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تاکید بر ضرورت همکاری و تعامل بیشتر اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در زمینه تبدیل شهر نجف آباد به مقصد گردشگری
ــنهاد اداره کل  ــه پیش ــه ب ــا توج ــت: ب ــاد گف ــهردار نجف آب ش
ــرای  ــاش ب ــوص ت ــتان در خص ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــه زنجیــره شــهرهای خــاق در روزهــای  ــاد ب پیوســتن نجف آب
اخیــر نشســتی بــا پیشکســوتان عرصه هــای مختلــف هنــری و 

مســئوالن شــهر برگــزار شــد.
ــی  ــای کارشناس ــق برآورده ــرد: طب ــار ک ــزی، اظه ــد مغ محم
ــتن  ــت پیوس ــی جه ــیار خوب ــیل بس ــاد پتانس ــه، نجف آب اولی
ــه زنجیــره شــهرهای خــاق کشــور در ســه بخــش خطاطــی  ب
ــه  ــه ب ــا توج ــی دارد و ب ــندگی و قلم زن ــی، نویس و خوشنویس
نظــرات هنرمنــدان شــاخص ایــن عرصه هــا و کارشناســان اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان بــه زودی مراحــل اداری 

ــد. ــد ش ــام خواه ــه انج ــای مربوط ــل فرم ه و تکمی
ــاد در دوران  ــهرداری نجف آب ــات ش ــه اقدام ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــم در زمین ــارم و پنج ــامی ادوار چه ــوراهای اس ــت ش فعالی
ــک،  ــرد: تمل ــح ک ــگری تصری ــاخت های گردش ــای زیرس ارتق
ــان و  ــرور و نوری ــه ســازی و تجهیــز خانه هــای تاریخــی مهرپ ب
تبدیــل آن هــا بــه مــوزه مردم شناســی و مــوزه علــوم در کنــار 
ــوان  ــه عن ــارون ب ــرج خ ــت ب ــی هف ــه تاریخ ــای مجموع احی
میزبــان گــذر فرهنــگ و هنــر و ایجــاد زیرســاخت هایی ماننــد 
بــاغ مــوزه، بــاغ گل هــا، فــاز نخســت محــور تفریحــی بوســتان 
ــا  ــن تاش ه ــوروزی از ای ــای ن ــرای ویژه برنامه ه ــی و اج زندگ

در شــش ســال اخیــر اســت.
ــا تاکیــد بــر ضــرورت همــکاری و تعامــل  ــاد ب شــهردار نجف آب
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــتر اداره می بیش
ــگری،  ــد گردش ــه مقص ــاد ب ــهر نجف آب ــل ش ــه تبدی در زمین
خاطرنشــان کــرد: در ایــن شــهر در موضوعاتــی ماننــد ایثــار و 
شــهادت، ســاخت و طراحــی صنایــع دســتی منحصــر بــه فــرد 
ــه کار  ــیل های ب ــنتی، پتانس ــیرینی های س ــا و ش ــت غذاه و پخ
ــده  ــم در آین ــه امیدواری ــود دارد ک ــادی وج ــده زی ــه نش گرفت

شــاهد شــکوفایی آن هــا باشــیم.
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

.

ــامی  ــگاه آزاد اس ــجویان دانش ــه دانش ــی ب ــرویس ده ــت س ــه اهمی ــه ب باتوج
نجــف آبــاد، جلســه ای بــا حضــور معاونیــن دانشــگاه در دفتــر محمــد مغــزی 

ــاد تشــکیل شــد. ــادی شــهردار نجــف آب نجــف آب
درایــن جلســه کــه مهنــدس گــودرزی نایــب رییــس شــورای اســامی شــهر، 
ــجویی و  ــاون دانش ــا مع ــین رض ــر حس ــی ، دکت ــاون اداری و مال ــی مع کاظم
ــی  ــاد و رضای ــان مســئول حمــل و نقــل دانشــگاه آزاد واحــد نجــف آب فتحعلی
ــار و مسافرشــهرداری نیزحضــور داشــتند،  مدیرعامــل ســازمان حمــل ونقــل ب
رضایــی گزارشــی ازاقدامــات انجــام شــده از زمــان بازگشــایی دانشــگاه تاکنــون 
ارائــه و افــزود بــا مشــارکت بخــش خصوصــی و بــه محوریــت ســازمان تاکنــون 
بــا تعــداد ۴2۰۰ ســرویس، تعــداد ۱۶۷۰۰۰ نفــر دانشــجو را در دو مســیرنجف 
آبــاد بــه ایســتگاه فرایبــورگ و نجــف آبــاد بــه ایســتگاه صمدیــه جابجــا نمــوده 

انــد.
ــت  ــا اهمی ــه ب ــدم در رابط ــن خیرمق ــز ضم ــاد نی ــف آب ــهردار نج ــزی ش مغ
خدمــات رســانی بــه شــهروندان مطالبــی بیــان و افــزود مدیریــت شــهری نجــف 
آبــاد همــواره تــاش نمــوده علیرغــم محدویــت هــا وتنگناهــای موجودخدمــات 

ــه نمایــد. رســانی مطلوبــی را بــه دانشــجویان ارائ
 در ادامــه دکتــر کاظمــی معــاون اداری مالــی ضمــن تشــکر از اقدامــات انجــام 

شــده توســط ســازمان مدیریــت حمــل و نقــل بــار و مســافر شــهرداری نجــف 

ــی  ــجویان مطالب ــه دانش ــات ب ــا و خدم ــوس ه ــت اتوب ــوص کیفی ــاد درخص آب

عنــوان داشــت.

ارتقاء حمل و نقل دانشجویان

ــک  ــه همیشــه در ی ــن اســت ک ــهر خــاق ای فلســفه ش
ــرایط  ــد ش ــی وجــود دارد. بای ــکان پتانســیل های خاق م
ــزی  ــد برنامه ری ــر کنن ــردم فک ــه م ــد، ک ــه ای باش به گون
ــده،  ــود آم ــه وج ــای ب ــتفاده از فرصت ه ــد و در اس نماین
ــد  ــردم بتوانن ــن م ــند. هم چنی ــته باش ــل داش ــکار عم ابت

ــد. ــدنی را اداره کنن ــهری مهارنش ــائل ش مس
ــا اســتفاده از اصطاحاتــی چــون »شــهر خــاق«  شــهر ب
و »طبقــه خــاق«، کــه بیانگــر اهمیــت فرهنــگ و هنــر 
ــز  ــده ای در مرک ــور فزاین ــت، به ط ــهری اس ــت ش در باف
ــادی  ــه۱۹۹۰ می ــه ده ــت. از میان ــه اس ــه قرارگرفت توج
ــه بعــد، ابتــدا در بریتانیــا و ســپس در آمریــکا، مفهــوم  ب
ــدل  ــک م ــول و ی ــم معم ــک پارادای ــه ی ــاق ب ــهر خ ش
سیاســت های  برنامه ریــزی  بــه  گرایــش  از  جدیــد 
شــهری تبدیل شــده اســت. اقتصاددانــان، نماینــدگان 
ــاق  ــهر خ ــوم ش ــوان مفه ــد به عن ــه می توان ــی آنچ اصل
ــه شــکلی واضــح  ــن مفهــوم ب ــد. ای ــف شــود، بوده ان تعری

ــزان شــهری، تاجــران،  توســط مقامــات شــهری، برنامه ری
و هــر شــخص درگیــر در توســعه شــهری، بــرای رســیدن 
ــز  ــک مرک ــوان ی ــهرها به عن ــدی از ش ــف جدی ــه تعری ب
ــادر  ــهری ق ــر ش ــت. ه ــده اس ــه کار گرفته ش ــاق، ب خ

ــه شــهر خــاق تبدیــل شــود. نیســت ب

شهر خالق چیست؟

ــان شهرســتان گفــت: در پایــان رقابت هــای قهرمانــی والیبــال  رییــس اداره ورزش و جوان
آتیه ســازان پســر اســتان کــه بــه میزبانــی کاشــان پایــان یافــت، تیــم ایــده آل شهرســتان 
ــم  ــار تی ــن شــصت و چه ــی را در بی ــوان قهرمان ــج اســانس کاشــان عن ــر باری ــه ب ــا غلب ب

شــرکت کننــده از سراســر اســتان بــه دســت آورد.
محمــود یســلیانی در پایــان یکــی از جلســات اداری بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: در ایــن 
دوره کــه بــا حضــور دو تیــم دیگــر از شهرســتان نیــز همــراه بــود، ناحیــه۳ اصفهــان بــر 

ســکوی ســوم ایســتاد و کانــون آرش ایــن شــهر عنــوان چهارمــی را بــه دســت آورد.
یســلیانی بــا اشــاره بــه حضــور علــی حیــدری و بهــروز قیصــری در ایــن تیــم بــه عنــوان 
ســرمربی و مربــی در کنــار سرپرســتی رضــا صالحــی اضافــه داشــت: علــی انتشــاری، علــی 
ــی،  ــدی حقیق ــی، محمدمه ــد جال ــی، امی ــاس حجت ــدی، الی ــن نورمحم ــلیمانی، متی س
ــی، حســین  ــی، محمــد امیــن فاضــل، ســیدمحمد آیتــی، شــهریار موگوی مهــران بهارلوی
ــرات تشــکیل  ــزی نف ــان صالحــی و امیرحســین مغ شمســی و ابولفضــل هاشــم زاده، ماه

ــد. ــم را تشــکیل می دادن ــن تی ــده ای دهن

قهرمانی نجف  آباد در والیبال آتیه سازان

رییــس اداره میــراث فرهنگــی ، صنایــع دســتی و گردشــگری شهرســتان نجــف 
آبــاد گفــت: مرمــت و احیــای ایــن حمــام تاریخــی شــامل الیــه بــرداری کاشــی 
ــه،  ــب قســمت هــای متصــل  شــده در گــرم خان ــده و تخری هــای آســیب دی
اجــرای کاشــی کاری ســنتی، اصــاح لولــه کشــی آب و شــبکه فاضــاب و گربــه 

روهــا بــوده اســت.
علیرضــا حبیبــی هزینــه مرمــت ایــن بنــای تاریخــی را بیــش از صــد میلیــون 
ــه تاریخــی  ــام تاریخــی بخشــی از مجموع ــن حم ــزود: ای ــان دانســت و اف توم
ــتان  ــخ درخشــان شهرس ــاری، تاری ــا قاج ــوی ت ــه در  دوره صف ــا اســت ک صف

ــه تصویــر مــی کشــید. ــاد را ب نجــف آب
گربــه رو بــه تونــل هــای باریکــی گفتــه مــی شــود کــه دود حاصــل از ســوخت 
مــورد اســتفاده از حمــام را از یــک ســمت تحویــل گرفتــه و بعــد از چرخانــدن 
آن در کــف حمــام، بــه ســمت دودکــش خروجــی هدایــت مــی کردنــد تــا کــف 
حمــام نیــز گــرم باشــد. یعنــی همــان کاری کــه امــروزه کــف خــواب هــا انجــام 

مــی دهنــد.
ــب و ســاخت و  ــر تخری ــه از ش ــاد ک ــای تاریخــی نجــف آب ــام ه ــر حم از دیگ
ــام تاریخــی اخــوت در  ــه حم ــد ب ــده، بای ــان مان ــا در ام ــد فع ــازهای جدی س
خیابــان امــام و نزدیــک صنــدوق کارآفرینــی مهــر امیــد اشــاره کــرد کــه چنــد 
ســال پیــش بخــش هایــی از آن مرمــت شــده ولــی اآلن باتکلیــف مانــده اســت.

مرمت حمام تاریخی نجف آباد

در مســابقات دوومیدانــی قهرمانــی جــام خوشــه چیــن روســتاییان کشــور دو بانــوی دونــده 
شهرســتان نجــف آبــاد و عضــو تیــم منتخــب دوومیدانــی روســتاییان اســتان اصفهــان  آیــدا 
چراغــی و عارفــه ســادات حســینی از روســتای همــت آبــاد موفــق بــه کســب مقــام اول و 

دوم شــدند.
این رقابت ها به میزبانی استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

کــه دونــده هــای شهرســتان نجــف آبــاد بــه همــت هیــات ورزش روســتایی و بــازی هــای 
بومــی محلــی  و هیــات دوومیدانــی شهرســتان همــراه بــا تیــم منتخــب روســتایی اســتان 

اصفهــان بــه ایــن رقابــت هــا اعــزام شــدند.
مقام های کسب شده

عارفه السادات حسینی-مقام دوم دو استقامت
آیدا چراغی -  مقام اول دو سرعت

کسب مقام بانوان دونده 

 محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد میزبــان کمیتــه زیباســازی 
در دفتــر خویــش بــود.در ایــن جلســه مهنــدس حجتــی خزانــه دار و آســیابانی 
عضــو شــورای اســامی شــهر ،مهنــدس احمــدی معــاون برنامــه ریزی و توســعه 
منابــع انســانی، بیگدلــی معــاون خدمــات شــهری، مهنــدس فاضــل معــاون امور 
زیربنایــی و حمــل ونقــل شــهری،مهندس ســلیمانی مشــاور شــهردار، مهنــدس 
فردوســی مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی ، اجتماعــی و ورزشــی  و رضایــی مدیــر 

ارتباطــات و اموربیــن الملــل شــهرداری  نیــز حضــور داشــتند.
ــت  ــه وضعی ــد ک ــزار گردی ــازی برگ ــات زیباس ــه جلس ــه در ادام ــن جلس ای
ــد،  و طــرح هــای  ــاد بررســی گردی زیباســازی در 5 منطقــه شــهری نجــف آب
ــوزه  ــار ح ــهری در چه ــای ش ــان ه ــی الم ــوان تخصص ــه در فراخ ــف ک مختل
نورپــردازی، آذیــن بنــدی شــهر، دیوارنــگاره هــا، نمادهــا و المــان هــای حجمــی 
ــد. ــع گردیدن ــادل نظــر واق ــورد بحــث و بررســی و تب ــد، م ــت شــده بودن دریاف

مصوبــات ایــن جلســه شــامل ایــن مــوارد بــود: اقدامــات الزم ویــژه محاســبات 
فنــی نمــاد بهاریــه پارســی و انجــام محاســبات و ایســتایی نمــاد ، نمــاد رویــش 
هــا ویــژه میــدان واقــع در بلــوار باهنــر ، نمــاد میــدان معلــم ، طراحــی کامــل 
ــاد  نمادهــای چهــل چــراغ ویــژه پــارک فرهیختــگان ، نمــاد هویتــی نجــف آب

ویــژه میــدان شــهدای دانشــجو ، طراحــی و نصــب تابلــو ورودی غــرب نجــف 
ــه و  ــازان ، تهی ــوار جانب ــژه بل ــت وی ــوان صنع ــا عن ــادی ب ــی نم ــاد ، طراح آب
ــانه از  ــی ، بازدیدکارشناس ــد امان ــط واح ــا توس ــروش نماده ــت ف ــم لیس تنظی
خیابــان امــام جهــت تعییــن نــوع نورپــردازی خیابــان و بلــوار جانبــازان جهــت 
المانــی شــاخص ، طراحــی نورپــردازی میــدان و نمــاد بســیج ، رنــگ آمیــزی 
ــت  ــه مدیری ــه مجموع ــه ب ــگ  و... ک ــا دو رن ــاد ب ــف آب ــرب نج ــای غ درب ه

ــد. ــاغ گردی شــهری اب
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ــد  ــدی محم ــاد، عی ــادی شــهردار نجــف آب ــزی نجــف آب محمــد مغ
طرقــی ریاســت و جمعــی از اعضــای شــورای اســامی شــهر نجــف 
آبــاد، بــا هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه بــا دکتــر نــوروزی شــهردار 
اصفهــان، از پــروژه هــای عمرانــی، قطــار شــهری ، ایســتگاه متــروی 

زینبیــه و ســالن اجــاس اصفهــان بازدیــدی بعمــل آوردنــد.
در ایــن بازدیــد مهنــدس بنکــدار مدیرعامل متــروی اصفهــان، رضایی 
ــگر  ــق نمایش ــه و از طری ــور یافت ــاس حض ــالن اج ــروژه س ــر پ مدی
توضیحــات الزم را اریــه نمــوده و ســپس بــه صــورت میدانــی از پــروژه 
هــای شــهری بازدیــد شــدکه پاســخگوی ســواالت شــهردار و اعضــای 

شــورای اســامی شــهر در ایــن زمینــه بودنــد.

بازدید از ظرفیت ها و پروژه های شهرداری اصفهان

ــکرانه از  ــر ش ــازی و هاج ــم حج ــری مری ــه مربیگ ــان ب ــزات اصفه ــال ذوب فل ــم والیب تی
نجــف آبــاد و بــا حضــور بازیکنــان نجــف آبــادی خــود موفــق شــد صدرنشــین دور رفــت از 

مســابقات لیــگ دســته یــک کشــور شــود.
مســابقات والیبــال لیــگ دســته یــک بانــوان کشــور بــا حضــور ۱۶ تیــم بــه میزبانــی قائــم 
شــهر برگــزار شــد کــه تیــم ذوب فلــزات اصفهــان در دور رفــت بــا تیــم هــای ســیر جــان، 
قائــم شــهر، مــدرن مشــهد و تهــران هــم گــروه  و بــا کســب ۱۱ امتیــاز صدرنشــین شــد، 
ــان دور  ــم شــهر میزب ــی شــود. قائ ــزار م ــاه برگ ــا نیمــه دوم دی م ــت ه دور برگشــت رقاب

رفــت مســابقات بــود.
ــه  ــژاد، فاطم ــم ایران ــرب، مری ــس ع ــی، نرگ ــا اعای ــم : پریس ــادی تی ــف آب ــان نج بازیکن

ــی  ــس افضل ــینی و نرگ امیرحس

صدرنشینی بانوان والیبالیست

ــی  ــابقات انتخاب ــی در مس ــان پ ــواد کاوی ــری محمدج ــه مربیگ ــاد ب ــف آب ــو نج ــم ووش تی
اســتان اصفهــان موفــق شــد بــا کســب ۶ مــدال طــا و ۴ برنــز بــه مقــام ســوم ایــن رقابــت 

هــا دســت یابــد.
ــان در  ــان و جوان ــاالن، نوجوان ــای ســنی نونه ــان اســتان در رده ه ــی آقای مســابقات انتخاب
ــا شــرکت 25۰ ورزشــکار )۷۰ نفــر در بخــش تالــو و ۱8۰ نفــر در  خانــه ووشــو اصفهــان ب
ــاد، خمینــی شــهر،  بخــش ســاندا( از شهرســتان هــای اصفهــان، شــاهین شــهر، نجــف آب
ســمیرم، کاشــان، آران و بیــدگل، فاورجــان، لنجــان، داران، مبارکــه و برخــوار برگــزار شــد 
ــم  ــر ســکوی نخســت ایســتاد، تی ــز ب ــره و ۱برن ــا ۱۳طــا،۶ نق ــف ب ــان ال ــم اصفه ــه تی ک
خمینــی شــهر بــا ۷طــا، ۶نقــره و ۴برنــز و تیــم نجــف آبــاد بــا کســب ۶ طــا، 2 نقــره و ۷ 

ــد. ــه خــود اختصــاص دادن ــز عناویــن دوم و ســوم را ب برن

کسب مقام سوم نجف آباد در مسابقات انتخابی ووشو
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دیباگران 

ــن  ــیج ضم ــه بس ــت هفت ــی داش ــا گرام ــی ب ــدس راع ــه مهن ــن جلس در ای
ــران در معــادالت  ــگاه اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی کشــور ای تبییــن جای
بیــن المللــی و نقــش پــر رنــگ جمهــوری اســامی ایــران در جبهــه 
ــای کان نظــام  ــه از سیاســت ه ــت همــه جانب ــر ضــرورت حمای ــت ب مقاوم
ــه  ــه تحریــم ظالمان و همراهــی و تعامــل مــردم و مســئوالن در گــذر از گردن
نظــام ســلطه تاکیــد کردنــد. ایشــان در ادامــه بــا اشــاره بــه تصمیــم شــورای 
ــه کشــور در راســتای کاهــش  ــوای ســه گان هماهنگــی اقتصــادی روســای ق
ــه  ــن و پرداخــت ماب ــه بنزی ــرژی از جمل ــای ان ــل ه ــه حام ــی ب ــه عموم یاران
التفــاوت ایــن میــزان بــه صــورت هدفمنــد بــه خانــواده هــای ایرانــی اشــاره 
کردنــد و آنــرا موضوعــی مطالعــه شــده و دقیــق تبییــن نمودنــد و از قاطبــه 
مــردم شــریف شهرســتان خواســتند تــا در صــورت هرگونــه تخلــف  یــا گــران 
فروشــی، موضــوع را بــا دســتگاه هــای نظارتــی درمیــان گذارنــد و مســئولین 
ذی ربــط نیــز بــا آن برخــورد قاطــع نماینــد. ایشــان ضــرورت تحقــق تکلیــف 
عمومــی »امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر« را در زمینــه اقتصــادی، امــری 
قابــل تقدیــر عنــوان نمودنــد و از کلیــه دســتگاه هــای نظارتــی شهرســتان از 
قبیــل: اتحادیــه هــا، اتــاق اصنــاف، اداره صنعــت و معــدن و تجــارت، تعزیــرات 
ــرخ کاال  ــه صــورت محســوس و نامحســوس ن ــا ب ــی و ... خواســتند ت حکومت
و خدمــات را در در ســطح شهرســتان رصــد و در صــورت ماحظــه هرگونــه 

تخطــی، بــدور از مماشــات بــا فــرد خاطــی برخــورد نماینــد. معــاون محتــرم 

ــردم خواســتند  ــن از آحــاد م ــژه شهرســتان همچنی ــدار وی اســتاندار و فرمان

ــازار  ــر ب ــت ب ــا از شــماره تمــاس ۱2۴ جهــت گســترش چتــر نظارتــی دول ت

ــن  ــازار و تامی ــر رصــد مســتمر ب ــه ب ــی وقف ــرم ب اســتفاده و مســئوالن محت

مایحتــاج عمومــی مــردم دقــت نظــر داشــته باشــند.

همایش شکرانه خادمی امام رئوف)ع( رصد دقیق تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی نجف آباد

همایــش شــکرانه خادمــی ثامــن االحجــج، علــی بــن موســی 
الرضــا)ع( در ســالن شــهروند فرهنگســرای خــارون برگــزار شــد.

در ایــن ویــژه برنامــه کــه حجت االســام گنابــادی معاونــت فرهنگی 
آســتان قــدس رضــوی بــه عنــوان ســخنران و مهمــان ویــژه حضــور 
داشــت پــس از قــرآن و ســرود، صلــوات خاصــه حضــرت بــا حضــور 
خــدام و تبــرک پرچــم مقــدس بــارگاه رضــوی، ســخنرانی گنابــادی 
معــاون آســتان قــدس رضــوی و مرتضــوی مســئول دفتــر آســتان 
رضــوی در اصفهــان، اجــرای گــروه ســرود و دکلمــه خوانــی رضــوی 
ــن  ــای ای ــر بخــش ه ــال اســتان از دیگ ــاران فع ــل از خادمی و تجلی

همایــش بــود.
ــادی شــهردار نجــف  ــزی  نجــف آب ــد مغ ــش از محم ــن همای در ای

ــاد نیــز تجلیــل شــد. آب

ریسک پذیری از شروط اصلی در کارآفرینی و خالقیت
امیررضــا نقــش در مراســم قدردانــی از دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســامی واحد 
ــه کســب  ــق ب ــر موف ــی اخی ــه در مســابقات کشــوری و بین الملل ــاد ک نجف آب
ــرد: »چنانچــه  ــار ک ــه دانشــجویان اظه ــد، خطــاب ب ــر شــده بودن ــوان برت عن
ــف  ــاش مضاع ــال و ت ــد متع ــاری خداون ــا ی ــد ب ــت باش ــما خدم ــزه ش انگی

ــد.« ــن مســیر برداری ــدی را در ای ــد توانســت گام هــای بلن خواهی
وی بــا بیــان رویکــرد جدیــد دانشــگاه آزاد اســامی در حمایــت هرچــه 
افــزود: شــعار »مــن می توانــم« از  ایده هــای مســئله  محــور  از  بیشــتر 
شــعارهای اســتراتژیک در زندگــی هــر شــخصی اســت کــه منجــر بــه کســب 

موفقیت هــای بزرگــی خواهــد شــد.
ــاد نداشــتن کســب مهارت هــای  رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آب
ــی از مشــکات سیســتم آموزشــی کشــور  ــی را یک ــس از فارغ التحصیل الزم پ
دانســت و گفــت: »شــعار هــر دانشــجو یــک تخصــص یــک مهــارت در رویکــرد 

جدیــد دانشــگاه آزاد اســامی جایــگاه ویــژه ای دارد.«
ــان  ــاد دانش بنی ــرمایه گذاری و اقتص ــدازی اداره س ــه راه ان ــاره ب ــا اش ــش ب نق
ــازی  ــا و تجاری س ــت از ایده ه ــرد: »حمای ــوان ک در دانشــگاه آزاد اســامی عن
محصــوالت از اهــداف راه انــدازی و تقویــت مراکــز رشــد در ایــن واحــد 

ــت.« ــگاهی اس دانش

 دانشــگاه آزاد اســامی واحــد جامــع مســتقل نجف آبــاد در یــک مــاه اخیــر در 
مســابقات کشــوری و بین المللــی اخیــر موفــق بــه کســب چنــد عنــوان برتــر 
شــده کــه کســب مــدال نقــره نمایشــگاه و مســابقات بین المللــی اختراعــات و 
ــرژی  ــوآوری ان ــی ن ــدال طــای جشــنواره بین الملل ــای کرواســی، م نوآوری ه
کــره جنوبــی و نایب قهرمانــی در مســابقات ماراتــن برنامه نویســی تلفــن 

همــراه دانشــگاه صنعتــی شــریف از آن جملــه اســت.

راه یابی نمایش هنرمندان نجف آبادی 
به جشنواره تئاتر کاشان

ــه  ــش »م ــت: نمای ــاد گف ــف آب ــاد نج ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
ــکرانه  ــد ش ــته و احم ــجادی آن را نوش ــواد س ــد ج ــه محم ــا« ک لق
ــن جشــنواره  ــابقه پانزدهمی ــه بخــش مس ــرده، ب ــی اش ک کارگردان

ــت. ــان راه یاف ــر کاش تئات
ــوح موســوی افــزود: ایــن نمایــش را گــروه نمایــش  ســید حســن ل
ترنــم خیــال اجــرا مــی کنــد و در آن بــه صــورت خــاص بــه بحــث 

تعزیــه پرداختــه شــده اســت.
وی گفــت: در جشــنواره سراســری تئاتــر مهــر کاشــان کــه از بیســت 
ــه ای و ۱۱  ــش صحن ــود، ۱۴ نمای ــی ش ــروع م ــاه ش ــم آذر م و یک

نمایــش خیابانــی در بخــش مســابقه حضــور دارنــد.

برگزاری دومین جلسه شهر خالق  

دومیــن  جلســه  شــبکه هــای شــهر خــاق  در راســتای  معرفــی 
شــهرهای خــاق فرهنــگ و هنــر ایــران و اســتناد بــه بیانیــه » گام 
ــا حضــور   ــه ( ب دوم انقــاب » مقــام معظــم رهبــری ) دامــت برکات
ــل  ــی در مح ــته قلمزن ــران  رش ــب نظ ــه  و صاح ــئولین کمیت مس

شــهرداری دهــق   برگــزار شــد .
ــا  ــی  ب ــخنان کوتاه ــامی در س ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
ــات و ظرفیــت هــای  ــه ســاماندهی و بهــره منــدی از امکان اشــاره ب
فرهنگــی و هنــری در ســطح محلــی و بومــی هــدف از برگــزاری ایــن 
ــی  ــدان قلمزن ــنهادات هنرمن ــرات و پیش ــتفاده از نظ ــت را اس نشس
منطقــه بیــان کــرد و گفــت : اولیــن گام  شناســایی ، خــود اظهــاری 
ــدی و  ــت بن ــب و اولوی ــوده ، ترتی ــای مفق ــه ه ــردن حلق ــدا ک ، پی
ــرر و  ــات مک ــا و جلس ــد ه ــه و بازدی ــدی مجموع در گام دوم فازبن
مســتند نــگاری اســت کــه ایــن بخــش از مهــم تریــن آیتــم هــای 

برنامــه اســت .
وی خاطــر نشــان کــرد : یــک اثــر در مرحلــه اول بایــد آنالیــز شــود 
تــا بــه صــورت برنــد کلــی در آیــد و همــه تــاش مــا برنــد شــدن 
ــه پتانســیل  ــا توجــه ب ــی ب شــهر دهــق در شــاخه موضوعــی قلمزن

بــاالی هنرمنــدان ایــن منطقــه اســت .
درایــن جلســه شــهردار دهــق آمادگــی خــود را در زمینــه همــکاری 
و حمایــت همــه جانبــه در  راســتای عملیاتــی نمــودن ایــن طــرح 
عنــوان کــرد و پــس از بحــث و تبــادل نظــر اعضــاء حاضــر در ایــن 

خصــوص  تصمیماتــی گرفتــه شــد .

رتبه  دانشگاه آزاد واحد نجف آباد در 9 بخش جشنواره فرهیختگان
ــنواره  ــن جش ــال در هفتمی ــاد امس ــف آب ــد نج ــامی واح ــگاه آزاد اس دانش
ــی و  ــای پژوهش ــداوم فعالیت ه ــر در ت ــد برت ــوان واح ــه عن ــگان ب فرهیخت
فنــاوری انتخــاب شــده اســت. ایــن واحــد دانشــگاهی در ســال ۹۶ هــم بــه 
عنــوان واحــد برتــر شــناخته شــد؛ امــا امســال عــاوه بــر انتخــاب بــه عنــوان 
ــه  ــا توجــه ب ــز ب ــاز را نی ــق شــد بیشــترین امتی ــر، موف واحــد پژوهشــی برت
ــه خــود اختصــاص داده و رتبــه  ــر ب تعــداد برگزیــدگان، بیــن واحدهــای برت

ــد. ــاز کســب کن ــر امتی اول را از نظ
امیررضــا نقــش؛ رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آبــاد در 
گفت و گــو بــا خبرنــگار گــروه دانشــگاه ایســکانیوز از علــت انتخــاب ایــن واحــد 
ــا  ــاد ب ــر پژوهشــی گفــت: واحــد نجــف آب ــوان واحــد برت ــه عن دانشــگاهی ب
درجــه جامــع مســتقل بــه عنــوان یکــی از دو واحــد جامــع مســتقل دانشــگاه 
ــن واحــد دانشــگاهی زیرســاخت های  آزاد اســامی شــناخته شــده اســت. ای
ــز  ــا و آزمایشــگاه های مجه ــه پژوهشــی، از کارگاه ه بســیار مناســبی در زمین
ــوالت و  ــه محص ــا ب ــل ایده ه ــاوری و تبدی ــعه فن ــاخت های توس ــا زیرس ت

ــت. ــرده اس ــی ک ــش بین ــا پی ــازی آن ه تجاری س
ــگاهی  ــد دانش ــن واح ــی ای ــت علم ــای هیئ ــه اعض ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی او ب
ــد،  ــه داده ان ــرون دانشــگاهی ارائ ــای ب ــی در جــذب طرح ه ــای خوب فعالیت ه
اضافــه کــرد: واحــد نجــف آبــاد توانســته در ۹ بخــش در هفتمیــن جشــنواره 
فرهیختــگان حائــز رتبــه شــود؛ بیشــترین تعــداد برگزیــدگان بیــن واحدهــای 
ــه دلیــل مجموعــه  ــه ایــن واحــد دانشــگاهی اســت و ب دانشــگاهی متعلــق ب
امتیــازات کســب شــده توانســت واحــد برتــر پژوهشــی بــا بیشــترین امتیــاز 

شــود.
ــد  ــگاه و کارگاه در واح ــدود ۱۹۰ آزمایش ــرد: ح ــح ک ــه تصری ــش در ادام نق
ــه و  ــت جامع ــا در خدم ــیاری از آن ه ــه بس ــتند ک ــتقر هس ــاد مس ــف آب نج

ــت. ــتان اس ــزرگ اس ــع ب ــرای صنای ــگاهی ب ــات آزمایش ــام خدم انج
ــا تاکیــد بــر ایــن کــه در  ــاد ب رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آب
زمینــه پژوهشــگر برتــر، دو نفــر از اعضــای هیئــت علمــی واحــد نجــف آبــاد 
بــه عنــوان برتــر شــناخته شــدند، اضافــه کــرد: یکــی از ایــن اعضــای هیئــت 
علمــی پــر اســتنادترین مقــاالت را در ISI بــه خــود اختصــاص داده اســت. در 

حــوزه تالیــف و ترجمــه کتــاب نیــز نویســنده برتــر داشــتیم و 2 مقــام نیــز 
در ســما کســب کردیــم. در واقــع پژوهش هــای دانــش آمــوزی کــه در ســما 
انجــام شــده بــود بــه عنــوان بهتریــن پژوهش هــای دانــش آمــوزی شــناخته 

شــد.
او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود دربــاره چالش هــای پیــش روی 
ــود دارد  ــگران وج ــرای پژوهش ــه ب ــی ک ــن مانع ــت: مهم تری ــگران گف پژوهش
ــد دانشــگاه آزاد اســامی  ــه صنعــت اســت؛ رویکــرد جدی اتصــال پژوهــش ب
حرکــت بــه ســمت پژوهش هــای هدفمنــد و اثربخــش و مســئله محــور بــودن 
ــد و  ــای هدفمن ــز پژوهش ه ــال نی ــعار امس ــت. ش ــه اس ــا در جامع پژوهش ه
ــه  ــی ک ــن چالش ــم مهم تری ــر می کن ــوده و فک ــن ب ــای ارزش آفری فناوری ه

ــا جامعــه و صنعــت اســت. امــروزه وجــود دارد ارتبــاط پژوهشــگران ب
ــل شــکل  ــد نوعــی اعتمــاد متقاب ــدم بای ــد کــرد: معتق ــان تاکی نقــش در پای
ــرای  ــت ب ــم صنع ــد و ه ــاد کن ــت اعتم ــه صنع ــگاه ب ــم دانش ــه و ه گرفت
رفــع مشــکات خــود بــه دانشــگاه مراجعــه کنــد. در نهایــت پژوهــش بایــد 

ــد. ــه باش ــاز جامع ــا نی ــب ب ــوده و متناس ــش ب نتیجه بخ

ــا حضــور اعضــای شــورای  ــی ب ــم انتخابات جلســه ســتاد پیشــگیری از جرای
تأمیــن شهرســتان نجــف آبــاد، لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد 
ــوری،  ــانه های کش ــاب رس ــری از اصح ــع کثی ــاد و جم ــف آب ــامی نج اس
ــتان در  ــن شهرس ــی ای ــای اجتماع ــبکه ه ــاالن ش ــی و فع ــتانی، محل اس
فرمانــداری ویــژۀ نجــف آبــاد برگــزار شــد، در ضــرورت اثرگــذاری اصحــاب 

ــت. ــی ســخن گف ــرای ایجــاد فضــای شــور و نشــاط انتخابات ــانه ب رس
ــاز  ــر مج ــاز و غی ــق مج ــۀ مصادی ــن نام ــریح آئی ــا تش ــی ب ــدس راع مهن
ــاالن  ــه، از فع ــر در جلس ــانه حاض ــاب رس ــرای اصح ــی ب ــات انتخابات تبلیغ
ــه صحــت ســنجی  رســانه ای و شــبکه هــای اجتماعــی خواســت نســبت ب
ــون را  ــند و قان ــته باش ــژه داش ــیت وی ــار حساس ــت انتش ــوای در دس محت
ــا  ــانه ه ــوای نادرســت در خروجــی رس ــات و محت ــا اطاع ــد ت ــت کنن رعای
قــرار نگیــرد و اصحــاب رســانه مرتکــب جرایــم مرتبــط بــا فضــای مجــازی و 

ــوند. ــی نش ــات انتخابات ــم تبلیغ جرای
ــان اینکــه اســتفاده از اماکــن  ــا بی ــاد ب ــژۀ نجــف آب ــدار شهرســتان وی فرمان
ــوع  ــی ممن ــای انتخابات ــی نامزده ــات انتخابات ــرای تبلیغ ــی ب و وســایل دولت
ــان  ــامی و طرفدارانش ــورای اس ــس ش ــات مجل ــان انتخاب ــت از داوطلب اس
ــنبه  ــج ش ــی )پن ــات انتخابات ــی تبلیغ ــازۀ زمان ــاً در ب ــرد صرف درخواســت ک
2۴ بهمــن مــاه تــا پنــج شــنبه ۱ اســفندماه( و تــا 2۴ ســاعت پیــش از آغــاز 
زمــان اخــذ رأی، بــا رعایــت قوانیــن مربوطــه، نســبت بــه تبلیغــات انتخاباتــی 

خــود اقــدام کننــد.
وی گفــت: تبلیــغ نامزدهــای انتخابــات مجلــس شــورای اســامی در جرایــد، 
ــات  ــی تبلیغ ــازۀ زمان ــک( در ب ــط )الکترونی ــای برخ ــانۀ ه ــریات و رس نش

ــع اســت. ــون مطبوعــات بامان ــا در نظــر گرفتــن قان ــی ب انتخابات
حجــت االســام سیدحســین حســینی رئیــس دادگســتری شهرســتان نجــف 
ــری  ــای خب ــانه ه ــوب، رس ــد مکت ــاز جرای ــش ممت ــه نق ــاره ب ــا اش ــاد ب آب
برخــط و فضــای مجــازی در فرآینــد شــورآفرینی و مشــارکت افزایــی 
انتخابــات مجلــس شــورای اســامی، تصریــح کــرد: رســانه هــا در ســه مقولــۀ 
ایجــاد فضــای انتخاباتــی در جهــت افزایــش مشــارکت مــردم، تبییــن آراء و 
نظــرات نامزدهــای انتخاباتــی بــرای مــردم بــا هــدف شناســاندن نامزدهــا بــه 
آحــاد جامعــه و اقنــاع مخاطبــان و شــهروندان بــرای حضــور پــای صنــدوق 

هــای رأی و انتخــاب نامــزد اصلــح، مــی تواننــد اثــر گــذار باشــند.
ــق  ــان مصادی ــۀ عمومــی جــرم و بی ــا تشــریح جنب ــاد، ب دادســتان نجــف آب
ــانه  ــاب رس ــت، از اصح ــل گذش ــر قاب ــم غی ــت و جرای ــل گذش ــم قاب جرای
خواســت نســبت بــه حساســیت هــای قومــی، جغرافیایــی و مذهبــی هوشــیار 
ــا  ــز از دو قطبــی ســازی هــای اختــاف افکــن، فضــای ب ــا پرهی باشــند و ب

ــد. ــی را فراهــم کنن نشــاط و ســالم انتخابات
حســینی بــا برشــمردن برخــی از مصادیــق جرایــم انتخاباتــی، تــاش بــرای 
کاهــش مشــارکت مــردم در انتخابــات، انتشــار مطلــب در راســتای تحریــم 
انتخابــات، نشــر هجویــات و مطالــب توهیــن آمیــز، درج تبلیغــات نامزدهــای 
ــع  ــر واق ــب غی ــار مطال ــات، انتش ــی تبلیغ ــد قانون ــارج از موع ــی خ انتخابات
دربــارۀ گــروه هــای سیاســی و رقبــای انتخاباتــی، اســتفاده از ســایت هــا و 
پورتــال هــای دولتــی در راســتای تبلیغــات انتخاباتــی، نشــر محتــوای رعــب 
ــا هــدف تخریــب نظــام را از جملــۀ مصادیــق غیــر  آفریــن و نشــر محتــوا ب
قابــل گذشــت جرایــم انتخاباتــی عنــوان و تصریــح کــرد: مســئوالن امنیتــی و 

قضایی در مواجهه با تخلفات و جرایم انتخاباتی، کوتاه نخواهند آمد.
ــز در  ــاد نی ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــی انتظام ــی، فرمانده ــرهنگ باباکان س
ــاب  ــانه، از اصح ــاب رس ــرای اصح ــت ب ــا آرزوی موفقی ــاه و ب ــخنانی کوت س
رســانه و فعــاالن شــبکه هــای اجتماعــی خواســت در راســتای ایجــاد شــور و 
نشــاط انتخاباتــی و تشــویق مــردم بــرای مشــارکت حداکثــری در انتخابــات، 

فعالیــت رســانه ای خــود را دنبــال کننــد.
ــز،  ــاد نی ــت شهرســتان نجــف آب ــه مقاوم ــواری، جانشــین ناحی ســرهنگ ان
ــارکت  ــه مش ــهروندان ب ــب ش ــن و ترغی ــی، تبیی ــرت افزای ــنگری، بصی روش
در انتخابــات را خــط مشــی ســپاه در مواجهــه بــا انتخابــات مجلــس 
شــورای اســامی عنــوان کــرد و بــا نهــی اعضــای بســیج و ســپاه از فعالیــت 
ــپاه،  ــی در کســوت بســیج و س ــای انتخابات ــه نامزده ــا علی ــه ی ــی ل انتخابات
هرگونــه فعالیــت انتخاباتــی ایــن افــراد را منــوط بــه اســتعفا و کنــاره گیــری 
ــانه خواســت موضــع شــخصی  ــاب رس ــپاه دانســت و از اصح از بســیج و س
ــه عنــوان  ــه بســیج و ســپاه را ب و رقابــت هــای انتخاباتــی افــراد منتســب ب
موضــع رســمی و خــط مشــی ســپاه منعکــس نکننــد چــرا کــه ســپاه صرفــاً 
ــح ورود  ــزد اصل ــای انتخــاب نام ــق و معیاره ــا مصادی ــط ب در مباحــث مرتب
مــی کنــد و در راســتای بصیــرت افزایــی، ترغیــب شــهروندان بــه مشــارکت 
ــر  ــات رهبــری گام ب ــی انقــاب و منوی حــد اکثــری و تبییــن مواضــع اصول

ــی دارد. م
ــه  ــان اینک ــا بی ــز ب ــاد نی ــف آب ــتان نج ــات شهرس ــئول اداره کل اطاع مس
مصــرف رســانه ای در کشــور بــه شــدت افزایــش پیــدا کــرده اســت و شــبکه 
هــای اجتماعــی انحصــار رســانه ای را شکســته انــد و محتــوای منتشــر شــده 
در رســانه هــا در جهــت کــم عمــق شــدن و محتــوای زرد در حــال گســترش 
ــری  اســت و ویژگــی هــای شــبکه هــای اجتماعــی، امــکان مســئولیت پذی
ــت  ــرده اس ــلب ک ــده را س ــر ش ــوای منتش ــه محت ــبت ب ــخگویی نس و پاس
ــا ضمــن حفــظ آرامــش و ثبــات شهرســتان،  از اصحــاب رســانه خواســت ت
مطالبــات اجتماعــی مــردم را منصفانــه و فــارغ از ســوگیری هــای تخریبــی، 

منعکــس کــرده و بــه گــوش مســئوالن برســانند.
ــازی، در  ــای مج ــتان در فض ــاالن شهرس ــانه و فع ــاب رس ــان، اصح در پای
ــه تبییــن آراء و نظــرات  حضــور کارگــروه پیشــگیری از جرایــم انتخاباتــی ب

ــد. ــود پرداختن خ
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

به مناسبت تشکیل شورای عالی انقاب فرهنگی به فرمان امام خمینی )ره(

ــت شــورا و وظایــف خطیــر آن در حوزه هــای مختلــف  ــر اهمّی رهبــر معّظــم انقــاب اســامی، همــواره ب

ــا  ــي ب ــاد مل ــی در جه ــزی و اصل ــتاد مرک ــه »س ــی از آن ب ــر مختلف ــد و در تعابی ــد کرده ان ــگ تأکی فرهن

بي ســوادي و عقب ماندگــي علمــي و تبعّیــت فرهنگــي«، »اتــاق فرمــان فرهنگــي کشــور«، »ســتاد عالــي 

ــد. ــاد کرده ان ــور« و... ی ــی کش ــرارگاه فرهنگ ــور«، »ق ــتگاه هاي کش ــي دس ــي و علم فرهنگ

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 خاق 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- پاک 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 کوثرپاک 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

زیر نظر استاد حجتی

زیر نظراساتید برتر هنرهای تجسمی

برخی از فیلم های آذر ماه سینما سیار


