
دوهفتـــه نامـــه فـــــرهنگی 
سفیـــــران اجـــــتماعی 
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شرکت هوانوردی 
شهبال پرواز 

شریف 
آموزش پرواز و پروازهای تفریحی 
زیر نظر خلبان محمد شریف آبادی 

09133311092

دارای مجوز از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
با بیش از 10 سال تجربه

)تنظیم و ثبت صورت جلسات, تأسیس - تغییرات 
 انحالل کلیه شرکت ها و مؤسسات(
اخذ )کارت بازرگانی - رتبه بندی(

ثبت )برند و عالئم تجاری(
نجف آباد - خیابان شریعتی جنب اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

090 - 10 - 10 - 40 - 99

تنها مرکز تخصصی ثبت شرکت ها، 
مؤسسات تجاری و غیرتجاری

رئیس خانه صنعت معدن و تجارت شهرستان بیان کرد:

لزومتوجهمنطقیمدیراناجراییکشوربهنجفآباد
|صفحه 7|

|صفحه 2|

در جلسه هماهنگی راهبردی مدیر آبفا با شهردار 
کهریزسنگ تأکید شد

ساخت تصفیه خانه فاضالب 
شهرهای کهریزسنگ و گلدشت

هم زمان با اختتامیه جشنواره عسل، بادام و زعفران؛

هدایای شهروندان خوش حساب و 
خوش شانس نجف آباد داده شد

|صفحه 3|

نماینده مردم شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون 
در مجلس تصریح کرد:

نظام بانکی، قوانین مالیاتی و اداری 
موانع موجود سر راه تولید

|صفحه 7|

|صفحه 2|

رئیس جمعیت هالل احمر نجف آباد خبر داد

کمک ۴۵۵ میلیونی مردم نجف آباد 
به سیل زدگان

رئیس اتحادیه نانوایان نجف آباد:

کیفیت نان نجف آباد 
زبانزد است

|صفحه 6|

قابل توجه صاحبان مشاغل در استان اصفهان
موسســه بن کارت اعتباری اوج در نظر دارد در ســطح استان با تعدادی از فروشگاه های 
توزیعی، خدماتی، تولیــدی و خدمات فنی جهت فروش اعتباری کاال و خدمات قرارداد 
همکاری منعقد نماید. لذا عزیزانی که تمایل به همکاری دارند جهت کسب اطالعات بیشتر 

از این طرح تا پایان اردیبهشت ماه جاری با شماره تلفن 09140433772 تماس بگیرند.

روابط عمومی موسسه اعتباری اوج

مهــدی لطفی: رئیــس اتحادیه 
نان  گفــت:  نجف آبــاد  نانوایــان 
شهرســتان نجف آباد ازنظر کیفیت 
شهرستان های  بین  در  نان  بهترین 

هم جوار است.

عباس چیوائی|  امروزه با 
توجه به وضعیت موجود جامعه، 
تحریم ها و مســائل داخلی و 
خارجی مشکالت و معضالتی 
برای مردم عزیز ایران اسالمی 
در بخش های مختلف به ویژه 
صنعت به وجود آمده اســت. ازآنجایی که تولید و صنعت 
مهم ترین نقش را در نجات جامعه از مشکالت و معضالت 
دارد، مقام معظم رهبری در پیام نوروزی امسال و پس ازآن 

در سخنرانی های خود تأکید زیادی بر رونق تولید داشته و 
عالوه بر نام گذاری امسال به نام رونق تولید، مسئوالن و 
دولتمردان کشور در قوای اجرایی، قانون گذاری و قضا را به 
تالش در جهت رفع موانع تولید و از بین بردن مشکالت 

پیش روی صنعت توصیه کرده اند.
تعطیلی برخی از کارخانه ها به دلیل بی توجهی مدیران 
ناکارآمد و ناالیق، قوانین دست و پاگیر اداری، سودهای 
کالن بانکی و...یکی از موضوعاتی اســت که به معضل 
تبدیل شده و به دنبال آن تبعات بسیار بد و جبران ناپذیری 
متوجه جامعه شــده است. در این میان استان اصفهان و 
شهرستان نجف آباد از این پدیده بی بهره نبوده و نجف آباد 
که در استان و کشور در بسیاری از موضوعات سرآمد است 
و در صنعت نیز بیش از 30 درصد صنایع استان را به خود 

اختصاص داده متأسفانه در چند سال گذشته با تعطیلی 
یا نیمه تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و صنعتی مواجه 
شــد که وقت و انرژی زیادی از همه مسئوالن گرفت تا 
بتوانند این معضالت را سروسامان دهند. خوشبختانه سال 
گذشته دو کارخانه بسیار مهم و بزرگ کاشی اصفهان و 
نیلو در منطقه نجف آباد کــه روزگاری در ردیف بهترین 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاشی و سرامیک کشور 
بودند و در دهه 90 متأسفانه با بی کفایتی برخی مدیران 
این دو واحد تولیدی دچار مشکالت عدیده ای شده بودند 
و دامنه مشکالتشــان تا جایی کشیده شده بود که بارها 
کارگران این کارخانه ها با بستن خیابان و تحصن مقابل 
اســتانداری و فرمانداری نجف آباد خواستار رسیدگی به 
وضع موجود بودند، با تالش مدیران شهرســتان و قبول 

مسؤولیت توسط یکی از ســرمایه گذاران نجف آبادی از 
وضعیت بحرانی نجات یافته و پس از مدت ها چرخ این دو 
واحد تولیدی به گردش درآمد و اوضاع کارگران آن ها تا 

حدودی سروسامان داده شد.
امید است در ســالی که مقام معظم رهبری دغدغه 
تولید و رونق تولید را بارها تذکر داده مسئوالن نیز بجای 
ســنگ اندازی و وضع قوانین دست و پاگیر، با همدلی و 
اتحاد توصیه های معظم له را جدی گرفته و با برداشتن 
موانع تولید از ســر راه دیگر صنایع بحران زده و نیازمند، 
همچون تخصیص اعتبارات الزم و کم بهره و جلوگیری از 
ورود کاالهای بی کیفیت و قاچاق به داخل کشور به رونق 

و رشد تولید کمک کنند.
سردبیر

رونق تولید را جدی 
بگیریم
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ایمنا: رئیس جمعیت هالل احمر نجف آباد 
گفت: مردم این شهرســتان از ابتدای وقوع 
سیل در ســال جاری تاکنون بیش از ۲0۵ 
میلیون تومان به صورت نقدی و اقالم اهدایی 
به ارزش نزدیک به ۲۵0 میلیون تومان را به 

مردم استان های سیل زده کمک کردند.
مهدی کاظمی با اشــاره به کمک ۴۵۵ 
میلیون تومانی مردم این شهرستان به مناطق 
سیل زده یادآور شــد: این میزان کمک های 
نقدی تنها مربوط به مبالغی است که به صورت 
پایگاه هــای جمع آوری  مســتقیم تحویل 
کمک های مردمی این جمعیت شده و مبالغ 
دیگری نیز توســط مردم به حســاب های 
اعالم شــده واریز گردیده که میزان آن ها در 

سرجمع کشوری محاسبه می شود.
رئیس جمعیت هالل احمر نجف آباد با اشاره 
به مشارکت همه کارکنان این جمعیت و بیش 
از ۲00 نفر از نیروهای داوطلب در امور مربوط 
به کمک رســانی به سیل زدگان خاطرنشان 
کرد: کمک های غیر نقــدی که به صورت 
منظم جمــع آوری، تفکیک و بســته بندی 
می شــوند در قالب ۱0 کامیون و وانت بار به 
مناطق آسیب دیده از سیل ارسال شده و این 
روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت. کاظمی 
از ســازمان دهی و اعزام حداقل ۸0 نیروی 
جهادی و چندین گروه امداد روانی به مناطق 
سیل زده خبر داد و اظهار کرد: در هفته های 
اخیر دو گروه امدادی واکنش ســریع و سه 

اکیپ پزشکی شامل دکتر، ماما و روان شناس 
در بازه های زمانی شش تا ۱0 روزه در مناطق 
بحــران زده مستقرشــده و موکب »عقیله 
بنی هاشم« نیز که با مشارکت امدادگران این 
جمعیت در شهر هویزه برپاشده، روزانه بیش 
از دو هزار غذای گرم در بین آســیب دیدگان 

توزیع کرده است.
وی با اشاره به ارســال غذای گرم برای 
موکب های مختلف و توزیع بیش از ۱0 هزار 
گونی در نقاط بحرانی استان خوزستان تصریح 
کرد: جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی 
همچنان ادامه دارد،  اما کمک های نقدی برای 
تأمین نیازهای سیل زدگان اهمیت بیشتری 

دارد.

در راستای تعامل و همکاری بیشتر دستگاه های خدمات 
رسان به مردم جلسه هماهنگی و راهبردی اجرای خدمات 
بهتر به مردم و پروژه های عمرانی شبکه آب و فاضالب با 
حضور علیزاده مدیر آبفا منطقه نجف آباد، حجازی شهردار 
کهریزسنگ، رئیس شورای اسالمی شهر، رئیس مهندسی 
فنی منطقه و رئیس آبفای شهر کهریزسنگ برگزار شد. 
در این جلســه شهردار کهریزسنگ در ارتباط با جانمایی 
تصفیه خانه فاضالب و اجرای شبکه آب و فاضالب مطالبی 

مطرح و به مشکالت خدمت رسانی اشاره کرد و گفت: امید 
است با تعامل این مشکالت مرتفع شود. حجازی از مدیر 
منطقه خواست با تالش خود ساخت تصفیه خانه فاضالب 
شهرهای کهریزسنگ و گلدشت را سریع تر محقق کند. 
رئیــس اداره آب و فاضالب نجف آبــاد نیز بر پی گیری 
موارد مطرح شده تأکید کرد و گفت: در آینده نزدیک جلسه 
هماهنگی این پروژه با حضور کارشناسان فنی حوزه بخش 

فاضالب در استان برگزار خواهد شد.

سال گذشته تعویض کنتورهای خراب و فرسوده آب 
در شهرستان نجف آباد 39 درصد رشد داشته است.

به گزارش روابط عمومی شــرکت آب و فاضالب 
اســتان اصفهان، در راســتای کنترل و شفاف سازی 
مصارف حقیقی مشــترکین کم مصرف و پرمصرف 
و مدیریــت مصارف خانگی و غیــر خانگی، تعویض 
کنتورهای خــراب و معیوب بخصوص کم مصرف در 

دســتور کار قرار شرکت قرار گرفت و با برنامه ریزی و 
بررسی مصارف نسبت به تعویض ۲ هزار و ۵۲7 مورد 
کنتورهای معیوب و فرســوده سال گذشته در منطقه 
نجف آباد )شــهرهای نجف آباد – دهق – علویجه – 
گلدشت – کهریزسنگ و جوزدان( اقدام شد که نسبت 
به سال گذشــته با 709 مورد بیش از 39 درصد رشد 

داشته است.

افزایش ۳۹ درصدی تعویض کنتورهای خراب آب در 
نجف آباد

در جلسه هماهنگی راهبردی مدیر آبفا با شهردار کهریزسنگ تأکید شد

ساخت تصفیه خانه فاضالب شهرهای کهریزسنگ و 
گلدشت

رئیس جمعیت هالل احمر نجف آباد خبر داد 

کمک 4۵۵ میلیونی مردم نجف آباد به سیل زدگان

به گــزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان 
شهرستان نجف آباد، اولین دوره مسابقات دسته های 
آزاد اســکیت فری استایل اســتان اصفهان شاخه 
اسپید اســاللوم به میزبانی خمینی شهر برگزار شد 
که اسکیت بازان شهرستان نجف آباد موفق به کسب 
۸ مقام اول، ۴ مقام دوم و ۴ مقام ســوم در بخش 

بانوان و 7 مقام اول، 9 مقام دوم و ۴ مقام ســوم در 
بخش آقایان شــدند. این مسابقات با حضور بیش 
از ۱۸0 بازیکن از شهرهای نجف آباد، خمینی شهر، 
فالورجان، مبارکه، زرین شــهر و... برگزار شــد که 
 در پایــان به نفــرات برتر حکم و مــدال قهرمانی

 اهدا شد.

کسب ۳6 مقام توسط اسکیت بازان نجف آباد

مســعود چترایی وزنه بردار ملی پوش شهرســتان 
نجف آبــاد در پنجمین روز از چهل و هشــتمین دوره 
مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا، در دسته ۸9 کیلوگرم 
با مهار حرکت یک ضرب ۱۶۵ کیلو نشان نقره این دوره 
را از آن خود کرد. وی در اولین حرکت یک ضرب ۱۶0 
کیلوگرم را باالی سر برد در دومین حرکت ۱۶۵ کیلوگرم 

را انداخت و درحرکت آخر وزنه ۱۶۵ کیلوگرم را توانست 
باالی سر ببرد و مدال نقره یک ضرب را کسب کند.

همچنین در این رقابت ها چترایی درحرکت دوضرب 
با باال بردن وزنه ۱9۲ کیلوگرم چهارم شــد و با کسب 
امتیــاز 3۵7 کیلوگرم مجموع حرکــت یک ضرب و 

دوضرب با اختالف تنها یک امتیاز چهارم شد.

 مدال نقره وزنه برداری قهرمانی آسیا
 توسط مسعود چترایی

در مراسم كشــوری روز جهانی ماما و همچنین 
بزرگداشت یكصدمین ســال مامایی دانشگاهی در 
ایران، از ســه بیمارستان برتر دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهــان در ترویج زایمان طبیعــی و همچنین دو 

مامای دانشگاه به عنوان مامای نمونه کشوری توسط 
وزیر بهداشــت تقدیر شد. در این مراسم که در مركز 
همایش های رازی تهران با حضور دکتر نمکی وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و معاونین درمان 

و بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
و جمعی از مسئولین كشوری برگزار شد، از ماماهای 
برگزیده کشوری و بیمارســتان های برتر در ترویج 
زایمان طبیعی تقدیر شد. گفتنی است بیمارستان های 
عیســی بن مریم)ع(، شهید منتظری 
نجف آباد و حضــرت زهرای مرضیه 
)س( به عنوان بیمارستان های برتر در 
ترویج زایمان طبیعی معرفی و با اهدای 
لوح از آن ها تقدیر شــد. همچنین از 
شهال همتی كارشناس مامایی شاغل 
در ستاد هدایت معاونت درمان دانشگاه 
و ژیال جعفری فرد كارشناس مامایی 
شبكه بهداشت و درمان شاهین شهر 
و میمه به عنوان مامای نمونه كشوری 

توسط وزیر بهداشت تقدیر شد.
شایان ذکر است به ده بیمارستان برتر در كل كشور 
توسط وزیر بهداشت لوح تقدیر اهدا شد كه در صدر 

آن ها بیمارستان عیسی بن مریم)ع( قرار داشت.

در روز جهاني ماما انجام شد

تجلیل از سه بیمارستان برتر استان اصفهان

همایش سراسری کارشناسان ستاد اقامه نماز کشور 
در شهرستان نجف آباد برگزار شد. این نشست با حضور 
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان، قائم مقام ستاد 
اقامه نماز کشور، نماینده ولی فقیه و امام جمعه نجف آباد، 
حجت االسالم رنجبر مدیر ستاد اقامه نماز استان، جمعی 
از مسئولین اداری و اجرایی استان و شهرستان به همراه 
کارشناسان ستادهای اقامه نماز مراکز استان های کشور 
در اردوگاه فرهنگی و آموزشی شیخ بهایی شهر گلدشت 

برگزار شد.
در این نشست معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان 
نجف آباد حمایت از شــیوه های ترویج و نهادینه سازی 
فرهنگ نماز را یک ضرورت انکارناپذیر و یک اصل درخور 
توجه برشمرد و گفت: نماز کلید پیشرفت، توسعه و تعالی 
همراه با معنویت است. آنچه جامعه را در مقابله با هرگونه از 

آسیب های اجتماعی و فرهنگی و ... مصون می نماید اصرار 
بــر اقامه نماز اول وقت همراه با تدبر در روح معنوی نماز 
است. وی همچنین بر برگزاری هرچه باشکوه تر نمازهای 
جماعت در ادارات، نهادها و سازمان های اداری و اجرایی و 

مراکز عمومی تأکید کرد.

در نشست کارشناسان ستاد اقامه نماز کشور در نجف آباد عنوان شد

تأکید بر برگزاری باشکوه نمازهای جماعت
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شــهردار نجف آباد گفت: در ادامه مجموعه اقدامات صــورت گرفته برای معرفی 
جاذبه های تاریخی و فرهنگی نجف آباد و تبدیل آن به یکی از مقاصد اصلی گردشگران، 
این شهر از دوم تا پانزدهم اردیبهشــت ماه سال جاری میزبان جشنواره عسل، بادام و 

زعفران بود.
مهندس مسعود منتظری نجف آبادی در حاشیه افتتاح جشنواره عسل، بادام و زعفران 
نجف آباد که با حضور مســئولین شهری و شهرســتان در هفت برج خارون صورت 
پذیرفت در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری شهرداری با اشاره به برنامه ریزی صورت 
گرفته برای تداوم این برنامه در ســال های آینده اظهار داشت: عالوه بر شهرداری و 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی این مجموعه که متولی اصلی برنامه محسوب 
می شود، مجموعه هایی مانند فرمانداری، جهاد کشاورزی و تعاون روستایی شهرستان در 
کنار شرکت های تعاونی زنبورداران نجف آباد و اشن نیز در برگزاری این برنامه مشارکت 

دارند.
منتظری از مجموعه هفت برج خارون و بخشــی از فضاهای سالن مجلل شهروند 
به عنوان میزبان این جشنواره متفاوت در غرب استان نام برد و اضافه کرد: بیش از سی 
غرفه که در مجموعه تاریخی هفت برج به معرفی سوغات، صنایع دستی، ویژگی های 
فرهنگی و اجتماعی شهرســتان و محصوالت ویژه ای مانند عســل، بادام و زعفران 

اختصاص پیداکرده اند، کار خود را از دوم اردیبهشت ماه شروع کردند.

دوره های آموزشی، تورهای گردشگری و کارناوال شادی
شهردار نجف آباد در بخش دیگری از سخنان خود به تدارک دوره های آموزشی ویژه 
عالقه مندان صنعت زنبورداری توسط جهاد کشاورزی در حاشیه این جشنواره اشاره داشت 
و اعالم کرد: در همین ایام، کارناوال های شادی متعددی نیز با مشارکت هنرمندان در 
نقاط مختلف شهر تدارک دیده شده که طی آن شخصیت های طراحی شده، بالباس هایی 
مرتبط با عسل، بادام و زعفران به اجرای برنامه های شاد پرداخته و شهروندان را به حضور 

در جشنواره ترغیب می کنند.
منتظری ثبت نام و حضور تورهای گردشگری اصفهان در محل برگزاری جشنواره با 
همکاری انجمن میراث فرهنگی و میراث طبیعی شهرستان را در زمره دیگر برنامه های 
در نظر گرفته شــده برشمرد و بیان کرد: با توجه به مناسبت های ایام برگزاری جشنواره 
همچون روز ملی شوراها، روز خلیج فارس، روز معلم و روز کارگر، هر شب ویژه برنامه هایی 
برای شرکت کنندگان طراحی شده بود و تورهای گردشگری اصفهان، از محل چهل ستون 

و موزه هنرهای تجسمی در خیابان استانداری این شهر به محل جشنواره آورده شدند.
معرفی عسل نجف آباد به استان و کشور

شــهردار نجف آباد در خصوص مهم ترین اهداف این جشنواره نیز خاطرنشان کرد: 
نجف آباد یکی از بیشترین کلنی های زنبور و مرغوب ترین عسل کشور رادار است ولی 
متأسفانه به دالیل مختلف تاکنون این پتانسیل آن گونه که باید، معرفی نشده و در این 

برنامه تالش داریم این توانمندی را به مردم استان و دیگر نقاط کشور معرفی کنیم.
مســعود منتظری از انجام کار رسانه ای گسترده برای این جشنواره طی هفته های 
اخیر سخن گفت و بیان داشت: سه شنبه دهم اردیبهشت ماه نیز ویژه برنامه ای با حضور 
مسئوالن ارشــد استان و شهرستان تدارک دیده شده بود که طی آن از برترین فعالین 
این عرصه که در سال های اخیر موفق به کسب عناوین و جوایز استانی و ملی شده اند، 
تقدیر شد. منتظری بخش اصلی جشنواره را از هفتم تا دوازدهم اردیبهشت ماه دانست و 
گفت: در این ایام تمامی شهروندان و گردشگران از ساعت چهار عصر تا ده شب، ضمن 
بازدید از غرفه های تدارک دیده شده از ویژه برنامه هایی همچون جشن های خانوادگی نیز 

استفاده کردند.
مراسم اختتامیه این جشنواره نیز روز دوازدهم اردیبهشت ماه با حضور شخصیت های 
هنری و جمعی از مسئوالن ارشد استان و شهرستان، با تقدیر از برخی فعالین این عرصه 

و مجموعه های همکار در برپایی جشنواره برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شــهرداری نجف آباد، 
سه شنبه دهم اردیبهشت ماه 9۸، مجموعه تاریخی هفت برج 
خارون که میزبان جشنواره بادام، عسل و زعفران نجف آباد 
اســت شاهد حضور مردم و مسئولین شهری بود که در این 
جشنواره و جشن بزرگ خانوادگی حضور به هم رسانیده بودند.

پس از اجرای چندین آیتم از جشــنواره بادام، عســل و 
زعفران نجف آباد شامل قرآن، سرود ملی ناشنوایان، موسیقی، 
پخش کلیپ جشنواره، سخنرانی مسئولین جهاد کشاورزی، 
مهندس راعی فرماندار نجف آباد و مهندس منتظری شهردار 

نجف آباد صورت پذیرفت.
در ادامه از مجریان جشنواره بهارانه 9۸ و جشنواره بادام، 
عسل و زعفران نجف آباد و برترین های جهاد کشاورزی تقدیر 

و تجلیل شد.
 پس ازآن نیز پنج شــهروند خوش حساب، خوش شانس 
قرعه کشــی چهارمین جشنواره شــهروندان خوش حساب 
عوارض نوسازی و عمران شهری سال ۱397 خودرو هدیه 

خود را دریافت کردند.
شایان ذکر است قرعه کشی چهارمین جشنواره شهروندان 
خوش حساب عوارض نوسازی و عمران شهری سال ۱397 
در دو مرحله و در تاریخ های ۲9 آذرماه 97 و ۲9 فروردین ماه 

9۸ صورت پذیرفت.
۸ کمک هزینــه ایران گــردی، ۸ کمک هزینــه خرید 
لوازم خانگی، ۸ دستگاه دوچرخه و ۵ دستگاه خودروی پراید از 
جوایز این دوره بودند که محمدرضا دهقانی، رضاقلی غالمی، 
اســماعیل محمدی، وحید فقهی و شعله چترائی برندگان 

خوش حساب خوش شانس جایزه خودرو بودند.

همزمان با اختتامیه جشنواره عسل، بادام و زعفران

شهروندان خوش حساب و 
خوش شانس هدیه خود را 

دریافت کردند

جشنواره ای استانی برای معرفی عسل نجف آباد
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معــاون رئیس جمهــور و رئیــس ســازمان حفاظت 
محیط زیســت در دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز 
اظهار داشت: آموزش حفظ محیط زیست باید جزو دروس 

اجباری همه دانشگاه ها باشد.
به گزارش وب ســایت خبری دانشگاه اصفهان عیسی 
کالنتری در دومین همایش بین المللی دانشــگاه سبز که 
در تاالر پیامبر اعظم )ص( دانشــگاه اصفهان برگزار شد، 
اظهار داشــت: 99 درصد مدیران و تصمیم گیران کشور 
فارغ التحصیالن دانشگاه ها هستند كه باید آموزش های الزم 

در راستای بهبود محیط زیست را دریافت نمایند.
کالنتــری در ادامه افــزود: این همایــش و امثال آن 
راهکاری برای اعمال مدیریت سبز در دانشگاه ها و آموزش 

حفظ محیط زیست به دانشجویان است.
اتالف انرژی چالش اصلی در مدیریت سبز 

دانشگاه است
 مراسم اختتامیه دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز 
نیز با حضور معاون اداری و مالی منابع انسانی وزارت علوم 
تحقیقات و فناوری، پروفسور ســوم رو رئیس بنیاد اکو و 

شهردار اصفهان در دانشگاه اصفهان برگزار شد.
 در این مراسم دکتر میرخانی معاون اداری مالی دانشگاه 
و دبیر اجرایی این همایش گفت: برگزاری این همایش ها 
بهانه ای است برای فرهنگ سازی در جامعه به منظور حفظ 
و حراست از محیط زیستی كه هم اکنون ما میراث دار آن 
هستیم. وی در ادامه افزود: وظیفه ما پیش گیری از تخریب 
این میراث بزرگ است تا به نحو مطلوب به دست آیندگان 

بسپاریم.
دبیر اجرایی همایش خواستار ســرلوحه قرار دادن امر 
پیش گیری از تخریب محیط زیست شد و تصریح نمود: اگر 
پیش گیری باشــد نیازی به درمان نیست. میرخانی ضمن 
تأکید بر اهمیت کار کارشناســی در حوزه زیست محیطی 
خواستار اقدام های مشترك در راستای بهبود وضعیت موجود 
شــد و گفت: در بحث زیســت محیطی پیشنهاد می شود، 
اقداماتی كه انجام می دهیم مخرب نباشد و قبل از انجام هر 
اقدامی در حوزه زیست محیطی به جوانب مثبت و منفی آن 

توجه ویژه داشته باشیم.

وی درباره اجــرای طرح های تولید انــرژی و برق در 
برخی از دانشــگاه ها، اظهار داشت: هدف دانشگاه ها از این 
کار، درآمدزایی نیست بلکه فرهنگ سازی برای تولید انرژی 
پاک، کمك به حفظ محیط زیست و كاهش بار نیروگاه های 

فسیلی است.
دبیر اجرایی همایش، ضمن اشــاره بــه اجرای طرح 
جمع آوری و پســاب خاکستری در دانشــگاه اصفهان از 
صرفه جویی ۲00 هزار لیتر آب در دانشــگاه خبر داد و بیان 
داشــت: دانشگاه اصفهان، با حدود ۲۸0 هکتار زمین و 70 
سال قدمت یکی از مهم ترین دانشگاه های کشور است و با 
توجه به این موضوع که خیلی از ساختمان های این دانشگاه 
قدیمی هستند، موضوع اتالف انرژی یکی از چالش های 
اصلی درزمینه مدیریت سبز دانشگاه به حساب می آید. وی 
افزود: خوشبختانه طی ســال های اخیر مدیریت دانشگاه 
اقدامات بسیار خوبی درزمینه صرفه جویی در مصرف انرژی، 
مواد و حفظ محیط زیست که به اختصار مدیریت سبز نامیده 

می شود در دانشگاه اصفهان انجام داده است.
معاون اداری و مالی دانشگاه اصفهان تصریح کرد: برخی 
از این اقدامات برای اولین بار در سطح دانشگاه های کشور در 
دانشگاه اصفهان انجام شده و امور فنی دانشگاه اصفهان این 
آمادگی را دارد که به منظور ترویج مدیریت سبز، تجربیات 

خودش را به راحتی در اختیار سایر دانشگاه ها قرار دهد.
دبیر اجرایی همایش خاطرنشــان کــرد: یکی از این 
کارها سیســتم ذخیره سازی ســرمایش یا آیس بانک در 
موتورخانه های دانشكده های زیست شناسی و علوم تربیتی 
جدید است كه اساس كار این سیستم به این صورت است كه 
در ساعاتی از شبانه روز و عمومًا شب ها كه سیستم سرمایش 
ساختمان در حال کارکرده حداقل یا آماده باش به سر می برد، 
آیس بانك با تولید و ذخیره سازی یخ مقدار زیادی از انرژی 
برودتی را در خودش ذخیره می کند و سپس در اوج ساعات 
موردنیاز عمدتًا ظهر و عصر تابســتان با آزادسازی برودت 
ذخیره شده عالوه بر كمك به سیستم سرمایش باعث پیك 
مصرف و نهایتًا با كوچك تر شدن و كاهش دستگاه ها نقش 

به سزایی در مصرف انرژی و كاهش هزینه دارد.
دانشــگاه بایــد در جلوگیــری از تخریب 

محیط زیست پیشگام باشد
دکتر میرخانی بابیان اینکه شبکه جمع آوری و تصفیه 
فاضالب خوابــگاه، اســتفاده مجدد از آب خاکســتری 
تصفیه شــده به منظور آبیاری فضای سبز دانشگاه و سایر 
مصارف صرفه جویی در مصــرف آب از اهداف این پروژه 
است گفت: با توجه به خشک سالی های اخیر و مشكالت 
كمبود آب، همچنین با توجه به وسعت فضای سبز دانشگاه 
و خطر خشك شــدن درخت ها موضوع اســتفاده از آب 

خاكستری از اهمیت زیادی برخوردار است.
معاون اداری و مالی دانشــگاه اصفهان تصریح نمود: 
دانشگاه ها باید در اقدام های عملی برای جلوگیری از تخریب 
محیط زیست و ارائه آموزش های الزم در این زمینه در میان 

نهادهای مختلف، پیشگام باشند.
دانشــگاه، صنایع و دولت سه ضلع اصلی 

دانشگاه سبز
در ادامه دکتر مهــران زینلیان دبیر علمی همایش نیز 
ضمن ارائه گزارش مبسوطی از اهداف و محورهای همایش 
اظهار داشت: انرژی های تجدید پذیر، مدیریت آب و پساب، 
مدیریت مصرف انرژی، مدیریت پسماند، حمل ونقل سبز، 
فناوری اطالعات و ارتباطات، تجربه های ملی و بین المللی و 
طراحی پردیس های دانشگاهی پایدار از محورهای کلیدی 

این همایش است.
وی با اشــاره بــه اینکه در این همایــش ۸۲ مقاله از 
طریق ســایت دریافت که از این میان ۲0 مقاله به صورت 
سخنرانی و ۱9 مقاله نیز به صورت پوستر ارائه شد، تصریح 
کرد: حداقل سه داور و ۸ کمیته تخصصی برای دریافت و 
پذیرش مقاالت تالش های شبانه روزی داشتند. دبیر علمی 
همایش همچنین برپایی ۴۵ غرفه از دستاوردهای دانشگاه ها 
و شرکت های دانش بنیان را از فعالیت های مهم و قابل توجه 
همایش در راستای تعامالت بین دانشگاه و صنعت قلمداد 
کرد و افزود: با برگزاری نمایشگاه های جانبی فرصتی فراهم 
شد تا نهادهای دولتی، مراجع تصمیم گیری، دانشگاه ها و 

صنایع بتوانند تعامالت بیشتری باهم داشته باشند.
دبیر علمی همایش بین المللی دانشگاه سبز بابیان اینکه 
ســه ضلع اصلی این رویداد، دانشــگاه ها، صنایع و دولت 

هستند، تصریح کرد: کارشناسان و مسئوالن سازمان های 
مدیریــت و برنامه ریزی، آب، بــرق و وزارت نیرو و برخی 
صنایع و شرکت های خصوصی در این همایش حضور فعال 
داشتند. زینلیان یکی از بروندادهای این رویداد را ارتباط بیشتر 
با صنعت به ویــژه در بخش مدیریت مصرف آب و کنترل 
آالینده های زیست محیطی عنوان و اضافه کرد: طرح های 
خوبی در این زمینه با تعدادی از شــرکت های خصوصی و 
واحدهای صنعتی بزرگ در اصفهان تعریف شده و در حال 

اجراست.
گفتنی اســت در مراســم اختتامیــه دومین همایش 
بین المللی دانشگاه سبز، دانشگاه زنجان به عنوان میزبان 
ســومین همایش بین المللی دانشگاه ســبز معرفی شد. 
همچنین بیانیه دومین همایش دانشگاه سبز قرائت گردید 
و در ادامه از ده دانشــگاه برتر نمونه به ترتیب دانشــگاه 
صنعتی اصفهان، تهران، شــهید مدنی آذربایجان، تربیت 
مدرس، زنجان، تبریز، بوعلی سینا، کاشان، فردوسی مشهد 
و اصفهان، در حوزه مدیریت سبز تقدیر و غرفه های برتر 
اولین نمایشگاه پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت 
سبز معرفی و از رئیس و دبیر شورای مدیریت سبز تقدیر 

شد.
یادآور می شود: غرفه دانشگاه ارومیه، دانشگاه ولی عصر 
رفسنجان، دانشــگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه گیالن و 
دانشگاه اصفهان به عنوان غرفه های برتر نمایشگاه جانبی 
دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز انتخاب و موردتقدیر 

قرار گرفتند.
همچنین شرکت الکتریکی ابوالفضل، صنایع روشنایی 
یزد و سازمان میراث پسماند اصفهان نیز به عنوان غرفه های 
برتر غیردانشگاهی انتخاب و تقدیر شدند. از بین گروه های 
استارت آپ شرکت کننده در این همایش نیز گروه بازیافت 
پالستیک با مدیریت مهندس علی فروغی به عنوان گروه 
اول، گروه پسماند به مدیریت هانیه شیری به عنوان گروه 
دوم و گروه کیسه به مدیریت خانم امانی به عنوان گروه سوم 

انتخاب و موردتقدیر قرار گرفتند.
گفتنی است برگزیدگان مسابقه عکاسی در بخش موبایل 

و دوربین نیز معرفی و تجلیل شدند.

باحضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد

برگزاری دومین همایش بین المللی دانشگاه سبز
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بــا حضور مدیرعامل بنیاد ملی حامیان و مشــاور 
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور، رئیس دانشگاه 
فنی و حرفه ای اســتان، جمعی از خیرین نجف آبادی، 
معاونین سیاســی اجتماعی و امور عمرانی فرمانداری 
ویژه نجف آباد و اساتید دانشکده سمیه نجف آباد اعضای 
هیئت مدیره بنیاد حامیان دانشکده فنی و حرفه ای سمیه 

نجف آباد انتخاب شدند.
به گفته رئیس دانشــکده فنی و حرفه ای دختران 
سمیه نجف آباد این بنیاد برای اولین بار در کشور در یک 
شهرستان تشکیل شده است به طوری که هنوز در مرکز 

استان و سایر شهرستان ها این مهم انجام نشده است.
الهام ایمانیان با اشــاره بــه اینکه مجمع خیرین 
به منظور سیاســت گذاری، جذب حمایت های مادی و 
معنوی خیرین تشکیل می شود، افزود: شکل گیری این 
کانون به توان و رشد دانشکده سمیه در حوزه پژوهش، 
کارآفرینــی و ارتباط با صنعت و علم و فناوری کمک 

می کند.
جهش علمی دانشــکده سمیه مرهون 

مدیریت خوب آن است
در ادامه معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری 
ویژه شهرستان نجف آباد به ویژگی ها و شاخصه های 
این شهرســتان در بخش های مختلف اشاره و اظهار 
داشت: این شهرستان در ایثار و شهادت با تقدیم ۲۵00 
شهید و ده ها هزار جانباز و ایثارگر رتبه اول کشور، در 
صنعت به عنوان یکی از شهرستان های مطرح کشور 
و اســتان و با بیش از ۱0 مرکز آموزش عالی دولتی و 
غیردولتی درزمینهٔ علم و دانش توانسته جایگاه بسیار 
خوبی را در کشــور از آن خود کند و در این میان یکی 
از ظرفیت های ویژه شهرستان وجود خیرین سرشناس 
و مطرح در کشــور است که توانسته اند در بخش های 

گوناگون الگویی برای سایر استان ها باشد.

احمدرضا جعفرزاده با اشاره به موفقیت و شکست 
بنگاه های گوناگــون اقتصادی فرهنگی و کارآفرینی 
اظهار داشت: یکی از مؤلفه های بسیار مهم در شکست 
یا موفقیت بنگاه ها مدیریت آن اســت و اگر بخواهیم 
دانشکده سمیه را از دید بنگاه بنگریم مدیریت بسیار 
خوبی که در چند سال اخیر داشته سبب شده این مرکز 
دارای جهش علمی و اقتصادی بسیار خوبی باشد و بلوغ 
فکری حاکم در دانشکده، تعامل بسیار خوب با مراکز 
دولتی، خصوصی، خیرین و صنایع توانسته موفقیت های 

پی درپی را برای شهرستان و استان به ارمغان آورد.
کار خیرین رنگ و بوی خدایی دارد

امام جمعه نجف آباد نیز در سخنانی به پیشتاز بودن 
مردم این دیــار در بخش هــا و زمینه های گوناگون 
اشاره کرد و از خیرین خواست برای پیشرفت و تعالی 

شهرستان سرمایه گزاری کنند.
حجت االسالم مصطفی حسناتی افزود: کار خیرین 
چون رنگ و بوی خدایی دارد جاودانه می شود و چون 
باخدا معامله می کنند ســود این تجارت را نمی توان 
محاسبه کرد، لذا امید اســت در شکل گیری مجمع 
خیرین این دانشــکده خیرین نجف آبادی که همه جا 
نام نیک از خود بر جای گذاشته اند بتوانند با همکاری 
در تربیت نیروهای ماهر و کارآمد به رشــد و استقالل 

شهرستان و ایران عزیز کمک کنند.
دانشکده سمیه در راستای رسالت واقعی 

خود حرکت می کند
نماینده مردم شهرســتان های نجف آباد و تیران و 
کرون در مجلس شــورای اسالمی نیز در سخنانی با 
انتقاد از تربیت ضعیف دانشــجویان گفت: متأسفانه 
دانشگاه های ما به مراکز حفظ کردن دروس و روزمرگی 
دچار شــده اند و محصلین دیروز ما به مهندســین و 
تحصیل کردگان بیکار تبدیل شده اند که کمتر تخصصی 

دارند.
ابوالفضل ابوترابی افزود: دانشکده سمیه در راستای 
رسالت واقعی خود فعالیت می کند و دانش آموختگان این 
مرکز با یادگیری مهارت های فنی و حرفه ای در کنار 
سایر دروس دانشگاهی به نیروهای ماهر و کارآزموده 

تبدیل می شوند.
وی اقدام دانشــکده سمیه در راستای ورود به بازار 
فضای مجازی با محصوالت تولیدی دانشــجویان را 
اقدامی ارزنده توصیــف کرد وگفت: این مجموعه در 
خصوص اشتغال زایی و رقابت در بازار فضای مجازی 
توانسته خوب بدرخشد و محصوالت و صنایع دستی 

تولیدی دانشجویان و اساتید را با موفقیت بفروشد.
تقویت آموزش های مهارتی راه برون رفت 

از بیکاری مهندسین
مدیرعامل بنیاد ملی حامیان و مشاور رئیس دانشگاه 
فنی و حرفه ای کشور که مهمان ویژه این جلسه بود 
در سخنانی بر لزوم فراگیری آموزش های عالی مهارتی 
و فنــی و حرفه ای تأکید کرد و گفت: جامعه و جوانان 
ما دچار بحران بیکاری شــده و با داشتن تحصیالت 
تکمیلی متأســفانه به دلیل نداشتن مهارت های الزم 

نمی توانند جذب بازار کار شوند.
وی افزود: متأسفانه در کشور ما مهندسین بیشتر از 
تکنیسین ها و کارگران ماهر هستند و با توجه به اینکه 
مهارت و تخصصی ندارند تن به هر کاری هم نمی دهند 
و دوست دارند پشت میز بنشینند لذا همه باید کمک 
کنیم تا با تقویت آموزش های مهارتی در دانشگاه ها این 

نقیصه برطرف شود.
فوژان صباحی به نقش خیرین در شکل گیری بنیاد 
ملی حامیان دانشگاه فنی و حرفه ای کشور اشاره کرد 
و افزود: خوشبختانه باوجود خیرین این بنیاد در دانشگاه 
تشکیل شــده و امیدوارم در استان ها نیز با همیاری و 

همکاری خیرین عزیز بنیادهای استانی شکل گیرد.
وی اضافــه کرد: از ســال ۱39۶ تاکنون که این 
بنیاد تشکیل شده توانسته ایم در استان های سیستان 
و بلوچســتان، یزد، مازندران، گیالن، فارس، خراسان 
رضوی، قم و همدان بنیادهای استانی حامیان و خیرین 
دانشگاه های فنی و حرفه ای را تشکیل دهیم و امروز 
هم در دانشکده ســمیه نجف آباد اولین بنیاد حامیان 
دانشگاه فنی و حرفه ای استان اصفهان را تشکیل دادیم.

مشــاور رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای کشور از 
جذب کمک های خیرین در بنیاد ملی حامیان خبر داد 
و تصریح کرد: تاکنون بیش از ۲۵ میلیارد تومان توسط 

خیرین به این بنیاد کمک شده است.
وی از مدل سازی بورسیه دانشجویی در این دانشگاه 
توسط خیرین ســخن گفت و افزود: با این اقدام ۲00 
دانشجو در شــهر تهران به صورت بورسیه به مدت 9 
ماه تحصیلی توسط خیرین ماهیانه ۲00 هزار تومان 
کمک هزینه می گیرند و تصمیم داریم این طرح را در 
کشور اجرا کنیم که امید است باوجود خیرین نیکوکار 
نجف آبادی این دانشکده بتواند با کمک به دانشجویان 
نیازمند در طرح بورســیه دانشــجویی موفق باشد و 
عالوه بر این سایر نیازهای دانشکده ازجمله مشکالت 
خوابگاهی را نیز با تشــکیل مجمــع و بنیاد حامیان 

دانشکده پیگیری و مرتفع کنیم.
در پایان این جلســه از بین حاضــران و اعضای 
هیئت امنای بنیاد حامیان دانشــکده ســمیه اعضای 

هیئت مدیره این بنیاد به شرح ذیل انتخاب شدند:
آقایان ابراهیم ملک زاده، علی سلیمان نژاد، حمید 
پور اسماعیلی، احمد حق پرستی، تقی رجایی، محمد 
مرتضوی، حسن فدایی، ابوالقاسم حری، ایرج همتی ها، 
محمد صالحی، حاج صادقیان، اســماعیل یوسفی و 

اسدا... غیور

به منظور بهره گیری از توان خیرین؛

بنیاد حامیان دانشکده فنی و حرفه ای سمیه نجف آباد 
تشکیل شد
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مهدی لطفی|رئیس اتحادیه نانوایــان نجف آباد گفت: 
نان شهرســتان نجف آباد ازنظر کیفیــت بهترین نان در بین 

شهرستان های هم جوار است.
به گزارش ســفیران، نان ازجمله مواد خوراکی اســت که 
در ســفره هر ایرانی در هر وعده غذایی یافت می شــود و از 
روزگاران قدیم نان، قوت الیموت هر خانوار ایرانی بوده است. 
البته میزان مصرف نان با فراز و نشیب هایی همراه بوده است. 
به عنوان مثال اگر بازه زمانی ۴۵ سال گذشته را مدنظر داشته 
باشیم، مشاهده خواهد شد که مصرف نان تا اواسط دهه ۵0 
در حــال کاهش بوده و بعد از انقــالب مصرف آن به تدریج 
افزایش یافته و مطابق آمار به دو برابر استاندارد جهانی رسیده 
است. در سال های اخیر نیز به دلیل وجود تورم باال و افزایش 
قیمت مواد خوراکی و تغییــر نه چندان زیاد قیمت نان، مردم 
به خصوص خانوارهای کم درآمد بیشــتر به مصرف این ماده 
خوراکی روی آورده اند و نان ســهم بسزایی را در وعده های 

غذایی خانوارهای کم درآمد به خود اختصاص داده است.
تعیین قیمت نان در ســوپرمارکت ها توســط 

اتحادیه نیست
 محمدرضا کنجکاو کیفیت نان نجف آباد را مطلوب دانست 
و تعداد نانوایان دارای پروانه کســب در ســطح شهرستان را 
3۱0 واحد فعال خواند که از این تعداد حدود 9۱ واحد آزاد پز و 
مابقی به صورت دولتی مشغول به پخت انواع نان هستند. وی 
افزود: تعداد بربری پزها حدود ۱0 واحد، سنگکی ها ۱۱ واحد، 
خشــکه پزها ۲۱ واحد و ۲۶۸ واحد لواش و تافتون در سطح 

شهرستان مشغول به پخت نان هستند.
کنجکاو افزود: در ســال 9۵ در کل شهرســتان ۵۶ هزار 
کیســه آرد در ماه مصرف می شده است که این آمار در سال 
9۶ به ۴۶ هزار کیسه تقلیل یافته است. وی با اشاره به اینکه 
ســاعات کار نانوایان از ســاعت ۶ تا ۸ صبــح و ۱0 صبح تا 
۱3 و ۱۶ تا ۲0 اســت که در این ســاعات موظف به پخت 
نان به نرخ مصوب هســتند تصریح کــرد: تعیین قیمت نان 
در ســوپرمارکت ها توسط این اتحادیه نیست و این امر باعث 
اختالف قیمت زیادی بین نانوایان و سوپرمارکت ها شده است.

رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان نجف آباد عدم همکاری 

بخش خصوصی را تنها علت ساخته نشدن مجتمع بزرگ نان 
نجف آباد دانســت و افزود: اتحادیه تمام طرح ها و تمهیدات 
الزم برای اجرای بزرگ ترین مجتمع نان شهرستان که قرار 
است در آن انواع نان ها و خدمات پخت آن به صورت متمرکز 
انجام شود را مهیا کرده اما تاکنون از طرف بخش خصوصی 
به عنوان سرمایه گذار این طرح هنوز اعالم آمادگی نشده است.

کنجکاو به ذائقه مردم به نان تافتون اشــاره و اضافه کرد: 
مردم شهرستان عالقه زیادی به نان تافتون آردی که معروف 
به چانه ســنگین ۲۵0 تا 300 گرمی است، دارند. وی گفت: 
فروش نایلون و نان کنجدی بنا به درخواســت مشتری است 
و هیچ نانوایی نباید به اجبار به مشــتری نایلون بدهد یا برای 
پخت نان کنجدی مشــتری را معطل کند. مشتری می تواند 
بنا به درخواست خودش و آوردن کنجد تقاضای نان کنجدی 

نماید.
همشهری های گرامی می توانند برای انتقادات و پیشنهاد ها 
و حتی شکایات خود از نانوایی های سطح شهرستان با شماره 

تلفن اتحادیه نانوایان نجف آباد ۴۲7۲77۲0 تماس بگیرند.

رئیس اتحادیه نانوایان نجف آباد:

کیفیت نان نجف آباد زبانزد است
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رئیس شورای اسالمی تیران گفت: تیران و کرون با 
حدود 70 هزار نفر جمعیت یک بیمارستان ندارد و احداث 
بیمارستان امام رضا )ع( این شهرستان چندین سال است 
کلنگ زنی شده؛ اما سال هاست که بدون تخصیص ردیف 
اعتبار رهاشده است. قاسم اکبری بابیان اینکه مهم ترین 
چالش تیران و کرون وضعیت جاده ترانزیتی غرب استان 
اصفهان است اظهار کرد: این جاده از تیران و کرون عبور 
می کند و اکثر مسئوالن از وضعیت اسفناک این جاده باخبر 

هستند.
وی با اشــاره به اینکه حجم بــاالی تلفات جانی و 
خســارات مالی تمایل مردم برای تــردد در این محور را 

تحت تأثیر منفی قرار داده است افزود: این موضوع باعث 
تأثیرگذاری منفی بر رونق تیران و کرون شده است.

رئیس شــورای اسالمی تیران همچنین بابیان اینکه 
احداث بیمارستان امام رضا )ع( شهرستان تیران و کرون 
سال هاست که کلنگ زنی شده، اظهار کرد: این بیمارستان 
سال هاست بدون تخصیص ردیف اعتبار رهاشده است و 
شهرستانی با حدود 70 هزار نفر جمعیت یک بیمارستان 
ندارد.  وی افزود: به دلیل نبود بیمارســتان در شهرستان 
تیران و کرون همه بیماران به نجف آباد می روند و طی این 

مسیر برای سالمندان بسیار مشکل  است.
اکبــری در خصوص زمین های اوقافــی در تیران و 

کرون نیز گفت: زمین های چند روستا در این شهرستان 
کاماًل وقفی اســت که نمونه آن شــهرک کرد علیا که 
یک شهرک گردشگری اوقافی است، اجازه هیچ اقدامی 
ندارد، هرچند قول تعویض این زمین ها داده شده اما هیچ 
اقدامی در این خصوص انجام نشده است. رئیس شورای 
اسالمی تیران و کرون با اشاره به وجود چشمه های فراوان 
در این شهرستان اظهار کرد: اجازه استفاده درست از این 
چشمه ها را نمی دهند؛ این شهرستان اگرچه از نعمت آب 
بهره مند است اما زمین های آن خشک است چون اداره آب 
منطقه ای سهم آبه ها را بدون هیچ مدرک و تأمین آبی برای 

منطقه به فروش رسانده است.

مرضیه چیوائی| رئیس خانه صنعت معدن و تجارت 
شهرســتان نجف آباد در حاشیه یکی از جلســات کاری در 
گفتگو با سفیران به بیان مشکالت و انتظارات خانه صنعت 
از مسئوالن اتاق بازرگانی اســتان و کشور پرداخت وگفت: 
بااینکه بیش از 30 درصد صنایع استان در شهرستان نجف آباد 
قرار دارند اما متأســفانه این شهرســتان ازلحاظ امکانات و 
زیرساخت های الزم برای خدمت به صنعت گران ازجمله وجود 
ساختمان خانه صنعت و نمایندگی اتاق بازرگانی بی بهره است. 
وی به برجستگی های شهرســتان نجف آباد در بخش های 
گوناگون اشاره و اظهار داشت: نجف آباد درزمینه های صنعتی، 
کشاورزی، ورزش، علمی، ایثار و شهادت، اجتهاد و فقاهت و ... 
همیشه پیشتاز و سرآمد سایر بخش های کشور بوده و هست 
اما آن طور که شایسته این مردم است به آن ها توجه نشده و 

حقشان داده نشده است.
دکتر ابوالقاسم مرادی افزود: برخالف روحیات بسیار خوب 
مردم نجف آباد متأسفانه بادید بد به آن ها نگاه شده و این امر 

باعث شده در بخش های مختلف مردم به حق خود نرسند.
این فعال، مخترع و نخبه صنعتی به وجود بیش از یک هزار 
و 700 کارگاه و شرکت صنعتی در ۱۲ شهرک و ناحیه صنعتی 
این شهرستان اشــاره کرد وگفت: اگر بخواهیم منصفانه به 
نجف آباد نگاه کنیم این ظرفیت ها و توانمندی ها نیازمند توجه 
ویژه مدیران اجرایی و ارشد کشور به شهرستان نجف آباد است.

رئیس هیئت مدیره شرکت های دانش بنیان استان اصفهان 
به ایثارگری نجف آبادی ها اشــاره و تصریح کرد: مردم این 
شهرســتان روحیه ایثارگری خود را نه تنها در جبهه جنگ و 
دفاع از نظام بلکه در صنعت و کشاورزی نیز نشان داده اند و 
در مقابل این ایثارگری ها مسئوالن باید به این شهرستان نگاه 

منطقی داشته باشند.
رئیس خانه صنعت معدن و تجارت شهرستان نجف آباد 
جایگاه علم و فّناوری را بسیار ارزشمند توصیف کرد وگفت: 
باید برای علم و فّناوری ارزش قائل شویم و از نخبگان حمایت 

کنیم.

رئیس خانه صنعت معدن و تجارت شهرستان 
بیان کرد:

لزوم توجه منطقی مدیران 
اجرایی کشور به نجف آباد

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( 
در مراسم گرامیداشت هفته عقیدتی سیاسی ناحیه مقاومت بسیج 
نجف آباد که در مسجد جامع نجف آباد برگزار شد گفت: در وصف 
معلم و شأن معلم همان بس که خدا اول معلم عالم است و درواقع 

شغل معلمی شغل انبیا است.
به گزارش خبرگزاری بسیج از نجف آباد؛ حجت االسالم رحمت اهلل 
صادقی افزود: خداوند متعال مربی و پرورش دهنده تمام عالمیان است 
و پس ازآن انبیاء و ائمه معلم بشریت هستند. حضرت زهرا و حضرت 
زینب نیز کالس درس برگزار می کردند و معلم بودند. وی ادامه داد: 
معلم را به شمع تشبیه کرده اند که می سوزد و بهترین دوران زندگی 
خود را نثار تربیت یافتگان می کند. مقام معلم این قدر باال است که در 
قرآن کریم آمده است که برای یادگرفتن یک مطلب حضرت عزیر 

۱00 سال میرانده می شود و دوباره زنده می گردد.
صادقی تأکید کرد: پیامبر اکرم )ص( می فرمایند مجالســت با 
معلمانی باید انجام شود که پنج ویژگی را داشته باشند. اولین ویژگی 
این اســت که معلم متربی را از شک به یقین برساند؛ کسی که به 
وجود خدا شــک دارد را به باور به خدا برســاند. مسئول نمایندگی 
ولی فقیه سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( ادامه داد: دومین ویژگی 
معلم این باید باشد که فرد را از تکبر به تواضع و فروتنی برساند؛ و 
سومین ویژگی آن است که متربی را از ریا به اخالص برساند. وی 
افزود: چهارمین ویژگی معلم این باید باشد که متربی را از عداوت و 
دشمنی به دوستی برساند و اختالفات را حل نماید. سرچشمه بسیاری 
از اختالفات از یک معلم بوده اســت؛ معلم باید اختالفات جامعه را 
حل نماید. سرچشمه وهابیت، بهاییت و... یک معلم کثیف بوده است. 
صادقی خاطرنشان کرد: پنجمین ویژگی معلم این است که ولنگاری 
فرهنگی و اقتصادی را به زهد تبدیل نماید؛ اگر معلم این ویژگی ها 
را داشت در دل مردم جای خواهد گرفت. مسئول نمایندگی ولی فقیه 
سپاه حضرت صاحب الزمان )عج( گفت: بسیاری از معلمان در دفاع 
مقدس هم درس می دادند و هم درس می گرفتند؛ هم شهید می شدند 
و هم شهید می پروراندند. وی در پایان گفت: همسر شهید مطهری 
می گوید ندیدم یک بار در قنوت نمازش آیه »افوض امری الی اهلل« را 

نخواند و گریه نکند؛ شهید مطهری در برابر خدا خاضع بود.

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه حضرت 
صاحب الزمان )عج(

معلم باید اختالفات جامعه را 
حل کند

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها 
گفت: برای اینکه بتوانیم به تولیدی که زمینه 
صادرات غیرنفتی را فراهم می کند، دست یابیم 
باید موانع موجود بر سر راه تولید را کنار بزنیم.

ابوالفضــل ابوترابی با اشــاره به ضرورت 
اهتمام تمام دســتگاه ها برای تحقق »رونق 
تولید« به منظور مقابله با تحریم ها بیان کرد: 

نسخه شفابخشی که 
به ما کمک می کند 
تا در برابر تحریم ها 
به  توجه  بایســتیم 
بخش تولید است و 
بتوانیم  اینکه  برای 
به تولیــد که زمینه 
صادرات غیرنفتی را 
می کند،  فراهم  نیز 
دست یابیم باید موانع 
راه  بر ســر  موجود 

تولید را کنار بزنیم.
ادامــه  در  وی 

اظهار کرد: ایجاد رونق در بازار تولید نســخه 
شفابخشــی اســت که به ما کمک می کند 
تحریم ها را خنثی کنیــم و یکی از اقدامات 

هوشمندانه مقام معظم رهبری تعیین شعار 
برای سال جاری)رونق تولید( است که می تواند 
کمک به سزایی کند. نماینده مردم نجف آباد 
و تیران و کرون در مجلس شورای اسالمی 
بیان کرد: بر اســاس نظر کارشناسان مرکز 
پژوهش های مجلس ۸0 درصد موانع موجود 
بر سر راه تولیدکنندگان داخلی است و یکی 
از موانع عمده بر سر 
تولیدکننــدگان،  راه 
اســت  بانکی  نظام 
اصالح  بایــد  کــه 
باید  همچنین  شود، 
به قوانین مربوط به 

مالیات توجه شود.
بابیان  ابوترابــی 
اینکه در ســال 97، 
3۲ بخشنامه متضاد 
به طوری که  داشتیم 
تولیدکنندگان کاماًل 
گیــج شــده بودند، 
تصریح کرد: ســه عامل نظام بانکی، قوانین 
مالیاتی و اداری ازجمله موانع موجود بر سر راه 

تولیدکنندگان است که باید مرتفع شوند.

نماینده مردم شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون در 
مجلس تصریح کرد:

نظام بانکی، قوانین مالیاتی و اداری 
موانع موجود سر راه تولید

در جلسه ای با حضور خانی مدیرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان، نماینده مردم 
در مجلس شورای اسالمی و معاون استاندار و 
فرماندار ویژه شهرستان ضمن تقدیر از زحمات 
رئیس قبلی، عمادی به عنوان سرپرست جدید 

بنیاد مسکن شهرستان معرفی شد.
در این جلســه راعی فرماندار بر ضرورت 
تکمیل ســیل بندهای روســتایی و اجرای 
طرح های هــادی در روســتاها با همکاری 

دهیاران تأکید کردند.

رئیس جدید بنیاد مسکن نجف آباد 
معرفی شد

رئیس شورای شهر تیران:

با ۷۰ هزار نفر جمعیت یک بیمارستان نداریم
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با توجه به گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات، اهمیت کاهش هزینه و 
زمان در فرایندها، تالش برای رسیدن به اهداف اقتصاد پویا و مقاومتی، کمک به 
توان و حمایت از تولید داخلی، ایجاد اشتغال، حفظ منافع و حقوق مصرف کننده 
باهدف تشکیل یک زنجیره تأمین پرقدرت در سراسر کشور موسسه بن کارت 
اعتباری اوج کار خود را آغاز کرده است. بر همین اساس تصمیم گرفته شد طرح 
بن کارت اوج پس از سال ها تجربه در عرصه های مختلف تجاری مرتبط و با 
تکیه بر مطالعات علمی اقتصادی و تجارت الکترونیک اجرا شود که در ادامه به 

معرفی بخشی از فعالیت ها و اهداف آن می پردازیم.
عدم استفاده از کاغذ یکی از ویژگی های بن کارت اوج

یکی از برنامه های و فعالیت های موسسه، طرح بن کارت اعتباری اوج است 
که در اختیار سازمان ها، ادارات و شرکت های تولیدی و خدماتی قرار می گیرد 
تا بتوانند در قالب عقد قرارداد بخشــی از نیازهای کارکنان خود را تأمین کنند. 
موسســه اوج با دریافت اطالعات فردی کارکنان سازمان های طرف قرارداد 
بــن کارت اوج را برای آن ها صادر می کنــد، این بن کارت می تواند به صورت 
کارت هــای فیزیکی همانند کارت بانکی و یــا در قالب الکترونیکی از طریق 
نرم افزار نصب شــده بر روی گوشی تلفن همراه باشد و با مبالغ دلخواه و اعتبار 
شخص طرف قرارداد شارژ می شــود بدین صورت که فرد دارنده بن کارت با 
مراجعه به فروشگاه های طرف قرارداد اجناس موردنیاز خود را خریداری می کند.

کمک به تولید و توان واحدهای تولیدی طرف قرارداد
 در طرح اوج برخی از شرکت ها که توان تولید بیشتری دارند اما به دلیل نبود 
نقدینگی و یا مواد اولیه تمام ظرفیت خود را به کار نمی گیرند با بستن قرارداد 
و اســتفاده از ظرفیت سایر شرکت هایی که در این زنجیره هستند مواد اولیه و 
نیازهای آنان را تأمین کرده تا بتوانند با ظرفیت بیشتری به تولید خود ادامه دهند 

و محصوالت تولیدی آن ها نیز در همین چرخه به فروش برسد.

عدم استفاده از کاغذ
عدم استفاده از کاغذ را یکی از ویژگی های این بن کارت است و در این طرح 
گوشی تلفن همراه هر فرد همانند یک کیف الکترونیکی تمام پرداخت های وی 
را انجام می دهد. طرح بن کارت اعتباری اوج ابتدا به صورت نمونه از کارخانه های 
کاشــی اصفهان و نیلو آغاز شد و پس از گذشت حدود سه ماه در حال حاضر 
توانسته بیش از ۵0 فروشگاه و موسســه تولید و توزیع مواد غذایی، پوشاک، 
لوازم خانگی، کیف و کفش، رستوران ها و تاالرها، لوازم بهداشتی آرایشی و سایر 
فروشگاه های عرضه کننده نیازهای انسان را با خود همراه کند و خوشبختانه با 
استقبال مدیران محترم واحدهای تولیدی، توزیعی و اصناف همراه شده است.

امکان خرید هم زمان از چند فروشگاه
طراحی بســیار دقیق نرم افزار و ســامانه فروش و پرداخت بن کارت اوج 
به طوری که گروه مشاورین و مهندسین جوان به صورت شبانه روزی این سامانه 
را هدایت می کنند و قابلیت های بسیار خوبی نیز برای آن طراحی کرده اند، هر 
فرد دارنده این بن کارت می تواند خود و اعضای خانواده اش از چند فروشــگاه 
به طور هم زمان اجناس موردنیازشان را تهیه کنند و یا حتی در صورت نبود فرد 
اصلی با قرار دادن رمز و مشــخصات بن کارت در اختیار بقیه افراد، خرید خود 

را انجام دهند.
استفاده فروشندگان و مدیران فروشگاه ها از این بن کارت دیگر ویژگی آن 
است و مدیران محترم واحدهای فروشگاهی نیز می توانند با داشتن بن کارت 

الکترونیکی اوج نیازهای خود را از دیگر فروشگاه ها تأمین کنند.
نحوه تسویه حساب با فروشــگاه ها به روش های مختلف است، بر اساس 
قرارداد و تفاهم نامه ای که بین موسسه اوج و فروشگاه ها از یک سو و موسسه 
اوج و کارخانه ها از ســوی دیگر بسته می شود سازمان ها و شرکت ها این بن 
کارت را بــرای کارکنان خود تهیه می کنند و با توجه به مبلغ قرارداد برای هر 

شخص به میزان موردنظر شارژ می شود که می تواند به همان میزان خریداری 
کند و از ســوی دیگر فروشگاه های طرف قرارداد نیز با توجه به نمونه قرارداد 
هرچند وقت یک بار طلب خود را از شــرکت اوج در قالب وجه نقد یا کاالهای 
موردنیازشــان دریافــت می کنند و عالوه بر آن در صــورت نیاز و صالحدید 

حمایت های دیگری نیز از آنان صورت می گیرد.
در این طرح از فروشــگاه های بزرگ که دارای تنوع محصوالت هســتند 
استفاده شــده است. این طرح با توجه به گســتردگی و مشخصات آن کاماًل 
منحصربه فرد و بدون رقیب داخلی است، طرح بن کارت اوج در فاز دوم استانی 
و در مرحله بعد کشوری خواهد شد که می تواند تمام نیازهای انسان را پوشش 

دهد.
نحوه نظارت بر طرح توســط بازرســان و کارشناســان اوج از یک سو و 
شــرکت های طرف قرارداد از سوی دیگر اســت. در این طرح به طور مرتب و 
دقیق از فروشــگاه های طرف قرارداد بازدید می شود تا عالوه بر نظارت دقیق 
بر فروش و ارائه خدمات باکیفیت عالی به مردم مســائل و مشکالت احتمالی 
نیز برطرف شود زیرا تمامی فروشگاه ها ملزم به رعایت برچسب قیمت هستند.

در طرح اوج ســعی شده از فروشگاه های بزرگ که دارای تنوع محصوالت 
هســتند و نیز از شرکت های تولیدکننده مواد غذایی، پوشاک و مواد بهداشتی 
اســتفاده شــود تا عالوه بر تنوع محصوالت اجناس باکیفیت خوب و قیمت 

مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
امکان پرداخت بن های کارگری در سامانه اوج

با توجه به قانون بخشی از حقوق کارگر به صورت بن پرداخت می شود که 
ســال گذشته ۱۱0 و امسال حدود ۱90 هزار تومان است، شرکت ها می توانند 
بن های پرداختی به کارکنان خود را از طریق ســامانه بن کارت اوج شــارژ و 

پرداخت کنند.

بن کارت اوج جایگزینی مناسب بجای پول نقد

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد به همراه 
معاونین و تنی چند از مســئوالن شهرستان از چند کارخانه در 
شهرستان نجف آباد بازدید و در جریان مسائل و مشکالت آنان 

قرار گرفتند.
در ایــن دیدارها حاضران از فرصت هــا، قوت ها، تهدیدها و 
ضعف هــای این صنایع آگاهی یافته و پای درد دل مدیران این 
واحدهای تولیدی نشستند. راعی فرماندار نجف آباد ضمن تقدیر از 
همت صنعتگران شهرستان، امید، ذکاوت، تدبیر و فرصت آفرینی 
را ازجملــه ویژگی های این عزیزان برشــمرد و گفت: در چهل 
سالی که از انقالب شکوهمند اســالمی گذشته است همواره 
شاهد انواع هجمه های مختلف نظام سلطه به کشور عزیزمان 
بوده ایم اما دشمنان بدانند به یاری خداوند و به کمک تالش ها و 

کوشش های ایثار گرایانه مردم فهیم و نجیب این سرزمین در پرتو 
کاربردی کردن وصایای معمار کبیر انقالب اسالمی، حضرت امام 
خمینی )ره( و رهبری داهیانه جانشین بر حق ایشان مقام معظم 
رهبری همواره این هجمه ها و توطئه ها با شکست مفتضحانه 

روبرو شده است.
وی افزود: ازاین پس هم توطئه دشمنان با روسیاهی، شرمساری 
و خجالت در مقابل افکار عمومی ایران و جهانیان مواجه خواهد 
شد و این ملت سرافراز ایران است که همچنان باعزت و سربلندی 

از پس این هجمه ها بر خواهد آمد.
فرماندار نجف آباد همچنین در دیدارهای جداگانه ای به مناسبت 
هفته بزرگداشــت مقام کارگر ضمن حضور در جمع کارگران از 

تعدادی از این عزیزان زحمتکش تجلیل کردند.

به مناسبت هفته کار و کارگر صورت گرفت؛

سرکشی فرماندار نجف آباد از کارگاه ها و کارخانه های شهرستان

اشاره: امسال مراســم روز و هفته کار و کارگر همانند سال های گذشته در 
مجموعه ها و کارخانه های تولیدی و سایر واحدهای شهرستان نجف آباد برگزار شد. 
یکی از این آیین ها که ویژگی خاصی داشت برگزاری جشن روز کارگر در صنایع 

تولیدی کاشی اصفهان است که چند سالی به حالت تعلیق و تعطیلی درآمده بود و 
بارها کارگران برای دریافت حق وحقوق خود دست به اعتصاب زده بودند؛ اما امسال 
می توانستیم خوشحالی و شعف را در چهره کارگرانی که در این کارخانه در مراسم 
روز کارگر شرکت کرده بودند، ببینیم زیرا چرخ تولید این شرکت و مجموعه تولیدی 

کاشی نیلو با دستان پرتوان تیم مدیریتی این کارخانه به حرکت درآمده است.
هم زمان با هفته بزرگداشت مقام کارگر مراسم جشنی در مجموعه صنایع کاشی 
اصفهان برگزار شد. به گزارش روابط عمومی صنایع کاشی اصفهان در این آیین 
که جمعی از کارگران و مدیران واحدهای تولیدی حضور داشتند، مدیرعامل شرکت 
کاشی اصفهان در سخنانی با اشاره به ارزش کار و تالش در اسالم اظهار داشت: 
کار و تالش در اسالم با عبادت برابر است و سعی برای کسب روزی دنیاپرستی 

نیست، بلکه جهاد درراه خداست.
دکتر علیرضا احمدی افزود: کارگر در جوامع مختلف محترم شمرده می شود زیرا 

برای پیشرفت و توسعه کشورش تالش می کند و اسالم نیز عالوه بر سرزنش فرد 
تنبل و بیکار، وی را به کار و تالش تشویق می کند.

وی کارگران را از ارزشــمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جوامع دانست 
و عنوان کرد: چرخش چرخ عظیم جوامع بشری با دستان توانای کارگران است.

احمدی از کارگران و مدیران این واحد تولیدی خواســت با تالش و پشتکار و 
حرکت درست در مسیر تولید در سالی که مزین به نام رونق تولید است بتوان بر 
مشکالت غلبه کرد و با همدلی و دلسوزی مشکالتی که سال ها گریبان گیر شرکت 
بوده را مرتفع کرد. وی اضافه کرد: این مهم محقق نخواهد شد مگر باکیفیت بسیار 
خوب تولید چراکه اگر تولیدات داخلی دارای کیفیت بسیار خوب باشد و توان رقابت 
با محصوالت خارجی را داشته باشد و از سویی با تکنیک های مختلف و همراهی 
مسئوالن بتوان قیمت تمام شده محصوالت را پایین آورد دیگر دلیلی برای استفاده 

از محصوالت خارجی وجود ندارد.

مدیرعامل صنایع کاشی اصفهان:

کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جوامع هستند


