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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه، نماینــده معــزز ولــی 
فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد، و دیگــر مدعویــن مراســم تکریــم و معارفــه 
ــر حضــرت حجــت االســام و المســلمین  ــق در دفت ــهر ده ــه ش ــام جمع ام

حــاج آقــا حســناتی صــورت پذیرفــت.
در ایــن مراســم مهنــدس راعــی ضمــن تقدیــر از حجت االســام و المســلمین 
ــق  ــهر ده ــا ش ــرای بخــش مهردشــت و خصوص رزمجــو حضــور ایشــان را ب
فرصتــی مغتنــم و نافــع برشــمردند و بــرای ایشــان ســامتی و ســعادتمندی 
افــزون تــر از گذشــته از درگاه الهــی مســئلت نمودنــد. در ادامــه نیــز ضمــن 
ــه حجــت االســام و المســلمین افتخــاری، وجــود ایشــان را  ــدم ب ــر مق خی
ــر و  ــار از خی ــق سرش ــهر ده ــا ش ــت و خصوص ــش مهردش ــه بخ ــرای آتی ب
برکــت خواندنــد و آرزو نمودنــد در ایــن جایــگاه بــه عنــوان پــدر معنــوی شــهر 
ــا مــردم و مســئوالن  و همــراه شــفیق مظلومیــن و مســتضعفین در تعامــل ب
ــا حضــور  ــی باشــند و ب ــد آفریننــده پیشــرفت و تعال شــهر و شهرســتان تزای
ــی و  ــارف دین ــگ و مع ــترش فرهن ــود در گس ــگ خ ــه پررن ــه و عابدان عالمان
اخاقــی بــه نحــو مبرهــن و مبــرز در منطقــه بــه شــیوه ای موثــر و راهبــردی 
عمــل نماینــد و انســجام و اتحــاد بیــش از پیــش منطقــه را تضمیــن نماینــد.

.

ــود پــس  ــه مناســبت هفتــه کتــاب و کتابخوانــی طــرح ریــزی شــده ب در ایــن برنامــه کــه ب
ــن  ــک ای ــاد حجــت االســام حســناتی ضمــن تبری ــه نجــف آب ــام جمع ــرآن، ام ــاوت ق از ت
ــاد را شــهر علمــا و شــهدای کتابخــوان دانســت. حســناتی فعالیــت چشــمگیر  روز، نجــف آب
مجموعــه مراکــز فرهنگــی و کتابخانــه هــای عمومــی نجــف آبــاد را منشــأ و ریشــه پــرورش و 

خلــق فضــا و عالمــان ایــن شــهر دانســت.
حضــور و شــرکت چشــم گیــر شــهروندان در مســابقات کتابخوانــی، رونــق مراکــز فرهنگــی بــا 
محوریــت کتــاب و ویــژه برنامــه هــای برگــزار شــده ســطح شــهر از عمــده مباحــث آغازیــن 

ایــن مراســم بــود کــه توســط امــام جمعــه نجــف آبــاد ایــراد شــد.
عیــدی محمــد طرقــی ریاســت شــورای اســامی شــهرنجف آبــاد: از عاقــه شــخصی خــود بــه 
شــغل  کتابــداری گفتــه و ضمــن تبریــک ایــن مناســبت، پیشــرفت فرهنگــی جامعــه را منــوط 

بــه توجــه عــام بــه مقولــه کتابخوانــی دانســت.
محمــد حســن آســیابانی عضــو شــورای اســامی شــهر:به تبییــن شــهید حججــی بــه عنــوان 
مــروج کتــاب در شهرســتان پرداخــت و ضمــن تشــکر از فعالیــت هــای حــوزه کتــاب در مراکز، 
بــه لــزوم توجــه جامــع تــر بــه بحــث خاقیــت و پرداخــت شــیوه هــای نویــن جــذب مخاطــب 

در کتابخانــه هــا اشــاره داشــت.
ــداران خــود بایــد از  مهنــدس مجتبــی گــودرزی نایــب رییــس شــورای اســامی شــهر: کتاب
کتابخــوان تریــن اعضــای جامعــه باشــند. وی ضمــن اشــاره بــه امکانــات مناســب و زیرســاخت 
ــه  ــدار ب ــه همــت شــخصی هــر کتاب هــای الزم فراهــم شــده در مناطــق مختلــف شــهری، ب

عنــوان امــر کاربــردی و مهــم گســترش دهنــده فرهنــگ کتابخوانــی اشــاره داشــت.
ــه  ــه ب ــا توج ــتان : ب ــداری شهرس ــی فرمان ــاون عمران ــرزاده مع ــا جعف ــد رض ــدس احم مهن
گســترش و پیشــرفت علــم و تکنولــوژی، کمبــود وقــت و هزینــه هــای جانبــی و عــدم رقبــت 
نســبت بــه امــر کتابخوانــی، پیشــنهاد گســترش کتــاب و کتابخانــه دیجیتــال و حضــور هرچــه 
ــه  بیشــتر مراکــز و مجموعــه هــای فرهنگــی در شــبکه هــای اجتماعــی و فضــای مجــازی ب

عنــوان راهــکاری مناســب یــاد کــرد.
مهنــدس مجیــد پزشــکی  دبیــر شــورای اســامی شــهر و ریاســت شــورای اســامی شهرســتان 
نجــف آبــاد : لــزوم توجــه بــه آمــوزش و اهمیــت بــه کتابــداران بــه عنــوان موثرتریــن بخــش 

از سیســتم ارتبــاط بــا جامعــه هــدف کتابخــوان را عنــوان داشــت.
ــی  ــی و ورزش ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــل س ــی مدیرعام ــدی فردوس ــد مه ــدس محم مهن
ــت  ــازمان تح ــاله س ــای ۵س ــت ه ــن فعالی ــاری از مهمتری ــه آم ــاد : ارای ــف آب ــهرداری نج ش
ــه  ــت و ارای ــاب، عضوی ــد کت ــی، تجهیز،خری ــون عمران ــی چ ــش های ــود در بخ ــت خ مدیری

ــود. ــان نم ــوزه را بی ــن ح ــات ای خدم
محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد پــس از تبریــک هفتــه کتــاب و کتابخوانــی 
ــن  ــر ای ــن کــه بســیاری از اشــخاص موث ــه ای ــا توجــه ب ــن نکتــه اشــاره داشــت کــه ب ــه ای ب
جامعــه کــه امــروز در ســطح ملــی بــه رشــد و پیشــرفت فرهنــگ کمکــی شــایان مــی کننــد 
از مجموعــه هــای فرهنگــی و کتابخانــه هــای شــروع کردنــد، بــه لــزوم توجــه هرچــه بیشــتر 

و تقویــت عملکــرد ایــن بخــش از مجموعــه شــهری تاکیــد کــرد.
ــاب و  ــای کان شــهری حــوزه کت ــت ه ــن محوری ــم تری ــن مه ــاد همچنی شــهردار نجــف آب
کتابخوانــی شــهرداری نجــف آبــاد، شــاخص تریــن ویــژه برنامــه هــای ایــن مناســبت و برنامــه 

هــای آتــی ایــن حــوزه را ارایــه نمــود.
وی در آخــر بــه تمامــی کتابــدارن حاضــر کتــاب »گزیــده داســتان هــا و روایــات تاریخــی« بــه 

قلــم ابوالقاســم پاینــده و بــه کوشــش فضــل اهلل خلیلــی اهــدا نمــود.
ــای فرهنگــی  ــه ه ــزار تحــت وب »ســامان«)که طــی آن اتصــال مجموع ــرم اف ــی از ن رونمای
ــت  ــع مدیری ــوری جام ــبکه کش ــه ش ــازمان ب ــش س ــت پوش ــی تح ــای عموم ــه ه و کتابخان
کتابخانــه هــای عمومــی کشــورصورت پذیرفــت ( توســط مســئولین و جلســه پرســش و پاســخ 

ــود. کتابــدارن از دیگــر بخــش اصلــی ایــن مراســم ب

تجلیل از کتابداران تحت پوشش شهرداری

مانــور انتخابــات شهرســتان طبــق ســناریوی پیــش فــرض تبییــن شــده وزارت 
کشــور در هماهنگــی بــا ســتاد انتخابــات آن وزارتخانــه جهــت آســیب شناســی 
زیرســاخت هــا، فرآیندهــا، رویکردهــا و رویدادهــای احتمالــی ایجــاد شــده در 
ــرم  ــزاری، ن ــای ســخت اف ــه ه ــا مولف ــت ب ــی در محوری ــای انتخابات ســامانه ه
ــدار  ــتاندار و فرمان ــاون اس ــور مع ــانی در حض ــروی انس ــی نی ــزاری و آمادگ اف
ــن دوره  ــی یازدهمی ــات آت ــتادی انتخاب ــی و س ــژه و اعضــاء صف ــتان وی شهرس

ــه مــدت ۶ ســاعت برگــزار گردیــد. مجلــس شــورای اســامی شهرســتان ب
در ایــن مراســم مهنــدس راعــی ضمــن تقدیــر از حاضــران و برگــزار کننــدگان 
ایــن رویــداد، ضــرورت بهــره منــدی از مانــور را یــک راهبــرد موثــر و کارآمــد 
ــازی  ــع و بهس ــت رف ــی جه ــائل انتخابات ــا و مس ــف ه ــناخت ضع ــت ش جه
راهبردهــا و آمــاده ســازی ســناریوهای احتمالــی برشــمردند. ایشــان بــا اشــاره 
بــر ایــن نکتــه کــه بــه حمــدا... در زمینــه ســخت افــزار، نــرم افــزار و کاربســت 
نیــروی هــای امیــن، شــفیق و کارآمــد در تمامــی مســیر مانــور از مرحلــه ثبــت 
نــام کاندیدهــا تــا مرحلــه نهایــی کــه اعــام فــرد منتخــب بــا رعایــت موازیــن 
ــد،  ــاهده نگردی ــکلی مش ــص و مش ــه نق ــچ گون ــت، هی ــی اس ــی و نظارت حقوق
ــوذه از  ــر آراء ماخ ــل ب ــت کام ــت و حفاظ ــی در صیان ــان بخش ــن اطمین ضم
ــور  ــم کش ــریف و فهی ــردم ش ــات، از م ــدگان در انتخاب ــرکت کنن ــوی ش س

خصوصــا شــهروندان غیــور و ســربلند شهرســتان خواســتند تــا پرشــورتر از ادوار 
گذشــته در انتخابــات اســفندماه ســال جــاری حاضــر شــوند و بــا آراء سرنوشــت 
ــر  ــار دیگــر مشــتی محکــم ب ــح ســپرده و ب ــه اصل ــور را ب ــام ام ســاز خــود زم

دهــان اســتکبار و اذنــاب منطقــه ای آن بزننــد.

مراحل مختلف انتخابات شهرستان در هماهنگی با ستاد انتخابات وزارت کشور

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه و بــا حضــور 
درخشــان معــاون ســرمایه گــذاری مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان، معــاون برنامــه ریــزی 
فرمانــدار، شــهرداران و روســای ادارات مدعــو، شــورای ســرمایه 

ــد. ــزار گردی ــتان برگ ــذاری شهرس گ
مهنــدس راعــی در ایــن جلســه بــا تبییــن جایــگاه صنعت گردشــگری 
بــه عنــوان زیرســاخت اصلــی توســعه پایــدار، اشــتغال آفرینــی پایــا 
و پیشــران قدرتمنــد توســعه پایــدار بــر ضــرورت ایجــاد بسترســازی 
مناســب جهــت تشــویق ســرمایه گــذاری تصریــح نمودنــد و صنعــت 
توریســت را دومیــن بــازار قدرتمنــد تولیــد ســرمایه در جهــان 
معرفــی کردنــد کــه بــا خلــق اثــر در توســعه محیــط میزبــان بــه نحــو 
شــگرفی آینــده اقتصــادی آنــرا شــکوفا مــی ســازد. ایشــان بــه اســتناد 

ــی  ــای ب ــیل ه ــاد داری پتانس ــف آب ــتان نج ــه شهرس ــه ک ــن نکت ای
نظیــر بالقــوه و بالفعــل در زمینــه گردشــگری اســت، افزودنــد: الویــت 
ــاد  ــتای ایج ــر تشــویق مســتمر در راس ــتان ب ــت کان اس اول مدیری
ــر صنعــت گردشــگری اســت کــه از  و توســعه طــرح هــای مبتنــی ب
جملــه شــاخه هــای موفــق در گردشــگری راهبــردی شهرســتان مــی 
ــوم گــردی، طبیعــت گــردی، روســتا گــردی و ... اشــاره  ــه ب ــوان ب ت
نمودنــد. ایشــان همچنیــن از مســئوالن حاضــر در جلســه خواســتند 
تــا در چرخــه جــذب ســرمایه گــذار جهــت گســترش صنعــت 
گردشــگری پایــدار شهرســتان مانــع از ایجــاد بروکراســی هــای دســت 

ــد. ــر اداری گردن و پاگی

شورای سرمایه گذاری شهرستان 

اولیــن جلســه ی  هــم اندیشــی مدیــران موسســات قرآنــی نجــف آبــاد بــه منظــور برنامــه  
ــئول  ــران مس ــور مدی ــا حض ــرت ب ــرآن و عت ــری ق ــون سراس ــی  آزم ــزی و هماهنگ ری
ــاد  ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــه میزبان ــتان ب ــرت شهرس ــرآن و عت ــی ق ــات فرهنگ موسس

ــد . ــزار ش ــاد برگ ــتان  نجــف آب اســامی شهرس
ــه  ــدم ب ــر مق ــن خی ــی اداره ضم ــناس قرآن ــلیمانپور کارش ــدی س ــه مه ــدای جلس در ابت
حاضریــن در خصــوص آییــن نامــه آزمــون سراســری قــران و عتــرت و همچنیــن شــرایط 
موسســات قرانــی جهــت دریافــت کمــک هزینــه آزمــون قرانــی مطالبــی را بیــان کــرد .

ــدف از  ــاد ، ه ــف آب ــتان نج ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــه رئی در ادام
ــری  ــون سراس ــوص آزم ــزی در خص ــه ری ــی و برنام ــت  را هماهنگ ــن نشس ــزاری ای برگ

ــرد. ــام ک ــرت اع ــرآن و عت ق
ــت  ــه اهمی ــا اشــاره ب ــاد ب ــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب ــس اداره فرهن  رئی
فعالیــت هــای قرآنــی ، مدیــران مســئول موسســات را بــه جــذب حداکثــری قــران آمــوزان 
ــرای  در مراکــز خــود ترغیــب نمــود و گفــت : شــرکت در تمامــی رشــته هــای آزمــون ب
همــه داوطلبــان مــرد و زن بــدون  محدودیــت ســنی آزاد اســت و ثبــت نــام قــران آمــوزان 
 www.quranedu.ir ــان مــاه لغایــت ۱۵ آذر مــاه در پایــگاه اینترنــی نشــانی از 2۵ آب

انجــام مــی شــود .
وی موضــوع جلســه آینــده را ورود بــه بانــک اطاعــات موسســات قرآنــی و قــران آمــوزان 

جهــت تخصصــی نمــودن فعالیــت موسســات قرانــی شهرســتان اعــام کــرد .
ــه بحــث و تبــادل  ــان ایــن  نشســت   نماینــدگان و مدیــران مســئول موسســات ب در پای

نظــر پیرامــون  شــیوه برگــزاری آزمــون قرانــی پرداختنــد.

هماهنگی آزمون سراسری قرآن و عترت

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه و بــا حضــور معاونــان 
ــارت،  ــدن تج ــت، مع ــای اداره صنع ــدار، روس ــی فرمان ــزی و عمران ــه ری برنام
جهــاد کشــاورزی، دامپزشــکی شهرســتان، معــاون شــهردار نجــف آبــاد، مدیــر 
شــرکت تعاونــی گوســفند داران، رئیــس اتــاق اصنــاف، رئیــس اتحادیــه قصابــان 
و ... کارگــروه بررســی مشــکات کشــتارگاه دام شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار 

گردیــد.
ــه ضــرورت  ــن ب ــر از حضــور حاضری ــا تقدی ــن جلســه مهنــدس راعــی ب در ای
انســجام عملیــات و مقابلــه بــا مــوازی کاری و رعایــت قوانیــن و مقــررات بــاال 
ــرای حمایــت بیشــتر از دامــدار،  دســتی تاکیــد و خواســتار اهتمــام جمعــی ب
ــطح  ــت در س ــه گوش ــت عرض ــرل قیم ــن کنت ــدگان و همچنی ــرف کنن مص
شهرســتان گردیدنــد. ســپس حاضــران در خصــوص مســائل مربــوط بــه حضــور 
ــه بحــث و  ــد کشــتار دام ب دام هــای ســبک و ســنگین در شهرســتان و فراین

تبــادل نظــر پرداختنــد.

تکریم و معارفه امام جمعه شهر دهقبررسی مشکالت کشتارگاه دام

تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان
بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه و بــا حضــور معاونیــن 
فرمانــدار و ســایر اعضــاء جلســه ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد شهرســتان 

در همراهــی بــا تنــی چنــد از ســرمایه گــزاران مدعــو برگــزار گردیــد.
ــکات  ــری مش ــرورت پیگی ــر ض ــد ب ــا تاکی ــی ب ــدس راع ــه مهن ــن جلس در ای
ــه اســتماع  ــی شهرســتان ب ــدی، کشــاورزی و خدمات ــی، تولی واحدهــای صنعت
گــزارش روســای ادارات خدماتــی در زمینــه پیشــبرد موضوعــات پیگیــری شــده 
ــاک و  ــع پ ــر صنای ــر و توســعه اثربخــش ت ــر تحقــق گســترده ت ــد و ب پرداختن

تامیــن زیرســاخت هــای الزم در شــهرک هــای صنعتــی بــه ویــژه در خصــوص 
ــد.  ــاد تاکیــد نمودن ــرق شــهرک صنعتــی شــماره 2 نجــف آب احــداث پســت ب
ایشــان در ادامــه ضمــن اســتماع پیشــنهاد ارایــه شــده در جلســه در خصــوص 
ســرمایه گــذاری در بخــش بازیافــت ضایعــات آلومینیــوم، بــر ضــرورت مــکان 
ــت  ــا رعای ــرح ب ــرای ط ــا در اج ــتگاه ه ــاعدت دس ــرح و مس ــب ط ــی مناس یاب

ــد. ــد نمودن ماحظــات زیســت محیطــی تاکی
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

ــن  ــیج ضم ــه بس ــت هفت ــی داش ــا گرام ــی ب ــدس راع ــه مهن ــن جلس ــران در معــادالت در ای ــگاه اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی کشــور ای تبییــن جای

نمایشگاه و فروشگاه، چهل سال خدمت چهل سال افتخار
قهرمانی تکواندوکاران 

 

مســابقات  در  آبــاد  نجــف  شهرســتان  تکوانــدوکار  آقایــان 
آبــاد نجــف  میزبانــی  بــه  کشــور  پومســه   ۱ دســته  لیــگ 

موفق به کسب مقام قهرمانی شدند.
در مرحلــه پایانــی مســابقات لیــگ دســته ۱ پومســه منطقه 2 کشــور 
بــه میزبانــی شهرســتان نجــف آبــاد، تکوانــدوکاران نجــف آبــادی در 
قالــب تیــم هیــات تکوانــدو شهرســتان اصفهــان  بــه مربیگــری علــی 
ــتان  ــدو شهرس ــات تکوان ــس هی ــمی )ریی ــت ا... هاش ــلمانی، آی س
ــر ســکوی  ــاز ب ــا کســب ۶۵ امتی ــاد( و حســین بهشــتی ب نجــف آب
ــدو  ــات تکوان ــپاهان و هی ــا س ــای احی ــم ه ــتاد و تی ــی ایس قهرمان
فــارس بــه مقــام هــای دوم و ســوم دســت یافتند.ایــن رقابــت هــا در 
ــا شــرکت 282 پومســه رو از ۱۵ اســتان  ســالن ورزشــی موهبــت ب
ــان  ــا حضــور محمــود یســلیانی رییــس اداره ورزش و جوان کشــور ب
ــیون  ــه داوران فدراس ــر کمیت ــی دبی ــاد، خدای ــف آب ــتان نج شهرس
تکوانــدو، شــهرام اهلل آبــادی رییــس هیــات تکوانــدو اســتان اصفهان،  
مجتبــی لطفــی کارشــناس ورزش اداره ورزش و جوانــان نجــف آبــاد، 
تمجیــد رییــس ســازمان لیــگ فدراســیون تکوانــدو کشــور، مهــدی 
معیــن از مربیــان و قهرمانــان کاراتــه شهرســتان، آیــت ا... هاشــمی 

رییــس هیــات تکوانــدو نجــف آبــاد برگــزار شــد.
مقام های کسب شده )تکواندوکاران نجف آباد( انفرادی

کمتــر از ۱2 ســال:علیرضا شــاپوری- مــدال برنــز، ۱۵ تــا ۱7 ســال: 
ــا  ــال: محمدرض ــا 30 س ــز، ۱8 ت ــدال برن ــی- م ــا گوگونان علیرض
کریمی-مــدال برنــز،4۱ تــا ۵0 ســال:  ســید آیــت اهلل هاشــمی- مــدال طــا

تیمی رده سنی ۱۵ تا ۱7 سال محسن حیدری- مدال نقره تیمی

صعود تیم فوتبال دختران کیا نجف آباد 
ــود از  ــدار خ ــومین دی ــاد در س ــا نجــف آب ــوان کی ــال بان ــم فوتب تی
ســری لیــگ برتــر فوتبــال نونهــاالن بانــوان اســتان اصفهــان موفــق 
ــوروزی و شــیا اســدی از ســد تیــم هیــات  ــا 2 گل مبینــا ن شــد ب
ــن  ــا ای ــا ب ــد.   نونهــاالن کی ــور کن ــال شهرســتان اصفهــان عب فوتب
پیــروزی بــا کســب 3 بــرد، 4 گل زده و بــدون گل خــورده مقتدرانــه 

ــرد. ــود ک ــا صع ــی بازی ه ــه نیمــه نهای ــه مرحل ب
هفته سوم مسابقات: 

کیا نجف آباد    2  ـ هیات فوتبال شهرستان اصفهان    0
گل های کیا : مبینا نوروزی و شیا اسدی

طالیی شدن محققان دانشگاه آزاد نجف آباد در کره جنوبی
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد از کســب 
مــدال طــای تیــم ایــن واحــد دانشــگاهی در جشــنواره بین المللــی نــوآوری 

انــرژی Bixpo 20۱۹ کــره جنوبــی خبــر داد.
ــد  ــامی واح ــگاه آزاد اس ــم دانش ــرد: »تی ــار ک ــم  اظه ــد منتظرالقائ حمی
نجف آبــاد متشــکل از دانشــجویان و دانش آموختــگان ایــن واحــد دانشــگاهی 
ــت  ــه نخس ــب رتب ــه کس ــق ب ــیدی« موف ــیرین کن خورش ــرح »آب ش ــا ط ب
ــد. ــی ش ــره جنوب ــرژی Bixpo 20۱۹ ک ــوآوری ان ــی ن ــنواره بین الملل جش

وی جشــنواره بین المللــی نــوآوری انــرژی Bixpo 20۱۹ کــره جنوبــی 
ــزود: »در  ــمرد و اف ــرژی برش ــوزه ان ــای ح ــن رویداده ــی از بزرگ تری را یک
ــرال  ــون »جن ــوزه همچ ــن ح ــال ای ــم فع ــرکت های مه ــنواره ش ــن جش ای
الکتریــک«، »هــووآوی«، »زیمنــس« و »ای بی بــی« حضــور داشــتند و 
ــرار  ــوم ق ــد عم ــرض دی ــود را در مع ــای خ ــا و فناوری ه ــن نوآوری ه آخری

ــد.« دادن
ــوان  ــاد عن ــاوری دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آب ــاون پژوهــش و فن مع
ــو و  ــرکت کپک ــت ش ــا حمای ــاله ب ــورت همه س ــا به ص ــن رقابت ه ــرد: »ای ک
فدراســیون جهانــی مخترعــان در کــره جنوبــی برگــزار می شــود و طرح هــای 
ــی  ــیون جهان ــه فدراس ــا کمک هزین ــده ب ــه انجام ش ــس از داوری اولی ــر پ برت
ــه  ــه نهایــی راه پیــدا کــرده و در چهــار بخــش اصلــی ب ــه مرحل مخترعــان ب

ــد.« ــت می پردازن رقاب
مزایای منحصربه فرد »آب شیرین کن خورشیدی«

ــاد متشــکل  ــم گفــت: »تیــم دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آب منتظرالقائ
ــری  ــی طاه ــنی، عل ــی حس ــری، عل ــی، آرش طاه ــجاد صالح ــد س از محم
از دانشــجویان و دانش آموختــگان ایــن واحــد دانشــگاهی بــا ارائــه دو 
ــس از داوری، طــرح  ــن دوره از جشــنواره حضــور داشــتند و پ ــراع در ای اخت
ــن دوره از مســابقات راه  ــی ای ــه نهای ــه مرحل »آب شــیرین کن خورشــیدی« ب

پیدا کرد.«

وی مطــرح کــرد: »در مرحلــه نهایــی ایــن جشــنواره، ۵4 طــرح از 30 کشــور 
ــش  ــیدی« در بخ ــیرین کن خورش ــراع »آب ش ــد و اخت ــده ش ــان برگزی جه
ــره،  ــورهای ک ــی از کش ــای تحقیقات ــور تیم ه ــا حض ــده ب ــای آین فناوری ه
ــن دوره از  ــای ای ــدال ط ــت م ــه دریاف ــق ب ــکا موف ــن و آمری ــس، ژاپ انگلی

ــت.« ــده اس ــا ش رقابت ه
ــاره  ــاد درب ــاوری دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آب ــاون پژوهــش و فن مع
ــی  ــا طراح ــیدی ب ــیرین کن خورش ــرح آب ش ــرد: »ط ــان ک ــرح بی ــن ط ای

منحصربه فــرد، دارای راندمــان سرمایشــی cop=3,۵ اســت.«
منتظرالقائــم تــوان شــیرین کــردن آب در حجــم بــاال، هزینــه ســاخت بســیار 
ــرد  ــای منحصربه ف ــاال را از مزای ــان ب ــم و راندم ــرژی ک ــرف ان ــن، مص پایی
ــی  ــاالت بین الملل ــده در مق ــای ارائه ش ــا نمونه ه ــه ب ــراع در مقایس ــن اخت ای

ارزیابــی کــرد.

انتخاب محسن درستی به عنوان داور برتر کاراته

ــاد  ــه شهرســتان نجــف آب محســن درســتی داور بیــن المللــی کارات
ــالن  ــور در س ــه کش ــای کارات ــگاه ه ــر باش ــگ برت ــه دوم لی در هفت
ــه  ــام فدراســیون کارات ــق اع ــرد. طب ــران قضــاوت ک افراســیابی ته
و کمیتــه داوران ایــن فدراســیون، محســن درســتی بــه عنــوان داور 

ــر هفتــه دوم ایــن مســابقات انتخــاب شــد. برت
بهتریــن هــای هفتــه دوم لیــگ برتــر کاراتــه کشــور نیــز بــه شــرح 

زیــر مــی باشــند:
ــه داوران: امیررضــا احســانی ،  ــر اســاس اعــام کمیت ــر ب داوران برت

ــاد( ــا دســتمالچی و محســن درســتی)نجف آب پوی
مربیــان و بازیکنــان برتــر براســاس اعــام ســازمان لیــگ: ســرمربی 

برتــر کومیتــه: موســی گنــج زاده از تیــم صــدرا 
مربی برتر کاتا: نجفعلی مقدم 

سرپرست برتر: محمد احمدی تیم پیام ارتباطات
تیم برتر: هیات کاراته کبودر آهنگ

تیم اخاق: باشگاه بارانی
بازیکــن برتــر و فنــی رده امیــد کومیتــه: عــارف حــق نیــاز از تیــم 
ــن ــوف دســت افکــن از تیــم وان کان قزوی ــی و رئ شــهرداری بندرانزل

بازیکــن برترکومیتــه رده جوانــان: معــراج محمــدی از تیــم پــاس قــم 
بازیکــن برتــر کاتــا: احمدرضــا محمــودی از تیــم ایــران مــال بازیکــن 

اخــاق کومیتــه: محمدجــواد بارانــی از تیــم آکادمــی نریمان
بازیکن اخاق کاتا: متین زارع از تیم عقاب

کسب مقام سوم مسابقات دو صحرانوردی کشور
 

ــراه  ــاد هم ــف آب ــتان نج ــی کار شهرس ــی دو و میدان ــه عظیم عاطف
ــابقات دو  ــان در مس ــتان اصفه ــوردی اس ــران صحران ــم دخت ــا تی ب
صحرانــوردی قهرمانــی بزرگســاالن کشــور موفــق بــه کســب مــدال 
ــنبه 7 آذر ۹8در  ــا در روز پنجش ــت ه ــن رقاب ــد. ای ــی ش ــز تیم برن
ــتان  ــو  از اس ــکار بان ــش از ۵0 ورزش ــور بی ــا حض ــام ب ــتان ای اس
هــای سراســر کشــور برگــزار شــد.که هــر 4 نفــر دونــده تیــم اســتان 
اصفهــان موفــق شــدند مســیر ۱0 کیلومتــری ایــن مســابقات را

ــده  ــت طراحــی ش ــی و در طبیع ــن الملل ــتانداردهای بی ــا اس ــه ب ک
ــا را از آن  ــت ه ــن رقاب ــی ای ــوم تیم ــام س ــد و مق ــی کنن ــود ط ب

ــد. ــود کنن خ
ــان،  ــپیده میری ــان : س ــتان اصفه ــی اس ــم دو و میدان ــای تی اعض
ــرا  ــاد(، زه ــف آب ــه عظیمی)نج ــدی، عاطف ــم محم ــه ابراهی فاطم

ــاری ــا ذوالفق ــم : نادی ــت تی ــی سرپرس رئیس

تجلیل دکتر طهرانچی از رئیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد
ــدور  ــا ص ــامی ب ــگاه آزاد اس ــس دانش ــی رئی ــدی طهرانچ ــر محمدمه دکت
ــه خاطــر قــرار گرفتــن  ــاد ب پیامــی، از امیررضــا نقــش رئیــس واحــد نجف آب
نــام دکتــر آرش کریمی پــور عضــو هیــأت علمــی ایــن واحــد در جمــع یــک 
ــدال  ــب م ــال 20۱۹، کس ــان در س ــگران جه ــتنادترین پژوهش ــد پراس درص
ــب  ــی و کس ــره جنوب ــرژی در ک ــوآوری ان ــی ن ــنواره بین الملل ــای جش ط
مــدال نقــره در نمایشــگاه و مســابقات بین المللــی اختراعــات و نوآوری هــای 
کشــور کرواســی توســط دانشــجویان نخبــه و خــاق ایــن واحــد دانشــگاهی 

ــی کــرد. قدردان
در بخشــی از متــن پیــام دکتــر طهرانچــی خطــاب بــه امیررضــا نقــش آمــده 
اســت: چــه عزت آفریننــد اندیشــمندانی کــه بــا بهره گیــری مناســب از 
ــه از  ــتفاده بهین ــد و اس ــت، تعه ــه خاقی ــم، تجرب ــه، عل ــاخص های اندیش ش
ــی  ــود و ترق ــکان صع ــاده و از آن پل ــا نه ــکات پ ــر مش ــع ب ــات و مناب امکان
ــت  ــای خلق ــن قانونمندی ه ــا کشــف و تدوی ــه ب ســاخته اند. اندیشــمندانی ک
ــق خــدا را  ــه خل ــف علمــی، خدمــت ب ــری آن در عرصه هــای مختل و بکارگی
ــرای توســعه و بالندگــی ایــران اســامی از هیــچ  وظیفــه خــود می داننــد و ب

ــد. ــغ نمی نماین ــی دری ــاش و کوشش ت
ــوب و  ــای خ ــنیدن خبره ــت: ش ــده اس ــام آم ــن پی ــری از ای ــش دیگ در بخ
ــع مســتقل  ــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد جام ــن از رشــد و تعال غرورآفری
نجف آبــاد در جهــت تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــری در بیانیــه گام دوم 
ــای  ــار توانمندی ه ــاوری در کن ــی و فن ــای علم ــامی در زمینه ه ــاب اس انق
ــد  ــن واح ــده درخشــان تر ای ــر آموزشــی و پژوهشــی، نویدبخــش آین کم نظی
ــداف  ــتای اه ــرآمدی در راس ــظ س ــف و حف ــای مختل ــگاهی در زمینه ه دانش
مقــدس دانشــگاه و رویکردهــا و سیاســت های جدیــد مدیریتــی اســت. 
ــنواره  ــای جش ــدال ط ــب م ــون کس ــی همچ ــارات و عناوین ــک افتخ بی ش
بین المللــی نــوآوری انــرژی در کــره جنوبــی )Bixpo 20۱۹( و کســب 
مــدال نقــره در نمایشــگاه و مســابقات بین المللــی اختراعــات و نوآوری هــای 
ــاق آن  ــه و خ ــجویان نخب ــط دانش ــی )ARCA 20۱۹( توس ــور کرواس کش
واحــد دانشــگاهی و قــرار گرفتــن آقــای دکتــر آرش کریمی پــور عضــو هیــأت 

علمــی آن واحــد، در جمــع یــک درصــد پراســتنادترین پژوهشــگران جهــان 
در ســال 20۱۹ و رتبــه اول پژوهشــگران پراســتناد برتــر در بیــن دانشــگاه های 
دولتــی و غیردولتــی کشــور به عنــوان تنهــا نماینــده دانشــگاه آزاد اســامی، 

باعــث مباهــات و غــرور خانــواده بــزرگ دانشــگاه آزاد اســامی اســت.
در ادامــه ایــن پیــام تاکیــد شــده اســت: بــدون تردیــد کســب ایــن افتخــارات 
ــه  ــان در اســتفاده بهین ــی و همکارانت ــت هوشــمندانه جنابعال ــون مدیری مره
ــت از  ــور حمای ــازی به منظ ــات و زمینه س ــانی، امکان ــرمایه انس ــع، س از مناب
ــای  ــیل اعض ــدی از پتانس ــار بهره من ــاوری در کن ــاق و فن ــجویان خ دانش
ــیله  ــت. بدین وس ــگاهی اس ــد دانش ــد آن واح ــوان و توانمن ــی ج ــأت علم هی
ــن  ــامی، ضم ــگاه آزاد اس ــزرگ دانش ــواده ب ــی از خان ــه نمایندگ ــب ب اینجان
اعــام مراتــب تقدیــر و تشــکر از جنابعالــی و همــکاران گرامی تــان درآن واحــد 
ــزان  ــرای همــه عزی ــزون، ســعادت و ســربلندی را ب دانشــگاهی توفیــق روزاف
در راســتای تحقــق راهبــرد 3 و 4 نظــام پژوهــش و فنــاوری ســند دانشــگاه 

اســامی خواســتارم.

نمایشــگاه و فروشــگاه »چهــل ســال خدمــت چهــل ســال افتخــار« در محــل 
ســابق میــدان میــوه و تــره بــار نجــف آبــاد بــا غرفــه هایــی بــه منظــور عرضــه 

ــی  ــیجیان و برخ ــف، بس ــای مختل ــتاوردهای ارگان ه ــا و دس ــدی ه توانمن
تولیــد کننــدگان شهرســتان برگــزار شــده اســت . 

به مناسبت هفته بسیج
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

به مناسبت روز قانون اساسی جمهوری اسالمی

ــرای  ــش ب ــت و آرام ــای امنی ــاد فض ــری ایج ــن بش ــدف قوانی ــن ه مهمتری
شــهروندان اســت. انســان امــروزی بــه خوبــی مــی دانــد مهمتریــن موهبتــی 
کــه در پرتــو رعایــت قانــون نصیب انســان مــی شــود امنیــت، رفاه و آســایش 

، احقــاق حقــوق و عدالــت و جلوگیــری از ظلــم اســت.

آموزشگاه هنرهای تجسمی رنگ آرام 

وابسته به موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر
افتتاح شد 

با مجوز رسمی از اداره فرهنگ و ارشاد اسامی

* نقاشی خالق کودکان
* طراحی چهره و سیاه قلم 

* تکنیک های نقاشی رنگ و روغن 
* نقاشی گچ و پاستل و مداد رنگی

* طراحی دوخت، طراحی لباس
* نقاشی رو پارچه 

* آموزش نرم افزار فتوشاپ و کورل دراو
* گرافیک ) آرم ، پوستر و کارت ویزیت(

آدرس: بلوار آیت جنوبی )مجاهد جنوبی(
روبروی کوچه کوثر- پالک 88

تلفن :42646861

آموزشگاه خوشنویسی کتیبه 

وابسته به موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان 

افتتاح شد 
با مجوز رسمی از اداره فرهنگ و ارشاد اسامی

آدرس: بلوار آیت جنوبی )مجاهد جنوبی(
 روبروی کوچه کوثرپالک 88

تلفن :42646861

* خط خوشنویسی در مراحل مقدماتی، متوسط، خوش و عالی و ممتاز
* خط  تحریری 150 هزار تومان برای 8 جلسه در ماه

در دوره های مقدماتی، تکمیلی و پیشرفته 
* همراه با شرکت در آزمون انجمن خوشنویسان

معلولیت محدودیت نیست، تجسم اراده است
ــرد  ــرای ف ــد مشــکاتی را ب ــی معنــی می شــود و می توان ــک ناتوان ــای ی ــه معن ــا ب »معلولیــت«، واژه ای اســت کــه بیشــتر در ذهــن م

ــه اثبــات رســانده اند کــه معلولیــت، محدودیــت نیســت. معلــول ایجــاد کنــد، امــا معلــوالن سرتاســر دنیــا، بارهــا ایــن را ب
ــی معلــوالن توســط مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در ســال ۱۹۹2 میــادی،  ــه عنــوان روز جهان ــا اعــام ســوم دســامبر، ب ب

بارقــه ی امیــدی در روح و روان آحــاد ایــن جامعــه دمیــده شــد.
هــدف از برگــزاری ایــن روز، تعمیــم شــناخت جوامــع و اقشــار مــردم از نیازهــا و فعالیت هــای معلــوالن و نیــز، آشــنا شــدن معلــوالن 

ــا حقــوق مــادی و معنــوی خــود و چاره اندیشــی بــرای رفعــه موانــع و آســیب ها بــود. ب
 معلولیت تجسم اراده است

ــود. او در دهــه ۱۹30 برنامه هــای اقتصــادی خــود  ــکا ب ــا ۱۹4۵ رییس جمهــور آمری ــت بیــن ســال های ۱۹33 ت ــو روزول فرانکلیــن دالن
ــد. او  ــود اقتصــادی انجامی ــی ناشــی از رک ــی از ویران ــهروندان آمریکای ــی ش ــه رهای ــه ب ــرد ک ــرا ک ــد« را اج ــه جدی ــه »معامل ــوم ب موس

ــر عهــده گرفــت. ــکا در بخــش عمــده دوران جنــگ جهانــی دوم را ب ــا موفقیــت رهبــری آمری همچنیــن ب
روزولــت پــس از تــاش بــرای خامــوش کــردن آتشــی در جزیــره ای کوچــک در کانــادا بــه علتــی نامعلــوم در ســن 3۹ ســالگی بــه فلــج 

اطفــال مبتــا و از مــردی قــوی و ورزشــکار بــه فــردی مفلــوج تبدیــل شــد.
روزولــت می توانســت تســلیم معلولیــت خویــش شــود و راهــی کــه مــادرش از او می خواســت را، انتخــاب کنــد و بــا اســتفاده از دارایــی 
خانوادگــی، زندگــی مرفهــی را در نیویــورک در پیــش بگیــرد، امــا او ترجیــح داد زندگــی اش را در راه دیگــری صــرف کنــد و بــه رغــم 

معلولیتــش بــه فرمانــداری نیویــورک و پــس از آن بــه ریاســت جمهــوری آمریــکا برســد.
بتهــوون یکــی از بزرگتریــن آهنگســازان تاریــخ اســت. او اولیــن اجــرای عمومــی اش را بــه عنــوان پیانیســت در ســن 8 ســالگی انجــام 
ــا  ــتی ب ــوان پیانیس ــه عن ــی اش، ب ــه دوم زندگ ــط ده ــرد و در اواس ــل ک ــارت تحصی ــی موتس ــارت و راهنمای ــت نظ ــن تح داد. او در وی

بداهه پردازی های پیش بینی ناپذیر و خارق العاده، برای خودش نام و نشانی دست و پا کرد.
ــاهکار  ــد ش ــرد و چن ــرق در کارش ک ــود را غ ــاری، خ ــم بیم ــا او علی رغ ــت، ام ــل رف ــم تحلی ــم ک ــوون ک ــنوایی بته ــال ۱7۹۶ ش در س
ــال  ــتند، در 2۵ س ــز هس ــخ نی ــیقایی در تاری ــار موس ــن آث ــود بهتری ــه خ ــه نوب ــه ب ــوون ک ــار بته ــن آث ــود. بهتری ــق نم ــیقایی خل موس
 9th The( ــم ــمفونی نه ــون س ــاری همچ ــه آث ــوان ب ــت، می ت ــن دس ــده اند. از ای ــاخته ش ــل س ــنوایی کام ــی اش و در ناش ــان زندگ پای

ــود. ــاره نم ــولمنیس )Missa Solemnis( اش ــا س Symphony( و میس
استیون هاوکینگ فیزیکدان نظری بریتانیایی است که 40 سال است بخاطر آثار علمی اش شهرت کسب کرده است.

ــزه شــهروندی در  ــن جای ــن و مهــم تری هاوکینــگ در ســال 200۹ مــدال آزادی را از ســوی رئیــس جمهــور دریافــت کــرد کــه باالتری
ــی  ــی از بیمــاری اســکلروز جانب ــاالً نوع ــه احتم ــرد ک ــی ب ــج م ــی رن ــورون حرکت ــگ از بیمــاری حــاد ن ــاالت متحــده اســت. هاوکین ای
امیوتروفیــک )ALS( اســت. نشــانه های ایــن اختــال بــرای اولیــن بــار زمانــی ظاهــر شــدند کــه هاوکینــگ در دانشــگاه کمبریــج ثبــت 

نــام کــرد.
ــا 3  ــه او گفتنــد کــه بیــش از 2 ی ــود. پزشــکان ب ــی انجــام شــد کــه هاوکینــگ 2۱ ســالش ب ــورون حرکتــی زمان تشــخیص بیمــاری ن
ســال زنــده نمــی مانــد. هاوکینــگ بــه تدریــج حــس دســت هــا، پاهــا و نیــز، صدایــش را از دســت داد و از ســال 200۹ بــه بعــد کامــًا 

فلــج شــد.
معلولیت، نباید سبب محرومیت گردد!

معلولیــت یــک پدیــده بشــری اســت کــه زندگــی انســان ها در طــول تاریــخ ازآن فــارغ نبــوده اســت. در واقــع معلولیــت همــزاد زندگــی 
بشــر بــوده اســت؛ آنچــه کــه موجــب تفــاوت یــا کاهــش و افزایــش معلولیــت در جوامــع گردیــده اســت علــل یــا زمینه هــای معلولیــت 
اســت. مســئله معلولیــت در جامعــه هماننــد بســیاری از پدیده هــای دیگــر بشــری می توانــد از زوایــای گوناگــون مــورد ارزیابــی قرارگیــرد، 
و همیــن طــور جامعــه بــه تناســب شــرایط و وضعیــت و ســطح آگاهــی و برخــورداری بــه  موضــوع معلولیــت نگاه هــای متفــاوت دارد. 
براســاس برآوردهــای انجــام یافتــه گفتــه می شــود نزدیــک بــه ده درصــد جمعیــت جهــان را، معلولیــن تشــکیل می دهنــد.از ایــن میــزان 

ارائــه شــده بیشــترین رقــم کشــورهای جهــان ســوم را معلولیــن تشــکیل می دهنــد.
ــل  ــل طبیعــی و دیگــری عام ــاد نقــش دارد: عام ــت ی ــدن معلولی ــل در بوجــود آم ــی دو عام ــه طــور کل ــت ب ــاب ریشــه های معلولی درب

ــون و....(. ــیب های گوناگ ــگ، آس ــاری، جن ــی ) بیم غیرطبیع
جامعــه مــا نیــز بــه ماننــد هرجامعــه ای دیگــر افــراد و اشــخاص دارای معلولیــت خــود را در خــود داشــته اســت. شــاید آنچــه کــه در 
گذشــته موضــوع معلولیــت مــورد توجــه قــرار نداشــته اســت اوال عــدم آگاهــی عمومــی اســت؛ دومــا فقــدان امکانــات و زمینــه  اطــاع 
ــات اطــاع رســانی مســئله معلولیــت اکنــون  ــه تناســب رشــد اجتماعــی و افزایــش آگاهــی جامعــه و توســعه امکان رســانی می باشــد. ب

بــدل بــه یــک موضــوع حــاد و جــدی اجتماعــی گردیــده اســت کــه بســیاری از موضوعــات حقوقــی و سیاســی واجتماعــی را تحــت تاثیــر 
قــرار داده اســت. 

ــر و  ــا هرچــه بهت ــرده می شــود ت ــع جــدی ب ــه، توق ــت در جامع ــاره اشــخاص دارای معلولی ــه درب ــات اولی ــام و معلوم ــه ارق ــا توجــه ب ب
ــز  ــان نی ــا آن ــات الزم فراهــم گــردد ت ــراد دارای معلولیــت، کار و هزینــه الزم اختصــاص داده شــود، ســهولت ها و امکان ــرای اف ــر ب بیش ت

هــم چــون افــراد ســالم، جــذب جامعــه شــده و نقــش خــود را در عرصــه هــای مختلــف بــه شایســتگی ایفــا نماینــد.
ــای  ــه معن ــز ب ــه معلولیــت هرگ ــا روشــن اســت ک ــن کام ــی و شــواهد متق ــای دریافت ــر اســاس واقعیت ه ــه شــد ب ــه گفت همانطــور ک
محرویــت نیســت؛ هیــچ انســانی فقــط بــه دلیــل داشــتن نقــص یــا کاســتی جســمی از حقــوق انســانی و بشــری خــود محــروم نمی گــردد 
کــه هیــچ کســی دیگــری نیــز حــق نــدارد کــه حقــوق و کرامــت شــخص دارای معلولیــت را زیــر ســوال قــرار دهــد. بلکــه در مقابــل همــه 
افــراد جامعــه مســئولیت دارنــد کــه در احتــرام نهــادن و رعایــت حقــوق یکدیگــر و حفــظ کرامــت و شــخصیت هــم مســاعی جــدی و 
نهایــی را بخــرج دهــد. در ایــن راســتا کامــا طبیعــی و مهــم بــه نظــر می رســد کــه جامعــه بــرای دسترســی افــراد دارای معلولیــت بــه 
حقــوق انســانی شــان و منزلــت و جایــگاه شایســته انســانی شــان در جامعــه بایســتی راهکارهــای مناســب و ســهولت های الزم را فراهــم 

گردانــد.
ــی  ــان از قبیــل ب ــه دلیــل مشــکات شــدید آن ــرا ب واقعیــت روشــن آنســت کــه جامعــه معلولیــن نیازمنــد توجهــات جــدی اســت.  زی
ســرپناهی و مشــکات اقتصــادی و در نتیجــه تحصیــل ایــن قشــر در معــرض فشــار هــای شــدید روحــی و روانــی انــد. آنــان بــه عنــوان 
شــهروندان جامعــه نبایــد چنیــن احســاس نماینــد کــه معلولیــت جســمی ســبب محرومیــت آنــان از حقــوق انســانی و قانونــی شــان مــی 
گردد.بایــد بــه جامعــه فهمانــده شــود کــه اصــوال معلولیــت یــک قهــر الهــی و یــک طاعــون مخــوف اجتماعــی و معلــول، انســانی مفلــوک، 
عاجــز و شایســته کنــار نشســتن و تنهایــی نیســت، بلکــه معلولیــت انحرافــی اســت در مســیر روابــط طبیعــی، علــی  و معلولــی و معلــول 

ــده ای اســت در ایــن فراینــد ناخوشــایند. حادثه دی
بنابرایــن، زمانی کــه معلــول بــه خوبــی شــناخته شــود و توانایــی و ضعفــش بــه درســتی در جامعــه انعــکاس یابــد، حقــوق و تکلیــف او 
نیــز مشــخص می شــود؛ بــه عبارتــی حقــوق و تکلیــف را ویژگی هــای یــک نقــش تعییــن می کنــد. لــذا حقــوق و تکلیــف شــخص معلــول 
نیــز در ســایه ویژگی هــای نقــش او تعریــف  گــردد. در این جاســت کــه تحقیــر و ترحــم در مــورد معلــول بی معنــا می شــود و معلولیــت 

محدودیــت اگــر باشــد ولــی هرگــز توجیــه کننــده محرومیــت نیســت.
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