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نجف آباد رتبه اول ساخت ادوات زنبورداری در کشور

ــاورزی  ــوزه کش ــی در ح ــک تخصص ــکاری بان ــدم هم ــه ع ــه ب ــا توج ــت: ب ــاد گف ــتان نجف آب ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
بخــش اعظــم تســهیالت مکانیزاســیون تأمیــن نشــده اســت.

ــدد در  ــن ع ــه ای ــت ک ــار اس ــزار و 500 هکت ــدود 8 ه ــتان ح ــات شهرس ــطح باغ ــت: س ــار داش ــاری اظه ــی انص ــت عل هم
ــت. ــیده اس ــی رس ــدد کنون ــه ع ــا ب ــر کاربری ه ــی تغیی ــالی و برخ ــل خشک س ــه دلی ــوده و ب ــتر ب ــته بیش ــال های گذش س
مدیــر جهــاد کشــاورزی نجف آبــاد بــا اشــاره بــه دارا بــودن رتبــه اول ســاخت ادوات زنبــورداری در کشــور توســط نجف آبــاد، 
اظهــار کــرد: در ایــن شهرســتان حــدود 350 هــزار کلنــی زنبورعســل موجــود اســت کــه بــا ایــن تعــداد بیــش از 50 درصــد 

صنعــت زنبــورداری اســتان را در خــود جــای داده اســت.
وی افــزود: بــا توجــه بــه تولیــدات بیــش از 10 برابــری گلخانه هــا نســبت بــه محیــط بــاز، ســعی شــده بــه 63 هکتــار گلخانــه 

شهرســتان نــگاه ویــژه ای شــود.
انصــاری گفــت: در ســال بارشــی کنونــی حــدود 155 میلی متــر بــاران در ســطح شهرســتان نجــف آبــاد باریــده کــه نســبت 
بــه زمــان مشــابه در ســال قبــل رشــد 4 برابــری داشــته و امیدواریــم کــه ایــن بارش هــا تــداوم داشــته باشــد و کشــاورزان 

ــد ــاری کنن ــق آبی ــزی دقی ــح و برنامه ری ــت صحی ــا مدیری ــد باغــات و زمین هــای خــود را ب بتوانن

نجف آباد پایتخت عسل ایران 
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه بــه همــراه معــاون برنامــه ریــزی و عمرانــی فرمانــداری 

از پــروژه در حــال ســاخت شــهربازی پــارک کوهســتان شــهرداری شــهر نجــف آبــاد بازدیــد 

نمودنــد و ازرونــد در حــال تکمیــل و نیازمنــدی هــای ایــن پــروژه آگاهــی یافتنــد. در حاشــیه 

ــی شهرســتان در راســتای  ــر حمایــت مجموعــه اداری و اجرای ــدار مهنــدس راعــی ب ــن دی ای

ــروژه هــای عمومــی نیمــه تمــام تاکیــد و از بخــش خصوصــی خواســتند باتوجــه  تکمیــل پ

ــی، فرهنگــی و اجتماعــی  ــزوده طــرح هــای عمران ــه پتانســیل هــای شهرســتان و ارزش اف ب

موضــوع مشــارکت در ایــن پــروژه هــا را بــه عنــوان یــک فرصــت ارزشــمند و موثــر قلمــداد 

نمایــد.

بازدید از پروژه در حال ساخت 
شهربازی پارک کوهستان

جلب کمک های مردمی به مناطق سیل زده

ــب کمــک هــای مردمــی جهــت بازســازی واحدهــای  جلســه هماهنگــی جل
ــه  ــر ب ــر در شهرســتان پلدخت ــان ســیل اخی ــده در جری مســکونی آســیب دی
ــزی و  ــه ری ــاون برنام ــور مع ــا حض ــژه و ب ــتان وی ــدار شهرس ــت فرمان ریاس
عمرانــی فرمانــدار، بخشــدران و شــهرداران تابعــه و خیــران و دیگــر مدعویــن 
در محــل فرمانــداری برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی بــا تقدیــر 
از کمــک هــای نقــدی و غیــر نقــدی، دســتگاه هــای اداری، اجرایــی، نظامــی 
ــردی  ــگ ف ــر رن ــور پ ــتان، حض ــن شهرس ــم و متدی ــردم فهی ــی و م و انتظام
ــده ناشــی  ــان آســیب دی ــت از هموطن ــتان در حمای ــی شهرس ــی اهال و جمع
ــد.  ــوان نمودن ــل عن ــور تجلی ــن و درخ ــرور آفری ــیار غ ــر را بس ــیل اخی از س
ــا  ــان ی ــک زم ــص ی ــان را مخت ــدردی ایرانی ــری و هم ــه ایثارگ ــان روحی ایش
ــر  ــی گســترده کمــک هــای نقــدی و غی ــر پویای برحــه خــاص ندانســتند و ب
ــل  ــدگان اشــاراتی تام ــی از آســیب دی ــوع مردم ــای متن ــت ه ــدی و حمای نق
ــتان  ــدار شهرس ــتاندار و فرمان ــرم اس ــاون محت ــه مع ــد. در ادام ــز نمودن برانگی
ــازندگی و  ــس از آن در دوران س ــدس و پ ــاع مق ــد: »در طــول دف ــژه گفتن وی
هــم اکنــون در چهلمیــن ســال انقــاب شــکوهمند اســامی همــواره مــردم 
ــواره  ــتند و هم ــوده و هس ــر ب ــدم حاض ــط مق ــاد در خ ــف آب ــتان نج شهرس
ــان  ــت از هموطن ــه حمای ــال خویــش ب ــا اهــداء جــان و م در هــر شــرایطی ب
ــد«. ایشــان از آحــاد مــردم  ــز اقــدام نمــوده ان و دفــاع از مرزهــای ایــران عزی
ــیل زده  ــق س ــازی مناط ــه بازس ــتند در مرحل ــتان خواس ــئوالن شهرس و مس
کشــور همچــون گذشــته پــر فــروغ ظاهــر شــوند و نشــان دهنــد محبــت، ایثــار 
و همیــت مردمــان ســختکوش و متدیــن نجــف آبــاد حــد و مــرز نمــی شناســد 
و در ادامــه خاطــر نشــان نمودنــد مســئولیت بازســازی 2۰۰۰ واحــد مســکونی 
در شهرســتان پلدختــر بــه  بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان اصفهــان 
واگــذار گردیــده کــه شهرســتان نجــف آبــاد تامیــن ۳ میلیــارد تومــان از آنــرا 
ــده اســت. ــه احــداث ۱۵۰ واحــد مســکونی عهــده دار گردی جهــت کمــک ب

تودیع و معارفه رئیس مرکز
 آموزش فنی و حرفه ای 

مراســم تکریــم و معارفــه رئیــس مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای شهرســتان 
ــه ای اســتان،  ــی و حرف ــرکل فن ــژه، مدی ــدار شهرســتان وی ــا حضــور فرمان ب
ــس  ــتان، رئی ــی شهرس ــی و انتظام ــی، نظام ــرم اداری، اجرای ــئولین محت مس
ــران  ــامی، مدی ــورای اس ــس ش ــتان در مجل ــردم شهرس ــده م ــر نماین دفت
آموزشــگاه هــای آزاد و خصوصــی فنــی و حرفــه ای شهرســتان و نماینــدگان 
اصنــاف در مرکــز فنــی و حرفــه ای پســران شهرســتان برگــزار گردیــد. طــی 
ــوان  ــه عن ــدی ب ــدس محم ــر و مهن ــمی تقدی ــدس قاس ــه از مهن ــن برنام ای
رئیــس جدیــد مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای شهرســتان معرفــی شــدند. 
ــان را  ــمی ایش ــرد قاس ــر از عملک ــا تقدی ــی ب ــدس راع ــم مهن ــن مراس در ای
فــردی مدبــر، تاشــگر و توانمنــد خواندنــد و از آقــای محمــدی رئیــس تــازه 
منصــوب مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای شهرســتان با عنــوان فــردی اخاق 
مــدار، بــا تجربــه و صاحــب ســبک نــام بردنــد. فرمانــدار شهرســتان ویــژه در 
ــامل:  ــتغال کان ش ــزی اش ــه ری ــی برنام ــاخه اصل ــه ش ــن س ــا تبیی ــه ب ادام
صنعــت، خدمــات، کشــاورزی بــر ضــرورت بــاز تعریــف مهــارت هــای مصــوب 
ــه  ــک مقول ــر را ی ــن ام ــد و ای ــور تاکی ــه ای کش ــی و حرف ــازمان فن در س
بنیادیــن و پراهمیــت در راســتای روزآمــدی شــاخه هــای آموزشــی فنــی و 
حرفــه ای در راســتای تحقــق شــعار ســال بــر شــمردند.  فرمانــدار شهرســتان 
ــر  ــا تقدیــر از زحمــات کلیــه کارکنــان ســازمان فنــی و حرفــه ای، ب ویــژه ب
تعامــل گســترده تــر مجموعــه فنــی و حرفــه ای شهرســتان بــا ســازمان هــا 
ــد و گفتنــد: شهرســتان نجــف  و نهــاد هــای اداری و اجرایــی تصریــح نمودن
آبــاد بــا داشــتن ۱2 قطــب و شــهرک صنعتــی یکــی از کانــون هــای اصلــی 
جــذب نیروهــای آمــوزش دیــده فنــی و حرفــه ای اســت کــه بــار مســئولیت 
ــورد گســترش  ــه ای شهرســتان را در م ــی و حرف ــوزش فن ــز آم رئیــس مرک
فضاهــای آموزشــی کاربــردی و نیــز ایجــاد دفتــر ارتبــاط بــا صنعــت بســیار 
ــه ویژگــی  ــا اشــاره ب ــه ایشــان ب ــا اهمیــت مــی ســازد. در ادام ضــروری و ب
ــد و  ــان کارآم ــت مربی ــن و تربی ــرورت تامی ــر ض ــتان ب ــاص شهرس ــای خ ه
تجهیــزات آموزشــی الزم بــرای مرکــز آمــوزش فنــی و حرفــه ای شهرســتان 

تاکیــد نمودنــد.

حریق کامیون جان یک نفر را گرفت

برخــورد 2 دســتگاه کامیــون در بزرگــراه شــهید کاظمــی نجــف آبــاد بامــداد 

دوشــنبه بــه آتــش ســوزی و کشــته شــدن یــک تــن منجــر شــد.

روکش آسفالت در خیابان قدس

  خیابان قدس حدفاصل رسالت تا شیخ بهایی آسفالت شد.

ــالت  ــا رس ــی ت ــوار طالقان ــل بل ــدس حدفاص ــان ق ــت خیاب ــر اس ــایان ذک ش

ــان بهداشــت  ــد وهــم اکنــون نیــز خیاب در انتهــای ســال 97 آســفالت گردی

ــات روکــش آســفالت  ــا دلگشــا شــاهد عملی ــام)ره( ت ــان  ام حدفاصــل خیاب

مــی باشــد.

جلسه ستاد شاهد
جلســه ســتاد شــاهد شهرســتان نجــف آبــاد بــا حضــور شــریعتی نیــا رئیــس 
ــرورش و  ــوزش و پ ــس آم ــران شهرســتان و رئی ــور ایثارگ ــاد شــهید و ام بنی

جمعــی از مســئولین برگــزار شــد.
در ایــن جلســه رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران شهرســتان نجــف آبــاد 
ــاء  ــاد و خاطــره شــهدا در خصــوص چگونگــی ارتق ضمــن گرامــی داشــت ی
ســطح علمــی فرزنــدان شــاهد و ایثارگــر و همچنیــن هدایــت آنهــا در جهــت 

رفــع مســائل تحصیلــی ســخن گفــت.
در ادامــه مســئولین حاضــر در جلســه بــه بیــان دیــدگاه هــا، نقطــه نظــرات و 

پیشــنهادات خــود در ایــن خصــوص پرداختنــد.

ــاد صاحــب آئیــن کهنــی در مــاه مبــارک رمضــان اســت کــه  نجف آب
هنــوز هــم در خاطــر مــردم ایــن شــهر مانــده اســت، قصــه »ماه بگــم« 
از جملــه رســومی اســت کــه قدیمی ترهــا بیشــتر آن را به یــاد 

می آورنــد.
هــر اســتان، شــهر، روســتا و حتــی بیــن عشــایر هــم رســوم خــاص و 

زیبایــی وجــود دارد کــه تنهــا مختــص خودشــان اســت.
ــده خــاص  ــن قاع ــه از ای ــم یکــی از شــهرهایی اســت ک ــاد ه نجف آب
ــان دارد،  ــارک رمض ــاه مب ــومی در م ــت و آداب و رس ــتثنا نیس مس
برخــی از ایــن رســوم آنقــدر کهنــه و قدیمــی شــده کــه قابــل اجــرا 
نیســت و تنهــا در یادهــا و خاطره هــا مانــده اســت، ماننــد آن روزهــا 
کــه رادیــو و تلویزیــون نبــود و مــردم روی پشــت بام هــا می ایســتادند 
ــی  ــق صداهای ــار را از طری ــت افط ــا وق ــد و ی ــحرخوانی می کردن و س
ــردم  ــوش م ــه گ ــا ب ــا و خیابان ه ــتن در کوچه ه ــل و گش ــد ده مانن

می رســاندند.

پختن نان محلی، نوبت خوانی و سحر خوانی
ــان  ــرای مــاه مبــارک رمضــان پختــن ن یکــی از کارهــای مقدماتــی ب
ــه  ــن کار ب ــا ای ــاد اســت کــه ب ــان نجــف آب ــازه توســط زن محلــی و ت
ــه  ــای پخت ــادی نان ه ــف آب ــان نج ــد، زن ــاه می رون ــن م ــتقبال ای اس
ــع  ــایه ها توزی ــی همس ــل و حت ــود، فامی ــواده خ ــن خان ــده را بی ش
ــتفاده  ــود از آن اس ــار خ ــحر و افط ــن س ــه در اولی ــا هم ــد ت می کنن

ــوند. ــریک ش ــواب روزه ش ــد و در ث کنن
فضــل اهلل خلیلــی، محقــق نجف آبــادی پیرامــون آداب و رســوم مــردم 
ــا  ــارک رمضــان غذاه ــاه مب ــاه رمضــان گفــت: در م ــاد در م نجــف آب
تغییــر می کنــد، حلیــم، آش، شــله زرد و خرمــا بیشــتر در وعده هــای 

ــان  ــا و می ــا در محله ه ــن غذاه ــود. ای ــتفاده می ش ــحر اس ــار و س افط
ــود. ــذر می ش ــردم ن م

ــاه رمضــان کــه شــروع  ــار داشــت: در گذشــته ها م ــن محقــق اظه ای
می شــد نوبــت خوانــی و ســحرخوانی می کردنــد. برخــی مــردم دهــل 
ــان و  ــل اصفه ــزرگ مث ــهرهای ب ــم در ش ــی ه ــب خوان ــد. ش می زدن
ــان راه  ــه شــب ها در خیاب ــد ک مشــهد انجــام می شــد. دســته ای بودن

ــوند. ــدار ش ــردم بی ــا م ــد ت ــل می زدن ــد، ده می افتادن
وی افــزود: در همســایگی مــا زنــی بــود نــام “ماه بگــم عــرب”؛ ســحرها 
ــار  ــایگانش را از چه ــای همس ــد و درب خانه ه ــدار می ش ــه بی همیش
ــه روی  ــت ک ــری داش ــوند. او پس ــدار ش ــردم بی ــا م ــی زد ت ــت م جه

ــرد. ــحرخوانی می ک ــت و س ــه می رف ــام خان ــت ب پش
خلیلــی گفــت: در آن زمــان رادیــو نبــود یــا خیلــی کــم بــود، مــا فردی 
داشــتیم بــه نــام ســید محمــود، در همســایگی مــا بــود. رادیــو داشــت 
آن را در ایــوان می گذاشــت، تــا جایــی کــه میتوانســت صــدای آن را 

بلنــد می کــرد تــا همســایگان بشــنوند و بیــدار شــوند.
ــی روی  ــک بلندگوی ــش ی ــده و برادران ــم پاین ــه داد: ابوالقاس وی ادام
ــم  ــوز ه ــاد هن ــف آب ــا در نج ــه آنه ــد؛ خان ــرده بودن ــب ک ــه نص خان
هســت. آنهــا دکلــی ســاخته بودنــد کــه یــک بــوق روی آن گذاشــته 
ــا در  ــدا عموم ــن ص ــد. ای ــش می کردن ــدا پخ ــحرها ص ــد و س بودن

ــد. ــنیده می ش ــاد ش ــف آب ــکونی نج ــق مس مناط
خلیلــی اظهــار داشــت: در شــهر نجف آبــاد در تمــام مســاجد موذن هــا 
ــد. در بعضــی جاهــا  قبــل از ســحر می رفتنــد و ســحرخوانی می کردن
ــردم  ــا م ــد و ت ــل مــی زدن ــردان طب ــه شــده کــه برخــی م هــم گفت
قبــل از اذان آب بخورنــد و زمــان زیــادی تــا اذان باقــی نمانــده اســت.

آداب و رسوم نجف آبادی ها در ماه رمضان
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دیباگران 

کشف و ضبط سوخت قاچاق

مامــوران انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد، در بازرســی از یــک بــاغ 
ــر ســوخت قاچــاق  ــزار لیت ــن شــهر بیــش از ســی ه در حاشــیه ای

ــد. کشــف و ضبــط کردن

رتبه سوم نویسنده نجف آبادی در جشنواره آب

ــمی  ــزاری مراس ــا برگ ــتانی آب ب ــی داس ــنواره مل ــدگان جش برگزی
ــر  ــورد تقدی ــی و م ــان معرف ــه ای اصفه ــرکت آب منطق ــط ش توس
قــرار گرفتنــد. خورشــید پورمحمــدی از نجــف آبــاد بــا داســتان »آب 
ــتاد. ــاالن ایس ــوم بزرگس ــس« در رده س ــی بدجن ــول ماه ذردک و غ

نابودی چهار تن گز فاسد شده

ــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان نجــف  علیرضــا غیــور مدی
آبــاد در جلســه امنیــت غــذا در فرمانــداری گفــت: در بازرســی هــای 
یــک مــاه گذشــته از مغازهــای شــیرینی فروشــی، 4 هــزار کیلوگــرم 

گــز فاســد شــده کشــف و معــدوم شــد.

کاشت ۲۴۰۰ درخت
ــه درخــت شــامل  ــر بیــش از دو هــزار و چهارصــد اصل طــی هفته هــای اخی

تــوت، چنــار، زیتــون تلــخ، ســرو رونــده و بــو در نقــاط مختلــف منطقــه  یــک 

شــهرداری کاشــته شــده کــه در ایــن میــان درخــت تــوت بیشــترین ســهم را 

ــا بیــش از  ــوار اســتقال ب داشــته و خیابان هــای شــریعتی، ۱7 شــهریور و بل

هــزار و پانصــد اصلــه باالتریــن تمرکــز کاشــت را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

قضاوت در مسابقات آسیای میانه

ــاد در  ــف آب ــتان نج ــال شهرس ــان زوج داوری هندب ــد قیصری ــر و احم امی

مســابقات آســیای میانــه )IHF ترافــی ( کــه در مغولســتان در حــال برگــزاری 

اســت، دیــدار بیــن تیــم هــای ترکمنســتان و مغولســتان را قضــاوت کردنــد 

ــا نتیجــه ۳9 بــر 2٨ بــه ســود ترکمنســتان بــه پایــان رســید. کــه ب

بازدید    از پروژه های انجمن خیرین مسکن ساز

 فرمانــدار شهرســتان ویــژه بــه همــراه اعضــاء انجمــن خیریــن مســکن ســاز 
ــن در  ــن انجم ــدام ای ــت اق ــای در دس ــروژه ه ــاد، از پ ــف آب ــتان نج شهرس
شــهر نجــف آبــاد بازدیــد بــه عمــل آوردنــد و از کــم و کیــف پیشــرفت پــروژه 
هــای در دســت اقــدام، مطلــع گردیدنــد. مهنــدس راعــی در ایــن بازدیــد بــر 
تســریع در رونــد تکمیــل پــروژه هــای خیرســاز خصوصــا بــا محوریــت طــرح 
ــد و  ــن تاکی ــکن محرومی ــن مس ــی و تامی ــی و خدمات ــن عمران ــای بنیادی ه

تصریــح نمودنــد.

جلسه شورای ترافیک
شــورای ترافیــک شهرســتان بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ــدار و  ــی فرمان ــزی و عمران ــه ری ــاون برنام ــا حضــور مع ــژه و ب شهرســتان وی
ــدار  ــتاندار و فرمان ــاون اس ــن جلســه مع ــد. در ای ــزار گردی ــایر اعضــاء برگ س
ــوت در  ــه ف ــات منجــر ب ــاالی تصادف ــار ب ــه آم ــا اشــاره ب ــژه ب شهرســتان وی
دو ماهــه اول ســال جــاری بــر ضــرورت آســیب شناســی تصادفــات، فرهنــگ 
ــون و  ــال قان ــی ، اعم ــی و رانندگ ــرات راهنمای ــن و مق ــت قوانی ــازی رعای س
ــر ضــرورت  ــد. ایشــان همچنیــن ب توجیــه متخلفــان رانندگــی تاکیــد نمودن
ــر  ایمــن ســازی و رفــع خطــر از نقــاط پرخطــر شناســایی شــده تاکیــد و ب
ــح  ــک تصری ــورای ترافی ــات ش ــهرداران در جلس ــال ش ــور فع ــرورت حض ض

ــد. نمودن

دعوت ورزشکار نجف آبادی به تیم ملی
ــن اردوی  ــه چهارمی ــال کشــور 29 بازیکــن ب ــام فدراســیون هندب ــق اع طب

ــال ســاحلی کشــور دعــوت شــدند، کــه امیرحســین ایوبــی  تیــم ملــی هندب

ــن اردوی تیــم ملــی حضــور دارد. ــاد در ای ــور از شهرســتان نجــف آب پ

کشف و ضبط ۲۰ تن چوب بلوط قاچاق 
فــردی کــه اقــدام بــه قاچــاق چــوب بلــوط مــی کــرد توســط نیــروی انتظامی 

دســتگیر و در بازرســی از مخفیــگاه وی 2۰ تــن چــوب بلــوط قاچــاق کشــف 

. شد

کشف احتکار ۲میلیارد تومانی
یــک انبــار کاالهــای احتــکار شــده بــه ارزش 2 میلیــارد تومــان شــامل  هــزار 
و ۳۰۰ عــدد هــود، فــر، اجــاق گاز، ســینک و ٨۰ کارتــن پوشــک بچــه کشــف 
ــل مراجــع  ــده تحوی ــد از تشــکیل پرون ــز بع ــر نی ــرد محتک ــط شــد. ف و ضب

قضایــی گردیــد.

دستگیری شکارچی متخلف 

ــک  ــاد ی ــف آب ــت نج ــط زیس ــت محی ــگان اداره حفاظ ــوران ی مام
متخلــف شــکار را همــراه بــا الشــه دو راس کل و بــز، اســلحه و ادوات 
ــتان  ــو در شهرس ــنگ و چاق ــمی، فش ــن چش ــامل دوربی ــکار ش ش

ــد. ــاد شناســایی و دســتگیر کردن نجــف آب

قهرمانی بانوان جودوکار در مسابقات انتخابی

بانــوان جــودو کار شهرســتان نجــف آبــاد در رقابــت هــای انتخابــی 
تیــم ملــی جوانــان و نوجوانــان کشــور موفــق بــه کســب مقــام اول 

شــدند.

بهنام صفوی، از »تمنا« تا »بهترین روز خدا«

بهنــام صفــوی، خواننــده جــوان و یکــی از ســتارگان موســیقی پــاپ 
ــرد در  ــرم می ک ــت و پنجه ن ــران کــه ســال ها بــا ســرطان دس ای

ســن ۳۶ ســالگی درگذشــت.

بازدید از کارخانه تولید سیلندر
ــزی  ــه ری ــاون برنام ــراه مع ــه هم ــژه ب ــتان وی ــدار شهرس ــدار فرمان در دی
ــه  ــیلندر »اندیش ــد س ــه تولی ــراه از کارخان ــات هم ــدار و هی ــی فرمان و عمران
ــه تولیــد و فــروش  صنعــت ســپاهان« و متعلقــات آن، ضمــن آگاهــی از روی
محصــول، همچنیــن از نقــاط قــوت و فرصــت هــای ایجــاد شــده ایــن صنعــت 
اســتراتژیک اطــاع یافتنــد. در ایــن دیــدار مهنــدس راعی بــا تقدیــر از روحیه 
صنعتگرایانــه و خاقانــه اصحــاب صنعــت شهرســتان، تصریــح کردنــد امــروزه 
بــا نظــر بــه شــرایط تحریــم هــای ظالمانــه نظــام ســلطه، صنعتگــران مدبــر و 
توانمنــد کشــورمان مــی بایســت، بیــش از پیــش راه توســعه و اشــتغال پایــدار 
را مــد نظــر قــرار دهنــد و بازارهــای هــدف محصــوالت تولیــدی خــود را بــه 
شــیوه ای هوشــمندانه در ســطح ملــی و بیــن المللــی بــه مــدد راهکارهــای 
علمــی و کاربــردی بــا شــیوه هــای بازاریابــی مطمئــن و بــر پایــه نیازســنجی 
واقــع بینانــه برنامــه ریــزی و اجرایــی نماینــد. واحدهــای صنعتــی امــروزه در 
دهکــده جهانــی موظفنــد بــرای بقــاء در راســتای کســب منافــع گســترده تــر 
و رقابــت اثربخــش تــر، افترمارکــت هــای خــود را در ابعــاد منطقــه ای و فــرا 

منطقــه ای گســترش دهنــد.
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

آغاز مهربانی
خدایــا! دوبــاره بــه آغــاز لحظــه هــای تبــرک رســیدم؛ بــه آغــاز ســی روز مهربانــی کــه قــرار اســت مــدام کنــار تــو 
بنشــینم و نزدیــک تــر از همیشــه، دوســتت بــدارم و دوســتم بــداری. دوبــاره بــا تــو بــر ســر میعــاد آمــده ام، بــر 
ســر وعــده روزهــای پرهیــز و ایمــان. دوبــاره از امشــب، دلــداده ســحرگاه مــی شــوم و غــروب هــای دل انگیــز را 
بــی تابانــه بــه پیشــواز مــی روم. دوبــاره ســتاره هــای ســحری را قــدر مــی دانــم و نفــس هــای تبــرک ســپیده دم 
را غنیمــت مــی شــمارم. دوبــاره بــه تــو ســام مــی گویــم، از فــراز بــام روزه هــا و روزهــای عشــق؛ از فــراز ارتفــاع 
خویشــتن داری و خداخواهــی. دوبــاره بــال و پــرم مشــتاق تــر و پرنــده تــر، مــرا بــه ســمت و ســوی تــو مــی آورنــد 

و از عمــق پاییــن دســت زمیــن، رهایــم مــی کننــد. مــن ایــن آغــاز دوبــاره را بــه درگاه تــو، ســپاس مــی گویــم.

برگزاری مسابقات تنیس روی میز

مســابقات تنیــس روی میــز تشــویقی جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد ویــژه مــاه مبــارک 
رمضــان در محــل ســالن تنیــس روی میــز شــهید حملــه داری نجــف آبــاد برگــزار شــد

که مقام های ذیل کسب شد.
پیام متفکران   مقام اول
علی صالحی   مقام دوم

محمد مهدی محمدی    مقام سوم

کسب مقام سوم بانوان

تیــم بانــوان نوجــوان وزنــه بــردار شهرســتان نجــف آبــاد بــه مربیگــری زکیــه رحیمــی 
در مســابقات اســتانی جــام مــوالی عرشــیان کــه در خانــه وزنــه بــرداری ملــک شــهر 
ــام دوم  ــام اول و ۱ مق ــی و ۱ مق ــوم تیم ــام س ــب مق ــه کس ــق ب ــد . موف ــزار ش برگ
ــام هــای اول و  ــم هــای لنجــان و اصفهــان، مق ــا تی ــت ه ــن رقاب ــرادی شــد.در ای انف

ــد. دوم را کســب کردن
مریم مهدیزاده   مقام اول
نگار قربانپور    مقام دوم

سرپرست تیم :  راضیه نجفیان

اوقات فراغت جوانان

ــات  ــا موضــوع اوق ــاد ب ــان شهرســتان نجــف آب ــور جوان جلســه ســتاد ســاماندهی ام
ــژۀ ــداری شهرســتان   وی ــه ریاســت صالحــی معــاون سیاســی و امنیتــی فرمان فراغــت ب

و بــا حضــور محمــود یســلیانی رییــس اداره ورزش و جوانــان و دبیــر ســتاد ســاماندهی 
امــور جوانــان و گــودرزی مســئول امــور جوانــان اداره ورزش و جوانان و روســای ادارات 

عضــو ســتاد  در محــل فرمانــداری ویــژۀ ایــن شهرســتان برگــزار شــد.
در ایــن جلســه پیرامــون اهمیــت غنــی ســازی اوقــات فراغــت جوانــان،  جهــت دهــی، 
محتواســازی و غنــای پایــگاه هــای اوقــات فراغــت جوانــان و عملکــرد کارگــروه اوقــات 

فراغــت بحــث و صحبــت شــد.  

انتشار اولین ترجمه فارسی هزارویک  شب 

محبوبــه خراســانی، دانشــیار گــروه زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه آزاد اســامی 
ــاز  ــب را آغ ــارف هزارویک ش ــه دایره المع ــه کار ترجم ــت ک ــی اس ــاد، مدت ــف آب نج
کــرده اســت. ایــن اثــر در دو جلــد در ســال 2۰۰4 )ســال جهانــی هزارویــک شــب( 

منتشــر شــده اســت.
خراســانی در مــورد ترجمــه کتــاب گفــت: از اوایــل ســال گذشــته کار ترجمــه ایــن 
ــا اواخــر ســال  ــه اســت و ت ــی خــوب پیــش رفت ــاز کــردم و خداروشــکر خیل را آغ
آمــاده چــاپ اســت. جلــد دوم ایــن دایره المعــارف را هــم در دســت ترجمــه دارم و 
قــرارداد هــر دو جلــد بــا هــم در انتشــارات علمــی و فرهنگــی بســته شــده اســت.

نمایشگاه قرآن های خطی نفیس

ــاد گشــایش  نمایشــگاه قرآنهــای خطــی نفیــس در مــوزه مــردم شناســی نجــف آب
یافــت.

در ایــن نمایشــگاه بیــش از ۳۵ قــرآن خطــی نفیــس بــا قدمــت 2۰۰ تــا 4۰۰ ســال 
بــه تماشــا گذاشــته شــده اســت .

این نمایشگاه تا پایان ماه مبارک رمضان دایر است.

شهادت نویسنده جانباز

محســن صالحــی حاجــی آبــادی نویســنده جانبــاز نجــف آبــادی کــه چندیــن کتــاب 
ــس از  ــادگار گذاشــته، پ ــه ی ــه« را از خــود ب ــر کارات ــار »اکب ــه آث همچــون مجموع
ســال هــا تحمــل رنــج جراحــت هــای شــیمیایی، بــه دوســتان شــهیدیش پیوســت.

جــودوکاران شهرســتان نجــف آبــاد در مســابقات جــودوی قهرمانــی 
اســتان اصفهــان جــام مــوالی عرشــیان  موفــق بــه کســب ۱ مقــام 
اول، ۳ مقــام دوم و ۵ مقــام ســوم در رده هــای ســنی خردســاالن، 

نونهــاالن و نوجوانــان شــدند.
ایــن مســابقات در رده ســنی خردســاالن بــا حضــور ۱۰۳ جــودوکار 
و  در رده ســنی نونهــاالن بــا حضــور ٨7 جــودوکار  و در رده ســنی 

نوجوانــان بــه میزبانــی خانه جــودو اصفهان 
ــد. برگزار ش

ــال  ــودوکاران خردس ــابقات ج ــن مس در ای
شهرســتان نجــف آبــاد بــه مربیگــری 
محســن درویشــی و ایمــان کاظمــی  موفق 
بــه کســب ۱ مقــام اول، 2 مقــام دوم و 

ــه  ــاالن ب ــنی نونه ــوم، در رده س ــام س 2 مق
ــب  ــه کس ــق ب ــی  موف ــدی اله ــری مه مربیگ
ــنی  ــوم و در رده س ــام س ــام دوم و 2 مق ۱ مق
وزن 9۰-  در  اســحاقی  عرفــان  نوجوانــان  
کیلوگــرم موفــق بــه کســب مقــام ســوم شــد.

مقام های کسب شده:

خردســاالن: نیمــا شــیرازی   مقــام اول -  ســجاد عیســی پــره و 
ــام دوم - علیرضــا شــیعه و کــوروش  محمدرضــا جمشــیدیان   مق

پیراســته   مقــام ســوم
نونهــال: مهــدی جهانگیــری   مقــام دوم - رضــا نــوروزی و مهــدی 

کیماســی   مقــام ســوم 
 نوجوانان :  عرفان اسحاقی   مقام سوم

کسب مقام جودو کاران


