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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 18   خرداد 1400
شماره 110 

2
خبر کوتاه ایجاد ایستگاه  های ورزش شهروندی در فضای مدارس نجف آباد

 بهــزاد پناهــی کارشــناس مســئول تربیت بدنــی در حاشــیه بازدیــد کارشناســان ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان و شــبکه بهداشــت 
اســتان از برخــی مــدارس شهرســتان، در خصــوص ایجــاد ایســتگاه  های ورزش شــهروندی در فضــای مــدارس اظهــار داشــت: بــا توجه به 
تفاهــم  نامــه  ای کــه بیــن آمــوزش و پــرورش، ســازمان ورزش شــهرداری اصفهــان و شــبکه بهداشــت اســتان منعقــد شــده اســت، برنامه  

ایجــاد ایســتگاه  های ورزش شــهروندی در مــدارس شهرســتان نجف آبــاد آغــاز خواهــد شــد.
ــد،  ــردن ندارن ــر کار و مدرســه هســتند، فرصــت ورزش ک ــا درگی ــه صبح  ه ــوزان و کســانی  ک ــان، دانش  آم ــن، معلم ــت: والدی وی گف

بنابرایــن بســتری فراهــم خواهــد شــد
تا این عزیزان خارج از زمان مدرسه در کنار خانواده و در فضایی امن به ورزش بپردازند.

ــان  ــت و درم ــبکه بهداش ــر ش ــراه مدی ــه هم ــتان ب ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
شهرســتان و هیــات همــراه از چندیــن مرکــز واکسیناســیون کرونــا از جملــه مراکــز تجمعــی 
ــای  ــا نیروه ــو ب ــد و ضمــن گفتگ ــد کردن ــاد بازدی ــات واکسیناســیون در شــهر نجــف آب عملی
بهداشــتی فعــال در مراکــز نســبت بــه مســائل مشــکالت عمومــی جامعــه هــدف در راســتای 
رفــع دغدغــه منــدی ایشــان آگاه و فــی المجلــس مــواردی را بــا مســئوالن ذی ربــط شهرســتان 
هماهنــگ نمودنــد. مهنــدس راعــی، در ایــن بازدیــد میدانــی ضمــن تقدیــر از فعالیــت خادمانــه 
ــتاران و کادر  ــکان، پرس ــص پزش ــتان باالخ ــی شهرس ــتی و درمان ــرم بهداش ــه ه و ایثارگرایان
محتــرم درمانــی، از وقــوع بیمــاری کرونــا بــه عنــوان یــک مقولــه آســیب زا یــاد کردنــد کــه 
لطمــات بزرگــی بــه جامعــه بشــری وارد ســاخت ولــی بــا مدیریــت ارزشــمند مســئوالن نظــام 
از جملــه مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( خــود ایجــاد کننــده فرصــت هــای ارزشــمند 
ــه  ــی در جامع ــتگی اجتماع ــدردی و پیوس ــی، هم ــعه همدل ــا توس ــد ب ــترده ای در پیون و گس

ایــران گردیــد.
ــتان  ــص شهرس ــع باالخ ــرای جوام ــا ب ــی کرون ــر پاندم ــتاوردهای موث ــن دس ــا تبیی ــان ب  ایش
ــنانه  ــای محس ــتگیری ه ــه و دس ــای نیکوکاران ــت ه ــق حمای ــاد از تحق ــف آب ــریعتمدار نج ش
مــردم شــریف و نجیــب شهرســتان توصیــف موضــوع نمودنــد و از آحــاد مــردم فهیم شهرســتان 

ــته در  ــون گذش ــن همچ ــی بنیادی ــی و همدل ــجام اجتماع ــن انس ــظ ای ــا حف ــا ب ــتند ت خواس
انتخابــات پیشــرو بــا حضــور بهجــت افــزا و حداکثــری خــود، مســتضعین جهــان را خشــنود و 

ــد. ــون ســلطه را منکــوب و مضمحــل نماین ــه پوشــالی هژم هیمن

بازدید  از مراکز واکسیناسیون بیماری کرونا

کلنگ زنی، افتتاح و بهره برداری از پروژه ها و طرح های عمرانی 

ــتاها و  ــور روس ــر ام ــرکل دفت ــتان، مدی ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــور مع ــا حض ب
ــش  ــدار بخ ــدار، بخش ــی فرمان ــاون عمران ــان، مع ــاون ایش ــان و مع ــتانداری اصفه ــوراها اس ش
مرکــزی، روســای اداره هــای توزیــع بــرق، جهــاد کشــاورزی، بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی، 
ورزش و جوانــان شهرســتان و دهیــاران و اعضــاء شــوراهای اســالمی روســتاهای تابعــه بخــش 
مرکــزی شهرســتان و معتمدیــن محلــی آییــن کلنــگ زنــی، افتتــاح و بهــره بــرداری از پــروژه 
هــا و طــرح هــای عمرانــی و خدماتــی روســتایی در بخــش مرکــزی شهرســتان بــه مناســبت 
ــره ۱۰۹  ــاد و خاط ــت ی ــاه و گرامیداش ــرداد م ــت خ ــار و مقاوم ــه، ایث ــام حماس ــت ای نکوداش
ــد.  شــهید ســرافراز شهرســتان کــه در عملیــات بیــت المقــدس آســمانی شــدند، برگــزار گردی
در ایــن آییــن ویــژه کــه بــه صــورت میدانی برگــزار گردیــد، مهنــدس راعــی، ضمن بزرگداشــت 
ــری در  ــت حضــور حداکث ــر ضــرورت و اهمی ــام راحــل )ره( ب ــهدا و ام ــه ش ــره کلی ــاد خاط ی
ــا محوریــت انتخــاب  انتخابــات پیشــرو اشــاره مشــروح نمودنــد و خواســتار وفــاق اجتماعــی ب

فــرد اصلــح گردیدنــد.
 ایشــان بــا تقدیــر از فعالیــت هــای گســترده عمرانــی، خدماتــی و ورزشــی در بخــش مرکــزی 
شهرســتان بــا توجــه بــه بضاعــت محــدود منابــع دولتــی و همــت بلنــد جامعــه هــدف روســتایی 
ــورد  ــای م ــرح ه ــق ط ــتایی در تحق ــت روس ــئوالن و مدیری ــردم و مس ــه م ــام مجدان از اهتم

بازدیــد تقدیــر و مولفــه هــای راهبــردی توســعه پایــای روســتایی را برشــمردند.
 ایشــان تحقــق موقعیــت هــای امــروزه بخــش مرکــزی را مبتنــی بــر رویکــرد ســخاوتمندانه و 
مدیریــت موثــر بخشــدار، رئیــس شــورای بخــش، دهیــاران و شــرکت تعاونــی دهیــاران بخــش 
مرکــزی و خصوصــا اهالــی روســتاها بیــان کردنــد و بــا توصیــف راهکارهــای موثــر در تعامــل 
ــای اداری و  ــتگاه ه ــت دس ــی، از حمای ــا بخــش دولت ــا ب ــی ه ــان بخــش خصوصــی، تعاون می
ــرای روســتاها  ــا ب ــدار و پوی ــه منظــور تحقــق درآمدهــای پای اجرایــی شهرســتانی و اســتانی ب

خبر دادند. 
ــی، مدیــرکل دفتــر امــور روســتاها و شــوراها اســتانداری اصفهــان، نیــز  در ایــن آییــن رحمان
ضمــن قدردانــی از فعالیــت ارزشــمند و رونــد مستحســن آبادانــی در روســتاهای بخــش مرکــزی 
شهرســتان از سلســله مراتــب فرمانــداری، بخشــداری، شــوراها و دهیــاران و روســتائیان شــریف 
تقدیــر نمودنــد و افزودند: در اســتان اصفهــان بالغ بر ۸۵۰ دهیاری و قریب به ۴۵ شــرکت تعاونی 
دهیــاران حضــور دارد کــه رویکــرد بخــش مرکــزی شهرســتان نجــف آبــاد ســرآمد مــی باشــد.

 ایشــان خاطــر نشــان نمــود بــا بهــره گیــری مدیریــت شــده از پتاســیل هــای درونــی و ظرفیــت 
ــال  ــه کام ــک نمون ــوان ی ــه عن ــوان از آن ب ــی ت ــش م ــن بخ ــده در ای ــی ش ــاری بوم ــای ج ه

کاربــردی و دارای اســتراتژی برتــر جهــت تســری بــرای ســایر بخــش هــا بهــره بــرد.
ــاد در بزرگــراه  ــه ترتیــب بازدیــد از پــروژه زیرگــذر روســتای رحمــت آب شــایان ذکــر اســت ب
فوالدشــهر بــه نجــف آبــاد بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۵۰ میلیــارد ریــال، کلنــگ زنــی ســالن چنــد 
منظــوره ورزشــی و مدیریــت بحــران روســتای فیلــور بــا هزینــه بالــغ بــر  ۵۰ میلیــارد ریــال، 
کلنــگ زنــی ســاختمان اداری شــرکت تعاونــی دهیــاری هــای بخــش مرکــزی نجــف آبــاد در 
ســایت اداری شــهر نجــف آبــاد بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۱ میلیــارد ریــال، افتتــاح و بهــره بــرداری 
ــا هزینــه ای  ــاد ب از طــرح تعریــض، بهســازی و زیباســازی بلــوار مرکــزی روســتای نهضــت آب
بالــغ بــر ۱۰ میلیــارد ریــال، افتتــاح و بهــره بــرداری از ســالن چنــد منظــوره ورزشــی و مدیریــت 
بحــران روســتای حاجــی آبــاد بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۳۵ میلیاردریــال، افتتــاح و بهــره بــرداری 
ســامانه پایــش تصویــری معابــر عمومــی روســتای حاجــی آبــاد بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۲ میلیارد 
ریــال، افتتــاح و بهــره بــرداری از نیــروگاه خورشــیدی۱۰۰ کیلــو ولــت مولــد بــرق در روســتای 
ــد. ــزار گردی ــن برگ ــط حاضری ــال، توس ــارد ری ــر ۱۳ میلی ــغ ب ــه ای بال ــا هزین ــاد ب ــالل آب ج

به مناسبت گرامی داشت ایام حماسه، ایثار و مقاومت خرداد ماه در بخش مرکزی شهرستان
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ــاون  ــاد مع ــف آب ــه نج ــام جمع ــتان، ام ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــور مع ــا حض ب
ــی  ــی، نظامــی، انتظامــی و قضای ــدار و ســایر روســای اداری، اجرای سیاســی و اجتماعــی فرمان
شهرســتان بــه همــراه اقشــار مختلــف مــردم متدیــن پــس از اقامــه نمــاز جماعــت ظهــر و عصــر 
بــه امامــت حجــت االســالم و المســلمین حســناتی، نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه 
نجــف آبــاد، بــا رعایــت شــیوه نامــه هــای ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری 
کرونــا مراســم ســوگواری ارتحــال بنیانگــذار جمهــوری اســالمی ایــران حضــرت امــام خمینــی 

)ره( برگــزار گردیــد.
 در ایــن مراســم نماینــده ولــی فقیــه در دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجــف آبــاد طــی ســخنانی 
ــام  ــر انقــالب اســالمی حضــرت ام ــه شــخصیت فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی معمــار کبی ب
خمینــی )ره( اشــاره و در ادامــه بــه زمینــه بــروز و ظهــور حضــرت امــام )ره( در بســتر تاریــخ 
ــی، ضمــن  ــدس راع ــن مراســم مهن ــیه ای ــد. در حاش ــن موضــوع نمودن ــران تبیی ــی ای مبارزات
ــتاورد  ــن مشــروح دس ــه تبیی ــن مراســم ب ــم در ای ــردم قدرشــناس و فهی ــر از حضــور م تقدی
هــای حضــرت امــام خمینــی )ره( در طــول عمــر پــر برکــت ایشــان پرداختنــد و افزودنــد: امــام 
)ره( نــه تنهــا بــرای مــردم ایــران یــک ســرمایه نمادیــن اســت بلکــه بــرای کلیــه مســلمانان 
ــه  ــا روحی ــر بخــش اســت. ایشــان توانســتند ب ــذار و اث ــر گ ــان شــخصیتی تاثی و آزادگان جه
ــالب را در  ــن انق ــران بزرگتری ــم ای ــردم فهی ــوی م ــه خداج ــدد روحی ــه م ــش و ب ــاالی خوی ب
قــرن بیســتم رقــم بزننــد و بــه حــق شــخصیت حضــرت امــام )ره( شــخصیتی بســیار تابنــاک و 
برجســته اســت کــه هرگــز غــروب نمــی نمایــد. ایشــان ضمــن اشــاره بــه دســتاوردهای مبــرز 

ــروزی  ــس از پی ــل ایشــان پ ــی بدی ــری ب ــی )ره( و رهب ــام خمین ــی حضــرت ام دوران مبارزات
انقــالب اســالمی، افزودنــد: انتخابــات یکــی از موضوعــات عمــده ای اســت کــه حضــرت امــام 
ــر آن بســیار  خمینــی )ره( از همــان روزهــای ابتــدای پیــروزی شــکوهمند انقــالب اســالمی ب
ُمِصــر بودنــد و حضــور همــه جانبــه مــردم را در آن همــواره توصیــه مــی نمودنــد و بــر ضــرورت 
ــر  ــار دیگ ــتان ب ــورای اداری شهرس ــس ش ــد. رئی ــی کردن ــد م ــیادت از آن تاکی ــت و س صیان
خواســتار وفــاق جمعــی و حضــور حداکثــری مــردم شــریف شهرســتان در انتخابــات پیشــرو در 

ــد. ۲۸ خردادمــاه گردیدن

مراسم سوگواری ارتحال بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران 

ایجاد زمینه اشتغال پایدار برای نیروهای کار شهرستان
ــی فقیــه و امــام  ــژه شهرســتان، نماینــده معــزز ول ــدار وی ــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمان ب
جمعــه نجــف آبــاد، نماینــده مــردم شهرســتان هــای نجــف آبــاد و تیــران و کــرون در مجلــس 
ــه مقاومــت بســیج ســپاه شهرســتان، رئیــس اداره اطالعــات  ــده ناحی شــورای اســالمی، فرمان
ــاد  ــدار، شــهردار و اعضــاء شــورای اســالمی شــهر نجــف آب ــی فرمان شهرســتان، معــاون عمران
ــه  ــن جلســه کمیت ــگان، دومی ــن و نخب ــد از مدعوی ــی چن ــتان و تن ــا شهرس ــر اداره آبف و مدی

ــد. راهبــردی شهرســتان در ســال جــاری برگــزار گردی
 در ایــن نشســت مهنــدس راعــی، ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره حضــرت امــام خمینــی 
)ره(، ســالروز ارتحــال ایشــان و قیــام ۱۵ خــرداد و شــهادت حضــرت امــام جعفــر صــادق )ع( 
را بــه حاضریــن و قاطبــه مــردم شــریف و شــریعتمدار شهرســتان تســلیت و تعزیــت گفتنــد. 
ــران  ــا بیــان رویکردهــای اساســی در راســتای حضــور حداکثــری مــردم ای ایشــان در ادامــه ب
اســالمی باالخــص مــردم فهیــم شهرســتان بــر اتخــاذ تمهیــدات الزم و رویکــرد هــای تاثیرگــذار 
در ارتبــاط بــا مشــارکت پــر شــور همگانــی در انتخابــات ۲۸ خردادمــاه ســال جــاری تصریــح 
ــپهر  ــی و س ــکار عموم ــر اف ــتای تنوی ــئولین در راس ــن مس ــرز و مبره ــن مب ــتار تبیی و خواس
اجتماعــی بــا ایــن محــور باالخــص اهمیــت حضــور پرشــور مردمــی گردیدنــد. رئیــس شــورای 
ــیل  ــی پتانس ــی و بررس ــم اندیش ــگاه ه ــرورت جای ــن ض ــا تبیی ــه ب ــتان در ادام اداری شهرس
ــای شهرســتان و  ــا و پای هــای تاثیــر گــذار و بکــر شهرســتان در راســتای تحقــق توســعه پوی
ــرای نیروهــای کار شهرســتان و تحقــق درآمدهــای  ــدار ب ــه ایجــاد زمینــه اشــتغال پای از جمل
پایــدار عمومــی بــه بیــان رویکردهــای مستحســن و آتیــه دار اقتصــادی، اجتماعــی، مدیریتــی 
و فرهنگــی و ... در شهرســتان پرداختنــد. در ادامــه موضــوع ریــل بــاس شهرســتان در جلســه 
ــه بیــان ســناریوی اندیشــیده در ایــن موضــوع پرداخــت.  مطــرح گردیــد کــه مشــاور طــرح ب
ــاد، ۲( درون جغرافیــای  در ایــن طــرح بنیادیــن کــه در ســه ســیکل ۱( درون شــهر نجــف آب
ــزرگ  ــان ب ــاس اصفه ــل ب ــبکه ری ــه ش ــرح ب ــی ط ــال نهای ــاد و ۳( اتص ــف آب ــتان نج شهرس
طــرح مســئله گردیــد، رویکــرد تحقــق برنامــه آینــده نجــف آبــاد بــا عنــوان »نجــف آبــاد، بــاغ 
شــهر صفــوی« مطــرح مــی باشــد و در ادامــه هریــک از حاضریــن ضمــن بهــره منــدی از آراء 
نخبــگان حاضــر در جلســه در لــه و علیــه طــرح مزبــور بــا عنایــت بــه رویکردهــای تجربــی و 
ــه نقــد، بررســی و تشــریک مســاعی در راســتای ضــرورت اجــرای ایــن  آینــده نگــری خــود ب
طــرح پرداختنــد و مقــرر گردیــد مطالعــات بنیادیــن بــا محوریــت چشــم انــداز نهایــی طــرح و 
راهکارهــای تامیــن منابــع مالــی آن در جلســات بعــدی تبییــن و مراحــل مقدماتــی جهــت اجــرا 
ــاد،  ــا مشــارکت شــهرداری نجــف آب ــن طــرح ب طــرح پیگیــری گــردد. شــایان ذکــر اســت ای
دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجــف آبــاد، شــهرداری هــای گلدشــت و کهریزســنگ، شــهرداری 
اصفهــان و بــا بهــره گیــری از منابــع ایشــان و بودجــه ملــی اجــرا مــی گــردد. در ایــن نشســت 
ــه  ــا تصفی ــاد ت ــه توســعه شــبکه فاضــالب شــهری نجــف آب ــن موضــوع مراحــل ثانوی همچنی

خانــه مطــرح و راهکارهــای تســهیل گــر تســریع در ایــن فراینــد بــه منظــور تکمیــل شــبکه از 
جملــه فــروش پســاب بــه مراکــز صنایــع مــادر اصفهــان ماننــد: ذوب آهــن و ... جهــت هزینــه 
هــای جــاری و ... مــورد بحــث و بررســی و تصمیــم ســازی قــرار گرفــت. در پایــان حاضریــن بــر 
ضــرورت حضــور حداکثــری مــردم فرهیختــه شهرســتان در ششــمین دوره انتخابــات شــوراهای 
ــات ریاســت جمهــوری  اســالمی شــهر و روســتا در سراســر کشــور و ســیزدهمین دوره انتخاب
ــاق اجتماعــی  ــی و وف ــد و خواســتار مشــارکت همگان ــح نمودن ــد و تصری ــران تاکی اســالمی ای
موثــر و ممانعــت از هرگونــه رفتارهــای تخریــب کننــده، نابهنجــار و مخالــف ضوابــط جــاری و 

نــص صریــح قانــون توســط طرفــداران کاندیدهــا گردیدنــد.

                      تجلیل از پیشکسوت فرهنگی، پهلوان بهرام ایزدی در نجف آباد
مراســم تقدیــر و تجلیــل از فرهنگــی بازنشســته پهلــوان بهــرام ایــزدی، پــدر ورزش و بنیــان گــذار ورزش زورخانــه ای شهرســتان نجــف 
آبــاد بــه مناســبت نکوداشــت هفتــه فرهنــگ پهلوانــی و ورزش زورخانــه ای در محــل زورخانــه بهــرام بــه همــت هیــات ورزش پهلوانــی 
نجــف آبــاد و بــا حضــور ســید رضــا موســوی زاده مدیر آمــوزش و پــرورش و موحــد رییــس اداره ورزش و جوانان شهرســتان برگزار شــد.

در ایــن آییــن، موســوی زاده بــا اشــاره بــه رشــادت های رزمنــدگان اســالم در طــول ۸ ســال دفــاع مقــدس، از جملــه فاتحــان 
خرمشــهر بــه عنــوان پهلوانــان واقعــی، ضمــن تقدیــر و پاسداشــت بیــش از نیــم قــرن فعالیــت خالصانــه پهلــوان ایــزدی در 
ــده نگــه  ــه را زن ــن برنام ــاد نمــود و هــدف از ای ــی ی ــی مذهب ــک فرهنــگ مل ــوان ی ــه ای بعن حــوزه ورزش، از ورزش زورخان
داشــتن نــام و یــاد قهرمانــان و پهلوانانــی نامیــد کــه بــا اخــالص، جوانمــردی و فروتنــی جهــت اعتــالی نــام ورزش ایــن دیــار 
تــالش نمودنــد و امــروز در ایــن کســوت هنــوز یــار و یــاور ورزش و الگــوی صحیــح و ســالم بــرای نســل جــوان مــی باشــند.
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خبر کوتاه افتتاح سالن چندمنظوره روستای حاجی آباد    

و کلنگ زنی پروژه خانه ورزش روستای فیلور   
مراســم افتتاحیــه ســالن چندمنظــوره فرهنگــی ورزشــی شــهدای روســتای حاجــی آبــاد و مراســم کنــگ زنــی احــداث پــروژه 
جدیــد خانــه  ورزش روســتای فیلــور بــا حضــور رحمانــی معــاون امــور روســتایی اســتانداری،  مجتبــی راعــی معــاون اســتاندار 

و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد،
ــان، میرزایــی بخشــدار مرکــزی شهرســتان، مجتبــی لطفــی کارشــناس امــور   محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش وجوان
ــوول  ــهیلی مس ــاد، س ــی آب ــتای حاج ــالمی روس ــورای اس ــو ش ــار و عض ــری دهی ــدی جعف ــان، مه ورزش اداره ورزش و جوان
ــدام و وحیــد کاظمــی و  ــرورش ان ــه رییــس هیــات بدنســازی وپ ــاد،  محمدرضــا مهدی ــی ســپاه ناحیــه نجــف آب تربیــت بدن

ــازی هــای بومــی محلــی شهرســتان برگــزار شــد. ــط عمومــی  هیــات روســتایی و ب مــژگان موحــدی نایــب رییــس و رواب

تعامل شهرداری و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد در دفتــر خویــش میزبــان ســید محمــد قلمکاریان 

مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری اســتان اصفهــان بود.
مهنــدس فردوســی مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعی و ورزشــی شــهرداری نجف آباد گزارشــی 
از اقدامــات مدیریــت شــهری نجــف آبــاد در حــوزه کودک و نوجــوان ارایــه نمود ودرخصــوص ظرفیت 

هــای ســازمان و فرهنــگ ســراها و مجموعــه هــای فرهنگــی آن مطالبی ارایــه نمود.
خانــم والیــی مســئول کانــون پــرورش فکــری نجــف آبــاد نیزگزارشــی از اقدامــات و فعالیــت 

هــای مجموعــه خویــش ارایــه نمــود.
ــی از  ــاد و جمع ــهرنجف آب ــالمی ش ــورای اس ــس ش ــب ریی ــس و نای ــه ریی ــه ک ــن جلس در ای
ــای  ــه ه ــرای برنام ــی و اج ــالت فرهنگ ــون تعام ــتند پیرام ــه حضــور داش ــران دو مجموع مدی
ــادل نظــر شــد. ــاد بحــث و تب ــک مرکــز فرهنگــی در شهرســتان نجــف آب مشــترک و احــداث ی

همچنیــن بــا عنایــت بــه تعریــض خیابــان شــریعتی درخصــوص جایجایــی ســاختمان کانــون 
پــرورش فکــری نجــف آبــاد  مــواردی مطــرح گردیــد.

برگزاری مرحله شفاهی آزمون سراسری قرآن و عترت 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل از 
روابــط عمومــی  معاونــت قــرآن و عتــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی ، بــه دلیــل ادامــه 
شــرایط کرونایــی کشــور و اهمیــت حفــظ ســالمت قرآن آمــوزان، مرحلــه شــفاهی نوزدهمیــن 
ــرای  ــه نمــرات آزمــون کتبــی ب ــرآن و عتــرت برگــزار نمی شــود و ب دوره آزمــون سراســری ق

تعییــن برگزیــدگان، اکتفــا خواهــد شــد.
مرحلــه شــفاهی آزمــون سراســری قــرآن و عتــرت، ویــژه رشــته حفــظ کل قــرآن اســت و جوایز 
ــرادی کــه حــد  ــدگان براســاس نمــره کســب شــده در آزمــون کتبــی، بیــن تمامــی اف برگزی

ــد، تقســیم خواهــد شــد. نصــاب را کســب کرده ان
ســیدفخرالدین اســماعیلی، مدیــرکل دفتــر آمــوزش و توســعه مشــارکت های مردمــی معاونــت 
قــرآن و عتــرت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در گفت وگــو بــا خبرنــگار ایکنــا اظهــار کــرد: 
از مجمــوع حاضــران در آزمــون، بیــش از ۲۷ هــزار نفــر موفــق بــه کســب امتیــاز حــد نصــاب 
ــظ کل  ــته حف ــرکت کننده در رش ــزار و ۴۰۰ ش ــج ه ــدود پن ــن از ح ــدند، همچنی ــی ش قبول
قــرآن،  هــزار و ۴۰۰ نفــر، نمــره حــد نصــاب را دریافــت کــرده  و از جوایــز در نظــر گرفتــه شــده 

ــد. ــد ش ــد خواهن بهره من
برگزارکننــدگان آزمــون سراســری قــرآن، پیــش از برگــزاری آزمــون اعالم کــرده بودنــد که نحوه 
اجــرا تحــت تأثیــر شــرایط کرونایــی خواهــد بــود و اگــر وضعیــت رو بــه بهبــود باشــد، مرحلــه 
شــفاهی آزمــون رشــته حفــظ بــه صــورت حضــوری در مؤسســات اســتانی برپــا خواهــد شــد.

ــد در  ــا تمدی ــه ب ــرت ک ــرآن و عت ــری ق ــون سراس ــن دوره آزم ــود، در نوزدهمی ــادآور می ش ی
زمــان برگــزاری نیــز مواجــه شــد، بیــش از ۱۲۰ هــزار نفــر ثبــت نــام کردنــد و در روز آزمــون)۸ 

اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰( نیــز بیــش از ۸۰ هــزار نفــر حضــور یافتنــد.

تجلیل از رتبه های ملی چرتکه و لیوان چینی

مراســم تجلیــل از رتبــه هــای ملــی چرتکه و لیــوان چینی با حضــور نماینــده ولی فقیــه و امام جمعه 
نجــف آبــاد و شــهردار نجف آبــاد و خانواده هــای برگزیدگان در دفتــر امام جمعه نجف آباد برگزار شــد.

در ایــن برنامــه از  برگزیــدگان مســابقات آنالیــن ملــی چرتکــه و لیــوان چینــی موسســه نخبــگان 

هوشــمند و همــکاری بســیج خواهــران شــهید محالتــی نجــف آبــاد، تجلیــل شــد.
در مســابقات چرتکه، آرمان زمانیان رتبه دو کشــوری ، آرش ســلیمانی شاخص کشوری  و در مسابقات 
لیــوان چینــی مطهــره عباســی رتبــه یــک کشــوری را بــا مربــی گری خانــم طیباتــی کســب نمودند.
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اتو علت حریق منزل

                                                                   بهارانه کتاب 1400
ــا  ــداران می تواننــد از ۱۷ ت ــال اســت و خری ــدار دومیلیــون ری ــرای هــر خری ــد ب ــه کتــاب ۱۴۰۰« ســقف مجــاز خری »بهاران
ــا  ــگاهی را ب ــوان و دانش ــودک و نوج ــی، ک ــای عموم ــرح، کتاب ه ــو ط ــی های عض ــه کتابفروش ــه ب ــا مراجع ــاه ب ۲۳ خردادم
یارانــه ۲۰درصــدی خریــداری کننــد. از مجمــوع ۸۶۰ کتابفروشــی عضــو طــرح بهارانــه کتــاب ۱۴۰۰، ۱۲۴ کتابفروشــی در 
اســتان تهــران و ۷۳۶ کتابفروشــی در ســایر اســتان ها و ۷۷ کتابفروشــی در اصفهــان هســتند. ایــن طــرح کــه از آن بــا عنــوان 
ــاب در  ــروش کت ــود ف ــام رک ــان را در ای ــه کتابفروش ــی اســت ک ــه امکانات ــود از جمل ــاد می ش ــاب ی ــروش کت ــی ف طرح فصل

ــد.. ــاری مــی کن ــا ی ــری کرون همه گی
یــادآور مــی شــود طــرح بهارانــه کتــاب از ۱۷ خردادمــاه جــاری در کتابفروشــی های سراســر کشــور آغــاز و بــه مــدت یــک 

هفتــه ادامــه خواهــد داشــت.

در دیــدار ســرکار خانــم فراســت رئیــس اداره بودجــه اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
اســتان اصفهــان، آقــای فقهــی رئیــس اداره ابنیــه فنــی اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
اســتان اصفهــان، خدابخــش رئیــس اداره نظــارت بــر ســاخت راه هــای فرعــی و روســتایی اداره کل 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان اصفهــان و زواران رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای شهرســتان بــا معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد، ســرفصل هــای 
پیــش بینــی شــده در برنامــه هــای ابالغــی و اعتبــارات تخصیــص یافتــه بــه بخــش حمــل و نقــل 

شهرســتان مــورد بررســی، تشــریک مســاعی و تصمیــم ســازی نهایــی قــرار گرفــت. 
در ایــن نشســت مهنــدس راعــی ضمــن تقدیــر از فعالیــت و تعامــل موثــر هــرم مدیریتــی اداره کل 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان اصفهــان بــا شهرســتان نجــف آبــاد بــر ضــرورت رفــع 
دغدغــه هــای عمومــی شهرســتان باالخــص در راســتای حمایــت موثــر از بخــش خصوصــی نــاوگان 
حمــل و نقــل کشــور بــا محوریــت شهرســتان، کمــک موثــر در راســتای بهســازی و نوســازی موثــر 
کریدورهــای ارتباطاتــی شهرســتان و ... تبییــن موضــوع نمودند و خواســتار اعطای اعتبارات گســترده 
تــر ملــی در راســتای تحقــق برنامــه هــای ششــم توســعه بــا موضــوع توســعه هدفمنــد راه هــای 

مواصالتــی شهرســتان گردیدنــد.

توسعه هدفمند راه های مواصالتی شهرستان

ــی  ــانی  مبن ــش نش ــازمان آت ــی س ــتاد فرمانده ــامانه ۱۲۵  س ــا س ــهروندان ب ــاس ش ــی تم در پ
حریــق منــزل مســکونی، آتــش نشــانان از  ایســتگاه شــماره ۳  بــه محــل حادثــه اعــزام گردیدنــد.

ایمنــی  خدمــات  و  نشــانی  آتــش  ســازمان  سرپرســت  کاوه  امیــر  حســنعلی  آتشــیار 
شــهرداری نجــف آبــاد در ایــن بــاره افــزود: آتــش ســوزی درمنــزل مســکونی واقــع 
ــانان  ــش نش ــالش آت ــا ت ــه ب ــود ک ــهر( رخ داده ب ــه چهار)یزدانش ــی منطق ــان طالقان در خیاب
ــدند. ــاور  ش ــازل مج ــه دوم و من ــه طبق ــق ب ــرایت حری ــترش و س ــع از گس ــاء  و مان اطف

اینکــه در زمــان بــروز حادثــه  : بــا توجــه بــه  امیــرکاوه  خاطــر نشــان کــرد کــه 
کســی در خانــه نبــوده ؛ آتــش توانســته در مــدت زیــادی بــا ایجــاد حــرارت تمــام 
اتــاق خــواب منــزل رافــرا بگیــرد  بررســی هــا حاکــی ازآن اســت کــه اهالــی منــزل 
پــس از اتمــام کار بــا اتــو فرامــوش کــرده انــد آن را از بــرق جــدا کننــد وداغ شــدن 
اتــو منجــر بــه بــروز آتــش ســوزی وســرایت بــه دیگــر وســایل اتــاق شــده اســت.

سرپرســت ســازمان آتــش نشــانی افزود : همشــهریان دقت داشــته باشــند هنگام خــروج از منزل 
از خامــوش بودن وســایل گاز ســوز و متصل نبودن وســایل برقی به پریز اطمینــان حاصل نمایند.

سرپرســت ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری نجــف آبــاد ازافزایــش گزارشــات ورود 
مــار بــه منــازل مســکونی و خودروهــای شــهروندان در یــک مــاه اخیــر خبــر داد و گفــت: درب منازل 
اطــراف پــارک هــا ،مــزارع کشــاورزی،دامپروری هــا بایــد همیشــه بســته باشــد و شــهروندان تمامــی 
روزنــه هــای ورود بــه منــزل مســکونی را مســدود کــرده و بــرای ورودی هــا حفــاظ توری نصــب کنند.  

امیــر کاوه خاطرنشــان کــرد: همشــهریان گرامــی در صــورت مشــاهده مــار در اماکن مختلف بــه ویژه 
محــل زندگــی خــود بالفاصلــه مراتــب را  بــا شــماره ۱۲۵ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی 

شــهرداری نجــف آبــاد اطــالع دهنــد .
 سال گذشته ۲۹۰ مورد ورود حیوانات وحشی و موذی در شهر نجف آباد گزارش شده است.

همشهریان گرامی مراقب ورود مار به منازل باشند
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ماجرای انفجار در شمال نجف آباد
مدیــر روابــط عمومــی شــرکت آب منطقــه ای اســتان اصفهــان گفــت: انفجــار ظهــر روز ســه شــنبه یازدهــم خــرداد ۱۴۰۰،بــه منظور 
بازگشــایی آخریــن معبــر خــط لولــه اضطــراری طــرح آبرســانی بــه ۱۴ شهرســتان اســتان اصفهــان، در ارتفاعــات شــمال نجف آبــاد با 

رعایــت تمــام ضوابــط ایمنــی انجام شــد.
محمد شفایی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم تا بتوان تا پایان خرداد، آب را به مخازن نجف آباد برسانیم.

ایــن انفجــار در اراضــی پــادگان عاشــورا متعلــق بــه لشــکر۸نجف اشــرف انجــام گرفــت و پیــش از آن در بســتر بخشــی از فضاهــای 
مجــازی شهرســتان، اطــالع رســانی شــده بــود.

بازدید و گذری در پردیس سینمایی نجف آباد
ــهری و  ــئولین ش ــاد ، مس ــف آب ــتان نج ــورای اداری شهرس ــه ش ــن جلس ــیه دومی  در حاش

ــد. ــدار کردن ــاد دی ــف آب ــینمایی نج ــس س ــور در پردی ــد ام ــتان از رون شهرس
در ایــن دیــدار عنــوان شــد بــا عنایــت بــه اقدامــات و فعالیــت هــای گســترده شــهرداری هــا 
ــه فعالیــت هــا در برنامــه ریــزی هــای شــهری و  ــر بخشــی ایــن گون در حــوزه فرهنگــی و اث
ــه  ــی ب ــا خدمات ــوزه صرف ــهرداری از ح ــه ش ــه مجموع ــهروندان ب ــرش ش ــر نگ ــا تغیی خصوص
حــوزه فرهنگــی رســالت مجموعــه هــای خدمــات رســان در ایــن بــاب بیــش از پیــش مــورد 

توجــه مــی باشــد.  
بــا توجــه فقــدان ســینمای مناســب و اســتاندارد در شــهر و تــالش هایــی کــه در حــوزه هــای 
ــاز  ــاد آغ ــف آب ــهرداری نج ــط ش ــگری توس ــی و گردش ــی، تفریح ــی، اجتماع ــف فرهنگ مختل

ــد. ــت شــهری و شــورای اســالمی شــهر پیگیــری گردی ــا اهتمــام مدیری ــد و ب گردی
ــه منظــور توســعه و  ــری شــهر ب ــای فرهنگــی و هن ــه ه ــاء برنام ــن راســتا و در راه ارتق در ای
گســترش فضاهــای فرهنگــی و ارتقــای شــاخص هــای فرهنگــی و خصوصــا دسترســی عمــوم 
ــری  ــی و هن ــای فرهنگ ــکان ه ــا و م ــر از فضاه ــات بهت ــدی از امکان ــره من ــهروندان و به ش
ــی شــهر و در  ــاد، احــداث و تجهیــز پردیــس ســینمایی در منطقــه جنوب شــهرداری نجــف آب

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق ــارون در دس ــه فرهنگســرای خ مجموع
بــا اســتناد بــه تفاهــم نامــه مــورد نظــر فــی مابیــن دکتــر جمالــی نــژاد معــاون وزیــر کشــور 
و رییــس ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری هــای کشــور و انتظامــی معــاون وزیــر و رییــس 
ــتای  ــاد اســالمی در راس ــگ و ارش ــینمایی و ســمعی و بصــری وزارت فرهن ــور س ــازمان ام س
کمــک بــه احــداث پردیــس ســینمای امیــد در شــهرهای کشــور ایــن پردیــس ســینمایی بــا 
ــر  ــع شــرقی مجموعــه گــذر فرهنــگ و هن ــع در ضل ــع واق ــر مرب ــراژی در حــدود ۷۱۷ مت مت
هفــت بــرج خــارون نجــف آبــاد بــا مشــارکت موسســه فرهنگــی تبلیغاتــی بهمــن ســبز حــوزه 
هنــری پیــش بینــی شــد کــه بــا پیــش بینــی ســالن هــای ســینمایی مجــزا، گالــری، کافــه، 
کالس هــا ی آموزشــی، فروشــگاه، ســالن همایــش و .. باعــث رونــق بیــش از پیــش ایــن گــذر 
ــر فرهنــگ و ارشــاد اســالمی،  فرهنگــی مــی گــردد کــه ایــن مهــم مــورد نظــر و تاکیــد وزی

دکتــر صالحــی نیــز بــوده اســت.
ــتفادۀ  ــل اس ــوره و قاب ــد منظ ــینمایی چن ــس س ــده در پردی ــاد ش ــالن های ایج ــی س برخ
ــر ایــن موضــوع کــه بخشــی از مشــکالت  ــوده و عــالوه ب ــر و نمایــش فیلــم ب هنرمنــدان تئات
ــوز  ــرد، مج ــد ک ــرف خواه ــه را برط ــن عرص ــتان در ای ــدان شهرس ــای هنرمن و محدودیت ه
ــکان  ــرداری از آن ام ــا بهره ب ــه ب ــن فضــا اخــذ شــده ک ــز در ای ــری »شــهر« نی ــدازی گال راه ان
ــد. ــد ش ــم خواه ــگاه، فراه ــزاری نمایش ــرای برگ ــف ب ــته های مختل ــدان رش ــرای هنرمن ــی ب خوب

پردیــس ســینمای نجــف آبــاد یــک ســالن ۱۲۰ نفــره، یــک ســالن ۸۰ نفــره و یــک ســالن  ۵۶ 
ــا حمایــت مدیریــت شــهری   ــه در حــال ســاخت دارد و ب نفــره VIP وهمچنیــن یــک نگارخان

بــرای نصــب سیســتم دیجیتــال پخــش فیلــم هماهنگــی هــای الزم  در حــال انجــام اســت.

هزینه های میلیاردی در برخی باغات نجف آباد
ــا برخــی تغییــر کاربری هــای  ــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان گفــت: در مســیر برخــورد ب مدی
صــورت گرفتــه در باغــات و اراضــی کشــاورزی شهرســتان، بــا ســاخت و ســازهای بســیار محکــم 
ــا  ــان، ب ــرده و تخریب ش ــه ب ــان هزین ــا توم ــه میلیارده ــویم ک ــه می ش ــه ای مواج و چند طبق

ــن اســت. ــی غیرممک ــتگاه های معمول دس
حســن صالحــی، از گــردش مالــی فوق العــاده زیــاد موضــوع تغییــر کاربــری اراضــی کشــاورزی 
بــه عنــوان معضلــی مهــم نــام بــرد و ادامــه داد: متخلفــان بــه کمــک همیــن درآمدهــا، قــدرت 
ــا پیگیــری از دســتگاه های مختلــف،  ــادی داشــته و تــالش می کننــد ب اعمــال نفــوذ بســیار زی
ــم  ــم ه ــرای حک ــس از اج ــوارد، پ ــیاری م ــد و در بس ــب را بگیرن ــم تخری ــرای حک ــوی اج جل

ــوند. ــف می ش ــای مختل ــروز تنش ه ــاز ب زمینه س
صالحــی اظهــار داشــت: تــداوم خشکســالی و محقــق نشــدن حق آبــه کشــاورزان نقــاط مختلــف 
اســتان از جملــه شهرســتان نجف آبــاد، ســطح زیــر کشــت برنــج کــه در شــرایط آب ســالی بــه 
ــه عــدد صفــر نزدیــک کــرده و همیــن موضــوع  ۲۵۰۰هکتــار در یک ســال نیــز می رســید را ب
ــرای  ــاورزان ب ــویق کش ــاز تش ــاورزی، زمینه س ــی کش ــودآوری اراض ــدید س ــش ش ــن کاه ضم

فــروش زمین هــا در مســیر تامیــن معــاش حداقلــی شــده اســت.
ــاز و  ــای غیرمج ــب کاربری ه ــت تخری ــانی جه ــروی انس ــات، ادوات الزم و نی ــود امکان وی، نب
ــه عنــوان  همــکاری نکــردن کامــل ارگان هــا و ادارات شهرســتان در مســیر اجــرای حکــم را ب
بخشــی از مشــکالت موجــود نــام بــرد و بیــان داشــت: مدیریــت جهادکشــاورزی شهرســتان، در 
مســیر اجــرای قانــون حفــظ کاربــری اراضــی کشــاورزی، اقداماتــی ماننــد انجــام اطالع رســانی 
ــت از  ــژه حفاظ ــت وی ــکیل گش ــف، تش ــای مختل ــو در مکان ه ــب تابل ــد نص ــی مانن ــا اقدامات ب
ــات صــورت  ــه تخلف ــه ب ــالغ اخطاری ــی، شناســایی و اب ــروی انتظام ــا حضــور کادر نی اراضــی ب
ــه  ــوارد در کمیت ــی م ــه، بررس ــر مربوط ــراه تصاوی ــه هم ــی ب ــده مقدمات ــه، تشــکیل پرون گرفت

امــور اراضــی شهرســتان و تعییــن اولویــت برخــورد بــا تخلف هــا بــر اســاس مســاحت و زمــان 
ســاخت و حساســیت منطقــه را انجــام می دهــد.

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان در پایــان اعــالم کــرد: تکمیــل پرونــده و ارجــاع بــه مراجــع 
قضایــی، پیگیــری از طریــق مراجــع قضائــی تــا مرحلــه صــدور حکــم نهایــی و پیگیــری اجــرای 
احــکام صــادره بــا هماهنگــی مســئولین قضائــی و شــورای تامیــن شهرســتان از دیگــر کارهایــی 

اســت کــه در ایــن زمینــه انجــام می گــردد
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مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان گفــت: از اواخــر ســال۹۷، بــر اســاس آخریــن تغییــرات طرح های 
جامــع و تفصیلــی شــهرها، محــدودۀ شــهرهای مختلــف و کاربری هــای مســکونی آن هــا، در بســیاری 
نقــاط کاســته شــده و ایــن موضــوع مشــکالت بســیاری را بــرای شــهرداری ها، جهــاد کشــاورزی و 

شــهروندان ایجــاد کــرده اســت.
ــه  ــاد ک ــس راه نجف آب ــدوده پلی ــی از مح ــه در بخش های ــوان نمون ــه عن ــزود: ب ــی اف ــن صالح حس
ســال ها اســت بــه عنــوان منطقــه ای صنعتــی و تولیــدی مــورد اســتفاده قــرار می گرفتــه، کاربــری 
کشــاورزی تعییــن شــده و تولیدکننــدگان جدیــدی کــه قصــد ایجــاد واحــد صنعتــی دارنــد، بیــن 
جهــاد و شــهرداری ســردرگم شــده و مــا هــم متاســفانه بــه دلیــل محدودیت هــای قانونــی، امــکان 

ــم. ــان را نداری ــل مشکالت ش ح
صالحــی ادامــه ایــن وضعیــت را را زمینه ســاز ناراضی تراشــی در بیــن مــردم دانســت و ادامــه داد: در 

برخــی نقــاط نیــز کــه بافــت مســکونی طــی ســال های اخیــر بــه گونــه ای شــکل گرفتــه، تعییــن 
ــرای ســاخت و ســاز های مســکونی  ــادی را ب ــری کشــاورزی، مشــکالت زی ــوان کارب ــه عن اراضــی ب

شــهروندان ایجــاد کــرده اســت.
وی از تعــدد قوانیــن و وجــود برخــی نقــاط ضعــف در ایــن قوانیــن بــه همــراه پــاره ای موازی کاری هــا، 
بــه عنــوان عوامــل تضعیــف مقابله بــا تغییر کاربــری اراضی کشــاورزی دانســت و افــزود: خرد شــدن و 
از بیــن رفتــن زمین هــای کشــاورزی و خــارج شــدن آن هــا از چرخــه تولیــد، نابودی خــاک حاصلخیز 
و تهدیــد زنجیــره تولیــد محصــوالت غذایــی، افزایــش افســار گســیخته قیمــت اراضــی کشــاورزی و 
اعمــال تاثیــر منفــی در دیگــر صنایــع، آســیب های محیط زیســتی و ورود کشــاورزان بــه بخش هــای 

غیرمولــد از جملــه آســیب های تغییــر کاربــری اراضی کشــاورزی هســتند.

ارزآوری یک شرکت تولیدی در نجف آباد     
ســاالنه بیــش از ۲۰۰ هــزار قطعــه در شــرکت دانــش بنیــان حدیــد پــردازان اصفهــان، اولیــن کارخانــه تولید کننــده دســته موتور های 
خــودرو و کشــنده های ســنگین در شــهرک صنعتــی پلیــس راه نجــف آبــاد تولیــد می شــود. مدیــر عامــل حدیــد پــردازان بــا اشــاره 
بــه آغــاز بــکار ایــن شــرکت از ســال ۵۴ گفــت: بیــش از ۱۳۰ قطعــه مختلــف از مجموعــه قطعــات خودرو های و کشــند های ســنگین 

در ایــن کارخانــه کــه بــرای ۸۰ نفــر بــه طــور مســتقیم اشــتغال زایــی کــرده، تولیــد می شــود.
علــی توکلــی افــزود: از ۱۳۰ قطعــه تولیــد شــده در ایــن شــرکت، ۱۲ قطعــه را شــرکت های دانــش بنیــان طراحــی و تولیــد کــرده اند. 
وی گفــت: انــواع دســته موتــور و دســته گیربکــس کشــنده های ســنگین تولیــدات ایــن کارخانــه اســت کــه بــا تولیــد آن از خــروج 

ســالیانه بیــش یــک میلیــون دالر ارز جلوگیری شــده اســت.

کاهش محدوده شهرها و سردرگمی مردم و ارگان ها

نجف آباد، سالیانه به 10 مدرسه جدید نیاز دارد
مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان گفت: ســالیانه به طور متوســط بیــش از ۲۵۰۰نفــر به جمعیت 
دانش آمــوزی شهرســتان اضافــه می شــوند کــه ایــن تعداد بــه حداقل ۱۰مدرســه جدیــد نیــاز دارند.

ســید رضا موســوی زاده در جمــع اصحــاب رســانه بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: تــا ۲ســال پیــش 
جایــگاه ششــم اســتان را از لحــاظ جمعیــت دانش آمــوزی داشــتیم ولــی در حــال حاضــر باالتــر از 
خمینی شــهر، در رتبــه پنجــم قــرار گرفته ایــم و ایــن در حالــی اســت کــه ۸۰مدرســه شهرســتان 
معــادل ۴۰درصــد فضاهــای آموزشــی موجــود، حالــت تخریبــی دارنــد و ۶۰مدرســه نیــز بــه صورت 

ــوند. ــه اداره می ش دو نوبت
موســوی زاده فعالیــت خیــران در مشــارکت در ســاخت و ســاز مــدارس جدید را بســیار خــوب و قابل 
تقدیــر دانســت و اعــالم کــرد: دســتگاه های متولــی نیــز اقدامــات زیــادی را انجــام داده اند ولی رشــد 
بســیار ســریع جمعیــت دانش آمــوزی شهرســتان کــه معــادل کل جمعیــت دانش آمــوزی برخــی 
شهرســتان های اســتان اســت، اجــازه نمی دهــد مــدارس فرســوده را از چرخــه خــارج کنیــم یــا دو 

ــم. ــه کنی ــا را یک نوبت نوبته ه
وی در پایــان مجموعــه دانش آمــوزان بخــش مرکــزی شهرســتان را بیــش از ۶۰هــزار نفر اعــالم کرد 
و اذعــان داشــت: ۱۴۲ مدرســه ابتدایــی، ۶۶مدرســه در مقطــع اول متوســطه، ۲۹ مدرســه متوســطه 
نظــری و ۲۵ مدرســه در بخــش فنــی و حرفــه ای و کاردانــش پذیرایــی ایــن دانش آمــوزان هســتند.

درآمدهای غیرشهریه ای در دانشگاه آزاد 
ــال های ۹۷ و ۹۸  ــت: در س ــاد گف ــالمی نجف آب ــگاه آزاد اس ــن آوری دانش ــش و ف ــاون پژوه مع
نزدیــک بــه شــصت و شــش طــرح پژوهشــی و تحقیقاتــی خــارج از دانشــگاه بــا مجمــوع درآمــد 
۱۰میلیــارد تومــان داشــته ایم و در ســال گذشــته نیــز از هفــده طــرح برون دانشــگاهی، نزدیــک 

بــه دو و نیــم میلیــارد تومــان درآمــد غیرشــهریه ای کســب شــده اســت.
مهــدی رفیعــی در جمــع اصحــاب رســانه اعــالم داشــت: ایــن دانشــگاه، بــا ۱۰دانشــکده مصــوب 
دارای دوازده مرکــز تحقیقاتــی اســت کــه از ایــن تعــداد ۳مرکــز در موضوعــات پزشــکی و بقیــه در 
بخش هایــی ماننــد مهندســی، معمــاری، علوم انســانی و پرســتاری و مامایــی فعالیــت می کننــد و 
مجــوز فعالیــت ۲مرکــز جدیــد نیــز در دســت اقــدام قــرار گرفتــه اســت.رفیعی ایــن تعــداد مراکــز 
تحقیقاتــی را باالتریــن آمار در ســطح دانشــگاه های آزاد کشــور دانســت و ادامه داد: در کنار ســرای 
نــوآوری تخصصــی طــال و جواهــر کــه مجموعــه ای منحصــر بــه فــرد محســوب می شــود، شــاهد 
فعالیــت شــش هســتۀ فــن آور و هشــت واحــد فــن آور در مرکز رشــد تجهیزات پزشــکی دانشــگاه 
هســتیم کــه تاکنــون بیــش از ۲۶ محصــول فن آورانــه را بــا هــدف تولیــد تجــاری عرضــه کرده اند.

ــواع تجهیــزات کارگاهــی و  ــان از ۱۳۸آزمایشــگاه، ۶۹کارگاه، بیــش از ۳هــزار مــورد ان وی در پای
آزمایشــگاهی و پنــج کتابخانــه بــا بیــش از ۲۶۰هــزار جلــد کتــاب بــه عنــوان بخــش دیگــری از 

امکانــات ایــن مجموعــه آموزشــی نــام بــرد.

ــی،  ــاص کرونای ــرایط خ ــس در ش ــل و تدری ــت: تحصی ــتان گف ــرورش شهرس ــوزش و پ ــر آم مدی
آســیب های جــدی آموزشــی و فرهنگــی را متوجــه دانش آمــوزان کــرده و هم زمــان معلمــان و کادر 

مــدارس نیــز شــرایط بســیار ســختی را پشــت ســر گذاشــتند.
ــان شهرســتان در  ــر شــبکه بهداشــت و درم ــای مدی ــه گفته ه ــا اشــاره ب ســید رضا موســوی زاده ب
ــا در شهرســتان  ــزار دوز واکسیناســیون کرون ــش از ۱۵ه ــر شــورای اداری، از انجــام بی جلســه اخی
خبــر داد و اظهــار کــرد: نحــوۀ فعالیــت مــدارس در ســال تحصیلــی جدیــد بســتگی بــه گســتردگی 
واکسیناســیون و تصمیــم ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا دارد و امیدواریــم شــاهد بازگشــایی مــدارس 
باشــیم تــا بتوانیــم بخشــی از آســیب های وارد شــده بــه رونــد آمــوزش و پــرورش دانش آمــوزان را 

جبــران کنیــم.
موســوی زاده از آمادگــی مجموعــه تحــت مدیریــت خــود بــرای بازگشــایی کامــل مــدارس یــا تــداوم 

شــرایط کرونایــی و ارائــۀ آموزش هــای مجــازی گفــت و خاطــر نشــان کــرد: در آغــاز شــرایط کرونایی، 
نزدیــک بــه هــزار و پانصــد دانش آمــوز داشــتیم کــه بــه فضاهــای مجــازی دسترســی نداشــتند ولــی 
ــت و  ــن و دســتگاه های مســئول، شــاهد اهــدای بیــش از ۱۵۰تبل ــا کمــک خیری ــن مــدت ب در ای
۲۹تلویزیــون در کنــار پرداخــت ششــصد وام قرض الحســنه ۴میلیــون تومانــی بــا همــکاری 

ــم. ــهر بودی ــطح ش ــنه های س قرض الحس
اهــدای ۷۰۰بســته کمک هــای مومنانــه و خریــد ۲۰۰بســته اینترنــت بــرای دانش آمــوزان بی بضاعــت 
دیگــر مــوردی بــود کــه مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان بــا اشــاره بــه آن گفــت: در شــرایط 
خــاص کرونایــی، بیــش از ۱۴۰۰نوآمــوز مقطــع پیش دبســتانی شهرســتان، در بســتر ســامانه شــاد به 

صــورت رایــگان آمــوزش داده شــده و بــرای آن هــا مــدرک صــادر گردیــد.

صدمه جدی به آموزش و پرورش در شرایط کرونایی

 انیمیشــن پیکره که از محصوالت انجمن ســینمای جوان شــعبه نجف آباد و ســاخته محســن صالحی 
فــرد اســت، بــا رای هیــات داوراِن بخــش رافــی جشــنواره بین المللــی انیمیشــن کــودکان و نوجوانــان 
کرواســی و از میــان ۷۲ اثــر بــه عنــوان برنــده جایــزه اول در رده ســنی ۱۵ تــا ۱۸ ســال انتخــاب شــد.

همچنیــن انیمیشــن کوتــاه نخــود نخــود، هرکــه رود خانــه خــود! بــه کارگردانــی رعنــا واعظــی و 
ــن  ــا ۱۴ ســال ای ــار منتخــب در رده ســنی ۱۱ ت ــوان یکــی از آث ــه عن ــران ب ــز از ای محمــد زارع نی

ــه نمایــش درآمــد. جشــنواره ب
ــنی  ــای انیمیش ــرای فیلم ه ــینمایی ب ــل س ــنواره بین المل ــک جش ــی ی ــی و راف ــنواره واف جش
ــص  ــی مخت ــی دارد: واف ــنواره دو بخــش رقابت ــن جش ــت. ای ــوان اس ــودک و نوج ــوزه ک در ح
ــرای فیلم هایــی کــه  ــان ســاخته شــده اند و رافــی ب فیلم هایــی کــه توســط کــودکان و نوجوان
بــرای ایــن گــروه ســنی تولیــد شــده اند. دوازدهمیــن دوره ایــن جشــنواره در شــهر ریــه کا و 

ــا ۶ ژوئــن )۱۶ خــرداد( ادامــه دارد. واراژدیــن کرواســی برگــزار شــده و ت

ایران؛ برنده جشنواره بین المللی انیمیشن کودکان و نوجوانان
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
به مناسبت تولدحضرت معصومه)س( 

ای همه آسمان شده خیره  به هر نگاه تو

چشم رضا ستاره شد ، مانده کناِر ماه تو

لشکِر حوریان ببین ، برِگ خزاِن مقدمت

آمده  تا که بال خود ، فرش کند به راه تو

بررســی تغییــر و تحوالتــی کــه در عرصــه ناهنجــاری هــای اجتماعــی در ســطح جامعــه روی 
مــی دهــد بیانگــر صــورت هــای جدیــدی از آســیب هــای نســل جــوان اســت کــه مــی تــوان 
آن هــا را در زمــره رفتارهــای پرخطــر دســته بنــدی و ارزیابــی کــرد. در عصــر حاضــر یکــی از 
مشــکالت رایــج بیــن برخــی از نوجوانــان و خصوصــاً جوانــان ، شــراب خــواری اســت . متاســفانه 
ــن  ــد و شــیوع ای ــال شــده ان ــان ســوز شــراب نوشــی مبت ــه درد خانم ــه ب ــراد جامع برخــی اف
معضــل ، حاصــل غفلــت فــردی و خانواندگــی همچنیــن تــالش غیــر انســانی کســانی اســت کــه 
در ایــن راســتا بــه فعالیــت مشــغول انــد و دامــی اســت کــه از جانــب اســتعمارگران و ســرمایه 
داران بــزرگ طراحــی شــده کــه عــالوه بــر ســود جویــی هــای اقتصــادی قصــد دارنــد نیروهــا 
جــوان کشــور را بــه اضمحــالل و نابــودی بکشــانند و ســیه روزی را بــر رخســار آنــان بنشــانند. 
ــل  ــای قب ــال ه ــه س ــبت ب ــکل نس ــد گان ال ــرف کنن ــن مص ــه س ــاهدیم ک ــتا ش ــن راس در ای
کاهــش یافتــه اســت. بــه نحــوی کــه مدیــر کل فرهنگــی- تربیتــی ســازمان زنــدان هــای کشــور 
اعــالم نمــوده ســن گرایــش بــه مصــرف مشــروبات در کشــور بــه میانگیــن ۱۸-۱۵ ســال کاهــش 
یافتــه اســت. جــدای از آثــاری چــون افزایــش تصادفــات و مشــکالت روحــی و روانــی حاصلــه، 
ــه معضــالت اجتماعــی ناشــی از مصــرف الــکل نیــز توجــه داشــت. قابــل ذکــر  مــی بایســت ب
اســت کشــورهایی کــه از ســاختار جمعیتــی جــوان برخــوردار هســتند بیشــتر از ســایر کشــورها 
در معــرض رفتارهــای انحرافــی، بحــران هــای اجتماعــی و تنــوع و رشــد جرائــم و آســیب هــای 
ــه  ــه مــواد مخــدر و مشــروبات الکلــی در آن هــا ب ــد و معمــوالً گرایــش ب ــرار دارن اجتماعــی ق
میــزان زیــادی باالســت. امــروزه ایــن موضــوع بــه دغدغــه ای بــرای کل دنیــا بــدل شــده اســت، 

بــه طــوری کــه ســازمان بهداشــت جهــان )who ( در بیانیــه اخیــر خــود در خصــوص الــکل 
اعــالم نمــوده کــه تمــام مــردم از ایــن حــق برخوردارنــد کــه خــود را از جرائــم خشــونت بــار و 

تمــام آثــار نامســاعد الــکل حفــظ نماینــد.
ــوار و خشــونت  ــری از حــوادث ناگ ــی ، زندگــی و محیــط کار و جلوگی توســعه ی وضــع عموم
هــا و آثــار منفــی ناشــی از الــکل حــق همــه ی مــردم اســت . لــذا بــر همــگان الزم اســت بــا 
آثــار زیــان بــار الــکل شــناخت بیشــتری پیــدا نمــوده تــا از وقــوع احتمالــی جرائــم در ســطه 

جوامــع جلوگیــری گــردد. 
تاثیرات مصرف الکل 

یکــی از مهــم تریــن تبعــات شــرب خمــر را مــی تــوان ترویــج بــی قیــد و بندی دانســت کــه دراز 
مــدت از حــال فــردی بــه حالــت اجتماعــی مبــدل شــده و تمامــی زوایــای زندگــی اجتماعــی ، 
اقتصــادی ، سیاســی و فرهنگــی جامعــه را در بــر مــی گیــرد و از ســویی خــود زمینــه ســاز بــروز 

جرائــم دیگــر کــه معمــوالً دارای جنبــه خشــن نیــز هســتند ، هســت .
عوارض مصرف الکل

* کاهش استقامت استخوان و پوکی استخوان    * افزایش خطر ابتال به سرطان
* کاهش عملکرد سیستم ایمنی* شیوع ابتال به HIV به علت انجام رفتارهای پرخطر 

* رعشه * اضطراب زیاد    * اختالالت خواب  
* سکته و حتی مرگ * روان پریشی   * بیش فعالی سمپاتیک  
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آسیب شناسی مشروبات الکلی

ــاد،  ــف آب ــتان نج ــداری شهرس ــانی فرمان ــالع رس ــگاه اط پای
بــا انتشــار اطالعیــه هــای جداگانــه ای، اســامی نهایــی 
ــمین  ــرکت در شش ــرای ش ــده ب ــت ش ــد صالحی ــراد تایی اف
ــه  ــتان را ب ــتای شهرس ــوراهای شــهر و روس ــات ش دوره انتخاب

ــرد. ــر ک ــف منتش ــهرهای مختل ــک ش تفکی
ــر  ــرای دیگ ــده ب ــت ش ــد صالحی ــای تایی ــامی کاندیداه اس
شــهرهای بخــش مرکــزی و مهردشــت شهرســتان نجــف آبــاد 
ــداری موجــود  ــگاه اطــالع رســانی فرمان ــر روی پای ــه ب ــز ک نی
ــگاه  ــن پای ــردا در همی ــح ف ــاعات صب ــن س ــتند، در اولی هس

ــد. ــد ش ــر خواه ــته منتش ــای وابس ــال ه ــری و کان خب
اسامی به ترتیب حروف الفبا )در نام خانوادگی( تنظیم شده اند.

شهر نجف آباد؛ ۹۷ نفر برای ۹ کرسی شورا کاندید شده اند.
۱- آقای ناصر احمدی فرزند علی 

۲- آقای اسماعیل آخوندی فرزند حیدرعلی 
۳- خانم سکینه ارزانی فرزند عیدی

۴- آقای یعقوب اسداللهی فرزند محمود
۵- آقای عباسعلی اسدی فرزند لطفعلی 

۶-  آقای حسین اسماعیلی نجف آبادی فرزند حسنعلی 
۷- آقای محمدحسن آسیابانی نجف آبادی فرزند محمد جعفر

۸- آقای بهرام افشاری فرزند پالون 
۹-  آقای علیرضا اکرمی فرزند رضا 

۱۰- آقای فرهام امین شرعی فرزند قادر
۱۱- آقای حسین ایمانیان فرزند نصراهلل

۱۲-  آقای محمد علی ایمانیان فرزند محمود 
۱۳- آقای حسن بهارلوئی فرزند علی

۱۴- آقای خلیل بهالوئی فرزند ابراهیم 
۱۵- آقای حسین بهرامی فرزند غالم حسین 

۱۶- آقای موسی بهرامی فرزند رضا 
۱۷- آقای علی پزشکی فرزند محمد رضا 
-۱۸ آقای علیرضا پورپیرعلی فرزند اکبر

۱۹- آقای مهدی پورمحمدی مشهور به مهدی فرزند محمد
۲۰- خانم فریبا جبار نجف آبادی فرزند محمود 
۲۱- آقای محمد رضا جهانبازی فرزند هیبت اهلل

۲۲- آقای محمود جهانیان نجف آبادی فرزند محمد علی
۲۳- آقای جواد حجتی فرزند مرتضی

۲۴-آقای ولی حسینی منجزی فرزند مهدیقلی 
۲۵- خانم سوسن خسروی فرزند علی 

۲۶- آقای محسن خسروی نجف آبادی فرزند احمد
۲۷- آقای علی خمس لوئی فرزند ابولقاسم 

۲۸- آقای مهرشاد داودی فرزند فرامرز 
۲۹- آقای کاظم داودی حموله فرزند محسن 

۳۰- آقای مسعود رادان فرزند بهمن 
۳۱- آقای محمد رضا رحیمی فرزند فرهاد

۳۲- خانم مریم رحیمی منجزی فرزند قهرمان
۳۳- خانم ریحانه رستگاری نجف آبادی فرزند محمد
۳۴- خانم فرزانه رشید زاده نجف آبادی فرزند عبداهلل

۳۵- آقای وحید رضائی فرزند اصغر 
۳۶- خانم اکرم السادات رضوی دهکردی فرزند سید احمد

۳۷- آقای آرش سرمدی فرزند منصور
۳۸- آقای محسن سلطانی فرزند مهدی

۳۹- آقای بهزاد سوادکوهی فرزند حسین
۴۰- آقای مسعود شجاعی فرزند دینار 

۴۱- آقای مهدی شریفیان نجف آبادی فرزند اسداهلل
۴۲- آقای محمد شریفی نجف آبادی فرزند فضل اهلل

۴۳- آقای محمد حسن شفیعی فرزند رضا 
۴۴- آقای سید علی شکرالهی فرزند سید زین العابدین

۴۵- آقای کیومرث شهبازی فرزند امیر 
۴۶- آقای جواد شیاسی ارانی فرزند غالمحسین 

۴۷- آقای سلطان مراد شیرازی مشهور به سلطان مراد شیرازی 
فرزند محمد علی

۴۸- آقای رسول صادقی نجف آبادی فرزند عباس
۴۹- آقای حسین صالحی فرزند غالمرضا 

۵۰- آقای حمید صالحی فرزند علی محمد 
۵۱- خانم ملیحه صیامی جهرمی فرزند کرامت اهلل

۵۲- آقای حمید صالحی فرزند علی محمد 
۵۳- آقای عیدی محمد طرقی فرزند محمد علی 

۵۴- آقای علیرضا عباسی فرزند اکبر 
۵۵- آقای ناصر عباسی فرزند خسرو 

۵۶- آقای حسن عبدالرضائی دره بیدی فرزند حسین
۵۷- آقای حمید عبداهلل نجف آبادی مشهور به مهندس عبداهلل 

فرزند محمدرضا 
۵۸- آقای شهرام عزیزی ملک آبادی فرزند حسین علی

۵۹- آقای حمیدرضا عطائی نجف آبادی فرزند رضا
۶۰- آقای محمود عظیمی یانچشمه فرزند احمدرضا

۶۱- آقای داود علینقی بیگی فرزند ابولقاسم
۶۲- خانم زهرا علینقی پور نجف آبادی فرزند قربانعلی

۶۳- آقای امین عیدی وندی فرزند چراغلی
۶۴- آقای عباس عیدی وندی مشهور به قربان فرزند علی محمد

۶۵- آقای مهدی غالمی فرزند محمد
۶۶- آقای مهدی فریدنی زاده فرزند قدیرعلی

۶۷- آقای محمد تقی قندهاری علویجه فرزند علی 
۶۸- آقای مجید کامرانی فرد مشهور به کامرانی فرزند مهدی

۶۹- آقای محسن کریم زاده بارده فرزند یحیی 
۷۰- خانم منصوره گرجی فرزند احمد 
۷۱- آقای حاتم گودرزی فرزند بهمن 
۷۲- آقای حمید گودرزی فرزند علی 

۷۳- آقای قربانعلی مومنی فرزند عزیز 
۷۴- آقای محسن محمدی خشوئی فرزند جمشید

۷۵- آقای حسن محمود صالحی فرزند خداکرم 
۷۶- خانم شهال محمودیان نجف آبادی فرزند ناصرقلی

۷۷- آقای مسعود مسهودی اورگانی فرزند احمد 
۷۸- آقای علیرضا مظاهری فرزند جعفر 

۷۹- آقای عباسعلی مقدسی فرزند فضل اهلل 
۸۰- آقای حسین ممصالح فرزند مراد

۸۱- آقای ابراهیم مهدور فرزند خدامراد
۸۲- خانم بتول مهدیه نجف آبادی فرزند علی

۸۳- آقای حسن مهدیه نجف آبادی فرزند محمد 
۸۴- آقای غالمرضا مهدیه نجف آبادی فرزند عبدالکریم

۸۵- آقای سید حسین موسویان فرزند سیدمصطفی
۸۶- آقای سیدحبیب موسوی دره بیدی فرزند سیداسداهلل

۸۷- آقای مهدی موسی خانی گنجه فرزند علیرضا
۸۸- آقای محمد رضا نادری فرزند عباسعلی 
۸۹- آقای علی ناظمی اشنی فرزند محمود 

۹۰- خانم افسانه نامداریان فرزند علی
۹۱- آقای امین نعمتی نجف آبادی فرزند باقر

۹۲- خانم نسیمه نیک پی نجف آبادی فرزند محمدرضا
۹۳- آقای محمود هادیان نجف آبادی فرزند حیدرعلی 

۹۴- آقای ابراهیم والیتی فرزند محمدحسین 
۹۵- آقای حسن یادگار صالحی فرزند محمدقلی

۹۶- آقای حسین یوسفی نژاد فرزند یداهلل
۹۷- آقای محمدرضا یوسلیانی فرزند رحمت اهلل


