
شماره 121سه شنبه 9  شهریور  1400

اقتصادی فرهنگی  نامه  هفته 

سـه شنبه هـای هر هفته منتشـر می شود

نجف آباد

سوهان  سازی...........................................  8 وضعیت قرمز کرونایی................. 4 پرورش ماهیان زینتی................3 شهید نعمت اهلل چهره ساز..............2

انتخاب شهردار نجف آباد 

کشف 25 میلیارد خوراک دام 
قاچاق در نجف آباد 2

فرزندان مقیم خانه، از سرمایه های 
بزرگ بهزیستی هستند

4

مسابقات پرورش اندام باشگاه های 
استان اصفهان به میزبانی نجف آباد  7

دستگیری 10 سارق و14 محکوم 
فراری در نجف آباد  8

ــی  ــرای بازخوان ــی ب ــر، فرصت ــی و باهن ــت و ســالروز شــهادت دولتمــردان شــهید رجای ــه دول ــرم فرهنــگ و ارشــاد اســامی ســام علیکــم هفت ــر محت ــای دکترمحمــد مهــدی اســماعیلی وزی ــاب آق  جن
ــد.  ــاری نمودن ــن را آبی ــه دی ــجره طیب ــد و ش ــار کردن ــان را نث ــون پاکش ــامی خ ــران اس ــی ای ــگ ایمان ــی و فرهن ــتقال فرهنگ ــرای اس ــه ب ــت ک ــی اس ــردان بزرگ ــدس م ــی و راه مق ــای نوران ــه ه اندیش
 تاســی بــه آمــوزه هــا و رفتارهــای قرآنــی و مدیریــت ممتــاز شــان در اداره کشــور، الگویــی جادوانــه بــرای دولتهــای ادواری گوناگــون اســت تــا مکتــب ایمــان و عــزت همچنــان ســربلند و ســرفراز بمانــد. 
 تقــارن هفتــه دولــت بــا تشــکیل دولــت مردمــی آیــه اهلل دکتــر رئیســی ریاســت محتــرم جمهــوری اســامی ایــران ، اتفــاق خجســته ای اســت کــه بــار دیگــر روحیــه مردمــی و کرامت بخشــی شــهیدان رجایی 
و باهنــر بــه مــردم را در دلهــا زنــده کــرد.  انتخــاب هوشــمندانه وزرایــی کــه درد دیــن و دغدغــه خدمــت صادقانــه دارنــد فرصــت طایــی دیگــری اســت تــا در مســیر گام دوم انقــاب اســامی و در پاســخ بــه 
منویــات مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( ســنگرهای کار و تــاش و خدمتگــزاری، اســتوارتر از هــر زمــان بنــا نهــاده شــود و مجاهــدان راســتین در نیــل بــه آرمانهــای امــام و شــهیدان عزیز ، بــه مجاهدتی 
دیگــر مبــادرت ورزنــد. فرهنــگ یکــی از جبهــه هــای پــر مخاطــره ای اســت کــه همــواره دشــمنان در کمیــن آن نشســته انــد تــا چهــره رحمانــی و الهــی ایــن ســرزمین فرهنــگ پــرور را خدشــه پذیــر کننــد. 
اینــک کــه بــا حســن انتخــاب رئیــس جمهــور محتــرم و حســن اعتمــاد نماینــدگان محتــرم مــردم در مجلــس شــورای اســامی ، راهبــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــه جنابعالی ســپرده شــده ، خــدا را 
شــاکریم کــه فرزنــدی فرهنــگ شــناس و مدیــری درد آشــنا ســکانداری آن را عهــده دار شــده اســت . جنابعالــی کــه بــه لطــف حضرت حــق ســوابق و کارنامــه ای درخشــان در مســئولیت های متعــدد مدیریتی، 
اجرایــی ، پژوهشــی و فرهنگــی داشــته ایــد ایــن بــار نیــز بــا علمــی اســتوارتر در جبهــه فرهنگــی ، حضــور یافتیــد تــا بــه آرمــان هــای فرهنگــی امــام راحــل و رهبــر فرزانــه انقــاب لبیک گوییــد.  بدین وســیله 
ضمــن تبریــک ایــن مســئولیت خطیــر و حســاس بــر خــود الزم مــی دانــد از طــرف خــود و خانــواده بــزرگ فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان و قاطبــه اهالــی فرهنــگ هنــر و رســانه خطــه شــهیدان 
و راســت قامتــان ، بــرای آن عزیــز در ایــن ســنگر مقــدس آرزوی توفیــق و ســامتی داشــته و در جهــت پیشــبرد اهــداف و برنامــه هــای اعامــی بــا تمــام تــوان در جهــت رشــد فضائــل و اعتــای فرهنــگ و 
شــکوفایی بیــش از پیــش هنــر ،ادب و دانــش و بینــش در عرصــه فرهنــگ ، مجاهدانــه در کنــار وزیــر فرهیختــه و محتــرم بــرای خدمتگــزاری بــی منــت بــه مــردم آگاه ، مومــن و انقابــی حضــور داشــته باشــیم. 
رمضانعلی معتمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

به دنبال انتخاب دکتر محمدمهدی اسماعیلی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
 إن اهلل یأمرکم أن تؤدوا األمانات إلی أهلها 

ادامه در صفحه 5
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2
خبر کوتاه

پلمپ کرونایی پنج واحد صنفی
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبادگفــت: ۵ واحــد صنفــی بــه علــت رعایــت نکــردن مــوارد بهداشــتی مربــوط بــه ویــروس 

کرونــا و عــدم رعایــت قوانیــن و مقــررات و ضوابــط اماکــن عمومــی و صنفــی توســط متصدیــان پلمــپ شــدند.
ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی گفــت: بــا توجــه بــه وضعیــت قرمــز شهرســتان و بــه منظــور پیشــگیری از شــیوع و مقابلــه 
بــا ویــروس منحــوس کرونــا، تیــم هــای اداره نظــارت بــر اماکــن عمومــی فرماندهــی انتظامــی نجــف آبــاد بــا هماهنگــی مقــام 

قضایــی و همــکاری کارشناســان اتــاق اصنــاف و شــبکه بهداشــت از واحدهــای صنفــی بازدیــد کردنــد.
گوهــری از شــهروندان خواســت تــا در ایــن رابطــه بــا پلیــس همــکاری مســتمر داشــته و در صــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف 
صنفــی، خصوصــا موضوعاتــی ماننــد عــدم رعایــت مســائل بهداشــتی و یــا احتــکار اقــام بهداشــتی و درمانــی مراتــب را ســریعا 

بــه مرکــز فوریتهــای پلیســی۱۱۰ اطــاع دهنــد.

کشف 25 میلیارد خوراک دام قاچاق در نجف آباد
فرمانــده انتظامــی اســتان اصفهــان از کشــف هــزار و ۹۲۰ تـُـن 
خــوراک دام احتــکار شــده شــامل ذرت، کلــزا و ســویا به ارزش 
۲۵ میلیــارد تومــان از انبــاری در شهرســتان نجــف آبــاد خبــر 
داد. موجــودی انبــار در ســامانه انبارهــای اداره صنعــت، معــدن 
و تجــارت ثبــت نشــده و هیــچ گونــه خروجــی نیــز بــه بــازار 
نداشــته اســت و حاکی از احتــکار این مقدار خوراک دام اســت.

پــی  در  داشــت:  بیــان  میرحیــدری  محمدرضــا  ســردار 
نارضایتــی مرغــداران و دامــداران شهرســتان نجف آبــاد از 
ــی  ــی و از طرف ــور دولت ــوراک دام و طی ــهمیه خ ــود س کمب

فراوانــی ایــن نهــاده هــا در بــازار ســیاه و عرضــه آنهــا 
بــه نــرخ  آزاد موضــوع بــه صــورت ویــژه در دســتور کار 
ــت. ــرار گرف ــن شهرســتان ق ــوران فرماندهــی انتظامــی ای مام

کاالهــای  هوشــمندانه  رصــد  بــا  مامــوران  افــزود:  وی 
ــات  ــام تحقیق ــی و انج ــی و غیرگمرک ــده گمرک ــص ش ترخی
وســیع در خصــوص دپــوی کاال در انبارهــای شهرســتان، 
دامــی  نهــاده  زیــادی  مقــدار  نگهــداری  از  ســرانجام 
ــد. ــال کردن ــوع را دنب ــه موض ــع و بافاصل ــار مطل ــک انب دری

افتتاح 72میلیارد طرح عمرانی نجف آباد در هفته دولت
ــوع ارزش  ــا مجم ــی و زیرســاختی ب ــروژه عمران ــت ســال جاری، ســی و دو پ ــه دول  طــی هفت

۷۲میلیــارد تومــان در نقــاط مختلــف شهرســتان افتتــاح خواهنــد شــد.
ــت  ــه مناســبت آغــاز هفتــه دول ــگاران شهرســتان ب ــا خبرن مجتبــی راعــی در نشســتی کــه ب
داشــت، اعــام کــرد: ســاختمان های آموزشــی، کتابخانــه، ســاختمان اورژانــس اجتماعــی۱۲۳، 
مرکــز پرواربنــدی دام ســبک و پروژه هــای زیرســاختی حــوزه بــرق و مخابــرات از شــاخص ترین 

طرح هــای آمــاده افتتــاح در ایــن مناســبت هســتند.
ــا  ــاد ب ــهرداری نجف آب ــاختی ش ــی و زیرس ــروژه عمران ــا پ ــودن ده ه ــاح ب ــاده افتت ــی از آم راع
مجمــوع ارزش بیــش از ۲۶۰میلیــارد تومــان خبــر داد و خاطــر نشــان کــرد: در حــال حاضــر 
ــی  ــای ورزش ــار، مجموعه ه ــه ایث ــم، خان ــه عل ــی، خان ــتارگاه صنعت ــد کش ــی مانن طرح های
ــل  ــت، پ ــه باغ بهش ــرف، مجموع ــدان نجف اش ــازی می ــج، محوطه س ــار و پن ــه، چه ــق س مناط

زندگــی، دو فــاز از طــرح بوســتان زندگــی و بلــوار کشــاورز حدفاصــل کمربنــدی جنوبــی تــا 

ــد  ــودن رون ــان ب ــه در جری ــه ب ــا توج ــی ب ــده اند ول ــاح رســمی ش ــاده افتت ــهدا آم ــان ش خیاب

ــت نرســد. ــه دول ــه هفت ــن اســت ب ــا ممک ــاح آن ه ــاد، افتت ــد نجف آب انتخــاب شــهردار جدی

ــز اعــام داشــت:  ــن هفتــه نی ــرای ای ــدار در خطــوط کلنگ زنی هــای پیش بینــی شــده ب فرمان

ــارد تومــان کــه  ــا پیش بینــی هزینــه یکصــد میلی تقاطــع غیــر همســطح شــهدای دانشــجو ب

مقدمــات اجــرای آن و تجهیــز کارگاه انجــام شــده و درمانــگاه تخصصــی بیمارســتان فاطمه زهرا 

تامیــن اجتماعــی بــا اعتبــار اولیــه پنجــاه میلیــارد تومــان، از جملــه ایــن کلنگ زنی هــا هســتند.

شهید نعمت اهلل چهره ساز
در اولیــن روز ســال ۱۳۳۵ در نجف آبــاد بــه دنیــا آمــد. از کودکــی بــه مطالعــه، درس و کارهــای 
هنــری مثــل نقاشــی و خطاطــی عاقــه داشــت. محرم هــا، پــای ثابــت مراســم عــزاداری بــود. 
بــرای ادامــۀ تحصیــل، بــه اصفهــان رفــت و هم زمــان در کارگاه قالی بافــی شــروع بــه کار کــرد 
تــا خــرج تحصیلــش را در بیــاورد. در رشــته اتومکانیــک دانشــگاه بابــل قبــول شــد ولــی مدتــی 
بعــد بــه خاطــر فعالیت هــای انقابــی و فشــار دانشــگاه، تحصیــل را نیمه تمــام رهــا کــرد. قصــد 
داشــت خــارج از کشــور ادامــه تحصیــل بدهــد و در آزمونــش هــم موفــق شــد ولــی بــه دلیــل 

ســوابق مبارزاتــی اش، اجــازه اعــزام ندادنــد.
ــم  ــار ه ــی این ب ــه دانشــگاه ول ــاره برگشــت ب ــاب دوب ــروزی انق ــس از پی ــربازی و پ ــت س رف
ــداد. کردســتان کــه شــلوغ  انقــاب فرهنگــی و تعطیلــی دانشــگاه ها، اجــازۀ ادامــه تحصیــل ن
شــد، حــدود چهــار مــاه در ایــن منطقــه جنگیــد و بعــد بــه جبهــه جنــوب آمــد. بارهــا زخمــی 
ــهدا  ــۀ ش ــدام از قافل ــه م ــرده ام ک ــه ک ــم چ ــه »نمی دون ــورد ک ــرت می خ ــب حس ــد و مرت ش

ــم!« ــا می مون ج
ــل  ــای کمی ــب دع ــه، مرت ــب های جمع ــد و ش ــرک نمی ش ــبش ت ــاز ش ــود، نم ــع ب متواض

ــت. ــدان داش ــه نیازمن ــی ب ــه خاص ــد و توج می خوان
در نهایــت شــانزدهم شــهریور ۶۰ در ۲۵ســالگی در خــط پدافنــدی ســرپل ذهاب بــه شــهادت 

رســید و پیکــرش در گلــزار شــهدای نجف آبــاد، بــه خــاک ســپرده شــد.
ــا افزایــش اطاعــات و آگاهي هــاي  بخشــی از وصیت نامــه شــهید: »بیاییــد هجــرت کنیــد و ب
خــود قــرآن را در جامعــه زنــده و پیــاده کنیــد و توطئه هــاي آن هــا را خنثــي کنیــد. امــام را 
یــاري کنیــد، مبــادا خــدا ناکــرده آن هــا را تنهــا بگذاریــد و فقــط بنشــینید بــه انتقادهــاي بیجــا 
و ناآگاهانــه دامــن بزنیــد. بدبختــي مــا در جامعــه، از افــرادي اســت کــه بــا اطاعــات انــدک و 
ناچیــز خــود فکــر مي کننــد همــه چیــز را مي داننــد و فقــط آن هــا هســتند کــه راه صحیــح را 
ــراد جامعــه هســتند.« ــن اف ــا ناآگاه تری ــي  کــه آن ه ــد در صورت ــد و خــوب مي فهمن مي پیماین

نثار روح همه شهدا فاتحه و صلوات
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    انسداد 212 چاه غیرمجاز در نجف آباد

محمــد خلجــی اظهــار کــرد: در پنــج ســال اخیــر ۲۱۲ حلقــه چــاه غیرمجــاز بــا حجــم ۲۱ میلیــون و ۳۰۰ هــزار مترمکعــب 
در شهرســتان نجــف آبــاد پــر و مســدود شــده و از حفــر چاه هــای غیرمجــاز جلوگیــری شــده اســت.

وی افــزود: تعــداد پروانه هــای اصــاح و تعدیــل شــده در شهرســتان نجــف آبــاد یک هــزار و ۱۱8 ســند بــا حجــم صرفه جویــی 
۹8 میلیــون مترمکعــب بوده اســت.

خلجــی تصریــح کــرد: تعــداد کنتورهــای حجمــی هوشــمند در ایــن شهرســتان ۱۲۰ دســتگاه اســت و پرونده هــای در حــال 
پیگیــری درخصــوص تجــاوز بــه حریــم رودخانه هــای فصلــی چهــار فقــره اســت.

تا توهستی زندگی هست
مــی نویســم بــه پــاس تمــام لحظاتــی کــه صادقانــه خدمــت کــردی. بــه پــاس تمــام لحظاتــی کــه از همــه وجــودت مایــه گذاشــتی 

و از هیــچ کوششــی دریــغ نکــردی.
اری مینویسم.

اگــر چــه عمــر طبابــت تــو بــه انــدازه  عمــر بیمــاری اســت ولــی بــدان کــه طبابــت چیــزی نیســت کــه بــا نــام گــذاری یــک روز 
خــاص بتــوان بــه ان درج نهــاد. 

بــدان مادامــی کــه تلخــی زندگــی دیگــران را شــیرین مــی کنــی ، مادامــی کــه رنــج انســان هــا را بــه شــوق و ارامــش تبدیــل 
میکنــی ســزاوار  ســتایش هســتی و ان روز ، روز توســت.

تــو خــود مــی دانــی کــه شــاید دردمنــدی بــه دســتان توانــای تــو دخیــل بســته باشــد. شــاید امیــد ناامیــدی بــه چشــمان امیــدوار 
تــو گــره خــورده باشــد. پــس بــدان کــه حضــور تــو رشــادتی اســت پیامبرانــه چــرا کــه هرانچــه را انجــام مــی دهــی معجــزه ای 
اســت کــه انجــام شــدنش را بــه یقییــن مــی دانــی. تــو در ایــن راه قــدم گذاشــته ای و خدمــت میکنــی پــس بــدان کــه مائــک 

هــم تــو را مــی ســتایند.
تا تو هستی زندگی هست و تا زندگی هست لحظه هایش مدیون تاش توست. 

مهدی احمدی

پرورش ماهیان زینتی فرصتی برای اشتغالزایی
بــه اعتقــاد کارشناســان امــروزه یکــی از جاذبــه هــای 
گردشــگری در بســیاری از کشــورها ایجــاد فضایــی متنــوع بــا 
اســتفاده از ماهیــان زینتــی اســت. پــرورش ماهیــان زینتــی، 
ــش  ــتی و افزای ــوع  زیس ــظ تن ــتغالزایی در حف ــر اش ــاوه ب ع
جاذبــه هــای گردشــگری موثــر بــوده و از ایــن طریــق نقــش 
بســزایی در جهــش اقتصــادی بســیاری از کشــور های توســعه 

ــه دارد. یافت
ــران تولیــد  ســاالنه ۲۰۰ میلیــون قطعــه ماهــی زینتــی در ای
مــی شــود و بــه اعتقــاد کارشناســان، خلیــج فــارس زیســتگاه 
ــون  ــه تاکن ــت ک ــی اس ــان زینت ــه از ماهی ــش از ۲۵۰ گون بی

تعــداد کمــی از آنهــا شناســایی شــده اســت.
ــه شــده ســاالنه ۲۰۰ میلیــون قطعــه  براســاس آمارهــای ارای
ــی  ــدا م ــر پی ــرورش و تکثی ــورمان پ ــی در کش ــان زینت ماهی
ــاز  ــور و نی ــی کش ــادی کنون ــوار اقتص ــرایط دش ــد. در ش کنن
مبــرم بــه اشــتغالزایی و ارزآوری، بــا گســترش کســب و 
کارهایــی چــون پــرورش ماهیــان زینتــی و صــادرات آن کــه 
ــی از کشــورها برخــوردار  ــل توجهــی در خیل از مشــتریان قاب
ــرد. ــاد شــده کمــک ک ــای ی ــع نیازه ــه رف ــوان ب ــی ت اســت، م

محمــد رضــا عباســی مدیــر شــیات و امــور آبزیــان ســازمان 
ــان  ــتان اصفه ــرد: در اس ــار ک ــان اظه ــاورزی اصفه جهادکش
ــود  ــد می ش ــی تولی ــان زینت ــواع ماهی ــه ان ــر ۱۲۰ گون ــغ ب بال
کــه شــامل تخــم گــذار و زنــده زا هســتند کــه اســتان اصفهان 
بــا بیــش از ۶۷ میلیــون قطعــه توانســته رتبــه اول کشــور را در 

حــوزه تولیــد ماهیــان زینتــی بدســت بیــاورد.
او تصریــح کــرد: ماهیــان زینتــی در بیــش از ۵۰ درصــد 
شهرســتان های اســتان تولیــد می شــود کــه بیشــترین آن هــا 
ــاد،  ــف آب ــد، نج ــون تولی ــا ۴۰ میلی ــان ب ــب در کاش ــه ترتی ب
ــان  ــد ماهی ــم تولی ــر ه ــتان دیگ ــان اســت و ۱۶ شهرس اصفه

ــد. ــی دارن زینت
مدیــر شــیات و امــور آبزیــان ســازمان جهادکشــاورزی 
اصفهــان بیــان کــرد: پــرورش ماهیــان زینتــی اشــتعال زایــی 
خوبــی را در ســطح اســتان داشــته بــا وجــود نیــاز کمــی بــه 
ــر  ــا 8۰ مت ــا ب ــوند مث ــرورش داده می ش ــی پ ــه راحت آب ب
ــن  ــه ای ــد ب ــا تولیــد ۵۰ هــزار قطعــه می توانن مکعــب آب و ب

ــد. ــب و کار بپردازن کس
ــاره ایجــاد اشــتغال زایــی خــوب بواســطه تولیــد  عباســی درب
ــر  ــزار و ۲۰۰ نف ــش از ۲ ه ــرد: بی ــار ک ــی اظه ــان زینت ماهی
ــه کار  ــتان مشــغول ب ــی در اس ــان زینت ــد ماهی بواســطه تولی
هســتند. افــراد متقاضــی ایــن کســب و کار بایــد حتمــا 
ــه  ــد ب ــا بتوان ــد ت ــته باش ــی داش ــع آب ــک منب ــه ای از ی حقاب

تولید ماهیان زینتی بپردازد.
او خاطــر نشــان کــرد: بــرای ایجــاد اشــتغال بیشــتر در 
شهرســتان های کاشــان، نجــف آبــاد، اصفهــان پیشــنهاد 
تشــکیل شــهرک های ماهــی زینتــی داده شــده کــه در 
ــد  ــد، تولی ــکاری نمای ــم بایســتی هم شــهرک ســازمان آب ه
کننــدگان می بایســت درقالــب تشــکل ویــا اتحادیــه در 
ــای  ــا پیگیری ه ــند و ب ــگام باش ــا هم ــا م ــادرات ب ــعه ص توس
ــتان  ــرم شهرس ــده محت ــت نماین ــا حمای ــت وب ــن مدیری ای
ــهرک  ــاخت ش ــر س ــژاد زی ــاداتی ن ــر س ــاب دکت ــان جن کاش
ــم  ــد واری ــت و امی ــده اس ــاده ش ــان آم ــی کاش ــان زینت ماهی
ــز  ــاد نی ــف آب ــان ونج ــتان های اصفه ــن کار در شهرس ــه ای ک
بــا حمایــت وتعامــل ســازمان های مرتبــط عملیاتــی شــود.

عباســی افــزود: ماهیــان زینتــی از اســتان بــه ســایر اســتان ها 
و کشــور هایی مثــل ترکیــه و عــراق صــادر می شــوند و 
ــد  ــد؛ و بای ــته باش ــور داش ــه کش ــی ب ــته ارز آوری خوب توانس
رونــد صــادرات تســهیل و تســهیاتی جهــت حمایــت و 
اشــتغال زایــی و درآمــد بــه تولیــد کننــدگان ماهیــان زینتــی 

ــرد. ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــش م ــش از پی ــود و بی داده ش
ــی را  ــان زینت ــرورش ماهی ــا پ ــتغالزایی ب ــت اش فرص

ــم ــدی بگیری ج
ــبت  ــی نس ــیوه زندگ ــبک و ش ــر س ــل تغیی ــه دلی ــروزه ب ام

ــراد  ــت اف ــه آپارتمــان نشــینی و محدودی ــه گذشــته از جمل ب
بــرای حضــور در طبیعــت و اســتفاده از مواهــب آن، بســیاری 
از مــردم در نقــاط مختلــف دنیــا بــرای رســیدن بــه آرامــش و 
فــرار از تنهایــی بــه بعضــی کارهــا از جملــه نگهــداری ماهیــان 
زینتــی اقــدام مــی کننــد و بــه ایــن ترتیــب محیــط زندگــی 
ــا ایــن موجــودات رنگارنــگ، زیبــا و دیدنــی زینــت  خــود را ب

مــی بخشــند.
همچنیــن امــروزه در بســیاری از فروشــگاه هــا و مجتمــع های 
تجاری،اماکــن تفریحــی و گردشــگری، فــرودگاه هــا و ترمینــال 
ــورهای  ــی ادارات در کش ــر کاری و حت ــا، دفات ــل ه ــا، هت ه
ــا و آرام  ــا هــدف جــذب گردشــگر و زیب ــز ب ــا نی ــف دنی مختل
ــای  ــوم ه ــی در آکواری ــان زینت ــط، ماهی ــردن محی ــش ک بخ

ــزرگ و کوچــک نگهــداری مــی شــوند. ب
از نگهــداری ماهیــان زینتــی و وجــود  اســتقبال مــردم 
مشــتریان قابــل توجــه در کشــورهای مختلــف، موجــب شــده 
ــق  ــا از رون ــبت نوپ ــه نس ــازده و ب ــب و کار زودب ــن کس ــا ای ت

ــد. ــوردار باش ــبی برخ مناس
از همیــن رو اجــرای طــرح هــای پــرورش ماهیــان زینتــی بــه 
ــت  ــام پســندی در صــورت حمای ــر و ع جهــت ســهولت تکثی
هــای ویــژه مــی توانــد نقــش بســیار ویــژه ای در جهــت رونــق 

اقتصــادی منطقــه و اشــتغالزایی داشــته باشــد.

به بهانه تشکر از مدافعان سامت 
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خبر کوتاه رعایت شیوه نامه ها در ۹۰ درصد هیات های نجف آباد

ــاد شــیوه نامه هــای  ــاد گفــت: بیــش از ۹۰ درصــد از هیات هــای مذهبــی نجــف آب رییــس اداره تبلیغــات اســامی نجــف آب
بهداشــتی را در شــرایط کرونایــی رعایــت می کننــد. حجــت االســام یزدانبخــش قاســمی گفــت: طبــق دســتورالعمل اخیــر 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا، برگــزاری مراســم عــزاداری در اماکــن ســر پوشــیده و راه انــدازی دســته هــای عــزاداری ممنــوع 
اســت. همچنیــن اقــدام بــه دســته روی نیــز تخلــف محســوب می شــود. در بخــش توزیــع نــذورات نیــز پهــن کــردن ســفره در 
فضاهــای سرپوشــیده مســجدها، هیــات هــا و تکیــه هــا ممنــوع اســت و مــواد غذایــی بــه صــورت خشــک و در قالــب کمــک 
ــه  ــی کــه مــردم تخلفــی را گــزارش کننــد در مرحــل اول ب ــع شــود. قاســمی ادامــه داد: در صورت ــد توزی ــه بای هــای مومنان
هیــات متخلــف تذکــر شــفاهی داده مــی شــود. در مرحلــه بعــد، نامــه کتبــی و در مراحــل بعــدی ابطــال ۶ ماهــه مجــوز هیــات 

و ارجــاع بــه مراجــع قضایــی را در دســتور کار قــرار مــی دهیــم.

کاهش پنج درصدی نرخ بیکاری در نجف آباد
ــه مــرز  ــرخ بیــکاری در شهرســتان، طــی چهــار ســال گذشــته، از حــدود چهــارده درصــد ب ن
۹درصــد رســیده بــه طــوری کــه، برخــی صنایــع شهرســتان در حــال حاضــر بــا کمبــود نیــروی 

ــده اند. ــه ش ــاده مواج س
ــرداری در بخــش صنعــت، طــی دو ســال  ــه بهره ب ــاد و دو پروان ــی از صــدور هفت ــی راع مجتب
ــارد  ــا بیــش از ششــصد میلی ــه ب ــا ک ــن مجوزه ــار ای ــرد: در کن ــه ک ــر داد و اضاف گذشــته خب
ــوزه  ــده اند، در ح ــر ش ــر ۲۴۰۰نف ــغ ب ــتغال بال ــاز اش ــرمایه گذاری، زمینه س ــان ارزش س توم

ــم. ــی بوده ای ــات خوب ــاهد اتفاق ــدت ش ــن م ــز طــی همی کشــاورزی نی
راعــی ادامــه داد: میــزان تولیــد گوشــت بوقلمــون از ۶۵۰۰تــن در ســال بــه ۷هــزار تــن رســیده، 
گوشــت قرمــز از ۱۰هــزار تــن بــه بیــش از یــازده هــزار تــن، پــرورش قــارچ از ۲۱8 تــن بــه 

حــدود ۲۵۰تــن، تعــداد راس دام ســنگین از ۳۴ هــزار بــه ۴۰ هــزار و تعــداد ماهــی زینتــی از 
مــرز ۹میلیــون عــدد بــه ۱۰ میلیــون افزایــش پیــدا کــرده اســت.

وی از جایــگاه دوم شهرســتان در بخــش تولیــد ماهیــان زینتــی و رتبــه اول تولیــد عســل در 
اســتان اصفهــان ســخن گفــت و خاطــر نشــان کــرد: تعــداد کلنی هــای زنبــور عســل شهرســتان 
ــن در  ــزار ت ــد شــیر از ۱۳۵ه ــزار رســیده، تولی ــه ۴۵۰ه ــزار ب در دو ســال گذشــته، از ۳۵۰ه
ســال بــه ۱۴8هــزار تــن افزایــش پیــدا کــرده و حــدود ســیصد گلخانــه فعــال شهرســتان، انــواع 

ــن رســانده اند. ــزار ت ــه ۲۲ ه ــن ب ــزار ت تولیدات شــان را از ۱۷ه
بــه گفتــه فرمانــدار، طــی چهــار ســال گذشــته، نزدیــک بــه هــزار و ششــصد پروانــه فعالیــت 

نیــز بــرای واحدهــای صنفــی متقاضــی، صــادر شــده اســت.

ادامه از صفحه 1
در جلســه عصــر شــنبه ششــم شــهریور ۱۴۰۰ شــورای اســامی شــهر نجــف آبــاد، عبدالرســول 
امامــی بــا هفــت رای از نــه رای، بــه عنوان ســی و دومین شــهردار تاریــخ نجف آباد انتخاب شــد.

ــد حججــی، بیــن عبدالرســول  ــم محمــدی و مجی ــس از انصــراف میث ــن جلســه، کــه پ در ای
امامــی، حســن حجتــی و علیرضــا اطهــری فــرد برگــزار شــد، حجتــی و اطهــری فــر نیــز هــر 

ــد. کــدام یــک رای کســب کردن
ــدرک کارشناســی مهندســی  ــه و دارای م ــد کوهپای ــی، متول ــی کوپای ــول امام ــید عبدالرس س
ــن  ــا ای ــت. ت ــی اس ــت دولت ــد مدیری ــی ارش ــان و کارشناس ــی اصفه ــگاه صنعت ــواد از دانش م
لحظــه، خبــر موثقــی در خصــوص آرای هــر کــدام از اعضــای شــورای شــهر در ایــن جلســه 
منتشــر نشــده اســت. ششــمین شــورای نجــف آبــاد، »شــفافیت« را یکــی از شــعارهای محــوری 

خــود قــرار داده اســت.
عبدالرســول امامــی پیــش از ایــن مدتــی معــاون مدیــر مناطــق ۲ و ۴ اصفهــان و ســپس مدتــی 
ــی  ــز عضــو دوم عل ــون نی ــود و هــم اکن ــان ب ــر مناطــق دو ۹ و ۱۰ شــهرداری اصفه ــز مدی نی

البــدل شــورای شــهر اصفهــان مــی باشــد.
ــورای  ــان در دوران ش ــهردار اصفه ــاور ش ــه مش ــوان ب ــی می ت ــئولیت های امام ــر مس از دیگ

ــرد. ــاره ک ــان اش ــروی اصفه ــرکت مت ــت ش ــن معاون ــم و همچنی پنج
طبــق قانــون، در مــورد شــهرهای باالتــر از دویســت هــزار نفــر، وزارت کشــور ۱۰ روز فرصــت 
خواهــد داشــت کــه گزینــه معرفــی شــده توســط شــورای شــهر بــه عنــوان شــهردار را تاییــد 

و یــا رد کنــد.

 فرزندان مقیم خانه ها، از سرمایه های بزرگ بهزیستی هستند
اولیــن جلســه از سلســله جلســات آموزشــی ویــژه مربیــان و مســئولین فنــی خانه هــای کــودک 

و نوجــوان، برگــزار شــد.
ــودک و  ــای ک ــان خانه ه ــی و مربی ــئولین فن ــوزش مس ــرورت آم ــت و ض ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
نوجــوان، سلســله جلســات آموزشــی بــا محــور موضوعــات تربیتــی و اخاقــی بــا حضــور رئیــس 
بهزیســتی نجــف آبــاد، کارشــناس مســئول حــوزه اجتماعــی ایــن اداره و مربیــان و مســئولین 

فنــی خانــه حضــرت علــی اکبــر و شــهید مرتضــوی برگــزار شــد.
ــا  ــی را ب ــی و نوجوان ــی در دوران کودک ــت اصول ــوزش و تربی ــر آم ــت کار، تاثی ــا قناع علیرض
اهمیــت برشــمرد و گفــت: فرزنــدان مقیــم خانه هــا، از ســرمایه های بــزرگ بهزیســتی هســتند 

ــرای کادر فنــی خانه هــا، ضــروری اســت. ــزوم تشــکیل جلســات آموزشــی ب ــذا ل ل
ــت از  ــه عل ــان ب ــودکان و نوجوان ــتی ک ــتی و بدسرپرس ــون بی سرپرس ــی همچ وی پدیده های
هم پاشــیدگی کانــون خانــواده، فقــر، اعتیــاد و نظایــر آن را از علــل اصلــی حضــور فرزنــدان در 

ــرد. ــوان ک ــا عن ــز و خانه ه مراک
رئیــس اداره بهزیســتی نجف آبــاد، محرومیــت فرزنــدان از خانــواده و والدیــن کارآمــد را علــت 
ــت و  ــی دانس ــی و نوجوان ــی در دوران کودک ــای روح ــراب و دگرگونی ه ــاب، اضط ــی الته اصل
تصریــح کــرد:  بــر ایــن اســاس بــه جهــت اهمیــت ایــن موضــوع و ارتبــاط مســتقیم مربیــان 
ــی در  ــوزش تخصص ــوزی و آم ــدان، مهارت آم ــت فرزن ــر تربی ــا در ام ــی خانه ه ــئولین فن و مس

ایــن حــوزه مهــم و ضــروری اســت.

براســاس رنــگ بنــدی شهرســتان های زیــر پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان هــم اکنــون 
شهرســتان های شــهرضا، فریدونشــهر و فریــدن، لنجــان و مبارکــه در وضعیــت قرمــز مایــل بــه ســیاه 

قــرار دارنــد.
همچنیــن در ایــن رنــگ بنــدی شهرســتان های نائیــن، نجــف آبــاد، نطنــز، فاورجــان، گلپایــگان، 
ســمیرم، دهاقــان، خوانســار، خمینــی شــهر، چــادگان، تیــران وکــرون، بوئیــن ومیاندشــت، برخــوار، 

اصفهــان و اردســتان در وضعیــت قرمــز کرونایــی هســتند.

وضعیت قرمز کرونایی شهرستان های استان اصفهان
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                                                                  احیاء قرارگاه های شهید سلیمانی در نجف آباد

ــا  حضــور  ــه ب ــا( و کمــک مواســات مومنان ــا بیمــاری کرون ــارزه ب ــرارگاه هــای شــهید ســلیمانی )مب ــاء ق ــار احی جلســه وبین

ســرهنگ پاســدار محمــد شــفیعی رئیــس ســازمان بســیج کارمنــدان ســپاه حضــرت صاحــب الزمان)عــج(، ســرهنگ پاســدار 

حجــت الــه صفرپــور، فرمانــده ناحیــه مقاومــت بســیج ســپاه نجــف آبــاد، آقــای صالحــی معــاون سیاســی فرمانــداری ، دکتــر 

ــاد و فرماندهــان پایگاه هــای بســیج ادارات برگــزار  غیــور مدیــر شــبکه بهداشــت و اعضــاء شــورای اداری شهرســتان نجــف آب

شــد.

 محمدمهــدی اســماعیلی صبــح امروز در گلســتان شــهدای اصفهــان با گرامیداشــت ایثارگــران اظهار 
داشــت: اینجــا شــهدا امامزاده هــای عشــق هســتند و همــه مــا مفتخریــم کــه بــه ایــن خــاک مقدس 
تبــرک می جوییــم چراکــه گلســتان شــهدا، قطعــه ای از بهشــت اســت. تخت فــوالد اصفهــان نیــز 
آکنــده از علمــای بــزرگ اســت امــا در ایــن اســتان ۲۴ هــزار شــهید، ۴8 هــزار جانبــاز و ایثارگــر و 

هــزاران رزمنــده وجــود دارد، بنابرایــن اصفهــان کانــون شــهادت و جهــاد اســت.
ــا اشــاره بــه شــهر شــهیدپرور اصفهــان گفــت: در کجــای دنیــا  وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی ب
شــهری مثــل اصفهــان پیــدا می شــود کــه پــس از تشــییع حــدود ۳۰۰ شــهید در یــک روز، بــاز هــم 
مــردم آن روانــه جنــگ شــوند و ایثــار کننــد؟! ایــن موضــوع افتخــار بزرگــی بــرای اســتان اســت کــه 
پیشــتاز عرصــه جهــاد و شــهادت اســت. امــروز هــم اســتان اصفهــان فرزندانــی دارد کــه انقابی انــد و 
در رویدادهــا و اتفاقــات مختلــف آمــاده خدمت رســانی هســتند و مــن افتخــار می کنــم کــه بــا حضور 

در ایــن مــکان مقــدس وظیفــه ام را شــروع می کنــم.
اســماعیلی عنــوان کــرد: اصفهــان یکــی از مظاهــر فرهنــگ اصیــل دینی و اســامی اســت کــه میدان 
ــر  ــام مظه ــجد ام ــه در رأس آن مس ــت، به طوری ک ــای آن اس ــی از نمونه ه ــی)ره( یک ــام خمین ام
توحیــد و یکتا پرســتی، مســجد شــیخ لطــف اهلل نمایانگــر آمــوزش، عالی قاپــو مظهــر حکومــت و بــازار 
قیصریــه نیــز کــه در رأس دیگــر اســت، نمایانگــر اقتصــاد ایــن میــدان اســت، عنــوان پایتخــت تمدن 

و فرهنــگ اســامی بــا دقــت بــه اصفهــان اطــاق شــده اســت.
ــدان اصفهــان و  ــراز اینکــه »امیدواریــم در دولــت مردمــی حضــور پربرکــت فرزن ــا اب ــر ارشــاد ب  وزی
نقش آفرینــی آن هــا در عرصه هــای فرهنگــی و هنــری را شــاهد باشــیم«، گفــت: شــهیدان رجایــی و 
باهنــر بــا مــردم بودنــد و بــا درد مــردم بــه شــهادت رســیدند امــا امــروز بعــد از چندیــن ســال فــردی 
ــت خــود را  ــوان دول ــرای ریاســت جمهوری انتخــاب شــده کــه عن مــورد اعتمــاد از ســوی مــردم ب
مردمی بــودن اعــام کــرده اســت، دولتــی کــه افتخــار خــود را مردمی بــودن می دانــد، بایــد به لطــف 
خــدا بتوانــد در رویکردهــای خــود ایــن عنــوان را حفــظ کند. فسادســتیزی ممیــز روشــن رویکردهای 

رئیس جمهــور منتخــب اســت.
اســماعیلی بیــان کــرد: امیــد بــه اصــاح و بهبــود رونــد اداره کشــور بــود کــه حماســه انتخابــات را 
پدیــد آورد و مــردم بــا انتخابــی دقیــق و صحیــح تــاش کردنــد رویکــرد مردمــی را در دولــت حاکــم 
کننــد به همیــن خاطــر دولــت ســیزدهم مفتخــر اســت رویکــرد خــود را از مشــی شــهیدان رجایــی و 
باهنــر انتخــاب کنــد. هویــت ایــن دولــت مردم بــاوری، عدالــت، مبــارزه بــا فســاد و خدمــت بی منــت 

بــه مــردم در همــه اقشــار اســت.
وی در ادامــه بــا تأکیــد بــر اینکــه چتــر انقــاب بــاز اســت و تمامــی گروه هــا و جریان هــا و بخش هــای 
مختلــف مردمــی زیــر ایــن بخــش قــرار می گیرنــد، افــزود: معتقدیــم بــدون ایجــاد دوقطبی هــای 
کاذب و بــدون ایجــاد قشــربندی و جداکــردن بیــن مــردم بایــد خدمتگــزاری بــرای تمامــی آحــاد و 
شــهروندان صــورت بگیــرد. در ایــن شــرایط کــه دشــمن از روند اصــاح وضعیت اجتماعــی و اقتصادی 
بــرای ناامیــدی مــردم تــاش می کنــد بایــد بــدون اختــاف و تفرقــه کنــار هم بایســتیم و این مســیر 

نورانــی را تــا رســیدن بــه قلــه هدایــت کنیم.
وزیــر ارشــاد بــا اشــاره بــه موضــوع فرهنــگ و هنــر گفــت: در حــوزه فرهنــگ و هنــر تــاش دولــت 
بــرای احیــاء ارزش هــای فرهنگــی و تاریخــی کشــور اســت و باید هنــر را از انحصــار در بیاوریــم چراکه 
ــت در حــوزه فرهنــگ و ارشــاد  ــاش دول ــه اســت. تمــام ت ــان نهفت ــک ایرانی ــر در وجــود تک ت هن
رویکــرد مردمی گرایــی و توجــه بــه بخش هــای مردمــی و دوری از انحصار طلبــی و توجــه بــه تمامــی 
بخش هــای عمومــی فرهنــگ و هنــر در جامعــه خواهــد بــود کــه به صــورت جــدی در برنامه هــای 

دولــت اســت..

اعتقادی به دوقطبی های کاذب ندارم
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خبر کوتاه برگزاری تمرین آمادگی جسمانی داوران فوتبال و فوتسال

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره ورزش و جوانــان شهرســتان نجــف آبــاد تمریــن آمادگــی جســمانی داوران فوتبــال و فوتســال 

شهرســتان نجــف آبــاد در پیســت دو و میدانــی ورزشــگاه آزادی نجــف آبــاد بــا هــدف آمادگــی هرچــه بیشــتر جهــت حضــور در 

تســت هــای آمادگــی جســمانی و معرفــی بــه اســتان و کشــور بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی بــا حضــور ســلطانی و ترکــی 

رییــس و دبیــر هیــات فوتبــال شهرســتان برگــزار شــد.

ــار  ــاغل دچ ــی از مش ــور برخ ــا در کش ــروس کرون ــیوع وی باش
ضــرر و زیــان هــای جبــران ناپذیــری شــدند کــه در ایــن میــان 
می تــوان بــه هنرمنــدان کشــور در بخــش هــای گوناگــون 
 اشــاره کــرد و یکــی از ایــن اقشــار هنرمنــدان ســیرک هســتند.

ــا نشــریه  ــات امپراطــور در گفتگــو ب مدیــر ســیرک بــدون حیوان
ســفیران بــا اشــاره بــه وضعیــت اقتصــادی بســیار نامناســب  ایــن 
عزیــزان اظهــار داشــت: متاســفانه در ایــن مــدت بدلیــل تعطیــل 
ــوی  ــت از س ــدم حمای ــدان و ع ــن هنرمن ــای ای ــدن برنامه ه ش
مســووالن مربوطــه تعــدادی از هنرمنــدان مشــهور ســیرک بناچار 
 مجبــور بــه ترک وطن شــده و به کشــورهای همســایه پنــاه بردند.

بهــداد ســلطانیان افــزود: امــروز پنجــم شــهریور یکــی از روزهــای 
تلــخ و فرامــوش نشــدنی بــرای ســیرک کشــور اســت زیــرا فــرزاد 
ــیرک  ــاق س ــزرگ و بااخ ــدان ب ــی از هنرمن ــی یک ــام الدین نظ
 بــا مــردم کشــورش وداع کــرد و بــه کشــور ترکیــه رفــت.

وی اضافــه کــرد: در چنــد مــاه گذشــته هنرمندانــی بنــام 
هــای پتریــک نظــام الدینــی، محمــد قنبــری و ســعید نیــز بــه 
ــزودی دو  ــرده و ب ــفر ک ــادا س ــه و کان ــراق، ترکی ــورهای ع کش
ــت. ــد رف ــتان خواهن ــه ارمنس ــز ب ــیرک نی ــر س ــد دیگ  هنرمن

ــدی  ــوری و ج ــور ف ــر بط ــه اگ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــلطانیان ب س
ــری  ــمار دیگ ــت ش ــداد انگش ــود تع ــت نش ــدان حمای از هنرمن

از هنرمنــدان نیــز مجبــور بــه تــرک ایــران مــی شــوند و 
 بــا ایــن وضعیــت بایــد فاتحــه ســیرک کشــور را خوانــد.

وی اضافــه کــرد: بی شــک مردمــی که بــا اجراهای ایــن هنرمندان 
ــد ناراحــت هســتند،  ــده ان ــان خــود دی ــر لب ــد شــادی را ب لبخن
هنرمنــدان نیــز برخــاف میــل باطنــی مجبــور بــه تــرک وطــن 
می شــوند امــا چــه کنیــم کــه بــا مشــکات زندگــی و وضعیــت 
ــد. ــاری نمی کن ــان ی ــن توانم ــتر از ای ــادی ببش ــامان اقتص  نابس

ــدان در  ــکات هنرمن ــری مش ــور از پیگی ــیرک امپراط ــر س مدی
طــول دوســال گذشــته خبــر داد و تصریــح کــرد: ظلــم بزرگــی 
ــز  ــرد را هرگ ــیرک ک ــدان س ــق هنرمن ــی در ح ــت قبل ــه دول ک
ــور،  ــس جمه ــا ریی ــا ب ــه باره ــرا ک ــرد زی ــم ک ــوش نخواهی فرام
ــیون  ــدگان کمیس ــان، نماین ــر ورزش و جوان ــاد، وزی ــر ارش وزی
فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی، اســتاندار اصفهــان و 
ــد. ــل نش ــه ای حاص ــا نتیج ــردم ام ــه ک ــران مکاتب ــایر مدی  س

ــر ارشــاد  ــا درخواســت از ریاســت جمهــوری، وزی ــان ب وی در پای
ــدون  ــرد: ده ســال اســت ســیرک ب ــام ک ــط اع ــران مرتب و مدی
حیوانــات امپراطــور را پایه گذاری و در 8۰ شــهر کشــور برنامه های 
ــوری نشــویم  ــت ف ــا اگــر  حمای ــم ام ــوع اجــرا کردی شــاد و متن
ــت. ــد رف ــدان از کشــور خواهن ــزودی ســایر همــکاران و هنرمن ب
عباس چیوایی

هنرمندان سیرک یکی پس از دیگری می روند

روز هشــتم شــهریور کــه در تقویــم کشــورمان روز مبــارزه بــا تروریســم نــام دارد، مصــادف اســت 
بــا عملیــات کــم ســابقه تروریســتی نســبت  بــه مقامــات ارشــد کشــورمان در ســال ۱۳۶۰ کــه بــه 
شــهادت رییــس جمهــور و نخســت وزیــر کشــورمان و تنــی چنــد از همراهــان آنهــا انجامیــد.  ایــن 
اقــدام تروریســتی کــه بــه دســت عوامــل ضــد انقاب وابســته بــه گــروه هــای جاسوســی و اطاعاتی 
غــرب و بــا هــدف مقابلــه بــا اراده انقابــی ملــت ایــران و فروپاشــی نظــام نوپــای جمهــوری اســامی 
ایــران انجــام شــد ، در میــان ســایر عملیــات هــای تروریســتی بــه دلیــل شــهادت نفــرات اول و دوم 

دســتگاه اجرایــی یــک کشــور کامــا بــی ســابقه بــه شــمار مــی آیــد.
تروریســم، از اساســی تریــن معضــات جامعــه جهانــی و خطرنــاک تریــن تهدیدهــا بــر ضــد حقــوق 
ملــت هــا و ثبــات بیــن المللــی اســت. در طــول تاریــخ، بــه ویــژه یــک صــد ســال اخیــر، تروریســم، 

ریشــه مهــم تریــن تهدیدهــا بــر ضــد صلــح و امنیــت جهانــی بــوده اســت.
هشــتم شــهریورماه روز مبــاره بــا تروریســم و یــاد و خاطــره شــهیدان واالمقــام  محمــد علــی رجایی 

و محمــد جــواد باهنــر گرامی بــاد .

هشتم شهریور روز مبارزه با تروریسم

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد ،  مرحلــه عملــی 
آزمــون جامــع اســتانداردهای مهارتــی کار و دانــش در ســال ۱۴۰۰  روز جمعــه  ۵ شــهریور مــاه در 
8 مــکان آموزشــی نجــف آبــاد بــه همــت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد و بــا همــکاری 
دفتــر توســعه آمــوزش و کارآفرینــی فرهنــگ و هنــر اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
اصفهــان بــا رعایــت  ضوابــط و فاصلــه گــذاری اجتماعــی  و بــا حضــور رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد 

اســامی نجــف آبــاد برگــزار شــد .
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آبــاد و مســئول برگــزاری آزمــون بــا اشــاره بــه 8 مکان 
برگــزاری آزمــون افــزود: فرهنــگ ســازان معاصر، آموزشــگاه موســیقی ارغــوان ، کمــال الدین بهــزاد ، 
برگســتان، گلبــرگ یــاس ،پویــا گرافیــک ، رنــگ بــاران ، مهــر و صنیــع الملــک در ویاشــهر از جمله 
مــکان هــای برگــزای آزمــون عملــی کار و دانــش  بودنــد کــه از ســاعت 8 تــا ۱۲ ظهــر  بــا شــرکت 

۶۰  نفــر هنرآمــوز آقــا و خانــم برگــزار شــد .
ســید حســن لــوح موســوی گفت : آزمــون هــای مهارتی شــامل ، تدوین و تصویــر برداری ، موســیقی 
ســاز پیانــو ، آواز  ، نگارگــری،  چهــره ســازی و تایــپ رایانــه ای بــود . گفتنــی اســت مرحلــه تئــوری 

ایــن آزمــون قــرار اســت بــه صــورت مجــازی از ۹ لغایــت ۱۲  شــهریور مــاه برگــزار شــود.

برگزاری مرحله عملی آزمون مهارتی کار و دانش شهرستان نجف آباد
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                                                              محقق شدن  واکسیناسیون اصحاب فرهنگ و هنر
ســید حســین ســیدزاده  مدیرعامــل صنــدوق اعتبــاری هنــر بــا اعــام ایــن خبــر افــزود: طــی پیگیــری هــای صــورت گرفتــه 

در چندمــاه گذشــته اصحــاب فرهنــگ و هنــر در اولویــت دریافــت واکســن کرونــا قــرار گرفتنــد.
ــا اعــام اســامی تمامــی اعضــای صنــدوق،  ــه وزارت بهداشــت گفــت: ب ــا اعــام اســامی اعضــای صنــدوق ب وی در رابطــه ب
نســبت بــه واکسیناســیون آن هــا اقــدام می شــود، همچنیــن طبــق هماهنگــی انجــام شــده، امــکان واکسیناســیون هنرمنــدان 
ــی از همراهــی وزرا و  ــا قدردان ــان ب ــه هنــرکارت نیــز فراهــم شــده اســت.  مدیرعامــل صنــدوق اعتبــاری هنــر درپای ــا ارائ ب
مســووالن وزارت بهداشــت بــرای انجــام واکسیناســیون اصحــاب فرهنــگ و هنــر خاطرنشــان کرد: گرچــه امکان واکسیناســیون 
ــا از دســت رفتنــد  ــر اثــر ابتــا بــه کرون ــا تاخیــر محقــق شــد و طــی ایــن مــدت هنرمنــدان عزیــزی ب فعــاالن فرهنگــی ب
امــا امیدواریــم ایــن اتفــاق ســبب آرامــش خاطــر انــدک بــرای ایــن قشــر شــریف شــود و کمــی از شــرمندگی مــا بکاهــد

ــرورش  ــابقات پ ــاد مس ــف آب ــتان نج ــان شهرس ــی اداره ورزش و جوان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــه  ــامت  ب ــع س ــهدای مداف ــام ش ــان ج ــتان اصفه ــای اس ــگاه ه ــی باش ــک قهرمان ــدام و فیزی ان
ــکل  ــت پروت ــتان  و رعای ــتان و اس ــا حضــور مســوولین شهرس ــاد ب ــتان نجــف آب ــی شهرس میزبان
ــراد  ــوز ورود اف ــدم مج ــا ع ــع ب ــز از تجم ــی و پرهی ــذاری اجتماع ــه گ ــتی، فاصل ــای بهداش ه
ــتاد  ــت و س ــبکه بهداش ــده ش ــامت نماین ــر س ــور افس ــا حض ــابقات ب ــل مس ــه مح ــه ب متفرق
کرونــا در ســالن همایــش هــای شــهید حججــی دانشــگاه آزاد نجــف آبــاد برگــزار شــد.

ایــن مســابقات بــا حضــور مجتبــی راعــی فرمانــدار ویــژه شهرســتان نجــف آبــاد، جعفــرزاده معــاون 
عمرانــی فرمانــداری، حســین زیبایــی معــاون امــور ورزش اداره کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان، 
امیررضــا نقــش رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجــف آبــاد، حســین یارمحمدیان رییــس هیات 
بدنســازی و محمــدی دبیــر هیات بدنســازی اســتان، محمدامیــن موحــد رئیــس اداره ورزش و جوانان 
ــا اهــدای حکــم و کاپ  و محمدرضــا مهدیــه رییــس هیــات بدنســازی شهرســتان برگــزار شــد و ب
قهرمانــی بــه تیــم هــای برتــر بــه پایــان رســید. در روز اول، مســابقات رشــته هــای زیــر مجموعــه 
کمیتــه فیزیــک شــامل فیزیــک، فیزیــک کاســیک و ماســکوالر فیزیــک بــا حضــور ۱۱ تیــم و در 
روز دوم، مســابقات زیــر مجموعــه کمیتــه پــرورش انــدام در رشــته هــای بــادی کاســیک و بــادی 

بیلدینــگ بــا حضــور ۱۰ تیــم برگــزار شــد.
نتایج تیمی مسابقات 

رشــته فیزیــک: باشــگاه کاســیک الــف، مقــام اول- باشــگاه گلدجیــم، مقــام دوم- باشــگاه بــادی 
اســترانگ، مقــام ســوم 

رشــته ماســکوالر فیزیــک :  باشــگاه کاســیک الــف، مقــام اول- هیات بدنســازی شــاهین شــهر، 
مقــام دوم - باشــگاه کاســیک ب، مقام ســوم 

رشــته فیزیــک کالســیک: باشــگاه کاســیک الــف، مقــام اول - باشــگاه کاســیک ب، مقــام دوم 
- باشــگاه گلــد جیــم، مقــام ســوم

بــادی کالســیک:  باشــگاه کاســیک الــف   مقــام اول- باشــگاه کاســیک ب   مقــام دوم- باشــگاه 
بــادی اســترانگ   مقــام ســوم 

بــادی بیلدینــگ رده بزرگســاالن :   باشــگاه کاســیک الــف   مقــام اول- باشــگاه بادی اســترانگ   
مقــام دوم- باشــگاه کاســیک ب   مقام ســوم 

بــادی بیلدینــگ رده جوانــان :  باشــگاه کاســیک الــف   مقــام اول- باشــگاه کاســیک ب   مقام 
دوم- باشــگاه پیکــره   مقــام ســوم 

بــادی بیلدینــگ رده پیشکســوتان : باشــگاه کاســیک الــف   مقــام اول - باشــگاه کاســیک ب   
مقــام دوم- باشــگاه بــادی اســترانگ   مقــام ســوم

مسابقات پرورش اندام باشگاه های استان اصفهان به میزبانی نجف آباد

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان نجــف آبــاد بــه نقــل 
ــام  ــت االس ــان، حج ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــی اداره کل فرهن ــط عموم از رواب
ــکاری  ــه بی ــی بیم ــه اجرای ــه نام ــاغ آیین ــوص اب ــدی در خص ــی معتم ــلمین رمضانعل و المس
ــه  ــه بیم ــر فرهیخت ــن قش ــت از ای ــرای حمای ــار ب ــن ب ــرای اولی ــت: ب ــار داش ــدان اظه هنرمن
ــون  ــف و تاکن ــره مشــاغل آزاد تعری ــن مشــاغل در زم ــرا عمــده ای ــکاری اجــرا می شــود زی بی

ــده اند. ــکاری نش ــه بی ــون بیم ــای قان ــمول حمایت ه مش
وی تاکیــد کــرد: یکــی از آســیب پذیرترین مشــاغل در هــر کشــوری مشــاغل حــوزه فرهنــگ، 
ــدات آن از ســبد  ــی، تولی ــش اقتصــادی و مال ــر فشــار و چال ــا ه ــرا ب ــر و رســانه اســت زی هن

ــت خــارج می شــود. ــا از اولوی ــوار حــذف ی ــی خان مصرف
ــا و  ــاری کرون ــران بیم ــان، بح ــتان اصفه ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــرکل فرهن ــه مدی ــه گفت ب
ــده  ــام ش ــای انج ــم حمایت ه ــری، علیرغ ــی و هن ــاغل فرهنگ ــی مش ــی در پ ــای پ تعطیلی ه
ــری  ــتوانه محکم ت ــک پش ــد از ی ــا بای ــن فعالیت ه ــاغان ای ــرد ش ــخص ک ــت، مش ــط دول توس

ــد. ــه باش ــر فرهیخت ــن قش ــت ای ــی معیش ــش دهنده و حام ــا پوش ــوند ت ــوردار ش برخ
ــیما  ــانه و صداوس ــر، رس ــگ، هن ــاب فرهن ــه، اصح ــن نام ــن آیی ــتای ای ــه داد: در راس وی ادام
شــامل شــاغلین فرهنگــی، هنــری و رســانه ای اعــم از تجربــی یــا دارای تحصیــات تخصصــی 
مرتبــط کــه تولیدکننــده آثــار و خدمــات فرهنگــی، هنــری و رســانه ای بــوده و درآمــد اصلــی 

ــند. ــد، می باش ــن می کنن ــت تأمی ــن فعالی ــق ای ــود را از طری خ

حجــت االســام معتمــدی تصریــح کــرد: هیــأت وزیــران بــه پیشــنهاد مشــترک وزارت فرهنــگ 
و ارشــاد اســامی و ســازمان تبلیغــات اســامی و ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی 
ــه  ــون برنام ــاده )۹۲( قان ــد )ح( م ــه اســتناد بن ــه و بودجــه کشــور و ب ــران و ســازمان برنام ای
پنــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران مصــوب 
۱۳۹۵، آیین نامــه اجرایــی بیمــه بیــکاری اصحــاب فرهنــگ و هنــر و رســانه را تصویــب کــرد.

وی اظهــار داشــت: در ایــن راســتا بیــکار شــخصی اســت کــه شــغل خــود را پــس از حداقــل 
ــود و  ــد اطــاق می ش ــر ارادی از دســت داده باش ــه صــورت غی ــه ب ــال پرداخــت بیم ــک س ی
مقــرری بیــکاری مبلغــی کــه بــه منظــور جبــران بخشــی از درآمــد دوره اشــتغال در دوره ای 

ــرد. ــق می گی ــه وی تعل ــرد شــغل خــود را از دســت داده ب ــه ف ک
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اصفهــان بیــان کــرد: بــه منظــور پرداخــت مقــرری 
ــح بودجــه ســنواتی وزارت  ــاری در لوای ــف اعتب ــن آییــن نامــه، ردی ــه مشــمولین ای بیــکاری ب
فرهنــگ و ارشــاد اســامی تحــت عنــوان مقــرری بیــکاری اصحــاب فرهنــگ، هنــر، رســانه و 
صــدا و ســیما پیــش بینــی و متناســب بــا اعتبــار تخصیــص یافتــه و بــا رعایــت قوانیــن مربــوط 

بــرای واریــز بــه حســاب افــراد بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی پرداخــت می شــود.
وی، شــرط بهــره منــدی از مقــرری بیــکاری را حداقــل داشــتن یــک ســال ســابقه پرداخــت 
حــق بیمــه قبــل از تاریــخ درخواســت در ســامانه مقــرری بیــکاری موضــوع بنــد )۵( مــاده )۱۰( 

ایــن آییــن نامــه دانســت.

ابالغ آیین نامه اجرایی بیمه بیکاری هنرمندان

ــاد،  ــرک اعتی ــپ ت ــر، ۱۰کم ــال حاض ــت: در ح ــاد گف ــتان نجف آب ــس اداره بهزیســتی شهرس ریی
۲۲مرکــز مشــاوره روان شــناختی و ۲مرکــز مشــاوره ژنتیــک در شهرســتان مشــغول فعالیــت هســتند.

علیرضــا قناعتــکار عمــده مشــاوره ژنتیــک انجــام شــده را مربوط بــه مرحله تصمیــم زوج هــای جوان 
بــرای فرزنــد آوری دانســت و بیــان داشــت: طــی ایــن فرآینــد و پــس از انجــام اقدامــات کارشناســی و 
بررســی شــجره نامه زوجیــن، احتمــال تولــد فرزنــد معلــول بــه متقاضیــان اعــام شــده و در صــورت 
ــای  ــام آزمایش ه ــرای انج ــه ب ــگاه های مربوط ــه آزمایش ــن ب ــتر، زوجی ــی های بیش ــه بررس ــاز ب نی

تکمیلــی ارجــاع داده می شــوند.

قناعتــکار بــا اشــاره بــه برگــزاری دوره هــای غربالگــری ژنتیــک ویــژه دانش آمــوزان دختــر پایه هــای 
یــازده و دوازدهــم طــی بــازه قبــل از شــیوع کرونــا، اظهــار داشــت: از نظــر کارشناســان بهزیســتی، 
مشــاوره های ژنتیــک قبــل از ازدواج، بایســتی بــه صــورت اجبــاری در بیایــد تــا شــاهد چشــمگیر 

تولــد کــودکان بــا معلولیت هــای مختلــف باشــیم.
اشــاره بــه تــدوام اجــرای غربالگــری بینایــی، آخریــن مطلبــی بــود کــه رییــس اداره بهزیســتی بــا 
بیــان آن اذعــان داشــت: در موضــوع پیشــگیری از اعتیــاد، ایــن آمادگــی را داریــم کــه آمــوزش و 

ــم. ــام دهی ــودک انج ــای ک ــتانی و مهده ــز پیش دبس ــانی را از مراک اطاع رس

اجباری شدن مشاوره ژنیتک قبل از ازدواج
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی نجف آباد 

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

تلفن دفتر مرکزی : ۰۹۱۲۲۲۶88۲۳ - ۴۲۶۴۶8۶۱    

هفته نامه فرهنگی اقتصادی

نجف آباد
به مناسبت شهادت امام زین العابدین )ع(

ای شام، کربالی تو یا زین العابدین

دل بزم ابتالی تو یا زین العابدین

یک عمر در فراق جوانان هاشمی

شد خوِن دل، غذاِی تو یا زین العابدین

شهادت امام زین العابدین )ع( تسلیت باد

سوهان سازی
ــع دســتی کهــن  ــع دســتی کشــورمان کــه در کتــاب “صنای از دیگــر هنرهــای ســنتی و صنای
ایــران” نیــز، بــه آن اشــاره شــده، ســوهان ســازی اســت. ایــن هنر-صنعــت قدمتــی در حــدود 
۳ هــزار ســال دارد و از قدیــم در برخــی کشــورها، همچــون ایــران رواج داشــته و در گذشــته در 

ایــران صنعتگــران بســیاری بــه ایــن حرفــه مشــغول بودنــد.  
ســوهان ســازی کــه از زیــر شــاخه هــای هنرهــای صنایــع فلــزی بــه شــمار مــی رود از جملــه 
ــد  ــی در شــکل و ظاهــر آن پدی ــر تغییرات ــان کمت ــه در طــول زم ــی ســت ک هنر-صنعــت های
آمــده اســت و مــی تــوان گفــت کــه ســوهان هــای معمولــی فلــزی از قــرن ۱۱ میــادی تــا بــه 

امــروز تغییــر چندانــی نداشــته اســت .
هانــس ای. وولــف در کتــاب “صنایــع دســتی کهــن ایــران” از ایــن حرفــه نــام مــی بــرد و در 

مــورد مراحــل ســاخت ایــن هنر-صنعــت مــی گویــد :
“ســوهان ســازان )آج کــن( بــازار شــهرهای بــزرگ، صنعتگــران پــرکار و پــر مشــغله ای بودنــد، 
زیــرا وارد کــردن ســوهان از خــارج گــران تمــام شــد و بــه صرفــه نیــز از لحــاظ اقتصــادی نبــود 
و همچنیــن محصــوالت داخلــی بــه  طــرز شــگفت  انگیــزی مرغــوب و بــا قیمــت بســیار مناســبی 
در دســترس مــردم بــود. مــاده ی خــام بــرای ســوهان های کوچــک فــوالد نــرم اســت کــه پــس  
از آج کــردن رویــه ی آن را آب می دهنــد. بــرای ســوهان هــای بــزرگ، از فــوالد خــوب کاســه 
ــا دم فانوســی در کــوزه آهنگــری  ســاچمه  ی اســقاط اســتفاده می کننــد. قســمت ســاچمه را ب
گــرم و شــکل می دهنــد ولــی بــرای آبــدادن بعــدی آن کــوره ی گلــی بــا دم پوســت بــزی بــه 

ــود.” ــرده می ش کار ب
ــا چکــش شــکل اولیــه ی  وولــف در ادامــه مراحــل ســاخت بیــان می کنــد :””پــس از این کــه ب
ســوهان بــه دســت آمــد، آن را بــه شــاگرد ســوهان ســازی می دهنــد تــا روی خــرک بــرده بــا 

ســوهان کــردن بــه شــکل خاصــی درآورد.
ــک ســوهان  خــرک ســوهان کاری دارای شــیارهای مختلفــی اســت و هــر شــیار، مخصــوص ی
ــه  ــام “آزنگــو” ب ــه ن ــا یــک قــاب آهنــی ب ــا هــم فــرق دارد. ســوهان را ب ــدازه آن ب اســت و ان
ــه  ــد ک ــوهان کاری می گذارن ــه ی س ــر تخت ــته زی ــک مش ــپس ی ــد س ــرک می بندن ــه ی خ تخت

ــرای ســاییدن ســوهان جــای آن ســفت شــود. ب
نام هایی که برای مقاطع سوهان های معمولی به کار برده می شود، عبارت اند از :

ســوهان  تســمه )ســوهان تخــت( - ســوهان چهارگــوش - ســوهان ســه گوش - ســوهان گــرد 
ــوهان اره  ــو( - س ــوهان چاق ــوهان کاردی )س ــرد - س ــوهان نیم گ ــوش - س ــوهان دم م - س

ــل . ــوهان گاو دنب ــوهان دودم( و س )س
ــف در مــورد وظیفــه قلمــزن در  ــه قلمــزن می رســد. وول ــت ب ــه، نوب ــن مرحل پــس از اتمــام ای

ــد: ــن می گوی ــن چنی ــه ای ــن مرحل ای
پــس  از ایــن  کــه ســوهان ها درســت شــد آن را بــه قلم زنــی کــه بســیار ماهــر اســت، می ســپارند.

ــه  ــود آن را نگ ــای خ ــت پ ــا شس ــته و ب ــربی گذاش ــه س ــی آج را روی پای ــوهان ب ــزن س  قلم
مــی دارد و بــا قلــم بــرش روی آن آج درســت می کنــد. در حیــن کار، قلمــزن انگشــت کوچــک 
خــود را روی ســوهان قــرار می دهــد و بــا حرکــت دادن ســوهان، قلــم را پــس  از هــر ضربــه بــه 
ــا چکــش معینــی درســت می شــود. گــودی آج هــا به طــور  وضــع بعــدی می فرســتد. هــر آج ب
شــگفت انگیزی یکنواخــت بــوده و فاصلــه آن هــا یــک انــدازه اســت. در ایــن مرحلــه چهــار نــوع 

ــود :  ــرده می ش ــه کار ب آج ب
آج زبــر )آج درشــت یــا خشــن(، آج نرک )متوســط(، آج پرداخــت یا ظریف )آج ریــز( و آج صیقل.

ــر  ــاز عص ــا آغ ــطی ت ــرون  وس ــا از ق ــد. در اروپ ــز می کنن ــای تی ــنگ س ــا س ــی را ب ــم آج کن قل
ماشــین بــه  اســتثنای قلــم آج یــک نــوع چکــش تیــز بــرای آج کــردن بــه کار بــرده می شــد، 

ــود. ــران ناشــناخته ب ــوع آج ســازی در ای البتــه ایــن ن
در ادامــه، بــرای آبــدادن ســوهان هایی کــه آج آن هــا درســت شــده اســت بــا خمیــری از نمــک 

ــار  ــه  طــوری  کــه ســرخ شــود و ب و آرد شــاخ آن هــا را می پوشــانند و ســپس گــرم می کننــد ب
ــرار  ــار تک ــدود ۶ ب ــن کار در ح ــد و ای ــا می ریزن ــاخ روی آن ه ــک و ش ــه ای از نم ــر آمیخت دیگ
ــه  ــی ب ــه ی ســخت و خوب ــب روی ــن  ترتی ــرده و بدی ــک ک ــر آن را خن ــر، س ــد و در آخ می کنن

ــد.”  ــت می آورن دس
ــاب  ــازی کت ــش سوهان س ــه بخ ــذری ب ــازی، گ ــت سوهان س ــی صنع ــش معرف ــف در بخ وول

ــت : ــش را آورده اس ــمتی از آن بخ ــود قس ــاب خ ــوس دارد و در کت تئوفیل
“ شــاخ گاو را در آتــش ســوزانده، آن را تراشــیده و ســپس یک ســوم نمــک بــه آن اضافــه کــرده 
و نــرم بکوبیــد. ســوهان را روی آتــش گذاشــته و هنگامــی  کــه ســرخ شــد ایــن آمیختــه را روی 
آن بپاشــید و آتــش را بــا دم بدمیــد بــه گونــه ای کــه آمیختــه از روی ســوهان نریــزد. ســپس 
بی درنــگ ســوهان را از آتــش خــارج کــرده و آن را در آب  خنــک بــر روی آتش خشــک  کنید.”در 
آخــر آمــده اســت کــه ســخت کــردن فــوالد کربنــدار در همــه جــا یــک  جــور انجــام می شــود، 
یعنــی بــا گــرم کــردن قطعــه و آب تنــد دادن و ایــن کار در لنگچــه )دس آب( انجــام می  گــردد.”

ــزار بســیار ســاده اســت و از یــک دســته  همــان طــور کــه گفتــه شــد شــکل ظاهــری ایــن اب
ــه آن متصــل  ــی ب ــا چوب ــن دســتگیره ای پاســتیکی ی ــروزی معمول ــای ام ــه در ســوهان ه ک
اســت و یــک بدنــه از جنــس فــوالد کــه آج هــای ســوهان روی آن قــرار دارد تشــکیل شــده و 
بــه شــکلهای مختلفــی همچــون مربــع و مســتطیل یافــت مــی شــود. از جملــه مــوارد کاربــرد 
ســوهان مــی تــوان بــه اســتفاده در فلــزکاری، درودگــری، جهــت صیقــل دادن، صــاف کــردن و 

تمیــز کاری، اشــاره نمــود. 
ــای  ــت کاری کاربرده ــازی و منّب ــّرق س ــر مع ــی نظی ــاده در هنرهای ــزار س ــن اب ــن ای همچنی
بســیاری دارد و همــان طــور کــه گفتــه شــد از ســوهان جهــت صــاف کــردن، ســاییدن و صیقــل 

ســطوح اســتفاده مــی شــود.
ــود. همــان  در گذشــته پیشــه و حرفــه ســوهان ســازی از رونــق و اعتبــار خاصــی برخــوردار ب
ــه دلیــل  ــی داشــته و ب ــق فراوان ــف اشــاره مــی کنــد ایــن هنــر در گذشــته رون طــور کــه وول
ــه نبــودن وارد کــردن محصــوالت مشــابه  ــه صرف مرغوبیــت ســوهان هــای ســاخت داخــل و ب
ــا  ــروزه ب ــفانه ام ــی متاس ــوده ول ــوردار ب ــی برخ ــگاه خوب ــت از جای ــر- صنع ــن هن ــی، ای خارج
گســترش تکنولــوژی و پیشــرفت هــای صنعتــی و ماشــینی، کمتــر هنرمنــد ســوهان ســازی را 

مــی تــوان یافــت کــه بــه ایــن هنــر مشــغول باشــد.
حامد بهلول

فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از دســتگیری ۱۰ ســارق، ۱۴ محکوم فــراری و ۵ خرده 
 فــروش بــا اجرای طرح تشــدید ارتقــای امنیت اجتماعی محلــه محور در .این شهرســتان خبر داد.

ســرهنگ میثــم گوهــری آرانــی در گفــت و گــو بــا خبــر نــگار پایــگاه خبــری پلیس بیان داشــت: 
طــرح تشــدید ارتقــای امنیــت اجتماعی محلــه محور با هــدف افزایش امنیــت شــهروندان، مبارزه 
 بــا ســارقان و خــرده فروشــان مــواد مخــدر و برخورد با مخــان نظــم و امنیت عمومــی در یکی از

محات شهرستان نجف آباد به اجرا گذاشته شد.
ــوان و ظرفیــت  ــر ت ــی و از حداکث ــا هماهنگــی دســتگاه قضائ ــه ب ــن طــرح ک ــزود: در ای وی اف
نیروهــای پلیــس بکارگیــری شــده بــود در نهایــت ۱۴ محکــوم فــراری ، ۱۰ ســارق و ۵ خــرده 

فــروش مــواد مخــدر شناســایی و دســتگیر شــدند.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نجــف آبــاد از کشــف بیــش از ۱۵ کیلــو گــرم انــواع مــواد مخــدر 
، یــک قبضــه ســاح غیــر مجــاز بــه همــراه ۲۲۰ عــدد فشــنگ شــکاری و جنگــی و همچنیــن 

کشــف ۳۲ عــدد انــواع ســاح ســرد شــامل قمــه و قــداره در ایــن طــرح خبــر داد.
ســرهنگ گوهــری بــا بیــان اینکــه متهمــان دســتگیر شــده پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع 
قضایــی تحویــل شــدند خاطرنشــان کــرد: خــط و مشــی پلیــس برخــورد قاطــع بــا مخــان نظــم 
و امنیــت اجتماعــی اســت و از تمامــی شــهروندان مــی خواهیــم کــه بــه منظــور همــکاری بــا 
مامــوران مــوارد مشــکوک و ضــروری را از طریــق تمــاس بــا شــماره تلفــن ۱۱۰ اطــاع دهنــد.

دستگیری 1۰ سارق و 14 محکوم فراری در نجف آباد


