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بررسی معماری خانه های تاریخی نجف آباد

عاطفــه کرباســی اســتادیار دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه 
ــا ســالیانی  ــاد شــهری اســت کــه ت شــهید بهشــتی گفــت: »نجف آب
ــوز بافــت تاریخــی خــود را حفــظ کــرده وهــر  ــه چنــدان دور، هن ن
ــا  ــود ؛ ام ــده ب ــه ش ــراوان احاط ــات ف ــا باغ ــز ب ــار ســمت آن نی چه
ــای تاریخــی  ــه ه ــر خان ــب و نوســازی گریبانگی ــی اســت تخری مدت
ــن شــهر  ــون ای ــات پیرام ــت باغ و خشکســالی و توســعه شــهری آف

شــده اســت.«
او  افــزود: »بدیــن ترتیــب و بــا توجــه بــه آنکــه تــا بــه حــال تحقیــق 

قابــل توجهــی در بــاب معمــاری خانــه هــای ایــن شــهر انجــام نشــده 
بــود، الزم بــود پــس از دســت دادن کامــل خانــه هــای باقیمانــده از 
ــر، نقشــه  ــه ای شــامل تصاوی ــک، مجموع گذشــت هــای دور و نزدی
هــا و شــرحی از چگونگــی زندگــی گذشــته و حــال در ایــن خانــه هــا 
ــد شــمایی از چگونگــی  ــا در ســال هــای آینــده بتوان ــد ت فراهــم آی

معمــاری خانــه هــای تاریخــی ایــن شــهر بــه دســت دهــد.«
ــه هــای پژوهــش حاضــر  ــح کــرد: »از مجموعــه خان کرباســی تصری
تعــداد اندکــی خانــه هــای فاخــر تــر یــا ثبــت شــده و تعــداد زیــادی 

خانــه هــای غیــر فاخــر و متعلــق بــه مــردم عــادی هســتند.«
ایــن اســتادیار دانشــگاه گفــت: »در کنــار دالیلــی چــون تأمیــن تنوع 
درانــدازه، قدمــت، موقعیــت و شــکل معمــاری نمونــه هــا، موثرتریــن 
ــا،  ــه ه ــه خان ــدن ورود ب ــن ش ــا، ممک ــه ه ــاب خان ــل در انتخ عام
یعنــی کســب مجــوز ورود از ســوی مالــکان بــود کــه در عیــن حــال 
ــز محســوب مــی  ــن دشــواری هــای تحقیــق حاضــر نی از مهــم تری

شــود.«
ــه  ــل خان ــد از بررســی چه ــت و بع ــت: »در نهای ــن پژوهشــگر گف ای

در قالــب تصاویــر، نقشــه هــای معمــاری و متنــی توصیفــی در بــاب 
ــال  ــته و ح ــه در گذش ــاری در خان ــی ج ــی اجتماع ــد و زندگ کالب
ــر مشــخصات مشــترک و تکــرار شــونده در  جمــع بنــدی مبتنــی ب
کلیــت،  اجــزای کالبــدی و نحــوه زندگــی در خانــه هــا حاصــل شــده 
کــه مــی توانــد قدمــی کوچــک در مســیر فهــم معمــاری تاریــخ شــهر 

ــان آن باشــد.« ــوان محــل زندگــی مردم ــه عن ــاد ب نجف آب

تحقیق در باب معماری 40 خانه تاریخی شهرستان نجف آباد 
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی در اولیــن جلســه ســاماندهی اوقــات فراغــت جوانــان  
ــدار  ــه بخش ــدای جلس ــت .در ابت ــور یاف ــد  حض ــکیل ش ــت تش ــداری مهردش ــه در بخش ک
ــه گزارشــی پیرامــون برگــزاری جلســه و  دســتور کارجلســه پیرامــون  مهردشــت ضمــن ارائ
گرامــی داشــت ســالگرد ارتحــال حضــرت امــام خمینــی )ره( ، قیــام خونیــن ١٥ خــرداد ، روز 

قــدس و ســاماندهی اوقــات فراغــت  اشــاره نمــود .
ســعید باقــر پــور بــا اشــاره  بــه لــزوم ســاماندهی اوقــات فراغــت جوانــان در منطقــه  گفــت 
: جوانــان سرشــار از انــرژی و هیجــان هســتند و بایــد راه هایــی بــرای تخلیــه ایــن انرژی هــا 

در نظــر گرفــت .
در ادامــه رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه اینکــه 
برنامــه ریــزی بــرای اوقــات فراغــت بســتر مناســبی بــرای بــروز اســتعداد هــای نوجوانــان و 
جوانــان اســت  ؛ گفــت : کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد  یکــی از مهــم تریــن پایــگاه 
ــن  ــت ای ــا اســتفاده از ظرفی ــه ب ــد  ک ــی رون ــه شــمار م ــت شهرســتان ب ــات فراغ ــای  اوق ه
کانــون هــا مــی تــوان در راســتای شــکوفا کــردن و تقویــت روحیــه جوانــان اســتفاده نمــود .

ســید حســن لــوح موســوی بــا اشــاره بــه وجــود انجمــن خوشنویســان در منطقــه مهردشــت 
، آموزشــگاه هــای آزاد هنــری و انجمــن هــای ادبــی گفــت : بــا برگــزاری کاس هــای اوقــات 
فراغــت در مراکــز مذکــور مــی تــوان از پتانســیل هــا و ظرفیــت هــای موجــود در ایــن راســتا 

در جهــت  تحقــق  و ایجــاد مهــارت هــای جوانــان قــدم هــای مثبتــی را برداریــم .
وی همچنیــن بــا توجــه بــه فرارســیدن ســالگرد ارتحــال حضــرت امــام خمینــی )ره( پیشــنهاد 

برگــزاری مســابقه  صحیفــه نــور در ســطح شهرســتان و بخــش مهردشــت را ارائــه داد.

ساماندهی اوقات فراغت در مهردشت

صادرات بیست هزار دالری

ــواده،  ــج زن سرپرســت خان ــری بیــش از بیســت و پن ــه کارگی ــا ب ــاد ب ــه ای در نجــف آب خیری
ــدازی  ــات را راه ان ــدارس و کارخانج ــاس کار م ــپزخانه، لب ــای آش ــرویس ه ــواع س ــدی ان تولی

ــد. ــی کن ــم بازاریاب ــارج از کشــور ه ــرده و توانســته محصــوالت خــود را خ ک
ایــن مجموعــه کــه بــا هــدف خــارج کــردن ایــن زنــان از چتــر حمایتــی ارگان هــا و مجموعــه 
هــای خیریــه فعالیــت مــی کنــد، سفارشــی از قطــر بــرای دوخــت لبــاس کار گرفتــه کــه طــی 
آن هــر دو مــاه یــک بــار دو هــزار دســت لبــاس بــا ارز آوری بیســت هــزار دالر بــه ایــن کشــور 

عربــی صــادر مــی کنــد.

فرزندان خانه مهر در افطار رمضان

در ضیافــت افطــار مــاه مبــارک رمضــان در محفــل صمیمانــه 
کــودکان خانــه مهــر اداره بهزیســتی شهرســتان، معــاون اســتاندار و 
فرمانــدار شهرســتان ویــژه بــه همــراه نماینــده معــزز ولــی فقیــه و 
امــام جمعــه شــهر نجــف آبــاد، معــاون اداره بهزیســتی کل اســتان 
ــدار، رئیــس اداره  ــی فرمان ــزی و عمران ــه ری ــاون برنام ــان، مع اصفه
ــریف و  ــران ش ــئولین و خی ــی از مس ــتان و جمع ــتی شهرس بهزیس

ــد. ــم شهرســتان شــرکت نمودن فهی

شورای مبارزه با مواد مخدر 

ــاون  ــت مع ــه ریاس ــدر ب ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی مب ــورای هماهنگ ش
ــی و  ــاون سیاس ــور مع ــژه و حض ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان اس
ــزار  ــتان برگ ــی شهرس ــای اداری و اجرای ــدار و روس ــی فرمان اجتماع
گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی ضمــن تقدیــر از فعالیــت هــای 
ــوداگران  ــدر و س ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــتای مب ــه در راس ــورت پذیرفت ص
ــه دور از  ــجم و ب ــزی منس ــه ری ــزوم برنام ــوز، ل ــه خانمانس ــن مقول ای
مــوازی کاری را امــری ضــروری و بــا اهمیــت برشــمردند کــه همــکاری 
و تعامــل همــه ســازمان هــا، نهادهــا و ادرات را مــی طلبــد. ایشــان در 
ادامــه بــر ضــرورت آمــوزش و فرهنــگ ســازی، دو مولفــه بنیادیــن در 
راســتای مبــارزه بــا مــواد مخــدر و مقابلــه بــا آســیب هــای اجتماعــی 

ــد. ــح کردن ــد و تصری ناشــی از آن تاکی

حضور در برنامه زنده یک شهر ضیافت 

ــدار  ــراه فرمان ــه هم ــژه ب ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
شهرســتان تیــران و کــرون، دادســتان شهرســتان نجف آباد، مســئولین 
اداری و اجرایــی و خیــران فهیــم و شــریف شهرســتان در برنامــه یــک 
ــه مراســم جمــع آوری کمــک  ــه ب ــان ک ــت شــبکه اصفه شــب ضیاف
هــای مردمــی در محوریــت بــا رفــع دیــون زندانیــان غیر عمــد و آزادی 
ــه  ــه ب ــم ک ــن مراس ــد.  در ای ــرکت نمودن ــاص دارد، ش ــان اختص ایش
صــورت مســتقیم از طریــق شــبکه اســتانی اصفهــان پوشــش ملــی داده 
مــی شــود، عــاوه بــر کمــک هــای گســترده مردمــی کــه بــه صــورت 
غیــر حضــوری و حضــوری از طریــق درگاه هــای الکترونیکــی بانــک هــا 
صــورت مــی پذیرفــت فــی المجلــس نیــاز میلیونــی دو زندانــی غیــر 
ــه  ــق در برنام ــان ح ــه صاحب ــان ب ــد ایش ــت تعه ــت پرداخ ــد جه عم

زنــده محقــق گردیــد کــه تحســین همــگان را در برداشــت.

برگزاری آزمون خوشنویسی

هــم زمــان بــا آزمــون سراســری  خوشنویســی در ســطح کشــور ، آزمــون خوشنویســی در نجــف 
ــاز     ــا  ممت ــی ت ــف خوشنویســی و از خــط مقدمات ــاد  و بخــش مهردشــت در ســطوح مختل آب

برگــزار گردیــد .
ــه  ــاد  و  انجمــن خوشنویســان منطق ــه همــت انجمــن خوشنویســان نجــف آب ــون ب ــن آزم ای
مهردشــت و بــا نظــارت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان در محــل مجموعــه فرهنگــی 

هنــری آســمان و دفتــر انجمــن علویجــه برگــزار شــد .

دانشگاه فرهنگیان شهرستان نجف آباد 

رئیــس دانشــگاه فرهنگیــان بــا معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ــه  ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــزز ول ــده مع ــژه و نماین ــتان وی شهرس
ــهید  ــگاه ش ــائل دانش ــوص مس ــدار و در خص ــاد دی ــف آب ــهر نج ش
آیــت بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد. در ایــن دیــدار مهنــدس 
ــی،  ــوزش کادر فن ــعه آم ــرورت توس ــر ض ــخنانی ب ــی س ــی، ط راع
ــز  ــری در مراک ــت بکارگی ــده جه ــی زب ــت معلمان ــی و تربی پژوهش
آموزشــی شهرســتان تاکیــد نمودنــد. ایشــان در ادامــه بــا اشــاره بــه 
ــای الزم  ــاخت ه ــود زیرس ــتان و وج ــی شهرس ــای علم ــت ه ظرفی
در مرکــز آمــوزش عالــی شــهید آیــت خواســتار حمایــت و تقویــت 
ــی و پژوهشــی  ــق علم ــک قطــب موف ــوان ی ــه عن ــن دانشــگاه ب ای

ــد. گردیدن

 کارگاه امداد و نجات 

کارگاه مقدماتــی امــداد و نجــات توســط هیــأت ورزش هــای رزمــی شهرســتان با شــرکت ٥0 
نفــر در خانــه هنرهــای رزمــی ذوالفقــار بــا تدریــس علــی ســلیمانی، محمدحســین مردانی و 

مهــدی علــی بیگــی برگزار شــد.

رکوردشکني دانشگاه آزاد

ــذب  ــورد ج ــه رک ــرد ک ــام ک ــاد اع ــد نجف آب ــامي واح ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
طرح هــاي پژوهشــي برون دانشــگاهي و صنعتــي و کســب درآمدهــاي غیرشــهریه اي 

در ایــن واحــد دانشــگاهي شکســته شــد.
امیررضــا نقــش اظهــار کــرد: ایــن واحــد دانشــگاهي در ســال ١397 بــراي 
نخســتین بار در تاریخچــه فعالیــت خــود توانســت بالــغ بــر 3٥ میلیــارد ریــال طــرح 
پژوهشــي بــرون دانشــگاهي و صنعتــي و ٥/2١ درصــد درآمــد غیرشــهریه اي نســبت 

ــد. ــه شــهریه دریافتــي جــذب کن ب
وي افــزود: در سیاســت هاي کان دانشــگاه آزاد اســامي و رویکــرد جدیــد مدیریتــي 
در ایــن دانشــگاه ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه از جایــگاه ویــژه و حساســي برخــوردار 
مســئله  محــور  و  کاربــردي  پژوهش هــاي  و  دانش بنیــان  فعالیت هــاي  و  بــوده 

ســرلوحه اهــداف دانشــگاه اســت.
ــد  ــتا واح ــن راس ــه داد: در ای ــاد ادام ــد نجف آب ــامي واح ــگاه آزاد اس ــس دانش رئی
ــران و  ــز ای ــي در مرک ــوزش عال ــه آم ــن مجموع ــزرگ تری ــوان ب ــه عن ــاد ب نجف آب
ــي و  ــاالي داخل ــار ب ــور و اعتب ــتقل در کش ــه مس ــا درج ــع ب ــد جام ــي از دو واح یک
ــغ  ــا جــذب بال ــا برنامــه ریــزي جامــع و هدفمنــد توانســت ب بین المللــي، ســال 97 ب
بــر 3٥ میلیــارد ریــال طــرح پژوهشــي بــرون دانشــگاهي از صنعــت دو برابــر بودجــه 

ــد. ــق کن ــده را محق ــي ش پیش بین

آزمون ارتقا کمربند رشته فایت رنجر

ــای  ــأت ورزش ه ــرم( هی ــال ف ــر )مارش ــت رنج ــبک فای ــد س ــا کمربن ــون ارتق آزم
رزمــی شهرســتان نجــف آبــاد بــا شــرکت ٥4 نفــر در دو باشــگاه ارمغــان و آبتیــن 

ــی گــری مرضیــه قاهــری برگــزار شــد. ــه مرب ب

صعود به قله الوند و کالغ الن همدان
برنامــه صعــود بــه قلــه  3430 متــری الونــد همــدان و قلــه 34١0 متــری کاغ الن 
ــه  ــر ب ــا شــرکت ١٥ نف ــاد ب ــردان نجــف آب ــوردی ف ــدان توســط باشــگاه کوهن هم

سرپرســتی غامعلــی ســلیمان نــژاد اجــرا شــد.
افراد شرکت کننده :

ــین  ــی، حس ــد معین ــری، محم ــر دبی ــژاد، اکب ــلیمان ن ــی س ــی، عل ــد همایون وحی
رحیمــی، احمــد دبیــری، وحیــد رســتمی، ســعید حــق پرســتی، محمدرضا رضــازاده، 
حــاج صادقیان،محمــد حــاج امینــی، هاجــر پارســاکیا، افســانه نورمحمــدی، الهــام 

ایوبــی پــور و مریــم کریمــی
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

ــاد در مســابقات اســتان جــام مــوالی  کشــتی گیــران شهرســتان نجــف آب
ــه کســب 9 مــدال شــدند. عرشــیان موفــق ب

ــی  ــتی آزاد و فرنگ ــابقات کش ــاد در مس ــف آب ــتان نج ــتی شهرس ــم کش تی
خردســاالن اســتان جــام مــوالی عرشــیان موفــق بــه کســب 3 مقــام اول، ١ 

مقــام دوم و ٥ مقــام ســوم شــدند.
محمدعلــی پناهــی و جــواد امینــی از شهرســتان نجــف آبــاد بــه عنــوان داور 

در ایــن مســابقات قضــاوت کردنــد.

مقام های کسب شده
کشــتی  صالحی)خانــه  امیــد  و  قربانــی  ابوالفضــل  قربانــی،  مهــدی 

اول مقــام  کهریزســنگ(   
حسین صالحی )خانه کشتی کهریزسنگ(   مقام دوم

محمد صالحی، حسین شمسی، امیرمحمد صالحی، جال قربانی)خانه 
کشتی کهریزسنگ( و امیرحسین خزاییلی )شهید سمندری(    مقام سوم

مربیان : مرتضی نقدی، علی رضاییان و علی علی محمدی
سرپرست : احمد قربانی  مدیر تیم ها : حسنعلی هنرمند

نجف آباد ماهیانه ۱۵0 میلیون تومان صدقه می دهد

رییــس کمیتــه امــداد شهرســتان گفــت: در حــال حاضــر بیــش از 
ســی و ســه هــزار صنــدوق جمــع آوری صدقــات مردمــی در ســطح 
ــه  ــا ماهیان ــق آن ه ــه شــهروندان از طری ــال اســت ک شهرســتان فع
ــراد  ــه اف ــان ب ــون توم ــاه میلی ــد و پنج ــا یکص ــت ت ــد و بیس یکص

ــد. ــک می دهن ــه کم ــن مجموع ــش ای ــت پوش تح

اختراع یک دانش آموز برای بهبود گردش خون

ــی  ــد کف ــریح فوای ــا تش ــاد ب ــمای نجف آب ــرع س ــوز مخت دانش آم
ــن  ــراع کــرده اســت، گفــت: ای کفــش هوشــمند کــه به تازگــی اخت
ــر  ــی تأثی ــای عصب ــان درده ــون و درم ــود گردش خ ــر بهب ــی ب کف

ــتقیم دارد. مس
ــاد  ــمای نجف آب ــطه دوره دوم س ــوز متوس ــرب دانش آم ــیا ع عرش
ــدگان نقــره ای چهارمیــن  ــرار گرفتــن بیــن برگزی ــا ق موفــق شــد ب
جشــنواره ملــی دانش آمــوزی ابن ســینا و کســب حدنصــاب امتیــاز، 
ــات  ــی اختراع ــابقات بین الملل ــنواره ها و مس ــور در جش ــوز حض مج
ــنواره  ــال 20١9، جش ــات پرتغ ــوم و اختراع ــابقات عل ــه مس ازجمل
علمــی دســتاوردها و اختراعــات کره جنوبــی 20١9، مســابقات 
ــوم و  ــابقات عل ــارات، مس ــن ام ــای نوی ــوم و تکنولوژی ه ــی عل جهان

ــد. ــپانیا را کســب کن ــان اس ــات نوجوان اختراع

 مرکز تخصصی رشد هنر
ــه همــراه  ــاد ب رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان  نجــف آب

ــد کــرد. جمعــی از کارکنــان اداره ار مرکــز رشــد تخصصــی  هنــر بازدی
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  شهرســتان نجــف آبــاد هــدف از ایــن 
بازدیــد  را راه انــدازی و آمــاده ســازی بســترهای مناســب  بــا هــدف  توســعه 
ــی  ــبک زندگ ــج س ــا و تروی ــی و احی ــعه اجتماع ــی  و توس ــاد مقاومت اقتص
اســامی ایرانــی عنــوان کــرد و گفــت : بــا توجــه بــه ویــژه بــودن  شهرســتان 
ــت و  ــودن ظرفی ــن دارا ب ــا  و  همچنی ــه ه ــی زمین ــاد  در تمام ــف آب نج
اســتعداد بــاال   وجــود چنیــن مرکــزی در شهرســتان الزم اســت تــا بتوانیــم 

شهرســتان را در کشــور مطــرح نماییــم .

نشست اصحاب رسانه با رئیس جهاد کشاورزی
 جمعــی از خبرنــگاران و اصحــاب رســانه بــا  انصــاری مدیــر جهــاد کشــاورزی 

نجــف آبــاد دیــدار و گفــت و گــو  نمودنــد.
ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــاد  ــتای ایج ــا در راس ــن دیداره ــه ای ــان اینک ــا بی ــاد ب ــف آب ــتان نج شهرس
ــا مدیــران دســتگا هــا و ادارات شهرســتان  تعامــل اصحــاب خبــر و رســانه ب
برگــزار شــده اســت ؛ گفــت : نقــش اصحــاب خبــر و رســانه در شــفاف ســازی 
ــی  ــاس  و حیات ــیار حس ــردم بس ــه م ــح ب ــر صحی ــاندن خب ــات و رس اطاع
اســت و خبرنــگاران مــی تواننــد بــا ارائــه اطاعــات صحیــح  ، نقــش آگاهــی 

ــند. ــته باش ــه را داش ــازی  جامع ــالم س بخشــی  و س
ــا ارائــه  ــاد  ب  در ایــن نشســت   انصــاری رئیــس جهــاد کشــاورزی نجــف آب
گزارشــی از  وضعیــت زیــر مجموعــه  هــا  و فعالیــت هــای جهــاد کشــاورزی  
ــاب  ــکاری اصح ــی و هم ــود  و  هماهنگ ــی نم ــگاران قدردان ــور خبرن از حض

ــا جهــاد کشــاورزی را   مناســب ارزیابــی نمــود . رســانه  ب

نشست نمایندگان چاپخانه های دیجیتال
ــه  ــدگان چاپخان ــدار نماین ــامی در دی ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن  رئی
ــن نشســت  ــزاری ای ــداف  برگ ــه اه ــا اشــاره ب ــال شهرســتان ب ــای دیجیت ه
اظهــار داشــت :  تــاش مــا  پیگیــری مشــکات و مطالبــات چاپخانــه داران   
ــه  ــجم  ب ــزی منس ــه ری ــت و برنام ــا مدیری ــم ب ــا بتوانی ــت ت ــتان اس شهرس

ــم . ــیدگی نمایی ــف رس ــن صن ــکات ای مش
ــه  ــه اعــام تداخــات صنفــی و ارائ ــا اشــاره ب ــوح موســوی ب ســید حســن ل
ــا  ــت ب ــزاری نشس ــا برگ ــده ب ــه آین ــت : در جلس ــار داش ــکار اظه ــد راه چن
ــتان و  ــات شهرس ــای تبلیغ ــون ه ــن کان ــف و انجم ــه صن ــئول اتحادی مس
تعامــل بــا یکدیگــر ســعی  مــی شــود  یــک مرجــع جهــت پیگیــری شــکایات 

ــم .   ــف  مشــخص نمایی ــن صن و مشــکات ای
ــم  ــل مه ــی از عوام ــر را یک ــا یکدیگ ــی ب ــم افزای ــارکت و ه ــت مش وی رعای
ــه از فرصــت  ــر مشــکات دانســت و خواســتار اســتفاده بهین ــدن ب ــق آم فائ

ــای پیــش رو شــد .  ه
اشتغال زایی کارآفرین نجف آبادی برای پنج معلول

یوســفی کارآفریــن نجــف آبــادی بــرای پنــج معلــول تحــت پوشــش 
ــف  ــتی نج ــت. اداره بهزیس ــرده اس ــتغال ک ــاد اش ــتی ایج بهزیس
آبــاد، در ســال 97 بــرای هفتــاد نفــر تســهیات خــود اشــتغالی بــا 
ــت  ــان پرداخ ــون توم ــد میلی ــارد و چهارص ــوع ارزش ١١میلی مجم

کــرده اســت.

تقدیر متفاوت خیر نجف آبادی از کارگران فصلی

روایت محمد مغزی رییس اداره کار نجف آباد:
ــه  ــام جمع ــل ام ــهر مث ــد ش ــئوالن ارش ــا مس ــر، ب ــب روز کارگ ش
ــدای  ــا اه ــا ب ــم ت ــرده بودی ــده ک ــع وع ــجد جام ــدار در مس و فرمان
ــه در  ــران نمون ــی از برخــی کارگ ــای ناقابل ــای گل و هدای شــاخه ه

ــم. ــر کنی ــف تقدی ــای مختل ــش ه بخ
تقدیــر از ایــن کارگــران کــه تمــام شــد، شــاهد اقدامــی بودیــم کــه 
شــخصا در طــول ســال هــای خدمــت در مجموعــه اداره کار، کمتــر 
ــوده ام. خیــری کــه نمــی خواهــد نامــش فــاش شــود،  شــاهدش ب
ــراغ  ــود س ــه ب ــته و رفت ــت گذاش ــاعتی وق ــد س ــح آن روز چن صب

ــه راه کار مــی ایســتند. نقاطــی کــه کارگــران فصلــی چشــم ب
بــه آن هایــی کــه تــا حوالــی ١0 صبــح کاری گیرشــان نیامــده بــود، 
ــود.  ــه مراســم مســجد جامــع دعوتشــان کــرده ب برگــه ای داده و ب
بــرای هــر کــدام شــاخه گلــی و یــک کارت هدیــه 70 هــزار تومانــی 

تــدارک دیــده بــود.
معتقــد بــود: »ایــن هفتــاد تومــان شــاید چیــز زیــادی نباشــد ولــی 
توانــم همینــه و بــا ایــن پــول شــاید تــا حــدودی جبــران کار نرفتــن 

ایــن عزیــزان در روز کارگــر بشــود.«

کسب مقام کشتی گیران 

تعیین سرپرست شهرداری نجف آباد
ــت: در  ــاد گف ــف آب ــهر نج ــامی ش ــورای اس ــس ش ــی ریی ــم ابوتراب ابراهی
پــی اســتعفای مســعود منتظــری از ســمت شــهرداری ایــن شــهر، جلســه 

ــد. ــه ش ــتعفای او پذیرفت ــزار و اس ــهر برگ ــورای ش ش
ــاد اســتعفای  ــزود: درجلســه شــب گذشــته شــورای شــهر نجــف آب وی اف
ــا پنــج رای موافــق از مجمــوع 9 رای پذیرفتــه و محمــد مغــزی  شــهردار ب

ــه عنــوان سرپرســت تعییــن شــد. ــم مقــام شــهرداری ب قائ
منتظــری از شــهریور ١392 تاکنــون شــهردار نجــف آبــاد بــود و گفتــه مــی 
شــود بــرای شــرکت در رقابــت هــای انتخاباتــی مجلــس شــورای اســامی از 
ســمتش اســتعفا داده و محمــد مغــزی نیــز از همــان زمــان تاکنــون قائــم 

مقــام شــهرداری را برعهــده داشــته اســت.
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

جلســه هــم اندیشــی روابــط عمومــی هــا و اصحــاب رســانه هــای شهرســتان بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان  
ویــژه و بــا حضــور نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه شــهر نجــف آبــاد، بخشــداران مرکــزی و مهردشــت، رئیــس اداره فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی شهرســتان، تنــی چنــد از روســای دســتگاه هــای اداری و اجرایــی و مســئوالن روابــط عمومــی هــای شهرســتان و 
اصحــاب رســانه در ســالن اجتماعــات فرمانــداری برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه حجــت االســام و المســلمین حســناتی نماینــده 
ــخ بشــری  ــه تاری ــر پهن ــی گســترده ب ــخ ارتباطــات را تاریخــی غن ــی، تاری ــط عموم ــک روز ارتباطــات و رواب ــا تبری ــه ب ــی فقی ول
برشــمردند و از اصحــاب رســانه و روابــط عمومــی هــا خواســتند تــا در مــورد نشــر اخبــار مقولــه اخــاق را رعایــت و از پیامدهــای 
ســوء نظیــر ناامیــدی، یــاس و تشــویش اذهــان دوری کننــد. ایشــان شــغل روابــط عمومــی هــا را از جملــه مشــاغل تاثیرگــذار، 
بســیار حســاس و ظریــف خواندنــد و شــاغان ایــن پســت را از دروغ پــردازی، کــژ اندیشــی و بــد اخاقــی برحــذر و بــه صداقــت، 
ــا تبریــک روز روابــط  ــژه ب ــدار شهرســتان وی ــد. در ادامــه  فرمان امانتــداری، خویشــتنداری و پیمــودن صــراط صحیــح امــر نمودن
ــر شــمردند. ایشــان  ــه توانمنــدی افــکار عمومــی و ســپهر اجتماعــی ب عمومــی و ارتباطــات ایــن روز را نمــاد اعتبــار و احتــرام ب
جایــگاه روابــط عمومــی هــا را جایگاهــی فــرا بخشــی، تاثیرگــذار و ویتریــن تمــام نمــای هــر ســازمان خواندنــد. مهنــدس راعــی بــا 
بیــان اینکــه حضــرت زینــب )س( مســئول روابــط عمومــی قیــام کربــا بودنــد، از جایــگاه واالی روابــط عمومــی در دیــن مبیــن 
اســام بــه تبییــن کام پرداختنــد و از روابــط عمومــی هــا خواســتند تــا در تعاملــی پویــا بــا اصحــاب رســانه در دسترســی افــکار 
عمومــی بــه اخبــار جدیــد منطبــق بــا اصــول و ارزش هــای خبــری بــه شــیوه ای ســنجیده و بــر پایــه ســبک هــای خبرنویســی 
رایــج و متعــارف کوشــا باشــند. ایشــان از خبرنــگاران و صاحبــان رســانه خواســتند تــا مراقــب تولیــد محتــوای اخبــار بــا رعایــت 
اصــول آکادمیــک ســوژه یابــی و ســوژه پــردازی باشــند چــرا کــه در دنیــای امــروز آنچــه بــای جــان روابــط عمومــی هــا و رســانه 
هــا شــده اســت مقولــه اخبــار کــذب یــا جعلــی اســت. در ادامــه فرمانــدار بــر برگــزاری کارگاه روزنامــه نــگاری نویــن بــرای روابــط 
عمومــی هــا و خبرنــگاران در همــکاری بــا خانــه صنعــت و معــدن شهرســتان تاکیــد نمودنــد. در پایــان ایــن مراســم لــوح هــای 
تقدیــر از ســوی فرمانــدار  و رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان بــه رســم تجلیــل بــه اعضــای جلســه اهــدا گردیــد.

نوبهار ُحسن
رمضــان معطــر شــده اســت از عطــر خــوش بــوی یاســمن اهــل بیــت )ع(، از ُحســن »حســن« کــه 

گام بــر گســتره زمیــن نهــاده و جهانــی را منــور ســاخته اســت.
فرشتگان به پای کوبی پرداخته اند و اسحار این شب ها، پیام آور نور و روشنی اند.

در نیمــه رمضــان، نــور حــق جلــوه کــرده اســت و دومیــن امــام نــور، پــای بــر زمیــن نهــاده و آن را 
متبــرک کــرده اســت.او امــام مجتبــی )ع(، ســید نجیبــان اســت و بــه یمــن ایــن میــالد، شــیعیان 

علــی )ع( از شــادی در قالــب تــن نمی گنجنــد و شــادی نوشــان کوثــر محبــت اوینــد.

موقعیت فعلی:
نجف آباد ،خیابان امام خمینی، کوچه شهید باستانی

مشخصات بنا:
خانــه مهرپــرور دارای عرصــه ای بــه مســاحت حــدود 360 مترمربــع 

ست. ا
مجموعــه فضاهــای ایــن خانــه در قالــب یــک فرم مســتطیل شــکل 
ــه  ــه دارای دو جبه ــه ک ــای گرفت ــیعی ج ــاط وس ــرف حی در دو ط

اصلــی شــمالی و جنوبــی اســت.
بــر اســاس ســبک معمــاری) دو جبهــه ای شــمالی-جنوبی(، شــیوه 

انــواع طــاق بنــدی هــا، شــکل و نحــوه گســترش پــان مرکــزی، نوع 
تزیینــات پیــش ســاخته آجــری و کاربــری هــای فضاهــای جبهــه 
شــمالی و زیرزمیــن خانه،ســقف تیرپــوش تاریــخ ســاخت بنــا را مــی 

تــوان متعلــق بــه اواخــر دوره قاجــار و اوائــل پهلــوی اول دانســت.
ورودی بنــا در قســمت جنــوب غربــی واقــع شــده کــه بوســیله 
ــه  ــارج را ب ــای خ ــی- فض ــه روش روم ــی ب ــا طاق ــتی - ب هش
ــوض  ــکل از ح ــاط متش ــازد. حی ــی س ــط م ــه مرتب ــاط خان حی
ــت. ــه آن اس ــه قرین ــد و دو باغچ ــوس کن ــا دو ق ــی ب ــنگی لچک س

ــدر  ــه دری ــاق س ــراه دو ات ــه هم ــین ب ــی و شاهنش ــاالر اصل ت
طرفیــن فضاهــای چیــده شــده در جبهــه شــمالی مــی باشــند. 

چهــار ســتون چوبــی بــا پایــه ســتون ســنگی و مقطعــی مربــع 
ــد. ــر دوش دارن ــا را ب ــوان شــمالی بن ــع ای ســقف مرتف

پنجــره هــای دو اشــکوب هالــی شــکل، طــاق نماهــای متعــدد 
ــاب  ــای ق ــره ه ــا گ ــبک ب ــی مش ــای چوب ــا، دره ــه دری ه س
ــام  ــره ای جفت،رخب ــای کنگ ــره ه ــلیمی، گ ــرح اس ــدی ط بن
تزییــن شــده بــا آجرهــای قالبــی موســوم بــه ســرلوح یــا کلــه 
ــی از  ــروزه ای و نمای ــی فی ــس کاش ــای از جن ــی، ازاره ه گرگ
ــد. ــی آین ــه حســاب م ــا ب ــای بن ــی ه ــراش از زیبای ســنگ پاکت

زیرزمیــن خانــه در ضلــع شــمالی بــا جرزهــای قطــور و ســقفی 
ــی  ــا فضــای فوقان ــاوت ب ــه و متف ــدی خفت ــوع پوشــش گنب از ن

خــود شــامل مطبــخ، حــوض خانــه بــا دو دهلیــز بــا تــاق گهــواره 
ای اســت.

تاریــخ ســاخت بنــا را مــی تــوان متعلــق بــه اواخــر دوره قاجــار و 
اوائــل پهلــوی اول دانســت شــهرداری نجــف آبــاد در ســال١393 
نســبت بــه بازســازی و بهســـازی ایــن خانــه تاریخــی اقــدام کرد 
ــه مــوزه مــردم شناســی شــهر  و پــس از آن ایــن مجموعــه را ب
ــاد تبدیــل نمــوده اســت. ایــن مجموعــه شــامل مــوزه  نجــف آب

مــردم شناســی اســناد و مــوزه آثــار باســتانی مــی باشــد.

خانه مهرپرور)موزه مردم شناسی نجف آباد(

 هم اندیشی روابط عمومی ها و اصحاب رسانه

به مناسبت 28 اردیبهشت ماه روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی

به مناسبت نکوداشت روز ارتباطات و روابط عمومی


