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مهدی جعفری : نجف آباد زادگاه هنری من است
هــم زمــان بــا روز 9 دی روز بصیــرت و میثــاق امــت بــا والیــت، 
نجــف آبــاد میزبــان پخــش فیلــم 23 نفــر بــا حضورکارگــردان  

فیلــم مهــدی جعفــری بــود. 
ــری  ــی هن ــه فرهنگ ــت موسس ــه هم ــه ب ــم ک ــن مراس در ای
ــی  ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــر و س ــازان معاص ــگ س فرهن
ــتقبال  ــور و اس ــا حض ــاد و ب ــف آب ــهرداری نج ــی ش و ورزش
ــارون  ــرای خ ــهروند فرهنگس ــالن ش ــردم در س ــترده م گس
ــاد  ــف آب ــت: نج ــری گف ــدی جعف ــدا مه ــد، در ابت ــزار ش برگ
ــاس  ــهر احس ــن ش ــه ای ــیار ب ــت و بس ــن اس ــری م زادگاه هن
ــت. ــکل گرف ــهر ش ــن ش ــن در ای ــری م ــی هن ــن دارم و زندگ دی
ــدس و  ــاع مق ــه دف ــرام ب ــن ادای احت ــه ضم ــان در ادام  ایش
ــا  ــگ را ب ــواز جن ــد در اه ــر تول ــه خاط ــن ب ــزود: م ــگ اف جن
جــان و دل حــس کــردم و ایــن در ذهــن مــن بــود تــا باالخــره 

ــاختم. ــم را س ــن فیل ای
ــف  ــدان نج ــر و هنرمن ــه مفاخ ــاره ب ــن اش ــان ضم وی در پای
آبــاد گفــت: ایــن شــهر از ابتــدا تــا کنــون شــهر فرهیختــگان 
و هنرمنــدان بســیاری بــوده اســت و امیــدورام هنــر همچنــان 
ــور  ــاهد ظه ــا ش ــد و م ــته باش ــان داش ــهر جری ــن ش در ای

ــیم. ــف باش ــای مختل ــه ه ــدان در عرص هنرمن
ــادی توســط  ــن هنرمنــد نجــف آب ــن مراســم از ای ــان ای در پای
شــهردار، فرمانــده لشــکر زرهــی 8 نجــف اشــرف، اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان،  اعضــای شــورای شــهر، 
ــر،  ــازان معاص ــگ س ــری فرهن ــی هن ــه فرهنگ ــر موسس مدی
ــد ــدا گردی ــان اه ــه ایش ــی ب ــد و هدایای ــل ش ــر و تجلی تقدی
ادامه در صفحه 4
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

.

ــان در  ــی و حســین خلیلی ــس فضــل اله ــب   نرگ ــار خوشنویســی و تذهی نمایشــگاه  آث
ــت. ــدان و پیشکســوتان خوشنویســی گشــایش یاف ــا  حضــور هنرمن ــر ب ــه کوث نگارخان

ــای شهرســتان و در راســتای توســعه  ــدی ه ــا هــدف شناســایی توانمن ــن نمایشــگاه ب ای
فعالیــت هــای هنــری و ترویــج هنرمعنــوی و اصیــل خوشنویســی بــه همــت هنرمنــدان 

نجــف آبــادی برگــزار شــده اســت .
ــار نفیــس وارزشــمند خوشنویســی و تذهیــب    در ایــن نمایشــگاه بیــش از ۵۰  اثــر از آث
ــا،  ــب نســتعلیق ، ســیاه مشــق ،  چلیپ ــان  در قال ــی و حســین خلیلی نرگــس فضــل اله
ســیاه مشــق ، قطعــه و کتابــت برگرفتــه از  اشــعار  ادبــی و موضوعــات اخالقــی  در معــرض 

دیــد عالقــه منــدان گذاشــته شــده اســت .

نمایشگاه آثار خوشنویسی و تذهیب

ــی  ــه همــراه نماینــده معــزز ول ــژه ب ــدار شهرســتان وی معــاون اســتاندار و فرمان
فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد و ســایر اعضــاء شــورای تامیــن شهرســتان در 
ــزرگان مناطــق ۳ و ۴ و ۵ شــهری  ــن، ریــش ســپیدان و ب ــا معتمدی نشســتی ب

نجــف آبــاد بــه گفتگــو و تبــادل نظــر پرداختنــد.
در ایــن دیــدار صمیمــی، مهنــدس راعــی ضمــن تقدیــر از حضــور پــر رنــگ و 
تاثیرگــذار معتمدیــن، ریــش ســپیدان و محتشــمین طوایــف ســاکن در منطقــه 
در فعالیــت هــای اجتماعــی، فرهنگــی و سیاســی؛ حضــور ایشــان را در مناســبات 
اجتماعــی آگاهــی بخــش، درخــور و ســتودنی تبییــن کردنــد. ایشــان در ادامــه 
ــخگویی  ــهروندی، پاس ــوق ش ــت از حق ــهروندان، صیان ــم ش ــرورت تکری ــر ض ب
صحیــح و صریــح مســئوالن بــه افــکار عمومــی و مــردم، تامیــن امنیــت روانــی 
ــات عمومــی و  ــع خدم ــت در توزی ــت عدال در جامعــه، ضــرورت و اهمیــت رعای
ــش  ــردم، افزای ــی آحــاد م ــه مناطــق، اتحــاد و انســجام اجتماع شــهری در هم
آگاهــی و نقــش موثــر جامعــه در مهــار آســیب های اجتماعی، گســترش پوشــش 
همگانــی مشــارکت مردمــی در اداره مناطــق شــهری و ... اشــاره نمودنــد. معــاون 
ــه معــروف  ــه جمل ــا اشــاره ب ــه ب ــژه در ادام ــدار شهرســتان وی اســتاندار و فرمان
امــام خمینــی )ره( کــه مــی فرماینــد: »مجلــس در راس امــور اســت« بــه تبییــن 
کالم پرداختنــد و در ادامــه افزودنــد: بــه حــول و قــوه الهــی و بــا همراهــی شــما 
فرهیختــگان و واثقیــن ارجمنــد، انشــاا... مــردم فهیــم کلیــه شــهر و شهرســتان 
همچــون جــای جــای ایــران اســالمی بــا حضــور همیشــه شــگفتی ســاز خــود 

در انتخابــات یازدهمــن دوره مجلــس شــورای اســالمی کــه در اســفندماه ســال 
جــاری برگــزار خواهــد شــد، شــرکت نمــوده و بــار دیگــر بــه جهــان و جهانیــان 
ثابــت خواهنــد کــرد کــه ملــت شــریف و نجیــب ایــران هرگــز دســت از آرمــان 
ــد  ــران، امــام خمینــی )ره( و فرزن هــای بنیانگــذار کبیــر جمهــوری اســالمی ای
زعیــم و قائــدش، مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( بــر نخواهــد داشــت و 
ســناریوها و برنامــه هــای پوشــالین و پیــش نوشــته شــده دشــمن و نظــام ســلطه 

جهانــی را منکــوب و بــه زبالــه دان تاریــخ رهنمــون خواهــد ســاخت.

هم اندیشی اجتماعی رئیس شورای تامین شهرستان و اعضاء با معتمدین و بزرگان

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه و بــا حضــور 
ــه  ــیدگی ب ــه رس ــن جلس ــایر مدعوی ــدار و س ــی فرمان ــاون عمران مع
مشــکالت ناشــی از توزیــع ســیلندر گاز مایــع خانگــی در شهرســتان 

برگــزار گردیــد.
ــا تاکیــد بــر انســجام و نظــام منــد  در ایــن جلســه مهنــدس راعــی ب
ــا  ــع در ســطح شهرســتان ب ــع ســوخت خانگــی گاز مای نمــودن توزی
عنایــت بــه آغــاز فصــل ســرما بــه تبییــن مســائل و مشــکالت احصــاء 
شــده ناشــی از گزارشــات مردمــی و شــکایات بــه واحــد رســیدگی بــه 
شــکایات فرمانــداری شهرســتان اشــاره نمودنــد و در ادامــه افزودنــد: 
ــان در  ــه شــرکت گاز ات ــل صــورت پذیرفت ــزی از قب ــه ری ــر برنام بناب
ــال خصوصــا در ســطح شــهر نجــف  ــی فع شهرســتان دارای نمایندگ
آبــاد و روســتاهای پیرامــون آن مــی باشــد و لــذا بــر ضــرورت توزیــع 

ــه منظــور تامیــن مصــارف خانگــی و صنــوف  مناســب ســیلندر گاز ب
ــه افزایــش درخواســت  ــا اشــاره ب ــد. ایشــان ب تاکیــد و تصریــح نمودن
ــتمرار  ــرورت اس ــر ض ــا ب ــودرو ه ــن گاز در خ ــتفاده از ای ــردم و اس م

ــد. ــد کردن ــط تاکی بازرســی ادارات ذیرب

رسیدگی به مشکالت ناشی از توزیع سوخت گاز مایع شهری

ــه همــراه تنــی چنــد از  ــاد  ب رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آب
کارکنــان فرهنــگ و ارشــاد اســالمی بــا حضــور در دفتــر رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان 

شهرســتان  بــا ایشــان دیــدار  و گفتگــو کردنــد .
ــن  ــدار ضم ــن دی ــاد در ای ــف آب ــتان نج ــالمی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره  فرهن  ری
قدردانــی از رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان در راســتای اهتمــام بــه ســالمت 
کارکنــان  دســتگاه هــای شهرســتان  ، افــزود ایــن دیــدار بــه منظــور بررســی برنامــه هــای 
پیشــنهادی اداره در راســتای نــگارش ســند آینــده پژوهــی و حــذف مــوازی کاری هــا و ارائــه 
یــک برنامــه واحــد و منســجم  بــا همــکاری دســتگاه هــا بــه منظــور بــاال بــردن و ارتقــاء 

کیفیــت برنامــه هــای اجرایــی انجــام شــد .
 لــوح موســوی  بــا اشــاره بــه تنــوع و گوناگونــی فعالیــت هــای فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  
ــن  ــم تری ــی از مه ــت : یک ــی گف ــابقات کتابخوان ــزاری مس ــاب و برگ ــی کت ــث پایتخ ، بح
ــتا  ــن راس ــه  در ای ــت  ک ــی  اس ــاب و کتابخوان ــگ کت ــاعه فرهن ــج و اش ــا تروی ــف م وظای
ــگ   ــاعه فرهن ــان شهرســتان در اش ــکاری شــبکه بهداشــت و درم ــی و هم ــد همراه نیازمن
ــا برگــزاری مســابقات کتابخوانــی و کارگاه هــای آموزشــی  ســبک زندگــی ســالم ایرانــی  ب

ــی  هســتیم . خــود مراقبت
دکتــر علیرضــا غیــور مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان نیــز در ایــن دیــدار ضمــن 
قدرشناســی از حضــور رئیــس و کارکنــان فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اظهــار امیــدواری کــرد  
ــن پتانســیل هــا را  در شهرســتان فراهــم  ــا همــکاری یکدیگــر بســتر رشــد و فعلیــت ای ب

کنیــم .

دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
 با مدیر شبکه بهداشت و درمان

دیدار اعضای کانون ناشنوایان با رئیس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی نجف آباد

ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــور در اداره فرهن ــا حض ــاد ب ــف آب ــنوایان نج ــون ناش ــای کان اعض
ــد. ــو کردن ــدار  و گفتگ ــس اداره  دی ــوی  رئی ــوح موس ــن ل ــید حس ــا س ــتان ب شهرس

 مســئول کانــون ناشــنوایان نجــف آبــاد در ابتــدا بــا ارائــه گزارشــی از رونــد فعالیــت هــای 
کانــون گفــت : ۱۰۰۰ نفــر ناشــنوا در نجــف آبــاد وجــود دارد کــه ۵۰۰ نفــر از ایــن تعــداد 

تحــت پوشــش کانــون مــی باشــند.
ــی از  ــدار یک ــن دی ــاد در ای ــف آب ــنوایان  نج ــون ناش ــئول کان ــی مس ــین تنهای عبدالحس
اهــداف راه انــدازی  کانــون ناشــنوایان را  حمایــت از ایــن قشــر  اعــالم  کــرد و افــزود  بــا 
برنامه ریــزی هــای انجــام شــده  ســعی شــده اســت تــا گوشــه ای از مشــکالت ناشــنوایان 

ــم . ــرف نمایی را برط
ــی از  ــن قدردان ــدار  ضم ــن دی ــاد در ای ــف آب ــالمی نج ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
تــالش کانــون ناشــنوایان در راســتای پیگیــری مســائل و مشــکالت ناشــنوایان افــزود : یکــی 
ــه  ــف جامع ــار مختل ــری اقش ــی هن ــای فرهنگ ــت ه ــت از فعالی ــن اداره حمای ــداف ای از اه
اســت کــه در ایــن خصــوص  مــی تــوان فعالیــت هایــی را در راســتای بهبــود وضعیــت ایــن 

قشــر از جامعــه انجــام داد .
ســید حســن لــوح موســوی برگــزاری نشســت ادبــی در مرکــز کانــون ناشــنوایان بــا حضــور 
ــوره  ــک منظ ــری ت ــی هن ــه فرهنگ ــدازی موسس ــتان ، راه ان ــی شهرس ــای ادب ــن ه انجم
ناشــنوایان  ، برگــزاری دوره کوتــاه مــدت خبرگــزاری ویــژه ایــن قشــر در طــی ۳ دوره بــه 
صــورت رایــگان  و اهــدای کتــاب را از جملــه برنامــه هــای حمایتــی  ایــن اداره عنــوان کــرد 
و گفــت بــا همــکاری و تعامــل بــا فرمانــداری ، بهزیســتی  و دیگــر ارگانهــای مرتبــط ســعی 

خواهیــم کــرد در حــد تــوان خــود از ایــن کانــون حمایــت نماییــم .

ــه مناســبت نکوداشــت ۷ دی مــاه، ســالروز تاســیس نهضــت ســواد  ب
آمــوزی بــا فرمــان تاریخــی حضــرت امــام خمینــی )ره(، طی مراســمی 
ــا  ــژه ب ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس ــی مع ــدس راع از مهن
ــرد و  ــاء عملک ــا ارتق ــت ب ــپاس در محوری ــوح س ــس و ل ــداء تندی اه
بهبــود ســواد آمــوزی در ســطح شهرســتان تقدیــر و تجلیــل صــورت 

پذیرفــت.
 در ایــن مراســم اعتــدادی مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان ضمــن 
تقدیــر از فعالیــت هــای صــورت پذیرفتــه شــورای آمــوزش و پــرورش 
ــق  ــزان پیشــرفت و تحق ــی، می ــدس راع ــه ریاســت مهن ــتان ب شهرس
ــات  ــاء ســطح خدم ــا و ارتق ــت ه ــداف براســاس شــناخت محدودی اه
در شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان را کــه از طریــق تمهیــدات 
الزم در ایفــاء نقــش موثــر و بهــره گیــری از ظرفیــت هــا و توانمنــدی 
ــوزش  ــایی، جــذب و آم ــتای شناس ــه ای در راس ــی و منطق ــای بوم ه
افــراد بــی ســواد و تعمیــق و تحکیــم ســواد و ارتقــاء دانــش و مهــارت 
هــای زندگــی در جغرافیــای گســترده، دومیــن شهرســتان پرجمعیــت 
اســتان اصفهــان صــورت پذیرفتــه را بســیار برجســته و فعالیــت دامنــه 
ــتایش  ــان و س ــور امتن ــتا، درخ ــن راس ــتان در ای ــدار شهرس دار فرمان
خواندنــد. در حاشــیه ایــن مراســم معــاون اســتاندار و فرمانــدار 

ــه  ــوزش را ب ــس آم ــپاس و تندی ــوح س ــب ل ــژه، کس ــتان وی شهرس
مــردم فهیــم و ســرافراز و دانــش دوســت شهرســتان تبریــک گفتنــد 
ــد: ایــن تقدیــر و تجلیــل مرهــون همیــت جمعــی و ســترگ  و افزودن
ــوزش و  ــئوالن آم ــر مس ــزی موث ــه ری ــی و برنام ــهروندان و همراه ش
پــرورش شهرســتان، خصوصــا اعضــاء نیــک اندیــش شــورای آمــوزش 
ــه  ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــزز ول ــده مع ــتان و نماین ــرورش شهرس و پ
محتــرم نجــف آبــاد اســت کــه کســب علــم و دانــش را فضیلتــی بســیار 
ــی  ــد م ــار آن تاکی ــب و انتش ــر کس ــته و ب ــی دانس ــمند و متعال ارزش

ــد. ورزن

تقدیر از فرماندار شهرستان ویژه توسط مدیرکل آموزش و پرورش استان

در جشــن همــت عالــی و تجلیــل از خیریــن کــه بــه همــت مســئوالن خیریــه 
حضــرت قمــر بنــی هاشــم )ع( شــهر نجــف آبــاد و بــا حضــور معــاون اســتاندار 
ــه و  ــر نمون ــژه و هیــات همــراه صــورت گرفــت از َخِی ــدار شهرســتان وی و فرمان
ارجمنــد آقــای عــرب، کــه بــا اهــداء کمکــی بالــغ بــر۶۰۰ میلیــون تومــان، ایــن 
ــا  ــد ب ــاری نمودن ــز گســترده آزمایشــگاه و ادوات وابســته ی ــه را در تجهی خیری

اهــداء لــوح، تقدیــر و تجلیــل بــه عمــل آمــد.
ــگ و  ــر رن ــر از حضــور پ ــن مراســم ضمــن تقدی مهنــدس راعــی در حاشــیه ای
عاشــقانه خیریــن خصوصــا در محوریــت بــا کمــک بــه نظــام عمومــی ســالمت 
ــان از اقشــار آســیب  ــت همزم ــه و حمای ــان در ســطح جامع و بهداشــت و درم
ــن  ــن بزرگتری ــد وجــود خیری ــد و افزودن ــر و تشــکر کردن ــر و محــروم تقدی پذی
ســرمایه اجتماعــی بــی بدیلــی اســت کــه در ایــن شهرســتان تاثیــر بــه ســزایی 
ــته و دارد.  ــت داش ــی بضاع ــراد ب ــت از اف ــا و حمای ــت ه ــش محرومی در کاه

ــئولیت  ــر از مس ــن تقدی ــتان ضم ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
پذیــری و همراهــی و همــکاری اعضــاء هیــات امنــا، هیــات مدیــره و مدیرعامــل 
و زحمتکــش خیریــه قمــر بنــی هاشــم )ع( شــهر نجــف آبــاد کــه بــا پشــتکار و 
تصمیــم ســازی مدبرانــه خــود ایــن خیریــه را در زمــره برجســته تریــن نهادهــای 
مردمــی موثــر در راســتای تحقــق دســتگیری و حمایــت اجتماعــی از بیمــاران 
نیازمنــد در ســطح منطقــه و اســتان نمــوده انــد و بــا تحــت پوشــش قــرار دادن 
جامعــه هدفــی بالــغ بــر ۵2۰۰ بیمــار نــه تنهــا در حــال ادای دیــن بــه مــردم 
ــاد اســت حتــی دامنــه بیمــاران نیازمنــد  شــریف و فهیــم شهرســتان نجــف آب
ــه  ــد و ب ــم داده ان ــز تعمی ــا نی ــه ســایر شهرســتان ه تحــت پوشــش خــود را ب
ــد،  ــده ان ــناخته ش ــی و ش ــور معرف ــطح کش ــد در س ــه برن ــک خیری ــوان ی عن
ــت و  ــتای حمای ــن در راس ــتر خیری ــت بیش ــتار حمای ــد و خواس ــل نمودن تجلی

ــه محرومیــن و نیازمنــدان شــدند. کمــک ب

حضور فرماندار شهرستان ویژه در جشن همت عالی و تجلیل از خیرین خیریه حضرت قمر بنی هاشم )ع( 

معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه و هیــات همــراه امــروز میهمــان و 
ســخنران ویــژه آییــن دشــمن شــکن نمــاز جمعــه شــهر گلدشــت بودنــد.

در ایــن مراســم مهنــدس راعــی ضمــن تقدیــر از حضــور پــر رنــگ مــردم شــهر 
ــاع  ــود در دف ــان خ ــور درخش ــا حض ــالب ب ــس از انق ــواره پ ــه هم ــت ک گلدش
ــار  ــن آم ــه تبیی ــیده اند،ب ــوش درخش ــاد خ ــد و اقتص ــه تولی ــدس و جبه مق
شــاخص هــای فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی شــهر و شهرســتان پرداختنــد. 
ایشــان بــا اشــاره بــه اقدامــات شــهری صــورت پذیرفتــه در ســال جــاری شــهر 
گلدشــت همچــون افتتــاح و بهــره بــرداری از کالن پــارک کوهســتان گلدشــت 
ــی و  ــرح عمران ــادی از دو ط ــوارد را نم ــن م ــایی، ای ــه ش ــو قلع ــنواره هل و جش
ــا حضــور مقامــات  فرهنگــی و اجتماعــی عظیــم و پــر ثمــر بــر شــمردند کــه ب
عالــی اداری و اجرایــی اســتان در آن مراســم، بازتابــی بــه مراتــب گســترده تــر 
ــگاه  ــن جای ــن خــود مبی ــی داشــته اســت و ای ــی در پ ــه و نمــودی مل از منطق
ــا  ــی ب ــدس راع ــت. مهن ــتان اس ــت کالن اس ــت در مدیری ــهر گلدش ــاص ش خ
ــه احصــاء الویــت هــای شــهر از مســئولیت پذیــری مســئوالن شــهر و  اشــاره ب
همــکاری و همیــاری مــردم تقدیــر نمودنــد و ایــن انســجام و همگامــی را نمونــه 
بــارز روحیــه مجاهــدت و مدیریــت بســیجی برشــمردند کــه از هــوش اجتماعــی 
ــگاه  ــه جای ــاره ب ــا اش ــان ب ــرد. ایش ــی گی ــمه م ــه سرچش ــردم منطق ــاالی م ب
ــئوالن  ــردم و مس ــان م ــاد در می ــس از انتق ــالح پ ــاد و اص ــگ انتق ــارز فرهن ب
ــت  ــر سرنوش ــردم ب ــذاری م ــر گ ــق تاثی ــه ح ــاره ای ب ــتان، اش ــهر و شهرس ش
ــات آن  ــی از تجلی ــه یک ــد ک ــور نمودن ــی کش ــی دین ــود در دموکراس ــه خ آتی
انتخابــات مســتقیم نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی اســت. جایــگاه واال و 
ــر هیچکــس  ــران ب ــاالی قــوه مقننــه در نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ای ب

پوشــیده نیســت و مــردم شــریف شهرســتان مــی بایســت همچــون گذشــته بــا 
حضــور شــگفتی ســاز خــود در انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلس شــورا اســالمی 
دل کلیــه مســتضعفین جهــان را شــاد و مســرور نماینــد. چراکــه دشــمن ســعی 
ــا بســیج عــده و ُعــده  دارد تــا پــس از شکســت در نبــرد نظامــی و اقتصــادی ب
ــالف  ــا اخت ــز م ــردم شــریف و عزی ــان م ــانه ای می ــی رس ــگ روان خــود در جن
افکنــی نمایــد و ایــن نظــام را کــه برجســته تریــن نمــاد نظــام دینــی و متکــی 
ــام  ــی افه ــار مهندس ــل دچ ــا و حی ــواع ترفنده ــا ان ــت را ب ــی اس ــه آراء مردم ب
برســاخته از آمــال و افــکار ســوء مــد نظــرش نمایــد و میــان مــردم و مســئوالن 
تبییــن حصــار نمایــد. امــا از ایــن نکتــه ســخت غافــل اســت کــه مــردم میــان 
خــود و مسئوالنشــان هیــچ مانــع و حائلــی نمــی بیننــد چراکــه مســئوالن خــود 
ــرافت  ــا ش ــش و ب ــر، زحمتک ــب، ایثارگ ــم، نجی ــه فهی ــن جامع ــده از همی برآم
هســتند و انشــاا.. بــه مــدد حــول و قــوه الهــی و تحــت منویــات داحیانــه مقــام 
معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( مــردم شــهر گلدشــت همچــون مــردم شــریف 
ــز در جــای جــای  ــان عزی ــا ســایر ایرانی ــی ب ــاد در همراه شهرســتان نجــف آب
ایــن ســرزمین زر خیــز بــا حضــور در پــای صنــدوق هــای رای در انتخابــات پــر 
شــکوه اســفندماه جــاری شــرکت و بــا انتخــاب اصلــح، بــار دیگــر هیمنــه نظــام 
منحــوس امپریالیســم جهانــی را در هــم شکســته و بــه دشــمنان قســم خــورده 
خــود و نظــام نشــان خواهنــد داد هرگــز از آرمــان هــای خــود دســت برنخواهنــد 
داشــت. پــس از اقامــه نمــاز عصــر، آقــای مهنــدس راعــی، امــام جمعــه، شــهردار 
و ســایر مســئولین حاضــر در میــان نمازگــزاران حاضــر شــدند و ضمــن اســتماع 
ــد. ســخنان و نقطــه نظــرات ایشــان، پاســخگوی ســواالت نمــاز گــزاران گردیدن

حضور  فرماندار شهرستان ویژه در آیین عبادی و سیاسی نماز جمعه شهر گلدشت
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

دعوت امین پیرعلی کماندار نجف آباد  بازدید مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان
به اردوی تیم ملی

ــه  ــاد ب ــف آب ــتان نج ــان شهرس ــتان اصفه ــی از اس ــر عل ــن پی امی
ــا  ــدازی ب ــداز دیگــر  در اردوی تیــم ملــی تیران همــراه هشــت تیران

ــد. ــان حضــور دارن کم
 اردوی تیــم ملــی بزرگســاالن )بانــوان و آقایــان( رشــته ریکــرو بــه 

ــه( برگــزار می شــود. ــی اســتان خوزســتان )شــهر امیدی میزبان
نفرات دعوت شده به شرح ذیل می باشد:

پارمیدا قاسمی و محمدصادق کبودانی از استان تهران
نیلوفر علیپور از استان البرز

ــتان  ــر از اس ــجاع مه ــیوا ش ــری، ش ــالد وزی ــرفی، می ــادق اش ص
آذربایجــان شــرقی

امین پیرعلی از استان اصفهان
محمد ربانی از استان خراسان شمالی

زهرا نعمتی از استان کرمان
رضا شبانی و مبینا فالح از استان یزد
سرمربی تیم ملی: مجید میررحیمی

مربی بانوان: زهرا دهقان

یلدا باغ بانوان به روایت تصویر

دیدار با فرماندهی لشکرزرهی8نجف اشرف
ــیف اهلل  ــردار س ــا س ــاد ب ــف آب ــهردار نج ــادی ش ــف آب ــزی نج ــد مغ محم
رشــیدزاده فرماندهــی لشــکرزرهی 8 نجــف اشــرف دیــداری در دفتــر ایشــان  

ــل آورد . بعم
در ایــن دیــدار مهنــدس پزشــکی ریاســت شــورای اســالمی شهرســتان و دبیــر 
شــورای اســالمی شــهر نجــف آبــاد، مهنــدس فردوســی مدیرعامــل ســازمان 
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی و رضایــی مدیــر ارتباطــات و امــور بیــن الملــل 

شــهرداری نجــف آبــاد نیــز حضــور داشــتند.
ایــن دیــدار بــه مناســبت اعطــای درجــه ســرداری توســط ســردار سرلشــگر 
حســین ســالمی فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی بــه ســیف اهلل 
رشــید زاده صــورت پذیرفــت و شــهردار مراتــب تبریــک خویــش و مجموعــه 
شــهرداری را عنــوان داشــت و در دیــداری صمیمــی بــا فرماندهــی و پرســنل 

ایــن مجموعــه بــه گفتگــو پرداختنــد.
ــهید  ــش از 9۰۰۰ ش ــدس بی ــاع مق ــرف در دف ــف اش ــی 8 نج ــکر زره لش
تقدیــم کــرده اســت کــه حــدود 2۵۰۰ شــهید لشــکر زرهــی 8 نجــف اشــرف 
فقــط مربــوط بــه شــهدای شهرســتان نجــف آبــاد اســت، ضمــن اینکــه برخــی 

ــراف  ــهرهای اط ــان و ش ــزد، اصفه ــن، ی ــان، قزوی ــان، کاش ــهدای آذربایج ش
ــف  ــی 8 نج ــکر زره ــی از لش ــز اعزام ــدس نی ــاع مق ــان دف ــان در زم اصفه
اشــرف بــوده انــد. عــالوه بــر ایــن، تعــداد ۴۳۰۰ جانبــاز و ۴۵۰ آزاده نیــز از 

ــت. ــدس اس ــاع مق ــاد در دوران دف ــف آب ــتان نج ــارات شهرس افتخ

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد  در دفتــر خویــش میزبــان 
منصــور شیشــه فــروش مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتان اصفهــان بــود.

ــاد،  ــف آب ــهر نج ــالمی ش ــورای اس ــو ش ــماعیلی عض ــه پوراس ــن جلس در ای
ــور  ــز حض ــهرداری نی ــتادی ش ــران س ــی از مدی ــهردار و جمع ــن ش معاونی

ــتند. داش
ایــن جلســه پیــرو جلســه و بازدیــد ســتاد پیشــگیری، هماهنگــی و فرماندهی 
عملیــات پاســخ بــه بحــران شهرســتان بــود کــه بــه دعــوت شــهردار نجــف 
آبــاد کــه ریاســت مدیریــت بحــران شــهرداری را نیــز برعهــده دارد، صــورت 

پذیرفت.
ــول  ــروش در قب ــدس شیشــه ف ــادی ضمــن تشــکر از مهن ــزی نجــف آب مغ
ــهردر  ــز ش ــه خی ــاط حادث ــی نق ــن معرف ــخنانی ضم ــان، در س ــوت ایش دع
بارندگــی و ســیل بــه تشــریح فعالیــت هــا و برنامــه هــای مدیریــت شــهری  
نظیــر کمربنــد ســبز، حفــر چــاه هــای جذبــی ، الیروبــی جــوی هــا و مســیل 
شــمال شــهر ماهیانــه یکبــار، اصــالح پــل هــای معیــوب، رفــع آب گرفتگــی 
هــا، مالــون کاری ،مباحــث آبخیــزداری و ... پرداخــت و ابــراز امیــدواری کــرد 
بــا عنایــت بــه اینکــه خیلــی از مــوارد و مباحــث در حیطــه وظایــف و فعالیت 
هــای دســتگاه هــا و نهادهــای دیگــر هســتند بــا لحــاظ تعامــالت و همــکاری 
هــای بیــن بخشــی شــاهد کاهــش مــوارد بحرانــی در ایــن خصــوص باشــیم.

در ایــن جلســه همچنیــن گزارشــی از مدیریــت بحــران شــهرداری و اقدامــات 
آن در حــوادث آبانمــاه و بازســازی ســاختمان اداری منطقــه چهــار بهمــراه 

کلیــپ ارایــه گردیــد.
ــت بحــران اســتان اصفهــان ضمــن تشــکر از پیگیــری هــا  ــرکل مدیری مدی
ــرای  ــربلندی ب ــق و س ــن آرزوی توفی ــهردار، ضم ــی ش ــئولیت شناس و مس

ایشــان، از فعالیــت هــای صــورت پذیرفتــه در مدیریــت بحــران نیــز تشــکر 
ــدون  ــای م ــان راهکاره ــه بی ــراز و ب ــوص اب ــن خص ــواردی در ای ــود و م نم

ــد. ــی در راســتای حــل و کاهــش مســائل پرداختن قانون
در پایــان نیــز بــا حضــور مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان ، 
ــه ســازی  ــر از مســئولین از ب ــی دیگ ــاد وجمع ــدار، شــهردار نجــف آب فرمان
مســیر قانــات شــیربچه، مســیل شــمال شــهر، مســیل آیــت بــه بلــوار آزادگان 
ــرب  ــمال غ ــمت ش ــه ای ، قس ــال آب منطق ــهر(، کان ــه )ویالش ــه س منطق
ــهرک کاوه (   ــه و ش ــهرک منظری ــهر) ش ــی ویالش ــهرک صنعت ــدوده ش مح
بازدیــدی میدانــی بعمــل آمــد و درخصــوص آبهــای شــمال شــهر و باالدســت 
ــادل  ــث و تب ــا بح ــکاری ه ــالت و هم ــزداری، تعام ــرات آن ، آبخی و مخاط
ــات الزم،   ــوارد و اقدام ــری م ــوص پیگی ــرکل درخص ــه مدی ــد ک ــر گردی نظ
قــول مســاعدت و همــکاری خویــش  و مجموعــه مدیریــت بحــران اســتان 

ــوان داشــت. را عن

جلسه با ریاست اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان نجف آباد
ــالم  ــت االس ــان حج ــاد میزب ــهردارنجف آب ــادی ش ــزی  نجــف آب ــد مغ محم
روح اهلل بیــدرام گرگابــی ریاســت اداره اوقــاف و امورخیریــه شهرســتان نجــف 

آبــاد بــود.
ــدس پزشــکی ریاســت شــورای اســالمی شهرســتان و  ــن جلســه  مهن در ای
دبیــر شــورای اســالمی شــهر نجــف آبــاد، مهنــدس احمــدی معــاون برنامــه 
ــی و  ــاون امورزیربنای ــل مع ــدس فاض ــانی، مهن ــع انس ــعه مناب ــزی و توس ری
حمــل و نقــل شــهری و جمعــی از مدیــران ســتادی شــهرداری نیــز حضــور 

داشــتند.
ایــن دیــدار پیرامــون توافقــات جلســه قبــل و پیگیــری مصوبــات آن و افزایــش 
همــکاری و همدلــی بیــن اداره اوقــاف و امورخیریــه و شــهرداری نجــف آبــاد 
ــور  ــاف و ام ــات اداره اوق ــدادی از موقوف ــوص تع ــت و در خص ــورت پذیرف ص
خیریــه نجــف آبــاد، مباحــث کارشناســی مطــرح و پیرامــون آن نیــز گفتگــو 

گردیــد.

جزئیات خورشید گرفتگی حلقوی پنجم دی ماه
ــت  ــه وق ــاعت ۰2:29 ب ــاه ۱۳98 از س ــوی ۵ دی م ــی حلق ــید گرفتگ خورش
ــه ای  ــران در منطق ــاز شــد و ای ــره عربســتان آغ ــی از شــرق شــبه جزی جهان
ــرده و  ــوع ک ــه طل ــه صــورت گرفت ــید ب ــه خورش ــرار دارد ک ــایه ق ــم س از نی

ــم  زد. ــوب شــرقی کشــور رق ــق جن ــا را در اف منظــره ای زیب
خورشــید گرفتگــی حلقــوی پنــج شــنبه ۵ دی مــاه ۱۳98 از ســاعت ۰2:29 
بــه وقــت جهانــی )گرینویــچ( از شــرق شــبه جزیــره عربســتان آغــاز شــد و بــا 
گذشــتن از کشــورهای قطــر، امــارات و عمــان، وارد اقیانــوس هنــد گردیــد، 
جنــوب شــبه قــاره هنــد و ســریالنکا در ادامــه مســیر خورشــید گرفتگــی قــرار 
دارنــد؛ ســپس مســیر نــوار گرفتگــی وارد کشــور مالــزی شــد و طوالنی تریــن 
خورشــید گرفتگــی حلقــوی بــه مــدت ۳ دقیقــه و ۳9 ثانیــه در ایــن کشــور 

رخ داد.
ــوام  ــن و گ ــزی، فیلیپی ــورهای اندون ــت وارد کش ــوار گرف ــیر، ن ــه مس در ادام
شــده و در نهایــت ســاعت ۰8:۰۵  بــه وقــت جهانــی )گرینویــچ( در اقیانــوس 
آرام از ســطح زمیــن خــارج گردیــد، کشــور ایــران در منطقــه ای از نیــم ســایه 
قــرار دارد کــه خورشــید بــه صــورت گرفتــه طلــوع کــرده و منظــره ای بســیار 
زیبــا را در افــق جنــوب شــرقی رقــم  زد، در محــدوده غــرب ایــران اوج گرفــت 
ــت،  ــدن رف ــاز ش ــه ب ــوع، رو ب ــس از طل ــید پ ــد و خورش ــده نش ــی دی جزئ
ــوب  ــش رو وج ــی پی ــید گرفتگ ــه خورش ــوف ها از جمل ــواع کس ــی ان تمام

خوانــدن نمــاز آیــات را در پــی دارنــد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن خورشــید گرفتگــی در ایــران بــه صــورت جزئــی 
دیــده شــد و البتــه میــزان گرفتگــی در مناطــق مختلــف کشــور متفــاوت بــود؛ 
بــه گونــه ای کــه هرچــه بــه ســمت جنــوب و جنــوب غربــی حرکــت کنیــم، 
ــرب  ــمال غ ــمت ش ــه س ــه ب ــر چ ــود و ه ــر می ش ــی بیش ت مســاحت گرفتگ

روانــه شــویم، مســاحت گرفــت کاهــش می یابــد.
ــد  ــید، چن ــوع خورش ــرای طل ــده ب ــالم ش ــان اع ــاز، از زم ــدن نم ــرای خوان ب
دقیقــه ای )حــدود چهــار دقیقــه( صبــر بفرماییــد تــا قــرص خورشــید بــه طور 
ــات شــوید و  ــدن نمــاز آی ــگاه مشــغول خوان کامــل از افــق خــارج شــود و آن
رعایــت دو دقیقــه احتیــاط را نســبت بــه زمــان پایــان گرفتگــی و قضــا شــدن 

نمــاز، تــرک نفرماییــد.
* نکات علمی برای مردم در زمان کسوف

    از نــگاه مســتقیم و بــدون فیلتــر بــه خورشــید حتــی در زمــان خورشــید 
گرفتگــی، جــدا اجتنــاب کنیــد.

ــالر  ــر مای ــه فیلت ــوص از جمل ــای مخص ــوف از فیلتره ــد کس ــرای رص     ب
ــا  ــدد ب ــا دو ع ــا تیرگــی شــماره ۱۴ و ی ــک شیشــه جوشــکاری ب ــی، ی آلمان

ــود. ــتفاده ش ــماره 9 اس ــی ش تیرگ
    در رصــد خورشــید، نــگاه چنــد ثانیــه ای داشــته باشــید و از نــگاه پیوســته 

و طوالنــی بــه خورشــید پرهیــز کنیــد.

کسب 2 مدال طال و نقره در مسابقات 
موی تای کشور

ــای  ــازی ه ــی ب ــور انتخاب ــران کش ــای کارگ ــوی ت ــابقات م در مس
ــان  ــاد ایم ــف آب ــکاران نج ــر از ورزش ــان 2 نف ــی 2۰2۰ یون جهان
ــق  ــم بزرگســاالن اســتان موف ــا تی ــی و رضــا نظــری همــراه ب جلیل

ــدند. ــره ش ــال و ۱ نق ــدال ط ــب ۱ م ــه کس ب
ــابور  ــی نیش ــه میزبان ــاه 98 ب ــه ۶ دی م ــا روز جمع ــت ه ــن رقاب ای

ــزار شــد. برگ
مقام های کسب شده توسط موی تای کاران نجف آباد

ایمان جلیلی وزن ۶۳ کیلو     مدال طال
رضا نظری وزن ۷۵ کیلو     مدال نقره

ــا همــکاری موسســه فرهنگــی هنــری فرهنــگ ســازان  ب
ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  و ســازمان  معاصــر 

ــد. ــزار گردی ــاد  برگ ــف آب ــهرداری نج ش
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

به مناسبت روز پرستار:

اگر خورشید ایمان، گرمابخش دل پرستار باشد،
اگر عاطفه پرستار از سرچشمه عاطفه زینبی جاری شود،

اگر جویبار رحمت و ایثار پرستار به چشمه تقوای الهی متصل باشد،
پرستاری، بالی خواهد بود برای پرواز در آسمان رضایت خدا . . .

از ســاعت ۱۶دوشــنبه 9 دی 98، ســالن کنفرانــس دانــش فرهنگســرای 
ــاد و پخــش  ــان نشســت تخصصــی ســینماگران نجــف آب خــارون میزب
فیلــم تحســین شــده  2۳ نفــر بــا حضــور کارگــردان، مهــدی جعفــری 

بــود.
 در ایــن نشســت جعفــری کارگــردان فیلــم 2۳ نفــر در ســخنانی ضمــن 
ــان  ــه بی ــران ب ــینمای ای ــرفت در س ــل پیش ــن عوام ــریح مهمتری تش
فاکتورهــای شــکل گیــری ایــن فیلــم، از رونــد جرقــه ذهنــی، نــگارش 

ــا اکــران آن پرداخــت. فیلــم نامــه و تهیــه و تولیــد ت
 عوامــل موفقیــت کارگــردان هــای ســینمای ایــران و توجــه ویــژه بــه 
ســاخت فیلــم کوتــاه بــه عنــوان مهمتریــن ابــزار پــرورش هنــری، لــزوم 
تحصیــل و دریافــت حــس اصیــل و هنــر فیلــم ســازی پــس از گذراندن 
ــه مســاله فیلــم  ــژه ب ــزوم پرداخــت وی دوره هــای فنــی و تخصصــی، ل
نامــه و تهیــه ســناریویی حرفــه ای و بومــی بــه عنــوان پاشــنه آشــیل 
ــار  ــوزی غیرمســتقیم از روح آث ــران، تلمــذ و هنرآم ــر ســینما در ای هن
فاخــر ســینمای جهــان و کارگردانــان نامــی و تعییــن خــط مشــی کاری 

در دوران فیلمســازی از مهمتریــن محورهــای ایــن نشســت بــود.
تجلیل از کارگردان و پخش فیلم

ــهروند  ــالن ش ــاعت ۱8 س ــی، از س ــت تخصص ــزاری نشس ــس از برگ پ

ــم  ــش فیل ــردان و پخ ــل از کارگ ــان تجلی ــارون میزب ــرای خ فرهنگس
2۳ نفــر بــود. در ایــن تجلیــل جعفــری در ســخنانی پیشــرفت هنــری 
ــه خصــوص در عرصــه ســینما را چشــمگیر و خوشــایند  ــاد ب نجــف آب
دانســت و از تمامــی پیشکســوتان و هنرمنــدان ایــن عرصــه بــه نیکــی 

یــاد کــرد.
ــاد،  ــف آب ــهردار نج ــادی ش ــف آب ــزی نج ــه مغ ــم ک ــن مراس در ای
ــرف، ،  ــف اش ــت نج ــی هش ــکر زره ــده لش ــیدزاده فرمان ــردار رش س
طرقــی رییــس شــورای اســالمی شــهر نجــف آبــاد، مهنــدس پزشــکی 
رییــس شــورای شهرســتان و دبیــر شــورای اســالمی شــهر نجــف آبــاد، 
ــاد ،  ــف آب ــهر نج ــالمی ش ــورای اس ــه دار ش ــی خزان ــدس حجت مهن
مهنــدس ســلیمانی مشــاور شــهردار نجــف آبــاد، فردوســی مدیــر عامــل 
ــادی و  ــف آب ــهرداری نج ــی ش ــی و ورزش ــی اجتماع ــازمان فرهنگ س
رضایــی مدیــر روابــط عمومــی ارتباطــات بیــن الملــل شــهرداری نجــف 
آبــاد و... حضــور داشــتند بــا اهــدای لــوح یادبــود و هدایایــی از زحمــات 

ــد. ــه عمــل آم ــد متعهــد تجلیــل ب ــن هنرمن و افتخــار آفرینــی ای
در انتهــا نیــز فیلــم تحســین شــده 2۳ نفــر در ســالن شــهروند 

فرهنگســرای خــارون اکــران شــد.

نشست تخصصی سینماگران نجف آباد با حضور کارگردان

ــا تمرکــز بــر زندگــی 2۳ نوجــوان ایرانــی اســیر شــده در عــراق و بررســی رفتارهــای ایــن گــروه  ــم : فیلــم »2۳ نفــر« ب ــی از فیل ــه ای خالص
از زمــان اســارت تــا پذیرفتــه شــدن درخواستشــان، یــک طــِی طریــق زیبــا دوره نوجوانــی تــا جوانــی را نشــان مــی دهــد تــا آنهــا »مــرد« شــوند.

آنچــه کــه در تاریــخ دربــاره 2۳ نفــر آمــده، ایــن اســت: بیســت و ســه نفــر، گروهــی از رزمنــدگان نوجــوان ایرانــی بودنــد کــه در جریــان جنــگ ایــران 
و عــراق در ســال ۱۳۶۱ بــه اســارت نیروهــای عراقــی درآمدنــد. ایــن گــروه کــم ســن و ســال بیــن ۱۳ تــا ۱۷ ســال داشــتند، اکثــراً از تیــپ ثــاراهلل 

کرمــان اعــزام شــده بودنــد و اردیبهشــت ۱۳۶۱ در مرحلــه مقدماتــی عملیــات بیت المقــدس در مناطــق مختلــف جبهــه اســیر شــدند.
ــرا  ــن ماج ــد از ای ــل شکســت در خرمشــهر ســعی می کن ــه دلی ــی ب ــوای ایران ــارت ق ــزارش اس ــدن گ ــن موضــوع و دی ــی از ای ــس از آگاه صــدام پ

ــد. ــه کاخ وی بیاورن ــد و ب ــدا کنن ــرا ج ــه اس ــا را از بقی ــه آن ه ــد ک ــتور می ده ــد و دس ــی کن ــرداری تبلیغات ــود بهره ب ــع خ ــه نف ــتفاده و ب سوءاس
در دیــداری کــه ایــن نوجوانــان بــا شــخص اول کشــور عــراق صــدام حســین داشــتند وی ســعی می کنــد تــا بــا ناراحــت شــدن از ایــن موضــوع کــه 
اینهــا کودکانــی بیــش نیســتند کــه بــه زور بــه جنــگ فرســتاده شــدند، بــا آن هــا احســاس همــدردی کنــد و بــه دختــر کوچکــش »حــال« می گویــد 
ــی  ــه بین الملل ــا موافقــت کمیت ــه زودی ب ــه ب ــد ک ــرد و می گوی ــادگاری می گی ــا عکــس ی ــا آن ه ــد ب ــد و بع ــا بده ــه آن ه ــی را ب ــه شــاخه گل های ک

ــه ایــران برمی گردانــد. صلیــب ســرخ آن هــا را ب
ــروف صــدام را  ــه مع ــراق جمل ــای ع ــر روزنامه ه ــد و در تیت ــا منتشــر می کنن ــی از آن ه ــا و عکس های ــرا فیلم ه ــن ماج ــس از ای ــراق پ ــات ع مطبوع
ــد  ــه بودن ــرار گرفت ــی ق ــر کــه در موضــع انفعال ــن 2۳ نف ــا هســتند. ای ــا بچه هــای م ــا« همــه بچه هــای دنی ــم اطفالن ــال العال می نویســند: »کل اطف
اعتصــاب غــذا می کننــد تــا بــه جمــع دیگــر اســیران بازگردنــد. آن هــا در نهایــت پــس از اتفاقــات زیــادی بــه خواســته خــود می رســند ولــی تــا 2۶ 

ــد و ... ــارت می مانن ــرداد ۱۳۶9 در اس م


