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قابل توجه : در تمامی زمینه ها مشاوره تلفنی و یا حضوری رایگان می باشد و در صورت ثبت نام چندین دوره  
همزمان می توانید از تخفیف ویژه موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر استفاده کنید.

شبکه های اجتماعی 
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dibagarannajafabad :تلگرام
farhangsazanmoaser :اینستا

ــه و  ــد، برنام ــای جدی ــزارش رویداده ــاع از گ ــت اط جه
ــگ  ــری فرهن ــی هن ــه فرهنگ ــات موسس ــار و اطاع اخب
ــد. ــال کنی ــاال دنب ــای ب ــانی ه ــا را در نش ــر م ــازان معاص س
ــی از کاس  ــپ های ــا و کلی ــم ه ــد فیل ــی توانی ــا م ضمن

ــد. ــا ببینی ــی م ــای اجتماع ــبکه ه ــای را در ش ه

دوره های موسیقی
ــه  ــار - س ــار - ت ــو - گیت ــون - پیان ــک - ویل دف - تنب

ــه و ...  ــی - کمانچ ــودکان - ن ــار - آواز - ک ت
*جلسه اول و مشاوره در تمامی دوره ها رایگان می باشد.

ــوزان  ــور هنرآم ــا حض ــی ب ــرت آموزش ــرکت در کنس *ش
ــر ــازان معاص ــگ س ــیقی فرهن موس

ــاب  ــه انتخ ــته و ب ــا داش ــم و آق ــدرس خان ــا م *دوره ه
ــد. ــد  ش ــام خواهی ــت ن ــما ثب ش

هــر روز فیلــم هایــی از کاس هــای موســیقی  در صفحــات 
مجــازی مــا قــرار مــی گیــرد.

دوره های هنرهای نمایشی
کارگردانــی در ســه تــرم مقدماتــی و پیشــرفته و کارگاهــی 
- بازیگــری در ســه تــرم مقدماتــی و ویــژه و کارگاهــی - 
ــی و  ــم  مقدمات ــه - گری ــور و صحن ــاس و دک ــی لب طراح
پیشــرفته و حرفــه ایــی - فــن بیــان مقدماتــی و کارگاهــی  
ــرفته -  ــی و پیش ــندگی مقدمات ــی - نویس ــت مرب - تربی
نمایــش عروســکی -  عروســک ســازی - عروســک گردانی  
ــی  ــش آیین ــی  - نمای ــه گوی ــکی - قص و کارگاه عروس

ــرفته  و ... ــی و پیش ــنتی مقدمات س
* شــرکت در گــروه هــای تئاتــر و نمایــش و اجــرای عمــوم 

ــر و نمایش  ــرای هنرآمــوزان تئات ب
* بهــره گیــری از مجریــان برتــر اســتان بــرای کاس هــای 

فــن بیــان و معرفــی بــه عنــوان مجــری بــه برنامــه هــا

دوره های آموزش کودکان
ــاق -  ــری خ ــودک - بازیگ ــادر و ک ــیقی و دوره م موس
ــری  ــاق - مربیگ ــش خ ــودک - نمای ــر ک ــی تئات کارگردان
نمایــش خــاق - موســیقی - ســفال - عروســک گردانــی 
ــر - قصــه گویــی   - نمایشــنامه نویســی آســان - کامپیوت

ــی  و ... ــاهنامه خوان ــی - ش - نقاش

مهارت های کارو دانش و دیپلم
موســیقی - تصویــر بــرداری - عکاســی دیجیتــال - 
ــی -  ــه آرای ــر - صفح ــک کامپیوت ــی - گرافی ــه آرای صفح

ــواده  و ... ــت خان مدیری
ــوزان  ــرای هنرآم ــگاهی ب ــل دانش ــه تحصی ــکان ادام * ام

ــم ــه رشــته هــای دیپل کلی

مهارت های آزاد 
گــروه زبــان انگلیســی - گــروه مطبوعــات - گــروه 
ــروه  ــاس - گ ــی لب ــتیاری طراح ــروه دس ــری - گ بازیگ
تصویــر ســازی - گــروه عکاســی - گــروه روابــط عمومــی  

... و 
* ارائه گواهینامه پایان دوره قابل ترجمه 

*معرفی دانش آموختگان برتر به مراکز متقاضی کار 

دوره های سینمایی
ــی -  ــه نویس ــم نام ــون - فیل ــینما و تلویزی ــی س کارگردان
ــینما  ــرداری س ــر ب ــون - تصوی ــینما و تلویزی ــری س بازیگ
و تلویزیــون - میکــس، تدویــن و مونتــاژ فیلــم و صــدا - 
ــد و ... ــی-تهیه و تولی ــون - عکاس ــینما و تلویزی ــم س گری

دوره های کامپیوتر
کاربــری کامپیوتــر - دوره Word  مقدماتــی و تایــپ ویــژه 
و تنــد تایــپ    دوره Excel  مقدماتــی و پیشــرفته و حرفــه 
ــای  ــرم افزاره ــامل ن ــی   ش ــی -  دوره Office  تکمیل ای
Power Point , Access  - دوره فتوشــاپ  مقدماتــی و 
پیشــرفته و حرفــه ایــی - دوره آتلیــه عکاســی همــراه بــا 
تکنیــک هــای روتــوش - دوره طراحــی و چــاپ همــراه بــا 
تکنیــک هــای طراحــی و چــاپ  - دوره ایــی فــوق حرفــه 
ــی  ــترهای تبلیغات ــر و پوس ــق تصاوی ــاپ و خل ــی فتوش ای
ــت و  ــی ن ــدی کاف ــف - دوره متص ــل گی ــاخت فای و س
مهــارت هــای الزم جهــت کار در کافــی نــت - دوره ویــژه 
ــی  ــاب الکترونیک ــی دی و کت ــاخت س ــان  و س فرهنگی
ــد  ــا ک ــراه ب ــایت هم ــی وب س ــی - دوره طراح آموزش
ــی  ــرس - دوره طراح ــا و ورد پ ــوزش جوم ــی و آم نویس
 -  Free Hand , Corel Draw ــای ــرم افزاره ــی و ن تکمیل
ــات  در  ــه و مج ــاب و روزنام ــات کت ــی صفح دوره  طراح
ــم و  ــاژ فیل ــس و مونت ــزار Indesign   - دوه  میک ــرم اف ن
صــدا و تصویــر و ســاخت تیتــراژ - دوره انیمیشــن ســازی 

ــدی  و ... ــه بع ــدی و س دو بع

دوره های زبان انگلیسی
 مکالمــه و گرامــر مقدماتــی در 6 تــرم- مکالمــه و گرامــر 
ــات  ــی و مکاتب ــات بازرگان ــرم - اصطاح ــرفته در 6 ت پیش
تجــاری - فــن ترجمــه - زبــان تخصصــی روزنامــه نــگاری، 
خبــر نــگاری و مطبوعــات - زبــان تخصصــی گردشــگری و 

جهانگــردی و ...

برگزاری دوره های کارگاهی آموزشی
شــخصیت شناســی بــر اســاس مــدل ایناگــرام - بازایابــی 
ــول  ــگ )تح ــای کوچین ــداول- دوره ه ــای مت و روش ه
ــروری -  ــد پ ــش از ازدواج - فرزن ــاوره پی ــردی ( مش ف

ــویی و .... ــاجرات زناش ــش مش کاه

جشنواره عسل، بادام و زعفران
در شهر شکوفه های بهاری نجف آباد

به روایت تصویر

اردیبهشت ماه، هفت برج خارون و توسط شهرداری نجف آباد
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

در ایــن مراســم کــه معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه نجــف آبــاد ، نماینــده معــزز 
ولــی فقیــه و امــام جمعــه شــهر نجــف آبــاد، نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای 
اســامی، معاونیــن فرمانــدار، بخشــدار مرکــزی، مدیــر اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان و 
ــش آمــوزان شهرســتان  ــن، فرهنگیــان و دان ــی، خیری تنــی چنــد از مســئوالن اداری و اجرای
حضــور داشــتند، از حمایــت هــا و همــکاری هــای نیکوکارانــه خیــر ارجمنــد آقــای عباســعلی 
ملــک زاده تقدیــر و تجلیــل بــه عمــل آمــد. در حاشــیه ایــن مراســم مهنــدس راعــی بــا بیــان 
ــون خیــران اســتانی و دارای شــاخص مســئولیت  ــاد کان ایــن نکتــه کــه شهرســتان نجــف آب
ــر و اثربخــش خیــران دغدغــه منــد و  ــاال و درخــوری مــی باشــد. از حضــور موث اجتماعــی ب
فرهیختــه در راســتای تحقــق جامعــه ای پویــا، ســامت و فرزانــه تقدیــر نمــود. ایشــان آقــای 
ملــک زاده را شــخصیتی فــرا اســتانی و ملــی برشــمرد کــه در عمــر پــر برکتشــان ۳ مجموعــه 
هنرســتانی تاســیس و ضمــن آغــاز ســاخت یــک هنرســتان، آغــاز کلنــگ زنــی یــک هنرســتان 

ویــژه کــودکان اســتثنایی دیگــر را نویــد داد.
ــر ایجــاد مرکــز  ــان موث ــم و شــریف از بانی ــن نیکــوکار فهی همچنیــن شــایان ذکــر اســت ای

ــد. ــز بشــمار مــی آی ــاد نی غربالگــری ســرطان شهرســتان نجــف آب

نکوداشت خیر مدرسه ساز 

نکوداشت مقام کارگر در محیط ها و بنگاه های صنعتی

معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه نجــف آبــاد بــه همــراه معاونیــن خــود و تنــی 
چنــد از مســئوالن اداری و اجرایــی شهرســتان از کارخانــه بهیــن ســازه قطعــه زریــن - تولیــد 
کننــده قطعــات داخلــی کابیــن هواپیماهــای مســافربری - واقــع در شــهر نجــف آبــاد دیــدن 
کردنــد. در ایــن دیــدار صمیمانــه مهنــدس راعــی از فرصــت هــا، قــوت هــا، تهدیدهــا و ضعــف 
هــای ایــن صنعــت اســتراتژیک آگاهــی یافتنــد. در ایــن دیــدار معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ــا تقدیــر از همــت صنعتگــران شهرســتان، از جملــه شــاخص  ــاد ب شهرســتان ویــژه نجــف آب
هــای اساســی صنعتگــران شهرســتان نجــف آبــاد را امیــد، ذکاوت، تدبیــر و فرصــت آفرینــی 
ــا اشــاره اینکــه مــا همــواره در چهــل ســالی کــه از انقــاب شــکوهمند  بیــان نمودنــد. وی ب
اســامی گذشــته اســت شــاهد انــواع هجمــه هــای مختلــف نظــام ســلطه بــه کشــور عزیزمــان 
بــوده ایــم؛ گفــت: دشــمنان بداننــد بــه یــاری خداونــد و بــه کمــک تــاش هــا و کوشــش های 
ایثارگرایانــه مــردم فهیــم و نجیــب ایــن ســرزمین در پرتــو کاربســت وصایــای معمــار کبیــر 
انقــاب اســامی، حضــرت امــام خمینــی )ره( و رهبــری داهیانــه جانشــین بــر حــق ایشــان 
ــا شکســت  مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( همــواره ایــن هجمــه هــا و توطئــه هــا ب
ــل  ــت  در مقاب ــاری و خجال ــیاهی، شرمس ــا روس ــلطه ب ــم س ــده و بازه ــرو ش ــه روب مفتضحان
افــکار عمومــی ایــران و جهانیــان مواجــه خواهــد شــد و ایــن ملــت ســرافراز ایــران اســت کــه 

همچنــان بــا عــزت و ســربلند از پــس ایــن هجمــه هــا بــر خواهــد آمــد.

آمادگی مراکز انتقال خون برای خونگیری از روزه داران

در مــاه پــر فضیلــت رمضــان ، مراکــز انتقــال خــون اســتان آمــاده ی خــون گیــری از میهمانان 
ــتند . خدا هس

مدیــر کل انتقــال خــون اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه کاهــش خــون گیــری در مــاه مبــارک 
رمضــان گفــت:در زمینــه تولیــد فرآورده هــای پاکتــی خــون در ایــن مــاه بــه حضــور مســتمر 

اهداکننــدگان خــون نیــاز اســت.   
ــه فتــوای مراجــع  ــا اســتناد ب ــه اینکــه اهــدای خــون ب ــا اشــاره ب مدیــر کل انتقــال خــون ب
تقلیــد روزه را نــه تنهــا باطــل نمــی کنــد، بلکــه یــک واجــب کفایــی اســت ادامــه داد : بــه 
ــات  ــس از افطــار و صــرف مایع ــی شــود پ ــه م ــه روزه داران توصی ــوا ب ــودن ه ــرم ب ــت گ عل

ــرای اهــدای خــون مراجعــه کننــد. ــراوان ب ف
 وی افــزود : اســتان اصفهــان روزانــه بــه ۱2۰ تــا ۱۵۰ واحــد خــون و فــرآورده هــای خونــی 

نیــاز دارد .
 داشــتن ســن بیــن ۱۸ تــا ۶۰ ســال، و همــراه داشــتن کارت ملــی از شــرایط اهــدای خــون 

برپایی نمایشگاه اقوام ایرانی 

ــزار  ــاد برگ ــاد نجــف آب ــر آب ــوام در دبیرســتان ریحــان امی ــی اق نمایشــگاه زندگ
شــد.

در ایــن نمایشــگاه در ۱۰ غرفــه زندگــی عشــایر و اقــوام مختلــف در قالــب پخــت 
نــان ، تهیــه کــره ، دوغ ، تهیــه آتــش و چایــی بــه تماشــا گذاشــته شــد.

 بازدید از ظرفیت های گردشگری و فرهنگی 

رضایــی مدیــر ارتباطــات و امــور بیــن الملــل بــه نمایندگــی ازشــهرداری نجــف 
آبــاد بــه اتفــاق  مهندســی رئیــس اداره فرهنگــی و مختــاری معاونــت فرهنگــی 
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اصفهــان، لــوح موســوی رئیــس داره فرهنــگ 
ــم عباســی ریاســت اداره میــراث  ــاد وخان و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب
ــاد از ظرفیــت هــای  فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری شهرســتان نجــف آب

گردشــگری و فرهنگــی نجــف آبــاد بازدیــدی بــه عمــل آوردنــد.
ــاد  پتانســیل هــای  ــدا در  جلســه ای در اداره فرهنــگ و ارشــاد نجــف آب در ابت
ــت  ــرار گرف ــر ق ــادل نظ ــث و تب ــورد بح ــاد م ــف آب ــگری نج ــی و گردش فرهنگ
ــی  ــور تفریح ــر مح ــگری نظی ــی و گردش ــای فرهنگ ــیل ه ــه  از پتانس و در ادام
ــرج خــارون و  بوســتان زندگــی   ــه تاریخــی هفــت ب گردشــگری بیشــه، مجموع
ــه در  ــن گردشــگری ک ــا و اماک ــه ه ــی از برنام ــه رضای ــد ک ــدی بعمــل آم بازدی

ــه نمــود. ــی ارای ــود گــزارش کامل ــر ایجــاد شــده ب ــد ســال اخی چن

کمک مردم نجف آباد به سیل زده ها 

رییــس جمعیــت هــال احمــر شهرســتان گفــت: مــردم ایــن شهرســتان 
از ابتــدای وقــوع ســیل ســال جــاری، تاکنــون بیــش از دویســت و پنــج 
ــاه  ــت و پنج ــه دویس ــک ب ــدی و نزدی ــورت نق ــه ص ــان ب ــون توم میلی
ــف  ــتان های مختل ــیل زده اس ــردم س ــه م ــدی ب ــان غیرنق ــون توم میلی

ــد. ــک کرده ان کم

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری اصفهــان : اقدامــات 
مناســبی در راســتای جــذب ســرمایه گذاری در اســتان اصفهــان شــکل 
گرفــت، طرح هایــی در اســتان بــه ارزش حــدود 2۰ هــزار میلیــارد 
تومــان وجــود دارد کــه درصــدد جــذب ســرمایه گذاران خارجــی و 
تامیــن فاینانــس بــرای اجــرا و تکمیــل آنهــا هســتیم کــه از آن جملــه 
ــان-  ــار اصفه ــروژه قط ــا پ ــاد ی ــان- نجف آب ــار اصفه ــه قط ــوان ب می ت

ــرد. ــواز اشــاره ک اه

قطار نجف آباد به اصفهان

برگزاری مسابقات دارت کشور
مســابقات دارت کشــور در شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار شــد. در ایــن 
رقابــت هــا کــه بــا حضــور یکصــد ورزشــکار مــرد و زن از سراســر کشــور 
ــاد برگــزار شــد،  بــه میزبانــی مجموعــه ورزشــی شــیخ بهایــی نجــف آب
ــان دوم و  ــی از اصفه ــه صف ــار اول ،فاطم ــوض زاده از گرمس ــاد ع مهش
ــور  ــه ط ــوض زاده از گرمســار ب ــر ع ــان ونیلوف ــه کریمــی از اصفه فاطم

مشــترک بــه مقــام ســوم رســیدند.

کاهش ۲۰درصدی مصرف آب
بــا فرهنــگ ســازی و تــاش کمیتــه مروجیــن ســازگاری بــا کــم آبــی، 
مصــرف ســرانه مشــترکین آب منطقــه نجــف آبــاد، بیــش از 2۰ درصــد 
معــادل ســه میلیــون و ســیصد هــزار متــر مکعــب در مقایســه با پارســال 

کاهــش پیــدا کــرد .

ذوب آهن اصفهان، مشتری پساب
ــاد  ــن شــهر، فوالدشــهر و نجــف آب ــای زری ــرای پســاب ه ــن ب ذوب آه
برنامــه دارد تــا ۵۶۰ لیتــر در ثانیــه پســاب هــای ایــن شــهرها را تصفیــه 
ــود.  ــی ش ــن موضــوع عمل ــده ای ــال آین ــار س ــم در چه ــد و امیدواری کن
ــش  ــای بخ ــل نیازه ــش کام ــرای پوش ــان را ب ــاب فاورج ــا، پس ضمن

ــم. ــر داری ــن در نظ ــت ذوب آه صنع

ساخت دستگاه اندازه گیری هوشمند بار
 دانش آموختــه رشــته الکترونیــک آموزشــکده فنــی و حرفــه ای ســمای 
ــری  ــتگاه اندازه گی ــاخت دس ــی و س ــا طراح ــد ب ــق ش ــاد موف ــف  آب نج
ــن  ــن و موفق تری ــا بزرگتری ــو ب ــنگین، همس ــای س ــار خودروه وزن ب
مشــکل  حــل  در  بلنــدی  گام  دنیــا،  خودروســازی  شــرکت های 

اندازه گیــری وزن بــار خودروهــا بــردارد.

دستگیری باند مسلحانه سرقت احشام 
ــورت  ــه ص ــه ب ــام ک ــرقت احش ــد س ــت: بان ــاد گف ــف آب ــتان نج دادس

مســلحانه در بیشــتر نقــاط کشــور اقــدام بــه ســرقت مــی  کردنــد، طــی 

عملیــات تعقیــب و گریــز در نجــف آبــاد دســتگیر و بــا تشــکیل پرونــده 

ــاد  ــه دادســرای عمومــی و انقــاب نجــف آب جهــت رســیدگی قضائــی ب

ــدند. ــل داده ش تحوی



@
di

ba
ga

ra
nn

aj
af

ab
ad

۳

هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

برگزاری نمایشگاه خوشنویسی در نجف آباد
در ایــن نمایشــگاه کــه بــا نظــارت  اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
نجــف آبــاد برگــزار شــده اســت ؛ بیــش از  2۰ اثــر از ایــن هنرمنــد 

بــه نمایــش در آمــده  اســت .
ــه ای از  ــه صــورت حرف ــان پــی هنــر خوشنویســی را ب ســجاد کاوی
ســال ۸۶ زیــر نظــر اســاتیدی چــون اســتاد احمــد احمــدی  شــروع 
نمــود و ایــن  هنرمنــد جــوان مبــدع خوشنویســی بــا انگشــت مــی 

باشــد .
وی هــدف از برگــزاری ایــن  نمایشــگاه را آشــنایی جوانــان بــا هنــر 
خوشنویســی ، ایجــاد انگیــزه در هنرجویــان  و معرفــی بیشــتر آثــار 

بــه عاقــه منــدان ایــن هنــر معنــوی اعــام کــرد .

طرح بازدید از چهار گذر فرهنگ و هنر 
معــاون فرهنگــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
ــه  ــاد  از جمل ــه شهرســتان نجــف آب ــه  اینک ــاره ب ــا اش ــان  ب اصفه
شهرســتان هــای بــا پتانســیل بــاالی فرهنگــی هنــری و دارای چهره 
ــدف از  ــت : ه ــت گف ــر اس ــی  فاخ ــری و علم ــی هن ــای فرهنگ ه
اجــرای طــرح گــذر فرهنگــی رونــق بخشــی بــه کســب و کار فعالیــن  

ــت . ــتان اس ــر  شهرس ــگ و هن ــوزه  فرهن ــای ح ــظ و اعت و حف
اصغــر مختــاری افــزود : طــرح ایجــاد گــذر فرهنــگ و هنــر از جملــه 
طــرح هــای جدیــد وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســت کــه در 
راســتای ایجــاد ، رونــق  و تقویــت کســب و کار فرهنگــی و حمایــت 
ــاد  ــگ و ارش ــارکت اداره فرهن ــا مش ــر ب ــگ و هن ــاب فرهن از اصح
اســامی ،میــراث فرهنگــی ،شــهرداری هــا و اصحــاب فرهنــگ و هنر 

در ســطح کشــور در حــال اجــرا مــی باشــد .
ــف  ــهرداری نج ــئولین ش ــد از مس ــی چن ــه تن ــا ک ــن بازدیده در ای
آبــاد ، شــهرداران دهــق و علویجــه  و مســئول اداره میــراث فرهنگــی 
ــن  ــرای ای ــات اج ــوارد و مقدم ــتند م ــور داش ــز حض ــتان نی شهرس

طــرح هــا مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت .
ــتای  ــی  ،روس ــیخ بهای ــه ،  ارگ ش ــاغ بیش ــه ب ــد از مجموع بازدی
ــواردی  ــه م تاریخــی دمــاب و شــهر هــای دهــق و علویجــه از جمل
ــر شهرســتان  ــگ و هن ــذر فرهن ــاده ســازی گ ــت پی ــه  جه ــود ک ب

ــت. ــرار گرف ــی ق ــد و بررس ــورد بازدی م

نکوداشت روز جهانی کارگر

در جلســه تجلیــل از مقــام کارگــر کــه بــا حضــور معــاون اســتاندار 
ــاون، کار  ــس اداره تع ــاد، رئی ــژه نجــف آب ــدار شهرســتان وی و فرمان
ــامی و  ــوراهای اس ــدگان ش ــتان، نماین ــی شهرس ــور اجتماع و ام
تشــکل هــای کارگــری برگــزار گردیــد، مهنــدس راعــی ضمــن بیــان 
تبریــک روز کارگــر بــه کلیــه مــردان و زنــان حماســه ســاز کارگــر 
در تمامــی عرصــه هــای تولیــدی و خدماتــی و ... خصوصــا بــرادران و 
خواهــران عزتمــدار و فهیــم کارگــر شهرســتان نجــف آبــاد، جایــگاه 
ــن اســام بســیار ارزشــمند  ــن مبی ــر را در دی برجســته کار و کارگ
و درخــور تامــل برشــمردند و ایــن مولفــه ارزنــده را از منظــر نظــام 
اســامی، اداری و اقتصــادی تبییــن کردنــد. وی همچنیــن بــر 
ضــرورت تعامــل گســترده تــر مســئولین اداری و اجرایــی در راســتای 
ــد  ــر تاکی ــم و زحمتکــش کارگ ــر از قشــر فهی ــت گســترده ت حمای
ــه  ــدون حمایــت مدبران نمــود و گفــت: »ســرمنزل توســعه پایــدار ب
ــاش  ــواره ت ــد هم ــئوالن بای ــود و مس ــی ش ــق نم ــرکارگر محق قش
ــن  ــت از ای ــش و حمای ــش آرام ــتای افزای ــود را در راس ــادی خ جه

ــه انجــام برســانند«. اســوه هــای متانــت، عــزت و کرامــت ب

دعوت به تیم ملی فوتبال ساحلی کشور

ــادی تیــم گلســاپوش  مهــدی شــیرمحمدی بازیکــن نجــف آب
ــوت  ــور دع ــاحلی کش ــال س ــی فوتب ــم مل ــه اردوی تی ــزد ب ی
شــد.این اردوی تیــم ملــی تــا ۱7 اردیبهشــت 9۸ در مرکــز ملی 
فوتبــال ایــران برگــزار مــی شــود کــه تیم ملــی فوتبال ســاحلی 
ایــران جهــت حضــور در مســابقات انتخابــی المپیــک ســاحلی 

جهــان آمــاده مــی شــود.
ــاری،  ــی مخت ــده :محمدعل ــوت ش ــان دع ــامی بازیکن اس
مهــدی شــیرمحمدی، ســیدعلی ناظــم, حمیــد بهزادپــور 
)مقاومــت گلســاپوش یــزد( ،حســن عبدالهــی، مصطفــی کیانی، 
ــی  ــارس جنوب ــی زاده )پ ــد معصوم ــکاری، محم ــی میرش عل
ــی )شــهریار  ــش متول ــی دروی ــری، عل بوشهر(،امیرحســین اکب
ســاری( ،هــادی فرهمنــد، ســعید پیرامــون )ایفــا اردکان(،محمد 
مــرادی )موج ســواران ســاحل نوشــهر(، احســان درا )شــهرداری 

بندرعبــاس( و ســیدپیمان حســینی

قهرمانی لیگ مالدیو 

تیم  mpl در فینال فوتبال لیگ کشور مالدیور با حضور 
اعظم آخوندی  لژیونر ایرانی خود از شهرستان نجف آباد تیم 
پلیس را  ۴ بر ۳ شکست داد و جام قهرمانی را باالی سر برد.

ــدی جــزو ۵ بازیکــن  ــا اعظــم آخون ــازی ه ــن ب ــان ای در پای
برتــر لیــگ شــد،او در میــان دروازه بانــان کمتریــن تعــداد گل 
را دریافــت کرد.همچنیــن ســحر زمانــی دیگــر لژیونــر ایرانــی 
ــدار  ــه ثمــر رســاند.و در دی ایــن تیــم 7 گل در ایــن لیــگ ب

فینــال هــم دو پــاس گل داد.

برگزاری جلسه باشگاه های ورزشی  

جلســه باشــگاه هــای ورزشــی شهرســتان نجــف آبــاد و کارگاه 
ــان  ــت اداره ورزش و جوان ــه هم ــگ ب ــا و دوپین ــل ه مکم
ــای  ــگاه ه ــران باش ــا شــرکت موسســین و مدی ــتان ب شهرس
ورزشــی شهرســتان همــراه بــا برگــزاری کارگاه مکمــل هــا و 

دوپینــگ در ســالن ابــن ســینا برگــزار شــد.
ایــن جلســه بــا صحبــت هــای براتــی معاونــت ورزش بانــوان  
ــای اداره ورزش و  ــگاه ه ــور باش ــئول ام ــزه مس ــواد من و ج
ــان شهرســتان و حشــمتی نماینــده اداره اماکــن نجــف  جوان
آبــاد درخصــوص دســتورالعمل هــا و بخشــنامه هــای جدیــد 

ــزار شــد. ــا در ســال ۱۳9۸ برگ ــور باشــگاه ه ام
ــا تدریــس   پــس از جلســه، کارگاه مکمــل هــا و دوپینــگ ب
ــت و  ــبکه بهداش ــذای ش ــاون دارو و غ ــامی  مع ــر حس دکت

ــد. ــزار ش ــتان برگ ــان شهرس درم

هدیه کمیته امداد به ۳۰۰ زوج

فریــدون ابراهیمــی اظهــار کــرد: در ۱۰ ماهه نخســت ســال گذشــته بیــش از ۳۰۰ 
زوج تحــت پوشــش ایــن نهــاد هدیــه ازدواج دریافــت کردنــد و همــه متقاضیــان 
واجــد شــرایط بــا تمهیــدات در نظــر گرفتــه شــده  از کمک هــای تامیــن جهیزیــه 

ــده اند. ــوردار ش برخ
ــدان  ــه ازدواج فرزن ــوان هدی ــه عن ــان ب ــون توم ــج میلی ــغ پن ــه داد: مبل وی ادام
خانواده هــای تحــت پوشــش بــرای بانــوان مطلقــه یــا همســر از دســت داده و در 
ــه در نظــر گرفتــه شــده اســت. صــورت ازدواج مجــدد ســه میلیــون تومــان هدی

ــا  ــه کرب ــواده ب ــزام ۴۰ خان ــرد: اع ــح ک ــاد تصری ــداد نجف آب ــه ام ــس کمیت ریی
ــفرهای  ــار س ــدس در کن ــی مشــهد مق ــفر زیارت ــه س ــواده ب ــش از 7۰۰ خان و بی
زیارتــی و تفریحــی درون اســتانی از فعالیت هــای فرهنگــی کمیتــه بــرای 

ــت. ــوده اس ــش ب ــت پوش ــای تح خانواده ه
ــه  ــفرهای س ــکان در س ــت و اس ــت و برگش ــه رف ــرد: هزین ــه ک ــی اضاف ابراهیم
ــود،  ــن می ش ــوی تامی ــدس رض ــتان ق ــکاری آس ــا هم ــدس ب ــهد مق روزه مش
شــرکت کنندگان بــرای یــک وعــده نیــز مهمــان ویــژه ســفره خانه امــام رضــا)ع( 

ــود. ــد ب خواهن
وی خاطرنشــان کــرد: مددجویــان ایــن شهرســتان در مقابــل حوادثــی مانند ســیل 
و زلزلــه و منــازل مســکونی تمامــی خانواده هــای تحــت پوشــش شهرســتان بــرای 

بــازه زمانــی یــک ســاله و تــا روزهــای پایانــی آذرمــاه ســال آینــده بیمــه شــدند.
ــوکار،  ــران و وکای نیک ــت خی ــه هم ــت: ب ــاد گف ــداد نجف آب ــه ام ــس کمیت ریی
خانواده هــای تحــت پوشــش از مشــاوره های حقوقــی یــا حضــور وکیــل در 
ــات  ــت در موضوع ــم دادخواس ــت و تنظی ــوت سرپرس ــاق، ف ــد ط ــواردی مانن م

ــتند. ــوردار هس ــف برخ مختل

استقبال فرماندار از نایب قهرمان مسابقات 
وزنه برداری 

ــی،  ــعود چترای ــاد از مس ــف آب ــژه نج ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
قهرمــان دســته ۸9 کیلوگــرم کــه موفــق بــه کســب مــدال نقــره یــک ضــرب در 
مســابقات آســیایی 2۰۱9 گردیــد، اســتقبال نمــود و در جریــان رونــد افتخــارات 
ورزشــی ایــن قهرمــان اخــاق مــدار قــرار گرفــت.  مهنــدس راعــی در ایــن دیــدار 
ضمــن تبریــک و آرزوی موفقیــت بیــش از پیــش بــرای ایــن ورزشــکار ارزنــده، بــا 
اشــاره بــه جایــگاه شهرســتان در جامعــه ورزشــی و در میــان ورزش دوســتان بــه 
ــا طــرح هــای ورزشــی  عنــوان جغرافیــای طایــی ورزش، از مســئولین مرتبــط ب
خواســتند ایــن شهرســتان را در افزایــش ســرانه ورزشــی و شناســایی اســتعدادهای 
ورزش قهرمانــی حمایــت نماینــد، چراکــه شهرســتان نجــف آبــاد بیــش از آنچــه 
تاکنــون جــذب مــدال ملــی و بیــن المللــی داشــته پتانســیل بــرای کســب مقامات 

ملــی و بیــن المللــی در ورزش آقایــان و بانــوان را دارا اســت.

گرامیداشت روز معلم

مهنــدس مســعود منتظــری دیــداری بــه مناســبت روز معلــم و یــاد و خاطــره معلم 
شــهید مرتضــی مطهــری بــا موســوی زاده ریاســت و جمعــی از مدیــران مجموعــه 
ــدار جمعــی از اعضــا  ــن دی ــه عمــل آورد. در ای ــاد ب ــرورش نجــف آب آمــوزش و پ
شــورای اســامی شــهر ، مغــزی قائــم مقــام شــهردار ، معاونیــن و مدیــران ســتادی 

شــهرداری حضــور داشــتند.

نکوداشت روز ملی شوراها
ــا حضــور  ــی شــوراهای اســامی شــهرها و روســتاها ب مراســم نکوداشــت روز مل
مســئولین شــهری و شهرســتان نجــف آبــاد و ۸7 نفــر منتخــب مــردم در پارلمــان 

هــای ۶شــهر و ۱۴روســتای شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار گردیــد.
اعضــاء پــس از خیرمقــدم و ســخنرانی مهنــدس پزشــکی ریاســت شــورای 
شهرســتان، حجــت االســام حســناتی امــام جمعــه نجــف آبــاد، مهنــدس 
ــاد، حجــت االســام حســینی رئیــس  ــژه نجــف آب ــدار شهرســتان وی راعــی فرمان
دادگســتری شهرســتان، دکتــر ابوترابــی نماینــده مــردم شهرســتاهای نجــف آباد و 
تیــران و کــرون در مجلــس  و... ضمــن آشــنایی بیشــتر بــا دســتاوردهای شــوراها 
ــا محوریــت توســعه پایــدار و قانونمــداری  از حضــور ناصــری اســتاد مدعــو کــه ب

ــره جســتند. ــراد ســخن پرداخــت ، به ــه ای شــوراهای اســامی  ب

۲۹۰ هزار بازدید کننده  از جاذبه های گردشگری

ــش از ده  ــال، در بی ــوروز امس ــی ن ــت: ط ــاد گف ــف آب ــهردار نج ش
ــه هــای  ــژه برنام ــه، وی ــج گان ــف در ســطح مناطــق پن نقطــه مختل
ــدارک  ــوروزی ت ــافران ن ــهروندان و مس ــرای ش ــی ب ــاد و متنوع ش
دیــده شــده بــود کــه در مجمــوع بیــش از دویســت و نــود هــزار نفــر 
ــا در برنامــه هــای تــدارک  ــه هــای موجــود دیــدن کــرده ی از جاذب

ــده شــده حضــور داشــتند. دی

توزیع ۹۰۰ تن برنج و شکر دولتی

ــاد کشــاورزی شهرســتان گفــت: در ســال گذشــته  ــر اداره جه مدی
بــه منظــور تنظیــم بــازار نزدیــک بــه هفتصــد تــن برنــج و بیــش از 
دویســت و ســی تــن شــکر بــه همــراه چهــل و چهــار تــن گوشــت 
منجمــد بــه قیمــت مصــوب دولتــی در مراکــز تعییــن شــده، توزیــع 

گردیــد.
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

مفتخــر بــه کســب رتبــه ی ممتــاز کشــور در برنامــه ی تعالــی مدیریــت 
ودریافــت گواهینامــه ی اهتمــام ، موفــق بــه کســب رتبــه هــای زیــر در 

ســطح شهرســتان گردیــده اســت:
۱- رتبه ی برتر تفاهم نامه ی آموزش ابتدایی

2- رتبه ی اول پروژه ی مهر در منطقه
۳- رتبه ی برتر جشنواره ی مدارس مروج سامت

۴- رتبــه ی اول جشــنواره ی هنرهــای نمایشــی )ابرشــلوارک پــوش(: آنیتــا 
ــر  ــن مه ــر آیین،نگی ــیوا مه ــفان،آیناز آسیابانی،ش ــس یوس ــتی،آال کاظمی،نرگ راس
پرور،تینــا عسگری،ســونیا یزدانیان،مهرانــه باهنر،درســا کبیــر زاده؛پریــا خیراللهی،ثنا 

ــی ــین کاظم اشرفی،نوش
۵- رتبه ی سوم سرود همگانی در منطقه :

ــپیانی،ملینا  ــا س ــی: صب ــای انقاب ــا وآهنگه ــرود ه ــنواره ی س ــه ی دوم جش ۶- رتب
پــور  رســتمی،کوثر  موســویان،عارفه  ســادات  رحیمی،فاطمــه  یزدانی،ســحر 
ــا  ــزل غفاری،نیت ــهزاد بهرامیان،غ ــده ای ،ش ــم مارک ــماعیلی،مهتاب محمودی،مری اس
عابدی،درســا معینی،اســرا جوزی،مهدیــه رســتگاری،ملیکا اســماعیلی،یگانه ابراهیمــی، 

ــک ــرا پورمل ــریفی،هلیا رضایی،زه ــحر ش ــا ابراهیمی،س ــفان، یکت ــس یوس نرگ
ــس  ــره : نرگ ــک نف ــی ی ــاده آزادنمایش ــاب زنی:)م ــابقات طن ــه ی اول مس 7- رتب
یوســفان رتبــه دوم؛ (؛)مــاده ی نمایشــی تیمــی : نرگــس یوســفان ، کیانــا چوپانــی 
، ســحر شــریفی ، ســهیا علــی نقــی پــور رتبــه ی اول(؛)مــاده ی امــدادی ترکیبــی: 
نرگــس یوســفان ، کیانــا چوپانــی ، ســحر شــریفی، ثمیــن فرقانــی رتبــه دوم(؛ )مــاده 

ی طنــاب بلنــد امــدادی : نرگــس یوســفان ، ســحر شــریفی ، ثمیــن فرقانــی(
ــن  ــی، نگی ــب الله ــه حبی ــی) فاطم ــدارس ابتدای ــال م ــی والیب ــه ی دوم مین ۸- رتب
صافــی، مریــم کاظمــی، نوشــین کاظمــی، ثنــا ســتایش، مهتــاب غیــور، ســحر جالــی(

9- کســب عنــوان مدیــر نمونــه آموزشــگاههای نجــف ّآبــاد توســط مدیــر محتــرم 
آموزشــگاه ســرکار خانــم مهدیــه

ــم فرشــته اصغــری  ــه توســط ســرکار خان ــه منطق ــم نمون ــوان معل ۱۰- کســب عن
آموزشــگار ســوم آموزشــگاه

۱۱- کســب رتبــه ی اول مســابقات علمــی تخصصــی دبیــران تربیــت بدنــی توســط 
ســرکار خانــم زهــرا آقــا کبیــری دبیــر محتــرم ورزش آموزشــگاه

۱2- کســب رتبــه ی برتــر محتــوای الکترونیکــی توســط مدیــر محتــرم آموزشــگاه 
ســرکار خانــم مهدیــه وســرکارخانم ریحانــه صادقــی مربــی بهداشــت آموزشــگاه

۱۳- کســب رتبــه ی اول اقــدام پژوهــی درمنطقــه توســط ســرکارخانم زهــرا کافــی 
موســویان آمــوزگار ششــم آموزشــگاه

۱۴- کسب رتبه ی سوم اقدام پژوهی توسط سرکارخانم الهه طالبی آموزشگار سوم آموزشگاه
۱۵- کســب رتبــه اول درس پژوهــی توســط گــروه درس پژوهــی دوره دوم همکاران) 

خانــم هــا مهدیه،چوپانــی ، کافــی موســویان، محمدی، انتشــاری( 

۱۶- کســب رتبــه ی منطقــه ای در پــروژه ی علمــی جابربــن حیــان توســط دانــش 
آمــوز فاطمــه کاظمــی

ــن حیــان توســط دانــش  ــروژه هــای علمــی جابرب ۱7- کســب رتبــه ی اســتانی پ
ــوز فاطمــه کارشــناس کاس ششــم آم

۱۸- کســب رتبــه ی ســوم مســابقات تورنــی حــل مســاله ریاضــی توســط دانــش 
آمــوزان پایــه چهــارم آموزشــگاه صبــا ســادات آیــت ومبینــا زینلــی

ــا  ــی ب ــری ) نقاش ــی هن ــته ی فرهنگ ــه در رش ــه ی اول منطق ــب رتب ۱9- کس
ــم ــوز کاس شش ــش آم ــی دان ــا گل ــط مهس ــک( توس ماژی

2۰- کســب رتبــه ی دوم منطقــه در رشــته ی فرهنگــی هنــری ) نقاشــی بــا مــداد 
شــمعی( توســط مهســا رفیعیــان کاس چهــارم

2۱- کســب رتبــه ی ســوم منطقــه در رشــته فرهنگــی هنــری ) خوشنویســی وخــط 
تحریــری( توســط حســنا بوشاســب کاس چهارم

22- کسب رتبه ی اول مسابقات امام شناسی توسط مهسا صفدری کاس پنجم
2۳- کسب رتبه ی سوم منطقه در رشته ی ترتیل قرآن توسط مهدیه رستگاری کاس ششم

2۴- کسب رتبه ی چهارم ترتیل قرآن توسط فاطمه زهرا احمدیان پنجم
ــرآن توســط  ــی ق ــظ موضوع ــه در رشــته ی حف ــه ی ســوم منطق 2۵- کســب رتب

ــم ــان  کاس پنج ــهزاد بهرامی ش
2۶- کسب رتبه ی اول حفظ موضوعی قرآن توسط زهرا پور ملک کاس ششم
27- کسب  رتبه ی سوم قرائت قرآن )تحقیق( توسط هلیا رضایی کاس ششم

ــه  ــط فاطم ــدی توس ــاح اله ــته مصب ــه در رش ــده منطق ــوان برگزی ــب عن 2۸- کس
ــم ــن کاس شش ــیف الدی س

همچنیــن همزمــان بــا فــرا رســیدن هفتــه بزرگداشــت مقــام معلــم و پایــان ســال 
ــی دبســتان شــهید  ــزرگ خانوادگ ــش ب ــن همای ــزاری دومی ــی 9۸-97 برگ تحصیل
ــی  ــل اجرای ــط عوام ــه توس ــهروند ک ــالن ش ــارون، س ــرای خ ــی، فرهنگس کمران
آموزشــگاه و هماهنگــی اعضــای هیــات امنــا و انجمــن اولیــاء و مربیــان بــه همــراه 
ــد. ــزار گردی ــی برگ ــهید کمران ــتان ش ــوزان دبس ــش آم ــن و دان ــوزگاران، والدی  آم

 در ایــن همایــش، اجــرای برنامــه رتبــه هــای برتــر شهرســتان از جملــه : ســرود، 
ــد. ــرا ش ــات و....  اج ــیقی و آکروب ــی، موس ــرود همگان ــی، س ــاب زن ــش، طن  نمای

 در پایــان تجلیــل از آمــوزگاران و فرهنگیــان شــاغل در دبســتان شــهید کمرانــی بــا 
حضــور مســئولین محتــرم اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجــف آبــاد و اعضــای 

هیــات امنــا و انجمــن اولیــاء و مربیــان دبســتان شــهید کمرانــی انجــام گرفــت.

دبستان شهید کمرانی آموزشگاه هیات امنایی فرهنگیان ومروج سالمت پنج ستاره

باسمه تعالی
َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذی أُنِْزَل ِفیِه الُْقْرآُن ُهًدی لِلَنّاِس َو بَیَناٍت ِمَن الُْهَدی َو الُْفْرَقاِن

 رمضــان، مــاه عبــادت، مــاه نیایــش و مــاه بندگی هــای خالصانــه فــرا رســید و خداونــد متعــال 
ــم  ــری از تعالی ــا بهره گی ــا ب ــت ت ــی داش ــا ارزان ــر م ــش را ب ــن ماه ــور در بهتری ــت حض فرص
جان بخــش الهــی و تأســی از ســیره ی پیامبــر اکــرم )ص( و ائمــه اطهــار )ع( بتوانیــم غبــار تــن 
ــا و  ــاب دع ــای ن ــه الی لحظه ه ــوییم و از الب ــاه بش ــن م ــت ای ــر برک ــمه های پ را در زالل چش

ــم. ــان درک  نمائی ــع و توانم ــد وس ــود را در ح ــه معب ــی ب ــذت نزدیک ــجاده هایمان ل س
موسســه فرهنگــی هنــری فرهنــگ ســازان معاصــر حلــول مــاه مبــارک رمضــان، مــاه رحمــت، 
برکــت و غفــران را بــه همــه ی کارکنــان، هنرآمــوزان، اســاتید گران قــدر، همیــن طورهمشــهریان 

خــوب نجــف آبــادی تبریــک عــرض نمــوده و قبولــی طاعــات و عبــادات را آرزومنــد اســت.
التماس دعا

دعوت از 1۰ اسکیت باز به اردوی تیم ملی
در ترکیــب ســیزده نفــره تیــم ملــی اســکیت فــری اســتایل کشــور کــه احســان حبیــب آبــادی و فرزانــه ایوبــی از نجــف آبــاد مربیگــری تیــم هــای مــردان و زنــان آن را بــر عهــده 

خواهنــد داشــت، ۱۰ ورزشــکار از نجــف آبــاد حضــور خواهنــد داشــت.

داوطلبان مردمی  در 
پلدختر

همزمــان بــا ارگان هــای مختلــف، برخی شــهروندان 
نجــف آبــادی نیــز بــه صــورت کامــا خودجــوش و 
مردمــی در مناطــق ســیل زده لرســتان حاضــر 
شــده و مشــغول امــداد رســانی بــه آســیب دیــدگان 
ــود  ــل کار خ ــراد، از مح ــن اف ــتر ای ــتند. بیش هس

ــد. ــی ندارن ــت ماموریت ــه و حال مرخصــی گرفت

همشهریان خوب و فهیم نجف آبادی سام
برخــود الزم مــی دانیــم از خواننــدگان و خانــواده دیباگــران نجــف آبــاد عذرخواهــی کنیــم، بابــت انتشــار نامنظــم 
ــر مــا ببخشــایید، گرانــی کاغــذ و انــدک  نشــریه و اینکــه همیــن انــدک را ســیاه و ســفید چــاپ مــی کنیــم، ب
ــر آن اســت از  ــان ب ــا ســعی م ــم. ام ــی نصیــب نگذاشــته و دچــار آنی ــا را هــم ب ــاالی چــاپ و نشــر م ــه ب هزین
ایــن شــماره بــه صــورت منظــم و هــر هفتــه در خدمــت شــما باشــیم. یادمــان باشــد نشــریه خــوب بــه همــت و 
حمایــت خواننــدگان ان زنــده و پویاســت، مــا را یــاری کنیــد تــا بــا بضاعــت انــدک خــود در کنــار شــما و گوشــه 

ایــی ناچیــز از زبــان شــما باشــیم.


