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کمیته پشتیبانی ستاد انتخاباتی 
شهرستان نجف آباد 

4

جدی شدن بحران کمبود معلم در 
شهرستان نجف آباد  6

هم اندیشی اجرای شبکه فاضالب  و 
بررسی مخاطرات فرونشست زمین 7

آگهی مناقصه عمومی

دهیــاری رحمــت آبــاد در نظــر دارد اجــرای پــروژه بهســازی معابــر روســتا را از طریــق مناقصــه 
عمومــی برگــزار نمایــد:

ــه آدرس  ــه مــدت 7 روز کاری در ســاختمان دهیــاری ب اســناد مناقصــه از تاریــخ درج آگهــی ب
رحمــت آبــاد خیابــان شــهید مهدیــان ســاختمان دهیــاری دریافــت مــی گــردد. ضمنــا بابــت  
خریــد اســناد واریــز وجــه نقــد بــه مبلــغ 500 هزار ریــال بــه حســاب دهیــاری الزامی می باشــد.

زمان بازگشایی پاکت ها پنج شنبه  1400/04/05 ساعت 12 در محل دهیاری می باشد.
دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

شرایط شرکت در مناقصه:
ــبا    ــماره ش ــه ش ــنهادی در وج ــغ پیش ــد مبل ــغ 5 درص ــه مبل ــی ب ــه بانک ــت نام ــه ضمان * ارائ
53021000544۹7214250۹571۹ بانــک پســت بانــک شــعبه 1027 مرکــزی نجــف آبــاد بــه نــام 

ــاد . دهیــاری رحمــت آب
ــه نفــع  ــه انعقــاد قــرارداد نشــود ســپرده آن هــا ب * نفــرات اول ،دوم ، ســوم هــرگاه حاضــر ب

دهیــاری ضبــط مــی گــردد.
* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 25   خرداد 1400
شماره 111 

2
خبر کوتاه تکریم و معارفه رئیس نمایندگی جامعه المصطفی در اصفهان

 مراســم تکریــم و معارفــه رئیــس نمایندگــی اصفهــان در ســالن جلســات نمایندگــی بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی برگــزار گردید.

ــی  ــال 1392 در نمایندگ ــال از س ــول 8 س ــه در ط ــی ک ــم ملک ــید ابراهی ــلمین س ــام والمس ــت االس ــم از حج ــن مراس درای

اصفهــان مشــغول بــه خدمــت بــود تشــکر و قدردانــی گردیــد و حکــم رئیــس جدیــد نمایندگــی حجــت االســام والمســلمین 

ســید امیررضــا طاهایــی بــا حضــور رئیــس جامعــه المصطفــی حجــت االســام دکتــر عباســی و آیــت اهلل طباطبائــی نــژاد امــام 

جمعــه و نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و ســایر مدیــران و رؤســای ادارات اســتان تقدیــم گردیــد.

ــید  ــاد س ــف آب ــتان نج ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
حســن لــوح موســوی رئیــس اداره از برگــزاری مســابقه حفــظ ســوره لقمــان  توســط موسســه 
فرهنگــی قــران و عتــرت مشــکات نجــف آبــاد خبــرداد و گفــت : بــه همــت موسســه فرهنگــی 
ــورت  ــه ص ــان ب ــوره لقم ــم س ــظ ومفاهی ــابقه حف ــاد مس ــف آب ــکات نج ــرت مش ــرآن و عت ق

مجــازی برگــزار شــد .
لــوح موســوی بــا اشــاره بــه اهمیــت جایــگاه قــرآن در جامعــه افــزود : بــا وجــود محدودیــت 
هــای ناشــی از ویــروس کرونــا ، آمــوزش قــرآن بــه هیــج وجــه تعطیــل بــردار نیســت و مــی 

ــه فرصــت هــا  تبدیــل نمــود . تــوان تهیــد هــا را ب
ــدی  ــره من ــن مســابقات را به ــزاری ای ــی مشــکات هــدف از برگ ــر مســئول موسســه قران مدی
معنــوی و همچنیــن ارتقــاء و توســعه  دانــش قرآنــی شــرکت کننــدگان اعــام نمــود و افــزود : 
هــر دوره از ایــن مســابقات توســط خیــر قرانــی انجــام مــی شــود و ثــواب تــاوت روزانــه آیــات 

بــه شــهدا تقدیــم مــی گــردد .

مریــم عــادل نیــا گفــت : هــر روز محتوایــی شــامل تدریس)تــاوت تصویــری( آیــات، مفاهیــم 
و گزیــده ای از تفســیر در گــروه بارگــذاری مــی شــود.و شــرکت کننــدکان مــی بایســت بعــد 
از اســتماع ، آیــات مربوطــه را حفــظ نمــوده و صــوت محفوظــات خــود ) دقیقــا همــان آیــات 
تدریــس شــده(  را نهایتــا تــا ســاعت2۴ همــان روز بــه یکــی از ادمیــن گــروه، ارســال نماینــد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  ماحظــات در مــورد محفــوظ مانــدن صــوت خواهــران مدنظــر قــرار 
مــی گیــرد ؛ گفــت  تــاوت خواهــران توســط مربیــان خواهــر و تــاوت بــرادران توســط مربیــان 

بــرادر داوری خواهــد شــد.
عاقــه منــدان بــه قــرآن کریــم مــی تواننــد در ایــن ابتــکار قرآنــی کــه مســابقه و آزمــون آن 
ــدی از  ــره من ــاوه بربه ــد و ع ــزار خواهــد شــد، مشــارکت کنن ــق فضــای مجــازی برگ از طری

ــز ارزشــمند آن برخــوردار شــوند. فرصــت معنــوی ، از جوای
گفتنــی اســت حفــظ و مفاهیــم ســوره لقمــان بــا حضــور 120 نفــر شــرکت کننــده برگــزار شــد  

و حفــظ و مفاهیــم ســوره حجــرات هــم اکنــون آغــاز شــده اســت .

حفظ و مفاهیم سوره لقمان 

آزمون پایان دوره خوشنویسی 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد همزمــان بــا 
آزمــون سراســری خوشنویســی در ســطح کشــور ، آزمــون خوشنویســی در نجف آباد در ســطوح 
ــد . ــی  برگــزار گردی ــاز در ســه روز متوال ــا  ممت ــی ت ــف خوشنویســی و از خــط مقدمات مختل

مســئول آمــوزش وامتحانــات انجمــن خوشنویســان نجــف آبــاد گفــت : ایــن آزمــون در دو بخش 
خــط تحریــری و خــط درشــت  و در دوره هــای  مقدماتــی ، متوســط ، خــوش ، عالــی و ممتــاز 
و خــط تحریــری در ســه ســطح مقدماتــی ، تکمیلــی و پیشــرفته بــا  شــرکت بیــش از 60 نفــر 

از عاقــه منــدان هنــر خوشنویســی برگــزار شــد .
ایــن  آزمــون بــه همــت انجمــن خوشنویســان نجــف آبــاد و بــا نظــارت  اداره فرهنــگ و  ارشــاد 
اســامی در  ســه  روز متوالی  چهارشــنبه ، پنجشــنبه و جمعه ، 19 و 20 و 21  ماه از ســاعت 
8 صبــح  الــی 19  در محــل ســالن اجتماعــات اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد  و 

بــا رعایــت کامــل پروتــکل هــای بهداشــتی برگــزار شــد.
ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجف آبــاد هــدف از برگزاری 
ــه ایــن رشــته  ایــن آزمــون را ارتقــاء ســطح خوشنویســی هنرجویــان انجمــن و عاقمنــدان ب
ــر انجمــن  ــه منظــور اعطــاء مــدرک معتب ــزود آزمــون هــای خوشنویســی ب اعــام نمــود و اف
خوشنویســان ایــران بــه هنرجویــان در ایــن شهرســتان برگــزار مــی شــود و  حضــور عاقمنــدان 
بــه هنــر خوشنویســی در شهرســتان نجــف آبــاد کــه یکــی از قطــب هــای خوشنویســی کشــور 

مــی باشــد ؛ مایــه مباهــات و خرســندی اســت .
ــد ؛   ــزار ش ــم برگ ــدگان  خان ــرکت کنن ــد از  ش ــور  60 درص ــا حض ــه ب ــون ک ــن آزم  در ای

ــود . ــرده ب ــرکت ک ــال ش ــن 10  س ــا س ــری ب ــط تحری ــته خ ــوی رش ــن هنرج کوچکتری

ــاد آزمــون  ــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب ــه گــزارش رواب ب
غیــر حضــوری ســوره حجــرات   توســط موسســه فرهنگــی قــران و عتــرت مشــکات نجــف آبــاد 

بــه صــورت مجــازی برگــزار مــی شــود.
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ضمــن تبریــک فرارســیدن دهــه 
کرامــت بــا اعــام ایــن خبــر و بــا اشــاره بــه اهــداف برگــزاری مســابقات قرانــی افــزود : برنامــه 
ــان  ــان و جوان ــی نوجوان ــی در راســتای ارتقــاء و افزایــش دانــش قرآن هــا و فعالیــت هــای قران

برگــزار مــی شــود  .

همچنیــن مریــم عــادل نیــا مدیــر مســئول موسســه فرهنگــی قــران و عتــرت مشــکات نجــف 
آبــاد بــا اشــاره بــه اینکــه چنــدی پیــش دوره آموزشــی حفــظ ســوره لقمــان بــه پایــان رســید ؛ 
گفــت : آزمــون حفــظ ســوره حجــرات نیــز بــه یــاری بــه صــورت مجــازی  و بــه صــورت تســتی 

در 20 دقیقــه برگــزار مــی شــود .
گفتنــی اســت حفــظ و مفاهیــم ســوره حجــرات  بــا حضــور 170  نفــر شــرکت کننــده برگــزار 

خواهــد شــد  و بــه برگزیــدگان  جوایــز ارزشــمندی تعلــق خواهــد گرفــت .

 آزمون حفظ و مفاهیم سوره حجرات

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل از 
حــوزه ارتباطــات شــورای عالــی قــرآن،  ثبت نــام دهمیــن دوره طــرح ارزیابــی و اعطــای مــدرک 
ــاه آغــاز شــده اســت. ــم از یکــم خرداد م ــرآن کری ــت ق ــان و مدرســان قرائ ــه قاری تخصصــی ب

ــی  ــازه زمان ــون ورودی، در ب ــرکت در آزم ــام و ش ــامل ثبت ن ــم ش ــه دوره ده ــتین مرحل نخس
1 تــا 31 خردادمــاه ســال جــاری برگــزار خواهــد شــد. بــر همیــن اســاس قاریــان و مدرســان 
ــانی  ــگاه اطاع رس ــه پای ــه ب ــا مراجع ــاه، ب ــک م ــدت ی ــرف م ــد، ظ ــت دارن ــد فرص عاقه من
ــت  ــی جه ــع ارزیاب ــامانه جام ــش س ــانی quranshora.ir بخ ــه نش ــرآن ب ــی ق ــورای عال ش

ــد. ــدام کنن ــام اق ثبت ن

ــار  ــاوت و ســایر آث ــام، ضمــن مطالعــه دقیــق آئین نامــه، قطعــات ت ــان پــس از ثبت ن متقاضی
مــورد درخواســت را ارســال کننــد.

شــرکت کنندگان دوره نهــم، نیــاز بــه ثبت نــام مجــدد نداشــته و صرفــاً بــا درج نــام کاربــری و 
کلمــه عبــور و ورود بــه پنــل شــخصی، می تواننــد نســبت بــه انتخــاب درجــه و گرایــش خــود 

اقــدام کننــد.
نتیجــه آزمــون مرحلــه ورودی دهمیــن دوره ارزیابی قاریان و مدرســان، تیرماه ســال جاری اعام 
خواهــد شــد و ســایر مراحــل نیــز مطابــق تقویــم اجرایــی در ســال 1۴00 ادامــه خواهــد یافــت.

اعطای مدرک تخصصی به قاریان و مدرسان قرآن 
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ــعه  ــزی و توس ــه ری ــاون برنام ــتان، مع ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــور مع ــا حض ب
فرمانــدار، دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان، فرمانــده انتظامــی، مدیــر شــبکه بهداشــت 
و درمــان شهرســتان، رئیــس هیــات نظــارت بــر انتخابــات ششــمین دوره شــوراهای اســامی 
شــهر و روســتا، رئیــس هیــات بازرســی انتخابــات شهرســتان، شــهردار نجــف آبــاد و نامزدهــای 
انتخابــات ششــمین دوره شــوراهای اســامی شــهر هــای تابعــه شهرســتان، جلســه توجیهــی 
نامزدهــای شــوراهای اســامی شــهرهای شهرســتان نجــف آبــاد در تــاالر شــهروند، فرهنگســرای 

خــارون برگــزار گردیــد.
ــک  ــه و تبری ــن در جلس ــه حاضری ــدم ب ــر مق ــن خی ــی، ضم ــدس راع ــه مهن ــن جلس  در ای
احــراز صاحیــت کاندیداهــا و بــا تبییــن ضــرورت و اهمیــت وفــاق ملــی، حضــور حداکثــری، 
ممانعــت از تخریــب رقبــا، تنویــر افــکار عمومــی، ترغیــب همگانــی در مشــارکت، اولویــت در 
مســئولیت پذیــری اجتماعــی و اعتمــاد اجتماعــی بــه صــورت مشــروح بــه قوانیــن و مقــررات 
ــوی  ــده از س ــاغ ش ــاری اب ــط ج ــوب ضواب ــوراها در چارچ ــات ش ــای انتخاب ــی نامزده تبلیغات

ــد. ــار و اشــاره نمودن ــات وزارت کشــور اظه ســتاد انتخاب
 ایشــان در ادامــه ضمــن اشــاره مبســوط بــه بایدهــا و نبایــد هــای تبلیغــات انتخاباتــی، جرائــم 
ــون  ــر قان ــت ُم ــر رعای ــای بهداشــتی اشــاره و ب ــه ه ــت شــیوه نام ــی، رعای ــات انتخابات و تخلف

در راســتای برگــزاری انتخابــات شــکوهمند و دشــمن شــکن تاکیــد موکــد نمودنــد. در ادامــه 
زاده لطفــی رئیــس هیــات نظــارت و دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان و مدیــر شــبکه 
ــه  ــن در جلس ــرای حاضری ــات ب ــاره ای توضیح ــان پ ــه بی ــتان ب ــان شهرس ــت و درم بهداش

ــد. ــادرت نمودن مب

توجیه نامزدهای انتخابات شوراهای اسالمی

تجلیل از مسئوالن ارشد بیمه سالمت و بهداشت و درمان
کسب رتبه نخست فرایند حذف دفترچه های کاغذی و گسترش طرح جایگزین با نسخ الکترونیک

ــس  ــز رئی ــر چنگی ــم دکت ــتان، خان ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــور مع ــا حض ب
ــرکل  ــک مدی ــر بان ــان، دکت ــی اصفه ــتی و درمان ــات بهداش ــکی و خدم ــوم پزش ــگاه عل دانش
بیمــه ســامت اســتان اصفهــان، دکتــر مشــاوری معــاون بیمــه درمــان اســتان اصفهــان، مدیــر 
شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان، دکتــر عســگری رئیــس بیمارســتان محمــد منتظــری، 
رئیــس بیمــه ســامت شهرســتان و تنــی چنــد از مدعویــن از دســت انــدرکاران بیمــه ســامت 
ــای  ــه ه ــق دفترچ ــد حــذف موف ــد منتظــری در فراین ــهید محم ــتان ش ــتان و بیمارس شهرس
کاغــذی و گســترش بهــره منــدی عمومــی از نســخ الکترونیــک در شهرســتان تقدیــر صــورت 
ــه  ــرت فاطم ــاپیش والدت حض ــک پیش ــا تبری ــی، ب ــدس راع ــم مهن ــن مراس ــت. در ای پذیرف
ــردم  ــی م ــاق مل ــری و وف ــور حداکث ــر حض ــت ب ــارک کرام ــه مب ــاز ده ــه )س( و آغ معصوم
فهیــم ایــران اســامی باالخــص مــردم شــریعتمدار شهرســتان نجــف آبــاد، دیــار علــم، ایمــان 
و احســان در انتخابــات 28 خــرداد مــاه تاکیــد کردنــد. ایشــان بــا بیــان شــاخص هــای اصلــی 
تحقــق دولــت الکترونیــک از جملــه کاهــش رونــد بروکراســی دســت و پاگیــر اداری و خصوصــا 
تحقــق چتــر گســترده صنعــت بیمــه در ســایر موضوعــات فــردی و اجتماعــی در راســتای توفــق 
بــر افزایــش رضایتمنــدی اجتماعــی، امیــد و شــور اجتماعــی و ... تصریــح نمودنــد و خواســتار 

ــد. آســیب شناســی طــرح هــای نویــن بیمــه در ابعــاد منطقــه ای، اســتانی و ملــی گردیدن
ــه گزارشــی جامــع از نحــوه اجــرای طــرح نســخ الکترونیــک  ــا ارائ ــی ب در ایــن مراســم رضوان
در شهرســتان، احــراز رتبــه نخســت ایــن طــرح در اســتان اصفهــان توســط شهرســتان نجــف 
آبــاد را مرهــون الطــاف الهــی و تعامــل ســازنده هــرم بهداشــتی و درمانــی شهرســتان بــا جامعــه 
ــم  ــد: ه ــمردند و افزودن ــر ش ــتان ب ــورای اداری شهرس ــرم ش ــاء محت ــاری اعض ــدف و همی ه
ــز  ــی مراک ــازان و مســئولین فن ــه پزشــکی و دندانپزشــکی، داروس ــکاری جامع ــا هم ــون ب اکن
ــطح  ــی، 86 % در س ــش خصوص ــخ در بخ ــتان، 91 % نس ــی شهرس ــارا کلینیک ــی و پ کلینیک

ــه و  ــز، ارائ ــط تجوی ــی و برخ ــورت الکترونیک ــه ص ــتانی ب ــخ بیمارس ــا و 70 % نس ــگاه ه درمان
تهیــه مــی گــردد. در ایــن آییــن دکتــر بانــک و خانــم دکتــر چنگیــز ضمــن تقدیــر از حاضریــن 
ــا و  ــن زیرســاخت ه ــا ســازی بنیادی ــان شهرســتان در مهی ــه بهداشــت و درم باالخــص جامع
ــی بخشــی، اطــاع  ــق آگاه ــای دقی ــری از رویکرده ــره گی ــا به ــتان ب ــی شهرس فضــای درمان
رســانی و حمایــت از اجــرای ایــن طــرح در جوامــع هــدف متنــوع شهرســتان از جملــه بیمــه 
هــای تامیــن اجتماعــی، خدمــات درمــان و بیمــه هــای ســامت و ... بــه بیــان فرصــت هــا و 
ــی، از  ــر و هدایای ــوح تقدی ــا اهــداء ل ــد. در انتهــای مراســم ب ــن طــرح پرداختن ــوت هــای ای ق
اهتمــام مجدانــه و مســئوالنه دکتــر عســگری رئیــس بیمارســتان محمــد منتظــری، رضوانــی 
مدیــر بیمــه ســامت شهرســتان، خانــم کمرانــی مســئول درمانــگاه فــوق تخصصــی بیمارســتان 
شــهید محمــد منتظــری نجــف آبــاد و تنــی چنــد از مســئولین حاضــر در مراســم تقدیــر بــه 

عمــل آمــد.

                       برگزاری انتخابات 14۰۰ نجف آباد به کمک 7هزار نفر

 فرمانــدار نجــف آبــاد گفــت: هفــت هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم در امــر برگــزاری انتخابــات در ایــن شهرســتان 

ــرای اخــذ رای در نظــر گرفتــه شــده کــه  2شــعبه آن ســیار اســت. همــکاری می کننــد. 218 شــعبه ب

مجتبــی راعــی مشــارکت مــردم در انتخابــات را مایــه عــزت و پیشــرفت کشــور دانســت و افــزود: از 389 نفــری کــه بــرای شــرکت در 

ششــمین دوره انتخابــات شــوراهای شــهر و روســتا ثبــت نــام کــرده بودنــد، 286 نفــر  تاییــد صاحیــت شــدند.

بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان، نماینــده مــردم شهرســتان هــای نجــف آبــاد 
و تیــران و کــرون در مجلــس شــورای اســامی، مدیــر عامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی 
ــن، رئیــس اداره  ــاد و معاونی ــدار، شــهردار نجــف آب ــی فرمان ــاون عمران ــن، مع اســتان و معاونی
ــه و کاوه و  راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای، اعضــاء هیــات امنــای شــهرک هــای منتظری
ســایر مدعویــن جلســه پیگیــری رونــد تکمیــل پــروژه زیرگــذر شــهرک صنعتــی منتظریــه، کاوه 

و ویاشــهر برگــزار گردیــد
. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، بــا تبریــک والدت حضــرت فاطمــه معصومــه )س( و گرامــی 

ــریف  ــردم ش ــری م ــارکت حداکث ــی و مش ــته همگان ــور پیوس ــر حض ــت، ب ــه کرام ــت ده داش
شهرســتان در انتخابــات پیشــرو تاکیــد نمودنــد. در ایــن جلســه بــا حضــور حاضریــن و مشــاور 
طــرح مباحــث تکمیلــی پــروژه، مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت و حاضریــن طــی تشــریک 
مســاعی فیمابیــن ذی نفعــان در خصــوص رونــد تکمیــل نهایــی طــرح بــر همــکاری و تعامــل 
شــرکت شــهرک هــا صنعتــی اســتان بــا شــهرداری نجــف آبــاد و اداره راهــداری و حمــل و نقــل 

جــاده ای شهرســتان در راســتای مراحــل تکمیلــی تصمیــم ســازی نمودنــد.

 تکمیل پروژه زیرگذر شهرک منتظریه
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خبر کوتاه کسب رتبه هندبال نجف آباد در مسابقات ساحلی جنوب

تیــم هندبــال شهرســتان نجــف آبــاد بــه مربیگــری حســین نظــری و محمدکریــم شــاه بنــده در مســابقات هندبــال ســاحلی 
بزرگســاالن منطقــه جنــوب کشــور کــه بــا حضــور 10 تیــم برگــزار شــد، موفــق بــه کســب مقــام ســوم شــد.

در ایــن رقابــت هــا کــه از 18 تــا 21 خــرداد ســال جــاری بــه میزبانــی گنــاوه برگــزار شــد، میزبــان و تیــم ملــی جوانــان رده 
هــای اول و دوم را کســب کردنــد. دیلــم، جاســک، بندرعباس،اصفهــان، کرمــان، جیرفــت و  کنــگان دیگــر تیــم هــای شــرکت 

کننــده در ایــن دوره بودنــد.
ــود، ســجاد امامــی، امیرکرمــی، ســروش  ــا سرپرســتی جهانگیــر کانتــری در رقابــت هــا حاضــر شــده ب در ایــن تیــم کــه ب
قاســمی، امیرحســین ایوبــی پــور، محمدحســین خیــری، مهــدی غیــور، ســیدعلی حســینی، مهــدی شــریفی، مســعود شــریفی 

و محمدرضــا صادقــی بــازی مــی کردنــد.

اطالع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات
بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور معــاون سیاســی و اجتماعــی 
ــی عملکــرد و  ــی، بازرســی، ارزیاب ــط عموم ــه و مســئول رواب ــا تابع ــدار، بخشــداران بخــش ه فرمان
رســیدگی بــه شــکایات فرمانــداری ویــژه شهرســتان، شــهرداران شــهرهای تابعــه، روســای اداره هــای 
آمــوزش و پــرورش، جهــاد کشــاورزی، بنیادشــهید و امــور ایثارگــران، بهزیســتی، صنعــت، معــدن و 
تجــارت شهرســتان و ســایر مدعویــن کمیتــه اطــاع رســانی و تبلیغــات ســتاد انتخابــات شهرســتان 
برگــزار گردیــد. در ایــن نشســت مهنــدس راعــی، ضمــن تقدیــر از حضــور حاضریــن و بــر ضــرورت و 
اهمیــت وفــاق اجتماعــی و مشــارکت حداکثــری مردمــی در انتخابــات 28 خردادمــاه ســال جــاری با 
رویکــرد مبــرز و مبرهــن آگاه ســازی عمومــی، اطــاع رســانی همگانــی و تنویــر افــکار حــوزه عمومی 
در راســتای حضــور پرشــکوه و قاطــع همگانــی بــا بهره منــدی از شــیوه های متنــوع و موثــر تبلیغات 
محیطــی و تبلیغــات در فضــای مجــازی فاقــد ســوگیری، تشــویش اذهــان، ایجــاد یــاس و نوامیدی و 
ســیاه نمایــی در معنــای تــام تصریــح نمودنــد. رئیس ســتاد انتخابات شهرســتان، بــا تاکید بــر فرایند 
انتخابــات در کشــور بــه عنــوان نمونــه عالــی و بــارز دموکراســی دینــی در منطقــه، از مجموعــه وزارت 
کشــور بــه عنــوان بــازوی اجــرای فراینــد انتخابــات نظــام نامبردنــد و تاکیــد نمودنــد همــواره ســعی 
بنــده و ســایر همــکاران ایــن جانــب در فرمانــداری ویــژه شهرســتان و اســتان پهنــاور اصفهــان رعایت 
اصــل بنیادیــن صیانــت از آراء ماخــوذه و ســیادت از رونــد متعالــی انتخابــات اســت. اصــل امانتــداری، 
حراســت، حفاظــت مســتمر از آراء ماخــوذه مــردم شــریف شهرســتان در انتخابــات پیــش رو نیــز از 
مهمتریــن و اساســی تریــن تکالیــف قانونــی فرمانــداری ویــژه شهرســتان مــی باشــد کــه انشــاا... بــا 
حمایــت مــردم شــریف و شــریعتمدار شهرســتان و اعضــاء خــدوم شــورای اداری و شــورای تامیــن 
شهرســتان و ممارســت و تــاش مجدانــه و شــبانه روزی همــکاران شــریف و نجیــب فرمانــداری ویــژه 
شهرســتان و هیــات هــای اجرایــی، نظــارت و بازرســی در انتخابــات پیشــرو بــه نحــوی موثــر و پویــا 
انجــام و بــار دیگــر هیمنــه پــوچ و پوشــالی هژمــون منحــوس ســلطه جهانــی بــه نحــوی بنیادیــن 
منکــوب و مضمحــل مــی گــردد. رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان، بــا تصریــح موکــد بــر ترغیــب 
افــکار عمومــی، تنویــر ســپهر اجتماعــی و اقنــاع همگانــی جامعــه هــدف؛ مســئوالن اداری و اجرایــی 

شهرســتان را بــر ضــرورت برخــورد قاطــع بــا افــرادی که قصــد ایجاد تشــویش اذهــان عمومی، ســیاه 
نمایــی، بســتر ســازی جنــگ رســانه ای، القــاء ناامیــدی، ناکارآمــدی نظــام و ... دارنــد، تاکیــد کردنــد. 
ســپس دکتر عشــقی با اشــاره بــه فرازهایــی از قانون انتخابــات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری و 
ششــمین دوره شــوراهای اســامی شــهر و روســتا در محوریــت بــا موضــوع اطــاع رســانی و تبلیغات 
بــر مولفــه هــای موثــر در ایجــاد شــور و شــعف اجتماعــی، مســئولیت پذیــری اجتماعــی بــا بهــره 
گیــری از مولفــه هــای: ســرمایه اجتماعــی، ســرمایه نمادین، مســئولیت اجتماعــی، اعتمــاد اجتماعی، 
گــروه هــای مرجــع، گــروه های همســاالن، رهبــران فکــری، تبلیغات محیطی، رســانه هــای اجتماعی 
و شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی و ... اشــاره و تبییــن موضــوع نمودنــد. در ادامــه هریــک از حاضرین 
بــا تبییــن راهبردهــا و تمهیــدات اتخاذ شــده ســازمانی خــود در راســتای راهبردهــای اقنــاع و ترغیب 
افــکار عمومــی و ســپهر اجتماعــی حضــور حداکثــری مــردم در مشــارکت بــرای انتخابــات و انتخــاب 
اصلــح تصریــح و از رونــد اتخــاذ شــده در فضــای مجــازی و فضــای حقیقــی بــه بیــان رویکردهــای 
جــاری و آتــی خــود در پیونــد بــا ضوابــط جــاری و نــص صریــح قانــون انتخابــات ســیزدهمین دوره 

ریاســت جمهــوری و ششــمین دوره شــوراهای اســامی شــهر و روســتا کشــور پرداختنــد.

کمیته پشتیبانی ستاد انتخابات
ــن سیاســی و  ــا حضــور معاونی ــژه شهرســتان و ب ــدار وی ــاون اســتاندار و فرمان ــه ریاســت مع ب
ــهرداران  ــت و ش ــزی و مهردش ــای مرک ــش ه ــداران بخ ــدار، بخش ــی فرمان ــی و عمران اجتماع
ــات  ــتاد انتخاب ــتیبانی س ــه پش ــن، کمیت ــد از مدعوی ــی چن ــتان و تن ــه شهرس ــهرهای تابع ش

ــد.  ــزار گردی ــتان برگ شهرس
ــت  ــر ضــرورت و اهمی ــن ب ــر از حضــور حاضری ــن تقدی ــی، ضم ــدس راع ــن جلســه مهن در ای
وفــاق اجتماعــی و مشــارکت حداکثــری مردمــی در انتخابــات 28 خردادمــاه ســال جــاری بــا 
رویکــرد مبــرز و مستحســن آگاه ســازی عمومــی، اطــاع رســانی همگانــی و تنویــر و ترغیــب 
افــکار در راســتای حضــور پرشــکوه و قاطــع عمومــی تصریــح و خواســتار همیــاری و همراهــی 
ســایر مســئوالن اداری و اجرایــی شهرســتان در برگــزاری فراینــد موفــق و شــکوهمند انتخابــات 

پیشــرو گردیدنــد.
 ایشــان بــا بیــان ضــرورت هــا و اهمیــت هــای کمیتــه پشــتیبانی ســتاد انتخابــات شهرســتان 
از حاضریــن خواســتند تــا نســبت بــه جــدول برنامــه ریــزی شــده تقســیم وظایــف در فراینــد 
ــتای  ــادی در راس ــت جه ــوان و مدیری ــر ت ــا حداکث ــاذ و ب ــدات الزم را اتخ ــات تمهی انتخاب
ــات 28 خردادمــاه جــاری اهتمــام خــود و ســایر نیروهــای ســازمانی خــود را  برگــزاری انتخاب
بــه کار گیرنــد. در ادامــه معاونیــن محتــرم فرمانــدار بــه قرائــت بندهــای جــدول برنامــه ریــزی 
تقســیم وظایــف مبــادرت نمــوده و ســپس هــر یــک از حاضریــن بــا بیــان رونــد اتخــاذ شــده بــه 

منظــور حضــور حداکثــری و گســترش امیــد اجتماعــی در ســطح جامعــه و راهبــرد هــای اتخــاذ 
گردیــده توســط مجموعــه متبــوع خــود بــه اشــتراک مســاعی و تصمیــم ســازی پرداختنــد و 
ــات 28 خردادمــاه جــاری  ــا انتخاب ــد ب ــه اجــرای برنامــه هــای تبییــن شــده در پیون نســبت ب

تاکیــد موکــد نمودنــد.

ــعه  ــزی و توس ــه ری ــاون برنام ــتان، مع ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــور مع ــا حض ب
فرمانــدار، بخشــدار بخــش مرکــزی، تنــی چنــد از دهیــاران بخــش مرکــزی و متصدیــان باجــه 
هــای پســت بانــک در روســتاهای توابــع بخــش هــای مرکــزی و مهردشــت مراســم اهــدا مجــوز 

فعالیــت رســمی، باجــه هــای پســت بانــک روســتایی شهرســتان برگــزار گردیــد. 
در ایــن مراســم مهنــدس راعــی، ضمــن تقدیــر از حضــور حاضریــن در ابتــدا بــا تبییــن وظیفــه 
حســاس همگانــی بــه منظــور حضــور حداکثــری در پــای صنــدوق هــای اخــذ رای؛ خواســتار 
ــاه ســال  ــات پیشــرو در 28 خــرداد م ــاق جمعــی و مشــارکت گســترده عمومــی در انتخاب وف

جــاری شــدند. ایشــان بــا اشــاره بــه ضــرورت تاثیــر گــذاری بــرون ســپاری و گســترش فعالیــت 
بخــش خصوصــی در امــور عمومــی جامعــه، رویکــرد اصلــی تحقــق دولــت الکترونیــک را کاهش 
تصــدی گــری دولــت و اســتفاده موثــر از ظرفیــت هــای جــاری جوامــع هــدف تبییــن نمودنــد. 
در ایــن مراســم مجــوز فعالیــت رســمی بــرای باجــه هــای پســت بانــک روســتاهای جــال آبــاد، 
حاجــی آبــاد، رحمــت آبــاد از توابــع بخــش مرکــزی و روســتای حســین آبــاد از توابــع بخــش 

مهردشــت و همچنیــن باجــه قلعــه ســفید از شــهر گلدشــت بــه متصدیــان اعطــا گردیــد.

 اهدا مجوز فعالیت رسمی باجه های پست بانک روستایی 
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دیدار رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در سفر به نجف آباد

                                                                 تکرار حوادث رانندگی در کمربندی پرخطر نجف آباد

برخــورد 2 دســتگاه خــودروی ســواری پرایــد و ســمند در کمربنــدی شــمالی نجف آبــاد نرســیده بــه پــارک کوهســتان، هفــت 

مصــدوم برجای گذاشــت .

 غفــور راســتین مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان اصفهــان گفــت: در ایــن حادثــه کــه حوالــی ســاعت 10 جمعــه 

21 خــرداد 1۴00 روی داد، هفــت نفــر شــامل 2 مــرد، ســه زن، یــک دختربچــه و یــک پســربچه  بــه بیمارســتان هــای شــهید 

محمــد منتظــری و فاطمــه الزهــرا منتقل شــدند.

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور معاونیــن عمرانــی و برنامــه 
ریــزی و توســعه فرمانــدار، مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان، فرماندهان نظامــی و انتظامی 
و ســایر دعویــن، ســتاد شهرســتانی مدیریــت مقابلــه و پشــگیری از بیمــاری کرونــا شهرســتان برگزار 
گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی با تبییــن اهمیت حضــور حداکثــری و مشــارکت همگانی در 
فراینــد انتخابــات جــاری بــه ضرورت اتخــاذ تمهیــدات الزم در راســتای مقابله و پیشــگیری از بیماری 
پاندمیــک کرونــا در طــول فراینــد اجرایــی انتخابــات 28 خــرداد مــاه ســال جــاری اشــاره و خواســتار 
آگاه ســازی موثــر جامعــه هــدف در پیونــد بــا رعایــت شــیوه نامــه های ســتاد ملــی مدیریــت بیماری 
کرونــا گردیدنــد، ایشــان همچنیــن مــواردی در مــورد همــکاری مســتمر مســئوالن بــا طــرح شــهید 
ســلیمانی در راســتای مدیریــت موثــر قطــع زنجیــره انتقــال بیمــاری کرونــا و حمایت و دســتگیری از 
جامعــه هــدف نیازمنــدان و آســیب پذیــران را بــه نحــو مشــروح برشــمردند. رئیــس ســتاد انتخابــات 
شهرســتان همچنیــن بــر ضــرورت اعمــال نظارت هوشــمند و مســتمر در رعایــت دســتورالعمل های 

بهداشــتی بــه منظــور پیشــگیری از وقــوع  فــاز پنجــم بیمــاری کرونا تصریــح نمودنــد. در ادامــه مدیر 

شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان گزارشــی مبســوط از روند رصد انتشــار بیمــاری پاندمیک کرونا 

در جغرافیــای شهرســتان ارائــه و خبــر از ســیر نزولــی ابتــا بــه بیمــاری کرونــا و کاهش میــزان مرگ 

و میــر ناشــی از ایــن بیمــاری دادنــد و بــا ابــاغ شــیوه نامــه هــای بهداشــتی وزارت بهداشــت، درمــان 

و آمــوزش پزشــکی بــرای انتخابــات 28 خــرداد مــاه جــاری، خواســتار اهتمــام مجدانــه مســئولین 

شهرســتان باالخــص مشــارکت کننــدگان فعــال در عرصــه برگــزاری انتخابــات پیشــرو گردیدنــد . در 

ادامــه ســایر مدعویــن بــا ارائــه تمهیــدات اتخــاذ گردیــده، بــه تبیین نقطــه نظــرات راهبردی خــود با 

محوریــت دســتور کار جلســه بــه بحــث و تشــریک مســاعی پرداختند.

مدیریت مقابله و پشگیری از بیماری کرونا

ســعید اوحــدی معــاون رییــس جمهــور و رییــس بنیاد شــهید و امــور ایثارگــران در ابتدای ســفر خود 
بــه اســتان اصفهــان بــا حضــور در گلــزار مطهــر شــهدای شــهر »نجف آبــاد« بــا قرائــت فاتحــه و نثــار 

شــاخه گل بــه مقــام شــهدا ادای احتــرام کرد.
وی در ایــن ســفر در دیــداری صمیمانــه بــا جمعــی از خانواده هــای معظــم شــهدا و ایثارگــران 
شهرســتان نجــف آبــاد یکــی از ویژگی هــای انحصــاری انســان ها را قــدرت انتخــاب دانســت و 
گفــت: خداونــد حــق انتخــاب را بــه عنــوان یــک نعمــت بــزرگ بــه انســان اعطــا کــرده اســت 

تــا مــا بــه واســطه ایــن ویژگــی تفــاوت خــود را بــا ســایر موجــودات عالــم مشــخص کنیــم.
معــاون رییــس جمهــور ادامــه داد: خداونــد اختیــار چگونــه زیســتن و حتــی چگونــه مــردن را 
بــه انســان بخشــیده اســت. وقتــی انســان ها مراحــل رشــد و کمــال را طــی می کننــد حتــی از 
ــی شــک انســان های  ــن انســان هایی ب ــز آگاه می شــوند و چنی ــکان مــرگ خــود نی ــان و م زم
برجســته و تعییــن کننــده ای در جهــان هســتند. شــهدا از جملــه ایــن افــراد هســتند کــه بــه 
ــه  ــد و ب ــار خــود در مســیر رشــد و کمــال پیــش برون ــا اختی ــا ب ــان درجــه ای رســیدند ت چن

بلندتریــن درجــات برســند.
رییــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران تأکیــد کــرد: خانواده هــای معظــم شــهدا و ایثارگــران 
بهتریــن فرزنــدان ایــن ســرزمین را بــرای اســتقال و ســربلندی ایــن کشــور تربیــت کردنــد و 

ــتادند. ــا فرس ــه جبهه ه ب
جانبــاز گران قــدر 70 درصــد خدابخــش غامــی، جانبــاز معــزز 70 درصــد محمدعلــی معینــی، 
ــی  ــی و تق ــد، عل ــهیدان احم ــم ش ــواده معظ ــی، خان ــن حجج ــهید محس ــم ش ــواده معظ خان
افاکیــان، خانــواده معظــم شــهیدان عبدالحســین، محمدرضــا و عبدالرحیــم ایــزدی، خانــواده 

ــن،  ــهیدان محس ــم ش ــواده معظ ــی، خان ــاس حجت ــین و عب ــن، حس ــهیدان حس ــم ش معظ
ــا  ــعید و محمدرض ــد، س ــهیدان حمی ــم ش ــواده معظ ــان، خان ــی قیصری ــا و محمدعل محمدرض
ــواده معظــم شــهیدان ســید حســین، ســید حســن و ســید محمــود نوریــان،  منوچهــری، خان
خانــواده معظــم شــهیدان مرتضــی، مصطفــی و صدیقــه الســادات موســویان و خانــواده معظــم 
ــان از  ــد کــه در پای ــدار بودن ــه ایثارگــران حاضــر در ایــن دی شــهید عباســعلی جــوزی از جمل

آنهــا تجلیــل شــد.

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــه همــراه مدیــر آمــوزش و پــرورش نجــف آبــاد، 

مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان و هیــات همــراه در سلســله بازدیــد هــای جامــع 

ــد اجــرای طــرح  ــا حضــور مجــدد از رون خــود از حــوزه هــای امتحانــی مــدارس شهرســتان ب

ــه  ــت شــیوه نام ــر رعای ــح ب ــد. ایشــان ضمــن تصری ــد نمودن ــدارس بازدی ــون حضــوری م آزم

ــر ضــرورت تعامــل  ــا ب ــه و پیشــگیری از بیمــاری کرون ــت مقابل هــای بهداشــتی ســتاد مدیری

ــره  ــه منظــور کاهــش دله ــرورش و معلمــان ب ــوزش و پ ــت آم ــرم مدیری ــا ه ــن ب ــان والدی می

دانــش آمــوزان تاکیــد نمودنــد. رئیــس شــورای اداری شهرســتان در پایــان بــر حضــور گســترده 

همگانــی و وفــاق ملــی بــه منظــور حضــور پــر رنــگ و منکــوب نمــودن نظــام منحــوس ســلطه 

ــد. ــات 28 خــرداد مــاه تاکیــد و تصریــح نمودن جهانــی در انتخاب

بازدید از محل برگزاری آزمون های آخر سال مدارس
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خبر کوتاه

 کمیته تخصصی اوقات فراغت جوانان
اولیــن جلســه کمیتــه تخصصــی اوقــات فراغــت ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان  در شهرســتان نجف آبــاد در ســال 1۴00   بــا حضور 
محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان،  طیبــه گــودرزی مســوول فرهنگــی و امــور جوانــان اداره   و نماینــدگان 
ادارات عضــو کمیتــه در روز چهارشــنبه 19 خــرداد مــاه 1۴00  در محــل اداره ورزش و جوانــان برگــزار شــد.  در ایــن جلســه ضمــن 
معارفــه محمدامیــن موحــد بــه عنــوان دبیــر جدیــد ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان،  در خصــوص غنی ســازی اوقــات فراغــت جوانان 
و نوجوانــان شهرســتان  و هــم افزایــی ادارات مختلــف جهــت برگــزاری هــر چــه بهتــر و موثرتــر برنامــه هــای اوقــات فراغــت بحــث و 

ــادل نظر شــد. تب

عقد قرارداد نیمی از مدارس برکت
ــه دنبــال قــول مدیرعامــل  ــاد گفــت: ب ــرورش نجف آب ــی و پشــتیبانی آمــوزش و پ معــاون مال
بنیــاد برکــت در مراســم افتتاحیــه مجتمــع 18کاســه شــهید حججــی در دی96، در خصــوص 
ســاخت شــش مدرســه دیگــر در شهرســتان بــه یــاد شــهدای مدافــع حــرم، بــا پیگیری هــای 
ــه  ــه مدرس ــاخت س ــرارداد س ــس، ق ــردم در مجل ــده م ــژه نماین ــه وی ــتان ب ــئوالن شهرس مس

نهایــی شــده اســت.
عبــداهلل مــددی بــا اشــاره بــه تجهیــز کارگاه ســاخت ایــن مــدارس گفــت: در جانمایــی ایــن 
مــدارس، جمعیــت مناطــق مختلــف و میــزان برخــورداری آن هــا از ســرانه فضــای آموزشــی 
اســتاندارد مــورد توجــه قــرار گرفتــه و طبــق قراردادهــای اخیــر، یــک مدرســه 12کاســه در 
گلدشــت، 9کاســه در قلعه ســفید و یــک 9کاســه در آزادگان بــه همــت بنیــاد برکــت ســاخته 

خواهنــد شــد.
ــرای ســاخت 2مدرســه جدیــد  مــددی از اعــام آمادگــی خیریــن و انجــام مذاکــرات اولیــه ب
در شهرســتان طــی روزهــای اخیــر گفــت و اعــام داشــت: در دو ســال اخیــر، حداقــل شــش 

مدرســه جدیــد ســاخته شــده کــه برخــی به طــور رســمی افتتــاح شــده و در مــورد تعــدادی، 
منتظــر فراهــم شــدن شــرایط مناســب هســتیم. در حــال حاضــر بیــش از 270کاس تخریبــی 
ــا  ــاز را ب ــای خیرس ــام پروژه ه ــرعت اتم ــا، س ــدید هزینه ه ــد ش ــم و رش ــتان داری در شهرس
مشــکل مواجــه کــرده بــه طوری کــه بــه عنــوان مثــال مدرســه 12کاســه ای کــه تــا مدتــی 
پیــش بــا حــدود ۴میلیــارد تومــان بــه اتمــام می رســید، در حــال حاضــر بــه حداقــل 10 تــا 

12میلیــارد تومــان بودجــه نیــاز دارد.
وی در پایــان اعتبــارات دولتــی بــرای ســاخت و تجهیــز مــدارس را حداقلــی دانســت و اذعــان 
داشــت: از 32 واحــد آموزشــی نیمه تمــام شهرســتان، 2۴واحــد بــا مشــارکت خیریــن بیــن 2۵ 
ــا 90 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اند. در مــدارس خیرســازی کــه میــزان آورده خیــر  ت
مطابــق بــا قــرارداد محقــق شــده، دولــت موظــف بــه تامیــن هزینــه مــورد نیــاز بــرای تکمیــل 

مدرســه اســت.

ادامه از صفحه 1
ــازی،  ــی وزارت راه و شهرس ــای زیربنای ــری طرح ه ــتان، مج ــد شهرس ــران ارش ــور مدی ــا حض ب
ــرای آغــاز  ــاز ب ــکار منتخــب و مشــاورین طــرح جلســه آخریــن هماهنگی هــای مــورد نی پیمان

مرحلــه اجرایــی تقاطــع غیرهمســطح شــهدای دانشــجو برگــزار شــد.
ــش  ــال پی ــد س ــم چن ــه تفاه ــاره ب ــا اش ــاد ب ــهردار نجف آب ــادی ش ــزی نجف آب ــد مغ محم
ــهیدان  ــطح ش ــع غیرهمس ــرای تقاط ــوص اج ــازی در خص ــا وزارت راه و شهرس ــهرداری ب ش
حجتــی توســط شــهرداری و احــداث تقاطــع شــهدای دانشــجو بــه همــت وزارت مذکــور گفــت: 
ــی  ــه دالیل ــن طــرح ب ــی، ای ــام تقاطــع شــهیدان حجت ــا وجــود گذشــت چندین ســال از اتم ب
ــران  ــه در ته ــاتی ک ــدی و جلس ــای ج ــا پیگیری ه ــل ب ــن دلی ــه همی ــود و ب ــده ب ــروع نش ش
ــر  ــس دکت ــاد در مجل ــردم نجــف آب ــده م ــاش  نماین ــن ت ــزار شــده و همچنی ــان برگ و اصفه
ــار دیگــر در دســتور کار قــرار گرفــت و  ــی و دیگــر مســئوالن شهرســتان، موضــوع یک ب ابوتراب
شــهرداری نیــز بــه منظــور تســریع در رونــد کار، تعهــدات جدیــدی ماننــد تعهــدات طرحــی و 
در آزادســازی مســیر و پیگیــری جابه جایــی تاسیســات را کــه درصــد زیــادی از هزینــه پــروژه 

ــر عهــده گرفــت. اســت  ب
مغــزی از تکمیــل مراحــل طراحــی پــروژه توســط شــرکت مشــاور طــرف قــرارداد شــهرداری بــه 
عنــوان دیگــر کمــک شــهرداری بــه ایــن طــرح نــام بــرد و اضافــه داشــت: عمــده آزادســازی های 
ــن  ــز مهم تری ــای تأسیســات نی ــه و در خصــوص جابه جایی ه ــام گرفت ــون انج ــاز تاکن ــورد نی م
موضــوع انتقــال خــط 1200میلی متــر آب اصلــی شــهر اســت کــه جابجایــی تأسیســات گاز و 

بــرق نیــز در مســیر اجــرای طــرح قــرار دارد
ــک و  ــش ترافی ــی در کاه ــیار مهم ــش بس ــه نق ــجو ک ــهدای دانش ــطح ش ــع غیرهمس تقاط
تصادفــات در یکــی از  ورودی شــمالی نجف آبــاد و دانشــگاه آزاد در مســیر کریــدور شــمال بــه 

ــد داشــت. ــوب کشــور خواه جن
ــا تشــریح  ــژه شهرســتان در ســخنانی ب ــاون اســتاندارو فرمانداروی مهنــدس مجتبــی راعــی مع
اهمیــت اجــرای ایــن تقاطــع طــی یــک برنامــه زمان بنــدی مشــخص اعــام کــرد: شــهرداری 
نجف آبــاد در حــال حاضــر، آزادســازی های مــورد نیــاز را انجــام داده و در خصــوص جابه جایــی 
تاسیســات موجــود هــم جلســات اولیــه برگــزار شــده و بــا مشــخص شــدن جزئیــات اجرایــی کار 

ــکار، شــرکت های خدمات رســان کار خــود را شــروع خواهنــد کــرد. توســط پیمان
علیرضــا صلواتــی مجــری طرح هــای زیربنایــی وزارت راه و شهرســازی نیــز در ایــن جلســه بــا 

تقدیــر ویــژه از تاش هــا و پیگیری هــای انجــام شــده در مســیر فراهــم شــدن مقدمــات قانونــی 
ــای  ــه تردده ــه ای اســت ک ــه گون ــرح ب ــت ط ــان داشــت: موقعی ــه، بی الزم و اختصــاص بودج
داخــل شــهر و بخــش قابــل توجهــی از ترددهــای بیــن اســتانی را متاثــر خواهــد کــرد و ایــن 
موضــوع در کنــار موقعیــت دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد بــا چنــد ده هــزار دانشــجو 
کــه بــه احتمــال زیــاد در مهــر مــاه بازگشــایی خواهــد شــد، اهمیــت برنامه ریــزی دقیــق بــرای 

مراحــل مختلــف طــرح را دو چنــدان کــرده اســت.
ــس  ــاد در مجل ــف آب ــردم نج ــده م ــود ازنماین ــای خ ــری از صحبت ه ــش دیگ ــی در بخ صلوات
ــده در  ــه ش ــدات پذیرفت ــل تعه ــریع و کام ــام س ــت انج ــاد باب ــهرداری نجف آب ــن ش و همچنی
ــکار  ــه پیمان ــن ب ــریعتر زمی ــل س ــزوم تحوی ــه داد: ل ــرد و ادام ــر ک ــروژه تقدی ــه پ تفاهم نام
ــرای تجهیــز کارگاه، آغــاز ســریعتر اجــرای مســیرهای انحرافــی و اجــرای عائــم رانندگــی و  ب
ــوص  ــاز در خص ــورد نی ــانی های م ــام اطاع رس ــیرها، انج ــن مس ــنایی در ای ــتم های روش سیس
ــائل  ــر مس ــان از دیگ ــتگاه های خدمات رس ــل دس ــی کام ــی و هماهنگ ــای ترافیک محدودیت ه

ــه ایــن طــرح هســتند. ــوط ب مهــم مرب

ــود  ــا کمب ــان ب ــتان اصفه ــه اس ــرایطی ک ــت: در ش ــتان گف ــرورش شهرس ــوزش و پ ــر آم مدی
بیــش از 16هــزار معلــم مواجــه اســت، در شهرســتان نجــف آبــاد نیــز تــا پایــان ســال جــاری 
حداقــل 700معلــم بــه ســن بازنشســتگی مــی رســند و بــا توجــه بــه جایگزیــن نشــدن تمامــی 
ایــن معلمــان، امــکان دارد در ســال تحصیلــی جدیــد، برخــی کاس هــا بــدون معلــم بماننــد.

ــوزش  ــت در آم ــد خدم ــم خری ــتفاده از 3۵0 معل ــه اس ــاره ب ــا اش ــوی زاده ب ــا موس ــید رض س
ــی، چهــار  ــش آمــوزان کاس اول ــام از دان ــرای ثبــت ن ــرورش شهرســتان اعــام داشــت: ب و پ
ــی و  ــتان فردوس ــی، دبس ــه داود صادق ــاد، مدرس ــاربان امیرآب ــه س ــنجش در مدرس ــگاه س پای
مدرســه کبیــری گلدشــت پیــش بینــی شــده کــه ایــن تعــداد در مقایســه بــا دو ســال پیــش، 

ــر شــده اســت. 2براب
ــم و  ــای نه ــه ه ــی پای ــای امتحان ــداد حــوزه ه موســوی زاده از رشــد حــدود 30درصــدی تع

ــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی  ــه جهــت رعای ــی جــاری ب ــان ســال تحصیل دوازدهــم در پای
ســخن گفــت و افــزود: پایــه نهــم بــه نوعــی مهــم تریــن انتخــاب یــک دانــش آمــوز اســت و 
پایــه دوازدهــم نیــز بــا توجــه بــه تاثیــر ســوابق تحصیلــی و میانگیــن نمــرات نهایــی در پذیــرش 
ــوری  ــزاری حض ــل برگ ــن دلی ــه همی ــت و ب ــوردار اس ــی برخ ــت خاص ــا، از اهمی ــگاه ه دانش

ــود. ــر ب ــه، اجتنــاب ناپذی ــات ایــن دو پای امتحان
ــژه شهرســتان در ســطح اســتان اشــاره داشــت و خاطــر  ــگاه علمــی وی ــه جای ــان ب وی در پای
ــای  ــتان ه ــن شهرس ــی، در بی ــرات نهای ــن نم ــاخص میانگی ــاد در ش ــف آب ــرد: نج ــان ک نش
ــی نواحــی و مناطــق پرجمعیــت  ــن تمام ــگاه اول را داراســت و در بی پرجمعیــت اســتان، جای
اســتان در جایــگاه دوم ایســتاده و در مجمــوع شــهرهای پرجمعیــت و کــم جمعیــت اســتان، 

ــه خــود اختصــاص داده اســت. ــه ششــم را ب رتب

جدی شدن بحران کمبود معلم در نجف آباد
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احداث زیر گذر در جاده نجف آباد به فوالدشهر     
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 ۵در6 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 37000 متــر مکعــب توســط 

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

بررسی چالش های پاالیشگاه اصفهان در دانشگاه آزاد نجف آباد
رییــس دانشــکده مهندســی مــواد واحــد نجــف آبــاد گفــت: بیــش از ۵0چالــش در صنعت پاالیشــگاه 
اصفهــان از طــرف متخصصیــن وسرپرســتان بخــش هــای مختلف پاالیشــگاه بیــان شــد و 6 کارگروه 

بــرای بررســی آنها تشــکیل شــد.
ــط زیســت انســانی  ــی محی ــز تحقیقات ــا حضــور مراک ــرا جلســه ای ب ــت: اخی ــدی گف ــدی امی مه
ــرژی،  ــدار، موادپیشــرفته، فنــاوری هــای نویــن ســاخت وتولیــد، هوافضــا و تبدیــل ان و توســعه پای
پــردازش دیجیتــال وبینایــی ماشــین و ریزشــبکه هــای هوشــمند واحــد نجــف آبــاد و متخصصیــن 

وسرپرســتان بخــش هــای مختلــف پاالیشــگاه اصفهــان جهت بررســی مســائل اجرائــی انعقــاد تفاهم 
نامــه همــکاری دانشــگاه وصنعــت برگــزار شــد.

امیــدی ادامــه داد: کارگــروه هــای تخصصــی درگــروه هــای مهندســی محیــط زیســت – مهندســی 
ــا و  ــا و ســنتز آن ه ــده ه ــا، بازدارن ــی کاتالیســت ه ــه هــای پوشــش، بازیاب مواد)خوردگــی درزمین
انتخــاب مــواد غیرفلــزی(- مهندســی شــیمی و پاالیــش- مکانیک ســاخت و تولیــد- برق)ابــزار دقیق 

و الکترونیــک(- برنامــه ریــزی و مهندســی صنایــع تشــکیل شــد.

ــاب  ــع آوری فاض ــبکه جم ــرای ش ــروژه اج ــت: پ ــاد گف ــتان نجف آب ــاب شهرس ــر آب و فاض مدی
نجف آبــاد کــه پــس از ســال ها توقــف، در ســال 92 بــا مشــارکت مســتقیم شــهروندان جــان تــازه ای 
گرفتــه بــود و ظــرف حــدود 6ســال بیــش از 230کیلومتــر لوله گــذاری انجــام گرفــت، در حــال حاضر 
بــه دالیــل مختلــف بســیار کنــد شــده و بــه نظــر می رســد بهتریــن راهــکار خــروج از ایــن شــرایط، 

اســتفاده از ظرفیــت ســرمایه گذاری ذوب آهــن باشــد.
جــواد کاظمــی در جمــع اصحــاب رســانه مجموع شــبکه مــورد نیاز شــهر نجف آبــاد را مطابــق آخرین 
گســترش ها در محــدودۀ شــهری را بیــش از 7۵0کیلومتــر عنــوان داشــت و ادامــه داد: در صــورت 
اجــرای کل ایــن شــبکه و ایجــاد فازهــای بعــدی تصفیه خانــه، حداقــل ۴۵0لیتــر در ثانیــه پســاب 
خواهیــم داشــت کــه از ایــن میــزان 120لیتــر بابــت خســارات وارده بــه زیرســاخت های شــهری، بــه 
شــهرداری واگــذار شــده و امــکان فــروش حداقــل دویســت لیتــر دیگــر بــه ســرمایه گذاران بخــش 

خصوصــی بــه ویــژه شــرکت ذوب آهــن و تامیــن هزینه هــای مــورد نیــاز پــروژه، وجــود دارد.
کاظمــی احــداث دومیــن فــاز تصفیه خانــه را بــا قیمت هــای فعلــی، نیازمنــد حداقــل 3۵0میلیــارد 
تومــان اعتبــار دانســت و ادامــه داد: بــا توجــه بــه صحبت هــای چندســال پیــش در خصــوص واگذاری 

پســاب بــه ذوب آهــن، در حــال حاضــر اعتبــارات دولتــی چندانــی نیــز بــه ایــن پــروژه شهرســتان 
اختصــاص پیــدا نمی کنــد و تنهــا توانســته ایم از محــل اعتبــارات جــاری آبفــا، اجــرای 10کیلومتــر را 

در راســتای اتصــال برخــی محدوده هــا بــه شــبکه اصلــی را در دســتور کار قــرار دهیــم.
وی از بررســی آخریــن وضعیــت اجــرای شــبکه فاضــاب نجف آبــاد در جلســه شــورای راهبــردی بــا 
حضــور مدیــران ارشــد شهرســتان خبــر داد و خاطــر نشــان کــرد: پیشــنهادهای مالــی و فنــی خــود 
ــرار شــده کارشناســان زیســت محیطی نیــز در  ــم و ق ــه داده ای ــرای خــروج از ایــن وضعیــت را ارائ ب
ــاد، اظهــار نظــر کننــد. خصــوص برخــی دغدغه هــای موجــود در موضــوع انتقــال پســاب از نجف آب

کاظمــی بــه وجــود بیــش از 1۵هــزار انشــعاب فعــال فاضــاب در نجف آبــاد و تولیــد یکصــد لیتــر 
در ثانیــه پســاب اشــاره کــرد و گفــت: آبــی کــه در حــال حاضــر بــه صــورت شــرب در نجف آبــاد و 
دیگــر نقــاط اســتان مصــرف می شــود، از پشــت ســد زاینــده رود و از مســیر تصفیه خانــه باباشــیخ علی 
تامیــن می شــود و ارتباطــی بــا منابــع آب زیرزمینــی شــهر ندارد کــه در صورت انتقال پســاب، شــاهد 
فرونشســت زمیــن باشــیم. عــاوه بــر ایــن، عــدم تکمیــل شــبکه جمــع آوری فاضــاب، آِب چاه هــای 
موجــود را بــه شــدت آلــوده و غیرقابــل اســتفاده در مصــارف شــرب و حتــی کشــاورزی کــرده اســت.

مشارکت ذوب آهن، گره فاضالب نجف آباد را باز می کند

رییــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آبــاد گفــت: در رتبه بنــدی مجلــۀ تایمــز از دانشــگاه های 
سراســر کشــور، ایــن واحــد بــه عنــوان تنهــا نماینــده دانشــگاه آزاد، در جمــع 21دانشــگاه برتر کشــور 

قــرار دارد.
امیررضــا نقــش از درخشــش ایــن واحــد جامــع مســتقل در جشــنواره فرهیختــگان دانشــگاه آزاد 
ســخن گفــت و ادامــه داد: طــی پنــج دوره گذشــته، نجف آبــاد توانســته بــه عنــوان برتریــن واحــد 
پژوهشــی انتخــاب شــد و در آخریــن دوره نیــز 9رتبــه برتــر از مجمــوع 13 رتبــه دانشــگاه های آزاد 

اســتان اصفهــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
نقــش از قــرار گرفتــن هفــت عضــو هیــات علمــی دانشــگاه در جمــع 2درصــد دانشــمند برتــر جهان 
خبــر داد و اظهــار کــرد: در فاصلــۀ ســال های 97 تــا 99، اعضــای هیات علمــی ایــن دانشــگاه نزدیــک 
بــه 820 مقالــه در مجــات ISI و بیــش از 113مقالــه در اکســپو بــه چــاپ رســانده و 21 اختــراع را 

ثبــت کرده انــد کــه از ایــن تعــداد، 8 اختــراع حالــت بین المللــی دارنــد.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه بررســی عملکــرد اجتماعــی، علمــی و اقتصــادی دانشــگاه های دنیــا در 
شــانزده شــاخص بــه منظــور تعییــن اثرگذارتریــن دانشــگاه ها ادامــه داد: از کل دانشــگاه های ایــران، 
ــگاه آزاد  ــای دانش ــطح زیرمجموعه ه ــه در س ــوند ک ــدی ش ــن رتبه بن ــته اند وارد ای ــد توانس 27 واح

اســامی، فقــط نجف آبــاد توانســته بــه ایــن جمــع راه پیــدا کنــد.

حضور دانشگاه آزاد نجف آباد در بین برترین دانشگاه های کشور

ــی فقیــه و امــام  ــژه شهرســتان، نماینــده معــزز ول ــدار وی ــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمان ب
ــاد، نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای اســامی، شــهردار نجــف  جمعــه نجــف آب
ــده  ــتان، نماین ــط زیســت شهرس ــس اداره حفاظــت از محی ــتان، رئی ــا شهرس ــر آبف ــاد، مدی آب
شــبکه بهداشــت و درمــان، امــور آب و تنــی چنــد از اعضــای شــورای شــهر نجــف آبــاد، اســاتید 
مجــرب دانشــگاه در حــوزه آب و ســایر مدعویــن جلســه هــم اندیشــی اجــرای شــبکه فاضــاب 
نجــف آبــاد و بررســی فرونشســت زمیــن برگــزار گردیــد. در ایــن نشســت مهنــدس راعــی، بــا 
ــر ضــرورت  ــح ب ــام ارزشــمند و تصری ــن ای ــوی از ای ــن در برداشــت معن آرزوی توفیــق حاضری
ــری در  ــی در راســتای مشــارکت حداکث ــی و ســپهر اجتماع ــکار عموم ــه اف آگاهــی بخشــی ب
ــد: وظیفــه همــه مســئوالن باالخــص مســئوالن شهرســتان  ــات 28 خــرداد مــاه، افزودن انتخاب
ــن حــق  ــردم از ای ــی در آگاه ســازی م ــای شــوم اســتکبار جهان ــان نقشــه ه ــا بی ــا ب اســت ت
مســلم و تکلیــف مبرهــن ایشــان بــه نحــو احســن اطــاع رســانی عمومــی را بــه انجــام برســانند 
تــا مــردم متوجــه گردنــد بایــد سرنوشــت خــود را بــه دســت خویــش رقــم زننــد. ایشــان در 
ــه  ــاد و ب ــد اجــرای توســعه شــبکه فاضــاب در شهرســتان نجــف آب ــه رون ــا اشــاره ب ــه ب ادام

خصــوص شــهر نجــف آبــاد، ایــن موضــوع را یــک ضــرورت بــر شــمردند و افزودنــد: مــی بایســت 
ــه  ــروژه مجدان ــن پ ــر خویــش در راســتای تحقــق ای ــا اهتمــام موث همــه مــردم و مســئوالن ب
ــان اهمیــت تکمیــل شــبکه فاضــاب  ــا بی ــد. رئیــس شــورای اداری شهرســتان ب ــدام نماین اق
ــر ضــرورت اصلــی اصــاح الگــوی کشــت و بحــران خامــوش فرونشســت زمیــن در  شــهری ب
ــه خطــرات ناشــی از خشــک شــدن  ــا توجــه ب ــان داشــتند: ب ــد و بی شهرســتان اشــاره نمودن
ســفره هــای آب زیــر زمینــی و حــذف خامــوش منابــع آبــی زیــر ســطحی و آب هــای شــیرین 
مــی بایســت بــه ســرعت نســبت بــه تبییــن و تدویــن برنامــه جامــع جهــت عدالــت مدیریــت 
منابــع آب در شهرســتان اقــدام شــود. در ایــن جلســه خبــرگان دانشــگاهی حاضــر بــا تبییــن 
فرصــت هــا و تهدیدهــا، قــوت هــا و ضعــف هــای جــاری در مســائل و موضوعــات مرتبــط بــا 
منابــع آب بــه بیــان راهکارهــای موثــر در محوریــت بهــره منــدی عادالنــه از منابــع آب و بهــره 

گیــری مناســب از منابــع پســاب شــهری بــه توصیــف موضــوع پرداختنــد.

اجرای شبکه فاضالب نجف آباد و مخاطرات فرونشست زمین
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
به مناسبت تولدحضرت امام رضا )ع( 

 نقاره ها ز اوج مناره وزیده اند
مردم صدای آمدنت را شنیده اند
زیباتر از همیشه شده آستان تو

آقا! چقدر ریسه برایت کشیده اند
والدت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و والیت، 

آقا امام رضا علیه اسالم مبارک باد.

سه اختراع دانش آموزان نجف آبادی

همکار  و مدرس گرامی جناب آقای سعید رفیعیان
 انــدوه مــا در غــم از دســت دادن آن عزیــز بزرگــوار در واژه هــا نمی گنجــد تنهــا می توانیــم از خداونــد برایتــان 
صبــری عظیــم و بــرای آن مرحــوم روحــی شــاد و آرام طلــب کنیــم. فقــدان پــدر بزرگوارتــان مــا را ســخت 
اندوهگیــن ســاخت  غفــران و رحمــت الهــی بــرای آن عزیــز از دســت رفتــه و ســامتی و طــول عمــر با عزت 

بــرای جنابعالــی از پــروردگار متعــال خواهانیم.
از طرف موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر و موسیقی ارغوان 

ــا  ــا، ایده ه ــا طرح ه ــاد ب ــد نجف آب ــامی واح ــگاه آزاد اس ــمای دانش ــدارس س ــوزان م دانش آم
و ابتــکارات متنــوع و درخشــش در جشــنواره های مختلــف ملــی، موفــق بــه کســب رتبه هــای 

برتــر شــدند.
ــای  ــنواره پروژه ه ــر جش ــه برت ــب رتب ــینا و کس ــوزی ابن س ــی دانش آم ــنواره مل ــده جش برگزی
ــوزان  ــی، دانش آم ــایان مؤمن ــدی و ش ــامان احم ــط س ــوان توس ــگان ج ــوزی فرهیخت دانش آم
ــاری نیمــه اتوماتیــک باغچــه،  ــا طراحــی و ســاخت دســتگاه آبی دبســتان پســرانه دوره دوم ب
ــدی  ــط مه ــوان توس ــگان ج ــوزی فرهیخت ــای دانش آم ــنواره پروژه ه ــر جش ــه برت ــب رتب کس
ــمند و  ــان هوش ــاخت فرم ــی و س ــا طراح ــرانه دوره دوم ب ــطه پس ــوز متوس ــی دانش آم رمضان

ــد  ــا طراحــی و ســاخت مچ بن ــوز متوســطه پســرانه دوره دوم ب ــر دانش آم مهــدی فتحــی دیگ
ــوده  ــاد ب ــمای نجف آب ــوزان س ــط دانش آم ــده توس ــارات کسب ش ــی از افتخ ــمند بخش هوش

اســت.
دانش آمــوز دبســتان پســرانه دوره دوم ســمای نجف آبــاد دربــاره ایــده ســاخت دســتگاه 
ــای  ــم روش ه ــای قدی ــت: از زمان ه ــا گف ــگار آن ــه خبرن ــه ب ــک باغچ ــه اتوماتی ــاری نیم آبی
مختلفــی بــرای آبیــاری زمین هــای کشــاورزی ابــداع شــده بــود کــه می تــوان حفــر قنــوات و 

ــرد. ــام ب ــای آب را ن کانال ه


