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ــدی ــت گل محم ــه کش ــار ب ــج هکت ــاص پن اختص

بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما ، مرکــز اصفهــان ؛ ایــن کشــاورزان بــرای اســتفاده بهیــه از آب توانســته انــد 
امســال بــا جایگزینــی محصــول کــم آب گل محمــدی بــه جــای گنــدم ، جــو و ذرت بیــش از ســه میلیــارد ریــال 

در آمــد حاصــل کننــد.

متوســط برداشــت گل محمــدی در دهــق و روســتاهای خونــداب و دمــاب شــش تــن در هــر هکتــار اســت و محصول 

تولیــدی ایــن کشــاورزان بــرای تبدیــل بــه گالب بــه شهرســتان کاشــان ارســال می شــود.

برای نخستین بار با تغییر الگوی کشت

کشاورزان دهقی برای نخستین بار با تغییر الگوی کشت پنج هکتار از مزارع خود را به کشت گل محمدی اختصاص دادند.
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

مراســم احیــاء شــب هــای قــدر همچــون ســال هــای قبــل در محــل یادمــان شــهدای نجــف 
آبــاد در جــوار مــزار پاســدار شــهید مدافــع حــرم محســن حججــی برگــزار شــد.

مراسم احیاء شب های قدر

برگزاری نشست های معرفتی پرسمان

ــور  ــا حض ــد ب ــر جدی ــی در عص ــی زندگ ــری و اجتماع ــای فک ــت ها، چالش ه ــن نشس در ای
ــد. ــی ش ــخ بررس ــش و پاس ــورت پرس ــه ص ــگاه ب ــوزه و دانش ــاتید ح ــان و اس کارشناس

امضای تفاهم نامه با ذوب آهن اصفهان

حمیــد منتظرالقائــم اظهــار کــرد: پیــرو انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری دانشــگاه 
آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد و شــرکت ســهامی ذوب آهــن اصفهــان و پــس 

از پیگیری هــای مســتمر، ایــن تفاهم نامــه وارد فــاز اجرایــی شــد.
ــات،  ــز تحقیق ــای مراک ــور رؤس ــا حض ــش ب ــرح پای ــه ط ــزود: دبیرخان وی اف
ــن  ــد شــرکت ذوب آه ــران ارش ــاد و مدی ــد نجف آب ــی از مســئوالن واح جمع

ــه کار کــرد. رســماً آغــاز ب
ــاد گفــت:  ــاوری دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آب  معــاون پژوهــش و فن
طــرح پایــش در فــاز اولیــه، شناســایی چالش هــای صنعتــی و فنــی شــرکت 
ذوب آهــن و تبدیــل ایــن چالش هــا بــه نظــام موضوعــات در راســتای انجــام 
نیازهــای صنعــت از طریــق پایان نامه هــای دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی 

ــتور کار دارد. ــی را در دس ــای تحقیقات و طرح ه
 منتظرالقائــم تصریــح کــرد: کمیته هــای فنــی متعــددی متناســب بــا 
ــف  ــن تعری ــرات فی مابی ــن در مذاک ــرکت ذوب آه ــی ش ــای پژوهش اولویت ه
شــده و مقــرر شــد کمیته هــای تخصصــی »متالــورژی و فرآیندهــا«، »مصالــح 
نســوز« و »فــروش، بازاریابــی و آینده پژوهــی« به عنــوان پایلــوت در گام 
نخســت شــروع بــه کار کــرده و در ادامــه کمیته هــای مربــوط بــه رشــته های 
ــزرگ  ــم کاری ب ــب دو تی ــر فنــی و مهندســی در قال فنــی و مهندســی و غی

زیــر نظــر دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت و جامعــه واحــد فعالیــت کننــد.

رهاسازی سنجاب در زیستگاه های طبیعی

ــک  ــت: ی ــاد گف ــط زیســت شهرســتان نجــف آب ــس اداره حفاظــت محی ریی

ــه اداره  ــود، ب ــرده ب ــداری ک ــط زیســت ســنجابی را کــه خری دوســتدار محی

ــل داد. ــاد تحوب ــط زیســت نجــف آب حفاظــت محی

ــان پــس اطمینــان از ســامت حیــوان،  محمــد محمــدی افــزود: محیــط بان

ــد. ســنجاب را در زیســتگاه هــاي ایــن شهرســتان رهــا ســازي کردن

ســنجاب ایرانــی بیــن 20 تــا 25 ســانتی متــر طــول دارد و موهــای پشــتی 

آن خاکســتری متمایــل بــه قهــوه اي بــوده و زیــر بــدن جانــور زرد رنــگ و 

مــوي ســر و پشــت دم آن قرمــز حنایــي اســت. 

ســر و دم قرمــز رنــگ ســنجاب ایرانــي مشــخصه اي اســت کــه ایــن پســتاندار 

را از دیگــر ســنجاب هــاي موجــود در ایــران متمایــز مــي کنــد.

ابوترابــی نماینــده مجلــس شــورای اســامی دربــاره  ابولفضــل 
ــت:  ــک، گف ــوع چ ــزی درموض ــک مرک ــد بان ــنامه جدی ــدور بخش ص
ــه شــکل  ــد ب ــف، بای ــتگاه های مختل ــون دس ــن قان ــرای ای ــرای اج »ب

ــوند. ــل ش ــم متص ــه ه ــی ب الکترونیک
ــد  ــات بگیرن ــری اطاع ــک س ــد و ی ــات بدهن ــری اطاع ــی یکس یعن
ــال  ــر س ــاً در روز آخ ــه دقیق ــود ک ــه گام اول آن در بخشــنامه ای ب ک
۹۷ یعنــی بیســت و هشــتم اســفندماه ۹۷ ابــاغ شــد کــه بــر اســاس 
آن بانک هــا بایــد کدرهگیــری را بــرروی گواهی نامه هــای عــدم 
ــدم  ــای ع ــر گواهینامه ه ــری ب ــد رهگی ــد. درج ک ــت درج کنن پرداخ

ــد.« ــذف می کن ــی را ح ــد دادرس ــت، فراین پرداخ

ــک،  ــان بان ــتی در هم ــک برگش ــده چ ــادر کنن ــر ص ــاب دیگ از حس
ــود ــول می ش ــک داده وص ــده چ ــب دارن طل

وی در توضیــح بخشــنامه جدیــد بانــک مرکــزی، گفــت: »در بخشــنامه 
اخیــر دو نکتــه بســیار مهمــی وجــود دارد. یکــی درج کــد رهگیــری 
ــر گواهینامه هــای عــدم پرداخــت اســت و دیگــری اینکــه در حــال  ب
ــاب های  ــود از حس ــت می ش ــا برگش ــک آنه ــه چ ــرادی ک ــر اف حاض
دیگرشــان در همــان بانــک بــدون نیــاز بــه دســتور قضایــی برداشــته 
ــون همــه  ــا در قان ــز می شــود. ام ــده واری ــه حســاب دارن می شــود و ب
بانک هــای ایــران مدنظــر اســت و چــون بحث هــای نــرم افــزار 
الکترونیکــی زمان بــر اســت در گام هــای بعــدی، قانــون بــه طــور کامــل 

ــود«. ــرا می ش اج
ــه صــورت  ــًا ب ــری فع ــه داد: »کــد رهگی ــده مجلــس ادام ــن نماین ای
ــه  ــده ب ــاه آین ــش م ــا ش ــت ت ــرار اس ــود و ق ــته می ش ــتی نوش دس

ــوند«. ــت ش ــی ثب ــینی و الکترونیک ــورت ماش ص
ابوترابــی بــا بیــان اینکــه؛ در عمــل، ظــرف دو ســال بایــد آییــن نامــه 
هــای ایــن قانــون را وضــع کنیــم، گفــت: »وظایفی کــه در این دوســال 
ــه صــدور آییــن نامــه هــا، ایجــاد  ــوط اســت ب ــد انجــام شــود مرب بای
ــی  ــاط اطاعات ــراری ارتب ــا و برق ــک درون بانک ه ــات الکترونی ارتباط

ــه«. ــوه قضایی ــا و ق ــن بانک ه بی
بــا صــدور الکترونیکــی چــک، ســرقت، جعــل و مفقــودی بــی معنــی 

می شــود

وی دربــاره تمهیــد قانــون بــرای جلوگیری از ســرقت، جعــل و مفقودی 
چک هــا، گفــت: »در مــورد چک هایــی کــه دوســال پــس از ابــاغ ایــن 
قانــون صــادر می شــوند، افــراد مکلــف هســتند هنــگام صــدور چــک، 
کــد ملــی، اســم و فامیــل خــود را بنویســد و در ســامانه الکترونیــک 
بانــک مرکــزی نیــز درج کنــد تــا اگــر مثــل حادثــه پاســکو بســیاری 
از چک هــا نابــود شــد، دارنــده چــک بتوانــد بــه بانــک مراجعــه کنــد 
و چــک خــود را وصــول کنــد. بــا ایــن کار ســرقت، جعــل و مفقــودی 

چــک بــی معنــی می شــود«.
ــا  ــه آی ــوال ک ــن س ــه ای ــخ ب ــاد در پاس ــف آب ــردم نج ــده م نماین
ــز  ــده اند نی ــادر ش ــون ص ــن قان ــب ای ــل از تصوی ــه قب ــی ک چک های
ــام  ــورد دارای ابه ــن م ــت: »ای ــوند؟، گف ــون می ش ــن قان ــمول ای مش
اســت، هفتــه آینــده جلســه ای بــا بانــک مرکــزی ترتیــب داده خواهــد 
شــد و بــه تمــام ابهــام هــای ایــن چنینــی کــه مــورد ســؤال خیلــی از 

ــود«. ــخ داده می ش ــت پاس ــا هس ــک ه بان
ــه  ــده ب ــدی، مســدودی وجــوه حســاب های دارن در بخشــنامه های بع

ــاغ می شــود ــدازه کســری، اب ان
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا در بخشــنامه اخیــر، موضــوع 
مســدودی مطــرح نشده اســت، گفــت: بــه لحــاظ اینکــه برنامــه 
ــد  ــری بانک هــا متفــاوت اســت و به عــاوه بانــک مرکــزی بای کامپیوت
ــا  ــه بانک ه ــری هم ــه کامپیوت ــه برنام ــد ک ــاص ده ــی را اختص زمان
هماهنــگ شــود، فعــًا مبلــغ چــک در همــان بانــک، از ســایر 
زمان بــر  برنامه نویســی  برداشــت می شــود. چــون  حســاب هایش 
ــدی  ــای بع ــنامه ه ــا و بخش ــزء برنامه ه ــاً ج ــورد قطع ــن م ــت، ای اس

ــرد. ــد ک ــزی صــادر خواه ــک مرک ــه بان اســت ک

ابوترابــی، درپایــان دربــاره شــایعه عــدم اعتبــار پشــت نویســی چک هــا 
از ۱۷ ام فرودیــن، گفــت: شــورای عالــی اعتبــار و پــول در چک هــای 
ــن  ــه اآلن در بی ــی اســت ک ــوای از چک های ــه س ــی ک ــی بانک تضمین
مــردم رد و بــدل می شــود، چنیــن موضوعــی را تصویــب کــرده اســت. 
ــن  ــی کــه بی ــردم و همیــن چک های ــه چک هــای م ــن کاری ب ــه ای ک
ــادی  ــای ع ــی چک ه ــت نویس ــدارد و پش ــت، ن ــداول اس ــردم مت م

همچنــان اعتبــار دارنــد«.

راهکار قانونی برای جلوگیری از جعل چک

صادرات ۸۵ میلیارد تومانی بادام 

ــورهای  ــی کش ــد و برخ ــور هن ــه کش ــاد ب ــف آب ــتان نج ــادام شهرس ــول ب ــد از محص ۷0 درص
ــد. ــی کن ــی م ــد زای ــان درآم ــارد توم ــالیانه ۸5 میلی ــده و س ــادر ش ــارس ص ــج ف ــیه خلی حاش

افطاری آستان قدس رضوی 

مســئول نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی در نجف آبــاد گفــت: بــا کمــک نمایندگــی آســتان 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــام م ــب از ای ــار ش ــادی در چه ــاران نجف آب ــادم ی ــوی و خ ــدس رض ق

میزبــان ۱0 هــزار نفــر بــر ســر ســفره پربرکــت امــام رضــا)ع( بودیــم.

افراد مکلف میشوند هنگام صدور چک، کد 
ملی، اسم و فامیل خود را بنویسد و در سامانه 

الکترونیک بانک مرکزی نیز درج کند.

قانون جدید صدور چک، در آبان ماه سال 97 به 
تصویب رسید و گام اول آن 28 اسفند با صدور 

بخشنامه بانک مرکزی اجرایی شد. پیشگیری از صدور 
چک بالمحل و ساده سازی فرایند پیگیری قضایی 

چک برگشتی از جمله اقدامات این قانون است.
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

صادرات 1۸ میلیون دالر کاشی اصفهان

کاشــی اصفهــان کــه بــا ســوء مدیریــت مدیــران قبلــی خــود تــا مــرز 
نابــودی کامــل و حــراج خطــوط تولیــد رفتــه بــود، در دوره جدیــد 
مدیریــت خــود در حــال بازگشــت بــه دوران اوج ایــن برنــد کاشــی 
و ســرامیک اســتان و کشــور اســت. ایــن کارخانــه در ســال جــاری 
قصــد دارد صــادرات ماهیانــه خــود را بــه 500هــزار متــر مربــع بــه 

ارزش یــک و نیــم میلیــون دالر برســاند.

تولید انار و بادام ارگانیک

صفــر پــور فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج شهرســتان نجــف آبــاد 
ــا  ــه ب ــک ک ــادام ارگانی ــار و ب ــد ان ــی تولی ــروژه اقتصــاد مقاومت از پ
تســهیات اشــتغال زایــی ایــن مجموعــه راه انــدازی شــده، بازدیــد 

کــرد.

اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی 

اولیــن  جلســه شــورای فرهنــگ عمومــی نجــف آبــاد  در ســال ۹۸ بــا حضور 
امــام جمعــه، فرمانــدار و اکثریــت اعضــاء در دفتــر امــام جمعــه نجــف آبــاد با 
موضــوع بررســی سیاســت دینــی ، بایــد هــا و نبایدهــا در دو قالــب محتــوا 

و شــکل  تشــکیل شــد .
ــبک  ــا س ــه م ــکات جامع ــن مش ــم تری ــی از مه ــت : یک ــه گف ــام جمع ام
ــرو  ــکل روب ــا مش ــدودی ب ــا ح ــه  ت ــت ک ــی اس ــی و دین ــی اجتماع زندگ

ــتیم . هس
حجــت االســام و المســلمین حســناتی افــزود : بــا توجــه بــه اینکــه شــورای 

ــت  ــورای  سیاس ــت و  بیشترش ــی نیس ــورای اجرای ــی ش ــی عموم فرهنگ
گــذاری اســت گفــت :  شــورای فرهنگــی عمومــی  هرجــا خــوب وارد شــده 
ــادی در  ــرکات زی ــدام شــده اســت  ب ــا حــدی اق ــزی شــده و ت و برنامــه ری

پــی داشــته اســت  .
امــام جمعــه گفــت :  یکــی از بهتریــن ابــزار بــرای جلوگیــری از نبایدهــای 
فرهنگــی یعنــی آســیب هــا و گســترش بایدهــای فرهنگــی بایــد از مجموعــه 
هــای تبلیغــی  مثــل حــوزه هــای علمیــه  و مبلغینــی باشــد  کــه بــه عنــوان 

یــک شــهر زنــده در حــوزه هــا حضــور دارنــد .
ــات  ــی جلس ــث فرهنگ ــوع و مباح ــی موض ــگ عموم ــورای فرهن ــس ش رئی
شــورای فرهنگــی عمومــی را بســیار ارزشــمند عنــوان کــرد و فرهنــگ را  از 

ــا ارزش یــک جامعــه عنــوان نمــود . شــاخص هــای ب
در ادامــه  دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان  ضمــن عــرض خیــر 
مقــدم بــه حاضریــن  و  ضمــن  ارائــه گزارشــی  از جلســات قبلــی شــورا  در 
ــات ســخنانی  ــای تبلیغ ــد ه ــا و نبای خصــوص  دســتور کار جلســه و بایده
ارائــه داد و گفــت : بایــد هــا و نبایدهــای تبلیغــات در دو دســته ســاختاری  

و محتوایــی شــکل مــی گیــرد .
ســید حســن لــوح موســوی بــا اشــاره بــه برگــزاری اجــاس کشــوری نمــاز 
ــر از  ــه تقدی ــکیل کمیت ــت: تش ــاز گف ــاس نم ــدان در اج ــور هنرمن و حض
منتخبیــن هــر حــوزه یکــی از مصوبــات مهــم جلســه اســت کــه بایــد لحــاظ 

شــود .
ــدار  شهرســتان   ــی و فرمان ــگ عموم ــس شــورای فرهن ــب رئی ــه نای در ادام
ویــژه نجــف آبــاد  در ســخنان کوتاهــی در خصــوص لــزوم اجــرای دســتورات 
قــرآن و ســنت مطالبــی را عنــوان نمــود و بــا اشــاره بــه  محتــوای کاذبــی که 
در برخــی از  فضاهــا ی مجــازی اســت گفــت : جامعــه   نیــاز بــه محتــوا دارد  
ــاز  ــا نی ــواردی کــه متناســب ب ــوا  و م ــه محت و در خصــوص تشــکیل کمیت

جامعــه مثــل تحکیــم بنیــان  خانــواده  اســت  ســخنانی را عنــوان کــرد .

نشست گذر فرهنگ و هنر
ــا  ــاد ب ــف آب ــتان نج ــر شهرس ــگ و هن ــذر فرهن ــی گ ــه بررس ــن جلس دومی
ــس اداره  ــهردای ، رئی ــی ش ــی تفریح ــازمان رفاه ــل س ــر عام ــور مدی حض
میــراث فرهنگــی و رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف 

ــد . ــزار ش ــهرداری برگ ــی تفریحــی ش ــازمان رفاه ــاد  در محــل س آب
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه 
لــزوم  ایجــاد گــذر فرهنــگ و هنــر شهرســتان و برگــزاری نشســت هایــی  بــه 
ــه منظــور  ــر شهرســتان ب ــذر فرهنــگ و هن ــت : ایجــاد گ ــن منظــور  گف ای
ــدازی  توســعه و رونــق  کســب و کار فرهنگــی و هنــری در شهرســتان راه ان

مــی شــود .
در ایــن جلســه در خصــوص ارگ شــیخ بهایــی بــه عنــوان اولیــن مرکــز گــذر 
فرهنــگ و هنــر بحــث و تبــادل نظــر شــد و مقــرر شــد در خصــوص آمــاده 

ســازی مــکان مــورد نظــر اقدامــات الزم صــورت پذیــرد .
در پایــان جلســه از ارگ شــیخ بهایــی و ظرفیــت هــای موجــود  بازدیــد بــه 

عمــل آمــد .              

کشته و زخمی شدن سه نفر در کمربندی 
رییــس پلیــس راه اســتان از واژگــون شــدن یــک ســواری ســمند در 

ــن و مجــروح شــدن 3  ــک ت ــوت ی ــاد و ف ــدی شــمالی نجــف آب محورکمربن

ــر داد. ــر خب ــرد دیگ ف

ــداری  ــی نوغان ــزاری دوره آموزش برگ
ــت: از  ــتان گف ــاورزی اس ــاد کش ــرداران جه ــره ب ــوزش به ــس اداره آم رئی

ابتــدای ســال تاکنــون، بیــش از۱0 دوره کارگاه آمــوزش نوغانــداری در 

ــای روســتائی و  ــژه خانواره ــاد و لنجــان وی ــه، نجــف آب شهرســتانهای مبارک

ــت. ــده اس ــزار ش ــان برگ زندانی

کلنگ زنی دومین فاز دهکده سالمندان 
مدیرعامــل دهکــده ســالمندان نجــف آبــاد گفــت: کلنــگ بخــش دوم دهکــده 

ــک 20  ــا کم ــه ب ــن مجموع ــورد. ای ــن خ ــه زمی ــتان ب ــالمندان شهرس س

میلیــارد تومانــی خیریــن قــرار اســت بــا زیربنــای ۸ هــزار متــر مربــع در پنــج 

طبقــه احــداث شــود.

انهدام باند قاچاقچیان مواد مخدر

ــر  ــتگیری ۴ نف ــاد از دس ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــدار ۱0  ــف مق ــدر و کش ــواد مخ ــان م ــی قاچاقچی ــر اصل از عناص

ــر داد. ــاک خب ــرم تری کیلوگ

بازسازی اتوبوس های فرسوده اصفهان 
شــرکت پیشــرو دیــزل آســیا مســتقر در نجــف آبــاد کــه تــوان تولیــد ســالیانه 
۱500 دســتگاه انــواع اتوبــوس و مینــی بــوس را دارد، طــی قــراردادی پنجــاه 
ــک  ــد ی ــه خری ــم هزین ــک شش ــا ی ــان را ب ــهر اصفه ــوده ش ــوس فرس اتوب

اتوبــوس، بازســازی خواهــد کــرد.

مراجعه 1۳هزار نجف آبادی برای اهدای خون

 رئیــس پایــگاه انتقــال خــون شهرســتان نجف آبــاد: در طــول ســال 
۱3هــزار نفــر اهــدا کننــده مســتمر مراجعــه می کننــد کــه از ایــن 
تعــداد ۱0هــزار نفــر واجــد شــرایط اهــدا هســتند. وجــود جمعیــت 
۷2درصــدی در اهداکننــدگان خــون باعــث شــده تــا در ایــن مــورد 

دغدغــه ای نداشــته باشــیم.
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

پنجمین سوگواره ملی » ماه سر به مهر«
ــه همــت ســازمان فرهنگــی  ــر« ب ــه مه ــاه ســر ب ــی » م ــن ســوگواره  ادب  پنجمی
ــی  ــای ادب ــن ه ــوی  و انجم ــدس رض ــتان ق ــهرداری ، آس ــی ش ــی ورزش اجتماع
شهرســتان با نظارت اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی روز دوشــنبه همزمان با ســالروز 
شــهادت مــوالی متقیــان حضــرت علــی )ع( در محــل ســالن شــهروند  برگــزار شــد.

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان  بــا بیــان اینکــه ایــن همایــش  
ادبــی  موســوم بــه » مــاه ســر بــه مهــر«  بــه مناســبت ایــام لیلــی قــدر و شــهادت 
حضــرت علــی )ع(  بــرای پنجمیــن ســال متوالــی اســت کــه در شهرســتان برگــزار 
مــی گــردد  ؛گفــت :  ایــن ســوگواره بــا هــدف پاسداشــت و معرفــی مقــام و منزلــت 
واالی امــام  اول شــیعیان جهــان  و گســترش فرهنــگ علــوی  بــه همــت انجمــن 

هــای ادبــی شهرســتان  برگــزار مــی گــردد .
ســید حســن لــوح موســوی تصریــح کــرد : شــاعران  بــا خلــق آثــار ارزشــمند  مــی 

تواننــد نقــش مهــم و بــه ســزایی را در پاسداشــت ایــن فرهنــگ داشــته باشــند .
 در ایــن همایــش کــه شــامگاه بیســت و یکــم مــاه مبــارک رمضــان برگــزار شــد 
شــعرای شــرکت کننــده جدیدتریــن ســروده هــای خــود پیرامــون شــهادت جانســوز  

حضــرت علــی )ع(  را اجــرا نمودنــد .
از دیگــر برنامــه هــای ایــن مراســم شــعر خوانــی و اجــرای برنامــه توســط  ســعید 
ــد  ــوگواره  هنرمن ــش دوم س ــود و  در بخ ــور ب ــته کش ــاعران برجس ــی از ش بیابانک
ــی  از مناجــات  ــی قطعات ــوازی ن ــا هــم ن ــن ســراج ب برجســته کشــور حســام الدی

ــود . ــرا نم ــی )ع( اج ــای حضــرت عل ــی را در وصــف و رث خوان
 پخــش کلیــپ ویــژه شــهادت حضــرت علــی)ع( و  مداحــی  از دیگــر برنامــه هــای 

ایــن ســوگواره ادبــی  بــود .

ــدر  ــه آن نخواهــد رســید . شــب ق ــت هیــچ شــبی ب ــه از نظــر منزل ــدر شــبی اســت ک شــب ق
شــبی اســت کــه قــرآن در آن نــازل شــده اســت . شــبی کــه اعمــال یــک ســاله انســان در آن 
نوشــته میشــود و تقدیــر انســان در شــب قــدر رقــم مــی خــورد .شــب قــدر فرصتــی بــرای طلــب 
بخشــش و مغفــرت، شــبی بــرای مــرور یــک ســال گذشــته و دســتاوردهایش اســت. شــبی کــه 
ــرای هــر آنچــه آمدنــش خــوب اســت و اگــر پیــش نیامــد  ــه دامــن مــوال شــد ب بایــد دســت ب

ــری در آن اســت . خی

دعوت به اردوی تیم ملی جودو

نســرین محمدصالحــی و پردیــس عیــدی ونــدی بانــوان جــودوکار شهرســتان نجــف 
آبــاد  بــه اردوی تیــم ملــی جوانــان و نوجوانــان جــودو کشــور دعــوت شــدند.

طبــق اعــام فدراســیون جــودو، ۱2 جــودوکار بــه اردوی جوانــان و ۱2 جــودوکار بــه 
اردوی نوجوانــان دعــوت شــده انــد کــه اردوی تیــم ملــی از 3۱ اردیبهشــت لغایــت ۱0 

خــرداد ۹۸ در تهــران مجموعــه ورزشــی کبکانیــان برگــزار می شــود.
با آرزوی موفقیت برای این دو بانوی ورزشکار شهرستان

قهرمانی در مسابقات بوچیا استان

نــدا عبدالغامــی از شهرســتان نجــف آبــاد در مســابقات بوچیــا اســتان اصفهــان جــام 
مــوالی عرشــیان موفــق بــه کســب مقــام قهرمانــی شــد.
در این مسابقات مقام های دوم و سوم به اصفهان رسید.

کارگاه آموزشی تغذیه ورزشی

کارگاه آموزشــی تخصصــی تغذیــه ورزشــکاران از مبتــدی تــا حرفــه ای بــه همــت اداره 
ــتان  ــتی شهرس ــو و اداره بهزیس ــأت ووش ــیان، هی ــه ورزش پارس ورزش و جوانان،خان

نجــف آبــاد در ســالن همایــش هــای اداره بهزیســتی نجــف آبــاد
و بــا تدریــس دکتــر ذوالفقــاری متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانــی و شــرکت 50 نفــر 

برگــزار شــد.

محفل انس با قرآن کریم

همزمــان بــا هیجدهمیــن  روز از مــاه مبــارک رمضــان  محفــل انــس بــا قــرآن کریــم  
بــا حضــور حجــت االســام و المســلمین حســناتی امــام جمعــه شــهر نجــف آبــاد  و 
مســئولین دســتگاه هــای اجرایــی و  مــردم  قــرآن دوســت شهرســتان نجــف آبــاد 

در محــل گلــزار  شــهدای شهرســتان برگــزار شــد.

 کلنگ زنی هتل آپارتمان خیرساز »سرای مهر«

در آییــن کلنــگ زنــی ســرای خیرســاز مهــر نجــف آبــاد کــه بــا حضــور معــاون اســتاندار 
و فرمانــدار شهرســتان ویــژه، نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه شــهر نجــف آبــاد، 
روســای اداری و اجرایــی شهرســتان و خیــران شهرســتان برگــزار گردیــد، مهنــدس راعــی با 
اشــاره بــه وجــود پــر خیــر و برکــت خیریــن ایــن شهرســتان اظهــار داشــتند: خوشــبختانه 
ــاد از شــاخص  ــتان نجــف آب ــد در شهرس ــودن نیازمن ــاری نم ــر و ی ــور خی شــرکت در ام
باالیــی برخــورد اســت. انشــاا... بــا وجــود خیریــن شــریف و فهیــم شهرســتان در بخــش 
هــای مختلــف شــاهد افتتــاح و بهــره بــرداری از پــروژه هــای عمرانــی و فرهنگــی، آموزشــی 
و بهداشــتی همچــون گذشــته باشــیم. در ادامــه ایشــان خیــران را ســرمایه هــای اجتماعــی 
جامعــه دانســتند و از آقــای حــق پرســتی بنیانگــذار خیریــه امــداد ســالمندان و پرفســور 

مهــران بــه جهــت تقبــل احــداث فــاز 2 ایــن مجموعــه تقدیــر و تشــکر نمودنــد.

سالمت و امنیت غذایی

در جلســه کارگــروه ســامت و امنیــت غذایــی شهرســتان که به ریاســت  فرماندار شهرســتان 
ویــژه  و بــا حضــور معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمانــدار، امــام جمعــه شــهر گلدشــت، مدیر 
شــبکه بهداشــت و درمــان و ســایر اعضــاء کارگــروه برگــزار گردیــد، مهنــدس راعی بــر نظارت 
دقیــق و پویــای ســازمان هــای مرتبــط با مقوله ســامتی در ســطح جامعــه و اســتمرار رصد و 
بازرســی دقیــق مولفــه هــای موثــر بر ســامتی جامعه تاکیــد نمودنــد و همچنین بــر ضرورت 
رعایــت اصــول بنیادیــن پیشــگیری و درمــان در شهرســتان به عنــوان دو اصل موثــر در زمینه 
توســعه ســامت همگانــی تاکیــد و تصریــح نمودنــد و از خیــران خواســتند تــا بــه حمایــت 
از دولــت در زمینــه ســامتی و امنیــت غذایــی بیــش از پیــش در عرصــه خدمــت رســانی 
حاضــر شــوند. در پایــان معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه بــر ضــرورت همــکاری 
همــه دســتگاه هــا در اجــرای طــرح غربالگــری فشــار خــون تاکیــد نمودند و خواســتار بســیج 

همگانــی اطــاع رســانی در زمینــه بیمــاری فشــار خــون گردیدند.

معارفه رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان 

ــاون روســتایی شهرســتان  ــان رئیــس پیشــین اداره تع ــای محمودی ــم آق ــن تکری آیی
و معارفــه آقــای فرجــی سرپرســت ایــن اداره بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
شهرســتان ویــژه، بخشــدار بخــش مرکــزی شهرســتان، معــاون فنــی ســازمان تعاونــی 
روســتایی اســتان و مســئوالن اداری و اجرایــی و تشــکل هــا و شــرکت هــای تعاونــی 
ــا  ــی ب ــدس راع ــم مهن ــن مراس ــد. در ای ــزار گردی ــتان برگ ــاورزی شهرس ــش کش بخ
ــد و پاســخگو  ــزار، متعه ــت گ ــردی خدم ــان ایشــان را ف ــات محمودی ــر از خدم تقدی
ــد.  ــام بردن ــز ن ــه ری ــر و برنام ــی ارزشــی، مدب ــوان نیروی ــه عن ــد و از فرجــی ب خواندن
ــتان از  ــتایی شهرس ــاون روس ــر اداره تع ــترده ت ــت گس ــر حمای ــن ب ــان همچنی ایش
کشــاورزان تاکیــد و خواســتار ارائــه برنامــه مــدون و نقشــه راه بــرای بخــش کشــاورزی 

ــد. ــداری شهرســتان گردیدن و دام


