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2
خبر کوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
نجــف آبــاد بــه همــت شــبکه بهداشــت و درمــان نجــف آبــاد 
ــان ،  ــامت کارکن ــای س ــی و ارتق ــظ ایمن ــتای حف و در راس

آزمایشــات ادواری ویــژه کارکنــان ایــن اداره انجــام شــد.
در ایــن برنامــه آزمایــش ســطح قنــد و چربــی خــون ، انــدازه 
ــی  و  ــود مراقبت ــه خ ــوط ب ــکات مرب ــارخون و ن ــری فش گی
تکمیــل پرونــده ســامت کارکنــان توســط کارکنــان شــبکه 
ــوح موســوی رئیــس  بهداشــت انجــام شــد . ســید حســن ل
ــکاری  ــن تشــکر از هم ــاد اســامی ضم ــگ و ارش اداره فرهن
مدیریــت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان و همچنیــن 
کارکنــان شــبکه بهداشــت مرکــز امیر آبــاد ، افزود: تشــخیص 
ــه موقــع و جلوگیــری از  زود هنــگام بیمــاری هــا ، درمــان ب
پیشــرفت بیمــاری ، جلوگیــری از انتقــال و انتشــار بیمــاری 
هــا و همچنیــن ارزیابــی روش هــای پیشــگیری و ایمنــی از 

جملــه مزایــای معاینــات ادواری پرســنل مــی باشــد.
ــرد  ــق رویک ــتای تحق ــه در راس ــن برنام ــت ای ــی اس گفتن
ســامت همــه جانبــه و بــا هــدف ارتقــای ســامت جســمی 

ــد. ــزار ش ــاه برگ ــان م ــوم آب ــنبه س ــه ش ــان روز س کارکن

درج کد اعالم وصول الکترونیکی برای پایگاه های خبری

ــای  ــع رســانه ها، پایگاه ه ــر اعــام ســامانه جام ــاد بناب ــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آب ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
خبــری دارای مجــوز از هیــأت نظــارت بــر مطبوعــات، بــرای رعایــت مــاده 16 قانــون مطبوعــات می بایســت نســبت بــه درج 

کــد اعــام وصــول در پایــگاه خــود اقــدام کننــد.
ــه ســامانه جامــع  ــرای کســب اطاعــات بیشــتر می توانــد پــس از ورود ب ــرای ایــن منظــور صاحــب امتیــاز پایــگاه خبــری ب ب

ــه نشــانی ــای ســامانه ب ــدرج در بخــش راهنم ــد من رســانه های کشــور، فرآین
 https://e-rasaneh.ir/Page_Show.aspx?PageID=63  را مشاهده کند.

دستگیری سارقان دوچرخه

ــاد از دســتگیری ســه  ــده انتظامــی شهرســتان نجــف آب فرمان
ســارق و چهــار مــال خــر دوچرخــه و اعتــراف ســارقان بــه 1۳ 
فقــره ســرقت در نجــف آبــاد خبــر داد. ســرهنگ میثــم گوهری 
گفــت: مأمــوران انتظامــی ایــن شهرســتان حیــن گشــت زنــی 
ــتگاه  ــک دس ــرقت ی ــال س ــردی را در ح ــهر ف ــطح ش در س
دوچرخــه مشــاهده و در یــک اقــدام ســریع و بهنــگام پیــش از 
ایــن کــه متهــم فرصــت فــرار پیــدا کنــد او را دســتگیر کردنــد. 
ــوال  ــایی و ام ــگان شناس ــدادی از مالباخت ــزود: تع ــری اف گوه
ــرای  ــز ب ــل داده شــده و متهمــان نی ــان تحوی ــه آن مســروقه ب
ــه  ــی شــدند. ب ــل مرجــع قضای ــی تحوی ــات قانون انجــام اقدام
ــوال  ــه مــی کنیــم در حفــظ و نگهــداری ام شــهروندان توصی
ــت کــرده و در صــورت مشــاهده  خــود اصــول ایمنــی را رعای
ــماره  ــا ش ــریعاً ب ــوع را س ــکوک موض ــوارد مش ــه م ــر گون ه

ــه مرکــز فوریــت هــای پلیســی اطــاع دهنــد. تلفن11۰ب

ارزیابی سالمت کارکنان اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی

نجف آباد بندر خشک صادرات فرهنگی
ــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی  ب
شهرســتان نجــف آبــاد در دیــدار رئیــس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســامی شهرســتان نجــف آباد با نماینــده اتاق بازرگانی اســتان 
اصفهــان در نجــف آبــاد کــه روز دوشــنبه دوم آبــان مــاه انجــام 
شــد ؛ طــرح صــادرات فرهنگــی منطقــه غــرب  مطــرح شــد .

ــدار طــرح صــادارت  ــن دی ــوح موســوی در ای ســید حســن ل
ــی  ــتان را حرکت ــک در شهرس ــدر خش ــاد بن ــی و ایج فرهنگ
ارزشــمند در مســیر تحــول در زمینــه فرهنگــی هنــری عنــوان 
ــه دلیــل موقعیــت  ــاد ب نمــود و گفــت : شهرســتان نجــف آب
جغرافیایــی ، فرهنگــی ، هنــری و مذهبــی  از ویژگــی خاصــی 
ــک  ــدر خش ــدازی بن ــک راه ان ــدون ش ــت و ب ــوردار اس برخ
ــتان و  ــی شهرس ــد فرهنگ ــری در رش ــک مؤث ــد کم می توان

همچنیــن شــهرهای هــم جــوار داشــته باشــد.
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی تبــادل کتــاب ، توزیــع 
ــی  ــراث فرهنگ ــوان می ــه عن ــی و .. را ب ــای فرهنگ ــته ه بس
کشــور عنــوان نمــود و افــزود : ایــن طــرح قــرار اســت از 14 
ــه  ــران ب شــهر در عــراق و عبــور از 18 شــهرو ۳ اســتان در ای

شهرســتان نجــف آبــاد منتهــی شــود  و ایــن مســیر روبــروی 
جــاده ابریشــم قــرار گیــرد .

در ادامــه ســید رضا حســینی ضمن ابــراز خرســندی و موافقت 
همــکاری بــا طــرح مذکــور افــزود : در ایــن خصــوص رایزنــی 
هــای الزم جهــت انعقــاد تفاهــم نامــه  انجــام خواهــد شــد .

تجلیل از رتبه های زیر 100 کنکور 
سراسری 1401

طــی مراســمی بــا حضــور مســئولین شهرســتان از رتبــه هــای 
زیــر 1۰۰ کنکــور سراســری ســال14۰1 تجلیــل شــد. 

در ایــن مراســم که همزمان با شــورای اداری آمــوزش و پرورش  
ــد: ــه عمــل آم ــر ب ــر تقدی ــوزان زی ــش آم ــزار شــد، از دان برگ

ســعید قربعلــی دبیرســتان امــام مهدی)عــج( رتبــه 11 گــروه 
آزمایشــی ریاضــی فیزیــک

ــه 1۹  ــام مهدی)عــج( رتب امیرحســین صالحــی دبیرســتان ام
ــی گــروه آزمایشــی علــوم تجرب

ــارف  ــوم و مع ــادی دبیرســتان عل فاطمــه رحیمــی حاجــی آب
اســامی صــدرا رتبــه ۳2 گروه آزمایشــی ادبیات و علوم انســانی

فــروزان زواران حســینی دبیرســتان فرزانــگان رتبــه ۵۷ گــروه 
آزمایشــی ادبیــات و علــوم انســانی

ــروه  ــه 6۹ گ ــهید اژه ای رتب ــتان ش ــی دبیرس ــا رجای علیرض
ــک ــی فیزی ــی ریاض آزمایش

محمــد امیــن ذکاوتمنــد دبیرســتان امــام مهدی)عــج( رتبــه 
ــی ــوم تجرب ۷1 گــروه آزمایشــی عل

ــا حــق پرســتی دبیرســتان شــهید ســالدورگر رتبــه 84  مبین
گــروه آزمایشــی هنــر

ــی رتبــه ۹1  زهــرا ســادات هاشــمی هنرســتان شــهید ابوتراب
گــروه آزمایشــی هنــر

ســیدمحمد طباطبایــی مدیــر انجمــن ســینمای جوانــان ایران 
اســتان اصفهــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار فــارس در اصفهــان 
بــا بیــان اینکــه انجمــن ســینمای جوانــان اصفهــان بــه عنــوان 
ــر  ــاله اخی ــور در ۵ س ــوان کش ــینمای ج ــر س ــن دفت بهتری
انتخــاب شــد، اظهــار کــرد: انجمــن ســینمای جوانــان اصفهان 
نهــادی زیرمجموعــه وزارت ارشــاد اســت که در سراســر کشــور 
ــهرهای  ــر در ش ــار دفت ــان چه ــتان اصفه ــر و در اس 6۰ دفت

ــان دارد. ــاد و کاش ــهر، نجف آب ــان، خمینی ش اصفه
وی افــزود: دفتــر اصفهــان از ســال 1۳64 آغــاز بــه کار کــرده و 
تاکنــون بیــش از ۵ هــزار نفــر را در حــوزه فیلم ســازی آمــوزش 
داده اســت و در حــال حاضــر بزرگ تریــن پاتــوق فیلــم کوتــاه 
در کشــور اســت، همچنیــن بزرگتریــن و باکیفیت تریــن کانــون 
عکــس اصفهــان در دفتــر اصفهــان وجــود دارد کــه نزدیــک بــه 

2 هــزار عــکاس عضــو فعــال دارد.
ــی،  ــی آموزش ــی و کم ــاالی کیف ــطح ب ــت: س ــی گف طباطبای
ــر  ــوب دفت ــدات خ ــف و تولی ــنواره های مختل ــزاری جش برگ
اصفهــان باعــث شــد، انجمن ســینمای جوانان اصفهــان بهترین 
دفتــر ســینمای جــوان کشــور در ارزیابــی ۵ ســاله اخیــر شــود.

ــان  ــتان اصفه ــران اس ــان ای ــینمای جوان ــن س ــر انجم مدی
بــا اشــاره بــه اینکــه پاتــوق فیلــم کوتــاه در پردیــس 
ســینمایی سیتی ســنتر، یکشــنبه های هــر هفتــه برگــزار 
کوتــاه می شــود،  فیلــم  از  اســتقبال خوبــی  و  می شــود 
خاطرنشــان کــرد: ایــن فیلم هــای کوتــاه هــم تولیــدات 
و  ایــران  بــزرگ  فیلم هــای  نیــز  و  اصفهــان  بچه هــای 
ــل  ــد و فص ــش در می آی ــه نمای ــگان ب ــه رای ــت ک ــان اس جه
می شــود. اعــام  زودی  بــه  فیلم هــا  نمایــش  جدیــد 

اصفهان بهترین انجمن سینمای جوانان کشور 
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                                                                            ستاد برنامه ریزی 13 آبان

ــر فعــال شــدن  ــان ب ــزی 1۳ آب ــاد در جلســه ســتاد برنامــه ری ــژه نجــف آب ــدار وی موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمان
ــد کــرد. ــه هــای تبلیــغ و تبییــن و فضاســازی و تبلیغــات محیطــی تاکی کمیت

فرمانــدار خاطــر نشــان کــرد: تبییــن مناســبت هــای پیــش رو و بصیــرت افزایــی از الزامــات برنامــه هــای هفتــه بســیج دانــش 
آمــوزی خواهــد بــود.

ــه جــاری از ســاعت 1۰:۳۰ در محــل  ــا حضــور عمــوم مــردم در روز جمعــه هفت ــان ب ــوم اهلل 1۳ آب گفتنــی اســت مراســم ی
ــا اجــرای برنامــه هــای  متنــوع فرهنگــی و هنــری برگــزار خواهــد شــد. ــاد ب میــدان امــام )ره( نجــف آب

ــیون  ــس کمیس ــور، ریی ــروی پ ــر مه ــام منوچه حجت االس
فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــورای اســامی شــهر 
ــوده در  ــت فرس ــار باف ــدود 42۰۰ هکت ــان ح ــت: اصفه گف
مناطــق مختلــف خــود دارد. بــر اســاس گزارش هــای موجــود 
بیشــترین حجــم آن مربــوط بــه شــهرهای اصفهــان، کاشــان، 
خمینی شــهر و نجف آبــاد اســت. بازآفرینــی و نــوآوری در 
بافــت فرســوده از مطالبــات اصلــی مــردم اســت کــه در زمینــه 
احیــای بافــت فرســوده اقدامــات خوبــی انجــام شــده اســت اما 
ــاد  ــی ایج ــود. از طرف ــد بیشــتر ش ــا بای ــت ه ــه فعالی این گون

ــی دارد. ــن نواحــی اهمیــت باالی فضــای ســبز در ای
ــر از  ــات بهت ــه خدم ــه ارائ ــات در زمین ــول و اقدام ــاد تح ایج
ــان  ــهری اصفه ــاغل ش ــن و مش ــازمان میادی ــات س ضروری
ــه همــراه دولــت و مجلــس بــه  اســت کــه ایــن نهــاد بایــد ب
رونــق تولیــد و صــادرات کمــک کنــد. همچنیــن بایــد مراکــز 
فرهنگــی، پاتــوق هــای صمیمانــه و ســالم بــرای نســل جــوان 
ــه فرهنگــی  ــال مجموع ــوان مث ــرد. به عن و نوجــوان ایجــاد ک
ــرای شــهر اصفهــان اســت.  ــی ب ــی خوب شــهردخت تهــران الگوی
فرزانــه کاهــدوزان، عضــو شــورای شــهر اصفهان گفــت: وجود 
فضــای هــای مناســب بــرای ارتقــای توانمندی هــا و پیگیــری 
مباحــث آموزشــی در کنــار تعامــل دوســتانه به همراه نشــاط و 
شــادی در نوجوانــان می توانــد راهــکار مناســبی بــرای تربیــت 

نســل جــوان وکاهــش آســیب های اجتماعــی باشــد. 
حجت االســام محمــد داســتان پور، کارشــناس دینــی و 
ــان و  ــا نوجوان ــم شــود ت ــد بســتری فراه ــت: بای ــی گف مذهب
ــد و در  ــت کنن ــون صحب ــوب قان ــد در چارچ ــان بتوانن جوان
ــویم.  ــور ش ــار سانس ــد دچ ــان نبای ــای آن ــنیدن دغدغه ه ش
ــی  ــل فعل ــت نس ــرای تربی ــته ب ــای گذش ــای دهه ه الگوه
ــت  ــد در اولوی ــناخت مخاطــب بای ــذا ش مناســب نیســتند، ل
ــران  ــک بح ــد ی ــر در ح ــوادث اخی ــد. ح ــا باش ــات م تصمیم

نیســت بلکــه یــک اتفــاق اولیــه اســت بــه همیــن دلیــل مــا 
بایــد بــه فکــر شــناخت مخاطــب خــود باشــیم. 

جهت گیــری اشــتباه نتایــج نامناســبی خواهــد داشــت و 
نســل جــوان امــروز انســانی می اندیشــد، حقــوق نســل 
جــوان اهمیــت دارد و بــرای دیــده شــدن هــر کاری را انجــام 
می دهــد.  به طــور مثــال حضــور بانــوان در ورزشــگاه از 
ــه یــک بحــران تبدیــل شــد و برخــی  یــک مســاله جزیــی ب
ــا بحــران  ــران ب ــا برخــی از دخت ــث شــد ت ــات باع از تصمیم
ــند.  ــی نباش ــود راض ــرایط خ ــوند و از ش ــه رو ش ــیت روب جنس
امــروزه اینترنــت ماننــد خــون در رگ انســان اســت و بســیاری 
ــر همیــن اســاس  ــت اســت و ب ــه اینترن از مشــاغل وابســته ب
ــت  ــی اینترن ــته قطع ــت. در 4۰ روز گذش ــه اس ــکل گرفت ش
ــیب  ــردم آس ــیاری از م ــده و بس ــا ش ــف فعالیت ه ــث توق باع

دیدنــد کــه بــه آنــان توجهــی نشــد. 
وی در پایــان گفــت: خطــای برخــی از مســئوالن قبلــی تبدیل 
ــود و اشــتباه  ــه یــک موضــوع سیاســی ب موضــوع فرهنــگ ب

امــروز تبدیــل آن بــه یــک مقولــه امینتــی اســت.
اشرف زاده

اهمیت ایجاد پاتوق های صمیمانه و سالم برای نسل جوان

انقــاب  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل  خانــی،  غامحســین 
و  هــزار   1۳4 مجمــوع  در  گفــت:  اصفهــان  اســامی 
بــرای  اصفهــان  اســتان  شــهر   1۰1 در  متقاضــی   1۰۷
طــرح نهضــت ملــی مســکن ثبت نــام کردنــد کــه 8۷ 
هــزار و ۷6۹ نفــر در شــرایط اولیــه پذیرفتــه شــدند و 
ــدند.  ــی ش ــد نهای ــی تائی ــزار و 1۰8 متقاض ــون 42 ه تاکن
ــان انجــام شــده اســت  ــده متقاضی ــام و تشــکیل پرون ثبت ن
ــه  ــاد ســاخت ب ــا بنی ــروه ســاخت ی ــا به صــورت گ و پروژه ه
ــی  ــدام مل ــه طــرح اق ــان واگــذار می شــود. تفاهم نام متقاضی
مســکن در اســتان اصفهــان بــا پیش بینــی 11 هــزار و 2۳۰ 
واحــد مســکونی منعقــد شــده اســت. 6 هــزار و 16۷ واحــد 

مســکونی در 21 شــهر از جملــه خمینی شــهر، شاهین شــهر، 
نجف آبــاد، کاشــان و شــهرضا در دســت ســاخت اســت. 
اصفهــان  اســتان  اســامی  انقــاب  مســکن  بنیــاد 
ــب  ــکونی در قال ــد مس ــزار واح ــتر از 124 ه ــون بیش تاکن
ــکن  ــازی مس ــران، انبوه س ــری، خی ــرح رهب ــای ط پروژه ه
روســتایی، مســکن محرومــان ســاخته و بــه متقاضیــان 
ــت  ــرح دول ــکن ط ــی مس ــت مل ــت. نهض ــل داده اس تحوی
مهم تریــن  کــه  اســت  مــردم  کــردن  خانــه دار  بــرای 
ــت.  ــال اس ــکن در س ــون مس ــک میلی ــاخت ی ــدف آن س ه
غامحسین زاده 

تائید بیش از 42 هزار متقاضی نهضت ملی مسکن

طرح ملی کاروان ورزش و نشاط

دوازدهمیــن برنامــه طــرح ملــی کاروان ورزش و نشــاط در بــا 
حضــور ۳۵ نفــر از کارکنــان در محــل کارخانــه برگــزار گردیــد.

برگــزاری مســابقات طناب کشــی و مســابقات ورزشــی تفریحی 
دیگــر از ایــن طــرح بــود کــه در محــل کارخانــه انجــام گرفــت.

شــرکت پیشــرو دیــزل آسیا)پیشــرو یــدک( فعالیــت خــود را از 
ســال 1۳۵۷ شمســی تحــت عنــوان  تولیــد قطعــات خــودرو 
، قالــب ســازی و اتــاق ســازی شــروع کــرده ودر ســال 1۳6۳ 

شمســی بــا شــماره 1۳۳۰1 بــه ثبــت رســید.
ــع  ــر مرب ــاحت ۵۰۰۰۰ مت ــه مس ــی ب ــرکت در زمین ــن ش ای
ــان ،  ــتان اصفه ــیده در اس ــالن سرپوش ــع س و ۳۳۰۰۰مترمرب
شهرســتان نجــف آبــاد فعالیــت مــی نماید. نیــروی انســانی این 
شــرکت در حــال حاضــر بیــش از  4۰۰ نفــر شــامل  مهنــدس ، 

تکنســین فنــی ، کارشــناس وکارگــر ماهــر مــی باشــد.

پیشگیری و کنترل بیماری 
آنفلوانزای فوق حاد پرندگان 

اولیــن جلســه ســتاد پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری آنفلوانــزای 
فــوق حــاد پرنــدگان، بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد و اعضــای ســتاد در ســالن 
ــد. ــزار گردی ــاد برگ ــژه نجــف آب ــداری وی ــت بحــران فرمان مدیری

در ایــن جلســه کــه بــا حضــور دکتــر عبــاس بدیعــی برگــزار 
ــان ،  ــت جه ــل از وظعی ــی کام ــه گزارش ــن ارائ ــد ضم گردی
کشــور و اســتان، شــرح وظایــف اعضــای ســتاد تبییــن و مقــرر 
ــه  ــی ب ــردی و تجهیزات ــزارش عملک ــتاد، گ ــای س ــد اعض ش
ــاد  شــبکه دامپزشــکی ارســال و شــبکه دامپزشــکی نجــف آب
ــژه  ــداری وی ــه مدیریــت بحــران فرمان ضمــن جمــع بنــدی، ب

ــه دهــد. ــاد ارائ نجــف آب

جلسه شورای آموزش و پرورش
بــا حضور مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه نجف آباد 
جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان تشــکیل شــد. 
ــی  ــای اقنای ــرح ه ــرای ط ــر اج ــه ب ــن جلس ــدار در ای فرمان
ــع  ــق نظــام مقــدس جمهــوری اســامی  و رف و تبییــن حقای
شــبهات دانــش آمــوزان بــا اســتفاده از طــرح هــای جــذاب و پر 
نشــاط تاکیــد نمــود. در این جلســه همچنیــن در راســتای رفع 
مشــکات و مســائل آموزش و پــرورش 1۰ مصوبــه ثبت گردید.



w
w
w.
di
ba
ga
ra
n7

.ir

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 10  آبان 1401
شماره 172 

4
خبر کوتاه کسب مقام شمشیربازان نجف آباد در مسابقات قهرمانی استان

مســابقات شمشــیربازی قهرمانــی پســران  اســتان اصفهــان در رده ســنی نونهــاالن در ســه اســلحه اپــه، فلــوره و ســابر  بــه 
ــا حضــور مجتبــی سرشــوق سرپرســت هیــات شمشــیربازی  ــا شــرکت 2۰ نفــر و ب مناســبت هفتــه تربیــت بدنــی و ورزش ب
ــان و پیشکســوتان اســتان  در ورزشــگاه شــهید نصر،آکادمــی شمشــیربازی روزبــه ســرهنگ پــور  اســتان و جمعــی از قهرمان
برگــزار شــد کــه شمشــیربازان نجــف آبــاد بــه مربیگــری امیــد زمانــی موفــق بــه کســب دو مقــام اول و ســوم مشــترک شــدند.

مقام های کسب شده :
اسلحه اپه :  نونهاالن زیر 14 سال : نیما براتی- مقام اول  
نونهاالن زیر 12 سال : آروین غیور - مقام سوم مشترک  

سرپرست تیم : سمیرا سیدحسینی )رییس هیات شمشیربازی شهرستان نجف آباد(

کالس آموزشی سیالب و آب گرفتگی معابر
دیدار با مدیر کل دامپزشکی استان 

ــان  ــا دهق ــراه ب ــتان هم ــکی اس ــر کل دامپزش ــدی مدی موح
رئیــس حراســت اداره کل دامپزشــکی و صالحــی رئیــس 
ــاون  ــری مع ــا مباش ــاد ب ــف آب ــتان نج ــکی شهرس دامپزش
ــدار  ــر فرمان ــتان در دفت ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان اس
دیــدار و گفتگــو کردنــد. در ایــن نشســت موحــدی گزارشــی 
در خصــوص رزومــه کاری و فعالیــت هــا و وظایــف اداره کل 
دامپزشــکی ارائــه دادنــد. صالحــی  نیــز در خصــوص تولیــد، 
نظــارت، اقدامــات، نقــاط قــوت و ضعــف در ســطح شهرســتان 
مطالبــی را بیــان کرد. در پایــان فرماندار شهرســتان از خدمات 
ــود. ــکر نم ــر و تش ــن اداره کل تقدی ــای ای ــات اعض و زحم

80 میلیارد ریال پروژه فعال 
بازآفرینی شهری 

ــتان  ــازی شهرس ــس اداره راه و شهرس ــوالدی، رئی مرتضــی ف
نجف آبــاد گفــت: در حــال حاضــر بالــغ بــر 8۰ میلیــارد ریــال 
پــروژه در حــوزه بازآفرینــی شــهری در شهرســتان نجف آبــاد 
ــال  ــارد ری ــار 1۳۰ میلی ــا اعتب ــروژه ب ــتند و دو پ ــال هس فع
ــهید  ــه ش ــاخت مدرس ــروژه س ــت.  پ ــده اس ــی ش پیش بین
حقیقــی در صالح آبــاد بــا اعتبــار 1۰ میلیــارد ریــال بــه 
مرحلــه نــازک کاری رســیده و بــرای تکمیــل آن پیگیری هــای 

الزم جهــت تامیــن اعتبــار انجــام شــده اســت. 
غیررســمی  ســکونت گاه های  معابــر  روشــنایی  پــروژه 
ــدام  ــت اق ــال در دس ــارد ری ــار 4۰ میلی ــا اعتب ــاد ب نجف آب
اســت. بــرای رفــع مشــکل معابــر آســفالت نشــده شــهری در 
ــن  ــت 268 ت ــه وگلدش ــق، علویج ــاد، ده ــهرهای نجف آب ش
قیــر اختصــاص یافــت و آســفالت ایــن معابــر جهــت ایمنــی 
در تــردد مــردم ایــن مناطــق، توســعه شــهری و رســیدن بــه 

ــت.  ــام اس ــال انج ــوب در ح ــتانداردهای مطل اس
یکــی دیگــر از موضوعــات در دســت پیگیــری محرومیت زدایی 
از مناطــق کــم برخــوردار اســت کــه 1۳ میلیــارد اعتبــار بــه 
آن اختصــاص یافتــه اســت.  پــروژه احــداث مدرســه شــهید 
ــا اعتبــار ۹۰ میلیــارد ریــال و  رحیمــی در محلــه شــیخ آباد ب
احــداث پایــگاه ســامت در محلــه ایــزدی نجف آبــاد بــا اعتبــار 
ــزی  ــورای برنامه ری ــب ش ــه تصوی ــه ب ــال ک ــارد ری 4۰ میلی
اســت.  آینــده  پروژه هــای  از  اســت،  رســیده  اســتان 
ــده  ــل آم ــات به عم ــه اقدام ــورد مجموع ــان در م وی در پای
ــات  ــی مح ــی و بازآفرین ــتای محرومیت زدای ــت راس در جه
گفــت:  نجف آبــاد  شهرســتان  شــهری  فرســوده  بافــت 
بهســازی و نوســازی محــات هــدف بازآفرینــی شــهری 
ــدف  ــا ه ــق ب ــن مناط ــردم ای ــکونت م ــت س ــود وضعی و بهب
توانمندســازی در بافت هــای فرســوده و کســب رضایــت 
ــوده اســت. مــردم همیشــه یکــی از اولویت هــای ایــن اداره ب

علیزاده 

حضور شهردار در جمع معتمدین و اعضای خیریه قمر بنی هاشم

بازدید میدانی شهردار از پروژه های در دست اقدام 

بازدید شهردار از مرکز پژوهش فنآوری و نخبگان
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۲50 هکتار سطح زیر کشت 
موسیر در تیران و کرون

مهــدی آرپناهــی گفــت: کشــت 2۵۰ هکتــاری موســیر تیــران 
ــه  ــش یافت ــک ســال گذشــته ۷۰ درصــد افزای ــرون در ی و ک
کــه بــا تأمیــن اعتبــار مالــی و ارائــه تســهیات بــه متقاضیــان 

ایــن میــزان تــا 2 برابــر هــم افزایــش خواهــد یافــت.
او افــزود: ایــن شهرســتان بــه لحــاظ توســعه ســطح زیرکشــت 
ــگاهی  ــگاهی و آزمایش ــی، دانش ــای علم ــود ظرفیت ه و وج

قطــب بــزرگ موســیر کشــور اســت.
مدیــر جهــاد کشــاورزی تیــران و کــرون بــا بیــان اینکه کشــت 
موســیر تا پایــان آبان ماه ادامــه دارد، تصریح کــرد: از خردادماه 
تــا پایــان تیرمــاه برداشــت ایــن محصــول انجــام خواهــد شــد.

ــزار و  ــه ه ــا س ــاس پیش بینی ه ــرد: براس ــه ک ــی اضاف آرپناه
۵۰۰ تــن موســیر برداشــت خواهــد شــد.

او بــا اشــاره بــه صادراتــی بــودن محصــوالت ایــن شهرســتان 
یــادآور شــد: بــا صــادرات موســیر بــه خــارج از کشــور هشــت 

میلیــون دالر ارزآوری خواهیــم داشــت.
ــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان تیــران و کــرون اصــاح  مدی
ــرد  ــام ک ــن اداره اع ــی ای ــداف اصل ــت را از اه ــوی کش الگ
و گفــت: کاشــت گیاهــان دارویــی، کاشــت گلخانــه ای و 
گیاهــان بــا مصــرف پاییــن آب، توســعه می یابــد تــا در برابــر 

ــود. ــل نش ــاورزی مخت ــود آب، کش ــران کمب بح

                                                                  حضور و دعوت رویا نوریان در ترکیب اصلی تیم ملی ریکرو
بــا نظــر هونــگ ســونگ هــو ســرمربی کــره ای تیــم ملــی تیروکمــان و پــس از دو مرحلــه رقابــت و اردوی انتخابــی، ترکیــب اصلی تیم 

ریکــرو مــردان و بانــوان مشــخص شــد کــه رویــا نوریــان کمانــدار نجــف آبــاد در ترکیــب اصلــی تیــم ملی ریکــرو بانــوان قــرار گرفت.
بعــد از برگــزاری رقابــت هــای انتخابــی کــه هفتــه اول مهرمــاه برگــزار شــد. 1۰ کمانــدار ریکــرو در هــر بخــش مــردان و بانــوان وارد 

اردوی انتخابــی شــدند.
 از میان این کمانداران و پس از دو هفته رقابت اردویی، 4 نفر در ترکیب اصلی تیم ملی ریکرو قرار گرفتند.

ترکیب جدید ملی پوشان ریکرو :
بخش مردان : ارشک فاضل، محمد حسین گلشنی، نیما نادری، رضا شبانی

بخش بانوان : مهتا عبدالهی، رویا نوریان، یسنا پورماهانی، مبینا فاح

اولین جلسه با مسئولین روابط 
عمومی دستگاه های اداری و اجرایی

ــتان  ــی ادارات شهرس ــط عموم ــئولین رواب ــه مس ــن جلس اولی
نجــف آبــاد بــه ریاســت فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا موضوع 
هماهنگی برنامه های بزرگداشــت یوم ا.. 1۳ آبان برگزار گردید.

ــه فرمایشــات  ــه ب ــر جامع مباشــری در خصــوص بحــران اخی
مقــام معظــم رهبــری در ســالهای گذشــته بــا موضــوع جهــاد 
تببییــن و خدمــت در فضــای مجــازی  اشــاره کــرده و خاطــر 
نشــان کــرد: امــروز دشــمن بــا تمــام قــوا بــه میــدان آمــده و 
بــا جنــگ نــرم رســانه ای هجمــه ســنگین علیــه نظــام مقــدس 
جمهــوری اســامی ایجــاد کــرده و بــا تکــرار و باز نشــر چندین 
بــاره اخبــار و اطاعــات نادرســت باورهــای غلــط را بــه جامعــه 
مــا تزریــق می کنــد. رئیــس شــورای اداری شهرســتان  بیــان 
ــواده شــروع شــود  ــه و خان داشــت: جهــاد تبییــن بایــد از خان
ــواده  ــد اعضــای خان ــت و عقای ــدا ذهنی ــم در ابت ــاش کنی و ت
خــود را حفــظ کنیــم. فرمانــدار خطــاب بــه مســئولین روابــط 
ــا مدنظــر داشــتن پســت خطیــر خــود بــه منظــور  عمومــی ب
ــه  ــن نقط ــزود: اولی ــا اف ــت ه ــان واقعی ــی و بی ــاد آگاه ایج
ــرای ادای  ــی ب ــه فرصت ــان اســت ک ــا 1۳ آب مشــترک کاری م
تکلیــف و مســئولیت در قبــال نظــام می باشــد چــرا کــه شــما 
در خــط مقــدم ایــن جنــگ قــرار داریــد و آگاه ســازی، توجیــه 
افــراد، تبلیغــات محیطــی و حضــور پررنــگ و موثــر در فضــای 
مجــازی بمنظــور بازنشــر حقایــق از جملــه وظایــف شماســت.

کسب و کار سبز

راه اندازی خانه هنرمندان و بازارچه صنایع دستی
فرهنگــی،  میــراث  اداره  رئیــس  مظاهــری،  محســن 
صنایع دســتی و گردشــگری شهرســتان تیــران و کــرون 
ــع  ــوالت صنای ــر محص ــروش بهت ــه و ف ــرای عرض ــت : ب گف
دســتی بــه دنبــال ایجــاد بازارچــه صنایع دســتی و تاســیس 
ــکل  ــین مش ــتیم. نخس ــت کار هس ــدان صنع ــه هنرمن خان
ــت  ــروش اس ــازار ف ــود ب ــه و نب ــکل عرض ــش مش ــن بخ ای
بــه طوری کــه هنرمنــدان صنایــع دســتی نمی تواننــد 
محصــوالت خــود را بــرای فــروش بگذارنــد. دومیــن مشــکل 
ــا  ــروش اســت ت ــدم وجــود محــل نمایشــگاه و بازارچــه ف ع
ــرای  ــود را ب ــدی خ ــوالت تولی ــد محص ــران بتوانن صنعت گ

ــد.  ــرار دهن ــوم ق ــد عم ــرض دی ــروش در مع ف
برخــی هنرمنــدان صنایــع دســتی بــه دلیــل مشــکات مالی 
ــد کــه تــاش هســتیم  درخواســت دریافــت تســهیات دارن
بــرای آنــان انجــام دهیــم. از نظــر تولیــد محصــوالت دســتی 
ــدان در  ــدارد و هنرمن ــود ن ــکلی وج ــا مش ــت کاره و کیفی

ــتند.  ــته ها مشــغول هس بیشــتر رش
ــود  ــتی وج ــروش صنایع دس ــرای ف ــبی ب ــل مناس ــر مح اگ
ــوالت  ــد محص ــی می توانن ــدان به راحت ــد هنرمن داشته باش
خــود را بــه فــروش برســانند وبــه ایــن ترتیــب بــرای تولیــد 
مجــدد محصــوالت بــا مشــکل مواجــه نمی شــوند. در 

جلســاتی کــه بــا فرمانــداری و شــهرداری برگــزار شــده اســت 
ــرای فــروش  کــه در محــل پــارک آزادگان بازارچــه مناســب ب
محصــوالت صنایــع دســتی و محلــی ایجــاد شــود کــه هنــوز 
ــادی ایجــاد  ــی زی ــار مال ــرا ب ــیده اســت زی ــه نتیجــه نرس ب
ــا برگــزاری جلســات  می کنــد امــا در تــاش هســتیم کــه ب

مــداوم راهــکار مناســبی پیــدا کنیــم. 
مقاله کامل را سایت خبری تحلیلی دیباگران بخوانید

اشرف زاده 

کســب و کار ســبز کارهایــی هســتند کــه بیشــتر از آن کــه 
ــند  ــت باش ــب محیط زیس ــود و تخری ــع خ ــر مناف ــه فک ب
ــه آن هســتند و حداقــل آســیب  ــا و کمــک ب ــه فکــر احی ب
کارهــا  و  کســب  ایــن  می زننــد.  محیط زیســت  بــه  را 
ــتفاده  ــود اس ــوالت خ ــد محص ــرای تولی ــدار ب ــواد پای از م
ــتفاده  ــه و آب را اس ــواد اولی ــرژی، م ــل ان ــد. حداق می کنن
ــی  ــد. از طرف ــد می کنن ــری را تولی ــن کمت ــد و کرب می کنن
محصــوالت تولیــد شــده قابلیــت تجزیه پذیــر بــودن را دارنــد 
ــا  ــه ی ــواد اولی ــوان م ــده از آن به عن ــد ش ــای تولی و زباله ه
انــرژی کاربــرد دارد. بــه ایــن ترتیــب منابــع طبیعــی حفــظ 
ــد. ــل می رس ــه حداق ــی ب ــرات آب و هوای ــود و  تغیی می ش

تاثیرات کسب و کار سبز بر اقتصاد 
همان طــور کــه قبــا گفتــه شــد مشــاغل ســبز شــغل هایی 
در حــوزه کشــاورزی، تحقیــق و توســعه، تولیــد، فعالیت های 
ــا و  ــظ، ارتق ــا حف ــه هــدف آن ه ــی اســت ک اداری و خدمات
ــی اساســی کیفیــت محیط زیســت انجــام می شــوند و  بازیاب

ســامت کــره زمیــن در نظــر گرفتــه می شــود.
بــر اســاس گفتــه ســازمان بین المللــی کار تاثیــرات مشــاغل 

ســبز بــر محیــط زیســت: 
* افزایش مصرف بهینه انرژی و موادخام 
* محدود شدن انتشار گازهای گلخانه ایی

* کاهش ضایعات و آلودگی
* حفاظت از اکوسیستم و احیا آن ها 

* سازگاری با تغییرات آب و هوایی
ــر  ــا ب ــر آن ه ــای مشــاغل ســبز تاثی یکــی دیگــر از مزیت ه
اقتصــاد جهانــی اســت. ایجاد مشــاغل ســبز شــامل اســتفاده 
ــاز  ــاخت و س ــر، س ــای تجدیدپذی ــترده تر از انرژی ه از گس
ــرژی در ســاختمان و  ــره وری ان ــه به ــا هــدف دســتیابی ب ب

رشــد وســایل نقلیــه الکتریکــی اســت. 
ــرای فعالیــت افــراد جویــای کار در  مشــاغل ســبز زمینــه ب
ــظ  ــه حف ــد و ب ــم می کن ــاک را فراه ــای پ ــوزه انرژي ه ح
ــراد  ــی اف ــت زندگ ــای کیفی ــور و ارتق ــی کش ــر طبیع ذخای
ــعه یافته  ــع توس ــیاری از جوام ــروزه بس ــد. ام ــک می کن کم
ــن  ــر ای در حــال توســعه مشــاغل ســبز هســتند و ســعی ب
ــه ســمت مشــاغل  ــان کارآفرینــی خــود را ب ــا جری ــد ت دارن
ــای  ــه مزیت ه ــا توجــه ب ــز ب ــت نی ــد. دول ســبز ســوق دهن
ــه ســمت  مشــاغل ســبز بایــد سیاســیگذاری های خــود را ب
ــاغل  ــه مش ــعه این گون ــد. توس ــت کنن ــاغل هدای ــن مش ای
کاهــش  در  نقــش عمده ایــی  اشــتغال زایی  بــر  عــاوه 

بیــکاری فارغ التحصیــان جویــای کار دارد.
مقاله کامل را سایت خبری تحلیلی دیباگران بخوانید

سمیه طالب
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خبر کوتاه

یکــی از چالش هــای مهــم کشــور در ســال های اخیــر 
کشــورهای  از  بســیاری  در  اســت.  کم آبــی  مســاله 
ــاذ  ــی اتخ ــرای کم آب ــبی ب ــای مناس ــعه یافته راهکاره توس
ــل   ــد دالی ــران بای ــه در گام نخســت در ای شــده اســت. البت
کم آبــی را پیــدا کــرد تــا متناســب بــا آن راهکارهــای 
ــرای  ــل متعــددی را ب مهــم اتخــاذ شــود. کارشناســان دالی
ــورد  ــد م ــه چن ــر ب ــه در زی ــد ک ــرح می کنن ــی مط کم آب

مهــم آن اشــاره می کنیــم.
* جغرافیای وابسته به بارش
* هدرفتن آب در کشاورزی

* استفاده غیراصولی از آب های زیرزمینی
* افزایش مصرف آب در واحدهای مسکونی
* لوله کشی غیراستاندارد درمناطق شهری

علل کمبود آب در جهان 
ــد  ــکیل می ده ــن را آب تش ــطح زمی ــد س ــدود ۷۰ درص ح
ــوم از  ــدود دو س ــت و ح ــیرین اس ــد آن ش ــه درص ــه س ک
ــرار  ــخ زده ق ــی ی ــای طبیع ــز در یخچال ه ــدار نی ــن مق ای

ــه آب  دارد. متاســفانه میلیون هــا نفــر در سرتاســر جهــان ب
ــز  ــی آب آشــامیدنی ســالم و تمی ــدارد. از طرف دسترســی ن
کمیــاب اســت و میلیون هــا نفــر در جهــان تمــام روز خــود 

ــد.  ــرف می کنن ــتجوی آب ص ــرای جس ب
ــش  ــتفاده بی ــالی، اس ــود آب، خشک س ــل کمب ــی عل بعض
ــا و  ــی زباله ه ــه غیرقانون ــی، تخلی ــش جهان ــد، گرمای از ح
وقــوع باالیــای طبیعــی اســت. کمبــود آب ناشــی از کمبــود 
ــن  ــه ای ــی ب ــود فیزیک ــت. کمب ــادی اس ــا اقتص ــی ی فیزیک
معنــی اســت کــه منابــع طبیعــی آب قــادر بــه پاســخگویی 
بــه تقاضــای یکمنطقــه نباشــد و کمبــود اقتصــادی ناشــی از 

ــرای مدیریــت آب اســت.  ــع ضعیــف ب مناب
از  حفاظــت  جهانــی  ســازمان  گــزارش  اســاس  بــر 
ــارد نفــر در سراســر جهــان  محیط زیســت حــدود 1/1 میلی
بــه آب دسترســی ندارنــد و 2/۷ میلیــارد نفــر حداقــل یــک 
ــل  ــی از عل ــتند. برخ ــود آب هس ــار کمب ــال دچ ــاه از س م

کم آبــی در جهــان را در زیــر بیــان می کنیــم.
* استفاده بیش از حد از آب 

* درگیری و خشونت
* سکونت در مناطق دورافتاده 

* خشک سالی
* گرمایش جهانی

* تخلیه غیرقانونی زباله ها 
* بایای طبیعی

مقاله کامل را سایت خبری تحلیلی دیباگران بخوانید
سمیه شریعتی

تودیع ومعارفه کارشناس مسئول فناوری و کارشناس فرهنگی هنری

ــاد بــا حضــور یــداهلل عابــدی معــاون مدیــر کل و مدیــر  بــه  گــزارش روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجــف آب
آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجــف ابــاد ،شــورای معاونیــن و کارشــناس مســئوالن مدیریــت آمــوزش و پــرورش  جلســه تودیــع  

و معارفــه کارشــناس مســئول فنــاوری و کارشــناس فرهنگــی هنــری مدیریــت برگــزار شــد. 
در ایــن جلســه کــه همزمــان بــا کمیتــه برنامــه ریــزی مدیریــت برگــزار گردیــد، از زحمــات چنــد ســاله مهرجــو تقدیــر شــد و 
میــر اعایــی بــه عنــوان کارشــناس مســئول جدیــد فنــاوری معرفــی گردیــد .همچنیــن قاهــری بــه عنــوان کارشــناس فرهنگــی 

و هنــری ایــن مدیریــت منصــوب شــد و از زحمــات عباســی نیــز تقدیــر شــد .

دالیل کمبود آب در ایران 

ــاط  ــک ارتب ــی ی ــوالت جمعیت ــی و تح ــبک زندگ ــن س بی
ارزش هــای  شــدن  کم رنــگ  بــا  دارد.  وجــود  دوســویه 
ــای  ــی در دهه ه ــگ غرب ــدن فرهن ــن ش ــامی و جایگزی اس
اخیــر، شــاهد کاهــش بســیار زیــاد جمعیــت ایــران هســتیم 
ــت.  ــور اس ــت کش ــرای امنی ــدی ب ــد ج ــک تهدی ــن ی ــه ای ک
یکــی از موثرتریــن و اصلی تریــن  نهادهــای اجتماعــی، 
ــواده اســت کــه اولیــن هســته زندگــی اجتماعــی بشــر  خان
از خانــواده آغــاز می شــود. بنابرایــن تغییــرات در حــوزه 
خانــواده در جامعــه نیــز تاثیرگــذار اســت.  البتــه تغییــر در 
عرصه هــای مختلــف جامعــه از جملــه اقتصــادی و فرهنگــی 

ــذار اســت.  ــواده تاثیرگ ــز در حــوزه خان نی
تغییرات حاکم بر خانواده

 تاثیــر آشــکار و پنهــان بــر یکــی از نهادهــای اجتماعــی بــر 
ــن هســته   ــز اولی ــواده نی ــذار اســت و خان ــر گ ــر تاثی یکدیگ
زندگــی اجتماعــی بشــر اســت. عوامــل متعــددی در کاهــش 
جمعیــت نقــش داشــته اســت امــا خانــواده مهم تریــن 
نهــاد در حــوزه جمعیــت اســت. بنابرایــن بررســی تغییــرات 
خانــواده می توانــد عوامــل منجــر بــه تغییــر ســبک زندگــی 
خانــواده ودر نتیجــه کاهــش فرزنــدآوری و کاهــش جمعیــت 

ــد. را پیــدا کــرده و حــل آن کمــک نمای
الف : تغییرات فردی

* رواج فردگرایی
* افزایش سن ازدواج
* افزایش آمار طاق

* افزایش سطح تحصیات زنان
ب: تغیرات اجتماعی

* گسترش خانواده هسته ایی
* افزایش میزان شهرنشینی

* آپارتمان نشینی 
* مشکات اقتصادی 

ج: تغییرات فرهنگی
* رواج فرزندساالری

* تحقیر کار خانگی و مادری
* مصرف  گرایی

نتیجه گیری
ــزی  ــد برنامه ری ــران بای ــی ای ــرایط جمعیت ــه ش ــه ب ــا توج ب
بــرای فرزنــدآوری بایــد انجــام شــود قبــل از اینکــه تبدیــل 
بــه یــک بحــران شــود. سیاســت گذاری بایــد هــم در 
ســطح کان و هــم در ســطح خانــواده و فرهنگ ســازی 
ــی  ــیار پررنگ ــش بس ــی نق ــل فرهنگ ــود. عوام ــام ش آن انج
دارد. در شــرایط کنونــی برنامه ریــزی و سیاســت گذاری 
ــا  ــد هماهنگــی همــه نهاده ــرای افزایــش جمعیــت نیازمن ب

و عوامــل تاثیرگــذاری می باشــد.
مقاله کامل را سایت خبری تحلیلی دیباگران بخوانید

الهام شهریاری

عوامل موثر در کاهش کاهش فرزندآوری 

 مغفول ماندن ظرفیت های 
تاریخی و طبیعی گلدشت برای 

سرمایه گذاری

محمدمهــدی فردوس شــهردار گلدشــت گفت: شــهر گلدشــت 
ــزار و  ــش از ۳ ه ــا بی ــی ب ــای متنوع ــا و ظرفیت ه فرصت ه
ــف  ــای مختل ــزار باغ ه ــش از ۳ ه ــار مســاحت و بی ۵۰۰ هکت
را بــرای ســرمایه گذاری داراســت. پــروژه بــزرگ میــدان 
ــت.  ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــت ب ــار گلدش ــوه و تره ب می
ــاغ هــای گســترده  تولیــد محصــوالت متنــوع کشــاورزی و ب
شــهر ظرفیــت خوبــی بــرای گردشــگری فراهــم کــرده اســت. 
ــگری در  ــوزه گردش ــی در ح ــای مختلف ــن فرصت ه همچنی
شــهر گلدشــت وجــود دارد از جملــه قلعــه تاریخی قلعه ســفید 
ــه دلیــل  ــه ب ــن قلع ــه اســت. ای ــه عهــد صفوی ــق ب کــه متعل
ســالم بــودن بســیاری از خانه هــا کــم نظیــر اســت و ظرفیــت 
ــگری و  ــوزه گردش ــرمایه گذاری ح ــرای س ــی ب ــیار خوب بس
ــت.  ــرح اس ــد و مط ــردی برن ــک بوم گ ــه ی ــدن ب ــل ش تبدی
یکــی دیگــر از جاذبه هــای گردشــگری شــهر گلدشــت 
ــاحت 2۵  ــا مس ــتانی ب ــارک کوهس ــگری پ ــه گردش مجموع
ــا اســتقبال گردشــگران مواجــه  ــارک ب ــن پ ــار اســت. ای هکت
اســت و ظرفیــت خوبــی بــرای ســرمایه گذاری در حوزه هــای 

ــد.  ــتوان را دارا می باش ــاد رس ــی و ایج ــی، تفریح ورزش
در  ســرمایه گذاری  بــرای  ویــژه  ظرفیــت  شــهر  ایــن 
شــهرک های  و  دارد  گردشــگری  مختلــف  حوزه هــای 
ویــژه  فرصت هــای  از  یکــی  گردشــگری  و  کشــاورزی 
از  گلدشــت  شــهرداری  و  اســت  ســرمایه گذاران  بــرای 
ســرمایه گذاران ایــن حــوزه حمایــت می کنــد و فــرش قرمــز 
خــود را بــرای ســرمایه گذران پهــن کــرده اســت. و تســهیات 
مختلــف و متعــددی بــرای ســرمایه گذاران در شــهرداری 

گلدشــت در نظرگرفتــه شــده اســت. 
غامحسین زاده 

اخذ دستگاه آنژیوگرافی برای 
بیمارستان نجف آباد

ابوالفضــل ابوترابــی بــه اقدامــات انجــام شــده در حــوزه 
انتخابیــه اشــاره کــرد و گفــت: بــا پیگیــری هــای انجــام شــده 
یــک دســتگاه آنژیوگرافــی بــرای بیمارســتان نجــف آبــاد اخــذ 
و در طــی روزهــای نصــب و راه انــدازی مــی شــود. وی افــزود: 
ــهید  ــه ش ــده درمانگ ــام ش ــای انج ــاش ه ــا ت ــن ب همچنی
ابوترابــی کــرون نیــز از 2۵۰ متــر بــه 12۵۰ متــر توســعه پیدا 
کــرد و دروخانــه آن نیــز بــه بهــره بــرداری رســید و البتــه بــه 
ــن  ــم در ای ــکی ه ــز دندانپزش ــا مرک ــتیم ت ــن هس ــال ای دنب
درمانــگاه احــداث کنیــم. نماینــده مــردم نجــف آبــاد، تیــران و 
کــرون در مجلــس بیــان کــرد: در موضــوع راه هــای روســتایی 
نیــز اقداماتــی انجــام گرفــت و چندیــن راه روســتایی آســفالت 
ــرد ــکر ک ــر و تش ــکن تقدی ــاد مس ــد از بنی ــه بای ــدند ک ش
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                                                                    وزش باد شدید و کاهش دید در محورهای استان اصفهان
رئیــس پلیــس راه اســتان اصفهــان: برابــر اعــام ســازمان هواشناســی مبنــی بــر ایجــاد ســامانه ناپایــدار جــوی کــه همــراه بــا 
بــارش بــاران، رعــد و بــرق، احتمــال صاعقــه و وزش بــاد شــدید، طوفــان موقتــی و همچنیــن گــرد و خــاک محلــی در اکثــر 
محورهــای اســتان بــه خصــوص محورهــای جنوبــی و غربــی اســت  بــه رانندگانــی کــه قصــد ســفر بــه محورهــای غربــی و 

جنوبــی اســتان دارنــد، توصیــه می کنیــم  بــا ســرعت مطمئنــه رانندگــی کننــد.
ــودن سیســتم  ــاً از ســالم ب ــم حتم ــه می کنی ــد، توصی ــردد می کنن ــرد و خــاک ت ــه در مناطــق مســتعد گ ــی ک ــه رانندگان ب
ــاهد  ــا ش ــد ت ــت کنن ــی رعای ــودروی جلوی ــا خ ــی را ب ــه طول ــرده و فاصل ــل ک ــان حاص ــود اطمین ــودروی خ ــنایی خ روش

ــیم. ــا نباش ــن محوره ــات در ای تصادف

بــه اعتقــاد کارشناســان حفاظــت از خــاک، نگهداشــت منابع 
ــران  ــی اســت کــه ای ــن در حال ــال دارد و ای ــه دنب ــی را ب آب
بــا معضــل محدودیــت آبــی و نســبت بــه ســایر کشــورها بــا 
فرســایش ســه برابــری خــاک روبــرو اســت. در ایــن فرآینــد 
ــک  ــه کمــک ی ذرات خــاک از بســتر خــود جــدا شــده و ب
عامــل ماننــد آب یــا بــاد بــه مکانــی دیگــر منتقــل می شــوند 
و منجــر بــه از دســت رفتــن حاصل خیــزی خــاک می شــود 
ــا  بــه طوری کــه دیگــر گیاهــی در آن روئیــده نمی شــود و ب

ــرو می شــویم.  ــان و صحــرا روب ــده بیاب پدی
ــن  ــاالنه ۷/16 ت ــتگاه های رسوب سنجی،س ــاس ایس ــر اس ب
ــر  ــه براب ــه س ــم ک ــران داری ــاک در ای ــایش خ ــار فرس هکت
آمــار جهانــی اســت. میــزان فرســایش خاکــدر برخــی 
از  متفــاوت  کارون  ماننــد کرخــه، ســفیدرود،  حوزه هــا 
ســایر مناطــق دیگــر کشــور اســت. عواملــی ماننــد اســتفاده 
بهره بــرداری  طبیعــی،  منابــع  عرصه هــای  از  نادرســت 
ــازی ها  ــح، جاده س ــاورزی ناصحی ــادن، کش ــت از مع نادرس
و سدســازی های اشــتباه در فرســایش خــاک تاثیرگــذار 
ــع  اســت همچنیــن فشــار بیــش از حــد وجــود دام در مرات
ــظ  ــود در حف ــوب خ ــت مطل ــی را از وضعی ــش گیاه پوش

ــد. ــارج می کن ــاک خ خ
ــا نحــوه شــخم زنی،  کشــاورزی غلــط در اراضــی شــیب دار ب
ــی  ــر جابجای ــزش در اث ــن لغ ــی و زمی ــای توده ای حرکت ه
ــردن  ــت نک ــازی ها و رعای ــادن، جاده س ــاک مع ــت خ نادرس
اصولــی ســاختمان ها موجــب تشــدید فرســایش خــاک 

می شــود
تخریب خاک، تهدیدی برای امنیت غذایی

ــی  ــت غذای ــع بشــری، امنی ــا جوام ــی بق یکــی از ارکان اصل
ــد  ــع تولی ــت از مناب ــرو حفاظ ــت در گ ــن امنی ــن ای و تامی

تامیــن  ضمــن  بنابرایــن  اســت  خــاک  و  آب  به ویــژه 
ــت از  ــداری و حفاظ ــد در نگه ــی بای ــی فعل ــای غذای نیازه
منابــع طبیعــی بــرای نســل های بعــدی نیــز باشــیم. خــاک 
از منابــع مهــم طبیعــت بــا نقــش کلیــدی در بقــای حیــات 
ــا  ــع و جنگ ه ــظ مرات ــرای حف ــتر ب ــن بس ــت و مهم تری اس
اســت. ســامت و کیفیــت خــاک بــر ســامت انســان، 
ــن  ــن رفت ــر دارد. در صــورت از بی ــان تاثی ــات و گیاه حیوان
خــاک بــه ســمت بیابــان و کویــری شــدن پیــش می رویــم 

ــد.  ــت و رزع نمی باش ــل کش ــه قاب ک
ــرب،  ــیاب های مخ ــی، س ــش بارندگ ــا، کاه ــی آب ه آلودگ
ــزی آب،  ــش حاصل خی ــی، کاه ــای زیرزمین ــش آب ه کاه
شــور شــدن زمیــن، گــرم شــدن زمیــن از پیامدهــای 
ــه  ــی را ب ــت غذای ــی امنی ــه همگ ــت ک ــاک اس ــب خ تخری
خطــر می انــدازد. یکــی از راه هــای مهــم در حفاظــت 
خــاک، ایجــاد پوشــش گیاهــی مناســب اســت کــه بایــد بــا 
کاشــت نهــال و درخــت پوشــش جنگلــی حفــظ شــود و از 

ــود.  ــری ش ــاک جلوگی ــایش خ فرس
زهرا طاهری

فرسایش خاک،  معضلی که جدی گرفته نمی شود  احداث ایستگاه آتش نشانی

محمدمهــدی فردوســی، شــهردار گلدشــت گفــت: ۵۰ تــن قیر 
رایــگان بــه شــهرداری گلدشــت اختصــاص داده شــده اســت 
و طــی 6 مــاه نخســت ســال جــاری ۳۰ کوچــه خاکــی شــهر 
ــدیان  ــان شهیدجمش ــوار امیرخلب ــت. بل ــده اس ــفالت ش آس

ــرداری اســت.  ــاده بهره ب ســاماندهی، احــداث و آم
ــزرگ در ورودی هــای شــهر  همچنیــن 4 تابلــوی راهنمــای ب
ــب  ــی نص ــل جاده ای ــداری و حمل و نق ــکاری اداره راه ــا هم ب
ــارکت اداره کل  ــا مش ــهیدمنتظری ب ــوار ش ــت و بل ــده اس ش
راهــداری تکمیــل شــده و روشــنایی و بلوک فــرش آن در 

دســتور کار اســت. 
ــات  ــازکمان تبلیغ ــری س ــوزه هن ــارکت ح ــا مش ــن ب همچنی
اســامی پــروژه پردیــس ســینمایی شــهر کــه شــامل ۳ ســالن 
ــرفت  ــد پیش ــون 8۰ درص ــت و تاکن ــده اس ــاز ش ــت آغ اس
ــه انجــام برســد. ــم نیمــه دوم ســال ب داشــته اســت و امیدواری

ــع  ــزار مترمرب ــه مســاحت 21 ه ــات بوســتان بهشــت ب عملی
ــن  ــی ای ــت و در طراح ــده اس ــاز ش ــا آغ ــام رض ــه ام در محل
بوســتان زمیــن ورزشــی روبــاز، آالچیــق، مجموعه هــای 
ورزشــی، مجموعــه بــازی کــودکان و نوجوانــان و بخــش 

ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ فرهنگ
همچنیــن یــک ایســتگاه آتش نشــانی احــداث شــده اســت و 
ــای  ــاحت زیربن ــا مس ــفید ب ــوره قلعه س ــد منظ ــه چن مجموع
1۰۰۰ مترمربــع در ســه طبقــه اداری، ورزشــی و فرهنگــی در 

حــال ســاخت اســت. 
پارسا

دستگیری باند
 سارقان مسلح در تیران

 فرمانــده انتظامــی تیــران و کــرون از دســتگیری بانــد 
ســارقان مســلح در ایــن شهرســتان خبــر داد.

ــن  ــوران حی ــرد: مأم ــار ک ــور اظه ــف بهرام پ ــرهنگ یوس س
گشــت زنی بــا خــودرو ســارقان مســلح روبــرو شــدند کــه پــس 
از تعقیــب و گریــز و تیرانــدازی، این ســارقان دســتگیر شــدند.

ــی و  ــلحه نظام ــان، اس ــتگیری متهم ــس از دس ــزود: پ وی اف
ــد. ــع آوری ش ــرقت جم ادوات س

ــه داد:  ــرون، ادام ــران و ک ــتان تی ــی شهرس ــده انتظام فرمان
ــد و  ــراف کردن ــود اعت ــه خ ــات مجرمان ــه اقدام ــارقان ب س
ــتگاه  ــه دس ــرای بررســی و صــدور کیفرخواســت ب ــده ب پرون
ــرد در  ــه پیــش هــم ســارق ُخ ــی ارســال شــد. دو هفت قضای

ــد. ــتگیر ش ــرون دس ــران و ک تی

دیدار مدیریت شهری نجف آباد از صدا و سیمای مرکز اصفهان

بازدید مدیر کل دامپزشکی استان ازروند پیشرفت کشتارگاه دام
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد به مناسبت والدت امام حسن عسکری )ع(

خورشید سپهِر رهبری پیداشد

احیاگر فقه جعفری پیداشد

تبریک به مهدی)عج( که به عالم امشب

رخسار امام عسکری پیدا شد

سالروز والدت امام حسن عسکری )ع( مبارک باد

در  بســیار  دیباگــران  نامــه  هفتــه  قبــل  شــماره های  در 
ــازی و  ــای مج ــی و فض ــبکه های اجتماع ــات ش ــورد معض م
کارکردهــای مثبــت و منفــی آن صحبــت کردیم در این شــماره 
ــبکه های  ــت و ش ــای اینترن ــی از مزیت ه ــه یک ــم ب ــد داری قص
اجتماعــی یعنــی کســب و کارهــای اینترنتــی بپردازیــم. انــواع 
شــغل در بــازار وجــود دارندکــه برخــی صرفــا از طریــق آنایــن 

تجــارت می کننــد. 
کســب وکار اینترنتــی یــا همــان تجــارت آنایــن بــه خریــد و 
ــه خدمــات از طریــق رســانه های  ــا ارائ فــروش محصــوالت و ی
مجــازی گفتــه می شــود. امــروه یــن نــوع کســب و کار بســیار 
محبــوب و رایــج اســت. بســیاری از افــراد کســب و کار خــود را 
چنــان رونــق داده انــد کــه در فراســوی مرزهــا نیــز خدمــات و 
یــا تولیــدات خــود را ارائــه می دهنــد. بــرای ورود بــه تجــارت 
آنایــن بایــد اصــول آن را بدانیــد تــا با شکســت مواجه نشــوید.

مهم ترین مزایا و معایب کسب و کار اینترنتی
در کســب وکارهــای اینترنتــی هــر کســی خــودش کارفرمــای 
ــای  ــوان وارد بازاره ــم می ت ــرمایه ک ــا س ــت و ب ــودش اس خ
ملــی و جهانــی شــد. ایــن مــدل کســب و کار تعطیلــی نــدارد و 

ــد و فــروش وجــود دارد.  در 24 ســاعت امــکان خری
* هزینه کم راه اندازی

* کاهش نیاز به وجود کارمندان زیاد
* دامنه وسیع و عدم محدودیت جغرافیایی و مکانی

* سرعت در اطاع رسانی و تبلیغ محصول
* توانایی مدیریت کســب و کار اینترنتی در کنار مشــاغل دیگر
* دسترســی ســریع و آســان بدون محدودیت زمانی به فروشگاه

* اجرایی کردن ایده های ذهنی
ــوارد  ــه م ــی ب ــب و کار اینترنت ــای کس ــر مزای از دیگ

ــرد:  ــاره ک ــوان اش ــر می ت زی
* دورکاری و کار در منزل با اینترنت و عدم نیاز به حضور

* فروش محصوالت و ارائه خدمات به شیوه های مختلف
* عدم نیاز به سرمایه اولیه زیاد 
* انعطاف پذیری در زمان و وقت

* دیده شدن توسط صاحبان کسب و کارهای دیگر
* خودتان رئیس خودتان هستید

* ارتباطات گسترده  و استفاده از ابزارهای متنوع آناین 

معایب کسب و کار اینترنتی
ــاع  ــرای اقن ــا مشــتری ب ــاط چشــمی و حضــوری ب ــدم ارتب ع
کــردن مشــتری از بارزتریــن مشــکات تجــارت آنایــن اســت 
ــن خــود باعــث از دســت رفتــن بســیاری از مشــتریان  کــه ای
می شــود. در ایــن بــازار نیــز رقابــت شــدیدی بیــن فروشــندگان 
وجــود دارد. فروشــندگانی کــه بتواننــد بــازار هــدف را بــه خوبی 
بشناســند و بتواننــد بــا دیــدن و خوانــدن مشــتری را قانــع بــه 

ــود.  ــد ب ــر خواهن ــد، موفق ت ــد کنن خری
*  غیرشخصی بودن کسب و کار اینترنتی

* عدم تست کاال قبل از خرید 
* رقابت

* بهره وری کسب و کار اینترنتی
* اعتبار

* خدمات به مشتری 
* اشباع بازار
* عدم تعادل

* اتصال به اینترنت
* خطرات هک و بدافزارها

*حواس پرتی
نتیجه گیری

امــروزه اکثــر کســب وکارهــا حتــی آن هایــی کــه صرفــا 

و  تبلیغــات  بــرای  مجــازی  فضــای  از  نیســتند  آنایــن 
بازارهــای  در  حضــور  می گیرنــد.  کمــک  خــود  برنــد 
فیزیکــی نیــز بــه حضــور در رســانه های مجــازی ابســته 
یکدیگرنــد  مکمــل  دو  ایــن  نحــوی  بــه  و  اســت  شــده 
می رســد.  نظــر  بــه  الزامــی  برنــد  یــک  رشــد  بــرای  و 
هــر گونــه کســب و کار اینترنتــی نیازمنــد اســتراتژی مناســب 
و صبــر و تــاش اســت. در ابتــدا بایــد بــه دنبــال جلــب اعتمــاد 
ــال کســب  ــه دنب ــد ب ــه بع ــود و درمرحل ــت مشــتری ب و رضای
درآمــد. بیــان جزئیــات محصــول و اطاع رســانی دقیــق و 
ــتری  ــک مش ــد ی ــروش مي توان ــس از ف ــات پ ــب و خدم مناس
را بــه خریــد مجــدد ترغیــب کنــد. از طرفــی فضــای مجــازی 
بــرای بــازار فیزیکــی نیــز مفیــد بــوده و بــرای پررونــق کــردن 

آن مفیــد اســت. 
ــه  ــتند ک ــذار هس ــد و اثرگ ــیار قدرتمن ــی بس ــن بازراهای چنی
ــل بازارهــای  ــن کام ــده بازارهــای آنای ــوان گفــت در آین می ت
ــت  ــی اینترن ــی قطع ــا از طرف ــد. ام ــرف می کنن ــنتی را تص س
ــد شــرایط اقتصــادی و وضعیــت درآمــد قشــر کثیــری  می توان

ــد. ــرار می ده ــر ق ــت تاثی ــه را تح از جامع
مقالــه کامــل را در ســایت خبــری تحلیلــی دیباگــران بخوانیــد
احمد شریعتی

ــار  ــف انب ــاد از کش ــف آب ــتان نج ــي شهرس ــده انتظام فرمان
حــاوي 1۰ هــزار لیتــر روغــن خــودرو احتــکار شــده بــه ارزش 
ــر داد.  ــس خب ــن پلی ــوران ای ــات مام ــال در عملی ــارد ری 2 میلی
ــگار  ــا خبرن ــي در گفــت و گــو ب ســرهنگ میثــم گوهــري آران
ــا  ــه منظــور برخــورد ب ــگاه خبــري پلیــس بیــان داشــت: ب پای
ــطح  ــي در س ــت اجتماع ــاء امنی ــان، ارتق ــران و متخلف محتک
اماکــن عمومــي و جلوگیــري از بــروز تخلفــات و جرایــم 
صنفــي، طــرح  کنتــرل و نظــارت بــر اصنــاف توســط مامــوران 
انتظامــی  فرماندهــی  اقتصــادی  بــا جرایــم  مبــارزه  اداره 

ــد. ــرا ش ــاد اج ــف آب ــتان نج شهرس
ــت  ــي دریاف ــرح در پ ــن ط ــان ای ــوران در جری ــزود: مام او اف
ــل  ــودرو در داخ ــور خ ــن موت ــکار روغ ــر احت ــي ب ــري مبن خب
ــوع را در  ــري موض ــه پیگی ــي، بافاصل ــد صنف ــک واح ــار ی انب

ــد. ــرار دادن ــود ق ــتورکار خ دس
ــس از  ــه داد: پ ــاد ادام ــی شهرســتان نجــف آب ــده انتظام فرمان
ــوع   ــت موض ــان از صح ــی و اطمین ــات تخصص ــام تحقیق انج
ــتان  ــن شهرس ــادي ای ــم اقتص ــا جرای ــارزه ب ــوران اداره مب مام
بــه همــراه بازرســان ســازمان صمــت و تعزیــرات حکومتــي بــه 
آدرس محــل مــورد نظــر اعــزام و در بازرســي صــورت گرفتــه 
ــور  ــن موت ــر روغ ــزار لیت ــي، 1۰ ه ــد صنف ــن واح ــار ای از انب

ــد. ــف کردن ــکاري را کش ــودروي احت خ
ســرهنگ  میثــم گوهــري آرانــي  بــا بیــان اینکــه  کارشناســان 
ــال  ــارد ری ــده را 2 میلی ــف ش ــاي کش ــه ارزش روغن ه مربوط
اعــام کردنــد اظهــار داشــت: در ایــن رابطــه پرونــده تشــکیل 
ــی  ــات قانون ــرای انجــام اقدام ــور ب ــای مذک ــن ه ــک روغ و مال

تحویــل مرجــع قضائــی شــد.

کشف انبار احتکار روغن خودرو 

کسب و کارهای اینترنتی


