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ادامه در صفحه 5      

محمد مغزی شهردار نجف آباد : به دنبال رایزنی و پیگیری های متعدد 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل 
از  صنــدوق اعتبــاری هنــر، باتوجــه بــه ارائــه هنــر کارت بــه اعضــای صنــدوق اعتبــاری هنــر 
در ســال ۱۳۹۹، مســابقه عکاســی اینســتاگرامی بــا موضــوع تبریــک نــوروز بــه مــردم ایــران 

میــان تمامــی اعضــای صنــدوق اعتبــاری هنــر برگــزار مــی شــود.
شرایط شرکت در مسابقه 

۱- صفحه رسمی هنرکارت در اینستاگرام به آدرس honar.cards را فالو کنید.
2- از لحظــات نــاب ایــام نــوروز، فرهنــگ و رســوم نــوروزی منطقــه زندگــی خــود و از آثــار 

هنــری هنــگام خلــق بــه همــراه هنــرکارت عکــس بگیریــد.
۳- هر فرد می تواند حداکثر سه تصویر برای مسابقه ارسال نماید.

روش شرکت در مسابقه:
ــود  ــتاگرام خ ــه اینس ــود را در صفح ــای خ ــس ه ــت عک ــابقه کافیس ــرکت در مس ــرای ش ب
ــماره  ــه ش ــر ب ــال تصوی ــق ارس ــا از طری ــد و ی ــر کنی ــار منتش ــرکارت_ به ــگ # هن ــا ت ب

ــد. ــرکت نماین ــابقه ش ــن مس ــاپ در ای 0۹۱04884۱4۹ در واتس
جوایز:

جایزه ویژه: یک نفر به مبلغ پنج میلیون تومان
سه نفر اول: سه میلیون تومان
سه نفر دوم: دو میلیون تومان

سه نفر سوم: یک میلیون تومان
شــرکت کننــدگان بــرای شــرکت  در ایــن مســابقه تــا ۳۱ فروردیــن فرصــت دارنــد و اســامی 

برنــدگان روز عیــد فطــر اعــام خواهــد شــد.
ــتراک پســت  ــرکارت و اش ــردن صفحــه هن ــگ ک ــا ت ــود ب ــی ش ــوت م ــی اعضــا دع از تمام

ــه آدرس: ــابقه ب مس
 https://www.instagram.com/p/CNJ7eJDJa51/?igshid=18yofax2fau2v 

ایــن رویــداد را بــا دیگــران بــه اشــتراک بگذارنــد

برگزاری مسابقه اینستاگرامی 
عکس۱400 با هنرکارت
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2
حضور کماندار نجف آبادی در اردوی تیم ملیخبرکوتاه     

 امین پیرعلی کماندار نجف آبادی تیم ملی به مسابقات بین المللی ترکیه اعزام شد.

هشــتمین مرحلــه اردوی تیــم ملــی تیرانــدازی بــا کمــان در رشــته ریکــرو بــا حضــور امیــن پیرعلــی از نجــف آبــاد از 

پنجــم فروردیــن در ســایت تیرانــدازی بــا کمــان آزادی آغــاز شــد و کمانــداران بــرای برپایــی اردوی مشــترک و حضــور 

در مســابقات بیــن المللــی ۱۱ فروردیــن عــازم ترکیــه شــدند.

ســید حســن لــوح موســوی بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی 
ایــن اداره در راســتای تحقــق جایــگاه هنــری و تقویــت 
برنامــه هــای فرهنگــی هنــری افــزود : جشــنواره 
ــی  ــازمان فرهنگ ــهرداری و س ــکاری ش ــا هم ــوروزی ب ن
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری بــا رعایــت شــیوه  نامــه 

ــزار شــد . هــای بهداشــتی برگ
لــوح موســوی افــزود : از جملــه برنامــه هــای  جشــنواره 
ــی  ــگاه نقاش ــزاری نمایش ــتان برگ ــن شهرس ــوروزی ای ن
خــط خانــم درویشــی از هنرمنــدان نجــف آبــاد ، 
همچنیــن آثــار تاریخــی و گردشــگری نجــف آبــاد ماننــد 
ــای  ــه ه ــارون، خان ــرج خ ــت ب ــی هف ــه تاریخ مجموع
ــاغل  ــم، مش ــت اهلل عال ــرور و آی ــان، مهرپ تاریخــی نوری

ــد. ــش درآم ــه نمای ــی و.. ب ــوده باف ــد ل ســنتی مانن
ــم  ــری خان ــار نگارگ ــگاه آث ــا نمایش ــه ه ــر برنام از دیگ
ــی و نمایشــگاه عکــس  ــامل نقاشــی ایران ــان ش آقابابایی
ــوروزی و مشــاغل فرامــوش شــده از  مهــدی  ــر ن تصاوی

لطفــی و رضــا قلیچ خانــی در محــل خانــه تاریخــی 
ــود . ــرزاده ب کبی

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا اشــاره 
ــری  ــی هن ــف فرهنگ ــای مختل ــوز ه ــدور مج ــه ص ب
ــی  ــروه نمایش ــه گ ــار ب ــادی به ــاوال ش ــه کارن از جمل
نــگاه  ، برگــزاری محافــل ادبــی در انجمــن هــای ادبــی 
شهرســتان ،  برگــزاری نمایــش ابرعروســک هــای 
نــوروزی کاری از گــروه  ذوالفقار تشــیعی  در شهرســتان 
ــدات  ــت از تولی ــتای حمای ــت : در راس ــر داد و گف خب
داخلــی ،  برگــزاری  ایــن نمایشــگاه هــا فرصــت مناســب 
و مغتنمــی ایجــاد نمــود  تــا هنرمنــدان توانمنــدی هــای 

ــد . ــرار دهن ــوم ق ــد عم ــرض دی ــود را در مع خ
ــکل  ــت پروت ــا رعای ــوروزی ب ــی اســت جشــنواره ن گفتن
هــای بهداشــتی از روزهــای پایانــی اســفند مــاه ۱۳۹۹ 

ــن ۱400 برگــزار شــد. ــا ۱2 فروردی ت

برگزاری جشنواره نوروزی در نجف آباد
سید حسن لوح موسوی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نجف آباد 

محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد بــه اتفــاق دکتــر ابوالفضــل ابوترابــی نماینــده 
ــی رییــس شــورای  ــدس جوادحجت ــرون ، مهن ــران و ک ــاد و تی ــردم شهرســتانهای نجــف آب م
ــد  ــتادی شــهرداری بازدی ــران س ــن و مدی ــد از معاونی ــی چن ــاد و تن اســامی شــهر نجــف آب

ــد. ــی، فرهنگی،خدماتــی و ترافیکــی بعمــل آوردن ــروژه عمران ــی از چندیــن پ میدان

ــس  ــوان، پردی ــی بان ــی فرهنگ ــه تفریح ــت مجموع ــاغ بهش ــای  ب ــروژه ه ــه پ ــن برنام در ای
ســینمایی امیــد، بلــوار کشــاورز، المــان و میــدان نجــف اشــرف، ورزشــگاه هــای ســامت روبــاز 
ــه هــای تاریخــی  ــاغ زندگــی ، خان مناطــق پنــج گانه،مســیر تفریحــی و گردشــگری کوچــه ب

ــد مســئولین شــهری واقــع شــدند.  ــار و... از نزدیــک مــورد بازی ــم  و ایث عل

بازدید عمرانی مسئولین شهری نجف آباد

ــاد ،اولیــن  ــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب ــه گــزارش رواب ب
جلســه شــورای اداری اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــا حضــور رئیــس 
اداره و همــکاران فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد بــه منظــور برنامــه ریــزی برنامــه هــا و 

فعالیــت هــای ســال ۱400 برگــزار شــد .
در ابتــدای جلســه رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان  ضمــن تقدیــر و تشــکر  
از همــکاری و تــاش کارکنــان اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی در پیگیــری فعالیــت هــای ســال 
گذشــته  و ضمــن تبریــک ســال جدیــد  خواســتار تعامــل بیشــتر همــکاران طبــق قوانیــن و 
مقــررات بــا کلیــه مراکــز و زیــر مجموعــه هــا در راســتای رســیدن بــه اهــداف  و برنامــه ریــزی 

جهــت ارتقــای فعالیــت هــای فرهنگــی هنــری در شهرســتان در ســال جدیــد شــد
ســید حســن لــوح موســوی بــا اشــاره بــه  کســب رتبــه برتــر اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
در زمینــه فعالیــت هــای فرهنگــی هنــری و همچنیــن ابــراز خرســندی از برگــزاری جشــنواره 

اســتانی خوشنویســی مهــر و مــاه در خصــوص پیگیــری برنامــه هــا و فعالیــت هــا و  ضــرورت 
اســتفاده از ظرفیــت بــاالی پتانســیل هــای فرهنــگ و هنــر شهرســتان بــرای برگــزاری برنامــه 

هــای فرهنگــی هنــری تاکیــد کــرد.
لــوح موســوی از کارکنــان اداره خواســت تــا بــا تعامــل و همفکــری متقابــل  و خاقانــه زمینــه 
بــه فعالیــت در آوردن ظرفیــت هــای بــاالی ایــن شهرســتان در تمــام زمینــه هــای فرهنگــی 

هنــری ، ادبــی و مذهبــی در شهرســتان فراهــم شــود .
در ادامــه جلســه هــر یــک از کارشناســان پیشــنهادات و مســائل مربــوط بــه سیســتم اداری و 
کاری خــود را ارائــه داده و در خصــوص رونــد توســعه و ارتقــاء برنامــه هــای فرهنگــی و هنــری 

در ســطح شهرســتان، بــا توجــه بــه فضــای کرونایــی، مــواردی را عنــوان کردنــد.
گفتنــی اســت اولیــن جلســه شــورای اداری شهرســتان همزمــان بــا جلســه شــورای معاونیــن 

اســتان و بــا حضــور صــد درصــدی کارکنــان برگــزار شــد .

برگزاری اولین جلسه شورای اداری در نجف آباد
در دفتر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی نجف آباد
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خبر کوتاه

بــه دلیــل بــروز خیــز چهــارم همــه گیــری بیمــاری منحــوس کرونــا در شهرســتان و قــرار گرفتــن 
شهرســتان نجــف آبــاد در زمــره شهرســتان های قرمز در کشــور، ســتاد شهرســتانی مدیریــت مقابله 
و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــا حضــور 
معاونیــن فرمانــدار، بخشــداران بخــش هــای تابعــه شهرســتان، اعضــاء شــورای تامیــن و ســایر اعضاء 
ســتاد در فرمانــداری شهرســتان تشــکیل جلســه فــوق العــاده داد. در ایــن نشســت مهنــدس راعــی، 
بــا ابــراز نگرانــی شــدید از قــرار گرفتــن شهرســتان در جمــع شهرســتان هــای قرمــز کشــور بــا ابــراز 
گایــه از عــدم اهتمــام مجدانــه برخــی افــراد نســبت بــه رعایــت شــیوه نامــه هــای اباغــی ســتاد 
ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا از جملــه عــدم بهــره منــدی مصرانــه از ماســک هــای ایمــن در تــردد 
هــای عمومــی، عــدم رعایــت فاصلــه مطمئنــه اجتماعــی از ســوی مــردم، عــدم اســتمرار در موضوع 
شستشــوی مرتــب دســت و صــورت بــا مــواد میکــروب زدا و آب و صابــون، حضــور غیــر ضــروری 
و خــارج از ضوابــط در مجامــع و گــذرگاه هــای عمومــی و ... اشــاره و افزودنــد: متاســفانه آمارهــای 
احصــاء شــده خبــر از رخدادهــای تلــخ و رشــد نــرخ مــرگ و میــر ســه رقمــی از بابــت بیمــاری کرونا 
باالخــص ویــروس کرونــا جهــش یافته، موســوم بــه کرونــا انگلیســی در آینــده نزدیــک دارد. در ادامه 
معــاون شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان از آخریــن وضعیــت بیمــاری کرونــا و رنــگ بنــدی 
شهرســتان بــه بیــان گــزارش تصویــری و توضیح سلســله تمهیدات اتخــاذ شــده پرداختنــد. در ادامه 
جانشــین فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج شهرســتان با اشــاره مبســوط به سلســله اقدامــات صورت 
پذیرفتــه بــا محوریــت موضــوع مدیریــت و پیشــگیری از بیمــاری پاندمیــک کرونــا و رونــد مــورد 
پیگیــری در قــرارگاه حافظــان ســامت محلــه محــور شهرســتان بــه تبییــن گــزارش و رویکردهــای 
موصــوف پرداختنــد. ســپس رئیــس اتــاق اصنــاف شهرســتان در همراهــی رئیــس اداره صنعــت، 
معــدن و تجــارت شهرســتان بــه بیــان گزارشــی مبســوط در رابطــه بــا اقدامــات انجــام گرفتــه در 
حــوزه اصنــاف و پیشــه وران بــا همــکاری اتحادیــه هــای صنفــی شهرســتان پرداختنــد. در انتهــای 

جلســه مقــرر گردیــد:
 ۱( اســتمرار شــیوه اطــاع رســانی از طریــق بلندگــوی مســاجد، حســینینه ها و تکایــا و ... بــه همراه 

گشــت هــای ســیار شــهرداری هــای تابعه شهرســتان همچون ســابق محقــق و پیگیــری گردد.
 2( ابــاغ شــیوه نامــه هــای ســتاد مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری پاندمیک کرونا از ســوی 
ســتاد شهرســتانی بــه ادارات و ســایر مشــاغل رده ۱و2و ۳و 4 بــه صــورت مکتــوب صــورت پذیــرد و 

بــا هرگونــه قانــون گریــزی مطابــق بــا نــص قانــون برخــود قضایــی صــورت پذیرد.
 ۳( کلیــه دســتگاه هــای اداری و اجرایــی و اعضــاء شــورای اداری شهرســتان مکلف گردیدند، نســبت 
بــه اجــرای برنامــه دورکاری کارکنــان خــود باالخــص کارمنــدان دارای بیمــاری زمینــه ای بــا توجــه 

ــداری  ــه فرمان ــده را ب ــد اتخــاذ گردی ــزارش رون ــدام و گ ــی باالدســتی اق ــای اباغ ــه سیاســت ه ب
شهرســتان منعکــس نماینــد.

 4( اعضــاء ســتاد موظــف بــه تشــدید فرایندهــای رصــد و غربالگــری مراجعــان ســازمانی و کارکنــان 
خــود بــه صــورت روزانــه و تــا اطــاع ثانــوی گردیدنــد.

 ۵( اداره صمــت و اتــاق اصنــاف شهرســتان مکلــف گردیدنــد ضمــن بازدیدهــا ی مکرر و رصــد قانون 
منــد از اصنــاف، اتحادیــه هــا و پیشــه وران نظــارت بــر مــراوده هــای اجتماعــی و اقتصادی جــاری در 

شهرســتان را تــا اطــاع ثانوی گســترش بخشــند.
۶( ناحیــه مقاومــت بســیج شهرســتان مکلــف گردیــد در حــوزه اقدامات جــاری و عملیاتــی حافظان 
بهداشــت و مدافعــان ســامت نســبت بــه اســتمرار طــرح شــهید ســلیمانی بــا همــکاری بهداشــت و 

درمــان و ارائــه گــزارش مســتمر بــه فرمانــداری شهرســتان اقــدام نماید.
۷( بــا همــکاری دســتگاه هــای ذی ربــط افزایــش ایســتگاه هــای ایســت و کنتــرل و غربالگــری در 

مبــادی ورودی و خروجــی شهرســتان از ۳ ایســتگاه بــه ۵ ایســتگاه ابــاغ و اجرایــی گــردد.
8( تعطیلــی موکــد ســایر غرفــه هــای دایــر در فروشــگاه هــای زنجیــره ای و بــزرگ، هایپرهــا، مــال 
هــا و ... بــه غیــر از غرفــه هــای عرضــه مــواد غذایــی و مــواد ضدعفونــی کننــده و شــوینده اجرایــی و 
در صــورت بــروز هرگونــه تخلــف بــا محوریــت مقامــات قضایی شهرســتان با قانــون شــکنان برخورد 

الزم صــورت پذیــرد.
۹( همــکاری ناحیــه مقاومــت بســیج و نیــروی انتظامــی شهرســتان بــا واحدهــای پایــش تصویــری 
شــهرداری هــای تابعــه شهرســتان و اعمــال قانــون بــرای مالــکان خودروهــای متخلــف و غیــر بومی 

و ... همچــون گذشــته ادامــه یابــد.

قرمز شدن نجف آباد و بازگشت محدودیت ها
بــه دنبــال دو هفتــه آزاد بــودن ســیر و ســفرهای داخلــی و خارجــی در ایــران، بســیاری از شــهرهای کشــور از جمله نجــف آباد، 

بــه وضعیــت قرمــز کرونایــی و محدودیت هــای خاص بازگشــتند.
رییــس آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجــف آبــاد گفتــه: مــدارس از شــنبه ۱4فروردیــن تاپایــان وضعیــت نارنجــی کرونــا صرفاً 

به صــورت مجــازی و غیرحضــوری انجــام و دانش آمــوزان در مــدارس حضــور پیــدا نخواهنــد کــرد.
ســید رضــا موســوی زاده کــه عضــو ســتاد کرونایــی شهرســتان نیــز هســت، در ادامــه در خصــوص تغییــر وضعیــت شهرســتان 
از نارنجــی بــه قرمــز بیــان داشــته:تعداد آزمایــش مثبــت کرونــا از میانگیــن ۹ مــورد در روز بــه یــک بــاره در روز ســه شــنبه ۱0 

فروردیــن بــه 8۳ مــورد رســیده اســت.
اتاق اصناف شهرستان نیز از تعطیلی مشاغل گروه های 2 ، ۳ و 4 تا اطاع ثانوی خبر داده است.

برگزاری جلسه فوق العاده ستاد شهرستانی مدیریت مقابله با کرونا

خانــم دکتــر چنگیــز همــراه بــا معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد، پــس از 
بازدیــد از بخــش بســتری بیمــاران کرونایــی در بیمارســتان شــهید محمد منتظــری و دیدار بــا کادر 
زحمتکــش درمانــی بیمارســتان و آگاهــی از دغدغــه هــای ایــن عزیــزان ضمــن دیــدار بــا پرســتار 
مصــدوم در اثــر حادثــه تصــادف آمبوالنــس حامــل بیمــار در شــب میــاد حضــرت حجــت )عــج( از 
رونــد درمانــی و وضعیــت بهبــود حــال وی مطلــع گردیدند. ایشــان با حضــور در خانه مرحــوم »جواد 
باقریــان« راننــده آمبوالنــس مزبــور، ضمــن ابــراز همــدردی و تبییــن تســلیت و تعزیــت بــه دلیــل 
درگذشــت آن کادر ســاعی و خــادم برایــش آرزوی مغفــرت الهــی و بــرای بازمانــدگان گرامی وی صبر 
و ســامتی روزافــزون از درگاه الهــی مســئلت نمودنــد. در ایــن دیــدار مهنــدس راعــی، ضمــن تقدیــر 
از حضــور خانــم دکتــر چنگیــز و هیــات همــراه بــا بیــان تبریک اعیــاد شــعبانیه از ضروت رســیدگی 
هــای الزم جهــت نوســازی نــاوگان حمــل بیمــار و مددجــو در شهرســتان نجــف آبــاد به عنــوان یک 
مقولــه بنیادیــن نــام بردنــد و افزودنــد: شهرســتان نجــف آبــاد علــی رغــم محرومیــت هــای فــراوان 
بــه عنــوان یکــی از کانــون هــای پــر جمعیــت در اســتان یکــی از مراکــز عمــده خیریــن بهداشــت و 
درمــان اســتان محســوب مــی گــردد و ایــن خیریــن بــا توجــه به شــاخص بــاالی مســئولیت و عزت 
اجتماعــی همــواره ســهمی بــه ســزا در مبحــث فعالیــت هــای درمانــی شهرســتان برعهده داشــته و 
دارنــد. مدیریــت موثــر اداره بهداشــت و درمان شهرســتان بــا بهره مندی از دانش و پشــتوانه ســرمایه 
اجتماعــی الحــق در زمینــه ســامان بخشــی بــه امــور مربوطــه بســیار موفــق عمــل نمــوده، ولیکــن 
هنــوز هــم جــای فعالیــت هــای بیشــتر در ایــن راســتا مشــاهده مــی شــود کــه نیازمنــد مســاعدت 
شــما مســئوالن اســتانی اســت. رئیــس شــورای اداری شهرســتان بــا اشــاره بــه حضــور گســترده 
بیمــاران شهرســتان هــای غــرب اســتان بــه دلیــل زیرســاخت هــای توســعه یافتــه تــر بیمارســتان 
هــا و کلینیــک هــای شهرســتان نجــف آبــاد؛ افزودنــد: ایــن حجــم از مراجعــات عمومی گســترده به 

شــبکه بهداشــت و درمانــی شهرســتان نیازمنــد اعطــای اعتبــارات و تســهیات افــزون تــر می باشــد 
کــه درخواســت مــی گــردد، رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا توجــه بــه اشــراف عمــده 
خــود بــر مســائل بهداشــتی و خدمــات درمانــی نســبت بــه آن تمهیــدات الزم را اخذ و ابــاغ فرمایند

بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مراکز درمانی 
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خبرکوتاه

بخشــدار بخــش مرکــزی بــه همــراه دهیــاران و مدیرعامــل شــرکت تعاونــی دهیــاری هــای بخــش 
مرکــزی شهرســتان بــا معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان دیــدار و ضمــن ارائــه گــزارش 
دســتاوردهای ســال ۱۳۹۹ شمســی در بخــش دهیــاری هــا و شــرکت تعاونــی دهیــاری هــای بخش 
مرکــزی از برنامــه هــا و تمهیــدات اتخــاذ گردیــده بــرای ســال جــاری بــه توصیــف موضــوع و کســب 
رهنمــود پرداختنــد. در ایــن نشســت مهنــدس راعــی، بــا اشــاره بــه پشــتوانه مردمــی نظــام مقــدس 
جمهــوری اســامی ایــران و نمونــه بــی بدیــل مــردم ســاالری دینــی در ایــن نظــام متعالی بــه تبیین 
موضوعاتــی از جملــه: تحقــق نافــع تــر و نافذتر شــعار ســال »تولید، پشــتیبانی هــا، مانع زدایــی ها«، 
گســترش زمینــه ایجــاد اشــتغال پویــا و پایــا در روســتاها، ممانعــت از مهاجرت روســتاییان بــا اعطای 
تســهیات و ترغیــب جامعــه هــدف، جلــب و جــذب ســرمایه گــذاری مولد بــه منظور تحقق بیشــتر 
طــرح هــای جامــع اشــتغال پایــدار زنــان روســتایی، اتخــاذ تمهیــدات الزم شهرســتانی و اســتانی بــه 
منظــور محرومیــت زدایــی موثــر، تامیــن منابــع مالــی پایدار در ســطح بخش هــای تابعه شهرســتان، 
رعایــت موکــد ضوابــط اداری، عمرانــی و آبادانــی امــور دهیــاری هــا، احتــرام مصــرح و تکریــم اربــاب 
رجوعــان در پیونــد بــا قانــون مترقــی حقــوق شــهروندی، برنامــه ریــزی کوتاه مــدت و بلند مــدت در 
ارتبــاط بــا امــور محولــه به دهیاری ها در امســال و ســال های آتی، فعالیــت پر رنگ و موثــر به منظور 
حضــور پرشــور مــردم در فراینــد هــای انتخابــات 28 خردادماه ســال جــاری، مدیریت موثــر در زمینه 
مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا در جغرافیــای تحت نظــارت و ... بــه بحث و بررســی پرداختند.

دیدار بخشدار بخش مرکزی و دهیاران با فرماندار ویژه شهرستان

                   کشف 600میلیون موتور قاچاق در نجف آباد

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: بــه دنبــال اقدامــات فنــی و تخصصــی مامــوران کانتــری ۱8 و اطــاع 

از وجــود 2موتــور ســیکلت قاچــاق در یــک منــزل مســکونی، بــا هماهنگــی مقــام قضایــی، مامــوران وارد محــل مــورد 

نظــر شــده و یــک ســوزوکی ۵۵0 ســی ســی و تریــل CRV را کشــف مــی کننــد.

ســرهنگ محمــد حســین باباکانــی ادامــه داد: ارزش تقریبــی ایــن موتورهــا حــدود ششــصد میلیــون تومــان بــرآورد 

شــده و یــک نفــر نیــز در ایــن رابطــه دســتگیر و تحویــل مراجــع قضایــی شــد.

ــدار،  ــن فرمان ــا حضــور معاونی ــژه شهرســتان و ب ــدار وی ــاون اســتاندار و فرمان ــه ریاســت مع ب
مســئوالن و مدیــران دوایــر مالــی و اعتبــاری و روســای بانــک هــای عامــل جلســه هماهنگــی و 
تشــریک مســاعی بانــک هــا و موسســات مالــی بــه منظــور تحقــق موثرتــر شــعار ســال جــاری 
»تولیــد، پشــتیبانی هــا، مانــع زدایــی هــا« در فرمانــداری شهرســتان برگــزار گردیــد. در ایــن 
نشســت مهنــدس راعــی، نســبت بــه تبییــن رویکــرد داهیانــه مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه 
العالــی( در راســتای نامگــذاری ســال ۱400 بــا محوریــت ارائــه خدمــات و تســهیات بانکــی و 
کاســتن از مقــررات و ضوابــط زائــد جــاری در امــور مالــی و بانکــی، باالخــص بــرای اصحــاب 
تولیــد کاال و خدمــات تاکیــد و تصریــح نمودنــد. رئیــس ســتاد مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری 
ــه  ــر در شهرســتان ب ــک هــای عامــل دای ــران بان ــار دیگــر از برخــی مدی ــا، ب از بیمــاری کرون
ــا در جغرافیــای شهرســتان  ــات ســتاد ملــی مدیریــت کرون ــر مصوب منظــور عــدم تحقــق موث
ــراز گایــه نمودنــد و خواســتار اتخــاذ تمهیــدات الزم محســوس و پایــدار در رونــد اجــرای  اب

ایــن موضــوع گردیدنــد. در ادامــه هــر یــک از حاضریــن بــه بیــان رویکردهــای اتخــاذ گردیــده 
توســط مدیــران ارشــد ســازمان هــای متبــوع خــود گردیدنــد. در پایــان مقــرر گردیــد اعضــاء 
حاضــر در جلســه نســبت بــه تهیــه، تدویــن و تحلیــل جامــع آمارهــای مرتبــط بــا تســهیات 
اعطایــی مجموعــه خــود در ســال ۱۳۹۹ شمســی اقــدام و نتیجــه را بــه معاونــت برنامــه ریــزی 
ــا و  ــک ه ــران بان ــه مدی ــد کلی ــرر گردی ــن مق ــد. همچنی ــس نماین ــدار منعک ــعه فرمان و توس
موسســات مالــی نســبت بــه تهیــه و تنظیــم یــک برنامــه جامــع و مانــع بــا محوریــت تحقــق 
گســترده شــعار »تولیــد، پشــتیبانی هــا، مانــع زدایــی هــا« در زمینــه گســترش پویــا و پایــای 
جبهــه تولیــد اقــدام و برنامــه مــدون خــود را بــه صــورت مســتند بــه معــاون برنامــه ریــزی 
و توســعه فرمانــدار شهرســتان اعــام نماینــد و در پایــان نیــز بــر اهتمــام مجدانــه حاضریــن 
در رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی جهــت مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا تاکیــد مصــرح گردیــد.

هماهنگی و تشریک مساعی بانک ها و موسسات مالی

بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و آقایــان هدایــت و ســاعدی فرمانــداران 
شهرســتان هــای مبارکــه و لنجــان جلســه هــم اندیشــی بــا موضــوع تعامــل و هــم افزایــی مدیریــت 
مقابلــه و پیشــگیری از بیمــار منحــوس کرونــا و تصمیــم ســازی در راســتای رفــع دغدغــه هــای 
عمومــی مشــترک برگــزار گردیــد. در ایــن دیــدار مهنــدس راعــی،  اظهــار امیــدواری نمودنــد بــا 
کاربســت منویــات داهیانــه مقــام معظم رهبــری )مدظله العالــی( در راســتای تحقــق گام دوم انقاب 
و حضــور گســترده و مقتدرانــه جوانــان عزیــز، شــاهد درخشــش این عزیــزان در عرصــه های مختلف 
علمــی، اجتماعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی پــر بارتــر از گذشــته باشــیم. ایشــان در ادامــه بــا 
تبییــن راهبردهــای اتخاذ شــده در ســطح شهرســتان و تعمیــم این روش هــا از جمله بهــره گیری از 
شــیوه هــای آگاهــی بخشــی عمومــی به تبییــن الگوهای اجــرا شــده هوشــمند پرداختنــد و در ادامه 
هریــک از فرمانــداران گرامــی بــا بیــان راهبــرد هــای اندیشــیده شــده در راســتای کاهــش آســیب 
هــای بیمــاری پاندمیــک کرونــا بر مولفــه انســجام اجتماعی، هــم افزایی موفــق و دور اندیشــی آینده 
محــور تاکیــد و تصریــح نمودنــد. در ادامــه بــا بیــان دغدغــه هــای عمومــی مشــترک راهکارهــای 
ــر مدیریــت کاهــش و رفــع ایــن دغدغــه هــا مــورد بررســی و تصمیــم ســازی قــرار گرفــت. موث

هم اندیشی فرمانداران شهرستان های لنجان، مبارکه و نجف آباد

به منظور تحقق موثر تر شعار “ تولید، پشتیبانی و مانع زدایی ها” 
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ممنوع شدن ورود غیربومی ها به نجف آباد
 رییــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان گفــت: ورود خودروهــای دارای پــاک غیربومــی بــه هفــت شهرســتان اصفهــان، 
نجــف آبــاد، گلپایــگان، خوانســار، لنجــان، مبارکــه، تیــران و کــرون بدلیــل وضعیــت قرمــز و نارنجــی آنهــا ممنوع اســت.

 ســرهنگ محمدرضــا محمــدی افــزود: بــرای روزهــای دوازدهــم و ســیزدهم فروردیــن جــاری نیــز محدودیــت هایــی 
ــاژوان در ایــن 2 روز ممنــوع  ــارک صفــه و ن ــه پ اعمــال شــد. توقــف در حاشــیه تفرجــگاه هــا و زاینــده رود و ورود ب

اســت و مشــمول اعمــال قانــون مــی شــود.
ــت  ــت زرد)خطــر متوســط(، ســه شهرســتان در وضعی ــان ۱2 شهرســتان در وضعی ــتان اصفه ــال حاضــر در اس در ح
آبی)کــم خطــر(، شهرســتان هــای اصفهــان، مبارکــه، لنجــان، تیــران و کــرون و نجــف آبــاد در وضعیــت نارنجی)پرخطر( 

و 2 شهرســتان گلپایــگان و خوانســار در وضعیــت قرمز)بســیار پرخطــر( قــرار دارنــد.

ــد و سرکشــی ســر زده  ــا بازدی ــر طبــق روال گذشــته ب رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان ب
ــد و  ــای رص ــپ ه ــر و اکی ــش تصوی ــز پای ــد از مراک ــتان و بازدی ــف شهرس ــاط مختل ــه نق ب
کنتــرل ســتاد شهرســتانی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا در مبــادی ورودی 
ــتان  ــن و ... شهرس ــا، میادی ــگاه ه ــا و تفرج ــارک ه ــر: پ ــر نظی ــر خط ــاط پ ــتان و نق شهرس
نجــف آبــاد بــر نحــوه و رونــد اجــرای مصوبــات اباغــی ســتاد شهرســتانی مدیریــت مقابلــه و 
ــا اکیــپ هــای در حــال  ــا توســط مســئولین و شــهروندان ب کاهــش بیمــاری پاندمیــک کرون
ــاری  ــای ج ــه ه ــع دغدغ ــه رف ــبت ب ــد و نس ــنود نمودن ــت و ش ــردم گف ــه و م ــام وظیف انج
ــد.  ــوع کردن ــاغ موض ــای الزم اب ــری ه ــی و پیگی ــت بررس ــراه جه ــات هم ــه هی ــی ب عموم
معــاون محتــرم اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، ضمــن قدردانــی از شــهروندان فهیــم 
و شــریفی کــه شــیوه نامــه هــای بهداشــتی ابــاغ شــده بــرای ایــام ۱2 و ۱۳ فروردیــن را بــا 
ــد، از نیروهــای  ــر رعایــت آن کوشــیده ان جــان و دل رعایــت نمــوده و در ترغیــب همــگان ب
عملیاتــی حاضــر در محیــط هــای تعریــف شــده شهرســتان از جملــه: پزشــکان، پرســتاران، 
کادر درمــان، اعضــاء ســتاد مردمــی، جمعیــت هــال احمــر، نیــروی هــای خــدوم نظامــی و 
ــت  ــبکه بهداش ــت و ش ــاف و اداره صم ــان اصن ــی، بازرس ــتگاه قضای ــیج و دس ــی و بس انتظام
ــص  ــا و مخل ــی ری ــران ب ــن ایثارگ ــد و ای ــف نمودن ــی مضاع ــتان و ... قدردان ــان شهرس و درم
ــد. ایشــان  ــوان کردن ــی عن ــت عموم ــان مجــد عافی ــت ســامتی و حافظ ــان پرصاب را مدافع
ــگان  ــرای هم ــعادتمندی ب ــامتی و س ــار از س ــی سرش ــدن روز طبیعت ــن آرزوی گذران ضم
باالخــص مــردم شــریف شهرســتان نجــف آبــاد، اعــام نمودنــد: نیروهــای امنیتــی و انتظامــی 

ــه رویکــرد  ــا هرگون ــا محوریــت مســئوالن ارشــد قضایــی شهرســتان در صــورت برخــورد ب ب
قانــون شــکنانه کــه بــا مقــررات شــهرهای نارنجــی در مغایــرت باشــد برخــورد ضابطــه منــد 
نمــوده و اجــازه تجــاوز بــه حقــوق جامعــه و بــه خطــر انداختــن ســامت عمومــی را بــه هیــچ 

وجــه نخواهنــد داد.

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــه همــراه معــاون عمرانــی فرمانــدار، بخشــدار بخــش 
مرکــزی و هیــات همــراه از پلیــس راه نجــف آبــاد، پایگاه امــداد و نجات جــاده ای و پلیــس راه بزرگراه 
شهرســتان؛ بیمارســتان هــای شــهید محمــد منتظــری و حضــرت فاطمــه الزهــرا )س( و همچنیــن 
پایــگاه مرکــزی اورژانــس شهرســتان و مرکــز ارائــه خدمــات ویــژه بیمــاران کرونایــی بازدیــد و ضمن 
تبریــک نــوروز، از نزدیــک بــا افــراد مشــغول بــه خدمــت رســانی بــه گفتگــو پرداختنــد و از دغدغــه 
هــای عمومــی ایشــان آگاهــی یافتنــد و در خصــوص رفــع موضوعــات تبییــن گردیــده تمهیداتــی را 
اتخــاذ کردنــد. در ایــن بازدیــد هــا مهنــدس راعــی، با تبریــک عید نــوروز، اعیــاد شــعبانیه و باالخص 
والدت بــا ســعادت حضــرت علــی اکبــر )ع( و روز جــوان، ایــن روز میمــون را بــه مــردم باالخــص 
جوانــان شــریف شهرســتان تبریــک و تهنیــت گفتنــد. در ادامــه رئیــس شــورای اداری شهرســتان با 
بیــان آمارهــای احصاء شــده ملی و اســتانی و حضور شهرســتان در جمع شهرســتان هــای زرد ضمن 
تقدیــر از همراهــی و تعامــل ســازنده مســئوالن و مــردم شــریف شهرســتان از همگان خواســتند تا با 
رعایــت مجدانــه شــیوه نامــه هــای بهداشــتی اباغی توســط ســتاد ملی مدیریــت بیمــاری پاندمیک 
کرونــا نســبت بــه مقابله و پیشــگیری موثر و پایــای تصریح گردیــده، اهتمــام الزم را معمــول نمایند. 
ایشــان در ادامــه بــا تقدیــر از فعالیــت نیروهــای عملیاتــی در مشــاغل خــاص از جملــه نیروهــای 
خدمتگــزار نظامــی و انتظامــی، تولیــدی و خدماتــی، بهداشــتی و درمانــی و ... کــه همــواره بــا حضور 
دائــم الوقــت و موثــر خــود بــه صــورت عملیاتی عامــل رغبت، امنیــت و اعتمــاد اجتماعی می باشــند 
و نســبت بــه پویایــی و پایایــی اذهــان عمومی نقش نافــذی عهده دار هســتند، تقدیر و تشــکر کردند.

بازدید  فرماندار ویژه شهرستان از اکیپ های رصد و کنترل ستاد  کرونا

بازدید  فرماندار ویژه شهرستان از مشاغل فعال فوریتی

ادامه از صفحه 1
ــای  ــی ماه ه ــدد، ط ــای متع ــا و پیگیری ه ــال رایزنی ه ــه دنب ــت: ب ــاد گف ــهردار نجف آب ش
ــه(  ــام معظــم رهبری)مدظل ــر مق ــی دفت ــارات عمران ــان از محــل اعتب ــارد توم ــر ۱0میلی اخی
و 8میلیــارد تومــان هــم از ردیــف اعتبــارات دولتــی بــرای ادامــه مراحــل اجرایــی کشــتارگاه 

ــد. ــذب ش ــاد ج ــی نجف آب صنعت
محمــد مغــزی نجف آبــادی بــا اشــاره بــه اختصــاص ۳۵میلیــارد تومــان از دفتــر رهبــری بــه 
مراحــل قبلــی ایــن پــروژه افــزود: در حــال حاضــر مراحــل احــداث ســاختمان اصلی کشــتارگاه 
و خریــد و نصــب تجهیــزات مــورد نیــاز، بیــش از ۹0درصــد پیشــرفت داشــته و ضمــن اتصــال 
ایــن طــرح بــه شــبکه گاز و بــرق، اقدامــات دیگــری ماننــد احــداث 800متــر جــاده دسترســی، 
ــر ثانیــه و احــداث  ــا ظرفیــت چهــار لیتــر ب اجــرای ۵/۵کیلومتــر شــبکه انتقــال آب  شــرب ب

ایســتگاه پمپــاژ انتقــال آب بــه اتمــام رســیده اســت.
ــراف  ــدوده اط ــازی مح ــامل نکوس ــتارگاه ش ــه کش ــل محوط ــرای تکمی ــه داد: ب ــزی ادام مغ
ــا،  ــا و دیواره ه ــی رمپ ه ــز، برخ ــر تمی ــز و غی ــش تمی ــی بخ ــیر دسترس ــاختمان ها، مس س
ــی  ــارد تومان ــرارداد 22میلی ــک ق ــبز ی ــای س ــنایی و فض ــزات روش ــی، تجهی ــزن آب بتن مخ
ــه ارزش  ــراردادی ب ــرای ق ــم اج ــژه ســردخانه ه ــزات وی ــد تجهی ــرای خری ــم شــده و ب تنظی
ــی  ــارات عمران ــل اعتب ــر دو از مح ــه ه ــه ک ــرار گرفت ــتور کار ق ــان در دس ــارد توم ۳۵میلی

ــی باشــد. ــاد م شــهرداری نجــف آب
ــوب  ــور محس ــرب کش ــتان و غ ــر در اس ــه ای کم نظی ــاد، مجموع ــی نجف آب ــتارگاه صنعت کش
می شــود کــه بــا لحــاظ فازهــای تکمیلــی آن کــه شــامل صنایــع فــرآوری و تبدیلــی خواهــد 
ــد داد. ــه خــود اختصــاص خواه ــاد را ب ــی نجف آب ــار از اراضــی جنوب غرب ــش از ۱0هکت ــود، بی ب
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                                                                                        اجرای 3۱3 جشن خانگی نیمه شعبان در نجف آبادخبرکوتاه

 امــام جمعــه نجــف آبــاد گفــت: بــه همــت یکصــد مبلــغ دینــی، طــرح برگــزاری ۳۱۳ جشــن خانگــی نیمــه شــعبان بــا تعــداد 
نفــرات محــدود و رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی، برگــزار شــد.

حجــت االســام و المســلمین مصطفــی حســناتی افــزود: در ایــن طــرح کــه از شــب والدت تــا شــام والدت امــام زمــان )عــج( 
ادامــه داشــت، ۷۵00  غــذای نــذری، بــه نیــت فــرج امــام زمان)عــج(، دفــع بــای کرونــا و رفــع گرفتاری هــا نیــز توزیــع شــد.

حســناتی ادامــه داد: در ایــن جشــن هــا کــه بــا برنامــه ریــزی معاونــت تبلیــغ ایــن حــوزه برگــزار شــد، مبلغــان آقــا و خانــم در 
مجالــس جداگانــه، در کنــار ســخنرانی پیرامــون تبییــن و تعریــف معــارف مهدویــت، بــه اجــرای مســابقات فرهنگــی و مــدح و 

ثنــای حضــرت ولــی عصر)عــج( پرداختنــد.

نخســتین جلســه ســتاد شهرســتانی تســهیل و رفــع موانــع تولیــد بــه ریاســت معــاون اســتاندار و 
فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور معاون برنامــه ریزی و توســعه فرمانــدار، مدیر جهاد کشــاورزی 
و شــبکه دامپزشــکی شهرســتان و روســای اداره هــای صمــت و شــرکت تعاونــی مرغــداران گوشــتی 
شهرســتان و تعــدادی از ســرمایه گــذاران ایــن عرصــه صنعتــی در ســال جدید برگــزار گردیــد. در این 
جلســه مهنــدس راعــی، بــر ضــرورت کاهــش بروکراســی دســت و پاگیــر اداری و کاهش مراحــل زائد 
اداری و اجرایــی در راســتای عرصــه بســیط تولیــد کاال و خدمــات تاکیــد و تصریــح نمودنــد. ایشــان با 
بیــان اینکــه شهرســتان نجــف آبــاد بــا داشــتن افــزون بــر 2۵ درصــد از صنایع اســتان اصفهــان، رتبه 
دوم صنایــع پــس از کان شــهر اصفهــان را در اســتان داراســت بــر ضــرورت برنامــه ریــزی منســجم و 
هدفمنــد در راســتای تشــویق ســرمایه گــذاران بــرای ســرمایه گذاری افــزون تر در شهرســتان اشــاره 
و بــر مبــارزه موثــر بــا هرگونــه ســنگ انــدازی در امــور ســرمایه گــذاری باالخــص بــا محوریــت شــعار 
ســال »تولیــد، پشــتیبانی هــا ومانــع زدایــی هــا« تاکیــد و افزودنــد: دســتگاه هــای عضــو شــورای 
اداری شهرســتان باالخــص دســتگاه هــای خدمــت رســان موظــف هســتند بــا کاهش ســیکل انتظار 
متقاضیــان ســرمایه گــذاری از مطــول گردیدن پروســه پاســخگویی به ایشــان بــه جد اعــراض نمایند. 
رئیــس محتــرم ســتاد شهرســتانی تســهیل و رفــع موانــع تولیــد از برنامــه ریــزی در راســتای افزایش 
ظرفیــت تولیــد مــرغ تخمگــذار و گوشــتی در شهرســتان در پیونــد بــا رعایــت موثــر مقــررات مصوب 

ملــی و اســتانی خبــر دادنــد و ابــراز امیــدواری کردنــد بــا توجــه بــه درخواســت هــای متنوع ســرمایه 
گــزاران بومــی و غیــر بومــی در ایــن بخــش و وجــود پتانســیل هــای موثر و تســهیات تشــویقی نافذ 
در ایــن حــوزه و باالخــص بــا عنایــت بــه بحــث ایجــاد اشــتغال پایــا بتوانیــم شهرســتان نجف آبــاد را 
بــه قطــب اصلــی تولیــد طیــور و ماکیــان کشــور تبدیل نماییــم. در این جلســه همچنیــن تصمیماتی 
راهبــردی و موثــر بــه منظــور عرضــه مناســب تــر مــرغ در ســطح شهرســتان اتخــاذ و ابــاغ گردیــد.

نخستین جلسه ستاد شهرستانی تسهیل و رفع موانع تولید در سال ۱400

شــهردار نجف آبــاد گفــت: رونــد احــداث 2بلــوار مهــم شــمالی جنوبی در نجف آبــاد کــه نقــش مهمــی 
در کاهــش بــار ترافیکــی مرکــز شــهر و توســعه مناطــق مختلــف خواهنــد داشــت، نزدیــک بــه پنجاه 

درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اند.
محمــد مغــزی نجف آبــادی گفــت: بلــوار کشــاورز کــه در چندیــن فــاز در دســت اجــرا قــرار گرفتــه، با 
عــرض ۵۵متــر کمربنــدی جنوبــی و شــمالی شــهر را بــه یکدیگــر متصــل می کنــد، در فــاز طراحــی 
شــده بــرای حدفاصــل کمربنــدی جنوبــی تــا خیابــان امام خمینــی بــه طــور 2800متــر، نزدیــک بــه 

پنجــاه درصــد پیشــرفت فیزیکی داشــته اســت.
ــه ۱۷  ــوار از جمل ــن بل ــاده ســنگین مســیر ای ــه آزادســازی فوق الع ــه هزین ــا اشــاره ب ــزی ب مغ
ــان داشــت:  ــروژه  ای چهــار ســاله دانســت و بی ــی را در حــد پ ــاک، اجــرای چنیــن طرح های پ
یکــی دیگــر از طرح هــای شــاخص مشــابه کــه در منطقــه۵ در دســت اجــرا قــرار گرفتــه، بلــوار 
آیــت اهلل امینــی بــه طــول ۱800متــر و عــرض ۳۶متــر اســت کــه خیابــان شــریعتی غربی را بــه 

شــهرک آزادگان و در ادامــه بــه کمربنــدی  جنوبــی شــهر متصــل خواهــد کــرد.

ــام  ــر داد و اع ــن مســیر خب ــازی ای ــل ۷۵درصــد آزادس ــان از تکمی ــاد در پای شــهردار نجف آب
کــرد: عملیــات اجرایــی ایــن مســیر نیــز بــا انجــام کارهایــی ماننــد خاکبــرداری و زیرســازی و 

ــر پنجــاه درصــد پیشــرفت داشــته اســت. ــغ ب آغــاز جدول گــذاری، بال

پیشرفت 50درصدی دو بلوار جدید در نجف آباد

باحضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه 
ــدار، رئیــس  ــاد، نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای اســامی، معاونیــن فرمان نجــف آب
ــس  ــده شهرســتان در مجل ــر نماین ــاد و مســئول دفت شــورای اســامی و شــهردار شــهر نجــف آب
شــورای اســامی؛ نخســتین جلســه شــورای راهبــردی شهرســتان در ســال جدیــد برگــزار گردیــد. 
در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، نســبت بــه دغدغــه هــای عمومــی مطــرح شــده در ســال گذشــته 
و راهکارهــای اثــر بخــش بــه منظــور برنامــه هــای آینــده بــه تبییــن مشــروح موضــوع پرداختنــد. 
در ایــن جلســه حاضریــن بــر موضوعاتــی همچــون: پیگیــری موثــر و راهبــردی در مقولــه تکمیــل 
و آغــاز بــه کار بیمارســتان تخصصــی شــیخ بهایــی، پیگیــری ریــل بــاس نجــف آبــاد، نحــوه احــداث 
پــروژه زیرگــذر شــهدای دانشــجو، تامیــن مســکن ملــی، نحــوه ادامــه رونــد احــداث بلــوار و تقاطــع 

کمربنــد شــمال بــه جنــوب شهرســتان، رونــد اصــاح امــور ســرمایه گــذاری در صنعــت تولیــد طیور 
و ماکیــان در شهرســتان، اتخــاذ تمهیــدات موثــر و ترغیــب افــکار عمومــی و ســپهر اجتماعــی بــه 
منظــور حضــور حداکثــری و پرشــور همــگان در انتخابــات پیشــرو در 28 خــرداد مــاه، رویکــرد فعــال 
و اثربخــش بــه منظــور مدیریــت پیشــگیری و انتقــال بیمــاری پاندمیــک کرونــا بــا عنایــت بــه بــروز 
خیــز چهــارم ایــن بیمــاری در کشــور و اســتان و پیگیــری در خصــوص انتخاب شهرســتان بــه عنوان 
پایتخــت ایثــار و شــهادت کشــور بررســی، تصمیــم ســازی راهبــردی و کان نگــر صــورت پذیرفــت. 
در ایــن جلســه همچنیــن نســبت بــه تحقــق موثــر تــر و گســترده تــر زمینــه اجــرای شــعار »تولیــد، 
پشــتیبانی هــا و مانــع زدایــی هــا« تبــادل نظــر و تشــریک مســاعی میــان اعضــاء صــورت پذیرفــت.

نخستین جلسه شورای راهبردی شهرستان در سال ۱400 



هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 17  فروردین 1400

@
di

ba
ga

ra
nn

aj
af

ab
ad

شماره ۱02

7
خبر کوتاه فعالیت گروه جهادی دانشگاه آزاد نجف آباد در سمیرم

ــاد متشــکل از ۵0  مســئول بســیج دانشــجویی اســتان گفــت: گــروه جهــادی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آب
بســیجی و امدادگــِر هــال احمــر از ســوم فروردیــن تاکنــون در روســتا های ســمیرم در حــال ارائــه خدمــات محرومیــت 

ــه روســتا های محــروم ســمیرم هســتند. زدایــی ب
ــا  ــل ب ــد، تعام ــال می کنن ــتا ها دنب ــادی در روس ــای جه ــه گروه ه ــی ک ــی از اهداف ــزود: یک ــوری اف ــادی ان ــید ه س
کمیتــه امــداد امــام خمینــی و ســاخت منــزل مســکونی روســتایی بــرای مددجویــان کمیتــه امــداد اســت. تیــم درمانــی 

گروه هــای جهــادی متشــکل از پزشــک عمومــی، مامــا، مشــاور و کارشــناس بهداشــت اســت.

نخســتین شــورای اداری شهرســتان بــه مناســبت فــرا رســیدن ســال ۱400 شمســی و میــاد 
ــاون  ــت مع ــه ریاس ــج( ب ــدی )ع ــح المه ــرت اباصال ــریت حض ــم بش ــی عال ــعادت منج ــا س ب

ــد.     ــاد برگــزار گردی ــژه شهرســتان نجــف آب ــدار وی اســتاندار و فرمان
بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور نماینــده ولــی فقیــه و 
ــاد، نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای اســامی، معاونیــن  امــام جمعــه نجــف آب
فرمانــدار، بخشــداران بخــش هــای تابعــه شهرســتان، اعضــاء شــورای تامیــن و شــورای اداری 
ــان  ــتان، فرمانده ــتا شهرس ــوراهای اســامی شــهر و روس ــتان، شــهرداران و اعضــاء ش شهرس
نیروهــای نظامــی و انتظامــی و ســایر مدعویــن ضمــن رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی مصوب؛ 
نخســتین شــورای اداری شهرســتان در جــوار مــزار مطهــر شــهداء نجــف آبــاد برگــزار گردیــد.

پــس از ادای احتــرام بــه ســاحت شــهداء و بــا انجــام آییــن گاب افشــانی و اهــداء گل بــه مــزار 
شــهدا، قرائــت کام وحــی و زیــارت خاصــه بــا نــوای دلنشــین قــرآن کریــم و ســپس پخــش 
ســرود مقــدس جمهــوری اســامی ایــران،  حجــت االســام و المســلمین حــاج آقــا حســناتی 
ــا بیــان تبریــک عیــد نــوروز، اعیــاد شــعبانیه، روز ۱2 فروردیــن و باالخــص والدت حضــرت  ب
ــان )عــج( در مــورد فراهــم آوردن زمینــه ظهــور، گــره گشــایی از امــور جــاری  صاحــب الزم
مــردم، توســعه فرهنــگ ممــدوح همیــاری و دیگــر خواهــی، تجدیــد میثــاق بــا شــهدا و امــام 
ــه بــه قوانیــن نظــام مقــدس جمهــوری اســامی و تبعیــت  شــهدا در راســتای اهتمــام مجدان
از فرامیــن داهیانــه مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( و ... از جملــه توســعه و گســترش 
ــوع دوســتانه،  ــه، پیــش قدمــی در انجــام امــور خیــر و ن فرهنــگ اهــداء کمــک هــای مومنان

دســتگیری و ... بــه تبییــن موضــوع پرداختنــد.
ــون ســلطه  ــگاه نظــام اســامی در برهــم زدن ابهــت هژم ــف جای ــا توصی ــه ب  ایشــان در ادام
جهانــی از توســعه چتــر انقــاب اســامی بــه ســایر جغرافیــای جهانــی و شکســت هیمنــه نظــام 

ســلطه تبییــن وعــظ نمودنــد.
ــرون  ــران و ک ــاد و تی ــف آب ــای نج ــتان ه ــردم شهرس ــده م ــی، نماین ــر ابوتراب ــه دکت  در ادام
ــا حضــور در جایــگاه و تبریــک اعیــاد گذشــته و اعیــاد پیــش  در مجلــس شــورای اســامی ب
رو از جملــه والدت بــا ســعادت حضــرت اباصالــح المهــدی )عــج( بــر ضــرورت برنامــه ریــزی 
ــد. ــح نمودن ــی، اســتانی و شهرســتانی تصری منســجم و ســینرژیک در تمــام دســتگاه هــای مل

ــی در  ــی و قضای ــی، تقنین ــن مســئوالن اداری، اجرای ــای بنیادی ــان ضــرورت ه ــا بی  ایشــان ب
راســتای تحقــق شــعار ســال و اهمیــت رویکــرد مقتدرانــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی 
ایــران از جملــه توفقــات موثــر نظامــی، سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی و حمایــت 
ــردم و  ــرد م ــن رویک ــه تبیی ــراق و ...؛ ب ــوریه، ع ــن، س ــوم یم ــردم مظل ــذ از م ــع و ناف ناف
ــتکبار  ــی و اس ــر انقاب ــی تفک ــذر تاکتیک ــان گ ــا بی ــد و ب ــامی پرداختن ــورای اس ــس ش مجل
ــن  ــگ مستحس ــترش فرهن ــی و گس ــای جغرافیای ــران از مرزه ــامی ای ــوری اس ــتیز جمه س
ــروز و ظهــور گــردان هــای فاطمیــون و زینبیــون و تبدیــل  ــه ب مقاومــت و مجاهــدت از جمل
آن بــه لشــکرهای دارای اقتــدار فــرا منطقــه ای و قابلیــت موثــر در نبردهــای آینــده از جملــه 
بیوتروریســم و ... همــه را مرهــون اتحــاد ناگسســتنی مــردم بــا رهبــری و از بــرکات ممــدوح 

نظــام اســامی برشــمردند.
 ایشــان ایــن رویکــرد بــی نظیــر در ســطح بیــن الملــل را از نمونــه هــای بــی بدیــل تبدیــل 
ــان و  ــی( بی ــه العال ــام معظــم رهبــری )مدظل ــه مق ــه فرصــت تحــت زعامــت داهیان ــد ب تهدی
ــر ضــرورت ثبــت ایــن رخدادهــای تاریــخ ســاز در مجامــع علمــی، فرهنگــی و آکادمیــک و  ب

ــد. تحلیــل و بازبینــی آنهــا تاکیــد نمودن
ســپس دکتــر غیــور، مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بــا بیــان آمارهــای احصــاء 
شــده در موضــوع میــزان ابتــا بــه بیمــاری کرونــا و توضیــح پیــک هــای مــوج هــای اول و دوم 
و ســوم بیمــاری کرونــا و ضــرورت اتخــاذ تمهیــدات الزم ســازمانی و همگانــی و ... در محوریــت 
ــه منظــور پیــش بینــی از فــاز  کنتــرل ایــن بیمــاری پاندمیــک منحــوس و آمادگــی کامــل ب
چهــارم بیمــاری بــه بیــان رویکــرد پرداختنــد و در ادامــه خواســتار تعهــد مســتمر مســئوالن 
ــا  ــکل هــای بهداشــتی و ممانعــت از رفتارهــای آســیب زا ب ــه پروت ــت مصران ــردم در رعای و م
محوریــت رعایــت مصوبــات اباغــی ســتاد شهرســتانی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری 

کرونــا گردیدنــد.
در انتهــا مهنــدس راعــی، معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ضمــن بیــان تبریــک 
اعیــاد گذشــته از جملــه عیــد نــوروز، والدت بــا ســعادت حضــرت مهــدی )عــج( و گرامیداشــت 
ــه  ــب مطروح ــدی مطال ــع بن ــه جم ــن ب ــه حاضری ــت ب ــامی و روز طبیع ــوری اس روز جمه
پرداختنــد و بــه اجمــال مطالبــی در مــورد جایــگاه اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی 

جمهــوری اســامی ایــران در 4 دهــه اخیــر بیــان داشــتند.
ــر  ــی ب ــر و مبتن ــای موث ــن راهبرده ــا تبیی ــه ب ــتان در ادام ــورای اداری شهرس ــس ش  رئی
ــد،  ــق و گســترده شــعار ســال » تولی ــق موف ــا تحق ــد ب ــای کان نظــام در پیون اســتراتژی ه
ــری  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــروی از منوی ــرورت پی ــر ض ــا« ب ــی ه ــع زدای ــا، مان ــتیبانی ه پش
)مدظلــه العالــی( در ســایر ابعــاد از جملــه در راســتای رونــق بــازار تولیــد کاال و خدمــات اشــاره 

نمــود و بــر حــذف برنامــه ریــزی شــده و کامــل بروکراســی دســت و پاگیــر اداری، مقابلــه بــا 
ــا کاربســت  ــدن ســرمایه گــذاری ب ــد مطــول گردی ــی و کاهــش رون ظهــور امضــا هــای طای
ــد  ــع تولی ــع موان ــای ســتاد تســهیل و رف ــا و پتانســیل ه ــت ه ــع از ظرفی ــه موق ــح و ب صحی

ــد. شهرســتان توصیــف رویکــرد نمودن
 ایشــان کلیــه مســئوالن اداری و اجرایــی شهرســتان را مکلــف بــه تدویــن نقشــه راه دســتگاه 
متبــوع خــود در شهرســتان بــا محوریــت تحقــق شــعار ســال نمودنــد و بــا تقدیــر از فعالیــت 
موثــر و مســتمر نیروهــای عملیاتــی و کشــیک در ایــام نــوروز ســال ۱400 شمســی ازجملــه: 
پزشــکان، پرســتاران و کادر فهیــم بهداشــت درمــان شهرســتان، نیروهــای نظامــی و انتظامــی، 
خدمــات شــهری، اورژانــس، نیروهــای قضایــی، اصنــاف و اداره صمــت شهرســتان و ...، اهتمــام 
مجدانــه ایشــان را ســتودند و بــرای همــگان باالخــص مســئوالن آرزوی توفیــق بــرای برخــورد 
موفــق در موضــوع مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری و درمــان بیمــاری منحــوس کرونــا و صیانــت 

از جامعــه هــدف نمودنــد.
رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان در ادامــه بــا اشــاره بــه آمــار 2۵2 نفــر داوطلــب ثبــت نــام 
نهایــی شــده بــرای ششــمین دوره انتخابــات شــوراهای اســامی شــهرهای شهرســتان و زنــگ 
آغــاز بــه کار فراینــد انتخابــات ســال ۱400 شمســی از حاضریــن خواســتند بــا بهــره منــدی از 
مولفــه هــای موثــر همچــون افزایــش امیــد، شــور، مســئولیت و تعالــی و ... اجتماعــی همــگان 
را در برگــزاری انتخابــات هرچــه باشــکوهتر انتخابــات پیشــرو تشــویق و ترغیــب نمــوده و بــا 

بــروز هرگونــه احســاس یــاس، ســر خوردگــی و کرختــی اجتماعــی برخــورد نماینــد.
 در انتها با ختم صلوات جلسه شورای اداری شهرستان به اتمام رسید.

نخستین شورای اداری شهرستان 
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

                                    سخنی با خوانندگان
  بگو با خستگان ، صبح سعادت سر زد از خاور

مشام جان معطر می شود از نکهت دلبر
سحر بشگفت در دامان نرجس نوگل زهرا

تبسم می کند منجی عالم بر رخ مادر
خدایا عیدی ما را ظهور او عنایت کن

که ما را جز ظهور او نباشد حاجتی دیگر

شــهردار نجف آبــاد گفــت: هم زمــان بــا پیگیــری مراحــل قانونــی و اجرایــی فرهنگســراهای مناطــق ۳ 
و 4، بــرای احــداث فرهنگســرای آیــت اهلل عالــم نجــف آبــادی در منطقــه۵ نیــز کــه قرار اســت در ســه 
طبقــه و زیربنــای 2۱00متر مربــع ســاخته شــود، اعتبار ۱۳میلیــارد تومانی در نظر گرفته شــده اســت.

شــهرداری  خبــری  پایــگاه  خبرنــگار  بــا  مصاحبــه  در  نجف آبــادی  مغــزی  محمــد 
شــهید  فرهنگســرای  از  بعــد  کــه  فرهنگســرا  ایــن  بــرای  داشــت:  اعــام  نجف آبــاد 
ــن  ــده و در زمی ــوب ش ــج محس ــه پن ــابه در منطق ــه مش ــن مجموع ــری، دومی ــد منتظ محم
اهدایــی شــهروندان درحــال ســاخت اســت ، یــک میلیــارد تومــان از محــل اعتبــارات 
اســت. شــده  گرفتــه  نظــر  در  پــروژه  ایــن  احــداث  بــرای  تاکنــون  فرســوده  بافــت 

مغــزی بــا اشــاره بــه راه انــدازی فرهنگ ســرای خــارون در منطقــه دو طــی ســال های اخیــر گفت: 
در منطقــه۳ نیــز فرهنگســرایی در حــال ســاخت اســت و در منطقــه4 نیــز که پیشــنهاد شــورای 
ــوان فرهنگســرا  ــه عن اســامی شــهر در خصــوص بهســازی یکــی از ســاختمان های موجــود ب
مطــرح بــود، بــه دلیــل عــدم توافــق مالــک، موضــوع ادامــه مراحــل ســاخت فرهنگســرای کوثــر 
کــه پیــش از ایــن کلنگ زنــی شــده بــود، بــه طــور جــدی در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.

پیش بینی اعتبار ۱3میلیاردی برای فرهنگسرای منطقه5

 در واژگونــی خــودروی مــزدا در حوالــی پــارک کوهســتان و درکمربنــدی شــمالی  نجــف آبــاد  پنــج 
نفــر کشــته و زخمی شــدند.

ــه وقــوع ایــن  ــا اشــاره ب غفــور راســتین مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان ب
حادثــه در بامــداد شــنبه ۱4 فروردیــن ۱400 گفتــه: طــی ایــن حادثــه یکــی از سرنشــینان زن در دم 
جــان باختــه و یــک مــرد و ســه زن دیگــر مجــروح و بــه بیمارســتان شــهید محمــد منتظــری نجــف 

 آبــاد انتقــال داده شــدند.
کمربنــدی شــهید کاظمــی در شــمال نجــف آبــاد، از مســیرهای پرتــردد اســتان اســت کــه بــه دلیل 

تــردد هــم زمــان خودروهــای ســبک و ســنگین، شــاهد تصادفــات زیــادی اســت.

تصادف مرگبار

شــهردار نجف آبــاد گفــت: هم زمــان بــا ادامــه مراحــل اجرایــی فازهای مختلــف طرح عظیم گردشــگری 
کوچه بــاغ زندگــی، بــرای اراضــی اطــراف ایــن مســیر نیــز کاربری هــای مختلفــی در نظــر گرفتــه شــده 
ــا ضمــن ایجــاد ارزش افــزوده، شــاهد توســعه و تقویــت جاذبه هــای طبیعــی ایــن مســیر باشــیم. ت

امام خمینــی)ره(  خیابــان  بــا  مســیر  ایــن  تقاطــع  از  گفــت:  نجف آبــادی  مغــزی  محمــد 
عمــق  بــه  کوچه بــاغ  مســیر  طرفیــن  در  طالقانــی،  بلــوار  بــا  تقاطــع  در  آن  پایــان  تــا 
اســت. نظــر گرفتــه شــده  در  کاربری هــای مختلــف  بــا  متــر، 4پهنــه  یکصــد  حداکثــر 

مغــزی مســاحت قطعــات در نظــر گرفتــه شــده را حداقــل 2هزارمتر مربــع اعــام کــرد و ادامــه 
ــاختمان و  ــاد س ــه ایج ــد ب ــای آن می توان ــد از زیربن ــر 20درص ــه حداکث ــاک ک ــر پ داد: در ه
ابنیــه اختصــاص پیــدا کنــد، متقاضیــان می تواننــد طیــف متنوعــی از فعالیت هــای مربــوط بــه 
حــوزه گردشــگری را در عیــن حفــظ و تقویــت فضای ســبز موجــود، برنامه ریــزی و اجــرا کننــد.

تسریع در شکل گیری زیرساخت های گردشگری
ــاله  ــن س ــای چندی ــه پیگیری ه ــاره ب ــا اش ــود، ب ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ ــزی در بخ مغ
بــرای اخــذ مجــوزات قانونــی از طریــق رایزنــی بــا جهاد کشــاورزی، محیط زیســت، راه و 

شهرســازی و اســتانداری خاطــر نشــان کــرد: در مجمــوع ایــن پهنه هــا، ســقف مشــخصی بــرای 
ــاز  ــوع زمینه س ــن موض ــده و همی ــن ش ــری تعیی ــر کارب ــده در ه ــادر ش ــای ص ــداد مجوزه تع
ایجــاد رقابــت بیــن ســرمایه گذاران در ورود بــه طــرح و در نهایــت تســریع در رونــد شــکل گیری 

ــد. ــد ش ــر خواه ــورد نظ ــاخت های م زیرس
شــهردار نجف آبــاد متوســط عــرض مســیر کوچه بــاغ زندگــی را ۶0متــر عنــوان داشــت و بیــان 
ــتی،  ــع دس ــه صنای ــد و عرض ــز تولی ــل، مراک ــتخر، هت ــهربازی، اس ــه، ش ــاالر، گلخان ــرد: باغ ت ک
ــتوران از  ــنتی و باغ رس ــه س ــو، چایخان ــای گفت وگ ــی، تاالره ــی و فرهنگ ــای آموزش مجموعه ه
جملــه کاربری هایــی هســتند کــه بــرای ایجــاد در طرفیــن ایــن مســیر در نظــر گرفتــه شــده اند.

وی اعــام داشــت: در تعییــن کاربری هــا و صــدور مجوزهــای قانونــی، تــاش خواهــد شــد برخــی 
ــای  ــمت زمین ه ــه س ــتند، ب ــتری هس ــبت بیش ــه نس ــاز ب ــد ساخت و س ــه نیازمن ــا ک کاربری ه
ــردد. ــود وارد گ ــبز موج ــای س ــان و فض ــه درخت ــه ب ــن صدم ــده و کمتری ــت ش ــر هدای بای

استفاده از پروژه هم زمان با پیشرفت فاز به فاز
ــت  ــن وضعی ــریح آخری ــه تش ــو را ب ــن گفت وگ ــود در ای ــخنان خ ــش س ــن بخ ــزی آخری مغ
ــه را  ــن روی ــی، ای ــای عمران ــی طرح ه ــرد: در تمام ــام ک ــاص داد و اع ــرح اختص ــرفت ط پیش
ــت را در  ــهروندان اس ــتفاده ش ــل اس ــه قاب ــی ک ــر بخش ــه ه ــرد ک ــم ک ــرده و خواهی ــال ک دنب

ــیم. ــروژه نباش ــمی از پ ــرداری رس ــل بهره ب ــم و معط ــرار دهی ــان ق اختیارش
وی اضافــه کــرد: در طــرح عظیــم کوچه بــاغ زندگــی نیــز همیــن رویــه دنبــال شــده به طوری کــه 
ــی  ــا اســتقبال چشــمگیر شــهروندان مواجــه شــده و در بخش های قســمت های تکمیــل شــده ب
ماننــد خیابــان ســاحل در منطقــه۵، محــدوده آب ســوری و حدفاصــل خوارزمــی تــا پــل زندگــی 
نیــز بــا اتمــام فــاز اجرایــی، بــه زودی شــاهد آغــاز اســتفاده شــهروندان از زیرســاخت های ایجــاد 

شــده خواهیــم بــود.
شــهردار نجف آبــاد بیــان داشــت: تقاطــع بلــوار کشــاورز تــا کوچــه شــهید بهرامــی، محــدوده پــل 
زندگــی و ادامــه مســیر تــا حوالــی آب انبــار کله مرغــی از دیگــر قســمت های فعــال پروژه هســتند.

حفظ و تقویت جاذبه های طبیعی کوچه باغ زندگی نجف آباد

طــی تصــادف آمبوالنــس درمانــگاه دهــق با تریلی در ســه راهی هســنیجه در جــاده علویجــه، ۳نفر از 
جملــه جــواد باقریــان راننــده 42ســاله اورژانــس شهرســتان نجــف آباد، جــان خــود را از دســت دادند.

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان بــا اشــاره بــه وقــوع ایــن حادثــه در نهــم فروردیــن 
۱400 گفــت: ایــن خــودروی امــدادی، حامــل یــک مــادر بــاردار ۳4 ســاله بــه مقصــد بیمارســتان 
گلدیــس شاهین شــهر بــود کــه متاســفانه مــادر و جنیــن هفــت ماهــه اش نیــز در تصــادف جــان 

خــود را از دســت داده انــد.
منصــور شیشــه فــروش ادامــه داد: مامــای ۳2 ســاله و همــراه بیمــار کــه خانمــی ۳۹ ســاله بــود نیــز 

طــی ایــن حادثــه زخمــی شــده اند.

کشته شدن نیروی اورژانس


