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نجف آباد برایم همیشه خاطره انگیز است
گــذر فرهنــگ و هنــر نجــف آبــاد بــا حضــور وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ، مدیــر کل اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان، فرمانــدار، 

شــهردار و رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد، مســئولین و مدیــران کشــوری و اســتانی افتتــاح گردیــد .
پــس از افتتــاح گــذر فرهنــگ و هنــر و بازدیــد وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی و همراهــان از ایــن گــذر فرهنگــی هنــری و مجموعــه پردیــس خــارون، 

مراســم افتتاحیــه گــذر فرهنــگ و هنــر نجــف آبــاد در ســالن همایــش هفــت بــرج خــارون برگزار شــد.
در ابتــدای ایــن مراســم کــه دکتــر صالحــی امیــری وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی، نماینــده ولــی فقیــه در شهرســتان نجــف آبــاد، حجــت االســام 
انصــاری مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهان، قاســمی معاونت سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتانداری، علی اصغر ســیدآبادی مشــاور 
وزیــر، رئیــس فرهنــگ و ارشــاد، فرمانــدار شهرســتان ویــژه، شــهردار، اعضــای شــورای اســامی و هنرمندان شهرســتان نجف آبــاد حضور داشــتند، پس 
از تــاوت آیاتــی از کام اهلل مجیــد و پخــش ســرود جمهــوری اســامی، کلیپــی از جاذبــه هــای شــهر نجــف آبــاد و مراحــل آمــاده ســازی ایــن گــذر 

ــد.  پخش ش
حجــت االســام و المســلمین حســناتی امــام جمعــه شهرســتان نجــف آباد نخســتین ســخنران این مراســم بــود. ایشــان در ابتــدای سخنانشــان ضمن 
خــوش آمــد گویــی خدمــت وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی، مدیــران و مســئولین حاضــر در مراســم، مهمتریــن دارایی دیــار نجف آبــاد را مــردم خوب 
ایــن شهرســتان دانســت و گفــت : توجــه بــه ایــن مــردان و زنــان خــوب، هنرمنــد و فرهیختــه ایــن شهرســتان یک ســرمایه گــذاری نــه تنها بــرای این 

دیــار یــا اســتان، بلکــه کل کشــور اســت و هنرمنــدان و مردمــان ایــن دیــار همیشــه آمــاده بــه خدمــت بــه نظام و کشــور هســتند .
ــه ســخنان رهبــر معظــم انقــاب اســامی، کــه نبــرد امــروز نبــرد  ــا اشــاره ب ــاد در ادامــه ب ــی فقیــه در شهرســتان نجــف آب نماینــده ول
فرهنگــی و اقتصــادی اســت بیــان کــرد: فرهنــگ مهمتریــن واژه ای اســت کــه انســان هــا در ســایه آن هویــت مــی گیرنــد و مانــدگار مــی 

شــوند و قــرآن فتــح واقعــی را در ســایه ی شمشــیر نمــی دانــد، بلکــه در ســایه ی فرهنــگ مــی دانــد.
ســخنران دیگــر مراســم، مهنــدس راعــی فرمانــدار شهرســتان ویــژه نجــف آبــاد، ضمــن معرفــی مختصــری از ایــن شهرســتان گفــت : مــردم 
نجــف آبــاد از بــدو انقــاب، جنــگ تحمیلــی و تــا کنــون در تمــام مباحــث اجتماعــی حضــور و مشــارکت اساســی داشــتند و مویــد ایــن 
موضــوع شــهدا، جانبــازان و آزادگان ایــن شهرســتان اســت کــه تقدیــم نظــام و انقــاب کــرده انــد . وی در ادامــه ضمــن معرفــی هنرمنــدان 
ایــن شهرســتان تصریــح کــرد:  حــدود 900 نفــر نویســنده و شــاعر در ایــن شهرســتان اســت کــه بالــغ بــر 2250 اثــر از آنهــا چــاپ شــده 
اســت، در زمینــه صنایــع دســتی نیــز 900 هنرمنــد شناســنامه دار داریــم کــه در ایــن شــاخه از هنــر فعالیــت مــی کننــد و برخــی از رشــته 

هــای ایــن گــذر مثــل ارغــوان بافــی و نمــد مالــی بومــی ایــن شهرســتان و از هنرهــای ایــن شهرســتان اســت.
 ادامه در صفحه4

در آستانه هفته دولت و سفر دکتر سید عباس صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به شهرستان نجف آباد 

افتتاح برزگترین پروژه فرهنگی هنری شهرستان نجف آباد 
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 رییــس اوقــاف شهرســتان گفت:هــم زمــان بــا ایــام عیــد غدیــر بــه دنبــال صحبــت هــای 
صــورت گرفتــه بــا شــاکیان شــش زندانــی جرایــم غیــر عمــد کــه در مجمــوع ۶0 میلیــون 
ــون  ــت 34 میلی ــا دریاف ــدند ب ــراد حاضــر ش ــن اف ــتند، ای ــب داش ــان طل ــان از محکوم توم

تومــان رضایــت بدهنــد.

آزادی شش زندانی جرایم غیر عمد با درآمد موقوفه

دانشجویان جهادی پیام نور نجف آباد در سمیرم

ــا  ــال ب ــت: امس ــاد گف ــور نجف آب ــام ن ــگاه پی ــران دانش ــهید چم ــادی ش ــروه جه ــئول گ مس
هماهنگی هــای انجــام شــده از ســوی ســازمان بســیج رســانه و بــا توجــه بــه تأکیــدات مقــام 
ــکل  ــه ش ــم ب ــن مه ــادی ای ــای جه ــت گروه ه ــانه ای فعالی ــکاس رس ــر انع ــری ب ــم رهب معظ

ــود.  ــام می ش ــری انج بهت

معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه در آییــن تجلیــل از 
ــی از کارت  ــم رونمای ــتان و مراس ــرانی شهرس ــاوگان اتوبوس ــدگان ن رانن
شــهروندی شــهرداری شــهر نجــف آبــاد شــرکت کردنــد. در ایــن مراســم 
ــا تبریــک والدت حضــرت امــام موســی کاظــم )ع( و  مهنــدس راعــی ب
تبریــک فرارســیدن هفتــه دولــت و بزرگداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان 
ســربلند »شــهید رجایــی« و »شــهید باهنــر«، حرفــه رانندگــی خصوصــا 
رانندگــی بــر روی خودروهــای عمومــی را یــک شــغل شــریف، حســاس، 
ــداری و  ــون م ــده برشــمردند و اصــل قان ــی بســیار ارزن ــر اســترس ول پ
مردمــداری را دو اســتوانه اصلــی ارتباطاتــی شــغل راننــدگان بــا جامعــه 

قلمــداد کردنــد

رونمایی از کارت شهروندی 

تکمیل نزدیک به نیمی از شبکه فاضالب نجف  آباد

مدیــر آبفــای شهرســتان گفــت: از حــدود چهــار ســال پیــش کــه پــروژه شــبکه جمــع آوری 
ــاره فعــال شــد،  ــا مشــارکت مســتقیم مــردم دوب ــاد پــس از نــوزده ســال ب فاضــاب نجــف  آب
تاکنــون نزدیــک بــه دویســت و پنجــاه کیلومتــر از مجمــوع پانصــد کیلومتــر شــبکه طراحــی 

شــده بــرای ایــن شــهر اجــرا شــده اســت.

معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه بــه مناســبت فــرا رســیدن هفتــه 
دولــت، ســخنران ویــژه آییــن عبــادی سیاســی نمــاز جمعــه شــهر نجــف آبــاد 
بودنــد. در ایــن مراســم مهنــدس راعــی بــه همــراه هیــات همــراه و مســئولین 
ــه  ــاز جمع ــام نم ــس از اتم ــتان پ ــی شهرس ــی و انتظام ــی، نظام اداری، اجرای
در صحــن مســجد جامــع بــا برگــزاری میــز خدمــت، پاســخگوی ســئواالت و 
درخواســت هــای مردمــی و نمازگــزاران گردیدنــد. معــاون اســتاندار و فرمانــدار 
ویــژه شهرســتان در ســخنرانی خــود بــا تبریــک والدت حضــرت امــام موســی 
ــاد و خاطــره شــهیدان دولــت  کاظــم )ع( و گرامــی داشــت هفتــه دولــت و ی
»شــهید رجایــی« و »شــهید باهنــر« ایشــان را نمــادی بــی نظیــر و متعالــی 
از مدیــران بســیجی جهــادی، معتقــد و مردمــدار معرفــی نمودنــد کــه هــم و 
غــم ایشــان رضایــت الهــی، اصــاح امــور جــاری و خدمــت گــزاری بــه مــردم 
فهیــم و شــریف ایــران بــود. مهنــدس راعــی بــا بیــان اینکــه هژمــون ســلطه 
ــت  ــس از شکســت هــای متمــادی از مل ــا پ ــه ای آنه ــاب منطق ــی و اذن جهان
ــه کــه  ــا وضــع تحریــم هــای ظالمان ــران، همیــن اینــک ب غیــور و ســربلند ای
بــه ســخن حقــوق دانــان بــی طــرف عرصــه بیــن المللــی »طــرح تروریســتی 
ــریف  ــم و ش ــردم فهی ــد، م ــوده ان ــعی نم ــت، س ــادی« اس ــاختارمند اقتص س
ایــران اســامی را در رســیدن بــه آرمــان هــای متعالــی شــان دچــار یــاس و 
نــا امیــدی نمایــد، امــا مــردم بصیــر مــا بــا ایســتادگی و مقاومــت مثــال زدنــی 
خــود و  فرزنــدان انقابــی خــود در دولــت از ذیــل تــا صــدر بــا تــاش و ســعی 
مجدانــه و جهــادی در تمامــی عرصــه هــای: فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی 
ــام  ــای نظ ــه ه ــردن برنام ــر ک ــی اث ــعی در ب ــزم، س ــی ج ــا عزم ــی ب و سیاس
ــی  ــیوه و مش ــرار دادن ش ــق ق ــا سرمش ــد و ب ــته و دارن ــی داش ــلطه جهان س
ــداف  ــق اه ــه در تحق ــر خادمان ــی و باهن ــهیدان رجای ــی ش ــردی و اجتماع ف
عالیــه نظــام و انقــاب از انجــام هیــچ امــری فروگــذار نمــی نماینــد. فرمانــدار 
ــای  ــتاورد ه ــه نقطــه دس ــای نقطــه ب ــن آماره ــا تبیی ــه ب شهرســتان در ادام

ســاالنه شهرســتان در عرصــه هــای، عمرانــی، خدماتــی، اقتصــادی، فرهنگــی، 
ــای  ــروژه ه ــم پ ــان اه ــه بی ــی و ... ب ــتی و درمان ــات بهداش ــتغال، خدم اش
زیــر ســاختی شهرســتان کــه در هفتــه دولــت بــه بهــره بــرداری مــی رســد، 
پرداختنــد و  از رایزنــی هــای صــورت پذیرفتــه جهــت حضــور وزیــر فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی بــه منظــور افتتــاح چنــد طــرح طــرح عمرانــی، فرهنگــی، 
ــن و  ــان، مومنی ــار عالم ــاد، دی ــف آب ــتان نج ــی در شهرس ــی و خدمات اجتماع
ایثارگــران- خبــر دادنــد.  پــس از اقامــه آییــن عبــادی و سیاســی نمــاز جمعــه  
بــه امامــت حجــت االســام و المســلمین حــاج آقــا حســناتی نماینــده معــزز 
ــاون  ــان و مع ــت ایش ــاد در معی ــف آب ــهر نج ــه ش ــام جمع ــه و ام ــی فقی ول
ــژه، مســئولین حاضــر در صحــن مســجد  ــدار شهرســتان وی اســتاندار و فرمان
ــای  ــت ه ــه درخواس ــدار و ب ــزاران دی ــا نمازگ ــورت رو در رو ب ــه ص ــع ب جام

ــد. ــا محوریــت طــرح میــز خدمــت رســیدگی نمودن مردمــی ب

دعوت کماندار نجف آبادی به اردوی تیم ملی

ــان در دو  ــوان و آقای ــان بزرگســاالن بان ــا کم ــدازی ب ــی تیران ــم مل اردوی تی
ــا کمــان تهــران  ــدازی ب ــد در ســایت تخصصــی تیران رشــته ریکــرو و کامپون
برگــزار مــی شــود کــه طبــق اعــام فدراســیون امیــن پیرعلــی از شهرســتان 

نجــف آبــاد نیــز بــه ایــن اردو دعــوت شــده اســت.

مسابقات شطرنج آزاد کشور بزرگداشت شهید حججی

رییــس هیــات شــطرنج شهرســتان گفــت: در ســومین دوره  مســابقات 
شــطرنج آزاد کشــور بزرگداشــت شــهید مدافــع حــرم محســن حججــی کــه 
بــه میزبانــی نجــف آبــاد در حــال برگــزاری اســت، 150 شــرکت کننــده از 14 

اســتان کشــور بــا هــم رقابــت مــی کننــد.

نصب سردیس و نامگذاری خیابانی به نام استاد رجبعلی راعی
ــی  ــام گــذاری خیابان رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان از ن
ــن  ــردیس ای ــب س ــن نص ــی و همچنی ــتاد راع ــام اس ــه ن ــق ب ــهر ده در ش
ــیه  ــوی در حاش ــوح موس ــن ل ــید حس ــر داد .س ــور خب ــزن کش ــتاد قلم اس
ــا همــکاری  ــا پیگیــری هــای ایــن اداره و ب برگــزاری ایــن مراســم افــزود : ب
شــهرداری دهــق و ارگان هــای مرتبــط  یکــی از خیابــان هــای شــهر دهــق 
ــد  ــی هنرمن ــی راع ــب عل ــتاد رج ــام اس ــه  ن ــت ب ــه مهردش ــع در منطق واق
پیشکســوت قلمزنــی نقــش برجســته  نامگــذاری شــد و ســردیس ایــن اســتاد 
نیــز توســط یکــی از شــاگردان ایشــان تهیــه و نصــب شــد . ایــن مراســم بــا 
حضــور  معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان، بخشــدار  مهردشــت ، 
شــهردار دهــق و جمعــی از مســئوالن شهرســتان و منطقــه مهردشــت افتتــاح 
شــد.رئیس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــا اشــاره 
بــه ضــرورت تکریــم هنرمنــدان گفــت : پاسداشــت اصحــاب فرهنــگ و هنــر 
شهرســتان  کــه بخــش بزرگــی از ســرمایه هــای  ایــن دیــار محســوب مــی 

شــوند یکی از وظایف مهم فرهنگ و ارشــاد اسامی است .
ــراز اول در   ــدان ط ــه وجــود هنرمن ــاره ب ــا اش ــوح موســوی ب ســید حســن ل
شهرســتان  اظهــار امیــدواری کــرد بــا حمایــت مســئولین  و همــت و همراهی 
هنرمنــدان در حــد تــوان بتوانیــم گامــی مهــم در جهــت تکریــم و پاسداشــت 

دیگــر  اصحــاب فرهنــگ و هنــر شهرســتان برداریــم.

ــدار  ــتاندار و فرمان ــاون اس ــت مع ــه ریاس ــتان ب ــورای اداری شهرس ش
شهرســتان ویــژه و بــا حضــور نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه شــهر 
نجــف آبــاد، نماینــده مــردم شهرســتان های نجــف آبــاد و تیــران و کرون 
در مجلــس شــورای اســامی، معاونیــن فرمانــدار، بخشــداران بخــش های 
ــی  ــی و انتظام ــی، نظام ــئولین اداری، اجرای ــت، مس ــزی و مهردش مرک
ــگاه  ــی دانش ــکده کارآفرین ــاون دانش ــان مع ــر زعفری ــتان، دکت شهرس
تهــران، شــهرداران و روســای شــوراهای اســامی شــهرها و روســتاهای 
ــا مراســم غبــار  تابعــه شهرســتان، دهیــاران و اصحــاب رســانه همــراه ب

روبــی و عطــر افشــانی مــزار مطهــر شــهدا برگــزار گردیــد.

برگزاری شورای اداری شهرستان

نجف آباد؛ شهری با بیش از پانصد آبسردکن

شــهر نجــف آبــاد در گوشــه و کنــار خــود بیــش از پانصــد آبســردکن دارد کــه تمامــی آن هــا 
را خیریــن و واقفیــن بــه صــورت رایــگان در اختیــار شــهروندان قــرار داده انــد. کمتــر شــهری 

را بــا ایــن ویژگــی مــی تــوان پیــدا کــرد.

معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه در جلســه ســتاد شــورای 
ــا  زکات شهرســتان شــرکت کردنــد. مهنــدس راعــی طــی ســخنانی ب
ــهیدان  ــره »ش ــاد و خاط ــت ی ــی داش ــت و گرام ــه دول ــک هفت تبری
رجایــی و باهنــر« گفتنــد: »زکات یکــی از واجبــات موکــد دیــن مبیــن 
ــزاری  ــی و اب ــی مال ــر آزمون ــن ام ــت ای ــه در حقیق ــت ک ــام اس اس
راهبــردی بــرای طهــارت مــادی و معنــوی مســلمین و وســیله ای در 
ــامی و  ــه اس ــطح جامع ــر در س ــردن فق ــه کن ک ــع و ریش ــت رف جه

ــد.« ــد می باش ــلمانان نیازمن ــت از مس ــت و صیان حمای

برگزاری شورای زکات شهرستان

سخنرانی  فرماندار شهرستان ویژه به مناسبت هفته دولت پیش از خطبه های نماز جمعه
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

خانواده ای در کام مرگ

اصغــر مهــدی پــور رئیــس ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
ــه  ــه ب ــه ک ــن حادث ــفانه در ای ــت :متاس ــاد گف ــف آب ــهرداری نج ش
علــت انحــراف بــه چــپ خــودرو پرایــد و برخــورد خــودرو دوو اتفــاق 
ــد و هفــت  ــواده جــان خــود را از دســت دادن ــدر و مادرخان ــاد پ افت
ــا  ــی ب ــهروندان گرام ــم ش ــن امیدواری ــدند در ضم ــدوم ش ــر مص نف
رعایــت نــکات ایمنــی و قوانیــن را هنمایــی و رانندگــی دچــار چنیــن 

حوادثــی نشــوند.

سقوط آوار بر روی شخصی,جان او را گرفت

اصغــر مهــدی پــور رئیــس ســازمان آتــش نشــانی و خدمــات ایمنــی 
ــه  ــن حادث ــت: در ای ــف گف ــار تأس ــا اظه ــاد ب ــف آب ــهرداری نج ش
مــرد38 ســاله ای کــه در منــزل در حــال تخریــب و بازســازی منــزل 
مســکونی خــود بــود بــه علــت ســقوط آوار جــان خــود را از دســت 
داد و بــا توجــه بــه موقعیــت جســد کــه زیــر آوار قــرار داشــت گــروه 
ــی ،  ــوارد ایمن ــت تمامــی م ــا رعای ــش نشــانی ب نجــات ســازمان آت
ــل  ــازی مح ــن س ــات وایم ــی نج ــزات تخصص ــتفاده از تجهی ــا اس ب
ــکات  ــت ن ــور افزود:رعای ــدی پ ــارج نمودند.مه ــد را خ ــور، جس مذک
ایمنــی و اســتفاده از تجهیــزات ایمنــی و حفاظــت فــردی در هنــگام 

کار یکــی از ضروریــات اســت .

بــرای اولیــن بــار در یــک دهــه گذشــته، جلســه شــورای اداری شهرســتان 
نجــف آبــاد بــرای دقایقــی از حالــت ســخنرانی هــای خشــک و بــی محتــوا 
ــا  ــد و رض ــد، دور ش ــی زن ــه م ــه تن ــظ و خطاب ــه وع ــه جلس ــی ب ــه گاه ک
ــاون دانشــکده کارآفرینــی دانشــگاه تهــران فضــا را عــوض کــرد. ــان مع زعفری

ــت:  ــاد داش ــف آب ــدار نج ــت از فرمان ــی دو درخواس ــتاد کارآفرین ــن اس ای
ــا موضــوع  ــای آموزشــی ب ــک ســری کارگاه ه ــران شهرســتان ی ــرای مدی ب
کارآفرینــی برگــزار کنیــد و ایــن آمــوزش هــا را بــه ســطح مــدارس 

ــد. ــز ببری ــتان نی شهرس
زعفریــان کــه گویــا بــه دعــوت دانشــکده فنــی و حرفــه ای ســمیه بــه نجــف 
آبــاد آمــده بــود، اضافــه کــرد: تاثیــر چنیــن آمــوزش هایــی در چنــد ســال 
آینــده مشــخص خواهــد شــد ولــی بایــد بدانیــم کــه چنیــن موضوعاتــی را 
بــه راحتــی نمــی تــوان در افــراد بــاالی پانــزده ســال نهادینــه کــرد. بهتــر 
اســت تمرکــز بیشــتری روی قشــر دانــش آمــوز داشــته باشــیم و میــوه اش 

را حداقــل 10ســال بعــد بچینیــم.
ــون  ــه 2 میلی ــک ب ــگاهی نزدی ــز دانش ــک مراک ــه کم ــت: ب ــام داش وی اع
دانــش آمــوز را در سراســر کشــور مــورد اســتعداد ســنجی قــرار داده ایــم کــه 
در ایــن میــان اســتان هــای اصفهــان و چهــار محــال و بختیــاری رتبــه هــای 
ــن نظــر وضعیــت  ــاد هــم از ای ــد. شــهر نجــف آب اول و دوم را کســب کردن
ــده بســیار  ــی داشــته باشــند، آین ــر مســئوالن توجــه کاف ــی دارد و اگ خوب

ــرای اشــتغال و کارآفرینــی ایــن شــهر متصــور هســتم. روشــنی ب
ــرد و  ــبیه ک ــدازی تش ــک تیران ــه ت ــی را ب ــگاه، کارآفرین ــتاد دانش ــن اس ای
ادامــه داد: هــر کــدام از اســتان هــای ایــران بــه انــدازه یــک یــا چنــد کشــور 
اروپایــی مســاحت، جمعیــت و پتانســیل هــای اســتفاده نشــده دارنــد و اگــر 
تفکــر مدیــران عــوض شــود، بــا ســرعت بســیار زیادتــری پیشــرفت خواهیــم 

کــرد.
ــتاندار  ــش اس ــال پی ــد س ــش آورد؛ »چن ــن حرف ــرای ای ــم ب ــی ه او مثال
کرمــان خواســت تــا دلیــل بــاالی آمــاری خودکشــی در یکــی از شــهرهای 
اســتان را بررســی و اعــام کنــم. بــه کمــک چندیــن نفــر از همکارانــم بــرای 
10 روز عملکــرد مدیــران دســتگاه هــای مختلــف را تحــت نظــر گرفتیــم. بــه 
اســتاندار نامــه نوشــتم کــه تنهــا کار الزم ایــن اســت کــه تمامــی مســئوالن 
ایــن شــهر را عــوض کنیــد. ایــن هــا بــا تفکــر و عملکــردی کــه دارنــد، مانــع 
شــکوفایی پتانســیل فــرش ایــن شــهر در مســیر اشــتغال زایــی شــده انــد. 

بعــد از آن نامــه، هیــچ مســئولی از اســتانداری بــا مــن تمــاس نگرفــت«.

ســرهنگ محمدحســین باباکانــی بیــان کــرد: بــه منظــور برقــراری نظــم و 
امنیــت عمومــی ، مقابلــه بــا عامــان افیونی،ســارقان و برهــم زننــدگان نظــم 
ــه  ــن شهرســتان ب ــی در ای ــت اجتماع ــاء امنی ــی طــرح ارتق ــت عموم و امنی

اجــرا در آمــد .
ــای تخصصــی ،  ــم ه ــس از تشــکیل تی ــن طــرح پ ــزود: در اجــرای ای وی اف
ــی،  ــان افیون ــر از عام ــتگیری 10 نف ــایی و دس ــه شناس ــق ب ــوران موف مأم

ــدند. ــتان ش ــن شهرس ــابقه دار در ای ــان س ــارقان و مجرم س
ــی  ــای قضائ ــی ه ــس از هماهنگ ــرد: پ ــان ک ــی، خاطرنش ــرهنگ باباکان س

مامــوران در بازدیــد از محــل اختفــای متهمــان، مقادیــر قابــل توجهــی مــواد 
ــد . مخــدر و امــوال ســرقتی کشــف کردن

فرمانــده انتظامــی نجــف آبــاد در پایــان از تحویــل متهمــان دســتگیر شــده 
بــه مرجــع قضائــی خبــر داد و از شــهروندان خواســت: بــرای ایجــاد امنیتــی 
ــکاری  ــس هم ــا پلی ــرگ ب ــوداگران م ــا س ــه ب ــتان و مقابل ــدار در شهرس پای
کــرده و هرگونــه اطاعــات و اخبــاری در زمینــه مســائل امنیتــی و انتظامــی 

را در اســرع وقــت بــه مرکــز فوریــت هــای پلیســی 110 اعــام دارنــد.

تغییر تفکر مدیران

دستگیری اخاللگران امنیت عمومی در نجف آباد

به مناسبت هفته دولت

واژگونی مینی بوس در جاده 

رئیــس پلیــس راه اســتان از واژگــون شــدن مینــی بــوس مســافربری 
در محــور نجــف آبــاد بــه عســکران و مجــروح شــدن راننــده و شــش 

نفــر از مســافران خبــر داد.

انفجار در مرکز پخش گاز مایع

ســرهنگ »محمــد حســین باباکانــي« اظهــار داشــت: درپــي اعــام 
مرکــز فوریــت هــای پلیســی 110 مبنــی بــر آتــش ســوزی و انفجــار 
ــهر  ــاغ« ش ــان »چهارب ــع در خیاب ــش گاز مای ــز پخ ــک مرک در ی
ــه  ــی ب ــن فرمانده ــری 12 ای ــوران گشــت کانت ــاد« مام »نجــف آب

محــل اعــزام شــدند.

حریق کامیون حمل کاه

اصغــر مهــدی پــور رئیــس ســازمان آتــش نشــانی در ایــن بــاره گفت: 
آتــش ســوزی در کامیــون حمــل کاه بــه علت رعایــت نکــردن ارتفاع 
ــود مهــدی  ــرق رخ داده ب ــا ســیم هــای ب ــار و برخــورد ب مناســب ب
پــور در پایــان گفــت: حریــق مذکــور بــا  2 ســاعت تــاش بــی وقفــه 
آتــش نشــانان کامــا اطفــاء شــدو امیدواریــم شــهرواندان گرامــی بــا 
رعایــت نــکات ایمنــی و رعایــت ارتفــاع مناســب بــار از بــروز چنیــن 

حوادثــی پیشــگیری نماینــد.

انتقال زمین های فوالدشهر به نجف آباد

ــاد و تیــران و کــرون در مجلــس  نماینــده مــردم شهرســتان هــای نجــف آب
ــی  شــورای اســامی گفــت: 980 هکتــار از اســناد زمیــن هــای جنــوب غرب
نجــف آبــاد روبــه روی شــهر جــوزدان معــروف بــه عمــران فــوالد شــهر بــه 
ــال داده  ــازی انتق ــاد و  اداره راه شهرس ــتان نجــف آب ــوزه سیاســی شهرس ح

شــد

پذیرش دانشگاه آزاد نجف آباد در 3۶ رشته

ــت:  ــاد گف ــف آب ــگاه آزاد نج ــی دانش ــات تکمیل ــوزش و تحصی ــاون آم مع
واحــد نجــف آبــاد بــا اضافــه شــدن ۶ رشــته جدیــد، در حــال حاضــر پذیــرای 
داوطلبــان  ورود بــه دانشــگاه در3۶ رشــته مقطــع کارشناســی بــدون آزمــون 

اســت.

افتتاح پروژه های عمرانی در هفته دولت

ــاه  ــه پنج ــک ب ــت نزدی ــه دول ــا هفت ــان ب ــت: هم زم ــتان گف ــدار شهرس فرمان
پــروژه عمرانــی و خدماتــی در شهرســتان بــه صــورت رســمی مــورد 
بهره بــرداری قــرار می گیرنــد کــه هفتــاد درصــد ارزش نــود و شــش میلیــارد 
تومانــی آ ن هــا مربــوط بــه ســه پــروژه شــاخص بخــش صنعــت و معــدن بــا 

ــت. ــی اس ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ س

آغاز اولین مسابقه تئاتر مردمی مساجد در نجف آباد

ــان از  ــتان اصفه ــای مســاجد اس ــی بچــه ه ــر مردم نخســتین مســابقه تئات
ســوم تــا پنجــم شــهریور مــاه بــه میزبانــی مســاجد آیــت اهلل ریاضــی نجــف 
آبــاد، مســجد صــدری شــهرضا و مســجد لنبــان اصفهــان بــا حضــور12 گــروه 

نمایشــی برگــزار خواهــد شــد.
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

ادامه از صفحه 1
وی در پایــان گــذر فرهنــگ و هنــر را بهتریــن گزینــه در حــوزه ی اقتصــادی بــرای هنرمنــدان دانســت و خاطــر نشــان ســاخت 
کــه ایــن طــرح مــی توانــد راهگشــای نیازهــای اقتصــادی و کمــک خــرج هنرمنــدان شــود و همچنیــن ایشــان بیمــه هنرمنــدان، 
مــوزه قلمزنــی شهرســتان دهــق، عدالــت فرهنگــی و برگــزاری جشــنواره هــا در ایــن شهرســتان را از مهمتریــن نیازهــا، دغدغــه 
ــن مســئولین و  ــی خــوب بی ــا همدل ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــد و اظه ــن شهرســتان نامی ــدان ای ــای هنرمن ــا و خواســته ه ه
ــه موضــوع فرهنــگ، بتواننــد گام مهمــی در جهــت ارتقــا فرهنــگ و هنــر در ایــن  مدیــران ایــن شهرســتان و اهتمــام ویــژه ب

شهرســتان بــر دارنــد.
ســخنران دیگــر ایــن مراســم مهنــدس مغــزی شــهردار نجــف آبــاد گفــت : گــذر فرهنــگ و هنــر نجــف آبــاد از 3 قســمت کــه 
شــامل مجموعــه ارگ، پــارک فرهیختــگان و مجموعــه مرکــز همایــش هــای شــهرداری نجــف آبــاد تشــکیل شــده اســت کــه 
ــارک فرهیختــگان نیــز شــرایطی در جهــت  ــه محصــوالت فرهنگــی اســت و در پ ــه و جهــت ارائ مجموعــه ارگ دارای 39 غرف
ارائــه رویدادهــای فرهنگــی توســط هنرمنــدان مهیــا شــده اســت و مرکــز همایــش هــا نیــز بیشــتر شــامل حــوزه هــای اطــاع 
رســانی و آموزشــی اســت کــه ســالن شــهروند بزرگتریــن ســالن در غــرب اســتان اصفهــان در قلــب ایــن مجموعــه قــرار دارد. 
از نکتــه هــای مهــم در افتتاحیــه ایــن گــذر فرهنــگ و هنــر مــی تــوان بــه برنامــه هــا و رویدادهــای اجــرا شــده توســط موسســه 
فرهنگــی هنــری فرهنــگ ســازان معاصــر و هنرمنــدان ایــن شهرســتان اشــاره کــرد کــه از ایــن برنامــه هــا، نمایــش اجــرا شــده 
در بــدو ورود وزیــر بــه ایــن گــذر، اجــرای گــروه هــای موســیقی ســنتی و پــاپ توســط هنرجویــان موسســه فرهنــگ ســازان 
معاصــر، بــازی هــای محلــی ایــن شهرســتان و نمایــش عروســکی مــی تــوان نــام بــرد. موسســه فرهنگــی هنــری فرهنــگ ســازان 
معاصــر نیــز ضمــن مشــارکت فعــال در ایــن مراســم و دارا بــودن غرفــه ی فرهنگــی و هنــری در ایــن گــذر،  همــان طــور کــه 
اشــاره شــد اجــرای برنامــه هــای مهمــی مثــل موســیقی و نقالــی را در ایــن مراســم مهــم بــر عهــده داشــت کــه بــا اســتقبال 

مســئولین و مــردم مواجــه شــد.
در پایــان ایــن مراســم دکتــر ســید عبــاس صالحــی امیــری بــا بیــان این کــه ایــران فقــط تهــران نیســت اظهــار داشــت: یکــی از 
رویکردهایــی کــه در وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی مــورد توجــه بــوده رویکــرد عدالــت فرهنگــی اســت؛ بایــد بــاور کنیــم در 
ــات  ــر اتفاق ــگاه در دو ســال اخی ــن ن ــا ای ــه فعالیــت پرداخــت، ب ــوان در مراکــز اســتان ها و شهرســتان ها ب همــه حوزه هــا می ت

خوبــی رخ داده اســت.
وی تصریــح کــرد: بــرای تحقــق ایــن امــر حــدود 800 میلیــارد تومــان تــدارک دیــده  شــده و معیــار ایــن بــوده کــه فقــط مراکــز 
اســتان ها دیــده نشــوند و بــه شهرســتان ها هــم نــگاه ویــژه داشــته باشــیم؛ بــه زودی بــا ســفر مجــدد بــه اســتان اصفهــان ســعی 

خواهیــم کــرد تــا مســیر فرهنــگ را تعریــف کنیــم.
ــه در  ــی ک ــع فضای ــزار مترمرب ــی ه ــروز س ــت: ام ــار داش ــر اظه ــگ و هن ــذر فرهن ــدن گ ــد خوان ــن مفی ــری ضم ــی امی صالح
مجموعــه هفــت بــرج خــارون نجف آبــاد واقع شــده بــا اهــداف مــا مطابقــت دارد و کامــًا عملیاتــی شــده اســت؛ گــذر فرهنــگ 
و هنــر فرصتــی را بیــن هنرمنــد و حــوزه مصــرف و خریــد ایجــاد می کنــد و باعــث می شــود کــه معیشــت هنرمنــدان رونــق 

ــازد. ــم می س ــدان فراه ــرای هنرمن ــغلی ب ــای ش ــرد و فرصت ه بگی
وی ادامــه داد: بایــد در ایــن گذرهــا دسترســی بــه رویدادهــای فرهنگــی را بیشــتر کنیــم زیــرا اگــر هنرمنــد احســاس کنــد کار 
او دیــده نمی شــود ادامــه نمی دهــد و دلســرد می شــود؛ در ایــن مجموعــه گالری هــا و مجموعه هــا کامــًا هــدف دیــده شــدن 

هنرمنــد را انجــام می دهنــد.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در پایــان گفــت: یکــی دیگــر از اهــداف گــذر فرهنــگ و هنــر ایــن اســت کــه شــهرها یــک 
هویــت شــهری در فرهنــگ و هنــر پیــدا کننــد؛ جــذب گردشــگر بایــد بــه فرهنــگ شــهر گــره بخــورد، فضایــی کــه جهــت ایــن 
کاردیــده شــده باعــث هویــت و شناســنامه دار شــدن شهرســتان می شــود؛  یکــی از اشــکاالت شــهرهای مــا کــم هویــت بــودن 

اســت و اکنــون گــذر فرهنــگ و هنــر بــه نجف آبــاد هویــت داده اســت.

به مناسبت هفته دولت      
یکــی از مهمتریــن ویژگــی هــای دولــت اســالمی و وجــه تمایــز آن 
ــی  ــم مردم ــتوانه عظی ــه از پش ــت ک ــن اس ــا ای ــت ه ــر دول از دیگ
برخــوردار اســت. کارگــزاران دولت اســالمی، از میان مردم برخاســته 
ــد. ــه مــردم وارد عرصــه سیاســت شــده ان ــرای خدمتگــزاری ب و ب


