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2
سارقان باغ ویالهای نجف آباد به دام افتادندخبرکوتاه     

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آباد از دســتگیری ۲ ســارق اموال باغ ویالها توســط مامــوران کالنتری ۱۷ گلدشــت این فرماندهی 
خبــر داد. ســرهنگ محمدحســین باباکالنــی بیان داشــت: در پی شــکایت تعدادی از شــهروندان مبنی بر ســرقت اموال از بــاغ ویالهای 
 خصوصــی آنهــا ، شناســایی ســارق یــا ســارقان احتمالــی در دســتور کار مامــوران فرماندهــی انتظامــی ایــن شهرســتان قــرار گرفــت.

وی افــزود: مامــوران گشــت انتظامــی حیــن گشــت زنــی در حــوزه ماموریتــی خــود به یک دســتگاه ســواری وانــت با دو نفر سرنشــین 
 کــه در محــدوده باغــات در حــال تــردد بــود مشــکوک شــده و بــه راننــده دســتور ایســت مــی دهــد امــا وی متــواری مــی شــود.
 پــس از فــرار متهمــان مامــوران در یــک اقــدام ضربتــی خــودرو را متوقــف و هــر دو سرنشــین را دســتگیر مــی کننــد.

بعــد از کشــف امــوال مســروقه شــامل درب و پنجــره مســروقه از داخــل خــودرو،  متهمــان بــه یــگان انتظامــی منتقــل شــده  و به ۱۰ 
فقــره ســرقت درب و پنجــره از بــاغ ویالهــای ایــن شهرســتان اعتــراف کردند.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــر  ــانه تدبی ــدس نش ــوان روز ق ــت عن ــان تح ــارک رمض ــاه مب ــه م ــن جمع ــذاري آخری ــام گ ن
ــت  ــت از مل ــراي حمای ــران ب ــالمی ای ــالب اس ــر انق ــذار کبی ــه بنیانگ ــي حکیمان و دوراندیش
مظلــوم فلســطین بــوده اســت تــا بــراي همیشــه مســئله فلســطین در یــاد و خاطــره 
 مســلمین جهــان زنــده بمانــد و فرامــوش نکننــد کــه بیــت المقــدس پــاره تــن اســالم اســت.

بیــداری  روز  و  جهانــی  اســتکبار  و  صهیونیســت ها  رســوایی  قــدس؛روز  جهانــی  روز 
ملــل آزاده جهــان و نمــادی از نمایــش وحــدت، یکپارچگــی و همدلــی امــت اســالمی 
رنج کشــیده  مــردم  از  حمایــت  و  همبســتگی  دراعــالم  جهــان  آزاده  مــردم  همــه  و 
ــود  ــت خ ــطین و مخالف ــردم فلس ــی م ــوق قانون ــود را از حق ــت خ ــا حمای ــت ت ــطین اس فلس
کننــد. اعــالم  صهیونیســتی  رژیــم  ضدبشــری  جنایــات  و  تجــاوز  اشــغال گری،  بــا   را 

بــی شــک مقاومــت جهــان اســالم درراه دفــاع از قــدس شــریف وآرمــان مــردم مظلوم فلســطین 
ــا دالور مــردی هــای شــهدای عزیــز ی همچــون ســرداردل هــا شــهید ســلیمانی وشــهدای  ب
مقاومــت خــواب راحــت را ازصهیونیســم خونخــوار گرفتــه وراه شــهدا تــا آزادی کامــل قــدس 

شریف ونابودی غده سرطانی منطقه خاورمیانه، اسراییل غاصب ادامه خواهد یافت.
سرهنگ محمد حسین باباکالنی- فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد

روز قدس، روز حیات اسالم
بسم اهلل الرحمن الرحیم 

پــاک و منــزه اســت خدایــی کــه در )مبــارک( شــبی بنــده خــود )محّمــد( را از مســجد حــرام 
)مّکــه معّظمــه( بــه مســجد اقصایــی کــه پیرامونــش را مبــارک و پــر نعمــت ســاختیم ســیر داد 

تــا آیــات و اســرار غیــب خــود را بــه او بنماییــم کــه او )خــدا( بــه حقیقــت شــنوا و بیناســت 
) سوره مبارکه اسرا آیه ۱( 

ــی، آحــاد مــردم مســلمانان جهــان  روز قــدس روز حیــات اســالم و تجلــی همــدردی و همدل
ــت  ــل مقاوم ــن المل ــه بی ــر از جبه ــت موث ــت آن حمای ــه اولوی ــت ک ــران اس ــی بیک در وحدت
ــگال  ــریف از چن ــدس ش ــی ق ــطین و رهای ــتضف فلس ــردم مس ــان م ــاع از آرم ــتای دف در راس
ــه  ــت. روز ب ــی اراده آزادگان اس ــان تجل ــدس، زم ــت. روز ق ــتی اس ــوس صهیونیس ــام منح نظ
صحنــه آمــدن اراده هــای جهانــی بــرای محکومیــت رژیمــی کــودک کــش، متجــاوز، متجاســر و 
متعــدی اســت. روز اعــالن خشــم و نفــرت امــت واحــده اســالمی و کلیــه آزادگان و حــق طلبــان 
جهــان بــر علیــه هــر گونــه نظــام متجــاوز، اشــغالگی و تمامیــت خــواه اســت. نظامــی کــه در 
عرصــه بیــن الملــل جــای میزبــان بــا میهمــان را بــا حمایــت مذمــوم هژمــون ســلطه جهانــی و 
اذنــاب شــنیع و حقیــر منطقــه اش متولــی گردیــد. روز قــدس، سالگشــت تتبــع و تدبــر در نــگاه 
ژرف و دوراندیشــانه پیــر جمــاران - حضــرت امــام خمینــی )ره( - اســت هــم او کــه بــا تفکــر 
منبــع و حکیمانــه اش مســأله مهــم فلســطین را رویــدادی جهانــی ســاخت و در یادهــا و قلــوب 
مســلمین زنــده نگــه داشــت و پــس از او، فرزنــد خلفــش مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالی( 
بــا نبــوغ افزونــش ایــن رویکــرد عالمانــه را متعالــی تــر از پیــش بــا هدایــت اخــالق رهنمــون 
ــر خیــر و برکــت رمضــان  ــد در آخریــن جمعــه مــاه ضیافــت الهــی، مــاه پ ــی تردی ــد. ب گردی
امســال، آحــاد مــردم مومــن، روزه دار و انقالبــی کشــور باالخــص مــردم فهیــم و شــریعتمدار 
شهرســتان نجــف آبــاد - دیــار علــم، ایمــان، ایثــار، احســان و انصــاف - در یــک پویــش مردمــی 

گســترده در دنیــای مجــازی بــه منظــور رعایــت شــیوه نامــه هــای ســتاد ملــی مدیریــت مقابلــه 
و پیشــگیری از بیمــاری کرونــا، همــگام بــا ســایه مســلمانان جهــان و مــردم خداجــوی ایــران 
اســالمی پرشــور تــر از ســال هــای پیــش ضمــن اســتماع بیانــات مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه 
العالــی(، در لبیــک بــه فرمــان تاریخــی امــام خمینــی )ره( و تجدیــد میثــاق بــا رهبــر معظــم 
انقــالب )مدظلــه العالــی(، جنایــات رژیــم غاصــب صهیونیســتی و حامیــان شرمســار ایــن رژیــم 
نامیمــون و جعلــی را محکــوم نمــوده و ضمــن نکوداشــت یــاد شــهدای عظیــم الشــان جبهــه 
ــزم و اراده  ــا ع ــلیمانی« ب ــم س ــاج قاس ــپهبد ح ــهید س ــص »ش ــت باالخ ــل مقاوم ــن المل بی
ــاد خواهنــد  راســخ خویــش در حمایــت از حقــوق ملــت مظلــوم و ســتم دیــده فلســطین فری
ــد أن نمــن علــی الذیــن اســتضعوا فــي األرض ونجلهــم أئمــة ونجطهــم الوارثیــن(. زد: » ونری
مجتبی راعی -  معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجات آباد

به مناسبت آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روز قدس

بسم اهلل الرحمن الرحیم  “ الیس الصبح بقریب”
همــه ملــت  هــا و دولــت  هــای اســالمی بایــد مســئله فلســطین را در زمــره مســائل درجــه اول 

خــود بداننــد.  مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی(
آخریــن جمعــه بهــار قــرآن همــواره یــادآور روز جهانــی قــدس و روز  همدلــی، وحــدت، انســجام  

و خــروش ملــت هــا در برابــر ظلــم و ســتم رژیــم اشــغالگر و غاصــب صهیونیســم اســت.
ــه همــه انســان هــای آزادی خــواه و  ــی اســت کــه متعلــق ب روز قــدس نمایــش انقالبــی جهان
ــوم فلســطین و قــدس  ــا آرمــان هــای ملــت مظل ــت طلــب اســت و  اعــالم همــدردی  ب عدال
ــرای  ــزرگ ب ــد کــه سیاســت هــای اســتکباری شــیطان ب ــد بدان شــریف اســت و اســراییل بای
اجــرای طــرح ننگیــن و شــوم معاملــه قــرن در حــال شکســت و فروپاشــی اســت و شــمارش 

معکــوس اضمحــالل ایــن دولــت منحــوس آغــاز شــده اســت.
بــدون شــک  تــالش بــرای آزادســازی قــدس شــریف از چنــگ  صهیونیســت اشــغالگر  آرمانــی 
ــه  ــتی در اندیش ــم صهیونیس ــغالگری رژی ــا اش ــه ب ــطین و مقابل ــه فلس ــرا ک ــی چ ــت جهان اس
ســردار ســلیمانی از جایــگاه بســیار واالیــی قــرار داشــت. و بــه قــول ســردار مقاومــت »فلســطین 
در ایــن زمــان حــد فاصــل حــق و باطــل ، جــور و عدالــت و ظالــم و مظلــوم اســت. فلســطین 
ــدن اشــغالگران غاصــب، خامــوش می شــود.  ــا بیــرون ران آتشفشــانی الهــی اســت کــه تنهــا ب
ســالم خداونــد و رحمتــش بــر زنــان و مــردان پایــداری کــه بــا صالبــت خــود باعــث ســرافرازی 
انســانیت و اعتــالی پرچــم اســالم شــدند. دفــاع از فلســطین مصــداق واقعــی دفــاع از اســالم و 
قــرآن اســت و هــر کــس نــدای فلســطین را بشــنود و بــه یــاری آنها نشــتابد مســلمان نیســت .«

 لــذا پاسداشــت یــوم اهلل قــدس و دفــاع از مــردم مظلــوم فلســطین، بــر هــر مســلمانی واجــب 
اســت وامســال بــا وجــود بحــران کرونــا و محدودیــت هــای ناشــی از آن روز جهانــی قــدس  بــا 
ــات روشــنگرانه رهبــر معظــم انقــالب  ــا بیان ویــژه برنامــه ای  متمایــز از ســال هــای قبــل و ب

اســالمی )مــد ظلــه العالــی (  بــه صــورت زنــده و بــا صالبــت از شــبکه هــای مختلــف رادیویــی 
و تلویزیونــی برگــزار خواهــد شــد.

اینجانــب ضمــن گرامــی داشــت یــاد و خاطــره شــهدای  جبهــه مقاومــت و همچنیــن ســردار 
ــتی  ــاوزان صهیونیس ــر متج ــتادگی در براب ــت و ایس ــان مقاوم ــره درخش ــپاه، چه ــرافراز س س
شــهید زنــده حــاج قاســم ســلیمانی از جامعــه فرهنــگ و هنــر شهرســتان خواهــان و خواســتارم 
ــالب  ــم انق ــر معظ ــی )ره( و رهب ــام خمین ــرت ام ــی حض ــان تاریخ ــه فرم ــی ب ــک گوی در لبی
اســالمی )مــد ظلــه العالــی ( بــا تمــام ظرفیــت هــا و پتانســیل هــای فرهنگــی هنــری فریــاد 
مظلومیــت ملــت آزاده و ســرافراز فلســطین را بــه گــوش جهانیــان برســانند و بــرای رســیدن 

ــزار فرهنــگ و هنــر تــالش نماینــد. ــا اســتفاده از اب ــه  آزادی قبلــه اول مســلمین جهــان ب ب
سید حسن لوح موسوی- رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان نجف آباد 
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ــا حضــور اعضــاء شــورای تامیــن و  ــژه شهرســتان و ب ــدار وی ــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمان ب
بخشــداران بخــش هــای تابعــه شهرســتان و بــا رعایــت مصرانــه شــیوه نامــه هــای بهداشــتی ســتاد 
ملــی کرونــا، جلســه هــم اندیشــی بــا محوریــت انتخابــات پیشــرو در خردادمــاه ســال جــاری برگزار 
گردیــد. در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، ضمــن آرزوی قبولــی طاعــات و عبــادات بــرای حاضــران و 
تبریــک والدت بــا ســعادت کریــم اهــل البیــت، حضــرت امــام حســن مجتبــی )ع( هدف از تشــکیل 
ــا تشــویش اذهــان و اضطــراب  ــه ب ــکار عمومــی، مقابل جلســه را هــم اندیشــی جهــت هدایــت اف
همگانــی، تبییــن مصادیــق ســره از ناســره، باالخــص در پیونــد بــا تبلیغــات انتخابــات ســیزدهیمن 
دوره ریاســت جمهــوری و ششــمین دوره شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا و همچنیــن تشــریح 
دســتور العمــل فعالیــت هــای تبلیغاتــی منطبق بــر ضوابــط قضایــی و اجرایــی در فضای مجــازی به 
منظــور جلوگیــری از تخلفــات و ایجــاد تنــش و درگیری انتخاباتی در ســطح رســانه های شهرســتان 
اعــم از: جرایــد و رســانه هــای برخــط اعــالم نمودنــد. ایشــان فراینــد انتخابــات در کشــور ســرافراز 
ایــران را تجلــی دموکراســی دینــی و عرصــه بــروز و ظهــور مشــارکت جمعــی در تعییــن سرنوشــت 
اجتماعــی و سیاســی کشــور برشــمردند و بیــان داشــتند: علــی رغــم همــه توطئــه هــا و دسیســه 
چینــی هــای هژمــون ســلطه جهانــی در طــول عمــر شــکوهمند نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 
ایــران همــواره شــاهد برگــزاری انتخاباتــی ســالم و قانونمنــد بــوده ایــم و هــم میهنــان عزیزمــان در 
تمامــی عرصــه هــا همــواره تــا پــای جــان بــرای نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی مایــه گذاشــته 
و بــا حضــور حماســه ســاز خویــش در میــدان، دشــمنان را خــرد و خجــل ســاخته انــد و انشــاا... 
در ایــن دوره نیــز بــا حضــور گســترده و مشــارکت حداکثــری حماســه ای دیگــر را رقــم خواهنــد 
زد. رئیــس محتــرم شــورای اداری شهرســتان در ادامــه بــه گســترش میــزان مخاطبــان و کاربــران 
در فضــای مجــازی و رشــد چشــم گیــر تاثیــرات ایــن بخــش بــه ویــژه پــس از بــروز و گســترش 
پاندمــی جهانــی کرونــا اشــاره نمودنــد و افزودنــد: مــی بایســت اصحــاب رســانه و فعالیــن فضــای 
مجــازی ضمــن انتشــار واقعیــت هــا نســبت بــه عــدم تشــویش اذهــان عمومی، صــف بنــدی، تفرقه 

و التهابــات اجتماعــی، دامــن زدن بــه اختالفــات و مســائل قومــی و طایفــه ای و از همــه مهمتــر 
تقســیمات کشــوری تبــری جســته و از هرگونــه ســیاه نمایــی، ایجاد یــاس و ناامیــدی، ایجــاد تفرقه 
و دو قطبــی هــای کاذب بــه شــدت پرهیــز نماینــد. رئیــس شــورای تامیــن شهرســتان، تــالش در 
راســتای افزایــش مشــارکت همگانــی در انتخابــات را یکــی از رســالت هــای رســانه هــا برشــمردند و 
افزودنــد: شایســته اســت رســانه هــا در کمــال صراحــت و صداقــت زمینــه ســاز افزایــش مشــارکت 
همگانــی و آگاهــی مبتنــی بــر واقعیــات در انتخابــات باشــند، چراکــه پژوهش هــای اجتماعــی مبرز 
ســاخته اســت، رســانه هــا در معنــای تــام از تاثیرگــذاری دامنــه داری بــر افــکار عمومــی و مشــارکت 
سیاســی برخــوردار هســتند. در ادامــه ایشــان بــا اعالم وضعیــت داوطلبین ششــمین دوره شــوراهای 
اســالمی شــهر و روســتا بــه تبییــن و تشــریح مصادیق مجــاز و غیرمجاز تبلیغــات انتخابــات ۱۴۰۰ و 
دســتورالعمل فعالیــت هــای تبلیغاتــی در فضــای مجــازی بــه تبییــن مــوارد مــورد گفتگــو پرداختند.

 نشست مجمع خیرین مسکن ساز شهرستان
بــه ریاســت  فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور رئیــس بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی و رئیس دفتــر نماینــده مردم شهرســتان 
در مجلــس شــورای اســالمی و ســایر اعضــاء، جلســه مجمــع خیریــن مســکن ســاز شهرســتان برگــزار گردیــد. در ایــن نشســت 
مهنــدس راعــی،  در ســخنانی بــر اهمیــت و ضــرورت کمــک و حمایــت موثــر از محرومیــن و اقشــار آســیب پذیــر واجــد شــرایط در 
جامعــه بــه منظــور دســتیابی بــه محــل ســکونت مطمئــن، باکیفیت و آســایش بخــش تصریــح و ایــن رویکــرد را تکلیف مستحســن 
بــرای بانیــان خیــر ایــن عمــل خداپســندانه برشــمردند. در ادامــه اعضــاء ضمــن تبییــن رویکردهــای جامــع برنامــه ریــزی شــده بــه 
منظــور توســعه فعالیــت هــای جــاری مجمــع، پیرامــون رونــد اجــرای پــروژه هــای در دســت اقــدام خیریــه بــه بحــث و تشــریک 
مســاعی پرداختنــد و نســبت بــه بهــره منــدی موثــر از پتانســیل های بالفعــل و بالقــوه بنیاد مســتضعفان در راســتای گســترش طرح 

هــای آتــی و بهــره بــرداری از پــروژه هــای پیشــرو بــه گفتگــو و تبــادل نظــر پرداختنــد. 

نشست  فرماندار ویژه شهرستان با مدیران کانال های مجازی و اصحاب رسانه

بــه ریاســت فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد و بــا حضــور معــاون عمرانــی فرماندار، بخشــدار 
بخــش مرکــزی، روســای اداره هــای حفاظــت محیــط زیســت، راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای، 
صمــت شهرســتان، و ... کارگــروه مدیریــت پســماند شهرســتان نجــف آبــاد برگــزار گردیــد. در این 
نشســت مهنــدس راعــی، بــا آرزوی توفیــق همگانــی در بهــره منــدی مضاعــف از ایــام پــر فضیلــت 
مــاه مبــارک رمضــان، پیشــاپیش حلــول عیــد ســعید فطــر را به مــردم شــریف شهرســتان و جمع 
حاضــر تهنیــت گفتنــد و بــا تبییــن معایــب بهداشــتی، اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و زیســت 
محیطــی پســماند در معنــای تــام و باالخــص پســماندهای شــهری و صنعتــی در معنــای خــاص، 
خبــر از مقابلــه قانونــی بــا آمریــن تخلیــه پســماندهای ســمی و خطرنــاک شــیمیایی و صنعتی در 
اراضــی شهرســتان دادنــد و افزودنــد: مردم شــریف شهرســتان در صــورت مشــاهده هرگونه تخطی 
ــه اداره محیــط زیســت شهرســتان  ــا ایــن موضــوع گــزارش مربوطــه را ســریعا ب در محوریــت ب
منعکــس نماینــد و مســئولین ذی ربــط موظــف هســتند در تعامــل با دســتگاه قضایی شهرســتان 
نســبت بــه اعمــال قانــون افــراد خاطــی اقــدام نمایــد. در ادامــه حاضریــن به بیــان تمهیــدات اتخاذ 
گردیــده ســازمانی در راســتای مقابلــه بــا آزاد ســازی فاقــد ضوابــط زیســت محیطــی پســماند های 
خانگــی، صنعتــی، شــیمیایی بــه تبییــن موضــوع پرداختنــد و مقــرر گردیــد: ۱( اداره هــای محیط 
زیســت، راهــداری و حمــل نقــل جــاده ای، شــهرداری هــا و پلیــس راهــور شهرســتان بــا بهــره 
ــای  ــا در محوره ــه نظــارت مســتمر و پوی ــر نســبت ب ــش تصوی ــدی از ادوات پیشــرفته و پای من
مواصالتــی شهرســتان، بــر تــردد وســایل نقلیــه مشــکوک نظــارت و رصــد موثــر تــری ایفــا نمــوده 
و بــا افــراد خاطــی برخــورد قانونــی قاطــع نمایــد. ۲( بــا همــکاری شــهرداری هــا و اداره راهــداری و 
حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان، لــودر و کامیــون هــای مورد نیــاز در محوریــت بــا اداره حفاظت 
محیــط زیســت شهرســتان بــه منظــور پاکســازی اراضــی آلــوده فعلــی بــه پســاب هــای صنعتــی 
تخلیــه شــده در جغرافیــای شهرســتان محقــق گــردد. ۳( اداره حفاظت محیط زیســت شهرســتان 
نســبت بــه رصــد پویــا و پایــای واحدهــای صنعتــی کــه پســماند هــای ســمی و شــیمیایی تولیــد 
ــه تخطــی و  ــری اعمــال نمــوده و در صــورت مشــاهده هرگون مــی نماینــد، نظــارت گســترده ت
قانــون گریــزی در تعامــل بــا مســئوالن محتــرم ارشــد قضایــی شهرســتان اعمــال قانون نمایــد. ۴( 
شــهرداری جــوزدان مکلــف گردیــد بــا همــکاری اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای بــا نصب 
تابلوهــای بازدارنــده اســتاندارد بــا هــدف هشــدار بــه منظور ممانعــت از تخلیه پســماند هــا و نخاله 

هــای ســاختمانی و صنعتــی در حــوزه مربوطــه اقــدام نمایــد.

پروژه کوچه باغ زندگیکارگروه مدیریت پسماند شهرستان 
بازدید شهردار و هیات همراه 



@
di

ba
ga

ra
nn

aj
af

ab
ad

هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 21  اردیبهشت 1400
شماره 106 

4
خبرکوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد  شــورای اقامــه 
نمــاز شهرســتان نجــف آبــاد بــا حضور حجــت االســالم و المســلمین رنجبــر مدیر ســتاد اقامــه نماز 
اســتان، امــام جمعــه نجــف آبــاد ،دبیــر ســتاد اقامــه نمــاز شهرســتان نجــف آبــاد، معــاون سیاســی 
اجتماعــی فرمانــداری شهرســتان،  شــهردار نجــف آبــاد، رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و 
جمعــی از مســئولین شهرســتان  همزمــان بــا ایــام میالد حضــرت امام حســن مجتبــی )ع( در محل 

دفتــر امــام جمعــه ی نجــف آبــاد برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن نشســت حجــت االســالم و المســلمین حســناتی امــام جمعــه شهرســتان ضمــن 
تبریــک میــالد کریــم اهــل بیــت حضــرت امــام حســن مجتبــی )ع( بــا اشــاره بــه آداب ارتبــاط بــا 

خالــق ، نورانیــت جامعــه را در گــروه ارتبــاط بــا خالــق و نمــاز دانســت .
در ایــن دیــدار  قیصــری دبیــر ســتاد اقامــه نمــاز شهرســتان نجــف آبــاد ضمــن ارائــه گزارشــی از 
فعالیــت هــای ســال گذشــته در خصــوص برگــزاری نمــاز جماعــت در پــارک هــا در صــورت بهبــود 

شــرایط  و برگــزاری تفســیر آیــات نمــاز در ادارت شهرســتان مطالبــی را عنــوان نمــود .
حجــت االســالم و المســلمین  رنجبــر مدیــر ســتاد اقامــه نمــاز اســتان فعالیــت هــای شهرســتان 
نجــف آبــاد را در حیطــه فرهنگــی بسیارمناســب عنــوان نمــود و افــزود :  ایــن شهرســتان از لحــاظ 

دینــی در کشــور زبانــزد اســت.
مدیــر ســتاد اقامــه نمــاز اســتان افــزود : علیرغــم وجــود ویــروس کرونــا و محدودیــت هــای موجــود، 
ســعی کردیــم بــا رعایت دســتور العمل هــای بهداشــتی دوره های آموزشــی خــود را کماکان داشــته 
باشــیم و در ســال گذشــته رکــورد هــای قابل تحســینی از لحاظ مخاطبیــن و متقاضیان داشــته ایم.

ــر  ــاد اســت و اگ ــری بســیار زی ــر کار فرهنگــی هن ــرد اث ــر خاطــر نشــان ک ــه االســالم رنجب حّج
ــم . ــر اســتفاده نمایی ــزار هن ــد از اب ــم بای ــم کاری فرهنگــی انجــام دهی بخواهی

مدیــر ســتاد اقامــه نمــاز اســتان اصفهــان ضمــن اشــاره بــه طــرح آیــات نمــاز در قــرآن کــه ویــژه 
ادارات اســتان اســت، بیــان داشــت بــه تازگــی مســابقه تجلــی آیــات نمــاز در زندگــی توســط ســتاد 
اقامــه نمــاز برگــزار شــده اســت کــه بــا رویکرد تفســیری و بــا اســتفاده از قطعــه های صوتی تفســیر 

حّجــه االســالم قرائتــی آمــاده ســازی شــده اســت.

برگزاری شورای اقامه نماز

                   شورای زکات شهرستان
ــی )ره(  ــام خمین ــداد ام ــه ام ــس کمیت ــوزدان، رئی ــه ج ــام جمع ــور ام ــا حض ــتان و ب ــژه شهرس ــدار وی ــت فرمان ــه ریاس ب
ــدگان  ــس شــورای اســالمی، نماین ــتان در مجل ــده شهرس ــر نماین ــس دفت ــر شــورای زکات شهرســتان، رئی شهرســتان، دبی
ــد  ــی تاکی ــدس راع ــه مهن ــن جلس ــد. در ای ــزار گردی ــتان برگ ــورای زکات شهرس ــوع، ش ــا موض ــط ب ــای مرتب ــه ه خیری
ــازی  ــگ س ــل فرهن ــدی از اص ــره من ــی به ــت اساس ــتان، اولوی ــورای زکات شهرس ــات ش ــق مصوب ــتای تحق ــرد : در راس ک
ــه  ــرو، ب ــام پیش ــره در ای ــص ذکات فط ــع آوری زکات و باالخ ــوه جم ــه نح ــاره ب ــا اش ــان ب ــت. ایش ــی اس ــف آفرین و تکلی
صــورت مبســوط بــر اهمیــت هماهنگــی دســتگاه هــای مربوطــه بــا کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( شهرســتان بــه عنــوان 
ــر مشــارکت  ــد. رئیــس شــورای اداری شهرســتان، همچنیــن ب ــون اصلــی پیگیــری ایــن رویکــرد تبییــن موضــوع نمودن کان
خیریــه هــا در موضــوع دریافــت زکات فطــره مــردم شــریف شهرســتان در محوریــت بــا کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره(، 
ــد. ــا شهرســتان گردیدن ــک ه ــی و بان ــکاری موسســات مال ــا هم ــتان ب ــدات الزم در شهرس ــتار اتخــاذ تمهی ــد و خواس تاکی

بــه ریاســت معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان و بــا حضــور معــاون عمرانــی فرمانــدار، 
بخشــدران بخــش هــای تابعــه، روســای اداری و اجرایــی دســتگاه هــای ذیربــط شهرســتان و ... 
کمیتــه بحــران آب، ذیــل ســتاد پیشــگیری و هماهنگــی فرماندهــی عملیــات پاســخ بــه بحــران 
شهرســتان در فرمانــداری برگــزار گردیــد. در ایــن نشســت مهنــدس راعــی،  از حضــور مجدانــه 
مســئوالن ذی ربــط در نشســت قدردانــی نمودنــد و بــا اشــاره بــه موقعیــت حســاس کنونــی از 
جملــه کاهــش شــدید میــزان نــزوالت آســمانی، کاهــش ۴۰ درصدی آب پشــت ســدهای کشــور، 
ایجــاد معرکــه تحمیلــی جنــگ اقتصــادی توســط هژمون ســلطه و ادامــه ترکتــازی ویــروس کرونا 
در ابعــاد ملــی و بیــن المللــی، بــر ضــرورت تعامــل موثــر مــردم بــا مســئولین و گســترش رویکــرد 
ممــدوح همــدردی و همدلــی و اقــدام موثــر در راســتای کاهــش تالمــات عمومــی باالخــص در 
موضــوع ذی نفعــان بهــره بــردار از منابــع آب هــای رو ســطحی و زیــر ســطحی تاکیــد نمودنــد. 
ایشــان در ادامــه ســخنان خــود نســبت بــه ایجــاد کمیتــه تعییــن و شناســایی چــاه هــای ســطح 
شــهر و بررســی میــزان امــالح و کیفیــت آب برداشــتی تحــت اســتانداردهای علمــی ثبــت شــده از 
طریــق همــکاری و تعامــل مســتقیم میــان اداره هــای آب و فاضــالب، بهداشــت و درمــان، جهــاد 
ــورای اداری  ــس ش ــد. رئی ــح نمودن ــهرداری تصری ــت و ش ــه ای ، اداره صم ــاورزی، آب منطق کش
شهرســتان در ادامــه بــر رونــد اجــرای کشــت هــای جایگزیــن بــه خصــوص از ناحیــه شــهرداری 
هــا در فضاهــای عمومــی اشــاره و از اداره آبفــا شهرســتان خواســتند تــا در آغــاز فصــل گرمــا بــا 
مشــترکین پــر مصــرف کــه میــزان مصــرف آنهــا خــارج از اســتانداردهای تعریــف شــده، می باشــد 
چــه در محوریــت مصــارف خانگــی و یــا مصــارف صنعتــی ضمــن توجیــه و بکارگیــری روش هــای 
مدیریــت مصــرف بهینــه اعمــال قانــون نماینــد. رئیــس شــورای اداری شهرســتان همچنیــن بــر 
ضــرورت و اهمیــت دغدغــه عمومــی ســاکنان بخــش های شهرســتان در موضــوع آب شــرب تاکید 
و اداره آبفــا شهرســتان را مکلــف بــه رســیدگی و پیگیــری ایــن مهــم نمودنــد. ایشــان در خاتمــه بر 
ضــرورت اتخــاذ تدابیــر الزم بــا بهــره گیــری از ســوابق موضــوع در بخــش هــای مختلــف تامین آب 

شــرب، صنعــت و کشــاورزی بــا همــکاری بهــره بــرداران تاکیــد موکــد نمودنــد.

کمیته بحران آب

بــا حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس 
شــورای اســالمی، مدیــر عامــل شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان، معــاون عمرانــی فرمانــدار، 
ــه، جلســه  ــای شــهرک هــای صنعتــی کاوه و منتظری ــات امن ــاد و اعضــاء هی شــهردار نجــف آب
پیگیــری نحــوه اتمــام پــروژه زیرگــذر شــهید ربیعیــان ویالشــهر برگــزار گردیــد. در ایــن نشســت 
مهنــدس راعــی، بــر ضــرورت اهتمام مجدانــه حاضرین در راســتای بــه ســرانجام رســاندن دو پروژه 
زیرگــذر شــهید ربیعیــان ویالشــهر تاکیــد و تصریــح نمودنــد. در ایــن نشســت آخریــن گزارشــات 
مرتبــط بــا عملیــات تکمیلــی مراحل انتهایــی پــروژه زیرگذر شــهید ربیعیان ویالشــهر قرائــت و در 
ایــن راســتا تصمیمــات الزم اتخــاذ گردیــد. همچنیــن مشــاور پــروژه موظــف گردیــد هرچه ســریع 
تــر نســبت بــه بررســی دقیــق میــزان هزینــه هــای ریالــی طــرح، اقــدام نموده و نســبت بــه تنظیم 
برنامــه گام بــه گام رونــد تکمیــل پــروژه اقــدام گــردد. دکتــر بگــی، مدیرعامــل شــرکت شــهرک 
هــای صنعتــی اســتان اصفهــان نیــز متقبــل گردیدنــد تــا نســبت بــه پرداخــت هزینه هــای جاری 
کلیــه مصنوعــات بتونــی طــرح از قبیــل: دال، دســتک، قرنیــز، جــداول میادیــن و مناطــق منتهــی 
یــه زیرگــذر طــرح، اقــدام الزم را معمــول نماینــد. همچنیــن مقــرر گردیــد: آســفالت ایــن پــروژه 
توســط اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای نجــف آبــاد اجرایــی گــردد. در انتهــا نســبت بــه 
نحــوه اجــرا و زمانبنــدی طــرح انتقــال کمربنــد جنوبــی نجــف آبــاد بــا محوریــت معاونــت عمرانی 
فرمانــداری شهرســتان و همــکاری مدیریت شــرکت شــهرک هــای صنعتــی اســتان، اداره راهداری 
و حمــل و نقــل جــاده ای و اداره راه و شهرســازی شهرســتان مذاکراتــی صــورت پذیرفــت و مقــرر 

گردیــد مراحــل آغــاز اجــرای پــروژه در جلســه آتــی پیگیــری و اجرایــی گــردد.

پیگیری نحوه اتمام پروژه زیرگذر 
شهید ربیعیان
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پیگیری مراحل اجرای انتقال اسناد مالکان امالک شهر گلدشت

ــزدی زاده  ــت، ی ــهر گلدش ــالمی ش ــورای اس ــس ش ــهردار و رئی ــور ش ــا حض ــتان و ب ــژه شهرس ــدار وی ــت  فرمان ــه ریاس ب
ــت  ــای ثب ــان، روســای اداره ه ــی )ره( اســتان اصفه ــام خمین ــداد ام ــه ام ــی مجتمــع اقتصــادی کمیت ــور حقوق مســئول ام
ــه  ــه، جلس ــاورزان منطق ــدگان کش ــتان، نماین ــاورزی شهرس ــاد کش ــالمی، جه ــالب اس ــکن انق ــاد مس ــالک، بنی ــناد و ام اس
پیگیــری مراحــل اجــرای انتقــال اســناد مالــکان امــالک شــهر گلدشــت برگــزار گردیــد. در ایــن نشســت مهنــدس راعــی،  
ــه مســئوالن  ــام مجدان ــح و اهتم ــاله کشــاورزان تصری ــن س ــن و چندی ــع معضــل بنیادی ــه رف ــری مجدان ــر ضــرورت پیگی ب
مبنــی بــر گشــایش موثــر در راســتای حصــول اســناد امــالک ایشــان را بســیار بــا اهمیــت برشــمردند. در ادامــه هــر یــک 
ــد پیگیــری و اتخــاذ اقدامــات مصــوب شــده پرداختنــد و در انتهــا اعضــا متعهــد و  ــه گــزارش رون ــه ارائ از اعضــاء حاضــر ب
ــی کار را تســهیل نماینــد. همچنیــن مقــرر گردیــد  ــد قانون ــع موجــود را مرتفــع و رون ــد در اســرع وقــت موان ملــزم گردیدن
ــردد. ــا گ ــی مهی ــکان قانون ــه مال ــه ب ــت ارائ ــم و جه ــث تنظ ــورد بح ــای م ــند ه ــده س ــش عم ــاری بخ ــاه ج ــان م ــا پای ت

ادامه از صفحه 1
ــد  ــا ســه ســالن مجــزا در حــال ســاخت اســت و در بازدی ــاد ب ــس ســینمایی نجــف آب پردی
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان اعــالم شــد ایــن مــکان تــا چنــد مــاه 

ــود. ــرداری می ش ــره ب ــده به آین
حجــت االســالم والمســلمین رمضانعلــی معتمــدی مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان 
اصفهــان در بازدیــد از پردیــس ســینمایی نجــف آبــاد کــه بــا همراهــی محمدمغــزی شــهردار کــه 
انجــام گرفــت، از ایــن پــروژه ســینمایی بــه عنــوان امکانــی هنــری و مردمــی بــرای اهالــی و دوســت 

داران ســینما در نجــف آبــاد یــاد کــرد.
وی اظهــار داشــت: بــا حمایــت هــای مــادی و معنــوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی از چنیــن 

پــروژه هایــی امیدواریــم تــا چنــد مــاه آینــده ایــن امــکان فرهنگــی آمــاده افتتــاح شــود. 
حجــت االســالم معتمــدی  بــا بیــان اینکــه پردیــس ســینمای نجــف آبــاد یــک ســالن ۱۲۰ نفــره، 
یــک ســالن ۸۰ نفــره و یــک ســالن  ۵۶ نفــره VIP وهمچنیــن یــک نگارخانــه در حــال ســاخت دارد 
و همــان گونــه کــه شــهردار نجــف آبــاد نیــز حمایــت کــرده بــرای نصــب سیســتم دیجیتــال پخش 

فیلــم هماهنگــی هــای الزم در حــال انجــام اســت.
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان بــا تحســین اقدامــات شــهردار نجــف آبــاد در 
جهــت حمایــت ازفعالیــت هــای فرهنگــی ،ابــراز امیــدواری کــرد حمایــت از طــرح هــای فرهنگــی و 

اجتماعــی بتوانــد باعــث نشــاط اجتماعــی و بــاال بــردن ســطح فرهنــگ جامعــه شــود.
 وی تصریــح نمــود: درکنــار ســایر برنامــه هــا وفعالیــت هــای فرهنگــی وهنــری ، ســینما نیــز 
بــه عنــوان هنــر هفتــم یکــی از تاثیرگذارتریــن حرکــت هــای فرهنگــی محســوب مــی شــود.

ــرکل فرهنــگ وارشــاد  ــد، کــه انجــام شــد، مدی ــن بازدی  خاطرنشــان مــی شــود عــالوه برای
اســالمی اســتان ،شــهردار ،مســئول دفتــر نماینــده، مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و 
ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد ،رییــس بنیــاد شــهید و امورایثارگــران نجــف آبــاد رئیــس اداره 
فرهنــگ وارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد ازخانــه هــای ایثــار وشــهادت و علــم نجــف 

آبــاد بازدیدنمودنــد.

حجــت االســالم و المســلمین رمضانعلــی معتمــدی مدیــر کل اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــوع  ــا موض ــاد ب ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــگ عموم ــورای فرهن ــه ش ــان در جلس ــتان اصفه اس
ــاد پایتخــت ایثــار و شــهادت( افــزود: ضمــن عــرض قبولــی طاعــات و عبــادات در  )نجــف آب
ایــن مــاه پرفیــض و مغفــرت مــاه مبــارک رمضــان دارم و شــهادت شــهید حجــازی را تبریــک 
ــه همــه مــا معرفــت بیشــتر نســبت  ــد متعــال ب وتســلیت عــرض می کنــم، امیدواریــم خداون

بــه شــهدای عزیــز و توفیــق ادامــه راه ایــن عزیــزان را بدهــد.
ــه  ــندیم ک ــیار خرس ــت : بس ــرد و گف ــی ک ــر در جلســه تشــکر و قدردان ــای حاض وی از اعض
موضوعــات فرهنگــی درســطح  شهرســتان مــورد پیگیــری قــرار گرفــت و در نهایــت منجــر بــه 

تشــکیل ایــن جلســه در ســطح شهرســتان شــد.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه شهرســتانی که در اســتان 
اصفهــان بیشــترین شــهید را تقدیــم نظــام جمهــوری اســالمی ایــران کــرده شهرســتان نجــف 
آبــاد اســت، تصریــح کــرد: شهرســتان دیگــری نداریــم کــه تعــداد شــهدا و مولفه هــای ایثــار 
آن بیشــتر از شهرســتان نجــف آبــاد باشــد کــه ایــن موضــوع بــه خــودی خــود شــاخصی بــرای 

تعییــن پایتختــی ایثــار و شــهادت اســت.

وی اضافــه کــرد: موضــوع انتخــاب شهرســتان نجــف آبــاد بــه عنــوان پایتخــت ایثــار و شــهادت 
بایــد در شــورای فرهنــک عمومــی شهرســتان ســپس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان و در 

نهایــت کشــور مصوبــه بگیــرد و مراحــل را طــی کنــد.
حجــت االســالم معتمــدی گفــت: بــرای تعییــن ایــن پایتختــی بــرای شهرســتان نجــف آبــاد 
بایــد شــاخصه های الزم تعریــف شــود زیــرا ایــن پایتختــی بــرای کشــور اســت نــه تنهــا بــرای 

شهرســتان نجــف آبــاد.
دبیرشــرای فرهنــگ عمومــی اســتان اصفهــان خاطرنشــان کــرد: تمــام حرکت هــای زیربنایــی و 
توســعه پایــدار بایــد بــر مبنــای فرهنــگ ایثــار و شــهادت در ســطح کشــور رخ دهــد، ایــن قدم 

بســیار مبــارک و موثــر اســت و امیدواریــم آغــاز آن از اصفهــان و نجــف آبــاد باشــد.
ــدس  ــام مق ــم نظ ــاز را تقدی ــهید و جانب ــداد ش ــترین تع ــان بیش ــتان اصفه ــزود: اس وی اف
ــن اســت  ــن رو شــاخص ها و مولفه هــا بیانگــر ای ــران کــرده اســت از ای جمهــوری اســالمی ای

ــه اول را دارد. ــی رتب ــه لحــاظ کمــی و کیف ــه ب ــن زمین ــان در ای ــه اســتان اصفه ک
ــاخصه ها در  ــد ش ــن بای ــت: بنابرای ــان گف ــتان اصفه ــاد اســالمی اس ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
ــرار بگیــرد. ــاد هــدف ایــن موضــوع ق اســتان احصــا و جمــع آوری شــود و شهرســتان نجــف آب

مدیــرکل فرهنــگ وارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان ادامــه داد: ضمــن تشــکر از افــرادی کــه 
در ایــن حــوزه تــالش مــی کننــد، بایــد جــدول زمانبنــدی بــرای ایــن اقــدام صــورت بگیــرد تــا 
ایــن طــرح بــه عنــوان طــرح کامــل و جامــع در شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان مطرح شــود.

ــرح   ــد در ط ــانه ای بای ــی و رس ــت فرهنگ ــرد: ۲ پیوس ــح ک ــدی تصری ــالم معتم ــت االس حج
پایتختــی فرهنــگ ایثــار و شــهادت مدنظــر قــرار بگیــرد، آنچــه در کشــور کســری داریــم ایــن 

ــدارد. ــک از طرح هــا در کشــور پیوســت فرهنگــی و رســانه ای ن اســت کــه هیــچ ی
بــه گفتــه وی، هــر پــروژه و طرحــی بایــد پیوســت فرهنگــی و رســانه ای داشــته باشــد تــا بتواند 
در کشــور اثرگــذار باشــد، تمامــی پشــتوانه های علمــی و معرفتــی کــه مــردم شهرســتان نجــف 

آبــاد قبــل از انقــالب داشــتند و اکنــون هــم ادامــه می دهنــد بــه برکــت خــون شــهدا اســت.
ــاد  ــگ و ارش ــرکل فرهن ــور مدی ــا حض ــاد  ب ــف آب ــتان نج ــی شهرس ــگ عموم ــورای فرهن ش
اســالمی اســتان اصفهان،مدیــرکل بنیــاد شــهید وامورایثارگــران اســتان اصفهــان، امــام جمعــه، 
فرمانــدار و رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاددر دفتــر امــام جمعــه 

شهرســتان برگــزار شــد

تبین و بازخوانی فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جدید 
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6
                                                                                      واکسیناسیون کرونای پاکبانانخبرکوتاه

بــه گــزارش خبرنــگار پایــگاه خبــری شــهرداری نجــف آبــاد ، جمعــه ســوم اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۰ ســری دوم از پاکبانــان شــهرداری 

نجــف آبــاد برعلیــه کوئید ۱۹ واکســینه شــدند.

 در سری اول ۸۰ نفر از پاکبانان و در سری دوم ۲۱۰ واکسینه شدند.

در واکسیناســیون کرونــا لیســت ۵۶۰ نفــری پرســنل حــوزه مدیریــت شــهری نجــف آبــاد شــامل پاکبانــان، نیروهــای آرامســتان، 

راننــدگان حمــل و نقــل، کشــتارگاه در فواصــل مختلــف و جــدول زمانبنــدی  واکســینه خواهنــد شــد.

ادامه از صفحه 1
ــا مشــارکت؛  ــر ب ــرای شــهری بهت ــگان جــوان ب ــای نخب ــا و طرح ه ــی ایده ه ــن جشــنواره مل اولی
معاونــت جوانــان وزارت ورزش و جوانان،ســازمان شــهرداری هــا و دهیــاری هــا، شــورای عالــی اســتان 
هــا، مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، ســازمان ا ســناد کتابخانــه ملــی، جهــاد دانشــگاهی، وزارت 
جهــاد کشــاورزی، اتحادیــه انجمــن هــای اســالمی دانــش آمــوزان، بنیــاد گردشــگران، رادیــو تهــران، 
موسســه جــام جــم، موسســه همشــهری، بنیــاد ملــی خانــواده، آژانــس خبــری تخصصــی خانــه 

حقــوق ایــران، کتابنامــه مدیــران جــوان و شــهرداران جــوان در حــال برگــزاری مــی باشــد.
جهــت اطــالع رســانی برگــزاری جشــنواره و ثبــت ایده هــا و طرح هــا ســایت شــهرداران جــوان بــه 
آدرس  shahrdaranejavan.ir اعــالم شــده کــه مــی بایســت نماینــدگان نســبت بــه بررســی 

دقیــق و کامــل ســایت اقــدام نماینــد. تمامــی ایده هــا و طرح هــای مربوطــه در فــرم الکترونیکــی 
جشــنواره ثبــت خواهــد شــد و فرمــت خاصــی بــرای ثبــت ایده هــا اعــالم نشــده اســت. فــرم ثبــت 
الکترونیکــی ایــده شــامل دســته بنــدی ایــده )یکــی از زمینــه هــای ۱۲ گانــه جشــنواره( ، ایــده مورد 
نظــر، طــرح مــورد نظــر و اطالعــات شــخصی فــرد صاحــب ایــده مــی باشــد. الزم بــه ذکــر اســت 
نماینــدگان جهــت آمــار بــرداری و ارائــه گــزارش بــه اســتانداری مــی بایســت ترتیبــی اتخــاذ نمایند 
کــه تــا حــد امــکان از کمیــت ایده هــای ثبــت شــده توســط شــهروندان اطــالع یابنــد ولــی از دریافت 
ایــده شــهروندان بــه طــور کامــل و بــا جزئیــات خــودداری نماینــد چــرا کــه بــا توجــه بــه موضــوع 
مالکیــت فکــری ایده هــا دریافــت ایــده بــرای شــهرداری تابعــه ایجــاد مســئولیت خواهــد نمــود. الزم 
بــه ذکــر اســت در صفحــه ارســال ایــده هــای ســایت شــهرداران جــوان آخریــن فرصــت ارســال ایده 

هــا پایــان اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۰ عنــوان شــده اســت.

اولین جشنواره ملی ایده ها و طرح های نخبگان جوان برای شهری بهتر

معــاون شهرســازی شــهرداری نجف آبــاد گفــت: در ســال گذشــته، میــزان صــدور پروانه هــای 
ســاختمانی بــا رشــد ۳۰درصــدی در مقایســه بــا ســال قبــل از آن، بــه ۹۰۰مــورد رســید کــه 

ــع زیربنــا را شــامل می شــوند. ایــن پروانه هــا در مجمــوع بیــش از ۱۸۶هزارمترمرب
ــه را ۷۵ مــورد در مــاه اعــالم کــرد و اضافــه  مهنــدس مجیــد شــفیعی متوســط صــدور پروان
داشــت: ۸۷درصــد ایــن پروانه هــا مربــوط بــه کاربــری مســکونی بــوده، ۹درصــد در کاربــری 
تجــاری اتفــاق افتــاده و ۳درصــد نیــز ســایر کاربری هــا را شــامل می شــود و در ســطح مناطــق 
نیــز منطقــه۱ بــا ۵۲درصــد باالتریــن رشــد را نســبت بــه ســال قبــل داشــته و مناطــق۴ و ۵ بــا 

۲۹ و ۱۹درصــد رده هــای بعــدی را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
ــا  ــاری ب ــری تج ــه کارب ــوط ب ــا را مرب ــدور پروانه ه ــزان ص ــد در می ــن رش ــفیعی باالتری ش
ــدی در  ــکونی و ۱۵درص ــش مس ــدی در بخ ــد ۲۹درص ــالم رش ــا اع ــته و ب ــد دانس ۴۸ درص

ــد  ــاهد رش ــز ش ــا نی ــه پروانه ه ــوط ب ــای مرب ــوع زیربن ــر مجم ــت: از نظ ــا گف ــایر زمینه ه س
ــت  ــگاه نخس ــد جای ــا ۹۱درص ــش مســکونی ب ــان، بخ ــن می ــه در ای ــم ک ــدی بوده ای ۱۳درص
ــد در  ــا ۳درص ــاری ب ــن تج ــا ۶ و اماک ــه ب ــای متفرق ــاص داده و کاربری ه ــود اختص ــه خ را ب

ــد. ــرار گرفته ان ــدی ق ــای بع رده ه
صــدور بیــش از ۷۴۰۰ مــورد اســتعالم بــا رشــد ۲درصــدی در مقایســه بــا مدت زمــان مشــابه 
ســال قبــل، آخریــن مطلبــی بــود کــه معــاون شــهرداری نجف آبــاد بــا بیــان آن خاطــر نشــان 
ــدد ۲۰۹۰  ــه ع ــدی ب ــد ۲۴درص ــا رش ــز ب ــالف نی ــی عدم خ ــدور گواه ــش ص ــرد: در بخ ک
ــوده، در  ــراه ب ــدی هم ــش ۳۱درص ــا کاه ــه ب ــاب ک ــویه حس ــار ۱۱۴تس ــیده ایم و در کن رس
بخــش پایــان کار نیــز بــا رشــد منفــی یــک درصــدی،۵۴۰ فقــره گواهــی صــادر شــده اســت.

تقدیر از پرسنل مراکز منتخب غربالگری کرونا

ــن  ــام حس ــت ام ــر برک ــالد پ ــا می ــادف ب ــاه ۱۴۰۰،مص ــت م ــتم اردیبهش ــنبه هش  چهارش
ــا  ــان شهرســتان ب ــات کادر بهداشــت و درم ــر و تشــکر از زحم ــه الســالم، تقدی ــی علی مجتب

ــد. ــل آم ــه عم حضــور مســئولین ب
ــف  ــه نج ــپاه ناحی ــده س ــاد، فرمان ــف آب ــهردار نج ــاد، ش ــف آب ــه نج ــام جمع ــور ام ــا حض ب

آبــاد، مســئول نمایندگــی ولــی فقیــه در ســپاه نجــف آبــاد ، رئیــس اداره بهداشــت و درمــان 

ــا  ــا و بخشــهای بیمارســتان ،ب شهرســتان،  ضمــن بازدیــد از مراکــز منتخــب غربالگــری کرون

ــد ــر نمودن ــان ســالمت تقدی ــات مدافع ــی از خدم ــداء گل و بســته فرهنگ اه

صدور پروانه برای 186هزارمترمربع زمین
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7
حریق انبار ضایعات قطعات فرسوده خودرو

یــک شــنبه ۵ اردیبهشــت ۱۴۰۰راس ســاعت ۱۳ یــک مــورد حریــق انبــار ضایعــات واقــع  در خیابــان قــدس غربــی  بــه ســتاد 
فرماندهــی ســازمان آتــش نشــانی  اعــالم کــه  آتــش نشــانان از ایســتگاه هــای ۱و۲ ســه دســتگاه خــودرو اطفائیــه ســبک و 

ســنگین  بــه محــل اعــزام گردیدنــد.
آتشــیار حســنعلی امیــر کاوه سرپرســت ســازمان آتــش نشــاني وخدمــات ایمنــي شــهرداري نجــف آبــاد تصریــح کــرد: انبــار 

ضایعــات قطعــات فرســوده خــودرو واقــع در نجــف آبــاد خیابــان قــدس غربــی  طعمــه حریــق شــد.
وی توصیــه کــرد : اصنــاف حتمــا از کپســول هــای اطفــاء حریــق در محــل کســب و کار خــود اســتفاده و از انبــار ضایعــات 

جــدا خــودداری نماینــد

قدردانی از پرسنل شب زنده دار مدیریت شهری

واژگونی خودرو
واژگونی یک دســتگاه خودرو ســواری در نزدیکی هنرســتان پارسا به ســتاد فرماندهی سازمان آتش 
نشــانی  اعــالم کــه خودروی نجات از ایســتگاه ۲ و آتش نشــانی جــوزدان  به محل اعــزام گردیدند.

حســنعلی امیر کاوه سرپرســت ســازمان آتش نشــاني وخدمات ایمني شــهرداري نجف آباد تصریح 
کــرد: خــودرو پرایــد در جــاده جــوزدان بــه نجــف آبــاد روبــروی هنرســتان پارســا واژگــون و راننده 
خــودرو مذکــور دچــار مصدومیــت گردیــد کــه توســط عوامــل اورژانــس به بیمارســتان اعزام شــد

وی در پایــان گفــت : خوشــبختانه حادثــه تلفــات جانــی در پــی نداشــت و امیدواریــم شــهروندان 
گرامــی بــا رعایــت نــکات ایمنــی و قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی دچــار چنیــن حوادثــی نشــوند.

پیگیری احداث شهرک پرورش زالوی طبی در نهضت آباد
پایــگاه اطــالع رســانی جهــاد کشــاورزی شهرســتان نجــف آبــاد، در خبــری از ادامــه پیگیــری هــا بــرای 
احــداث شــهرک پــرورش زالــوی طبــی در روســتای نهضــت آبــاد خبــر د اده اســت. ایــن شــهرک امکان 

فعالیــت ۷۵ واحــد ۱۰۰هــزار قطعــه ای باشــد.
ایــن پایــگاه، در مطلــب دیگــری بــه صنعــت پــرورش بوقلمــون در شهرســتان پرداختــه و نوشــته: »ایــن 
صنعــت کــه از ســال ۷۰ در شهرســتان فعــال شــده، در حــال حاضــر دارای ۴۰ واحــد بــا ظرفیــت ۲۸۰ 
هــزار قطعــه در ســال اســت کــه از ایــن تعــداد، ۲۰ واحــد فعــال بــوده و ســالیانه بیــش از ســه هــزار و 

ســیصد تــن گوشــت بوقلمــون تولیــد مــی کنند.«
عمــده نــژاد بوقلمــون شهرســتان، از نــوع بیوتیــک ســنگین بــوده کــه دوره پــرورش آن بیــن چهــار تــا 
چهــار و نیــم مــاه طــول کشــیده و هــر بوقلمــون بــا وزن بیــن ۱۰ تــا ۱۵ کیلوگــرم وارد زنجیــره کشــتار 

و توزیــع مــی شــود.

توزیع 500 بسته معیشتی
قــرارگاه حافظــان ســالمت حــوزه علمیــه نجــف آبــاد بــا همــکاری ســتاد مردمــی کمــک هــای 
مومنانــه شهرســتان، همزمــان بــا والدت امــام حســن مجتبــی )ع( ۵۰۰بســته معیشــتی را بیــن 

نیازمنــدان توزیــع کــرد.
حجــت االســالم مجیــد رجایــی، مســئول قــرارگاه حافظــان ســالمت اظهــار داشــت: نیمــی از 
هزینــه بســته هــای معیشــتی را از خیریــن مســجد محــل جمــع آوری و مابقــی هزینــه توســط 

قــرارگاه حافظــان ســالمت تأمیــن شــده اســت.

کشف کشمش غیربهداشتی
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد گفــت: طــی بازرســی مامــوان پلیــس امنیــت عمومــی 
ایــن شهرســتان از یــک منــزل متروکــه، پانصــد کیلوگــرم کشــمش کــه به صــورت غیربهداشــتی 

نگهــداری مــی شــد، کشــف و ضبــط شــد.
ســرهنگ محمــد حســین باباکالنــی بــا اشــاره بــه تحویل فــرد متخلف بــه مراجــع قضایــی اظهار 
ــق  ــوارد مشــکوک را از طری ــه م ــم مشــاهدات خــود از هرگون داشــت:از شــهروندان مــی خواهی
تمــاس بــا شــماره تلفــن ۱۱۰ بــه پلیــس اطــالع دهنــد تا نســبت بــه برخــورد قانونی بــا متخلفان 

اقــدام الزم صــورت گیــرد.

60میلیون بسته معیشتی
رییــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه نجــف آبــاد گفــت: در ســال گذشــته از محــل اجــرای نیــات 
واقفــان، خیــرات و مبــرات و کمــک خیــران، ۶۰ میلیــون تومــان بــرای تامیــن بســته های کمــک 
معیشــتی هزینــه شــده و ۴ زندانــی نیــز بــا کمــک خیریــه امــام موســی ابــن جعفــر نجــف آبــاد 
نیــز آزاد شــده اند.حجــت االســالم رضــا صادقــی اضافــه کــرد: در ســال ۹۹، هفتــاد و پنــج ســند 
بــرای موقوفــات شهرســتان صــادر شــده کــه ۳ امامــزاده از چهار امامــزاده شهرســتان بــا ۲۳۰هزار 

متــر مربــع اراضــی مربوطــه، از جملــه آن هــا هســتند.
ــازه زمانــی اظهــار  ــا اشــاره بــه ثبــت ۲۰ وقــف جدیــد در شهرســتان طــی همیــن ب صادقــی ب
داشــت: طــی فعالیــت هــای عمرانــی در امامــزادگان شــمس الدیــن علویجــه و عبــداهلل اشــن کــه 
شــامل اقداماتــی ماننــد ســاخت زائرســار، آشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی بــوده، نزدیــک بــه ۱ 

میلیــارد تومــان از محــل کمــک خیــران هزینــه شــده اســت.
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان
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هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
به مناسبت عید سعید فطر 

نغمه ریزید غیاب مه نو آخر شد

باده خرم عید است که در ساغر شد

روز عید است، سوی میکده آیید به شکر

که ببخشند هر آنکس که در این دفتر شد

عید سعید فطر بر شما مبارک

۱- مواظــب باشــید کــه چــه چیــزی را پســت مــی کنیــد: در مــورد هــر چیــزی کــه در چــت 
روم هــا، ایمیــل هــا و پیــام هــای متنــی در تعامــل بــا دیگــران مــی نویســید فکــر کنیــد و آگاه 
باشــید کــه هیــچ چیــز در فضــای مجــازی خصوصــی نیســت ، تصاویــر خــود و کســانی را کــه 

نمــی  شناســید در فضــای مجــازی منتشــر نکنیــد.
۲- مواقــب گشــت زنــی در ســایت هــا باشــید: مشــاهده و دیــدن وب ســایت هایــی کــه دارای 
محتــوای مناســب یــا غیــر مجــاز هســتند مــی تواننــد شــما در وضعیــت خطرناکــی قــرار دهنــد 

و بــه مشــکل بیندازنــد.
۳- از کامپیوتــر خــود مراقبــت کنیــد: هیــچ گاه فایــل هــای ضمیمــه را بــاز نکنیــد. بــا بــاز کردن 
ایــن نامــه هــا و بــه خصــوص فایــل هــای ضمیمــه  شــده بــه آن ممکــن اســت مجــوز ورود یــک 

ویــروس را بــه رایانــه خــود صــادر کــرده باشــید.
۴- مراقــب اطالعــات شــخصی خــود باشــید: هیــچ وقــت اطالعــات شــخصی خــود ماننــد شــماره 
تلفــن خــود و والدیــن ، آدرس هــا و یــا محــل مدرســه و پســورد خــود را بــه اشــتراک نگذاریــد.

۵- فقــط آنالیــن ارتبــاط برقــرار کنیــد: هرگــز بــا کســی کــه بــه صــورت آنالیــن آشــنا شــده 
ایــد، حضــوری مالقــات نگنیــد. ایــن دســته اشــخاص ممکــن اســت از جملــه افــرادی باشــند 

کــه قصــد صدمــه زدن بــه شــما را داشــته باشــند.

ــتراک  ــه اش ــران ب ــا دیگ ــود را ب ــور خ ــز عب ــز رم ــر گ ــد: ه ــت کنی ــوردهایتان مراقب ۷- از پس
ــت. ــت شماس ــن دوس ــل بهتری ــرف مقاب ــر ط ــی اگ ــد. حت نگذاری

فرماندهی انتظامی شهرستان نجف آباد - معاونت اجتماعی

راه های تامین امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی

در هشــتمین جشــنواره علمــی، پژوهشــی و فنــاوری فرهیختــگان دانشــگاه آزاد اســالمی 
کشــور، واحــد مســتقل نجــف آبــاد بــرای چهارمیــن ســال متوالــی، عنــوان واحــد ویــژه برتــر بــا 

ــه دســت آورد. ــده را ب ــداد برگزی بیشــترین تع
امیررضــا نقــش رییــس ایــن واحــد گفت:الهــام ناظمــی در بخــش مرکــز تحقیقاتــی برتــر، پیــام 
ســرائیان در بخــش طــرح پژوهشــی بــرون دانشــگاهی، مریــم مقیمیــان و همــکاران در بخــش 
ــه(  ــاب )ترجم ــه شــریعتی در بخــش کت ــوم پزشــکی، رحمــت ال ــروه عل ــف( در گ ــاب )تالی کت
گــروه علــوم انســانی، حســین پورقاســم و علیرضــا مردانــی و همــکاران در بخــش اختــراع بیــن 
المللــی و علیرضــا مردانــی در بخــش پایــان نامــه کارشناســی ارشــد، هشــت عنــوان برگزیــده 

واحــد نجــف آبــاد در ایــن دوره بودنــد.
ــن  ــان بی ــر جه ــداد دانشــمند ۲ درصــد برت ــرد: در ســال ۲۰۲۰ بیشــترین تع ــه ک ــش اضاف نق
ــد  ــه واح ــق ب ــگاه Scopus متعل ــی پای ــاس ارزیاب ــور براس ــالمی کش ــگاه های آزاد اس دانش
ــگ  ــی رنکین ــگاه یومولت ــدی پای ــاس رتبه بن ــه براس ــت ک ــی اس ــن در حال ــود و ای ــاد ب نجف آب
ــارات  ــاال و انتش ــتناد ب ــا اس ــارات ب ــتناد، انتش ــزان اس ــاخص می ــه ش ــاد در س ــد نجف آب واح
حرفــه ای توانســت رتبــه نخســت را بیــن ۲۱ دانشــگاه تــراز اول آزاد و دولتــی کشــور بــه خــود 

ــد. اختصــاص ده

درخشش دانشگاه آزاد نجف آباد در جشنواره فرهیختگان

گزارشی از فعالیت گروه جهادی شهید سلیمانی در نجف آباد
حــدود ســه مــاه اســت کــه گــروه جهــادی شــهید ســردار قاســم ســلیمانی  در نجف آبــاد،  بــا 
ــر  ــر و حــدود ۱۸ نف ــر جهادگ ــر، ۱۲ خواه ــوز جهادگ ــر، ۲۳ دانش آم ــه جهادگ حضــور ۴۰ طلب

دانشــجوی جهادگــر تشــکیل شــده اســت.
ــده در  ــن مان ــر زمی ــت دار ب ــر اولوی ــور خی ــه ام ــن ب ــروه را پرداخت ــعار گ ــور ش ــان قربانی پ پیم
سراســر کشــور دانســت و عنــوان داشــت: طــالب و فضــالی گــروه جهــادی تــا کنــون در چنــد 
ــه بهبــود بیمــاران  ــار کادر درمــان ب ــا در کن ــه بیمارســتان ها اعــزام شــده  ت ــه ب ــت جداگان نوب
کرونایــی کمــک کننــد. هم اکنــون نیــز تمــام اقدامــات جهــت تجهیــز و تدفیــن امــوات کرونایــی 
در آرامســتان بهشــت فاطمــه یزدانشــهر نیــز توســط طــالب جهادگــر در گــروه جهــادی شــهید 
ــا  ــی ب ــل ستایش ــکاری قاب ــز هم ــات نی ــر متوفی ــنل دفت ــه پرس ــود ک ــام می ش ــلیمانی انج س

ــته اند. ــران داش جهادگ
قربانی پــور تصریــح کــرد: پرداخــت اجــاره خانــه ایتــام، توزیــع ســبد معیشــتی، پرداخــت کمــک 
ــدان و در مباحــث فرهنگــی هــم گــروه جهــادی در  ــه نیازمن ــان، اهــدای لبــاس ب ــه درم هزین
مســأله روضه هــای خانگــی و اهــدای مبالغــی جهــت برگــزاری آن و دورهمی هــای خانوادگــی 

کــه در شــرایط کرونــا اجتماعــات ممنــوع شــده در دو نوبــت انجــام شــد.
ــاد در شهرســتان های همجــوار  ــی در شهرســتان  نجــف آب ــدای مبالغ ــر اه ــالوه ب ــزود: ع وی اف
ــش از  ــزاری بی ــا برگ ــان ب ــرون، لنجــان، خمینی شــهر و شهرســتان اصفه ــران و ک همچــون تی

پنجــاه روضــه خانگــی انجــام شــده اســت.
وی اســتفاده از فضــای مجــازی در دوران کرونــا را اصلــی مهــم دانســت و ابــراز داشــت: 
ــوزش در  ــا آم ــوان ب ــودک و نوج ــنی ک ــروه س ــرای گ ــجد را ب ــد مس ــی چن ــای فرهنگ برنامه ه
فضــای مجــازی داریــم بــه ایــن ترتیــب کــه نوجوانــان و کــودکان در خانــه نمــاز می خواننــد و 
در فضــای مجــازی هــم از برنامــه هــای دینــی و تربیتــی بهــره می برنــد، جوایــز و هدایــای ایــن 

ــد. ــم می کن ــا تقدی ــه آن ه ــادی ب ــروه جه ــزان را گ عزی
قرانی پــور گفــت: طــی فعالیت هایــی جداگانــه بــرای منطقــه محــروم رودبــار در جنــوب اســتان 
کرمــان یــک نوبــت از محــل کفــارات مومنیــن تعــداد زیــادی نــان و یــک نوبــت نیــز بــا انتشــار 

فراخــوان در فضــای مجــازی از مــردم درخواســت کردیــم لباس هایــی کــه اســتفاده نمی کننــد 
و نــو اســت را بــرای اهــدای بــه فقــرا بــه مــا برســانند.

ــی و  ــه ضدعفون ــاس ک ــزود: حــدود ۵۰۰ دســت لب ــلیمانی اف ــهید س ــادی ش ــروه جه ــر گ مدی
خشک شــویی شــده از طــرف مــردم و ۱۵۰ دســت لبــاس نــو نیــز خریداری شــده توســط خیرین 
ــخت  ــه سی س ــد؛ در زلزل ــع ش ــروم توزی ــه مح ــن منطق ــدان ای ــن نیازمن ــادی در بی ــروه جه گ
نیــز بــا هماهنگــی گروه هــای اعزام کننــده از اســتان اصفهــان اعــزام جهادگــر داشــتیم.

وی در پایــان گفــت: در نیمــه مــاه مبــارک رمضــان نیــز بــا یــک دســتگاه اتوبــوس در شهرســتان 
نجف آبــاد از  محل هایــی کــه کارگــران فصلــی تجمــع می کننــد تعــدادی کارگــر را بــه 
مســجد حضــرت ولیعصــر انتقــال داده و پــک کامــل معیشــتی شــامل یــک کیســه برنــج، روغــن، 

حبوبــات، رب گوجــه و یــک پاکــت مــزد روزشــان بــه آن هــا تقدیــم شــد.


