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به دنبال بازدید از گذر فرهنگ و هنر نجف آباد )هفت برج خارون(

ای  منطقــه  ســمینار  اتمــام  از  پــس 
هــای  اســتانداری  گزینــش  مدیــران 
کشــور در اصفهــان، ایــن مدیــران در 
راســتای ادای احتــرام بــه شــهدا و شــهید 
ســرافراز محســن حججــی نجــف آبــادی 
ــور  ــاد حض ــف آب ــهدای نج ــان ش در یادم

ــد. یافتن
ــه  ــه و اقام ــت فاتح ــس ازقرائ ــران پ مدی
نمازجماعــت  ، توســط راویــان دفــاع 
مقــدس بــا زوایــای مختلــف دفــاع 
ــنا  ــار آش ــان و ایث ــهرعلم، ایم ــدس ش مق

ــدند. ش
ــذر  ــور در گ ــا حض ــان ب ــن ایش همچنی
ــارون  ــرج خ ــت ب ــر هف ــگ و هن فرهن
ــث  ــا مباح ــد از آن ب ــاد و بازدی ــف آب نج
ــع دســتی  فرهنگــی ، گردشــگری و صنای

ــد. ــنا گردیدن ــز آش ــاد نی ــف آب نج

جراحی و درمان های 
تهاجمی و کم تهاجمی

دکتر علی محمد طائف نیا
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

.

 بــه مناســبت هفتــه وحــدت و روز جهانــی دیابــت بــه همــت اداره ورزش و جوانان،شــهرداری 
ــت جنــان، شــبکه بهداشــت و درمان،هیــات  و ســازمان اجتماعــی، فرهنگــی و ورزشــی، دیاب
ــاق  ــرورش، ات ــوزش و پ ــی، اداره آم ــای همگان ــواری و ورزش ه ــه س ــی دوچرخ ــای ورزش ه
اصناف،خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت، بســیج ورزشــکاران و جامعــه ورزشــکاران یزدانشــهر 

برگــزار مــی شــود.
ــه  ــه صــورت همزمــان ب ــاد و یزدانشــهر ب ــاد، امیرآب ایــن همایــش در ســه مســیر از نجــف آب

ســمت ورزشــگاه آزادی اجــرا مــی شــود.
زمان : جمعه 2۴ آبان ماه ساعت 7:30 صبح

ــگاه آزادی /   ــمت ورزش ــه س ــی( ب ــام )باغمل ــدان ام ــاد ـ می ــف آب ــش : نج ــیرهای همای مس
یزدانشــهر ـ میــدان ولیعصــر بــه ســمت ورزشــگاه آزادی /  امیرآبــاد ـ پــارک ملــت بــه ســمت 

ــگاه آزادی ورزش
همراه با قرعه کشی و جوایز ارزنده

همایش بزرگ مشترک پیاده روی خانوادگی 

ــاد  ــد نجف آب ــامی واح ــگاه آزاد اس ــه داده دانش ــات م ــز تحقیق ــس مرک رئی
ــوان قطــب معمــاری  ــه عن ــاد ب گفــت: دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آب
ــازمانی  ــاری س ــز معم ــگاه مجه ــان، دارای آزمایش ــتان اصفه ــازمانی در اس س
اســت و بــه عنــوان یکــی از حامیــان علمــی همایــش پیشــرفت هــای معمــاری 

ــی حضــور دارد. ــداد مل ــن رخ ــازمانی در ای س
ــامی  ــگاه آزاد اس ــه داده دانش ــات م ــز تحقیق ــس مرک ــی رئی ــی اله ــر نب اکب
واحــد نجف آبــاد از برگــزاری ســومین همایــش ملــی پیشــرفت هــای معمــاری 
ــگاه  ــاد در دانش ــد نجف آب ــامی واح ــگاه آزاد اس ــت دانش ــا حمای ــازمانی ب س

ــر داد. ــی شــریف خب صنعت
نبــی الهــی گفــت: ســومین همایــش ملــی پیشــرفت هــای معمــاری ســازمانی 
ــا حمایــت دانشــگاه  ــداد ملــی معمــاری ســازمانی ب ــن روی ــه عنــوان بزرگتری ب
آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد در روزهــای 22 و 23 آبــان مــاه ســال جــاری در 

دانشــگاه صنعتــی شــریف برگــزار مــی شــود.
وی افــزود: ایــن همایــش بــا حضــور ســازمان هــای دولتــی مرجــع کشــور در 
حــوزه فنــاوری اطاعــات از جملــه شــورای اجرایــی فنــاوری اطاعــات کشــور، 
ســازمان اداری و اســتخدامی کشــور، ســازمان فنــاوری اطاعــات ایــران، شــرکت 
ــی  ــت علم ــا حمای ــازمانی و ب ــاری س ــوزه معم ــال در ح ــی فع ــای خصوص ه
دانشــگاه هــای دولتــی از جملــه دانشــگاه صنعتــی شــریف و دانشــگاه شــهید 

بهشــتی برگــزار خواهــد شــد.
ــاد  ــد نجف آب ــامی واح ــگاه آزاد اس ــه داده دانش ــات م ــز تحقیق ــس مرک رئی
ادامــه داد: حامیــان علمــی ایــن همایــش دانشــگاه هــای مجهــز بــه آزمایشــگاه 
ــام  ــی، ن ــم دولت ــد دانشــگاه مه ــار چن ــه در کن ــازمانی هســتند ک ــاری س معم

ــز مطــرح اســت. ــاد نی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آب
ــاد  اکبــر نبــی الهــی خاطرنشــان کــرد: دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آب
ــگاه  ــان، دارای آزمایش ــتان اصفه ــازمانی در اس ــاری س ــب معم ــوان قط ــه عن ب
مجهــز معمــاری ســازمانی اســت و بــه عنــوان یکــی از حامیــان علمــی همایــش 

پیشــرفت هــای معمــاری ســازمانی در ایــن رخــداد ملــی حضــور دارد.

ــور در  ــا حض ــاد ب ــف آب ــد نج ــامی واح ــگاه آزاد اس ــرد: دانش ــار ک وی اظه
کمیتــه علمــی همایــش، ارائــه کارگاه تخصصــی، ارائــه چنــد مقالــه تخصصــی و 
حضــور در نشســت تخصصــی تبــادل تجــارب دوره کارشناســی ارشــد معمــاری 
ســازمانی بــا توجــه بــه بــا راه انــدازی دوره کارشناســی ارشــد فنــاوری اطاعــات 
گرایــش معمــاری ســازمانی در ایــن واحــد دانشــگاهی در ایــن همایــش حضــور 

فعــال دارد.
ــن  ــت: ای ــاد گف ــف آب ــد نج ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــت علم ــو هیئ عض
همایــش بــا محورهــای مختلفــی همچــون معمــاری ســازمانی، تحــول 
دیجیتــال، دولــت الکترونیکــی، مهندســی ســازمان و فرآیندهــای کســب 
ــود و  ــی ش ــزار م ــاری و داده کاوی برگ ــوش تج ــرویس، ه ــی س و کار، مهندس
متخصصیــن حــوزه معمــاری ســازمانی از شــرکت هــای خصوصــی بــا برگــزاری 
کارگاه هــای تخصصــی و نشســت هــای کاربــردی، تجــارب خــود را بــه اشــتراک 

ــت. ــد گذاش خواهن

واحد نجف آباد قطب معماری سازمانی استان اصفهان است

ــزاری  ــاد از برگ ــف آب ــامی نج ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
جلســه ای بــه منظــور بررســی مطالبــات صاحبــان غرفــه هــای گــذر 
ــش فرهنــگ ســرای  ــس دان ــر در محــل ســالن کنفران فرهنــگ و هن

ــر داد. ــارون خب خ
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد گفــت : راه 
انــدازی طــرح گــذر فرهنــگ و هنــر شهرســتان در راســتای بررســی و 
پیگیــری دغدغــه هــای هنرمنــدان ایجــاد شــد تــا بتوانیــم بــه رونــق 

ــم. ــر شهرســتان کمــک نمایی اقتصــاد فرهنــگ و هن
ــازمان  ــل س ــر عام ــی مدی ــور فردوس ــا حض ــه ب ــه ک ــن جلس در ای
فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری، حبیبــی رئیــس اداره 
میــراث فرهنگــی ، گردشــگری و صنایــع دســتی نجــف آبــاد و 
ــد ؛  ــزار ش ــر برگ ــگ و هن ــذر فرهن ــال و حاضــر در گ ــدان فع هنرمن
ــر ،  ــه دســتور العمــل گــذر فرهنــگ و هن در خصــوص  رســیدگی ب
پیگیــری تســهیات مشــاغل ، نقــد و بررســی  برنامــه هــای برگــزار 
شــده و برنامــه هــای آتــی گــذر فرهنــگ و هنــر بحــث و تبــادل نظــر 

شــد. 

جلسه هنرمندان گذر فرهنگ و هنر نجف آباد
به منظور رسیدگی به مطالبات هنرمندان گذر فرهنگ و هنر نجف آباد 

ــه  ــگاه « ب ــش »ن ــروه نمای ــونی 2« کاری از گ ــاه پیش ــش » م نمای
کارگردانــی میثــم طاهــری و نویســندگی امیــر قیطاســی  ا زمربیــان 
خــوب و بــا ســابقه موسســه فرهنگــی هنــری فرهنــگ ســازان معاصــر 

در محــل تماشــاخانه نــگاه  نجــف آبــاد  کار خــود را آغــاز کــرد.
بــه گفتــه  نویســنده  ایــن  نمایــش ، ســبک و شــیوه ی اجرایــی ایــن 
نمایــش بــر اســاس افســانه هــا وروایــات بــر آمــده از فرهنــگ عامــه 
ــت و  ــواره جذابی ــخ هم ــه در طــول تاری ــات شــفاهی اســت ک و ادبی

گیرایــی خــود را حفــظ کــرده  اســت .
ــب و  ــر خــوش قل ــت دخت ــاه پیشــونی روای ــزود م ــر قیطاســی اف امی
ــا  ــزگ ه ــای مادرب ــواره در راس قصــه ه ــه هم درســتگاری اســت ک
بــوده و ایــن روایــت زبــان بــه زبــان چرخیــده و اقتبــاس هــای زیــادی 
از آن صــورت گرفتــه  و ایــن نمایــش قصــه تــازه ای از ایــن افســانه 
کهــن اســت و رویارویــی خیــر و شــر را نشــان مــی دهــد کــه نتیجــه 

آن برتــری و پیــروزی نیــروی خیــر بــر شــر اســت .

 اجرای نمایش » ماه پیشونی «

ــتان  ــه اس ــتان های دختران ــوزان دبیرس ــور دانش آم ــای راهیان ن ــه اردوه ــن افتتاحی آیی
ــزار شــهید محســن حججــی برگــزار شــد. اصفهــان در جــوار م

دانش آمــوزان  راهیان نــور  افتتاحیــه  آییــن  در  حســناتی  مصطفــی  حجت االســام 
ــی  ــن حجج ــهید محس ــزار ش ــوار م ــان و در ج ــتان اصفه ــه اس ــتان های دختران دبیرس
ــراز  ــه جبهه هــای جنــگ دانســت و اب ــا ب ــزام رزمنده ه ــادآور اع ــوزان را ی تجمــع دانش آم
داشــت: خواهــران خــدا دوســتتان داشــته و دعــا کنیــد بــه آن هایــی کــه زمینــه ایــن ســفر 

ــد. ــا کرده ان ــما مهی ــرای ش را ب
ــزل  ــه و من ــه در مدرس ــت ک ــی هس ــفر چیزهای ــن س ــزود: در ای ــاد اف ــه نجف آب امام جمع
یافــت نمی شــود، آنجــا حیــات و زندگــی اســت چــون شــهدا زنده انــد، خداونــد انســان را 

بــرای زندگــی آفریــده و اگــر او شــهدا وصــل شــود هرگــز نمی میــرد.
مهــدی اســماعیلی، معاونــت پرورشــی و تربیت بدنــی مدیریــت آمــوزش و پــروش اســتان 
اصفهــان نیــز بــا گرامــی داشــت ســالروز تســخیر النــه جاسوســی و روز دانش آمــوز عنــوان 
کــرد: یــک روز بعــد از ۱3 آبــان خداونــد را شــاکریم بــرای برگــزاری ایــن اردو در شــهری 

کــه بیشــترین شــهید را دارد.
ــد  ــی می روی ــت: اردوی ــار داش ــور اظه ــودن اردو راهیان ن ــاوت ب ــه متف ــه ب ــا توج وی ب
ــم همــه از آن بهره منــد شــوید. افتخــار  ــا ســایر اردوهــا متفــاوت اســت و امیدواری کــه ب
ــان مــا از اردوهــای  ــا همــه مشــکاتی کــه دنیــا در جهــت اخــاق دارد جوان می کنیــم ب

ــد. ــتقبال می کنن ــهادت اس ــهید و ش ــگ ش ــور و فرهن ــان ن راهی
ــمن  ــزود: دش ــان اف ــروش اصفه ــوزش و پ ــت آم ــی مدیری ــی و تربیت بدن ــت پرورش معاون
ــا  ــی م ــلیحات نظام ــا تس ــا ب ــد ی ــا را می خواهن ــت م ــا نف ــا دارد، آی ــا م ــکلی ب ــه مش چ
ــار و شــهادت در  ــن دشــمنی ها  ایجــاد فرهنــگ ایث ــد، خیــر علــت همــه ای مشــکل  دارن

کشــور اســت.
ــه  ــرس و دلهــره ب ــرای دشــمنان ت ــد ب ــن فرهنــگ را دارن ــه داد: مردمــی کــه ای وی ادام
ــرس و ســر  ــد ت ــرار می گیرن ــه در مســیر انتخــاب ق ــرادی ک ــد داشــت، اف ــراه خواهن هم
ــه درجــه  ــگاه می کننــد و ب ــد و در چشــمان دشــمن ن ــردن را کنــار می گذارن ــت ب ــه ذل ب

ــند. ــهادت می رس ــع ش رفی
اردوهــای راهیان نــور اســتان اصفهــان بــا اعــزام 3۶0 دانش آمــوز دختــر از دبیرســتان های 
شهرســتان نجف آبــاد در قالــب ۹ اتوبــوس از ۱۴ آبــان مــاه ۹۸ آغــاز و تــا اواخــر آذر مــاه 

بــا اعــزام ۹ هــزار دانش آمــوز از کل اســتان اصفهــان ادامــه خواهــد داشــت.

آغاز سفر راهیان نور دانش آموزی

آزادی یک زندانی جرائم غیرعمد در نجف آباد

ــاد گفــت: ایــن  حجــت االســام روح اهلل بیــدرام رییــس اداره اوقــاف نجــف آب
زندانــی بابــت ۹2 میلیــون ریــال بدهــی بــه زنــدان افتــاده بــود کــه اداره اوقــاف 

بــا پرداخــت بدهــی موجــب آزادی آنهــا شــد.

برگزاری نمایشگاه نگارگری در گذر فرهنگ و هنر

ــه همــراه کارشــناس هنــری اداره    رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی ب
بــا حضــور در محــل  نمایشــگاه آثــار نگارگــری محمــد حبیــب الهــی   از  آثــار 

ایــن هنرمنــد جــوان بازدیــد کــرد. .
در ایــن بازدیــد محمــد حبیــب الهــی ضمــن ارائــه توضیحاتــی در ارتبــاط بــا  
آثــار هنــری هــدف از برگــزاری ایــن نمایشــگاه را آشــنایی بیشــتر بــا تکنیــک 

و ســبک اســتاد فرشــچیان اعــام نمــود.
در ادامــه رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  نجــف آبــاد ضمــن قدردانــی  
ــرو نقــش ان  ــت هن ــر اهمی ــد جــوان  ب ــن هنرمن ــرای ای ــت ب و آروزی موفقی
در رشــد و شــکوفایی اســتعدادهای نهفتــه شهرســتان  تاکیــد نمــود و اظهــار 
ــق  ــار هنــری بتوانیــم شــاهد رون ــت از تولیــدات آث ــا حمای امیــدواری کــرد ب

ســبک هــای مختلــف هنــردر شهرســتان باشــیم .

دستگیری ربایندگان دختربچه در 24 ساعت

»فاطمــه  پیــش  روز  دو  داشــت:  اظهــار  معصوم بیگــی  مهــدی  ســردار 
هاشــم زاده« دختربچــه 5 ســاله گلدشــتی همــراه بــا مــادر خــود عــازم مهــد 
ــه  ــه ب ــا حمل ــد ب ــوده کــه دو نفــر از سرنشــینان یــک ســواری پرای کــودک ب
ســمت ایــن مــادر و دختــر، اقــدام بــه ربایــش دختربچــه 5 ســاله کــرده و از 

ــوند. ــواری می ش ــل مت مح
ــس  ــی پلی ــای تخصص ــه، اکیپ ه ــادر دختربچ ــاس م ــا تم ــه داد: ب وی ادام
ــات تخصصــی و  ــه ســرعت در محــل حاضرشــده و اقدام ــاد ب ــی نجف آب آگاه
ــد. ــاز می کنن ــدگان را آغ ــرنخ از رباین ــت آوردن س ــه دس ــرای ب ــی ب اطاعات

ــس  ــای پلی ــرد: نیروه ــریح ک ــان تش ــتان اصفه ــی اس ــه انتظام ــده ناحی فرمان
آگاهــی ظــرف 2۴ ســاعت موفــق شــدند رباینــدگان فاطمــه را کــه در یکــی از 
شهرســتان های اطــراف اصفهــان مخفــی شــده بودنــد شناســایی و طــی یــک 

عملیــات ضربتــی دســتگیر کننــد.
ــپرده  ــواده ای س ــه خان ــه را ب ــدگان، فاطم ــت: رباین ــار داش ــی اظه معصوم بیگ
بودنــد کــه پــس از دســتگیری، محــل اختفــای دختربچــه مشــخص شــد و بــه 

آغــوش خانــواده بازگشــت.
ــزه  ــه انگی ــد ک ــخص ش ــی مش ــس آگاه ــه پلی ــات اولی ــت: در تحقیق وی گف

ــت. ــوده اس ــه ب ــدر فاطم ــا پ ــخصی ب ــت ش ــان خصوم آدم ربای
ــس در  ــرد: پلی ــان ک ــان خاطرنش ــتان اصفه ــی اس ــه انتظام ــده ناحی فرمان
ــی  ــس آگاه ــوران پلی ــمندی مأم ــردم، هوش ــر م ــای خی ــا دع ــده ب ــن پرون ای
ــت  ــرم، توانس ــف ج ــرای کش ــه  روز ب ــرفته و ب ــزات پیش ــتفاده از تجهی و اس
ــواده اش  ــوش خان ــه آغ ــه را ب ــی، فاطم ــات منســجم و ضربت ــک عملی طــی ی

ــد. برگردان
معصوم بیگــی تأکیــد کــرد: مأمــوران نیــروی انتظامــی اســتان اصفهــان ایــن 
کــودک را ماننــد فرزنــد خــود دانســته و حافــظ مــال و جــان و نامــوس مــردم 

خواهنــد بــود.
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

آغاز برداشت انار پوسته نازک و زالزالک
بازدید از میدان امام خمینی )ره( )باغملی(

 

ــی )ره(  ــام خمین ــدان ام ــاد از می ــزی شــهردار نجــف آب محمــد مغ
آورد. عمــل  بــه  بازدیــدی  آبــاد  نجــف  بــازار  و  )باغملــی( 

درایــن  بازیــد مجتبــی گــودرزی نایــب رئیــس، جــواد حجتــی خزانه 
ــاد و  ــر شــورای اســامی شــهر نجــف آب ــد پزشــکی دبی دار  و مجی
ریاســت شــورای اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ، احمــدی معــاون 
ــل و  ــی و حم ــور زیربنای ــاون ام ــل مع ــاری، فاض ــازی و معم شهرس

نقــل شــهری نیــز حضــور داشــتند.
ایــن بازدیــد پیــرو جلســه  25 مهرمــاه درخصــوص گــزارش 
ــه   ــود ک ــی ره ب ــام خمین ــدان ام ــاماندهی می ــرح س ــی ط توجیه
ــر  ــوارد و مباحــث آن در جهــت هرچــه بهت ــی م ــه صــورت میدان ب
اجــرا شــدن طــرح مذکــور بــا در نظــر گرفتــن مســائل اجتماعــی و 
اقتصــادی شــهر و مشــکات ترافیکــی مــورد بازیــد و بحــث و تبــادل 
نظــر واقــع شــد و مقــرر گردیــد ایــن طــرح در صحــن پارلمــان شــهر 

ــه گــردد . ــاد مطــرح و ارای نجــف آب

پیام تبریک شهردار نجف آباد به قهرمانی فوتبال ساحلی

ــیرمحمدی  ــدی ش ــاد  مه ــف آب ــتان نج ــده شهرس ــکار ارزن  ورزش
کســب مقــام قهرمانــی تیــم ملــی فوتبــال ســاحلی ایــران در نهمیــن 
دوره مســابقات جــام بیــن قــاره ای فوتبــال ســاحلی 20۱۸ امــارات 
ــی از  ــه موج ــت، ک ــز اس ــن و غرورانگی ــی افتخار آفری ــده عرب متح

ــد آورد . ــردم پدی ــان م شــادی را در می
ایــن عنــوان درخشــان کــه در مصــاف بــا تیم هــای قدرتمنــد ســایر 
ــران اســامی  ــان ای ــوه ای از رشــادت جوان ــد جل ــا بدســت آم قاره ه
ــار دیگــر توانمندی هــای کــم نظیــر  ــه رخ جهانیــان کشــاند و ب را ب

جوانــان ایــن مــرز و بــوم را اثبــات کــرد.
اینجانــب ضمــن تبریــک ایــن افتخــار آفرینــی بــه شــیرمرد فوتبــال 
ســاحلی شهرســتان نجــف آبــاد و همشــهریان عزیزمــان ، بازیکنــان، 
مربیــان و سرپرســتان تیــم امیــدوارم همــواره شــاهد عــزت آفرینــی 

جوانــان برومندمــان در عرصه هــای بیــن المللــی باشــیم.
بــه امیــد پیروزی هــا و افتخارآفرینی هــای بیشــتر ورزشــکاران 

عزیزمــان در رشــته ها و میادیــن مختلــف ورزشــی.
 محمد مغزی نجف آبادی/ شهردار نجف آباد

سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی

ــاد  ســومین جلســه شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان نجــف آب
ــدی  ــلمین معتم ــام و المس ــت االس ــور حج ــا حض ــال ۹۸ ب در س
ــر کل  ــاور مدی ــتان و مش ــی اس ــگ عموم ــورای فرهن ــناس ش کارش
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان در دفتــر امــام جمعــه 

ــاد تشــکیل شــد . نجــف آب
حجــت االســام والمســلمین حســناتی امــام جمعــه و رییــس 
شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان نجــف آبــاد ضمــن خیــر مقــدم 
بــه حاضریــن ،  بــا اشــاره بــه اینکــه در صــدر اســام مســلمانان آرزو 
مــی کردنــد کــه ای کاش ماجــزء امــت آخــر زمــان کــه زمینــه ســاز 
ظهــور حضــرت مهــدی )عجــل اهلل تعالــی( هســتند ؛ بودیــم گفــت  
شــورای فرهنــگ عمومــی جایــگاه باالیــی دارد و ایــن نشســت هــا 
ــای  ــری ه ــم گی ــم فکــری و  تصمی ــرای مشــورت ، همراهــی ، ه ب

کلــی بــرای یــک رونــد عمومــی اســت .
ــزارش شــورای  ــه گ ــا ارائ حجــت االســام والمســلمین حســناتی ب
ــتان  ــی شهرس ــگ عموم ــورای فرهن ــزود : ش ــی اف ــگ عموم فرهن
ــه  ــی ک ــه های ــا  برنام ــته و ب ــی داش ــد خوب ــا رون ــال ه ــن س در ای
ــدگار  ــاد و مان ــی ایج ــه های ــا و مجموع ــروه ه ــته کارگ ــورا داش ش
ــارف در محــل  ــون مع ــه ایجــاد کان ــاره ب ــا اش شــده اســت . وی  ب
حــوزه علمیــه شهرســتان در راســتای پاســخگویی بــه بحــث شــبهات 
اظهــار داشــت : نشســت هایــی در رابطــه بــا رصــد امــو رفرهنگــی و 
ــن شــورا تشــکیل شــده اســت . ــه وجــود دارد در ای ــی ک آســیب های

ــورای  ــامی  و دبیرش ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــه رئی در ادام
فرهنــگ عمومــی ضمــن قــدر شناســی از حضــور اعضــاء در خصوص 

دســتور کارجلســه مطالبــی را عنــوان نمــود .
حجــت االســام و المســلمین معتمــدی شــورای فرهنــگ عمومــی 
شهرســتان نجــف آبــاد را  بســیار تاثیــر گــذار و دارای عمــق دانســت 
و اظهــار کــرد کــه شــورای فرهنــگ عمومــی درایــن شــهر جایــگاه 
ــای فرهنــگ عمومــی و  ــی داشــته و توانســته در راســتای ارتق خوب
ــردارد و  ــری ب ــای موث ــدم ه ــی ق ــگ عموم ــوزه فرهن ــل در ح تعام

مصوبــات و نتایــج خوبــی داشــته باشــد .
ــا روح مــردم و آداب  معتمــدی گفــت : شــورای فرهنــگ عمومــی ب
زندگــی مــردم در آمیختــه  و بــا ســبک زندگــی مــردم و تغییراتــی 
ــد  ــاوت  بای ــای متف ــان ه ــف درزم ــایل مختل ــر مس ــه خاط ــه ب ک
ایجــاد شــود ســروکار دارد .وی نقــش خانــواده و مســجد و نهادهــای 
ــد  ــزود بای ــت و اف ــذار دانس ــر گ ــم و  تاثی ــیار مه ــی را بس اجتماع
تــاش شــود کــه ضعــف هــا و کاســتی هــا شناســایی و در راســتای 

ــرد. ــزی هــای الزم صــورت پذی رفــع آن برنامــه ری
ــدار ونایــب رییــس شــورای فرهنــگ عمومــی  مجتبــی راعــی فرمان
هــم در ایــن جلســه از کارکــرد هــای موثــر شــورای فرهنــگ 
عمومــی یــاد کــرد و بــر اســتفاده از ظرفیــت هــا و جلســات شــورای 

ــرد . ــد ک اداری تاکی

گفتگوی فرماندار شهرستان ویژه در خصوص صنایع شهرستان
معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان و یــژه بــا حضــور در منطقــه صنعتــی 
مجــاور پلیــس راه نجــف آبــاد ضمــن بازدیــد از صنایــع دایــر در ایــن منطقــه 
ــا پرداختنــد.  ــدار و اشــتغال پای ــگاه صنعــت در توســعه پای ــه تبییــن جای و ب
مهنــدس راعــی بــا اشــاره بــه جایــگاه مهــم صنعــت شهرســتان در اســتان و 
ــی  ــه ۱۶00 واحــد صنعت ــب ب ــی و قری ــه صنعت اســتقرار ۱2 شــهرک و ناحی
ــات  ــر در بخــش صنعــت و خدم ــا اشــتغال حــدود ۴2 هــزار نف ــدی ب و تولی
شهرســتان، دغدغــه اصلــی دولتمــردان و خصوصــا اســتاندار اســتان اصفهــان 
و فرمانــداری شهرســتان ویــژه نجــف آبــاد را حرکــت پیوســته و رو بــه جلــوی 
ــع دانــش بنیــان در شــهرک هــا و  ــه صنای ــع شهرســتان از جمل چــرخ صنای
نواحــی صنعتــی شهرســتان برشــمردند. ایشــان بــا تبییــن جایــگاه حمایتــی 
ــروه تســهیل  ــات کارگ ــه مصوب ــع ب ــعه و گســترش صنای ــداری در توس فرمان
ــت  ــا محوری ــد ب ــت از تولی ــه حمای ــداری در زمین ــد فرمان ــع تولی ــع موان و رف
اقتصــاد مقاومتــی پرداختنــد و برگــزاری جلســات هــم اندیشــی بــا متصدیــان 
ــت از  ــوزه صنع ــات ح ــری مطالب ــی و پیگی ــای صنعت ــا و واحده ــهرک ه ش
طریــق دســتگاه هــای ذیربــط را گامــی در راســتای رونــق تولیــد و حفــظ و 

ــد. گســترش اشــتغال در منطقــه تبییــن نمودن

کسب مقام دوم نجف آباد در چهارمین رویداد استارتاپی سلول های بنیادی 
ــکی  ــادی و پزش ــای بنی ــلول ه ــتارتاپی س ــوری اس ــداد کش ــن روی چهارمی
 )CTC( بازســاختی بــا معرفــی تیــم هــای برتــر بــه کار خــود پایــان داد و تیــم
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آبــاد موفــق بــه کســب مقــام دوم در ایــن 

رویــداد ملــی شــد.
حمیــد منتظرالقائــم معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســامی نجــف 
 )celltherapy connector(CTCآبــاد گفــت: ایــن طــرح بــا عنــوان
ــی،  ــلول درمان ــز س ــار، مراک ــن بیم ــاط بی ــرای ارتب ــی ب ــامانه ای اینترنت س
ــن  ــی روش نوی ــا جهــت فرهنــگ ســازی و معرف ــا و رســانه ه پژوهشــگاه ه
ســل تراپــی )ســلول درمانــی( و معرفــی بیمــاران clinical trial بــه 

ــت. ــه اس ــن عرص ــان در ای محقق
حمیــد منتظرالقائــم عنــوان کــرد: ایــن رویــداد ملــی ۸ تــا ۱0 آبــان مــاه ســال 
جــاری بــا شــرکت ۱00 دانشــجو بــه همــت ســتاد توســعه علــوم و فنــاوری 
هــای ســلول هــای بنیــادی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و 

بــه میزبانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان برگــزار شــده اســت.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســامی نجــف آبــاد، بــا بیــان ایــن 
مطلــب افــزود: در ایــن رویــداد ســه روزه از میــان 50 ایــده مطــرح شــده، ۱2 
ایــده موفــق بــه کســب بیشــترین آرا از حاضریــن شــده و در رقابتــی فشــرده، 
ســه تیــم اول تــا ســوم توســط تیــم داوری انتخــاب و واجــد دریافــت جوایــز 
بــه ارزش یکصــد میلیــون ریــال شــدند و مقــرر شــد کــه یکــی از ایــده هــا 
بــه منظــور تجــاری ســازی توســط تیــم ســرمایه گــذار مــورد حمایــت قــرار 

گیــرد.
اســـتارتاپ ها، بــه شــرکت هــای نوپایــی گفتــه می شــود کــه بــا یــک ایـــده 
ســـاده و اولیه شــروع و به ســـرعت رشــد می کنند و به سـرمایـــه هنـگفـتـــی 

نیـــاز نـدارنـــد و با یـادگیـــری سریـــع و تـکنـولـــوژی رشد می کنند.

  برداشت انار از بیش از 600 هکتار باغ های شهرستان نجف آباد

آغــاز فصــل برداشــت انــار در شهرســتان از اوایــل مهــر در ارقــام زودرس تــا 
اواســط آبــان در ســایر ارقــام اســت و عمــده ارقــام انــار موجــود در نجــف آبــاد 
شــامل انــار ملــس، دانــه قرمــز، نــادری بــادرود و آلــک معمولــی مــی باشــد.

مســئول باغبانــی جهــاد کشــاورزی شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: از 5 هــزارو 
300 هکتــار باغــات شهرســتان نجــف آبــاد ، بیــش از هــزار و ۴00 هکتــار آن 

بــه بــاغ هــای انــار اختصــاص دارد کــه ۶00هکتــار آن بــارور اســت
ــن  ــط ۶ ت ــور متوس ــه ط ــار ب ــاغ ان ــار ب ــر هکت ــزود : از ه ــی اف ــن لطف امی
محصــول برداشــت و پیــش بینــی مــی شــود امســال بیــش از 3 هــزارو ۶00 

ــار برداشــت شــود. ــن ان ت
وی گفت: انار نجف آباد از ارقام پوسته نازک شیرین و ملس است. .

ــط 3  ــور متوس ــه ط ــاغ ب ــار ب ــر هکت ــت: از ه ــی گف ــن لطف ــن امی همچنی
هــزارو 500 کیلوگــرم زالزالــک برداشــت و پیــش بینــی مــی شــود امســال 

ــود ــن محصــول برداشــت ش ــش ۴00 ت بی
امیــن لطفــی افــزود : ۶0 درصــد از زالزالــک برداشــت شــده بــه کشــورهای 

عربــی صــادر مــی شــود و حــدود 300 هــزار دالر ارزآوری دارد.

کارآفرینان موتور محرکه توسعه کشور هستند
ــراه،  ــات هم ــژه و هی ــتان وی ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس ــا حضــور مع ب
نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد، شــهردار شــهر نجــف 
ــورای  ــاء ش ــد ازاعض ــی چن ــتان، تن ــی شهرس ــئوالن اداری و اجرای ــاد، مس آب
اســامی شــهر نجــف آبــاد، معتمدیــن محلــی، دانشــجویان و صاحبــان صنایــع 
و ســایر مدعویــن از اقصــا نقــاط؛ همایــش کارآفرینــی بــا میزبانــی آموزشــکده 
فنــی و حرفــه ای ســمیه در تــاالر خــارون شــهر نجــف آبــاد برگــزار گردیــد. 
ــه و  ــورت پذیرفت ــت ص ــر از فعالی ــا تقدی ــی ب ــدس راع ــم مهن ــن مراس در ای
حضــور دو میهمــان شــهیر در عرصــه برندینــگ بــا محوریــت صنایــع غذایــی 
و صنعــت بــرق در کشــور و عرصــه هــای بیــن المللــی، بــر ضــرورت توســعه 
ــرورش و  ــوزش و پ ــه، آم ــواده، جامع ــت خان ــا حمای ــی ب ــگ کار آفرین فرهن
مراکــز آمــوزش عالــی تاکیــد نمودنــد. ایشــان بــا اشــاره بــه محتــوای ســند 
چشــم انــداز 20 ســاله نظــام جمهــوری اســامی ایــران و پیــش بینــی جایــگاه 
اول در زمینــه اقتصــادی و حــوزه علــم و فنــاوری، همچنیــن ضــرورت ترویــج 
مولفــه راهبــردی کارآفرینــی در کشــور، ایــن مبحــث را از جملــه دغدغــه های 
ــدار  ــد. فرمان ــن نمودن ــه تبیی ــم و روز جامع ــردان و مســئله مه ــی دولتم اصل
ــی  ــه جهان ــد هفت ــن اســتارتاپ ویکن ــه کار اولی ــاز ب ــه آغ شهرســتان در ادام
کارآفرینــی کــه بــا همــکاری وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، دانشــکده 
کارآفرینــی دانشــگاه تهــران و آموزشــکده فنــی حرفــه ای ســمیه برگــزار مــی 
شــود؛ کارآفرینــی را ســنگ بنایــی نیکــو بــرای نقشــه راه آینــده برشــمردند 
و آنــرا موتــور محرکــه توســعه پایــدار کشــور خواندنــد و افزودنــد: باتوجــه بــه 

ســند چشــم انــداز 20ســاله نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران ترویــج 
ــردی  ــم و راهب ــائل مه ــه مس ــاخته از آن از جمل ــگ برس ــی و فرهن کارآفرین
ــدرکاران  ــت ان ــکر از دس ــن تش ــان ضم ــود. ایش ــی ش ــوب م ــور محس کش
برپایــی ایــن همایــش، اظهــار امیــدواری نمودنــد کــه ایــن همایــش بتوانــد در 

ــر واقــع شــود. زمینــه توســعه فرهنــگ کار آفرینــی موث
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

به مناسبت تولد حضرت محمد)ص(
محمد محور عالم محمد رهبر آدم

محمد منجی هستی محمد سید بطحا
محمدکیست آنکو بوده قرآن دفتر مدحش
که وصفش را نداند کس به غیر از قادر دانا

میالد نبی رحمت )ص( مبارک باد.

در زندگــی خانوادگــی از مهمتریــن مســائل کــه پــدر و مــادر مــی بایســت بــه آن توجــه کامــل داشــته باشــند مســئله تربیــت و آمــوزش 
علــم  و دانــش بــه فرزنــدان اســت.

پــدر و مــادر مــی بایســت بــه فرزنــدان صالــح و نیکــوکار خویــش شــخصیت داده و احتــرام گذارنــد، از مصادیــق اعانــت و یــاری فرزنــدی 
ــا مهیــا نمــودن محیــط ســالم، زمینــه را  ــر نیکــوکاری ایــن اســت کــه پــدر و مــادر از دوران کودکــی، بلکــه قبــل از تولــد فرزنــد، ب ب
بــرای رشــد و تکامــل وی آمــاده نماینــد. چــرا کــه کوچکتریــن رفتــار و گفتارشــان در نــوزاد موثــر اســت و امــروزه ثابــت شــده اســت 

کــه تمــام ســخنان و رفتــار انســان هــا، فراتــر از نــوزاد، حتــی در تمــام اجســام پیرامــون وی تاثیرگــذار اســت.
ــن  ــزد م ــم ن ــوزاد امت ــه ن ــر آین ــد »ه ــی فرمای ــش م ــان آفرین ــش در ج ــدان امت ــگاه فرزن ــن جای ــرم )ص( در تبی ــول اک حضــرت رس

ــی باشــد« ــد م ــی تاب ــان م ــر آن ــر از آنچــه خورشــید ب ــوب ت محب
در وجــود انســان هــا بذرهــای ســعادت و خوشــبختی نهفتــه اســت کــه بــا پــرورش صحیــح، هــر یــک از آنهــا شــجره طیبــه خواهــد 
ــح اســت کــه پیامبــر  ــد صال ــی و کمــال انســان نقــش بســزایی دارد کــه یکــی از آن بذرهــای ســعادت داشــتن فرزن ــود کــه در تعال ب

ــد نیکــوکار اســت.« ــح و فرزن ــد:»از ســعادت انســان داشــتن دوســتان صال فرمودن
ــواده ای کــه مشــحون از ارزش  ــواده را مطمــح نظــر قــرار داده اســت، یعنــی محیــط خان ــه روایــت کــم نیســت، محیــط خان ایــن گون
هــای پــاک الهــی و معنــوی اســت چــون بهشــت، گل هــای خوشــبو در بــر دارد و فرزنــد صالــح یکــی از آن گل هــای خوشبوســت کــه 

در محیطــی بهشــت گونــه کــه پــدر و مــادر بــه وجــود آورده باشــند شــکوفا مــی شــوند.
فرزنــد منهــای آداب اکتســابی او از جامعــه، بیانگــر فرهنــگ و اخــاق و ایمــان و ارزش هــای حاکــم نهادینــه شــده بــر وجــود والدیــن و 
خانــواده اســت. چــرا کــه پــدر و مــادر بــذر کمــاالت وجــودی خویــش را در وجــود فرزندشــان پــروش مــی دهنــد، فرزنــدان، آن گونــه 
کــه مــی خواهیــم پــرورش نمــی یابنــد، بلکــه آن گونــه کــه هســتیم، خواهنــد بــود و از ایــن رو اســت کــه پیامبــر اعظــم)ص( فرمودنــد 
خداونــد متعــال فرزنــد را بــا فطــرت ســالم  ســعادتمند بــه انســان عطــا مــی فرمایــد و ایــن والدیــن هســتند کــه او را آنگونــه کــه خــود 

هســتند بدبخــت و گمــراه مــی کننــد.
پیامبــر اکــرم )ص( بــر کوشــا بــودن پــدر و مــادر و تربیــت فرزنــدان دســتور داد و فرمودنــد: فرزندانتــان را گرامــی بداریــد و آنــان را 

بــه آداب نیکــو بیارائیــد.
یکی از مصادیق مهم اکرام فرزندان و تربیت او تشــویق و ترغیب وی به نماز و ارتباط با آفریدگار یکتا می باشــد.

یکــی دیگــر از آداب مهــم تربیــت فرزنــد انتخــاب نــام نیــک اســت. اســامی اعضــاء خانــواده نشــانگر ارزش هــای حاکــم بــر آن خانــواده 
اســت، حتــی فراتــر از خانــواده، بــه روحیــه ملــت هــا از نــام هــای آنهــا مــی تــوان پــی بــرد. چــه بســیار فرزندانــی کــه بخاطــر اشــتباه 
پــدر و مــادر خــود در انتخــاب اســم و تربیــت آداب نادرســت، در جامعــه بــه افــت شــخصیت دچــار شــده انــد نــام انســان در تربیــت و 

سرنوشــت زندگــی تأثیــر بســزایی دارد.
حضرت رســول )ص( به امیر المومنین)ع( می فرمایند:

علــی جــان! حــق پــدر بــر فرزنــد ایــن اســت کــه نــام خــوب بــرای او گــذارده و نیکــو ادبــش کنــد و در جایــگاه و موقعیــت اجتماعــی 
شایســته قــرار دهــد.

مهمتریــن هــدف دیــن مقــدس اســام، تربیــت و تهذیــب افــراد جامعــه انســانی اســت تــا اجتمــاع بشــری از ناپاکــی هــا و آلودگــی هــای 
روحــی و روانــی پــاک شــود. همــان طــور کــه روشــن اســت بــدون تربیــت و تهذیــب، علــوم  و دانــش و حکمــت آموختــن بــه انســانه 

ضمــن اینکــه ثمــره ای بــرای ایجــاد مدینــه فاضلــه نــدارد مخــرب نیــز هســت. 
پیامبــر گرامــی اســام پــس از اینکــه برنامــه تزکیــه  تهذیــب و تربیــت انســان هــا را در دســتور کار خویــش قــرار داد بــا نبــود امکانــات 
آموزشــی و تربیتــی امــروزه انســان هــای نمونــه ای را در آن مــدت کــم همچــون حضــرت علــی)ع( و حضــرت فاطمــه)س( بــه عالــم 

بشــریت تحویــل داد کــه امــام علــی)ع( در ایــن بــاره فرمودنــد:
بــه تحقیــق شــما مقــام و منــزل مــرا نــزد رســول خــدا )ص( مــی دانیــد کــه مــرا در کودکیــم در دامنــش بــزرگ نمــود و مــرا بــه ســینه 
ــه دهــان مــن مــی گذاشــتند و ازمــن  ــه مشــام مــن  مــی رســاندند لقمــه را ب مبارکشــان مــی چســباندند و رایحــه خــوش خــود را ب

دروغ در گفتــار و اشــتباه در رفتــار ندیدنــد.
ــودم، حضــرت هــر روز بیــرق و پرچمــی از مــکارم اخاقــی را در وجــودم مــی  ــا پیامبــر ب مــن همــواره چــون فرزنــد در کنــار مــادر ب

نشــاند و مــرا فرمــان مــی دادنــد کــه پیرویــش کنــم.
جوامــع انســانی تاکنــون بــا صــرف بودجــه هــای کان بــرای نظــام آموزشــی، نتوانســته انــد چــون امــام  علــی)ع( و دیگــر معصومیــن 

کــه در مکتــب تعالــی بخــش حضــرت رســول )ص( پــرورش یافتــه انــد، بــه عالــم انســانیت تحویــل دهنــد.

البتــه گمــان نشــود نیــل بــه کمــاالت بــرای غیــر معصومیــن)ع( میســر نیســت، زیــرا هــر انســانی بــه انــدازه ســعه ی وجــودی و تــاش 
خویــش بــا خوشــه چینــی از ایــن مکتــب تعالــی بخــش مــی تواننــد بــه کامــل شایســته خــود بــه نحــو احســن قائــل شــود، بــدون شــک 
ــواده هایــی هســتند کــه راحیــه دلپذیــر مکتــب تعالــی بخــش حضــرت رســول اکــرم)ص( در آن  انســان هــای واال پــروش یافتــه خان

هــا بــه مشــام رســیده اســت.
ــا ســیره و کنــش  ــر خــدا)ص( ب ــه پیامب ــد از بیشــترین محبــت ممکــن برخــوردار باشــند، چــرا ک ــا در طــول زندگــی بای ــودکان م ک

ــد: ــر فرمودن ــه آن ام ــروان خــود، ب ــه پی ــی ب ــای نوران ــش و رهنموده خوی
پیامبر )ص( صبحگاهان دســت مبارکشــان را بر ســر فرزندان و اوالد ایشان می کشیدند. در روایتی آمده است:

روزی نمــاز جماعــت را زود تمــام نمودنــد و حاضــران علــت آن را پرســیدند ایشــان فرمودنــد مگــر صــدای گریــه کــودک را نشــنیدید. 
پیامبــر بــزرگ اســام بــا آن جایــگاه رفیعشــان چگونــه بــه تمــام امــور بــا دقــت برخــورد مــی کردنــد.

ــر فرزنــد را خداونــد متعــال حســنه ای مــی نویســد و هــر کــه فرزنــدش را شــاد کنــد  و در روایتــی دیگــر: هــر بوســه پــدر و مــادر ب
ــور آن، چهــره اهــل بهشــت درخشــان مــی شــود. ــر او لبــاس پوشــانده کــه از ن خداونــد در روز قیامــت ب

در اظهــار مهــر و محبــت بــه کــودکان و فرزندانتــان، مهمتریــن نکتــه، وعــده هــای پــدر و مــادر بــه فرزنــدان اســت. و پیامبــر گرامــی 
اســام در ایــن بــاره مــی فرماینــد: کــودکان را دوســت داشــته باشــید بــا ایشــان مهربانــی کنیــد و هــرگاه بــه ایشــان وعــده ای دادیــد 

بــه وعــده خــود وفــا کنیــد زیــرا آنــان روزی خــود را از شــما مــی داننــد.
ــه  ــدان و عــدم توجــه ب ــا فرزن ــادر ب ــدر و م ــار پ ــودن رفت ــواده هــا مــی باشــد، همســان نب ــر خان ــان گی از دیگــر مشــکاتی کــه گریب
اقتضــای ســنی آنــان مــی باشــد، از اینــرو پیامبــر اکــرم)ص( فرمودنــد: هــر کــس کــه کودکــی دارد بایــد بــا او بــه کودکــی رفتــار کنــد.

در مکتــب تعالــی بخــش اســام رهبانیــت و گوشــه گیــری و بــدور بــودن از اجتمــاع انســانها مــورد نکوهــش قــرار گرفتــه و از آن نهــی 
شــده اســت، چــرا کــه پیامبــر خــدا فرمودنــد:

انســان موجودی اجتماعی اســت و دین مقدس اســام به حضور انسانها در اجتماعات ترغیب و تاکید نموده است.
یکــی از مهمتریــن وظایــف پــدر و مــادر و مســئوالن فرهنگــی و آموزشــی، نهادینــه نمــودن آداب و تربیــت اجتماعــی اســام در عامــل 
بــا همنوعــان اســت کــه نقطــه آغازیــن ایــن ارتبــاط، بنابــر آمــوزه هــای دینــی، بایــد ســخن از صلــح و صفــا و صمیمــت باشــد کــه در 

ســام دادن بــه هــم، نمــود یافتــه اســت و در بیــان چگونگــی نهادینــه ســاختن آن ارزش در جامعــه بشــری، پیامبــر )ص( فرمودنــد:
که تا زنده ام ســام دادن بر کودکان را ترک نخواهم نمود تا به صورت ســنت نهادینه شــده در جامعه در آید.

اگــر بــه ایــن موضــوع از زاویــه دیگــر بنگریــم، خواهیــم دیــد کــه حضــرت رســول )ص( بــا عمــل خویــش بــه جهانیــان آمــوزش داد 
کــه انســان هــا! ای جوامــع بشــری! اگــر مــی خواهیــد جامعــه ای را مشــحون از صلــح و صفــا و ســام و صمیمیــت داشــته باشــید، از 

خــود شــروع کنیــد خویــش را بــه آداب زیبــا زینــت داده و بــه آنچــه مــی گوئیــد عمــل کنیــد تــا فرزندانتــان خــوب تربیــت شــوند

تربیت و تعلیم فرزندان از دیدگاه حضرت رسول اکرم )ص(

محمدعلــی جعفــری پیرامــون ســی و یکمیــن جشــنواره تئاتــر اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: فراخــوان ســی و یکمیــن جشــنواره 
تئاتــر اســتان اصفهــان، از تیرمــاه منتشــر شــد و 30 گــروه هنــری بــرای شــرکت در ایــن جشــنواره اعــام آمادگــی کردنــد. ایــن 
30 اثــر، در اوایــل مهرمــاه مــورد بررســی و داوری اولیــه قــرار گرفــت و ســرانجام از آن میــان ۱0 اثــر بــرای شــرکت در جشــنواره 

انتخــاب شــدند.
معــاون امــور هنــری و ســینمایی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان دربــاره رقابــت آثــار راه یافتــه بــه جشــنواره 
خاطرنشــان کــرد: ۱0 اثــری کــه بــرای شــرکت در جشــنواره برگزیــده  شــده اند، از روز هــای 20 تــا 2۴ آبان مــاه در حضــور داوران 
ــن دوره از  ــدگان ای ــان برگزی ــی در 2۴ آب ــه یعن ــت در روز اختتامی ــد و در نهای ــد آم ــه اجــرا در خواه ــوم ب ــی و عم ــه اصل مرحل

ــر اســتان اصفهــان معرفــی می شــوند. جشــنواره تئات
جعفــری پیرامــون داوری آثــار بیــان کــرد: داوری جشــنواره در 2 مرحلــه انجــام می شــود کــه در مرحلــه نخســت از بیــن همــه 
آثــاری کــه بــرای شــرکت در جشــنواره اعــام آمادگــی کردنــد، آثــار منتخــب بــه جشــنواره راه پیــدا می کننــد و در مرحلــه دوم 

کــه معمــوالً توســط داوران از خــارج از اســتان و از بیــن آثــار راه یافتــه بــه جشــنواره انجــام می شــود.
وی بابیــان اینکــه هنــوز اســامی داوران مرحلــه اصلــی مشــخص نشــده اســت، افــزود: داوری و بازبینــی اولیــه آثــار توســط حســن 
ــه ممکــن اســت  ــه اینک ــی، باتوجــه ب ــه اصل ــا اســامی داوران مرحل ــان کریمــی انجــام شــد ام ــد شــهرانی و پیم کریمــی، حمی
تغییــرات جزئــی در برنامــه بــه وجــود بیایــد هنــوز اعــام نشــده و بــه محــض اینکــه برنامــه قطعــی شــود، اســامی ایــن داوران 

نیــز اعــام خواهــد شــد.
ــا  ــاالر اجــرا می شــد ام ــار در ســه ت ــان کــرد: در ســال های گذشــته آث ــر اصفهــان بی ــاالر هن ــی ت ــه تعطیل ــا اشــاره ب جعفــری ب
امســال بــا توجــه بــه تعطیلــی تــاالر هنــر اصفهــان بــه دلیــل بازســازی، آثــار در تــاالر مــاه حــوزه هنــری و تــاالر فرشــچیان بــه 

روی صحنــه خواهنــد رفــت.
ــدری از شاهین شــهر،  ــی هومــن حی ــه کارگردان ــاد، »شــصت« ب ــی احمــد شــکرانه از نجف آب ــه کارگردان ــا« ب ــه لق نمایش های»م
»ســالمرگی« اثــر پویــان عطایــی از اصفهــان، »چایــی رانــد آخــر« بــه کارگردانــی مســعود نریمانــی از اصفهــان، »شــرق دور شــرق 
نزدیــک« اثــر احســان جانمــی از اصفهــان، »تاریــخ مــردم کوچــه بــازار فرانســه در قــرن ۱۸« از مهــدی رضایــی از کاشــان، »گــراز« 

ــر ســعید محســنی از  ــور از اصفهــان، »ُکاغ هــا« اث ــر عمــاد قلــی پ ــه« اث ــی هــادی عســگری از شاهین شــهر، »خان ــه کارگردان ب

اصفهــان، »ســبوط« بــه کارگردانــی امیــد نیــاز از اصفهان)مشــروط( در بخــش اصلــی و »گنــاه بــر ضــد روایــت یــک نویســنده« 

بــه کارگردانــی رامیــن علیــزاده از گلپایــگان در بخــش جنبــی ســی و یکمیــن جشــنواره تئاتــر اســتان اصفهــان حضــور دارنــد

تئاتر » مه لقا » از نجف آباد  در رقابت سی و یکمین جشنواره تئاتر استان اصفهان

شهرستان نجف آباد میزبان همایش رایگان موفقیت 

همایــش رایــگان موفقیــت بــا همــکاری موسســه فرهنگــی هنــری فرهنــگ ســازان معاصــر و مجموعــه آموزشــی ذهــن بیــدار  از 
۸ تــا ۱۴ آبــان مــاه بــا اســتقبال کــم نظیــر و حضــور پــر تعــداد شــهروندان نجــف آبــادی در ســالن اندیشــه فرهنگســرای خــارون 
برگــزار شــد. در ایــن همایــش، دکتــر بیدارونــدی مــدرس ایــن کارگاه و برگــزار کننــده ســمینار و کارگاه هــای موفقیت در سراســر 
کشــور، بــه بیــان موضوعاتــی از قبیــل راه هــای رســیدن بــه موفقیــت، اعتمــاد بــه نفــس و خودبــاوری، موفقیــت فردی و ســازمانی 

، تحکیــم بنیــان خانــواده، مدیریــت اســترس و همچنیــن فــن بیــان و ســخنوری پرداخــت .

پخش زنده نشست های آموزشی سی و ششمین جشنواره فیلم کوتاه تهران

فریبــا چوپــان نــژاد رئیــس انجمــن ســینمای جــوان نجــف آبــاد در گفــت و گــوی اختصاصــی بــا خبرنــگار هفتــه نامــه دیباگــران 
از پخــش زنــده نشســت هــای آموزشــی ســی و ششــمین جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران در ایــن شهرســتان خبــر داد. ایشــان 
ضمــن اعــام ایــن خبــر، در ادامــه تصریــح کــرد: بیســت نشســت آموزشــی ســی و ششــمین جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران بــا 
حضــور بهتریــن اســاتید کشــور بــه همــت معاونــت آمــوزش انجمــن ســینمای جــوان ایــران بــرای اولیــن بــار بصــورت آنایــن 
ــا حضــور  ــن ب ــه شــکل آنای ــن نشســت ها ب ــز ای ــاد نی ــر نجــف آب ــر ســینمای جــوان کشــور برگــزار میگــردد و در دفت در دفات

عاقمنــدان برگــزار مــی گــردد و عاقمنــدان مــی تواننــد در ایــن نشســت هــا بــه صــورت رایــگان حضــور یابنــد. 


