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پا پوش تابستان 

ــرای  ــی شــماری ب ــار محاســنش ، معایــب ب ــاوری در کن ــوژی و فن عصــر تکنول
مــا بــه ارمغــان آورد . در ایــن مبحــث نمیخواهیــم بــه مضــرات دنیــای جدیــد و 
فنــاوری هــای گســترده بپردازیــم بلکــه مبحــث مــا هنرهــای فراموش شــده در 
ایــن عصــر نــو اســت . شــاید صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی یکــی از بخــش 

هایــی بــود کــه بیشــترین ضربــه را در دنیــای جدیــد متحمــل شــد . 
هنرهــای ســنتی و صنایــع دســتی نیــز ، مثــل خیلــی از رســوم و عــادت هــای 
شــیرین گذشــته ی مــا همچــون مهربانــی و عطوفــت ، خانــه ی مادربــزرگ هــا ، 
دورهمــی هــای ســاده و بــی ریــا و حتــی بــازی هــای کودکانــه مــان فرامــوش 

شــده انــد. ایــن هنرهــا در غبــار و هیاهــوی تکنولــوژی و پیشــرفت هــا کمرنــگ 
شــده و دیگــر رو بــه فراموشــی ســپرده شــده انــد و دیــری نمــی گــذرد کــه از 

یادمــان نیــز بــرود . 
 ادامه در صفحه4

در راستای معرفی هنر و مشاغل سنتی شهرستان نجف آباد 
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

ــک روز  ــان تبری ــا بی ــزاران ب ــل نمازگ ــژه در خی ــتان وی ــدار       شهرس ــتاندار و فرمان ــاون اس مع
ملــی اصنــاف و گرامــی داشــت ســالروز شــهادت شــهید دکتــر چمــران، ایشــان را از جملــه 
اندیشــمندان برجســته عصــر حاضــر برشــمردند کــه بــا تفکــر انقالبــی و والیــی خــود نشــان 
داد، انقــالب اســالمی مــردم شــریف و حماســه ســاز ایــران بــا همــه دیگــر انقــالب هــای ادوار 
ــا بیــان ایــن نکتــه کــه امــروز روز عــاری از  تاریخــی فــرق دارد. در ادامــه مهنــدس راعــی ب
دخانیــات اســت، گفتنــد: مــواد مخــدر در معنــای اَتَمــش از مــواد ســنتی تــا صنعتــی مبحثــی 
بســیار در خــور توجــه اســت تــا بــدان حــد کــه از آن بــا عنــوان طاعــون قــرن بیســت و یکــم 
یــاد مــی شــود. مســئولین در کنــار عمــوم مــردم بایــد دســت در دســت یکدیگــر بــا عزمــی 
جــدی، ریشــه اعتیــاد بــه مــواد مخــدر، ایــن بــالی خانمــان ســوز را بخشــکانند. امــروز آنچــه 
ــا  ــاط ب ــی از خــود در ارتب ــال خوب ــه اســت کــه هژمــون ســلطه اقب ــن نکت مبرهــن اســت ای
گســترش اعتیــاد بــه مــواد مخــدر خصوصــا روانگــردان هــای صنعتــی در میــان دیگــر جوامــع 
نشــان مــی دهــد، چراکــه مــی دانــد وقتــی جامعــه ای دچــار ایــن بــالی مهلــک شــود، بــه 
راحتــی مــی توانــد آنــرا مــورد اســتعمار و اســتثمار قــرار داده و نتیجــه مــورد دلخواهــش را 
کســب نمایــد. امــروز بایــد دســتگاه هــای مســئول بیــش از پیــش بــر عــزم خــود در محوریــت 
بــا پیشــگیری از موضــوع اعتیــاد همــت بــه خــرج دهنــد، چــرا کــه پژوهــش هــا ثابــت نمــوده 
اول پیشــگیری و بعــد درمــان، در ایــن صــورت جامعــه مــی توانــد بــه موفقیــت دســت یابــد. 
پیشــگیری بایــد از مهدهــای کــودک، دبســتان هــا و از کــودکان و خردســاالن شــروع شــود، 
ــزار فرهنگــی، آموزشــی و تبلیغــی؛ در زمــان حاضــر مــی بایســت همــه  ــه مــدد اب آن هــم ب
اقشــار، اندیشــمندان، خیــران و همــه مســئولین بــا برنامــه ریــزی جهــت ریشــه کــن نمــودن 
ایــن بــالی خانمــان ســوز بــه میــدان بیاینــد. اعضــاء جامعــه نبایــد نســبت بــه اعتیــاد ایــن 
ــواده  ــک خان ــر ، مشــکل ی ــک نف ــاد ی ــند، اعتی ــاوت باش ــعه بی تف ــه توس ــع رو ب ــت جوام آف
ــدس و در  ــگاه مق ــن جای ــده در ای ــت. بن ــه اس ــک جامع ــکل ی ــواده مش ــک خان ــکل ی و مش
مقابــل شــما مــردم شــریف و فهیــم مــی خواهــم بــه هــر نحــو کــه مــی توانیــد در تعامــل بــا 
مســئولین کمــک بنماییــد تــا بتوانیــم مشــکل اعتیــاد را در یــک بســیج عمومــی بخشــکانیم. 
معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه در ادامــه بــا بیــان ایــن نکتــه کــه ۱2 تیرمــاه 
ســالروز صــدور فرمــان مقــام معظــم رهبــری ) مدظلــه العالــی(، در خصــوص مبــارزه یــا قاچــاق 
ــا انــواع حربــه هــا  کاال و ارز اســت. گفتنــد: امــروز کشــورهای توســعه یافتــه ســعی دارنــد ب
ــا امیــدی ســازند تــا ایشــان را بــه غلــط بــه  کشــورهای در حــال توســعه را دچــار یــاس و ن
ایــن بــاور برســانند کــه شــما قــدرت تولیــد نداریــد و همیشــه وابســته هســتید. در فرآینــد 
ــردم  ــد نظــر مســئولین و م ــن م ــم و بنیادی ــه مه ــد دو نکت ــاق کاال و ارز بای ــا قاچ ــارزه ب مب
قــرار داشــته باشــد: ا( رونــق ملــی و 2( مزایــای خریــد کاالی تولیــد داخــل ایــن دو عامــل در 
صــورت فرهنــگ ســازی صحیــح و برنامــه ریــزی هدفمنــد و غیــر جزیــره ای بــه وضــوح مــی 

توانــد بــه توســعه پایــدار ملــی و ایجــاد اشــتغال پویــا بیانجامــد.

فرماندار در خطبه های پیش از نماز جمعه

مصاحبه تخصصی متقاضیان موسسات فرهنگی قرآن و عترت

ــرت  ــرآن و عت ــی ق ــه فرهنگ ــیس موسس ــان تاس ــی متقاضی ــه تخصص ــن دوره  مصاحب اولی

ــاد  ــگ و ارش ــرت اداره کل فرهن ــران و عت ــروه ق ــر گ ــور مدی ــا حض ــاد  ب ــف آب ــتان نج شهرس

ــی آیــت اهلل حججــی  برگــزار شــد . اســالمی اســتان اصفهــان  در محــل موسســه فرهنگــی قرآن

ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آبــاد بــا 

اعــالم ایــن خبــر افــزود : ایــن مصاحبــه تخصصــی بــرای اولیــن بــار در شهرســتان نجــف آبــاد و 

همزمــان بــا ســفر مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان اصفهــان بــه شهرســتان نجــف 

آبــاد  در حــال  انجــام مــی باشــد .

معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان همــراه بــا معــاون برنامــه ریــزی 
و توســعه فرمانــدار از رونــد جــاری دومیــن دوره انتخابــات هیــات مدیــره خانــه 
ــی اســت،  ــر دولت ــک تشــکل غی ــه ی ــتان ک ــارت شهرس ــدن و تج ــت، مع صنع
ــم هاشــمی، رئیــس اداره  ــد. در ایــن دیــدار مهنــدس راعــی، خان بازدیــد نمودن
صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان، رئیــس اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی 
ــرار داده و از نظــرات  ــد ق ــورد بازدی ــد انتخــاب را م ــک رون ــان از نزدی و همراه
اعضــاء حاضــر در خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان آگاهــی یافتنــد. 
معــاون اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه  بــا تبریــک روز دهــم تیــر مــاه، 
ــن عرصــه،  ــزان حاضــر در ای ــه کلیــه عزی روز نکوداشــت »صنعــت و معــدن« ب
ــوه ای  ــات را جل ــد و انتخاب ــر نمودن ــه تقدی ــات خان ــدرکاران انتخاب ــت ان از دس
ــی  ــاالری دین ــردم س ــروغ م ــن پرف ــالم و مبی ــی اس ــام متعال ــل از نظ ــی بدی ب
ــل  ــک اص ــت از آراء ی ــع و صیان ــر جم ــه نظ ــرام ب ــه در آن احت ــمردند ک برش

ــا حــد  ــت ت ــن موضــوع کــه دول ــا تبییــن ای اساســی و موکــد اســت. ایشــان ب
زیــادی ســعی بــر کاهــش امــر تصــدی گــری داشــته و بــا عنایــت بــه منویــات 
ــالغ ریاســت جمهــور،  ــی(  و اب ــه العال ــام معظــم رهبــری )مدظل راهگشــای مق
در خصــوص اجرایــی نمــودن اصــل ۴۴ در شهرســتان بــه عنــوان یــک شــاکله 
بنیادیــن در راســتای تحقــق هرچــه بیشــتر توســعه پایــدار و اشــتغال پایــا، بــر 
اهمیــت و ضــرورت ســپردن اختیــار امــور اقتصــادی و فرهنگــی و اجتماعــی بــه 
نهادهــای برخاســته از آرا عمومــی و اعضــاء مجموعــه هــا و ســازمان هــای مــردم 
نهــاد تصریــح نمودنــد. ایشــان در ایــن بازدیــد همچنیــن بــه کارکــرد هــای موثــر 
خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان جهــت ارتقــاء صنعــت و گســترش 

ــد. تولیــد و خدمــات در شهرســتان اشــاراتی بیــان کردن

برپایی تور گردشگری رایگان نجف آباد

سرپرســت شــهرداری نجــف آبــاد اعــالم داشــت : در راســتای تحقــق 
افــق »نجــف آبــاد مقصــد گردشــگری« مجموعــه مدیریــت شــهری و 
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد میزبــان 

تورهــای معرفــی آثــار تاریخــی و مراکــز گردشــگری اســت.
محمــد مغــزی نجــف آبــادی رییــس هیــات مدیــره ســازمان  فرهنگی 
، اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد گفــت : در برنامــه رایــگان 
ســفر نیــم روزه گردشــگری کــه تمامــی شــهروندان و گردشــگران بــا 
ــام از طریــق شــماره تلفــن هــای ســازمان رفاهــی تفریحــی،  ثبــت ن
ــد از  ــد، شــرکت کننــدگان امــکان بازدی امــکان اســتفاده از آن را دارن
مجموعــه هایــی ماننــد خانه هــای تاریخــی مهرپــرور، نوریــان و لطفی، 
بــاغ گلهــا، عصارخانــه اخالقــی، هفــت بــرج خــارون، پنــگ خانــه، بــاغ 

مــوزه و یادمــان شــهدا را خواهنــد داشــت.

تجربه برتر در نشست ملی سازگاری با کم آبی

ــدون درآمــد  ــر دفتــر مدیریــت مصــرف و کاهــش آب ب ــه مدی مقال
ــه برتــر در نشســت ملــی  ــه عنــوان تجرب آبفــای اســتان اصفهــان ب

ســازگاری بــا کــم آبــی ارائــه شــد.
ــی  ــه و بازچرخان ــی تصفی ــه اجرای ــوان »برنام ــا عن ــه ب ــن مقال ای
ــادات  ــیه س ــم آس ــط خان ــاختمان ها« توس ــتری در س آب خاکس
مالباشــی بــه صــورت ســخنرانی در ســومین روز نشســت تخصصــی 

ــه شــد. ــرو ارائ ــی در. زارت نی ــم آب ــا ک ــازگاری ب س
در ایــن مقالــه بــه معرفــی و بررســی اجــرای پکیــج آب خاکســتری 
در دانشــگاه اصفهــان، ســتاد آبفــا و مدرســه ســبز شــهید کمرانــی 
شــهر نجــف آبــاد پرداختــه شــده و اقدامــات شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان اصفهــان در خصــوص انعقــاد تفاهــم نامــه بــا ســازمان نظــام 
مهندســی و اخــذ مجوزهــای الزم از شــورای اســالمی شــهر اصفهــان 

بــه تفصیــل بیــان شــده اســت.
ــال ۱۴  ــا ارس ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــرکت آبف ــود ش ــه می ش اضاف
ــود  ــه خ ــه دوم را ب ــی، رتب ــداد مل ــن روی ــه ای ــه ب ــه و تجرب مقال
اختصــاص داد و لــوح تقدیــری بــا امضــای وزیــر نیــرو بــه مهنــدس 

ــدا شــد. ــان اه ــتان اصفه ــای اس ــل آبف ــی مدیرعام هاشــم امین

ــام  ــر و شــهدای گمن ــای پرپ ــه ه ــان الل ــه میزب ــن هفت ــاد ای شهرســتان نجــف آب
ــهید  ــده ش ــص ش ــازه تفح ــر ت ــییع پیک ــم تش ــاه مراس ــتم تیرم ــنبه هش ــود. ش ب
ــور و  ــردم پرش ــا حضــور م ــی عســگری ب ــاج عل ــعادت ح ــدس س ــاع مق دوران دف

مومــن شهرســتان نجــف آبــاد بــا حضــور مــردم و مســئولین شــهری و شهرســتان 
در ویالشــهر) بــه مناســبت وجــود خانــه پــدر شــهید( برگــزار  و در گلــزار شــهدای 

ــن شــهید آرام گرفــت. ــاک ای ــاد پیکــر پ نجــف آب

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید سعادت حاج علی عسگری

بازدید  فرماندار شهرستان ویژه از روند انتخابات هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

نشست هم اندیشی هیات های مذهبی و کانون های فرهنگی 
هنری مساجد

نشســت هــم اندیشــی هیــات هــای مذهبــی شهرســتان  نجــف آبــاد 
و مدیــران مســئول کانــون هــای فرهنگــی هنــری مســاجد در محــل 

مســجد امیــر المومنیــن آزادگان برگــزار خواهــد شــد .
ــا اعــالم ایــن  ــاد ب رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف آب
خبــر افــزود ایــن نشســت بــا حضــور امــام جمعــه شــهر نجــف آبــاد 
ــام   ــت ای ــتای بزرگداش ــر  و در راس ــزی بهت ــه ری ــور برنام ــه منظ ب

ــرزگ غدیــر  برگــزار شــد. دهــه کرامــت و والیــت  و عیــد ب

»دکتــر محمــد مهــدی حســن پــور« رئیــس شــبکه در تشــریح جزییــات ایــن خبر 
گفــت: در پــی اعــالم متصــدی یکــی از کارخانــه هــای تولیــد خــوراک دام مبنــی 
بــر وجــود ناخالصــی داخــل یکــی از خــودرو هــای ذرت ورودی بــه آن مجموعــه، 
ایــن شــبکه بــا اخــذ حکــم قضایــی از دادســتان شهرســتان و بــا همــکاری نیــروی 
انتظامــی نســبت بــه توقیــف محمولــه ذرت بــه وزن 25 تــن و انتقــال خــودروی 
حامــل محمولــه بــه محــل پارکینــگ نیــروی انتظامــی اقــدام نمــود. وی در ادامــه 
افــزود: راننــده خــودروی موصــوف بــا اذعــان بــه بــزه انتســابی و اقــرار بــه انجــام 
عمــل تقلــب اعــالم نمــود کــه چندیــن تــن از ذرت هــای خــودرو را خالــی و بــه 
ــه اســتفاده کــرده اســت  ــر نمــودن محمول جــای آن از ماســه و خــاک جهــت پ
لــذا ایــن شــبکه بــا تنظیــم صــورت جلســه، پرونــده متخلــف را بــه دادگســتری 
ــا  ــاد ب شهرســتان ارجــاع نمــود. رئیــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان نجــف آب
اشــاره بــه وارد شــدن خســارات جبــران ناپذیــر بــه صنعــت پــرورش دام و طیــور 
و صنایــع وابســته بــه آن در پــی اســتفاده از مــواد اولیــه خــوراک دام نــا مرغــوب 
ــازمان  ــعار س ــق ش ــتای تحق ــبکه در راس ــن ش ــرد؛ ای ــر نشــان ک ــان خاط در پای
دامپزشــکی مبنــی بــر دام ســالم، غــذای ســالم و انســان ســالم بــر مراکــز تولیــد، 
ــا  توزیــع و عرضــه خــوراک دام و طیــور نظــارت مســتمر و شــبانه روزی دارد و ب

متخلفــان برابــر قانــون برخــورد خواهدکــرد.

بازبینی اولیه نمایش های » تک و دو نفره«

رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در بازدیــد از نمایــش هــای 
تــک و دو نفــره  گفــت:  وظیفــه تئاتــر و نمایــش ،  آگاهــی بخشــی 
بــه مــردم از طریــق زبــان  هنــر اســت و یکــی از وظایــف هنرمنــدان 
ــن  ــتند ای ــر هس ــگ و هن ــان فرهن ــی متولی ــه نوع ــه ب ــی ک نمایش
ــه مخاطــب  ــش ب ــر نمای ــق هن ــه را از طری ــا مســائل جامع اســت ت
ــی  ــای اجتماع ــیب ه ــری از آس ــتای جلوگی ــد و در راس ــالم کن اع

فعالیــت نماینــد .
ــر  ــارت ب ــرورت نظ ــه ض ــاره ب ــا اش ــوی  ب ــوح موس ــن ل ــید حس س
ــا قشــر نوجــوان و جــوان  ــه نوعــی ب فعالیــت هــای نمایشــی کــه ب
ــزود  : تــالش مــا در مجموعــه فرهنــگ و ارشــاد  ســر و کار دارد اف
ــاهد   ــا  ش ــت ت ــدان اس ــا هنرمن ــل ب ــری و تعام ــم فک ــالمی ه اس

ــیم . ــتان باش ــر شهرس ــتر تئات ــی بیش ــی و کارای بازده
ــور  ــه منظ ــره را ب ــک و دونف ــر ت ــای تئات ــش ه ــزاری همای وی برگ
ایجــاد  اســتعدا یابــی و فراهــم نمــودن فضــای رقابــت ســالم بیــن 
ــای   ــش ه ــه نمای ــی اولی ــت : بازبین ــرد و گف ــوان ک ــدان عن هنرمن
»همیــن زندگــی کوتــاه«، » شــهرک ســینمایی« ، »تــاالر وحــدت  « 
و » ایســتگاه صادقیــه« انجــام شــده و قــرار اســت در اواخــر تیرمــاه 

ایــن همایــش برگــزار شــود .

ورود ۹۰ هزار پرونده به دادگستری 

ــه  ــده ب ــزان ورود پرون ــت: می ــتان گف ــتری شهرس ــس دادگس ریی
دادگســتری شهرســتان در ســال گذشــته بــا رشــد بیــش از بیســت 
درصــدی نســبت بــه ســال قبــل از آن بــه نــود هــزار پرونــده رســیده 
کــه از ایــن میــزان ســی و هشــت هــزار پرونــده در دادســراها، هفــده 
ــی و  ــم عموم ــه در محاک ــالف و بقی ــل اخت ــوراهای ح ــزار در ش ه

ــده اند. ــی ش ــالب بررس انق
حجــت االســالم و المســلمین ســید حســین حســینی بــا اعــالم ایــن 
خبــر افــزود: در بخــش دعــاوی حقوقــی بیشــترین پرونــده مربــوط 
بــه مطالبــه وجــه چــک بــوده و در جایــگاه بعــدی نیــز مطالبــه وجــه 
بــه غیــر از چــک همچــون قــرارداد و ســفته قــرار گرفتــه اســت. در 
ــم  ــون موجــود بوده ای ــی در قان ــون چــک شــاهد اصالحــات خوب قان
ــده  ــه دلیــل تکمیــل نشــدن زیرســاخت های الزم، ورود پرون ــی ب ول

از ایــن موضــوع همچنــان بــاال اســت.
حســینی از دعــوای الــزام بــه تمکیــن، طــالق توافقــی و اعتــراض بــه 
ــه  ــناد ب ــت اس ــای اداره ثب ــژه اجرائیه ه ــه وی ــی ب ــع دولت آراء مراج
ــی  ــای حقوق ــترین پرونده ه ــم بیش ــا پنج ــوم ت ــای س ــوان رده ه عن
وارد شــده بــه دادگســتری شهرســتان یــاد کــرد و اظهــار داشــت: بــر 
اســاس مفــادی از قانــون ششــم توســعه کــه در راســتای قضازدایــی 
و کاهــش ورود پرونــده تدویــن شــده بــود، زوجیــن متقاضــی اجــرای 
مهریــه در مرحلــه اول اســناد مربوطــه را در اداره ثبــت ارائــه داده و 
بــا شناســایی امــوال، متناســب بــا میــزان مهریــه بــرای آن اجرائیــه 
ــه  ــن اجرائی ــه ای ــن ب ــوارد زوجی ــتر م ــه در بیش ــود ک ــادر می ش ص

ــه دادگســتری ارجــاع داده می شــود. ــده ب اعتــراض کــرده و پرون
ــاد مشــکالت اقتصــادی را عاملــی مهــم  رییــس دادگســتری نجف آب
بــرای افزایــش ورودی پرونــده در موضوعــات مختلف دانســت و ادامه 
داد: در جایگاه هــای ششــم تــا یازدهــم بیشــترین پرونده هــای 
حقوقــی وارد شــده نیــز مــواردی ماننــد اعــالم ناتوانــی در پرداخــت 
ــه تنظیــم ســند رســمی ملــک، طــالق  ــزام ب میــزان محکومیــت، ال
ــل و  ــه اجرت المث ــه، مطالب ــه مهری ــه، مطالب ــت زوج ــه درخواس ب

ــد. ــرار گرفته ان ــه ق ــاط مهری ــل اقس تعدی
ــدون گواهینامــه، تصادفــات  وی همچنیــن اعــالم کــرد: رانندگــی ب
و ســرقت مســتوجب تعزیــر جایگاه هــای اول تــا ســوم را در بخــش 
ــد کــه در موضــوع  ــه خــود اختصــاص داده ان پرونده هــای کیفــری ب
ســرقت کــه اکثــر آن هــا بــه صــورت خــرد بــوده بایســتی بــه ایــن 
نکتــه اشــاره کــرد کــه بخشــی از ایــن افزایــش بــه دلیــل مشــکالت 
اقتصــادی بــوده و قســمتی نیــز بــه بهبــود عملکــرد نیــروی انتظامــی 

ــود. ــوط می ش ــرقت ها مرب ــف س در کش
ــرب و  ــرد: ض ــان ک ــر نش ــود خاط ــخنان خ ــان س ــینی در پای حس
ــت  ــد، مزاحم ــدر، تهدی ــواد مخ ــن، م ــزاع، توهی ــدی و ن ــرح عم ج
تلفنــی، تخریــب امــوال دولتــی یــا خصوصــی و کالهبــرداری 
جایگاه هــای بعــدی را در بخــش پرونده هــای کیفــری از نظــر 

تعــداد پرونده هــای وارد شــده بــه خــود اختصــاص داده انــد.

کشف 25 تن ذرت تقلبی مخلوط شده با ماسه و خاک

پیکــر شــهید گمنــام هشــت ســال دفــاع مقــدس صبــح امــروز بــا حضــور خانــواده شــهدای گمنــام، مســؤوالن، کارکنــان لشــکر 8 نجــف اشــرف و عمــوم مــردم شــهیدپرور نجف آباد  
تشــییع و در پــادگان عاشــورای ایــن شــهر بــه خــاک ســپرده شــد.

 پیکر مطهر ۱50 شهید تازه تفحص شده در ایام شهادت امام جعفر صادق)ع(  در برخی استان ها تشییع و به خاک سپرده شد.

تحقق شعار دام سالم، غذای سالم، انسان سالم با نظارت شبانه روزی و مستمر بر مراکز تولید، توزیع، عرضه خوارک دام و طیور

تدفین شهید گمنام در پادگان عاشورای نجف آباد

ــتان در  ــت شهرس ــد جمعی ــت: رش ــتان گف ــرورش شهرس ــوزش و پ ــس اداره آم ریی
کنــار مهاجــرت  هــای قابــل توجــه باعــث شــده کــه هــر ســال بــه ســاخت و تجهیــز 
حداقــل ســی کالس درس جدیــد نیــاز داشــته باشــیم. طبــق برآورد ســازمان نوســازی 

مــدارس، چهــل درصــد فضاهــای آموزشــی شهرســتان فرســوده اند.
ــوده  ــه فرس ــتان ک ــی شهرس ــای آموزش ــرد: فضاه ــالم ک ــوی زاده  اع ــید رضا موس س
شــناخته شــده اند نیازمنــد بازســازی اساســی هســتند ولــی بــا ســاختمان های خشــت 
ــتیم.  ــه نیس ــند مواج ــاز باش ــوزان خطرس ــرای دانش آم ــه ب ــی ک ــا جاهای ــی ی و گل
ــه زیرســاخت های  ــا چهــار مدرســه دوازده کالســه ب هــر ســال بایســتی بیــن ســه ت

شهرســتان اضافــه شــود.
ــی  ــان فعل ــد از معلم ــاه درص ــه پنج ــک ب ــدن نزدی ــته ش ــوی زاده از بازنشس موس
شهرســتان تــا ســال ۱۴00 خبــر داد و گفــت: بخــش قابــل توجهــی از رشــد جمعیــت 
دانش آمــوزی شهرســتان مربــوط بــه مهاجــرت اســت بــه طــوری کــه تعــداد کســانی 
کــه در ســال اول دبســتان ثبت نــام می کننــد بــا افــرادی کــه ســال ششــم راهــی دوره 

ــه هــزار نفــر اختــالف دارد. متوســطه اول می شــوند، نزدیــک ب
ــت  ــل کیفی ــه دلی ــز ب ــی دوره متوســطه دوم نی ــال های پایان ــرد: در س ــه ک وی اضاف
ــاور در  ــهرهای مج ــوزان ش ــام دانش آم ــاهد ثبت ن ــتان ش ــی شهرس ــر آموزش باالت
مــدارس نجف آبــاد هســتیم و در ســال جــاری هــم جمعیــت قابــل توجهــی از مناطــق 

ــتان ســاکن شــده اند. ــی شهرس ســیل زده در مناطــق غرب
رییــس اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان از احتمــال دو نوبتــه شــدن برخــی مدارس 
بــه دلیــل کمبــود فضــای آموزشــی گفــت و اضافــه کــرد: غــرب یزدانشــهر، ویالشــهر و 
آزادگان از جملــه نقاطــی هســتند کــه بیشــترین کمبــود مــدارس در آن هــا احســاس 
می شــود کــه البتــه در همیــن خصــوص خیریــن مدرسه ســاز اقدامــات بســیار خوبــی 

در ســال های اخیــر انجــام داده انــد و بخشــی از کمبودهــا را جبــران کرده انــد.
وی خاطــر نشــان ســاخت: تــالش کرده ایــم خیریــن را بــه ســاخت مدرســه در نقــاط 
ــاب  ــر چندیــن ب بحرانــی شهرســتان ترغیــب کنیــم و در همیــن خصــوص عــالوه ب
مدرســه ای کــه بــا کمــک خیریــن در نقــاط مختلــف شــهر بــه بهره بــرداری رســیده، 
فضاهایــی ماننــد مجموعــه آموزشــی حمیــدی و ملــک۴ در بلــوار فجــر، حقیقــی در 
صالح آبــاد، کتابخانــه فــرودی در خیابــان نوبهــار و مهدیــه در یزدانشــهر در دســتور کار 

ــد. ــرار گرفته ان ســاخت ق

ــالن  ــز س ــاخت و تجهی ــات س ــدی عملی ــود درص ــش از ن ــرفت بی ــه پیش ــاره ب اش
اجتماعــات دکتــر شــریعتی در نزدیکــی اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان آخریــن 
ــا قیمت هــای فعلــی اتمــام  ــا بیــان آن ادامــه داد: ب ــود کــه موســوی زاده ب مطلبــی ب
ایــن مجموعــه بیــش از پانصــد میلیــون تومــان هزینــه خواهــد داشــت و بــا توجــه بــه 
رایزنی هــای صــورت گرفتــه از طریــق اصفهــان و تهــران، امیدواریــم پــروژه را نــوروز 

امســال افتتــاح کنیــم.

نجف  آباد هر سال به ۳۰کالس جدید نیاز دارد

ــکن  ــی اس ــی ت ــتگاه س ــد دس ــرای خری ــت: ب ــتان گف ــی اس ــن اجتماع ــر تامی مدی
۱6اســالیس بیمارســتان حضــرت فاطمــه الزهــرا)س( نجــف آبــاد، بیــش از دو میلیارد 

و ســیصد میلیــون تومــان هزینــه شــده و ارزش فعلــی ایــن دســتگاه بیــش از پنــج 
میلیــارد تومــان اســت.

تجهیز بیمارستان نجف آباد به سی تی اسکن
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

به مناسبت تولد کریمه اهل بیت و روز دختر       
ــفه  ــدن.معصومه فلس ــفر ش ــم س ــب ه ــا زین ــه ی ب ــت و قص ــد عاشوراس ــان بلن ــه ترجم معصوم
شــیدایی اســت و غــزل مانــدن و بــودن، معصومــه نگیــن ایــران اســت کــه درقــم، شــهر اقامــه مــی 
درخشــد.معصومه ضریــب بــاالی ارادت بــه والیــت اســت، معصومــه، قصــه ی بلنــد مدینه تا مشــهد 
اســت.معصوم انتهــای متبلــور اســت. معصومــه ســر سلســله ی تنهایــی اســت، معصومــه فانــی فــی 

اهلل اســت...

ادامه از صفحه 1
از ایــن شــماره ســعی خواهیــم کــرد بــه هنرهــا و صنایــع دســتی ایــن شهرســتان بپردازیــم ، شــاید تلنگــری باشــد بــر برخــی 
تــا نگذارنــد ایــن هنرهــای شــیرین کــه ریشــه در هویــت و فرهنــگ مــان دارنــد از بیــن برونــد و کمــک حــال هنرمندانــی باشــد 
کــه چــراغ ایــن هنــر را هنــوز بــا جــان و دل روشــن نگــه داشــته تــا فرزندانمــان هنرهــای پیشــینیان را ببیننــد و لــذت ببرنــد .

ــرای  ــب ب ــودن و مناس ــادوام ب ــبکی، ب ــش س ــی های ــه ویژگ ــت ک ــتانی اس ــوش تابس ــی پاپ ــه نوع ــده ک ــوه آم ــف گی در تعری
ــه  ــران از جمل ــی از ای ــع دســتی مناطق ــه صنای ــتایی و از جمل ــردان روس ــژه م ــن وی ــی اســت و همچنی ــای طوالن راهپیمایی ه

ــاد اســت . شهرســتان نجــف آب
ایــن هنــر ، همچــون صنایــع دســتی دیگــر زمانــی بســیار مــورد اســتقبال بــود ، ولــی متاســفانه امــروزه مثــل ســابق مشــتری و 
طرفــدار نــدارد و معــدود هنرمنــدان ایــن هنــر  زیبــا در کارگاه هــا و مغــازه هــای کوچــک ،از جملــه در نجــف آبــاد هنــوز بــه 

ایــن هنــر و حرفــه مشــغولند و چــراغ ایــن هنــر را روشــن نگــه داشــته انــد . 
وقتــی ســراغ هنرمنــدان گیــوه بــاف در نجــف آبــاد را مــی گیریــم بــه یــک نفــر میرســی ، آن هــم کســی نیســت جــز اســتاد 
حــاج مرتضــی ابراهیمــی معــروف بــه مرتضــی گیــوه دوز . پــای صحبــت هایــش کــه مــی نشــینی صداقــت در ســخن هایــش 
مــوج مــی زنــد. او بیــش از نیــم قــرن اســت کــه ایــن بــه حرفــه مشــغول اســت و بــا اینکــه پــدرش آهنگــر بــود امــا بخاطــر 
عالقــه بــه گیــوه دوزی ، راه و رســم پــدر را ادامــه نــداد و بــه ایــن هنــر پرداخــت . در ایــن نیــم قــرن کــه بــه ایــن هنــر مشــغول 
بــوده بــی مهــری هــای زیــادی کشــیده ولــی هرگــز لــب بــه شــکوه و شــکایت بــاز نکــرده و بــا صبــر و متانــت خویــش هنــرش 
را تعالــی بخشــیده اســت. در ظهــر تابســتانی گــرم چنــد دقیقــه ای مهمانــش در مغــازه ای کوچــک در بــازار نجــف آبــاد بودیــم 

و بــا او در مــورد ایــن هنــر و مســائل مختلــف بــه گفتگــو نشســتیم .
1- مختصری خود را معرفی نمایید و چند سال است که به این حرفه مشغولید.

بنــده مرتضــی ابراهیمــی هســتم متولــد ۱3۱7 در شهرســتان نجــف آبــاد و حــدود 50 ســال اســت کــه بــه گیــوه دوزی مشــغولم 
. پــدرم آهنگــر بــود ولــی عالقــه ای بــه آن کار نداشــتم ، پــس بــه ایــن خاطــر بــه ایــن هنــر کــه عالقــه منــد بــودم مشــغول 

شــدم و شــکر خــدا از اینکــه ایــن کار و هنــر را در پیــش گرفتــم راضــی هســتم.
2- آیا از فرزندانت کسی این هنر را دنبال می کند ؟

ــوه ام )  ــه تازگــی ن ــه کارهــای دیگــری پرداختنــد . امــا ب ــم ایــن هنــر را دنبــال نکردنــد و ب  متاســفانه هیــچ کــدام از فرزندان
محمدرضــا( کــه از بچــه گــی بــه ایــن هنــر عالقمنــد بــود و ایــن کار را دوســت داشــت ، مدتــی ســت کــه در کنــار مــن کار 
مــی کنــد و خوشــحالم از ایــن بابــت کــه بعــد مــن کســی از خانــواده ام هســت کــه چــراغ ایــن هنــر را روشــن نگــه مــی دارد .

3- دلیل از رونق افتادن این هنر را چه می دانید و چرا کمتر نسبت به این هنر استقبال می شود ؟
مهمتریــن دلیلــش ایــن اســت کــه مــردم دیگــر مثــل ســابق گیــوه نمــی پوشــند و از کفــش هــای جدیــد اســتفاده مــی کننــد 
و بــا توجــه بــه ایــن اتفاقــات و عــوض شــدن بعضــی چیزهــا دیگــر راســتش امیــدی بــه اســتقبال و عالقــه ی دوبــاره ی مــردم 
بــه ایــن هنــر نــدارم و فکــر نمــی کنــم مــردم دوبــاره بخواهنــد از گیــوه اســتفاده کننــد.  مگــر افــراد خاصــی کــه هنــوز مشــتری 

گیــوه هســتند .
4 -  آیا سازمان های مربوطه کمکی برای حفظ این هنر انجام داده اند ؟

کمکــی تــا بــه حــال نشــده اســت و راســتش نمیدانــم کــه زیــر نظــر میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی هســتم یــا نــه و تــا بــه 
حــال هیــچ کمــک و حمایتــی از مــن و ایــن هنــر نشــده اســت ولــی از کســی گلــه و شــکایتی نــدارم .
5 - برخی قیمت باالی این محصول را دلیل عدم استقبال مردم می دانند . نظر شما چیست ؟

بلــه قبــول دارم . ولــی بایــد بگویــم دلیــل گرانــی گیــوه، بخاطــر گــران بــودن مــواد اولیــه اش اســت و مثــال  خــود رویــه ی 
گیــوه فقــط ۴00 هــزار تومــان اســت ، شــما توجــه کنیــد کســی کــه رویــه ی گیــوه را مــی خواهــد آمــاده کنــد ، شــاید حــدود 
۱ مــاه دســتش بــه ایــن رویــه بنــد باشــد و زحمــت زیــادی مــی کشــد و بــه همیــن خاطــر وقتــی گیــوه را تولیــد مــی کنیــم 
ــا آن  ــد ت ــد 2 روز دوک بزن ــده بای ــه ، چــرم هــم هســت کــه دوزن ــد. البتــه در کنــار روی ، بالطبــع محصــول گــران در مــی آی
چــرم بــرای گیــوه دوزی آمــاده شــود . در کل بایــد بگویــم دلیــل اصلــی گــران بــودن گیــوه همانطــور کــه گفتــم ، گــران بــودن 
اجنــاس اولیــه اش اســت کــه در ایــن چنــد وقــت نیــز کــه افزایــش هزینــه هــا را داشــتیم ، گیــوه نیــز گــران تــر از قبــل شــد .

6- آیا محصوالت خود را صادر می کنید ؟
خیــر . گیــوه هایــی کــه مــا در مغــازه تولیــد مــی کنیــم ، بــه فــروش مــی رســد و دیگــر محصولــی بــرای صــادرات باقــی نمــی 

مانــد . بایــد بگویــم بــرای ســاخت یــک گیــوه بایــد ۴ نفــر اســتاد کار روی گیــوه کار کننــد تــا یــک گیــوه درســت شــود و ایــن 
کار وقــت و هزینــه ی زیــادی مــی خواهــد تــا یــک گیــوه درســت بشــود . از طرفــی بایــد بگویــم کــه شــاید چــون اســتقبالی 
از گیــوه نبــوده کــه تــا بــه حــال ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت و اگــر مــردم دیگــر بــه ایــن محصــول عالقــه داشــتند ، مــا هــم 

تولیــد و صــادر مــی کردیــم . 
7- مواد اولیه گیوه چیست ؟

مهمتریــن جنــس گیــوه کــف و یــا تختــه اش اســت کــه از محمــد آبــاد جرقویــه مــی آیــد . در کنــار کــف ، رویــه اســت کــه از 
آبــاده شــیراز و چــرم را نیــز  از زریــن شــهر مــی خریــم .

8- آیا شما تحت حمایت و بیمه ی سازمانی هستید ؟
خیر . من با این سن هنوز بیمه نیستم و با 50 سال سابقه نیز تحت حمایت جایی نیستم .

9- حدود قیمت گیوه چه مقدار است ؟
بهتریــن نــوع گیــوه همانطــور کــه شــاید بدانیــد گیــوه ی ملکــی اســت، کــه حداکثــر حــدود یــک و نیــم میلیــون قیمــت دارد 

ولــی مــا گیــوه بــه قیمتهــای مختلــف داریــم و حتــی بــه قیمــت 250 هــزار تومــان نیــز گیــوه هایــی در مغــازه داریــم .
10 - اکثر مشتری های شما چه کسانی هستند ؟

گیــوه بیشــتر در بیــن قــوم بختیــاری طرفــدار دارد و بیشــتر مشــتری هایمــان بختیــاری هــا هســتند . بایــد بگویــم واقعــا اگــر 
بختیــاری هــا گیــوه ی نخرنــد دیگــر ایــن هنــر از بیــن مــی رود. 

11 - آیا سخن و حرف ناگفته ای دارید ؟
حــرف خاصــی نیســت و مــن نیــز از شــما تشــکر مــی کنــم کــه دنبــال ایــن هنــر آمدیــد و ایــن هنــر را هنــوز فرامــوش نکردیــد 

. بــا اینکــه بــه ایــن هنــر مثــل قبــل اســتقبال نمــی شــود امــا دوســت دارم ایــن هنــر زنــده بمانــد و مــردم فراموشــش نکننــد .

جشن دختران سرزمین من
به مناسبت میالد حضرت معصومه )س( و روز دختر 

بــه مناســبت میــالد حضــرت معصومــه )س( و روز دختــر مراســم 
جشــنی عصــر روز چهارشــنبه ۱2 تیرمــاه ، ســاعت ۱8:30 دقیقــه 
ــروه دف  ــن گ ــن جش ــردد . در ای ــی گ ــزار م ــوان برگ ــاغ بان در ب
ــگ  ــر ی فرهن ــی هن ــه فرهنگ ــودک ، موسس ــر ک ــوازان و تئات ن
ســازان معاصــر کــه ازآموزشــگاه هــای برتــر موســیقی و تئاتــر در 
ــه اجــرای برنامــه هــای خویــش  ســطح شهرســتان مــی باشــد ب

ــد . مــی پردازن

ــه ذکــر اســت موسســه فرهنــگ ســازان معاصــر واقــع در   الزم ب
خیابــان مجاهــد جنوبــی )آیــت( رو بــه رو کــوی کوثــر بــا کادر و 
اســاتیدی مجــرب و حرفــه ای ،  از 8 صبــح تــا 8 شــب بــا تخفیــف 
هــای ویــژه در خدمــت هنرجویــان موســیقی و تئاتــر مــی باشــد . 
 همچنیــن در کنــار برنامــه هــای شــاد و متنــوع ایــن ، نمایشــگاه 

مشــاغل خانگــی و ایســتگاه ســالمت نیــز برگــزار مــی گــردد .  


