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محمــد مغــزی رئيــس اداره تعــاون ، کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان نجــف آبــاد گفــت : در ســالی کــه مزیــن بــه شــعار مقام معظــم رهبــری ) اقتصاد 
مقاومتــی ، توليــد و اشــتغال ( مــی باشــد از برنامــه هــای محــوری حــوزه تعــاون در جهــت تحقــق ایــن شــعار تشــکيل تعاونی هــای روســتایی در قالب 

طــرح روســتا تعــاون و جــذب فــارغ التحصيــالن دانشــگاهی در قالــب طــرح کارورزی را مــی تــوان اشــاره نمود.
مغــزی بــا اعــالم ایــن خبــر ضمــن تبریــک بــه مناســبت هفتــه تعــاون ) 11 الــی 17 شــهریور ( بــر تالشــگران عرصــه کار ، توليــد و تعــاون بيــان 
داشــت:  امــروزه در دنيــای اقتصــاد اهميــت و جایــگاه بخــش اقتصــاد تعاونــی بــر فعــاالن عرصــه اقتصادی پوشــيده نيســت و کشــورهای توســعه یافته 

بــا اســتفاده از ایــن ظرفيــت توانســته انــد بــه رشــد اقتصــادی و اشــتغال پایــدار دســت پيــدا کننــد. 
بــی تردیــد اقتصــاد مقاومتــی ، توليــد و اشــتغال در ســایه تــالش گروهــی ، تجميــع ســرمایه هــا و ســاماندهی کســب و کارهــای جمعــی بــا تکيــه 
بــر بهــره بــرداری هــای نوآورانــه از هــم افزائــی ظرفيــت هــای جمعــی حاصــل مــی شــود کــه از مهمتریــن وظایــف حــوزه تعــاون تحقيــق ، ترویــج ، 

آمــوزش ، نظــارت ، مشــاوره و تشــکيل تعاونــی هــا مــی باشــد.
ادامه در صفحه 4 

رشد اقتصادی و اشتغال پایدار 
در پی انتخابات شورای اسالمی شهرستان نجف آباد
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برگزاری آزمون خوشنویسی در نجف آباد

همزمــان بــا آزمــون سراســری خوشنویســی در ســطح کشــور ، آزمــون خوشنویســی در 
شــعبه نجــف آبــاد برگــزار گردیــد.

ــا  ــاد  و ب ــف آب ــان نج ــن  خوشنویس ــت انجم ــه هم ــی  ب ــتانه خوشنویس ــون تابس آزم
ــاه از  ــهریور  م ــی ٢و 3  ش ــاد اســالمی  در دو روز متوال ــگ و  ارش ــارت  اداره فرهن نظ
ــد. ــزار ش ــری آســمان برگ ــی هن ــع فرهنگ ــی 1٩  در محــل مجتم ــح ال ــاعت ۸صب س

ــن آزمــون   ــاد گفــت : ای ــات انجمــن خوشنویســان نجــف آب مســئول آمــوزش و امتحان
ــا حضــور 70 درصــد هنرجویــان خانــم و 30 در صــد هنرجویــان آقــا  در دوره هــای  ب
مختلــف از جملــه نســتعليق عالــی و ممتــاز ، کتابــت عالی و ممتــاز ، دوره خــوش و دوره 
متوســط ومقدماتــی و نيــز خطــوط تحریری)ریــز( در ســه ســطح مبتــدی، تکميلــی و 
پيشــرفته و  بــا شــرکت بيــش از ٦0  هنرجــوی عالقمنــد بــه هنرمقــدس خوشنویســی 

در محــل مجتمــع فرهنگــی هنــری آســمان برگــزار شــد .
ــر  ــدرک معتب ــاء م ــور اعط ــه منظ ــی ب ــای خوشنویس ــون ه ــزود آزم ــری اف ــر جعف امي
ــی شــود و   ــزار م ــن شهرســتان برگ ــان در ای ــه هنرجوی ــران ب انجمــن خوشنویســان ای

ــرده اســت . ــدا ک ــش پي ــل افزای ــر اصي ــن هن ــه ای ــدان ب ــه من ــداد عالق امســال تع
گفتنــی اســت آزمــون خوشنویســی روزهــای پنجشــنبه و جمعه دوم و ســوم شــهریورماه 

در محــل خانــه هنرمنــدان برگــزار شــد .

تولید فیلم مستند نگین فیروزه علویجه 

ــادری  ــی ن ــی مصطف ــه کارگردان ــروزه علویجــه  » ب ــن في ــم مســتند » نگي ــد  فيل تولي
ــرداری حســين کرباســی وعــادل عباســپور توســط  ســهراب مظفــر نجفــی   و تصویــر ب

ــد خــورد. ــاد کلي ــژه ی نجــف آب ــدار شهرســتان وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
ایــن فيلــم توســط انجمــن ســينمای جــوان نجــف آبــاد و گــروه هنــری آوای خورشــيد 
ــه تهيــه کنندگــی هيــت  ــادو ب ــم دفتــر نجــف آب ــد و قدی ــان جدی متشــکل از هنرجوی
امنــاء امامــزاده  روز پنجشــنبه دوم شــهریور مــاه  بــا حضــور نجفــی فرمانــدار، طاهــری 
معاونــت فرهنگــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان  ، حجــت االســالم لطفــی 
ــاد  آغــاز  امــام جمعــه علویجــه ، و  رئيــس اداره فرهنــگ و  ارشــاد  اســالمی نجــف اب

بــه کار کــرد .
ــزاده در خصــوص شــجره  ــاء امام ــن مراســم  قندهــاری عضــو  هيــت امن ــدای ای درابت

ــان نمــود. ــن بي ــرای حاضری ــی را ب ــام زاده  علویجــه مطالب ــه  ام نام
ســهراب مظفــر نجفــی  معــاون اســتاندار  و فرمانــدار  شهرســتان ویــژه ی نجــف آبــاد 
نيــز در ایــن آیيــن گفــت : وقایــع تاریخــی و اجتماعــی و آیينــی و مذهبــی تــا در قالــب 

هنــر ریختــه نشــود مانــدگار نمــی گــردد .
ــا  ــاد ب ــف آب ــتان نج ــالمی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــی رئي ــال صالح  اقب
ــش  ــاد در بخ ــف آب ــالمی نج ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــدی و موث ــور ج ــه حض ــاره ب اش
مهردشــت گفــت : حضــور دفتــر ســينمای جــوان نجــف آبــاد در ایــن شــهر بــرای تهيــه 
و توليــد مســتند و معرفــی جاذبــه هــای مذهبــی و گردشــگری بخــش  ، گویــای ایــن 
واقعيــت اســت .وی از فعاليــت هــای خــوب دفتــر ســينمای جــوان در یــک ســال اخيــر 
قدرشناســی نمود.گفتنــی اســت ایــن برنامــه روز پنجشــنبه دوم شــهریور مــاه در محــل 

امامــزاده علویجــه برگــزار شــد .

دیدارهای  فرماندار شهرستان ویژه به مناسبت 
هفته دولت

ــت  و   ــه صنع ــر خان ــای یوســفی  دبي ــتان وآق ــدن شهرس ــت ومع ــه صنع اعضــای خان
خانــم ایمانانيــان رئيــس دانشــکده فنــی وحرفــه ای ســميه  دختــران نجــف آبــاد بــه 
ــر نجفــی  ــای مظف ــا آق ــداری ب ــا حضــور در فرمان ــن خــود ب همــراه جمعــی از معاوني
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان وآقایــان جعفــرزاده معــاون برنامــه ریــزی 
ــای محمــدی  ــداری ، آق ــاون سياســی- اجتماعــی فرمان ــی، صالحــی مع ــور عمران و ام
کيــا بخشــدار مرکــزی  بــه مناســبت هفتــه دولــت دیــدار و گفتگــو نمودنــدو در ادامــه 
بــا حضــور در محــل کار کارکنــان فرمانــداری بــا اهــداء شــاخه گل و لــوح تقدیــر ایــن 

هفتــه و روز کارمنــد را بــه آنــان تبریــک گفتنــد

برگزاری آیین نکوداشت استاد رجبعلی راعی در دهق

اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد ، بــا حضــور مســئوالن اســتانی و 
شهرســتانی و جمعــی از هنرمنــدان شــاخص اســتان اصفهــان ،  آیيــن نکوداشــت اســتاد 

رجبعلــی راعــی در مجموعــه فرهنگــی و ورزشــی بهــار دهــق برگــزار شــد .
در ابتــدای ایــن آیيــن پــس از تــالوت قــران و پخــش ســرود ملــی جمهــوری اســالمی 
ــه  ــدم ب ــر مق ــا خي ــاد ب ــف اب ــالمی نج ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــران ،  رئي ای
ــود . ــه نم ــت ارائ ــزاری نکوداش ــد برگ ــی از رون ــدگان ،  گزارش ــرکت کنن ــان و ش ميهمان

ــاه  پخــس تيــزر منتخــب مســتند زندگــی و کار اســتاد رجبعلــی راعــی ،  ســخن کوت
ــل  ــاه ابوالفض ــخنرانی کوت ــی ، س ــتاد راع ــی و اس ــر قلمزن ــون هن ــادری پيرام ــتاد ن اس
ابوترابــی نماینــده مجلــس ، اجــرای موســيقی دلنــواز« نــی » توســط اســتاد منوچهــر 
غيــوری ، خيــر مقــدم و ســخنان کوتــاه امــام جمعــه دهــق ، اجــرای موســيقی ســنتی 
گــروه آقــای بطالنــی ، ســخنرانی ســهراب مظفــر نجفــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار 

ــود. ــاد از جملــه برنامــه هــای ایــن نکوداشــت ب نجــف آب
حجــت االســالم و المســلمين حبيــب رضــا ارزانــی مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــه جایــگاه رفيــع اســتاد رجــب علــی راعــی  ــا اشــاره ب اســتان اصفهــان در ســخنانی ب

هنرمنــد برجســته قلمزنــی گفــت : حضــور بــا شــکوه خيــل هنرمنــدان اســتان در ایــن 
آیيــن نکوداشــت مایــه خرســندی و شــادمانی و عالقــه آنــان بــه اســتاد راعــی اســت .

ــا گراميداشــت هفتــه دولــت و یــاد شــهيدان رجایــی و باهنــر گفــت :  دکتــر ارزانــی ب
خداونــد خــود از هنرمنــد تقدیــر کــرده اســت و هنرمنــدان بایــد بــه خــود ببالنــد کــه 

ــه آنهــا توفيــق داده کــه توانایــی خــود را در قالــب هنــر نمایــش دهنــد . ــد ب خداون
ــای شــرکت  ــاه اســتادراعی و اهــدای هدای ــن نکوداشــت ســخنان کوت ــان بخــش ای پای

ــه ایشــان بــود کننــدگان ب
ــدگان از آن ،  ــد شــرکت کنن ــی و بازدی ــتاد راع ــی اس ــار قلمزن ــزاری نمایشــگاه آث برگ
رونمایــی از تابلــو تندیــس ســردار هاشــمی در یکــی از ميادیــن شــهر دهــق اثــر اســتاد 
راعــی  ، نــام گــذاری خيابانــی بــه نــام اســتا د راعــی در دهــق از برنامــه هــای جنبــی 

ایــن نکوداشــت بــود .
گفتنــی اســت نکوداشــت اســتاد راعــی دوم شــهریور مــاه در مجموعــه فرهنگی ورزشــی 

بهــار دهــق برگــزار شــد .

نایب قهرمانی در کونگ فوی استان
رئيــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان گفــت: در آخریــن دوره رقابــت هــای 
قهرمانــی کونــگ فــو قهرمانــی اســتان کــه در پنــج رده ســنی بــه ميزبانــی دهاقــان 
بــه کار خــود پایــان داد، تيــم اعزامــی شهرســتان بــا کســب یــک عنــوان قهرمانــی، 
ســه نایــب قهرمانــی و یــک برنــز تيمــی در مجمــوع بــر ســکوی دوم اســتان از لحــاظ 

امتيــازی ایســتاد.
ــاد  ــف آب ــم نج ــاالن، تي ــرادی نونه ــش انف ــزود: »در بخ ــی اف ــد طباطبای ــيد محم س
ســه نشــان طــال، یــک نقــره و یــک گــردن آویــز برنــز کســب کــرد و در نوجوانــان 
هــم ســه نفــر از ورزشــکاران ســکوهای اول تــا ســوم را در اوزان مختلــف بــه دســت 

ــد.« آوردن
طباطبایــی بــا اشــاره بــه کســب دو طــال، دو نقــره و یــک برنــز در رده جوانــان بيــان 
ــی  ــب قهرمان ــی و دو نای ــک قهرمان ــاهد ی ــه ش ــاالن ک ــر بزرگس ــالوه ب ــت: »ع داش
ــی  ــب قهرمان ــک نای ــی و ی ــوان قهرمان ــم دو عن ــوتان ه ــش کس ــم، در رده پي بودی

ــد.« ــه دســت آم ــوکاران شهرســتان ب ــگ ف توســط کون
ــم  ــه اردوی تي ــرباز ب ــن س ــی امي ــه از راهياب ــان در ادام ــس اداره ورزش و جوان رئي
ملــی کاتــای نوجوانــان خبــر داد و گفــت: » در اوليــن دوره رقابــت هــای رده بنــدی 
ــی  ــزار شــد، عل ــی برگ ــی آذربایجــان غرب ــه ميزبان ــه ب ــان کشــور ک ــون جوان بدمينت

ــه کســب عنــوان ســومی مشــترک شــد.« ــاد موفــق ب باســتانی از نجــف آب
قهرمانــی اصفهــان در مســابقات بيــن المللــی کاراتــه ســبک شــوتوکان ISKF جــام 
شــهيد محســن حججــی در نجــف آبــاد دیگــر خبــری بــود کــه طباطبایــی بــا اعــالم 
آن افــزود: »در ایــن دوره کــه بــا حضــور بيــش از ۸00 کاراتــه کار از بيســت و پنــج 
اســتان و کشــورهایی ماننــد عــراق، فيليپيــن، پاکســتان، افغانســتان و تاجيکســتان 
ــوم  ــام س ــارس مق ــزی و ف ــای مرک ــم ه ــوان دوم و تي ــزگان عن ــد، هرم ــزار ش برگ

مشــترک را بــه دســت آوردنــد.«
ــی  ــارات ورزش ــر افتخ ــوص دیگ ــاد در خص ــف آب ــان نج ــس اداره ورزش و جوان رئي
ــی  ــال قهرمان ــرد: »در هندب ــان ک ــر نش ــز خاط ــر ني ــای اخي ــی روزه ــتان ط شهرس
ــی  ــم اعزام ــد، تي ــزار ش ــی اراک برگ ــه ميزبان ــه ب ــج کشــور ک ــه پن ــان منطق نوجوان
نجــف آبــاد باالتــر از هپکــوی ميزبانــی و فــوالد مبارکــه بــه عنــوان قهرمانــی دســت 

ــدا کــرد.« پي
در ایــن تيــم، کــه آذر مــاه امســال در مســابقات قهرمانــی کشــور در تهــران حضــور 
پيــدا خواهــد کــرد، افــرادی ماننــد ســروش قاســمی، مسعودشــریفی، بهنــام ربانــی، 
هــادی علــی بافقــی، مجيدابوالقاســمی، ابوالفضــل اعمــی، احمدخدایــی، اميرهنرمنــد، 
ــی،  ــان حقيق ــری، احس ــين خي ــی، محمدحس ــا یمان ــور، نيم ــی پ ــين ایوب اميرحس
ــوی  ــيدعلی مصطف ــی و س ــانی، محمدرضاصادق ــن پریش ــری، اميرحس ــن جعف محس

حضــور داشــتند

ــر،  ــان و غدی ــاد قرب ــک اعی ــن تبری ــاد ضم ــف آب ــتی نج اداره بهزیس
آمادگــی خــود را جهــت دریافــت گوشــت قربانــی و مشــارکت 
ــوع دوســت  ــر اندیــش و ن ــه مــردم خی ــر نقــدی ب هــای نقــدی و غی

ــی دارد.  ــالم م ــتان اع شهرس
ــادی.  ــهر ش ــت ش ــی پش ــه حجج ــت ال ــاد- خ آی ــف آب ــانی: نج نش
ــاب 2173450209009  ــماره  حس ــن 42727222 - 42727330 ش تلف

ــاد  ــف آب ــزی نج ــی مرک ــک مل ــزد بان ن

ــورای  ــس ش ــردم در مجل ــده م ــی نماین ــای ابوتراب  آق
ــای  ــتری، آق ــس دادگس ــی رئي ــای افضل ــالمی، آق اس
ــرهنگ  ــات و س ــس اداره اطالع ــتان، رئي ــی دادس توکل
خدادوســت فرماندهــی نيــروی انتظامــی شهرســتان بــه 
ــا  ــداری ب ــور در فرمان ــا حض ــت ب ــه دول ــبت هفت مناس
معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه دیــدار و 

ــد ــو نمودن گفتگ
ــژه، ضمــن  ــدار شهرســتان وی ــاون اســتاندار و فرمان مع
ــت  ــه دول ــک هفت ــران شهرســتان و تبری ــر از مدی تقدی
بــه خدمــات دولــت تدبيــر و اميــد اشــاره کردنــد 
و ضمــن تاکيــد بــر تبييــن اندیشــه های شــهيدان 
رجایــی و باهنــر افــزود: بایــد خدمــات ایــن دو عزیــز بــه 
نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی اطالع رســانی شــود 
و ســاده زیســتی و خدمتگــزاری آنــان بــه مــردم الگــوی 

ــی باشــد. مســئوالن دولت
ایشــان هفتــه دولــت را فرصــت مناســبی بــرای ارزیابــی 
ــان  ــر و خاطرنش ــردم ذک ــط م ــی توس ــئوالن دولت مس
کردند:گــزارش عملکــرد و دســتاوردهای دولــت بصــورت 

ــود. ــانی ش ــردم اطالع رس ــه م ــا ب ــفاف و گوی ش
ــت  ــه دول ــزود هفت ــن اف ــی  همچني ــای  مظفرنجف آق
ــه  مســئولين را ارج  فرصتــی اســت کــه تــالش صادقان
ــه زحمــت کشــان نظــام جمهــوری اســالمی   بنهيــم وب

ــم . ــوت بگویي خــدا ق

دیدار فرماندار شهرستان ویژه ی نجف آباد بمناسبت هفته دولت

باشگاه کوهنوردی فردان بر فراز قله
 همزمــان بــا گرامــی داشــت هفتــه دولــت بــا نــام شــهيد ورزشــکارمدافع حــرم محســن حججــی 
صعــود قلــه علــم کــوه از مســير سياســنگان توســط باشــگاه کوهنــوردی فــردان نجــف آبــاد بــرای 

اوليــن بــار از ایــن مســيرانجام گرفــت .
باشــگاه کوهنــوردی فــردان در تاریــخ  3 شــهریور مــاه ٩٦ موفــق بــه صعــود بــه قلــه 4۸۵0 متــری 

علــم کــوه از مســير سياســنگان  گردیدند.
ایــن برنامــه ســه روزه از  1 تيرمــاه بــه سرپرســتی آقــای محمــد معينــی بــه مقصــد جــاده چالوس 
ـ روســتای و نداربــن آغــاز شــد، در ٢ شــهریور مــاه موفــق بــه برپایــی کمــپ  ـ منطقــه کالردشــت 
خــود در منطقــه یخچــال علــم چــال گردیدنــد و 3 شــهریورماه حرکــت بــه ســمت قلــه علــم کوه 
از مســير سياســنگان آغــاز شــد و پــس از   عبــور از یخچــال و کار بــا طنــاب و درگيــری بــا ســنگ 
در مســيرهای ریزشــی سياســنگان، بــر فــراز قلــه علــم کــوه دوميــن قله بلنــد ایــران قــرار گرفتند.

ـ صعود به قله علم کوه  : عوامل اجرایی باشگاه کوهنوردی فردان 
سرپرست: محمد معينی ، سرپرست دوم و پشتيبان برنامه مستقر در منطقه علم چال : سيد اکبر 

دبيری
سرقدم: سيد اکبر دبيری ، عقب دار: زهرا کاویانی ،مسئول فنی: وحيد همایونی ، عکاس: حسن شياسی                  

کمکهای اوليه: هاجر آذری - راضيه منتظری ، گزارش نویس: زهرا کاویانی
مربيان:محمدمعينــی - وحيدهمایونــی - زهــرا کاویانــی ، مســئول محيــط زیســت: یوســف حمله 

داری - علــی ســليمان نــژاد
پشتيبان:آقای حسين رحيمی

اعضای شرکت کننده :
ـ راضيه  ـ مریم کریمی  ـ زهرا قدوسی  ـ هاجر آذری  ـ زهرا کاویانی   خانمها : معصومه جمشيدیان 

منتظری
ـ یوســف حملــه  ـ علــی ســليمان نــژاد  ـ محمــد معينــی  ـ وحيــد همایونــی  آقایــان : اکبــر دبيــری 

ـ تقــی پاینــده - محمدرضــا چوپانژاد ـ وحيــد رســتمی  ــحسن شياســی  ـ نویــد کاظمــیـ  داری 
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راه یابی دو نمایش از نجف آباد به 

جشنواره تئاتر استان
ــه  ــش زاوش ب ــروه نمای ــن  کاری« از گ ــل نک ــم بغ ــس را محک ــچ ک ــش » هي نمای
کارگردانــی محمــد جــواد ســجادی  و » شــکلک  « کاری از گــروه نمایــش بازیــگاه بــه 
کارگردانــی اميــر قيطاســی از شهرســتان نجــف آبــاد بــه بيســت و نهميــن  جشــنواره 
ــن  ــت و نهمي ــر بيس ــهرانی دبي ــد ش ــه ی حمي ــه گفت ــا ب ــتان راه  یافتند.بن ــر اس تئات
جشــنواره تئاتــر اســتان اصفهــان از ميــان بيســت و شــش اثــر ارســالی بــه جشــنواره 
ــه رقابتــی جشــنواره راه یافــت . ــه مرحل ــه صــورت مســتقيم ب ــر ب پــس از باربينــی ٩ اث

وی افــزود بيســت و نهميــن جشــنواره  تئاتــر  اســتانی در اصفهــان  در نيمــه شــهریور 
مــاه  برگــزار خواهــد شــد  .

ــواد  ــد ج ــت کاری از محم ــوان همل ــت خ ــش هف ــن  نمای ــش از ای ــت پي ــی اس گفتن
ــرد ــدا ک ــر راه پي ــر فج ــی تئات ــن الملل ــنواره بي ــن جش ــه ســی و چهارمي ــجادی  ب س

جلسه برای زیرگذر شهرک صنعتی 
ویالشهر و پارک آبشار

ــا  ــه ب ــی منتظری ــه صــورت تخصصــی در شــهرک صنعت ــد ب ــع تولي ــع موان جلســه رف
ــداری، نماینــده شــرکت شهرکها،شــهردار ویالشــهر،  حضــور ابوترابــی ، نماینــده  فرمان
نماینــدگان شــورای شهر،ریاســت اداره راه ، رئيــس اداره صنعــت، نماینــدگان شــرکت 
ــر و  ــه و کاوه ، دبي ــی منتظری ــا شــهرک صنعت ــت امن ــت و گاز ، هيئ ــه نف خطــوط لول

ــاه برگــزار شــد. ــاد روز شــنبه4 شــهریور م ــه صنعــت نجــف آب اعضــاء خان
در ایــن جلســه پــس از تبــادل نظــر و بررســی شــهرداری ویالشــهر، شــرکت شــهرکها و 
اداره راه را بــه عنــوان متوليــان طــرح تعييــن گردیــده کــه موضــوع را بــه صــورت جــدی 
پيگيــری نماینــد و مقــرر گردیــد هيئــت امنــای شــهرک صنعتــی منتظریــه و کاوه بــا 
ــد شــرکت  ــه تأیي ــه و ب ــذر را تهي ــر گ ــد اداره راه طــرح زی ــورد تأیي ــن مشــاور م تعيي

خطــوط لولــه نفــت و گاز برســانند.

اجرای 184هزار متر مربع آسفالت 
در بهار96 

شــهردار نجــف آبــاد بــا اعــالم ادامــه نهضــت آســفالت معابــر در ســطح مناطقــه پنــج 
ــع  ــر مرب ــزار مت ــاری، ۸0 ه ــال ج ــه نخســت س ــه ماه ــان داشــت: »طــی س ــه بي گان
بــه صــورت ترميــم و لکــه گيــری، پنجــاه و هفــت هــزار متــر مربــع در قالــب اجــرای 
روکــش و نزدیــک بــه 4٦ هــزار متــر مربــع نيــز در معابــر خاکــی و جدیــد االحــداث 

عمليــات آســفالت ریــزی انجــام شــده اســت.«
منتظــری خاطــر نشــان کــرد: »همزمــان بــا توجــه بــه پروژه هــای بــزرگ و زیرســاختی 
همچــون کشــتارگاه صنعتــی، تقاطــع غيــر همســطح شــهيدان حجتــی، ميــدان ميــوه و 
تــره بــار، ســاختمان پنــج طبقــه حمــل و نقــل و چندیــن پــروژه تعریــض و بازگشــایی 
معابــر همچــون بلــوار فجــر، از طــرح هــای عمرانــی کوچــک در گوشــه و کنــار شــهر 

نيــز غفلــت نشــده اســت.«
مهنــدس مســعود منتظــری طــی مصاحبــه بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری شــهرداری در 
ــز  ــای ســطح شــهر ني ــارک ه ــه در پ ــی صــورت گرفت ــای عمران ــت ه خصــوص فعالي
بيــان داشــت: »در ایــن مــدت، بيــش از 1۵00 متــر جــدول گــذاری، ٩70متــر مربــع 
ــزی و چهارصــد و هشــتاد متــر هــم کانيــو  بلــوک فــرش، 110 متــر مکعــب بتــن ری

گــذاری انجــام گرفتــه اســت.«

یکــم شــهریور مــاه، مهنــدس گــودرزی ریاســت و 
اعضــای شــورای اســالمی دوره پنجــم شــهر نجــف آبــاد 
ــا  ــاد ب ــه اتفــاق مهنــدس منتظــری شــهردار نجــف آب ب
ــت  ــن قرائ ــاد ضم ــهدای نجــف آب ــزار ش حضــور در گل
ــهدا  ــر ش ــور مطه ــانی قب ــار گل و عطرافش ــه و نث فاتح
بــا آرمــان هــای واالی شــهدای گرانقــدر، امــام شــهداء 
و منویــات مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( تجدید 

ــد. بيعــت کردن
ــالب،  ــول انق ــهيد در ط ــاد 3۸ ش ــف آب ــتان نج شهرس
4شــهيد در ترورهــای مختلــف، ٢۸ شــهيد پــس از 
تحمــل جانبــازی، دوهــزار و 377 شــهيد در دفــاع 
مقــدس، هفــت شــهيد در مکــه، 1٢ شــهيد در درگيــری 
بــا اشــرار و دو شــهيد نيــز در هواپيمــای ایربــاس ســاقط 
ــاو آمریکایــی، تقدیــم راه اســالم کــرده  شــده توســط ن

اســت.
دو  خانــواده   ٢37 دارای  آبــاد  نجــف  شهرســتان 
ــواده  ــک خان ــواده ســه شــهيدی و ی شــهيدی، 13 خان

چهــار شــهيدی اســت.
ــد  ــک فرزن ــاد ت ــف آب ــتان نج ــواده شهرس ــت خان هف
خــود و ٦0 خانــواده نيــز تــک فرزنــد پســر خــود را در 

ــد. ــرده ان ــم ک راه اســالم تقدی

تجدید پیمان اعضای شورای اسالمی شهر نجف آباد با شهدا

کمبود 70 آموزشگاه در شهرستان نجف آباد
مهــدی ابراهيــم در جلســه هيــأت امنــای مســاجد 
ــزار  ــاد برگ ــر نجف آب ــی اصغ ــجد عل ــتان در مس شهرس
ــاره وضعيــت و عملکــرد آموزشــی شهرســتان  شــد، درب
ــان  ــاد از مي ــرورش نجف آب ــوزش  و پ ــار داشــت: آم اظه
ــه در اســتان وجــود  ــرورش ک ــوزش  و پ ــه آم 41 منطق

ــر اســت. ــزو مناطــق برت دارد، ج
دانش آمــوز،  تعــداد  نظــر  از  افــزود:  ادامــه  در  وی 
شهرســتان نجف آبــاد دارای ۵۵ هــزار دانش آمــوز اســت 
ــتانی  ــع پيش دبس ــان در مقط ــر از آن ــزار نف ــه ۵ ه ک
ــگاه  ــن دارای ٢۵0 آموزش ــد و هم چني ــل می کنن تحصي
ــتانی  ــع پيش دبس ــه مقط ــوط ب ــگاه مرب ــه ۸0 آموزش ک
اســت و تعــداد همــکاران حــدود ۸ هــزار نفــر اســت کــه 
ــر  ــزار نف ــر بازنشســته و 4 ه ــزار نف ــداد 4 ه ــن تع از ای

ــه کار هســتند. مشــغول ب
ابراهيــم دربــاره وضعيــت آمــوزش  و پــرورش نجف آبــاد 
ــر  ــاد از نظ ــتان نجف آب ــت: شهرس ــی گف ــاظ علم از لح
جایــگاه علمــی رتبــه خوبــی در ســطح اســتان داراســت 
چنــان کــه رتبــه ســوم در مقطــع متوســطه در ســطح 
فعاليت هــای  لحــاظ  از  و  هســتيم  دارا  را  اســتان 
پرورشــی، جــزو رتبه هــای اول اســتان قــرار داریــم کــه 
ــابقات  ــر در مس ــزار و ۵00 نف ــته ٢۸ ه ــال گذش در س
ــرکت کردنــد و در مســابقات  قــرآن و نهج البالغــه ش
ــر  ــه برت ــب رتب ــاهد کس ــجادیه ش ــه س ــظ صحيف حف

ــم. ــوری بودی کش
وی در ادامــه دربــاره مهم تریــن مشــکالت آمــوزش  
ــادابی  ــی و ش ــرد: پویای ــان ک ــتان بي ــرورش شهرس و پ
محيــط آموزشــی تأثيــر مهمــی در شــادابی کل جامعــه 
ــکل  ــن مش ــتا مهم تری ــن راس ــت و در ای ــد داش خواه
ــا  در شهرســتان، کمبــود فضــای آموزشــی اســت کــه ب
توجــه بــه طــرح جدیــد آمــوزش  و پــرورش، شهرســتان 
ــرو  ــگاه روب ــش از 70 آموزش ــود بي ــا کمب ــاد ب نجف آب

اســت.
نجف آبــاد  شهرســتان  پــرورش  و  آمــوزش   رئيــس 
ــون در شهرســتان ٦0 مدرســه دو  ــرد: هم اکن مطــرح ک
ــد وجــود  ــد نبای ــه در طــرح جدی ــود دارد ک ــه وج نوبت

داشــته باشــد و بایــد همــه آموزشــگاه ها در نوبــت صبــح 
برقــرار باشــد و ایــن مشــکل بزرگــی بــه  خصــوص بــرای 
ــی  ــع ابتدای ــد در مقط ــه بای ــی اســت ک ــوزش ابتدای آم
ــه از ســه ســال دوم  ــه  صــورت جداگان ســه ســال اول ب

وجــود داشــته باشــد. 
وی یکــی دیگــر از معضــالت را مهاجرپذیــر بــودن 
وجــود  بــا  کــرد:  عنــوان  و  برشــمرد  شهرســتان 
مهاجرپذیــر بــودن شهرســتان، امســال ۵00 دانش آمــوز 
اضافــه بــر ســال قبــل داشــتيم کــه در مناطقــی چــون 
شــمال شــهر، بخــش جالل آبــاد بــا کمبــود فضــا روبــرو 

ــتيم. هس
ابراهيــم دیگــر معضــل نبــود فضــای آموزشــی را بحــث 
ــه  ــه داد: ب ــرد و ادام ــان ک ــت بي ــی محيط زیس آلودگ
ــال  ــول س ــی در ط ــی آموزش ــای کاف ــود فض ــت نب عل
تحصيلــی روزانــه شــاهد تــردد بيــش از ٢ هــزار و 

ــت  ــوزان در نوب ــی دانش آم ــرای جابجای ٦00 دســتگاه ب
صبــح و عصــر هســتيم کــه تــردد ایــن تعــداد خــودرو 

مهمتریــن تأثيــرش در آلودگــی فضــای شــهر اســت.
ــه  ــک ب ــرای کم ــران ب ــام خي ــت از تم ــا درخواس وی ب
بيــان  آموزشــگاه ها  افزایــش  و  ایــن معضــل  حــل 
داشــت: یکــی از ابتــکارات چندســاله اخيــر در آمــوزش  
ــاز  ــان نم ــه خادم ــن خيری ــدازی انجم ــرورش، راه ان و پ
ــق و  ــاهد رون ــن ش ــن انجم ــت ای ــه برک ــه ب ــت ک اس
مــدارس  در  نمازخانــه  ســالن های  شــدن  مفــروش 
هســتيم و هــم  اکنــون بيــش از ٩۵ درصد از مــدارس در 
ــد  ــد و می طلب ــزار می کنن ــت برگ ــاز جماع ــر نم اول مه
کــه بــا وجــود چنيــن انجمن هایــی و هم چنيــن انجمــن 
ــران مدرسه ســاز بســياری از زمين هــای وقفــی کــه  خي
ــا کمــک  ــف شــده اســت، ب ــرای ســاخت مدرســه وق ب

ــه احســن شــود. ــل ب ــران تبدی شــما خي

رئيس آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد خبر داد:

 فرمانــدار نجــف آبــاد گفــت: همزمــان بــا هفتــه 
ــوزده  ــرداری رســمی بيــش از ن ــره ب ــت، شــاهد به دول
ميليــارد و هفتصــد ميليــون تومــان پــروژه عمرانــی در 
ــان آن  ــه در مي ــتيم ک ــتان هس ــف شهرس ــاط مختل نق
ها،خــط توليــد پوشــش های جئومــت شــرکت توليــدی 
ــی  ــارد تومان ــار 10 ميلي ــا اعتب ــاد ب ــوزان نجف آب گازس
ــن  ــد از شــاخص تری ــروی جدی ــی 40 ني و اشــتغال زای

ــی شــود. ــوارد محســوب م م
ــن خــط  ــاح ای ــی در حاشــيه افتت ــر نجف ســهراب مظف
گفــت: »ایــن خــط جدیــد بــه منظــور پوشــش قطعــات 
ــل  ــر عوام ــت و دیگ ــل رطوب ــرکت در مقاب ــدی ش تولي
جــوی بــا اســتفاده از جدیــد تریــن تکنولــوژی روز دنيــا 
ــواد  ــده و م ــی ش ــت طراح ــط زیس ــا محي ــازگار ب و س
ــه  ــای NOF  فرانس ــتاندارد ه ــر اس ــر نظ ــه آن زی اولي

تهيــه مــی شــود.«

مظفــر نجفــی بــا اشــاره بــه آغــاز بــه کار ایــن شــرکت 
ــات  ــزات و خدم ــد تجهي ــه تولي ــال ۵٩ در زمين در س
موردنيــاز صنعــت گاز کشــور بيــان داشــت: » ایــن واحد 
ــوالت  ــدی، محص ــد تولي ــج واح ــب پن ــی در قال صنعت
ــی  ــی و صنعت ــای گاز خانگ ــون کنتوره ــی همچ متنوع
ــی،  ــی حرارت ــونيک، جرم ــی، آلتراس ــامل دیافراگم ش
رگالتورهــای  کنــار  در  توربينــی  و  کارتی-اعتبــاری 
شــيرهای  عایقــی،  اتصــاالت  صنعتــی،  و  خانگــی 
خشــک،  گاز  فيلترهــای  صنعتــی،  و  مســدودکننده 
ایســتگاه های تقليــل فشــار و اندازه گيــری باقابليــت 
مانيتورینــگ و کنتــرل از راه دور را بــرای عرضــه در 

ــد.« ــی کن ــد م ــی تولي ــی و خارج ــای داخل بازاره
معــاون اســتاندار  اصفهــان از افتتــاح ســه گلخانــه 
ــروع  ــار ش ــاد در کن ــوزدان و جــالل آب ــهرهای ج در ش
ــودر نوشــيدنی  ــواع پ ــدی ان ــه بســته بن ــه کار کارخان ب

ــاده  ــوان دیگــر طــرح هــای آم ــه عن ــاد ب در نهضــت آب
ــز بهداشــتی نهضــت  ــت: »مراک ــرد و گف ــام ب ــاح ن افتت
آبــاد و جــالل آبــاد، کلينيــک دندانپزشــکی قائــم، 
ــوزدان، 3٦  ــه و ج ــهری در علویج ــر ش ــازی معاب بهس
ــرورش و مجموعــه  ــی، مرکــز مشــاوره پ ــروژه مخابرات پ
ــوان در کهریزســنگ از دیگــر طــرح هــای  تفریحــی بان

ــتند.« ــاح هس ــاده افتت آم
ــرق  ــت ب ــش صنع ــاخت: »در بخ ــان س ــر نش وی خاط
نيــز شــاهد افتتــاح رســمی طــرح هایــی ماننــد اجــرای 
ــی  ــه جای ــس و جاب ــت، نصــب تران ــو ول شــبکه ٢0 کيل
شــبکه در هشــت نقطــه مختلــف هســتيم و در حــوزه 
ــارک  ــد پ ــرح مانن ــت ط ــم هف ــتایی ه ــران روس عم
ــزار  ــالن گل ــازی س ــيده و بهس ــالن سرپوش ــودک، س ک

ــی رســد.« ــرداری م ــره ب ــه به شــهدا رســما ب

بهره برداری 19 میلیارد پروژه در هفته دولت
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نقش تعیین کننده وزارت تعاون در حل مشکالت کشور

ــه  ــده ن ــام ش ــات انج ــم اقدام ــی رغ ــر عل ــای اخي ــه ه در ده
ــه شــهر کنــد نگردیــده بلکــه شــاهد  تنهــا مهاجــرت از روســتا ب
ــوده ایــم. روســتائيان عليرغــم تمامــی  رشــد شــتابزده آن نيــز ب
دوســتان  خاطــرات  دارنــد،  خــود  زادگاه  بــه  کــه  تعلقاتــی 
ــاد  ــه ناکجــا آب .... را رهــا مــی کننــدو عــزم ســفر ب ــواده و . خان
مــی کننــد و ســختی و مشــقت حاشــيه نشــينی در شــهر، 
ــکالت  ــا مش ــی و صده ــت و تنهای ــت، غرب ــاغل کاذب و پس مش
ــرک  ــتا را ت ــد و روس ــی خرن ــان م ــه ج ــی را ب ــی و روان روح

ــد. ــی کنن م
ــود  ــون نب ــی همچ ــد در عوامل ــده را بای ــن پدی ــی ای ــل اصل دلي
ــاورزی،  ــش کش ــره وری در بخ ــودن به ــن ب ــب و کار، پایي کس
ــل،  ــر نس ــا تغيي ــاورزی ب ــی کش ــات اراض ــدن قطع ــک ش کوچ
صنایــع  دســتی  صنایــع  جملــه  از  جانبــی  مشــاغل  نبــود 
ــی  ــای فصل ــی کاری ه ــاورزی، ب ــش کش ــی بخ ــی و تکميل تبدیل
و دائمــی و در یــک کالم ))اقتصــاد روســتا (( جســتجو نمــود.

ــد در  ــغلی جدی ــای ش ــت ه ــود فرص ــاد و بهب ــور ایج ــه منط ب
ــتا  ــردم روس ــادی م ــی و اقتص ــت اجتماع ــود منزل ــتاها، بهب روس
ــا  ــاون ب ــتا تع ــرح روس ــتایی ط ــق روس ــدار مناط ــعه پای و توس
ــه اول در سراســر  ــی در مرحل شــعار 1000 روســتا 1000 تعاون
کشــور بــه اجــرا درآمــده اســت. تعاونــی هــای روســتایی 
ــروی کار،  ــا اســتفاده از ســرمایه و ني ــه ب شــرکتهایی هســتند ک
مهــارت و تخصــص روســتایيان تشــکيل گردیــده و هــدف از 
ــی هــا توســعه اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی  ــوع تعاون ــن ن ای
ــای  ــر مبن ــتا را ب ــعه ای روس ــای توس ــوده و فعاليته ــتا ب روس
ــتا  ــود در روس ــای موج ــت ه ــتعدادها، ظرفي ــری از اس ــره گي به
ــوع  ــد. موض ــی نمای ــال م ــتا دنب ــاکنين روس ــت س ــا عضوی و ب
ــاز  ــن ني ــن نيازمشــاغل، تامي ــد، تامي ــت آن در بخــش تولي فعالي
ــتایی  ــعه روس ــتایی و توس ــات روس ــران و خدم ــی، عم محصول

ــی باشــد. م

طرح  مراحل 
                        

مسئولیت پذیری اجتماعی حاصل تعاونی ها است
 ســهراب مظفرنجفــی معــاون اســتاندار 
ــف  ــتان  نج ــژه شهرس ــدار وی و فرمان
را   تعــاون  هفتــه  پيامــی  در  آبــاد 
ــده  ــام آم ــن پي ــت. در ای ــک گف تبری

ــت: اس
ــاون،  ــوی. تع ــر و التق ــی الب ــوا عل تعاون
بــه عنــوان احياگــر ارزش هــای مبتنــی 
ــاد و  ــارکت، اتح ــتگی، مش ــر همبس ب

ــی اســت. ــری اجتماع مســئوليت پذی
ــاعه  ــوزه اش ــالش در ح ــک ت ــی ش ب
ــن  ــگ بي ــارکت هماهن ــل و مش تعام
ــال  ــرای فع ــه ب ــف جامع ــار مختل اقش
و  بالقــوه  هــای  ظرفيــت  ســاختن 
اســتفاده مطلــوب از فرصــت هــا بــرای 
بهــره وری در عرصــه هــای گوناگــون و 
شــکوفایی اســتعدادها در بخــش هــای 
مختلــف، اقدامــی شایســته اســت کــه 

ــد. ــته باش ــر داش ــز در ب ــادی را ني ــد اقتص ــج مفي ــوی، نتای ــای معن ــظ  ارزش ه ــن حف ــد ضم ــی توان م
ــز   ــان ني ــردم عزیزم ــر کســي پوشــيده نيســت و م ــي در توســعه اقتصــادی و اجتماعــی کشــور ب ــت  بخــش تعاون ــروزه  عملکــرد مثب ام
مطلعنــد کــه ایــن بخــش مهــم و مردمــي در ميــدان کار و توليــد و افزایــش ســطح درآمــد و وضعيــت اجتماعــی جامعــه مؤثــر بــوده اســت. 
از آن جــا کــه دولــت تدبيــر و اميــد ســعی خــود را در راســتای تجلــی روح تعــاون در جامعــه معطــوف داشــته و وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــه رفــاه برســيم« را ســرلوحه ي برنامــه هــاي خــود قــرار داده اســت، مــا نيــز  ــا ب اجتماعــی نيزشــعار »باتعــاون کار ایجــاد مــی کنيــم ت
ــغ  ــاه حــال مــردم  شهرســتان از هيــچ کوششــي دری ــراي رف ــي ب ــب تعاون ــوان در راه گســترش فعاليــت هــا در قال ــا تمــام ت ــم ب متعهدی
ــه همــه زحمــت کشــان و مســئولين عرصــه تعــاون کــه جهشــی افتخــار آميــز را در عرصــه  ننمایيــم. اینجانــب روز و هفتــه تعــاون را ب
هــای مختلــف داشــته تبریــک عــرض نمــوده اميــدوارم در ســالی کــه توســط رهبــر معظــم انقــالب حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )مدظلــه 
ــام گــذاری شــده اســت،  همــه مســئولين و کارگــزاران عزیــز نظــام مقــدس  ــام » اقتصــاد مقاومتــی،  توليــد- اشــتغال » ن العالــی( بــه ن
در جهــت تحقــق فراميــن مقــام معظــم رهبــری و در راســتای اجرایــی نمــودن سياســت هــای دولــت تدبيــر و اميــد در خدمــت رســانی 
ــاون بيــش از  ــج فرهنــگ تع ــژه در راســتای توســعه و تروی ــه وی ــه ب ــا عزمــی راســخ وخالصان ــت شــریف ب ــن کشــور و مل ــه ای مناســب ب

گذشــته موفــق باشــند.

ــاد، تيــران و کــرون در مجلــس شــورای اســالمی ضمــن تبریــک هفتــه  ابوالفضــل ابوترابــی نماینــده مــردم شهرســتان هــای نجــف آب
تعــاون بــه تالشــگران و فعــاالن ایــن عرصــه بيــان داشــت: وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی را بایــد یکــی از مهــم تریــن وزارتخانــه 
هــای کشــور در مســير حــل مشــکالت اقتصــادی جامعــه و تحقــق شــعار ســال بدانيــم. ایــن مجموعــه با یــک کار جهــادی و شــبانه روزی 
در کنــار همــکاری دیگــر دســتگاه هــای اجرایــی مــی توانــد بــه وظایــف خطيــر خــود در ایــن حــوزه مهــم عمــل کــرده و بســتر مناســبی 

جهــت رشــد و شــکوفایی پتانســيل هــای کشــور فراهــم کنــد.
بخــش مهــم و تعييــن کننــده تعــاون بــه عنــوان یکــی از زیرمجموعــه هــای ایــن وزارتخانــه، ایــن امــکان را دارد تــا بــا جــذب ســرمایه 
هــای خــرد مــردم، کارهــای بــزرگ و مانــدگاری را در سرتاســر کشــور بــه ســرانجام برســاند. هنــوز بــا آن چــه کــه ایــده آل کشــور در 

حــوزه تعــاون اســت، فاصلــه داریــم و ایــن موضــوع را بایــد بــا تــالش بيشــتر در کمتریــن زمــان ممکــن، جبــران کنيــم.
در حــوزه روابــط کارگــری و کارفرمایــی نيــز ایــن مجموعــه قــادر خواهــد بــود بــا مدیریــت صحيــح روابــط و ضوابــط شــکل گرفتــه، ســهم 

بســزایی در رونــق اقتصــادی کشــور در عيــن امنيــت روانــی و اجتماعــی کارگــران و کارفرمایــان ایفــا نمایــد.
بــا وجــود تمامــی خدمــات و تــالش هــای صــورت گرفتــه در دوران پيــروزی انقــالب اســالمی، متاســفانه هنــوز بخــش هایــی از جامعــه 
ــا انجــام  ــا مشــکالت جــدی در تاميــن معــاش و نيازهــای روز مــره خــود مواجــه هســتند کــه ایــن وزارتخانــه در ایــن عرصــه هــم ب ب

وظيفــه ذاتــی خــود، مــی توانــد گام هــای خوبــی بــردارد.

ادامه از صفحه 1
محمــد مغــزی افــزود: ترویــج تعــاون بــا برنامــه هــا و اقدامــات حمایتــی هدفمنــد ، نشــر نــوآوری ، تقویــت خالقيــت هــا و کارآفرینــی 
جمعــی ، تشــویق تعاونــی هــا بــا بومــی ســازی و معرفــی الگوهــای نقــش در جامعــه مــی توانــد بــه عنــوان ابــزار قدرتمنــد در راســتای 

تحقــق اهــداف توســعه بــکار گرفتــه شــود.
در ادامــه ایشــان افــزود بــا توجــه بــه روحيــه مشــارکت ، تعــاون گــری و ایثارگــری مــردم نجــف آبــاد ایــن شهرســتان هميشــه در همــه 
زمينــه هــا پيشــگام بــوده اســت. در خصــوص تشــکيل شــرکت تعاونــی توســعه عمــران شهرســتانی نيــز نجــف آبــاد از اوليــن شــهرهای 
کشــور بــود کــه پــس از تصویــب قانــون تعاونــی هــای توســعه و عمــران در مجلــس شــورای اســالمی موفــق بــه تشــکيل ایــن تعاونــی 

گردیــد.
در پایــان ایشــان در خصــوص راهنمایــی و ســاماندهی جوینــدگان کار ، فــارغ التحصيــالن ، کارآفرینــان بــا اســتفاده از ظرفيــت مراکــز 
دانشــگاهی ، صنعتــی ، فنــی و حرفــه ای و صاحبــان ایــده و فعــاالن حــوزه کار و توليــد در قالــب تشــکيل تعاونــی هــای دانــش بنيــان 

و توليــدی اعــالم آمادگــی نمــود. 

پیام تبریک نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسالمی به مناسبت هفته تعاونپیام تبریک معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه نجف آباد به مناسبت هفته تعاون

عملکرد حوزه تعاون شهرستان نجف آباد از هفته تعاون سال 95 تا هفته تعاون سال 96

٦٢ موردنظارت و برگزاری مجامع عمومی تعاونی ها

107 موردتعيين تکليف تعاونی های راکد و غير فعال

41 موردبازدید مالی از تعاونی ها

43 موردنظارت بر تعاونی ها

٦۵ موردبررسی صورت های مالی تعاونی ها

٦۸۸0 نفر ساعتبرگزاری دوره های آموزشی

4شرکت تعاونیتشکيل تعاونی
)صنعتی ٢ مورد-توزیعی 1 مورد- خدماتی 1 مورد(

                                                     

کاهش مهاجرت با اجرای طرح روستا تعاون

شعار روز جهانی تعاون سال 2017
تعاونی ها تضمین می کنند که کسی از قافله جا نخواهد ماند.

هفته تعاون گرامی باد
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد

ادامه جدول عملکرد حوزه تعاون شهرستان نجف آباد از هفته تعاون سال 95 تا هفته تعاون سال 96

41 نفرایجاد اشتغال در تعاونی ها

71 نفرجذب عضو در تعاونی ها

4 موردبررسی درخواست متقاضيان تشکيل تعاونی و ارسال به ثبت

4 شرکت تعاونیافتتاح شرکت های تعاونی در هفته تعاون

    صادرات تعاونی ها
بيش از٢٦0/000 دالر محصوالت لبنی، عسل، 

نوار پرده عمودی و کاالی خواب)تشک و روتختی 
و....( به کشورهای عراق افغانستان امارات

 

ــط  ــدف )توس ــتاهای ه ــاب روس ــایی و انتخ شناس
ــزی( ــه ری ــت و برنام ــازمان مدیری ــتانداری و س اس

برگــزاری جلســات توجيهــی جلــب همــکاری توســط 
ــهيل گر تس

تهيه نقشه راه توسعه روستا

برگزاری جلسات انتخاب هيات موسس

صدور  موافقت نامه تشکيل تعاونی توسعه روستایی 
توسط ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی

راهبری و پيگيری مراحل ثبت و تشکيل تعاونی


