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بازارچه مشاغل خانگی
ــا  ــتی ب ــع دس ــنتی و صنای ــای س ــی، هنره ــاغل خانگ ــه مش بازارچ
شــعار »فرصتــی بــرای مهربانــی« به همــت موسســه فرهنگــی هنری 
ــی و  ــازمان فرهنگی،اجتماع ــکاری س ــر و هم ــازان معاص ــگ س فرهن
ــاد و اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  ورزشــی شــهرداری نجــف آب
در محــل گــذر فرهنــگ و هنــر، هفــت بــرج خــارون هــم زمــان بــا 
ــر انقــاب اســامی و آغــاز دهــه  ســالروز بازگشــت بنیانگــذار کبی

مبــارک فجــر از 12 بهمــن افتتــاح گردیــد.
ایــن بازارچــه کــه بــا محوریــت مشــاغل خانگــی، هنرهــای ســنتی 
و صنایــع دســتی برپــا شــده اســت در ایــام مبــارک دهــه فجــر از 
ســاعت 16 الــی 21  میزبــان عاقمنــدان و مــردم شهرســتان اســت و 
عاقمنــدان مــی تواننــد عــاوه بــر مشــاهده گــذر فرهنــگ و هنــر 

شهرســتان از ایــن بازراچــه نیــز دیــدن نماینــد. 
ــگ  ــری فرهن ــی هن ــه فرهنگ ــر موسس ــریعتی مدی ــد ش ــر احم دکت
ــت:  ــان داش ــه بی ــن بازارچ ــاح ای ــیه افتت ــر در حاش ــازان معاص س
پــس از افتتــاح گــذر فرهنــگ و هنــر در نجــف آبــاد، ایــن موسســه 
ــن  ــردم از ای ــتقبال م ــذب و اس ــت ج ــی در جه ــای متنوع رویداده
مــکان تاریخــی و همچنیــن رونــق ایــن گــذر، برگــزار شــده اســت. 
ایشــان در ادامــه اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا برگــزاری و اجــرای 
ــری  ــی هن ــای فرهنگ ــاد فض ــن ایج ــم ضم ــا، بتوانی ــه ه ــن برنام ای
در جهــت جــذب مــردم و رونــق گــذر فرهنــگ و هنــر شهرســتان 
ــن  ــان خاطــر نشــان ســاخت: ای نیــز موفــق شــویم. ایشــان در پای
موسســه فرهنگــی و هنــری در راســتای برنامــه هــا و اهــداف خــود 
در نظــر دارد در ســال آینــده ضمــن گســترش برنامــه های خــود، در 
ایــن محــل تاریخــی بازراچــه هــای کوچــک بــا محوریــت فرهنگــی 
و هنــری در فضــای بــاز ایــن مــکان همچــون جمعــه بــازار کتــاب و 

رویدادهــای فرهنگــی هنــری دیگــر برگــزار کنــد.
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شماره 51 3
خبر کوتاه

شهرک ماهیان زینتی

مدیــر شــیالت و امــور آبزیــان ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــاالنه  ــد س ــا تولی ــان ب ــتان اصفه ــت: اس ــان گف ــتان اصفه اس
ــواع ماهــی زینتــی شــامل ۱۲۰  بیــش از ۶۷ میلیــون قطعــه ان
ــه  ــک ده ــت را  در ی ــه نخس ــذار رتب ــده زا و تخم گ ــه زن گون
ــود  ــت و بهب ــن صنع ــداوم کار ای ــا ت ــور دارد، ام ــر در کش اخی
ــرای  ــزی ب ــه ری ــی و برنام ــهرک تخصص ــاد ش ــد ایج آن نیازمن
تولیــد بیشــتر اســت. محمدرضــا عباســی بــا اشــاره بــه فعالیــت 
ــرد:  ــه ک ــتان، اضاف ــی در اس ــی تزیین ــد ماه ــه تولی ۷۰۰ مزرع
تولیــد ماهــی زینتــی هــم اینــک نــه بــه صــورت ســازمان یافتــه 
ــل  ــن دلی ــه همی ــده انجــام می شــود ب ــه صــورت پراکن بلکــه ب
ــن فعالیــت  ــد کــردن ای ــکان هماهنگی هــای بیشــتر و نظامن ام

نمی دهــد. را 
وی ادامــه داد: عملیــات اجرایــی احــداث شــهرک ماهیــان 
تزیینــی کاشــان آغــاز شــده، امــا بــرای نجــف آبــاد و اصفهــان 

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــوز اقدام هن
ــواع آب هــای شــیرین و لــب شــور  وی تصریــح کــرد: وجــود ان
ــواع  ــرورش ان ــرای پ در اســتان اصفهــان، شــرایط مناســبی را ب
مختلــف آبزیــان فراهــم و وجــود مناطــق چندگانــه گــرم، ســرد 
و معتــدل در ایــن منطقــه بــرای توســعه صنعــت تولیــد آبزیــان 

وضعیــت خوبــی را مهیــا کــرده اســت.
جملــه  از  ســیچالید  و  کــوی  آنِجــل،  قرمــز،  ُگلدفیــش، 
ــرای  ــه ب ــتند ک ــتان هس ــدی در  اس ــی تولی ــای تزیین ماهی ه
ــت. ــرده اس ــی ک ــتغال زای ــتقیم اش ــورت مس ــه ص ــر ب ــزار نف ۴ ه

بــه غیــر از ماهیــان مذکــور، ســاالنه ۹ هــزار و ۳۰۰ تُــن انــواع 
ــزل آال و  ــد ق ــردآبی مانن ــان س ــامل آبزی ــی ش ــان خوراک آبزی
ــور،  ــور، هام ــد کپ ــی مانن ــان گرم آب ــان، آبزی ــزل آال رنگین کم ق
تولیــد  اســتان  ایــن  در  بیگ ِهــد  و  و خاویــاری  فیتوفــاگ 

می شــود.

شورای توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد
بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان 
ــی  ــی و اجتماع ــاون سیاس ــور مع ــا حض ــژه و ب وی
ــورای  ــه ش ــو، جلس ــاء مدع ــایر اعض ــدار و س فرمان
ــاد  ــردم نه ــای م ــکل ه ــت از تش ــعه و حمای توس

ــد. ــزار گردی ــتان برگ شهرس
در ایــن جلســه از خدمــات نماینــده ســابق ســازمان 
ــورا  ــد ش ــر و اعضــای جدی ــاد تقدی ــردم نه ــای م ه
و نماینــدگان ســازمان هــای مــردم نهــاد، کــه 
ــی  ــد؛ معرف ــاب گردیدن ــته انتخ ــات گذش در انتخاب
شــدند. مهنــدس راعــی بــا برشــمردن زمینــه 
گســترده فعالیــت هــای ســازمان هــای مــردم نهاد و 
تبییــن جایــگاه اجتماعــی، فرهنگــی و مردمــی ایــن 
ســازمان هــا، ایشــان را بنیــادی تریــن ســرمایه هــای 
ــش  ــد نق ــی توانن ــه م ــد ک ــداد کردن ــی قلم اجتماع
بســزایی در ایجــاد هــم افزایــی عمومــی، ســاماندهی 
ــر  ــم ت ــه مه ــی و از هم ــی و فرهنگ ــور اجتماع ام
کاهــش آســیب هــای اجتماعــی ایفــا نماینــد. 
ایشــان بــا تاکیــد بــر هرچــه تخصصــی تــر نمــودن 
ســازمان هــای مــردم نهــاد در راســتای مقابلــه 
ــه  ــر جامع ــتر ب ــذاری بیش ــوازی کاری، تاثیرگ ــا م ب
ــای  ــکل ه ــت تش ــرورت تقوی ــر ض ــدف و ... ؛ ب ه
شهرســتان از طریــق حمایــت خیــران و تعامــل 

ــتان  ــی شهرس ــای اداری و اجرای ــتگاه ه ــر دس موث
تاکیــد و توســعه و قدرتمنــد نمــودن تشــکل هــای 
ــای  ــه ه ــی و برنام ــداف اصل ــاد را از اه ــردم نه م
ــم از  ــه تکری ــمردند. در ادام ــت برش ــردی دول راهب
ــای  ــازمان ه ــابق س ــده س ــتاری نماین ــن س محس
ــوب  ــان ای ــه آقای ــتان و معارف ــاد شهرس ــردم نه م
ــدگان  ــوان نماین ــه عن ــراوت ب ــر ط ــاپوری و امی ش
جدیــد ســازمان هــای مــردم نهــاد صــورت پذیرفــت 
ــا و نظــرات خــود  ــدگاه ه ــان دی ــه بی ــن ب و حاضری
در راســتای تقویــت تشــکل هــای مــردم نهــاد 

ــد. پرداختن

بازید از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه و 
هیــات همــراه ضمــن حضــور در اداره منابــع طبیعــی 
ــایر  ــس اداره و س ــا رئی ــتان ب ــزداری شهرس و آبخی
ــه  ــا ایشــان ب ــک ب ــد و از نزدی ــدار نمودن پرســنل دی

ــد. ــو پرداختن گفتگ
در ایــن دیــدار مهنــدس راعــی طــی ســخنانی 
توســعه  هــای  شــاخص  تریــن  مهــم  از  یکــی 
ــل  ــتور العم ــد دس ــرای قانونمن ــا و اج ــدار را ایف پای
ــت  ــی و حراس ــع طبیع ــت از مناب ــع صیان ــام جام نظ
آگاهــی،  ایشــان  برشــمردند.  زیســت  محیــط  از 
ــن  آمــوزش و فرهنــگ ســازی را کلیــد واژه مبــرز ای
ــی  ــه ضــرورت آگاه ــد و در ادام ــن کردن ــه تبیی مقول
ــگان  ــرای هم ــی ب ــواد اکولوژیک ــورد س ــی در م بخش
را یــک ضــرورت بنیادیــن برشــمردند و افزودنــد: 
ــود  ــتم ها خ ــتند اکوسیس ــد هس ــت ها معتق اکولوژیس
ــه  ــر هرگون ــتند و در اث ــدار هس ــود نگه ــم و خ نظ

ــه  ــگران عرص ــا پژوهش ــه عمدت ــا ک ــت کاری آنه دس
ــتم  ــردن اکوسیس ــاده ک ــدان س ــی ب ــت محیط زیس
می گوینــد؛ در مرحلــه نخســت اکوسیســتم ها بــر 
مبنــای خصیصــه ذاتــی خــود مــدارا و تحمــل کــرده 
ولــی پــس از طــی شــدن آســتانه تحریــک پذیــری و 
واپاشــی نهایــی، ناگهــان از خــود واکنــش وانهادگــی 
ــای کالن  ــیب ه ــب آن آس ــد و متعاق ــان می دهن نش
گریبــان گیــر جوامــع مــی گــردد. اغلــب اوقــات ایــن 
واکنش هــا غیــر قابــل جبــران اســت نــه تنهــا بــرای 
یــک نســل کــه مــی توانــد اخالفــی طوالنــی را مــورد 
ــای  ــاران ه ــن ب ــه همی ــد از جمل ــرار ده ــیب ق آس
ــی  ســیل آســا و ویرانگــر کــه شهرســتان مــا از آن ب
بهــره نبــوده اســت. در ادامــه حاضریــن نیــز بــه بیــان 
ــازمانی  ــردی و س ــای ف ــدگاه ه ــرات و دی ــه نظ نقط
ــر اهــداف اداری و  ــر ت خــود در راســتای تحقــق موث

ــد. ــن کالم نمودن ــی تبیی اجرای

میزبان گروه مستندساز تلویزیونی 
ــور  ــا حض ــی ب ــانه مل ــازی رس ــتند س ــروه مس ــاء گ اعض
در فرمانــداری شهرســتان میهمــان یــک ســاعته معــاون 

ــدند. ــژه ش ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان اس
در ایــن برنامــه مهنــدس راعــی بــا تبییــن جایــگاه 
ســرمایه هــای اجتماعــی شهرســتان در پیشــبرد اهــداف 
نظــام؛ تحقــق توســعه پایــدار شهرســتان و دســتاوردهای 
ایثارگرایانــه  متاثــر از حضــور درخشــان، فهیمانــه و 
مــردم شــریف شهرســتان در تمامــی ادوار جمهــوری 
اســالمی از حضــور خیــران و معتمدیــن محلــی و منطقــه 
ــام  ــی ن ــم افزای ــاق و ه ــی وف ــاد اصل ــوان بنی ــه عن ای ب
بردنــد. ایشــان بــا برشــمردن اهمیــت و ضــرورت حضــور 
بــزرگان محلــی در  خیــران، گــروه هــای مرجــع و 
حمایــت بیــش از پیــش دســتگاه هــای اداری و اجرایــی، 

حضــور پــر رنــگ گــروه هــای مرجــع و محتشــمین را در 
ــی شهرســتان بســیار تاثیرگــذار  تحقــق پیشــرفت و تعال
و قابــل تحســین خواندنــد و ابــراز امیــدواری کردنــد، بــا 
ــا ایــن  ــه جلســات متنــاوب هــم اندیشــی کــه ب توجــه ب
ــا  ســرمایه هــای فرهنگــی و اجتماعــی برگــزار شــده و ب
عنایــت بــه توصیــه هــای داهیانــه مقــام معظــم رهبــری 
ــر  ــور، باردیگ ــس جمه ــدات رئی ــی( و تاکی ــه العال )مدظل
در روز ۲ اســفندماه ســال جــاری شــاهد حضــور دشــمن 
شــکنانه و مقتدرانــه مــردم ایــران خصوصــا مــردم شــریف 
و نجیــب شهرســتان نجــف آبــاد در پــای صنــدوق هــای 

ــود. ــم ب رای همچــون دیگــر ســنوات گذشــته خواهی

                                                                              دختران تکواندوکار برسکوی اول پومسه کشور
در پایــان هفتــه هشــتم و اختتامیــه لیــگ برتــر پومســه کشــور،تیم دختــران تکوانــدوکار نجــف آبــاد بــر ســکوی اول 
بــه مربیگــری فهیمــه ســلمانی زاده و حضــور تکوانــدوکاران نجــف آبــاد توانســت بــا اقتــدار بــر ســکوی قهرمانــی کشــور 
بایســتد. ایــن رقابــت هــا بــه میزبانــی فدراســیون تکوانــدو برگــزار شــدکه تکوانــدوکاران نجــف آبــاد موفــق بــه کســب۴ 

مقــام انفــرادی شــدند.
مقام های کسب شده :

 انفــرادی: زهــره افضــل رده ســنی بزرگســال مقــام ســوم ، زیــر ۱۲ ســال نرگــس بلغنــد مقــام اول، نرگــس غالمــی 
مقــام دوم مریــم محمــدی مقــام ســوم

تیمی : زهرا خانیان زیر ۱۴ سال مقام اول
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خبر کوتاه

عزاداری فاطمیه در نجف آباد به روایت تصویر

ادامه از صفحه 1
شــهردار نجــف آبــاد از اجــرای بیــش از ۴۱ ویــژه برنامــه 
ــه یُمــن چهــل  شــاخص و متنــوع فرهنگــی و ورزشــی ب
ــهر  ــالمی در ش ــالب اس ــروزی انق ــالگرد پی ــن س و یکمی

نجــف آبــاد خبــر داد.
محمــد مغــزی نجــف آبــادی گفــت: دهــه فجــر فرصتــی 
ــالب  ــتاوردهای انق ــن دس ــرای تبیی ــب ب ــم و مناس مغتن
مجموعــه  رو  ایــن  از  اســت،  اســالمی  شــکوهمند 
ــه هــای  ــژه برنام ــاد مــی کوشــد وی شــهرداری نجــف آب
ــالمی را  ــالب اس ــروزی انق ــالگرد پی ــن س ــل و یکمی چه
ــاد و  ــت ی ــی داش ــژه گرام ــن آزادی« وی ــب »جش در قال
خاطــره ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بــا هــدف 
ــن  ــی و تبیی ــه، و معرف ــرح در جامع ــی مف ــاد فضای ایج

ــد. ــزار نمای ــتاوردهای آن برگ دس
وی افــزود: برنامه هــای شــاخص و متعــددی بــه مناســبت 
چهــل ویکمیــن ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی 
ــهر  ــازی ش ــا س ــی و فض ــی، ورزش ــوزه فرهنگ ــه ح در س
ــهر و  ــطح ش ــدی س ــه آذین بن ــده، ک ــه ش ــر گرفت در نظ
نورافشــانی و جشــن هــای خانوادگــی از اقدامــات اصلــی 

ــن مناســبت اســت. ای
برگزاری ویژه برنامه های ورزشی  و خانوادگی

ــه تشــریح  مغــزی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ب
ــل  ــبت چه ــه مناس ــاد ب ــف آب ــهرداری نج ــای ش برنامه ه
ــروزی انقــالب اســالمی پرداخــت و  ویکمیــن ســالگرد پی
گفــت: برگــزاری مســابقات متنوع ورزشــی، اجــرای ورزش 
ــهرداری،  ــهدا ش ــه ش ــی در زورخان ــه ای و پهلوان زورخان

اجــرای همایــش هــای دوچرخــه ســواری آقایــان و پیــاده 
روی خانوادگــی در مناطــق مختلــف شــهری، و مســابقات 
پرســنلی کارمنــدان شــهرداری از جملــه برنامه هــای ایــام 
ــه  ــاه ب ــا ۲۲ بهمــن م ــه از ۱۲ ت ــه فجــر اســت ک اهلل ده

اجــرا در خواهنــد آمــد.
ویژه برنامه های بخش فرهنگ و هنر

رییــس شــورای ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی 
ــه  ــه اهمیــت توجــه ب ــا اشــاره ب ــاد ب شــهرداری نجــف آب
ــه  ــزاری برنام ــر، از برگ ــگ و هن ــذار فرهن ــه تاثیرگ مقول
هــای ترکیبــی فرهنگــی بــا عنــوان “ایســتگاه انقالب”یــاد 
کــرد و افــزود: ایــن برنامــه هــا در راســتای احیــای فرهنگ 
انقــالب در فرهنگســراها، مجموعــه هــای فرهنگــی و 
ــاد و پاسداشــت خــون  ــه هــای عمومــی نجــف آب کتابخان
ــالب اســالمی  ــروزی انق ــف پی ــای مختل شــهدای عرصه ه
ــالب،  ــن گام دوم انق ــای تبیی ــود. کارگاه ه ــزار می ش برگ
ــی نمایشــگاه  ــالب، برپای ــهدای انق ــواده ش ــا خان ــدار ب دی
ــتان  ــی و داس ــه گوی ــای قص ــالب، کارگاه ه ــس انق عک
“آنــگاه انقــالب”، نمایشــگاه کتــاب انقــالب، نشســت هــای 
ــا  ــه ای ب ــاب خــوان حرف تخصصــی اشــتراک گــذاری کت
موضــوع مــن یــک انقالبــی ام، ویتریــن کتــاب، مســابقات 
گروهــی نقاشــی انقــالب و ســاخت پرچــم ایــران از جملــه 
ــریح آن  ــه تش ــزی ب ــد مغ ــه محم ــت ک ــوارد اس ــن م ای

پرداخــت. 
اجرای ویژه برنامه در مراکز تاریخی و گردشگری

ــا  ــژه برنامــه هایــی ب ــاد از برگــزاری وی شــهردار نجــف آب
ــبت  ــه مناس ــگری ب ــی و گردش ــز تاریخ ــت مراک محوری

ایــام اهلل دهــه فجــر خبــر داد و گفــت: مجموعــه تاریخــی 
گردشــگری هفــت بــرج خــارون در ادامــه میزبانــی از گــذر 
ــی  ــرای “فرصت ــن پذی ــا ۲۳ بهم ــر از ۱۲ ت ــگ و هن فرهن
ــگاه  ــگاه و فروش ــن نمایش ــت. در ای ــی” اس ــرای مهربان ب
ــتی و  ــع دس ــی و صنای ــنتی، خانگ ــای س ــه هنره خیری
محصــوالت فرهنگــی، تولیــدات خانگــی، و انــواع شــیرینی 
ــرد.  ــی گی ــرار م ــوم ق ــد عم ــرض دی ــی در مع ــای بوم ه
ــی  ــردم شناس ــوزه م ــمی م ــت رس ــند ثب ــی از س رونمای
نجــف آبــاد در اداره کل مــوزه هــای کشــور از دیگــر 
اتفاقــات ویــژه در ایــن ایــام بــود کــه مغــزی ضمــن اشــاره 
بــه آن افــزود، “برگــی از تاریــخ” عنــوان نمایشــگاه اســناد، 
مجــالت و روزنامــه هــای دوران انقــالب اســت کــه از ۱۲ 
ــرور )مــوزه مــردم  ــه تاریخــی مهرپ ــا ۲۱ بهمــن در خان ت

ــر خواهــد شــد.  ــاد( دای شناســی نجــف آب
اکــران فیلــم هــای حــوزه انقــالب اســالمی جشــنواره فیلم 
ــهدا  ــادران ش ــل از م ــه تجلی ــژه برنام ــار، وی ــی عم مردم
ــهروند،  ــالن ش ــن در س ــات ام البنی ــالروز وف ــبت س مناس
اجــرای تئاتــر خیابانــی فجــر در میادیــن شــهر، برگــزاری 
تورهــای گردشــگری ویــژه دانــش آمــوزان، اجــرای تئاتــر 
ــالب  ــای انق ــهر، جشــن ه ــن ش ــر در میادی ــی فج خیابان
ــهری،  ــه ش ــی مجموع ــز فرهنگ ــودکان در مراک ــژه ک وی
ــارک فجــر از  ــژه دهــه مب ــی وی مســابقه متنــوع کتابخوان

ــود. ــه ب ــن مصاحب ــوارد اشــاره شــده در ای دیگــر م

دیدار منتخبین شوراهای دانش آموزی منطقه با فرماندار شهرستان نجف آباد
اعضــاء منتخــب شــوراهای دانــش آمــوزی منطقــه نجــف 
ــژه  ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس ــا مع ــاد ب آب

ــد. ــدار کردن دی
ــر  ــوزان حاض ــش آم ــدا دان ــی ابت ــدار صمیم ــن دی در ای
ــان دغدغــه هــای عمومــی، اجتماعــی و فرهنگــی  ــه بی ب
خــود پرداختنــد، از جملــه بــه نیــاز مبــرم جهــت ایجــاد 
ــطح  ــاص در س ــی خ ــاد ایام ــی، ایج ــای محل ــارک ه پ
ــدون  ــی ب ــردد عموم ــوان روز ت ــه عن ــاد ب شــهر نجــف آب
ــش  ــژه دان ــی وی ــایت تخصص ــک س ــق ی ــودرو، تحق خ
آمــوزان شهرســتان جهــت رویکــرد آموزشــی و پرورشــی 
و هدایــت  تحصیلــی، ایجــاد پــارک فنــاوری، حمایــت از 
هنرســتان هــا و رشــته هــای کار و دانــش، تحقــق برنامــه 
کارورزی دانــش آمــوزان در محیــط هــای صنعتــی و 
ــک روزه  ــران ی ــرح مدی ــاد ط ــتان، ایج ــی شهرس خدمات
دانــش آمــوز شهرســتان، حضــور شــورای دانــش آمــوزی 
ــورای  ــاء ش ــا اعض ــینی ب ــهری و همنش ــان ش در پارلم
از  بــرای جلوگیــری  تمهیــدات الزم  اســالمی شــهر، 

ــاره  ــوزان و ... اش ــش آم ــه دان ــی ب ــای اجتماع آســیب ه
نمودنــد. در ادامــه مهنــدس راعــی ضمــن تقدیر از دســت 
ــورای  ــتان، ش ــوزی شهرس ــش آم ــورای دان ــدرکاران ش ان
ــت  ــت تقوی ــاختارمند جه ــک گام س ــوزی را ی ــش آم دان
ــن را  ــه حاضری ــمردند و دغدغ ــی برش ــه کارگروه روحی
ــل  ــی نس ــوزی و آمادگ ــش آم ــق دان ــرد موف ــک رویک ی
جــوان و نوجــوان بــرای تحقــق هرچــه گســترده تــر گام 
ــش  ــد: آشــنایی دان ــد و افزودن ــن کردن ــالب تبیی دوم انق
آمــوزان بــا حقــوق و تکالیــف فــردی و اجتماعــی از 
ــوزی اســت  ــش آم ــن اصــول شــوراهای دان ــن تری بنیادی
ــر  ــن ام ــق ای ــرورش در تحق ــوزش و پ ــه مســئولین آم ک
ــه  ــد و البت ــوده ان ــدام نم ــور اق ــر و درخ ــوی موث ــه نح ب
در ایــن راســتا هنــوز هــم جــای فعالیــت زیــادی وجــود 
ــا محوریــت  دارد. بایــد یــک نهضــت گســترده جهــادی ب
ــه  ــر و از هم ــب نظ ــار صاح ــایر اقش ــان و س ــاء مربی اولی
ــی  ــتای اجرای ــوزان در راس ــش آم ــن دان ــر همی ــم ت مه
ــی(  ــه العال ــری )مدظل ــم رهب ــام معظ ــات مق ــدن بیان ش

ــه گام دوم  ــق برنام ــتای تحق ــو در راس ــن نح ــه بهتری ب
انقــالب برداشــته شــود و آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه 
هــا نســبت بــه ترســیم نقشــه راه در ایــن راســتا اقدامــی 
ــه  جهــادی نماینــد. در پایــان نیــز پــس از پاســخگویی ب
ــذاری و  ــام قانونگ ــن نظ ــن و تبیی ــای حاضری ــه ه دغدغ
ــر  ــا ذک ــه ب ــی جامع ــی و ترق ــتای تعال ــی در راس اجرای

ــت. ــه یاف ــوات جلســه خاتم صل

                     برگزاری اولین نشست میز خدمت
ــی از  ــور  جمع ــا حض ــر ب ــارک فج ــه مب ــام اهلل ده ــتین روز از ای ــا نخس ــان ب ــم زم ــت ه ــز خدم ــت می ــن نشس اولی
مســئولین شهرســتان بــا هــدف پاســخگویی بــه ســواالت و بررســی مشــکالت  مــردم روز شــنبه ۱۲ بهمــن مــاه و بعــد 
از اقامــه نمــاز مغــرب و عشــاء برگــزار شــد. رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد گفــت : ایــن 
اقــدام فرصــت مناســبی بــرای  معرفــی و آشــنایی مــردم بــا دســتاوردهای انقــالب اســت کــه مــردم مــی تواننــد در ایــن 
دیدارهــا مشــکالت و مســائل خــود را بــه ســهولت بیــان نماینــد. وی افــزود : مســاجد مهــم تریــن پایــگاه هــای وحــدت 
و انســجام ملــی اســالمی اســت و نقــش مهــم و بــه ســزایی در همدلــی و وحــدت بیــن اقشــار مختلــف و در زمــان هــای 

مختلــف بــر عهــده داشــته اســت .
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خبر کوتاه

امضای تفاهم نامه ساخت موزه دفاع مقدس در نجف آباد
کــه طــی  نشســتی  در  گفــت:  نجف آبــاد  شــهردار 
روزهــای اخیــر بــا ســردار بهمــن کارگــر رییــس 
ــدس  ــاع مق ــای دف ــر ارزش ه ــار و نش ــظ آث ــاد حف بنی
ــاع مقــدس  ــوزه دف ــه احــداث م برگــزار شــد، تفاهم نام
شهرســتان نجف آبــاد در جــوار مــزار شــهدای ایــن 

ــید. ــا رس ــه امض ــهر ب ش
ــهر  ــوان »ش ــالق عن ــه اط ــاره ب ــا اش ــزی ب ــد مغ محم
ــاد از  ــف آب ــتان نج ــه شهرس ــار« ب ــان و ایث ــم، ایم عل
ــوزه  ــداث م ــت: اح ــری گف ــم رهب ــام معظ ــوی مق س
ــتان ها  ــز اس ــرای مراک ــا ب ــون تنه ــدس تاکن ــاع مق دف
ــاص  ــازات خ ــه امتی ــه ب ــا توج ــی ب ــه ول ــورت گرفت ص
شهرســتان در ایــن عرصــه از جملــه تقدیــم بیــش از دو 
هــزار و پانصــد شــهید کــه در بیــن آن هــا نــام بیــش از 
ــازمان  ــود، س ــده می ش ــز دی ــهید نی ــردار ش ــتاد س هش
مــوزه انقــالب اســالمی بــرای اولین بــار توافقنامــه 
ــتان را  ــز اس ــارج از مراک ــهری خ ــوزه در ش ــداث م اح

ــاند. ــه امضــا رس ب
ــب  ــرای تصوی ــا ب ــاز پیگیری ه ــه آغ ــا اشــاره ب مغــزی ب
مراحــل قانونــی جانمایــی و احــداث ایــن مــوزه در 

همــکاری  بــا  پیــش  ســال  چندیــن  از  نجف آبــاد 
داشــت:  اذعــان  اشــرف  نجــف  لشــکر۸  مســئوالن 
بــا حضــور فرزنــدان ســرداران  زمســتان ســال۹۵ 
ــدی  ــی، بازدی شــهید احمــد کاظمــی و غالمرضــا یزدان
ــور  ــن منظ ــه همی ــهر ب ــف ش ــاخت های مختل از زیرس
انجــام گرفــت و تابســتان ســال۹۷ نیــز جمعــی از 
مدیــران ارشــد ســازمان حفــظ آثــار کشــور و اســتان از 
ــی،  ــای فرهنگ ــهر در عرصه ه ــف ش ــای مختل ظرفیت ه
مذهبــی و گردشــگری دیــدن کردنــد و پــس از آن 
ــور  ــه منظ ــهر ب ــطح ش ــددی در س ــات متع ــم جلس ه

ــد. ــکیل گردی ــوع تش ــن موض ــری ای پیگی
ــور  ــه حض ــاره ب ــا اش ــن ب ــاد همچنی ــهردار نجف آب ش
مدیرعامــل ســازمان رفاهــی تفریحــی شــهرداری و 
برخــی پیش کســوتان عرصــه جهــاد و شــهادت در 
تفاهم نامــه مــوزه شــهدا و مرکــز  امضــای  جلســه 
ــون  ــق قان ــرد: طب ــر نشــان ک ــاد خاط ــی نجف آب فرهنگ
ــالمی  ــورای اس ــن ش ــتی در صح ــه بایس ــن تفاهم نام ای
ــی  ــل طراح ــا مراح ــردد ت ــب گ ــرح و تصوی ــهر مط ش
و کلنگ زنــی آن در جــوار گلــزار شــهدای شــهر در 

دستور کار قرار گیرد.
ــرف  ــکرزرهی ۸ نجف اش ــه لش ــاد ک ــتان نجف آب شهرس
آن بــا فرماندهــی ســردار شــهید احمــد کاظمــی، 
ــدس  ــال های دفاع مق ــذاری در س ــم و تاثیرگ ــش مه نق
ــه  ــک ب ــهید، نزدی ــش از ۲۵۰۰ش ــون بی ــته، تاکن داش
ســه هــزار و هشــتصد جانبــاز و بالــغ بــر چهارصــد آزاده 

داشــته اســت.

آزمون خوشنویسی هم زمان با سراسر کشور 
 هــم زمــان بــا آزمــون سراســری  خوشنویســی در ســطح 
کشــور ، آزمــون خوشنویســی در نجــف آبــاد در ســطوح 
ــاز   ــا  ممت ــی ت ــط مقدمات ــی و از خ ــف خوشنویس مختل

برگــزار گردیــد .
ــاد  ــف آب ــالمی نج ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن  رئی
از  باقدردانــی  و  آزمــون  برگــزاری  از  بازدیــد  ضمــن 
انجمــن خوشنویســان شهرســتان افــزود :  ایــن آزمــون بــا 
حضــور بیــش از ۵۰ داوطلــب و در دوره هــای مقدماتــی ، 

ــد .  ــزار گردی ــاز برگ ــی و ممت ــوش ، عال ــط ، خ متوس
ســید حســن لــوح موســوی افــزود شهرســتان نجــف آبــاد 
از معــدود شهرســتان هایــی اســت کــه  هنرمنــدان طــراز 
اول خوشنویســی در کشــور را دارا مــی باشــد و هرســاله 
تعــداد عالقــه منــدان بــه ایــن هنــر معنــوی بیشــتر مــی 

شــود .
آزمــون  برگــزاری  مســئول  جعفــری  امیــر  اســتاد 
خوشنویســان شهرســتان نجــف آبــاد نیــز  بــا اشــاره بــه 

ــان  ــن  خوشنویس ــت انجم ــه هم ــون ب ــن  آزم ــه ای اینک
نجــف آبــاد  و بــا نظــارت  اداره فرهنــگ و  ارشــاد 
ــه ۱۰  و  ــی پنجشــنبه و جمع اســالمی  در  دو روز متوال
ــی ۱۹  در محــل  ــح ال ــاه از ســاعت ۸صب ۱۱ بهمــن   م
ــع  ــع در  مجتم ــاد واق ــف آب ــان نج ــن خوشنویس انجم
ــدف  ــت : ه ــد گف ــزار ش ــمان برگ ــری آس ــی هن فرهنگ
ــی  ــطح خوشنویس ــاء س ــون ارتق ــن آزم ــزاری ای از برگ
هنرجویــان انجمــن و عالقمنــدان بــه ایــن رشــته  اســت 
ــز اهمیــت  ایــن اســت کــه در ایــن آزمــون  و نکتــه حائ
از مقطــع ابتدایــی تــا بزرگســال شــرکت نمودنــد و ایــن 
ــوان و  ــردم باالخــص قشــر نوج ــر م ــه واف نشــان از عالق

ــت . ــی اس ــدس خوشنویس ــر مق ــه هن ــوان ب ج
ــه  ــی ب ــای خوشنویس ــون ه ــزاری آزم ــزود :  برگ  وی اف
ــان  ــن خوشنویس ــر انجم ــدرک معتب ــاء م ــور اعط منظ
ــی  ــزار م ــتان برگ ــن شهرس ــان در ای ــه هنرجوی ــران ب ای

ــود . ش

                                                                                   کسب رتبه برگزیده هنرمندان خوشنویس 
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی از کســب عناویــن برگزیــده در »جشــنواره بیــن المللــی خوشنویســی یــاس 
ــه نویســی و  ــار رشــته قطع ــن جشــنواره در چه ــر داد .ای ــدان خوشنویســی شهرســتان خب یاســین« توســط هنرمن
بــا حضــور ۱۶ کشــور  مختلــف توســط موسســه فرهنگــی هنــری یــاس یاســین بــا هــدف ترویــج شــعائر و معــارف 
ــریفه  ــه ش ــت خطب ــزه » کتاب ــوع جای ــد .موض ــزار ش ــا( برگ ــالم اهلل علیه ــری ) س ــه کب ــرت صدیق ــا حض ــط ب مرتب
ــب  ــنواره کس ــن جش ــده را در ای ــن برگزی ــتند عناوی ــتان توانس ــنویس شهرس ــدان خوش ــه هنرمن ــود ک ــه« ب فدکی
نماینــد. عناویــن برگزیــده در  »جشــنواره بیــن المللــی خوشنویســی یــاس یاســین« توســط اســتاد احمــد احمــدی و 
ــان در بخــش کتابــت نســتعلیق از بیــن ۱۶۶ اثــر در ایــن رشــته کســب شــد. هنرمنــد جــوان شهرســتان امیردیــده ب

تولید 3۰۰ هزار قطعه خودرو در فوالد شید 
کارخانــه فــوالد شــید مســتقر در شــهرک صنعتــی نجــف آبــاد، بــا بیــش از چهــل ســال 
ســابقه در تولیــد لــوازم خــودرو و اشــتغال زایــی بــرای ۱۲۰ نفــر، در حــال حاضــر ســالیانه 
بیــش از ســیصد هــزار قطعــه خــودرو تولیــد کــرده کــه از ایــن میــزان هشــتاد درصــد بــه 
مصــرف داخلــی رســیده و بقیــه بــا ارز آوری تقریبــی یــک میلیــون و پانصــد هــزار دالر 

بــه کشــورهایی ماننــد عــراق، ســوریه و بــالروس صــادر مــی شــود.
مرتضــی رحیمــی مدیــر عامــل کارخانــه بــا اشــاره بــه تولیــد ۵۰ نــوع قطعــه از 
ــی  ــه م ــن مجموع ــد در ای ــا و پرای ــارس، ال ۹۰، تیب ــژو پ ــد ســمند، پ ــی مانن خودروهای
گویــد: ســالیانه ســه هــزار تــن ورق در ایــن کارخانــه بــه قطعاتــی ماننــد کاپــوت، گلگیــر 
ــور  ــوی موت ــینی جل ــور و س ــر رادیات ــور و زی ــر موت ــب، رام زی ــو، اکســل عق ــب و جل عق

ــی شــود. ــل م تبدی
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بازدید  از منطقه امیرآباد شهر نجف آباد

معــاون اســتاندار و   فرمانــدار ویــژه شهرســتان همــراه بــا شــهردار 
ــد  ــاد بازدی ــه امیرآب ــراه از منطق ــات هم ــاد و هی ــف آب ــهر نج ش
ــه گفتگــو پرداختنــد. ــا معتمدیــن آن منطقــه ب ــد و ب ــی کردن میدان

ــا و  ــروژه ه ــدار از پ ــن دی ــی ضم ــدس راع ــد مهن ــن بازدی در ای
طــرح هــای شــهری آن منطقــه، فعالیــت هــای عمومــی صــورت 
ــه گســتره فعالیــت هــای  ــا عنایــت ب گرفتــه در آن جغرافیــا را ب
شهرســازی، رفاهــی و فرهنگــی در شــهر نجــف آبــاد و منضمــات 
آن درخــور ارزیابــی نمودنــد و در عیــن حــال بــر ضــرورت 
اهتمــام بیشــتر مســوالن بــرای رفــع نارســایی هــای ایــن مناطــق 
ــای  ــروژه ه ــداری از پ ــردم در نگه ــری م ــئولیت پذی ــز مس و نی
ــش  ــه کاه ــه ب ــا توج ــد ب ــد و افزودن ــد نمودن ــده تاکی ــرا ش اج
ــی  ــات مردم ــول مطالب ــدم حص ــهرداری و ع ــه ش ــزان بودج می
ــهردار،  ــده ش ــی ش ــت مهندس ــا مدیری ــبختانه ب ــهری، خوش ش
ــت  ــی، مدیری ــهرداران نواح ــهر و ش ــالمی ش ــورای اس ــاء ش اعض
ــر گســترش فعالیــت در اقصــی  ــه شــیوه ای موث کالن شــهری ب
ــورت  ــی ص ــاهدات میدان ــرده و مش ــریع ک ــهری را تس ــاط ش نق
پذیرفتــه بــه انضمــام گزارشــات واصلــه مردمــی، گواهــی مبرهــن 
بــر تعهــد مســئوالن شــهری در راســتای تحقــق عدالــت شــهری 
و توســعه پایــدار بــه صــورت هــم پوشــانی شــده و کامــال رنــدم 

ــای شــهر اســت. ــی جغرافی در تمام

 جلسه استانی شوراهای آموزش و پرورش
شــورای آمــوزش و پــرورش اســتان بــا حضــور 
روســا و دبیــران شــوراهای آمــوزش و پــرورش ســایر 

ــد. ــزار گردی ــتان برگ ــای اس ــتان ه شهرس
ــداف  ــق اه ــل تحق ــه دلی ــتانی ب ــن جلســه اس در ای
از پیــش تعییــن شــده اداره کل آمــوزش و پــرورش 
اســتان در محوریــت بــا برنامــه ششــم توســعه 
کشــور مبنــی بــر کاهــش میــزان بــی ســوادی 
و افزایــش ســطح ســوادهای مــورد نیــاز دانــش 
ــانه ای،  ــواد رس ــی، س ــواد علم ــد: س ــوزان همانن آم
ــم و ...  ــد عل ــرانه تولی ــش س ــادی، افزای ــواد انتق س
کلیــه شهرســتان هــای اســتان بــر اســاس شــاخص 

ــد . ــی گردی ــده ارزیاب ــالم ش ــل اع ــای از قب ه
ــداف  ــق اه ــل تحق ــه دلی ــتانی ب ــن جلســه اس در ای
از پیــش تعییــن شــده اداره کل آمــوزش و پــرورش 
اســتان در محوریــت بــا برنامــه ششــم توســعه 
کشــور مبنــی بــر کاهــش میــزان بــی ســوادی 
و افزایــش ســطح ســوادهای مــورد نیــاز دانــش 
آمــوزان هماننــد: ســواد علمــی، ســواد رســانه 
ــم  ــد عل ــرانه تولی ــش س ــادی، افزای ــواد انتق ای، س
و ... کلیــه شهرســتان هــای اســتان بــر اســاس 
ارزیابــی  شــده  اعــالم  قبــل  از  هــای  شــاخص 
ــکاری  ــل و هم ــا تعام ــبختانه ب ــه خوش ــد ک گردی
صــورت پذیرفتــه میــان کلیــه مســئوالن اداری، 
اجرایــی شهرســتان بــا مدیریــت آمــوزش و پــرورش 
شهرســتان؛ ایــن رویکــرد منجــر بــه کســب و 
احــراز موفــق پارامترهــای تبییــن شــده بــرای 
ــوزش  ــورای آم ــه ش ــد و در نتیج ــتان گردی شهرس
ــتان  ــایر شهرس ــان س ــتان در می ــرورش شهرس و پ
هــای اســتان اصفهــان خــوش درخشــید و مهنــدس 
راعــی، معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان 
ــرورش  ــوزش و پ ــر آم ــژاد مدی ــوی ن ــژه و موس وی

شهرســتان مفتخــر بــه دریافــت لــوح ســپاس و 
تندیــس افتخــار از اســتاندار و ریاســت شــورای 
آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان گردیدنــد. 
ــن  ــی ضم ــدس راع ــم مهن ــن مراس ــیه ای در حاش
ــان مــردم شــریف شهرســتان  ــه خادم ــر از کلی تقدی
اداره آمــوزش و پــرورش، معلمــان ارجمنــد،  در 
دانــش آمــوزان و جوینــدگان دانــش و معرفــت ایــن 
موفقیــت را بــه ایشــان تبریــک گفتنــد و آنــرا یــک 
ــت،  ــه کیاس ــوط ب ــه من ــمردند ک ــی برش ــر جمع ام
اعضــاء  کلیــه  خردجمعــی  و  خودبــاوری  ایثــار، 
ــه  ــتان از جمل ــرورش شهرس ــوزش و پ ــورای آم ش
ــف  ــه نج ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــزز ول ــده مع نماین
آبــاد، نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای 
ــتان و  ــرورش شهرس ــوزش و پ ــر آم ــالمی، مدی اس
معاونــان ارزشــمند ایشــان، معاونــان فرمانــدار و 
شــوراهای  و  شــهرداران  شهرســتان،  بخشــداران 
و  شــهردار  خصوصــا  تابعــه  شــهرهای  اســالمی 
ــاد و ســایر  اعضــاء شــورای اســالمی شــهر نجــف آب
اعضــا وشــهروندان فهیــم شهرســتان اســت. ایشــان 
در ادامــه ابــراز امیــدواری کردنــد ایــن رونــد کســب 
موفقیــت بــه صــورت زنجیــر وار در آینــده همچنــان 

ــود. ــرار ش ــته تک ــی پیوس ــه صورت ب

 ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران
بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان 
و بــا حضــور معاونــان برنامــه ریــزی و عمرانــی فرمانــدار، 
رئیــس شــرکت پخــش فــرآورده هــای نفتــی شهرســتان، 
رئیــس اداره صنعــت معــدن و تجــارت شهرســتان و 
ــی و  ــگیری، هماهنگ ــتاد پیش ــه س ــن جلس ــایر مدعوی س
فرماندهــی عملیــات پاســخ بــه بحــران شهرســتان ویــژه 
مســائل مرتبــط بــا ســیلندرهای گاز مایــع در شهرســتان 

برگــزار گردیــد.
 در ایــن جلســه مهنــدس راعــی بــا تقدیــر از رســانه هــای 
محلــی کــه بــا دقــت نظــر مســائل و مشــکالت جامعــه را 
رصــد و آنــرا بــه مســئوالن بازتــاب مــی دهند و بــه عنوان 
ــر افــکار عمومــی و  ــای جامعــه ســعی در تنوی ــان گوی زب
ایجــاد آرامــش اجتماعــی دارنــد، افزودنــد: در ایــن میــان 
ــه عنــوان  نیــز بعضــا افــرادی فرصــت طلــب و مغــرض ب
پیــاده نظــام دشــمن ســعی در تشــویش اذهــان عمومــی 
ــا عــدم صداقــت محــرز،  ــد و ب و ایجــاد نارضایتــی نمودن
ــخ  ــیوه ای ن ــا ش ــاس ب ــاد ی ــی، ایج ــبه افکن ــغول ش مش
نمــا، زرد و مهندســی شــده گردیدنــد کــه وظیفــه ذاتــی 
ــا  ــی ب ــری و برخــورد قانون ــی پیگی ــای نظارت دســتگاه ه
ــال رصــد و  ــز در ح ــن موضــوع نی ــه ای ایشــان اســت ک
پیگیــری اســت. همچنیــن برطبــق اطالعــات اســتحصال 
شــده از ســوی دســتگاه هــای ناظــر و رصــد کننــده بــازار 
ــدادی از  ــی تع ــه مردم ــات واصل ــق گزارش ــفانه طب متاس
ــت  ــرانه قیم ــش خودس ــه افزای ــدام ب ــودجو اق ــراد س اف
ســیلندرهای گاز نمــوده انــد کــه موضــوع در دســتور کار 

ــرار  ــراد ق ــن اف ــا ای ــی ب جهــت پیگیــری و برخــورد قانون
ــکار  ــه احت ــدام ب ــز در خصــوص اق ــت. گزارشــاتی نی گرف
از طریــق تمــاس هــای مردمــی بــا ســامانه ۱۲۴ وصــول 
ــد  ــری، رص ــال پیگی ــز در ح ــوارد نی ــه آن م ــده ک گردی
ــا  ــی ب ــات و قانون ــه دور از مماش ــورد ب ــی و برخ اطالعات
ــای  ــی ه ــزارش نمایندگ ــن گ ــراد اســت. همچنی ــن اف ای
فــروش در خصــوص ایــن موضــوع کــه در فصــول ســرد 
ــه  ــا توجــه ب ــاز ب ــدم نی ــم ع ــی رغ ــراد عل بســیاری از اف
پیــش فــرض هــای ذهنــی و ارائــه آمارهــای غلــط کانــال 
ــه ذخیــره  ــدام ب هــای مجــازی و شــایعه آفرینــی و ... اق
ســیلندرهای گاز بــه میــزان افــزون تــر از میــزان مصــرف 
ــا  ــواده ب ــک خان ــا اعضــاء ی ــوده و گاه ــول خــود نم معم
ــاوب در  ــه تن ــی ب ــتقالل خانوادگ ــدم اس ــه ع ــه ب توج
ــاز  ــازاد برنی نمایندگــی هــای مجــاز حاضــر و ســیلندر م
ــه  ــن روی ــه ای ــد ک ــی نماین ــت م ــواده خــود را دریاف خان
ــدگان  ــرف کنن ــایر مص ــق س ــع ح ــث تضیی ــوم باع مضم
ــی از  ــی بعض ــن تخط ــود و همچنی ــی ش ــز م ــر نی دیگ
افــراد منفعــت طلــب از قانــون و بهــره گیــری نادرســت از 
ــی  ــرای مصــارف صنعتــی و خودروی ــع ب ســوخت گاز مای
ــه دســتگاه هــای ناظــر گــزارش شــده  ــه کــرات ب نیــز ب
اســت و ... کــه همــه ایــن مــوارد بــر حســب ضــرورت و 
ــاق هــای اندیشــه ورزی ســازمان  اهمیــت موضــوع در ات
ــد  ــت تمهی ــه جه ــای مربوط ــا و نهاده ــتگاه ه ــا، دس ه
ــل و  ــه، تحلی ــال مطالع ــب در ح ــر و مناس ــکار موث راه
بررســی اســت. در ادامــه جلســه گــزارش شــرکت پخــش 

ــرآورده هــای نفتــی و اداره صنعــت، معــدن و تجــارت  ف
ــع،  ــع گاز مای ــزان توزی ــوه و می ــورد نح ــتان در م شهرس
ــن  ــع و ... تبیی ــبکه توزی ــایی ش ــکالت و نارس ــروز مش ب
گردیــد و حاضریــن بــا ارائــه راهبردهــای شــغلی و صنفــی 
ــه بیــان راه حــل هــای مناســب مقطعــی و دراز  اقــدام ب
مــدت نمودنــد. در پایــان جلســه ضمــن تصویــب مــوارد 
ــه  ــوط ب ــه ســهمیه گاز مرب ــد، ارائ راهبــردی مقــرر گردی
ــان گاز  ــه ات ــود کارخان ــق خ ــع از طری ــوف و صنای صن
ــه در  ــق برنام ــتقیم و مطاب ــورت مس ــه ص ــتان ب شهرس
محوریــت بــا ممانعــت از ایجــاد مشــکل بــا اولویــت بنــدی 
ــروش  ــن ف ــرد و همچنی ــورت پذی ــی ص ــارف خانگ مص
یــا معاوضــه ســیلندرهای گاز مایــع بــرای مصــارف 
خانگــی صرفــا از طریــق نمایندگــی هــا و عامــالن مجــاز 
ــان  ــتور کار مجری ــابق در دس ــی الس ــا ف ــتان کم شهرس

ــرد. ــرار گی ــر ق ــن ام ای

                                                   اوج قــدرت
روزی یــک کوهنــورد معمولــی تصمیــم گرفــت قلــه اورســت را فتــح کنــد، امــا او هــر بــار نــاکام بــر مــی گشــت، تــا 
جایــی کــه وقتــی ســال چهــارم فــرا رســید و او از چهارمیــن صعــود بــه اورســت نیــز بــاز مانــد، مســووالن کوهنــوردی 
بــه ســراغش رفتنــد و گفتنــد: هــی جــوان، مــی بینــی کــه نمــی توانــی بــه قلــه برســی، بهتــر نیســت از ایــن فکــر 
خــارج شــوی؟اما کوهنــورد جــوان بــا قاطعیــت پاســخ داد: نــه! و موقعــی کــه از او دلیلــش را پرســیدند گفــت: دلیلــش 
خیلــی واضــح اســت، اورســت بــه اوج قــدرت خــود رســیده، امــا مــن همچنــان در حــال رشــد هســتم، پــس یقینــا 

یــک روز از او پیشــی مــی گیــرم!
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شماره 51 7
بازدید از سایت جمع آوری و بازیافت پسماند 
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان همــراه بــا 
ــت  ــه مدیری ــراه از مجموع ــات هم ــاد و هی ــف آب ــهردار نج ش

ــد. ــدار کردن ــهری دی ــماند ش پس
ــر از مســئوالن و  ــی ضمــن تقدی ــدس راع ــدار مهن ــن دی در ای
ــان را  ــش، کار ایش ــن بخ ــش ای ــران زحمتک ــان و کارگ کارکن
ــا و  ــم ادع ــرادی بســیار ک ــر و ایشــان را اف شــغلی بســیار موث
ــی  ــت و پاکیزگ ــگاه نظاف ــان جای ــا بی ــد و ب ــزار خواندن خدمتگ
ــماند و  ــت پس ــرح مدیری ــق ط ــالم، تحق ــن اس ــن مبی در دی
بازیافــت پســماندهای شــهری را بــه عنــوان طــالی کثیــف در 
تحقــق توســعه پایــدار شــهری بســیار موثــر برشــمردند و آنــرا 
یــک شــاخص ارزشــمند توســعه فرهنگــی و اجتماعــی قلمــداد 
کردنــد و ایــن فعالیــت گســترده، مهندســی شــده و موثــر را در 
ســطح شــهر نجــف آبــاد موضوعــی درخــور تقدیــر و ســتودنی 
ــا  ــد ب ــراز امیــدواری کردن ــد. ایشــان در ادامــه اب تبییــن نمودن
ــان شــیوه  ــش بنی ــای دان ــا و شــرکت ه همــکاری ســازمان ه
هایــی موثــر در افزایــش بهــروری ســازمان پســماند شهرســتان 
محقــق گــردد. فرمانــدار شهرســتان در ادامــه برنامــه خــود بــا 
کارگــران زحمتکــش ایــن مجموعــه دیــدار و بــا آنهــا بــه گفــت 

و شــنود پرداختنــد.

بازدید از محل تیمار سگ های ولگرد

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان همــراه با شــهردار 
نجــف آبــاد و هیــات همــراه از مجموعــه تیمــارگاه ســگ هــای 
پرســه زن و ولگــرد شــهر نجــف آبــاد بازدیــد کردنــد و از نحــوه 
برنامــه ریــزی جهــت ایجــاد بناهــای تکمیلــی جهــت گســترش 

فازهــای بعــدی ایــن مجموعــه آگاهــی یافتنــد.
ــه  ــژه ب ــه وی ــن توج ــا تبیی ــی ب ــدس راع ــد مهن ــن بازدی در ای
ــه  ــی ک ــا حیوانات ــری، خصوص ــع بش ــات در جوام ــش حیوان نق
ــب  ــا، اغل ــا انســان ه ــا ب ــوم مشــترک آنه ــل زیســت ب ــه دلی ب
ــی در  ــت محیط ــت بهداش ــدم رعای ــه ع ــی از جمل ــه دالیل ب
ــای  ــه ه ــت زبال ــه انباش ــکونی از جمل ــق مس ــیه مناط حاش
ــه  ــه ب ــد حمل ــی مانن ــش بین ــل پی ــر قاب شــهری خطــرات غی
ــوان و انســان  ــای مشــترک حی ــاری ه ــعه بیم ــا توس ــردم ی م
ــه را  ــن جامع ــد آفری ــردی تهدی ــا رویک ــی شــوند و ب منجــر م
دچــار مخاطــره مــی نماینــد، بســیار جــدی برشــمردند. در ایــن 
ــه  ــه ارائ راســتا مدیریــت پســماند شــهری حاضــر در بازدیــد ب
ــد  ــه پرداختن گــزارش جامعــی از فعالیــت هــای صــورت گرفت
ــتان  ــاد شهرس ــردم نه ــای م ــازمان ه ــگاه س ــن جای ــا تبیی و ب
ــت  ــی مدیری ــات و همراه ــت از حیوان ــه حمای ــران عرص و خی
کالن شــهری در اختصــاص ردیــف بودجــه جهــت نگهــداری، 
تامیــن غــذا و واکســن و داروهــای مــورد نیــاز ایــن حیوانــات 
بــه نیازهــای مبــرم و ضــروری ایــن پناهــگاه بــه اجمــال اشــاره 

ــد. نمودن

برگزاری آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن و عترت 
هیجدهمیــن آزمــون سراســری قــرآن و عتــرت 
همزمــان بــا سراســر کشــور و در آســتانه دهــه 
مبــارک فجــر در نجــف آبــاد بــا حضــور رئیــس اداره 
ــئولین  ــی از مس ــالمی ، جمع ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــمانی  ــاب آس ــه کت ــدان ب ــه من ــتان و عالق شهرس

ــد . ــزار ش برگ
ــتان  ــاد اســالمی شهرس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
ــا  ــن آزمــون و ب ــاد در حاشــیه برگــزاری ای نجــف آب
ــا سراســر  ــه اینکــه ایــن آزمــون همزمــان ب اشــاره ب
کشــور و در آســتانه ایــام مبــارک دهــه فجــر  برگــزار 
شــد افــزود : ایــن آزمــون در چنــد گــروه  امتحانــی 
شــامل ترجمــه و مفاهیــم قــرآن کریــم ، گــروه 
معــارف اهــل بیــت )ع( و گــروه حفــظ قــرآن کریــم 

برگــزار شــد.
ــتان  ــاد اســالمی شهرس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
ــون  ــن آزم ــه هیجدهمی ــان اینک ــا بی ــاد ب ــف آب نج
قــرآن و عتــرت توســط اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد و بــا همــکاری 
ــرت  ــرآن و عت ــات ق ــور و موسس ــام ن ــگاه پی دانش
شهرســتان در بخــش کتبــی و در دو نوبــت بــا 
ــم و  ــر خان ــامل  ۶۴۰ نف ــه ش ــر ک ــور ۹۸۰ نف حض
ــزار  ــتان برگ ــه شهرس ــد نقط ــا در چن ــر آق ۱۱۹ نف
ــته  ــون  در رش ــن آزم ــت  اول ای ــزود :نوب ــد ؛ اف ش
ــزء ،  ــظ ۲۵ ج ــم ، حف ــران کری ــظ کل  ق ــای حف ه
حفــظ ۲۰ جــزء ، حفــظ ۱۵ جــزء، حفــظ ۱۰ جــزء ، 
حفــظ ۵ جــز، و حفــظ ســوره بقــره بــا حضــور ۶۷۵ 
نفــر از ســاعت ۸:۳۰ تــا ۱۰ صبــح  و نوبــت دوم  ایــن 
آزمــون  بــا حضــور ۳۰۵  نفــر از  ســاعت ۱۰:۳۰ تــا 
ــره ، ترجمــه  ۱۲ در رشــته هــای  تفســیر ســوره بق
ــم   ــه مفاهی ــظ و ترجم ــره  ، حف ــوره بق ــی س و معان
نهــج البالغــه و مفاهیــم صحیفــه ســجادیه در محــل 
ــرآن و  ــاد ، موسســه ق ــور نجــف آب ــام ن دانشــگاه پی
ــن در بخــش  ــت شــهر دهــق  و همچنی ــرت والی عت

ــد . ــزار ش ــتان برگ ــدان شهرس زن

وی بــا اشــاره بــه اســتقبال بســیار خــوب شهرســتان 
و وجــود اســتعداد هــا و ظرفیــت هــای بــاالی دینــی 
ــاد خاطــر نشــان کــرد : همــه  ــی در نجــف آب و قرآن
ســاله آزمــون هــای  سراســری حفــظ مفاهیــم 
ــی  ــه منظــور  ارتقــای فرهنــگ قرآن ــم  ب ــرآن کری ق
، شناســایی نخبــگان و فعــاالن قرآنــی در ســطح 
ــاد  ــزار مــی شــود و شهرســتان نجــف آب کشــور برگ
ــزد  ــی همــواره زبان ــه دلیــل پیشــنیه دینــی و قرآن ب

ــوده اســت . ب
وی ضمــن ابــراز خرســندی از تــالش همــکاران 
اداره و مدیــران مســئول  موسســات قــرآن و عتــرت 
ــه حمــد اهلل شهرســتان نجــف  ــت : ب شهرســتان گف
آبــاد توانســت  بــا تعــداد ۱۰۴۷ نفــر شــرکت کننــده 
ــد . ــه دوم را کســب نمای ــان رتب ــد از شــهر اصفه بع

لــوح موســوی  افــزود بــه افــرادی کــه در ایــن 
ــد  ــی را کســب کنن ــد نصــاب قبول ــره ح ــون نم آزم
گواهینامــه پایــان دوره اعطــا و بــه کســانی کــه 
امتیــاز بــاالی ۹۵ را کســب کننــد لــوح تقدیــر و بــه 

ــد ــد ش ــدا خواه ــی اه ــز نفیس ــه جوای ــد قرع قی
ــات  ــالش موسس ــت و ت ــی از هم ــا قدرشناس وی ب
قرآنــی شهرســتان اظهــار امیــدواری کــرد  در ســال 
هــای آینــده شــاهد رشــد و شــکوفایی بیشــتر 
ــیم . ــتان باش ــن شهرس ــی در ای ــای قرآن ــت ه فعالی

نکته

بازگشایی بازار روز کوثر نجف آباد پس از اتمام اجرای طرح گسترش
ــه  ــتان ب ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
همــراه معاونیــن سیاســی و اجتماعــی و برنامــه 
ریــزی فرمانــدار، شــهردار شــهر نجــف آبــاد، رییــس 
شــورای اســالمی شهرســتان نجــف آباد، رییــس اداره 
صمــت شهرســتان و ســایر مدعویــن در آییــن افتتــاح 
ــر  ــاد حاض ــف آب ــر نج ــازار روز کوث ــایی ب و بازگش
ــتای  ــاه در راس ــد م ــه ای چن ــس از وقف ــدند و پ ش
ــه  ــازی آن مجموع ــترش و بهس ــرح گس ــرای ط اج
ــد.  ــاز نمودن ــرداری را آغ ــره ب ــاح و به ــم افتت مراس
در ایــن مراســم مهنــدس راعــی بــا برشــمردن 
ــت و مســئوالن  ــه دول ــه جانب ــت هم ضــرورت حمای
ــش  ــذاری بخ ــرمایه گ ــتانی از س ــتانی و شهرس اس
خصوصــی در شهرســتان، ایــن ضــرورت کــه وظیفــه 
ــتای  ــور در راس ــهیل ام ــی تس ــای اجرای ــتگاه ه دس
تشــویق و دلگــرم نمــودن ســرمایه گــذاران بــه 
موضــوع ســرمایه گــذاری بــا محوریــت توســعه بــازار 
اقتصــادی و اجتماعــی ســرمایه گــذاری اســت را 
ــه  ــت برشــمردند. ایشــان در ادام ــز اهمی بســیار حائ
ــاد  ــا ایج ــراه ب ــت هم ــترش حمای ــق و گس ــر خل ب
ــش  ــتای افزای ــده در راس ــرم کنن ــای دلگ ــوق ه مش
ــک  ــزان ریس ــش می ــدف و کاه ــه ه ــی جامع پویای

ــدار شهرســتان  ــرای توســعه پای ــان ســرمایه ب صاحب
راهبــرد کالن ملــی  افزودنــد:  و  نمودنــد  تاکیــد 
ــدار  ــعه پای ــث توس ــه بح ــه ب ــا توج ــه ای ب و منطق
شهرســتان بــر حمایــت و گســترش فضــای کســب و 
ــر افــکار عمومــی  ــا و همراهــی و تنوی ــا و پای کار پوی
شهرســتان قــرار دارد. ایشــان در ادامــه بــر ضــرورت 
ــت مناســب  ــا قیم ــت و ب ــا کیفی ــای ب عرضــه کااله
در بــازار هــای کوثــر در راســتای حمایــت از مصــرف 

ــد. ــح نمودن ــد و تصری ــدگان تاکی کنن

                                       همیشــه شــک کنید..
تمــام ارزش هایــی کــه امــروز مــا داریــم و رفتــار خــوب و بــد امروزمــان را بــا آنهــا تعییــن مــی کنیــم چقــدر واقعــی 
ــه ایــن فکــر کــرده ایــد کــه چقــدر ذهنمــان را  ــه حــال ب ــا ب هســتند؟ چقــدر خودمــان باورشــان داریــم؟ اصــال ت
ایــن ارزش هــای اجتماعــی تســخیر کــرده انــد؟ اســاس مشــکل مشــاوره خانــواده امــروز ایــران بــر ســر بعضــی از 

کلیــدواژه هــای ارزشــی غلطــی هســتند کــه در فرهنــگ مــا جــا افتــاده انــد.
همیــن امــروز و همیــن لحظــه همــه آن هــا را در ذهنتــان مــرور کنیــد. سوســور زبــان شــناس معــروف فرانســوی 
ــه اســت  ــن نکت ــم اســت. ای ــد برداشــت هایمــان از مفاهی ــاوت مــی کن ــا را از هــم متف ــزی کــه م ــد: چی مــی گوی
کــه ســبب مــی شــود کار درســت در موقعیــت هــای متفــاوت از نظــر بعضــی هــا خــوب و از نظــر بعضــی دیگــر 

بــد باشــد.



هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 15 بهمن 1398

@
di

ba
ga

ra
nn

aj
af

ab
ad

6شماره 51
حضور هنرمندان نجف آباد در مناطق سیل زده

جمعــی از هنرمنــدان شهرســتان نجــف آبــاد بــا ســفر بــه 
شهرســتان میرجــاوه در اســتان سیســتان و بلوچســتان، 
در روســتاهای محــروم بازمحمــد و ســرگه حضــور پیــدا 
ــکالت و  ــن مش ــم تری ــا مه ــنایی ب ــن آش ــرده و ضم ک
نیازهــای ســاکنان ســیل زده ایــن نقــاط، تعــدادی 
ــتاها  ــن روس ــودکان ای ــرای ک ــی ب ــاد و فرهنگ ــه ش برنام

ــد. اجــرا کردن
شــایان شــنبدی مدیــر ایــن گــروه هنــری در ایــن 
خصــوص گفــت: روســتای محــروم بازمحمــد کــه شــغل 
ــد  ــر از ص ــت، کمت ــاورزی اس ــاکنان آن کش ــتر س بیش
ــه دارد و ســاکنان  ــران و پاکســتان فاصل ــرز ای ــا م ــر ب مت
ــه دلیــل عــرق  ــا وجــود ســختی زندگــی، ب محــروم آن ب
ــه  ــران حاضــر ب ــه کشــور و اهمیــت حفــظ مرزهــای ای ب

ــتند. ــه نیس ــن نقط ــرک ای ت
ــاورزی  ــه کش ــیل ب ــارت س ــه خس ــاره ب ــا اش ــنبدی ب ش
و منــازل مســکونی ایــن روســتا در ســال گذشــته و 
امســال اضافــه کــرد: مهــم تریــن خواســته مــردم اعــزام 
تجهیــزات مهندســی ســنگین بــه منظــور احــداث ســیل 
بنــد در اطــراف روســتا اســت و بعــد از آن اقالمــی ماننــد 
لبــاس )۳تــا ۱۴ســال(، لــوازم بهداشــتی، اقــالم خوراکــی، 

کتــاب و دفتــر، کتــاب قصــه و غذاهــای غیرکنســروی در 
ــد. رده بعــدی نیازهــای مــردم ســیل زده قــرار دارن

ــا اعــالم حضــور افــرادی  ایــن هنرمنــد عرصــه نمایــش ب
ماننــد مهــدی عظیمــی، فرهــاد اســدی و امیــر حســین 
ــفر اول  ــرد: در س ــه ک ــی اضاف ــروه اعزام ــی در گ چترای
ــه منظــور شناســایی  ــا ب ــه تنه ــه ک ــن منطق ــه ای ــان ب م
نیازهــای مــردم صــورت گرفــت، حــدود ۳۶ ســاعت 
ــدود بیســت  ــم ح ــول داده ای ــم و ق ــردم بودی ــان م مهم
ــم و  ــتا برگردی ــه روس ــتر ب ــات بیش ــا امکان ــر ب روز دیگ
ــای  ــک ه ــا کم ــهروندان ب ــدت ش ــن م ــم در ای امیدواری
ــوم  ــردم مظل ــن م ــه ای ــا را در کمــک رســانی ب خــود، م

ــد. ــاری کنن ی
ــن روســتا  ــی ای ســاخت مســتند از شــرایط زندگــی اهال
بــه منظــور ارائــه بــه مدیــران ارشــد کشــور دیگــر قولــی 
ــفری  ــت: در س ــریح آن گف ــا تش ــنبدی ب ــه ش ــود ک ب
بعــدی مــان کــه بــا ارائــه کمــک هــای بیشــتر بــه ســیل 
ــدان  ــر هنرمن ــرای دیگ ــود، پذی ــد ب ــراه خواه زدگان هم
شهرســتان بــرای ارائــه ویــژه برنامــه هــای شــاد و 

ــود. ــم ب ــق خواهی ــن مناط ــودکان ای ــرای ک ــی ب فرهنگ

برگزاری  مسابقات » نسیم اندیشه «  
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــه اتفــاق 
ــابقات  ــن دوره  مس ــی اداره از پانزدهمی ــناس قرآن کارش
 نســیم اندیشــه بــا موضــوع »مــادر مــا زمیــن«  و 

» راســتی در سخن و کردار« بازدید کرد .
ــا  ــدار ب ــن دی ــدای ای ــوح موســوی در ابت ســید حســن ل
قدردانــی از تــالش و همــت مدیریــت دارالقــران العظیــم 
ــای  ــت ه ــعه فعالی ــداوم و توس ــتار ت ــتان ، خواس شهرس
قرآنــی در شهرســتان شــد و اظهــار امیــدواری کــرد ایــن 
ــت  ــا حمای ــه ه ــن برنام ــود از ای ــوان خ ــد ت اداره در ح

خواهــد کــرد.
ــن دوره مســابقات  ــیه  پانزدهمی ــوح موســوی در حاش  ل
فرهنگــی قرآنــی » نســیم اندیشــه افــزود : ایــن مســابقات 
ــف  ــتان نج ــم شهرس ــران العظی ــز دارالق ــت مرک ــه هم ب
آبــاد در ۳۷  حــوزه امتحانــی وابســته بــه دارالقــران 
العظیــم نجف آبــاد در مــدارس و مســاجد شــهرهای 
ــاد،  ــالل آب ــاد، ج ــهر، آزادگان، امیرآب ــاد ، ویالش نجف آب
ــه  ــاد، قلع ــاد، فیروزآب ــح آب ــاد، صال ــی آب ــوزدان، حاج ج
ــت  ــهر، هم ــت، ،  یزدانش ــنگ، گلدش ــز س ــفید، کهری س
آبــاد، نهضــت آبــاد، جــوزدان و فیلــور روز جمعــه ۴ 

بهمــن مــاه  بــا حضــور ۳۵۹۷ نفــر در ۵ گــروه مختلــف 
ــد . ــزار ش ــنی برگ س

العظیــم  دارالقــران  عامــل  مدیــر  هادیــان  محمــود 
شهرســتان  بــا اشــاره بــه اینکــه  ایــن دوره از مســابقات 
ــه  ــنی از جمل ــف س ــع  مختل ــه در ۵ مقط ــیم اندیش نس
ــوم و  ــع س ــامل مقاط ــف ش ــروه ال ــوگالن - گ ــروه ن گ
چهــارم دبســتان ، گــروه ب شــامل مقاطــع پنجــم 
و ششــم و گــروه ج و س  بــا موضــوع » راســتی در 
ســخن و کــردار » ویــژه دوره هــای  اول و دوم  متوســطه 
ــالی دو  ــابقات س ــن مس ــت : ای ــت گف ــده اس ــزار ش برگ
ــدف  ــود و ه ــی ش ــزار م ــتان برگ ــار در شهرس ــه ب ــا س ت
ــی  ،  ــگ قرآن ــج فرهن ــابقات  تروی ــن مس ــزاری ای از برگ
ــات و فرهنــگ  ــات ، روای ــی و ... از منظــر آی ــه جوی صرف

ــت . ــی اس ــالمی و ایران اس
ــه  ــه ک ــیم اندیش ــه اول نس ــار مرحل ــزود: آث ــان اف هادی
ــی  ــتان نویس ــی ، داس ــوع نقاش ــا موض ــن ب ــش از ای پی
 و دلنوشــته در دو  موضــوع  »مــادر مــا ، زمیــن«  و

 » راســتی در ســخن و کــردار« برگــزار شــده بــود قــرار 
اســت از ســوم تــا هشــتم اســفند مــاه ســال جــاری هــر 

روز در دو نوبــت صبــح و عصــر در محــل درالقــران العظیم 
ــاد- خیابــان منتظــری شــمالی،کنار  بــه نشــانی نجــف آب
مســجد صاحــب الزمــان بــه صــورت نمایشــگاه  در 

ــرد ــرار گی ــدان ق ــه من ــد عالق ــرض بازدی مع

تجدید میثاق با آرمان های امام راحل
مصــادف بــا اولیــن روز یــوم اهلل دهــه مبــارک فجــر هماننــد 
ــا آرمان هــای  ــاق ب ــد میث ســال هــای گذشــته مراســم تجدی
ــورت  ــاد ص ــف آب ــهدای نج ــزار ش ــی)ره( در گل ــام خمین ام
پذیرفــت . مــردم و مســئولین ضمــن حضــور در گلــزار شــهدا، 
ــهداء و  ــام ش ــدر، ام ــهدای گرانق ــای واالی ش ــان ه ــا آرم ب
العالــی( تجدیــد  منویــات مقــام معظــم رهبری)مدظلــه 
ــهدا  ــزار ش ــر م ــه ب ــار فاتح ــا نث ــوده و ب ــدد نم ــی مج میثاق
ــا حضــور  ــتند و ب ــی داش ــام راحــل را گرام ــاد ایشــان و ام ی
ــورای  ــه ش ــهدا جلس ــزار ش ــالن گل ــهری در س ــئولین ش مس

ــد. ــزار گردی ــتان برگ اداری شهرس

خبر کوتاه
         کلنگ زنی باشــگاه ورزشی، فرهنگی سوارکاری نجف آباد

مهنــدس راعــی در ایــن مراســم بــا برشــمردن جایــگاه ســرمایه گــذاری خصوصــی در محوریــت بــا افزایــش تحــرک، 
گســترش ســالمتی، شــور و نشــاط اجتماعــی، ایــن مقولــه را بســیار درخــور توجــه برشــمردند. ایشــان در ادامــه ابــراز 
ــا  ــه پتانســیل هــای بالفعــل و بالقــوه شهرســتان در حــوزه ورزش، فرهنــگ و هنــر ب ــا توجــه ب ــد ب امیــدواری کردن
همــکاری شــهروندان و همــت مســئولین، ایــن جغرافیــا بــرای نمونــه بــه قطــب پــرورش اســب و برگــزاری مســابقاتی 
ــو، چــوگان و ... تبدیــل گــردد و شــهر نجــف  ــا اســب، اســتقامت، وســترن، رودئ ــی، درســاژ، پــرش ب نظیــر: ارابه ران
آبــاد مبیــن توســعه پایــدار در  محوریــت بــا پــرورش انــواع نژادهــای اســب و قطــب گردشــگری ورزش ســوارکاری 

در کشــور گــردد.
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

                                                                به مناســبت دهه مبارک فجرپیروزی انقالب اســالمیسخنی با خوانندگان
ــه گــوش تــو مــی رســد. گویــی شــهیدانند  وقتــی صــدای پــای بهمــن از کوچــه پــس کوچــه هــای خاطــره هــا ب
کــه آمــده انــد بــرای بیعــت دوبــاره بــرای هشــدار و تذکــر و بیــداری . بهمــن کــه از راه مــی رسدشــهیدان پیمــان 
نامــه ی خونیــن شــهادت را بــرای تجدیــد امضــای تــک تــک مــا مــی آورنــد تــا فرامــوش نکنیــم کــه باغبــان اللــه 
ــام اســت  ــوز هــم نگــران باغمــان اســت. هــر بهمــن ام ــود و ســایبان لحظــه هــا، نگاهــش هن ــان ب ــام مهرب هــا ام
کــه دوبــاره بــر بــال مالئــک بــه دیدارمــان مــی آیــد و کوچــه هــای باغمــان را پــر از نســترن و نیلوفــر مــی نمایــد. 
گام هایــش همــه جــا یــاس مــی کارد و گل محمــدی بــه خانــه هــا هدیــه مــی کنــد. بهمــن همیشــه در راه اســت.

فرارســیدن ایــام مبــارک فجــر طلیعــه ی آزادی ملــت و محــو اســتبداد و واپــس رانــدن اســتعمار، بــر ملــت بــزرگ 
ایــران مبــارک بــاد.


