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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 1   تیر 1400
شماره 112 

2
خبر کوتاه حضور نمادین جامعه ورزش شهرستان در انتخابات 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد جامعــه ورزش شهرســتان نجــف آبــاد در روز جمعــه 28 خرداد 

مــاه 1400  بــا همراهــی محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان و ســعید کیانــی مســوول بســیج ورزشــکاران و هیــات ورزش 

هــای رزمــی شهرســتان در انتخابــات ریاســت جمهــوری و شــورای اســامی شــهر در دبســتان فردوســی نجــف آبــاد حضــور یافتند.

آغاز به کار مجدد ثبت نام موسسات قرآنی در سامانه »حمد«
ــدازی ســامانه حمــد ــاد از راه ان ــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب ــس اداره فرهن رئی

)qia.ir ( به منظــور یکپارچه ســازی و ســاماندهی فعالیت هــای مؤسســات قــرآن و لــزوم ثبــت 
و به روزرســانی اطاعــات مؤسســات در کشــور خبــر داد .

ســید حســن لــوح موســوی بــا اشــاره بــه اینکــه مدیــران مؤسســات قرآنــی زیــر مجموعــه اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و اداره تبلیغــات اســامی  می تواننــد در ایــن ســامانه ثبــت  نــام کنند  
ــام بایــد تمــام اطاعــات و فعالیت هــای  ــا تأکیــد بــر اینکــه مؤسســات قــرآن بعــد از ثبــت  ن ب

ــاز  ــان آغ ــات زم ــن اطاع ــت: ای ــد، گف ــانی کنن ــامانه به روزرس ــن س ــود را در ای ــه خ مؤسس
فعالیــت، تعــداد مربیــان، تعــداد قرآن آمــوزان، تعــداد حفــاظ قــرآن، تعــداد دوره هــای آموزشــی 

ــود. ــامل می ش ــی را ش ــه قرآن ــطح بندی مؤسس و س
ــه  ــزوم ارائ ــه ل ــه ب ــا توج ــت ب ــتان خواس ــرت شهرس ــران و عت ــی ق ــات فرهنگ وی از موسس
گــزارش فعالیــت موسســات و  جهــت تســهیل امــور و خدمــت رســانی بیشــتر  بــه مؤسســات 

ــد . ــدام نماین ــات موسســه اق ــل اطاع ــه تکمی ــده  نســبت ب ــی در آین قرآن

 بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ، اصغــر 
مختــاری  مســئول امــور شهرســتان هــا بــه همــراه فرهــاد نیکنــام معــاون توســعه مدیریــت و 
برنامــه ریــزی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان از  پــروژه درحــال ســاخت 
مجتمــع فرهنگــی و هنــری آســمان بازدیــد کــرد و از نزدیــک در جریــان رونــد میزان پیشــرفت 

کارهــای صــورت گرفتــه  قــرار گرفــت .
ــن  ــامی ضم ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــوی رئی ــوح موس ــن ل ــید حس ــدار س ــن دی در ای
ارائــه گزارشــی از رونــد تکمیــل عملیاتــی ســاختمان مجموعــه مطالبــی را بیــان نمــود وگفــت 
: تــاش مــا ایــن بــوده کــه از ایــن مجموعــه حداکثــر بهــره بــرداری شــود و پایــگاه و جایــگاه 

دائمــی هنرمنــدان باشــد.
وی بــا اشــاره بــه پتانســیل بــاالی فرهنگــی هنــری شهرســتان و وجــود فعــاالن شــاخص و بــه 
نــام درحــوزه هــای فرهنگــی هنــری ایــن شهرســتان و بــا توجــه بــه کمبــود فضــا و امکانــات و 
تجهیــزات افــزود : طــرح توســعه ایــن مجموعــه مدتــی اســت در دســتور کار قــرار گرفتــه  تــا 

امــکان حضــور بیشــتر اصحــاب فرهنــگ و هنــر در ایــن مجموعــه فراهــم شــود .
ــه هنرمنــدان (  ــه اینکــه ســاختمان مجموعــه فرهنگــی هنــری آســمان ) خان ــا اشــاره ب وی ب
در مســاحت 240 متــر مربــع و در ســه طبقــه در حــال تکمیــل اســت ؛ گفــت : پیــش بینــی 
احــداث نگارخانــه ، ســالن جلســات ، تماشــاخانه و بخــش مــوزه هنــری از بخــش هــای جدیــد 
ایــن مجموعــه اســت کــه امیدواریــم  بــا ســاخت و تکمیــل مجموعــه بتوانیــم بــه نتایــج خوبــی 

در تمامــی حــوزه هــای فرهنگــی ، هنــری ، ادبــی و مذهبــی شهرســتان برســیم .
در ایــن دیــدار مســئول امــور شهرســتان هــا و معــاون توســعه برنامــه ریــزی اداره کل ضمــن 
قدردانــی  از فعالیــت هــای صــورت گرفتــه بــر  حمایــت مالــی اداره کل از ایــن پــروژه  تاکیــد 

نمودنــد .
ــتان  ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــای اداره کل فرهن ــتان ه ــور شهرس ــئول ام ــت مس ــی اس گفتن
اصفهــان بــه همــراه هیــات همــراه در ادامــه ســفر بــه شهرســتان نجــف آبــاد ضمــن حضــور در 
اداره بــا همــکاران اداره دیــدار و نســبت بــه رفــع مشــکات و بررســی آنهــا گفــت و گــو نمــود .

بازدید از روند تکمیل مجموعه فرهنگی هنری آسمان

ــات  ــزاری ششــمین دوره انتخاب ــژه شهرســتان در آســتانه برگ ــدار وی ــاون اســتاندار و فرمان مع
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــیزدهمین دوره انتخاب ــتاها و س ــا و روس ــهر ه ــامی ش ــوراهای اس ش
اســامی ایــران طــی مصاحبــه ای بــا خبرنــگار واحــد مرکــزی خبــر رســانه ملــی بیــان داشــتند: 
بــا توجــه بــه هماهنگــی هــای بــه عمــل آمــده بــا ادارات آمــوزش و پــرورش، امــور مســاجد و 
شــهرداری هــا و دهیــاری هــا و مســئوالن شــعب اخــذ رای تحــت نظــارت مســئوالن مدیریــت 
ــی  ــای مصــوب ســتاد مل ــه ه ــا شــیوه نام ــق ی ــان شهرســتان و مطاب شــبکه بهداشــت و درم
ــروب  ــی و میک ــات ضدعفون ــا عملی ــک کرون ــاری پاندمی ــگیری از بیم ــه و پیش ــت مقابل مدیری
ــورت  ــوب ص ــتانداردهای مص ــر اس ــوب و براب ــو مطل ــه نح ــذ رای ب ــط اخ ــا و محی ــی فض زدای
پذیرفتــه اســت. خودروهــای در نظــر گرفتــه شــده بــرای ارســال اقــام انتخاباتــی و اعضــا شــعب 
ــه  ــارت عالی ــا نظ ــق ب ــتی را مطاب ــی بهداش ــط اباغ ــا و ضواب ــه ه ــیوه نام ــه ش ــذ رای کلی اخ
ــرای شــعب اخــذ رای  ــه انجــام مــی رســانند. ب ــا ب ســتاد شهرســتانی مدیریــت بیمــاری کرون
پیــش بینــی ماســک و محلــول ضدعفونــی در حــد نیــاز صــورت پذیرفتــه و عوامــل دخیــل در 
فراینــد انتخاباتــی شهرســتان دوره هــای مصــوب مقابلــه بابیمــاری پاندمیــک کرونــا را گذرانــده 
و آمــوزش هــای الزم را از طریــق نیروهــای ارشــد شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان طــی 

نمــوده انــد.
رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان در ادامــه بــا بیــان اینکــه در انتخابــات روز جمعــه در پیونــد 
بــا تحقــق مصوبــات ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا تعــداد شــعب 
اخــذ رای 20 درصــد افزایــش یافتــه و همینــک بــا تعــداد 218 شــعبه اخــذ رای آمــاده خدمــت 
بــه مــردم شــریف شهرســتان در ششــمین دوره انتخابات شــوراهای اســامی شــهرها و روســتاها 
و ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری اســامی ایــران مــی باشــیم، افزودنــد: در ایــن 

شــعب پیــش بینــی رعایــت فاصلــه اجتماعــی و تمهیــدات الزم صــورت پذیرفتــه اســت.
ــز ضمــن  ــدگان نی ــد: رای دهن ــادآور گردیدن ــن ی ــات شهرســتان همچنی ــس ســتاد انتخاب رئی
رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی از جملــه بهــره منــدی از ماســک، رعایــت فاصلــه اجتماعی 
مصــوب باالخــص در هنــگام چــک نمــودن مــدارک انتخاباتــی و انداختــن آرا خــود دقــت الزم 
ــودکار  ــات از خ ــد انتخاب ــدگان در فراین ــد رای دهن ــد نمودن ــان تاکی ــد. ایش ــول نماین را معم
شــخصی و اســپری هــای ضدعفونــی کننــده شــخصی در راســتای سفارشــات موکــد بهداشــت 

فــردی و عمومــی دقــت نظــر داشــته باشــند.

مصاحبه معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان

ــات شــورای اســامی شــهر  دقایقــی پیــش، لیســتی از آراء کاندیداهــای ششــمین دوره انتخاب
نجــف آبــاد، منتشــر شــد. ایــن لیســت، هنــوز توســط پایــگاه فرمانــداری شهرســتان بــه عنــوان 

نتیجــه رســمی منتشــر نشــده ولــی بــه نظــر مــی رســد، نتایــج نهایــی باشــد.
ــا 1۵  ــرات 10 ت ــی و نف ــی اصل ــوان ۹ عضــو اصل ــه عن ــا ۹ ب ــرات اول ت ــر همیــن اســاس، نف ب
بــه عنــوان شــش عضــو علــی البــدل شــورای اســامی دوره ششــم شــهر نجــف آبــاد، انتخــاب 

شــده انــد.
1 - محمود جهانیان نجف آبادی، 8۵4۷ رای

2 -  قربانعلی مومنی، ۷۷0۷رای
۳ -  اسماعیل آخوندی، ۷04۷ رای

4 -  محمد حسن آسیابانی نجف آبادی، ۶۹88 رای
۵  - سکینه ارزانی، ۶80۹ رای

۶ - حسین بهرامی، ۵424 رای
۷ - شها محمودیان نجف آبادی، ۵۳۷۳ رای

8 - جواد حجتی، ۵۳۹0 رای
۹ - حسن یوسفی نژاد، ۵0۷1 رای
10 -  عباسعلی اسدی، ۵0۳2 رای
11 -  ابراهیم والیتی، 48۹۳ رای

12 - حسین اسماعیلی نجف آبادی، 4۷۷۶ رای
1۳ - محمود هادیان نجف آبادی، 4۶8۶ رای

14 - امین نعمتی نجف آبادی، 4۵8۹ رای
1۵ - حمید گودرزی، 422۹ رای

نتیجه انتخابات شورای ششم شهر نجف آباد
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ــر  ــه نف ــع دســتي و ن ــدان صنای ــل از هنرمن ــن تجلی ــع دســتي، آیی ــه صنای ــه مناســبت هفت ب
از دارنــدگان نشــان ملــي و مهــر اصالــت صنایــع دســتي توســط محمــد مغــزی نجــف آبــادی 
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــت اداره می ــی ریاس ــا حبیب ــاد و علیرض ــهردارنجف آب ش
گردشــگری نجــف آبــاد و جمعــی دیگــر از مســئولین در خانــه تاریخــی  مهرپــرور )مــوزه مــردم 

ــاد( برگــزار شــد. شناســی نجــف آب

ــوزه  ــرور )م ــی مهرپ ــه تاریخ ــتی در خان ــع دس ــه صنای ــبت هفت ــه مناس ــگاه ب ــن نمایش در ای
مردم شناســی نجف آبــاد( برپــا بــود هنرمنــدان محمــد گوینده)ســاخت ســاز ســنتی(، 
ــه  ــازی(، مرضی ــو س ــدی معین)چاق ــدی)مینا(، مه ــرم اس ــازی(، اک ــیان)قفل س ــان عباس احس
ــاب(،  ــنتی دوم ــای س ــه میرزایی)رودوزیه ــی(، معصوم ــدی دهق)قلمزن ــا عاب ــا(، رض باقری)مین

ــد. ــود پرداختن ــار خ ــش آث ــه نمای ــی( ب ــایگان)گلیم باف ــهیا ش ــی(، س ــدی ایتی)قلمزن مه

تجلیل از هنرمندان صنایع دستي

مدیریت مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا 
ــدار،  ــن فرمان ــا حضــور معاونی ــتان و ب ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــه ریاســت مع ب
بخشــدار مرکــزی، شــهرداران شــهرهای تابعــه شهرســتان، اعضــاء شــورای تامیــن شهرســتان، 
رئیــس جمعیــت هــال احمــر، مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان، روســای اداره هــای اوقــاف و 
امــور خیریــه، ورزش و جوانــان شهرســتان، امــور مســاجد و ســایر مدعویــن، ســتاد شهرســتانی 
ــا بــا محوریــت تمهیــدات بهداشــتی  مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری پاندمیــک کرون
موثــر در برگــزاری انتخابــات ششــمین دوره شــوراهای اســامی شــهر و روســتا و ســیزدهمین 
ــد. در ایــن جلســه مهنــدس  ــاد برگــزار گردی دوره ریاســت جمهــوری در شهرســتان نجــف آب
راعــی، بــا تبریــک دهــه مبــارک کرامــت و آرزوی توفیــق حداکثــری در کســب معنویــت از ایــن 
ایــام خجســته بــر ضــرورت حضــور حداکثــری و وفــاق ملی در تحقــق اهــداف واال و آرمــان های 
بنیادیــن حضــرت امــام خمینــی )ره( و رهبــر معظــم انقــاب اســامی )مدظلــه العالــی( تاکیــد 
نمودنــد. ایشــان در ادامــه بــا بیــان رونــد نزولــی مــوج چهــارم و تصریــح بــر رعایــت مصرانــه 
ــا اهتمــام  ــه منظــور ممانعــت از شــکل گیــری مــوج پنجــم ب ــه هــای بهداشــتی ب شــیوه نام
ــات  ــه مــردم و مســئوالن در رعایــت هدفمنــد شــیوه نامــه هــای اختصاصــی روز انتخاب مجدان
در 28 خردادمــاه ســالجاری مطالبــی مشــروح بــرای حاضریــن عنــوان نمودنــد. در ادامــه مدیــر 
محتــرم شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بــه بیــان گــزارش حاصــل از تمهیــدات اتخــاذ 
گردیــده در راســتای موضــوع حفــظ بهداشــت عمومــی در برگــزاری انتخابــات 28 خــرداد مــاه 

را بیــان و ســپس هــر یــک از حاضریــن رهیــات هــای خــود را در برگــزاری باشــکوه انتخابــات 
تبییــن نمودنــد. در انتهــا مقــرر گردیــد حــوزه هــای اخــذ رای شهرســتان پیــش از بازگشــایی 
بــه صــورت کامــل مراحــل میکــروب زدایــی و ضدعفونــی را صــورت بخشــیده، فراینــد اســتفاده 
از اســتامپ در انتخابــات بــرای رای دهنــدگان کا ممنــوع و پروتــکل هــای بهداشــتی بــا حضــور 
ضابطیــن بهداشــتی و اکیــپ هــای ســیار مدیریــت بهداشــت و درمــان شهرســتان نظــارت و 

پیگیــری گــردد.

                       برگزاری مسابقه طناب زنی
ــه مناســبت والدت حضــرت  ــی ب ــاب زن ــاد مســابقه ی طن ــان شهرســتان نجــف اب ــی اداره ورزش و جوان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــران ــگاه بســیج خواه ــا همــکاری پای ــی و ب ــی محل ــای بوم ــازی ه ــات ورزش روســتایی و ب ــه همــت هی ــر  ب ــه)س( و روز دخت معصوم

 و دهیــاری و شــورای اســامی روســتای رحمــت آبــاد از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان  با حضــور 20 نفر درخانــه ورزش این روســتا 
همــراه بــا پذیرایــی و اهــدای جوایــز به شــرکت کننــدگان برگزار شــد.

نتایج مسابقات   مقام های اول تا سوم :
کاس ششــم : نرگــس براهیمــی، نازنیــن مهدیــان و زینــب مهدیــان  - کاس پنجــم : ســتایش حیــدری، زهــرا براهیمــی و اتنــا ابدالی      
مقــام هــای اول تــا ســوم - کاس ســوم : ســارینا رحیمــی، فاطمــه زهراحیــدری، نازنیــن زهــرا حیــدری  - کاس اول : اســرا مهدیــان   
باالتریــن تعــداد طنــاب زنــی متعلــق به اســرا حیدری اســت .  که در یک دقیقــه  14۵ بــار طناب زده و بــه عنوان منتخب برگزیده شــد.
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خبر کوتاه رایگان شدن قبوض مدارس نجف آباد، هنوز اجرا نمی شود

معــاون مالــی و پشــتیبانی آمــوزش و پــرورش نجف آبــاد گفــت: مجلــس شــورای اســامی، حــدود دو ســال قبــل مصوبــه ای 
داشــت کــه طبــق آن تمامــی مــدارس دولتــی کشــور، تــا ســقف مشــخصی از پرداخــت قبــوض شــرکت های خدمات رســان 

معــاف هســتند ولــی ایــن قانــون تاکنــون اجــرا نشــده اســت.
عبــداهلل مــددی ادامــه داد: طبــق آیین نامــه مربــوط بــه ایــن قانــون، دولــت موظــف بــه تعییــن ســقف مشــخصی از مصــرف 
ــا وجــود پیگیری هــای متعــدد، هنــوز اقدامــی در ایــن  ــرای برخــورداری مــدارس از معافیــت اســت ولــی تاکنــون ب انــرژی ب
خصــوص انجــام نــداده و تنهــا اعــام شــده بــرای مدارســی کــه از ایــن امتیــاز بهره منــد باشــند، قبــض صــادر نخواهــد شــد.

ــورت  ــه ص ــورد ب ــانزده م ــی، ش ــر دولت ــورد غی ــصت م ــی، ش ــاب آن دولت ــه 18۶ ب ــه دارد ک ــش از 280مدرس ــاد، بی نجف آب
ــدارس اســتثنائی هســتند. ــورد م ــازده م ــورد بزرگســاالن و ی ــی، هشــت م حمایت

نمایشگاهی از میسوری تا نجف آباد !!

بعــد از آییــن تجلیــل از هنرمنــدان صنایــع دســتي و نــه نفــر از دارنــدگان نشــان ملــي و مهــر 
اصالــت صنایــع دســتي ، محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد ازنمایشــگاه عکســی 

بــا عنــوان طبیعــت و زندگــی بازدیــد نمــود.
ــخ و  ــوزه تاری ــرزاده )م ــه تاریخــی کبی ــر خان ــه مه ــای نگارخان ــه سلســله نمایشــگاه ه در ادام
ــا  ــری از رض ــا تصاوی ــی ب ــت و زندگ ــوان طبیع ــا عن ــی ب ــگاه عکس ــاد(، نمایش ــر نجف آب مفاخ

ــد. ــزار ش ــکان برگ ــن م ــرداد 1400 در ای ــادی2۵ خ ــلطانی نجف آب س
ــد  ــن هنرمن ــی ای ــن الملل ــی ســومین نمایشــگاه بی ــا برپای ــان ب ــه همزم ــن نمایشــگاه ک در ای
ــه  ــردم ب ــری از طبیعــت و زندگــی م ــوده، تصاوی ــکا ب ــت میســوری آمری ــادی در ایال نجــف آب

ــش گذاشــته شــده اســت. نمای

برخورد دو دستگاه تریلر در بزرگراه شهید کاظمی یک مصدوم بر جا گذاشت
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری نجــف آبــاد، 
ــورد دو  ــانی برخ ــش نش ــازمان آت ــی س ــتاد فرمانده ــامانه 12۵ س ــا س ــی ب ــاس تلفن ــی تم ط
دســتگاه تریلــر واقــع در بزرگــراه سردارشــهید حــاج احمــد کاظمــی گــزارش شــد.در پــی اعــام 

حادثــه یــک دســتگاه خــودرو نجــات از ایســتگاه شــماره ۳ بــه محــل اعــزام گردیــد .
آتشــیار حســنعلی امیــر کاوه سرپرســت ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری 
نجــف آبــاد در ایــن خصــوص اظهــار داشــت :بــا اعــزام خــودرو نجــات بــه محــل حادثــه  و تاش 
آتــش نشــانان راننــده محبــوس شــده در تریلــر کــه دچــار مصدومیــت شــده بــود آزاد ســازی 

و تحویــل عوامــل اورژانــس شــد.
 وی در پایــان اشــاره کــرد : بــا توجــه بــه  تعــدد حــوادث رانندگــی در جــاده هــای کمربنــدی 

و بزرگراههــا رعایــت احتیــاط ضــروری اســت.

تصادف تریلر در بزرگراه شهید کاظمی نجف آباد
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                                                                 بیست و دومین کمیته راهبردی پروژه های عمرانی
کمیتــه راهبــردی پــروژه هــای عمرانــی بــه ریاســت محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد بــا حضــور معاونیــن ، 
مدیــران مناطــق و مدیــران ســتادی شــهرداری در تــاالر فرزانــگان فرهنگســرای خــارون برگــزار شــد. مســئولین مرتبــط  پــروژه 
هــای عمرانــی  در ایــن جلســه گــزارش اقدامــات و فعالیــت هــای صــورت پذیرفتــه را ارایــه نمودنــد و مباحــث کنتــرل پــروژه 
هــا نظیــر تعییــن شــاخص بــرای فعالیــت هــا، طــرح هــا و پــروژه هــای عمرانــی شــهرداری و مقایســه دقیــق آنهــا بــر اســاس 
آمــار تحلیلــی ارائــه شــده نســبت بــه رونــد مــورد انتظــار در برنامــه هــای کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت و زمانبنــدی آن ، بررســی 
نقــاط ضعــف زیــر مجموعــه هــای مرتبــط و برنامــه ریــزی اقدامــات در جهــت بــر طــرف شــدن تهدیــدات موجــود و تبدیــل  

بــه فرصــت هــای ارزشــمند و تاثیــر خــوب در عملکــرد شــهرداری و ... مطــرح گردیــد.

ادامه از صفحه 1

 در پــی تمــاس شــهروندان بــا ســامانه 12۵ ســتاد فرماندهــی ســازمان آتــش نشــانی  مبنــی بــر 
حریــق منــزل مســکونی ، آتــش نشــانان از  ایســتگاه هــای 1و 2 بــا 2 دســتگاه خــودرو اطفائیــه 

ســنگین بــه محــل  اعــزام گردیدنــد.
آتشــیار حســنعلی امیــر کاوه سرپرســت ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری 
نجــف آبــاد در ایــن بــاره افــزود : آتــش ســوزی در طبقــه دوم منــزل مســکونی واقــع در خیابــان 
شــهید آیــت رخ داده بــود کــه بــا تــاش آتــش نشــانان مهــار و از گســترش و ســرایت حریــق 

بــه طبقــه پاییــن منــزل و منــازل مجــاور جلوگیــری شــد .
 در ایــن حادثــه متاســفانه یکــی از آتــش نشــانان از ناحیــه پــا دچــار آســیب و توســط عوامــل 

اورژانــس بــه بیمارســتان فاطمــه الزهــرا انتقــال داده شــد .
 امیــر کاوه علــت حریــق مذکــور را  اتصالــی بــرق  اعــام  کــرد و بــه شــهروندان گرامــی توصیــه  
کــرد در هنــگام خــروج از منــزل هیــچ وســیله برقــی اضافــه بــه پریــز متصــل نباشــد همچنیــن 
ــرد  ــاره ک ــن اســت وی اش ــه آفری ــی بســیار حادث ــایل برق ــت وس ــی جه ــه راه ــتفاده از س اس
معمــوال  همشــهریان  شــارژر گوشــی موبایــل خــود را بــرای اســتفاده مجــدد از پریــز خــارج 

نمی کننــد کــه ایــن امــر نیــز  بســیار خطرنــاک اســت و باعــث ایجــاد حریــق مــی گــردد.

آتش سوزی منزل مسکونی
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مسکن، اولین اولویت دولت رییسی
نماینــده نجــف آبــاد، تیــران و کــرون در مجلــس بــا بیــان اینکــه مجلــس ظرفیــت هــای قانونــی تولیــد مســکن در بودجــه ســالیانه را 
مدنظــر قــرار داده اســت، گفــت: تولیــد هــر واحــد مســکونی مســاوی بــا 220 شــغل اســت. همچنیــن مــا دولــت را مکلــف بــه تولیــد 
یــک میلیــون مســکن در ســال کــرده ایــم لــذا دولــت بــا اجــرای ایــن قانــون مــی توانــد چندیــن موضــوع را مــورد هــدف قــرار دهــد.

ابوالفضــل ابوترابــی اظهارداشــت: عمــده تولیــد مســکن بــا تجهیــزات ســاخت داخــل اســت. همچنیــن بــا تولیــد مســکن مشــکات 
مســتاجران رفــع شــده و قانــون در ایــن زمینــه اجــرا مــی شــود.

ابوترابــی بــا بیــان اینکــه مــا در تولیــد مســکن دچــار عقــب ماندگــی هســتیم، تصریــح کــرد: بــه اعتقــاد بنــده دولــت ســیزدهم در 
نخســتین  گام خــود بایــد بــه تولیــد مســکن بپــردازد چراکــه مســکن یــک بخش پیشــران بــوده و مــی تواند مشــکات عمــده جامعه 

در زمینــه اشــتغال و همچنیــن ازدواج جوانــان را برطــرف کنــد.

نجات کودک 4ساله نجف آباد از دست آدم ربایان
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد: کــودک 4ســاله ای کــه توســط 2 آدم ربــا در نجــف 
ــی از شــهرهای  ــات پلیســی، در یک ــه ای از اقدام ــا انجــام مجموع ــود، ب ــوده شــده ب ــاد، رب آب

مــرزی جنــوب شــرق کشــور، از دســت مجرمــان نجــات پیــدا کــرد.
ــر  ــی ب ــهروندان مبن ــی از ش ــکایت یک ــی ش ــت:در پ ــی گف ــین باباکان ــد حس ــرهنگ محم س
ــد،  ــوده ان ــاله اش را رب ــودک 4 س ــا وی ک ــاب ب ــاف حس ــل اخت ــه دلی ــر ب ــد نف ــه چن اینک
موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار مامــوران فرماندهــی انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد 

ــرار گرفــت. ق
ــات  ــاش گســترده و اقدام ــی و ت ــام قضای ــع و ارزشــمند مق ــه موق ــا همــکاری ب ــزود: ب وی اف

ــراد دخیــل  ــه یکــی از اف ــوع حادث هوشــمندانه مامــوران در همــان ســاعات اولیــه پــس از وق
ــوران دســتگیر شــد. ــگام توســط مام ــات ســریع و بهن ــک عملی ــی شناســایی و در ی در آدم ربای

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: متهــم پــس از دســتگیری در اعترافــات خــود 
ــه یکــی از شــهرهای مــرزی جنــوب شــرقی کشــور  ــوده شــده ب عنــوان کــرد کــه کــودک رب
منتقــل شــده کــه بافاصلــه مامــوران بــا نیابــت مقــام قضائــی بــه همــراه متهــم دســتگیر شــده 
بــه محــل نگهــداری کــودک اعــزام شــد و طــی یــک عملیــات ویــژه و ضربتــی، کــودک را آزاد 

و مجــرم دوم را دســتگیر کردنــد.

در حــال حاضــر، گاهــی در شــرایط اوج مصــرف آب در اســتان، هــر ثانیــه ۳مترمکعــب آب کــم 
می آوریــم کــه پیــش از ایــن از محــل چاه هــای آب ســطح شــهرها تامیــن می شــد ولــی ایــن 

امــکان نیــز در حــال حاضــر وجــود نــدارد.
ــاد کــه اولیــن جلســه  ــا اصحــاب رســانه نجف آب ــی ب مهــرداد خورســندی در نشســت مطبوعات
ــر شــدن  ــا هــر درجــه گرم ت ــوع در ســطح اســتان محســوب می شــد، اعــام کــرد: ب ــن ن از ای
هــوا، مصــرف آب به طــور متوســط دویســت تــا ســیصد لیتــر در ثانیــه افزایــش پیــدا می کنــد. 
ــن  ــه ای ــت ک ــبانه روز اس ــر در ش ــدود 1۶0لیت ــور، ح ــهروندان در کش ــرف آب ش ــط مص متوس

ــه. ــرار گرفت ــر ق ــف، در مــرز 180لیت ــل مختل ــه دالی ــاد ب ــزان در نجف آب می
خورســندی از رشــد 12 تــا 18درصــدی مصــرف آب در شــهرهای مختلــف کشــور در شــرایط 
ــد  ــل دیگــری مانن ــه ممکــن اســت دالی ــی ســخن گفــت و خاطــر نشــان ســاخت: البت کرونای
فرســودگی شــدید شــبکه توزیــع نیــز باعــث مصــرف بــاالی آب در نجف آبــاد شــده باشــد ولــی 
موضوعاتــی ماننــد وسواســی بــودن برخــی شــهروندان و اســتفاده غلــط از آب شــرب در مصــارف 

ــده گرفــت. ــوان نادی غیرضــروری را هــم نمی ت
ــور  ــه آب را پیش شــرط عب ــواده در مصــرف روزان ــر خان ــری ه ــا 20 لیت ــی 1۵ ت وی صرفه جوی
از شــرایط بحرانــی فعلــی اعــام کــرد و گفــت: در حــال حاضــر تمامــی آب مــورد نیــاز اســتان 
ــف  ــل نص ــه دلی ــا ب ــی چاه ه ــود و تمام ــن می ش ــیخ علی تامی ــه باباش ــان، از تصفیه خان اصفه
شــدن دبــی خروجــی، نیتراتــه شــدن و ورود دیگــر آلودگی هــا، بــا تشــخیص شــبکه بهداشــت 
ــا در آبیــاری  ــه تدریــج بــه جهاد کشــاورزی واگــذار می شــوند ت غیرقابــل برداشــت هســتند و ب

باغــات مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.
ــه اشــن  ــرای همــکاری در اجــرای شــبکه آب رســانی ب ــاد برکــت ب ــه بنی ــول اولی ــه ق اشــاره ب

ــی از  ــاد، یک ــت: در نجف آب ــان داش ــام آن اذع ــا اع ــندی ب ــه خورس ــود ک ــی ب ــن مطلب آخری
بهتریــن آزمایشــگاه های کنتــرل کیفیــت آب اســتان را داریــم کــه پــس از ادغــام آبفــا شــهری 
ــه  ــتایی مســتقر شــده و 2کارشــناس ب ــابق آب و فاضــاب روس ــتایی، در ســاختمان س و روس

ــد. ــدام می کنن ــش، اق ــام آزمای ــرداری و انج ــه نمونه ب ــبت ب ــتمر نس ــور مس ط

معــاون پرورشــی آمــوزش و پــرورش شهرســتان گفــت: در پایــان بیســت و یکمیــن فراخــوان 
ــا مشــارکت بیــش از 2میلیــون و پانصــد هــزار  ملــی پرســش مهــر ریاســت جمهــوری کــه ب
ــد. ــرار گرفتن ــر کشــور ق ــن ۳۳2طــرح برت ــاد در بی ــوز از نجف آب ــزار شــد، ۶دانش آم ــر برگ نف

عبدالعظیمــی گفــت: بالــغ بــر پانصــد اثــر از دانش آمــوزان شهرســتان در قالــب ایــن 
فراخــوان بــه دبیرخانــه ارســال شــد کــه از ایــن تعــداد بیــش از یکصــد مــورد بــه رقابت هــای 
شهرســتانی راه پیــدا کــرده و در ادامــه، دانش آمــوزان نجف آبــاد توانســتند نزدیــک بــه نیمــی 
ــد. ــه خــود اختصــاص دهن ــرای شــرکت در رقابت هــای کشــوری، ب ــر اســتان را ب ــر برت از ۵2 اث

وی خاطــر نشــان کــرد: طــی ســال تحصیلــی گذشــته، بیــش از پنــج هــزار نفــر از شهرســتان 
در فراخوان هــای فرهنگــی و هنــری ثبت نــام کردنــد و هــزار و پانصــد مــورد ارائــۀ اثــر انجــام 
ــش  ــد، بی ــزار ش ــه شــکل غیرحضــوری برگ ــه ب ــز ک ــده نی ــام ش ــای انج ــت. در رقابت ه گرف
ــوزان  ــوان اســتانی توســط دانش آم ــه دویســت عن ــک ب ــام شهرســتانی و نزدی از ششــصد مق

شهرســتان کســب شــد.

درخشش دانش آموزان نجف آباد در پرسش مهر ریاست جمهوری

رشد  3۰۰ لیتری مصرف آب با هر درجه گرمی هوا
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                                     برگزاری مسابقه تیراندازی بانوان ویژه دهه کرامت
محمــد رضــا زواران اظهــار داشــت: باتوجــه بــه تصادفــات متعــدد در دوربرگــردان موجــود در محــور نجــف آبــاد بــه ســمت فوالدشــهر 
در محــدوده هنرســتان شــهید پارســا، از ســال گذشــته مطالعــه و برنامــه ریــزی بــه منظــور برقــراری تــردد ایمــن و روان و هــم چنین 

کاهــش حــوادث رانندگــی در دســتور کار قــرار گرفــت.
زواران افــزود: پــس از انجــام مطالعــات و بــا حــذف دوربرگــردان موجــود و اجــرای پــل زیرگــذر باکســی بــه ابعــاد ۵ در۶ متــر در محــور 
نجــف آبــاد بــه ســمت فــوالد شــهر و بالعکــس ســازه اصلــی زیرگــذر احــداث و در حــال حاضــر عملیــات خاکبــرداری دهانــه پــل و 
رمــپ هــای ورودی و خروجــی و اصــاح شــیب ترانشــه هــای اطــراف بــه حجــم خاکبــرداری حــدود ۳۷000 متــر مکعــب توســط 

ماشــین آالت اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان نجــف آبــاد در حــال انجــام اســت..

ــن  ــهریه ای ای ــای غیرش ــوع درآمده ــت: مجم ــاد گف ــد نجف آب ــامی واح ــگاه آزاد اس ــس دانش ریی
دانشــگاه، در مقاطعــی از ســال های گذشــته بــه 24درصــد از کل بودجــۀ ســالیانه نیــز رســیده کــه 

ایــن میــزان از متوســط کشــوری باالتــر اســت.
ــگاهی،  ــرون دانش ــای ب ــرای طرح ه ــگاه ب ــات دانش ــتفاده از امکان ــرد: اس ــه ک ــش اضاف ــا نق امیررض
طرح هــای  اجــرای  مختلــف،  دوره هــای  برگــزاری  آموزشــی،  کارگاه هــای  از  بهره گیــری 
ــد در  ــگاهی واح ــای آزمایش ــتفاده از ظرفیت ه ــری اس ــگاهی و پیگی ــی صنعتی برون دانش پژوهش
تعامــل بــا ســازمان اســتاندارد از جملــه پتانســیل های بالفعــل و بالقــوه دانشــگاه در مســیر کســب 

ــتند. ــهریه ای هس ــر ش ــای غی درآمده
ــور  ــرواز، موت ــده عمودپ ــاع، پرن ــع دف ــا صنای ــف ب نقــش اعــام داشــت: طرح هــای پژوهشــی مختل
پیشــران مکانیکــی و دوربیــن اپتیکــی از جملــه مصادیــق شــاخص طرح هــای پژوهشــی ایــن واحــد 

. هستند
وی معتقــد اســت تــب مدرک گرایــی در کشــور، بــه تدریــج جایــش را بــه کیفیــت تحصیــل می دهد. 
نقــش بــه کاهــش پیــدا نکــردن جمعیــت دانشــجویی ایــن واحــد در پنج ســال اخیــر اشــاره داشــت و 
اعــام کــرد: در ورودی هــای قدیــم دانشــگاه، شــهریه ثابــت تــا زمــان فارغ التحصیلــی تغییــر نخواهــد 
کــرد و تنهــا شــهریه متغیــر، افزایــش خواهــد داشــت. در خصــوص شــهریه ســال جاری نیــز هیــات 
ــن  ــا، در ای ــرای واحده ــده ب ــخص ش ــطح مش ــاس 2۶ س ــر اس ــور، ب ــگاه آزاد کل کش ــای دانش امن

خصــوص تصمیم گیــری خواهــد کــرد.
ایــن مدیــر دانشــگاهی، وجــود مهارت هــای شــغلی در فارغ التحصیــان دانشــگاهی را موضوعــی مهــم 
ــران را  ــزان آن در ای ــان، می ــاخص در جه ــن ش ــدی ای ــط ۷8 درص ــه متوس ــاره ب ــا اش ــت و ب دانس
18درصــد اعــام کــرد و ادامــه داد: یکــی از اولویت هــای دانشــگاه آزاد، توســعه و تقویــت دانشــگاه های 
ــن بخــش  ــژه و در چندی ــه صــورت وی ــز ب ــاد نی مهــارت و کارآفرینــی اســت کــه در واحــد نجف آب

ــود. ــال می ش دنب

سهم 24درصدی درآمدهای غیرشهریه ای دانشگاه آزاد نجف آباد

مســابقه تیرانــدازی بــا تفنــگ ویــژه بانــوان به مناســبت میــاد حضــرت معصومــه و گرامیداشــت روز 
دختــر بــه همــت اداره ورزش و جوانــان و هیــات تیراندازی شهرســتان نجــف آباد و مجموعــه دختران 

آســمانی در روز پنجشــنبه 2۷ خــرداد 1400 برگزار شــد.
در ایــن مســابقه 28 شــرکت کننــده بانــو در قالــب تیــم هــای دو نفــره در ســالن تیرانــدازی شــهید 
حججــی نجــف آبــاد بــا رعایت پروتــکل هــای بهداشــتی و بعــد از آمــوزش مقدماتی در رشــته تفنگ 

بــه رقابــت پرداختند.
و در پایــان بــا حضــور طیبــه گــودرزی مســوول امــور جوانــان اداره ورزش و جوانان شهرستان،حســنی 

مدیــر مجموعــه دختــران آســمانی، رهبری نایــب رییس هیــات تیرانــدازی شهرســتان و کادر اجرایی 
مســابقه از تیــم هــای برتــر بــا اهــدای لــوح تقدیــر و جوایــز ورزشــی تجلیــل بــه عمــل آمد.

برگزاری مسابقه تیراندازی بانوان ویژه دهه کرامت
تیم اول: زهرانصراللهی و زینب عابدی

تیم دوم: پریسا عابدینی و راضیه یوسفی
تیم سوم: فاطمه منتظری و محبوبه حاج علی عسگر

برگزاری مسابقه تیراندازی بانوان ویژه دهه کرامت

ــرح  ــه ط ــا ارائ ــد ب ــق ش ــاد موف ــد نجف آب ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی دانش ــات علم ــو هی عض
ــی  ــرانه الکتریک ــامانه پیش ــک و س ــازه اویونی ــی س ــل CFD و طراح ــگاهی »تحلی برون دانش
پرنــده عمودپــرواز الکتریکــی و ســاخت نمونــه« به عنــوان مجــری طــرح در هشــتمین 

ــود. ــر ش ــه برت ــز رتب ــامی حائ ــگاه آزاد اس ــگان دانش ــنواره فرهیخت جش
پیــام ســرائیان –عضــو هیــات علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد و مجــری طــرح 
برون دانشــگاهی »تحلیــل CFD و طراحــی ســازه اویونیــک و ســامانه پیشــرانه الکتریکــی پرنــده 
عمودپــرواز الکتریکــی و ســاخت نمونــه« در تشــریح ایــن طــرح بــه ایســنا گفــت: هواپیماهایــی 
ــع  ــد صنای ــوم جدی ــد نداشــته باشــند، جــزء عل ــه بان ــاز ب ــرای نشســتن و برخاســتن نی کــه ب

هوافضــا هســتند وتنهــا چنــد کشــور پیشــرفته در ایــن زمینــه فعالیــت می کننــد.
ــر  ــوری و نظ ــت جمه ــاوری ریاس ــی و فن ــت علم ــتیبانی معاون ــا پش ــز ب ــران نی ــزود: ای وی اف

ــرده اســت. ــت ک ــه فعالی ــروع ب ــه ش ــن زمین ــری در ای ــام معظــم رهب مســاعد مق
ــد  ــل خواه ــل و نق ــی در حم ــیار مهم ــش بس ــا نق ــوع هواپیم ــن ن ــرد: ای ــه ک ــرائیان اضاف س
داشــت، البتــه پرنــده عمودپــرواز الکتریکــی، هواپیمــای نســل جدیــد از اســت و نبایــد بــا پهپــاد 

اشــتباه گرفتــه شــود.
ــرای موفقیــت در پژوهــش، تصریــح  ــان، دانشــجویان و پژوهشــگران ب ــه جوان وی در توصیــه  ب
کــرد: پژوهشــگران و دانشــجویان در تحقیــق و پژوهــش زمانــی کــه بــه انتهــای مســیر رســیدند 

و کامــًا ناامیــد شــدند، مطمئــن باشــند بــا موفقیــت فقــط یــک گام فاصلــه دارنــد.
ــر ســر راه پژوهــش را امــری عــادی در تمــام دنیــا دانســت و  ــع ب ایــن پژوهشــگر وجــود موان

گفــت: در کشــورهای دیگــر موانــع را بــا بودجــه برطــرف مــی کننــد، امــا در کشــور مــا بــرای 
رفــع مشــکات از نیــروی فکــر اســتفاده مــی شــود. 

ــزود:  ــت و اف ــکات دانس ــدن مش ــف ش ــرای مضاع ــی ب ــا را عامل ــم ه ــود تحری ــرائیان وج س
ــور  ــی در کش ــذاری بزرگ ــرمایه گ ــور س ــگران در کش ــده پژوهش ــت کنن ــای حمای ــازمان ه س
ــواد،  ــن م ــه تامی ــش روی پژوهشــگران  از جمل ــد مشــکات پی ــی کنن ــد و ســعی م ــرده ان ک

ــانند. ــل برس ــه حداق ــوی را ب ــری و معن ــای فک ــت ه ــا و مالکی ــرح ه ــی ط محرمانگ
ــه  ــراد نخب ــه پزشــکی اف ــه دانشــگاه های کشــور در زمین ــان اینک ــا بی ــتاد دانشــگاه ب ــن اس ای
ــی و روش  ــوزه مهندس ــه ح ــتر ب ــه بیش ــتار توج ــد، خواس ــت می کنن ــردی تربی ــیار کارب و بس
ــت و ...  ــادی، باف ــای بنی ــو، ســلول ه ــه نان ــت: در کشــور در زمین ــت دانشــجو شــد و گف تربی

ــه دســت آمــده اســت. شــاخص هــا و موفقیــت هــای بزرگــی ب
ــه ایــن پرســش کــه  ــاد در پاســخ ب عضــو هیــات علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آب
چگونــه مــی تــوان بــا وجــود موانــع بــه موفقیــت در پژوهــش رســید، تصریــح کــرد: مــی تــوان 

از موانــع بــه جــای تهدیــد بــه عنــوان یــک فرصــت اســتفاده کــرد.
مجــری طــرح برون دانشــگاهی »تحلیــل CFD و طراحــی ســازه اویونیــک و ســامانه پیشــرانه 
الکتریکــی پرنــده عمودپــرواز الکتریکــی و ســاخت نمونــه« افــزود: اســتادان دانشــگاه بایــد بــا 
دانشــجویان مهندســی ماننــد پزشــکان صنعــت برخــورد کننــد و دانشــجویان در جــوار صنعــت 
بــزرگ شــوند تــا اعتمــاد بــه نفس شــان بیشــتر شــود و مشــکات صنعــت را درک و آمــوزش 

خــود را بــر اســاس آن پیگیــری کننــد.

ساخت پرنده عمودپرواز الکتریکی 
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
به مناسبت تولدحضرت امام رضا )ع( 

روز والدت تو غزل آفریده شد
مفعول و فاعالت و فعل آفریده شد
پلکی زدی و معجزه ای را رقم زدی
از برق چشمات زحل آفریده شد
از شهد غنچه لب پر خنده شما

در چشمه بهشت عسل آفریده شد
سینه به سینه؛ شکرخدا عاشق توایم
این عشق پاک روز ازل آفریده شد

والدت حضرت علی بن موسی الرضا )ع( مبارک

تاثیرات فضای مجازی بر سالمت روان نوجوانان و جوانان 
ــود .  ــی ش ــده م ــه دی ــه ی قشــرهای جامع ــت در دسترســی هم ــا گوشــی و تبل ــن روزه در ای
اگرچــه ســهولت در ارتباطــات بــو جــود آورده اســت ولــی مضراتــی هــم بــر ســامت روح و روان 

نوجوانــان و جوانــان داشــته اســت.
فضای مجازی و آسیب های اجتماعی

* اختاالت در خواب : ساعات خواب متاسفانه کاهش پیدا کرده است 
ــد  ــن در رون ــرده و همچنی ــل ک ــری را مخت ــت یادگی ــری : کیفی ــز و یادگی ــد مغ ــف رش * توق

ــات تحصی
ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــی توانن ــی م ــای اجتماع ــانه ه ــان : رس ــاوری در نوجوان ــش خودب * افزای
ســکوی موثــر بــرای بیــان احساســات  ، مثبــت عمــل کنــد و شــواهد گویــای ایــن اســت کــه 
دوســتی قــوی جوانــان و نوجوانــان مــی توانــد بــا تعامــات رســانه هــای اجتماعــی تقویــت شــود 
و آن هــا مــی تواننــد بــا شــناخت کــه از قبــل در افــراد داشــتند ارتبــاط بیشــتری برقــرار کننــد.

* اعتیــاد یــه اینترنــت : اســتفاده نادرســت مــی توانــد یــک عامــل بــرای اعتیــاد باشــد  کــه در 
ســال 1۹۹۶ کیمبرلــی یانــگ بــرای اولیــن بــار  در مقالــه ای مطــرح کــرد اســتفاده نامناســب از 

کامپیوتــر مــی توانــد معیارهــای اعتیــاد را پــر کنــد.
* ایجــاد رفتارهــای پرخطــر جنســی : یکــی از اثــرات منفــی رســانه هــای اجتماعــی بــر جوانــان 
و نوجوانــان ، فراوانــی محتواهــای آزارجنســی در ســامانه هــای مختلــف اســت. کــه ایــن محتواهــا 

رفتارهــای خطرنــاک و غیرواقعــی را بــه تصویــر مــی کشــد.
* تاثیــر منفــی رســانه  هــای اجنماعــی بــر نوجوانــان : اگــر جوانــان و نوجوانــان بیشــتر از دو 
ســاعت از رســانه هــای اجتماعــی اســتفاده کننــد بیشــتر در معــرض خطــر ابتــا بــه اختــاالت 

روانــی از جملــه افســردگی و اظطــراب قــرار مــی گیرنــد.
فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد - معاونت اجتماعی

طرح فاضالب نجف آباد با مشارکت صنعت تکمیل می شود
مدیــر شــرکت آب و فاضــاب شهرســتان نجف آبــاد گفــت: عملیــات اجرایــی فاضــاب شــهری 
ایــن منطقــه به دلیــل کمبــود اعتبــارات و افزایــش بیــش از حــد قیمت هــا، بســیار کنــد شــده 

و مشــارکت بخــش خصوصــی و صنعــت تنهــا راه تکمیــل ایــن طــرح اســت.
جــواد کاظمــی روزدوشــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود: طــرح  شــبکه جمــع آوری فاضــاب 
ــط 2۷  ــال ۹2 فق ــا س ــر ت ــوع ۵00 کیلومت ــد و از مجم ــروع ش ــال 1۳۷۵ ش ــاد از س نجف آب
کیلومتــر لولــه گــذاری شــبکه و ۳0 درصــد تصفیــه خانــه اجــرا شــد و پــس از ســال ها توقــف، 
بــا مشــارکت مســتقیم شــهروندان در ســال ۹2 از ســر گرفتــه شــد و در طــول ۶ ســال بیــش از 

ــد. ــام ش ــذاری انج ــر لوله گ 2۳0 کیلومت
ــن راهــکار خــروج از  ــان اینکــه اســتفاده از ظرفیــت ســرمایه گذاری ذوب آهــن بهتری ــا بی وی ب
ــن طراحی هــای انجــام شــده مجمــوع شــبکه  ــر اســاس آخری ــن شــرایط اســت ادامــه داد: ب ای

ــر اســت. ــاد درمحــدودۀ شــهری  بیــش از ۷۵0کیلومت ــاز شــهر نجف آب ــورد نی م
ــن  ــل ای ــرای کام ــورت اج ــت: در ص ــار داش ــاد اظه ــتان نجف آب ــاب شهرس ــر آب و فاض مدی
ــل  ــاب حاص ــه پس ــر در ثانی ــتکم 4۵0 لیت ــه، دس ــدی تصفیه خان ــای بع ــاد فازه ــبکه و ایج ش
خواهــد شــد کــه از ایــن میــزان 120 لیتــر بعنــوان خســارات وارده بــه زیرســاخت های شــهری، 
بــه شــهرداری واگــذار می شــود و امــکان فــروش حداقــل 200 لیتــر دیگــر بــه ســرمایه گذاران 
بخــش خصوصــی بــه ویــژه شــرکت ذوب آهــن و تامیــن هزینه هــای مــورد نیــاز طــرح، وجــود 

دارد.
ــد  ــی، نیازمن ــای فعل ــا قیمت ه ــاب ب ــه فاض ــداث گام دوم تصفیه خان ــه اح ــان اینک ــا بی وی ب
ــرات ســال های  ــه مذاک ــا توجــه ب ــرد: ب ــه ک ــار اســت، اضاف ــان اعتب ــارد توم دســتکم ۳۵0میلی
ــی  ــی چندان ــارات دولت ــه ذوب آهــن، اعتب ــن شــهر ب ــذاری پســاب ای گذشــته در خصــوص واگ
ــاری آب  ــارات ج ــل اعتب ــا از مح ــد و تنه ــدا نمی کن ــاص پی ــتان اختص ــرح شهرس ــن ط ــه ای ب
ــی در  ــه شــبکه اصل و فاضــاب ، اجــرای 10کیلومتــر در راســتای اتصــال برخــی محدوده هــا ب

ــه اســت. ــرار گرفت دســتور کار ق
کاظمــی بــا اشــاره بــه بررســی آخریــن وضعیــت اجــرای شــبکه فاضــاب نجف آبــاد در جلســه 
ــی  ــی و فن ــت: پیشــنهادهای مال ــران ارشــد شهرســتان، گف ــا حضــور مدی ــردی ب شــورای راهب
بــرای خــروج از ایــن وضعیــت ارائــه و قــرار شــد کارشناســان محیــط زیســت نیــز در خصــوص 

ــد. ــار نظــر کنن ــاد، اظه ــال پســاب از نجف آب ــای موجــود در موضــوع انتق برخــی دغدغه ه
وی بیــان کــرد: پســاب تولیــدی نجــف آبــاد تاکنــون بــا اجــرای 2۳0 کیلومتــر شــبکه فاضــاب 

در ایــن شــهر و بیــش از 1۵هــزار انشــعاب فعــال فاضــاب یکصــد لیتــر در ثانیــه اســت.

مدیــر آب وفاضــاب نجــف آبــاد افــزود: آب شــرب ایــن منطقــه و دیگــر نقــاط اســتان اصفهــان از  
ســد زاینــده رود و از مســیر تصفیه خانــه باباشــیخ علی تامیــن می شــود و ارتباطــی بــا منابــع آب 
زیرزمینــی شــهر نــدارد کــه در صــورت انتقــال پســاب، شــاهد فرونشســت زمین باشــیم عــاوه بر 
ایــن، تکمیــل نشــدن شــبکه جمــع آوری فاضــاب چاه هــای فاضــاب شــهری  موجــب آلودگــی 
ــی کشــاورزی می شــود.   ــای موجــود در مصــارف شــرب و حت ــل اســتفاده آِب چاه ه ــر قاب و غی
ــد در  ــه بای ــاری هم ــال ج ــته وس ــال گذش ــا درس ــش بارندگی ه ــه کاه ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف

ــم. ــور کنی ــن شــرایط ســخت عب ــا از ای ــی ت ــه آب صــرف جوی مصــرف بهین
کاظمــی ادامــه داد: ســازمان آب و فاضاب اســتان اصفهان ۹8 شــهر و یکهزار روســتا در قالب ۳۷ 
منطقــه خودگــردان را پوشــش می دهــد کــه ۵۷ شــهر و ۳80 روســتا به ســامانه آبرســانی اصفهان 
بــزرگ وصــل هســتند کــه بخــش عمــده آن از تصفیــه خانــه بابــا شــیخ علــی تامیــن می شــود.


