
آغــــاز همدلــي هـاي ســـــبز

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

تفاهم نامه ایستگاه اولیه قطار شهری نجف آباد- اصفهان
شماره 50سه شنبه 1 بهمن 98

اخبار ورزشی........................................4 اخبار فرمانداری....................................3 مدرسه سبز..........................................2 اخبار ارشاد........................................2

با حضور استاندار ، ریاست دانشگاه آزاد اسالمی کشور و دیگر مسئولین استان و شهرستان

موافقتنامــه احــداث خــط قطــار حومــه ای اصفهــان - نجف آبــاد بیــن شــرکت راه آهــن 
ــال 94  ــان در س ــهرداری اصفه ــاد و ش ــهرداری نجف آب ــران، ش ــالمی ای ــوری اس جمه
منعقــد شــد و بــر اســاس آن، ایــن خــط ریلــی پــس از عبــور از شــهرهای نجف آبــاد، 
کوشــک، گلدشــت، کهریزســنگ و ُدرچــه به خــط دوم قطــار شــهری کالنشــهر اصفهان 

متصــل خواهــد شــد.این طــرح در زمــان حاضــر در مرحلــه مطالعاتــی قــرار دارد.
ــار  ــق قط ــاد از طری ــد نجف آب ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــال دانش ــرح اتص ــه ط  تفاهمنام
ــس  ــای ریی ــه امض ــان ب ــهری اصفه ــار ش ــه قط ــان ب ــاد - اصفه ــف آب ــه ای نج حوم
ــاس آن،  ــر اس ــا ب ــید ت ــاد رس ــهردار نجف آب ــور و ش ــالمی کش ــگاه آزاد اس دانش

ــود. ــداث ش ــاد، اح ــگاه آزاد نجف آب ــط در دانش ــن خ ــتگاه ای ــتین ایس نخس
ــار از اراضــی دانشــگاه  ــرداری از 3۷.۵4 هکت ــن تفاهمنامــه، حــق بهره ب ــر اســاس ای ب
ــوی  ــاختمان دپ ــداث س ــرای اح ــت ب ــظ مالکی ــا حف ــاد ب ــد نجف آب ــالمی واح آزاد اس
اولیــه و 2 ایســتگاه قطــار حومــه ای نجف آبــاد - اصفهــان در داخــل ایــن دانشــگاه بــه 

ــد. ــذار ش ــاد واگ ــهرداری نجف آب ش
شــهردار نجف آبــاد گفــت: خــط قطــار حومــه ای نجــف آبــاد بــه اصفهــان مصوبه هــای 
مــورد نیــاز را از شــورای عالــی ترافیــک کشــور و شــورای برنامه ریــزی اســتان اصفهان 
ــد  ــال عق ــه دوم در ح ــام و مرحل ــال اتم ــات آن در ح ــه اول مطالع ــرد و مرحل ــذ ک اخ

قــرارداد اســت.
ــس  ــا ریی ــه ب ــه ای ک ــاس تفاهمنام ــر اس ــروز ب ــزود: ام ــادی اف ــزی نجف آب ــد مغ محم
ــی  ــار از اراض ــد 3۷.۵4 هکت ــرر ش ــم مق ــد کردی ــور منعق ــالمی کش ــگاه آزاد اس دانش
ــرای احــداث ســاختمان دپــو و 2 ایســتگاه قطــار حومــه ای  ــاد ب دانشــگاه آزاد نجف آب
نجف آبــاد بــه اصفهــان در اختیــار شــهرداری قــرار گیــرد و هفــت کیلومتــر بــه مســیر 

ایــن خــط ریلــی اضافــه شــود.
ــگاهی  ــی دانش ــیر ریل ــتین مس ــه، نخس ــن تفاهمنام ــای ای ــا امض ــه ب ــا بیان اینک وی ب
ــه  ــاد ب ــه ای نجف آب ــار حوم ــت: قط ــار داش ــود، اظه ــاز می ش ــاد آغ ــور از نجف آب کش
اصفهــان 29.۷ کیلومتــر طــول دارد و مقــرر اســت بــه خــط دوم قطــار شــهری اصفهــان 

و در آینــده نزدیــک بــه شــبکه ریلــی راه آهــن کشــور متصــل شــود.
عملیــات حفــاری تونــل خــط دوم قطــار شــهری اصفهــان بــا بیــش از 2 هــزار میلیــارد 

ریــال اعتبــار اســفند ســال 9۷ آغــاز شــد.
ــوب آن در 2۰  ــه جن ــمال ب ــان از ش ــهری اصفه ــار ش ــک قط ــط ی ــر خ ــان حاض در زم

ــت. ــال اس ــتگاه فع ــا 2۰ ایس ــر ب کیلومت
ادامه در صفحه 4

 در خصوص واگذاری اراضی واحد جامع مستقل نجف آباد برای احداث دپو و ایستگاه اولیه قطار شهری نجف آباد -اصفهان 



@
di

ba
ga

ra
nn

aj
af

ab
ad

2

هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

ــبت  ــه مناس ــه ب ــی  ک ــرت انقالب ــره غی ــعر کنگ ــب ش ــم ش در مراس
شــهادت ســردار دل هــا ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی در تــاالر اســتاد 
فرشــچیان اصفهــان برگــزار شــد دو شــاعر از نجــف آبــاد دارای رتبــه 

برتــر شــدند .
ــا اعــالم ایــن خبــر افــزود :  رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ب
ایــن شــب شــعر بــه منظــور ادای احتــرام هنرمنــدان و شــاعران دیــار 
زنــده رود بــه ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی برگــزار شــد کــه 
در ایــن مراســم دو نفــر از شــاعران نجــف آبــاد از جملــه بابــک چترایــی 

نفــر اول و محمــد ایــزدی حائــز رتبــه پنجــم شــدند .
ــه  وجــود شــعرای توانمنــد  ــا اشــاره ب ــوح موســوی  ب ســید حســن ل
ــا  ــاعران ب ــزود : ش ــال اف ــی فع ــن ادب ــتن ۷ انجم ــتان و داش شهرس
ــق  ــد از طری ــی توانن ــی م ــای انقالب ــان ه ــا و آرم ــه ه ــتن اندیش داش

ــد . ــهدا ادا نماین ــه ش ــود را ب ــن خ ــعر  دی ــیرین ش ــان ش زب
اجــرای موســیقی انقالبــی ، ســخنرانی و خاطــره گویــی از دیگــر بخــش 

هــای  کنگــره  شــعر غیــرت انقالبــی بــود.

بــا حضــور مســئوالن مختلــف شهرســتان، کلنــگ مجموعــه جامــع خیریــه 
دیابــت جنــان نجــف آبــاد در زمیــن 2۵۰۰ متــر مربعــی اهــدا شــده توســط 

محمــدی یکــی از خیــران شهرســتان، بــه زمیــن زده شــد.
ــی در نزدیکــی  ــن اهدای ــن زمی ــرار گرفت ــه ق ــا اشــاره ب ــوب شــاپوری ب ای
ــه ســاخت و  ــان داشــت: هزین ــی شهرســتان بی ــروی انتظام فرماندهــی نی
تجهیــز ایــن مجموعــه کــه شــامل قســمت هایــی ماننــد بخــش مراقبــت 
هــای پزشــکی ، آب درمانــی و فیزیوتراپــی، کالس هــای ورزشــی، ســوئیت 
ــارد  ــار میلی ــش از چه ــت، بی ــی و اداری اس ــاختمان پژوهش ــاتید و س اس

ــرآورد شــده اســت. تومــان ب
ــروع  ــال ۱۳۹۱ ش ــود را در س ــه کار خ ــان ک ــت جن ــه دیاب ــن خیری انجم
ــی را در  ــای متنوع ــت ه ــه فعالی ــام مجموع ــر انج ــال حاض ــرده، در ح ک
راســتای حمایــت از نیازمنــدان مبتــال بــه دیابــت و پیشــگیری از ابتــال بــه 

ــرار داده اســت. ــن مشــکل را در دســتور کار خــود ق ای

.

 نمایشگاه نقاشی » نقش قلم « در نگارخانه امروز

ــه  ــم«  در محــل نگارخان ــوان » نقــش قل ــا عن ــم ناصحــی ب ــار  نقاشــی  مری  نمایشــگاه  آث
ــاد  افتتــاح شــد . امــروز  نجــف آب

در ایــن نمایشــگاه کــه بــا همــکاری  اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان و مدیریــت 
نگارخانــه امــروز برگــزار شــده اســت ؛ بیــش از  ۳۰ اثــر بــا تکنیــک هــای مختلفــی چــون : 

مــداد رنــگ ، پاســتل و خــودکار  بــه نمایــش در آمــده  اســت .
ایــن نمایشــگاه از نخســتین تجربــه هــای ایــن هنرمنــد اســت  و بــه منظــور  معرفــی آثــار و 

آشــنایی عالقــه منــدان  برپــا شــده .

نمایشگاه گروهی نقاشی در نگارخانه امروز

نمایشــگاه  گروهــی  نقاشــی هنرجویــان رحیــم ســواری  در محــل نگارخانــه امــروز  نجف 
آبــاد بــا هــدف  ترغیــب و تشــویق هنرجویــان رشــته نقاشــی و بــه منظــور معرفــی آثــار 

هنــری بــه عالقــه منــدان  برپــا شــده اســت .
ــاد و  ــف آب ــالمی  نج ــاد اس ــگ و ارش ــکاری اداره فرهن ــا هم ــه ب ــگاه ک ــن نمایش در ای
ــر در  تکنیــک هــای مختلفــی  ــزار شــده اســت ؛ ۴۰  اث ــروز برگ ــه ام ــت نگارخان مدیری
ــی  ــه  عل ــوز از جمل ــر آم ــن  از ۱۴ هن ــگ و روغ ــم و رن ــگ ، ســیاه قل ــداد رن چــون : م
ــه  ــی ، یاســمن رضایــی ، فرزان غالمــی ، شــیرین رادفــر، نگیــن طاهــری ، کیمیــا دهقان
ــان، اعظــم حــری ، ملیــکا ایمانیــان ، طیبــه احمــدی ، فاطمــه  آزادگان ، وحیــده نمازی
کافــی موســوی ، فرزانــه ســلیمی نیــا ، ســولماز مکوندیــان و زهــرا طاهــری  بــه نمایــش 

ــده  اســت . در آم

هم اندیشی اصحاب خبر و رسانه نجف آباد

در شــش مدرســه شهرســتان نجــف آبــاد عــالوه بــر آمــوزش دروس بــه 
ــوزش  ــز آم ــت نی ــط زیس ــا محی ــازگاری ب ــای س ــوزان، روش ه دانش آم

داده مــی شــود .
 کارشــناس آمــوزش و پــرورش اســتان بــا بیــان اینکــه در مــدارس ســبز 
ــاره نحــوه تغییــر تفکــر و زندگــی جوامــع در جهــان  ارزش آمــوزش درب
ــه دانــش آمــوزان نشــان داده مــی شــود گفــت: مــدارس ســبز ســعی  ب
دارنــد محیــط خــود را پایدارتــر ســاخته و ردپــای کربــن را در مــدت پنــج 

ســال تــا ۳۰ درصــد کاهــش دهنــد.
ــدن  ــی ش ــرح را خنث ــن ط ــدف ای ــن ه ــم تری ــان مه ــی میزب محمدعل
ــا ســال 2۰2۰ بیــان کــرد و گفــت:  ــن در محیــط هــای آموزشــی ت کرب
ــرژی ،  ــرف ان ــش مص ــرای کاه ــوزان ب ــن و دانش آم ــکاری والدی ــا هم ب
ــرژی در  ــرف ان ــزان مص ــن می ــدارس ، تعیی ــه در م ــد زبال ــش تولی کاه

ــد. ــکاری می کنن ــه هم ــا مدرس ــش آن ب ــی کاه ــه و چگونگ مدرس
وی ویژگــی هــای مــدارس ســبز را ســازگاری بــا محیــط زیســت دانســت 
ــای  ــی ه ــر ویژگ ــز از دیگ ــرژی نی ــرف ان ــی در مص ــت: صرفه جوی و گف

مــدارس ســبز اســت.
ــش  ــاه، افزای ــالمت و رف ــش س ــت محیطی، افزای ــرات زیس ــش تاثی کاه
ــالن در  ــارغ التحصی ــه ف ــرای هم ــداری ب ــی و پای ــت  محیط ــواد زیس س
مــدارس از جملــه اصــول اجرایــی مــدارس ســبز اســت کــه ایــن مــوارد، 
ــزان موفقیــت در مــدارس ســبز  ــرای می ــل اندازه گیــری ب معیارهــای قاب
اســت و تاثیــر واقعــی آنهــا در پایــداری جهانــی و ســالمت فــردی 

دانش آمــوزان و معلمــان اســت.
ــتفاده از  ــده، اس ــا بازیافت ش ــدار ی ــاختمانی پای ــح س ــتفاده از مصال اس

منابــع انــرژی تجدیدپذیــر خورشــیدی، آبــی و یــا بــادی در مــدارس نیــز 
ــداری محیــط زیســت دارد. نقــش مهمــی در پای

فعالیت شش مدرسه سبز در شهرستان نجف آباد

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در دیــدار جمعــی از اصحــاب 
خبــر و رســانه بــر لــزوم تشــکیل خانــه مطبوعــات و برگــزاری 
جشــنواره مطبوعــات بــا حضــور رســانه هــای شهرســتان و خبرنــگاران 
تاکیــد کــرد و گفــت :  تــالش مــا در مجموعــه اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی ایــن اســت تــا بتوانیــم بــا همدلــی و تعامــل مطلــوب  ایــن 

ــم . ــدازی نمایی واحــد را در شهرســتان راه ان
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا اشــاره  بــه  وجــود شــبکه 
ــگاران را  ــیاری خبرن ــزوم هوش ــکالت  آن ، ل ــی و مش ــای اجتماع ه
ــت  ــد   و گف ــتار ش ــع  خواس ــه موق ــح و ب ــار صحی ــکاس اخب در انع
ــداف  ــدون اه ــر و  رســانه  آگاهــی بخشــی ب ــه اصحــاب خب :  وظیف

ــار  اســت. ــکاس اخب ــت در انع شــخصی   و  صداق
ــا ادارات  ــری ب ــت خب ــه نشس ــزود برنام ــه اف ــوی در ادام ــوح موس ل
شهرســتان در حــال تدویــن و نــگارش اســت کــه  پــس از تهیــه بــه 

ــد رســید . ــر و رســانه خواه اطــالع اصحــاب خب
گفتنــی اســت در ابتــدای ایــن دیــدار ، ســید مرتضــی میــر دامــادی 
ــت  ــی از وضعی ــه گزارش ــن ارائ ــتان ضم ــات شهرس ــئول مطبوع مس
مطبوعــات شهرســتان در خصــوص اهــداف رســانه هــا ، بیمــه 
ــام در  ــت ن ــگاری و ثب ــت کارت خبرن ــی دریاف ــگاران و چگونگ خبرن

ــود . ــوان نم ــی را عن ــور مطالب ــای کش ــانه ه ــع رس ــامانه جام س
ــون  ــر پیرام ــادل نظ ــث و تب ــه بح ــگاران ب ــه خبرن ــه جلس در ادام
ــوزه کاری  ــکالت ح ــی مش ــات  و بررس ــنواره مطبوع ــزاری جش برگ
ــن قشــر شــدند. ــه ای ــد و خواســتار توجــه  مســئولین  ب خــود پرداختن

کلنگ زنی مجموعه خیریه دیابت جنان 

ــاری  ــی ج ــال زراع ــت: در س ــاد گف ــف آب ــی نج ــس اداره هواشناس ریی
نزدیــک بــه پنجــاه میلــی متــر بارندگــی داشــته ایــم کــه ایــن میــزان در 
مقایســه بــا حــدود هفتــاد میلــی متــر بارندگــی مــدت زمــان مشــابه ســال 

ــل توجهــی را نشــان مــی دهــد. گذشــته، کاهــش قاب
مجتبــی حــاج علــی عســگری بــا اشــاره بــه بــارش ۱۰ میلــی متــر بــرف 
ــته  ــه گذش ــای هفت ــط دم ــت: متوس ــاه ۹۸ گف ــاد دردی م ــف آب در نج
شهرســتان در هفتــه گذشــته حــدود ۳ درجــه ســانتیگراد بــوده کــه ایــن 
میــزان در مقایســه بــا مــدت زمــان مشــابه در ســال گذشــته نزدیــک بــه 

2 درجه کاهش را نشان می دهد.
حــاج علــی عســگری اضافــه داشــت: بــا وجــود کاهــش مجمــوع بارندگــی 
ــر ســال اســت،  ــاه ه ــر م ــه شــروع آن مه ــی ک ــا در طــول ســال زراع ه
میــزان بــارش هــای فصــل پاییــز شهرســتان در مقایســه بــا مــدت زمــان 
ــی  ــش را نشــان م ــر افزای ــی مت ــج میل ــته حــدود پن ــال گذش ــابه س مش
دهــد. وی در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد کــه در آخریــن روزهــای دی 
ــاد باشــیم. مــاه شــاهد بــارش هــای بیشــتر در ســطح شهرســتان نجــف آب

کاهش بارندگی ها در نجف آباد 

برگزاری آزمون جامع مهارتی کار و دانش

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد  از برگــزاری اولیــن  آزمــون 
جامــع اســتانداردهای  مهارتــی کار و دانــش  در ســال ۹۹-۹۸ در نجــف آبــاد همزمــان بــا 

سراســر کشــور برگــزار شــد.
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: ایــن آزمــون بــا حضور 
ناظریــن اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اصفهــان و بــه همــت اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد  و بــا همــکاری دفتــر توســعه آمــوزش و کارآفرینــی فرهنــگ 
و هنــر اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان ومراکــز مهــارت آمــوزی ایــن 
شهرســتان  از جملــه  آموزشــگاه هــای  کمــال الدیــن بهــزاد، پیــام آوران فرهنــگ برگســتان 
، مهــر ، گلبــرگ یــاس ، رنــگ بــاران ، موسســه فرهنگــی هنــری فرهنــگ ســازان معاصــر و 
آموزشــگاه موســیقی ارغــوان و  دو  آموزشــگاه نگارســتان هــور دانــش و پردیــس پنــداران از 

شهرســتان تیــران و کــرون  برگــزار شــد.
ــه حضــور ۱۱2  نفــر هنــر آمــوز  شــامل ۶۳ نفــر زن و ۴۹   نفــر مــرد در  ــا اشــاره ب وی ب
رشــته هــای  مختلــف : آواز ایرانــی ، تصویــر بــرداری ، چهــره ســازی  ، عکاســی دیجیتــال 
، گرافیــک رایانــه ای  ،  نگارگــری و نوازندگــی ســاز ایرانــی و ســاز جهانــی   گفــت :  ایــن 
آزمــون  در دو  نوبــت صبــح  و عصــر از ســاعت ۱۰ لغایــت ۱2) مرحلــه نظــری ( و ۱۵ تــا 
۱۷ عصــر ) مرحلــه عملــی ( در محــل بنیــاد  آیــت الــه خامنــه ای ) مدظلــه العالــی ( نجــف 

آبــاد برگــزار شــد .
لــوح موســوی  در پایــان اعــالم کــرد بــه متقاضیــان پــس از قبولــی در آزمــون هــای نظــری  

و عملــی گواهــی نامــه مهــارت اعطــا خواهدشــد.

کسب رتبه برتر توسط دو شاعر نجف آبادی  
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فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

در نشســت مشــترک معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه 
ــردم  ــده م ــه در آن نماین ــتان ک ــالک اس ــناد و ام ــت اس ــرکل ثب ــا مدی ب
ــادی  ــع اقتص ــده مجتم ــالمی، نماین ــورای اس ــس ش ــتان در مجل شهرس
ــاورزی،  ــاد کش ــای ادارات جه ــی )ره(، روس ــام خمین ــداد ام ــه ام کمیت
ــراه  ــه هم ــتان ب ــالک شهرس ــناد و ام ــت اس ــازی و ثب ــکن و شهرس مس
ــان حضــور داشــتند، مراحــل بررســی،  ــده زارع ــی و نماین ــن محل معتمدی
تصمیــم ســازی و تصمیــم گیــری در خصــوص انتقــال اســناد کشــاورزان 
ــت. و زارعیــن صاحــب نســق اراضــی جــوزدان و گلدشــت صــورت پذیرف

در ایــن نشســت مهنــدس راعــی ضمــن تقدیــر از همیــت جمعــی حاضرین 
ــث  ــل باع ــه در عم ــه ای ک ــن ده ــده چندی ــل پیچی ــک معض ــع ی در رف
ــه اعــاده و اســتیفای حقــوق  ناامیــدی زارعیــن و مــردم منطقــه نســبت ب
ایشــان گردیــده و عامــل موثــری در شکســت توســعه کشــاورزی در منطقــه 
ــس  ــتان نف ــدار شهرس ــد. فرمان ــن کالم پرداختن ــه تبیی ــت ب ــده اس گردی
ــکار  ــی راه ــت نهای ــا اولوی ــه ب ــز را ک ــن می ــئوالن در دور ای ــور مس حض
بــرون رفــت از ایــن مشــکل عمــده صــورت پذیرفتــه اســت را بســیار قابــل 
تقدیــر و تشــکر خواندنــد. ایشــان در ادامــه بــر بــرون رفــت از ایــن معضــل 
ــه دلیــل عــدم بهــره منــدی از پتانســیل هــای منطقــه  قابــل حــل کــه ب
ای و اســتانی بــه یــک کالف الینحــل تبدیــل شــده اســت را در مدیریتــی 
ــر اهمیــت  ــه پ ــار نکت ــر چه ــا اشــرافیت ب ــه ب ــه و خادمان ــادی، مدبران جه
صیانــت از بیــت المــال، گســترش پارادایــم اقتصــاد مقاومتــی، رضایتمنــدی 
ــراز  ــمردند و اب ــه برش ــا در منطق ــا و پای ــتغالزایی پوی ــدف و اش ــه ه جامع
امیــدواری کردنــد بــا جهــد و تــالش مســئوالن حاضــر و عالقــه وافر ایشــان 
ــن موضــوع  ــع ای ــر شــاهد رف ــن نابســامانی، هرچــه زودت ــه ای ــام ب در اتم
ــن  ــه جامعــه هــدف ای ــدواری، شــور و شــعف اجتماعــی ب و بازگشــت امی

طــرح باشــیم.

ــس تشییع و خاکسپاری شهیده چوپانژاد از شهدای سانحه هوایی ــه رئی ــم و معارف ــم تکری مراس
ــتان  ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام اداره اوق

ــژه، حجــت  ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس ــا حضــور مع ب
ــه اســتان  ــاف و امورخیری ــرکل اوق ــک مدی االســالم و المســلمین بَلَ
ــس اداره  ــه رئی ــم و معارف ــم تکری ــراه مراس ــات هم ــان و هی اصفه

ــد. ــزار گردی ــتان برگ ــه شهرس ــور خیری ــاف و ام اوق
ــی،  ــگاه فرهنگ ــن جای ــن تبیی ــی ضم ــدس راع ــن مهن ــن آیی در ای
ــا  ــا، بایده ــی، اقتصــادی و سیاســی شهرســتان، ضــرورت ه اجتماع
ــاد و  ــف آب ــتان نج ــد: شهرس ــی افزودن ــای اداری و اجرای و نبایده
ــده از  ــازه ای تابن ــتان، س ــتاهای شهرس ــا و روس ــش ه ــهرها، بخ ش
تعهــد و تفاهــم و مرصــع از مولفــه هــای رســوم ممــدوح، دینــداری 
و والیتمــداری، ایثــار و انصــاف و ... اســت. ایشــان در ادامــه ضمــن 
ــدرام  ــات شایســته حجــت االســالم و المســلمین بی ــر از خدم تقدی
ایشــان را انســانی کاری، خــدوم، اندیشــمند، قابــل و قانونمــدار 
برشــمردند کــه در طــول تصــدی خــود بــر آن اداره منشــاء خدمــات 
قابــل تقدیــر در شهرســتان قــرار گرفتنــد و از حضــرت بــاری تعالــی 
در جهــت بهــروزی و پیــروزی روز افــزون ایشــان در مناصــب آتــی 
آرزوی اســتعانت کردنــد. همچنیــن حضــور ارزشــمند حجــت 
ــگاه  ــان از جای ــتان نش ــی را در شهرس ــلمین صادق ــالم و المس االس
واالی خدمتگــزاری شهرســتان نجــف آبــاد و شناســنامه موفــق ایــن 
ــر  ــان را مظه ــد و ایش ــت خواندن ــطح کالن مدیری ــتان در س شهرس
ــه، خردگرایــی و مــردم داری معرفــی  تفاهــم، تعــادل، کمــال، تجرب
ــی  ــه اشــراف صادق ــت ب ــا عنای ــد ب ــدواری کردن ــراز امی ــد و اب کردن
ــم  ــتای تفاه ــد در راس ــازمانی بتوانن ــت کالن س ــش مدیری ــر دان ب
ــا ســایر اعضــاء شــورای اداری شهرســتان  ــر ب ــل گســترده ت و تعام
ــب  ــای واج ــزاده ه ــود امام ــا وج ــته و ب ــری برداش ــای موثرت گام ه
ــم  ــد فراه ــتان، بتوانن ــن شهرس ــه که ــات متبرک ــم و بقع االتعظی
آورنــده فرصــت هــای درخــور و قــوت هــای تزایــد آفریــن بــر پایــه 
ــد. در  ــی گردن ــی و دین ــی، اجتماع ــی، فرهنگ ــای خدمات ــه ه مولف
پایــان حاضــران بــه تبییــن جایــگاه اداره اوقــاف و امــور خیریــه در 
ــزون  ــق روز اف ــتای تحق ــد و در راس ــتان پرداختن ــتان و شهرس اس
ــر فرهنگــی، اداری و اجتماعــی  مســئولیت هــا و رســالت هــای موث

ــان داشــتند. ــه نقطــه نظــرات خــود را بی آن مجموع

ــژه، نماینــده معــزز  ــدار شهرســتان وی ــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمان ب

ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد، مســئوالن اداری، اجرایــی، نظامــی و 

انتظامــی و اقشــار مختلــف مــردم شهرســتان مراســم تشــییع و خاکســپاری 

شــهید چوپانــژاد برگــزار گردیــد. در حاشــیه ایــن مراســم مهنــدس راعــی 

ــن  ــد ای ــدگان ارجمن ــواده ایشــان  و بازمان ــه خان ضمــن عــرض تســلیت ب

ســانحه بــرای ایشــان آرزوی صبــر و ســالمتی و بــرای شــهیدان ســکنی در 

اعلــی علییــن و هــم نشــینی بــا اولیــاء الهــی را مســئلت کردنــد.

سامان بخشی به مشکل ثبتی اسناد و امالک شهرهای گلدشت و جوزدان 

یاری و حمایت از هموطنان سیل زده سیستان بلوچستان

جلســه هماهنگــی و برنامــه ریــزی فرآینــد امــداد رســانی شهرســتان در یــاری 
و حمایــت از هموطنــان ســیل زده سیســتان بلوچســتان بــه ریاســت معــاون 

اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه نجــف آبــاد برگــزار گردیــد.
ــور  ــا حض ــژه و ب ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس ــت مع ــه ریاس ب
معاونیــن سیاســی و اجتماعــی و عمرانــی فرمانــدار، مســئولین اداری و 
اجرایــی، موکــب داران، خیــران و معتمدیــن شهرســتان برگــزار گردیــد.

مهنــدس راعــی در ایــن جلســه بــا تبییــن جایــگاه نــوع دوســتانه و همیــاری 
ــدان،  ــدگان و نیازمن ــه درمان ــت از کلی ــا حمای ــد ب ــردم شهرســتان در پیون م
ــور  ــتان، حض ــتان و بلوچس ــتان سیس ــی در اس ــان گرام ــم میهن ــا ه خصوص
ــه  ــزون بخشــی ب ــر در ف ــل موث ــع شهرســتان را عام ــی رفی ســرمایه اجتماع
مولفــه انتظــار اجتماعــی عنــوان نمودنــد و افزودنــد: احــوال مــردم شهرســتان 
نجــف آبــاد تعبیــر ایــن شــعر نغــز اســت: » دوســت آنســت کــه گیــرد دســت 
ــریف  ــردم ش ــن م ــواره ای ــی« و هم ــی و درماندگ ــان حال ــت درپریش دوس
خصلــت همیــاری و ایثارگــری خــود را در بــروز شــرایط ســخت و نیازمنــدی 
نیازمنــدان بــه بهتریــن شــکل پاســخ داده انــد. معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ــیل  ــده از س ــیب دی ــردم آس ــی م ــای اصل ــان نیازه ــا بی ــژه ب ــتان وی شهرس
اخیــر در اســتان سیســتان و بلوچســتان نظیــر: زیــر انــداز و رو انــداز، وســایل 
گرمایشــی، پوشــاک، مــواد غذایــی و مواد بهداشــتی از مــردم فهیم شهرســتان 
ــر  ــه ضــرورت هــم افزایــی بیشــتر و اقــدام مناســب ت ــا توجــه ب خواســتند ب
ــده کمــک هــای  ــان آســیب دی ــت از عــزت نفــس هموطن در راســتای صیان
نقــدی خــود را از طریــق ســازمان هــا و نهادهــای رســمی و معتبــر اعالم شــده 
هماننــد: جمعیــت هــالل احمــر و کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( بــه دســت 
ــه از  ــات صــورت گرفت ــه اقدام ــن ب ــه حاضری ــانند. در ادام ــیل زدگان برس س
ســوی خــود و دســتگاه مطبوعشــان اشــاره نمودنــد و در نهایــت راهبــرد موثــر 
شهرســتان در هماهنگــی و چگونگــی نحــوه ارســال کمــک هــای مردمــی بــه 

صــورت مــدون و مصــوب جمــع بنــدی و تصویــب گردیــد.

پروژه ی آزمایشگاه مرکزی و مرکز 
غربالگری سرطان

ــا  ــژه و ب ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس ــت مع ــه ریاس ب
حضــور مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان، خیریــن 
عرصــه ســالمت و درمــان شهرســتان و پیمانــکاران، جلســه بررســی 
ــرداری  ــره ب ــد به ــل فرآین ــریع در تکمی ــت تس ــی جه و هماهنگ
ــرطان  ــری س ــع غربالگ ــزی و مجتم ــگاه مرک ــروژه ی آزمایش از پ

ــد. ــزار گردی ــتان برگ شهرس
ــای  ــت ه ــر از فعالی ــن تقدی ــی ضم ــدس راع ــه مهن ــن جلس در ای
ــاخص  ــات ش ــه موضوع ــروژه را از جمل ــن پ ــه، ای ــورت پذیرفت ص
ــتان  ــش شهرس ــایش و آرام ــرای آس ــور ب ــم و درخ ــیار عظی و بس
برشــمردند و ضمــن تســریع بــر رونــد آمــاده ســازی پــروژه ی فــوق 
ــد. ایشــان  ــر دادن ــک خب ــده نزدی ــر آن در آین ــرداری موث از بهــره ب
حضــور خیریــن حاضــر در پــروژه هــای درمانــی شهرســتان خصوصــا 
ــر و  ــز غربالگــری ســرطان را بســیار موث آزمایشــگاه مرکــزی و مرک
ــروژه  ــکار پ ــی بیشــتر پیمان ــم افزای ــد و خواســتار ه ــده خواندن ارزن
ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــرم ش ــت محت ــن و مدیری ــا خیری ــوق ب ف
ــاران،  ــه بیم ــا ب ــا و پای ــت رســانی پوی شهرســتان در راســتای خدم
ــدار  ــه فرمان ــد. در ادام ــان گردیدن ــتگان ایش ــا و وابس ــواده ه خان
ــک  ــز ی ــن مرک ــه کار ای ــروع ب ــل و ش ــد: تکمی ــتان افزودن شهرس
رســالت بــزرگ و تاثیــر گــذار نــه تنهــا بــرای مــردم فهیم شهرســتان 
بلکــه بــرای کلیــه جامعــه هــدف در دیگــر شهرســتان هــای منطقــه 
ــر،  ــل تقدی ــر و قاب ــر خی ــن ام ــرداری از ای ــره ب ــر به ــت و در اث اس
شهرســتان نجــف آبــاد مــی توانــد بــه عنــوان یــک قطــب مطــرح در 
غربالگــری ســرطان و بیمــاری هــای خــاص در کشــور مطــرح شــود. 
در ادامــه حاضریــن بــا تبییــن نقطــه نظــرات خــود بــه راهبــرد هــای 
موثــری در راســتای تســریع در فرآینــد تکمیــل آزمایشــگاه مرکــزی 
ــه واســطه تعهــد و  ــد و ب و مرکــز غربالگــری ســرطان اشــاره نمودن
حمایــت حاضــران جلســه از  هــم افزایــی درخــور توجــه و شایســته 

ــد. ای بهــره منــد گردی

 انعقاد تفاهمنامه میان شهرداری نجف آباد و دانشگاه 
آزاد اسالمی کل کشور 

ــاد و ریاســت  مراســم انعقــاد تفاهمنامــه میــان شــهرداری نجــف آب
دانشــگاه آزاد اســالمی کل کشــور در خصــوص واگــذاری حــق بهــره 
ــرو  ــو مت ــتگاه و دپ ــداث ایس ــت اح ــگاه جه ــی دانش ــرداری اراض ب

ــد برگــزار گردی
ــور  ــی ام ــاون هماهنگ ــان ، مع ــتان اصفه ــتاندار اس ــور اس ــا حض ب
عمرانــی اســتانداری، معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، 
رئیــس دانشــگاه هــای آزاد اســالمی کل کشــور، تنــی چنــد از اعضــاء 
محتــرم هیــات امنــاء دانشــگاه آزاد اســالمی کشــور، شــهردار شــهر 
ــاد و  ــف آب ــد نج ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــای دانش ــاد، روس ــف آب نج
واحــد اصفهــان و ســایر مدعویــن مراســم انعقــاد تفاهمنامــه میــان 
ــاد  ــاد و دانشــگاه آزاد اســالمی نجــف آب شــهرداری شــهر نجــف آب
در راســتای تحقــق ابــر پــروژه متــرو اصفهــان و نجــف آبــاد برگــزار 

گردیــد.



@
di

ba
ga

ra
nn

aj
af

ab
ad

هفته نامه فرهنگی اقتصادی
  نشانی دفتر : نجف آباد - بلوار آیت - پالک 88    

 سه شنبه 1 بهمن ماه 1398      21 ژانویه 2۰19        2۵ جمادی االول 144۰

*صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سمیه طالب  *سر دبیر : احمد شریعتی

 4 صفحه - قیمت : ۵۰۰۰ تومان - چاپخانه رنگین کمان اصفهان   

تلفن دفتر مرکزی : ۰9122268823-۰913۰34۰819 - 42646861    

سخنی با خوانندگان

۴

هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

دعای حضرت سجاد )ع(  به وقت طلب باران پس از خشک سالی
بارخدایا، ما را به باران سیراب ساز، و رحمتت را بر ما بگستران 
به باران بسیار از ابری که برای رویانیدن گیاه شگفت انگیز در 
همه آفاق روان گشته.

ــه  ــاد ب ــف آب ــهردار نج ــادی ش ــف آب ــزی نج ــد مغ محم

ــماعیلی  ــت  و پوراس ــی ریاس ــد طرق ــدی محم ــاق عی اتف

عضــو شــورای اســالمی شــهر و رضایــی مدیرارتباطــات و 

ــتان  ــران شهرس ــف دخت ــن تکلی ــل در جش ــن المل اموربی

ــد. ــاد حضــور یافتن نجــف آب

برنامــه جشــن تکلیــف دختــران مــدارس شهرســتان نجــف 

آبــاد در راســتای اعتــالی فرهنــگ نمــاز و عبودیــت مطابــق 

ســنوات گذشــته ، بــه صــورت هماهنــگ و بــا برنامــه هــای 

ــی  ــهید حجج ــه ش ــالن مجموع ــی س ــه میزبان ــژه ،  ب وی

آمــوزش و پــرورش برگــزار گردیــد.

جشن تکلیف دختران شهرستان نجف آباد

ادامه از صفحه 1
 ۳۰ در  جمعیــت  نفــر  هــزار   ۳۳۰ بــا  نجف آبــاد  شهرســتان 

اســت. اصفهــان  غــرب  کیلومتــری 
ــکده در  ــجو و ۱۴ دانش ــزار دانش ــا 2۶ ه ــاد ب ــگاه آزاد نجف آب دانش
ــرار دارد. ــاد ق ــهر نجف آب ــان و شــمال ش ــرب اصفه ــری غ ۳۰ کیلومت

مغــزی نجف آبــادی، هــدف از اجــرای ایــن طــرح را افزایــش ایمنــی 
در حمــل و نقــل و کاهــش تصادف هــای جــاده ای اعــالم و اضافــه 
کــرد: نجف آبــاد دارای ظرفیت هــای فــراوان ماننــد جمعیــت 
ــوزه  ــف، ح ــگاه های مختل ــجو، دانش ــری دانش ــزار نف ــدود ۴۰ ه ح
علمیــه، بــازار و واحدهــای صنعتــی اســت و روزانــه تعــداد زیــادی 

ــود. ــان انجــام می ش ــه اصفه ــن شــهری در مســیر آن ب ــفر بی س
وی بــا اظهــار امیــدواری بــرای آغــاز هرچــه زودتــر عملیــات اجرایی 
ایــن طــرح خاطرنشــان کــرد: ایــن خط قطــار حومــه ای در ایســتگاه 
ــان  ــهر اصفه ــهری کالنش ــار ش ــط دوم قط ــه خ ــی ب ــدرس نجف م

ــود. ــل می ش متص
خــط دوم قطــار شــهری اصفهــان بــه مســافت 2۴ کیلومتــر از شــرق 
ــام حســین)ع( در  ــداد دارد و شــهرک ام ــن شــهر امت ــه غــرب ای ب
ــهدای  ــدان ش ــه می ــپس ب ــهر و س ــز ش ــه مرک ــرق را ب ــمال ش ش

ــد. ــل می کن ــان متص ــرب اصفه ــهر در غ خمینی ش

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد از 
ــت  ــه در جه ــورت گرفت ــی ص ــی و خدمات ــات عمران اقدام
ــاد  ــف آب ــتگان نج ــد بازنشس ــه امی ــرداری از خان ــره ب به

بازدیــدی بعمــل آورد.
ــهری ،  ــات ش ــاون خدم ــی مع ــه بیگدل ــدار ک ــن دی در ای
رضایــی مدیــر ارتباطــات و اموربیــن الملــل و تنــی چنــد 
از مســئولین خانــه امیــد حضــور داشــتند بخشــهای 
ــدند.  ــع ش ــد واق ــورد بازدی ــاختمان  م ــن س ــف ای مختل
ســازمان  نظــر  زیــر  کــه  بازنشســتگان  امیــد  خانــه 
بازنشســتگی کشــورمی باشــد در پــارک اللــه جنــب 
زورخانــه شــهرداری واقــع گردیــده در دهــه مبــارک فجــر 
ــی،  ــات رفاه ــید و خدم ــد رس ــرداری خواه ــره ب ــه به ب
تفریحــی ، آموزشــی ، پزشــکی و... بــه بازنشســتگان خــود 

ــود. ــد نم ــه خواه ارای

خانه امید بازنشستگان نجف آباد

برگزاری استاژ عملی داوران کاراته 

اســتاژ عملــی داوران کاراتــه شهرســتان نجــف آبــاد با تدریــس داوران آســیایی 

شهرســتان احســان محمــدی و محســن درســتی و بــا حضــور شــریفی رییــس 

هیــات کاراتــه شهرســتان تیــران، میرعباســی و منظــری ریــس و دبیــر هیــات 

ــتان در  ــر از داوران شهرس ــش از ۳۵ نف ــرکت بی ــا ش ــتان و ب ــه شهرس کارات

محــل خانــه کاراتــه برگــزار شــد.

راه یابی ووشو کاران نجف آبادی به اردو تیم استان

ــاد امیرحســین علــی عســگری، امیــر  ۳ نفــر از ووشــوکاران شهرســتان نجــف آب
ــم اســتان  ــه اردوی تی ــی ب ــه راهیاب ــق ب ــی و محمدحســین مباشــری موف هارون

ــه رقابــت هــای انتخابــی تیــم ملــی ووشــو شــدند. جهــت اعــزام ب
این رقابت ها بهمن ماه در کردســتان برگزار می شود.

بازیکنان نجف آبادی حاضر در اردوی تیم اســتان :
امیر حســین علی عسگری در وزن ۷۵ کیلو گرم جوانان

امیــر هارونی در وزن ۷۰ کیلوگرم جوانان
محمد حســین مباشری ۴2 کیلوگرم نوجوانان

تشکیل تیم کوراش بانوان

هیــات ووشــو شهرســتان نجف آبــاد جهــت تشــکیل تیــم کــوراش بانــوان 
شهرســتان  از ورزشــکاران عزیــز دعــوت بــه همــکاری مــی نمایــد.

الــی چهارشــنبه از ســاعت ۱۶  ورزشــکاران مــی تواننــد روزهــای شــنبه 
الی۱۷:۳۰بــه باشــگاه تهمیــن بانــو واقــع در خیابــان امــام غربــی بعــد از کلینیــک 
ــم امامــی مراجعــه  ــه ســرکار خان ــور( ب ــواده )کوچــه شــهدا، پشــت پاســاژ ن خان

ــد. نماین
باتوجــه بــه برگــزاری رقابــت هــای کــوراش زیــر نظــر فدراســیون ووشــو و اعــزام 
ــو،  ــان ووش ــوص قهرمان ــه خص ــکاران ب ــی ورزش ــیایی، از تمام ــابقات آس ــه مس ب

جــودو و کشــتی دعــوت بــه همــکاری مــی نمایــد.


