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خبر کوتاه ادارات نجف آباد، ۵شنبه ها تعطیل شدند

بــر اســاس مصوبــه هیــات وزیــران و بــه منظــور کاهــش مصــرف بــرق، تمامــی ادارات دولتی اســتان اصفهان تــا پایان مــرداد مــاه ۱۴۰۰، 

در روزهــای پنــج شــنبه تعطیل خواهنــد بود.

عبــاس رضایــی اســتاندار اصفهــان در ایــن خصــوص گفتــه: بــا توجــه بــه گرمای هــوا و لــزوم رعایــت و کاهش انــرژی در خصــوص تغییر 

ســاعت کاری ادارات و دســتگاه هــای اجرایــی دولتــی طــی روزهــای آینــده بــر اســاس نقطــه نظــرات و پیشــنهادات مدیــران دســتگاه 

هــای اجرایــی اســتان تصمیــم گیــری و اطــاع رســانی خواهد شــد.

کسب مهارتهای زندگی در آموزه های نهج البالغه
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجف آباد نخســتین دوره 
زندگــی بــه ســبک بــاران و کســب مهــارت هــای  زندگــی در آمــوزه های نهــج الباغــه  به همت 
کانــون  و موسســه فرهنگــی قــرآن و عتــرت  مســجد آیــت الــه حججــی  شهرســتان نجــف آبــاد 
بــا هــدف بهــره گیــری و آشــنایی بــا اندیشــه هــای نــاب حضــرت علــی )ع( برگــزار مــی شــود .

مســئول موسســه فرهنگــی قــران و عتــرت آیــت الــه حججــی گفــت : در بخــش نخســت ایــن 
ــت داری ،  ــا ، امان ــد ه ــا و نبای ــی ،  بایده ــردی و اخــاق اجتماع دوره در خصــوص اخــاق ف
خویشــتن داری از گنــاه ، مســئولیت پذیــری ، اطاعــت از پــدر و مــادر ، کنتــرل خشــم و تقویــت 

اراده  بــا اســتفاده از آمــوزه هــای ارزشــمند نهــج الباغــه  آمــوزش داده مــی شــود .
ــی و  ــتورات عمل ــاوی دس ــش و ح ــی بخ ــاب آگاه ــه کت ــج الباغ ــزود : نه ــی اف ــذرا حجج ع
ــه  ــح جامع ــای صحی ــا الگوه ــنایی ب ــالم  و آش ــی س ــک زندگ ــرای ی ــه ب ارزشــمندی اســت ک
مناســب اســت و بــا توجــه بــه نقــش مهــم دختــران امــروزی بــه عنــوان مــادران فــردا ،  بایــد 

ــذاری شــود. ــا  ســرمایه گ ــی آنه ــی و اجتماع ــی، اخاق ــت دین در تربی
ــروه  ــران گ ــژه دخت ــم هاشــم زاده و وی ــر عظی ــن دوره توســط دکت ــزود : بخــش اول ای وی اف
ســنی ۱3 تــا ۱8 ســال آمــوزش داده مــی شــود کــه بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی برگزار 

مــی شــود .
عاقــه منــدان مــی تواننــد جهــت آگاهــی و شــرکت در دوره یــاد شــده بــه نشــانی : نجــف آباد -  
ابتــدای خیابــان منتظــری شــمالی موسســه فرهنگــی قرآنــی آیت الــه حججــی مراجعــه نمایند.

مدیــر اداره ورزش و جوانــان شهرســتان گفــت: بــا اختصــاص حــدود دو و نیــم میلیــارد تومــان 
ــی،  ــان شــهداء غرب ــاد در خیاب ــه جــوان نجف آب ــه تکمیــل ســاختمان نیمه تمــام خان بودجــه ب

ــد. ــرداری برس ــه بهره ب ــال جاری ب ــان س ــا پای ــرح ت ــن ط ــود ای ــی می ش پیش بین
محمد امیــن موحــد، بودجــه اختصــاص داده شــده بــه ایــن طــرح را از نــوع اوراق مالــی دانســت 
و ادامــه داد: در خانــه جــوان کــه دارای یــک ســوله ورزشــی بــا زیربنــای پانصــد مترمربــع بــوده 
ــات  و در ســه طبقــه و مجمــوع زیربنــای بیــش از ۲هزارمترمربــع ســاخته خواهــد شــد، امکان

متنوعــی ماننــد ســالن جلســات، فضاهــای اداری و آمفی تئاتــر پیش بینــی شــده اســت.
ــداری، از  ــه روی فرمان ــه عمــر بیــش از ۶۰ســاله ســاختمان فعلــی اداره در روب ــا اشــاره ب وی ب
انتقــال موقــت ایــن اداره بــه محــل خانــه جــوان ســخن گفــت و اذعــان داشــت: پــس از ایــن 
ــه صــورت کلــی بازســازی و تجهیــز خواهــد شــد و اداره ورزش و  انتقــال، ســاختمان فعلــی ب

ــد. ــن نقطــه شــروع می کن ــار دیگــر فعالیتــش را در ای ــان، ب جوان
موحــد از اجــرای برخــی برنامه هــا بــه شــرط بهبــود شــرایط بهداشــتی و صــدور مجــوز توســط 
شــبکه بهداشــت خبــر داد و اظهــار کــرد: گردهمایــی روســا، نایــب رییســان و دبیــران هیات های 
ورزشــی شهرســتان پــس از 3ســال و بازگشــایی اســتخر آزادی بعــد از حــدود ۲۴مــاه تعطیلــی، 
ــای مســتمر  ــا پیگیری ه ــس از ســال ها، ب ــه پ ــن اســتخر ک ــوارد هســتند. ای ــن م ــه ای از جمل
ــرداری  ــژه طباطبایــی رییــس وقــت اداره ورزش، تکمیــل و بهره ب ــه وی مســئوالن شهرســتان ب
شــده بــود، بــرای بازگشــایی مجــدد بــه تخلیــه کامــل آب، شست وشــوی کامــل و راه انــدازی 

موتورخانــه نیــاز دارد.

ــرایط  ــتان از ش ــف ورزش شهرس ــای مختل ــدن بخش ه ــیب دی ــف از آس ــار تاس ــا اظه وی ب
کرونایــی ادامــه داد: یکــی از بدتریــن صدمــات، متوجــه اســتخرهای دولتــی و خصوصــی شــده 
کــه جبــران کامــل آن نیازمنــد ورود خیریــن اســت ولــی بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن اســتخرها 

در گــروه دوم، امیدواریــم امــکان بازگشــایی آن هــا در شــرایط نارنجــی نیــز فراهــم شــود.

تکمیل خانه جوان نجف آباد تا پایان 14۰۰

ــه  ــادره در جلس ــتناد رأی ص ــه اس ــاد گفت:ب ــف آب ــد نج ــامی واح ــگاه آزاد اس ــس دانش ریی
ــته  ــی ناپیوس ــته کارشناس ــدازی رش ــا راه ان ــکی ب ــوم پزش ــگاه های عل ــترش دانش ــورای گس ش
ــد. ــت ش ــاد موافق ــد نجف آب ــامی واح ــگاه آزاد اس ــی( در دانش ــه کارشناس ــی ب ــی )کاردان مامای

ــون  ــق آزم ــاد از طری ــد نجف آب ــامی واح ــگاه آزاد اس ــه دانش ــان اینک ــا بی ــش ب ــا نق امیررض

سراســری دانشــجو می پذیــرد، اضافــه کــرد: دانشــکده پرســتاری و مامایــی در مقاطــع 
)کارشناســی، کارشناســی ارشــد( بــا ۲۲ عضــو هیئت علمــی تمام وقــت اکنــون بــا ۶۲۱ 
دانشــجوی در حــال تحصیــل فعالیــت می کنــد و تاکنــون 3 هــزار و ۲8 نفــر از ایــن دانشــکده 

شــده اند. فارغ التحصیــل 

صدور مجوز رشته مامایی برای دانشگاه آزاد نجف آباد
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ــژه شهرســتان و  ــدار وی ــاون اســتاندار و فرمان ــه ریاســت مع ب
بــا حضــور معــاون سیاســی و اجتماعــی فرمانــدار، رئیــس اداره 
ورزش و جوانــان شهرســتان و ســایر اعضــاء ســتاد ســاماندهی 
ــداری  ــات فرمان ــالن اجتماع ــتان در س ــان شهرس ــور جوان ام

ویــژه نجــف آبــاد برگــزار گردیــد. 
در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، ضمــن گرامیداشــت ســالروز 
ــا  ــرا )س( ب ــه زه ــرت فاطم ــی )ع( و حض ــرت عل ازدواج حض
بیــان شــاخص هــای موثــر اجتماعــی و فرهنگــی در تشــکیل 
کانــون خانــواده و رونــد متعالــی زندگــی بــا محوریــت الگــوی 
زیســت اســامی ایرانــی بــه تبییــن موضــوع پرداختنــد. 
ــواده و  ــای خان ــنگ بن ــدوح ازدواج، را س ــده مم ــان پدی ایش
ــروزه  ــه ام ــی برشــمردند ک ــع حیات ــن وقای ــم تری یکــی از مه
دچــار تغییــر و تحــوالت عمیقــی شــده و وجــود رویکردهــا و 
مســائل مختلــف، ایــن پدیــده مقــدس را بــه امــری ســخت و 
ــه  ــدل ســاخته اســت ک ــا دور از دســترس مب ــده و گاه پیچی
ــرای  ــاش ب ــات مثبــت ت ــوان گفــت تبع ــان مــی ت ــا اطمین ب
ــر  ــاوه ب ــیر آن، ع ــود در مس ــع موج ــش موان ــهیل و کاه تس
ــرم  ــاون محت ــز منتفــع مــی ســازد. مع ــه را نی ــان، جامع جوان
ــزوم  ــر ل ــه ب ــتان در ادام ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان اس
ــان  ــه جوان ــن ازدواج ب ــد و حی ــل، بع ــای قب ــوزش ه ــه آم ارائ

تاکیــد نمودنــد و افزودنــد: برنامــه ریــزی جهــت هــدف 
ــیاری  ــان بس ــه جوان ــی ب ــی بخش ــتای آگاه ــذاری در راس گ
ــردی و  ــی ف ــدم آگاه ــی از ع ــائل ناش ــا و مس ــیب ه از آس
اجتماعــی را بــه صورتــی موثــر و اثربخــش رفــع مــی نمایــد. 
در همیــن شهرســتان ادارات و ارگان هــای دولتــی و ســازمان 
هــای مــردم نهــاد و خیریــه هــای بســیاری در مســائل مربــوط 
ــه  ــد ک ــی طلب ــد و م ــی نماین ــت م ــان فعالی ــه ازدواج جوان ب
ــن ارگان  ــای ای ــه ه ــدی برنام ــع بن ــن جم ــتاد ضم ــن س ای

ــتای  ــا در راس ــه آنه ــه ب ــدف و برنام ــه ه ــه ارائ ــبت ب ــا نس ه
ــا مــوازی کاری و هــم افزایــی ســازنده اقدامــی زیــر  مقابلــه ب
بنایــی صــورت بخشــد. امــروز در دیدارهایــی کــه از مجموعــه 
ــاهد  ــرد، ش ــی گی ــورت م ــتان ص ــاط شهرس ــا نق ــا در اقص ه
ــار  ــان اقش ــده ای در می ــای عم ــوآوری ه ــت و ن ــروز خاقی ب
مختلــف مــردم باالخــص جوانــان هســتیم کــه مــی طلبــد در 
یــک برنامــه ریــزی صحیــح و مدیریــت شــده از ظرفیــت خــود 
جوانــان در راســتای حــل مســائل و مشــکات ایشــان اســتفاده 

ساماندهی امور جوانان

اختصاص 1۰میلیارد برای توسعه فضای فیزیکی دادگستری نجف آباد
رییــس دادگســتری شهرســتان گفــت: تکمیل ســاختمان شــوراهای حــل اختاف شهرســتان که 
از ســال ۹۷ در کنــار دادگســتری شــروع شــده، بعــد از پیشــرفت 3۰ درصدی، به دلیل نوســانات 
شــدید قیمت هــا بــرای مدتــی متوقــف شــده بــود ولــی در حــال حاضــر بــا پیگیری هــای صورت 
گرفتــه، قــرارداد پیمانــکار تعدیــل شــده و اجــرای پــروژه یک بــار دیگــر فعــال گردیــده اســت.

احمــد براتــی از کمبــود فضــای اداری و تعــداد کــم پرســنل بــه عنــوان مهم تریــن 

ــردم  ــده م ــای نماین ــا پیگیری ه ــه داد: ب ــرد و ادام ــام ب ــتان ن ــتری شهرس ــکات دادگس مش
نجف آبــاد، تیــران و کــرون در مجلــس شــورای اســامی، ۱۰ میلیــارد تومــان از محــل 
ــه  ــرده ک ــدا ک ــاص پی ــا اختص ــژه دادیاری ه ــاختمانی وی ــداث س ــرای اح ــا ب ــک دارایی ه تمل
امیدواریــم بــا تحقــق کامــل ایــن ردیــف، شــاهد عملیاتــی شــدن ایــن طــرح در آینــده باشــیم.

                       تولید انحصاری رول فرمینگ در شهرک صنعتی نجف آباد

شــرکت تولیــدی لوتــوس کمپانــی در شــهرک صنعتــی شــماره۲ نجــف آباد،اولین و تنهــا تولید کننــده دســتگا ه هــای رول فرمینگ در 
ایــران، ســاالنه از خــروج بیــش از دو میلیــون دالر ارز جلوگیــری می کنــد.

مدیــر عامــل ایــن شــرکت خصوصــی در نجــف آبــاد گفــت: دســتگا های رول فرمینــگ یــا شــکل دهی غلتکــی پروفیــل ها، زیرســاخت 
و تکمیــل کننــده ی صنایــِع مختلفــی ریلــی و حمل و نقل هســتند.

وحیــد ایمانیــان افــزود: ایــن شــرکت، ســاالنه ۴۰ دســتگاه تولیــد دارد کــه بــه غیــر از بــازارِ داخــل، بازار کشــور های همســایه و حاشــیه 
خلیــج فــارس را هــم تامیــن می کنــد و حــدود هــزار و ۲۰۰ میلیــون دالر ارزآوری دارد.

تجلیل از نیروی انتظامی در راستای مقابله با سرقت از شبکه های برق
ــژه  ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــور مع ــا حض ــی ب ــی آیین ــتان ط ــرق شهرس ــور ب ــس ام رئی
شهرســتان، دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان و تنــی چنــد از مســئوالن امنیتــی، قضائــی 
و نظامــی در ســالن اجتماعــات خانــه معلــم نجــف آبــاد میزبــان فرمانــده انتظامــی شهرســتان 

و هیــات همــراه ایشــان بودنــد.
ــة و  ــان الّصّح ــان مجهولت ــث »نعمت ــن حدی ــن تبیی ــی، ضم ــدس راع ــم مهن ــن مراس  در ای
األمــان« ســخنانی در راســتای تحقــق امنیــت پایــدار بــا موضــوع توســعه پایــا بیــان نمودنــد. 
ایشــان بــا اشــاره بــه شــاخص هــای موثــر امنیــت اجتماعــی و مبــارزه قاطــع بــا افــراد مجــرم 
ــرو در  ــال نی ــبکه انتق ــوط ش ــای خط ــل ه ــارقان کاب ــایی س ــد شناس ــتیز، از رون ــه س و جامع
شهرســتان و کشــف قابــل ماحظــه تعــدادی ماینــر و مــزارع بیــت کویــن در مناطــق حومــه 
شــهری، از اعمــال قانــون مبــرز و قاطعانــه نیــروی خــدوم انتظامــی تقدیــر و تشــکر نمودنــد. 
ــتان در  ــی شهرس ــل انتظام ــر از عوام ــا تقدی ــتان ب ــرق شهرس ــس اداره ب ــن نشســت رئی در ای
راســتای کاهــش موثــر میــزان ســرقت از تاسیســات نیــرو و جمــع آوری ماینرهــای غیــر مجــاز 
کــه بــه عنــوان عامــل اصلــی کمبــود بــرق در ایــن ایــام مطــرح مــی باشــد، قدردانــی نمــود. 
در ادامــه زارع دادســتان شهرســتان طــی ســخنانی از حمایــت قضایــی در مقابلــه بــا ســارقان 
بــه ایــراد ســخن پرداختنــد. در ایــن مراســم همچنیــن فرمانــده انتظامــی شهرســتان بــا بیــان 
رونــد ماموریتــی یــگان هــای نیــروی جــان برکــف انتظامــی شهرســتان بــر ضــرورت رعایــت مــر 
قانــون و مقابلــه بــا هرگونــه رفتــار پــر خطــر، فاقــد ضابطــه، هنجــار شــکنانه و قانــون گریزانــه 

تاکیــد نمودنــد. در پایــان ایــن مراســم بــه تعــدادی از نیــروی هــای موثــر انتظامــی بــا رویکــرد 
افزایــش امنیــت اخــاق مــداری، مردمــداری و قانــون گرایــی در ارتبــاط بــا افزایــش شــاخص 

امنیــت اجتماعــی و کاهــش وقــوع جــرم بــا اهــدا لــوح سپاســی تقدیــر بــه عمــل آمــد.
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خبر کوتاه رختشوی خانه های نجف آباد

هانــری رنــه دالمانــی ســیاح اروپایــی، حیــن عبــور از نجــف آبــاد بــه گشــت وگــذار در آن پرداختــه، دیــده هــای خــود را در 
ســفرنامه اش نوشــته اســت، او رختشــوی خانــه ای را کــه در محــل میــدان آن زمــان وجــود داشــته مشــاهده و آن را چنیــن 

توصیــف کــرده اســت.
ــالی  ــان کهنس ــن آن درخت ــه در طرفی ــتیم ک ــی( گذش ــام خمین ــی )ام ــاد از خیابان ــف آب ــازار نج ــروج از ب ــس از خ » ... پ
سربرافراشــته و در زیــر آنهــا نهــر آبــی جــاری بــود. در طــول ایــن نهــر، جایــی از تنــه درختــان و شــاخ و بــرگ آنهــا محوطــه 

ــد«. ــده شــوند، مشــغول شســتن لبــاس گردن ــن کــه دی ــدون ای ــان ب ــا در میــان آن زن ــد ت محصــوری درســت کــرده بودن
»مقدمه ای بر تاریخ و فرهنگ مردم نجف آباد« به قلم »فضل اهلل خلیلی«؛ کاری از انتشارات مهر زهرا )س(

بازدید مدیر کل امور استان های وزارت صمت از صنایع چدن اصفهان
ــدن  ــع چ ــرکت صنای ــد از ش ــیه بازدی ــت در حاش ــای وزارت صم ــتان ه ــور اس ــر کل ام مدی
ــای وزارت  ــرد ه ــی از رویک ــت: یک ــاد گف ــف آب ــس راه نج ــی پلی ــهرک صنعت ــان در ش اصفه
صنعــت، معــدن و تجــارت، حمایــت از تولیــد کاالی ایرانــی و جلوگیــری از واردات نمونــه هــای 

مشــابه خارجــی اســت.
ــد، پشــتیبانی هــا و  ــوان تولی ــا عن ــرج حســن پوراظهــار کــرد: پــس از نامگــذاری امســال ب ای
مانــع زدایــی هــا توســط مقــام معظــم رهبــری، بافاصلــه کارگــروه هــای ویــژه ای بــا دســتور 
وزیــر صمــت تشــکیل شــد و معاونــان و مدیــران ایــن وزارتخانــه ماموریــت پیــدا کردنــد تــا در 
بازدیــد از اســتانها، وضعیــت تولیــد صنایــع را از نزدیــک رصــد کننــد و مشــکات احتمالــی را 

برطــرف ســازند.
حســن پــور خاطــر نشــان کــرد: در همیــن راســتا برخــی از اختیــارات بــه ســازمان هــای صمــت 
در اســتان هــا تفویــض شــده تــا مشــکات واحــد هــای صنعتــی راحــت تــر و ســریع تــر بــر 

طــرف شــود.
وی افــزود: در بازدیــد از صنایــع چــدن اصفهــان، همانطــور کــه انتظــار مــی رفــت، مشــاهده 
کردیــم کــه بخــش زیــادی از نیــاز شــرکت هــای خودروســازی کشــور در حــوزه خودروهــای 
ســنگین، در ایــن شــرکت تولیــد مــی شــود. بــا توجــه بــه محصوالتــی کــه صنایــع نجــف آبــاد 
تولیــد مــی کننــد و عــاوه بــر تامیــن نیــاز هــای داخلــی، صــادرات قابــل توجهــی نیــز دارنــد، 
مــی تــوان گفــت کــه نجــف آبــاد یــک شهرســتان صنعتــی اســت کــه تمــام امکانــات الزم بــرای 

بخــش صنعــت در آن فراهــم شــده اســت.
مدیــر کل امــور اســتان هــای وزارت صمــت گفــت: در ایــن واحــد صنعتــی جوانــان و نخبگانــی 
ــر  ــاوه ب ــق، ع ــای دقی ــزی ه ــه ری ــذاری و برنام ــا ســرمایه گ ــه ب ــه کار هســتند ک مشــغول ب

تامیــن نیــاز کشــور، در بــازار هــای جهانــی هــم حــرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارنــد.
ــدد  ــای متع ــد ه ــود واح ــرد: وج ــد ک ــان تاکی ــتغال جوان ــت اش ــان اهمی ــا بی ــور ب ــن پ حس
ــن شهرســتان کمــک بســزایی در بحــث اشــغال دارد. اشــتغال یکــی از مولفــه  صنعتــی در ای
هایــی اســت کــه باعــث شــده تــا ناهنجــاری هــا و آســیب هــای اجتماعــی در نجــف آبــاد ســیر 

نزولــی بــه خــود بگیــرد.
ــد،  ــر تولی ــی ام ــای متول ــه شــرایط موجــود، دســتگاه ه ــا توجــه ب ــرد: ب وی خاطــر نشــان ک
ــا  ــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم ب ــی کــه ب ــی و ســایر نهــاد های دســتگاه هــای خدمات
صنایــع در ارتبــاط هســتند بایــد در راســتانی کمــک بــه تولیــد و رفــع مشــکات بخــش صنعــت 

گام هــای موثــری بردارنــد.
ایــرج حســن پــور ادامــه داد: در شــرایط کنونــی بــزرگ تریــن مشــکل واحــد هــای تولیــدی، 
بحــث قطعــی بــرق اســت کــه ضربــات جبــران ناپذیــری را بــه تولیــد کشــور وارد مــی کنــد 
و باعــث مــی شــود بازارهــای جهانــی را از دســت بدهیــم. وزارت نیــرو بایــد بــه ایــن مســئله 

توجــه ویــژه ای داشــته باشــد.
ــرد: وزارت  ــان ک ــر نش ــت و خاط ــادرات پرداخ ــوع واردات و ص ــه موض ــپس ب ــور س ــن پ حس
ــه در داخــل کشــور  ــی ک ــه خارجــی کاالهای ــد نمون ــچ وجــه اجــازه نمــی ده ــه هی صمــت ب
ــی  ــا در صورت ــوز واردات تنه ــوند. مج ــمی وارد ش ــادی ورودی رس ــود، از مب ــی ش ــد م تولی
صــادر مــی شــود کــه آن کاالی مشــخص در ســامانه بهیــن یــاب کــه مخصــوص اعــام تولیــد 

ــت نرســیده باشــد. ــه ثب ــی اســت، ب کاالهــای داخل
ــد کــرد: وزارت صمــت از  ــی تاکی ــد کاالهــای ایران ــه از تولی ــت همــه جانب ــان حمای ــا بی وی ب
تولیــد کاالهــای ایرانــی حمایــت مــی کنــد و در تــاش اســت بــا جلوگیــری از واردات بــی رویــه 

کاال، از متضــرر شــدن تولیدکننــدگان جلوگیــری کنــد.
مدیــر کل امــور اســتان هــای وزارت صمــت ســپس بــا تشــریح طــرح نهضــت ســاخت داخــل، 
اظهــار کــرد: ســال گذشــته بیــش از چهــارده کارگــروه و میــز نهضــت ســاخت داخــل تشــکیل، 
ــتاد  ــات س ــد. جلس ــد برگردن ــه تولی ــه چرخ ــی، ب ــد صنعت ــد راک ــا ۱۵۵۷واح ــد ت ــث ش و باع
تســهیل در اســتان هــا و کشــور نیــز بــه طــور مســتمر برگــزار مــی شــود. تمــام ایــن اقدامــات 
در راســتای رفــع مشــکات واحــد هــای صنعتــی اســت تــا در بلنــد مــدت بتوانیــم بــه صــادرات 

غیــر نفتــی اتــکا کنیــم.
واردات غیرکارشناسی، ضربه ای بزرگ به تولید کنندگان

ــون  ــی رغــم وجــود قان ــع چــدن اصفهــان گفــت: عل محمــد علــی رحیمــی، مدیرعامــل صنای
ــی کــه ســال  ــوان تولیــدی و خدماتــی کشــور و حمایــت از کاالی ایران حداکثــر اســتفاده از ت
۱3۹8 توســط مجلــس شــورای اســامی بــه تصویــب رســید، و همچنیــن لــزوم اجــرای اصــل 
ــر کارشناســی  ــه و غی ــی روی ــاهد واردات ب ــان ش ــت، همچن ــون اساســی توســط دول ۱۲3 قان

ــه داخلــی آن وجــود دارد. کاالهایــی هســتیم کــه نمون
رحیمــی خاطــر نشــان کــرد: در برخــی مواقــع، کاالهایــی وارد مــی شــود کــه از نظــر کیفیت در 
ســطح بســیار پاییــن تــر از نمونــه داخلــی آن قــرار دارنــد. عــدم نظــارت صحیــح در ایــن حــوزه 
ــه فعالیــت هــای تولیــدی نداشــته باشــند. ــا صنعتگــران دیگــر تمایلــی ب باعــث مــی شــود ت

مدیرعامــل صنایــع چــدن اصفهــان بــا انتقــاد از نبــود تعرفــه دقیــق و مشــخص یــا پاییــن بــودن 

تعرفــه واردات برخــی کاالهــا، اظهــار کــرد: بــه طــور مثــال مــا توانســته ایــم بــا اتــکا بــه دانــش 
فنــی و توانمنــدی هــای تیــم طراحــی و مهندســی خــود، چــرخ پنجــم خودروهــای ســنگین 
کــه در بــازار بــا نــام ریــش تریلــر شــناخته مــی شــود را بــا کیفیــت بســیار باالیــی تولیــد کنیــم 
و عــاوه بــر دریافــت نشــان اســتاندارد ملــی، گواهــی اســتاندارد بیــن المللــی e-mark اروپــا را 
نیــز دریافــت کــرده ایــم. بــا ایــن حــال ایــن محصــول بــه راحتــی توســط واردکننــدگان و بــه 

طــور قانونــی وارد کشــور مــی شــود کــه در بســیاری از مــوارد کیفیــت مطلوبــی نیــز ندارنــد.
وی افــزود: صنایــع چــدن اصفهــان مــی توانــد بــا توجــه بــه زیرســاخت هــای موجــود و تــوان 
بــاالی متخصصــان خــود، عــاوه بــر تامیــن کامــل نیــاز بــازار مصــرف کشــور، صــادرات برخــی 
از محصــوالت خــود را نیــز انجــام دهــد کــه در ایــن صــورت، عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال بــرای 

۵۰۰ نفربــه صــورت مســتقیم، ارز آوری باالیــی نیــز بــرای کشــور داشــته باشــد.
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                                                                  نجف آباد؛ مقصدی برای چوب های قاچاق
فرمانــده یــگان حفاظــت مرکــزی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان گفــت: چــوب بلــوط هایــی کــه از 
اســتان هــای زاگرســی بــه ســمت اصفهــان قاچــاق مــی شــوند، در کــوره هــای رغــال ســوزی شهرســتان های خمینــی شــهر، 

نجــف آبــاد، فاورجــان و اصفهــان تبدیــل بــه زغــال مــی شــود.
ســرهنگ علیرضــا طاهــری گفــت:در یــک ســال گذشــته، بالــغ بــر یــک هــزار و ۲۰۰ تــن کشــفیات قاچــاق چــوب  و بالــغ بــر 
8۰ تــن کشــفیات زغــال بلــوط داشــته ایــم. اســتان اصفهــان در ایــن موضــوع وضعیــت خوبــی پیــدا کــرده و قاچــاق بــه مــرور 

کاهــش پیــدا کــرده اســت.
درخــت بلــوط، ســالیانه فقــط نزدیــک بــه یــک ســانتی متــر رشــد مــی کنــد و قطــع گســترده آن، آســیب هــای جــدی بــه 

طبیعــت و محیــط زیســت وارد کــرده اســت.

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه نجــف آباد و بــا حضور معــاون عمرانــی فرمانــدار، اعضاء 
شــورای تامیــن و ســایر اعضــاء، جلســه ســتاد شهرســتانی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری 

کرونــا در فرمانــداری شهرســتان برگــزار گردید.
 در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، ؛ خبــر از قــرار گرفتــن شهرســتان نجــف آبــاد در مــرز میــان رنــگ 
هــای نارنجــی بــا قرمــز دادنــد و افزودنــد: در صــورت عــدم اعتنــای همگانــی و بــی مباالتــی فــردی و 
جمعــی بــه شــیوه نامــه هــای بهداشــتی مصــوب ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا، مــوج پنجــم 
مــی توانــد آســیب هــای جــدی و مهلکــی را بــه جامعــه باالخــص شهرســتان نجــف آبــاد وارد نمایــد. 
ایشــان در ادامــه بیــان داشــتند: عــادی انــگاری بیمــاری کرونــا کــه متاســفانه تــا حــد زیــادی در 
جامعــه و از جملــه در ســطح شهرســتان رواج یافتــه اســت و عــدم پایبنــدی بــه رعایــت شــیوه نامــه 
هــای بهداشــتی موضوعاتــی هســتند کــه دســتگاه هــای ذی ربــط مکلــف بــه فرهنــگ ســازی در 
مــورد آن و ایجــاد اقنــاع و تنویــر افــکار عمومــی در راســتای آشــنایی گســترده تــر بــا رویکــرد هــای 
بــی اعتنایــی بــه عواقــب و خســارات فــردی و عمومــی بیمــاری کوویــد مــی باشــند. در ادامــه مدیــر 
محتــرم شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان و تیــم همــراه بــه ارائــه گــزارش مبســوطی از وضعیت 
بیمــاری اعــم از مــوارد ابتــا، بســتری و مــرگ هــای ناشــی از کوویــد ۱۹ و همچنیــن رونــد اجــرای 
طــرح واکسیناســیون عمومــی پرداختنــد و ســپس گــزارش جامــع اقدامــات انجــام شــده و فعالیــت 

هــای صــورت گرفتــه توســط نیــروی انتظامــی، ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه شهرســتان و دیگــر 
دســتگاه هــای اداری و اجــرای ذی ربــط در حیطــه اختیــارات و تمهیــدات اتخــاذ گردیده در راســتای 

مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان 
و هیــات همــراه بــا حضــور در شــهرک صنعتــی علویجــه و بازدیــد میدانــی از مجموعــه هــای 
ــع  ــع موان ــهیل و رف ــتاد تس ــه س ــزاری جلس ــه برگ ــدام ب ــهرک، اق ــن ش ــر در ای ــی دای صنعت
ــا  ــی، ب ــدس راع ــن جلســه مهن ــد. در ای ــه همــگام خــودرو نمودن ــد شهرســتان در کارخان تولی
ــکیل  ــر تش ــزرگ ب ــدگان ب ــص تولیدکنن ــع باالخ ــرای صنای ــود ب ــای موج ــرورت ه ــن ض تبیی
مراکــز آموزشــی موثــر در کنــار ایــن صنایــع بــه منظــور تربیــت و پــرورش نیروهــای مجــرب 
ــاد  ــد. رئیــس شــورای اداری شهرســتان نجــف آب کارآزمــوده در ســطوح مختلــف تاکیــد نمودن
ــی  ــهرک صنعت ــا ش ــات امن ــع و هی ــان صنای ــه صاحب ــورد توج ــائل م ــه مس ــاره ب ــن اش ضم
ــتمر و  ــاش مس ــز ت ــان و نی ــاط ایش ــل و ارتب ــئولین و تعام ــه مس ــرورت توج ــر ض ــه ب علویج
خســتگی ناپذیــر کارفرمایــان بــرای بــرون رفــت از مســایل و مشــکات مقطعــی واحدهــا تاکیــد 
ــن  ــتان در تامی ــی اس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــی اداره کل تع ــاعدت و همراه ــتار مس و خواس

ــد. ــن شــهرک گردیدن ــاز واحدهــای مســتقر در ای ــورد نی ــروی انســانی م نی

رفع موانع تولید در شهرک صنعتی علویجه

ستاد شهرستانی مدیریت مقابله و پیشگیری از بیماری کرونا

کارگروه اشتغال شهرستان در بخش مهردشت
بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد و بــا حضــور نماینــده 
مــردم شهرســتان هــای نجــف آبــاد و تیــران و کــرون در مجلــس شــورای اســامی، مدیــرکل 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان، معــاون برنامــه ریــزی و توســعه فرماندار، بخشــدار بخش 
مهردشــت، امــام شــهر دهــق ، شــهردار و اعضــاء شــورای هــای اســامی شــهرها و روســتاهای 
تابعــه، روســای ادارات بخــش مهردشــت و معتمدیــن محلــی، هیــات امنــای شــهرک هــای 
صنعتــی دایــر در بخــش مهردشــت در بخشــداری برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس 
راعــی، ضمــن بیــان تمهیــدات اتخــاذ شــده اســتانی و شهرســتانی بــه مناســبت تحقــق شــعار 
»تولیــد، پشــتیبانی هــا، مانــع زدایــی هــا« بــر ضــرورت هــم افزایــی مفیــد و تعامــل ســازنده 
مســئوالن، خیریــن و صاحبــان صنعــت در کاهــش مخاطــرات چرخــه تولیــد کاال و خدمــات 
تاکیــد نمودنــد. ایشــان بــا اشــاره بــه پتانســیل هــا و ظرفیــت هــای ویــژه تولیــد و وجــود ۹۰۰ 
کارگاه و بالــغ بــر ۶۲۵۰ کارگــر بیمــه شــده در ســطح بخــش مهردشــت خواســتار مســاعدت 
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان در تامیــن نیــرو و اســتقرار هیــات تشــخیص و 

نیــز تامیــن نیــروی انســانی واحدهــای مســتقر در بخــش مهردشــت گردیدنــد. 

رییــس دادگســتری شهرســتان گفــت: طــی یک ســال گذشــته و با توجه بــه شــرایط کرونایــی و لزوم 
کاهــش تــردد زندانیــان بــه خــارج از فضــای زنــدان، بیــش از ۱۱۹ جلســه دادرســی غیرحضــوری در 
دادگســتری شهرســتان برگــزار شــده کــه این میزان هنــوز فاصلة قابــل توجهی با نقطــه ایــده آل دارد.

احمــد براتــی از کاهــش تــردد محکومــان در خــارج زنــدان بــه عنــوان یکــی از امتیازهــای ایــن روش 
نــام بــرد و گفــت: قانــون جدیــد چــک کــه طــی ماه هــای اخیــر و بــه تدریــج در حــال اجــرا شــدن 
اســت، نقــش مهمــی در کاهــش مراجعــات بــه دســتگاه قضایــی و تشــکیل پرونده هــا داشــته و بــه 

نظــر می رســد در بلند مــدت، بــه نفــع تولید کننــدگان و فعالیــن واقعــی بــازار خواهــد بــود.
براتــی از امــکان فعالیــت وکای جهــادی در دادگســتری شهرســتان بــه منظــور برخــورداری اقشــار 
ضعیــف از وکیــل ســخن گفــت و خاطــر نشــان کــرد: ســرقت، مطالبــه خســارت، تامیــن خواســته، 
توهیــن بــه اشــخاص، نگهــداری موادمخــدر، ضــرب و جــرح، مطالبــه وجــه، تصــادف و مطالبــه وجــه 
ــتان را  ــتری شهرس ــعب دادگس ــه ش ــی ب ــای ارجاع ــی پرونده ه ــن فراوان ــب باالتری ــه ترتی ــک ب چ

ــد. ــکیل می دهن تش
رییــس دادگســتری نجف آبــاد، جرایــم مرتبــط بــا اشــخاص را دارنــده باالتریــن ســهم در پرونده هــای 
ایــن مجموعــه دانســت و اعــام کــرد: متاســفانه آســتانة تحمل مــردم به دالیــل مختلف بســیار پایین 
آمــده و آمــاده ارائــة آمــار تفکیکــی و تحلیلــی از ایــن جرایــم بــه مراکــز متولــی فرهنگ هســتیم تا با 

حرکتــی تعاملــی و هماهنــگ، در مســیر رفــع ایــن معضــات اقداماتی انجام شــود.

برگزاری غیرحضوری 11۹جلسه دادرسی در نجف آباد
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6
خبر کوتاه

تکریم و معارفه رییس هیات انجمن های ورزشی
ــاد ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــای ورزش ــن ه ــات انجم ــت هی ــی سرپرس ــعید کیان ــه س ــلطانی و معارف ــن س ــم محس ــم تکری  مراس

 در محــل اداره ورزش و جوانــان بــا حضــور محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان، مهــری براتــی معــاون ورزش بانــوان اداره، 
پوربراتــی و خاکــی نایــب رییــس و دبیــر هیــات برگــزار شــد.

 همچنیــن مراســم معارفــه ســید اکبــر عظیمــی رییــس جدیــد هیــات کونــگ فــو شهرســتان نجــف آبــاد و تکریــم و تقدیــر از 
زحمــات حــدود 8 ســال فعالیــت محمــد حیــدری رییــس پیشــین هیــات  بــا حضــور محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و 
جوانــان، علــی احمــدی و مهــری براتــی معاونیــن ورزش و ورزش بانــوان اداره و مریــم خلیلیــان نایــب رییــس پیشــین هیــات   

در محــل اداره ورزش و جوانــان برگــزار شــد.

ادامه از صفحه 1
ــه  ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــزز ول ــده مع ــت نماین ــه ریاس ــتان ب ــی اس ــگ عموم ــورای فرهن ش
اصفهــان  آیــت اهلل یوســف طباطبایــی نــژاد  بــا حضــور ســایر اعضــاء اســتانی از جملــه معــاون 
سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار و معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف 
ــردم شهرســتان در  ــده م ــاد، نماین ــه نجــف آب ــام جمع ــه و ام ــی فقی ــزز ول ــده مع ــاد، نماین آب
ــاد شــهید  ــس بنی ــد 8 نجــف اشــرف، رئی ــده لشــکر ظفرمن ــس شــورای اســامی، فرمان مجل
و امــور ایثارگــران شهرســتان، رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان و مســئول 
ارتباطــات و روابــط بیــن الملــل شــهرداری نجــف آبــاد  در ســالن جلســات اســتانداری برگــزار 
گردیــد. در ایــن جلســه موضــوع تحقــق طــرح جامــع »نجــف آبــاد، پایتخــت ایثــار، جهــاد و 
ــی مــورد بحــث،  ــر ۴8۰ ســاعت کار تیــم پژوهشــی و مطالعات ــغ ب ــه ای بال ــا عقب شــهادت« ب
تدقیــق و بررســی علمــی و آکادمیــک قــرار گرفــت. در ایــن طــرح مســئوالن ارشــد شهرســتان 
همــراه بــا مشــاور ارشــد طــرح اهــداف خــرد و کان، ماموریــت اصلــی، داشــته هــا و مطالبــات 
و ... طــرح را بــه منظــور تحقــق آن تبییــن و تحلیــل نمودنــد و در ادامــه پاســخگوی اعضــای 

حاضــر اســتانی گردیدنــد. 
ــتان  ــی اس ــگ عموم ــورای فرهن ــدی دبیرش ــی معتم ــلمین رمضانعل ــام و المس ــت االس حج
ــا دســتور بررســی طــرح پایتخــت جهــاد، ایثــار و شــهادت کــه  گفــت:  ایــن جلســه امــروز ب
ــاد بــه دبیرخانــه رســیده بــود طــرح  از طــرف شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان نجــف آب

موضــوع شــد.
ــورای  ــی ش ــن علن ــه در صح ــل از اینک ــددی قب ــات متع ــبختانه جلس ــه داد: خوش  وی ادام

ــت. ــده اس ــزار ش ــود برگ ــرح ش ــتان مط ــی اس ــگ عموم فرهن
 مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان تصریــح کــرد: کلیــات طــرح 
در شهرســتان نجــف آبــاد و دبیرخانــه شــورای فرهنــگ عمومــی بررســی شــده بــود.

ــدار و  ــه، فرمان ــام جمع ــبختانه ام ــرد: خوش ــه ک ــتان اضاف ــی اس ــگ عموم ــورای فرهن دبیرش
ــاد در مجلــس شــورای اســامی در ایــن جلســه دعــوت شــدند و از  نماینــده مــردم نجــف آب

ــد. ــاع کردن طــرح موضــوع دف
 حجــت االســام معتمــدی گفــت: بــا توجــه بــه شــاخص ها و ظرفیت هــای شهرســتان نجــف 
ــه تصویــب رســید و در خصــوص  ــه اتفــاق نظــر اعضــا کلیــات طــرح ب ــاد در ایــن راســتا ب آب
ــر روی موضوعــات و  ــه شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان ب ــوان طــرح مقــرر شــد دبیرخان عن

ــه تهــران اعــام شــود. ــن طــرح ب ــده ای ــه آین ــد و طــی هفت مولفه هــا کار کن

 ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ضروریست
ــاد در  ــف آب ــتان نج ــه شهرس ــام جمع ــناتی ام ــی حس ــلمین مصطف ــام و المس ــت االس  حج
ایــن جلســه گفــت: بایــد فرهنــگ ایثــار و شــهادت در جامعــه رواج پیــدا کنــد امــروزه ترویــج 

ــات اساســی جامعــه اســت. فرهنــگ ایثــار و شــهادت یکــی از ضروری
ــان اینکــه  ــا بی ــس شــورای اســامی ب ــران و کــرون در مجل ــاد و تی ــردم نجــف آب ــده م نماین
امــروز بــرای فرهنــگ ایثــار و شــهادت بایــد تــاش کنیــم، افــزود: بایــد بــه اینکــه در کشــوری 
هســتیم کــه پرچــم ســرخ بــه عنــوان فرهنــگ ایثــار و شــهادت برافراشــته اســت افتخــار کنیــم.

ــن در  ــه دارد، ای ــته نگ ــهادت را برافراش ــار و ش ــم ایث ــد پرچ ــز بای ــک مرک ــرد: ی ــان ک وی بی
حالیســت کــه تمــام آحــاد مــردم فرهنــگ ایثــار و شــهادت را پاســداری می کننــد. بــا توجــه 
بــه مســتندات موجــود و فرمایشــات مقــام معظــم رهبری)مدظلــه العالــی( در خصــوص نجــف 
آبــاد کــه ایــن شــهر را شــهر علــم و ایثــار می داننــد، تصمیــم بــر ایــن شــد کــه ایــن شهرســتان 
بــه عنــوان پایتخــت ایثــار و شــهادت کشــور نامگــذاری شــود. شهرســتان نجــف آبــاد بیشــترین 
ــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی  ــت ب ــه تناســب جمعی ــی را ب ــع حــرم ایران شــهید مداف

ایــران تقدیــم کــرده اســت.
 در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، بــا تبییــن اهمیــت هــا و ضــرورت هــای ایــن طــرح، نجــف 
آبــاد را شایســته تریــن شهرســتان بــرای تحقــق ایــن موضــوع و مقــوم ســازی طــرح شــاخص 
ســازی فرهنگــی ایثــار، جهــاد و شــهادت برشــمردند و افزودنــد: بــا عنایــت بــه آمارهــای احصــا 
شــده، شهرســتان نجــف آبــاد در راســتای تحقــق طــرح پایتختــی ایثــار، جهــاد و شــهادت هــم 
از اســتعداد هــای ذاتــی و هــم از پتانســیل هــای مبــرز بالقــوه و بالفعــل بــی نظیــری در ســطح 
ــه  ــن در جلســه از جمل ــن جلســه حاضری ــان ای ــی برخــوردار اســت. در پای ــن الملل ــی و بی مل
ســردار فــدا، سیســتانی، حجــت االســام والمســلمین معتمــدی، احمــدی نیــا، حجت االســام و 
المســلمین قطبــی، نباتــی نــژاد، حق پرســت، حجــت االســام و المســلمین اروجــی، طباطبایی، 
دکتــر بانکــی، حجــت االســام و المســلمین فرهنــگ، ســرهنگ کریمــی، آقــا عبــد الحســینی، 
طباطبایــی و ... بــا تقدیــر از رونــد تهیــه، تدویــن، تالیــف و تنظیــم پیوســتار فرهنگــی و رســانه 
ــی  ــی و تجمیع ــات تکمیل ــزاری جلس ــرح و برگ ــه ط ــکیل دبیرخان ــر تش ــرح ب ــی ط ای اجرای
طــرح در شــهر اصفهــان و نجــف آبــاد و تشــیل کمیتــه هــا مربوطــه تصریــح و تاکیــد کردنــد.
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                                   حضور داور و مربی نجف آباد در مسابقات لیگ کیوروگی

مجیــد عــرب و مهــران مســعودی نــژاد از نجــف آبــاد بــه عنــوان داور و مربــی در مســابقات لیــگ کیورگــی نونهــاالن اســتان اصفهــان 

ــور یافتند. حض

مســابقات لیــگ کیوروگــی نونهــاالن پســرـ  جــام ســتارگان یــادواره اســتاد شــهید مظاهــر یــزدی در ســالن شــهید قورچانــی خانــه 

تکوانــدو اســتان برگــزار شــد  کــه مجیــد عــرب بــه عنــوان داور ایــن رقابــت هــا را قضــاوت کــرد.

: سرپرســت ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری نجــف آبــاد اظهــار داشــت: طــی 
ســه مــاه اول  ســال جــاری، پرســنل ایــن ســازمان مســتقردر پنــج ایســتگاه عملیاتــی و بــا اســتفاده 
ــه ۲۵۵مــورد آتــش ســوزی و ۱۵3 مــورد  ازتجهیــزات و تعــداد ۱8 دســتگاه خــودروی عملیاتــی ب

حادثــه مختلــف رســیدگی کردنــد.
سرآتشــیار امیــر کاوه از حــوادث مربــوط بــه حیوانــات بــا ۱۴۶ مــورد بــه عنــوان دارنــده بیشــترین 
ــوط تصــادف و  ــه مرب ــاد کــرد و گفــت: ۲۲مــورد حادث ــاه ســال جــاری ی ســهم از حــوادث ســه م
واژگونــی خــودرو، ۵۰ مــورد حبــس در اماکــن، ۲8مــورد حــوادث مربــوط به اجســام و اشــیاءبرنده ، ۴ 
فقــره خطــرات نشــت ســوخت و گاز خــودرو ، ۷مــورد  آبگرفتگــی ، ۷ مــورد ســقوط درخت و اجســام 
و ۲ مــورد گاز گرفتگــی و غــرق شــدگی  مــواردی هســتند کــه در ایــن مــدت ســازمان آتــش نشــانی 

بــه خدمــت رســانی پرداختــه اســت .
بیشــترین آتــش ســوزی هــای مهــار شــده در ایــن مــدت مربــوط به محــل نگهــداری ضایعات بــا 3۷ 
مــورد بــوده و ســایر مــوارد: ۲۲مــورد آتــش ســوزی مربــوط بــه منــازل مســکونی، 33 مورد در وســایل 
نقلیــه، ۲۲ مــورد آتــش ســوزی در کارگاه هــا و کارخانــه هــا،۱۷ مــورد گاز پیــک نیکی و کپســول گاز  
۹ فقــره در مجموعــه هــای تجــاری و۱۵مــورد در فضــای ســبزو باغــات از دیگــر مــوارد آتــش ســوزی 

محســوب می شــوند.

 رسیدگی به 4۰8 حریق و حادثه در نجف آباد

ــا  دادســتان نجف آبــاد گفــت: تعــداد پرســنل مجموعــه دادگســتری شهرســتان، تقریبــاً مســاوی ب
برخــی شــهرهای اســتان اســت ولــی تعــداد پرونده هــای رســیدگی شــده در شــعب شــورای حــل 
اختــاف و دادســراها چندین برابــر شــهرهای مذکــور اســت کــه ایــن موضــوع، بــدون تــاش جهــادی 

و شــبانه روزی کارمنــدان و قضــات ایــن مجموعــه امکان پذیــر نخواهــد بــود.
ــه همــکاران خــود در مســیر اجــرای ســند  ــا تقدیــر ویــژه از تاش هــای خالصان ــوری ب علــی زارع ن
ــه پرونده هــا، تکریــم ارباب رجــوع و  تحــول دســتگاه قضایــی ادامــه داد: کاهــش زمــان رســیدگی ب

پرســنل از جملــه مصادیــق اجرایــی شــدن ایــن ســند هســتند کــه علی رغــم تمامــی محدودیت هــا 
ــاد عملیاتــی شــده اســت. و مشــکات، در نجف آب

زارع اضافــه کــرد: در راســتای کاهــش زمــان رســیدگی بــه پرونده هــا، امــکان افزایــش تعــداد شــعب 
دادســرا در نجف آبــاد از لحــاظ نیــروی انســانی وجــود دارد ولــی بــا مشــکل کمبــود فضــای فیزیکــی 
ــا اســت در فضاهــای پارتیشــن بندی  ــا مدت ه ــه طوری کــه برخــی همــکاران م مواجــه هســتیم ب

شــده مشــغول ارائــه خدمــات هســتند.

محدودیت فضای فیزیکی برای افزایش شعب دادرسی

در دیــدار دکتــر ولــی اهلل نصــر مدیــرکل بهزیســتی اســتان و هیــات همــراه بــا معــاون اســتاندار و 
فرمانــدار ویــژه شهرســتان مســائل مــورد دغدغــه جامعه هــدف بهزیســتی شهرســتان مــورد واکاوی، 

بحــث و بررســی قــرار گرفــت. 
ــای  ــتان و آق ــتی شهرس ــس اداره بهزیس ــتان را رئی ــتی اس ــرکل بهزیس ــه مدی ــت ک ــن نشس در ای
رحمانیــان معــاون مشــارکت هــای مردمــی همراهــی مــی نمودنــد، بــر رونــد بــرون ســپاری امــور 
متعــارف جامعــه هــدف، آســیب شناســی خدمــات بــه افــراد تحــت پوشــش و اعطــای تســهیات 
تعاونــی تاکیــد نمودنــد. مهنــدس راعــی، همچنیــن در ایــن نشســت بــر افزایــش اختیــارات مصــوب 
اداره بهزیســتی شهرســتان بــا عنایــت بــه شــیوه نامــه هــای شهرســتان ویــژه، تصریــح و بــا تبییــن 
ــا بحــث ماموریــت هــای اداره  مســائل جــاری و موضوعــات مــورد دغدغــه عمومــی در محوریــت ب
بهزیســتی شهرســتان بــر گســترش اختیــارات بخــش خصوصــی باالخص ســازمان هــای مــردم نهاد 

بهزیســتی و افزایــش یارانــه هــای مراکــز نگهــداری ســالمندان و ...تصریــح موکــد نمودنــد.

دیدار مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با  فرماندار ویژه شهرستان

بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه شهرســتان، مدیــر کل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
و هیــات همــراه و در جمــع هیــات امنــای شــهرک صنعتــی دهــق، جلســه ســتاد تســهیل و رفــع 

موانــع تولیــد بخــش مهردشــت تشــکیل گردید.
 در ایــن جلســه حاضریــن بــه طــرح مســائل و مشــکات مجموعــه هــای متبــوع خــود و از جملــه 
موضــوع بهــره منــدی موثــر از انــرژی الکتریکــی و تامیــن نیــروی کار بــه بحــث و بررســی پرداختنــد. 
در ایــن نشســت مهنــدس راعــی، بــا بیــان رویکردهــای جــاری شهرســتان در تحقــق شــعار »تولیــد، 
پشــتیبانی هــا، مانــع زدایــی هــا« بــر ضــرورت اهتمــام مجدانــه مســئوالن و صاحبــان صنایــع در هم 
افزایــی موثــر و تعامــل ســازنده مســئوالن و صاحبــان صنایــع در راســتای کاهش مخاطرات و ریســک 
چرخــه تولیــد کاال و خدمــات تاکیــد و خواســتار برگــزاری جلســات ســتاد تســهیل و رفــع موانــع 

تولیــد بــا حضــور مســئوالن اســتانی و ملــی بــه منظــور رفــع بنیادیــن مســائل و مشــکات جــاری 
در حــوزه عمومــی صنایــع شهرســتان باالخــص مناطــق و شــهرک هــای صنعتــی بخــش مهردشــت 
گردیدنــد. ایشــان در ادامــه بــا اشــاره بــه ضــرورت همراهــی مســئولین در جهــت پیــش بینــی اراضی 
بــه منظــور توســعه محــل ســکونت و اســتقرار نیــروی کار در منطقــه تاکیــد نمودنــد. همچنیــن بــر 
اهمیــت هماهنگــی و تعامــل امــور بــرق شهرســتان مبنــی بــر برنامــه ریــزی مناســب خاموشــی هــا 
بــه منظــور کاهــش مخاطــرات آن بــرای واحدهــای صنعتــی تاکیــد نمودنــد و خاطر نشــان ســاختند 
در همیــن ارتبــاط جلســه ای در روز جــاری پیــش بینــی شــده اســت. در انتهــا حاضریــن از مجموعه 
تولیــدی صنعتــی بهــار ریــس و بهــار جیــن شــهر دهــق بازدیــد و از رونــد تولیــد و فــروش مصنوعات 

نســاجی آگاهــی یافتند.

حضور فرماندار ویژه شهرستان در هیات امنای شهرک صنعتی دهق
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد به مناسبت هفته حجاب و عفاف
زن ایرانی یک سرباز نیست...

اما به قدر سرباز میدان جنگ شجاعت دارد و با 
اینکه جهاد در میدان های رزم بر او واجب نیست، اما 

به قدر یک جهادگر در راه خدا تالش می کند و در 
تمام صحنه ها حضور دارد.
روز عفاف و حجاب مبارک

سالروز ازدواج حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه )س( مبارک باد

در شب اول ذیحجه که هال ماه
با کرشمه خودنمایی می کرد

خورشید به خانه علی علیه السام وارد شد
باد صبا همه را خبر رسانید که: زیور ببندید

نور با نور پیوست و جهان روشن شد
درختان شکوفه های خود را بر زمینیان 

ارزانی داشتند
سال روز ازدواج امیرالمومنین و فاطمه زهرا 

بر همگان مبارک


