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کشف ۱5۰۰ تُن پیاز از انباری در نجف آباد 

ــت :  ــان داش ــان بی ــتان اصفه ــی اس ــده انتظام ــین فرمان جانش
مامــوران مبــارزه بــا جرائــم اقتصــادی فرماندهــی انتظامــی 
شهرســتان نجــف آبــاد در اجــرای طــرح تشــدید مقابلــه بــا احتکار 
ــادی  ــدار زی ــوی مق ــردم از دپ ــاز م ــورد نی ــای اساســی و م کااله
پیــاز در انبــاری واقــع در یکــی از محــل هــای ایــن شــهر مطلــع و 

ــد. ــرار دادن ــود ق ــتور کار خ ــوع را در دس ــی موض بررس
ســردار محمدرضــا هاشــمی فــر افــزود : مامــوران پــس از بازرســی 
از انبــار مذکــور مقــدار ۱۵۰۰ تــن پیــاز بــه ارزش ۳۷۰ میلیــارد 
ــود  ــده ب ــو ش ــبکه دپ ــارج از ش ــع خ ــدف توزی ــا ه ــه ب ــال ک ری
ــده مربوطــه  ــه همــراه پرون کشــف و فــرد محتکــر شناســایی و ب
ــه مرجــع قضایــی تحویــل گردیــد . جهــت ســیر مراحــل قانونــی ب

ــده انتظامــی اســتان اصفهــان در خاتمــه خاطــر  جانشــین فرمان
ــازار را  ــات ب ــه صــورت هوشــمندانه تخلف ــس ب ــرد: پلی نشــان ک
رصــد کــرده و بــا افــراد ســودجو و فرصــت طلبــی کــه بخواهنــد 
بــرای کســب منافــع خــود معیشــت مــردم را بــه خطــر بیندازنــد 

ــی مــی کنــد. برخــورد قاطــع و قانون

بهره برداری از 33 طرح شبکه برق رسانی 
در شهرستان نجف آباد

  

موســی مباشــری معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرســتان نجف 
آبــاد بــه همــراه مهنــدس نیــازی مدیــر برق شهرســتان نجــف آباد 
۳۳ طرح شــبکه برق رســانی را در ســطح شهرســتان افتتاح نمود.

ــرق شهرســتان  ــای شــبکه ب ــرای احــداث و بهســازی طــرح ه ب
ــارد  ــه ۶۰۰ میلی ــت ک ــده اس ــه ش ــال هزین ــارد ری ۱۲۰۰ میلی
ریــال آن از محــل اعتبــارات دولتــی و مبلــغ ۶۰۰ میلیــارد ریــال 
ــت. ــده اس ــن ش ــی تامی ــای مردم ــارکت ه ــش مش ــر از بخ دیگ

ــاد از مدیریــت، کارشناســان  ــدار ویــژه شهرســتان نجــف آب فرمان
و پیمانــکاران بــرق شهرســتان کــه در ایــن ارتبــاط تــاش کــرده 

انــد تجلیــل نمــود.

ــان مســئولین  ــاد میزب عبدالرســول امامــی شــهردار نجــف آب
شــهری و شهرســتان در جلســه ریل باس در دفتر خویش بود.

مــردم  نماینــده  ابوترابــی  دکتــر  کــه  جلســه  ایــن  در 
شهرســتانهای نجــف آبــاد وتیــران و کــرون درمجلــس شــورای 
ــد  ــی چن ــنگ، تن ــت و کهریزس ــهرداران گلدش ــامی ، ش اس

ــی و حمــل  از اعضــای شــورای اســامی ، معــاون امورزیربنای
نقــل شــهرداری ، مشــاورین طــرح و تنــی چنــد از مســئولین 
ســتادی حضــور داشــتند ، پیرامــون تعییــن تکلیــف آخریــن 
ــث و  ــان بح ــف آباد-اصفه ــاس نج ــل ب ــروژه ری ــت پ وضعی

ــادل نظــر شــد. تب

ــی  ــل ســازمان عمــران و بازآفرین ــر عام ــزاد محمــودی مدی به
فضاهــای شــهری گفــت واحــد امانــی متشــکل از کارگاههــای 
عمرانــی، جوشــکاری، واحــد ترافیــک، بــرق، تاسیســات 
و ســنگ تراشــی مــی باشــد کــه بــه عنــوان پشــتیبان 
ــطح  ــاد در س ــف آب ــهرداری نج ــی ش ــای عمران ــات ه عملی
ــد. ــی کن ــا م ــه نقــش بســزایی را ایف شــهر و مناطــق پنجگان

محمــودی در ادامــه اظهــار کــرد در آذرماه ســال جاری قســمت 
عمــران واحــد امانــی ۳۲۸ متــر مربــع اجــرای بلــوک فــرش و 
ســنگ فــرش، ۲۱۴ متــر طــول اجــرای جــدول گــذاری، ۸۱۵ 
ــع اجــرای  ــر مرب ــی، ۸۷ مت ــو بتن ــر طــول اجــرای دال و ی مت
ســرامیک و صــد متــر مربــع اجــرای گــچ کاری داشــته اســت.

حــدود  و  شــن  انــواع  تــن  از ۲۰۰  اســتفاده  افــزود  وی 
میلگــرد  انــواع  تــن  یــک  و  ســیمان  تــن  چهــل 
دیگــر  از  تــوان  مــی  را  شــهر  مختلــف  مناطــق  در 
فعالیت هــای قســمت عمــران در واحــد امانــی نــام بــرد.

ــد  ــوس واح ــای اتوب ــتگاه ه ــازی ایس ــان بازس ــان در پای ایش

ســطح شــهر، ســاخت نیمکــت جهــت مصــارف پــارک 
هــا، ســاخت انــواع تابلــو و درب ادوات فلــزی از جملــه 
ــن  ــن آه ــک ت ــتفاده از ی ــهر و اس ــطح ش ــای س ــه ه دریچ
آالت را جــزء عملکــرد کارگاه جوشــکاری اعــام کــرد و 
ــم  ــر عائ ــب و تعمی ــورد نص ــک ۴۶۷ م ــد ترافی ــت واح گف
ترافیکــی و ۲۲۰ مــورد نصــب چــراغ راهنمــا اعــم از تصادفــی 
ــت. ــته اس ــاد داش ــگام وزش ب ــتگی در هن ــرقتی و شکس س

اجرای بیش از 328 متر مربع بلوک فرش و سنگفرش

آخرین وضعیت پروژه ریل باس نجف آباد - اصفهان

 عبدالرســوال امامــی شــهردار نجــف آبــاد بــه اتفــاق حجــت 
االســام حســناتی نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف 
ــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی  ــاد و مدیرعام آب
ــاد  ــل شــهرداری نجــف آب ــن المل و مدیرارتباطــات و اموربی

ــا  ــط ب ــدی مرتب ــت اله ــت اول بن ــه نوب ــگاه مدرس ازنمایش
ــد. شــهرداری و انقــاب دیــدار بعمــل آوردن

در ادامــه بــه برگزیــدگان نمایشــگاه کــه در قالــب نقاشــی و 
ماکــت برگــزار گردیــده بــود جوایــزی اهــدا گردیــد.

بازدید شهردار از نمایشگاه مدرسه بنت الهدی
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پلمپ واحد غیرمجاز فرآوری اسکلت مرغ

  دکتــر فضــل اهلل صالحــی رئیــس شــبکه بهداشــت بــا اعــام ایــن 
خبرگفــت: در پــی بازرســی هــای کارشناســان ایــن شــبکه، یــک 
کارگاه غیــر مجــاز تولیــد محصــول از اســکلت مــرغ شناســایی و با 
هماهنگــی مراجــع انتظامــی و قضایــی پلمــب گردیــد. متخلفیــن 
درکارگاه مذکــور بــه صــورت غیــر مجــاز وکامــا غیــر بهداشــتی 
بــرای اســتحصال گوشــت از ضایعــات مــرغ اســتفاده کــرده و آن 
را بســته بنــدی مــی کردنــد. بازرســی بهداشــتی بــرای تضمیــن 
ــی  ــف حاکمیت ــه وظای ــی، از جمل ســامت محصــوالت خــام دام
ــن شــبکه  ســازمان دامپزشــکی مــی باشــد وکارکنــان خــدوم ای
ــه انجــام  ــت ب ــا جدی ــان ب ــف، همچن ــا وجــود مشــکات مختل ب

وظایــف محولــه مشــغول مــی باشــند.

تحقیقــات دانشــمندان نشــان می دهــد یکــی از عائــم رایــج 
ــه  ــبت ب ــتان نس ــا و انگش ــودن پا ه ــرد ب ــاال س ــترول ب کلس

دمــای ســایر نقــاط بــدن اســت.
در بیمــاری شــریانی محیطــی )کــه اصلی تریــن نشــانه 
کلســترول باالســت( عــروق محیطــی ماننــد ســرخرگ های 
ــه دلیــل رســوب کلســترول تنــگ می شــوند.  دســت و پــا ب
ــن بیمــاری مبتــا شــده اســت احتمــال  ــه ای کســی کــه ب
ــکات  ــار مش ــز دچ ــش نی ــای بدن ــایر رگ ه ــه س دارد ک
ــرد در خطــر  ــدان معناســت کــه ف ــن ب انســدادی شــود.  ای
بــاالی حملــه قلبــی، بیماری هــای قلبــی -عروقــی و ســکته 
ــزش  ــدن، ری ــار لنگی ــاران دچ ــن بیم ــرار دارد. ای ــزی ق مغ

ــود. ــم می ش ــا و زخ ــدام ه ــوی ان م
 حــال ســوالی کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه 
از کجــا بفهمیــم ســطح کلســترول بدنمان باالســت؟

ــه  ــان خــون ب  در واقــع در بیمــاری شــریانی محیطــی جری
ــف  ــا متوق ــد و ی ــا کن ــترول در رگ ه ــوب کلس ــل رس دلی
ــه  ــال مواج ــا اخت ــا ب ــه پا ه ــانی ب ــون رس ــود و خ می ش
ــود.  ــا می ش ــردی پا ه ــه س ــر ب ــر منج ــن ام ــده و همی ش
البتــه اســتعمال دخانیــات، فشــار خــون بــاال و افزایــش ســن 

ــود. ــا ش ــردی پا ه ــه س ــر ب ــد منج ــز می توان نی
 بیمــاری شــریانی محیطــی در بســیاری از مــردم می توانــد 
بــدون عامــت باشــد. بــا ایــن وجــود، ممکــن اســت بــا درد 
در پا هــا در زمانــی کــه فــرد راه مــی رود بــروز کــرده و زمانــی 
ــردی  ــن س ــرود. همچنی ــن ب ــد از بی ــتراحت می کن ــه اس ک

ــده شــود. پا هــا نیــز ممکــن اســت دی
 گــردش خــون مناســب در بــدن بســیار اهمیــت دارد 
ــده  ــوان آن را نادی ــه بت ــت ک ــی نیس ــر موضوع ــن ام و ای
بســیاری  خــود  گــردش  بــا  خــون  واقــع  در  گرفــت. 
زمانــی  می کنــد،  تنظیــم  را  بــدن  کارکرد هــای  از 
کــه خــون نتوانــد بــه راحتــی بــه انگشــتان و پا هــا 

می دهــد. رخ  اندام هــا  ایــن  در  دمــا  کاهــش  برســد، 
ــاال  ــترول ب ــج کلس ــم رای ــی از عائ ــل یک ــن دلی ــه همی  ب
ــایر  ــای س ــه دم ــبت ب ــتان نس ــا و انگش ــودن پا ه ــردتر ب س
نقــاط بــدن اســت. مرکــز ســامت همگانــی انگلیــس 
می گویــد رایج تریــن عائــم بیمــاری شــریان محیطــی 

شــامل مــوارد ذیــل می شــود:
۱-  درد و گرفتگی پا به ویژه زمانی که فرد راه می رود.

۲- درد و گرفتگــی پــا در زمانــی کــه فــرد در حــال 
اســت. اســتراحت 

۳- بی حسی یا ضعف در پا ها
۴- پای سرد

۴- بروز زخم هایی در انگشتان و پا ها که التیام نمی یابند.
۶- تغییر رنگ پا

۷- ریزش مو در پا ها
۸- تغییر در رنگ ناخن ها و ضخامت آن ها

سمیه طالب

این عالمت مهم ابتال به کلسترول خون است

آمادگی جهت برگزاری هفته فرهنگی 
شهرستان نجف آباد 

جلســه کمیتــه ادارات، صنایــع و اصنــاف ســتاد برگــزاری هفتــه 
ــری  ــی مباش ــور موس ــا حض ــاد ب ــف آب ــتان نج ــی شهرس فرهنگ
ــاد در  ــف آب ــتان نج ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
محــل ســالن جلســات شــهید حججــی فرمانــداری تشــکیل شــد.

ــی  ــرای برپای ــا ب ــگاه ه ــه نمایش ــئول کمیت ــا مس ــکاری ب هم
ــان ادارات،  ــوت از کارکن ــی، دع ــای فرهنگ ــته ه ــگاه داش نمایش
اصنــاف و صنعتگــران بــا خانــواده بــرای شــرکت در جشــن ویــژه 
هفتــه فرهنگــی شهرســتان و شناســایی و تجلیــل از نخبــگان هــر 
کــدام از گــروه هــای فــوق، از جملــه تصمیمــات ایــن جلســه بــود.

دستگیری مالخر در نجف آباد
ــار  ــی اخب ــت : در پ ــان داش ــی بی ــری آران ــم گوه ــرهنگ میث  س
دریافتــی مبنــی بــر خریــد و فــروش امــوال ســرقتی توســط یــک 
نفــر مالخــر در شهرســتان نجــف آبــاد بررســی موضــوع بــه صــورت 
ــرار  ــی ق ــن فرمانده ــی ای ــوران انتظام ــتور کار مأم ــژه در دس وی
گرفــت.در ایــن راســتا مأمــوران بــا اقدامــات هوشــمندانه پلیســی 
ــه دســتگیری وی و  ــق ب ــه موف ــی ضربتــی و غافلگیران ، در عملیات
کشــف مقادیــر قابــل توجهــی امــوال مســروقه شــامل ســیم و کابل 
بــرق ، دوربیــن مداربســته و شــیرآالت در بازرســی از محل شــدند و 
پــس از شناســایی مالباختــگان متهــم بــرای انجــام اقدامــات قانونی 

بــه مرجــع قضایــی تحویــل داده شــد.

ــر  مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان گفــت: ب
ــای  ــران و ب ــوع بح ــده ۴۲ ن ــام ش ــات انج ــاس مطالع اس
طبیعــی و غیــر طبیعــی از مجمــوع ۵۳ بحــران و مخاطــره 

ــود دارد. ــتان وج ــن اس ــور در ای ــده در کش ــناخته ش ش
 منصــور شیشــه فــروش در جلســه شــورای اســامی اســتان 
ــرد و  ــوا، گ ــی ه ــیل، آلودگ ــالی، س ــان افزود:خشکس اصفه
ــی  ــن، آلودگ ــت زمی ــه، فرونشس ــی، زلزل ــان زای ــار، بیاب غب
منابــع آب، آلودگــی منابــع خــاک، تصادفات جــاده ای، ریلی 
ــود. ــوب می ش ــا محس ــن بحران ه ــن ای ــی از مهمتری و هوای

ــود  ــی و موج ــم طبیع ــه نظ ــی ک ــه داد: در صورت وی ادام
ــه هــم بخــورد و  ــه دلیــل حادثــه ای ب یــک سیســتم بنــا ب
ــی  ــه م ــود ک ــاد می ش ــران ایج ــود، بح ــارج ش ــادل خ از تع

ــی باشــد. ــر طبیع ــی و غی ــا منشــاء طبیع ــد ب توان
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان اظهــار 
داشــت: طــرح جامــع مدیریــت بحــران و کاهــش خطــر در 
ایــن اســتان بــا همــکاری دانشــگاه هــا بعنــوان اولین اســتان 
ــر  ــتان از نظ ــت اس ــت و وضعی ــده اس ــه ش ــور تهی در کش
ــن  ــا ای ــدت ب ــد م ــدت و بلن ــاه م ــق کوت ــرات در اف مخاط

ــود. ــی ش ــخص م ــرح مش ط
ــار  ــه چه ــک چرخ ــت بحــران ی ــه مدیری ــان اینک ــا بی وی ب
مرحلــه ای اســت اضافــه کــرد: وظایــف همــه دســتگاهها، بــر 
اســاس قانــون مدیریــت بحــران کــه ســال ۹۷ ابــاغ شــده 

بطــور دقیــق مشــخص شــده اســت.
ــزار  ــاالب ۴۷ ه ــد ت ــش از ۹۸ درص ــه بی ــان اینک ــا بی وی ب
هکتــاری گاوخونــی خشــک شــده اســت خاطرنشــان 

کــرد:در صــورت خشــک شــدن کامــل ایــن تــاالب،   گــرد و 
غبارهــای آن پنــج اســتان را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد.

مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان ادامــه داد: 
تــا کنــون ۱۹ کانــون گــرد و غبــار در ایــن اســتان شناســایی 
شــده و بایــد اعتبــار الزم در خصــوص مهــار ایــن کانــون هــا 

بــه اســتان اصفهــان اختصــاص پیــدا کنــد.
ــای  ــون ه ــار کان ــن زارها و مه ــت ش ــرای تثبی ــت: ب وی گف
ــی  ــت مل ــه حمای ــاز ب ــان نی ــتان اصفه ــار در اس ــرد و غب گ

ــود دارد.   وج
ــروش اظهــار داشــت: اســتان اصفهــان پنــج دوره  شیشــه ف
خشکســالی را پشــت ســر گذاشــته و ۹۸ درصــد مســاحت 
ایــن اســتان درگیــر خشکســالی اســت و طــرح هــای 
ســازگاری بــا کــم آبــی در ایــن خطــه پیــش بینــی شــده و 

ــود دارد.   ــه وج ــن زمین ــخصی در ای ــای مش ــه ه برنام
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معاون وزیر کشور مطرح کرد
حضور پر رنگ نجف آباد در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران

دکتــر جمالــی نــژاد معــاون عمــران و توســعه امــور شــهری و روســتایی وزارت کشــور در حاشــیه 
شــانزدهمین نمایشــگاه بین المللی گردشــگری تهران با حضور در غرفه شــهرداری نجف آباد اظهار 
داشــت: شــهر نجف آباد یکی از شــهرهای قدیمی و در عین حال ریشــه دار کشــورمان ایران اســت.

ــوی و  ــراث معن ــد می ــاد توانســته ان ــدار نجــف آب ــل و دینم ــردم اصی ــبختانه م ــزود: خوش وی اف
ــا و  ــه ظرفیت ه ــت ک ــهری اس ــاد ش ــف آب ــد. نج ــظ کنن ــی حف ــه خوب ــان را ب ــی خودش فرهنگ
پتانســیل های بســیاری بــرای گردشــگری دارد ولــی متأســفانه کمتــر شــناخته شــده اســت شــاید 
مــردم اســتان اصفهــان بــه خوبــی شــهر نجــف آبــاد را بشناســند امــا مــردم کشــور کمتــر آن را 
ــانزدهمین  ــه ش ــف از جمل ــگاه های مختل ــت در نمایش ــاز اس ــل نی ــن دلی ــه همی ــند ب می شناس
ــراث  ــم می ــوس و ه ــی ناملم ــراث فرهنگ ــم می ــران ه ــگری ته ــی گردش ــن الملل ــگاه بی نمایش

ــرای عمــوم مــردم معرفــی شــود. فرهنگــی ملمــوس آن ب
معــاون وزیــر کشــور ادامــه داد: بــه نوعــی از ایــن طریــق می تــوان داشــته های شــهر را در معــرض 
دیــد عمــوم قــرار داد تــا مــردم نــه تنهــا بــا موضوعــات گردشــگری آنجــا آشــنا شــوند بلکــه بتوانند 
ــت ها و  ــه توریس ــوند. چنانچ ــنا ش ــهرهای آن آش ــتا و ش ــز در روس ــا نی ــتی آنج ــع دس ــا صنای ب
گردشــگران بــه شــهرهای اســتان اصفهــان و روســتاهای نجــف آبــاد آشــنایی داشــته باشــند قطعــاً 
ــد  ــدگاری مســافر در اســتان و شــهرهای ایــن اســتان بیشــتر خواهــد شــد و می توان ضریــب مان

اقتصــاد شــهر و روســتاها را توســعه داد.
جمالــی نــژاد در پایــان خاطرنشــان کــرد: همیشــه حضــور نجــف آبــاد در نمایشــگاه ها پــر رنــگ 
بــوده و صنایــع دســتی و میــراث فرهنگــی و معنــوی خــود را خوبــی بــه نمایــش گذاشــته اســت 
ولــی احســاس بنــده ایــن اســت کــه نبایــد ایــن مهــم بــه نمایشــگاه ها محــدود شــود بلکــه بایــد 

در طــول ســال ایــن مهــم بــه صورت هــای مختلــف ارائــه شــود

وزیر کشور در حاشیه بازدید از غرفه نجف آباد
نجف آباد، شهر شهیدپرور ، چون شهیدان حججی و کاظمی

در حاشــیه ایــن دیــدار وزیــر کشــور اظهــار داشــت: کاری کــه در شــانزدهمین نمایشــگاه بیــن 
المللــی در راســتای حفــظ حرفــه هــای فرامــوش شــده صــورت گرفتــه بســیار ارزشــمند اســت 

و بایــد بــه صــورت جــدی دنبــال شــود.
وحیــدی بــا بیــان اینکــه حرفــه هــا و صنایــع دســتی ارائــه شــده در ایــن نمایشــگاه جــز هویــت 
ــق همیــن  ــخ کشــور از طری ــه شــمار مــی رود، گفــت: بخشــی از حفــظ تاری ــران ب تاریخــی ای

حرفــه هــای فرامــوش شــده محقــق مــی شــود کــه حاصــل میــراث کهــن مــا اســت.
ــون  ــهدایی چ ــتن ش ــا داش ــان ب ــرور و قهرم ــهید پ ــهر ش ــاد ش ــف آب ــت: نج ــار داش وی اظه

ــد. ــا کردن ــدس ایف ــاع مق ــی را در دف ــش مهم ــی نق ــی و کاظم ــهیدان حجج ش
ــه  ــای رو ب ــه ه ــاب حرف ــتر کت ــور از پوس ــر کش ــد وزی ــن بازدی ــای ای ــت در انته ــی اس گفتن

ــل آورد. ــه عم ــی ب ــی رونمای فراموش
ــه  ــت ک ــرورش داده اس ــغل هایی را پ ــون ش ــا کن ــاز ت ــاد از دیرب ــت نجف آب ــر اس ــه ذک الزم ب
بــا گذشــت زمــان تعــدادی بــه کلــی فرامــوش شــده و تعــدادی هــم در گــذر زمــان صاحبــان 
ــد  ــاغلی همانن ــاد  مش ــهری نجف آب ــتۀ ش ــت. در گذش ــرده اس ــظ ک ــود را حف ــه ای خ حرف
ــی، گیــوه دوزی،  ــی، کاه مال ــا شــاخه های زیریــن خــود یعنــی نمدمال آهنگــری، چکــش کاری ب
ــذر  ــا گ ــت. ب ــود داش ــری و... وج ــاری و مس گ ــن دوزی، نج ــون دوزی، خورجی ــی، پال تخت کش
زمــان شــغل های دســتی و ســنتی بــه زوال رســید و  این گونــه مشــاغل بــه فراموشــی 
ــد. ــده مانده ان ــتادکار زن ــد اس ــا چن ــک ی ــا ی ــا ب ــی از آن ه ــون برخ ــدند. هم اکن ــپرده ش س
در نجف آبــاد بیشــتر از ۴۰ شــغل قدیمــی وجود داشــته که مــردم با آن هــا امرارمعــاش می کردند.

کتــاب مشــاغل  رو بــه فراموشــی در واقــع در مــورد ایــن مجموعــه مشــاغل گــردآوری و توســط 
محمدعلــی ســرمدی تدویــن و بــا حمایــت ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 

نجــف آبــاد چــاپ و در اختیــار عاقمنــدان قــرار گرفتــه اســت.

در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران
دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از غرفه شهرداری نجف آباد

ــگاه  ــانزدهمین نمایش ــیه ش ــات در حاش ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط ــور وزی ــی زارع پ عیس
ــاد حضــور یافــت و از ظرفیــت  ــه شــهرداری نجــف آب ــی گردشــگری تهــران در غرف بیــن الملل

ــرد. ــدن ک ــن شــهر دی گردشــگری ای
بــر اســاس ایــن گــزارش، زارع پــور شــانزدهمین نمایشــگاه بیــن المللــی گردشــگری تهــران را 
بســیار خــوب ارزیابــی کــرد و گفــت: هموطنــان عزیــز از جــای جــای ایــران اســامی از جملــه 
اصفهــان و شــهر نجــف آبــاد در نمایشــگاه حضــور یافتنــد و از ظرفیــت هــای گردشــگری و میراث 
فرهنگــی و صنایــع دســتی خــود را بــه نمایــش گذاشــتند؛ بــر همیــن اســاس توصیــه مــی کنــم 
همشــهریان اســتان تهــران و هموطنــان از ایــن نمایشــگاه و غرفــه نجــف آبــاد بازدیــد نماینــد.

ــم  ــگاه حاک ــی در نمایش ــوای خوب ــال و ه ــه داد: ح ــات ادام ــاوری اطاع ــات و فن ــر ارتباط وزی
اســت، اقــوام و فرهنــگ هــای مختلفــی در نمایشــگاه حضــور یافتنــد و ایــن نشــان از ظرفیــت 
خوبــی اســت کــه در جمهــوری اســامی ایــران وجــود دارد. بــا وجــود وحــدت و همدلــی شــاهد 

ایــن تنــوع هســتیم.
ــاد تصریــح کــرد: در ســفر بعــدی کــه بــه اصفهــان  ــاره ســفر خــود بــه شــهر نجــف آب وی درب

ــاد دیــدن خواهــم کــرد. خواهــم داشــت از شــهر نجــف آب

حضور پر رنگ نجف آباد در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

بهادری جهرمی در حاشیه دیدار از غرفه نجف آباد
دانشنامه تحقیقاتی شهر نجف آباد رونمایی شد

علــی بهــادری جهرمــی ســخنگو و رییــس شــورای اطاع رســانی دولــت با حضــور در شــانزدهمین 
نمایشــگاه بیــن المللــی گردشــگری تهــران از غرفــه شــهر نجــف آبــاد دیــدن به عمــل آورد.

در حاشــیه ایــن دیــدار، علــی بهــادری جهرمــی ســخنگو و رییــس شــورای اطــاع رســانی دولــت 
از پوســتر فــاز تحقیقاتــی دانشــنامه شــهر نجــف آبــاد رونمایــی کــرد.

گفتنــی اســت فــاز تحقیقاتــی دانشــنامه شــهر نجــف آبــاد شــامل محورهــای کتــاب فرهنــگ و 
تاریــخ، کتــاب فرهنــگ واژگان، کتــاب اســناد تاریخــی، کتــاب تبارنامــه، کتــاب ســنگ نــگاره هــا 

و کتــاب ایثــار و شــهادت مــی شــود.
ایــن دانشــنامه بــا محورهــای ذکــر شــده بــا همــکاری نویسندگان،پژوهشــگران ،محققیــن و جمعی 
ــی مــی باشــد کــه هــر کــدام از  ــی و مطالعات ــاز تحقیقات ــاد در ف از اســاتید شهرســتان نجــف آب
محورهــای کتــاب شــامل چندیــن جلــد کتــاب مــی باشــد کــه بــه طــور کامــل در مــورد حــوزه 

هــای مختلــف شــهر نجــف آبــاد در حــال تحقیق،گــرداوری مــی باشــد .
الزم بــه ذکــر ایــن مجموعــه کتــب در مــورد نجــف آبــاد اولیــن دانشــنامه کامــل در مــورد شــهر 
نجــف آبــاد میباشــد بــه صــورت گروهــی در حــال گــرداوری و تدویــن مــی باشــد کــه محوریــت 

ایــن کار تخصصــی و علمــی شــهرداری نجــف آبــاد مــی باشــد .
بــا تهیــه ایــن دانشــنامه مــی تــوان بــه راحتــی  اطاعــات عمومــی و تخصصــی در حــوزه هــای 

مختلــف شــهر   نجــف ابــاد را در اختیــار گردشــگران ،دانشــجویان ،محققیــن و ... قــرار داد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان مطرح کرد؛
حضور پرفروغ نجف آباد در نمایشگاه گردشگری تهران

 منصــور شیشــه فــروش مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهان در حاشــیه شــانزدهمین 
نمایشــگاه بیــن المللــی گردشــگری تهــران بــا حضــور در غرفــه شــهرداری نجــف آبــاد اظهــار 
ــروغ در  ــر ف ــیار پ ــاد بس ــف آب ــهر نج ــه ش ــهرهای آن از جمل ــان و ش ــتان اصفه ــت: اس داش

شــانزدهمین نمایشــگاه بیــن المللــی گردشــگری تهــران حاضــر شــده اســت.

ــای  ــه ه ــده بیــش از ۶۰ شــهرداری جاذب ــه دســت آم ــای ب ــزارش ه ــر اســاس گ ــزود: ب وی اف
گردشــگری و ســرمایه گــذاری خــود را در ایــن نمایشــگاه ارائــه و درخشــندگی چهــره اصفهــان 
را بــرای عمــوم بــه نمایــش گذاشــتند. همــه آگاه هســتند کــه اســتفاده از ظرفیــت هــای ســرمایه 

گــذاری و گردشــگری مــی توانــد در جریــان توســعه پایــدار بــه اقتصــاد شــهری کمــک کنــد.
ــع  ــگری و صنای ــوزه گردش ــاد در ح ــف آب ــهرداری نج ــتاوردهای ش ــه دس ــروش غرف ــه ف شیش
ــه هــای گردشــگری  ــاد دارای جاذب دســتی را بســیار مطلــوب دانســت و گفــت: شــهر نجــف آب
خوبــی اســت. امــروز بنــده شــاهد بــودم اقداماتــی کــه شــهرداری نجــف آبــاد در راســتای بخــش 
توســعه ظرفیــت هــای گردشــگری انجــام داده بــود را ارائــه کــرده اســت. برخــی بناهــا ماننــد 
قنــات شــیر بچــه بایــد احیــا شــود از ایــن رو از شــهرداری و جهــاد کشــاورزی ایــن درخواســت 

را داریــم نســبت بــه احیــا و بازســازی ایــن بنــا اقــدام نماینــد.
مدیــر کل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان ادامــه داد: فعالیــت هایــی کــه شــهرداری نجــف 
آبــاد در ایــن بخــش انجــام داده در ایــام نــوروز بســیار نمــود پیــدا مــی کنــد و مشــاهده مــی 
شــود کــه بســیاری از افــراد مقصــد گردشــگری خــود را در ایــام نــوروز شــهر نجــف آبــاد قــرار 
مــی دهنــد. بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای طبیعــی و جاذبــه هایــی کــه نجــف آبــاد دارد شــهرداری 
بــرای اســکان گردشــگران شــرایطی را پیــش بینــی کــرده و اقامــت گاه هایــی را بــرای توریســت 
هــا در نظــر گرفتــه اســت. ایــن اقدامــات چشــم انــداز آینــده نجــف آبــاد را در حــوزه گردشــگری 

بســیار روشــن کــرده اســت.

مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های اصفهان مطرح کردحضور 
خوب و شایسته شهرداری نجف آباد در نمایشگاه گردشگری

ــیه  ــان در حاش ــتان اصفه ــهرداری های اس ــاری ش ــازمان همی ــل س ــر عام ــری مدی ــر نف ناص
شــانزدهمین نمایشــگاه بیــن المللــی گردشــگری تهــران بــا حضــور در غرفــه شــهرداری نجــف 
آبــاد اظهــار نمــود نجــف آبــاد شــهر شــهیدان، جانبــازان و ارزشــمندان اســت؛ مــردم نجــف آبــاد 

ــد. ــی رون ــمار م ــه ش ــان ب ــن مردم ــن و متواضع تری از نجیب تری
ــعه را در  ــد توس ــاد رون ــف آب ــته نج ــه گذش ــت در دو ده ــوان گف ــبختانه می ت ــزود خوش وی اف
حــوزه هــای مختلــف شــهری، جــذب ســرمایه گــذار و غیــره بســیار خــوب طــی کــرده اســت از 
ایــن رو حــق نجــف آبــاد اســت کــه بــه عنــوان مرکــز گردشــگری کشــور آن هــم در بســیاری از 

حــوزه هــا نقــش آفریــن باشــد و مطــرح شــود.
ــرج هــای  ــه بوســتان زندگــی، ب ــه کــرد ظرفیــت هــای خــوب گردشــگری از جمل نفــری اضاف
ــا  ــی و ... قطع ــاغ غرب ــام، چهارب ــان ام ــا، خیاب ــه آق ــی، عصارخان ــا، ارگ شــیخ بهای ــوی صف دوقل
ــوزه  ــور در ح ــه کش ــتان، بلک ــرح در اس ــهرهای مط ــی از ش ــه یک ــده ب ــاد را در آین ــف آب نج
گردشــگری تبدیــل خواهــد کــرد. از ایــن رو امیــد اســت بــه زودی شــهر نجــف آبــاد در همــه 

ــی خــودش برســد. ــگاه مل ــه جای حــوزه هــای ب
ــان خاطرنشــان کــرد  ــر عامــل ســازمان همیــاری شــهرداری هــای اســتان اصفهــان در پای مدی
حضــور شــهرداری نجــف آبــاد در شــانزدهمین نمایشــگاه بیــن المللــی گردشــگری تهــران خــوب 
بــود؛ نجــف آبــادی هــا افــرادی خــوش ســلیقه هســتند و همــواره کارهــای فاخــر و آبرومنــدی 

ارائــه مــی دهنــد.

دانشنامه تحقیقاتی شهر نجف آباد رونمایی شد
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ــری  ــرون بهره گی ــران و ک ــه تی ــفر ب ــان در س ــران زینلی مه
ــاورزی  ــوزه کش ــان در ح ــن و دانش بنی ــای نوی از فناوری ه
ــن  ــتغالزایی در ای ــد و اش ــق تولی ــکار رون ــی را راه و صنعت
شهرســتان بیــان و اظهــار کــرد: ســرمایه گذاری در احــداث 
ــارج  ــنتی خ ــت س ــی از حال ــای صنعت ــا و واحد ه گلخانه ه
ــد و  ــوم روز رش ــه عل ــر پای ــی و ب ــورت فن ــه ص ــده و ب ش

ــه اســت. توســعه یافت
او بــا بیــان اینکــه موانــع تولیــد بایــد در کارگــروه تســهیل 
مطــرح و بررســی شــود، یــادآور شــد: برخــی از ایــن 

ــا  ــت، ام ــع اس ــل رف ــتان قاب ــطح شهرس ــکات در س مش
ــد در ســطح اســتانی دنبــال شــود کــه  بعضــی از آن هــا بای
آمادگــی رفــع آن هــا بــا بــه کارگیــری ظرفیت هــای متعــدد 

ــم اســت فراه
ــی اســتاندار اصفهــان ادامــه  معــاون هماهنگــی امــور عمران
ــت  ــتانی و مدیری ــئوالن اس ــن مس ــترک بی ــه مش داد: جلس
ــرمایه گذاران  ــای س ــع دغدغه ه ــرای رف ــتان ب ــد شهرس ارش

برگــزار می شــود.
ــد  ــدی از درآم ــاص درص ــون اختص ــن قان ــان همچنی زینلی
ــعه  ــی در توس ــت شــهری را نقطــه مثبت ــه مدیری ــادن ب مع
شــهری دانســت و از مدیــران شــهری خواســت از ایــن 
فرصــت بــرای رفــع نیاز هــا و مدیریــت جامــع محلــی 

ــد. ــتفاده کنن اس
ــا  ــز ب ــرون نی ــران و ک ــدار تی ــا فرمان ــدی کی ــی محم عل
ــی،  ــان اینکــه پیشــرفت اقتصــادی در ســه بخــش صنعت بی
کشــاورزی و گردشــگری در حــال تحقــق اســت ادامــه داد: 
ــتان  ــه، بوس ــامل گلخان ــر ش ــه فج ــای ده ــاح طرح ه افتت
ــای  ــروری، طرح ه ــز دامپ ــی، مرک روســتایی، چمــن مصنوع
ــوده اســت. ــرد ب ــن رویک ــا همی ــی ب ــه همگ ــهری و مدرس ش

توسعه صنعتی و کشاورزی با محوریت فناوری

تیران و کرون
اولین مرکز معاینه فنی خودرو های سنگین 
مدیــر کل دفتــر ایمنــی و ترافیــک ســازمان راهــداری و حمــل و 
نقــل جــاده ای کشــور در آییــن افتتــاح اولیــن مرکــز معاینــه فنــی 
ــن  ــت: ای ــرون گف ــران و ک ــتان تی ــنگین شهرس ــای س خودرو ه
ــنگین  ــای س ــی خودرو ه ــه فن ــز معاین ــن مرک ــز چهاردهمی مرک
اســتان اصفهــان و یکصــد و هشــتادمین مرکــز در کشــور اســت.

ــزات  ــا تجهی ــز ب ــن مرک ــه ای ــان اینک ــا بی ــاری ب ــاد مهری فره
ــی طراحــی و اجــرا  ــگان داخل ــد داخــل کشــور توســط نخب تولی
شــده، افــزود: ایــن مرکــز عــاوه بــر ۴ هــزار خــودروی ســنگین 
شهرســتان تیــران و کــرون بــا توجــه بــه قــرار گیــری در محــور 
شــریانی غــرب کشــور خدمــات ارزنــده ای را در راســتای معاینــه 
ــد. ــا می کن ــدگان ایف ــامت رانن ــا و س ــی خودرو ه ــی و ایمن فن

ایــن مرکــز توســط بخــش خصوصــی در زمینــی بــه مســاحت ۵ 
هــزار مترمربــع و زیربنــای پانصــد مترمربــع بــا هزینــه افــزون بــر 
یکصــد میلیــارد ریــال در کیلومتــر ۲۵ محورشــریانی تیــران بــه 

ــدازی شــده اســت. داران راه ان

تیران و کرون
انهدام باند سارقان سیم برق  

ــان از  ــی اســتان اصفه رئیــس پلیــس آگاهــی فرماندهــی انتظام
انهــدام بانــد چهــار نفــره ســارقان ســیم بــرق بــا ۱۹ فقــره ســرقت 

در شهرســتان تیــران و کــرون خبــر داد.
ســرهنگ حســین ترکیــان اظهــار کــرد: در پــی وقــوع چندیــن 
فقــره ســرقت ســیم بــرق در شهرســتان تیــران و کــرون، بررســی 
ــه  ــارقان ب ــا س ــارق ی ــتگیری س ــایی و دس ــرای شناس موضــوع ب
صــورت ویــژه در دســتور کار کارآگاهــان پلیــس آگاهــی آن 

ــت. ــرار گرف ــتان ق شهرس
وی افــزود: کارآگاهــان پــس از انجــام تحقیقــات گســترده و یــک 
ســری اقدامــات خــاص پلیســی اعضــای بانــد چهــار نفــره ای کــه 
در ایــن ســرقت ها دســت داشــتند را شناســایی و تحــت تعقیــب 
ــد. هنگامــی کــه متهمــان پــس از ســرقت های خــود  قــرار دادن
قصــد داشــتند بــا یــک دســتگاه خــودروی ســواری از شهرســتان 
متــواری شــوند در محاصــره پلیــس قــرار گرفتنــد و بــرای اینکــه 
بتواننــد از دســت کارآگاهــان فــرار کننــد اقــدام بــه تیرانــدازی 
ــای  ــمندانه نیروه ــدام هوش ــا اق ــتر کردند.ب ــلحه وینچس ــا اس ب
ــه فــردی آســیبی وارد شــود هــر چهــار  پلیــس بــدون اینکــه ب
نفــر متهــم دســتگیر و در بازرســی از خــودروی آن هــا مقــداری 
کابــل بــرق قیچــی شــده بــه همــراه قیچــی و دســتکش و دیگــر 

ــورد اســتفاده در ســرقت ها کشــف شــدند. ــزار م اب
ســرهنگ ترکیــان بــا اشــاره بــه اعتــراف متهمــان بــه ۱۹ فقــره 
ســرقت ســیم و کابــل بــرق در ســطح شهرســتان تیــران و کرون، 
ــرای  ــده ب ــکیل پرون ــس از تش ــراد پ ــن اف ــرد: ای ــان ک خاطرنش

ــی تحویــل مرجــع قضائــی شــدند. انجــام اقدامــات قانون
تیران و کرون

تیران و کرون

تدوین برنامه زمانبندی نظارت و  
کنترل قیمت ها در بازار در ایام پایانی

ــرل  ــی و کنت ــارت و بازرس ــدی نظ ــه زمانبن ــن برنام تدوی
قیمت هــا در بــازار در ایــام پایانــی ســال ضــرورت دارد علــی 
محمــدی کیــا فرمانــدار شهرســتان تیــران و کرون در جلســه 
کمیتــه اقــدام مشــترک کــه بــا حضــور تعزیــرات حکومتــی 
اداره صنعــت معــدن و تجــارت و جهــاد کشــاورزی تشــکیل 
ــه نظــارت و  ــوط ب ــای مرب ــزارش ه ــد ضمــن اخــذ گ گردی
بازرســی بــر بــازار بــر ضــرورت تدویــن برنامــه زمانبنــدی و 
نظــارت بــر بــازار و ایجــاد احســاس آرامــش و تثبیــت قیمت 

هــا در شهرســتان تاکیــد نمودنــد

تعاون روستایی
 و توجه به توسعه دانش بنیان  

ــه  ــی و توجــه ب ــر تخصــص گرای ــاون روســتایی عــاوه ب تع
ــان در تولیــدات کشــاورزی مــردم داری  ــش بنی توســعه دان
را بایــد ســرلوحه کار خــود قــرار دهــد علــی محمــدی کیــا،  
فرماندارشهرســتان تیــران و کــرون در آییــن تقدیــر و معارفه 
ــاون روســتایی شهرســتان ضمــن اخــذ گــزارش  رئیــس تع
ــهم  ــش س ــتای افزای ــتایی در راس ــاون روس ــات تع از اقدام
ــردم داری  ــرورت م ــر ض ــتان ب ــاد شهرس ــی در اقتص تعاون
بــه عنــوان ســرلوحه کار مجموعــه تعــاون روســتایی تاکیــد 

نمودنــد

 معــاون پیشــگیری بهزیســتی اســتان اصفهــان، ضمــن 
بازدیــد از دو طــرح، نبــود شــغل را یکــی از مهم تریــن 
مشــکات بهبــود یافتــگان بیمــاری اعتیــاد برشــمرد و گفــت: 
اگــر بتــوان بــرای معتادیــن بهبودیافتــه از اعتیــاد، بــا توجــه 
ــرد  ــاد ک ــتغال ایج ــا، کار و اش ــغلی آن ه ــای ش ــه مهارت ه ب
نــه تنهــا از برگشــت مجــدد آنــان پیشــگیری می شــود بلکــه 
زمینــه توانمندســازی و بازگشــت آنهــا بــه کانــون خانــواده و 
جامعــه نیــز فراهــم مــی شــود. علی اکبــر ابراهیمــی در ادامــه 

قــول مســاعدت در خصــوص دریافــت تســهیات بانکــی بــه 
ــرای  ــی ب ــا مطلع ــتغالی داد ت ــوارد خوداش ــان و م کارفرمای
بکارگیــری و یا ایجاد شــغل بیشــتر برای بهبودیافتگان باشــد.

طــرح   ۱۶۴ از  نمایندگــی  بــه  طــرح  دو  وی، 
رســید. بهره بــرداری  بــه  شهرســتان  ایــن  اشــتغال 

ــا هزینــه ای بالــغ  علیرضــا قناعــت کار افــزود: ایــن طرح هــا ب
ــه بهــره  ــال از اعتبــارات دولتــی ب ــر ۳۸/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ب

بــرداری رســید.

افتتاح طرح های اشتغال
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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

و  فجــر  مبــارک  دهــه  ایــام اهلل  آغــاز  مناســبت  بــه 
ــروزی انقــاب  گرامیداشــت چهــل و چهارمیــن ســالگرد پی
اســامی، اردوی جهــادی بــا حضــور رئیــس اداره بهزیســتی 
ــت  ــه هم ــن اداره ب ــان ای ــی از کارشناس ــتان و جمع شهرس
ــن  ــت ای ــه گلدش ــی ۴۸۵۷ در منطق ــت زندگ ــز مثب مرک

ــد. ــزار ش ــتان برگ شهرس
علیرضــا قناعــت کار رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان 
نجف آبــاد بــا حضــور در اردوی جهــادی، بــا اشــاره بــه ســخن 
رهبــر معظــم انقــاب« کار جهــادی، عامــل پیروزی هاســت« 
ــه  ــانی ب ــت رس ــادی، خدم ــرکات کار جه ــی از ب ــت: یک گف

مــردم اســت و در همیــن راســتا و در ایــن اردوی جهــادی، 
اداره بهزیســتی شهرســتان بــه ارائــه خدمــات روانشــناختی 
ــال  ــودکان ۵ و ۶ س ــراب ک ــال اضط ــام غرب ــاوره، انج و مش
ــت. ــال پرداخ ــا۶ س ــودکان ۳ت ــی ک ــال بینای ــام غرب و انج

ــان  ــرم و مددجوی ــی محت ــز اهال ــه نی ــن برنام ــال ای در خ
حاضــر تحــت پوشــش بهزیســتی شهرســتان، از نزدیــک بــا 
ــه  ــد و ب ــدار و گفتگوکردن ــتان دی ــتی شهرس ــس بهزیس رئی

ــد. ــود پرداختن ــکات خ ــل مش ح
ــای  ــی مهارت ه ــی، دوره آموزش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب

ــود. ــادی ب ــای اردوی جه ــر برنامه ه ــی از دیگ زندگ

اردوی جهادی در ایام اهلل دهه فجر

کارآفرینــی بــدون درنظــر گرفتــن صنعــت یک مســیر شــغلی 
دشــوار و در عیــن حــال ســودمند اســت. کســب و کار موفــق 
در صنایــع مــی توانــد تعاریــف گوناگونــی داشــته باشــد، امــا 
ــه مشــاغل  ــای مشــترکی وجــود دارد ک ــی ه ــادات و ویژگ ع
پــر رونــق در آنهــا اشــتراک دارنــد. در ادامــه بــه ۱۰ ویژگــی 

برجســته در ایــن رابطــه خواهیــم پرداخــت.
۱. تمایــل بــه ریســک کــردن : صاحبــان کســب و کاری 
کــه تمایــل بــه ریســک کــردن دارنــد، بیشــتر از کســانی که 
در حاشــیه امنیــت طــی مــی کننــد بــه موفقیت می رســند. 
ــد،  ــد باش ــی توان ــت م ــک موفقی ــروع ی ــا ش ــت تنه شکس
ــد. ــاده ان ــرات آم ــاد تغیی ــرای ایج ــه ب ــان همیش کارآفرین

2. ارزش منحصــر بــه فــرد: ارایــه ارزش منحصــر بــه فرد 
بــه مشــتریان کمــک می کنــد تا یک شــرکت مزیــت رقابتی 
بــه دســت آورده و تبدیــل بــه کســب و کار موفق شــود. ارایه 
خدمــات ویــژه، پشــتیبانی خــوب، اجــرای برنامــه وفــاداری و 
.... همــه از چیزهایــی هســتند کــه تمایــز خلــق مــی کننــد.

ــوع موفقیــت از جملــه  ــرای هــر ن 3. سرســختی: آنچــه ب
کســب و کار موفــق الزم اســت، سرســختی و پشــتکار 
ــد در  ــی ده ــکان م ــما ام ــه ش ــختی ب ــود. سرس ــد ب خواه
ســخت تریــن دوران مقاومــت کنیــد و از بهتریــن زمــان هــا 

ــد.  ــره را ببری بیشــتر به
4. رویکــرد مشــتری-مداری: یــک چیــز مشــترک 
ــت.ارایه  ــتری اس ــر مش ــز ب ــق تمرک ــب و کار موف در کس
ــردم  ــدگاه م ــود دی ــی ش ــث م ــت باع ــا کیفی ــوالت ب محص

ــد. ــی بمان ــت باق ــرکت مثب ــه ش ــبت ب نس
5. بازاریابــی خــوب: کســب و کار موفــق اســتراتژی 
ــما  ــی ش ــتراتژی بازاریاب ــد اس ــی دارد. کلی ــی خوب بازاریاب
ایــن اســت کــه تــا جــای ممکــن از کانــال هــای بازاریابــی 

ــد.  ــتفاده کنی اس
6. چشــم انــداز قــوی: جنگیــدن بــدون اســتراتژی تنهــا 
ــر کســب و کارهــای  ــل از شکســت. اکث سروصداییســت قب
موفــق یــک هــدف نهایــی قــوی دارنــد کــه هــر روز بــرای 
ــاه  ــه آن تــاش مــی کننــد. تعییــن اهــداف کوت رســیدن ب

مــدت، بلندمــدت و میــان مــدت باعــث مــی شــود هــر روز 
تــاش کنیــد.

7. رهبــران پرشــور: رهبــر پرشــور ســتون فقــرات یــک 
کســب و کار موفــق اســت. یکــی از ویژگــی هــای کلیــدی 
در اینجــا رهبــر یــا تیــم رهبــری اســت کــه اشــتیاق دارد. 
اشــتیاق بــه دیگــران ســرایت مــی کنــد و باعــث مــی شــود 

همــه از کار کــردن لــذت ببرنــد. 
8. کارکنــان توانمنــد: کارکنــان نقــش مهمــی در 
ــد  ــی کنن ــا م ــب و کار ایف ــک کس ــرفت ی ــت و پیش موفقی
ــت شــرکت خــود  ــا ماموری ــا ب ــه آنه ــن اســت ک ــم ای و مه

ــند.  ــگ باش هماهن
ــای  ــرات در دنی ــا تغیی ــازگاری ب ــری: س ــق پذی 9. تطبی
کســب و کار شــرط بقــا و موفقیــت بــرای یک تجارت اســت.

ــوردار  ــژه ای برخ ــت وی ــروزه از اهیم ــوع ام ــوع: تن ۱۰. تن
اســت، زیــرا مصــرف کننــدگان و مشــاغل بــه طــور یکســان 
قصــد دارنــد فراگیرتــر و دارای حضــور اجتماعــی بیشــتری 
ــد  ــی توان ــوآوری م ــی و ن ــار هماهنگ ــوع در کن ــند. تن باش

آینــده یــک کســب و کار را شــکل دهــد.
احمد شریعتی

شرط های اساسی برای یک کسب و کار موفق

تجلیل از فرمانداران فعال

آییــن بهــره بــرداری از ۴۴ پــروژه زیــر ســاختی در شــهرک هــای 
ــارد  ــر ۷۸۰۰ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب صنعتــی اســتان اصفهــان ب
ریــال بــا حضــور دکتــر رســولیان معــاون وزیــر صنعــت معــدن و 
تجــارت و مســئولین اســتانی و شهرســتانی و جمعــی از صنعتگران 
ــی  ــاق بازرگان ــات ات ــالن اجتماع ــل س ــان در مح ــتان اصفه اس
ــم از  ــن مراس ــت در ای ــر اس ــایان ذک ــد. ش ــزار ش ــان برگ اصفه
موســی مباشــری معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه نجــف آبــاد به 
خاطــر همــکاری در تکمیــل پــروژه هــای مذکــور تجلیــل گردیــد.

گلدشت

گلدشت
بهره برداری از نگین گلدشت  

مدیــر شــرکت ملــی پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه 
اصفهــان، از افتتــاح ســیصدوپنجاه وپنجمین جایــگاه عرضــه 
ــگاه در  ــن جای ــت: ای ــر داد و گف ــتان خب ــن اس ــوخت در ای س
ــرار  ــرداری ق ــدار بهره ب ــر در م ــه مبارک فج ــکوه ده ــا ش ــام ب ای

ــت. گرف
 عبــداهلل گیتی منــش اظهــار کــرد: ایــن جایــگاه بــا نــام »نگیــن 
گلدشــت« در کیلومتــر ۱۵ محــور کمربنــدی خمینی شــهر 
ــاد توســط بخــش خصوصــی و شــهرداری گلدشــت  ــه نجف آب ب

احــداث شــده اســت.
ــی منطقــه اصفهــان شــرکت  هــادی افراســیابی، معــاون بازرگان
ــت:  ــاره گف ــن ب ــز در ای ــی نی ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ مل
جایــگاه نگیــن گلدشــت در مجتمــع خدماتــی رفاهــی بــا 
مســاحت ۲۴ هــزار مترمربــع راه انــدازی شــده و دارای ۱۶ نــازل 
ــت. ــت گاز اس ــازل نف ــت ن ــوپر و هش ــن س ــی و بنزی ــن معمول بنزی

ــان را  ــی و سوخت رس ــد خدمات ــن واح ــاخت ای ــه س وی هزین
ــه  ــون زمین ــرد: هم اکن ــان ک ــام و بی ــال اع ــارد ری ۸۰۰ میلی
اشــتغال زایی ۵۰ نفــر فراهــم شــده کــه امیــد اســت بــا 
ــان  ــردم و مراجع ــه م ــت ب ــه خدم ــل آن در ارائ ــدازی کام راه ان

ــود. ــته ش ــری برداش ــای مؤث گام ه
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اواخــر دی مــاه باالخــره پــس از۱۰ ســال مجــوز 
ایجــاد بنــدر خشــک در اصفهــان در قالــب 
دهکــده لجســتیک صــادر شــد. اوایــل دهــه۹۰ 
ــد  ــث پدافن ــا بح ــن تحریم ه ــدت گرفت ــا ش ب
غیرعامــل و حفظ امنیــت واردات و مبــادی ورود 
کاال بــه کشــور هــم بــاال گرفــت. در همــان زمان 
خشــکی زاینــده رود و بیــکاری حدود۳۰۰هــزار 
ــاد  ــاز انتق ــم وارد ف ــرق اصفهان ه ــاورز ش کش
شــده بــود و اهمیــت همــه مــوارد فــوق باعــث 
شــد تــا مســووالن وقــت کشــور و اســتان 
موضــوع جدیــد احــداث بنــدر خشــک در مرکــز 
کشــور را طــرح و بررســی کننــد. از آن زمــان تــا 
امــروز ایجــاد بنــدر خشــک در شــرق اصفهــان 
ــد.  ــل ش ــتان تبدی ــووالن اس ــه مس ــه مطالب ب
حــاال کــه ایــن مطالبــه وارد فــاز اجرایــی شــده، 
مــردم اصفهــان درعین حــال کــه بــه پتانســیل 
بــزرگ اشــتغال زایی ایــن طــرح فکــر می کننــد 
امــا نگــران تبعــات اقتصــادی، زیســت محیطی و 

اجتماعــی آن هــم هســتند.

دهکده اقتصادی اصفهان
 معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتانداری 
ــده لجســتیک شــرق  ــان از ایجــاد دهک اصفه
اصفهــان به عنــوان پیشــران اقتصــادی اســتان 
تــاش  از  نقــش  امیررضــا  می کنــد.  یــاد 
یک ســاله اســتانداری اصفهــان بــرای بــه 
ــت  ــس از گذش ــده پ ــن وع ــاندن ای ــر نش ثم
۱۰ســال خبــر  می دهــد، دهکــده ای کــه 
مجــوز آن بــرای نخســتین بــار در کشــور 
صادرشــده و قــرار اســت فــاز نخســت آن بــه 
مســاحت۶۲ هکتــار در کنــار ایســتگاه راه آهــن 
سیســتان ایجــاد شــود. بــه گفتــه او موافقــت 
ــی نخســتین دهکــده لجســتیک کشــور  اصول
در اصفهــان، بــا پیش بینــی ســرمایه گذاری 
بخــش خصوصــی و سیاســت گذاری، حمایــت 
ــش  ــد. نق ــذ ش ــی اخ ــش دولت ــارت بخ و نظ
حمل ونقــل  حــوزه  در  اصفهــان  پتانســیل 
ــت  ــن موافق ــت ای ــرای دریاف ــور ب ــز کش مرک
می کند.حجــم  ارزیابــی  مهــم  را  اصولــی 
ــی  ــل زمین ــوزه حمل ونق ــتان در ح ــار  اس ب
ــز ۱۰  ــی نی ــوزه ریل ــن و در ح ــون ت ۵۴ میلی

ــت.  ــال اس ــن در س ــون ت میلی
ــان  ــردم اصفه ــده م ــی، نماین ــدی طغیان مه
ایــن  اشــتغال زایی  میــزان  مجلــس،  در 
طــرح را مهــم می دانــد و می گویــد: ایــن 
طــرح بــه آب زیــاد نیــاز نــدارد. ازلحــاظ 
نبــوده  مشکل ســاز  هــم  زیســت محیطی 
اقلیمــی یــک طــرح مناســب و  ازنظــر  و 
قابل اجراســت. بــرآورد مــا ایجــاد حداقــل 

ــا  ــی ب ــه گفتــه طغیان ۲ هــزار شــغل اســت. ب
ســاخت ایــن دهکــده، بارانــداز کاالهــا از یــک 
منطقــه محــدود در ســاحل دریــا بــا رطوبــت 
ــارج  ــور و خ ــز کش ــه مرک ــوا ب ــای ه و گرم
بندرگاهــی منتقــل می شــود.  از محــدوده 
ــتقیم  ــور مس ــری به ط ــس از بارگی ــا پ کااله
می شــود. منتقــل  کشــتی  و  بنــدر  بــه 

بــرای واردات هــم به جــای اینکــه کاالهــا 
بــا هزینه هــای گــزاف در بندرهــا بماننــد، 
ــع،  ــرای توزی ــل و ب ــده منتق ــن دهک ــه ای ب
می شــود. آمــاده  انبــار  یــا  و  بســته بندی 

اصفهان پایتخت مراکز لجستیکی
مراکــز لجســتیکی پیشــرفته و کامــل کــه تمام 
دنیــا آن را می شناســند را دهکــده لجســتیکی 
بایــد  لجســتیکی  دهکده هــای  می گوینــد. 
ــا  ــش کااله ــص، ورود و پخ ــارداری، ترخی انب
را انجــام دهــد. همچنیــن ایــن دهکده هــا 
ــار  ــی ب ــرای جابه جای ــی ب ــات کاف ــد امکان بای
ــه  ــایل نقلی ــواع وس ــه ان ــند و ب ــته باش را داش
ــر  ــند. از دیگ ــز باش ــنگین مجه ــبک و س س
امکانــات موجــود در ایــن مرکــز می تــوان بــه 
ــته بندی  ــرای بس ــات الزم ب ــردخانه، امکان س
ــر از  ــی دیگ ــی و برخ ــار عموم ــب، انب مناس
ــد  ــز می توانن ــن مراک ــاره کرد.ای ــات اش امکان
فعالیت هــای جابه جایــی و انتقــال کاال را در 
ــح و مناســب  ــی به صــورت صحی ســطح جهان
ــا  ــود ت ــث می ش ــن کار باع ــد. ای ــام  دهن انج
بهینــه  به صــورت  کاال  جابه جایــی  رونــد 
انجــام شــود، فرایندهــای متفــاوت ماننــد 
ترخیــص کاال ســرعت پیــدا کنــد و درنهایــت 
ــد. ــته باش ــی داش ــا را در پ ــش هزینه ه کاه

ایــن  ایجــاد  اعتقاددارنــد  اقتصاددانــان 
ــه  ــر منطق ــک در ه ــدر خش ــا و بن دهکده ه
موجــب افزایــش رشــد تولیــد ناخالــص ملــی 
ــداث  ــا اح ــن ب ــود و بنابرای ــه می ش آن منطق
ایــن منطقــه لجســتیکی می تــوان از ظرفیــت 
اســتان در زمینه هــای بازرگانــی و تجــاری 
بــرای رشــد اقتصــادی اصفهــان اســتفاده 
کــرد. امــا اصفهــان فقــط بــرای ایجــاد دهکــده 
لجســتیک در نظــر گرفتــه نشــده و قــرار اســت 
غیــر از دهکــده لجســتیک در شــرق اصفهــان، 
ــتان  ــاورزی در شهرس ــتیک کش ــارک لجس پ
ــی در  ــتیک تخصص ــارک لجس ــاد و پ نجف آب

ــود.  ــاد ش ــم ایج ــه ه ــتان مبارک شهرس
ــداث  ــرای اح ــه ب ــی ک ــدا محدوده های در ابت
مراکــز لجســتیک مناســب هســتند شناســایی 
ــه  ــم مقایس ــه ای باه ــر هزین ــپس  ازنظ و س
ــر  ــب ب ــکان مناس ــت م ــد و درنهای ــی ش کم
مبنــای حداقــل بــودن مجمــوع هزینه هــا 

ــد. ــاب ش انتخ

سواالت بدون پاسخ
انتخــاب مناطــق  در میــان همــه دالیــل 
مناســب بــرای ایجــاد مراکــز لجســتیکی 

اصفهــان، بررســی شــرایط توســعه اجتماعــی، 
اقتصــادی و زیســت محیطی منطقــه دیــده 
بــرای  اســت  حالــی  در  ایــن  نمی شــود. 
ایــن مراکــز نمی تــوان فقــط بــه  ایجــاد 
اقتصــادی و هزینه هــای آن فکــر  شــرایط 
ــی و  ــت اجتماع ــر از پیوس ــرد. به عبارت دیگ ک
زیســت محیطی طــرح صحبتــی نشــده اســت. 
ــث  ــه باع ــی ک ــن معیارهای ــی از مهم تری برخ
ــده  ــاخت دهک ــرای س ــه ای ب ــود، منطق می ش
عبارت انــد  باشــد،  مناســب  لجســتیکی 
از:وضعیــت شــهرهای اطــراف منطقــه، شــرایط 
ــب در  ــی مناس ــرایط فیزیک ــی منطقه،ش رقابت
ســاختار منطقــه، امــکان توســعه منطقــه، 
میــزان دســتمزد معمــول مــردم بومی، ســطح 
مهــارت مــردم منطقــه در خصــوص کارهــای 
زمیــن  زمین،میــزان  قیمــت  لجســتیکی، 
شــرایط  و  زیرســاخت ها  وجــود  موجــود، 
مناســب، وجــود تکنولــوژی الزم برای ســاخت 
و راه انــدازی دهکــده لجســتیکی و روش هــای 

قابل اســتفاده! و  دســترس  در  حمل ونقــل 
پروژه هــای  اجــرای  قبــل  دهه هــای  در 
ــه  ــدون توج ــی ب ــای صنعت ــی و طرح ه عمران
بــه در نظــر گرفتــن عواقــب جمعیتــی باعــث 
ــایر اســتان ها  ــادی از س ــت زی ــا جمعی شــد ت
ــه اصفهــان مهاجــرت کننــد؛ مســاله ای کــه  ب
در بعضــی شــهرها آســیب های اجتماعــی 
ــت.  ــته اس ــال داش ــه دنب ــم ب ــی را ه مختلف
ــان  ــینی اصفه ــرت و حاشیه نش ــده مهاج پدی
ــگاه مهندســی  ــل محصــول ن ــای قب در دهه ه
بــه پیشــرفت اســتان بــوده اســت. چنــد دهــه 
ــا  ــتا ی ــروز در روس ــا دی ــه ت ــی ک ــل مردم قب
ــی می کردنــد  ــان زندگ شــهر محــل تولدش
ــه  ــاه بیشــتر ب ــر و رف ــی بهت ــال زندگ ــه دنب ب
ــکن در  ــت مس ــون قیم ــد و چ ــهرها آمدن ش
ــهر  ــز ش ــتند در مرک ــود نمی توانس ــهر باالب ش
ســاکن شــوند، پــس بــه حاشــیه شــهر رفتنــد 
تــا بتواننــد بــرای کار بــه مرکــز شــهر بیاینــد. 
ــهر،  ــهر فوالدش ــه ش ــان س ــتان اصفه در اس
ســایر  از  بیــش  بهارســتان  و  شاهین شــهر 
ــده اند. ــری شناخته ش ــه مهاجرپذی ــق ب مناط

ــروژه  ــن پ ــهر بزرگ تری ــر فوالدش ــکن مه مس
مســکن مهــر کشــور پــس از پرنــد اســت کــه 
جمعیتــی ۱۰۰ هزارنفــری را بــه جمعیــت 
ــه کــرده اســت، جمعیتــی کــه  اصفهــان اضاف
غالبــاً از ســایر اســتان ها بــه ایــن شــهر 
ــا شــاید آینــده بهتــری  مهاجــرت می کننــد ت
در کنــار صنایــع بــزرگ اســتان ماننــد کارخانه 

ــه، ســیمان  ــوالد مبارک ذوب آهــن، مجتمــع ف
چندیــن  و  زرین شــهر  صنایــع  ســپاهان، 
ــزرگ و کوچــک دیگــر شهرســتان  ــه ب کارخان

ــند. ــته باش ــان داش لنج
شــواهد نشــان می دهــد پــس از گذشــته چنــد 
ــرده و  ــر ک ــتان تغیی ــعه اس ــه مســیر توس ده
ــاد  شــرق اصفهــان در ناحیــه ســگزی، نجف آب
ــی شــده  ــن مســیرهای قبل ــه جایگزی و مبارک
ــد پرســید در امکان ســنجی ایجــاد  اســت. بای
مراکــز لجســتیک در اســتان، پتانســیل ها، 
ــی،  ــعه فیزیک ــرای توس ــاخت های الزم ب زیرس
جدیــد  شــهرک های  ایجــاد  و  اجتماعــی 
ــی  ــت؟ اصفهان ــده اس ــر گرفته ش ــم در نظ ه
ــام  ــدا اع ــک ص ــتانداران آن ی ــه اس ــه هم ک
کرده انــد حتــی تــوان پذیــرش یــک نفــر 
بایــد  نــدارد چگونــه  را  اضافه تــر  مهاجــر 
ــه  ــد ک ــدی باش ــران جدی ــخگوی مهاج پاس
ــه و  ــگزی، مبارک ــه س ــغل روان ــد ش ــه امی ب

می شــوند؟ نجف آبــاد 

طغیانــی، نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس 
ــرق  ــده ش ــده در دهک ــغل ایجادش ــزان ش می
اصفهــان را ۲هــزار نفــر بــرآورد و تاکیــد کــرد 
ــت محیطی  ــکات آب و زیس ــرح مش ــن ط ای
ــواده  ــاب خان ــا احتس ــر ب ــزار نف ــدارد! دو ه ن
ــری را  ــت حدود۱۰هزارنف ــان، جمعی و همراه
ــه  ــت ب ــن جمعی ــه ای ــد ک ــکیل می دهن تش
مســکن نیــاز دارد. آیــا منطقــه شــرق اصفهــان 
ــگان از آن  ــه هم ــتی ک ــت فرونشس ــا وضعی ب
ــکن  ــن آب و مس ــوان تامی ــد، ت ــی دارن آگاه
ایــن افــراد را دارد؟ آیــا محیط زیســت آن 
از  حجــم  ایــن  پوشــش  کشــش  منطقــه 

حمل ونقــل و جمعیــت را دارد؟
مراکــز  ایــن  ایجــاد  بــا  شــک  بــدون 
ــدت  ــتان در کوتاه م ــاد اس ــتیکی، اقتص لجس
ــد  ــت همانن ــد اس ــی امی ــد ول ــس می کش نف
ــان،  ــادر در اصفه ــزرگ و م ــع ب ــاد صنای ایج
ــه  پــس از گذشــت چنــد ســال ســود آن روان
پایتخــت و اســتان های هم جــوار نشــده و 
ــرای  ــت محیطی آن ب ــانی و زیس ــب انس عواق

ــد. ــادگار نمان ــه ی ــان ب ــف جه ــردم نص م

نقش نجف آباد در نقشه جدید توسعه اصفهان

 اما اصفهان فقط برای ایجاد دهکده 
لجستیک در نظر گرفته نشده و قرار 

است غیر از دهکده لجستیک در شرق 
اصفهان، پارک لجستیک کشاورزی در 
شهرستان نجف آباد و پارک لجستیک 

تخصصی در شهرستان مبارکه هم 
ایجاد شود.

شواهد نشان می دهد پس از گذشته 
چند دهه مسیر توسعه استان تغییر 

کرده و شرق اصفهان در ناحیه سگزی، 
نجف آباد و مبارکه جایگزین مسیرهای 

قبلی شده است

چگونه باید پاسخگوی مهاجران جدیدی 
باشد که به امید شغل روانه سگزی، 

مبارکه و نجف آباد می شوند؟


