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اردویجهادیپزشکاندردهقخبرکوتاه    

: بــا همــکاری حــوزه بســیج ادارات شهرســتان و حــوزه مقاومــت بســیج امــام محمدباقر)ع(،گــروه هــای جهــادی بســیج 

جامعــه پزشــکی، شــبکه بهداشــت و هــال احمــر، اردوی جهــادی خدمــت رســانی پزشــکی در روســتاهای گلــدره و 

خیرآبــاد شــهردهق برگــزار شــد.

در گــروه اعزامــی عــاوه بــر ارائــه دارو و دیگــر تجهیــزات پزشــکی مــورد نیــاز، پزشــکی عمومــی، مشــاور و روانشــناس، 

دنــدان پزشــکی، مامــا، پزشــکان متخصــص، بهــورز و پرســتار بــه ارائــه خدمــت بــه مراجعــان پرداختــه انــد.

زنگ انقالب نواخته شد
در دبیرســتان هیــات امنایــی دخترانــه شــهید رضــوان در خیابــان دلگشــا، همزمــان بــا آغــاز دهــه 
فجــر و چهــل و دومیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی و همزمــان بــا ســالروز ورود تاریخــی امام 

خمینــی )ره( بــه کشــور، زنــگ انقــاب بــا حضــور مســئولین شــهری و شهرســتان نواختــه شــد.
همزمــان بــا برگــزاری ایــن مراســم ، زنــگ انقــاب در تمامــی مــدارس کشــور نیــز نواختــه شــد و 
ــا و تعطیلــی بیشــتر پایه هــای  ــه شــیوع ویــروس کرون ــا توجــه ب مراســم زنــگ انقــاب امســال ب
تحصیلــی بــه صــورت زنــده از شــبکه شــاد پخــش شد.هرســال مراســم زنــگ انقــاب روز دوازدهــم 

بهمــن مــاه بــه مناســبت آغــاز دهــه فجــر در مــدارس سراســر کشــور نواختــه می شــود.

تجدید میثـاق با آرمان های امام راحل
در همیــن روز و مصــادف بــا اولیــن روز یــوم اهلل دهــه مبــارک فجــر ماننــد ســال هــای قبــل، مــردم 
و مســئولین بــا حضــور در گلــزار شــهدا، بــا آرمــان هــای واالی شــهدای گرانقــدر، امــام شــهداء و 
منویــات مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( تجدیــد میثاقــی مجــدد نمــوده و بــا نثــار فاتحه بر 
مــزار شــهدا یــاد ایشــان و امــام راحــل را گرامــی داشــتند و بــا حضــور مســئولین شــهری در یادمــان 

شــهدای نجــف آبــاد ایــن روز را گرامــی داشــتند.

دیدار با یکی از پیشگامان انقالب درشهر
 بــا شــروع دهــه فجــر محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجف آبــاد بــا حســینعلی رســتگاری از 

پیشــگامان انقــاب اســامی در نجــف آباد دیــداری بعمــل آورد.
وی  جــزو فعالیــن و پیشــگامان مبــارزه بــا رژیــم ســتم شــاهی بوده اســت کــه اولیــن چاپخانه نجف 

آبــاد را قبــل از انقــاب تاســیس و اعامیــه هــا، تصاویــر امــام انقــاب و... را چــاپ می نموده اســت.
در ایــن دیــدار مــروری بــر رویدادهــای انقــاب شــد و ازخاطــرات ، حــوادث و رخدادهــای آن ایــام 
نظیــر 12 بهمــن 57 و پخــت یــک کامیــون نــان در نجــف آبــاد و ارســال بــرای جمعیــت اســتقبال 
کننــده امــام خوبــی هــا، چــاپ مخفیانــه تصویــر امــام در نجف آبــاد و.. ســخن بعمــل آمــد و در ادامه 
نیــز از آرشــیو ایشــان  کــه شــامل اعامیــه هــای انقــاب، تصاویر امــام انقــاب، تصاویراعامیــه های 

2500 شــهید شهرســتان، نوارهــای کاســت صــوت و فیلــم انقابــی و.. بازدیــدی بعمــل آمد.
در پایــان ایــن دیــدار مقــرر گردیــد تاریــخ نجــف آبــاد کــه روایــت شــفاهی آن توســط ایشــان بیــان 
شــده اســت و در مرکــز انقــاب اســامی ثبــت شــده و مکتــوب آن نیــز در قریــب به 120 سررســید 
توســط حســینعلی رســتمی نوشــته شــده اســت و همچنیــن اعامیــه هــا، پوســترها و پیــاده کردن 
نگاتیوهــا و نوارهــای کاســت بصــورت دیجیتــال جهــت اســتفاده در مــوزه دفــاع مقــدس و خانه های 

تاریخــی نظیــر علــم و ایثار اســتفاده شــود.

مهمانی الله ها
در اولیــن پنــچ شــنبه دهــه فجــر مــردم و مســئولین ضمــن حضــور در گلزار شــهدا، بــا آرمــان های 
واالی شــهدای گرانقــدر، امــام شــهداء و منویــات مقــام معظــم رهبر)مدظلــه) تجدیــد میثاقی مجدد 

نمــوده و بــا نثــار فاتحــه بــر مــزار شــهدا یــاد ایشــان و امــام راحــل را گرامی داشــتند. 

ارکستـری به رنگ انقالب
بــه مناســبت بزرگداشــت ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر و در قالــب ویــژه برنامــه های مدیریت شــهری 
نجــف آبــاد بــا شــعار ایــران مــن ســرودهای  انقابــی و ملی حماســی ایــران توســط گــروه آوازی موال 
در ســالن شــهروند و مجموعــه تاریخــی گردشــگری هفــت بــرج خــارون اجرا و جهــت بارگــذاری در 

رســانه هــای الکترونیــک و شــبکه هــای اجتماعی ضبط شــد.
ــری  ــهرداری و رهب ــی ش ــی و ورزش ــی اجتماع ــازمان فرهنگ ــفارش س ــه س ــوال ب ــروه آوازی م گ
ســعید شــمس بــا همــکاری تعــدادی از نفــرات ارکســتر ملــی اصفهــان قطعاتــی مانــدگار در مــورد 
ایــران و شــهدا را در ایــن مراکــز بــه اجــرا گذاشــت. ایــن قطعــات، ترکیبــی از ســاخته های اســتاد 
مجیــد انتظامــی، بابــک زریــن، روح اهلل خالقــی و نغمه هــای قدیمــی ایرانــی اســت کــه بــا حضــور 
خوانندگانــی از 10 دهــه ســنی )متولدیــن ســال 1۳0۸ - 1۳۹0( در نجــف آبــاد اصفهــان بــه اجرا در 
آمــد. در کنــار گــروه کــر، سولیســت هایی ایــن قطعــات را همراهــی می کردنــد کــه بــه جهــت تعــدد 
آن هــا بــر جذابیــت کار اضافــه شــده بــود. ایــن قطعــات با تنظیــم مجــدد اســتاد علیرضا عــارف مهر 

در ســبک های موســیقی کاســیک و ســنتی بــه اجــرا در آمــد.

یادواره شهدای واالمقام انقالب اسالمی شهرستان نجف آباد
ــاب اســامی و  ــکوهمند انق ــروزی ش ــالگرد پی ــن س ــل و دومی ــیدن چه ــرا رس ــبت ف ــه مناس  ب
گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر یــادواره شــهدای واالمقــام انقــاب اســامی شهرســتان نجــف آبــاد 
بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه ، اعضــا شــورای تامین شهرســتانف شــهردار شهرســتان 
نجــف آبــاد، اعضــا شــورای اســامی شهرســتان، و مســئولین شــهری و اقشــار مختلــف مــردم در 

یــادواره شــهدای نجــف آبــاد برگــزار گردیــد. 
در ایــن یادواریــه حمیــد راســتی مجــری صــدا و ســیما بــه عنــوان مجــری و راوی حضــور داشــت و 
اســتاد محمــدی نیــز بــه ســخنرانی پرداختنــد. و مراســم بــا اقامــه نمــاز مغــرب و عشــا همــراه بــود
احمد شریعتی

دههفجردرنجفآباد



هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 21  بهمن 1399

@
di

ba
ga

ra
nn

aj
af

ab
ad

شماره97

3
خبر کوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد  ایــن گــروه 
ســرود در 14 نقطــه از شهرســتان و در جــوار گلــزار هــای شــهدا  بــه اجــرای ســرود ســیار پرداختنــد.

ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــا اعام 
ایــن خبــر  افــزود : ایــن برنامــه همزمــان بــا ایــام مبــارک دهــه فجــر و بــه منظــور تجدید میثــاق با 

آرمان هــای امــام راحــل و شــهداء انجــام گرفــت.
لــوح موســوی گفــت: گــروه ســرود ســیار شــهر گلدشــت در شــهرهای نجــف آبــاد و در جــوار گلزار 
شــهدای نجــف آبــاد، میــدان شــیخ بهایــی، ابتــدای چهاربــاغ، میــدان امــام )ره( بــاغ ملی، چهــار راه 
فردوســی و در شــهر گلدشــت و در کنــار گلــزار شــهدای شــهر گلدشــت، میــدان شــهدای جهــان 
اســام، همچنین در شــهرهای ویاشــهر، امیر آباد، یزدانشــهر و آزادگان به اجرای ســرود پرداختند.

گفتنــی اســت ایــن برنامــه بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی انجــام گرفــت و بــا  اجــرای نــور 
افشــانی همــراه بــود و شــهروندان اســتقبال قابــل توجهــی از برنامــه بــه عمــل آوردنــد.

کاهش22درصدبارشهادراصفهان
فاطمــه زهــرا ســیدان رییــس اداره پیش  بینی هواشناســی اســتان اصفهــان از کاهش بارندگی در اســتان اصفهــان خبــر داد و افزود:

از ابتــدای ســال آبــی جــاری تــا اکنــون 75.۸ میلیمتــر بــارش در اســتان گــزارش شــده اســت و در مقایســه بــا دوره میانگیــن 
بلندمــدت بــا کاهــش روبروســت. در عیــن حــال میانگیــن حســابی بارندگی ســال جــاری اســتان تاکنون نســبت به مدت مشــابه 

ســال قبــل تنهــا ۳درصــد افزایــش داشــته اســت.
ســیدان بــا بیــان اینکــه تاکنــون بارش هــای زمســتانی کافــی در اســتان نداشــتیم ادامه داد: ســامانه بــارش زایی بــرای کــه در حال 

ورود بــه اســتان اســت امــا تنهــا موجــب بهبود کیفیــت هــوای اصفهان خواهد شــد.

اجرایسرودسیاردرشهرستاننجفآباد
به مناسبت ایام دهه فجر، بسیج هنرمندان شهرستان نجف آباد با همکاری گروه سرود گلدشت

ــاد  ــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آب ســید حســن ل
گفــت : ایــن برنامــه آیینــی بــا همــکاری کانــون شــعر و ادب پارســی اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ، شــهرداری و ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری 
ــه  ــا رعایــت فاصل ــا حضــور شــاعران ، ادب دوســتان و جمعــی از مســئولین شهرســتان  ب و ب

گــذاری اجتماعــی در ســالن شــهروند مجموعــه خــارون برگــزار شــد .
ــوی دو  ــت بان ــت روز زن و بزرگداش ــم و بزرگداش ــدف تکری ــا ه ــه ب ــن برنام ــزود : ای وی اف
عالــم حضــرت زهــرای مرضیــه ) س ( و همچنیــن چهــل و دومیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب 
اســامی برگــزار شــد و شــعرای شهرســتان اشــعار خــود را در وصــف حضــرت زهــرا )س ( ، 

مقــام مــادر و همچنیــن دهــه مبــارک فجــر قرائــت نمودنــد و بابــک چترایــی از شــعرای نجــف 
آبــاد رتبــه اول را در ایــن مراســم بــه خــود اختصــاص داد .

گفتنــی اســت شــب شــعر میــاد خورشــید روز پنجشــنبه 16 بهمن مــاه از ســاعت 1۸ عصر در 
فرهنگســرای خــارون بــه نشــانی : بلــوار شــهید حججــی ، مجــاور ارگ شــیخ بهایی برگزار شــد.

اجــرای موســیقی انقابــی ، طنــز و خاطــره گویــی از دیگــر بخــش هــای شــب شــعر میــاد 
خورشــید  بــود.

برگزاریشبشعرمیالدخورشیددرنجفآباد
همزمان با ایام والدت بانوی نور و آیینه حضرت زهرای مرضیه )س ( و  ایام دهه مبارک فجر

نجفآباددرجشنوارهسراسری

همزمــان بــا ایــام والدت میــاد حضــرت فاطمــه زهــرا )س(  و گرامــی داشــت چهــل و دومیــن 
ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی ، برنامــه اجــرای زنــده نویســی خوشنویســی در محــل اداره 

فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد برگــزار شــد.
ســید حســن لــوح موســوی گفــت: ایــن برنامــه بــا همــکاری انجمــن خوشنویســان  و بــا حضور 
اســاتید برجســته شهرســتان؛ اســتاد احمــد احمــدی و اســتاد امیــر جعفــری برگــزار شــد و 
ــی را در وصــف حضــرت  ــی معنــوی اشــعار و قطعه هــای ادب هنرمنــدان خوشــنویس در فضای

زهــرا )س( و دهــه فجــر زنــده نویســی کردنــد.
هــدف از برگــزاری ایــن مراســم را گرامیداشــت والدت حضــرت فاطمــه زهــرا )س( و بزرگداشــت 
دهــه فجــر انقــاب اســامی و همچنیــن بــه منظــور آشــنایی عمــوم مــردم بــا هنــر مقــدس 

خوشنویســی و ترویــج ایــن هنــر اعــام کــرد.

آیینزندهنویسیخوشنویسی

ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد از راه یابــی 
دو نمایــش »دروغ و روره جــادو« و » روایــت ناتمــام« از شهرســتان نجــف آبــاد خبــر داد و 
افــزود: » نمایــش »دروغ وروره جــادو« بــه نویســندگی ســعیده ســورانی و کارگردانــی میثــم 
طاهــری در جشــنواره نمایــش عروســکی تهــران مبــارک و در بخــش محیطــی و فضــای بــاز 
هجدهمیــن جشــنواره نمایــش عروســکی تهــران - مبــارک و نمایــش »روایــت ناتمــام« بــه 
نویســندگی روح اهلل غضنفــری نجــف آبــادی بــه کارگردانــی مهنــاز آیتــی پــور و بــا بــازی 

حســنعلی دیانــی بــه بیســتمین جشــنواره سراســری تئاتــر پســامهر راه یافــت.
ــاد  ــا ی ــارک ب ــزود: هجدهمیــن جشــنواره نمایــش عروســکی تهــران- مب ــوح موســوی اف ل
زنــده یــاد گلــزار محمــدی، دبیــر جشــنواره از دهــم تــا هفدهــم اســفند ســال جــاری برگــزار 
می شــود و همچنیــن بیســتمین جشــنواره سراســری تئاتــر پســامهر هم زمــان بــا چهــل و 
دومیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی بــه شــکل مونولــوگ آنایــن و بــه مــدت 4 روز از 

طریــق تلویزیــون اینترنتــی در فضــای مجــازی برگــزار می شــود.
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نمایشگاهنگارگریقرآنی

شناساییمتخلففراریجادهنجفآبادبهفوالدشهر   
راننــده قانونمنــد اصفهانــی کــه در جــاده پرتــردد نجــف آبــاد بــه فوالدشــهر شــاهد تصــادف یــک خــودروی پــژو پرشــیا بــا 
خــودروی پلیــس و متــواری شــدن راننــده خاطــی بــود، بــا تعقیب ایــن خودرو باعــث شناســایی و دســتگیری راننده فراری شــد.

ایــن شــخص کــه مــورد تقدیــر پلیــس نیــز قــرار گفتــه، بیــان داشــته: خــودروی ســمند نیــروی انتظامــی پــس از برخــورد بــا 
درخــت، بــه شــدت آســیب دیــده بــود. اول خواســتیم بــه کمــک دو سرنشــین آن برویــم ولــی وقتی دیدیــم حال عمومی شــان 
خــوب اســت، خــودروی فــراری را تعقیــب کــرده و در ورودی فوالدشــهر عکــس و فیلــم از آن هــا گرفتــه و دوبــاره پیش افســران 
پلیــس برگشــتیم. فرماندهــی انتظامــی شهرســتان نجــف آباد از دســتگیری ســارق ســیم کابــل مخابراتــی در عملیــات ماموران 

کانتــری 17 گلدشــت این شهرســتان خبــر داد.

ســومین عاملــی کــه در انتخــاب گوشــی هــای همــراه مهــم مــی 
باشــد ظاهــر آن مــی باشــد و قــاب گوشــی از گزینــه هایی اســت 
کــه بایــد در هنــگام خریــد گوشــی بــه آن توجه کنیــم. همچنین 
ابعــاد گوشــی نیــز از عوامــل مهــم مــی باشــد کــه در این قســمت 

راجــع بــه ایــن دو موضــوع مــی پردازیم.
طراحــی و کیفیــت گوشــی همــراه مــورد بعــدی مــی باشــد کــه 
بایــد بــه آن اهمیــت بدهیــد. ظاهــر و کیفیــت دســتگاهی کــه در 
بیشــتر اوقــات روز در دســت شــما اســت اهمیــت دارد. بدنــه زیبا، 
ارگونومیــک از مــوارد قابــل اهمیــت اســت، جنــس قــاب پشــت 
گوشــی، انــدازه گوشــی وقتــی آن را در دســت مــی گیریــد بایــد 

بــه شــما حــس راحتــی بدهــد.
یکی از مهم ترین شاخصه ها در خرید گوشی ابعاد آن می باشد. 

ابعاد بدنه گوشی وابسته به نمایشگر آن می باشد. به طور مثال 
گوشی با ابعاد کوچک به راحتی در یک دست جا می شود، ولی 

برای گشت گذار در اینترنت، تماشای فیلم، بازی و .. مناسب نمی 
باشد. گوشی های بزرگتر هنگام کار نیاز به دو دست دارد اما برای 

موارد ذکر شده مناسب می باشد.
ــه گوشــی شــاخصی اســت کــه تاثیــر مســتقیم در  جنــس بدن
طــول عمــر گوشــی دارد.بدنه پاســتیکی هزینــه تولیدگوشــی را 
کاهــش مــی دهــد امــا اســتحکام نــدارد و بــه راحتــی آســیب می 
بینــد، درگوشــی هــای رده بــاال بدنــه تمــام فلــزی از آلیــاژ هــای 
ــا ترکیــب فلــز و شیشــه اســتفاده مــی شــود کــه  آلومینیــوم ی

باعــث مــی شــود بدنــه مقاومــت خوبــی در برابــر ضربــه داشــته 
باشــد.همچنین بــه دلیــل رســانا بــودن بدنــه گرمــا بــه راحتــی 
منتقــل مــی شــود و گرمای قطعــات داخلی بــه راحتی از گوشــی 
دفــع مــی شــود.بعضی گوشــی ها روکــش شیشــه ایــی روی بدنه 
فلــزی دارنــد کــه زیبایــی گوشــی را دو برابــر مــی کنــد امــا بــه 

راحتــی در مقابــل ضربــه تــرک مــی خــورد و خــرد مــی شــود.
اگــر وســواس زیــادی در تمیــز بــودن بدنــه گوشــی داریــد بهتــر 
اســت از گوشــی هــای بدنه فلــزی خریــداری کنیــد. ادامــه دارد....
سمیه طالب

انتخابگوشیهوشمند

همزمــان بــا ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر تســت قنــد خــون کارکنــان اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی نجــف آبــاد انجــام شــد .

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد در راســتای  
ارتقــاء و افزایــش ســامت کارکنــان اداره  و همزمــان بــا ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر تســت قنــد 

خــون  در محــل  اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد برگــزار شــد.
ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــا 
بیــان اینکــه پــی ریــزی یــک محیــط  ســالم و پویــای اداری در گــرو ســامت روحــی و جســمی 
کارکنــان آن اداره اســت گفــت:  پیشــگیری مقــدم بــر درمــان و بســیار کــم هزینــه تــر اســت و 

هــدف از اجــرای ایــن طــرح اطمینــان از ســامت کارکنــان اداره مــی باشــد .
وی افــزود ارســال پیــام هــای بهداشــتی و ســامتی  بــرای کارکنــان ، تهیــه بروشــورهای مربوط 
بــه بهداشــت و ســالم ســازی محیــط کار از جملــه  عواملــی اســت که در راســتای  حفــظ روحیه 

نشــاط و ســامتی در بیــن کارکنــان ایــن اداره  انجــام می شــود.
گفتنــی اســت ایــن برنامــه روز یکشــنبه 1۹ بهمن مــاه در محــل اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی 

نجــف آبــاد انجام شــد . 

برگزاریتستقندخون

ــارک فجــر دو نمایشــگاه  ــی میــاد حضــرت زهــرا )س( و دهــه مب ــام نوران ــا ای ــان ب همزم
ــاد برگــزار شــد. ــی در نجــف آب نگارگــری قرآن

ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد 
ــم  ــرآن کری ــا معــارف و مفاهیــم ق هــدف از برگــزاری ایــن نمایشــگاه را آشــنایی بیشــتر ب
اعــام کــرد و گفــت: ترویــج و اشــاعه فرهنــگ قرآنــی و اهتمــام بــه فعالیــت هــای قرآنــی 

یــک کار ارزشــمند و معنــوی و نیــاز و ضــرورت جامعــه امــروزی اســت.
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــا بیــان اینکــه این نمایشــگاه 
همزمــان بــا ایــام والدت حضــرت فاطمــه زهــرا )س(، تولــد بنیانگــذار جمهــوری اســامی و 
همچنیــن دهــه مبــارک فجــر برگــزار شــد؛ گفــت: در ایــن نمایشــگاه 26 اثــر از هنرمنــدان 

اســتان اصفهــان در معــرض دیــد عاقــه منــدان قــرار گرفتــه اســت.
گفتنــی اســت نمایشــگاه نگارگــری قرآنــی در دو مــکان مجموعــه شــهید آوینــی و نگارخانــه 
ــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی از 12  فرهنگســرای خــارون )گــذر فرهنــگ و هنــر ( ب

بهمــن مــاه لغایــت 2۳بهمــن برگــزار شــده اســت .

ابعادوجنسبدنهگوشی
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در نشســت جلســه شــورای ملــی ثبــت آثــار  فرهنگی ناملمــوس کشــور، 16 اثر از اســتان اصفهــان در 
فهرســت آثــار ملــی قرارگرفــت کــه مهــارت ســاخت چاقــو در نجــف آبــاد نیــز از جملــه ایــن آثــار بود.

مهــارت ســکمه دوزی خوانســار، آییــن ســنتی شــالورا جــاری چرمهیــن، مهــارت پخــت آش ترشــی 
ــاد، هنــر ســوخت معــرق چــرم، دانــش  ــاد، مهــارت پخــت گندم پلــو در شــهر نیک آب شــهر نیک آب
ــه، آییــن نخل بنــدی و نخل گردانــی جوشــقانی  ــه  وســیله چاه گاو هــا در ورزن ــرداری از آب ب بهــره  ب
قالــی، آییــن پخــت کاچــی بی بــی سه شــنبه وزوان، آییــن پخــت نــان بــرات مهابــاد، پامنبری خوانــی 
زواره، مهــارت گلیــم  بافــی نائیــن، مهــارت ســنتی ســاخت زیــورآالت نقــره در ابیانــه، مهارت هــای 
ــان و  ــتای کمج ــی روس ــن مرکب گردان ــاد، آیی ــه داران مهاب ــی گل ــای دام ــد فرآورده ه ــنتی تولی س

فوالدگــری اصفهــان دیگــر آثــار ثبــت شــده هســتند.
الزم بــه ذکــر اســت کــه نخســتین صنعــت دســتی نجــف آبــاد صنعــت چاقوســازی اســت کــه بــا 
شــاخ بــز ســاخته می شــد. در زمــان صفویــه کــه اصفهــان پایتخــت شــاه عبــاس انتخــاب شــد شــهر 
نجــف آبــاد بــرای اسلحه ســازی ســاخته شــد و صنعتگــران نجــف آبــادی در ایــن حرفــه مشــغول بــه 
فعالیــت شــدند. هنرمنــدان ایــن شــهر بــا مهــارت خــاص از شــاخ بز و گوســفند دســته بــرای چاقوها 
را می ســازند و آن را بــا صنایــع دســتی اصفهــان زینــت می دهنــد. چاقوهــای زنجــان بیشــتر جنبــه 
زیبائــی دارد امــا چاقوهــای نجــف آبــاد بــه گونــه ای اســت کــه جــدای از بحــث زیبایــی در تمامــی 

امــور کاربــرد دارد و برنده تــر اســت.
ــد و آن  ــز دارن ــری نی ــر دیگ ــد و هن ــازی بســنده نکرده ان ــو س ــه چاق ــا ب ــا تنه ــا نجــف  آبادی ه ام
قفل ســازی ســنتی اســت، هنــری که در فهرســت میــراث معنوی ســازمان یونســکو ثبت اصالت شــد.

افتتاحبیستوسومینمرکزمشاورهبهزیستینجفآباد
در چهارمیــن روز از دهــه مبــارک فجــر ســال۹۹، بیســت و ســومین مرکز مشــاوره و ســی امین مهد کودک بهزیســتی شهرســتان 

بــا حضــور جمعــی از مســئوالن شهرســتان و اســتان به طور رســمی افتتاح شــد.
علیرضــا قناعــت کار رئیــس اداره بهزیســتی نجــف آبادگفــت: امــروز تعــداد 2 مهدکــودک با اعتبــاری بالغ بــر 200 میلیــون تومان، 
یــک مرکــز مشــاوره بــا اعتبــاری بالــغ بــر 100 میلیــون تومــان، 1۳0 پــروژه اشــتغال زایی با تســهیات بانکــی بــه ارزش 6 میلیارد 
تومــان، ســه پــروژه مســکن مددجویــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر 50 میلیــون تومان کمــک باعــوض بهزیســتی و 70 میلیــون تومان 

تســهیات بانکــی بــرای هــر واحد بــه بهره بــرداری رســید.

ثبتملیمهارتچاقوسازیدرنجفآباد

در نشست جلسه شورای ملی ثبت آثار  فرهنگی ناملموس کشور

مجتبــی راعــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه نجــف آباد به مناســبت ایام دهــه فجر، ۹7 پــروژه در 
6 شــهر و 14 روســتای نجــف آبــاد بــا ارزش بیش از 670 میلیارد ریال در این شهرســتان با مشــارکت 
بخــش خصوصــی، خیریــن و اعتبــارات دولتــی  بــا حضــور مســووالن امــر بــه بهــره بــرداری رســید.

فرمانــدار ویــژه نجــف آبــاد اظهارداشــت: بــا اجــرای 14 پــروژه روســتایی بــا هزینــه ای بالــغ بــر 70 
میلیــارد ریــال زمینــه رونــق زندگــی، توســعه زیرســاخت و حمایــت از مــردم ایــن مناطــق فراهــم 

شــده، ایــن رونــد از هفــت ســال گذشــته تاکنــون ادامــه داشــته اســت.
ــن  ــال در بخــش روســتایی ای ــارد ری ــادآور شــد: در هفــت ســال گذشــته بیــش از 47 میلی وی ی
شهرســتان هزینــه شــده و ایــن امــر باعــث کاهــش مهاجــرت هــا از روســتاها بــه شــهر شــده اســت.

وی پیرامــون پــروژه دانــش بنیــان تولیــد خــوراک دام در شــهرک صنعتــی نجــف آباد گفــت: کارخانه 
مکانیــزه دانــش بنیــان خوراک دام کنســانتره بــا اعتباری بالغ بــر 67 میلیارد ریال در شــهرک صنعتی 
ایــن منطقــه احــداث شــده کــه در مرحلــه اول آن 20 فرصــت اشــتغال مســتقیم ایجــاد کرده اســت.

راعــی همچنیــن بــه غربالگــری بیــش از 7۳ هــزار خانــوار نجــف آبــاد توســط قــرارگاه شــهید حــاج 
قاســم ســلیمانی اشــاره کــرد و گفــت: بیــش از 20 هزار بســته معیشــتی در میــان  خانوارهــا نیازمند 

و آســیب پذیــر در دوران کرونــا توســط خیریــن و نهادهــای اجتماعــی توزیــع شــده اســت.
شهرســتان نجــف آبــاد بــا 2۸5 کیلومتــر مربــع وســعت و ۳۳0 هــزار نفــر، جمعیــت در۳0 کیلومتری 

غرب اصفهــان قــرار دارد.
حــدود ۳0 هــزار طــرح عمرانــی بــا اعتبــار بیــش از یکصــد هــزار میلیــارد تومــان همزمــان بــا دهــه 

فجــر امســال در کشــور افتتــاح می شــود.
الزم بــه ذکــر اســت کــه تاســیس مهدکــودک و یــک مرکــز مشــاوره تخصصــی، کارخانــه دانــش 
بنیــان تولیــد خــوراک دام کنســانتره، بلــوار شــهید محمــد منتظــری گلدشــت، طرح هــای خدماتــی 
شــهری، گلخانــه ســبزی و صیفــی، اقدامــات زیرســاختی  و خدماتی روســتایی را از جملــه پروژه های 

این شهرســتان برشــمرد.

افتتاحطرحهایعمرانیدرنجفآباد
به مناسبت  ایام دهه فجر و چهل و دومین سالگرد انقالب اسالمی
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محمــد مغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد میزبان محمد علــی کاظمــی سرپرســت اداره کل منابــع طبیعی و آبخیــزداری 
اســتان اصفهــان بــود. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، آســیابانی نایــب رییــس 
و مهنــدس پزشــکی خزانــه دار شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد و رییــس شــورای اســامی شهرســتان، حقیقــی رییــس 
اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شهرســتان نجــف آبــاد و تنــی چنــد از مدیــران آن معاونیــن شــهردار نیــز حضــور داشــتند.

ــه  در ایــن جلســه پــس از بحــث و تبــادل نظــر پیرامــون تعامــات ســازمانی تصمیماتــی گرفتــه شــد و در ادامــه از کارخان
ــه عمــل آمــد. ــاد بازدیــد ب کمپوســت و محــل دفــن پــس ســرندها و همچنیــن پناهــگاه ســگ هــای باصاحــب نجــف آب

حصروراثت  
خانــم  راضیــه پیرمرادیــان نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 405 بــه شــرح دادخواســت بــه 
کاســه ۹۹01774 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان حســن پیرمرادیــان نجــف آبــادی بشناســنامه  ۳0 در تاریــخ ۹۹/۸/15 اقامتــگاه دائمی خود 
را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. مجیــد پیرمرادیــان 
نجــف آبــادی  ش ش 404  ، 2. حمیــد پیرمرادیــان  ش ش 727 ، ۳. محســن پیرمرادیــان  ش ش 
۳66 ، 4. راضیــه پیرمرادیــان نجــف آبــادی ش ش 405 ، 5. وحیــده پیرمرادیــان نجــف آبــادی ش ش 
400۳ )فرزنــدان متوفــی(، 6. فاطمــه محصلــی نجــف آبــادی  ش ش 14  )همســر متوفــی ( ،  متوفی 
بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک با انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را 
در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نزد او باشــد 
از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک ماه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 10۹0160 

/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد
حصروراثت

ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب   آقــای بهــروز ابدالــی آقــا گلــی  دارای شناســنامه شــماره 50 ب
۹۹0177۹ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان 
جعفــر ابدالــی آقــا گلــی بشناســنامه  4۳2 در تاریــخ ۹۹/2/۳1 اقامتــگاه دائمی خــود را بــدرود زندگی 
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. رضــا ابدالــی آقــا گلــی   ش ش 7۳  ، 
2. بهــروز ابدالــی آقــا گلــی  ش ش 50 ، ۳. محمــد ابدالــی آقــا گلــی  ش ش 52 ، 4. فــرزاد ابدالــی 

آقــا گلــی  ش ش 74 ، 5. حســین ابدالــی آقــا گلــی  ش ش 26 ، 6. علیرضــا ابدالــی آقــا گلــی ش 
ش 76 ، 7. اســماعیل ابدالــی آقــا گلــی   ش ش ۳ ، ۸. شــهربانو ابدالــی آقــا گلــی  ش ش 51 ، ۹. 
مــاه منیــر ابدالــی  ش ش 25 )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگری 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 به 
شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 10۸۹6۳0/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه 

شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت 

 آقــای مصطفــی قلــی خلیلی منجزی دارای شناســنامه شــماره 1۸۹به شــرح دادخواســت به کاســه 
۹۹01660 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان 
عیســی خلیلــی منجــزی بشناســنامه  ۹5۹ در تاریــخ ۹7/1/16 اقامتگاه دائمــی خود را بــدرود زندگی 
گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. مصطفی قلــی خلیلی منجــزی  ش ش 
1۸۹  ، 2. حیاتقلــی خلیلــی منجــزی ش ش ۳۹۸ ، ۳. حســنقلی خلیلــی منجــزی ش ش 401 ، 4. 
حــواء خلیلــی منجــزی ش ش ۳۹۹ ، 5. مهدیقلــی خلیلــی منجــزی ش ش 400 )فرزنــدان متوفــی(، 
6. مریــم کیانــی پــور  ش ش 20  )همســر متوفــی ( ،  متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری 
نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نماید تا 
هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظرف یــک ماه 
بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 10۸۸4۳۹ /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی 

دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حجــت االســام رمضانعلــی معتمــدی مدیــرکل اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی اصفهــان از تدویــن 
ســند فرهنگــی و چشــم انــداز برنامــه ششــم توســعه اســتان اصفهــان در بخــش فرهنــگ و هنــر تــا 

ســال 1404 خبــر داد و گفــت: در 42 ســال گذشــته حرکت هــای زیربنایــی و زیــر ســاختی زیــادی 
ــر اســاس برنامــه ســند توســعه ششــم ، برنامــه 5  در بخــش فرهنــگ انجــام شــده اســت، و مــا ب
ســاله ای ارائــه دادیــم و بــر ایــن اســاس ســند و چشــم انــداز فرهنــگ و هنــر بــرای 1404 بــرای هــر 

شهرســتان ارائــه شــده اســت.
ــا اشــاره بــه رونمایــی ســند فرهنگــی تــا پایــان ســال افــزود: از ســال 1400 ایــن ســند بــه  وی ب
ــه  ــه و رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد هــر شهرســتان ارائ ــام جمع ــس، ام ــده مجل ــدار، نماین فرمان
ــرا هــدف از ایــن ســند عدالــت  می شــود و از ایــن پــس بایــد طبــق نقشــه راه حرکــت کننــد، زی

فرهنگــی درشــهرها و روستاهاســت.
حجــت االســام رمضانعلــی معتمــدی در خصــوص خســارت و آســیب به اصحــاب فرهنــگ و هنر در 
شــرایط شــیوع کرونــا گفــت: بــه منظــور حمایــت از قشــر هنرمنــدان در ارائــه وام اقداماتــی صــورت 
گرفتــه اســت کــه از طریــق ســامانه کارا،  هــزار و ۹1۳ پرونــده درخواســت وام 12 درصــدی ثبــت 
شــده اســت کــه مبلــغ درخواســتی کلــی آنهــا 565 میلیارد ریــال بــوده کــه 50 درصد درخواســت ها 

پرداخــت شــده اســت.
وی افــزود: همچنیــن بــرای حمایــت از مشــاغل در توســعه کســب و کار فرهنگــی  ۳۳5 تقاضــا ثبــت 
شــدکه در جمــع  100 میلیــارد تومــان درخواســت وام 4 درصــدی ارائــه شــده اســت کــه از طریــق 

شــبکه بانکــی پرداخــت می شــود.
حجــت االســام رمضانعلــی معتمــدی تصریــح کــرد: همچنیــن بــه منظــور حمایــت از هنرمنــدان 
در کشــور مبلــغ 120 میلیــارد تومــان کمــک باعــوض بــه هنرمنــدان در نظــر گرفتــه شــده کــه از 

طریــق هنــر کارت و عضــو صنــدوق اعتبــاری هنــر اختصــاص یافتــه شــده اســت.
وی ادامــه داد: از ابتــدای آبــان مــاه امســال بــرای هنرمندانــی کــه هنــر کارت داشــته انــد ایــن رقــم 
شــارژ شــده کــه بــرای هنرمنــدان درجــه یــک مبلــغ 5 میلیــون تومــان در نظــر گرفتــه شــده اســت

تدوینسندچشماندازتوسعهفرهنگوهنراصفهانتاسال1404
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حصروراثت
  آقــای محســن عربهــا نجــف آبــادی دارای شناســنامه شــماره 5۳0 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه ۹۹01765 از ایــن دادگاه 
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عصمــت فاضــل نجــف آبــادی بشناســنامه  54 در 
تاریــخ ۹7/۸/6 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. محمــد 
حســین عربهــا نجــف آبــادی  ش ش 24۸  ، 2. محســن عربهــا نجف آبــادی ش ش 5۳0  )فرزنــدان متوفی(، ۳. ابوالقاســم عربها 
نجــف آبــادی ش ش 4۸4  )همســر 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. 10۹0157/م الــف رئیــس 

شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حصروراثت  
ــه  ــه کاس ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره 50 ب ــنامه ش ــواری دارای شناس ــمنبر س ــم  س خان
۹۹0175۳ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان فاطمــه احمــدی حیــدری  بشناســنامه  1۳67 در تاریــخ ۹۹/6/16 اقامتــگاه دائمــی 
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. مریــم 
ــی ســواری  ش ش 52 ، ۳. ســمنبر ســواری   ــی   ش ش 25۹  ، 2. ســبز عل ســواری جمالوئ
ش ش 50 ، 4. محمــد ســواری  ش ش 25 ، 5. ثریــا ســواری  ش ش 17۳0 )فرزنــدان 
ــا انجــام تشــریفات  ــدارد. اینــک ب ــه دیگــری ن ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف متوف
ــا هــر کســی اعتراضــی  ــد ت ــت آگهــی مــی نمای ــور را در یــک نوب ــی درخواســت مزب مقدمات
دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا 
تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 10۸۸0۳5 /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقی دادگاه 

شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

ــرح  ــه ش ــماره 1545 ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــف آب ــان نج ــاح المن ــول فت ــای رس   آق
ــوده  ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه ۹۹017۹1 از ای ــه کاس ــت ب دادخواس
ــادی بشناســنامه  ۳4۸ در  ــی نجــف آب ــه شــادروان عصمــت ابوتراب ــح داده ک ــن توضی و چنی
تاریــخ ۹۹/۹/6 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
منحصــر اســت بــه : 1. علــی فتــاح المنــان نجــف آبــادی  ش م 10۹21۹۸۸4۹، 2. رضــا فتــاح 
المنــان  ش ش 1124 ، ۳. رســول فتــاح المنــان نجــف آبــادی ش ش 1545 ، 4. عفــت فتــاح 
ــادی ش ش ۳5۸ ، 6.  ــادی ش ش 64۳ ، 5. اقــدس فتــاح المنــان نجــف آب المنــان نجــف آب
اصغــر فتــاح المنــان نجــف آبــادی ش ش 5۹0 ، 7. زهــرا فتــاح المنــان نجــف آبــادی ش ش 
510 ، ۸. فاطمــه فتــاح المنــان نجــف آبــادی ش ش ۳2۳7۹ ، ۹. پروانــه فتــاح المنــان نجــف 
آبــادی ش ش 2۹۳  )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. 
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد 
ــخ نشــر آگهــی  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی ت
ــف  ــد. 10۸۸657 /م ال ــد ش ــی صادرخواه ــم دارد واالگواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

  خانــم  مرضیــه عظیمــا نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره ۳11 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۹۹0176۹ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان حســن عظیمــا نجــف آبــادی    بشناســنامه  20720 در تاریــخ ۹۹/6/25 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــا ش ش ۸۸۸ ،  ــن عظیم ــادی    ش ش 5۹۸  ، 2. محس ــف آب ــا نج ــین عظیم ــه : 1. حس ب
ــادی  ش ش  ــادی  ش ش 1047 ، 4. مرضیــه عظیمــا نجــف آب ۳. عصمــت عظیمــا نجــف آب
۳11 )فرزنــدان متوفــی(، 5. محتــرم آیتــی نجــف آبــادی ش ش 20622  )همســر متوفــی ( 
،  متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی 
ــا  ــی دارد ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه ــک نوب ــور را در ی ــت مزب درخواس
وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم 
ــی دادگاه  ــعبه 10 حقوق ــس ش ــف رئی ــد. 10۸۹6۳1/م ال ــد ش ــی صادرخواه دارد واالگواه

شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

ــه  ــت ب ــرح دادخواس ــه ش ــماره ۳64 ب ــنامه ش ــی دارای شناس ــی بندارت ــهناز بابائ ــم  ش  خان
کاســه ۹۹0172۸ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان علیرضــا محمــدی قلعــه ســفیدی  بشناســنامه  12۳2 در تاریــخ ۹۹/10/14 
اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت 
ــه ســفیدی    ش  ــد محمــدی قلع ــرا محمــدی  ش م 10۸0۳51167  ، 2. محم ــه : 1. زه ب
ــره  ــی (، 4. طاه ــر متوف ــی  ش ش ۳64 )همس ــی بندارت ــهناز بابائ م 10۸05۹۳0۳۹ ، ۳. ش
ــردگان  ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(،  متوف ــادر متوف ــی  ش م 12۸22۸0۹۳7 )م ــی  آدریان رضای
ــک  ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ورث
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. 
ــاد  ــف آب ــاف نج ــل اخت ــورای ح ــی دادگاه ش ــعبه 10 حقوق ــس ش ــف رئی 10۹0555/م ال

حصروراثت
 خانــم  نــاز آفریــن کرمــی چمگردانــی دارای شناســنامه شــماره 141۸ بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۹۹0170۸ از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــخ ۹۹/۹/26  ــنامه  21 در تاری ــی بشناس ــی چمگردان ــه کرم ــمت ال ــادروان حش ــه ش داده ک
ــر  ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ــی (  ، 2.  ــر متوف ــوری  ش ش 12۸4554554 )همس ــم کاف ــهین ابراهی ــه : 1. ش ــت ب اس
نــاز آفریــن کرمــی چمگردانــی  ش ش 141۸ )مادرمتوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان 
ــک  ــور را در ی ــت مزب ــی درخواس ــریفات مقدمات ــام تش ــا انج ــک ب ــدارد. این ــری ن ــه دیگ ورث
ــزد او  ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــی دارد ی ــی اعتراض ــر کس ــا ه ــد ت ــی نمای ــی م ــت آگه نوب
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد 

شــد. 10۹0466/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت

  آقــای حمیــد نورمحمــدی نجــف آبادی دارای شناســنامه شــماره 214۳ به شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۹۹01726 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
داده کــه شــادروان عبــاس نورمحمــدی نجــف آبــادی بشناســنامه  202۳۸ در تاریــخ ۸7/2/1۳ 
ــر  ــوم منحص ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم اقامت
ــدی  ــره نورمحم ــادی  ش ش 2141  ، 2. زه ــف آب ــدی نج ــری نورمحم ــه : 1. مه ــت ب اس
ــادی ش م 10۹0۳6۳07۹ ، 4.  ــف آب ــدی نج ــرا نورمحم ــادی ش ش 41 ، ۳. زه ــف آب نج
بتــول نورمحمــدی نجــف آبــادی ش م 10۹1001۳0۸، 5.حمیــد نورمحمــدی نجــف آبــادی 
ش ش 214۳ 6. خدیجــه نورمحمــدی نجــف آبــادی  ش ش 1۹01 ، 7. مهیــن نورمحمــدی 
نجــف آبــادی  ش ش 2142 ، ۸. مهــدی نورمحمــدی نجــف آبــادی  ش ش 240۳۳)فرزنــدان 
متوفــی(،۹ طاهــره صالحــی نجــف آبــادی  ش ش 106  )همســر 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. 10۹26۳۹ /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حصروراثت
 آقــای محمــد ایوبــی نجــف آبــادی  دارای شناســنامه شــماره 17۹02 بــه شــرح دادخواســت 
بــه کاســه ۹۹01۸01 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح 
ــی  ــگاه دائم ــخ ۹۹/10/15 اقامت ــنامه  ۳5۸ در تاری ــی بشناس ــر ایوب ــادروان ناص ــه ش داده ک
خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. محمــد 
ــام  ــی ش م 115۹506711 ، ۳. اله ــارا ایوب ــادی    ش ش 17۹02  ، 2. س ــف آب ــی نج ایوب
ــی ش  ــم ایوب ــی ش م 115۹50۳0۹5 ، 5. مری ــی  ش م 10۹125۸041 ، 4. ســیما ایوب ایوب
ــدارد.  ــه دیگــری ن ــه غیــر از نامبــردگان ورث ــدان متوفــی(، متوفــی ب م 10۹1۳44۳61 )فرزن
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد 
ــخ نشــر آگهــی  ــزد او باشــد از تاری ــی ن ــه از متوف ــا وصیتنام ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی ت
ــف  ــد. 10۹۳142/م ال ــد ش ــی صادرخواه ــم دارد واالگواه ــورا تقدی ــه ش ــاه ب ــک م ــرف ی ظ

ــاد  رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
حصروراثت 

آقــای محمــد حســن حجتــی دارای شناســنامه شــماره 611 بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 
ــح داده  ــن توضی ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ۹۹017۹۹ از ای
کــه شــادروان نفیســه مهدیــه نجــف آبــادی بشناســنامه  511در تاریــخ ۹۹/10/21 اقامتــگاه 
دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. 
ــا حجتــی  ش م 10۸05267۳0 ، ۳. مهســا  ــی   ش م 10۸0112۸04  ، 2. صب ــم حجت مری
ــی  ش ش 611   ــی(، 4. محمــد حســن حجت ــدان متوف ــی  ش م 10۸0۳۳۹۳10 )فرزن حجت
)همســر متوفــی ( ،   5. اشــرف حجتــی ش ش ۸54 )مــادر متوفــی ( 6. حســینعلی مهدیــه 
ــری  ــه دیگ ــردگان ورث ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی ( ، متوف ــدر متوف ــادی ش ش 574 )پ نجــف آب
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 ــا هــر کســی اعتراضــی دارد ی ــد ت نمای
ــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 10۹۳214/م  ــه شــورا تقدی ــاه ب ــک م آگهــی ظــرف ی

الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 
حصروراثت  

ــه کاســه  ــه شــرح دادخواســت ب آقــای محمــد حیــدر پــور دارای شناســنامه شــماره 4۸6 ب
۹۹01۸02 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه 
شــادروان زینــب حیــدر پــور بشناســنامه  5 در تاریــخ ۹۹/7/2 اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود 
زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. محمــد حیــدر پــور  ش 
ش 4۸6 )پــدر متوفــی (  ، 2. زریــن گورویــی  ش ش 54۳  )مــادر 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. 10۹2657/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد 

حصروراثت
ــه شــرح دادخواســت  ــادی دارای شناســنامه شــماره 5۳0 ب ــای محســن عربهــا نجــف آب   آق
ــن  ــوده و چنی ــت نم ــی حصروراث ــت گواه ــن دادگاه درخواس ــه ۹۹01764 از ای ــه کاس ب
ــخ  ــنامه  4۸4 در تاری ــادی بشناس ــف آب ــا نج ــم عربه ــادروان ابوالقاس ــه ش ــح داده ک توضی
ــوم  ــوت آن مرح ــن الف ــه حی ــه ورث ــی گفت ــدرود زندگ ــود را ب ــی خ ــگاه دائم ۹۹/4/25اقامت
منحصــر اســت بــه : 1. محمــد حســین عربهــا ش ش 24۸  ، 2. محســن عربهــا نجــف آبــادی 
ش ش 5۳0  )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. 10۹0155 /م الــف رئیــس شــعبه 

ــاد 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــاف نجــف آب
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

     نماز بخوان تا سوار بر کشتی نوح شوی و با سرعت در مسیر 
کمال حرکت کنی .نماز بخوان تا در معبد گاه متقیان قدم گذاری 
و خود را در معنویات غوطه ور سازی.نماز بخوان تا شامل آیه  

»فاذکرونی اذکرکم وشکرولی وال تکفرون شوی«
 نماز بخوان تا با شوق در مسیر مرگ گام نهی. 

ادامه از صفحه 1
شــهردار نجف آبــاد گفــت: از ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون بیــش از 22هکتارمربــع آســفالت معابــر 
ــار  ــر در کن ــری معاب ــن لکه گی ــزار ت ــه ه ــک ب ــفالت و نزدی ــش آس ــرای روک ــار اج ــی، 16هکت خاک

ــه انجــام شــده اســت. ــر در ســطح مناطــق پنج گان ــار زیرســازی معاب 24هکت
ــادی در صحــن  ــزی نجف آب ــد مغ ــاد محم ــری شــهرداری نجف آب ــگاه خب ــگار پای ــزارش خبرن ــه گ ب
شــورای اســامی شــهر بــا بیــان این مطلــب گفت: ســاخت پنــج مجموعــۀ ورزشــی در ســطح مناطق، 
میــدان و المــان نجف اشــرف، کشــتارگاه صنعتــی، بلــوار کشــاورز، کوچه بــاغ زندگــی، بلــوار آیــت اهلل 
امینــی، فرهنگ ســرای آیــت اهلل عالــم، پــل زندگــی، جایــگاه ســوخت منطقــۀ۳، دفــع و جــذب روان 
آب هــای ســطحی در خیابــان مولــوی و بهســازی خانه هــای علــم و ایثــار در زمــرۀ دیگــر طرح هــای 

عمرانــی شــاخص ســطح شــهر محســوب می شــوند.
مغــزی بــه تــداوم عملیات هــای عمرانــی در موضوعاتــی ماننــد پیاده روســازی،کانیوگذاری و 
جدول گــذاری اشــاره داشــت و بــا اعــام طراحــی پــروژۀ بــاغ بهشــت در محــل فعلــی بــاغ بانــوان و 
پردیــس ســینمایی در فرهنگ ســرای خــارون اضافــه کــرد: تقاطــع غیر هم ســطح شــهدای دانشــجو 
نیــز از دیگــر طرح هــای شــاخص محســوب می شــود کــه علی رغــم توافــق چنــد ســال قبــل بــا وزارت 
ــاد،  ــهرداری نجف آب ــط ش ــی توس ــهیدان حجت ــطح ش ــع غیر هم س ــل تقاط ــازی و تکمی راه و شهرس
ایــن طــرح فعــال نشــده بــود و بــه همیــن دلیــل طــی مذاکــرات و پیگیری هــای متعــدد، ایــن پــروژه 
ــازی  ــای آزادس ــهرداری در بخش ه ــدام ش ــا اق ــان ب ــرار اســت هم زم ــده و ق ــال ش ــر فع ــار دیگ یک ب

حریــم و جابه جایــی تاسیســات، وزارت راه نیــز عملیــات اجرایــی آن را شــروع کنــد.
نظــارت مســتمر بــر طــرح رونــد اجــرای طرح هــای عمرانی مختلــف از طریق تشــکیل منظم جلســات 

هفتگــی یــا برقــراری ارتباط هــای تصویــری، دیگــر مطلب مورد اشــارۀ شــهردار را تشــکیل مــی داد.
تحقق بودجۀ شهرداری با وجود کاهش شدید درآمدها

مغــزی، بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود را بــه تشــریح عملکــرد حــوزۀ درآمــدی ایــن مجموعــه 
ــه و  ــا 10درصــدی مناطــق پنج گان ــا وجــود کســری بودجــۀ 40 ت اختصــاص داد و اعــام داشــت: ب
کاهــش درآمدهــای ســازمان های زیرمجموعــۀ شــهرداری کــه در پــاره ای مــوارد بــه 65درصــد نیــز 
رســیده، بــا مجموعــه اقدامــات انجــام شــده توســط شــهرداری مرکــزی و جــذب اعتبــارات مختلــف، 

ســرجمع بودجــۀ ســالیانه شــهرداری تــا پایــان ۹مــاه ابتدایــی ســال جــاری محقــق شــده اســت.
ــتان  ــی در اس ــتگاه های متول ــت دس ــا محوری ــزوده ب ــی و ارزش اف ــوارض آالیندگ شــهردار از اخــذ ع
اصفهــان و عــوارض گمرکــی و ســوخت توســط دولــت بــه صــورت کشــوری، بــه عنــوان شــاخص ترین 
منابــع درآمــدی جبران کننــده کســری بودجــه نــام بــرد و افــزود: تدویــن و تنظیــم بودجۀ ســال آینده، 
کار بســیار ســخت و پیچیــده ای اســت بــه طوری کــه هزینه هــای عمرانــی مــا حداقــل ۳برابــر شــده و 
در بخــش حقــوق پرســنل نیــز موظــف بــه اعمــال حداقــل 25درصــد رشــد هســتیم ولــی در درآمدها، 

دســت مان تــا حــدود زیــادی بســته اســت.
تاکیــد بــر ارســال الیحــۀ بودجــه بــه صحــن شــورای اســامی شــهر تــا نیمۀ اســفند بــه عنــوان مهلت 
قانونــی تعییــن شــده توســط دولــت، آخریــن مطلــب مــورد اشــاره مغــزی را در نشســت بــا منتخبــان 

مــردم در پارلمــان شــهری را تشــکیل مــی داد.
رشد 20 تا 25درصدی دفترچۀ عوارض در سال1400

مجیــد شــفیعی معــاون شهرســازی شــهرداری نجف آبــاد، دیگــر مســئولی بــود کــه در ایــن جلســه بــه 
تشــریح شــاخص ترین مــوارد مربــوط بــه حــوزۀ عملکــردش پرداخــت. شــفیعی اضافه داشــت: بــا توجه 
بــه مجمــوع شــرایط موجــود، چــاره ای جــز تامیــن بخشــی از بودجــۀ ســال آینــده بــر اســاس اعمــال 
برخــی افزایش هــا در دفترچــۀ عــوارض نداریــم کــه تمامــی ایــن مــوارد، بــا نظــارت و مجوز اســتانداری 

اصفهــان انجــام خواهــد گرفت.
ــف در  ــای مختل ــتانداری و انجــام رایزنی ه ــدد در اس ــه تشــکیل جلســات متع ــاره ب ــا اش ــفیعی ب ش
ایــن خصــوص گفــت: بــا توجــه بــه تعییــن یــک ســقف مشــخص بــرای متوســط ایــن افزایش هــا، 
پیشــنهادمان ایــن بــوده کــه در برخــی مــوارد کــه در قالــب عــوارض بازدارنــده تعریــف شــده اند، در 
بخش هایــی کــه بــا چالش هــای بیشــتری از نظــر لطمــه خــوردن زیبایــی محیط شــهری مواجهیــم، 

افزایــش بیشــتری داشــته باشــیم تــا امــکان بازدارندگــی قوانیــن افزایــش پیــدا کنــد.
ــه  وی در پایــان صحبت هــای خــود اعــام داشــت: مــوارد پیشــنهادی مــا در مرحلــۀ اول بایســتی ب

تاییــد اســتانداری رســیده و در ادامــه در صــورت تصویــب شــورای اســامی شــهر، بــه کمیتــه انطبــاق 
فرمانــداری شهرســتان ارائــه خواهــد شــد.

ساخت پردیس سینمایی نجف آباد با تسهیالت بالعوض
ــاد  ــی و ورزشــی شــهرداری نجف آب ــی، اجتماع ــازمان فرهنگ ــل س ــدی فردوســی مدیرعام محمد مه
دیگــر مدیــری بــود کــه در صحــن شــورای شــهر بــه تشــریح عملکــرد مجموعــۀ تحــت مدیریتــش 
پرداخــت. فردوســی اظهــار داشــت: پیــش از شــیوع کرونــا در اواخــر ســال گذشــته، مقدمــات قانونــی 
مشــارکت بخش خصوصــی در اجــرای پردیــس ســینمایی نجف آبــاد فراهــم شــده بــود ولــی بــا تــداوم 
محدودیت هــا، بخــش خصوصــی از ادامــۀ همکاری هــا منصــرف شــده و شــهرداری به طــور مســتقیم 

بــه موضــوع ورود پیــدا کــرده اســت.
فردوســی از تعطیلــی اکثــر برنامه هــای ســازمان و کاهش شــدید منابــع درآمــدی آن گفت و ادامــه داد: 
طــی تفاهم نامــه ای چهارجانبــه کــه بعــد از پیگیری هــای متعــدد و مســتمر بیــن شــهرداری نجف آباد، 
ــینمایی  ــور س ــازمان ام ــور و س ــای کش ــهرداری ها و دهیاری ه ــازمان ش ــتان، س ــاد اس اداره کل ارش
منعقــد شــده، قــرار اســت پردیــس ســینمایی نجف آبــاد در ضلع غربــی فرهنگ ســرای خــارون بــا ســه 

ســالن مجــزا و ظرفیــت نزدیــک بــه ســیصد نفــر ســاخته و تجهیز شــود.
وی بــه تفاهــم انجــام شــده درخصــوص اختصــاص بیــش از یــک میلیــارد و دویســت میلیــون تومــان 
تســهیات باعــوض بــه ایــن طــرح از ســوی ســازمان ســینمایی در ســه مرحلــه اشــاره کــرد و خاطــر 
ــا همــت واحــد  ــا تکمیــل نقشــه های مــورد نیــاز، مرحلــه عمرانــی کار ب نشــان ســاخت: هم زمــان ب
امانــی شــهرداری شــروع شــده و بــا اتمــام آن مناقصــۀ تامیــن زیرســاخت های فنــی برگزار خواهد شــد.

کاهش محدودیت های جامعۀ هنری نجف آباد
فردوســی، در ادامــه برخــی ســالن های ایجــاد شــده در پردیــس ســینمایی را چنــد منظــوره و قابــل 
اســتفادۀ هنرمنــدان تئاتــر و نمایــش فیلــم دانســت و افــزود: عــاوه بــر ایــن موضــوع کــه بخشــی از 
مشــکات و محدودیت هــای هنرمنــدان شهرســتان در ایــن عرصــه را برطــرف خواهــد کــرد، مجــوز 
راه انــدازی گالــری »شــهر« نیــز در ایــن فضــا اخــذ شــده کــه بــا بهره بــرداری از آن امــکان خوبــی بــرای 

هنرمنــدان رشــته های مختلــف بــرای برگــزاری نمایشــگاه، فراهــم خواهــد شــد.
تقدیــر از همــکاری و همراهــی بســیار خــوب اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجف آبــاد در موضوعــات 
مختلــف و اخــذ مجــوز فعالیــت گالــری »مهــر« در خانــۀ تاریخــی کبیــرزاده دیگــر مطالبــی بــود کــه 
فردوســی بــا تشــریح آن هــا بیــان کــرد: از دیگــر اقداماتــی کــه پــس از ســال ها پیگیــری در هفته هــای 
اخیــر بــه ثمــر نشســته، می تــوان بــه صــدور مجــوز فعالیــت پایــگاه خبــری »خــارون« اشــاره کــرد که 

راه انــدازی کامــل آن می توانــد بــه رونــد اطاع رســانی در ســطح شــهر، کمــک شــایانی بکنــد.
ــا تشــریح گوشــه ای از  ــاد ب مدیــر عامــل ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجف آب
مشــکات خــاص اخــذ مجــوز این نشــریه و ســفرهای متعــدد صــورت گرفته به تهــران و اســتان جهت 
رفــع این گونــه موانــع خاطــر نشــان کــرد: طــی ســفر ســال گذشــتۀ وزیر فرهنــگ و ارشــاد اســامی به 
شهرســتان کــه بــا هــدف افتتــاح رســمی گــذر فرهنــگ و هنــر خــارون انجــام گرفت، دســتور ویــژه ای 
در ایــن خصــوص اخــذ گردیــد کــه ایــن موضــوع بعــد از چندیــن مــاه پیگیــری مســتمر، در نهایــت به 

صــدور مجــوز مــورد نظــر ختم شــد.
همت درآمدی شهرداری، قابل تقدیر است

در پایــان ایــن جلســه، مهنــدس جــواد حجتــی رییــس شــورای اســامی شــهر در ســخنان کوتاهــی 
بــا اشــاره بــه شــرایط اقتصــادی بســیار ســخت حاکــم بــر کشــور و معضــات متعــدد شــهرداری ها در 
تامیــن هزینه هــای جــاری و عمرانــی خاطــر نشــان ســاخت: همــت مجموعــۀ شــهرداری نجف آبــاد 
در تمامــی بخش هــا بــه خصــوص مدیریــت ارشــد آن در موضــوع جبــران کســری بودجــه از محــل 

اعتبــارات ملــی، قابــل تقدیــر اســت.
حجتــی ادامــه داد: در شــرایطی کــه حتــی برخــی کان شــهرهای کشــور، در پرداخــت حقــوق ماهیانۀ 
پرسنل شــان بــا مشــکل مواجــه شــده اند، پرداخــت بــه موقــع حقــوق نیروهــا و فعــال نگــه داشــتن 
ــرای  ــداوم اج ــراه ت ــه هم ــه ب ــق پنج گان ــطح مناط ــذار در س ــاخص و تاثیرگ ــرح ش ــش از 20ط بی

ــود. ــوب می ش ــی محس ــر، کار بزرگ ــزرگ دیگ ــک و ب ــای کوچ پروژه ه
در بخش هــای مختلــف ایــن نشســت، اعضــای شــورای اســامی شــهر نجف آبــاد بــه بیــان نقطه نظرات 

و سواالت شــان در موضوعــات مختلــف پرداختند.


