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بمناسبت روز بزرگداشت شهدا توسط هنرمندان شهرستان نجف آباد

راس همه این موارد باید به خودداری از نگهداری طال وسکه و وجوه نقد در منزل اشاره نمود.
1. مقابــل تمــام پنجره هــا، نورگیر، پاســیو و روی دیوارهای کوتــاه و بالکن های طبقه اول حفاظ مقــاوم و مطمئن نصب کنید.

2. دِر راهرو و پشت بام را با حفاظ نرده ای ایمن کنید.
3. در صورت خروج از خانه، فقط به بستن دِر خروجی اکتفا نکرده و همه درهای داخل خانه را قفل کنید تا فرصت 

جستجو و راه نفوذ از سارقان گرفته شود.
4. کلید خانه خود را در دسترس افراد غیر مطمئن قرار ندهید.

5. در صورتــی کــه بیــرون خانــه شــما روشــنایی نــدارد بــا نصــب المــپ در ســر در خانــه روشــنایی محــل را  تامیــن کنید.
6.  نردبان و چهار پایه را در کنار دیوار حیاط قرار ندهید تا راه ورود سارقان هموار نشود.

7. در مواقــع خالــی بــودن خانــه، چــراغ یکــی از اتاق هــا را بــه مــدت طوالنــی و مســتمر روشــن بگذاریــد و حتی المقــدور 
ــد. ــر دهن ــب تغیی ــگام ش ــه را در هن ــل خان ــنایی داخ ــه روش ــد ک ــان بخواهی ــورد اطمین ــنایان م ــایه ها و آش از همس

ــد ســریع قفل هــای در را تعویــض کنیــد. گاهــی شــما تصــور می کنیــد  ــا یــدک آن را گــم کردی ــه ی 9. اگــر کلیــد خان
ــه  ــه را ب ــا تعقیــب شــما آدرس خان ــار شــده اید و آنهــا ب ــر گرفت ــا در دام دزدان جیب ب ــد ام ــد را گــم کرده ای دســته کلی

دســت آورده و بــه دنبــال فرصتــی بــرای ســرقت هســتند.
ــا در مجــاورت آنهــا مشــغول ساختمان ســازی هســتند، الزم  ــی از ســکنه اســت ی 10. اگــر خانه هــای اطــراف شــما خال

اســت کــه از خانــه خــود مراقبــت بیشــتری کنیــد.
ــد. ــودداری کنی ــی خ ــل دسترس ــای قاب ــر محل ه ــی و دیگ ــر جاکفش ــد زی ــی مانن ــد در محل های ــرار دادن کلی 11. از ق
12. از نشان دادن محل نگهداری وجه نقد و طال و جواهرات و اشیای با ارزش و گرانبها به کسانی که مورد اعتماد نیستند 

و همچنین از نگهداری آنها به صورت یکجا خودداری کنید.

اقدامات مفید در زمینه پیشگیری از سرقت منزل  

1-  خونسردی خود را حفظ کنید.
2-  با پلیس 110 تماس بگیرید.

ــزی را  ــای چی ــد و ج ــت نزنی ــز دس ــچ چی ــه هی 3-  ب
ــار جــرم از  ــر انگشــت ســارقان و آث ــا اث تغییــر ندهیــد ت

ــرود. ــن ن بی

4-  به افراد غیر مسئول اجازه دست زدن و ورود به 
صحنه سرقت را ندهید.

5 -  از تجمع افراد در محل سرقت جلوگیری کنید.
6-  مراحل پیگیری سرقت توسط پلیس را برای 

هیچکس بازگو نکنید.

در صورت وقوع سرقت منزل



w
w
w.
di
ba
ga
ra
n7

.ir

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 26  اسفند 1399

شماره 101 

2
افتتاح اولین نیروگاه خورشیدی در نجف آبادخبرکوتاه     

ــا اعتبــار یــک میلیــارد و چهارصــد میلیــون تومــان توســط  نخســتین پــروژه نیــروگاه خورشــیدی 100 کیلــو واتــی ب
ــا همــکاری شــرکت کوشــش بــرق اصفهــان در شــهرک  ــون بازنشســتگان شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان ب کان
ــن  ــروژه گفت:ای ــن پ ــان و مجــری ای ــر عامــل شــرکت پوینــدگان تاب ــاح شــد. مدی ــاد افتت صنعتــی شــماره2 نجــف آب
ــن  ــتفاده در ای ــورد اس ــزات م ــه تجهی ــر دارد ک ــه اینورت ــتال و 2 مجموع ــو کریس ــل و 300 وات مون ــروگاه 336 پن نی
نیــروگاه از بهتریــن برنــد هــای معتبــر اســت. ســامان حیــدری، بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن نیــروگاه ســاالنه 1۸0 الــی 190 
مــگاوات ســاعت و روزانــه 450 الــی 550 وات ســاعت بــه شــبکه سراســری بــرق تزریــق مــی کنــد، گفــت : پنــل هــای 
مــورد اســتفاده دارای عــرض 32 تــا 33 درجــه هســتند کــه دلیــل انتخــاب ایــن منطقــه بــرای تاســیس ایــن نیــروگاه 
ایــن اســت کــه زاویــه پنــل هــا منطبــق بــا عــرض جغرافیایــی ایــن منطقــه مــی باشــد.همچنین بهتریــن فصــل بــرای 

راندمــان بــاالی ایــن نیــروگاه هــا فصــل بهــار اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
شهرســتان نجف آبــاد رئیــس اداره از برگــزاری انتخابات هیات 
ــر داد . ــاد خب ــره انجمــن خوشنویســان شــعبه نجــف آب مدی

ــزود :  ــر اف ــن خب ــالم ای ــا اع ــوی ب ــوح موس ــن ل ــید حس س
ــتاد  ــالمی و اس ــاد اس ــگ و ارش ــده اداره فرهن ــور نماین باحض
فرزانــه رییــس انجمــن خوشنویســان اســتان اصفهــان و 
ــات  ــاد انتخاب اعضــای انجمــن خوشنویســان شــعبه نجــف آب

ــد . ــزار ش ــن برگ ــن انجم ای
ــین  ــن تحس ــه ضم ــتاد فرزان ــم  اس ــن مراس ــدای ای در ابت
اســتاد  از  تقدیــر  و  شهرســتان  خوشــنویس  هنرمنــدان 
احمــد احمــدی بابــت زحمــات و پــرورش هنرجویانــی 
کــه در ســطح ملــی و بیــن المللــی باعــث درخشــش  
ــتان  ــت : شهرس ــود و گف ــاره نم ــد اش ــده ان ــتان ش شهرس
کــه   اســت  هایــی  شهرســتان  معــدود  از  آبــاد  نجــف 
در  هنــری  اســتعدادهای  و  پتانســیل  چنیــن  دارای 
امــر  ایــن  کــه  باشــد  مــی  خوشنویســی  هنــر  حــوزه 
ــد. ــی باش ــتان م ــرای اس ــندی  ب ــار و خرس ــات افتخ موجب

در  ایــن دوره اســتاد احمــد احمــدی بــا هــدف اینکــه 
فرصــت مدیریــت انجمــن بــه هنرمنــدان جــوان واگــذار شــود 

ــه  ــول  ادام ــدا  انصــراف داد و ق ــوان کاندی ــه عن از شــرکت ب
همــکاری همــه جانبه خــود را بــا هنرمنــدان خوشــنویس داد.

ــزار  ــالم برگ ــای س ــن در فض ــره انجم ــات مدی ــات هی انتخاب
ــی  ــعودحاج امین ــری ، مس ــان ، امیرجعف ــد نمازی ــد و امی ش
و ســجادکاویان پــی بــه عنــوان اعضــای اصلــی شــورا و 
همچنیــن  ســجاد غیــور بــه عنــوان بــازرس انجمــن انتخــاب 
شــدند و احمــد زربخــش و ســارا ســوزنده بــه عنــوان اعضــای 

ــز انتخــاب شــدند. ــدل نی ــی  الب عل

ــی از  ــن قدردان ــالمی ضم ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
ــتاد  ــته اس ــاب شایس ــی ،  انتخ ــره قبل ــت مدی ــات هیئ زحم
احمــد احمــدی را بــه عنــوان نماینــده مجمــع انجمــن 
هنرمنــدان  جامعــه  و  ایشــان  بــه  ایــران  خوشنویســان 

خوشــنویس کشــور تبریــک گفــت.
الزم بــه یــادآوری مــی باشــد در اولیــن جلســه هیئــت مدیــره 
جدیــد سرپرســت انجمــن و دیگــر پســت هــای مرتبــط بــا آن 

مشــخص خواهــد شــد.

کارگــروه پشــتیبانی و خدمات شــهری شــورای پدافنــد غیرعامل شهرســتان نجف آبــاد با حضور  
مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد ، مهــدی غالمــی شــهردار گلدشــت ، ســید حســین 
حجــازی شــهردار کهریزســنگ، حاتــم گــودرزی معــاون شــهرداری جــوزدان، ســهراب بیگدلــی 
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری نجــف آبــاددر دفتــر شــهردار نجــف آبــاد تشــکیل گردیــد.

ــد  ــورای پدافن ــهری ش ــات ش ــتیبانی و خدم ــروه پش ــس  کارگ ــادی ریی ــف آب ــزی نج مغ
ــات جلســه  ــه اعضــا و تشــریح مصوب ــر مقــدم ب ــاد ضمــن خی غیرعامــل شهرســتان نجــف آب
ــل  ــد غیرعام ــداف پدافن ــتای اه ــده در راس ــام ش ــات انج ــن اقدام ــروه و همچنی ــی کارگ قبل
ــرق  ــی ب ــات و قطع ــزات و امکان ــی تجهی ــون آمادگ ــای گوناگ ــش ه ــزاری رزمای ــه برگ از جمل
ــهرداری های  ــی ش ــزوم آمادگ ــوص ل ــی در خص ــق توضیحات ــهرداری های مناط ــطح ش در س

ــود. ــه نم ــف ارائ ــوادث مختل ــر ح ــتان در براب شهرس
در ادامــه هریــک از شــهرداران گزارشــی از اقدامــات انجــام گرفته در راســتای مصوبات جلســات 
قبلــی کارگــروه ارایــه نمودنــد کــه پــس از بحــث و تبــادل نظــر مــوارد ذیــر بــه تصویب رســید:

مقــرر گردیــد شــهرداران در خصــوص آمادگی الزم واحدهای آتش نشــانی زیــر مجموعه خود در 
جهــت مقابلــه بــا حوادث احتمالی چهارشــنبه آخر ســال تعهیدات الزم را در نظر داشــته باشــند

بــا توجــه بــه تعطیــالت نــوروز شــهرداران نســبت بــه تعییــن کشــیک ایــام مذکــورو ارســال 
ــد. ــدام نماین ــاد اق ــه شــهرداری نجف آب لیســت آن ب

ــتان و  ــران اس ــت بح ــن مدیری ــل و همچنی ــر عام ــد غی ــف پدافن ــرح وظای ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــود. ــدام ش ــراری اق ــکان اضط ــرای اس ــل ب ــی مح جانمای

ــه  ــه آمادگــی کلی ــا نســبت ب ــو شــهرداری ه ــه تعطیــالت ســال ن ــا توجــه ب ــد ب ــرر گردی مق
ــد . ــدام نماین ــی اق ــوادث احتمال ــتفاده در ح ــرای اس ــود ب ــات خ ــزات و امکان تجهی

 پشتیبانی و خدمات شهری شورای پدافند غیرعامل

ــای  ــوش ه ــت: ب ــاد، گف ــف آب ــد نج ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــاوری دانش ــش و فن ــاون پژوه مع
دوالیــه بــا اســتفاده ازقالــب ترکتریکــس بــرای نخســتین بــار در دنیــا توســط تیــم تحقیقاتــی 

ــاد ســاخته شــده اســت. گــروه مکانیــک دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجــف آب
ــی  ــود منحن ــل وج ــه دلی ــا ب ــب ه ــوع قال ــن ن ــاخت ای ــوژی س ــزود: تکنول ــی اف ــدی رفیع مه
ــل  ــه دلی ــا ب ــت، ام ــده اس ــبتاً پیچی ــب نس ــِس قال ــه ماتری ــس )Tractrix( در دهان ترکتریک
ســاختار ســاده و تعــداد قطعــات کمتــر نســبت بــه قالــب هــای کشــش عمیــق معمــول، امــروزه 

مــورد توجــه طراحــان و قالــب ســازان قــرار گرفتــه اســت.
رفیعــی اظهــار داشــت: امــروزه بــوش هــای دوالیــه در صنایــع مختلــف کاربــرد وســیع پیــدا 
ــکی،  ــزات پزش ــاخت تجهی ــی، س ــع نظام ــه صنای ــوان ب ــا می ت ــه آنه ــه از جمل ــد ک کرده ان

ــرد. ــوا و فضــا اشــاره ک ــع ه صنعــت خــودرو، صنای
ــه از  ــاد ادامــه داد: ترکیــب دوالی ــاوری دانشــگاه آزاد اســالمی نجــف آب معــاون پژوهــش و فن
ــد خــواص  ــا خــواص مکانیکــی، متالورژیکــی و شــیمیایی متفــاوت می توان ورق هــای فلــزی ب
ــه ســایش و ســطوح  ــا پوســته خارجــی مقــاوم ب ــوش ب ــوش بدهــد. ب ــه ب ــه فــرد ب منحصــر ب

داخلــی بــا چقرمگــی زیــاد در صنایــع نظامــی کاربــرد دارد. ایــن طــرح قابلیــت اجــرا در ابعــاد 
مختلــف را دارد. همچنیــن ایــن طــرح فقــط محــدود بــه ســاخت بــوش هــا نیســت.

ــه خوردگــی شــیمیایی و  ــه داخلــی مقــاوم ب ــه گاز CNG )الی ــزود: ســیلندرهای دو الی وی اف
الیــه بیرونــی مقــاوم بــه ضربــه( نیــز از دیگــر کاربردهــای ایــن طــرح اســت کــه قابلیــت اجرایی 
ــی  ــه کارشناس ــان نام ــات در پای ــن تحقیق ــه ای ــازی را دارد. نتیج ــت خودروس ــدن در صنع ش
ارشــد مهنــدس علیرضــا مردانــی بــا راهنمایــی دکتــر مجیــد هاشــم زاده در کتابخانــه مرکــزی 

دانشــگاه موجــود اســت.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجــف آبــاد خاطرنشــان کــرد: طــرح 
ــکا )USPTO( منتشــر شــده و در حــال طــی  ــات آمری ــت اختراع ــور در ســایت اداره ثب مذک
مراحــل مــورد نیــاز بــرای اخــذ گرنــت نهایــی اســت. ایــن طــرح همچنیــن در ســازمان ثبــت 
اختراعــات کشــور ثبــت شــده و مــورد تأییــد ســازمان پژوهــش هــای علمــی و صنعتــی ایــران 

نیــز قــرار گرفتــه اســت.

ساخت بوش های تقویت شده توسط پژوهشگران نجف آبادی

انتخابات هیئت مدیره انجمن خوشنویسان
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شماره 101 

3
خبر کوتاه

بــه ریاســت فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف 
آبــاد، مدیــر آمــوزش و پــرورش نجــف آبــاد، شــهردار و رئیــس شــورای اســالمی شــهر نجــف آبــاد 
و ســایر اعضــاء ، شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس 
راعــی، بــا تبریــک اعیــاد رجبیــه و آرزوی توفیــق همگانــی جهــت بهــره منــدی افــزون از فضایــل 
ایــن مــاه، خبــر از ضــرورت اهتمــام مجدانــه همــه مــردم باالخــص خانــواده هــای در محوریــت بــا 
موضــوع مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا بــا رعایــت مصرانــه پروتــکل هــای بهداشــتی ســتاد 
ــا، باالخــص در ایــام پایانــی ســال جــاری و فــرا رســیدن  ملــی مدیریــت بیمــاری پاندمیــک کرون
ــد 19 جهــش  ــه کوئی ــفانه گون ــد، متاس ــر گردیدن ــد و مجــددا متذک ــد شمســی دادن ســال جدی
ــه ضــرورت  ــن مولف ــده و ای ــتان مشــاهده گردی ــای انگلیســی در شهرس ــه کرون ــه موســوم ب یافت
اجــرای تمهیــدات الزم بــه منظــور مقابلــه بــا ایــن عامــل منحــوس را بیــش از پیــش هویــدا مــی 
ســازد. در ادامــه رئیــس محتــرم شــورای اداری شهرســتان، احــراز رتبــه برتــر اســتانی اداره آمــوزش 
و پــرورش نجــف آبــاد در کســب حداکثــر امتیــاز شــاخص هــای عمومــی و اختصاصــی آموزشــی 
ــدوم  ــزاران خ ــه کارگ ــرم، کلی ــت محت ــه مدیری ــتانی را ب ــای اس ــایر رقب ــان س ــی در می و پژوهش
ایــن اداره و باالخــص کادر آموزشــی و پژوهشــی شــادباش گفتنــد. ایشــان در ادامــه همچنیــن از 
تــالش هــای جمعــی و دلســوزانه اعضــاء شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان، خیریــن، مدیریــت 
قــرض الحســنه هــای شهرســتان و معتمدیــن محلــی در اعطــای بســته هــای »خیرانــه خدماتــی و 
آموزشــی« در قالــب اعطــای تســهیالت بانکــی و کمــک هــای بالعــوض بــه منظــور رفــع نیــاز مالی 
خانــواده هــای محــروم، آســیب پذیــر و نیازمنــد در راســتای تهیــه فبلــت و گوشــی هــای هوشــمند، 

تلویزیــون، اینترنــت و ... تقدیــر و تشــکر نمودنــد. در ادامــه اعضــاء بــا بیــان تمهیــدات اتخــاذ گردیده 
مجموعــه متبــوع خــود در حمایــت از رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی ســتاد کرونــا اســتان و 
شهرســتان بــر ضــرورت ایجــاد راهبردهــای متعامالنــه موثــر بــه منظــور رفــع محرومیــت دانــش 
آمــوزان و ایجــاد عدالــت آموزشــی تاکیــد و تصریــح کردنــد. در پایــان جلســه بــه رســم ادب از خیریه 
ــرای جامعــه هــدف  ــات آموزشــی و پژوهشــی ب هــا و موسســات فعــال در زمینــه گســترش امکان
گســترده آمــوزش و پــرورش شهرســتان بــا اهــداء لــوح و هدایایــی تقدیــر و تجلیــل بــه عمــل آمــد.

فرمانــدار ویــژه شهرســتان طــی مصاحبــه ای ضمــن تقدیــر از حضــور داوطلبیــن ششــمین دوره 
انتخابــات شــوراهای اســالمی شــهر در حــوزه انتخابــی شهرســتان نجــف آبــاد، بیــان داشــتند: آغــاز 
ثبــت نــام داوطلبیــن نمایندگــی شــوراهای اســالمی شــهر مطابــق بــا آییــن نامــه ابالغــی وزارت 
کشــور از روز 20 اســفند شــروع و در ســاعت 1۸:00 روز  26 اســفند بــه اتمــام مــی رســد. مهندســی 
راعــی، در ادامــه خبــر از تاییــد نهایــی ثبــت نــام 20 نفــر از داوطلبیــن شــوراهای اســالمی شــهرهای 
شهرســتان تــا ایــن لحظــه )پایــان روز ســوم ثبــت نــام ( دادنــد و افزودنــد: از ایــن میــزان ثبــت نــام 
شــدگان 19 نفــر مــرد و یــک نفــر خانــم مــی باشــد کــه 14 نفــر از ایشــان بــه صــورت مســتقیم و 
بــا حضــور در ســتاد انتخابــات شهرســتان واقــع در فرمانــداری ویــژه شهرســتان اقــدام بــه ثبــت نــام 
نمــوده، 2 نفــر از طریق اپلیکیشــن موبایل انتخابات ششــمین دوره شــوراهای اســالمی شــهر و 4 نفر 
از طریق اپلیکیشــن کامپیوتر شــخصی در انتخابات ششــمین دوره شــوراهای اســالمی شــهر، مرحله 
ثبــت نــام خــود را نهایــی و محتــوای بارگــزاری شــده بــه منظــور تاییــد نهایی واصــل گردیده اســت. 

ایشــان در ادامــه بیــان داشــتند از تعــداد داوطلبینــی کــه مرحلــه ثبــت نــام نهایــی ایشــان موفــق به 
پایــان رســیده ۸ نفــر مربــوط بــه شــهر نجف آبــاد و مابقــی مربــوط به شــهرهای گلدشــت و علویجه 
مــی باشــند. رئیــس ســتاد انتخابــات شهرســتان بــار دیگــر از داوطلبــان گرامــی خواســتند تــا ضمن 
اهتمــام مجدانــه بــه رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی، در صــورت تمایــل بــه حضــور در انتخابــات 
ششــمین دوره شــوراهای اســالمی شــهرهای تابعــه شهرســتان ثبت نــام خــود را به روزهــای انتهایی 
دوره ثبــت نــام، موکــول ننماینــد و هرچــه ســریع تــر از ُطــُرق زیــر: 1( ثبت نــام از طریق اپلیکیشــن 
موبایــل، 2( ثبــت نــام از طریــق اپلیکیشــن کامپیوترهــای شــخصی، 3( ثبــت نــام از طریــق دفاتــر 
پیشــخوان دولــت و 4( ثبــت نــام بــه صــورت حضــوری در ســتاد انتخاباتــی فرمانــداری شهرســتان 
مبــادرت بــه انجــام ایــن فراینــد انتخاباتــی بنماینــد. ایشــان در انتهــا از کلیــه مــردم و مســئوالن 
شــریف و فهیــم شهرســتان خواســتند اطالعات صحیح و موثــق پیرامون انتخابــات را از طریــق درگاه 

الکترونیــک فرمانــداری بــه نشــانه http://najafabad.gov.ir دنبــال نماینــد.

تسهیالت برای دانش آموزان بی بضاعت نجف آباد
 طــی ســال جــاری بــا همــکاری خیریــه هــا و صنــدوق هــای قــرض الحســنه شهرســتان، بیــش از 2 میلیــارد و 600 میلیــون 
تومــان در قالــب 660 وام 4میلیــون تومانــی در اختیــار خانــواده هــای بــی بضاعــت قــرار گرفــت تــا بتواننــد برای امــور تحصیلی 
فرزندشــان، گوشــی هوشــمند خریــداری کننــد. کرمــی کارشــناس آمــوزش ابتدایــی در نشســت شــورای آمــوزش و پــرورش 
شهرســتان بــا اشــاره بــه شناســایی 1067 دانش آمــوز ابتدایــی محــروم از تبلــت و گوشــی تلفــن همــراه در ابتــدای ســال جاری 
گفــت: طــی ســال تحصیلــی جــاری، 217 تبلــت توســط کمیتــه امــداد،  20 تبلت توســط موسســه خیریه آبشــار عاطفــه های 
نجــف آبــاد و 20 تلویزیــون بــه همــت خیریــه حضرت قمر بنــی هاشــم)ع( در اختیــار دانش آمــوزان بی بضاعــت قرار داده شــد. 
507 دانــش آمــوز ابتدایــی، بــه دلیل نداشــتن گوشــی هوشــمند هنــوز از تحصیل در فضــای مجازی محــروم هســتند. در پایان 
از نماینــدگان 15 موسســه و نهــاد مشــارکت کننــده در موضــوع حمایــت از دانــش آموزان بی بضاعت  شهرســتان، تجلیل شــد.

شورای آموزش و پرورش شهرستان 

اخبار ویژه ستاد انتخاباتی شهرستان نجف آباد

بــا حضــور و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد، نماینــده 
بنیــاد علــوی، رئیــس آمــوزش و پــرورش شهرســتان، شــهردار و اعضاء شــورای اســالمی شهرســتان، 
رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران و رئیــس منابــع طبیعــی و آبخیــز داری شهرســتان و تنــی 
چنــد از معتمدیــن محلــی و دانــش آمــوزان برگزیــده موفــق در عرصــه هــای علمــی، فرهنگــی، 
ــا  ــن مراســم کــه ب ــد. در ای ــکاری برگــزار گردی هنــری و اجتماعــی، مراســم نکوداشــت روز درخت
غــرس 2500 اصلــه درخــت مثمــر ممتــاز به یــاد 2500 شــهید واالمقــام شهرســتان برگــزار گردید، 
مهنــدس راعــی، ضمــن تبریــک اعیــاد رجبیــه و توفیــق بهــره منــدی موثــر از فضائــل ایــن مــاه 
مبــارک، از معضــالت بیمــاری منحــوس کرونــا از جملــه ایجــاد محدودیــت رایــج در بهــره منــدی 
ــار دیگــر بــر  ابنــاء بشــر از مواهــب الهــی موجــود در طبیعــت بــه تبییــن موضــوع پرداختنــد و ب
رعایــت مصرانــه شــیوه نامــه هــای ابالغــی ســتاد ملــی مدیریــت پیشــگیریی و مقابلــه از بیمــاری 
کرونــا تاکیــد و تصریــح کردنــد. در ایــن برنامــه نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان از صیانــت و 
ســیادت از طبیعــت بــه عنــوان گامــی بنیادیــن در راســتای توســعه پایــدار نــام بردنــد و از بــرکات 
ــه  ــه عنــوان مجــاری تنفســی جغرافیاهــای بشــری ب مفیــد و موثــر گســترش پوشــش گیاهــی ب
تبییــن موضــوع پرداختنــد. ایشــان از قطــع درختــان بــه عنــوان رویکــردی مذمــوم تحــت عنــوان 
ــد و از همــگان  ــاد کردن ــد« ی ــزل نمــوده ان ــر آن من ــاء بشــر ب ــه ابن ــدن شــاخه ای ک ــن بری »از ب

باالخــص مــردم فهیــم و شــریف شهرســتان خواســتند تــا بــا همــکاری شــهرداری هــا، دهیــاری 
هــا و اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان بــه ســنت حســنه درختــکاری لبیــک گفتــه 
و در یــک جهــاد عمومــی غــرس نهــال، اقــدام بــه کاشــت ایــن رفیقــان نجیــب بشــریت بنماینــد.

مراسم نكوداشت روز درختكاری 

به مناسبت انتخابات ششمین دوره شوراهای اسالمی شهر و روستا کشور
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خبرکوتاه

بــه ریاســت فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور بخشــدار بخــش مهردشــت، روســای اداره هــای 
جهــاد کشــاورزی، امــور آب شهرســتان و رئیــس دادگاه عمومــی بخــش مهردشــت و تنــی چنــد از 
معتمدیــن محلــی جلســه بررســی نیازمندهــا و دغدغــه هــای عمومــی مرتعــداران و صاحبــان دام 
هــای ســبک بــا موضــوع رونــد پیگیــری و تصمیــم ســازی موثــر در مبحــث مدیریــت منابــع آب در 
شهرســتان و باالخــص بخــش مهردشــت برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، بــا تبریک 
اعیــاد رجبیــه و آرزوی توفیــق همــگان در بهــره منــدی شایســته از فیوضــات ایــن مــاه بــه وجــود 
آمارهــای احصــاء شــده اداره هواشناســی شهرســتان و اســتان در موضــوع کاهــش نــزوالت جــوی در 
ســالجاری اشــاره نمودنــد و خواســتار مدیریــت صحیــح منابــع آب مجــاز باالخــص منابــع آب هــای 
زیرســطحی در ســطح شهرســتان و خصوصــا بخــش مهردشــت گردیدنــد. ایشــان بــا تبییــن جایگاه 
مبــرز صنعــت گســترده دامــداری و نقــش مبــرز ایــن صنعــت در تامیــن اصلــی زنجیــره پروتئیــن 
جامعــه و همچنیــن حجــم افــزون شــاغلین در ایــن بخــش، افزودنــد: در ایــن راســتا اولویــت اصلــی 
ممانعــت از بهــره بــرداری بــی رویــه از منابــع آب مطابــق بــا دســتور العمل هــای باالدســتی و صیانت 
ــه راهبــردی برشــمردند و در  از شــغل شــریف دامپــروری و کشــاورزی در شهرســتان را یــک مقول
ادامــه بــر ضــرورت اجــرای طــرح مدیریــت موثــر منابــع آب شــیرین در ســطح جغرافیــای اســتان 
و شهرســتان اشــاره کردنــد. ایشــان همچنیــن بــر ضــرورت بررســی و تامیــن آب شــرب مــورد نیــاز 
دامــداران و پــالک کوبــی دام هــا در راســتای هویــت یابــی و تخصیــص عادالنــه نهــاده هــای دامــی 
تاکیــد نمودنــد. ســپس هــر یــک از حاضریــن بــه بیــان راهبردهــای موثــر دســتگاه هــای متبــوع 

باالدســتی خــود پرداختنــد و در آخــر مقــرر گردیــد روســای محتــرم جهــاد کشــاورزی و امــور آب 
شهرســتان نســبت بــه پیگیــری تامیــن آب شــرب دامــداران در بخش مهردشــت و جابجایــی مطابق 
بــا ضوابــط چــاه در بســتر شهرســتان و اخــذ مجــوز حفــر چــاه در مراتع مشــرف به بخش مهردشــت 
جهــت تامیــن آب آبشــخور دام هــای ســبک مرتــع داران شهرســتان اقــدام الزم را معمــول نماینــد.

بررسی نیاز مرتع داران و صاحبان دام های سبک

                 نایب قهرمانی نجف آباد در هان مادانگ استان
ــری و  ــگ اســتان،با مربیگ ــگ لی ــان مادان ــت و برگشــت بخــش ه ــاد طــی دو دوره رف ــوان نجــف آب ــدو بان ــم تکوان تی
سرپرســتی عــزت قربانــی بــه عنــوان نایــب قهرمانــی دســت پیــدا کــرد. در ایــن رقابــت هــا مهرســا شــریفی، نازنیــن زهرا 
چترایــی، فاطمــه زهــرا حاجــی صادقیــان، الهــام امینــی و معصومــه لطفــی بــه عنــوان قهرمانــی و مهرســا شــریفی، هانیه 
قاســمی و میتــرا اســدی بــه مقــام نایــب قهرمانــی دســت پیــدا کردنــد و مهســا کاظمــی و محدثــه طاهــری نیــز بــر 
ســکوی ســوم ایســتادند.تیم نمایــش شهرســتان نیــز بــا ترکیــب صالحــه دیانــی، عالمــه چترایــی، نازنیــن زهــرا چترایــی، 
فهیمــه جمشــیدیان، الهــام امینــی، بیتــا رضاییــان، مهرســا شــریفی، فاطمــه زهــرا  حاجــی صادقیــان، ثنــا باســتانی و 

هانیــه قاســمی در جایــگاه دوم اســتان ایســتاد.

فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــه همــراه نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد، 
بخشــداران بخــش هــای تابعــه شهرســتان، فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه شهرســتان، 
رئیــس کمیتــه حضــرت امــام خمینــی )ره(، روســای خیریــه هــا و خیریــن معــزز شهرســتان 
ــا حضــور در محــل ســتاد ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه شهرســتان از طریــق وبینــار  و ... ب
اســتانی بــه ریاســت ســردار فــداء ، فرمانــده لشــکر صاحــب الزمــان )عــج( اســتان اصفهــان 
همایــش کمــک هــای مســاوات و مومنانــه بــه مناســبت فــرار رســیدن ایــام خجســته عیــد 
ــا تبریــک اعیــاد  ــد. مهنــدس راعــی، در ایــن برنامــه ب ــوروز 1400 شمســی را آغــاز نمودن ن
ــاه  ــن م ــب ای ــن از مواه ــگان باالخــص حاضری ــدی هم ــره من ــق و به ــه و آرزوی توفی رجبی
ــگاه دیــن  ــه دیگــران از ن ــه نقــش و جایــگاه دســتگیری و کمــک ب مبــارک ضمــن اشــاره ب
مبیــن اســالم و ائمــه معصومیــن، افزودنــد: در برنامــه کمــک هــای مســاوات و مومنانــه هــدف 
بــر اعطــای کمــک هــای مومنانــه خیریــن بــه صــورت بــی واســطه و مســتقیم بــه خانــواده 
هــای نیازمنــد، محرومیــن و آســیب دیــدگان ناشــی از بیمــاری منحــوس کرونــا بــه مناســبت 
فــرا رســیدن نخســتین نــوروز قــرن پانزدهــم شمســی اســت کــه ایــن کمــک هــا از طریــق 
قــرارگاه اســتانی و قــرار گاه هــای شهرســتانی و بــا محوریــت کمیتــه هــای محلــه محــور در 
شهرســتان هــا جهــت پوشــش گســترده جمــع آوری و اهــداء کمــک هــای مردمــی بــه افــراد 
ــه جامعــه هــدف  نیازمنــد تعریــف گردیــده اســت و از جملــه اهــداف بنیادیــن آن کمــک ب
بــا محوریــت یــک متولــی و مقابلــه بــا هرگونــه مــوازی کاری بــه جهــت گســترش پوشــش و 
رعایــت عدالــت در بهــره منــدی عمــوم خانــواده هــای نیازمنــد از ایــن کمــک هــا در قالــب 
ــه همــراه پــک هــای فرهنگــی در راســتای  بســته هــای معیشــتی و ملزومــات بهداشــتی ب

مبــارزه منســجم و آگاهانــه بــا بیمــاری منحــوس پاندمــی کرونــا اســت.

بازدید ازپروژه »اسپاشید«طرح جمع آوری کمک های مومنانه
دکتــر رضایــی اســتاندار اســتان اصفهــان بــه همــراه مهنــدس غالمــی معــاون هماهنگــی امــور 
عمرانــی اســتانداری اصفهــان، مهنــدس راعــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان 
نجــف آبــاد، مهنــدس خضــری مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای و دکتــر الهیــاری 
مدیــرکل گردشــگری، میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی اســتان اصفهــان، حججــی فرمانــدار 
شهرســتان تیــران و کــرون و تنــی چنــد از مســئولین اســتانی و شهرســتانی از محــل اجــرای 
پــروژه مجتمــع چنــد منظــوره رفاهــی، خدماتــی و گردشــگری »اسپاشــید« کــه بــا ســرمایه 
ــر  ــر یکصــد و پنجــاه هــزار مت ــزون ب ــه مســاحت اف گــذاری بخــش خصوصــی در زمینــی ب
ــع دارای مراکــز ســوختگیری اتومبیــل  ــر 70 هــزار متــر مرب ــغ ب ــی بال ــر بنای ــا زی ــع و ب مرب
ــد  ــات چن ــالن اجتماع ــگری، س ــی و گردش ــرح تفریح ــط مف ــنگین، محی ــبک و س ــای س ه
منظــوره، اســتراحت گاه هــای بیــن راهــی، مراکــز تجــاری پیشــرفته، هایپــر و ... مــی باشــد، 
ــر  ــن مراســم دکت ــد. در ای ــی یافتن ــروژه آگاه ــن پ ــی ای ــد اجرای ــک از رون ــد و از نزدی بازدی
رضایــی، اســتاندار اصفهــان طــی ســخنانی از ضــرورت توســعه بخــش خدمــات و گردشــگری 
و بــه خصــوص موضــوع تفرجــگاه هــا و ســکونت گاه هــای تفریحــی جهــت پویایــی صنعــت 
گردشــگری و تحقــق توســعه پایــا و ایجــاد محیــط هــای مفــرح بــه منظــور کســب آرامــش 
ــه تبییــن موضــوع پرداختنــد و خواســتار حمایــت دســتگاه  ــرای همــگان ب ــوا ب ــد ق و تجدی
هــا جهــت تشــویق ســرمایه گــذاران بــه منظــور حضــور پــر رنــگ در بخــش توســعه صنعــت 
ــه  ــا قدمــت 150ســال ب ــد. در انتهــا چندیــن اصــل نهــال و درختانــی ب گردشــگری گردیدن
ــا  ــی ب ــت ایجــاد پارک ــا موضوعی ــی ب ــن الملل ــروژه بی ــن پ ــبز ای ــل فضــای س منظــور تکمی
ــه دســت  ــن گلشــن ب ــرای ای ــن ســنی یکصــد ســال ب ــه درخــت و میانگی حــدود400 اصل

اســتاندار، معاونیــن اســتاندار و ســایر حاضریــن غــرس گردیــد.

ــا حضــور در دفتــر نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف  ــدار ویــژه شهرســتان ب فرمان
ــر شــورای سیاســت گــذاری ائمــه  ــا حجــت االســالم و المســلمین فرهنــگ مســئول دفت ــاد ب آب
جمعــه اســتان اصفهــان و ائمــه جمعــه شهرســتان دیــدار و در مــورد مســائل و موضوعــات جــاری 
شهرســتان و رویکردهــای ملــی و منطقــه ای بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد. در ایــن نشســت 
مهنــدس راعــی، بــا تبریــک عیــد ســعید مبعــث و تصریــح بــر برگــزاری آییــن سیاســی و عبــادی 
نمــاز جمعــه بــا رعایــت شــیوه نامــه هــای ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا از تریبــون نمــاز 
جمعــه بــه عنــوان ســنگر افشــاء دسیســه هــای هژمــون ســلطه جهانــی و اذنــاب منطقــه ای یــاد 
نمودنــد و افزودنــد: دفاتــر ائمــه جمعــه مــاوا و ملجــاء همــگان اســت و ایــن عزیــزان همــواره و در 
همــه مســائل مختلــف فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی و باالخــص در تمامی بزنــگاه های 
تاریخــی ضمــن تمکیــن موثــر بــه فرمــان مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( نقشــی بــه ســزا 
در تنویــر افــکار عمومــی ایفــا نمــوده و مــی نماینــد. رئیــس شــورای اداری شهرســتان در ادامــه بــا 

تبییــن ارتبــاط بســیار موثــر و تاثیــر گــذاری مابیــن مدیــران و مســئوالن اداری و اجرایی شهرســتان 
بــا دفتــر شــورای سیاســت گــذاری ائمه جمعــه اســتان باالخــص ائمه جمعــه و جماعات شهرســتان 
از ضــرورت و اهمیــت ایــن رویکــرد موفــق و تاثیــر گــذار بــه توصیــف مشــروح پرداختنــد. ایشــان 
در ادامــه بــه وجــود شــاخص و مبــرز و افــزون خیریــن شهرســتان باالخــص خیــران حــوزه اقامــه 
فرضیــه واجــب نمــاز اشــاره و از حمایــت ســتاد اقامــه شهرســتان بــا محوریــت حضــرت حجــت 
االســالم و المســلمین حــاج آقــا حســناتی و دبیــر ســتاد اقامــه نمــاز شهرســتان حــاج آقــا قیصــری 
تقدیــر و تشــکر کردنــد. در ادامــه معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــه همــراه حجــت 
االســالم والمســلمین فرهنــگ و حجــت االســالم و المســلمین حســناتی به صــورت جداگانه بــا ائمه 
جمعــه و شــهرداران محــل برگــزاری آییــن هــای سیاســی و عبــادی نمــاز جمعــه دیــدار و نســبت 
ــه دغدغــه هــای عمومــی و اجتماعــی و  ــه اتخــاذ تمهیــدات الزم در راســتای ســامان بخشــی ب ب
فرهنگــی ائمــه محتــرم جمعــه تصمیماتــی اخــذ و بــه مســئوالن ذی ربــط ابــالغ و توقیــع نمودنــد.

نشست با مسئول دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه
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5
خبر کوتاه بازدید از کارخانه آرد بهشت

ــه اســتان  ــرکل غل ــاد، مدی ــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آب ــه همــراه نماینــده معــزز ول ــژه شهرســتان ب ــدار وی فرمان
اصفهــان، معــاون برنامــه ریــزی و توســعه فرمانــدار، روســای اداره هــای صنعــت، معــدن و تجــارت، شــبکه بهداشــت و 
درمــان، تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان و دیگــر مدعویــن بــا حضــور در کارخانــه آرد بهشــت واقــع در شــهر 
ــه هــای عمومــی و  ــک از دغدغ ــه، از نزدی ــن کارخان ــی ای ــد محصــوالت نهای ــد تولی ــد از رون ــاد ضمــن بازدی نجــف آب
تخصصــی صاحبــان و نیروهــای مشــغول بــه کار در آن آگاهــی حاصــل نمودنــد. در ایــن بازدیــد مهنــدس راعــی،  ضمــن 
تشــکر از اقدامــات انجــام شــده در جهــت تامیــن گنــدم مرغــوب بــر ضــرورت تامیــن کســری آرد واحــد هــای نانوایــی 
شهرســتان تاکیــد نمــود. ایشــان همچنیــن بــا تبییــن مشــروح ضــرورت اهمیــت بــه توســعه صنایــع غذایــی ســالم بــا 
مرکزیــت ثبــت نشــان هــای اســتاندارد بیــن المللــی بــرای ایــن صنایــع ، ایــن رونــد راهبــردی را گامــی بــه جلــو جهــت 

پویایــی و بالندگــی صنایــع غذایــی اســتان و باالخــص شهرســتان عنــوان نمودنــد. 

بــه ریاســت فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمانــدار، 
روســای اداره هــای فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، کتابخانــه هــای عمومــی شهرســتان و ســایر 
اعضــا جلســه انجمــن کتابخانــه هــای شهرســتان برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس 
راعــی ضمــن تبریــک اعیــاد رجبیــه و تبریــک ســالروز تاســیس نهــاد کتابخانــه هــا، پیشــرفت 
ــه گســترش فرهنــگ مطالعــه در جامعــه برشــمردند و از جوامــع  ــا را منــوط ب و توســعه پای
اهــل مطالعــه بــه عنــوان جوامعــی متعالــی و پیشــرو نــام بردنــد. ایشــان در ادامــه بــر ضرورت 
برگــزاری منظــم جلســات انجمــن کتابخانــه هــای شهرســتان توســط اداره فرهنــگ و ارشــاد 
ــه هــای عمومــی شهرســتان  ــا اداره کتابخان اســالمی شهرســتان و در تعامــل و هماهنگــی ب
تصریــح و نســبت بــه تســریع در تدویــن و اجــرای ســند جامــع نگــر چشــم انــداز کتابخانــه 
ــا و  ــت ه ــر بررســی اولوی ــه ب ــد. رئیــس شــورای اداری شهرســتان در ادام ــد نمودن ــا تاکی ه
تامیــن نیازهــای جــاری کتابخانــه هــا تصریــح و خواســتار افزایــش فعالیــت هــای ایــن نهــاد 
در فضــای مجــازی بــه دلیــل وقــوع بیمــاری منحــوس کرونــا و فزونــی بخشــی بــه شــاخص 
ــایر  ــاء و س ــه اعض ــری مجدان ــر پیگی ــان ب ــان در پای ــد. ایش ــه گردیدن ــان مطالع ــرانه زم س
مســئوالن در فراهــم نمــودن امکانــات بــرای مناطــق حاشــیه ای و محــروم شهرســتان تاکیــد 
و از کلیــه شــهرداری هــای تابعــه شهرســتان خواســتند تــا نســبت بــه واریــزی نیــم درصــد 
ســهم کتابخانــه هــا مطابــق بــا مــاده 64 اقــدام نماینــد. در ادامــه اعضــاء بــه ارائــه گــزارش 

کار مجموعــه متبــوع خــود در ســالجاری  پرداختنــد.

فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــه همــراه رئیــس کمیتــه امــداد حضــرت امــام خمینــی )ره( بــا حضــور 
در خیریــه حضــرت قمــر بنــی هاشــم )ع( شــهر نجــف آبــاد و دیــدار بــا مدیــر عامــل و اعضــاء ایــن 
خیریــه از رونــد ارائــه کمــک هــای معیشــتی ایشــان در آســتانه موســم ربیــع و فــرا رســیدن عیــد 
نــوروز بــه خانــواده هــای نیازمنــد و افــراد تحــت پوشــش آگاهــی یافتنــد. در ایــن دیــدار مدیرعامــل 
خیریــه خبــر از اعطــای بیــش از 3 هــزار بســته معیشــتی بــه جامعه هــدف خیریــه دادنــد. مهندس 
راعــی، در پایــان بازدیــد و اســتماع گــزارش متولیــان خیــر با تبریــک اعیــاد رجبیــه و آرزوی توفیق و 
بهــره منــدی همــگان باالخــص حاضریــن از مواهــب این مــاه مبــارک از رویکــرد خیرین شهرســتان 
تقدیــر نمودنــد و بــا اشــاره مشــروح بــه عنــوان نجــف آبــاد دیــار محســنین و منصفیــن، شهرســتان 
نجــف آبــاد را کانــون مســئولیت اجتماعــی و ســرلوحه خیریــن بــی نشــان توصیــف نمودنــد کــه 
ــاء بشــر سرشــار  ــه ابن ــذت خدمــت ب ــد در گمنامــی از ل ــن همــواره ســعی نمــوده ان در آن خیری
گردیــده و ایــن امــر را نــه یــک رویکــرد تفاخــر آمیــز بلکــه یــک رســالت واالی انســانی بــر شــمارند.

انجمن کتابخانه های عمومی

بازدید از خیریه حضرت قمر بنی هاشم )ع(
در راستای کمک های معیشتی در آستانه موسم ربیع و فرا رسیدن عید نوروز به خانواده های نیازمند و افراد تحت پوشش

به مناسبت فرارسیدن 17 اسفند سالروز تاسیس نهاد کتابخانه ها

حضور در مرکز سامد
فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــا حضــور در مرکــز ســامد )ســامانه الکترونیکــی ارتبــاط مــردم 
ــت  ــا محوری ــان ب ــی ایش ــای عموم ــه ه ــورد دغدغ ــگران در م ــخگوی پرسش ــت( پاس و دول
موضوعــات معیشــتی، رونــد تولیــدی و خدماتــی در ســال مزیــن بــه عنــوان »جهــش تولیــد«، 
مشــکالت و نارســایی هــای درمانــی و بهداشــتی، رونــد پیگیــری طــرح هــای هادی روســتایی، 
شــهری و فرهنگــی شهرســتان گردیدنــد و بــه ســازمان هــای ذی ربــط مــوارد ذکــر گردیــده 
را بــه منظــور رســیدگی موثــر و راهبــردی منتقــل و ابــالغ نمودنــد. در ایــن برنامــه مهنــدس 
راعــی، ضمــن پیگیــری مطالبــات عمومــی شهرســتان و پرسشــگران از ادامــه رونــد اجــرای 
برنامــه مالقــات هــای چهــره بــه چهــره در روزهــای دوشــنبه مطابــق بــا رونــد جــاری بــرای 
ــی میزهــای خدمــت در ورودی ســایر ادارات، نهادهــا،  ــر برپای ــد و ب ســال آینــده خبــر دادن
ــورای اداری  ــس ش ــد. رئی ــح کردن ــتان تصری ــر در شهرس ــای دای ــازمان ه ــا و س ــتگاه ه دس
ــای اداری و  ــتگاه ه ــه دس ــه کلی ــرد خدمتگزاران ــن رویک ــا تبیی ــاد، ب ــف آب ــتان نج شهرس
ــالجاری  ــرای س ــده ب ــن گردی ــای تدوی ــا و رویکرده ــه ه ــق برنام ــتان و تحق ــی شهرس اجرای
ــن شــوراهای اســالمی  ــام داوطلبی ــت ن ــی ثب ــر مراحــل ابتدای ــوب و موث ــد مطل ــر از رون خب
شــهرها بــرای انتخابــات ســال 1400 شمســی دادنــد و آرزوی امیــدواری کردنــد بــا عنایــت 
ــه  ــران ب ــات در کشــور عزیزمــان ای ــه مبحــث انتخاب ــه توجــه و ضــرورت اقبــال عمومــی ب ب
عنــوان نمــاد برجســته مــردم ســاالری دینــی، در انتخابــات ســال 1400 شمســی، همــگان 
شــاهد حضــور پرشــور مــردم شــریف و نجیــب ایــران اســالمی باالخــص مــردم شــریعتمدار 

نجــف آبــاد در پــای صنــدوق هــای رای باشــیم.

 بــه ریاســت فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور معــاون عمرانــی فرمانــدار، بخشــداران بخــش 
هــای تابعــه شهرســتان، رئیــس شــورای اســالمی شهرســتان، روســای اداره هــای راه و شهرســازی، 
بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی،کمیته امــداد حضــرت امــام خمینــی )ره(، صنعــت معــدن و تجارت 
شهرســتان و ... جلســه تصمیــم ســازی و اجرایــی نمــودن طرح تامین مســکن محرومین شهرســتان 

در قالــب مصوبــات اجــرای طــرح مســکن محرومیــن برگــزار گردیــد.
 در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، بــا تبریــک اعیــاد رجبیــه و آرزوی توفیــق و بهــره منــدی همــگان 
باالخــص حاضریــن از مواهــب ایــن مــاه بــا اشــاره بــه نقــش و جایــگاه مســکن بــه عنــوان یکــی از 
نیازهــای مبــرم و بنیادیــن جامعــه بــر لــزوم برنامــه ریــزی مناســب در راســتای گســترش عدالــت 
اجتماعــی و بهــره منــدی عمــوم جامعــه از مســکن بــه عنــوان یــک حق طبیعــی به تبییــن موضوع 
ــه دار نمــودن  ــد: یکــی از مهمتریــن رســالت شــورای مســکن شهرســتان خان پرداختنــد و افزودن
ــا تــوان اقتصــادی و فرهنــگ  ــا کیفیــت مطلــوب و متناســب ب افــراد نیازمنــد از مســکن هایــی ب
اجتماعــی شــهروندان اســت و هــدف اصلــی این نشســت تصمیــم ســازی و اتخــاذ رویه کاربــردی به 
منظــور طراحــی، اجــرا و تهیــه مســکن محرومیــن شهرســتان- کــه بــه حــق ولــی نعمت مســئوالن 
هســتند- مــی باشــد. رئیــس محتــرم شــورای اداری شهرســتان در ادامــه ضمــن اشــاره بــه تفاهــم 

نامــه منعقــد شــده میــان ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور و کمیتــه امــداد حضــرت امــام خمینــی 
)ره( در خصــوص رســالت تامیــن مســکن محرومیــن تحــت پوشــش ایــن نهاد، ایــن طــرح را فرصت 
مغتنمــی در راســتای خانــه دار شــدن اقشــار ضعیــف، بــی بضاعــت، نیازمند و کــم درآمد برشــمردند 
و خواســتار همــکاری و تعامــل کلیــه دســتگاه هــای ذی ربــط در جهــت جــذب حداکثــری ســهمیه 
اختصــاص یافتــه بــه شهرســتان و همچنیــن رونــد موثــر آگاهــی بخشــی و اطــالع رســانی مناســب 
بــه جامعــه هــدف در راســتای بهــره منــدی موثــر از ایــن فرصــت گردیدنــد. ایشــان در ادامــه بــر 
ضــرورت همــکاری راه و شهرســازی و بنیــاد مســکن و خیریــن در تامیــن زمیــن مــورد نیــاز جهــت 
اجــرای طــرح تصریــح نمودنــد. در ادامــه رئیــس کمیته امــداد حضرت امــام خمینی )ره( شهرســتان 
بــه بیــان گــزارش کاملــی از اقدامــات انجــام شــده در ســال جــاری در جهــت حمایــت از خانــواده 
هــای نیازمنــد پرداختنــد و از میــزان تســهیالت و اعتبــارات برنامــه ریــزی شــده بــه ایــن موضــوع 
و تمهیــدات الزم توســط هــرم مدیریــت کمیتــه امــداد حضــرت امــام خمینــی )ره( بــه توصیــف 
موضــوع و رونــد اجــرای طــرح مســکن محرومیــن پرداختنــد. در ایــن جلســه همچنیــن رئیــس 
بنیــاد مســکن شهرســتان گزارشــی از پیشــرفت پــروژه تامیــن مســکن محرومیــن ارایــه نمودنــد

اجرایی نمودن طرح تامین مسكن محرومین
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حصروراثت

  آقــای علیرضــا عنایتــی اشــنی  دارای شناســنامه شــماره 10۸0110۸60 بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه 99016۸4 از ایــن دادگاه 
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان اســد عنایتــی  بشناســنامه  1۸0۸ در تاریــخ 99/7/20 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصر اســت بــه : 1. محمد رضــا عنایتی اشــنی    ش 
ش 204  ، 2. علیرضا عنایتی اشــنی  ش ش 10۸0110۸60 ، 3. ســهراب عنایتی اشــنی  ش ش 774 ، 4. ســعیده عنایتی اشــنی  ش 
ش 10۸0276971 ، 5. افســانه عنایتــی اشــنی  ش ش 17 ، 6. مریــم عنایتــی اشــنی  ش ش 37 ، 7. مهــری عنایتــی اشــنی  ش ش 
95 ، ۸. تهمینــه عنایتــی اشــنی  ش ش 1)فرزنــدان متوفــی(، 9. ام نســاء میرزائــی دم آبــی  ش ش 700  )همســر متوفــی ( ،  متوفی به 
غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهی مــی نماید تا 
هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهی 

صادرخواهــد شــد. 111293۸ /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آباد 

بازدید عمرانی مدیریت شهری از پروژه های عمرانی
طــی بازدیــدی نزدیــک بــه دوازده ســاعت بــا حضورمهندس حجتــی رییس و آســیابانی نایــب رییس 
شــورای اســالمی شــهر، مغــزی نجــف آبــادی شــهردارنجف آبــاد، معاونین،مدیــران مناطــق و مدیران 
پــروژه هــا برگــزار شــد، تعــدادی از شــاخص ترین پروژه هــای عمرانــی شــهر مــورد بازدیــد و بررســی 

ــرار گرفتند. ق
ایــن برنامــه کــه در آن مدیــران مناطــق و برخــی دیگــر از مدیــران شــهرداری حضــور داشــتند، بــا 
ــی شــهر و مناطــق  ــان در تقاطــع کمربنــدی جنوب ــد از زیرگــذر شــهید عبدالحســین ربیعی بازدی

صنعتــی مجــاور منطقــۀ 3 شــروع شــد.
بعــد از ایــن تقاطــع کــه بــا همــکاری شــهرداری، راه و شهرســازی و مناطــق صنعتــی در راســتای 
ــن  ــن مراحــل ســاخت اولی ــن محــدوده در حــال ســاخت اســت و آخری ــای ای ایمن ســازی تردده
جایــگاه ســوخت ایــن منطقــه کــه اخیــراً در زمینــی بــه مســاحت 3هــزار متر مربــع کلنگ زنی شــده، 

بــه صــورت میدانــی مــورد بررســی قــرار گرفــت.
در ادامــه نیــز آخریــن وضعیــت ســاخت مجموعه ورزشــی روباز ســالمت 3 منطقــه سه)ویالشــهر( در 
3هــزار متر مربــع بــا امکاناتــی ماننــد زمیــن چمــن مصنوعی، تنیــس روی میــز و فضــای ویــژه ورزش 
صبحگاهــی بانــوان هماهنــگ بــا دیگــر مناطــق در حــال ســاخت و تکمیــل اســت و فرهنگ ســرای 

ایــن منطقــه مــورد بازدیــد جمــع حاضــر قــرار گرفت.
بازدید از شهربازی سرپوشیده

ــا  ــه ب ــهر ک ــیده ش ــهربازی سرپوش ــن ش ــن روز، اولی ــی ای ــای عمران ــه از بازدید ه ــن مرحل در دومی
مشــارکت بخــش خصوصــی در شــمال شــهر و در کنــار پــارک کوهســتان بــا پیش بینــی 2500متــر 
مربــع فضــای سرپوشــیده ، 2000مترمربــع شــهربازی روبــاز و امکاناتــی همچــون 3۸00 مترمربــع 

پارکینــگ در حــال ســاخت اســت، مــورد بازدیــد قــرار گرفــت.
در بخــش دیگــری هــم آخریــن وضعیــت ســاخت رســتوران راه چوبــی دیگــر طــرح مشــارکتی در 

دســت اجــرا در ایــن محــدوده، مــورد بررســی قــرار گرفــت.
بازدید از فرهنگسرا و بلوار

بخــش دیگــر بازدید هــای ایــن روز کاری را حضــور در محــل ســاخت فرهنگســرای آیــت اهلل عالــم در 
منطقــۀ5 تشــکیل مــی داد کــه در زیربنــای 2100متر مربــع و در ســه طبقــه در حــال ســاخت اســت.

در ادامــه هــم طــرح احــداث بلــوار آیــت اهلل امینــی مــورد بازدیــد قــرار گرفــت کــه بــا عــرض 34متــر 
ــه منطقــۀ آزادگان و در ادامــه کمربنــدی  ــان شــریعتی غربی را ب و طــول بیــش از 1400متــر، خیاب

جنوبــی شــهر متصــل می کنــد.
بازدید از المان میدان نجف اشرف

از دیگــر بازدید هــای مهــم ایــن روز، بایســتی بــه حضور مســئوالن شــهرداری و اعضای شورای اســالمی 
شــهر، در محــل میــدان نجف اشــرف و المــان در حــال ســاخت ایــن مجموعــه اشــاره کــرد کــه بــا 

الگوگیــری از ایــوان حــرم حضرت علــی در نجف اشــرف، در حــال ســاخت اســت.
در ادامــه هــم آخریــن وضعیــت ســاخت مجموعــۀ ورزشــی روبازســالمت 4 منطقۀچهار)یزدانشــهر( 
ــع مــورد بازدیــد میدانــی و بررســی قــرار گرفــت. ــه مســاحت 12هــزار متر مرب در پــارک امام رضــا ب

حضور در کشتارگاه صنعتی نجف آباد
بازدید هــای عمرانــی بــا حضــور مســئوالن حاضــر در محــل طــرح کشــتارگاه صنعتــی نجف آبــاد کــه 
در چندیــن فــاز و در زیربنــای چندیــن هکتــار در حــال ســاخت اســت، ادامــه پیــدا کــرد و آخریــن 
وضعیــت محوطه ســازی ایــن مجموعــه و تجهیــز امکانــات مــورد نیــاز آن، مــورد بررســی قــرار گرفــت.

ــاز  ــن ف ــه در چندی ــر ک ــرض 55مت ــا ع ــوار کشــاورز ب ــرای بل ــت اج ــن وضعی ــز آخری ــه نی در ادام
ــرار گرفــت. ــه هــم متصــل خواهــد کــرد، مــورد بررســی ق ــی شــهر را ب کمربند هــای شــمالی و جنوب

حضور در کوچه باغ زندگی
دیگــر پــروژه شــاخص بازدیــد شــده در ایــن روز، محــور تفریحــی و گردشــگری کوچه بــاغ زندگــی بود 
کــه بــا طــول نزدیــک بــه 7کیلومتــر و طــی چندیــن فــاز، از بخــش جنوبــی مناطــق پنــج، دو و یــک 
عبــور کــرده و بــا احیــاء پتانســیل های طبیعــی و تاریخــی ایــن مســیر، بــه گلــزار شــهدای نجف آبــاد 

ختــم می شــود.
مســئوالن هم چنیــن بخــش دیگــری از بازدید هــا را بــه حضــور در واحــد امانــی شــهرداری و آخریــن 
وضعیــت ســاخت المان هــای نــوروزی اختصــاص دادنــد و در ادامــه ضمــن حضــور در محــل طــرح 
باغ بهشــت در مجموعــۀ باغ بانــوان، آخریــن وضعیــت احــداث ایــن مجموعــۀ فرهنگــی و اجتماعــی را 

مــورد بررســی قــرار دادنــد.
تشکیل کمیتۀ راهبردی پروژه های راهبردی نجف آباد

آخریــن قســمت ایــن بازدید هــا را تشــکیل کمیتۀراهبــردی پروژه هــای عمرانــی شــهرداری نجف آبــاد  
بــه میزبانــی تــاالر فرزانگان فرهنگســرای خارون تشــکیل مــی داد.

در ایــن جلســه کــه بــا حضــور شــهردار، معاونیــن شــهرداری، مدیــران مناطــق، مدیــران ســتادی و 
برخــی از مدیــران عامــل ســازمان هــا تشــکیل شــد، آخریــن وضعیــت پروژه هــای شــاخص نجف آبــاد 
بــا توجــه بــه بازدیــد صــورت گرفتــه، مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت و آخریــن هماهنگی هــا به 

منظــور تســریع در رونــد اجرایــی ایــن طرح هــا و رفــع موانــع موجــود، انجــام شــد.

دوازده دوازده
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خبر کوتاه مناظره برخط دانش آموزان نجف آباد

در قالــب طــرح ملــی مناظــره دانش  آمــوزی، دانــش آمــوزان نجــف آبــاد بــا دانــش آمــوزان تیــران بــه صــورت بــر خــط، 
در موضوعــات مربــوط بــه جامعــه دانــش آمــوزی بــه مناظــره پرداختنــد.

ــف شــان در خصــوص موضوعــات  ــا مخال ــق ی ــر اســاس موضــع مواف ــش آمــوزی ب ــن طــرح، گــروه هــای دان طــی ای
اعــالم شــده، گروه بنــدی شــده و در قالــب مخالــف و موافــق وارد مناظــره مــی شــوند. اعضــای ایــن گــروه هــا، پیــش 

از مناظــره اقــدام بــه جمــع آوری مســتندات علمــی، تحلیــل داده و جمــع آوری نظــرات پرداختــه بودنــد.
ــات  ــان آن، هی ــود کــه در پای ــن مناظــره ب ــد آموزشــی« موضــوع ای ــوای کتــب درســی در نظــام جدی ــای محت »مزای

ــد. ــده اعــالم کردن ــوان برن ــه عن ــاد را ب داوران گــروه نجــف آب

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد در دفتــر خویــش میزبــان جلســه هماهنگــی 
ســتاد خدمــات ســفر شهرســتان نجــف آبادبــود.

در ایــن جلســه کــه مغــزی نجــف آبــادی رییــس کمیتــه هماهنگــی امــور شــهرداریهای بخــش 
مرکــزی ســتاد خدمــات ســفر شهرســتان، مهــدی غالمــی شــهردار گلدشــت ،ســید حســین 
حجــازی شــهردار کهریزســنگ، حاتــم گــودرزی معــاون شــهرداری جوزدان،ســهراب بیگدلــی 
معــاون خدمــات شــهری شــهرداری نجــف آبــاد، محمــد مهــدی فردوســی مدیرعامــل ســازمان 
ــاد و ســعید خزاییلــی مدیرعامــل مدیریــت پســماند  فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری نجــف آب

شــهری حضــور داشــتند در خصــوص مــوارد زیــر صحبــت و تصمیــم گیــری بعمــل آمــد:
مقــرر گردیــد شــهرداران گــزارش اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــام نــوروز را بــه فرمانــداری و 

شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان اعــالم نماینــد
ــخص  ــهرها مش ــدام از ش ــر ک ــوروزی در ه ــافران ن ــکان مس ــت اس ــه ای  جه ــه مدرس چنانچ

ــرد ــن خصــوص صــورت پذی ــانی الزم در ای ــالع رس ــد اط گردی
لیست برنامه های اجرایی به شبکه بهداشت و درمان شهرستان ارسال گردد.

بــا توجــه بــه اعــالم ســتاد مدیریــت بیمــاری کرونــا مســافرت در ایــام نــوروز از شــهرهای بــا 
رنــگ بنــدی ســفید بــه ســفید و همچنیــن زرد بــه زرد  بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 
ــی و  ــروی انتظام ــل نی ــط عوام ــت توس ــی بایس ــورت م ــن ص ــر ای ــد در غی ــی باش ــع م بالمان
ــه کمربنــدی هــای شــهر  ــز ب ــا پــالک شــهرهای نارنجــی و قرم پلیــس راهــور خودروهــای ب
ــود ــام ش ــهرداری ها انج ــط ش ــانی توس ــوص اطالع رس ــن خص ــت در ای ــوند الزم اس ــت ش هدای

بــا توجــه بــه تاکیــد ســتاد مدیریــت بیمــاری کرونــا بــر عــدم برنامه ریــزی بــرای مســافرت در 
ایــام نــوروز توســط شــهروندان، شــهرداری هــا نســبت بــه آمــاده ســازی پــارک هــا و بوســتان 

هــا بــه منظــور اســتفاده شــهروندان اقــدام نماینــد.
ــه صــورت هفتگــی توســط ســتاد مدیریــت بیمــاری  ــگ بنــدی شــهرها ب ــه اینکــه رن نظــر ب
کرونــا اعــالم خواهــد شــد ضــروری اســت در صورتــی کــه شــهرداری هــا برنامــه خاصــی جهــت 
ــا شــبکه بهداشــت و درمــان هماهنگــی  ــر اســاس رنــگ بنــدی اعــالم شــده ب ــد ب اجــرا دارن

هــای الزم را بــه عمــل آورنــد
اســتقرار اکیــپ ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی در مناطــق و یــا در صــورت نیــاز در 

پــارک هــا و بوســتان هــا
 ازظرفیت شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی در برنامه های ویژه نوروز 1400اســفاده گردد.

اجــرای برنامــه مشــترک ویــژه ایــام نــوروز شــهرداری هــای شهرســتان بــا ســازمان فرهنگــی 
ــاد ــهرداری نجف آب ــی و ورزشــی ش اجتماع

آمــاده ســازی مراکــز گردشــگری از جملــه بــاغ گلهــا، بــاغ بانــوان ، کوچــه بــاغ زندگــی و غیــره 
و اســتفاده از فضاهــای موجــود در صــورت صــدور مجــوزات ســتاد مدیریــت کرونــای شهرســتان

ــده توســط  ــه آین ــوس در ســطح شــهر از هفت ــکار کارناوال هــای شــادی توســط اتوب شــروع ب
ــا ظرفیــت یــک ســوم اتوبــوس ســازمان فرهنگــی ، اجتماعــی و ورزشــی ب

 برنامــه هــای شــبکه رســانه ای خــارون ویــژه نــوروز 1400کــه مجــوز رســمی آن اخــذ گردیده 
در حــوزه ورزش، کتــاب و فرهنــگ شــهروندی و غیــره در حــال فعالیــت مــی باشــد و در ایــام 

نــوروز آمــاده ارائــه برنامــه و همــکاری بــا شــهرداریهای شهرســتان مــی باشــد.
 برنامــه هایــی از قبــل ضبــط گردیــده کــه در ایــام نــوروز در فضــای مجازی اســتفاده می شــود.

 خدمات سفر به شهرستان نجف آباد

ــد  ــز رش ــتابدهنده، مرک ــعه ش ــا از توس ــدف م ــت: ه ــک« گف ــا ت ــده »صف ــتاب دهن ــس ش موس
ــن،  ــت. بنابرای ــاک اس ــره ور و پ ــع به ــعه صنای ــرایط و توس ــود ش ــوآوری؛ بهب ــه ن ــاد کارخان و ایج
پتانســیل صنعتــی وعلمــی منطقــه و شــرایط ژئوپلیتیــک آن و صنایــع موجــود و در حــال توســعه، 
ــوآوری نیــز تاییــد شــده اســت. ــه ن مــورد توجــه و مطالعــه قرارگرفتــه، و ضــرورت تاســیس کارخان

علــی صفرنــوراهلل ادامــه داد:اصــوال صنایــع پــاک بــا توجــه بــه اینکــه بــازده ســرمایه آنهــا طوالنــی 
اســت، نیــاز بــه تکمیــل زنجیــره کار تــا رســیدن بــه تولیــد انبــوه دارند.ایــن زنجیــره از شــتابدهنده 
شــروع و ســپس مرکــز رشــد نســبت بــه رشــد اولیــه آنهــا و کارخانــه نــوآوری تــا رســیدن بــه تولیــد 
انبــوه آنهــا را راهبــری خواهــد کــرد و خوشــبختانه بــا مطالعــه ای کــه مــا انجــام داده ایــم بــه ایــن 
نتیجــه رســیده ایــم کــه نجــف آبــاد کلیــه ایــن پتانســیل هــا را داراســت و شــهرک علمــی تحقیقاتــی 
هــم بــا توجــه بــه ایــن دالیــل، نســبت بــه واگــذاری مرکــز رشــد موافقــت و پشــتیبانی کــرده اســت.

ــع در  ــد صنای ــه رش ــر چ ــن ،اگ ــر م ــه نظ ــرد: ب ــان ک ــر نش ــان خاط ــی اصفه ــاق بازرگان ــو ات عض
ــی  ــعه صنعت ــه توس ــه ب ــا توج ــی ب ــده، ول ــت ش ــط زیس ــب محی ــی و تخری ــبب آلودگ ــتان س اس
نســل چهــارم در جهــان عمــال بــر بــاال بــردن بهــره وری و جلــو گیــری از آلودگــی محیــط زیســت 
تکیــه شــده اســت.به همیــن دلیــل شــتابدهنده صفاتــک بــر همیــن اصــول و بــا ایــن دیــد ایجــاد 
ــن  ــتند، بنابرای ــاد مستقرهس ــف آب ــه نج ــان در منطق ــع اصفه ــد صنای ــه 25 درص ــد و از آنجاک ش
ــت. ــوارد اس ــن م ــق ای ــت تحق ــع جه ــن صنای ــعه ای ــه توس ــک ب ــتابدهنده کم ــن ش ــالت ای رس

علــی صفرنورالــه متولــد1329  نجــف آبــاد اصفهــان  فــارغ التحصیــل رشــته بــرق قــدرت از دانشــگاه 
ــی ،  ــدس اجرای ــده رود، مهن ــد زاین ــروگاه س ــرات نی ــوول تعمی ــت ،مس ــال 1355 اس ــران  در س ته
مســوول اجرایــی ، مهنــدس طراحــی دپارتمــان طراحــی بــرق منطقــه ای از ســال 1363 بــه مــدت 
ــده مــی شــود. ــه فعالیــت وی دی ــرق در کارنام ده ســال در دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در رشــته ب

ــه  ــی ب ــای برق ــروژه ه ــرای پ ــرای اج ــرده ب ــیس ک ــو  تأس ــا نیک ــرکت صف ــال 1372 ش در س
ــش از 15۸  ــته بی ــال توانس ــدت 20 س ــه م ــرکت ب ــن ش ــا ای ــل( ت ــد تحوی ــورت EPC )کلی ص
پــروژه در ایــران، ســوریه، افغانســتان، عــراق، اتیوپــی انجــام ده. در ســال 13۸9 هولدینــگ 
صیدکــو را تاســیس نمــوده کــه دارای تعــدادی شــرکت اســت بــا تعــدادی 1۸70 نیــروی 
نمایــد. مــی  اجــرا   EPC بصــورت  را  بــرق  و  نفتــی  فــوالدی،  هــای  پــروژه  اســتخدامی، 

ــای SPX و  ــه ه ــس کمیت ــان، ریی ــرق اصفه ــندیکای ب ــره س ــات مدی ــس هی ــر ریی ــال حاض در ح
ــادرات  ــیون ص ــره فدراس ــات مدی ــو هی ــان، عض ــاق اصفه ــای ات ــیوم ه ــعه کنسرس ITDO و توس
انــرژی ایــران ، عضــو کمیســیونهای صنعــت ، تجــارت اتــاق اصفهــان ، عضــو کمیســیون اقتصــادی 
ــان، عضــو  ــان دانشــگاه آزاد اصفه ــش بنی ــان ، عضــو شــورای اقتصــادی دان نظــام مهندســی اصفه
ــره شــرکت گردشــگری  ــات مدی ــان و عضــو هی ــره شــرکت توســعه گردشــگری اصفه ــات مدی هی
ــی  ــات مهندس ــدگان خدم ــن صادرکنن ــازرس انجم ــال ب ــدت 6 س ــه م ــد و ب ــی باش ــیا م ــر آس مه
ــت.  ــوده اس ــان ب ــی اصفه ــات مهندس ــن خدم ــره انجم ــات مدی ــو هی ــم عض ــال ه ــران و 4 س ای

راه اندازی شتاب دهنده صفاتک
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

ادامه از صفحه 1

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی
صــدای پایــش آهســته بــه گــوش مــی رســد. شــمیم دلنــوازش بــه آرامــی حــس مــی شــود، گویــی 

قاصدکــی اســت آشــنا کــه نویــد رســیدن را مژدگانــی مــی دهــد، پــس بــاز کــن پنجــره را.
آری بهــار در راه اســت فصــل شــکفتن، فصــل زیســتن،  فصلــی نــو بــرای بــا هــم بــودن. گویــی رنگین 

کمانــی از رنــگ، رایحــه ایــی از یــاس، درخششــی از نــور و تبلــوری از اندیشــه در راه اســت. 
بــر هــر کــوی و بــرزن کــه نظــاره گــر باشــی شــاهت حضــور قدمــش هســتی. بــه احترامــش فرشــی 
از گل هــای بنفشــه گســترانیده انــد و ماهــی قرمــز دورن تنــگ بلوریــن را مامــور تشــریف حضــورش 

کــرده انــد.
پــس بایــد آمــاده بــود . آمــاده یــک تحــول دیگــر. تحولــی بــزرک پــا بــه پــای روزگار. دیگــر بــار بایــد 

ســرود عشــق را پــا بــه پــای کبوتــران بهــاری، زمزمــه کــرد.

                                       به مناسبت اعیاد شعبانیه
سالم ای چهارمین نور الهی

کلیم وادی طور الهی
تو آن شاهی که در بزم مناجات

خدا می  کرد با نامت مباهات
تو را سجاده داران می شناسند
تو را سجده گزاران می شناسند

میالد ستارگان آسمان والیت حضرت امام حسین)ع( ، حضرت امام سجاد ) ع( و حضرت 
عباس)ع( بر شما مبارک باد.

آمد بهار جانان

ــر همســطح شــهدای  ــع غی ــداث تقاط ــه، اح ــدد صــورت گرفت ــای متع ــال پیگیری ه ــه دنب  ب
ــت. ــده اس ــکار ش ــن پیمان ــۀ تعیی ــاد، وارد مرحل ــمالی نجف آب ــجو در ورودی ش دانش

ــا  ــاد ب ــا خبرنــگار پایــگاه خبــری شــهرداری نجف آب محمــد مغــزی نجف آبــادی در مصاحبــه ب
اعــالم ایــن مطلــب گفــت: قطــر بــزرگ ایــن تقاطــع 160متــر و قطــر کوچــک آن 130متــر 
طراحــی شــده و در کنــار رمپ هــای آن کــه در مجمــوع بیــش از دویســت متــر طــول دارنــد، 
باندهــای تــردد پاییــن آن دارای عــرض نزدیــک بــه 14متــر بــوده و در میدانــی کــه در بخــش 

همســطح آن احــداث خواهــد شــد، مســیرهایی بــا عــرض 15متــر ایجــاد خواهــد گردیــد.
مغــزی ایــن تقاطــع را از لحــاظ ابعــاد و حجــم فعالیــت عمرانــی، بزرگ تــر از تقاطــع شــهیدان 
حجتــی دانســت و افــزود: در توافقــی کــه چنــد ســال پیــش بــا راه و شهرســازی منعقــد شــد، 
ــود در اجــرای تقاطع هــای شــهدای دانشــجو و شــهیدان حجتــی، شــهرداری  در ابتــدا قــرار ب
ــا ســهم مســاوی پنجــاه درصــد مشــارکت داشــته باشــند ولــی در نهایــت قــرار  و وزارت راه ب
شــدزیرگذر شــهیدان حجتــی را شــهرداری و شــهدای دانشــجو را راه و شهرســازی اجــرا کننــد.

ــا اشــاره بــه بهره بــرداری از تقاطــع شــهیدان حجتــی در اواخــر ســال96  شــهردار نجف آبــاد ب
ــار  اظهــار داشــت: بــه دلیــل وجــود برخــی موانــع و محقــق نشــدن تعهــدات وزارت راه، یک ب
ــدد  ــای متع ــات و پیگیری ه ــکیل جلس ــا تش ــت و ب ــرار گرف ــتور کار ق ــوع در دس ــر موض دیگ
ــی نماینــده مــردم  ــه ویــژه دکتــر ابوتراب ــا همراهــی و تــالش مســئوالن ارشــد شهرســتان ب ب
شهرســتانهای نجــف آبــاد و تیــران و کــرون در مجلــس شــورای اســالمی ، قــرار شــد شــهرداری 
در موضــوع انتقــال تاسیســات موجــود، تکمیــل آزادســازی های مــورد نیــاز و طراحــی میــدان 

مشــارکت داشــته و پــروژه بــا محوریــت وزارت راه، عملیاتــی شــود.
مغــزی از تشــکیل جلســه بــا دکترخیــراهلل خادمی معــاون وزیر شهرســازی و مدیرعامل شــرکت 

ســاخت و توســعه زیربناهــای حمــل و نقــل کشــور بــه عنــوان یکــی از آخریــن پیگیری هــای 
ــات  ــی از عملی ــام بخش ــه انج ــاره ب ــن اش ــرد و ضم ــاد ک ــوع ی ــن موض ــه در ای ــورت گرفت ص
ــابه،  ــای مش ــاخت: در طرح ه ــان س ــر نش ــته خاط ــال های گذش ــات در س ــی تاسیس جابه جای
ــذر اجــرا شــده و دسترســی های  ــه صــورت روگ ــای بین شــهری، ب ــه تردده ــوط ب مســیر مرب
محلــی از زیــر عبــور داده می شــوند ولــی در ایــن طــرح، در راســتای تســهیل تــردد شــهروندان 
و زیبایــی بیشــتر ورودی شــهر، ورودی نجف آبــاد بــه شــکل روگــذر اجــرا می گــردد.

بزرگ ترین تقاطع غیر همسطح


