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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 28  اردیبهشت 1400
شماره 107 

2
خبر کوتاه اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده در نجف آباد

ســرهنگ “محمدحســین باباکالنــی در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر گفــت: طــرح پاکســازی نقــاط آلــوده، پــس از هماهنگــی قضائی، 
توســط مامــوران پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر ودر نجــف آبــاد اجــراء شــد.

فرمانــده انتظامــی شهرســتان “نجــف آبــاد” افــزود: مامــوران انتظامــی در اجــرای ایــن طــرح، ۲ کیلــو گــرم انواع مــواد مخدر کشــف و 
۲۵ نفــر خــرده فــروش موادمخــدر و معتــاد متجاهــر را دســتگیر کردند.

ســرهنگ “باباکالنــی” در پایــان بــا بیــان اینکــه پــس از تشــکیل پرونــده، متهمــان بــه همــراه اقــالم کشــف شــده بــه مرجــع قضایــی 
تحویــل شــدند، خاطرنشــان کــرد: اجــرای طــرح پاکســازی نقــاط آلــوده همچنــان ادامــه دارد چــرا کــه ایــن طرح هــا نقــش بســزایی 

در پیشــگیری از وقــوع جــرم دارد.

ادامه از صفحه 1
جلســه هماهنگــی پایتختــی کتــاب بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان 
و بــا حضــور معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمانــدار، بخشــداران بخــش هــای تابعــه شهرســتان، 
ــه هــای  ــاد و روســای اداره هــای فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، کتابخان شــهردار شــهر نجــف آب
عمومــی شهرســتان و ...، جلســه هماهنگــی پایتختــی کتــاب شهرســتان برگــزار گردیــد و در 

خصــوص اقدامــات انجــام شــده در راســتای پایتختــی کتــاب  توضیحاتــی ارائــه نمــود .
ــت :  ــاد گف ــف آب ــالمی نج ــاد اس ــگ و ارش ــس اداه فرهن ــوی  رئی ــوح موس ــن ل ــید حس س
ــه منظــور بررســی و  ــه ادارات ب ــه کلی ــاب و ارســال ب ــی کت ــی پایتخت ــم فرهنگ ــگارش تقوی ن
ارائــه پیشــنهادات  ، برگــزاری جلســات حضــوری بــا آمــوزش و پــرورش و دهیــاران و شــواری 
ــام  ــاب ، ج ــی کت ــرح پایتخت ــن ط ــور تبیی ــه منظ ــتان ب ــتاهای شهرس ــی روس ــالمی برخ اس
ــی و جشــنواره روســتاها و عشــایر دوســتدار کتــاب  و تبییــن مجــدد طــرح  باشــگاه کتابخوان
ملــی پایتختــی کتــاب  از جملــه فعالیــت هایــی اســت کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت .

در ایــن جلســه  راعــی فرمانــدار  شهرســتان ضمــن  تیریــک عیــد ســعید فطــر و بیــان اهمیــت 
کتــاب و کتابخوانــی بــه  هــدف اصلــی پایتختــی کتــاب کــه ترویــج کتابخوانــی اســت اشــاره 
نمــود و ضمــن اشــاره مبســوط بــه محتــوای دســتور جلســه بــر ضــرورت گســترش فرهنــگ 

متعالــی کتابخوانــی و فرهنــگ ســازی اقناعــی ایــن موضــوع تصریــح نمــود .
ــاه  ــدی از م ــره من ــی در به ــق همگان ــن آرزوی توفی ــی، ضم ــدس راع ــت مهن ــن نشس در ای
ــول عیــد ســعید فطــر را تبریــک گفتنــد. ایشــان در ادامــه ضمــن اشــاره  ضیافــت الهــی، حل
ــی و  ــی کتابخوان ــر ضــرورت گســترش فرهنــگ متعال ــه محتــوای دســتور جلســه ب مبســوط ب

فرهنــگ ســازی اقناعــی ایــن موضــوع تصریــح نمودنــد و در ادامــه بــا برشــمردن پتانســیل هــای 
ــه منظــور تحقــق ایــن  ــه پیوســتارهای الزم نظیــر: پیوســتار رســانه ای ب جــاری شهرســتان ب

ــد.  موضــوع تبییــن موضــوع نمودن
مجتبــی راعــی در ادامــه بــا برشــمردن پتانســیل هــای جــاری شهرســتان بــه پیوســتارهای الزم 

نظیــر: پیوســتار رســانه ای بــه منظــور تحقــق ایــن موضــوع تاکیــد نمــود .
ــن رویکــرد ممــدوح  ــی شهرســتان از ای ــان اســتقبال همگان ــا بی ــژه  شهرســتان ب ــدار وی فرمان
اهمیــت اهتمــام مســئوالن و تشــکل هــای مردمــی شهرســتان بــا محوریــت هــم افزایــی بیشــتر 

در راســتای تحقــق پایتختــی کتــاب شهرســتان را نکتــه ای قابــل تقدیــر توصیــف کــرد .
ــرد  ــن رویک ــتان از ای ــی شهرس ــتقبال همگان ــان اس ــا بی ــتان ب ــورای اداری شهرس ــس ش رئی
ــم  ــت ه ــا محوری ــتان ب ــی شهرس ــای مردم ــکل ه ــئوالن و تش ــام مس ــت اهتم ــدوح اهمی مم
ــر  ــل تقدی ــه ای قاب ــتان را نکت ــاب شهرس ــی کت ــق پایتخت ــتای تحق ــتر در راس ــی بیش افزای

ــد.  ــف نمودن توصی
در ادامــه حاضریــن بــا بیــان دیــدگاه هــای خــود بــر اتخــاذ تمهیــدات الزم در پایتختــی کتــاب 

شهرســتان تاکیــد نمودنــد .
ــدات الزم در  ــاذ تمهی ــر اتخ ــود ب ــازمانی خ ــای س ــدگاه ه ــان دی ــا بی ــن ب ــه حاضری در ادام

ــد. ــد کردن ــتان تاکی ــاب شهرس ــی کت پایتخت

بازدید فرماندار از روند اجرای چند طرح بنیاد مسکن
ــدار، بخشــدار  معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــه همــراه معــاون عمرانــی فرمان
بخــش مهردشــت، رئیــس دفتــر نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای اســالمی، رئیس 
بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی شهرســتان و تنــی چنــد از مســئولین محلــی از رونــد اجــرای 
چنــد طــرح بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی بازدیــد و طــی آیینــی ســاختمان نمایندگــی بنیــاد 

مســکن انقــالب اســالمی در بخــش مهردشــت را افتتــاح نمودنــد.
ــای  ــروژه ه ــرای پ ــد اج ــی از رون ــد میدان ــس از بازدی ــتان پ ــت در شهرس ــی دول ــام عال مق
ــروع  ــاح و ش ــن افتت ــق در بخــش مهردشــت در آیی ــهرهای علویجــه و ده ــن مســکن ش تامی
ــد و  ــرکت نمودن ــت ش ــش مهردش ــالمی در بخ ــالب اس ــاد مســکن انق ــی بنی ــه کار نمایندگ ب
ضمــن تقدیــر از کارکنــان مشــغول بــه خدمتگــزاری، نکاتــی را بــه منظــور تســریع در ایجــاد 
ــش  ــایت اداری بخ ــتان در س ــی شهرس ــای اداری و اجرای ــتگاه ه ــی دس ــترش نمایندگ و گس

ــد. ــان نمودن مهردشــت بی
 در ایــن آییــن مهنــدس راعــی، ضمــن تقدیــر از فعالیــت ارزنــده نماینــده مــردم شهرســتان در 
مجلــس شــورای اســالمی و مهنــدس خانــی، مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی اســتان 

ــه ایشــان  ــام مجدان ــالب اســالمی شهرســتان در اهتم ــاد مســکن انق ــس بنی و بخشــدار و رئی
ــالب اســالمی در بخــش مهردشــت؛  ــاد مســکن انق ــی بنی ــازی نمایندگ ــال س ــور فع ــه منظ ب
ــش  ــتان در بخ ــی شهرس ــای اداری و اجرای ــتگاه ه ــایر دس ــی س ــاد نمایندگ ــت ایج ــر اهمی ب

ــد.  ــح نمودن مهردشــت تصری
رئیــس شــورای اداری شهرســتان بــا پیگیــری متمرکــز ایــن رویکــرد ارزنــده، خبــر از کاهــش 
هدفمنــد میــزان مراجعــات جامعــه هــدف در بخــش مهردشــت بــه مرکــز شهرســتان بــر اســاس 
ایــن رویکــرد دادنــد و افزودنــد: تــا پایــان ســال جــاری بــا توجــه بــه پیگیــری هــای مجدانــه 
ــی  ــگ زن ــاح و کلن ــاهد افتت ــد ش ــاری خداون ــه ی ــان، ب ــتان اصفه ــتان و اس ــئوالن شهرس مس
چندیــن نمایندگــی دســتگاه هــای اداری و اجرایــی شهرســتان در بخــش مهردشــت خواهیــم 
بــود. همچنیــن معــاون محتــرم اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان از روســتای کــوه لطــف 
ــد اجــرای  ــد و از رون ــدار نمودن ــاری در بخــش مهردشــت اســت، دی ــد دهی کــه روســتایی فاق
طــرح هــادی ایــن روســتا آگاهــی یافتنــد و در ادامــه دســتوراتی بــه منظــور پیگیــری بــه هیــات 

همــراه ابــالغ نمودنــد.

بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، مرکــز اصفهــان؛ مدیــر عامــل ســازمان حمــل و نقــل بــار و 
مســافر شــهرداری نجــف آبــاد در گفتگــوی اینترنتــی بــا خبــر ســاعت ۲۰ شــبکه اصفهــان بــا اشــاره 
بــه فعالیــت اتوبوس هــای نجــف آبــاد بــه اصفهــان زیرنظــر شــهرداری ایــن شــهر گفــت: در کنــار 

اتوبــوس، مینــی بــوس و تاکســی ها هــم فعالیــت می کننــد.
در  فرســوده  بوس هــای  مینــی  جایگزیــن  بــرای  افــزود:  رضایــی  رضــا 
همراهــی  بوس هــای  مینــی  مالــکان  کــه  کــرد  اقــدام  بایــد  خــط  ایــن 
می کننــد. جابجــا  مســافر  فرســوده  بوس هــای  مینــی  همــان  بــا  و  نکــرده 

ــی  ــن مین ــکان ای ــا مال ــد ب ــاد بای ــل نجــف آب ــل و نق ــاوگان حم ــازی ن ــرای نوس ــت: ب وی گف
ــرد. ــره ک ــری مذاک ــر کارب ــرای تغیی ــا ب بوس ه

کــم بــودن کرایــه، کــم شــدن مســافر، گــران بــودن بیمــه و الســتیک و تغییــر وضعیــت مینــی 
بوس هــا بــه ون یــا تاکســی از مشــکالت راننــدگان خــط نجــف آبــاد بــه اصفهــان اســت.

در خــط نجــف آبــاد بــه اصفهــان بیــش از ۲۰۰ مینــی بــوس رفــت و امــد می کردنــد، امــا در 
حــال حاضــر فقــط ۵۰ مینــی بــوس در ایــن خــط فعــال اســت و هــر مینــی بــوس هفتــه ای 

یــک بــا ر ســهم تــردد در ایــن خــط را دارد.

مشکل رانندگان مینی بوس خط نجف آباد برطرف می شود؟
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باسالم و تحیات
 روابــط عمومــی، نمــادی اســت برآمــده از دل نیــازای فرهنگــی، اجتماعــی اقتصادی و سیاســی 
ــه  ــد ب ــزاری  مفی ــن در مســیر مطلوبیــت  و کارآمــدی ســازمان و اب رکنــی کلیــدی و بنیادی
منظــور برقــراری و تســهیل  ارتباطــات و تعامــالت دو ســویه فیمابیــن قلــه هــرم ســازمان بــا 
مخاطبــان دورن و بــرون ســازمانی.  روابــط عمومــی مجموعــه اي مهــم و تاثیرگذار در ســازمان 
اســت کــه ارائــه دهنــده خدمــات ارزنــده و راهگشــا بــه مــردم اســت. پدیــده جهانــی شــدن 
ارتباطــات و اطالعــات باالخــص در هــزاره ســوم، شــیوه هــا و کارکردهــای روابــط عمومــی را 
بــه نحــوی در خــور و بســیار ژرف تحــت تأثیــر قــرار داده و نــگاه هــای علمــی و تخصصــی تــر 
بــا محوریــت مهندســی اجتماعــی در پیونــد بــا ابــزار دانــش و هنــر را بــه ایــن حرفــه راهبردی 
بــه منظــور بهــره منــدی صحیــح و موثــر تــر از شــیوه هــای مبــرز و موثــر اطــالع رســانی بــه 
ســبب پاســخگویی و اقنــاع مخاطبیــن و ایفــای شایســته وظایــف رســالت هــای کاری مــورد 
انتظــار درایــن حــوزه بســیط را بــه نیــازی مبــرم و ضرورتــی اجتنــاب ناپذیــر مبــدل ســاخته 
اســت. بــی تردیــد نــام گــذاری ۲7  اردیبهشــت بــه نــام “ روز ارتباطــات و روابــط عمومــی “ 
فرصتــی ارزنــده بــرای قدردانــی شایســته از زحمــات فعــاالن و زحمــت کشــان ایــن عرصــه و 
ایجــاد یــک فضــار کاری همگرایــی عمومــی در مســیر تغیییــر نگــرش هــا ، باورهــا، و ذهنیــت 
ــن  ــر بخــش اســت و همچنی ــتراتژی و اث ــه اس ــن حرف ــت ای ــگاه و منزل ــه جای ــا نســبت ب ه
ایجــاد کننــده تحــرک بیشــتر در بیــن مدیــران ، دســت انــدرکاران و باالخــص مدیــران روابــط 

عمومــی در راه کمــک بــه رشــد و بالندگــی و پویایــی بیــش از پیــش ایــن نهادمدنــی.
ــار ،  ــار ایث ــاد ، دی ــتان نجــف آب ــردم شــریف شهرس ــزار م ــوان خدمتگ ــه عن ــز ب ــب نی اینجان
علــم ، احســان و انصــاف بــا تبریــک ایــن روز بــه همــه فعــاالن و تالشــگران عرصــه گشــترده 
روابــط عمومــی و اطــالع رســانی  بــه ویــزه مدیــران و کارشناســان  شــاغل در روابــط عمومــی 
دســتگاه هــای اداری و اجرایــی اســتان و شهرســتان، توفیقــات روز افــزون ایــن عزیــزان را از 

درگاه حضــرت باریتعالــی مســالت مــی نمایــم. مهرتــان پایــا و عزتتــان پاینــده بــاد.
مجتبی راعی معاون استاندار فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد

حریق عمدی یک دستگاه سواری پراید     

ســرهنگ »محمــد حســین باباکالنــی«، اظهــار کــرد: شــب گذشــته مأمــوران کالنتــری ۱۱ نجــف آبــاد حیــن گشــت زنــی متوجــه 

حریــق عمــدی یــک دســتگاه ســواری پرایــد شــده کــه متهمــان بــا رؤیــت مأمــوران بــا موتورســیکلت از محــل متــواری می شــوند.

فرمانــده انتظامــی نجــف آبــاد بــا اشــاره بــه دســتگیری هــر دو متهــم در یــک عملیــات ضربتــی، افــزود: متهمــان کــه یک مــرد و یک 

زن بودنــد بــه مقــر پلیــس منتقــل شــده و در بازجویی هــای تخصصــی مشــخص شــد علــت حریــق عمــدی، داشــتن اختــالف بــا 

راننــده پرایــد بــوده کــه متهمــان جهــت ســیر مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضائی شــدند.

پیام معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد
 به مناسبت فرا رسیدن روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

در پــی تمــاس شــهروندان بــا ســامانه ۱۲۵ مبنــی بــر انفجــارو آتــش ســوزی 
ــش  ــمالی ، آت ــان منتظــری ش ــع در خیاب ــروش کپســول گازمای ــی ف نمایندگ
نشــانان بــا ۵ دســتگاه خــودرو اطفائیــه ازایســتگاههای  شــماره ۲و۳و۴و۵و۱و 

بــه محــل حادثــه اعــزام گردیدنــد.
آتشــیار حســنعلی امیــر کاوه سرپرســت ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنی 
شــهرداری نجــف آبــاد تصریــح کــرد : پــس از ۲ ســاعت تــالش آتــش نشــانان 
حریــق اطفــاء و از ســرایت آن بــه مغــازه هــا و منــازل مجــاور جلوگیــری شــد .

ــب ســقف محــل  ــث تخری ــه باع ــود ک ــه حــدی ب ــق  ب شــدت انفجــار و حری
گردیــد و متاســفانه در ایــن حادثــه دو نفــر ازآتــش نشــانان دچــار ســوختگی 
شــدند کــه توســط عوامــل اورژانــس بــه بیمارســتان شــهید محمــد منتظــری 
ــه بیمارســتان ســوانح ســوختگی امــام موســی کاظــم  منتقــل و پــس از آن ب

اصفهــان اعــزام شــدند.
امیــر کاوه گفــت : امیدواریــم بــا رعایــت اصــول ایمنــی در خصــوص نگهــداری 

،حمــل و اســتفاده ازکپســول گاز دیگــر شــاهد چنیــن حوادثــی نباشــیم.
ــده  ــو ش ــان مح ــواده ایش ــرام خان ــه احت ــدوم ب ــانان مص ــش نش ــر آت تصاوی
ــارک از  ــب های مب ــن ش ــزان در ای ــن عزی ــرای ای ــالمت ب ــت،با آرزوی س اس

ــد. ــروم نکنی ــان را مح ــش ایش ــای خوی دع

انفجار وحریق انبار و نمایندگی فروش کپسول گازمایع
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سرپرســت ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری نجف آبــاد گفــت: در ســال گذشــته، 
پرســنل ایســتگاه های پنج گانــه ایــن ســازمان بــه بیــش از هــزار و یکصــد و چهــل مــورد حریــق و 
حادثــه در نقــاط مختلــف شــهر رســیدگی کردنــد کــه از ایــن میــزان، حدود۴۶۰فقــره آتش ســوزی 

بــوده و بیــش از ۶۸۰مــورد بــه انــواع حــوادث مربــوط می شــده اســت.
ــروز  ــگار پایــگاه خبــری شــهرداری، بیشــترین دلیــل ب ــا خبرن حســنعلی امیــر کاوه در مصاحبــه ب
ــرق در  ــی ب ــرد: اتصال ــه ک ــت و اضاف ــورد دانس ــت گاز در 7۱ م ــال۹۹ را نش ــوزی های س آتش س
۶۳مــورد، انتقــال حــرارت در ۶۰فقــره و طــی مواردی مانند ســرایت حریق، جوشــکاری و برشــکاری، 
ــروز آتش ســوزی های  ــل ب ــر عل ــن از دیگ ــورد نشــت بنزی ــای عمــدی و ۳۴ م ــره دخالت ه ۵۰ فق

ایــن مــدت هســتند.
امیــرکاوه بیشــترین کاربــری اماکــن دچــار حریــق شــده را محــل جمــع آوری ضایعــات بــا ۱۱۶مورد 
اعــالم کــرد و اظهــار داشــت: خــودرو و موتورســیکلت در کنــار اماکــن مســکونی بــا آمــار مســاوی 
۸۰مــورد، فضاهــای ســبز و بــاغ و مزرعــه بــا 7۲فقــره، اماکــن تجــاری و اداری بــا حدود چهــل نمونه، 
ــا نزدیــک بــه ۲۱ فقــره، دیگــر  گاز پیک نیکــی و کپســول گاز بــا ۳۰فقــره و کارگاه و کارخانه هــا ب

فراوانی هــای شــاخص در بیــن انــواع کاربری هــا را تشــکیل داده انــد.
نجات 225 شهروندان از حوادث مختلف

ــه آمــار نجات یافتــگان از حــوادث ســال گذشــته  امیــرکاوه، بخــش دیگــری از صحبت هایــش را ب
اختصــاص داد و گفــت: در ایــن مــدت بیــش از ۲۲۵ شــهروند از حــوادث مختلــف نجــات داده شــده 
ــی شــده اند و متاســفانه شــانزده  ــه اورژانــس و مراکــز درمان و ۱۶۹مصــدوم ایــن حــوادث نیــز روان
ــه حــوادث تصــادف و  ــوط ب ــا مرب ــر آن ه ــد کــه ۹نف ــز جــان خــود را از دســت داده ان شــهروند نی

ــد. ــودرو بوده ان ــی خ واژگون
سرپرســت ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری نجف آبــاد، از وقــوع بیــش از یکصــد 
تصــادف و واژگونــی خــودرو در همیــن بــازه زمانــی ســخن گفــت و بــا اعــالم ســهم 7۰درصــدی 
مصدومــان ایــن حــوادث از کل مصدومــان ســالیانه، ادامــه داد: مزاحمــت حیوانــات وحشــی و مــوذی 
بــا ۲۹۰ مــورد، حبــس در اماکــن، آسانســور و خــودرو بــا ۱۳۰ مــورد، نشــت ســوخت خــودرو در 
۲۴مــورد، ۱۸فقــره ســقوط درخــت، ۱۳ مــورد ســقوط از ارتفــاع و هشــت فقــره گیرافتادن در کــوه از 

دیگــر حــوادث پرتکــرار ایــن مــدت بوده انــد.
وی در پایــان بیشــترین تعــداد حریــق و حادثــه رســیدگی شــده در این مــدت را مربــوط به منطقه۲ 
بــا ســیصد و چهــار مــورد دانســت و خاطــر نشــان کــرد: منطقــه یــک بــا حــدود ۲۹۰مــورد، منطقــه 
ســه بــا ۱۸۱، منطقــه چهــار بــا ۱7۸ و منطقــه پنــج بــا ۱۶۱ مــورد، جایگاه هــای بعــدی را از ایــن 

لحــاظ بــه خــود اختصــاص داده اند.

رسیدگی به بیش از 1109حریق و حادثه در سال 1399

حریق اصطبل و کارگاه تولید مقوا

در پــی تمــاس شــهروندان بــا ســامانه ۱۲۵ ســتاد فرماندهــی ســازمان آتــش نشــانی  مبنــی حریــق دامــداری و کارگاه تولیــد 
ــه  ــا ۵ دســتگاه خــودرو اطفائیــه ســنگین از ایســتگاه هــای مربوطــه ب مقــوا در محــدوده میــدان دانشــجو، آتــش نشــانان ب

محــل حادثــه اعــزام گردیدنــد .
آتشــیار حســنعلی امیــر کاوه سرپرســت ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنی شــهرداری نجف آبــاد در این باره افــزود : آتش 
ســوزی در اصطبلــی در  خیابــان زعفرانیــه واقــع در میدان دانشــجو رخ داده بود و به کارگاه تولید مقوا مجاور ســرایت کرده بود .

در همــان ابتــدا آتــش نشــانان بــا اســتفاده از دســتگاه تنفســی وارد محــل حریــق شــده و از گســترش حریــق جلــو گیــری 
وحریــق را اطفاءکردنــد. امیــر کاوه در پایــان گفــت: متأســفانه در ایــن حادثــه یــک رأس اســب تلــف شــد.

بررسی تدوین سند راهبردی توسعه اشتغال 
بــه ریاســت معــاون اســتاندار فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور معــاون برنامــه ریــزی و توســعه 
فرمانــدار و روســای اداره هــای صنعــت، معــدن تجارت؛ تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی؛ جهاد کشــاورزی؛ 
تامیــن اجتماعــی؛ آموزشــکده فنــی و حرفــه ای؛ میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی و 
ســایر اعضــاء مدعــو؛ کارگــروه اشــتغال شهرســتان بــا محوریــت بررســی و تدویــن ســند راهبــردی 
توســعه اشــتغال شهرســتان برگــزار گردیــد. در این مراســم مهنــدس راعی، بــا آرزوی توفیــق همگانی 
در بهــره منــدی مضاعــف از فیوضــات مــاه مبــارک رمضــان، مــاه ضیــات الهی؛ پیشــاپیش حلــول عید 
ســعید فطــر را بــه حاضریــن تبریــک و تهنیــت گفتنــد و با اشــاره مبســوط به پتانســیل هــای بالفعل 
و بالقــوه شهرســتان از جملــه قــرار گرفتــن شهرســتان نجــف آبــاد در رتبــه دوم اســتان از منظر حجم 
و تعــدد دانشــگاه و دانشــجو؛ گســتردگی و راهبــردی بــودن کارخانــه هــا و صنایــع واقــع در عرصــه 
شهرســتان؛ توســعه اســتراتژیک شــهرک هــا و مناطــق صنعتــی شهرســتان؛ وجــود مجموعــه هــای 
عظیــم دانــش بنیــان، و ... ، افزودنــد: شهرســتان نجــف آبــاد مــی بایســت عــالوه بــر ســند راهبــردی 
توســعه اشــتغال شهرســتان، مبــادرت بــه تهیه ســند چشــم انــداز صنعتــی بــا محوریــت اداره صمت، 
تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی، دانشــگاه هــا و مراکــز آمــوزش عالــی و باالخــص موسســات مالــی و 
اعتبــاری و بانــک هــا بنمایــد. ایشــان بــا اشــاره بــه آمــار احصــا شــده از موسســات مالــی و اعتبــاری 
ــد تســهیل اعطــای  ــر رون ــی؛ ب ــک هــای شهرســتان در موضــوع شــاخص هــای اســتانی و مل و بان
تســهیالت تشــویق و کارآمــد بــرای توســعه صنایــع تاکیــد و تصریــح نمودنــد و افزودنــد: الزم اســت 
موسســات مالــی  اعتبــاری و بانــک هــای شهرســتان در راســتای پرداخــت تســهیالت در راســتای 
ایجــاد اشــتغال و توســعه پایدار شهرســتان آســیب شناســی الزم را معمــول و راهبردهای موثــر و الزم 
را اتخــاذ نماینــد. رئیــس شــورای اداری شهرســتان بــا اشــاره بــه مولفــه هــای برجســته پیــش نویــس 

ســند توســعه راهبــردی اشــتغال شهرســتان، نــگاه بــه مجموعــه هــای تولیــدی ُخــرد بــا عنایــت بــه 
گفتمــان جــاری مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( را ســتودند و ایــن رویکــرد مستحســن را 
نشــان از دور اندیشــی ایشــان و همســو بــا رونــد اجــرای برنامــه هــای اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت از 
تولیــد بومــی و ملــی برشــمردند. مقــام عالــی دولــت در شهرســتان، در ادامــه بیــان داشــتند: رســالت 
اداره هــای تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی و صمــت شهرســتان، تشــویق بخــش خصوصــی و تعاونــی هــا 
باالخــص در راســتای تولیــد مجموعــه هــای ُخــرد صنعتــی بــا محوریــت اشــتغال زایــی پویــا و پایــا 
مبتنــی بــر برآینــد هــای گســترده توســعه پایــدار اســت. ایــن رویکــرد بــا توجــه بــه تغییــرات اقلیمی 
اســتان و باالخــص شهرســتان مــی بایســت در راســتای کاهــش مهاجــرت روســتائیان از روســتاها بــه 
شــهرها و فــزون بخشــی کیفیــت زندگــی در روســتاها عمــل نمایــد. توســعه ای کــه هــدف اصلــی آن 
صیانــت و ســیادت از محیــط زیســت و منابــع طبیعــی باشــد و آنــرا همچــون یــک امانــت پــاس بدارد 
و از دخــل و تصــرف در آن مجدانــه ممانعــت نمایــد. ایشــان همچنیــن بــر ضــرورت برنامــه ریــزی 
بــرای آمــوزش نیــروی کار مــورد نیــاز واحــد هــای صنعتــی و تولیــدی شهرســتان و ترویــج فرهنــگ 
متعالــی کار تصریــح نمودنــد. در ادامــه روســای بانــک هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری مدعــو بــه 
ارائــه گزارشــات خــود در چارچــوب دســتور کار جلســه پرداختنــد و ضمــن تصریح بر تســهیل مشــی 
جــاری در پیونــد بــا چشــم انــداز ســند توســعه راهبــردی اشــتغال شهرســتان بــر حمایــت گســترده 
و اســتراتژیک خــود در راســتای  تحقــق مجدانــه شــعار »تولیــد، پشــتیبانی هــا، مانــع زدایــی هــا« 
تصریــح نمودنــد. در انتهــا دیگــر اعضــا بــه تبییــن سیاســت هــا و راهبردهــای اتخــاذ گردیده دســتگاه 

هــای متبــوع خــود پرداختنــد.
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                                                                    معارفه سرپرست جدید معاونت خدمات شهری شهرداری نجف آباد
ــران ســتادی شــهرداری  ــا حضــور نایــب رییــس وعضــو شــورای اســالمی شــهر ، شــهردار، معاونیــن و تنــی چنــد از مدی ب
نجــف آبــاد مراســم معارفــه سرپرســت جدیــد معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری نجــف آبــاد در دفتــر شــهردار نجــف آبــاد 

برگــزار گردیــد.
در ایــن برنامــه مهنــدس محمــد مهــدی فردوســی مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد 
بــا حفــظ ســمت  بــه عنــوان سرپرســت  جدیــد معاونــت خدمــات شــهری نجــف آبــاد معرفــی و جایگزیــن ســهراب بیگدلــی 

گردیــد کــه بــه افتخــار بازنشســتگی نایــل شــده اســت.

شــهید حســینعلی صفــری، در پنج ســالگی مــادرش را از دســت داد و مدتــی بعــد، پــدرش کــه 
نیــروی ژاندارمــری بــود، در میان ســالی بــر اثــر ابتــال بــه ســرطان فــوت کــرد.

در ۱۸ســالگی، دیپلــم ریاضــی اش را در تهــران گرفــت و چــون تــوان تامیــن هزینــه تحصیــل 
ــری  ــکده افس ــد، وارد دانش ــواده باش ــرج خان ــت کمک خ ــت و می خواس ــگاه را نداش در دانش
شــد و بــا مــدرک لیســانس، در ژاندارمــری شــهرهایی ماننــد تهــران، اصفهــان، شــیراز و آبــادان 

خدمــت کــرد.
ســال۵۴، محمــد بــرادر هجــده ســاله اش کــه جــزء دانش آمــوزان ممتــاز بــود، طــی تصادفــی 
ــر  ــی دیگ ــز، حیدرعل ــالب نی ــروزی انق ــس از پی ــی پ ــد و مدت ــال بع ــار س ــپرد. چه ــان س ج
بــرادرش کــه در هفــده ســالگی بــه نیروهــای ســاتجا  پیوســته بــود، طــی تصادفــی فــوت کــرد.

حســینعلی کــه همیشــه دنبــال تهذیــب نفــس بــود، بــرای حضــور در هیات هــای مذهبــی و 
کمــک بــه محرومــان، پیش قــدم می شــد. ۲ ســال قبــل از انقــالب، بــا هزینــه شــخصی، چاهــی 
را در روســتای جالل آبــاد حفــر کــرد و بیشــتر اوقــات فراغتــش را بــه رفــع و رجــوع مشــکالت 

مــردم اختصــاص مــی داد و بــه چهــره ای محبــوب در بیــن مــردم تبدیــل شــد.
ســال۵۹، فرماندهــی پاســگاه ژاندارمــری نجف آبــاد را بــر عهــده گرفــت و بــا شــروع 
جنگ تحمیلــی، اولیــن دوره منظــم آموزش هــای نظامــی را بــا حضــور صدهــا نیــروی 
ــدود  ــا ح ــام دوره، ب ــد از اتم ــه بع ــرد. بالفاصل ــزار ک ــاد برگ ــمال غرب نجف آب ــب، در ش داوطل

ــاند. ــادان رس ــه آب ــه ذوالفقاری ــودش را ب ــی، خ ــخت و طوالن ــیری س ــرو و از مس ۳۰۰نی
ــوی پیشــروی  ــه کمــک شــناختی کــه از منطقــه داشــت، جل ســروان حســینعلی صفــری، ب
ــکند.  ــادان را بش ــرۀ آب ــت، محاص ــد داش ــه قص ــت و در ادام ــی را گرف ــای بعث ــتر نیروه بیش
شــهید صفــری، بعــد از حــدود ســه ماه حضــور در منطقــه و فرماندهــی اقدامــات شناســایی و 
ایذایــی، شــامگاه ۱۸ دی۵۹ در ۳۳ســالگی در تپه هــای »َمــَدن« از نقــاط اســتراتژیک مســلط 

ــه شــهادت رســید. ــاد، ب ــه عنــوان اولیــن شــهید کادر انتظامــی نجف آب ــادان، ب ــه آب ب
ــرادر کوچک تــر شــهید صفــری، در ۲۵ ســالگی  چهــار ســال بعــد در اســفند۶۳ نیــز، علــی ب

طــی عملیــات بــدر در جزایــر مجنــون بــه شــهادت رســید.
ســاتجا: ســازمان انقالبــی توده هــای جمهــوری اســالمی کــه توســط شــهید محمــد منتظــری 
ــی گروه هــای مســلح، ســپاه  بنیان گــذاری شــده بــود و مدتــی بعــد بــا ادغــام در برخ

ــتند. ــان گذاش ــداران را بنی پاس

بــه دنبــال مصدومیــت موســی کریمیــان و رســول منتظــری دو آتــش نشــان نجــف آبــادی در 
آتــش ســوزی و انفجــار انبــار کپســول گاز مایــع، شــهردار و رییــس شــورای شــهر بــه همــراه 

تعــداد دیگــری از مســئوالن، از ایــن دو آتــش نشــان شــجاع تقدیــر کردنــد.
در حادثــه مذکــور کــه بــا حضــور ۵ خــودروی آتــش نشــانی و مهــار حادثــه بعــد از دو ســاعت 

تــالش همــراه بــود، انفجــار کپســول هــای گاز، آتــش نشــانان را بــا خطــر جــدی

ــازل مجــاور  ــا و من ــازه ه ــه مغ ــق، از ســرایت آن ب ــن حری ــع ای ــه موق ــار ب ــرد. مه مواجــه ک

ــرد ــری ک جلوگی

عیادت و قدردانی از آتش نشانان ایثارگر

اولین شهید کادر انتظامی نجف آباد
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وعده احداث موزه دفاع مقدس در نجف آباد

شــهردار نجــف آبــاد گفــت: پیــش بینــی طراحــی و احــداث مــوزه دفــاع مقــدس توســط مدیریــت شــهری صــورت گرفتــه اســت. 

جانمایــی و مطالعــات ایــن پــروژه مهــم فرهنگــی و ایثــار و شــهادت در حــال انجــام بــوده و بــه زودی و آینــده نزدیــک شــاهد آغــاز 

عملیــات ایــن طــرح خواهیــم بــود.

محمــد مغــزی ادامــه داد: خانــه شــهیدان حجتــی بــه عنــوان خانــه ایثــار نجــف آبــاد و خانــه آیــت اهلل میرســید علــی آیــت نجــف 

آبــادی نیــز بــه عنــوان خانــه علــم نجــف آبــاد، در دســت مرمــت و نوســازی قــرار گرفتــه انــد.

معــاون امــور زیربنایــی و حمــل و نقــل شــهرداری نجف آبــاد گفــت: طــی ســال۹۹، در مجمــوع بیش 
از ۴۲۸هزارمترمربــع آســفالت در ســطح شــهر انجــام شــده کــه از ایــن میــزان، ۶۱درصــد معــادل 

۲۶۳هزارمترمربــع بــه صــورت آســفالت معابــر خاکــی و جدیداالحــداث بــوده اســت.
ــکل  ــه ش ــفالت ریزی ب ــن آس ــع از ای ــزار مترمرب ــت ه ــاه و هف ــد و پنج ــل: یکص ــدی فاض مه
روکــش معابــر بــوده کــه ۳7درصــد کل آســفالت را بــه خــود اختصــاص داده و ۲درصــد نیــز 

ــری انجــام شــده اســت. ــه شــکل لکه گی ــع ب ــادل ۸۳۰۰مترمرب مع

ــع پیاده روســازی در  ــع زیرســازی و بیــش از ۲۳هزارمترمرب ــه انجــام ۳۴۲هزارمترمرب فاضــل ب

ایــن مــدت اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: بالــغ بــر ۸۸هزارمترمکعــب خاکبــرداری و خاکریــزی، 

ــرای  ــر اج ــش از ۱۳۰۰مت ــذاری و بی ــر جدول گ ــذاری، ۲۵هزارمت ــر کانیوگ ــرای ۴۸۰۰مت اج

دال، قطعــات یــو شــکل و نیوجرســی از دیگــر اقدامــات انجــام شــده طــی ایــن مــدت هســتند.

اجرای 428هزارمترمربع آسفالت در نجف آباد

نماز عید سعید فطر در نجف آباد

حمله مسلحانه به محیط بانان قمیشلو
ــنبه ۲۰  ــب دوش ــه ش ــلو، نیم ــش قمیش ــات وح ــگاه حی ــی و پناه ــارک مل ــل از اداره پ ــه نق  ب
ــا  ــلو ب ــی قمیش ــارک مل ــک در پ ــی خرس ــگاه محیط بان ــت پاس ــودروی گش ــت۱۴۰۰ خ اردیبهش
ــد. ــان می کنن ــب آن ــه تعقی ــدام ب ــین اق ــا دو سرنش ــل ب ــیکلت تری ــتگاه موتورس ــک دس ــاهده ی مش

متخلفیــن موتورســوار کــه مجهــز بــه ســالح گــرم و پروژکتــور بودنــد پــس از آگاهــی از تعقیــب 
محیط بانــان بــه ســمت خــودروی ســازمانی تیرانــدازی کــرده و در همیــن حیــن نــور پروژکتــور را 

ــد. ــه ســمت راننــده می گیرن مســتقیم ب

ایــن اقــدام متخلفــان بــا توجــه بــه ناهمــواری منطقــه منجــر بــه واژگونــی خــودروی پیــکاپ شــد و 
آســیب دیدگی دو محیط بــان ایــن پــارک از ناحیــه کتــف و کوفتگــی شــدید بــدن آنــان را در پــی 
داشــت.پس از ایــن حادثه متخلفان شــکار متواری شــدند و تحقیقات برای شناســایی آنان ادامــه دارد.

منطقــه حفاظــت شــده قمیشــلو کــه در شــمال نجــف آبــاد ولــی در حــوزه اســتحفاظی شهرســتان 
تیــران و کــرون قــرار گرفتــه، میزبــان گونــه هــای متنــوع جانــوری همچــون آهــو اســت و بــرای 

شــکارچیان، جذابیتــی خــاص دارد.
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رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجــف آبــاد هدایــت پایــان نامه هــا بــه ســمت مســائل کاربــردی 
کشــور را ضــروری دانســت و افــزود: در واحــد نجــف آبــاد ســاالنه حــدود ســه هــزار پایــان نامــه دفــاع 
مــی شــود کــه درصــد قابــل قبولــی از از آن ها چــه در زمینه علوم انســانی و چــه در رشــته  های فنی و 
مهندســی بــه ســمت حــل مســئله رفتــه و همــواره دانشــجویان را بــه ایــن ســمت هدایت مــی کنیم.

نقــش بــا اشــاره بــه کســب ۹ مقــام برگزیــده واحــد نجــف آبــاد در هشــتمین جشــنواره فرهیختــگان 
امســال، اظهــار کــرد: ایــن جشــنواره بــه عنــوان مرجــع ارزیابــی فعالیت هــای پژوهشــی و فناورانــه 
واحدهــای دانشــگاه های آزاد اســالمی کشــور، هــر ســال برگــزار مــی شــود کــه در جشــنواره هشــتم، 
واحــد نجــف آبــاد مشــابه ســال قبــل بــا ۹ عنــوان برگزیــده جایــگاه خــود را حفــظ کــرد و بــه عنــوان 

مقــام نخســت در کشــور انتخــاب شــد.
ــوآوری و  ــراهای ن ــد و س ــز رش ــت مراک ــذار و مســئله محور، فعالی ــاخص های پژوهشــی اثرگ وی ش
محصــوالت فناورانــه را از جملــه دالیــل موفقیــت و برتــری ایــن دانشــگاه در هشــتمین جشــنواره 
فرهیختــگان عنــوان کــرد و گفــت: در ایــن جشــنواره محورهــای متنــوع مــورد ارزیابی قــرار می گیرد 
و در مجمــوع حــدود ۱۸۵۰ اثــر از کل کشــور جهــت داوری بــه ســازمان مرکــزی ارســال شــد کــه 7۰ 

ــده انتخاب شــدند. برگزی
نقــش در توضیــح محورهــای مــورد ارزیابــی ایــن جشــنواره، تصریــح کــرد: تحقیقــات اعضــای هیات  
علمــی اعــم از طرح هــای پژوهشــی، پایان نامه هــا و رســاله ها کــه بــه فنــاوری خــاص رســیده اســت، 
کتــاب، اختــراع، اکتشــاف، نــوآوری، عضویــت در مجالت علمی، عضویــت در هیئت تحریریه نشــریات 
علمــی، میــزان ارجاعــات بــه مقاالت فــرد و ... از شــاخص های انتخاب برگزیدگان این جشــنواره اســت.

وی یــادآور شــد: از جملــه شــاخص های اصلــی کــه موجــب انتخــاب دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد 
نجف آبــاد بــه  عنــوان واحــد برتــر شــد، شــاخص های پژوهشــی ماننــد پژوهش هــای کیفــی، اثرگــذار 
و مســئله محور، شــاخص های فنــاوری از جملــه مراکــز رشــد، ســراهای نــوآوری، محصــوالت فناورانه، 
تبدیــل علــم بــه ثــروت از طریــق بــه  کارگیــری فناوری هــای جدیــد و شــاخص و ارتبــاط مؤثــر بــا 

صنعــت و جامعــه بــوده اســت.

کمک 17 میلیونی گروه شهید بلباسی به نیازمندان     

بــه همــت گــروه جهــادی شــهید بلباســی حــوزه مقاومــت بســیج حضــرت زهــرا نجــف آبــاد و  همراهــی خیریــن، همزمــان بــا 

عیــد ســعید فطــر نزدیــک بــه ۱7 میلیــون تومــان بســته هــای حمایتــی، بیــن نیازمنــدان توزیــع شــد.

در ایــن مرحلــه دو راس گوســفند ذبــح شــده بــه مبلــغ ۶ میلیــون تومــان، ۶۰۰ هــزار تومــان کارت نــان، ۸ میلیــون تومــان 

موادغذایــی و ۲ میلیــون تومــان وجــه نقــد توســط خیریــن تهیــه و توزیــع شــده اســت.

دفاع ساالنه حدود سه هزار پایان نامه در دانشگاه آزاد نجف آباد

8 زخمی در تصادف در نجف آباد

عبــاس عابــدی ســخنگوی مرکــز اورژانــس اســتان اصفهــان گفــت: طــی تصــادف رخ بــه رخ وانت 
مــزدا و پیــکان در نجــف آبــاد کــه حوالــی ســاعت ۴ عصــر شــنبه ۲۵ اردیبهشــت ۱۴۰۰ گــزارش 
داده شــد، ۸ نفــر شــامل چهــار مــرد، دو زن و دو کــودک زخمــی و بــه بیمارســتان فاطمــه زهــرا 

نجــف آبــاد انتقــال داده شــدند.
ــن وضعیــت  ــل آن و آخری ــه، دلی ــه محــل حادث ــر، اشــاره ای ب ــن خب ــوز: در مت ــاد نی نجــف آب

ــان نشــده اســت. مصدوم

کارگاه توجیهی طرح تواصی نجف آباد

حــوزه مقاومــت بســیج حضــرت معصومــه ســالم اهلل علیهــا ، کارگاه یــک روزه توجیهــی طــرح 
تواصــی را بــا حضــور حجــت االســالم احمــدی را برگــزار نمــود.

مســئول نمایندگــی ولــی فقیــه در ناحیــه نجــف آبــاد، برنامــه کارگاه را بــا بیــان واقعــه ثقیفــه و 
رفتــن حضــرت زهــرا ســالم اهلل علیهــا درب منــازل انصــار و اصحــاب بــه مــدت ۴۰ شــب و واقعــه 

غصــب فــدک و یــادآوری خطراتــی کــه اســالم را تهدیــد میکنــد شــروع کردنــد.
ــرایط  ــردن ش ــخت ک ــل وس ــار آوردن از داخ ــمن فش ــای دش ــه ه ــی از توطئ ــد یک وی افزودن
اقتصــادی مــردم مــی خواهــد فروپاشــی کشــور و نظــام را از داخــل انجــام دهنــد چــون میداننــد 
کــه نمیتواننــد از بیــرون نفــوذ کننــد و بــا ایــن فشــار هــا شــرایط را بــه ســمتی ببرنــد کــه مــردم 

بــه حکومــت پشــت کننــد و پــای صنــدوق هــای رای حاضــر نشــوند.
ایشــان در خصــوص طــرح تواصــی و طــرح چهــره بــه چهــره خاطــر نشــان کردند کــه هرکــدام از 
مــا بــا اقتــدا بــه حضــرت زهــرا ســالم اهلل علیهــا وبــا امیــد آفرینــی و بیــان دســتاوردهای انقــالب 
وپاســخ بــه شــبهات ۴۰ نفــر را روشــنگری کــرده و ترغیــب کنیــم کــه پــای صنــدوق هــای رأی 

ــوند حاضر ش
و بدانیــم کــه ایــن حضــور مــردم در پــای صنــدوق هــای رای تمــام توطئه هــای دشــمن را خنثی 
میکنــد و بــا درک حساســیت مســئله، پــای کار باشــیم وبــا رمــز یــا زهــرا )ســالم اهلل علیهــا( ایــن 

طــرح را شــروع کنیم.
وی با پاسخ به شبهات و معرفی کتاب صعود ۴۰ ساله کارگاه را به پایان رساندند

مشارکت 1200نفر در جلسات جزءخوانی قرآن

 مســئول اجرایــی جلســات جــزء خوانــی قــرآن کریــم در نجــف آبــاد، از برگــزاری بیــش از ۱۲۲ 
جلســه هفتگــی جــزء خوانــی ویــژه کــودکان و نوجوانــان در ایــام مــاه مبــارک رمضــان، بــا حضور 

نزدیــک بــه ۱۲۰۰ نفــر خبــر داد.
ــا  ــا عنــوان »نســیم رحمــت« و ب حجــت االســالم مجیــد رجایــی گفــت: در ایــن طــرح کــه ب
مشــارکت حــوزه علمیــه خواهــران و بــرادران شهرســتان بــا هــدف قرائــت قــرآن و بیــان معــارف 

دینــی برگــزار شــد، جوایــزی نیــز بــه تعــدادی از شــرکت کننــدگان اهــدا گردیــد.

احداث 178مسکن برای محرومان
مرتضــی فــوالدی رئیــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان نجف آبــاد اظهار کرد: در راســتای عمل 
بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری و رفــع مشــکالت نیازمنــدان و مســتضعفان کشــور کــه یکــی 
از اهــداف انقــالب اســالمی بــوده اســت، ایــن اداره تــالش در جهــت تامیــن مســکن محرومــان را 

بعنــوان یکــی از اولویت هــای کاری قــرارداده اســت.  
وی بــا بیــان اینکــه در ســال جهــش تولیــد تعــداد ۱7۸ قطعــه زمیــن بــا کاربــری مســکونی بــه 
بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد واگــذار کردیــم عنــوان کــرد: ایــن اراضــی 

در قالــب مســکن محرومیــن واگــذار شــده و جمعــاً بــه مســاحت ۲.۹ هکتــار اســت.   
ــن  ــرای ای ــن اج ــر حس ــارت ب ــزود: نظ ــاد اف ــتان نجف آب ــازی شهرس ــس اداره راه و شهرس رئی
قراردادهــای واگــذاری، توســط اداره راه و شهرســازی شهرســتان نجــف آبــاد انجــام می شــود و در 
حــال حاضــر احــداث ۱7۸ واحــد مســکونی بــرای محرومــان در شــهر علویجــه بــه مرحلــه پایــان 

ســفتکاری و نماســازی رســیده اســت.  
وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت ایــن پــروژه در بهینــه شــدن قیمــت مســکن آن را گامــی موثــر جهــت 
پاســخگویی بــه نیــاز مســکن محرومیــن شهرســتان و محرومیت زدایی دانســت و گفــت: کمک به 
تامیــن مســکن محرومیــن در شهرســتان بایــد بــا قــوت بیشــتری ادامــه یابد کــه در این راســتا به 

لطــف خــدا گام های اساســی برداشــته شــده اســت.   
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : ۰۹۱۲۲۲۶۸۸۲۳ - ۴۲۶۴۶۸۶۱    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
به مناسبت روز پاسداشت زبان فارسی

در این خاک زرخیز ایران زمین
نبودند جز مردمی پاک دین

همه دینشان مردی و داد بود
وز آن کشور آزاد و آباد بود

روز بزرگداشت فردوسی مبارک باد

ــا کلیــدی  ــکات ســاده ام ــه ن ــدان خــود ب ــاد فرزن ــرای پیشــگیری از اعتی ــز ب ــدر و مــادر عزی پ
ایــن مقالــه عمــل نماییــد و مطمئــن باشــید کــه میــزان موفقیــت شــما در ایــن امــر افزایــش 

چشــمگیری خواهــد یافــت.
درباره مواد اعتیاد آور اطالعات کافی کسب کنید...

شــما بــه عنــوان پــدر و مــادر بایــد انــواع مــواد اعتیــاد آور، نحــوه مصــرف آن هــا، علــل و عوامــل 
موثــر در شــروع اعتیــاد و خطــرات، عــوارض و عالئــم مصــرف مــواد مخــدر را بشناســید.

مهارتهای تربیتی خود را افزایش دهید
ــد  ــی توانی ــما م ــد. ش ــی دارن ــی اساس ــود نقش ــدان خ ــاد فرزن ــگیری از اعتی ــن در پیش والدی
ــاال تربیــت  ــه نفــس ب ــا اعتمــاد ب ــی ب ــا فرزندان ــد ت ــی خــود را بازنگــری کنی مهارتهــای تربیت
کنیــد و بــه آن هــا مهارتهــای زندگــی را بیاموزید)توانایــی نــه گفتن،مهــارت تصمیــم گیــری، 

ــی و ...( ــت یاب ــارت دوس ــکل ، مه ــل مش ــارت ح مه
ــه  ــان ب ــز انس ــرد مغ ــر کارک ــث تغیی ــه باع ــت ک ــی اس ــه ترکیبات ــامل هم ــادآور ش ــواد اعتی م
صــورت هیجــان، افســردگی، رفتــار نابهنجــار، عصبانیــت و یــا اختــالل در قضاوت و شــعور شــود.

قبــل از ایــن کــه فرزنــد شــما اطالعــات مرتبــط بــا مــواد اعتیــاد آور را بــه غلــط از اطرافیــان 
خــود کســب کنــد، خــود ایــن نــکات را بــه وی بیاموزیدبــا فرزنــدان خــود صحبــت کنیــد

قبــل از ایــن کــه فرزنــد شــما اطالعــات مرتبــط بــا مــواد اعتیــاد آور را بــه غلــط از اطرافیــان 
خــود کســب کنــد، خــود ایــن نــکات را بــه وی بیاموزیــد. بــه او بگوییــد مــواد چــه خطراتــی دارد 

وعواقــب اعتیــاد چیســت؟معتاد کیســت و علــل شــروع مصــرف کدامنــد؟ و ...
 ولی دقت کنید:

* عقاید خود را به زور به آن ها تحمیل نکنید.
* قبل از رسیدن آنان به سن بحرانی این کار را انجام دهید.

* آنان را بیش از اندازه و بطور اغراق آمیز نترسانید.
* زمــان مناســبی را بــه گفــت و گــو اختصــاص دهیــد. زیــرا فرزنــد شــما ارزش نصایــح شــما را 

بــا ارزش زمانــی کــه بــه آن اختصــاص داده ایــد برابــر مــی دانــد.
* هنــگام صحبــت فرزندتــان، عکــس العمــل تنــدی نشــان ندهیــد زیــرا بدیــن ترتیــب امــکان 

مکالمات صمیمانه بعدی را از بین خواهید برد.
یک الگوی مناسب باشید

ــرای او درســتکاری، صداقــت،  ــد خــود در طــی روز یــک الگــوی واقعــی باشــید و ب ــرای فرزن ب
ــی  ــه م ــر خــالف آن چ ــما ب ــر ش ــد. اگ ــش بگذاری ــه نمای ــت را ب ــات مثب ــه صف تواضــع و کلی

ــز انتظــاری نداشــته باشــید. ــد خــود نی ــد، از فرزن ــد ، عمــل کنی گویی
گوش کردن را بیاموزید

شــما بــا صحبــت کــردن تنهــا بــه پنجــاه درصــد از وظایــف خــود عمــل کــرده ایــد. شــما بایــد 
ارتبــاط خــود را بــا فرزندتــان بــه ایــن طریــق حفــظ نماییــد:

ــن  ــا گفت ــد خــود را ب ــد . فرزن ــع صحبــت کنی ــه موق ــد و ب ــه حرفهایــش خــوب گــوش دهی ب
ایــن جمــالت کــه “ چقــدر جالــب!!! مــن ایــن را نمــی دانســتم و ...” بــه گفتــن بیشــتر تشــویق 

کنیــد. بــه او بیاموزیــد تــا مســائل روزمــره و عقایــد خــود را بــا شــما در میــان بگــذارد

فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد - معاونت اجتماعی

راه های پیشگیری از اعتیاد نوجوانان

آگهی انتخابات نمایندگان کارفرمایان شهرستان نجف آباد 
در هیت های حل اختالف قانون کار

بدیــن وســیله از کلیــه کارفرمایــان واجــد شــرایط کارگاه هــای مشــمول قانــون کار جمهــوری 
ــد در  ــه مایلن ــرون ک ــران و  ک ــاد و تی ــف آب ــای  نج ــتان ه ــتقر در شهرس ــران مس ــالمی ای اس
اجــرای مــاده ۱۶۴ قانــون کار و آییــن نامــه مصــوب ۸7/۹/۲ وزارت کار و امور اجتماعــی، داوطلب 
عضویــت بــه عنــوان نماینــدگان کارفرمــا در هیــت هــای حــل اختــالف شــوند درخواســت مــی 
گــردد مــدارک ذیــل را حداکثــر لغایــت پایــان وقــت اداری مــورخ ۱۴۰۰/۳/۱۱ اداره تعــاون، کار 
ــد.  ــا پســت سفارشــی ارســال فرماین ــا ب ــل و ی ــاد تحوی ــاه اجتماعــی شهرســتان نجــف آب و رف

مــدارک ارســالی ناقــص و یــا خــارج از فرجــه  تعییــن شــده فاقــد اعتبــار مــی باشــد.
شرایط داوطلبی

ــل، ۴- دارای  ــن ، ۳- متاه ــال س ــل ۳۰ س ــران ، ۲- حداق ــالمی ای ــوری اس ــت جمه ۱ - تابعی
ــا مقــررات  ــون کار، ۵- آشــنایی ب مــدرک کارشناســی و ۴ ســال ســابقه کار تحــت شــمول قان
قانــون کار و مقــررات مرتبــط،۶- شــمول قانــون کار جمهــوری اســالمی ایــران نســبت بــه کارگاه 

محــل کار داوطلــب
ــتن  ــرط داش ــند بش ــی باش ــدرک کارشناس ــد م ــه فاق ــی  ک ــا: داوطلبان ــدگان کارفرم ۲- نماین
ــت در مراجــع  ــان دوره متوســطه و دو دوره )چهارســال( عضوی ــه پای ــل مــدرک گواهینام حداق

ــت در هیــت حــل اختــالف شــوند.  ــب عضوی ــد داوطل حــل اختــالف مــی توانن
۳- کلیــه کارفرمایــان کارگاه هــای مشــمول قانــون کار مســتقر در منطقــه بشــرط احــراز شــرایط 
ــان در هیــت حــل اختــالف  منــدرج در آییــن نامــه مــی تواننــد داوطلــب نمایندگــی کارفرمای

همــان منطقــه گــردد.
۴- در مــورد اشــخاص حقوقــی، مدیــر عامــل یــا مدیــر مســئول و یــا یکــی از اعضــا هیــت مدیــره 
بــا معرفــی مدیــر عامــل یــا مدیــر مســئول بعنــوان داوطلــب نمایندگــی کارفرمایــان در هیــت 

حــل اختــالف پذیرفتــه مــی شــود.
۵- موسســات دولتــی ، موسســات یــا نهادهــای عمومــی غیــر دولتــی و شــرکت هــای دولتــی 

کــه دارای کارگــر مشــمول قانــون کار هســتند چانچــه خــود راســا و بــدون دخالــت پیمانــکار از 
خدمــات کارگــران مشــمول قانــون کار اســتفاده مــی نماینــد. مــی تواننــد یــک نفــر داوطلــب از 
بیــن مدیــران یــا کارکنــان غیــر مشــمول قانــون کار همــان دســتگاه، صرفــا بــا معرفــی مدیــر 

عامــل و یــا باالتریــن مقــام دســتگاه معرفــی نماینــد.
۶- در مــورد کارفرمایــان حقیقــی، بــا رعایــت مفــاد مــاده )۶( آییــن نامــه شــخص کارفرمــا مــی 
ــان  ــان در هیــت حــل اختــالف شــود و چنانچــه کارفرمای ــب نمایندگــی کارفرمای ــد داوطل توان
متعــدد بــوده و بیــش از یــک نفــر از یــک کارگاه داوطلــب گــردد صرفــا یــک نفــر بــه ترتیــب بــر 
اســاس مــدرک تحصیلــی، ســابقه عضویــت در مراجــع حــل اختــالف یــا ســن، تعییــن شــده و 

بعنــوان داوطلــب پذیرفتــه مــی شــود 
مدارک مورد نیاز 

درخواســت کتبــی ) آدرس محــل اشــتغال، ســمت و شــماره تلفــن ثابــت و تلفــن همــراه در ذیــل 
ــی و تمامــی صفحــات شناســنامه و کارت  درخواســت نوشــته شــود(، فتوکپــی مــدرک تحصیل
ملــی، فتوکپــی مــدارک حاکــی از آشــنایی بــا مقــررات قانــون کار و حداقــل ۴  ســال ســابقه کار 
تحــت شــمول قانــون کار ، معرفــی نامــه کتبــی از باالتریــن مقــام کارگاه و ارائــه تصویــر مــدارک  

مســتند از پروانــه تاســیس یــا مجــوز فعالیــت کارگاه اعــم از حقیقــی یــا حقوقــی
) م / الف ۱۱۳7۳۱۳( 

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نجف آباد


