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بازداشت  از  پس  حبیبی:  مهران  شهر:  گزارش 
شهردار،چند تن از اعضای شورا وتعدادی از مدیران 
شهرداری حال وهوای شهر زنجان نیز ابری شد، قبل 
از اینکه شورا از رسمیت بیفتد، سهندعلی فالحی به 
عنوان شهردار از سوی شورا انتخاب شد اما پس از 
آن با بازداشت دو عضو دیگر شورا اینبار شورا از 
رسمیت افتاد و باردیگر عضو علی البدل شورا به 
داد شورای شهر زنجان رسید و به کار خود ادامه 
داد.اگرچه با حضور عضو جدید در شورا به نظر می 
رسید که روند ادامه فعالیت شهرداری با مشکالت 
به  روزگار  گویی چرخش  اما  شود  روبرو  کمتری 
نفع شهرداری زنجان نیست و شهردار منتخب نیامده 
داد.  ترجیح  ماندن  بر  را  را بست و رفتن  بار سفر 
در  را  زیادی  های  شائبه  منتخب  شهردار  استعفای 
اذهان عموم مردم به ویژه فعاالن حوزه رسانه ای 
کرد.   ایجاد  شهری  مدیریت  وضعیت  و رصدگران 
شائبه عدم تعامل اعضای شورا با شهردار منتخب! 
شهری!  مدیریت  کرسی  کسب  نامزدهای  تعدد  یا 
شهر  اسالمی  شورای  سابق  رئیس  حمیدی  اگرچه 
زنجان در جلسه انتخاب شهردار جدید اعالم کرده 

بود که از 15 گزینه تصدی 
تعداد4  به  شهردار  کرسی 
برای  یا 5 کاندیدای اصلح 
و  رسیده  شهری  مدیریت 
در این میان  با رای 4 عضو 
شورا، سهندعلی فالحی به 
عنوان شهردار انتخاب شد 
شهردار  رفتن  نیامده،  اما 
ظاهر  به  معادله  منتخب 
شهردار  حضور  شده  حل 
معادله  یک  به  تبدیل  را 
چندمجهولی نموده که حل 
علت  و  زمان  نیازمند  آن 
ها  ناکارآمدی  برخی  یابی 
تصمیم  انتخاب،  حوزه  در 

و مدیریت شهری است. 
اوصاف  این  تمام  با 
هزار  زنجان420  شهر 
منطقه  سه  و  جمعیت  نفر 
وروزهای  دارد  شهرداری 
می  سپری  را  سال  پایانی 
با توجه به شرایط  اما  کند 
برخی  که  شهر  بر  حاکم 
موضوع  از  گرفته  نشات 
ویروس کرونا و اهمیت و 
سروسامان  به  اجباری  نیاز 
بهداشتی  وضعیت  به  دادن 
فعالیت  روند  دارد،  شهر 
سرپرست  مدیریت  و 
و  شورا  فراوان  حواشی  وجود  با  شهرداری 
شهرداری، در شرایط کنونی قابل توجه است و این 
موضوع بیانگر عزم جدی تمام الیه های جامعه به 
ویژه مسووالن و دست اندرکاران حوزه خدمت به 
مردم در هر شرایط به دور از وظایف مقطعی است 

که جای تامل و چه بسا تقدیر دارد.
در  شورا  بازداشتی  اعضای  حضور  ممنوعیت 

شورای شهر زنجان
اعضای  که  بود  این  از  حاکی  ها  شندیده  از  برخی 
ازآزادی در جلسات غیر علنی  بازداشتی  شورا پس 
جای  نیز  موضوع  این  که  کنند   می  شرکت  شورا 
سوال داشت؟ که فرماندار زنجان در جلسه رسمی و 
علنی شورای شهر زنجان به این شائبه واکنش نشان 
دادوگفت: اعضای بازداشتی تا 6 ماه امکان حضور در 
نخستین عضو  از  ما  لحاظ  همین  به  ندارند  را  شورا 

دعوت کردیم که در شورا حضور داشته باشد.
در جلسه رسمی و علنی شورای شهر زنجان  که با 
با  رضا عسگری  برگزار شد  زنجان  فرماندار  حضور 
سوی  از  خوبی  همدلی  شاهد  امروز  اینکه  به  اشاره 
برای  که  اتفاقی  کرد:  اضافه  بودیم،  شورا  اعضای 

مجموعه شهری رخ داد، مایه تاسف شد اما امیدواریم 
در آینده این مسیر تکرار نشود و این خالء و وقفه به 

وجود آمده جبران شود.
فرماندارزنجان با بیان اینکه طبق قانون ما باید منتظر 
تعیین تکلیف اعضای  تشکیل هیأت حل اختالف و 
باقی مانده شورا می شدیم، اضافه کرد: امروز ما شاهد 
و  هستیم  شورا  علی البدل  اعضای  از  یکی  حضور 
طبیعتا بر اساس آنچه در قانون پیش بینی شده منتظر 
رای هیأت حل اختالف باشیم یا اینکه اگر بخواهیم 
از ظرفیت ماده قانونی استفاده کنیم باید دو ماه غیبت 

اعضا را انتظار بکشیم.
وی با اشاره به اینکه رویکرد قانونگذاران حمایت از 
شوراهاست و با همین رویکرد نپذیرفته است که یک 
عضو به راحتی سلب عضویت شود، اضافه کرد: سلب 
شورای حل  تایید  به  باید  شورا  یک عضو  عضویت 

اختالف برسد.
اعضای  قانون  رعایت  با  اینکه  به  اشاره  با  عسگری 
علی البدل به ترتیب آرا به شورا دعوت خواهند شد، 
افزود: با توجه به شرایط به وجود آمده برای اعضای 
شورا، رای نظارت قضایی اعضای بازداشتی تا 6 ماه 
ما  لحاظ  همین  به  ندارند  را  در شورا  امکان حضور 
از نخستین عضو دعوت کردیم که در شورا حضور 

داشته باشد.
اسالمی  شورای  اعضای  نصاب  اینکه  بیان  با  وی 
شهر زنجان 6 نفر است، اضافه کرد: از همین رو از 
به  نیاز  که  جلساتی  در  که  می خواهیم  شورا  اعضای 
تایید مصوبات است، همگی حضور  تصمیم گیری و 

داشته باشند.
منتخب  انصراف شهردار  از  ادامه  فرماندار زنجان در 
نیز  زنجان  شهردار  انتخاب  گفت:  و  داد  خبر  زنجان 
باید به عنوان یکی از اولویت  های شورای شهر باشد.

رای   6 از  رای  پنج  با  راشاد  عباس  جلسه  این  در 
انتخاب  ماخوذه به عنوان رئیس شورای شهر زنجان 

شد و احمد نصیری با 6 رای نایب رئیس شورا شد.
همچنین رزاق محمدی که به تازگی به ترکیب شورای 
شهر زنجان وارد شده است با 6 رای به عنوان منشی 

شورای شهر زنجان انتخاب شد.
یکی از موضوعات مهمی که در این جلسه مطرح شد، 
انصراف شهردار زنجان بود که نامه وی توسط عباس 

راشاد قرائت شد.
عباس راشاد نیز در این جلسه با اشاره به اینکه برای 
صادر  قضایی  نظارت  قرار  شورا  اعضای  از  تعدادی 
به  مجاز  اعضا  این  شرایط  این  با  گفت:  است،  شده 
باید  رو  همین  از  نیستند  شورا  جلسات  در  حضور 
فراهم  جدید  اعضای  حضور  شرایط  سریع تر  هرچه 

شود.
رئیس جدید شورای اسالمی شهر زنجان همچنین به 
انصراف شهردار زنجان نیز اشاره کرد و گفت: با این 
حال یا باید یک دوره سرپرستی جدید را داشته باشیم، 

یا سریعا به دنبال انتخاب شهردار جدید برویم.
انتخاب شهردار  بر  این جلسه  در  نیز  رزاق محمدی 
مدت  این  در  امیدوارم  گفت:  و  کرد  تأکید  بومی 

باقیمانده برای شهر زنجان مثمرثمر باشم.
اینکه  به  اشاره  با  زنجان  شهر  شورای  جدید  عضو 
مدیریت شهری باید از بین همین مردم انتخاب شود، 
انتخاب  باید  می کنند  انتخاب  که  مردمی  کرد:  اضافه 
شوند از همین رو باید یک شهردار ساعی و پرتالش 

را برای شهر انتخاب کنیم.
نامه شهردار زنجان، اعضای شورا  با قرائت  ادامه  در 
نظرات متفاوتی داشتند که سید رحمان احمدی معتقد 
بود، شهردار زنجان باید با حضور در جلسه شورا دلیل 
انصراف خود را از این سمت اعالم کند و برخی نیز 
به  نیازی  نامه  بودن  توجه رسمی  با  که  بودند  معتقد 

توضیح وی نیست.
شورای  مختلف  کمیسیون های  روسای  نیز  پایان  در 

انتخاب  آن  اعضای  و  شهر 
شدند.

در این جلسه رزاق محمدی به 
عمران  کمیسیون  رئیس  عنوان 
شهر،  شورای  شهرسازی  و 
عنوان  به  احمدی  رحمان  سید 
رئیس کمیسیون بودجه و امور 
زنجان،  شهر  شورای  حقوقی 
احمد نصیری، به عنوان رئیس 
پیگیری  و  نظارت  کمیسیون 
و  امامعلی دادخواه ، به عنوان 
و  فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
انتخاب  شهر  شورای  اجتماعی 

شدند.
منتخب  شهردار  انصراف 
شهردار  انتخاب  شد/  پذیرفته 
جدید یک هفته طول می کشد

شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
زنجان با اشاره به قبول انصراف 
گفت:  زنجان  منتخب  شهردار 
انتخاب  دنبال  گذشته  روز  از 
شهردار جدید هستیم و 6 گزینه 
در این رابطه در نظر گرفته شده 
است که در نهایت این کار یک 

هفته طول خواهد کشید.
با  گفت  وگو  در  راشاد  عباس 
خبرنگار فارس در زنجان اظهار 
انصراف  با  شورا  اعضای  کرد: 
سهندعلی فالحی موافقت کرده 
و موضوع را به وزارت کشور از 

طریق نامه گزارش کردند.
پی  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
فالحی  سهندعلی  انصراف 

گفت:  شده اند،  شهردار  انتخاب  وارد  شورا  اعضای 
صبح دیروز جلسه ای در این رابطه برگزار شد و امروز 
نیز جلسه ای برگزار خواهیم کرد و به عقیده بنده این 

بار انتخاب شهردار سریع تر انجام شود.
اینکه  به  اشاره  با  رئیس شورای اسالمی شهر زنجان 
6 گزینه بومی برای تصدی سمت شهرداری در نظر 
گرفته شده است، اضافه کرد: هر 6 نفر انتخاب شده 

بومی هستند.
وی با بیان اینکه تا مرحله ارائه برنامه اسامی گزینه ها 
را رسانه ای نمی کنیم، بیان کرد: تا یک هفته دیگر این 

انتخاب طول خواهد کشید.
تغییر مدیریتی مانع تحقیق و تفحص نمی شود

گفت:  زنجان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نایب 
تغییر مدیریتی مانع تحقیق و تفحص از سازمان های 

شهرداری نمی شود.
احمد نصیری نیز در گفت وگو با خبرنگار فارس در 

زنجان اظهار کرد: تحقیق و تفحص یکی از وظایف 
شورای شهر است و هر زمان که احساس شود این کار 

انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: تحقیق و تفحص تعطیل بردار نبوده و 
در این بازه زمانی نیز ما تغییر مدیریتی را مانع تحقیق 

و تفحص نخواهیم داشت.
نصیری افزود: تحقیق و تفحص را از همه سازمان ها 
انجام خواهیم داد و این موضوع ربطی به ریاست و 

تغییر آن ندارد.
اعضای  سوی  از  نیرویی  هیچ  اینکه  به  اشاره  با  وی 
کرد:  اضافه  شد،  نخواهد  تحمیل  شهرداری  به  شورا 
همچنین اعضای شورا هیچ دخالتی در انتخاب مدیران 
نخواهند، چون این موضوع از اختیارات شهردار است
در  افزود:  زنجان  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نایب 
تالش هستیم که طی امروز و فردا این موضوع تعیین 

تکلیف شود.

رهبر معظم انقالب اسالمی خطاب به پزشکان و پرستاران:

کارتان بسیار با ارزش است. هم ارزش جامعه ی پزشکی و پرستاری را 

در جامعه باال میبرد که برده، هم مهمتر از این، ثواب الهی است که خدای 

متعال قطعًا به شما اجر خواهد داد و ثواب خواهد داد و امیدواریم که 

ان شاءاهلل این کار برجسته و سنگین خیلی هم طوالنی نشود و ان شاءاهلل 

زودتر کلک این ویروس منحوس گرفته بشود.

12اشیای عجیبی که در فضای بیکران هستی، سرگردان هستند!
 شکی نیست که جهان هستی اعجاب انگیز است. کافی است طبیعت را 
نگاه کنید تا انواع گل و گیاه و جانور خود تولید مثل شونده را ببینید که 
روی یک سنگ نیمه ذوب  شده آبی رنگ و پوشیده از پوسته ای باریک و 
سخت می جنبند و هاله ای از گاز دور آن ها را فراگرفته است. اما سیاره ما 

کنار  و  گوشه  خیره کننده  پدیده های  از  کوچکی  بسیار  بخش  تنها 
در  تازه تری  شگفتی های  به  هرروز  ستاره شناسان  و  است،  کیهان 
آن برمی خورند. ما در این عکس ها نگاهی به ناشناخته ترین اشیاء 

فضای بیکران خواهیم انداخت.
سیگنال های رادیویی رازآلود

از سال 2007 تاکنون، محققان مرتبًا سیگنال های رادیویی به شدت 
تنها چند  به مدت  بار  هر  که  کرده اند  دریافت  را  پرنوری  و  قوی 
میلی ثانیه می درخشیدند. این پرتوهای معماآلود فوران های رادیویی 
نام دارند و به نظر می رسد که از فاصله میلیاردها   )FRB( سریع
سال نوری به ما رسیده باشند )البته کار موجودات فضایی نیست، 
این چیزها هیچ وقت کار موجودات فضایی نبوده است(. به تازگی 
دانشمندان توانستند یک اِف آربی FRB تکرارشونده را ثبت کنند 
سیگنال هایی  چنین  که  بود  باری  دومین  این  تابید.  بار  شش  که 
مشاهده می شدند و ممکن است با این مشاهده بتوانیم از راز آن ها 

پرده بگشاییم.
پاستای هسته ای

قوی ترین ماده در جهان از بقایای ستارگان مرده ایجاد می شود. بر 
اساس شبیه سازی های انجام  شده، پروتون ها و نوترون های پوسته ی 
چروکیده ی یک ستاره ممکن است تحت فشار گرانشی بی حد و 
مرزی قرار گیرند و به صورت پیچشی از رشته مواد ماکارونی مانند، 
باید  ولی  شکست،  هم  در  نحوی  به  می توان  را  مواد  این  درآیند. 
نیروی الزم برای شکستن  برابر  میلیارد  نیرویی بسیار شدید و 10 

فوالد به آن وارد کنید.
هامیا حلقه دارد

در  و  نپتون  آن سوی  که  دارد  وجود  هامیا  نام  به  کوتوله ای  سیاره 
کمربند کویپر دور خورشید می چرخد و ویژگی های شناخته  شده ای 
کشیده  آن  شکل  هستند.  کافی  بودنش  عادی  غیر  برای  که  دارد 
است، دو ماه دارد و روزش تنها 4 ساعت طول می کشد؛ که درواقع 
خورشیدی  سامانه  بزرگ  اشیاء  میان  در  را  چرخش  سریع ترین 
این  از  هامیا   ،2017 سال  در  ولی  است.  داده  اختصاص  خود  به 
روبروی یک  از  هنگامی که  را  آن  ستاره شناسان  هم عجیب تر شد؛ 
بسیار  حلقه های  که  بردند  پی  و  کردند  مشاهده  می گذشت  ستاره 
باریکی دور آن می چرخند. این حلقه ها احتماالً نتیجه برخوردی در 

دور  گذشته های 
بوده اند.

ماهی که ماه دارد
ماه  از  زیباتر 
ماهی  چیست؟ 
ماه  دور  که 
بچرخد؛  دیگری 
نام  که  پدیده ای 
اینترنت  در  را  آن 
گذاشته اند.  ماه ماه 
که  اشیاء  این 
زیرماه،  را  آن ها 
پدرماه،  ماهک، 
مآه  و  جفت ماه 
نیز می نامند، هنوز 
به صورت  فقط 
در  و  تئوری 

نظریه ها وجود دارند، ولی بر اساس محاسبات اخیر، تشکیل آن ها 
به  هیچ  وجه غیرممکن نیست. احتماالً ستاره شناسان به زودی یکی 

از آن ها را کشف می کنند.
کهکشانی بدون ماده تاریک؟

ماده تاریک )ماده ای اسرارآمیز که 85 درصد کل جرم ماده هستی 
را تشکیل می دهد( چیز عجیبی است. ولی محققان دست کم درباره 
یکی از ویژگی های آن مطمئن هستند: ماده تاریک همه جا هست. به 
همین دلیل بود که اعضای یک تیم تحقیقاتی در مارس 2018 پس از 
مشاهده کهکشان منحصربه فردی که ظاهراً هیچ ماده تاریکی نداشت، 
دچار به هم ریختگی فکری شدند. تحقیقات بعدی دانشمندان نشان 
تاریک دارد و تحقیقات  ماده  این شیء شگفت آور درواقع  داد که 
بعد از آن نیز به این باور تناقض آمیز انجامیدند که ماده تاریک اصاًل 

در هستی وجود ندارد. ستاره شناسان گرامی، حرفتان را یکی کنید!
نامعمول ترین ستاره

دانشگاه  از  همکارانش  و  بویاژیان  تبیتا  ستاره شناس  هنگامی که 
 KIC  846285 کِی آی سی  نام  به  ستاره ای  بار  نخستین  اِستِیت  لوئیزیانا 
846285 را مشاهده کردند، ذهنشان آشفته شد. این ستاره که لقب »ستاره 
تَبی« را به آن داده اند، در بازه های زمانی نامنظم و به مدت زمان های متفاوت 
و گاه تا 22 درصد تیره می شد. نظریه های گوناگونی در مورد آن ارائه شد 
که یکی از آن ها احتمال وجود یک ابرسازه ساخته دست موجودات فضایی 

تیره  دارند علت  باور  بیشتر محققان  امروزه  بود؛ ولی 
شدنش یک حلقه گرد و غبار غیرعادی است که آن را 

احاطه کرده است.
هایپریون سرشار از الکتریسیته

عنوان »عجیب ترین« ماه سامانه خورشیدی را می توان 
به اجرام سماوی بسیاری نسبت داد: قمر آتش فشانی 
ولی  نپتون.  سیاره  آبفشان  قمر  مشتری،  سیاره  آیوی 
زحل  سیاره  هایپریون  قمر  به  را  ظاهرها  عجیب ترین 
پای  سنگ  یک  به  شبیه  که  قمری  می دهند؛  نسبت 
فضاپیمای  است.  فراوان  حفره های  دارای  و  نامتوازن 
سامانه  از   2017 تا   2004 سال  از  که  ناسا  کاسینی 
زحلی )زحل و قمرهایش( بازدید می کرد، دریافت که 
هایپریون »پرتویی از ذرات« الکتریسیته ثابت را به فضا 

می فرستد.
نوترینوی راهنما

سال  دسامبر   22 که  پرانرژی ای  نوترینوی  پرتوی 
آن قدرها  به خودی خود  کرد،  برخورد  زمین  به   2017
فیزیکدانان حداقل  نبود.  و شگفت انگیز  غیرعادی  هم 
آیس کیوب  نوترینوی  رصدخانه  در  یک بار  ماهی 
آنتارکتیکا نوترینوهایی با انرژی مشابه مشاهده می کنند. 
نخستین  که  بود  آن  پرتو  این  بودن  خاص  دلیل  ولی 
را  کافی  اطالعات  خود  منشأ  درباره  که  بود  پرتویی 
در اختیار ستاره شناسان قرار  داد و آن ها را واداشت تا 
آن ها  بچرخانند.  منشأ  این  در جهت  تلسکوپ هایشان 
دریافتند که این نوترینو چهار میلیارد سال پیش از یک 
بلِیزر مشتعل به سوی زمین پرتاب شده است. این بلیزر 
دیگر  کهکشان  یک  مرکز  در  ابربزرگ  سیاه چاله  یک 
است که مواد پیرامون خودش را می خورد و آن ها را به 

این صورت باال می آورد.
کهکشان فسیل زنده

کهکشان  یک   DGSAT 1 وان  دی جی اِس اِی تی 
به اندازه  آن  بزرگی  یعنی  است؛   )UDG( فراپراکنده 
با  آن قدر  ستاره هایشان  اما  است  شیری  راه  کهکشان 
یکدیگر فاصله دارند که 
نامرئی  تقریبًا  کهکشان 
هنگامی که  ولی  است. 
سال  در  دانشمندان 
روح  کهکشان   2016
را   DGSAT 1 وار 
متوجه  کردند،  مشاهده 
برخالف  که  شدند 
فراپراکنده هایی  دیگر 
به صورت  معموالً  که 
یافت  خوشه ای 
است.  تنها  می شوند، 
این  خصوصیات 
می دهند  نشان  کهکشان 
زمانی  دوره  در یک  که 
جهان  متفاوت  بسیار 
یک  تنها  و  هستی 
میلیارد سال پس از انفجار بزرگ تشکیل شده است که 

یعنی این کهکشان یک فسیل زنده است.
تصویر دوگانه یک اختروش

اشیاء پرجرم از جمله اختروش ها نور را خم می کنند، 
به صورتی که بیشترشان تصویر اشیاء پشت سرشان را 
کج  می کنند. دانشمندان از تلسکوپ فضایی هابل برای 
به نخستین روزهای  اختروش مربوط  پیدا کردن یک 
انبساط  نرخ  بتوانند  تا  کردند  استفاده  هستی  جهان 
هستی را تخمین بزنند. آن ها دریافتند که جهان هستی، 
منبسط  سریع تری  نرخ  با  گذشته  به  نسبت  امروزه 
بود.  تضاد  در  برآوردها  دیگر  با  که  یافته ای  می شود؛ 

اکنون فیزیکدانان می بایست تحقیق کنند که آیا نظریه هایشان نادرست بوده 
است یا اتفاق عجیب دیگری در حال روی دادن است.

اشعه فروسرخی از سوی فضا
ستاره های نوترونی اشیائی بسیار چگال هستند که پس از مرگ یک ستاره 
معمولی ایجاد می شوند. آن ها معموالً امواج رادیویی یا تابش هایی با انرژی 
باالتر مانند ایکس ری را از خود منتشر می سازند، ولی در سپتامبر 2018، 
ستاره شناسان اشعه درازی از نور فروسرخ را کشف کردند که از یک ستاره 
نوترونی با فاصله 800 سال نوری از زمین می آمد؛ رویدادی که پیش از آن 
هرگز دیده نشده بود. محققان ادعا کردند که ممکن است لوح گردوغبار 

هنوز  ولی  باشد،  شده  سبب  را  سیگنال  این  نوترونی  ستاره  این  پیرامون 
به طور قطعی توضیحی برای این رویداد ارائه نشده است.

سیاره سرکشی که شفق قطبی دارد
سیاره های سرکش که توسط نیروی گرانشی از ستاره مادرشان جدا شده 
این  خاص  انواع  از  یکی  سرگردان اند.  کهشان  سرتاسر  افتاده اند،  دور  و 
سیاره ای  که  دارد  نام   SIMP J01365663+0933437 سیمپ  سیاره ها 
است که 200 سال نوری با ما فاصله دارد و میدان مغناطیسی آن 200 برابر 
میدان مغناطیسی مشتری است. این میدان آن قدر قوی است که شفق های 
تلسکوپ های  با  می توان  و  می کند  ایجاد  سیاره  در جو  را  روشنی  قطبی 

رادیویی از زمین آن ها را مشاهده کرد.

شهردار منتخب شـورای زنجان نیـامده استعفا کرد: 
عضو علی البدل شورا به داد شورای شهر زنجان رسید

مهندس رامین میرزایی 

رئیس جدید سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی 

استان زنجان شد  

هشدار دادستان 
زنجان به محتکران 
و گرانفروشان مواد 

بهداشتی

صفحه  2

  12  اشیای عجیبی که در فضای بیکران هستی
 سرگردان هستند! 

 12  اشیای عجیبی که 

در فضای بیکران هستی

 سرگردان هستند! 

با آمدن کرونا روزها  هم دیر می گذرد 

باکمک هم کرونا را شکست می دهیم

     مهندس رزاق محمدی عضو جدید شورا شد

سدهای پُر »نوید« 
سال پر رونق 

برای کشاورزی 
دیار خمسه




