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خبر کوتاه

بارش 27 میلیمتری در نجف آباد
آســیه آقایــی، کارشــناس پیــش بینــی آب و هــوای اداره کل هواشناســی اســتان اصفهــان گفــت: طبــق نقشــه های هواشناســی 
جــوی ناپایــدار تــا اواســط هفتــه بــر روی اســتان اصفهــان اســت کــه در اکثــر مناطــق وضعیــت جــوی بــه صــورت صــاف تــا 
ــژه در جنــوب و جنــوب شــرق گاهــی  ــه وی ــاد ب ــاد نســبتا شــدید پیش بینــی  می شــود. وزش ب ــری و گاهــی وزش ب کمــی اب
شــدید و همــراه بــا گــرد و خــاک و کاهــش دیــد خواهــد بــود و دمــای هــوا در اکثــر مناطــق 1 تــا 3 درجــه کاهــش می یابــد.

ــر، دهــق  ــاد 22 میلی مت ــت: نجف آب ــای گذشــته در اســتان داشــته ایم، گف ــی را در روزه ــای خوب ــان اینکــه بارش ه ــا بی وی ب
٩.٩، علویجــه ٧، زریــن شــهر ٧.٨  میلــی متــر، دوکیلومتــر باالتــر از پــل راه آهــن ۶.٨ دهــم میلــی متــر، مبارکــه 2.۴ دارای 

ــد. ــا بوده ان ــترین بارش ه بیش

بارش های اخیر موجب رانش 
زمین در پشتکوه فریدونشهر شد

منصــور شیشــه فروش، مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
اخیــر در منطقــه پشــتکوه  بارش هــای  اصفهــان گفــت: 
ــار  ــه رودب فریدونشــهر باعــث رانــش زمیــن، در مســیر رودخان
و ایــن رودخانــه بــه دلیــل ریــزش کــوه و باالرفتــن ســطح آب 
ــار خالــی از ســکنه  مسدودشــد. گفتنــی اســت روســتای رودب
اســت و ایــن رودخانــه حوالــی روســتا واقــع شده اســت. 
ــتانی و  ــه کوهس ــه ب ــا توج ــه ب ــن حادث ــد از ای ــت: بع وی گف
ــرای  ــی ب ــی و عملیات ــم فن ــه، تی ــودن منطق ــور ب صعب العب
ــن دســت از  ــق پایی ــی از مناط ــر احتمال ــع خط ــی و رف ارزیاب
طریــق بالگــرد بــه منطقــه اعزام شــدند. بــا توجــه بــه گــزارش 
هواشناســی اســتان اصفهــان، ســقوط اشــیا از ارتفــاع، احتمــال 
شکســتن درختــان کهن ســال، احتمــال خســارت به ســازه های 
موقــت و آســیب بــه صنایــع حســاس بــه گردوخــاک و کاهــش 
دیــد افقــی و کاهــش کیفیــت هــوا و اختــال در محورهــای در 

ــی و شــرقی اســتان اصفهــان وجــوددارد. نیمــه جنوب

یادواره شهدای مدافع حرم

بــه مناســبت 1٨ مــرداد مــاه ســالگرد شــهادت شــهید محســن 
حججــی کــه روز ملــی شــهدای مدافــع حــرم نامگــذاری شــده 
اســت، یــادواره شــهدای مدافــع حــرم در یادمــان شــهدای نجف 
ــاد برگــزار شــد. در طــی ایــن مراســم جمعــی از مســئولین  آب

شهرســتان نجــف آبــاد و خانواده هــای معظــم شــهدای مدافــع 
ــی  ــن حجج ــام محس ــهید واالمق ــواده ش ــه خان ــرم از جمل ح
حضــور داشــتند. گفتنــی اســت ایــن مراســم همــراه بــا اقامــه 

سیالب های اخیر اصفهان بیش از نمــاز مغــرب و عشــا بــود.
200 میلیارد ریال خسارت در پی داشت

منصــور شیشــه فروش، مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
ــان  ــتان اصفه ــای اس ــیاب ها و تندباده ــت:. س ــان گف اصفه
ــت. و  ــارت ایجادگرده اس ــال خس ــارد ری ــش از 200 میلی بی
ــه تعــدادی از واحدهــای  ــه خســارت واردشــده ب ــا توجــه ب ب
ــرای  ــر ب ــم امدادگ ــت تی ــکونی، هف ــازل مس ــاری و من تج
ــی  ــن در بخش های ــد.  همچنی ــراد رفته ان ــن اف ــه ای ــک ب کم
ــز رخ داده اســت  ــرد و خــاک نی ــان گ ــاد طوف ــع نجف آب از تواب
ــازه های  ــا، س ــی از کانکس ه ــه برخ ــارت هایی ب ــث خس و باع
ــن  ــتای تیک ــت. روس ــی شده اس ــای تبلیغات ــت و تابلوه موق
ــه مناطــی اســت  ــگان  و سنگ ســفید خوانســار از جمل گلپای

ــت ــارت واردشده اس ــازل خس ــی از من ــه برخ ــه ب ک

  خاکسپاری عباس ُمنتجم 
شیرازی از هنرمندان قدیمی در اصفهان

سرپرســت معاونــت امــور هنــری و ســینمایی: پیکر ایــن هنرمند 
فقیــد در قطعــه نــام آوران آرامســتان بــاغ رضــوان اصفهــان بــه 
ــد 1312 در شــیراز  خــاک ســپرده می شــود.این هنرمنــد متول
کــه ســابقه حضــور در دفــاع مقــدس را نیــز داشــت روز گذشــته 

در ســن ٨٧ ســالگی در اصفهــان چشــم از جهــان فروبســت.

سوگواره جلوه های عاشورایی 

به مناسبت 18 مرداد ماه سالگرد شهادت شهید محسن حججی، روز ملی شهدای مدافع حرم 

ســید حســن لوح موســوی، رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی شهرســتان نجف آبــاد بــا اشــاره بــه برنامه هــای 
ــورایی  ــای عاش ــوگواره جلوه ه ــت: س ــر گف ــرم و صف ــاه مح م
ــری  ــه همــت عکاســان خب ــام محــرم و ب ــا ای ــان ب ــه همزم ک
برگزارمی شــود، یکــی از رویدادهــای فرهنگــی و هنــری اســت 
ــن  ــهادت و تبی ــار و ش ــگ ایث ــال فرهن ــور انتق ــه منظ ــه ب ک

انجام می شــود. عاشــورایی  عبرت هــای 
ــت برنامه هــای  ــا محوری ــداد ب ــن روی لوح موســوی ادامــه داد: ای
مــاه محــرم بــوده و نمایشــگاهی از عکس هــای ایــن مراســم ها 
برگــزار و از برترین هــا تجلیــل می شــود. همچنیــن بهره گیــری 
از ظرفیــت هنــر بــرای انتقــال فرهنگ هــای نــاب اســامی مورد 
ــا  ــامی ب ــاد اس ــگ و ارش ــت و اداره فرهن ــه قرارگرفته اس توج
اســتفاده از اهالــی فرهنــگ و هنر بــه این موضوع پرداخته اســت. 

وی بــا اشــاره بــه ظرفیت فعــال موجــود در کانون هــای فرهنگی 
و هنــری مســاجد خاطرنشــان کرد: ایــن مراکــز نیــز در ماه هــای 
ــا  محــرم و صفــر برنامه هایــی در عرصــه فرهنــگ عاشــورایی ب

هــدف انتقــال فرهنــگ نــاب اســامی، برگزارمی کننــد. 
ــاد  ــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجف آب رئیــس اداره فرهن
از برگــزاری مســابقات کتابخوانــی، تولیــد محتــوای فرهنگــی و  
هنــری و اســتفاده از فضــای مجــازی بــرای انتشــار پیام عاشــورا، 
ــات  ــورایی و تبلیغ ــای عاش ــوگواره ه ــخنرانی و س ــات س جلس
ــگ  ــوزه فرهن ــای ح ــر فعالیت ه ــه از دیگ ــرد ک ــام ب ــی ن محل
ــام  و هنــر ایــن منطقــه در عرصــه قیــام امــام حســین)ع( و ای

ــد. ــر می باش ــرم و صف مح
سمیه شریعتی
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                                                                            دستگیری سارق موتورسیکلت
ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی، فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجف آبــاد گفــت: ماموران گشــت فرماندهــی انتظامی شهرســتان 
نجف آبــاد در حیــن گشــت زنی هدفمنــد و فعــال در ســطح شــهر بــه یــک راکــب موتورســیکلت کــه در حــال پرســه زنی بــد 
مشــکوک شــده و بــرای بررســی وارد عمــل شــدند. راکــب بــا دیــدن مامــوران قصــد متــواری شــدن را داشــت وبــا هوشــیاری و 
اقــدام بــه موقــع مامــوران دستگیرشــد. وی ادامــه داد: در بررســی های اولیــه مشخص شــدکه موتورســیکلت مســروقه و راکــب 
هــم از ســارقان ســابقه دار اســت. متهــم بعــد از بازجویــی بــه 5 فقــره ســرقت موتورســیلکت در شهرســتان اعتراف کرده اســت. 
ــود،  ــه انجام می ش ــایل نقیل ــکان وس ــهل انگاری مال ــل س ــه دلی ــرقت ها ب ــیاری از س ــان کرد: بس ــری خاطرنش ــان گوه در پای
لــذا الزم اســت اشــخاص موتورســیلکت خــود را بــدون قفــل و زنجیــر و تجهیــزات ضدســرقت در معابــر رهانکننــد و نســبت بــه 

هشــدارها و آموزش هــای پلیــس را در ایــن زمینــه جــدی بگیرنــد و بــا مشــاهده هرگونــه مــورد مشــکوک را اطــاع دهنــد.

بــه مناســبت 1٨ مــرداد ماه ســالگرد شــهادت شــهید محســن 
حججــی و  روز ملــی شــهدای مدافــع حــرم و بــه یاد ، شــهدای 
مدافــع حــرم تیــپ فاطمیــون دعای ندبــه در یــادواره شــهدای 

مدافــع حــرم در یادمــان شــهدای نجــف آبــاد برگــزار شــد. این 
مراســم از شــبکه یــک ســیما و صــدا و ســیمای مرکــز اصفهان  

پخش مســتقیم شــد. 

مراسم دعای ندبـه
درخشش تکواندوکاران نجف آباد 

در لیگ پومسه کشور

ــلمانی زاده  ــه س ــری فهمی ــه مربیگ ــاد ب ــه کاران نجف آب پومس
بــه صــورت تیمــی در رقابت هــای لیــگ دســته یــک پومســه 
کشــور موفــق بــه کســب مقــام ســوم تیمــی و همچنین کســب 
دو مــدال نقــره، و 2 مــدال برنــز و 1 مــدال طــا انفــرادی و نیــز 

۶ مــدال برنــز تیمــی شــدند. مقام هــای کســب شــده: 
زهــره افضــل - رده ۴1 تــا 50 ســال - مــدال طــا تیمــی و رده 

۴1 تــا 50 ســال مــدال نقــره انفــرادی
نگیــن پورمحمــدی ـ زیــر 12 ســال مــدال نقــره انفــرادی و ـ 

زیــر 1۴ ســال مــدال برنــز تیمــی
نســترن ســادات جبلــی ـ 15 تــا 1٧ ســال مــدال برنــز انفرادی 

و  15 تــا 1٧ ســال مــدال برنــز تیمــی
معصومه خسروی ـ زیر 1۴ سال مدال برنز تیمی

فاطمه حجتی ـ زیر 1۴ سال مدال برنز تیمی
مینا سلمانی ـ 1٨ تا 30 سال مدال برنز تیمی
سحر باستانی ـ زیر 12 سال مدال برنز انفرادی

نرگس غامی ـ زیر 1۴ سال مدال برنز تیمی
مونس هاشمی ـ 1٨ تا 30 سال مدال برنز تیمی

تغذیه رایگان دانش آموزان مناطق محروم

 آماده سازی زیرساخت کاالبرگ 
الکترونیکی زمان بر است

ابوالفضــل ابوترابــی نماینــده مــردم نجف آبــاد، تیــران و کــرون 
در مجلــس شــورای اســامی در خصــوص کاربــرگ الکترونیکی 
گفــت: در قانــون بودجــه ســال 1۴01 و حــذف ارز ترجیحــی 
مشــروط بــه ارائــه کاالبــرگ الکترونیکــی و همچنیــن تعییــن 
قیمت هــا بــرا اســاس شــهریور ســال 1۴00 شــد و مابه التفــاوت 
قیمت هــا توســط دولــت بــه فروشــنده پرداخت می شــو و 
ایــن شــبیه بــه اقداماتــی اســت کــه در کشــورهای اروپایــی و 
کشــورهای ماننــد آمریــکا و روســیه اتفاق افتاده اســت و رایانــه 

ــود.  ــردم پرداخت می ش ــه م ــتقیم ب مس
ــی  ــد از تمام ــده 30 درص ــای انجام ش ــاس پیش بینی ه ــر اس ب
ــد  ــاق می ش ــی قاچ ــن خوراک ــدم، دارو، روغ ــد گن ــام مانن اق
ــردم  ــه م ــتقیم ب ــه طورمس ــد ب ــه بای ــل یاران ــن دلی ــه همی ب
ــه  ــه ب ــت یاران ــرا پرداخ ــده، زی ــه واردکنن ــه ب ــود ن پرداخت ش
واســطه ها باعــث رانــت و فســاد می شــود کــه غیرقابــل رصــد 
ــن  ــه کمتری ــیوه ایی اســت ک ــن ش ــال ای ــن ح اســت و در عی

ــد. ــورم را ایجادمی کن ت
ــر  ــه زی ــاز ب ــی نی ــرگ الکترونیک ــاد کاالب ــه داد: ایج وی ادام
ــا  ــت ام ــن کار اس ــام ای ــال انج ــت در ح ــاخت دارد و دول س
ــت فرصــت  ــه دول ــد ب ــر اســت و بای ــزرگ زمان ب ــدام ب ــن اق ای
ــا  ــک ی ــرف ی ــک ظ ــده نزدی ــه وی در آین ــه گفت ــود. ب داده ش
دو مــاه دیگــر زیرســاخت کاالبــرگ الکترونیکــی ایجــاد شــده 
و در اختیــار مــردم قرارمی گیــرد و در گام نخســت ایــن 
تصمیم گیــری بــرای یارانــه دارو و نــان اقدامــات قابــل توجهــی 

صــورت کرفته اســت. 
زهرا طاهری

ــر  ــامت وزی ــی و س ــاون تربیت بدن ــتاری فر، مع ــادق س ص
ــان  ــارد توم ــرد: 1،150 میلی ــرورش اظهارک ــوزش و پ آم
ــدارس  ــگان در م ــه رای ــرح تغذی ــرای ط ــرای اج ــار ب اعتب
ــتان های  ــه اس ــت. ک ــی شده اس ــروم پیش بین ــق مح مناط
برخــوردار از ایــن طــرح بایــد در خصــوص نظــام توزیــع بــه 
وزارت آمــوزش و پــرورش کمک کننــد و جهــاد کشــاورزی 
منظــور  ایــن  بــه  را  ســردخانه هایی  و  ماشــین آالت 

ــد.  ــاص ده اختص
وی ادامــه داد: ایــن طــرح از ســال 13٨٩ متوقــف شــده بود 
ــی  ــای تغذیه ای ــاش می شــود نیازه ــا شــروع مجــدد ت و ب
ــردد و بخشــی از  ــن گ ــوزان مناطــق محــروم تامی دانش ام
منابــع مالــی ایــن طــرح از ســوی قــرارگاه امــام حســین)ع( 

ــود.  ــن می ش تامی
الهام شهریاری

به مناسبت روز ملی بزرگداشت شهدای مدافع حرم و به یاد شهدای مدافع حرم تیپ فاطمیون
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی
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شماره 162 

4
خبر کوتاه محکومیت یک میلیارد ریالی برای مرکز غیر مجاز طب سوزنی

ــاد از  ــرات حکومتــی اســتان اصفهــان گفــت: پلیــس امینــت عمومــی شهرســتان نجف آب ــر کل تعزی علی اکبــر مختــاری، مدی

ــب  ــا کس ــد و ب ــوز مطلع ش ــدون مج ــی  و ب ــورت غیرقانون ــکونی به ص ــزل مس ــک من ــی در ی ــور درمان ــردی در ام ــت ف فعالی

اجــازه از دادســتان منــزل را بازرســی و محــل پلمــپ و دســتگاه های موجــود توقیف شــد و شــخص مذکــور بــه یــک میلیــارد 

ــال جریمــه محکوم شــد.  ــون ری و دویســت و شــش میلی

کشف 23 دستگاه ماینر قاچاق 

ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی، فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
ــی  ــروی انتظام ــی نی ــوران فرمانده ــت: مام ــاد گف ــف آب نج
ــا انجــام اقدامــات هوشــمندانه و فنــی  ــاد ب شهرســتان نجف آب
از راه انــدازی یــک مزرعــه اســتخراج ارز دیجیتــال مطلع شــده 
ــس از  ــد. پ و بررســی موضــوع را در دســتورکار خــود قراردادن
تکمیــل تحقیقــات و هماهنگــی بــا مرجــع قضایــی در بازدیــد 
از یــک منــزل مســکونی 23 دســتگاه ماینــر قاچاق بــه ارزش 5 
میلیــارد ریــال کــه در حــال اســتخراج ارز دیجیتال بود، شــدند.

در رابطــه بــا ایــن پرونــده یــک متهــم دســتگیر و بــه مراجــع 
قضایــی معرفــی گردیــد.

وی بیــان کــرد: مبارزه بــا اســتخراج غیرمجاز ارزهــای دیجیتال 
ــراردارد و  ــی ق ــروی انتظام ــتور کار نی ــتمر در دس ــور مس به ط
شــهروندان چنانچــه از فعالیــت غیرمجــازی در اینزمینــه مطلع 
هســتند از طریــق شــماره 110 بــه پلیــس اعام نماینــد.

بررســی های هــرم ســنی جمعیــت در اســتان اصفهــان نمایانگــر 
ایــن اســت کــه گســتردگی هــرم بــه نفــع گــروه هــای ســنی 
ــراد  ــش اف ــا افزای ــت اســتان ب ــا 35 ســال اســت و جمعی 30 ت
ــنی  ــای س ــر گروه ه ــبت دیگ ــه نس ــاله ب ــا ۶۴ س ــن 30 ت بی
مواجــه شــده اســت کــه مرحلــه میانســالی نامیده می شــود کــه 
ــد. ــال داشته باش ــه دنب ــت را ب ــری جمعی ــاله پی ــد مس می  توان

جمعیت شناســی یکــی از رشــته های مهــم علوم اجتماعــی 
ــی و  ــائل جمعیت ــناخت مس ــی در ش ــش مهم ــه نق ــت ک اس
سیاســت گذاری و برنامه  ریــزی اجتماعــی، اقتصــادی و جمعیتــی 
ــوزش و  ــمگیری در آم ــوالت چش ــر تح ــای اخی دارد. در دهه ه
مطالعــات  و  انجام گرفته اســت  جمعیت شناســی  پژوهشــت 
ــر یافته اســت.  ــی تغیی ــات تحلیل ــه مطالع ــی ب ــا توصیف از صرف
در ســال های اخیــر بســیاری از کشــورهای دنیــا دیــد مثبتــی 
بــه افزایــش جمعیــت داشــته اند و سیاست گذاری هایشــان 
ــد. در  ــش برده ان ــت پی ــش جمعی ــویق افزای ــمت تش ــه س را ب
ــت از  ــت و حمای ــی جمعی ــرح جوان ــال 13٨5 ط ــران از س ای
خانــواده از شــورای نگهبــان گــذر کــرده و بــه تصویــب رســید.

ــرخ رشــد  ــر اســاس سرشــماری جمعیتــی در ســال 13٩5 ن ب
ــرخ  ــا ن ــادی ب ــه زی ــه فاصل ــت ک ــران 0/٩٧ اس ــت در ای جمعی
مطلــوب دارد. عوامــل متعــددی در کاهــش نــرخ رشــد جمعیت 
ــواده  ــر نگــرش خان ــل فرهنگــی و تغیی ــد عوام ــر دارد مانن تاثی
نســبت بــه ازدواج و فرزنــدآوری، عوامل اقتصادی و معیشــتی و ...

کــه در چنــد ســال گذشــته نــرخ ازدواج و فرزنــدآوری به شــدت 
ــاروری  ــرخ ب ــز ن ــان نی ــتان اصفه ــت و در اس ــش یافته اس کاه
ــی  ــاروری کل ــطح ب ــه س ــان می دهد ک ــال ٩٩ نش 1/۴٩ در س
در اصفهــان پاییــن اســت. بــا تصویــت قانــون جوانــی جمعیــت 
و حمایــت از خانــواده، خانــواده در اولیــت قرارگرفته اســت 
زمینه هــای  در  تســهیاتی  هــدف  همیــن  راســتای  در  و 
ــت.  ــی در نظرگرفته شده اس ــاد اجتماع ــن نه ــرای ای ــف ب مختل
می تــوان گفــت رشــد جمعیــت کاهش یافتــه و نــرخ متولدیــن 
ــر 15  کــم شده اســت و انتظــار مــی رود در آینــده جمعیــت زی

ــه  ــت ک ــی اس ــه گفتن ــد البت ــان می ده ــی را نش ــال کاهش س
ــا  ــوع فع ــن موض ــت و ای ــی اس ــور منف ــت کش ــد جمعی رش
خیلــی خطرنــاک نیســت و در همیــن راســتا برنامه هــای 
ــروه ســنی  ــای جــوان گ ــرای زوج ه ــت ب تشــویق رشــد جمعی
می دهــد  نشــان  پیش بینی هــا  اســت.  موثــر  تــا ۴0   25
ــط  ــور متوس ــه ط ــت ب ــد از جمعی ــا ٧0 درص ــن ۶۶ ت ــه بی ک
در ســال های آینــده بیــن 15 تــا ۶۴ ســال خواهندبــود و 
ــکاری  ــر آش ــده تغیی ــی آین ــای زمان ــبت در دوره ه ــن نس ای
نخواهدداشــت امــا از لحــاظ ترکیــب ســنی تغییــرات اساســی 
ــنی در کل  ــه س ــش میان ــه افزای ــه ب ــا توج ــت و ب خواهدداش
جمعیــت، بــا ســالخورده شــدن نیــروی کار روبــرو خواهیم شــد.

ــنی  ــوی س ــرات الگ ــم تغیی ــاخص های مه ــر از ش ــی دیگ یک
جمعیــت، درصــد جمعیــت بــاالی ۶0 ســال در کشــور 
ــی  ــور فزاینده ای ــه ط ــی ب ــق پیش بین ــد طب ــن درص ــت. ای اس
ــی  ــت های جمعیت ــر سیاس ــن اگ ــت. بنابرای ــش خواهدیاف افزای
گروه هــای ســنی  در  رشــد  انتظــار  برســد،  نتیجــه  بــه 
تــا ســال 1۴20 خواهیم داشــت. را  نوجوانــان  و  کــودکان 

بایــد بــا مدیریــت صحیــح و کارآمد در کشــور بحران ســالمندی 
جمعیــت را بــه فرصــت تبدیــل کــرد و همچنیــن با بسترســازی 
مناســب در کشــور و جــذب نیــروی جوان به کشــور در راســتای 
عــدم مهاجــرت می تــوان موجــب تبلــور جمعیتــی شــد. 
احمد شریعتی

تورم میان سالی در کمین اصفهان

شهید حججی، حجت خدا در 
مقابل چشم همگان شد

ــع  ــهدای مداف ــت ش ــاه روز بزرگداش ــا 1٨ مردادم ــان ب همزم
حــرم و همزمــان بــا پنچمیــن ســالگرد شــهادت شــهید 
بهزیســتی  کل  مدیــر  نصــر،  ولی الــه  محســن حججــی، 
اصفهــان بــه همــراه جمعــی از معاونیــن خــود و رئیــس 
اداره بهزیســتی شهرســتان نجف آبــاد، علیرضــا قناعتــکار 
وتعــدادی از کارشناســان اداره بهزیســتی در منــزل شــهید بــه 
دیــدار خانــواده ایــن شــهید رفتنــد و بــا والدیــن ایــن شــهید 

دیدارکردنــد. 
ولی الــه نصــر بــه ســخن رهبــر کــه فرمونــد: شــهید حججــی 
ــاره کرد و  ــد، اش ــگان ش ــم هم ــل چش ــدا در مقاب ــت خ حج
گفــت عــزت و ســربلندی ایــن شــهید نشــانه اخاص وی اســت 
ــک  ــاله را ی ــی، راه صدس ــوان جوان ــی در عنف ــهید حجج و ش
شــبه طــی کــرد و بــه درجاتــی از اخــاص و معنویــت رســید. 

همایش تخصصی فروش اینترنتی صنایع دستی 

علیرضــا حبیبــی، رئیــس اداره میراث فرهنگــی، گردشــگری 
برگــزاری  از  نجف آبــاد  شهرســتان  صنایع دســتی  و 
همایــش تخصصــی فــروش بهینــه اینترنتــی صنایــع 
ــی و  ــوان دهکــده جهان ــا عن ــدات خانگــی ب دســتی و تولی
بازارچــه صنایــع دســتی خبــرداد. ایــن همایــش تخصصــی 
ــتی  ــگری و صنایع دس ــی، گردش ــط اداره میراث فرهنگ توس
ــی،  ــازمان فرهنگ ــکاری س ــکاری هم ــا هم ــتان و ب شهرس
ــرای  ــل فرهنگ س ــهرداری در مح ــی ش ــی و ورزش اجتماع
شــهید محمــد منتظــری برگزارشــد.  یکــی از اهــداف مهــم 
ایــن همایــش تــاش بــرای ارتقــا فعالیــت نویــن هنرمنــدان 
ــردن بســتر مناســبی  ــن فراهم ک ــع دســتی و همچنی صنای

ــات و  ــادل اطاع ــی اســت و تب ــرای کســب و کار اینترنت ب
تجربیــات افــراد کــه در بخش هــای دیگــری ماننــد حــوزه 
بــرای  می توانــد  هســتند  فعــال  اینترنتــی  بازرایابــی 

ــد. ــن هــدف نقــش مهمــی را ایفاکن ــه ای رســیدن ب
کارهــای  و  کســب  حــوزه  اســاتید  همایــش  ایــن  در 
ــع  ــندگان صنای ــدان و فروش ــی از هنرمن ــی و جمع اینترنت
دســتی حضورداشــتند و در مــورد روش هــای نویــن کســب 
ــن  ــدرن و همچنی ــی م ــت بازرایاب ــی و مدیری و کار اینترنت
ــتی و  ــع دس ــی صنای ــه اینترنت ــروش بهین ــای ف راهکاره
ــد. ــر پرداختن ــادل نظ ــو و نب ــه گفتگ ــی ب ــدات خانگ تولی
سمیه طالب
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                                                                    اتمام عمده عملیات اجرایی جاده چادگان-تیران تا قبل از فصل سرما
قاری قــران، مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان: در حــوزه راه ســازی شهرســتان چــادگان، دو بانــده شــدن محــور اصلــی از 
ســمت تیــران بــه چــادگان از پروژه هــای حائــز اهمیــت اســت، طــول ایــن مســیر بالــغ بــر 31 کیلومتــر اســت کــه در دو حــوزه تیران 

و چــادگان واقــع شــده و دارای ترافیــک عبــوری بــاال اســت.
در ســنوات گذشــته دو فــاز از پــروژه در حــوزه چــادگان تکمیــل شــد و فــاز 5 و نیــم کیلومتــری آن کــه آخریــن بخــش در حــوزه 
ــا قبــل از آغــاز فصــل ســرما عمــده  چــادگان محســوب می شــود از ســال 1۴00 شــروع و در حــال اجــرا اســت کــه امیدواریــم ت

عملیــات ایــن پــروژه بــه اتمــام برســد.

مراسم عزاداری حسینی  قرار 
دوستی با حضور کودکان

مراســم عــزاداری شــهادت امــام حســین )ع( و یارانــش بــا حضــور 
کــودکان بــا نــام » قــرار دوســتی« بــه همــت و همــکاری کمیتــه 
ــای  ــات ورزش ه ــی، هی ــات همگان ــودکان هی ــازی و ورزش ک ب
همگانــی،  هیــات انجمــن هــای ورزشــی، بســیج ورزشــکاران و 
اداره ورزش و جوانــان شهرســتان همزمــان بــا روزهــای تاســوعا و 

عاشــورای حســینی برگــزار شــد.

فعالیت 1۸۰۰ سمن خیریه ای و غیر خیریه ای
امــور اجتماعــی و  مســعود مهدویــان، مدیــرکل دفتــر 
ســمن   1٨00 گفــت:  اصفهــان  اســتانداری  فرهنگــی 
خیریه ایــی و غیرخیریه ایــی در اســتان حضــور پررنــگ و 
ــی در  ــکل های مردم ــن تش ــه ای ــن اینک ــد ضم ــال دارن فع
اصفهــان خــود را بــه اســتان محــدود نکرده انــد و در ســطح 
کشــور بــه خصــوص در زمــان وقــوع حوادثــی ماننــد ســیل و 
ــان خــود حاضــر می شــوند  ــه هم وطن ــرای کمــک ب ــه ب زلزل
و همیــن یکــی از افتخــارات اســتان اســت کــه فعالیت هــای 
ــور دارد.  ــبی در کش ــگاه مناس ــی جای ــاد و خیریه ای مردم نه
ــوز  ــدود ٧50 مج ــمن، ح ــن 1٨00 س ــرد: از ای ــان ک وی بی
ــور  ــکل مح ــای تش ــایر فعالیت ه ــا و س ــه خیریه ه ــا ب تنه
ــا  ــی ب ــی و اجتماع ــون فرهنگ ــزار کان ــت و 3 ه ــوط اس مرب
فعالیــت در حوزه هــای مربوطــه شــامل 3 هــزار پایــگاه 
بســیج، 2 هــزار و 500 گــروه جهــادی ، 5 هــزار تشــکل های 
مذهبــی و 500 مرکــز نیکــوکاری بــر اســاس ظرفیــت اســتان 

فعــال هســتند.
مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری 
ــه دنبــال توســعه کمــی و کیفــی وتوجــه  اصفهــان گفــت: ب
ــاد هســتیم و در خصــوص  ــه ســازمان های مردم نه بیشــتر ب
اصلــی  کار  دســتور  دو  مردمــی  نهادهــای  فعالیت هــای 
داریــم کــه مــورد توجــه بیشــتری اســت. اولیــن دســتور کار 
توجــه بــه موضوعاتــی ماننــد آســیب های اجتماعــی، ســبک 
زندگــی اســامی، ، فضــای مجــازی، ســواد رسانه ایاشــتغال و 
مســائل کــودک و نوجــوان اســت کــه بایــد در شــرایط فعلــی 

ــت.   ــورد توجه اس ــر م ــات دیگ ــتر از موضوع بیش
ــدن در  ــرای فعال ش ــه ب ــت ک ــن اس ــتورکار ای ــن دس دومی
چارچــوب فعالیت هــای موثــر ایــن 30 درصــد ظرفیــت 
ــم و  ــوان دادی ــتا فراخ ــن راس ــه در همی ــم، ک ــاش کنی ت
پیگیــری می کنیــم تــا در قالــب موضوعــات موثــر بــه 

ــد.   ــت بپردازن فعالی
حــوزه  در  ســمن   2٧0 اظهارکــرد:  مهدویــان  مســعود 
جوانــان فعالیــت می کننــد کــه بــه دنبــال فعال ســازی 
ــاد  ــتان نجف آب ــه شهرس ــتیم ک ــکل ها هس ــن تش ــتر ای بیش
ــه دیگــر  ــا 132 تشــکل مردمــی بعــد از کاشــان نســبت ب ب

ــری  ــدام موث ــت اق ــن دول ــد. در ای ــری دارن شهرســتان ها برت
انجام شــده و  آن هــم ایــن اســت کــه زمــان صــدور مجــوز 
تشــکل ها 50 درصــد کاهــش یافتــه و  حــدود 2 ماهــه 

ــود. ــه ب ــا 5 ماه ــان قب ــن زم ــوند و ای ــادر می ش ص
تشــکل های  فعال ســازی  بــرای  کــه:  توضیــح داد  وی 
فراخــوان دادیــم  بــه دســتگاه های مختلــف  مردم نهــاد 
ــون  ــه تاکن ــد ک ــان  را به کارگیرن ــای خودش ــه ظرفیت ه ک
ــارد  ــش از 1۶0 میلی ــواده بی ــوع خان ــا موض ــی ب از طرح های

حمایت شده اســت.  بودجــْه  به عنــوان  تومــان 
مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری 
اصفهــان خاطرنشــان کــرد: ســعی شده اســت کــه مجوزهــای 
ــای دارای  ــت نهاده ــرای ثب ــرده و ب ــال ک ــده را فع باطل ش
ــخاص  ــرای اش ــم و ب ــی کرده ای ــام آمادگ ــد اع ــوز جدی مج
عاقمنــد بــه حــوزه تشــکل های مردم نهــاد در تمامــی 
منابــع  تخصیــص  و  مجــوز  ثبــت  ماننــد  زیرســاخت ها 
کمــک خواهیم کــرد. در موضوعــات پزشــکی شــرایط نســبتا 
مســاعدی نداریــم امــا در حــوزه کــودکان کار تعــدادی 
تشــکل در حــال فعالیــت هســتند امــا بــا تعــداد نیــاز تطابــق 
ــه  ــم ک ــی بروی ــمت موضوعات ــه س ــم ب ــعی داری ــدارد و س ن

ــت.  ــه شده اس ــا توج ــه آن ه ــر ب کمت
سمیه طالب

کسب مقام صادق سبحانی در 
مسابقات زورخانه ای

ســابقات هنرهــای فــردی و زورخانــه ای جوانــان اســتان 
ــه  ــد ک ــزار ش ــوار برگ ــتان برخ ــی شهرس ــه میزبان ــان ب اصفه
صــادق ســبحانی از نجف آبادبــه مربیگــری عبدالکریــم درســتی 
ــاد( در  ــف آب ــی نج ــات پهلوان ــان هی ــه مربی ــوول کمیت )مس
ــته  ــام اول و در رش ــب مق ــه کس ــق ب ــز موف ــرخ تی ــته چ رش

ــد.. ــام دوم ش ــب مق ــه کس ــق ب ــی موف ــرخ چمن چ

کسب مقام اول امیرحسین بهارلویی 
در مسابقات کونگ فو

ــا تیــم اســتان  ــاد همــراه ب امیرحســین بهارلویــی از نجــف آب
ــای  ــو و هنره ــگ ف ــیون کون ــابقات فدراس ــان در مس اصفه
ــک  ــه صــورت مجــازی در بخــش تکنی ــه ب ــی کشــور ک رزم
ــی :  ــا شــد. مرب ــت ه ــن رقاب ــام اول ای ــه کســب مق ــق ب موف

ــر ســلیمی جاب
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حمایت های فرهنگی شهرداری اصفهان خیریه ای نیست
ــه ای  ــا بیــان اینکــه مــا در حــوزه فرهنگــی کمــک می کنیــم امــا حمایت هــای مــا خیری معــاون فرهنگــی شــهردار اصفهــان ب
نیســت، گفــت: مــا بــه ارگان هــا و دســتگاه های دولتــی هــم بودجــه ای پرداخــت نخواهیــم کــرد و پرداخت هــای مــا صرفــا بــه 

ــت. ــی اس ــاد ومردم ــکل های مردم نه تش
مجتبــی شــاهمرادی اظهــار کــرد: یکــی از سیاســت های اصلــی مــا در حــوزه فرهنگــی، مردم ســپاری اســت، امــا در ایــن زمینــه 
بایــد ذهنمــان را از پیمانکارســپاری دور کنیــم. منظــور مــا صرفــاً تســهیل گــری اســت، چــون تشــکل ها و نهادهــای مردم نهــاد 
در اغلــب زمان هــا خودشــان بهتــر می تواننــد در حوزه هــای فعالیــت خودشــان فکــر کننــد و مشــکات را به خوبــی حــل کننــد.

وی گفــت: مــا تــاش کردیــم در شــهرداری گام هــای روبه جلــو برداریــم و در ایــن راســتا در ٧ محــور مشــارکت های مردمــی 
را گســترش دادیــم.

وجود 45 هکتار بافت تاریخی 
در شهر گلدشت

ــار تاریخــی  ــه آث ــوط ب ــه مشــکات مرب بمنظــور رســیدگی ب
شــهر گلدشــت جلســه ای در دفتــر مدیــرکل میــراث فرهنگی، 
ــهردار  ــور ش ــا حض ــتان ب ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای
و رییــس شــورای اســامی شــهر گلدشــت برگــزار شــد. 
در ایــن جلســه شــهردار گلدشــت بــا اشــاره بــه وجــود بخــش 
قابــل توجهــی بافــت تاریخــی در این شــهر بیــان کــرد: از ۴10 
هکتــار حریــم شــهر گلدشــت ٩۶ هکتــار آن بافــت فرســوده و 

۴5 هکتــار بافــت تاریخــی اســت.
 مهنــدس محمــد مهــدی فردوســی بــا اشــاره بــه اینکــه شــهر 
گلدشــت دارای آثــار تاریخــی ارزشــمندی  اســت و هــم اکنــون 
ــارت  ــا نظ ــجد و ب ــا مس ــات امن ــکاری هی ــا هم ــهرداری ب ش
ــام  ــی ام ــجد تاریخ ــازی مس ــال بازس ــی در ح ــراث فرهنگ می
جعفــر صــادق )ع(اســت، تصریــح کــرد: برخــی از آثــار تاریخــی 
ایــن شــهر از جملــه عصــار خانــه و قلعــه تاریخــی قلعــه ســفید 
دچــار آســیب و فرســودگی شــده و در معــرض تخریــب قــرار 
ــف  ــود و ردی ــی ش ــاره اندیش ــرای آن چ ــد ب ــه بای ــد ک دارن

بودجــه ی ملــی بــرای آن درنظــر گرفتــه شــود. 
ــاع  ــهر ارتف ــت تاریخــی ش ــفانه در باف ــار داشــت: متاس او اظه
ــار و  ــی چه ــرح تفصیل ــی ط ــط اباغ ــاور در ضواب ــازل مج من
نیــم متــر در نظــر گرفتــه شــده کــه موجــب نارضایتــی شــدید 
مــردم و مالکیــن پــاک هــای موجــود در ایــن  محــدوده هــا 
شــده اســت و همچنیــن برخــی خانــه هایــی کــه بــه عنــوان 
خانــه هــای واجــد ارزش تاریخــی ثبــت شــده انــد امــا در واقــع 
ــاختمانی و  ــه س ــت پروان ــردم درخواس ــد و م ــه ان ــن رفت از بی
احــداث بنــا دارنــد کــه تقاضــا میکنیــم ایــن خانــه هــا مجــددا 
مــورد بررســی قــرار گرفتــه و خانــه هــای فاقــد ارزش از لیســت 

مذکــور حــذف گردنــد.

مهنــدس عســکری، مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان 
ــی  ــا موس ــاد ب ــف آب ــتان نج ــداری شهرس ــل فرمان در مح
مباشــری، معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه ایــن شهرســتان 

ــرد.  ــدار و گفتگوک دی
موســی مباشــری در ایــن دیــدار ضمــن خوش آمدگویــی بــه 
ــر عامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان و هیــات همــراه،  مدی
از زحمــات ایشــان تقدیــر و تشــکر کــرد و در خصــوص 

ــود. ــی تاکیدنم ــای صنعت ــه واحده ــانی ب گازرس
ــک  ــوان ی ــه عن ــرکت گاز ب ــت: ش ــکری گف ــدس عس مهن
ــرژی  ــع ان ــان توزی ــتان اصفه ــان در اس ــازمان خدمت رس س
ــانی  ــرای گازرس ــود را ب ــوان خ ــام ت ــده دارد و تم ــر عه را ب
ــتان  ــت و در شهرس ــی به کاربسته اس ــای صنتعت ــه واحده ب
گاز  میلیون مترمکعــب   ۶00 از  بیــش  ســاالنه  نجف آبــاد 

توزیع  می گــردد. طبیعــی 
ــتان  ــطح شهرس ــانی در س ــت گازرس ــی از وضعی وی گزارش
ــتر اداره گاز  و  ــل بیش ــکاری و تعام ــزوم هم ــر ل ــاد ب نجف آب
فرمانــداری بــرای تســهیل و تســریع گازرســانی بــه واحدهــای 
صنعتــی تاکیدکــرد، و بــا ارائــه آمــار  گفــت ایــن آمــار بیانگــر 
ــا  ــه ب ــت ک ــده اس ــای انجام ش ــم فعالیت ه ــه ایی از حج گوش
هــدف ایجــاد اشــتغال، خدمــت بــه مــردم، حمایــت از چرخــه 

ــت.  ــی انجام گرفته اس ــاه عموم ــترش رف ــد و گس تولی

ــان  ــی کارکن ــالت های اصل ــردم از رس ــه م ــذاری ب خدمت گ
ــذاری،  ــوزی، خدمت گ ــه آن  دلس ــت و الزم ــرکت گاز اس ش
ــد.  ــه می   باش ــور محول ــام ام ــت در انج ــرعت و دق ــی، س همدل
ــاری  ــه آم ــان در ادام ــتان اصفه ــرکت گاز اس ــل ش مدیرعام
ــه  ــتاها ارائ ــتان و روس ــطح اس ــانی در س ــت گازرس از وضعی
دادنــد و گفــت: بیــش از دو میلیــون مــورد مصرف کننــده گاز 

ــوددارد.  ــتان وج ــی در اس طبیع
در پایــان موســی مباشــری ضمــن تشــکر از اقدامــات شــرکت 
گاز در ارائــه خدمــات، خواســتار همــکاری و مــدارای بیشــتر 
بــرای وصــول مطالبــات شــد و بــه مــردم شــریف منطقــه بــر 

ــود.  ــا تاکیدنم ــع گازبه ــت به موق پرداخ
سمیه شریعتی

توزیع ساالنه بیش از 6۰۰میلیون متر مکعب گاز طبیعی

طراحی شاخص های ارزیابی فعالیت هسته ها  و واحدهای فناور 
ــر مرکــز رشــد دانشــگاه آزاد واحــد  ــی، مدی احســان روحان
ایــن مرکــز و  بــه فعالیت هــای  بــا اشــاره  نجف آبــاد، 
حمایــت از فعالیــت شــرکت ها و هســته های فنــاور مســتقر 
ــن مرکــز تمــام حمایت هــای  ــن مرکــز عنوا ن کــرد: ای در ای
ــث  ــد بح ــتارتاپ مانن ــا اس ــته فناور ی ــک هس ــرای ی الزم ب
دوره هــای مربــوط بــه ایده پــردازی، مالکیــت فکــری، 
ــازار  ــی، ب ــی، مالیات ــا مباحــث حقوق تیم ســازی، آشــنایی ب
و...  را در یــک پیکــچ آموزشــی ارائه می کنیــم و تــاش 
می کنیــم بــا برگــزاری رویداهــای مختلــف و مرتبــط، 
تیم ســازی هســته های فنــاور و شــرکت ها بــه خوبــی 
رشــته ایی  بیــن  نوآوری هــا  از  بســیاری  اتفاق بیفتــد. 
ــر  ــار یکدیگ ــف کن ــراد از رشــته های مختل ــد اف اســت و بای
ــی  ــر و خوب ــاط موث ــور ارتب ــن منظ ــه همی ــد و ب قراربگیرن
بــا اشــگاه پژوهشــگران حــوان ایجادکرده ایــم. ایــن ارتبــاط 
ــرد.  ــا خواهدک ــه م ــادی ب ــک زی ــازی کم ــت تیم س در یح
پــس اینکــه هســته ها و واحدهــای فنــاور تشــکیل و 
ــاوره های  ــات و مش ــوند و جلس ــا نمی ش ــدند، ره پذیرش ش
زیــادی در خصــوص مســائل فنــی، مالیاتــی و مطالبــه بــازار 
ــتمر  ــای مس ــا نظارت ه ــر آن ه ــود و ب ــا ارائه می ش ــه آن ه ب
ــند و  ــاوری برس ــوغ فن ــان بل ــه جری ــا ب ــرد ت صورت می گی
همچنیــن  تبدیل شــوند.  دانش بنیــان  شــرکت های  بــه 
ــد  ــز رش ــتقر در مرک ــرکت های مش ــرای ش ــد ب ــن رون همی
ــا  وجــوددارد و دوره هــا و کاس هــای آموزشــی متناســب ب

نیازشــان بــرای شــرکت ها برگزارمی کنیــم. 
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر 15 هســته و 1٧ واحــد 
فنــاور در مرکــز رشــد فعایــت دارنــد کــه از ایــن تعــداد 2 
ــیر  ــرکت ها در مس ــر ش ــده و دیگ ــان ش ــرکت دانش بنی ش

ــتند.  ــدن هس ــان ش دانش بنی
روحانــی گفــت: بــرای رشــد شــرکت ها تــاش داریــم 
فضــای کســب و کار را آمــاده کــرده، بســتری فراهــم 
فعــاالن  بــرای  همــکاری  روحیــه  آن  در  کــه  شــود 

شــاخص های  نخســتین  بــار  بــرای  وجودداشته باشــد. 
ــاور  ــای فن ــته ها و واحده ــت هس ــرای فعالی ــی را ب ارزیاب
هرســال  پایــان  در  واحدهــا  ایــن  و  طراحی کردیــم 
حمایت هــای  از  آن  متناســب  و  شــده  ســطح بندی 
مرکــز برخــوردار خواهندشد.ســعی شده اســت محیــط 
بــه گونه ایــی باشــد کــه تیم هــا رشــدکنند و ســاخت 
نمونــه و توســعه محصــول اهمیــت دارد بــه همیــن منظــور 
شــرایط ایجادشــده تــا تیم هــا بتواننــد از فضــای کار 
ــی بهره منــد شــوند.  ــه خوب اشــتراکی و فضــای کارگاهــی ب
واحــد  آزاد  دانشــگاه  رشــد  مرکــز  مدیــر  پایــان،  در 
نجف آبــاد، گفــت: بــا توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد 
ــم  ــز تاش داری ــتقر در مرک ــاور مس ــای فن ــز و واحده مرک
ــری  ــه طــور جــدی پیگی ــاوری را ب ــه فن ــدازی کارخان راه ان
ــاژ  ــد و مونت ــای تولی ــه فض ــن کارخان ــم. ای ــی کنی و اجرای
فضــای  یــک  و  فراهم می کنــد  شــرکت ها  بــرای  را 
دســتگاه های  تجهیــزات  بــا  کارگاهــی  اشــتراکی  کار 
تــراش، فلــز و دریــل هــم در مقیــاس کارگاهــی و ... 
ــا اداره ســرمایه گذاری  ــم ب ــم. همچنیــن قصدداری اضافه کنی
ــیم  ــتری داشته باش ــارکت بیش ــان مش ــادی دانش بنی اقتص
نیازمنــد  کــه  را  دانشــگاهی  فناورانــه  طرح هــای  و 
ایــن جریــان ســهیم کنیم.   ســرمایه گذاری هســتند در 
زهرا طاهری

دستگیری باند سرقت از 
موبایل فروشی های غرب کشور

 رییــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان از شناســایی و 
دســتگیری اعضــای بانــد ســرقت از موبایل فروشــی های غــرب 
کشــور در اصفهــان خبــر داد.  حجت االســام والمســلمین 
ــال  ــدادی از م ــکایت تع ــال ش ــزود: بدنب ــری اف ــداهلل جعف اس
باختــگان، مبنــی بــر ســرقت تعــداد زیــادی موبایــل از مغــازه 
ــات  ــرون، تحقیق ــران و ک ــتان تی ــی در شهرس ــل فروش موبای

ــاز شــد. ــتان آغ ــن شهرس ــرای ای ــی توســط دادس قضای
وی اظهــار داشــت: نتیجــه ایــن تحقیقــات شناســایی بانــد ســه 

نفــره متهمــان در حــوزه قضایــی نجف آبــاد بــود.
ــدور  ــا ص ــزود: ب ــان اف ــتان اصفه ــتری اس ــس کل دادگس ریی
دســتورات قضایــی، مامــوران پلیــس آگاهــی، پــس از ورود بــه 
محــل اختفــای متهمــان، اقــدام بــه دســتگیری آنهــا و کشــف 

امــوال مســروقه کردنــد.
ــداد 15  ــه تع ــده ب ــتگیر ش ــان دس ــت: متهم ــار داش وی اظه
ــی در  ــل فروش ــای موبای ــازه ه ــی از مغ ــرقت گروه ــره س فق
شهرســتان های نجــف آبــاد، تیــران و کــرون، اصفهــان، کاشــان 

ــد. ــراف کردن ــی اعت ــتان های غرب و اس
حجت االســام جعفــری افــزود: متهمــان بــا قــرار متناســب بــه 
ــران و  ــا در دادســرای تی ــده آنه ــی شــدند و پرون ــدان معرف زن

کــرون در حــال طــی مراحــل قانونــی اســت.
وی در ادامــه بــا هشــدار بــه مالکانی کــه قصد اجــاره دادن ملک 
مســکونی خــود را دارنــد تصریــح کــرد: مالــکان در زمــان اجاره 
ــت  ــکونی، از صح ــازل مس ــدت من ــا بلندم ــدت ی دادن کوتاه م
اطاعــات هویتــی و شــغلی مســتاجرها اطمینان حاصــل کنند.
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                                                                     آخرین رنگ بندی شهرستان های استان اصفهان در مقابله با کرونا
براســاس شــاخص نمادهــای ســامانه وزارت بهداشــت، رنــگ آبــی نشــانه کم خطــر، رنــگ زرد خطــر متوســط، رنــگ نارنجــی 
ــی پرخطــر اســت. در حــال حاضــر وضعیــت شهرســتان های اســتان  ــز نشــانه وضعیــت خیل ــگ قرم وضعیــت پرخطــر و رن

اصفهــان در زمینــه شــیوع کرونــا بــه شــرح ذیــل اســت:
شهرهای با وضعیت قرمز: چادگان، دهاقان، شهرضا، فریدون شهر

ــه،  ــدن، مبارک ــمیرم، فری ــور، س ــار، خ ــت، خوانس ــان، بوئین میاندش ــتان، اصفه ــی:  اردس ــت نارنج ــا وضعی ــهرهای ب ش
ــز ــاد، نطن ــن، نجف آب نائی

شهرهای با وضعیت زرد : برخوار، تیران و کرون، خمینی شهر، شاهین شهر، فاورجان، گلپایگان، لنجان

بــه ریاســت مهنــدس صادقــی جانشــین مدیــر ســتاد 
بحــران شــهرداری نجــف آبــاد و بــا حضــور جمعــی از 
ــه  ــن جلس ــهرداری و معاونی ــتادی ش ــق و س ــران مناط مدی
ســتاد بحــران در  چالــش مدیریــت شــهری و بــارش هــای 
ســیل آســا بــا محوریــت بخــش هــای بازســازی و بازتوانــی 
ــتاد  ــرد س ــنجش عملک ــور س ــه منظ ــران و ب ــگام بح در هن
ــد. ــزار ش ــوت برگ ــاط ق ــت نق ــص و تقوی ــع نواق ــران و رف بح

ــامل  ــران  ش ــی بح ــت کل ــار سیاس ــی چه ــدس صادق مهن
پیشــگیری، آمادگــی، مقابلــه، بازســازی و بازتوانــی را بیــان 
کــرده و مهمتریــن اقدامــات ایــن ســتاد در رفــع مخاطــرات 
ــر  ــن تقدی ــان ضم ــرد. ایش ــریح ک ــر را تش ــای اخی بارش ه
وتشــکر از تمامــی عوامــل، عملکــرد ســتاد را نقــد و بررســی 
ــف  ــجم، ضع ــت منس ــدم مدیری ــد ع ــی مانن ــردو عوامل ک
عملکــرد ماشــین آالت، عــدم وجــود لبــاس و چکمــه، ناکافی 
ــی  ــف تخصص ــران، ضع ــع بح ــژه مواق ــوزش وی ــودن آم ب
ــات و تجهیــزات  نیــروی هــای عمــل کننــده، کمبــود امکان
ــز  ــود ســتاد پشــتیبانی متمرک ــا ســیل، نب ــه ب جهــت مقابل
ــتاد  ــم س ــای مه ــکات و ضعف ه ــن مش و ... را از مهمتری
ــش شــهری دانســت. ــن چال ــع ای ــت و رف بحــران در مدیری

ــای  ــی اعض ــرد تمام ــان عملک ــزارش و بی ــه گ ــد از ارائ بع
ــن  ــه ای ــئولیت های مربوط ــق ومس ــران در مناط ــتاد بح س

ــید: ــب رس ــه تصوی ــوارد ب م
* تهیــه لیســتی از تجهیــزات و امکانــات مــورد نیــاز ماننــد 
ــردان و ... در  ــای گ ــاس، چراغ ه ــپ، لب ــردان، پم ــراغ گ چ

هنــگام بحــران

ــا  ــنل ب ــی پرس ــژه تمام ــی وی ــه آموزش ــزاری جلس * برگ
ــهروند ــالن ش ــوزه در س ــن ح ــرب ای ــاتید مج اس

ــر و  ــاط حادثه خی ــن نق ــهری و تعیی ــق ش ــی مناط * بررس
آســیب پذیر هــر منطقــه بــه منظــور رعایــت ضوابــط ایمنــی 

ــی و انجــام پیشــگیری های الزم جهــت حــوادث آت
* چارتــی بــرای ســتاد بحــران آمــاده شــود و هــر ســه مــاه 

یکبــار مانــوری در مناطــق در لحظــه صفــر برگزارگــردد.
ــت  ــکاری معاون ــا هم ــاز ب ــیمانی حادثه س ــای س ــل ه * پ
وقــت  اســرع  در  مناطــق  ومدیــران  شــهر  خدمــات 

. د د یب گــر تخر
* کارشناســان نقشــه برداری عمــران از کانــال شــمالی 
ــورد  ــده م ــه آین ــد و در جلس ــه کنن ــه ایی تهی ــهر نقش ش

ــرد. ــر قرارگی ــادل نظ ــث و تب بح
ــدار،  ــور فرمان ــا حض ــتان ب ــطح شهرس ــه ایی در س * جلس
لشــکر ٨ نجــف اشــرف، ریاســت آب منطقــه ای، دادســتان و 
ــا ســتاد بحــران شهرســتان برگزارشــود. مســئولین شــهری ب

* مکاتبــه ای معاونــت خدمــات شــهری در مــورد مســیل های 
موجــود در پــادگان عاشــورا بــا فرمانــداری ویــژه شهرســتان 
انجام شــود و رونوشــت آن بــه دادســتان، لشــکر نجف اشــرف 

و مدیــران مناطــق مربوطــه ارجاع گــردد.
* مکاتبــه ای معاونــت خدمــات شــهری بــا فرمانــداری 
ــازمان آب  ــط س ــیر ال توس ــدن مس ــوص مسدودش در خص
ــه آب منطقــه ای ،  منطقــه ای انجــام شــود و رونوشــت آن ب

ــردد. ــاع گ ــق ارج ــتان و مناط دادس
الهام شهریاری

آخرین آمار کرونا ستاد بحران 14۰1
و  بهبودیافتــگان  ابتــا،  آمــار  آخریــن  بهداشــت  وزارت 
جان باختــگان ناشــی از بیمــاری کرونــا را در کشــور اعام کرد.

 از دیــروز تــا امــروز 23 مردادمــاه 1۴01 و بــر اســاس 
معیارهــای قطعــی تشــخیصی، ۶2٧٩ بیمــار جدیــد مبتــا بــه 
کرونــا در کشــور شناســایی و ٧٩٨ نفــر از آنها بســتری شــدند.

مجمــوع بیمــاران کرونــا در کشــور بــه ٧میلیــون و ۴٧5هــزار 
و 1٧3 نفــر رســید. در طــول 2۴ ســاعت گذشــته، ٨3 بیمــار 
ــد  ــا در کشــور جــان خــود را از دســت دادن ــه کرون ــا ب مبت
ــزار  ــه 1۴2ه ــاری، ب ــن بیم ــگان ای ــان باخت ــوع ج و مجم
و  1٧1هــزار  و  ٧میلیــون  تاکنــون  رســید.  نفــر   ٩۴۴ و 
ــتان ها  ــا از بیمارس ــه و ی ــود یافت ــاران، بهب ــر از بیم ٨2۴ نف
ــا  ــه کرون ــا ب ــر از بیمــاران مبت ترخیــص شــده اند. 1۴٧۴ نف
تحــت  بیمارســتان ها  ویــژه  مراقبت هــای  بخش هــای  در 
ــزار و  ــون و ۴٩2ه ــون 53میلی ــد. تاکن ــرار دارن ــت ق مراقب
۴٧5 آزمایــش تشــخیص کرونــا در کشــور انجــام شــده 
ــز،  ــت قرم ــتان در وضعی ــر ٧٨ شهرس ــال حاض ــت. در ح اس
ــتان در  ــی، 1٧۴ شهرس ــت نارنج ــتان در وضعی 1٨۴ شهرس
ــد.. ــرار دارن ــی ق ــت آب ــتان در وضعی ــت زرد و 12 شهرس وضعی

دیدار معاون و فرمانداری 
شهرستان تیران و کرون با خانواده 

شهید مدافع حرم 

آمار واکسن کرونا در ایران

اول،  ُدز  نفــر   155 و  ٨3۴هــزار  و  ۶۴میلیــون  تاکنــون 
ــون و  ــر ُدز دوم و 30میلی ــزار و ٧11 نف ــون و 205ه 5٨میلی
325هــزار و ٨٩2 نفــر نیــز ُدز ســوم و باالتــر واکســن کرونــا 
ــوع  ــب مجم ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــق کرده ان ــور تزری را در کش
واکســن های تزریــق شــده در کشــور بــه 153میلیــون و 
3۶5هــزار و ٧5٨ ُدز رســید. در شــبانه روز گذشــته 11هــزار و 

ــت. ــده اس ــق ش ــور تزری ــا در کش ــن کرون ۴2۶ ُدز واکس

برگزاری جلسه شورای مسکن 
با حضور معاون برنامه ریزی و امور 
عمرانی فرمانداری شهرستان تیران

ادامه از صفحه 1
بــه دعــوت روابــط عمومــی شــهرداری نجــف آبــاد در آیینــی 

از فعــاالن رســانه شهرســتان نجــف آبــاد تجلیــل شــد.
در ایــن جلســه کــه رئیــس و اعضــای شــورای اســامی شــهر 
و معاونیــن شــهرداری نیــز حضــور داشــتند شــهردار نجــف 
آبــاد در ســخنانی ضمــن گرامیداشــت روز خبرنــگار از فعاالن 

و خبرنــگاران عرصــه مدیریــت شــهری قدردانــی کــرد.
ــود  ــادات خ ــا و انتق ــگاران دیدگاه ه ــه خبرن ــن جلس در ای
ــای شــهرداری را  ــت ه ــت شــهری و فعالی ــه مدیری در زمین

ــد. مطــرح کردن
در پایــان ایــن جلســه از خبرنــگاران حاضــر در جلســه 

ــد. ــی ش قدردان

تجلیل از خبرنگاران شهرستان نجف آباد
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : 0٩1222۶٨٨23 - ۴2۶۴۶٨۶1    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آبادنجف آباد
26 مرداد ماه روز بازگشت آزادگان غیور به ایران اسالمی، 

موهبتی است وصف  ناپذیر که شادی دل های بسیاری را به 

همراه آورد و غرور و فخر ملی مان را افزود . این روز بزرگ، 

یادآور بازگشت غرورآفرین مردان و زنان آزاده ای است که 

پس از تحمل سال  ها شکنجه و دوری از عزیزان به شرف 

افتخار آزادگی نائل شدند .صبوری خانواده این عزیزان در 

دوران اسارت بسیار مایه افتخار و مباهات بود.

ایــرج حشــمتی، مدیــرکل حفاظــت محیــط  زیســت اســتان اصفهــان گفــت: رفــع خــا قانونــی 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــرا ک ــت چ ــرروی اس ــده ض ــق حفاظت ش ــارج از مناط ــادن خ ــاره مع درب
ــن  ــرد و ای ــادن انجام نمی گی ــن مع ــاره ای ــت درب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــتعامی از س اس

ــود.  ــد اصاح ش ــوع بای ــن موض ــدارد و ای ــان ن ــوز آن ــدور مج ــی در ص ــازمان دخالت س
ــق  ــی از مناط ــی طبیع ــر مل ــده و اث ــق حفظ ش ــی، مناط ــارک مل ــش، پ ــات وح ــگاه خی پناه
چهارگانــه تحــت حفاظــت محیط زیســت اســت کــه در اســتان حــدود 2 میلیــون و 200 هکتــار 
هســتند و اگــر معدنــی در ایــن محــدوده فعالیــت داشته باشــد از مــا اســتعام می شــود. امــا بــرای 
ســایر معــادن خــارج از ایــن محــدوده اســتعامی انجام نمی شــود حــال در هــر مرحله ایــی ماننــد 

ــرداری باشــند.  ــا بهره ب ــد، ایجــاد ی تمدی
وی گفــت: بــه طــور کلــی از نظــر زیســت محیطی فعالیــت معــادن بــا تخریــب همراه اســت و کار 
ــت  ــرای فعالی ــوز ب ــدور مج ــرا ص ــد زی ــتی را داشته باش ــاص محیط زیس ــات خ ــد الزام ــدن بای مع
ــب اشــکاالتی را  ــاد قال ــا جهــت ب ــی ی ــای تجمع ــه، اثره ــت منطق ــدون بررســی وضعی ــادن ب مع
ــن اداره  ــادن از ای ــه مع ــاره هم ــل ضــروری اســت درب ــن دلی ــه همی ــراه خواهدداشــت. ب ــه هم ب
ــت  ــم آن را در فهرس ــرد می توانی ــاد ک ــتی ایج ــکل محیط زیس ــی مش ــر معدن ــود و اگ استعام ش

صنایــع آالینــده قراردهیــم. 
حشــمتی ادامــه داد: اگــر معدنــی در مناطــق حفاظت شــده مــا باشــد، مــا الزامــات محیط زیســتی را 
بــرای آن تعریــف می کنیــم و آن واحــد ملــزم بــه رعایــت اســت امــا وقتــی اســتعامی صورت نگیرد 
مــا نیــز تمهیــدات الزم را بــه آن هــا ابــاغ نمی کنیــم. اگــر معــدن بــر روی زمیــن کشــاورزی تاثیــر 
بگــذارد جهادکشــاورزی و اگــر بــه آب منطقــه آســیب برســد آب منطقه ایــی و اگــر مســاله هــوا و 

زیســتگاه های آزاد مطــرح شــود اداره کل حفاظــت محیــط زیســت بایــد ورود پیداکنــد.
وی گفــت: در نجف آبــاد و علویجــه مســایل مختلفــی دربــاره فعالیــت معــادن مطــرح اســت ماننــد 
ــرای مــردم  ــه مشــکاتی ب گســترش شــهرها، تعــدد معــادن و توپوگرافــی منطقــه کــه منجــر ب
شده اســت. آنچــه فعــاالن محیط زیســت در نجف آبــاد می گوینــد درست اســت و الزامــات 
محیط زیســتی چنــدان رعایت نمی شــود و مــا بایــد در چارچــوب قانــون عمــل کنیــم و قانوگــذار 
بایــد فکــری بــه حــال آن کنــد. البتــه اگــر معاونــت دادســتانی چنیــن مســائلی را از نظــر حقــوق 

ــرد. ــتعام بگی ــا اس ــد از م ــد می توان ــه پیگیری کن عام
احمد شریعتی

عدم دخالت محیط زیست در صدور مجوز معادن خارج از مناطق حفاظت شده

ما به شما افتخار می کنیم

ــا  ــه ب ــاد در مصاحب ــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آب ــر عام مدی
ــع  ــهدای مداف ــره ش ــاد و خاط ــت ی ــن گرامیداش ــاد ضم ــف آب ــهرداری نج ــری ش ــگاه خب پای
حــرم بــه ویــژه حجــت خــدا، شــهید محســن حججــی و ســردار دل هــا حــاج قاســم ســلیمانی، 
ــه تمثــال مبــارک شــهدای شــاخص مدافــع حــرم  ــر شــهری ب از مزیــن شــدن تابلوهــای معاب
چــون ســردار حــاج قاســم ســلیمانی، ســردار شــهید حــاج حســن شــاطری، ســردار شــهید حــاج 
حســین همدانــی، ســردار شــهید حــاج عبــداهلل اســکندری و شــهدای مدافــع حــرم نجــف آبــاد 
ــی،  ــوری، کمیــل قربان ماننــد شــهید محســن حججــی، شــهید روح اهلل کافــی زاده، علیرضــا ن
موســی جمشــیدیان، موســی کاظمــی، علیرضــا نــوری، پوریــا ایــزدی و شــهدای تیــپ زینبیــون 
چــون اســحاق ســاداتی، ســید قربــان موســوی، ادریــس بیاتــی، ســید یاســین حســینی، قاســم 

قربانــی، شــیر حســین حســنی، محمــد عیســی عارفــی و.. خبــر داد.
ــاالر  ــید و س ــهادت س ــبت ش ــا مناس ــان ب ــه همزم ــه ای ک ــزود در بره ــار اف ــدس خاکس مهن
ــام گرامیداشــت شــهدای  ــای ایشــان و ای ــا وف ــاران ب ــام حســین)ع( و ی شــهیدان، حضــرت ام
ــوم  ــه هــای معل ــه از ســمت اشــخاص و فرق ــه و مغرضان ــی کورکوران ــع حــرم هجمــه های مداف
الحــال و منافــق اســام و ایــران در خدشــه دار نمــودن حرکــت و شــهدای دفــاع از حریــم آل 
اهلل و حضــرت زینــب)س( صــورت پذیرفــت، عــزم بــرآن شــد ضمــن تجدیــد میثــاق بــا آرمــان 
هــای شــهداء، پاسداشــت و اعــام افتخــار جامعــه نســبت بــه خــون پــاک آن فرشــتگان خاکــی، 

ــاد انجــام گیــرد. اعــام انزجــاری در وســعت شــهر شــهید پــرور نجــف آب


