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حکم انتصاب محمد مغزی نجف آبادی، شهردار جدید نجف آباد از سوی وزیر کشور امضا شد.

معــاون عمــران و توســعه امــور شــهری و روســتایی 
ــد  ــاب محم ــم انتص ــای حک ــور از امض ــر کش وزی
مغــزی نجــف آبــادی - شــهردار جدیــد نجــف آبــاد 

- از ســوی وزیــر کشــور خبــر داد.
بــر اســاس تبصــره ) 3 ( مــاده)8۰ ( قانــون 
تشــکیات، وظایــف و انتخــاب شــوراهای اســامی 
کشــور و انتخــاب شــهرداران، انتصــاب شــهرداران 
در شــهرهای بــا جمعیــت بیشــتر از 2۰۰ هــزار نفــر 
و مراکــز اســتان بنــا بــه پیشــنهاد شــورای شــهر و 

ــرد. ــورت می گی ــور ص ــر کش ــم وزی ــا حک ب
ــور در  ــای کش ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش س
حکــم دکتــر عبدالرضــا رحمانــی فضلــی در خصوص 
ــهردار  ــادی - ش ــف آب ــزی نج ــد مغ ــاب محم انتص
ــا  ــدوارم ب ــت: امی ــده اس ــاد - آم ــف آب ــد نج جدی
ــن  ــر گرفت ــا درنظ ــا و ب ــروردگار یکت ــتعانت از پ اس
ــات  ــه خدم ــع عادالن ــه و صــاح شــهر و توزی صرف
و امکانــات در مناطــق، مراقبــت در انضبــاط مالــی، 
مطالعــه و بهره گیــری از همــه ظرفیت هــا و 
ــه  ــهری و ب ــالم ش ــط س ــاد محی ــش در ایج کوش
کارگیــری خاقیــت و نــوآوری در اداره امــور شــهر، 
ــوری  ــدس جمه ــام مق ــی نظ ــداف عال ــه اه ــل ب نی
اســامی و منویــات و مطالبــات مقــام معظــم 
ــت  ــت های دول ــی« و سیاس ــه العال ــری »مدظل رهب

ــود. ــر ش ــد میس ــر و امی تدبی
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دیباگران 

.

ــه  ــه ب ــتان ک ــداری شهرس ــی فرمان ــابقه کتابخوان ــدگان مس ــژه از برگزی ــمی وی ــی مراس ط
ــدار،  ــان فرمان ــع معاون ــژه در جم ــتان وی ــداری شهرس ــاز فرمان ــه نم ــورای اقام ــت ش هم
ــای  ــا اهــدا هدای ــد، ب ــداری و بخشــداری هــای تابعــه برگــزار گردی بخشــداران،کارکنان فرمان
نفیــس در میــان نمــاز جماعــت ظهــر و عصــر توســط معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان  
ویــژه تجلیــل و تقدیــر بــه عمــل آمــد. در ایــن مراســم مهنــدس راعــی از واحــد روابــط عمومی 
فرمانــداری کــه مقدمــات ایــن رخــداد ســتوده را تمهیــد نمودنــد، تقدیــر کردنــد و  بــر توســعه 
ــی، نظامــی و  فرهنــگ اقامــه نمــاز جماعــت اول وقــت در همــه دســتگاه هــای اداری، اجرای
انتظامــی تاکیــد کردنــد. ایشــان همچنیــن خواســتار توســعه ایــن فرهنــگ ممــدوح در ســطح 
ــد. ــرورش گردیدن عمومــی و اجتماعــی خصوصــا در مراکــز علمــی، دانشــگاهی و آمــوزش و پ

یِن  الُه َعموُد الدِّ مسابقه کتابخوانی الصَّ

بازید از اداره مرکزی پست شهرستان 

معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه بــه مناســبت نکوداشــت روز جهانــی پســت از 
اداره پســت مرکــزی شهرســتان دیــدار کردنــد. در ایــن دیــدار مهنــدس  راعــی را بــا تبییــن 
ــن ســو،  ــه ای ــم ب ــد قدی ــن وســیله ارتباطــی از عه ــی تری ــوان کانون ــه عن ــگاه پســت ب جای
ــا  ــد کــه هنــوز هــم ب فرآینــد پســت را یــک فرآینــد راهبــردی و نویدبخــش تبییــن نمودن
ــن و نوظهــور خاصــا در عرصــه  ــی نوی ــوژی هــای ارتباطات ــه گســتره عظیــم تکنول توجــه ب
ــت  ــال و دریاف ــورد ارس ــا در م ــردم خصوص ــان م ــود را در می ــگاه خ ــازی جای ــای مج فض
مــدارک هویتــی، اســناد و اوراق بهــادار و ... بــه صورتــی بســیار راهبــردی حفــظ و صیانــت 
ــی از  ــان گزارش ــا بی ــز ب ــتان نی ــت شهرس ــس اداره پس ــدار رئی ــن دی ــت. در ای ــوده اس نم
ــر  ــن گی ــدات دام ــا و تهدی ــه فرصــت ه ــاری ب ــال ج ــرد اداره پســت در س ــه عملک مجموع
ــی  ــد و خواســتار تعریــف خدمــات دســتگاه هــای اداری و اجرای ــن صنعــت اشــاره نمودن ای
شهرســتان در تعامــل گســترده تــر بــا اداره پســت شــدند. همچنیــن در ایــن بازدیــد معــاون 
ــه دیــدار کارکنــان شــاغل در اداره مرکــزی پســت  ــژه ب ــدار شهرســتان وی اســتاندار و فرمان

ــد. ــک گفتن ــه ایشــان تبری ــی پســت را ب ــک روز جهان ــد و از نزدی رفتن

کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری 

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه و بــا حضــور معــاون برنامــه ریــزی 

فرمانــدار، بخشــداران بخــش هــای تابعــه، مســئوالن اداری و اجرایــی شهرســتان و تنــی چنــد 

از صنعتگــران مدعــو کارگــروه اشــتغال و ســرمایه گــذاری شهرســتان برگــزار گردیــد. در ایــن 

جلســه مهنــدس راعــی بــا تبییــن جایــگاه توســعه پایــدار و ملزومــات خــاص ایــن گونــه از 

ــرای شهرســتان تاکیــد و تصریــح  ــارات تعریــف شــده ب ــر جــذب حداکثــری اعتب توســعه ب

نمودنــد. ایشــان توســعه و پویایــی مشــاغل خانگــی در ســطح شهرســتان را از جملــه برنامــه 

هــای موثــر در کاهــش میــزان بیــکاری و چشــم انــداز موفــق اقتصــاد خانــواده هــا برشــمردند 

و همــکاری ســایر دســتگاه هــای اداری و اجرایــی را در زمینــه تشــویق بخــش خصوصــی بــه 

ســرمایه گــذاری در ســطح شهرســتان مطابــق بــا معیارهــای توســعه پایــدار و اشــتغال پایــا 

امــری بســیار ضــروری عنــوان نمودنــد.

ــا  ــه ب ــر ک ــی همخی ــی اجتماع ــد کارآفرین ــتارتاپ ویکن ــداد اس ــن روی در اولی
ــران ســمیه  ــه ای دخت ــی و حرف ــان و دانشــکده فن ــکاری شــهرداری اصفه هم
ــان  ــزی شــهرداری اصفه ــه مرک ــی در کتابخان ــه روز متوال ــاد طــی س نجــف آب
ــاری،  ــران تج ــان، مدی ــه نویس ــامل برنام ــدگان ش ــرکت کنن ــد، ش ــزار ش برگ
ــاالن  ــک و فع ــای گرافی ــه ای، طراح ه ــای حرف عاشــقان اســتارت آپ، بازاریاب ه
ــای خــود در ۵۴ ســاعت  ــردن ایده ه ــروه و مطــرح ک ــا تشــکیل گ ــی ب اجتماع

ــد. ــرا درآورن ــه اج ــه مرحل ــود را ب ــای خ ایده ه
ــک  ــن اســتارتاپ حــدود 2۰۰ نفــر شــرکت کننده ایده هــای خــود را در ی در ای
دقیقــه تشــریح کردنــد کــه از ایــن تعــداد ایــده هــای هفتــاد نفــر بــه مرحلــه 
بعــدی راه پیــدا کــرد. در مرحلــه بعــد نیــز چهــارده ایــده از ایــن تعــداد انتخــاب 
و همیــن تعــداد گــروه تشــکیل شــد تــا در رقابــت بــا یکدیگــر، ســه گــروه برتــر 

ایــن دوره شــناخته شــوند.
ــا  رتبــه اول ایــن رقابــت هــا بــه تیــم مریــم جمشــیدیان از دانشــکده ســمیه ب
موضــوع »فردایــی نــو« رســید و تیــم اســتارتاپی »کــرم محتــرم بازیافتــی« نیــز 
ــدال  ــا حضــور بهــار ســالک، نرگــس شــمگانی، نســیم رحیمــی و فاطمــه عب ب

ــه از دانشــکده ســمیه در جایــگاه دوم ایســتاد. پروان
ــزه نقــدی داده شــد،  ــت کــه در مجمــوع ۱۰ میلیــون تومــان جای ــن رقاب در ای
ــوع  ــا موض ــمیه ب ــکده س ــددی از دانش ــا م ــی و لی ــارا اصان ــره س ــم دو نف تی

»آموزش روانشناسی کودک به مادران« در جایگاه سوم ایستاد.
ــگیری از  ــوع پیش ــا موض ــقوالنس« ب ــو«، »عش ــب ش ــای »داوطل ــتارتاپ ه اس
آســیب های اجتماعــی و طــاق و »فارانــت« بــا محوریــت اســتفاده از داروهــای 
ــر شــده در ایــن  ــواده از دیگــر گــروه هــای تقدی اضافــی در ســبد دارویــی خان
برنامــه بودنــد کــه دانشــجویان دانشــکده فنــی و حرفــه ای ســمیه نجــف آبــاد 

نیــز در آن هــا حضــور داشــتند.

رتبه های برتر دختران سمیه نجف آباد در استارتاپ کارآفرینی اجتماعی

ــتای  ــاد مســکن در روس ــذار شــده بنی ــای واگ ــن ه ــون زمی ــی پیرام جلســه هماهنگ

ــا حضــور  ــدار ویــژه شهرســتان و ب ــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمان ــاد ب نهضــت آب

ــامی  ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــس بنی ــزی، رئی ــدار مرک ــه بخش ــاء از جمل ــایر اعض س

شهرســتان و رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان، دهیــار و اعضــای شــورای 

ــد. ــزار گردی ــاد برگ اســامی روســتای نهضــت آب

نهضت آباد و زمین های واگذار شده بنیاد مسکن 

ــاون اســتاندار و  ــا حضــور مع ــاز شهرســتان ب ــه نم جلســه شــورای اقام

ــه  ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــزز ول ــده مع ــژه، نماین ــدار شهرســتان وی فرمان

ــتاد  ــر س ــر دبی ــلمین رنجب ــام و المس ــت االس ــاد، حج ــف آب ــهر نج ش

ــی،  ــئوالن اداری، اجرای ــزی و مس ــدار مرک ــتان، بخش ــاز اس ــه نم اقام

ــر  ــتان در دفت ــاز شهرس ــه نم ــورای اقام ــو ش ــی عض ــی و انتظام نظام

ــد. ــزار گردی ــناتی برگ ــا حس ــاج آق ــلمین ح ــام و المس ــت االس حج

جلسه شورای اقامه نماز شهرستان

ــال های  ــفانه در س ــت: متاس ــتان گف ــه شهرس ــن تعزی ــئول انجم مس
اخیــر در بســیاری از شــهرهای کشــور شــاهد از دســت رفتــن ارکان 
اصلــی تعزیــه اصیــل و ســنتی و تبدیــل آن بــه مراســمی ویــژه نمایش 

ــتیم. ــواری هس ــب و اسب س اس
ــن  ــزود: در ای ــه شهرســتان اف ــی مســئول انجمــن تعزی محمــد هارون
ــعر  ــد ش ــی چن ــی و بتوان ــی باش ــوارکار خوب ــر س ــا اگ ــه تعزیه ه گون
ــع  ــی در جم ــه راحت ــی، ب ــذ بخوان ــا روی کاغ ــظ ی ــدود را از حف مح
بازیگــران یــک تعزیــه راه پیــدا خواهــی کــرد. در برخــی نقــاط کشــور 
و اســتان اصفهــان شــاهد برگــزاری همــه هفتــه تعزیــه در طــول ســال 
هســتیم. تعزیه هایــی کــه بیشــتر حالــت بــازی پیــدا کــرده و در یــک 

ــا صــد اســب را حاضــر می کننــد. مجلــس گاهــی پنجــاه ت
هارونــی از تهــی شــدن روح تعزیــه از معنویــت و مفاهیــم نــاب 
عاشــورا بــه عنــوان ثمــرات فاصلــه گرفتــن از مراســم ســنتی تعزیــه 
ــه  ــی ب ــریال های تاریخ ــاخت س ــد از س ــرد: بع ــه ک ــرد و اضاف ــام ب ن
ویــژه مختارنامــه، شــاهد تاثیــر پذیــری گســترده تعزیه هــا از ادبیــات 
و نحــوه لبــاس پوشــیدن بازیگــران بوده ایــم بــه طــوری کــه در حــال 
حاضــر ســایه ســنگین تشــریفات زایــد و دســت و پــا گیــر بــر تعزیــه 

ــود. ــاس می ش ــی احس ــه خوب ــنتی ب س
ــه  ــه ب ــدون توج ــروزی ب ــیقی ام ــبک های موس ــتفاده از آالت و س اس
ــان آن  ــا بی ــی ب ــه هارون ــود ک ــادی ب ــر انتق ــه دیگ ــم تعزی روح مراس
ــق  ــر طب ــی ب ــل ایران ــر اصی ــن هن ــزرگان ای خاطــر نشــان ســاخت: ب
ــتگاه های  ــی دس ــای برخ ــم، از فض ــن مراس ــه و روح ای ــال ها تجرب س
موســیقی جهــت تقویــت تعزیــه اســتفاده کرده انــد ولــی آن چــه کــه 
امــروز در برخــی مــوارد شــاهد آن هســتیم، هیــچ ارتبــاط منطقــی بــا 

ــدارد. ــه ن روح تعزی
ــری  ــش دیگ ــاد در بخ ــف  آب ــتان نج ــه شهرس ــن تعزی ــئول انجم مس
ــه  ــا ب ــوزه تعزیه ه ــن ح ــی فعالی ــرد: برخ ــه ک ــود اضاف ــخنان خ از س
قــدری از هــدف اصلــی و روح ایــن مراســم آیینــی دور شــده اند کــه 
ــم  ــز مراس ــر نی ــد فط ــب عی ــد ش ــاد مانن ــبت های ش ــی در مناس حت

ــد. ــدارک می بینن ــه ت تعزی
ــرای  ــه ب ــم تعزی ــودجویان و دالالن از مراس ــی س ــتفاده برخ ــو اس س
ــردن قیمــت آن هــا دیگــر مــوردی  ــاال ب ــی اســب های خــود و ب معرف
بــود کــه هارونــی بــا تشــریح آن اظهــار داشــت: بــزرگان تعزیــه مــا بــا 

بیــش از هفتــاد ســال ســابقه در اوج تواضــع و فروتنــی، ایــن عرصــه 
را دریایــی عمیــق و وســیع توصیــف می کننــد کــه تنهــا توانســته اند 

بــه عمــق یــک متــری آن برســند.
معرفــی »حــاج حســن محزونــی« از پیشکســوتان و چهره هــای مــورد 
ــه  ــود ک ــوردی ب ــر م ــتان و کشــور دیگ ــه در ســطح اس ــرام تعزی احت
ــت  ــی از دوران حکوم ــه داد: در بخش ــر آن ادام ــد ب ــا تاکی ــی ب هارون
پهلوی هــا کــه شــاهد ممنوعیــت برگــزاری مراســم مذهبــی از جملــه 
ــی  ــون محزون ــن همچ ــن آیی ــوزان ای ــی از دلس ــم، جمع ــه بودی تعزی
ــت  ــا نهای ــی ب ــه  خوان ــی تعزی ــات هفتگ ــزاری جلس ــه برگ ــدام ب اق
ــنت  ــن س ــه ای ــد ک ــازل می کردن ــطح من ــوص در س ــادگی و خل س

ــه دارد. ــان ادام ــنه همچن حس
ــز  ــوان رم ــه عن ــی ب ــن بزرگ ــتن در عی ــع داش ــان از تواض وی در پای
محبوبیــت و جاودانگــی بــزرگان تعزیــه نــام بــرد و خاطــر نشــان کــرد: 
نجف آبــاد و شــهرهای اطــراف آن هــر کــدام بزرگانــی در آییــن تعزیــه 
داشــتند کــه آخریــن بازمانــدگان ایــن نســل طایــی در بیشــتر مــوارد 
خانه نشــین شــده یــا در مــوارد معــدودی همچنــان بــه فعالیــت خــود 

ــد. ــه می دهن ادام

حرکت چهارنعل تعزیه از نمایش اصیل به نمایش اسبی

ــر بهداشــت در امــور توانبخشــی، از تهیــه برنامــه ملــی اختــاالت  مشــاور وزی
اوتیســم خبــر داد و گفــت: ایــن برنامــه از اول آبــان ۹۸ در نجــف آبــاد شــروع 

مــی شــود.
ــه سیاســت هــای وزارت بهداشــت در حــوزه اختــاالت  محمدتقــی جغتایــی ب
تکاملــی کــودکان اشــاره کــرد و گفــت: غربالگــری کــودکان از طریــق امکانــات 
ــی کــودکان در دانشــگاه  ــروی انســانی نظــام شــبکه، ایجــاد مراکــز تکامل و نی
ــرای شناســایی و  ــوم پزشــکی سراســر کشــور، غربالگــری کــودکان ب هــای عل
ــه برنامــه هــای وزارت بهداشــت در  ــه کــودکان طیــف اوتیســم، از جمل مداخل

ایــن حــوزه اســت.
جغتایــی بــا اشــاره بــه اینکــه ۹۴ درصــد کــودکان در پنــج ســال اول زندگــی 
بــه مراکــز بهداشــتی و درمانــی مراجعــه دارنــد، افــزود: از ایــن فرصــت بــرای 

شناســایی اختــاالت تکاملــی کــودکان مــی تــوان اســتفاده کــرد.
ــا اشــاره بــه برنامــه ملــی اختــاالت اوتیســم کــه از  مشــاور وزیــر بهداشــت، ب
ســه ســال پیــش تهیــه آن آغــاز شــده اســت، ادامــه داد: در حــال حاضــر ایــن 
ــاد  ــف آب ــان ۹۸ در نج ــی آن از اول آب ــرای آزمایش ــده و اج ــه ش ــه تهی برنام

شــروع مــی شــود.
ــر اســاس تســت هــای  ــاالی ۱۸ مــاه ب ــزود: در ایــن برنامــه، کــودکان ب وی اف

تکاملــی، مــورد بررســی قــرار مــی گیرنــد و در نهایــت از طریــق نظــام شــبکه، 
خدمــات دریافــت مــی کنــد.

اجرای برنامه ملی اختالالت اوتیسم در نجف آباد
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

اولیــن  مســابقه نقاشــی بــا عنــوان »رویــای کودکانــه « در محــل گــذر فرهنــگ و 
هنــر شهرســتان  و بــا هــدف کشــف اســتعداد هــا و خاقیــت کــودکان و ترویــج 
فرهنــگ بــازی هــای ســالم و شــاد و همچنیــن تحکیــم رابطــه میــان خانــواده، 
ــودک  ــای ک ــد ه ــدارس و مه ــوزان م ــش آم ــور دان ــا حض ــه ب ــودک و مدرس ک

شهرســتان برگــزار شــد .
 ایــن مســابقه توســط موسســه فرهنگــی هنــری فرهنــگ ســازان معاصــر  تحــت 
نظــارت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی و بــا همــکاری ســازمان رفاهــی تفریحــی 
شهرســتان و در دو رده ســنی ویــژه کــودکان و نوجوانــان ۴ تــا ۷ ســال و ۷ تــا 
۱2 ســال بــا موضــوع شــادی و بــازی هــای کودکانــه و مــاه مهــر، مــاه مدرســه 

درمحــل گــذر فرهنــگ و هنــر شهرســتان برگــزار شــد .
در ایــن مســابقه کــه تعــداد بســیاری از کــودکان و نوجوانــان بــه همــراه خانــواده 
هــای شــان حضــور داشــتند، در پایــان بــه تمامــی شــرکت کننــدگان هدایایــی به 
رســم یــادگاری اهــدا شــد. و شــرکت کننــدگان مــی تواننــد نفــرات برتــر را در 

صفحــه اینســتاگرام fahangsazanmoaser دنبــال کننــد .

 رویای کودکانه  در گذر فرهنگ و هنر
حضورهنرمندان نجف آبادی در نمایشگاه نستعلیق نویسان 

پنجمیــن نمایشــگاه  و همایــش بــزرگ اســتادان نســتعلیق نویــس 
معاصــر کشــور بــه همــت انجمــن خوشنویســان ایــران و بــا 
ــا ۱۵۰  ــران و ب ــوری اســامی ای ــر جمه ــکاری فرهنگســتان هن هم
اثــر از اســتادان و هنرمنــدان نســتعلیق در محــل مجموعــه هنــری 

ــد . ــزار ش ــمان برگ آس
در ایــن نمایشــگاه آثــاری از اســاتید غامحســین امیرخانــی ، 
ــدوق  ــرف صن ــی اش ــفی ، عل ــد فلس ــیرازی، امیراحم ــی ش کرمعل
ــی ،  ــا لیکای ــام، نیم ــادگار خی ــوی ، ی ــدر موس ــید حی ــادی ، س آب
ــژاد و همچنیــن  اســتاد احمــد  ــده، پیمــان ســادات ن مهــدی فروزن
احمــدی و حمیــد رضــا حجتــی دو هنرمنــد برجســته خوشنویســی  

ــد . ــور دارن ــز حض ــتان نی شهرس
ــک هنــری  ــده درجــه ی ــه ذکــر اســت احمــد احمــدی  دارن الزم ب
) دکتــرا (  در بیــش از ۱۰۰ نمایشــگاه جمعــی در کشــورهای 
ــگاه  ــور و ۱۰ نمایش ــای کش ــتان ه ــر اس ــه و دیگ ــامی منطق اس
انفــرادی آثــار خــود را بــه نمایــش گذاشــته اســت و  بیــش از پنجــاه 
عنــوان کشــوری و بیــن المللــی در صحنــه هــای مختلــف از جملــه 
ــی را کســب نمــوده اســت .  همچنیــن  جشــنواره هــای بیــن الملل
ــر  ــنویس برت ــدان خوش ــز از هنرمن ــی نی ــا حجت ــد رض ــتاد حمی اس
شهرســتان اســت کــه در نمایشــگاه هــای مختلــف کشــوری شــرکت 

ــری نیــز کســب نمــوده اســت . نمــوده و رتبــه هــای برت

برگزاری اولین جلسه نگارش تقویم فرهنگی 

اولیــن جلســه پیرامــون نــگارش تقویــم فرهنگــی هنــری شهرســتان 
بــا حضــور  معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه و جمعــی 
ــداری  ــات  فرمان ــالن  جلس ــل س ــتان در مح ــئولین شهرس از مس
نجــف آبــاد بــه دبیــری اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد 

تشــکیل گردیــد .
در ابتــدای جلســه ســید حســن لــوح موســوی دبیــر جلســه 
ــدف از  ــاد  ه ــف آب ــامی نج ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن و  رئی
برگــزاری ایــن جلســه را حــذف مــوازی کاری هــا در فعالیــت هــای 
ــرد . ــام ک ــا اع ــه  ه ــت برنام ــردن کیفی ــاال ب ــری و ب ــی و هن فرهنگ

ســید حســن لــوح موســوی در ســخنان کوتاهــی در  خصــوص ســند 
ــط مشــترک و  ــداز آینــده پژوهــی ســال ۹۸ و بهبــود رواب چشــم ان
تاثیــر گــذار ادارات ســطح شهرســتان در ایــن خصــوص  مطالبــی را 
عنــوان کــرد و گفــت : در راســتای کاهــش هزینــه هــای جــاری و بــا 
تاکیــد بــر منویــات مقــام معظــم رهبــری جهــت متمرکــز نمــودن 
ــرای  ــب ب ــتری مناس ــاد بس ــری و ایج ــی هن ــای فرهنگ ــه ه برنام
اجــرای برنامــه هــای هدفمنــد ســعی شــده اســت کــه ایــن تقویــم 

بــا تعامــل و همــکاری ادارات نــگارش شــود .
ــز در  ــدار  نی ــاون فرمان ــی مع ــه صالح ــی ال ــه نب ــه جلس در ادام
ــود و از  ــوان نم ــی را عن ــوازی کاری ادارات مطالب ــدم م خصــوص ع
ــا همدیگــر و در راســتای  ــا ب روســای ادارات شهرســتان خواســت ت

ــد . ــاش نماین ــر ت ــا یکدیگ ــاط  ب ــراری ارتب برق

 نوزدهمین سوگواره ادبی همنوا بانینوا

نوزدهمیــن ســوگواره ادبــی امــام حســین )ع( بــا عنــوان همنــوا بــا 
ــا حضــور جمعــی از شــاعران  ــا موضــوع نمــاز وشــهادت ب نینــوا و ب
ــه  ــتان  ومنطق ــئولین شهرس ــان و مس ــندگان ،مداح ــی ، نویس آیین
مهردشــت   ،اســاتید ودانشــجویان دانشــگاه در مجموعــه فرهنگــی 

بهــار دهــق برگــزار گردیــد .
ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
نجــف آبــاد بــا اعــام ایــن خبــر  گفــت :   فرهنــگ غنــی عاشــورا  و 
ترویــج فرهنــگ عاشــورایی  و ارادت بــه ائمــه اطهــار علیــم الســام 
ــیاری از   ــا بس ــه ب ــاز  مقابل ــه س ــعر و ادب زمین ــر ، ش ــان  هن از زب

انحرافــات  اجتماعــی اســت .
در ایــن مراســم دکتــر مــا احمــدی رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی 
ــات و  ــت ادبی ــش و اهمی ــه نق ــی ب ــخنان کوتاه ــق در س ــهر ده ش
ــین )ع(   ــام حس ــام ام ــزرگ قی ــه ب ــی حماس ــی در معرف ــعر آیین ش

اشــاره نمــود.
ــود را  ــی خ ــای ادب ــن ه ــاعران  مت ــوگواره  ش ــن س ــه ای در ادام
پیرامــون واقعــه عاشــورا قرائــت نمودنــد و ســعید بیابانکــی نیــز بــه 
ــام حســین )ع(  ــدح ام ــعار خــود رادر م ــه اش ــان برنام ــوان مهم عن

ــود . ــت نم قرائ
گفتنــی اســت  در ایــن مراســم صابــر خراســانی شــاعر آیینــی کشــور 
، برنامــه ویــژه خــود را ارائــه نمــود و در پایــان برنامــه بــه 2۷نفــر از 
برگزیــدگان ســوگواره  بــا اهــدای لــوح ســپاس وتندیــس ســوگواره 

تقدیــر بــه عمــل آمــد.

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر با همکاری سازمان رفاهی و تفریحی شهرداری شهرستان نجف آباد برگزار کرد.

نقاشی های برگزیده

آیناز پور طهماسبیفاطمه سهرابیمبینا سلمانی

فاطمه جمشیدیانهستی پزشکیهستی قادری

حسنا سالدوگربهار ورمزیارحسنا محمدی

دانیال نادری و محمد قائدییوسف براتیهومن شریعتی

نگین طالبآیدا ایرجیبیتا سمندری
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

به مناسبت اربعین حسینی
ــی ســخت می شــود، در  ــت خیل ــر برای ــن حســین حاضــر شــوی، دیگ ــی اربعی ــار در میهمان ــک ب ــر ی اگ

ــا در  ــی، تنه زمان هــای دیگــر کــه حــرم حســین آرام و بی هیاهــو اســت آنجــا باشــی.چون حــس می کن

اربعیــن اســت کــه ُحرمــت حــرم حســین حفــظ می شــود؛در اربعیــن اســت کــه کســی آرام وارد حــرم 

ــد. ــر می دهن ــه س ــد و نال ــک می ریزن ــین اش ــراق حس ــد و در ف ــینه می زنن ــر و س ــه س ــه ب ــود؛ هم نمی ش

ــای  ــازی ه ــود در ب ــدار خ ــن دی ــورمان در اولی ــاحلی کش ــال س ــی فوتب ــم مل ــان تی بازیکن
ســاحلی جهــان در دوحــه قطــر در حالــی کــه نتیجــه را ۴ بــر ۱ بــه اوکراینــی هــا تــا اواســط 
ــش رو  ــن را از پی ــر ۴ اوکرای ــدند ۵ ب ــق ش ــان موف ــد، در پای ــرده بودن ــذار ک ــم دوم واگ تای
بردارنــد و ســه امتیــاز ایــن دیــدار را از آن خــود کننــد. در ایــن دیــدار مهــدی شــیرمحمدی 

بازیکــن نجــف آبــادی تیــم ملــی موفــق بــه گلزنــی بــرای تیــم خــود شــد. 
 بــه گفتــه شــیرمحمدی : »مقابــل اوکرایــن بــا نظــم تیمــی، بــازی ۴ بــر ۱ باختــه را بردیــم. 
بــا نظریــات کادر فنــی و بــا تجربه هــای تیمــی، نظــم تیمــی مــا حفــظ شــد و در تایــم دوم و 
ســوم موفــق شــدیم حریــف را بــا نتیجــه ۵ بــر ۴ شکســت دهیــم.« شــیرمحمدی در خصوص 
گلــی کــه بــه ثمــر رســاند گفــت: »هــر جوانــی در یــک تورنمنــت بــرای تیــم ملــی کشــورش 
گلزنــی کنــد شــادی غیــر قابــل وصفــی دارد. خــدا را شــکر کــه توانســتیم گــره کار را بــاز 

کنیــم و امیــدوارم ایــن رونــد را ادامــه داشــته و بــا ســربلندی بــه کشــور برگردیــم.« 
ــدزاده و  ــد احم ــری، محم ــین اکب ــاری)2 گل(، امیرحس ــی مخت ــران : محمدعل ــان ای  گلزن

ــیرمحمدی  ــدی ش مه

دوره کشــوری مربیگــری درجــه 3 ترامپولیــن بــه مدرســی ناصــر خضــری 
ــی  ــگاه تخصص ــاد  در باش ــف آب ــتیک نج ــات ژیمناس ــی هی ــه میزبان ــزد از ب از ی
ــی از  ــری 3۵ مرب ــن دوره مربیگ ــد. در ای ــزار ش ــر برگ ــک برت ــتیک تکنی ژیمناس
اصفهــان، زنجــان، گــرگان، همــدان، کوهدشــت، شــاهین شــهر، تیــران، برخــوار و 

ــتند.  ــور داش ــاد حض ــف آب نج
مدیر دوره : حسین فضیلت

دوره کشوری مربیگری درجه 3 ترامپولین گلزنی مهدی شیرمحمدی در دوحه قطر

ــی  ــون انتخاب ــابقات بدمینت ــاد در مس ــف آب ــتان نج ــان از شهرس ــا خلیلی علیرض
اســتان اصفهــان در رده ســنی جوانــان )زیــر ۱۷ ســال( موفــق بــه کســب مقــام 

ــان کشــور شــد. ــی رنگکینــک جوان ــه مســابقات انتخاب ــی ب ســوم و راهیاب
ایــن رقابتهــا در روز پنــج شــنبه ۱۱ مهــر ۹۸ در تــاالر بدمینتــون ســالن شــهید 

ســجادی اصفهــان برگــزار شــد. 
مربی و سرپرســت تیم نجف آباد : قاسم شیرزادپور

راهیابی علیرضا خلیلیان به مسابقات بدمینتون

دومیــن گردهمایــی روســای ادارات ورزش و جوانــان شهرســتان هــای اســتان 
اصفهــان در ســال ۹۸ بــا حضــور دکتــر ســلطان حســینی مدیــرکل ورزش و جوانــان 
ــی  ــاه عل ــان ش ــعه وررزش، احس ــاون توس ــازاده مع ــا امین ــان، علیرض ــتان اصفه اس
معــاون توســعه مالــی و پشــتیبانی، جمعــی از مســئولین واحدهــای اداره کل ورزش 
ــوان  ــاون ورزش بان ــی مع ــان اســتان،  محمــود یســلیانی رییــس، مهــری برات و جوان
ــاد بــه میزبانــی ســالن  و دیگــر کارکنــان اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آب

ــاد برگــزار شــد. ــردوس نجــف آب ــده ف اجتماعــات پدی
ــاد  ــف آب ــتان نج ــان شهرس ــس اداره ورزش و جوان ــلیانی رئی ــود یس ــدا محم در ابت
ضمــن خیــر مقــدم بــه مدعویــن توضیحاتــی پیرامــون ورزش شهرســتان نجــف آبــاد 

ــه داد. و اســکی اســتان اصفهــان ارائ
ــی و پشــتیبانی اداره کل ورزش و  ــاون توســعه مال ــی مع ــاه عل ــه احســان ش در ادام
ــای  ــاد در حــوزه ه ــه شهرســتان نجــف آب ــان اینک ــا بی ــان  ب ــان اســتان اصفه جوان
ــن شهرســتان شــهیدان،  ــی اســت،  اظهــار داشــت: ای ــف دارای پتانســیل باالی مختل
ــرده اســت و یکــی از  ــاب ک ــه نظــام و انق ــم ب ــادی را تقدی ــا و دانشــمندان زی علم

قطب های اداری، اجتماعی، فرهنگی و ورزشــی اســتان اصفهان است.
 در ادامــه ایــن ســمینار، علیرضــا امینــازاده معــاون توســعه ورزش، نســرین شــاکری 
ــای اداره کل ورزش و  ــر مســئولین واحده ــوان  و دیگ ــور ورزش بان ــرد مســئول ام ف

جوانان اســتان سخنانی ایراد کردند.
دکتــر ســلطان حســینی مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان در گردهمایــی 

روســای ادارات ورزش و جوانــان  ضمــن تشــکر از زحمــات روســای ادارات شهرســتان 
هــا اظهــار داشــت: اگــر خداونــد لطــف کــرده و اســتان اصفهــان درایــن چنــد ســاله 
رتبــه مطلوبــی را در وزارت ورزش و جوانــان کســب کــرده، ایــن موفقیــت بــه دلیــل 
ــن موفقیــت هــا از  ــان اســتان مــی باشــد، ای زحمــات شــما و جامعــه ورزش و جوان
ــتان  ــان اس ــزاران ورزش و جوان ــه از آن خدمتگ ــت، بلک ــینی نیس ــلطان حس ــن س م

اســت.

میزبان گردهمایی روسای ادارات ورزش و جوانان 

استقرار شش موکب از شهرستان نجف آباد در کشور عراق

ــداد  ــن تع ــت: از ای ــاد گف ــف آب ــتان نج ــای شهرس ــب ه ــی موک ــئول هماهنگ مس
چهــار موکــب در کربــا ، یــک موکــب در ســامرا مســتقر مــی شــود و یــک موکــب 
دیگــر هــم بــا اســتقرار در مســیر پیــاده روی خدمــات پزشــکی ودرمانــی بــه زائــران 

کربــای معلــی ارائــه مــی دهــد.
حســن قیصــری افــزود: در موکــب خدمــات درمانــی ۱2 پزشــک و 6 پرســتار آمــاده 

ارائــه خدمــات بــه زائــران هســتند.
ــارت اســتان اصفهــان بیشــترین  ــرکل حــج و زی ــی زاهــدی مدی همچنیــن غامعل
ــام کننــدگان اربعیــن حســینی در اســتان اصفهــان را از شــهرهای اصفهــان،  ثبت ن
خمینی شــهر و نجف آبــاد دانســت و متذکــر شــد: زائــران حســینی فقــط از طریــق 
ــام در ســامانه ســماح می تواننــد در مراســم بــزرگ اربعیــن شــرکت کننــد و  ثبت ن

از طریــق دیگــری اجــازه خــروج از ایــران را نخواهنــد داشــت.

هم زمان با پیاده روی عظیم اربعین حسینی.

نمایش ۷ محصول دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد در نمایشگاه فناوری نانو
امیررضــا نقــش دربــاره حضــور دانشــگاه آزاد اســامی 
ــرد:  ــار ک ــران اظه ــاوری ته ــاد در نمایشــگاه فن واحــد نجف آب
ــا  ــاد به صــورت فعــال ب »دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آب
ــای  ــامل بازدارنده ه ــو ش ــه نان ــول فناوران ــت محص ــه هف ارائ
رنده هــای  ازدا ب خوردگــی سیســتم های ســه فــازی، 
ــی سیســتم های  ــای خوردگ ــاز بخــار، بازدارنده ه ــی ف خوردگ
تثبیــت آب و اســید، نانــو ذرات طــا، نانــو ســیاالت مختلــف و 
دســتگاه جوشــش اســتخری در ایــن نمایشــگاه شــرکت کــرده 

ــت.« اس
نقــش در ارتبــاط بــا محصــوالت ارائه شــده ایــن واحــد 
»بازدارنده هــای  افــزود:  نمایشــگاه  ایــن  در  هی  ا گ ـ شـ ن ا د
ــرل  ــث کنت ــظ باع ــای محاف ــکیل فیلم ه ــا تش ــی ب خوردگ
ــای  ــا، چاه ه ــی لوله ه ــمت های داخل ــی در قس ــرخ خوردگ ن

اســتخراج و برج هــای تقطیــر می شــوند.«
ــر  ــی نظی ــا در صنایع ــن فناوری ه ــد: »ای ــادآور ش ــش ی نق
بســته بندی، حمل ونقــل، دریایــی، نظامــی، و نفــت و گاز 

قابل اســتفاده هســتند و اســتفاده از فنــاوری نانــو باعــث 
افزایــش چشــمگیر عملکــرد ایــن ترکیبــات می شــود.«

وی افــزود: » نانــوذرات طــا به عنــوان نانوکاتالیســت 
در حــذف آالینده هــا بــا تمیزکــردن گازهــای خروجــی 
خودروهــا شــدت واکنش هــای شــیمیایی مطلــوب را 
ــش  ــده ای در کاه ــهم عم ــد س ــد و می توانن ــش می دهن افزای

آلودگی هــای زیســت محیطی داشــته باشــند.«
عضــو هیئــت  امنــای دانشــگاه آزاد اســامی اســتان اصفهــان 
بیــان کــرد: »رویکــرد ایــن واحــد دانشــگاهی حــل مشــکات 
صنایــع کشــور اســت کــه ایــن واحــد دانشــگاهی بــا در اختیار 
ــی  ــرفته و کادر هیئت علم ــه روز و پیش ــزات ب ــتن تجهی داش

ــن راســتا برداشــته اســت.« مجــرب قدم هــای بزرگــی در ای
نقــش گفــت: »غرفــه محصــوالت فنــاوری نانــو دانشــگاه آزاد 
اســامی واحــد نجف آبــاد تــا 2۱ مهــر در محــل دائمــی 
نمایشــگاه های تهــران پذیــرای محققــان، پژوهشــگران و 

ــت.« ــو اس ــاوری نان ــوزه فن ــران ح صنعتگ


