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برافراشته شدن بیرق عزای حضرت سید الشهداء
همزمــان بــا فرارســیدن  ایــام ســوگواری ســید 
ــین )ع(   ــه الحس ــرت اباعبدال ــهیدان حض ــاالر ش وس
آییــن برافراشــته شــدن بیــرق عــزای  حضــرت امــام 
حســین )ع( توســط گــروه موزیــک مذهبــی نــی نــوا 
نجــف آبــاد در محــل گلســتان شــهدای شهرســتان با 
ــاد  حضــور مســئولین و مــردم  شهرســتان نجــف آب

برگــزار شــد . 
ــاد   رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نجــف آب
ــام محــرم افــزود :گــروه  ــه فرارســیدن ای ــا اشــاره ب ب
ــا ٢٠٠  ــاد ب ــف آب ــتان نج ــوا شهرس ــی ن ــک ن موزی
نفــر عضــو  از ســال ١٣٩٤ در شهرســتان نجــف آبــاد 
فعالیــت خــود را اغــاز نمــوده اســت و یکــی  از گــروه 
هــای موزیــک فعــال شهرســتان بــه شــمار مــی آیــد .

ســید حســن لــوح موســوی افــزود آییــن برافراشــته 
شــدن پرچــم حضــرت امــام حســین )ع(  بــه منظــور 
بزرگداشــت ایــام محــرم و صفــر و زنــده نــگاه داشــتن 
قیــام خونیــن عاشــورا و اســتقبال از محرم هرســال در 

ایــن شهرســتان برگــزار مــی شــود .
 گفتنــی اســت در ایــن مراســم  گــروه موزیــک نــی 
نــوا  به سرپرســتی محســن ســمندری  و بــا همکاری 
گــروه های موزیک شهرســتان روز پنجشــنبه هشــتم 
ــرا  ــرم  را اج ــی مح ــک مذهب ــاه  موزی ــهریور م ش
نمودنــد و در پایــان مراســم لــوح تقدیر از طــرف اداره 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان به سرپرســتان 

گــروه هــای مذهبــی شهرســتان اهــداء شــد .
 ادامه در صفحه4
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بیــش از دو هــزار جلــد کتــاب بــا 5٠٠ عنــوان در فرهنــگ ســرای خــارون نجــف آبــاد بــه 
ــان  ــا پای ــون ت ــات گوناگ ــا موضوع ــاب ب ــن نمایشــگاه کت ــش گذاشــته شــده اســت. ای نمای

ــان عاقــه منــدان کتــاب اســت. شــهریور میزب

 نمایشگاه کتاب خارون

جلسه شورای آموزش و پرورش

جلســه شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان بــا حضــور مهنــدس راعــی فرماندارشهرســتان 
ویــژه ، حجــت االســام و المســلمین حــاج آقــا حســناتی نماینــده ولــی فقیــه و امامــت جمعــه 
ــا  ــتان ب ــت شهرس ــای مدیری ــتگاه ه ــئولین دس ــهردار و مس ــزی ش ــدس مغ ــتان، مهن شهرس
ــاز  ــف شهرســتان جهــت آغ ــر مختل ــا و دوای ــر ٩۸ و هماهنگــی ارگان ه ــروژه مه ــت پ محوری

ســال تحصیلــی جدیــد تشــکیل گردیــد .
ــت ضمــن تشــریح اهمیــت  ــوزش متوســطه مدیری ــاون آم ــادری مع ــن جلســه ق در خــال ای
ــوزان در  ــش آم ــی دان ــی و کارآفرین ــطح علم ــاء س ــد و ارتق ــراها در رش ــش س ــش پژوه و نق
خصــوص تشــکیل هیئــت امنــا و معرفــی نماینــدگان ســازمان هــا در راســتای عملیاتــی شــدن 

مــاده ۷ اساســنامه پژوهــش ســراهای دانــش آمــوزی تاکیــد کــرد.
همچنیــن موحــد معــاون آمــوزش ابتدایــی پیرامــون طــرح انســداد مبــادی بــی ســوادی، ضمــن 
ــرورش  ــوزش و پ ــت آم ــن حــوزه توســط مدیری ــه اول در اســتان در ای ــه کســب رتب اشــاره ب
شهرســتان گفــت: تاکنــون ١٠۶ دانــش آمــوز طــی ایــن طــرح در ســطح شهرســتان شناســایی 
و جــذب شــده اند کــه بــه یــاری خــدا بــا حمایــت مراکــز خیریــه، کمیتــه امــداد، فرمانــداری 
ــد  ــورت خواه ــات ص ــزان اقدام ــن عزی ــز ای ــوص تجهی ــهرداری در خص ــژه و ش ــتان وی شهرس

پذیرفــت.

رئیــس دانشــکده علــوم انســانی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد نجف آباد 
ــن  ــی ای ــع کارشناس ــواده در مقط ــات خان ــته مطالع ــدازی رش از راه ان
ــون  ــدون آزم ــته ب ــن رش ــت: در ای ــر داد و گف ــگاهی خب ــد دانش واح

ــم. ــذب می کنی ــجو ج دانش
ــواده  ــواده اظهــار کــرد: خان ــاره اهمیــت رشــته مطالعــات خان وی درب
از دیــدگاه اســام، بنیادی تریــن واحــد اجتمــاع و منبــع اصلــی 
ــه  ــوده و مطالع ــی ب ــی و مذهب ــا و ســنت های اجتماع ــال ارزش ه انتق
همه جانبــه ایــن واحــد اجتماعــی در ابعــاد مذهبــی، روانــی، تربیتــی، 
اجتماعــی و حقوقــی ضرورتــی اجتناب ناپذیــر بــوده و رشــته مطالعــات 
خانــواده نیــز بــر پایــه همیــن نیــاز تدویــن شــده اســت و بســیاری از 
مفاهیمــی کــه در حــوزه خانــواده از منظــر اجتمــاع، اخــاق، اقتصــاد، 
ــات  ــته مطالع ــوع رش ــرد، موض ــکل می گی ــوم ش ــگ و آداب ورس فرهن

خانــواده اســت.
جدیــدی تربیــت و تقویــت افــراد کارشــناس برای مشــاوره و رســیدگی 
بــه مســائل خانــواده بــا آشــنایی بــه علــوم اجتماعــی، جامعه شناســی، 
ــددکاری،  ــوق و م ــی حق ــه و مبان ــی، فق ــوم تربیت ــی، عل روانشناس
تقویــت و توســعه مطالعــات و تحقیقــات دانشــگاهی در زمینــه مســائل 
ــواده، آمــوزش کارشناســان به منظــور ایجــاد کانون هــای مشــاوره  خان
ــه  ــد در زمین ــراد توانمن ــت اف ــه تربی ــک ب ــه و کم ــواده در جامع خان

خانواده را از اهداف رشته مطالعات خانواده برشمرد.
وی خاطرنشــان کــرد: افــرادی کــه رشــته مطالعــات خانــواده را 
ــد وزارت بهداشــت،  ــی مانن ــاً جــذب نهادهای ــد، غالب انتخــاب می کنن
ســازمان بهزیســتی، صداوســیما، آموزش وپــرورش، وزارت کار و مراکــز 
تحقیقاتــی کــه پژوهش هــای اجتماعــی را ســرلوحه کار خــود دارنــد، 

می شــوند.
فارغ التحصیــان ایــن رشــته می تواننــد در مراکــز مشــاوره وزارت 
ــاوره خصوصــی و  ــز مش ــازمان بهزیســتی و مراک ــرورش، س آموزش وپ
دولتــی فعالیــت کننــد و بــا بررســی های دقیــق، پاســخگوی نیازهــا و 

مشــکات جامعــه پیرامــون مســائل خانــواده باشــند.

راه اندازی رشته مطالعات خانواده در دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد

هلوی قلعه شاهی سبز و خوشمزه
نخســتین شــکرانه برداشــت هلــو قلعــه شــاهی 

در شــهر گلدشــت نجــف آبــاد برگــزار شــد .
ــات  ــار از باغ ــت:١٢٢ هکت ــت گف ــهر گلدش ــهردار ش ش
شــهر گلدشــت زیــر کشــت هلــوی قلعــه شــاهی اســت. 
مهــدی غامــی متوســط برداشــت ایــن محصــول از هــر 
ــرد:  ــی ک ــش بین ــام و پی ــو اع ــن هل ــار را ١٣ ت هکت
بیــش ازهــزار و 5٠٠ تــن هلــو از باغــات شــهر گلدشــت 

برداشــت شــود .
ــته  ــگ ، هس ــبز رن ــاهی س ــه ش ــوی قلع ــزود : هل وی اف
جــدا و دیــررس اســت کــه خاصیــت دیــر رس آن باعــث 
ــرای کشــاورزان از نظــر اقتصــادی مفیــد باشــد. شــده ب

بــه گفتــه غامــی ثبــت ایــن شــکرانه برداشــت و معرفــی 
هلــو بــه کل کشــور از اهــداف ایــن مراســم اســت

افتتاح کارخانه نان صادراتی 

مدیــر عامــل شــرکت تولیــدی گل جــو نقــش جهــان گفــت: بــرای راه انــدازی ایــن کارخانــه 
بــه مســاحت پنــج هــزار مترمربــع بــا ظرفیــت تولیــد روزانــه ٢٠ تــن انــواع نــان حجیــم و 

نیمــه حجیــم بیــش از ١٠ میلیــارد تومــان هزینــه شــده اســت.
محمــد صــادق ســیف الهــی افــزود: انــواع نــان ســنگک، تافتــون، لــواش، نــان هــای تســت و 

باگــت از جملــه تولیــدات ایــن کارخانــه اســت.
ــه  ــه ب ــن کارخان ــدی ای ــای تولی ــان ه ــد ن ــش از ۸٠ درص ــاالنه بی ــادرات س ــت: ص وی گف
ــت. ــد داش ــون دالر ارزآوری خواه ــش از ١٢ میلی ــتان بی ــراق و افغانس ــایه ع ــورهای همس کش

ایــن کارخانــه در شــهرک صنعتــی شــماره ٢ نجــف آبــاد در جــاده نجــف آبــاد بــه فوالدشــهر 
ــر  ــق ت ــا، موف ــه نســبت دیگــر شــهرک ه ــه هــای مســتقر در آن ب مســتقر اســت و کارخان

عمــل کــرده انــد.

ــور  ــا حض ــه ب ــتان و منطق ــه اس ــران نمون ــان و مدی ــل از معلم ــم تجلی مراس
ــر  ــوی زاده مدی ــامی، موس ــورای اس ــس ش ــردم در مجل ــده م ــی نماین ابوتراب
آمــوزش و پــرورش، صالحــی و جعفــر زاده معــاون فرمانــدار و همچنیــن 
ــز  ــان در مرک ــتان اصفه ــرورش اس ــوزش و پ ــران اداره کل آم ــن و مدی معاونی

ــد. ــزار گردی ــمندری برگ ــهید س ــی ش ــی تفریح ــی رفاه آموزش
در ابتــدای ایــن مراســم ابوترابــی نماینــده مــردم شهرســتان در مجلــس شــورای 
ــه حضــور در جمــع فرهنگیــان شهرســتان  ــراز خوشــحالی ب اســامی ضمــن اب
ــا در  ــرح دنی ــور مط ــزء ١٠ کش ــا ج ــور م ــروزه کش ــدا ام ــاری خ ــه ی ــت: ب گف
حوزه هــای علمــی و آموزشــی اســت بــه گونــه ای کــه بــا توجــه بــه افتخــارات 
کســب شــده در ســمینارها و مســابقات علمــی مختلــف در ســطوح بیــن المللــی 
ــه ایــن نتیجــه رســید و تمامــی ایــن موفقیت هــا مرهــون تــاش  ــوان ب مــی ت
ــکات  ــه مش ــاره ب ــن اش ــت. وی ضم ــداکار اس ــن ف ــما معلمی ــات ش و زحم
معیشــتی مــردم و جامعــه فرهنگیــان، عنــوان کــرد: کشــور مــا هــم اکنــون بــه 
یــک ابرقــدرت نظامــی و سیاســی تبدیــل گشــته اســت و ایــن نتیجــه تهدیــد 
ــن  ــا ای ــته اند. م ــا روا داش ــر م ــام ب ــاب و نظ ــمنان انق ــه دش ــت ک ــی اس های
روزهــا در یــک جنــگ اقتصــادی قــرار دارد و بــه لطــف پــروردگار خروجــی ایــن 
جنــگ بــه همــت شــما عزیــزان در تربیــت نســل انقابــی، تبدیــل شــدن ایــران 

اســامی بــه یــک ابرقــدرت اقتصــادی خواهــد بــود.
در ادامــه موســوی زاده مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان ضمــن خیــر مقــدم 
بــه مهمانــان مدعــو از اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان و همچنیــن معاونیــن 

فرمانــدار گفــت: کلیــد آمــوزش، معلــم اســت و معلــم اســت کــه بــه آمــوزش، 
معنــا و مفهــوم مــی بخشــد وی افــزود: اگــر نجــف آبــاد امــروز بــه شهیدســتان 
ــه ٢5٠٠ شــهید  ــران تبدیــل گشــته اســت و در جنــگ تحمیلــی ســر فرازان ای
ــم  ــن مفاهی ــران کــرده اســت نتیجــه ای ــاک ای ــم خــاک پ گلگــون کفــن تقدی
اعتقــادی اســت کــه شــما معلمــان فهیــم در قلــب و روح و ذهــن ایــن جوانــان 

بــه وجــود آورده ایــد.
ــرورش  ــوزش و پ ــی اداره کل آم ــوزش ابتدای ــاون آم ــی مع ــز جوان ــان نی در پای
اســتان ضمــن تشــکر از موســوی زاده بــه جهــت اجــرای ایــن برنامــه و آرزوی 
موفقیــت بــرای ایشــان گفــت: تجلیــل از مقــام معلــم بــه واســطه دگرگونــی در 
ذات کار معلمــی رخ مــی دهــد کــه شــامل ســه ویژگــی انســان پــروری، آینــده 
ســازی و دانــش ورزی اســت و بــه همیــن خاطــر معلــم یــک یادگیرنــده مــادام 
العمــر اســت. ایشــان بــه عنــوان حســن ختــام برنامــه گفــت: هــر زمــان کــه مــا 
ــم  ــم موفــق عمــل کــرده ای ــوار بیــن جامعــه و مدرســه را برداری توانســتیم دی
و آن زمــان اعــام خواهیــم کــرد کــه مدرســه متــن زندگــی اســت. آن زمــان 
ــه  ــت ک ــوان گف ــتند و می ت ــوزان هس ــش دانش آم ــام  بخ ــه، اله ــان مدرس مربی

تربیــت بــه ســرمنزل مقصــود رســیده اســت.

 تجلیل از معلمان و مدیران نمونه
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

کسب مدال در مسابقات کونگ فو 

ــادی  ــا هدایــت مربــی نجــف آب ــاد ب ٢ بازیکــن شهرســتان نجــف آب
ــاد  ــابقات المپی ــتان در مس ــی اس ــای رزم ــو و هنره ــگ ف ــم کون تی
اســتعدادهای برتــر کشــور موفــق بــه کســب ١ مــدال طــا و ١ برنــز 
ــادی  ــان نجــف آب ــدی بازیکن شــدند. مهــدی داودی و مهــدی آخون
تیــم کونــگ فــو و هنرهــای رزمــی اســتان اصفهــان بــه مربیگــری 
داود حکیمــی از نجــف آبــاد در دومیــن دوره المپیــاد اســتعدادهای 
ــز شــدند. ــه کســب ١ مــدال طــا و ١ برن ــر ورزش کشــور موفــق ب برت

ایــن رقابــت هــا بــه میزبانــی اســتان کردســتان شهرســتان ســنندج 
برگــزار شــد.

ــره و  ــدال طــا، ١ نق ــه کســب ١ م ــق ب ــان موف ــم اســتان اصفه تی
ــز شــد. ١ برن

مهــدی داودی- مــدال طــا ، مهــدی آخونــدی- مــدال برنــز ، مربــی 
ــم : داود  ــاد( سرپرســت تی ــم اســتان : داود حکیمــی)از نجــف آب تی

احمــدی

چهارباغ زیبای نجف آباد

زیباسازی منظرشهری با کشت محصول و مشارکت بخش خصوصی

گلهای پامپاس گراس چهارباغ نجف آباد که در انتهای آنها خوشه ای از گلهای پرمانند قرار دارد زیبایی مضاعفی به آن بخشیده است.

کسب مدال اسکیت بازان

بازیکنــان نجــف آبــادی تیــم اســکیت فــری اســتایل اســتان اصفهــان 
ــه کســب ٢  ــق ب ــر ورزش کشــور موف ــتعدادهای برت ــاد اس در المپی

مــدال طــا  و ١ مــدال نقــره و عنــوان قهرمانــی تیمــی شــدند.
اســکیت بــازان شهرســتان نجــف آبــاد کیانــا کریمــی، رومینــا ســالک 
ــری اســتایل اســتان  ــم اســکیت ف ــا تی ــراه ب ــی هم ــار بهارلوی و آی
ــا کســب ٣  ــاد ب ــی از نجــف آب ــه ایوب ــری فرزان ــه مربیگ ــان ب اصفه
ــی مســابقات اســکیت مــدال طــا و ٢ نقــره عنــوان اول و کاپ قهرمان

دومیــن دوره المپیــاد اســتعدادهای برتــر ورزشــی کشــور را کســب 
کردنــد.

بازیکنــان نجــف آبــادی تیــم اســتان در ایــن رقابــت هــا موفــق بــه 
ــتان  ــم اس ــدال تی ــره از 5  م ــدال نق ــا  و ١ م ــدال ط ــب٢ م کس

شــدند.
کیانــا کریمــی )نجــف آبــاد( - مــدال نقــره،  آیــار بهارلویــی )نجــف 
ــا ،  ــدال ط ــاد(- م ــف آب ــالک )نج ــا س ــا، رومین ــدال ط ــاد(- م آب
الهــام صمــدی- مــدال نقــره ، مــژده یــاوری- مــدال طــا ، مربــی : 

فرزانــه ایوبــی )نجــف آبــاد(

همایش بزرگ موتورسواری و اتومبیل رانی 

همایــش بــزرگ ماشــین هــای افــرود، کــف خــواب، سیســتم صوتــی 
ــی در روز  ــرکات نمایش ــا ح ــراه ب ــیک  هم ــای کاس ــین ه و ماش

جمعــه گرامــی داشــت هفتــه دولــت برگــزار شــد.
همایــش بــزرگ ماشــین هــای افــرود، کــف خــواب، سیســتم صوتــی 
و ماشــین هــای کاســیک همــراه بــا حــرکات نمایشــی بــه همــت 
اداره ورزش و جوانــان و هیــات موتورســواری شهرســتان نجــف آبــاد

 بــا همــکاری هیــأت موتورســواری اســتان،  فرمانــداری ویــژه 
ــف  ــانی نج ــش نش ــی و آت ــروی انتظام ــهرداری، نی ــتان،  ش شهرس

ــد. ــزار ش ــت برگ ــه دول ــبت هفت ــه مناس ــاد ب آب
ــدود ۷٠٠  ــتان و ح ــتان اس ــور ١5 شهرس ــا حض ــش ب ــن همای ای
ــی  ــور در محــل پیســت موتورســواری و اتومبیــل ران ماشــین و موت
نجــف آبــاد بــا حضــور کاوه دبیــر هیــأت موتورســواری و اتومبیلرانــی 
اســتان اصفهــان،زارع مســئول کمیتــه ســنگین و مکتوبیــان مســئول 
کمیتــه حــرکات نمایشــی هیــأت اســتان، عبدالهــی رییــس هیــأت 
موتورســواری اســتان چهارمحــال و بختیــاری، روســای هیــأت هــای 
موتورســواری شهرســتان هــای خمینــی شــهر، فاورجــان و زریــن 

شــهر برگــزار شــد.

پیام تبریک روز جهانی داور

روز جهانــی داور فرصتــی اســت بــرای قدردانــی از مــردان  بــی ادعــا 
و ســخت کــوش، مجریــان پــر تــاش عدالــت  آنهــا کــه در مســیر 
اجــرای عدالــت و رعایــت انصــاف، خســتگی ناپذیــر بــه تــاش بــی 

پایــان خــود ادامــه مــی دهنــد تــا حــق را ادا کننــد.
روز جهانــی داور، نمــادی بــرای ارزش گــذاری بــه کار کســانی اســت 
کــه ســال ها صادقانــه و شــرافتمندانه در میادیــن مســابقات حاضــر 
مــی شــوند تــا عدالــت را جــاری کننــد اینجانــب ایــن روز بــزرگ را 
بــه تمامــی داوران عزیــز، پــاک و ســخت کــوش شهرســتان تبریــک 
ــزان را در  ــن عزی ــزون ای ــت روز اف ــرده و موفقی ــت عــرض ک و تهنی
ــان مســئلت  ــد من ــر و حســاس از خداون ــه خطی ــن وظیف ــام ای انج

دارد.
محمود یسلیانی
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد

ــار  ــرای دومیــن ب حدفاصــل میــدان شــهدای دانشــجو و میــدان بســیج  ب
بــه زیــر کشــت رفــت.

در ایــن رونــد شــهرداری بــا در اختیــار قــرارداد زمیــن و آب بــه کشــاورز 
ســبب شــده کــه وی  بــا کاشــت بــذر ذرت علوفــه ای و آبیــاری اکنــون در 

انتظــار برداشــت محصــول خویــش باشــد .
درایــن فراینــد بــا کاشــت ایــن محصــول بــه رشــد درختــان ایــن  مســیر  و 

ــری  کمــک شــایانی شــده  زیباســازی منظــر شــهری در مســیر ١٩٩5 مت
اســت و ایــن کشــاورز دســترنج خویــش را در روزهــای آتــی جهــت مصــرف 

علوفــه دام برداشــت مــی نمایــد .
کاشــت ایــن محصــول در راســتای اقتصــادی مقاومتــی و پرهیــز از کاشــت 

گیاهــان غیرمثمــر در فضاهــای شــهری  مــی باشــد.

 شهری که به توصیه شیخ بهایی ساخته شد
ــهری  ــیاحان، ش ــفرنامه س ــاد در س ــت: نجف آب ــناس گف ــان ش ــک اصفه ی
ــی  ــا مهندس ــا ب ــای زیب ــا و خانه ه ــای زیب ــا بافت ه ــجم، ب ــم و منس منظ

ــف شــده اســت. ــی توصی اصول
ــاد،  ــتان نجف آب ــمیه شهرس ــه تس ــوص وج ــی در خص ــین ریاح محمدحس
ــر و قابــل توجــه از حیــث موقعیــت و  اظهــار کــرد: یکــی از شــهرهای مؤث
ــاد اســت. امــا اینکــه چــرا ایــن شــهر  جایــگاه در اســتان اصفهــان، نجف آب
بــه نــام نجف آبــاد مشــهور شــده اســت دالیــل مختلفــی ذکــر شــده اســت. 
ــت شــاه  ــا حاکمی ــان ب ــم  زم ــاد در ســال ١٠٢٢ هجــری قمــری ه نجف آب
ــری غــرب اصفهــان  ــاس اول صفــوی در دشــت وســیعی در ٢٩ کیلومت عب

ــد. ــی آورده ان ــات مختلف ــای آن روای ــود و در خصــوص بن ــا می ش بن
ــد در زمــان  ــر عقیــده برخــی محققــان کــه در ایــن زمینــه قلــم زده ان بناب
ســاطین صفــوی و بــه خصــوص شــاه عبــاس اول در حــدود ســال ١٠٢٢ 
هجــری قمــری مقــداری جواهــرات و پــول نقــد و اشــیای نفیســی را بــرای 
ــه  ــم گرفت ــد و تصمی ــی )ع( اختصــاص داده بودن ــام عل ــی ام ــارگاه ملکوت ب
ــد. نقــل  ــه نجــف اشــرف، ارســال کنن ــورآالت را ب ــن وجــوه و زی ــد ای بودن
ــی از موضــوع اطــاع پیــدا  ــن عامل ــن زمــان شــیخ بهاءالدی ــد در ای کرده ان
ــر  ــود ب ــارج ش ــران خ ــر از ای ــن ذخای ــر ای ــه اگ ــد ک ــد و در می یاب می کن

ــود. ــح کشــور خواهــد ب خــاف مصال
ــن  ــح کــرد: شــیخ بهاءالدی ــن اصفهــان شــناس و اســتاد دانشــگاه، تصری ای
بــرای اینکــه از ایــن امــر جلوگیــری کنــد یــک تدبیــری را اندیشــید و ادعــا 
ــد  ــه ایشــان فرموده ان ــده اســت ک ــا دی ــی)ع( را در رؤی ــام عل ــه ام ــرد ک ک
ــرات را  ــن جواه ــدارد و ای ــما ن ــرات ش ــه جواه ــی ب ــف حاجت ــهر نج »ش
صــرف ســاختن مــکان یــا شــهری بــه نــام نجف آبــاد در اصفهــان کنیــد.« 
شــاه عباس از ادعــای شــیخ بهاءالدیــن تأثیــر گرفــت و آن را قبــول کــرد و 

ــاخت. ــاد را س ــهر نجف آب ــی ش ــیخ بهای ــارت ش ــا نظ ب
ریاحــی گفــت: عــده ای هــم اعتقــاد دارنــد شــاه عبــاس تصمیــم بــه آبادانــی 
ایــن ناحیــه گرفــت. چــون شــاه مرتــب بــه اتفــاق ملتزمــان رکاب بــه قصــد 
ــود  ــده می ش ــلو خوان ــروز قامیش ــه ام ــه ای ک ــه ناحی ــان ب ــکار از اصفه ش
می رفــت و چــون دیدنــد مســافت زیــادی خشــک و خالــی اســت تصمیــم 
ــه  ــده ک ــر ش ــری ذک ــب دیگ ــزود: مطل ــد. وی اف ــا گرفتن ــی آنج ــه آبادان ب
ــرای نجــف  ــل وجــوه ب ــی چــون شــتران حام ــارغ از اندیشــه شــیخ بهای ف
اشــرف در محلــی کــه بعــداً قدمــگاه خوانــده شــد متوقــف شــدند و تــاش 
ــرای  ــری ب ــد تدبی ــن شــتران بی نتیجــه مان ــت دادن مجــدد ای ــرای حرک ب
رفــع ایــن مشــکل اندیشــیده شــد کــه وجــوه را در همیــن محــل خوابیــدن 

شــتران صــرف کننــد و شــهری بســازند.
برخــی نیــز اعتقــاد دارنــد نزدیــک نجف آبــاد در گذشــته عــده ای زرتشــتی 
ــتقر  ــام مس ــان اس ــه در اصفه ــد ک ــد و بع ــمالی بودن ــای ش در کوه پایه ه

شــد ایــن مــکان مســکن و مــأوای مجوســان شــد. 
در رابطــه بــا نجف آبــاد و فضــای زیبــا و منظــم آن در شهرســازی اطاعــات 
ــاره  ــه درب ــفری ب ــمند »س ــاب ارزش ــنده کت ــم. نویس ــی داری ــل توجه قاب
ــازی  ــول شهرس ــا اص ــق ب ــاد را منطب ــهِر نجف آب ــران« ش ــلطان صاحبق س

می دانــد و دلیــل ایــن امــر را آورده کــه چــون ایــن شــهر در زمــان صفویــه 
ــه  ــو گرفت ــان الگ ــاری اصفه ــاری آن از معم ــت معم ــده اس ــذاری ش پایه گ

اســت. 
ــاد،  ــیروانی، نجف آب ــیاحِه« ش ــتان الس ــاب »بس ــرد: در کت ــح ک وی تصری
شــهری منظــم و منســجم، بــا بافت هــای زیبــا و خانه هــای زیبــا بــا 
مهندســی اصولــی توصیــف شــده اســت.مقاله ای وجــود دارد تحــت عنــوان 
ــهری را در  ــچ ش ــنده آن هی ــه نویس ــی ک ــازگاری ایران ــا و س روح ملت ه

ــت.  ــرده اس ــف نک ــاد توصی ــم نجف آب ــجام و نظ ــه انس ــران ب ای
ریاحــی افــزود: نجف آبــاد از شــرق بــه ماربیــن و آتشــگاه و از غرب بــه تیران 
ــیاری از  ــای بس ــا قلعه ه ــود و در اینج ــدود می ش ــرون مح ــتاهای ک و روس
دوران قبــل از اســام بــوده اســت. برخــی نیــز معتقدنــد غــرب اصفهــان از 
ــی کــه دارد  ــوده اســت و نام هــای کهن ــی ب مراکــز و ســکونت تمــدن ایران
ــل از  ــا قب ــاد قرن ه ــت نجف آب ــد. در حقیق ــن موضــوع می کن ــت از ای حکای
اینکــه ایــن نــام را برایــش برگزیننــد بــه صــورت یــک شــهر منظــم وجــود 
داشــته اســت، امــا برخــی معتقدنــد زرتشــتیانی در اینجــا ســاکن بوده انــد 
ــاد در نزدیــک اصفهــان محــل  و شــاردن نقــل می کنــد کــه قصبــه نجف آب
ســکونت گبرهــا بــود کــه بــه عنــوان کشــاورز شــهرت داشــتند.آن چیــزی 
کــه قابــل توجــه اســت ایــن اســت کــه نجف آبــاد یــک قطــب کشــاورزی و 
دارای زمین هــای فعــال از حیــث زراعــت بــوده و مــردم ایــن شــهر مهــارت 

زیــادی در کشــاورزی داشــتند.
ــم  ــی می توانی ــور قطع ــه ط ــه ب ــزی ک ــد: آن چی ــان کردن ــان خاطرنش ایش
بیــان کنیــم و شــواهد هــم از ایــن موضــوع حکایــت دارد ایــن اســت کــه 
ــی از  ــم برخ ــوز ه ــوده و هن ــی ب ــای بزرگ ــه ه ــاد دارای عصارخان نجف آب
ــده اســت. طراحــی  ــارش برجــای مان ــا و ســنگ ها و آث ــه ه ــن عصارخان ای
نقشــه و تقســیمات اولیــه نجف آبــاد از یــک معمــاری و اصــول شهرســازی 
ــن  ــز قدیمی تری ــی« ج ــه »اخاق ــوده و عصارخان ــد ب ــاده ای بهره من فوق الع

مراکــز ایــن شــهر اســت. 
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هفته نامه 
فرهنگی اقتصادی 

دیباگران 

ادامه از صفحه 1

به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم    
 تــا قیامــت ز قیــام تــو قیامــت برپاســت ، از قیــام تــو پیــام تــو عیــان اســت هنــوز ، 
همــه مــاه اســت محــرم ، همــه جــا کــرب و بالســت ، در جهــان موج جهــاد تــو روان 
اســت هنــوز . . . آغــاز محــرم و ایــام ســوگواری حســینی تســلیت بادمحــرم مــاه غم 

نیســت ماه عشــق اســت محــرم َمحــرم درد حســین اســت.

* نظارت در تعاونی ها دموکراتیک بوده و بر اساس هر عضو داراي یک رأي مي باشد.
* کلیه مواردي که دولت براي حمایت از بخش غیر دولتي مشوق هایي در نظر مي گیرد، براي شرکت های تعاونی٢٠ درصد بیشتر خواهد بود.
* ارائه مشاوره ، کمک به ارتقاء بهره وري ، آموزش کارآفریني ، مهارت و کارآموزي به صورت رایگان براي این شرکت ها صورت مي پذیرد.

* کمک به انجام مطالعات ، تهیه طرح ، راه اندازي بانک اطاعاتي ، تملک و آماده سازي اراضي شرکت هاي تعاوني در قانون آمده است.
* تعاونــي هــا مــي تواننــد از ظرفیــت هــاي قانونــي صنــدوق ضمانــت ســرمایه گــذاري تعــاون جهــت تضمیــن بــاز پرداخــت تســهیات بانکــي در 

مــواردي کــه تــوان تأمیــن ضمانــت ندارنــد ، اســتفاده نماینــد.
* شرکت هاي تعاوني مي توانند اتحادیه تشکیل داده و با عضویت در اتاق تعاون از خدمات آن استفاده نمایند.

* شــرکت هــاي تعاونــي از ٢5 درصــد تخفیــف  مالیــات ابــرازی برخوردارنــد و شــرکت هــای تعاونــی روســتایی , عشــایری, کشــاورزی, صیــادان, 
کارگــری, کارمنــدی, دانشــجویان و دانــش آمــوزان و اتحادیــه هــای آنهــا کا از پرداخــت مالیــات معــاف هســتند.)به شــرط ارائــه اظهارنامــه مالیاتــی 

در موعــد مقــرر بــه ســازمان امــور مالیاتــی و داشــتن دفاتــر قانونــی بــا رعایــت آیین نامــه نحــوه نگهــداری دفاتــر(
ــادار  ــورس و اوراق به ــررات مصــوب ســازمان ب ــی در چارچــوب مق ــای مال ــه ابزاره ــی ب ــای تعاون ــکان دسترســی شــرکت ه * فراهــم شــدن ام

ــران . ــی اقتصــاد جمهــوری اســامی ای ــون بخــش تعاون ــی قان ــاده ۷5 الحاق ــی م ــه اجرای ــن نام موضــوع آیی
* شرکت ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت موظفند در معامات خود به تعاوني ها اولویت دهند.

برخي از مزایای شرکت هاي تعاوني  

براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسالمی ایران اهداف بخش تعاونی عبارت است از:
* ایجاد وتأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل .

* قراردادن وسائل کار در اختیارکسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند.
* پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی.

* جلوگیری ازکارفرمای مطلق شدن دولت.
* قرارگرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود.

* پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر.
* توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم.

*کمک به تأمین عدالت اجتماعی و توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد.
* ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی

اهداف بخش تعاون

هفته تعاون بر تعاون گران و تالش گران عرصه کار و تولید مبارک باد
گزیده اي از سخنان رهبري در خصوص تعاون

“یک کاري در این کشور وجود دارد که اگر وزارت تعاون نکند، هیچ دستگاه دیگري نخواهد کرد.” 
“مــی بینــم یکــی از چیزهایــی کــه مــی توانــد جلــوي ایــن بــی عدالتــی را بــه شــکل منطقــی و اصولــی ســد کنــد، همیــن کار تعاونــی اســت. بــه 
همیــن خاطــر اســت کــه مــن بــه تعــاون اعتقــاد دارم، نــه از بــاب ایــن اســت کــه دنیــا تعــاون را پذیرفتــه، یــا فرضــاً فــان کشــورها تعــاون مــی 
کننــد؛ از ایــن بــاب اســت کــه مــن مــی بینــم در ایــن وضعــی کــه متاســفانه گرفتــارش هســتیم، تعــاون در کشــور مــا مــی توانــد سرانگشــت گــره 

گشــایی باشــد.”
“ایــن تعــاون بایــد تقویــت شــود، تعــاون وجــودش خیلــی الزم اســت بــراي اشــتغالزایی؛ بــه نظــر مــن هیــچ دســتگاهی در ایــن کشــور امکانــات و 
وســعت کار تعــاون در بعضــی از بخــش هــا را نــدارد. بــه نظــر مــن، یکــی از راه حــل هــا و اساســی تریــن و منطقــی تریــن و بنیــادي تریــن کارهایــی 
کــه مــی توانــد در ایــن کشــور بــراي اســتقرار عدالــت انجــام بگیــرد، “تعــاون” اســت. ایــن یــک بعــد قضیــه اســت و خوشــبختانه بعــد دیگــر قضیــه 

هــم ایــن اســت کــه همیــن تعــاون مــی توانــد کشــور را - بخصــوص امــروز- از لحــاظ اقتصــادي هــم نجــات بدهــد.”
“رهبــر انقــاب اســامی بــا تاکیــد براینکــه مســئوالن بایــد اهمیــت ارتقــاي ســهم بهــره وري در رشــد اقتصــادي کشــور را بــراي مــردم تبییــن کننــد، 
خاطرنشــان کردنــد؛ از جملــه اقدامــات دیگــري کــه بایــد در عرصــه اقتصــادي کشــور انجــام شــود عبارتنــد از کاهــش نــرخ بیــکاري و افزایــش اشــتغال، 
افزایــش ســرمایه گــذاري بخــش خصوصــی و توانمنــد ســازي بخــش خصوصــی بــا تشــکیل تعاونــی هــا، آمــاده ســازي زیرســاخت هــاي حقوقــی و 
قانونــی، حمایــت از شــکوفایی کار، ایجــاد زمینــه هــاي الزم بــراي صرفــه جویــی در مــواد اساســی بویــژه آب مصرفــی در بخــش کشــاورزي و مشــارکت 

مســتقیم مــردم در اقتصــاد.”

نقش تعاون در فعالیت هاي اقتصادي کشور
در ســال هــاي گذشــته و بــا توجــه بــه اقدامــات صــورت گرفتــه تعاونــي 
هــاي نقــش پــر اهمیتــي در تولیــد محصــوالت مختلــف ایفــا کــرده انــد.

که به موارد ذیل مي توان اشاره نمود:
تولید ۷ درصد شیر کشور

تولید ١۸ درصد گوشت کشور
تولید ٢٢ درصد گوشت مرغ کشور

تولید ١١ درصد تخم مرغ کشور
تولید ١٩ درصد محصوالت باغي کشور

سازماندهي ٩٠ درصد امور صید و صیادي کشور
۶5 درصد پرورش و تولید میگو در کشور

5/٩ درصد تولید عسل کشور
١٢/5  درصد پرورش ماهي کشور

 ١١/5 درصد تولیدات انواع پروفیل آهن کشور
۶ درصد تولید پروفیل آلومینیوم کشور
۸ درصد از کل تولیدات معادن کشور 

٤٤ درصد ظرفیت تولید خوراک دام و طیور کشور
۷٠ درصد حمل و نقل جاده اي مسافر

٢٠ درصد حمل و نقل درون شهري
ساماندهي بیش از ٢ میلیون نفر مرزنشین در تعاوني هاي مرزنشینان

١٤ بیمارستان تخصصي و مشهور کشور در قالب تعاوني است 
بزرگترین شبکه توزیع کاال با بیش از ۶ هزار فروشگاه تعاوني مصرف

شبکه تعاوني هاي مرزنشینان با بیش از ٢ میلیون نفر عضو
ســاالنه حداقــل ١٠٠٠٠ میلیــارد ریــال تســهیات قــرض الحســنه توســط 

تعاونــي هــاي اعتبــار بــه اعضــا اعطــا مــي شــود .

شعار سال 2019 اتحادیه بین المللی تعاون،       تعاون برای کار شایسته


