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 افتتاح گذر فرهنگ و هنر، نقطه عطفی در فرهنگ و هنر نجف آباد 

در یکــی دو ســال اخیــر، یکــی از  برنامه های 

مهــم کــه وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

بــه آن اهتمــام خــاص داشــته اســت، رونــق 

کســب و کارهــای هنــری اســت، از همیــن 

ــال  ــا دو س ــه ه ــن برنام ــتای ای رو و در راس

پیــش آئین نامــه ای بــرای گذرهــای فرهنگ 

و هنــر نوشــته شــد و مکاتبــه ای نیز بــا تمام 

ــت.  ــورت گرف ــورد ص ــن م ــتان ها در ای اس

کارگروهــی نیــز در وزارت فرهنــگ و ارشــاد 

بــرای راه انــدازی گذرهــای فرهنــگ و هنــر 

تشــکیل شــد و با تــاش مدیــران ارشــاد و 

شــهرداری هــا اولین گــذر فرهنــگ و هنر را 

کــه مــی تــوان یکــی از برنامــه هــای مهــم 

وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی دانســت، 

در اولیــن مــاه امســال در یــزد افتتــاح شــد.

 ادامه در صفحه4

حجت االسام و المسلمین محمد علی انصاری مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان در حاشیه بازدید از هفت برج خارون

فعالیت یکی از بهترین مجموعه های فرهنگی استان در نجف آباد
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

جلســه انجمــن کتابخانــه هــای عمومــی شهرســتان بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
شهرســتان ویــژه و بــا حضــور کارشــناس اداره کل کتابخانــه هــای عمومــی اســتان، 
ــاد،  ــف آب ــهرداری نج ــت ش ــامی، سرپرس ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــداران، رئی بخش

ــد. ــزار ش ــن برگ ــایر مدعوی ــتان و س ــی شهرس ــای عموم ــه ه ــس اداره کتابخان رئی
در ایــن جلســه مهنــدس راعــی بــا تبییــن نقشــه راه جهــت کســب عنــوان پایتختــی کتــاب 
ــرای اعتــای  ــاد، ایــن امــر را یــک موفقیــت ارزشــمند ب ــرای شهرســتان نجــف آب کشــور ب
امــور فرهنگــی و اجتماعــی شهرســتان تبییــن نمودنــد. ایشــان یکــی از بنیادیــن تریــن مولفه 
ــی  ــاب و کتابخوان ــگ کت ــت فرهن ــی را تقوی ــای اجتماع ــیب ه ــش آس ــر در کاه ــای موث ه
ــی در شهرســتان  ــر ضــرورت توســعه ایــن فرهنــگ متعال در ســطح جامعــه برشــمردند و ب
ــامی  ــاد اس ــگ و ارش ــا اداره فرهن ــف، خصوص ــای مختل ــتگاه ه ــد و از دس ــد ورزیدن تاکی
شهرســتان، اداره کتابخانــه هــای عمومــی شهرســتان، شــهرداران و دهیــاران تابعــه و مدیــران 
فرهنگســراهای خواســتند تــا در راســتای تحقــق موضــوع پایتختــی کتــاب شهرســتان بــه 
پــردازش فعالیــت هــای نوآورانــه، توســعه خاقیــت هــای اجتماعــی، برگــزاری نمایشــگاه هــا 
و فروشــگاه هــای فصلــی، برنامــه ریــزی و اجــرای طــرح هــای تعویــض کتــاب، اهــداء کتــاب، 
ــتاندار و  ــاون اس ــد. مع ــدام نماین ــه اق ــرانه مطالع ــش س ــتای افزای ــاب و ... در راس ــف کت وق
فرمانــدار شهرســتان ویــژه همچنیــن از مســئولین اداری و اجرایــی شهرســتان خواســتند تــا 
بــه شــیوه هــای مختلــف تشــویقی ماننــد: برگــزاری مســابقات کتابخوانــی، ایجــاد ایســتگاه 
مطالعــه، اهــداء کتــاب و ... در راســتای گســترش فرهنــگ ممــدوح مطالعــه از هیــچ همکاری 

و حمایتــی مضایقــه ننماینــد.

برگزاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان

برگزاری کارگروه فضای مجازی

کارگــروه فضــای مجــازی شهرســتان بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان  ویــژه 
ــات  ــان و هی ــتان اصفه ــیمای اس ــدا و س ــرکل ص ــازی مدی ــای مج ــاون فض ــور مع ــا حض و ب
ــایر مســئولین اداری،  ــه و س ــدار، بخشــداران تابع ــی فرمان ــاون سیاســی و اجتماع ــراه، مع هم
اجرایــی و انتظامــی عضــو کارگــروه برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی بــا تقدیــر 
ــاالی  ــئولیت ب ــاس مس ــان از احس ــر را نش ــن ام ــتانی ای ــان اس ــران و میهمان ــور حاض از حض
ــا اشــاره بــه اینکــه در  مســئولین در قبــال رخدادهــای فضــای ســایبری برشــمردند. ایشــان ب
ــر  ــال مجــازی خب ــه ۵۱ کان ــب ب ــه شــده قری ــش صــورت پذیرفت ــر اســاس آمای شهرســتان ب
رســان بــه صــورت پویــا در حــال فعالیــت مــی باشــند، بــر ضــرورت هماهنگــی و انســجام در 
مــورد اطــاع رســانی در ایــن کانــال هــا بــه بیــان مســئله پرداختنــد و گفتنــد: »امــروزه آنچــه 
بیــش از هــر چیــز دیگــر در فضــای مجــازی در حــال ضربــه دیــدن اســت، هیــچ چیــز نیســت 
مگــر مقولــه اخــاق، امــروز دشــمنان نظــام ســعی دارنــد تــا بــه هــر شــیوه ای ایــن فضــای 
موثــر را در راســتای نیــات و اهــداف شــوم خــود بسترســازی و مهیــا ســازند و مــا بایــد در قبــال 
ایــن موضــوع بســیار هوشــمندانه رفتــار نماییــم«. معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه 
بــا اشــاره بــه آســیب هــا و فرصــت هــای فضــای مجــازی بــر ضــرورت برنامــه ریــزی موثــر در 
حــوزه رصــد، تامیــن محتــوا و آمــوزش در ارتبــاط بــا فضــای مجــازی تاکیــد نمودنــد. ایشــان 
توســعه گفتمــان موثــر بــر مبنــای اخــاق را در فضــای مجــازی امــری پســندیده خواندنــد و از 
خانــواده هاخواســتند تــا بــه کمــک مباحثــی همچــون ســواد دیجیتــال، ســواد رســانه و ... بــه 
راهنمایــی و آمــوزش فرزنــدان خــود در قبــال اســتفاده موثــر و راهبــردی تــر فضــای مجــازی 
بــا جدیــت و طمانینــه اقــدام نماینــد. مهنــدس راعــی از رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری شهرســتان و ســایر اعضــا جلســه خواســتند تــا بــه مــدد فضــای مجــازی 
ــش از  ــا ســایر ادارت شهرســتان بی ــل ب ــاد و تعام ــردم نه ــای م ــا ســازمان ه ــی ب و در همراه
پیــش در راســتای معرفــی میــراث ملمــوس و ناملمــوس و جاذبــه هــای گردشــگری شهرســتان 

اقــدام نماینــد .

جلســه بررســی مشــکات شهرســتان در حــوزه آب و فاضاب به ریاســت 
ــا حضــور مدیرعامــل  ــژه و ب ــدار شهرســتان وی ــاون اســتاندار و فرمان مع
آب و فاضــاب اســتان اصفهــان و هیــات همــراه، معــاون برنامــه ریــزی 
ــس اداره آب و فاضــاب شــهری و روســتایی  ــدار، بخشــداران، رئی فرمان
شهرســتان، شــهرداران و اعضــای شــوراهای اســامی شــهرهای تابعــه، 
رئیــس دفتــر نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای اســامی و 
دیگــر مدعویــن برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی بــا تقدیر 
ــه در راســتای گســترش شــبکه آب و  ــت هــای صــورت پذیرفت از فعالی
فاضــاب شهرســتان بــا تصریــح بــر ضــرورت ایجــاد هماهنگــی و تعامــل 
موثــر فیمابیــن شــهرداری هــا و بخشــداری هــای شهرســتان بــا شــرکت 
ــاذ  ــزوم اتخ ــر ل ــتایی، ب ــهری و روس ــای ش ــوزه ه ــاب در ح آب و فاض
راهکارهــای مناســب در راســتای رفــع موانــع اجرایــی موجــود و تســریع 
ــا مــردم شــریف  ــروژه هــای مربوطــه در همراهــی ب ــد اجرایــی پ در رون
شهرســتان تاکیــد نمودنــد. در ادامــه مشــکات و اولویــت هــای مربوطــه 
توســط اعضــا حاضــر جلســه مطــرح و در پایــان ضمــن ارائــه توضیحــات 
توســط مدیرعامــل محتــرم شــرکت آب و فاضــاب اســتان، تصمیمــات 

مقتضــی اتخــاذ گردیــد.

بررسی مشکالت شهرستان در حوزه آب و فاضالب

دیدار  فرماندار شهرستان ویژه  با رئیس مرکز فوریت های اورژانس ۱۱۵

آقــای دکتــر راســتین، رئیــس مرکــز فوریــت هــای اورژانــس ۱۱۵ اســتان اصفهــان بــا معــاون 
اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه در حضــور مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان، 
ــدار  ــن دی ــد. در ای ــر پرداختن ــادل نظ ــه تب ــدار و ب ــدار دی ــان فرمان ــان و معاون ــاون درم مع
مهنــدس راعــی ضمــن عــرض خیــر مقــدم بــه میهمانــان حاضــر بــه بیــان فرصــت هــا و ضعــف 
ــای  ــورد نیازمنده ــد و در م ــس پرداختن ــای اورژان ــت ه ــت فوری ــا محوری ــتان ب ــای شهرس ه
اورژانــس ۱۱۵ شهرســتان خصوصــا دو مقولــه عمــده و اساســی کمبــود نیــرو و آمبوالنــس بــه 
تبییــن موقعیــت شهرســتان پرداختنــد. ایشــان بــا بیــان اینکــه شهرســتان بــا جمعیتــی قریــب 
بــه ۳۳۰ هــزار نفــر و بــا گســتردگی جغرافیایــی وســیع امــروزه بیــش از پیــش نیازمنــد پوشــش 
ســرویس هــای هوایــی خصوصــا متناســب بــا رخدادهــای جــاده ای و روســتایی و نیــز پراکنــش 
مناســب پایــگاه هــای اورژانــس مــی باشــد، خواســتار اتخــاذ تمهیــدات موثــر و اثــر بخــش در 

ایــن راســتا گردیدنــد.

کسب مقام ورزشکاران پهلوانی و زورخانه ای

ورزشــکاران هیــأت پهلوانــی و زورخانــه ای شهرســتان نجــف آبــاد  در 
ــام  ــب ۳ مق ــه کس ــق ب ــان موف ــتان اصفه ــان اس ــی نوجوان ــابقات انتخاب مس
ــم  ــتی عبدالکری ــه سرپرس ــاد ب ــف آب ــتان نج ــکاران شهرس ــدند.  ورزش ش
درســتی موفــق بــه کســب ۱ مقــام اول و 2 مقــام ســوم در مســابقات 
ــت  ــان جه ــنی نوجوان ــتان در رده س ــی اس ــه ای انتخاب ــی و زورخان پهلوان
ــه مســابقات کشــور شــدند. ایــن مســابقات در رشــته هــای تیمــی  اعــزام ب
ــتان  ــی شهرس ــه میزبان ــی ب ــردی و کشــتی پهلوان ــای ف ــه ای، هنره زورخان

ــد. ــزار ش ــان برگ کاش
مقام های کسب شده

ابوالفضل خاکی ، مقام اول کباده-  امیرمهدی مداح ،مقام ســوم ســنگ
مهــدی فاحــی ، مقــام ســوم میــل بازیسرپرســت تیــم : عبدالکریــم 

شهرســتان( هیــأت  مســابقات  و  آمــوزش  کمیتــه  درستی)مســئول 

حضور داوران نجف آبادی در مسابقات بدمینتون

ــی  ــاد فرهنگ ــاد  در مســابقات المپی ــتان نجــف آب ــون شهرس دو داور بدمینت
ــد. ــردی کشــور قضــاوت کردن ورزشــی دانشــجویان دانشــگاه علمــی کارب

ــگاه  ــجویان دانش ــی دانش ــی ورزش ــاد فرهنگ ــون المپی ــابقات بدمینت در مس
ــون  ــوی داور بدمینت ــی شــهرکرد  دو بان ــه میزبان ــردی کشــور ب علمــی کارب
شهرســتان نجــف آبــاد فاطمــه توکلــی بــه عنــوان ســرداور  و فرزانــه عموعلــی 

ــد. ــوان داور قضــاوت کردن ــه عن اکبــری ب

نایب قهرمانی وزنه برداران

تیــم وزنــه بــرداری شهرســتان نجــف آبــاد در مســابقات قهرمانــی نوجوانــان 
اســتان و انتخابــی اســتعدادهای برتــر موفــق بــه کســب مقــام نایــب قهرمانــی 
شــد. در مســابقات وزنــه بــرداری قهرمانــی نوجوانــان و انتخابــی اســتعدادهای 
برتــر اســتان اصفهــان تیــم وزنــه بــرداری شهرســتان نجــف آبــاد بــه مربیگری 
عبــاس حاجــی صادقیــان بــا کســب 4 مــدال طــا و ۱ مــدال برنــز موفــق بــه 
کســب مقــام دوم شــد. ایــن مســابقات بــا حضــور تیــم هــای اصفهــان، نجــف 
آبــاد، زریــن شــهر، مبارکــه، فریــدن، شــاهین شــهر و خمینــی شــهر در روز 

جمعــه ۱۱ مــرداد 98 در خانــه وزنــه بــرداری ملــک شــهر بــر گــزار شــد.
نتایج انفرادی :

ــور     ــدی کش ــدی و محمدمه ــزدان اس ــی، ی ــن رحیم ــروغ، محس ــامان اف س
ــز ــدال برن ــی- م ــن گلرخ ــام الدی ــید حس ــا - س ــدال ط م

نتایج تیمی : 
 تیــم لنجــان بــا 4 مــدال طــا و ۱ نقــره - مقــام اول - تیــم نجــف آبــاد بــا  4 
مــدال طــا و ۱ برنــز - مقــام دوم -  تیــم اصفهــان بــا 2 مــدال طــا - مقــام 

ســوم - سرپرســت تیــم : ســیدمحمد حســنی
قهرمانی ژیمناست ها در مسابقات مینی ترامپولین 

تیــم منتخــب شهرســتان نجــف آبــاد در اولیــن دوره مســابقات مینــی 
ــد. ــی ش ــب قهرمان ــه کس ــق ب ــتان موف ــن اس ترامپولی

تیم منتخب شهرستان نجف آباد به مربیگری حسین فضیلت
در مســابقات مینــی ترامپولیــن اســتان اصفهــان بــا کســب 9 مقــام موفــق بــه 

کســب عنــوان قهرمانــی ایــن رقابــت هــا شــد.
ایــن مســابقات بــه میزبانــی خانــه ژیمناســتیک اصفهــان بــا حضور تیــم هایی 
ــاد،  اصفهــان، شــاهین شــهر، شــهرضا، تیــران،  از شهرســتان هــای نجــف آب
ــره  ــم ۱۰ نف ــای تی ــر از اعض ــه 9 نف ــد ک ــزار ش ــان برگ ــهر و لنج ــن ش زری
منتخــب مینــی ترامپولیــن شهرســتان نجــف آبــاد  )6 نفــر از باشــگاه امیرآبــاد 

و 4 نفــر از باشــگاه تکنیــک برتــر(  بــر روی ســکو قهرمانــی ایســتادند.
 نتایج تیمی

ــاد، مقــام اول - اصفهــان، مقــام دوم -شــاهین شــهر ، مقــام ســوم  نجــف آب
نتایــج انفــرادی

ــک  ــگاه تکنی ــان )باش ــی براتی ــی و امیرعل ــی رحیم ــر عل ــام اول - امی مق
ــر(،   بنیامیــن درخشــان، ابوالفضــل کیماســی، امیرعلــی عــرب )باشــگاه  برت
مهدیــه امیــر آبــاد( - مقــام دوم - عمــاد رحیمــی )باشــگاه تکنیــک برتــر( و 
بهمــن شــکوه )باشــگاه مهدیــه امیــر آبــاد( - مقــام ســوم -امیرمســعود اعتماد 
ــاد(       ــر آب ــه امی ــر( و مســیح شــاهبندری )باشــگاه مهدی )باشــگاه تکنیــک برت

مقام دوم در مسابقات پارابدمینتون
ــام دوم  ــب مق ــه کس ــق ب ــاد موف ــف آب ــتان نج ــی از شهرس ــن غام محس

ــد. ــور ش ــی کش ــون قهرمان ــارا بدمینت ــابقات پ ــل مس ــرادی و دوب انف
محســن غامــی رییــس هیــأت جانبــازان و معلولیــن شهرســتان نجــف آبــاد 

در مســابقات پارابدمینتــون قهرمانــی کشــور در تهــران
ــی  ــا همراه ــل ب ــام دوم دوب ــرادی و مق ــام دوم انف ــب مق ــه کس ــق ب  موف

ســیدمحمود جزایــری از اصفهــان شــد.
ایــن رقابــت هــا بــا حضــور ورزشــکاران ۱2 اســتان در کاس هــای بــا ویلچــر 

و ایســتاده بصــورت انفــرادی و دوبــل برگــزار شــد.

شــورای اداری شهرســتان مقــارن بــا ســالگرد اولیــن نمــاز جمعــه اقامــه 
شــده در کشــور پــس از پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی در مصای 
بــزرگ شــهر جــوزدان و در مجــاورت امامــزاده ســاره خاتــون ایــن شــهر 
ــتاندار و  ــاون اس ــت مع ــه ریاس ــه ب ــم ک ــن مراس ــد.  در ای ــزار گردی برگ
فرمانــدار شهرســتان ویــژه و بــا حضــور نماینــده مــردم شهرســتان هــای 
نجــف آبــاد و تیــران و کــرون در مجلــس شــورای اســامی، امــام جمعــه 
موقــت شــهر نجــف آبــاد، رئیــس دفتــر نمایندگی شــورای سیاســتگذاری 
ائمــه جمعه اســتان اصفهــان، رئیــس جهاد دانشــگاهی صنعتــی اصفهان، 
قائــم مقــام مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان، معاونیــن فرمانــدار، 
ــی و  ــی، نظام ــئولین اداری، اجرای ــه، مس ــای تابع ــش ه ــداران بخ بخش
انتظامــی شهرســتان، شــهرداران و اعضــاء شــوراهای اســامی شــهرها و 
روســتاهای تابعــه شهرســتان و ... برگــزار گردیــد، مهنــدس راعــی طــی 
ســخنانی از دســت انــدرکاران اجــرای ایــن مراســم خاصتــا: رئیــس اداره 
اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان، امام جمعــه ، شــهردار جــوزدان، اعضاء 

شــورای اســامی شــهر جــوزدان تقدیــر و تشــکر نمودنــد. 

برگزاری شورای اداری 
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دستگیری باند سارقان خودرو

فرمانــده انتظامــی شهرســتان گفــت: بــه دنبــال وقــوع چنــد فقــره 
ــایی و  ــاد ، شناس ــف آب ــتان نج ــطح شهرس ــودرو در س ــرقت خ س
دســتگیری ســارق یــا ســارقین در دســتور کار پلیــس قــرار گرفــت 
و در نهایــت مامــوران کانتــری ۱8 موفــق بــه متاشــی کــردن یــک 

بانــد ســه نفــره شــدند.
ســرهنگ محمدحســین باباکانــی اظهــار کــرد: مامــوران بــا انجــام 
یــک ســری کارهــای تخصصــی و مراقبــت هــای انجــام شــده ســر 
ــایی و دســتگیر  ــود را شناس ــم ب ــک خان ــه ی ــد ک ــی بان دســته اصل

ــد. کردن
باباکانــی افــزود: متهــم در بازجویــی هــای پلیــس ضمــن اعتــراف 
بــه ســرقت خــودرو دو نفــر از همدســتان خــود را بــه پلیــس معرفــی 
کــرد کــه هــر دو متهــم نیز دســتگیر و در بازرســی از مخیفیگاهشــان 
تعــداد دو دســتگاه خــودروی ســرقتی و امــوال مســروقه کشــف شــد.

ــه  ــاره ب ــا اش ــاد ب ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــروی انتظام ــده نی فرمان
ــی  ــل قانون ــیر مراح ــت س ــده جه ــتگیر ش ــان دس ــه متهم ــن ک ای
ــرد،  ــه ک ــه شــهروندان توصی ــی شــدند ب ــی معرف ــه مراجــع قضای ب
بــا رعایــت نکانــی ایمنــی و اســتفاده از لــوازم بازدانــده مثــل قفــل 
ــرای ســارقان فراهــم نکننــد. فرمــان و قفــل پــدال زمینــه ســرقت را ب

کشته و زخمی شدن پنج نفر در کمربندی 
ــد و یــک دوو  رئیــس پلیــس راه اســتان گفــت: در تصــادف دو پرای
در کمربنــد جنوبــی نجــف آبــاد، دو نفــر کشــته و ســه نفــر زخمــی 
شــدند. علــت ایــن حادثــه عــدم رعایــت حــق تقــدم از ســوی راننــده 

پرایــدی بــوده کــه سرنشــینان آن فــوت و مجــروح شــده انــد.
ســرهنگ حســین پــور قیصــری گفــت: بــه دنبــال اعــام خبــر ایــن 
تصــادف، گشــت پلیــس راه بافاصلــه در محــل حضــور پیــدا کــرد. 
ــز از  ــه رعایــت ســرعت مطمئنــه، پرهی راننــده هــا حــواس شــان ب

عجلــه و شــتاب و رانندگــی قانونمنــد باشــد.

مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســتان گفــت: نجف آبــاد شــهرتی جهانــی پیــدا 
کــرده و طــی ســال های اخیــر کارهــای بســیار خــوب فرهنگــی و عمرانــی 
در ایــن شهرســتان انجــام شــده کــه حتــی بنــده را نیــز بــا وجــود آشــنایی 

نســبی بــا ایــن پتانســیل ها بــه نوعــی غافلگیــر کــرد. 
بازدیــد  انصــاری در حاشــیه  المســلمین محمد علــی  و  حجت االســام 
ــیر  ــات در مس ــن اقدام ــام آخری ــور انج ــه منظ ــارون ب ــرج خ ــت ب از هف
راه انــدازی گــذر فرهنــگ و هنــر ایــن شــهر بیــان داشــت: همدلــی و رفاقــت 
ــب  ــل کس ــزرگ و عام ــت ب ــک نعم ــتان ی ــف شهرس ــتگاه های مختل دس
موفقیت هــای کنونــی محســوب می شــود و ایــن همــان چیــزی اســت کــه 

ــد. ــک نمای ــکات کم ــل مش ــه ح ــور ب ــد در کل کش می توان
ــل  ــاز ح ــوان پیش نی ــه عن ــه ب ــی جامع ــکات فرهنگ ــع مش ــر رف ــد ب تاکی
معضــات اقتصــادی مطلــب دیگــری بــود کــه انصــاری بــا بیــان آن 
ــه  ــد ب ــتان بای ــن شهرس ــیل های ای ــی پتانس ــار تمام ــت: در کن ــار داش اظه
ــی اســتان  ــای فرهنگ ــن مجموعه ه ــی از بهتری ــه یک ــم ک ــا کنی جــرات ادع
ــغول  ــاد مش ــر در نجف آب ــال حاض ــف در ح ــتگاه های مختل ــطح دس در س
فعالیــت هســتند و حاضریــم بســیاری از فعالیت هــای اســتانی را بــه ســمت 

ــم. ــوق دهی ــاد س نجف آب
ــگ و  ــی وزارت فرهن ــد مدیریت ــم جدی ــرد: تی ــام ک ــن اع ــاری همچنی انص
ارشــاد اجــرای چندیــن طــرح مختلــف را در دســتور کار خــود قــرار داده انــد 
ــت  ــا محوری ــر ب ــگ و هن ــای فرهن ــا گذره ــی از شــاخص ترین آن ه ــه یک ک
رونــق دادن بــه کســب و کارهــای فرهنگــی اســت و قــرار بــود هــر اســتان 

ــه  ــه ب ــا توج ــان ب ــی در اصفه ــد ول ــدازی کن ــا را راه ان ــن گذره ــی از ای یک
پتانســیل های موجــود، دومیــن گــذر کشــور در کاشــان افتتــاح شــده و در 
ــاد  ــا گــذر اصفهــان و نجف آب حــال حاضــر نیــز همزمــان امــورات مرتبــط ب

ــرار گرفتــه اســت. در دســتور کار ق
ــا و  ــمردن ویژگی ه ــا برش ــتان ب ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن مدی
ــورد  ــاخت های م ــر زیرس ــت: از نظ ــان داش ــی بی ــای فرهنگ ــات گذره الزام
ــی،  ــیر دسترس ــات روز، مس ــا امکان ــی ب ــای تاریخ ــق جاذبه ه ــاز، تلفی نی
زیرســاخت های الزم بــرای راه انــدازی غرفه هــای مختلــف، پارکینــگ، 
فضاهــای آموزشــی و نمایشــگاهی و تجهیــزات ســمعی و بصــری مجموعــه 
ــرج خــارون و ســالن شــهروند بیــش از 9۰درصــد پیــش نیازهــای  هفــت ب
یــک گــذر را داراســت و بنــده مطمئــن هســتم کــه ایــن مجموعــه کــه طــی 
ــک  ــه ی ــد، ب ــد ش ــاح خواه ــاد افتت ــر ارش ــور وزی ــا حض ــده ب ــای آ ین ماه ه

ــود. ــل می ش ــور تبدی ــطح کش ــق در س ــوی موف الگ
وی در پایــان افــزود: بــرای هنرمندانــی کــه متقاضــی اســتفاده از غرفه هــای 
ــر  ــی در نظ ــهیات بانک ــند، تس ــذر باش ــن گ ــگاهی ای ــگاهی و فروش نمایش
ــن  ــه ای ــز ب ــری نی ــوق های دیگ ــم مش ــم بتوانی ــده و امیدواری ــه ش گرفت

ــم. ــه کنی ــزان ارائ عزی

در ســیزدهمین روز  از مــرداد مــاه، مدیریــت آمــوزش و پــرورش نجــف آبــاد 
ــر و رئیــس ســتاد اجرایــی ســند تحــول  ــان دکتــر مــددی مشــاور وزی میزب
ــرای  ــش و اج ــق و پژوه ــس اداره تحقی ــی رئی ــر متق ــم دکت ــن، خان بنیادی
ــق   ــن مناط ــران و معاونی ــی از مدی ــتان، جمع ــول در اداره کل اس ــند تح س
ــود.  ــاد ب ــف آب ــتان نج ــدارس شهرس ــران م ــان و مدی ــن کارشناس و همچنی

در ایــن جلســه کــه در ســالن پزشــکی مدیریــت آمــوزش و پــرورش نجــف 
ــه تفکیــک  ــن بســته انتظــار عمــل مــدارس ب ــا هــدف نحــوه تدوی ــاد و ب آب
ــویی  ــرورت همس ــه ض ــددی ب ــر م ــد، دکت ــزار ش ــی برگ ــای تحصیل دوره ه
برنامــه هــای تدویــن شــده بــا برنامــه هــای درســی و همچنیــن ارائــه نظــر 
کارشناســان و مدیــران در خصــوص برنامــه هــای ســند تحــول بنیادیــن بــا 

ــد کــرد ــه و مدرســه تاکی ــات منطق ــه مقتضی توجــه ب

نجف آباد یکی از بهترین تیم های فرهنگی استان را داراست

اختتامیه دوره ضمن خدمت مدیران آموزش و پرورش

در بازید از غرفه موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

بازسازی پنجاه خانه سیل زده

فرمانــده بســیج شهرســتان نجــف  آبــاد گفت:یــازده گــروه جهــادی 
بســیج شهرســتان از تیرمــاه ســال جــاری بازســازی پنجــاه منــزل 
ــتان  ــت شهرس ــش مهردش ــدره بخ ــتای گل ــده در روس ــیب دی آس
طــی ســیل بهــار امســال را شــروع کــرده انــد و تاکنــون کار مرمــت 
ــت اهلل  ــدار حج ــرهنگ پاس ــیده است.س ــان رس ــه پای ــزل ب ۱۰ من
صفرپــور بــا اشــاره بــه ســاخت یــک بــاب منــزل مســکونی از صفــر 
ــای  ــان در زمینه ه ــز همزم ــران نی ــادی خواه ــای جه گفت:گروه ه
متفــاوت اعتقــادی، آموزشــی، فرهنگــی و هنــری در ایــن روســتاها 
ــای  ــرد: گروه ه ــان ک ــر نش ــان خاط ــور در پای ــت دارند.صفرپ فعالی
ــازی  ــازل را بازس ــی من ــرداد تمام ــان م ــا پای ــاد ت ــادی نجف آب جه

ــد داد. ــردم خواهن ــل م ــرده و تحوی ک

ویژه برنامه های پیوند آب و آیینه

ــژه  ــن وی ــریح مهمتری ــه تش ــی ب ــدی فردوس ــد مه ــدس محم مهن
ــالروز  ــبت س ــه مناس ــف آبادب ــهرداری نج ــه ش ــای مجموع برنامه ه

ــت. ــرا )س( پرداخ ــی )ع( و زه ــرت عل ازدواج حض
ــهرداری  ــی ش ــی و ورزش ــی اجتماع ــازمان فرهنگ ــل س ــر عام مدی
ــه مناســبت ســالروز ازدواج حضــرت علــی )ع(  ــاد افــزود ب نجــف آب
ــور و  ــا حض ــه ب ــد آب و آیین ــای پیون ــژه برنامه ه ــرا )س( وی و زه
ســخنرانی حجــج االســام ایزدخــواه و دهنــوی موضوعاتــی همچــون 
شــناخت زوایــای روحــی زن و مــرد، کلیدهــای خوشــبختی در 
ــردد. ــزار می گ ــاد برگ ــف آب ــهری نج ــف ش ــق مختل ــی در مناط زندگ

فردوســی همچنیــن از جشــن بانــوان دفتــر آســتان قــدس رضــوی 
ــای ۱2  ــاه در تاریخ ه ــر و م ــن مه ــاد و جش ــف آب ــتان نج شهرس
ــش  ــوان و همای ــاغ بان ــی ب ــه تفریح ــل مجموع ــرداد در مح و ۱۳ م
ــر  ــوان دیگ ــری بعن ــر صف ــخنرانی دکت ــا س ــی ب ــای زندگ مثلث ه

ــرد. ــاد ک ــام ی ــن ای ــای ای ــژه برنامه ه وی
دوره تربیــت فرزنــد )کــودک و نوجــوان( بــا حضــور اســاتید کشــوری 
و اســتاد عالــی کارشــناس برنامــه ســمت خــدا از ۱2 تــا ۱۷ مــرداد 
و ســمیتیاتر نســخه های شــیرین زندگــی بــا ســخنرانی دکتــر 
ــر عامــل ســازمان  ــود کــه مدی دوازده امامــی از دیگــر برنامه هــای ب
فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد در پایــان بــه 

آنهــا اشــاره کــرد.

ویژه برنامه های دومین سالگرد شهادت شهید حججی
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

ادامه از صفحه 1
امــا اگــر بخواهیــم محاســن ایــن طــرح را ذکــر کنیــم، شــاید اولیــن حســن ایــن طــرح، محــل اســتقرار اســت کــه در دل آثــار 
و بافــت هــای تاریخــی قــرار دارد و مــردم عــاوه بــر دیــدن بناهــای تاریخــی کــه موجــب ارزشــمندی بافــت هــای تاریخــی نیــز 
مــی شــود، هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی نابــی را مشــاهده مــی کننــد و بــا هنرمنــدان و هنــر آن هــا آشــنا مــی شــوند و 

موجــب رونــق اقتصــادی و دلگرمــی هنرمنــدان نیــز مــی شــود.

در همیــن راســتا گــذر فرهنــگ و هنــر شهرســتان نجــف آبــاد بــا تــاش و همــت مدیــر و کارشناســان اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی شهرســتان نجــف آبــاد و همچنیــن همــکاری بــی دریــغ شــهرداری و ســازمان فرهنگــی، ورزشــی و اجتماعی شهرســتان 
نجــف آبــاد صبــح روز پنــج شــنبه، یازدهــم مــرداد در بــرج هــای تاریخــی هفــت بــرج خــارون بــا حضــور مدیــر کل اداره فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان، رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی، سرپرســت شــهرداری نجــف آبــاد، رئیــس ســازمان 
ــورای اســامی  ــاد اســامی، برخــی از اعضــای ش ــگ و ارش ــان اداره فرهن ــاون و کارشناس ــی، مع ــی، ورزشــی و اجتماع فرهنگ
شهرســتان نجــف آبــاد و جمعــی دیگــر از مدیــران و مســئولین شــهری افتتــاح شــد. در ایــن گذرعــاوه بــر هنرنمایــی و عرضه ی 
مســتقیم هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی، مــی تــوان بــه خــارج شــدن از فضــای بســته فرهنگــی و کارگاه هــای هنــری و رفتن 
بــه ســمت اجتماعــی شــدن فرهنــگ و هنــر دانســت کــه اتفــاق بســیار خوبــی اســت و موجــب آشــنایی مــردم بــا هنرمندانشــان 
نیــز مــی شــود و حضــور هنرمنــدان در مــکان باســتانی و تاریخــی، موجــب ایجــاد جاذبــه ی توریســتی شــهری نیــز مــی کنــد.

ــی مناســب جهــت  ــز نامیــد، محل ــه ی هنرمنــدان نی ــه نوعــی خان ــوان ب ــه اینکــه گــذر فرهنــگ و هنــر را مــی ت ــا توجــه ب ب
حضــور هنرمنــدان و بــه نمایــش گذاشــتن هنــر اصیــل شــان و اســتقبال مــردم از هنــر و فرهنــگ را در پــی خواهــد داشــت و بــا 
ایجــاد پاتــوق هــای فرهنگــی و هنــری و بــا اســتفاده از فضــای موجــود شــهری بــرای اجــرای برنامــه هــای فرهنگــی و هنــری 
و ایجــاد پاتــوق هایــی بــر اســاس اصــول شهرســازی و متناســب بــا فرهنــگ شــهری و کارکــرد فرهنگــی و هنــری از مزایــای 

دیگــر ایــن طــرح اســت.
ــای شهرســازی  ــوان احی ــاد را مــی ت ــدان و موسســات فرهنگــی درمحــل گــذر و فرهنــگ شهرســتان نجــف آب حضــور هنرمن
ــز  ــتان نی ــدان شهرس ــی هنرمن ــتغال زای ــه اش ــری، ب ــی و هن ــای فرهنگ ــه ه ــق برنام ــار تحق ــد و در کن ــدار نامی ــگ م فرهن
کمــک مــی کنــد و در رونــق اقتصــادی نیــز تاثیــر گــذار اســت، البتــه الزم بــه ذکــر اســت بــه بــازار یابــی محصــوالت هنــری 

ــرای رونــق ایــن طــرح و گــرم شــدن کســب و کار غرفــه هــا  و هنرمنــدان نیــز کمــک شــایانی مــی کنــد البتــه مــی تــوان ب
ــی  ــا و دلگرم ــق هنره ــا موجــب رون ــه مشــارکت آن ه ــت ک ــری کمــک گرف از بخــش خصوصــی و موسســات فرهنگــی و هن

ــی دارد. ــدان را در پ هنرمن
در گــذر فرهنــگ و هنــر نجــف آبــاد بــا توجــه بــه پیشــینه تاریخــی و قدمــت هنرهــای اصیــل ایرانــی در ایــن شهرســتان، عــاوه 
بــر نمایــش هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی، اجــرای برنامــه هــای مختلــف فرهنگــی و هنــری، برپایــی نمایشــگاه، نمایــش 
فیلــم و نشســت هــای تخصصــی نیــز قــرار اســت کــه بــا مشــارکت »موسســه فرهنگــی هنــری فرهنــگ ســازان معاصــر« اجــرا 
شــود. قطعــا اجــرای چنیــن برنامــه هایــی عــاوه بــر بــاال بــردن ســطح فرهنــگ و هنــر، موجــب شــادی و نشــاط روحیــه ی 

شــهروندان نیــز مــی شــود و گام مثبتــی در راســتای برنامــه هــا و نشــاط جمعــی در ایــن شهرســتان اســت.
ــرای ارتقــای هنــر اســت کــه ظرفیــت هــای  در نهایــت مــی تــوان گفــت کــه گــذر فرهنــگ و هنــر نقطــه عطــف و آغــازی ب
بســیاری دارد و همــان طــور کــه گفتــه شــد بخــش خصــوص نیــز مــی توانــد بــا حمایــت خــود نقــش مهمــی در رشــد و اعتــای 

هنــر و کمــک بــه چرخــه اقتصــادی ایفــا کنــد.

ــن کمــک  ــاد اســامی و همچنی ــگ و ارش ــرم اداره فرهن ــت و پرســنل محت ــات مدیری ــر زحم ــه اگ ــه پیداســت ک ــه ناگفت البت
ــن طــرح ســخت و طاقــت فرســا  ــاد نبــود ای هــای شــهرداری و ســازمان فرهنگــی، ورزشــی و اجتماعــی شهرســتان نجــف آب
بــه بار)ثمــر( نمــی نشســت و صحــت ایــن حــرف ایــن اســت کــه ایــن گــذر هنــوز در بســیاری از اســتان هــا و شهرســتان هــا 
افتتــاح نشــده اســت ولــی خوشــبختانه گــذر فرهنــگ و هنــر، ایــن پــروژه مهــم فرهنگــی و هنــری در ایــن شهرســتان پرقدمــت 

و هویــت افتتــاح شــده اســت.
ــا حضــور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه طــور  شــایان ذکــر اســت کــه ایــن گــذر از شــهریور امســال قــرار اســت کــه ب
رســمی افتتــاح شــود و کار خــود را شــروع کنــد و عاقمنــدان مــی تواننــد از ایــن گــذر زیبــای فرهنــگ و هنــر کــه نمــاد هنــر 

و فرهنــگ ایــن شــهر اســت دیــدن نماینــد.

به مناسبت روز خبرنگار       

و “قلم” بهانه ای شد تا ذهنمان را از قید کلمات بی شمار رها کرده و 
جسورانه در بیکران دنیای “خبر” خاصه شویم.

روز خبرنگار مبارک 


