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2
هم خوانی حافظان قرآن نجف آباد در اصفهانخبرکوتاه     

ــر  ــام المنتظ ــه االم ــه جامع ــوزه علمی ــرآن ح ــه الق ــان مدرس ــط حافظ ــم توس ــرآن کری ــی از ق ــی آیات ــه همخوان برنام
)عــج( نجــف آبــاد، روز جمعــه اول اســفند۹۹ در اماکــن تاریخــی، مذهبــی و تفریحــی اصفهــان برگــزار شــد.

در ایــن برنامــه کــه هــم زمــان بــا مــاه رجــب تــدارک دیــده شــده بــود،۵۰ نفــر از دانــش آمــوزان حافــظ قــرآن مشــغول 
ــه تحصیــل در مقطــع ششــم، هفتــم، هشــتم و نهــم مدرســه القــرآن حــوزه علمیــه جامعــه االمــام المنتظــر )عــج(  ب
نجــف آبــاد، همخوانــی آیــات قــرآن کریــم را بــا نظــارت داور بیــن المللــی و اســتاد برتــر کشــوری  احمــد ابوالقاســمی 

و کارگردانــی محمــد حســین بزرگیــان اجــرا کردنــد.

ســید محمــد رضــا موالــی زاده  دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور در بــدو ورود به شهرســتان  
ــود. ــرام نم ــهدا  ادای احت ــامخ ش ــام ش ــه مق ــهر ب ــن ش ــزار شــهدای ای ــا حضــور در گل ــاد ب نجــف آب

وی در بــدو ورود بــه شهرســتان نجــف آبــاد بــا حضــور در گلــزار شــهدای ایــن شــهر بــه مقــام 
شــامخ شــهدای انقــاب اســامی، دفــاع مقــدس، و شــهید مدافــع حــرم محســن حججــی ادای 

ــرام نمود. احت
موالــی زاده ضمــن حضــور  بــر ســر مــزار شــهید مدافــع حــرم شــهید حججــی حاضــر و بــرای 

ایــن شــهید گرانقــدر قرائــت فاتحــه نمــود .
دیــدار بــا امــام جمعــه ، فرمانــدار و خانــواده شــهید مدافــع حــرم محســن حججــی بــه منظــور 
بزرگداشــت ۵ اســفند مــاه از جملــه برنامه هــای ســفر دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور  

بــه ایــن شهرســتان بــود .

ادای احترام دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور به شهدای نجف آباد
به منظور بزرگداشت 5 اسفند ماه روزحماسه و ایثار نجف آباد 

ســید محمدرضــا موالــی زاده دبیــر شــورای فرهنــگ عمومی کشــور با حجت االســام والمســلمین 
حســناتی امــام جمعــه و رئیــس شــورای فرهنگ عمومی شهرســتان دیــدار و گفتگــو کرد .

در ایــن دیــدار کــه در دفتــر امــام جمعه نجف آبــاد برگزار شــد ، دکتــر موالی زاده ،در ســخنانی 
ــه اهــداف و اولویــت هــای شــورای فرهنــگ عمومــی اشــاره کــرد و گفــت : تــاش مــا  در  ب
شــورای فرهنــگ عمومــی ایــن اســت تــا فعالیــت هــای شــورا را بــه صــورت بالفعــل در آوریــم .

ــی  ــگ عموم ــورای فرهن ــس ش ــه و رئی ــام جمع ــناتی ام ــلمین حس ــام و المس ــت االس حج
شهرســتان  نیــز در ســخنانی بــه اهمیــت حضــور موثــر و فعــال شــورای فرهنــگ عمومــی در 
ــه  ــا برنام ــد ب ــری و دینــی شهرســتان  اشــاره کــرد و گفــت: بای حــوزه هــای فرهنگــی و هن
ریــزی و مدیریــت بهینــه ســعی نماییــم تــا ایــن شــورا را کــه یکــی از مهــم تریــن شوراهاســت 
و جایــگاه فرهنگــی بســیار مهــم  در جامعــه دارد و در قانــون اساســی هــم بــه آن توجــه شــده 

در شهرســتان بــه نحــو احســن اجرایــی نماییــم .

اجرایی شدن فعالیت های شورای فرهنگ عمومی
دیدار سید محمدرضا موالی زاده دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با حجت االسالم و المسلمین حسناتی امام جمعه نجف آباد 

ــاد  توزیــع  بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب
ــاد در محــل  دومیــن مرحلــه از هنــرکارت هــای اهالــی فرهنــگ و هنــر شهرســتان نجــف آب

اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان آغــاز شــد .
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آباد افــزود : اعضا پــس از دریافت هنــر کارت خود 
مــی بایســت بــه منظور فعال ســازی کارت طبــق برگه راهنما، شــماره هنرکارت خــود را از طریق 
شــماره تلفــن همــراه اعــام شــده در زمــان ثبــت نــام بــه شــماره ۵۰۰۰۲۸۱۹۰ ارســال کننــد.

ســید حســن لــوح موســوی افــزود : معاونــت امــور هنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

جهــت ارایــه تســهیات رفاهــی در قالــب طرح هــای حمایتــی از هنرمنــدان گرامــی، اقــدام بــه 
تهیــه کارت الکترونیکــی تحــت عنــوان هنــر کارت کــرده اســت.

ــه  ــام گرفت ــگ و هنرانج ــی فرهن ــات اهال ــتای مطالب ــن کارت در راس ــدور ای ــزود : ص وی اف
ــدوق از  ــات صن ــه خدم ــس کلی ــن پ ــه اســت و از ای ــات چندگان ــه خدم ــت ارائ و  دارای قابلی
قبیــل خدمــات بیمــه ای، طــرح تکریــم و کمــک مســتمری و تســهیات مالــی از طریــق ایــن 
کارت ارائــه خواهــد شــد. ســایر خدمــات رفاهــی، فرهنگــی، گردشــگری و... نیــز طــی مراحــل 

مختلــف روی ایــن کارت فعــال خواهــد شــد.

 توزیع دومین مرحله از هنرکارت اهالی فرهنگ و هنر نجف آباد
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خبر کوتاه

فرمانــدار ویــژه شهرســتان بــه همــراه دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور، شــهردار و رئیــس 
شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد و تنــی چنــد از مســئوالن اســتان و شهرســتان  بــا حضــور در 
بیــت شــهید مدافــع حــرم، شــهید محســن حججــی با خانــواده ایشــان دیــدار و با ایشــان بــه گفتگو 
پرداختنــد. در ایــن نشســت صمیمانــه مهنــدس راعــی، بــا تبریــک اعیــاد رجبیــه، ضمــن تقدیــر از 
خانــواده معــزز شــهدا، جانبــازان و ایثارگــران ایشــان را ولــی نعمــت همــه مردم شــریف ایــران تبیین 
کردنــد و بــر ضــرورت تعامــل ســایر مســئوالن بــا ایــن عزیــزان تاکید نمودنــد. رئیــس شــورای اداری 
شهرســتان بــا بیــان اهمیــت انتخــاب شهرســتان نجف آباد بــه عنــوان پایتخت ایثــار و شــهادت، این 
موضــوع را قدمــی کوچــک در راســتای آشــنایی نســل جــوان بــا فرهنــگ متعالــی ایثــار و شــهادت 
در گام دوم انقــاب بیــان و بــر ضــرورت گســترش ایــن فرهنــگ فاخــر بــا همراهــی و تعامــل ســایر 

مســئوالن منطقــه ای، اســتانی و ملــی تصریــح نمودند.

شــانزدهمین دوره مســابقات نســیم  اندیشــه بــا موضــوع » اگــر مــن بــه جــای مــادرم بــودم« ، » 
بازگویــی یکــی از قصــه هــای قرآنــی« و » آموختــه هــای مــن از کرونــا« برگــزار مــی شــود.

ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره شهرســتان نجــف آبــاد ضمــن قدردانــی و تقدیــر از تــاش 
مدیریــت دارالقــران العظیــم نجــف آبــاد گفت : این مســابقات بــا هدف ترویــج فرهنگ قرآنی ، شــیوه 
هــای مدیریــت دوران کرونــا و پســاکرونا و ...  از منظــر آیــات، روایــات و فرهنــگ اســامی و ایرانــی به 
همــت مرکــز دارالقــران العظیــم شهرســتان نجــف آبــاد در مــدارس و مســاجد شــهرهای نجف آبــاد، 
ویاشــهر، آزادگان، امیرآبــاد، جــال آبــاد، جــوزدان، حاجــی آبــاد، صالح آبــاد، فیروزآباد، قلعه ســفید، 
کهریــز ســنگ، گلدشــت، یزدانشــهر، همــت آبــاد، نهضــت آبــاد، جــوزدان و فیلــور برگــزار می شــود .

محمــود هادیــان مدیــر عامــل دارالقــران العظیــم شهرســتان نیــز  بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن دوره از 
مســابقات نســیم اندیشــه در دو مرحلــه  برگــزار مــی گــردد ؛ گفــت: مرحله اول مســابقات بــه صورت 
غیرحضــوری برگــزار مــی شــود کــه داوطلبــان، آثــار خــود را حداکثــر تــا تاریــخ دهــم اســفند مــاه 
تحویــل مــدارس مربوطــه مــی نماینــد و در صورتــی کــه موفــق نشــدند تــا تاریــخ ســیزدهم اســفند 

مــاه بــه دارالقــران العظیــم ارســال مــی کننــد.   
محمــود هادیــان افــزود: در مقطــع ابتدایــی کــه شــامل ســه گــروه اســت عاقــه منــدان آثــار خــود 
را بــا  موضــوع » اگــر مــن بــه جــای مــادرم بــودم« ، » بازگویــی یکــی از قصــه هــای قرآنــی« یــا » 

آموختــه هــای مــن از کرونــا« در ســه  گــروه 
شکوفه ها )پایه های اول و دوم( به همراه نقاشی و ده جمله 

گروه الف )پایه های سوم و چهارم( ، نقاشی به همراه متنی ده خطی یا کاردستی

گــروه ب )پایــه هــای پنجــم و ششــم(، ســاخت کلیپ حدودا ســه دقیقــه ای یــا دلنوشــته ای در ۱۵ 
خــط در یکــی از موضوعــات بــاال ارســال مــی نمایند .

همچنیــن در مقطــع دوره اول متوســطه عاقــه منــدان آثــار خــود را بــا ارســال یکــی از موضوعــات 
: » روش هــای فرهنــگ ســازی در جامعــه« یــا » دوران پســاکرونا » بــه انتخــاب داوطلــب در قالــب: 
ســاخت کلیــپ حــدودا پنــج دقیقــه ای یــا گــزارش گفتگــو بــا خانــواده یــا دوســتان در دو صفحــه  
A4 و در  گــروه س )دانــش آمــوزان دوره دوم متوســطه و بزرگســاالن(  بــا مطالعــه  نیمــه اول جــزء 
هشــتم قــرآن کریــم، از هــر صفحــه یــک ســوال طــرح کــرده و پاســخ آن را بــه همــراه  متنــی ده 

خطــی دربــاره » رشــد اندیشــه هــا در مســیر زندگــی » ارســال  مــی نماینــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مرحلــه دوم آزمــون حضــوری کــه تنهــا درصورت مســاعد بــودن شــرایط، با 
اعــام قبلــی در اواخــر فروردیــن مــاه برگزار خواهد شــد؛ افــزود: مطالب مــورد آزمون در مرحلــه دوم:

در دوره ابتدایی : از مطالب کتاب های هدیه ها و فارسی هر پایه برای همان پایه  
دوره اول متوســطه : از مطالــب کتــاب هــای پیــام های آســمان و فارســی هر پایه ای بــرای همان پایه

گروه س : مفاهیم نیمه اول جزء هشتم قرآن مجید برگزار می شود.
هادیــان افــزود : اهــدای جوایــز در زمــان مناســب انجــام خواهــد شــد و در صــورت برگــزار نشــدن 

آزمــون حضــوری، بــرای انتخــاب ممتازیــن از قرعــه کشــی بهــره خواهیــم بــرد.
گفتنــی اســت تلفــن تماس بــرای پاســخگویی عاقــه منــدان : 4۲6۱۹۹۱6 و 4۲6۱3۱۱6 و نشــانی 
مرکــز  : نجــف آبــاد ، خیابــان آیت اهلل منتظری)شــمالی( ، کنار مســجدصاحب الزمان)عــج( دارالقران 

العظیــم می باشــد .

اهدای 1۷0 کمک جهیزیه 
در آســتانه میــاد مولــود کعبــه، خیریــه آبشــار عاطفه هــای نجف آباد ۱۷۰ ســری کمک جهیزیــه و اقام ضــروری زندگی را شــامل 
یخچال، اجاق گاز، لباسشویی، بخاری، سرویس چوب، جاروبرقی، آبمیوه گیری به ارزش دو و نیم میلیارد تومانبه نوعروسان هدیه داد.

زهــرا غامــی مدیــر خیریــه آبشــار عاطفه هــا نجف آبــاد گفــت: خیریــه آبشــار عاطفه هــا از ابتــدای فعالیــت خــود تاکنــون بــا 
کمــک خیریــن، نزدیــک بــه هــزار کمــک جهیزیــه اهــدا کــرده کــه از ایــن تعــداد 3۰۰ مــورد مربــوط به ســال جــاری بوده اســت.

بنیــاد بیــن المللــی آبشــار عاطفــه هــا دارای 6۰۰ شــعبه در کشــور اســت کــه در حــال حاضــر دو شــعبه از آن در نجــف آبــاد فعال 
اســت. اولیــن شــعبه در رابطــه بــا خانم هــای سرپرســت خانــوار، ایتــام، کمــک جهیزیــه، کمک تحصیلــی و درمــان فعالیــت کرده 
و در شــعبه دوم مســائلی ماننــد کار آفرینــی و اشــتغال زایی بــرای خانم هــای سرپرســت خانــوار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. 

دیدار با خانواده شهید مدافع حرم، »شهید محسن حججی«
به مناسبت فرا رسیدن 5 اسفندماه روز حماسه و ایثار نجف آباد 

شانزدهمین دوره مسابقات قرآنی » نسیم اندیشه« در نجف آباد

ــز  ــا محوریــت تقدیــر از دانــش آمــوزان حائ ــه مناســبت آغــاز دهــه والیــت، جشــن ســتارگان ب ب
رتبــه هــای برتــر ملــی، اســتانی و منطقــه ای در موضوعــات علمــی و پژوهشــی، قرآنــی، فرهنگــی و 
هنــری بــا حضــور فرمانــدار ویــژه شهرســتان، نماینــده معــزز ولــی فقیــه و امــام جمعــه نجــف آبــاد، 
رئیــس آمــوزش و پــرورش نجــف آبــاد و تنــی چنــد از مســئوالن شهرســتان ضمــن رعایــت کلیــه 
ــا در اداره آمــوزش و  ــه و پیشــگیری از بیمــاری کرون شــیوه نامــه هــای بهداشــتی مدیریــت مقابل
پــرورش نجــف آبــاد برگــزار گردیــد. در ایــن مراســم مهنــدس راعــی، بــا تقدیــر از دانــش آمــوزان 
حاضــر در جلســه و دانــش آموزانــی کــه مراســم را از طریــق اَپلیکیشــن شــاد دنبــال مــی نمودنــد، 
ایــن موفقیــت را ثمــره تــاش مســتمر ایــن عزیــزان و از خــود گذشــتگی ممــدوح اولیــا، معلمیــن و 
کادر زحمتکــش آمــوزش و پــرورش برشــمردند و عنــوان کردنــد: بــی تردیــد شــما نوجوانــان آینــده 
ســازان ایــن مــرز و بــوم هســتید کــه بــا فراگیــری علــم و دانــش، کار و ممارســت مجدانــه در آینــده 
مدیــران و کار آفرینــان ایــن کشــور خواهیــد گردیــد. رئیــس شــورای اداری شهرســتان بــا تبییــن 
جایــگاه مجموعــه هایــی نظیــر شــوراهای دانش آمــوزی و رویکردهــای اجتمــاع محور ســازمان های 
دانــش آمــوزی در راســتای اصــل جانشــین پــروری بــر اهمیــت تــاش همــه جوانــان و نوجوانــان 
در پیشــرفت هــای عالــی و کمــک بــه رفــع مشــکات اجتماعــی و فرهنگــی تاکیــد و از پیشــرفت 
تحصیلــی، ورزش و معنویــت بــه عنــوان ســتون های بنیادیــن ترقی بــرای نوجوانــان و جوانــان ایران 
اســامی بــه تفصیــل تبییــن موضــوع نمودنــد. در ادامــه پــس از ســخنرانی حاضریــن از تعــدادی از 
نخبــگان حاضــر در جلســه بــه نمایندگــی از افــزون بــر 3۰۰ دانــش آمــوز حائــز شــرایط کــه بــه 

دلیــل پدیــده منحــوس بیمــاری پاندمیــک کرونــا ایــن آییــن را از طریــق درگاه هــای مجــازی دنبال 
مــی نمودنــد بــه صــورت نمادیــن بــا اهــداء لــوح ســپاس و هدیــه تقدیــر و تجلیــل صــورت پذیرفت.

جشن ستارگان
به مناسبت آغاز دهه والیت، جشن ستارگان با محوریت تقدیر از دانش آموزان حائز رتبه های برتر ملی، استانی و منطقه ای 
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خبرکوتاه

ــژه  ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــا مع ــدار ب ــس از دی ــراه پ ــات هم ــروش و هی ــدس شیشــه ف مهن
شهرســتان در جلســه کارگــروه مدیریــت بحــران و مقابلــه با حــوادث و بایــای طبیعی شهرســتان با 
حضــور معــاون عمرانــی فرمانــدار و بخشــداران شهرســتان، شــهرداران و روســای شــوراهای اســامی 
شــهرهای تابعــه و ســایر اعضــاء مدعــو، حاضــر گردیدنــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، ضمــن 
تبریــک اعیــاد رجبیــه و ۵ اســفندماه روز حماســه و ایثــار مردم شــریعتمدار شهرســتان نجف آبــاد از 
ســومین حضــور موثــر و میدانــی مهنــدس شیشــه فــروش و هیــات همــراه در ســال جاری بــه همراه 
نماینــدگان آب منطقــه ای اســتان اصفهــان و کلیــه مدعویــن و مســئولین حاضــر تقدیــر نمودنــد و 
مباحــث خــود را در پیونــد بــا ســه محــور بنیادیــن ۱( اقــدام عاجــل و ضــروری بــا حمایــت مدیــرکل 
مدیریــت بحــران اســتانداری و تعامــل و همیــاری دســتگاه هــای مرتبــط و بهــره بــرداران نســبت 
بــه بازســازی و بهســازی قنــات شــیربچه ؛ ۲( اجــرای راهبــرد موثــر کنتــرل ســیاب هــای فصلــی و 
موســمی از طریــق آب بندهــا و ســیل شــکن هــای حاشــیه مناطــق مســکونی شهرســتان از جملــه 
تعریــف منطبــق بــر ضوابــط جــاری حقوقــی در مــورد مســیل معــروف »ال« شــهر نجــف آبــاد بــا 
محوریــت شــرکت آب منطقــه ای شهرســتان ؛ 3( ضــرورت اتخــاذ کاربســت روش هــای مهندســی 
نویــن بــا موضــوع کنتــرل ســیاب در منطقــه شــمال نجــف آبــاد در محوریت بــا اداره منابــع طبیعی 
ــه خصــوص در  ــه ای و لشــگر ۸ نجــف اشــرف، ب ــکاری آب منطق ــزداری شهرســتان و هم و آبخی
نواحــی صنعتــی شــهرک منتظریــه و ویاشــهر، را مــورد بحث و بررســی قــرار دادنــد. در ادامــه اعضاء 
کارگــروه مدیریــت بحــران و مقابلــه بــا حــوادث و بایــای طبیعــی شهرســتان بــه بیــان تمهیــدات 
اتخــاذ گردیــده از ســوی ســازمان متبــوع خــود در ســطح شهرســتان بــه تبییــن موضــوع پرداختنــد. 
در انتهــا مهنــدس شیشــه فــروش، بــا تشــکر و قدردانــی از حضــور حاضریــن باالخــص فرمانــدار و 
اعضــای مدیریــت شــهری شــهر نجــف آبــاد بازخــورد ســومین دیــدار میدانــی خــود در ســال جــاری 
از شهرســتان را بســیار حائــز اهمیــت و در خــور بیــان کردنــد و افزودنــد: در راســتای تکمیــل نهایــی 

کشــتارگاه بــزرگ غــرب اســتان در نجــف آبــاد رایزنــی هــای اساســی بــا مدیریت دامپزشــکی اســتان 
و مدیــران ارشــد دســتگاه هــای خدمــت رســان اســتانی بــه عنــوان پــروژه محــوری در غــرب اســتان 
اصفهــان مطــرح گردیــده، همچنیــن بــا هزینــه ای بالغ بــر 3۰۰۰ میلیــارد ریــال ۲۸3 چــاه جذبی در 
ســطح شــهر نجــف آبــاد و حومــه آن حفــر گردیده اســت و بــه حمــد ا... بــا مدیریت موفق مســئوالن 
شهرســتان باالخــص اعضــاء کارگــروه مدیریــت بحــران و مقابلــه بــا حــوادث و بایای طبیعی شــاهد 
ــه ســال گذشــته  ــار حــوادث شهرســتان در ســالجاری نســبت ب ــزان آم کاهــش ۲۵ درصــدی می
هســتیم. ایشــان ضمــن تاکیــد بــر الزم االجــرا بــودن مصوبــات کارگــروه مدیریــت بحــران و مقابلــه 
بــا حــوادث و بایــای طبیعــی در شهرســتان، بــر ضــرورت بیمــه ســاختمان و تجهیــزات دســتگاه ها 
تاکیــد و از اداره هــای کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره(، بنیــاد مســکن انقــاب اســامی و بهزیســتی 
شهرســتان خواســتند تــا نســبت بــه پوشــش بیمه مســاکن حــوادث غیــر طبیعــی و بایــای طبیعی 
مــدد جویــان تحــت پوشــش خــود اقــدام نماینــد. در پایــان جلســه بــا قرائــت صلــوات خاتمــه یافت.

مدیریت بحران و مقابله با حوادث و بالیای طبیعی

                     بررسی  محدوده سیاسی نجف آباد و فالورجان
ــاد و  ــف آب ــای نج ــداری ه ــی فرمان ــی و اجتماع ــن سیاس ــراه معاونی ــه هم ــتان ب ــژه شهرس ــدار وی ــت فرمان ــه ریاس ب
ــامی  ــوراهای اس ــای ش ــهرداران و روس ــان، ش ــاد و قهدریج ــف آب ــزی نج ــای مرک ــش ه ــداران بخ ــان، بخش فاورج
شــهرهای گلدشــت )قلعــه ســفید( و قهدریجــان و بــا حضــور تنــی چنــد از معتمدیــن و متملکیــن محلــی جلســه رفــع 
مشــکات مــرزی حائــل میــان شهرســتان نجــف آبــاد و فاورجــان باالخــص شــهرهای گلدشــت )قلعــه ســفید( بــا شــهر 
قهدریجــان در فرمانــداری شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار گردیــد. در ایــن نشســت مهنــدس راعــی از حاضرین خواســتند 
ضمــن بررســی موشــکافانه و منطبــق بــر ضوابــط خصوصــا مســتندات مثبــوت درگذشــته تــا بــه حــال در چارچــوب 
قوانیــن جــاری نســبت بــه رفــع دغدغــه هــای عمومــی مناطــق حائــل میــان دو شهرســتان بــر اســاس اصــل ممــدوح 

ــرادری و صیانــت و ســیادت از مالکیــت ایشــان اقــدام مقتضــی صــورت پذیــرد.  دوســتی و ب

 در دیدار مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان با فرماندار ویژه شهرستان 

ــداری  ــا حضــور در فرمان مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان و هیــات همــراه ب
ــه  ــی جامع ــه عموم ــتای دغدغ ــدار و در راس ــتان دی ــژه شهرس ــدار وی ــا فرمان ــتان ب شهرس
ــدار  ــن دی ــد. در ای ــاعی پرداختن ــریک مس ــو و تش ــه گفتگ ــن اداره کل ب ــدف ای ــترده ه گس
ــواده هــای معظــم  ــی در راســتای گشــایش امــور جــاری خان مهنــدس راعــی،  اســتانی و مل
شــهدا، جانبــازان و ایثارگــران تاکیــد و ایشــان را ولــی نعمــت جامعــه و مســئوالن برشــمردند. 

رئیــس شــورای اداری شهرســتان، در ادامــه خواســتار اتخــاذ تمهیــدات الزم اســتانی و ملــی 
ــا توجــه  ــاد ب بــه منظــور احــراز عنــوان پایتخــت ایثــار و شــهادت بــرای شهرســتان نجــف آب
بــه مولفــه هــای برجســته اســتانی و ملــی از جملــه ۲۵۰۰ شــهید واال مقــام، میانگیــن ســرانه 
ــتان  ــت شهرس ــبت کل جمعی ــه نس ــران ب ــازان، آزادگان و ایثارگ ــهداء، جانب ــار ش ــاالی آم ب
گردیدنــد و بــر ضــرورت اتخــاذ تمهیــدات الزم بــه منظــور تامیــن مســکن ایثارگــران، اشــتغال 
تکمیلــی ایثارگــران و خانــواده هــای درجــه یــک شــهدا و جانبــازان تصریــح نمودنــد. در ادامــه 
ــردم  ــی م ــال عموم ــر از اقب ــتان، خب ــار و شــهادت شهرس ــگ ایث ــج فرهن ــتاد تروی ــس س رئی
ــدات الزم در راســتای  ــر ضــرورت اتخــاذ تمهی ــن ســتاد ب ــات ای ــق مصوب شهرســتان در تحق
ــه  ــل جبه ــی بدی ــو ب ــوان آلترناتی ــه عن ــار و شــهادت ب ــاب ایث ــگ ن ــق و گســترش فرهن تحق
مقاومــت بیــن الملــل در مقابلــه بــا زیــاده خواهــی هــای هژمــون منحــوس ســلطه جهانــی و 
اذنــاب منطقــه ای ایشــان تاکیــد و تصریــح نمودنــد. ســپس احمــدی نیــا بــا تقدیــر از فعالیــت 
هــای مبرهــن و مبــرز مســئولین شهرســتان از پیگیــری مجدانــه بــرای احقــاق حقــوق حقــه 
جامعــه هــدف بنیــاد شــهید و ایثارگــران شهرســتان تقدیــر و تشــکر نمودنــد و ایــن رویکــرد را 
برازنــده شهرســتان شــهید پــرور نجــف آبــاد، دیــار ایمــان و ایثــار و علــم برشــمردند. در ادامــه 
ــور ایثارگــران شهرســتان در خصــوص ضــرورت تامیــن مســکن  ــاد شــهید و ام ــرکل بنی مدی
ــار و  ــگ ایث ــج فرهن ــای فرهنگــی در راســتای تروی ــت ه ــران و انجــام فعالی و اشــتغال ایثارگ

ــه تبییــن راهبردهــای عملیاتــی پرداختنــد . ــه شــکل مبســوط ب شــهادت ب

نجف آباد پایتخت ایثار و شهادت
گفتگو مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان با فرماندار ویژه شهرستان 
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فرآوری الیاف ساقه درخت موز 
شــرکت جهــان ابریشــم ســپاهان در نجــف آبــاد، موفــق بــه ســاخت اولیــن دســتگاه فــرآوری الیــاف ســاقه درخــت مــوز 

در کشــور شــده اســت.
ایــن دســتگاه، ضایعــات دورریختنــی ســاقه درخــت مــوز را بــه الیافــی قابــل اســتفاده در صنایعــی ماننــد تولیــد طنــاب 
شــناورها، منســوجات طبیعــی، گونــی بافــی و تولیــد البســه خــاص و گــران تبدیــل مــی کنــد. ایــن دســتگاه کــه مــی 
توانــد طــی ۱ ســاعت حــدود ۱تــن الیــاف تولیــد کنــد، در دو نــوع تــک و ســه فــاز قابــل ســاخت بــوده و بــرای طراحــی 

اش حــدود ۱۵ میلیــون تومــان ســرمایه گــذاری شــده اســت.

  مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان اصفهــان و هیــات همــراه ضمــن دیدار بــا  فرمانــدار ویژه شهرســتان 
در راســتای فعالیــت هــای راهبــردی ایــن اداره از جملــه تســریع در فرآینــد ارائــه کارت هــای هویــت 
الکترونیکــی بــه بحــث و بررســی و تشــریک مســاعی پرداختنــد. در ایــن دیــدار مهنــدس راعــی، بــا 
اشــاره بــه حساســیت فــوق العــاده کار کارکنــان ثبت احــوال از جملــه مبنایی بــودن آمــار و اطاعات 
ثبتــی باالخــص در حــوزه برنامــه ریــزی و سیاســتگذاری هــا در زمینــه تهیــه و تدوین گــزارش های 
تحلیلــی و بهــره گیــری از آن در عرصــه هــای مختلــف تصمیــم ســازی و تصمیــم گیــری اشــاراتی 
نمودنــد. ایشــان در ادامــه بــه تبییــن دغدغــه هــای عمومــی و جــاری مــردم شهرســتان از جملــه: 
مطــول گردیــدن پروســه ارائــه و ارســال کارت هــای ملــی حــاوی تکنولــوژی  RFID، کمبــود مبــرز 
دفاتــر خدمــات الکترونیــک ارائــه دهنــده خدمــات ثبــت احــوال به جامعــه هــدف شهرســتان و ... به 
تبییــن موضــوع پرداختنــد و خواســتار بکار گیری پرســنل بیشــتر بــرای اداره ثبت احوال شهرســتان 
بــا توجــه بــه تراکــم گســترده وظایــف آن در شهرســتان ویــژه نجــف آبــاد گردیدنــد. در ایــن جلســه 
غفرانــی و رئیــس اداره ثبــت احــوال شهرســتان ضمــن تقدیــر از همراهــی مقــام عالــی دولــت و بــه 
خصــوص اعضــاء شــورای اداری شهرســتان بــه ارائــه گــزارش وضعیــت اقدامــات و تمهیــدات اجــرا 

شــده و در دســت پیگیــری طــی ســالجاری توصیــف رویکــرد نمودنــد و ضمــن تاکیــد موکــد بــر 
فعالیــت حداکثــری اداره ثبــت احــوال اســتان بــه منظــور تســریع در فراینــد ارائــه کارت هــای ملــی 
الکترونیــک و کاهــش میــزان زمــان پروســه تهیــه و تنظیــم آن بــه متقاضیــان باالخــص بــه منظــور 
تســریع در رفــع نیازهــای جــاری خصوصــا انتخابــات پیشــرو از مراحل نهایــی اســتخدام ۸۰۰ نیروی 

جدیــد در بدنــه اداره ثبــت احــوال کشــور خبــر دادنــد.

در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، بــا اشــاره مشــروح به ســند ملــی ســالمندان، افزودنــد: بــدون تردید 
بــا غــور در محتــوای ایــن ســند راهبــردی مــی تــوان بــه رویکــرد هــای بنیادیــن دینــی و علمــی 
تدویــن شــده در آن جامــه عمــل پوشــاند کــه از همــه مهمتــر ضــرورت اجــرای پژوهــش هــای طرح 
ریــزی شــده در تمامــی اهــداف و رویکردهــا بــا محوریــت جامعــه آمــاری اســت. رئیــس شــورای 
تامیــن شهرســتان در ادامــه بیــان داشــتند: وقتــی مــی توانیــم بــه درســتی بــرای حصــول نهایــی، 
طــرح و برنامــه ریــزی بنمائیــم کــه نیازهــا و اولویــت هــای واقعــی را بــر مبنــای پژوهــش هــای 
میدانــی احصــاء کــرده باشــیم و بــر مبنــای همیــن یافتــه هــا سیاســت هــای پویــا و پایایــی اجرایی 
و عملیاتــی کــرده باشــیم. در شهرســتان یــک ســری ظرفیــت پتانســیل بکــر و راهبــردی از جملــه 
کانــون مهــر امیــد، تشــکل هــای فعــال در حــوزه ســالمندان و ... دایــر مــی باشــد کــه بایــد کمیتــه 
هــای تخصصــی زیــر مجموعــه ســتاد ضمــن آگاهــی از ایــن ظرفیــت هــا، بانــک جامــع اطاعاتــی 
ــر در راســتای مباحــث فرهنــگ ســازی  ــن ظرفیــت هــای موث ــز فراهــم نمــوده و از ای ــا را نی آنه
تکریــم ســالمندان و آمــوزش نحــوه نگهــداری و مراقبــت از ایشــان بهــره کافــی و وافــی را احصــاء 
نماینــد. کهنســاالن محــور انســجام خانــواده هــا هســتند و مــی بایســت بــه بهتریــن نحــو از ایــن 
ظرفیــت هــا بهــره گرفــت و در راســتای کاهــش آســیب هــای اجتماعــی از تجربــه ایشــان بهــره برد 
و ایشــان را تکریــم نمــود. مســئولین ذی ربــط مــی بایســت با اســتفاده از فضــای مجازی در راســتای 
اطــاع رســانی و مشــاوره دهــی بــه ایــن عزیــزان صاحــب تجربــه در راســتای توانمندســازی جامعــه 

اقــدام نماینــد. رئیــس شــورای ســالمندان شهرســتان در ادامــه افزودنــد: اهتمــام در راســتای اجــرای 
مصوبــات جلســات شــورای ســالمندان یــک گام به ســمت جلو اســت و کلیــه ادارات و دســتگاه ها در 
شهرســتان موظــف هســتند اهــم اقدامــات و برنامــه های خود شــامل: محتواهــای آموزشــی، حمایت 
هــا و تســهیات اجرایــی و ... در حــوزه ســالمندان را بــه دبیرخانــه ایــن شــورا بــا محوریــت معــاون 
سیاســی و اجتماعــی فرمانــدار منعکــس نماینــد. ســپس در ادامــه ســایر حاضرین به بیــان تمهیدات 
اتخــاذ شــده توســط ســازمان هــای متبــوع خــود اشــاره و بــر بهــره منــدی از ظرفیــت ســالمندان در 
راســتای تقویــت و اجــرای برنامــه هــای فرهنگی، هنــری و ورزشــی ویژه ایــن عزیزان تاکیــد نمودند.

تسریع در ارائه کارت های هویت الکترونیکی
در راستای فعالیت های راهبردی اداره ثبت احوال استان اصفهان

بهره مندی از ظرفیت سالمندان شهرستان 
به ریاست  فرماندار ویژه شهرستان و با حضور معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار، رئیس اداره بهزیستی شهرستان و سایر اعضاء، شورای سالمندان شهرستان

حصروراثت
ــه  ــه کاس ــرح دادخواســت ب ــه ش ــماره 34۷۵ ب ــنامه ش ــداری دارای شناس ــد نام ــای حمی آق
۹۹۰۱۸۵۸ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
ــود را  ــی خ ــگاه دائم ــخ ۹۹/۲/۷ اقامت ــنامه  ۱4۲ در تاری ــداری  بشناس ــی نام ــادروان جنگ ش
بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. شــوکت ســازنده  
ــداری ش  ــد نام ــداری ش ش 3۷ ، 3. حمی ــب نام ــی (  ، ۲. زین ــر متوف ش ش ۱33 )همس
ــد  ــداری ش ش ۱۸۹۸، 6. مجی ــارا نام ــداری ش ش ۱۰33 ، ۵. س ش 34۷۵ ، 4. ســکینه نام
ــداری ش ش ۸۱ ،  ــرز نام ــداری ش ش 34۷6 ، ۸. الب ــلطان نام ــداری ش ش ۲۸6 ، ۷. س نام
ــه  ــه غیــر از نامبــردگان ورث ــدان متوفــی(، متوفــی ب ۹. مهــرداد نامــداری ش ش 6۹۹۹ )فرزن
ــت  ــک نوب ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن دیگ
آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ 
نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۱۰۹6۷۵۵ 

ــاد  /م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
حصروراثت 

ــه  ــه شــرح دادخواســت ب ــی دارای شناســنامه شــماره ۱۰۹۲۱۸۷۹۰۱ ب آقــای حمیــد بهارلوئ
کاســه ۹۹۰۱۸6۸ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیح داده 
کــه شــادروان حبیــب الــه بهارلوئــی بشناســنامه  ۷۰ در تاریــخ 46۲3۰۰۲۱44 اقامتــگاه دائمی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : ۱. شــهناز 
بهارلوئــی  ش ش 3۵۲4)همســر متوفــی (  ، ۲. حمیــد بهارلوئــی ش م ۱۰۹۲۱۸۷۹۰۱  بــه ش 

ش ۱۰33۱، 3. حمیــده بهارلوئــی ش ش ۱۰۸۰۱۲46۵۹ )فرزنــدان متوفــی( متوفــی بــه غیــر 
از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد 
او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 
شــد. ۱۰۹6۸۱۵ /م الــف رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حصروراثت
  آقــای غامعلــی براتــی جوزدانــی دارای شناســنامه شــماره ۱۰۹۱۰۷۷۱۸۹ بــه شــرح 
ــت نمــوده و  ــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراث ــه کاســه ۹۹۰۱۸6۵ از ای دادخواســت ب
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان قلــی براتــی جوزدانــی بشناســنامه  ۲۸در تاریــخ ۹۹/۷/۲3 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
بــه : ۱. غامعلــی براتــی جوزدانــی  ش ش ۱۰۹۱۰۷۷۱۸۹  ، ۲. عباســعلی براتــی جوزدانــی ش 
ــی  ــن برات ــی ش ش ۱۰۹۱۷4۹۵۰۷ ، 4. مهی ــی جوزدان ش ۱۰۹۱۷۱۷۵3۲ ، 3. حســین برات
ــی ش ش ۱۰۹۱۷۸۰4۷۱ ، 6.  ــی جوزدان ــه برات ــی ش ش ۱۰۹۱۷3۱۰۲۰ ، ۵. خدیج جوزدان
زهــرا براتــی جوزدانــی ش ش ۱۰۹۲۲۹۵6۱۵ )فرزنــدان متوفــی(، ۷ . ســکینه براتــی جوزدانــی 
ــری  ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ،  متوف ــر متوف ش ش ۱۰۹۱6۵۱۹۱4  )همس
نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی 
ــخ نشــر  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــر کســی اعتراضــی دارد ی ــا ه ــد ت نمای
آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. ۱۰۹6۹6۵/م الــف 

رئیــس شــعبه ۱۰ حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
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معــاون شهرســازی شــهرداری نجف آبــاد گفــت: طــی ۹ماهــه ابتدایــی ســال جــاری، بیــش از ۸هــزار و ســیصد مــورد گواهــی 
صــدور پروانــه ســاختمانی، پایــان کار، عدم خــاف، اســتعام و تســویه حســاب در ایــن مجموعــه صــادر شــده اســت.

ــا اعــام ایــن خبــر افــزود: بیشــترین  ــگاه خبــری شــهرداری ب ــگار پای ــا خبرن مهنــدس مجیــد شــفیعی درگفت و گــو ب
ســهم ازایــن گواهی هــا، مربــوط بــه بخــش اســتعام ها بــا حــدود ۵۷۰۰مــورد بــوده و در جایگاه هــای بعــدی نیــز بــه 

ــد. ــرار گرفته ان ــان کار و تســویه حســاب ق ــه ســاختمانی، پای ترتیــب، گواهــی عدم خــاف، پروان
ــک و  ــان داشــت: مناطــق ی ــز بی ــداد گواهی هــای صــادر شــده نی ــه از لحــاظ تع شــفیعی در مقایســه مناطــق پنج گان
دو بــا حــدود ۲4۰۰ مــورد بیشــترین تعــداد را بــه خــود اختصــاص داده انــد و بعــد از آن نیــز منطقــه پنــج بــا بیــش از 

۱3۰۰ مــورد و مناطــق ســه و چهــار بــا حــدود هــزار مــورد قــرار گرفته انــد.

ــد  ــی مجته ــر ســید عل ــت اهلّل می ــت آی ــالروز رحل 3۰ بهمــن س
نجف آبــادی)۱۲۸۷-۱36۲ق/۱۲4۷-۱3۲۱ش(، آیــت اهلّل میرســید 
ــرن  ــان در ق ــاد اصفه ــای نجف آب ــادی از علم ــت نجف آب ــی آی عل

چهاردهــم هجــری قمــری اســت.
ــان و  ــی را در اصفه ــوم دین ــات عل ــادی تحصی ــد نجف آب مجته
ــه تدریــس و  ــرا گرفــت و در اصفهــان ســاکن شــده و ب نجــف ف
ــا آخــر عمــر اهتمــام داشــت. تربیــت شــاگردان علــوم دینــی ت

در ۲۲ رشــته علــم متبحــر بود،هر ســال در ماه مبــارک رمضان در 
مدرســه صــدر اصفهــان تفســیر قــرآن میگفتنــد، جمعیــت زیادی 
بــود چنانکــه مجبــور مــی شــدند بخاطــر کــه از منبــر ســخنرانی 
ــام مدرســه بنشــینند،  ــر روی پشــت ب ایشــان اســتفاده کننــد ب
غوغایــی میشــد ، یــک آیــه را ایشــان میخواندنــد از ســوره مــورد 
نظــری آنهــم در شــب اول مــاه مبارک رمضــان و پیرامون  تفســیر 
همیــن آیــه اول تــا یکمــاه بحــث فلســفی میکرد،کــه اصا بــه آیه 
بعــد نمیرســید ،از بــس ایشــان پــر بودنــد و احاطه کامل داشــتند، 
مجتهــدی بــه تمــام معنــا جامــع و کامــل بودنــد، آن زمــان آقــای 
اول اصفهــان بودنــد ،اعلــم علمــای زمــان خــودش بــود بــا زعیــم و 
مرجــع عالیقــدر حــوزه نجــف در آنزمــان مرحــوم آیــه اهلل العظمی 
آقاآسیدابوالحســن مدیســه ای  اصفهانی در حــوزه اصفهان و نجف 
هــم حجــره و هــم مباحثــه بودند،ســالها در نجــف باهــم رفاقــت و 
دوســتی داشــتند، بــه مرحــوم آسیدابوالحســن گفتــه بــود حیــف 
کــه نجــف نمانــدم وگرنه نمی گذاشــتم اعلــم مرجعیت را بــرداری.

حــاج ســید علــی نجــف آبــادی بحــری بــود بــی پایــان، و گنجــی 
بــود ذّخــار، و دارای ســعه صــدر و فهم و ذکاء بســیار. کمتر کســی 
در مراتــب علــم ودانــش بــا او برابــری مــی کــرد. از مطالــب معقول 

وفلســفه آگاهــی کامل داشــت.
ســید محمدعلــی مبارکــه ای: حاج ســید علــی نجف آبــادی عاوه 
بــر فقــه و اصــول در حکمــت الهــی نیز مســتنبطی بود بــی نظیر، 
ولــی بواســطه زهــد وبــی اعتنایــی بــه مرســومات ریاســت، مقامی 

کــه بایــد در انظــار عمــوم حائــز شــود برایــش حاصل نشــد.
در صبــح روز جمعــه ۱3 مــاه صفــر ۱36۲ قمــری قلــب تپنــده 

عالمی بزرگ، و فقیهی وارسته،در سن ۷۵ سالگی از کار ایستاد.
تدوین زندگی نامه 50عالم سرشناس نجف آباد

شــهردار نجف آبــاد، در ســخنانی بــه تشــریح آخریــن اقدامــات 
صــورت گرفتــه بــرای احیــاء خانــه علــم در نجف آبــاد پرداخــت 
و گفــت: ایــن خانــه متعلــق بــه عالــم مشــهور دیــن آیــت اهلل 
ــاط مســتطیل و  ــه دارای دو حی ــوده ک ــادی ب ــت نجــف آب آی
ــز  ــان جلســات مشــروطه نی ــع شــکل مــی باشــد  و میزب مرب
بــوده  اســت.در ایــن خانــه قدیمــی کــه در جهــت مــوزه علــم 
و تجمــع و میزبانــی نشســت هــای علمــی و آموزشــی تملــک 
شــده ، رفــع خطرهــای اولیــه آن بــا نصــب تعــدادی داربســت 
انجــام شــد وســپس مناقصــه تعییــن پیمانــکار برگــزار و پــس 
ــه اجرایــی مرمــت و بهســازی و بازســازی شــروع  از آن مرحل

گردیــده اســت .

محمــد مغــزی مرحــوم آیــت اهلل آیــت نجف آبــادی را از 
چهره هــای مشــهور حوزه هــای علمیــه کشــور و اســتاد 
بســیاری از چهره هــای مشــهور حــوزه از جملــه بانــو مجتهــده 
افزود:تدویــن زندگی نامــه و شناســایی  امیــن برشــمرد و 
حداقــل ۵۰عالــم سرشــناس نجف آبــاد بــه کمــک تعــدادی از 
محققــان حوزه علمیــه، از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در ایــن 
راســتا محســوب می شــود کــه خروجــی ایــن کار در بهســازی 
ــرار خواهــد گرفــت. ــم نیــز مــورد اســتفاده ق ــه عل و تجهیــز خان

ــان  ــرور، نوری ــی مهرپ ــای تاریخ ــم، خانه ه ــن ه ــش از ای پی
و کبیــرزاده توســط شــهرداری و شــورای اســامی شــهر 
نجف آبــاد تملــک، بهســازی و تجهیــز شــده و بــه جمــع 
جاذبه هــای گردشــگری شهرســتان اضافــه شــده بودنــد.

گرامیداشت سالروز رحلت آیت ا... مجتهد نجف آبادی
به مناسبت سالروز رحلت آیت ا... میر سید علی مجتهد نجف آبادی

در ایــن جلســه کــه حجــت االســام مصطفــی حســنانی نماینــده ولی فقیــه و امــام جمعه نجــف آباد، 
ســرهنگ پاســدار حجــت اهلل صفرپــور فرمانــده ناحیــه مقاومت بســیج نجــف آباد،عطااهلل شــریعتی نیا 
ریاســت بنیــاد شــهید و امور ایثارگــران نجف آباد، نماینده لشــکر زرهی ۸ نجف اشــرف، ایوبی مســئول 
تبلیغات شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی و جمعی دیگر از مســئولین مرتبط و ســتادی شــهرداری 
نیز حضور داشــتند، پیرامون تعامات ســازمانی و فضاســازی شــهری و اجرای برنامه هایی در راســتای 
گرامیداشــت و انجــام هرچــه باشــکوهتر روز حماســه و ایثــار نجــف آبــاد بحــث و تبــادل نظــر شــد.

طبــق اطاعــات درج شــده در پایــگاه اطاع رســانی »گلــزار و مــزار شــهدا« وابســته بــه 
ــر مجنــون  بنیاد شــهید، اســتان اصفهــان در روز پنجــم اســفند6۲ و طــی عملیــات خیبــر در جزای
ــان  ــاد و فاورج ــتان های نجف آب ــه شهرس ــوط ب ــا مرب ــدۀ آن ه ــه بخــش عم ــهیدتقدیم  ک ، 3۹3ش
بوده انــد و بقیــه از شــهرهای دیگــری ماننــد اصفهــان، کاشــان و خمینی شــهر محســوب 
ــبت  ــه مناس ــاد ب ــده در نجف آب ــزار ش ــای برگ ــژه برنامه ه ــه وی ــوط ب ــار مرب ــق اخب ــوند. مطاب می ش
ــی  ــده، ط ــذاری ش ــز نام گ ــاد« نی ــردم نجف آب ــار م ــه و ایث ــوان روز »حماس ــه عن ــه ب ــفند ک ۵ اس
عملیــات خیبــر نزدیــک بــه دویســت رزمنــده از ایــن شهرســتان بــه شــهادت رســیده اند.

جلسه ای به رنگ حماسه و ایثار نجف آباد
 با هماهنگی فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد و به میزبانی شهردار نجف آباد:

فقدان مدرک
کارت دانشجوئی متعلق به آقای محمدرضا شمس با شماره ملی 

1080435905 و شماره دانشجویی 9663014 متعلق به موسسه آموزش 
عالی دانش پژوهان پیشرو مفقود گردیده و فاقد هرگونه اعتباری می باشد. 
از یابنده تقاضا می گردد کارت را به صندوق پستی به شماره 816551475 

ارسال نمایید.

استخدام
موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر جهت تکمیل کادر اداری خود 
به یک نفرخانم مسلط به کامپیوتر و فتوشاپ نیاز دارد. برای کسب اطالعات 

بیشتر با شماره 42646861 تماس حاصل فرمائید.
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خبر کوتاه پیشگیری از بروز حادثه

ــاد، یــک مــورد احتمــال  ــط عمومــی ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری نجــف آب ــه گــزارش رواب ب
ــه ســامانه ۱۲۵ اعــام گردیدکــه  ســقوط درچــاه در منطقــه چهــار ) یزدانشــهر ( ساعت۹:۱3ســه شــنبه ۲۸بهمــن ب
بافاصلــه ســه اکیــپ ازایســتگاه هــای شــماره 3 و ایســتگاه فرماندهــی بــه محــل اعــزام وپــس ا زورود بــه داخــل چــاه 

و بررســی مــوردی یافــت نشــد.
ضمنــاً بــا توجــه بــه اینکــه چــاه مذکــور در مجــاورت منطقــه مســکونی واقــع شــده جهــت مســدود نمــودن دهنــه چــاه 

بــا مدیریــت بحــران شــهرداری و مدیــر منطقــه 4 هماهنگــی الزم بــه عمــل آمــد. 

ادامه از صفحه1
در جلســۀ رســمی ۱۹6 شــورای اســامی شــهر، مدیــران ارشــد شــهرداری نجف آبــاد بــا منتخبــان 
مــردم در شــورای اســامی دوره پنجــم، بودجــۀ ســال ۱4۰۰ شــهرداری بــا پیش بینــی چهارصــد 
میلیــارد تومــان و ســهم 6۸ درصــدی فعالیت هــای عمرانــی جهــت بررســی و تصویــب ارائــه شــد. 
طــی ایــن نشســت محمــد مغــزی نجف آبــادی در ســخنانی بــا اشــاره بــه تحــت تاثیــر قــرار گرفتــن 
بســیاری از فعالیت هــای عمرانــی از بابــت شــرایط اقتصــادی و افزایــش قیمــت هــا در مــاه هــای 
گذشــته بیــان داشــت: متناســب بــا سیاســتهای کلــی کشــور نســبت بــه افزایش نســبی عــوارض در 
بخشــهای مختلــف در ســال آینــده اقــدام گردیــد. مغــزی بــا تشــکر ویــژه از همکاری هــای شــورای 
اســامی شــهر در زمینه هــای مختلــف و تــاش شــبانه روزی تمامــی پرســنل ایــن مجموعــه اظهــار 
داشــت: در بودجــۀ ســال۱4۰۰، بیشــترین رشــد مربــوط بــه هزینه هــای عمرانــی بــا ۱۸۱درصــد 
بــوده و بــر همیــن اســاس ۲6۰میلیــارد تومــان بــرای فعالیت هــای عمرانــی ســطح مناطــق پنج گانه 

در نظــر گرفتــه شــده و هزینه هــای جــاری نیــز تنهــا 3۷درصــد رشــد داشــته اســت.
ــوان  ــه عن ــده ب ــان در بودجــۀ ســال آین ــارد توم ــا اعــام پیش بینــی ۲۰میلی ــاد ب شــهردار نجف آب
ــه بــه طــور متوســط  درآمدهــای غیرنقــدی بیــان کــرد: در ســال آینــده، بودجــۀ مناطــق پنج گان
3۰درصــد افزایــش داشــته و بــرای ســازمان های زیرمجموعــۀ شــهرداری نیــز پانــزده میلیــارد تومان 

در نظــر گرفتــه شــده کــه نســبت بــه ســال گذشــته ثابــت بــوده اســت.
نورپردازی های ویژه نوروزی

معــاون برنامه ریــزی وتوســعه منابع انســانی شــهرداری نیز در این جلســه از تشــکیل منظم جلســات 
هفتگــی کمیتــه  زیباســازی شــهر ســخن گفــت و خاطر نشــان کــرد: برای نــوروز امســال و بــا لحاظ 
کــردن شــرایط بهداشــتی احتمالــی، مجموعــه ای از المان هــای نــوروزی در نظــر گرفتــه شــده کــه 
تونــل نــوری ۱۲۰متــری در چهار بــاغ و المان هــای نــوری کــروی در دیگــر مناطــق از جملــۀ آن هــا 
هســتند.مهندس ســید محمدابراهیم احمــدی از بهســازی و نوســازی بخش هــای فرســوده مبلمــان 
شــهری در هفته هــای منتهــی بــه نــوروز خبــر داد و اعــام داشــت: عــاوه بــر ده هــا المــان نــوروزی 
در نظــر گرفتــه شــده بــرای مناطــق پنج گانــه، در برخی نقاط شــهر ماننــد بلــوار میردامــاد و میادین 
بســیج و آزادگان نیــز مجموعــه اقداماتــی جهــت بهســازی وضعیــت فعلــی طراحــی شــده اســت.

اجرای 300هزار متر مربع آسفالت در نجف آباد
معــاون امورزیربنایــی وحمــل ونقــل شــهری شــهرداری نجف آبــاد، دیگــر ســخنران این نشســت بود 
کــه بــا اشــاره بــه چندیــن برابــر شــدن قیمــت قیــر در یــک  ســال اخیــر اعــام داشــت: در ســال 
گذشــته، دو نوبــت مناقصــه آســفالت معابــر شــهری برگــزار شــد کــه در اولیــن مرحلــۀ آن کــه طــی 
نیمــۀ نخســت ســال اجــرا گردیــد، نزدیــک بــه ســیصد هــزار متر مربــع آســفالت در ســطح مناطــق 
پنج گانــه اجــرا گردیــده اســت.مهندس مهــدی فاضــل از برگــزاری دومیــن مناقصــه آســفالت در دی 
مــاه امســال خبــر داد و خاطــر نشــان کــرد: بــا وجــود مشــکاتی ماننــد اجــرای شــبکه فاضــاب که 
تــا حــدود زیــادی آســفالت معابــر را بــا مشــکات جــدی مواجه کــرده، در نیمۀ نخســت ســال جاری 
بیــش از ۱۲۱هــزار متر مربــع آســفالت در منطقــۀ4، 6۸هــزار متر مربــع در منطقــۀ ۵ و بیــش از 64 
هــزار متر مربــع در منطقــۀ ۲ اجــرای آســفالت داشــته ایم ضمــن اینکــه در ســال گذشــته بیشــترین 
اجــرای آســفالت در منطقــه ســه صــورت پذیرفتــه اســت.فاضل عمــدۀ ایــن آســفالت ها را مربــوط به 
معابــر خاکــی دانســت و اضافــه کــرد: در مناطــق یــک و ســه نیــز بــه ترتیــب 34 و ۵ هــزار متر مربــع 

عملیــات بهســازی معابــر در قالــب انجــام زیرســازی و آســفالت انجــام گرفته اســت.
جمع آوری شبانه روزی پسماندهای خانگی تا شب عید

معــاون خدمــات شــهری شــهرداری نجف آباد نیــز در این جلســه، در تشــریح اقدامات پایان ســال این 
معاونــت گفــت: در کنــار نظافــت روزانه معابر اصلی و فرعی، توســعه و بهســازی فضای ســبز، کاشــت 
درخــت و رســیدگی بــه آرامســتان ها، بــا توجــه به دو تا ســه برابر شــدن حجــم پســماند های خانگی 

در هفته هــای پایانــی ســال، کار جمــع آوری بــه صــورت ۲4ســاعته تــا پایان ســال انجام خواهد شــد.
ســهراب بیگدلــی اضافــه کــرد: توســعه شــبکه آبیــاری فضای ســبز بــر اســاس اســتفاده از پســاب 
فاضــاب، تــداوم عملیــات تکمیــل کمربنــد ســبز شــهر و تجهیــز آرامســتان ها بــه پریز هــای بــرق 
متعــدد بــه منظــور ایمن ســازی اســتفادۀ شــهروندان از زیرســاخت های موجــود از دیگــر اقدامــات 

قابــل ذکــر در هفته هــای منتهــی بــه عیــد نــوروز هســتند.
تقویت فعالیت های رسانه ای شهرداری با خارون

مدیــر مدیرارتباطــات واموربین الملــل شــهرداری نجف آبــاد در ادامــۀ جلســۀ ارائــه بودجــه شــهرداری 
بــه صحــن شــورای شــهر اعــام کــرد: پــس از ســال ها پیگیــری و بــه دنبــال دســتور کتبــی چنــد 
مــاه پیــش وزیــر ارشــاد کــه بــرای افتتــاح گــذر فرهنــگ و هنــر راهــی نجف آبــاد شــده بــود، مجــوز 
نشــریه الکترونیــک خــارون شــهرداری صــادر شــده و ایــن بســتر، امــکان بهتــر و قوی تــری بــرای 

انعــکاس مجموعــه خدمــات مدیریــت شــهری فراهــم خواهــد کرد.
ابراهیــم رضایــی اضافــه کــرد: طراحــی، ســاخت و نصــب المان هــای متعــدد مرتبط با مناســبت هایی 
ماننــد ایــام دهۀ فجــر، مناســبت های ملــی و مذهبــی در کنــار اطاع رســانی از مجموعــه اقدامــات 
عمرانــی شــهرداری در قالب هــای مناســب بــا فضــای مجــازی ماننــد پادکســت های صوتــی، کلیــپ 

و اخبــار کوتــاه و مشــروح از دیگــر تاش هــای قابــل ذکــر ایــن واحــد محســوب می شــوند.
وی همچنیــن درخصــوص برنامــه های دهه مبارک فجــر از برگزاری پنج برنامه آتــش بازی در مناطق 
پنــج گانــه بــرای اولیــن بار درشــب پیــروزی انقاب اســامی ســخن گفــت و درخصوص همــکاری و 
برنامــه ریــزی جهــت راهپیمایــی خودرویی و موتــوری در یــوم اهلل ۲۲ بهمن مــواردی را بیان داشــت.

تقدیر ویژه از خدمات گسترده و متنوع شهرداری
در بخــش دیگــری از ایــن جلســه نیز رییس و دیگر اعضای شــورای اســامی دوره پنجم به بیان نقطه 
نظــرات خــود پرداختنــد. مهنــدس جــواد حجتــی در ابتــدای ایــن صحبت هــا مجموعــه تاش هــای 
صــورت گرفتــه در ســطح شــهرداری بــا کم نظیــر و قابــل تقدیــر دانســت و اعــام کــرد: امیدواریــم 
بودجــۀ ســال آینــده هم چــون ســال های گذشــته، گامــی در مســیر تحقق اهداف ســند ۱4۰4باشــد.

مهنــدس حجتــی رییــس شــورای اســامی شــهر بــا تقدیــر از پیگیری هــای صــورت گرفتــه بــرای 
تصویــب طــرح جامــع ترافیکــی نجف آبــاد در شــورای عالــی ترافیــک اســتان اضافــه کــرد: در کنــار 
مجموعــه اقدامــات جــاری ســطح مناطــق ماننــد نظافــت روزانــۀ معابــر، شــاهد اجــرای ده هــا پــروژه 

عمرانــی کوچــک و بــزرگ در ســطح شــهر و توســعۀ زیرســاخت ها هســتیم.
ــط  ــر از مجموعــه اقدامــات رواب ــا تقدی ــز ب محمد حســن آســیابانی دیگــر عضــو شــورای شــهر نی
عمومــی شــهرداری در راســتای آماده ســازی فضاهــای شــهری در مناســبت های مختلــف گفــت: 
این گونــه اقدامــات قابــل تقدیــر کــه نمونــه آن در بســیاری شــهرها دیــده نمی شــود، نقــش مهمــی 

در افزایــش مشــارکت مردمــی در مراســم های ملــی و مذهبــی داشــته اســت.
دکتــر عیدی محمــد طرقــی دیگــر منتخــب مــردم در شــورا بــود کــه بــا تاکیــد بــر اطاع رســانی 
بیشــتر و بهتــر در خصــوص فعالیت هــای شــهرداری در بخش هــای مختلــف خاطــر نشــان کــرد: 
برخــاف بســیاری از شــهرها کــه بــا نزدیــک شــدن بــه ماه هــای پایانــی فعالیــت شــورا، شــاهد بــروز 
نوعــی رکــود در فعالیت هــا هســتیم، خوشــبختانه در مجموعــه شــهرداری نجف آبــاد، فعالیت هــای 

عمرانــی و جــاری بــا همــان ســرعت قبــل و حتــی بیشــتر ادامــه دارد.
مهنــدس مجتبــی گــودرزی یکــی دیگــر از اعضــای شــورای اســامی شــهر بــود کــه در ایــن جلســه 
بیــان کــرد: خوشــبختانه طــی ســال های اخیــر شــاهد انجــام اقدامــات بســیار خوبــی در ســطح 
مناطــق پنج گانــه بوده ایــم و در خصــوص بودجــه ســالیانه نیــز بــه تدریــج بــه ســرانه درآمــدی مورد 
انتظــار و آن چــه شایســتۀ مــردم شــریف ایــن شــهر اســت، نزدیــک می شــویم و ســرانه شــهر نجــف 

آبــاد از ۷66 هزاتومــان بــه ۱6۱۵۰۰۰ تومــان در ســال ۱4۰۰ رســیده اســت.

معــاون برنامــه ریــزی و توســعه منابــع انســانی شــهرداری نجــف آبــاد گفت: بودجــۀ ۹مــاه ابتدایی 
ــن  ــود کــه ای ــارد تومــان در نظــر گرفتــه شــده ب ــاد، ۱3۵میلی ســال جــاری شــهرداری نجف آب

میــزان مطابــق گــزارش تفریــغ تنظیــم شــده، بــه میــزان ۱۱۵درصــد محقــق گردیــده اســت.
مهنــدس ســیدمحمدابراهیم احمــدی در مصاحبــه بــا خبرنــگار پایــگاه خبــری شــهرداری، 
کل بودجــۀ امســال ایــن مجموعــه را بالــغ بــر ۱۸۰میلیــارد تومــان دانســت و اضافــه کــرد: 
ــی  ــان فعالیــت عمران ــارد توم ــاه، بیــش از ۹۲میلی ــان آذرم ــا پای ــدای ســال جــاری ت از ابت
ــن میــزان، 6۲درصــد درآمدهــای  ــه شــهر انجــام گرفتــه کــه ای در ســطح مناطــق پنج گان

کســب شــده در ایــن مــدت را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ســهم 3۸درصــدی هزینه هــای جــاری از ســرجمع درآمدهــای ایــن مــدت، دیگــر مطلبــی 
بــود کــه احمــدی بــا بیــان آن اعــام داشــت: از بودجــه ۱۸۰میلیــارد تومانــی ســال جاری، 
۱6۵میلیــارد تومــان مربــوط بــه شــهرداری مرکــزی و مناطــق بــوده و بقیــه را ســازمان های 

زیر مجموعــۀ شــهرداری تامیــن خواهنــد کــرد.
ــا تحقــق  ــز کــه ب ــاد نی ــی ســال گذشــتۀ شــهرداری نجف آب ــارد تومان در بودجــۀ ۱34میلی
۱۱۵درصــدی مواجــه شــد، در مجمــوع بیــش از ۹۹میلیــارد تومــان کار عمرانــی انجــام شــد 

کــه ایــن میــزان 64 درصــد کل بودجــه را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

تحقق 115درصدی بودجه 
اولیــن دوره مســابقات اســکای رانینــگ )دوی کوهســتان( بــه همــت اداره ورزش و جوانــان و هیــات 
کوهنــوردی و صعودهــای ورزشــی شهرســتان نجــف آبــاد و با همــکاری فرماندهی نیــروی انتظامی، 
جمعیــت هــال احمــر، شــورای اســامی شــهر، شــهرداری نجــف آباد،ســازمان فرهنگــی اجتماعی 
وورزشــی شــهرداری و رادیو کوهنورد به مناســبت دهه مبارک فجر و روز ملی نجف آباد برگزار شــد.

ــاد از  ــوان کوهنــورد نجــف آب ــا شــرکت ۵۹ نفــر از آقایــان و ۱۹ نفــر از بان ایــن مســابقات ب
باشــگاه هــای کوهنــوردی شهرســتان در ســه بخــش پیشکســوتان و رده ســنی آزاد آقایــان و 
بانــوان بــا حضــور محمــود یســلیانی رییــس اداره ورزش و جوانــان، فرزانــه اعرابــی و ســیامک 
اســتکی نایــب رییــس و دبیــر هیــات کوهنــوردی اســتان اصفهــان، پزشــکی رییــس شــورای 
اســامی شهرســتان، پوراســماعیلی عضــو شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد، محمد چاوشــی 

رییــس هیــات و دیگــر اعضــای هیــات کوهنــوردی شهرســتان برگــزار شــد.
 نتایج مسابقات :

 پیشکسوتان : رضا سانحی-مقام اول. ابراهیم یاورپور- مقام سوم
 آزاد آقایان:مهدی میرقادری-مقام اول.محمدجواد قیصری-مقام دوم.رضا ســواری- مقام ســوم
 آزاد بانــوان : آســیه امامــی- مقــام اول. بتــول لطفــی- مقــام دوم. ســمیرا میکانی-مقام ســوم

از دو بانــوی کوهنــورد رضــوان صافــی و زهــرا حجتــی کــه در رده ســنی پیشکســوتان در ایــن 
مســابقات حضــور یافتنــد و داوران حاضــر در مســابقه قدردانــی مــی گردد.

اولین دوره مسابقات اسکای رانینگ
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

                                       به مناسبت والدت حضرت علی )ع( و روز پدرسخنی با خوانندگان

فکر کردن بـه پدر مثل گرمای کنار هیزمی سرخ شده از آتش، در یک روز سرد زمستانی 

اسـت. امنیت در وجود پدر، مثل آغوش گرم مادری پر مهر، برای فرزندی ترسان از دنیای 

ناشناخته هاست. پدر! همسفر مهربان روزهای کودکی ام! چـه عاشقانه در کنار تـو بزرگ 

شدم اما حیف که تـو جوانی ات را برای بزرگ شدن مـن صرف کردی.

پدر روزت مبارک 

نجف آباد شهر من  بمناسبت پنجم اسفند ماه روز حماسه و ایثار نجف آباد 

گذر زندگی

خانه تاریخی کبیرزاده

بیشه

یادمان شهدا

پنگ خانهخانه تاریخی مهرپرور

خانه تاریخی لطفی عصارخانه آقا


