــه برنام ــتان از جمل ــان اس جوان

در ایــن مراســم فریبــا چوپــان نــژاد رئیــس انجمــن ســینمای 
جــوان نجــف آبــاد گزارشــی از فعالیــت هــای انجمــن 

ــه داد . ــاد  را ارائ ــف آب ــان نج ــینمای جوان س
پخــش تیــزر هــای برنامــه ، اکــران فیلــم انیمیشــن “ پیکــره 
“ برنــده جایــزه هــای متعــدد جشــنواره هــای بیــن المللــی 
ــل از  ــتم “و تجلی ــر نیس ــتم اگ ــاه “هس ــم کوت ــران فیل ، اک
ــن  ــوی ای ــر از ۷۰ هنرج ــن و تقدی ــان انجم ــاتید و مربی اس

ــود  ــداد هنــری ب ــه برنامــه هــای ایــن روی انجمــن از جمل

اختتامیه ششمین هفته فیلم و عکس نجف آباد 
سفرهای نوروزی به شرط 

واکسیناسیون کامل

ــه  ــه ب ــا توج ــا : ب ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــخنگوی س س
مهــار نســبی مــوج ششــم کرونــا در شــرایط کنونــی، 
ــل اســت.  ــیون کام ــرط واکسیناس ــه ش ــوروزی ب ــفرهای ن س
ــه  ــوروزی ب ــفرهای ن ــرای س ــد ب ــز می توانن ــان عزی هموطن
شــرط واکسیناســیون کامــل )مگــر بــه دلیــل عــدم گذشــت 
ــد. ــزی کنن ــی( برنامه ری ــا دز قبل ــاه ب ــه م ــی س ــه زمان فاصل

ــه عــدم اوج گیــری مجــدد بیمــاری  ایــن تصمیــم مشــروط ب
ــت نشــود و  اســت و چنانچــه شــیوه نامه های بهداشــتی رعای
بیمــاری مجــدد اوج بگیــرد در مــورد ســفرها تصمیــم گرفتــه 

خواهــد شــد

شهرستان های  وضعیت بسیار پرخطر و قرمز
وزارت بهداشــت وضعیــت شهرســتان های اســتان اصفهــان در 

زمینــه شــیوع کرونــا را از هفتــم اســفند مــاه اعــام کــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش رونــد شــیوع ایــن بیمــاری در اســتان 
اصفهــان رو بــه ثبــات اســت بــه گونــه ای کــه تعــداد شــهرهای 
در وضعیــت قرمــز کرونــا نســبت بــه یــک هفتــه اخیــر کاهش 
یافته و دو شــهر نیز در وضعیت زرد کرونایی ثبت شــده اســت.

همچنیــن شهرســتان های اصفهان، بوییــن میاندشــت، تیران و 
کــرون، چــادگان، ســمیرم، گلپایگان، لنجــان، نطنز، اردســتان، 
فریــدن، فریدونشــهر، خمینی شــهر، خوانســار، شــهرضا، 
فاورجــان، نجــف آبــاد، مبارکــه و نائیــن از امــروز در وضعیــت 

قرمــز و بســیار پرخطــر کرونــا ثبــت شــده اســت.
ــور و  ــتان، خ ــه، اردس ــهر و میم ــاهین ش ــتان های ش شهرس
بیابانــک، گلپایــگان، خوانســار و کاشــان در وضعیــت نارنجــی 
ــز در  ــوار نی ــدگل و برخ ــن آران و بی ــتند. همچنی ــا هس کرون

ــت شــده اســت. ــا ثب ــت زرد کرون وضعی

باورهای خطرناک در مورد امیکرون
شــروین شــکوهی ، رئیــس بخــش عفونــی بیمارســتان لقمــان 
حکیــم و عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی و باروهای غلط وخطرناک در مورد امیکرون را برشمرد: 
۱-  اومیکــرون یــک ســرماخوردگی ســاده اســت. در حالــی کــه 

اومیکــرون هــم یــک جهــش از کرونا اســت.
۲- اینکــه واکســن زده ام، بنابرایــن اومیکــرون نمی گیــرم، 
درســت نیســت. زیــرا، بــه هیــچ عنــوان اثربخشــی واکســن ها 

ــت. ــد نیس ۱۰۰ درص
۳-دوران قرنطینــه ۵ روز اســت؟ بــر اســاس تحقیقــات معمــوالً 
دوران قرنطینــه حداقــل ۱۰ روز اســت ولــی در مبتایــان بــه 

ــر می شــود. ــی طوالنی ت ــازه زمان ــن ب ــا ای ــرم شــدید کرون ف
۴- ایــن اســت کــه تســت منفــی شــده، بنابرایــن کرونــا نــدارم. 
در صورتــی کــه بایــد بــا هــر عامتــی از بیمــاری و نشــانه های 

ســرماخوردگی خــود را قرنطینــه کنید.
۵-  آیــا واکســن ها بــی فایــده هســتند، کــه بایــد گفــت کــه 
ــش  ــن ها در کاه ــی واکس ــد، کارای ــان موثرن ــن ها همچن واکس

مــرگ و میــر و وخامــت بیمــاری اثبــات شــده اســت.
ــاور  ــمین ب ــد، شش ــرون نمی گیرن ــودکان اومیک ــه ک ۶- اینک

ــوند. ــا می ش ــم مبت ــودکان ه ــرا، ک ــت. زی ــط اس غل
۷- قبــًا کرونــا گرفتــه ام پــس ایمــن هســتم؟ احتمــال ابتــای 

مجــدد بــه یــک جهــش جدیــد همچنــان وجــود دارد.
۸-  اومیکــرون درگیــری ریــوی نــدارد؟ بــر اســاس گزارش هــا، 
درگیــری ریــه در اومیکــرون کمتــر از دلتــا اســت امــا همچنان 

احتمــال درگیــری ریوی وجــود دارد.
الهام شهریاری

علت درگیری کودکان به امیکرون
ــتان  ــی بیمارس ــش عفون ــس بخ ــی، ریی ــام طبرس ــر پی  دکت
مســیح دانشــوری بــا اشــاره بــه ایــن کــه امیکــرون در 
ــودکان را  ــتر ک ــا بیش ــای کرون ــویه ه ــایر س ــا س ــه ب مقایس
درگیــر مــی کنــد اظهــار کــرد: عــدم واکسیناســیون در برابــر 
ــا یکــی از مهمتریــن علــت هــای ابتــای کــودکان  بــه  کرون
امیکــرون اســت. تعطیلــی مــدارس و مراکــز آموزشــی یکــی 
ــای  ــویه ه ــودکان در س ــه ک ــت ک ــی اس ــت های ــر از عل دیگ

ــا شــدند. ــا مبت ــه کرون ــر ب ــی کمت قبل
اشــاره  امیکــرون  هــای  نشــانه  تریــن  شــایع  بــه  وی 
ــکل  ــه ش ــرون ب ــان امیک ــتر مبتای ــزود: در بیش ــرد و اف ک
ســرماخوردگی بــروز مــی کنــد، از شــایع تریــن عامــت هــای 
امیکــرون تــب، بــدن درد، آب ریــزش بینــی، عطســه، ســرفه 
ــراد  ــای جهــش یافتــه امیکــرون در اف و ســردرد اســت. کرون
مختلــف و مبتایــان بــه بیمــاری هــای زمینــه ای مــی توانــد 

ــد. ــروز کن ــز ب ــا نشــانه هــای دیگــری نی ب

 کرسی های آزاداندیشی
حجت االســام مجیــد میرزائــی، مدیــر امــور فرهنگــی و 
ــت:  ــاد گف ــد نجف آب ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش اجتماع
دومیــن مرحلــه اســتانی رویــداد کرســی های آزاداندیشــی بــا 
ــه  ــن دانشــگاه برگــزار شــد و ۶ تیــم ب حضــور ۴۴ تیــم در ای

ــد. ــه کشــوری راه یافتن مرحل
ــتای  ــی در راس ــی های آزاداندیش ــزاری کرس ــزود: برگ وی اف
ــی و  ــی، فرهنگ ــات سیاس ــل معض ــری و ح ــات رهب منوی
ــب  ــتری مناس ــاد بس ــکان ایج ــگاه ها و ام ــادی در دانش اعتق
بــرای پیشــرفت و ارائــه راهکارهــای مناســب بــرای مشــکات 
جامعه اســامی و کشــور و شناســایی و شــکوفایی استعدادهای 

ــود. ــزار می ش ــگاه ها برگ ــه در دانش ــجویان نخب دانش
وی افــزود: در ایــن مناظــرات و رویــداد علمــی، تعــداد ۴۴ تیــم 

دانشــجویی در چهــار محــور اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و 
ــک  ــم دانشــجویی دارای ی ــد. هــر تی فرهنگــی شــرکت کردن
ــاد  ــد نجف آب ــی واح ــت علم ــتادان هیئ ــاور از اس ــتاد مش اس
بــرای راهنمایــی و مشــاوره در مــورد موضــوع انتخابــی بودنــد.

میرزائــی تشــریح کرد: بــرای هر مناظره علمی بین دانشــجویان 
ســه داور مجرب به منظــور ارزیابی در مناظرات نظارت داشــتند.

ــه کــرد: هشــت تیــم در محــور اقتصــادی، ۱۲ تیــم  وی اضاف
اجتماعــی، هشــت تیــم سیاســی و ۱۶ تیــم در محــور فرهنگی 
ایــن کرســی ها شــرکت کردنــد. بعــد از پایــان مســابقات تعــداد 
۶ تیــم بــه مرحلــه کشــوری راه خواهنــد یافــت، بدیهــی اســت 
ــزار  ــابقات اردیبهشــت ۱۴۰۱ برگ ــن مس ــه کشــوری ای مرحل

خواهــد شــد.

صعود تیم های دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد به مرحله کشوری 
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خبر کوتاه کشف 78۶ فقره سرقت طالجات از منازل اصفهانی ها

ــا اقدامــات پیچیــده و هوشــمندانه، گشــت های کانتری هــا،  رئیــس پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهــان: ب
گشــت های کمیــن و شــکار و تــاش شــبانه روزی کارآگاهــان پلیــس آگاهــی اســتان اصفهــان، ۸۵ بانــد ســارقان منــزل منهــدم 

و ۷۸۶ فقــره ســرقت منــزل کشــف شــد. 
۴۵ درصــد از ســارقان منــزل دســتگیر شــده توســط کارآگاهــان پلیــس آگاهــی غیــر بومــی بوده انــد، درصــد قابــل توجهــی 

از ســارقان، ســابقه دار و از مرتکبیــن تکــرار جــرم هســتند.
ــا ۲۲  ــاعات ۱۷ ت ــن س ــرقت ها را بی ــاعات س ــه و س ــای پنجشــنبه و جمع ــزل را روزه ــرقت من ــوع س ــای وق بیشــترین روزه
ــان از عــدم حضــور ســاکنان، مرتکــب ســرقت می شــوند. ــب گروه هــای ۳و ۴ نفــره پــس از اطمین ــوده و ســارقان در قال شــب ب

 هر ایرانی چند کارت بانکی دارد؟
طبــق اعــام بانــک مرکــزی تــا پایــان دی مــاه ســال جــاری 
ــش از ۴۱۸  ــه بی ــای بانکــی در کشــور ب ــواع کارت ه ــداد ان تع
میلیــون عــدد رســیده اســت. در صورتــی کــه جمعیــت ایــران 
را ۸۰ میلیــون در نظــر بگیریــم، بــه طــور میانگیــن هــر ایرانــی 

۵ کارت بانکــی دارد.

عضویت در شورای انجمن اولیا و مربیان 
اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

موفقیــت جنــاب آقــای محســن پوراســماعیلی و ســرکار 
جهــت  اســتان  انتخابــات  در  یوســفی  عاطفــه  خانــم 
عضویــت در شــورای انجمــن اولیــا و مربیــان آمــوزش و 
اصفهــان  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  کل  اداره  پــرورش 
را تبریــک و تهنیــت عــرض نمــوده و از خداونــد متعــال 
آرزومندیــم. و ســربلندی  موفقیــت  بزرگــواران  آن   بــرای 

هفتــه نامــه دیباگــران نیــز این موفقیــت را خدمت جنــاب آقای 
پوراســماعیلی و ســرکار خانم یوســفی تبریک عــرض می نماید.

رییــس هیئــت مدیــره شــرکت های خصوصــی قــدس در عمــده 
فعالیــت ایــن شــرکت را در زمینــه صنایــع فلــزی، خــودروی و 
گاز دانســت و گفــت: ایــن شــرکت از ســال ۱۳۷۰ بــا پنــج نفــر 
فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و هــم اکنــون بــا ۳۰۰ نیــرو ۷۰۰ 

ــوع محصــول تولیــد می کنــد. ن
ــش  ــر دان ــه ب ــا تکی ــن شــرکت ب ــزود: ای ــری اف ــد جاب محم
ــار  ــن ب ــرای اولی ــته ب ــبانه روزی توانس ــاش ش ــان و ت جوان
مخــازن ســوخت آلومینیومــی را طراحــی و تولیــد و از واردات 
ــرکت های  ــره ش ــت مدی ــس هیئ ــد. ریی ــری کن آن جلوگی
ــش از  ــاالنه بی ــرکت س ــن ش ــزود: ای ــدس اف ــی ق خصوص

ــد  ــنگین تولی ــای س ــات خودرو ه ــواع قطع ــن ان ــزار ت ۴ ه
می کنــد کــه ۶۰ درصــد آن صــادر می شــود.

طراحی و تولید مخازن سوخت آلومینیومی 

افزایش بودجه فرهنگی نجف آباد
ــاد، در  ــدی ســخنگوی شــورای اســامی شــهر نجــف آب  آخون
جمــع اصحــاب رســانه بــه ارائــه گزارشــی از بودجه ســال ۱۴۰۱ 
شــهر نجــف آبــاد پرداخــت و گفــت: بــا توجــه بــه مشــکات و 
مســائلی کــه در شــهر وجــود داشــت و نیازمنــد رســیدگی 
ــرای تصــدی شــهرداری  ــه دنبــال گزینــه مناســبی ب ــود ب ب
نجــف آبــاد بودیــم و جلســات متعــدد و ویــژه ای بــا مهنــدس 
ــن  ــا مطمئ ــم ت ــزار کردی ــاد برگ ــف آب ــهردار نج ــی ش امام

باشــیم انتخابــی صحیــح انجــام شــده اســت.
ــاد اشــاره کــرد  ــه افزایــش بودجــه فرهنگــی نجــف آب وی ب
و گفــت: مســأله فرهنــگ موضــوع مهمــی اســت و بودجــه 
ــا و  ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــاد ب ــف آب ــهر نج ــی ش فرهنگ
ــای  ــترش فض ــت. گس ــته اس ــش داش ــهر افزای ــای ش نیازه
ورزشــی نجــف آبــاد از دیگــر مســائلی اســت کــه در بودجــه 

ــه شــده اســت. در نظــر گرفت

آخونــدی بــا اشــاره بــه در نظــر گرفتــن مکانــی بــرای دفــن 
ــرد:  ــار ک ــاد، اظه ــف آب ــهر نج ــاختمانی در ش ــات س ضایع
دفــن ضایعــات ســاختمانی در مــکان جانمایــی شــده همــراه 
بــا هزینــه نیســت و شــهروندان امــکان اســتفاده رایــگان از 

ایــن مــکان را دارنــد.
وی از اجــرای پــروژه تقاطــع غیرهمســطح شــهدای دانشــجو 
خبــر داد: شــهرداری نیــز در ایــن پــروژه ســهمی دارد، آزاد 
ســازی زمیــن بــرای ایــن پــروژه مــد نظــر بــوده کــه انجــام 
ــاد را  ــح آب ــه صال ــی ک ــت اهلل امین ــوار ای ــت، بل ــه اس گرفت
ــه  ــد در حــال انجــام اســت، خان ــه آزادگان متصــل می کن ب
ایثــار، زیرگــذر شــهید ربیعــان ویــا شــهر و پــروژه بــزرگ 
ــه در  ــت ک ــی اس ــروژه های ــه پ ــی از جمل ــتارگاه صنعت کش
ــه  ــژه ای ب ــگاه وی ــدام و در حــال انجــام اســت و ن دســت اق

ایــن پــروژه هــا در ســال ۱۴۰۱ صــورت گرفتــه اســت.

کاله برداری های جدید
 از زبان یک قربانی

ســام دوســتان. متاســفانه بــا تمــام پیــام هایــی کــه از پلیــس 
فتــا میــاد و تمــام ادعایــی کــه بنــده بــه زرنگــی خــودم دارم و 
داشــتم دو روز پیــش بــا تمــاس تلفنــی تمام حســاب صــادارت 
ــیوه  ــد. ش ــن را برداشــت کردن ــک شــد وموجــودی م ــن ه م
ــد و  ــاس میگیرن ــوان تم ــو ج ــن از رادی ــه میگ ــه ک ــا این اونه
میگــن شــما برنــده کمــک هزینــه ســفر عتبــات شــدید واعام 
میکننــد پخــش زنــده اســت وبایــد مصاحبــه کنیــد حتــی بــه 
بنــده گفتنــد خانــم لطفــا صحبتــت را بــا بســم اهلل شــروع کــن 
و حــرف سیاســی هــم نزنیــد چــون شــما رو آنتــن هســتید. 
مثــا بعــد از ارتبــاط اعــام کردنــد کــه مدیــر عامــل همــراه 
اول  در اســتودیو حضــور دارنــد وشــما بــه عنــوان برنــده هــر 
پیامــی داریدبــه همــراه اول بزنیــد خاصــه اول کلــی مقدمــه 
چینــی ماهرانــه کردنــد و بعــد هــم گفتنــد گوشــی دســتتون 
باشــه بــرای نحــوه  واریــز جایــزه اتــون کــه مثــا مــن مجــدد 
وصــل شــدم بــه اپراتــور، چنــد بــار پیــام احــراز هویــت بــرام 
اومــد اونــا رو براشــون خونــدم و حســاب منــو خالــی کردنــد. 
موقعــی کــه رفتــم پلیــس فتــا بــرای شــکایت اونجــا متوجــه 
شــدم اصــا کلــی پرونــده و دزدی بــه نــام رادیــو جــوان وجــود 
ــا  ــس ادع ــد هرک ــید بگی ــی شناس ــس م ــه هرک ــا ب داره لطف
کــرد از رادیــو جوانــه ســریع قطــع کنیــد. ضمنــا ایــن افــراد از 

واتســاپ تمــاس میگیرنــد بــا آرم صــدا وســیما

با تکیه بر دانش جوانان و دانش بومی در نجف آباد

منصــور نــادری مدیــرکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اصفهان 
ــای تاریخــی  ــرای بناه ــی ب ــناد مالکیت در خصــوص صــدور اس
اصفهــان اظهــار داشــت: ایــن امــر در دســتور کار مــا قــرار گرفته 
ــن  ــتان در ای ــی اس ــراث فرهنگ ــا می ــز ب ــه نی ــن جلس و چندی

ــم. ــزار کرده ای ــاط برگ ارتب
وی بــا بیــان اینکــه برای صــدور اســناد مالکیتی بــرای زمین های 
ــورت  ــی ص ــات خوب ــز اقدام ــان نی ــتان اصفه ــاورزی در اس کش
ــده  ــرای ســال آین ــا ب ــز م ــه اســت و اینکــه عمــده تمرک گرفت
ــت،  ــاورزی اس ــای کش ــرای زمین ه ــی ب ــناد مالکیت ــدور اس ص
ــان،  ــتان های فاورج ــه شهرس ــت ک ــه داش ــد توج ــت: بای گف
مبارکــه، دهاقــان، نجــف آبــاد و تیــران و کــرون در اولویــت صدور 
اســناد مالکیتــی بــرای زمین هــای کشــاورزی اصفهــان هســتند.

وی تصریــح کــرد: بایــد توجــه داشــت کــه بــرای صــدور اســناد 
مالکیتــی زمین های کشــاورزی در هر شهرســتان بایــد زمین های 
ــد. ــده باش ــی ش ــل بررس ــیون رد تداخ ــر در کمیس ــورد نظ م

پرونده صدور سند برای اراضی ملی در اصفهان بسته شد
نــادری بــا بیــان اینکــه کل اراضــی منابــع طبیعــی بــه جــز آن 
دســته از زمین هایــی کــه دارای موانع قضائی و اعتراض اســت، در 
اســتان اصفهان ســنددار شــده اســت، افــزود: بــه نوعــی از نظر ما 
پرونــده اراضــی منابع ملی در اســتان اصفهان بســته شــده اســت.

بازگشت 8۵ هزار اراضی ثبت شده به نام یزد به اصفهان
مدیــرکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکه 

در حیــن ســنددار کــردن اراضــی ملــی در مــرز مشــترک اســتان 
اصفهــان و اســتان یــزد، ۸۵ هــزار هکتــار از اراضــی ملــی اســتان 
اصفهــان کــه تــاالب گاوخونــی هــم محــاط در آن بود به نــام یزد 
ســند خــورده بــود، ابــراز داشــت: با پیگیری هــای رئیس ســازمان 
ثبــت اســناد و امــاک ایــن اراضــی بــه اســتان اصفهان برگشــت.

وی ادامــه داد: کل تــاالب گاوخونــی بــه نــام شــرکت آب 
منطقــه ای اســتان اصفهــان ســند خــورده اســت.

نــادری همچنیــن بــا اشــاره بــه صــدور ســند اســناد مالکیتــی 
بســتر رودخانــه زاینــده رود از ســد زاینــده رود تــا تــاالب 
گاوخونــی نیــز اضافــه کــرد: تاکنــون بــرای ایــن بخــش صــدور 
ســند در بخــش شــمال و جنــوب بســتر رودخانــه انجــام شــده و 

مابقــی نیــز در دســتور کار اســت.
احمد شریعتی

تاالب گاوخونی به نام اصفهان سندخورد
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ــاب  ــرکت آب و فاض ــرداری ش ــاون بهره ب ــری، مع ــر اکب ناص
اصفهــان بــا پیــش بینــی افزایــش ۳۵ درصــدی مصــرف آب در 
روزهــای پایانــی ســال، گفت: ذخیــره آب موجود ســد زاینــده رود 
تنهــا کفــاف تأمیــن ســه مــاه آب شــرب اصفهــان را می دهــد.

وی بــا اشــاره بــه واقــع شــدن اصفهــان در منطقه خشــک و گرم 
کشــور و غــرب آســیا، گفــت: در شــرایط فعلــی مدیریــت مصرف 
و صرفه جویــی بهینــه آب در دســتور کار قــرار دارد تــا بتوانیم آب 

شــرب مــورد نیــاز مــردم را تأمیــن کنیم.
وی بــا اشــاره بــه نگرانــی بــرای تأمیــن آب شــرب اصفهانی هــا 
تــا پایــان ســال و بهــار ســال آینــده، تصریــح کــرد: ذخیــره آب 
ــرای تأمیــن ســه مــاه آب شــرب  موجــود در ســد زاینــده رود ب
ــام  ــق اع ــا و مطاب ــاس پیش بینی ه ــا براس ــت، ام ــان اس اصفه
متولیــان شــرکت آب منطقــه ای و هواشناســی بــا ایــن وضعیــت 
ــه  ــر اینک ــی نیســت، مگ ــرایط خوب ــده رود ش ــد زاین ــد س جدی
بارندگی هــای پیــش رو و بــرف موجــود سرشــاخه های زاینــده رود 

ــرای ســد زاینــده رود داشــته باشــد. آوردی ب
وی دربــاره گایــه شــهروندان نســبت بــه کاهــش فشــار آب آنها 
در روزهــای باقــی مانــده ســال، گفــت: قطعــاً از نیمــه اســفندماه 
بــه بعــد و به ویــژه در ســه روز پایانــی ســال بــا بیشــترین مصرف 
ــی  ــل خانه تکان ــه دلی ــع، ب ــبکه توزی ــتیم و ش ــه هس آب مواج

همزمــان، کشــش تأمیــن آب موردنیــاز مشــترکین را نــدارد.
ــردم  ــرب م ــن آب ش ــرای تأمی ــاری، ب ــه ج ــزود: از هفت وی اف
ــن  ــد، بنابرای ــد ش ــدار خواهن ــا وارد م ــرور چاه ه ــان به م اصفه
ــود. ــه می ش ــردم توصی ــه م ــه آب ب ــرف بهین ــت مص ــردم مدیری م

                                                                   هنگام مرگ مغز ما تمام خاطرات گذشته را مرور می کند!

اجمل زمار، جراح مغز و اعصاب دانشگاه لوئیزویل در ایاالت متحده می گوید: ما ۹۰۰ ثانیه فعالیت مغز را در زمان مرگ اندازه گیری 

کردیم. درست قبل و بعد از توقف کار قلب، شاهد تغییراتی در یک باند خاص از نوسانات عصبی بودیم که به اصطاح نوسانات گاما 

نامیده می شود. درست پس از اینکه یک بیمار دچار ایست قلبی شود که در نهایت منجر به مرگ او شد، فعالیت مغزی او یک جهش 

نسبی در قدرت باند گاما را نشان داد که بیشترین تعامل را با امواج آلفا داشت. این الگویی است که با فرآیند »یادآوری حافظه« شباهت 

بسیار زیادی دارد.

  فیلتر سیگار، قاتل خاموش زمین

پاکسازی ته سیگارهای رها شده در خیابان توسط خانم های 
عزیز و خیر شهرمان. هر هفته یک منطقه . و یک چرای بزرگ 

به دنبال این عکس ذهن هر شهروند مسئولی را درگیر می 
کند.حمل ته سیگار تا رسیدن به سطل زباله چقدر فضا و انرژی 

از فردی که ته سیگارش را رها می کند، می گیرد؟

تلخ شدن پرواز »قطر« به کام 
قاچاقچیان 

رئیــس پلیــس فــرودگاه اصفهــان از دســتگیری ۲ قاچاقچــی کــه 
بیــش از ۴ کیلــو حشــیش را بلعیــده بودنــد و قصــد داشــتند از 
ــر داد ــد خب ــرواز کنن ــر« پ ــد »قط ــه مقص ــان ب ــرودگاه اصفه  ف

ســرهنگ »ذبیــح اهلل دالور« پلیــس بیــان داشــت: صبــح 
ــر  ــه ۲ نف ــان« ب ــرودگاه »اصفه ــتقر در ف ــوران مس ــروز مام ام
ــدند. ــکوک ش ــتند مش ــر« را داش ــه »قط ــرواز ب ــد پ ــه قص  ک

وی افــزود: مامــوران ســوال هایــی را از ایــن ۲ نفــر پرســیدند که با 
جواب های ضدو نقیض روبرو شــدند و در بازجویی های تخصصی 
 بــه بلــع و انبــاری حشــیش در معــده هایشــان اعتــراف کردنــد.

رئیــس پلیــس فــرودگاه اصفهــان ادامــه داد: ایــن افــراد ۴ کیلــو و 
۹۰۰ گــرم حشــیش را بلعیــده بودنــد و قصــد قاچــاق بــه »قطــر« 
ــد. ــاکام ماندن ــس ن ــوران پلی ــیاری مام ــا هوش ــه ب ــتند ک  را داش

ســرهنگ ذبیــح اهلل دالور خاطــر نشــان کــرد: نیــروی انتظامــی با 
قاچاقچیــان افیونــی و ســوداگران مــرگ برخــورد قاطــع و قانونــی 
مــی کنــد و هرگز اجــازه جوالن و سرکشــی بــه آنان نخواهــد داد.

معــاون پرورشــی و مســئول ســازمان دانش آمــوزی شهرســتان 
ــن  ــره بی ــن مناظ ــزاری ای ــدف از برگ ــرد ه ــان ک ــاد بی نجف آب
دانش آمــوزان آینده ســاز کشــور ایــن اســت کــه بتواننــد دربــاره 
نقــاط ضعــف و قــدرت اجتماعــی تعقــل کــرده و نظــرات خــود را 

در چارچــوب قواعــد بــا آزادی کامــل بیــان کننــد.
ــازمان  ــئول س ــی و مس ــاون پرورش ــم، مع ــعادت عبدالعظی س
دانش آمــوزی شهرســتان نجف آبــاد ضمــن خوش آمدگویــی 
بــه حضــار بیــان کــرد: امــروز بســیار خوشــحالیم کــه در خدمت 

ــتیم. ــد هس ــا و خردمن ــیار توان ــوزان بس دانش آم
وی گفــت: هــدف از برگــزاری ایــن مناظــره بیــن دانش آمــوزان 
ــاط  ــاره نق ــد درب ــه بتوانن ــت ک ــن اس ــورمان ای ــاز کش آینده س
ضعــف و قــدرت اجتماعــی تعقــل کــرده و نظــرات خــود را در 
چارچــوب قواعــد بــا آزادی کامــل بــه طــور زیبــا بیــان کننــد.

عبدالعظیمــی تصریــح کــرد: ایــن مناظــرات قــوه درک و پذیرش 
ــردی  ــه ف ــا را ب ــرده و آن ه ــاال ب ــوزان ب ــادات را در دانش آم انتق

موثــر در جامعــه تبدیــل خواهــد کــرد.
در ادامــه بهجت شــریفی، داور مناظره خاطرنشــان کــرد: برگزاری 
ایــن گونــه مناظــرات کمــک ویــژه ای بــه دانش آمــوزان و ســطح 
ــا  آگاهــی آنهــا از آمــوزش و پــرورش خواهــد کــرد و آن هــا را ب

فضــای اجتمــاع آشــنا خواهــد کــرد.
ــه  ــت روحی ــزاری مناظــرات تقوی ــرد: هــدف از برگ ــان ک وی بی
ــای  ــان در عرصه ه ــای آن ــوزان، توانمندی ه ــاوری دانش آم خودب
اجتماعــی و سیاســی، شــیوایی بیــان و یادگیــری درســت انتقــاد 
کــردن اســت. در ادامــه مســابقه مناظــره بیــن چهــار گــروه راه 
یافتــه بــه مرحلــه شهرســتان در دو مرحله جداگانه انجــام گرفت.

نقاط قوت و ضعف آموزش و پرورش در نجف آباد

تفاهم نامه دانشگاه آزاد اسالمی واحدهای بندرعباس و نجف آباد
تفاهم نامــه همــکاری در راســتای گســترش همکاری هــای 
شــبکه ای دانشــگاه آزاد اســامی و رویــداد گام دوم به منظــور ایجاد 
تعامــل بیشــتر و مؤثــر در حوزه هــای مختلــف بــه امضای رؤســای 
دانشــگاه آزاد اســامی واحدهــای بندرعبــاس و نجف آبــاد رســید.

گســترش  و  توســعه  راســتای  در  همــکاری  تفاهم نامــه 
همکاری هــای بیشــتر شــبکه ای دانشــگاه آزاد اســامی و رویــداد 
گام دوم بــه  منظــور ایجــاد تعامــل بیشــتر و مؤثــر در حوزه هــای 
ــای  ــای رؤس ــه امض ــد و ب ــی و ... منعق ــی، پژوهش ــف علم مختل
ــاد  رســید. ــاس  و  نجف آب ــای بندرعب دانشــگاه آزاد اســامی واحده

احســان کامرانــی، رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی اســتان هرمزگان 
در ایــن نشســت دوجانبــه بــا تشــریح ظرفیت هــای ایــن اســتان، 
اســتفاده از ظرفیــت ســایر واحدهای دانشــگاهی را خواســتار شــد 
ــورت  ــامی به ص ــگاه آزاد اس ــه دانش ــی ک ــرد: از آنجای ــان ک و بی
یــک شــبکه جامــع فعالیــت می کنــد، بایــد ظرفیت هــای موجــود 
واحدهــا در اختیــار یکدیگــر قــرار گیرنــد تــا موفقیــت در انجــام 

امــور بــا ریســک کمتــری همــراه باشــد.
فریــد نعیمــی، رئیــس دانشــگاه آزاد نجف آبــاد نیز در این نشســت، 
دانشــگاه آزاد اســامی را دانشــگاهی توانمند و مســئله محور خواند 
کــه بــا ورود بــه اجتمــاع ســعی دارد تــا بــه توســعه و پیشــرفت 

همه جانبــه کشــور کمــک کنــد.

وی متذکر شــد: در این شــبکه باید ابهامات موجــود و ظرفیت های 
مغفول مانــده بــه نحوی روشــنگری و در اختیار یکدیگــر قرار بگیرد 
تــا بتــوان بــا شــناخت کامــل از توانمنــدی هــر واحــد دانشــگاهی، 
ــم. ــاز کنی ــم آغ ــکاری ه ــا هم ــد را ب ــه رش ــای رو ب حرکت ه

در ایــن نشســت پــس از بیانــات و اظهــار نظــر ســایر حاضــران، 
تفاهم نامــه همــکاری کــه بــه همــت معاونــان پژوهشــی و 
فنــاوری ایــن دو واحــد دانشــگاهی تنظیــم شــده بــود در راســتای 
ــه  ــرای فراهم کــردن بســتر مناســب ب ــه ب ایجــاد تعامــل دوجانب
امضــای رؤســای واحدهــای بندرعبــاس و نجف آبــاد رســید.

پیــش از ایــن نشســت، رئیــس دانشــگاه آزاد نجف آبــاد از امکانــات، 
کارگاه هــا، تجهیــزات و ... واحــد بندرعبــاس بازدیــد کرد.

سمیه طالب پرفروش ترین کتاب های دنیا

 ۱. ُدن کیشوت؛ ۵۰۰ میلیون نسخه
 ۲. لغت نامه ی شینوآ زیدیان؛ ۴۰۰ میلیون نسخه

 ۳. داستان دو شهر؛ ۲۰۰ میلیون نسخه
 ۴. ارباب حلقه ها؛ ۱۵۰ میلیون نسخه

 ۵. هری پاتر و سنگ جادو؛ ۱۰۷ میلیون نسخه
 ۶. سپس هیچ کدام باقی نماندند؛ ۱۰۰ میلیون نسخه

 ۷. رؤیای تاالر سرخ؛ ۱۰۰ میلیون نسخه
۸. شازده کوچولو؛ ۸۰ میلیون نسخه

 ۹. شیر، جادوگر و جالباسی؛ ۸۵ میلیون نسخه
۱۰. رمز داوینچی؛ ۸۰ میلیون نسخه بیست ودو

برگزاری مناظره دانش آموزی با موضوع

ذخیره سد زاینده رود کم است!!!
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۶
خبر کوتاه همایش موتورسواری و اتومیبل های کالسیک

همایش موتورسواری و اتومیبل های کاسیک شهرستان نجف آباد به مناسبت روز حماسه و ایثار مردم نجف آباد

بــا حضــور ســیدمحمد طباطبایــی مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان، محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان، 

علیرضــا رســتمیان رییــس هیــات موتورســواری و اتومبیلرانــی، محمدرضــا مهدیــه رییــس هیــات بدنســازی، ســعادت خاکــی 

دبیــر هیــات انجمــن هــای ورزشــی شهرســتان و مســوولین هیــات هــای موتورســواری شهرســتان هــای اســتان

در محل پیست موتورسواری نجف آباد برگزار شد.

     برنامه تلویزیونی هشت 
بهشت  رسم پرواز

حجــت االســام و المســلمین حســناتی، امــام جمعــه نجف آباد 
در برنامــه تلویزیونــی هشــت بهشــت ضمــن بیــان مــردم نجــف 
آبــاد همچنــان پــای کار انقــاب هســتند، در خصــوص هفتــه 
ــت  ــی هش ــه تلویزیون ــاد در برنام ــف آب ــه نج ــار و حماس ایث
ــاد  ــف آب ــردم نج ــت: م ــار داش ــان اظه ــبکه اصفه ــت ش بهش
ــد  ــل و بع ــه در قب ــد ک ــق را داشــته و دارن ــن توفی همــواره ای
انقــاب در صحنــه هــای انقــاب باشــند و ایــن امــر در هشــت 
ــز  ــفند نی ــم اس ــز پنج ــود، رم ــتر ب ــدس بیش ــاع مق ــال دف س
ــر و شــهادت ۲۰۵ شــهید  ــات خیب ــه اوج عملی ــن اســت ک ای

ــن روز رخ داد. ــاد در ای شهرســتان نجــف آب
وی اضافــه کــرد: همــه مــردم کشــور مــا شــهید پــرور بودنــد 
امــا وقتــی رهبــر معظــم انقــاب شــهادت را یکــی از ویژگــی 
هــای نجــف آبــاد مــی داننــد یعنــی ایــن شــهر ویــژه اســت.

وی خاطــر نشــان کــرد: نجــف آبــاد در حــوزه عملــی و 
حــوزوی در طــول ســالیان بســیار برجســته بــود، حــوزه 
ــه  ــم رتب ــه ق ــوزه علمی ــان ح ــق اذع ــاد طب ــف آب ــه نج علمی
دارد. موفقــی  طلبه هــای  و  دارد  را  شهرســتان ها  برتــر 

اعزام نمادین کاروان
عملیات خیبر

ــه جنــگ و جبهــه  کاروان نمادیــن شــهدا کــه واقعــه اعــزام ب
ــه محله هــای  ــه نمایــش می گذاشــت ب روزهــای مقاومــت را ب
ــار  ــه خــود را در روز حماســه و ایث ــاد رســید و برنام نجــف آب

ایــن شــهر بــه اجــرا درآورد.
اول تــا ششــم اســفند هرســال بــه شــهدای نجــف آباد کــه تنها 
در یــک روز بــه شــهادت رســیدند نــام گــذاری شــده اســت و از 
آن بــه عنــوان هفتــه حماســه و ایثــار نجــف آبــاد یــاد می شــود 
ــی  ــدد و مختلف ــای متع ــاد برنامه ه ــف آب ــهرداری نج ــه ش ک
بــرای زنده نگــه داشــتن الگــوی شــهدا برگــزار می کنــد.

کاروان شــهدا برنامــه ای بــود کــه در ایــن ایــام بــه اجــرا در آمد. 
کاروان شــهدا بــه محله هــای رحمــت آبــاد، فیلــور و جــوزدان، 
قلعه ســفید، کهریزســنگ و ویاشــهر رســید اما در روز حماســه 
و ایثــار مــردم شــهیدپرور نجف آبــاد کاروان یزدان شــهر و نجف 
ــش می کشــید  ــه نمای ــگ را ب ــه جن ــزام ب ــه اع ــه واقع ــاد ک آب
و در ایســتگاه بــاغ ملــی نجــف آبــاد بــه اجــرا نشســت.

ــدگان  ــا حضــور رزمن ــگ دوست داشــتنی ب ــه جن ــژه برنام وی
و همرزمــان شــهید احمــد کاظمــی در تــاالر شــهروند نجــف 

آبــاد برگــزار شــد.
ــف  ــی نج ــگر ۸ زره ــده لش ــم فرمان ــن مراس ــدای ای در ابت
اشــرف، ســردار ســیف اهلل رشــیدزاده به مناســبت روز حماسه 
و ایثــار نجــف آبــاد بــه ایــراد ســخنرانی در وصــف شــهدای 
ــت. ــاد پرداخ ــف آب ــهیدپرور نج ــردم ش ــدس و م ــاع مق دف

وی گفــت: شــهدای زنــده ای هســتند کــه ســندهای هویــت 
ــج فرهنــگ  ملــی و مذهبــی مــا محســوب می شــوند و تروی
ــه  ــا ب ــت ام ــی نیس ــال آن کار راحت ــهادت و انتق ــار و ش ایث
عنــوان یــک ضــرورت حیاتــی، افــراد بهتریــن نــوع مقاومــت 

در در دوران دفــاع مقــدس را از خــود نشــان دادنــد.
وی افــزود: نجــف آبــاد جایــی اســت کــه همــه شــهدای مــا 
ــه  ــه حماس ــین)ع( همیش ــام حس ــه ام ــق و ارادت ب ــا عش ب
ــد و  ــه ارث بردن ــان ب ــردی را از ایش ــزرگ م ــجاعت و ب و ش
امیدواریــم بــه حــق همــه شــهدا عاقبتــی ختــم بــه شــهادت 

نصیــب مــا شــود.
ــگ  ــت از جن ــی صحب ــرد: وقت ــوان ک ــیدزاده عن ــردار رش س
ــه  ــم ک ــنگر می افتی ــگ و س ــوپ و تان ــاد ت ــه ی ــود ب می ش
هرکــدام از لــوازم جنــگ دنیایــی از حــرف دارد امــا هویتــی 
کــه رزمنــدگان از حیــث عبــادت خــود پیــدا کــرده بودنــد بــا 
ارزش و صــدای زنــده ای کــه امــروز یــادگاران دوران هســتند 

وجودی ارزشمند هستند.
ــم  ــه قل ــون ب ــه مجن ــاب حماس ــز کت ــه نی ــه برنام در ادام
حســین موحــدی نجــف آبــادی رونمایــی شــد. ایــن کتــاب 
ــش از  ــار بی ــگارش ایث ــش و ن ــاش، پژوه ــل ت ــه حاص ک
ــه  ــود ب ــورت یادب ــه ص ــت ب ــادی هس ــف آب ــهید نج ۳۰۰ش
ــد. ــه ش ــدس هدی ــاع مق ــدان دف ــه فرزن ــم و ب ــان تقدی مهمان

همچنیــن بازمانــدگان ارزشــمند دفــاع مقــدس نیــز دقایقــی 
مهمانــان برنامــه را بــه اســتقبال خاطــرات جنــگ و اســارت 
و شــهادت بردنــد و ســپس در خاتمــه برنامــه از برگزیــدگان 
حائــز رتبــه در مســابقه کتابخوانــی خــط تمــاس نیــز 

ــه عمــل آمــد. ــر ب تجلیلــی و تقدی

رونمایی از کتاب حماسه مجنون 

یادواره شهدای 5 اسفند به روایت تصویر

به مناسبت ۵ اسفند روز حماسه و ایثار نجف آباد 

به مناسبت ۵ اسفند روز حماسه و ایثار نجف آباد 
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 دعای ندبه / رسم پرواز

بــه مناســبت گرامیداشــت ۲۰۵ شــهید عملیــات خیبــر 
ایثــار مــردم نجف آبــاد  و  اســفند ۱۳۶۲ روز حماســه   ۵
دعــای ندبــه بــر ســرمزار شــهید حججــی در گلــزار شــهدای 
ــردم  ــا حضــور مســئولین شهرســتان و عمــوم م ــاد  ب نجف آب
برگــزار شــد کــه ایــن مراســم بــه صــورت مســتقیم از شــبکه 

ــد. ــش ش ــان پخ ــبکه اصفه دو- ش

    برگزاری همایش بزرگ پیالتس                

ــد مبعــث در در  ــاد  و عی ــردم نجــف آب ــار م ــاه روز حماســه و ایث ــه مناســبت پنجــم اســفند م ــس ب ــزرگ پیات ــش ب همای

ــی، ســعید دانشــمندی مســوول  ــای همگان ــات ورزش ه ــر هی ــان دبی ــر یزدانی ــا حضــور اکب ــاد ب پارک کوهســتان  نجــف آب

ــزار شــد. ــات و ورزش دوســتان برگ ــس هی ــه پیات ــا کاظمــی مســوول کمیت ــوزش و مین ــه آم کمیت

در  این همایش حرکاتی به صورت دسته جمعی توسط سعید دانشمندی و  محمود خیراللهی اجرا شد.

اجرای نمایش  های خیابانی به روایت تصویر
 برگزاری همایش پیاده روی

همزمــان بــا ۵ اســفند روز ملــی ایثــار و حماســه نجــف آبــاد و 
مقــارن بــا هفتــه ملــی ســامت مــردان ، بــا همــکاری شــبکه 
بهداشــت و درمــان و بســیج جامعــه پزشــکی ، همایــش پیــاده 
روی و کوهپیمائــی  از درب شــبکه تــا پــارک کوهســتان 

برگــزار گردیــد.

غبارروبی و عطرافشانی           
قبور شهدا 

ــاد  ــف آب ــهدای نج ــزار ش ــانی م ــی و عطرافش ــم غبارروب مراس
ــر ۵  ــات خیب ــهید عملی ــت ۲۰۵ ش ــبت گرامیداش ــه مناس ب
اســفند ۱۳۶۲ روز حماســه و ایثــار مــردم نجف آبــاد بــا حضــور 
عمــوم مســئولین شهرســتان و خانواده هــای شــهدا و جانبــازان 

ــزار شــد.  ــاد برگ ــزار شــهدای نجف آب شهرســتان در گل

افتتاح خانه ایثار نجف آباد

به مناسبت ۵ اسفند روز حماسه و ایثار نجف آباد 

به مناسبت ۵ اسفند روز حماسه و ایثار نجف آباد 

دیدار مسئوالن با خانواده شهدای آخوندی

به مناسبت ۵ اسفند روز حماسه و ایثار نجف آباد 
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 بــا باباعلــی ســوار بــر موتــور از داخــل آن رد مــی شــدیم و مــی رســیدیم بــه بــاغ آقاجــون. یــه وقــت هایــی 
هــم مــن و لیــا از بابــا علــی مــی خواســتیم ســر کوچــه بــاغ پیــاده مــون کنــه و دوتایــی بــدو بــدو برســیم بــه 
موتــور بابــا. پاچــه هــای شــلوار ورزشــیِ  صورتــی مــون را مــی زدیــم بــاال و مــی رفتیــم تــوی جــوی آبــی کــه 
چنــد لحظــه قبلــش موتــور بابــا علــی آنــرا ِگل کــرده بود.تــوی آن همــه شــاخه ی ســر بیــرون کــرده از بــاغ 
هــا گــم مــی شــدیم. بعضــی وقــت هــا کــه شــب نوبــت آبیــاری بــاغ آقاجــون بــود ، همیــن چــراغ مرکبــی را 
بــه دســتش مــی گرفــت و تــو کوچــه بــاغ هــای تنــگ و گلـِـی دنبــال آب مــی گشــت . بعــد هــا اون جــوی 
وســط جــاده را عمیــق تــر کردنــد و روی آن یــه پــل گذاشــتند..دیگه آب گل نمــی شــد. دیگــه شــلوار ورزشــی 
صورتــی نــوه ی همســایه باغمــون خیــس و ِگلــی نبــود. اصــا شــلوارش باغــش دیگــه صورتــی نبــود. بــا یــه 
شــلوار لــی تنــگ و چســبون مــی آمــد بــاغ و کنــار مامانــش مــی نشســت و چایــی آتیشــی مــی خــورد. مــن 
تمــام ســِرزانوهام را تــوی همیــن کوچــه بــاغ پــاره مــی کــردم .مامــان مهــری همیشــه بــراِی شــلوارهای مــن 
ســرزانو مــی دوخت.حــاال از اون شــلوار صورتــی خــوش رنــگ فقــط یــه عکــس مونــده کــه کنــار باغچــه بــا 
زهــره گرفتیــم. حــاال دیگــه هــر موقــع مــی خواهــی برســی بــه بــاغ آقاجــون بایــد از روی یــه  پــل ســیمانی رد 
بشــی کــه زیــرش بــه جــای آب ،لولــه ی آب میــره. بعضــی وقــت هــا مــردن و ندیــدن نعمــت بزرگــی اســت . 
درخــت هــای تــوت کنــار جــاده ســال هاســت یــا خشــک شــدند یــا بریــده شــدند.  “تــوی حیــاط مــا یــه 
ــگ  ــه دی ــان مهــر ی ی ــود . مام ــزرگ گوشــه اش ب ــة گل محمــدی ب ــه بوت ــود کــه ی باغچــه ی دیگــه هــم ب
مســی بــزرگ داشــت و یــه دســتگاه کوچــک گاب گیــری . هــر ســال گاب خونــه را خــودش مــی گرفــت. 
البتــه بیشــتر ایــن گل هــا را بابــا علــی  از باغــش بــرا مامــان مــی آورد کــه بــا گلهــای خونــه قاطــی مــی کرد و 
عطــر گابــش تــا ســر کوچــه مــی رســید.مامان مهــری  همیشــه بــوی گاب  مــی داد. طــرف دیگــه ی حیــاط 
دوچرخــه ی مــن و ماشــیِن بابــا علــی پــارک شــده بــود. کــه فقــط دوچرخــه نبــود. مثــل کشــتی کریســتف 
کلمــب بــود کــه بــاش ســفر مــی کــردم و دنیــای ناشــناخته را کشــف مــی کــردم .تــو کوچــه پــس کوچــه 
ــاغ هــا منبــع  هــای شــهر رکاب مــی زدم دلتنگــی هــا و خســتگی هــام را همیشــه رکاب میــزدم . کوچــه ب
سرشــار بــذل انــرژی بــود. اصــا خــدا بــود. فقــط مــی بخشــید بــدون چشــم داشــت. “کوچــه باغــی کــه از 
خــواِب خــدا ســبز تــر” بــود . دیگــه پیــاده رفتــم را یــادم رفتــه بــود. همــراه همیشــگی ام همیــن دوچرخــه 
بــود.  اون ســالی کــه کنکــور قبــول شــدم بابــا علــی بعنــوان هدیــه بــرام ایــن دوچرخــه را خریــد. البتــه بــه 
اصــرار خــودم . بابــا علــی میخواســت بــرام یــه انگشــتر طــا بخــره کــه بــرام یــادآور روزهایــی  پرتاشــم باشــه.  

امــا مــن گذشــته ام بــه یــادآوری نیــاز نداشــت. بیشــتر خســتگی هــام نیــاز بــه تخلیــه داشــتند.
 دلــم دوچرخــه مــی خواســت. روش کــه مــی نشســتم مــی رفتــم بــه روزگاری کــه پنــج ســاله بــودم و بابــا 
یکــی از اون دوچرخــه چینــی هــا داشــت بــا یــک زنــگ اســتیل شــفاف کــه روی فرمونــش نصــب کــرده بــود. 
همیشــه زنــگ زدن روی دوچرخــه ی باباعلــی بــرام حکــِم پادشــاهی داشــت. صــداِی اعــام وجــوِد لیــا بــه 
رهگــذران. و عاشــقِ  ایــن بــودم کــه رهگــذری بــا صــداِی زنــگ برگــرده و مــن را نــگاه کنه.حــِس دیــده شــدن! 
ــرام تخــت پادشــاهی را آنجــا نصــب  ــا مــی خواســت ب ــود.  باب جــای  نشســتن ِمــن روی ِ تنــه ی دوچــرخ ب

کنــه کــه بعــدش موتــور خریدیــدم. 
مریم بدیهی

گل، بوی بهشت را ز احمد دارد

این بوی خوش از خالق سرمد دارد

گویند که گل عطر محمد دارد

نور و شعف از وجود احمد دارد

مبعث رسول اکرم )ص( بر تمام مسلمانان جهان مبارک

 جریان خدمت به مردم شهید پرور نجف آباد ادامه خواهد داشت
ادامه از صفحه 1

شــهردار نجــف آبــاد بــا بیــان اینکــه از عضویــت در شــورای اســامی شــهر اصفهــان انصــراف داده ام 
گفــت: تمــام تمرکــز مــن و مدیریــت شــهری بــر خدمــت در نجــف آبــاد و خدمــت بــه مــردم ایــن 

شــهر متمرکز شــده اســت.
ــه  ــا بیــان اینکــه خدمــت ب ــاد در گفت وگویــی ب مهنــدس عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آب
مــردم توفیقــی اســت کــه در هــر جایــگاه بایــد پــاس داشــته شــود، گفــت: هرکــس کــه خــود را در 
مــدار خدمــت قــرار مــی دهــد بایــد بــدون توجــه بــه عنــوان و مقــام، صرفــا دغدغــه حــل مســائل 

مــردم را داشــته باشــد.
وی در ادامــه افــزود:  اینجانــب از روز قبــول مســئولیت شــهرداری نجــف آبــاد هیــچ دغدغــه ای 
جــز حرکــت جریــان خدمــت بــه شــهر و شــهروندان فهیــم و انقابــی نجــف آبــاد و تعهــدی کــه 
نســبت بــه شــورای اســامی شــهر عهــده دار شــدم، نداشــته و نــدارم. جریــان خدمــت نجــف آبــاد 
بــه فضــل الهــی بــا قــدرت ادامــه خواهــد داشــت و تمــام ظرفیت هــای موجــود در خصــوص بهبــود 

شــرایط عمرانــی، فرهنگــی و اجتماعــی نجــف آبــاد بــا قــوت اســتمرار خواهــد داشــت.
ــه  ــود دارد ک ــاد وج ــف آب ــددی در نج ــای متع ــرد: پروژه ه ــان ک ــاد خاطرنش ــف آب ــهردار نج ش
متاســفانه بــه حالــت  نیمــه تعطیــل درآمــده بــود و طــرح جریان شــهر ایــن پروژه هــا را احیــا کرده 
اســت و همگــی در حــال اجــرا اســت و بــزودی اخبــار اتمــام و پیشــرفت ایــن پروژه هــا بــه گــوش 
مــردم شــریف نجــف آبــاد خواهــد رســید و مــردم شــاهد آثــار مثبــت آن در شــهر خواهنــد بــود.

مهنــدس امامــی بــا بیــان اینکــه خدمــت بــه مــردم نجــف آبــاد را افتخــاری در کارنامــه فعالیت های 

خــود می دانــم، تصریــح کــرد: از همیــن رو خــود را متعهــد بــه مســئولیت شــهرداری شــهر ریشــه 
دار نجــف آبــاد مــی دانــم، از عضویــت  شــورای اســامی شــهر اصفهــان انصــراف داده و بــه فضــل 
ــی و  ــاد شــهر شــهیدان کاظم ــت خــود در نجــف آب ــه فعالی ــش ب ــش از پی ــدرت بی ــا ق ــی ب اله

حججــی مــی پــردازم.
وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت تمرکــز مدیریــت شــهری بــر خدمــت بیشــتر و در خــور شــأن شــهر 
و مــردم نجــف آبــاد اظهــار کــرد: از نخســتین لحظــه حضــور در نجــف آبــاد بــه عنــوان شــهردار 
تمــام تمرکــز مــن بــر روی خدمــت در ایــن شــهر و انجــام تعهداتــی کــه در قبــال اعتمــاد اعضــای 
ــرای  ــی ب ــر رایزن ــار مبنــی ب ــه اخب ــوده اســت و هرگون ــرم شــورای شــهر عــده دار شــده ام ب محت

ــم. ــب می کن حضــور در شــورای شــهر اصفهــان را تکذی
ــاد  ــان خدمــت نجــف آب ــان خاطــر می دهــم کــه جری ــد کــرد: اطمین ــاد تأکی شــهردار نجــف آب
ــای گســترده  ــه ه ــا برنام ــاش هســتیم ت ــه آن توجــه دارم و در ت ــه ب ــا مســأله ای اســت ک تنه
ــا حمایــت و همراهــی  ــاد را ب ــی، فرهنگــی و اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــده در نجــف آب عمران
مــردم و شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد بــه ثمــر رســانده و دســتاوردهای آن را در قالــب جهــاد 
تبییــن بــه اطــاع مــردم شــریف و ایثارگــر نجــف آبــاد خواهیــم رســاند و بــزودی شــاهد آثــار و 
دســتاوردهای حرکــت جریــان شــهر و رضایتمنــدی شــهروندان و نماینــدگان مــردم در پارلمــان 

شــهری از دســتاوردهای جریــان خدمــت خواهیــم بــود.

تکریم و معارفه معاون 
سازمان فرهنگی اجتماعی و 
ورزشی شهرداری نجف آباد

جلســه تکریــم محمدعلــی توالیــی و معارفــه ســید محمدرضــا ذاکــری بــه عنوان 
معــاون جدیــد ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجف آبــاد بــا 
ــاد در دفتــر مهنــدس  ــی شــهردار نجف آب حضــور مهنــدس صادقــی مشــاور عال

خاکســار مدیــر عامــل ایــن ســازمان برگــزار شــد.
مشــاور عالــی شــهردار، مهنــدس رســول صادقــی در ایــن جلســه  کــه بــا حضــور 
کادر پرســنل و ســتاد ســازمان برگــزار شــد اعــام داشــت: سیاســت های مجموعه 
ــام  ــر اســت و تم ــر روشــن و فراگی ــگ و هن ــاد در عرصــه فرهن شــهری نجف آب
تــاش مــا بــه پیــش بــردن ایــن برنامــه هــا اســت. از ایــن رو در انتخاب همــکاران 
و انتصــاب مدیــران جدیــد، شــناخت کامــل از ایشــان و میــزان توانایــی آنــان و 
تزریــق روح جــوان و پــر انــرژی بــه بدنــه ســازمان مــاک و هــدف اصلــی اســت.

ــر انتخــاب  وی افــزود: بعــد از اعــام پایــان ماموریــت آقــای توالیــی، تصمیــم ب
ــت  ــوزه مدیری ــده در ح ــناخته ش ــردی ش ــه ف ــد ک ــری ش ــدس ذاک ــای مهن آق
شــهری هســتند،و از ســال هــای پیــش در ایــن عرصه بــه انجــام خدمات ســازنده 
ــت های  ــگاه سیاس ــن جای ــان در ای ــور ایش ــت حض ــد اس ــوده و امی ــغول ب مش

ــاد را بــه خوبــی پیــش ببــرد. فرهنگــی شــهرداری نجــف آب
مهنــدس علیرضــا خاکســار مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی 
ــی و  ــر همراه ــد ب ــن تاکی ــه ضم ــن جلس ــه ای ــاد در ادام ــهرداری نجف آب ش
مشــارکت حداکثــری مدیــران و پرســنل مجموعــه در  پیشــبرد امــور فرهنگــی 
ــت، کادر و پرســنل ســازمان تحقــق  ــان کــرد: تمــام همیــت و تــاش مدیری بی
ــه افــق هــای پیــش روی  ــه اهــداف پیــش بینــی شــده و دســتیابی ب بخشــی ب

ــه شــهری در حــوزه فرهنگــی و اجتماعــی اســت. مجموع
ــرای  ــی، ب ــی توالی ــات محمدعل ــات و زحم ــکر از خدم ــن تش ــا ضم وی در انته
ــود. ــربلندی نم ــت و س ــد آرزوی موفقی ــمت جدی ــری در س ــا ذاک ــدس علیرض مهن

جانبه مجموعه شهری بتوان گام موثری بردارد.
ــی و  ــان توالی ــه آقای ــت ب ــوح ســپاس و حکــم معاون ــا اهــدای ل ــز ب ــا نی در انته

ــام رســید. ــه اتم ــه ب ــم و معارف ــری جلســه تکری ذاک


