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خبر کوتاه

تخفیف ویژه فروشگاه های اتکا برای دارندگان هنرکارت
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل از صنــدوق اعتبــاری هنــر، ایــن اطالعیــه 

بــه شــرح زیــر اســت:
بــه اطــالع اعضــای صنــدوق اعتبــاری هنــر مــی رســاند؛ بــه منظور بهــره منــدی دارنــدگان هنــرکارت از مزایــای خریــد و تخفیــف ویژه، 

صنــدوق اعتبــاری هنــر بــا ســازمان اتــکا قــرارداد همــکاری امضا مــی کند.
بــا نهایــی شــدن مراحــل ایــن قــرارداد، دارنــدگان هنــرکارت مــازاد بــر تخفیفــات رایــج فروشــگاه هــای زنجیــره ای اتــکا از تخفیــف ویژه 

مــازاد نیــز برخــوردار خواهند شــد.
بزودی اطالعات تکمیلی این طرح در اختیار اعضای قرار خواهد گرفت.

پرداخت 227میلیون کمک معیشتی به مددجویان بهزیستی نجف آباد
رییــس اداره بهزیســتی شهرســتان گفــت: طــی یک ســال گذشــته در مجمــوع بیــش از 
۲۲۷میلیــون تومــان کمک هــای معیشــتی بــه حــدود ۸۰۰نفــر از جامعــه تحــت پوشــش ایــن 

ســازمان در ســطح شهرســتان پرداخــت شــده اســت.
علیرضــا قناعتــکار بــا اشــاره بــه اختصــاص پنجــاه و پنــج میلیــون تومــان کمک هــای ماهیانــه 
در ایــن مــدت بــه ۳۷۰پرونــده تشــکیل شــده، ادامــه داد: تهیــه و توزیــع بیــش از ۱۵۰۰ســبد 
ــه  ــان ب ــون توم ــص ۴۲میلی ــی و تخصی ــای درمان ــان کمک ه ــون توم ــت ۱۰میلی کاال، پرداخ
هزینه هــای تحصیلــی دانشــجویان خانواده هــای تحــت پوشــش از دیگــر اقدامــات انجــام شــده 

در ایــن مــدت هســتند.
قناعتــکار اضافــه کــرد: توانمندســازی زنــان سرپرســت خانــوار بــه ویــژه در روســتاها و مناطــق 
ــراد واجــد  ــن راســتا، اف ــه در همی ــای ســازمان اســت ک ــت یکــی دیگــر از رویکرده کم جمعی
شــرایط در شهرســتان شناســایی شــده و پــس از ارائــه آموزش هــای مــورد نیــاز، بــا همــکاری 
ــای  ــدون ضمانت ه ــرخ ســود ۴درصــد و ب ــا ن ــان تســهیالت ب ــه متقاضی ــاک، ب ــی ت ــروه مال گ
مرســوم در شــبکه بانکــی، تعلــق می گیــرد کــه ایــن مبلــغ در کنــار آورده خــود افــراد، زمینــه 

ــا توســعه مشــاغل مختلــف می شــود. ایجــاد ی
ایجــاد یــا ادامــه حمایــت از ســیصد اشــتغال پایــدار در یک ســال گذشــته دیگــر مــوردی بــود 
ــه بخــش  ــدام در س ــن اق ــه داشــت: ای ــا تشــریح آن اضاف ــاد ب ــس بهزیســتی نجف آب ــه ریی ک
ــص  ــا و تخصی ــهم کارفرم ــه س ــق بیم ــت ح ــا، پرداخ ــه کارفرم ــهیالت ب ــت تس ــی پرداخ اصل
هزینــه جبــران کارآیــی انجــام می شــود کــه در بخــش کارفرمایــی، کســانی کــه متعهــد شــوند 
مددجــوی ســازمان را بــه مــدت حداقــل ۵ســال بــا پرداخــت حداقــل حقــوق اداره کار و بیمــه، 
ــا نــرخ  ــه ازای هــر نفــر از یکصــد میلیــون تومــان تســهیالت بانکــی ب ــه کارگیــری کننــد، ب ب

ــوند. ــوردار می ش ــد برخ ــود ۴درص س
ــه  ــان ب ــه مددجوی ــوق ماهیان ــد حق ــا ۴۰درص ــدن ۱۰ ت ــه بازگردان ــاره ب ــا اش ــان ب وی در پای
ــان تحــت پوشــش،  ــی، خاطــر نشــان کــرد: تمامــی مددجوی ــران کارآی ــا در طــرح جب کارفرم
معلــوالن، زنــان سرپرســت خانــوار، فرزنــدان آن هــا، والدیــن چنــد قلوهــا و معتادانی کــه حداقل 

ــد. ــتفاده کنن ــد اس ــتغال می توانن ــد، از تســهیالت اش ــته باش ــا گذش ــی آن ه ــال از پاک یک س

 مراسم قرعه کشی مسابقه کتابخوانی “ من زنده ام “ 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ وارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد قرعــه کشــی 
مســابقه کتابخوانــی “مــن زنــده ام “ بــا حضــور رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف 
آبــاد و همزمــان بــا روز مباهلــه روز ســند عظمــت اهــل بیــت ) علیهــم الســالم ( و روز اثبــات 

والیــت و امامــت حضــرت علــی )ع(  برگــزار شــد .
ســید حســن لــوح موســوی بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود :ایــن مســابقه از کتــاب “ مــن زنــده ام “ 
مجموعــه خاطــرات دوران اســارت خانــم “معصومــه آبــاد” و بــه منظورگرامیداشــت ســالروز فتــح 

خرمشــهر در شهرســتان برگــزار شــد.
ــر دعــوت مــردم  ــا تاکیــد ب ــاد ب رییــس اداره  فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آب
بــه پویــش اجتماعــی “ درخانــه بمانیــم “ و ارتقــاء فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی  گفــت : ایــن 
ــاد و  ــدان در ســطح شهرســتان نجــف آب ــه من ــر از عالق ــا حضــور بیــش از ۵۰ نف مســابقات ب

اســتان اصفهــان برگــزارو پــس از  قرعــه کشــی  بــه قیــد قرعــه  ۴  نفــر انتخــاب شــدند .
الزم بــه ذکــر اســت  اســفندیار باغبانــی ، کیامــرث خســروی ، فاطمــه کریمیــان و عفــت معیــن  
از جملــه افــرادی بودنــد کــه در قرعــه کشــی ایــن مســابقات برگزیــده شــدند کــه بــه رســم 

یادبــود جوایــز ویــژه ای بــه ایشــان اهــدا خواهــد شــد .

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد در ادامــه 
برگــزاری دوره  مهــارت هــای  زندگــی بخــش دوم ایــن دوره  بــا عنــوان مهــارت هــای زندگــی 
ــرآن و  ــی ق ــون  و موسســه فرهنگ ــه همــت کان ــای ســوره فجــر “ ب ــوزه ه ــا اســتفاده از آم ب
عتــرت آیــت الــه حججــی  شهرســتان نجــف آبــاد بــا هــدف بهــره گیــری و آشــنایی بــا معجــزه 

جاویــد پیامبــر مکــرم اســالم )ص( برگــزار مــی شــود.
عــذرا حججــی مســئول موسســه فرهنگــی قــرآن و عتــرت آیــت الــه حججــی گفــت : هــدف از 
برگــزاری ایــن دوره آشــنایی بــا یــک زندگــی ســالم بــا اســتفاده از اصــول و ارزش هــای قرآنــی 
دانســت و افــزود : ایــن دوره بــه مــدت ۲ جلســه  روز پنجشــنبه  ۱۴ و ۲۱ مــرداد مــاه بــا حضــور 

ســرکار خانــم فوالدچنــگ  برگــزار مــی شــود.
عالقــه منــدان مــی تواننــد جهــت آگاهــی و شــرکت در دوره یــاد شــده بــه نشــانی : نجــف آباد - 
ابتــدای خیابــان منتظــری شــمالی موسســه فرهنگــی قرآنــی آیت الــه حججــی مراجعــه نمایند.

گفتنــی اســت پیــش از ایــن و همزمــان بــا هفتــه عفــاف و حجــاب دوره رهیافــت هایــی از “ 
زندگــی بــه ســبک بــاران “ ویــژه دختــران ۱۳ تــا ۱۸ ســال برگــزار شــد .

 سلسله نشست های مهارت زندگی »با استفاده از آموزه های سوره فجر  زندگی«
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                                              صعود کوهنوردان باشگاه نگین دماوند نجف آباد به سومین قله بلند ایران
تعــداد ۲6 نفــر از کوهنــوردان باشــگاه نگیــن دماونــد نجــف آبــاد در یــک برنامــه ۴ روزه بــه سرپرســتی حمیــد محســن پــور موفــق بــه 

صعــود بــه ســومین قلــه بلنــد ایــران قلــه ۴۸۱۱ متــری ســبالن بــام اســتان اردبیــل شــدند.
افراد شرکت کننده :

 حمیــد محســن پــور، محمــد ســیالوی، نبــی اهلل جمشــیدیان، فاطمــه نقــی زاده، حســین مختــاری، ســید مصطفی نجومــی، مصطفی 
مردانــی، ســعید مردانــی، مجتبــی مســعودی، اکــرم صالحــی پــور، طیبــه رحیمــی، محمــود فــروزان، اعظم انتشــاری، حســین علی قلی 
زاده، اکــرم ایمانیــان، مهــدی ابوتــراب، مریــم منصــوری، محمــود محســن پــور، اصغــر منصوری، ســجاد جهانبیــن، مریم قاهری، پریســا 

مســعودی، اشــکان مســعودی، کیــان مســعودی، ناصر منظــری، رضــوان مطلبی. 

تجلیل از خبرنگاران

 در آســتانه هفدهــم مــرداد روز خبرنــگار آییــن تجلیــل از خبرنــگاران گرامیداشــت ۱۷ 
مردادمــاه ســالروز شــهادت »شــهید محمــود صارمــی« بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ویــژه شهرســتان و بــا حضــور شــهردار شــهر نجــف آبــاد و هیــات همــراه، رئیــس اداره فرهنــگ 
ــانی و  ــالع رس ــوزه اط ــاب ح ــن اصح ــراه؛ همچنی ــات هم ــتان و هی ــالمی شهرس ــاد اس و ارش
اخبــار شهرســتان همزمــان بــا روز مباهلــه در ســالن فرزانــگان فرهنگســرای خــارون شــهرداری 

برگــزار گردیــد.
مهنــدس راعــی، ضمــن تبریــک روز مباهلــه و روز خبرنــگار بــه مــردم شــریف ایــران باالخــص 
حاضریــن در جلســه بــر جایــگاه مبــرز خبــر، نقــد منصفانــه و توســعه فرهنــگ متعالــی مطالبــه 
گــری در قالــب ادب و حفــظ ارزش هــای متعالــی دینــی و اعتقــادی، مطالــب مبســوطی بیــان 
نمودنــد. ایشــان خبرنــگاران را نماینــده افــکار عمومــی و ویتریــن مســئولیت اجتماعــی خواندند 
و بــر اهمیــت قدرشناســی از خبرنــگاران منصــف و ریزبیــن تاکیــد موکــد نمودنــد. ایشــان بــا 
تبییــن اخــالق رســانه ای و ضــرورت حمایــت همــه جانبــه از موضــوع شــغلی اصحــاب رســانه 
ــتان را  ــی شهرس ــئوالن اداری و اجرای ــایر مس ــود و س ــی خ ــدف اصل ــگاران، ه ــص خبرن باالخ
صیانــت و ســیادت از جایــگاه رفیــع و ارزنــده خبرنــگاران عنــوان نمودنــد و بــار دیگــر خاطــر 
ــت از  ــظ و حراس ــر حف ــم ب ــا و مراس ــت ه ــات، نشس ــه جلس ــواره درهم ــاختند هم ــان س نش
کرامــت خبرنــگاران و اولیــا و پیشکســوتان رســانه تاکیــد و تصریــح نمــوده و خواهــان تعالــی و 

ترقــی ایشــان در ســایر امــور از جملــه امــور معیشــتی ایشــان بــوده و مــی باشــم.
مهنــدس راعــی بــا تبییــن اخــالق رســانه ای و ضــرورت حمایــت هــم جانبــه از موضــوع شــغلی 
اصحــاب رســانه باالخــص خبرنــگاران هــدف اصلــی خــود و مســولین اداری و اجرایی شهرســتان 

ــر  ــر خاط ــود و باردیگ ــوان نم ــگارن عن ــده خبرن ــع ارزن ــگاه رفی ــیادت از جای ــت و س را صیان
نشــان خواســت همــواره در همــه جلســات  بــر حفــظ و حراســت و کرامــت خبرنــگاران تاکیــد 
ــر ســایر امــور ازجملــه امــور معیشــتی ایشــان شــد. ــی ترقــی ایشــان ب نمــود و خواهــان تعال

ایشــان خبرنــگاران را نماینــده افــکار عمومــی و ویتریــن مســولیت اجتماعــی عنــوان نمــود و 
ــگاران منصــف و ریزبیــن تاکیــد نمــود . براهمیــت قدرشناســی از خبرن

ــا تبیــن دســتاوردهای اجتماعــی، فرهنگــی،  ــاد ب ســپس مهنــدس مغــزی، شــهردار نجــف آب
عمرانــی، ورزشــی و ... شــهرداری نجــف آبــاد در ســنوات اخیــر؛ خبــر از صــدور احــکام مهنــدس 
ــدس  ــن مهن ــاد و همچنی ــات شــهری شــهرداری نجــف آب ــاون خدم ــوان مع ــه عن فردوســی ب
توالیــی بــه عنــوان مدیــر ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی، ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد دادنــد. 
در ادامــه ســید حســن لــوح موســوی، رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان بــه 
ــاد  ــگ و ارش ــای اداره فرهن ــدف و رویکرده ــه ه ــرای جامع ــده ب ــاذ ش ــدات اتخ ــن تمهی تبیی

اســالمی در ســالی کــه گذشــت پرداختنــد.
ــه بیــان دغدغــه هــا و مســائل رایــج   و در ادامــه اصحــاب رســانه و خبــر حاضــر در جلســه ب
ــئوالن در  ــر مس ــری موث ــیدگی و پیگی ــتار رس ــد و خواس ــود پرداختن ــی خ ــی و گروه صنف
راســتای رفــع ایــن موضوعــات گردیدنــد کــه پــس از پایــان ســخنان ایشــان مســئوالن حاضــر 
ــد. ــن راهــکار نمودن ــه تبیی ــارات محول ــه پاســخگویی در چارچــوب اختی در جلســه نســبت ب

 در پایــان مراســم بــا حضــور مســئوالن حاضــر در جلســه از جملــه معــاون اســتاندار اصفهــان 
و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد بــا اهــدا لــوح هــای تقدیــر و هدایایــی ارزنــده از ایــن 

عزیــزان زحمتکــش و قدرشــناس تقدیــر و تجلیــل بــه عمــل آمــد.

14مرداد؛ سالروز شهادت دکتر سید حسن آیت
ــی  ــود، از کودک ــده ب ــا آم ــه دنی ــاد ب ــرور در نجــف آب ــواده ای عالم پ ــه در خان ــت ک حســن آی
ــدرک  ــب م ــه کس ــق ب ــال۳۷ موف ــد و س ــنا ش ــی آش ــارزات انقالب ــالمی و مب ــت اس ــا نهض ب
ــد،  ــال بع ــد. ۳س ــران ش ــم ته ــی تربیت معل ــرای عال ــی از دانشس ــات فارس ــی ادبی کارشناس
کارشناســی ارشــد خــود را در رشــتۀ جامعه شناســی دانشــگاه تهــران اخــذ کــرد و چنــد ســال 

ــد. ــه کســب مــدرک کارشناســی گردی ــق ب ــز موف بعــد در رشــته حقــوق نی
آیــت کــه بــه دلیــل مبــارزات انقالبــی اش، از بســیاری امتیازهــای تحصیلــی  محــروم شــده بود، 
ــدارس  ــس را در م ــه اطالعات، کار تدری ــگاری در موسس ــدن دوره روزنامه ن ــر گذران ــالوه ب ع

فریــدن شــروع کــرد و مدتــی بعــد بــه مــدت چهــار ســال بــه دامغــان تبعیــد شــد.
ــد و  ــوری اســالمی انتخــاب ش ــر سیاســی حــزب جمه ــوان دبی ــه عن ــالب، ب ــروزی انق ــا پی ب
بــه عنــوان منتخــب مــردم بــه مجلــس خبــرگان رهبــری راه پیــدا کــرد. در جریــان تدویــن 
ــن دوره  ــرد و در اولی ــا ک ــه ایف ــل والیت فقی ــدن اص ــی در گنجان ــش مهم ــی، نق قانون اساس
انتخابــات مجلــس، نماینــده مــردم تهــران شــد. آیــت کــه نقــش مهمــی در افشــای ماهیــت 
منافقــان و غرب گرایــان داشــت، بــه عنــوان یکــی از گزینه هــای ریاســت جمهوری نیــز 

ــد. ــته ش ــار گذاش ــال بنی صــدر، کن ــا فشــار امث ــی ب ــود ول مطــرح ب
ــی  ــه برخ ــر علی ــاگری ب ــد افش ــه قص ــرایطی ک ــرداد6۰ در ش ــت ۱۴م ــن آی ــر سید حس دکت

ــید. ــهادت رس ــه ش ــالگی ب ــه در ۴۳س ــا گلول ــلیک ده ه ــا ش ــت، ب ــا را داش چهره ه
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خبر کوتاه تولید 1۰میلیون قطعه ماهی زینتی در نجف آباد

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان گفــت: ســاالنه بیــش از ۱۰ میلیــون قطعــه ماهــی زینتــی در شهرســتان نجــف آبــاد تولیــد 
می شــود. در ایــن شهرســتان، ۹۰ واحــد تولیــد ماهیــان زینتــی بــا اشــتغال زایــی بیــش از ۳۳۰ نفــر مشــغول فعالیــت هســتند 

و ۹۰ درصــد تولیــدات خــود را بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس و ترکیــه صــادر مــی کننــد.
ــتان  ــال اســت. اس ــه در س ــون قطع ــا ۳میلی ــهر یزدانشــهر ب ــه ش ــوط ب ــد، مرب ــن تولی ــده ای ــه داد: عم حســن صالحــی ادام
اصفهان،بــا تولیــد ســالیانه 6۷ میلیــون قطعــه ماهــی زینتــی، رتبــه اول کشــور را دارد و نجــف آبــاد هــم جایــگاه دوم اســتان 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. را ب

رونمایی تولیدات فرهنگی سازمان و مراسم اختتامیه مهر و ماه
ــان آییــن رونمایــی از تولیــدات فرهنگــی ســازمان  ســالن شــهروند فرهنگســرای خــارون میزب
فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری و مراســم اختتامیــه جشــنواره اســتانی خوشنویســی 

مهــر و مــاه بــود.
در ایــن ویــژه برنامــه پــس از پخــش قــرآن و ســرود حمهــوری اســالمی، محمــد مغــزی نجــف 
ــای  ــای پوی ــروژه ه ــن پ ــه مهمتری ــاره ب ــن اش ــخنانی ضم ــاد در س ــهردار نجــف آب ــادی ش آب
عمرانــی فرهنگــی و اجتماعــی مجموعــه شــهرداری، بــه اهمیــت تولیــدات مکتــوب در زمینــه 

فرهنگــی و تاریخــی تاکیــد و خالصــه ای از هــدف و محتــوای ایــن آثــار را تشــریح نمــود.
رمضانعلــی معتمــدی مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان نیــز ضمــن تقدیــر 
از مجموعــه شــهرداری نجــف آبــاد، فعالیــت هــای عمرانــی و بــه ویــژه عملکــرد فرهنگــی ایــن 

مجموعــه را ســتودنی و الگــوی ســایر بخــش هــای اجرایــی و فرهنگــی دانســت.
ســخنرانی مجتبــی راعــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد بــا محوریت 
تــالش همــه جانبــه ارگان هــای تصمیــم گیرنــده در حــوزه فرهنــگ و آمــوزش بیــش از پیــش 
شــهروندان و تاکیــد بــر ادامــه پرداخــت بــه امــر مهــم فرهنگ بخــش دیگر ایــن ویژه برنامــه بود.

پــس از پخــش کلیــپ داوری و قضــاوت آثــار، بیانیــه نخســتین جشــنواره خوشنویســی اســتانی 
مهــر و مــاه توســط احمــد احمــدی دبیــر آن ایــراد و  بــا کلیــپ معرفــی، نفــرات برتــر در دو 

بخــش و نفــرات برتــر معرفــی شــدند.
بــر اســاس اهــداف جشــنواره در هــر نوبــت یکــی از اســاتید بــزرگ شهرســتان مــورد تجلیــل 
قــرار مــی گیرنــد کــه در نخســتین جشــنواره از اســتاد فضــل اهلل شــریفی بــا حلقــه گل و لــوح 

ســپاس تقدیــر و تجلیــل بــه عمــل آمــد.
ــادی شــهردار و محمــد  ــزی نجــف آب ــاد از محمــد مغ ــر انجمــن خوشنویســان نجــف آب تقدی
مهــدی فردوســی مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد 

بخــش دیگــر مراســم اختتامیــه جشــنواره خوشنوســی مهــر و مــاه بــود.
آیین رونمایی از تولیدات فرهنگی سازمان

ــی  ــی و ورزش ــی اجتماع ــازمان فرهنگ ــرد س ــر عملک ــرور ب ــع م ــپ جام ــش کلی ــس از پخ پ
شــهرداری نجــف آبــاد و مــرور تصویــری بــر محورهــای اصلــی ماننــد ترویــج و تحکیــم گفتمــان 
انقــالب اســالمی، ســبک زندگــی ایرانــی اســالمی، فرهنــگ شــهروندی، گردشــگری، کتــاب و 
کتابخوانــی، نشــاط اجتماعــی، علــم و خالقیــت، فرهنــگ و هنــر، ورزش و ســالمت، تجلیــل از 
فرهیختــگان مانــدگار، فضــای مجــازی و.. از تولیــدات فرهنگــی ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و 
ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد شــامل کتــاب هــای نشــان گردشــگری نجــف آبــاد، بــاغ شــهر، 
بهشــت بنیــاد، معرفــی نســخه هــای خطــی مــوزه مــردم شناســی نجــف آبــاد، پنجــم اســفند، 

هشــت، راهنمــای گردشــگری نجــف آبــاد و .. رونمایــی شــد.
در بخــش آخــر آییــن رونمایــی نیــز از تمامــی عواملــی کــه در بخــش هایــی چــون مدیریــت 
تولیــد، طراحــی و صفحــه آرایــی، تحقیــق، پژوهــش و روایــت، هنرمنــدان، انتشــارات و .. تقدیــر 

بعمــل آمــد.

ابوالقاســم پاینــده ســال ۱۲۹۰ خورشــیدی در نجــف آباد متولد شــد. تحصیالت مقدماتــی را در نجف 
آبــاد و صــرف و نحــو عربــی و فقــه اســالمی و فلســفه را در اصفهــان، مدرســه جــده بــزرگ آموخــت. 
کار مطبوعاتــی را از ســال ۱۳۰۸ در روزنامــه عرفــان اصفهــان بــه مدیــری احمــد عرفــان آغــاز کــرد. 
ســال ۱۳۱۱ بــه تهــران رفــت و در روزنامه هــای شــفق ســرخ علــی دشــتی و ایــران زیــن العابدیــن 
رهنمــا فعالیــت کــرد. همــان زمــان در وزارت پســت و تلگــراف و تلفــن هــم اســتخدام شــد، امــا خود 
را بــه وزارت معــارف و اوقــاف و صنایــع مســتظرفه وقــت و آمــوزش و پــرورش امــروزی منتقــل کــرد.

ابوالقاســم پاینــده چنــدی ســردبیر مجله تعلیــم و تربیت بــود و ســال ۱۳۲۱ مجله صبا را کــه در زمره 
موفق تریــن نشــریات تاریــخ مطبوعات ایران اســت، تأســیس کرد. وی اســفند ۱۳۲6 رئیــس رادیو و در 
ســال ۱۳۲۸ عضــو دوره دوم مجلس مؤسســان قانون اساســی شــد. پاینده دوره هــای ۲۱ و ۲۲ مجلس 
شــورای ملــی، نماینــده نجف آبــاد و ســال ۱۳۴۴، نماینــده ایــران در کنفرانــس اســالمی مکــه بــود.

ابوالقاســم پاینــده ســال ۱۳۳6 ترجمــه روان قــرآن کریــم بــه زبــان فارســی را منتشــر کــرد کــه نقطه 
عطفــی در ترجمه هــای معاصــر قــرآن اســت و می تــوان آن را مهمتریــن اثــر وی نامیــد.

عالمــه امینــی )ره( نویســنده کتــاب الغدیــر در نامــه ای بــه پاینــده در مــورد ایــن ترجمــه نوشــت: 
»آنچــه ســرمایه خیــر دنیــا و آخــرت شماســت، ایــن صحایــف اســت و بــس. زحمتــی کــه بایــد برای 
آن ارزشــی فوق العــاده قائــل شــد و تقدیــر و ســتایش کــرد و افتخــار نمــود، ایــن قــدم برجســته ای 
اســت کــه در راه ترجمــه قــرآن عظیــم برداشــته اید و الحــق خــوب از عهــده برآمده ایــد. آفریــن بــر 

آن خامــه شــیوا و بیــان رســا و شــیرین«.
ابوالقاســم پاینــده عــالوه بــر ترجمــه زیبــای قــرآن نثــر زیبایــی در ابتــدای آن بــا عبــارات زیبــا 
و شــیرین و شــیوه ای مخصــوص خــود نگاشته اســت. صاحــب نظــران آن را اثــری ماندنــی در 

تاریــخ نثــر فصیــح فارســی می داننــد. وی در ایــن مقدمــه بســیار زیبــا، پــس از بیــان نحــوه 
آشــنایی خــود بــا قــرآن و آرزوی ســی ســاله اش در ترجمــه آن، بــه اجمــال سرگذشــت اســالم 
و پیامبــر اکــرم )ص( را مــرور می کنــد و ســپس بخــش عمــده مقدمــه را بــه مباحــث قرآنــی 

ــد. ــاص می ده اختص

هجدهم مرداد، سالروز درگذشت ابوالقاسم پاینده
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                                                                  برگزاری دوره مربیگری D فوتبال ایران 
ــه مدرســی  ــدت ۷ روز ب ــه م ــده ب ــا حضــور ۲۴ شــرکت کنن ــاد ب ــتان نجــف آب ــران در شهرس ــال ای ــری D فوتب  دوره مربیگ
ابرقویــی نــژاد مــدرس رســمی کنفدراســیون فوتبــال آســیا در فضــای بــاز مجموعــه ورزشــی آزادی و بــا رعایــت کامــل پروتــکل 

هــای بهداشــتی برگــزار شــد
و مــرداد بــا اهــداء لــوح تقدیــر و گواهــی پایــان دوره بــه شــرکت کننــدگان بــه پایــان رســید. اختتامیــه ایــن دوره بــا حضــور 
ــال  ــات فوتب ــوزش هی ــد آم ــس واح ــدی ریی ــاد، اس ــف آب ــتان نج ــان شهرس ــس اداره ورزش و جوان ــد ریی ــن موح محمدامی
ــن  اســتان، ســلطانی رییــس هیــات فوتبــال نجف آباد،رحیمــی دبیــر واحــد آمــوزش هیــات اســتان و ناظــر فدراســیون در ای
دوره،ترکــی دبیــر هیــات و صالحــی مســوول کمیتــه آمــوزش هیــات فوتبــال شهرســتان و صفاپــور مســئول واحــد پزشــکی 
هیــات شهرســتان انجــام گرفــت.  ایــن دوره مربیگــری بــه صــورت عملــی و تئــوری انجــام شــد، کالس هــای عملــی بــه صــورت 

حضــوری و کالســهای تئــوری بــه صــورت آنالیــن و وبینــار انجــام شــد.

مراســم تحلیــف اعضــای شــورای اســالمی دوره ششــم شــهر نجــف آبــاد با حضــور مهنــدس مجتبی 
راعــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه صــورت پذیرفت.

 پــس از شــروع جلســه و تبریــک بــه اعضای شــورای ششــم و تشــکر از شــورای پنجم، هیئت رئیســه 
ســنی مشــخص و حســن یوســفی نــژاد ریاســت ســنی جلســه و ســکینه ارزانــی بعنــوان دبیر ســنی 

جلســه ســوگند یــاد نمــوده و ســوگند نامــه را امضــاء نمودند.
انتخاب هیئت رییسه بصورت رآی گیری مخفی صورت پذیرفت.

اعضای هیئت رییسه شورای شهر نجف آبادبمدت یکسال :

ریاســت شــورای اســالمی دوره ششــم ) فــی مابیــن محمــد حســن آســیابانی و قربانعلــی مومنــی( : 
قربانعلــی مومنــی / ۵ رآی

نایب رییس شورای اسالمی دوره ششم : محمود جهانیان/ ۵ رآی
خزانه دار شورای اسالمی دوره ششم:  جواد حجتی/ ۹ رآی
منشی شورای اسالمی دوره ششم: شهال محمودیان/۷ رآی

ــاس  ــادی، عب ــف آب ــزی نج ــد مغ ــن محم ــهرداری از بی ــت ش ــاب سرپرس ــز انتخ ــه نی در ادام
ــد. ــاد انتخــاب گردی ــوان سرپرســت شــهرداری نجــف آب ــا ۵ رآی بعن ــرادی ب ــه۳- م مرادی)مدیرمنطق

تحلیف و انتخاب هیئت رئیسه شورای اسالمی دوره ششم شهر نجف آباد 

ــی مخترعیــن   ــادی و عضــو رســمی فدراســیون جهان ــه نجــف آب  مجیــد صالحــی جــوان نخب

در اولیــن دوره مســابقات مخترعیــن جهــان کــه بیــن مخترعیــن عضــو فدراســیون جهانــی در 

تاریــخ ۳۰ تیــر مــاه ۱۴۰۰ در کشــور ســوییس برگــزار شــد. در بخش مهندســی مکانیــک موفق 

بــه کســب مــدال برنــز بــرای اختــراع » دســت مصنوعــی بــا قابلیــت تشــخیص صــدا « شــد.

 اختــراع » دســت مصنوعــی بــا قابلیــت تشــخیص صــدا « بــه معلولیــن و افــرادی کــه در اثــر 

ســانحه ای دچــار شکســتگی دســت، جراحــی دســت و... شــده و مجبــور بــه بســتن آتــل مــی 

شــوند،  کمــک مــی کنــد تــا بــا تشــخیص صــدا و اســتفاده از امــواج مغــزی انگشــتان دســت 

مصنوعــی را حرکــت داده  و کارهــای روزمــره از جملــه برداشــتن و گذاشــتن اجســام، گرفتــن 

خــودکار یــا مــداد  بــرای امضــا و نوشــتن، گرفتــن فرمــان خــودرو و...  را انجــام دهنــد.

تبریک به این جوان شایسته نجف آبادی و آرزوی کسب موفقیت بیشتر برای ایشان

مدال برنز مسابقات جهانی مخترعین در سوییس توسط نخبه نجف آبادی

پانزدهــم بهمن مــاه ســال ۱۳۲۹ و آن روزی کــه بــه شــاه تیر انــدازی کردنــد، نقشــۀ 
ــر  ــد و اگ ــام می ش ــان تم ــه نفع ش ــد، ب ــته می ش ــاه کش ــر ش ــه اگ ــود ک ــن ب ــی ها ای انگلیس

ــود. ــان ب ــه نفع ش ــم ب ــاز ه ــد، ب ــم نمی ش ــته ه کش
ــور  ــد، همان ط ــته نمی ش ــِر کار، کش ــد س ــرد و می آم ــا می ک ــد، رزم آرا کودت ــته می ش کش
کــه نشــد، تحــت عنــوان ایــن کــه بــه طــرف شــاه تیرانــدازی شــد، مخالفیــن را بــه ایــن بهانــه 
ــر هــم از  ــد. ســی تی ــت اهلل کاشــانی را گرفتن ــد! آی ــن کار را هــم کردن ــد کــه همی می گرفتن

ــود. ــن نقشــه ها ب ای
ــاد، نماینــده مــردم تهــران در  دکتــر ســید حســن آیــت یکــی از نخبــگان معاصــر نجــف آب
ــرگان  ــس خب ــان در مجل ــتان اصفه ــده اس ــالمی و نماین ــورای اس ــس ش ــن دوره مجل اولی
ــید. ــهادت رس ــه ش ــش ب ــوی منزل ــه، در جل ــا گلول ــلیک ده ه ــا ش ــرداد 6۰ ب ــری، ۱۴ م رهب
»آیت والیت« به قلم محمد علی گودینی، شرح زندگی شهید سید حسن آیت، کنگرۀ شهدای نجف آباد

دوره آموزشــی جســتجو و نجــات در کوهســتان زیــر نظــر فدراســیون کوهنــوردی کشــور بــه 

ــه  ــوردی شهرســتان ب ــات کوهن ــکاری هی ــا دو هم ــوردی همــدالن ره همــت باشــگاه کوهن

ــاد برگــزار شــد.  تدریــس پیمــان شــاکرینی در نجــف آب

افراد شرکت کننده :

زهرا محمدی، مینو مقتدایی، الهام یزدانی، حمیدرضا سرافرازیان، امید یوسف زاده،

 صــادق آقــای کابلــی، علــی پارســا منــش، مجیــد یزدانــی، محمود ســامانی، مســلم ســلیمانی، 

ــک زاده میالد مل

برگزاری دوره آموزشی مبانی جستجو در کوهستان عامل اصلی ترور شاه از زبان سید حسن آیت
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خبر کوتاه اعطا و بستن کمربند کاراته های باشگاه سیدالشهدا 

مراســم اعطــا و بســتن کمربنــد دان هــای ۱، ۲ و ۳ هنرجویــان باشــگاه کاراتــه شــوتوکان ادونــس سیدالشــهدای نجــف آبــاد  بــا حضــور 

محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش وجوانــان، عبدالحســین حــاج امینــی پیشکســوت کاراتــه شهرســتان، ســرهنگ امینــی معــاون 

هماهنــگ کننــده لشــگر زرهــی ۸ نجــف اشــرف، شــهرام کاظمــی رییــس هیــات کاراتــه، ابوالقاســم حــری موســس باشــگاه و تعــدادی 

از قهرمانــان و مربیــان کاراتــه شهرســتان در روز ســه شــنبه ۱۲ مــرداد مــاه ۱۴۰۰ همــراه بــا انجــام حــرکات نمایشــی کاراتــه و پارکــور

 در محل باشگاه با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

مهنــدس جعفــری معــاون برنامــه ریــزی شــرکت آب و فاضــالب 
ــط  ــر رواب ــه همــراه مهنــدس خرســندی مدی اســتان اصفهــان ب
عمومــی شــرکت آب و فاضــالب اســتان و مهنــدس کاظمــی مدیر 
آبفــا شهرســتان، ایوبیــان بخشــدار بخــش مهردشــت شهرســتان 
در دیــدار بــا معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف 
آبــاد ضمــن بررســی مســائل و مشــکالت جــاری در امــور تامیــن 
ــهری و  ــالب ش ــبکه فاض ــعه ش ــتایی و توس ــهری و روس آب ش
ــه  ــای تابع ــه در بخــش ه ــدات صــورت پذیرفت ــات و تمهی اقدام
شهرســتان باالخــص بخــش مســتقل مهردشــت بــا یکدیگــر بــه 
گفتگــو نشســتند. در این نشســت همچنیــن مهنــدس محمدیان 
بــه عنــوان مدیــر آبفــا بخــش مســتقل مهردشــت معارفــه و حکم 
ــدار  ــتاندار و فرمان ــاون اس ــور مع ــت در حض ــس از قرائ ــان پ ایش
ــی در  ــدس راع ــد. مهن ــه گردی ــه ایشــان ارائ ــتان ب ــژه شهرس وی
ایــن نشســت بــا خیــر مقــدم بــه حاضریــن نســبت بــه دغدغــه 
هــای عمومــی رایــج باالخــص در زمینــه ضعــف هــای جــاری و 
مســائل ســایه افکنــده بر شــبکه انتقال آب آشــامیدنی در شــهرها 
ــر ضــرورت  ــن موضــوع و ب ــه شهرســتان تبیی و روســتاهای تابع

تســریع در رفــع آن تاکیــد نمودنــد. 
ایشــان بــا بیــان اقدامــات صــورت پذیرفتــه بــه منظــور توســعه و 

پیشــرفت شــبکه جمــع آوری فاضــالب و پســاب هــای شــهری 
بــه ویــژه بــا محوریــت توســعه پایــدار، بــر لــزوم ایجــاد تصفیــه 
خانــه هــای چنــد منظــوره و افزایــش روند توســعه فعالیــت جاری 
در زمینــه اجــرای قراردادهــای بیــع متقابــل بــا شــرکت شــهرک 

هــای صنعتــی اســتان و یــا تعییــن و اعطای قــدر الســهم توصیف 
موضــوع نمودنــد. ایشــان همچنیــن بــر ضــرورت ارایــه خدمــات 
ــا رعایــت مقولــه تریــم اربــاب رجــوع و  و پاســخگویی مناســب ب

صیانــت از حقــوق شــهروندی بــه مراجعیــن تاکیــد نمودنــد.

دیدار مسئوالن آبفا استان و شهرستان با فرماندار ویژه شهرستان

بــه ریاســت اســتاندار اســتان اصفهــان و با حضــور معاون اســتاندار 
و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و ســایر اعضــا اســتانی و شهرســتانی، 
ــه  ــا مــواد مخــدر اســتان ب جلســه شــورای هماهنگــی مبــارزه ب
صــورت حضــوری )رعایــت مصرانــه شــیوه نامــه هــای بهداشــتی 
ابــالغ شــده از ســوی ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری 
از بیمــاری پاندمیــک کرونــا( و ویدئوکنفرانــس برگــزار گردیــد. در 
ایــن جلســه اهــم اقدامــات صــورت پذیرفتــه در راســتای تحقــق 
ــارزه  ــر شــورای هماهنگــی مب ــن شــورا توســط دبی ــات ای مصوب
ــت.  ــرار گرف ــورد واکاوی ق ــن و م ــتان تبیی ــدر اس ــواد مخ ــا م ب
در ایــن مراســم مهنــدس راعــی، افزودنــد: بــه توفیــق الهــی بــار 
دیگــر ســعادت درک مــاه محــرم برایمــان حاصــل گردیــده و ایــن 
ایــام عزیــز کــه اوقــات آشــنایی ژرف تــر بــا فلســفه قیــام عاشــورا 
و درس گرفتــن از مکتــب کربــال اســت، فرصتــی مناســب و ذی 

قیمــت اســت تــا ضمــن اهتمــام مجدانــه بــر رعایــت شــیوه نامــه 
هــای بهداشــتی مصــوب ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا در 
مجالــس وعــظ و خطابــه ســازمان ها، دســتگاه هــا و نهادهــای ذی 
ربــط از جملــه: ســازمان تبلیغات اســالمی، ســتاد اقامه نمــاز، اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، کانــون ها و فرهنگســراهای شــهرداری 
هــا، مراکــز آموزشــی اعــم از آمــوزش و پــرورش، دانشــگاه هــا و 
موسســات آمــوزش عالــی و ... ضمــن توجــه بــه مباحــث دینــی، 
مذهبــی و اخالقــی بخشــی از مطالــب خــود بــه را بــه آگاه ســازی 
ــدس  ــاد مق ــص نه ــدف باالخ ــای ه ــه ه ــمندانه مجموع هوش
ــن آســیب هــای  ــع بنیادی ــواده در خصــوص شناســایی و رف خان
ــاد  ــه اعتی ــاد در دو مقول ــده از بیمــاری شــوم اعتی منبعــث گردی
ســنتی و صنعتــی متمرکــز نماینــد و علمــا، وعــاظ و طــالب مردم 
را از خطرهــای پیــدا و پنهــان ایــن جرثومــه پلیــد بیشــتر از پیش، 

همــگان را آگاه و مطلــع نماینــد. ایشــان همچنیــن ضمــن تاکیــد 
بــر اجرایــی شــدن مصوبــات شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد 
مخــدر، از هریــک از دســتگاه هــای عضــو خواســتند هرچه ســریع 
تر نســبت بــه تهیه، تنظیــم و تدویــن گــزارش جامعــی از اقدامات 
صــورت گرفتــه بــه صــورت مصــور و مکتــوب بــه فرمانــداری اقدام 
نماینــد. مقــام عالــی دولــت در شهرســتان بــار دیگــر بــا تاکیــد 
بــر نقــش ارزنــده ســازمان هــای مــردم نهــاد و خیریــن فعــال در 
ــی  ــر ضــرورت همــکاری و هــم افزای ــاد ب ــا اعتی ــارزه ب حــوزه مب
ســازنده دســتگاه هــای عضــو شــورا بــا ایــن مجموعــه هــا تصریح 
و بــر حمایــت و همــکاری بــا انجمــن کنگــره 6۰ تاکیــد نمودنــد
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                                                                        ادامه از صفحه 1
بــا حضورقربانعلــی مومنــی رییــس ، نایــب رییــس و جمعــی دیگــر از اعضای شــورای اســالمی شــهر ، معاونین و تنــی چنــد از مدیران 

ســتادی شــهرداری نجــف آبــاد مراســم معارفــه سرپرســت جدیــد شــهرداری نجف آبــاد در دفتــر شــهردار نجف آبــاد برگــزار گردید.
ــاد معرفــی و  ــر ســابق منطقــه ســه )ویالشــهر( بعنــوان سرپرســت شــهرداری نجــف آب در ایــن برنامــه عبــاس مــرادی مدی

ــد. ــود( گردی ــاد ب ــادی) کــه از تاریــخ ۲۱ مهرمــاه ۱۳۹۸ شــهردار نجــف آب جایگزیــن محمــد مغــزی نجــف آب
شــورای اســالمی شــهرنجف آبــاد  در پروســه قانونــی تعییــن شــده گزینــه نهایــی شــهردار نجــف آبــاد را بــه اســتانداری در 
ــاد  ــا ســی دومیــن شــهردار نجــف آب ــد ت ــی توســط وزرات کشــور، معرفــی و ارســال مــی نمای جهــت ارســال و تاییــد نهای

مشــخص گــردد.

طــی آیینــی بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد، امــام جمعــه شــهر 
علویجــه، معــاون عمرانــی فرمانــدار، بخشــدار بخــش مهردشــت، شــهردار و اعضــاء شــورای اســالمی 
شــهر علویجــه، مســئوالن اداری اجرایــی، نظامــی و انتظامــی، معتمدین و محتشــمین شــهر علویجه 
و بخــش مهردشــت ضمــن رعایــت مصرانــه شــیوه نامــه هــای بهداشــتی ابالغی از ســوی ســتاد ملی 
مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری پاندمیــک کرونا، مراســم افتتاح و آغاز بهــره بــرداری از پروژه 
هــای شــهری و رونمایــی از قــراد داد طــرح بــزرگ احــداث شــبکه و تصفیــه خانــه فاضــالب شــهری 
شــهر علویجــه در ســال ۱۴۰۰ شمســی برگــزار گردیــد. در ایــن مراســم مهنــدس راعــی، ضمــن  
تاکیــد بــر اهتمــام مجدانــه مــردم و مســئوالن در کمــک به شکســتن زنجیــره انتقــال بیمــاری کرونا 
بــر ضــرورت توســعه پایــدار و پویای شهرســتان باالخــص در بخش مهردشــت تاکید نمودنــد. نماینده 
عالــی دولــت در شهرســتان ضمــن تشــکر از مدیریت شــهری و شــورای شــهر علویجه و ســایر نهادها 
و دســتگاه هــا و خیریــن در بــه ســرانجام رســیدن ایــن پــروژه هــا، بــر ضــرورت بررســی کارشناســی 
و پیــش بینــی برنامــه زمــان بنــدی در اجــرای پــروژه هــای شــهری تاکیــد نمودنــد. ایشــان اهمیــت 
بنیادیــن افتتــاح پــروژه هــا و طــرح هــای زیــر بنایی در بخــش مهردشــت را بســیار ژرف و قابــل تامل 
برشــمرده و بــر برنامــه ریــزی آتیــه دار و کالن راهبــردی در ایــن بخــش بــه منظــور تحقــق توســعه 
بنیادیــن پایــدار و اشــتغال پایــا تصریــح موکــد نمودنــد. در ادامه طبــق برنامه ریــزی: ۱( افتتــاح پروژه 
زمیــن چمــن مصنوعــی بــا مســاحتی بالــغ بر ۸ هــزار متــر مربــع، ۲( بهــره بــرداری از ســایت دوربین 
هــای هوشــمند نظارتــی و ثبــت پــالک شــهر علویجــه، ۳( افتتــاح ســالن اســتاندارد همایــش هــای 
شــهرداری شــهر علویجــه، ۴( افتتــاح طــرح ســرمایه گــزاری ســازمان بازیافــت زباله ها و پســماندهای 
شــهری شــهر علویجــه، ۵( افتتــاح و آغــاز بــکار ســاختمان راهــور شــهر علویجــه و 6( رونمایــی از 
قــرارداد طــرح بــزرگ شــبکه گــذاری و تصفیــه خانــه فاضــالب شــهری شــهر علویجــه که بــه صورت 

بیــع متقابــل و بــا جــذب ســرمایه گــذاری بالــغ بــر یکصــد میلیــارد تومــان نهایــی گردیــده اســت، 

صــورت پذیرفــت. در پایــان ایــن مراســم رئیــس شــورای اداری شهرســتان، ضمــن آرزوی ســالمتی 

ــرای اعضــاء پنجمیــن دوره شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا شهرســتان باالخــص  و موفقیــت ب

بخــش مهردشــت بــرای منتخبیــن مردم در ششــمین دوره شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا آرزوی 

ســالمتی، خدمتگــزاری افــزون تــر، موفقیــت پایــا تــر و توفیــق پویایــی بیشــتر نمودنــد.

افتتاح و آغاز بهره برداری از پروژه های شهرداری علویجه

رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجف آبــاد گفــت: بــا ادغــام صورت گرفتــه و تبدیــل آموزشــکده 
ســما بــه دانشــکده مهــارت و کارآفرینــی یازدهمین دانشــکده این واحد دانشــگاهی فعال خواهد شــد.

امیررضــا نقــش در حاشــیه بازدیــد بهــروز طهماســب کاظمی رئیــس مرکــز ســنجش، پذیــرش 
ــاد  ــد نجف آب ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــالمی از دانش ــگاه آزاد اس ــالن دانش ــور فارغ التحصی و ام
اظهــار کــرد: بــا ادغــام آموزشــکده ســما و تبدیــل شــدن ایــن آموزشــکده بــه دانشــکده مهــارت 
ــی و کارشناســی  و کارآفرینــی یازدهمیــن دانشــکده ایــن واحــد دانشــگاهی در مقطــع کاردان
ناپیوســته مهارتــی و بــا عنــوان دانشــکده مهــارت و کارآفرینــی از مهــر ۱۴۰۰ فعال خواهد شــد.

وی افــزود: دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجف آبــاد به عنــوان یکــی از دو واحــد جامــع مســتقل 
دانشــگاه آزاد اســالمی مطــرح بــوده کــه بــا تالش هــا و حرکت هــای بســیار خوبــی کــه از بــدو 
تأســیس انجــام شــده در جایــگاه ممتــازی بیــن دانشــگاه های کشــور قــرار گرفتــه و در ســی و 
ششــمین ســال تأســیس بــا ۱۰ دانشــکده مصــوب و حــدود ۲۴۰ رشــته تحصیلی فعال کــه اکثر 
رشــته ها در مقاطــع تحصیــالت تکمیلــی هســتند در حــال فعالیــت و پذیــرش دانشــجو اســت.

ــالش  ــر بیشــترین ت ــاد گفــت: در ســال های اخی رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجف آب
در ایــن واحــد دانشــگاهی حرکــت بــه سمت وســوی سیاســت های کلــی دانشــگاه آزاد 
ــت ها  ــن سیاس ــدن ای ــی ش ــا اجرای ــا ب ــوده ت ــگاه ب ــد دانش ــت جدی ــالمی در دوره مدیری اس
ــئله  ــل مس ــی و ح ــگاه اجتماع ــان دانش ــه هم ــگاه ک ــارم دانش ــوم و چه ــل س ــه نس ــد ب بتوان
و نخســتین انتخــاب داوطلبــان بــرای ادامــه تحصیــل در کشــور اســت، تبدیــل شــود.

نقــش، زمینــه و رویکــرد اصلــی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجف آبــاد را بیشــتر در 
ــه  ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــت و ادام ــت دانس ــا صنع ــاط ب ــی و ارتب ــی و مهندس ــته های فن رش
ــه بســیار  ــن واحــد دانشــگاهی، زمین ــالش و جــوان در ای ــت علمــی پرت حضــور اعضــای هیئ
ــام  ــته ای انج ــات شایس ــه اقدام ــن زمین ــم و در ای ــت داری ــا صنع ــاط ب ــرای ارتب ــاعدی ب مس
شــده و موفقیت هــای خوبــی کســب شــده اســت. بــا توجــه بــه شــرایط و مشــکالت 
موجــود در دانشــگاه ها و کاهــش جــذب دانشــجو، در چنــد ســال اخیــر شــاهد رشــد 
جــذب دانشــجو حداقــل بیــن ۵ تــا ۱۰ درصــد در ایــن واحــد دانشــگاهی بوده ایــم.

وی یــادآور شــد: در تــرم گذشــته ۴ هــزار و ۵۰۰ گــروه آموزشــی در هفتــه در بســتر مجــازی 
ــه  ــده، ارائ ــازی ش ــاد بومی س ــد نجف آب ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــان دانش ــط کارشناس ــه توس ک
ــازی  ــوزش را بومی س ــس و آم ــای تدری ــا فض ــم ت ــالش کردی ــا ت ــاز کرون ــدای آغ ــد. از ابت ش
کــرده و کالس هــا را در ایــن بســتر برگــزار کنیــم. سیســتم نظــارت قــوی و مناســب نیــز در 
ــه  ــا هیــچ کالســی ب کنــار ایــن بســتر آمــوزش مجــازی فعــال شــده و تــالش زیــادی شــد ت
ــرای  هیــچ دلیلــی تعطیــل نشــود. ایــن واحــد دانشــگاهی بســتر آموزشــی بســیار مناســبی ب

آمــوزش مجــازی دارد کــه می توانــد در آینــده و در دوران پســا کرونــا نیــز از آن اســتفاده کــرد.
ســمای  مجموعــه  کــرد:  عنــوان  نجف آبــاد  واحــد  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  رئیــس 
انجــام شــده  ارزیابی هــای  بــا رشــد بســیار خوبــی کــه داشــته در همــه  نجف آبــاد 
فرهنگــی  و  آموزشــی  مختلــف  زمینه هــای  در  ســوم  تــا  نخســت  رتبه هــای  جــزء 
خوبــی  بســیار  پشــتیبانی های  و  حمایــت  الزم،  اســتانداردهای  رعایــت  بــا  و  بــوده 
اســت. شــده  مجموعــه  ایــن  از  اصفهــان  اســتان  پــروش  و  آمــوزش  اداره  طــرف  از 

ــه  ــتان ب ــت اس ــد صنع ــص ۳۰ درص ــا تخصی ــاد ب ــتان نجف آب ــرد: شهرس ــرح ک ــش مط نق
خــود جــزء صنعتی تریــن شهرســتان بیــن شهرســتان های اســتان اصفهــان اســت. در 
موضــوع مهارتــی ارتبــاط خوبــی بیــن ایــن مجموعــه و صنعــت در شهرســتان وجــود 
ــک  ــه کم ــاز ب ــی نی ــته های مهارت ــذب رش ــوع ج ــم و در موض ــر مه ــن ام ــرای ای ــه ب دارد ک
و همیــاری ســازمان مرکــزی و ســازمان ســنجش داریــم و امیدواریــم بــا حمایت هــای 
ــد  ــی بتوان ــکده مهارت ــترش، دانش ــتم گس ــالمی و سیس ــگاه آزاد اس ــزی دانش ــازمان مرک س
موفقیت هــای بیشــتری را در ایــن زمینــه کســب کنــد. دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
نجف آبــاد ظرفیت هــای تخصصــی بســیار باالیــی دارد به طوری کــه می توانــد بــا بررســی 
مشــکالت موجــود در صنایــع بــا ارائــه راهکارهــای مناســب در راســتای رفــع آنهــا اقــدام کنــد.

فعال شدن یازدهمین دانشکده دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد 
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موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
باز محرم شد و دل ها شکست از غم زینب دل زهرا شکست

باز محرم شد و لب تشنه شد از عطش خاک کمرها شکست

آب در این تشنگی از خود گذشت دجله به خون شد دل صحرا شکست

قاسم و لیال همه در خون شدند این چه غمی بود که دنیا شکست

محرم ماه غم نیست ماه عشق است محرم َمحرم درد حسین است

ایام سوگواری سید و ساالر شهیدان بر همه جهانیان تسلیت باد.

فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد

نگاهی به زندگی شهید محسن حججی از والدت تا شهادت

شــهادت شــهید محســن حججــی در ۱۸ مــرداد ســال ۱۳۹6 بــه دســت نیروهــای داعــش در 
ســوریه نقطــه عطفــی در دوران حضــور رزمنــدگان ایــران در ســوریه بــود، دور از انتظــار نیســت 
اگــر بگوییــم قبــل از شــهادت حججــی عــده کمــی از مــردم بــه دنبــال اخبــار و حــوادث ســوریه  
بودنــد، بــا وجــود شــهادت رزمنده هــای زیــادی از ایــران اســالمی و حضــور قدرتمنــد ایــران در 
کنــار ارتــش ســوریه در مقابلــه بــا متجــاوزان تکفیــری، امــا شــهادت مدافعــان حــرم در ســوریه 
و عــراق غریــب بــود. امــا پــس از شــهادت محســن حججــی و اخبــار و فیلم هــا و تصاویــری کــه 
از نحــوه شــهادت او در رســانه ها مخابــره شــد بــه یکبــاره نــام مدافعــان حــرم و دفــاع جانانــه 

آنــان در طــول چهــار ســال مقاومــت را بــر ســر زبان هــا انداخــت.
 همانطــور کــه مقــام معظــم رهبــری در ســخنان خــود دربــاره این شــهید واالمقــام فرمودنــد: )به 
واقــع شــهید حججــی حجــت خــدا بــرای مــردم شــد تــا همــگان شــاهد جنایــات تکفیری هــا و 
بــی رحمــی و تجاوزگــری آنــان علیــه مــردم ســوریه باشــند(و همچنیــن بــه تعبیــر رهبــر معظــم 
انقــالب نمــاد و نماینــده شــهدا و حجــت خــدا شــد و اثــرات مثبتــی در بیــن اقشــار مختلــف 

مــردم حتــی در خــارج از کشــور گذاشــت.
از همیــن رو شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی روز ۱۸ مــرداد، ســالروز شــهادت شــهید محســن 
حججــی را بــه نــام روز بزرگداشــت شــهدای مدافــع حــرم نام گــذاری کــرد. تــا بــه پــاس ایــن 
ــردم  ــت از م ــرم آل اهلل و حمای ــاع از ح ــرم در دف ــان ح ــادت های مدافع ــداکاری و رش روز از ف

جنــگ زده کشــورهای عــراق و ســوریه قدردانــی کننــد.
بــر پایــه ایــن گــزارش؛ شــهید واالمقــام محســن حججــی متولــد ۲۱ تیــر ســال ۱۳۷۰ در شــهر 
نجــف آبــاد اصفهــان بــود. او جهادگــری فعــال در عرصــه فرهنگــی کشــور عضــو ســپاه پاســداران 
ــه  ــاع از حــرم آل اهلل ب ــرای دف ــود کــه ب انقــالب اســالمی در لشــکر زرهــی ۸ نجــف اشــرف ب

ســوریه رفــت.

ــه اســارت تروریســت های داعــش  ــا عــراق ب در مــرداد ســال ۱۳۹6 در نزدیکــی مــرز ســوریه ب
ــان شــهادت ۲۵ ســال ســن  ــره شــد. او در زم ــر شــهادت او مخاب ــس از دو روز خب ــد و پ درآم
داشــت و از او یــک فرزنــد پســر ۲ ســاله بــه یــادگار مانــده بــود. خیلــی زود تصویــری از او کــه 
در آن یکــی از افــراد داعــش پشــت ســر وی بــا خنجــر ایســتاده اســت در شــبکه های اجتماعــی 

منتشــر شــد کــه بازتــاب زیــادی را در پــی داشــت.
ــای  ــهادتش در فضاه ــوه ش ــه از نح ــی ک ــهید و بازتاب ــن ش ــهادت ای ــوه ش ــی اســت؛ نح  گفتن
مجــازی منعکــس و باعــث  ناکامــی دشــمنان در بهره بــرداری از ایــن شــهید شــد، ثمــره تــالش 
اصحــاب رســانه اســت کــه بــه موقــع و حتــی ســریع تر از ســازمان ها و دســتگاه های مختلــف، 

عظمــت ایــن شــهید را بــه جهانیــان نشــان دادنــد.
رهبــر معظــم انقــالب در رثــای ایــن شــهید واالمقــام فرمودنــد: ببینیــد چــه غوغایــی در کشــور 
راه افتــاده بــه خاطــر شــهادت ایــن جــوان، کمتــر شــهیدی را ســراغ داریــم کــه اینجــور خــدای 
متعــال او را در چشــم همــه عزیــز کــرده باشــد. خداونــد جــوان شما)شــهید حججــی( را عزیــز 

کــرده، شــهید حججــی عزیــز، حجــت خداونــد در مقابــل چشــم همــگان شــد.
همــه چیــز ایــن شــهید امــام حســینی اســت، از تنهــا و غریــب مانــدن و لــب هــای خشــک و و 
ســر بریــده تــا وصیتــی کــه سراســر حســینی اســت و هــر فــرد خانــواده را بــا خــود بــه کربــال 

مــی بــرد.
ــد، او  ــه شــهید محســن حججــی انســان را شــگفت زده می کن ــت نام ــد خــط از وصی ــا چن ام
نوشــته اســت مــن بــه یقیــن رســیده ام کــه امــام خامنــه ای نائــب بــر حــق امــام زمــان اســت 
و دیگــر اینکــه مــی نویســد خودتــان را بــرای ظهــور و جنــگ بــا اســرائیل آمــده کنیــد کــه آن 
روز خیلــی نزدیــک اســت و همچنیــن از حجــاب مــی نویســد و مــی گویــد فریــب فرهنــگ و 

مــد هــای غربــی را نخوریــد.

به مناسبت 18 مرداد و شهادت مدافع حرم


