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هفته نامه فرهنـگی اقتصادی

سه شنبه 30  دی 1399

شماره 94  3
خبر کوتاه

ــت  ــم باف ــه در قدی ــن، ک ــران زمی ــگ ای ــت رن ــر هف ــاس هن کرب
کربــاس و همچنیــن پارچــه از هنرهــای دســتی شهرســتان نجــف 
ــتان  ــان شهرس ــد مردم ــع درآم ــی از مناب ــوده اســت و یک ــاد ب آب

محســوب مــی شــده اســت.
نوعــی پارچــه دســت بافت با الیــاف پنبه اســت که امــروزه در نجف 
آبــاد تولیــد نمی شــود و در مناطقی مانند ابیانه، نائین، و کردســتان 
بــه عنــوان صنایــع دســتی ایــران بــه جهــان عرضــه مــی شــود .

کربــاس در دکان هایــی بــا نــام تیمچــه خریــد و فــروش مــی شــد 
و خریــدار پارچــه هــا را از بافنــده مــی خریــد و بــه شــهرهایی دیگر 
مــی فرســتاد. بیشــترین شــهرهایی کــه متقاضــی خریــد کربــاس 

هســتند تهــران، همــدان، ســنندج و اصفهــان می باشــند. 
کربــاس بیشــتر بــه صــورت ســفید بافتــه مــی شــود و ســپس بــا 
قلمــکاری بــه طــرح هــای محتلــف رنــگ آمیــزی مــی شــوند و یــا 

بــا تــخ هــای رنگــی بــه صــورت طــرح دار بافتــه مــی شــوند.
تاریخچه تولید کرباس

قدمــت بافــت کربــاس در نجــف آبــاد بــه حــدود 100ســال پیــش 
برمــی گــردد و از اواخــر دهــه 60 دیگــر ایــن صنعت در شهرســتان 
محــدود شــده و بــا ورود صنعــت فــرش و قالــی رکــود کــرده اســت.

عواملــی ماننــد ورود ماشــین هــا و دســتگاه هــای صنعتــی بافــت 
پارچــه و احــداث کارخانــه هــای پارچــه بافی، ســختی تهیــه پارچه 
دســتبافت و کــم رونــق بــودن بــازار تقاضــا از عواملــی اســت کــه 

بافــت کربــاس را در ایــن منطقــه محــدود کــرده اســت .
 بافندگان کرباس

در نجــف آبــاد کربــاس بافــی بــه کار بافــی معــروف مــی باشــد و 
زنــان و دختــران بیشــتر بــه ایــن حرفــه مشــغول بودنــد و در واقــع 
بــا کاربافــی یــا بافــت کار یــا همــان کربــاس کمــک خــرج خانــواده 
بودنــد. بافنــدگان در تمامــی روزهــای هفتــه بــه ایــن کار مشــغول 

ــار زدن،  ــه ریســیدن، آه ــت از جمل ــای باف ــی کاره ــد و تمام بودن
ــد. ــی دادن ــن و ...  را خودشــان انجــام م بافت

مراحل مختلف بافت کرباس
حالجی  و ریسیدن پنبه 

آهاز ردن و رنگ کردن کالف های نخ 
پیوند زدن و بافتن پارچه 

مراحل قبل از بافت کرباس
پنبــه بــه خاطــر نرمــی و مقاوتــی کــه مــاده اولیــه کربــاس پنبــه 
اســت، ضمــن اینکــه بــه دلیــل کشــت پنبــه در ایــن منطقــه بــه 
آســانی در دســترس قــرار مــی گرفــت. در ایــن قســمت مراحــل 

قبــل از بافــت گربــاس را بــه طــور خالصــه نــام مــی بریــم :
ــه کــردن ،  برداشــت پنبــه ، تصفیــه پنبــه ، حالجــی پنبــه ، چل
ریســیدن کــه نجــف آبــادی هــا به آن ریشــتن مــی گوینــد.، کالف 
کــردن، آهــار زدن یــا در گویــش نجــف آبــادی مغــروز کــردن یــا 
مغــز آب کــردن، ماســوره کــردن ، چرخینــه کــردن، پیونــد زدن 

ــت  ــرای باف ــایل الزم ب ــزار و وس ــاس، اب ــت کرب ــت باف و در نهای
کربــاس، نــی یــا همــان گل شــونه ، پادفشــار، شــانه یا سردســته یا 

زیــر دســته ، نــورد و ســیخ نــورد، ســوزنی
دســتگاه قدیمــی کربــاس بافــی روی یــک گــودال قرار مــی گرفت 
کــه بــه آن چالــه کاربافــی گفتــه مــی شــد و معمــوال در گوشــه 
ــا یــک محــل مناســبی قــرار مــی گرفــت کــه پاهــای  ایــوان و ی
ــرد و  ــرار بگی ــه راحتــی روی پادرفشــارهای ق ــع کار ب بافنــده موق

حرکــت کنــد
پارچــه هــای مرغــوب بافتــه شــده کربــاس بایــد محکــم و صــاف 

باشــند و اصطالحــا زده نداشــته باشــند.
انواع پارچه های کرباس از نظر رنگ و طرح 

پارچــه هــای قلمــکار : پارچــه ســفید کــه چیــت ســاز خریــداری 
کــرده و بــا قالــب روی آن کار چــاپ انجــام مــی دهــد. چیــت ســاز 

بســته بــه اســتفاده از پارچــه طــرح هــای متفاوتــی را روی پارچــه 
ایجــاد مــی کنــد. ماننــد رو لحافــی، کتبیه در حاشــیه، طــرح احمد 
ــا پارچــه  ــی و .... و ی ــاس مینای شــاهی، طــرح ســفره ، طــرح کرب
هــای کربــاس ســفید توســط رنگــرز  بــه رنــگ هــای قرمز،آّبــی ، 
ســورمه ایــی رنــگ مــی شــد و بــرای دوخــت لبــاس بــه کار بــرده 

مــی شــد.
ایــن پارچــه هــا بــرای چــادر رخــت خــواب، چــادر ورکاری، چــادر 
ســری، بقچــه باغــی و کیســه بــرای نگهــداری مــواد غذایــی و در 
نجــف آبــاد بــرای تخــت گیــوه معــروف بــه گیــوه ملکــی ، چــادر 
شــب، زیــر انــداز، مالفــه، روانــداز، رختخــواب پیــچ، حوله دســتی و 

حولــه حمــام و ... مــی شــود.
احمد شریعتی

                                                                                                                   امکان کنترل بیولوژیک آفات در نجف آباد
طــرح کنتــرل بیولوژیــک آفــات در ســطح 1۲ هکتــار در شهرســتان های اصفهــان، دهاقــان، تیــران و کــرون، نجــف آبــاد، مبارکــه، 
خمینــی شــهر، فالورجــان و شــهرضا قابــل اجــرا اســت. محمــود رضــا افالکــی مدیر حفــظ نباتات ســازمان جهاد کشــاوی اســتان 
اصفهــان عنــوان کــرد: اســتفاده بیش از حد ســموم شــیمیایی برای کنتــرل عوامل خســارت  زای گیاهــی عامل برهم زننــده تعادل 
طبیعــی، زیســت محیطــی و بــه خطــر انداختن ســالمت محصــول و مصــرف کنندگان اســت. اســتفاده از ســموم تنها در مــواردی 
توصیــه می شــود کــه ســایر روش های کنترل موثر نباشــند زیرا ســموم باعث از بین رفتن حشــرات مفیــد و ایجاد مقاومــت در آفات 
می شــوند. بنابرایــن یکــی از بهتریــن روش هــا، کنتــرل بیولوژیکــی بــوده کــه اســتفاده از حشــرات مفید بــرای کنترل آفات اســت.

هــر  در  طــرح  کــردن  گســترده  راســتای  در  برنامه ریــزی  بــا  نیــز  جــاری  زراعــی  ســال  در  افــزود:  افالکــی 
کنــد. اجرایــی  اســتان  در  پیــش  از  قدرتمندتــر  را  بیولوژیــک  کنتــرل  طــرح  بــاز(،  فضــای  و  )گلخانــه  فــاز  دو 

صنایع دستی
کرباس بافی

ــاد،  ــهر نجف آب ــالمی ش ــورای اس ــکاری ش ــا هم ــت: ب ــاد گف ــهردار نجف آب ــزی ش ــد مغ محم
مناطــق ۵گانــه  در ســطح  آســفالت  عملیــات  اجــرای  بــه  تومــان  امســال ۳0میلیــارد 
شــهر اختصــاص داده شــده کــه بخــش عمــده ای از ایــن اعتبــار ۳0میلیــاردی از محــل 
درآمدهــای اســتانی و ملــی شــهرداری مرکــزی تامیــن شــده اســت و از ایــن میــزان 
تاکنــون بیــش از 60درصــد وارد عقــد قــرارداد و آغــاز مرحلــه اجرایــی شــده اســت.

شــهردار نجف آبــاد گفــت: ایــن اقــدام در شــرایطی صــورت گرفتــه کــه حتــی برخــی 
ــی و نوســان شــدید قیمــت  ــه دلیــل وضعیــت نامناســب بودجــه و گران کالنشــهرهای کشــور، ب
ــد. ــاص داده ان ــفالت اختص ــش آس ــه بخ ــود را ب ــی خ ــارات عمران ــی از اعتب ــهم اندک ــر، س قی

محمــد مغــزی آســفالت معابــر خاکــی و اجــرای روکــش در معابــر قدیمــی را یکــی از دغدغــه  ها و 
درخواســت  های همیشــگی شــهروندان دانســت و اعالم کرد: تعیین اولویت  های آســفالت در ســطح 
شــهر، بــا مشــورت شــورای شــهر، شــهرداری های مناطــق و بــر اســاس درخواســت های مردمــی 
صــورت گرفتــه و هم زمــان بــا شــرکت های خدمات رســان بــه ویــژه آب وفاضــالب نیــز هماهنگــی 
الزم صــورت گرفتــه تــا از ایجــاد ترانشــه جدیــد در معابــر تــازه آســفالت شــده، جلوگیــری گــردد.

ــی  ــر خاک ــات زیرســازی معاب ــودن عملی ــر ب ــر و زمان ب ــه هزینه ب ــاره ب ــا اش ــاد ب شــهردار نجف آب
انتخــاب شــده بــرای اجــرای آســفالت، گفــت: بخــش قابــل توجهــی از آســفالت پیش بینــی شــده، 
ــل  ــا قب ــم ت ــالش داری ــد و ت ــرات را حــس می کنن ــن تغیی ــی ای ــه خوب ــردم ب ــده و م اجــرا گردی
ــانیم. ــام برس ــه اتم ــده را ب ــی ش ــای پیش بین ــی، طرح ه ــرایط آب و هوای ــدن ش ــاعد ش از نامس

از نمونــه اقدامــات انجــام شــده عملیات روکش آســفالت خیابان معرفــت حدفاصل بلوار اســرافیلیان 
تــا چــاه گلــه داری بــه مســاحت ۵600 مترمربــع بــا 6۵۹ تن آســفالت، کوچــه عدالت واقــع در بلوار 

جمهــوری در منطقــه دو شــهری بــا مســاحتی بالغ بــر 1۹۷0 مترمربع بــا ۲۳1 تن آســفالت، کوچه 
شــادی واقــع در خیابــان قــدس شــرقی در منطقــه یک شــهری به مجمــوع مســاحت ۹00مترمربع 
بــا 106 تــن آســفالت و نمونــه هــای دیگــر کــه بــه پایــان رســیده و یــا در حــال انجــام مــی باشــد.

شــایان ذکــر اســت شــهروندان مــي تواننــد بــا تمــاس تلفنــي بــا ســامانه 1۳۷ آدرس 
ــردد. ــدام گ ــا اق ــوده ت ــالم نم ــد را اع ــري دارن ــه گی ــه چال ــاز ب ــه نی ــي ک ــان های ــه و خیاب کوچ

بهار 30 میلیاردی آسفالت در نجف آباد
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2شماره 94
                                تشییع یک شهید در نجف آباد بعد از 39 سال

پیکــر شــهید فتــح اهلل عابدینــی فرزنــد محمــود در تاریخ ۲۹ بهمــن1۳60 در 1۷ ســالگی طی عملیــات موالی متقیــان در تنگه 
چزابیــه بــه شــهادت رســیده بــود، اخیــرا تفحــص و شناســایی شــده و روز یکشــنبه ۲۸ دی 1۳۹۹ همزمــان با ســالگرد شــهادت 

حضــرت زهــرا )س(، ســاعت 10:۳0 صبــح از مقابــل مســجد جامــع نجف آباد تشــییع و خاکســپاری شــد.
شــهید عابدینــی در یکــی از پیــام هــای خــود کــه متــن آن در کنگــره شــهدای نجــف آبــاد موجــود اســت، گفتــه: »منافق هــا را 

بــه شــدت ســرکوب کنیــد چــون آنهــا هســتند کــه قلــب امــام را بــه درد می آوردنــد.«
پنــج شــنبه هفتــه گذشــته پیکــر چهــار شــهید تــازه تفحــص شــده شــامل شــهیدان عبــاس نصیــری و  مهــدی شــکیبایی از 

اصفهــان، فتــح اهلل عابدینــی از نجــف آبــاد و حســین احمــدی از فریــدن وارد اســتان شــده انــد

خبرکوتاه

ســید حســن لــوح موســوی رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی نجــف آبــاد از مرکــز 
ــی  ــه خانگ ــرح  ۳1۳ روض ــزاری ط ــوه  برگ ــود و از نح ــد نم ــه بازدی ــوزه علمی ــغ ح ــت تبلی معاون
ــر داد . ــاد خب ــف آب ــا ( در نج ــالم اهلل علیه ــره ) س ــه طاه ــهادت صدیق ــا ش ــان ب ــازی همزم مج

ــه اینکــه ایــن برنامــه  ــا اشــاره ب ــاد ب رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آب
ــور » ) ۲۸ دی  ــا ن ــور ت ــوان از » ن ــا عن ــاد و ب ــه نجــف آب ــغ حــوزه علمی ــت تبلی ــه همــت معاون ب
ــاد  اجــرا مــی شــود گفــت :  طــرح ۳1۳ روضــه  ــا 1۵ بهمــن ( در ســطح شهرســتان نجــف آب ت
ــی فرجــه  ــج اهلل تعال ــاوران حضــرت مهــدی ) ع ــه ی ــا توجــه ب ــدد ۳1۳ ب خانگــی و نامگــذاری ع
الشــریف ( در 6 نوبــت در ســطح شهرســتان اجــرا  میشــود کــه در پایــان طــرح مســابقه 
ــود . ــی ش ــزار م ــز برگ ــفیعی نی ــر ش ــادق می ــید ص ــه س ــه ترجم ــه فدکی ــاب خطب ای از کت

وی بــا اشــاره بــه اجــرای ایــن طــرح در شهرســتان افــزود : روضــه هــای خانگــی بــا 
هــدف گســترش فرهنــگ عــزاداری هــای ســاده و بــدون تجمــالت برگــزار مــی شــود و 
ــت . ــروزی اس ــل ام ــه نس ــت ب ــل بی ــیره اه ــایی س ــاء و شناس ــتای ارتق ــت در راس ــی مثب گام

 طرح 313 روضه خانگی و مسابقه خطبه فدکیه

از  آبــاد  نجــف  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  رئیــس  موســوی  لــوح  حســن  ســید 
برگــزاری  مســابقه کتابخوانــی از خطبــه فدکیــه همزمــان بــا شــهادت صدیقــه طاهــره 
ــر داد. ــاد خب ــف آب ــتان نج ــطح شهرس ــور » در س ــا ن ــور ت ــوان از » ن ــا عن ــا ( ب ــالم اهلل علیه ) س

ــدف  ــا ه ــن اداره ب ــت : ای ــاد گف ــف آب ــتان نج ــالمی شهرس ــاد اس ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
ــالم  ــت علیهم الس ــل بی ــیره اه ــه در س ــالم ک ــرا علیهاالس ــرت زه ــه حض ــظ خطب ــای حف احی
آشــنایی  و  فاطمــی  معــارف  و  حقایــق  توســعه  و  ترویــج  همچنیــن  و  داشــته  وجــود 
ــت. ــوده اس ــه نم ــه فدکی ــابقه خطب ــزاری مس ــه برگ ــدام ب ــت اق ــل بی ــیره اه ــا س ــه ب جامع

ــردن  ــه ک ــر نهادین ــد ب ــا تاکی ــاد  ب ــگ و ارشــاد اســالمی شهرســتان نجــف آب ــس اداره  فرهن ریی
ــه و در  ــرای مرضی ــرت زه ــا والدت حض ــهادت ت ــابقه از ش ــن مس ــت: ای ــی گف ــگ فاطم فرهن
راســتای ارتقــاء ســطح کیفــی و کمــی مطالعــات جوانــان و خانــواده هــا در فضــای مجــازی برگــزار 
ــه ســایت اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  ــا مراجعــه ب ــد ب ــه منــدان مــی توانن مــی شــود و عالق
بــه نشــانی najafabad.farhang.gov.ir  متــن خطبــه و ســئواالت مســابقه را دریافــت نماینــد.

وی افــزود ایــن مســابقه بــا همــکاری معاونــت تبلیغات حــوزه علمیه نجــف آباد برگــزار می شــود و به 
۵ نفــر از شــرکت کننــدگان بــه نیــت ۵ تــن اهــل بیت به قیــد قرعــه جوایز نفیســی  اهداء می شــود.

مسابقه از نور تا نور در نجف آباد

ادامه از صفحه 1
محمــد مغــزی شــهردار نجــف آبــاد در تهــران بــا ولــی تیمــوری معــاون گردشــگری و 
ســرمایه گذاری وزارت میــراث  فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی دیــداری بــه عمــل آورد.

در ایــن جلســه کــه محمــد حســن آســیابانی نایــب رییــس و مهنــدس محمــد مهــدی فردوســی 
مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری نجــف آبــاد نیــز حضــور داشــتند، 

درخصــوص بــرج هــای دوقلــو صفــا و شــهرهای دوســتدار گردشــگر تبــادل نظــر شــد.

ــا  ــو صف ــای دوقل ــرج ه ــه ب ــگری مجموع ــری گردش ــر کارب ــوص تغیی ــه درخص ــن جلس در ای
درخواســتی ارایــه گردیــد و پیرامــون ایجــاد یــک ردیــف اعتبــار ملــی از وزارت میــراث  فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی درجهــت مرمــت ایــن پــروژه بحــث و تبــادل نظــر شــد. از موضوعــات 
دیگــر مطــرح شــده در ایــن جلســه مبحــث شــهرهای دوســتدار گردشــگر بــود کــه مقــرر گردیــد 
درخصــوص تاییــد و درج نــام شــهر نجــف آبــاد در لیســت شــهرهای دوســتار گردشــگر اقدامــات 

الزم صــورت پذیــرد و بــه ســرانجام برســد.
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5
                                                                            آزادسازی 10هکتار اراضی کشاورزی در نهضت آباد     خبر کوتاه

در راســتای اجــرای تبصــره ۲ مــاده 10 قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغــی، بــا هماهنگــی بــه عمــل آمــده 
بــا دادســتانی و نیــروی انتظامــی و اداره اطالعــات و... اجــرا گردیــد . طــی گــزارش مهنــدس قربانــی رئیــس امــور 
اراضــی شهرســتان، مجموعــا 10 هکتــار بــه میــزان 100000متــر مربــع از ۵1 مــورد اجــرای احــکام قلــع و قمــع 
کــه از حیــث کشــاورزی خــارج گردیــده بــود بــه چرخــه تولیــد بازگشــت. مــاده 10 اعــالم مــی دارد: هرگونــه تغییــر 
کاربــری در قالــب ایجــاد بنــا، برداشــتن یــا افزایــش شــن و ماســه و ســایر اقداماتــی کــه بنــا بــه تشــخیص وزارت 
جهــاد کشــاورزی تغییــر کاربــری محســوب می گــردد، چنانچــه به طــور غیرمجــاز و بــدون اخــذ مجــوز از کمیســیون 
موضــوع تبصــره )1(  مــاده )1(  ایــن قانــون صــورت پذیــرد، جــرم بــوده و مأمــوران جهــاد کشــاورزی محــل مکلفنــد 

نســبت بــه توقفعملیــات اقــدام و مراتــب را بــه اداره متبــوع جهــت انعــکاس بــه مراجــع قضایــی اعــالم نماینــد.

داســتان کمــاج یــک زمانــی از ابهــت خاصــی برخــوردار بــوده اســت کــه بــه صــورت تحفــه 
ــواده دامــاد پیشــکش مــی کردنــد اگــر پــای  ــرای خان ــواده عــروس ب هایــی بــوده کــه خان
صحبــت هــای ییــرزن هــای مجلــس نشســته باشــید مــی شــنوید کــه از کمــاج هایــی کــه 

خودشــان تــوی مطبــخ الی خــل مــی کردنــد بــه چــه شــیرینی یــاد مــی کننــد .
توضیــح خــل : آتــش مطبــخ  را بــا کاه درســت مــی کردنــد کاغــذی را بــا چــوب کبریــت 
آتــش زده روی کاه هــا انداختــه و مثــل تخمــه کــه بــو مــی دهنــد کاه هــا را بــا قــالب زیــر 
و رو کــرده آتــش کــه گرفــت بــا قــالب کوبیــده و نــرم مــی کننــد و کمــاج دان را زیــر کاه 

هــا قــرار داده بــه صورتــی کــه آتــش همــه جــای کمــاج دان را بگیــرد. 
مواد الزم :

* آب :    1 لیوان * شیر :   ۲ لیوان   
* شکر : 1.۵  لیوان  * تخم مرغ :  6 عدد   

* مایه خمیر : ۳ قاشق غذاخوری  * روغن مایع ۳/1 لیوان   
*بادام و گردو و کنجد ) به مقدار الزم ( * آرد  :    ۹  لیوان   

*زعفران :    1 قاشق چایخوری
دستور تهیه :

* ابتــدا نیــم لیــوان شــکر و ۳ قاشــق خمیــر مایــه را بــا آب ولــرم خــوب مخلــوط مــی کنیــم 
خمیــر نســبتاً شــلی بــه دســت مــی آیــد ایــن خمیــر را در جــای گرمــی قــرار داده تــا مایــه 
خمیــر عمــل کنــد و خمیــر ور بیایــد بایــد اینقــدر صبــر کنیــد تــا حبــاب هایــی در خمیــر 

ایجــاد شــود و بــاال بیایــد و کامــال ســبک شــود.
ــا همــزن خــوب  ــه شکســته و ب ــی جداگان ــا را در ظرف ــرغ ه ــدی تخــم م ــه بع * در مرحل
ــه کــرده و خــوب هــم بزنیــد و بعــد خمیــر ور  بزنیــد بعــد شــکر و شــیر و روغــن را اضاف
آمــده را اضافــه کنیــد و خــوب هــم بزنیــد تــا مخلــوط شــود آرد الــک شــده را اضافــه مــی 
کنیــد و تــا جایــی اضافــه مــی کنیــد کــه خمیــر بــه دســت نچســبد روی خمیــر را پوشــانده 

و در جــای نســبتاً گرمــی قــرار مــی دهیــد و روی آن را بــا پتــو بپوشــانید.
ــوط مــی  ــم و خــوب مخل ــه مــی کنی ــده و اضاف ــا را در آرد غلتان ــه  مغزه ــن مرحل * در ای

کنیــم .
ــف  ــی درون آن ایجــاد شــد ک ــره های ــر شــد و حف ــر دو براب ــه حجــم خمی ــد از اینک * بع
ســینی را چــرب کــرده و خمیــررا داخــل آن ریختــه روی آن را بــا بــرس زرده تخــم مــرغ 

مالیــده و روی آن را بــا کنجــد و مغــر بــادام و گــردو تزییــن کــرده و در فــر از قبــل گــرم 
شــده ) از نیــم ســاعت قبــل فــر را روشــن کنیــد( بــا دمــای 1۸0 درجــه بــه مــدت بیســت 

دقیقــه قــرار داده و بعــد شــعله رویــی فــر را روشــن کــرده تــا روی آن طالیــی شــود .
الهام شهریاری 

لذت چشیدن غذاهای نجف آبادی
کماج 

ــی و  ــاون سیاس ــور مع ــا حض ــتان و ب ــژه شهرس ــدار وی ــتاندار و فرمان ــاون اس ــت مع ــه ریاس  ب
اجتماعــی فرمانــدار، معــاون امــور جوانــان اداره کل ورزش و جوانــان اســتان، نماینــدگان مجامــع 
ســازمان هــای مــردم نهــاد اســتان و ســایر اعضــاء، ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان شهرســتان 
ــن جلســه  ــد. در ای ــزار گردی ــداری برگ ــان در محــل فرمان ــور جوان جلســه ســتاد ســاماندهی ام
ــور  ــه، از حض ــه فاطمی ــبت ده ــه مناس ــت ب ــلیت و تعزی ــرض تس ــن ع ــی، ضم ــدس راع مهن
ــی از  ــر ضــرورت بازدیدهــای میدان ــر و ب ــان حاضــر در جلســه تقدی ــن باالخــص میهمان حاضری
ســازمان هــای مــردم نهــاد برتــر تاکیــد نمودنــد. ایشــان بــا بیــان اهمیــت ســتاد ســاماندهی امــور 
جوانــان بــا توجــه بــه جامعــه هــدف گســترده آن در شهرســتان، خبــر از افزونــی میــزان درصــد 
جمعیــت جــوان شهرســتان، در انــدازه ای فراتــر از میانگیــن ملــی خبــر دادنــد و افزودنــد: از عمده 
تریــن اهــداف اصلــی ایــن ســتاد برنامــه ریــزی جامــع و راهبــردی بــه منظــور شناســایی دقیــق 
و حــل مســایل و دغدغــه هــای عمومــی نســل جــوان بــر مبنــای رویکردهــای پژوهشــی و علمــی 
در دو بعــد کاربــردی و آکادمیــک اســت. رئیــس شــورای عالــی جوانــان شهرســتان بــا بیــان اینکه 
اشــتغال، مســکن، ازدواج و تحصیــل چهــار دغدغــه مهــم جوانــان کشــور و باالخــص شهرســتان 
مــی باشــد، بــر ضــرورت اجــرای برنامــه جامــع بــا همــکاری و مشــارکت تمامــی دســتگاه هــای 
متولــی، ذیــل ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان تصریــح و رونــد احصــا مســائل و مشــکالت جوانــان 
را امــری بایســته برشــمردند و افزودنــد: عــالوه بــر مســایل اساســی و شــاخص هــای مــادی کــه 
زندگــی جوانــان نقــش بــه ســزایی دارد، بــی تردیــد مســائل معنــوی و مطالبــات آنهــا در ابعــاد 
فرهنگــی و اجتماعــی نیــز مــی بایســت مــورد کنــکاش، بررســی و پیگیــری مجدانــه قــرار گیــرد. 
چراکــه مبرهــن اســت میــزان بســیار چشــم گیــر از آســیب هــای اجتماعــی کــه در حــال حاضــر 
ــذا یکــی از  ــواده هــا اســت و ل ــد هــای خان ــرو هســتیم، ناشــی از سســت شــدن پیون ــا آن روب ب
اولویــت هــای شــاخص و بنیادیــن شهرســتان، تقویــت تشــکل هــا و ســازمان هــای مــردم نهــاد 

ــواده مــی باشــد. در ادامــه مرادیــان، گزارشــی  ــا موضــوع محــوری تقویــت بنیــان خان مرتبــط ب
مبســوط از وضعیــت تشــکیل ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان بیــان و هــدف اصلــی برگــزاری این 
ســتاد را ســاماندهی سیاســت گــذاری و تصمیــم ســازی موثــر در راســتای رفــع اثربخــش مســائل، 
مشــکالت و مطالبــات جوانــان عنــوان نمودنــد و افزودنــد: ایــن ســتاد فضایــی بــه منظــور بازگویی 
دغدغــه هــا و مطالبــات جوانــان اســت. در ادامــه نیــز هریــک از اعضــاء حاضــر بــه بیــان راهکارهــا 

و تمهیــدات اتخــاذ گردیــده ســازمان متبــوع پرداختنــد.

ساماندهی امور جوانان
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در دومیــن دوره مســابقات انجمــن علمــی بیــن المللــی بتــن )ACI(  کــه همزمــان بــا بیســت 
ــی  ــس مل ــوع کنفران ــا موض ــن ب ــی بت ــی بین الملل ــن علم ــاالنه انجم ــش س ــومین همای  و س
ــت  ــتگذاری و مدیری ــی ضــرروت سیاس ــا محــور اصل ــاوت و ب ــرایطی متف ــه در ش ــن وزلزل بت
ــن  ــد بت ــد تولی ــت فرآین ــرل کیفی ــر کنت ــی ب ــام بازرس ــی و نظ ــتانداردهای مل ــرای اس اج
آمــاده، مصالــح، مــواد و فــرآورده هــای بتنــی در راســتای ارتقــای کیفیــت ســاخت و ســازه 
هــای بتنــی بــادوام و مقــاوم در برابــر زلزلــه همســو بــا توســعه پایــدار ایــران، حفــظ محیــط 
ــد 1۹ بصــورت مجــازی برگزارشــد،  ــی در دوارن پاندمیــک کوی ــع مل زیســت، امنیــت و مناف
تیــم دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجــف آبــاد بــرای دومیــن ســال پیاپــی مقــام 
ــاص داد. ــود اختص ــه خ ــه بعدی را ب ــر س ــا چاپگ ــده ب ــاخته ش ــل س ــش پ ــت در بخ نخس

ــش  ــای دان ــت: ارتق ــاد گف ــف آب ــد نج ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــس دانش ــش رئی ــا نق امیررض
ــاداری  ــی، وف ــازهای بتن ــت ساخت وس ــود کیفی ــران کشــور، بهب ــه مهندســی عم ــی جامع فن
بــه اخــالق حرفــه ای و رعایــت قانــون و اســتانداردهای حــوزه بتــن، صنعــت بتــن و 
ســاخت و ســازه های بتنــی در دوران بحــران پســاکرونا و همچنیــن ضــرروت تســریع 
در رونــد اســتقرار و پیــاده ســازی اســتانداردهای ملــی اجبــاری، پیدایــش پارادایــم 
ــی  ــم ذهن ــن پارادای ــری نوی ــکل گی ــرروت ش ــا و ض ــروس کرون ــیوع وی ــا ش ــن ب ــی نوی عین
ــه  ــت تهی ــی در جه ــت همدل ــن و مدیری ــری تحــول آفری ــی پســاکرونا توســط رهب و فرهنگ
ــح و  ــواد، مصال ــرد م ــن، کارب ــران نوی ــدار ای ــعه پای ــداز توس ــم ان ــه راه چش ــن نقش و تدوی
ــز از  ــرزه خی ــالق و ل ــهرهای خ ــی در ش ــازهای بتن ــاخت و س ــن در س ــای نوی ــاوری ه فن
انجمــن  بیست وســومین همایــش ســالیانه  برگــزاری  اهــداف و محورهــای  مهم تریــن 
علمــی بین المللــی بتــن )ACI( شــاخه ایــران و کنفرانــس ملــی بتــن و زلزلــه اســت.

رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد نجــف آبــاد یکــی از تحــوالت مهم در زمینه ســاخت وســاز 

را اســتفاده از چاپگرهــای ســه بعــدی بــرای ســاخت ســازه هــای بتنــی دانســت و افــزود: ایــن 
فنــاوری موجــب تســریع در ســاخت و ســازها و همچنیــن بهبــود کیفیــت مصالــح مــی شــود.

الزم بــه ذکــر اســت مؤسســه بتــن آمریــکا ) ACI( یکــی از معتبرتریــن مؤسســات علمــی در 
جهــان اســت کــه ســال 1۹0۴ در آمریــکا راه انــدازی شــد. ایــن مؤسســه بــا هــدف آمــوزش 
حرفــه ای و مهندســی، تحقیقــات علمــی، پژوهــش و توســعه اســتانداردهای طراحــی و 
ــد. ــت می کن ــان فعالی ــطح جه ــه در س ــح مربوط ــواد و مصال ــی و م ــازه های بتن ــرای س اج

میــالد  از  متشــکل  آبــاد  نجــف  واحــد  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  دانشــجویی  تیــم 
شــیرین  علیــار،  علیرضــا  قریشــیان،  ســیدعلیرضا  مختــاری،  علــی  رضایــی، 
داشــتند. حضــور  مســابقات  ایــن  در  زاده  عــادل  لیــال  سرپرســتی  بــه  اورعــی 

                        دوره داوری درجه سه اساللوم در نجف آباد

دوره داوری درجه ۳ قایقرانی در رشته اساللوم به صورت مجازی و حضوری در نجف آباد برگزار می شود.
بــه نقــل از فدراســیون قایقرانــی، ایــن دوره آموزشــی بــا رعایــت دســتور العمل هــای بهداشــتی بــه صــورت مجــازی در ۳۴ 

ســاعت و حضــوری 10 ســاعت بــه میزبانــی هیئــت قایقرانــی اســتان اصفهــان در شهرســتان نجــف آبــاد برپــا می شــود.
کالس مجــازی ایــن دوره ۵ تــا ۷ بهمن مــاه انجــام می شــود و کمیتــه آمــوزش فدراســیون زمــان برگــزاری دوره حضــوری 

را اطالع رســانی خواهــد کــرد.
مدرسان این دوره فاطمه توکلی و بهاره افشارپور هستند.

خبرکوتاه

ــان  ــات راه، مســکن و شهرســازی اصفه ــز تحقیق ــه ای مرک ــر منطق ــر دفت ــی مدی حســین حجت
ــردازش  ــاس پ ــت: براس ــاد، گف ــت نجف آب ــت در دش ــت فرونشس ــن وضعی ــه آخری ــاره ب ــا اش ب
داده هــای ماهــواره ای ســاالنه بیشــترین میــزان نــرخ فرونشســت 1۲ ســانتیمتر در ایــن دشــت 
ــار فرونشســت در  ــی آث ــوده و بررســی های میدان ــی و جنــوب شــرقی دشــت ب در محــدوده میان
اطــراف شــهرهای کوشــک، قهدریجــان، شــمال فوالدشــهر، جنــوب شــرقی بهــاران، شــرق درچــه، 

کهریزســنگ و تیرانچــی دیــده شــده اســت.
حســین حجتــی در ادامــه گفــت: رونــد افــت ســطح آب زیــر زمینــی آبخــوان نجف آبــاد مســتقل 
ــای  ــده در چاه ه ــری ش ــی اندازه گی ــطح آب زیرزمین ــای س ــاس داده ه ــر اس ــوده و ب ــارش ب از ب
مشــاهده ای در دشــت نجف آبــاد، نشــان دهنــده متوســط افــت 1.۵متــر در ســال در کل آبخــوان 
ــد و  ــر در ســال را نشــان می ده ــالیانه ۴.۳ مت ــت س ــی آبخــوان اف ــه در محــدوده میان اســت ک
ایــن محــدوده افــت بیــش از 10۳ متــر را طــی ۲۵ ســال گذشــته داشــته اســت کــه بــا توجــه بــه 
تغذیــه نشــدن ایــن بخــش آبخــوان از ســوی رودخانــه زاینــده رود باعــث شــدت افــت بیشــتر در 

ســال های اخیــر شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه آمارهــا نشــان می دهــد کــه در حــال حاضــر مصــارف آب در ایــن محــدوده 
شــامل ۸۷ درصــد مصــارف کشــاورزی، ۸.۴ درصــد شــرب و ۴.6 درصــد صنعــت اســت، اظهــار 
کــرد: براســاس بررســی داده هــای ســنجش از راه دور، ســطح اراضــی کشــاورزی دشــت نجــف آباد 
در ۲۵  ســال گذشــته افزایــش نداشــته اســت و افــت شــدید ســطح آب زیــر زمینــی را نمی تــوان 

بــه توســعه فعالیت هــای کشــاورزی در ایــن دشــت مرتبــط دانســت، جالــب اینکــه تعــداد حلقــه 
ــد افزایــش داشــته اســت و براســاس  چاه هــای عمیــق و نیمــه عمیــق در ایــن دشــت یــک رون
ــه بیــش  آمــار از ســال 1۳۸۵ تــا 1۳۹۹ تعــداد حلقــه چاه هــا در ایــن دشــت از ۸000 حلقــه ب
از 16۲00 حلقــه چــاه افزایــش یافتــه اســت، اگرچــه بســیاری از چاه هــای غیــر مجــاز پلمــب و 

بــرای تعــدادی از چاه هــای مجــاز نیــز کنتــور هوشــمند نصــب شــده اســت.

فرونشست ساالنه 12 سانتیمتری، دشت نجف آباد

درخشش تیم دانشجویی واحد نجف آباد

حصروراثت 
ــه  ــرح دادخواســت ب ــه ش ــماره ۳۷۷۲ ب ــنامه ش ــادی دارای شناس ــی نجــف آب ــی امین ــای عل  آق
کالســه ۹۹016۸6 از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده 
کــه شــادروان عــزت آســفی نجــف آبــادی  بشناســنامه  1۸ در تاریــخ ۹۹/۸/۲۲ اقامتــگاه دائمــی 
ــر  ــه : 1. جواه ــوت آن مرحــوم منحصــر اســت ب ــن الف ــه حی ــه ورث ــدرود زندگــی گفت خــود را ب
امینــی نجــف آبــادی  ش ش ۲166  ، ۲. زهــره امینــی نجــف آبــادی  ش ش ۲۲۹۳1 ، ۳. علــی 
ــادی ش ش ۲6۲۳۲ ۵. مجیــد  ــادی ش ش ۳۷۷۲ ، ۴. طاهــره امینــی نجــف آب امینــی نجــف آب
امینــی نجــف آبــادی ش ش ۲۳۹۲۵ 6. زهــرا امینــی نجــف آبــادی ش ش ۲۲۹۳۲ ۷.ســعید امینی 
ــی  ــود امین ــادی ش ش ۲16۵ ۹. محم ــی نجــف آب ــه امین ــادی ش ش ۲6۲۳۳ ۸. طیب نجــف آب
ــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری  ــادی ش ش ۲۳۹۲۴ )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی ب نجــف آب
نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نماید 
تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف 

یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 10۸0۲16/م الــف رئیــس شــعبه 
10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد

حصروراثت  
خانــم  لیــال نفــر  دارای شناســنامه شــماره ۲۴ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ۹۹016۷0 از 
ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عبــاس 
ــه  ــدرود زندگــی گفتــه ورث ــخ ۹۹/10/۵ اقامتــگاه دائمــی خــود را ب نفــر بشناســنامه  ۲1 در تاری
حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت بــه : 1. زهــرا نفــر  ش ش 1۲۴  ، ۲. لیــال نفــر ش ش 
۲۴ ، ۳. فاطمــه نفــر ش ش 1 ، ۴. محمــد محمــد شــایگان فــر ش ش 111 ، ۵. علیرضــا جاویــد 
نیــا ش ش 1۴۳۸۹ )فرزنــدان متوفــی(، 6. ربابــه رفیعــی ش ش ۷۲  )همســر متوفــی ( ،  متوفــی 
بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک با انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور 
را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او 
باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 

10۷۹۴۸۵ /م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 
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آثار دیدنی، تاریخی و گردشگری شهرستان نجف آباد
 مزرعــه بلمچــه ، منطقــه حفاظــت شــده قمیشــلو، حمــام کهنــه ، عصارخانــه هــای متفــاوت از 
جملــه عصارخانــه بــزرگ، عصارخانــه آقــا ، عصارخانــه اخالقــی ، حصــار قدیمــی شــهر ، قنــات 
نجــف آبــاد ، قنــات کهریــز یــا ســندل گبــر، کاروانســرای حســینجه ، قلعــه ســنگی علویجــه 
، مســجد جامــع دهــق، مســجد جامــع جــوزدان، بــرج هــای هفتگانــه جــوی خــارون یــا ارگ 
شــیخ بهایــی،  بــرج هــای دوقلــو صفــا، خانــه تاریخــی لطفــی، خانــه تاریخــی نوریــان ، خانــه 
تاریخــی مهرپــرور، خانــه تاریخــی علــم و ایثــار، پنــگ خانــه ، بیشــه ، گــذر زندگــی، بــاغ مــوزه 
بــاغ صفــوی، بــاغ گلهــا ،  بــاغ بانــوان ،  یادمــان شــهدا ، امامــزاده احمــد ابــن حنفیــه در شــهر 
تیــران.،  امامــزاده در افجــان،  امامــزاده ســاره مریــم معــروف بــه چهــل دختــران در روســتای 
جــوزدان،  امامــزاده عبــداهلل در شــاهدان، امامــزاده ای در ارتفاعــات جنــوب غربــی علویجــه بنام 
شــمس الدین محمــد،  امامــزاده ســراءالدین معــروف بــه »بابــا لنگــر« در روســتای عســگران 
و بقعــه پیــر محمــد در نزدیــک امامــزاده جــوزدان کــه تاریــخ آن بــه ســال ۹۵۸ هـــ.ق مــی 
رســد.،  امامــزاده در اســفیدواجان،  امامــزاده فاطمیــه در روســتای محمدیــه کــرون.، قدمــگاه 
ــاد بــر می گــردد، و در ســال 1۳1۲  در  کــه بنــای اولیــه آن بــه زمــان احــداث شــهر نجف آب

تعریــض فلکــه و خیابــان بــه کلــی از بیــن رفــت.
مشاهیر شهرستان نجف آباد 

شــهید دکتــر آیــت، محمــود حجتــی )وزیــر ســابق جهــاد و راه و ترابــری(، مصطفــی معیــن 
ــت اهلل  ــوم آی ــوری، مرح ــت جمه ــزد ریاس ــاوری و نام ــات، و فن ــوم، تحقیق ــابق عل ــر س وزی
ســیدعلی نجــف آبــادی، مرحــوم آیــت اهلل شــیخ عبــاس ایــزدی، ابوالقاســم پاینــده مترجــم 
ــده  ــی فرمان ــد کاظم ــکر احم ــهید سرلش ــه، ش ــج الفصاح ــری ، نه ــخ طب ــد، تاری ــران مجی ق
ــه  ــام جمع ــات و ام ــابق اطالع ــر س ــادی وزی ــی دری نجف آب ــپاه، قربانعل ــی س ــروی زمین نی
ــت اهلل  ــوم آی ــرگان(، مرح ــس خب ــس مجل ــب ریی ــی )نای ــم امین ــت اهلل ابراهی ــهر ری، آی ش
ــادی، آیــت اهلل منتظــری، شــهید محمــد  شــیخ احمــد حججــی، آیــت اهلل غیــوری نجــف آب
منتظــری، کیومــرث پوراحمــد کارگــردان ســینما و تلوزیــون، پرویــن دخــت یزدانیــان ، بهــرام 

صادقی نویسنده نامدار معاصر
عمده محصوالت کشاورزی و باغ های شهرستان نجف آباد

بــادام ، گــردو ، انگــور، انــار، زردآلــو، هلــو، گیــالس، آلبالــو، آلوچــه،  انــواع ســبزیجات ، انــواع 
صیفــی جــات و.... 

صنایع دستی شهرستان نجف آباد 
ــم ،  ــم و جاجی ــی، گلی ــی و کاله مال ــد مال ــازی، نم ــو س ــتبافت ، چاق ــرش دس ــی و ف قال

ــه  ــازی، گب ــل س ــی، قف ــوان باف ارغ مسگری،  
احمد شریعتی 

شهر من نجف آباد

حصروراثت 
ــن  ــه کالســه ۹۹016۷۴ از ای ــه شــرح دادخواســت ب ــی اســماعیلی دارای شناســنامه شــماره ۲۸۸ ب ــدر عل ــای حی  آق
دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ســکینه بیگــم صفــاری نجــف آبــادی  
بشناســنامه  ۲0۸۵ در تاریــخ ۹6/۴/1۹ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم 
ــادی  ش ش ۵1۳ ، ۳.  ــه : 1. حیــدر علــی اســماعیلی  ش ش ۲۸۸  ، ۲. حبیبــه اســمعیلی نجــف آب منحصــر اســت ب
زهــرا اســماعیلی ش ش ۵۲ ، ۴. بتــول اســماعیلی ش ش ۹0۳ )فرزنــدان متوفــی(، متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه 
دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 
واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 10۸0۲16/م الــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 

 زباله های خارج از نوبت
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از مهــم تریــن آثــار تــن پــوش دوره ایالمیــان نقــش برجســته  زنــی اشــرافی اســت بــر قیــر 
طبیعــی؛ در ایــن نقــش برجســته زنــی نشســته بــر روی چهارپایــه ای در حالــی کــه دوک 
ــن دارد و  ــر ت ــخ مــی باشــد او پیراهنــی ب ــخ ریســی در دســت دارد مشــغول ریســیدن ن ن
شــالی بــا حاشــیه ی زیبایــی شــانه ی چــپ او را پوشــانده اســت؛ آســتین کوتــاه پیراهــن در 
بــازوی راســت از حاشــیه ای هماننــد حاشــیه  دمپــای شــال تشــخیص داده مــی شــود؛ ایــن 
ــواری دور آن بســته شــده اســت؛ در پشــت او خدمتــکاری  زن کالهــی بــر ســر دارد کــه ن
ــا لبــاس بســیار ســاده ای نقــش شــده اســت کــه اختــالف  کــه بادبزنــی در دســت دارد، ب
ــر ســر ایــن زن  ــوان دریافــت کــرد. ب ــان را از روی فــرم تــن پــوش هــا مــی ت طبقاتــی آن

سرپوشــی پــر الیــه دیــده مــی شــود کــه نــواری بــر آن بســته شــده اســت

یکــی دیگــر از تــن پــوش هــای بــی نظیــر زنــان ایالمــی کــه از فرهنــگ واالی ایــن قــوم 
ــه هــزاره دوم  ــوط ب حکایــت مــی کنــد تــن پوشــی اســت کــه در مجســمه ی عاجــی مرب
پیــش از میــالد نشــان داده شــده اســت ایــن تــن پــوش بــا تزیینــات مخصوصــی کــه دارد 
لبــاس رســمی و تشــریفاتی زنــان ایالمــی را مــی نمایانــد؛ در قســمت جلــو و پشــت، پیراهــن 

ــه  ــد و در لب ــال بلن ــن آن کام ــواردوزی و شــالل دوزی اســت. دام ــد ن ــی مانن دارای تزیینات
ــاه  ــی شــود آســتین کوت ــده م ــی دی ــه پیراهــن شــیارهایی تزیین ــن و باالتن ــن دام ی پایی
پیراهــن نیــز دارای حاشــیه دوزی تزیینــی اســت؛ شــالی نیــز بــر روی شــانه افکنــده شــده 
کــه قســمت راســت جلــو و پشــت پیراهــن را فــرا گرفتــه اســت. ایــن شــال از دوخــت هــای 
تزیینــی در حاشــیه برخــوردار اســت؛ در ضمــن گــردن بنــد و دســت بنــدی گــردن و آرنــج 

برهنــه  زن را مــی پوشــاند. ادامــه دارد....
سمیه شریعتی

ایران پوش
سیری در تحوالت پوشاک ایالمیان

حصروراثت
  آقــای نــاد علــی اســدی دارای شناســنامه شــماره 11۲۹۳۴1۹6۸ بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ۹۹011۹۴ از ایــن 
دادگاه درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمــد رســول اســدی بشناســنامه  ۲۹ 
در تاریــخ 1۳۴۲/1۲/1۵ اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حیــن الفــوت آن مرحــوم منحصــر اســت به : 
1. نادعلــی اســدی  ش ش 11۲۹۳۴1۹6۸  ، ۲. محمــد علــی اســدی  ش ش 11۲۹۳۴1۹۵1 ، ۳. خاتــون اســدی اســترکی 
ــردگان  ــر از نامب ــه غی ــی ب ــی(، متوف ــدان متوف ش ش 11۲۹۲۹۴۲01 ، ۴. محمــد اســدی  ش ش 11۲۹۲۹۳16۵ )فرزن
ورثــه دیگــری نــدارد. اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد تــا هــر 
کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد 
ــاد ــف رئیــس شــعبه 10 حقوقــی دادگاه شــورای حــل اختــالف نجــف آب واالگواهــی صادرخواهــد شــد. 10۸0۲۳۳/م ال

بازدید عمرانی پارلمان و مدیریت شهری نجف آباد
ــه اتفــاق مهنــدس جــواد حجتــی رییــس و جمعــی از اعضــای  ــادی ب محمــد مغــزی نجــف آب
شــورای اســالمی شــهر، معاونیــن و تنــی چنــد از مدیــران ســتادی از چندیــن پــروژه عمرانــی در 

دســت اقــدام شــهرداری بازدیــدی بــه عمــل آوردنــد.
بازدیــد  مــورد  پــروژه  در  مرتبــط  و مســئولین  مناطــق  مدیــران  برنامــه کــه  ایــن  در 
باحضــور   ) نــو  )گامــی  آبــاد  نجــف  شــهرداری  هــای  پــروژه   ، یافتنــد  مــی  حضــور 
دهیــاری  و  هــا  شــهرداری  ســازمان  رییــس  و  وزیــر  معــاون  نــژاد  جمالــی  دکتــر 
شــدند. زنــی  کلنــگ  شهرســتان  و  شــهری  اســتانی،  مســئولین  و  کشــور  هــای 

ــا ۲۵00متــر  ــارک کوهســتان ب ــی ، شــهربازی سرپوشــیده پ ــد اقدامــات رســتوران راه چوب رون
ــر  ــون ۳۸00 مت ــی همچ ــاز و امکانات ــهربازی روب ــر ش ــیده ، ۲000مت ــای سرپوش ــع فض مرب
پارکینــگ  مــورد بازدیــد واقــع شــد ، از ویژگــی هــای شــاخص ایــن مجموعــه ارتفــاع حــدوداً 
هفــت متــری ســقف و نبــود ســتون در داخــل ســالن بــه عنــوان عاملــی محــدود کننــده اســت 
و در عیــن حــال نیــز بــا توجــه بــه هــم ســطحی ســقف بــا کــف پــارک کوهســتان، مشــکلی از 

لحــاظ محــدود شــدن منظــره ایــن مجموعــه نیــز بــه وجــود نخواهــد آمــد.
ــاز ســالمت ۴، دومیــن فرهنگســرای منطقــه پنــج )فرهنگســرای آیــت اهلل  زمیــن وررزشــی روب
عالــم نجــف آبــادی ( بــا مســاحت ۲100 متــر مربــع در صالــح آبــاد و عملیــات احــداث بلــوار 
آیــت اهلل امینــی نجــف آبــادی )کــه از نزدیکــی مســجد جامــع صالح آبــاد و بعــد از تقاطــع بلــوار 
جمهــوری تــا تقاطــع بلــوار شــهید صیــاد شــیرازی آزادگان آغــاز شــده اســت( مــورد بازیــد واقــع 
شــد،  احــداث ایــن بلــوار عــالوه بــر حــل بســیاری از مشــکالت ترافیکــی ایــن محــدوده از شــهر، 

ــد. ــد گردی ــاد و آزادگان خواه ــق بیشــتر صالح آب ــاز رون زمینه س
فــاز اول بلــوار کشــاورز کــه از تقاطــع کمربنــدی جنوبــی تــا تقاطــع خیابــان موجــود بــا چهار بــاغ 
ــه نوعــی بخشــی از ترافیــک غــرب شــهر  ــوار کــه ب ــن بل ــد واقــع شــد، احــداث ای مــورد بازدی
ــل  ــان تکمی ــده و هم زم ــروع ش ــی ش ــدی جنوب ــرد، از ســمت کمربن ــد ک ــم ســبک خواه را ه

مراحــل آزادســازی آن در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
زمیــن وررزشــی روبــاز ســالمت ۳ ) پنــچ ورزشــگاه روبــاز در مناطــق ۵ گانــه در دســتور کار قــرار 
ــه عملیاتــی شــده اســت( و  ــارک الل ــاز منطقــه یــک واقــع در پ ــد کــه ورزشــگاه روب گرفتــه ان
آغــاز عملیــات اجرایــی پمــپ بنزیــن منطقــه ســه  و همچنیــن عمللیــات اجرایــی زیرگــذر کاوه 

نیــز در ویالشــهر مــورد بازدیــد واقــع شــدند.
در پایــان نیــز بازســازی حــوض کلــه مرغــی  و رونــد امــور در پــل زندگــی و مســیر کوچــه بــاغ 
زندگــی مــورد بازیــد واقــع شــد، فــاز ســه کوچــه بــاغ زندگــی یک هــزار و ۴00 متــر از مجمــوع 
هفــت کیلومتــر طــول پــروژه گردشــگری را بــه خــود اختصــاص داده اســت کــه چشــم اندازهــا 
ــی،  ــاغ ایران ــه، ســاختمان کوشــک، ســردرب ب ــرج کبوترخان ــه ب و جاذبه هــای مختلفــی از جمل
ــی  ــای چوب ــی و پل ه ــای مصنوع ــاده رو، برکه ه ــد پی ــه و بان ــد دوچرخ ــی، بان ــای چوب پل ه

شــامل مــی شــود.
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هـفته نـامه فـرهنـگی اقتصـادی

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر

سخنی با خوانندگان

شخص نماز گزار پاک ترین افراد است که خود را در منبعی از نور شست و شو 
می دهد. چهره اش نورافشانی می کند دیدگانش دارای خشوع اند و افکارش 
پیش خداست .او به مهمانی خالق می رود کالمش را با نام او آغاز می کند و با 
کمال فروتنی او را در اوج بی همتایی می خواند احترامش را از خدا در الرحمن 
الرحیم نشان می دهد و امامت و نبوت را در ا هدنا الصراط الذین انعمت علیهم 

اقرار می کند خشوع خود را در رکوع و سجود به نمایش می گذارد.

سخنی با خوانندگان

مرحــوم آیــت آهلل شــیخ عبــاس ایــزدی فرزنــد محمــد در ســال 
ــه دنیــا  ــواده مذهبــی ب ــاد اصفهــان در خان 1۳01 در نجــف آب
آمــد، پــدر وی از کســبه بــازار بــود و از نظــر اقتصــادث وضعــی 
متوســط داشــت.وی در ۸ خــرداد ســال 1۳۷1 در اثــر ســکته 

قلبــی و دو مــاه بیمــاری  گذشــت.
مــادر وی در کودکــی درگذشــت و مرحــوم پــدرش بــا تحصیــل 
علــوم دینــی ایشــان مخالــف بــود بنابرایــن وقتــی وارد حــوزه 
شــد سرپرســتی ایشــان را عمویــش حــاج مــال حیــدر ایــزدی 

بــه عهــده گرفــت و بعــد هــا بــا دختــر ایشــان ازدواج کــرد. 
ــرد و  ــی ک ــش کار م ــازه عموی ــتان در مغ ــد از دوران دبس بع
ــل  ــری تحصی ــی منتظ ــاج عل ــوم ح ــزل مرح ــان در من همزم
مــی کــرد. ســپس باراهنمایــی شــیخ احمــد حججــی بــه حــوزه 
علمــه قــم رفــت و از 1۸ ســالگی بــه تحصیــل علــوم دینــی در 
ــرار  ــق نمــاز و روزه اســتیجاری ام ــم مشــغول شــد و از طری ق
معــاش مــی نمــود و لطــف الهــی باعــث شــد کــه بــه تحصیــل 

خــود ادامــه دهــد.
اساتید شیخ عباس ایزدی

شــیخ  ریاضــی،  ابراهیــم  شــیخ  حججــی،  احمــد  شــیخ 
غالمحســین منصــور، شــیخ عبدالــرزاق نائینــی، مرعشــی 

نجفــی، حــاج آقــا رحیــم اربــاب، شــیخ احمــد فیــاض
محقــق دامــاد، امــام خمینــی، حســین بروجــردی، محمدرضــا 
ــت اهلل  ــت اهلل منتظــری، آی ــی، آی ــه طباطبای ــی، عالم گلپایگان

شــهید مطهــری، مرحــوم حــاج مــال هــادی ســبزواری
آغاز فعالیت های اجتماعی و فرهنگی

ــه  ــوزه علیم ــل در ح ــال تحصی ــد از ۲0 س ــال 1۳۳۸ بع در س
قــم، بعــد از در گذشــت مرحــوم شــیخ ابراهیــم ریاضــی و نیــاز 
مــردم شهرســتان بــه نجــف آبــاد بازگشــت و رهبــری فکــری، 
ــه عهــده  ــاد را ب ــه نجــف آب سیاســی و اجتماعــی حــوزه علمی
گرفتنــد.و بــا تمــام ســختی هــا لحظــه ایــی از هدایــت و ارشــاد 

مــردم بــاز نمانــد.
ــان،  ــامل عرف ــد ش ــی کردن ــس م ــان تدری ــه ایش ــی ک دروس
ــفار،  ــای اس ــس، کتابه ــه، خم ــه، منظوم ــق و فق ــفه، منط فلس
کفایــه االصــول، تفســیر، نهــج البالغه،اخــالق، طهارت،گلســتان 
ــول فلســفه  ــات، اص ــع المقدم ــه ،جام ــد االمامی ــعدی، عقای س
ــدل و  ــاب ع ــی، کت ــه طباطبای ــوم عالم ــم مرح و روش رئالیس

ــد. ــی ش ــری م ــهید مطه ــوم ش ــان و کالم مرح عرف

وی در فاطمــه خواهــران کــه توســط حــاج آقــا مجتبــی آیــت 
ــا در  ــد و ظهره ــی کردن ــس م ــز تدری ــود نی ــده ب ــیس ش تاس
ــدان  ــجد می ــا در مس ــب ه ــاد و ش ــف آب ــم نج ــینه اعظ حس
ســخنرانی مــی کردنــد کــه ســخنرانی هــا و خطبه های ایشــان 
پــر از مطالــب مفیــد بــود و جنبــه تحقیقــی و درســی داشــت.

مبارزات سیاسی آیت اهلل شیخ عباس ایزدی
وی نزدیــک ســی ســال رئیــس حــوزه علمیــه نجــف آبــاد بــود 
ــت و  ــده داش ــه عه ــردم را ب ــی م ــری و سیاس ــری فک و رهب
هدایــت و رهبــری سیاســی و فکــری مــردم نجــف آبــاد را بــه 

عهــده داشــتند.
ــل  ــی مراح ــی، در تمام ــام خمین ــت ام ــا اوج نهض ــان ب همزم
انقــالب پیــش قــدم بودنــد و مــردم را هدایــت و بیدار مــی کرد. 
مدتــی نیــز بــه همــراه بــرادر خانمش شــیخ غالمحســین ایزدی 
ــت هــم  ــد. در دو نوب ــه ســر بردن ــدان اصفهــان ب ــی در زن مدت
بــه عنــوان نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس خبــرگان بــرای 
ــدند. ــاب ش ــری انتخ ــرگان رهب ــی و خب ــون اساس ــن قان تدوی

خدمات فرهنگی و هنری آیت اهلل شیخ عباس ایزدی
ــات  ــار و خدم ــود آث ــاد ب ــف آب ــه در نج ــال ک ــی س وی در س

ــتند. ــای گذاش ــه ج ــو ب ــمندی را از خ ارزش
خدمــات ارشــادی و تبلیغــی بــه اقشــار مختلــف مــردم نجــف 
آبــاد و اطــراف، تدریــس و تربیــت شــاگردان فــراوان  ، همکاری 
در ســاختن مدرســه فاطمیــه خواهــران ، همــکاری در ســاخت 

حــوزه علمــی جدیــد) جامعــه االمــام منتظــر(
شاگردان آیت اهلل شیخ عباس ایزدی

ــد،  ــح اهلل امی ــی، فت ــی مصطفای ــد عل ــی، محم ــینی تهران حس
ــود  ــی، محم ــر طباطبای ــی ، ســید جعف ــادی طباطبای ســید ه
ــی نــور اللهــی ، ســید ولــّی  واحــد ، صفــری ، محمــد عل
ــن  ــتاری ، حس ــی س ــدر عل ــی، حی ــا حجج ــوی ،رض اهلل موس
دیانــی ، حســین معــّزی ، ســید حیــدر کاظمــی، ســید کمــال 
حســینی ، عباســعلی ملکــی ، ســید حســین اســماعیلیان 
ــمی  ــر هاش ــید فخ ــا داوری، س ــالم رض ــی، غ ــین بهرام ، حس
، جعفــر جعفــری ، اســداهلل فاتــح الجنــان ، ســید هاشــم 
امامــی، ســید حســین هاشــمی ، مرتضــی باقــری، ســید 
ــد  ــازی، محم ــور نم ــی پ ــدر عل ــیخ حی ــجادی ، ش ــواد س ج
علــی خزائلــی ، حســنعلی خزائلــی، جعفــر الهــی، غالمحســین 
ــین  ــناتی، غالمحس ــی حس ــی ُدّری، مصطف ــری ، قربانعل قیص

نــادی، محمــد جعفــر رحیمــی ، مهــدی حســنی و شــیخ ابــو 
طالــب مصطفایــی.

 اخالقیات و خصوصیات آیت اهلل شیخ عباس ایزدی
وی بســیار بــا تقــوا و پرهیــزکار بــود و همیشــه افــراد را بــه آن 
ســفارش مــی کــرد. در اصــول، فلســفه، فقــه، اخــالق و تفســیر 
... صاحــب نظــر بــود. عمیــق و دقیــق درس مــی گفــت و بــه 
ــود  ــت شــناس ب ــود. بســیار وق ــی نب ــال حواشــی و پرگوی دنب
ــی داد.مشــوق  ــح پاســخ م و ســواالت را حســاب شــده و صری
ــه  ــت ب ــاع و خدم ــمند اجتم ــال و ارزش ــر فع ــی را عناص خوب
ــرو خــط  ــی کرد.پی ــق و چاپلوســی دوری م ــود.از تمل ــردم ب م
ــر و  ــه خی ــس از وجــودش مای ــود مجل ــود و ه رکجــا ب ــام ب ام
ــود و ســاده زندگــی مــی کــرد. ــود.از تجمــالت دور ب برکــت ب

ــود  ــا وقــار و کــم حــرف ب ــود و ب  عقلــش بیشــتر از عملــش ب
ــث  ــه درس و بح ــت و ب ــوی داش ــروری ق ــاگرد پ ــه ش .روحی
اهمیــت زیــادی مــی داد و جلســه درس وی پــر مطلــب و پربــار 
بــود. حافظــه ایــی فــوق العــاده داشــت و نفــوذ کالم وی نمونــه 

بــود، از غیبــت، بدگویــی و تهمــت بــه دور بــود.
آثار و تالیفات آیت اهلل شیخ عباس ایزدی

ــه حــرم  ــرآن ، آیین ــدار قصــه حضــرت موســی در ق شــوق دی
ــالق،  ــات اخ ــه، کلی ــج البالغ ــه اول نه ــیر خطب ــرح و تفس ش

ــاح ــای افتت ــیر دع ــرح و تفس ش
سمیه طالب

مشاهیر نجف آباد
آیت اهلل شیخ عباس ایزدی

ــاون اســتاندار و  ــه ریاســت مع ــع مشــکالت روشــنایی ب ــم ســازی در راســتای رف جلســه تصمی
ــدار،  ــی فرمان ــاون عمران ــه مع ــه ک ــن جلس ــد. در ای ــزار گردی ــتان برگ ــژه شهرس ــدار وی فرمان
نماینــدگان اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان، معــاون شــهردار و رئیــس شــورای 
اســالمی شــهر نجــف آبــاد، مدیــر اداره توزیــع بــرق شهرســتان، شــهردار و رئیس شــورای اســالمی 

شــهر دهــق و ســایر مدعویــن حضــور داشــتند 
جلســه تصمیــم ســازی در راســتای رفــع مشــکالت روشــنایی راه هــای شهرســتان برگــزار گردیــد. 
در ایــن جلســه مهنــدس راعــی، ضمــن تســلیت ایــام فاطمیــه بــر ضــرورت تســریع در رونــد رفــع 
مشــکالت روشــنایی راه هــای ترازیتــی شهرســتان و دغدغــه هــای حــادث شــده از ایــن بــاب بــه 
تفصیــل، تبییــن موضــوع نمودنــد و بــا اشــاره بــه مطالبــات مردمــی در ایــن خصــوص خواســتار 

اجــرای ایــن پــروژه هــا بــا مشــارکت جمعــی گردیدنــد.
ایشــان بــا اشــاره بــه مســائل روشــنایی کمربنــد جنوبــی زیــر گــذر جــالل آبــاد از بخــش مرکــزی 
شهرســتان و محــور کمربنــدی بخــش مهردشــت بــه عنــوان دو مقولــه بســیار حســاس و قابــل 
توجــه بــر ضــرورت تعامــل و مشــارکت موثــر شــهرداری هــای بــا اداره راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای و شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان تاکیــد موکــد نمــوده و خواســتار تعییــن یــک برنامــه 
ــی  ــادی اصل ــن محــور هــا و مب ــع مشــکالت روشــنایی ای ــان بنــدی جهــادی در راســتای رف زم
ــه  ــان رویکردهــای ســازمانی و دغدغ ــه بی ــن ب ــه حاضری ــد. در ادام ــی شهرســتان گردیدن ترانزیت
هــای عمومــی جوامــع هــدف خــود پرداختنــد و در آخــر هماهنگــی الزم و تصمیمــات مقتضــی 

اتخــاذ گردیــد.

رفع مشکالت روشنایی راه های شهرستان


