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دانش آموزان نخبه نجف آباد 
ــم هــا و  ــه تحری ــا توجــه ب ــن روزهــا ب ای
قــرار گرفتــن در شــرایط ســخت اقتصادی 
و معیشــتی، بــی شــک یکــی از راه هــای 
خــروج از بحــران ها و تنگناهــای اقتصادی، 
حمایــت از برنامــه هــای هدفمنــد و ایــده 
ــا  ــه ب ــد ک ــی باش ــگان م ــاب نخب ــای ن ه
تحقــق بخشــیدن بــه اهــداف و فکرهــای 
ــرفت  ــی در راه پیش ــدم مهم ــان ق نابش
کشــور برداشــته و موجــب اعتــا و رونــق 
کشــور مــی شــود. بــه مناســبت روز دختر 
بــر آن شــدیم تــا بــا چنــد تــن از فرزندان 
نخبــه ی نجــف آبــاد هــم صحبت شــویم و 
ضمــن معرفــی آنــان، بــا دالیــل موفقیــت، 
ــویم،  ــنا ش ــان آش ــداف و آرزوهایش اه
ــرف  ــتن را ص ــل خواس ــه فع ــی ک دختران
کــرده انــد و بــا تــاش و کوشــش خویــش 
ضمــن شکســتن ســد کنکــور و قبولــی در 
ــار  ــه ی افتخ ــر، مای ــای معتب ــگاه ه دانش
ــای  ــه ه ــهر در زمین ــن ش ــات ای و مباه
ــارات  ــیار افتخ ــد و بس ــده ان ــی ش علم
علمــی در مســابقات متعــدد کســب کــرده 

انــد. 

 ادامه در صفحه2

به مناسبت تولد کریمه اهل بیت حضرت معصومه )س( و روز دختر 
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

دختــران نوازنــده موسســه فرهنگــی هنــری فرهنــگ ســازان معاصــر و آموزشــگاه ارغــوان، 
ــه مناســبت ســالروز میــاد بانــوی کریمــه اهــل بیــت  در مراســم جشــن روز دختــر کــه ب
ــه اجــرای برنامــه پرداختنــد . ــود، ب ــوان برگــزار شــده ب ــاغ بان حضــرت معصومــه )س( در ب

ــل دف  ــی از قبی ــه های ــرای برنام ــه اج ــه ب ــن موسس ــده ای ــران نوازن ــن دخت ــن جش در ای
ــی  ــاگران را در پ ــویق تماش ــتقبال و تش ــد و  اس ــر پرداختن ــوازی و تئات ــنتور ن ــوازی، س ن

ــت. داش
ــان شــهید آیت)مجاهــد  ــع در خیاب موسســه فرهنگــی هنــری فرهنــگ ســازان معاصــر واق
ــر  ــن ســال فعالیــت در زمینــه موســیقی، تئات ــا چندی ــر  ب ــه روی کــوی کوث مرکــزی(، روب
و فعالیــت هــای هنــری دیگــر از موسســه هــای فرهنگــی مهــم و برجســته شهرســتان در 
زمینــه موســیقی و تئاتــر  در نجــف آبــاد مــی باشــد و بــه آمــوزش هنرجویــان موســیقی و 

تئاتــر مــی پــردازد. 

جشن دختران سرزمین من

کمک دانشجویان دانشگاه آزاد، به سرطانی ها 

ــرت  ــرآن و عت ــی ق ــه فرهنگ ــیس موسس ــان تاس ــی متقاضی ــه تخصص ــن دوره  مصاحب اولی

ــاد از اهــدای بیــش  ــور فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف  آب ــر ام مدی

از ۷ میلیــون تومــان از محــل درآمــد بازارچــه خیریــه دانشــجویی ایــن واحــد دانشــگاهی بــه 

ــر داد. ــان خب ــهدا)ع( اصفه ــرت سیدالش ــتان حض ــتری در بیمارس ــرطانی بس ــودکان س ک

مهــدی شــانه اظهــار کــرد: جمعــی از دانشــجویان فعــال فرهنگــی رشــته های پزشــکی، مامایــی 

و پرســتاری ایــن دانشــگاه در اقدامــی خداپســندانه و خیرخواهانــه، بازارچــه خیریــه بــا هــدف 

ــوان  ــت و کم ت ــرطانی بی بضاع ــودکان س ــی ک ــای درمان ــی از هزینه ه ــن بخش ــک و تأمی کم

مالــی را بــه مــدت ســه روز برپــا کردنــد.

ــتی،  ــع دس ــی، صنای ــواد خوراک ــروش م ــا ف ــجویان ب ــه دانش ــن بازارچ ــرد: در ای ــه ک وی اضاف

ــع آوری  ــه جم ــون و BMI ب ــد خ ــار، قن ــت فش ــام تس ــرگرمی، انج ــی و س ــوالت فرهنگ محص

ــدام  ــه اق ــد از بازارچ ــب خری ــدان در قال ــتادان و کارمن ــجویان، اس ــدی از دانش ــای نق کمک ه

ــد. کردن

حجــت االســام و المســلمین محمدعلــی انصــاری در جمــع اصحــاب فرهنــگ و 
هنــر نجــف آبــاد بــا ابــراز خرســندی از حضــور در جمــع اهالــی فرهنگ و تشــکر 
بابــت مطالــب مطــرح شــده در ایــن جلســه گفــت: همــه مــا در یــک مســیر و در 
راه حرکــت بــرای تعالــی فرهنــگ و هنــر اســتان و شهرســتان در حــال حرکــت 

هســتیم و امیدواریــم گام هــای محکم تــری در ادامــه بتــوان برداشــت.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه الزم اســت 
مشــکات بــه درســتی شــناخته شــود تــا بتــوان بــرای رفــع آن برنامــه ریــزی و 
اقــدام شــود، تصریــح کــرد: از بیــان مســائل نبایــد هراســی وجــود داشــته باشــد 
امــا در کنــار گفتــن آنهــا، الزم اســت عامــل و راهــکار حــل هــر مســئله را نیــز 

مطــرح نماییــم.
وی اصلــی تریــن ســرمایه حــوزه فرهنــگ و هنــر را اصحــاب و اهالــی آن دانســت 
و خاطرنشــان کــرد: کســی کــه در حــوزه فرهنــگ و هنــر فعالیــت دارد بــا عاقــه 
ــد  ــت می کن ــوزه فعالی ــن ح ــق در ای ــا عش ــته و ب ــدم گذاش ــه ق ــن زمین در ای
ــد  ــام کاری می کنن ــه انج ــدام ب ــه اق ــا عاق ــه ب ــرادی ک ــت اف ــه فعالی و البت

اثرگــذاری بیشــتری بــر مخاطــب دارنــد.
حجــت االســام انصــاری اظهــار کــرد: اصــل ۴۴ قانــون اساســی یکــی از قوانینــی 
ــه فعالیت هــای  ــر اســاس آن اجــرای فعالیت هــای مختلــف از جمل اســت کــه ب
ــز  ــن اداره کل نی ــه ای ــود و وظیف ــول می ش ــردم مح ــه م ــری ب ــی هن فرهنگ
حمایــت مــادی و معنــوی، هدایــت و نظــارت بــر فعالیت هــای فرهنگــی هنــری 

اســتان اســت.
گفتنــی اســت در ابتــدای جلســه اصحــاب فرهنــگ و هنــر نجــف آبــاد بــه بیــان 

دغدغه هــا و مســائل خــود پرداختنــد.
ــتان  ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن ــدار مدی ــود، دی ــان می ش خاطرنش
ــا حضــور حجــت االســام  ــاد ب ــا اصحــاب فرهنــگ و هنــر نجــف آب اصفهــان ب
ــتان ها و  ــور شهرس ــرکل در ام ــاور مدی ــدی مش ــی معتم ــلمین رمضانعل و المس
ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد  

انجــام شــد.

پایــگاه مقاومــت حــوزه بســیج امــام جعفــر صــادق شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: 
ــه مناطــق  ــاد ب ــب طــرح شــهید شوشــتری از نجــف آب ۱2 گــروه جهــادی در قال

ــه زده کشــوراعزام مــی شــوند. ســیل زده و زلزل

اعزام ۱2گروه جهادی نجف آباد به مناطق سیل زده

حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در مراسم گرامیداشت 
شهید سعادت حاج علی عسگری در نجف آباد

حجــت االســام و المســلمین محمدعلــی انصــاری در جمــع اصحــاب 
فرهنــگ و هنــر نجــف آبــاد بــا ابــراز خرســندی از حضــور در جمــع 
اهالــی فرهنــگ و تشــکر بابــت مطالــب مطــرح شــده در ایــن جلســه 
گفــت: همــه مــا در یــک مســیر و در راه حرکــت بــرای تعالــی فرهنگ 
ــم  ــر اســتان و شهرســتان در حــال حرکــت هســتیم و امیدواری و هن

ــوان برداشــت. ــه بت ــری در ادام ــای محکم ت گام ه
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
ــرای  ــوان ب ــا بت ــه درســتی شــناخته شــود ت الزم اســت مشــکات ب
رفــع آن برنامــه ریــزی و اقــدام شــود، تصریــح کــرد: از بیــان مســائل 
نبایــد هراســی وجــود داشــته باشــد امــا در کنــار گفتــن آنهــا، الزم 

اســت عامــل و راهــکار حــل هــر مســئله را نیــز مطــرح نماییــم.
وی اصلــی تریــن ســرمایه حــوزه فرهنــگ و هنــر را اصحــاب و اهالــی 
آن دانســت و خاطرنشــان کــرد: کســی کــه در حــوزه فرهنــگ و هنــر 
فعالیــت دارد بــا عاقــه در ایــن زمینــه قــدم گذاشــته و بــا عشــق در 
ایــن حــوزه فعالیــت می کنــد و البتــه فعالیــت افــرادی کــه بــا عاقــه 

ــر مخاطــب  ــذاری بیشــتری ب ــد اثرگ ــه انجــام کاری می کنن ــدام ب اق
دارنــد.

حجــت االســام انصــاری اظهــار کــرد: اصــل ۴۴ قانــون اساســی یکــی 
ــف  ــای مختل ــر اســاس آن اجــرای فعالیت ه ــه ب ــی اســت ک از قوانین
ــردم محــول می شــود  ــه م ــری ب ــه فعالیت هــای فرهنگــی هن از جمل
ــت و  ــوی، هدای ــادی و معن ــت م ــز حمای ــن اداره کل نی ــه ای و وظیف

ــر فعالیت هــای فرهنگــی هنــری اســتان اســت. نظــارت ب
گفتنــی اســت در ابتــدای جلســه اصحــاب فرهنــگ و هنــر نجــف آبــاد 

بــه بیــان دغدغه هــا و مســائل خــود پرداختنــد.
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن ــدار مدی ــود، دی ــان می ش خاطرنش
اســتان اصفهــان بــا اصحــاب فرهنــگ و هنــر نجــف آبــاد بــا حضــور 
حجــت االســام و المســلمین رمضانعلــی معتمــدی مشــاور مدیــرکل 
ــس اداره  ــوی رئی ــوح موس ــن ل ــید حس ــتان ها و س ــور شهرس در ام

ــاد ۱۱ تیــر انجــام شــد. فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آب

دیدار مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با اهالی 
فرهنگ و هنرنجف آباد
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

اولین جشنواره ملی انرژی خورشیدی

رییــس دانشــکده فنــی و حرفــه  ای ســمیه گفــت: اولیــن جشــنواره 
ملــی فــن آوری انــرژی خورشــیدی کشــور، بیســت و دوم آبــان مــاه 
ســال جــاری بــا همــکاری دانشــگاه فنــی و حرفــه ای و وزارت علــوم 

بــه میزبانــی ایــن دانشــکده برگــزار خواهــد شــد.
ــی  ــاالت ط ــا و مق ــال ایده ه ــوان ارس ــزود: فراخ ــان اف ــام ایمانی اله
ــن مــوارد  ــرار اســت برتری روزهــای آینــده شــروع خواهــد شــد و ق
ــه  ــران ب ــی ای ــاق بازرگان ــا همــکاری ات ــه جشــنواره ب ــه شــده ب ارائ

ــوند. ــازی ســوق داده ش ســمت تجــاری س
ایمانیــان از برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی و نمایشــگاه بــه عنــوان 
ــه  ــرد: از جمل ــه ک ــرد و اضاف ــام ب ــنواره ن ــی جش ــای جانب بخش ه
ــه پروفســور عبــاس  ــوان ب اعضــای اجرایــی و داوران جشــنواره می ت
قاســمی اســتاد بازنشســته دانشــگاه نیــو مکزیکــو و ســردبیر مجلــه 
Energy sources ، دکتــر ســید مجیــد مفیــدی شــمیرانی 
اســتادیار دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه علــم و صنعــت، 
ــر  ــتی، دکت ــهید بهش ــگاه ش ــتادیار دانش ــدی اس ــد زن ــر مجی دکت
ــر  ــرژی دانشــگاه هن ــن ان ــی دانشــیار موسســه تامی ــاد نصراله فرش
برلیــن و دکتــر کــوروش خســروی عضــو شــورای شــهر اصفهــان و 

ــرد. ــاره ک ــیخ بهایی اش ــی ش ــی فن آفرین ــنواره مل ــر جش دبی
ــای  ــرژی ه ــاوری ان ــی فن ــنواره مل ــن دوره جش ــی اولی ــر اجرای دبی
ــرای  ــه برنامــه دانشــگاه فنــی و حرفــه ای ب ــا اشــاره ب خورشــیدی ب
تربیــت تکنیســین های ماهــر در ایــن عرصــه ادامــه داد: ایــن 
جشــنواره در چهــار بخــش ایــده و اختــراع، مقــاالت محصــول 
محــور، معماری هــای خورشــیدی و کارآفرینــان حــوزه انــرژی 

ــد. ــد ش ــزار خواه ــیدی برگ خورش
اشــاره بــه تولیــد ۸۵درصــد از بــرق کشــور دیگــر مطلبــی بــود کــه 
ــان داشــت:  ــان آن اذع ــا بی ــاد ب رییــس دانشــکده ســمیه نجــف آب
طــی دو ســال اخیــر کارهــای خوبــی در ایــن زمینــه انجــام شــده و 
توانســته ایم طرح هایــی ماننــد آب شــیرین کن های خورشــیدی، 
کلکتورهــا و چــادر، کولــه و درخــت خورشــیدی را در دانشــگاه های 
معتبــر کشــور و نمایشــگاه بین المللــی انرژی هــای خورشــیدی 

ارائــه کنیــم.

ادامه از صفحه 1
جــا دارد در اینجــا از همــکاری مدیریــت و روابــط عمومــی ادراه آمــوزش و پرورش 
شهرســتان نجــف آبــاد تشــکر کــرده کــه اگــر همــکاری و مســاعدت ایــن عزیــزان 
ــات  ــن از زحم ــید و همچنی ــی رس ــام نم ــر انج ــه س ــو ب ــت و گ ــن گف ــود، ای نب
مدیریــت مدرســه فرزانــگان امیــن، خانــم نســاج و مدرســه علــوم و معــارف صــدرا 
ــدارس  ــن م ــوزان در ای ــش آم ــن دان ــه ای ــم ک ــی نمایی ــکر م ــی تش ــم خاک خان
پــرورش یافتــه انــد و ســهم عمــده ای در آمــوزش و پــرورش دانــش آمــوزان ایــن 

شهرســتان دارا مــی باشــند.
فاطمه قربانی

فاطمــه قربانــی از جملــه نخبــگان و افتخــار آفرینــان شهرســتان نجــف آبــاد مــی 
باشــد کــه در کنکــور سراســری ســال 9۷ موفــق بــه کســب رتبــه ۸ منطقــه دو، 
ــی  ــال ۱3۷9 م ــد س ــه متول ــد. وی ک ــانی ش ــوم انس ــات و عل ــته ی ادبی در رش
باشــد، شــروع موفقیتــش را انتخــاب رشــته ادبیــات مــی دانــد. ایشــان در دوران 
ــیاری از  ــارات بس ــا و افتخ ــام ه ــی، مق ــابقات علم ــور در مس ــا حض ــتان ب دبیرس
جملــه، رتبــه ی اول اســتان در مســابقات علمــی ســمپاد، رتبــه ی دوم اســتان در 
مســابقات پیشــرفت تحصیلــی ســال دوم و ســوم دبیرســتان و همچنیــن راهیابــی 
بــه مرحلــه دوم المپیــاد ادبــی را توانســت کســب کنــد. فاطمــه قربانــی در حــوزه  
ورزش نیــز دارای جوایــزی اســت و توانســته اســت در رشــته تیمــی طنــاب زنــی 
ــون   ــته بدمینت ــال ۸۵-۸6 و در رش ــتانی در س ــه دوم اس ــب رتب ــه کس ــق ب موف
ــر درس و ورزش در هنــر نیــز  رتبــه برتــر شهرســتان را بدســت آورد. او عــاوه ب
دســتی بــر آتــش دارد و در در ســال 96-9۷ در رشــته ی خوشنویســی موفــق شــد 

رتبــه ی ممتــاز را در آزمــون هــای نســتعلیق  و کتابــت بدســت آورد.
او هــم اکنــون دانشــجوی حقــوق دانشــگاه تهــران و عضــو بنیــاد ملــی نخبــگان 

مــی باشــد.
ــا ایــن نخبــه ی جــوان شهرســتان مصاحبــه ی کوتاهــی داشــتیم کــه در زیــر  ب

مــی خوانیــد .
 عامل اصلی موفقیت خود را چه می دانید ؟

تــوکل، تــاش و انگیــزه ســه عامــل موفقیــت مــن مــی باشــد کــه توانســته ام بــا 
وجــود ایــن ســه عامــل بــه موفقیــت هایــی دســت پیــدا کنــم.

 ســخن شــما بــا دختــران و پســران نوجــوان و جــوان چیســت؟ چــه 
توصیــه ای بــه آن هــا داریــد .

توصیــه ام بــه هــم ســن و ســال هــای خــودم ایــن اســت کــه قــدر دوران طایــی 
نوجوانــی و جوانــی خــود را بداننــد و بــا تــوکل بــه خــدا ، انتخــاب هــدف و داشــتن 
برنامــه ریــزی و دوری جســتن از عوامــل نــا امیــد کننــده، مســیر زندگــی شــان 

را طــی کننــد تــا بــا تــاش و کوشــش خــود بتواننــد بــه اهــداف خــود برســند..
 آرزو و هدفتان چیست ؟

آرزوی مــن در زندگــی ایــن اســت کــه بــا دنبــال کــردن رشــته ی خــود، بتوانــم 
بــه عدالــت واقعــی نزدیــک شــوم و آن را حتــی بــه مقــدار کــم در جامعــه اجــرا 
کنــم و هدفــم نیــز کســب باالتریــن مــدرک در رشــته ی تحصیلــی و خوشنویســی 

مــی باشــد. 
چنــد واژه مــی نویســم . اولیــن چیــزی کــه بــه ذهــن تــان مــی آیــد را برایمــان 

بفرماییــد .
ــر  ــادش باعــث آرامــش دل و بهتریــن پشــتیبان و پناهــگاه در دنیــای پ خــدا : ی

اضطــراب امــروزی اســت.
پدر: قهرمان مهربان زندگی .

درس : مسیر عبور از نادانی به دانایی .
معلم : رسالت مهمش پرورش اندیشه هاست.

مادر : بدون شرح .
تاش : در کنار هدف معنا می یابد.

کنکــور : ســکه ای دو رو کــه یــک روی آن موفقیــت و پیشــرفت و روی دیگــر آن 
دلزدگــی و نــا امیــدی اســت کــه نیــاز بــه بررســی و توجــه دارد.

نجف آباد : مهد علم و ایثار .
 مرضیه جمشیدیان

دیگــر افتخــار آفریــن نجــف آبــاد در حــوزه ی درس و قــرآن، مرضیــه جمشــیدیان 
مــی باشــد. وی کــه در ســال 9۷ موفــق به کســب رتبــه ی 20 در کنکور سراســری 
شــد، در حــوزه ی قــرآن و عتــرت نیــز افتخاراتــی کســب نمــوده و حافــظ ۵ جــز 
ــه  ــه ب ــر عاق ــه خاط ــتان ب ــد. ایشــان در دوران دبیرس ــی باش ــم م ــرآن کری از ق
علــوم و معــارف قــرآن، دردبیرســتان علــوم و معــارف صــدرا در رشــته ی معــارف 
اســامی بــه تحصیــل پرداخــت و  اکنــون دانشــجوی دانشــگاه فرهنگیــان اصفهــان 

در رشــته ی دبیــری زبــان و ادبیــات فارســی مــی باشــد.
ــن هفتــه نامــه بــا ســرکار خانــم  ــت هــای کوتــاه ای نوشــته ی زیــر صحب

جمشــیدیان مــی باشــد.
عامل اصلی موفقیت خود را چه می دانید ؟

ــدر و  ــک پ ــی و کم ــتمر، راهنمای ــاش مس ــدا، ت ــه خ ــوکل ب ــم ت ــل موفقیت عام
مــادری دلســوز مــی باشــد . همچنیــن نبایــد از زحمــات و کمــک دبیــران زحمــت 
کــش و مدیــر محتــرم دبیرســتان صــدرا در رســیدن بــه موفقیتــم غافــل شــد. 

ــا دختــران و پســران نوجــوان و جــوان چیســت؟ چــه  ســخن شــما ب
ــه آن هــا داریــد . توصیــه ای ب

غنیمــت شــمردن فرصــت هــا و اســتعانت از خداونــد در تمــام مراحــل زندگــی، 
توصیــه ام بــه جوانــان و نوجوانــان مــی باشــد.

 آرزو و هدفتان چیست ؟
انشــاهلل بتوانــم در رشــته ی تحصیلــی خــود موفــق شــده و معلــم خوبــی در آینــده 
شــوم. همچنیــن آرزوی قلبــی ام ایــن اســت کــه خدمتگــزار خوبــی بــرای آینــده 

ســازان ســرزمینم باشــم .
ــد را برایمــان  ــی آی ــان م ــه ذهنت ــه ب ــزی ک ــن چی ــی نویســم . اولی ــد واژه م چن

ــد . بفرمایی
خدا : مهربان تر از مادر .

پدر: کوه صبر .
درس : یک بال پرنده موفقیت و بال دیگر عمل است .

معلم : عاشق دانش و دانش آموز .
مادر : مقدس ترین واژه عالم و عاشق فرزند .

تاش : هیچ تاشی بی نتیجه نیست .
کنکور : آموزگار امید، نظم،برنامه ریزی و تاش .

ــهیدان  ــهر ش ــتنی و ش ــت داش ــرم و دوس ــان خونگ ــهر مردم ــاد : ش ــف آب نج
ســرافراز .

زینب ایوبی
در بیــن افتخــارات زیبنــب ایوبــی عــاوه بــر کســب رتبــه ی ۱90 منطقــه دو و ۷ 
ســهمیه ایثارگــران در کنکــور سراســری ســال 9۷، کســب رتبــه ی اول شهرســتان 
ــر  ــدل برت ــا ســوم دبیرســتان، کســب مع ــای اول ت ــه ه در مســابقات علمــی پای
ــتان در  ــر شهرس ــه ی برت ــب رتب ــن کس ــی و همچنی ــع تحصیل ــی مقاط در تمام
مســابقات علمــی در دوران تحصیلــی راهنمایــی شــان دیــده مــی شــود. ایشــان 
ــز  ــز حائ ــی نی ــای قرآن ــت ه ــل و درس در فعالی ــت در تحصی ــر موفقی ــاوه ب ع
افتخاراتــی شــده اســت و توانســته مقــام هایــی همچــون کســب رتبــه ی اول و 
ــه ی  دوم ترتیــل شهرســتان در ســال هــای دوم و ســوم دبیرســتان، کســب رتب
ــر ۱0 اســتان  ــه زی تواشــیح شهرســتان در ســال ســوم دبیرســتان و کســب رتب
اصفهــان در رشــته ی حفــظ قــرآن در ســال دوم راهنمایــی و همچنیــن رتبــه ی 
اول حفــظ شهرســتان در ســال چهــارم دبســتان، کســب کــرده و مایــه ی افتخــار 

و مباهــات ایــن شهرســتان شــود .
ایشــان عــاوه بــر فعالیــت هایــی در زمینــه ی قــرآن کریــم و درس، در مباحــث 
فرهنگــی نیــز دســتی بــر آتــش دارد و فعالیــت هایــی از قبیــل حضــور در شــورای 
دانــش آمــوزی، دوره هــای بســیج داشــجویی و مهدویــت شهرســتان اصفهــان را 

در کارنامــه فرهنگــی خــود دارد.
بــا خانــم ایوبــی در رابطــه بــا عوامــل موفقیــت، اهــداف و آرزوهایــش دقایقــی بــه 

گفتگــو نشســتیم .
عامل اصلی موفقیت خود را چه می دانید ؟

عوامــل اصلــی موفقیــت مــن بســیار مــی باشــد کــه در راس آن تــوکل، ایمــان بــه 
خــدا مــی باشــد و در کنــار یــاد خــدا، آرامــش، دوری جســتن از اضطــراب، نگرانــی 
و دغدغــه هــای کاذب در کنــار جدیــت و مطالعــه دقیــق، عمیــق و صبــوری در 

درس خوانــدن، مــی باشــد.
ســخن شــما بــا دختــران و پســران نوجــوان و جــوان چیســت؟ چــه توصیــه ای 

بــه آن هــا داریــد .
ســخن و حرفــم بــا همســن و ســال هــای خــودم، غنیمــت شــمردن فرصــت هــا، 
ــق در فلســفه ی  ــر عمی ــر، تفک ــب مناســب و موث ــه کت ــدا، مطالع ــا خ ــاط ب ارتب
زندگــی خــود و اصــل خلقــت جهــان، شــناخت جامعــه و وظایــف خــود در مقاطــع 
مختلــف زندگــی و در یــک کام تقویــت عقــل، فکــر، ابتــکار و درک متقابــل در 
ــه  ــن توصی ــد . همچنی ــی باش ــی م ــی آن در زندگ ــری عمل ــه کار گی ــود و ب خ
دیگــرم بــه نوجوانــان و جوانــان، امیــد بــه آینــده و تــاش بــرای پیشــرفت کشــور 
و بــرون رفــت از بحــران هــا و همچنیــن  اطمینــان  بــه ثمربخــش بــودن تــاش 

هــای بــی دریغشــان مــی باشــد. 
آرزو و هدفتان چیست ؟

اهــداف و آرزوهایــم شــناخت و درک حقایــق عالــم هســتی، داشــتن زندگــی پــر 
برکــت و پــر ثمــر و همچنیــن تــاش بــرای ایجــاد جامعــه ی آرمانــی اســامی و 
کمــک بــه رشــد، تعالــی و پیشــرفت مــادی و معنــوی کشــور و جهــان، مــی باشــد.

ــد را برایمــان  ــی آی ــان م ــه ذهنت ــه ب ــزی ک ــن چی ــی نویســم . اولی ــد واژه م چن
ــد . بفرمایی

خدا :منبع اطمینان و آرامش و اتصال به بی کران.
پدر: راهنما و الگویی برای حرکت در مسیر و جلوه ی اطمینان.

درس : لذت فهم عمیق آن از باالترین لذت هاست. 
معلــم : کســی کــه مشــعلش را بــه دســت کســی دیگــر مــی ســپرد تــا راه روشــن 

. ند بما
مادر : مظهر مهر، عشق، تاش، تکاپو و از خود گذشتگی.

تاش : راز بقای هستی یک موجود.
کنکــور : راهــی بــرای شــناخت خــود در مواجــه بــا بحــران هــا و نیــز پلــی بــرای 

دیــده شــدن.
نجف آباد : شهری برای زندگی و سکوی شروع حرکت های بزرگ.

فاطمه نور محمدی
ــور محمــدی مــی  ــن شهرســتان فاطمــه ن ــه ی ای ــر نخب دیگــر افتخــار آور دخت
باشــد کــه در کنکــور سراســری تجربــی در ســال 9۷ موفــق بــه کســب رتبــه ۱۵۱ 
منطقــه دو گردیــد. ایشــان دوران راهنمایــی را در مدرســه تیــز هوشــان و در دوران 

دبیرســتانش را نیــز در مدرســه اســتعدادهای درخشــان ســپری نمــود. 
او در دوران تحصیــل مقــام هــا و افتخاراتــی همچــون نفــر اول منطقه در مســابقات 
علمــی، نفــر اول منطقــه در آزمــون پیشــرفت تحصیلــی و کســب معــدل 20 در 

امتحانــات نهایــی ســال ســوم متوســطه را کســب نمــود.
ــی مثــل رتبــه  ــم نورمحمــدی در ورزش نیــز صاحــب افتخــارت و مقــام های خان
ســوم بدمینتــون در شهرســتان، رتبــه اول در مســابقات دومینــودر ســطح 

ــد. ــی باش ــال م ــه ی اول در فوتس ــن رتب ــتان و همچنی ــتان و اس شهرس
وی هــم اکنــون دانشــجوی پزشــکی دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران مــی باشــد. 
بــا ایــن نخبــه ی جــوان کشــور چنــد دقیقــای در بــاب مســائل مختلــف بــه گفــت 

و گــو نشســتیم .
عامل اصلی موفقیت خود را چه می دانید ؟

تــوکل بــه خــدا، حمایــت و پشــتیبانی پــدر و مــادرم و همچنیــن تــاش و پشــتکار 
ــد. می باش

ســخن شــما بــا دختــران و پســران نوجــوان و جــوان چیســت؟ چــه توصیــه ای 
بــه آن هــا داریــد .

ــم،  ــته باش ــه ای داش ــا توصی ــه آنه ــه ب ــم ک ــی بین ــی نم ــودم را در جایگاه خ
ــا همســن و ســال هــای خــودم ایــن اســت کــه خــدا را هیــچ گاه  امــا ســخنم ب

ــد حــل مشــکات اســت. ــودن کلی ــدا ب ــا خ ــرا ب ــد، زی ــوش نکنن فرام
مــن در خــودم موفقیتــی نمــی بینــم امــا همیــن انــدک موفقیــت را نیــز، مرهــون 
لطــف خــدا مــی دانــم کــه لطفــش همیشــه در تمــام لحظــات پــر اســترس زندگی 
ام نصیبــم شــده و در کنــار الطــاف خداوند،تــاش مســتمر، کلیــد هــر موفقیتــی 

اســت و هــر اســتعدادی اگــر در کنــارش تــاش نباشــد، بــی ثمــر خواهــد بــود.
آرزو و هدفتان چیست ؟

ــن،  ــکی متدی ــدا، پزش ــاری خ ــه ی ــه ب ــت ک ــن اس ــم ای ــن آرزو و هدف ــم تری مه
ــوم . ــی ش ــص و حاذق متخص

ــد را برایمــان  ــی آی ــان م ــه ذهنت ــه ب ــزی ک ــن چی ــی نویســم . اولی ــد واژه م چن
ــد . بفرمایی

خــدا : هــر صبــح کــه پلــک هایــم فصــل جدیــدی از زندگــی را ورق مــی زنــد، 
ــا مــن اســت((. ســطر اول همیشــه ایــن اســت )) خــدا ب

پدر: کسی که با تمام مشکات به رویم لبخند می زند تا دلگرمم کند.
ــامی را  ــاق اس ــراف در اخ ــف و انح ــوان ضع ــی ت ــب م ــم مناس ــا تعلی درس : ب

ــود. اصــاح نم
ــه  ــم را ب ــم های ــاند و چش ــز رس ــه چی ــه هم ــچ ب ــرا از هی ــه م ــی ک ــم : کس معل

ــرد. ــاز ک ــی ب ــر از زیبای ــی پ دنیای
مــادر : یعنــی بهانــه بوســیدن خســتگی و دســتهایی کــه عمــری بــه پــای بالیــدن 

مــن چــروک شــد.
نجف آباد : شهری که در آن احساس آرامش می کنم.

 بازآفرینی و احیاء بافت های فرسوده

ــه ریاســت  ــای فرســوده ب ــت ه ــاء باف ــی و احی ــاز آفرین ــروه ب کارگ
ــا حضــور معــاون  ــژه و ب ــدار شهرســتان وی معــاون اســتاندار و فرمان
ــی شــهری  ــاز آفرین ــاون ب ــان مع ــدس زاغی ــدار، مهن ــی فرمان عمران
و مســکن اداره کل راه و شهرســازی اســتان، کارشناســان میهمــان 
عمــران و بــه ســازی شــهری اداره کل راه و شهرســازی، شــهرداران 
شــهرهای تابعــه و اعضــاء مدعــو برگــزار گردیــد. مهنــدس راعــی در 
ــاری  ــا و دهی ــک روز نکوداشــت شــهرداری ه ــا تبری ــن جلســه ب ای
ــه  هــا )ثبــت شــده در تقویــم مناســبت هــا(؛ اشــاره ای مبســوط ب
ــی و  ــی جمعیت ــای اصل ــاخص ه ــی و ش ــی و مذهب ــینه تاریخ پیش
ــزوم  ــر ل ــه ب ــد و در ادام ــتان نمودن ــوده شهرس ــت فرس ــعت باف وس
بازنگــری در اعتبــارات ایــن حــوزه بــه صــورت مطالعــه شــده تاکیــد 
کردنــد. ایشــان همچنیــن خواســتار توجــه ویــژه مســئولین بــه ایــن 
شهرســتان پــر تنعــم گردیدنــد و بــر لــزوم همــکاری و تعامــل کلیــه 
ــودن  ــی نم ــت اجرای ــتاد در جه ــو س ــی عض ــای اجرای ــتگاه ه دس
پــروژه هــای مصــوب شهرســتان تاکیــد کردنــد و خواســتار آگاهــی 
ــا ضــرورت اســتحکام بخشــی  ــاط ب ــه در ارتب بخشــی بیشــتر جامع
ــارکت  ــی و مش ــای طبیع ــل بای ــا در مقاب ــی خصوص ــه قدیم ابنی
دســتگاه هــای خدماتــی بــا شــهرداری هــا در جهــت اجــرای پــروژه 

ــد. هــای تعریــف شــده در محــدوده بافــت هــای هــدف گردیدن

نائب قهرمانی جهان بانوی جودوکار
 

در ســومین روز بــازی هــای جهانی کارگری که به میزبانی اســپانیا در 
حــال برگــزاری است،مهشــید شــیخ آرپناهــی بانــوی جــودوکار نجف 

آبــادی موفــق به کســب مــدال نقــره در وزن ۷۸ کیلوگرم شــد.
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

ــه ســامتی خــود مــی اندیشــیده و  ــر کســی پوشــیده باشــد . بشــر نیــز همــواره ب ورزش و اهمیــت آن چیــزی نیســت کــه ب
بســیار بــرای ســامت روح و روان خــود اهمیــت قائــل بــوده اســت. خوشــبختانه در ایــن چنــد ســال اخیــر ورزش در بیــن بانــوان 
نیــز رواج پیــدا کــرده اســت و بانــوان بــا وجــود محدودیــت هــا و موانــع توانســته انــد افتخــار آفرینــی کــرده و مقــام هایــی نیــز 

کســب کننــد. 
ــت  ــا حمای ــیاری دارد و ب ــداران بس ــاد طرف ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــن اهال ــرح، در بی ــی مف ــوان ورزش ــه عن ــکیت ب ورزش اس
مســئولین، اســتعداد و تــاش ورزشــکاران ، اســکیت بــازان نجــف آبــاد موفــق ظاهــر شــده و صحــت ایــن مدعــا، حضــور بســیاری 
از ورزشــکاران نجــف آبــادی در اردوی تیــم ملــی و کســب مــدال هــا و جوایــز بســیار مــی باشــد. ورزشــکاران اســکیت بــاز نجــف 
آبــاد عــاوه بــر حضــور متوالــی در اردوهــای تیــم ملــی، توانســته انــد افتخــارات بســیاری نیــز در ایــن رشــته کســب کننــد و ایــن 
شهرســتان را بــه عنــوان یــک قطــب اســکیت در ایــران بــه ثبــت برســانند. یکــی از ایــن ورزشــکاران اســکیت بــاز خانــم در نجــف 
آبــاد، ترانــه احمــدی اســکیت کار نوجــوان تیــم ملــی مــی باشــد، کــه بــا وجــود ســن کــم توانســته اســت عــاوه بــر افتخــار 

پوشــیدن لبــاس تیــم ملــی، در مســابقات جهانــی مــدال طــا کســب کنــد و مایــه ی افتخــار بانــوان و ایــن شهرســتان شــود.
بــا وجــود اردو هــای فــراوان، بــه لطــف پیگیــری و مســاعدت مســئولین اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد، بخصــوص 
معاونــت بانــوان و روابــط عمومــی ، توانســتیم بــا ایــن ورزشــکار افتخــار آفریــن شــهرمان مصاحبــه ی کوتاهــی داشــته باشــیم . 
وی کــه متولــد ســال ۱3۸۱ مــی باشــد، ازده ســالگی  بــه طــور جــدی اســکیت را دنبــال کــرده و توانســته  مــدال هــای فراوانــی 

کســب کنــد .
1-از چه سالی به طور جدی اسکیت را دنبال می کنید؟چه مسیری را برای رسیدن به تیم ملی طی کردید؟

ــی نیــز ســختی هــای بســیاری  ــه تیــم مل ــرای رســیدن ب ــه طــور جــدی اســکیت را دنبــال مــی کنــم . ب مــن از ســال 9۱ ب
ــرای  ــا افتخــار ملــی پــوش شــدن نصیبــم شــود و پــس از شکســت هــا و زمیــن خــوردن هــای بســیار،  باالخــره ب کشــیدم ت

ــه تیــم ملــی دعــوت شــدم . ــرای مســابقات آســیایی چیــن ب ــار در ســال 20۱6 ب اولیــن ب
2-آینده اسکیت بانوان ایران، در آسیا و جهان رو چطور می بینید؟

بــا توجــه بــه حضــور داشــتن اســکیت در المپیــک، همچنیــن در پیــش رو بــودن مســابقات قهرمانــی جهــان و شــور و اشــتیاقی 
ــا وجــود ایــن مــوارد آینــده اســکیت بانــوان را بــه شــدت موفــق مــی بینــم و  کــه در بیــن بانــوان اســکیت کار وجــود دارد، ب
امیــدوارم بانــوان نــه تنهــا در ورزش اســکیت، بلکــه در تمــام رشــته هــای ورزشــی موفــق ظاهــر شــوند و افتخــار کســب کننــد .

3-بــا توجــه بــه اینکــه بزرگتریــن هــدف ورزشــی هــر ورزشــکار حضــور در المپیــک اســت. شــما چــه عواملی 
را جهــت حضــور در المپیــک و کســب مــدال موثــر مــی دانیــد ؟

همــان طــور کــه گفتیــد نهایــت آرزوی هــر ورزشــکاری کســب مــدال در المپیــک مــی باشــد و مــن هــم از ایــن قاعــده مســتثنی 
نیســتم و تمــام تاشــم را مــی کنــم تــا در المپیــک آینــده بتوانــم صاحــب مــدال شــوم و بنظــرم تــاش بســیار زیــاد، مربــی 

خــوب و حمایــت مســئولین 3 فاکتــور مهــم در موفقیــت هــر ورزشــکاری مــی باشــد.  
4- ورزش اسکیت چه تاثیری بر روحیه شما گذاشته است؟

جــدا از تاثیــرات مثبتــی کــه ایــن ورزش بــر روحیــه و اخــاق مــن گذاشــته، بایــد بگویــم ایــن ورزش بــه شــدت مفــرح اســت و 
مــن هیــچ وقــت از ایــن ورزش خســته نمــی شــوم و موجــب شــادی و ســرزندگی خاصــی در مــن مــی شــود.

5-سخت ترین حریف شما در آسیا و جهان از چه کشورهایی هستند؟
ــت ســختی  ــا در اســکیت هســتند و رقاب ــان م ــن حریف ــه ســخت تری ــن تایپ ــا، فرانســه و چی ــاز ایتالی ورزشــکاران اســکیت ب

ــم . ــن کشــورها داری ــا ورزشــکاران ای همیشــه ب
ــام در اســکیت، دلیــل  ــه بقیــه ی کشــورهای صاحــب ن ــه امکانــات کمتــر در ایــران، نســبت ب ــا توجــه ب 6-ب
موفقیــت ایــن رشــته را در ایــران چــه مــی دانیــد؟ چــه اقداماتــی مــی تــوان انجــام داد کــه مــدال هــای مــا 

در آســیا و جهــان بیشــتر شــود ؟
دلیــل موفقیــت از دیــد مــن، تمریــن هــای بســیار مــا مــی باشــد کــه بــا جــان و دل هــر روز در کنــار مربیــان خــوب و بــا تجربــه 

ای کــه در اختیــار داریــم تــاش مــی کنیــم تــا در رشــته ی ورزشــی مــان موفــق شــویم.
7-شــما اولیــن مــدال آور جهانــی اســکیت فــری اســتایل هســتید .از طــای مســابقات رولــر اســپرت چیــن 
ــن  ــور بی ــن حض ــابقه، چندمی ــدید. آن مس ــا ش ــدال ط ــب م ــابقات صاح ــما در آن مس ــد . ش ــان بگویی برایم

ــود ؟  المللــی شــما ب
مــن در آن مســابقات کــه ســومین اعــزام مــن بــه مســابقات بــود، کــم ســن تریــن و همچنیــن کــم ســابقه تریــن بازیکــن تیــم 

ملــی بــودم و توانســتم کــه اولیــن و تنهــا مــدال طــا را بــرای ایــران بــه ارمغــان بیــاورم .
8-دلیل موفقیت اسکیت سواران نجف آبادی و حضور مداوم شان در اردوهای تیم ملی را چه می دانید؟

جــا دارد در ایــن جــا از مربیــان خوبمــان، حبیــب آبــادی و فرزانــه ایوبــی تشــکر کنــم کــه زحمــات بســیاری بــرای اســکیت 
بــازان نجــف آبــادی مــی کشــند و یکــی از دالیــل موفقیتمــان، بنظــرم زحمــات ایــن دو عزیــز مــی باشــد. دلیــل دیگــر ، تمریــن 
ــدس  ــزاز پرچــم مق ــم و ســعی و هدفمــان اهت ــرده ای ــل خواســتن را صــرف ک ــه همگــی فع ــاش بســیار بچــه هاســت ک و ت

کشــورمان در مســابقات بــرون مــرزی اســت و بــرای رســیدن بــه ایــن خواســته مــان بســیار مــی جنگیــم . 
9-شــما قبــل از اعــزام بــه مســابقات هلنــد، در مســابقات انتخابــی در نجــف آبــاد توانســتید رکــورد دنیــا را 

بزنیــد . کمــی از ایــن رکــورد زنــی برایمــان بگوییــد
اتفــاق بســیاری شــیرین و لحظــه ی خوشــایندی بــود کــه توانســتم رکــورد جهــان را جــا بــه جــا کنــم. ایــن رکــورد شــکنی 
در رقابــت هــای انتخابــی تیــم ملــی بــرای اعــزام بــه مســابقات هلنــد صــورت گرفــت و توانســتم بــا زمــان۸ ۴/۴ صــدم ثانیــه 

رکــورد جهــان را بزنــم.
10-سخن شما با دختران و پسران نوجوان چیست؟ چه توصیه ای به آن ها دارید ؟

توصیــه ام بــه هــم ســن و ســال هــای خــودم ایــن اســت کــه در ابتــدا هــدف مهــم و خوبــی بــرای خودشــان انتخــاب کننــد و 
تــا آخــر بــرای رســیدن  بــه هدفشــان بجنگنــد و دســت از ســعی و تــاش بــر ندارنــد . توصیــه ی بعــدی ام نیــز ســرگرم نشــدن 

بــا گوشــی و فضــای مجــازی اســت، تــا بتواننــد بــه اهدافشــان برســند.
11-تا به حال پیش آمده که نا امید شوی و بخواهی ورزش را رها کنی ؟

خیــر . ایــن امیــد داشــتن و دســت از تــاش برنداشــتن را مدیــون مربــی خوبــم هســتم کــه همیشــه بــرای رســیدنم بــه موفقیت، 
تــاش هــای بســیاری کــرده اســت و از هیــچ کوششــی بــرای بــه موفقیــت رســیدنم، دریــغ نکــرده اســت.

12-به چه هنری بیشتر از همه عاقه داری؟
به موسیقی بسیار عاقه دارم و در بین سازها هم، پیانو می نوازم و این ساز را دنبال می کنم.

13-چه پیشنهادی برای بهتر شدن ورزش بانوان در نجف آباد پیشنهاد می کنید ؟
پیشــنهاد خاصــی نــدارم، جــز اینکــه بــه ورزشــکاران خانــم بیشــتر بهــا و اهمیــت بدهنــد و از آنهــا حمایــت کننــد تــا بتواننــد 

در رشــته ی خــود در تمــام مســابقات موفــق شــوند .

     
به مناسبت 18 تیر روز ادبیات کودک و نوجوان  

رسول اکرم)ص( به همه انسان ها اعام می کند، همان طور که پدران و مادران، حقوقی 
بر فرزندان خود دارند و فرزندان در صورت ترک آن حقوق عاق می شوند، فرزندان نیز 

حقوقی بر پدر و مادر دارند که »پدران و مادران در صورت رعایت نکردن آن عاق فرزندان 
می گردند.«

رییــس اداره حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان گفــت: از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بیــش از چهــل حلقــه چــاه زغالــی غیــر 

مجــاز بــه دلیــل اســتفاده غیرقانونــی از منابــع چــوب برداشــت شــده از ذخایــر جنگلــی و منابــع طبیعــی و ایجــاد آلودگــی هــای 

زیســت محیطــی، بــه دســتور دادســتان تخریــب شــدند.

محمــد محمــدی افــزود: بــا اعتــراض و شــکایت های متعــدد مــردم مبنــی بــر آلودگــی هــوا بــه دلیــل فعالیــت کارگاه هــای تولیــد 

زغــال در شهرســتان و صــدور اخطارهــای مکــرر زیســت محیطــی بــه مالــکان، دســتور تخریــب ایــن چاه هــا صــادر و اجــرا شــد.

محمدی ادامه داد: در یک هفته اخیر دوازده چاه غیر مجاز در سطح شهرستان تخریب شدند.

دختری با مدال های رنگارنگ برای نجف آباد 
به مناسبت میاد حضرت معصومه )س( و روز دختر 

تخریب چهل چاه زغالی


