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خبر کوتاه

حضور فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد در مرکز سامد استانداری اصفهان
فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد بــا حضــور در مرکــز ســامد اســتانداری اصفهــان از طریــق ارتباطــات بــر خــط پاســخگوی مــردم 
شــریف و پرسشــگران تلفنــی بودنــد. در ایــن برنامــه موضوعــات مــورد دغدغــه مــردم، عمدتــا در زمینــه هــای شهرســازی، بهــره مندی 
از امتیــاز انشــعاب هــای آبفــا، بــرق و گاز و خدمــات عمومــی جــاری، نحوه انتقالــی کارگــزاران و کارکنــان دســتگاه هــای اداری و اجرایی 
شهرســتان بــه دســتگاه هــای متبــوع اســتانی و یــا دیگــر شهرســتان هــا، کــم توجهــی همگانــی بــه رعایــت مســتمر شــیوه نامــه های 
بهداشــتی ابــاغ شــده از ســوی ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری پاندمیــک کرونــا باالخص ویــژه مشــاغل، صنوف و 
پیشــه وران از جملــه: مشــاغل نانوایــی، آژانــس هــا و ..، ممانعت از توســعه خارج از برنامه شــهرک های صنعتی و مســکونی در شهرســتان 
و ... را شــامل مــی گردیــد. در تمامــی ایــن مــوارد مهنــدس راعــی بــه پرسشــگران، بــر پیگیــری مســتمر و موثــر در موضوع پاســخگویی 
مســتند و مســتدل ادارات ذی ربــط تصریــح و بــر رفــع بنیادیــن دغدغــه هــا و مســائل جــاری تبییــن شــده تاکیــد موکــد نمودنــد.

آغاز ساخت رستوران در پارک کوهستان
 بــه دنبــال توافقــات صــورت گرفتــه بــا ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی، مراحــل مربــوط بــه 
ســاخت رســتوران » راه چوبــی « در قســمت انتهایــی پــارک کوهســتان بــا پیــش بینــی هزینــه 

یــک و نیــم میلیــارد تومــان شــروع شــده اســت.
ــا پــارک و محیــط کوهســتان خواهــد   ایــن رســتوران کــه دارای نمایــی چوبــی و متناســب ب
بــود، بــر روی ۱۷۰۰ متــر مربــع از زمیــن هــای تپــه مخــزن ذخیــره ســازی آب شــهر در ضلــع 

شــمالی پــارک کوهســتان ســاخته خواهــد شــد.
ایــن پــروژه در ســه فــاز ایجاد دسترســی) با حجم بــاالی خاکریزی(، ســاخت مجموعه رســتوران 
بــا ۴۵۹ متــر زیربنــا و محوطــه ســازی و نصــب ســی عــدد آالچیــق عملیاتــی خواهــد گردیــد.

ســرمایه گــذار جــوان این طــرح، پس از بهره برداری از رســتوران طی چند ســالی کــه در قرارداد 
مشــخص شــده، تمامــی زیرســاخت هــای فراهــم شــده را بــه شــهرداری واگــذار خواهــد کــرد.

راه اندازی بزرگترین مرکز واکسیناسیون اصفهان در نجف آباد
رییــس گــردان بهــداری لشــکرزرهی۸ نجف اشــرف گفــت: هم زمــان بــا عیــد غدیــر، بزرگتریــن 
مرکــز واکسیناســیون کرونــا اســتان اصفهان، بــا ۲۰خط واکسیناســیون و مدیریت لشــکر ۸ نجف 
 اشــرف، در محــل حســینیه فاطمــه زهــرا در کمربنــد شــمالی نجف آباد آغــاز بــه کار خواهد کرد.

ــه  ــا اشــاره ب ــن مرکــز را واکســن برکــت دانســت و ب ــن واکســن ای محســن حجتــی اصلی تری
ــروی  ــصت نی ــش از ش ــت بی ــا فعالی ــز ب ــن مرک ــن در ای ــه ۲۴۰۰واکس ــق روزان ــت تزری ظرفی
ــت  ــه صــورت نوب ــوان، ب ــژه مــردان و ۱۰ خــط مخصــوص بان ــی ادامــه داد: ۱۰ خــط وی اجرای
صبــح و عصــر در تمامــی روزهــای هفتــه و ایــام تعطیــل فعــال خواهنــد بــود و افــرادی کــه در 
ــد. ــرش می کنن ــد را پذی ــت کرده ان ــک دریاف ــام و پیام ــت ثبت ن ــامت وزارت بهداش ــامانه س س

ــح  ــز در صب ــن مرک ــه ای ــزاری مراســم افتتاحی ــه برگ ــاره ب ــا اش ــرم ب ــگاه نبی اک ــس درمان ریی
روز عیــد غدیــر بــا حضــور مدیــران ارشــد اســتان و شهرســتان، اضافــه کــرد: نیــروی زمینــی 

ســپاه، وزارت بهداشــت و شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان، فرمانــداری نجف آبــاد، ناحیــه 
مقاومــت بســیج شهرســتان، آمــوزش و پــرورش، هیــات رزمنــدگان نجف آبــاد، بســیج جامعــه 
پزشــکی، نیــروی انتظامــی و پلیــس راهــور، مجموعــه درمانــگاه نبی اکــرم و ادارات مرتبــط در 

ــته اند. ــکاری داش ــیون هم ــز واکسیناس ــن مرک ــازی ای ــل آماده س ــتان، در مراح شهرس
حســینیه فاطمــه زهــرا)س( کــه تــاش می شــود یــک خــط واکسیناســیون خودرویــی نیــز در 
ــه فــردی هم چــون مســیر دسترســی مناســب،  ــدازی شــود، از ویژگی هــای منحصــر ب آن راه ان
ــی  ــی و ســالن اصل ــگ، زیرســاخت های بهداشــتی و رفاهــی کاف ــل توجــه پارکین ــت قاب ظرفی
حســینیه بــا مســاحت بیــش از ۷هزارمترمربــع و ســقف مرتفــع بــه همــراه تجهیــزات سرمایشــی 
و تهویــه مناســب برخــوردار اســت کــه در مجمــوع ایــن حســینیه را بــه فضایــی مناســب بــرای 

انجــام حجــم باالیــی از واکسیناســیون تبدیــل کــرده اســت.

ــا ســامانه ۱۲۵  ســتاد فرماندهــی ســازمان آتــش نشــانی مبنــی  در پــی تمــاس شــهروندان ب
ــتگاه  ــانان از  ایس ــش نش ــی ، آت ــدی جنوب ــواری در کمربن ــتگاه خودروس ــادف  ۲ دس برتص

ــد. ــزام گردیدن ــه اع ــه محــل حادث ــای3و۲ ب ه
ســر آتشــیار حســنعلی امیــر کاوه سرپرســت ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنی شــهرداری 

نجــف آبــاد در ایــن بــاره افزود:تصــادف مربــوط بــه دو دســتگاه خــودرو ســواری در کمربنــدی 
ــی  ــا اعــزام آتــش نشانان،سرنشــین یکــی از خــودرو کــه جوان ــود کــه ب ــاد ب ــی نجــف آب جنوب
حــدوداً 3۲ ســاله بــود و بــه دلیــل شــدت حادثــه داخــل خــودرو محبــوس شــده بــود از خــودرو 

خــارج و تحویــل نیروهــای اورژانــس گردیــد.

نجات سرنشین محبوس خودرو سواری

ــیون  ــز واکسیناس ــدازی مرک ــیه راه ان ــاد در حاش ــان نجف آب ــت و درم ــبکه بهداش ــس ش ریی
حســینیه حضــرت فاطمــه زهــرا گفــت: تــا کنــون حــدود 3۸ هــزار دز واکســن در شهرســتان 
نجــف آبــاد تزریــق شــده کــه حــدود 3۰ هــزار در آن مرحلــه اول و بقیــه دوز دوم بــوده و در 

ــد. مجمــوع ۱۲ درصــد جمعیــت شهرســتان واکســینه شــده ان
ــرد:  ــه ک ــتان اضاف ــز واکسیناســیون در شهرس ــت ۱۵ مرک ــه فعالی ــاره ب ــا اش ــور ب علیرضــا غی
ــش از ۵۰  ــان بی ــت همزم ــکان فعالی ــا، ام ــع فض ــزار مترمرب ــا ۶ ه ــرا، ب ــه زه ــینیه فاطم حس

تیــم واکســیناتوری را دارد. ایــن مرکــز در اولیــن روز بــا فراخــوان گروه هــای هــدف و تزریــق 
واکســن ایرانــی کوبرکــت کارش را آغــاز کــرد و در روزهــای آینــده از واکســن هــای ســینوفارم 

ــرد. و آســترازنکا نیــز بهــره خواهــد ب
ــن  ــن ای ــن واکس ــز اصلی تری ــرف نی ــداری لشکرزرهی۸نجف اش ــئول به ــی مس ــن حجت محس
مرکــز را واکســن برکــت دانســت گفــت: در ایــن مرکزبــا ظرفیــت تزریــق روزانــه ۲۴۰۰ واکســن 

ــی فعالیــت می کننــد. بیــش از شــصت نیــروی اجرای

واکسیناسیون 12 درصد جمعیت نجف آباد
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                       برگزاری مسابقات دارت 

مســابقات دارت شهرســتان نجــف آبــاد بــه مناســبت اعیــاد قربــان و غدیرخم بــا همت و همکاری موسســه محمــد امیــن)ص( و کمیته 
دارت هیــات انجمــن های ورزشــی شهرســتان در ورزشــگاه رســالت برگزار شــد.

کــه در پایــان ایــن رقابت هــا مجیــد نورمحمــدی و ســمیرا رجائــی حائــز رتبــه هــای برتــر شــدند.  ایــن مســابقات بــا حضــور و بازدیــد 
محمدامیــن موحــد رییــس اداره ورزش و جوانــان، ســعید کیانــی رییــس هیــات انجمــن هــای ورزشــی، علــی خاکــی نماینــده ورزش 
شــهرداری، بهــزاد پناهــی مســوول تربیــت بدنــی اداره آمــوزش و پــرورش  و مدیریــت مجموعــه موسســه فرهنگی ورزشــی محمد امین 

)ص( انجــام شــد.

اجرای نمایش محیطی من ماسک می زنم

 نمایش محیطی من ماسک می زنم در معبر اصلی بازار نجف آباد اجرا شد.
ــا و عــدم اســتفاده برخــی شــهروندان  ــا اوج گیــری و شــیوع مجــدد ویــروس کرون همزمــان ب
ــا  ــگاه ب ــی ن ــروه نمایش ــکاری گ ــا هم ــی ب ــی ورزش ــی اجتماع ــازمان فرهنگ ــک، س از ماس

انتخــاب نماینــده برخــی از اقشــار جامعــه و بیــان ایــن مهــم کــه “مــن پرســتار/آتش نشــان/
ســرباز/پاکبان/.. هســتم و بــرای قطــع زنجیــره کرونــا ماســک مــی زنــم” بــه اســتفاده بیشــتر 

ــت.  ــذار داش ــاوت و تاثیرگ ــی متف ــک نگاه ــهروندان از ماس ش
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خبر کوتاه دعوت دو بانوی نجف آباد به اردوی تیم ملی کوراش بانوان کشور

ــه  ــیا  ب ــاالن آس ــی بزرگس ــابقات قهرمان ــور در مس ــرای حض ــور ب ــوان کش ــاالن بان ــوراش بزرگس ــی ک ــم مل ــن اردوی تی اولی

میزبانــی اســتان مازنــدران در قائــم شــهر از ۱ الــی ۱۵ مــرداد مــاه ۱۴۰۰ در حــال برگــزاری اســت  کــه نســرین محمدصالحــی 

و پردیــس عیــدی ونــدی از نجــف آبــاد در ایــن اردو حضــور دارنــد.

با آرزوی موفقیت این دو بانوی شایسته ورزشکار شهرستان

حریق دو باب مغازه

 در پــی تمــاس شــهروندان بــا ســامانه ۱۲۵ ســتاد فرماندهــی ســازمان آتــش نشــانی ، ۲مــورد 
حریــق مغــازه اعــام کــه آتــش نشــانان  ازایســتگاههای مربوطــه بــه محــل اعــزام گردیدنــد.

سرآتشــیار حســنعلی امیــرکاوه سرپرســت ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری 
نجــف آبــاد در ایــن بــاره افزود:مــورد اول آتــش ســوزی یــک مغــازه کبابــی واقــع در خیابــان 
منتظــری شــمالی بــود، کــه حریــق در طبقــه دوم مغــازه و در قســمت انبــار ذغــال ایجــاد شــده 
بــود کــه بــا اعــزام ســه دســتگاه اطفاییــه و تــاش آتــش نشــانان حریــق اطفــاء و از گســترش 

حریــق جلــو گیــری گردیــد.

مــورد دوم آتــش ســوزی یــک مغــازه لــوازم خانگــی واقــع در خیابــان قــدس مرکــزی بــود، کــه 
بــا اعــزام دو دســتگاه اطفاییــه و تــاش آتــش نشــانان حریــق اطفــاء و از گســترش حریــق بــه 

قســمت انبــار و مغــازه هــای مجــاور جلوگیــری گردیــد.
امیــر کاوه در پایــان توصیــه کرد:شــهروندان گرامــی حتمــا سیســتم بــرق مغــازه خــود را بــه 
کلیــد محافــظ جــان تجهیــز نماینــد و وجــود یــک دســتگاه خامــوش کننــده در مغــازه میتوانــد 

از بروزخســارات جبــران ناپذیــر در زمــان حریــق جلوگیــری نمایــد.

ــورد  ــش از ۹۱۴م ــر، بی ــال اخی ــت: طــی یک س ــاد گف ــتان نجف آب ــس اداره بهزیســتی شهرس ریی
بــه اورژانــس اجتماعــی شهرســتان بــا شــماره تلفــن ۱۲3 ارجــاع داده شــده کــه مجمــوع آن هــا را 
می تــوان بــه ســه بخــش مراجعــه مســتقیم بــه ســاختمان اداری یــا خــودروی اورژانــس، تماس های 

تلفنــی مردمــی و ارجــاع موضــوع از طــرف کانتری هــا تقســیم بندی کــرد.
علیرضــا قناعتــکار، شــاه کلید مقابلــه با آســیب های اجتماعــی را داشــتن آگاهــی و توانایی برخــورد و 
مدیریــت مســائل مختلــف دانســت و افــزود: در راســتای افزایش ســطح آگاهی اقشــار مختلــف مردم 
در ایــن بخــش، آمــاده برگــزاری دوره هــای آموزشــی مختلــف در موضوعاتــی ماننــد مهارت هــای 

زندگــی و تربیــت فرزنــد بــه میزبانــی مســاجد و هیات هــای مذهبــی هســتیم.
قناعتــکار، از چندیــن برابــر شــدن مســتمری مددجویــان تحــت پوشــش طــی ســال گذشــته خبــر 
داد و اظهــار داشــت: یکــی از طرح هــای در دســت اجــرای شهرســتان، تشــکیل گروه هــای خودیــاری 
کوچــک از بیــن افــراد واجــد شــرایط اســت که یکــی از آن هــا بــا ۱۵ عضــو در روســتاهای نهضت آباد 
و حاجی آبــاد تشــکیل شــده و اعضــاء بــه کمــک آوردۀ خــود، ۱۵میلیــون تومــان مشــوق ســرمایه ای 
بهزیســتی و تســهیات ۵۰میلیــون تومانــی صنــدوق کارآفرینــی امیــد، اقــدام بــه راه اندازی کســب و 

کارهــای خانگــی و مشــاغل کوچــک کرده انــد.
وی تســهیات ارائــه شــده را بــدون ضامــن و بــا ســود ۴درصــد دانســت و بیــان داشــت: مجمــوع 
مبلــغ اختصــاص یافتــه بــه گــروه، بســته بــه کســب و کار اعضــا، بیــن آن هــا تقســیم شــده اســت و 
در حــال حاضــر شــاهد شــروع و توســعه کارهایــی ماننــد قالی بافــی، پــرورش زنبورعســل، خیاطی و 

عرضــه محصــوالت خانگــی در بیــن دریافــت کننــدگان تســهیات بوده ایــم.

۹14مراجعه به اورژانس اجتماعی
مرکــز  دوازده  حاضــر  حــال  در  گفــت:  نجف آبــاد  شهرســتان  بهزیســتی  اداره  رییــس 
ــغول  ــتان مش ــطح شهرس ــازمان در س ــن س ــر ای ــر نظ ــی، زی ــه توانبخش ــبانه روزی و روزان ش
فعالیــت هســتند کــه طــی یک ســال گذشــته بیــش از ۹۹۰مــورد پذیــرش داشــته اند.

علیرضــا قناعتــکار از ثبــت بیــش از ۵۴۰۰پرونــده در ایــن مراکــز بــرای خدمت رســانی بــه معلــوالن، 
بیمــاران اعصــاب و روان و ســالمندان خبــر داد و اظهــار داشــت: در همیــن مــدت، اداره بهزیســتی 
شهرســتان برای تامین تجهیزات توانبخشــی در ۲۵۶ مورد به صورت تامین کل هزینه یا مشــارکت 
در بخشــی از هزینه هــا اقــدام کــرده کــه در مجموع بالــغ بر ۴۰۰ میلیون تومان هزینه داشــته اســت.

قناعتــکار از پرداخــت ۶۵ میلیــون تومــان کمــک هزینــه تحصیلی به بیــش از ۲۷۵نفــر از افراد تحت 
پوشــش خدمــات توانبخشــی شهرســتان خبــر داد و اضافــه کــرد: پرداخــت کمــک هزینــه درمان به 
۱۱۰ نفــر بــه ارزش ۵۵میلیــون تومــان و ۵۵۰میلیــون تومــان کمک هــای متفرقــه بــه ۲۲۰ نفــر در 
مــواردی ماننــد تعمیــر و مناسب ســازی مســکن معلــوالن از دیگــر اقدامــات انجــام شــده هســتند.

وی مناسب ســازی شــرایط زندگــی معلــوالن را شــامل دو بخش اصلی محیــط زندگی افراد و ســطح 
جامعــه دانســت و بــا اشــاره بــه فاصلــه قابــل توجه شهرســتان از ایــن لحاظ با ســطح مطلــوب اظهار 
داشــت: شــورای مناسب ســازی شهرســتان، هر 3ماه یک بار با حضور دســتگاه های مختلف تشــکیل 
جلســه داده و وضعیت ادارات را از لحاظ شــاخص های مشــخص شــده، بررســی و اعام نظر می کند.

ــازات آن هــا در جشــنواره  ــی مناسب ســازی ادارات، در مجمــوع امتی از ۲ســال پیــش، نمــره ارزیاب
ــد. ــب کن ــتر ترغی ــازی بیش ــه مناسب س ــا را ب ــا آن ه ــود ت ــاظ می ش ــز لح ــی نی ــهید رجای ش

۹۹۰ پذیرش در مراکز توانبخشی
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                                                                 ویژه برنامه های بسیج ورزشکاران
ویــژه برنامــه هــای کانــون بســیج ورزشــکاران شهرســتان نجــف آبــاد بــه مناســبت دهــه والیــت و عیــد غدیــر ، بــا برگــزاری 
جشــن هــای ســیار بــه همــراه برنامــه زورخانــه ای، همایــش کوهپیمایــی، جشــن هــای باشــگاهی و تجلیــل از رزمــی کاران 
ســادات شهرســتان، متبــرک کــردن کاس هــا و ســالن هــای ورزشــی شهرســتان بــا پرچــم بــارگاه ملکوتــی آقــا امــام علــی)ع(،

توزیــع بســته هــای فرهنگــی و نــذری و... بــا همــکاری ســازمان مــردم نهــاد ورزش دوســتان ذوالفقــار شهرســتان،  اداره ورزش 
و جوانــان، اداره آمــوزش و پــرورش، ورزش شــهرداری شهرســتان، موسســه محمــد امیــن )ص(، هیــات هــای پهلوانــی و ورزش 

زورخانــه ای، دوچرخــه ســواری و انجمــن هــای ورزشــی شهرســتان، کوهنــوردی، هیــات رزمــی، فوتبــال و ... برگــزار شــد.

کمیتــه راهبــردی پــروژه هــای عمرانــی بــه ریاســت مهنــدس ســیدمحمد ابراهیــم احمــدی معــاون 
برنامــه ریــزی و توســعه منابــع انســانی شــهرداری نجــف آباد بــا حضــور معاونیــن ، مدیــران مناطق و 

مدیــران ســتادی شــهرداری در تــاالر فرزانــگان فرهنگســرای خــارون برگــزار شــد.
مســئولین مرتبــط  پــروژه هــای عمرانــی  در ایــن جلســه گــزارش اقدامــات و فعالیتهــای 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 عملکرد شــهرداری 

و... مطــرح گردیــد.
در کمیتــه راهبــردی پــروژه هــای عمرانــی مســئول رســیدگی و پیگیــری مشــخص شــده اســت و 
شــاخص هــای ارزیابــی پــروژه هــا نیــز تعییــن شــده اســت کــه بــا اطاعــات پــروژه هــا ، چهارچــوب 
تجزیــه و تحلیــل هــای آمــاری آنهــا صورت مــی پذیــرد و  در مورد فعالیــت تمامی زیــر مجموعه های 
مرتبــط بــا توجــه بــه شــرایط و مقتضیــات خاص هــر مقطع زمانــی تصمیمــات الزم لحاظ مــی گردد. 

بیست و سومین کمیته راهبردی پروژه های عمرانی

ــی  ــاون عمران ــور مع ــا حض ــتان و ب ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــت مع ــه ریاس ب
ــه شهرســتان، روســای  ــه و شــهرداران شــهرهای تابع ــدار، بخشــداران بخــش هــای تابع فرمان
اداره هــای راه و شهرســازی، آبفــا، گاز، مخابــرات، بــرق و ... شهرســتان و ســایر مدعویــن، ســتاد 
بازآفرینــی و احیــاء بافــت فرســوده شــهری شهرســتان نجــف آبــاد در فرمانــداری برگــزار گردید. 
در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، ضمــن قدردانــی از حضــور حاضریــن و گرامیداشــت روز مباهله، 
ــر در  ــا اهمیــت و ضــرورت ایجــاد هماهنگــی و هــم افزایــی گســترده ت مطالبــی در ارتبــاط ب
راســتای تهیــه و اجــرای برنامــه هــای از پیــش تعییــن شــده بــه منظــور بهــره بــرداری بهینــه 
ــور  ــه منظ ــیادت ب ــار مناطــق و س ــگ سرش ــت از فرهن ــتای صیان ــود در راس ــات موج از امکان
احیــاء، بهســازی و نوســازی بافــت هــای کهــن تبییــن و تحلیــل نمودنــد. ایشــان بــا اشــاره بــه 
اقدامــات ارزنــده شــهرداری هــا در جهــت احیــاء و بازآفرینــی بافــت هــای فرســوده هــدف، بــر 
لــزوم تعامــل، همــکاری و هــم افزایــی ســایر دســتگاه هــای اداری و اجرایــی بــا شــهرداری هــا 

تصریــح و  افزودنــد: اجــرای پــروژه در بافــت هــای فرســوده شــهری بــدون همــکاری و تعامــل 
کلیــه دســتگاههای اجرایــی ذیربــط عمــا رویکــردی ناموفــق و ابتــر خواهــد بــود و شایســته 
اســت هرگونــه پــروژه از محــل اعتبــارات بازآفرینــی توســط اداره کل راه و شهرســازی اســتان در 
هماهنگــی بــا اداره متبــوع شهرســتان انجــام پذیــرد. در ادامــه احمــدی، معــاون شــهردار نجــف 
آبــاد گزارشــی در خصــوص اقدامــات انجــام شــده در راســتای جــذب و هزینــه کــرد اعتبــارات 
ــات لحــاظ شــده شــهرداری هــا در بافــت هــای فرســوده  ــت فرســوده و همچنیــن تخفیف باف
ــان  ــه بی ــق، ب ــهر ده ــی ش ــرح بازآفرین ــاور ط ــود و ســپس مش ــه نم ــاد ارائ ــهری نجــف آب ش
گــزارش جامعــی در خصــوص طــرح پیشــنهادی ســند بــاز آفرینــی بافــت فرســوده شــهر دهــق 
پرداخــت و در پایــان جلســه بــا اهــداء لــوح هــای تقدیــر از عملکــرد و اقدامــات موثر شــهرداران 
ــر و تجلیــل صــورت پذیرفــت. ــق و تعــدادی از اعضــاء ســتاد بازآفرینــی شهرســتان تقدی موف

 بازآفرینی و احیا بافت فرسوده شهری

بــه مناســبت فــرا رســیدن روز ۶ مردادمــاه روز ملــی مهــارت، مدیــران مراکــز آمــوزش فنــی و حرفــه 
ــاون  ــا مع ــای خصوصــی ب ــگاه ه ــدگان آموزش ــتان و نماین ــران شهرس ــرادران و خواه ــد ب ای واح
اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد دیــدار و بــا ایشــان بــه گفتگــو نشســتند. در ایــن 
نشســت مهنــدس راعــی پــس از اســتماع گــزارش رونــد فعالیت های یکســاله مهــارت آمــوزی های 
فنــی و حرفــه ای واحــد بــرادران و خواهــران شهرســتان و دغدغــه هــا، فرصــت هــا و قــوت هــای 
احصــا شــده، بــر ضــرورت نهادینــه ســازی آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای تصریــح و بــر اهمیــت 
رویکردهــای خاقانــه فنــی و حرفــه ای شهرســتان بــه مهــارت آمــوزی و ضــرورت مهــارت آمــوزی 
ــردی در رشــته هــای مــورد نیــاز شهرســتان و  عمومــی باالخــص آمــوزش هــای عمومــی و کارب
ارتبــاط تنگاتنــگ بــا صاحبــان صنایــع باالخــص صنایــع اشــتغال آفریــن و همســاز بــا توســعه پویــا 
و پایــدار شهرســتان و بهــره گیــری از حضــور اســاتید صاحــب نــام صنایــع شــهره شهرســتان تاکید 

و تصریــح نمودنــد.

ــس اداره  ــراه و رئی ــات هم ــان و هی ــتان اصفه ــی اس ــرات حکومت ــرکل تعزی ــاری مدی انص

تعزیــرات حکومتــی شهرســتان بــا معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد 

ــو نشســتند.  ــه گفتگ ــا ایشــان ب ــدار و ب دی

در ایــن نشســت دغدغــه هــای عمومــی مــردم شــریف شهرســتان و درخواســت هــای همگانــی 

صنــوف و پیشــه وران مــورد بحــث و بررســی و تشــریک مســاعی قــرار گرفــت. در ایــن جلســه 

مهنــدس راعــی ضمــن اشــاره بــه شــاخصه هــای شهرســتان در ابعــاد مختلــف، بــر ضــرورت 

ــی در  ــاد نمایندگ ــز ایج ــتان و نی ــی شهرس ــرات حکومت ــانی اداره تعزی ــروی انس ــت نی تقوی

بخــش مهردشــت تاکیــد نمــود.

دیدار فرماندار ویژه شهرستان با مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان دیدار فرماندار ویژه شهرستان با مدیران مراکز آموزش فنی و حرفه ای
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خبر کوتاه خدمات شایسته به دانشجویان شاهد از اهداف بنیاد است

شــریعتی نیــا رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران شهرســتان نجــف آباد، بــا تاکید بــر اینکــه برنامه ریــزی، زمینه ســازی بــرای اجرای  
امــور دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر و نظــارت و ارزیابــی وضعیــت آموزشــی ایــن عزیــزان بــر عهــده بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران بــا 
همــکاری ســتاد شــاهد دانشــگاهها مــی باشــد، گفــت: بایــد در پایــان هــر نیمســال، طــرح و برنامــه هــای مناســب بــراي رشــد و تعالــی 
و حــل مشــکات ایــن دانشــجویان عزیــز اجــرا شــود و بــراي تقویــت بنیــه علمــی و ارتقــاء وضعیــت آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگــی و 
رفاهــی دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر برنامــه ریــزی گــردد. وی افزود:برنامــه  هــای مــورد نیــاز بــه منظــور ترویج فرهنــگ ایثار و شــهادت 
و بزرگداشــت مقــام شــهیدان و ایثارگــران تنظیــم و تدویــن خواهــد شــد و بایــد نظارت دقیق برســتاد شــاهد دانشــگاهها انجام شــود وی 
ارائــه خدمــات شایســته بــا حفــظ عــزت و کرامــت بــه دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر در راســتای ارتقــای وضعیــت آموزشــی، فرهنگــی و 

رفاهــی آنــان را از اهــداف بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران شــمرد.

مدیر اداره ورزش و جوانان شهرســتان گفت: در راستای شناسایی و 
پرورش اســتعدادهای ورزشــی شهرســتان، کارشناســان و مشاوران 
ایــن اداره در حــال تدویــن مراحــل نهایــی طرحــی هســتند کــه 
طبــق آن، دانش آمــوزان مســتعد در رشــته های مختلــف بــا 
همــکاری اداره آمــوزش و پــرورش شناســایی شــده و طبــق 
ــه هیات هــای ورزشــی معرفــی می شــوند. شــیوه نامه ای خــاص ب

محمد امیــن موحــد از رشــد و پــرورش ایــن اســتعدادها بــه همــت 
ــه  ــیدن ب ــا رس ــی ت ــای ورزش ــوتان هیات ه ــان و پیش کس مربی
مرحلــه قهرمانــی ســخن گفــت و اضافــه کــرد: در طــرح دیگــری 
هــم کــه بــا همــکاری شــبکه بهداشــت و درمــان در دســتور کار 

قــرار گرفتــه، بــرای افــراد بــاالی ۴۰ســال مجموعــه ای از اصــول و 
روش هــای بهبــود ســبک زندگی در دســت تدویــن قــرار گرفتــه 
کــه بــا اجــرای آن هــا، ســن امیــد بــه زندگــی و دیگر شــاخص های 

مربــوط، افزایــش پیــدا خواهــد کــرد.
ــاد  ــه شــهرداری و شــورای شــهر نجف آب ــژه از مجموع ــر وی تقدی
بابــت همــکاری و تعامــل در زمینه هــای مختلــف از جملــه ایجــاد 
و تجهیــز پنــج مجموعــه ورزشــی روبــاز و چنــد منظوره در ســطح 
ــا بیــان آن  ــود کــه موحــد ب ــه، دیگــر مطلبــی ب مناطــق پنج گان
ادامــه داد: در کنــار ایــن اقدامــات کــه تاثیــر قابل توجهی در رشــد 
ســرانه فضــای ورزشــی اســتاندارد شــهر داشــته، نماینده مــردم در 

مجلــس نیــز قــول داده در صــورت مشــارکت خیریــن در احــداث 
یــک زمیــن اســکیت، ۴۰درصــد هزینه هــای اجرایــی را از محــل 

اعتبــارات ملــی و اســتانی تامیــن کنــد.
ــن نقطــه از  ــن اســکیت در چندی ــی زمی ــان از جانمای وی در پای
ــد ســال  ــزود: چن ــر داد و اف ــاد خب ــه ورزشــگاه آزادی امیرآب جمل
پیــش، خیریــن قــرار بــود زمینــی را در قســمت اول ویاشــهر، بــه 
ــی ایــن  عنــوان زمیــن اســکیت آماده ســازی و تجهیــز کننــد ول
موضــوع، بــه دالیــل مختلــف عملیاتــی نشــد و در حــال حاضــر 

منتظــر ورود دوبــاره خیریــن بــه ایــن موضــوع هســتیم.

طرح ویژه برای شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی

ــه  ــه ب ــان و شــعاری ک ــی، گفتم ــدا زندگ ــی اه ــدا خــون یعن اه
گــوش همــه مــا آشــنا و بســیاری از افــراد جامعــه نیــز به ایــن امر 

خداپســندانه اهتمــام دارنــد.
 بیمــاری یکــی از تهدیدهای مهم زندگی بشــر بوده اما این مشــکل 
با مشــارکت بخشــی از مردم و اهدا عضو خون توانســته مشــکات 
را حــل و البتــه زمینــه ســاز ســامت و ســعادت انســان نیز بشــود.

 افــرادی کــه خــود را بیــن دنیــا و آخــرت مــی بیننــد و اطرافیــان 
ــار  ــم انتظ ــود چش ــدگان خ ــت بن ــف گذش ــد لط ــه امی ــان ب آن
ســامتی بیمــار خــود هســتند را درک کنیــم، یــک قطــره خــون 
مــا مــی توانــد بــدون اینکــه به ســامت اهــدا کننــده آســیب بزند 

امــا امیــدی را در دل افــرادی زنــده کنــد.
اهــدا خــون یــک هنــر و کمــک خیرخواهانــه اســت کــه فــرد بــا 
ــی  ــرای زندگ ــود ب ــه بخشــی از خــون خ ــتی و هدی از خودگذش
دیگــران گذشــته و البتــه بــه ســامت خــود نیــز کمــک مــی کند 

و بــه همیــن دلیــل بســیاری بــه ایــن امــر اصــرار دارنــد.
ــرای  ــدا خــون ب ــر اه متخصصــان حــوزه بهداشــت و ســامت ب
ایجــاد ســرزندگی در ایــن نیــاز درونــی اســنان تاکیــد داشــته اند و 
همــواره بــر چنیــن اقدامــی توصیــه می کننــد و جالب اینجاســت 
ــه بســیاری از بیمــاری از  ــی و اختصــاص آن ب ــراوری خون ــه ف ک

ضــرورت هــای امــروز جامعــه اســت.
نیــاز بــه اهــدا خــون بســیار وجــود دارد ولــی ایــن روزهــا بــه دلیل 
شــرایط کرونــا همیــن موضــوع نیــز باعــث شــده کــه مقــداری از 
حجــم اهــدا کننــدگان خــون کاهــش یابــد و در مقطعــی از زمــان 

چالــش هایــی ایجــاد کند.
نهادهــای فرهنگــی و رســانه ای بــه ایــن امــر تاکیــد کــرده انــد و 
ایــن موضــوع مهــم در بیــن مــردم تاحــدودی نهادینــه شــده کــه 

تحــت عنــوان نــذر خــون از آن یــاد مــی کننــد.
ــه تبلیــغ  ــه ایــن امــر مهــم ضــرورت دارد و ب اهتمــام و همــت ب
رســانه ای و البتــه چهــره بــه چهــره نیــاز دارد تــا اینکــه در جامعه 
فراگیــر و بتوانیــم شــاهد امیــدواری بســیاری از بیمــاران نیازمنــد 

بــه خــون باشــیم.
مشــارکت مــردم قطعــا تیــم بهداشــت و درمــان را تنهــا نخواهــد 
گذاشــت امــا چنــد کامــی هــم بــا متولیــان ایــن حــوزه داریــم 
کــه شــرایط را بــرای اهداکننــدگان بیــش از ایــن تســهیل کنند و 
بــا توســعه تجهیــزات و امکانــات شــرایط را بــرای نگهــداری بشــتر 

خــون و فــراوری آن فراهــم ســازند.
اهدا خون مصداقی از انفاق

گســتردگی انفــاق در جامعــه بــه حــدی اســت کــه نمــی تــوان به 
موضــوع یــا مســئله خاصــی ارتبــاط دارد بلکــه آنچــه قادر بــه رفع 
مشــکل جامعــه باشــد آن را مــی توانیم مصداقــی از انفــاق بدانیم

افــراد  بــه  بخشــیدن  زندگــی  در  کــه  خــون  اهــدا 
جامعــه نقــش دارد خــود مصداقــی بــارز از انفــاق اســت.

رئیــس عقیدتــی و سیاســی پدافند هوایــی منطقه مرکزی کشــور 
بــا اشــاره به حضــور مجموعــه از کارکنان ایــن یگان نظامــی و اهدا 
خــون توســط آنــان گفــت: ارتش در صحنــه های مختلــف مردمی 
حضــور داشــته کــه یکــی از ایــن عرصــه هــا، اهــدا خــون اســت.

حجت االســام ســید »جانمراد موســوی« ادامه داد:  در طول ســال 
شــرایط بــرای اهــدا خــون فراهم می شــود و با تعامل بین ســازمان 
اهــدا خــون و مجموعــه پدافنــد هوایی ایــن کار صورت مــی گیرد.

وی بــا بیــان اینکــه کارکنــان نظامی همــکاری و مشــارکت در این 
امــر انســان دوســتانه دارنــد، تصریــح کــرد: کارکنان وظیفــه نیز به 
ایــن موضــوع اهتمــام داشــته و مورد تشــویق و ترغیب قــرار گرفته 
انــد کــه ایــن چنیــن اقداماتــی نمونــه از انفــاق و گذشــت اســت.

رئیــس عقیدتــی و سیاســی پدافند هوایــی منطقه مرکزی کشــور 
ادامــه داد: انســان هــا نســبت بــه همدیگر حــس خوب و مناســبی 
را بــرای رفتارهــای انســان دوســتانه بایــد داشــته باشــند  کــه در 

ســامت جامعــه و هــم ســعادت دنیــا و آخــرت موثــر اســت.
خیرخواهی اصفهانی ها در اهدا خون

مدیــرکل انتقــال خون اســتان اصفهــان گفــت: خیرخواهــی مردم 
ــرای  اســتان اصفهــان در اهــدا خــون کامــا مشــخص اســت و ب

کمــک بــه بیمــاران بــه مشــارکت بیشــتر نیــاز اســت.
ــتان  ــون در شهرس ــال خ ــز انتق ــزود:  مراک ــی« اف ــی فتوح  »عل
هــای نجــف آبــاد، گلپایــگان، خوانســار، شــهرضا و کاشــان و شــهر 

اصفهان در این امر خدمات رسانی می کنند.
ــه اهــدا خــون نیازمنــد هســتند ،  ــا بیــان اینکــه بیمــاران ب وی ب
تصریــح کرد:بــا کاهــش مراجعــات مردمــی بــرای ایــن امــر خیــر 

بــه خدمــت رســانی آســیب مــی زنــد.
 تاثیر کرونا بر اهدا خون

مدیــرکل انتقــال خــون اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه تاثیــر ۵۰ 
درصــدی کرونــا بــر میــزان کاهــش مشــارکت اهــدا خــون گفــت: 
ــردم  ــارکت م ــته مش ــه گذش ــبت ب ــر نس ــال اخی ــن دو س در ای

اســتان اصفهــان ۸ درصــد ازکاهــش داشــته اســت.
وی بــا بیــان اینکــه روزانــه ۱۰۰ نفــر موفــق بــه اهــدا خــون مــی 
شــوند، خاطرنشــان کــرد: بــه مشــارکت و همــکاری بیشــتر مــردم 

در اهــدا خــون بــه ویــژه در جامعــه زنــان نیــاز داریــم.
 تسهیل دسترسی مردم به مراکز انتقال خون

 همانطــور کــه پیــش از ایــن بــه موضــوع دسترســی مــردم اشــاره 
ــه مراکــز انتقــال خــون در  شــد، بایــد بگوییــم کــه دسترســی ب
افزایــش مشــارکت مــردم نقــش دارد و ایــن موضــوع بایــد مــورد 

توجــه ویــژه قــرار گیــرد.
فتوحــی نیــز ایــن مســئله را قبــول دارد و در این باره گفــت: تعداد 
مراکــز انتقــال خــون در اســتان اصفهان کافــی نبــوده و در مناطق 
جنوبــی اســتان نیاز بــه تاســیس و راه اندازی چنین مرکزی اســت.

اهدا خونی؛ نذری متفاوت برای نیاز جامعه
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                                   فعالیت 3۰۰ گلخانه در نجف آباد
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: بیــش از 3۰۰ واحــد گلخانــه در ۸۵ هکتــار زمین های کشــاورزی شهرســتان با 
اشــتغال زایــی مســتقیم 3۰۰ نفــر و اشــتغال زایــی ۱۰۰۰ نفــر بــه شــکل غیــر مســتقیم فعالیــت دارنــد کــه ۷۰ هکتــار آن به کشــت 

ســبزی و صفــی بــه ویــژه فلفــل دلمــه ای اختصــاص دارند.
حســن صالحــی افــزود: خانــم مصطفایــی یکــی تولیــد کننــدگان نمونــه شهرســتان در تولیــد فلفل دلمــه ای اســت که عمده اشــتغال 

خــود را از بانــوان اســتفاده کرده.
صالحــی گفــت:از هــزار تــن فلفلــی کــه ســالیانه در شهرســتان تولیــد مــی شــود، ۹۰ درصــد بــه روســیه و کشــور های حاشــیه خلیــج 

فــارس صــادر می شــود. ایــران، تنهــا ۱۵ درصــد از بــازار منطقــه ای فلفــل دلمــه ای را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اصفهــان از تامیــن 3۰ تــن علوفــه بــرای وحــوش مناطــق تحــت 
مدیریــت حفاظــت محیــط زیســت اســتان توســط ایــن اداره کل خبــر داد.

ایــرج حشــمتی گفــت: ایــن مقــدار علوفــه در ۱۵ روز گذشــته در مناطــق کاه قاضی، موته، قمیشــلو 
و عباس آبــاد تخلیــه شــد.

وی بــا اشــاره بــه تامیــن هزینــه ایــن مقــدار علوفــه از محــل اعتبــارات اســتانی اظهــار داشــت: تامین 
علوفــه وحــوش در مناطــق تحــت مدیریــت حفاظــت محیــط زیســت اســتان ادامــه خواهد داشــت.

حشــمتی افــزود: همچنیــن در راســتای انجــام مســوولیت اجتماعــی نســبت بــه محیــط زیســت، در 
ــن،  ــرون هشــت تُ ــران و ک ــط زیســت در شهرســتان های تی ــن محی ــاه گذشــته از ســوی خیری م
شــاهین شــهر و میمــه پنــج تـُـن، نجف آبــاد پنــج تــن، انــارک ۲/3 تـُـن و شــهر طالخونچــه 3/3 تـُـن 
علوفــه خریــداری  و اهــدا و بــا نظــارت محیــط زیســت اســتان در مناطــق تحــت مدیریــت ایــن اداره 

کل در ۱۵ روز گذشــته توزیــع شــد.
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان همچنیــن بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســه روز 
گذشــته بــا موضــوع مدیریــت خشکســالی در ایــن اداره کل تصریــح کــرد: تامیــن علوفه، آبرســانی در 
مناطــق مــورد نیــاز و الیروبــی، ترمیــم چشــمه ها و آبشــخورها، بصورت مســتمر از دیگــر فعالیت هایی 
اســت کــه بــا جدیــت توســط ایــن اداره کل در حــال انجــام اســت. اســتان اصفهــان دارای یــک اثــر 
طبیعــی ملــی، ســه پــارک ملــی، پنــج پناهــگاه حیــات وحــش، چهــار منطقــه حفاظــت شــده، ۱۱ 

منطقــه شــکار ممنــوع و یــک تــاالب بین المللــی اســت.

مناطــق حفاظــت شــده و شــکار ممنــوع اســتان اصفهــان بــا اســتناد بــه تعاریــف منــدرج در متــن 
قوانیــن مربوطــه، یــک زیســت بــوم طبیعــی فعــال اســت کــه پشــتوانه حفاظــت از ذخایــر طبیعــی 

کشــور محســوب می شــود و هرگونــه برداشــت و شــکار در آنهــا ممنــوع اســت.

تامین 3۰ تن علوفه برای وحوش مناطق حفاظت شده اصفهان

عبدالوهــاب ســهل آبــادی، طــی دیــدار خــود بــا فرمانــدار ویــژه شهرســتان و ابوترابــی نماینــده 
مــردم شهرســتان در مجلس شــورای اســامی و تنی چنــد از صنعتگران و بازرگانان شهرســتان 
بــر ایجــاد راهکارهــای قانونــی الزم جهــت گســترش اختیــارات اتــاق بازرگانــی غرب اســتان در 
نجــف آبــاد و تفویــض اختیــارات بیشــتر بــه خانــه صنعــت معــدن شهرســتان تاکیــد کردنــد. 
در ایــن نشســت مهنــدس راعــی، ضمــن اشــاره مبســوط بــه دغدغــه هــای تولیدکننــدگان، 
صنعتگــران، معــدن داران و کشــاورزان شهرســتان بــا اشــاره به پتانســیل هــای بالفعــل و بالقوه 
۱۲ شــهرک و ناحیــه صنعتــی شهرســتان و حضــور تســبیح وار۱۸۰۰ واحــد صنعتــی فعــال از 
جملــه بالــغ بــر یکصــد و پنجــاه واحــد صنعتــی دانــش بنیــان در شهرســتان، خواســتار حمایت 
موثــر از صنعــت در ســال مزیــن بــه عنــوان »تولید، پشــتیبانی هــا، مانــع زدایی هــا« گردیدند. 
ــال  ــی فع ــاق بازرگان ــاد ات ــرورت ایج ــر ض ــه ب ــتان در ادام ــورای اداری شهرس ــس ش رئی
شهرســتان و اعطــای اســتقال کامــل بــه آن بــه منظــور کمــک موثــر تــر بــه چرخــه تولیــد و 
صــادرات تاکیــد نمودنــد و ضمــن تصریــح موکــد بــر حمایــت قاطــع فرمانــداری جهــت ایجــاد 
ــدگان  ــع و تولیدکنن ــان صنای ــا صاحب ــذاران ب ــرمایه گ ــن س ــر مابی ــی موث ــای ارتباط ــل ه پ
شهرســتان؛ خواســتار اعطــای مجوزهــای مــورد نیــاز تولیدکننــدگان شهرســتان بــه منظــور 

ــد. ــر اداری گردیدن ــد و دســت و پاگی کاســتن از فرایندهــای بروکراســی زائ

دیدار فرماندار ویژه شهرستان با رئیس خانه صنعت و معدن ایران  
ــو،  ــامل هل ــتانی ش ــای تابس ــن میوه ه ــه ۲۲۵۰ ت ــک ب ــال نزدی ــود امس ــی می ش پیش بین

ــود. ــت ش ــتان برداش ــات شهرس ــاس از باغ ــو و گی ــلیل، زردآل ش
در ســال زراعــی جــاری، ۲۰۰هکتــار از باغــات شهرســتان بــه هلــو و شــلیل اختصــاص پیــدا 
ــن  ــول از ای ــن محص ــت، ۱۵۰۰ت ــل برداش ــان فص ــا پای ــود ت ــی می ش ــه پیش بین ــرده ک ک
باغــات برداشــت شــود. ارقــام عمــده هلــوی شهرســتان شــامل زعفرانــی، بلخــی، انجیــری و 

ــا، ســان گلــد و ردگلــد اســت. ارقــام شــلیل شــامل کیوت
در محصــول زردآلــو نیــز ۱۲۰هکتــار بــه کشــت ایــن محصــول اختصــاص دارد کــه بــا توجــه 
بــه بــارور بــودن ۷۵درصــد ایــن باغــات، امســال بیــش از ۵۰۰تــن زردآلــو شــامل ارقــام نــوری، 

کتانــی، آصفــی، شــکر پــاره و قیســی برداشــت شــود.
در حــال حاضــر، ۱۵۰هکتــار از باغــات شهرســتان بــه کاشــت درخــت گیــاس اختصــاص داده 
شــده کــه امســال پیش بینــی می شــود نزدیــک بــه ۶۵۰تــن محصــول شــامل ارقــام تکدانــه، 

قاهــری و آزادی از ایــن باغــات برداشــت شــود.
ــات  ــار از باغ ــش از 3۲۰۰هکت ــالی، بی ــرایط خشک س ــداوم ش ــل ت ــه دلی ــر ب ــال حاض در ح

ــوند. ــانی می ش ــر آبرس ــا تانک ــاد، ب ــتان نجف آب شهرس

برداشت 225۰تن میوه تابستانه در نجف آباد

طــی پژوهشــی کــه نتایــج آن ســال۹۹ در مجلــه علــوم آب و خــاک دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 
چــاپ شــده، دشــت نجــف آبــاد بــا نــرخ ســالیانه حــدود ۷ســانتیمتر، طــی چهــار ســال گذشــته 

حداقــل 3۰ ســانتی متــر فرونشســت داشــته اســت.
در ایــن طــرح پژوهشــی کــه توســط کــورش شــیرانی، مهــرداد پســندی و بابــک ابراهیمــی انجام 
گرفتــه، در پردازشــی نــوع دیگــری از داده هــا، متوســط ســالیانه فرونشســت دشــت زمین، شــش 
و هفــت دهــم ســانتیمتر و مجمــوع فرونشســت چهــار ســاله، ۴۱ ســانتیمتر اعــام شــده اســت.

 نتایــج ایــن یــک پژوهــش نشــان می دهــد کــه بیشــترین جابه جایی  هــای رخ داده مربــوط بــه 
شــهرهای تیرانچــی، کوشــک، قهدریجــان، گلدشــت و فاورجــان اســت کــه داده  هــای ترازیابــی 

دقیــق نیــز آن  را تأییــد می  کنــد.
ــوب،  ــاد، در جن ــی  نجــف آب ــت ســطح آب هــای زیرزمین ــزان اف ــن طــرح، بیشــترین می در ای

ــه ثبــت رســیده اســت. شــرق و شــمال ایــن شــهر ب

فرونشست 3۰سانتی متری دشت نجف آباد

ادامه از صفحه 1
همزمــان بــا عیــد ســعید قربــان، کشــتارگاه نجــف آبــاد ضمــن پذیرایــی از ســاعت ۶صبــح بــا حضور 
ناظــران شــرعی و ناظــران بهداشــتی بــه شــهروندان در جهــت ذبــح دام  و ادای نــذر ایشــان خدمــت 

رســانی نمــود. در ایــن روز  ۴۵۰ رأس گوســفند ، ۸ راس گاو و یــک قطعــه شــترمرغ  ذبــح شــدند.
ذبــح دام در کشــتارگاه در خصــوص کاهــش خطــرات ناشــی از انتقــال بیمــاری هــای قابــل ســرایت  

بیــن انســان و دام و ضــرورت پیشــگیری از ایــن بیمــاری هــا موثرمــی باشــد.

 بــه شــهروندان توصیــه مــی شــود جهــت رعایــت مســائل و مــوارد بهداشــتی و جلوگیــری از انتقــال 
بیماریهــای مشــترک دام و انســان ، ذبــح دام  خویــش  را در کشــتارگاه انجــام دهنــد و از ذبــح آن در 

منــزل، معابــر  و اماکــن دیگرخــوداری نماینــد.
 شــایان ذکــر اســت  تمهیــدات و اقدامــات خاصــی  نظیــر پیشــگیری موثــر بــا پیــش ســرد، انجــام 

عملیــات سمپاشــی و ضدعفونــی انجــام شــده اســت .
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موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد به مناسبت روز مباهله
امروز روز احمد و تثبیت مرتضاست

در دست مهر دست خدا، دست مجتبی است
وآن نازدانه ای که در آغوش مصطفی است
باشد حسین فاطمه، سلطان قلب هاست

وآن بانویی که چرخ به تعظیم او خم است
خیرالنسای عالم و بانوی مریم است

روز مباهله گرامی باد

رونمایی از »عفاف و حجاب« در تابلوهای فرهنگ شهروندی

ــاد، در  چهــل و هشــتمین ســری از مجموعــه طرح هــای تابلوهــای فرهنــگ شــهروندی نجف آب
قالــب ۸ طــرح مختلــف و متفــاوت، بــه انعــکاس اهمیــت و جایــگاه عفــاف و حجــاب اختصــاص 

پیــدا کــرده اســت.
ــای  ــا طرح ه ــی ب ــال جایگزین ــهر در ح ــه ش ــد نقط ــش از یکص ــه در بی ــا ک ــن تابلوه در ای
ــم  ــرل چش ــا کنت ــا، ب ــد »حی ــی مانن ــتند، از عناوین ــات هس ــوع انتخاب ــا موض ــل ب ــری قب س
ــِگ  ــن رن ــادگی، زیباتری ــد«، »س ــن درس می گیرن ــاب م ــران، از حج ــود«، »دیگ ــاز می ش آغ

خداســت«، »حیــا، جامعــه را ســالم نگــه مــی دارد«، »بــا حجــاب، ایمن تــر هســتیم«، »حجــاب، 
خانــۀ دل را روشــن نگــه مــی دارد«، »پوششــم را بــا علــم انتخــاب کــرده ام« و »حجــاب، نشــاِن 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــژه اس ــی وی ــای گرافیک ــار طرح ه ــت« در کن ــن اس ــار م افتخ
۲۱تیــر، ســالگرد کشــتار معترضــان مســجد گوهرشــاد بــه طــرح کشــف حجــاب رضاخــان در 

ــذاری شــده اســت. ــاف و حجــاب نام گ ــوان روز عف ــه عن ســال ۱3۱۴، ب


