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 محمدمغــزی نجــف آبــادی  شــهردار نجــف آبــاد در دفتــر خویــش میزبــان دکتــر فریــدون اهلل یــاری مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اســتان ، علــی ســاعدی فرمانــدار فالورجــان، منوچهــر مــرادی مشــاور شــهردار اصفهــان و ســید صالــح درخشــان معــاون میــراث 

ــود. فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان اصفهــان ب
در ایــن جلســه کــه مهنــدس پزشــکی ریاســت شــورای اســالمی شهرســتان و دبیــر شــورای اســالمی شــهر ، مهنــدس حجتــی خزانــه دار شــورای 
اســالمی شــهر،  ، آســیابانی و پوراســماعیلی اعضــای شــورای اســالمی شــهر، مهنــدس احمــدی معــاون برنامــه ریــزی و توســعه منابــع انســانی، 
مهنــدس ســلیمانی مشــاور شــهردار و تنــی چنــد از مدیــران دیگــر شــهری نیــز حضــور داشــتند پیرامــون بافــت شــهری نجــف آبــاد و ظرفیــت 

هــا و پتانســیل هــای حــوزه گردشــگری نیــز بحــث و تبــادل نظــر شــد.
شــهردار نجــف آبــاد ضمــن ارایــه توضیحاتــی درخصــوص برنامــه هــای مدیریــت شــهری در حــوزه گردشــگری ، تملــک خانــه هــای تاریخــی، گذر 

فرهنــگ و هنــر هفــت بــرج خــارون ،کمــک بــه احیــا بافــت تاریخــی و ســنتی شــهر، اســتقبال ازبهــار و...توضیحاتــی ارایــه نمــود.
وی همچنیــن درخصــوص بــاغ مــوزه شــهر، بــاغ گل هــا و بوســتان زندگــی مــواردی را بیــان داشــت و افــزود در پــروژه بوســتان زندگــی شــاهد 

ــاد هســتیم کــه مراکــز گردشــگری، اقامتــی و توریســتی در  ــه شرق)گلســتان شــهدا( نجــف آب ــی از غــرب )هفــت لتــی( ب ــارک طول اجــرای پ
اطــراف آن تعبیــه خواهــد شــد  و خانــواده هــا جهــت بهــره منــدی از آن چنــد روزی برنامــه ریــزی خواهنــد کــرد.

محمــد مغــزی نجــف آبــادی ابــراز امیــدواری کــرد بــا عنایــت بــه فعالیــت هــای انجــام شــده مدیریــت شــهری ، نــگاه ویــژه ای توســط اداره کل 
ــار و شــهادت و مباحــث  ــا درنظــر کــردن ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای معنــوی ، ایث میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان ب

گردشــگری و صنایــع دســتی شــهر نجــف آبــاد لحــاظ گــردد.
اعضــای شــورای شــهر نیــز در ســخنانی ضمــن تشــکر از مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان در خصــوص حمایــت 
ــر  ــهرهای برت ــره ش ــاد در زم ــف آب ــراردادن نج ــی و ق ــتار معرف ــتان ، خواس ــف اس ــای مختل ــیون ه ــاد در کمیس ــف آب ــتان نج ــژه از شهرس وی

گردشــگری شــدند.
ادامه صفحه 3
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

.

»بــرگ عــدم اصابــت قرعــه« برگــه ای کــه وزارت جنــگ پهلــوی بــرای معافیــن از خدمــت 
ســربازی صــادر مــی کــرد. ایــن برگــه کــه خــرداد ۱۳۳۶ صــادر شــده، متعلــق بــه دکتــر 
نعمــت اهلل ایــزدی از چهــره هــای فرهیختــه و شــناخته شــده نجــف آبــاد اســت کــه اخیــرا 

انتشــارات مهــر زهــرا، تدویــن کتــاب خاطراتــش را شــروع کــرده اســت.
در آن زمــان، مشــموالن اعــزام بــه نظــام وظیفــه در صــف ایســتاده و از داخــل کیســه ای 
قرعــه بــر مــی داشــتند. ایــن قرعــه، تعییــن مــی کــرد چــه کســی بایــد  مــی رفــت خدمــت 

و چــه کســی معــاف مــی شــد.

برگ عدم قرعه

جلســه شــورای اداری شهرســتان باحضــور محمــد باقــر الفــت معــاون اجتماعــی 
و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضائیه و ســایر مســئولین شــهری و شهرســتان 

نجــف آبــاد در ســالن کنفرانــس اندیشــه فرهنگســرای خــارون برگــزار گردید

حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جلسه شورای اداری شهرستان

دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد جامــع مســتقل نجف آبــاد در یــک مــاه 
اخیــر موفــق بــه کســب ســه جایــگاه در بعــد بین المللــی شــده اســت.

ــوآوری انــرژی در کــره  کســب مــدال طــالی جشــنواره بین المللــی ن
جنوبی )Bixpo 20۱9( و کســب مدال نقره در نمایشــگاه و مســابقات 
 ARCA( بین المللــی اختراعــات و نوآوری هــای کشــور کرواســی
ــگاهی  ــد دانش ــالق آن واح ــه و خ ــجویان نخب ــط دانش 20۱9( توس
ــأت علمــی  ــور عضــو هی ــر آرش کریمی پ ــای دکت ــن آق ــرار گرفت و ق

آن واحــد، در جمــع یــک درصــد پراســتنادترین پژوهشــگران جهــان 
ــن  ــر در بی ــتناد برت ــگران پراس ــه اول پژوهش ــال 20۱9 و رتب در س
ــده  ــا نماین ــوان تنه ــور به عن ــی کش ــی و غیردولت ــگاه های دولت دانش
ــه ایــن افتخــارات محســوب مــی شــوند. دانشــگاه آزاد اســالمی از جمل

ــی،  ــور در پیام ــگاه آزاد کش ــس دانش ــی ریی ــدی طهرانچ ــد مه محم
ــه اســت. ــک گفت ــا را تبری ــت ه ــن موفقی کســب ای

کسب 3 موفقیت بین المللی توسط دانشگاه آزاد اسالمی نجف  آباد

بــه مناســبت دوازدهــم آذر مــاه روز جهانــی معلــوالن، در نشســتی بــا حضــور فرمانــدار و 
ریاســت اوقــاف شهرســتان و مدیــر عامــل خیریــه معلــوالن، قــرارداد ســاخت آموزشــگاه 
امــام علــی )ع( ویــژه آمــوزش معلــوالن در زمیــن هــزار متــر مربعــی اهدایــی حســین و 

عفــت چهــره ســاز امضــاء شــد.
در زمیــن ایــن موقوفــه کــه ارزش فعلــی آن بیــش از یــک و نیــم میلیــارد تومــان بــرآورد 
ــه  ــک مجموع ــن ی ــک خیری ــا کم ــتان ب ــوالن شهرس ــه معل ــن خیری ــود، انجم ــی ش م

ــد ســاخت. آموزشــی خواه
ــه عنــوان رییــس اوقــاف شهرســتان،  در ایــن جلســه، حجــت االســالم روح اهلل بیــدرام ب
ــدار و طــراوت مدیــر عامــل انجمــن خیریــه معلــوالن حضــور داشــتند. مجتبــی راعــی فرمان

نجــف آبــاد، یکــی از باالتریــن آمارهــای معلــوالن را در ســطح اســتان اصفهــان بــه خــود 
اختصــاص داده اســت.

وقف یک و نیم میلیارد تومانی برای معلوالن 

ســالن شــهروند فرهنگســرای خــارون نجــف آبــاد، میزبــان یــادواره یــک شــهید 
ــودش  ــهر خ ــی در ش ــه حت ــاوت ک ــهید متف ــک ش ــرای ی ــادواره ای ب ــود. ی ب

چنــدان شــناخته شــده نیســت.
در ایــن برنامــه کــه بــا اطــالع رســانی و تبلیغــات محیطــی و مجــازی خــوب در 
کنــار محتــوای قابــل توجــه و طــی چندیــن مــاه برنامــه ریــزی و تــالش برگــزار 
ــوان  ــه جــرات مــی ت ــی زد کــه ب ــک جــوان مســتند ســاز حــرف های شــد، ی
ادعــا کــرد کــه در چنــد ســال اخیــر کمتــر شــاهد بیــان آن هــا در نجــف آبــاد 

بــوده ایــم.
»جــواد موگویــی« ســازنده مســتند و نویســنده کتــاب »اســرار آیــت«، از شــهید 
دکتــر ســید حســن آیــت و ابعــاد شــخصیتی مختلــف او گفــت. از بصیرتــش در 
ــان  ــری اش در زم ــده نگ ــوذی و آین ــای نف ــان ه ــا جری ــه ب ــایی و مقابل شناس

تدویــن قانــون اساســی.
ــف ســاخته،  ــون مســتند هــای سیاســی و اجتماعــی مختل ــی کــه تاکن موگوی
ــت:  ــال ۸۸ گف ــت در س ــهید آی ــتندش از ش ــاخت مس ــاز س ــه آغ ــاره ب ــا اش ب
خیلــی تعجــب کــردم کــه راجــع بــه ایــن شــهید کــه نماینــده مجلــس بــوده، 
در هیــات رییســه خبرنــگان قانــون اساســی عضویــت داشــته و جــزء شــاخص 
ــی در  ــز خاص ــا چی ــده، تقریب ــی ش ــوب م ــالب محس ــای انق ــره ه ــن چه تری

فضــای مجــازی مــا وجــود نداشــت.
موگویــی ادامــه داد: آیــت را بایــد یکــی از معــدود شــهدایی دانســت کــه حتــی 
بعــد از شــهادت شــان هــم زیــر تیــغ سانســور و ایــراد انــواع تهمــت هــا قــرار 
داشــته انــد و دلیــل اصلــی آن را بایــد روشــنگری هــای ایــن شــخصیت بــر ضــد 

جریــان هــای نفــوذی، ملــی گراهــا و امثــال بنــی صــدر دانســت.
ایــن مســتند ســاز جــوان از ســه اقــدام شــاخص شــهید آیــت بــه عنــوان دالیــل 
ــتی  ــورد را بایس ــن م ــت: اولی ــار داش ــرد و اظه ــاد ک ــا او ی ــمنی ب ــی دش اصل
ــه در  ــت فقی ــدن اصــل والی ــرد او در گنجان ــه ف ــه تــالش منحصــر ب ــوط ب مرب
ــرت تمــام موضــوع ســپاه را در  ــا بصی ــن ب ــون اساســی دانســت. او همچنی قان
ــی  ــی و انقالب ــای مردم ــکل ه ــی از تش ــد خیل ــا همانن ــی آورد ت ــون اساس قان

ــت هــا نشــود. ــه دســت دول ــودی تدریجــی ب دچــار اســتحاله و ناب
ســخنران اصلــی یــادواره شــهید آیــت در نجــف آبــاد ادامــه داد: دیگــر شــاهکار 
آیــت را بایــد افشــاگری هویــت واقعــی بنــی صــدر و طرفــداران او در مقطعــی 
دانســت کــه متاســفانه اکثریــت جامعــه و حتــی بســیاری از شــهدای انقــالب از 
ــازرگان کــه معــادل امــروزی اش  ــد. او حتــی وقتــی ب ــداری مــی کردن او طرف
»محمــد مرســی« در مصــر اســت بــه نخســت وزیــری ایــران رســید، گفتــه بــود 

»انقــالب اختــه شــد«
ــه  موگویــی ســومین مقطــع حســاس تاثیــر گــذاری شــهید آیــت را مربــوط ب
انتخــاب میــر حســین موســوی بــه عنــوان وزیــر امــور خارجــه کشــور بعــد از 
ــه  فاجعــه هفتــم تیــر ســال ۶0 دانســت و اضافــه کــرد: ایــن شــهید بصیــر، ب

خوبــی موســوی را شــناخته بــود و در چندیــن ســخنرانی نســبت بــه انتخابــش 
هشــدار داده بــود ولــی کســی توجــه نکــرد تــا در نهایــت 2۸ ســال بعــد همــه 

فهمیدنــد کــه پیــش بینــی هــای آیــت درســت بــوده اســت.
ــرای  ــاب و ســه ســال ب ــرای نوشــتن کت ــن مســتند ســاز کــه پنــج ســال ب ای
ــت  ــری از صحب ــت گذاشــته در بخــش دیگ ــت وق ســاخت مســتند شــهید آی
هــای خــود بــا هشــدار نســبت بــه تحریــف تاریــخ معاصــر کشــور اعــالم کــرد: 
مهــم تریــن ویژگــی و دلیــل بصیــرت شــهید آیــت، مطالعــات زیــاد و احاطــه او 
بــه تاریــخ معاصــر بــود؛ یعنــی همــان چیــزی کــه نســل جــوان مــا از آن بــی 
ــوادث  ــه در ح ــد ک ــی بینی ــی م ــی اطالع ــن ب ــر همی ــه خاط ــره اســت و ب به
مختلــف کشــور و حتــی منطقــه، کســانی کــه دســت بــه اغتشــاش مــی زننــد، 

ــان هجــده تــا بیســت و پنــج ســال هســتند. جوان
ــاد  ــی انتق ــای متول ــتگاه ه ــتر دس ــی« بیش ــن از کار» تبلیغ ــی همچنی موگوی
داشــت و اضافــه کــرد: کارمــان شــده تبلیــغ کــردن بــدون تبییــن و روشــنگری. 
هنــوز بــرای نســل جــوان مــان از منافقیــن و جنایــت هــای آن هــا نگفتــه ایــم. 
ــرای شــبهه افکنــی هــای  فتنــه ۸۸ را روشــن نکــرده ایــم و جــواب خاصــی ب

دشــمن نداریــم.
ســخنرانی حجــت االســالم حســناتی امــام جمعــه نجــف آبــاد و اجــرای ســرود 
و پخــش کلیــپ از دیگــر بخــش هــای یــادواره شــهید دکتــر ســید حســن آیــت 

محســوب مــی شــدند.

یادواره شهید آیت در نجف آباد

ــدان  ــه 2۶ آذر ۵۷ در زن ــت ک ــادی اس ــف آب ــک نج ــه ی ــق ب ــپ متعل ــمت چ ــر س تصوی
ــاد  ــم محــرم ۵۷ )2۱ و22 آذر( نجــف آب ــم و دوازده ــده اســت. یازده ــه ش ــان گرفت اصفه
آبســتن حــوادث خونینــی بــود کــه طــی آن نزدیــک بــه بیســت نفــر بــه شــهادت رســیدند. 

حــدس بزنیــد ایــن فــرد چــه کســی اســت.
ــه ایــن  ــال، حتــی یــک نفــر هــم ب ــر در کان ــن تصوی چنــد روز بعــد از بارگــزاری اولیــه ای
ــای  ــره ه ــزدی« از چه ــت اهلل ای ــر نعم ــر »دکت ــورد نظ ــخص م ــداد. ش ــواب ن ــوال ج س
ــون  ــه تاکن ــوت ک ــش کس ــاعر پی ــنده و ش ــن نویس ــت. ای ــاد اس ــف آب ــده نج ــناخته ش ش
چندیــن کتــاب در موضوعــات ادبــی و علمــی منتشــر کــرده، مســئولیت هــای متعــددی در 
آمــوزش و پــرورش و دیگــر ارگان هــای شــهر در مقطــع قبــل و بعــد از انقــالب داشــته. در 
ــه آتــش کشــیده شــد کــه  ــه نیــز ب ــاد، چندیــن خان حــوادث خونیــن محــرم ۵۷ نجــف آب
یکــی شــان خانــه دکتــر ایــزدی بــود. در همیــن روزهــا او را دســتگیر و مــورد ضــرب و شــتم 
ــاد و اصفهــان نگــه داشــتند. ــدان شــهربانی نجــف آب ــرای چندیــن روز در زن ــرار داده و ب ق

ــده  ــری کنن ــل پیگی ــازی دارد و جــزء پیشــگامان عوام ــرای داروس ــزدی دکت نعمــت اهلل ای
ــون  ــاد همچ ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــار تاریخ ــت آث ــی و مرم ــت مل ــد ثب ــی مانن کارهای
مجموعــه تاریخــی هفــت بــرج خــارون و ســقاخانه ی مســجد نصیــر بــوده اســت. چنــدی 

ــل شــد. ــاد تجلی ــدگار در نجــف آب ــره مان ــک چه ــوان ی ــه عن پیــش از او ب

شناسایی یک زندانی
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فرهنگی اقتصادی 

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 اســالمی ایــران در جبهــه 
ــای کالن 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 مالحظــه هرگونــه 

مقام سوم مسابقات جودو قهرمانی جوانان کشوراکران »منطقه پرواز ممنوع « در نجف آباد
 

بانــوان جــودوکار شهرســتان نجــف آبــاد همــراه بــا تیــم اســتان
ــب  ــه کس ــق ب ــور موف ــان کش ــودو جوان ــی ج ــابقات قهرمان در مس

ــدند. ــی ش ــوم تیم ــام س مق
ــا حضــور جــودوکاران نجــف  ــوان اســتان اصفهــان ب تیــم جــودو بان
آبــادی خــود پریســا و رعنــا عیــدی ونــدی و نســرین محمدصالحی و 
بــه مربیگــری فــروغ رضایــی نایــب رییــس هیــات جــودو شهرســتان 
نجــف آبــاد در هجدهمیــن دوره مســابقات قهرمانــی جوانــان کشــور 
پــس از تیــم هــای همــدان و ارســتان بــه مقــام ســوم دســت یافــت.

 ایــن مســابقات بــا حضور200جــودوکار از ۱9 اســتان بــه میزبانــی 
ــه  ــق ب ــی موف ــرین محمدصالح ــه نس ــد ک ــزار ش ــزد برگ ــتان ی اس
ــب  ــه کس ــق ب ــدی موف ــدی ون ــس عی ــال و پردی ــدال ط ــب م کس

ــره شــد. ــدال نق م
ــول  ــان بت ــتان اصفه ــی اس ــا داور اعزام ــا تنه ــت ه ــن رقاب در ای

پورشــبان از نجــف آبــاد بودنــد.
مربی و سرپرست تیم اعزامی : فروغ رضایی

تنها داور اعزامی از استان : خانم بتول پورشبان
مقام های کسب شده

نسرین محمد صالحی)نجف آباد( وزن 44- کیلوگرم - مقام اول
پردیس عیدی وندی )نجف آباد( وزن ۵۷- کیلوگرم - مقام دوم

نیلوفریوسفی وزن 4۸-کیلوگرم - مقام سوم
ــی ــوم تیم ــام س ــرم- مق ــو گ ــه وزن ۵2- کیل ــی بیش ــم اصالن مری

نشست هم اندیشی بررسی طرح های شبکه خالق 
ــوان و  ــرای فراخ ــور اج ــه منظ ــالق  ب ــهر خ ــای ش ــبکه ه ــه  ش ــن جلس اولی
انتخــاب و معرفــی شــهرهای خــالق فرهنــگ و هنــر ایــران و اســتناد بــه بیانیــه 
ــور   ــا حض ــه ( ب ــت برکات ــری ) دام ــم رهب ــام معظ ــالب « مق » گام دوم انق
مســئولین و صاحــب نظــران و روســای  انجمــن هــای هنــری شهرســتان در  
ــزار  ــاد برگ ــی ورزشــی شــهرداری نجــف آب ــی اجتماع ــازمان فرهنگ محــل س

شــد .
ــت را   ــن نشس ــزاری ای ــدف برگ ــالمی ه ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
کشــف ، جــذب و پــرورش اســتعدادها و حمایــت از پیشــنهادات نــو و خالقانــه  
ــوان کــرد . ــه ایجــاد شــهر خــالق  عن ــدار و بومــی در زمین ــر بخــش و پای و اث

ــده شــهرهای خــالق از  ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوح موســوی ب ســید حســن ل
طــرف وزرات فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ابــالغ شــده اســت گفــت : بــا توجــه 
ــی  ــیل باالی ــا و پتانس ــت ه ــاد دارای ظرفی ــف آب ــتان نج ــه شهرس ــه اینک ب
ــاخه  ــاب ۳ ش ــد ؛ انتخ ــی باش ــری م ــی هن ــای فرهنگ ــه ه ــی عرص در تمام
موضوعــی در زمینــه خوشنویســی ، قلــم زنــی و ادبیــات ) شــعر و داســتان(  بــا 
توجــه بــه  ظرفیــت شهرســتان و در راســتای ترویــج فرهنــگ و هنــر ، تقویــت  
حلقــه هــای گــم شــده ، اســتفاده از توانمنــدی هنرمنــدان شــاخص و برجســته 
ــور  ــاخه مذک ــه ش ــر در س ــگ و هن ــش فرهن ــدن نق ــگ ش ــتان و پررن شهرس

انجــام شــد .
ــش  ــر بخ ــالق و اث ــای خ ــرح ه ــت از ط ــت را حمای ــن نشس ــزاری ای وی برگ
عنــوان نمــود و اظهــار امیــدواری کــرد بــا تبــادل نظــر و برنامــه ریــزی اصولــی 

ــه  ــاد را ب ــتان نجــف آب ــم شهرس ــوط بتوانی ــای مرب ــه ارگان ه ــت هم و حمای
عنــوان شــهر خــالق در زمینــه هــای فــوق معرفــی نماییــم و گامــی در جهــت 

رونــق اقتصــاد فرهنــگ و هنــر برداریــم .
درایــن جلســه پــس از بحــث و تبــادل نظــر اعضــاء حاضــر در خصوص تشــکیل 
کمیتــه هــای فرهنگــی و هنــری در ایــن حخصــوص  تصمیماتــی گرفته شــد .

تکواندوکاران نجف آباد در مسابقات 
لیگ برتر پومسه کشور

ــدوکاران  ــور تکوان ــا حض ــان ب ــتان اصفه ــوان اس ــدو بان ــم تکوان تی
ــاد، ــف آب ــلمانی زاده از نج ــه س ــری فهیم ــه مربیگ ــاد و ب ــف آب نج

 در پایــان هفتــه ششــم از دور برگشــت لیــگ برتــر پومســه کشــور 
بــا اقتــدار بــر ســکوی قهرمانــی ایســتاد.

مقام های کسب شده تکواندو کاران نجف آباد :
جوانان :

زهره افضل مقام سوم انفرادی
زیر ۱4 سال :

 زهرا خانیان مقام اول تیمی
زیر ۱2 سال :

نرگس بلغند مقام اول انفرادی
نرگس غالمی مقام دوم انفرادی

مریم محمدی مقام سوم انفرادی
مربی تیم : فهیمه سلمانی زاده

کسب 6 مدال در مسابقات بوکس استان اصفهان
 

ــتان  ــس اس ــابقات بوک ــاد در مس ــتان نجــف آب بوکســورهای شهرس
شــدند. مــدال   ۷ کســب  بــه  موفــق  اصفهــان 

مســابقات بوکــس اســتان بــه مناســبت بزرگداشــت روز اصفهــان در 
ــای در ســالن بوکــس  ــان روزه ــاالن و نوجوان ــای ســنی نونه رده ه

مجموعــه ورزشــی تختــی اصفهــان برگــزار شــد
ــی و  ــد بنــی جمال ــه مربیگــری امی ــاد ب کــه بوکســورهای نجــف آب
محمــد داودی موفــق بــه کســب 2 مقــام اول، ۱ مقــام دوم و ۳ مقــام 

ســوم شــدند.
فــرزاد عباســی، علــی رییســی و رضــا نظــری از نجــف آبــاد در ایــن 

رقابــت هــا قضــاوت کردنــد.
مقام های کسب شده :

محمدرضا عشقی- مقام اول
عرفان امیرخانی- مقام اول

ابوالفضل داودی - مقام دوم
رضا مهرافزا - مقام سوم

آرین حیدری- مقام سوم
وحید فتحی - مقام سوم

مربیان : امید بنی جمالی و محمد داودی
سرپرست : علی رئیسی )رییس هیات بوکس شهرستان نجف آباد

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

سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی 
ــا حضــور  ــاد ب ــه هــای عمومــی نجــف آب ســومین جلســه ی انجمــن کتابخان
اکثــر اعضــاء در ســالن اجتماعــات  فرمانــداری نجــف آبــاد بــه منظــور بررســی 
ــری اخــذ  ــه و پیگی ــد کتابخان ــه در مناطــق فاق ــدازی کتابخان ــری راه ان پیگی
ــتان  ــوز در شهرس ــد مج ــه فاق ــای مطالع ــالن ه ــا و س ــه ه ــوز کتابخان مج

تشــکیل شــد.
ــی  ــای عموم ــه ه ــن کتابخان ــس انجم ــدار و رئی ــه  فرمان ــدای جلس در ابت
شهرســتان ضمــن خیــر مقــدم بــه اعضــاء بــا قرائــت دســتور کار جلســه و بــا 
اشــاره بــه هــدف گــذاری شهرســتان  بــه عنــوان پایتختــی کتــاب مشــکالت 
ــرد و  ــوان ک ــی عن ــای اجرای ــتگاه ه ــای دس ــده تنگناه ــی از عم ــی را یک مال

ــز اهمیــت دانســت . ــی را حائ ضــرورت اســتفاده از ظرفیــت هــای مردم
ــی  هــم در ســطح شــهر و  مجتبــی راعــی گفــت : ترویــج کتــاب و کتابخوان
ــد کمــک  ــروش مــی توان ــد انجــام شــود و  آمــوزش و پ اماکــن عمومــی بای

ــد. ــه فرهنــگ ســازی نمای شــایانی ب
ــز و  ــازی مراک ــتاندارد س ــرای اس ــودرا ب ــالش خ ــرد ت ــان ک ــر نش وی خاط

ــم داد. ــام خواهی ــوز انج ــد مج ــای فاق ــه ه کتابخان
در ادامــه ســید حســن لــوح موســوی  رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
شهرســتان و دبیــر انجمــن کتابخانــه هــای عمومــی نجــف آبــاد در ســخنان 
ــا اعــالم  ــا  اشــاره بــه نقــش و اهمیــت  کتــاب  و کتابخوانــی  و ب کوتاهــی ب
ویــژه شــدن شــهردار و فرمانــدار شهرســتان در جشــن کتــاب اســتان  مطالبی 
را در خصــوص پایتختــی و شــهر کتــاب عنــوان نمــود و گفــت : بــا مدیریــت و 
برنامــه ریــزی بهینــه مــی تــوان فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی را در شهرســتان 

نهادینــه نماییــم.
ســپس احمــدی رئیــس اداره کتابخانــه هــای عمومــی شهرســتان  گزارشــی 
ــه هــای  ــی جلســه و فعالیــت هــای انجــام شــده در کتابخان ــات قبل از مصوب
دهــق ، یزدانشــهر ، علویجــه ، برگــزاری نمایشــگاه کتــاب ، آمایــش ســرزمین 

ــه در  ــا احــداث کتابخان ــدازی ی ــا آخــر ســال جــاری ، راه ان ــا ت ــه ه کتابخان
مناطــق فاقــد کتابخانــه ،  واریــز نیــم درصــد شــهرداری  و طــرح آشــتی بــا 

ــه نمــود . کتــاب  گزارشــی  ارائ
ــه  ــه ب ــر در جلس ــهرداران حاض ــی ش ــن و برخ ــاء انجم ــایر اعض ــه س در ادام
بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون فعالیــت هــای انجــام شــده در هفتــه کتــاب و 
ــد.  ــه هــا مــواردی را عنــوان نمودن ــا کتابخان ــی و فعالیــت مرتبــط ب کتابخوان
ــت  ــازی جه ــن از راه و شهرس ــذ زمی ــری اخ ــوص  پیگی ــن در خص همچنی
ــه  ــهری کتابخان ــای ش ــوی راهنم ــب تابل ــه در آزادگان ، نص ــاخت کتابخان س
بــرای کلیــه کتابخانــه هــای شهرســتان ، تســریع در پیگیــری پایتختــی کتاب 
توســط ادارات مربــوط ، انجــام دیــوار نــگاره بــا موضــوع کتــاب و کتابخوانــی 
در راســتای شــهر خــالق ، پیگیــری راه انــدازی شــهر کتــاب توســط بخــش 
خصوصــی و کمــک بــه تجهیــز کتابخانــه زنــدان بحــث و تبــادل نظــر گردیــد.

ــر داســارگر و  ــی امی ــه کارگردان ــرواز ممنــوع« ب ــم ســینمایی »منطقــه پ فیل
ــاد اکــران شــد. ــژاد، در شهرســتان نجــف آب تهیــه کنندگــی حامــد بامــروت ن

ــر  ــن خب ــالم ای ــا اع ــاد  ب ــف آب ــالمی نج ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
گفــت : اکــران فیلــم » منطقــه پــرواز ممنــوع « توســط اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی  و بــا همــکاری  موسســه فرهنگــی هنــری فرهنــگ ســازان معاصــر 
ــاد  ــا اســتقبال خــوب مخاطبیــن در شهرســتان نجــف آب در ســه ســانس و ب

،گلدشــت ، طالخونچــه و روســتای احمــد آبــاد اکــران شــد .
ــه  ــم ارزشــی » منطق ــه فیل ــه اینک ــاره ب ــا اش ــوح موســوی ب ســید حســن ل
پــرواز ممنــوع «  از جملــه فیلــم هــای تولیــد شــده جشــنواره مردمــی عمــار 
ــودک و  ــای ک ــم ه ــی فیل ــن الملل ــنواره بی ــن در جش ــش از ای ــت و پی اس
نوجــوان بــه نمایــش در آمــده اســت  گفــت : ایــن فیلــم در شــهرهای بــدون 

ســینما و محــروم از ســینما اکــران مــی شــود .
ــوع «  ــرواز ممن ــه پ ــم »منطق ــی فیل ــه اینکــه  مخاطــب اصل ــا اشــاره ب وی ب
ــی  ــای علم ــت ه ــتای فعالی ــم در راس ــن فیل ــت : ای ــتند ؛ گف ــان هس نوجوان
دانــش آمــوزان و دســتاوردهای علمــی نوجوانــان تهیــه شــده اســت و حــس 

ــارو مــی کنــد. ــاوری را در ایشــان ب خــود ب
ــرواز ممنــوع « روایتگــر داســتان ســه نوجــوان اســت کــه  ــم »منطقــه پ فیل
ــا پیــدا شــدن یــک  در حیــن آمــاده شــدن بــرای مســابقه ســاخت پهپــاد، ب
یوزپلنــگ در حوالــی محــل زندگیشــان ، وارد مســائل و درگیری هــای 

مختلــف و مهیجــی می شــوند .
یــادآور مــی شــود ایــن فیلــم در ســالن مجموعــه دختــران آســمان ،مخابــرات 
،دانشــگاه شــهید آیــت نجــف آبــاد و بســیجیان شــهر گلدشــت و همچنیــن در 
ــاد  ســالن اجتماعــات شــهر هــای طالخونچــه و حســینیه روســتای احمــد آب

زیبــا شــهر اکــران شــد .

ادامه از صفحه 1
ــه  ــاری در ایــن جلســه ضمــن تبریــک انتصــاب محمــد مغــزی ب دکتــر اهلل ی
عنــوان شــهردار نجــف آبــاد، بــا یــادآوری جایــگاه ویــژه ایــن شــهر در اســتان و 
کشــور خاطرنشــان ســاخت : نجــف آبــاد یکــی از قطــب هــای مهــم فرهنگــی، 
ــن شــهر درشــأن  ــد تــالش کنیــم ای تاریخــی و علمــی کشــور اســت کــه بای
ــه در دوره  ــری ک ــش مطــرح شــود و از زحمــات خــوب و موث ــگاه خوی و جای
هــای چهــارم و پنجــم شــوراهای اســالمی شــهر کــه توســط مدیریــت شــهری 
در ایــن حــوزه  در جهــت احیــای  اماکــن تاریخــی و گردشــگری و پتانســیل 

هــای مختلــف موجــود  صــورت گرفتــه نیــز تشــکر بــه عمــل آورد.
ــان  ــتان اصفه ــگری اس ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ضمــن اشــاره بــه جلســات و بازدیــد هــای خویــش از شــهرعلم، ایمــان و ایثــار 
ــات  ــم و اقدام ــوده ای ــن شــهر ب ــات بزرگــی در ای ــوان داشــت شــاهد اتفاق عن
مطلــوب شــهرداری نجــف آبــاد در نــوروز امســال باعــث شــد ایــن شــهر جــزء  

گزینــه هــای مطــرح و برتــر اســتان در حــوزه گردشــگری معرفــی گــردد
ــاد،  ــع دســتی نجــف آب ــاالی صنای ــت ب ــه ظرفی ــا اشــاره ب ــاری ب ــر اهلل ی دکت
عنــوان داشــت هــر شــهر را بایــد بــا ارزش هــای تاریخــی نهفتــه در درونــش 
شــناخت و مطــرح کــرد: فرهنــگ ایثــار و شــهادت، علــم ، دانــش و خالقیــت، 

هنــر و وجــود خانــه هــای تاریخــی و ســنتی و بــازار نجــف آبــاد از مهمتریــن  
شــاخص هــای ایــن شهرهســتندکه بایــد در بازتــاب ظرفیــت هــای آن پیگیری 

و اهتمــام ویــژه ای معمــول گــردد.
وی از دغدغــه هــای خویــش در دو موضــوع عصارخانــه اخالقــی و بــرج هــای 
دوقلــو صفــا گفــت و ضمــن یــادآوری چندیــن مــورد مشــابه ، از عــزم خویــش 
و مجموعــه میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان در حفاظــت 
ــر  ــن دو اث ــاً تملــک در جهــت بهــره منــدی شــهروندان از ای ــم و نهایت ، ترمی
ــاون مربوطــه  ــه مع ــان دســتورات الزم ب ــر داد و در پای ــرد خب ــه ف منحصــر ب
ــا  ــاد ب ــف آب ــل نج ــراث بالفع ــت می ــاص ثب ــه خ ــکیل کمیت ــوص تش در خص
همــکاری شــهرداری نجــف آبــاد و اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و 

گردشــگری اســتان را ابــالغ نمــود.
علــی ســاعدی فرمانــدار فالورجــان و منوچهــر مــرادی مشــاور شــهردار اصفهان 
بــا تبریــک انتصــاب شایســته شــهردار نجــف آبــاد ، بــه شــورای اســالمی شــهر 
نیــز بدلیــل انتخــاب هوشــمندانه شــخصی از بدنــه شــهرداری بــه ایــن ســمت 
تبریــک گفتــه و ابــراز امیــدواری کردنــد بــا انتخــاب شــهرداری خــالق ، فعــال 
ــداوم فعالیــت هــا و پیشــرفت  ــه شــاهد ت ــا وجــود تیمــی کاردان و باتجرب و ب

هــای خــوب شــهر نجــف آبــاد باشــیم.
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

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

ــت شــورا و وظایــف خطیــر آن در حوزه هــای مختلــف  ــر اهمّی رهبــر معّظــم انقــالب اســالمی، 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 اسالمی

* 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 اسالمی

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

گروه موسیقی فرهنگ سازان معاصر در جشنواره خرم 

ــا« در  ــهرزاده روی ــگ » ش ــرای آهن ــا اج ــر ب ــازان معاص ــگ س ــری فرهن ــی هن ــه فرهنگ ــوان موسس ــگاه ارغ ــیقی آموزش ــروه موس گ
ــد . ــرکت نمودن ــرم ش ــنواره خ جش

اعضای گروه موسیقی : 
خوانندگان : سهیل فنایی و حسین شیرزداخانی 

نوازندگان ویولون : محمد امین بهارلویی و روح االمین رســتمی
نوازندگان ســه تار : هستی شریعتی و مهدی محمدی

نوازنده سنتور: حمیدرضا بارانی
نوازنده تنبک : هما بارانی
نوازنده دف : ثمین امینی

قابــل ذکــر اســت کــه نوازنــدگان ســه تــار از شــاگردان آقــای علــی پنچــی پور،نوازنــده تنبــک از شــاگردان آقــای ســعید رفیعیــان ، 
نوازنــده دف از شــاگردان خانــم فــردوس کاوســی، خواننــدگان از شــاگران آقــای ســعید صفــری و نوازنــده ســنتور از شــاگردان خانــم 

پریســا حبیــب الهــی سرپرســت گــروه مــی باشــند.

زیر نظر استاد حجتی

زیر نظراساتید برتر هنرهای تجسمی

برخی از فیلم های آذر ماه سینما سیار


