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شماره 103 

2
برگزاری جلسات خانگی ختم قرآن به همت حوزه علمیه نجف آبادخبرکوتاه     

حجــت االســام مصطفــی حســناتی امــام جمعــه نجــف آبــاد، ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت نمــاز و روزه در مــاه مبــارک 
رمضــان، پیشــنهادی را هــم بــرای برگــزاری جلســات قــرآن بــه صــورت خانگــی مطــرح کــرده اســت.

طبــق ایــن طــرح کــه بــه همــت حــوزه هــای علمیــه خواهــران و بــرادران نجــف آبــاد و تعــدادی از موسســات قرآنــی 
آمــاده شــده، عاقــه منــدان بــه برگــزاری جلســات خانگــی ختــم قــرآن در ایــام مــاه مبــارک رمضــان، امــکان اســتفاده 

از روحانیــون آقــا و خانــم کــه بــه موضوعــات تــاوت، تفســیر و بیــان احــکام مســلط هســتند را خواهنــد داشــت.
بــرای تشــکیل ایــن جلســات کــه بــا رعایــت تمامــی شــیوه نامــه هــای بهداشــتی برگــزار خواهــد شــد، شــماره تمــاس 

۰۹۱۳۵۹۴۴۴۶۰ بــه منظــور هماهنگــی بیشــتر اعــام شــده اســت.

ــه  ــاد ب ــف آب ــتان نج ــامی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره فرهن ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــید  ــامی، س ــاد اس ــگ و ارش ــرت وزارت فرهن ــرآن و عت ــت ق ــی معاون ــط عموم ــل از  رواب نق
فخرالدیــن اســماعیلی بــا اشــاره بــه برگــزاری نوزدهمیــن آزمــون سراســری قــرآن و عتــرت در 
ســال جــاری گفــت: نوزدهمیــن آزمــون سراســری قــرآن و عتــرت کــه بــه دلیــل مشــکات 
و فراهــم نشــدن زیــر ســاخت فنــی بــه تعویــق افتــاده بــود، طــی روزهــای هشــتم تــا دهــم 
اردیبهشــت مصــادف بــا پانزدهــم مــاه مبــارک رمضــان ســالروز میــاد امــام حســن مجتبــی 
)ع( تــا هفدهــم ایــن مــاه بــه صــورت مجــازی برگــزار مــی شــود. ایــن آزمــون قــرار بــود در 
روزهــای ۱۳ تــا ۱۵ اســفند برگــزار شــود و بیــش از ۱۲۰ هــزار نفــر بــرای شــرکت در آزمــون 
ــام آزمــون امســال در ۱۴ رشــته شــامل ترجمــه و مفاهیــم قــرآن  ــام کردنــد. ثبــت ن ثبــت ن
کریــم در دو رشــته ترجمــه ســوره بقــره و تفســیر ســوره بقــره، بخــش معــارف اهــل بیــت )ع( 
در ســه رشــته حفــظ و مفاهیــم نهــج الباغــه، حفــظ و مفاهیــم صحیفــه ســجادیه و ســبک 
زندگــی معصومــان و حفــظ قــرآن کریــم در رشــته هــای حفــظ و مفاهیــم جــزء۳۰، حفــظ 
و مفاهیــم جــزء اول، حفــظ و مفاهیــم ســوره بقــره، حفــظ و مفاهیــم ۵ جــزء اول، حفــظ و 

مفاهیــم ۱۰ جــزء اول، حفــظ و مفاهیــم ۱۵ جــزء اول، حفــظ و مفاهیــم ۲۰ جــزء اول، حفــظ 
و مفاهیــم ۲۵ جــزء اول و حفــظ و مفاهیــم کل قــرآن کریــم اســت. آزمــون قــرآن و عتــرت، 
بــرای حمایــت از برنامــه هــای آموزشــی و تــاش بــرای کارآمــدی و اثربخشــی هرچــه بیشــتر 
ایــن برنامــه هــا یکــی از مأموریــت هــای راهبــردی معاونــت قــرآن و عتــرت بــه شــمار مــی رود. 
برگــزاری منظــم و ســاالنه آزمــون هــای سراســری قــرآن و عتــرت یکــی از اقدامــات مهــم، الزم 
و تأثیرگــذاری اســت کــه در کنــار ســایر حمایــت هــای مــادی و معنــوی، از جملــه فعالیــت 
هــا و برنامــه هــای آموزشــی و مؤسســات و مراکــز قرآنــی سراســر کشــور و بــا هــدف حمایــت و 
بسترســازی هرچــه مطلــوب تــر آمــوزش مفاهیــم قــرآن و معــارف اهــل بیــت )علیهــم الســام( 
ــی کمــی و کیفــی عملکــرد آموزشــی  در سراســر کشــور انجــام مــی شــود. ســنجش و ارزیاب
ــه ویــژه  مؤسســات و مراکــز قرآنــی کشــور و ایجــاد انگیــزه در میــان عمــوم مــردم جامعــه ب
نوجوانــان و جوانــان بــرای فراگیــری معــارف قــرآن و عتــرت، از اهدافــی اســت کــه بــرای ایــن 

آزمــون در نظــر گرفتــه اســت

برگزاری آزمون سراسری قرآن و عترت

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــر،  ــاری هن ــه نقــل از صنــدوق اعتب ــاد ب شهرســتان نجــف آب
پیــرو اطاعیــه هــای قبلــی شــیوه نامــه تخصیــص و پرداخــت 
حــق بیمــه تامیــن اجتماعــی فصــل بهــار ســال۱۴۰۰ )ســهم 
عضــو( بــه اســتحضار بیمــه شــدگان محتــرم صنــدوق 

اعتبــاری هنــر مــی رســاند:
ــازمان  ــام س ــر اع ــرانه درمان)براب ــه وس ــق بیم ــغ ح ۱- مبل
ــه  ــرکارت بیم ــاب هن ــه حس ــتقیماً ب ــی( مس ــن اجتماع تامی

ــد شــد. ــز خواه شــده واری
۲- مشــمولین طــرح، تمامــی بیمــه شــدگانی هســتند کــه تــا 
پایــان اســفندماه ســال ۱۳۹۹ )برابــر اعــام رســمی ســازمان 

تامیــن اجتماعــی( بیمــه ایشــان برقــرار بــوده اســت.
۳- تاریــخ واریــز بــه حســاب هنــرکارت براســاس شــیوه نامــه 

ــد شــد  ــاش خواه ــدور ت ــی المق ــر اســت. حت ــه شــرح زی ب
ــه  ــان ب ــغ حــق بیمــه وســرانه درم قبــل از موعــد مقــرر مبل

ــز شــود. حســاب اعضــا واری
*حق بیمه فروردین حداکثر تا پایان خرداد
*حق بیمه اردیبهشت حداکثر تا پایان تیر

*حق بیمه خرداد حداکثر تا پایان مرداد
ــط،  ــر ضواب ــدگان براب ــه ش ــی بیم ــود تمام ــی ش ــه م توصی
ــبت  ــادی( نس ــق روال ع ــی )طب ــت قانون ــرایط و در مهل ش
ــه پرداخــت حــق بیمــه خــود بــه حســاب  ســازمان تامیــن  ب
اجتماعــی اقــدام نماینــد و از پیگیــری دریافــت کمــک هزینــه 

ــد. ــام شــده خــودداری نماین ــای اع ــت ه ــان مهل ــا پای ت

اطالعیه صندوق اعتباری هنر 

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد جمعــی 
ــا  ــه ب ــز« ک ــی خــط نســتعلیق تبری ــاد در »جشــنواره مل ــدان خوشــنویس نجــف آب از هنرمن
موضــوع »اشــعار اســتاد شــهریار« و بــه همــت ســتاد برگــزاری کنگــره ملــی اســتاد شــهریار 

برگــزار شــده بــود حائــز رتبــه برتــر شــدند .
ســید حســن لــوح موســوی  رئیــس  اداره  فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــا 
اعــام ایــن خبــر  افــزود  بــدون شــک موفقیــت هنرمنــدان خوشــنویس نجــف آبــادی ، بــرای 

بنــده وهمــه ی اهالــی هنــر ، بســیار مســرت بخــش وشــادی آفریــن اســت.
ــوش ذوق و دارای  ــدان خ ــدی از هنرمن ــد احم ــتاد احم ــط اس ــده توس ــام برگزی ــب مق کس
مــدرک درجــه یــک هنــری در زمینــه هنرخوشنویســی موفقیــت ارزشــمند دیگــری درکارنامــه 

هنــری ایشــان و جامعــه خوشنویســان کشــور اســت .
ــاخص  ــدان ش ــان از هنرمن ــرا وثوقی ــریفی و زه ــی ش ــدی، مجتب ــد احم ــان احم ــن می در ای
ــر  ــته تقدی ــل و شایس ــته تجلی ــنواره  شایس ــن جش ــز در ای ــب نی ــه ترتی ــز ب ــتان نی شهرس

ــدند . ــناخته ش ش
اینجانــب ایــن موفقیــت ارزشــمند را بــه همــه  هنرمنــدان و اســاتید خوشــنویس نجــف آبــادی 
ــف و  ــدوارم روح لطی ــم و امی ــی نمای ــرض م ــک ع ــد؛ تبری ــه همــواره خــوش درخشــیده ان ک
ســرزنده هنرمنــدان خوشــنویس ایــن خطــه از ایــران اســامی  همــواره مانــا و مانــدگار باشــد.

ــتعلیق  ــط نس ــدع خ ــای مب ــت تاش ه ــتای گرامیداش ــنواره در راس ــن جش ــت ای ــی اس گفتن
»اســتاد میرعلــی تبریــزی« و پاسداشــت مقــام شــامخ »اســتاد شــهریار« در شــهر تبریــز برگزار 

شــده بــود.

درخشش هنرمندان نجف آبادی در »جشنواره ملی خط نستعلیق تبریز«
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3
خبر کوتاه

شــهردار نجف آبــاد گفــت: احــداث جایــگاه عرضــه ســوخت در منطقــه۳، از خواســته های مهــم و بــه 
حــق مــردم منطقــه محســوب می شــود کــه پیــش از ایــن بــه عنــوان پــروژه مشــارکتی بــا بخــش 
خصوصــی در دســتور کار قــرار داشــت ولــی در حــال حاضــر، شــهرداری اجــرای صفــر تــا صــد آن را 

بــر عهــده گرفته اســت.

ــه انصــراف ســرمایه گذار بخــش خصوصــی از  ــا توجــه ب ــادی گفــت: ب محمــد مغــزی نجف آب
ــه مســاحت ۳هــزار متر مربــع در نزدیکــی میــدان  مشــارکت در ایــن طــرح، قطعــه زمینــی ب
ــن کار اختصــاص پیــدا کــرده و در حــال حاضــر،  ــه ای ــی ب شــهید مدافــع حــرم کمیــل قربان

ــت. ــده اس ــام ش ــتون های آن انج ــیون و س ــرای فونداس ــرداری، اج ــل خاک ب مراح

پرداخت ۸0میلیارد تسهیالت به کشاورزان نجف آباد
در مــاه هــای اخیــر و در قالــب ردیــف هــای مختلــف، نزدیــک بــه  ۸۰ میلیــارد تومــان تســهیات بانکــی در اختیــار جامعــه 

کشــاورزی شهرســتان قــرار گرفتــه اســت.
در بخــش امــور دامــی، پنــج طــرح از محــل بنــد الــف مــاده ۵۲ قانــون الحاقــی بــه بانــک کشــاورزی، در حــال دریافــت ۷۸ 

میلیــارد تومــان تســهیات هســتند.
 در موضــوع »کشــاورز کارت« نیــز ۷۰ کشــاورز شهرســتان بــرای دریافــت ۷۰۰ میلیــون تومــان تســهیات به بانک هــای عامل 
معرفــی شــده انــد. در موضــوع خریــد ســم و کــود نیــز در دو بخــش، در مجمــوع نزدیک بــه ۱ میلیــارد تومان تســهیات بانکی 

بــه متقاضیــان اختصاص داده شــده اســت.

ساخت جایگاه سوخت منطقه3 توسط شهرداری

اولین بــار در نجف آبــاد و بــه عنــوان یکــی از معــدود  شــهردار نجف آبــاد گفــت: بــرای 
ــم  ــع در حری ــی واق ــدی اراض ــند پهنه بن ــم س ــوع تنظی ــور، موض ــان و کش ــتان اصفه ــاط اس نق
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتورکار ق ــی در دس ــتگاه های متول ــر دس ــکاری دیگ ــا هم ــاد ب ــهر نجف آب ش

ــه همــراه شــهرهای  ــادی گفــت: در ســطح کشــور، تنهــا شــهر اصفهــان ب محمــد مغــزی نجف آب
نجف آبــاد، گلدشــت و شاهین شــهر بــه ایــن موضــوع ورود پیــدا کرده انــد و طــی ایــن کار کاربری های 
مختلــف اراضــی اطــراف شــهر ماننــد کشــاورزی، صنعتــی و مســکونی مشــخص خواهــد شــد کــه با 
ایــن اقــدام، عــاوه بــر منظــم شــدن اختصــاص اراضــی بــه فعالیت هــای مختلــف، از بــروز برخــی 
آشــفتگی ها و فعالیــت کاربری هــای مزاحــم یکدیگــر، در یــک محــدوده جلوگیــری خواهــد شــد.

مغــزی بــا اشــاره بــه توقــف جلســات تنظیــم ایــن ســند بــه دلیــل محدودیت هــای 
زیرســاختی  طرح هــای  تعریــف  بــرای  شــهرداری  دســت  شــدن  بــاز  و  کرونایــی 

مشــاور،  شــرکت  گفــت:  پهنه بنــدی  ســند  پایــه  بــر  شــهر  اطــراف  در  عام المنفعــه 
شــرایط،  شــدن  مســاعد  صــورت  در  و  بــرده  جلــو  را  کار  ۴۰درصــد  بــه  نزدیــک 
داشــت. خواهــد  وجــود  ســند  ایــن  نهایــی  تنظیــم  امــکان  جلســه  چنــد  طــی 

ــع  ــه طــرح جام ــم ب ــزی ه ــای خــود گری ــاد در بخــش دیگــری از صحبت ه شــهردار نجف آب
و تفصیلــی شــهر زد و اعــام داشــت: بــه دنبــال ابــاغ طــرح جامــع در ســال ۹۶، بافاصلــه 
ــی  ــد و در برخ ــروع ش ــه ش ــق پنج گان ــطح مناط ــی در س ــرح تفصیل ــن ط ــه و تدوی مطالع
ــا  ــد ب ــن رون ــی ای ــت ول ــرفت داش ــد پیش ــش از ۶۰درص ــز بی ــه۲ نی ــد منطق ــق مانن مناط
توجــه بــه بــروز شــرایط کرونــا، ایــن کار فعــا متوقــف شــده ولــی در صــورت فراهــم شــدن 
ــود. ــدوار ب ــال۱۴۰۰ امی ــان س ــا پای ــی ت ــرح تفصیل ــل ط ــه تکمی ــوان ب ــرایط الزم، می ت ش

پهنه بندی اطراف نجف آباد برای اولین بار

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد طبــق یــک ســنت همیشــگی در دیــداری 
ســرزده از دســتگاه های اداری و اجرایی شهرســتان اینبار از اداره راه و شهرســازی شهرســتان بازدید 
و بــا رئیــس و پرســنل ایــن اداره دیــدار و گفتگــو نمودنــد. مهنــدس راعــی، در ایــن دیــدار بــا تقدیــر 
از فعالیــت پرســنل و رئیــس اداره راه و شهرســازی شهرســتان و کمــک موثــر بــه جامعــه هــدف در 
راســتای تحقــق رویــای اکثــر خانــواده هــای ایرانــی کــه همانــا دریافت ملکیــت بر خانه ای شــخصی 
اســت، تقدیــر و تشــکر کردنــد و در ادامــه بــر ضــرورت گســترش و نحــوه اجــرای طــرح ملی مســکن 

در شهرســتان تاکیــد و تصریــح نمودنــد. ایشــان همچنیــن از پرســنل حاضرخواســتند تــا نســبت به 
گزینــش افــراد واجــد شــرایط جهــت احــراز مســکن ملــی بــا رعایــت دقیــق اصــول اداری و اجرایــی 
نهایــت مراقبــت هــای منطبــق بــر ضوابــط اباغــی را لحــاظ نماینــد تــا کســب ایــن امتیــاز بــرای 
افــراد واجــد شــرایط محقــق گــردد. رئیــس شــورای اداری شهرســتان در ادامــه بــا برشــمردن برخــی 
اولویــت هــای حــوزه راه و شهرســازی شهرســتان بــر ضــرورت پیگیــری مســتمر در تحقق اهــداف و 

برنامــه هــای ایــن اداره تاکیــد و تصریــح نمودند

بازدید فرماندار ویژه شهرستان از اداره راه و شهرسازی
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خبرکوتاه

تحقق 150درصدی بودجه شهرداری در سال99
شــهردار نجف آبــاد گفــت: بودجــه ســال گذشــته شــهرداری نجف آبــاد، بــا وجــود محقــق 
ــا همــت و تــاش شــبانه روزی تمامــی  ــرای برخــی مناطــق، ب نشــدن بودجــه پیش بینــی شــده ب
نیروهــا و جــذب اعتبــارات در شــهرداری مرکــزی، بــه میزان۱۵۰درصــد محقــق گردیــد.

محمــد مغــزی نجف آبــادی در جلســه نــوروزی مدیران شــهرداری با شــورای اســامی شــهر، بــا اعام 
ایــن مطلــب گفــت: خوشــبختانه به برکــت تاش های صــورت گرفته، عمــدۀ تعهدات مالــی مربوط به 
هزینه هــای پرســنلی و قراردادهای پیمانکاران، در ســال گذشــته محقق شــده و بودجــه در نظر گرفته 
شــده برای ســال۱۴۰۰ نیز در مقایســه با وصولی ســال قبل، نزدیک به ۴۰درصد رشــد داشــته اســت.

مغزی با اشــاره به ســهم ۶۸درصدی امور عمرانی در این بودجه، رویه بســیاری از شــهرها را اختصاص 
حداکثــر ۴۰درصــد بودجــه بــه طرح هــای عمرانــی دانســت و اضافه کرد: در ســال۹۹ نســبت بــه ۹۸، 
حــدود ۲۳ درصــد رشــد بودجــه داشــتیم و در ســال۱۴۰۰ بیشــتر شــهرهای کشــور با توجه بــه تورم 
شــدید شــکل گرفتــه، بودجه شــان را بعضــاً تــا دو برابــر نــرخ رشــد نجف آبــاد افزایــش داده انــد ولی ما 
بــا توجــه بــه درآمدهــای قابل دســترس و واقعیــات موجود، میــزان افزایــش بودجه را طراحــی کردیم.

3برابر شدن تولید زباله درپایان سال
مغــزی بخــش دیگــری از ســخنان خــود در صحــن شــورای اســامی شــهر را بــه تشــریح عملکــرد 
ــه  ــور متوســط روزان ــه ط ــه ب ــرد: در شــرایطی ک ــام ک ــف اختصــاص داد و اع ــای مختل معاونت ه
ــال  ــی س ــای پایان ــود، در روزه ــع آوری می ش ــق جم ــطح مناط ــی از س ــماند خانگ ــن پس ۱۳۰ت
ــه تــاش شــبانه روزی  ــا توجــه ب ــه مــرز ۴۰۰تــن نیــز رســید ولــی ب ــوروز، ایــن میــزان ب ــام ن و ای
ــل  ــرایطی قاب ــه، ش ــل توج ــه  قاب ــرف هزین ــهری و ص ــات ش ــای خدم ــیفته نیروه ــد ش و چن
ــتیم. ــوروز داش ــام ن ــی در ای ــی و فرع ــر اصل ــت و روب معاب ــه و رف ــع آوری زبال ــر جم ــول از نظ قب

رســیدن بــه ســرانه ۱۲مترمربعــی فضای ســبز بــه عنــوان میــزان پیش بینــی شــده در 
افــق۱۴۰۰ دیگــر مطلبــی بــود کــه مغــزی بــا تشــریح آن اظهــار داشــت: در روزهــای 
و  شــهدا  گلــزار  ســطح  در  زیتــون  ۸۰۰اصلــه  واکاری  شــاهد  گذشــته  ســال  پایانــی 
کاشــت و توزیــع بیــش از ۲۵هــزار اصلــه درخــت در ســطح مناطــق پنج گانــه بودیــم.

420هزار متر رنگ آمیزی جداول
ــا  ــی ب ــرایط کرونای ــل ش ــه دلی ــه ب ــه ک ــن برنام ــری از ای ــمت دیگ ــاد در قس ــهردار نجف آب ش
ــازی  ــد، زیباس ــزار ش ــی برگ ــان کوتاه ــهرداری و در زم ــران ش ــدودی از مدی ــداد مح ــور تع حض
معابــر و رفــع برخــی نازیبایی هــا را دیگــر اقــدام ویــژه نــوروزی شــهرداری خوانــد و بیــان 
مغازه هــا،  کرکــره  رنگ آمیــزی  ۴۰۰مــورد  جــداول،  رنگ آمیــزی  ۴۲۰هزارمتــر  داشــت: 
ــی  ــزات ترافیک ــم و تجهی ــب عائ ــورد نص ــزار م ــاده، ۶ه ــی عابرپی ــع خط کش ــزار مترمرب ۷۰ه
ــتند. ــده هس ــام ش ــات انج ــه اقدام ــی از جمل ــی و رانندگ ــراغ راهنمای ــه چ ــع ب ــز ۳تقاط و تجهی

رشد 30درصدی صدور پروانه ها
ــدن  ــر ش ــاز و متاث ــاخت و س ــوزه س ــاله ح ــن س ــود چندی ــه رک ــاره ب ــا اش ــادی ب ــزی نجف آب مغ
بیشــتر شــهرداری های کشــور از ایــن مســاله اظهــار داشــت: میــزان صــدور پروانه هــای 
ــی  ــورد در ســال رســیده ول ــرز ۹۰۰م ــه م ــا رشــد ۳۰درصــدی ب ســاختمانی در ســال گذشــته ب
ــل توجهــی دارد. ــۀ قاب ــا آمــار ۱۶۰۰فقــره ای ســال های ۹۱ و ۹۲ هنــوز فاصل ــن میــزان هنــوز ب ای

شــرایط  بــه  توجــه  بــا  نیــز  نــوروزی  برنامه هــای  ویــژه  خصــوص  در  داد:  ادامــه  وی 
مجــازی  فضــای  بســتر  در  برنامه هــا  عمــدۀ  شــده،  اعــام  محدودیت هــای  و  کرونایــی 
کامــل  رعایــت  بــا  اقدامــات،  از  محــدودی  بخــش  و  شــد  اجــرا  و  برنامه ریــزی 
شــیوه نامه های بهداشــتی و در زمــان و مــکان محــدود بــه شــکل حضــوری انجــام گرفــت.

اجرای 495هزار مترمربع آسفالت در نجف آباد
مغــزی در قســمت انتهایــی گــزارش خود، بهســازی و آســفالت معابر را یکــی از اولویت هــای مجموعه 
مدیریــت شــهری و جــزء خواســته های بــه حــق مــردم دانســت و گفــت: بــا توجــه بــه تخصیــص 
۴۰میلیــارد تومــان بــه آســفالت در بودجــه ســال۹۹، طــی ایــن مــدت نزدیک بــه ۴۹۵هــزار مترمربع 
ــه  ــع ب ــزار مترمرب ــزان ۱۸۵ه ــن می ــه از ای ــه ک ــه انجــام گرفت آســفالت در ســطح مناطــق پنج گان
ــوده اســت. ــر خاکــی ب ــب زیرســازی و آســفالت معاب ــع در قال شــکل روکــش و ۳۱۰هــزار مترمرب

ــخن  ــرح س ــن ط ــهر در ای ــی ش ــی و فرع ــر خاک ــه معاب ــژه ب ــه وی ــاد از توج ــهردار نجف آب ش
ــان  ــه داد: هم زم ــه۵ ادام ــه منطق ــفالت ب ــهم آس ــترین س ــاص بیش ــه اختص ــاره ب ــا اش ــت و ب گف
ــطح  ــم س ــروژه مه ــود، ۲۶پ ــراه ب ــری هم ــن لکه گی ــام ۱۲۵۰ت ــا انج ــه ب ــفالت ک ــوع آس ــا موض ب
ــهر  ــت ش ــه و یکنواخ ــعه عادالن ــزوم توس ــهر و ل ــاز ش ــا، نی ــاس اولویت ه ــر اس ــه ب ــز ک ــهر نی ش
جانمایــی شــده اند، طبــق برنامــه زمان بنــدی در نظــر گرفتــه شــده پیشــرفت داشــته اند.

تقدیر منتخبان مردم در شورا از زحمات شهرداری
بخــش پایانــی ایــن جلســه، بــه تشــریح نقطــه نظــرات اعضــای شــورای اســامی شــهر 
ــکل  ــه ش ــر ب ــن نف ــوان اولی ــه عن ــان ب ــدی حاج صادقی ــی آن مه ــه ط ــت ک ــاص داش اختص
ویــژه از زحمــات و تاش هــای نیروهــای خدمــات شــهری در موضــوع جمــع آوری زبالــه 
ــا توجــه  ــز ب ــوروزی نی ــای ن ــژه برنامه ه ــت: در بخــش وی ــرد و گف ــر ک ــر تقدی ــت و روب معاب و رف
بــه محدودیت هــای بهداشــتی، شــاهد خاقیــت قابــل تقدیــری در ارائــه برنامه هــا بودیــم.

مجتبــی گــودرزی نیــز بــا تشــکر از زحمــات و تاش هــای تمامــی نیروهــا و مدیــران شــهرداری بیان 
داشــت: در شــرایطی که بســیاری شــهرها و حتی کان شــهرها با کســری قابل توجه بودجه ســالیانه 
مواجــه هســتند، رشــد ۵۰درصــدی تحقــق بودجــه ســالیانه شــهرداری نجف آبــاد، قابل تقدیر اســت.

محمد حســن آســیابانی دیگــر عضــو شــورای اســامی شــهر بــود کــه خاطر نشــان کــرد: مــردم مثل 
همیشــه قــدردان تاش هــای انجــام شــده هســتند و حتــی در بیــان انتقادات شــان، ابتــدا از مجموعه 
اقدامــات عمرانــی و فرهنگی که بســیار روحیه بخش و امیدآفرین نیز هســت، تقدیر و تشــکر می کنند.

محمــد منتظــری نیــز گفــت: برخــاف بســیاری شــهرداری ها کــه ماه هــای پایانــی را بــا 
نوعــی رکــود و انفعــال پشــت ســر می گذارنــد، در نجف آبــاد شــاهد تشــدید فعالیت هــا 
و پیگیــری مســتمر در جهــت بــه ثمــر رســیدن پروژه هــای در دســت اجــرا هســتیم.

محســن پوراســماعیلی هــم در ادامــه ایــن نشســت، نظافــت عمومــی مناطــق مختلــف شــهر در ایام 
ــی و زیرســاختی نیــز  ــزود: در موضــوع اجــرای طرح هــای عمران ــد و اف ــر خوان ــل تقدی ــوروز را قاب ن
شــاهد اقدامــات بســیار خوبــی بوده ایــم کــه امیدواریــم در ماه هــای آینــده نیــز ادامــه پیــدا کنــد.

ــود کــه در خصــوص عملکــرد  عیدی محمــد طرقــی دیگــر منتخــب مــردم در پارلمــان شــهری ب
شــهرداری اظهــار داشــت: بــه طــور قطــع مــردم قــدردان ایــن تاش هــا و زحمــات بــوده و خواهنــد 
بــود و امیدواریــم بــرکات الهــی نیــز شــامل زندگــی تمامی زحمت کشــان مجموعه شــهرداری باشــد.

ــت  ــن نشس ــه در ای ــود ک ــی ب ــن کس ــهر آخری ــامی ش ــورای اس ــس ش ــی ریی ــواد حجت ج
بــه بیــان نقطه نظــرات خــود پرداخــت. حجتــی بــر اطاع رســانی هــر چــه بیشــتر و 
ــه  ــت: مجموع ــان داش ــرد و بی ــد ک ــهر تاکی ــطح ش ــه در س ــام گرفت ــای انج ــر از تاش ه بهت
ایــن اقدامــات و خدمــات، ضمــن تقویــت روحیــه نشــاط و امیــد در بیــن اقشــار مختلــف 
می کنــد. خوش بیــن  خدمت گــزار  مســئوالن  و  نظــام  مجموعــه  بــه  را  آن هــا  مــردم، 

تحقق 150درصدی بودجه شهرداری در سال گذشته

                    ثبت 3میلیارد وقف جدید در نجف آباد
ــه تجــاری  ــر مربعــی و۶ رقب ــزار مت ــن ه ــف زمی ــاد گفت:وق ــه شهرســتان نجــف آب ــور خیری ــاف و ام  رییــس اداره اوق
ــار وقــف زمیــن ۱۵۰ متــر  ــم در کن ــه عال ــرای مســجد و خان ــارد تومــان ب ــه ارزش دو و نیــم میلی توســط ســلیمانی ب
ــم آل محمــد،  ــی عصــر و قائ ــرای توســعه مســجد ول ــان ب ــون توم ــه ارزش ۴۵۰میلی ــی ب ــه حجت ــی توســط رباب مربع

ــای شهرســتان هســتند. ــف ه ــن وق جدیدتری
ــه ثبــت ایــن موقوفــات در قالــب طــرح آرامــش بهــاری ۱۴۰۰ ادامــه داد:  ــا اشــاره ب حجــت االســام رضــا صادقــی ب
امامــزاده شــمس الدیــن محمــد علویجــه و ســاره مریــم جــوزدان میزبــان اجــرای ایــن طــرح بــوده انــد و در ایــن ایــام 
۲۰۰ لیتــر مــواد ضــد عفونــی کننــده و ۲۰۰ لیتــر مــواد شــوینده بیــن زائــران توزیــع شــده اســت. صادقــی در پایــان 

گفــت: مراحــل ثبــت ۳ وقــف دیگــر نیــز کــه در ایــن ایــام انجــام شــده انــد، در دســت انجــام اســت.
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انفجار پراید در گلدشت

اقــدام غیراصولــی و ناایمــن در پــر کــردن مخــزن گاز LPG خــودرو ســواری پرایــد در خیابــان طالقانــی بــا اســتفاده از 

ســیلندر گاز مایــع باعــث انفجــار و رخــداد آتــش ســوزی در گلدشــت شــد.

شــریف عرشــی مســئول آتــش نشــانی گلدشــت گفته:آتــش نشــانان ایســتگاه گلدشــت بافاصلــه در محــل حاضــر و 

اقــدام بــه مهــار و اطفــاء حریــق کردنــد. در ایــن حادثــه خــودرو پرایــد بــه شــدت آســیب دیــد امــا حادثــه جانــی در 

پــی نداشــت.

ــدون  ــه ب ــاخته ک ــی و س ــپ آب طراح ــک پم ــور ی ــار در کش ــرای اولین ب ــاد، ب در نجف آب
ــد. ــال ده ــر انتق ــا مت ــا ده ه ــم، ت ــل تنظی ــار قاب ــا فش ــوان آب را ب ــرق، می ت ــتفاده از ب اس

ــرخ  ــروی چ ــا نی ــیده، ب ــمی رس ــت رس ــه ثب ــز ب ــراع نی ــک اخت ــب ی ــه در قال ــپ ک ــن پم ای
موتورســیکلت یــا خــودرو و بــدون نیــاز بــه انــرژی بــرق، آب را بــه راحتــی تــا ۳۵متــر ارتفــاع 
ــرد دارد. ــز کارب ــرای دیگــر مصــارف نی ــد، ب ــه ایجــاد می کن ــی ک ــا فشــار باالی ــال داده و ب انتق

ــر روی موتورســیکلت ســوار شــده و غلطــک  ــا ۱۵دقیقــه ب پمــپ ســاخته شــده، ظــرف ۵ ت
آن بــه چــرخ عقــب موتــور چســبیده و بــه محــض روشــن شــدن موتــور و انتقــال قــدرت بــه 

ــد. ــروع می کن ــاژ را ش ــرخ، کار پمپ چ
ــور آن اشــاره کــرد کــه  ــه رادیات ــوان ب ــرای ایــن پمــپ، می ت ــات پیش بینــی شــده ب از  امکان
هم زمــان بــا پمپــاژ آب، مقــدار مشــخص و کنترل شــده ای آب را بــه ســیلندر موتــور پاشــش 

می کنــد تــا در صــورت اســتفاده طوالنــی مــدت، موتــور داغ نکنــد.
ــیکلت  ــده موتورس ــت جبعه دن ــور و وضعی ــاس دورموت ــر اس ــی، ب ــار آب خروج ــزان و فش می

ــم اســت. ــل تنظی قاب
ــده،  ــروع ش ــت ش ــی اس ــه آن مدت ــه عرض ــپ ک ــن پم ــای ای ــن  آزمایش ه ــی از آخری در یک
منبعــی ۱۰هــزار لیتــری ظــرف حــدود ۴ســاعت به طــور کامــل تخلیــه شــده و تنهــا ۳ لیتــر 

بنزیــن مصــرف شــده اســت.

ســازندگان ایــن پمــپ اعــام کرده انــد کــه نــوع خودرویــی ایــن وســیله را هــم طراحی کرده انــد 
ــا ایجــاد برخــی شــرایط، چــرخ عقــب )یــا  کــه در آن پمــپ، داخــل زمیــن قــرار گرفتــه و ب

جلــو در نــوع دیفرانســیل جلــو( بــا غلطــک پمــپ درگیــر شــده و آن را فعــال می کنــد.

محمدمغــزی نجــف آبــادی شــهردار نجــف آبــاد در دفتــر خویــش میزبــان  هیئــت مدیــره شــهرک 
صنعتــی نجــف آبــاد یک)پلیــس راه( بــود.

مهنــدس جــواد حجتــی رییــس شــورای اســامی شــهرنجف آبــاد، ابراهیــم رضایــی مدیــر ارتباطات 
و اموربیــن الملــل شــهرداری، ســید رســول صــدری مدیرعامــل شــهرک صنعتــی نجــف آبــاد یــک ، 
دکتــر امیــن شــرفی رییــس خانــه صنعــت معــدن و تجــارت و عضــو هیئــت مدیره شــهرک صنعتی 

یــک و معینیــان از تولیــد کننــدگان صنعتــی نیــزدر ایــن جلســه حضور داشــتند.
در ایــن جلســه ضمــن تشــکر از مدیریــت شــهری در خصــوص اجــرای پــروژه هــای عمرانــی ، 
زیباســازی شــهری، نظافــت و پاکیزگــی شــهری ، اهتمــام در ایجــاد ورودی هــای مطلــوب برای 
ــن زحمــات هســتیم  ــدردان ای ــه شــرایط خــاص اقتصــادی ق ــا توجــه ب ــوان شــد ب شــهر عن
ــل  ــای تعطی ــی روزه ــا و حت ــرما و گرم ــرف در س ــف اش ــدان نج ــان و می ــال الم ــوان مث بعن

همچنــان پویــا و فعــال اســت .
ــهرک  ــاد و ش ــف آب ــهرداری نج ــترک ش ــث مش ــی و مباح ــوارد تعامل ــون م ــه پیرام در ادام
ــاد یــک در  ــاد یــک بحــث و تبــادل نظــر شــد. شــهرک صنعتــی نجــف آب صنعتــی نجــف آب
ــار تاســیس  ــه وســعت ۸۱ هکت ــی ب ــری غــرب اصفهــان در ســال ۱۳۵۹ در زمین ۳۰ کیلومت
شــد. ایــن شــهرک پــس از حــدود ۴ دهــه فعالیــت بــا داشــتن بیــش از ۱۵۰ واحــد تولیــدی ، 

ــه ۵۰۰۰ نفــر را فراهــم کــرده اســت. صنعتــی و خدماتــی ، زمینــه اشــتغال نزدیــک ب

ساخت پمپ آب سیار و غیربرقی در نجف آباد

جلسـه با هیئت مدیره شهرک صنعتی نجف آباد یک

ــرا  ــاه رمضــان حــوزه حضــرت فاطمــه زه ــت الهــی ،م ــاه ضیاف ــک شــدن م ــه نزدی باتوجــه ب
ســام اهلل علیهــا باهمــکاری حــوزه امــام ســجاد علیــه الســام اقــدام بــه تهیــه وتوزیــع ۱۸۶ 
بســته معیشــتی بیــن نیازمنــدان نمــود .فرمانــده حــوزه حضــرت فاطمــه زهــرا ســام اهلل گفــت: 
ــی۲ بســته، رب،  ــج، عــدس. نخود.لوبیا.مــاش، ماکارون ایــن بســته هــای معیشــتی شــامل) برن
خرمــا، شــکر، روغــن، مــرغ، تخــم مــرغ( بــوده کــه بــا کمــک خیریــن تهیــه و بیــن نیازمنــدان 

واقعــی توزیــع گردیــد. 

رزمایش کمک مومنانه در آستانه ماه مبارک رمضان
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                                                                                       موقوفات جالب یک مسجد در نجف آبادخبرکوتاه

فضــل اهلل خلیلــی پژوهشــگر تاریــخ شــفاهی نجــف آبــاد، در بخشــی از کتــاب »مقدمــه ای بــر تاریــخ و فرهنــگ مــردم نجــف 
آبــاد«، تعــدادی از موقوفــات مســجد بــازار نجــف آبــاد را چنیــن شــرح داده اســت:  اجــاره یکــی از مغــازه هــای مســجد بــرای 
حقــوق متولــی مســجد در نظــر گرفتــه شــده اســت.   اجــاره مغــازه دومــی را بــه عنــوان حقــوق امــام جماعــت مســجد در نظر 
گرفتــه انــد.  مغــازه ســومی وقــف هزینــه لــوازم روشــنایی و روغــن چــراغ مســجد گردیــده اســت.  عوایــد مغــازه چهارمــی را 
بــرای خریــد فــرش و گلیــم مســجد در کنــار نــو و کهنــه کــردن آنهــا در نظــر گرفتــه انــد.  آخریــن و جالــب ترین مــورد وقف، 
مغــازه ای اســت کــه در آمــد آن مــی بایســتی خــرج آب و یخ گــردد تا نمازگــزاران و مســلمین در تابســتان بتوانند از آب ســالم 
و ســرد برخــوردار گردنــد. عــاوه بــر اینهــا ســنگ نوشــته ای بــر دیــوار مســجد نیــز نصــب شــده کــه شــخصی بــه نــام حاجی 
محمــد علــی )فرزنــد مرحــوم آقــا احمــد نجــف آبــادی( در ســال ۱۳۰۵ ق دو بــاب مغــازه را در بــازار وقف مســجد نموده اســت.

ْحَمِن الَرِّحیِم« » بِْسِم اهلَلّ الَرّ
ــٌۀ  ــًدی َوَرْحَم ــُدورِ َوُه ــی الصُّ ــا فِ ــَفاء لَّم ــْم َوِش ــن رَّبُّک ــٌۀ ّم ْوِعَظ ــم مَّ ــْد َجاءتُْک ــاُس َق ــا النَّ َُّه ــا أَی »یَ

ــریفه ۵۷( ــه ش ــس، آی ــه یون ــوره مبارک ــَن«    )س لّلُْمْؤِمِنی
معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد در گفتگــو بــا تنــی چنــد از معتمدیــن، 
متنفذیــن و محتشــمین شهرســتان بیــان داشــتند: »متاســفانه امــروز بــا گذشــت قریــب بــه ۱۵ ماه 
پــس از بــروز و ظهــور بیمــاری پاندمیــک کرونــا در جوامــع جهانــی و کشــور عزیزمــان، هنــوز شــاهد 
ترکتــازی ایــن بیمــاری نحــس و نامبــارک هســتیم. بیمــاری مرمــوز و ذو ابعــادی که توانســته اســت 
بــا جهــش هــای متوالــی و دگردیــس هــای بنیادیــن چهــره خــود را روز بــه روز تغییــر دهــد تــا بدان 
حــد کــه گاهــا در مراجــع علمــی تبییــن مــی گــردد کــه واکســن هــای جــاری در جوامع جهانــی از 
اثربخشــی بــر ویــروس هــای جهــش یافتــه عاجزانــه وا مــی ماننــد، و افــراد دریافــت کننــده واکســن 
همچــون افــراد فاقــد دریافــت آن در معــرض یکســان واگیــری ایــن بیمــاری قــرار دارنــد. بــی تردیــد 
همــه شــما آگاه هســتید بیمــاری کوییــد ۱۹ کــه در ابتــدا بــا عنــوان کرونــا در محافل علمــی مطرح 
گردیــد، همینــک بــه مــدد فتوتیــپ و ژنوتیــپ هــای حاصــل از جهــش هــای متوالــی بــا عناوینــی 
همچــون: کرونــا انگلیســی، کرونــا آفریقــای جنوبــی، کرونــای برزیلــی و ... موســوم گردیــده و طیــف 
گســترده ای از رویکردهــای ژنتیکــی متمایــزی از خــود  بــر اســاس افزایــش دانــش بــه مــدد گــذر 
زمــان هویــدا مــی ســازد. در ایــن مــدت کــه همــگان و ســایر جوامــع از تاخــت و تــاز وحشــیانه ایــن 
ویــروس بســیار ُخــرد در امــان نمانــده انــد و تنــوع اخبــار متنــوع و مختلــف منتشــر شــده از مجامــع 
ممتــاز علمــی، گواهــی متقــن بــر ایــن موضــوع اســت؛ ایــن میهمــان ناخوانــده اوایــل هــزاره ســوم 
میــادی در همــه بــاد اعــم از توســعه یافتــه، درحــال توســعه و حتــی در کشــورهای عقــب مانــده 
بــه صــورت یــک الگــوی اپیدمیولــوژی رنــدوم در حــال نشــو و نمــا مــی باشــد. امــا آنچــه در مقابله و 
پیشــگیری در برابــر ایــن بیمــاری پلیــد بــه قطع بــرای محققــان و پژوهشــگران در اقصا نقــاط جهان 
مبیــن و مبــرز اســت وجــود رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی ثبــت شــده بــر مبنــای خــود مراقبتی 

مســتمر و در قالــب ترفندهایــی نظیر:
۱( اســتمرار و اصــرار موکــد بــر بهــره منــدی از دو ماســک بــه صــورت ترکیــب در هنــگام تــردد های 

ــارج از منزل. خ
۲( رعایت موکد فاصله گذاری اجتماعی در تمامی سطوح تبادالت اجتماعی.

۳( شستشوی مستمر دست و صورت با مواد میکروب زدا، باالخص آب و صابون.
۴( پرهیز از ترددهای غیر ضروری در مراکز، میادین، معابر و ... پرجمعیت.

۵( اصــرار موکــد بــر ممانعــت از خــروج همــگان از منــازل در طــول دوره قرنطینــه عمومــی از منازل، 
مســاکن و اقامتــگاه هــا و بهــره منــدی گســترده تــر از ارتباطــات مجــازی و از راه دور بــه دلیل کاهش 

زنجیــره انتقــال بیماری.
۶( عــدم پذیــرش محتواهــای فاقــد اصالــت منبــع در مــورد اخبــار کرونایــی و موضوعات وابســته چه 

در منطقــه یــا اســتان و یا کشــور.
۷( اجتنــاب مصــرح از ارســال محتواهــای فاقــد صحــت، اصالــت و درایــت کــه از ســوی منابع ضعیف 
و یــا مغــرض صــورت مــی پذیــرد و مقابلــه بــا هرگونــه تشــویش اذهــان عمومــی و امنیــت روانــی 

اجتماعی.
۸( پیگیــری دامنــه دار اخبــار مســتند تنهــا از طریــق مراجــع موثــق و روابــط عمومــی فرمانــداری 

ویــژه شهرســتان و دبیــر ســتاد ملــی مدیــرت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا.
۹( کاهــش حضــور کارکنــان دســتگاه هــای اداری و اجرایــی بــا توجــه بــه ابــاغ مقامــات مافــوق بــه 
خصــوص بهــره منــدی کارکنــان دارای بیمــاری زمینــه ای در انجــام امــور محولــه جــاری و روزانــه 

اداری از طریــق شــیوه هدفمنــد دور کاری.
۱۰( تعطیلــی ۱۰ روزه مراکــز خریــد، اصنــاف، رســتوران هــا، پــارک هــا، تفرجــگاه هــا و مشــاغل 

شــامل گــروه هــای ۲و ۳و ۴ مطابــق بــا آییــن نامــه شــهرهای قرمــز.
۱۱( تعطیلی دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی، مدارس، حوزه های علمیه، نمازهای جماعت و جمعه.

۱۲( اجــرای طــرح منــع تــردد خودروهــای شــخصی از ســاعت ۲۲ لغایــت ۳ صبــح روز بعــد در معابر 
عمومــی و خیابــان هــا و اعمــال قانــون بــرای افــراد خاطی.

۱۳( اجــرای ممنوعیــت طــرح طــرد خودروهــای غیــر بومــی و اعمــال جرائم پیــش بینی شــده برای 
افــراد قانــون گریز.«

ایشــان در ادامــه بــا بیــان گوشــه هایــی از رخدادهــای منطقــه ای و اســتانی کــه بــه دلیــل عــدم 
اســتمرار و بــی توجهــی کاذب و فاقــد هــدف بــه اصــل خــود مراقبتــی و ضعــف بنیادیــن در توســعه 
فرهنــگ مستحســن خــود مراقبتــی و تکلیــف مبــرز ســایر ابناء بشــر نســبت به هــم نوعــان خصوصا 
در ابعــاد ســامت عمومــی و ســواد ســامت اشــاره نمودنــد و افزودنــد: »از ســوی دیگــر مســئولیتی 
کــه از ایــن ناحیــه از ســوی جامعــه بــر دوش اعضــای جامعــه متبــادر اســت و بلعکــس حقوقــی کــه 

ســوی جامعــه نســبت بــه ســایر اعضــاء محــق مــی باشــد، بســیار در خــور تامــل و توجــه اســت.«
رئیــس شــورای اداری شهرســتان ضمــن گایــه از عــدم همــکاری گــروه های بســیار کوچــک و قلیل 
از جامعــه کــه نســبت بــه رعایــت پروتــکل هــای مصــوب بهداشــتی از حساســیت خــاص برخــوردار 
نیســتند، از عمــوم جامعــه بــه ویــژه اصناف تقدیــر و تشــکر نمودند. معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه 
شهرســتان در پیونــد بــا رویکــرد مســئولین، برتامــل موثــر مــردم و مســئوالن و نیروهــای اداری و 

اجرایــی در شهرســتان تاکیــد نمودنــد و بــر اجــرای رونــد موثــر فرهنگ ســازی متعالــی در محوریت 
بــا افزایــش ســواد ســامت و توســعه منطبــق بــر ضوابط جــاری چرخــه ســامت عمومی بــه صورت 
مبســوط تبییــن موضــوع نمودنــد و بــا اشــاره بــه مشــخصات و بــازه های ســه خیــز گذشــته بیماری 
کرونــا در شهرســتان و اســتان پهنــاور اصفهــان، بیــان داشــتند: »مــع االســف خیــز چهــارم بــا توجه 
بــه داده هــای آمــاری، پیــش بینــی هــا و نتایــج رصد شــده تاکنــون تتبــع نگــران کننــده ای را مبرز 
ســاخته اســت و در صــورت عــدم همــکاری خــود خواســته همگان بــا مســئوالن محتــرم و ایثارگران 
ســتاد مدیریــت مقابلــه و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا در ســطوح مختلــف شهرســتانی، اســتانی و 
ملــی مــی توانــد بــه وقــوع رخــداد هــای فاجعــه بــار و مهلــک منجــر گــردد کــه در پیونــد بــا ایــن 
موضــوع اصــل متعالــی مدیریــت جهــادی و اجــرای رویکــرد ممــدوح »امــر بــه معــروف و نهــی از 
منکــر ســامت« بــه گونــه ای اثــر بخــش و عــاری از هرگونــه تخاصــم، مجادلــه و یــا تعــارض و تنهــا 
بــا رعایــت ُمــِر قانــون و خصوصــا در تعامــل بــا مســئوالن ارشــد قضایــی، نظــام، انتظامی و بهداشــتی 
مــی توانــد بــه عنــوان اقدامــی راهبــردی، کامــا ضــروری و بــا اهمیــت میــزان خســارت خیــز چهارم 

بیمــاری کرونــا را محــدود ســازد.
رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان در انتهــای ســخنان خویــش بــا تصریح مصــرح و موکد بــر رعایت 
شــیوه نامــه هــای بهداشــتی مصــوب و همــکاری بــا نیروهــای خــادم در زمینــه اجــرای پروتــکل 
هــای بهداشــتی از هــم شهرســتانی هــای گرامی باالخــص پزشــکان، پرســتاران، کادر درمــان، عوامل 
ــاری هــا، نیروهــای انتظامــی و ناحیــه  ــر نیروهــای خدمتگــزار شــهرداری هــا، دهی ــی نظی خدمات
مقاومــت بســیج، مراجــع و کارکنــان زحمتکــش قضایــی، جمعیــت ایثارگــر هــال احمــر، بازرســان 
محتــرم اصنــاف و پرســنل اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان، ســایر پیشــه وران، صنــوف و 
اتحادیــه هــا، ســتاد مردمــی مقابلــه و مدیریــت بیمــاری کرونــا و کارکنــان محتــرم فرمانــداری و ... 
تقدیــر و تشــکر نمودنــد و بــرای ایشــان در تحقــق اهــداف عالیــه و در امــان مانــدن از ایــن بیمــاری 
منحــوس و نامیمــون آرزوی توفیــق و ســامتی روز افــزون از درگاه الیــزال الهــی مســئلت نمودنــد.

خود مراقبتی بهترین راهبرد پیشگیری از بیماری پاندمیک کروناست
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7
خبر کوتاه اولین دانشجوی شهید نجف آباد

 شــهید عبــاس صالحــی، در اولیــن روز اســفند ســال۳۳ در خانــواده ای متعهــد و مذهبــی بــه دنیــا آمــد. بــا اســتعداد 
فوق العــاده ای کــه داشــت، مــدارج تحصیلــی را بــه ســرعت پشــت ســر گذاشــت و در رشــته طبیعــی دانشــگاه شــیراز 

پذیرفتــه شــد.
ــود و فرایــض  ــع ب ــازه شــیرینی پزی هــم کار می کــرد، بســیار وقت شــناس، دلســوز و قان ــار درس، در مغ او کــه در کن
دینــی را بــا عشــق و عاقــۀ خاصــی انجــام مــی داد. بعــد از پیــروزی انقــاب، در قالــب گــروه اعزامــی شــهید محمــد 
منتظــری، بــرای دیــدن آموزش هــای نظامــی راهــی لبنــان شــد و بــه محــض شــروع دفاع مقــدس، راهــی جبهــۀ آبــادان 
شــد و در نهایــت در ۱۸ دی ۵۹ در ۲۶ ســالگی بــه شــهادت رســید و پیکــرش حــدود دو ســال و نیــم بعــد در نجف آبــاد 

تشــییع و خاکســپاری شــد.

برخی از مشاغل سنتی نجف آباد

نقشه کشی قالی نخ تابی

سماور سازی عطاری

رنگرزی ساخت دسته بیل

قیچی سازی خومه فروشی

دلوسازی مسگری
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

                                به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان سخنی با خوانندگان
بــوی دعــا در کوچــه پــس کوچــه هــای شــهر مــی پیچــد و فصلــی نــو آغــاز 
مــی شــود، ماهــی سرشــار از بــاران مغفــرت بــا نیایــش لحظــه هــای افطــار و 
ــوی خــوش قــرآن. درهــای رحمــت  ــاب ســحر و ب ــا زمزمــه هــای لحظــات ن ب
گشــوده شــده، فصــل آشــنایی اســت و بــاران عفــو و بخشــایش خداونــد مــی 
ــز مــی کنــد. عطــر مناجــات  ــد ســینه هــا را لبری ــارد و نســیم لطــف خداون ب
بنــده و معبــود همــه فضــا را پــر کــرده، فرشــتگان الهــی گروه گــروه از آســمان 
فــرود مــی آینــد.  مــاه مبــارک رمضــان، مــاه میهمانــی خــدا، مــاه خوبــی هــا، 
مــاه شــب هــای قــدر، مــاه دعــا و نیایــش بــر شــما مهمانــان خداونــد مبــارک.

در این ماه برایتان قبولی طاعات و عبادات را آرزومندیم. 

فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد - معاونت اجتماعی

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور معــاون برنامــه ریــزی 
و توســعه فرمانــدار، روســای اداره هــای صمــت، امــور مالیاتــی، جهــاد کشــاورزی، کار، رفــاه و 
امــور اجتماعــی، تامیــن اجتماعــی، اتــاق اصنــاف، اتــاق بازرگانــی، خانــه صنعــت، بانــک ملــی و 
ســایر مســئوالن مدعــو ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد شهرســتان در فرمانــداری برگــزار 
گردیــد. در ایــن جلســه آقــای مهنــدس راعــی، از مســئوالن کــه موفــق گردیــده انــد برنامــه 
هــای راهبــردی خــود بــا محوریــت تحقــق شــعار »تولیــد، پشــتیبانی هــا، مانــع زدایــی هــا«، 
ــد و  ــر کردن ــد، تقدی ــدار منعکــس نماین ــزی و توســعه فرمان ــه ری ــاون برنام ــه مع ــل و ب تکمی
در ادامــه بــرای همــگان آرزوی توفیــق بهــره بــرداری موثــر از ایــام سرشــار از معنویــت مــاه 
ــتند  ــون نتوانس ــه تاکن ــتان ک ــورای اداری شهرس ــاء ش ــد و از اعض ــان را نمودن ــارک رمض مب
مطالــب خــود را جمــع بنــدی و ارائــه نماینــد، خواســتند حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز 
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ محتواهــای تدویــن شــده خــود را بــه خانــم هاشــمی معــاون برنامــه ریــزی و 
توســعه فرمانــداری منعکــس نماینــد. رئیــس شــورای اداری شهرســتان، بــار دیگــر از حــذف 
ــه  ــئوالنی ک ــی و مس ــای طای ــا امضاه ــع ب ــورد قاط ــان برخ ــد و همزم ــای زائ ــیون ه کمیس
حاضــر بــه پاســخگویی مســتند و صریــح بــر مبنــای ضوابــط جــاری بــه متقاضیــان نیســتند، 
خبردادنــد و افزودنــد: بــه لحــاظ بهبــود رونــد پیگیــری درخواســت هــای متقاضیــان در اقصــا 
ــات  ــد مقام ــد موک ــح و تاکی ــاد و تصری ــریعتمدار نجــف آب ــتان ش ــاط، باالخــص در شهرس نق

ــع؛  ــان صنای ــص صاحب ــد باالخ ــه تولی ــتمر از جبه ــت مس ــوص حمای ــام در خص ــد نظ ارش
مقتضــی اســت بــه دلیــل ممانعــت از مطــول گردیــدن فراینــد رســیدگی بــه درخواســت هــا 
ابتــدا موضــوع در کمیتــه هــای تخصصــی تعریــف شــده ذیــل عناویــن ۱( صنعــت، معــدن، ۲( 
اصنــاف، ۳( جهادکشــاورزی و ۴( بازرگانــی، بــه گونــه ای مســتدل و مســتند بررســی، چکــش 
کاری و پختــه گردیــده و در نهایــت جهــت تعییــن تکلیــف نهایــی در ســتاد مطــرح و اتخــاذ 
تصمیــم صــورت پذیــرد. رئیــس محتــرم شــورای تامیــن شهرســتان در ادامــه بــر تحقــق موثــر 
ــران  ــی مدی ــا ضــرورت مدیریــت جهــادی و حضــور مســتمر و میدان ــد ب شــعار ســال در پیون
ــر اهمیــت و ضــرورت  ــد. ایشــان ب ــح نمودن ــه و در قلــب جامعــه تصری در عرصــه امــور محول
ــه  ــا ب ــک ه ــاری و بان ــی و اعتب ــای اقتصــادی موسســات مال اعطــای تســهیات و تشــویق ه
ــا و توســعه  ــات کــه باعــث ایجــاد اشــتغال پای ســرمایه گــذران و تولیدکننــدگان کاال و خدم
پویــا مــی گردنــد، شــدند و در ادامــه بــر ضــرورت اتخــاذ تمهیــدات الزم توســط اداره تامیــن 
اجتماعــی شهرســتان در موضــوع پیگیــری بیمــه کارکنــان دامــداری هــای ســنتی و حمایــت 
از بخــش خدمــات و تولیــدات ســنتی در شهرســتان گردیدنــد. در ادامــه هریــک از حاضریــن 
بــه بیــان تمهیــدات اتخــاذ گردیــده از ســوی ســازمان متبــوع خــود بــرای ســالجاری تبییــن 

موضــوع نمودنــد.

تسهیل و رفع موانع تولید در شهرستان


